
  

 

 
ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ 

ΓΗΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 
ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ 

 

 

       ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 

        2011 - 2014 

 

 

 

 

 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ 

 

 ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

 

 
 ΤΝΔΓΡIΑΗ 16η         8.6.2011 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

ΗΥΟΓΡΑΦΗΔI - ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΔI ΠΡΑΚΣIΚΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝIΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑIΑ ΚΔIΜΔΝΩΝ 

ΦΑΝΔΡΩΜΔΝΗ 4    15561  ΥΟΛΑΡΓΟ 

ΣΗΛ. 2106548568 - 2106548667 

FAX  2106533534 

Δ.Π.Δ. 
 





  

 

 

ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ 

ΓΗΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 
ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ 

 

 

       ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 

        2011 - 2014 

 

 

 

 

 

 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ 

 

 ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

 

 
 ΤΝΔΓΡIΑΗ 16η         8.6.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΥΟΓΡΑΦΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΥΟΛΗΠΣΗ: Φούρναρη Μ.  

ΗΛΔΚΣΡΟΝIΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑIΑ ΚΔIΜΔΝΟΤ ΑΠΟ: Λαζάρου Μαρία 

ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔIΜΔΝΟΤ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη 

ΦΩΣΟΔΚΣΤΠΩΗ:  Δ.Π.Δ.                                



 



 Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Α 

 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 

 Π ς ν ε δ π ί α ζ η      16η 

 Ρηρ 8ηρ Ηοςνίος 2011 

 Ζμέπα Ρεηάπηη και ώπα 19:00 

 

 

 ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΓΗΑΛΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΑΘΝΠ 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

    Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

6 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Πηδέξεο Φίιηππνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Καξγέηα Διέλε 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

 

         

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Ονχζζεο Θσκάο 

 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 16ε 8 ΗΝΛΗΝ 2011 
 

  7 

  

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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ηξίησλ ρσξψλ. 
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6. Ππγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζηψλ γηα κίζζσζε θαη εκίζζσζε 

αθηλήησλ απφ ην Γήκν. 
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έηνπο 2011. 

9. Δγθξηζε κίζζσζεο αγξνηεκαρίνπ γηα 

θάιπςε αλαγθσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

10. Δγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ πξνο θχιαμε 

νρεκάησλ - κεραλεκάησλ -αληαιιαθηηθψλ - 

πιηθψλ Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θαιάκνπ. 

11. Δγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ "Αλαθαηαζθεπή 

θηηξίνπ πξψελ Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ 

γηα ηε ζηέγαζε ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ". 

12. Δγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ "Γηακφξθσζε ρψξσλ 

ηερληθήο ππεξεζίαο Γήκνπ Υξσπνχ". 

13. Νξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηε δηνηθεηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ: "Ξεξίθξαμε ρσξνπ 

ζην Πηδεξνδξνκηθφ Πηαζκφ Απιψλα". 

14. Θαζνξηζκφο ηέινπο ρξήζεο αηγηαινχ θαη 

παξαιίαο. 

15. Δγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπηθήο γηνξηήο "Αγίαο Ρξηάδαο" ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Απιψλα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε Ππλεδξίαζε. Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

θπξίεο θαη θχξηνη θαιεζπέξα. Αξρίδεη ε απνςηλή καο Ππλεδξίαζε θαη παξαθαιψ 

ηελ Γξακκαηέα καο, ηελ θα Βαξλάβα Διέλε, λα θάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ ζπλαδέιθσλ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Αξρίδσ ινηπφλ ηηο 

παξνπζίεο. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο, Φνξγηάξεο, Ξαπαγηάλλεο, Γηαλλάο, Καθξήο, 

Θνληνγηάλλε, Ρζεθξεδήο, Γάβξεο, Ιεκπνχζεο, Ιέθθαο Αλδξέαο, Ξέππαο, 

Ληθνιάνπ, Αλπθαληήο, Βιάρνο, Γηακαξέινο, Βαζηιάθνο, Ξάληνο απψλ, Κίρα, 

Ιάκπξνπ, Κπφξζεο φρη, Πσηήξρνο, Ρζάδαξεο, Κπαηδάθαο, Νηθνλφκνπ, Ιίηζαο, 

Ονχζζεο, Βειηαληψηεο, Γέδεο, Θαξαγηάλλεο, Εαραξηάο, Γηαζεκάθεο, 

Αξκπξηψηεο, Θαιχβαο, Νηθνλφκνπ, Βαξλάβα παξνχζα, Πηδέξεο παξψλ, 

Ρζάθσλαο, Θηνχζεο, Καξγέηα απνχζα, Σαζηψηεο, Πηεξγίνπ παξνχζα. Λα 

επρεζνχκε, λα επρεζνχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην Πψκα πξνζήιζε ν θ.Θψζηαο Αλπθαληήο θαη ν θ.Γηακαξέινο. 

Γηεξκελεχνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, επρφκαζηε ηαρεία 

αλάξξσζε θαη θαιή επάλνδν γξήγνξα ζην Ππκβνχιην ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνλ 

Βαγγέιε ηνλ Ξάλην θαη ηνλ Θσκά ηνλ Ονχζζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίρε έλα αηχρεκα. Ξξνζέξρνληαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Βαζηιάθνο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ζεκεξηλά λέα είλαη φηη πάλε θαιά ε πγεία ηνπο θαη δφμα ην 

Θεφ, εληφο ησλ εκεξψλ, ζα είλαη θνληά καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:  Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν θ.Ξέππαο Ξαλαγηψηεο. 

Ξαξεπξίζθνληαη θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ, ησλ νπνίσλ ηα 
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ζέακαηα ζα ζπδεηεζνχλ ζηε ζεκεξηλή καο Ππλεδξίαζε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θηνχζεο απφ ηνλ Θάιακν θαη ν θχξηνο .. ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάληνο απφ ηνλ Απιψλα. Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη 

πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ αλαθνηλψζεηο πξνο ην Πψκα, λα ην δειψζνπλ ζηε 

Γξακκαηεία. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Βειηαληψηεο, Γέδεο, Γηαζεκάθεο, Θαιχβαο, 

Αξκπξηψηεο, Θηνχζεο, Σαζηψηεο, ν θ.Γηακαξέινο, ν θ.Βιάρνο θαη ε θα Πηεξγίνπ. 

Λα ηνπο πνχκε πάιη. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ν 

θ.Θαιχβαο, ν θ.Αξκπξηψηεο, ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν 

θ.Γηακεξέινο θαη ν θ.Βιάρνο.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θχξηε, ζαο είπα, δελ επηηξέπνληαη λα θάλνπλ 

αλαθνηλψζεηο νη πνιίηεο. πάξρεη .. Κπνξείηε λα θάλεηε κηα αίηεζε πξνο ηελ 

πεξεζία ή λα ζηείιεηε κηα επηζηνιή. Γελ κπνξεί ηψξα ν θαζέλαο .. Γε ιέσ 

εγψ φηη δελ είλαη δηθαηνινγεκέλν ην αίηεκα ζαο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξεί λα γίλεηαη απηφ θ.Γηαζεκάθε θάζε θνξά. Γελ κπνξεί 

λα γίλεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δε γίλεηαη θάζε θνξά. Αο αθνχζνπκε ηη έρεη λα πεη 

ν εξγαδφκελνο, θάηη ζα έρεη λα πεη γηα λα είλαη εδψ πέξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη κηα δηαδηθαζία. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα κάζνπκε ηνπιάρηζηνλ πνηνο είλαη ν άλζξσπνο θαη ηη ζέιεη. 

Γελ είλαη θαθφ λα μέξνπκε πνηνο είλαη θαη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, φινη λνκίδσ, φινη νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ ηεο 
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αληηπνιίηεπζεο ζέινπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ηελ έλαξμε ηνπ Ππλεδξίνπ, ηνπ Ππκβνπιίνπ, ζπγλψκε, δελ 

κπνξεί λα έξρεηαη ν θάζε πνιίηεο φζν θαη δίθαην λα είλαη ην αίηεκα ηνπ, δελ 

μέξσ ηη αθξηβψο ζέιεη .. 

.......: πάιιεινο ηνπ Γήκνπ είλαη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε γλσξίδνπκε αλ είλαη δίθαην ή άδηθν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ιέσ θαη εγψ. παξρεη κηα δηαδηθαζία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απιά θαη κφλν λα καο πεη πνηνο είλαη θαη ηη ζέιεη θαη απφ εθεί 

θαη πέξα ζα ην δνχκε αλ πξέπεη ή φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, λα αθνχζνπκε, λα αθνχζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, ζα πξέπεη λα ηνλ αθνχζνπκε ηνλ άλζξσπν, 

πνηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ λα καο πεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξνχζε λα ζηείιεη κηα επηζηνιή θ.Γηαζεκάθε ζην Ξξνεδξείν, 

λα έρεη γλψζε θαη λα δνχκε ην αίηεκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπνξεί λα είλαη θάηη ην νπνίν πξνέθπςε ηψξα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, είλαη εξγαδφκελνο ηνπ Γήκνπ θαη λνκίδσ φηη έρεη 

δηθαίσκα λα παξεπξίζεθηαη εδψ, είλαη εξγαδφκελνο ηνπ Γήκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη, έρεη πάξα πνιιά δηθαηψκαηα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξεί φκσο κε ηελ έλαξμε ηνπ Ππκβνπιίνπ λα έξρεηαη 

νπνηνζδεπνηε εδψ πέξα θαη λα ιέεη, ζέισ λα κηιήζσ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρελ επφκελε θνξά ινηπφλ πνπ ζα έξζεη ν ίδηνο ππάιιεινο, ην 
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νπνίν κπνξεί λα κελ ην γλψξηδε, ζα θέξεη θαη επηζηνιή καδί ηνπ. Πήκεξα 

κπνξνχκε λνκίδσ λα ηνλ αθνχζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην. 

Νξίζηε θ.Ιίηζα. Θχξηε Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Γηαζεκάθε, αλ ζέιεηε λα 

ελεκεξσζείηε κπνξείηε πνιχ επραξίζησο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ηζσο ζα έπξεπε θ.Ξξφεδξε λα ελεκεξσζεί φιν ην Ππκβνχιην, 

αιιά αλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, ηέηνηεο θαηαζηάζεηο λα ζηακαηήζνπλ λα 

επηβάιινληαη ζην Ππκβνχιην. πάξρεη Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο, ππάξρνπλ 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη. Παο παξαθαιψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο είπα θ.Ξαπαπέηξνπ, κπνξεί .. ε αλαθνίλσζε κπνξνχζε λα 

γίλεη, αλ ζέιεηε λα θάλεηε αλαθνίλσζε, δηα κέζσ θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ. Γηα 

κέζσ θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ ζαο είπα, φηη κπνξεί λα γίλεη αλαθνίλσζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, λα κηιήζεη ν εξγαδφκελνο ζαο;   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, φρη θ.Σαζηψηε. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, λα κηιήζεη ν εξγαδφκελνο ζαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζίγνπξα ζα έρσ ην ιφγν. Απιψο έλαο εξγαδφκελνο 

ηνπ Γήκνπ ζέιεη λα πεη θάηη ζην Ππκβνχιην θαη ιέεη φηη είλαη θαη θάηη πνπ έγηλε 

πξφζθαηα θαη επηκέλεη φηη ζέιεη λα ηνλ αθνχζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη πξφζθαην. Απφ κηα ζπλελλφεζε πνπ είρακε 

πξνεγνπκέλσο, κνπ είπε φηη είλαη έλα πεξηζηαηηθφ πνπ έγηλε απφ ηελ 

πεξαζκέλε Ξέκπηε κνπ είπε.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Δ πξφζθαην είλαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δζείο ην μέξεηε θ.Ξξφεδξε. Λα κε κάζνπκε θαη εκείο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ ηίπνηα. Κνπ είπε, θάπνην πεξηζηαηηθφ έγηλε ηελ 

πεξαζκέλε Ξέκπηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κπνξνχκε λα ηνπ δψζνπκε ην ιφγν γηα 1 ιεπηφ λα ηνλ αθνχζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δελ πξνβιέπεηαη θ.Ιίηζα. Ππλερίζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα, ζαο παξαθαιψ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, θχξηνη Πχκβνπινη, είκαζηε ζηνλ έθην 

κήλα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λένπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ, Γήκνπ Υξσπνχ, θαη 

λνκίδσ φηη ε πεξίνδνο ράξηηνο έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο. Δπεηδή αθνχσ πάξα 

πνιιά γέιηα, είλαη σξαία θάπνηνη λα ζνβαξεπηνχλ. Δπίζεο, ζέισ ιίγν λα 

βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο πνηνλ εθπξνζσπεί ν θαζέλαο καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα παξαθαιέζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κε ζρνιηάδνπλ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ εθπξνζσπψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ εδψ ηελ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ 

ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ, κηα παξάηαμε πνπ ηελ πξψηε Θπξηαθή πήξε 29% θαη ηελ άιιε 

49,7. Νη πνιίηεο απηνχ ηνπ Γήκνπ απαηηνχλ απφ εκάο, απαηηνχλ απφ εκάο πνπ 

καο επέιεμαλ λα έρνπκε θσλή θαη λα ιέκε ηελ άπνςε καο ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Αιινη ζπλάδειθνη ηεο αληηπνιίηεπζεο δηάιεμαλ έλαλ άιιν δξφκν 

λα ζαο ζηεξίμνπλε θαη λα είλαη ζπλέλνρνη ηεο Γηνίθεζεο ηεο ζεκεξηλήο. Απηφ 

εκάο δε καο αθνξά, εκείο ινηπφλ απηά πνπ βιέπνπκε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

ηα ιέκε. Θα ζρνιηάζσ ινηπφλ απηά πνπ πξέπεη λα ιέκε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ 

Γήκνπ. Νηαλ γίλεηαη δηθαζηήξην 99.000 επξψ δίρσο λα ππάξρνπλε 

παξαζηαηηθά, πξέπεη λα ππάξρεη εθεί ν Γήκαξρνο, εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, λα 

ππεξαζπίδεηαη ηα ρξήκαηα ησλ πνιηηψλ απηνχ ηνπ Γήκνπ. Ξξέπεη λα ππάξρεη 
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εθεί, λα είλαη παξψλ. Λα δίλεη ηνλ αγψλα ηνπ. Γελ ππήξρε. Θέισ λα πσ φηη δελ 

είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη λα κελ ελεκεξψλεηε ηνπο 

δηθνχο ζαο Ππκβνχινπο πξψηα απ' φια, λα μέξνπλ ηα ζέκαηα θαη ηη αθξηβψο 

πεξλάλε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηη ηελ αληηπνιίηεπζε, ε νπνία βξίζθεηαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη αλ θάπνηα αληηπνιίηεπζε έρεη δηαιέμεη λα 

ζεθψλεηαη θαη λα θεχγεη, εκείο αθφκα θαη αλ δελ είκαζηε κέζα ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα είκαζηε εθεί, ζα ξσηάκε, ζα καζαίλνπκε θαη ζα 

πξνζπαζνχκε λα αλαιχζνπκε ηη είλαη ην θαιχηεξν γηα ην Γήκν. Γελ είλαη 

ιάζνο, ην θάλεηε επαλεηιεκκέλα λα κελ ελεκεξψλεηε ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. Απαμηψλεηε ην ξφιν ηεο. Αλ νη θχξηνη ηεο αληηπνιίηεπζεο 

αηζζάλνληαη άλεηα θαη επράξηζηα λα πιεξψλεηαη εηδηθφο ζπλεξγάηεο θαη αλη' 

απηνχ λα είλαη δηθφ ηνπο ζπγγεληθφ πξφζσπν, είλαη ζπλέλνρνη θαη ζπλππφινγνη. 

Δθείλνη ην αληέρνπλ, εκείο δελ ην αληέρνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, απηφ δελ είλαη αλαθνίλσζε, είλαη ζρνιηαζκφο θαη 

ζέζε. Παο παξαθαιψ, πην ζχληνκα ηελ αλαθνίλσζε ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη θάηη άιιν. Κνπ θάλαλε παξάπνλα ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ γηα ηα 

απηνθίλεηα. Φηάλεη πηα, θάλε θάηη Ξξφεδξε κνπ ιέλε γηαηί δελ έρνπκε 

απηνθίλεηα, ηα έρνπλε πάξεη φια θαη ηα έρνπλε ξηκάμεη. Θέισ λα ζαο 

ελεκεξψζσ, ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ, θάηη πνπ θάπνηνη ην γλσξίδνπλ πάξα 

πνιχ θαιά θαη δελ αζρνινχληαη κ' απηά θαζφινπ, δελ έρνπλε δηθαίσκα θάπνηνη 

λα ηα παίξλνπλ φιε κέξα θαη λα είλαη πάλσ ηνπο. Γελ έρνπλε άδεηα λα ηα 

νδεγνχλ. Γελ κπνξεί ηα απνγεχκαηα λα είλαη πάλσ ζ' απηά ηα απηνθίλεηα. Γελ 

κπνξεί ηα Παββαηνθχξηαθα. Γελ κπνξεί θαλέλαο λα πεγαίλεη ζηνπο γάκνπο θαη 

ηα βαθηίζηα κε δεκφζηα θξαηηθά απηνθίλεηα. Γελ είλαη παλεγχξη ν Γήκνο. Πηα 

παλεγχξηα κπνξείηε λα πεγαίλεηε θχξηνη γηαηί έρεη ζπκκεηνρή ν Γήκνο θαη απ' 

φηη βιέπσ, ζηα παλεγχξηα είκαζηε πξψηνη, πάκε θαιά. Αιιά εηιηθξηλά ζαο ιέσ, 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ήδε έρνπλε δεκηνπξγεζεί, ζα πξέπεη εζείο νη ίδηνη λα 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 16ε 8 ΗΝΛΗΝ 2011 
 

  15 

ζηακαηήζεηε. Ρν αηχρεκα πνπ έγηλε θαη εχρνκαη πεξαζηηθά ζηνλ άλζξσπν θαη 

δελ έρσ ηίπνηα καδί ηνπ, γηαηί πξαγκαηηθά αζρνιηφηαλε γηα λα θαζαξίζεη, γηα λα 

θαζαξίζεη .. βέβαηα κε ηελ λννηξνπία πνπ δηνηθνχζακε πξηλ 20 ρξφληα. Γηαηί αλ 

ζθεθηείηε, Πάββαην θαζάξηδε κε γθξέτηεξ, κε θαλέλα δχν Αιβαλνχο, δίρσο λα 

ππάξρεη ζχκβαζε, θαληαζηείηε φηη είλαη δεχηεξν ιάζνο. Ινηπφλ, θάπνηνο 

έπξεπε λα ηνλ κάζεη θαη απηφο ν θάπνηνο ζα έπξεπε πξψηα λα μέξεη πσο 

γίλνληαη θάπνηα πξάγκαηα ζηελ Απηνδηνίθεζε. Πθεθηείηε, ζην αηχρεκα λα 

γηλφηαλε θάηη κε θάπνην ηξίην πξφζσπν. Ρψξα είλαη ζίδεξα, λα είλαη θαιά ν 

Σξηζηηαλφο. Ρψξα είλαη κφλν ηα ζίδεξα.  

 Γξακκάηηα πξνεθινγηθά, εκείο εδψ δε ζα ζαο αθήζνπκε λα εμνθιήζεηε 

άιια. Δρνπλε αξρίζεη φηη πξέπεη λα λνηθηάζνπκε δηάθνξνπο ρψξνπο. 11 είλαη ηα 

ρσξηά. Ακα λνηθηάζνπκε έλα, δχν ρψξνπο ζε θάζε ρσξηφ, ν Γήκνο ζα βγεη απφ 

ην παξάζπξν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη .. ζα ζπδεηεζεί ζηα ζέκαηα θ.Ιίηζα, απηφ δελ είλαη 

αλαθνίλσζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κε κε δηαθφπηεηε θ.Ξξφεδξε. Λνηθηαζκέλνο ρψξνο ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζαο δηαθφςσ φηαλ δελ πξφθεηηαη γηα αλαθνίλσζε. Νηαλ ζα 

γίλεη ε ζπδήηεζε γηα ηηο κηζζψζεηο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ην ζεσξψ αλαθνίλσζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο κπνξείηε λα ην ζεσξείηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίζαζηε πνιχ λένο ζηελ Απηνδηνίθεζε, ζα κε κάζεηε αλ είλαη ή φρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζέισ λα γίλσ ηφζν παιηφο ζαλ θαη εζάο θαη θαζεζηψο ζηελ 

Απηνδηνίθεζε. Σαίξνκαη πνπ είκαη λένο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εληάμεη. Γελ ην βιέπσ, δελ ην βιέπσ. Γη' απηφ ζαο δηαιέμαλε, 

γηαηί είζηε κηαο ψξαο. Ινηπφλ, κηαο ρξήζεο, ζπγλψκε.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είκαζηε επαγγεικαηίεο, επαλαιακβάλσ πάιη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη πξνζβνιή, δελ είλαη πξνζβνιή. Ρέινο, ηέινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρέινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρέινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή είζηε παιηφο μέξεηε ηη ζεκαίλεη αλαθνίλσζε πνιχ θαιά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, εζείο κε ιέηε παιηφ, εζείο κε ιεηε λέν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, εληάμεη, εληάμεη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρέινο. Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο παξαθαιψ πξνζηαηέςηε κε. Ρέινο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνζηαηεχεζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρέινο, ηέινο, ηέινο. Νηαλ ζαο θνηλνπνηνχλ επηζηνιέο, φηαλ ζαο 

θνηλνπνηνχλ επηζηνιέο γηα ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, ζα πξέπεη λα καο ηηο 

θνηλνπνηείηε. Θχξηε Ξξφεδξε, θαηαιάβαηε ηη ζαο ιέσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, λα γίλεηε πην ζαθήο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νηαλ θάπνηνο πνιίηεο ζηέιλεη κηα επηζηνιή πξνο Γήκαξρν θαη 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα πξεπεη ηηο επηζηνιέο λα ιακβάλνπκε γλψζε θαη εκείο. 

Δίλαη απιφ απηφ πνπ ζαο ιέσ. Καζαίλνπκε απφ πνιίηεο φηη ζαο έρνπλε ζηείιεη 

επηζηνιέο θαη εκείο δε γλσξίδνπκε. Ιέεη, έρνπκε ζηείιεη κε θνηλνπνίεζε θαη ζε 

ζαο. Δκείο δελ ην γλσξίδνπκε φκσο. Πηε ζπξίδα καο δελ ππάξρεη απηφ. Δίλαη 

παξάινγν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη παξάινγν αιιά δε λνκίδσ φηη νη επηζηνιέο αθνξνχλ 
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ζέκαηα Ππκβνπιίνπ. Δρνπκε, ζηέινληαη επηζηνιέο γηα πξνζσπηθά θαζαξά 

ζέκαηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν,ηη γξάθεη θνηλνπνίεζε πξνο Γεκνηηθνχο .. Δγψ ζαο ελεκεξψλσ αλ 

ζέιεηε, φηη είζηε ππνρξεσκέλνη, δελ είλαη ζηελ θαιή ζαο δηάζεζε, λα 

ελεκεξψλεηε θαη ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, ηνπο 41 θαη ηνπο 41 θαη δελ 

είλαη θαθφ λνκίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη απηφ γίλεηαη. Γε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θάλεηε ιάζνο. Θα ζαο ην απνδείμσ εγγξάθσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κηζφ ιεπηφ, θάηη ηειεπηαίν. Ρν 15ν ζέκα ζεσξψ απαξαίηεην λα έξζεη 

πξψην. Γελ κπνξεί γηα έλα ηφζνν ζεκαληηθφ ζέκα, πνπ έρεη έξζεη θαη θφζκνο 

λα αθνχζεη ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο, λα ζπδεηεζεί κεηά ηηο 2:00 ηε λχρηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νια ηα ζέκαηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά θαη ζπνπδαία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν 15ν ζέκα πξέπεη λα έξζεη πξψην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα άιιε κηα θνξά ζα ζηαζψ ζε έλα ζέκα ην νπνίν έρεη 

απαζρνιήζεη πνιιέο θνξέο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

απαζρνιεί θαη ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δίλαη ην ζέκα ηεο καγλεηνθψλεζεο 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο εηζεγήζεσο ησλ ζεκάησλ 

ηεο Δπηηξνπήο νη νπνίεο πιένλ δε δίλνληαη φπσο δίλνληαλ ζηνπο Ππκβνχινπο. 

Νιν απηφ ην δηάζηεκα, φηαλ βάδακε ην ζέκα ηεο καγλεηνθψλεζεο ησλ 

πξαθηηθψλ, ε απάληεζε απφ ηε κεξηά ηνπ θ.Γεκάξρνπ ήηαλ φηη αθφκα δελ 

έρνπκε Ξξνυπνινγηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε θαη 

δελ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζηε καγλεηνθψλεζε ησλ πξαθηηθψλ. Ρψξα, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε Ξξνυπνινγηζκφ, ε λέα ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ είλαη φηη ην 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

18 

θφζηνο είλαη κεγάιν θαη δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε απηά ηα ιεθηά. Θαζφξηζε 

βέβαηα ην θφζηνο φηη είλαη πεξίπνπ 500 επξψ ή 50.000 επξψ ην ρξφλν. Βέβαηα 

ζέισ λα ελεκεξψζσ εδψ ην Γήκαξρν φηη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ έρεηε απφ 

ηελ εηαηξεία ε νπνία θάλεη ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην θφζηνο γηα ηε καγλεηνθψλεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 270 επξψ. Νη ζπλεδξηάζεηο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κερξη ηψξα ήηαλ 14, πνπ ζεκαίλεη φηη κέρξη ηέινο 

ηνπ ρξφλνπ, άληε λα γίλνπλ 35, λα γίλνπλε 40. Αξα, ην θφζηνο ηεο 

καγλεηνθψλεζεο ησλ πξαθηηθψλ δε ζα ππεξβαίλεη ηηο 15.000 επξψ. Βέβαηα, 

πηζηεχσ φηη φπνην θαη λα είλαη απηφ ην θφζηνο, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ρακειφ, νη ζπλεδξηάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία 

ζε φιε ηε ζεηεία ηεο ζα δηαρεηξηζηεί 200.000.000 επξψ, ηφζν είλαη ην πνζφ 

πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζα πξέπεη λα καγλεηνθσλνχληαη 

θαη λα ππάξρνπλ πξαθηηθά απνκαγλεηνθσλεκέλα, γηα λα γλσξίδνπκε φινη, λα 

γλσξίδεη φινο ν θφζκνο ην πσο δηαρεηξίδνληαη ηα ρξήκαηα ηνπ, ηη ςήθηζε ν 

θάζε Πχκβνπινο, γηαηί δηαθψλεζε ή γηα πνην ιφγν ζπκθψλεζε, θαη πφζν 

κάιηζηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ην πξνεγνχκελν ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη 

ηα κέιε ηεο πξψελ Γεκαξρηαθήο ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, έρνπλ παξαπεκθζεί 

ζηνλ Δηζαγγειέα, άδηθα γηα κέλα, ηαιαηπσξνχληαη βέβαηα αθφκα θαη ζα έπξεπε 

.. αλ ζα ππήξραλ απηά ηα πξαθηηθά απνκαγλεηνθσλεκέλα, ζα ήηαλ πην εχθνιν 

γη' απηνχο λα δείμνπλ φηη δελ έρνπλ θάλεη ηηπνηα θαη φηη είλαη φια θαζαξά.  

 Πην δεχηεξν ζθέινο ηεο παξαηήξεζεο κνπ πνπ αθνξά ηηο εηζεγήζεηο, 

δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δε δίλνληαη. Παο μαλαξψηεζα θ.Γήκαξρε θαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα πνην ιφγν δε δίλνληαη. Γηαηί δελ ελεκεξψλνληαη νη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη γξαπηψο, φπσο ελεκεξψλνληαλ κέρξη ηψξα, κέρξη πξηλ 

δχν ζπλεδξηάζεηο. Γε ζέισ λα πσ φηη απηή ε πξαθηηθή καο νδεγεί ζε άιιεο 

ζθέςεηο, ν ζπλδπαζκφο ηεο κε καγλεηνθψλεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη φηη δε 

δίλνληαη νη εηζεγήζεηο ησλ ζεκάησλ, φπσο δηλφληνπζαλ κέρξη ηψξα. Ξηζηεχσ 
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θ.Γήκαξρε φηη αθνχηε ιάζνο αλζξψπνπο. Αθνχηε ιάζνο αλζξψπνπο, 

αλζξψπνπο πνπ ίζσο έρνπλ κάζεη λα δξνπλ ζην παξαζθήλην. Δκείο ζέινπκε 

δηαθάλεηα παληνχ θαη άκεζα θαη πηζηεχσ φηη δελ έρεηε λα θξχςεηε θάηη. Νπφηε 

ζπλερίζηε λα δίλεηε ηηο εηζεγήζεηο φπσο ηηο δίλαηε κέρξη πξηλ δχν ζπλεδξηάζεηο 

θαη πάξηε απφθαζε λα καγλεηνθσλνχληαη ηα πξαθηηθά, λα καγλεηνθσλνχληαη 

νη ζπλεδξηάζεηο.  Δλα άιιν ζέκα ζην νπνίν ζέισ λα ζηαζψ, είλαη ζε θάπνηα 

απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία ήηαλε ζην θηήκα ησλ θπιαθψλ θαη πιένλ δελ 

ππάξρνπλ. Ρη έρνπλε γίλεη απηά; Αλ γλσξίδεη θάπνηνο, λα καο ελεκεξψζεη ηη έρεη 

γίλεη κ' απηφ ην ζέκα. Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ πξνιαιήζαληα γηα ην 15 ζέκα 

ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ .. Αλδξέα, λα κηιήζσ; Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ 

πξνιαιήζαληα, ην 15ν ζέκα λα έξζεη πξψην, είλαη ζεκαληηθφ ζέκα, πεξηκέλεη ν 

θφζκνο λα καο αθνχζεη, πεξηκέλεη λα αθνχζεη ηελ απφθαζε καο θαη ζα πξέπεη 

λα έξζεη ζαλ πξψην ζέκα θαη λα κε θηάζνπκε πάιη 12:00 θαη 01:00 ε ψξα ην 

βξάδη θαη ν θφζκνο λα έρεη απνρσξήζεη. Γελ κπνξψ φκσο λα κελ απαληήζσ ζ' 

απηά πνπ είπε ν πξνεγνχκελνο νκηιεηήο, ν θ.Ιίηζαο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

δηακαξηπξίαο πνπ επηιέμακε σο παξάηαμε λα απνρσξήζνπκε απφ ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δίλαη θαζαξά ελαο ηξφπνο δηακαξηπξίαο θαη πηζηεχσ φηη 

ήηαλε ν πην έληνλνο ηξφπνο, ψζηε λα γίλεη ην ζέκα γλσζηφ. Θα πξέπεη ν 

θ.Ιίηζαο λα απνδερηεί ηελ ήηηα ηνπ, λα αληηιεθζεί ην λέν ξφιν πνπ ηνλ έρεη 

ηάμεη ν ιαφο, φζν δχζθνιν θαη αλ είλαη απηφ γηα εθείλνλ. Θαη αθφκα παξαηεξψ 

φηη ζήκεξα πνπ ιείπεη ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Ιίηζαο είλαη πην έληνλα αξρεγηθφο.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Δίρακε κηιήζεη απφ ην δεχηεξν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ζηηο αξρέο ηνπ Γελάξε, γηα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα αλνίγνληαη 

ζηελ πεξηνρή καο ζε ζρέζε κε ην γεληθφηεξν πιαίζην, ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

πνπ αθνινπζείηαη, αλ ζέιεηε, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, πεξηθνπέο θαη φια απηά. 
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Δίρακε κηιήζεη, είρακε πεη ηφηε, φηη έλα πξφβιεκα ην νπνίν ζα επηβαξπλζνχλ νη 

θάηνηθνη, εξγαδφκελνη ηεο πεξηνρήο, ζα είλαη ε αχμεζε ησλ εηζηηεξίσλ ησλ 

Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ θαη ησλ Πηδεξφδξνκσλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κήλα ινηπφλ, ηα εηζηηήξηα ηνπ ΝΠΔ απμήζεθαλ θαηά 40% ζηελ 

πεξηνρή καο. Δλδεηθηηθά ζα ζαο θέξσ έλα παξάδεηγκα, έλαο εξγαδφκελνο γηα λα 

πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ θαη λα γπξίζεη απ' απηήλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέλν απφ 

ηνλ Απιψλα, παίξλνληαο θαη ην Κεηξφ, ρξεηάδεηαη 11,50 επξψ. Γειαδή 

ρξεηάδεηαη ην 1/3 ηνπ κεξνθάκαηνπ ηνπ. Δίρακε δεηήζεη ηφηε απφ ηελ Γεκνηηθή 

Αξρή θαη απφ ηνλ θ.Γήκαξρν λα βγεη κπξνζηά, λα πάεη ζηηο πεξεζίεο ηηο 

θαηάιιειεο, ηηο ζπγθεθξηκέλεο, λα δηακαξηπξεζεί θαη λα δηεδηθήζεη θηφιαο, θάηη 

θπζηθά ην νπνίν δελ έγηλε θαη δελ πεξηκέλακε λα ην θάλεη.  

 Πήκεξα ινηπφλ, ζηα πιαίζηα απηά, έρνπκε θέξεη έλα ςήθηζκα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα ζαο ην δηαβάζσ, πάλσ ζ' απην ην δήηεκα, ην νπνίν 

ιέεη: Ζ θπβέξλεζε ελαξκνληζκέλε ζηηο επηηαγέο ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δλσζεο, ζηε ινγηθή ηεο παξαρψξεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ζε 

ηδηψηεο, έρεη ήδε αλαγγείιεη ην μεπνχιεκα ηνπ θεξδνθφξνπ ηκήκαηνο ηνπ ΝΠΔ. 

Πήκεξα, κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Νξγαληζκνχ, παξαρσξνχληαη απφ ηε κηα ηα 

θέξδε ηνπ ζηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο θαη απφ ηελ άιιε, ε δεκηά παξακέλεη γηα ην δεκφζην. Νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο ηνπ ΝΠΔ είλαη κφλν ε κηα πιεπξα ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, 

πνπ αλνίγεη λένπο δξφκνπο γηα δηέμνδν απφ ηελ θξίζε ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

θεξδψλ ησλ κεγάισλ νκίισλ, φπνπ ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθφηεξνπ μεπνπιήκαηνο 

παξαρσξνχληαη ππνδνκέο πνπ έρνπλ ήδε πιεξσζεί απφ ηηο ηζέπεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Πηελ θαηεχζπλζε απηή ινηπνλ πξνρψξεζε θαη ζε αχμεζε ηεο 

ηηκήο ησλ εηζεηεξίσλ κέρξη θαη 100% ζηα δξνκνιφγηα ηνπ ΝΠΔ παλειιαδηθά, 

κε παξάιιειε κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ πνπ δε ζεσξνχληαη θεξδνθφξα. 

Ξαξάιιεια, πξνρψξεζε ζηελ αχμεζε 40% ζηελ ηηκή ησλ εηζηηήξησλ θαη ησλ 

Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ. Πήκεξα, θαη ζην Γήκν, εξγαδφκελνη κεηαθηλνχληαη 
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θαζεκεξηλά πξνο ηελ Αζήλα κε ην ηξέλν γηα λα πάλε ζηελ εξγαζία ηνπο θαη 

πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ην 1/3 ηνπ κεξνθάκαηνπ ηνπο γηα ηνλ ΝΠΔ θαη ηηο 

Αζηηθέο Ππγθνηλσλίεο.  Θαινχκε ζήκεξα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ινηπφλ λα πεη 

φρη ζηελ πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ θέξλεη θαη ηνλ ΝΠΔ ζ' απηή ηελ 

θαηάζηαζε θαη ζπλάκα θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πεξηνρήο καο, φρη ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ, θξαηηθφο θνξέαο Αζηηθψλ 

Ππγθνηλσληψλ, ιατθή πεξηνπζία απνθιεηζηηθά ζηελ ππεξεζία ηνπ ιανχ, φρη 

ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ζηηο Αζηηθέο Ππγθνηλσλίεο θαη ηνλ 

Πηδεξφδξνκν, δσξεάλ κεηαθίλεζε ζηηο ψξεο αηρκήο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

φιε ηε κέξα δσξεάλ γηα ηνπο άλεξγνπο, ρακεινζπληαμηνχρνπο, θνηηεηέο. Νρη 

ζηηο απνιχζεηο θαη ηελ.... δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, κφληκε δνπιεηά γηα φινπο κε 

πιήξε δηθαηψκαηα, άκεζεο πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, θακία κείσζε ηνπ 

ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ.  

 Απηή ήηαλ αλ ζέιεηε ην πξψην θνκκάηη ηεο αλαθνίλσζεο κνπ. Ρν 

δεχηεξν θνκκάηη έρεη λα θάλεη ελ ζρέζε κε ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δγψ δε 

ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ ην ηη γίλεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Απηνί λνκίδσ 

πνπ βξίζθνληαλ θαη παξεπξίζθνληαλ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηα θέξαλε θαη 

ηα πεξηγξάςαλε πάξα πνιχ θαιά, θέξαλε κηα εηθφλα. Απφ ην πξψην θηφιαο 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είρακε δεηήζεη ζην Γήκαξρν λα θνηλνπνηήζεη ζε φινπο 

ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ ηηο εηζεγήζεηο θαη ηα ζέκαηα θάζε θνξά πνπ 

ζπλεδξηάδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έηζη ψζηε ηα πιαίζηα ηεο δηαθάλεηαο πνπ 

επηθαιείηαη, λα ελεκεξψλνληαη φινη ην ίδην θαη λα παίξλνπλε ζέζε πάλσ ζηα 

δεηήκαηα πνπ ζα αλνίγνληαη γηα ην Γήκν καο. Απηφ δελ έγηλε πνηέ. Πε 

εξψηεζε πνπ ηνπ έθαλα ινηπνλ ηνπ θ.Γεκάξρνπ πξηλ απφ κηα εδβνκάδα γηαηί 

δε καο θνηλνπνηεί ηηο εηζεγήζεηο, απάληεζε φηη δε ζνπ δίλεη θαλέλαο ην 

δηθαίσκα λα ην ιεο απηφ βάζεη ηνπ Θαλνηζκνχ θαη δε ζηηο θνηλνπνηψ. Γηθαίσκα 

ηνπ είλαη λα κελ ηηο θνηλνπνηεί βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ. Νπσο ζα δείηε θπζηθά 

θαη ζην 1ν ζέκα πνπ έρεη θέξεη ζήκεξα ε Γεκνηηθή Αξρή, ν Θαλνληζκφο φια 
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απηά επηθξνηεί, ν θαηλνχξγηνο Θαλνληζκφο θαη δηθαίσκα ηνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηελ αδηαθάλεηα, παξφιν πνπ επηθαιείηαη ζπλέρεηα ηε δηαθάλεηα ν θ.Γήκαξρνο. 

Δίλαη πνιηηηθφ ην δήηεκα θαη εκείο ζα ην αλαδείμνπκε θαη ζηνλ θφζκν ηεο 

πεξηνρήο.  

 Θαη έλα ηξίην δήηεκα, ην νπνίν ζέισ λα ην βάισ θαη ζηελ 

αληηπνιίηεπζε. Δδψ πέξα θχξηνη έρεη έξζεη έλαο εξγαδφκελνο ηνπ Γήκνπ θαη 

έρεη λα πεη πξάγκαηα. Γε ζα κηιήζεη; Διάηε θ.Ξαπαπέηξνπ. Θχξηε Ξαπαπέηξνπ, 

ειάηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Σαζηψηε. Γε ζα ππνθαηαζηήζεηε εζείο ην 

Ξξνεδξείν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Διάηε θ.Ξαπαπέηξνπ, ειάηε.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Διάηε, ειάηε θ.Ξαπαπέηξνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Σαζηψηε. πάξρνπλ δηαδηθαζίεο, ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Διάηε, ειάηε θαζίζηε, ειάηε θαζίζηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Γελ έρεηε ην ιφγν θ.Ξαπαπέηξνπ, κελ θάζεζηε. 

Ξαξαθαιψ, λα κελ θαηαγξάθεηαη ηίπνηα ζηα πξαθηηθά. 

ΞΑΞΑΞΔΡΟΝ: Θεισ λα ραηξεηίζσ ην Πψκα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ θ.Βαζηιάθν. Θαζίζηε θάησ θ.Βαζηιάθν. Θαζίζηε 

θάησ θ.Βαζηιάθν, εθηίζεζηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ θ.Βαζηιάθν, κελ εθηίζεζηε, βηάδεζηε πνιχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πνβαξφηαηα, ζνβαξφηαηα. Ρα λνκίζκαηα έρνπλ πάληα δχν φςεηο. 

Παο είπα, ηα λνκίζκαηα έρνπλ πάληα δχν φςεηο. Ξάληα ππάξρεη αληίινγνο ζε 

νηηδήπνηε. Ξαξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλερίδεηαη ε ζπλεδξίαζε. Παο 

παξαθαιψ εζπρία. Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, θ.Ιίηζα, βνεζήζηε ηελ 

θαηάζηαζε. Ινηπφλ, ην ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξνιχ σξαία. Ινηπφλ, θαη' αξρήλ λα μεθηλήζσ απφ ην ηειεπηαίν. Ν 

θ.Ξέππαο ζήθσζε ην κηθξφθσλν απεηιεηηθά γηα λα κε απεηιήζεη, λα κε 

ρηππήζεη ν θ.Ξέππαο, παξνπζία φισλ. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν θαηαγγέισ εδψ κπξνζηά, ην θαηαγγέισ ζε φιν ηνλ θφζκν εδψ 

κπξνζηά, απηή είλαη ε δεκνθξαηία πνπ βιέπεη, έηζη ηε βιέπεη ηε δεκνθξαηία ν 

θ.Ξέππαο θαη δελ αλέρεηαη θαη δελ αλέρεηαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη δελ αλέρεηαη λα αθνχζεη θακία θσλή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα. Θπξία Πηεξγίνπ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ αλέρνληαη λα .. Γελ αλέρεηαη λα αθνχζεη άιιε θσλή πνπ λα 

ιέεη θάηη άιιν. Απηή είλαη ε δεκνθξαηία ζαο θ.Ξέππα θαη θ.Ξέππα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ ..  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε ζέβεζηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θ.Ξέππα. Θχξηε Ξέππα, θαζίζηε θ.Ξέππα.           

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξέππα, φηαλ εζχ ραζθνγειάο ζην Ππκβνχιην θαη ην θάλεηο 

ηζίξθν εδψ κέζα, ην ζέβεζαη ην Ππκβνχιην; Ινηπφλ, γηα ζηακάηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θ.Ξέππα. Θχξηε Ξέππα .. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη εζχ ην έρεηο θάλεη ηζίξθν. Δγψ ην έρσ θάλεη πνιηηηθφ 

.., εζχ ην έρεηο θάλεη ηζίξθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ .. Αο αθήζνπκε, ήηαλ κηα ζηηγκή έληαζεο, 

πξάγκαηη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ ήηαλε κηα ζηηγκή έληαζεο, δε ζαο αξέζεη ε δεκνθξαηία. Γε 

ζέιεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καο αξέζεη ε δεκνθξαηία θαη ζαο δεηάσ εγψ ζπγλψκε αλ έγηλε ε 

ελέξγεηα απηή.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε ζέιεηε λα αθνχζεηε κηα άιιε γλψκε, έζησ θαη αλ ζαο ελνριεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ δεκνθξαηία .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ πνιχ, δελ έρεηε ην ιφγν, έηζη; 

Πηακάηα.      

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα, ζε παξαθαιψ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη κσξε, ζα καο πεηο εζχ ηψξα ..  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπέβαιιε ηελ ηάμε, δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηφ ην πξάγκα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θα καο πεηο εζχ πφηε ζα κηιήζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ηνλ απνβάιιεηε θ.Ξξφεδξε απηήλ ηε ζηηγκή. Απαηηνχκε λα ηνλ 

απνβάιιεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, κε ξίρλεηε ιάδη ζηε θσηηά ζπλέρεηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε ξίρλσ εγψ ιάδη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ δεκνθξαηία έρεη θαλφλεο θαη νη θαλφλεο ηζρχνπλ παληνχ. Κελ 

ηε βιέπεηε ηε δεκνθξαηία φπσο καο ηαηξηάδεη θαη επηβάιινπκε θαηαζηάζεηο.  
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο αθήζνπκε ην ιατθηζκφ θαη αο έξζνπκε ζηελ νπζία. 

ΠΡΔΟΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, πνηνο πξνζβάιιεη ην Ππκβνχιην απηήλ ηε ζηηγκή ην 

βιέπεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, δεηάσ λα απνβιεζεί ν θ.Ξέππαο απφ ην 

Ππκβνχιην απηήλ ηε ζηηγκή γηα ηε ζηάζε ηνπ θαη γηα ηελ απεηιή πνπ έθαλε 

απέλαληη κνπ. Παο παξαθαιψ πνιχ, βάιηε ην ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε λνκίδσ φηη κπαίλεη ζέκα .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κπαίλεη ζέκα θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα δεηήζεη ζπγλψκε ν θ.Ξέππαο αλ παξαθέξζεθε θαη λα 

ηειεηψζεη ε ηζηνξία εδψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αιισζηε ηνλ Θαλνληζκφ πνπ καο ιέηε εδψ, απην ιέεη, αλ θάπνηνο 

παξαθέξεηαη πξέπεη λα ηνλ απνβάιιεηε. Λα ηνλ απνβάιιεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνιινί παξαθέξζεθαλ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα απηά.. 

ΞΔΞΞΑΠ: Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν θ.Ξξφεδξε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, δελ κπνξείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Κα πσο παίξλεη ην ιφγν κφλε ηεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε παξαθαιψ ηψξα, ζε παξαθαιψ. Γελ παίξλεη ην ιφγν κφλε ηεο 

ε θα Πηεξγίνπ, ζε θακία πεξίπησζε δελ πήξε ην ιφγν κφλε ηεο. Γελ 

θαηαιάβαηε θ.Ξέππα. Ρνπιάρηζηνλ ζ' απηφ .. θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, 

ζπλάδειθνη είκαζηε, δελ έρνπκε πφιεκν εδψ κέζα. Αιίκνλν. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θ.Ξξφεδξε, θαη' αξρήλ λα μεθηλήζσ κε ηα ζέκαηα πνπ είρα 

εγψ λα βάισ θαη κεηά ζπλερίδσ. Ξξψηνλ, ζπκθσλψ κε ην ςήθηζκα πνπ 

θέξλεη ν θ.Σαζηψηεο θαη επεηδή ηα πξνβάιιεηε φια ππφ ηχπσλ αλαθνηλψζεσλ 

θαη δελ ζπδεηηψληαη θαη δελ ηα βάδεηε ζε ςεθνθνξία, δεηάκε λα κπεη ζε 

ςεθνθνξία ην ςεθηζκα πνπ κηιάεη γηα ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζηηεξίσλ. 

Δληάμεη, έλα απηφ. Γεχηεξν δήηεκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ είλαη θαηεπείγνλ, απηφ ζα ην απνθαζίζεη ην Ππκβνχιην θα 

Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είλαη ζέκα θαηεπείγνληνο, ςήθηζκα είλαη. Ρν ςήθηζκα δελ 

είλαη θαηεπείγνλ, ςήθηζκα είλαη, δελ είλαη ζπδήηεζε, ςήθηζκα είλαη. Γεχηεξν 

δήηεκα. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ πνπ γίλνληαη ζηε Γελλεκαηά, πνπ ην 

θάλεη ε Ξεξηθέξεηα γηα ηα φκβξηα χδαηα, δελ μέξσ θαηά πφζν εκείο έρνπκε 

θάπνηνλ εθεί πνπ λα επηβιέπεη, δηαπηζηψλνληαη φηη ην θνκκάηη απηφ ηεο 

Γελλεκαηά έρεη πάξα πνιιέο ζσιήλεο απνρέηεπζεο, πνπ απφ ηα ζπίηηα 

πεγαίλνπλε κέζα ζην ξέκα ην παιηφ θαη απηά βέβαηα θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα. 

Ρα βιέπνπλ φπσο αλνίγνπλε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απφ ηνλ θφζκν πνπ πεξλάεη θαη ηα βιέπεη. Λα ζνπ πσ πνηνο ήξζε 

θαη κνπ ην είπε θαη πήγα θαη ηα είδα; Ινηπφλ, εγψ ξψηεζα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ινηπφλ ξψηεζα αλ ε .. Ρη ζε λνηάδεη εζέλα ηψξα; Γελ 

θαηάιαβα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη ζπκβαίλεη θ.Ιακπαδαξίδε πάιη; Θχξηε Ιακπαδαξίδε, 

θ.Ιακπαδαξίδε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νπνηνο έρεη ηε κχγα κπγηάδεηαη. Ινηπφλ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, κελ αλνίγεηε δηάινγν. Παο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δκέλα, ην πξφβιεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ θ.Ιακπαδαξίδε. Θαζίζηε θάησ, επηηέινπο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ ζαο παξαθαιψ. Αθήζηε ηψξα ηηο θνξφλεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίπα φλνκα, δελ θαηάιαβα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινη έρνπκε ηαπηφηεηα εδψ κέζα. Δπηηέινπο. Θνξφλεο είλαη  

θ.Ιακπαδαξίδε.      

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αλ αθνχζαηε .. Αλ αθνχζαηε θάπνην φλνκα εζείο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ θ.Ιακπαδαξίδε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ; Δια Ξαλαγία κνπ. Ινηπφλ, αθνχζηε, εγψ ξσηάσ αλ ππάξρεη 

θάπνηνο απφ ην Γήκν λα παξαθνινπζεί ην έξγν, λα παξαθνινπζεί ην έξγν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη, έρνπκε Ππκβνχιην. 

Θπξίεο θαη θχξηνη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ε εξψηεζε κνπ είλαη αλ ππάξρεη θάπνηνο πνπ 

παξαθνινπζεί ην έξγν ψζηε λα παξεκβαίλεη λα δεη ηη γίλεηαη ζ' απηή ηελ 

πεξίπησζε. Δλα ζέκα. Θαη ην δεχηεξν, φηη πξέπεη απηά λα θιείζνπλ. Ξηζαλφλ 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα ρξεηάδνληαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ην δηάινγν θ.Ιίηζα. Αθήζηε ην δηάινγν, αθήζηε λα 

πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ηειεηψζσ; Ξηζαλφλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, επεηδή ην θνκκάηη 

απηφ είλαη πην ρακειά απφ ην άιιν θαη πιεκκχξηδε παιηφηεξα.. Λα κηιήζσ; Κνπ 

επηηξέπεηε; Θαη πιεκκχξηδε παιηφηεξα.. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζαο πξνζηαηέςσ πξνζπαζψ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε κε ελδηαθέξεη, εγψ πξνζηαηεχνκαη κφλε κνπ. Ινηπφλ, απηφ 

ινηπφλ ην θνκκάηη πνπ είλαη πην θάησ απφ ην άιιν, θαηά δηαζηήκαηα 

πιεκκχξηδε. Ξηζαλφλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ρξεηάδνληαη θάπνηνη αγσγνί 

απνρέηεπζεο ησλ νκβξίσλ λα πεγαίλνπλ πξάγκαηη ζην ξέκα γηα λα κελ 

πιεκκπξίδνπλ ηα ζπίηηα. Γη' απηφ ινηπνλ εγψ έβαια έλα δήηεκα αλ ππάξρεη 

θάπνηνο απφ ην Γήκν λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε απηνχ ηνπ έξγνπ θαη φπνπ 

ρξεηάδεηαη λα θιεηζηνχλ, λα θιεηζηνχλ απηνί νη αγσγνί θαη φπνπ ρξεηάδεηαη λα 

κείλνπλ θαη λα είλαη κφλν νκβξίσλ θαη φρη απνρεηεχζεηο ζπλδεκέλεο κε ην 

ξέκα, γηαηί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ηη ιέσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ζιηάζθν, κε δηαθφπηεηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ μέξσ φηη φιν ην θαινθαίξη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιν απηφ, κε δηαθπφηεηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νηη ην θαινθαίξη απηφ ην θνκκάηη είλαη κέζα ζηε βξφκα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνιχ επραξίζησο λα απαληήζεηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίλαη κέζα ζηε βξφκα θαη βγαίλνπλε θαηζαξίδεο φιν ην, απφ ηελ 

πάλσ ηελ κεξηά ηεο Γελλεκαηά κέρξη θάησ, ηεξάζηηεο θαηζαξίδεο, ν θ.Γηαλλάο 

ην μέξεη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη φζνη κέλνπλε ζ' απηή ηελ πεξηνρή, ππάξρεη 

κεγάιν ζνβαξφ πξφβιεκα κφιπλζεο απ' απηφ ην ξέκα θαη κηαο θαη γίλεηαη απηφ 

ην έξγν, ζαο βάδσ έλα δήηεκα. Γε λνκίδσ φηη θέξλσ θαλέλα πξφβιεκα, νχηε 

θαλελφο, πνπ ζίρηεθε ν θ.Ιακπαδαξίδεο, εκέλα κνπ ηα κεηαθέξαλε. Ινηπφλ, 

φπνηνο έρεη κχγεο, κπγηάδεηαη. Θαη έλα ηξίην ζέκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίπα εγψ θαλέλα φλνκα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί αλνίγεηε δηάινγν θα Πηεξγίνπ θαη αλαθέξεζηε ζε πνιίηεο; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, έλα άιιν δήηεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα ζην Ππκβνχιην φπσο απηφ ηψξα; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ; Κε ζπγρσξείηε, εγψ νχηε ήμεξα ηνλ θ. Ιακπαδαξίδε φηη έρεη 

πξφβιεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, γπξίζηε πξνο ην Πψκα, ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ην ηξίην δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ, είλαη ην ζέκα ηεο 

εθνξίαο. Μέξεηε πνιχ θαιά φηη ε εθνξία ηνπ Αγ.Πηεθάλνπ, ζηελ νπνία 

αλήθνπκε εκείο, θαηαξγείηαη θαη πάεη ζηελ Θεθηζηά. Ινηπφλ, ελαο ηεξάζηηνο 

Γήκνο ζαλ ηνλ δηθφ καο  θαη θπζηθά θαη ηνπ Γηνλχζνπ ν Γήκνο, αιιά πεο εθεί 

ππάξρεη αζηηθή ζπγθνηλσλία θαη κπνξεί λα βνιεπηεί ε θαηάζηαζε, λα έρνπκε 

ηφζν απνκαθξπζκέλε εθνξία λα πεγαίλεη ν θφζκνο λα θάλεη ηηο δνπιεηεο ηνπ 

αιιά θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη κηα πεξεζία πνπ εμππεξεηεί ηνλ ηφπν καο, 

λνκίδσ φηη πξέπεη εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έζησ κε έλα ςήθηζκα 

νιηγφιν κε πέληε γξακκέο, λα πνχκε φηη εκείο δε ζπκθσλνχκε κ' απηή ηε 

κεηαθνξά γηαηί ζέινπκε λα ππάξρεη ε εθνξία, είηε ζα είλαη ζηνλ Αγ.Πηέθαλν, 

είηε ζα έξζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ, αιιά ζίγνπξα ζαλ πεξεζία ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη θαη ζηελ πεξηνρή καο, κηαο θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο έηζη ζε έθηαζε 

Γήκνο ηεο Αηηηθήο. Θαη ηέινο, επεηδή δελ αθήζαηε λα κηιήζεη ν εξγαδφκελνο, ν 

εξγαδφκελνο απφ ηνλ Θάιακν βάδεη δήηεκα φηη ν θ.Βιάρνο ηνπ κίιεζε πνιχ 

άζρεκα, είπε ηα ιφγηα πνπ ηνπ είπε θαη πηζαλφλ λα ηνπ θάλεη θαη κήλπζε, ζε 

άξλεζε ηνπ λα δνπιέςεη ζε ψξεο αξγίαο θαη εκέξεο αξγίαο, ηνλ έβξηζε, ηνπ 

δεκηνχξγεζε πξφβιεκα απ' φηη ιέεη. Γελ ηνλ αθήζαηε λα κηιήζεη, λα ηα πνχκε 

εκείο ινηπφλ, θαη ήξζε εδψ λα καο ελεκεξψζεη. Θαη είλαη θξίκα ζαο, γηα ζαο 

φινπο .. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε, αθήζηε θ.Βιάρν .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. λα κελ αθήζεηε ηνλ άλζξσπν λα κηιήζεη. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βιάρν. Θχξηε Βιάρν, ζαο παξαθαιψ, έρεη δηθαίσκα ε θα 

Πηεξγίνπ, αιιά βηάδεηαη, ηελ ελεκεξψλσ φηη βηάδεηαη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληαμεη θ.Ιίηζα. Θάζε άλζξσπνο έρεη ηα φξηα ηνπ. Γηαθφπηνπκε 

γηα 3 ιεπηά. 

 3 λεπηά διάλειμμα 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε θαη ην ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα μεθηλήζσ; Θχξηε Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, ζα πξνζπαζήζσ λα 

κε ξίμσ ιάδη ζηε θσηηά, αιιά ζίγνπξα απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα ηηο 

δνχκε. Ηζσο θάπνηνη απφ καο, βάδσ θαη ηνλ εαπηφ κνπ κέζα, έρνπκε 

παξεμεγήζεη θάπνηα πξάγκαηα. Ρν ζέκα πνπ έθεξα λα αλαθεξζψ ζήκεξα ζηελ 

αλαθνίλσζε κνπ, είλαη ζηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε. Δρσ επαλεηιεκκέλα 

αλαθεξζεί ζην ίδην ζέκα, αιιά δπζηπρψο θ.Γήκαξρε απνδεηθλχεηαη φηη δελ 

κπνξείηε λα εθηειέζεηε έξγα. Γελ έρεηε ηελ ηθαλφηεηα λα θηλήζεηε κηα πέηξα. 

Απφ ην Γελάξε δεηάσ λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

κπνχλε, λα πινπνηεζνχλ ηα έξγα πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί, πνπ είλαη ζε θάπνηα 

θάζε, έρνπλ γίλεη δηαγσληζκνί, έρνπλ ππνγξαθεί, δελ έρνπλ ππνγξαθεί νη 

ζπκβάζεηο, έρνπλ κπεη ή δελ έρνπλ νξηζηεί επηβιέπνληεο. Γε ζαο δήηεζα απφ 

ην Γελάξε λα εγθξίλεηε ρξήκαηα γηα λέν έξγν. Γηα ηα έξγα απηά πνπ ήηαλ ζε 

εμέιημε ζαο δήηεζα θαη ζαο ππέδεημα θαη ηνλ ηξφπν. Πήκεξα θηάζακε ζην 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 16ε 8 ΗΝΛΗΝ 2011 
 

  31 

ζεκείν, νη αλάδνρνη εξγνιάβνη λα έρνπλε, λα είλαη ζηε δηαθξηηηθή ηνπο 

επρέξεηα, ζηελ επηινγή ηνπο, εάλ ηνπο ζπκθέξεη λα θάλνπλ έλα έξγν ή λα κελ 

ην θάλνπλε. Λα θηλδπλεχνπκε λα ράζνπκε έξγα, λα ράζνπκε ρξεκαηνδνηεκέλα 

θπξίσο έξγα απφ ην ΘΖΠΔΑ, απφ ηνλ ΝΠΘ, απφ δηάθνξνπο θνξείο. Θέισ λα 

ζαο ξσηήζσ ζε πνηα θάζε είλαη, εάλ έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηαηί γίλεηαη .. 

Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θέισ λα ζαο ξσηήζσ ζε πνηα θάζε είλαη ην έξγν χδξεπζεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Απιψλα, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

ΔΠΞΑ. Πε πνηα θάζε είλαη νη επηζθεπέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ηα 

νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απν ηνλ ΝΠΘ. Θα αθήζνπκε εκείο ηνλ εξγνιάβν θαη 

θηάζακε ζην ζεκείν λα ηνπ επηηξέςνπκε λα επηιεμεη αλ ν ΝΠΘ αξγεί λα 

πιεξψζεη γηα λα εθηειέζεη ην έξγν; Νηαλ ήξζε ζην δηαγσληζκφ ην ήμεξε φηη ν 

ΝΠΘ αξγεί λα πιεξψζεη. Ζξζε θαη έδσζε κηα έθπησζε. Δπίζεο ζα ήζεια λα 

μέξσ εάλ έρεη γίλεη θάπνηα ελέξγεηα ζρεηηθά κε ην ήδε εληαγκέλν έξγν ηεο 

απνρέηεπζεο Θαπαλδξηηίνπ, Ξνιπδελδξίνπ, Αθηδλψλ ην νπνίν ην επαλαθέξακε 

κε απφθαζε καο, εάλ έρνπκε θάπνηα πιεξνθφξεζε. Θαη θάηη άιιν. Ξξέπεη λα 

μέξεηε, γηαηί ζε ιίγν ζα έξζεη ζαλ ζέκα, ζηα επφκελα ζέκαηα είλαη, φηη φηαλ 

θάλνπκε έλα αίηεκα ζηε Γηνίθεζε, είηε απεπζχλεηαη ζηελ Ξεξηθέξεηα, είηε 

απεπζχλεηαη ζην ΞΔΣΥΓΔ, είηε νπνπδήπνηε θαη λα απεπζχλεηαη, πξέπεη λα ην 

παξαθνινπζνχκε. Γελ είλαη δπλαηφλ ν Γήκνο Υξσπνχ κε ζπλέλσζε 13 ρσξηψλ 

λα θάλεη αίηεκα γηα 53 ζέζεηο 8κελεηψλ ζπκβαζηνχρσλ θαη λα εγθξηζνχλε 20. 

Γελ ην παξαθνινπζήζαηε. Δπαλαιακβάλσ, δελ ην παξαθνινπζήζαηε. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Θαιεζπέξα θ.Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλαδειθνη. Θα ήζεια πνιχ γξήγνξα 

πξψηνλ λα θαηαδηθάζσ ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ πξν ιίγνπ. Γελ ηηκάεη 
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θαλέλαλ απφ καο θαη πνιχ γξήγνξα ζα ήζεια λα πεξάζσ ζην πξψην ζέκα ην 

νπνίν αθνξά ην ππνθαηάζηεκα ησλ ΔΙΡΑ ζηνλ Θάιακν. Πε ζρεηηθή ελεκέξσζε 

πνπ είρα απφ ηνλ θ.Βιάρν, ηνλ ζπλάδειθν, ηνλ Αληηδήκαξρξν ηνπ Θαιάκνπ, 

πιεξνθνξήζεθα φηη ζε ιίγεο κέξεο ην ππνθαηάζηεκα ησλ ΔΙΡΑ ζα θιείζεη, 

απφ ηνλ Θάιακν. Δίλαη ην κνλαδηθφ ζεκείν ην νπνίν ελψλεη ηνλ Θάιακν, αο ην 

πνχκε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Γελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο ηξνπνο, είηε γηα ηνλ 

ειηθησκέλν, είηε γηα ηνλ απιφ πνιίηε, είηε γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε, γηα ηνλ 

ζπληαμηνχρν, λα έρεη ζπλαιιαγή κε ηνλ .. ή κε ηνλ νπνηνλδήπνηε. Εεηψ ινηπφλ 

λα θάλνπκε ρξήζε ηνπ άξζξνπ 67, ηελ παξ. 7, ηνπ Λφκνπ 3852/2010, ηνπ 

"Θαιιηθξάηε" θαη λα ηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ θαη λα πάξνπκε κηα απφθαζε 

σο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα δεηνχκε λα κελ θιείζεη ην ππνθαηάζηεκα ησλ 

ΔΙΡΑ ζηνλ Θάιακν. Ρν επφκελν ζέκα αθνξά ηελ χδξεπζε ηνπ Θαιακνπ. Ρηο 

πξνζερείο εκέξεο ζα μεθηλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη θαηαζθελψζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ Θάιακν. Νινη γλσξίδνπκε φηη ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ 

ηελ αληινχλ νη θαηαζθελψζεηο. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη θαληάδνκαη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη γλσξίδνπλ φηη ν Θάιακνο δνπιεχεη ρσξίο πξνσζεηήξα. Λα ην πσ 

θαη ζηα αγγιηθά, booster. Ξεξίκελα ηφζνλ θαηξφ λα δσ θάπνηα θίλεζε απφ ηε 

Γεκνηηθή Αξρή. Γπζηπρψο κέρξη ζηηγκήο δελ ηελ είδα. Σζεο πιεξνθνξήζεθα 

φηη δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. Νθείισ απ' απηφ ην βήκα λα δψζσ ζπγραξεηήξηα 

ζηνπο δχν ππαιιήινπο ηεο χδξεπζεο ζηνλ Θάιακν γηαηί είλαη κφλν δχν, γηα 

ζρεδφλ 7- 8.000 παξνρέο λεξνχ θαη έλα ηεξάζηην δίθηπν, κε πάξα πνιιά 

πξνβιήκαηα θαη δεηψ άκεζα θαη ηάρπζηα απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή λα πξνβεί ζε 

άκεζεο ελέξγεηεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα.  

 Νζνλ αθνξά ηελ Ξπξνπξνζηαζία, πνπ ην έρσ μαλαλαθνηλψζεη απ' απηφ 

ην βήκα, επεηδή πάιη πεξηκέλσ λα δσ θαη ήδε κπήθακε ζην θαινθαίξη, έρσ λα 

θάλσ κηα πξφηαζε πξνο ην Πψκα. Θα ήζεια λα αλαθνηλψζσ ην εμήο, νη 41 

Γεκνηηθνη Πχκβνπινη, εθιεγκελνη, λα απνηειέζνπλ ηελ πξψηε νκάδα 

Ξπξνπξνζηαζίαο θαη κε κνπ πείηε φηη ν θαζέλαο καο δελ κπνξεί απφ γχξσ ηνπ 
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λα καδέςεη θαη άιια δχν, ηξία άηνκα λα νξγαλσζνχκε ζε νκάδεο θαη κφλνη καο 

λα πεξηθξνπξήζνπκε ηελ πεξηνρή καο. Ρν δεηψ απφ ην Πψκα λα απνθαζίζεη 

επίζεο γη' απηφ θαη λα νξγαλσζνχκε, έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζνπκε ην 

ηεξάζηην απηφ πξφβιεκα πνπ ζε ιίγεο κέξεο ελφςεη θαινθαηξηνχ είλαη κπξνζηά 

καο. Θαη θάηη ηειεπηαίν. Ξξνζπαζψ λα δσ ηα πξντφληα ηεο εθζθαθήο απφ ην 

έξγν πνπ γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηα Λέα Ξαιάηηα, πνπ ελαπνηίζεληαη θαη δελ 

έρσ δεη. Θα ήζεια απφ ηνλ αγαπεηφ θ.Εαθείξε, κηα θαη βξίζθεηαη εδψ πέξα, λα 

καο απαληήζεη, δηφηη κηιάκε γηα πνιιά θπβηθά κέηξα κπάδα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Υξαία, έζησ καγηθφ ξαβδί. Λα θαηαγξαθεί σο καγηθφ ξαβδί. Νηη ηα 

κπάδα ινηπφλ απφ ην έξγν ηεο Γελλεκαηά θξχβνληαη; Δλαπνηίζεληαη; Κε καγηθφ 

ξαβδί. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Θαιχβαο. Ξαξαθαιψ. Νρη 

δηαιφγνπο, ζαο παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Θαιχβα, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

Δπραξηζηψ πνπ κε αθνχηε, επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαιχβα, έρεηε ην ιφγν. Ππλερίζηε.      

ΘΑΙΒΑΠ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα ζαο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα δηαθνπή, ζπγλψκε. Πηελ αίζνπζα πξνζήιζαλ ε θα Καξγέηα 

Διέλε, ν θ.Ιέθθαο Αλδξέαο, ν θ.Ρζάδαξεο Πσηήξεο θαη ν θ.Κπφξζεο Βαζίιεηνο. 

Ππλερίζηε. 

ΘΑΙΒΑΠ: Θα ήζεια ινηπνλ θαη εγψ λα θαηαδηθάζσ απηά πνπ είδακε  πξηλ 

ιίγα ιεπηά, δελ ηηκά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γξήγνξα θαη εγψ, γηαηί ήδε 

έρνπκε θαζπζηεξήζεη, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζρεηηθά γηα ηνπο καζεηηθνχο 

αγψλεο πνπ έγηλαλ ηελ Θπξηαθή, 29.5., χζηεξα απφ πνιιέο θαηαγγειίεο ινηπφλ 
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γνλέσλ γηα δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ έδεηρλαλ ηελ πξνρεηξφηεηα ησλ αγσλσλ 

απηψλ. πήξμαλ αξθεηέο θαηαγγειίεο γηα ζπκκεηνρή καζεηψλ ζε αγσλίζκαηα 

κε κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ ειηθία. Ξαξαδείγκαηνο ράξε έλα παηδί ηεο δεπηέξαο 

αγσληδφηαλ κε έλα παηδί ηεο έθηεο. πήξμαλ θαηαγγειίεο γηα απαγφξεπζε 

καζεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δχν αγσλίζκαηα. Απηφ βέβαηα δε γλσξίδσ αλ 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνπ ππάξρεη θάπνηα εγθχθιηνο πνπ 

απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα αγσλίζκαηα. Ρν κφλν πνπ 

γλσξίδσ, ζε φινπο ηνπο αγψλεο, απφ καζεηηθνχο, παλειιήληνπο έσο θαη 

παγθφζκηνπο, δελ απαγνξεχεηαη. πήξμαλ θαηαγγειίεο γνλέσλ, ελψ είρε 

αλαθνηλσζεί ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ επφκελε θνχξζα, είραλ 

πεξάζεη δειαδή ζηνλ ηειηθφ, μαθληθά λα ηα βγάδνπλ απφ ηελ αθεηεξία κε ηε 

δηθαηνινγία φηη δελ είραλ ηνλ θαηάιιειν ρξφλν, ηε ζηηγκή πνπ δελ θξαηνχζαλ 

ρξφλνπο θαη ζε αληίδξαζε γνλέσλ ζηε ζπλέρεηα, άθελαλ ηα παηδηά λα 

ζπκκεηάζρνπλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Γπκλαζηηθφο Πχιινγνο ην έθαλε, φρη εκείο.  

ΘΑΙΒΑΠ: Θαη ε ΘΔΓΝ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Θαη ε ΘΔΓΝ.  

.......: πνζηεξηθηηθά ελεξγήζακε εκείο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπκε θακία αλάκημε εκείο.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΘΑΙΒΑΠ: Παλ ζπλδηνξγαλσηήο δελ έρεη; Γηαηί ζα ηξειαζνχκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη γπκλαζηέο ησλ ζρνιείσλ ην θάλαλε, κέζσ ηνπ Γπκλαζηηθνχ 

Ππιιφγνπ. 

.......: .. ππνζηεξηθηηθά. Γελ .. Ν Πχιινγνο ήηαλε .. 
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ΘΑΙΒΑΠ: Νξίζηε; 

.......: Ν Πχιινγνο δηνξγάλσζε κε ηελ ΘΔΓΝ, αιιά εκείο ππνζηεξηθηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, ζπλερίζηε θ.Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Υξαία. Ινηπφλ, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ, άθνπζα ηνλ θ.Ιίηζα λα καο 

θαηεγνξεί κε πνηνλ ηξφπν ζα θάλνπκε αληηπνιίηεπζε. Ππκκεηέρσ ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ν θ.Ιίηζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα καο ππνδείμεη πσο ζα 

κηιήζνπκε θαη ηη ζα θάλνπκε, αλ ζα κείλνπκε ή αλ ζα θχγνπκε απφ ηελ 

Δπηηξνπή. Αλ ηνλ έρεη ελνριήζεη ηφζν πνιχ πνπ δελ εμειέγε Γεκαξρνο, αο 

πξφζερε. Γε ζα ηνλ ξσηήζνπκε πσο ζα πνξεπηνχκε. Ζ ΓΛΑΚΗΘΖ ΞΝΙΗΡΔΗΑ 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνπ απνθαζίδεη δεκνθξαηηθά πσο ζα πνξεπηεί ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Δζείο ειέγμηε, ειέγμηε θ.Ιίηζα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

παξάηαμεο ζαο θαη αθήζηε εκάο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σαξαθηεξηζκνί δελ ππάξρνπλ .. Θχξηε Θαιχβα .. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ηψξα δελ είλαη αλαθνίλσζε απηφ, δεκηνπξγείηε 

εληχπσζε.  

ΘΑΙΒΑΠ: Θαη ν θ.Ιίηζαο αλαθέξζεθε, αλαθέξζεθε ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. Δγψ ζπκκεηέρσ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δγψ γηα ιφγνπο 

πξνζσπηθά δηθνχο κνπ, έθπγα, θαη ηεο παξάηαμεο κνπ θαη απαληψ ζ' απην πνπ 

καο θαηεγφξεζε ν θ.Ιίηζαο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θα μεθηλήζσ .. Θχξηε Ξξφεδξε, ζα μεθηλήζσ απφ ην ηειεπηαίν. 

Ν θ.Ιίηζαο λαη κελ δελ αλαθέξζεθε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αιιά 
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αλαθέξζεθε ζηελ αληηπνιίηεπζε φηη έρεη θάλεη ζπκθσλίεο καδί ζαο. Απηά 

ηζρχνπλ γηα ηνλ ίδην θαη φρη γηα καο.  

Ρψξα λα πάκε ζηηο αλαθνηλψζεηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Απηφ είπε θαη είλαη θαηαγεγξακκέλν. Βάιηε ην λα παίμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νζνλ αθνξά ηηο αλαθνηλψζεηο. Δγψ θ.Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, 

θχξηνη ζπλάδειθνη, ζέισ λα μεθηλήζσ απφ δχν απιά πξαγκαηάθηα, πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ελφςεη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνιχ αλήζπρν είλαη ην Ππκβνχιην απφςε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: .. θαη απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο εμαξηάηαη ε 

νπζία θαη ε πξνβνιή ηνπ Γήκνπ. Δηπρε λα βξεζψ ζε έλα πεξηζηαηηθφ ηπραία, 

ζηελ Καξκαξά, κπξνζηά απφ ην θαξκαθείν ηεο θαο Φσηνπνχινπ, έηζη, γηα λα 

δψζσ ην ζηίγκα. Γχν θπξίεο νη νπνίεο πξνθαλψο δελ ήηαλε ληφπηεο, 

δηακαξηχξνληαλ εληφλσο γηαηί δελ ππήξρε έλαο θάδνο γηα λα πεηάμνπλε ηα 

ραξηάθηα πνπ είραλ ζηα ρέξηα. Πε φιε ηε Καξκαξά. Λνκίδσ φηη δε ρξεηάδνληαη 

νχηε κειέηεο, νχηε είλαη πνιπδάπαλν ην ζέκα λα κπνχλε 10 θνπηάθηα γηα ηα 

ραξηάθηα ηνπ ρεξηνχ, γηα ηα ραξηάθηα απφ ηα ζνπβιάθηα, γηα ηα παθέηα ηα 

ηζηγάξα θαη φ,ηη άιιν. Δίλαη πνιχ απιφ Ξξφεδξε, δελ αθνξά εζέλα, εγψ ην 

αλαθέξσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Εαθείξε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ ην αλαθέξσ. Θα ραξψ αχξην ην πξσί λα ην θάλεηε. Γελ 

ην έρεηε θάλεη κέρξη ηψξα, δε ζαο ινηδνξψ. Δλα δεχηεξν ζέκα, είλαη γηα ηηο 

πηλαθίδεο ζηαζκεπζεο ελφςεη ηνπ θαινθαηξηνχ, ην θαινθαίξη πεξλάεη, ράζαλε 

ην πεξζηλφ θαινθαίξη νη επαγγεικαηίεο ζηε Καξκαξά, λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα 
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ην ράζνπλε θαη θέηνο. Ρν ηξίην ζέκα είλαη Ξξφεδξε, θάζε βξάδη επεηδή πεξλάσ 

κεηά ηηο 21:00, 22:00 θαη αθνξά πάιη εζέλα, αιιά ζε ελεκεξψλσ, απφ ην 

ζηελφ ηνπ Ησζεθίδε, ηα παπνχηζηα, κέρξη ηνπ Κίρα ην ειεθηξνινγίν, είλαη 

κνλίκσο, ηξέρεη λεξά, κνλίκσο, απιάθη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γελ μέξσ, κπνξεί λα είλαη δηαξξνή αγσγνχ. Λα ην δείηε. Γε 

ζαο ελδηαθέξεη λα ζαο ελεκεξψζσ λα ην θηηάμεηε. Γελ είπα φηη θηαίηε. Δπίζεο, 

επίζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, επεηδή μέξσ φηη έρεηε θαιέο ζρέζεηο κε ην 

Ιηκεληθφ Πψκα, κε ην Ιηκεληθφ Ρακείν, λα γίλεη θάηη, λα γίλεη θάηη κε ηα 

παγθάθηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξαιία γηαηί γέξλνπλ, έρνπλ ζαπίζεη. Θα 

θαζίζεη θαλέλαο γέξνο εθεί θαη ζα ζθνησζεί θαη ζα ηξέρεηε. Θαη επίζεο, λα 

ζπκθσλήζσ κε ηνπο πξνιαιήζαληεο γηα ην 15ν ζέκα λα έξζεη πξψην γηαηί 

ππάξρεη ν θφζκνο, είλαη ην ζνβαξφηεξν ζέκα πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα. Ν θφζκνο 

πεξηκέλεη γη' απηφ, λα ηειεηψλνπκε γξήγνξα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε θαιεζπέξα, θχξηε Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Δγψ ζα μεθηλήζσ δεηψληαο ζπγλψκε απ' απηνχο πνπ καο παξαθνινπζνχλ θαη 

ιέγνληαο ηνπο φηη δελ είλαη απηφ ην επίπεδν καο. Απιψο ήηαλ κηα άηπρε ζηηγκή 

θάπνησλ ζπλαδέιθσλ. Θα είκαη ιίγν θαηαγγειηηθφο γηαηί είκαη θαη εγψ κέινο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζεσξψ φηη ην ζέκα ζε ιίγν ζα γίλεη εζηθφ. Ρν 

είπα θαη ζηνλ θ.Γήκαξρν. Δρνπκε εδψ ηελ θα Βιάρνπ πνπ είλαη, είλαη 

θαζεγήηξηα. Μέξεηε πσο ληψζσ; Παλ έλαλ καζεηή πνπ ηνπ ιέλε, ζα αθνχζεηο 

κφλν απφ ηελ παξάδνζε θαη ζα δψζεηο εμεηάζεηο. Ν καζεηήο Γήκαξρε γηα λα 

δψζεη εμεηάζεηο, ζέιεη θαη ην βηβιίν. Θέιεη λα δηαβάζεη, ζέιεη λα ελεκεξσζεί. 
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Δρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξσζεί. Θαη ζα ζαο θέξσ έλα απιφ παξάδεηγκα γηα λα 

ην θαηαιάβεηε. Πε κηα απφ ηηο δχν ζνβαξέο Νηθνλνκηθέ Δπηηξνπέο κε 22 

ζέκαηα πνπ έρνπκε, ην 9ν ζέκα έιεγε ην εμήο: Δγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

γηα "Δπηζθεπή αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ απφ έθηαθηεο βιάβεο". Κάιηζηα εγψ 

έθαλα θαη ρηνχκνξ θαη ιέσ, πνιιά αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα έρεη απηφο ν 

Γήκνο. Ξνπ βξίζθεηαη απηφ ην αλιεηηθφ ζπγθξφηεκα θχξηνη ζπλάδειθνη; Ν 

έλαο Αληηδήκαξρνο, ν θ.Ζιηάζθνο πνπ έηπρε λα είλαη ζηελ Δπηηξνπή, κνπ είπε 

ζην νηθφπεδν απηφ πνπ ζαο έρσ ξσηήζεη θαηά ην παξειζφλ, απηφ ην 

πεξεβφεην πνπ λνηθηάζακε. Ν Αληηδήκαξρνο ηεο δξεπζεο κνπ είπε φηη φρη, 

είλαη ζην άιιν κέζα, ζηε Ιηνζάηε. Ν θ.Ππχξνο Σξήζηνπ πνπ ήηαλε εθεί παξφλ, 

κνπ είπε φηη κάιινλ πξέπεη λα είλαη απηφ, ν θ.Θαξίλνο ιέεη, δελ μέξσ. Ππδεηάκε 

γηα έλα ζέκα, θαη μέξεηε γηαηί ζαο ην ιέσ απηφ, γηαηί αλ βξίζθεηαη ζηε Ιηνζάηε, 

είλαη ζε ηδηψηε, δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε ηα 5.000. Θα πάκε ζηνλ 

Δηζαγγειέα. Αλ είλαη ζηνλ ηδηψηε, είλαη παξάλνκν. Αλ είλαη ζε δεκφζην ρψξν, 

είκαη ν πξψηνο πνπ ζα ην ςεθίζσ. Λα γίλεη ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα θαη λα 

πάξνπλ ηα Θηνχξθα λεξφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ θ.Αληηδήκαξρε, λα κνπ απαληήζεηο, αιιά αλ έρσ πεη θάηη 

ςέκαηα απ' φια απηά ηα ηέζζεξα, γηαηί ήκαζηαλ φινη, ζα ην δερησ. Δπίζεο, 

ζέισ λα πσ θαη θάηη άιιν θ.Γήκαξρε θαη ζέισ λα ελεκεξψζσ θαη ηνλ θφζκν 

θαη δειψλσ ζηνλ θφζκν, δελ είκαη επαγγεικαηίαο πνιηηηθφο, νχηε θαλέλαο 

Απηνδηνηθεηηθφο πνιιψλ εηψλ, είκαη έλαο Απηνδηνηθεηηθφο 5 κελψλ θαη ηα έρσ 

βξεη ζθνχξα. Αιιά δε ζα ζηακαηήζσ λα πνιεκάσ. Γε ζα ζηακαηήζσ λα 

πνιεκάσ γηα ηε δηαθάλεηα θαη δε ζα ζηακαηήζσ λα πνιεκάσ γη' απηνχο 

ηνπιάρηζηνλ πνπ κε ηίκεζαλ θαη δελ ήηαλ θαη ιίγνη. Ιέεη, έξρεηαη έλα ζέκα 

θχξηνη ζπλάδειθνη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ιέεη: "Δγθξηζε δαπάλεο θαη 

ςήθηζε πίζησζεο γηα ηε καγλεηνθψλεζε θαη απνκαγλεηνθψλεζε ησλ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 16ε 8 ΗΝΛΗΝ 2011 
 

  39 

πξαθηηθψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο". 

Δξρεηαη απηφ ην ζέκα θαη ν θ.Γήκαξρνο ην απνζχξεη, παξφιεο ηηο δηακαξηπξίεο 

καο. Φέξην Γήκαξρε, ζην είπα θαη ζην πξνεγνχκελν, ζε παξαθάιεζα, θαη λα 

ςεθίζεη ε πιεηνςεθία φρη. Θέισ λα δσ ηελ πιεηνςεθία λα ςεθίδεη φρη. Θέισ 

λα δσ ηελ επζχλε ησλ ζπλαδέιθσλ. Βάιε καο πξν επζπλψλ φινπο, πξψηα 

εκέλα, ζην είπα. Δγψ απ' απηφ ην Γήκν, ρσξίο λα έρσ λα πξνθαιέζσ ηίπνηα, 

θαη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν, φιε απηή ε ηαθηηθή καο βάδεη λα ςαρλνπκε. Νηαλ 

δε ζνπ δίλεη θάπνηνο εηζεγήζεηο, ιεο θάηη ζπκβαίλεη. Γηαηί δελ παίξλνπκε ηηο 

εηζεγήζεηο; Θαη αξρίδνπκε λα δνχκε πνπ είλαη ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα θαη 

δηθαηνινγεκέλα ν θίινο κνπ ν Αληηδήκαξρνο ιέεη, έια, κε ηη αζρνιείζαη ηψξα. 

Κε ηη ζα αζρνινχκαη;  

 Δγψ ζα θιείζσ κε απιά πξάγκαηα. Δγψ θχξηνη ζπλάδειθνη θαη εηδηθά 

εζάο ηεο ζπκπνιίηεπζεο, ζαο θνηηάσ ζηα κάηηα, ζαο ζέβνκαη θαη ζαο αγαπάσ, 

ζηνλ Δηζαγγειέα δελ πάσ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα θξαηήζσ απηήλ ηε ζηάζε θαη 

ζα πξνζπαζήζσ θαη λα ζαο πξνζηαηεχζσ θαη εζάο θαη ηνλ θ.Γήκαξρν. Πηνλ 

Δηζαγγειέα φκσο εγψ δελ πάσ. Αλ εζείο είζηε δηαηεζηκέλνη, πνιχ επραξίζησο. 

Αλ ν θ.Γήκαξρνο ζπλερίζεη ηελ ίδηα ηαθηηθή, εγψ ζα απαληψ φρη γηα κε 

ελεκέξσζε. πνζρέζεθε ζηνλ αξρεγφ ηεο παξάηαμεο καο φηη κεηά ηελ έγθξηζε 

ζα αιιάμεη ηαθηηθή, αλ δελ αιιάμεη ηαθηηθή, ιππάκαη πνιχ, δελ μέξσ πνπ 

πξέπεη λα θηάζνπκε γηα λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ηεο ελεκέξσζεο. Δγψ 

αλεκέξσηνο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ μαλαςεθίδσ λαη. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηακαξέινο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα 

ήζεια λα θάλσ γλσζηφ ζην Πψκα φηη ε θηινηέρλεζε ηνπ ηδηαίηεξνπ Γεισηηθνχ 

Πήκαηνο γηα ην Γήκν έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 15ε Ηνπλίνπ. 

Ξαξαθαινχληαη ινηπφλ φινη φζνη έρνπλε ελδηαθεξζεί γη' απηφ ην ζέκα, λα 

θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
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κέρξη ηηο 15 Ηνπλίνπ. Ζ ζπζηαζείζα επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη 

ζα θάλεη εηζήγεζε ζην Ππκβνχιην. Δλα άιιν ζέκα πνπ ήζεια λα ζέζσ ππ' φςηλ 

ηνπ Πψκαηνο θαη λνκίδσ φηη είλαη ζνβαξφηαην, είλαη ν ηξφπνο λφκηκεο αο πνχκε 

αληηκηζζίαο ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Ρνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ ηνπ Γεκνπ 

καο. Ν Λφκνο έρεη έλα έιιεηκκα. Ρν αλαγλσξίδνπκε φινη. Νη αλάγθεο ηεο δσήο 

δε καο επηηξέπνπλε λα είκαζηε εζεινληέο ζ' απηφ ην βαζκφ, δειαδή λα 

αθήλνπκε ηε δνπιεηά καο θαη λα αζρνινχκεζα κε ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ φιε 

κέξα. Θαηά ζπλέπεηα, ε κέγγελε ησλ αλαγθψλ ηεο δσήο ζα απνζαξξχλεη 

θάπνηνπο θαη ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ παξαίηεζε θαη δελ μέξσ βέβαηα πσο, αλ 

παξαηηεζνχλ νη Ξξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ζα θαιπθζεί απηφ ην 

πξφβιεκα. Ξξνηείλσ, κηα ηδέα είλαη, κηα πξφηαζε, αο ηελ αμηνινγήζνπκε. 

πάξρεη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ πνπ έρνπκε ςεθίζεη, έλαο θσδηθφο, ν αξηζκφο 

61, ν θσδηθφο απηφο, πνπ αλαθέξεηαη ζε ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ. Ρν 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εμφδσλ απηψλ πνπ έρνπκε ςεθίζεη, είλαη 2.091.309,80. 

Ξξνηείλσ ινηπφλ λα αλνηρζεί έλαο θσδηθφο γηα εηδηθφ ζθνπφ θαη εηδηθφο ζθνπφο 

ζα είλαη ε θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ πνπ αλαθέξακε, ζηνλ νπνίν φινη φζνη 

αληινχλ ακνηβέο απ' απηφ ηνλ θσδηθφ, ζα παξαρσξήζνπλ ζην Γήκν, ζα θάλνπλ 

δσξεά, ην 10% ησλ ακνηβψλ ηνπο. Απηά ηα ρξήκαηα είλαη πεξίπνπ 200.000 θαη 

αλ εμνηθνλνκεζνχλ, αλ δειαδή ζπκθσλήζνπκε, ιχλεηαη ην πξφβιεκα ηεο 

αληηκηζζίαο ησλ Ρνπηθψλ Ξξνέδξσλ θιπ. ησλ Ππκβνπιίσλ. Δάλ ε θπβέξλεζε 

βξεη ηξφπν λα έρνπλ αληηκηζζία νη αηξεηνί απηνί ζπλάδειθνη, ηφηε απηά ηα 

ρξήκαηα ζα επηζηξαθνχλ ζ' απηνχο πνπ ηα δηέζεζαλ. Λνκίδσ φηη είλαη κηα ιχζε 

αλάγθεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ μέξσ, εκείο ζα ην θάλνπκε. Δίκαζηε Απηνδηνίθεζε θαη δε 

ζα καο .. ν θάζε γξαθεηάο πσο ζα ρεηξηζηνχκε ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ. Δγψ απηφ 

πξνηείλσ θαη απηή είλαη ε ζέζε κνπ θαη αο έξζεη θάπνηνο λα πεη φρη. Ν 
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εζεινληηζκφο αλήθεη ζε φινπο, απφ ηνλ Ξξσζππνπξγφ κέρξη ηνλ ηειεπηαίν. Λα 

ην θάλνπλ φινη απηφ, λα κελ πάξεη θαλελαο ακνηβή. Απηφ είρα λα πσ θαη ήζεια 

θαη θάηη άιιν αθφκε. Ρν 15ν ζέκα ζα παξαθαινχζα ηνλ θ.Γήκαξρν λα 

απνδερζεί λα έξζεη δεχηεξν ζε ζπδήηεζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα καο 

ελεκεξψζεηε πνηα είλαη ε πνξεία ηνπ λένπ ρψξνπ πνπ ζα γίλνληαη νη 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ξφηε δειαδή ζα πάκε ζην λέν απηφ 

ρψξν θαη θάηη άιιν αθφκε. Δρσ πιεξνθνξεζεί φηη ηειεπηαία, ηηο ηειεπηαίεο 

κέξεο βξέζεθαλ θάηη αξραία ζηελ πεξηνρή ηνπ Θαιάκνπ, ζηελ δηάλνημε εθεί ηνπ 

αγσγνχ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζα ήζεια θάπνηα ελεκέξσζε απφ θάπνηνλ πνπ 

κπνξεί λα γλσξίδεη ην ζέκα πάλσ ζ' απηφ. Απηά είρα λα πσ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βιάρνο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα 

μεθηλήζσ θαη λα δεηήζσ ζπγλψκε απφ ην Γήκαξρν, απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη απφ 

ην Πψκα γηα ηε ζπκπεξηθνξά κνπ πξηλ απφ ιίγν. Δίρε λα θάλεη κε αγαλάθηεζε 

θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Θα επαλέιζσ φκσο θαη ζα αλαθεξζψ .. θα Πηεξγίνπ, 

ηα πάληα είλαη πιεξνθφξεζε. Ρα πάληα είλαη πιεξνθφξεζε θαη ζα πξέπεη λα 

μέξνπκε θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ λνκίζκαηνο. Θαη πξνρσξψ παξαθάησ ζηηο 

αλαθνηλψζεηο. Ξξηλ απφ πεξίπνπ 1 κήλα, 1,5, αλέθεξα ζην Πψκα εδψ φηη νη 

ζπλάδειθνη αηξεηνί, φπσο ν Γήκαξρνο, ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, νη Αληηδήκαξρνη, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ δχν Γεκαξρηαθψλ 

Δπηηξνπψλ, δειαδή ηεο Ξνηφεηεηαο Εσήο θαη ηεο Νηθνλνκηθήο, φηη ζα πξέπεη 

λα θάλνπλ κηα δήισζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Πχκθσλα κε ηα ηφηε δεδνκελα 

θαη κε ην ηφηε ραξηί, πξέπεη απηή ε δήισζε λα ππνβιεζεί θαηά κφλαο, δειαδή 

ν θαζέλαο λα ηελ θάλεη απφ κφλνο ηνπ απηή ηε δήισζε κέρξη 30.6.2011. Απηή 

ε δήισζε κέρξη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο, γηλφηαλ ζηνλ 

Αξεην Ξάγν, ζηα γξαθεία ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ. Ζ πεξεζία απηή έρεη αιιάμεη, 

πιένλ είλαη ζηε ΠΓΝΔ, ε Γ/λζε είλαη Ξεηξαηψο 207. Ρελ επηζθέθηεθα ηελ 
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πεξεζία πξηλ απφ κεξηθέο κέξεο, αλήθεη ζηε Γίσμε Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, 

είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξεζία πνπ αθνξά εκάο ηνπο αηξεηνχο. Γηα ηε 

βνήζεηα ζαο, ππάξρεη έλα έληππν ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζπλ κε θάηη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ απφ πίζσ. Απηφ ην εληππν ην έρσ 

ηνπιάρηζηνλ ζηε δηάζεζε κνπ. Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο κπνξεί λα 

κε βξεη, ην είρα πεη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, λα ηνλ εμππεξεηήζσ κε απηφ ην 

ζέκα ή ηνπιάρηζηνλ λα ηνπ δψζσ ηελ ειεθηξνληθή δ/λζε πνπ κπνξεί λα ην 

πάξεη λα ην θαηεβάζεη ζην ζπίηη ηνπ θαη ηη δηθαηνινγεηηθά ζπλήζσο ρξεηάδεηαη, 

επεηδή εγψ ηελ έρσ εηνηκάζεη ηελ .. ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ εαπηφ κνπ κηιάσ, ηελ 

έρσ εηνηκάζεη ηε δήισζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη είκαη έηνηκνο λα 

κπνξέζσ ηνπιάρηζηνλ λα βνεζήζσ, γηαηί ξψηεζα, είπα, νπφηε κπνξψ λα 

βνεζήζσ νπνηνλδήπνηε ζπλάδειθν ζέιεη.  

 Πην επφκελν κάιινλ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα έξζεη ην ζέκα ηεο 

ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Ππκβνπιίνπ Δληαμεο Κεηαλαζηψλ. Δίλαη, αλ 

δελ θάλσ ιάζνο, ε ηειεπηαία Δπηηξνπή πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ζαλ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ν Λφκνο κέζα θαη ν "Θαιιηθξάηεο" αιιά θαη ην .. έλα 

θαηαζηαηηθφ πνπ έρεη βγεη .. απφ ηελ ΔΑΡΑ, γηα ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο απηήο 

ηεο Δπηηξνπήο, δεηάεη, κάιινλ ιέεη, απαηηεί, φηη κέιε απηήο ηεο Δπηηξνπήο 

κπνξνχλ λα είλαη  Ξξφεδξνη Ππιιφγσλ κεηαλαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν. 

Δπεηδή δπζηπρψο δε γλσξίδσ φιν ην Γήκν θαη αλ ππάξρνπλε Πχιινγνη 

Κεηαλαζηψλ ζηνπο πξψελ Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο, ζα παξαθαιέζσ φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, αλ γλσξίδνπλε θάπνηνλ, λα κε ελεκεξψζνπλε έηζη ψζηε λα ηνπο 

θαιέζσ. Ρξίην ζέκα πνπ ζα ήζεια λα αλαθέξσ, φπσο αλαθέξζεθε ν 

ζπλάδειθνο, ν θ.Γέδεο γηα ην ζέκα ηεο χδξεπζεο θαη εηδηθά γηα ην ζέκα ησλ 

θαηαζθελψζεσλ, γλσξίδεη θαιχηεξα, κάιινλ γλσξίδεη εμίζνπ θαιά, φηη νη 

θαηαζθελψζεηο θαη θάπνηεο θαηαζηάζεηο ήζαλ ηδηαίηεξα ραξηζηηθέο. Ρν 

θαηεζηεκέλν ζηνλ Θάιακν έρεη πεξάζεη, δελ ππάξρεη πιένλ θαη ραξηζηηθά 

πξάγκαηα δε ζα μαλαγίλνπλε πάιη φζνλ αθνξά ηελ χδξεπζε. Ρξίηνλ, .. σο 
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επίζεο ππεχζπλνο Αληηδήκαξρνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ελεκεξψλνπκε φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο φηη 1), έρεη δεκηνπξγεζεί γξαθείν .. ηεο Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ζηελ πξψελ Θνηλφηεηα ηεο Καιαθάζαο, ην νπνίν θαη εδξεχεη θαη 

ην γξαθείν ησλ εζεινληψλ, έρνπλ αλαξηεζεί ζε φια ηα Γεκνηηθά Θαηαζηήκαηα 

αλαθνηλψζεηο, αηηήζεηο γηα εζεινληέο, γίλεηαη κηα πνιχ θαιή δνπιεηά, κηα 

νξγαλσκέλε δνπιεηά, ηέηνηα, πνπ δελ είρε μαλαγίλεη πάιη ζ' απηφ ην επίπεδν. 

Δάλ ζέιεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, γηα λα κελ απαζρνιψ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ζα κπνξέζεηε λα κε ξσηήζεηε φπνηε ζέιεηε. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιάρν. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Εαθείξεο.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ινηπφλ, ζέισ λα μεθηλήζσ κε δχν αλαθνηλψζεηο. Ζ κηα 

αλαθνίλσζε αθνξά ηε ζπγθέληξσζε πνπ είρακε πξναλαγγείιεη, ησλ Ξξνέδξσλ 

ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ νιφθιεξεο ηεο Αηηηθήο. Θέισ ινηπφλ λα 

ελεκεξσζσ ην Πψκα πσο φπσο είρα πξναλαγγείιεη ζε παιηφηεξε ζπλεδξίαζε, 

πξνγξακκαηίζηεθε πηα ε πξψηε Ξαλ-Αηηηθή ζπγθέληξσζε ησλ Ξξνέδξσλ ησλ 

Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ. Ζ ζπλάληεζε ζα γίλεη ηελ Θπξηαθή, 26 

Ηνπλίνπ ζηηο 11:00 ην πξσί, ζην Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη 

ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή 75 Ξξφεδξνη Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, 

αληηπξφζσπνη φισλ ησλ Γήκσλ ηεο Αηηηθήο θαη ηεο παιηάο Λνκαξρίαο 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηεο παιηάο Λνκαξρίαο Γπηηθήο Αηηηθήο. Γειαδή, απφ ηα 

Κέγαξα κέρξη εκάο, κέρξη ην Ιαχξην, κέρξη ηνλ Παξσληθφ. Δρνπλ δειψζεη 

ζπκκεηνρή άπαληεο θαη ζα παξεπξεζνχλ φινη. Π' απηήλ έρνπλ θιεζεί νη 

βνπιεπηέο φισλ ησλ θνκκάησλ ηεο πεξηνρήο καο, θαζψο θαη νη αξκφδηνη 

πνπξγνί, ν θ.Οαγθνχζεο θαη ν θππνπξγφο, ν θ.Ληφιηνο, δελ μέξσ βέβαηα αλ 

ζα παξεπξεζνχλ απηνί. Δίλαη ε πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα έλσζεο ηεο θσλήο 

φισλ ησλ Ξξνέδξσλ ηεο Αηηηθήο θαη ζηελ νξγάλσζε απηήο ηεο ζπγθέληξσζεο 

βνήζεζαλ φινη νη Ξξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ καο. Ξηζηεχνπκε πσο ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη θαιά θαη ζα 
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απνθηήζνπκε κηα πξψηε κπξνζνχξα ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ Ξξφεδξσλ 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ. Κηα δεχηεξε αλαθνίλσζε, ε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ησλ 

Λέσλ Ξαιαηίσλ είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε κε κεγάιε πεξηθάλεηα λα ζαο 

αλαθνηλψζεη φηη νξγαλψλεη κεγάιε πνιηηηθή ζπγθέληξσζε ην Πάββαην, 18 

Ηνπλίνπ, ζην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, κε νκηιεηή ησλ 

αγσληζηή ηεο δεκνθξαηίαο, Καλψιε Γιέδν, ηνλ αησλην έθεβν θαη κε ζέκα πνπ 

θαίεη, "Θαιιηθξάηεο", ΓΛΡ, νηθνλνκηθή θξίζε θαη άκεζε δεκνθξαηία. Νζνη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη νκηιίεο ηνπ Καλψιε ηνπ Γιέδνπ, ζεσξψ φηη έρνπλ θεξδίζεη 

πάξα πνιιά θαη ε παξνπζία φισλ ζαο ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

ζπλέρεηα φισλ απηψλ πνπ πηζηεχνπκε φινη φηη πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ πεξηνρή 

καο.  

 Θα θιείζσ κε κηα αλαθνίλσζε ζα έιεγα πάλσ ζην έξγν ηεο Γεσξγίνπ 

Γελλεκαηά. Κε αθνξκή απηά πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ αξρηθά, αιιά έηζη θαη 

αιιηψο ήζεια λα ηελ θάλσ. Θα ήζεια λα ππελζπκίζσ φηη εδψ ν θ.Γήκαξρνο 

είρε θέξεη κηα δέζκεπζε ηνπ εξγνιάβνπ, φηη 15 Ηνπλίνπ ην έξγν ζα έρεη θηάζεη 

ζηελ Αγ.Γεσξγίνπ. Πήκεξα έρνπκε 8 Ηνπλίνπ, ην έξγν έρεη πεξάζεη ηελ 

Αγ.Γεσξγίνπ θαη ζε πνιχ, ζε 2, 3 κέξεο, ζα έρεη θηάζεη ηελ Αξγπξνπφιεσο. 

Δίλαη πξψηε θνξά πνπ ρξνλνδηάγξακκα φρη απιψο ηεξείηαη, αιιά 

ρξνλνδηάγξακκα μεπεξληέηαη πξνο ην θαιφ. Απηφ θα Πηεξγίνπ νθείιεηαη κελ 

ζην εθπιεθηηθφ ζπλεξγείν, ην νπνίν είρακε ηελ ηχρε λα θηηάρλεη απηφ ην έξγν, 

φκσο γηα λα επινγήζνπκε θαη ιίγν ηα γέληα καο, ζηελ θαζεκεξηλή, ζα έιεγα 

24σξε παξαθνινχζεζε, ηνπ έξγνπ θαη απν κέλα θαη απφ ηνλ θ.Αληηδήκαξρν 

ηνλ θ.Ζιηάζθν θαη απφ ην Γήκαξρν. Θέισ φκσο, γηα λα είκαη δίθαηνο, λα πσ ην 

εμήο, επεηδή πιαλψληαη δηάθνξεο θήκεο, επεηδή γξάθνληαη δηάθνξα, επεηδή 

ιέγνληαη δηάθνξα θαη επεηδή θαη εγψ θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζφλ ίζσο λα 

πίζηεπα απηά ηα δηάθνξα, ζέισ λα δηαβεβαηψζσ ην Πψκα φηη θαζ' φιε ηε 

δηαδξνκή ηνπ έξγνπ, απφ ηελ .. κέρξη ην ζεκείν πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα, δελ 

έρεη βξεζεί θαλελαο αγσγφο νηθηαθφο πνπ λα θαηαιήγεη ζην παιηφ ξέκα. Νια ηα 
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άιια πνπ ιέγνληαη είλαη γηα ιατθή θαηαλάισζε θαη θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε 

ηελ αιήζεηα. Απηφ ήζεια λα πσ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, έηζη; 

Ρψξα, γηα ηερληθά ζέκαηα πεξαηηέξσ, λνκίδσ φηη ν θ.Αληηδήκαξρνο είλαη πην 

αξκφδηνο θαη κπνξεί λα πεη πεξαηηέξσ ζέκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Εαθείξε. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. Νρη 

δηάινγν ζαο παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Θα ήζεια 

λα ζαο πσ φηη ε ψξα πεξλάεη, ζα κπνξνχζα λα κελ απαληήζσ γηα λα 

πξνρσξήζνπκε ζηα ζνβαξά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ καο, αιιά δελ 

κπνξψ, έρνπλε ζηρηεί ηφζα ζνβαξά ζέκαηα πνπ δελ κπνξψ λα κελ απαληήζσ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηα. Θαη' αξράο ζέισ λα πσ έλα ζπγλψκε γηα φζνλ αθνξά 

εκέλα γηα ηελ εηθφλα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηηο παξεθηξνπέο. Γφμα ηνπ 

Θεφ, ηα πξάγκαηα εξέκεζαλ, απνθαηαζηάζεθαλ, αλζξψπηλα πνιιέο θνξέο, 

εμάιινπ ε δεκνθξαηία θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηεο. Σσξίο απηέο φκσο, ρσξίο απηή ηε ιεηηνπξγία, ην κφλν, ην 

επφκελν βήκα είλαη ε θαηάξγεζε. Γερφκαζηε ηε δεκνθξαηία κε ηηο αδπλακίεο 

ηεο θαη πξνρσξάκε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θ.Ξξφεδξε, ζην κεγάιν Γήκν 

Υξσπνχ, απ' φηη γλσξίδεηε, έρνπκε 300 εξγαδνκέλνπο. Θάζε κέξα δερφκαζηε 

παξάπνλα απφ ήπηα έσο επηζεηηθά. Δρνπλε κάζεη ζε έλα ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο 

πξνεγνπκέλσο θαη βξηζθφκαζηε ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη βξίζθνληαη ζε 

έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη απηνί ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γελ κπνξεί ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, απηφ ην κεγάιν, πνπ πιένλ δελ είλαη ε Θνηλφηεηα ησλ 7 αηφκσλ, 

είλαη ησλ 41 Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ ηνπ κεγάινπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ, ηνπ 

1/3 ηεο Αηηηθήο, λα κπνξεί λα δηαιχεηαη κε ηα παξάπνλα, ηα δηθαηνινγεκέλα 

ζαο ιέσ, ελφο εξγαδνκελνπ ν νπνίνο δελ έρεη αθνινπζήζεη θαη ηελ ηεξαξρία, λα 

πάεη ζηνλ Γ/ληε ηνλ Γηνηθεηηθφ, λα πάεη ζηνλ Αληηδήκαξρν, λα έξζεη ζην 

Γήκαξρν, λα δνχκε ην πξφβιεκα ηνπ, λα κελ ην ιχζνπκε ην πξφβιεκα ηνπ θαη 
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λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θάπνπ λα πάεη κεηά. Αιιά λα κε γλσξίδνπκε 

πξφβιεκα, λα δηαιχεηαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επί κηα ψξα γηα αίηεκα 

δηθαηνινγεκέλν ή αδηθαηνιφγεην, θάπνηνπ εξγαδνκελνπ ησλ 300, δε ζπλάδεη κε 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα. Θαη εδψ 

πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπκε. Δρνπκε ρξένο φινη, φρη λα γθξεκίδνπκε, λα 

ρηίδνπκε, φινη καο. Ν Νηθνλνκάθνο δελ έρεη αλάγθε. Δρεη ην ηαηξείν ηνπ θαη 

πάεη αχξην ην πξσί θαη δνπιεχεη. Ν ηφπνο έρεη αλάγθε. Γελ ήξζα εδψ γηα 

θαλέλαλ άιιν ιφγν. Θαη ε νηθνλνκία κνπ θαη ε νηθνγέλεηα κνπ θαη φινη είλαη κηα 

ραξά. Ζξζα λα βνεζήζσ θαη κφλν.  

 Ν θ.Ιίηζαο ιέεη, ηέινο ε αλνρή. Ζξζακε ην εμάκελν θαη ζηακάηεζε ε 

αλνρή ηνπ απφ εδψ θαη πέξα. Πηακαηάεη. Αχξην ην πξσί έρνπκε ζην Ππκβνχιην 

Δπηθξαηείαο δηθαζηήξην. Ξξνρζέο πήγα ζην Δηξελνδηθείν θαη κνπ δεηάεη 

100.000, γηαηί βξέζεθε θάπνην θπιιάδην ιέεη ζηε Καιαθάζα. Απηή .. θαη 

ηέιεησζε ε αλνρή, κέρξη ηψξα είρακε αλνρή. Φαληαζηείηε απφ εδψ θαη πέξα ηη 

ζα γίλεη. Δλα ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε ελεκέξσζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Δίλαη 3 παηδηά πάξα πνιχ .. ζα έρεη ζπκψζεη ηελ αληηπνιίηεπζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ηα ιέκε, αηζζάλνκαη πνιχ, ζπγλψκε ηψξα, κπνξεί λα μεθεχγσ θαη 

απν .. ζαλ θίινο θαη ηα ιέκε πνιχ θηιηθά θαη πξνζπαζνχκε λα αληαιιάμνπκε 

απφςεηο, άζρεηα αλ δηαθσλνχκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αζρεηα αλ δηαθσλνχκε. Δθηηκψ ηξεηο ραξαθηήξεο πνπ είλαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο αληηπνιίηεπζεο. Γε κε ελδηαθέξεη αλ δηαθσλνχλε. 

Θαζφινπ. Δίλαη επηζπκεηφ. Αιιά έρσ λα ηνπο πσ φηη ζε θάπνηα εξσηήκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζεζκψλ, πνπ ε Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζεζκφο ζήκεξα, δελ κπνξνχκε λα .. θαη λα 

ιέκε απηφ είλαη ζσζηφ ή δελ είλαη ζσζηφ, είλαη εζηθφ ή φρη, ππάξρεη θάπνηνο 

Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο θάπνηα ζηηγκή. Βάδνπκε ηα δηθά καο ζηνηρεία κέζα, ηεο 
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επαηζζεζίαο ή ηεο δεκνθξαηηθφηεηνο, αιιά κε αλαγθάζαηε λα δεηήζσ απφ ηελ 

θνξπθή ησλ Λνκηθψλ Ππκβνχισλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ είλαη ν 

Λνκηθφο Πχκβνπινο πνπ έρεη βγάιεη 3.500 ζει., ν Επγνχξεο, ν Λνκηθφο 

Πχκβνπινο ηεο ΘΔΓΘΔ, ηνπ ζπιινγηθνχ καο νξγαλνπ, απηνχ πνπ καο 

εθπξνζσπεί, θαη ην Λνκηθφ Πχκβνπιν, ηνλ Γαλφπνπιν, ηνλ Λνκηθφ Πχκβνπιν 

ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ν έλαο πξνθνξηθά θαη 

επηθπιάζζεηαη λα κνπ ην ζηείιεη θαη γξαπηά θαη ν άιινο γξαπηά θαη κνπ ιέεη 

γηα ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο: Πε απάληεζε ηνπ 

εξσηήκαηνο πνπ κνπ ζέζαηε, ε γλψκε κνπ είλαη ε εμήο: Πεκείσκα ζρεηηθά κε 

ηε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, θαθέισλ θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ 

ππνζέζεηο νη νπνίεο ρξεηάδεηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ζε Γεκνηηθφ 

Πχκβνπιν, κέινο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, είλαη ην ζέκα. Απφ θακία δηάηαμε 

ηνπ Λφκνπ 3852 ηνπ 2010 δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο λα ρνξεγεί αληίγξαθα ησλ θαθέισλ ή άιισλ εγγξάθσλ ζρεηηθσλ 

κε ππνζέζεηο ηηο νπνίεο ρεηξίδεηαη, ζε Γεκνηηθφ Πχκβνπιν, κέινο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απέλαληηαο, απφ ηε γεληθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39, 

παξ. 3, 3852/2010, ζπλάγεηαη φηη ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ελεκεξψλεηαη ζην γξαθείν ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη λα ιακβάλεη γλψζε 

ησλ εγγξάθσλ, πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δίλαη 

κηα απάληεζε ελφο θνξπθαίνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ, ν νπνίνο ιέεη ην εμήο, απηφ 

πνπ ζαο ιέσ ηφζνλ θαηξφ, είκαζηε κηα νκάδα Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

θαιείζζε λα ελεκεξψλεζηε θαη ζαο ερσ πεη ζε κέλα ηνλ ίδην πάλσ ζην 

Γεκαξρείν, φπνηε ζέιεηε, ζε νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ζέιεηε θαη ζαο θέξεη 

αληίξξεζε λα ελεκεξσζείηε, είκαη θνληά ζαο. Αιιά φκσο λα ζηέιλνπκε 5 κέξεο 

πξηλ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 22 ζέκαηα, 25 θαθέινπο, ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

θαη φια απηά, δελ είλαη εθηθηφ. Γελ κπνξνχκε θαη λα ην ζέιακε. Αιιά δελ είλαη 

θαη ππνρξεσηηθφ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, κε φινπο ηνπο Λνκηθνχο Ππκβνχινπο. Δ, ζηακαηήζηε ηελ ζπέθνπια 
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πιένλ. Δηζη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ε Νηθνλνκηθε Δπηηξνπή, φπσο καο ιέλε. Γελ 

κπνξψ λα ιεηηνπξγψ εγψ δηαθνξεηηθά. Οσηψ ηνπο πην εηδηθνχο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Επγνχξεο, Λνκηθφο Πχκβνπινο ηεο ΘΔΓΘΔ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο επαλαιακβάλσ, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ν Γήκνο .. Γελ είλαη 

έμσ απφ ην Γήκν ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είλαη κέζα ζην Γήκν. Γηθαηνχζηε αλά 

πάζα ζηηγκή λα πάηε λα ελεκεξσζείηε, φ,ηη ζέιεηε, ζε νπνηνδήπνηε Πχκβνπιν, 

λα δείηε φια ηα .. λα θαζίζεηε ψξεο, λα πάξηε ηνπο θαθέινπο δίπια ζε έλα 

γξαθείν θαη λα δνπιέςεηε θαη λα καο βνεζήζεηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηελ εκέξα πνπ ζα πάξεηε ηελ πξφζθιεζε, 5 κέξεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πξνιαβαίλεη .. Αιιφ ζέκα απηφ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα 

έρεηε ρξφλν. 5 κέξεο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα έρεηε ρξφλν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέζα ζηα πιαίζηα είλαη. Ζ δεκνθξαηία θ.Θαιχβα έρεη κηα αξρή, 

κηα. Ζ πξψηε αξρή ηεο δεκνθξαηίαο πνηα είλαη; Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο. 

Δληάμεη; Ινηπφλ .. Νρη λα θχγεηε, αιιά δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αιιηψο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Ζξεκήζηε θ.Ρζάθσλα, εξεκήζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα, απ' φηη .. Γεληθά ηνπνζεηνχκαη ζε θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία 

είλαη γεληθφηεξα πνιηηηθήο θχζεσο, φπσο ε εθνξία, νη απμήζεηο, ην θιείζηκν 

ησλ Ραρπδξνκείσλ, νη ζπγρσλεχζεηο, εθνξηψλ πνπ θεχγνπλε θαη 
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ζπγρσλεχνληαη, θάζε κεξα κπνξεί λα δηαβάδεηε εθεκεξίδα θαη λα θέξλεηε 10 

ηέηνηα ζέκαηα θαη απφ εδψ θαη πέξα, απηά ηα ζέκαηα δπζηπρψο ζηε ρψξα καο, 

απ' φηη βιέπεηε, πνπ νξηαθά επηβηψλνπκε κέξα κε ηε κέξα θαη κήλα κε ην κήλα, 

ζα πνιιαπιαζηάδνληαη. Δάλ εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηα ρηιηάδεο 

πξνβιήκαηα ηα δηθά καο .. δηθαηνινγεκέλα απηά θαη δελ ηα ζέινπκε, θαλείο δε 

ζέιεη αχμεζε, ζηνλ ΝΠΔ πνιχ θαιά είπε ν θ.Σαζηψηεο, θαλείο δελ ην ζέιεη θαη 

είλαη θαη πάξα πνιχ αθξηβφ γηαηί κε 11 επξψ παο ζηελ Αζήλα θαη ςηινέξρεζαη 

κε ην δηθφ ζνπ ακάμη, ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ζα ζσζνχκε κε ην ςήθηζκα. Αλ ε αξκνδηφηεηα κνπ ήηαλ λα 

αζρνινχκαη κε φια ηα πνιηηηθά ζέκαηα, ζα έπξεπε λα .. Ρν άιιν πνπ είπε ν 

θ.Ιίηζαο παξαδείγκαηνο ράξε, λα παξεπξεζψ ζην δηθαζηήξην πνπ εθδηθάδεηαη 

έλαο εξγνιάβνο, παιηά ρξέε ηνπ '90, ηνπ '95 θαη ηνπ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνρζέο, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

πξνρζέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ επηηξέπεηαη δηάινγνο θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνρζέο πεξάζακε, πεξάζακε 15 

ζέκαηα δηθεγφξσλ λα πάκε ζηα δηθαζηήξηα, 15 ζέκαηα θάζε θνξά. Γειαδή, 

είλαη απίζηεπηνο ν φγθνο ησλ πξνζθπγψλ, ησλ αγσγψλ θαη ζα 

πνιιαπιαζηάδεηαη δπζηπρψο ζηελ πνξεία. Γελ κπνξεί ν Γήκαξρνο λα 

παξεπξίζθεηαη, πξέπεη λα έρεη φρη 3, 13 δηθεγφξνπο θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ 

ζηα δηθαζηήξηα. Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα. Πε παξαθαιψ πνιχ, 

άπνςε κνπ. Γελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηα δηθαζηήξηα. Γε ζα πξέπεη θακία κέξα 

λα αζρνιείηαη κε ηίπνηε άιιν. Ξξέπεη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ νη δηθεγφξνη. Δζείο 
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πνπ είραηε ρξφλν, ζαο δεηήζακε λα πάηε λα εθπξνζσπήζεηε ην Γήκν θαη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ θαη δελ πήγαηε, πνπ είραηε θηφιαο ξίμεη ππνςίεο ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην φηη ν θχξηνο απηφο αδίθσο δεηάεη ηα ιεθηά ηνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ κπνχκε ηψξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα, παξαθαιψ. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ηη ιέηε; Κπνξψ κηα ραξά, κπνξψ κηα ραξά. Ν δηθεγφξνο είλαη 

πάξα πνιχ θαιφο θαη έρεη πεηχρεη ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο απηψλ πνπ έζηεηιε εθεί 

πεξα θαη δήηεζε ηε βνήζεηα ζνπ γηα ην Γήκν Υξσπνχ θαη δελ ηελ έδσζεο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ηνλ Θάιακν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε, ζπλερίζηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζχ είρεο πεη κέζα εδψ φηη ν άλζξσπνο απηφο είλαη εξγνιάβνο, 

δελ είλαη ζσζηφο. Θαθψο δηεθδηθεί ηφζα ιεθηά. Δηζη είραηε πεη θ.Ιίηζα. Ξσο ην 

είπαηε πεη δειαδή; Γηαηί θαηεγνξείηε έλαλ άλζξσπν ρσξίο λα ηνλ μέξεηε 

επνκέλσο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί δελ πήγεο λα ην πεηο ηφηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ; Αλ ήμεξα θάηη εγψ λα ππνζηεξίμσ ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γήκνπ ζαλ κάξηπξαο, ζα πήγαηλα.   

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γφζεθε απάληεζε θ.Γηαζεκάθε, κελ επαλεξρφκαζηε. Λνκίδσ φηη 

ην θνηλφ θαη νη ζπλάδειθνη θαηαιαβαίλνπλ. Αο πξνρσξήζνπκε.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηνλ θαηεγνξεί θαλείο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηεγνξεί θαλέλαο .. ; Δγψ; Νρη βξε. Γελ θαηεγφξεζα θαλέλαλ 

εγψ. 

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Ππλερίδνπκε, ζπλερίδνπκε θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ επηηξέπεηαη δηάινγνο, 

ην μέξεηε πνιχ θαιά. Πηηο αλαθνηλψζεηο είκαζηε. Θχξηε Γέδε. Θχξηε Ιίηζα, 

θ.Ζιηάζθν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ πξνζηαζία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, δε ρξεηάδεηαη, δε ρξεηάδεηαη. Ζζπράζηε θ.Γέδε, 

αθήζηε ηηο θνξφλεο. Ξαξαθαιψ θ.Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν, κελ παξαζχξεζηε 

θ.Ζιηάζθν, ηειεηψλεηε. Κελ παξαζχξεζηε θ.Ζιηάζθν. Ξαξαθαιψ θ.Γέδε, 

θ.Γέδε. Θχξηε Ζιηάζθν. Θχξηε Ζιηάζθν. Ξαξαζχξεζηε θ.Ζιηάζθν.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζα βαξεζψ, δε ζα βαξεζψ. Θχξηε Γέδε, θ.Γέδε, κηιάσ θ.Γέδε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα παηρλίδηα ζα θάλνπκε ηψξα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γέδε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ν θαζέλαο θξίλεηαη απ' απηά πνπ ιέεη. Ν θφζκνο, 

ν θφζκνο ζα .. Θχξηε Ιίηζα, απηφ ην χθνο θαη ην ήζνο ηεο εμνπζίαο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαίν απηφ. Απηφ ήηαλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηηο θνξφλεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη ην αλέθδνην ηεο εκέξαο. Απηφ είλαη ην αλέθδνην ηεο 

εκέξαο. Θα ην θξαηήζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Γηαθφπηεηαη ε ζπλεδξίαζε. Γηαθφπηεηαη ε 
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ζπλεδξίαζε γηα 3 ιεπηά.   

 

 Γιακοπή ζςνεδπίαζηρ για 3 λεπηά 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηνη ζπλάδειθνη, λα πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία. Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, πεξάζηε ζηηο ζέζεηο ζαο. Θαζίζηε 

θ.Ιίηζα ζαο παξαθαιψ. Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη ζπλερίδεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, αγαπεηνί Πχκβνπινη, ηειεηψλσ, δελ απαλησ ζε 

φια ηα εξσηήκαηα, πνπ ινγηθφ είλαη κέζα ζε έλα Γήκν ππφ ζχλζεζε λα είλαη 

πάξα πνιιά θαη πνιιά απφ απηά πνπ είπαηε είλαη δηθαηνινγεκέλα θαη ζσζηά θαη 

ηα αθνχκε θαη απφ ζαο θαη απφ ηνπο πνιίηεο θάζε κέξα θαη πξνζπαζνχκε, 

πξνζπαζνπκε λα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε ην θαιχηεξν, φ,ηη πξνιάβνπκε. 89 

έξγα είλαη ππφ εμέιημε, 285 αξκνδηφηεηεο λέεο ζηνπο Γήκνπο ρσξίο ην 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ρξήκαηα απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, δε βγαίλνπλ 

εχθνια κε ηε δηνηθεηηθή δνκή ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ ελνπνίεζε ηεο. Γε 

βγαίλνπλ, δε ζα βαξεζψ λα ζαο ην πσ. Διεγε πξνρζέο έλαο Λνκηθφο Πχκβνπινο 

πάιη ζην ζπλέδξην ησλ Λνκηθψλ Ππκβνχισλ φιεο ηεο ρψξαο καο, ζην 

Μελνδνρείν ΡΗΡΑΛΗΑ, φηη 285 αξκνδηφηεηεο πνπ εδφζεζαλ ζηνπο Γήκνπο ηηο 

θαηλνχξγηεο, αθνξνχλ 50.000 ζει. πιεξνθφξεζε. Ξήξακε εκείο απφ ηε 

Λνκαξρία, απφ ηνλ θ.Ρζάθσλα, ηνλ Αληηλνκάξρε, πήξακε ηα ζέκαηα, ηα 

πεξίπηεξα, καο δψζαλε κηα ληνπιάπα θαθέινπο. Ξνηνο ζα ηα ρεηξηζηεί; Κε 

πνηνλ ππάιιειν; Κε πνην δηθαίσκα λα πάξσ έλαλ ηερλνθξάηε ππάιιειν γηα λα 

δνπιέςεη; Θα πεξηκέλσ κεηά απφ 3, 5 κήλεο λα κνπ θφςνπλε ην 50% ησλ 

δηνξηζκψλ πνπ έρσ δεηήζεη; Θαη αλ είλαη εηδηθφο ζηα ζέκαηα. Θαη πφηε ζα 

εθπαηδεπηεί; Παο ιέσ κηα αξκνδηφηεηα κφλν. Δπνκέλσο έρεηε δίθην λα δεηάηε 
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θαη εκείο έρνπκε δίθην λα παιεχνπκε. Δθείλν είλαη ζίγνπξν φηη ζα παιέςνπκε. 

Θα παιέςνπκε φζν κπνξνχκε θαη ν θφζκνο ζα καο θξίλεη, γηαηί ν θφζκνο 

γλσξίδεη θαη ν θφζκνο θαη ν πνιίηεο ηνπ Υξσπνχ ζαο δηαβεβαηψ είλαη πνιχ πην 

κπξνζηά απφ πνιινχο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εδψ κέζα, κε ηελ εηθφλα πνπ 

δίλνπκε. 

 Θχξηε Ξξφεδξε, δέρνκαη απφιπηα ην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ λα έξζεη ζηελ 

αξρή λα ζπδεηεζεί, κηαο θαη έρνπκε θφζκν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη βέβαηα λα 

είζηε ζίγνπξνη φηη ν θφζκνο απηφο πνπ έξρεηαη θαη αδπκνλεί θαη πεξηκέλεη, φηη 

πηζηεχσ ζα κείλεη θαη επραξηζηεκέλνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, θαζπζηεξήζαηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, φρη γηα αλαθνίλσζε θ.Ξξφεδξε. Ππγλψκε δειαδή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη αθνξά; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρη αθνξά; Αθνξά εδψ κηα επίζεζε πνπ δέρζεθε ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη βιεπσ φηη δελ ηξέρεη θάζηαλν. Γε ζαο αθνπκπάεη 

θαζφινπ ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν θαηαδηθάδνπκε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; Λα έρσ ην ιφγν παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειείσζαηε θχξηε ..; Γελ πξφιαβα λα κηιήζσ θ.Νηθνλφκνπ. 

Δληάμεη; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γψζαηε ην ιφγν ζηνλ θ.Γήκαξρν. Δίραηε ηελ επθαηξία ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίρε ην ιφγν ν θ.Γήκαξρνο. Παθψο θαη θαηαδηθάζηεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Πνβαξά κηιάηε θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαδηθάδεηαη, ζπγλψκε, ε ζπγθεθξηκέλε εηζβνιή. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αθνχζηε έλα ιεπηφ, αθνχζηε έλα ιεπηφ. Δδψ ππάξρεη, είλαη 

έλα δεκφζην φξγαλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απηνί νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζ' απηφ ην φξγαλν, θαηά ην 

Λφκν έρνπλ πξνζηαζία. Αλ δελ ηελ εμαζθαιίζεηε εζείο, ηνηε ε ζέζε ζαο είλαη 

.. Κε πνηνλ ηξφπν ζα ηελ εμαζθαιίζεηε; Αλ δελ εμαζθαιίζεηε αζηπλνκηθή 

πξνζηαζία γηα λα έρεη ειεπζεξία ιφγνπ ν θάζε Πχκβνπινο λα ιέεη φ,ηη λνκίδεη 

θαη είλαη ππφ ηελ αίξεζε επηζέζεσλ, εγψ εηιηθξηλά δελ κπνξψ λα ζπκκεηέρσ ζε 

έλα ηέηνην - ζα ηελ θαηαγγείισ ηε ιεηηνπξγία απηή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη ζηελ θπβέξλεζε θαη ζην πνπξγείν. Ν θ.Γήκαξρνο ζα 

αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ θαη απφ εδψ θαη πέξα δελ μέξσ κε πνηνλ ηξφπν, ζα 

θέξεηε άκεζα ζην επφκελν Ππκβνχιην ηνλ ηξφπν πνπ ζα πεξηθξνπξνχληαη ε 

ιεηηνπξγία θαη ν ιφγνο ησλ Ππκβνχισλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απ' φηη θαηαιαβαίλσ δειαδή, αλ επηηξέπεηαη ..  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αλ εγψ ζα ζθέθηνκαη, αλ εγψ ζα ζθέθηνκαη ηη ζα πσ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. πξνηείλεηε νη ζπλεδξηάζεηο λα γίλνληαη παξνπζία αζηπλνκηθψλ 

νξγάλσλ;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γελ μέξσ. Φέξηε πνιηηνθπιαθή. Ρη λα ζαο πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη λα θέξνπκε; Φνπζθσηνχο δειαδή; Ξσο ζα εκπνδίζνπκε ..; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Φέξηε πνιηηνθπιαθή. Ρη λα ζαο πσ. Λα πάκε ζε άιιεο 

επνρέο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νκσο, φκσο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχκε ηελ πξφηαζε ζαο. Ρη πξνηείλεηε; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ εγψ ζθέθηνκαη ην ηη ζα πσ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη πξνηείλεηε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ ηη πξνηείλσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γελ μέξσ. Ξηζαλφλ θαη αζηπλνκηθή πξνζηαζία, θπζηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζπκθσλεί ην Πψκα λα παξεβξίζθνληαη αζηπλνκηθνί ζηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, θακία αληίξξεζε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γειαδή ζπγλψκε. Δίδα έλαλ καηλφκελν άλζξσπν λα 

ρηππάεη Γεκνηηθφ Πχκβνπιν θαη ζα ην αθήζνπκε έηζη λα πξνζπεξαζηεί απηφ; 

Γηα ην "Σ", "Τ", "Υ" ιφγν, δελ μέξσ, αχξην είλαη έλαο άιινο. Γειαδή, ζα 

θαζφκαζηε λα θνβφκαζηε ηη ζα πνχκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παθψο ζαο είπα θ.Νηθνλφκνπ, θαηαδηθαδεηαη απεξίθξαζηα ε 

ζπγθεθξηκέλε επίζεζε, δελ πηνζεηείηαη απφ θαλέλαλ καο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, φρη, δελ είλαη έηζη. Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε, εδψ 

θαηαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θαηαιχεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Αλ ν θάζε έλαο αγαπεηφο ζπκπνιίηεο καο δελ ηνλ 

ηθαλνπνηεί απηά πνπ ιέκε, επηηίζεηαη, ζα γίλεη δνχγθια εδψ κέζα. Ππγλψκε 

δειαδε αιιά είλαη πξσηνθαλή πξάγκαηα απηά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε δηαθσλεί θαλείο κε ηνλ θ.Νηθνλφκνπ, θαλείο Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο φηη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γειαδε λα ζθέθηνκαη ηη ζα πσ; 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζαο παξαθαιψ, δελ έρεηε ην ιφγν. Θχξηε 

Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Δπξεπε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, δελ έρεηε ην ιφγν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί θ.Ξξφεδξε; Γηαηί δελ έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ην επφκελν Ππκβνχιην ινηπφλ λα ιεηηνπξγνχκε κε 

πξνζηαζία αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, λα θαηαγγείιεηε ην γεγνλφο ην ζπγθεθξηκέλν, γηα λα κελ 

μαλαεπαλαιεθζεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ε ζπγθεθξηκέλε εηζβνιή θαη επίζεζε, ζα έιεγα, 

θαηαδηθάδεηαη απεξίθξαζηα. Απηφ είλαη πνηληθφ αδίθεκα, αιιά απφ εθεί θαη 

πέξα .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη αλ ήηαλ εθεί, ζα θαινχζα ηελ αζηπλνκία. Αιιά κπήθε θαη 

έθπγε ν άλζξσπνο. Ρη λα θσλάμσ ηελ αζηπλνκία λα θάλεη; Ρη λα θάλεη ε 

αζηπλνκία; Δδψ ηψξα λα θάλεη ηη ε αζηπλνκία αθνχ έθπγε;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαιέζηε λα είλαη έλαο αζηπλνκηθφο εδψ. Αθνχ γίλνληαη 

επηζέζεηο πιένλ θαη απηφ είλαη ε έζραηε μεθηίια ελφο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

λα ήκεζα ππφ ηελ αίξεζε επηζέζεσλ, απηφ ησξα δειαδή αλ εγψ ζα ζθέθηνκαη 

ηη ζα ιέσ γηα λα κνπ έξζεη εδψ πέξα κηα ξνπθέηα, δελ είλαη έηζη ε ιεηηνπξγία. 

Λα θάηζνπκε λα ηα βξνχκε ινηπφλ κε ηνπο εμσπαξάγνληεο εδψ, νηθνλνκηθνχο 

δηαθφξνπο πνπ ζίγνληαη άκα πνχκε θάηη, λα ηειεηψλεη ε ηζηνξία. Λα κελ 

έξρνκαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ινηπφλ, θσλάρηε λα είλαη έλαο αζηπλνκηθφο, 

ηνπιάρηζηνλ ν θφβνο ησλ Ηνπδαίσλ. Ρη λα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ηνζεηνχκε ηελ πξφηαζε ζαο θ.Νηθνλφκνπ ζην επφκελν 

Ππκβνχιην λα έρνπκε αζηπλνκηθή πξνζηαζία. Ρη άιιν κπνξεί λα θάλεη.... Ν 

Ξξφεδξνο δελ έρεη ρέξηα λα θηάλνπλ ζηελ είζνδν λα ζηακαηάεη ηνλ 

νπνηνλδήπνηε. Δληάμεη. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή ζα θέξεηε νπιηζκέλν άλζξσπν κέζα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή ηελ πξφηαζε έθαλε ν θ.Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γεκνηηθή Αζηπλνκία, δελ έρνπκε Γεκνηηθή Αζηπλνκία; Αο 

είλαη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γεκνηηθή Αζηπλνκία είλαη άιιν πξάγκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπδεηεζεί ην ζέκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αιιν αζηπλνκηθφο νπιηζκέλνο κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην..  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, φρη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κελ ηξειαζνχκε ηψξα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λα πξνζηαηεχζεη κε θάπνηνλ ηξφπν ξε παηδηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ δε ζπκθσλψ. Αλ ζέιεηε πξνζσπηθή άπνςε, δε ζπκθσλψ κε 

ηελ παξνπζία αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ ζηελ αίζνπζα ελφο Ππκβνπιίνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη αζηπλνκηθνχ. Νρη αζηπλνκηθνχ, Γεκνηηθνχ Αζηπλφκνπ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:  Θα ζπδεηεζεί ην ζέκα θ.Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γεκνηηθνχ Αζηπλφκνπ, έζησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπδεηεζεί ην ζέκα είπακε. Θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ θαη 

κπαίλνπκε ζηα θπξίσο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Λα ελεκεξψζσ ηνπο 

ζπκπνιίηεο καο φηη πηνζεηήζεθε απφ ην Ξξνεδξείν ην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ 

Θαζαξηζκνχ λα ζπδεηεζεί σο δεχηεξν ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  
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 ΘΔΚΑ 1ο 

 

Δγκπιζη κανονιζμού λειηοςπγίαρ ηος Γημοηικού Πςμβοςλίος. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο κε αξηζκφ 661/Β/2011, δεκνζηεχηεθε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Ρα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ζα πξέπεη κε απνθάζεηο ηνπο λα πξνζαξκφζνπλ ηνπο 

ήδε ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπο κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

Νινη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη έρεηε πηζηεχσ ζηα ρέξηα ζαο ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο, νπφηε κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο ή 

παξαηεξήζεηο ή φπνηεο πξνηάζεηο θξίλεηε ζθφπηκν. Θα παξαθαινχζα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ζα ήζειαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζέκα ηνπ θαλνληζκνχ λα 

ην δειψζνπλ ζηε Γξακκαηεία, ζην Ξξνεδξείν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ.Ξξφεδξε. Γελ είπαηε φηη ζα πξνηαζεί 

ν Βηνινγηθφο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπα δεχηεξν ζέκα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Α, δεχηεξν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γεχηεξν ζέκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, ε δηαδηθαζία ιέεη, πξσηνχ μεθηλήζνπκε λα 

θνπβεληηάζνπκε ηα ζέκαηα, λα κπεη ην ςήθηζκα. Απηφ ιέεη ε δηαδηθαζία. Λα ην 

βάινπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γπφ ιεπηά ππφζεζε είλαη, λα ην βάινπκε, λα ηειεηψλνπκε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιφγσ ησλ εληάζεσλ ηεο εκέξαο .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν θαηαιαβαίλσ θ.Ληθνιάνπ, ην θαηαιαβαίλσ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο, φζνη ζπκθσλνχλ κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ θ.Σαζηψηε, λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο. Αλ εγθξίλεηε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάδσ ηηο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξεη ε ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ γηα 

λα εγθξηζνχλ. Νρη ζηελ πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, φρη ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ, θξαηηθφο θνξέαο Αζηηθψλ 

Ππγθνηλσληψλ, ιατθή πεξηνπζία απνθιεηζηηθά ζηελ ππεξεζία ηνπ ιανχ, φρη 

ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ζηηο Αζηηθέο Ππγθνηλσλίεο θαη ηνλ 

Πηδεξφδξνκν, δσξεάλ κεηαθίλεζε ζηηο ψξεο αηρκήο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

φιε κέξα δσξεάλ γηα ηνπο άλεξγνπο, ρακεινζπληαμηνχρνπο θαη θνηηεηέο, νρη 

ζηηο απνιχζεηο θαη ηηο κεηαηάμεηο ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, κφληκε δνπιεηά 

γηα φινπο κε πιήξε δηθαηψκαηα, άκεζεο πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, 

θακία κείσζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. Ινηπφλ, ην Ππκβνχιην .. Ινηπφλ, 

ππάξρεη ζπλάδειθνο .. ππάξρνπλ αληηξξήζεηο; Θα θάλνπκε .. παξρνπλ 

αληηξξήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

 Νη ζπλάδειθνη πνπ ζα ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, παξαθαιψ λα ην δειψζνπλ 

ζηε Γξακκαηεία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Θχξηε Ιίηζα ..  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ηνπνζεηεζείηε ζην ζέκα. Οσηάσ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ινηπφλ, 

ν θ.Αξκπξηψηεο, ν θ.Ρζάθσλαο, ν θ.Ιίηζαο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ.Σαζηψηεο θαη ν 
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θ.Νηθνλφκνπ. Ηεξαξρηθά θ.Ιίηζα έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ πνπ ζεισ λα πσ γηα ηνλ θαλνληζκφ είλαη φηη πεξηνξίδεη πάξα 

πνιχ ην ρξφλν ηεο νκηιίαο θαη ζέισ λα ζαο εμεγήζσ φηη δελ κπνξεί κέζα ζε 2 

ιεπηά πνπ δίλεη γηα ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο λα αλαπηχμνπλ έλα ζθεπηηθφ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα μεθαζαξίδεηαη φηαλ .. λα μεθαζαξίζνπκε φηη φηαλ ζα 

ζηέιλεηε ηηο πξνζθιήζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη θάπνηεο κέξεο πνπ ζα είλαη 

εξγάζηκεο, λα ππάξρεη ην πεξηζψξην λα πάξνπκε ηα ζέκαηα. Απηά ηα δχν 

πξάγκαηα ζα ήζεια λα πσ κφλν. Ρίπνηε άιιν.     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Νηθνλφκνπ έρεη ην ιφγν. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, ζπγλψκε. Ξξνεγείηαη ν θ.Ρζάθσλαο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επραξηζηψ αιιά είκαη πέκηνο, φρη ηέηαξηνο. 

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνηηάμηε .. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, γηα λα ην ζνβαξέςνπκε ιίγν, εληάμεη ήηαλε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, δε ξίρλσ επζχλεο αιινχ, εγψ θηαίσ.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θέισ λα θάλσ έλα ζρφιην γηα ην ζέκα απηφ, κηθξφ. Ιεεη εδψ ην 

ζέκα πνπ καο ζηέιλεη ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ φηη είλαη πξφηππνο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Κάιινλ φκσο απηφ δίδεηαη ζηνπο Γήκνπο 

ζαλ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ σο κπνχζνπιαο, γηα λα πξνζαξκφζνπκε ηηο 

αλάγθεο πνπ έρεη θάζε Γήκνο ζ' απηά ηα δεδνκελα κε έλα άιιν επξχηεξν 

πλεχκα. Γελ κπνξεί ηηο ίδηεο αλάγθεο θεξεηπείλ  λα έρνπκε εκείο πνπ 

ζπλαπνηεινχκε ελφηεηα 9 πξψελ ΝΡΑ κε θάπνηνλ ήδε ππάξρνληα Γήκν θαη 

θαηά ην παξειζφλ πνπ ζπλέρηζε θαη ζηνλ "Θαιιηθξάηε" λα είλαη κνλαδηθφο, 

έλαο σο Γήκνο. Δδψ νη αλάγθεο θαη ηνπνζεηήζεσλ φπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο 
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ν θ.Ιίηζαο ησλ κειψλ ηνπ Ππκβνπιίνπ, αιιά θαη ησλ ζεκαησλ πνπ ηξέρνπλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή καο, πηζαλφλ λα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί δηαθνξεηηθά. 

Θαιφ ζα ήηαλ ινηπνλ λα γίλεη κηα έηζη νκάδα κειέηεο πεξαηηέξσ ζε κεγαιχηεξν 

βάζνο, πξηλ θαηαιήμνπκε ζε ςήθηζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, κε κπνχζνπια 

κελ απηφλ εδψ πνπ απνηειεί ε απφθαζε απηή, δηάηαμε λφκηκε ηνπ θξάηνπο, 

θαη λα δηακνξθψζνπκε έλα λέν θαλνληζκφ πνπ λα θαιχπηεη ίζσο ηηο αλάγθεο ηηο 

δηθέο καο. Γελ είκαη ηψξα πξφρεηξνο γηα λα εθθξάζσ απφιπηα ζέζεηο αλά 

άξζξν ηνπ παξφληνο πξφηππνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, αιιά λνκίδσ φηη, ζαλ 

πξνβιεκαηηζκφ ην ζέησ, ζα κπνξνχζακε λα μεθηλήζνπκε λα ιεηηνπξγνχκε κε 

απηφ αιιά κεζα ζε 1, 2 κήλεο λα θέξνπκε θαηη πνπ λα αληηπξνζσπεχεη 

πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. Θχξηε Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λνκίδσ θ.Ξξφεδξε φηη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο είλαη δεδνκέλε, γηαηί έρνπκε δεη φηη ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα 

πιαηηάδνπλε, θεχγνπλε απφ ην ρξφλν ηνπο θαη ηειηθά γπξλάκε γχξσ απφ ην 

ζέκα θαη δελ είκαζηε νπζηαζηηθνί πνιιέο θνξέο. Ξηζηεχσ ινηπφλ φηη ππάξρεη 

αλάγθε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Δγψ κε κηα πξφρεηξε καηηά, γηαηί δελ είρα 

ρξφλν δπζηπρψο, αιιά λνκίδσ φηη ζα πξέπεη, ζπκθσλψ ζηα πεξηζζφηεξα 

ζεκεία ηνπ θαλνληζκνχ, απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα δψζνπλ, λα θάλνπλε κηα 

έηζη, φρη εμαίξεζε, κηα ηξνπνπνίεζε, λα ηελ πνπκε έηζη, ζην ρξφλν νκηιίαο ησλ 

Ππκβνχισλ λα κελ είκαζηε πνιχ ηζηγθνχλεδεο, αθνχ βάδνπκε κηα ηάμε ζηα 

πξάγκαηα θαη δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα κηιάεη φπνηε ζέιεη θιπ., άκα 

εθαξκνζηεί ν θαλνληζκφο, απηφο νδεγεί ηα πξάγκαηα νχησο ή άιισο ζε κηα 

ηάμε. Λα δψζνπκε κηα δπλαηφηεηα κεγαιχηεξε ηεο ηνπνζεηήζεσο θαη απφ εθεί 

θαη κεηά εθηηκψ φηη είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε ην λα ππάξρεη ν εζσηεξηθφο 

θαλνληζκφο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Σαζηψηεο. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Αθνχζαηε φινη ζαο πξηλ απφ ιίγν απηφ πνπ 

είπε ν θ.Γήκαξρνο. Ν,ηη ιέεη ν θαλνληζκφο, απηφ ζα θάλσ θαη απηφ ζα 

θνηλνπνηψ ή δε ζα θνηλνπνηψ ζηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, ζην Πψκα ή αλ 

ζέιεηε ζηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηαηί απηφ θνπβεληηάζακε πξηλ. 

Πήκεξα ινηπφλ θέξλεη ην Ξξνεδξείν ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην λέν θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο, πνπ γηα καο είλαη ε ψξηκε αλάγθε εθαξκνγήο ηνπ "Θαιιηθξάηε". 

Δλαο θαλνληζκφο ην νπνίν φπσο ζα εμεγήζσ παξαθάησ, ζπληάζζεηαη κε 

πεξηνξηζηηθνχο θαη αληηδξαζηηθνχο φξνπο. Μέξεηε φινη φηη ε ιεηηνπξγία ησλ 

Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ έρεη δχν αθεηεξίεο. Ξξψηνλ, ην πνιηηηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεηαη απφ ην λνκνζεζία θαη ηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε θαη δεχηεξνλ, ηνλ ηξφπν 

εθινγήο ησλ νξγάλσλ ηεο. Γειαδή, αλ ππάξρεη αληηζηνίρεζε ςήθσλ θαη 

εδξψλ. Δίλαη ζαθέο φηη ηφζν ην πεξηερφκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνπιίσλ, φζν θαη ν ηξφπνο εθινγήο ησλ ηνπηθψλ νξγάλσλ, ππεξεηνχλ ηε 

βαζηθή αξρή ηνπ "Θαιιηθξάηε", πνπ είλαη ε πινπνίεζε ηεο αληηιατθήο 

πνιηηηθήο, κεηαηξέπνληαο κεηνςεθίεο ζην ιαφ ζε ηζρπξέο πιεηνςεθίεο ησλ 3, 5 

εδξψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δληζρχεηαη επίζεο ην δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα, 

αθνχ αλ γίλνπλε επαλαιεπηηθέο εθινγέο, μέξεηε ε δεχηεξε Θπξηαθή, ν 

δεχηεξνο ζπλδπαζκφο παίξλεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο απφ ηα 2/5 ησλ εδξψλ 

ηεο κεηνςεθίαο. Κα θαη απηή ε θαζ' απηή ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ππνβαζκίδεηαη απφ ηηο ππεξεμνπζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γεκάξρνπ. Ρα 

πεξί δηαθάλεηαο πνπ θνπβεληηάδνπκε ζπλέρεηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε 

δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, είλαη θαη' επίθαζε θαη ζηνηρεηνζεηνχληαη απφ ην 

λέν θαλνληζκφ κφλν κε ηελ αλάπηπμε ησλ απνθάζεσλ ζε έλα blog, ζε έλα site 

ηνπ Γήκνπ. Δπηπιένλ, κε ηνλ λέν θαλνληζκφ, ην ηη ζα ζπδεηείηαη θάζε θνξά 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη κφλν, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα επέκβεη θαλείο. Δλλνείηαη 

φηη αλ ζα ζπδεηεζεί θάπνην ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα πξέπεη λα ην 

δερζεί ε πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Κε άιια ιφγηα, ν θαλνληζκφο 
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απνζεψλεη ην απνθαζίδνπκε θαη δηαηάδνπκε θαη απηά πνπ ιέσ ηψξα, απαληάλε 

άκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ θάλεη θαξακέια ηηο δήζελ δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηε δηαθάλεηα, πνπ επηθαινχληαη ηηο δήζελ δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα λα επηβάιινπλ απηφ πνπ ζέινπλ.  

 Ππγθεθξηκέλα, γηα ηνλ λέν θαλνληζκφ ζα ζαο θέξσ δχν, ηξία 

παξαδείγκαηα. Πην άξζξν 3 ηνπ λένπ θαλνληζκνχ, πνπ αλαθέξεηαη ε ζχγθιηζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ξεξηγξάθεηαη σο απνθιεηζηηθφο αξκφδηνο γηα ηε 

ζχγθιηζε ηνπ θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξφεδξνο. Δλα 

ινηπφλ κέινο ηνπ Ππκβνπιίνπ απνθαζίδεη γηα φινπο. Δπηπιένλ, γηα λα 

ζπγθιεζεί Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απαηηείηαη ε αίηεζε ηνπ 1/3 ηνπ Πψκαηνο ή 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο .. Κφλν απηφ ην γεγνλφο ινηπφλ απνδεηθλχεη φηη 

πξαθηηθά ζα θνπβεληηάδνπκε κφλν απηφ πνπ ζέιεη ν Γήκαξρνο θαη ε Γεκνηηθή 

Αξρή. Δδψ ν θαλνληζκφο ζην ίδην άξζξν κηιάεη γηα γλσζηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ 

πνπ ζα έξρνληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 3 κέξεο πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπο. 

Γειαδή κε fast track δηαδηθαζίεο, κε ηε ινγηθή ηνπ πεξάζηε, ζθνππίζηε, 

ηειεηψζακε. Θα κπνξεί ε Γεκνηηθή Αξρή λα θέξλεη ζέκαηα ζην Πψκα, ρσξίο λα 

ππαξρεη ν θαηάιιεινο ρξφλνο γηα επαξθή πξνεηνηκαζία ησλ ίδησλ ησλ 

Ππκβνχισλ. Πην άξζξν 4, ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ξεξηνξίδεηαη 

ζην ειάρηζην ν .. ρξφλνο ησλ νκηιηψλ. Γηα ηελ πξσηνκηιία ζηα 5 ιεπηά θαη 

δεπηεξνινγία ζηα 3. Fast track ινηπφλ θαη δχν .. γηα ηνλ θαζέλα θαη φπνηνο 

πξνιάβεη λα κηιήζεη. Δπηπιένλ, ζην άξζξν 11, ζχζηαζε επηηξνπψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θα κπνξεί ε Γεκνηηθή Αξρή πνπ έρεη ηελ πιεηνςεθία 

λα ζηήλεη απηνβνχισο επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα κεηαβηβάδεη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γειαδή, ζα έρεη ην δεκνθξαηηθφ 

δηθαίσκα πνπ νξίδεηαη κέζα απφ ηνλ θαλνληζκφ, ην απνθαζίδνπκε θαη 

δηαηάδνπκε, ρσξίο λα δίλνπκε ιφγν ζε θαλέλαλ.  

 Ππλνςίδνληαο ινηπφλ γηα ηνλ λέν θαλνληζκφ. Κε ηνλ "Θαιιηθξάηε"  ζα 
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ππαξρνπλ κεηνςεθίεο πνπ φκσο ζα κεηαηξέπνληαη ζε πιεηνςεθίεο ησλ 3/5 ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πνπ ζα έρνπλ επηθεθαιή Γήκαξρν κε ππεξεμνπζίεο, πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαη' επίθαζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα ειέγρνπλ ην 

100% ην ηη ζα θνπβεληηαζηεί θαη πφηε ζα θνπβεληηαζηεί, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ fast track δηαδηθαζίεο, κε αληίινγν ηηο ηνπνζεηήζεηο αλάζαο ησλ 

5, 3 ιεπηψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ ζα ζέηεη ε ίδηα ε 

πιεηνςεθία θαη πνπ ζα ζηήλνπλ επηηξνπέο πνπ ζα κπνξνχλ λα .. ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Λα ινηπφλ πσο ππεξεηείηαη ε 

αληηδξαζηηθή θχζε θαη ε αληηιατθή πνιηηηθή ηνπ "Θαιιηθξάηε". Λα ινηπφλ κε 

πνην ηξφπν ζα πινπνηήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο παξαρψξεζεο ησλ δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, πνπ ην έρνπκε θαηαγγείιεη επαλεηιεκκέλα απ' απηφ ην 

βήκα. Λα ινηπνλ πσο ζα εθαξκφζεηε ηελ θνξνκπηρηηθή πνιηηηθή ηελ νπνία 

έρεηε ςεθίζεη ήδε. Δίκαζηε ζε αληίζεζε κε φια απηά πνπ πξνβιέπεη ινηπνλ ν 

θαλνληζκφο θαη πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλα: ην Ξξνεδξείν λα είλαη 

δηαπαξαηαμηαθφ κε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξψηνπ γχξνπ θαη λα 

θαηαξηίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζα έξρνληαη ζην Γ.Π. ζπιινγηθά. Γεχηεξνλ, 

δηεθδηθνχκε ε ψξα γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο λα είλαη 

δηθαίσκα θαη ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο, αθνχ ε πιεηνςεθία κπνξεί λα 

ζέζεη φπνην ζέκα ζέιεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ρξίηνλ, δηεθδηθνχκε λα έρνπλ 

δηθαίσκα νη θνηλσληθνί θνξείο, ζπλδηθάηα, ζχιινγνη θαη άιια, κε αίηεκα ηνπο 

λα ζέηνπλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ζπδήηεζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλε, λα ηα 

θέξνπλ εδψ πέξα, λα ηα βάδνπλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αθνχ ζα είλαη 

θνξείο αλαγλσξηζκέλνη θαη λα ηα θνπβεληηάδνπκε γηαηί πξνθαλψο ζα αθνξνχλ 

πξνβιήκαηα γηα ηελ πεξηνρή καο. Ρέηαξηνλ, γηα ηε ζχγθιηζε ηνπ Γ.Π. λα είλαη 

αξθεηφ ην 1/4 ηνπ Πψκαηνο. Ρα ζέκαηα λα θνηλνπνηνχληαη 5 κέξεο πξηλ αληί 

γηα 3 ζην Πψκα, κε θπζηθά ηελ έγθαηξε θνηλνπνίεζε ησλ γξαπηψλ εηζεγήζεσλ. 

Ξέκπηνλ, δηεθδηθνχκε ν Γήκαξρνο, νη Αληηδήκαξρνη θαη νη αξρεγνί ησλ 

παξαηάμεσλ θαη ησλ εηδηθψλ αγνξεηψλ λα έρνπλ 10 ιεπηά νκηιία ζηελ 
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πξσηνινγία θαη 5 ζηε δεπηεξνινγία. Γηεθδηθνχκε 5 θαη 3 ιεπηά γηα θάζε 

Γεκνηηθφ Πχκβνπιν αληηζηνηρα. Δπίζεο, θαη ηειεηψλσ, δηεθδηθνχκε ν ιφγνο λα 

δίλεηαη ζε εθπξνζψπνπο θνκκάησλ, ζπιιφγσλ θαη άιισλ καδηθψλ θνξέσλ, έηζη 

ψζηε, δηαθσλνχκε, ζπκθσλνχκε, λα αθνχκε ινηπφλ θαη ζ' απηή ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ηη ιέεη ν θαζέλαο, κε πνηνλ ηξνπν ην θέξλεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, γηα λα δνχκε ηειηθά πσο ζα εθαξκφδεηαη απηή ε 

αληηιατθή πνιηηηθή θαη ζηνλ ηφπν καο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ζα μεθηλήζσ θαη' αξρήλ απφ απηφ πνπ καο θέξαηε λα 

ςεθίζνπκε. Γειαδή, απηφ, ηη καο θέξαηε λα ςεθίζνπκε ζήκεξα; Ρελ 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ; Θαλνληθά ζα έπξεπε λα είρακε πάξεη απηφ ηνλ 

θαλνληζκφ πνπ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχζακε, λα είρακε πάξεη .. εληάμεη, αλ 

δηαθσλψ ή ζπκθσλψ είλαη άιιν δήηεκα, ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη ην 

πνπξγείν θαη λα ηα πξνζαξκφζνπκε. Γειαδή, λα ςεθίζνπκε ζήκεξα ηελ 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ν πξνεγνχκελνο απφθαζε πνπξγνχ ήηαλε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, ήηαλε, ήηαλε .. απηφ είλαη πξφηππν, είλαη ζρέδην, απηφ 

είλαη ζρέδην, δελ είλαη ν θαλνληζκφο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ίδην ήηαλε. Αιινπ πνπξγνχ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, αθνχζηε κε. Θάλεηε έλα ιάζνο κεγάιν. Δδψ δελ είλαη, απηφ 

δελ είλαη ν θαλνληζκνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Δίλαη απφθαζε 

πνπ ιέεη, πάξηε ππ' φςε απηά εδψ θαη θηηάμηε ηνλ θαλνληζκφ ζαο. Γελ 

θαζίζαηε λα θηηάμεηε έλαλ θαλνληζκφ ινηπφλ. Λα πξνζαξκφζεηε έζησ απηφλ 

πνπ είρακε ζηελ αξρή κε απηφλ εδψ. Λα ςεθίζνπκε δειαδε ηελ απφθαζε ηνπ 
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πνπξγνχ; Δρεη λφεκα απηφ ην πξάγκα; Γειαδή, έρσ ηελ εληχπσζε απηφ πνπ 

καο θέξαηε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ θαλνληζκφ. Καο θέξαηε ηηο νδεγίεο, 

δε καο θέξαηε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην μαλαθέξεηε ζέκα, αθνχ ην 

θηηάμεηε θαη λα καο πείηε, φηη ν θαλνληζκφο είλαη απηφο, απηά θαη απηά ηα 

άξζξα θαη αιιάδνπκε, αλ ππήξρε δηαθνξά γηαηί ππάξρεη, εδψ αο πνχκε νη 3 

κέξεο, νη 5 κέξεο γίλαλ 3 κέξεο, έρεη νξηζκέλα αο πνχκε .. λα καο πείηε, ζην 

άξζξν απηφ αιιάδεη απηφ, ζην άξζξν εθείλν αιιάδεη ην άιιν, ζην άιιν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα κε ηηο εκεξεο θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κα, κε ζπγρσξείηε, εδψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 3 νιφθιεξεο εκέξεο, είλαη ζπλ κηα ε πξφζθιεζε, ζπλ κηα εκέξα 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ, απηφ πνπ καο έρεηε κνηξάζεη, ην ζρέδην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 5 είλαη πάιη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πην άξζξν 11 γηα παξάδεηγκα: Πχζηαζε επηηξνπψλ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη έρεη, εληάμεη, ε επηηξνπή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο - παξαθάησ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ εθεί θαη πέξα απνθαζίδεη ην Ππκβνχιην γηα ηηο ππφινηπεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νη επηηξνπέο απνηεινχληαη απφ - έσο ηφζα κέιε. Γειαδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην απνθαζίζνπκε εκείο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξφηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ κηιήζνπκε γηα ηηο επηηξνπέο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρψξα ην ςεθίδνπκε απηφ. Ρη λφεκα ερεη δειαδή; Ρη ζα 

ςεθίζνπκε; Ρν ζρέδην; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα θάζε επηηξνπή πνπ ζα ζπζηήλεηαη, εκείο ζα παίξλνπκε ηελ 
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απφθαζε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λνκίδσ, λνκίδσ θ.Ξξφεδξε φηη έρεηε θάλεη έλα ιάζνο. Γελ μέξσ 

θαηά πφζν ην κειεηήζαηε, ζαο έζηεηιαλ απηή ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ θαη 

καο ηε θέξαηε λα ςεθίζνπκε ηελ απφθαζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηηο πξνηάζεηο ζαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γειαδή, ζπγλψκε, έρεη λφεκα ε δηθή καο ε ςήθνο ηψξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο είλαη αλαξηεκέλνο ζην δηαδίθηπν 

πεξίπνπ 2 κήλεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφο είλαη Λφκνο θ.Ξξφεδξε, δελ είλαη πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα 

ην Ππκβνχιην καο. Δηζη; Δπξεπε λα πξνζαξκνζηεί ην δηθφ καο. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη φκσο, εγψ ζα θάλσ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο θαη ζ' απηφ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζπκθσλψ κε ηα άιια, γηα λα κελ ηα μαλαιέσ, δειαδή γηα ηηο 3 

κέξεο, γηα ην ρξφλν νκηιίαο, δε ζέισ λα ηα μαλαπσ, ζέισ φκσο λα πσ ην εμήο. 

Πηε ζει. 13 πνπ κηιάκε γηα ηελ απαξηία, αθνχζηε ηη ιέεη εδψ, φηη ηα κέιε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, 

θαηά ηελ εθθψλεζε ησλ νλνκάησλ θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο δηαπηζηψζεθε 

απαξηία, αθφκε θαη αλ απνρσξήζνπλ ζηε ζπλέρεηα, ζεσξνχληαη παξφληα. 

Γειαδή, αλ κείλνπλε 10 κέζα ζηελ αίζνπζα, ζα απνθαζίζνπλε ζαλ λα είλαη 

παξφληα θαη απηά πνπ θχγαλε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξφληα γηα ην ιφγν ηεο απαξηίαο, απηφ ήηαλε πάληα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη αιια φηαλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη θαηλνχξγην. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κηζφ ιεπηφ. Νηαλ θηάζνπκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάληα έηζη γηλφηαλε, δελ είλαη θαηλνχξγην.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα λα ςεθηζηεί φκσο .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έρεηε ςεθίζεη ην πξνεγνχκελν. Απηφ πνπ ιέηε ηψξα ην 

ερεηε ςεθίζεη εζείο ε ίδηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα λα ςεθηζηεί έλα, γηα λα ςεθηζηεί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ:  Ρη Λνκαξρία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηε θαη ην 7 φκσο θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, εγψ δελ ήκνπλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7, πνπ αθνξά ηηο απνθάζεηο πσο παίξλνληαη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζεσξψ φηη θαη απηή ε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

πνπ καο ζηέιλεη, είλαη αθξηβψο ε εμεηδίθεπζε ηνπ "Θαιιηθξάηε". 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιέεη φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά απφιπηε πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, ησλ παξφλησλ λαη. Ινηπφλ, απφ εδψ θαη πεξα επεηδή 

αθξηβψο ζεσξνχκε φηη απηφ είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη ε ζέζε 

καο είλαη εμ' αξρήο θαηά ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη επεηδή απηφ ην ζχζηεκα, ν 

"Θαιιηθξάηεο" θαη ην ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη, είλαη Γεκαξρνθεληξηθφ θαη 

εκείο νπζηαζηηθα παίδνπκε έλαλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζαλ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, παξά ηα ιφγηα ηα νπνία ιέγνληαη ηα κεγάια, εκείο δε ζα ην 

ςεθίζνπκε. Θαη' αξρήλ ζεσξψ φηη είλαη θάνπι, απφ ηελ άπνςε δειαδή φηη ζα 

έπξεπε λα ςεθηζηεί θαλνληζκφο θαη φρη ηη ζρέδην απφθαζεο. Θεσξψ δειαδε φηη 

απηφ ην πξάγκα πνπ καο έρεηε θέξεη ζήκεξα, δελ είλαη εμεηδηθεπκέλν ζην Γήκν 

Υξσπνχ. Γελ είλαη δειαδή ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πεξα απφ 
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ηα θαλνληζηηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ δηθνχ 

καο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εγψ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε θάηη πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2, παξ. 6, ππνπαξάγξ. 2 θαη 3, επεηδε είρε γίλεη ζέκα, 

γηα ην ηη απνθαζίδεη θαη ελεξγεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξηζηεχσ φηη είλαη θάηη 

θ.Γήκαξρε πνπ ζα πξέπεη λα αζρνιεζείηε θαη πξνζσπηθά. Γλσκνδνηεί ψζηε 

νηθηζκφο πνπ έρεη απνγξαθεί σο απηνηειήο λα απνηειέζεη δεκνηηθή, ηνπηθή ή 

δεκνηηθή Θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283, παξ. 6 ηνπ Λνκνπ 3852/2010. Θαη 

ζηελ επφκελε παξάγξαθν κηιάεη γηα ζπγρψλεπζε δεκνηηθψλ, ηνπηθψλ 

Θνηλνηήησλ. Πε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηαλ απνθαζίδακε γηα ηελ 

απνγξαθή ηνπ Γήκνπ καο, ηελ εζληθή απνγξαθή ελλνψ, είρε ηεζεί ζέκα 

θαζνξηζκνχ νηθηζκψλ, αλεμάξηεησλ νηθηζκψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 2001 

κέρξη ην 2011, γηα λα απνγξαθνχλ σο απηνηειή. Ρφηε είρε πεξάζεη ζηα ςηιά 

θαη λνκίδσ θαη ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφ γηα ηηο ζπλέπεηεο. Ρψξα πηζηεχσ λα 

γίλεηαη θαηαλνεηφ ηη ζεκαίλεη θαη ζα ήζεια θ.Γήκαξρε λα αζρνιεζείηε ζηελ 

Πηαηηζηηθή πεξεζία γηα λα αλαγλσξηζηνχλ σο αλεμάξηεηνη νηθηζκνί απηνχο 

πνπ πξνηείλακε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη εδψ. Ξηζηεχσ λα 

θαηαλνείηε ε .. γηα λα κελ αλαθεξζψ ζε παξαδείγκαηα, παξαδείγκαηνο ράξελ 

ην Σαιθνχηζη ζα κπνξνχζε λα απνθαζηζηεί απν καο λα γλσκνδνηήζνπκε ζε 

επφκελεο εθινγέο λα είλαη μερσξηζηή δεκνηηθή Θνηλφηεηα ή θάπνηεο άιιεο δχν 

Θνηλφηεηεο λα ζπγρσλεπηνχλ ζε κηα, πέξα απφ ηα Ξνιενδνκηθά, Γ.Ξ.Π. θιπ., ηα 

νπνία έρνπκε αλαθεξζεί ζην παξειζφλ. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, αο αξρίζνπκε απφ ην ηειεπηαίν, έρεηε 

απφιπην δίθην. Θα αζρνιεζνχκε θαη είλαη ζσζηή ε πξφηαζε ζαο. Γηα ην ζέκα 

ηνπ θαλνληζκνχ, πηζηεχσ φηη θαηαιάβακε ζήκεξα φινη πφζν αλαγθαίνο είλαη. 
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Ρν απνδείμακε δπζηπρψο ζήκεξα φηη ζέινπκε θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Ρη λα 

θαλνπκε. Ξξνηείλσ λα ηνλ ςεθίζνπκε ηνλ θαλνληζκφ σο έρεη. Γε δηαθσλψ 

εγψ, δε ζα δηαθσλνχζα Ξξφεδξε κε ην ρξφλν νκηιίαο ησλ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ, ηα 2 ιεπηά λα γίλνπλε 3, λα ηνπο ραξίδεηο θαη ζε έλα ζέκα 4, λα .., 

λα ζπκθσλήζνπκε θαη κε ηελ πιεηνςεθία ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηεο κεηνςεθίαο, 

ζπγλψκε, ηα 2 ιεπηά λα γίλνπλε 3 θαη έλα λα ραξίδεηο θαηά ηελ ξνή ηνπ 

ζπιινγηζκνχ ηνπο. Γε ζα έιεγα φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο θαηά, φπσο είπα πξηλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε, δε ζαο άθνπζα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο θαηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Δπί ηεο πξνηάζεσο ηνπ θ.Γεκάξρνπ, ππάξρεη 

αληίξξεζε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη εγψ θαηά θ.Ξξφεδξε. 

.......: Θακία αληίξξεζε. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υο έρεη ν θαλνληζκφο κε ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ησλ 

ζπλαδέιθσλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ζε φινπο. Ρνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Νρη αξρεγνχο 

παξαηάμεσλ, πνπ έρνπλ θαη δεπηεξνινγία. Ρα 2 ιεπηά λα γίλνπλ 3 θαη φζνη 

ζπλάδειθνη έρεηε πξνζέμεη ηνλ θαλνληζκφ, εάλ ηα ζέκαηα, αο ην πσ, είλαη 

κεγάινπ ελδηαθέξνληνο, κπνξνχκε λα απνθαζίδνπκε θαηά ζέκα αλ δνζεί 

επηπιένλ ρξφλνο. Κπνξεί λα δνζεί 2 ιεπηά. Ξξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 

πνπ ςεθίδνπκε.  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα κεγαιψζεη θαη θαηά 1 ιεπηφ ν ρξφλνο πνπ έρνπκε γηα ηηο 

αλαθνηλψζεηο. Ρα 2 ιεπηά λα γίλνπλ 3. Ρα 2 ιεπηά λα γηλνπλ 3. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δ δελ είλαη .. 2 ιεπηά δελ πξνιαβαίλεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα αλαθνίλσζε. Ρψξα αλ ζέινπκε ηηο αλαθνηλψζεηο λα ηηο 

θάλνπκε θαη ηνπνζεηήζεηο θαη θαηαγγειίεο θαη δε ζπκκαδεχεηαη, εληάμεη. 

Ινηπφλ, πνηνη ζπλάδειθνη έρνπλ αληίξξεζε γηα ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ; Ν 

θ.Ιίηζαο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Θαξαγηάλλεο, ν θ.Σαζηψηεο, ε θα 

Πηεξγίνπ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ δε δηαθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ, απιά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε δηαθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ, απιά δεηψ θαη ζηηο 

αλαθνηλψζεηο λα δνζεί 1 ιεπηφ αθφκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο θαη ν νπνίνο ζα είλαη θαη θαλνληζκφο θχξηνη ζπλάδειθνη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. Ρν 2ν ζέκα ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα γξαθεί θ.Γηαζεκάθε γηαηί δε ζεβφκαζηε ηηο απνθάζεηο καο; 

Απηναλαηξνχκαζηε; Ρη λα πσ, κελ πξνθαιέζσ; Τεθίζηεθε απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Ρα ραξηηά ρξεηαδφκαζηε; Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν θ.Εαραξίαο. 

(αξ. απνθ. 90/2011) 
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 ΘΔΚΑ 2ο 

 

Ιήτη απόθαζηρ για ηον Βιολογικό Θαθαπιζμό Υπυπού, ύζηεπα από 

γνυμοδόηηζη ηηρ Δπιηποπήρ πος ζςκποηήθηκε με ηην απιθμ. 

50/2011 απόθαζη ηος Γημοηικού Πςμβοςλίος. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο 

ζα ηελ θάλεη ν θ.Ζιηάζθνο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Νπσο μέξεηε, κε ηελ απφθαζε, αλ ζπκάκαη θαιά, 50, ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνπ 2011, ε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλε λα 

ζπζηαζεί κηα επηηξνπή απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ ζπλδπαζκψλ, έηζη ψζηε λα 

ελεκεξσζεί θαη γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, γηα ηελ ππάξρνπζα κειέηε πνπ 

είρε ν πξψελ Γήκνο Υξσπίσλ, αιιά θαη απφ δηάθνξα κειεηεηηθά γξαθεία, 

φπσο θαη απφ ην ΔΞΔΟΑ θαη ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο. Απηφ πξάγκαηη έγηλε, 

είρακε ζπλνιηθά 4 επαθέο κε 4 δηαθνξεηηθά κειεηεηηθά γξαθεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ γξαθείνπ πνπ είρε θάλεη ηελ πξνέγθξηζε ηεο 

ρσξνζέηεζεο ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Πε κηα ζπλάληεζε απ' απηέο πξνέθπςε θαη 

ε αλάγθε, κε ηελ ζέζε θαη κε ηελ άπνςε φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ, λα θάλνπκε 

θαη έλα ηαμίδη ζηελ Γεξκαλία γηα λα κπνξέζνπκε λα ελεκεξσζνχκε γηα λέεο 

ηερλνινγίεο, θάηη πνπ ζηελ Διιάδα γηα φζνπο μέξνπλε είλαη θάηη ζρεηηθά 

θαηλνχξγην. Θαηλνχξγην ελλνψληαο ηα ηειεπηαία ίζσο 5 ρξφληα, ππάξρνπλε λέεο 

ηερλνινγίεο. Νπσο επίζεο θαη επηζθέςεηο πνπ 

θάλακε ζην ΔΞΔΟΑ. Κεηά απ' φια απηά, κεηά απ' φιεο απηέο ηηο ζπλαληήζεηο 

θαη γλσξίδνληαο θαη νη ζπλδπαζκνί αιιά θαη ελεκεξψλνληαο πηζαλνινγψ θαη 

ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ηνπο, πήξακε ηελ απφθαζε λα αλαζέζνπκε κηα 

κειέηε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, φπσο γξάθεηαη θαη ζηελ εηζήγεζε, 
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.. ηελ έρεηε πάξεη, γηα λα κπνξέζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ιεθάλε ηνπ 

Υξσπνχ ζαλ έλα δηεξπκέλν πιένλ θνκκάηη, ιφγσ ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ 

ελφςεη .. ζηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ην 

Καξθφπνπιν αιιά ίζσο θαη ηελ .. ηνπ Απιψλα.  

 Νπσο μέξεηε, ζηνλ Απιψλα βέβαηα έρνπκε θαηαζέζεη μερσξηζηφ ηερληθφ 

δειηίν αιιά είκαζηε ππνρξεσκέλνη απηφ λα ην θνηηάμνπκε γηα λα κπνξέζνπκε 

λα δνπκε ηη κπνξεί λα γίλεη. Απηφ ζα θαλνπκε θαη απηφ ζέινπκε λα πάξνπκε 

ζήκεξα απφθαζε, απηφ ζα θάλνπκε άκεζα. Θα γίλεη κηα .. ε αλάζεζε ζα γίλεη 

απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ην απνηέιεζκα ζα ην έρνπκε πνιχ ζχληνκα, 

ίζσο θαη ζε 1 κήλα. Γελ είλαη θάηη δχζθνιν, θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα 

θνηηάμνπκε λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε ηηο απνθάζεηο καο. Απηή είλαη θαη ε 

απφθαζε ηεο επηηξνπήο. Θέισ φκσο λα ηνλίζσ εδψ πέξα φηη ζηελ επηηξνπή 

απηή ζπκκεηείραλε φινη νη εθπξφζσπνη ησλ ζπλδπαζκψλ κε ηνπο αξρεγνχο 

ηνπο, κάιινλ φινη νη ζπλδπαζκνί, κε ηνπο αξρεγνχο ηνπο ή κε εθπξνζψπνπο 

ηνπο, θαη δπζηπρψο θάπνηνη ζπλδπαζκνί δελ είραλε ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά. 

Γε ζα πσ ηίπνηε παξαπάλσ, ζίγνληαο απιά ηελ ππνρξέσζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

απφθαζε πνπ πάξζεθε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γε ζέισ λα πσ ηίπνηα 

παξαπάλσ, ζέισ κφλν λα ζπκπιεξψζσ φηη λα είζηε ζίγνπξνη θαη ζέισ λα 

απεπζπλζψ θαη ζηνλ θφζκν φηη ζα θάλνπκε ίζσο θαη κέζα ζηνλ Ηνχλην, ην 

αξγφηεξν κέζα ζηνλ Ηνχιην, ζα θάλνπκε ηνπιάρηζηνλ 2 ζπγθεληξψζεηο, έηζη 

ψζηε λα ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν θαη γη' απηά πνπ έρνπκε εκείο γλσξίζεη, 

αιιά θαη γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλε. Βέβαηα 

ππαξρνπλε θαη απζηεξέο δεζκεχζεηο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηα νπνία πξέπεη 

λα ηεξεζνχλε γηα λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε. Νπσο 

ίζσο αθνχζαηε θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα είλαη πάξα πάξα πνιχ απζηεξά, ζα πξέπεη κέρξη ην ηέινο 

ηνπ '12, 31.12.2012 λα έρνπκε ηειεηψζεη φιεο ηηο κειέηεο θαη κέρξη 31.12.2015 

λα έρνπλ ηειεηψζεη θαη ηα έξγα. Δάλ δε ζπκβεί απηφ θαη πάξνπκε .. παίξλνληαο 
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ηελ πξψηε πξνζεζκία, αλ δε ζπκβεί απηφ ην ρξνλνδηάγξακκα, δελ ηεξεζεί, 

δελ είλαη ζέκα θηλδχλνπ, είλαη ζίγνπξν φηη ζα ράζνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη 

πξέπεη λα θάλνπκε ηα αδπλαηα δπλαηά, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

πεηχρνπκε απηφ ην ζηφρν.  

 Θιείλνληαο, ζέισ λα μαλαηνλίζσ άιιε κηα θνξά φηη επεηδή δελ ην 

έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα, γηαηί δελ έρνπκε θάηη ζίγνπξν θαη δελ έρνπκε 

θαηαιήμεη θάπνπ ζίγνπξα, λα είζαζηε ζίγνπξνη φηη γηα φ,ηη θάλνπκε, γη' απηφ 

θαη ε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη ζπλδπαζκνί ζηελ 

ελεκέξσζε.. Γεκήηξε, ζα ζε καιψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, γη' απηφ θαη ε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ φινη νη ζπλδπαζκνί ζηελ ελεκέξσζε πνπ ππήξρε, αλεμαξηήησο 

πνηνο θαιέζηεθε, ην ίδην πξάγκα ζα ζπκβεί θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα παξζνχλε θαη ν θφζκνο ζα ελεκεξσζεί φπσο 

βέβαηα θαη φινη νη ζπλδπαζκνί θαη απηφ ζα γίλεη κε ηνπιάρηζηνλ δχν 

ζπγθεληξψζεηο ζε φιν ηνλ Υξσπφ.  

 Απηά ήζεια λα πσ θαη επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο. Ν θ.Ιίηζαο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Ν θ.Γηαζεκάθεο. Ν θ.Γέδεο. Ν θ.Σαζηψηεο. Ν 

θ.Νηθνλφκνπ. Ν θ.Ρζάθσλαο. Ν θ.Θηνχζεο. Ζ θα Πηεξγίνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη βεβαίσο. Αλ ππάξρνπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο .. Θαη ν 

θ.Αξκπξηψηεο.  Θχξηε Ιίηζα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνλ θ.Αληηδήκαξρν λα.. 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λνκίδσ, λα καο αλαιχζεη απηφ πνπ είπε, ζπκπεξηθνξά 

παξαηάμεσλ. Δίλαη .. εηιηθξηλά, ζέισ λα θαηαιάβσ ηη ελλνεί ιέγνληαο φηη 

θάπνηεο .. ε ζπκπεξηθνξά θάπνησλ παξαηάμεσλ δελ ήηαλ ε πξέπνπζα. Λα ην 

θαηαιάβσ απηφ. Θαη επίζεο, λα ηνπ θάλσ θαη άιιε κηα εξψηεζε, καο έρεη δνζεί 

κηα εηζήγεζε φηη είλαη ηεο επηηξνπήο πνπ έρεη δχν ζέκαηα, ην έλα, απηφ πνπ 

αλέθεξε, λα αλαζέζεη κειέηε κε ηε δηδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα ηε 

δηεξεχλεζε λέσλ ρσξνζεηήζεσλ, βιέπνληαο ην λέν Γήκν ζαλ κεγαιχηεξε 

ελφηεηα, απφ ην Καξθφπνπιν κέρξη ηνλ Απιψλα, θαη δχν, λα θαηαηεζνχλ ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ καο έρνπλ δεηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί 

νξηζηηθά ν Γήκνο καο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Δγψ ν ίδηνο ζέισ λα αλαθέξσ γηα 

ηνλ εαπηφ κνπ θαη γηα ηελ παξάηαμε πνπ εθπξνζσπψ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα δψζεη ηελ απάληεζε ν θ.Ζιηάζθνο θαη ηνπνζεηείζηε 

κεηά, πνπ ζα έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη, δελ είλαη ηνπνζέηεζε. Γηα λα εμεγήζσ θηφιαο γηαηί έρσ θαη 

απηή ηελ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα δηεπθξίληζε δελ δεηάηε;  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κπνξνχζα λα δηεπθξηλίζσ γηαηί έρσ ηελ απνξία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δηεπθξηλίζεη ν Αληηδήκαξρνο πξψηα θαη κεηά ηνπνζεηείζηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, ζα ηνλ μαλαξσηήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, φζνλ αθνξά, ην είπα, ην ζέκα ηεο ζπκπεξηθνξάο, είπα, δελ 

ζέισ λα ην ζίμσ. Αλ λνκίδεηε φηη ζίγεζηε απ' απηή ηελ, απ' απηφ ην ζρφιην, 

είλαη δηθφ κνπ ζέκα θαη είπα φηη δε ζέισ λα ην ζίμσ. Αλ λνκίδεηε φηη ζίγεζηε, δε 

λνκίδσ φηη έζημα θαλέλαλ πξνζσπηθά, αλ λνκίδεηε φηη ζίγεζηε, κπνξνχκε λα ην 

ζίμνπκε θαη πξνζσπηθά. Ξξψηνλ. Θαη δεχηεξνλ, ην ζέκα ηεο θαηάζεζεο ησλ 
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ζπκπιεξσκαηηθσλ ζηνηρείσλ, φπσο μέξεηε, ζην ΔΞΔΟΑ πνπ πήγακε, γηαηί 

ήζαζηαλ παξψλ θ.Ιίηζα, είλαη ππνρξεψζε ηνπ Γήκνπ λα ην θάλεη. Δηζη; Θαη 

απηφ ζα ην θάλνπκε άκεζα. Γελ ππάξρεη θακία άιιε απνξία πνπ ζα κπνξνχζα 

λα ζαο ιχζσ. Ζζαζηαλ παξψλ εθεί ζην ΔΞΔΟΑ, αθνχζαηε ηα δεδνκέλα. Αλ 

έρεηε αληίξξεζε λα ην θάλνπκε, λα καο ην πείηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ ελεκεξψλσ θαη ην Πψκα φηη ήκνπλ παληνχ παξψλ, κέρξη 

θαη ζηε Γεξκαλία, ζε φιεο ηηο ζπγθεληξψζεηο, ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο, πιελ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ζιηάζθν, κελ θάλνπκε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, μαλαιέσ πάιη, φηη ήκνπλ παξψλ ζε φιεο ηηο ζπγθεληξψζεηο, 

ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο, κε πάξα πνιχ θφπν γηαηί ηελ ίδηα κέξα απνθαζίδαηε 

ην βξάδη ζα ζπλαληεζνχκε θαη έπξεπε εκείο λα ηξέρνπκε λα ζπλαληεζνχκε ην 

βξάδη. Θαηαλνψ ηε δπζθνιία, 7 άηνκα θαη ν Γήκαξρνο 8, λα ζπλαληεζνχλε ζε 

κηα κέξα, αιιά λνκίδσ φηη ήκνπλ παξψλ πξνζσπηθά ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο 

θαη ζηε Γεξκαλία παξψλ θαη ζην ΔΞΔΟΑ θαη παληνχ. Πηελ ηειεπηαία κνλφ 

ζπλεδξίαζε πνπ θάλαηε ρζεο, πξνρζέο, ζπγλψκε, ηε Γεπηέξα, θαη γηαηί ζαο 

είρα πεη φηη δελ κπνξνχζα ιφγσ ηεο εξγαζίαο κνπ αιιά θαη γηα πξνζσπηθφ 

ξαληεβνχ, γηα λα επηζθεθηνχκε ην ζπλάδειθν θαη θίιν, ηνλ θ.Θσκά, επεηδή 

έιεγε εθείλε ηελ ψξα ην επηζθεπηήξην, έπξεπε λα πάκε νπσζδήπνηε, δελ 

ήκνπλ παξψλ. Αξα, ζηελ εηζήγεζε πνπ δηαβάζαηε, πξνζσπηθά δελ ηελ έρσ 

πξνζππνγξάςεη εγψ. Ρν μεθαζαξίδσ. Θα ζαο πσ πνπ ζπκθσλψ θαη πνπ 

δηαθσλψ. Δγψ ζπκθψλεζα κε ην Γήκαξρν θαη πξφηεηλα, φηη ζα πξέπεη λα ιέκε 

ηελ αιήζεηα ζηνλ θφζκν θαη λα μεθαζαξίζνπκε ηα πξάγκαηα. Ινηπφλ, ζην 

πξψην ζθέινο ιέηε, λα αλαζέζεη κειέηε κε ηε δηδηαθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο. 

Νρη, δε ζπκθσλψ. Γελ έρσ θαλέλαλ ιφγν λα ζπκθσλήζσ πάιη ζε ηέηνηεο 
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δηαδηθαζίεο, πνπ αλ κε ηη άιιν νχηε εγγπνχληαη απνηέιεζκα θαη ζην θάησ 

θάησ είλαη πνιηηηθέο απνθάζεηο. Γίλνπκε 5 δξρ. ζε έλαλ, ιίγα ιεθηά, γηα λα 

καο θάλεη κηα κειεηνχια εθεί πνπ έρνπκε πξναπνθαζίζεη θαη ειπίδσ λα έρεηε 

πξναπνθαζίζεη θάηη θαη λα κελ πεγαίλνπκε βάξθα ρσξίο ειπίδα ζην γηαιφ ζε 

έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα. Διπίδσ λα έρεηε θάπνπ έλαλ ζθνπφ. Καθάξη λα ηνλ 

έρεηε θαη λα κε καο ην ιέηε γηαηί αιιηψο, πάεη, ράζεθε ην έξγν.  

 Πην δεχηεξν ζέκα.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ππγλψκε θ.Ιίηζα, έηζη γίλνληαη νη κειέηεο; Γηαηί απηά δελ 

ηα ιέηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Νηθνλφκνπ, ζα ηνπνζεηεζείηε ακέζσο κεηά.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ δηαθψλεζα θ.Νηθνλφκνπ θαη ε παξάηαμε ζαο θαίλεηαη φηη 

ζπκθσλεί ζ' απηφ. Δθηφο αλ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νη κειέηεο έηζη γίλνληαη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξξναπνθαζίδνπκε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, δε γίλεηαη θ.Νηθνλφκνπ έηζη, φρη. Αγαπεηέ θίιε Βαζίιε, δε 

γίλνληαη έηζη.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη, κελ ηα ιέκε φκσο ζην κηθξφθσλν απηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Βεβαίσο. Γη' απηφ θαη δηαθσλψ. Δπίζεο, ζέισ λα πσ ην εμήο, ζην 

δεχηεξν ζθέινο πνπ ιέηε, λα θαηαηεζνχλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

καο έρνπλ δεηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί νξηζηηθά ν Γήκνο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, κηιάηε γηα ηελ παιηά πξνζπάζεηα πνπ ππήξρε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, γηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηήζεθαλ πξνθνξηθά ην 
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δεχηεξν, γξαπηά ηνλ πέκπην θαη εζείο ηα δψζαηε ή ζα ηα δίλαηε ζηνλ έθην. Κα 

είλαη δπλαηφλ γηα ηέηνηα δηαδηθαζία λα ζέιεη απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ; 

Θα μεράζνπκε θαη απηά πνπ μέξνπκε. Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρφηε ιππάκαη, ηφηε ιππάκαη. Λα δείηε ηελ νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ.. 

Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ πάξσ θαη ηελ άδεηα απφ ηνλ θ.Γηαζεκάθε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δπραξηζηψ θίιε Γηψξγν. Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, αθήζηε ηηο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζέινπλε λα θαηαιάβεη θάηη ν θφζκνο. Ρνλ θφζκν πνπ ίζσο 

λνκίδνπλ θάπνηνη φηη κπνξνχλ λα ηνλ θνξντδέςνπλε, ε, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ιέκε ζην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην .. ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηη ζα πάξνπκε 

απφθαζε λα δψζνπκε ηα ζηνηρεία. Απηή είλαη ε εηζήγεζε. Ρφηε γηαηί καο ηελ 

θέξαηε γηα εηζήγεζε; Δγψ δε ζα δερφκνπλα πνηέ .. Δθηφο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ εηζήγεζε κνπ δε ιέεη απηφ θ.Ιίηζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξέπεη λα κάζεηε πσο γίλνληαη νη εηζεγήζεηο ζηα Γεκνηηθά 

Ππκβνχιηα. Ξξέπεη λα κάζεηε. Κπνξεί ε εηζήγεζε λα έρεη αιιάμεη, αλ ζέιεηε. Ζ 

εηζήγεζε είλαη απηή πνπ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν αλαθέξαηε θαη ζήκεξα θ.Ζιηάζθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ εηζήγεζε κνπ είλαη απηή πνπ αθνχζαηε ζηελ αξρή θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα ην αλαθέξαηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κάζεηε λα είζαζηε ζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα, ζπλερίζηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα λα κελ ηξειαζνχκε.. Θχξηε Ζιηάζθν, εζείο ν ίδηνο αλαθέξαηε .. 

Θχξηε Αληηδήκαξρε, θ.Αληηδήκαξρε, εζείο ν ίδηνο εδψ πξηλ ιίγν καο αλαθέξαηε  

θαη κάιηζηα κε ξσηήζαηε αλ έρσ αληίξξεζε λα δψζεηε ηα ζηνηρεία ζην ΔΞΔΟΑ, 

εζείο ν ίδηνο. Πηνηρεία ηα νπνία ζαο δήηεζαλ ηνλ 2ν θαη ηα δίλεηε ηνλ 6ν. Θαη 

επεηδή ην έλα κε ην δχν είλαη ζε πιήξε αληίθαζε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ζε πιήξε αληίθαζε, δειαδή, πάκε λα θάλνπκε κε ηε δηαδηθαζία 

εηδηθά ηνπ θαηεπείγνληνο .. ζηελ νπζία έρνπκε πξναπνθαζίζεη θάηη άιιν 

δηαθνξεηηθφ θαη καθάξη λα είλαη έηζη, καθάξη λα έρεηε θάηη ζην κπαιφ ζαο, 

καθάξη, ζηηο ζπλεδξηάζεηο κέζα κηιάγαηε γηα δχν ρσξνζεηήζεηο, θάηη πνπ εγψ 

δηαθψλεζα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, εηδηθά γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ έπαηξλε ε 

κηα, αιιά δε ζα πξνιάβνπκε ηψξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε ζπλέρεηα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δάλ δελ κπνξψ λα κηιήζσ, εληάμεη. Αλ είλαη, θέξηε .. λα κε δείξεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θσλάμηε έλαλ λα κε δείξεη ηψξα, έλαλ δεχηεξν. Μέξσ 

εγψ. Θα κπνξψ λα κηιήζσ θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα, κελ επαλεξρφκαζηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δ, άκα κ' αθήζεηε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίζηε εηζεγεηήο θ.Ζιηάζθν, ζα απαληήζεηε. Ππλερίζηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνο έρεη ην ιφγν θ.Ζιηάζθν; Λα θαηαιάβσ, πνηνο έρεη ην ιφγν;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, γηαηί μέξσ φηη ζα απαληήζεηε. Ξσο είλαη ε δηαδηθαζία 

δειαδή; Θα παξεκβαίλνπκε ζηελ νκηιία ηνπ ζπλαδέιθνπ; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην άθνπζα απηφ Γήκαξρε. Γελ ηελ άθνπζα ηε θξάζε απηή 

γηαηί .. Κπνξείηε αιιά, αλ είπαηε ηε θξάζε απηή, ηνπιάρηζηνλ αλαθαιέζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα αλαθαιέζσ ζηνλ θ.Ζιηάζθν, απιψο ζέισ λα κ' αθήζεη λα κηιήζσ. 

Κπνξεί .. Γειαδή εηιηθξηλά, κπνξεί λα κ' αθήζεη λα κηιήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ηψξα. Δ ηψξα είλαη θαη θξάζεηο φκσο απηέο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, αιιά εληάμεη. Γελ ήηαλ θαη ζπκπεξηθνξά φκσο φηη δελ θάλεηε 

κηα ηνπνζέηεζε. Αιιά εγψ ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο, κπνξψ λα κηιήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ζα παξαθαιέζσ γηα κηα άιιε θνξά φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο λα ηειεηψλνπλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο ρσξίο δηαθνπέο. Νινθιεξψζηε 

θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εκέλα κνπ ζηάιζεθε ζην e-mail απφ ην Γήκν, φρη απφ 

θαλέλαλ πεξαζηηθφ, κηα ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε θαη ηελ ίδηα έθαλε θαη ν 

θ.Ζιηάζθνο ζήκεξα θαη κάιηζηα κε ξψηεζε αλ δηαθσλψ. Δ ινηπφλ, εγσ 

δηαθσλψ ζε δχν πξάγκαηα πνπ ην έλα αλαηξεί ην άιιν. Γηαθσλψ ζε έλα 

ζθεπηηθφ θαη ζαο ιέσ, εδψ είπακε λα πνχκε ηελ αιήζεηα ζηνλ θφζκν, καδί λα 

θηηάμνπκε έλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν γηα ηνλ ηφπν πνπ ην ρξεηάδεηαη 

πξαγκαηηθά. Αιιά κε απηφ ηνλ ηξφπν δε γίλνληαη ηα έξγα. Ξνηνο είλαη ν ιφγνο 

πνπ δεκηνπξγήζακε φιε απηή ηελ ηζηνξία θαη δειαδή πηζηεχεη θάπνηνο φηη κε 
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6.000 επξψ κπνξείο λα θηάζεηο ζην ίδην ζεκείν πάιη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, απηφ πνπ έρσ λα πσ εγψ είλαη ην εμήο, φηη ε εηζήγεζε έρεη 

δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ηειείσο, είκαη απφ ηνπο κνλαδηθνχο πνπ πήγαλε 

παληνχ, αθφκε θαη ζηε Γεξκαλία θαη ζην ΔΞΔΟΑ, ν ίδηνο πξνζσπηθά αιιά δελ 

κπνξεί λα .. θάηη θαη λα κελ άθνπζα. Ινηπφλ θαη πηζηεχσ φηη κ' απηεο ηηο 

παιηλδξνκήζεηο ζα θηλδπλέςεη ην έξγν. Δκείο ζαλ παξάηαμε, πξνζσπηθά εγψ, 

είκαη ππέξ ηνπ λα γίλεη απηφ ην έξγν. Ζ Γεκνηηθή Αξρή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αλ παξαηηεζείηε, επραξίζησο λα αλαιάβνπκε εκείο λα 

ην θάλνπκε ην έξγν. Νζν δηνηθείηε εζείο, λα καο επηηξέςεηε λα πεξηκέλνπκε ηηο 

εηζεγήζεηο ζαο, αιιά είλαη αληηθαηηθέο θαη ιππάκαη, δε ζέισ λα παξεμεγεζείηε 

ζ' απηφ. Θα καο ηξειάλεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη εηδηθά, φηαλ καο θέξλεηε λα πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα δψζεη ηα ζηνηρεία. Απηνλφεηα πξάγκαηα δειαδή. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ήηαλ ίζσο ε κνλαδηθή θνξά πνπ ζα ζπκθσλνχζα κε ηνλ 

θ.Ιίηζα, εάλ φλησο ε εηζήγεζε εξρφηαλε κε δχν ζεκεία. Δγψ άθνπζα απφ ηνλ 

θ.Ζιηάζθν κηα εηζήγεζε, απηφ είλαη έλα ραξηί πνπ έρεηε εζείο θ.Ιίηζα, εγψ 

άθνπζα κε ηα αθηηά κνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, γηαηί δηαθφπηεηε ηψξα; 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρψξα πνπ κε δηαθφπηεηε θ.Γέδε, γηαηί δε θσλάδεηο; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Μέξσ εγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δκέλα δε κε ελνριεί, δε κ' ελνριεί, ζπδεηάσ εγψ, δε κε 

ελνριεί θαζφινπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε κ' ελνριεί θαζφινπ, ζπδεηάσ. Λα παίξλεηε, λα παίξλεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ηειείσζαηε ηψξα θαη αξρίζαηε ηηο πεξηζηξνθέο θαη 

ηηο ελνριήζεηο. Αθήζηε λα κηιήζεη ν νκηιεηήο. Δζείο ελνριείηε ην Ππκβνχιην 

απηήλ ηε ζηηγκή. Ππλερίζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ζπκθσλνχζα κε ηνλ θ.Ιίηζα εάλ ε εηζήγεζε ε νπνία 

δηάβαζε ν θ.Ζιηάζθνο ήηαλ απηή. Δγψ άθνπζα κηα εηζήγεζε γηα κηα λέα κειέηε 

ε νπνία ζα δηεξεπλήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λα γίλεη ν Βηνινγηθφο, κε πνηα 

ηερλνινγία θαη πνπ. Ρψξα, ην ηη αλαθέξεη ν θ.Ιίηζαο, είλαη δηθφ ηνπ ζέκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έρσ κηιήζεη πεξηζζφηεξν απ' φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο γη' απηφ ην ζέκα θαη ζήκεξα ζηελ πξσηνινγία κνπ ζα ζηαζψ κφλν 

ζην φηη ζαλ επηηξνπή εμαληιήζακε ηηο δπλαηφηεηεο καο θαη κε επζχλε θαη 

ζπλέπεηα, είδακε δηεμνδηθά ην ζέκα. Κηιήζακε κε ηνλ πξνεγνχκελν κειεηεηή 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, καο αλέιπζε πσο πήγε ζε απηή ηε ρσξνζέηεζε, πνηα 

ήηαλ ε ηερλνινγία ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχζε, κηιήζακε επίζεο κε άιινπο 3, 

αλ δελ θάλσ ιάζνο, κειεηεηέο, ελεκεξσζήθακε γηα λέεο ηερλνινγίεο, γηα ην ηη 

έθηαζε ρξεηάδνληαη απηέο νη λέεο ηερλνινγίεο, γηα λέεο ηερλνινγίεο κε 

κηθξφηεξν θφζηνο νηθνλνκηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη ζπληήξεζεο, αιιά θαη 

πεξηβαιινληηθφ. Θα κείλσ εδψ ζ' απηά ηψξα, ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ πξφηαζε 

απηή ηεο επηηξνπήο λα αλαηεζεί ε λέα κειέηε θαη αλ ρξεηαζηεί, ζα επαλέιζσ 
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κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηε δεπηεξνινγία κνπ, γηαηί φπσο ζαο είπα, 

είκαη απ' απηνχο πνπ έρνπλ κηιήζεη πεξηζζφηεξν γη' απηφ ην ζέκα θαη δε ζέισ 

λα θιέβσ ην ρξφλν ησλ άιισλ. Πηε δεπηεξνινγία κνπ, αλ ρξεηαζηεί, ζα 

επαλέιζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κεηά ηε ζπδήηεζε πνπ είρακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

πνπ απνθαζίζακε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο, ζηελ νπνία ηφηε 

ζπδήηεζε εγψ είρα ζέζεη ην εμήο ζέκα, ην νπνίν κε ηθαλνπνίεζε φηη 

ζπκπεξηιήθζεζε ζηελ απφθαζε. Γειαδή, κηα επηηξνπή απ' φιεο ηηο παξαηάμεηο 

ε νπνία λα δεη ηα λέα δεδνκέλα, μεθηλάεη ε ζπδήηεζε απφ κεδεληθή βάζε, ζε 

φια ηα ζέκαηα, είηε είλαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο, είηε είλαη ε ρσξνζέηεζε. π' 

απηή ινηπνλ ηε ζέζε, ζπκκεηείρε ε παξάηαμε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ 

ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ κε κέλα σο βαζηθφ εθπξφζσπν θαη αλαπιεξψλνληαο ηε δηθηά κνπ 

απνπζία ε νπνία, ππήξμαλ θάπνηεο απνπζίεο, γηαηί δελ πξνιάβαηλα λα 

ζπκκεηάζρσ ζε φιεο ηηο επηηξνπέο, απφ ηνλ θ.Βαζίιε Κπηιίξε, Βαζίιε 

Κπηζκπίθε θαη Πηαχξν Κπισλά. Ζηαλε 3 ζηειέρε ηεο παξάηαμεο καο νη νπνίνη 

ζπκκεηείραλε θαη παξαθνινπζήζαλε θαη θαηαζέζαλε ηηο ζέζεηο ηεο παξαηάμεσο 

καο. Δκείο ζπκθσλνχκε κε κηα πξφηαζε ε νπνία ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, πνπ ε επηηξνπή έρεη επεμεξγαζηεί, φηη ρξεηάδεηαη απηή ε κειέηε 

κηαο λέαο ρσξνζέηεζεο, δειαδή πξέπεη λα δνχκε ηα λέα δεδνκέλα φπσο ν λένο 

κεγάινο Γήκνο ηα δηακνξθψλεη θαη είκαζηε ζχκθσλνη ζε κηα ηέηνηα πνξεία. 

Γελ μέξσ αλ ελνριψ θάπνηνλ. Κήπσο έξζεη θάπνηνο εξγνιάβνο θαη κε ρηππήζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ.Νηθνλφκνπ; Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, απνθαζίζακε λα 

ζπζηήζνπκε κηα επηηξνπή κεηαμχ εκψλ ησλ αξρεγψλ ησλ παξαηάμεσλ πνπ ζα 

αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, θαηά ηελ ελφηεηα 

πνπ απνηειείηαη απφ ηα ρσξηά, απφ Καξθφπνπιν κέρξη Απιψλα. Πχκθσλα κε 
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ηε λέα δνκή ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε λέα κεγάιε απηή ελφηεηα, 

γεσγξαθηθή, ζα έπξεπε λα αζρνιεζνχκε κε απηά ηα ζέκαηα, θπξίσο 

αζρνινχκελνη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη λα πάξνπκε θαη θάπνηεο 

γλψκεο εηδηθψλ, κειεηεηψλ, λέσλ ηερλνινγηψλ θιπ. Δγηλε απηή ε πξνζπάζεηα, 

έγηλαλ απηέο νη ζπλαληήζεηο. Βέβαηα εθεί εγψ ζεσξψ φηη ππάξρεη έλα έιιεηκκα, 

φηη είρακε κφλν κηα επίζθεςε ζην ΔΞΔΟΑ, πνπ καο είπε ε αξκφδηα ππάιιεινο 

φηη πξνζέρηε κελ ηπρφλ θαη ράζεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε, δηφηη ε .. ππάξρνπζα 

πξφηαζε έρεη πξνρσξήζεη ζε θάπνηα ζηάδηα θαη ζα ήηαλ ακαξηία εάλ δελ έρεηε 

θάηη άιιν έηνηκν, λα ραζεί απηή ε ρξεκαηνδφηεζε. Ν Αληηδήκαξρνο ν 

θ.Ζιηάζθνο ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε, θαη έρεη δίθην, είπε φηη δελ κπνξνχκε 

λα ην αλαηξέςνπκε ην ήδε ππάξρνλ Βηνινγηθφ, ρσξίο λα θέξνπκε αληηπξφηαζε 

ελδειερψο ηεθκεξησκέλε θαη δε ζα πξέπεη λα θφςνπκε ηε ξνή ησλ πξαγκάησλ 

κηιψληαο ζηνλ αέξα. Πηελ εηζήγεζε απηή εδψ πνπ κεηά ηελ πξνρζεζηλή 

ζπλάληεζε καο πξνζπαζήζακε λα ζπληάμνπκε, αξρηθψο ππήξρε ε ηνπνζέηεζε 

φηη γηα ην 2 αο πνχκε ζέκα, γηα ην Λν 2 ζθέινο ηεο απνθάζεσο απηήο, γηα λα 

ηθαλνπνηήζσ θαη ην ζπλάδειθν ηνλ Θψζηα ηνλ Ιίηζα, έιεγε φηη ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ νη δηαδηθαζίεο νινθιεξψζεσο ηνπ ήδε ππνβιεζέληνο ηερληθνχ 

δειηίνπ θαη κέζα ζ' απηφ ην πιαίζην ελεγξάθε απηή ε θξάζε, λα θαηαηεζνχλ 

ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θιπ. Γελ είλαη φηη απνθαζίδνπκε λα εθηειέζνπκε 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ν Γήκνο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο θαη κφλν, αιιά είλαη ε ζπλέρηζε ηνπ δειηίνπ 

φπσο ππάξρεη.  

 Ρη ζεκαίλεη απηφ. Πεκαίλεη φηη, φπσο ιέεη θαη παξαπάλσ ζην εηζεγεηηθφ 

ηνπ, ζχκθσλα, φπσο μεθίλεζα θαη εγσ ηελ ηνπνζέηεζε κνπ απφςε, είκαζηε 

κηα κεγάιε θαηλνχξγηα ελφηεηα, πξνηάζνπκε ην φηη ζα πξέπεη λα δνχκε 

πηζαλέο άιιεο ρσξνζεηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ν Βηνινγηθφο 

απηήο ηεο ελφηεηαο, κπνξεί λα είλαη απηή ε κηα, κπνξεί λα είλαη δχν, κπνξεί λα 

είλαη πέληε, δελ ην μέξσ, δελ είκαη αξκφδηνο, ε πξφηαζε ε δηθή κνπ ζηα 
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Ππκβνχιηα πνπ ζπκκεηείρα ησλ επηθεθαιείο ησλ ζπλδπαζκψλ, ήηαλε, λα κελ 

επηιέμνπκε έλα κφλν κειεηεηηθφ γξαθείν γηαηί πξνθαλσο ελέρεη ην ζεκαδη ηεο 

αλ ζέιεηε, πνπ ν θφζκνο ζα παξαλνήζεη κε ηελ έλλνηα φηη πνηνη είκαζηε νη 7, 

πνπ ζα απνθαζίζνπκε γηα έλα κειεηεηηθφ γξαθείν θαη λα κελ έξζνπλε 21 

κειεηεηηθά γξαθεία, 10 κειεηεηηθά γξαθεία. Κπνξεί θάπνηνο λα έρεη 5 ζέζεηο, 

ν άιινο λα έρεη 2 ζέζεηο λα καο πξνηείλεη, ν άιινο 15, δελ μέξσ. Ζ ηνπνζέηεζε 

ε δηθή κνπ είλαη ζηελ πινπξαιηζηηθφηεηα, ηελ εχξεζε κάιινλ 

πινπιαξηζηηθφηεξσλ ζέζεσλ. Γειαδή δε ζέισ λα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα 

θαηεγνξεζνχκε απηφ πνπ νξηζκέλνη άιινη αλ ζέιεηε θαηεγνξήζαλε ηελ 

πξνεγνχκελε Αξρή, φηη ζπλελλνεζήθαλε γηα 3 ηνπεζεζίεο θιπ., αζρέησο αλ 

είλαη ή δελ είλαη 3. Γλσξίδσ ηα πξάγκαηα φηη δελ ήηαλ 3, ήηαλ πεξηζζφηεξεο. 

Θαηαιήμαλε ζ' απηέο ηηο 3, εληέιεη ζε κηα. Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο, επεηδή 

είκαζηε ζε ιεπηή ζέζε, είκαζηε λέν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, είκαζηε άλζξσπνη 

πνπ δελ είρακε αζρνιεζεί πξνεγνπκέλσο κε ην Γήκν Υξσπίσλ απηφ θαζ' 

απηφλ κε ηα 3 ρσξηά, παιηά Πθάια, Ξαιάηηα, Σαιθνχηζη θαη Υξσπφο, θαη κηα θαη 

ε Δλφηεηα κεγαιψλεη θαη ίζσο ππάξρνπλε λένη ρψξνη πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα θαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ κάζακε θαη εκείο ζ' 

απηή ηε δηαδηθαζία ηεο επηηξνπήο απηήο, ζα ήζεια λα αλνίμεη ιίγν ην ζχζηεκα, 

λα αλνίμεη ιίγν ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ λέσλ ζέζεσλ.  

 Νια απηά φκσο δελ έρνπλ λα θάλνπλ, πνπ ιέσ ηψξα, δελ είλαη δειαδή ε 

ηνπνζέηεζε κνπ αξλεηηθή σο πξνο ηελ ππάξρνπζα ρσξνζέηεζε, δηφηη εάλ 

έξζνπλε έλα, δχν κειεηεηηθά γξαθεία θαη καο πξνηείλνπλ κηα ή 21 λέεο ζέζεηο 

θαη ηειηθά απηέο νη λέεο ζέζεηο δελ είλαη ζπκθεξφηεξεο νηθνλνκηθά, 

ηερλνινγηθά, κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ νη κειεηεηέο πνπ γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα πξάγκαηα απφ καο, πνπ είκαζηε φρη απιψο δελ μέξνπκε, είκαζηε 

αλεηδίθεπηνη πιήξσο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλε θάπνηνη κεραληθνί, πνπ 

ιακβάλνπλ γλψζε, πνπ μέξνπλε λα καο πξνηείλνπλε θαζαξά κε κεραληθέο 

γλψζεηο, πνπ δελ έρσ, εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά δελ έρσ κεραληθέο γλψζεηο 
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γηα λα απνθαζίζσ εάλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

Θέισ ινηπφλ λα ππάξρνπλε πξνηάζεηο πεξηζζφηεξεο θαη ζηνηρεηνζεηεκέλεο θαη 

απαληεκέλεο, νχησο ψζηε λα κπνξψ λα πάξσ απφθαζε ηειηθή. Δίπε ν 

θ.Αληηδήκαξρνο φηη ζα ην παξαθνινπζνχκε ζηελ πνξεία θαη ζσζηφ είλαη απηφ, 

φηη θάζε βήκα ζα παξαθνινπζείηαη… 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θα παξαθνινπζείηαη θαη απφ ην Πψκα θαη φρη κφλν απφ ηελ 

επηηξνπή. Ζ εηζήγεζε ινηπνλ απηή σο πξνο ην ζθέινο ησλ λέσλ 

ρσξνζεηήζεσλ κε βξίζθεη ζχκθσλν, ρσξίο φκσο λα παξαβιέπνπκε φηη εάλ 

ηπρφλ δε βξεζεί θάηη δηαθνξεηηθφ, ζπκθεξφηεξν, νηθνλνκηθφηεξν κε ηελ 

ππάξρνπζα ιχζε, ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη θαη λα κε γίλεη ν Βηνινγηθφο ζηνλ 

Υξσπφ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ρζάθσλα, νινθιεξψζηε.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γελ είκαη εγψ αξκφδηνο λα απαληήζσ πνπ ζα γίλεη. Δίπα 

πξνεγνπκέλσο ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Πηελ ηνπνζέηεζε κνπ είπα, απηφ ζα πξέπεη λα καο ην ππνδείμνπλ 

νη κειεηεηέο πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε φιε ηελ πεξηνρή, απφ ην Καξθφπνπιν 

κέρξη ηνλ Απιψλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Σαζηψηεο. 

Ξαξαθαιψ. Ξαξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θέισ λα μεθηλήζσ θαη εγψ θαη λα πσ φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε κ' αλαγθάδεηε λα εθθελψζσ ηελ αίζνπζα ζην ηέινο. Θχξηε 

Σαζηψηε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θέισ λα μεθηλήζσ θαη εγψ θαη λα πσ, λα μεθηλήζσ απφ ην 

γεγνλφο φηη φιεο νη παξαηάμεηο θαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, γηαηί ζπκβαίλεη ηψξα απηφ; Γελ μέξεηε φηη 

απαγνξεχνληαη νη νκηιίεο;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Μεθηλάσ απφ ην γεγνλφο φηη φιεο νη παξαηάμεηο θαη νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη ζπκθσλνχκε ζην λα γίλεη ε απνρέηεπζε θαη επεμεξγαζία ιεκκάησλ 

ζην Γήκν καο. Δίλαη μεθάζαξν φηη ηφπνο ρσξίο ηέηνηεο ππνδνκέο είλαη 

ππνβαζκηζκέλνο. Θαηαιαβαίλνπκε φινη πφζν ππνβαζκηζκέλε είλαη κηα πεξηνρή 

φηαλ βνζξαηδίδηθα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ ιεκκάησλ, πφζν 

πεξηζζφηεξν δειαδή ππνβαζκίδεηαη φηαλ αθφκα θαη ηα ιήκκαηα απηά πέθηνπλ 

ζηε ζάιαζζα. Νπσο θαη ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη είλαη πνιηηηθή αιιά θαη εζηθή 

δέζκεπζε καο απέλαληη ζηνλ θφζκν ηεο πεξηνρήο λα κηιήζνπκε καδί ηνπ, λα 

ηνλ αθνχζνπκε θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ άπνςε θαη ζ' απηά πνπ ιέκε εκείο 

ζήκεξα. Θαηά ηε γλψκε καο, ην έξγν έρεη θαη δηιήκκαηα αιιά θαη εηδηθά ζεκεία 

πξνζνρήο γηα λα ππάξμεη φλησο ην απνηέιεζκα πνπ ζέινπκε. Γη' απηά ζέισ λα 

κηιήζσ ζήκεξα. Νη ηερληθέο θαη νη ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ έξγνπ είλαη 

θαζνξηζηηθέο. Κηιάσ ζήκεξα ινηπνλ γη' απηά ηα δχν δεηήκαηα, γηαηί είλαη 

δεηήκαηα ηα νπνία ζα ζπλνδεχνπλε φιε ηε δσή ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ 

θαη πξαγκαηηθά ζα ζπλνδεχνπλε αλ ζέιεηε θαη ηελ θαηάιεμε αλ ζα δνπιεχεη 

ζσζηά ή φρη θαη πξέπεη λα γίλνπλ ηψξα. Νη ηερληθέο ινηπφλ θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ έξγνπ είλαη θαζνξηζηηθέο, νη νπνίεο πξέπεη λα κπνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ, πξσηνχ βγνπλ νη εξγνιαβίεο, γηαηί άκα βγνπλ απηέο νη εξγνιαβίεο, 

ην έξγν ζα έρεη κπεη ήδε ζε ξάγεο θαη δχζθνια ζα κπνξεί λα αιιάμεη θαηη. 

Ξάλσ ινηπνλ ζηε γεληθή καο ζπκθσλία πξέπεη λα αλνίμνπκε ηηο ηερληθέο 

πξνυπνζέζεηο, λα εμεηδηθεπηνχλ ηα πάληα. Ζ εμεηδίθεπζε είλαη απηή πνπ ζα καο 

βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηνχκε θαη λα ιεηηνπξγήζνπκε έλα ηφζν ζεκαληηθν έξγν.  

 Ρν έξγν απηφ δελ είλαη έξγν ζηαηηθφ, δελ είλαη έλαο δξφκνο πνπ ηνλ 
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θάλνπκε ζήκεξα, ζηξψλνπκε ηελ πίζα, ηνλ αθήλνπκε, ηειείσζε. Δίλαη έλα 

έξγν δσληαλφ. Δίλαη έλα έξγν ην νπνίν ζα παξάγεη θαζαξφ πξντφλ, λεξφ θαη 

ιεκκαηνιάζπε. Θαη θνηηάρηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, δελ εμεηάδνπκε ην έξγν απηφ θαζ' απηφ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη άιιν ην ζέκα καο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε ζαο παξαθαιψ ζηε ρσξνζέηεζε θαη ζηε κειέηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη εγψ ζαο παξαθαιψ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα κνπ πείηε πσο ζα κηιήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Δίζηε εληειψο εθηφο ζέκαηνο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα πσ απηά πνπ ζέισ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ δελ ππάξρεη έξγν θαη εζείο ζρνιηάδεηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Δίπε θάηη ν θ.Ρζάθσλαο πξηλ θαη ζέισ λα 

ζπλερίζσ απηφ πνπ είπε ν θ.Ρζάθσλαο. Αιιά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέισ εγψ. Παο 

παξαθαιψ πνιχ. Αλ δελ αθνχζαηε ηη είπε ν θ.Ρζάθσλαο πξηλ, ιππάκαη, αιιά 

είπε θάηη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, πνιχ ζεκαληηθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιήζηε γηα ηε κειέηε θαη ζα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε έλα πξνο έλα, ην ηψξα, έλα πξνο έλα. Παο παξαθαιψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθφκα δελ ηνλ είδακε, Γηάλλε ηνλ βγάιακε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ακα δε δνπιέςεη φπσο πξέπεη, επεηδή ζα ππαξρνπλ δεκηέο, 

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, πιεκκχξα ή θαηαηγίδα, ζα πληγεί ην 

Σαιθνχηζη ζηα αζηηθά ιήκκαηα θαη ν Υξσπφο απφ ηελ κπφρα. Θέιεη ινηπφλ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 16ε 8 ΗΝΛΗΝ 2011 
 

  89 

αλζξψπνπο εθπαηδεπκέλνπο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: πάιιεινπο ηνπ Γήκνπ λα δνπιέςνπλ απηφ ην έξγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ θχξηε, θαζίζηε θάησ. Θαζίζηε θάησ. Δίπα, θαζίζηε 

θάησ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ θχξηε, αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη λα κελ μαλαδηαθφςεηε ην Ππκβνχιην, ζαο παξαθαιψ. Θαζίζηε 

θάησ θχξηε. Κε κε αλαγθάδεηε λα ζαο απνβάιισ απφ ηελ αίζνπζα, ζαο 

παξαθαιψ, θαζίζηε θάησ. Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θέιεη ινηπφλ ππαιιήινπο εθπαηδεπκέλνπο, ππαιιήινπο ηνπ 

Γήκνπ λα δνπιεχνπλε απηφ ην έξγν θαη πνιηηηθά ν Γήκαξρνο ιφγσ ηεο 

εμεηδηθεπζεο πνπ ρξεηάδεηαη ην έξγν απηφ ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, δελ κπνξεί λα κηιάεη. Σξεηάδεηαη ινηπνλ εμ' αξρήο 

νξγαλφγξακκα, ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Ξεξαηηέξσ, ρξεηάδεηαη εμ' αξρήο λα θαζνξηζηνχλ νη ζπλδέζεηο ζην δίθηπν ηνπ 

Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Ρψξα ζα γίλεη απηφ. Θαη ιέκε ηψξα, γηαηί πξέπεη λα 

μεθαζαξίζνπκε ηη ζπλδένπκε θαη ηη απφβιεηα ζα ζπιιέγνπκε θαη απηφ ζα γίλεη 

εμ' αξρήο, γηα λα κελ ππάξρεη πνηέ ε πεξίπησζε λα γίλεη ν Βηνινγηθφο 

Θαζαξηζκφο καο απνδέθηεο βηνκεραληθψλ, λνζνθνκεηαθψλ θαη άιισλ 

ιεκκάησλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ινηπφλ απηφ, ζα πξέπεη λα γίλεη θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο, ζπκβνιαηνπνίεζε, πνπ φια απηά ζα ηα πεξηγξάθεη. Θαη φηαλ 

κηιάκε γηα θαζνξηζκφ ζπλδέζεσλ εμ' αξρήο, δε κηιάκε κφλν γηα ην δίθηπν πνπ 

ζα ζπλδέζνπκε, κηιάκε θαη γηα ηα βπηία. Θνηηάρηε ηη έρεη ζπκβεί ζήκεξα ζηηο .., 

ζηα Νηλφθπηα, ζηε Σαιθίδα θαη ζηε Θεβα. Δθεί πήγε έλα βπηηνθφξν αξρηθά ζε 

εξγνζηάζηα, κηζνγέκηδαλ ην βπηίν θαη κεηά πήγαηλαλ ζε έλα ζπίηη, θφβαλε έλα 
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δειηίν απνζηνιήο θαη πεγαίλαλε θαη ηα αδεηάδαλε ζηνπο Βηνινγηθνχο 

Θαζαξηζκνχο. Φπζηθά ζ' απηά ηα έξγα, φ,ηη βάδεηο, απηφ ην πξντφλ ζα βγάδεηο 

θηφιαο θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ππνβαζκίζηεθαλ πεξηνρέο, έραζαλ 

αμία πεξηνπζίεο θαη θαηαζηξάθεθε ην νηθνζχζηεκα θαη ην πεξηβάιινλ. Δκείο 

ινηπφλ δηεθδηθνχκε έιεγρν ησλ εηζεξρνκέλσλ απφ επηζηήκνλα ρεκηθφ κεραληθφ 

γηα λα εμαζθαιίδνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ ιεκκάησλ πνπ ζα πέθηνπλε ζηνλ 

αγσγφ.  

 Θα ήζεια λα ηνλίζσ εδψ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ηελ πάξνπκε, πξέπεη λα ππάξρεη θαη κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Αθνχκε ζπλέρεηα 

ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηνλ Αληηδήκαξρν λα κηιάλε γηα ηελ αλάγθε λα 

πξνρσξήζνπκε γξήγνξα γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηα ρξήκαηα. Αξα, κηιάκε γηα 

κηα ζπγθεθξηκέλε κειέηε εδψ πέξα. Ρν είπε ν θ.Ρζάθσλαο πξηλ δπφ θνξέο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα νινθιεξψζσ θ.Ληθνιάνπ. Παο παξαθαιψ πνιχ. Γηαθφπεθα 

ηξεηο θνξέο θαη δχν απφ ζαο. Νζνλ αθνξά ηε κειέηε πνπ ζα θαηαζέζνπκε .. 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα πάξνπκε ην θνλδπιη ησλ 40.000.000 επξψ, θαη 

απηφ γηαηί θαλείο δε δίλεη θνλδχιη ρσξίο κειέηε. Αλ γίλνπλ ινηπφλ φια απηά 

πνπ αλαθέξακε, ηφηε ζα έρνπκε θαζαξφ πξντφλ. Λεξφ ην νπνίν ζα ξίρλνπκε 

ζηε ζάιαζζα ή ζα πνηίδνπκε 7.500 ζηξ. δάζνπο. Ζ κφλε κειέηε, 

επαλαιακβάλσ, ππαξρεη θαη είλαη κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηεο πξνεγνχκελεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο. Γελ πξνβιέπεηαη ηξίηνο βαζκφο επεμεξγαζίαο ησλ 

ιεκκάησλ, κφλν δεχηεξνο. Πνπ ιέεη, ζα ηα πεηάμνπκε ή ζην δάζνο ή ζηε 

ζάιαζζα. Γελ πνηίδνπκε κ' απηφ ην πξντφλ. Απηφ πξνηείλεη ε έθζεζε. Γε κηιάεη 

πνπζελά γηα πφηηζκα. Αξα, ε κειέηε απφ ηελ νπνία δηεθδηθνχκε ρξήκαηα απηήλ 

ηε ζηηγκή κηιάεη γηα ζάιαζζα ή δάζνο, αλαθέξεηαη ζε δεπηεξνβάζκηα 

επεμεξγαζία. Ζ κειέηε δελ πξνβιέπεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Δλ νλφκαηη ινηπφλ 

απηνπ ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ ζα πάκε λα εθηακηεχζνπκε ην πνζφ. 
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Αιισζηε νπσο είπε θαη ν Αληηδήκαξρνο ζηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε πνπ 

ήκνπλ παξψλ, ην ηερληθφ δειηίν ην νπνίν ππάξρεη, θαζνξίδεη θαη ηελ 

εθηακίεπζε θαη φπσο είπε θαη ν ίδηνο, απηφ δελ αιιάδεη. Αλ ηπρφλ γίλεη έλα 

ιάζνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηφηε ζα θαηαζηξαθεί θαη ην δάζνο αιιά θαη ε 

ζάιαζζα, πνπ ζα είλαη .. ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Γηαηί γηα λα απειεπζεξψλεηαη 

απφ ην δίθηπν, ζα ππνρξεψλεηαη ν θαζέλαο ρεκηθφο κεραληθφο πνπ ζα είλαη εθεί 

πέξα ζε πεξίπησζε δεκηάο λα αλνίγεη ην by pass θαη λα γίλεηαη απηφ πνπ έγηλε 

ζηα Νηλφθπηα, πνπ γέκηζε ε πεξηνρή κε ιήκκαηα, ηα ζηθφληα θαη ηα ζπίηηα 

κέζα.  

 Νη κειέηεο ινηπνλ πξνβιέπνπλ θαη ιεκκαηνιάζπε γηα ηελ νπνία ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη νινθιεξσζεί ν ρξφλνο ζαο θ.Σαζηψηε κε ηνλ παιηφ 

θαλνληζκφ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ληθνιάνπ. Θχξηε Ληθνιάνπ, ζαο παξαθαιψ πνιχ, 

ζα ήζεια 2 ιεπηά θαη απφ ην Πψκα δεηψ ζπγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 2 ιεπηά. Κηιάηε 6 ήδε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Εεηψ ζπγλψκε, δεηψ ζπγλψκε θαη απφ ην Πψκα, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ην ζέκα θαη ζα ήζεια θαη ηελ αλνρή ζαο γηα λα νινθιεξψζσ ηελ 

ηνπνζέηεζε κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νη κειέηεο ινηπφλ πξνβιέπνπλ θαη ιεκκαηνιάζπε γηα ηελ νπνία 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα απνθαλζεί γηα δχν πξάγκαηα. Κε πνηνλ 

ηξφπν ζα ηελ εμνπδεηεξψλεη θαη κε πνηνλ λφκηκν ηξφπν θαη ζε πνηα λφκηκε 

ΣΡΑ ζα ζηέιλεηαη ην ηειηθφ πξντφλ. Ζ κειέηε πξνέβιεπε ηελ απνζηνιή 

ιεκκαηνιάζπεο ζηελ ΘΔΟΑΙ, ζηε Ιάξηζα, ε νπνία φκσο έθιεηζε κεηά απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ πνπξγείνπ γηαηί ήηαλ παξάλνκε. Πήκεξα δελ ππάξρεη ΣΡΑ λφκηκν 
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ζηελ Αηηηθή πνπ λα κπνξεί λα δερζεί ιεκκαηνιάζπε. Ξνπ ζα ην πάηε; Απηφ 

πξέπεη λα ιπζεί εμ' αξρήο γηαηί είλαη έλα δήηεκα δσηηθφ. Γηα ηελ ρσξνηαμία 

ινηπφλ, ν κειεηεηήο ζηε κειέηε πνπ ππάξρεη θαη πάκε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

κειεηάεη 3 ζέζεηο. Θέζε 1, απηή πνπ έρεη εγθξηζεί δειαδή, ζην Παξαληάξε θαη 

.. φηη εηλαη ε θαηαιιειφηεξε. Απηφ γηα καο ζεκαίλεη φκσο φηη κπνξεί λα ππάξρεη 

θαη κηα ηέηαξηε ζέζε πνπ ε δεκνηηθή εμνπζία κε επζχλε ηεο ζα ηνπνζεηνχζε 

απηφ ην έξγν. Ακα φκσο αιιάμεη ε ρσξνζέηεζε, ηφηε αιιάδεη θαη ε κειέηε θαη 

ν πξνυπνινγηζκφο πνπ θπλεγάηε ζήκεξα. Ν κειεηεηήο ινηπφλ έθξηλε κηα ζέζε 

πνπ φκσο ηελ θπλεγάο, ηελ θέξλεηο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζαλ Γεκνηηθή 

Αξρή, γηα λα πάξεηο ρξεκαηνδφηεζε. Ππκθσλείηε ζ' απηφ; Πησπεξά ηελ 

απνδέρεζαη, ρσξίο λα ιεο ζηνλ θφζκν φηη ζα πάεη εθεί. Δγηλε πνιχ θνπβέληα γηα 

ηελ επηηξνπή, ζηελ νπνία ν Γήκαξρνο κάιηζηα αλέθεξε φηη είλαη επζχλε ηνπ 

θαζελφο καο ζην 1/7. Ν,ηη φινη έρνπκε επζχλε ζην ίδην κέγεζνο. Νρη 

θ.Γήκαξρε, είλαη δηθηά ζνπ επζχλε θαη αθνχ κηιάο γηα επείγνπζα θαηάζηαζε, 

γηα λα πξνιάβνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε, απηφ δείρλεη φηη απνδέρεζαη φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αξρηθή 

κειέηε. Ρελ ίδηα κειέηε αιιά θαη ην πξνυπνινγηζζέλ θφζηνο πνπ δηεδηθεί 

ζήκεξα θαη κηιάκε γηα έλα θφζηνο δειαδή, γηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ αθνξά ην 

ήδε θνζηνινγεζέλ ηερληθφ δειηίν. Γήκαξρε, ή ην απνδέρεζαη ή ην απνξξίπηεηο. 

Ρψξα, ην λα κηιάκε γηα άιιε ηερλνινγία θαη ρσξνζέηεζε, πξνθαλψο κηιάκε 

γηα θάηη άιιν θαη μέρσξα απ' απηφ πνπ δηεθδηθνχκε ζήκεξα.              

 Γπφ ιφγηα κφλν γηα ηελ εηζήγεζε. Πην πξψην, ε εηζήγεζε κηιάεη γηα 

λέεο ηερλνινγίεο. Ξξνθαλψο φπσο θαηαιαβαηε απ' απηφ πνπ εμεγψ, είλαη φηη νη 

λέεο ηερλνινγίεο δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ κε ην ππάξρνλ ηερληθφ δειηίν, κε 

ην ππάξρνλ θνκκάηη πνπ πεγαίλνπκε γηα ρξεκαηνδφηεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν πξψην, ην πξψην ζεκείν κηιάεη γηα ηε δηεξεχλεζε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θέιεηε λα νινθιεξψζσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θαη άιιεο ζειίδεο; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα νινθιεξψζσ; Ππγθεθξηκέλα κηιάσ θ.Ληθνιάνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιέσ, ζειίδεο έρεηε άιιεο; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γχν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γχν, ηειεηψλσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κφλν; (γέιην) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νια απηά .. Θνηηάρηε, θνηηάρηε, φια απηά ζεκαίλνπλ θαηλνχξγηεο 

κειέηεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηλνχξγηεο εγθξίζεηο θαη θαηλνχξγηεο ρξεκαηνδνηήζεηο. Απηά 

ινηπφλ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα κειέηε, νχηε καο δίλεη 

δπλαηφηεηα ε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο πνπ θπλεγάκε πάιη. Πην δεχηεξν 

ζεκείν κηιάηε γηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί νξηζηηθά ν Γήκνο καο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε. Δκείο 

απαηηνχκε πιήξε ελεκέξσζε. Ξνηνο ηα έζηεηιε, πφηε ηα έζηεηιε, ηη έζηεηιε, 

γηαηί δεηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά δειηία, απφ πνηνλ δεηνχληαη, κε πνην έγγξαθν 

δεηήζεθαλ θαη κέρξη πφηε πξέπεη λα απαληήζνπκε; Θαη καο ιέηε φηη πξέπεη λα 

ηα πξνζθνκίζνπκε γηα λα πξνρσξήζνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε. Θαη ζαο ξσηψ θαη 

ηειεηψλσ, ηη ζρεζε έρεη απηή ε ρξεκαηνδφηεζε κε ηηο λέεο ηνπνζεηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξψην δεηνχκελν ηεο εηζήγεζεο απφ ζαο; Ρη είλαη απηά πνπ 

θάλεηε; Πην έλα ιεηε παξακχζηα ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αθνχ είλαη 

μεθάζαξν φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ δεηάηε ζην ζεκείν δχν ηεο εηζήγεζεο, 
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αθνξά ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ Ρερλνινγίαο Β' βαζκνχ πνπ ην πάηε 

θαηεπζείαλ ζην Παξαληάξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην δηα ηαχηα θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ζ κε πιεξνθφξεζε γηα ην ζεκείν δχν πνπ έρεηε ζηελ εηζήγεζε 

θαη ε πξνβνιή ηνπ ζεκείνπ έλα, θαηά ηε γλψκε καο, είλαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθή θαη κέζα απφ ην επείγνλ ηεο κειέηεο ζην ζεκείν έλα 

αλνίγεη θαη κηα ηξχπα δηαξξνήο ρξεκάησλ. Γηα καο πξνκελχεη θαθά 

μεκπεξδέκαηα. Δκείο ινηπφλ ζέινπκε ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ κε ηα θξηηήξηα 

ηα νπνία πεξηέγξαςα πνιχ ζπγθεθξηκέλα ηψξα θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη 

απφ ηνλ ηφπν καο, γηαηί πξαγκαηηθά ζα είλαη έλα βήκα ην νπνίν ζα 

δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο αλαβάζκηζεο φιεο ηεο πεξηνρήο, αιιά φρη έηζη 

φπσο .. ηψξα. 

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γεκνθξαηία ζέιεηε θ.Σαζηψηε, αιιά ηνλ θαλνληζκφ δελ ηνλ 

ζέβεζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αλ ήκνπλ Γεκνηηθή Αξρή, ζα κπνξνχζα λα ζαο πσ ηελ πξφηαζε 

κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Λα ιείπνπλ .. Θχξηε Σαζηψηε, ηειεηψζαηε. Θπξία 

Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ λα πσ θαη εγψ κεξηθά πξάγκαηα. Νηαλ 

μεθηλήζακε θαη απνθαζίζακε λα ζπγθξνηήζνπκε απηή ηελ επηηξνπή ε νπνία 

ηειηθά δελ ήηαλ επηηξνπή, κηα άηππε έηζη αο πνχκε επηηξνπή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, λαη. Θέισ λα πσ φηη δελ απνθαζίδνπκε εκείο, εκείο 
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θάλνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο θαη ηελ απφθαζε ηελ παίξλεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Δηζη; Γελ είλαη απφθαζε ησλ επηθεθαιείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ είδα ηα γξάκκαηα ζαο ζηηο πξνηάζεηο πάλησο θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε δηαθσλψ. Ινηπφλ, απηφ πνπ .. Θαη' αξρήλ ε πξψηε απφθαζε 

καο ήηαλ φηη μεθηλάκε απφ κεδεληθή βάζε. Μερλάκε ηη έρεη ρσξνζεηεζεί ή ηη 

έρεη πξνηαζεί θαη βιέπνπκε κηα κεγαιχηεξε ελφηεηα πνπ είλαη θαη ην 

Καξθφπνπιν κέζα θαη ε παξαιία πνπ δελ ήηαλ πξηλ  θαη θάλνπκε κηα 

θαηλνχξγηα πξφηαζε. Δδψ ινηπνλ ππήξραλε δχν, ηξία πξαγκαηάθηα 

ζπγθεθξηκέλα. Ξξψηνλ, ήηαλ ε ρσξνζέηεζε, πνπ ζα γίλεη απηφ. Ρν δεχηεξν 

είλαη ην δίθηπν, πφζν κεγάιν ζα είλαη ην δίθηπν πνπ ζα θαιχπηεη φιε απηή ηελ 

πεξηνρή, πνπ βέβαηα απ' φια απηά εμαξηάηαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Αξα ινηπφλ, 

αλ πάεη ζην Παξαληάξε γηα παξάδεηγκα ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο θαη ηα 

ιήκκαηα απφ ην Καξθφπνπιν θάλνπλε κηα δηαδξνκή θάπνησλ ρηιηνκέηξσλ γηα 

λα θηάζνπλε εθεί, κε αληιηνζηάζηα ελδηάκεζα πνπ ζα ζέιεηο θαηλνχξγηεο 

ρσξνζεηήζεηο θαη κεγαιχηεξν θφζηνο, ζα ζεο πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ λα ηα 

ζπληεξήζεηο, ζα ζέιεηο γεληθφηεξα κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηνλ 

θφζκν, πνηνο ζα ηα πιεξψλεη φια απηά; Γειαδή, ν θφζκνο θαη νη πνιίηεο θαη νη 

δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ ζα επηβαξπλζνχλ κε έλα ηεξάζηην θφζηνο, πέξα απφ ηε 

ρσξνζέηεζε ηψξα κηιάσ, κηιάσ κφλν γηα ην θφζηνο πνπ ζα έρεη ε ζχλδεζε 

ζην δίθηπν θαη θπζηθά, έηζη, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα, αο πνχκε, ζα 

παξέρεηαη ζηνπο δεκφηεο. Δπνκέλσο ινηπφλ, ε ιχζε πνπ  έρεη πξνηαζεί κέρξη 

ηψξα, θαηά ηελ άπνςε κνπ ιέσ πάληα, ζεσξψ φηη ήηαλε ε πην αληηνηθνλνκηθή 

ιχζε γηα ηελ πεξηνρή καο. Λα παίξλεηο δειαδή ηα ιήκκαηα απφ ην 

Καξθφπνπιν, λα ηα πεγαίλεηο ζηελ παξαιία Καξθνπνχινπ, λα ηα γπξίδεηο γχξσ 

γχξσ, γηα λα ηα αλεβάζεηο ζην βνπλφ. Ινηπφλ, φια απηά, θαηά ηελ άπνςε κνπ 

δελ ήηαλε .. θαη απηά ηα έιεγα θαη ζηελ επηηξνπή. Ρν έλα ινηπνλ ζέκα είλαη 

απηφ.  
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 Ρν δεχηεξν ήηαλε ε ζπδήηεζε πνπ θάλακε κε απηά ηα κειεηεηηθά 

γξαθεία θαη ε επαθή καο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εγψ δηαθσλψ κε ηνλ 

θ.Ρζάθσλα θαη θάπνηνπο πνπ ιέλε φηη δελ έρνπκε γλψκε, εκείο ηερληθνί 

είκαζηε; Κπνξεί λα κελ είκαζηε ηερληθνί αιιά έρνπκε κηα λνεκνζχλε θαη 

θαηαιαβαίλνπκε θάπνηα πξάγκαηα θαη παίξλνπκε θαη κηα πιεξνθφξεζε θαη 

βιέπνπκε ηη γίλεηαη ζηνλ άιιν θφζκν. Δίδακε ινηπφλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ, εθεί 

πνπ είδακε ηέινο πάλησλ θαη ζηε Γεξκαλία αιιά θαη εδψ απηά πνπ καο 

έθεξαλ, πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε έλα, μέξσ εγψ έλα νίθεκα 400, 500 ηεηξ. κέζα 

ζε 1.5, 2 ζηξ. νηθφπεδν, θιεηζηφ, δε κχξηδε ηίπνηα, δελ εκθαληδφηαλ, νχηε 

κπνξνχζεο λα θαληαζηείο φηη εθεί ήηαλε Βηνινγηθφο θαη ζηα 100 κ. ήηαλε μέξσ 

εγψ ηα ζπίηηα θαη ην LIDL αο πνχκε ήηαλ δίπια θαη ην λεξφ πήγαηλε ζην πνηάκη 

κε αλνηρηφ αγσγφ. Δρνπκε θαη θσηνγξαθίεο, κπνξείηε λα ηα δείηε. Απηφ ινηπφλ 

ηη καο ιέεη. Καο ιέεη φηη απην ην ηεξάζηην πξάγκα πνπ πάεη λα γίλεη εθεί πνπ 

ζέινπλ λα ην θάλνπλ, πνπ έγηλε ε πξνεγνχκελε κειέηε, απηφ ζηα 60 ζηξ., ηη 

ζα είλαη απηφ, κπνξεί λα γίλεη θάηη άιιν κε κηθξφηεξν, πνιχ κηθξή, κηθξφηεξε 

έθηαζε, κε κηθξφηεξν φγθν γεληθφηεξα θαη πην ρακειά, φρη ζην βνπλν, γηαηί ζα 

απνθχγνπκε κ' απηφ ηνλ ηξφπν ηε κεγάιε, ηε κεγάιε έθηαζε ηνπ δηθηχνπ πνπ 

ζα αλεβάδεη εθεί πάλσ ηα ιήκκαηα, δε ζα έρνπκε ηφζα πνιιά αληιηνζηάζηα 

γηαηί ζα ππάξρεη ην βαξπηηθφ ζχζηεκα, ζα πεγαίλεη πξνο ηε ζάιαζζα πην 

εχθνια θαη κπνξεί λα κελ είλαη έλαο, λα είλαη δχν ή ηξία ζπαξκέλα κέζα ζηελ 

πεξηνρή, λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο.  

 Δίλαη κηα πξφηαζε θαη απηή. Νκσο δελ ζα ηελ αμηνινγήζνπκε εκείο. 

Δίπακε ινηπφλ, λα αλαζέζνπκε ζε θάπνηνλ κειεηεηή, δελ είλαη ε κειέηε πνπ 

καο έιεγε πξνεγνπκέλσο ηψξα ν θ.Σαζηψηεο, δε ζα θάλεη κειέηε, δε κηιάκε 

γηα ηε κειέηε απηήλ ηε ζηηγκή, κηιάκε γηα έλα, φπνηνλ ηέινο πάλησλ, φπνηνο 

επηιερηεί, πνπ ζα εμεηάζεη ζε πφζεο άιιεο ζέζεηο κπνξεί λα γίλεη έλαο ηέηνηνο 

Βηνινγηθφο κηθξνχ κεγέζνπο κε λέεο ηερλνινγίεο, κε θαηλνχξγηεο πξνδηαγξαθέο. 

Ξαξφια απηά φ,ηη θαη λα επηιερηεί, ζα πξέπεη ν θφζκνο λα ην δερηεί. Λα γίλεη 
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ζπδήηεζε κε ηνλ θφζκν, λα θσλάμνπκε ηνλ θφζκν θαη λα ηνπ πνχκε, μέξεηε 

θάηη, ζα γίλεη απηφ θαη απηφ θαη απηφ, έηζη. Δηζη ινηπφλ θαη ζα ππάξρεη ε 

θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη ε θνηλσληθή απνδνρή ζε έλα έξγν πνπ ζα βάιεη 

ζθξαγίδα ζην κέιινλ απηήο ηεο πεξηνρήο, γηαηί φ,ηη θάλνπκε ηψξα, δελ είλαη 

ηα 40 εθαη., πνηέ κε ζψζνπκε θαη ηα παξνπκε ηα 40 εθαη., αλ θάλνπκε έλα 

έξγν ην νπνίν ζα καο θπλεγάεη κηα δσή θαη ζα καο έρεη πξνβιήκαηα θαη 

ηερλνινγηθά θαη δελ μέξσ ηη θαη αληηδξάζεηο απφ ηνλ θφζκν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. θαη κεγάιν θφζηνο, φια απηά ινηπφλ, θαιχηεξα λα κε γίλεη. Κε 

ηελ έλλνηα ινηπφλ απηή μεθηλάκε απφ ηελ αξρή. Δρνπκε ην πξφβιεκα ησλ 

εκεξνκεληψλ γηαηί κέρξη ηέινο ηνπ '12 πξέπεη λα γίλνπλε θάπνηεο δηαδηθαζίεο. 

Κε ηα γξαθεία πνπ κηιήζακε καο είπαλε  φηη κπνξνχκε, γηαηί δελ ππάξρεη 

κειέηε, ππάξρεη πξνκειέηε ζηελ .. δελ έρεη θακία νξηζηηθή κειέηε. Δηζη; Ξνπ 

ιέγακε πξνεγνπκέλσο. Αξα ινηπφλ, αλ θαηαιήμνπκε ζε θάηη άιιν, ζα ππάξμεη 

κηα κειεηε. Αλ πξνιάβνπκε λα θάλνπκε, λα πάξνπκε ηηο κειέηεο απηέο κε ηηο 

λέεο ρσξνζεηήζεηο θαη ηηο βάινπκε ζηελ πξφηαζε πνπ ήδε ηξέρεη, πνπ καο 

δηαβεβαίσζαλ φηη κπνξεί λα γίλεη, λα ην πξνρσξήζνπκε. Αλ φκσο δελ 

πξνρσξήζνπλε απηέο, εκέλα ε άπνςε κνπ θαη ηε ιέσ ζην Ππκβνχιην, εγψ δε 

ζα ςεθίζσ ηε ζέζε πνπ ήδε έρεη επηιερζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε, απφ ην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηαηί ηε ζεσξψ ηελ πην αζχκθνξε, ηελ πην 

αληηνηθνλνκηθή, ηε κεγαιχηεξε επηβάξπλζε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζηελ 

πεξηνρή καο θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ θφζηνπο, φπσο είπα πξνεγνπκέλα. Αξα 

ινηπφλ, ε δηθή κνπ ζέζε είλαη, λαη ζηελ αλάζεζε κειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε 

λέσλ ρψξσλ κε λέεο ηερλνινγίεο ζε κηθξφηεξε θιίκαθα Βηνινγηθψλ 

Θαζαξηζκψλ θαη αλ πξνιάβνπκε ηε δηαδηθαζία, ηελ πξνιάβακε, άκα δελ ηελ 

πξνιάβνπκε, λα κελ ηελ πξνιάβνπκε. Θα θάλνπκε θαηλνχξγηα, θάηη .. Γειαδή 

ζα ζηακαηήζνπλ νη ξφεο ησλ πξνγξακκάησλ θάπνηα ζηηγκή δειαδή; ∞ κήπσο 
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ηψξα άκα εγθξηζεί..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. δπλαηφηεηα λα ηα πάξνπκε; Αξα ινηπφλ, λα θάλνπκε θάηη 

ζσζηφ πνπ ζα βάιεη ηε ζθξαγίδα ζηελ πεξηνρή καο θαη λα κελ πάξνπκε ηελ 

επζχλε θάπνησλ πξαγκάησλ πνπ ζα ην κεηαληψζνπκε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Υξσπνχ είλαη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, δηφηη ε πεξηνρή είλαη πάξα πνιχ 

ππνβαζκηζκέλε ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα. Δγψ ην ραξαθηεξίδσ σο έλα έξγν θνηλήο 

νθέιεηαο θαη είλαη έλα έξγν θνηλήο νθέιεηαο, αιιά δπζηπρψο απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή πνπ ζπδεηήζακε γη' απηφ ην έξγν, δηεπίζησζα φηη απφ ηε Γεκνηηθή 

Αξρή δελ ππάξρεη νχηε ζην θαη' ειάρηζην ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα λα γηλεη απηφ 

ην έξγν. Ιππάκαη πνπ ην δηαπηζηψλσ αιιά ζηέθεηαη ζην πνιηηηθφ θφζηνο πνπ 

έρεη ε απφθαζε γηα λα γίλεη απηφ ην έξγν. Ν θφζκνο δηθαίσο αλεζπρεί. Νηαλ 

βιέπεη κηα Γεκνηηθή Αξρή θαη δελ είλαη μεθάζαξε απέλαληη ηνπ θαη καο θέξλεη 

ζήκεξα κηα εηζήγεζε πνπ ην Λν 1 αλαηξεη ην Λν 2, έρεη δίθην λα αλεζπρεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα θαηλνχξγηα ηνπνζέηεζε θ.Γέδε. Κελ επαλέξρεζηε, ηα έρεη 

πεη ν θ.Ιίηζαο. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, έρσ ηε δηθηά κνπ ηνπνζέηεζε. Αλ ζέιεηε, λα ηελ αθνχζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ραπηίδεηαη, γη' απηφ. 

ΓΔΓΔΠ: Νηαλ ηειεηψζσ, ζα ηε ζρνιηάζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

ΓΔΓΔΠ: Ρν έξγν ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

ζα ιάβεηε ζνβαξά ππ' φςηλ φηη ε λέα αλάζεζε ηεο κειέηεο, απηφ πνπ ζα 

επηθέξεη, ζα είλαη κηα αθφκα θαζπζηέξεζε. Δγψ δε ιέσ λα αθνινπζήζνπκε ηελ 
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ήδε ρσξνζεηεκέλε, ην ζεκείν πνπ ήδε έρεη ρσξνζεηεζεί, αιιά ιέσ ην εμήο, 

φηη θαη νη λέεο πξνηάζεηο πνπ ζα έξζνπλ βάζεη ηεο λέαο αλάζεζεο, πάιη απφ ηε 

Γεκνηηθή Αξρή ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ. Γειαδή κηιάκε γηα κηα πνιηηηθή 

απφθαζε. Ζ ρσξνζεηεζε είλαη κηα πνιηηηθή απφθαζε. Θαη μέξεηε ηη ζα γίλεη; 

Θα μαλάξζνπκε πάιη εδψ, κεηά απφ 1, 2 κήλεο .. Θχξηε Ζιηάζθν, πξηλ δε ζαο 

άξεζε απηά πνπ έιεγα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνπο δηαιφγνπο ηψξα. Δρνπκε θαθή εκπεηξία. Ππλερίζηε 

θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ρν λα γειάηε, δε λνκίδσ φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ρέινο πάλησλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα έξζνπκε θάπνηα ζηηγκή εδψ λα 

απνθαζίζνπκε γηα ηηο λέεο ζέζεηο. Γειαδή, ζα βξεζνχκε πάιη ζην ίδην ζεκείν 

θαη ζπλερψο θάλνπκε θχθινπο. Νπφηε ινηπφλ, εδψ πνπ θαηαιήγνπκε είλαη ην 

εμήο, φηη κε απηήλ ηε κέζνδν ην έξγν δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαη είλαη θξίκα γηα 

ηνλ Υξσπφ, είλαη θξίκα γηα ηνπο πνιίηεο πνπ εκπηζηεχηεθαλ απηή ηε Γεκνηηθή 

Αξρή θαη θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη έλα έλα ηα 

πξνγξάκκαηα θιείλνπλε, ην βιέπνπκε θαζεκεξηλά θαη ζα έξζνπκε ζην ζεκείν 

λα πξέπεη λα ην θάλνπκε κφλνη καο. Δγψ απφ ηε ζπλάληεζε πνπ θάλακε ζην 

ΔΞΔΟΑ θαη κεηά, κνπ ιχζεθαλ φιεο νη απνξίεο. Ζηαλ μεθάζαξα φια. Ζ εηθφλα 

ήηαλε μεθάζαξε. Θα πξέπεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα πεη επηηέινπο ηη ζέιεη λα θάλεη 

κ' απηφ ην έξγν θαη φρη λα θάλεη θχθινπο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Απηφ θάλεη 

ηφζν θαηξφ. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Γελ κπνξνχκε λα θξαηάκε ζε αγσλία φιν απηφ 

ηνλ θφζκν. Δίλαη άδηθν. Ξεξηκέλεη λα αθνχζεη απν καο ηη ζα γίλεη. Δλαο ιέεη, ν 

κειεηεηήο "Α", ν κειεηεηήο "Β", ε κέζνδνο "Α", ε κέζνδνο "Β", αθξηβή, θηελή, 

δελ ππάξρεη μεθάζαξε εηθφλα. Ξσο ζα θάλεηο έλα ηφζν ζνβαξφ θαη κεγάιν έξγν 

θαη ζαο ην μαλαιέσ, είλαη έλα έξγν θνηλήο νθέιεηαο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, νινθιήξσζα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Ινηπφλ, ινηπφλ, κφιηο .. Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ 

λα απαληήζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχληνκα, ζχληνκα. Παο παξαθαιψ. 

ΓΔΓΔΠ: Ππληνκφηαηα. Ινηπφλ, κφιηο αθνχζνπκε ηελ πξφηαζε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηνη, ζπγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, κφιηο αθνχζνπκε ινηπφλ ηελ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, 

λα είζηε ζίγνπξνη φηη ακέζσο ζα έρεηε θαη ηε δηθή καο πξφηαζε θαη κάιηζηα θαη 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε. Πηακαηήζηε .. Δζείο είζηε Γηνίθεζε. Θχξηε 

Εαθείξε, εζείο είζηε Γηνίθεζε. Κελ πεξηκέλεηε λα βγάιεη ηα θάζηαλα απφ ηε 

θσηηά ε αληηπνιίηεπζε. Θάπνηα ζηηγκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίζαζηε ζαθήο. Δληάμεη θ.Γέδε, εληάμεη. 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην ιφγν έρεη ν θ.Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξαίξλσ ην ιφγν ζ' απηφ ην ζέκα ην νπνίν ην ζεσξψ ζνβαξφ θαη 

επαίζζεην γηαηί κεηείρα ζηελ νκάδα θχξηνη ζπλάδειθνη θαη πνιίηεο, αγαπεκέλνη 

πνιίηεο, ηεο Γεξκαλίαο. Γελ έρσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, κηιάεη ν ζπλάδειθνο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ έρσ θακία εκπεηξία απφ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ, δελ είκαη 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 16ε 8 ΗΝΛΗΝ 2011 
 

  101 

ρεκηθφο, άξα ήηαλ κπνξψ λα πσ ε πξψηε κνπ εκπεηξία .. ηελ εκπεηξία ηελ έρσ 

φπσο έρεηε νη πεξηζζφηεξνη ζαλ πνιηηεο, φηαλ πεξλάσ απφ ηελ Κεηακφξθσζε 

θιπ. θιπ. Θέισ λα πσ φηη εθεί ζηελ Γεξκαλία είδακε πξαγκαηηθά έλα 

εμειηγκέλν θαη ιππάκαη γη' απηφ θαη ζα δηαθσλήζσ κε ηελ θπξία πνπ είπε λα κε 

γίλεη Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο. Ν ηειεπηαίνο Βηνινγηθφο ζηε Γεξκαλία έγηλε ζηα 

ρσξηνπδάθηα ηνπ '90, θαη Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο πνπ θαζαξίδεη θαη ηα φκβξηα. 

Γηαηί νη Γεξκαλνί θαη πνιχ θαιά, ζεσξνχλ φηη ηα φκβξηα είλαη αθφκα πην 

κνιπζκέλα, έρνπλ κέηαιια, έρνπλ ιηπάζκαηα, έρνπλ ρίιηα πξάγκαηα.   Κηιάκε 

γηα ηέηνην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ, γηα ηέηνην, γηα έλα ηέηνην εξγνζηάζην. Βέβαηα 

πξέπεη λα ζαο πσ φηη .. Ξξέπεη λα ζαο πσ, λαη, γηα ζαο ιέσ, επγεληθά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Α, σξαία. Δίπαηε λα κε γίλεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Θηνχζε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, ζπγλψκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ππγλψκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θπξία. Γελ επηηξέπνληαη νκηιίεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θέισ λα ζαο πσ φηη ηνπο Βηνινγηθνχο Θαζαξηζκνχο ζηε Γεξκαλία 

ηνπο ρεηξίδνληαη νη Γεξκαλνί. Δίλαη ε κεγάιε κνπ έλζηαζε. Γειαδή, είδακε έλαλ 

ρεκηθφ κεραληθν λα ηξαβάεη ηνλ θάδν, λα θνξάεη θφξκα, λα είλαη 

ελεκεξσκέλνο γηα φια, λα καο ιέεη φηη ηε ιεκκαηνιάζπε ηε δίλεη ζηνπο 

γεσξγνχο γηα ιίπαζκα, λα βιέπνπκε κηα αμηφινγε δηαδηθαζία. Γελ μέξσ θαηά 

πφζν κπνξεί θχξηνη λα εθαξκνζηεί απηφ. Δγψ φκσο επεηδή δσ ηα ηειεπηαία 17 

ρξφληα εδψ θαη ζθνπεχσ ην ππφινηπν ηεο δσήο κνπ λα ην πεξάζσ εδψ θαη 

επεηδή έρσ θαη δχν παηδηά, ζα ζαο παξαθαιέζσ θαη ηνπο 41 πνπ απνθαζίδνπκε, 

αιιά θαη φιν ηνλ θφζκν, λα γίλεη Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο. Γηα ην πνπ ζα γίλεη, 
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λνκίδσ φηη πιελ ηνπ θ.Αξκπξηψηε πνπ είλαη ρεκηθφο κεραληθφο θαη θάηη μέξεη, 

δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε. Αξα, ζα αλνίμσ θαη ζα παξαθαιέζσ ηνλ 

θ.Αληηδήκαξρν λα αθνχζεη απηφ πνπ ηνπ είπε ν θ.Ρζάθσλαο, ν αξρεγφο κνπ, 

φηη κήπσο κε έλαλ κειεηεηή δείρλνπκε, θσηνγξαθίδνπκε θαη έρνπκε ηέηνηα 

πξνβιήκαηα. Κήπσο κπνξνχκε εθεί πνπ ζα ην δψζνπκε ζε έλαλ, λα πάξνπκε 

δχν. Πηνλ ίδην κήλα. Λα πάξνπκε δχν κειέηεο, λα αλνίμνπκε ζηνλ θφζκν, λα 

θχγεη ε θαρππνςία απφ ηνλ θφζκν, λα θχγεη ε θαρππνςία αθφκα θαη κεηαμχ 

καο. Δγψ δε ζα ήζεια λα είκαη απηφο πνπ ζα πεη θσηνγξαθίδσ, γηαηί 

εξρφκνπλα απφ ηε Γεξκαλία, έιεγα, είδα θάηη θαιφ. .. γηαηί είδεο θάηη θαιφ. 

Αθνχ είδα θάηη θαιφ. Ρη λα ζαο πσ. Δίδακε κηα ηερλνινγία ηνπ '92 λα δνπιεχεη 

άξηζηα, ηνπ '92. Γελ είδα κηα ηερλνινγία ηνπ .. Θαη φηαλ ξψηεζα, γηαηί ξε 

παηδηά καο θέξαηε λα δνχκε ηερλνινγηά ηνπ '92, καο θνξντδεχεηε; Γεινχζαλε 

νη Γεξκαλνί. Απηή ήηαλε ιέεη ε ηειεπηαία. Ζ επφκελε πνπ ζα γίλεη, ζα γίλεη ιέεη 

ζηελ Θνισλία, ζην νπνίν ζαο πιεξνθνξψ, νη Γεξκαλνί καο δνχιεπαλ θηφιαο. 

Μέξεηε ηη καο ιέγαλε θχξηνη πνιίηεο; Κε δηθα καο ιεθηά γίλνληαη, δηθνί καο ιέεη 

θνξνινγνχκελνη. Ν Κηράιεο κπνξεί λα δηαθσλήζεη θαη κπνξεί λα έρεη θαη δίθην 

αιιά έρνπλ θαη νη Γεξκαλνί δίθην. Ρα ιεθηά ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, απηά πνπ 

ζέινπλ λα' ξζνχλ, πνιιά είλαη ησλ Γεξκαλψλ. Δλψ ν Βηνινγηθφο ζηελ Θνισλία 

απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ είρακε, ζα γίλεη απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο .. Δλα κέξνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δλα κέξνο. Θαηαιαβαίλεηε ηελ έλλνηα πνπ ιέσ. Ινηπφλ, ελψ ηα 

ιεθηά ηνπ Βηνινγηθνχ ηνπ θαηλνχξγηνπ ηεο Θνισλίαο, ζα γίλεη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ζαο ην ελεκεξψλσ, απφ ηνλ Γεξκαλφ θνξνινγνχκελν πνιίηε θαη 

κφλν, ηεο Θνισλίαο, θηάλνληαο 8 επξψ ην θπβηθφ ηελ απνρέηεπζε. Θέισ λα 

ζαο πσ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απηφ ην ζέκα θαη πξέπεη ζαλ πνιίηεο θαη 
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ζαλ εδψ εθιεγκέλνη λα απνθαζίζνπκε κε πάξα πνιχ ζχλεζε. Θα παξαθαινχζα 

απ' φινπο ηνπο αξρεγνχο λα πέζνπλ ζ' απηφ ην ζέκα νη αληηπνιηηεπηηθνί ηφλνη. 

Νινθιεξψλσ, φηη κελ μερλάηε φηη ην 2013 ζα ππάξρεη θαη έλα πξφζηηκν. Γη' 

απηφ ην πξφζηηκν ζα είκαζηε ππεχζπλνη εκείο νη 41, αλ δελ πξνρσξήζνπκε θαη 

ζα ην πιεξψλεη ν πνιίηεο ηνπ Υξσπνχ, ν θνξνινγνχκελνο πνιίηεο ηνπ 

Υξσπνχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ μέξσ πφζν ζα είλαη. Γελ ην μέξσ απηφ. Λαη. Δγψ ζπκθσλψ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ παίξλσ πνιηηηθή ζέζε. Δγψ ζαο είπα ηη είδα, εγψ ζαο είπα πσο 

ιεηηνπξγεί θαη εγψ ζαο είπα ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε ζαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, απηφ ην ζέκα είλαη πνιπζχλζεην, φκσο 

ζα ζηαζψ επηγξακκαηηθά, δε ζέισ λα κπσ ζε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο. Κε 

θάιπςαλ νη ζπλάδειθνη πνπ πήγακε ζηε Γεξκαλία, ήκνπλ θαη εγψ έλαο εμ' 

απηνχο, είδακε θάπνηα πξάγκαηα θαη ππάξρνπλ θαη άιια, εθηφο απ' απηήλ θαη 

άιιεο παξφκνηεο ηερλνινγίεο. Νκσο, ζαλ πνιίηεο απηνχ ηνπ ηφπνπ θαη ζαλ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπιν, ζα ήζεια λα ζηαζψ ζε δχν πξαγκαηάθηα. Ρν έλα είλαη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ κεγάινπ έξγνπ, δσηηθνχ έξγνπ γηα ηνλ ηφπν 

καο, ην νπνίν ζα αθνινπζεί ηα παηδηά καο, ηα εγγφληα καο θαη ίζσο παξαπέξα, 

ηηο επφκελεο γεληέο, γηαηί δελ είλαη ηνπξηζηηθφ πεξίπηεξν πνπ κπνξνχκε λα ην 

αιιάδνπκε θάζε ζηηγκή. Ρν δεχηεξν ζέκα είλαη φηη ζα μαλαβξεζνχκε εδψ κε 

δηακαξηπξφκελνπο πνιίηεο γηα ην ζέκα ηεο ρσξνζέηεζεο θαη δε κε αθνξά αλ 

ζα γίλεη ζην Παξαληάξε, ζηελ πέξα Οαρνχια θαη ζηα Θάησ Κάκνπια. Ρν ζέκα 

καο δελ είλαη απηφ. Ρν ζέκα καο είλαη εάλ απηφ πνπ θάλνπκε είλαη ζσζηφ γηα 
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ηνλ ηφπν. Δάλ είλαη ε ηερλνινγία απηή ζε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία γηα λα κελ 

επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ, εάλ ζα κπνξεί ν ιαφο λα ην πιεξψλεη γηα λα 

ιεηηνπξγεί θαη λα κελ έρνπκε αληί γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ρεηξφηεξε 

επηβάξπλζε απφ ην ζήκεξα θαη κ' απαζρνινχλ φια απηά. Ρν ζέκα φκσο ηνπ 

ζήκεξα είλαη λα απνθαζίζνπκε λα δψζνπκε κηα κειέηε ρσξνζέηεζεο ηπρφλ 

θαηλνχξγησλ ζέζεσλ, πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθψλ, νηθνλνκηθφηεξσλ θαη δε 

κηιάκε γηα ην πνηα ηερλνινγία ζα εθαξκφζνπκε. Απηφ έπεηαη. Αλ 

απνθαζίδνπκε ζήκεξα γηα ηερλνινγία, κπνξνχκε λα ηελ πάκε νπνπδήπνηε. 

Αθνπζα φηη έλα ζπηηάθη είδακε ζηε Γεξκαλία, πξάγκαηη 400 ηεηξ. πνπ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη 1.000 ηεηξ. θαη λα θαιχπηεη 30.000, 50.000 πνιίηεο. Κα ην 

δεηνχκελν δελ είλαη απηφ. Πήκεξα ν Γήκνο καο μεθηλάεη απφ ην Καξθφπνπιν ην 

νπνίν είλαη έμσ απφ ην ηερληθφ δειηίν ην αξρηθφ πνπ έρεη ππνβιεζεί, φπσο θαη 

ν Απιψλαο, έρεη ππνινγηζηεί αλ ζέιεηε λα κπνχκε ζε ηερληθή αλάιπζε, ην λα 

κεηαθεξζνχλ ζ' απηή ηε ρσξνζέηεζε αιιά πξνθνξηθά απφ ην Καξθφπνπιν 

κέρξη εθεί ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, θαη γη' απηφ 

θηάλνπκε ζ' απηή ηε ζέζε θαη γη' απηφ απνθάζηζαλ νη επηηξνπή ησλ 7, νη φζνη 

απ' απηνχο ζπκθσλνχλ, λα πάκε ζε κηα θαηλνχξγηα κειέηε κε ηα θαηλνχξγηα 

δεδνκέλα γηα λα θάλνπκε φ,ηη θαιχηεξν γηα ηνλ ηφπν καο. Θαη ζ' απην 

ζπκθσλψ φζνλ αθνξά ηε ζεκεξηλή απφθαζε. Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε 15 

κειέηεο θαη λα ηηο πιεξψλνπκε. Κα ε κειέηε δελ είλαη, δελ αθνξά νχηε ηελ 

ηερλνινγία, νχηε ην πνηα ζα αθνινπζήζνπκε, νχηε θάηη άιιν, αθνξά ην αλ 

ππάξρνπλ πηζαλέο ιχζεηο νηθνλνκηθφηεξεο, ζπκθεξφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

ηερλνινγηθά θαη ζα πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζε θάπνηνλ, ζε έλαλ λα καο ην θάλεη. 

Γε ζα ηνπ πνχκε εκείο πνπ ζα πάεη, δε ζα ηνλ θαζνδεγήζνπκε, δε ζα ηνπ 

πνχκε, εδψ ζέινπκε. Ρφηε δελ έρεη λφεκα.  

 Ν,ηη καο πξνηείλεη φκσο, φ,ηη καο πξνηείλεη ν "Σ" κειεηεηήο, ζα' ξζνχκε 

θαη ζα θαιεζηνχκε εδψ λα έρνπκε απέλαληη καο θάπνηνπο πνιίηεο, πνπ ζα είλαη 

νη γείηνλεο ηεο ρσξνζέηεζεο, ηεο φπνηαο θαηλνχξγηαο, θαη ζα πξέπεη λα 
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αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο θαη ην θφζηνο θαη λα ζηαζνχκε απέλαληη ηνπο θαη 

λα πνχκε, φηη απηφ ζπκθέξεη ηνλ ηφπν, εκείο ζα ην θάλνπκε. Κε καο 

μαλαςεθίζεηε. Κελ κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Ρη πάεη 

λα πεη πνιηηηθφ θφζηνο; Δγψ είκαη έλαο απ' απηνχο πνπ πήγα θφληξα ζην 80% 

ηνπ ρσξηνχ κνπ γηα λα θάλσ Πρέδην. Κνπ πεηάγαλε πέηξεο, ην '93. Πήκεξα, ην 

80% παξαθαιάεη θαη ιέεη πφηε ζα κπνχκε ζην Πρέδην. Κα ην ηξέλν πέξαζε. Γε 

θηαίσ εγψ. Δγψ δελ έγηλα Ξξφεδξνο ζηα επφκελα ρξφληα. Δθαλα 8, ζα 

κπνξνχζα λα ήκνπλα κέρξη ζήκεξα, αλ δελ έθαλα ην Πρέδην. Δγψ αηζζάλνκαη 

θαιά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο θ.Αξκπξηψηε. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην 

ιφγν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα μεθηλήζσ ηελ νκηιία κνπ επραξηζηψληαο ηελ επηηξνπή. 

Ζ επηηξνπή ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ, νη επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ, είηε 

νη εθπξφζσπνη ηνπο, πξαγκαηηθά ιεηηνχξγεζαλ ζηα πιαίζηα απηνχ πνπ 

πεξηκέλακε. Ρνπο επραξηζηψ παξα πνιχ, ήηαλε καδί καο, εξρφληνπζαλ, θάλακε 

10 ζπζθέςεηο πνιχσξεο, ελεκεξψζεθαλ γηα φιεο ηηο ηερλνινγίεο, πήγαλ κέρξη 

ην εμσηεξηθφ θαη ηνπο επραξηζηψ γη' απηή ηελ πξαγκαηηθή, ζσζηή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δρσ κηα έλζηαζε πάλσ ζ' απηφ φκσο. Αθνπζα θάπνηνπο, 

ζέισ λα πσ φηη γεληθά κε θάιπςαλ, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν 

θ.Θηνχζεο, ν θ.Ρζάθσλαο ηδηαίηεξα, φινη κε θάιπςαλ, ηελ κείδνλα κεηνςεθία 

δελ ηελ θαηάιαβα πνηέ θαη ζα γίλσ ζπγθεθξηκέλνο. Γίλακε κηα επηηξνπή 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα λα απνθαζίζνπκε γηα ην κεγαιχηεξν ζέκα ηνπ 

Υξσπνχ αλέθαζελ, γηα λα απνθαζίζνπκε φπσο είπα, πνπ ζπλδέσ θαη 

πξνζσπηθά ην πξνρψξεκα ηνπ Βηνινγηθνχ κε ηελ θνηλσλία. Λα θάλνπκε κηα 

νκάδα, κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ πξνθαλψο δε ζέινπλ ηίπνηε άιιν απφ ην 
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θαιφ ηνπ ηφπνπ ηνπο. Θαη άθνπζα ζήκεξα μαθληθά, βέβαηα θαη ζε θάπνηα 

πξνεγνχκελα, λα κηιάλε φινη ζην δεχηεξν πξνζσπηθφ, ε κείδνλα κεηνςεθία, 

φηη κηιάγαηε, έρεηε ζην πξφγξακκα λα θάλεηε θάηη. Κα ε θπξίαξρε άπνςε καο, 

ην θπξίαξρν δεδνκέλν, ε πξσηνηππία ζε φιε ηελ Διιάδα ήηαλ φηη θάλακε έλα, 

κηα επηηξνπή θαη είλαη φρη κφλν πξνο ηηκή κνπ, εκέλα, αιιά φισλ, γηα λα 

θαλνπκε κηα δηαθνκκαηηθή δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή, κηα νκάδα φπσο ηε 

ζέιεηε, ζπλεπζχλεο φισλ καο, κε θακία απφθαζε μερσξηζηή Γεκνηηθήο Αξρήο 

θαη έξρνληαη ζήκεξα κέζα απφ ηελ νκάδα θαη ιέλε, ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ε 

Γεκνηηθή Αξρή. Γελ ππάξρεη Γεκνηηθή Αξρή ζην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ. Ζ Αξρή 

ζην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ είλαη ε επηηξνπή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο, επνκέλσο, ε πιεηνςεθία ηεο επηηξνπήο απνθαζίδεη 

ηελ πνξεία ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Γελ ελλνείηαη κεηά απφ ηε δηαδηθαζία 

απιήο ελεκέξσζεο λα εξρφκαζηε λα κηιάκε ζην δεχηεξν πιεζπληηθφ, εζείο θαη 

εκείο, κέζα ζηελ επηηξνπή. Θάπνηνη θσιπζηεξγνχλ ηελ πνξεία ηνπ Βηνινγηθνχ 

πξσηνχ αξρίζεη. Γελ είλαη μεθάζαξνη. Γε ζα ηνπο θαηαιάβεη πνηέ φκσο ε 

θνηλσλία γηαηί, επαλαιακβάλσ, πξνρσξάκε πνιχ πην κπξνζηά, πξνρσξάλε ηα 

πξάγκαηα θαη ηνπο αθήλνπλ πηζσ. Κ' απηέο ηηο λννηξνπίεο ηεο κε ζπλέλεζεο 

ζε κηα επηηξνπή πνπ έπξεπε λα δνπιεχεη νκαδηθά θαη νηθνγελεηαθά, ζα έπξεπε 

λα είλαη παξφληεο θαη λα κηιάλε ζηνλ πξψην εληθφ. Δγψ δελ ηνπο έδσζα θακία 

επθαηξία, θακία αθνξκή λα κηιήζνπλε ζηνλ δεχηεξν πιεζπληηθφ, εκείο θαη 

εζείο, φζνλ αθνξά ην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ. Λα κπσ ιίγν ζην ζέκα, αιιά ην 

θπξίσο ζέκα είλαη απηφ, ζέινπκε λα βξνχκε ζπλέλεζε; Παλ παξαηάμεηο, ζαλ 

θνηλσλία ζα θάλνπκε Βηνινγηθφ; Θα παιέςνπκε, ζα αξγήζνπκε κε ηνλ έλαλ 

ηξφπν .. Δρεη πιενλεθηήκαηα ε κηα, πιενλεθηήκαηα ε άιιε, έρεη δίθην ν έλαο, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα δχζθνια, ηξέμηκν πνιχ ζέιεη ν Βηνινγηθφο, θαληάδεη πάξα 

πνιχ δχζθνιν ην έξγν, αληαγσληζκνχο, ΔΞΔΟΑ, πνπξγεία. Λαη αιιά ζα 
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θξηζνχκε εκείο. Θα πάκε φινη καδί. Δρνπκε δψζεη, έρεη δψζεη εληνιή ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δγψ δελ πάσ νχηε έλα ρηιηνζηφ παξαπάλσ απφ ηελ 7κειή 

επηηξνπή, απφ θαλέλαλ ηεο 7κειήο επηηξνπήο ζην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ. Δίλαη 

ηειεησκέλν. Ρν έρσ δείμεη κε ηε ζπκπεξηθνξά κνπ θαη ζα ην αθνινπζήζσ 

κέρξη ηέινο. Δρσ ην 1/7 ηεο ζπλεπζχλεο πνπ έρεη ν θάζε Πχκβνπινο ηεο 

επηηξνπήο. Ρέινο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ην 1/7 ηεο επηηπρίαο. Αθξηβψο. Κπξάβν Γηψξγν. Ρψξα, απ' 

φηη βιέπσ ζηελ επηηξνπή, κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπο, κεηά ηελ πνιχσξε 

δηαδηθαζία ηνπο, βιέπσ κηα ηάζε ζηελ επηηξνπή ζαθή, φηη λαη κελ, φινη καο ην 

είδακε, ην δήζακε απφ ην ΔΞΔΟΑ, φπσο είπαλε θαη δηάθνξνη εδψ, φηη παηδηά, 

θαιφ ήηαλε ε ρσξνζέηεζε απηή λα ήηαλ ηδαληθή θαη λα πξνρσξάγακε γηαηί καο 

ηελ παξαδψζαλε, γηαηί έρνπλε έηνηκε κηα δνπιεηά, κηα πξνέγθξηζε. Ζ 

πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ 2010 καο παξέδσζε κηα πξνέγθξηζε. Θαιφ ζα 

ήηαλ λα είρακε ζπκθσλήζεη φινη, λα βιέπακε φηη είρε ηα πιενλεθηήκαηα εθείλα 

λα ζπλερίδακε, αιιά βιέπνπκε φινη καο φηη έρεη πέξα απφ ην ρξφλν πνπ καο 

βνεζάεη αλ ηελ εγθξίλακε λα πξνρσξνχζακε ζ' απηή, πέξα απφ ην ρξφλν πνπ 

είλαη πιενλέθηεκα ηεο, δε βιέπνπκε άιια πιενλεθηήκαηα ε επηηξνπή θαη δεηάεη 

θάπνηνπο εηδηθνχο λα καο πνχλε θάπνηα πξάγκαηα ζχληνκα, θαηεπείγνλ. Λα 

δψζνπκε 5.000 επξψ είλαη ζε έλαλ εηδηθφ. Θαη άιιεο 5, εγψ δε δηαθσλψ, ζηνλ 

άιιν εηδηθφ. Πε δχν εηδηθνχο, θακία δηαθσλία. Πήκεξα απνθαζίδνπκε, ζε δχν 

εηδηθνχο. Πε 3; Πε 3. Αιιά ζε 15 κέξεο λα καο θέξνπλε ηελ πξφηαζε ηνπο, φηη 

εθεί θαη εθεί θαη εθεί κπνξνχκε λα θάλνπκε Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ ζην Γήκν 

Υξσπνχ. Κε πνηεο πξνυπνζέζεηο; Κε κηα ηερλνινγία πνπ δε βιάπηεη. Δρνπκε 

ηα δεδνκέλα. Δίλαη ληξνπή καο ζαλ ιαφο, λα έρνπλε ιχζεη νη Γεξκαλνί 30 

ρξφληα πξηλ, λα κελ αζρνινχληαη κε λέεο ηερλνινγίεο, είλαη ιπκέλν ην 

πξφβιεκα. Δίλαη ιπκέλν. Θαη εκείο ζαλ ιαφο λα γθξηληάδνπκε εδψ πέξα δφζε θαη 
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λα κελ κπνξνχκε λα θάλνπκε πνηέ ηίπνηε. Δίλαη ληξνπή. Γελ πήγαλ ζε 

θαηλνχξγηα ηερλνινγία νη Γεξκαλνί, μέξεηε γηαηί; Γηαηί ην έρνπλε ιπκέλν. Γελ 

έρνπλε αλάγθε, είλαη δίπια ζην Οήλν θαη ξίρλνπλ ηα θαζαξά κέζα. Γελ έρνπλε 

πξφβιεκα νη άλζξσπνη, δελ αζρνινχληαη κε Βηνινγηθφ λέαο ηερλνινγίαο. Ρν 

έρνπλε ιχζεη απηφ πξηλ 20 ρξφληα. Ρειεησκέλν. Θαη εκείο παιεχνπκε εδψ, γηαηί 

άκα θχγνπκε απφ εθεί θαη πάκε θάπνπ αιινχ, ην δηπιαλφ ρσξάθη ζα έρεη 

πξφβιεκα. Κα δελ κπνξνχκε λα ην πάκε ζην Θεφ. Θάπνπ ζα πάεη. Αιιά ζαο 

βεβαηψλσ φηη θαη εγψ είκαη ηεο γλψκεο θαη ηεο ζηάζεο ηεο επηηξνπήο, φηη ζα 

πάκε ζε εθείλν ην ρψξν ν νπνίνο ζα έρεη κηθξφηεξε εη δπλαηφλ κείσζε ηεο 

αμίαο ησλ θεηκέλσλ δίπια. Θα πάκε ζε εθείλε ηελ ηερλνινγία, ζε εθείλε ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ζα κεηψζνπκε δπλαηφλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)                                  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θ.Ξέππα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζέινπκε λα απαμηψζνπκε θακία ηδηνθηεζία. Θέινπκε λα πάκε 

εθεί πνπ λα κεηψλνπκε φζν ην δπλαηφλ ηηο θείκελεο ή ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο. 

Δίλαη ηάζε ηεο επηηξνπήο. Ράζε ηεο επηηξνπήο είλαη λέεο ηερλνινγίεο. Ζ 

πιεηνςεθία ιέκε. Ζ θάπνηα κεηνςεθία ηεο επηηξνπήο δελ θαηαιάβακε ηη ζέιεη. 

Γελ ην θαηαιάβακε θαζφινπ. Δίλαη απίζηεπην, ζε κηα επηηξνπή λα 

ιεηηνπξγνχκε έηζη. Λαη, λα δηαθσλήζνπκε αιιά δπλαηά, θαλεξά, ζηελ νκάδα 

θαη παληνχ. Θαη νη νκάδεο θαη νη επηηξνπέο ιεηηνπξγνχλε θαη κε ηελ πιεηνςεθία 

εθεί. Ξσο ζα ιεηηνπξγήζνπκε; Αλ δηαθσλεί έλαο δειαδή θαη ζπκθσλνχλε 

πέληε, ηη λα θάλνπκε δειαδή; Αλ έρνπκε φκσο κέζα ζην κπαιφ καο απφ ηελ 

αξρή λα βξνχκε ηξφπν δηαθσλίαο, είλαη πάξα πνιχ εχθνιν, αιιά ν θφζκνο ην 

αληηιακβάλεηαη. Ρν πςφκεηξν, ε ιεηηνπξγία κεηά, φια απηά πνπ εηπαλε νη 

ζπλάδειθνη, δελ επαλαιακβάλσ ηίπνηα. Αιιά επαλαιακβάλσ, φηη είκαη 

δηαηεζηκέλνο θαη επηπρψο έρσ βξεη αλζξψπνπο πιεηνςεθίαο θαη κεηνςεθίαο 

πνπ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζαλ επηηξνπή. Παο επραξηζηψ παηδηά, 
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πξνρσξάκε θαλνληθά, ζέιεηε δχν κειεηεηέο, ζέιεηε ηξεηο;  Δίκαη ζηε 

δηάζεζε ζαο, έρνπκε ηε ζπλεπζχλε, έρνπκε ηε ζπλεπζχλε γηαηί ην 

απνθαζίζακε, θαη ηε ζπλεπζχλε ζηελ επηηπρία θαη ζηελ απνηπρία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, λα μεθαζαξίζνπκε θάηη. Δκείο δε δηαθσλήζακε κε ην λα γίλεη 

κειέηε, αιιά λα γίλεη πξαγκαηηθή κειέηε. Γειαδή, λα γίλεη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 3 ιεπηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ, επηηξέςηε κνπ ιίγν λα κηιήζσ ιίγν ρσξίο λα κε δηαθφςεηε. Ζκνπλ 

ζε φιεο ηηο επηηξνπέο. Λα γίλεη κηα πξαγκαηηθή κειέηε. Γειαδή, λα 

δεκνπξαηεζεί θάηη, λα έξζεη ν θαιχηεξνο γηα λα βξεη ηελ θαιχηεξε ιχζε. Κε 

5.900 επξψ καδί κε ην ΦΞΑ, ζέιεηε λα καο πείηε εζείο ζήκεξα φηη ζα πεηχρεηε 

λα βξείηε απηή ηε ιχζε. Δκείο πνπ ζαο ελνρινχκε; Ξνπ δηαθσλήζακε ζην λα 

πάκε ζε κηα πξφηαζε; Απιψο κέζα ζηελ εηζήγεζε έρεηε δχν δηαθνξεηηθά 

ζέκαηα. Ρελ ίδηα εηζήγεζε ηελ είρα εγψ, ηελ είρε θαη ε θα Πηεξγίνπ θαη ν 

θ.Σαζηψηεο θαη ν θ.Ρζάθσλαο, ηελ ίδηα εηζήγεζε είραλε, πνπ ζηε κηα ιέεη, πάκε 

ζηε κηα κειέηε θαη ζην άιιν έιεγε φηη ζπλερίδνπκε ηελ παιηά. Ινηπφλ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, δελ θαηάιαβα θαιά θ.Ζιηάζθν, ζπγλψκε. Ππγλψκε, εγψ δελ 

θαηάιαβα. Ππγλψκε, αιιά αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε. Ινηπφλ, πξνκειέηε .. Αθνχζηε κε νκσο ιίγν. Λα 

μεθαζαξίζνπκε, κε 5.900 εζείο ζα βξείηε ηε ιχζε ζήκεξα, αιιά ζα ην θάλεηε 

αλάζεζε. Δλψ ε πξνεγνχκελε Αξρή κε αξθεηά πεξηζζφηεξα δε βξήθε ηε ιχζε 

κε δηαγσληζκφ, είρε κηα πνιηηηθή απφθαζε γηα λα πεηχρεη κηα ρσξνζέηεζε. Δλα 

πξάγκα δε ζέινπκε, λα μεθαζαξίζνπκε εδψ κέζα, φηη είλαη πνιηηηθή απφθαζε. 

Γελ κπνξεί κε 5.900 λα δψζεηο θάπνηνλ καδί κε ην ΦΞΑ θαη λα ζνπ βξεη 
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ρσξνζέηεζε, ίζσο θαη δχν ρσξνζεηήζεηο. Δκείο απηφ δελ κπνξνχκε λα ην 

αληηιεθζνχκε. Δγψ παξαθαιάσ πξαγκαηηθά λα έρεηε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε εζείο, πνπ ζα ηε δψζεηε ζην κειεηεηή, γηαηί ην κειεηεηή ηνπ ιεο, 

ζέισ λα θάλσ Βηνινγηθφ απφ εθεί κέρξη εθεί, απηή είλαη ε πεξηνρή πνπ έρεη ηηο 

ιηγφηεξεο αληηδξάζεηο, ην θφζηνο ην θαιχηεξν είλαη εθεί θαη ζα θάλεηο απηφ. 

Απηή είλαη ε δηθή κνπ ε άπνςε. Κπνξψ λα έρσ εγψ ιαλζαζκέλε άπνςε. Δγψ 

πηζηεχσ φκσο φηη έηζη είλαη ηα πξάγκαηα. Νηη παο ζηνπ κειεηεηή θαη ηνπ ιεο, 

απηή είλαη ε πεξηνρή κνπ, ζα ηε κειεηήζεηο, ζα πάξεηο ηφζα, αιιά ζα ζνπ πεη, 

γηα θάηζε ξε θίιε, ζην ζρέδην ηη θάλεηε; Απηφ ην έρνπκε γηα παξαιία, εδψ είλαη 

γηα καγαδηά, εδψ είλαη ην άιιν ην θνκκάηη, ην θαιχηεξν ηεο παξαιίαο καο. Ξνπ 

ελνριψ ιίγν πεξηζζφηεξν ή ιίγν ιηγφηεξν; Δ, εθεί ελνριείο ιίγν πεξηζζφηεξν, 

ιίγν ιηγφηεξν. Θαη πνηα πεξηνρή; Κηα πεξηνρή, πνπ ηα παιηά Γεκνηηθά 

Ππκβνχιηα έρνπλε ξίμεη εθαηνκκχξηα θ.Εαθείξε, εθαηνκκχξηα γηα κειέηεο, αιιά 

κειέηεο πνπ δε γίλαλε πνηέ ηίπνηα. Κήπσο πάκε λα ην νδεγήζνπκε κε ηελ 

απαμίσζε ζην ηίπνηα γηα λα ην πάκε ζην ήδε ρσξνζεηεκέλν; Γηαηί ζα πσ, 

αθνχ δελ θαηαθέξακε λα βξνχκε θακηά άιιε πεξίπησζε πνπ λα ιχλεη θαη ζε 

πεξηπηψζεηο .. 

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιηγν ηψξα. Πε πεξηπηψζεηο .. Δληάμεη, αθνχ δε ζέιεηε λα 

κηιήζσ, αθνχ ν Γήκαξρνο είπε φηη δελ έρνπκε άπνςε, δπζηπρψο έρνπκε πνιχ 

ζσζηή άπνςε. Ρελ άπνςε πνηα. Νηη κε ηελ άηνπνλ απαγσγή φζα ιέγακε, 

πεγαίλαηε ζε δχν ρσξνζεηήζεηο θαηλνχξγηεο. Γειαδή, ζα έρνπκε δχν 

απνδέθηεο ζηε ζάιαζζα ή ζηνλ Αζσπφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξεηξάδεη θ.Γήκαξρε. Δδψ ζηε κηα θαη πήγαλε, μεζεθσζήθαλε έλα 

ρσξηφ νιφθιεξν. Πηηο δχν δε ζα γίλεη ρεηξφηεξα; Νζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν 

είπακε. Δκείο ζέινπκε λα γίλεη ην έξγν. Θαη πξαγκαηηθά θαη ζην θάησ θάησ, 
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έρεηε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία. Δκείο ζπκθσλνχκε ζην λα γηλεη ην έξγν. 

Φέξηε κηα πξφηαζε εδψ γηα ρσξνζέηεζε ζσζηή, κε ηνλ νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 

εγψ δε ζέισ λα πσ κ' απηφ πνπ έρεηε πξναπνθαζίζεη, αιιά αλ ζέιεηε λα 

πηζηέςσ φηη κε 5.900 καδί κε ην ΦΞΑ ζα δψζεηε αλάζεζε ζε έλαλ κεραληθφ λα 

θηηάμεη κηα .. δχν ρσξνζεηήζεηο ίζσο, γηαηί κάιινλ έρσ θαηαιάβεη φηη ζέιεηε 

δχν, εγψ δελ ην πηζηεχσ θαη έρσ ην δηθαίσκα λα έρσ κηα άπνςε. Αιιά έρσ 

άπνςε θαη ε άπνςε καο απφ ηελ αξρή ήηαλ φηη ζέινπκε ην Βηνινγηθφ. Απφ ηελ 

αξρή ζέιακε ην Βηνινγηθφ. Νκσο, μεθαζαξίδνπκε ζηνλ θφζκν, φηη απηφο πνπ 

παξαγγέιλεη θαη βιέπεη, εηδηθά φηαλ αλαζέηεηο ζε έλαλ κεραληθφ, ηνπ ιέεη, ζέισ 

απηφ, ηα ζηνηρεία είλαη απηά, ζα κνπ απνδείμεηο απηφ. Θέισ λα ηα πάσ εθεί. 

Πην βνπλφ; Πην βνπλφ. Πηε ζάιαζζα; Πηε ζάιαζζα. Απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα. Θχξηε Νηθνλφκνπ, απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Κε 5.900 

καδί κε ην ΦΞΑ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γίλαηε ζαθήο θ.Ιίηζα, γίλαηε ζαθήο. Ινηπφλ, ν θ.Ζιηάζθνο σο 

εηζεγεηήο. Θα ζέιαηε λα ..; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ ζαο μαλαιέσ, ζπκθσλψ κε ην λα γίλεη κειέηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε θ.Ξξφεδξε, λνκίδσ φηη .. Λα ην μεθαζαξίζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ηψξα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππκθσλψ, ε δηαδηθαζία ηε αλάζεζεο είλαη θάηη πνπ δελ κνπ αξέζεη, 

γηαηί απηφ είλαη πνπ θαηεγνξήζακε θαη ηελ πξνεγνχκελε Αξρή, ηε δηαδηθαζία 

πνπ ζα ηνπ ππνδείμεηο, ή πήγαηλε εθεί, γηαηί ζα ηνπ ππνδείμεηο, δελ κπνξεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα μαλαείπαηε απηά ηψξα θ.Ιίηζα. Κελ επαλεξρφκαζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. ∞ ηε δηαδηθαζία, λα απαμηψζεηο φιν απηφ, γηα λα παο ζην 

ήδε. Θαη ηελ επζχλε δελ κπνξψ λα ηελ έρσ εγψ κε ηνπο 5 Ππκβνχινπο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ιίηζα, εληάμεη. Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ζα ήζεια λα δψζσ δχν απαληήζεηο δηεπθξηληζηηθέο θαη ζα 

θάλσ θαη κηα παξαηήξεζε. Γε κίιεζα, ν Γήκαξρνο ήηαλε θαηαηνπηζηηθφηαηνο 

θαη ζα απαληήζσ ζπγθεθξηκέλα. Απαμηψλεηαη ηφζν πνιχ απηή ε δηαδηθαζία ηεο 

αλάζεζεο απηήο ηεο κειέηεο ή ηεο πξνκειέηεο ή πέζηε ην φπσο ζέιεηε. 

Γπζηπρσο, επεηδή έρεηε θαη κεγάιε εκπεηξία θαη ζπκκεηείραηε θαη ζε 

ζπλδέζκνπο παιηφηεξα, ζα έπξεπε λα μέξεηε φηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε 

ησλ κειεηψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ, κε ηνλ 3316, άξζξν 6 ή 7, αλ ζπκάκαη θαιά, 

γίλεηαη αθξηβσο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν θ.Ιίηζα. Γίλεηαη δειαδή κε έλαλ θάθειν 

δηεξεπλεηηθφ ηεο πεξηνρήο γηα λα ππνδεηρηνχλε νη πηζαλέο ρσξνζεηήζεηο. Θαη 

ζα έπξεπε λα ην μέξεηε απηφ, γηαηί ην αθνχζαηε θαη ζην ΔΞΔΟΑ θαη ην 

αθνχζαηε θαη απφ ηνλ κειεηεηή θαη ην αθνχζαηε απ' φινπο ηνπο κειεηεηέο θαη 

αλνίρηε θαη ην Λφκν λα ην δείηε. Κελ απαμηψλεηε ινηπνλ απηήλ ηε δηαδηθαζία, 

γηαηί ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα ην θάλεηε απηφ, ην κφλν πνπ θάλεηε, φπσο είπε 

θαη ν Γήκαξρνο, είλαη λα κε ζέιεηε ηίπνηα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δε ζαο δηέθνςα. Ινηπφλ, ε δηαδηθαζία ινηπνλ ηεο αλάζεζεο 

ηεο κειέηεο δελ πξφθεηηαη .. δε ζα ζαο δεκηνπξγεί θαλέλα πξφβιεκα θ.Ιίηζα. 

Θαλέλα πξφβιεκα. Ρν πξφβιεκα ην έρεηε εζείο πξνθαλψο θαη ζπγλψκε πνπ 

απεπζχλσ πξνζσπηθά γηαηί απαγνξεχεηαη θηφιαο. Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη. Ζ 

δηαδηθαζία ινηπφλ ηεο αλάζεζεο απηήο ηεο κειέηεο, μαλαιέσ, είλαη 

δηεξεπλεηηθή. Δίλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία ηελ έθαλε θαη ε πξνεγνχκελε Αξρή 

θαη ζα έπξεπε λα ην μέξεηε απηφ γηαηί εηπψζεθε πάιη ζηηο ελεκεξψζεηο, είλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ έθαλε θαη ε πξνεγνχκελε Αξρή δηεξεπλεηηθή, γηα λα πάεη 

ζηελ πξνέγθξηζε ηεο ρσξνζέηεζεο. Θαη ε κειέηε ινηπφλ απηή πνπ θφζηηζε 

ηφηε, αλ ζπκάκαη θαιά πάιη 5.300, αο κνπ ζπκήζεη ε θα Καλαβέιε, δε 

ζπκάκαη. Δηζη; Κε αλάζεζε απφ ηε Γεκαξρηαθή. Δγηλε πάιη δεχηεξε αλάζεζε 
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απφ Γεκαξρηαθή ηεο πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο, ε νπνία θφζηηζε γχξσ ζηηο 

34.000 επξψ. Γε δνζήθαλε δειαδε ηφζν πνιιά ιεθηά, φπσο ηζρπξίδεζηε. Απηφ 

ινηπφλ ζα θάλεη θαη απηή ε δηαδηθαζία, ε νπνία ζα έξζεη πνιχ γξήγνξα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχκε θ.Ιακπαδαξίδε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ινηπφλ, απηφ ινηπφλ ζα γίλεη θαη ζήκεξα. Απηφ ινηπφλ ζα 

γίλεη θαη ζήκεξα, γηαηί απηφ πξνβιέπεη ν Λφκνο θαη ζα έπξεπε, πάιη ην ηνλίδσ, 

λα ην μέξεηε. Απηφ ινηπφλ πνπ κε ζιίβεη φκσο, είλαη φηη πξαγκαηηθά λα αθνχο 

απφ έλα πνιηηηθφ πξφζσπν λα ιέεη φηη έρσ ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθά άπνςε, 

αιιά ζα ηελ πσ φηαλ ζα πείηε εζείο ηελ άπνςε ζαο. Γειαδή, εκείο εδψ πέξα 

έρνπκε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ, αιιά δελ ηε 

ιέκε γηα λα θάλνπκε θαθφ ζην Γήκαξρν θαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή. Γηα λα 

ζθνληάςεη ν Γήκαξρνο, γηα λα γίλσ ραιίθεο ζηε ζέζε ηνπ ραιίθε πνπ έιεγε ν 

Ηζλνγθνπλη, αλ δηαβάδεηε. Ινηπφλ, απηφ πξαγκαηηθά κε ζιίβεη. Θαη παξφηη ηελ 

έρεηε ηελ επηζηεκνληθή άπνςε, εκείο ίζσο λα κελ ηελ έρνπκε, λα έρνπκε 

ιαλζαζκέλε, δε καο ηε ιέηε, καο ηελ θξαηάηε κπζηηθφ.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Νηθνλφκνπ έρεη ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν λα κηιάο πνιχ ψξα θαη λα κε ιεο ηίπνηα, είλαη ε ηέρλε 

ηεο ζπγθάιπςεο. Διπίδσ θαη πηζηεχσ θάπνηνη λα ηελ θαηέρνπλε θαη λα κελ είλαη 

απιά θιχαξνη. Νκσο, φηαλ πξνζπαζνχλ θάπνηνη λα θξχςνπλε απηά πνπ ζέινπλ 

λα πνπλ ή ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλε φπσο θαη λα 

ηα πνπλ ηα πξάγκαηα. Θαη ηη ζέισ λα πσ δειαδή. Νηη νη αληηθάζεηο ζηηο 

επηρεηξεκαηνινγίεο φηαλ είλαη θησρέο, γίλνληαη ηξαγηθέο. Ξξψηνλ. Νηαλ 

θάλνπκε καζήκαηα εμαπάηεζεο ηνπ δεκνζίνπ, δηφηη κε ζιίςε, έθπιεμε θαη 

απνξία αθνχσ πξφζσπν κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ιέεη πσο γίλνληαη νη 
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παξαγγειίεο κειεηψλ, απηά είλαη πνηληθψο θνιάζηκα, εγψ ζεσξψ φηη ζα 

απαιεθζνχλ ηέηνηα ζέκαηα, είλαη πνηληθψο θνιάζηκα. Δίλαη πνηληθψο θνιάζηκα. 

Διενο. Θαηαιάβεηε ηη ιέηε θχξηνη εδψ. Δίλαη έλα δεκφζην φξγαλν. Αλ πάεη έλαο 

κπζηήξηνο άλζξσπνο απφ εδψ θαη ηα πάξεη απηά, ζα πεη φηη έηζη θάλεηε θχξηε 

ζηελ Θνηλφηεηα ζαο ή ζην Γεκαξρείν ζαο φια απηά ηα ρξφληα; Γελ ππάξρνπλ 

παξαγγειίεο κειεηψλ. Δγψ έρσ δψζεη κεγάιν αγψλα, έρσ ηζρπξηζηεί βέβαηα 

απηά ηα ίδηα πνπ ιέηε εηο ηηο ρσξνζεηήζεηο ΣΡΑ θαη ινηπψλ θαη ινηπψλ άιισλ, 

.. ηδξπκάησλ, φηη είλαη ζηεκέλεο νη κειέηεο. Μέξεηε πνηα είλαη ε κφληκε .. ηεο 

Γηνηθήζεσο; Νηη είκαη ηξειφο. Δκείο ήκεζα άκεκπηνη. Αθνχσ δεκφζην ιεηηνπξγφ 

λα ιέεη εδψ κέζα φηη παξαγγέιλσ κειέηεο; Ρα ζπδεηάσ κε ηνλ κειεηεηή θαη ζα 

ηνπ πσ, μέξεηο, ζέισ ζηελ Αλσ Οαρνχια, βγάιην κνπ Αλσ Οαρνχια θαη ην ιέκε 

ζε δεκφζην φξγαλν; Ξνηληθψο θνιάζηκν. Διενο. Λα έρνπκε ζπλαίζζεζε ηη ιέκε. 

Γεχηεξνλ, αλ είλαη πνιηηηθή απφθαζε θαη ζέισ λα πάσ ζηελ Αλσ Οαρνχια ηνλ 

Βηνινγηθφ, αο βγσ λα ην πσ θαζαξά. Δηζη γνπζηάξσ, Αλσ Οαρνχια. Γειαδή, 

Παξαληάξε εδψ ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε. Λα πάσ λα πσ, φηη ζέισ λα πάσ 

ζην Παξαληάξε. Ρν είπε ν πξνεγνχκελνο Γήκαξρνο. Καγθηά ηνπ, ιέλε θάπνηνη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ιέκε. Ιέκε φηη ην είπε. Ιέκε φηη ην είπε. Καγθηά ηνπ. Αλ 

είλαη ζέκα πνιηηηθήο απφθαζεο, ηέηνηεο ζνβαξέο απνθάζεηο, ηφηε λα κελ 

θαζφκαζηε λα βαζαληδφκαζηε θαη λα πνπλ θάπνηνη ηηο λέεο ηνπο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο. Αο πεη αο πνχκε ε κείδνλα αληηπνιίηεπζε πνηα είλαη ε πνιηηηθή ηεο 

απφθαζε. Ππκθσλεί κε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε ή φρη; Ρψξα, ηα γχξσ 

γχξσ φινη θαη ζηε κέζε ν Καλψιεο .. Ξνηνο είλαη ν Καλψιεο; Δγψ είκαη πιένλ 

ζε κεγάιε ειηθία, δε δηαβάδσ ηνλ Ηζλνγθνπλη. Δρνπλ πεξάζεη ηα ρξφληα πνπ 

ηνλ δηάβαδα. Νκσο, ζαο παξαθαιψ πνιχ, αλ έρεηε πνιηηηθέο απνθάζεηο ιάβεη, 

λα ηηο πείηε ζην Πψκα, λα μέξνπκε κε αλνηρηά ραξηηά ηη ζέιεη ν θαζέλαο. Δίηε 

λα δηαβάζεη κεγάια θείκελα, εγψ κπνξψ λα ζαο θέξσ κεγάια θείκελα, είηε 
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αθνξά θαη κηα παξάγξαθνο θαη λα πεη ν θαζέλαο ηη ζέιεη. Αλ δελ έρεηε πάξεη 

πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη πεξηκέλεηε κηα επηηξνπή, λα ηελ νξίζακε, ηελ νξίζακε 

ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, λα βάινπκε θαη απηή ηελ θαηλνχξγηα επηηξνπή λα 

καο πεη κηα εηθφλα λέσλ ρσξνζεηήζεσλ, αιιηψο αλ είλαη λα πνπλ ηελ 

πξνεγνχκελε ρσξνζέηεζε, γηαηί βαζαληδφκαζηε, γηαηί βαζαλίδνπκε θαη ηνπο 

αγαπεηνχο εδψ ζπκπνιίηεο θαη ην Πψκα. Λα είκαζηε θαζαξνί ζηα ιφγηα. Αιιά 

μέξεηε, είλαη δχζθνιν απηφ. Δίλαη δχζθνιν λα είζαη θαζαξφο. Δίλαη δχζθνιν λα 

πεηο, ζπκθσλψ κε ηνλ πξνεγνχκελν. Δθεί ζέισ εγψ, ν θαζέλαο πηζηεχσ ηνπ 

αξέζεη απηή, φπσο είπε ν θ.Αξκπξηψηεο, απηή ε θαζαξή ζέζε. Ξήξε κηα 

θαζαξή ζέζε. Θνηηάρηε λα δείηε, ζηελ πνιηηηθή θαη ζηε δσή, δελ είλαη 

απαξαίηεην πάληα ν ιαφο λα ζε επηβξαβεχεη. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη έρεη δίθην 

πάληα ν ιαφο, φπσο ιέλε θάπνηνη πνπ ρατδεχνπλ ην ιαφ αιιά ιεηηνπξγνχλ 

ελαληίνλ ηνπ ζπλήζσο.  

 Αζην, ζα ην δνχκε. Αο πάξεη φκσο κηα απφθαζε. Ν πνιηηηθφο θξίλεηαη 

απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ. Δγψ ινηπφλ ιέσ, ζπκθσλψ κε απηφ ην πφξηζκα πνπ 

έρνπκε θαηαιήμεη θ.Γήκαξρε θαη θ.Ξξφεδξε, φηη εθ κεδεληθήο βάζεσο, άιισζηε 

ήηαλ κηα απφθαζε ηεο επηηξνπήο καο, εθ κεδεληθήο, αλ ήζεια Παξαληάξε, εγψ 

ζα ην ζήθσλα θαη εηιηθξηλά επεηδή βιέπσ θαη πνιινχο αγαπεηνχο θίινπο απφ 

εδψ απφ ην Παξαληάξε, ζα έιεγα Παξαληάξε. Γε ζα κε ςεθίζεηε, δελ πεηξάδεη. 

Θα κνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θα ραιάγακε ηηο θαξδηέο καο. Αιιά φκσο ζα μέξεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαη ζα μέξεηε ηη ζα πεη ν Νηθνλφκνπ. Θα ην μέξεηε. Αλ φκσο 

πνχκε φηη αο έξζνπλ εδψ πέξα, φ,ηη ππήξρε κέρξη ηφηε δελ ηζρχεη θαη ζα πνχκε 

θάηη θαηλνχξγην, ην νπνίν είλαη απηφ ην απνηέιεζκα κηαο επηηξνπήο πνπ είπακε, 
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αο ην θάλνπκε απηφ. Ρψξα φια ηα άιια, εγψ ηα αθνχσ, ζπγλψκε πνπ ζα ηελ 

πσ ηελ έθθξαζε, βεξεζέ. Κελ εθηηζέκεζα φηαλ ιέκε, γηαηί είλαη δεκφζην 

φξγαλν θαη θαηαγξάθνληαη φια θαη απφ εθεί θαη κεηά αλ θάπνηνο ζέιεη κηα 

απφθαζε πνιηηηθή, εδψ είλαη ην πνιηηηθφ βήκα λα ηελ πεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ν θ.Γηαζεκάθεο έρεη ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα είκαη ζχληνκνο Γηάλλε, δπφ ιεπηάθηα. Θέισ λα κηιήζσ γηα 

ηελ πξνεγνχκελε ηερλνινγία θαη ηελ πξνεγνχκελε ρσξνζέηεζε 

επηγξακκαηηθά. Γπφ θνπβέληεο γηα λα θαηαιάβνπκε φινη ην ηη γίλεηαη, ην ηη έρεη 

ζπκβεί. Νζνλ αθνξά ηελ επηιεγκέλε κέζνδν επεμεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε φηη απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ Βηνινγηθνχ κεγάιε 

έθηαζε θαη γη' απηφ ήδε ν πξνεγνχκελνο κειεηεηήο δεηνχζε 69 ζηξ. Δίλαη 

αλνηρηνχ ηχπνπ θαη απηφ είλαη βέβαην φηη ζαλ ζπλέπεηα ζα έρεη λα έρνπκε 

νζκέο. Ζ κέζνδνο ε ζπγθεθξηκέλε έρεη δπζθνιία λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απμνκεηψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, ρεηκψλα θαη θαινθαίξη. Νζνλ αθνξά ηε 

κεζνδνινγία, ήηαλ απηά. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ρσξνζέηεζεο, λα κελ 

πσ ζίγνπξν, είλαη ακθίβνιν εάλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηφ ην έξγν κ' απηή ηε 

ρσξνζέηεζε. Θαη εμεγνχκαη γηαηί. Θα ππάξμνπλ λνκηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ ίζσο κπνξεί λα είλαη αμεπέξαζηεο, επεηδή δελ αθνινπζήζεθε ε 

ηππηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ακθίβνιν ην αλ ζα γίλεη ην έξγν, δηφηη ζα ρξεηαζηνχλ 

απαιινηξηψζεηο. Γε ζα βξεζνχλ 69 ζηξ. λα ηηο δψζνπλε έηζη. Νη 

απαιινηξηψζεηο ζέινπλε ρξφλν θαη ζέινπλ θαη απφθαζε Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ε νπνία λα δίλεη εληνιή λα πξνρσξήζεη ζε απαιινηξηψζεηο. Πηε 

ζπγθεθξηκέλε πάιη ρσξνζέηεζε δηέξρεηαη ξέκα θαη απηφ είλαη πξφβιεκα. Ζ 

κεηαθνξά ησλ ιεκκάησλ ζ' απηφ ην πςφκεηξν, ζχκθσλα κε ηνλ κειεηεηή ν 

νπνίνο έθαλε απηή ηε κειέηε, έρεη επηπιένλ θφζηνο γηα θάζε θάηνηθν 12 επξψ. 

12 επξψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: 12 επξψ είπε ν θ.Καιηφθαο, θ.Ιακπαδαξίδε. Γελ ην ιέσ εγψ.  

           

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Ιακπαδαξίδε. Ππλερίζηε 

θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, δείρλεη φηη ην θφζηνο πνπ ζα επηβαξχλεηαη ν 

Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο, ε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ, είλαη θνληά ζηηο 700.000 

επξψ επηπιένλ ην ρξφλν, πξάγκα πνπ κπνξεί .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:  Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάλλε ηειεηψζα, δχν ιεπηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ην επηπιένλ θφζηνο ιεηηνπξγίαο απηνχ, ην επηπιένλ 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο απηνχ, κπνξεί λα θάλεη ην Βηνινγηθφ λα κε ιεηηνπξγεί 

ζσζηά θαη απηφ ζεκαίλεη φηη αλεπεμέξγαζηα ιήκκαηα ζα πεγαίλνπλ είηε ζηνλ 

Αζσπφ, είηε ζηε ζάιαζζα. Θαη εθηφο απηνχ, ην πςφκεηξν απηφ πάιη θαζηζηά 

ππνρξεσηηθά πνιιά αληιηνζηάζηα, πνπ ζεκαίλεη, πνιιέο κηθξέο ρσξνζεηήζεηο 

ζηελ πνξεία ηνπ αγσγνχ γηα εθεί, γηα ην ζεκείν ηεο ρσξνζέηεζεο θαη πνιιέο 

κηθξέο ρσξνζεηήζεηο κεζα ζηνπο νηθηζκνχο. Αθνπζα πξηλ λα ιέλε θάπνηνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνπλ νη κειεηεηέο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρειείσζα κε ηα ηερληθά ζέκαηα. Δηζη θαη αιιηψο δελ είκαη 

ηερληθφο. Αθνπζα πξηλ λα κηιάλε φηη μεζεθψζεθε έλα ρσξηφ νιφθιεξν γηα ηε 

ρσξνζέηεζε θαη ζα έρνπκε ηα ίδηα, φηη ζα βξεζνχκε ζην ίδην ζεκείν 

αληηδξάζεσλ θαη δηαθσληψλ. Γηαηί λα βξεζνχκε εθεί; Δάλ γίλεη απηή ε 

δηαδηθαζία κε δηαθάλεηα θαη κε δηαβνπιεπζε θαη φινο ν θφζκνο γλσξίδεη ην πνπ 

πάεη λα γίλεη ρσξνζέηεζε, κε πνηνλ ηξφπν θαη γηαηί πξέπεη λα πάκε εθεη, εδψ 
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είκαζηε φινη ζαλ πνιηηηθνί λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο θαη λα πάξνπκε ηηο 

απνθάζεηο καο. Δάλ φκσο γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ είρε γίλεη θαη θαλείο δελ 

ήμεξε ηίπνηα, εθηφο απφ κηα πνιχ θιεηζηή νκάδα 3 ή 4 αλζξψπσλ, λα είζαζηε 

ζίγνπξνη φηη ζα έρνπκε πάιη ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Δίπαλ αθφκα φηη ζα ραζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε. Ξνηα ρξεκαηνδφηεζε; Γηα πείηε κνπ, έρεηε εμαζθαιηζεη 

ηίπνηα; Γηαηί αθνχσ πνπ ιέλε αο πνπκε έμσ ζηα θαθελεία φηη 10 εθαη. επξψ 

είλαη ζην ηακείν θαη ηα ππφινηπα πεξηκέλνπλ ζηα θαλάξηα λα' ξζνχλε. Δγψ 

μέξσ φηη ερεη ζηακαηήζεη ε αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ γηαηί ιείπνπλε ζηνηρεία, 

γηαηί είλαη ειιεηπήο ν θάθεινο. Αθνπζα επίζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. φηη φιε ε δηαθσλία θαη νινθιεξψλσ κ' απηφ θ.Ξξφεδξε, 

ήηαλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ε αλάζεζε. Νρη βέβαηα, δελ ήηαλ γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ έγηλε ε αλάζεζε, ήηαλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνχξγεζε ε πξνεγνχκελε 

Γεκνηηθή Αξρή κεηά ηελ αλάζεζε, πνπ δε γλψξηδε ε δεμηά ηη πνηεί ε αξηζηεξά 

θαη πνηέ δελ ήξζε ζέκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα δνχκε ηη έρεη γίλεη θαη 

βξεζήθακε μαθληθά λα έρεη θαηαηεζεί ε πξφηαζε θαη λα κελ μέξνπκε νχηε 

πφηε, νχηε πσο. 31 Γεθεκβξίνπ 2010, 12 ψξεο πξηλ απνρσξήζεη ε 

πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κε γπξίδνπκε ζηελ ηζηνξία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηά ήηαλ ηα πξνβιήκαηα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Σαζηψηε, νξίζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Ιακπαδαξίδε. Νρη, δελ πξνβιέπεηαη θ.Ιακπαδαξίδε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, έρεηε ην ιφγν θ.Σαζηψηε.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ πην έληνλα ζα έξζεη θαη ζε επφκελα 

Γεκνηηθά Ππκβνχιηα.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα επαλαιάβσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πήκεξα, ζήκεξα έλα κηθξφ κέξνο ηνπ Βηνινγηθνχ  ζπδεηάκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα επαλαιάβσ θάηη ην νπνίν είπα ζηελ αξρή ηεο εηζήγεζεο κνπ, 

θάηη ην νπνίν ην είπα θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηαλ 

μεθηλήζακε θαη κηιάγακε γηα ην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ. Θαη βεβαίσο είκαζηε ππέξ 

ηνπ εξγνπ. Κηα πεξηνρή πνπ δελ έρεη Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ είλαη ζαθψο 

ρεηξφηεξε απφ κηα πεξηνρή ηψξα πνπ έρεη Θαζαξηζκφ. Θαη βεβαίσο απηφ είλαη 

ινγηθφ θαη ην θαηαιαβαίλνπκε φινη. Νκσο ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ ήζεια λα 

ηνλίζσ θαη ηελ αληίιεςε θαη ηελ λννηξνπία πνπ πξέπεη λα ππάξρεη γηα ηελ 

πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ. Γηαηί πνιηηηθή επζχλε γηα καο δελ είλαη κφλν ε 

ρσξνζέηεζε, είλαη φιε ε ιεηηνπξγία. Δζείο ηη πηζηεχεηε; Ακα κπεη ν Βηνινγηθφο 

Θαζαξηζκφο νπνπδήπνηε ζήκεξα θαη δεκηνπξγεζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πεξηέγξαςα, πνηνο ηελ παίξλεη ηελ επζχλε; Γηα πείηε κνπ; Θα ηελ πάξεηε ηελ 

επζχλε; Δκείο πξνθαλψο δελ ηελ παίξλνπκε απηή ηελ επζχλε. Δλλνείηαη πσο 

δε ζα ηελ πάξνπκε. Νπνηνο ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζ' απηφ ην θνκκάηη θαη λα 

πάξεη ζπλνιηθά ηελ επζχλε γηα ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, αο πξνρσξήζεη, 

αιιά δελ κπνξεί λα κηιάο κφλν γηα ρσξνζέηεζε ρσξίο ηε ιεηηνπξγία. Ρα 

βάιακε απφ ηελ αξρή. Απηέο νη δηθιείδεο πξέπεη λα είλαη θαζνξηζηηθέο, είλαη 

θαζνξηζηηθέο γηα ην πσο ζα ιεηηνπξγήζεη ην έξγν αχξην. Δίπε ηψξα εδψ ν 

Γήκαξρνο γηα ηελ επηηξνπή, 1/7 ε επζχλε. Ρν δειψζακε θαη ην 

μαλαδειψλνπκε εδψ πεξα, ε επηηξνπή ζπζηήζεθε θαη ζπκκεηέρνπκε κφλν θαη 

κφλν γηα ελεκέξσζε θαη φ,ηη έρνπκε λα πνχκε θαη δεζκεπφκαζηε απηφ πνπ ζα 

θέξλνπκε θαη ζα ιεκε ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη ηίπνηα παξαπάλσ. Γελ 

θαηάιαβα. Φηηάρλνπκε επηηξνπέο γηα λα απνθαζεζηνχκε ηελ ίδηα ιεηηνπξγία 
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ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ; Ξφηε εηπψζεθε απηφ; Φέξηε κνπ ηα πξαθηηθά ηεο 

πξνγνχκελεο ζπδήηεζεο. Ξνπζελά δελ πξνβιέθζεθε. Θαη θάηη αθφκα 

θνπβεληηάζακε. Γηα λα γίλεη ινηπφλ απηή ε επηηξνπή, ε ζπκβνπιεπηηθή 

επηηξνπή, ε επηηξνπή ελεκέξσζεο, είπακε ζα μεθηλήζνπκε απφ ην κεδέλ θαη 

θηάζακε ζήκεξα, απηφ αλέιπζα ζηελ νκηιία κνπ, λα θνπβεληηάδνπκε ην κηζφ .. 

παιηά ρσξνζέηεζε. Λα καο ην πείηε. Βεβαίσο, θαη απηή ε επηινγή ζα ηελ 

πάξεηε εζείο. Ξείηε καο φκσο. Ρψξα ζην 1/7 επζχλε γηα κηα επηινγή πνπ έρεη 

παξζεί ή ζα παξζεί θαη ζα είλαη εδψ πέξα έηνηκε ζην πηάην, δελ θαηαιαβαίλσ 

πσο πξνθχπηεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε θαη ηνπνζεηεζείηε αλ είζαζηε ππέξ ηεο 

κειέηεο ή φρη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νινθιεξψλσ, νινθιεξψλσ. 1/7 επζχλε απφ καο ηψξα ζε απηά 

ηα νπνία κπήθαλε θαη θνπβεληηάζαλε ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη φινη 

βάιαλε ηα δηθά ηνπο δεηήκαηα, κ' απηφ ηνλ ηξφπν κελ ηελ πεξηκέλεηε. Δίλαη 

άιιν πξάγκα λα ιεο φηη ζπκθσλψ κε ηνλ Θαζαξηζκφ.. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Ρα 

επηζηεκνληθά πνπ είπε ν θ.Αληηδήκαξρνο, ηα βάιακε φια θαη γηα ην πσο ζα 

ιεηηνπξγήζεη ην έξγν. Σσξνζέηεζε δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε, γηαηί ε 

ρσξνζέηεζε ζέιεη θνλδχιηα. Αλ ήκαζηαλ Γεκνηηθή Αξρή, ζα ηελ θάλακε θαη ηε 

ρσξνζέηεζε θαη ζσζηά ζα ηελ θάλακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα είπαηε μαλά θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νινθιεξψλσ, νινθιεξψλσ. Ρν εδάθην 1 κηιάεη γηα αλάζεζε. 

Δκείο δηαθσλνχκε κε ηε ινγηθή.. Ρη ζεκαίλεη αλάζεζε; Ρα είπε ν θ.Νηθνλφκνπ 

πξηλ. Ρη ζεκαίλεη αλάζεζε; Γηαγσληζκφο ζε νηηδήπνηε θηλείηαη θαη δίλεηαη απφ 

καο πξνο ηα έμσ. Θαη απηφ είλαη κηα αξρή πνπ ηελ ηεξνχζακε αξρηθά θαη ηελ 

ηεξνχκε θαη ηψξα. Θαη ην δεχηεξν, φζν γηα ηα ραξηηά πνπ ζα θαηαζέζνπκε ζην 

πνπξγείν πνπ ζα πξέπεη λα ζηείινπκε. Ρη ραξηηά είλαη απηά; Μαλαξσηάσ. 

Οψηεζα θαη πξηλ. Γε καο έρεη ελεκεξψζεη θαλέλαο. Καο .. ζην θάθειν κε ηα 
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ραξηηά. Ρη είλαη απηά; Ρη δεηάλε απφ καο; Ξφηε πξέπεη λα ηα θαηαζέζνπκε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα φια απηά, γηα ηε ζεκεξηλή εηζήγεζε ινηπφλ, γηα ηελ αλάζεζε 

θαη ηα ραξηηά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαιάβακε φηη δελ ςεθίδεηε ηε κειέηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Αξκπξηψηε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ πηζηεχσ φηη ν θαζέλαο εδψ κέζα αθνχεη 

απ' απηά πνπ ιέεη απηφο θαη δελ αθνχεη ηνπο ππφινηπνπο ζπλνκηιεηέο θαη γηα ην 

ηη ιέλε. Δρνπκε πεη ρηιηάδεο θνξέο φηη .. αλ ζέιεηε ζα κηιήζσ θαη ζαλ ηερληθφο 

ηψξα, φηη κηιάκε γηα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία, δηαθνξεηηθά δηαθσλνχκε. Ρν 

μεθαζαξίζακε. Γελ ζπδεηάκε γηα ηερλνινγία. Δίδακε, μέξσ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε κειέηε φηη κηιάκε γηα δηνρέηεπζε ησλ ιεκκάησλ, ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ζε 800 κ. βάζνο ζηε ζάιαζζα, απηφ πνπ είδακε ζηε Γεξκαλία 

θαη αλέιπζε θαη ε θα Πηεξγίνπ, είλαη φηη πεγαίλνπλ κε αλνηρηφ αγσγφ θαη δε 

καο ελδηαθέξεη αλ ζα γίλνπλε δχν, δεθαδχν, ζαξαληαδχν, αθνχ ν θάζε πνιίηεο 

κπνξεί λα πάξεη πνηεξάθη κε 80 επξψ λα πάεη λα θάλεη αλάιπζε λα δεη ηη 

πέθηεη εθεί κέζα, ελψ ζηα 800 κ. ην ηη πέθηεη ζηε ζάιαζζα, πξέπεη λα βάιεη 

δχηε εηδηθφ γηα λα δεη ηη πέθηεη θαη εκείο θαζφκαζηε θαη ζπδεηάκε θαη αθνχκε 

νηηδήπνηε. Απηά είλαη ζπκθσλεκέλα. Ρειεπηαία ηερλνινγία, ηξηηνβάζκηα 

επεμεξγαζία, γηα λα κελ έρεη επηβάξπλζε ν ηφπνο θαη θφζηνο ιεηηνπξγίαο, γηα 

λα έξζεη θζελφηεξα. Θα πσ ην ηειεπηαίν, κνπ ραξίζαλε κηα ferrari θαη δελ ηελ 

απνδέρηεθα, γηαηί δελ κπνξψ λα ηε ζπληεξήζσ. Ρν ζέκα καο δελ είλαη ην 

θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ην πνπ ζα γίλεη. Ξσο ζα ην ζπληεξήζνπκε γηα λα 

ιεηηνπξγεί ζσζηά. Θαη γη' απηφ ην ιφγν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαη γη' απηφ ην ιφγν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θ.Ξέππα. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαη γη' απηφ ην ιφγν εγψ ηνπιάρηζηνλ ζπκθσλψ λα αλαηεζεί ε 

κειέηε γηα λα ηειεηψλεη απηφ ην ζέκα. Δπίζεο ζα ήζεια λα επηζεκαλσ 

Ξξφεδξε, γηαηί θάλνπκε θνπβέληα, δελ έρνπκε θαηαιαβεη ηη ςεθίζακε ζην 

πξνεγνχκελν Ππκβνχιην φηαλ ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή. Ρν αλέθεξε θαη ν 

θ.Νηθνλφκνπ. Κεδεληθή βάζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν,ηη έρεη θάλεη ε πξνεγνχκελε 

Αξρή θαη φ,ηη έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα, γηα κέλα δελ ηζρχεη. Μεράζηε ην. Δίηε 

ζηείιεηε, είηε δε ζηείιεηε, νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ 

ην κεδέλ. Γελ ππάξρεη πξνεγνχκελε πξνκειέηε, αληηκειέηε, ρξεκαηνδφηεζε 

θαη ιεθηά. Μεράζηε ην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Γέδε, ζπλερίζηε. Ξαξαθαιψ θχξηε .. Ππλερίζηε θ.Γέδε. Θχξηε 

Γέδε, ζα κηιήζεηε;  

ΓΔΓΔΠ: Ξεξηκέλσ λα ηειεηψζεη ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε 2 ιεπηά. Νξίζηε. 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη. Νζν θαη λα ζέινπκε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Ππλερίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ρη λα κηιήζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξία, κελ ελνριείηε ην Ππκβνχιην, απαγνξεχνληαη νη 

νκηιίεο. Ππλερίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Δρνπκε δειψζεη απφ ηελ αξρή θαη ηζρχεη θαη είλαη αιήζεηα θαη ην 
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απνδείμακε, φηη ζέινπκε πξαγκαηηθά θαη αιεζηλά λα γίλεη απηφ ην έξγν. Νηαλ 

φκσο ζήκεξα εξρφκαζηε εδψ θαη βιέπνπκε φηη πξψηνλ αλαηξείηαη ε πξψηε 

απφθαζε θαη ηαπηνρξφλσο κηιάκε γηα ζπλαίλεζε, ηειηθά ηη ζέιεηε απφ καο; 

Ππλέλεζε ή ζπλελνρή; Μεθαζαξίζηε ην ιίγν ζην κπαιφ ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηα πξφηαζε αλαηξείηαη; Γε κηιάκε γηα ζπδήηεζε απφ κεδεληθή 

βάζε;  

ΓΔΓΔΠ: Δίκαζηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη νκφθσλε απφθαζε; 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Πην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην κηιήζακε φηη 

μεθηλάκε απφ κεδεληθή βάζε. Λαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Κέρξη εδψ θαιά.  

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, εδψ ζην 2, ιέκε λα θαηαηεζνχλ ηα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ρα ζπκπιεξσκαηηθά. Δκείο απηή ηελ εηζήγεζε έρνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Ππλερίζηε θ.Γέδε, ζπλερίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Απηφ είπε ν .. Απηφ είπε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γέδε. Ζ πξφηαζε ήηαλε ζαθήο. Ππκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε πνπ έγηλε; 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, έλα ιεπηφ. Κα ζπγλψκε, απηφ έρνπκε ξε ζπ. Ρη άζην απηφ; Απηφ 

είπε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλέξρεζηε θ.Γεδε. Δγηλε ζαθέο, μεθαζαξίζηεθε.  

ΓΔΓΔΠ: Γειαδή, δε ζα ζηείινπκε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζην ΔΞΔΟΑ θ.Ζιηάζθν; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Ππγλψκε ξε ζπ Γηψξγν, ηψξα ζα ηξειαζνχκε 
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εδψ κέζα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, κηζφ ιεπηφ. Δληάμεη, έρεηε απνξία, έγηλε θαηαλνεηφ, 

εληάμεη. 

ΓΔΓΔΠ: Αλ είλαη δπλαηφλ ξε παηδηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δψζεη εμήγεζε ν θ.Γήκαξρνο.  

ΓΔΓΔΠ: Κα πφηε; Δγηλε .. Δλα ιεπηφ, κεηά απ' απηφ μαλαζπλεδξηαζε ε 

επηηξνπή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ξνχληα; Ξνχληα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Δίλαη ελ θξππηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πάξεηε ηελ απάληεζε απφ ηνλ θ.Γήκαξρν. Γίλαηε ζαθήο. 

ΓΔΓΔΠ: Αλ είλαη δπλαηφλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Αλ ερεη γίλεη θαη άιιε ζπλάληεζε κεηά απ' απηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε, έγηλε θαηαλνεηφ. 

ΓΔΓΔΠ: Ξσο έγηλε θαηαλνεηφ; Γε βιέπσ φηη έγηλε θαηαλνεηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ ην ηη ζέκα ζέηεηε. Θα πάξεηε απάληεζε. 

ΓΔΓΔΠ: Ζ εξψηεζε κνπ είλαη ζαθήο. Θα ζηείινπκε ηα ζπκπιεξσκαηηθά; Λαη ή 

φρη;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηε ζπλάληεζε ήζαζηαλ εζείο θ.Γέδε; 

ΓΔΓΔΠ: Πε πνηα ζπλάληεζε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξνρζέο ην βξάδη;  
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ΓΔΓΔΠ: Πηελ ηειεπηαία; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί δελ ήξζαηε;  

ΓΔΓΔΠ: Γελ είρα θαιεζηεί, δελ ην ήμεξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίρε θαιεζηεί θαη ν αξρεγφο ζαο, αιιά δελ έζηεηιε εθπξφζσπν.  

ΓΔΓΔΠ: Δγψ δελ ην ήμεξα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε κηιάκε καδί ζαο, κηιάκε κε ηνλ αξρεγφ ζαο. 

ΓΔΓΔΠ: Δίζηε εθηφο ζέκαηνο ηψξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δθηφο ζέκαηνο είκαη εγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ κπνχκε .. Θχξηε Ζιηάζθν, παξαθαιψ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δκείο ιάβακε έλα e-mail. Σζεο ην κεζεκέξη ιάκαβε έλα e-mail.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, εληάμεη, ηα είπακε απηά. 

ΓΔΓΔΠ: Δ, ηη ηα είπακε. Δλα ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ζαθέο, ζα θαιπθζείηε απφ ηνλ θ.Γήκαξρν. 

ΓΔΓΔΠ: Κα δεκηνπξγείηε εληππψζεηο ζπλέρεηα θαη κηιάηε γηα ζπλέλεζε. Ρη 

είδνπο ζπλέλεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θακία εληχπσζε δε δεκηνπξγνχκε. Κηιάκε θαζαξά. Νξίζηε 

θ.Γήκαξρε. 

ΓΔΓΔΠ: Θαη ζην θάησ θάησ, αθήζηε ηηο ζιίςεηο θαη πάξηε απνθάζεηο θαη πείηε 

φηη ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ζέινπκε ην "α", ην "β", ην "γ" θαη είκαζηε καδί ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, γίλαηε ζαθήο. 
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ΓΔΓΔΠ: Ξάξηε ην απφθαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα θιείζνπκε ην ζέκα απηφ, γηαηί έρνπκε θαη ζέκαηα ιεηηνπγίαο 

ηνπ Γήκνπ. Αξθεηά ηα είπακε, ζα μαλαθέξνπκε ην ζέκα. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη εθθξάζεη ηελ άπνςε .. 

ΓΔΓΔΠ: Δρσ θάλεη έλα ζαθή εξψηεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, ζαο παξαθαιψ ηψξα. Δπηηέινπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. Ακα ζεο ςήθηζε, άκα ζεο κελ ςεθίδεηο. 

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ)  

ΓΔΓΔΠ: Απαληήζηε, απαληήζηε ζηνλ θφζκν θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ν θφζκνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, ηψξα είζηε Γεκνηηθφο Πχκβνπινο απηήλ ηε ζηηγκή;  

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ επηηξνπή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλεηε ιάζνο.  

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο θαη είκαη πεξήθαλνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θαλνληζκφο .. 

ΓΔΓΔΠ: .. γηαηί δε ιέσ ςέκαηα ζηνλ θφζκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, είζαζηε πάξα πνιχ ζαθήο, πάξα πνιχ ζαθήο. 

ΓΔΓΔΠ: Ξείηε ηελ αιήζεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάξα πνιχ ζαθήο.                   

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη; Α κπξάβν. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα πσ .. Θέισ λα πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μεθηλάσ. Ξαξαθαιψ θ.Γέδε, παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαιάβεη ην Ππκβνχιην θαη ν θφζκνο αθξηβψο ηη ζέιεηε. Λα 

είζηε ζίγνπξνο γη' απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Ρψξα θνπβέληα ζα θάλνπκε ηψξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θαζίζηε θάησ θ.Ιακπαδαξίδε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέσ, ζαο ιέσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, δελ πεγαίλεηε ιηγάθη έμσ λα ιχζεηε ηα 

πξνβιήκαηα ζαο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέσ ην εμήο, φηη επεηδή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα .. Παο παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή ειέρζεζαλ πνιιά θαη ηνπνζεηεζήθακε, ν θαζέλαο 

θαηάιαβε ηελ άπνςε ηνπ θαζελφο, λα πσ έλα πξάγκα πξσηνχ κπσ ζηελ 

ςεθνθνξία. Γελ πξφθεηηαη λα πξναπνθαζίζνπκε ηίπνηε εκείο. Γελ 

απνθαζίδνπκε θάηη ζην ρηιηνζηφ ηνπ πξνρσξήκαηνο ηνπ Βηνινγηθνχ ρσξίο ηελ 

επηηξνπή. Δίλαη δέζκεπζε καο απφ ην κεδέλ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θπξία. Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιηηζα, θχξηε κείδνλα κεηνςεθία, είπαηε ην εμήο, φηη λα 

ππνδείμεηε, ζα ππνδείμεηε απηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ή ην άιιν. Γε ζα ππνδείμνπκε, καδί ζα ππνδείμνπκε. Διάηε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

128 

θνληά ζην κειεηεηή, ζα ηνλ έρεηε κπξνζηά ζαο θαη ζέινπκε ηηο πξνηάζεηο ζαο, 

πνπ είζηε έκπεηξνο Ρνπηθν-Απηνδηνηθεηηθφο, καδί, λα καο πείζεηε θαη καο εθεί, 

απφ εδψ, καδί ζηελ επηηξνπή. Νρη λα εξρφζαζηε γηα λα .. Καδί. Θέισ ηε 

βνήζεηα ζαο. Καδί ζηελ επηηξνπή λα ρσξνζεηήζνπκε, λα βνεζήζνπκε λα γίλεη 

ν Βηνινγηθφο. Ρίπνηε άιιν δε ιέσ. Απφ εθεί θαη πέξα, απφ εθεί θαη πέξα, ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαιείηαη, ε επηηξνπή πξνηείλεη ηελ εμήο απφθαζε λα 

πάξνπκε, φηη ε επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 50/2011 απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ην Γήκαξρν, ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν θαη φινπο 

ηνπο επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηηο ιίζηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ ζηελ πεξηνρή καο, κεηά απφ ζπδεηήζεηο, ηελ 

ελεκέξσζε απφ δηάθνξα κειεηεηηθά γξαθεία, ηελ επίζθεςε ζην ΞΔΘΑ, ηελ 

πεξεζία ηνπ ΔΞΔΟΑ, ηελ επίζθεςε ζε Βηνινγηθνχο ζηε Γεξκαλία θαη 

παίξλνληαο ππ' φςηλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, πξνηείλεη ζην Ππκβνχιην λα αλαζέζεη 

κειέηε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα ηε δηεξεχλεζε λέσλ 

ρσξνζεηήζεσλ, βιέπνληαο ην λέν Γήκν ζαλ κεγαιχηεξε ελφηεηα απφ ην 

Καξθφπνπιν κέρξη ηνλ Απιψλα. Εεηψ λα ςεθίζνπκε νινη καδί απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αλάζεζε απφ καο δελ πεξλάεη. Γηαγσληζκφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίραηε δεπηεξνινγία .. Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη 

ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο γηα ηε ρσξνζέηεζε. Ν θ.Σαζηψηεο είπε φηη δελ 

ςεθίδεη ηε κειέηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Θχξηε Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θακία εξψηεζε θχξηε. Θχξηε Ρζάθσλα, ζαο αθνχκε.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κεηά ηελ απνρψξεζε κνπ ηελ πξνρζεζηλή απφ ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο, είρακε θαηαιήμεη φηη ζπλερίδεηαη θαη ε άιιε εθ 

παξαιιήινπ γηα ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ πεξίπησζε θαη κφλν, γηα ηελ 

πεξίπησζε θαη κφλν .. θάηη άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα .. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νπσο είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, ε εηζήγεζε ήηαλε ζαθήο πηζηεχσ.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ζ εηζήγεζε είλαη ρσξίο ην δεχηεξν ζθέινο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, ρσξίο ην δεχηεξν, λαη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δπραξηζηψ. Δγψ ηελ εηζήγεζε απηή ρσξίο ην δεχηεξν ζθέινο δελ 

ηελ ςεθίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 91/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 3ο 

 

Θαθοπιζμόρ ειδικοηήηυν πποζυπικού με ζσέζη επγαζίαρ Ηδιυηικού 

Γικαίος Νπιζμένος Σπόνος, μη ανηαποδοηικού σαπακηήπα. 

      

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε, 

πξνρσξήζηε ζηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο.  
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Κε ηελ αξηζκ. 31/2001 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

εγθξίζεθε ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Νξηζκέλνπ Σξφλνπ κε ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: 5 ππαιιήισλ εηδηθφηεηαο ΓΔ 

Γηνηθεηηθνχ κε 8κελε ζχκβαζε, 5 εξγαηψλ θήπσλ κε 8κελε ζχκβαζε, 6 

λαπαγνζσζηψλ κε 3κελε ζχκβαζε, 4 εξγαηψλ θαζαξηζκνχ αθηψλ, 2 εξγαηψλ 

ππξνπξνζηαζίαο, 5 εξγαηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: 2 ππαιιήισλ ΞΔ πνιηηηθψλ κεραληθψλ, 9 εξγαηψλ γεληθψλ 

θαζεθφλησλ, ελφο ρεηξηζηή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 3 ρεηξηζηψλ 

κεραλεκάησλ έξγνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεηαη ε εηζεγήηξηα θ.Ζιηάζθν. Ξαξαθαιψ. Νρη 

δηαιφγνπο, παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: 3 βξεθνλεπηαθψλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, έρνπκε ζέκα. Γίλεηαη εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Ρψξα ζα αλνίμνπκε θνπβέληα;  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ην ππ' αξηζκ. 

23208/16.5.2011 έγγξαθν ηνπ, καο γλσζηνπνηήζε φηη εγθξίζεθε ε 

απαζρφιεζε 20 αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Κε βάζε ην 

αλσηέξ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαιείηαη λα θαζνξίζεη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο είλαη πξνζεθηηθνί νη ζπλάδειθνη ζηελ εηζήγεζε, λα 

θαηαιάβνπκε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ζ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ είλαη, λα πξνθεξπρζνχλ ζέζεηο γηα 3 

ππαιιήινπο εηδηθφηεηαο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ, 4 λαπαγνζψζηεο, 6 εξγάηεο γεληθψλ 

θαζεθφλησλ, 3 ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγσλ, 3 βνεζνπο βξεθνλεπηαθφκνπο 

θαη κηα ΡΔ βνεζφ βξεθνλεπηνθφκσλ. Απηέο είλαη κε 11κελεο ζπκβάζεηο, φπσο 
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πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε ζηελ εηζήγεζε;  

ΙΗΡΠΑΠ: Δξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα ξσηήζσ αλ έγηλε παξάζηαζε λα δηεθδηθήζνπκε 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο, ιέγνληαο φηη είκαζηε ν κεγαιχηεξνο "Θαιιηθξαηηθφο" 

Γήκνο, ν πην δχζθνινο, λα αηηηνινγήζνπκε δειαδή φηη ρξεηαδφκαζηαλ θαη 

άιινπο αλζξψπνπο, εηδηθά ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο. Γειαδή ρξεηαδφκαζηαλ 

θαη άιινπο αλζξψπνπο. Δίλαη ην κφλν ζίγνπξν φηη ηνπο ρξεηαδφκαζηαλ θαη ήηαλ 

απαξαίηεην. Θέισ λα ξσηήζσ, έγηλε παξάζηαζε απφ ηνλ .. πξνζσπηθά απφ 

θάπνηνλ Αληηδήκαξρν, απφ ηνλ θ.Γήκαξρν; Απηφ ζέισ λα ξσηήζσ κφλν αλ 

έγηλε παξάζηαζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ παξαηήξεζε ζαο. Θαζεκεξηλή πίεζε 

πξνο ην πνπξγείν γηαηί ρξεηαδφκαζηε άηνκα, θαζεκεξηλή πίεζε απφ παληνχ, 

απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Θαιάκνπ πνπ πήγε πξνζσπηθά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Γελ μέξσ πνπ πήγε. Ξήγε κηα κέξα, κνπ είπε φηη ζα πάσ 

ζην πνπξγείν λα πηέζσ. Κέρξη .. Ξεγαίλεηε, ειέγμηε ην ζην πνπξγείν ξε 

παηδηά αλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ, δελ κπαίλνπκε ζε δηάινγν ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηάινγν, θνπβεληνιφη ζα θάλνπκε; Πνπ ιέσ, θαζεκεξηλά. Ν 

Θαλειιφπνπινο θαζεκεξηλά πηέζεηο ζηε Γ/λζε Ξξνζσπηθνχ .. Ινηπφλ.. Νρη, 

γηαηί; Δίλαη Γ/ληεο. Γε ζα ηνλ βάινπκε λα θάλεη δνπιεηά;   
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρέινο πάλησλ. Ξηέδνπκε θαη ζα ζπλερίζνπκε φκσο θ.Ιίηζα, γηαηί 

ηνπο ρξεηαδφκαζηε ηνπο ππφινηπνπο. Θα ζπλερίζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζέιεηε ..; Νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπαλέξρνκαη θ.Ξξφεδξε ζην ζέκα πνπ έζεζα θαη ζηελ 

αλαθνίλσζε κνπ θαη είπα φηη ηα αηηήκαηα ηνπ Γήκνπ δπζηπρψο δελ 

ππνζηεξίδνληαη. Αλ είρε ππνζηεξηρηεί απηή ε πξφηαζε, απνθιείεηαη, 

απνθιείεηαη ε ζπλελσζε 13 ρσξηψλ, 9 πξψελ ΝΡΑ, απφ 52 άηνκα πνπ είρακε 

δεηήζεη λα καο δψζνπλε 20. Απηή είλαη ε εληχπσζε κνπ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Ν θ.Σαζηψηεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καο ρξεψλεηε, καο ρξεψλεηε .. ζε καο; Βάδεηε ην ΓΛΡ, ηε 

κείσζε ησλ απηψλ ζε καο; Αθνχ έρνπκε αξξσζηήζεη γη' απηφλ ην ιφγν εκείο, 

λα πάξνπκε ππαιιήινπο. Ζ αξξψζηηα καο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απφ αχξην λα ζηέιλεηε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηελ 

θαζαξίζηξηα ηνπ Γήκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν κεγάιν καο πξφβιεκα. Γελ ππάξρεη .. Ρν δεχηεξν απέρεη 

πνιχ απ' απηφ πνπ ιέηε, λα είρακε πξνζσπηθφ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο ξψηεζε ν θ.Ιίηζαο κε πνηνλ κηιήζαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλέξρεζηε. Κελ επαλέξρεζηε θχξηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξείηε .. 

(ηαπηξφρνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, θιείζαηε ηελ νκηιία ζαο. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ην ιφγν πνπ θαηαςεθίζακε ηελ αξρηθή απφθαζε ηνπ 
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Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα κφληκε, δεηάκε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά ζηηο 

πξνζιήςεηο, γη' απηφλ ην ιφγν θαηαςεθίδνπκε θαη απηήλ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εκείο δελ είκαζηε, δελ είκαη θαηά ην λα πξνζιεθζνχλε 

άλζξσπνη λα δνπιέςνπλ, αιιά είκαζηε θαηά ηεο ζχκβαζεο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ, 

γηαηί δεκηνπξγνχκε πάιη κηα λέα ζηξαηηά ζπκβαζηνχρσλ. Δίκαζηε ππέξ ηεο 

άπνςεο κφληκε εξγαζία γηα θάιπςε αλαγθψλ πνπ έρεη αλάγθε ν Γήκνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηςεθία εγθξίλεη; Δγθξίλεη. Γελ εγθξίλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη νκφθσλα. Γελ είλαη νκφθσλα. Δηζη; Ν θ.Σαζηψηεο θαη ε 

θα Πηεξγίνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Γε 

κηιάεη .. Θχξηε Εαθείξε, θ.Εαθείξε ..  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, έρεηε θάλεη ην ΞΑΠΝΘ ζπλαίηεξν ζηε Γηνίθεζε 

ηνπ .. ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο παξαηάμεηο εδψ κέζα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξείηε ην κνπ. Αλ έρεηε θάλεη ην ΞΑΠΝΘ ζπλαίηεξν ζηε Γηνίθεζε.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δρεηε ράζεη επεηζφδηα θ.Σαζηψηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δρεηε ράζεη επεηζφδηα θ.Σαζηψηε. 

(αξ. απνθ. 92/2011) 
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 ΘΔΚΑ 4ο 

 

Σοπήγηζη επιδόμαηορ ζηοςρ ςπαλλήλοςρ ηος Γήμος Υπυπού πος 

απαζσολήθηκαν ηο έηορ 2010 για ηην εξςπηπέηηζη ςπηκόυν ηπίηυν 

συπών. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε, 

πξνρσξήζηε ζηελ αλάγλσζε ηεο εηζεγήζεσο. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Πχκθσλα κε ηελ Θνηλή πνπξγηθή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρη λα θάλσ; Αθνπ δελ θάλνπλ εζπρία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Βξνχβα. Θχξηε Βξνχβα. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ, νη 

ππάιιεινη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη ηεο ζπκπνιίηεπζεο, έηζη βνεζάκε ην έξγν; 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νη ππάιιεινη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Σαζηψηε. Θα ζηαηακήζεηε ην δηάινγν επηηέινπο; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, ηνπο έρεηε θάλεη ζπλνκηιεηέο θαη ζπλδηνηθνχλε 

ην Ξξνεδξείν; Ξείηε κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε, κπνξείηε λα βγείηε έμσ λα θάλεηε ηέηνηεο θνπβέληεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ, δελ θαηάιαβα δειαδή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη δελ θαηαιάβαηε; Νηη δελ πξέπεη λα ζπλνκηιείηε κε .. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηιάσ, κηιάσ θαη επαλεηιεκκέλα πεηάγεηαη. Ν θχξηνο πεηάγεηαη 

απέλαληη, ν θ.Εαθείξεο, επαλεηιεκκέλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζε ψξα κηινχζαηε δε ζαο δηέθνςε, νχηε πεηάρηεθε θαλείο. 

Ξαξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Καλαβέιε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νη ππάιιεινη ησλ ΝΡΑ πνπ αζρνινχληαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάιη ηα ίδηα. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: .. κε ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ, δηθαηνχληαη λα παίξλνπλ θάπνην επίδνκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θεκπεζίδε, ζηακαηήζηε ην δηάινγν. Παο παξαθαιψ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νη ππάιιεινη πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηηο πξψελ Θνηλφηεηεο είλαη, 

Ξαπαθσλζηαληίλνπ Ξαλαγηψηεο απφ ηνλ Απιψλα, Θσζηνχιαο Ιάκπξνο απφ ηνλ 

Απιψλα, Κπαιφθαο Θσλ/λνο απφ ηε Καιαθάζα, Καληφπνπινο Πππξίδσλ απφ 

ηηο Αθίδλεο, Ξαπαδεκεηξίνπ Ξαλαγηψηεο απφ ηνλ Θάιακν, Δπζπκνπνχινπ 

Ακαιία απφ ην Ππθάκελν, Ιαδάξνπ Θσλ/λνο απφ ην Θαπαλδξίηη, Ξαπατσάλλνπ 

.. απφ ην Ξνιπδέλδξη, Κίρα Ξαλαγηψηα απφ ην Καξθφπνπιν θαη Φαθνχηε 

Βαζηιηθή απφ ην Γήκν Υξσπίσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα πάξνπλ 

νη ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη ην επίδνκα απηφ; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 93/2011) 
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ΘΔΚΑ 5ο 

 

Θαθοπιζμόρ θέζευν ππακηικήρ άζκηζηρ ζποςδαζηών Ρ.Δ.Η. ζηο Γήμο 

Υπυπού. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 4ν. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Πχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε πνπ έρεηε πάξεη νη πεξηζζφηεξνη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, φπσο μέξεηε βάζεη λνκνζεζίαο ηζρχεη φηη νη Γήκνη 

κπνξνχλ λα αλνίγνπλ θάπνηεο ζέζεηο γηα λα κπνξνχλε λα θάλνπλ πξαθηηθή 

άζθεζε νη ζπνπδαζηέο ησλ Ρ.Δ.Η., πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ην πηπρίν ηνπο. Γηα 

ην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νρη, γεληθά κπνξνχλε. Θαη ην Ρ.Δ.Η. Θαιακάηαο πνπ έρεη Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, αιιά κπνξνχλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζπγθεθξηκέλν Ρ.Δ.Η. .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δκείο δελ θαζνξίδνπκε ηηο ζέζεηο, αλνίγνπκε ηηο ζέζεηο θαη κεηά 

φηαλ απηφ ζα γίλεη ΦΔΘ, ζα ζηείινπκε, ζα ελεκεξσζνχλ ηα ΦΔΘ θαη ζα καο 

ζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο γηα ηη νη ζπνπδαζηέο κπνξνχκε λα απαζρνιήζνπκε. 

Απηφ ζα ηζρχεη θαη γηα ηνλ επφκελν ρξφλν θαη βέβαηα .. αλ έρνπκε θαη άιιεο, 

πάλσ απφ 10 ζέζεηο, ην Γεκνηηθφ  

Ππκβνχιην λα ηξνπνπνηείζεη ηελ απφθαζε απηή, ηνπ ρξφλνπ. Ξάλησο γηα 

θέηνο, 10 ζέζεηο, κέρξη λα γίλεη ΦΔΘ θαη λα κέρξη λα καο ζηείινπλε.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νρη, γηα νπνηδήπνηε Ρ.Δ.Η. κπνξεί λα είλαη. Πηνλ πξνυπνινγηζκν 
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έρεη 20.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νρη, δελ νξίδνληαη εηδηθφηεηεο ηψξα. Νρη. Κπνξνχλ θαη 

ινγηζηηθήο λα πάξεηο, φ,ηη έρεη ζρέζε δειαδή κε αληηθείκελν ηνπ Γήκνπ, 

κπνξνχλ λα έξζνπλ .. Λαη. Θέιεηε λα πξνηείλνπκε 20; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Υξαία, σξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνηείλνληαη 20 ζέζεηο ινηπφλ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: 20 ζέζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. Ξαξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ ζα ζαο δηαβάζσ κηα αλαθνίλσζε πνπ βγήθε απφ ην Ρ.Δ.Η. 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο, απφ ην γξαθείν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξείο Γεκήηξε λα ην θάλεηο. Ξξνεγνχληαη, κε ηα κφξηα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Ιέεη ινηπνλ απηή ε 

αλαθνίλσζε, είλαη ην Κάξηε ηνπ 2010, απφ ην Ρ.Δ.Η. Γπηηθήο Καθεδνλίαο γηα 

ην ίδην ζέκα. Ξξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ, γεληθή πξφβα πξηλ ηελ έληαμε ζηελ 

παξαγσγή. Αξα θαη θηελή ιχζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Νζεο επηρεηξήζεηο, 

ππεξεζίεο θαη ΝΡΑ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ελδηαθέξνληαη λα θαιχςνπλ ηηο πξνζσξηλέο ηνπο αλάγθεο κε ηε θηελή ιχζε 

ησλ πξαθηθά αζθνχκελσλ θνηηεηψλ ή θαη λα πξνζιάβνπλ πηπρηνχρνπο 

ηερλνιφγνπο, ηφηε δελ έρνπλ παξά λα απεπζπλζνχλ ζηα Ρ.Δ.Η. Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο. Λνκίδσ φηη απηφ ην ιέεη φια, ην ηη ζρέζεηο ζα δηέπνπλε ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε απηψλ ησλ παηδηψλ, πνπ ζα είλαη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ, 

300 επξψ, 400 επξψ θαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ κε κηζή 
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αζθάιηζε, κηζφ κεξνθάκαην. Δκείο δηεθδηθνχκε γηα ηηο πξνζιήςεηο απηέο 

πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ηα νπνία λα 

θαιχπηνπλε φιεο ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη καδί θαη ηνπο 

πξαθηηθάξηνπο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ εγθξίλεηε ηελ .. ; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Φπζηθά θαη φρη. Θαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε, ηελ.... 

20 ζέζεηο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ ησλ Ρ.Δ.Η. 

(αξ. απνθ. 94/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 6ο 

 

Πςγκπόηηζη επιηποπήρ διενέπγειαρ δημοππαζιών για μίζθυζη και 

εμίζθυζη ακινήηυν από ηο Γήμο. 

  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 5ν ζέκα. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δρνληαο ππ' φςηλ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 192 θαη 194, ηνπ 

Λφκνπ 3433/2006, ζηα νπνία αλαθέξεηαη φηη ε κίζζσζε, θαζψο θαη ε 

εθκίζζσζε αθηλήησλ απφ ηνπο Γήκνπο γίλεηαη κε δεκνπξαζία, 2) ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ξ.Γ. 270/1981 πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 1 ηνπ σο άλσ Ξ.Γ. 

αλαθέξεηαη φηη νη δεκνπξαζίεο γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ, δηεμάγνληαη απφ επηηξνπή απνηεινχκελνη ησλ κελ 
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Γήκσλ απφ ην Γήκαξρν σο Ξξφεδξν θαη απφ δχν Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, ησλ 

δε Θνηλνηήησλ απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη δχν Θνηλνηηθνχο Ππκβνχινπο. Ν νξηζκφο 

ησλ Ππκβνχισλ ησλ επηηξνπψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κεηά ησλ 

αλαπιεξσηψλ ηνπο, ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθίνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εηζεγνχκαζηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα νξίζεη 

δχν Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη καδί κε ην 

Γήκαξρν ζα απνηειέζνπλ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ γηα κίζζσζε 

θαη εθκίζζσζε αθηλήησλ απφ ην Γήκν. Δπίζεο, πξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

λα νξίζεη θαη δχν κεραληθνχο νη νπνίνη ζα γλσκνδνηνχλ θαηά πεξίπησζε εάλ 

ππάξρεη λα εθκηζζσζεί θάπνην θηήξην, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θηεξίνπ, 

φηαλ πξφθεηηαη λα κηζζψζνπκε θάπνην θηήξην. Ζ πξφηαζε ηψξα ηνπ .. Ινηπφλ, 

ν Γήκαξρνο σο Ξξφεδξνο θαη νη δχν Γεκνηηθνί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ν θ.Ξέππαο, έρεη πξνηαζεί, ν θ.Βαζηιάθνο. 

Αλαπιεξσκαηηθνί, αλαπιεξσηέο κάιινλ, ν θ.Ρζεθξεδήο θαη ν θ.Πσηήξρνο. Θαη 

απφ ηνπο κεραληθνχο ..  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, νξίδεηαη ν θ.Ξέππαο, ν θ.Βαζηιάθνο, κε αλαπιεξσηέο ηνλ 

θ.Ρζεθξεδή θαη ηνλ θ.Πσηήξρν θαη απφ κεραληθνχο ηνπ Γήκνπ, ν θ.Θαξίλνο, κε 

αλαπιεξψηξηα ηελ θα Ξαπαζαλαζίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε δεηήζεη ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θα ην ςεθίζσ θ.Ξξφεδξε, αιιά θηλδπλεχσ λα ςεθίζσ 

πνιπζεζήηε Ξξφεδξν. Θχξηε Γήκαξρε, δε ζα δψζεηε θακηά ζέζε θαη ζε 

θαλέλαλ άιιν Πχκβνπιν; Δίλαη εδψ πέξα, δφμα ην Θεφ, ηφζα .. ηφζνη θαινί 

άλζξσπνη. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, εγψ δε ζέισ λα δσ. Κπνξψ λα έξζσ ζηε ζέζε ζαο, 
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αιιά εδψ έρεηε ηφζα ιακπξά ζηειέρε. Ξξφεδξνο, Ξξφεδξνο, Ξξφεδξνο. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ρζάθσλαο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρψξα θ.Ξξφεδξε είλαη ε αηπρία ηεο πέκπηεο ζέζεσο, πνπ ιέγακε 

πξνεγνπκέλσο. Αλ δελ ην έιεγε ν Βαζίιεο, ζα ην έιεγα εγψ.  

Γήκαξρε, Γήκαξρε, ζην είπα θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν πξνβιέπεη ν Λφκνο, δελ ην δήηεζε ν Γήκαξρνο.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη αιιά έρεηο θαη αξκνδηφηεηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν πξνβιέπεη ην Ξ.Γ. 270/1981. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δρεηο θαη άιιε αξκνδηφηεηα, ηεο δπλαηφηεηαο λα εθρσξείο 

αξκνδηφηεηεο. Αξκνδηφηεηα ζνπ είλαη αιιά ερεηο ηε δπλαηφηεηα λα εθρσξείο 

αξκνδηφηεηα.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ζίγνπξν Αλδξέα φηη κπνξψ λα ηε δψζσ. Καθάξη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίδεηαη, νξίδεηαη απφ ην Ξ.Γ. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα επηηξνπέο πνπ δε ζπκκεηέρνπκε εκείο, δελ έρνπκε θακία 

εκπηζηνζχλε ην ηη κέιιεη γελέζζαη απφ εδψ θαη πέξα. Γε ζπκκεηέρνπκε θαη 

θαηαςεθίδνπκε. Γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν. Απηφ πνπ ιέσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 95/2011) 
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 ΘΔΚΑ 7ο 

 

Ρποποποίηζη ηεσνικού ππογπάμμαηορ έηοςρ 2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 6ν ζέκα. Θχξηε Θαξίλν, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα εγγξαθή 4 κειεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα σξηκάζνπλ 

θάπνηα έξγα γηα κέηξα ηνπ ΔΠΞΑ πνπ ζα αλνίμνπλ ζην επφκελν δηάζηεκα θαη ε 

κειέηε δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο λέσλ ρψξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε .. ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ. Απηή είλαη ε πξψηε κειέηε, φπνπ ν πξνυπνινγηζκφο είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νη άιιεο 4 είλαη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, ελεκέξσζε ππνβάζξνπ 

ηνπ νηθηζκνχ Καξθφπνπινπ - Υξσπνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

απνρέηεπεο νκβξίσλ, φπνπ ε ακνηβή ηεο είλαη καδί κε ην ΦΞΑ 11.685 επξψ θαη 

ε κειέηε δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ νηθηζκνχ Καξθφπνπινπ - Υξσπνχ ε 

νπνηα είλαη 12.300 επξψ. Δπίζεο, κειέηε δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ .. 

Υξσπνχ, κε ακνηβή κειέηεο 12.915 επξψ θαη κειέηε εμσηεξηθψλ πδξαγσγίσλ 

ζηηο ζέζεηο Απινηφπη θαη Οίδεο, κε πξνυπνινγηζκφ 11.070 επξψ κε ην ΦΞΑ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Γ/ληε, ηνλ θ.Θαξίλν, αλ ην 2 θαη ην 3 

ζπληεινχλ θαηάηκεζε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη είπαηε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δπεηδή αθνξά ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ελεκέξσζεο ππνβάζξνπ, 

πνπ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή δνπιεηά απφ ηελ κειέηε χδξεπζεο πνπ ζα 

εθπνλεζεί θαη επεηδή έρεη, ππάξρεη θαη θάπνηα λνκνινγία γη' απηφ, δελ είκαη 
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πξφρεηξνο, δελ απνηειεί θαηάηκεζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γ/ληα, μέξεηε γηαηί ην ιέσ; Γηαηί είλαη αθξηβψο γηα ην ίδην 

αληηθείκελν. Δίλαη γηα ηελ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρσ κηα επηθχιαμε κήπσο είλαη θαηάηκεζε. Θαη ήζεια λα ζαο 

ξσηήζσ θαηη άιιν, ε κειέηε εμσηεξηθσλ πδξαγσγείσλ, ηη αθξηβψο 

ζπκπεξηιακβάλεη; Ρη ζεκαίλεη απηφ; Θαηαζθεπή δεμακελψλ; Ρη είλαη απηφ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη θαη δεμακελψλ θαη θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, ππνζέησ. Ρα 

εμσηεξηθά δίθηπα έρνπλε δεμακελέο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη. Δδψ ιέεη, κειέηε εμσηεξηθψλ πδξαγσγείσλ θαη επεηδή 

πξψηε θνξά ην ζπλαληψ, ήζεια λα ξσηήζσ ηη είλαη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη .. Ρα πδξαγσγεία είλαη δεμακελέο θαη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί. Γη' 

απηφ θαη ιέεη εμσηεξηθψλ πδξαγσγείσλ. Δλλνεί ζηνλ ηίηιν, ην εμσηεξηθφ 

δίθηπν, δειαδή ηνπο θεληξηθνχο αγσγνχο πνπ νδεγνχλ πξνο ηηο δεμακελέο θαη 

απάγνπλ απφ ηηο δεμακελέο, καδί κε θάπνηα επηζθεπή ησλ δεμακελψλ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηζθεπή ή λέεο δεμακελέο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λέεο φρη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δπηζθεπή. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηζθεπή ινηπφλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπκε λέεο δεμακελέο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αληηθαηάζηαζε θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ. Απηφ πεξηέρεη απηή ε 

κειέηε. Δπηζθεπή δεμακελψλ θαη αληηθαηάζηαζε θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηζθεπή δεμακελψλ θαη αληηθαηάζηαζε αγσγψλ. Δλσ ηα άιια.. Γηαηί 

είπαηε φηη είλαη γηα έξγα ηα νπνία ζέιεηε λα ηα ζπκπεξηιάβεηε ζε θάπνην 
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πξφγξακκα. Δίλαη επηιέμηκν ην ζπγθεθξηκέλν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα αλνίμνπλε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, άιιν ιέσ. Αλ είλαη επηιέμηκν λα θάλεηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο ζε κηα παιηά δεμακελή .. ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη, είλαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη επηιέμηκν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Αξκπξηψηεο. Sorry θ.Ρζάθσλα. Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κεξηθά είπε ν θ.Ιίηζαο, ηηο δχν εξσηήζεηο πνπ ήζεια λα θάλσ, 

αιιά ζα θάλσ έλα πνιηηηθφ ζρφιην. Απηά πξηλ απφ 1 κήλα πνπ πεξάζακε 

ηερληθφ δειηίν, ην ηερληθφ πξφγξακκα, δελ ηα μέξακε φηη είρακε απηά ηα 

πξνβιήκαηα;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Α ζπγλψκε, είλαη ζέκα αξξψζηηαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππγλψκε Ξξφεδξε, λα απαληήζσ; Γελ είλαη κφλν απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππλερψο καζαίλνπκε γηα ηη κέηξα ζα αλνίμνπλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππλερψο καζαίλνπκε θαη δελ έρνπλ αλνίμεη αθφκα ηα κέηξα θαη 

ζπλερψο, φπσο μέξεηε, ε Ξεξηθέξεηα επεηδή ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζπλερσο καζαίλνπκε γηα λέα έξγα. Γειαδή, εηνηκάδνπκε, 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

144 

σξηκάδνπκε θαθέινπο γηα λα θαηαζέζνπκε πνιιά θαη ζηγά ζηγά ζα έξρνληαη θαη 

ζα έξζνπλ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, δελ είλαη. Απηφ αλ ζα .. ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη ζηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζα ζαο ην πνχλε. Ππλερψο καζαίλνπκε γηα λέα κέηξα πνπ 

ζα αλνίμνπλε θαη ζέινπκε λα εηνηκάζνπκε θαθέινπο. Ρν είρακε πεη θαη ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, φπσο γλσξίδεηε, νη ζρεζεηο κνπ κε 

ηνλ πξνεγνχκελν Ξξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο Καξθνπνχινπ Υξσπνχ δελ είλαη θαη 

ηφζν θαιέο, θηιηθέο. Νκσο, φκσο .. Λα νινθιεξψζσ. Νκσο, νη πιεξνθνξίεο 

κνπ ιέλε, πιεξνθνξίεο είλαη, θαη ζα ήζεια λα ην δηεπθξηλίζεηε, λα θαιέζεηε 

ηνλ θ.Δπζηαζίνπ λα ηνλ ξσηήζεηε, δηαηίλεηαη φηη ππάξρνπλ έηνηκεο κειέηεο 

απφ ηελ ΡΗΓΘ γηα ην έξγν πνπ πεξλάκε ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Γελ έρσ θακία 

αληίξξεζε λα πεξάζεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Δάλ φκσο ππάξρνπλ έηνηκεο 

κειέηεο, κε κηα κηθξή ηξνπνπνίεζε ησλ ηηκψλ, ζα γιηηψζνπκε ηηο κειέηεο θαη 

ηα ρξήκαηα. Γελ μεξσ αλ είλαη αιήζεηα. Δίπα, είλαη πιεξνθνξία. Λνκίδσ φηη 

κπνξείηε λα ηνλ ξσηήζεηε. Δάλ ππάξρνπλ, θαιφ ζα είλαη λα απνθχγνπκε 

κειέηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλε γίλεη .. πξνυπάξρνπλ. Γελ ην γλσξίδσ. Απιά, 

θάληε κηα εξσηεζε, ξσηήζηε ηνλ, απιά είλαη ηα ζέκαηα, αλ ππάξρνπλ, λα 

γιηηψζνπκε κειέηεο. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεζκεπφκαζηε λα θσλάμνπκε ηνλ θ.Δπζηαζίνπ, ηνλ Ξξφεδξν, 

νπσζδήπνηε φ,ηη έρεη λα καο ην δψζεη. Γελ ην ζπδεηάκε απηφ. Αλ δελ έρεη 

γίλεη, θαληάδνκαη ζα έρεη γίλεη 100% απφ ηηο πεξεζίεο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο .. Γήκαξρε, φρη κφλν απηφ, ζηηο απνγξαθέο, ζηελ 

απνγξαθή πνπ θάλακε θαη θαηεβάζακε θάησ ηνπο θαθέινπο κε ηα 
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ζπλερηδφκελα έξγα, δεηήζακε λα θαηεβνχλ θάησ θαη φπνηεο κειέηεο 

ππάξρνπλε, έζησ θαη αλ είλαη απηέο ζηε θάζε ηεο εθπφλεζεο ή ηειεησκέλεο 

κειέηεο. Αλ ππάξρεη, αλ ππάξρεη κειέηε, ν θ.Δπζηαζίνπ, εκείο ζα ηνλ 

θαιέζνπκε θαη ην ζπδεηήζακε θαη πξνρζέο, έηζη; Ρν είπακε θαη θαη' ηδίαλ, φηη 

αλ ππάξρεη κειέηε, ζα ηνλ ελνριήζνπκε. Νχησο ή άιισο ζήκεξα δελ θάλνπκε 

ηηπνηα, θάλνπκε ηξνπνπνίεζε. Κέρξη λα γίλεη ε πίζησζε, λα εγθξηζεί ε 

πίζησζε, λα αλαηεζεί, ζέινπκε αθφκα 1 κήλα. Αχξην θαη κεζαχξην κπνξνχκε 

λα ηνλ ελεκεξψζνπκε θαη άκα έρεη θάηη, λα καο ην θέξεη. Γελ έρνπκε θαλέλα 

πξφβιεκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη αληίξξεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο; Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 2 θαη ην 3 δελ .. θαηάηκεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ θαηαςεθίζακε ην ηερληθφ 

πξφγξακκα ζην ζχλνιν ηνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρν ίδην κε ηνλ θ.Ιίηζα. Δάλ έρεη δίθην ν θ.Θαξίλνο, πνπ δελ ην 

ακθηζβεηψ, απιψο επεηδή ιέεη φηη δελ ην ζπκάκαη αθξηβψο απφςε, λαη ζε φια, 

κε επηθχιαμε αλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν ζέκα ηεο θαηάηκεζεο είλαη γηα καο έλα ζέκα. Λα ην 

δηεπθξηλίζνπκε. Γειαδή, λαη, ςεθίδνπκε αιιά άκα είλαη θαηάηκεζε δελ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γφζεθε ε απάληεζε. Ρν Ππκβνχιην θαηά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. (αξ. απνθ. 96/2011) 
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 ΘΔΚΑ 8ο 

 

Δγκπιζη 1ηρ Αναμόπθυζηρ Ξποϋπολογιζμού έηοςρ 2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπαλαιακβάλσ, ην 7ν, γηαηί 

ηα αλαθνηλψλσ ηα ζέκαηα φπσο αθξηβψο είλαη ζηελ πξφζθιεζε, γηαηί ππάξρεη 

πξφβιεκα κε ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ πξαθηηθψλ. Θχξηε Σξήζηνπ, θάληε 

ηελ εηζήγεζε ζαο παξαθαιψ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Δπεηδή έρνπλ πξνθχςεη επείγνπζεο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ 

πξνβιεθζεί ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 

παξίζηαηαη αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

απηψλ. Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα πξνεγεζεί ε κεηαθνξά 

πηζηψζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο αξηζκ. ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ζηνπο νπνίνπο απηέο είλαη εγγεγξακκέλεο ζην απνζεκαηηθφ 

θεθάιαην ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά απφ ην 

απνζεκαηηθφ θεθάιαην ηνπ Γεκνηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

θαηλνχξγησλ πηζηψζεσλ ή  ελδπλάκσζε ησλ πθηζηάκελσλ πηζηψζεσλ. Ζ 

εηζήγεζε έρεη δνζεί ηνπ . Ξξνυπνινγηζκνχ, ηεο αλακφξθσζεο θιπ., αλ ζέιεηε 

λα δηαβάζσ αλαιπηηθά κηα κηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρν δηαβάδσ, λαη. Δρεη γίλεη κφλν κηα πξνζζήθε ζηελ αχμεζε ησλ 

θσδηθψλ εμφδσλ. Θαηά ηα ινηπά είλαη ην ίδην. Ινηπφλ, μεθηλάσ ηελ αλάγλσζε. 

Κείσζε εμφδσλ, θσδ. αξηζκ. 1066430000 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε 

.. Νξίζηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΣΟΖΠΡΝ: Δρεη δνζεί ε εηζήγεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο θ.Νηθνλφκνπ, νθείιαηε λα ηελ 

έρεηε ηελ εηζήγεζε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ην Γήκν. Ζ θα Βαξλάβα έρεη έξζεη ζην Γήκν, πήξε ηηο 

εηζεγήζεηο. Ρψξα εληάμεη, θαηαιαβαίλνπκε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ζαο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Απιά ζαο επηζεκαίλσ φηη έρεη γίλεη κηα πξνζζήθε, ζα ζαο πσ 

ακέζσο, θαη αθνξά ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιάκνπ. Δίλαη .. Ινηπφλ, είλαη ζηνλ 

θσδ. 2062770004 Θαζαξηζκφο Θνηλφρξεζησλ Σψξσλ ηνπ 2010. Δίλαη έλα πνζφ 

31.488, είλαη ζπλερηδφκελν έξγν ηνπ Θαιάκνπ πνπ δε ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε εηζήγεζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Δλλνείηαη φηη κεηψλεηαη ην απνζεκαηηθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνπ ιέηε γηα ηνλ Θάιακν, ζέισ λα ζαο ζπκίζσ 

φηη φηαλ ςεθίδακε ηερληθφ πξφγξακκα, είρακε βάιεη φξν, φηη δελ ην ςεθίδνπκε 

αλ κπεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, γηα θαζαξηζκνχο ζηνλ Θάιακν. Ινηπφλ, έλα 

απηφ.  

ΣΟΖΠΡΝ: Ππγλψκε θ.Ιίηζα, είλαη ζπλερηδφκελν ην έξγν απηφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Απφ πνπ είλαη ζπλερηδφκελν;  

ΣΟΖΠΡΝ: Απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απφ ηνλ θ.Ιίηζα; 

ΣΟΖΠΡΝ: Απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε έρεη κείλεη απιήξσην θαη 
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ζπγθεθξηκέλα λα ζαο αλαθέξσ, είλαη 2 ηηκνιφγηα ηνπ Ππχξνπ ηνπ Ιαδά θαη ηνπ 

Γηάλλε ηνπ Θαλάθε ηα νπνία νη άλζξσπνη έρνπλ θάλεη πξνζθπγή δηθαζηηθή, 

είραλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ κε ην Γήκν, δελ ηα ελέθξηλε ν Δπίηξνπνο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ΞΝΔ δειαδή; 

ΣΟΖΠΡΝ: ΞΝΔ είλαη, λαη. Δπεηδή ην μέξσ ην ζέκα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη γηαηί ην βάδεηε εδψ; Ππγλψκε θαη γηαηί θάλαηε ηξνπνπνίεζε 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο; 

ΣΟΖΠΡΝ: Θάλακε γηαηί έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πην ηερληθφ πξφγξακκα ζαλ ΞΝΔ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Πηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ζαλ ΞΝΔ. Δίλαη ζπλερηδφκελν έξγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. ..  

ΣΟΖΠΡΝ: Φαίλεηαη ηψξα ζαλ ζπλερηδφκελν. Δθφζνλ έξρεηαη ζηελ θαηλνχξγηα 

ρξήζε θαη ην ζπκπεξηιακβάλνπκε, είλαη ζπλερηδφκελν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεη νινθιεξσζεί ην έξγν. Δρεη ηειεηψζεη. 

ΣΟΖΠΡΝ: Δρεη νινθιεξσζεί, δελ έρεη εμνθιεζεί. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεη θαλνληθά παξαιεθζεί απφ ηνπο Ππκβνχινπο, ηα πάληα.  

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη, φια. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Δπραξηζηψ πνιχ. Λα ξσηήζσ εγψ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ 

έρσ; Νη δηαξξπζκίζεηο ζην 306261, νη δηαξξπζκίζεηο, ζπληεξήζεηο ρψξσλ 

δεκνηηθνπ θηηξίνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Κηιάκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ην θηίξην εδψ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Γηα φιν ην θηίξην ηνπ δεκνηηθνχ .. ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ην θηίξην 

απηφ εδψ ην πθηζηάκελν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΣΟΖΠΡΝ: Δληάμεη, αλ ρξεηαζηεί θαη γηα άιια, ζα γίλεη έλαο δηαγσληζκφο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ζήκεξα, ζε έλα άιιν ζέκα έρνπκε 

θχξηε Θαξίλν, έρνπκε κηα έγθξηζε γη' απηφ ην έξγν θαη έρεη κηα δηαθνξά ζηελ 

ηηκή. Γειαδή είδακε φηη ελψ βιέπνπκε ηα ίδηα πνζά ζηα πάληα, βιέπνπκε εδψ 

κηα δηαθνξά. Ρν έξγν πνπ έρεηε γηα ην δεκνηηθφ θηίξην, πφζν είλαη ην πνζφ;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεη θηηαρηεί αθφκε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, δηφηη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ έρεη κφλν 1.000 επξψ πίζησζε θαη 

δελ κπνξνχζακε λα πξνρσξήζνπκε ζηε .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη, φρη, ζπγλψκε, ζην ηερληθφ πξφγξακκα είλαη 72.000, ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ έρνπλε εληαρζεί 30, γηαηί δελ είρακε πεξηζψξηα άιια θαη ηψξα 

ζπκπιεξψλνπκε ην ππνινηπφκελν πνζφ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε κειέηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαια, ζα ην δνχκε ζηε κειέηε. Λα ξσηήζσ θάηη άιιν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ ππάξρνπλ δηάθνξα αηηήκαηα γηα δηαξξπζκίζεηο, επεκβάζεηο 

ζε δηάθνξα Θνηλνηηθά θαη Γεκνηηθά θηίξηα θαη είπακε λα ζπληάμνπκε κηα 

ζπλνιηθή κειέηε γηα φια απηά, πνπ λα θξαηήζεη μέξσ εγψ 1 ρξφλν θαη φ,ηη 

ζέκαηα πξνθχπηνπλ λα κπνξνχκε λα ηα θαιχπηνπκε απ' απηή ηε κειέηε. Δίλαη 

.. Απηφ θ.Σξήζηνπ πξέπεη λα είλαη κε ηίηιν, Γηαξξπζκίζεηο ζε δηάθνξα 

Γεκνηηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Γηαηί αλ βγάδακε έλα έξγν γηα, μέξσ εγψ, 

γηα ην ΘΔΞ ηνπ Απιψλα, 5.000, ζα ράλακε ηνλ θσδηθφ θαη γη' απηφ 

απνθαζίζακε .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ππγλψκε, ν ηίηινο, ν ηίηινο πνπ έρεη πξνβιεθζεί .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λνκίδσ φηη ζε θάζε .. κπνξείηε λα έρεηε μερσξηζηφ θσδηθφ θ.Θαξίλν. 

Κνπ ην είραηε πεη εζείο ν ίδηνο. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ν ηίηινο πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα είλαη, 
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Γηαξξπζκίζεηο, ζπληεξήζεηο ρψξσλ Γεκνηηθνχ θηηξίνπ Υξσπνχ.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γεκνηηθψλ θηηξίσλ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Γεκνηηθνχ, Γεκνηηθνχ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γεκνηηθψλ. Δίλαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζα ην δηεπθξηλίζνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε ιίγν, είλαη ζεκαληηθφ, γηα λα μέξνπκε θαη εκείο ηη 

ςεθίδνπκε. Αλ δειαδή καο θέξεηε 73.800 πνπ έρεηε εδψ, λα δψζνπκε γη' απηφ 

εδψ ην θηίξην, εγψ πξνζσπηθά δελ ην ςεθίδσ. 73.800 ζε έλα μέλν θηίξην .. δελ 

ην ςεθίδσ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Ιίηζα .. κπνξεί λα είλαη 50, κπνξεί λα είλαη 30.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κε ηα κπνξεί δε γίλεηαη θ.Σξήζηνπ. Λα μέξνπκε ηη ςεθίδνπκε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ πίζησζε είλαη γη' απηφ εδψ ην θηίξην, γη' απηφ εδψ ην θηίξην. Ιέεη 

άιια θ.Γήκαξρε, γη' απηφ ζαο ην ιέσ. Αιια ιέηε εζείο, άιια ιέεη εδψ. Δίλαη 

παξάινγν;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηνξζψζηε ην, δηνξζψζηε ην λα ην ςεθίζνπκε. Αλ είλαη γηα ηα θηίξηα 

πνπ είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, βεβαίσο, φ,ηη ζέιεηε αιιά γηα έλα θηίξην πνπ 

δελ είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα ξίρλνπκε ρξήκαηα 

ζηνλ αέξα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, δηνξζψλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ην 

θάλνπκε Γεκνηηθψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Πηνλ θσδηθφ 106644 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα .. 

αλάγθεο. Απηά είλαη επηπιένλ γηα ηψξα, πξηλ ηε δεκνπξαζία; 

ΣΟΖΠΡΝ: Δίπαηε 10 ..; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν ηειεπηαίν θάησ, ζην απμήζεηο θσδηθσλ εμφδσλ. Δμνδα θίλεζεο 

ηδηφθηεησλ επηβαηηθψλ. Ρη ζεκαίλεη απηφ; 1064110001.  

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, είραλ πξνβιεθζεί 20.000 .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη ζεκαίλεη ηδηφθηεησλ επηβαηηθψλ; Ρνπ Γήκνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρνπ Γήκνπ, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρνπ Γήκνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη. Δίραλ πξνβιεθζεί 5.000 ζηνλ θσδηθφ απηφ θαη ηνλ 

απμάλνπκε άιιεο 20 γηαηί δελ επαξθεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηά είλαη ρξήκαηα πξηλ ηε δεκνπξαζία πνπ ζα δνζνχλε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ξξηλ ηε δεκνπξαζία, λαη, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κε αλάζεζε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη αλάζεζε, δελ ππάξρεη αλάζεζε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κε ηη; Κε ηηο παιηέο αλαζέζεηο.  

ΣΟΖΠΡΝ: Κε ηηο παιηέο, λαη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κε ηηο παιηέο αλαζέζεηο.  

ΣΟΖΠΡΝ: Ρα ζπλερηδφκελα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ην ίδην θαη απηφ, άιιεο 

10.000. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δμνδα θίλεζεο .. Γειαδή ζε φινπο ηνπο θσδηθνχο βάιαηε επηπιένλ 
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ρξήκαηα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρα έμνδα, ζπγλψκε, ηα έμνδα θίλεζεο, ην 206411 αθνξνχλ ηα 

δηφδηα ηεο Αηηηθήο Νδνχ. Δίρακε πξνβιέςεη 2.000 θαη βάδνπκε ζπλ 10, γίλνληαη 

12 γηα λα θαιπθζεί κέρξη ηέινπο ηνπ ρξφλνπ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Γηακφξθσζε ρψξσλ Ρερληθήο πεξεζίαο. Ξνπ είλαη ην 

θηίξην ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο;  

ΣΟΖΠΡΝ: Απηφο εδψ ν ρψξνο, ε αίζνπζα ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά εδψ βιέπνπκε φηη κέζα ππήξρε 70.000 γη' απηφλ ην ρψξν 

θαη άιια 22.000 πάιη γη' απηφλ ην ρψξν. Γελ είλαη θαηάηκεζε θ.Θαξίλν; Δίλαη, 

έρεη πεξάζεη θαη ιίγν ε ψξα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ν πξψηνο ηίηινο άιιαμε, γίλεηαη, Γεκνηηθψλ θηηξίσλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γεκνηηθψλ, πνπ δε ζα έρεη θακία ζρέζε κ' απηφ εδψ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Κε ην ζπγθεθξηκέλν, κε ηελ αίζνπζα εδψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Αξα, πάκε 70.000 γηα ην ζχλνιν ησλ άιισλ θηηξίσλ πιελ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ θαη 22 .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ, πιελ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θηηξίνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη, φρη. Γηα ηελ αίζνπζα απηή εδψ ήδε έρεη ζπληαρζεί κειέηε θαη 

έρεη πεξάζεη απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξφζν; 

ΣΟΖΠΡΝ: Λνκίδσ 52.000. 

ΙΗΡΠΑΠ: 52; 
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ΣΟΖΠΡΝ: Λαη.  

ΙΗΡΠΑΠ: 52.000; 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη, γηα ηε δηαξξχζκηζε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα λα δηαξξπζκίζνπκε απηήλ εδψ ηελ αίζνπζα; 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ δηαθσλψ κ' απηφ θχξηε, γη' απηφ πξέπεη λα είκαζηε ιίγν 

πην αλαιπηηθνί, λα θαηαιάβνπλε θαη νη Πχκβνπινη ηεο ζπκπνιίηεπζεο. 52.000 

δειαδή δίλνπκε γηα λα θηηάμνπκε απηήλ εδψ ηελ αίζνπζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Θα γίλεη δηαγσληζκφο, ε κειέηε ερεη πξνβιεθζεί ηφζν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ δεκνζίνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είπα θάηη, πξνο Θενχ. Δγψ κηιάσ γηα ηελ ζθνπηκφηεηα ηνπ 

έξγνπ. Λα ξίμεηο 52.000 ζε έλα θηίξην πνπ δε ζνπ αλήθεη θαη πέξα απφ ηηο 52 ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, πέξα απφ απηφ έρεη άιια 22 βιέπσ. Θάλσ ιάζνο; 

Θχξηε Θαξίλν;  

ΣΟΖΠΡΝ: Γελ είλαη άιια 22. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη είλαη απηφ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Δίρε πξνβιεθζεί ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηνλ αξρηθφ, είραλ 

πξνβιεθζεί 30.000 θαη εληζρχνπκε ζήκεξα ηνλ θσδηθφ κε άιιεο 22 θαη γίλεηαη 

52 ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ζπλ 22 ινηπφλ. 
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ΣΟΖΠΡΝ: Ππλ 22, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη πάεη ζηα 52. Κάιηζηα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, ηελ πνιηηηθή απφθαζε φκσο, λα ξίμεηο 50.000 ζε έλα θηίξην ή 

φρη, ηελ παίξλεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ είλαη θ. .. ; Ζ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπιάρηζηνλ. Ινηπφλ, απηά ήζεια εγψ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ππλερίσδσ ιίγν πην θάησ απφ εθεί πνπ άθεζε ν θ.Ιίηζαο. Ιέεη, 

Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 10.000 θαη 

απφ θάησ Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθσλ γηα ινηπέο αλάγθεο, 200 επξψ 

κφλν. Ξσο πξνέθπςε απηή ε κηθξνδηαθνξά δειαδή. Γελ θαηάιαβα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θνηηάμηε, κέρξη ηψξα, κέρξη λα γίλεη ν δηαγσληζκφο πξνζπαζνπκε 

λα θαιχςνπκε ηα θαχζηκα κε δηάθνξνπο θσδηθνχο, γηαηί είρακε πνιιέο 

ζπλερηδφκελεο ζπκβάζεηο απ' φινπο ηνπο Ξεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο θαη 

πξνζπαζνχκε λα θαιχςνπκε, ιείπεη ην πνζφ ησλ 200 επξψ γηα λα θιεηζεη ην 

ζέκα απηφ. Θαη ζηε ζπλέρεηα πάκε ζην δηαγσληζκφ. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κάιηζηα. Γελ είλαη γηα πξνκήζεηεο πνπ ήδε έρνπλε γίλεη θαη 

ζέινπλ ηψξα λα νινθιεξψζνπκε; 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη, φρη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κάιηζηα. Γεχηεξνλ, γηα ηνλ θ.Ζιηάζθν, γηα ηνλ θ.Αληηδήκαξρν. 

Κνπ είπαηε θ.Αληηδήκαξρε πξνεγνπκέλσο φηη ην πξνεγνχκελν ζέκα είλαη 

πξνηάζεηο πνπ αλνίγνπλε, γηα ζέκαηα πνπ αλνίγνπλε ηψξα. Βιέπσ φκσο εδψ 

ηνπ Καξθνπνχινπ θαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκν θαη ιέεη δίπια, ζηελ παξαηήξεζε, 

Δξγα πνπ δελ πξνβιέθζεθαλ. Αξα, δελ είλαη γηα θαηλνχξγηα κέηξα, είλαη γηα 

έξγα πνπ δελ πξνβιήθζεθαλ. Αξα είρα δίθην θ.Ζιηάζθν. Δπραξηζηψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν δίθην ην βιέπεηε κφλνο ζαο θ.Ρζάθσλα, αιιά ηη λα θάλνπκε 

ηψξα. Ν,ηη ζέιεηε, ιέηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπραξηζηψ, επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Σξήζηνπ, έθαλα κηα πξφηαζε γηα ηελ 

εμεχξεζε θάπνησλ ρξεκάησλ, έηζη ψζηε νη Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ ή Γεκνηηθψλ 

Θνηλνηήησλ λα έρνπλε θάπνηα ζηνηρεηψδε απνδεκίσζε θαη είπα λα αλνηρηεί έλαο 

θσδηθφο κε ηνλ ηίηιν, Γηα εηδηθφ ζθνπφ θαη λα κεηαθεξζνχλ θάπνηα ρξήκαηα 

απφ θάπνηνλ άιινλ θσδηθφ. Απηφ βξίζθεηαη λα έρεη θάπνην λνκηθφ θφιιεκα, 

θάπνηα δπζθνιία λα πξαγκαηνπνηεζεί;  

ΣΟΖΠΡΝ: Απηφ θ.Γηακαξέιν, λα ζαο απαληήζσ δελ κπνξψ εγψ, πξέπεη λα ην 

εμεηάζεη ε Λνκηθή πεξεζία, λα ζπλελλνεζεί θαη κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

θαη κε ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην αλ κπνξεί λα γίλνπλ ηέηνηεο θηλήζεηο 

ινγαξηαζκψλ θαη πιεξσκψλ κέζσ ηέηνηνπ θσδηθνχ. Δκείο δελ ην έρνπκε 

αληηκεησπίζεη κέρξη ζηηγκήο πάιη θαη δελ πξνβιέπεηαη πνπζελά.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα παξαθαινχζα λα γίλνπλ απηέο νη ελέξγεηεο, αλ γίλεηαη. 

ΣΟΖΠΡΝ: Βεβαίσο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γηαηί δηζηάδεηε λα κνπ δψζεηε ην ιφγν θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί πξνεγήζεθε λνκίδσ ν θ.Βειηαληψηεο, αιιά κεηά ηνλ είδα 

δίζηαζε.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζαο είδα, εηιηθξηλά.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ινηπφλ, εγψ επεηδή έρσ ππνζρεζεί ζην Γήκαξρν λα ιέσ ηελ 

αιήζεηα, είρα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη είπα φηη έρεη έιιεηςε 

θαληαζίαο, αγαπεηέ Γήκαξρε, ην παίξλσ πίζσ. Ν Ξξνυπνινγηζκφο έρεη 

θαληαζία θαη αθνχζηε ηε θαληαζία. Απηφ δειαδή, εληάμεη, ην ζεσξψ 

θαληαζία. Ππκκεηνρή ζην θεθάιαην ηεο ΘΔΓΝ, 215.000, εθ παξαδξνκήο δελ 

πξνβιέθζεθαλ ζηνλ αξρηθφ Ξξνυπνινγηζκφ. Ξξέπεη λα έρεηε πνιχ κεγάιε 

θαληαζία θχξηνη ζπλάδειθνη γηα λα κελ πξνβιέςεηε 215.000. Γε κηιάκε γηα 

200 επξψ, δε κηιάκε γηα 1.000, κηιάκε γηα 215.000. Γελ μέξσ πνηνη είλαη απηνί 

νη ππεχζπλνη πνπ δελ ην πξφβιεςαλ απηφ, αιιά ζεσξψ φηη φηαλ δελ 

πξνβιέπεηο 215.000, ςεθίζακε Ξξνυπνινγηζκφ κε πάξα πνιχ κεγάιε 

θαληαζία. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θχξηε .. Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα ξσηήζσ θαη' αξρήλ ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ, 

ζηελ πξψηε, ζην πξψην θνκκάηη ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ, 

φπνπ αθαηξνχληαη πηζηψζεηο απφ ηνπο δηάθνξνπο θσδηθνχο, γηα λα 

δεκηνπξγεζεί έηζη ην απνζεκαηηθφ, γηα λα θαιχςνπκε ηα ππφινηπα. πάξρεη 

έλα, Ραθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ, 176.000 πνπ ιέηε, απφθαζε 

δίπια. Ρη είλαη απηφ; Ζ απφθαζε ηη αθνξά δειαδή, πνηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηη 

απφθαζε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θνηηάμηε λα δείηε, ζηνλ θσδ. 40 έρεη εληαρζεί ην θνκκάηη ηεο 

Ξνιενδνκίαο. Καο ήξζε απφθαζε απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ νπνία 

καο γλσζηνπνηείηαη φηη ε Ξνιενδνκία κέρξη 31.12. ζα κηζζνδνηείηαη απφ ην 

πνπξγείν. Νπφηε ηα πνζά απηά δε ζα δαπαλεζνχλ, δε ζα ρξεηαζηνχλ θαη γη' 

απηφ ηα αθαηξνχκε.  
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εληάμεη. Γελ ην ήμεξα. Ινηπφλ, θαη εγψ λα πσ γηα ηελ 

ΘΔΓΝ. Δγψ είρα πεη θάηη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, φηη είλαη θηλνχκελε άκκνο ν 

Ξξνυπνινγηζκφο. Θάζε θνξά αιιάδεη, θαζε θνξά αιιάδεη. Δδψ έξρεηαη λα 

επηβεβαησζεί απηφ πνπ έιεγα. Ινηπφλ, λα ζηαζψ ιίγν θαη εγψ ζην ζέκα, 

Γηαξξπζκίζεηο, ζπληεξήζεηο ρψξσλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, φπσο ην είπαηε. Δδψ 

κέζα δειαδε είλαη θαη ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ ε δηακφξθσζε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κηζφ ιεπην, γηαηί αλ δελ είλαη θαη ησλ Λέσλ .. γηαηί εδψ πέξα φηαλ 

ιέκε Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, ελλννχκε φια. Γελ κπνξεί λα ιέκε Γεκνηηθψλ θηηξίσλ 

εληαίν, κεηά παξαθάησ λα ιέκε Λέσλ Ξαιαηίσλ, παξαθάησ λα ιεκε Ρερληθήο 

πεξεζίαο αίζνπζα. Δίλαη ή θαηάηκεζε ή είλαη ηφζν αθεξεκέλν πνπ δε .. καο 

αθήλεηε δειαδή κε εξσηεκαηηθά ζ' απηή ηελ πίζησζε πνπ βάδεηε. Θαη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, ιέηε πίζησζε είλαη, εληάμεη, λα ην ςεθίζνπκε, αιιά απφ εδψ απφ 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δε ζα έξζεη ε κειέηε, ζα έξζεη απφ ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. Γειαδή εκείο δελ μέξνπκε ηη ζα γίλεη, ηη ζεκαίλεη, ηη ζέιεηε λα 

θάλεηε. 73.000 ρηίδνπκε έλα θαηλνχξγην ζπίηη δειαδή. Γελ θαηάιαβα, λα 

θάλνπκε δηαξξπζκίζεηο ζε μέλα, ζε μέλα αθίλεηα. Δλα ινηπφλ είλαη απηφ. 

Γεχηεξν δήηεκα είλαη, ηα Δμνδα θίλεζεο ηδηφθηεησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, 

ζην 1064, θαη ην ίδην ιέηε θαη ζην 2064, Δμνδα θίλεζεο. Αθνξά άιια 

απηνθίλεηα; Δπεηδή είλαη ζηνλ θσδηθφ 20, είλαη ηα απηνθίλεηα ηεο 

Θαζαξηφηεηαο απηά; Δξψηεζε θάλσ δειαδή. 

ΣΟΖΠΡΝ: Πε πνην θσδηθφ θα Πηεξγίνπ είπαηε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πην 206411, ζηε δεχηεξε ζειίδα πάλσ. Δίλαη ηα θνξηεγά ηεο 

Θαζαξηφηεηαο απηά; Ξνπ ιέηε φηη .. Δίπαηε πξνεγνπκέλσο φηη είλαη ηα δηφδηα 

θαη θάηη άιια.  

ΣΟΖΠΡΝ: Πην 106643 .. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, αθνξά ηε Γηνίθεζε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ππγλψκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πηελ πξψηε ζειίδα είλαη ηα Δμνδα θίλεζε ηδηφθηεησλ επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ, ζην 106411001. 

ΣΟΖΠΡΝ: 206411, είλαη ηα δηφδηα ηεο Αηηηθήο Νδνχ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πην 20, λαη. Αθνξά φκσο ηα απνξξηκκαηνθφξα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρα απνξξηκκαηνθφξα, βέβαηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ ξσηάσ, λαη. 

ΣΟΖΠΡΝ: Δλνείηαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ζην 1064 είλαη ηα δηάθνξα έμνδα ησλ άιισλ απηνθηλήησλ, ηεο 

Γηνίθεζεο, ην 10. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ θαη .. Ρη άιιν ήζεια λα ξσηήζσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ηδηφθηεηα, λαη. Ινηπφλ, εγψ, γηα λα κε μαλακηιήζσ, λα κελ 

μαλαπάξσ ην ιφγν, ζεσξψ φηη γίλεηαη κηα πξφρεηξε πάιη δνπιεηά, θαηά ηελ 

άπνςε κνπ, φπσο ήηαλ θαη ν Ξξνυπνινγηζκφο θαη δε ζα ην ςεθίζσ.  

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Πηνπο θσδηθνχο πνπ βιέπσ φηαλ έξρεζαη ζηνλ 6ν κήλα, αξρέο 

6νπ κήλα θαη μαλαθάλεηο αλαζεσξήζεηο, ζεκαίλεη φηη δελ έρεηο ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο πξφβιεςεο, αιιά νκσο ηέινο πάλησλ δελ πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Δγψ ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε φκσο θ.Γήκαξρε. Θα 
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ηα ςεθίζνπκε απηά, δελ ππάξρεη ζέκα. Νκσο δε βιέπσ κέζα πσο ζα θαιχςεηε 

έμνδα απνθαηάζηαζεο θξαηηθψλ απηνθηλήησλ. Δκαζα ηηο πξνάιιεο φηη ππήξμε 

έλα αηχρεκα θξαηηθνχ απηνθηλήηνπ. Δθηζηψ ηελ πξνζνρή θαη ιέσ ηα εμήο, λα 

είλαη θαια νη άλζξσπνη πνπ ηα νδεγνχλ θαη αθνχ γιηηψζακε ηα ρνληξά, ζέισ 

θαη πεξηκέλσ λα δσ ζηνλ θσδηθφ .. δε ζέισ λα δσ ζηνλ θσδηθφ λα πιεξψλεη ν 

Γήκνο απνθαηάζηαζε απηνθηλήησλ πνπ ηξαθάξνπλε, ηνπ Γήκνπ. Αξα ινηπφλ, 

είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα επαλέιζνπκε ζε επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Θέισ ιίγν ηελ πξνζνρή ζαο θ.Γήκαξρε εηο ην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο αλζξψπνπο 

ηνπ Γήκνπ πσο ρεηξίδνληαη ηε δεκφζηα πεξηνπζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ν θ.Βειηαληψηεο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξνέδξε, πξψηα απ' φια λα ξσηήζσ αλ ε 

ζπγθεθξηκέλε αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ έρεη πεξάζεη απφ ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γεχηεξνλ, λα δηεπθξηλίζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηη 

πξνυπνινγίδνπκε φηη ζα θάλνπκε επηζθεπέο, βειηηψζεηο Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, 

δειαδή ηελ παιηά Θνηλφηεηα ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, πηζηεχσ θαη εδψ ην ρψξν 

απηφλ, 120.000 επξψ. Ρειίηζεο, δε ιέσ παξαπάλσ. Ρξίηνλ, ζα ζπλερίζσ απφ 

εθεί πνπ ζηακάηεζε ν θ.Θηνχζεο. Πηνλ Ξξνυπνινγηζκν καο είπαηε φηη θάλνπκε 

κηθξνπνιηηηθή. Παο θσλάδακε, πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλε ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, 

πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλε νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Θα μαλάξζεη λέα αλακφξθσζε 

γηαηί δε ζα κπνξνχλε ηα ζρνιεία, κφιηο πηάζεη Πεπηέκβξηνο, Νθηψβξηνο, λα 

ιεηηνπξγήζνπλε. Ινηπφλ, ή πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλε νη Αζιεηηθνί Πχιινγνη. 

Ρφηε καο είπαηε φηη θάλνπκε κηθξνπνιηηηθή. Ξνιχ γξήγνξα ην βξήθαηε φκσο 

κπξνζηά ζαο. Θαη θάηη άιιν θ.Σξήζηνπ, αλ είλαη εχθνιν, ζηε 2 ζειίδα έρεη 3 

θαη 3 θσδηθνχο πνπ αθνξά ην έλα, Κεηάηαμε λέαο ππαιιήινπ, πνπ εληάμεη, 

απηή κπνξεί λα ήξζε θαη άξα κπνξνχκε λα μέξνπκε ηη αθξηβψο είλαη θαη ζηα 3 

ηειεπηαία ηνπ Ξίλαθα απηά, θεθάιαηα, Κεηάηαμε ππαιιήινπ απφ Λνκηθφ 

Ξξφζσπν ηνπ Γήκνπ. Απηή ζαλ ππάιιεινο δελ είρε πξνβιεθζεη; Γειαδή, 
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θηάζακε αθφκα ν Γήκνο Υξσπνχ κε 120 ππαιιήινπο λα κελ μέξνπκε πνπ 

είλαη ν θαζέλαο; 

ΣΟΖΠΡΝ: Θνηηάμηε, απηή ε πεξίπησζε ε ηειεπηαηα, αθνξά ηνλ ππάιιειν 

ηνπ Λεθξνηαθείνπ ν νπνίνο ήηαλ Λνκηθφ Ξξφζσπν ηνπ Γήκνπ θαη πεξηήιζε 

ζηελ πεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ξξνβιέπεηαη έλαο ππάιιεινο Λεθξνηαθείνπ. Δίλαη 

νη απνδνρέο ηνπ, ε απνδεκίσζε αλ πξνθχςεη ππεξσξηαθή εξγαζία θαη νη 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Απηφ αθνξά. Θαη ε πξψηε πεξίπησζε, ην 30, είλαη κηα 

ππάιιεινο ΓΔ, ε νπνία ήξζε ζηηο Ρερληθέο πεξεζίεο πξηλ 1 κήλα θαη δελ είρε 

πξνβιεθζεί ε ππάιιεινο απηή γηα ην ιφγν φηη ήηαλ ζπγθεθξηκέλε ε πξφβιεςε, 

βάζεη ησλ ππαιιήισλ πνπ είρακε, γηαηί δελ κπνξνχζακε λα δηαζέζνπκε 

επηπιένλ πηζηψζεηο, γηαηί είκαζηε νξηαθά. Ν Ξξνυπνινγηζκφο βγήθε κε κεγάιε 

δπζθνιία θαη θάζε έλαο ππάιιεινο ν νπνίνο ζα έξρεηαη ζην εμήο, ζα 

αλακνξθψλεηαη αλάινγα ν Ξξνυπνινγηζκφο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή δελ θαιχθζεθα ζ' απηφ ην ζέκα θαη βέβαηα δελ 

αθνξά ηνλ θ.Σξήζηνπ, έηζη; Αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Ν 

Ξξνυπνινγηζκφο δελ έγηλε βάζεη κε ηνλ Θαλνληζκφ πνπ είρακε ςεθίζεη ησλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ Γήκνπ; Γειαδή, απηή ηψξα πνπ ζα πξνζιάβνπκε, 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ε επφκελε, νη .. 8κελε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, φια απηά 

θάζε θνξά ζα έξρεηαη αλακφξθσζε Ξξνυπνινγηζκνχ; Πχκθσλα κε ηνλ 

νξγαληζκφ πνπ είρακε ςεθίζεη, δελ είραλ πξνβιεθζεί απηέο νη ζέζεηο; 

ΣΟΖΠΡΝ: Απηφ αθνξά ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο θ.Βειηαληψηε. Νη 

επνρηαθνη έρνπλ πξνβιεθζεί. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ 

αθνξνχλ 2 κφληκνπο ππαιιεινπο. Ν έλαο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ν άιινο 

κφληκνο. Γελ αθνξά .. νη επνρηαθήο ζίγνπξα έρνπλ πξνβιεθζεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Ν ανξίζηνπ αθνξά ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ηνπ Λεθξνηαθείνπ. 
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Θαηαξγήζεθε θαη έγηλε πεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. Ινηπφλ, θ.Αξκπξηψηε. Θα 

κηιήζεη ν Γήκαξρνο ..  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κηα εξψηεζε. Δίδα εδψ ζηελ ηξνπνπνίεζε 4, 5 θσδηθνχο 

δηαθνξεηηθνχο, πνπ αθνξνχλ θαχζηκα θαη ιηπαληηθά. Γηαηί γίλεηαη απηφ; Γηαηί 

δελ κπνξεί λα είλαη έλαο θσδηθφο θαη πξέπεη λα είλαη 4, 5; Γηεπθξηληζηηθά, δελ 

ην γλσξίδσ.  

ΣΟΖΠΡΝ: Δίλαη θαηά πεξεζία θ.Αξκπξηψηε. Θάζε πεξεζία έρεη ηα δηθά ηεο 

θαχζηκα.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θάζε πεξεζία έρεη ηα δηθά ηεο θαχζηκα, ν πξνκεζεπηήο φκσο 

θαη ν Γήκνο είλαη έλαο.  

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη αιια πιεξψλεηαη ζε μερσξηζηά εληάικαηα, πεξεζία 

Θαζαξηφηεηαο, δξεπζεο, Γηνηθεηηθή πεξεζία .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ κηιάσ γηαηί κήπσο είλαη θαηάηκεζε .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη, φρη. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ:  Κηιάσ γηα ηε γεληθή πξνκήζεηα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη. Ρε κειέηε ε νπνία έρεη γίλεη, εηζη έρεη κπεη, θαηά θσδηθνχο 

ζηε κεγάιε, ζην δηαγσληζκφ πνπ ζα γίλεη. Δρεη ζπκπεξηιεθζεί θαηά θσδηθνχο, 

θάζε πεξεζία έρεη ηε δηθή ηεο ιεηηνπξγία.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Υξαία, εληάμεη, επραξηζηψ.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ζέκα ηεο αλακφξθσζεο, εάλ πέξαζε απφ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, εγψ κέρξη ηψξα απφ ηελ εκπεηξία κνπ, δελ πέξλαγε, δελ ην .. κπνξεί 

λα καο δηαθεχγεη, θαλείο δελ ην γλσξίδεη απηφ ην πξάγκα. 
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ΣΟΖΠΡΝ: Γήκαξρε, επεηδή ε αλακφξθσζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πξάγκαηα ζηνλ "Θαιιηθξάηε", είλαη πξάγκαηα ηα νπνία 

κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα μεθχγνπλε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Γήκαξρε, κπνξψ λα πάξσ ην ιφγν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Δγψ πξνζσπηθά δελ .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Πχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο 17 .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Κηζφ ιεπηφ, έηζη είλαη, απηφ ηζρχεη, απηφ ηζρχεη.  

17-5/15.5.1996, ΦΔΘ 114/1959, νξίδνληαη φια ηα .. φηη αθνξνχλ ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έηνπο απφ ην Γήκν. Πηελ παξ. 4 ιέεη, πξνο  

πξφζιεςε ελδερνκέλεο αλεπάξθεηαο ησλ πηζηψζεσλ δηα απξφνπηνπο δαπάλαο, 

είλαη θαη ζηελ θαζαξεχνπζα, αλαγξάθεηαη ελ ην Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

πίζησζε ππφ ίδηνλ θεθάιαηνλ, ππφ ηίηισλ απνζεκαηηθψλ θιπ., πξνο 

αλαπιήξσζε ησλ πηζηψζεσλ απηέο .. ελ αλεπάξθεηα. Ιεεη φηη έρεη δηθαίσκα ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηψξα ζα ζαο ην δηαβάζσ εδψ πνπ ην ιέεη, ε θαηά 

κεηαθνξά δηάζεζε, ζηελ παξ.3, ζπγλψκε, ε θαηά κεηαθνξά δηάζεζε ησλ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πηζηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη εηδηθψλ 

απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1, ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο 3777/1957. Νη απνθάζεηο .. θεθάιαηα 

θαη άξζξα πξνο αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα 

αλαιακβαλφκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα, ηα άξζξα .. λα 

δεκηνπξγεζνχλ σζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ δαπάλεο. Απηφ ηζρχεη γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αξα, άκα δελ έρεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν λα καο πείηε φηη πξέπεη λα 

πεξάζεη Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δελ πεξλάεη.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν ζέκα απηφ, πξέπεη λα ην γξάθεη ε αλακφξθσζε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Γέδε θαη ζηελ πξνεγνχκελε πνπ ίζρπε ε Γεκαξρηαθή, ηηο 

αλακνξθψζεηο δελ ηηο ελέθξηλε ε Γεκαξρηαθή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αξα δελ έρεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν ζηνλ "Θαιιηθξάηε" λα ιέεη φηη 

πεξλάεη. Δπνκέλσο .. 

.......: Θάηη ιέεη ν "Θαιιηθξάηεο" Γήκαξρε, θάηη ιέεη ν "Θαιιηθξάηεο".  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ άιιαμε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα. 

.......: Θάηη ιέεη. Αιιάμε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα .. Δδψ ν "Θαιιηθξάηεο" Γήκαξρε 

ιεεη, ζην άξζξν 72, Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αξκνδηφηεηεο, Β) Διέγρεη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά 3κελν.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Ξξνζέμηε, πξνζέμηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάκε, είλαη άιιν απηφ πνπ ιεο, ζίγνπξα.  

.......: Αιιν είλαη αιιά δελ ην θάλακε αθφκα. 3κελν ιέεη, είκαζηε 6κελν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν, άιιν ζέκα φκσο, λαη. Αιιν ζέκα απηφ ξε παηδί κνπ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν ζέκα απηφ ξε παηδί κνπ. Ρη δνπιεηά έρεη ηψξα; Ν 

Ξξνυπνινγηζκφο εγθξίζεθε πξηλ 10 κέξεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ 

αλακφξθσζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο νπσο θαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Θχξηε Ιίηζα, επί ηεο ςεθνθνξίαο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, επί ηεο ςεθνθνξίαο. Δθηφο ηνπ θσδηθνχ πνπ έρεη κηα πνιχ 

κεγάιε γηα κέλα δαπάλε, γηα έλα θηίξην πνπ δελ αλήθεη ζην Γήκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ δελ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλεη έλα έξγν κε ηφζα πνιιά 

ρξήκαηα γηα θηίξην πνπ δελ έρεη ηδηνθηεζία ν Γήκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν θαηαςεθίδσ ινηπφλ κφλν θαη κφλν γη' απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Νηθνλφκνπ; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, εκείο ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ δελ ηνλ ςεθίζακε 

σο γλσζηφλ θαη εμεγήζακε ηνπο ιφγνπο. Νη αιιαγέο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ν 

νπνίνο ππνπηεπφκαζηε φηη δε ζα απνδψζνπλε απηά πνπ ζέιεη ν Γήκνο, καο 

αθήλνπλε παγεξά αδηάθνξνπο. Γειψλνπκε παξψληεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαη εκείο, ζπλερίδνληαο ηελ ηνπνζέηεζε καο ζηελ ςήθηζε ηνπ 

Ξξνυπνινγηζκνχ, δε ζα ηνλ .. θαηαςεθίδνπκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 97/2011) 
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ΘΔΚΑ 9ο 

 

Δγκπιζη μίζθυζηρ αγποηεμασίος για κάλςτη αναγκυν ηυν 

ςπηπεζιών ηος Γήμος. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο Υξσπνχ, 

κεηά ηε ζπλέλσζε ησλ 9 ΝΡΑ, είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη γη' 

απηφλ ην ιφγν ρξεηαδφκαζηε έλαλ ρσξν ηνλ νπνίν λα κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε ιχζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, φπσο απνζήθεπζε 

αδξαλψλ πιηθψλ, λα επηζθεπάδνπκε θαη λα παξθάξνπκε ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 

θαη λα εγθαηαζηήζνπκε έλα κεράλεκα ην νπνίν ζα πξνκεζεπηνχκε, 

πξνθεηκέλνπ .. ηα μχια. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλνπκε, ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηε κίζζσζε ελφο αγξνηεκαρίνπ πνπ λα εμππεξεηεί ηηο 

παξαπάλσ αλάγθεο θαη λα ηεξεί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο, λα βξίζθεηαη ζε 

θεληξηθφ ζεκείν ηνπ Γήκνπ, ε έθηαζε ηνπ ρψξνπ λα είλαη απφ 6 έσο 10 ζηξ., 

λα βξίζθεηαη θνληά ζε θεληξηθφ ή αγξνηηθφ δξφκν, πνπ λα κπνξεί λα είλαη 

πξνζβάζηκνο. Δάλ ην Γεκνηηθν Ππκβνχιην εγθξίλεη ηε κίζζσζε, ζα .. Θαη 

αξγφηεξα ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα θαηαξηίζεη ηνπο φξνπο ηεο δεκνπξαζίαο 

θαη ζα γίλεη δηαγσληζκφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ κε απιά ειιεληθά αλ πξφθεηηαη γηα ΠΚΑ. 

Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο ή φρη. Απιφ. Αλ ζα θάλεηε Πηαζκφ Κεηαθφξησζεο ή 

φρη. Δλα ην θξαηνχκελν. Θαη δεχηεξν, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή λα πσ ην εμήο, ν 

Γήκνο έρεη κηα ηεξάζηηα πεξηνπζία. Γελ είλαη δπλαηφλ έρνληαο κηα ηεξάζηηα 
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πεξηνπζία, λα πάκε λα λνηθηάδνπκε ρσξάθηα. Σσξάθηα έρεη πάξα πνιιά ν 

Γήκνο, είλαη ηδηνθηεζία ηνπ. Κα πάξα πνιιά. Πε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο, 

παληνχ. Δίλαη κηα ηεξάζηηα ζπαηάιε θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγνπκε κε 

λννηξνπία δεκνζίνπ, πνπ έθηαζε ηελ Διιάδα κέρξη εδψ. Δρνπκε δηθή καο 

πεξηνπζία, ηεξάζηηα ν Γήκνο θαη εηδηθά ρσξάθηα θαη ζεσξψ απαξάδεθην λα 

πάκε λα κηζζψζνπκε. Θαη αλ είλαη ΠΚΑ ή φρη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη αλ είλαη ΠΚΑ ή φρη. Γηαηί γξάθεηε εδψ, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

θαη .. Ππγλψκε θ.Γήκαξρε, αλ ζέιεηε, γηαηί εζείο κνπ είπαηε .. Ρη ζέιεηε; Λα 

ζαο πσ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Βεβαίσο. Ν,ηη ζέιεηε .. Γελ έρνπκε ηδηνθηεζία; Λαη. Ξαξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Ρα αδξαλή πιηθά, ηη ελλνείηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αδξαλή πιηθά.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. Γηεπθξηλίζηε ην, λα ηειεηψλνπκε. Λα κελ πεξλάεη γηα 

ΠΚΑ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, απηή ε παξάγξαθνο εδψ πνπ δεηάηε ηελ 

έγθξηζε, ζέιεη πνιχ ζπδήηεζε, θαηά ηε δηθηά κνπ άπνςε. Ξξψηνλ, αλ είλαη 

φλησο Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο, ζηνλ νπνίν ζπκθσλψ εγψ λα ππαξμεη, πξέπεη 

λα ην πνχκε θαζαξά θαη φρη κε ππεθθπγέο. Δλα ην θξαηνχκελν. Γεχηεξνλ, αλ 

είλαη Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο πνπ εγσ πηζηεχσ φηη είλαη αλαγθαηφηεηα πιένλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππφζεζεο πνπ ιέγεηαη θαζαξηφηεηα ζην Γήκν, πξέπεη λα 
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κπνπκε ζην δεχηεξν θαη νπζηαζηηθφ θνκκάηη, πνπ είλαη πνπ ζα γίλεη θαη πνηνπο 

εμππεξεηεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξνην; Υξαία. Νη αλάγθεο είλαη απηέο, λαη. Αξα ινηπφλ, είλαη 

έλα κεγάιν ζέκα. Ππκθσλψ απνιχησο, φρη παξαδφμσο φηαλ αθνχγνληαη ζσζηά 

πξάγκαηα, κε ηνλ θ.Ιίηζα, φηη ν Γήκνο απηφο έρεη δεκφζηα έθηαζε κεγάιε. Λα 

θάλνπκε ινηπνλ κηα έξεπλα λα δνχκε πνπ είλαη απηή ε δεκφζηα έθηαζε θαη αλ 

εμππεξεηείηαη κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα. Πε επνρέο ηζρλψλ αγειάδσλ, λα 

απνθεχγνπκε πεξηηηά έμνδα. Ξάλησο ην ζέκα δειαδή ελφο ρψξνπ πνπ φλησο 

ζα γίλεη απηή ε ππφζεζε, πνπ ζα ιεηηνπξγεί δειαδή σο Πηαζκφο 

Κεηαθφξησζεο, είλαη γηα κέλα πξψηεο ηεξάξρεζεο απφςε, πνπ πξέπεη λα ηε 

δνχκε. Αιιά αλ είλαη έηζη, λα κπνχκε ζηελ νπζία ηεο ζπδήηεζεο, λα δνχκε πνπ 

ζα γίλεη θαη νη πξνυπνζέζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ γηα ηελ απνζήθεπζε αδξαλψλ πιηθψλ ήζεια λα κηιήζσ. 

Ρη ζεκαίλεη απηφ; Κηα κηθξή ρσκαηεξή; Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο; Γελ ην 

θαηαιαβαίλσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Θαη γη' απηφλ ην ιφγν, επεηδή δελ μέξνπκε ηη ζα γίλεη 

ζρεηηθά κε ηα αδξαλή πιηθά ζηνλ ρψξν απηφ, ην θαηαςεθίδνπκε. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ιέηε φηη ρξεηάδεηαη έλαο ρψξνο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Γελ είλαη απφ .. Ρα αδξαλή πιηθά φπσο ηα ιέηε, 

γηαηί αδξαλή πιηθά είλαη ηα πιηθά νηθνδνκψλ θπξίσο. Ρα κπάδα δελ ιέγνληαη 

αδξαλή πιηθά. Ρα κπάδα ιέγνληαη κπάδα, απ' φηη μέξσ. Δρνπλε θάπνηα, έλαλ 

νξηζκφ. Αξα ινηπφλ, εδψ καο ιεηε, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, αιιά ζα γίλεηαη .. 
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πσο ην ιέλε, απνζήθεπζε αδξαλψλ πιηθψλ. Δγψ φηαλ ην δηάβαζα, μέξεηε ηη 

θαηάιαβα; Νηη ζα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην ρψξν γηα λα βάδνπκε, μέξσ εγψ, 

ραιίθηα, άκκν θιπ., γηα λα θηηάρλνπκε θάπνηνπο δξφκνπο ή θαηη ηέηνην. Ινηπφλ, 

δελ είλαη .. Λνκίδσ δε ζειεηε απηφ θαη κάιινλ πξφθεηηαη γηα ΠΚΑ θαη αλ είλαη ν 

ΠΚΑ απηφο φπσο είλαη εθεί ζηνλ Αζσπφ, πνπ λα ζαο δείμσ θαη θσηνγξαθίεο, 

πνπ πάλε ηα κπάδα θαη πνπ πάλε νη ζαθνχιεο κέζα ζην πνηάκη, γηαηί δε 

θαίλνληαη απφ κπξνζηά, πξέπεη λα πάηε απφ ηελ πίζσ κεξηά λα ηα δείηε, απφ 

ηελ πίζσ κεξηά πνπ είλαη πεξηθξαγκέλν, γηαηί.. θαη γχξσ γχξσ φια ηα ρσξάθηα 

θαη φια ηα δέληξα λα έρνπλε ζαθνχιεο πάλσ πιαζηηθέο, ε, δε ζα 

ζπκθσλήζνπκε. Ινηπφλ, λνκίδσ φηη πέξα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ, αλ ζα είλαη 

ηδηφθηεην ην θηήκα ή φρη, είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ απηνχ. Αλ ζέινπκε λα 

θάλνπκε ΠΚΑ, λα θηηάμνπκε ΠΚΑ θαλνληθφ, κε πξνδηαγξαθέο, ρξεηάδεηαη 

πξάγκαηη ν Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο, αιιά κε πξνδηαγξαθέο, λα κε ξππαίλεη ην 

πεξηβάιινλ θαη πξαγκαηηθά λα έρεη κηα ιεηηνπξγηθή αο πνχκε αμία. Ρψξα, απηφ 

ην πξάγκα, έλα νηθφπεδν αλνηρηφ, λα ξίρλνπκε ηα ζθνππίδηα ρχκα θαη ζα 

πεγαίλεη κεηά λα ηα παίξλεη ν θνξησηήο θαη ηα κηζά κέζα θαη ηα κηζά απ' έμσ, 

γηαηί ηα έρνπκε δεη, δε κηιάκε ηψξα ζεσξεηηθά, ινηπφλ, δε ζπκθσλψ.  

 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Κε κεγάιε αγσλία πεξηκέλνπκε εδψ θαη θαηξφ 

λα δνχκε θαη ην Θηεκαηνιφγην ηνπ Γήκνπ, λα δνχκε πνηα είλαη ε αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε, ειάηε ηψξα εδψ ζην ζέκα θαη ην Θηεκαηνιφγην .. 

ΓΔΓΔΠ: Δδψ είκαη, ζην ζέκα. Δάλ επηιέμαηε απηφ ηνλ ηφζν πιάγην ηξνπν λα 

κηιήζεηε γηα ην ΠΚΑ, ιππάκαη αιιά ην θάςαηε ην ζέκα. Ινηπφλ, εάλ .. Νη 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρεηε ζέζεη είλαη πάξα πνιχ θησρέο, ζα πξέπεη αθνχ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 16ε 8 ΗΝΛΗΝ 2011 
 

  169 

θαηαιήμνπκε φηη δελ έρνπκε δηθά καο .. Θχξηε Γήκαξρε, αλ ζέιεηε .. Δάλ 

θαηαιήμνπκε .. Ρη, ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαλέλα πξφβιεκα. Ππλερίζηε θ.Γέδε.  

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, εάλ θαηαιήμνπκε φηη δελ έρνπκε θάπνην δηθφ καο αθίλεην, γηα 

λα πάκε ζε θάπνην άιιν, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε έλα ζσξφ εγθξίζεηο. Δηζη; 

Απηέο εδψ νη 3 εγθξίζεηο πνπ έρεηε βάιεη, είλαη αζηείεο. Ινηπφλ, θαη γηα λα κελ 

εθηεζνχκε ζαλ Ππκβνχιην, θνηηάμηε ην, ρξεηάδνληαη εγθξίζεηο, φπσο αλ είλαη 

αγξνηεκάρην, ζέιεη ραξηί Γαζαξρείνπ, γηα νηηδήπνηε ρξήζε ζέιεη ηελ 

απαξαίηεζε επίζεο έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία θαη φια απηά ηα 

πξάγκαηα ηα νπνία εδψ δελ ηα ιέηε. Ζ εηζήγεζε ζαο είλαη πάξα πνιχ 

πξφρεηξε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηα ην ζέκα ηνπ ΠΚΑ, αλ είλαη θάηη ηέηνην, κε θαιχςαλε νη 

ζπλάδειθνη. Πε φηη αθνξά φκσο θαη απηφ ην ζέκα θαη ην επφκελν γηα ηελ 

ελνηθίαζε ρψξνπ, βιέπεηε θ.Γήκαξρε φηη ν ρξφλνο πεξλάεη πνιχ γξήγνξα θαη 

κπνξεί λα θάλνπκε κηθξνπνιηηηθέο θξίζεηο κέζα ζ' απηή ηελ αίζνπζα θαη είραηε 

κηα κηθξνπνιηηηθή θξίζε φηη εζείο πνηέ δε ζα παίξλαηε δάλεην λα αγνξάζεηε 

πιαηεία 70.000 επξψ γηα 10 ρξφληα. Θαη εξρφζαζηε ηψξα, ην είραηε πεη ζ' απηή 

ηελ αίζνπζα, κηθξνπνιηηηθά θεξφκελνο, φηη θαθψο ε Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ 

αγφξαζε πιαηεία 3 ζηξ. ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ γηα πιαηεία πνπ δελ είρε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Αγφξαζε κε ηίκεκα γηα 10 ρξφληα, ζπλ 3, 4 ρξφληα πνπ έρνπλ 

πεξάζεη, κε 70.000 επξψ ην ρξφλν θαη εξρφζαζηε ηψξα λα ελνηθηάζεηε ρσξάθη 

κε αληίζηνηρν, πφζν είλαη; 10 ρ 700, πφζν θάλεη θ.Ζιηάζθν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. πφζν θάλεη; Απηφ ιέσ. Δηζη; Ινηπφλ, θαη εξρφζαζηε.. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζέκα ηψξα, εληάμεη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη εξρφζαζηε ηψξα λα λνηθηάζεηε ρσξάθη, λα λνηθηάζεηε, 

φρη λα αγνξάζεηε γηα ην Γήκν, κε αληίζηνηρν πνζφλ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε λνκίδσ φηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα είλαη 10.000 ιηγφηεξν; 15.000 ιηγφηεξν; Θαιά, φηαλ ζα 

έξζεη εδψ ε .. ζα ην πνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε λα πείηε θάηη; 

Θα κηιήζεηε γηα ην ζέκα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βέβαηα ζα κηιήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρζξνο ηνπ θαινχ είλαη ην θαιχηεξν. Δρνπκε δεκνηηθή 

πεξηνπζία, έρνπκε νηθφπεδα θαη πνιιά. Πηε ζάιαζζα, βηφηνπνπο, ιίκλεο, 

βνπλά, ιαγθάδηα θαη φια. Απφ ηελ .. επεηδή έρσ δήζεη ην ράνο ηεο 

θαζαξηφηεηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή καο θαη έρνπκε πνλέζεη πνιχ 

ζηελ πεξηνρή ησλ Υξσπίσλ ηδηαίηεξα, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή είπα, φηη ζα 

αζρνιεζψ κε ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ν ίδηνο. Δίλαη έλα δχζθνιν ζέκα, 

είλαη έλα ζέκα, ζα ην ζπδεηήζνπκε πάξα πνιιέο θνξέο δπζηπρψο θαη ζηελ 

Διιάδα δελ έρεη γίλεη ηίπνηα πνηέ. Ρν 1981 ιέγακε φηη ζε 2 ρξφληα, 3, ζα 

πξέπεη λα θιείζεη ε ρσκαηεξή ησλ Ιηνζίσλ θαη ηεο Φπιήο, απφ ηφηε θαη κέρξη 

ηψξα νπζηαζηηθά ζηελ Αηηηθή δελ έρεη γίλεη θάηη γηα ηε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ. Δρεη θηάζεη ν θφκπνο ζην ρηέλη. Γελ αληέρνπκε άιιν λα κελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηε γηα ην ζέκα απηφ. Ν Γήκνο Υξσπνχ παξέιαβε 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηνπο 9 ΝΡΑ. Αιινο είρε 

ζχκβαζε κε ηδηψηε, άιινο έηζη, άιινο αιιηψο, είρακε ρσκαηεξή, είρακε εδψ 

άιια, ρσκαηεξέο πνιιέο, εδψ ζηνλ Θάκπν, ζηνλ Αζσπφ, ε ρσκαηεξή ηεο 
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πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Γηνίθεζεο ήξζε ραξηί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα λα θάκε 

πξφζηηκν, παξαθαιψ πεξηκέλεηε, ζε 1 κήλα πξέπεη λα ηελ πάξνπκε, λα ηελ 

απνζχξνπκε. Ρνπ Ππθακήλνπ δελ ηε γλσξίδνπλε, δελ ηελ έρνπλε δεη θαιά, πνπ 

είλαη ηξηπιάζηα, ηε ρσκαηεξή πνπ παξαιάβακε. Ρέινο πάλησλ, είλαη έλα 

ζχλζεην θαη πνιχ κεγάιν πξφβιεκα θαη γηα ην Γήκν Υξσπνχ, πνπ δε καο ηηκά 

ε θαηάζηαζε απηή ζηα ζθνππίδηα. Αξα είλαη γηα φινπο καο, απ' φηη θαηάιαβα, 

έλα πξφβιεκα ην νπνίνλ είλαη πξψηεο πξνηεξαηφηεηνο. Γελ αληέρεη λα 

πεξηκέλεη νχηε κέξα, νχηε ψξα, νχηε κήλα.  

 Γπζηπρψο ή επηπρψο, ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή 

πξέπεη λα πεξλάεη κέζα απφ ην επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Αηηηθήο, ηεο 

Ξεξηθέξεηαο θαη εθεί καο έρνπλε μεράζεη, δελ ππαξρνπκε ζαλ κεγάινο Γήκνο. 

Υξσπνχ κηιάσ ηψξα, έηζη; Γελ ππάξρνπκε πνπζελά. Νχηε πξνβιέπεηαη 

ηνπηθφο Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο, νχηε θηλεηφο, νχηε ηίπνηα. Ξάξηε θαη 

καδεχηε 400.000 ζηξ., θιαδηά, κπάδα, ρφξηα, ρηιηαδεο ηφλνπο θιαδηά ζηνπο 

θήπνπο, ζηνπο δξφκνπο, καδεχηε ηα. Σσξίο κηα βνήζεηα, ρσξίο ηίπνηε κέρξη 

ηψξα. Δίλαη έλα πξφβιεκα πνπ φκσο είλαη ην ζηνίρεκα κνπ θαη εκελα. Δρνπκε 

νηθφπεδα. Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο φκσο είλαη θάηη ζαλ ηνλ Βηνινγηθφ, φπνπ 

φπνπ ηνλ πεηο, ρσξίο λα μέξνπλε θαλ, θαλείο ηη είλαη, ην 99% δελ μέξεη θαλείο ηη 

είλαη Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο κε ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγίεο, αληηδξά, θσλάδεη. 

Λα κελ είλαη ζπίηη δίπια, λα κελ είλαη εδψ, λα κελ είλαη εθεί. Αθνχζακε φηη 

ςάρλσ λα βξσ έλα θεληξνβαξέο νηθφπεδν ζηελ πεξηνρή Ξνιπδελδξίνπ, 

Ληνπκάλη, πνπ ζπλζέηεη φιε ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ απφ φιν ην Γήκν 

καο, πξνο ηα εθεί, πξνο ηε Φπιή, θαη αληηδξάζαλε 4 ρικ. .. ζην Ξνιπδέλδξη, 

έθαλαλ Γεληθή Ππλέιεπζε. Γηα πνην πξάγκα; Νηη κηα, έλα απνξξηκκαηνθφξν 

αλεβαίλεη κηα ξάκπα, κπαίλεη ζε κηα ρνάλε θαη πέθηεη, ξίρλεη ηα ζθνππίδηα ζε 

έλα press container θαη πάλε 4 απνξξηκκαηνθφξα ζε έλα θαη θεχγνπλε θαη δελ 

πέθηεη νχηε έλα ζθνππίδη έμσ, νχηε κηζφ. Γελ ηζρχεη θα Πηεξγίνπ απηφ ην παιηφ 

ζχζηεκα εδψ ζηνλ Θάκπν πνπ είρακε, πνπ ηα ξίρλακε θάησ κε ην θνξησηή θαη 
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κέλαλε ηα κηζά έμσ θαη δελ πξνιάβαηλαλ, ηελ άιιε κέξα θιπ. Γελ πέθηεη έλα 

ζθνππίδη έμσ, ηερλνινγίεο ξάκπαο θαη ππνινίπσλ ππάξρνπλε πάξα πνιιέο 

πεξίθεκεο, αμηφινγεο. .. ζε κηα ρνάλε, ζε κηα κεηαθεξφκελε ηαηλία θαη λα 

θεχγεη απφ ην έλα ζην άιιν θαη λα κελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέσ ηψξα ηη γίλεηαη. Αθνχζηε λα ζαο πσ. Δπνκέλσο .. Λα 

ηειεηψζσ ξε παηδηά. Γε ζέιεηε κηα εκπεηξία κνπ; Δδψ ηψξα φκσο, ζαο εμήγεζα, 

φηη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Αηηηθήο δελ πξνβιέπεηαη Πηαζκφο 

Κεηαθφξησζεο ζηνλ Υξσπφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πηέζνπκε, πεξίκελε λα ζνπ πσ, πεξίκελε λα ζνπ πσ. Δάλ 

φκσο, έαλ φκσο ηαπηφρξνλα, ηαπηφρξνλα, δε ράλνπκε ηίπνηε, λα παίδνπκε φια 

ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα λα πεηχρνπκε ην ζηφρν καο. Θαη πνην είλαη ην 

ζελάξην; Λα βξνχκε έλα νηθφπεδν πνιχ θηελφ ζε ηέηνην κέξνο πνπ λα πνχκε 

φινη λαη. Οε παηδηά καο θάλεη, δε βιάπηεη θαλέλαλ, δελ έρεη ζπίηη δίπια, δελ έρεη 

.. Δρνπκε θάπνηα νηθφπεδα. Αλ βξνχκε θάηη 500 επξψ ην κήλα ιέσ, 1.000, λα 

δηλνπκε 10.000 ην ρξφλν. Ξνπ είλαη ν θ.Βειηαληψηεο; Νρη 70, 100, πνπ δίλνπκε 

ζην νηθφπεδν, ην νπνίν πήξακε 900.000 επξψ ην '10 γηα δάλεην. Δίλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Κηιάκε γηα .. κεγάιεο δηαθνξέο, θακία ζρέζε. 

Ππζρέηηζε δχν αλφκνηα πξάγκαηα ρίιηα ηηο ρηιίνηο. Κηιάκε γηα έλα νηθφπεδν 500 

επξψ ην κήλα, μέξσ εγψ, 1.000, ζε έλα ρψξν εξεκηθφ, ζε ζρέζε κε 70.000 ην 

κήλα δάλεην. Γάλεην 900.000 επξψ ηειεπηαίν ρξφλν εθινγψλ. Παο παξαθαιψ 

πνιχ. Θακία ζρέζε ην έλα κε ην άιιν. Ρη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α ζπγλψκε. Ρν '10 λφκηδα φηη .. Αλαθαιψ, ην είπα, ζπγλψκε. 

Ρέινο πάλησλ. Δπνκέλσο .. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θ.Γέδε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ; Παλ Γεκνηηθν Ππκβνχιην, θιείλσ ην ..  

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Δληνκεηαμχ απηφ ην, απηφ ην νηθφπεδν, ην .. 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ηψξα κηιάηε εζείο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δγψ θ.Γήκαξρε, ζαο αθνχσ κε ελδηαθέξνλ λα ιέηε απηά 

πνπ κφιηο, έζησ αλεπηζήκσο, καο εηπαηε. Δγψ ιέσ θάηη άιιν, φηη γηα λα 

ππάξμεη ηέηνηνο ρψξνο, πξέπεη λα δνχκε θαη' αξράο πνπ ζα γίλεη. Θαη ιέσ ην 

εμήο, φηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, φρη. Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Θα δνχκε πνηνο 

ρψξνο ζα ηθαλνπνηεζεί, δηφηη νη ρηιηάδεο πιεζπζκνχ θαη άξα ηα απνξξίκκαηα 

θαη ηα ζθνππίδηα ηα νπνία καδεχνληαη, δελ είλαη ζε φινπο ηνπο, ζε φια ηα 

ρσξηά. Δηζη; Γειαδή, δελ κπνξεί εγψ λα δερζψ επ νπδελί ιφγν γηα λα 

καδεπηνπλ ηα ζθνππίδηα ηεο παξαιίαο, λα θηηαρηεί απηφο ν ρψξνο ζηα βφξεηα 

ρσξηά. Αξα ινηπφλ, γηα κέλα είλαη έλα ζέκα πνιχ ζεκαληηθφ πνπ ζα θηηαρηεί. 

Αξα δειαδή δηθαίσο ζην Ξνιπδέλδξη .. Ρψξα βέβαηα, θάπνηνο απφ ηνπο δχν 

αθνχγεηαη πην πνιχ, αιιά.. Γηθαίσο ινηπφλ ζην Ξνιπδέλδξη ππήξμε .. ζην 

Ξνιπδέλδξη ππήξμε αληίδξαζε. Γηαηί; πήξμε αληίδξαζε θ.Γήκαξρε δηφηη ην 

Ξνιπδέλδξη ήην ν ρψξνο, ν ρσξνζέηεζεο γηα πνιια ρξφληα θαη κεηά απφ 

κεγάινπο αγψλεο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη, αθφκα δελ είλαη. Θαη κεηά απφ κεγάινπο αγψλεο έθπγε 
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απφ ηελ επηινγή γηα ΣΡΑ θαη έρνπλε γίλεη κεγάινη αγψλεο .. Θαη λα ζαο πσ 

θάηη; Ρν Ξνιπδέλδξη δε ζέιεη Πηαζκφ Κεηαθφξησζεο γηα ηα ζθνππίδα ηνπ. Ν 

Υξσπφο ζέιεη. Γελ μέξσ, φπνηνο έρεη ην πξφβιεκα, ζα θνηηάμεη λα ην δεη. 

Ξξνζέρηε θ.Γήκαξρε, δε ζα θνξηψζεηε ηα ζθνππίδηα ηνπ Υξσπνχ ζην 

Ξνιπδέλδξη. Απηφ ιέσ εγψ. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρη ηη είλαη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρν Ξνιπδέλδξη είλαη Υξσπφο αιιά ζα δνχκε πνηεο γεηηνληέο 

ινηπφλ, ιέσ εγψ, ηνπ Υξσπνχ έρνπλε ην κεγάιν πξφβιεκα θαη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξνηεο; Γελ θαηάιαβα. Δγψ ιέσ δειαδή φηη .. Νξίζηε;  

Δγψ ζέισ ε ρσξνζέηεζε πνπ ζα γίλεη απηή, άξα, φηαλ ζα κηιήζνπκε γηα ρψξν, 

πξψηα απ' φια ζα ηθαλνπνηεί ηε κεγάιε αλάγθε απηνχ πνπ ζέινπκε λα 

ηθαλνπνηήζνπκε. Αξα ινηπφλ, πνπ ππάξρεη ην πξφβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ 

απηήλ ηε ζηηγκή; Πηελ παξαιία. Αξα ινηπφλ, απηφ καο νδεγεί πνπ ζα ςάμνπκε 

θαη ρψξν. Απηφ ιέσ εγψ. Δρσ δηθαίσκα λα κηιήζσ; Ινηπφλ, αξα ινηπφλ φηαλ 

ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ παξαιία, ςάρλνπκε ζηελ παξαιία γηα ρψξν. Αλ ςάρλσ 

ζην βνπλφ, έρσ θάλσ ιάζνο ζηφρεπζε. Απηφ ιέσ εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Ρν Ππκβνχιην 

εγθξίλεη ηε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα γίλεη δηαγσληζκφο. Γε ζα είλαη έλαο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θα μαλαέξζεη ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο θαη ζα μαλαέξζεη. Θχξηε Ιίηζα, επί ηεο ςεθνθνξίαο. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, εγψ ηνπνζεηήζεθα επί ηεο ςεθνθνξίαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ην μέξσ θ.Σαζηψηε. Νπσο θαη ε θα Πηεξγίνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δλα ιεπηφ. Λα θάλσ κηα εξψηεζε θ.Ξξφεδξε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη. Δδψ ινηπφλ κε ηελ απφθαζε καο ζήκεξα ην ζέκα δε 

ζα πξέπεη λα βξνχκε ρψξν γηα λα ηνλ κηζζψζνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ, φηαλ ζα βξεζεί ν ρσξνο, βεβαίσο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξνθήξπμε θάλνπκε θ.Νηθνλφκνπ, πξνθήξπμε ζα θάλνπκε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξνηνο ζα ηνλ επηιεμεη απηφ ην ρψξν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνθήξπμε ζα θάλνπκε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξνθήξπμε ζε εθεκεξίδεο γηα λα' ξζνχλε νη ελδηαθεξφκελνη λα 

καο θαηεζέζνπλε ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη απηέο νη πξνηάζεηο ζα ειεγρζνχλε θαη 

ζα γίλεη θαη δηαγσληζκφο. Δηζη ιέεη ν Λφκνο, ην ιέεη θαη παξαθάησ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξνιχ σξαία. Ρελ απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δε ζα 

ηελ πάξεη; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα λα λνηθηάζεηο ρψξν, γηα λα κηζζψζεηο ρψξν, πξέπεη λα θάλεηο 

πξνθήξπμε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα νπνηδήπνηε ιφγν. Ξξέπεη λα θάλεηο πξνθήξπμε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δκείο δε ζα εγθξίλνπκε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ζα πεξάζεη, ζα θάλεη ε Νηθνλνκηθή ηνπο φξνπο ηνπ 

δηαγσληζκνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα πάξεη ηηο πξνζθνξέο θαη ζα θάηζεη λα δεη ηη ζα θάλεη. Θαη ε 
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κίζζσζε λνκίδσ, ε κίζζσζε λνκίδσ πεξλάεη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δηζη 

δελ είλαη; Ζ φρη;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ ζέιεηε, θ.Νηθνλφκνπ, δεζκεχνκαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα 

ην παξαπέκςεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θα παξαθαιέζσ θ.Γήκαξρε, εηδηθά απηφ ην ζέκα, λα είλαη 

απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, δεζκεχνκαη.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Υξαία. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξεί, κπνξεί λα ην θάλεη ε Δπηηξνπή. Λαη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δηζη, ιίγν, κε ηα ιίγα απηνδηνηθεηηθά πνπ γλσξίδσ, αλ ππάξμεη απηή ε 

επηηξνπή .. Αθνχζηε κε ιίγν θ.Γήκαξρε. Αλ ππάξμεη απηή ε επηηξνπή θαη θάλεη 

ην δηαγσληζκφ θαη ππάξρεη έλαο κεηνδφηεο, δελ κπνξείο εζχ λα έξζεηο εδψ κεηά 

θαη λα ηνπ πεηο φρη, γηαηί είζαη ππφινγνο απέλαληη ηνπ. Θα ζνπ θάλεη αγσγή θαη 

ζα ζνπ πάξεη ηα ιεθηά. Νηαλ εζχ δίλεηο ηελ εμνπζηνδφηεζε λα γίλεη απηή ε 

δηαδηθαζία, ηειεηψλεη, γηα ην ζπγθεθξηκέλν, δε κηιάκε γηα ΠΚΑ, ην θέξλνπκε 

απφ δίπια, έρεη ηειεηψζεη ην ζέκα. Ζ δηθή κνπ ε πξφηαζε ινηπφλ είλαη, 

νπζηαζηηθά λα ζπδεηήζνπκε λα θάλνπκε ΠΚΑ. Ρν ρξεηάδεηαη ν Γήκνο, αθφκα 

θαη αλ δελ είλαη .., αιιά ζε δηθή ηνπ ηδηνθηεζία. Γελ κπνξνχκε λα πεηάκε ηα 

ρξήκαηα δεμηά θαη αξηζηεξά. Πε δηθή ηνπ πεξηνπζία ή λα αγνξάζεη. 

Ππκθσλνχκε ζην λα αγνξάζεη. Νρη φκσο λα πάκε λα θάλνπκε εγθαηαζηάζεηο, 

λα ην πεξηθξάμνπκε θαη ην νηθφπεδν, λα ηνπ θηηάμνπκε θαη ην δξφκν, λα ηνπ 

βάινπκε θαη λεξφ.... Γελ πξέπεη λα ηνπ βάινπκε θαη θσο; Ινηπφλ, εζείο 

θ.Νηθνλφκνπ, αλ ην ςεθίζνπκε απηφ .. Ινηπφλ, μεθαζαξίδνπκε, αλ ςεθίζνπκε 

απηφ, έρνπλ ηειεηψζεη φια. Θαη λα ζέιεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κεηά, ηη; Θα 

αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ;  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ςεθνθνξίαο. Νξίζηε θ.Ρζάθσλα. Ζ ςεθνθνξία ζα 

γίλεη νλνκαζηηθή.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κίζζσζε ή αγνξά, βεβαίσο, ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ. 

Νλνκαζηηθή ςεθνθνξία θα Βαξλάβα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, ζπγλψκε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απν ηνλ θφζκν θ.Ξξφεδξε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ππγλψκε, θ.Ξξφεδξε, κπνξψ λα έρσ ιίγν ην ιφγν;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πεξάζεη. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, ην 5ν ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βαζηιάθν, πάξηε κφλνο ζαο ην ιφγν, λαη. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Ινηπφλ, ζην 5ν ζέκα, ζηελ παξ. Α, 

ε δεκνπξαζίεο γηα εθπνίεζε εθκίζζσζεο πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη 

Θνηλνηήησλ δηεμάγνληαη απφ επηηξνπή απνηεινχκελε ησλ κελ Γήκσλ απφ ην 

Γήκαξρν, σο Ξξφεδξν θαη δχν Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, ησλ δε Θνηλνηήησλ, 

απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη δχν .. Γειαδή ζα είλαη κηα νιφθιεξε επηηξνπή. Ν νξηζκφο 

ησλ Ππκβνχισλ ησλ επηηξνπψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κεηά ησλ .. 

εθηειείηαη απφ απφθαζε ηνπ νηθίνπ Ππκβνπιίνπ. Ινηπφλ, δελ θηλδπλεχεηε απν 

θάηη. Γελ θηλδπλεχεηε απφ θάηη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γελ θηλδπλεχεηε .. Λαη, λαη. Γελ θηλδπλεχεηε .. Αλ κπνξνχκε, αλ 

κπνξνχκε λα λνηθηάζνπκε ή λα αγνξάζνπκε ρσξάθη, πηζαλφηαηα γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν. Γελ θηλδπλεχνπκε απφ θάηη. (παξέκβαζε εθηφο 

κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ππγλψκε, ππάξρεη, παίξλνπκε κηα απφθαζε. Γε 

θσηνγξαθίδνπκε θάπνην αθίλεην. Γε θσηνγξαθίδνπκε απηήλ ηε ζηηγκή θάπνην 

αθίλεην. Ρν αλ ζα έρνπκε ρσξάθη ή αλ ζα ην εθκηζζψζνπκε ή νηηδήπνηε, ζα 

ην θξίλνπκε εθείλε ηε ζηηγκή. Αθνχ έηζη θαη αιιηψο ζα ην κάζεηε θαη πηζηεχσ 

φηη ζα ην εγθξίλεηε. Ξηζηεχσ φηη ζα ην εγθξίλεηε. Γελ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο 

λα κελ εγθξηζεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λνκίδσ φηη θαιχθζεθε ην ζέκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, νλνκαζηηθή ςεθνθνξία, αλ εγθξίλεη ην Ππκβνχιην ηε 

κίζζσζε ή αγνξά αγξνηεκαρίνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ πεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ. Θπξία Βαξλάβα. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξάλησο, λα πσ θάηη, κε ζπγρσξείηε, ε ίδξπζε ηνπ ΠΚΑ είλαη 

ζνβαξφ δήηεκα. Γελ είλαη θαη δελ κπνξνχκε λα πάκε .. απφ ηελ Ξεξηθέξεηα 

κεηαηξνπή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ πξφβιεςε λα είλαη απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πξνζέρηε, γηα ηελ έγθξηζε Πηαζκνχο ΠΚΑ, ψζηε 

λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θηηάμνπκε λνκηκα. Γειαδή, λα μεθηλήζνπκε λα 

θάλνπκε θάηη θαη λα αξρίζνπλ νη θαηαγγειίεο θαη λα ηξέρνπκε θαη λα ζπλαηλέζεη 

θαη ην Ππκβνχιην ζ' απηφ; Γε ζπκθσλψ. Ρν ζσζηφ είλαη λα πάξνπκε κηα 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη λα ιέκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

χπαξμεο ηνπ Πηαζκνχ Κεηαθφξησζεο θαη λα δεηήζνπκε ηελ αιιαγή ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνζζήθε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πσ δπφ πξάγκαηα Ξξφεδξε; Ξξφεδξε, λα πσ δπφ πξάγκαηα; 

Θέισ λα .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξαλαγηψηε, κηζφ ιεπηάθη, κηζφ ιεπηάθη. Θέισ λα πσ, Αλλα, γηα 

ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ. Θάηζε ξε Ξαλαγηψηε. Νζνλ αθνξά ηνλ θεληξηθφ 

ζρεδηαζκφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ γηα ηελ Αηηηθή, απφ ην 2003, ε 

Βάζσ Ξαπαλδξένπ δελ έρεη πξνβιέςεη ην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, απηφ πνπ ιέκε φκσο .. είλαη κεξηθά πξάγκαηα αλέθηθηα. Ρν 

λα δεηήζνπκε λα αιιάμεη .. Κηζφ ιεπηάθη, λα πσ θάηη. Ρν λα δεηήζνπκε λα γίλεη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, απηφ κπνξεί λα καο πάξεη θαη 2 

ρξφληα. Δκείο ηη ζα θάλνπκε 2 ρξφληα; Ζ δηαδηθαζία ινηπνλ, ε δηαδηθαζία ινηπνλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ πξνβιέπεηαη κέζα απφ ηνλ "Θαιιηθξάηε", 

αλ ην δείηε θαη κπνξεί λα γίλεη, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πάξνπκε παξεθθιήζεηο 

γηα ηελ αδεηνδφηεζε. Ν Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο ρξεηάδεηαη παξεθθιήζεηο απφ 

ηελ Ξεξηθέξεηα, ην ΞΔΣΥΓΔ, ην Δζσηεξηθψλ θαη ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα 

δηαδηθαζία 2, 3 ρξφλσλ. Θαλείο δελ ην μέξεη. Γελ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα. Ζ 

δηαρείξηζε φκσο ησλ απνξξηκκάησλ, αλ δηαβάζεηε ηνλ "Θαιιηθξάηε", είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη επηηξέπεηαη ζηελ Αηηηθή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, έρεη γίλεη Αλλα κνπ. Απηφ ην έρνπκε, απηφ ην έρνπκε 

δηαζηαπξψζεη κε 15 πεξεζίεο. Αλ δηαβάζεηε ηνλ "Θαιιηθξάηε", επηβάιιεηαη 

απφ ηνπο Γήκνπο, είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη επηηξέπεηαη απφ ηνλ 

θεληξηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηα απνξξίκκαηα, γηα ηε δηαρείξηζε. Ν Πηαζκφο 

Κεηαθφξησζεο γηα πνηνπο ιφγνπο, θαλείο δελ μέξεη, δελ πξνβιέπεηαη. Απηφ 

είλαη ην ζέκα. Ρν λα θάηζνπκε λα ιέκε φηη λαη, ζα ην θάλνπκε θαη λα 

δεηήζνπκε παξέθθιεζε πξηλ ην θάλνπκε απηφ, ζα θάκε 2 ρξφληα. Ξξέπεη λα 

είκαζηε δειαδή θαη ιίγν ξεαιηζηέο ζ' απηά πνπ πξνηείλνπκε θαη λα μέξνπκε 
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δειαδή θαη ην πσο κπνξεί λα.. πσο κπνξεί λα θηάζνπλ νη δηαδηθαζίεο. Απηφ 

είλαη ην πξφβιεκα. Δκείο ζηα 2 ρξφληα ηη ζα θάλνπκε; Ρη ζα θάλνπκε; 

.......: Θα ηξψκε ηα ζθνππίδηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ζα θάλνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Κα είπακε, αθνχ ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ ηε δηαρείξηζε, 

γηαηί λα πάκε ζηε δηαδηθαζία ηεο παξέθθιεζεο; Γηα πνην ιφγν; Γηα πνην ιφγν λα 

ην θάλνπκε; Γελ θαηαιαβαίλσ. Ξνην είλαη ην πξφβιεκα;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ δηαρείξηζε ζαο είπα επηηξέπεηαη. Ξνην είλαη ην ζέκα ζπκθσλίαο; 

Γηαθσλεί θαλείο γηα λα πάκε ζε δηαρείξηζε; Ρν πνπ ζα ην δνχκε απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εληάμεη θ.Ιίηζα. Ινηπφλ .. Θχξηε Ξέππα, νξίζηε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζπγλψκε, γηα κέλα είλαη .. Αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, ζπγλψκε. Γηα κέλα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αθφκα θαη γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο, ηνπο επαγγεικαηίεο, γη' απηφλ ηνλ Υξσπφ ν νπνίνο επηηέινπο 

πξέπεη λα βξεη κηα ιχζε ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Ρν ζθνππίδη καο έρεη 

θάεη. Μέξεηε πνιχ θαιά φηη ζε ιίγν θαηξφ δε ζα καο πιεζηάδεη ν θφζκνο, δηφηη 

δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηε δηαρείξηζε καο. Ξξέπεη εδψ φινη καδί, νκφςπρα, 

νκφθσλα, λα θάλνπκε ηε δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ, έζησ θαη πξνζσξηλά, κε 

κηα πξνζσξηλή ιχζε. Ξάλε λα θάλνπκε κπάλην ηα παηδηά καο θαη ήδε ζα 

κνιπλζνχκε απφ ηα ζθνππίδηα. Ξξέπεη γηα κηα θνξά λα είκαζηε .. ζ' απηφ λα 

κελ θάλνπκε κηθξνπνιηηηθή, λα είκαζηε φινη γηα έλα θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο. Αλ είλαη δπλαηφλ θαη ηα mini press container πνπ έρνπλ 

ζην Θαπαλδξίηη θαη ιέεη ν θ.Βειηαληψηεο, πνπ έρεη φιε ε Αζήλα. Αλ είλαη 

δπλαηφλ .. Ν Πηαζκφο, έλαο Πηαζκφο Κεηακφξθσζεο, Κεηαθφξησζεο, 
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ζπγλψκε .. Κελ εηξσλεχεζηε φηαλ κηιάσ, θ.Ιίηζα, γηαηί απηφ δελ είλαη ζσζηφ 

γηαηί έρνπκε παηδηά θαη κεγαιψλνπκε θαη αλ ζέιεηε έρνπκε θνιιήζεη πνιιεο 

αξξψζηηεο απ' απηά ηα ζθνππίδηα, πνπ έξρεηαη ν θφζκνο θάζε Παββαηνθχξηαθν 

θαη ηα πεηάεη φπνπ λα είλαη θαη ηε Γεπηέξα .. Ξξέπεη απηφ ην γνιγνζά φινη λα 

ηνλ ηξαβήμνπκε, φινη, θαη καο ελνριεί φινπο. Θέισ λα κ' αθνχηε ζνβαξά. Δδψ 

δελ ήξζακε λα θάλνπκε κηθξνπνιηηηθή πάλσ ζε απηφ, πξέπεη φινη καδί λα 

πέζνπκε πάλσ θαη λα γξάςνπλ εδψ νη παξαηεξεηέο, νη δεκνζηνγξάθνη, φινη, 

φηη φινη ζα δψζνπκε ηε κάρε λα θαζαξηζηεί ν Γήκνο Υξσπνχ.  

 Ν Γήκνο Υξσπνχ δελ είλαη πιένλ ηα Λέα Ξαιάηηα, μέξσ εγψ θαη ην 

Σαθνχηζη, μεθηλάεη απφ ηηο Αθίδλεο, ηειεηψλεη ζηα ζχλνξα ηνπ Βαξλάβα κε ηνλ 

Θάιακν θαη ηειεηψλεη ζην Γήιεζη. Θέισ ζαο παξαθαιψ, φινη καδί ζήκεξα λα 

δψζνπκε ηα ρέξηα λα θαζαξίζνπκε ηελ πεξηνρή. Γε ζα καο παηάεη άλζξσπνο. 

Ξάκε ζηηο παξαιίεο, βξψκηθεο, πάκε ζηνπο δξφκνπο, ηα ζηελά, βξψκηθα. Νη 

άλζξσπνη ζπγθνκηδήο ζθνππηδηψλ, αθφκε θαη εκείο νη ίδηνη, έρνπκε αξρίζεη λα 

καδεχνπκε ραξηάθηα δεμηά θαη αξηζηεξά θαη δε ζα μέξνπκε πνπ λα ηα βάινπκε. 

Παο παξαθαιψ πνιχ εγψ πξνζσπηθά, κελ θάλεηε κηθξνπνιηηηθή πάλσ ζε απηφ. 

Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Αθνχζηεθε φηη ν Γήκνο έρεη πεξηνπζία θαη αθνχζηεθε επίζεο 

θαη ε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπκε. Ζζεια λα ξσηήζσ αλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ 

Γήκνπ επηηξέπνπλ λα πξνβνχκε ζε κηα ηέηνηα αγνξά θαη πνηα ζα είλαη πεξίπνπ 

ε αμία 6 έσο 8, πφζν ιεηε εδψ, 6 έσο 10 ζηξεκκάησλ. Ηζσο, γηα λα είκαζηε νη 

πην επέιηθηνη, λα βάινπκε πηζαλφηαηα θαη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο κηαο 

θαηάιιειεο, θαηά ηελ θξίζε καο, έθηαζεο κε έλα θνκκάηη ηδηνθηεζηαο ηνπ 

Γήκνπ. Γειαδή, κέζα εθεί ζηελ φιε δηαδηθαζία, λαη, λα κπνξέζνπκε λα 

αληαιιάμνπκε ή θαη λα δψζνπκε θαη έλα ππφινηπν ή λα εηζπξάμνπκε έλα 

ππφινηπν. Απηή είλαη ε πξφηαζε κνπ. Γελ μέξσ αλ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα ζπλαηλνπλ νη ζπλάδειθνη ψζηε ε πξφηαζε λα ηξνπνπνίεζεί, 

έγθξηζε κίζζσζεο ή αγνξάο ή αληαιιαγήο αγξνηεκαρίνπ γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθψλ ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ; Ινηπφλ .. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κέρξη λα ζπκβνχλ φια απηά, θαιχηεξα είλαη ε ιχζε πνπ πξφηεηλε 

ν θ.Ιίηζαο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηδηφθηεηα, κέρξη λα γίλνπλ φια απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νκφθσλα ην Πψκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ην Πψκα απνθαζίδεη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηαθσλνχκε. Λα ην πνχκε απηφ, ε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ αληηξξήζεηο θ.Ιίηζα;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρα μεθαζάξηζα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη επαλαηνπνζέηεζε. Μεθηλήζηε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ζαο παξαθαιψ.     

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πξηλ ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία, ππάξρεη, 

ππάξρεη κηα επηζηνιή κε ππνγξαθέο Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ. Ξαξαθαιψ φπνηνο 

ηελ έρεη, λα κνπ παξαδνζεί. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ.Ιίηζαο θαη ν θ.Σαζηψηεο θαηαςεθίδνπλ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαηαςεθίδσ ηελ ελνηθίαζε. Λα κελ πεηάκε ιεθηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Θηνχζεο. Ν θ.Σαζηψηεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν 

θ.Ιίηζαο, ν θ.Θηνχζεο θαη ν θ.Ρζάθσλαο θαηαςεθίδνπλ ηελ ελνηθίαζε. Ρελ 

ελνηθίαζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηαςεθίδνπλ ηελ ελνηθίαζε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαςεθίδεηαη ε ελνηθίαζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη εγψ δηαθψλεζα θ.Ληθνιάνπ φζνλ αθνξά ην .. Θέισ λα γίλεη 

λφκηκα. Ν,ηη γίλεη, λα γίλεη λφκηκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θαη ε θα Πηεξγίνπ δε ζπκθσλεί. 

(αξ. απνθ. 98/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 10ο 

 

Δγκπιζη μίζθυζηρ ακινήηος ππορ θύλαξη οσημάηυν - μησανημάηυν -

ανηαλλακηικών - ςλικών Γημοηικήρ Θοινόηηηαρ Θαλάμος. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρελ εηζήγεζε ζα ηελ θάλεη 

ν ζπλάδειθνο θ.Βιάρνο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην ζπγθεθξηκέλν ην ζέκα έξρεηαη απφ ην 

Ρνπηθφ Ππκβνχιην Θαιάκνπ χζηεξα απφ εηζήγεζε πνπ έθαλαλ θαη νη 3 

πεξεζίεο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θαιάκνπ, ηφζν απφ ηελ δξεπζε, φζν 

απφ ηελ Θαζαξηφηεηα, αιιά θαη ηνλ Ζιεθηξνθσηηζκφ. Γελ ήηαλε πξφηαζε 

αθξηβψο δηθή καο, έρεη λα θάλεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δνπιεχνπλε ζε 

πεξεζίεο, ε νπνία πξνυπήξρε ζαλ πξφηαζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν Γήκν, δελ 

εηζαθνχζηεθε πνηέ θαη ηελ μαλαεπαλαθέξαλε ζε καο θαη κάιηζηα πξνο ηηκή ηνπ 

πξψηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ζηελ πξψηε .. ζηε 

δεχηεξε ηνπ ζπλεδξίαζε ήξζε ζαλ ζέκα θαη ςεθίζηεθε. Ζ εηζήγεζε απφ ην 

Ρνπηθφ Ππκβνχιην Θαιάκνπ είλαη ε εμήο, ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην Θαιάκνπ κε ηελ 

απφθαζε 11/2011 δεηάεη ηε κίζζσζε ρψξνπ γηα ηε θχιαμε ησλ νρεκάησλ, 

κεραλεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θαιάκνπ, θαηφπηλ 
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εηζεγήζεσο ησλ ππαιιήισλ Θαζαξηφηεηαο, δξεπζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θαιάκνπ. Ρν Ρνπηθφ Ππκβνχιην Θαιάκνπ πξνηείλεη ν 

ρψξνο πξνο κίζζσζε λα δηαζέηεη αξθεηφ ρψξν γηα ηε θχιαμε θαη αζθάιηζε 

ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ απφ θινπέο θαη δνιηνθζνξέο, θαζψο επίζεο 

θαη θηήξην ηθαλφ λα ππνδερζεί νρήκαηα αιιά θαη αληαιιαθηηθά πιηθά γηα 

θπιαμε.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. Ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηνλ, ε απφθαζε ιέεη, λα αμηνπνηεζεί δεκνηηθφ θηήκα πιεζίνλ 

ηνπ Λεθξνηαθείνπ Θαιάκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη δαζηθή έθηαζε θ.Ιίηζα, ην γλσξίδεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αο είλαη. Θαη εγψ ζε δαζηθή έθηαζε ην έθαλα θαη είλαη κηα ραξά θαη 

ηνπ έβαια θαη ξεχκα. Ινηπφλ, λα μεθαζαξίζνπκε θάηη. 11 Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

δηαθνξεηηθέο ζα ζαο δεηήζνπλ αθξηβψο ην ίδην πξάγκα. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

δψζνπκε 11 ελνίθηα. Γελ είλαη δπλαηφλ ν Θάιακνο λα κελ έρεη κηα ηδηφθηεηε 

έθηαζε, νπνπδήπνηε θνληά ζην ρσξηφ, λα θάλεη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα 

κείλνπλε πάληα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ)  

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο είκαζηε .. Λα αγνξάζνπκε. Σίιηεο θνξέο λα αγνξάζεηε. Σίιηεο 

θνξέο λα αγνξάζεηε. Πηα 20 ρξφληα ζα έρεη κείλεη ζηνλ Θάιακν. Γε ζα θχγεη 

απφ εθεί ν Θάιακνο θαη πάληα ζα έρεη αλάγθεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα κνηξάδεηε 

έηζη ηα ρξήκαηα ηνπ Γήκνπ απηνπλνχ ζε δηάθνξεο εθκηζζψζεηο, νη νπνίεο δελ 

είλαη 100% απαξαίηεηεο. Δίλαη πνιχ κεγάιν ιάζνο λα ζπαηαιάηε έηζη ηα 

ρξήκαηα. Λα πάηε θαη λα ηα αγνξάζεηε. Απφ ηψξα ζα ζαο πσ λαη ζε φ,ηη 

ζέιεηε. Κελ πεηάηε ηα ρξήκαηα ζε ελνηθίαζε. Θαη έρεη ρσξάθηα ν Θάιακνο θαη 

αλ δελ έρεηε, λα δεηήζεηε λα ζαο παξαρσξεζνχλ. Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλε 
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δπλαηφηεηεο ηέηνηεο. Κπνξεί λα ππάξρεη θαη θξαηηθά νηθφπεδα θάπνπ ζηνλ 

Θάιακν. Λα ην ςάμεηε. Λα ην ςάμεηε. Κπνξεί λα ζαο ηα παξαρσξήζνπλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε θαηαθέξεη ηα θξαηηθά λα ηα έρνπκε θάλεη ηδηφθηεηα. Καο 

ηα έρνπλ παξαρσξήζεη φια. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, ε πεξεζία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη νχηε ηεηξαγσληθφ θξαηηθφ ζηνλ Θάιακν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ ΘΔΓ, λα είζηε ζίγνπξνο φηη ε ΘΔΓ ζα έρεη ηδηνθηεζία ζηνλ Θάιακν, 

φπσο έρεη παληνχ. Κπνξείηε λα ην δεηήζεηε λα ζαο ην παξαρσξήζνπλε. Δίλαη 

ακαξηία απφ ην Θεφ λα πάηε λα δίλεηε ηα ιεθηά λα λνηθηάδεηε νηθφπεδα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ΘΔΓ ιέηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ ΘΔΓ, ε ΘΔΓ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΘΔΓ ηη ζεκαίλεη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θηεκαηηθή Διιεληθή Δηαηξεία Γεκνζίνπ, ε ΘΔΓ. πάξρνπλε θηήκαηα 

παληνχ, αιιά ππάξρνπλε θαη άιιεο δπλαηφηεηεο. Παο μαλαιέσ, δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε .. Δθεί ζην Λεθξνηαθείν. Ρη ζέιεηε λα θάλεηε; Λα πάηε λα βάιεηε 

έλα container, λα βάιηε έλα .., λα θηηάμεηε έλα ππφζηεγν. Ξνηνο ζα ζαο 

εκπνδίζεη;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν Γαζαξρείν δε ζα ζαο ελνριήζεη θαζφινπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ.Γέδεο ιφγν εληνπηφηεηαο. Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Αθνχ κηιάλε θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, μεθηλήζηε εζείο. Θα ζηακαηήζνπλ.  

ΓΔΓΔΠ: Δγψ έρσ κπξνζηά κνπ ηελ απφθαζε εδψ πέξα ηνπ Ρνπηθνχ 
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Ππκβνπιίνπ. Αλαθέξεη πξψηνλ γη' απηφ αιιά είκαη θαη εγψ ηεο άπνςεο φηη 

επεηδή θαη ηφηε είρε έξζεη θαη έλα ζπγθεθξηκέλν αθίλεην πξνο κίζζσζε θαη 

θάπσο ην πήξε πίζσ ην Ππκβνχιην θαη μαλαλακφξθσζε ηελ απφθαζε θιπ. Δγψ 

είκαη ηεο άπνςεο φηη ζα πξέπεη θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο λα κελ 

κπνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αθφκα έλα πάγην κεληαίν έμνδν θαη λα 

επηβαξχλνπκε ην Γήκν. Λα εμαληιεζνπκε φιεο ηηο πξννπηηθέο πνπ έρνπκε, 

φιεο ηηο ιχζεηο θαη ζηε ρεηξφηεξε, επεηδή είλαη θαη ε αξρή ηνπ Γήκνπ, αο 

θαιπθζνχκε πξνζσξηλά, λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο θαη ζηελ πνξεία 

βιέπνπκε. Απηφ ζπκβαίλεη ζε θάζε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα. Θα δεκηνπξγήζνπκε 

έλα πάγην κελαίν έμνδν ηεξάζηην γηα ην Γήκν. Γελ μέξσ, εγψ λνκίδσ φηη ζα 

πξέπεη λα ην μαλαζθεθηείηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή θχξηε Γέδε, εληάμεη, Ξξφεδξνο είκαη, αιιά γλσξίδσ ην 

ζέκα πνιχ θαιά, μέξεηε θαη εζείο, ην γλσξίδεηε θαιά, φηη είλαη ηεξάζηηεο νη 

απψιεηεο ζε πιηθφ, απφ θινπέο ζσιήλσλ χδξεπζεο, αληαιιαθηηθψλ 

απηνθηλήησλ, κπαηαξίεο, πεηξέιαηα, θαχζηκα. Γειαδή, κηα θαηάζηαζε, κέρξη 

θαη 2 ζηδεξέληνπο ηεξάζηηνπο θάδνπο θαηφξζσζαλ θαη καο ηνπο πήξαλ.  

ΓΔΓΔΠ: πάξρεη ηξφπνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηηο εκέξεο, επεηδή ην πξνζσπηθφ δελ .. μεθηλάεη, άιια 

απηνθίλεηα βξίζθνληαη ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο, άιια βξίζθνληαη ζην 

Λεθξνηαθείν, άιια βξίζθνληαη ζηνλ Θάιακν, λνκίδσ φηη είλαη απαξαίηεην λα 

έρνπκε κηα ζπγθέληξσζε πιηθνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ .. 

.......: Ξξφεδξε, λα γίλεη θαη γξαθείν θίλεζεο, έρνπκε πξνηείλεη, γξαθείν 

θίλεζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ην ιφγν θ.Ξξφεδξε, πείηε ηα εζείο. 

.......: Λαη, λαη. Γειαδή επεηδή έρνπκε κεγάιν πξφβιεκα, πξνηείλνπκε λα γίλεη 

θαη γξαθείν θίλεζεο, λα πεγαίλνπλε νη άλζξσπνη ηεο Θαζαξηφηεηαο, λα 
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πεγαίλνπλε λα ζηεγάδνληαη εθεί πέξα, κε αξκφδην πξντζηάκελν, απφ ην λα 

γπξλάλε γχξσ γχξσ ζηηο πιαηείεο θαη ζηηο θαθεηέξηεο. Απηφ είπακε θαη ζπλ λα 

είλαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, απιά, έηζη; θαη επεηδή είρε δεκηνπξγεζεί θαη απηφ ην 

ζέκα, πάιη θσηνγξαθίδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην.  

.......: Θψζηα, θ.Γέδε, θ.Γέδε, δε θσηνγξαθίδεηαη θαλέλα αθίλεην. Ρψξα 

ππάξρεη επηηξνπή εθκίζζσζεο θαη .. 

.......: Αθξηβψο. 

.......: Νπφηε φ,ηη θαη θσηνγξαθία λα έρεη γίλεη, αο ζθηζηεί. Πην ππνγξάθσ εγψ. 

Δληάμεη; 

ΓΔΓΔΠ: Καθάξη. 

.......: Θα πεξάζεη θαλνληθά φπσο πξέπεη θαη αλ ρξεηαζηεί .. 

ΓΔΓΔΠ: Καθάξη, αιιά θαη πάιη ζαο ιέσ φηη εγψ .. 

.......: Αλ δε ρξεηαζηεί, ζα αγνξαζηεί.  

ΓΔΓΔΠ: .. δε ζπκθσλψ ζηε δεκηνπξγία παγίσλ κεληαίσλ εμφδσλ εηο βάξνο ηνπ 

δεκφηε Υξσπνχ. Δίηε είλαη ζηνλ Θάιακν, είηε είλαη ζην Θαπαλδξηηη, είηε δελ 

μέξσ εγψ πνπ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γήκαξρε, έβαιεο ηνλ Ξαλαγηψηε εθεί, εγψ δε θνβάκαη ηίπνηα. Ρν 

ιέσ, ην δειψλσ αλεπηθχιαθηα. 

.......: Δπραξηζηψ Γεκήηξε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ινηπφλ, εγψ ζα ζαο κηιήζσ σο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο αιιά σο θαη 

ιίγν εηδηθφο γηα ην ζέκα. Δίλαη εδψ ν θίινο κνπ ν Βαγγέιεο, ν θ.Ζιηάζθνο; 

Κπξάβν. Ινηπφλ, ζαο είπα θαη πξηλ θάπνην θαηξφ, εδψ ν.... Ξξφεδξνο καο είπε 
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γηα γξαθείν θίλεζεο, δε ιεηηνπξγεί έηζη Γήκαξρε ν Γήκνο. Θαη ζα ζαο εμεγήζσ 

ηη ελλνψ. Ν Γήκνο, δελ κπνξεί ε θαζε Θνηλφηεηα, πξέπεη λα' ξζεί κηα πην γεληθή 

απφθαζε. Αλ πάξεηε έλα θηίξην, ην πεξηθξάμεηε θαη βάιεηε κέζα ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θαιάκνπ ηα απηνθίλεηα, φ,ηη ζαο θιεβαλε πνπ ηα είραηε 

απ' έμσ, ηψξα ζα ζαο θιέβνπλ ηα δηπιά, γηαηί νη θιέθηεο ζα κπαίλνπλ κέζα ζε 

πεξηθξαγκέλν θαη ζα δνπιεχνπλ πην εχθνια. Δθηφο αλ απηφ θπιάζζεηαη, πνπ 

κεηά κηιάκε γηα ππέξκεηξν θφζηνο. Δδψ πξέπεη λα γίλνπλ 3, 4 κεραλνζηάζηα 

ζην Γήκν αλάινγα, πξέπεη λα γίλεη ην γξαθείν θίλεζεο γηα πνιινχο ιφγνπο. Αλ 

έρνπκε γξαθείν θίλεζεο, δε ζα έρνπκε πξνβιήκαηα, φπσο αλέθεξε ν 

θ.Νηθνλφκνπ, πνπ ήηαλ απηφ, πνπ ήηαλ ην άιιν, δίλεη εληνιέο ην γξαθείν 

θίλεζεο γηα ηα απηνθίλεηα πνπ ζα πεγαίλνπλ θαη ηη ζα θάλνπλ. Δπίζεο ζέισ λα 

πσ φηη ζαλ Γήκνο πξέπεη λα αξρίζεηο θαη λα επελδχεηο. Γελ κπνξείο λα 

επελδχζεηο ζε έλα λνηθηαζκέλν. Δίκαη ελαληίνλ ηεο αγνξάο, μέξεηε γηαηί; Γηαηί 

πηζηεχσ φηη ν Γήκνο έρεη πάξα πνιιά αθίλεηα δηθά ηνπ, πάξα πνιιά αθίλεηα 

δηθά ηνπ πηζηεχσ. Αθφκα πηζηεχσ απηφ πνπ είπε ν ζπλάδειθνο, ν 

θ.Γηακαξέινο, εκείο ζην Καξθφπνπιν ην έρνπκε απην, ππάξρνπλ θαη πνιιά 

αληαιιάμηκα. Γειαδή, κπνξνχκε λα κε καο βνιεχεη απηφ, λα πάκε ζε θάπνην 

άιιν λα ην αληαιιάμνπκε; Θα βξεζεί θάπνηνο Σξηζηηαλφο ζίγνπξα λα ην δερζεί, 

εθφζνλ ζα είλαη θαη απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Νκσο, ην λα λνηθηάδνπκε 

ηψξα απηά θαη λα ηα θηηάρλνπκε θαη λα ηα θάλνπκε θαη κεηά, δελ μέξσ, λα ηα 

δίλνπκε θαη θάπνηα αμία, δε λνκίδσ. Θαη πξέπεη λα δνχλε φινη νη Ξξφεδξνη πνπ 

πξνο ηηκήλ ηνπο είλαη εδψ, αληίζεηα απφ κεξηθνχο Ππκβνχινπο πνπ έρνπλε 

απνρσξήζεη, φηη πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη ν Ξξφεδξνο γηα ηνλ Θάιακν, αιιά 

απηφ είλαη ζεκα γεληθνχ ζρεδηαζκνχ θχξηνη. Γελ είλαη ζέκα Θαιακνπ. Γελ 

ππαξρεη απηνθίλεην ηνπ Θαιάκνπ, ηνπ Καξθνπνχινπ θαη ηνπ Απιψλα, 

ππάξρνπλ πηα Γήκνπ Υξσπνχ. Ξήξακε κηα απφθαζε ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή λα ηα βάςνπκε. Γε ζα ιέεη Γήκνο Θαιάκνπ. Δηζη δελ είλαη; Θα ιέεη 

Γήκνο Υξσπνχ. Ξξέπεη λα ην δνχκε έηζη θαη απηφ ζα είλαη θαιφ γηα ηνλ 
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Θάιακν. Μέξεηε γηαηί; Γηαηί ν Θάιακνο, απ' φηη έκαζα απφ ζαο, δελ έρεη θαιά 

απνξξηκκαηνθφξα. Θα πάλε ησλ Υξσπίσλ πνπ είλαη θαιά θαη ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ θαη ζα είλαη έλα. Γε ζα έρνπκε ζαλ ην Καξθφπνπιν πνπ έρνπκε 

κηζφ νδεγφ γηα ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη αιινχ ίζσο θάπνπ λα είλαη πνιχ 

παξαπάλσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαλέλαλ, πνπ ιέεη ν Αληηδήκαξρνο. Αξα ζέισ λα ζαο πσ φηη απηφο 

ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη ζηξαηεγηθά θαη γεληθά. Θεσξψ άηνπν απηφ πνπ θέξλεη, 

θαηαιαβαίλσ απηφ πνπ ιέλε νη Ρνπηθνί Πχκβνπινη φηη θάηη πξέπεη λα γίλεη, 

θάπσο πξέπεη λα ην καδέςνπκε αιιά απνθαζίζηε ην φζν είλαη δπλαηφλ πην 

ζχληνκα. Δγψ είκαη δηαηεζηκέλνο λα ζαο πξνζθέξσ ηηο γλψζεηο κνπ, έρσ 

δεκηνπξγήζεη 17 ηέηνηα πξάγκαηα αλά ηελ Διιάδα, μέξσ πσο δεκηνπξγνχληαη. 

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ, βάιηε σο πξνηεξαηφηεηα γξαθείν θίλεζεο. Σσξίο 

γξαθείν θίλεζεο δελ ππάξρνπλ απηνθίλεηα. Δίλαη αλαγθαίν. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Θχξηε .. Θέιεηε θάηη θ.Βειηαληψηε; 

Νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή αλαθέξζεθε φηη ε έθηαζε δίπια ζην λεθξνηαθείν ηνπ 

Θαιάκνπ, εάλ πξέπεη λα γίλεη εθεί, είλαη δαζηθή. Λα ζαο ελεκεξψζσ φηη αθφκα 

θαη ην πνπξγείν Γεσξγίαο γηα νξηζκέλεο ρξήζεηο κπνξεί λα παξαρσξήζεη ζηελ 

Ρνπηθή Απηνδηνηθεζε έθηαζε γηα ηε ρξήζε απηή, φπσο έγηλε κε ην Γεκνηηθφ 

Πρνιείν .. ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Δίλαη ζρνιεία, γήπεδα, λεθξνηαθεία, είλαη νη 

ρξήζεηο πνπ κπνξεί λα παξαρσξήζεη ην πνπξγείν Γεσξγίαο. Αθνχ πάξεηο 

αξλεηηθέο απαληήζεηο απφ ηηο άιιεο πεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ πνπ έρνπλε 

πεξηνπζία, θηεκαηηθή πεξηνπζία θιπ., θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη .. ζην Γεκνηηθφ 

Γηακέξηζκα, πάκε κε αίηεκα ζην πνπξγείν Γεσξγίαο θαη κπνξεί λα 

παξαρσξεζεί ε ρξήζε γηα ζπγθεθξηκελε αμηνπνίεζε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξψ λα μέξσ ην ζέκα ηφζν θαιά θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 

Θαιάκνπ. Δηζη; Νπσο ε Ρνπηθή Δπηηξνπή Θαιάκνπ .. Ρν Ρνπηθφ Ππκβνχιην 

Θαιάκνπ, ζπγλψκε, θαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Θαιάκνπ. Φαίλεηαη φκσο φηη 

θαη νη πεξεζίεο, Ρνπηθφ Ππκβνχιην, Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ζπλεγνξνχλ λα 

βξνπλ θάηη ζηνλ Θάιακν, γηαηί είλαη δίπια ην Γεκαξρείν ην παιηφ ζηελ πιαηεία, 

πξαγκαηηθά είλαη άζρεκε εηθφλα φια ηα απηνθίλεηα λα καδεχνληαη γχξσ γχξσ 

απφ ην θέληξν ηεο πφιεο.  Ρνπο θαηαιαβαίλσ απφιπηα. Ππκθψλεζα καδί ηνπο 

λα ην θέξνπλε ζαλ ζέκα βέβαηα. Πην ζεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ φκσο, εθεί, ην 

δαζηθφ πνπ ιέλε, ην θνκκάηη απηφ, αλ ην παίξλακε, ζα ην παίξλακε κάιινλ απ' 

φηη έρσ αθνχζεη, γηα επέθηαζε ηνπ λεθξνηαθείνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, είλαη αθξηβψο κπξνζηά απφ ην λεθξνηαθείν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίρε αγνξαζηεί παιαηφηεξα γη' απηφ ην ζθνπφ. Δίρε παξαρσξεζεί 

..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αξα, δελ κπνξνχκε λα κπιέμνπκε ηψξα. Αθνχ είλαη δίπια ζην 

λεθξνηαθείν, λα ην θάλνπκε θάηη άιιν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γσξεά είρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη κεηά λα ςαρλφκαζηε απφ ηελ αξρή πάιη. Θα ην δσ ην 

ζέκα απφ θνληά. Αλ κπνξνχκε λα βξνχκε έλαλ άιιν ρψξν, δε ζα λνηθηάζνπκε. 

Γελ ην ζπδεηάσ, έηζη; Αλ βξνχκε δηθφ καο ρψξν εθεί πέξα, φπσο θαη λα 

βνιεπηνχκε, ζα θνηηάμνπκε λα βξνχκε δηθφ καο. Αλ δε βξνχκε φκσο, ηη λα 

θάλνπκε; Θα πξέπεη λα καδεπηνχλε. Απηφ ην ράιη ζηνλ Θάιακν, δελ είλαη .. 

πάξρνπλε άιιεο πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλε πξφβιεκα, φιεο. Γε ζα 

αλαγθαζηνχκε λα θάλνπκε .. Θνηηάμηε λα δείηε, ην λα θάλνπκε.. γηα ην γξαθείν 

θίλεζεο δε δηαθσλψ θαζφινπ, πξέπεη λα γίλεη νπσζδήπνηε γξαθείν θαη πνιιά 
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άιια θαη πνιιά άιια. Γξαθείν θίλεζεο πξέπεη λα γίλεη. Νκσο, έλα θνηλφ 

ακαμνζηάζην ζ' απηφ ην Γήκν δελ κπνξψ λα ην ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν μεθίλεζα. .. κπνξεί θάηη λα γίλεη, λα ηξέρεη απφ ηνλ Απιψλα 

ζην ακαμνζηάζην ζηνλ Θάιακν. Δίλαη κεγάιε ε έθηαζε δπζηπρψο ηνπ Γήκνπ 

καο. Ρέινο πάλησλ, πξνηείλσ λα ην ςεθίζνπκε θαη βιέπνληαο θαη θάλνληαο 

ζηνλ Θάιακν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. πάξρνπλ αληηξξήζεηο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηαθσλνχκε γηα ηε κίζζσζε. Θεσξνχκε φηη δελ είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Ιίηζαο. Θαη ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Ρζάθσλαο κε 

ηνλ θ.Θηνχζε. Θπξία Πηεξγίνπ; Ν θ.Σαζηψηεο; Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην 

εγθξίλεη ηε κίζζσζε. 

(αξ. απνθ. 99/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 11ο 

 

Δγκπιζη μελέηηρ και καθοπιζμόρ ηος ηπόπος εκηέλεζηρ ηος έπγος 

"Ανακαηαζκεςή κηιπίος ππώην Θοινόηηηαρ Λέυν Ξαλαηίυν για ηη 

ζηέγαζη ςπηπεζιών ηος Γήμος Υπυπού". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν, κπνξείηε λα 

θάλεηε ηελ εηζήγεζε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα κειέηε δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ πνπ ζα ζηεγαζηνχλ 
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νη πεξεζίεο ζηα Λέα Ξαιάηηα θαη ζα γίλνπλ δηάθνξεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

πνπ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηε κειέηε. Ζ ζπλνιηθή δαπάλ είλαη καδί κε ην ΦΞΑ 

12.838 επξψ θαη ε πξφηαζε είλαη λα γίλεη κε απηεπηζηαζία Γεκάξρνπ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νη εξγαζίεο είλαη ρξσκαηηζκνί, επηζθεπέο απφ πφξηεο θαη 

παινζηάζηα, θαισδηψζεηο, πδξαπιηθά θιπ. Δπεηδή είκαζηε κέζα ζηα φξηα ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ είλαη κέρξη 4.000.000 δξρ., δελ έρεη αιιάμεη ν 

Λφκνο, δειαδή 12.000 επξψ, είλαη ην πην επέιηθην θαη ην πην θηελφ απηφ, γηα 

λα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δπηζθεπέο απφ πφξηεο, ειεθηξηθά, πδξαπιηθά. Θνπδνχληα 

εμφπνξηεο, κηθξνεξγαζίεο. Θαπνηεο γπςνζαλίδεο, θάπνηα ηδάκηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. Νξίζηε θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ιίηζα, πξηλ μεθηλήζσ λα κηιήζσ, επραξηζηψ πνιχ πνπ ην 

ςεθίζαηε. Ινηπφλ, ζέισ λα πσ δχν πξάγκαηα. Γηαηί. Γηα πνην ιφγν. Ξξηλ απφ 

ιίγν, κε κηα πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε κνπ, απέδεημα φηη δε καζάσ ηα ιφγηα 

κνπ, αθφκα θαη φηαλ δηαςεχδνκαη. Ιέσ ηα πξάγκαηα κε ην φλνκα ηνπο. 

πνζρέζεθα ζηνπο Ξαιαηηαλνχο φηη γηα ηα 3 ρξφληα πνπ απνκέλνπλ θαη ηνλ 

κηζφ ρξφλν πνπ πέξαζε, ζα ιέσ πάληα ηελ αιήζεηα, κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά, 

ρσξίο λα ππνινγίδσ αλ απηφ ζα κε ζίμεη. Γε κε ελδηαθέξεη θαζφινπ λα 

μαλαεθιεγψ. Απηφ ην εθηίκεζαλ νη Ξαιαηηαλνί, γη' απηφ είκαη Ξξφεδξνο ηνπο 

ζήκεξα, παξφηη θάπνηνη έιεγαλ φηη δε ζα βξσ ην .. Αζρεην. Ρη ζέισ λα πσ. 

Δθείλε ε .. ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ έθιεηζε ζηηο 31.12.2002. 1.1.2003 αλέιαβε ν 

πξψηνο Ξαιαηηαλφο Γήκαξρνο, ν Ππχξνο ν Κέμεο. 1.1.2006 αλέιαβε, 7, 

αλέιαβε ν δεχηεξνο Ξαιαηηαλφο Γήκαξρνο, ν Γηψξγνο ν Γαβξηήι. 1.1.2011 

αλέιαβε ν πξψηνο κε Ξαιαηηαλφο Γήκαξρνο, ν Γηάλλεο ν Νηθνλνκάθνο θαη ν 
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πξψηνο κε Ξαιαηηαλφο Ξξφεδξνο ησλ Ξαιαηίσλ, ν Εαθείξεο ν Πηέθαλνο. 9.1. 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Φσλάδσ γηαηί δελ αθνχσ. 9.1. επηζθέθηεθα, 9 κέξεο κεηά ηελ 

αλάιεςε ηεο εμνπζίαο ηνπ Γήκνπ, καδί κε ην Γήκαξρν, ηνλ 4ν φξνθν ηεο 

Θνηλφηεηαο θαη αληηκεησπίζακε κηα θαηάζηαζε ηξαγηθή. Δίλαη θξίκα έλαο 

ηέηνηνο ρψξνο 300 ηεηξ. λα κέλεη αλεθκεηάιιεπηνο ηφζα ρξφληα, λα ξηκάδεη θαη 

εκείο λα πιεξψλνπκε ελνίθηα ζε δηάθνξα άιια κέξε, ρσξίο .. φπσο εδψ θαη 

φπσο θαη ζε θάπνηα άιια κέξε πξνθαλψο. Ρα ιέσ φια απηά φρη γηα θαλέλαλ 

άιιν ιφγν, γηαηί εδψ καζαίλσ ηερληθέο απφ αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ ηερληθά 

ζηνηρεία, αιιά ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα θάλνπκε θαη πνιηηηθή ηζηνξία. Λα 

ζπκφκαζηε, γηα λα κελ μαλαπεξάζνπκε. Απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Εαθείξε. Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ, ζα γίλνπλε θαη αιιαγή ζηηο εζσηεξηθέο 

δηαξξπζκίζεηο ηνπ θηηξίνπ; Δδψ πέξα, θαη δηνξζψζηε κε αλ θάλσ ιάζνο, δελ 

είδα αλ πξνβιέπεηαη θάπνηα έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. Αλ γίλεη 

αιιαγή εζσηεξηθψλ δηαξξπζκίζεσλ, απαηηείηαη ε απαξαίηεηε έγθξηζε, 

νηηδήπνηε θαη λα είλαη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Απηφ. Ξάξηε ηελ έγθξηζε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε. Θπξία Θνληνγηάλλε, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ:  Ινηπφλ, ζε αληίζεζε κε φια απηά πνπ εηπψζεθαλ, ζέισ λα 

πσ, γηα λα γλσξίδεη θαη ην Πψκα, φηη ζε απηή ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ζα 

ζηεγαζηνχλ δχν Λνκηθά Ξξφζσπα, έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη 

ε Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε, πνπ ζέισ λα πσ φηη απηφ ην πνζφ, δειαδή είλαη απφ 

6.000 ζηελ νπζία γηα ηνλ θαζέλα, θαη φηη δίλνπκε ην θαιφ παξάδεηγκα θαη ηελ 
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θαιή ζέιεζε θαη ζα ήζεια εδψ λα ζαο παξαθαιέζσ φηη ζε θάπνηα άιια 

ρξήκαηα πνπ ζα δαπαλεζνχλ γηα δεκνηηθνχο ρψξνπο, αλ ππάξμεη θάπνηα άιιε 

αλάγθε, λα είζηε ζπγθαηαβαηηθνί θαη λα καο βνεζήζεηε γηα λα ηα 

ηειεηνπνηήζνπκε. Παο επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δγψ δελ μεξσ, ζέισ λα ζπκπιεξψζσ εδψ, φια ηα είπακε κηα 

ραξά αιιά ζέισ λα ζπκπιεξψζσ, αλ γίλεηαη, πνπ ιέκε ηεο Θνηλφηεηαο Λέσλ 

Ξαιαηίσλ γηα ηε ζηέγαζε, δσξεάλ, αλ κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε ηε ιέμε 

δσξεά. πάξρεη ιφγνο γη' απηφ θαη γη' απηφ ην ιέσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη, γηα ηελ παξαρψξεζε δσξεάλ ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα. Γηα λα 

κελ ερνπκε αξγφηεξα θάπνην πξφβιεκα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ λα ελεκεξσζψ γηα πφζα ηεηξ. 

κέηξα επηθάλεηαο ρψξνπ κηιάκε. Δίλαη ηα 300 κέηξα πνπ αλέθεξε ν 

θ.Εαθείξεο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Α, 300 κέηξα. Δληάμεη, νθ, επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηε ζηέγαζε, λα ζπκπιεξσζεί, ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ, δσξεάλ. 

(αξ. απνθ. 100/2011) 
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 ΘΔΚΑ 12ο 

 

Δγκπιζη μελέηηρ και καθοπιζμόρ ηος ηπόπος εκηέλεζηρ ηος έπγος 

"Γιαμόπθυζη σώπυν ηεσνικήρ ςπηπεζίαρ Γήμος Υπυπού". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 11ν. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα ηε κειέηε απηή πνπ .. θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ε 

νπνία ζα δεκνπξαηεζεί κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ. Δπεηδή άθνπζα θάηη θαη γηα ηε 

δαπάλε πην πξηλ, ήζεια λα ζαο πσ ην εμήο, αλ δεη θάπνηνο ηε κειέηε, ελψ 

βγαίλεη απφ ηα άξζξα 28.000 επξψ, πξνζηίζεηαη ηα εξγνιαβηθά νθέιε, ηα 

απξφβιεπηα, ηα ΦΞΑ θιπ. θαη θαηαιήγεη ζηηο 52, αιιά πξνζδνθνχκε λα 

πάξνπκε θάπνηα έθπησζε κε ην δηαγσληζκφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: 52.000.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Κηιάκε, φπσο είπακε πξηλ, γη' απηφ ην ρψξν εδψ, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη.  

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, εγψ δχν εξσηήζεηο. Ζ πξψηε εξψηεζε, ην θηίξην είλαη 

λνηθηαζκέλν. Απηφ είλαη λνηθηαζκέλν, δελ είλαη δηθφ καο; Ρνπ Γήκνπ; Ν 

ηδηνθηήηεο είλαη ζχκθσλνο κε φια απηά; Ξξνβιέπεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ; 

Κπνξνχκε δειαδή λα θάλνπκε αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ζαο ην 

ιέσ θαη πάιη φηη ζα ρξεηαζηεί θαη έγθξηζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη, δε δηαθσλψ, αιιά ζαο ιέσ φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ νξηζκέλα 
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πξάγκαηα κε κηα ινγηθή ζεηξά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρα δηαρσξηζηηθά ζα γίλνπλ φπσο έρνπλε γίλεη δίπια. Γε ζα 

θάλνπκε ηίπνηα.  

ΓΔΓΔΠ: Νηαλ αιιάδνπλε, φηαλ αιιαδνπλε Βαγγέιε νη εζσηεξηθέο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αινπκηλίνπ, αινπκίληα. 

ΓΔΓΔΠ: Ν,ηη θαη λα είλαη, ρξεηάδεηαη έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ θαιά, άκα καο θαηαγγείιεη θαλείο, ζα πάκε λα ην θάλνπκε. 

ΓΔΓΔΠ: Δίπα φηη .. Απιά ξσηήζηε θαη ηνλ ηδηνθηήηε θαη θάληε ην κε ην ζσζηφ 

ηξφπν. Απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε; Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θεσξψ φηη γηα πνιχ ιηγφηεξα ηεηξαγσληθά απ' φηη ζηα Λέα Ξαιάηηα 

θαη εθεί ζα γίλνπλ θαη νπζηαζηηθέο εξγαζίεο, απ' φηη θαηάιαβα, εδψ δε ζέιεη 

βάςηκν ν ρψξνο, είλαη πάξα πνιιά ηα ιεθηά, είλαη 50.000 επξψ, ηα νπνία ηα 

πεηάο θάπνπ πνπ δελ είλαη δηθφ ζνπ. Δάλ κπνξεί ν θ.Θαξίλνο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν κέρξη ην πνζφ, φπσο ηελ άιιε πεξίπησζε, 12.000, λα 

βάιεη 5 ρσξίζκαηα. Λα δψζνπκε ηψξα 50.000 γηα έλαλ ρψξν πνπ δελ αλήθεη .. 

θαη λνκίδσ φηη πξνζσξηλά είκαζηε εδψ, πξνζσξηλά λνκίδσ. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Θαξίλν, πξνζσξηλά 50.000 είλαη ακαξηία απφ ην Θεφ. Ξνιιά ηα 

ιεθηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ν θ.Αληηδήκαξρνο έρεη πεη φηη ην έρεη ζε πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα. Δγψ πηζηεχσ φηη θαη .. ζα πξνιάβνπκε ζηα εγθαίλαη, αιιά θαη 
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ζα ηειεηψζεη γξήγνξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νη πξνηεξαηφηεηεο θ.Ιίηζα είλαη ζνβαξέο, αιιά πξέπεη λα μέξεηε 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο πφζν δηαξθνχλε θαη κάιινλ δελ ηηο μέξεηε θαη ηα ηνπηθά 

ξπκνηνκηθά θαη νη κειέηεο θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο. Θαη ζα έπξεπε λα ηα μέξεηε 

γηαηί έρεηε ηεξάζηηα εκπεηξία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα θ.Ιίηζα δελ εγθξίλεηε ηελ .. Κάιηζηα. Νπσο θαη ν 

θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο. παξρεη αληίξξεζε απφ άιιν ζπλάδειθν; Ρν 

Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ρζάθσλαο; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θαη ν θ.Ρζάθσλαο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θαη ν θ.Θηνχζεο. 

(αξ. απνθ. 101/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 13ο 

 

Νπιζμόρ εκπποζώπος για ηη διοικηηική παπαλαβή ηος έπγος: 

"Ξεπίθπαξη συπος ζηο Πιδηποδπομικό Πηαθμό Αςλώνα". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε. Ν 

θ.Θαξίλνο; Ν θ.Θαξίλνο ζα θάλεη ηελ εηζήγεζε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα έγγξαθν πνπ καο έρεη έξζεη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα 

Αηηηθήο θαη δεηάεη λα νξηζηεί εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
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πξνβνχκε ζηελ .. παξάδνζε πξνο ρξήζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πνπ είλαη ε 

πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ ζην Πηδεξνδξνκηθφ Πηαζκφ Απιψλα. Γελ μέξσ πνηνο 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ζα κπεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη πξνηαζεί ν θ.Ιέθθαο Αλδξέαο θαη αλαπιεξσηήο ν 

θ.Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο. Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

 Ρν 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γηα ην ζέκα ην πξνεγνχκελν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη .. ην λα .. Ζ πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

Πηδεξνδξνκηθνχ Πηαζκνχ ν νπνίνο ππήξμε κεηά ην ηξαγηθφ αηχρεκα δείρλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρα ηξαγηθά αηπρήκαηα θαη εηδηθά ην ηειεπηαίν ην νπνίν θαη 

κεηά απφ ηηο παξεκβάζεηο θαη δηθή κνπ, δελ μέξσ ηψξα θαη άιισλ βνπιεπηψλ, 

ε θπβέξλεζε απνθάζηζε φηη έπξεπε .. λα θάλεη απηέο ηηο θηλήζεηο, δείρλεη πφζν 

αξγά πεγαίλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λνκαξρία αιιά ήηαλε θαη ν .. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απηφ δελ είλαη κε αθνξκή ην αηχρεκα ην ηειεπηαίν; Ρεο 

θνπέιαο; Κε αθνξκή απηφ, δελ είλαη απηά ηα έξγα;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζδε, φηαλ έγηλε ην αηχρεκα, γηλφηαλ ην έξγν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γηλφηαλ ην έξγν θαη ιέσ ινηπφλ, θαη ιέσ ινηπφλ, απηφ 

δείρλεη φηη κεηά απφ ηφζν θαηξφ, έρνπλ πεξάζεη ζρεδφλ 2 ρξφληα, δελ έρνπλ 

πεξάζεη; 2 ρξφληα θαη ζήκεξα, ζήκεξα παξαδίδεηαη νπζηαζηηθά. Γειαδή, ζέισ 
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λα πσ φηη πφζν ην ειιεληθφ θξάηνο αξγεί θαη πφζν θαζπζηεξνχλε λα 

αληηκεησπίζνπλε ηα πξνβιήκαηα, έλα ηδηαίηεξα κεγάιν πξφβιεκα φπσο είλαη ε 

αζθάιεηα απηνχ ηνπ Πηδεξνδξνκηθνχ Πηαζκνχ. Γειαδή, εληάμεη ην 

παξαιακβάλνπκε, αιιά ην παξαιακβάλνπκε 2 ρξφληα, ππαξρεη ηξαγηθή 

αξγνπνξία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 102/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 14ο 

 

Θαθοπιζμόρ ηέλοςρ σπήζηρ αιγιαλού και παπαλίαρ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 13ν ζέκα. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δρνληαο ππ' φςε ηελ ππ' αξίζκ. 10384602439/Θνηλή πνπξγηθή 

Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ 792/29.4.2009, κε ζέκα: Απεπζείαο παξαρψξεζε κε 

αληάιιαγκα ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ παξαιίαο, φρζεο θαη 

παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ ζε Νξγαληζκνχο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, φπσο ε εθκίζζσζε 

ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, θαζηζκάησλ, νκπξειψλ, ιεηηνπξγία .. 

αλαςπθηεξίνπ θιπ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο πξνο ηξίηνπο, θαηφπηλ κηζζψζεσο, 

εηζεγνχκαζηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα νξίζεη ην ηέινο ηνπ δηθαηψκαηνο 
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ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ε πξφηαζε είλαη ζηα 15 επξψ αλά ηεηξ. 

κέηξν γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη ζην πνζφ ησλ 10 επξψ ην ηεηξ. γηα ηνπο 

ειεχζεξνπο ρσξνπο. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρσξνπο, ζπκπιεξσκαηηθά ζαο ιέσ, 

φηη ζα γίλεη δεκνπξαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηα 10 επξψ είλαη ε ειάρηζηε κίζζσζε, ειάρηζηε κίζζσζε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Διάρηζηε κίζζσζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Διάρηζηε ηηκή μεθηλήκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: .. ε δεκνπξαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θαη ζην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηεο παξάηαμεο ηελ νπνία 

είρα ηελ ηηκή λα εγνχκνπλα, είρακε ην ζέκα ην πσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

απηή ε ηεξάζηηα αθηνγξακκή ηνπ λένπ Γήκνπ. Πήκεξα έρνπκε κπεη ήδε ζην 

θαινθαίξη θαη έρεηε απηφ ην ζέκα. Λνκίδσ κε θαζπζηέξεζε έξρεηαη. Ρν 

εξψηεκα πνπ βάδσ εγψ θαη ην ζέκα πνπ βάδσ εγψ, είλαη, πνηεο είλαη πιένλ νη 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο απηήο ηεο παξαιηαθήο γξακκήο, ηεο ηεξάζηηαο πνπ 

δηαζέηεη ν Γήκν. Γειαδή, ην ζρέδην ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνην είλαη; Ξσο 

κπνξεί, πσο ζθέθηεηαη λα αμηνπνηήζεη απηή ηελ ηεξάζηηα, απηφ ηνλ ηεξάζηην 

πινχην πνπ έρεη ε πεξηνρή καο; Γειαδή, δελ κπνξεί απφ ην Σαιθνχηζη κέρξη 

ηελ Αγθψλα, θάησ ζηνλ Θάιακν, λα ςάρλνπκε κε ην ιηρλάξη λα βξνχκε κηα 

μαπιψζηξα, λα κπνξνχκε λα μαπιψζνπκε. Λα θάηζνπκε λα απνιαχζνπκε ηελ 

παξαιία. Ξνηνη είλαη νη ρψξνη θαη πσο ζθνπεχεη λα δηεπθνιχλεη ηελ αμηνπνίεζε 

κε νξγαλσκέλεο πιαδ ή ν Γήκνο απηψλ ησλ ρψξσλ. Δίηε είλαη απφ ην 

Σαιθνχηζη, κέρξη ηνλ Θάιακν. Ν Θάιακνο δελ κπνξεί, δελ έρεη κηα μαπιψζηξα. 

Δίλαη θνβεξφ. Γειαδή, αλ δελ πάξεηο ηελ θνπξεινχ λα παο λα μαπιψζεηο θάησ, 

δελ κπνξείο λα θάηζεηο ζηελ παξαιία. Γεχηεξνλ, δίπια απφ ηηο παιηέο θπιαθέο, 

ηεξάζηηεο, σξαίεο παξαιίεο αλαμηνπνίεηεο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαιεθζεί απφ 
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αλζξψπνπο νη νπνίνη ππνβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ. Αξα ινηπφλ, έρεηε εδψ 

θ.Γήκαξρε θαη κηιάκε γηα δχζθνιεο επνρέο, αληί λα δνζνχλ θίλεηξα θαη αληί λα 

δνζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη λα δνπιέςεη θφζκνο θαη λα αμηνηπνηεζεί θαη λα έξζεη 

θφζκνο, βέβαηα λα επηζθεθηεί ηελ πεξηνρή καο θαη λα εηλαη θαη ηνπξηζηηθφ .. 

ηνπξηζηηθή έιμε λα ππάξρεη.  

 Ξεξηκέλσ ινηπφλ εδψ, πέξα απ' απηφ ην μεξφ ην λα δνζεί έλα λνχκεξν 

ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη, ηη; Θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ θάλνπλε κηα 

ζπαζκσδηθή θαη απνζπαζκαηηθή κάιινλ, αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρήο; Ν Γήκνο, εζείο ζαλ Γήκαξρνο, πσο ζθνπεχεηε λα δψζεηε κηα ψζεζε 

ζ' απηφ πνπ ιέκε, εζσηεξηθφ ηνπξηζηηθφ ξεχκα. Δληάμεη, δε ιέκε φηη ζα έξζεη ν 

Δπξσπαίνο ηνπξίζηαο, αιιά ηνπιάρηζηνλ λα είλαη ειθπζηηθή ε παξαιία κε 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο απηνχ ηνπ αγαζνχ πνπ έρνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ραίξνκαη πνπ αλνίγεηε ην ζέκα απηφ, είλαη 

κεγάιν ζέκα. Ξαξαιίεο, ζάιαζζα, ζάιαζζα πνπιάκε θαη πεξηβάιινλ ζην Γήκν 

Υξσπνχ, θπξίσο. Δίλαη πνιιά ηα ρξήκαηα, είλαη πνιιά ηα ιεθηά πσο ζα 

αμηνπνηήζνπκε ηηο παξαιίεο κε έξγα. Γελ κπνξεί αιιηψο. Δίλαη 2 ρικ. παξαιία 

ζνπ ιέσ παξαδείγκαηνο ράξε ζην Σαιθνχηζη. Κπνξεί λα θάλνπκε έλαλ 

πεδφδξνκν, κπνξεί λα θάλνπκε δίπια έλα δξφκν, ηα πάξθηλγθ ζηνπο ρψξνπο 

πνπ έρεη δίπια, λα ηαθηνπνηήζνπκε ηηο εηζφδνπο, λα δηεπξχλνπκε δξφκνπο, λα 

θαζνξίζνπκε.. πάξρεη, ππάξρεη θαη ζρέδην απφ παιηά, 5.000.000 επξψ. Λα 

πάκε ζηελ παξαιία Καξθνπνχινπ. Αληίζηνηρα λα ηελ νξγαλψζνπκε. Κε 

ληνπδηέξεο, κε ηνπαιέηεο, κε πάξθηλγθ δίπια, κε νξγαλσκέλα, βαςίκαηα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Απηφ είλαη ην ζρέδην ζαο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ κε θαηάιαβεο. Κηζφ, λα ηειεηψζσ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Λαη. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρσ .. Φέηνο πξνρσξάκε αθξηβψο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

παξαιηψλ φπσο ήηαλ ηα πεξαζκέλα ρξφληα κε ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη Λφκνη. Απφ εθεί θαη πέξα, απφ εθεί θαη πέξα, γηα 

ηα επφκελα ρξφληα, ζα μαλαέξζεη ην ζέκα αμηνπνίεζεο παξαιηψλ, λα είζηε 

ζίγνπξνο εδψ ηη ζα θάλνπκε, αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο καο δπλαηφηεηεο θαη 

ηη πξνγξάκκαηα απφ ΔΠΞΑ θαη αλαπιάζεηο κπνξνχκε λα πάξνπκε κέζα ζηα 

νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ, γηα λα κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε ηηο παξαιίεο καο. 

Αλαπιάζεηο, μέξσ εγψ Αγθψλαο, Θαιάκνπ, Σαιθνπηζίνπ, Πθάιαο Υξσπνχ εδψ 

πέξα, φπσο είπαηε πάξα πνιχ φκνξθα. Ζ παξαιία εδψ αμηνπνηείηαη θαη κέζσ 

ηνπ έξγνπ ηνπ βηφηνπνπ πνπ έρνπκε, ην κεγάιν βηφηνπν, έλα κέξνο ηεο 

παξαιίαο αμηνπνηείηαη. Δληάμεη, είλαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχκε απφ 

ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, ζε 1 κήλα, λα γίλνπλ απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Ν θ.Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Ρψξα εδψ πέξα ππάξρεη έλα 

δεδνκέλν γηα ηελ πεξηνρή καο, ην νπνίν ην γλσξίδσ θαη πνιχ θαιά, γηαηί έρσ 

δνπιέςεη θαη ζε πάξα πνιιέο θαθεηέξηεο ζηελ πεξηνρή. πάξρνπλε 

κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο, 2, 3 θαθεηέξηεο ζηελ παξαιία, κηα θαληίλα, 

κεξνθάκαην ζηνπο 2 κήλεο, λα έξζεη θφζκνο ζηνλ Υξσπφ, δελ έξρεηαη, 

ρξήκαηα πνιιά, κεηαθίλεζε, δηφδηα. Θνπβεληηάζακε πάξα πνιχ θαη ζηα 

πξνεγνχκελα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα πάλσ ζηε ινγηθή ηεο παξαρψξεζεο. Ρν λα 

ιέκε ζήκεξα φηη παξαρσξψ, ζεκαίλεη φηη δίλσ δηθαίσκα ζε θάπνηνλ, φρη λα 

βγάιεη έλα κεξνθάκαην, θνηηάρηε δπηηθέο αθηέο ηεο Αηηηθήο, θιεηζηέο φιεο, 

θξαγκέλεο, κεγάια ηνπξηζηηθά θιακπ. Γηα λα κπεη κέζα ιατθή νηθνγέλεηα λα 

θάλεη κπάλην 10 επξψ εηζηηήξην, 5 επξψ ην άηνκν ε ζέζε. Θαη νκπξέια; 50 

επξψ γηα λα θάλεηο κπάλην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πηε Βνπιηαγκέλε, Βάξε, Βάξθηδα. Λφηην, λνηην .. Δληάμεη, εληάμεη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θχξηνη ζπλάδειθνη, κε δηαθφπηεηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δληάμεη. Ρψξα, εδψ πέξα αλνίρηεθε ην δήηεκα, ην απάληεζε ν 

θ.Γήκαξρνο, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο παξαιίαο. Γηα καο, αμηνπνίεζε ηεο 

παξαιίαο, απηνχ ηνπ πινχηνπ πνπ ππάξρεη, είλαη λα κπνξέζεη ε Γεκνηηθή Αξρή 

λα θάλεη, λα ζηήζεη ηέηνηεο ππνδνκέο απφ ληνπδηέξεο θαη παγθάθηα, κέρξη 

θάκπηλγθ αλ ζέιεηε γηα ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο, λα κπνξεί ν εξγαδφκελνο εδψ 

ζηελ Αηηηθή θζελά λα έξρεηαη ζηνλ Υξσπφ, λα θάλεη δηαθνπέο, έηζη ψζηε θαη 

νη κηθξνκεζαίνη ηεο πεξηνρήο λα δνπιεχνπλε θαη δε βξίζθσ θαη άιιν ηξφπν θαη 

κηα άιιε ινγηθή γηα λα πνχκε φηη ζέινπκε ζηελ πεξηνρή καο θφζκν. Ξνηνο 

έξρεηαη ζηνλ Υξσπφ; Ιατθέο νηθνγέλεηεο έξρνληαη, πνπ δελ κπνξνχλ λα πάλε 

δηαθνπέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ησλίνπ. Γελ είλαη ην δήηεκα αλ ζα 

εηζπξάμνπκε 10 ή 5. Κεζαχξην μέξεηε ηη γίλεηαη; Πήκεξα ιέκε, παξαρψξεζε 10 

παγθάθηα θαη 5 μαπιψζηξεο. Κα, δελ είλαη ην ζέκα λα δνπιέςνπλε νη 

κηθξνκεζαίνη. Δδψ πέξα αθνχζακε πνιχ θαηεγνξεκαηηθά θαη απφ ηνλ 

θ.Γήκαξρν ζην πξνεγνχκελν ζέκα παξαρψξεζεο πνπ ηέζεθε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηα ηνλ Θάιακν, φηη εληάμεη, είρα θαιφ αληάιιαγκα, παξαρψξεζα 

εθεί πέξα θαη .. επέηξεςα λα πεξάζεη ν αγσγφο κέζα απφ ζπίηηα θαηνίθσλ, απφ 

πεξηνπζίεο, επέηξεςα λα θαηαζηξαθεί ην πεξηβάιινλ, αξθεί λα έρσ θαιφ 

αληάιιαγκα. Πε ιίγν ηη ζα καο ιέηε; Ρα δίλνπκε ζε κεγάια θιακπ, ζε νκίινπο 

ηελ παξαιία, θιεηζηέο, καξίλεο ζα θηηάρλνπκε. Γηα πνηνπο; Θαη ν κηθξνκεζαίνο; 

Δθεί πεγαίλεη ην πξάγκα. Απηά πνπ θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα ζε ιίγν ζα ηα 

δνχκε κπξνζηά καο. Ρν δηαθαίσκα ηεο αμηνπνίεζεο ινηπφλ απηνχ ηνπ δεκφζηνπ 

πινχηνπ ζήκεξα πεξλάεη απν ηελ θεληξηθή εμνπζία ζηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε. Θαη 

λα πσο ζα μεπνπιεζνχλε φια. Θαη δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ κηθξφ ή ηνλ κεζαίν 

ή ηελ θαληίλα. Δκείο απφ ζέζε αξρήο γη' απηά πνπ πεξηγξάθσ ηψξα, 

θαηαςεθίδνπκε θπζηθά απηφ ην άξζξν θαη καθάξη λα κε γίλνπκε, λα κελ 

επαιεζεπηνχκε ζ' απηά πνπ ιέκε γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 

ηνπηθή δηνίθεζε εδψ ζην Γήκν Υξσπνχ αχξην. 
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 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ δε καο νξίδεηε γηα ηελ παξαρψξεζε ζε πνηνπο ρψξνπο 

ζα είλαη, γηαηί ππάξρεη θαη έλα θνκκάηη ηνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ. Κηιάκε γηα απηά 

ηα εθηφο Ιηκεληθνχ Ρακείνπ ή γηα ηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία. Αξα ινηπφλ απφ ηελ παξαιία Καξθνπνχινπ θαη πέξα. Δηζη; 

Υξαία. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απφ ηνπ Θνχπαιε θαη πέξα είλαη. Δ, λαη, εληάμεη. Ινηπφλ, εγψ είρα 

κηα αληίξξεζε θαη ηελ είρα εθθξάζεη θαη ζηελ επηηξνπή, φηαλ ήξζε ην ζέκα ηεο 

.. αλ ζα δνζεί θέηνο ή δε ζα δνζεί ρψξνο γηα αμηνπνίεζε. Θνηηάμηε, ε ιέμε 

αμηνπνίεζε είλαη πνιχ, έηζη, γεληθή θαη αφξηζηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ Ξνηφηεηα Εσήο, ην είρε ζπδεηήζεη ε Ξνηφηεηαο. Ινηπφλ, ππάξρεη 

.. Δγψ έβιεπα ην θαινθαίξη, ζα κηιήζνπκε απφ ηελ πξαθηηθή, έλα θνκκάηη απφ 

ηνπ Θνιηαζηάζε, απφ ηελ Ξηπεξηά, κέρξη ην Φάξν, δελ ππήξρε ρψξνο λα πάεη 

έλαο άλζξσπνο αλ δελ πιήξσλε. Ρα καγαδηά, ε Θαξβνπλφζθαια είρε πηάζεη φιε 

ηελ πεξηνρή πην θάησ, ζηα 50 κ. πφζν ήηαλε, κεηά, ήηαλε ην άιιν, νη άιιεο 

μαπιψζηξεο, πην εθεί νη άιιεο μαπιψζηξεο. Ινηπφλ, δελ κπνξεί ζηνλ Υξσπφ λα 

έξρεηαη ν θφζκνο ν ιατθφο γηαηί πξάγκαηη εδψ έξρεηαη έλαο ιατθφο θφζκνο θαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, έλαο θφζκνο ν νπνίνο πιεξψλεη πνιιά ρξήκαηα γηα λα 

έξζεη εδψ, έρεη κεγάιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε λα έξζεη ζηνλ Υξσπφ θαη πξέπεη 

λα πιεξψλεη θαη ηελ μαπιψζηξα. Ινηπφλ, ε άπνςε κνπ ήηαλ θαη ηε ιέσ θαη 
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εδψ, φηη ηα καγαδηά πνπ έρνπλε κηα νξγαλσκέλε εγθαηάζηαζε, πνπ βγάδνπλε 

θαη 5 αο πνχκε ηξαπέδηα ζηελ παξαιία, εληάμεη, απηά πιεξψλνπλε θφξνπο, 

πιεξψλνπλε ηέιε θαζαξηφηεηαο, πιεξψλνπλ, πιεξψλνπλ, πιεξψλνπλ φιν ην 

ρξφλν θαη δνπιεχνπλε 3 κήλεο. Γελ κπνξνχλε κε ην .. είλαη αζέκηηνο 

αληαγσληζκφο, αλ ζέιεηε, λα δνζεί κηα έθηαζε λα δνπιέςνπλ 2, 3 κήλεο 

θάπνηνη άλζξσπνη νη νπνίνη, εληάμεη, κπνξεί λα έρνπλ αλάγθε, εγψ δε ιέσ, 

φκσο είλαη αζέκηηνο αληαγσληζκφο γη' απηφλ ηνλ θφζκν πνπ πιεξψλεη φιν ην 

ρξφλν ηα ΡΔΒΔ ηνπ, φιν ην ρξφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φιν ην ρξφλν ηα .. φ,ηη 

ηέινο πάλησλ επηβαξχλεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ θαη λα έξρνληαη θάπνηνη 

άιινη δίπια θαη λα ηνπ θάλνπλε αο πνχκε, λα δνπιεχνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Δθηφο ησλ άιισλ, ιεηηνπξγνχζαλ θαη ην βξάδη θαη ην βξάδη .. θαη ζεξβίξαλε θαη 

πνηά θαη θηηάρλαλε θαη θαθέδεο. Δδψ, κε ζπγρσξείηε, εδψ είλαη έλα καγαδί 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, έρεη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ην θάλεη. Γελ 

κπνξεί ζηελ παξαιία θαη ζην δξφκν κε έλα θηφζθη .. πνιχ θαιά, θάπνηνη 

άλζξσπνη ζα έρνπλ αλάγθε, ζέινπλ λα ην θάλνπλ, αιιά δελ κπνξεί απηή ε 

θαηάζηαζε λα γίλεηαη. Δίλαη αζέκηηνο αληαγσληζκφο θαη .. Ρν έλα δήηεκα είλαη 

απηφ. Ρν δεχηεξν, φηη είλαη κηθξέο νη παξαιίεο, νη θαιέο παξαιίεο θαη κηιάσ 

ηψξα γηα ηηο παξαιίεο πνπ αμηνπνηνχληαη, πάεη θφζκνο, ελ πάζε πεξηπηψζεη πνπ 

έρεη κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε θαη απηφ ην ρψξν λα ηνλ δίλνπκε, λα ηνλ 

παξαρσξνχκε. Νπσο είλαη θαη ζηα Ξεγαδάθηα. Ρν θαιχηεξν θνκκάηη, ην θηιέην, 

ην παξαξαρσξνχκε. Ινηπφλ, κελ ην θάλνπκε απηφ, λα αθήζνπκε ηηο παξαιίεο 

ειεχζεξεο. Θέιεηε λα θάλεηε θάηη, φπσο ιέεη ν θ.Νηθνλφκνπ, λα έρνπκε 

μαπιψζηξεο; Λα ηηο βάιεη ν Γήκνο ηηο μαπιψζηξεο θαη λα ηηο έρεη ν θφζκνο 

δσξεάλ, λα πεγαίλεη ν θφζκνο λα θάλεη κπαλην, λα μαπιψλεη θαη λα θεχγεη θαη 

λα πεγαίλεηε ην βξάδη λα καδεχεηε ηηο μαπιψζηξεο λα ηηο βάδεηε ζε κηα άθξε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θνηηάμηε, ηα ρξήκαηα απηά πνπ ζα πάξνπκε, ζα είλαη πάξα πνιχ 
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ιίγα ζε ζρέζε κε ην φηη ν θφζκνο ζα ηαιαηπσξείηαη πάιη γη' απηή ηελ .. κ' απηή 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή καο. Απηφ ην θνκκάηη, κπνξεί λα έρνπκε κηα 

κεγάιε αθηνγξακκή, αιιά είλαη ιίγα ηα θνκκάηηα πνπ αμηνπνηνχληαη θαη δελ 

πξέπεη λα ηα παξαδίλνπκε ζε εθκεηάιεπζε ηέηνηνπ είδνπο. Λα πεγαίλεη ν 

θφζκνο ειεχζεξα λα θάλεη κπαλην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Ιππάκαη πνπ ζα ζαο απνγνεηεχζσ αιιά 10 Ηνπλίνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: 10 είλαη. 9 είλαη; Ρέινο πάλησλ, 9, 9. Πηηο 01:30 ε ψξα ην πξσί λα 

ζπδεηάκε έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα γηα έλα Γήκν πνπ έρεη ηφζα ρηιηφκεηξα 

αθηνγξακκήο, λνκίδσ φηη είλαη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, πξψηνλ .. Λα κελ ην πάκε πνιχ καθξηά, έλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.  

ΓΔΓΔΠ: Ζ απφθαζε, ην ζέκα έρεη πεξάζεη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλ έρεη πεξάζεη; 

ΓΔΓΔΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ φηαλ ζα .. 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ. Δρεη πεξάζεη απφ ηελ Νηθνλνκηθή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ Ξνηφηεηα Εσήο έρεη πεξάζεη. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, έρσ κπξνζηά κνπ ηελ παξφκνηα απφθαζε ηνπ Γήκνπ 

Ξξέβεδαο, παξαιηαθφο Γήκνο, ηνπ Γήκνπ Αθηην-Βφληηζαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Δπί ηεο νπζίαο, ηη ζέιεηε λα πείηε; 
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ΓΔΓΔΠ: Δπί ηεο νπζίαο θ.Ξξφεδξε. Θαη ηνπ Γήκνπ Θνξίλζνπ. Ινηπφλ, πξψηα ζα 

πάεη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απηή ε πξφηαζε, ζα εγθξηζεί θαη κεηά ζα έξζεη 

ζην Γήκν θαη πξηλ γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηνπο ρψξνπο, γηαηί 

έηζη ιέεη κέζα ζην ΦΔΘ, εγψ ην έρσ ην ΦΔΘ απηή ηε ζηηγκή εδψ, κπνξψ λα 

ζαο ην δψζσ αλ ζειεηε λα ην δηαβάζεηε, θαη κεηά ζα έξζνπκε. Θαη θαιφ ζα 

είλαη, γηα λα κε δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα, δηφηη ε πξψηε θνξά ζα είλαη έλαο 

νδεγφο γηα ηηο επφκελεο, λα ην θάλνπκε φζν πην ζσζηά γίλεηαη.  

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξαιη παίξλσ ην ιφγν ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη ζαλ θάηνηθνο 

πίζσ απφ ηελ πην ζεκαληηθή, ζεκαληηθή ίζσο παξαιία, αιιά θαη ζαλ άλζξσπνο. 

Γηαθσλψ φπσο έρεη έξζεη ην ζέκα. Απεπζείαο παξαρψξεζε. Ξξέπεη θα 

Καλαβέιε λα ην δηνξζψζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη. Γήκαξρε, δηαβάδσ ηελ εηζήγεζε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Α, σξαία. Δλα δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο, σξαία 

ηα ιεκε φινη εδψ, αιιά έρνπκε θαη θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ νη πξνεγνχκελεο 

Γηνηθήζεηο ηνπο έρνπκε, θαη ηνπο βιέπσ, νη πεξηζζφηεξνη θάζνληαη εδψ, ηνπο 

έρνπκε φκεξνπο. Δίλαη κηα θαηάζηαζε νκεξίαο. Ινηπφλ, εγψ δηαθσλψ κ' απηφ. 

Γήκαξρε, πξέπεη νη δηαδηθαζίεο λα είλαη πάξα πνιχ γξήγνξεο, ζπκθσλψ κε ηνλ 

θ.Γέδε φηη πξέπεη λα είλαη θαη λφκηκεο θαη λα είλαη ν κπνχζνπιαο γη' απηά, αιιά 

δελ κπνξνχκε λα έρνπκε θάπνηνπο αλζξψπνπο λα ηνπο έρνπκε φκεξνπο. Λα 

μέξνπλ απηνί νη άλζξσπνη αλ ζα δνπιέςνπλε εδψ ή δε ζα δνπιέςνπλε. Λα 

μέξνπλ απηνί νη άλζξσπνη αλ απηφ .. θαη απηφ, λνκίδσ φηη είλαη, νθείιεηαη ζηε 

Γηνίθεζε, ζε ζαο. Δπξεπε λα ην είραηε θέξεη πάξα πνιχ πην λσξίο. Δπίζεο ζέισ 
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λα πσ θαη λα ζπκθσλήζσ κε ηελ Αλλα, φηη δελ είλαη ζέκα ην 10 επξψ ή ην 15 

επξψ. Ξξέπεη θχξηνη λα βάινπκε άιιεο δηαδηθαζίεο. Δγψ επεηδή κέλσ εθεί, 

επεηδή θαζεκεξηλά είκαη εθεί, νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα είλαη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

πνπ ζα αλαιάβνπλ, λα έρνπλ απνβνιή αλ δελ έρνπλ θαζαξφ ην ρψξν, πνπ είλαη 

πην ζεκαληηθφ απφ ην λα πάξνπκε 10 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ζα πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο κίζζσζεο.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λα απαληήζσ θάηη, γηα λα μεθαζαξίζεη ην ζέκα; Ζ πξνεγνχκελε 

.. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θα ζαο απαληήζσ γηα ηνπο φξνπο κίζζσζεο. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λα ζαο πσ θάηη. Ρν παίξλαλ απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκφ απφ 

ηνλ πξψελ Ξξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο Καξθνπνχινπ, ην νπνίν ήηαλε παξάλνκν. 

Γειαδή, αλ ζα δείηε ην ΦΔΘ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Γεκνπξαζία έγηλε. Γεκνπξαζία θαλνληθά, ην μέξσ θαη απφ ηνλ 

Γηψξγν. Γεκνπξαζία θαλνληθά. Ινηπφλ .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απηφ πάιη κε δεκνπξαζία ζα γίλεη. Απιψο ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ζήκεξα ην ζέκα είλαη, θαζνξηζκφο ηέινπο ρξήζεο. Λα θαζνξίζεη 

δειαδή πνηα ζα είλαη ε ηηκή εθθίλεζεο .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ππκθσλψ λα βάινπκε ηνπο φξνπο. Ν θ.Γήκαξρνο αλ έξζεη θαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζα πσ θαη ηε γλψκε κνπ γηα ηνπο φξνπο, έρσ φκσο έλα 

άιιν ζέκα λα ζαο πσ. Βάιακε ηνπο φξνπο. Ξνηνο ζα ειέγρεη απηνχο ηνπο 

φξνπο; Ξνηνο ηνπο ειέγρεη; Ν Γήκαξρνο; Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία; Απηήλ ηε 

ζηηγκή ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ειέγρεη ηελ παξαιία; Οσηάσ. Θάλσ κηα απιή 

εξψηεζε. Ρελ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ιέσ θαη εμεγνχκαη, εγψ είκαη ππέξ φρη λα θιείζνπλ πιήξσο νη 

παξαιίεο, δε ζέισ θιεηζηά θιακπ, αιιά είκαη ππέξ ηεο αλάπηπμεο. Νπνηνο 

άλζξσπνο ζέιεη λα' ξζεη θαη λα βξεη κηα μαπιψζηξα, έλα λεξφ, λα ην βξεη. Λα 

γίλεη ε Θνηλφηεηα, δηαθσλψ κε ηελ Αλλα, ε Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ δελ είρε 

θιείζεη φιε ηελ παξαιία. Νρη, είλαη ιάζνο. Δίρε δψζεη δχν θνκκάηηα, ππήξραλε 

θάπνηα θαηαζηήκαηα, κπνξνχζε λα βξεη. Βέβαηα κηα Θπξηαθή, κηα Θπξηαθή θαη 

θακία μαπιψζηξα λα κελ είρε, ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξνχζεο λα 

βξεηο ρψξν θάπνηεο Θπξηαθέο. Δίκαη ππέξ ηεο αλάπηπμεο, είκαη θαηά ην λα 

θξαηάκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο νκήξνπο, αιιά είκαη θαη ππέξ ηνπ Λφκνπ. Ρη 

ιέεη εδψ ν ΦΔΘ 792/29.4.; Λα ηνλ ηεξήζνπκε θ.Γήκαξρε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη απηνλφεην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλσ ζε ηη θ.Γέδε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζα ην δνχκε θχξηε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, σξαία. Ινηπφλ, ην ιφγν έρεη ν θ.Ξέππαο. Ξαξαθαιψ θχξηνη 

ζπλάδειθνη. 

ΞΔΞΞΑΠ: Παθψο θαη απηφ γηα κέλα είλαη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζέκα ηεο πην 

ζεκαληηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γήκνπ, φζνλ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή καο θαη 

εζσηεξηθή καο αλάπηπμε. Ξξνεγνπκέλσο άθνπζα νξηζκέλνπο ζπλάδειθνπο λα 

ιέλε φηη εδψ ζηνλ Υξσπφ καο επηζθέθηνληαη έλαο θφζκνο ν νπνίνο είλαη 

κηθξνκεζαίνο, έλαο θφζκνο ν νπνίνο είλαη άπνξνο, πνπ δελ έρεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΔΞΞΑΠ: Ιατθφο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη. Γε κ' αξέζεη ε ιέμε ιατθφο, γη' απηφ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

210 

πξνζπαζψ λα ηελ απνθχγσ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ν Γήκνο Υξσπνχ πξέπεη λα 

βάιεη ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλφλεο γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο. Θαη γηα λα γίλνπκε πξαγκαηηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, ζα 

πξέπεη φινη εκείο εδψ λα θέξνπκε θαηλνηφκεο πξνηάζεηο, ηδέεο αηζζεηηθήο, 

αξρηηεθηνληθήο πάλσ ζηνλ αηγηαιφ, πνπ λα θάλνπλε ηε δηαθνξά έλαληη ησλ 

άιισλ Γήκσλ, λα ζέινπλ λα καο επηζθεθηνχλε θαη πξαγκαηηθά λα ζέινπλε λα 

καο παξαθαιάλε λα καο πιεξψζνπλε. Απηφ ην αλεμέιεγθην πνπ ζπκβαίλεη ζην 

Γήκν ηνπ Υξσπνχ, ζίγνπξα δελ, θαη ην ηνλίδσ απηφ, δελ εζηηάδεη φ,ηη ην 

θαιχηεξν απφ θφζκν θαη επηζθεςηκφηεηα. Γη' απηφ ζα πξέπεη φινη εκείο λα 

αλεβάζνπκε ςειά ηνλ πήρε, εηδηθά εκείο νη επηρεηξεκαηίεο θαη έλαο απ' απηνχο 

ηνπο πνιινχο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ είκαη θαη εγψ, λα αλεβάζνπκε 

αθφκα πην ςειά ηνλ πήρε κε πξνηάζεηο, κε αξρηηεθηνληθή, κε αηζζεηηθή, κε 

θαηλνηφκεο ηδέεο, πνπ λα έξρεηαη ν θφζκνο, λα ζέιεη λα είλαη καδί καο, λα ζέιεη 

λα έξρεηαη ζηνλ Υξσπφ, γηαηί ηψξα είκαη ζίγνπξνο, χζηεξα απφ απηφ πνπ 

βιέπσ θαη δηαπηζηψλσ, φηη δε ζέιεη λα είλαη, λα έξρεηαη ζηνλ Υξσπφ θαη αλ 

έξρεηαη, έξρεηαη κφλν γηα κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαη γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 

Δκείο ινηπνλ πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε απηφ ην θνηλφ. Φπζηθά θαη ζα δηαθσλήζσ, 

ζηελ παξαρψξεζε πξνο ηξίηνπο έρνπκε βάιεη 15 επξψ ην ηεηξ. θαη ζηα δε 

θαηαζηήκαηα πνπ πιεξψλνπκε φιν ην ρξφλν θαη εθεί ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ 

θα Ησάλλα, ΗΘΑ, ΡΔΒΔ, εθνξία θαη πεξηκέλνπκε λα δνπιέςνπκε 2 κήλεο, εκάο 

καο έρνπλε βάιεη 15 επξψ ην ηεηξ., ελψ ζηνπο ειεχζεξνπο, πξνο ηξίηνπο, 

έρνπλε βάιεη 10. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ηηκή εθθίλεζεο Ξαλαγηψηε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ππγλψκε, εγψ απηφ, φζνλ αθνξά ηα θαηαζηήκαηα ηα ζηαζεξά, 

πξνηείλσ, πξνηείλσ 8 επξψ ην ηεηξ. θαη γη' απηνχο νη νπνίνη ζέινπλε 

πξαγκαηηθά, βάζεη ηνπ Λφκνπ 2971 πεξί αηγηαινχ, λα θξαηήζνπλε ηηο 

πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο απφ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ ιέεη ν Λφκνο, λα 
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θξαηήζνπλε ηνλ αηγηαιφ 6 κ. απφ ην λεξφ, λα ηεξήζνπλε ην Λφκν απζηεξά, 

ζεζιφλγθ θαη νκπξέια, ηξαπέδη θαη θάζηζκα. Ξνπ φκσο ην ιέεη ν Λφκνο; Πηνλ 

αηγηαιφ. Λα είλαη .. Γελ μέξσ, απφ ζήκεξα, απφ ρζεο, απφ εδψ θαη πέξα, απηνί 

νη άλζξσπνη πνπ ζέινπλε ζηνλ Υξσπφ λα επελδχζνπλ, λα πεγαίλνπλ ζχκθσλα 

κε ην Λφκν. Γηαηί αλ δελ πάλε ζχκθσλα κε ην Λφκν, πάιη ζα έρνπκε ηα ίδηα. 

Θα δεκηνπξγείηαη αζέκηηνο αληαγσληζκφο, νη άλζξσπνη απηνί ζίγνπξα δε ζα 

μέξνπλε ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ππάξρνπλ ζε έλαλ Γήκν θαη ζα 

ππάξρεη ην αλεμέιεγθην. Αξα ινηπφλ, πξαγκαηηθά είλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα 

ηνπ αηγηαινχ. Ξξνηείλσ, γηα ηε θεηηλή ρξνληά, ιφγσ ηνπ "Θαιιηθξάηε", φπσο 

ήξζαλ ηα πξάγκαηα, πξαγκαηηθά λα κελ έρνπκε φκεξνπο απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ κέρξη θαη πέξζη είραλε επελδχζεη θαη έρνπλε επελδχζεη θαη 

απηήλ ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε θαη καο πηέδνπλε φινπο λα δνπιέςνπλ, αιιά κε 

ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ 2971. Γηφηη ζα είκαζηε ιέεη ε λνκνζεζία θαη 

εκείο ζπλππεχζπλνη ζε φ,ηη είλαη παξάλνκν θαη ην γλσξίδεηε φινη. Θα πξέπεη 

ινηπνλ απην ην θνηλφ λα γλσξίδεη θαη ηηο ζπλέπεηεο θαη λα ζηακαηήζνπλε απφ 

εδψ θαη πέξα ηα παηρλίδηα. Απηφ ήζεια λα πσ. Ππγλψκε θ.Ιίηζα πνπ ζαο 

θνχξαζα. Μεθνπζθψλεηε.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Αξκπξηψηεο έρεη ην ιφγν. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εδψ ζην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

Θαζνξηζκφο ηέινπο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, έρεη ζπλεδξηάζεη δχν θνξέο 

ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, κε ζέκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρελ παξαρψξεζε ρξήζεο αηγηαινχ. Πηελ εηζήγεζε ζαο, ζα 

ηελ μαλαδηαβάζσ, απεπζείαο παξαρψξεζε, ιέεη ην ΦΔΘ, απεπζείαο 

παξαρψξεζε κε αληάιιαγκα ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 

παξαιίαο, φρζηαο θαη παξφρζηαο .. δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ ζηνπο Νξγαληζκνχο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α' βαζκνχ, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, 
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ζχκθσλα κε ηελ νπνία καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο πξνο ηξίηνπο θαηφπηλ κηζζψζεσο. Απηή ηε 

δπλαηφηεηα ηελ έρεη ν Γήκαξρνο ή ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; Δρεη έξζεη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη έρνπκε πάξεη απφθαζε, φηη εκείο θάλνπκε ρξήζε 

απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, απηήο ηεο δπλαηφηεηαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηθαίσκα ηεο ρξήζεο είλαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξνχλην; Δρνπκε ηέηνην ζέκα; Δγψ πξφηεηλα δχν θνξέο ζηελ 

Ξνηφηεηα Εσήο, απφ ηνλ Κάξηην πνπ έγηλε ε πξψηε, λα' ξζεί ζέκα Ππκβνπιίνπ 

λα απνθαζίζνπκε αλ ζα παξαρσξήζνπκε ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο θαη αλ ην 

είρακε παξαρσξήζεη, ηψξα ζα είραλε .. ζα δνπιεχαλε. Δδψ εγθξίλεηε ηηκή αλά 

ηεηξαγσληθφ, ρσξίο λα έρεηε πάξεη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηη 

επηηξεπεηαη, φηη κεηαβηβάδεηε απηή ηε δπλαηφηεηα πξνο ηξίηνπο. Κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηηο λφκηκεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη; Γειαδε ηφζα ρξφληα πσο γηλφηαλε; Γελ είρε 

παξζεί απφθαζε γηα παξαρψξεζε απφ ηελ ΘΔΓ. Ρφζα ρξφληα .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αιιν πξάγκα ιέσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, φρη, κηζφ ιεπηάθη Γηψξγν. Νηαλ ιεο .. Γήκαξρε, ζπγλψκε. 

Νηαλ ιεο φηη πξέπεη λα πάξνπκε ηελ απφθαζε γηα λα θάλνπκε δηθαίσκα, γηα ην 

δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηεο απφθαζεο .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νρη ν Γήκνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρεο ΘΔΓ. Ρφζα ρξφληα δελ είραλ παξζεί απνθάζεηο .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λα δηεπθξηλίζσ θάηη, γηα λα ην θαηαιάβνπκε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, θαηάιαβα ηη ιεο. Ιέσ, ξσηάσ, ηφζα ρξφληα, δελ είρε παξζεί 
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απφθαζε γηα λα γίλεη ρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Απφ ην Γήκν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απφ ηηο Θνηλφηεηεο.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Απφ ηηο Θνηλφηεηεο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Ξάξζεθε θακηά θνξά θακηά απφθαζε ηέηνηα;  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξφηε; Ξέξζη; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρη πέξζη; Απφ ην '94, απφ ην '95. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αξα ινηπφλ ζπλερίδεη λα ηζρχεη.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξνζέρηε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη ζε ηζρχ.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λα δηεπθξηλίζσ θάηη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν δηθαίσκα ινηπφλ ηεο ρξήζεο απηνπλνχ, ηνπ ΦΔΘ, έρεη παξζεί 

απφ ηηο Θνηλφηεηεο.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρν έρεη ν Γήκνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ δελ κπνξεί λα παίξλεηε θάζε ρξφλν. Απηφ ξσηάσ Γηψξγν.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γε ξσηάσ απηφ. Ππγλψκε, λα δηεπθξηλίζσ θάηη. Ρν πνπξγείν 

Νηθνλνκηθψλ, ε πεξεζία απηή, ε αηγηαινχ, παξαρψξεζε ζηηο Θνηλφηεηεο θαη 

ζήκεξα ζην Γήκν ην δηθαίσκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξηλ απφ 10 ρξφληα, κέρξη ηηο .. Θάζε ρξφλν ην έδηλε απφ ην 

'95 θαη κεηά ζηελ Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ. Απφ θάπνηα ζηηγκή, ην '98 θαη 

κεηά, ην έθαλε 3εηία θαη ην έθαλε κέρξη 31.12.2012. Αιιν πξάγκα ιέσ εγψ. 
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Ξαξαρψξεζε ηε ρξήζε αηγηαινχ ζην Γήκν. Γχλαηαη ν Γήκνο λα ην 

παξαρσξήζεη ζε ηξίηνπο. Κε πνηαλνχ απφθαζε; Ρνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δρεηε πάξεη ηέηνηα απφθαζε φηη δέρεζηε λα ην 

παξαρσξήζεηε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βξε Γηψξγν, πξψηε θνξά ην ιεο. Γελ ην έρεηο πεη ζηελ Ξνηφηεηα 

Εσήο απηφ. Γηα ην ΦΔΘ θαη ηελ αλαθνξά .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ, ηα πξαθηηθά.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρελ αλαθνξά ζην ΦΔΘ; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρα πξαθηηθά. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρελ αλαθνξά ζην ΦΔΘ ηελ έρεηο θάλεη ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, ξσηάσ.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Βαγγέιε, λα δηεπθξηλίζνπκε θάηη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηελ Ξνηφηεηα Εσήο έρεηο θάλεη αλαθνξά ζ' απηφ ην ΦΔΘ; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη. Δίκαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο θαη ην κφλν ζέκα 

πνπ ηέζεθε θαη ην κφλν ζέκα πνπ ηέζεθε ήηαλ γηα ην αλ ζα πάξνπκε απφθαζε 

γηα λα παξαρσξήζνπκε εκείο, λα έξζεη .. είπεο λα θέξνπκε ην ζέκα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίκαζηε φινη παξφληεο ηεο Ξνηφηεηα Εσήο.       

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, δελ έγηλε αλαθνξά ζ' απηφ ην ΦΔΘ πνηέ πνπ ιεο ηψξα, πνηέ.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ δελ αλαθέξνκαη .. Δδψ δηαβάδεηε ζε έλα ΦΔΘ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Φεθ ιέσ δελ έρεηο θάλεη πνηέ Γηψξγν, πνηέ.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δίπα λα ην θέξσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λα ζπδεηήζνπκε 

ηη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρελ παξαρψξεζε πξνο ηξίηνπο. Απηφ δεηάεη θαη ηψξα .. 

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Οε ζεηο, ζαο παξαθαιψ, εγψ δελ .. Δγψ δελ ακθηβάιισ ην 

ΦΔΘ. Πην ΦΔΘ αλαθεξφκελνο, ην ΦΔΘ δελ παξαρσξεί ζε ηξίηνπο, ζην Γήκν ην 

παξαρσξεί γηα εθκεηάιιεπζε θαη δχλαηαη ν Γήκνο, δχλαηαη ν Γήκνο, εάλ 

απνθαζίδεη λα ην λνηθηάζεη ζε ηξίηνπο. Δρεηε πάξεη ηέηνηα απφθαζε;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ιέσ. Γηαηί δελ ην έρεηο θέξεη ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο απηφ θαη 

ην θέξλεηο ηψξα. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρν έρσ πεη ζηα πξαθηηθά. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη. Ρα ΦΔΘ, γηα ηα ΦΔΘ .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Πε παξαθαιψ, ηα πξαθηηθά ηεο ηειεπηαίαο Ξνηφηεηαο Εσήο, 

γηαηί κεηνςήθηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν ΦΔΘ ην έρεηο επηθαιεζηεί πνηέ ζνπ απηφ; Πε μαλαξψηεζα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, γηα ην ΦΔΘ .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λα επηθαιεζηψ ηα απηνλφεηα; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξνηα απηνλφεηα; Ξνην; Απηνλφεην είλαη απηφ πνπ ιεο ηψξα; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γελ είλαη απηνλφεην; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηνλφεην είλαη ην λα επηθαιεζηείο ην ΦΔΘ; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λα ην μαλαδηαβάζσ γηα λα δείηε ηη είλαη απηνλφεην. Λα ην 
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μαλαδηαβάζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πήκεξα επηθαιείζαη έλα ΦΔΘ. Γηψξγν .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ είζηε λνκηθφο; Δίζηε λνκηθφο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ:  Πήκεξα επηθαιείζαη έλα ΦΔΘ. Ρν επηθαιέζηεθεο ζηελ Ξνηφηεηα 

Εσήο πνηέ απηφ; Πε ξσηάσ, απάληεζε κνπ ζ' απηφ. Ρν ΦΔΘ ην επηθαιέζηεθεο 

πνηέ; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κα δε ρξεηαδφηαλε λα επηθαιεζηψ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί ην επηθαιείζαη ζήκεξα; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηαηί κε βάζε ην ΦΔΘ απηφ, εγψ πξφηεηλα λα έξζεη απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρα απηνλφεηα λα επηθαιεζηψ; Παο παξαθαιψ 

πνιχ. Καο δηαβάδεηε ζήκεξα εδψ ην ΦΔΘ θαη εγψ δε ιέσ φηη ην δηαβάδσ ηψξα, 

ην ΦΔΘ ην δηαβάζακε, ην δηάβαζε θαη ν θ.Ξέππαο ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο 

Εσήο. Γχλαηαη ν Γήκνο, ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ παξαρσξεί ζην Γήκν ηε 

ρξήζε θαη δχλαηαη ν Γήκνο λα ην λνηθηάζεη ζε ηξίηνπο. Ξνηαλνχ απφθαζε είλαη 

απηή; Ρνπ Γεκάξρνπ; Ρνπ Ξξνέδξνπ, ηνπ Αληηδεκάξρνπ ή ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ; Ρελ παξαρψξεζε πξνο ηξίηνπο. Ξνηνο ζα ηελ πάξεη απηή ηελ 

απφθαζε; Θαη έρσ κεηνςεθίζεη  ζηελ ηειεπηαία Ξνηφηεηαο Εσήο κε απηφ ην 

ιφγν. Λα' ξζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ε θα Πηεξγίνπ ήηαλε παξνχζα, λα 

απνθαζίζνπκε αλ ζέινπκε λα ην παξαρσξήζνπκε πξψηα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη γηα ηα καγαδηά. Δίπεο γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρσξνπο .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηα πξνο ηξίηνπο, γηα ηνπο ηξίηνπο κηιάσ.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, πξνζπαζψ λα βξσ εδσ πέξα .. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, είζηε εθηφο .. Υξαία. Θέιεηε λα νξίζεηε 

ζήκεξα..;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηαηί; Δρνπκε ηέηνην ζέκα ζπδεηήζεο; Παο παξαθαιψ. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη, εγψ ζαο ελεκεξψλσ φηη εδψ έρεη έξζεη ιάζνο ην ζέκα. Δληάμεη; Ζ 

δηαθσλία κνπ δελ είλαη ζηελ ηηκή. Ρελ πνξεία κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε, ε 

δηαθσλία κνπ είλαη ζην πνηνο απνθαζίδεη λα λνηθηάζεη πξνο ηξίηνπο. Ξξψην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξνπ; Δρνπκε ηέηνην ζέκα;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Βξε απηφ είλαη ζέκα Ππκβνπιίνπ. Ρη ιέεη ην ΦΔΘ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε, θαζίζηε θ.Ξέππα.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ ηψξα. Δδψ ζα μεράζνπκε ηα 

ειιεληθά. Παο παξαθαιψ θχξηε, ξσηήζηε έλαλ λνκηθφ, δελ μέξσ, επηθαινχκαη 

ηελ ηδηφηεηα θάπνηνπ λνκηθνχ. Λνκηθή πεξεζία έρεηε; Δδψ ην ζέκα, ην ζέκα 

αίηεζεο .. Θαζνξηζκφο ρξεζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. Θαζνξηζκφο ηέινο, 

θαζνξηζκφο ηέινο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ρππηθά έρεηε δίθην θ.Αξκπξηψηε, δελ ην ζπδεηάκε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γειαδή ηη πάεη λα πεη ηππηθά; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Γειαδή, έρεηε δίθην.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γελ θαηάιαβα. Ρη ζπδεηάκε ηφζε ψξα; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξσο λα ην πσ; Λα ην πσ αηχπσο; 
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ΞΔΞΞΑΠ: Δγψ επηκέλσ, επηκέλσ, ζπγλψκε θ.Αξκπξηψηε, εδψ ιέεη .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξέππα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Πχκθσλα κε ηα νπνία καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο πξνο ηξίηνπο, θαηφπηλ κηζζψζεσο. Θαη γξάθεη απφ 

θάησ, εηζεγνχκεζα, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα νξίζεη ην ηέινο ηνπ 

δηθαίσκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην πνζφ ησλ 15 επξψ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξξνεγείηαη ηνπ κηζζψκαηνο .. Ξξνεγείηαη ηνπ ηέινπο ην.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γε ζα μεράζσ ηα ειιεληθά κνπ ξε παηδηά.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξξνεγείηαη. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δληάμεη Βαζίιε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ξξνεγείηαη. Δληάμεη, δελ είλαη ζσζηά δηαηππσκέλν ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αιιν ςεθίδνπκε ξε παηδηά. Δγψ πξφηεηλα .. Δπηηξέπεηε; Δρσ 

ην ιφγν θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ πξφηεηλα ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, εδψ θαη 60 κέξεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχ νξίδεηαη ην ηέινο, εγθξίλεηαη θαη ε κίζζσζε. Λα ην 

ζπκπιεξψζνπκε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νξίδεηε ην ηέινο θαη εγθξίλεηε θαη ηε κίζζσζε; Θάλεηε ιάζνο, 

θάλεηε ιάζνο.  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη άιιν ζέκα θ.Ξξφεδξε, είλαη άιιν ζέκα. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, κε έκκεζν ηξφπν δειαδή πάηε λα .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε, αθνχζηε, εγψ δε ζπκθσλψ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξάηε λα πάξεηε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νηαλ ιέσ .. Ππγλψκε θα Πηεξγίνπ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξαξαλνκία θάλεηε. Νρη εζειεκέλα, φκσο είλαη παξάλνκν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είλαη κφλν απηφ. Δίλαη, ζπγλψκε, φηη ήδε έρνπλε 

εγθαηαζηαζεί θαη έρνπλε βάιεη .. ρσξίο λα έρεη γίλεη δηαγσληζκφο. Ινηπφλ; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ ιέσ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν θέξλεηε κέζα ζηε λχρηα ηψξα λα πεξάζεη έηζη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ν Γηψξγνο ζηελ Δπηηξνπή .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ν Γηψξγνο ζηελ Δπηηξνπή, ν Αξκπξηψηεο ζηελ Δπηηξνπή ηελ 

πξψηε, ηελ πξψηε θνξά πνπ ήζνπλα θαη εζχ παξψλ, είπε, λα' ξζεί ζέκα 

Ππκβνπιίνπ ην δηαθαίσκα παξαρψξεζεο ρξήζεο πξνο ηξίηνπο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο είρε πεη Γηψξγν, δελ είρεο πεη γηα 

φινπο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ηνπο ειεχζεξνπο κφλν. Γηα ηα καγαδηά δελ ηζρχεη ην ίδην; Γηα 

ηα καγαδηά είρε πεη, λαη, λα δψζνπκε. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρσξνπο είπεο λα ην 

θέξνπκε ζην Ππκβνχιην. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νρη, φρη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κελ ηξειαζνχκε ηψξα ηειείσο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ν Λφκνο ην δηεπθξηλίδεη. Ν Λφκνο γηα ηα καγαδηά ηα ζηαζεξά 

είλαη απηνδίθαηα θαη δελ κπαίλεη ζε δεκνπξαζία. Δίλαη απηνδίθαηα, ην 

δηθαηνχηαη, είλαη απεπζείαο αλάζεζε θαη δελ κπαίλεη ζε δεκνπξαζία. Παο 

παξαθαιψ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ακα δε ζέισ εγψ λα θάλσ δηθαίσκα ηεο ρξήζεο .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ κηινχζα .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ κηινχζα γηα ηνπο ειεχζεξνπο πξνο ηξίηνπο.  

ΞΔΞΞΑΠ: Δίλαη ακαξηία λα παίδνπκε κε ηελ αγσλία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ, πνπ 

πεξηκέλνπλε εθεί απ' έμσ απφ ηηο 7:00 ε ψξα θαη εκείο εδψ καιψλνπκε γηα ηνπο 

.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζείο είζηε πνπ ην θέξλεηε ηψξα θ.Ξέππα. Ρφζν θαηξφ ηη θάλαηε; 

ΞΔΞΞΑΠ: Δάλ ζέιεηε λα θηαίκε εκείο, θηαίσ εγψ πξνζσπηθά θαη αλαιακβάλσ 

θαη ηελ επζχλε κνπ .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λα δηαβάζεηε ηα πξαθηηθά .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαη λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Αξκπξηψηε.  

ΞΔΞΞΑΠ: Θαη λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά. Αιιά είλαη ακαξηία απηή ηε ζηηγκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξέππα, επεηδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, νινθιεξψζαηε; 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ιίηζα .. Νρη, έλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δλα ιεπηφ. Λα επαλέιζσ πάιη ζηα βαζηθά, γηαηί εδψ 

ακθηζβεηήζεθε απφ παξφληεο ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο. Λα γηαηί ρξεηάδνληαη ηα 

καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ηψξα. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηαηί δελ κπνξψ λα απνδείμσ φηη δελ είκαη ειέθαληαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δίπα, είπα απφ ηελ πξψηε Ξνηφηεηα Εσήο εδψ θαη 60 κέξεο, 

λα' ξζεί ζέκα Ππκβνπιίνπ ην δηθαίσκα ρξήζεο παξαρψξεζεο πξνο ηξίηνπο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηα ηνπο ειεχζεξνπο ή κε, δελ έρεη ζεκαζία. Κεηνςήθηζα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, νινθιεξψζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κεηνςήθηζα, κεηνςήθηζα ζηελ ηειεπηαία. Θχξηε Ξξφεδξε, κε 

ηφζεο δηαθνπέο δελ κπνξψ. Κηιάλε φινη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ, δελ έρεηε παξάπνλν γηα ην ιφγν ηψξα, απφ ρξφλν. 

Νινθιεξψζηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Υξαία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Νινθιεξψζηε .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο κηιάσ θαη ζήκεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ αληηδηθνχκε ηψξα, έιεμε ην ζέκα.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηα ηα καγαδηά είρα πεη λαη. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο 
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κηιάσ. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα καο; Δρεη απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

λα παξαρσξήζεη ζε ηξίηνπο ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αληε πάιη ηα ίδηα. Ρη λα ηνπ πεηο ηψξα; Ζ δηαθσλία κνπ δελ 

είλαη καγαδηά ή κε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα καγαδηά είπαηε ήδε, απηνδίθαηα.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αθξηβψο, αθξηβψο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Ππκθσλνπκε εθεί πέξα. Ρψξα, ζηνπο ειεχζεξνπο 

ρσξνπο, δηαθσλείηε λα κηζζσζνχλ;  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νρη. Γελ έρεη ηεζεί ζέκα Ππκβνπιίνπ λα απνθαζίζεη αλ ζέιεη 

λα ηα κηζζψζεη θαη δελ ππάξρεη ζέκα ζεκεξηλφ.  

ΞΔΞΞΑΠ: Πήκεξα λα ην δψζνπκε, ζήκεξα. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, θαλνληθά πξέπεη λα έξζεη έθηαθην ζέκα.. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα ςεθίζνπκε ζήκεξα, ηψξα, επηηφπνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. 

.......: Ξξέπεη λα έξζεη έθηαθην ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ ππνθαζηζηάηε θαη ην Ξξνδξείν.  

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, θαλνληθά πξέπεη λα έξζεη έθηαθην ζέκα λα ςεθίζνπκε 

ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξψηα θαη κεηά ηελ ηηκή. Απηή είλαη ε δηαθνξά. Νχηε 

γηα ηνπο ειεχζεξνπο, νχηε .. Γε δηαθσλνχκε λα ην ςεθίζνπκε. Ξξέπεη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ζεκαίλεη άιιε κηα θαζπζηέξεζε.  

.......: Βαγγέιε, είλαη ηππηθφ ην ζέκα. Γελ ην θαηαιαβαίλεηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγθξίλεηε, εγθξίλεηε ηε κίζζσζε; Νινη, έηζη; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη βέβαηα, έρνπκε εθθξάζεη αλεζπρίεο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Γηακαξέιν, κηζφ ιεπηφ, έρεη ην ιφγν ν θ.Γήκαξρνο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε, δηαγσληζκφο έγηλε; Δγηλε δηαγσληζκφο; Νρη. Υξαία, 

γηαηί .. ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, έρεη ην ιφγν ν θ.Γήκαξρνο. Θχξηε Ζιηάζθν.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο παξαθαιψ ξε παηδηά, κηζφ ιεπηφ. Θαη' αξράο, δηαθσλνχκε 

θαη θσλάδνπκε 02:00 ε ψξα ην βξάδη, ρσξίο νπζία, ρσξίο λα είλαη  .. ρσξίο λα 

είλαη έλα ζεκα ην νπνίνλ, ην νπνίνλ, φπσο θαη λα γίλεη, ε θαηάιεμε είλαη ε ίδηα. 

Λα ξσηήζσ θάηη εγψ. Νηαλ ιέεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απνθαζίδσ λα βάισ 

10 επξψ ζ' απηνχο ηνπο ρσξνπο κίληκνπκ γηα δηαγσληζκφ θαη 15 ζηνπο άιινπο, 

δελ ςεθίδεη θαη ην ρψξν;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ:  Ρη έκκεζα; Κπνξψ λα πσ φηη λνηθηάδσ απηφ ην πξάγκα 10 επξψ, 

ρσξίο λα ππάξρεη απηφ ην δσκάηην, ην ζπίηη; Ξσο ζα ιέσ φηη βάδσ ηηκή ζε θάηη 

ρσξίο λα ππαξρεη;  

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα φηαλ ιεο ηηκή ζε θάηη, ελλνείο θαη ην θάηη. Γελ ελλνείο ηνλ 

αέξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ:  Ξξέπεη λα νξίζεηε θαη πνηεο πεξηνρέο. Ζ απφθαζε ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ζα έπξεπε λα ιέεη, απνθαζίδνπκε λα κηζζψζνπκε απηφ θαη απηφ 
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θαη απηφ ην θνκκάηη. Καο ην θέξλεηε γεληθψο θαη ανξίζησο ηψξα, λα 

θαζνξηζηεί ην κίζζσκα; Δίλαη ηειείσο, είζαζηε ηειείσο ιάζνο. Ζζειε απφθαζε 

.. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, θα Πηεξγίνπ, είρε δεκηνπξγεζεί, είζηε παξψλ, κηα 

επηηξνπή .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. Θα πάξεηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νηαλ θαζνξίδνπκε ηέινο πεδνδξνκίνπ .. ησλ ρψξσλ, μέξνπκε θαη 

πνηνπο ζα λνηθηάζνπκε; Ρη είλαη απηά πνπ ιέκε ηψξα;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, ην ίδην είλαη. Θαζνξηζκφο ηέινπο είλαη. Δ, κελ ηα θάλνπκε 

φια ηψξα αρηαξκά. Ξσο δελ είλαη ην ίδην. Ρη ιέηε ηψξα. Νηαλ θαζνξίδσ ηέινο 

πεδνδξνκίνπ, θαζνξίδσ θαη πνηα πεδνδξφκηα ζα δψζσ; Ρέινο θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ, θαζνξίδσ πνηνπο θνηλφρξεζηνπο ζα δψζσ; Δ, ηψξα κελ ηξειαζνχκε, 

καο αθνχεη θαη ν θφζκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, λα επαλέιζνπκε θαη ζηε δηαδηθαζία. Κηζφ ιεπηφ 

θ.Ξέππα, κηζφ ιεπηφ θ.Ξέππα. Λα δνχκε ηηο αληηξξήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ. Αλ 

κπνξνπκε λα βξνχκε ιχζε γηα λα ιήμεη ην ζέκα. Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ην κφλν πνπ έρσ θαηαιάβεη, είλαη ηελ αγσλία ησλ αλζξψπσλ 

πνπ ζέινπλε λα δνπιέςνπλε. Θεσξψ φηη ν θ.Αξκπξηψηεο έρνπλε βάζε απηά 

πνπ ιέεη θαη φηη δελ έρνπκε ρσξνζεηήζεη ην ηη είλαη απηφ πνπ ζα λνηθηαζηεί, 

έρεη κεγάιε ζεκαζία. Γηαηί .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δρεη απνθαζίζεη ε Ξνηφηεηα Εσήο. Δίζηε απφ Δπηηξνπή θ.Ιίηζα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ηη θάλεηε ηψξα; Θα πάξε ην ιφγν ζε ιίγν. Θα 

πάξεηε ην ιφγν ζε ιίγν.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Δ, δελ έρεηε θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ζαο ζηελ Δπηηξνπή θ.Ξέππα. Θα 

ζέιακε κηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα.  

ΞΔΞΞΑΠ: Αθφκα θαη απηφ θ.Ιίηζα. Αο ηειεηψζνπκε φκσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ην δηάινγν. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρίπνηα, εγψ είκαη ππέξ ηνπ λα έρνπλ νη άλζξσπνη λα δνπιέςνπλε ην 

θαινθαίξη. Δίρακε ηελ απαίηεζε ηε κεγάιε λα γλσξίδνπκε θαη εκείο πνηνη ρψξνη 

ζα λνηθηαζηνχλε. Θα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρφηε είκαζηε ηφζν αθειήο εγψ θαη δελ θαηαιαβαίλσ θ.Ζιηάζθν. 

Θχξηε Ζιηάζθν .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε Ξξφεδξε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ ζα λνηθηάζεηο φιε ηελ παξαιία ηνπ Φάξνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρε κηζή παξαιία ηνπ Φάξνπ, ηη ζα λνηθηάζεηο ηέινο πάλησλ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, κε δηαθφπηεηε, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν 

θ.Ιίηζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν, γηαηί ην θάλεηε απηφ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζέισ λα ηειεηψλνπκε, ζέισ λα ςεθίζσ θαη λα πξνρσξήζνπκε 

ηε δηαδηθαζία, λα μεκπεξδεχνπκε κ' απηφ ην ζέκα. Ξήγε 02:00 ε ψξα.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ είκαη ππέξ ηεο δηαδηθαζίαο, νη άλζξσπνη λα δνπιέςνπλε. Κφλν 

απηφ, λα δνπιέςνπλε νη άλζξσπνη. Θεσξψ φηη ν Αξκπξηψηεο μέξεη ηη ιέεη. 

Ξάλησο ιέσ λαη, λα δνπιέςνπλε νη άλζξσπνη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηακαξέινο έρεη ην ιφγν. Νρη θ.Αξκπξηψηε. Νρη, ζαο 

παξαθαιψ.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν 

ζέκα ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, είλαη έλα απν ηα ζπνπδαηφηεξα ζέκαηα 

πνπ έρεη ν Γήκνο. Γελ είλαη ν αηγηαιφο θαη ε παξαιία ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, 

είλαη θξαηηθά θηήκαηα, θηήκαηα ηνπ θξαηνπο θαη νθείινπκε, πέξα απφ ην 

δηθαίσκα ηεο παξαρψξεζεο, έρνπκε θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο δηαθχιαμεο ηεο 

πεξηνπζίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο. Βέβαηα δελ είλαη ηψξα ε ψξα λα 

ζπδεηήζνπκε απηά ηα ζέκαηα. Ρν ζέκα είλαη φηη φπσο είπε θαη ν θ.Ιίηζαο, νη 

άλζξσπνη εδψ πεξηκέλνπλε λα πάξνπλε έλα πξάζηλν θσο γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλε θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλε δεκηνπξγήζεη. Δίλαη λνκίδσ 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, φηη ζα παξαρσξεζνχλε, έηζη, νη 

ρξήζεηο, αιιά ζα ηεξεζεί απζηεξά ν Λφκνο. Νζνη παξαβνχλ ην Λφκν, ζα 

αξζεί, ζα αξζεί απηή ε άδεηα πνπ ζα ηνπο παξαρσξεζεί θαη ηελ επζχλε γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ Λνκνπ ζα ηελ έρεη ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη θαη νη πεξεζίεο, βεβαίσο. Βεβαίσο ν θαζνξηζκφο ησλ 

νξίσλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο, ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Γελ ην ζπδεηάκε απηφ. Δπίζεο, έλα άιιν ζέκα 

πνπ πξέπεη λα μεθαζαξίζεη απφ ηψξα, είλαη, πνηα είλαη ε ρεξζαία δψλε ηνπ 

Ιηκελαξρείνπ θαη πνηα είλαη ε δηθή καο. Δρεη μεθαζαξηζηεί απηφ; Ξξέπεη λα 

κπνχλε φξηα.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δγψ δελ ηα έρσ δεη, ζα ήζεια λα ηα δσ. Λαη, εγψ δελ ηα μέξσ, 

ζέισ λα ηα δσ. Θέισ λα ην δσ, λα κπνχλε .. Ν Λφκνο ιέεη φηη κπνξνχλ λα 

κπνχλε δηαθφξσλ ρξσκάησλ θιπ., πνπ λα νξίδεηαη ν αηγηαιφο, ε παξαιία θιπ. 

πάξρνπλ ηέηνηα; Γελ ηα είδα. Δθαλα κηα βφιηα απφ ηελ Αγξηιέδα κέρξη ηελ 

Αγθψλα θαη δελ είδα θάηη ηέηνην. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, έρνπκε σξαηφηαηα 

θνκκάηηα, θαη ζην Σαιθνχηζη έρεη πνιχ σξαία θνκκάηηα, πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ 

θαη απφ ην Λφκν έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, ηελ παξαρψξεζε λα ηε δψζνπκε θαη 

ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα ηνπ Γήκνπ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ. Δίλαη θαη απηή .. θαη 

απηφ κηα δπλαηφηεηα πνπ έρνπλε. Ρειεηψλνληαο ζα ήζεια λα πσ, γηα λα κελ 

θνπξάδσ, φηη ζα .. θαη' νηθνλνκίαλ αο πνχκε, ζα απνθαζίζνπκε γηα ηνπο 

αλζξψπνπο απηνχο θαη ζα πξέπεη ζνβαξφηεξα λα δνχκε ην ζέκα ηνπ αηγηαινχ 

θαη ηεο παξαιίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ φηη ν Γήκνο Υξσπνχ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζειθχζεη θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ. Δρνπκε εδψ πέξα 

ιφγνπο πνπ λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ν Γήκνο Υξσπνχ λα ηνλ 

επηζθεθηνχλ πνιινί μέλνη.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε. Ππγλψκε. Δπί ηεο 

ςεθνθνξίαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Αλπθαληή. Δρεηε ην ιφγν.  

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Θέισ λα πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίραηε δεηήζεη ην ιφγν. 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Θέισ λα πσ, πξηλ θιείζεη ην ζέκα, φηη νη άλζξσπνη απηνί πνπ 

πεξηκέλνπλ απ' έμσ, ζα πξέπεη αχξην ην πξσί λα μέξνπλε ηη ζα θάλνπλε. Κηιακε 

εδψ κηζή ψξα θαη δελ έρνπκε πάξεη θακία απφθαζε γηα ην ζπγθεθξηκελν.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ππνβάιινπλ αηηήζεηο. 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Δηζη; Δλα απηφ. Γεχηεξνλ, ππάξρνπλε αηηήζεηο νη νπνίεο είλαη 

ζε εθθξεκφηεηα. Ρη ζα γίλεη κ' απηέο ηηο αηηήζεηο; Δηζη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Θα γίλεη δεκνπξαζία. Γηα πνην ρψξν ζα γίλεη δεκνπξαζία; 

Γειαδή, κήπσο πξέπεη λα πάξνπκε θάπνηεο απνθάζεηο ζήκεξα εδψ θαη λα ηηο 

αλαθνηλψζνπκε; Δηζη; Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κηιάσ πάληα ην θνκκάηη. Δλα απηφ. 

Νζνλ αθνξά γηα ηελ "ηδησηηθνπνίεζε" ηεο παξαιίαο εθεί, ζε εηζαγσγηθά ε 

ηδησηηθνπνίεζε, είκαη ππέξ θαη ζα πξνηείλσ θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη. Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν. Γηαηί φιν ην παλεγχξη, εγψ ζα κηιήζσ πνιχ απιά, δε ζα θάλσ 

ηψξα ιατθηζκνπο εδσ, νχηε κηθξνπνιηηηθέο, φιν ην παλεγχξη γίλεηαη γηα ην 

θνκκάηη ηνπ Φάξνπ απηήλ ηε ζηηγκή. πάξρνπλε πάλσ απφ 10 αηηήζεηο. Γελ 

μέξσ πφζεο είλαη ηψξα θαη ηα ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα είλαη 2 ή 3. Δηζη; Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ Φάξνπ ινηπνλ, λα πάξνπκε θάπνηεο απνθάζεηο 

ηψξα, λα πνχκε ηη θαη πσο, απφ πνπ κέρξη πνπ θαη ηειείσζε. Δίπε πξηλ ε θα 

Πηεξγίνπ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη πάξεη απφθαζε ε Ξνηφηεηαο Εσήο λνκίδσ ζην ζέκα. 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Δίπε ε θα Πηεξγίνπ, ε πξηλ πξνιαιήζαληα, 

αο πνχκε, φηη ν ινπφκελνο δελ κπνξεί λα βξεη ρσξν λα θαλεη ην κπάλην ζην 

Φάξν θιπ. Δγψ ζα πσ φηη αλ δελ ππήξραλε θαηαζηήκαηα, φπσο είλαη ε 

Θαξβνπλφζθαια, θαη λνκίδσ φηη είλαη ν ηδηνθηήηεο εδσ θαη κπξάβν ηνπ, δε ζα 

ππήξρε παξαιία λα ζπληεξείηαη έηζη θαη ηφζν θαζαξή απηήλ ηε ζηηγκή. Λα έρεη 

θάδνπο δηθνχο ηεο θαη αλζξψπνπο πνπ θαζαξίδνπλε νη ίδηνη ηελ παξαιία ηα 

κεζεκέξηα θαη ηα απνγεχκαηα εθεί. Αιιά ηέινο πάλησλ, γηα λα θιείζεη ην ζέκα 

απηφ θαη λα κε γεκίζνπκε πάιη θα Πηεξγίνπ κ' απηά ηα πνχικαλ, ηα 
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θεθηεδάθηα, ηηο πεπνλφθινπδεο πνπ είρακε πξηλ 10 ρξφληα, λα ζαο ζπκίζσ, αλ 

ζπκφζαζηε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Γειαδή αλ κπνξείηε λα ζπκεζείηε, αλ κπνξείηε λα ζπκεζείηε 

ηνπο ινπφκελνπο πνπ είρακε ηφηε.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ αλνίγνπκε δηάινγν ηψξα. 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Δηζη; Κε ην ηη έρνπκε ηψξα απηήλ ηε ζηηγκή. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ηνπο ξίμνπκε ζηνλ Θεάδα απηνχο. Δηζη; 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Νρη, δε ιέσ λα ηνπο ξίμνπκε ζηνλ Θεάδα. Δγψ κηιάσ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, μέξεηε πνιχ θαιά ηη ιέσ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη 

ηεο παξαιίαο. Ρα ζπγθεθξηκέλα πνχικαλ έρνπλε ρσξνπο θαη ζε άιιε παξαιία 

πνπ κπνξνχλε λα θάλνπλε ην κπάλην ηνπο, ζε εηζαγσγηθά, λα ην πσ έηζη. Δγψ 

ζέισ, θιείλνληαο ην ζέκα απηφ, νη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη έμσ, λα μέξνπλ 

αχξην ην πξσί ηη ζα θάλνπλε. Λα πάλε λα αλνίμνπλε; Ρη ζα αλνίμνπλε; Ξνπ .. ; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Ιέσ. Δίλαη εδψ, δελ έρνπκε πάξεη απφθαζε ξε παηδηά λα 

βνεζήζνπκε .. Ππγλψκε ξε Βαγγέιε, ξε Βαγγέιε, ζπγλψκε. Γειαδή, έρεη 10 

Ηνπλίνπ. Θα πξέπεη θαη εκείο λα ηνπο βνεζήζνπκε ιίγν απηνχο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Ρν ερνπκε πεη, ην έρνπκε πεη.  

ΞΔΞΞΑΠ: Ινηπφλ, έρνπκε πεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δρνπκε πεη, έρνπκε πεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα .. 
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ΞΔΞΞΑΠ: 800 ηεηξ. .. Λα ην πνχκε ηη πξνηείλεη ε Ξνηφηεηα Εσήο. Θεινπκε λα 

ηα αθνχζνπκε ή φρη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηε ηελ απφθαζε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ακα δε ζειεηε, εκείο δελ ην ιέκε, εληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηε ηελ απφθαζε. Ρψξα πνπ πήξαηε ην ιφγν, ηνλ 

επηηξέθεηε πίζσ.  

ΞΔΞΞΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε, επραξηζηψ. Ξξψηε θνξά είζαζηε ηφζν πνιχ 

θαιφο καδί κνπ. Ινηπφλ, λα δνζνχλ 800 κ. ζην Φάξν γηα ελνηθίαζε. Λα δνζνχλ 

3 άδεηεο γηα μαπιψζηξεο. Λα θξνληίζεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε 

δεκνπξαζία. Λα θξνληίζεη ε Ρερληθή πεξεζία λα ελεκεξψζεη ηελ επίβιεςε 

θαη ηνπο φξνπο. Λα θξνληίζεη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

φξσλ. Απηά ηα έρνπκε πεη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Λα θξνληίζεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη πάξεη απφθαζε θ.Θηνχζε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα θξνληίζεη ηελ εκέξα εζφδσλ .. Αθνχζηε ιίγν ξε παηδηά. Λα 

βεβαησζεί, λα βεβαησζνχλ παιηέο νθεηιέο. Λα θξνληίζεη ηελ εκέξα εζφδσλ λα 

βεβαησζνχλ παιηέο νθεηιέο. Λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 

λαπαγνζσζηψλ. Δληάμεη; Γηα λα κελ ηξσκε πξφζηηκα ην θαινθαίξη. Δπραξηζησ 

πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, ζπγλψκε, επί ηεο δηαδηαθαζίαο. Λα έξζεη 

ην πξαθηηθφ ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο ηψξα εδψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νρη, φρη. Δγψ δε δέρνκαη φηη απηά είλαη γξακκέλα ζηελ 
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απφθαζε ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο. Ρψξα, ην πξφρεηξν πξαθηηθφ πνπ ππνγξάςακε 

λα έξζεη εδψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ππγλψκε, έλα ιεπηφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ, δελ αλαθνηλψζεθαλ απηά. Γελ έρσ ππνγξάςεη 

εγψ ηέηνηα πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Πνπ εηπα, πξαθηηθφ ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο εδψ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Γήκαξρε. Ππγλψκε, έλα ιεπηφ. Θχξηε Ξξφεδξε, έλα 

ιεπηφ ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: πάξρνπλ απηά πνπ είπε ν θ.Ξέππαο; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, ηέινο πάλησλ, αθνχζηε λα δείηε .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Πην πξαθηηθφ λνκίδσ φηη ε ζέζε ηνπ θπξίνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. Κε δηαθνπηεηε ηψξα θ.Ξέππα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη θαλεξφ θ.Ξξφεδξε, φπσο είλαη .. Δίλαη θαλεξφ φπσο 

είλαη δηαηππσκέλν ην ζέκα εδψ πέξα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, φηη είλαη ζηνλ 

αέξα. Απηφ είλαη θαη ηειεησκέλν ηψξα. Νκσο, θαηαιαβαίλσ.. Ιίγν, ζαο 

παξαθαιψ.  



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

232 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ, ζπλερίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νκσο είλαη θαλεξφ φηη εδψ πέξα βξηζθφκαζηε πξν 

ηεηειεζκέλσλ. πάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη ήδε κέζα θαη δελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ κε πνηα δηαδηαθαζία είζηε. Δίζηε φκσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Νρη ιέσ, είζηε φκσο κέζα θαη είζηε κέζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, πακε λα ζεξαπεχζνπκε ινηπνλ ηηο θαηαζηάζεηο. 

Ινηπφλ, εγψ θ.Ξξφεδξε ζα απέρσ απφ ηελ ςεθνθνξία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα.  

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, ζε φηη αθνξά ηα ζαιάζζηα πνπ είπε ν θχξηνο, επεηδή 

είκαη αξκφδηνο ζην ζέκα, ζαιάζζηα λνκίδσ φηη ππάξρνπλε κφλν δχν αηηήζεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ, αο κελ .. 

.......: .. θαη έρνπλε πάξεη ηελ άδεηα απφ ην Ιηκελαξρείν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ εμεηδηθεχνπκε ηψξα, εληάμεη. 

.......: Νρη, είλαη εμεηδίθεπζε ην ζαιάζζην. Ξαίξλεη άδεηα απφ ην Ιηκελαξρείν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Ππκβνχιην εγθξίλεη ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο πξνο 

ηξίηνπο θαη νξίδεη .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, εγψ κεηνςεθψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δηαβάζσ ηελ πξφηαζε. Ρν μέξνπκε φηη κεηνςεθείηε. Ρν 

Ππκβνχιην εγθξίλεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο πξνο 

ηξίηνπο θαη νξίδεη ην ηέινο δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην πνζφ 

ησλ 15 επξψ αλά ηεηξ. κέηξν γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη.. 

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή είλαη ε εηζήγεζε θ.Ξέππα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα θαηαζηήκαηα έρνπλ δπλαηφηεηα λα ζεξβίξνπλ δηάθνξα είδε. 

Νη ππφινηπνη ζπκπνιίηεο καο πνπ ζα λνηθηάζνπλ ην ρψξν, απιά ζα έρνπλ κφλν 

ηηο μαπιψζηξεο θαη ηηο νκπξέιεο. Δηζη; Ν Λφκνο απαγνξεχεη λα ζεξβίξνπλ 

δηάθνξα είδε θαη γη' απηφ έρεη πξνβιεθζεί απηή ε ηηκή κηθξφηεξε, εθθίλεζεο. 

Ρψξα νη ζέζεηο είλαη ιίγεο, νη παξαιίεο νη ειεχζεξεο πξαγκαηηθά είλαη ιίγεο θαη 

ζίγνπξα ν αληαγσληζκφο ζα είλαη κεγάινο θαη ίζσο αλεβάζεη ηελ ηηκή παξφκνηα 

κ' απηή ησλ θαηαζηεκάησλ. Δπαλαιακβάλσ ινηπφλ, ζηα 15 επξψ αλά ηεηξ. 

κέηξν γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη ζην πνζφ ησλ 10 επξψ γηα ηνπο ειεχζεξνπο 

ρψξνπο σο ειάρηζηε ηηκή εθθίλεζεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί, νη φξνη ηνπ νπνίνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Νη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ αληίξξεζε; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ζ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ απέρεη. Θχξηε Ιίηζα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα γίλνπλε νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη 

φζνλ αθνξά ηελ ηηκή, ζεσξψ επεηδή ηα θαηαζηήκαηα πιήγνληαη απφ 15 

δηαθνξεηηθέο ρξεψζεηο, απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ηνπο ηα παίξλνπλ, απφ ηελ .. θαη 

φια απηά, λα θάλνπκε κηα θαιχηεξε ηηκή, ζπκθσλψ κε ηνλ θ.Ξέππα γηα 10.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θχξηνο.. Νπσζδήπνηε ζπκθσλεί θαη ε παξάηαμε. Δηζη 

δελ είλαη; Ν θ.Ιίηζαο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έβαιε. Ν θ.Αξκπξηψηεο;  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επαλέξρνκαη θαη ιέσ φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θ.Αξκπξηψηε. Κελ επαλεξρφκαζηε .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Υξαία, δελ ςεθίδσ ζέκα πνπ δελ έρεη έξζεη ζην Γεκνηηθφ 
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Ππκβνχιην. Ππδεηάκε γηα ηελ ηηκή, δελ έρσ αληίξξεζε λα .. αιιά δε 

ζπδεηήζακε ηέηνην ζέκα. Θαη δελ είλαη .. Πηα πξαθηηθά δελ κπνξείηε λα 

γξάςεηε φηη απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα λνηθηάζεη, ηε ζηηγκή πνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Τεθνθνξία θάλνπκε. Γελ ςεθίδεηε. Ν θ.Θαιχβαο. Νρη. Ν 

θ.Θηνχζεο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαιάβαηε ζην κηθξφθσλν θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ππγλψκε. Λαη, αθνχ έρνπκε λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη δέρνκαη ηελ 

πξφηαζε ηνπ θ.Ξέππα γηα ηα θαηαζηήκαηα 10 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, εκείο δελ ςεθίδνπκε. Θαηά.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ θαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ε θα Πηεξγίνπ θαη ν θ.Σαζηψηεο. Ρν Ππκβνχιην θαηά 

πιεηνςεθία εγθξίλεη. Λα θαηαγξαθεί φηη απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο 

απήρε ν θ.Ξέππαο. Θαη ν θ.Νηθνλφκνπ. Δρεη θαηαγξαθεί κε ηελ παξάηαμε ηνπ. 

(αξ. απνθ. 103/2011) 

 

ΘΔΚΑ 15ο 

 

Δγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππαγμαηοποίηζη ηοπικήρ γιοπηήρ "Αγίαρ 

Ρπιάδαρ" ηηρ Γημοηικήρ Θοινόηηηαρ Αςλώνα. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Σξήζηνπ. Θαζίζηε 
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θ.Ξέππα, ηειεπηαίν.  

ΣΟΖΠΡΝ: ζηεξα απφ πξνθνξηθή πξφηαζε ησλ Ππκβνχισλ θαη ηνπ 

θ.Αληηδεκάξρνπ, ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Απιψλα, εηζεγνχληαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζηα πιαίζηα ενξηαζκνχ ηεο ηνπηθήο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε ζηηο ζέζεηο ζαο θχξηνη ζπλάδειθνη, θαζίζηε. 

ΣΟΖΠΡΝ: .. ενξηήο ηνπ Αγ.Ξλεχκαηνο ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Απιψλα,  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 158, παξ. 3, ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα 

δχλαηαη .. πηζηψζεηο ν Γήκνο, νη νπνίεο είλαη γξακκέλεο ζε νηθίνπο θσδηθνχο 

αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, λα δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ εζληθέο ηνπηθέο 

γηνξηέο, πνιηηηζηηθεο, κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο θιπ. Ζ 

πξφηαζε ηεο ηνπηθήο Θνηλφηεηαο θαη ηνπ θ.Αληηδεκάξρνπ, είλαη, ηελ εθδήισζε 

γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο ενξηήο ηνπ Αγ.Ξλεχκαηνο λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη ν 

Πχιινγνο Παξαθαηζάλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην 

Γήκν κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 6.000 επξψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ έρσ κηα εηζήγεζε εδψ κπξνζηά κνπ πνπ ιέεη 

άιια πξάγκαηα θαη άθνπζα ηνλ θ.Σξήζηνπ πνπ ιέεη κηα άιιε εηζήγεζε. Δδψ 

ιέεη, ελνηθίαζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 2.000 επξψ, πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ 

πνηψλ θιπ., 4.000 επξψ. Πχλνιν .. Ρη είπαηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Ζιηάζθν. Θα πάξεηε ην ιφγν κεηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: 6.000 επξψ. Απφ ηελ άιιε αθνχκε φηη ζα ρξεκαηνδνηήζνπκε, αλ 

θαηάιαβα θαιά, είπε ν θ.Ππχξνπ, ηνλ Πχιινγν λα θάλεη ηελ εθδήισζε θαη 

επίζεο βιεπσ φηη ζηηο αθίζεο πνπ έρνπλε βγεη θαη κάιηζηα είλαη πνιχ σξαίεο ηα 

πξφζσπα πνπ ζα θέξνπλε θαη έρσ θαη εηζήγεζε θαη απφ ηνλ θ.Ονχζζε ζεηηθή 
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γηα ηε Σαξά Βέξα, φηη ζα ην θάλεη ν Πχιινγνο. Απνθαζίζηε ηειηθά. Δίλαη ε 

εηζήγεζε εδψ θαη γηαηί εδψ δειαδή ζα πάεη θάπνηνο εθεί θαη ζα πεη, πιήξσζε ν 

Γήκνο, ζα θάηζσ θαη ζα πησ θαη αλαςπθηηθφ ηζάκπα. Αιιά δελ μέξσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γη' απηφ θαη ν "Θαιιηθξάηεο" θξφληηζε θαη ν λένο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο πνπ ςεθίζακε ζήκεξα, λα παίξλεηε ηηο εηζεγήζεηο 24 ψξεο πξηλ 

γηα λα πξνιαβαίλνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ, λαη, ηνπιάρηζηνλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή, είλαη άιιε εηζήγεζε; Γηα λα θαηαιάβσ ηψξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ. Γη' απηφ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα λα θαηαιάβνπκε ιίγν θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεξίκελε ιίγν λα αθνχζεηο, πεξίκελε λα αθνχζεηο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Βεβαίσο. Λα θαηαιάβνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 24 ψξεο πξηλ, κπνξνχκε πξηλ 24 επνκέλσο κε ηνλ Θαλνληζκφ 

πνπ ςεθίζαηε, λα πάξεηε εηζεγήζεηο. Θαη απηφ γίλεηαη γηα ην ιφγν ηνπ φηη 

πνιιά πξάγκαηα αιιάδνπλε ζηελ πνξεία ηνπ 5εκέξνπ. Νπσο απηφ εδψ, ινγηθά 

άιιαμε, γηα ιφγνπο λνκίδσ θνξνινγηθνχο θαη ιφγνπο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θαηάιαβα. Δίλαη θαη αξγά ηψξα. Γελ ..  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, γηα .. Ρα ιεθηά απηά πξέπεη λα δνζνχλε ζε θάπνηνλ 

θνξέα θαη λα κπνξεί λα είλαη πην .. Λα ηα δηαρεηξηζηεί πην λφκηκα ε.. Γη' απηνπο 

ηνπο ιφγνπο ην θάλακε έηζη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είπα εγψ φηη ιήμακε. Βέβαηα έδσζε κηα εμήγεζε ν Γήκαξρνο 

.. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξάλησο γηα ηα παλεγχξηα δίλεηε ιεθηά, γηα θακία άιιε εθδήισζε 

δε δίλεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην παλεγχξη, γηα ην παλεγχξη απηφ φπσο θαη γηα ηα άιια 

παλεγχξηα πνπ θσλάδεη ν Γεκήηξεο ν Θηνχζεο, έρνπκε κείσζε 55% ζε ζρέζε 

κε πέξζη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. Νξίζηε, ζαο αθνχκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή λα μεθαζαξίζνπκε, γηα λα θαηαιάβσ πνιχ θαιά, ε εηζήγεζε 

είλαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ν Πχιινγνο. Ρν Πχιινγν ην ρξεκαηνδνηνχκε, ε 

δηαδηθαζία, ν Γήκνο ή ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε ιίγν θ.Γήκαξρε. Κηα εξψηεζε θάλσ, λα κνπ απαληήζεηε. ∞ 

ζα πξέπεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν λα ρξεκαηνδνηήζεη ην Πχιινγν;  

.......: Γελ έρεη ΑΦΚ αθφκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν δελ πθίζηαηαη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ πθίζηαηαη. Υξαία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δζείο θα Βιάρνπ, εληάμεη, δελ πεηξάδεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθεί ήηαλε θαη ην θφιιεκα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Θάηη άιιν λα πσ ηψξα. Ρν πνζφ είλαη 6.000 ζην Πχιινγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ζην Πχιινγν Παξαθαηζαλψλ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Θαη ηη αθξηβψο ζα δηνξγαλψζεη ν Πχιινγνο εθεί; Μέξνπκε; 

Παο ξψηεζα.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν πξφγξακκα δελ ην μέξνπκε κε ιεπηνκέξεηεο, εληάμεη. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Ρν πνζφ δε ζεσξείηε φηη είλαη κεγάιν θ.Γήκαξρε; Γελ είλαη 

κεγάιν; Μεθηλήζακε κε ην Καξθφπνπιν κε 3.500 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 1.500. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πην Ππθάκελν κε 3.500, ηψξα πάκε ζην 6; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε θηαίσ, δε θηαίσ άκα δελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίκαη ηφζν αθειήο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πάγηα. Λαη, είλαη πάγηα, είλαη ηειεησκέλε απηή ε ηζηνξία. 

Γελ θαηαξγνχκε θαλέλαο ήζνο θαη έζηκν, θακία παξαδνζηαθή ενξηή ζην Γήκν 

Υξσπνχ ην κεγάιν. Γελ έρσ ην εζηθφ δηθαίσκα λα θαηαξγήζσ γηνξηέο θαη 

παλεγχξηα, φ,ηη θαη λα είλαη απηά, εηψλ. Ρν θφζηνο φκσο, έρσ πεη, έαλ δελ είλαη 

θάησ απφ 30% ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, δελ πεξλάεη απφ κέλα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γεζκεχεζηε γηα ηνλ Ξξνθήηε Ζιεία θ.Γήκαξρε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξνεγνχκελε, ε πξνεγνχκελε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ πνιηηηθή απηή, ζηελ πάγηα πνιηηηθή απηή, ζα πάξνπλ φινη 

φζνη είραλε πάξεη, Πχιινγνη θαη εκπνξνπαλήγπξηο θαη νηηδήπνηε άιιν, ζα 

πάξνπλ απηφ ην πνζφλ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηνλ Ξξνθήηε Ζιεία δεζκεχεζηε; Δίλαη ε Ξξφεδξνο ηνπ 

Ππιιφγνπ εδψ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γεζκεχεζηε γηα ηνλ Ξξνθήηε Ζιεία θ.Γήκαξρε; Γηα ηνλ Ξξνθήηε 

Ζιεία δεζκεχεζηε; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Θχξηε Νηθνλφκνπ. Νινθιεξψζαηε θ.Ιίηζα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζεσξψ φηη δελ κπνξεί λα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη κφλν γηα ηνλ Ξξνθήηε Ζιεία, είπα γηα φια. Διιεληθά κηιάσ. 

Ν,ηη έγηλε πέξζη, ην θξηηήξην ην αληηθεηκεληθφ. Γελ είλαη ην αληηθεηκεληθφ ην 6 

κε ην 3,5. Κπνξεί ν άιινο λα έθαλε 5 κέξεο εθδειψζεηο ή 2. ∞ ηα Ακθηάξεηα 

50.000. Θα πάλε 30 θέηνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξνεγνχκελε αληίζηνηρε εθδήισζε ζηνλ Απιψλα, ην πνζφ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ππάξρεη άιινο πην αληηθεηκεληθφο ηξφπνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. ήηαλ 11.500 επξψ. Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θχξηε Ξξφεδξε, βιέπσ θαη' αξράο φηη ζέκαηα ηα νπνία 

άπηνληαη, έηζη, κηαο ζνβαξήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, πάλε λα πεξάζνπλε ιφγσ 

θαη ηνπ αξγνπνξεκέλνπ βέβαηα, κε ειαθξφηεηα. Γηα ην ιφγν, επεηδή ην ζεσξψ 

πνιχ ζεκαληηθφ ην δήηεκα απηφ, πξνζέρηε, κηιάκε ην παλεγχξη ηεο Αγ.Ρξηάδνο 

γηα ηνλ Απιψλα είλαη έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο. Γηα ηελ πφιε απνηειεί .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Κα ηη ζα γίλεη επηηέινπο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε. Θχξηε Ρζεθξεδή, θαζίζηε ζηε ζέζε ζαο. Θαζίζηε 

ζηηο ζέζεηο ζαο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, εγσ είκαη ηεο γλψκεο θαη ηεο άπνςεο φηη ηα ρσξηά, 

ηα παλεγχξηα θαη ηηο εθδειψζεηο ησλ πφιεσλ, ηηο έρεη ν Γήκνο θαη δελ ηηο 

εθρσξεί ζε θαλέλαλ άιιν. Δίκαη απηήο ηεο απφςεσο. Γειαδή, απηφ πνπ 

θαζνξίδεη θαη δηαθξίλεη ηελ πφιε ή ην ρσξηφ, ηελ έρεη ν Γήκνο ηελ επζχλε. 

Κέζσ Ππιιφγσλ ή κέζσ άιισλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, εγψ δελ ην θαηαιαβαίλσ 

φηη πξέπεη λα γίλεη κηα ηέηνηα εθδήισζε. Δγψ δε ζα ςεθίζσ, δε ζα ςεθίζνπκε 

εκείο ηέηνηα δαπάλε, εθφζνλ δελ είλαη, δελ έρεη ηελ επζχλε ν Γήκνο.  
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ΘΑΙΒΑΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, πάληα απηή ηελ εθδήισζε ηελ έθαλε ην 

Ξλεπκαηηθφ Θέληξν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δηζη. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ρνπ Απιψλα, έηζη; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Αξα ν Γήκνο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Αθφκα ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν φκσο, ηψξα, ζην Γήκν εδψ πεξα δελ 

έρεη ζπζηαζεί, γη' απηφ θαη δελ κπνξεί λα ην θάλεη ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν, 

αιιηψο ζα ην έθαλε ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν. Ξξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα γίλεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Θαιχβαο έρεη ην ιφγν. Ππλερίζηε θ.Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε πνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πεηξάδεη. 

ΘΑΙΒΑΠ: Αθξηβψο, αθξηβψο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε, κε δηαθφπηεηε ηψξα. Αθήζηε λα 

νινθιεξψζεη ν θ.Θαιχβαο.  

ΘΑΙΒΑΠ: Γελ έρεη ζπζηαζεί αθφκα ινηπφλ. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη, ζα 

πξέπεη λα ην δψζνπκε κέζσ ελφο Ππιιφγνπ. Θαη απηφ θάλεη απηήλ ηε ζηηγκή ν 

Γήκνο. Γηαθνξεηηθά δε ζα κπνξνχζε λα γίλεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Ινηπφλ, ινηπφλ, εκέλα κε ελδηαθέξεη λα γίλεη βέβαηα ην 

παλεγχξη, αιιά πξνζέρηε λα δείηε, άξα ινηπφλ κηιάκε γηα κηα αδπλακία απηήλ 

ηε ζηηγκή ηνπ Γήκνπ. Κηα αδπλακία ηνπ Γήκνπ. Αξα ινηπφλ, εκείο 

παξακέλνπκε ζ' απηή ηε ζέζε φηη ν Γήκνο πξέπεη λα δηνξγαλψλεη απηέο ηηο 

εθδεισζεηο, γηα λα έρεη πξψην ιφγν ζην χθνο θαη ζην ήζνο ηεο εθδήισζεο. 

Γελ κπνξεί έλαο ηδηψηεο ή ηέινο πάλησλ έλαο ηδησηηθφο θνξέαο λα θαζνξίζεη 

ηελ εηθφλα κηαο ηέηνηαο παξαδνζηαθήο εθδήισζεο. Ν Γήκνο έρεη ηελ επζχλε, 
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γηαηί άκα έξζεη κέζα θαη κπνξεί λα ηξαγνπδήζεη ε Σαξά ε Βέξα, ε θάζε Σαξά 

Βέξα θαη γίλεη απηφ κηα γεινηφηεηα, αληαλαθιά ηελ πφιε θαη ην ήζνο ηεο 

πφιεσο. Γη' απηφ ινηπνλ, αλ θ.Γήκαξρε αχξην απηφ ην παλεγχξη εμειηρζεί ζε 

θάηη, ζε έλα θηάζθν, ζε πνηνλ ζα δεηήζσ εγψ ηα ξέζηα; Πε ζαο ή ζηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ Ππιιφγνπ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Πηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ππιιφγνπ. Αξα ινηπφλ, εγψ πξνηηκψ λα 

δεηάσ απφ ζαο ηα ξέζηα. Ρψξα, θαηαιαβαίλσ απηή ηελ αδπλακία, εληάμεη, δελ 

ην ήμεξα ην γεγνλφο φηη ππάξρεη απηφ, παξαηαχηα θ.Γήκαξρε, δε ζα ην 

ςεθίζσ, γηαηί είλαη δηθηά ζαο αδπλακία ην φηη δελ έρεηε θηηάμεη ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρνπκε ζήκεξα καδί καο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Ρνπηθήο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίκαζηε 6ν κήλα. 6ν κήλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ην ιφγν ν θ.Σαζηψηεο. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖΠ: Ππγλψκε, κπνξψ λα απαληήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θα Θνληνγηάλλε, αθήζηε ηψξα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηζφ ιεπηάθη. Δρνπκε ζήκεξα καδί καο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε, δε ρξεηάδεηαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρνπκε ζήκεξα καδί καο ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ηνλ θ. .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Δίλαη ην ζέκα ηνπ ΦΔΘ απηφ; Ξνπ δελ ππάξρεη ΦΔΘ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε .. Θχξηε Νηθνλφκνπ.  
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρνπκε ζήκεξα καδί καο ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ηνλ θ.Αξε Ξάλην. Αο καο κηιήζεη ν ίδηνο ν θ.Αξεο Ξάληνο ηη ειιείςεηο 

νηθνλνκηθέο ππάξρνπλε θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη αλαιάβεη. Αλ ρξεηάδνληαη 

ρξήκαηα, λα πιαηζηψζεη ηνλ θφζκν ηνπ, ηηο ππεξεζίεο ηνπ, πσο δνπιεχνπλ ηα 

ζρνιεία, ηη ειιείςεηο έρνπλε θαη αο δνχκε κεηά θαη αο δνχκε κεηά, 

θνπβεληηάδνληαο εδψ πέξα γηα ηα παλεγχξηα ησλ 6.000 επξψ, ην πσο ζα 

θφςνπκε απφ ηα ζρνιεία θαη απφ άιιεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

Γηθαίσκα ζαο λα πεγαίλεηε γηα παλεγχξηα. Δκείο φρη κφλν θαηαςεθίδνπκε απφ 

ζέζε αξρήο, εδψ πέξα θαη ζαο θαηαγγέινπκε θαη ζα ην θαηαγγείινπκε θαη ζηνλ 

ηφπν εθεί πεξα, ν θφζκνο πνπ πεγαίλεη ηα παηδηά ηνπ ζρνιείν ζήκεξα, μέξεη ηη 

ειιείςεηο έρεη ην ζρνιείν. Ν θφζκνο ν νπνίνο ζηεξείηαη θνηλσληθήο ππεξεζίαο, 

μέξεη ηη ππεξεζίεο ζηεξείηαη. Θαη πάηε θαη δίλεηε ηα ιεθηά πνπ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξαξάδνζε είλαη ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο. Ξαξάδνζε είλαη .. 

Ξαξαδφζεηο .. Ξαξάδνζε είλαη ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζηεξείηαη θάηη απφ ηα ζρνιεία θ.Σαζηψηε. Απιά 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο δελ αθήλνπλ ην Γήκν αθφκα λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

κηιάσ γηα ηελ έγθξηζε ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρα ρξήκαηα απηά λα δνζνχλε ζηα ζρνιεία, ζηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηα ζρνιεία θ.Σαζηψηε ζα δψζνπκε αθξηβψο ην 100% γηα φιεο 

ηνπο ηηο αλαγθεο. Δδψ θάλνπκε κείσζε, είπακε, απφ 30% θαη θάησ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα θάλεηε ιατθφ παλεγχξη θαη φρη Σαξά Βέξα θαη ηέηνην ζηηι, ιατθφ 

παλεγχξη κε ηα κηζά ιεθηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θχξηνο .. Πηνλ θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ έρεη γξαθηεί κφλν ν 

θ.Θηνχζεο. Θχξηε Θηνχζε, ζαο αθνχκε. Νρη θ.Βειηαληψηε.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Βιέπσ φκσο νη θχξηνη ζπλαδειθνη απνρσξνχλ. Γελ ηνπο 

ελδηαθέξεη. Γελ ηνπο ελδηαθέξεη βιέπσ. Δρνπλε βγεη θαη έμσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, νξίζηε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ζα είκαη γηα άιιε κηα θνξά θαπζηηθφο ζην ζέκα. Γελ είκαζηε 

Γήκνο ησλ παλεγπξηψλ. Θαη αλ ζέιεηε λα γίλνπκε Γήκνο ησλ παλεγπξησλ, 

δεισζηε ην. Γελ κπνξνχκε λα δίλνπκε, δελ κπνξνχκε λα δίλνπκε 6.000 ζε έλα 

Πχιινγν, ζα έξζνπλ νη ρηιηάδεο Πχιινγνη ηνπ Γήκνπ θαη ζα δεηάλε αλάινγα 

ιεθηά θαη ζα έρνπλ δίθην.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε δεκηνπξγνχκε παλεγχξηα ηψξα εκείο, νχηε Ππιιφγνπο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ινηπφλ, αθνχζηε λα ζαο πσ. Αθνχζηε λα ζαο πσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε θηηάρλνπκε ηίπνηα εκείο.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ρν παλεγχξη, ην παλεγχξη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νχηε έλα θαηλνχξγην. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γήκαξρε, ην παλεγχξη λα γίλεη κε απηνχο πνπ ζέινπλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην παλεγχξη κε .. έμνδα. Νπνηνο ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη.. Απηήλ 

ηε ζηηγκή εηιηθξηλά, ζα απνπζηάδσ απφ απηφ ην παλεγχξη, γηαηί ζα είκαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Νρη, δε ζα είκαη ζηε δνπιεηά. Θα είκαη ζε πξνζθήλπκα ζην 

Αγ.Νξνο. Αλ ζα ήκνπλα εδψ φκσο, ζα πήγαηλα θαη ζα απαηηνχζα δσξεάλ 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, ην πνηφ κνπ δσξεάλ. Θα ηα απαηηνχζα φια δσξεάλ θαη ζα 
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είρα βάιεη θαη φινπο ηνπο πνιίηεο λα ηα απαηηνχλ δσξεάλ. Γηαηί απηφ εδσ 

ςεθίδνπκε. Λα μέξνπκε ηη ςεθίδνπκε εδψ ζ' απηφ ην Γήκν. Κηιάσ απφ βάζνο 

ςπρήο. Αθνχζηε λα ζαο πσ, απηφ πνπ θάλνπκε δελ είλαη ζσζηφ. Ρα ρξήκαηα 

δελ είλαη δηθά καο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Βεβαίσο ζα πιεξψζεη θ.Νηθνλφκνπ. Ινηπφλ, ηα ρξήκαηα ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ δελ είλαη θαλελφο, είλαη κφλν ησλ πνιηηψλ. Ξαξαθαιψ πνιχ 

ζεβαζηείηε ηα. Κελ μαλαθέξεηε παλεγχξη. Ρν παλεγχξη λα γίλεη κε .. έμνδα. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ λα παξέκβσ ιηγάθη; Γηαηί ίζσο δε γλσξίδεηε.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δρσ δεηήζεη ην ιφγν απφ ηελ αξρή θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κηιήζεη πξψηα ν θ.Βειηαληψηεο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζε ηάμε, έηζη; Γηαηί θάπνηα 

πξάγκαηα είλαη πνιχ πεξίεξγα. Ρνπ Αγ.Ξλεχκαηνο είλαη ζηηο 13.6., εκέξα 

Γεπηέξα. Παο παξαθαιψ ιίγν, αλ ζέιεηε. Παο παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρνπ Αγ.Ξλεχκαηνο είλαη ηε Γεπηέξα, 13.6. Ζ παξακνλή είλαη 

12:00 ην βξάδη. Δδψ βιέπσ ην παλεγχξη ζα γίλεη 10 θαη 11. Ξξψην εξψηεκα. 

Γεχηεξν εξψηεκα. Δίπαηε θ.Γήκαξρε, φηη απφ ηηο εθδειψζεηο πνπ θάλαλε νη 

πξνεγνχκελνη Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο ζα κεηψλεηαη θαηά 30% θαη ζα δίλεηε ηα 

αλάινγα ρξήκαηα. Γειαδή, ην Ξνιπδέλδξη πνπ πέξζη έθαλε ηα "Ξνιπδέλδξηα" 

1 κήλα θαη ράιαγε 100.000 επξψ, ζα ηνπο δψζνπκε 70.000 επξψ; Γεχηεξν 

εξψηεκα. Ρξίην εξψηεκα πξνο ηνλ θχξην ζπλάδειθν, ηνλ θ.Θαιχβα. Καο είπε 

φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πνπ γίλνηαλε ην παλεγχξη, γηλφηαλε κέζσ ηνπ 
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Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ. Δρεη ην δηθαίσκα ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν λα εηζπξάηηεη, 

λα θάλεη ηακεηαθή δηαρείξηζε; Ρξίην εξψηεκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ είζαζηε δηαβαζκέλνο, κε ζπγρσξείηε. Θάηη μέξνπκε θαη 

εκείο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θάηζε λα ηειεηψζσ, ζε παξαθαιψ ηψξα, ζε παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, θαη ξσηάσ, νη αλζξψπνη πνπ ζα πεγαίλνπλε εθεί, ζα 

πιεξψλνπλε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα ηνπο δίλνπκε θάπνηα ρξήκαηα θ.Γήκαξρε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κπνξψ λα νινθιεξψζσ; Θχξηε Ιίηζα, κνπ επηηξέπεηε λα 

νινθιεξψζσ; 

.......: Γηα ην Ππθάκελν πνπ ηα δψζακε, γηαηί δε θσλάδαηε;   

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί ήηαλε έλαο Πχιινγνο .. 

.......: Ρη Πχιινγνο ήηαλε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ν Πχιινγνο ζα θξηζεί θαη ζα επαλαθξηζεί θαη ζα δεηήζεη μαλά 

επηρνξήγεζε πάιη, εάλ ν θφζκνο δε κείλεη επραξηζηεκέλνο θαη εκείο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νξίζηε θ.Ξαπαγηάλλε. Γηαηί ζίγεζηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. Παο παξαθαιψ ηψξα. Θχξηε 

Ξαπαγηάλλε ..  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ξσηάσ θ.Ξξφεδξε .. Δγψ ξσηάσ θ.Ξξφεδξε, ν Πχιινγνο 

απηφο εθεί πνπ ζα πεγαίλνπλ νη πνιίηεο, ν Πχιινγνο απηφο εθεί πνπ ζα 

πεγαίλνπλ νη πνιίηεο, ζα έρεη θάπνην εηζηηήξην εηζφδνπ; Θα έρεη ηακεηαθή 

κεραλή κε ζεσξεκέλεο απνδείμεηο πνπ ζα δίλεη ζηνλ θφζκν θαη απηφο ζα 

πιεξψλεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε καο αθνξά εκάο απηφ ζέκα. Γε καο αθνξά. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γε ζαο αθνξά απηφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε καο αθνξά εκάο ην ζέκα.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δάλ δε ζαο αθνξά, ηφηε θ.Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο δίλνπκε κηα επηρνξήγεζε ζην Πχιινγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα επηρνξήγεζε λφκηκε ζην Πχιινγν. Γηαηί κπεξδεχεηο ηα 

πξάγκαηα; Γελ πάσ εγψ λα θαλσ, λα πνπιήζσ, λα θάλεη ρνξφ ν Γήκνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κπνξεί λα πάεη λα θάλεη θαηαγγειία ν θ.Βειηαληψηεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πάηε λα θάλεηε θαηαγγειία.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πάηε λα θάλεηε θαηαγγειία. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ θ.Ζιηάζθν δελ είπα φηη ζα θάλσ θαηαγγειία. Δίπα, φηη ζα 

πξέπεη ν Γήκνο, εθηφο ηνπ φηη .. Θχξηε Ξαπαγηάλλε, ζαο βιέπσ φηη έρεηε πνιχ 

κεγάιε πξεκνχξα. Θχξηε Ξαπαγηάλλε, έρεηε πνιχ κεγάιε πξεκνχξα. Δγψ είπα 

θ.Ζιηάζθν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίπα φηη ν Γήκνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεκαηνδνηεί κηα 

εθδήισζε, ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηελ επηηήξεζε ψζηε λα γίλνπλ ηα πάληα 

λφκηκα.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 16ε 8 ΗΝΛΗΝ 2011 
 

  247 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ην Ππθάκελν δελ ηα ιέγαηε απηά θ.Βειηαληψηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπηρνξεγεί ην Πχιινγν. Νξίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλεηε κεγάιν ιάζνο. Δρεη ηελ επζχλε ν Πχιινγνο απφ εθεί θαη 

πέξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ηα είπαηε γηα ην Ππθάκελν. Νρη, δελ ηα είπαηε. Γη' απηφ ην 

ιέηε. Γηα ην Ππθακελν είπαηε λαη, ρσξίο έιεγρν.  

ΘΑΙΒΑΠ: Θαη ην Ππθάκελν εηζέπξαηηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ξιεξψζακε θαη ζην Ππθάκελν θαλνληθφηαηα, έηζη; Γε καο ηα 

δψζαλε δσξεάλ. 3.500 δψζακε ζην Ππθάκελν. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θέινπκε λα πάκε θαη ζηνλ Απιψλα. Δίλαη ε ψξα ηνπ Απιψλα θαη ζα 

πάκε ζηνλ Απιψλα απφςε. Ρέξκα.  

ΘΑΙΒΑΠ: Θα ήζεια λα απαληήζσ γηα πνηνλ ιφγν γίλεηαη Ξαξαζθεπή θαη 

Πάββαην. Γηαηί ηε Γεπηέξα, ε επφκελε κέξα γηα φιν ηνλ θφζκν είλαη εξγάζηκε. 

Ξξνζθέξνπκε ινηπφλ απηφ ην έζηκν πνπ γίλεηαη ρξφληα ζηνλ Απιψλα. Δηζη 

γίλεηαη, έηζη γίλεηαη. Θαη ηα ιεθηά απηά, εάλ ηπρφλ ν θαηξφο δελ ην επηηξέςεη, 

φιεο νη νξρήζηξεο είλαη πξνπιεξσκέλεο θχξηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, εδψ κηιάκε .. θαη' νπζίαλ 

κηιάκε γηα κηα επηρνξήγεζε Ππιιφγνπ πνπ ζα εθκεηαιιεπηεί ηα ρξήκαηα θαηά 

ην δνθνχλ θαη λα βγάιεη θαη θέξδνο, φπσο έγηλε θαη ζην Ππθάκελν. Δγψ ήζεια 

λα ξσηήζσ θ.Ξξφεδξε, νη άιινη νη Πχιινγνη πνπ έρνπλε θάλεη αηηήκαηα θαη πνπ 

πξνζθέξνπλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ελδηαθέξνληα σο Πρνιέο Σνξνχ θαη 

παξάγνπλ έξγν πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ, γηαηί δε ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηελ 
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ίδηα επρέξεηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί δελ έρεη ζπζηαζεί αθφκα ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ΘΔΘΔΓΝ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κα, νχηε θαη ηψξα έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ην Λνκηθφ Ξξφζσπν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ, 

επαλαιακβάλσ, ζα πάξνπλε θαη νη Πχιινγνη. Δίλαη ηα Λέα Ξαιάηηα .. Πνπ 

κηιάσ. Ρα Λέα Ξαιάηηα θάλνπλ εθδειψζεηο ην θαινθαίξη, θάλνπλε.. πέξζη 

δψζαλε 3.000 επξψ ζηνλ Αε Γηψξγε θαη 8 θάησ, 11. Θα πάξεηε 6 θέηνο, ηνπο 

είπα. Ρν 55% θάησ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κηιάσ γηα ηνπο Ππιιφγνπο, δε κηιάσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πχιινγνη, Πχιινγνη ζνπ ιέσ ηψξα, Ξνιηηηζηηθνί.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Γήκαξρε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Διάηε ζην Δπηκειεηήξην λα ζαο επηρνξεγήζνπκε εκείο. Δδψ είζηε 

πνιινί ιίγνη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θχξηνη ζπλάδειθνη ζηηο ζέζεηο ζαο. Θαζίζηε θ.Καθξή ζηε 

ζέζε ζαο. Θαζίζηε ζηηο ζέζεηο ζαο. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ην ζέκα καο είλαη, Δγθξηζε εθδήισζεο θαη ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο γηα ενξηαζκφ ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο Αγ.Ξλεχκαηνο ηεο 

Γεκνηηθήο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν ζέκα; Αιιάμαηε ην ζέκα; Ππγλψκε, ζπγλψκε, ζπγλψκε, αιιάμαηε 

ην ζέκα; Αιιάμαηε ηελ εηζήγεζε θ.Γήκαξρε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: πάξρεη κηα έλλνηα. Ζ ζεκεξηλή ρξεκαηνδφηεζε πνπ γίλεηαη ζε έλαλ 
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Πχιινγν, γίλεηαη γηαηί ππάξρεη εθεί κηα ηνπηθή ενξηή. Δίλαη έηζη ή δελ είλαη 

θ.Ζιηάζθν; Αλαθέξακε φηη ζε θάζε Γήκν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν θ.Ζιηάζθν. Ρν ζπιινγηζκφ κνπ, ην ζπιινγηζκφ κνπ 

ζέιεηε λα ηνλ αθνχζεηε; πάξρεη δειαδή κηα ηνπηθή ενξηή. Γε 

ρξεκαηνδνηνχκε έλα Πχιινγν, έηζη γηα λα ηνλ ρξεκαηνδνηήζνπκε. Δίλαη γηα 

ηνλ ενξηαζκφ κηαο ηνπηθήο ενξηήο θαη θαιά θάλνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Κνπ επηηξέπεηε λα νινθιεξψζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Ζιηάζθν λα νινθιεξψζεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ ζεσξψ φηη είλαη ζσζηφ ζην ίδην αθξηβψο πιαίζην πνπ 

θάλακε, είηε ζην Καξθφπνπιν, είηε ζην Ππθάκελν, είηε νπνπδήπνηε αιινχ, κε 

ην ίδην αθξηβψο πνζφ, ζην πνζφ ησλ 3.500, λα ρξεκαηνδνηήζνπκε κηα ηνπηθή 

ενξηή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Πε παξαθαιψ θ.Ξέππα, ζε παξαθαιψ ινηπφλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πιεζπζκηαθά. Δρεη δίθην ν θ.Ξέππαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, κηα ηνπηθή ενξηή κπνξεί λα ηε ρξεκαηνδνηήζεηο κέρξη έλα 

πνζφ. Γε ρξεκαηνδνηείο ην Πχιινγν γηα λα θάλεη δηάθνξεο .. εθδειψζεηο. Απηφ 

είλαη θαη ην ζέκα καο. Πε απηφ ην πιαίζην, γηα ην πνζφ ησλ 3.500 επξψ πνπ 

βάιαηε θαη αιινχ, λα ρξεκαηνδνηεζεί. Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη; Ξξέπεη ιίγν λα 

δνχκε θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ε νηθνλνκία ζην ζχλνιν. Γελ κπνξεί λα 

είκαζηε κφλν παλεγχξηα απηφο ν Γήκνο. Δγψ ζπκθσλψ κέρξη ην πνζφ ησλ 

3.500 επξψ, γηαηί δέρζεθα ην ίδην ζην Ππθάκελν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Θνληνγηάλλε. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ινηπφλ, γηα λα ην μεθαζαξίζνπκε ιίγν ην ζέκα, ζπγλψκε 

ιίγν θ.Ξέππα, ζπγλψκε ιηγάθη, ην ΦΔΘ έρεη έξζεη ζην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

πάξρεη κηα δηαδηθαζία. Θα πξέπεη λα βγάινπκε ην ΑΦΚ θαη φια απηά πνπ 

πξέπεη γηα λα μεθηλήζεη θαη λα ελεξγνπνηεζεί. Δγψ απφ εδψ ζέισ λα πσ ην 

εμήο, φηη ζαλ Ξξφεδξνο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, έρσ κέζα ζην Ππκβνχιην κνπ 

άιια 14 άηνκα. Δκείο θαινχκαζηε απφ εδψ θαη πέξα λα αλαιάβνπκε ηηο 

πνιηηηζηηθέο εθδεισζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ. Θα ππάξμεη πξνο φινπο 

ηνπο Ππιιφγνπο ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο ίζε κεηαρείξηζε, αθνχ βεβαίσο δνχκε ην ηη 

ρξήκαηα ππαξρνπλ ζην λα δηαρεηξηζηνχκε γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα 

θαηαλείκνπκε θαηάιιεια. Αλάινγα κε ηε δξάζε πνπ πξνυπήξρε θαη κε ηνπο 

ζθνπνχο πνπ έρνπλ πιένλ νη Ξνιηηηζηηθνί Ππιιφγνη. Δπηπιένλ, εκείο ζαλ Λνκηθφ 

Ξξφζσπν, ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδεισζεηο πνπ ζα θάλνπκε, ηα πνζά πνπ ζα 

δίλνπκε γηα ηνπο φπνηνπο έξζνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ εθεί, δε ζα έρνπκε ην 

δηθαίσκα ηνπ εηζηηεξίνπ θαη απηφ ζέισ λα ην μεθαζαξίζσ. Δίλαη δσξεάλ πξνο 

ηνπο δεκφηεο. Γη' απηφ ινηπφλ, απηφ ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί πνιχ ζνβαξά, έρεη 

αλνίμεη έλα ζέκα, εγψ δεζκεχνκαη φηη ζα κπεη κηα ηάμε ζε ζπλελλφεζε θαη κε 

ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη κε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη αθνχ βεβαίσο πάξνπκε 

ηηο ζσζηεο απνθάζεηο γηα ηε ζσζηή πνξεία απηνχ ηνπ Γήκνπ. 

 Παο επραξηζηψ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη ηε δαπάλε; Θαηά πιεηνςεθία ην 

Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 104/2011) 

 

 ------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Θαιή ζαο λχρηα. 

 ------------------------- 
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