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ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δγθξηζε δηαθήξπμεο θαη ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο: "Απνρέηεπζε 

Θαπαλδξηηίνπ" ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

105 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα 

 

 

 

  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη θαιεζπέξα. 

Αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε, ε πξψηε καο ζχλεδξίαζε, ζηελ θαηλνχξγηα αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Κηα πξαγκαηηθά παλέκνξθε αίζνπζα ε νπνηα 

επρφκαζηε φινη λα καο εκπλεχζεη λα έρνπκε θαιέο, γφληκεο ζπλεδξηάζεηο ζε 

πνιηηηζκέλν θιίκα, ψζηε λα είκαζηε πεξηζζφηεξν σθέιηκνη ζηνπο ζπκπνιίηεο 

καο. Δπ' επθαηξία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γ/ληνπ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Ιπθείνπ Ωξσπνχ, ηνλ θ.Γεκήηξε Θξέπηα, θαη ηελ Δπηηξνπή, ηε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Καξθνπνχινπ Ωξσπνχ γηα ηελ επγελή θαινζχλε πνπ είραλ λα 

καο παξαρσξήζνπλ ηελ αίζνπζα. Θα παξαθαινχζα ηε Γξακκαηέα καο, ηελ θα 

Βαξλάβα Διέλε, λα αλαγλψζεη ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θαη εγψ εχρνκαη ε αιιαγή ηεο 

αίζνπζαο λα θέξεη θαη αιιαγή ζηελ λννηξνπία καο θαη απφ εδψ θαη πεξα λα 

είκαζηε, έηζη, πην πνιηηηζκέλνη ζηηο ζπλεδξηάζεηο καο.  

Ζιηάζθνο Δπάγγεινο. Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο. Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο. Γηαλλάο 

Ησάλλεο. Απψλ ε; Καθξή Αζαλάζηνο παξψλ. Θνληνγηάλλε παξνχζα. Ρζεθξεδήο 

παξψλ. Γάβξεο παξψλ. Ιεκπνχζεο. Ιέθθαο. Ξέππαο. Ληθνιάνπ. Αλπθαληήο. 

Βιάρνο. Γηακαξέινο. Βαζηιάθνο. Ξάληνο. Κίρα. Απνχζα, έηζη; Ιάκπξνπ παξψλ. 

Κπφξζεο απψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο. Κπαηδάθαο. Νηθνλφκνπ. Απψλ, 
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έηζη; Ινηπφλ, Ιίηζαο, παξψλ. Ονχζζεο απψλ. Βειηαληψηεο παξψλ. Γέδεο 

παξψλ. Θαξαγηάλλεο απψλ. Εαραξίαο παξψλ. Γηαζεκάθεο. Αξκπξηψηεο. 

Θαιχβαο. Νηθνλφκνπ απψλ. Βαξλάβα παξνχζα. Ιέθθαο Βαζίιεηνο παξψλ. 

Ρζάθσλαο. Θηνχζεο. Καξγέηα απνχζα. Σαζηψηεο απψλ. Θαη Πηεξγίνπ παξνχζα.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πξσηνχ πξνρσξήζνπκε ζηηο αλαθνηλψζεηο, 

ππάξρεη, ππάξρνπλ δχν επηζηνιέο πξνο ην Πψκα. Ζ κηα είλαη ηνπ ζπλαδέιθνπ 

ηνπ θ.Σαζηψηε... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, λαη. Ξαξίζηαηαη απφ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, 

ε θα Νηθνλφκνπ Θσλζηαληίλα θαη απφ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ξνιπδελδξίνπ 

ν θ.Ξαπατσάλλνπ Ζιίαο. Ξξνο ηνλ Ξξφεδξν Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

θνηλνπνίεζε Γήκαξρνπ Ωξσπνχ, Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Ωξσπνχ. Ζκεξνκελία 

28.6.2011. Γηα πξψηε θνξά απφ ηε κεηαπνιίηεπζε, δεθάδεο ζσκαηεία θαη 

ζπλδηθάηα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζσκαηεία ησλ ΔΓΔ θαη ησλ 

ζπληαμηνπρηθψλ νξγαλψζεσλ, πξνθήξπμαλ 48σξε παλειιαδηθή, παλεξγαηηθή 

απεξγία ελάληηα ζηα κέηξα εμαζιίσζεο ηνπ ιανχ θαη ηνπ μεπνπιήκαηνο ηνπ 

δεκφζηνπ πινχηνπ θαη πεξηνπζίαο πξνο φθεινο ησλ θεθαιαησθξαηψλ ζηα 

νπνία πξνρσξάεη κε ην κεζνπξφζεζκν ζρέδην. Κέηξα ηα νπνία ζα πιήμνπλ θαη 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ ΔΒΔ ηνπ Γήκνπ καο. 

Κέηξα ηα νπνία ζα θνζηίζνπλ απφ ηε κηα ζηνπο Γήκνπο ηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ απφ 7,64 δηο επξψ θέηνο θαη ζα θαηαιήμνπλ ζε κείσζε 6,96 δηο επξψ 

γηα ην 2015 θαη πνπ απφ ηελ άιιε πξνβιέπνπλ αχμεζε ησλ, εληφο 

εηζαγσγηθψλ, "ινηπψλ εζφδσλ" ησλ Γήκσλ απφ 2,67 δηο γηα θέηνο θαη 

θαηαιήγεη ζε 3,37 δηο γηα ην 2015. Κέηξα πνπ κεηαθξάδνληαη ζε ιηγφηεξεο θαη 

πην ππνβαζκηζκέλεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο Γήκνπο θαη αχμεζε ησλ 

δεκνηηθψλ θαη αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Κέηξα πνπ επηπιένλ πξνβιέπνπλ αχμεζε 
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ηνπ σξαξίνπ άλεπ απνδνρψλ ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ απφ 37,5 ψξεο ζε 40 

ψξεο ηελ εβδνκάδα, πνπ πξνβιέπνπλ ηε κείσζε ηεο δαπάλεο, ηηο ππεξσξίεο 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ άδεηαο άλεπ απνδνρψλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ησλ Γήκσλ. Κπξνζηά ζε απηέο ηηο εμειίμεηο, ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Ωξσπνχ, 

αληη λα θαηαδηθάζεη ηηο κεζνδεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο, ην κεζνπξφζεζκν, αληί 

λα πξάμεη ην απηνλφεην θαη λα ζηαζεί ζην πιεπξφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

κηθξνκεζαίσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γήκνπ, αληί λα ζηαζεί δίπια ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ Γήκνπ, πξνρσξψληαο ζην θιείζηκν ησλ δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο, φρη κφλν ιεηηνχξγεζε θαλνληθά ηηο 

ππεξεζίεο, αιιά θαη πξνρσξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηελ 29ε Ηνπλίνπ, δεχηεξε κέξα ηεο παλειιαδηθήο απεξγίαο. Νη ππνςήθηνη κε 

ηε ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ Ωξσπνχ θαη ν Γεκνηηθφο ηεο Πχκβνπινο, Σαζηψηεο 

Κηράιεο, ζπκκεηέρνπλ απφ ηα μεκεξψκαηα ηεο 28εο Ηνπλίνπ ζηελ 

πεξηθξνχξεζε ηεο απεξγίαο θαη ηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ 

ζπλδηθάησλ. Ζ ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ Ωξσπνχ θαηαγγέιεη ηε ζηάζε ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο θαη θαιεί απηήλ θαη ηηο ππφινηπεο παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ λα κελ πξνρσξήζνπλ ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηελ 29ε 

Ηνπλίνπ ζπλεδξίαζε.  

 πάξρεη ζέκα αλαβνιήο ηεο ζπλεδξίαζεο απφ ην Πψκα; Ζ θα Πηεξγίνπ. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: .. θαη ρηππηνχληαη ελειέεηα απφ ηα ΚΑΡ, κε ηελ επζχλε θαη κε ηελ 

αλνρή ηεο θπβέξλεζεο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα επαλέιζνπκε θα Πηεξγίνπ γηαηί θαη ε επφκελε επηζηνιή, 

Αίηεζε ζχγθιηζεο έθηαθηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, είλαη παξεκθεξήο. Δίλαη, 

Αίηεζε ζχγθιηζεο έθηαθηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα επείγνπζα θαη άκεζε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ θαηά ηεο εθρψξεζεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο πεξηνρήο καο. Ζ 
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αίηεζε απηή ππνγξάθεηαη απφ 59 ηνλ αξηζκφ ζπκπνιίηεο καο. Αγαπεηνη θπξίεο 

θαη θχξηνη, κε ηελ αίηεζε καο απηή, παξαθαινχκε γηα ηε ζχγθιηζε εθηάθηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, έηζη ψζηε ν Γήκνο Ωξσπνχ ζηνλ νπνίν θαηνηθνχκε 

κφληκα, λα απνθαζίζεη θαη λα ζπληνληζεη ελέξγεηεο γηα ηελ αληίδξαζε θαη 

αθχξσζε θαη κε πξαγκαηνπνίεζε ή εθαξκνγή ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο ή κλεκνλίνπ ΗΗ θαη ζηνλ 

εθαξκνζηηθφ απηφ Λφκν ν νπνίνο πξφθεηηαη λα ηεζεί ελψπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ πξφο ςήθηζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνηείλνπκε φπσο ν Γήκνο κε ηα 

δηθά ηνπ κέζα θαιέζεη ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο καο ζε καδηθή ζπγθέληξσζε, 

θνηλή πνξεία θαη θάζνδνο ζηελ πιαηεία Ππληάγκαηνο, έηζη ψζηε ν ηφπνο καο λα 

δηαδειψζεη κε ηνλ εκθαλέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ αληίζεζε ηνπ ζηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο, κέηξα ηα νπνία ζα παξαρσξνπλ 

ηελ εζληθή θπξηαξρία, ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο 

πεγέο ηεο πεξηνρήο καο ζε κε ειιεληθά ζπκθέξνληα θαη δηαρείξηζε. Κε 

δεδνκέλν φηη ην λνκνζρέδην πξφθεηηαη, ηα λνκνζρέδηα πξφθεηηαη λα ηεζνχλ 

πξνο ςήθηζε ζε .. (δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) .. δεηνχκε ηελ άκεζε θαη 

έθηαθηε ζχγθιηζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηηο επείγνπζεο ελέξγεηεο ζαο 

γηα ην ζπκθέξνλ ηεο παηξίδαο θαη ηνπ ηφπνπ καο.  

 Δπ' απηνχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα ήζεια λα πσ φηη ηα 

αηζζήκαηα ησλ 59 ζπκπνιηηψλ καο απέλαληη ζην κλεκφλην 1 + 2 φπσο θαη ηα 

δηθά καο πηζηεχσ ηαπηίδνληαη. Ξξνζσπηθή άπνςε, πξφθεηηαη ίζσο γηα ηνλ 

ρεηξφηεξν λφκν πνπ έρεη θέξεη ζε θνηλνβνχιην δεκνθξαηηθή ρψξα. Δίλαη έλαο 

αλάιγεηνο λφκνο, έλαο λφκνο θαηαπηεζηηθφο, έλαο λφκνο δνινθνληθφο ζα έιεγα 

θαη ίζσο είλαη βαξχο ν ραξαθηεξηζκφο, αιιά ήδε έρνπκε ζηνηρεία φηη αξθεηνί 

ζπλ-Διιελεο έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο, έρνπλ δψζεη ηέινο ζηε δσή ηνπο απφ ηα 

νηθνλνκηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θάζε ηξεηο θαη ιίγν. Ρν φηη θαηαδηθάδεηαη ην 

κλεκφλην, ην φηη θαηαδηθάδεηαη αθνχ φιεο απηέο νη ελέξγεηεο πνπ είλαη 

ελέξγεηεο θαηαπηεζηηθέο ζηνλ Διιεληθφ ιαφ είλαη απηνλφεην. Δπί ηεο νπζίαο, 
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ζηελ αίηεζε - εηζήγεζε, ζα έιεγα, ησλ ζπκπνιηηψλ καο γηα παξαρψξεζε 

εζληθήο θπξηαξρίαο θαη ζπγθεθξηκέλα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο καο 

θαη πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ επεηδή δελ ππάξρεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ, ην ζέκα κέλεη αλνηρηφ θαη αλ ππάξμεη θάηη ηέηνην, ην Ππκβνχιην 

ζα επαλέιζεη. Νζνλ αθνξά ησξα ηελ κεηαθνξά ζπκπνιηηψλ καο κε κέζα ηνπ 

Γεκνπ, ν Γήκνο είλαη κηα Γεκφζηα πεξεζία θαη πξνθαλψο δελ κπνξεί λα 

πξνβεί ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο θαη ε κεηαθνξά ζα κπνξνχζε λα γίλεη, ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο, κε ηα δηθά ηνπο κέζα πξνο ηελ πιαηεία Ππληάγκαηνο. Απηά 

απφ ην Ξξνεδξείν. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δίλαη θαη εθπξφζεζκε βέβαηα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, έρεη 24.6. εκεξνκελία. Γπζηπρψο ην Ξξνεδξείν ηελ έιαβε 

ρζεο ην κεζεκέξη, αθφηνπ είρε εθδνζεί θαη ε πξφζθιεζε.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Αξηζκφ πξσηνθφιινπ έρεη 24.6., έηζη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: 24.6. Δίλαη ηψξα εδψ κηα αξπζκία ηεο πεξεζίαο, αιιά θαη επί 

ηεο νπζίαο, πάιη δελ έρνπκε ζηνηρεία αλ πξνβιέπεη ην κλεκφλην γηα 

παξαρψξεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κηιάκε γηα ην Ακθηαξάεην επί 

παξαδείγκαηη ή θάπνησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ πνπ ζεσξψ φηη κπνξεί λα 

είλαη ην ιηκάλη ηνπ Ωξσπνχ ή θαπνηα δάζε ή θάπνηεο .. Γελ μέξσ ηη άιιν 

κπνξεί λα είλαη, γη' απηφ θαη αθήλνπκε ην ζέκα αλνηρηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ∞ θαη νη πεγέο Καπξνζνπβάιαο. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηηο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα εθδνζεί ςήθηζκα, κπνξνχκε λα .. Γελ μέξσ αλ ζπκθσλνχλ 

θαη νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ θαη ν θ.Γήκαξρνο λα κπεη ην ζέκα ζηελ 

επφκελε ζπλεδξίαζε γηα έθδνζε ελφο θνηλνχ ςεθίζκαηνο.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σσξίο ζπδήηεζε θα Πηεξγίνπ; Δλα ςήθηζκα φηη θαηαδηθάδνπκε ην 

κλεκφλην. Ωξαία.  

..: Θχξηε Ξξφεδξε, είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην θαηαδηθάδνπκε φινη; Γελ ην 

θαηαιαβαίλσ απηφ. Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία, φπνηνη .. 

..: Γελ θαηαιαβαίλσ. Θάλνπκε πνιηηηθή ζπδήηεζε ή Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εδψ 

πέξα;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνκίδσ έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα έρεη άπνςε .. 

..: Αλ πάκε ζηε Βνπιή, αλ πάκε ζηε Βνπιή, λα απνθαζίδνπκε γηα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξξέπεη λα έρεη άπνςε γχξσ απφ έλα ηέηνην ζέκα. Λα ην ζέζνπκε 

ζε ςεθνθνξία πνηνη ζπλάδειθνη .. ; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγλψκε πνπ δηαθσλψ καδί ζαο ιίγν, αιιά 

ζέισ λα πσ θαη εγψ, εδψ θαη θαηξφ είκαη θαηά ηνπ κλεκνλίνπ, ησλ κλεκνλίσλ, 

ησλ κεζνπξνζέζκσλ γηα ην ιφγν ηνλ εμήο θπξίσο, φρη φηη έρσ λα πξνηείλσ 

θάπνηα ιχζε θαιχηεξε απηήλ ηε ζηηγκή, αιιά νη άλζξσπνη πνπ καο έθεξαλ 

εδψ δε δηθαηνχληαη λα ζέινπλ λα καο δψζνπλ ιχζεηο νη ίδηνη. Νη ίδηνη. Ρν 

πνιηηηθφ παξειζφλ δειαδή ζπλερίδεη λα ζέιεη νη ίδηνη λα καο θέξνπλ ιχζε ζηελ 

Διιάδα, ην νπνίν δελ ην αλέρνκαη, δελ ην επηηξέπσ ζηνλ εαπηφ κνπ απηή ηελ 

θνξντδία ζηελ πνιηηηθή ζηελ Διιάδα πιένλ, γη' απηφ θαη είκαη ζπλέρεηα θαηά 

ηνπ κλεκνλίνπ θαη έλαο ιφγνο πνπ είκαη θαη εδψ πάλσ είλαη φηη έρσ ηαρζεί 

ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο απηέο. Νκσο πξέπεη λα μερσξίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα. 

Γηα λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο απηφο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην ξφιν καο θαη 

ηε ζέζε καο εδψ κέζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη κε φιεο ηηο εμεγήζεηο θαη ηηο 

ζθέςεηο, φπσο θαη λα ηηο θάλεη θαλείο, δελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε, αλ 

ζέινπκε εδψ κέζα λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο 
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ζθελήο. Δίκαζηε θαη' εμνρήλ εθπξφζσπνη γηα ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

Ωξσπνχ. Θα ζπλερίζσ λα ην ιέσ απηφ. Καο αξθεί θνκκάηη θνκκάηη Διιάδα, ην 

παδι απηφ, λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα καο γηα λα ζπλππάξμνπκε ζαλ θξαηνο. 

Γελ κπνξεί φινη λα ηα ιχζνπκε φια. Δίλαη μεθάζαξνο ν Θψδηθαο, είλαη μεθάζαξε 

ε .. ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ Ωξσπνπ θ.Ξξφεδξε. Κηιάκε γηα απνθάζεηο θαη γηα ζπζθέςεηο 

θαη γηα δηαιφγνπο. Ρν γξάθεη μεθάζαξα ν Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο. Γξάθεη, 25 

άηνκα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εάλ πξφθεηηαη γηα 

πξφβιεκα ηνπο, γηα πξφβιεκα πνπ αθνξά ηνλ ηφπν καο πνπ είκαζηε 

εθπξφζσπνη λα ηνπο ην ιχζνπκε. Γε γξάθεη γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Ιηβχεο θαη 

θάζε πξφβιεκα θάζε θνξά λα ην θέξλνπκε εδψ κέζα θαη λα ιχλνπκε ηα 

πξνβιήκαηα εκείο. Κηα θαηαδίθε, πνιχ σξαία ηα είπαηε, αιιά κε ζπγρσξείηε, 

δηαθσλψ. Ρα πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ ήξζακε λα ιχζνπκε εδψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε κηιάκε γηα Ππκβνχιην θ.Γήκαξρε, γηα ηελ έθδνζε ελφο 

ςεθίζκαηνο. Γηα ηελ έθδνζε ελφο ςεθίζκαηνο, φρη γηα Ππκβνχιην. Θχξηε 

Ρζάθσλα. 

ΣΑΚΧΝΑ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα παξαηήξεζε, δε ζα έπαηξλα ην ιφγν, κηα 

παξαηήξεζε ζην Γήκαξρν. Δίκαζηε πνιηηηθφ φξγαλν θ.Γήκαξρε θαη ην 

κλεκφλην αθνξά θαη ηα έζνδα θαη έμνδα θάζε Γήκνπ, θάζε πνιίηε, θάζε 

αλζξψπνπ πνπ αλαζαίλεη ζηελ Διιάδα. Γελ είκαζηε Πσκαηείν νχησο ψζηε λα 

κελ κπνξνχκε λα παίξλνπκε απνθάζεηο πνπ έρνπλ λα θαλνπλ κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ νπνηνπδήπνηε πνιίηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, γηα ηελ απεκπινθή ηνπ ζέκαηνο .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κε ηελ έλλνηα απηή, φια ηα πξνβιήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη 

ζε φιν ηνλ πιαλήηε αθνξνχλ φινπο ην ίδην. Γειαδή ε κφιπλζε ηνπ Αζσπνχ 

αθνξά ηελ Ακεξηθή θαη ηε Εηκπάκπνπε, αθξηβψο γηαηί είλαη έλα κέξνο 

θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ κνπ ιέηε δειαδή, φηη πξέπεη φινη λα 
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απνθαζίδνπκε θαη λα .. 

ΣΑΚΧΝΑ: Ρν κλεκφλην δελ αθνξά ηε Ιηβχε, ην κλεκφλην αθνξά ηελ 

Διιάδα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αθνξά βεβαίσο φιε ηελ Διιάδα αιιά εκέλα, εκέλα κε εμέιεμε 

Γεκνηηθφ Πχκβνπιν Ωξσπνχ, φρη Γεκνηηθφ Πχκβνπιν φιεο ηεο Διιάδαο ν 

ηφπνο απηφο.  

ΣΑΚΧΝΑ: Κα αθνχ ην κλεκφλην έρεη κέηξα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν καο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κα δελ ππάξρεη κέηξν πνπ λα κελ αθνξά φιε ηελ Διιάδα φηαλ 

ε θεληξηθή θπβέξλεζε απνθαζίδεη γηα θάηη. Γηα φια ηα ζέκαηα πνπ απνθαζίδεη 

ε θεληξηθή θπβέξλεζε αθνξνχλ φινπο ηνπο Διιελεο, θάζε θνξά, αιιά δελ 

είλαη ππεχζπλνη φινη νη Διιελεο λα ιπλνπλ ηα πξνβιήκαηα ην θάζε Ππκβνχιην, 

ην θάζε ηνπηθφ ή θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ιχλεη απηά ηα πξνβιήκαηα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο δηαδηαθαζίαο, επί ηεο δηαδηθαζίαο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαη απφ εδψ θαη πέξα αξρίδνπλε ηα δχζθνια παηδηά. Απφ θαη 

πέξα αξρίδνπλε ηα δχζθνια γηα ηελ Διιάδα αλ δελ ην έρνπκε θαηαιάβεη. Ρψξα 

μεθηλάλε ηα δχζθνια. Λα θξαηήζνπκε ην Γήκν καο είλαη ην δεηνχκελν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαη' αξρήλ .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαη ζαλ άηνκα βέβαηα θαη ζαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη κεκνλσκέλνη 

ή νηηδήπνηε κπνξνχκε λα θάλνπκε νηηδήπνηε ειεχζεξα. Λα πάκε ζην 

κλεκφλην, λα ζηεζνχκε ζηνπο αγαλαθηηζκέλνπο, κηα ραξά ην βξίζθσ ην ζέκα. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θχξηε Γήκαξρε, ζπγλψκε, δήηεζα ην ιφγν γηαηί ιέηε φηη 

ελδηαθέξεζηε θαη αζρνιείζηε κφλν κε ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα. Δγψ ζα ζαο πσ 

φηη εδψ θαη 20 κέξεο, θνληεχεη ηειείσο ν κήλαο θαη δελ έρεηε ζπγθαιεζεη έλα 
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Ππκβνχιην. Θάλακε έλα ζηελ αξρή ηνπ κήλα, ηα πξνβιήκαηα ηξέρνπλ ζηελ 

πεξηνρή καο, δε ζπγθαιέζαηε έλα Ππκβνχιην λα ζπδεηήζνπκε ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ ηφπνπ καο πνπ βξσκάεη θαη δέρεη φιε ε πεξηνρή, ινηπφλ, έλα ζέκα είλαη 

απηφ. Γεχηεξνλ, φηη έξρεζηε ζήκεξα κε έλα έθηαθην ζέκα επεηδή ην μεράζαηε 

θαη δείρλεη θαη ηελ αλνξγαλσζηά θαη απηφ πνπ ππάξρεη ζην Γήκν ζήκεξα, απηή 

ηε, ηη λα πσ αο πφπκε, δελ κπνξψ λα πσ, λα βξσ ιφγηα λα πσ ην ηη ππάξρεη 

ζήκεξα ζην Γήκν. Γελ κπνξεί θαλείο λα θάλεη ηίπνηα εθεί κέζα. πάξρεη αλνρή 

ζε αλνκίεο θαη παξαλνκίεο, έρεηε αθήζεη απηή ηελ ηζηνξία θάησ ζηελ παξαιία, 

άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρεη γίλεη δηαγσληζκφο θαη δελ έρνπλε πάξεη ηηο ζέζεηο 

λα ιεηηνπξγνχλε παξάλνκα κε ηελ αλνρή ζαο θαη κε ηελ επζχλε ζαο θαη κνπ 

ιέηε ηψξα φηη ελδηαθέξεζηε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ. Ρα πξνβιήκαηα 

ηνπ ηφπνπ, λαη, λα ηα θέξλεηε εδψ λα ηα ζπδεηάκε θαη λα ζπλαπνθαζίδνπκε, 

πξψηνλ θαη δεχηεξνλ, απηά ηα ζέκαηα ηνπ κλεκνλίνπ φπσο είπαηε θαη εζεηο 

αθνξά φινπο καο. Ν "Θαιιηθξάηεο" ζα είλαη ην πξψην ζηνηρείν ηνπ κλεκνλίνπ, 

ε πξψηε εθαξκνγή ηνπ κλεκνλίνπ ζηε ρψξα καο θαη ην πξψην, ε πξψηε, πσο 

ην  ιέλε, ην πξψην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ειιεληθψλ, ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζα πιεγεί απ' απηφ ην δεχηεξν κλεκφλην θαη καο 

ελδηαθέξεη θ.Γήκαξρε φρη κφλν γηα ηνλ "Θαιιηθξάηε", ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, 

καο ελδηαθέξεη γηα ηελ αλεξγία, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, γηα ηα 

καγαδηά πνπ θιείλνπκε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γη' απηά δελ ελδηαθέξεζηε, γηα ηα καγαδηά πνπ θιείλνπλε θαη ηνλ 

θφζκν πνπ ζεκεξα δελ έρεη λα πιεξψζεη; Δλδηαθεξφκαζηε ινηπφλ γηα φια θαη 

ζήκεξα πξέπεη λα θαηαδηθάζνπκε ηελ ςήθηζε απηνχ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ. Γε 

ιέκε λα θάλεηε Ππκβνχιην θαη λα κπείηε εζείο κπξνζηά, δελ έρνπκε ηέηνηα 

απαίηεζε, πνπ ζα έπξεπε λα ην θάλεηε, δεηάκε ηνπιάρηζηνλ απηφ ην 

Ππκβνχιην ζήκεξα ηε ζηηγκή πνπ είλαη ζηε Βνπιή αθφκε νη βνπιεπηέο, λα 
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ζηείινπκε έλα κήλπκα φηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ωξσπνχ δε ζπκθσλεί κ' 

απηή ηελ ςήθηζε θαη λνκίδσ φηη απηφ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ινηπφλ, λα ραηξεηίζσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ηε κεηαζηέγαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζ' απηή ηελ θαηλνχξγηα αίζνπζα, ζηε κεγαιχηεξε 

αίζνπζα. Βεβαηα ν θφζκνο δε καο ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ, γηαηί γη' απηφ 

έγηλε ε κεηαζηέγαζε. Λα θαισζνξίζσ ηνλ θ.Βαζίιε Ιέθθα, ηνλ θαηλνχξγην 

ζπλάδειθν θαη ηξίηνλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θχξηε Ιίηζα, πεγαίλεηε λα αλαιάβεηε Ξξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα καο ηα πείηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή έγηλε θνπβέληα ηψξα θ.Ιίηζα, είλαη ζεκαληηθφ ην ζέκα, 

ζα θιεηζεη ην ζέκα απηφ θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζηηο αλαθνηλψζεηο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Κφιηο ζα αλαιάβεηε Ξξφεδξνο, ζα καο πείηε θαη εζείο ηε 

γλψκε ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε ρξεηάδνληαη απηά θ.Γηαζεκάθε. Δληάμεη, ν θ.Ιίηζαο ηηο 

παξαηεξήζεηο ηηο θάλεη ζε κέλα, φρη ζε ζαο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Πε κέλα απεπζχλεηαη, δελ θαηάιαβα θαη εγψ απαληάσ ζηνλ 

θ.Ιίηζα. Ινηπφλ, ζα έπξεπε λα μεθηλήζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θ.Ξξφεδξε απφ 

ην αλ είλαη θαηεπείγνλ ή δελ εηλαη θαη κεηά λα κπνχκε ζε φιε απηή ηε 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία έρνπκε κπεη κέρξη ηψξα. Πηελ πξφζθιεζε αλαθέξεηαη 

φηη ην ζέκα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ ιφγσ αιιαγήο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πεξί 

κειεηψλ. πάξρεη θάπνηνο λφκνο πνπ έρεη ςεθηζηεί ηέηνηνο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Γελ ππάξρεη θ.Εήζε. Ρη ιέεη. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δλα ιεπηφ. 

ΚΑΡΙΝΟ: Δίλαη ν 3919 .. 

ΛΙΣΑ: Ξεγαίλεηε λα παίξλεηε ελεκέξσζε θ.Γηαζεκάθε. 

ΚΑΡΙΝΟ: Ν 3919 ινηπφλ έρεη θαηαξγήζεη .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δρεηε εζείο θαιχηεξε ελεκέξσζε θ.Ιίηζα, γηαηί αζρνιείζηε κε 

θάπνηα πξαγκαηάθηα ηέηνηα θαη ηα μέξεηε. 

ΚΑΡΙΝΟ: Πην άξζξν 7 έρεη θαηαξγήζεη άξζξα ηνπ λνκηθνχ πιηαζίνπ πεξί 

κειεηψλ, ρσξίο φκσο λα έρεη, λα καο έρεη δψζεη ην επφκελν πιαίζην κεζα ζην 

νπνίν ζα βγάινπκε κειέηεο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Αθξηβψο. Ρν επφκελν πιαίζην πφηε ζα θαζνξηζηεί; 

ΚΑΡΙΝΟ: Γελ ην μέξεη θαλείο.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Αξα; 

ΚΑΡΙΝΟ: Αξα .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ξνηνο λφκνο ηζρχεη; 

ΚΑΡΙΝΟ: Απηήλ ηε ζηηγκή κέρξη ηηο 2 Ηνπιίνπ ηζρχεη ν παιηφο. Δάλ δελ 

δηαθεξχμνπκε κέρξη ηηο 2 Ηνπιίνπ πξέπεη λα είκαζηε stand by φηαλ βγνπλ ηα 

θαηλνχξγηα. Νηαλ .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Γειαδή ζα ππάξμεη θελφ ρξφλνπ ζην νπνίν δε ζα κπνξνχκε λα 

θάλνπκε κειέηεο;  

ΚΑΡΙΝΟ: Γελ ζα κπνξνχκε λα πξνθεξχμνπκε. Νηαλ θαηαξγήζεθε ν 716, γηα 

λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε κειέηεο κε ηνλ 3316 θάλακε 8 κήλεο. Ρψξα .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δρνπκε κπεη ζην θαηεπείγνλ θ.Ιίηζα θαη άκα έρεηε πξφβιεκα, 

κε ζπδεηάηε εζείο.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θχξηε Ξξφεδξε, νθείιεηε εζείο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξξνβιέπεηαη, κηζφ ιεπηφ, πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαδηθαζία λα 

γίλνληαη αλαθνηλψζεηο πξνεγνπκέλσο, έζησ θαη αλ ην ζέκα είλαη θαηεπείγνλ, 

απφ ηνλ Θαλνληζκφ. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Νρη, πξψηα απφ ην Ππκβνχιην, δε κηιάκε γηα ην ζέκα, γηα ην 

Ππκβνχιην κηιάκε φηη είλαη θαηεπείγνλ, δε κηιάκε γηα ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα θηάζνπκε θαη εθεί. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ξξψηα νξίδνπκε εάλ είλαη θαηεπείγνλ, ςεθίδνπκε φηη 

ζεσξνχκε φηη είλαη θαηεπείγνλ θαη κεηά κπαίλνπκε ζηελ φιε δηαδηθαζία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία. 

ΚΑΡΙΝΟ: Δπίζεο έλα άιιν ζηνηρείν είλαη φηη ηε Γεπηέξα εκείο δελ 

κπνξνχζακε λα ην θέξνπκε ζην Ππκβνχιην αλ δελ πέξλαγε απφ ην 

Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην. Ρε Γεπηέξα ινηπνλ ήηαλ ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ 

Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ πξηλ θαηαξγεζεί, ηψξα ηα θαηλνχξγηα ζα 

μαλαζπζηαζνχλ πεξίπνπ ζε 2 κήλεο θαη γη' απηφ ζηάιζεθε ε πξφζθιεζε ηε 

Γεπηέξα, δηφηη κπνξνχζε θάιιηζηα ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην λα ζνπ πεη φηη 

θχξηε, εγψ δε ζην πεξλάσ, ζην απνξξίπησ ή δε ζην ζέησ ή δε ζην βάδσ ζαλ 

ζέκα.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ωξαία, παίξλνπκε σο δεδνκέλν φηη απφ ηηο 2 ηνπ Ηνπιίνπ 

ηζρχεη απηφ, νπφηε πάκε ζε θαηεπείγνλ Γεκνηηθφ .. 

ΚΑΡΙΝΟ: Θαη φηη ήηαλ θαη ε δέζκεπζε φηη έπξεπε λα πεξάζεη πξψηα απφ 

Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην, δελ είρε λφεκα λα ην θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ωξαία, επραξηζηψ, θαιχθζεθα.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, ην Ππκβνχιην εγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο; 

παξρεη αληίξξεζε ζ' απηφ; Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, φζνη επηζπκνχλ .. Νη 

θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ αλαθνηλψζεηο πξνο ην Πψκα, λα 

ην δειψζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ξξνεδξείνπ. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γέδεο, ν 

θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Θηνχζεο, ε θα Πηεξγίνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα επαλέιζεηε ζηελ αλαθνίλσζε ζαο θα Πηεξγίνπ. Ν 

θ.Βειηαληψηεο; Θπξία Βαξλάβα, απφ ηε ζπκπνιίηεπζε ν θ.Βαζηιάθνο. Αιινο 

ζπλάδειθνο; Θαη ε Ρνπηθή Πχκβνπινο ε θα Νηθνλφκνπ Θσλζηαληίλα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη ν θ.Ιέθθαο δήηεζε λα θάλεη αλαθνίλσζε; Νρη, φρη. Θχξηε 

Ιίηζα έρεηε ην ιφγν γηα 2 ιεπηά.  

ΛΙΣΑ: Ξξψηα απ' φια θ. Ξξφεδξε ζέισ λα πσ φηη γηα ηφζν ζνβαξά 

δεηήκαηα δελ ππάξρεη ζέκα θαηεπείγνλ, ππάξρεη ζέκα νπζίαο, φηη αλ θηλδηλεχεη 

λα ραζεί έλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν ζα βνεζήζνπκε κε ηνλ νπνηνλδήπνηε ηξνπν 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ην πεξάζεη ην ζέκα. Θέισ λα κηιήζσ γηα έλα 

πξνζσπηθφ ζέκα. Δρσ κηα άπνςε φηη κέζα ζ' απηή ηελ αίζνπζα ζα πξέπεη λα 

ππαξρεη έλαο ζεβαζκφο πνπ λα πξνθχπηεη πξψηα απ' φια απφ ηνλ 

απηνζεβαζκφ θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Νη ζεζκνί 

πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη ην θχξνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν ηνπ 

νξγάλνπ. Γηα κέλα ε αμηνπξέπεηα ηνπ θαζελφο απφ εκάο είλαη αδηαπξαγκάηεπηε. 

Πηνλ "Θαιιηθξάηε" γξάθεη μεθάζαξα ν Θψδηθαο φηη ν Ξξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ 

Ππκβνπιίνπ πξνζηαηεχνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνλ ηνπ θαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη φηη ν Ξξφεδξνο έρνληαο ηελ πξνζσπηθή 

επζχλε ηεο νκαιήο θαη απνδνηηθήο δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, έρεη ην δηθαίσκα απφ ην λφκν λα δεηήζεη βνήζεηα ηεο 
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Αζηπλνκηθήο Αξρήο γηα ηελ απνβνιή απφ ηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ή ηε 

ζχιιεςε θαζε αθξναηή πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε θαη λα δεηήζεη ηελ πνηληθή 

ηνπ δίσμε εάλ ζπληξέρνπλ αλάινγεο πξνυπνζέζεηο. Θέισ λα πσ ινηπνλ 

θ.Ξξφεδξε φηη δελ πξάμαηε σο νθείιαηε θαη σο γξάθεη ν λφκνο. Θαη πέξα απφ 

νπνηαδήπνηε ζρέζε ζα κπνξεί λα έρεηε εζείο πξνζσπηθά κε ηνλ νπνηνλδήπνηε 

εδψ κέζα, ζα πξέπεη λα θέξεζηε κε κηα ηζνλνκία θαη κηα ηζνηηκία θαη λα 

ζέβεζηε ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, βάζεη ηνπ ξφινπ πνπ έρεηε ζαλ 

Ξξφεδξνο.  Γεχηεξνλ, έρνπλε γξάςεη θαη νη εθεκεξίδεο, έρνπκε αθνχζεη φηη ν 

Γήκνο είλαη ζην πνξηνθαιί. Ρειηθά πεξηκέλνπκε κηα απάληεζε απφ ηε Γεκνηηθή 

Αξρή εάλ είκαζηε ή φρη. Γηαβάδνπκε ζπλεληεχμεηο ζηηο εθεκεξίδεο φηη είκαζηε 

ιίγν πην θάησ, ιίγν πην πάλσ. Ρειηθά ζέινπκε λα γλσξίδνπκε, είκαζηε ζην 

πνξηνθαιί ή φρη θαη αλ είκαζηε πνηνο επζχλεηαη γη' απηφ. Αλαθέξνκαη ζηνλ 

θ.Γήκαξρν φηη ζε πάξα πνιιέο ζπλεδξηάζεηο έρσ θάλεη πνιιέο εξσηήζεηο. 

Απηέο ηηο εξσηήζεηο κνπ έρεη πεη φηη ζα απαληήζεη ελ θαηξφ. Απηέο ηηο 

απαληήζεηο ηηο πεξηκέλσ αιιά έρνπλ πεξάζεη αξθεηνί κήλεο θαη δελ ηηο έρσ 

πάξεη. Αιιηψο δελ έρεη λφεκα λα ηηο θάλσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. Πε φηη αθνξά ην Ξξνεδξείν γηα ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία πξαγκαηηθά θ.Ιίηζα λνκίδσ φηη θαηαδίθαζα κε ηνλ πην 

θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ηελ επίζεζε ζε βάξνο ζαο. Νζνλ αθνξά ηελ Αζηπλνκία 

πνπ είπαηε, πξαγκαηηθά απηή ηε ζηηγκή δελ ήμεξα νχηε θαλ ην ηειέθσλν ηεο 

Αζηπλνκίαο θαη νχηε είρα δηαλνεζεί πνηέ φηη ζα ρξεηαδφηαλ λα θέξσ ηνπο 

Αζηπλνκηθνχο κέζα ζηελ αίζνπζα ηνπ Ππκβνπιίνπ. Γηα ην άιιν πνπ είπαηε, λα 

ππνβάιισ κελχζεηο δε λνκίδσ φηη ηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα ιχλνληαη κε 

κελχζεηο θαη πάιη ιππάκαη γη' απηφ πνπ ζπλέβε ελαληίνλ ζαο, ην θαηαδηθάδσ κε 

ηνλ πην απεξίθξαζην ηξφπν. Δγηλε κηα πξφηαζε απφ ηνλ θ.Βαζίιε Νηθνλφκνπ 

γηα παξνπζία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζηελ αίζνπζα ηνπ Ππκβνπιίνπ. Θα 

ηελ εμεηάζνπκε. Ξάλησο ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ φηη φ,ηη ζηνηρεία 

ππάξρνπλ κε ζέκαηα θαη κε ζπκπνιίηεο καο πνπ θαιψο ή θαθψο ππήξραλ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 17ε EKTAKTH 29 IOYNIOY 2011 
 

  21 

θάπνηεο δηελέμεηο ζην παξειζφλ, βέβαηα απηφ δε ζεκαίλεη φηη θαιψο έγηλε απηή 

ε επίζεζε, ην μεθαζαξίδσ απηφ, λα ζηέιλνληαη είηε ζην Γήκν, είηε ζηε 

δηθαηνζχλε πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνπκε θαη ηέηνηεο εληάζεηο. Απηά απφ ηε 

κεξηά καο θαη εχρνκαη λα κελ επαλαιεθζεί. Ινηπφλ, εγψ φηη .. ζαλ Ξξφεδξνο .. 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Ξξφεδξε, ην ηη λνκίδεηε εζείο, δε κε αθνξά εκέλα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε λνκίδσ θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Απηφ κνπ είπαηε. Δκέλα κε ελδηαθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Ν 

λφκνο ιέεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Ρν ηη λνκίδεηε εζείο είλαη ζηε δηθή ζαο 

επρέξεηα. Λα εθαξκφδεηε ην λφκν, γη' απηφ είζαζηε Ξξφεδξνο εδψ κέζα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ππνβάιισ δειαδή εγψ κελχζεηο. Απηφ κπνξείηε λα ην θάλεηε 

εζείο θ.Ιίηζα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ρξηα πξαγκαηάθηα γηαηί πηζηεχσ ηψξα ν ρξφλνο είλαη ιίγνο. 

Ινηπφλ, ην πξψην αθνξά ην ρσξηφ ηνλ Ωξσπφ, ηνλ νηθηζκφ Αιψληα. Δρεη ζηαιεί 

κηα επηζηνιή ζην Γήκαξρν θαη θνηλνπνηεζε ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο γηα επέθηαζε ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ έξγνπ λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν 

νηθηζκφο Αιψληα. Νινη γλσξίδνπκε φηη ην 2003 ε πιεκκχξα πνπ έγηλε ηφηε, ηνλ 

πξψην νηθηζκφ ηνλ νπνίν έζημε ήηαλ απηφο ζηα Αιψληα. Γελ μέξσ εάλ έρεη θάλεη 

ν Γήκαξρνο θάπνηεο ελέξγεηεο, γηαηί πιεξνθνξήζεθα απφ ην Ξξνεδξείν ηνπ 

Ππιιφγνπ φηη έρεη ελεκεξσζεί εδψ θαη 2 εβδνκάδεο πεξίπνπ. Ινηπφλ, ην έλα 

ζέκα είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν ζέκα, δε βιέπσ .. Α, λα ν θ.Φνξγηάξεο, αθνξά 

ηελ εθδήισζε ηνπ Ωδείνπ ηνπ Γήκνπ. Εεηήζεθαλ 300 επξψ γηα θάιπςε 

κηθξνθσληθήο ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη ε εθδήισζε ζε κηα κεγάιε αίζνπζα ή 

ζε αλνηρηφ ρσξν ηα νπνία θαη δε δφζεθαλ θαη είρακε ην εμήο ηξαγειαθηθφ, ζε 

κηα αίζνπζα 4 ρ 6 λα κπαίλνπλ νη πξψηνη γνλείο λα βιέπνπλ ηα πξψηα παηδηά, 

λα καο δεηάλε κεηά λα βγνχκε απφ ηελ αίζνπζα γηα λα κπνπλ νη άιινη γνλείο 

θαη ηα άιια παηδηά θαη λα πεξηκέλνπκε απ' έμσ θαη ε θεληξηθή ζπλαπιία έγηλε ζε 
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κηα αίζνπζα 5 ρ 5, ζηελ νπνία απηή αίζνπζα βξίζθνληαλ δχν γξαθεία, νη 

θαξέθιεο ησλ γξαθείσλ, έλαο θαλαπέο, 13 παηδηά κε θηζάξα θαη 70 γνλείο. Πε 

κηα αίζνπζα 5 ρ 5. Δάλ απηφ λνκίδεηε φηη είλαη εηθφλα γηα ην Ωδείν ελφο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο, ιππάκαη αιιά εγψ δελ ην 

ζπκκεξίδνκαη. Θαη ην ηξίην ζέκα, θάλνληαο κηα βφιηα ζηελ παξαιία θάησ απφ 

ηηο θπιαθέο ην ζέκα πνπ ζα αληηθξίζεηε ζα είλαη πνιχ ιππεξφ. Σφξηα πνπ 

θηάλνπλ ην χςνο ηα 2 κέηξα, κέζα ζην λεπηαγσγείν πνπ είλαη ζηηο θπιαθέο 

παιη ην ίδην, ζπξκαηνπιέγκαηα πνπ θιείλνπλ ηελ πξφζβαζε θαη κέλεη κφλν 

θελφο ν δηάδξνκνο πνπ γίλεηαη γηα ηελ παξαιία, ζθνπξηαζκέλα θαη πάξα πνιχ 

επηθίλδπλα. Δίκαζηε ήδε ζηα κέζα θαινθαηξηνχ θαη δελ έρεη θαζαξηζηεί κηα απφ 

ηηο πην θεληξηθέο παξαιίεο.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Ρν ιφγν έρεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κεηά, κεηά θ.Φνξγηάξε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θαιεζπέξα ζαο. Θα επαλέιζσ ζην ζέκα πνπ έζημε θαη ν 

θ.Ιίηζαο. Θχξηε Ξξφεδξε νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη ν Γήκαξρνο έρνπκε 

πνιηηηθέο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο θξηλφκαζηε, αιίκνλν αλ ζθεθηφκαζηε ην ηη ζα 

πνχκε κήπσο ζίγνπκε ηα ζπκθέξνληα θάπνηνπ δεκφηε ή ηξίηνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε δηαθσλνχκε ζ' απηφ θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Ν λφκνο φκσο είλαη μεθάζαξνο. Πε θάζε θάζε εθδήισζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ ν 

νπνηνζδήπνηε απιά εμπβξίζεη ηνλ Γεκνηηθφ Πχκβνπιν, ηνλ Αληηδήκαξρν ή ηνλ 

Γήκαξρν ηελ ψξα πνπ εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ, είλαη απηφκαηε δηαδηθαζία. 

Δκείο δε δεηάκε αζηπλφκεπζε, εκείο δεηάκε πνιχ απιά εζείο ζαλ Ξξφεδξνο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα είραηε θάλεη ηελ θαηαγγειία θαη απφ εθεί θαη 
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πεξα ε Αζηπλνκία ήμεξε πνιχ θαιά ηη λα θάλεη. Απηφ είλαη ην παξάπνλν καο, 

φηη δελ κπνξεί λα ζθεθηφκαζηε ην ηη ζα πνχκε. Γελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε 

γηα ππάιιειν, δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα δεκφηε. Κα γηαηί; Δκείο φ,ηη 

ιέκε θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά, καγλεηνθσλνχληαη, θαηαγξάθνληαη θαη 

φπνηνλ ζίγνπκε κπνξεί λα ζηξαθεί ελαληίνλ καο. Θα ζθεθηφκαζηε λα 

κηιήζνπκε; Παο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Δίπακε απηά θαηαδηθάζηεθαλ θαη 

ζπκθσλψ απφιπηα καδί ζαο. Νζν γηα ην ζέκα ηεο αζηπλφκεπζεο πνπ 

αλαθέξαηε, εηέζε, εηέζε. Δηέζε απφ ηνλ θ.Νηθνλφκνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δρεηε αλάγθε απφ αζηπλφκεπζε κέζα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην; 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γε δεηάκε αζηπλφκεπζε.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δίκαζηε θαιά; Αο πξνζέρνπκε ηη ιέκε θαη λα κελ πξνθαινχκε 

νχηε ηνπο δεκφηεο, νχηε .. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Κε ζπγρσξείηε, κε ζπγρσξείηε θχξηε .. 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Γηαζεκάθε, θαλείο δε δήηεζε απφ καο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΛΙΣΑ: Λα αθνχηε ηη ιέκε θαη κεηά λα κηιάηε γηα καο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δζείο λα αθνχηε ηη ιέκε. 

(ηαπηνρξνλεο νκηιίεο) 

ΛΙΣΑ: Λα αθνχηε ηη ιέκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δζείο λα αθνχηε ηη ιέκε θαη λα κελ πξνθαιείηε .. 
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ΛΙΣΑ: Λα αθνχηε ηη ιέκε Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Λα κελ πξνθαιείηε .. 

ΛΙΣΑ: Λα καδέςεηο ηνλ θνπκπάξν ζνπ.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ρη λα καδέςσ;  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ξνηνο είλαη ν θνπκπαξνο κνπ μέξεηο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα θαη θ.Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Γελ μέξεηο ηη ζνπ γίλεηαη. Θάηζε Ξξφεδξε, είλαη πξνζσπηθφ ην 

ζέκα. Ξξφεδξε .. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα θξάζε, κηα θξάζε γηα λα νινθιεξψζσ. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ξξφεδξε, είλαη πξνζσπηθφ. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Παο παξαθαιψ πνιχ θ.Γηαζεκάθε λα νινθιεξψζσ.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δίλαη πξνζσπηθφ. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θχξηε Γηαζεκάθε λα νινθιεξψζσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Βειηαληψηε νινθιεξψζαηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γε ζαο έρσ δηαθφςεη πνηέ. Παο παξαθαιψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ επηηξέπεηαη δηάινγνο θαη αο αθήζνπκε απηά ηα πξάγκαηα 

ηψξα, δελ ηηκνχλ θαλέλαλ καο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Κηα θξάζε, κηα δηεπθξίληζε. Γε δεηήζα θαη νχηε επηζπκψ 

αζηπλφκεπζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζκνπλ απιψο θαη θαηαλνεηφο. 

Απιψο έπξεπε λα γίλεη κηα θαηαγγειία ηνπ Ξξνεδξείνπ ζηελ Αζηπλνκία γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Απηφ είπα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεηε ην ιφγν θ.Γηαζεκάθε γηα έλα ιεπηφ, αιιά αο απνθχγνπκε 
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ηηο εληάζεηο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Νρη έλα ιεπηφ. Κηιάκε γηα έλα πξνζσπηθφ ζέκα πάξα πνιχ 

κεγάιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δλα ιεπηφ είλαη ζην λα εμεγήζεηε ζε ηη είλαη ην πξνζσπηθφ. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ξξνζσπηθφ είλαη φηη αλαθέξεηαη λα καδέςσ ηνπο θνπκπάξνπο 

κνπ. Δηζη; Μέξεη αλ έρσ εγψ θνπκπαξηά κε θάπνηνλ ή .. Λα έξζεη λα καο ην πεη. 

Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα πσ φηη σο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο νθείισ λα θαηαδηθάζσ 

απηή ηελ ελέξγεηα πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθν Ππκβνχιην, φζν θαη 

αλ πξνθιήζεθε απφ ην ζπγθεθξηκελν Γεκνηηθφ Πχκβνπιν. Ρέηνηεο θφληξεο θαη 

αληηπαξαζέζεηο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Ωο άλζξσπνο φκσο δελ κπνξψ λα 

δειψζσ θακία ζπκπαξάζηαζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Γεκνηηθφ Πχκβνπιν ν 

νπνίνο απεηιεί, εμπβξίδεη θαη ζπθνθαληεί νπνηνλδήπνηε δελ ήηαλε καδί ηνπ.. 

ΛΙΣΑ: Ιέηε ςέκαηα θ.Γηαζεκάθε. Ιέηε ςέκαηα. Ιππάκαη γηα ζαο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θχξηε Ιίηζα, κε κε δηαθφπηεηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλνίγνπκε βηνκεραλία ηψξα θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θχκα ζπθνθαληίαο, απεηιψλ θαη εμχβξηζεο .. 

ΛΙΣΑ: Ιέηε ςέκαηα, ιππάκαη γηα ζαο. Ξάξα πνιχ ιππάκαη. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θχκα ζπθνθαληίαο .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θχκα ζπθνθαληίαο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε αιιά αο απνθχγνπκε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θα ην πσ θ.Ξξφεδξε, φζν θαη αλ κε δηαθφπηεηε. Θχκα 

ζπθνθαληίαο, απεηιψλ θαη εμχβξηζεο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν Γεκνηηθφ 

Πχκβνπιν έρσ πέζεη θαη εγψ. Νρη βέβαηα ζην βαζκφ πνπ έρεη .. ν 
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πξνεγνχκελνο. Ν θχξηνο πνπ γπξλάεη θαη κε θνηηάεη γηα λα ηνλ δσ αλ είλαη 

φκνξθνο, έρεη πηάζεη ζπγγελείο κνπ, ηνπο ιέεη φηη ζα ην βξσ κπξνζηά κνπ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Πε βιέπσ, είζαη κπξνζηά κνπ. Πε βιέπσ φηη είζαη κπξνζηά 

κνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κελ μερλάηε, αξρεγνί παξαηάμεσλ είζηε θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Δίλαη εθπαηδεπηηθφο ν ξφινο ζαο.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θα κε αθήζεηο Ξξφεδξε λα κηιήζσ; Θα κε αθήζεηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Γηαζεκάθε. Αο απνθχγνπκε ηηο εληάζεηο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ινηπφλ, επαλαιακβάλσ φηη ζχκα ζπθνθαληίαο απεηιψλ θαη 

εμχβξηζεο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν Γεκνηηθφ Πχκβνπιν έρσ πέζεη θαη εγψ. Ξηάλεη 

ζπγγελείο κνπ, πηάλεη θίινπο κνπ .. Βεβαίσο ζα ην απνδείμσ, βεβαίσο ζα ην 

απνδείμσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Λα κε παο ζηα δηθαζηήξηα λα ηα απνδείμσ φια. Ινηπφλ, λα κε 

παο, λαη. Λα κελ απεηιείο κφλν, λα κε παο θηφιαο.  

ΛΙΣΑ: Κελ ην νξθίδεζαη θαη κελ ην ππνγξάςεηο κφλν, γηαηί δε κεηξάεη ε 

ππνγξαθή ζνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, δελ είλαη πξάγκαηα απηά. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δρεη θηάζεη, έρεη θηάζεη ν θ.Ιίηζαο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κε αλαγθάζεηε λα δηαθφςσ ην Ππκβνχιην αθφκα δελ 

μεθηλήζακε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δλα ιεπηφ, έρεη θηάζεη ν θ.Ιίηζαο λα κνηξάδεη ηηο θνχζηεο ηνπ 
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δεμηά θαη αξηζηεξά ρσξίο λα ππνινγίδεη φηη ζα έξζεη ην θαινθαίξη θαη ζα ηνπ 

ρξεηαζηνχλε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληαμεη θ.Γηαζεκάθε, νινθιεξψζηε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ρα παληειφληα ηα θνξάλε γηα ην θξχν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, επραξηζηψ πνιχ. Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν.  

Θαη ζαο παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, είζαζηε παιηνί Πχκβνπινη θαη .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δίλαη δπλαηφλ λα καο θάλεη θξηηηθή  .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: .. ε παξάηαμε πνπ κε ηε ζηάζε ηεο θαη κε ηηο παξάλνκεο 

κεηαδεκνηεχζεηο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ, δελ έρεηε ην ιφγν ηψξα. Δρσ 

δψζεη ην ιφγν ζηνλ θ.Γέδε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: .. λφζεπζε ην εθινγηθφ απνηέιεζκα θαη εζείο ηνπο θαιχπηεηε; 

Δίλαη δπλαηφλ; Θαιχπηεηε ηελ παξάηαμε πνπ κε παξάλνκεο κεηαδεκνηεχζεηο 

έρεη λνζεχζεη ην εθινγηθφ απνηέιεζκα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θαη εζείο ηνπο θαιχπηεηε ζπλερψο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε, εληάμεη, έρσ δψζεη ην ιφγν ζηνλ θ.Γέδε. Παο 

παξαθαιψ. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θαη γηα λα γίλσ ζπγθεθξηκέλνο, κηιάσ γηα ηηο ..  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε, δελ έρεηε ην ιφγν. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: .. 898, 799, 801, γηα ηελ Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ, ηελ 721 θαη 

722 νηθνγελεηαθέο κεξίδεο. .. Γηαηί ηνπο θαιχπηεηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ηε δπλαηφηεηα ζε επφκελν Ππκβνχιην λα 
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θάλεηε ηηο αλαθνηλψζεηο ζαο. Παο παξαθαιψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο παξαθαιψ, δελ είλαη θαηάζηαζε απηή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ξέππα, έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζην επφκελν Ππκβνχιην 

ηψξα .. Ινηπφλ, θ.Γέδε έρεηε ην ιφγν. Δρεηε ην ιφγν θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, απεπζχλνκαη ζε ζαο 

πξνζσπηθά θαη ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο, εδψ πέξα ππεξεηνχκε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔ: Βεβαίσο. πεξεηνχκε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, έλαλ ζθνπφ. Ν θφζκνο 

καο έρεη εθιέμεη γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν ηνπ Ωξσπνχ, απ' 

φπνπ θαη φπσο κπνξεί ν θαζέλαο, απ' φπνηα ζέζε είλαη ν θαζέλαο. Απηφ πνπ 

ζπλέβε ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην δελ άθνπζα απφ ζαο λα θαηαδηθαζηεί, δελ 

άθνπζα θνπβέληα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ήζαζηαλ ζην Ππκβνχιην; Ρψξα δελ είλαη πξάγκαηα απηά, 

πάιη εληάζεηο δεκνπξγείηε. 

ΓΔΓΔ: Ινηπφλ, ν θ.Γηαζεκάθεο απφςε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔ: Ρν μέξσ φηη δελ παίδνκαη, ην μέξσ, ην μέξσ. Απηά κνπ ιέγαηε θαη 

πέξζη ην θαινθαίξη φηαλ ζπδεηάγακε θαη' ηδίαλ, φηη δελ παίδνκαη. Ρν ζπκάκαη. 

Ινηπνλ, ν θ.Γηαζεκάθεο απφδεημε ζήκεξα πνηνο είλαη ν εζηθφο απηνπξγφο ηεο 

θίλεζεο ηνπ θ.Θνιηαζηάζε ζην πεξαζκέλν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔ: Βεβαίσο.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα γίλαηε θαη δηθαζηήο θ.Γέδε. Παο παξαθαιψ, απηή ηελ 

αλαθνίλσζε ζέιεηε λα θάλεηε; 

ΓΔΓΔ: Νρη, δε γίλνκαη δηθαζηήο, ην απέδεημε. Γηφηη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρνπκε άιια ζέκαηα ζνβαξφηεξα λα .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ επηηξέπνληαη κέζα ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ .. Νπνηνο έρεη πξφβιεκα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεηε δίθην θ.Ζιηάζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Νπνηνο έρεη πξφβιεκα κπνξεί λα πάεη λα θάλεη κελχζεηο θαη λα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη θξάζε ηψξα απηή, εζηθφο απηνπξγφο; 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΗΛΙΑΚΟ: .. ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ, φρη κε ηα πξνζσπηθά ζαο 

πξνβιήκαηα. Ρα πξνζσπηθά ζαο πξνβιήκαηα έμσ απφ εδψ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δζχ δελ μέξεηο. Πην θαθελείν ή ζηε ζάιαζζα κέζα, δελ μέξεηο 

πνπ βξίζθεζαη.  

ΓΔΓΔ: Πνβαξά; Ινηπφλ θ.Γήκαξρε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γέδε, θ.Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ φινπο ..  

ΓΔΓΔ: Γελ έρεηε θαηαιάβεη αθφκα φηη είζηε Γήκαξρνο. Δληάμεη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γέδε, θ.Γέδε, κηα δηαθνπή. Πε παξαθαιψ πξνζσπηθά.  

ΓΔΓΔ: Λαη αιιά λα ζαο πσ θάηη φκσο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή μέξσ ηνλ ραξαθηήξα ζαο, θεχγεηε ζε εθθξάζεηο πνπ δε 

ζαο εθθξάδνπλ ζα έιεγα, ζαο αδηθνχλ.  
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ΓΔΓΔ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήηε ηε θξάζε κέζα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, εζηθνο απηνπξγφο. 

ΓΔΓΔ: Γερφκαζηε, δερφκαζηε, είηε ην .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ κπνξεί λα ην πεη έλαο δηθαζηήο, φρη εζείο θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔ: Ωξαία, είηε ζαο αξέζεη, είηε δε ζαο αξέζεη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη αλ κνπ αξέζεη εκέλα .. 

ΓΔΓΔ: Δλα ιεπηφ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξσο θξίλεηε ηψξα; Απφθαζε βγάιαηε δηθαζηηθή; 

ΓΔΓΔ: Κα εδψ καο θαηεγνξεί γηα παξάλνκεο κεηαδεκνηεχζεηο ν 

θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Παο είπα θαη ζηνηρεία, ζαο έδσζα θαη ζηνηρεία, νηθνγελεηαθέο 

κεξίδεο, λνζεχζαηε ην απνηέιεζκα. 

ΓΔΓΔ: Δίλαη πξάγκαηα απηά; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, εληάμεη θ.Γέδε θαη θ.Γηαζεκάθε, δελ έρεηε ην ιφγν. 

ΓΔΓΔ: Νθείιεηε .. Θχξηε Ξξφεδξε, νθείιεηε λα καο πξνζηαηέςεηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δρσ ην ιφγν γηα πξνζσπηθφ ζέκα.    

ΠΡΟΔΓΡΟ: .. θαη θάλσ πάξα πνιχ θαιά ηε δνπιεηά κνπ. Γελ έρεηε ην ιφγν.  

ΓΔΓΔ: Νθείιεηε ζαλ παξάηαμε λα καο πξνζηαηέςεηε. Νθείιεηε θ.Ξξφεδξε 

λα καο πξνζηαηέςεηε .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Κε θαηεγφξεζε γηα εζηθφ απηνπξγφ. Δρσ ην ιφγν.  

ΓΔΓΔ: Γελ κπνξεί ν θαζέλαο λα ιέεη εδψ κέζα φ,ηη ζέιεη.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ.Γέδε, εληάμεη.  

ΓΔΓΔ: Δληάμεη; Θαη ζαο παξαθαιψ θ.Γήκαξρε λα αλαθαιέζεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνκίδσ φηη θάλσ φ,ηη είλαη αλζξσπίλσο δπλαηφλ, αιιά πξέπεη λα 

βνεζάηε θαη εζείο θαη φρη λα γηλφκαζηε ν θαζέλαο εδψ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα κε γηλφκαζηε ν θαζέλαο εδψ Δηζαγγειέαο γηα ηνλ άιινλ. 

Διεμε θ.Γέδε, έιεμε, εληάμεη. Λαη, απηφ έρεη θαηαγξαθεί. Δηπψζεθε.. 

Αλ είκαζηε ηθαλνί λα θάλνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; Δίκαζηε ηθαλνί θ.Γέδε. 

Δηζη; Ξξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη είκαζηε Πχκβνπινη, δελ είκαζηε body guard.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δίλαη θαη δηθαζηήο ν θχξηνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ηνλίζηεθε θ.Γηαζεκάθε. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ρν ιφγν. Αζηα, ζα ηα πνχκε, ζα ηα πνχκε. Αζε, ζα ζνπ πσ, 

ηψξα, ηψξα ζα ζνπ πσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟΑ: Κελ επηκέλεηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ρσξα ζα ζνπ ηα πσ, ηψξα ζα ζνπ ηα πσ, πεξίκελε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Κελ επηκέλεηε. Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ρψξα ζα ζνπ ηα πσ, πεξίκελε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε, είλαη θαη ε κέξα .. Αθήζηε λα γίλεη ε 

δηαδηθαζία, λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Νρη, φρη, λα απαληήζσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα, εληάμεη, ηη πξνζσπηθφ είλαη. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δίλαη πξνζσπηθφ, ιέεη φηη είκαη εζηθφο απηνπξγφο. Δηζη δελ 
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είπε; Ρν είπε ή δελ ην είπε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: ∞ ζα ην αλαθαιέζεη ή ζα απαληήζσ. Γελ ππάξρεη άιιν ζέκα. 

Ινηπφλ, εζηθφο απηνπξγφο απηήο ηεο επίζεζεο θαη απηφο πνπ ηελ πξνθάιεζε, 

είλαη ν θ.Ιίηζαο. Δίλαη απηφο ν νπνίνο γηα 8 Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ζηε ζεηξά 

θαηεγνξεί ηνλ θ.Θνιηαζηάζε ζπλερψο. Ρνλ εμπβξίδεη, ηνλ ζπθνθαληεί παληνχ 

έμσ, έρεη πηάζεη ζην ζηφκα ηνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ θαη ην ζπίηη ηνπ θαη ζα ηνλ 

εθηειέζεη θαη κε ηελ θαξακπίλα. 

ΛΙΣΑ: Δίζαη ςεχηεο θ.Γηαζεκάθε. Ιππάκαη γηα ζέλα. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δίζαη ςεχηεο θαη απνδεηθλχεηαη. Δγψ ηα ιέσ εδψ πέξα θαη 

θάλε θαηαγγειία. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε, θ.Γηαζεκάθε .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ινηπφλ, απηφ ην έρεηο .. Γελ είλαη ζπθνθάληεζε, ζπθνθάληεο 

είζαη εζχ θαη ςεχηεο θαη πξνβνθάηνξαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε, έρνπκε θαηαληήζεη ηελ αίζνπζα .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ινηπφλ, απηφ είλαη .. 

..: Δδψ ήξζακε γηα έθηαθην Ππκβνχιην ξε παηδηά ηψξα; Γηα πνην ιφγν ήξζακε 

εδψ πέξα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαθφπηνπκε γηα 3 ιεπηά. Δγηλε δηαθνπή θχξηνη ζπλάδειθνη. Θα 

πξέπεη λα πεξάζεηε έμσ απφ ηελ αίζνπζα.  

 

     3 λεπηά διάλειμμα 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα επαλέιζνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο. Διάηε θ.Βιάρν ζηε ζέζε ζαο. Θπξία Βαξλάβα έρεηε ην ιφγν γηα 2 ιεπηά. 

Ζξεκήζηε θχξηνη ζπλάδειθνη, εξεκήζηε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, θάζε ελέξγεηα εηο βάξνο 

Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ πξέπεη λα θαηαδηθάδεηαη. Ξξέπεη θάζε Πχκβνπινο λα 

εθθξάδεηαη ειεχζεξα θαη θαηά ζπλείδεζε κέζα ζε πιαίζηα πάληα εππξέπεηαο. 

Ξξέπεη λα ππάξρεη απηνζπγθξάηεζε γηα λα επηηειέζνπκε ην έξγν καο, 

δηαθνξεηηθά ε δεκνθξαηία θαηαξγείηαη θαη ε βία πάληα γελλάεη βία. Ινηπφλ, ζαο 

παξαθαιψ, δελ μέξσ, ν θαζέλαο αο θάλεη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ θαη αο 

ζηακαηήζνπλ φινη απηνί νη δηαπιεθηηζκνί γηα λα κπνξέζνπκε λα επηηειέζνπκε 

ζσζηά ην εξγν καο. Δγψ ζα ήζεια λα ζηξαθψ πξνο ηνλ θ.Γήκαξρν θαη λα 

ππνβάιισ δχν εξσηήκαηα. Θχξηε Γήκαξρε, εδψ θαη θαηξφ δερφκαζηε πνιιά 

παξάπνλα απφ ηα κέιε ηνπ ΘΑΞΖ Θαπαλδξηηίνπ φηη ην ΘΑΞΖ δπζιεηηνπξγεί. Ζ 

ππάιιεινο πνπ εμππεξεηνχζε πιεξνθνξνχκαζηε φηη έρεη παξαηηεζεί θαη 

εζεινληηθά έρεη αλαιάβεη έλα απφ ηα κέιε ηνπ ΘΑΞΖ. Γεχηεξνλ, ν εθνδηαζκφο 

ηνπ ΘΑΞΖ επίζεο είλαη ειιεηπήο εδψ θαη 4 κήλεο. Ξαξαθαινχκε λα καο 

απαληήζεηε ηη πξφθεηηαη λα γίλεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΘΑΞΖ κέζα 

ζηα λνκηθά θαη πγεηνλνκηθά πιαίζηα πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί. Ξξψηνλ. 

Γεχηεξν ζέκα, ζα ζαο παξαθαιέζνπκε λα καο ελεκεξψζεηε γηα ην ζέκα πνπ 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ΡΝΠΛ. Ξξψηνλ, γηαηί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΡΝΠΛ, ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ Λέσλ. Γηαηί, πξψηνλ, γηαηί 

δελ έρνπλ θαηαξηηζηεί ηα ΡΝΠΛ αθφκα. Γεχηεξνλ, πφηε ζα γηλνπλ εθινγέο θαη 

ηξίηνλ, πφηε πξνηίζεζηε λα θαηαξηίζεηε ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. 

Δπραξηζηψ. Θαη έλα ηξίην, ζπγλψκε, πνπ πξέπεη λα ζέζσ αθφκα δήηεκα είλαη 

φηη .. Λαη, λα νινθιεξψζσ, δε ζα θαζπζηεξήζσ. Ξνιιά παξάπνλα γίλνληαη απφ 

ηνλ Απιψλα γηα ην ζέκα ηεο έιιεηςεο γηαηξνχ. Ζηαλ έλα ζέκα πνπ είρε 
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μαλαηεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα ζαο παξαθαιέζνπκε λα καο πείηε πσο 

κπνξεί λα ιπζεί ην δεηήκα απηφ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ν ζπλάδειθνο ν θ.Βαζηιάθνο έρεη ην 

ιφγν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη; Ρα έρνπκε ράζεη. Θχξηε Βαζηιάθν, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΑΙΛΑΚΟ: Ρψξα ζπγλψκε, γηα άιιν ιφγν ήζεια λα πάξσ ην ιφγν, γηα άιιν 

.. Ρέινο πάλησλ, ζα ήζεια ζ' απηφ ην θφζκεκα εδψ ησλ ζρνιηθσλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ καο λα έρνπκε ιίγν ζεβαζκφ θαη κέζα ζηελ αίζνπζα, λα ζεβφκαζηε θαη 

ηελ αίζνπζα θαη ηνλ έμσ ρσξν. Ππγλψκε θ.Θηνχζε, παξφηη είκαζηε ζηελ ίδηα 

επηηξνπή ζηε Β' βάζκηα γηα ην ζπκβάλ πνπ έγηλε έμσ θαη ην αθνχζαλε ηα παηδηά 

θαη λα μέξεηε φ,ηη αθήλνπκε πίζσ καο, εθηφο απ' απηά πνπ ιέκε, θαη ηα 

απνηζίγαξα ζα ηα βξνχλ ηα παηδηά καο ην πξσί αχξην. Απηφ. Ρίπνηα άιιν. 

Πεβαζηείηε ιίγν ην ρψξν θαη ηελ αίζνπζα θαη κέζα θαη έμσ απφ ην θηίξην.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Βαζηιάθν. Ν θ.Φνξγηάξεο έρεη ην ιφγν.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗ: Δγψ ζέισ λα απαληήζσ ζε έλα ζέκα πνπ έζεζε ν θ.Γηαζεκάθεο, 

φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ Ωδείνπ. Θαη' αξράο θ.Γηαζεκάθε, ε κφλε Γεκνηηθή 

Αξρή πνπ δελ πξέπεη λα θαηεγνξείηαη είλαη ε δηθή καο, ε ζεκεξηλή. Δλα. Γχν, 

εάλ ηελ πνιηηηθή ηεο ΘΔΓΝ ή ηνπ Γήκνπ ζα ηελ ραξάμεη ν θχξηνο ή ε θπξία, 

απηφ είλαη άιιν ζέκα. Ρξία, ζπλελλνήζεθα κε ηελ Γ/ληξηα ηελ θα Ξαιακίδε θαη 

κνπ είπε φηη δε ζα θάλνπκε ηελ εθδήισζε θαη ζα ηελ αλαβάιινπκε γηα ηνλ 

Πεπηέκβξην θαη ζπκθσλήζακε λα κε γίλεη ε εθδήισζε. Δάλ ηψξα έγηλε ε 

εθδήισζε πνπ δελ ην γλψξηδα εγψ γηαηί θαη άιια γίλνληαη θαη δελ ην γλσξίδσ 

θαη ιππάκαη πνπ ην ιέσ, απφ εθεί θαη πέξα δε θηαίσ εγψ ζε ηίπνηε θαη 

γλσξίδεηε πνιχ θαιά, γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη δελ έρεη εθηακηεπηεί νχηε κηα 
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δξαρκή αθφκε, έζησ απηα ηα 300 επξψ πνπ ζέζαηε. Βεβαίσο είρακε 

ζπλελλνεζεί κε ηελ θα Ξαιακίδε, είρα θηάζεη ζην ζεκείν θαη ηεο είπα φηη ζα 

ηα πιεξψζσ εγψ απφ ηελ ηζέπε κνπ αλ επηκείλεη λα γίλεη ε εθδήισζε θαη 

ζπκθσλήζακε λα κε γίλεη ε εθδήισζε, λα γίλεη ην Πεπηέκβξην. Ρψξα, ηη 

εηπψζεθε εθεη, ηη έγηλε, εγψ δελ ήκνπλα εθεί γηαηί εηδνπνηήζεθα ηειεπηαία 

ζηηγκή. Ρη εηπψζεθε εθεί απφ ηελ θπξία δε γλσξίδσ.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Λα ην μεθαζαξίζνπκε φηη απφ ηελ θπξία δελ εηπψζεθε ηίπνηα.. 

Δλα ιεπηφ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Αλέθεξε ην φλνκα ηεο θαο Ξαιακίδε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη αιια ππάξρεη ρξφλνο ηψξα .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Λα μεθαζαξίζσ φηη δε κνπ .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗ: Ρν φλνκα ην αλέθεξα φηη ζπλελλνήζεθα κε ηελ θα Ξαιακίδε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δγψ δε κίιεζα κε ηελ θπξία, παξεβξηζθφκνπλα εθεί .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗ: Νπφηε λνκίδσ φηη ζε θάιπςα. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Λαη θαη πεξηέγξαςα ηελ θαηάζηαζε πνπ ζπλάληεζα. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗ: Δληάμεη. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Γελ έρσ ζπδεηήζεη κε θαλέλαλ. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗ: Δληάμεη. Δπξεπε φκσο ε εθδήισζε απηή λα γίλεη ην Πεπηέκβξε, 

φπσο είρακε ζπλελλνεζεί.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνπκε θ.Φνξγηάξε.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗ: Ξαξαθαιψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Πηεξγίνπ έρεη ην ιφγν. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα επαλέιζσ ζ' απηά πνπ είπα πξνεγνχκελα 
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ππφ ηχπσλ αγαλάθηεζεο, αιιά ζα ηα πσ ιίγν πην ζπγθξνηεκέλα. Θαη' αξρήλ 

έλα ζέκα είλαη ην ζέκα ηνπ Ππκβνπιίνπ. Ρελ άιιε θνξά είρακε 16 ζέκαηα θαη 

δχν ψξεο αλαθνηλψζεηο πξνεγνπκέλσο θαη πήγε ε ψξα 02:00 λα ηειεηψζνπκε. 

Κήπσο ζα πξέπεη λα θαλνπκε πην ζπρλά Ππκβνχιηα θαη λα βάδεηε πην ιίγα 

ζέκαηα θαη λα έρνπκε ρξφλν λα ηα ζπδεηήζνπκε; Δλα ζέκα. Ρν δεχηεξν 

δήηεκα είλαη φζνλ αθνξά απηφ πνπ είπα πξνεγνχκελα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 

γηα ην ηη ππάξρεη ζηελ πεξηνρή καο. Ινηπφλ, νη δξφκνη έρνπλ γεκίζεη 

ιαθθνχβεο. Γελ μέξσ αλ θαλείο ηα βιέπεη απηά θαη αλ ηα αλαθέξεη. Ρα 

ζθνππίδηα ζηνπο θαδνπο θαη ηα ρφξηα είλαη παληνχ ζε φιε ηελ πεξηνρή καο. Θα 

ήηαλε ζσζηφ λα καο θάλαηε κηα ελεκέξσζε πσο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα θαη αλ 

θάπνηνη ηξέρνπλ απφ πίζσ. Ρν ηξίην ζέκα είλαη ην Ξάξθν Γαβάθε. Γειαδή ε 

παιηά ε πιαηεία πνπ είλαη κπξνζηά ζηελ παιηά .. κπξνζηά ζην Ρνπηθφ 

Ππκβνχιην ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, ε πιαηεία. Δίλαη ζθνηεηλή, είλαη επηθίλδπλε γηα 

ην βξάδη θαη έρεη κέξεο, κήλεο, μέξσ εγψ πφζα ρξφληα έρεη λα θαζαξπζηεί θαη 

λα ιεηηνπξγεί ζαλ παηδηθή ραξά φπσο πξέπεη λα είλαη θαη λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο γηα ηα .. ηηο αλάγθεο ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ρν ηέηαξην δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ είλαη ην ζεκα ηεο παξαιίαο 

θαη ην μαλαιέσ, αλνίμακε κε ηελ απφθαζε καο ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ, 

δψζακε ηελ άδεηα θαη θαιά, πήξακε κάιινλ ηελ απφθαζε λα δψζνπκε 

παξαιίεο, ππεξζεκαηίζαηε φινη ζαο, ζαο αξέζεη ε ηδέα λα γεκίζεη ε παξαιία καο 

κε, πσο ην ιέλε, μαπιψζηξεο θαη νηηδήπνηε άιιν ψζηε ν θφζκνο πνπ έξρεηαη 

ζηελ πεξηνρή καο ή πνπ εκείο νη ίδηνη ζέινπκε λα θάλνπκε κπάλην θαη .. λα 

πιεξψλνπκε ηηο μαπιψζηξεο εθεί πεξα θαη λα γεκίζεη ε παξαιία κε φιν απηφ ην 

αίζρνο εθεί πέξα, ινηπφλ, ππεξζεκαηίζαηε, ην ςεθίζακε, δελ έρεη γίλεη ν 

δηαγσληζκφο. Απηνί ιεηηνπξγνχλε. Κε ζπγρσξείηε, πνηα είλαη ε ζέζε ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο; Ξέζηε καο ηη έθαλε. Μέξεηε πνιχ θαιά φηη απηφ είλαη 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 17ε EKTAKTH 29 IOYNIOY 2011 
 

  37 

παξάβαζε θαζήθνληνο θ.Γήκαξρε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θα Πηεξγίνπ, νινθιεξψζεθε ν ρξφλνο ζαο. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Νρη θχξηε κε ζπγρσξείηε, δελ νινθιεξψζεθε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζεθε ν ρξφλνο ζαο. Παο παξαθαιψ θαη εγψ, βνεζήζηε 

ηε δηαδηθαζία. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαη ην ηειεπηαίν είλαη ε ερνξχπαλζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξφζα; 5, 10 ζέκαηα;   

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ρν ηειεπηαίν είλαη ε ερνξχπαλζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κελ θάλνπκε θαη θαηάρξεζε ζπλερψο. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ζ ερνξχπαλζε. Ζδε πνπ μεθίλεζε ην θαινθαίξη δελ κπνξεί θαλείο 

λα θνηκεζεί ζηνλ Ωξσπφ, απφ ην Φαλφ κέρξη ην Σαιθνχηζη απφ ηελ 

ερνξχπαλζε ησλ θέληξσλ. Ινηπφλ, φια απηά λνκίδσ φηη αθνξνχλ ηελ πεξηνρή 

καο, αθνξνχλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πξνζσπηθά, έηζη; ην Γήκαξρν θαη 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. Παο 

επραξηζηνχκε. 

ΚΙΟΤΗ: Θαιεζπέξα. Ξξψηα απ' φια ζαο θαισζνξίδσ φινπο ζην ρσξηφ κνπ 

αιιά θαη ζηε γεηηνληά κνπ, γηαηί θάπνπ εδψ θνληα κέλσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΙΟΤΗ: Θα θεξλάσ θαθέ θαη φ,ηη άιιν ζέιεηε. Γεχηεξνλ, εμεξξάγελ ιίγν 

έμσ γηαηί αθξηβψο έμσ παίδνπλ ηα δχν κνπ παηδηά. Δίλαη θαη ε παηδηθή ραξά ηεο 

πεξηνρήο ην ΔΞΑΙ θαη ηξίηνλ, ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη πιένλ ζα έρνπκε ηνπο 

πην δχζθνινπο θξηηέο. Ρα παηδάθηα καο θνξφτδεπαλ έμσ. Ξξνο φινπο, θαη εκέλα 
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θνξφτδεπαλ, έηζη; Κπαίλσ ζηελ θπξίσο αλαθνηλσζε πνπ ήζεια λα θάλσ. Πην 

ηειεπηαίν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φρη ζηηο 02:00 πνπ είπε ε ζπλάδειθνο θα 

Πηεξγίνπ, ζηηο 3 παξά πήξακε κηα απφθαζε. Λνκίδσ θ.Γήκαξρε φηη απηή ε 

απφθαζε θαηαζηξαηεγήζεθε. Δίκαη 6 κήλεο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, άιια 

πεξίκελα λα δσ. Θαη ηη ελλνψ θαηαζηξαηεγήζεθε. Νη 23 ηεο πιεηνςεθίαο 

ςεθίζαηε 15 λα πιεξψλνπλ νη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ θαηαζηήκαηα; Νη 

ληφπηνη επαγγεικαηίεο δειαδή. Γειαδή, ςεθίδεηε νη 23, νη 25; Γηαηί άθνπζα 

εθείλε ηελ εκέξα θσλέο. Αλ ην ςεθίδεηε, θαιά θάλεηε θαη ην ςεθίδεηε, ζαο 

ελεκεξψλσ φκσο, πξψηνλ φηη ν θ.Ξέππαο πνπ είλαη ηνπ δηθνχ ζαο ζπλδπαζκνχ 

πξφηεηλε θάηη άιιν, ε Γξακκαηεία κνπ είπε φηη πξέπεη λα απέρεη γηαηί είλαη 

επαγγεικαηίαο, ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο πνπ ζα απέρεη θ.Ξξφεδξε πξέπεη λα 

ιέγεηαη απφ ην κηθξφθσλν θαη δελ έρεη δηθαίσκα πξφηαζεο, γηαηί επεξεάδεη ην 

Πψκα. Νπνηνο .. 

ΠΡΟΔΡΟ: Γελ κπήθε ε πξφηαζε θ.Θηνχζε. Δληάμεη, έγηλε ε πξφηαζε αιιά 

ηειηθά δελ κπήθε .. 

ΚΙΟΤΗ: Κπήθε ε πξφηαζε. Θα δείηε φηη εγψ ςήθηζα ηελ πξφηαζε ηνπ 

θ.Ξέππα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έγηλε ηέηνηα ςεθνθνξία πνπ ιέηε. 

ΚΙΟΤΗ: Αλ δείηε ηελ ςεθνθνξία, ζα δείηε .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ν θ.Ξέππαο επεηδή είρε έλλνκν ζπκθέξνλ δελ κπνξνχζε λα 

θαηαζέζεη πξφηαζε. Απεζχξζε ε πξφηαζε, απεζχξζε ν θ.Ξέππαο, δελ έγηλε 

πξφηαζε άιιε αιιαγήο θαη ςεθίζακε απηφ πνπ .. 

ΚΙΟΤΗ: Αο καο ηα πεη ν θ.Ξέππαο .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξέξαζε 10 επξψ ζηνλ ειεχζεξν ρσξν θαη 15 κπξνζηά απφ ηα 

καγαδηά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ην δείμνπλ θαη ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα.  
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη .. 

ΚΙΟΤΗ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Γήκαξρε .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κα δελ ήηαλε ζέκα .. 

ΚΙΟΤΗ: Αλ ζπκβαίλεη απηφ, ζε ελεκεξψλσ φηη είλαη αχμεζε δεκνηηθνχ 

θφξνπ. Ρν Καξθφπνπιν είρε θάπνπ ζην 12,50. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αιιν ζέκα απηφ.  

ΚΙΟΤΗ: Αλ εκείο, αλ εζείο, εζείο, ζπγλψκε δελ ην ιέσ .. αλ εζείο νη 23 

απνθαζίδεηε, ίζσο ν κνλαδηθφο Γήκνο, λα απμήζεηε δεκνηηθά ηέιε, λα βγείηε 

λα ην πείηε ζηνλ θφζκν. Δγψ δελ κπνξψ λα βγσ λα ην πσ ζηνλ θφζκν.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Ρν ιφγν έρεη ν θχξηνο .. 

ΠΔΠΠΑ: .. επί πξνζσπηθνχ. Κπνξψ λα απαληήζσ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε λνκίδσ λα ππάξρεη ζέκα θ.Ξέππα. Γε ζαο έζημε ν θ.Θηνχζεο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θχξηε Θηνχζε, θφξνο ιέγεηαη φηαλ πεγαίλεη ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο. Πε 4 καγαδηά νπζηαζηηθά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: 4. Π' απηνχο .. 4 δηαγσληζηήθαλε, γηα παξαιία ρψξνπ, 4. Γελ 

έρνπκε άιια. Ρη λα θάλνπκε δειαδή; 

ΚΙΟΤΗ: Γε κηιάσ γη' απηά.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαη ιεο δελ .. 

ΚΙΟΤΗ: Γε κηιάσ γηα .. Ηζα ίζα εθεί ππάξρεη αδηθία Γήκαξρε, ππάξρεη 

αδηθία, γηαηί είλαη ν ληφπηνο επηρεηξεκαηίαο θαη ηνπ βάδεηε 15 θαη έξρεηαη ν 

άιινο ν πεξηθεξεηαθφο θαη ηνπ βάδεηε 10.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θχξηε Θηνχζε, ην ρηππήζαλε 22 επξψ ζην δηαγσληζκφ. 
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ΚΙΟΤΗ: Δλαο 22. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαη ν άιινο 16,50 θαη ν άιινο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνξψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θα Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. Θχξηε Θηνχζε, εληάμεη, 

έθιεηζε ην ζέκα. Νξίζηε θα Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Λαη, θαιεζπέξα. Θχξηε Ξξφεδξε, εχρνκαη θαη εγψ ν 

θαηλνχξγηνο ρσξνο ζπλεδξηάζεσλ λα ζεκαηνδνηήζεη πξάγκαηη έλα θαηλνχξγην 

μεθίλεκα γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Νκσο γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ πξέπεη 

φινη λα πξνζπαζήζνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη εδψ ζέισ λα ηνλίζσ 

φηη αθνξά .. ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ήηαλ γλσζηή θαη δελ έγηλε βηαζηηθά, 

φπσο επίζεο φηη ηα έδξαλα δελ θάιππηαλ φινπο ηνπο Ππκβνχινπο. Αλαθέξνκαη 

ζπγθεθξηκελα ζηηο ζέζεηο ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ 

Θνηλνηήησλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν λα παξαβξίζθνληαη θαη λα έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ γηα ζέκαηα ηνπ Γηακεξίζκαηνο ηνπο ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. 

Δπίζεο ζα έπξεπε φηαλ γίλεηαη ε αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ απφ ηε Γξακκαηέα 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηελ θα Βαξλάβα, λα αλαθέξνληαη θαη ηα νλφκαηα 

ησλ Ξξνέδξσλ πνπ έρνπλ θαιεζηεί. Νπσο επίζεο ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

έδξαλα θαη κε ηα νλφκαηα ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Θνηλνηήησλ. Δπραξηζηψ ινηπνλ 

θαη ειπίδσ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Βξηζθφκαζηε ήδε ζην ηέινο Ηνπλίνπ. 

Δπίζεο εζεια λα ξσηήζσ θ.Ξξφεδξε θάηη άιιν. Πηηο αλαθνηλψζεηο κπνξνχλ λα 

δίλνληαη απαληήζεηο απφ Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζε άιινπο;  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νζνλ αθνξά ηα έδξαλα γηα ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ρνπηθψλ 

Ππκβνπιίσλ, ζίγνπξα είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα ιπζεί. Θα πξνκεζεπηνχκε 

έδξαλα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιχηεξα ε δνπιεηά ζαο.  

Πε εχινγν ρξφλν. Γελ ήηαλ δπλαηφ ηψξα. Καθάξη λα γηλφηαλ. Νζνλ αθνξά ηηο 
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.. Γηα ζπκήζηε κνπ. Δίπαηε ην λα .. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δάλ αθνξά ζπγθεθξηκέλν Γεκνηηθφ Πχκβνπιν κπνξεί λα δεηήζεη 

ην ιφγν εάλ ηνλ αθνξά θάηη ζπγθεθξηκέλν, θάηη πξνζσπηθφ. Δηζη; Γηάινγνο δε 

γίλεηαη ζηηο αλαθνηλψζεηο.  

 Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ αξρίζακε θαιά ξε παηδηά ζηε λέα αίζνπζα εδψ πέξα. Γελ 

θάλακε θαιή αξρή. Δγψ πεξίκελα ζήκεξα λα αληαιιάμνπκε επρέο γηα ηνλ 

θαηλνχξγην ρψξν, λα μεθηλήζνπκε έλα κεγάιν έξγν ζην Θαπαλδξίηη, έλα πνιχ 

κεγάιν έξγν, ν Βηνινγηθφο, λα πξνιάβνπκε ηηο εκεξνκελίεο, πνιχ ζεκαληηθφ 

ζέκα. Δπραξηζηψ ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο πνπ πξνιαβαίλεη θαη ζθέθηεηε απηέο 

ηηο εκεξνκελίεο θαη δε κέλνπλε πίζσ έξγα ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηφπν, 

φπσο ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο δχν πεξηνρψλ, πνπ πξαγκαηηθά αλ πξνρσξήζεη 

απηή ε κειέηε, πνιχ ζχληνκα κπνξεί λα πινπνηεζεί γηαηί είλαη έλα πξάγκα πνπ 

κπνξεί λα ηξέμεη. Ρν πνξηνθαιί, φρη. Θχξηε Βιάρν, παξαθαιψ λα απαληήζεηε 

ζηνλ .. πνπ είζηε ππεχζπλνο Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ θαη εγγξάθσο θαη κε 

ζηνηρεία ζηνλ θ.Ιίηζα, λα ηνπ δψζεηε φ,ηη ζηνηρεία έρεηε. Λα ηνλ θαιέζεηε λα 

ηνπ δψζεηε φ,ηη ζηνηρεία έρεηε γηα λα γλσξίδεη θαη ν ίδηνο αθξηβψο ηα 

ηεθηελψκελα ζην Γήκν καο θαη γηαηί είκαζηε ζην πνξηνθαιί. Πηα Αιψληα ην 

αληηπιεκκπξηθφ ήζαζηαλ Ξξφεδξνο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηφηε φηαλ έγηλε ε 

πιεκκχξα θαη ήξζε ν Λνκάξρεο θαη πήγακε εθεί θαη φινη βξαρήθακε θαη 

πξαγκαηηθά ην θπξίσο ζέκα ήηαλ λα γίλεη εθεί ην αληηπιεκκπξηθφ. Νκσο κέζσ 

ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη κέζσ ηεο Λνκαξρίαο θαη κέζσ θιπ., φπνπ αιινχ έγηλε, 

εθηφο απφ εθεί. Θαη γίλεηαη ην έξγν κεηά απφ 8 ρξφληα ηψξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηα ην αληηπιεκκπξηθφ ζηνλ Ωξσπφ. Κεηά απφ 8 ρξφληα γίλεηαη 
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ησξα ην έξγν εθείλν. Δκείο απηήλ ηε ζηηγκή θαηαιαβαίλεηε δελ είλαη εχθνιν 

κέζα ζε 10 κέξεο, ζε 6 κήλεο λα δεκηνπξγεζνπκε θαη λα θηηάμνπκε θάθειν 

λένπ αληηπιεκκπξηθνχ. Ρν έρνπκε δεηήζεη επαλεηιεκκέλα θαη απηφ θαη ην 

αληηπιεκκπξηθφ ζηνλ Θάκπν, ν Βαγγέιεο ηα μέξεη θαιχηεξα, ν θίινο ζνπ, θαη 

φπνηε ζέιεηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηαη ην ζέκα, κπνξεί λα πάξεηο. Ξάλησο 

έρνπκε θάλεη θαη αηηήκαηα θαη ραξηηά θαη ζην ΔΠΞΑ δεηάκε ζπλέρεηα 

επηρνξεγήζεηο, γηα λα ηειεηψζεη απηφ ην αληηπιεκκπξηθφ. Ρψξα ιερζήθαλε 

πξάγκαηα εδψ πέξα πνπ θνηηάμηε λα δείηε, έρσ πεη φηη ζα πάκε κε κηα ζεηξά. 

Γελ θαιχπησ θαλέλαλ. Δίπαηε πνιχ ζνβαξέο θνπβέληεο πξνεγνπκέλσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λαη. Γελ θαιχπησ θαλέλαλ. Απιά δελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ην 

κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρνπκε εθεί πέξα. Ξάκε κε κηα ζεηξά, πάκε λα 

ζηήζνπκε ην Γήκν πξψηα, λα δνχκε ηη έρνπκε. Γελ έρνπκε θαηαγξάςεη ηελ 

πεξηνπζία καο, δελ έρνπκε ειέγμεη ηα νηθφπεδα καο, δελ έρνπκε ειέγμεη ηα 

δηαθαηερφκελα, ηα θαηαπαηεκέλα, ηα δηάθνξα κέζα ζην Γήκν. Γελ είλαη 

δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ απηά. Γελ είλαη δπλαηφλ. Παο ην έρσ πεη πνιιέο θνξέο. 

Κεηά, κεηά απφ 8 ρξφληα βξήθα επηζηνιή ηνπ θίινπ κνπ ηνπ Γηψξγνπ ηνπ 

Γαβξηήι. Δίλαη εδψ; Ξνπ ηνλ είδα. Ν νπνίνο έιεγε, ελσζήθακε 3 Θνηλφηεηεο, 

παιηά, θαη έρνπκε κεγάιν πξφβιεκα. Κεηά απφ 8 ρξφληα. Ρν '9. Διεγε, 

επηρνξεγήζηε καο, δψζηε καο λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα γηαηί έρνπκε ελσζεί 3 

νηθηζκνί θαη έρνπκε κεγάιν πξφβιεκα λα .. κεηά απφ 7, 8 ρξφληα πνπ είραλ 

ελσζεί. Γελ είλαη εχθνιν απηφ ην εγρείξεκα ηνπ "Θαιιηθξάηε" ζην κεγαιχηεξν 

πεξηαζηηθφ ηεο Διιάδνο, κε φια απηά ηα πξνβιήκαηα. Δρεηε θαη θαιά θάλεηε 

θαη ην θέξλεηε, ππάξρνπλε πεξηνρέο φκσο, θέξλεηε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, απηφ 

είλαη νπζηαζηηθά ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, κνπ είπαηε γηα ιαθνχβεο, κνπ είπαηε 

γηα ζθνππίδηα, κνπ είπαηε γηα πιαηεία Γαβάθε, γηα ηελ παξαιία. Θπξία 

Πηεξγίνπ, είπαηε πξάγκαηα ηα νπνία δε ζπκβαίλνπλε. Δρεη δεκνπξαηεζεί ε 
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παξαιία, γηα πξψηε θνξά ηέηνηα δεκφζηα δεκνπξάηεζε κε πνιιά άηνκα λα 

ρηππάλε, λα αλεβαδνπλε ηηο ηηκέο θιπ. θιπ. Μεθάζαξε, δηαθαλέζηαηε ηζηνξία. 

Ξξψηε θνξά έρεη γίλεη. Ζηαλε πάξα πνιινί νη δηαγσληδφκελνη, ήξζαλε εθεί, 

πξνηείλαλε, ν Γήκνο βγήθε θεξδηζκέλνο, αλέβεθε ε ηηκή απφ ηα 10 επξψ κέρξη 

ηα 22, κέρξη ηα 16 θιπ. .. 4 θαζνξηζκέλεο, απφ Ρερληθή πεξεζία, ρψξνη 

κεηξεκέλνη, θαζνξηζκέλνη. Γηαγσλίζηεθαλ, δφζεζαλ νη ρψξνη πνπ δεηήζεθαλ 

απφ ηνπο πνιίηεο ηεο παξαιίαο, μεθηλάεη κηα ζαθέζηαηε νξγάλσζε θαη ζα είκαη 

πνιχ απζηεξφο ζην ζεκα απηφ, πάλσ ζην ζέκα παξαρψξεζε ρψξνπ θαη 

παξαιία, ήδε .. Λα κελ πσ ιεπηνκέξεηεο, έρνπκε θαζε κέξα πξφβιεκα κ' 

απηνχο, ζέινπλε λα θαηαπαηήζνπλε κεγαιχηεξν ρψξν, ζέινπλε λα θάλνπλε 

θαηαζθεπέο, θάζε κέξα είκαζηε ζε ζπλερνκελν πφιεκν θαη ζε δηαβεβαηψ ζα 

είκαζηε πάξα  κα πάξα πνιχ απζηεξνί ζην ζέκα ηεο παξαιηαο. Θα θάλνπλε 

απηφ πνπ εδφζε, βάζεη ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλε ππνγξάςεη θαη απηφ πνπ 

επηηξέπεη ν λφκνο. Ρέινο.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: .. απφ ηελ αξρή Ηνπλίνπ πνπ έρνπλ κπεη κέζα ή ηψξα πνπ έγηλε ν 

δηαγσληζκφο. Λα κνπ πείηε. Ρα ρξήκαηα απηά πσο ζα κπνπλε ζην ηακείν; Ξξηλ 

.. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ θα Πηεξγίνπ κνπ. Απηά ηα ρξήκαηα δίλνληαη πάγηα, 

κηα θνξά ην ρξφλν, 10 επξψ ην ρξφλν, ηε ζεδφλ. Γελ πιεξψλνληαη κε ην κήλα. 

Γελ έρεη ζεκαζία πφηε ζα μεθηλήζεη. Θα πιεξψζεη θαη απηά πνπ έθαλε. Γειαδή, 

ηελ είζπξαμε πνπ έθαλε ηνλ πεξαζκέλν θαηξφ, ζα ην πιεξψζεη. Δίλαη εληαίν ην 

ηέινο γηα ηελ πεξίνδν απηή. 31.10., άκα δηαβάζεηε ηηο ζπκβάζεηο, 31.10. 

ηειεηψλεη ε .. 31.10., λαη. Ρνλ Νθηψβξην ηειεηψλεη ε θαινθαξηλή ζεδφλ πνπ 

λνηθηάδνπλ ηε ρξήζε παξαιίαο θαη αηγηαινχ. Δληάμεη; Δίλαη κηα εθάπαμ. Γελ 

είλαη κε ην κήλα, νχηε κε ηε κέξα. Λνκίδσ ζαο θάιπςα. Πθνππίδηα, ιαθνχβεο. 

Δίλαη θαζεκεξηλφ, ην κεγάιν καο πξφβιεκα θαη εθεί πνπ πάκε λα ζηξψζνπκε 

ιίγν, φιν θαη θάηη θαζπζηεξήζεηο καο ζπκβαίλνπλε. Δθεί πνπ πάκε λα καο έξζεη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ 
 

44 

ην press container, εθεί έρνπλε απεξγίεο ηα ηεισλεία, εθεί έρνπκε απεξγίεο 

48σξεο, εθεί ζπκβαίλεη θάηη θαη θαζπζηεξνχκε. Δθεί νη ΣΡΑ απηή ηε βδνκάδα 

είλαη θιεηζηνί θαη έρνπκε βάιεη αλαθνηλψζεηο ζε φιν ην Γήκν, απφ βαξέιη ζε 

βαξέιη, απφ θάδν ζε θάδν έρνπκε πάεη αλαθνίλσζε φηη κελ πεηάηε ζθνππίδηα, 

είλαη θιεηζηά ηα ΣΡΑ ζηα Ιηφζηα. Γίλεηαη έλαο αγψλαο κεγάινο. Δθεί ε 

αζπλεηδεζία ησλ πνιηηψλ είλαη ηεξάζηηα. Δθεί βγάδνπλ φ,ηη ζέιεηε θαη φπνηε 

ζέιεηε. Δθεί έξρνληαη θνξηεγά απφ ην Γήιεζη θαη πέθηνπλε ζηελ .. θνξηεγά 

νιφθιεξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξηζαλσο αχξην, πηζαλψο αχξην αλνίγεη ν ΣΡΑ. Λαη, λαη. Αλ δε 

ζπκβεί θάηη κέρξη αχξην θχξηε .. Νιν έηζη ιέκε, πάκε, ζα αλνίμεη αχξην, πάλε ηα 

απνξξηκκαηνθφξα, ιέεη, δελ άλνημε. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ. Γελ είλαη, καο έρεη 

ζπκβεί πνιιέο θνξέο θαη επηζηξέθνπλε ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη πεξηκέλνπλε. 

Ρη λα θάλεη; Δδψ ε πεξεζία δελ αληέρεη ην θαινθαίξη, κηα κέξα λα κελ έρεη 

ΣΡΑ, δελ αληέρεη δεχηεξε κέξα λα κείλνπλ ηα ζθνππίδηα παξαπάλσ, είλαη 

απίζηεπηε απηή ε ηζηνξία πνπ γίλεηαη. Γελ έρεη ζπλείδεζε ν πνιίηεο ηη ζεκαίλεη 

ζθνππίδηα ζηελ πεξηνρή καο. Πε θακία πεξίπησζε. Βγάδεη φ,ηη ζέιεη ζην δξφκν, 

νπνηε ζέιεη, είλαη θαινκαζεκέλνο. Γελ ππαξρεη πεξίπησζε απηφ ην πξάγκα λα 

ιπζεί αλ δε γίλεη ζαχκα. Ρειείσζε. Ξξέπεη λα θάλνπκε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, 

πξέπεη λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα έξζεη ζην Ππκβνχιην. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξηζαλφλ ζην επφκελν. Ξηζαλφλ ζην επφκελν Ππκβνχιην .. ηα 

πξφζηηκα. Αιιά θαη εκείο .. δελ είλαη εχθνιν λα ιχζνπκε πξνβιήκαηα, κέρξη 

πξνρζέο δελ επηηξεπφηαλε ζχκβαζε κε ηδηψηε γηα ηα ζθνππίδηα. Ρψξα ην 

επηηξέςαλε. Θάλαλε λφκν θαηλνχξγην. Δγηλε λφκνο, κέζα ζηνλ 7919 γξάθεη .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νρη, ηψξα, ηψξα Γηψξγν, 16.6. πεγξάθε θαη ήξζε ΦΔΘ ηψξα. 

Ρσξα, ηψξα έγηλε απηφ θαη καο επηηξέπεη λα μαλαθάλνπκε ζχκβαζε κε ην 

Ξνιπδέλδξη πνπ είρε ηδηψηε, κε ηηο Αθίδλεο πνπ είρε ηδηψηε, Καιαθάζα, 

Κήιεζη, ν θ. .. πνιχ θαιφο θαη κάιηζηα είκαζηε ζε δηαπξαγκαηεχζεηο, ζα 

αλαιάβεη θαη ιίγν ηνλ Θάιακν, επηθνπξηθά λα βνεζήζεη ηψξα ην θαινθαίξη γηα 3 

κήλεο ν θχξηνο πνπ είλαη ζηηο Αθίδλεο θαη είλαη πάξα πνιχ επραξηζηεκέλε εθεί 

ε πεξηνρή. Γελ πξνιαβαίλνπκε εκείο .. Λα θιείζεη κηα ρσκαηεξή πνπ 

ιεηηνπξγνχζε 52 ρξφληα, 40.000 θάηνηθνη ην θαινθαίξη, λα πεγαίλνπλ ηα 

απνξξηκκαηνθφξα, δχν απνξξηκκαηνθφξα, ηξία πνπ είραλε θάζε 10 ιεπηά ζηε 

ρσκαηεξή λα ηα ξίρλνπλε θαη ηψξα λα πεγαίλνπλε ζηα Ιηφζα κηα θνξά ηελ 

εκέξα θαη λα πξνιάβνπκε ηα ζθνππίδηα ηνπ Θαιάκνπ, κε ηηο πξνεγνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Γελ είλαη εχθνιν. Κάγηα, καγηθά δελ 

κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο. Λα εμαθαλίζεη ηα ζθνππίδηα. Ξξέπεη λα βξεη 

απνξξηκκαηνθφξα, πξέπεη λα βξεη press, πξέπεη λα βξεη ηδηψηεο, πξέπεη λα 

βξεη. Γε γίλεηαη αιιηψο. Θα ην παιέςνπκε. Δίκαζηε ζε πνιχ θαιφ δξφκν. 

Δίκαζηε ζε πνιχ θαιφ δξφκν βιέπσ θαη βιέπσ φηη πξαγκαηηθά έρσ θαη ηελ 

ζπκπαξάζηαζε ζαο. Απηφ πνπ κνπ ιέηε γηα ηα ζθνππίδηα, εκέλα κε πηέδεηε 

πεξηζζφηεξν, δε κ' απαζρνιεί θαζφινπ λα ην ιέηε, ζέισ ηελ πίεζε, κνπ αξέζεη 

ε πίεζε απηή αιιά ζέισ θαη ηε βνήζεηα ζαο ζε θάπνηα ζηηγκή πνπ ζα πάξνπκε 

θάπνηεο απνθάζεηο γηα λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα. Ξνην άιιν ξε παηδηά; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρνπηθφ Ππκβνχιην Λέσλ. Ξξέπεη λα' ξζνχλε νη λεαξνί εδψ λα 

θάλνπλε αηηήζεηο, λα γξαθηνχλε ζην Κεηξψν, ζηα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξεξηκέλνπκε ηηο αηηήζεηο ησλ λέσλ. Δρσ δψζεη εληνιή λα 
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πξνρσξήζεη ν Γήκνο λα δέρεηαη αηηήζεηο ησλ λέσλ γηα λα γξαθηνχλε ζην 

Κεηξψν θαη λα θάλνπλε Ππκβνχιην Πεπηέκβξην, Νθηψβξην πνπ είπακε. Ζ θα 

Καλαβέιε μέξεη ιεπηνκεξψο πνπ βξίζθεηαη ην ζέκα. Γηα ην ΘΑΞΖ Θαπαλδξηηίνπ 

άθνπζα θαη εγψ θάηη παξάπνλα. Ρν ΘΑΞΖ Θαπαλδξηηίνπ ζα ην ζηεξίμνπκε. 

Δμάιινπ εζέλα ζ' αγαπάεη πνιχ ην ΘΑΞΖ Θαπαλδξηηίνπ, δελ ην ζπδεηψ. Θα 

αλαιάβεηο ηηο επζχλεο ζνπ εθεί πέξα λα βνεζήζεηο ηνλ θφζκν. Πην κεηαβαηηθφ 

ζηάδην πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα κεηαμχ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, καο 

δεκηνπξγείηαη κηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θα αλαιάβεηο, ζα αλαιάβεηο. Δρεηο λα αλαιάβεηο πνιιά. Θα 

αλαιάβεηο πνιιά. Δρσ δεζκεπηεί ζην ιαφ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ λα αλαιάβεηο 

επζχλεο γηα ην ΘΑΞΖ γηαηί ζ' αγαπάεη ν θφζκνο. Ρέινο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρέινο, ην απνθαζίδσ εγψ. (γέιην) Ρν ζέκα ηνπ γηαηξνχ ζηνλ 

Απιψλα, ηνλ Ξαπαγηάλλε .. Ξνπ είλαη ν Αληηδήκαξρνο; Νιν ηνπ ιελε έξρεηαη 

απφ Ρξίηε ζε Ρξίηε πεξηκέλνπκε.   

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ζεκεηψζνπκε νηη πξνζήιζε ζην Πψκα ν θ.Ξαπαγηάλλεο. 

(γέιην)  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηα θαη ήιζε θαη απνρψξεζε. Ρψξα επαλήιζε.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα ζαο πσ ηψξα ιίγν γηα ην ζέκα ηεο ηαηξηθήο ζηελ πεξηνρή 

καο. Αθνχ κε πξνθαιείηε, αιιά ερεη ηειεηψζεη ε ψξα ησλ αλαθνηλψζεσλ, 

έρνπκε μεπεξάζεη ηελ κηα ψξα, δε βαξηέζαη. Ρν Θέληξν γείαο Θαπαλδξηηίνπ 

είλαη ν κεγαιχηεξνο, ε κεγαιχηεξε κνλάδα πγείαο ζην Γήκν καο. Ιππάκαη πνπ 

ην ιέσ, ιππάκαη πνπ ην ιέσ, κεηά απφ ηφζα ρξφληα ιεηηνπξγίαο κηαο ηαηξηθήο 

κνλάδαο, δε ιεηηνπξγεί κε πλεχκα ηαηξηθφ, Ηππνθξάηεην, δε ιεηηνπξγεί, δελ έρεη 

θακία ζρέζε απηφ ην Θέληξν γείαο κ' απηφ πνπ ζέιεη ν θφζκνο, κ' απην πνπ 
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δεηάεη ν θφζκνο, κ' απηφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη. Ρν ιέσ ζαλ γηαηξφο γηαηη 

πήγα εθεί δχν, ηξεηο θνξέο, ζπδήηεζα, είλαη κηα εμαζιίσζε ηεο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηνο αθφκε θαη ηνπ γηαηξνχ. Κελσ εδψ. Γελ 

είλαη ηπραίν. Θάηη θαιφ πήγε λα γίλεη απφ ηνλ ηειεπηαίν ζπληνληζηή, ηνλ 

Πσηεξφπνπιν, ηνλ Γ/ληε, 6 κήλεο, 8, πνπ ηνλ βάιαλε πξνζσξηλά θαη έηξεμε 

θαη κφρζεζε θάηη λα θάλνπκε παξέα, λα κπνξνχκε λα γξάθνπκε ην ΗΘΑ εθεί θαη 

.. θαη ηνλ δηψμαλε ηψξα. Ξξνρζέο ηνλ δηψμαλε. Βάιαλε έλαλ πνπ είλαη ζηνλ 

θφζκν ηνπ ηειείσο. Γελ ππάξρεη ηίπνηα. Γελ έρνπκε θακία ειπίδα λα ζσζνχκε 

ζαλ ρψξα. Κφιηο πάεη λα γίλεη θάηη, δηαιχεηαη. Γελ έρνπκε ειπίδα θακία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαη ην πξνζσπηθφ, λαη, ην δειψλσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. ..: 

Θχξηε Γήκαξρε, αξλήζεθε γηαηξφο λα έξζεη ζην Γήκν, ζηνλ Θάιακν, έηζη; 

Αξλήζεθε γηαηξφο γηαηί ήζειε ππεξεζηαθφ ηνπ απηνθίλεην. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα ζνπ πσ ηη είλαη νη γηαηξνί; Νρη απφ πιεπξάο δηάγλσζεο, απφ 

πιεπξάο Ηππνθξάηεηαο Ηαηξηθήο θαη απηφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη απέλαληη ζηνλ 

θνζκν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ππκπεξηθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο. Ωξαξίνπ, ζπλείδεζεο απέλαληη 

ζηνλ άξξσζην, εμππεξέηεζεο. Γελ πηζηεχνπλ φηη είλαη εθεί γηα λα ιεηηνπξγνχλ 

γηα ηνλ αζθαιηζκέλν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρη ζέκα; Ππκπεξηθνξά ηνπ άιινπ λα θέξεηο ζέκα Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ; Ρη λα θέξεηο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηαηί; Ρν δειψλσ, ην δειψλσ. Νηαλ ν άιινο κνπ ιέεη εκέλα σο 
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γηαηξφο πνπ έρσ δεη 300.000 αξξψζηνπο φηη δελ πάσ ζηνλ Θάιακν επεηδή δελ 

έρσ λνζνθφκα, επεηδή δελ έρσ ην θαηάιιειν απηνθίλεην, ηνλ θαηάιιειν .. 

πνπ ιέεη ν λφκνο λα κε πάεη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξεηζαξρηθά ζέκαηα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Πε παξαθαιψ πνιχ ηψξα. Γε ζέιεη λα εμππεξεηήζεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νρη ην γξάκκα, ηελ ηξίρα ηνπ λφκνπ θαη δελ θάλεη ηίπνηε. 

Αθξηβψο φπσο ζαο ην ιέσ είλαη. Δπηθαινχληαη ηελ ηξίρα ηνπ λφκνπ θαη δελ 

θάλνπλε ηίπνηε κέζα εθεί. Ιεο θαη ν ιαφο είλαη απέλαληη ηνπο. Λαη, ην δειψλσ 

επζαξζψο. Γελ μέξσ αλ ην .. Ιεο θαη ν ιαφο είλαη απέλαληη ηνπο, ηνλ έρνπλ 

απέλαληη ηνπο. Δγηλε.. Ρη λα ζαο πσ φηη έγηλε ζην Θέληξν γείαο φηαλ πήγα θαη 

κίιεζα κε ηνπο γηαηξνχο. Γελ ηνπο πηζηεχσ, δελ ην πηζηεχσ απηφ πνπ έδεζα. 

Απηή ε αιινίσζε ζπλείδεζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

ζνβαξφηεξν ζέκα ηεο πγείαο. Λαη, δε ιεηηνπξγεί ην Θέληξν γείαο. Δπί 2 κήλεο 

λα κελ πεγάηλεη ζηνλ Θάιακν γηαηξφο επεηδή δελ είρε λνζνθφκα. Δγψ δελ είρα 

θαζαξίζηξηεο θαη θαζάξηδα ηα αίκαηα ηνπ ιέσ 5 ρξφληα. Ακα εθάξκνδα ην λφκν 

ζα είρε πεζάλεη ε κηζή πεξηνρή. Ρη ηνπο είπα. Νηη έγηλα Γήκαξρνο γη' απηφ πνπ 

δελ θάλεηε εζείο θαη πνιιά άιια. Ρέινο πάλησλ, κελ ηα ζπκάκαη, νχηε λα ηα 

ζπκάκαη δε ζέισ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη ηψξα, αθήζηε ηνλ. Γηάινγν ζα θάλνπκε ηψξα πάιη; Κα δελ .. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ν,ηη ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί άξηζηα. Θα έξζσ θαη απφ θνληά, ζα 

έξζσ θαη απφ θνληά λα δνχκε κε ην ΘΑΞΖ ηη ζα θάλνπκε. Πε παξαθαιψ πνιχ, 

ην ΘΑΞΖ ζην Θαπαλδξίηη είλαη θφζκεκα εθεί ζηελ πιαηεία, κηα ραξά. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ηελ Ρεηάξηε ζα έρνπκε Ππκβνχιην παιη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Πην κεηαβαηηθφ ζηάδην ζνπ είπα ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ 

ππάξρνπλ θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο. Δίκαζηε φκσο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρνπκε θαη πεξηθνξά ηεο εηθφλαο ζήκεξα ησλ Αγ.Απνζηφισλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πηακαηήζηε θα Βαξλάβα, ζαο παξαθαιψ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θχξηε Ιίηζα, είλαη θαη θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία πηζαλψο λα κελ ηα 

έρσ απαληήζεη. Θα ην δσ ηη δελ έρσ απαληήζεη. Θα ζαο απαληήζσ, λαη. Θάηη ε 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, έλα πνιχ θαιφ ζέκα, πνπ έξρεηαη ηψξα, ζπκάκαη δελ 

έρσ απαληήζεη. Θάπνηα ζεκαηάθηα, ζα ηα δσ ζηα γξαπηά κνπ θαη ζα ζαο 

απαληήζσ. 

(παξέκβαζε εηθφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξνην; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κα έγηλε νιφθιεξε θνπβέληα. Αθνχ κηιήζαηε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αθνχ ζνπ απάληεζα βξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θάλαηε θαη δηάινγν κάιηζηα.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ηα ζπδεηήζεηε θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θ.Θηνχζε. 

Δληάμεη, θ.Γέδε αθήζηε ηψξα λα πξνρσξήζεη. Νξίζηε, νξίζηε, ζαο αθνχκε. Αλ 

είλαη λα ζπκβάιιεηε ζε θάηη.  

ΓΔΓΔ: Λαη, ζα ήζεια επεηδή είπαηε φηη ζα έρνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ 

επφκελε εβδνκάδα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξνιχ πηζαλφλ, λαη. 
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ΓΔΓΔ: Ωξαία. Θα παξαθαινχζα λα εληαρζεί σο ζέκα ε θαηάξγεζε ηνπ 

πνθαηαζηήκαηνο ησλ ΔΙΡΑ ζηνλ Θάιακν. Ρν είρα μαλαπεί, ην δεηψ ζεξκά .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη αθξηβψο θαηάξγεζε ηνπ πνθαηαζηήκαηνο, είλαη 

κεηαηξνπή ηνπ ζε πξαθηνξείν.  

ΓΔΓΔ: Δζησ θαη ππνβάζκηζε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ελα είδνο ππνβάζκηζεο, έρεηε δίθην. 

ΓΔΓΔ: Δζησ θαη ππνβάζκηζε. Θα πξέπεη λα ην θέξνπκε σο ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπνλ, κηα παξάιεςε δηθή κνπ. Λα θαισζνξίζσ ζην Πψκα θαη 

ζην Ππκβνχιην ηνλ θ.Ιέθθα Βαζίιε ν νπνίνο θαηέιαβε ηε ζέζε ηνπ 

ζπλαδέιθνπ Πηδέξε Φίιηππν, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Δθινγνδηθείνπ. 

Θαισζνξίζαηε θ.Ιέθθα θαη ζηδεξέληνο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαη απφ κέλα θ.Ιέθθα. Δίκαζε ζίγνπξνη γηα ηε ζπλεξγαζία γηα ην 

θαιφ ηνπ ηφπνπ καο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη πάκε ζην θπξίσο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά 

ηελ .. Νξίζηε. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δίρακε πεη φηη ζα πνχκε γηα ην ςήθηζκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ην ζεζαηε ζηηο αλαθνηλψζεηο.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ρν είπακε. Ξφζεο θνξέο ζα ην πνπκε;  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απ' φηη θαίλεηαη ε θαηαδίθε είλαη νκφθσλε θαη παλειιήληα ζα 

έιεγα. 
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Θ Δ Μ Α 

 

Δγκπιζη διακήπςξηρ και ηεςσών δημοππάηηζηρ ηηρ μελέηηρ: 

"Αποσέηεςζη Καπανδπιηίος" ηος Γήμος Χπωπού. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, ην θχξην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν, 

έρεηε ην ιφγν. 

ΚΑΡΙΝΟ: Απηφ ην έξγν μεθίλεζε κε κηα κειέηε πνπ αλέζεζε ε Ξεξηθέξεηα 

Αηηηθήο ην 2009, πξνθαηαξθηηθεο εξγαζίεο γηα ηε κειεηε απνρέηεπζεο ησλ 

Θνηλνηήησλ Θαπαλδξηηίνπ, Βαξλάβα, Ξνιπδελδξίνπ θαη Αθηδλψλ. Απηέο νη 

Θνηλφηεηεο θαη νη πεξηνρέο έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη αλήθνπλ ζηε ιεγφκελε 

ιεθάλε ηεο ιίκλεο ηνπ Καξαζψλα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΡΙΝΟ: Λαη. Ζ νπνία δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο θαη απφ 

ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία. Δηζη ινηπφλ ζπληάρζεθε ε πξνθαηαξθηηθή κειέηε 

απηή απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ε νπνία έρεη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

δεηήζεθε απφ ηελ ΔΓΑΞ ε ζπλαίλεζε ηεο θαη πξφβιεςε ηεο φηη ν Ξαξα-

Θεθίζηνο κπνξεί λα ζεθψζεη ηα θνξηία πνπ πξάγκαηη ππάξρεη έγγξαθν ηεο 

ΔΓΑΞ ην νπνίν ιέεη φηη ερνπκε απνδέθηε γηα ηελ πεξηνρή. Κηιάκε γηα έλα 

θαζαξφ δίθηπν αθαζάξησλ, δελ έρεη Βηνινγηθφ, ηα ιήκκαηα νδεχνπλε θαη 

κπαίλνπλε ζηνλ Ξαξα-Θεθήζην αγσγφ. Ρν θξεάηην πνπ δίλεη ε ΔΓΑΞ 

ζπγθεθξηκέλα είλαη θνληά ζηνλ θφκβν ηνπ Θξπνλεξίνπ, εθεί γίλεηαη ε ζχλδεζε, 

ζηελ νδφ Αγ.Αζαλαζίνπ ζπγθεθξηκέλα. Δηζη ινηπνλ κε βάζε απηή ηε κειέηε ε 

Ρερληθή πεξεζία.. Θαη' αξράο ππνβάιιακε κηα πξφηαζε ζηηο 31 Καξηίνπ ζην 

ΔΞΔΟΑ γηα έληαμε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο κειέηεο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ αλαθνξηθά νκσο κε ηηο Θνηλφηεηεο Θαπαλδξηηίνπ θαη Ξνιπδελδξίνπ. Γηαηί 
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Ξνιπδελδξίνπ; Γηαηί ζεσξείηαη φηη καδί κε ην Κηθξνρψξη είλαη εληαίνο νηθηζηηθφο 

ηζηφο θαη επνκελσο ζεσξείηαη ζαλ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Θαπαλδξηηίνπ φιν 

απηφ. Ρη ζπκβαηλεη κε ηηο Αθίδλεο; Νη Αθίδλεο δελ είλαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ππάξρνπλε γηα ηνπο νηθηζκνχο πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην ΔΞΔΟΑ. Απηφ φκσο 

ζεκαίλεη φηη νη Αθίδλεο δε ζα θάλνπλε απνρέηεπζε; Νρη, επεηδή ζα αλνίγνπλε 

ζπλέρεηα κέηξα ηψξα ζηελ Ξεξηθέξεηα, θάπνηα ζηηγκή ζα αλνίμεη θαη κέηξν πνπ 

ζα πάξεη θαη ηελ πεξηνρή ησλ Αθηδλψλ. Γειαδή ζα είλαη επηιέμηκν πφηε ζα 

εληαρζεί θαη απηή κε θάπνην πξφγξακκα γηα λα θάλεη απνρέηεπζε. Δηζη ινηπνλ 

εδψ κηιάκε πιένλ φηη επηιέμηκν ζην ΔΞΔΟΑ είλαη ε πεξηνρή Θαπαλδξίηη, 

Ξνιπδέλδξη, Κηθξνρψξη, φπνπ πξέπεη λα έρεη γίλεη πξφβιεςε, γηαηί είλαη νη ίδηνη 

αγσγνί, λα πάξνπλε  θαη ηα θνξηία ηνπ Βαξλάβα, ην νπνίν δελ αλήθεη ζην 

Γήκν καο αιιά είλαη κέζα ζηελ ίδηα ιεθάλε απνξξνήο θαη ησλ Αθηδλψλ θαη ηεο 

Ηππνθξαηείνπ Ξνιηηείαο φηαλ απηά ζα πξνρσξήζνπλε.  

 Κε ην ζθεπηηθφ ινηπνλ απηφ, θηηάρηεθε έλα ηεχρνο ηερληθσλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία δεηψληαο 

ην εμήο πξάγκα, επεηδή έρνπκε πξνθαηαξθηηθή, έρνπκε απνδέθηε θαη επεηδή ε 

ιχζε είλαη κνλνζήκαληε, δειαδε ηε γλσξίδνπκε πνηα είλαη ε ιχζε, λα πάκε κε 

ην ιεγφκελν άξζξν 7 ηνπ 3316, δειαδή λα παξαιείςνπκε ην ζηάδην ηεο 

πξνκειεηεο αλαθνξηθά κε ηα δίθηπα ηεο πεξηνρήο. Απηφ γηα λα ην θάλεηο 

ρξεηάδεηαη έγθξηζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ. Ξήγακε ινηπνλ ηελ 

πξνεγνχκελε Γεπηέξα ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην, πήξακε εγθξηζε λα πάκε 

κε ην άξζξν 7 θαη επνκέλσο απηήλ ηε ζηηγκή είκαζηε έηνηκνη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ αλνηρηή δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο πξνθήξπμεο ηεο 

κειέηεο απηήο. Δρνπκε κηιήζεη θαη κε ην ΔΞΔΟΑ ην νπνίν καο ζπκβνχιεςε 

απηφ ην πξάγκα, δειαδή πξνρσξήζηε φζν πην γξήγνξα κπνξείηε ηε κειέηε θαη 

έρεη δεζκεπηεί φηη κέρξη ηέινο Ηνπιίνπ ζα είλαη θαη ζην Γήκν ε απφθαζε 

έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην ζπγθεθξηκέλν κέηξν. Πήκεξα ινηπφλ δεηάκε απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ην φηη ζα πξνρσξήζνπκε ζε κηα δεκνπξάηεζε 
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κέζσ ηεο Νηθνλνκηθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη λα εγθξίλεη θαη ηα 

επηκεξνπο ηερληθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ν θάθεινο, βάζεη ησλ νπνησλ ζα γίλεη 

ε πξνθήξπμε ηεο κειέηεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαξίλν. Θέινπλ θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο νη 

ζπλάδειθνη;  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θαπαλδξίηη, Ξνιπδέλδξη, Κηθξνρψξη είπε; Κε ηα Θηνχξθα ηη 

γίλεηαη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλεθέξζε, έθαλε .. 

ΚΑΡΙΝΟ: Ρα θνξηία πνπ ζα θέξεη ην δίθηπν θαη ησλ Αθηδλψλ θαη ηεο 

Ηππνθξαηείνπ Ξνιηηείαο είλαη ππνινγηζκέλα λα ηα παξαιάβεη ην δίθηπν απηφ. 

Γηα λα γίλεη φκσο δίθηπν κέζα ζηηο Αθίδλεο πξέπεη λα αλνίμεη θάπνην κέηξν ην 

νπνίν λα είλαη επηιέμηκν. Θα αλνίμνπλε δειαδή, ζην ΞΔΞ Αηηηθήο ζίγνπξα 

ηέηνηα κέηξα. Γειαδή, ζε θάπνην κειινληηθφ κέηξν πνπ ζα αλνίμεη ζα κπνπλ ηα 

δίθηπα ησλ Αθηδλψλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ ζέκαηνο; πάξρεη άιινο 

ζπλάδειθνο πνπ ζειεη λα ηνπνζεηεζεί ζην ζέκα; Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Ππκθσλψ απφιπηα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γ/ληε. Δίλαη 

αθξηβψο φπσο είρακε πεη θαη ηφηε ζηελ .. ζην αίηεκα πνπ είρακε ππνβάιιεη ζην 

ΔΞΔΟΑ θαη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε γηαηί ήδε νη εγθξίζεηο φιεο είλαη απφ θαηξφ 

έηνηκεο, γηα λα κε ραζεί ην έξγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ. Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 105/2011) 

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ε ζπδήηεζε θεξχζζεηαη πεξαησζείζα. Σξφληα Ξνιιά 

ζε φζνπο γηνξηάδνπλ θαη θαιείζηε λα παξαβξεζείηε ζηελ πεξηθνξά ηεο εηθφλαο 

ησλ Αγ.Απνζηφισλ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 ----------------------------- 
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