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    Κίρα -Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Ιέθθαο Βαζίιεηνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Καξγέηα Διέλε 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

               

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δγθξηζε Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ Υξσπνχ 2012 

- 2014 (Φάζε Α' Πηξαηεγηθφο 

Πρεδηαζκφο). 

2. Δγθξηζε 1νπ ΑΞΔ θαη 1νπ 

Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ππληήξεζε ζρνιηθσλ θηηξίσλ". 

3. Δγθξηζε 1νπ ΑΞΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ππληήξεζε δξφκσλ Πηδεξνδξνκηθνχ 

Πηαζκνχ Αθηδλψλ". 

4. Δγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ 

"Θαηαζθεπή Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Γήκνπ 

Υξσπίσλ". 

5. Πχζηαζε Ππκβνπιίνπ Δληαμεο 

Κεηαλαζηψλ Γήκνπ Υξσπνχ. 

6. Δγθξηζε 5εο αλακφξθσζεο 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνπ έηνπο 

2011. 

7. Θαζνξηζκφο εμφδσλ παξάζηαζεο 

Ξξνέδξνπ - Αληηπξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Ξνιηηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη 

Ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθψλ θαη 

Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

8. Γλσκνδφηεζε ηνπ Γ.Π. θαη ιήςε 

απφθαζεο έγθξηζεο κεηνλνκαζίαο 

ηεο ελνξίαο απφ "Θνηκήζεσο 

Θενηφθνπ" ζε "Αγίσλ Θσλζηαληίλνπ 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 
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& Διέλεο" ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο 

Ππθακίλνπ. 

9. Δγθξηζε θαηαγγειίαο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζηε 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιάκνπ. 

10. Δγθξηζε ή κε πξνυθηζηάκελεο 

ζχκβαζεο κίζζσζεο κε ην Ακαιηείν 

(παηδηθή ραξά ζηε Καιαθάζα) θαη 

ελνπνίεζε ησλ ηξηψλ ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο κε ην Ακαιηείν ζε έλα 

ζπκθσλεηηθφ κε θνηλή ιήμε. 

11. Απνδνρή πνζνχ 75.000,00 επξψ απφ 

ην ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΓΗΑ ΒΗΝ 

ΚΑΘΖΠΖΠ & ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ γηα 

πξνκήζεηα Αηζνπζψλ Διαθξάο 

Ιπφκελεο Ξξνθαηαζθεπήο γηα ηελ 

θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

12. Δπηρνξήγεζε ησλ Ξνιηηηζηηθψλ 

Ππιιφγσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

13. Δπηρνξήγεζε ησλ Αζιεηηθψλ 

Ππιιφγσλ Γήκνπ Υξσπνχ. 

14. Δγθξηζε πξφζιεςεο κε ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ γηα έλα (1) Ηαηξφ 

Δξγαζίαο θαη έλα (1) Ρερληθφ 

Αζθαιείαο. 

 

 

209 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

 

211 

 

 

 

 

 

212 

 

213 

 

214 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 27ε 4 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2011 
 

  9 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ λα πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα. 

Θχξηνη ζπλάδειθνη, αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε καο θαη παξαθαιψ ηελ θα 

Βαξλάβα Διέλε λα πξνβεί ζηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ. 

Θπξία Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, ζα κε ππνζηείηε θαη δεχηεξε θνξά λα αλαγλψζσ ηνλ 

θαηάινγν. Ζιηάζθνο παξψλ. Φνξγηάξεο παξψλ. Ξαπαγηάλλεο παξψλ. Γηαλλάο 

παξψλ. Καθξήο παξψλ. Θνληνγηάλλε απνχζα. Ρζεθξεδήο παξψλ. Γάβξεο 

παξψλ. Ιεκπνχζεο παξψλ. Ιέθθαο παξψλ. Ξέππαο απψλ. Ληθνιάνπ παξψλ. 

Αλπθαληήο απψλ. Βιάρνο παξψλ. Γηακαξέινο παξψλ. Βαζηιάθνο παξψλ. 

Ξάληνο Δπάγγεινο παξψλ. Κίρα Θνιηαζηάζε παξνχζα. Ιάκπξνπ παξψλ. 

Κπφξζεο παξψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο παξψλ. Κπαηδάθαο παξψλ. 

Νηθνλφκνπ απψλ. Ιίηζαο παξψλ. Ονχζζεο παξψλ. Βειηαληψηεο παξψλ. Γέδεο 

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

παξψλ. Θαιχβαο παξψλ. Νηθνλφκνπ παξψλ. Βαξλάβα παξνχζα. Ιέθθαο παξψλ. 

Ρζάθσλαο παξψλ. Θηνχζεο παξψλ. Καξγέηα παξνχζα. Σαζηψηεο παξψλ. Θαη 

Πηεξγίνπ παξνχζα. 

 Απφ ηνπο Ρνπηθνχο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ 

παξεβξίζθεηαη εδψ ν θ.Βξνχβαο Κειεηεο ηεο Πθάιαο Υξσπνχ θαη Σαιθνπηζίνπ. 

Αλ είλαη θαη θάπνηνο άιινο πνπ δελ ηνλ βιεπσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ξάληνο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Απφ ηνλ Απιψλα ν θ.Ξάληνο θαη απφ ην Καξθφπνπιν ν 

θ.Ξαπαλησλίνπ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε 

αλαθνηλψζεηο λα ην δειψζνπλ ην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν 

θ.Ρζάθσλαο, ν θ.Ονπζζεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν 

θ.Ζιηάζθνο, ν θ.Γηακαξέινο. Ν θ.Σαζηψηεο, δελ ηνλ είδακε. Ζ θα Βαξλάβα, ν 
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θ.Ιέθθαο, ν θ.Ζιηάζθνο, ν θ.Γηακαξέινο. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Πηελ 

αίζνπζα πξνζήιζε θαη ε ζπλάδειθνο ε θα Θνληνγηάλλε Αιέθα.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιεζπέξα. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ιίγν ζε κηα δηαδηθαζία πνπ 

γίλεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θ.Γήκαξρε ε 

δηθή καο ε παξάηαμε δελ εθπξνζσπείηαη θαη γη' απηφλ ην ιφγν παξεβξίζθνκαη 

πνιιέο θνξέο εγψ. Δηζη γηα λα παξαθνινπζνχκε ηα δξψκελα ζην Γήκν. Ζ 

δπλαηφηεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ, έιεγρνο ζηα πεπξαγκέλα ηνπ Γήκνπ 

καο δίλεηαη λνκίδσ γηαηί είκαζηε αληηπνιίηεπζε ζην Γήκν. Ρελ εληνιή ινηπνλ 

ηελ έρνπκε πάξεη απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα παξαθνινπζνχκε ηα δξψκελα 

ζην Γήκν. Γπζηπρψο φκσο εθεί δελ έρσ ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη αλ 

θακηά θνξά ην θάλσ θαη εζείο ν ίδηνο δηακαξηχξεζηε, κνπ ιέηε φηη δελ έρσ ην 

ιφγν θαη θαιά ην ιέηε, βάζεη θαηαζηαηηθνχ δελ ην ερσ ην ιφγν, λα παίξλσ ην 

ιφγν εθεί. Απηφ πνπ ζα ήζεια ινηπφλ λα πσ, ζα πσ φηη ζα αλαθεξφκαζηε απφ 

εδψ θαη ζην εμήο, ε παξάηαμε καο, ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, ηα 

νπνία πέθηνπλ ζηελ αληίιεςε καο. Δπεηδή είδακε έλα ζέκα πνπ αθνξνχζε ηνλ 

θαζαξηζκφ ζην πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ γεπέδνπ Υξσπνχ, ζαο ξψηεζα θαη ζαο 

πξνζσπηθά ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηη αθξηβσο ζπληζηά απηφ ην έξγν. Ρφζν 

εγψ φζν θαη ν ζπλεξγάηεο κνπ, ν θ.Ονχζζεο, είλαη πην εηδηθφο, πήγε θαη έθαλε 

έλα έιεγρν εθεί ζην ρσξν θαη εζείο κνπ είπαηε φηη έρεη γίλεη, δελ έρεη γίλεη έλα 

έξγν, ηέινο πάλησλ θαη εζείο ν ίδηνο δελ μέξαηε. Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη εγψ 

πήξα ηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ έξγνπ πνπ είλαη: θαζαξηζκφο πεξηβάιινληα 

ρψξνπ γεπεδνπ, 8 κεξνθάκαηα κε γθξετηεξ, 280 επξψ ην εκεξνκίζζην, 2.755. 

Πην ζπγθεθξηκέλν ρψξν φκσο κε απηνςία θαη δηθή κνπ δελ ππήξρε ηέηνην 

αληηθείκελν. Ρέηνην αληηθείκελν δελ ππήξρε. Θάιιηζηα κπνξνχζαλ λα ππήξραλ 

εθεί 2 ρνξηάξηα, πνπ κε ην GSB, ηνπιάρηζηνλ έρνπλε κείλεη αθφκα GSB θαη κε 

έλα θνξηεγφ κπνξνχζε λα πεηάμεη ν Γήκνο κέζα ζε κηα ψξα.  
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 Ξέξα απφ απηφ, ηφζν ν θ.Θαξίλνο, ιείπεη ζήκεξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεη ζεκαζία ην πνζφλ, είλαη ε λννηξνπία θ.Γήκαξρε. Δίλαη ζέκα 

λννηξνπίαο, δελ είλαη πνζνχ. Θχξηε Γήκαξρε, φρη. Δίλαη 2.755 θαη ην 

κεξνθάκαην θάλεη 280 θαη κε γθξετηεξ απηή ε δνπιεηά δε γίλεηαη. Παο 

παξαθαιψ. Λα νινθιεξψζσ θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα γηαηί βγήθακε θαη απφ ην ρξφλν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, δελ είπακε ζην άιιν. Νπφηε έρνπκε δηθαίσκα λα κηιήζνπκε. 

Ινηπνλ, ιέσ ινηπφλ ην εμήο, έλα έξγν αλχπαξθην, ε ζπληάμαζα ηε κειέηε θα 

Ξαπαζαλαζίνπ Καξία δε γλσξίδεη θαλ απηφ ην έξγν, έρεη ζπληάμεη ηε κειέηε 

θαη κνπ είπε λα ην βάισ θαη ζέκα ε ίδηα, δελ ηελ ελνριεί, δελ ππαξρεη ηέηνην 

έξγν. Ινηπφλ θ.Γήκαξρε, εγψ δε ζα πσ ηίπνηα άιιν. Θα ζαο παξαθαιέζσ λα ην 

πάξεηε πίζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ηειείσζα θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ν ρξφλνο είλαη 2 ιεπηά, κηιάηε 4. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κελ εθαξκφζσ ηνλ θαλνληζκφ πάιη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηάβαζα θάηη ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, νινθιεξψζηε ην. Αιιά λα ζεβφκαζηε θαη ηνλ 

θαλνληζκφ, γηα λα κελ .. Δληάμεη, δελ έρσ ιφγν λα αληηπαξαηίζεκαη καδί ζαο, 

αιιά ηη λα θάλσ; Λα θαηαξγήζσ .. Λα θαηαξγεζψ απφ εδψ πέξα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λνκίδσ είλαη ζνβαξφ ην ζέκα, γηαηί ζα έρεη θαη πνξεία. Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νια ηα ζέκαηα είλαη ζνβαξά. Νινθιεξψζηε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπνλ, φρη, είλαη λα πσ θάηη αθφκα. Ρν δεχηεξν ζέκα, ζα είκαη πνιχ 

ζπλνπηηθφο, αθνξά ηελ ελνηθίαζε νηθνπέδνπ γηα ρψξν Πηαζκνχ 

Κεηαθφξησζεο. Ρν ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν θαη νπνηνδήπνηε νηθφπεδν έρεηε 

λνηθηάζεη, ζαο είπακε απφ ηελ αξρή ζαλ παξάηαμε φηη ην ζσζηφ είλαη λα πάκε 

πξψηα λα εμαληιήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ. Πηνλ ρψξν ην 

ζπγθεθξηκελν, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ππάξρεη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, ελψ 

εζείο απηφ ην παξαβιέπεηε θαη επηκέλεηε θαη πεγαίλεηε θαη λνηθηάδεηε έλα 

ρσξάθη κε κεγάιε ηηκή, 1.500 επξψ ην κήλα γηα έλα ρσξάθη είλαη αξθεηά ηα 

ρξήκαηα, θαη επίζεο γηα ρξφληα πνιχ πεξηζζφηεξα θαη απ' φζα ιέεη ν λφκνο. Ν 

λφκνο ιέεη 12, εζείο ην βάιαηε 18. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ην θ.Ιίηζα, θιείζηε ην. Θιείζηε ην. Δπη ηεο νπζίαο 

πνην είλαη ην εξψηεκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπί ηεο νπζίαο ινηπνλ, φηη δελ πξέπεη λα λνηθηάζεηε ρσξάθη φηαλ έρεη 

δίπια ρσξάθη ν Γήκνο, ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε, δελ πξέπεη λα ρξεψλεηε ην 

Γήκν θαη επίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ πξνβιέπνληαη ηέηνηεο ρξήζεηο. 

Πηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ είκαζηε καδί ζαο γηα νπνηνδήπνηε έξγν ζέιεηε, 

αιιά λα θάλεηε κηα επέλδπζε κεγάιε, πνιχ κεγάιε γηα λα γίλεη έλα ηέηνην 

έξγν, λα θάλεηε επέλδπζε ζε μέλν ρσξάθη, απηφ δε ζα ην δερηνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ζαο ην μεθαζαξίζσ θ.Γήκαξρε, απαγνξεχηνλαη απηέο νη ρξήζεηο. 

Ζ πεξηνρή είλαη ραξαθηεξηζκέλε ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, είλαη ζνβαξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη αιιά είκαζηε ζηηο αλαθνηλψζεηο. Ρη λα θάλσ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, δε ζα μαλαιέσ αλαθνηλψζεηο. Θα θάλσ άιιν πξάγκα. 

Δληάμεη, επραξηζηψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, φπσο είλαη γλσζηφλ ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε 

κηα πνιχ θξίζηκε θακπή. Απηήλ ηε ζηηγκή θαη ζε ιίγεο εκέξεο πξνθαλψο ζα 

νδεγεζνχκε θαη ζην ηεηειεζκέλν ηεο ρξενθνπίαο. Απηφ ην νπνίν... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν ηη ζα πσ εγψ είλαη δηθηά κνπ δνπιεηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε, αθήζηε θ.Φνξγηάξε. Κελ παξεκβαίλεηε ζαο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη δηθηά κνπ δνπιεηά ηη ζα πσ εγψ. Δληάμεη; Ακα κνπ ην 

επηηξέπεηε. Ινηπφλ, ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ε νπνία αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη 

ηελ θαηάζηαζε δέρεηαη ρσξίο ζπδήηεζε ηηο επηηαγέο πνπ ε ηξφηθα θαηαζέηεη. 

Κηα εμ απηψλ είλαη ην ζέκα ηεο εθεδξείαο. Δρσ ήδε θάλεη εξψηεζε ζηε Βνπιή 

φηαλ πξνέθπςε ε πξψηε λίμε γηα ηελ εθεδξεία ζηελ Απηνδηνίθεζε, γηα ηνπο 

Γήκνπο, νη νπνίνη αλαθέξζεζαλ ζε ζρέζε κε ηα θφθθηλα. Κελίδη, Φπιή θιπ. 

Πήκεξα επαλέξρεηαη ε ζπδήηεζε. Νπσο είλαη γλσζηφ ινηπφλ απηνί νη νπνίνη 

δεηνχλε λα ρπζεί αίκα πάλσ ζηελ ππφζεζε ηεο ρξενθνπίαο ηεο ρψξαο, ζέινπλε 

λα επεθηαζεί ε εθεδξεία θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο. 

Ρν εξψηεκα κνπ θ.Γήκαξρε είλαη, πξψηνλ αλ έρεη γίλεη λίμε ζε ζαο απφ ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ην ζέκα, δεχηεξνλ, λα δεζκεπηείηε ζήκεξα φηη δελ 

ζα κπείηε ζηε ζπδήηεζε ελφο ηέηνηνπ ζέκαηνο. Γεχηεξν ζέκα. Γηάβαζα έλα 

δειηίν ηχπνπ. Γε ζα ζρνιηάζσ ην χθνο ηνπ δειηίνπ ηχπνπ, γηαηί δελ είλαη ηεο 

ζηηγκήο. Νκηιεί γηα ην ζέκα ηεο .. Ζ ηειεπηαία επθαηξία γηα ηνλ Υξσπφ. Δίλαη 

γεγνλφο φηη ε ζπδήηεζε γηα ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ πνπ πξνεγήζεθε πξν 

εκεξψλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ ήκνπλ παξψλ, αιιά ε παξάηαμε καο 

ηνπνζεηήζεθε δηα ηνπ θ.Ιέθθα θαη ηεο θαο Βαξλάβα. Κε έθπιεμε κνπ δηάβαζα 

φκσο ζε κηα παξάγξαθν ηνπ δειηίνπ ηχπνπ φηη νη 6 εθ ησλ 7 αξρεγψλ 

ζπκθψλεζαλ ζε κηα ζέζε. Δπεηδή σο επηθεθαιήο ηεο παξαηάμεσο ΓΖΚΝΡΗΘΖ 

ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ, ΓΖΠΥ, θαη νη απεζηαικέλνη ηεο παξαηάμεσο 
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φηαλ δελ κπνξνχζα λα ήκνπλ εγψ, δε δεζκεπηήθακε ζε θακία ζέζε θαη δελ 

ςεθίζακε γηα θακία ζέζε, ζα παξαθαινχζα λα θξηζεί απηφ ην δειηίν ηχπνπ 

απαξάδεθηνλ, άθπξνλ θαη λα νλνκαηίζεηε πνηνη ζπκθψλεζαλ ζε ηη. Ξάλησο ν 

Νηθνλφκνπ δελ έρεη ζπκθσλήζεη πνπζελά θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Π' απηφ πνπ έρσ ζπκθσλήζεη εγψ θαη ζ' απηφ ε παξάηαμε καο 

πνπ κπήθε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή είλαη πνην; Νηη ζπδεηάκε απφ κεδεληθή βάζε 

..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απφ κεδεληθή βάζε, πξνζνρή, πξνζέρηε ιίγν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Νηθνλφκνπ θ.Γήκαξρε. 

ΝΗΘΝΛΚΝ: Δκείο είπακε απφ κεδεληθή βάζε εμεηάδνπκε ηα ζέκαηα φια, 

έρνπκε ηεθκεξησκέλε θαη νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ηεο πξνηάζεσο ζηελ ΔΓΑΞ γηα λα θάλεη απηή ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ Βηνινγηθνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ θαηαγξαθεί απηά θ.Νηθνλφκνπ. Αλ ζέιεηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξαξαθαιψ λα γίλεη ε δηφξζσζε απηή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: ΔΓΑΞ, ζηελ ΔΓΑΞ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά θ.Γήκαξρε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: ΓΔΘΝ. Δίλαη ΓΔΘΝ ε ΔΓΑΞ, άκα δε γλσξίδεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ είλαη εξγνιάβνο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη ππφ θξαηηθφ έιεγρν. ΓΔΘΝ. Μέξεηε ηη ζεκαίλεη ..; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, αο κελ κπνχκε ζε δηάινγν κέζα ζηηο 

αλαθνηλψζεηο ηψξα. Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα απεπζπλζψ κε δχν εξσηήζεηο πξνο 

ην Γήκαξρν θαη κε κηα ηνπνζέηεζε, κε κηα επηζήκαλζε κάιινλ.   Ζ 

επηζήκαλζε έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα πνπ αλέθεξε θαη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Νηθνλφκνπ. Αλαθέξεηαη ζ' απηφ ην δειηίν ηχπνπ φηη ζπκθσλήζακε 6 ζηνπο 7 

αξρεγνχο. Ρελ πξνεγνχκελε θνξά, φπσο ζπκάζηε θαιά, θάηζακε πεξίπνπ 4 

ψξεο, παξαπάλσ απφ 4 ψξεο, θαη καο έγηλε κηα ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη 

φρη ζπδήηεζε. Θαη' ηδίαλ βεβαίσο είρακε ηελ Δπηηξνπή αξρεγψλ θαη 

αληαιιάμακε θαη εθεί θάπνηα πιεξνθφξεζε, θάπνηεο εξσηήζεηο. Πην Ππκβνχιην 

εδψ φκσο, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ έρεη ζπδεηεζεί ην ζέκα. Υο εθ ηνχηνπ 

θαη εγψ θαη ε παξάηαμε κνπ δελ έρνπκε ζπκθσλήζεη ή δηαθσλήζεη επί 

νπνηαζδεπνηε ζέζεσο. Θα ήζεια ινηπνλ λα κελ πξνηξέρεηε θαη βγάδεηε δειηία 

ηχπνπ ηα νπνία εθζέηνπλ θαη' αξρήλ εζάο θαη θαηά δεχηεξνλ θαη εκάο νη νπνίνη 

δερζήθακε λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ Δπηηξνπή ησλ αξρεγψλ. Νηαλ έξζεη θαη 

ζπδεηεζεί θαη πάξνπκε απφθαζε ζην Ππκβνχιην απηφ, ηφηε λαη, ζα έρνπκε 

απνθαζίζεη νη 3, νη 5, νη 6, ν έλαο, νη 7. Απηήλ ηε ζηηγκή δελ έρεη απνθαζίζεη 

θαλελαο. Απηφ σο πξνο ηελ επηζήκαλζε. Γχν εξσηήζεηο. Θχξηε Γήκαξρε, 

ιάβακε κηα επηζηνιή απφ ηελ πξψελ Ξξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ, 

ηελ θα Θειίδνπ, ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην. Ζ επηζηνιή απηή έρεη 

εκεξνκελία 9 Πεπηεκβξίνπ. Δρεη ζέκα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηεο 

Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ. Αλαθέξεη θάπνηεο δηαδηθαζίεο θαη θάπνηα ζηνηρεία 

πνπ επηθαιείζηε, νχησο ψζηε λα κελ πιεξσζνχλ θάπνηα εληάικαηα. Δγψ δε ζα 

κείλσ κφλν ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ. πάξρεη έλα γεληθφηεξν θαηλφκελν 

κε πιεξσκήο πξνεγνπκελσλ εληαικάησλ απφ πξνεγνχκελνπο ΝΡΑ, είηε 
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Θνηλφηεηεο, είηε ηνπο πξψελ Γήκνπο ηνπ λένπ Γήκνπ καο νη νπνίνη 

θαζπζηεξνχλ ζηελ πιεξσκή ηνπο. Θα ήζεια λα καο ελεκεξψζεηε θαη γηα ηελ 

επηζηνιή απηή ηη ζπκβαίλεη ζην Θαπαλδξίηη, αιιά θαη γηα φιεο, κηα κηα αλ είλαη 

δπλαηφλ, βέβαηα θαηαιαβαίλσ, δελ είλαη ζήκεξα, πηζαλφηαηα λα κελ είζηε 

πξφρεηξνο λα καο απαληήζεηε, αιιά ζην επφκελν Ππκβνχιην ζα ήζεια λα καο 

απαληήζεηε γηαηί θσιπζηεξγνχλ νη πιεξσκέο. Θαη ε δεχηεξε εξψηεζε θαη 

ηειεπηαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζν κπνξείηε πην ζχληνκα θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κηζφ ιεπηφ κφλν. Ρν θαινθαίξη, ζπκφκαζηε φινη, φηη έγηλε κηα 

θινπή δχν κεραλεκάησλ. Πε θαη' ηδίαλ ζπδήηεζε Γήκαξρε καδί ζνπ, κνπ είπεο 

φηη βξέζεθε ην έλα. Ρν άιιν δελ μέξσ αθφκα ηη έρεη γίλεη θαη δελ μέξεη θαλείο 

απφ καο ηη έρεη γίλεη, φπσο θαη εζείο. Δίπαηε ην θαινθαίξη, φηαλ ην έθαλα ζέκα 

ηνλ Αχγνπζην, φηη ζα πξνβείηε ζε ΔΓΔ, έρεηε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

κε κελχζεηο θαη' αγλψζησλ θιπ. θαη πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζε. Ζ ΔΓΔ έρεη 

κέγηζην ρξφλν νινθιήξσζεο ηηο 30 εκέξεο. Δρνπλ πεξάζεη ζρεδφλ 60 εκέξεο. 

Δρεηε απνηέιεζκα ηε ΔΓΔ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Δγψ ζέισ λα μεθηλήζσ απφ εθεί πνπ 

ζηακάηεζε ν θ.Ιίηζαο, ζρεηηθά κε ην ρψξν ηεο κεηαθφξησζεο, δίπια ζην 

ληακάξη θαη ζέισ λα βάισ δχν, ηξία απιά εξσηήκαηα θαη λα απαληεζεί θαη απφ 

ηε Γεκνηηθή Αξρή θηφιαο. Θάζε Γήκαξρνο ν νπνίνο έρεη ζηήζεη έλα Πηαζκφ 

Κεηαθφξησζεο ζα επηθαιεζηεί ην θφζηνο ηνπ πήγαηλε έια ησλ κεραλεκάησλ 

ηνπ θαη ηηο εξγαηψξεο θπζηθά θαη βάζεη απηνχ ζα πεη φηη εκέλα ζα κνπ θνζηίδεη 

πνιχ ιηγφηεξν αλ πάξσ έλα press container λα ην βάισ ζε έλα ρσξάθη, λα 

καδεχσ ηα απνξξίκκαηα κνπ, λα ηα πεγαίλσ εθεί, έηζη ψζηε λα κπνξψ κε δχν 

δξνκνιφγηα, αληί γηα 8, λα πεγαίλσ αο πνχκε ζήκεξα ζηε Φπιή ηα 
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απνξξίκκαηα κνπ θαη ζην θηλάιε λα έρσ θαη κεησκέλν ηηκνιφγην απ' φηη είρα 

πξψηεξα, γηαηί θαη κε ην press container είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ν φγθνο ν 

νπνίνο παξαιακβάλεη ε Φπιή. Δδψ πέξα ζέισ φκσο λα απαληεζνχλ δχν, ηξία 

δεηήκαηα. Νιε ε εκπεηξία ζρεηηθά κε ηνπο Πηαζκνχο Κεηαθφξησζεο έρεη 

απνδείμεη θαη ηδίσο ζην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε, πνπ μέξεηε πνπ γίλνληαη 

πεξηθνπέο απφ παληνχ, φηη ηα κεγάια, ηα νγθψδε απνξξίκκαηα, ηξαπέδηα, 

έπηπια, νηηδήπνηε ην νπνίν δελ κπαίλεη ζε press container, ζηνπο Πηαζκνχο 

Κεηαθφξησζεο πνπ ήδε ππάξρνπλε, παξακέλνπλ εθεί θαη νπζηαζηηθά ζε βάζνο 

ρξφλνπ δεκηνπξγνχληαη κηθξέο ρσκαηεξέο. Θέισ λα καο απαληήζεη ν Γήκαξρνο 

θαη ε Γεκνηηθή Αξρή ην ηη ζθνπεχεη λα θάλεη κε ηα νγθψδε απνξξίκκαηα. Θαη 

δεχηεξνλ, ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο φζνλ αθνξά ην Πηαζκν 

Κεηαθφξησζεο αλ πξνβιέπεη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο λα κελ ξίρλεη απηφ πνπ ιέκε 

πξάζηλα πιηθά, θιαδηά, ηα νπνία ζα πεγαίλνπλ ζηνπο θάδνπο θάπνηα ζηηγκή 

απφ ηνπο θάηνηθνπο ηεο πεξηνρήο, έηζη ψζηε πξαγκαηηθά λα πεηπραίλεη θαη ην 

θφζηνο λα είλαη κεησκέλν. Γηαηί άκα απφ ηε κηα ιέκε φηη ζα καδεχνπκε ηα 

απνξξίκκαηα θαη απφ ηελ άιιε πεγαίλνπκε θαη ξίρλνπκε κέζα ζηα press 

container νηηδήπνηε πέθηεη ζηα ρέξηα καο, ε πάιη λνκίδσ φηη ηα ηηκνιφγηα ζα 

είλαη ηα ίδηα. Κηθξφηεξα δξνκνιφγηα, πεξηζζφηεξα ηηκνιφγηα ζηε Φπιή. 

 Δλα δεχηεξν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ ηε Γεκνηηθή Αξρή είλαη φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γχν πξαγκαηάθηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηλεηε πην θσδηθφο θαη θάληε 100 εξσηήκαηα. Γελ ππαξρεη 

πξφβιεκα. Κε ην ρξφλν έρνπκε πξφβιεκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θσδηθνπνηεκέλα, δχν εξσηήζεηο, γηα λα απαληήζεη ν θ.Γήκαξρνο. 

Ξήξακε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ηνπο 

πξψηνπο 9 κήλεο. Νκσο εδψ ππάξρεη θαη έλα πεξηζψξην απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή 
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λα θέξεη κεησκέλα ηηκνιφγηα γηα πνιχηεθλνπο. Ρν έρεη θάλεη απηφ κέρξη 

ζήκεξα; Θαη αλ δελ ην έρεη θάλεη γηαηί; Θαη έλα ηξίην θαη ηειεηψλσ Ξξφεδξε, 

βιέπνπκε ηη γίλεηαη φιν απηφ ηνλ θαηξφ ζε φινπο καο, επαγγεικαηίεο, 

εξγαδφκελνη, κε ηα ραξάηζηα. Θάζε κέξα έξρνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα, αιιά 

ζηελ πξνθεηκελε πεξίπησζε δελ αγγίδεη κφλν εκάο ζαλ ηδηψηεο, ζαλ 

επαγγεικαηίεο, αγγίδεη θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή. Πήκεξα ινηπφλ πάλε θαη 

αξκέγνπλε ηηο ηζέπεο θαη ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία, γηα 

λα ηατζνπλε ηελ ηζέπε ηνπ θξαηνπο πνπ βάδεη πιάηε απηφ πνπ ιέκε εκείο 

πνιηηηθά, ζηελ πινπηνθξαηία. Δδψ πεξα έρνπκε ζρνιεία ζηελ πεξηνρή. Ρη ζα 

θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή; Θα πιεξψζεη ηα ραξάηζηα; Δκείο θαινχκε λα κελ 

πιεξψζεη ηα ραξάηζηα. Αιιά ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ονχζζεο. Ππγλψκε, 

κε ζπγρσξείηε, λαη. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, δε ράιαζε ν θφζκνο. Ινηπφλ, είρα βάιεη θαη ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά, ην είπα βέβαηα ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ κνπ, ρσξίο λα ην 

βάισ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο, είρα βάιεη ην δήηεκα ηεο επηβνιήο ΦΞΑ 13% 

ζην λεξφ. Γλσξίδεηε φηη απφ ηνλ Αχγνπζην πέξαζε έλαο λφκνο πνπ επηβάιιεη 

13% ζην λεξφ ησλ δηθηχσλ. Νρη ηεο ΔΓΑΞ, ε ΔΓΑΞ έηζη θαη αιιηψο είρε. Γελ 

είρακε ινηπνλ ΦΞΑ, ηψξα έρνπκε ΦΞΑ. Ζ εξψηεζε κνπ είλαη, ζα ην βάινπκε 

απηφ; Δλα. Ζ επηβάξπλζε πνπ ζα ππάξρεη είλαη ζεκαληηθή θαη δεχηεξνλ, ζα έρεη 

θαη αλαδξνκηθή ηζρχ; Γειαδή ηα εμάκελα απηά πνπ δελ ηα έρεηε εθδψζεη 

αθφκα, δελ έρεη βεβαησζεί, δελ έρνπλ βεβαησζεί νη θαηάινγνη νη ρξεκαηηθνί, ζα 

έρνπλ ΦΞΑ απηνί; Δλα εξψηεκα. Ρν δεχηεξν εξψηεκα κνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ 

Αζσπφ. Ζ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΠΙΙΝΓΥΛ έρεη πάξεη απφθαζε 23 ηνπ κήλα, ηελ 

άιιε, ηελ παξαπάλσ Θπξηαθή λα θάλεη κηα δξάζε, λα .. δξάζε αθηηβίζηηθε ζε 

ζρέζε κε ην πξφβιεκα ηνπ Αζσπνχ. Ζ πξφηαζε κνπ είλαη λα πάξνπκε 

απφθαζε κηαο θαη είκαζηε εδψ ζήκεξα λα ζπκκεηέρνπκε φινη καδί ν Γήκνο, 
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ζχζζσκνο θαη κε φιεο ηηο θηλήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο ζ' απηήλ ηελ θηλεηνπνίεζε. 

Ρξίηε εξψηεζε έρεη ζρεζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία. Αλ έρεηε θάπνηεο 

ελεκεξψζεηο, λα καο πείηε, είρα βάιεη θαη παιηφηεξα ην δήηεκα αλ ππάξρεη .. 

είρα, ην είρα μαλαβάιεη γηα ηα ζρνιεία καο, αλ έρνπλ πάεη ηα βηβιία, αλ έρνπλ 

πξνρσξήζεη, αλ έρνπλ πάεη θαζεγεηέο. Ζδε, κεηά απφ 1 κήλα, αθνχ 

μεθηλήζαλε ηα ζρνιεία, ηα ζρνιεία είλαη αθφκε ζε θαηάιεςε. Αλ έρεηε θάπνηεο 

απαληήζεηο λα καο πείηε. Θα ήζεια θαη εγψ λα ξσηήζσ αλ ππάξρεη δήηεκα 

εθεδξείαο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο δηθήο καο αο πνχκε, ηνπ δηθνχ καο ΝΡΑ. Αλ 

έρεηε δειαδή θάπνηα φριεζε απφ ην πνπξγείν θαη πσο ζθεθηφκαζηε λα ην 

αληηκεησπίζνπκε θαη θπζηθά ε ζέζε καο είλαη λα κελ κπεη θαλείο ζε εθεδξεία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ ηειείσζα. Πήκεξα είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζηε. Νιν πξνζζέηεηε εξσηήκαηα ζπλερεηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πήκεξα είλαη ε κέξα, ε Ξαγθφζκηα Ζκέξα Φηινδσίαο, γηα ηα δψα 

θιπ. Μέξσ φηη ζήκεξα έγηλε κηα παξέκβαζε, δηακαξηπξία έμσ απφ ην Γήκν. Ζ 

εξψηεζε κνπ είλαη, ζα θάλνπκε θάηη επηηέινπο; Θα πξνρσξήζεη ζε θάπνηα 

δξάζε ν Γήκνο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία, έηζη; ησλ αδέζπνησλ δψσλ θαη ηη 

ζα θάλνπκε. Λα κελ πσ θαη άιια. Δρσ θαη άιια. Ρέινο πάλησλ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θξαηήζηε γηα ην επφκελν. Θχξηε Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Δγψ έρσ .. Θα είκαη ζχληνκνο. Δρσ έλα 

κφλν εξψηεκα πξνο ηνλ θ.Γήκαξρν. Θχξηε Γήκαξρε, ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε 

ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ θαη εγψ πξνζσπηθά ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο έρνπκε θαηαζθεπάζεη έλα θηίξην 

ην νπνίν ζα ζηέγαδε ηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ. Γπζηπρσο 

ιφγσ "Θαιιηθξάηε" εκείο, ελψ είρακε θηηάμεη ην ΦΔΘ, είρακε ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν δειαδή, ην είρακε έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη, δελ πξνθάλακε, πνπ είρε 
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πεη θαη ν αείκλεζηνο. Θέισ λα κνπ πείηε εάλ έρεηε ζθνπφ λα ην ιεηηνπξγήζεηε 

εζείο ηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκν Ππθακίλνπ θαη πφηε, γηαηί αθνχσ ζπλερψο φηη ζα 

ιεηηνπξγήζεη, ζα ιεηηνπξγήζεη, αιιά εγψ δελ ην βιέπσ λα μεθηλάεη. Αλ έρεηε 

ζθνπφ ή δηαθνξεηηθά ηα παηδάθηα είλαη ακαξηία, δειαδή λα πεγαίλνπλε ζε 

θηίξην κε θαηάιιειν γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ. Θέισ ηελ 

απάληεζε ζαο θαη πφηε φκσο, έλα ρξνλνδηάγξακκα ζα είλαη θαιφ, γηαηί απφ ηελ 

1.1. κνπ ιέηε φηη ζα ιεηηνπξγήζεηε θαη αθφκα δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Απφ ηελ 1.1. έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κε ζαο θαη κε ηελ θα 

Θνληνγηάλλε φηη ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ηειηθά δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη αθφκα. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ονχζζε. Βνεζάηε αξθεηά. Πηελ αίζνπζα 

πξνζήιζε ν ζπλάδειθνο ν θ.Αλπθαληήο θαη απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ρνπηθψλ 

Θνηλνηήησλ ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Θαιάκνπ, ν 

θ.Θηνχζεο, ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ ν θ.Εαθείξεο. Γελ μέξσ αλ κνπ δηαθεχγεη 

θάπνηνο ζπλάδειθνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο αλαθνηλψζακε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βειηαληψηεο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα πάξσ θαη ην ρξφλν ηνπ θ.Ονχζζε πνπ πεξίζζεςε, έηζη; 

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη .. Γε δαλείδεηαη ν ρξφλνο. Καθάξη λα γηλφηαλ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, θ.Γήκαξρε ζε πξνεγνχκελν Ππκβνπιην ζαο είρακε 

δεηήζεη κηα παξέκβαζε πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Γήκνο ζην πνπξγείν Γεσξγίαο 

ζρεηηθά κε ηα αγξνθηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο πνπ έρνπλ θεξπρζεί απφ ιάζνο 

αλαδαζσηέα θαη κεηά απφ κηα απφθαζε ηεο Ξξνέδξνπ, ηεο .. ε Ξξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο, φια απηά, φιε ε πεξηνρή καο, ελψ ζε άιιεο πεξηνρέο γλσκνδνηεί 
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θαλνληθά νη Δπηηξνπέο, πήγαλε αθνχ γίλεη ην Γαζνιφγην. Κε ηνλ θίλδπλν, κε 

ηνλ θίλδπλν πνπ ζα εθαξκνζηεί ην λέν Οπζκηζηηθφ θαη κε ην θφβν φηη ζα 

θαηαξγεζνχλ νη παξεθθιίζεηο. Θηλδπλεχνπλ πνιιέο ηδηνθηεζίεο δεκνηψλ καο λα 

απαμησζνχλε. Ξαξαθαιψ πνιχ ζαο είρακε θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε 

γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε, πξέπεη λα ελεξγήζνπκε γηα λα εμππεξεηήζνπκε 

ηνπο δεκφηεο καο. Δπίζεο ρζεο ζε ζπλάληεζε πνπ θάλακε ζην Θαπαλδξίηη 

θ.Γήκαξρε, θαιφ ζα είλαη φηαλ ζέιεηε, έξρεζηε ζε δχζθνιε ζέζε, λα κελ 

απαληάηε κε ςέκαηα. Δίπαηε φηη δελ ππήξρε θσδηθφο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

έξγνπ γηα ηηο επηζθεπέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Γηαβάδσ ινηπνλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σξήκαηα, φρη θσδηθφο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαβάδσ ινηπφλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη είλαη απηά πνπ ιέηε;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαβάδσ ινηπφλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θσδηθφο ππήξρε. Γηα λα ην πιεξψζεη ν ΝΠΘ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαβάδσ ινηπνλ θ.Γήκαξρε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ ππήξρε θσδηθφο ζην έξγν είπε ν Γήκαξρνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γίλεηαη κηα θνπβέληα. Δληάμεη, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, ην Γ.Π. .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα επηηξέπεηαη λα ιέηε εζείο; Παο είρα, ζαο έρσ ζε εθηίκεζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δρσ καξηχξνπο θ.Γήκαξρε θαη ζαο ιέσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζε πεξίπησζε, θ.Βειηαληψηε, ζπγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο ιέσ φηη δελ είλαη ζσζηφ λα ιέηε ςέκαηα ζε 100 

αλζξψπνπο. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, αιιά εζείο ρξφληα Ρνπηθναπηνδηνηθεηηθφο θαη λα έθαλα 

ηέηνην ιάζνο ζα έπξεπε λα θαηαιάβεηε φηη είλαη ιάζνο, λα κελ ην αλαθέξεηε 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπνλ, λα ζαο ελεκεξψζσ ινηπνλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη απαξάδεθην ηνπ επηπέδνπ ζαο, Ρνπηθναπηνδηνηθεηηθφο 

παξάγνληαο, λα θαίλεηαη ηφζν πξνθαηεηιεκκέλνο γηα θάηη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ είκαη πξνθαηεηιεκκέλνο. Λα ζαο ελεκεξψζσ ινηπφλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, αο νινθιεξψζεη ν θ.Βειηαλησηεο. Θχξηε Βειηαληψηε, 

ζπλερίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα ζαο ελεκεξψζσ ινηπφλ γηα ην έγγξαθν πνπ ππάξρεη θαη 

ζην θάθειν ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ζηελ Ρερληθή πεξεζία φηη ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ ΝΠΘ ζηελ 448 ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 22.9.2009, πξνεδξεχνληνο 

ηνπ θ.Αιεμάλδξνπ θαη Γηεπζχλνληα Ππκβνχινπ ηνπ θ.Αγηάζνιγνπ, ελέθξηλαλ 

επηρνξήγεζε αλαθαηαζθεπέο εθπαηδεπηεξίσλ Θαπαλδξηηίνπ 580.000 επξψ. 

Θσδηθφο έξγνπ 1999 ΠΔ 0476002 .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Βειηαληψηεο. Θχξηε Βειηαληψηε 

νινθιεξψζηε.    

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: ΠΑΔ. Δίπαηε δελ ππάξρεη θσδηθφο. ΠΑΔ 047-6 Ξξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Γηα ην ζέκα, επαλεηιεκκέλσο ην έρσ θέξεη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζαο είπα θαη ηνλ ηξφπν πσο κπνξνχκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν ΝΠΘ θιείλεη ζνπ ιέσ, δελ ππάξρνπλε ιεθηά, νχηε ΝΠΘ θαλ. Ρη 

θσδηθφο κνπ ιεο; Ρψξα γηα ηνλ θσδηθφ ςάρλεηο;  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ην έξγν, ηε ζχκβαζε απηή, κπνξνχζακε λα.. 

ππνγξάςεη απφ ην Γελάξε θαη λα είραλε εθηειεζηεί ηα έξγα. Φπζηθά αλ 

θαζπζηεξήζνπκε άιιν 1 ρξφλν ζα θιείζεη ν ΝΠΘ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ζαο έρνπκε πεη κε ηνλ θ.Ζιηάζθν επαλεηιεκκέλα φηη 

έρνπκε πάεη 3 θνξέο. Γελ έρνπκε ειπίδα θακία λα βξνχκε ιεθηά απφ εθεί. Γε 

ζέιακε ιεθηά εκείο λα θάλνπκε έξγν; Κα είλαη δπλαηφλ λα ιεηε ηέηνηα 

πξάγκαηα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ρζάθσλα. Ππγλψκε. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ν θ.Βειηαληψηεο ιέεη φηη ππάξρεη θσδηθφο. Γηα λα 

ππάξρεη θσδηθφο ππάξρνπλ θαη ιεθηά.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ κπαίλνπκε ζε δηάινγν ηψξα ζηε δηάξθεηα ησλ 

αλαθνηλψζεσλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γέδεο.  

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ζαο, ε Γεκνηηθή 

Αξρή έρεη απνδείμεη ηνλ ηφζν πνιχ ππνβαζκηζκέλν ξφιν ησλ Ρνπηθψλ 

Ππκβνπιίσλ. Θέισ λα ξσηήζσ γηα πνην ιφγν δελ έρεη εθαξκνζηεί ζρεδφλ 

θακία απφ ηηο απνθάζεηο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίνπ, Ππκβνπιίσλ, ζπγλψκε, ζην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. Θαη θάηη άιιν, γηα λα είκαη πνιχ ζχληνκνο ζήκεξα, θάλακε 

κηα πνιχ σξαία πξνζπάζεηα κε ηνλ θ.Γηακαξέιν ν νπνίνο ήηαλε Ξξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη επηιέμακε έλα ζήκα γηα ην Γήκν. Βιεπσ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή 

δελ ην πηνζεηεί πνπζελά απηφ ην ζήκα. Κπνξείηε λα κνπ εμεγήζεηε ην ιφγν 
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γηα ηνλ νπνίν ν Γήκνο Υξσπνχ ζπλερίδεη λα κελ έρεη ζήκα κεηά απ' φιε απηήλ 

ηε δηαδηθαζία; Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ν θ.Εαραξίαο έρεη ην ιφγν.  

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θα αλαθεξζψ ζε έλα ηξνραίν αηχρεκα 

πνπ ζπλέβε ζηνλ Απιψλα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Επγνκαιίσλ κε ην δεκνηηθφ 

ιεσθνξείν ηνπ Ξνιπδελδξίνπ θαη 3 Η.Σ. απηνθίλεηα. Ρν επράξηζην είλαη φηη δελ 

είρακε ζχκαηα, είρακε κφλν πιηθέο δεκηέο, αλ θαη ππήξρε πάξα πνιχο θφζκνο 

ζηελ πεξηνρή ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο, αιιά ηα δπζάξεζηα γηα κέλα είλαη 

ηξία. Ρν πξψην είλαη, ην ιεσθνξείν ην δεκνηηθφ ήηαλ αλαζθάιηζην. Δλα 

ιεσθνξείν πνπ ην παίξλεη έλαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Ρν ζπκβάλ ηεο Ρξνραίαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ν θ.Εαραξίαο θαη ζα δνζνχλ 

απαληήζεηο. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Γη' απηφ αθαηξέζεθαλ νη πηλαθίδεο. Λφκνο 2170/1993, άξζξν 100. 

Δίλαη αλαζθάιηζην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Αλαζθάιηζην είλαη. Ν λφκνο απηφο είλαη ηνπ αλαζθάιηζηνπ. Ν 

λφκνο είλαη ηνπ αλαζθάιηζηνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δνζνχλ απαληήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη. Αθήζηε λα 

νινθιεξψζεη. Ππλερίζηε θ.Εαραξία. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Ρν ιεσθνξείν ινηπνλ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ 

Ρξνραία, ήηαλ αλαζθάιηζην. Ρνπ Ξνιπδελδξίνπ ήηαλ αλαζθάιηζην. Ρν 

ιεσθνξείν πνπ ην παίξλεη θάπνηνο νδεγφο πνπ ελδερνκέλσο είλαη θαη 

νηθνγελεηάξρεο, κεηαθέξεη καζεηέο ζην ζρνιείν, πνιίηεο ην θαινθαίξη γηα 
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κπάλην θαη μέξσ εγψ πνπ αιινχ, αζιεηέο, λνκίδσ απηφ είλαη απαξάδεθην. Ρν 

δεχηεξν είλαη, ην δπζάξεζην, έγηλε θαη κηα ςηινδηέλεμε εθεί ησλ αλζξψπσλ 

πνπ είραλ πάζεη δεκηέο κε ηνλ νδεγφ φηαλ έκαζαλ φηη ην ιεσθνξείν είλαη 

αλαζθάιηζην, επηπρψο δελ πήξαλε έθηαζε κεγάιε. Θαη ην ηξίην είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πξνο ηνπο πνιίηεο πνπ έπαζαλ δεκηά ηα 

απηνθίλεηα ηνπο, ζχκθσλα κε καξηπξίεο ηνπο. Νζεο θνξέο πξνζπάζεζαλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ δελ βξήθαλ άθξε θαη ηειεπηαία απεηινχληαη φηη ζα κελπζνχλ 

θηφιαο. Θχξηε Γήκαξρε απφ ζαο πεξηκέλνπκε. Απεηινπληαη φηη ζα κελπζνχλ. 

Απεηινπληαη φηη ζα κελπζνχλε θηφιαο. Απν ππεχζπλνπο πνπ παίξλνπλ 

ηειέθσλν. Γε κνπ είπαλ φλνκα, δελ ην μέξσ.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Εαραξία, νινθιεξψζηε. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Απηφ ήζεια λα ξσηήζσ θαη ηνλ Γήκαξρν, γηαηί ήηαλ 

αλαζθάιηζην, πνηνο είλαη ππεχζπλνο, ζα απνδεκησζνχλ νη δεκφηεο πνπ πάζαλε 

δεκηέο. Γελ πηζηεχσ λα κελπζνχλ θηφιαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Εαραξία. Ρν ιφγν έρεη ε θα Βαξλάβα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζηηο αξρέο Πεπηεκβξίνπ ηνπ '11 ζαο 

ππνβάιιακε έλα αίηεκα ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ καο είρε δψζεη ν 

Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο ην ΘΑΚΑΟΗ, πνπ αθνξά ηελ θνπή 15 δέλδξσλ 

αξκπξίθηα θαη ηελ απνκάθξπλζε θαζηζκάησλ, πάγθσλ απφ ηελ παξαιία 

Σαιθνπηζίνπ αιιά θαη ην εξψηεκα αλ ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη αδεηνδνηήζεη ηελ 

παξαθείκελε επηρείξεζε λα θαηαιακβαλεη κεγαιχηεξν ρψξν ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξνβνιήο θαη αλ παξαρσξήζεθε ν ρψξνο απηφο πνπ έπξεπε λα απνηειέζεη 

ρψξν ειεχζεξεο πξφζβαζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο. 

Δπεηδή είρα επηθνηλσλία καδί κε ηνλ Ξξφεδξν ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο, ηνλ 

θ.Βξνχβα, ν νπνίνο αληαπνθξίζεθε ζεηηθά θαη κνπ έδσζε θάπνηεο εμεγήζεηο, ζα 

παξαθαινχζα αθνχ βξηζθεηαη, παξεβξίζθεηαη ζήκεξα εδψ, λα καο δψζεη 
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πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνλ ελ ιφγν Πχιινγν. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Θχξηε Ιέθθα, κπνξείηε λα θάλεηε ηελ 

αλαθνίλσζε ζαο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα πξφηαζε έρσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν,ηη ζέιεηε. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, έρεη παξαηεξεζεί ηειεπηαία αχμεζε θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ ζηνλ παξάιιειν ηεο Δζληθήο απφ Αγ. Πηέθαλν σο θαη ηα Νηλφθπηα, 

θπξίσο κε θνξηεγά θαη ληαιίθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ερεη απμεζεί ε 

επηθηλδπλφηεηα θαη ε ηαιαηπσξία ζηνπο θφκβνπο Ξνιπδελδξίνπ, Καιαθάζαο, 

Ππθακίλνπ, Απιψλα, Πηξαηφπεδν .. θαη δηνδίσλ Απιψλα - Νηλνθχησλ, πνπ είλαη 

θαη ν κεγαιχηεξνο θφκβνο, κε εηζφδνπο - εμφδνπο απφ ηελ Δζληθή 

εμππεξεηψληαο ην Πηξαηφπεδν ησλ ηεζσξαθηζκέλσλ, ηε βηνκεραληθή θαη 

δηακεηαθνκηζηηθή πεξηνρή Απισλα, ηελ βηνκεραληθή πεξηνρή Νηλνθχησλ, ηελ 

.., ηνπο θαηνίθνπο Νηλνθχησλ, Αγ.Θσκά θαη Γειεζίνπ. Ξαξαθαιψ λα 

ζπλεξγαζηείηε άκεζα κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε ζεκαηνδφηεζε ησλ 

παξαπψλσ θφκβσλ θαη θπξίσο ηνπ θφκβνπ δηνδίσλ Απιψλα - Νηλνθχησλ. 

Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιέθθα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κηα ζχληνκε απάληεζε ζηνλ θ.Βειηαληψηε γηα ην ζέκα ησλ 

επηζθεπαζηηθψλ, αλ θαη ην έρνπκε ζπδεηήζεη θίιε Κίκε πάλσ απφ πέληε θνξέο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, λα πσ θαη εγψ ηελ άπνςε κνπ, έηζη; Δζχ ηε δηθηά ζνπ ηελ 

είπεο. Νζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, ηεο  
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ππν-ζχκβαζεο έξγνπ, μέξεηο πάξα πνιχ θαιά φηη δε θηαίκε εκείο γηα ην φηη δελ 

ππνγξάθηεθε ε ζχκβαζε. Ρν έξγν δεκνπξαηήζεθε 3 θνξέο. Αιιά δελ πάκε ζ' 

απηφ, πάκε ζηελ νπζία. Πην ζέκα ινηπνλ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ 

θφζηνπο, μέξεηο πάξα πνιχ θαιά, φηη απηφ δελ ππήξρε θσδηθφο, ππήξρε κηα 

απνδνρή απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΝΠΘ, θσδηθφο, πίζησζε, πίζησζε .. Ρψξα, εγψ 

δε δηαθφπησ. Δζχ είπεο φ,ηη ζέιεηο, ζα πσ θαη εγψ απηά πνπ ζέισ. Δηζη; 

Ινηπνλ, δελ ππήξρε ινηπνλ πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο. Απηφ ην έξγν 

ζα πιεξσλφηαλ απφ ηνλ ΝΠΘ. Θάζε ινγαξηαζκφο δειαδή πνπ ζα έθιεηλε θαη ζα 

ζεσξψηαλε, ζα πήγαηλε ζηνλ ΝΠΘ λα πιεξσζεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αθξηβψο. Απφ ηηο πξψηεο επηζθέςεηο πνπ θάλακε κε ηνλ 

θ.Γξνχιηα, απφ ηηο πξψηεο επηζθέςεηο νη νπνίεο ήηαλε ην Γελάξε, καο εηπψζεθε 

φηη δελ ππάξρεη απηήλ ηε ζηηγκή ρξήκα ζηνλ ΝΠΘ θαη πεξηκέλνπλ λα 

εθηακηεπηνχλ 100 εθαη. επξψ απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα 

λα θαιχςνπλ αλάγθεο ηνπ '9 θαη ηνπ '10 ζε εξγνιαβίεο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη. 

Θαη δε ζα πσ παξαπάλσ, ζα ζαο πσ ην εμήο, ν ΝΠΘ δελ θαηάθεξε θεηνο λα 

θάλεη ηελ πάγηα πξνκήζεηα πνπ θάλεη θαζε ρξφλν ζε αίζνπζεο ειαθξνχ ηχπνπ 

θαη ηηο έδσζε ζην πνπξγείν Ξαηδείαο γηαηί δελ κπνξνχζε νχηε λα ζπληάμεη ηε 

κειέηε, αιιά νχηε θαη λα πιεξψζεη θαη απηήλ ηε ζηηγκή ερεη δηψμεη 380 

ππαιιήινπο κε ζχκβαζε έξγνπ θαη είλαη λα θχγνπλε θαη νη ππφινηπνη κηζνί, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζηνλ ΝΠΘ δε ιεηηνπξγεί ηίπνηα απηήλ ηε ζηηγκή. 

Απνιχησο ηίπνηα. Γελ ππαξρεη ηίπνηα, νχηε ζηα έξγα πνπ είλαη ππφ έληαμε ζην 

ΔΠΞΑ, νχηε ζηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο είλαη αθφκα θαη ηνπ '8 

ηειεησκέλεο, ηνπ '9 θαη ηνπ '10 είλαη απιήξσηεο θαη ην δάλεην ην ιεγφκελν δελ 

έρεη εθηακηεπηεί απφ ην Ξαξαθαηαζεθψλ. Νπφηε ην έρνπκε μαλαπεί θαη έρσ 

θάλεη θαη ηα αλάινγα ραξηηά ζηνλ ΝΠΘ θαη δελ έρνπλ απαληεζεί θαλ. Νηη δε ζα 

πιεξσζεί απηφ ην έξγν θαη ζα αλαγθαζηνχκε .. ππνγξάςνπκε ζχκβαζε λα ηα 
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πιεξψζνπκε απφ ην ηακείν ηνπ Γήκνπ. Νχηε πξψηνο, νχηε δεχηεξνο, νχηε 

πέκπηνο ινγαξηαζκφο. Δίλαη πεξηηηφ ινηπνλ λα αλακαζάκε ζπλέρεηα ηελ ίδηα 

ηζηνξία.  

 Δλα ζέκα κφλν πνπ ζέισ λα ζίμσ εγψ ζαλ αλαθνίλσζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ Ππθακίλνπ ηεο πεξαζκέλεο Ξαξαζθεπήο θαη ε παξνπζίαζε 

ηνπ θ.Ονχζζε ελφο ράξηε ηνλ νπνίν πήξε απφ ην ΔΞΔΟΑ φηαλ παξαβξεζήθακε 

καδί ην πξσί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απφ κέλα, ην ράξηε, απφ ην θάθειν κνπ. Αθξηβψο. Θεσξψ ινηπφλ 

φηη φηαλ επηθαιείζαη επίζεκα έγγξαθα ζα πξέπεη λα ειέγρεηο θαη αλ είλαη θαη 

επίζεκα, γηαηί ηα επίζεκα έγγξαθα έρνπλε πάλσ θαη ζθξαγίδεο θαη βάζεη ηεο 

εκπεηξίαο ζαο ζα έπξεπε λα ην είραηε θαηαιαβεη, φηη ηα επίζεκα έγγξαθα θαη 

ράξηεο έρνπλε ζθξαγίδεο επάλσ ηνπ κειεηεηή, αιιά θαη ησλ πεξεζηψλ θαη 

γηα λα ηα επηθαιεζηψ ζα πξέπεη λα ηα έρσ ηζεθάξεη. Ρέηνηνπο ράξηεο κέζα ζην 

θάθειν κνπ είρα 3, 4 εθείλε ηελ εκέξα. Απιά απηφο ν ράξηεο βγήθε γηα λα 

δείμνπκε ηηο πνξείεο ησλ ππνηηζέκελσλ αγσγψλ ρσξνζεηήζεσλ. Δίλαη ινηπνλ 

ηνπιάρηζηνλ αο ην πσ θαθφ λα επηθαιείζαη αλεπίζεκα έγγξαθα γηα λα 

δεκηνπξγείο εληππψζεηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν παξνπζία 500 αλζξψπσλ νη 

νπνίνη θαη δελ μέξνπλε θαη δελ κπνξνχλε λα ηζεθάξνπλε απηά πνπ ιέγνληαη ή 

φπσο ιέγνληαη. Θα πξέπεη ινηπνλ φηαλ κηιάκε κπξνζηά ζε θνηλφ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζε θνηλφ αλεπίζεκα εθηφο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. απηά πνπ ιέκε ζηνλ θφζκν ζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα θαη 

ηζεθαξηζκέλα έηζη φπσο πξέπεη. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηακαξέινο. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ζα ήζεια λα γλσζηνπνηήζσ ζην Πψκα ηελ ππ' αξηζκφ 350/2011 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξαρσξεί ν θ.Γήκαξρνο ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνπιν θ.Γεψξγην Γηακαξέιν ηνπ Σξήζηνπ ηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα λα ελεξγεί, λα πξάηηεη θαη λα ρεηξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ, ζηα φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη ν ίδηνο ν Γήκνο απφ ην 

λφκν, ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε, 1) κε ηηο αξραηφηεηεο φισλ ησλ 

γεσγξαθηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, 2) κε ην Ακθηαξάεην 

Υξσπνχ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, εξεπλεηηθέο, αλαζθαθηθέο, .. θιπ. θαη 3) κε ηελ 

ηζρπξή θαη νκφζπκε βνχιεζε ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ λα γίλεη γλσζηφο ν 

Ακθηάξανο θαη ην Ακθηαξάεην Υξσπνχ ζηελ Ξαγθφζκηα Θνηλφηεηα σο θνξείο 

αγαζψλ θαη αμηψλ κε παλαλζξψπηλε απνδνρή. Γξάθεη θαη θάπνηα άιια αθφκε ε 

απφθαζε, δε ζα ζαο θνπξάζσ πεξηζζφηεξν. Θα πσ κφλν φηη κέζα ζηα πιαίζηα 

απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ επηζθέθηεθα ζηηο 21 Πεπηεκβξίνπ ηελ θα Κπάλνπ ε 

νπνία είλαη Γεληθή Γ/ληξηα ηεο Β' Δθνξίαο Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζηθψλ 

Αξραηνηήησλ ζηελ νπνία αλήθεη ε πεξηνρή καο. Ππδεηήζακε δηάθνξα ζέκαηα 

πνπ έρνπλ ζρεζε κ' απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο, ε θα Κπάλνπ έδεημε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή καο, είπε φηη πξέπεη λα ελδηαθεξζνχκε θαη εκείο λα 

γίλεη γλσζηφ ην Ακθηαξάεην, πξέπεη λα θάλνπκε κηα εθδήισζε επίζεκε. Δπίζεο 

είπε φηη γηα λα γίλνπλ εθδειψζεηο ζην ρσξν ηνπ Ακθηαξαείνπ πξέπεη λα 

πξνεγεζεί πξψηα κηα αίηεζε ηνπιάρηζηνλ έλα δίκελν πξηλ, ζηελ νπνία 

ιεπηνκεξψο ζα πεξηγξάθνληαη ηη ζα γίλνπλ. Ξφζα άηνκα ζα παξεβξίζθνληαη, ηη 

έπηπια ζα ρξεηαζηνχλ, αλ ρξεηαζηνχλ ερεηηθά ζπζηήκαηα θιπ. Αθνινχζσο 

κηιήζακε γηα ην ζέκα πνπ έζημε ε θα Καξγέηα ζρεηηθά κε ηελ πιάθα ηελ 

αλαζεκαηηθή ηνπ Αξρίλνπ θαη είπε φηη ζα ην ηαθηνπνηήζεη άκεζα. Δίδε φηη είλαη 

ζθάικα απηφ.  Δπηζθέθηεθα επίζεο ηνλ θ.Κπέλν. Ν θ.Πηάπξνο Κπέλνο 

είλαη Ξξφεδξνο ηνπ Γηαδψκαηνο, έρεη ζπκπεξηιάβεη κέζα ζην πξφγξακκα ηνπ 

Γηαδψκαηνο θαη ην Ακθηαξάεην, έρεη αλνηρηεί έλαο θνπκπαξάο, πξφθεηηαη λα 
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αλαζηεισζεί θαη λα επαλαιεηηνπξγήζεη ην ζέαηξν κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

δξαζηεξηνηεησλ ηνπ Γηαδψκαηνο. Ν θ.Κπέλνο ζα παξαβξεζεί ζηελ εθδήισζε 

πνπ ζα θάλνπκε, φπσο θαη ε θα Κπάλνπ. Δπίζεο ζπλαληήζεθα θαη κε ηελ θα 

Πηκαληψληε ηελ ίδηα κέξα, 30 Πεπηεκβξίνπ, ε νπνία είλαη Ξξφεδξνο ηνπ 

Ρακείνπ Αξραηνινγηθψλ Ξφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ. Ζ θα Πηκαληψλε θαη απηή 

εμέθξαζε ηελ απνξία πνηνο έθηηαμε απηή ηελ θνηζάλα, ε πιάθα απηή πνπ 

απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Ακθηάξαν αο πνχκε, λα γξάθεη ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ 

φηη αθηεξψλεηαη ζηνλ Αζθιηπεηφ. Ιέεη, ζέισ λα κάζσ πνηνο έρεη δηαπξάμεη απηή 

ηελ θνηζάλα. Δπίζεο ε θα Πηκαληψλε δέρζεθε θαη απηή λα παξεβξεζεί ζ' απηήλ 

ηελ ηηκεηηθή εθδήισζε. Ρειηθψο λνκίδσ φηη είλαη ρξήζηκν λα θάλνπκε κηα 

εθδήισζε θαη πξνηείλσ ε εθδήισζε απηή λα γίλεη ζηηο 27 Λνεκβξίνπ, εκέξα 

Θπξηαθή. Θα έρεη ηνλ ηίηιν "Ξάλδεκε επίζθεςε - πξνζθήλπκα ζην Ηεξφ ηνπ 

Ακθηάξανπ". παξρεη έλα πξφγξακκα, ηψξα δε ζέισ λα ζαο θνπξάζσ, θαη ζα 

πξνζθιεζνχλ ν πνπξγφο Ξνιηηηζκνχ, νη δηαηειέζζαληεο πνπξγνί Ξνιηηηζκνχ, 

ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηαδψκαηνο, ε Γεληθή Γ/ληξηα ε θα Κπάλνπ ηεο Β' Δθνξίαο, ε 

Γεληθή Γ/ληξηα ηνπ ΡΑΞ, νη βνπιεπηέο Αηηηθήο, ν Ξεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, νη 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ, νη Ξξφεδξνη θαη ηα κέιε ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη 

Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, νη Ξξφεδξνη ησλ Ξνιηηηζηηθψλ 

Ππιιφγσλ ηεο πεξηνρήο, νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ ππεξεηνπλ 

ζην Γήκν Υξσπνχ, άιιεο δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, ηα Κέζα Καδηθήο 

Δλεκέξσζεο θιπ. Λνκίδσ φηη απηήλ ηελ εθδήισζε πξέπεη λα ηελ θάλνπκε 

νπσζδήπνηε. Νθείινπκε λα ηελ θάλνπκε.  

 Δπίζεο έλα άιιν ζέκα πνπ ήζεια λα αλαθέξσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ ζίμνπκε άιια ζέκαηα θ.Γηακαξέιν. Δρνπκε ππεξβεί, 

είκαζηε ζηηο αλαθνηλσζεηο .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαιψο, σξαία, εληάμεη. Δπραξηζηψ πνιχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε γηα ηελ ελεκέξσζε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λνκίδσ φηη πξέπεη γηα ην Ακθηαξάεην λα θάλνπκε απηή ηελ 

εθδήισζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσζδήπνηε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, γηα λα κελ αλνίμνπκε .. Πε έλα ιεπηφ αλ ζέιεηε, 

λα ην θιείζνπκε. Δηζη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ θ.Αληηδήκαξρε, απηφ ην ράξηε ηνλ νπνίν αλεδεημα.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπεηδή εγψ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία  .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, γηα λα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπεηδή ν θ.Ιίηζαο θαη ν θ.Ονχζζεο κπαίλνπλ ζπλέρεηα ζηε 

δηαδηθαζία ζηηο αλαθνηλσζεηο, δελ ππάξρεη νχηε ζπδήηεζε, νχηε απάληεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν μέξσ, ην μέξσ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπεηδή ζα γίλσ θαη εγψ ηππηθφο πιένλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απιψο είρα ζθεθηεί λα δεηήζσ απφ ηνλ θ.Ονχζζε.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη Ξξφεδξε κνπ, κε ζπγρσξείο. Θα γίλσ ηππηθφο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε ζεο λα ζνπ απαληήζσ Βαγγέιε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ρξεηάδνκαη απάληεζε, αλαθνίλσζε έθαλα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε ζεο λα ζνπ απαληήζσ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ έθαλα εξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ έθαλα θακία εξψηεζε θ.Ονχζζε.  
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ΟΝΠΠΖΠ: Ακα δε ζεο λα ζνπ απαληήζσ .. Δγψ δελ έρσ πξφβιεκα ην λα κελ 

απαληήζσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δελ έθαλα θακία εξψηεζε εγψ. Δγψ κηα δηαπίζησζε έθαλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν γλσξηδσ απηφ πνπ ιέηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ έθαλα θακία εξσηεζε, έθαλα απιά δηαπίζησζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζζεια .. Ζζεια λα πξνηείλσ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δελ έθαλα θακία εξψηεζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία. Λα πσ ην εμήο, λα πσ ην εμήο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη, εγψ δε ζέισ απάληεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ γηαηη αθνξά θαη κέλα. Θχξηε Ζιηάζθν .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ζέισ θακία απάληεζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: 20 δεπηεξφιεπηα κφλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ην γλσξίδσ απηφ πνπ ιέηε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γειαδή ην είπαηε απηφ γηα λα δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ονχζζεο λα είζηε ζίγνπξνο ζα ην έθαλε κέζα ζηα ζέκαηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε ζπγρσξείο, επεηδή ν θ.Ονχζζεο κπαίλεη ζπρλά ζηε δηαδηθαζία, 

είκαη ππνρξεσκελνο λα αξρίδσ λα κπαίλσ θαη εγψ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ θ.Ζιηάζθν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, δε ζα επαλαιεθζεί. Ρν ζεκεηψλσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ράξηε απηφ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα κε γίλεηαη θαζφινπ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ράηε απηφ θ.Ζιηάζθν δελ ην έθεξα απφ ην ζπίηη κνπ. Κνπ ηνλ 

δψζαηε εζείο. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζαο απάληεζα, ζαο απάληεζα θαη ηφηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη μαλαεηπσζεί. Ρψξα, είλαη μεθάζαξν ην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε κ' αθήλεηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Παο απάληεζα θαη ηφηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δζθεκκέλα δε κ' αθήλεηε λα απαληήζσ; Δζθεκκέλα; Δζθεκκέλα; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Παο απάληεζα θαη ηφηε .. Κα ηη κνπ ιέηε ηνλ πήξα απφ ην 

θάθειν; 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφλ ηνλ ράξηε κνπ ηνλ δψζαηε εζείο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βεβαίσο, κνπ ηνλ δεηήζαηε θαη ζαο ηνλ έδσζα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κπξάβν. Δγψ .. Π' επραξηζηψ πνιπ πνπ κνπ ηνλ έδσζεο, αιιά απφ 

εθεί θαη πέξα αλ ν ράξηεο ν ζπγθεθξηκέλνο δελ είλαη έγθξηηνο, απηφ είλαη ιαζνο 

δηθφ ζαο.  

(ηαπηφρξνλε δηαινγηθή ζπδήηεζε) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, έληαμεη θ.Ονχζζε. Δθιεηζε ην ζέκα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη ιάζνο δηθν ζαο. Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ κπνξψ λα έρσ φ,ηη ζέισ καδί κνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ιάζνο είλαη δηθν ζνπ φκσο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Παο είπα φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη μεθάζαξν. Γε ρξεηάδεηαη ηψξα, δε 

βνεζάεη απηφ ζηε δηαδηθαζία ζε ηίπνηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ν αξρεγφο ζαο έρεη πάξεη φιν ην θάθειν απφ ηνλ Ηνχλην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αθήζηε.. Απηή ηελ πεπαηεκέλε κπνξείηε λα ηελ αθήζεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα θνθνξνκαρία ηψξα πνπ δε βνεζάεη ζε ηίπνηα. 
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(ηαπηφρξνλε δηαινγηθή ζπδήηεζε) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη ζέισ λα ελεκεξψλνκαη απφ ηνλ 

θ.Αληηδήκαξρν; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ έρεηε αξρεγφ; Γελ έρεηε αξρεγφ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ παξάηαμε ζαο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν .. Αθήζηε θ.Ιίηζα, αθήζηε θ.Ιίηζα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δίκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ έρσ δηαπξάμεη ην ιάζνο, δηθφ κνπ είλαη ην ιάζνο. Γηθφ κνπ 

είλαη ην ιάζνο. Ινηπφλ θ.Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, γηα φλνκα ηνπ Θενχ. Θχξηνη ζπλάδειθνη, 

θχξηνη ζπλάδειθνη, καο παξαθνινπζεί θαη θφζκνο. Θχξηε Ονχζζε ηψξα.. Γε καο 

έρεη ζπλεζίζεη έηζη. Δληάμεη. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ην πξψην εξψηεκα ζαο ήηαλε γηα ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ηηο παξεκβάζεηο ζαο ζ' απηή. Λα είζηε 

ζίγνπξνο παξφιν ηνλ ηξνπν ζαο, ζαο έρσ δψζεη λα κηιήζεηε πάληα, φιεο ηηο 

θνξέο. Θαη ζα ζαο δίλσ ην ιφγν φηαλ δεηάηε ην ιφγν εππξεπψο θαη κε 

επγέλεηα, γηαηί ζαλ φξγαλν έηζη πξέπεη λα ηνλ δεηήζεηε εθφζνλ δελ είζηε 

κέινο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Παο ην έρσ ηνλίζεη. Γε ζαο έρσ ζηεξήζεη 

πνηέ ην ιφγν, αιιά παξεκβάζεηο πνπ ζπκίδνπλ παιηέο λννηξνπίεο πξέπεη λα 

αιιάμνπλε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ξξέπεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ έρεηε 

κάζεη, αλ είλαη απηφο πνπ δέρνκαη εγψ απφ ζαο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζαο 

δηαβεβαηψ πξέπεη λα θάλεηε κεγάιε απηνθξηηηθή γηα λα αιιάμεηε θαη ζεζκηθά 
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αιιά θαη πνιηηηθά. Γεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηηο 2.755 επξψ ζηνλ Υξσπφ γηα 

θαζαξηζκφ ηνπ γεπέδνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ζ ιέμε ην ιέεη, θαη 

πεξηβάιινληνο ρσξνπ. Ξξάγκαηη ήηαλε δχν κέξεο, δχν κεξνθάκαηα ζην 

γήπεδν, αιια ν θ.Καθξπγηάλλεο, ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ δήηεζε λα βάινπκε 

παξαπάλσ γηα λα θάλεη θάπνηεο δηαλνίμεηο δξφκσλ πην πέξα θαη γίλαλε δηαλνίμεηο 

δξφκσλ. Απφ ηνλ θ.Καθξπγηάλλε θαη δεηήζεθε. Κηιάκε γηα 7 κεξνθάκαηα φια, 

γθξετηεξ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην εξγν; Γξάθεη, ην έξγν .. Λαη, βεβαίσο. Λα πάεη λα ζαο 

δείμεη ν θ.Καθξπγηάλλεο δξφκνπο πνπ θαζάξηζε θαη δηάλνημε ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ρσξνπ. Απηά έρσ λα ζαο απαληήζσ. Δηζη είλαη ηα πξάγκαηα. Κπνξείηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Νρη, φρη θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν έξγν είρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. Κα ησξα .. Θα ην εμεηάζεηε, ζα ην εμεηάζεηε, ζα 

επαλέιζεηε. Ρψξα δελ είλαη πξάγκαηα απηά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ζέιεηε εκεξνκελίεο ηψξα ην θάζε κεξνθακαην δελ κπνξψ λα 

ζαο ην δψζσ ηψξα εγψ. Γελ ην έρσ έηνηκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε θχγακε απφ εδψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέσ φκσο φηη πνπ γίλαλε ηα κεξνθακαηα, ηα 7 κεξνθάκαηα. 

Γίλαλε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Ιίηζα. Απηήλ ηελ απάληεζε δίλεη ν Γήκαξρνο. Θα 

επαλέιζεηε αλ δελ είζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο. Ρη λα θάλνπκε ηψξα; Ππλερίζηε 

θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζνλ αθνξά γηα ην ζέκα ηνπ Πηαζκνχ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ γηλφληνπζαλ, ζπγλψκε θ.Γήκαξρε, απηέο νη δηαθνπέο ζε ζαο, 

θαη κε ην δίθην ζαο, ζα ήζαζηε αγαλαθηηζκέλνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφεδξε, ζε παξαθαιψ πνιχ. Νζνλ αθνξά ην Πηαζκφ 

Κεηαθφξησζεο, επεηδή ην ζεσξψ θνξπθαίν δήηεκα θαη επεηδή αζρνινχκαη ν 

ίδηνο φπσο έρσ δειψζεη θαη ην παίξλσ θαη πξνζσπηθά ηελ επζχλε γηα ην ζέκα 

απηφ θαη κφλν πξνζσπηθά, γηα ηνλ ρψξν απηφ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πνξεία 

ηνπ Πηαζκνχ Κεηαθφξησζεο, ζαο ιέγσ φηη ζα ην θέξσ ζέκα θαη ζα έρνπκε 

ζπδήηεζε πνιχ αλαιπηηθή. Ρψξα ελνίθην, αγνξά, φια απηά ζα ζπδεηεζνχλ, 

έρνπλ ζπδεηεζεί ήδε, αιιά ζαο ιέγσ φηη ζα έξζεη θαη ζέκα Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Γηα λα πξνρσξάκε. Ζ εθεδξεία, ηνπ θ.Νηθνλφκνπ, δε ζπδεηάκε γηα 

εθεδξεία, δεηάκε 110 άηνκα, λα ππάξμνπκε. Ξξηλ, εδψ, ζην δηάιεηκκα 

παξαθαινχζα ηνλ θ.Ξαπαθσλζηαληηλνπ λα έξζεη δχν κέξεο αθφκε απφ ηνλ 

Απιψλα θάησ λα βνεζήζεη, γηαηί ραλφκαζηε. Απηφ έιεηπε λα καο παξνπλε θαη 

ππαιιήινπο. 110 δεηάκε ζηνλ νξγαληζκφ αθφκε. Σαλφκαζηε, ην κεγάιν καο 

πξφβιεκα. Ρν κεγαιχηεξν πξφβιεκα. Λα καο πάξνπλε θαη απφ εθεδξείεο .. 

Γελ ην ζπδεηάκε, δελ ην ζπδεηάκε εκείο γηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Οε παηδηά κπνξψ λα αιιαμσ ην λφκν; Ακα κνπ ιέεη λφκν ην 

ΦΞΑ, επηβάιιεηαη λφκν, ζα κπνξνχζακε λα κελ ην θέξνπκε θαλ, λα κελ ην δσ 

θαζφινπ, ζα είκαη .. Λφκνο ηνπ Θξάηνπο. Λα αιιάμσ ην λφκν; ∞ λα θσλάμσ 

ηελ ηξφηθα λα έξζεη λα κε ξσηάεη πξψηα εκελα ηη λφκν ζα βγάιεη ε θπβέξλεζε 

θαη κεηά λα ην εθαξκφδνπκε; Γε γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Νη λφκνη ηνπ 

Διιεληθνχ θξάηνπο .. Ρν θξάηνο αθφκε πθίζηαηαη. Αξα ηνπο λφκνπο πξέπεη λα 

ηνπο εθαξκφδνπκε. Δίκαζηε Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Δίκαζηε 

ζεζκφο. Κεηά ην θξάηνο είκαζηε εκείο. Ππλερεηα ηνπ θξάηνπο. Γελ κπνξνχκε 

εκείο λα κελ εθαξκφδνπκε ην λφκν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθσλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη λα αληηδξάζνπκε, λα δηακαξηπξεζνχκε. Δ βέβαηα, απηφ δελ 

ην ζπδεηάκε. Δγψ αγαλαθηηζκέλνο ην είπα ζηελ θα Πηεξγίνπ γηα ην 13% ΦΞΑ 

πνπ ηελ είδα ζηελ εθνξία. Ρν ζπδεηάο; Ρη λα πξσηναληηδξάζεηο ηψξα; Ρη λα 

αληηδξάζεηο ηψξα; Πε ηη λα πξσηναληηδξάζεηο;  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν αλαδξνκηθά λα καο πείηε θ.Γήκαξρε, ην αλδξνκηθά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεξηκέλνπκε, αθφκε δελ κπνξνχκε θαλ λα ην εθαξκφζνπκε θα 

Πηεξγίνπ. Π' απηφ έρεηε δίθην ζην εξψηεκα ζαο. Ξεξηκέλνπκε δηεπθξηληζηηθή 

εγθχθιην, σο ζπλήζσο, γηα λα καο πεη ηη, πσο θαη γηαηί, πξνεγνχκελα αλ 

αλαδξνκηθά ηζρχνπλε. Γελ ην μέξεη θαλείο. Νχηε κπνξνπκε λα κπνχκε ζηε 

δηαδηθαζία λα ην θάλνπκε, λα ην .. Πήκεξα είρακε ηελ θνπβέληα κε ηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία λα ην βάινπκε, γηαηί ζέιεη δηεπθξηλίζεηο. Γηα ην ζέκα ηεο 

Θειίδνπ, ηνπ θ.Ρζάθσλα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη γηα ηνλ Αζσπφ δελ απαληήζαηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην δειηίνπ ηχπνπ. Θχκηζε κνπ. Α, 6 ζηνπο 7; Γελ .. 

Γπζηπρψο, δπζηπρψο θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, δε ζέιεηε απάληεζε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπζηπρψο θακηά θνξά θηαίκε θαη εκείο νη ίδηνη νη Διιελεο, 

πηζηεχσ, πνπ επηθξαηεί γξαθεηνθξαηία. Θα έπξεπε λα θξαηάσ πξαθηηθά. Δθεί 

πήγακε λα ελεκεξσζνχκε, αιιά ζαο ιέσ, ε άπνςε γεληθφηεξα ήηαλε, θακία 

ηδηαίηεξε .. Γε ζέισ λα κπσ, γηαηί επεηδή δελ κπήθακε ζηελ ςεθνθνξία λα 

είλαη ηειεησηηθή ε απφθαζε ησλ 6 πνπ είπα εγψ, είρα ηελ αίζζεζε φηη 

ηνπνζεηεζήθαλε κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξνπν. Αθνχζηε λα δείηε, αθνχζηε 

λα δείηε. Δίρακε κηα ελεκεξσζε, ζην ηέινο κάιηζηα, αθνχ ξψηεζα γηα ην 

ρσξν, θηάλσ ζηνλ θ.Ιίηζα θαη κφλνο πνπ επίζεκα αληέδξαζε λα ξσηήζσ 

πξψηα θαη κεηά λα απαληήζσ, ήηαλ ν θ.Ιίηζαο. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρνπκε άιιε πξφηαζε θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ κε δηαθφπηεηε ζαο παξαθαιψ. Ρν είπαηε απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάιη φκσο, πάιη φκσο δελ έρεη ζεκαζία ε άιιε πξφηαζε. Ν 

ρψξνο εθεί επηιέρηεθε θαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ζαο γηα λα καδεπηνχλε φια, φρη 

ηνπ Γεκνπ Υξσπίσλ θαη Καξθνπνχινπ, φινπ ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ ζηε ζέζε 

απηή θαη κεηά λα θχγνπλε. Γειαδή πάιη ζαλ ρψξν ελαπφζεζεο επηιέρηεθε ην 

θνκκάηη απηφ. Γειαδή, ζαλ ρψξν απφ ηελ ΔΓΑΞ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιέθθα, παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παλ ρψξν, θεληξηθφ ζεκείν, απφ εθεί επηιέρηεθε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ παξεκβαίλεηε, ζαο παξαθαιψ. Γελ πξνβιέπεηαη. Θχξηε 

Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ. Αθνχ έρνπλ θαηαγξαθεί νη απφςεηο ζαο. Θα ηηο 

επαλαιάβεηε πάιη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σψξνο ελαπφζεζεο γηα λα θχγνπλε απφ εθεί λα πάλε ζηελ 

Τπηηάιεηα. Ινηπφλ, ηέινο πάλησλ. Θαη απηφο ν ρψξνο δελ αληέδξαζε ν 

εθπξφζσπνο ζαο. Γελ είπε φρη. Δίπε λαη ζ' απηφλ ην ρψξν πξέπεη λα γίλνπλ ηα 

πξάγκαηα εθεί πεξα. Ρέινο πάλησλ, ηέινο πάλησλ, έρεηε δηθαίσκα λα 

δηαθσλήζεηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θαηά ην δνθνχλ ηα ιεο, φπσο ζεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ πνπ θάλεηο είλαη πνιηηηθή απξέπεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε φρη ηέηνηνη ραξαθηεξηζκνί. Γελ επηηξέπεηαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαζφινπ. Δίκαη πνιχ επγεληθφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ επηηξέπεηαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε κνπ είλαη πνιηηηθή απξέπεηα.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Σαζηψηε. Θχξηε Σαζηψηε, κε δηαθφπηεηε, ζαο 

παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ εξρφκαζηε .. Δίλαη ζεκαληηθφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Θάλαηε ηελ αλαθνίλσζε ζαο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν εθπξφζσπνο ζαο, ν εθπξφζσπνο ζαο .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνηνο; Ξνηνο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ν εθπξφζσπνο ζαο .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνηνο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν ρεκηθφο, ν θ.Ξαληέινγινπ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη ηνπνζέηεζε έθαλε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Απφ ηερληθήο άπνςεο νπνηδήπνηε κέξνο θαη ην 

πξνεγνχκελν θαη απηφ είπε θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε κειέηε ηερληθά ην ίδην 

κεηαθξάδακε, .. πνιηηηθή απφθαζε θαη θνηλσληθή απνδνρή θαη εθεί 

απνθαζίδνπκε εδσ πεξα Γήκαξρε. Γελ μέξσ πσο ην κεηαθξάδεηο εζχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα απηφ ηψξα.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δζχ πσο ηα κεηαθξάδεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Σαζηψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ.Ξαληέινγινπ είπε φηη είλαη ηδαληθφηαην ζεκείν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δζχ πσο ηα κεηαθξάδεηο Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ηδαληθφηαην ζεκείν. Σεκηθφο επί ρξφληα. Ιέεη είλαη .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα θάζε κειεηεηή θαη θάζε ηερληθφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ηη είλαη απηά ηψξα;  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Φέξαηε επηζηήκνλα θαη κηινχζε απηφο αληί γηα ζαο θαη είπε 

ηδαληθφηαην ζεκείν. Αλ απηφ δε ζεκαίλεη απνδνρή, εγψ είκαη, εγψ είκαη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία θ.Σαζηψηε, αιιά ζαο παξαθαιψ κελ παξεκβαίλεηε ζηε 

δηάξθεηα ησλ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ ερσ θάλεη έλα αίηεκα θ.Ξξφεδξε, λα αθπξσζεί απηφ ην 

δειηίν ηχπνπ. Δίλαη παζηθαλψο θαη θαηαθαλψο άθπξνλ δειηίν ηχπνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηαπηζηψλσ θαη άιινη αξρεγνί παξαηάμεσλ δελ έρνπλε 

ζπκθσλήζεη, άξα δελ κπνξεί λα είλαη απηφ. Ξξέπεη λα βγάιεηε θαηλνχξγην 

δειηίν ηχπνπ θ.Γήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Νηθνλφκνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πξέπεη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δ ζα πξέπεη. Ξσο ζα θάλνπκε ηψξα;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πξέπεη .. Ρν Διιεληθφ θξάηνο έρεη .. απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη αζθάιεηαο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, αθήζηε ηελ γξαθεηνθξαηία. Δίλαη θαη πνιηηηθφ ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έπξεπε επνκέλσο λα έρσ γξακκαηείο, λα έρσ καγλεηφθσλα, 

λα ερσ ρίιηα δχν πξάγκαηα, γηα λα πξνρσξήζνπκε θάηη ζ' απηφλ ηνλ ηφπν. 

Δληάμεη, δίθην έρεηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δηλαη πνιηηηθφ ζέκα θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γίθην έρεηε.  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα βγάιεηε ηελ παξάγξαθν απηή. Λα δψζεηε έλα δειηίν 

ηχπνπ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο είπα φκσο. Γελ βγήθε ηπραία. Γελ ηξειάζεθα. Γελ βγήθε 

ηπραία. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θάλαηε εξκελεία. Δγψ εληάμεη, δελ είπα φηη είλαη θαθφπηζηε ε 

εξκελεία ζαο, αιια φκσο γηα λα απνδνζεί ε πξαγκαηηθφηεηα ζηα δειηία, 

αιιάρηε ην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ θα Θειίδνπ. Ξνηνο ην είπε απηφ; Ν θ.Ρζάθσλαο, λαη. 

Θχξηε Ρζάθσλα αλαγθάζηεθα θαη πήγα θαη γλψξηζα ηελ Δπίηξνπν, δχν θνξέο. 

Δίλαη κηα εμαίξεηε θπξία. Θα πξέπεη λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα .. κηα άιθα 

δηαδηθαζία ηέινο πάλησλ θαη λα καο επηηξέςεη λα πιεξψλνληαη νη άλζξσπνη ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ. Ζηαλε κηα απφθαζε ηεο ηακείαο, απ' φηη μέξεηε, φηη δελ 

πιεξψλσ εάλ δελ έρσ ηελ έγθξηζε ησλ ρξεκάησλ θαη ηελ ςήθηζε. Απηφ καο 

ππνζρέζεθε ε Δπίηξνπνο φηη ζα δψζσ εληνιή εγψ λα πιεξψλεη θαη ε 

Δπίηξνπνο ζα αλαζηείιεη .. ζα δψζεη εληνιή ζηελ ηακεία λα πιεξψλεη. Δληάμεη; 

Θαη θαλνλίζηεθε ζε πξνζσπηθή βάζε απφ κέλα κε ηελ Δπίηξνπή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζηαλε πξφβιεκα. Ξξέπεη λα γίλεη κηα δηαδηθαζία γηα λα κπνξεί λα 

.. Ρεο νπνηαο ήηαλε παξάιεηςε, θαζαξή παξάιεηςε. Γελ ην ζπδεηάκε φηη ζα 

έπξεπε νη άλζξσπνη ζε θακία πεξίπησζε λα κείλνπλ απιήξσηνη. Αζρεηα αλ ε 

θα Θειίδνπ ην πθάθη ηεο έιεγε άιια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην Πηαζκφ Κεηαθφξησζεο θ.Σαζηψηε θαη εγψ .. ηα είπακε, 

ζα ηα πνχκε αλαιπηηθά. Δρσ άπνςε. Γηα ηνπο πνιπηέθλνπο ζην επφκελν θηφιαο 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πηζαλφηαηα λα πξνιάβνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηακαξηχξεηαη ν θ.Ρζάθσλαο. Κηα εξψηεζε ιέεη αθφκα.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηηο ηζάπεο; Ακα ηε βξίζθακε ζα ην ιεγακε. Ακα ηε βξίζθακε 

θαη ηε δεχηεξε ζα ην ιέγακε. Δίλαη .. Δγηλε κηα ΔΓΔ. Δια λα ζνπ πσ, έια λα 

ζηελ πσ. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γηα ηελ ΔΓΔ θ.Γήκαξρε. Νρη αλ βξέζεθε ή φρη. Γηα ηελ ΔΓΔ. Ρν 

απνηέιεζκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν απνηέιεζκα ζα ζαο ην αλαθέξσ. Γελ εβξέζε ππεχζπλνο. Παο 

είπα. Ακα ζέιεηε ηε δηαδηαθζία, ειάηε απφ εθεί λα ζαο ηελ πσ. Ρη καο είπαλε νη 

ππάιιεινη θαη ηη καο είπαλε νη ππεχζπλνη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρη λα κνπ πείηε; Δδψ ζην Πψκα. Δδψ ζην Πψκα Γήκαξρε. Ρη δελ 

ππάξρεη ππεχζπλνο. Αξα ν ππεχζπλνο πνπ πάεη; Πηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο 

δελ είλαη; Πε ζαο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζηε θέξσ λα ζηε δηαβάζσ ζην Πψκα ηελ άιιε θνξά ηφηε. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρη είλαη; Μέπιπκα ήηαλε δειαδή; Θάλακε κπνπγάδα θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ρζάθσλα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη ΔΓΔ λα γίλεη. Ιεο θαη .. Σζεο θιέςαλε θαη άιινπο εθεί. ΔΓΔ ζα 

θαλνπκε ηψξα; Θάλακε κηα ΔΓΔ, αιιά ζαο δηαβεβαηψ φηη ήηαλε θινπή. Ρη λα 

θάλνπκε ηψξα;  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρη είλαη ε ΔΓΔ θ.Γήκαξρε; Νξθνο είλαη ε ΔΓΔ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Ρα ηέιε πνιπηέθλσλ λα είζηε ζίγνπξνο φηη φηαλ θέξνπκε 

ην επφκελν ζέκα ζα κπνχλε ζέκα. Ζ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ .. Ρν ΦΞΑ είπακε θα 

Πηεξγίνπ. Ρν ΦΞΑ δελ κπνξνχκε. Ακα είλαη λφκνο, φηαλ είλαη λφκνο δε καο 

ξσηάεη θαλείο. Δίλαη ππνρξεσκέλνο νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ λα εθαξκφζνπλε 

απηφ πνπ .. Ρν αλαδξνκηθφ δελ έρεη έξζεη ε εγθχθιηνο. Ζ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ 

ΠΙΙΝΓΥΛ είλαη γηα ην .. Α κνπ είπαηε γηα ηνλ Αζσπφ. Ζ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ 
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ΠΙΙΝΓΥΛ ζθνπεχεη λα θάλεη κηα εθδήισζε δηακαξηπξίαο γηα ηνλ Αζσπφ. 

Δρνπκε κηιήζεη, ζα ζπκκεηέρνπκε εκείο ζηελ εθδήισζε απηή αιιά .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα πάξνπκε απφθαζε φηη ζα ζπκκεηέρνπκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά ε ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΠΙΙΝΓΥΛ κε έρεη ζηελνρσξήζεη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ αθνξά φκσο ηελ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ απηφ ην ζέκα. Δίλαη ηεο 

πεξηνρήο καο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη έρεη ζηελνρσξήζεη θαη ην Γήκν καο. Γελ ελλνείηαη 42 

Πχιινγνη λα έρνπλε παξνπζία ζηνλ θαζαξηζκφ αθηψλ νη νπνηνη ήηαλ νη 

πξσηεξγάηεο θαη καο θαιέζαλε ζαλ Γήκν, δειαδή δηνξγαλσηήο ε 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ γηα θαζαξηζκφ αθηψλ θαη ήξζαλε 5 άηνκα θαη πήγακε 200 απφ 

ην Γήκν θαη γίλακε 205. 200 ήηαλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αο κάζνπκε λα αθνχκε 

ιηγάθη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 200 άηνκα ήηαλε. Ξαηδηά, .. ζηνλ θαζαξηζκφ απηφλ. Πηα δηφδηα 

ην θάλεη ν Γήκνο. Θαιψ πξνζσπηθά εγψ ηελ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ κε ηειεθσληθή κνπ 

επηθνηλσλία θαη έρνπκε 11:30 ε ψξα ζπγθέληξσζε ζηα δηφδηα θαη ε 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΠΙΙΝΓΥΛ ΥΟΥΞΝ ζηηο 13:10 έξρνληαη 3 άηνκα απφ ηελ 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ. Κε ηέηνηα ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ, ε εηθφλα πνπ έρεη, θαληάδνκαη φηη 

δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη θάηη δπλαηά, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε φια ηα 

δηθαηα αηηήκαηα ησλ αλζξψπσλ, πνπ ηελ αθνξνχλ θαη ηα κέιε ησλ Ππιινγσλ 

ηνπ, γηαηί ηα δηφδηα είλαη θπξίσο, αθνξά πεξηζζφηεξν αλζξψπνπο πνπ έζησ θαη 

Παββαηνθχξηαθν πεγαηλνέξρνληαη ζηελ Αζήλα θαη ζα έπξεπε λα είλαη παξνχζα 

ή θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ. Λα κελ πεηάκε .. φηη θάλνπκε εκείο λα 

γξάςνπλ νη εθεκεξίδεο, φηη .. θαη απφ πηζσ λα κελ θάλνπκε θακηα 

θηλεηνπνίεζε, λα θηλείηαη κφλν ν Γήκνο. Θέινπκε ηε βνήζεηα ηεο 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ. Δκείο ζα είκαζηε θνληά ηεο. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Θπξηε Γήκαξρε, ζπγλψκε. Ζ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ηφζα ρξφληα έρνπκε 

ζεθψζεη φιν ην βαξνο ηνπ αγψλα γηα ηα δηφδηα καδί κε ηελ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ε 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή θαηνηθσλ θαη θνξέσλ ηεο Αηηηθήο. Γελ κπνξείηε λα 

βγάιεηε γηα κηα ζπγθέληξσζε φηη δε ζπκκεηείραλ, φηη δε ζπκκεηέρνπλ ζην 

θηλεκα. Θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, φ,ηη θαη λα ζπκβαίλεη κεκνλνκέλα δελ  

κπνξνχκε κηα δξάζε πνπ έρεη ζρεζε κε ηνλ Αζσπφ λα ηε δνχκε ηφζν ζηελά, 

κνπ είπεο, ζνπ είπα, ηνπ είπεο ε ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα είκαη καδί είπα ζηελ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξξέπεη λα παξνπκε απφθαζε ζηηο 23 λα πάκε φινη καδί. Γε 

ζεκαίλεη φηη δελ ηα έρσ θαιά κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιινλ, εκείο ζα θξαηάκε 

απνζηάζεηο. Ρν Ππκβνχιην πξέπεη λα ζπκκεηέρεη λα θάλνπκε κηα γεξή 

θηλεηνπνηεζε φινη νη θνξείο θαη φρη κφλν ε ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ, αιια θαη νη 

Πχιινγνη Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ θαη φινη, ηα ζρνιεία φινη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Πηεξγίνπ, εληάμεη, κελ ηα επαλαιακβάλνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο είπα φηη απηφ πνπ ιέηε ην θάλακε πξάμε εκείο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ Δπηηξνπή .. Ρψξα ζαο κηιάσ, ηη θάλακε εδψ κηιάκε, ηψξα γηα 

κειινληηθή .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα, πξηλ 10 κεξεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία. Λα παξνπκε ινηπνλ απφθαζε, ε πξφηαζε κνπ είλαη λα 

πάξνπκε απφθαζε λα θάλνπκε κηα θηλεηνπνίεζε φινη νη θνξείο καδί ζηηο 23 

ηνπ κήλα. Απηή είλαη ε πξφηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλν. Γηα ηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ 

θ.Ονχζζε, πνιχ θαιφ ην αίηεκα ζαο, είλαη ην .. ήηαλε ην πξφβιεκα κνπ πσο ζα 

θαηαθέξνπκε λα αλνημνπκε ηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ ζην Ππθάκηλν γηα λα 
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απνθεληξψζνπκε ιίγν απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ έρνπκε εδψ θαη γεληθφηεξα γηα 

ην Ππθάκηλν. Δίλαη κηα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία είλαη δχζθνιε θαη 

πξνζπαζνχκε λα ην θαηαθέξνπκε; Ρη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηά ηνπο εηδηθνχο δελ ππήξρε .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Αδεηα ιεηηνπξγίαο ζέιεη θ.Γήκαξρε. Θέιεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

Λα απαληήζσ ιηγάθη ζ' απηφ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πάξεηο άδεηα ιεηηνπξγίαο κε κηα γξαθεηνθξαηία απίζηεπηε.. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: πάξρεη κηα εγθχθιηνο πνπ ιέεη φηη πιένλ απηέο νη 

αδεηνδνηήζεηο ζα γίλνληαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ. Δίλαη κηα 

εγθχθιηνο αθφκα, ην έρνπκε πξνρσξήζεη αξθεηά, απιά είλαη θάπνηα ραξηηά πνπ 

ιείπνπλε γηα λα μεθηλήζεη θαη λα γίλεη ε αδεηνδφηεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δκείο έρνπκε πξνβιέςεη ζηνλ .. θαη ηηο ζέζεηο, είκαζηε 

έηνηκνη. Πε πεξίπησζε πνπ βγεη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο βεβαίσο θαη ζα μεθηλήζεη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα ππάξρεη θαη πξφβιεκα κε ην πξνζσπηθφ βξε Αιέθα. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρν πξνζσπηθφ έρνπκε πξνβιέςεη ζηνλ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη αιιά απηφ κέρξη λα πξνζιεθζεί, απηφ ιέσ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, εληάμεη, λαη, ζα δνχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ιφγν έρεη ν θ.Γήκαξρνο. Θιείζηε ην. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κηζφ ιεπηφ. Λαη, ζέισ λα πξνζζέζσ θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ είλαη θάηη ελεκεξσηηθφ, λα ην πείηε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη ζέισ γηα ηνλ θ.Εαραξία. Γελ μέξσ αλ είλαη ελήκεξνο ν 

θ.Γήκαξρνο ή αιιηψο λα απαληήζσ εγψ, γηα ην ιεσθνξείν.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Αλ δελ θαιπθζεί ν θ.Εαραξίαο. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, λαη, ζα ην πεη ν θχξηνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγνη θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ. Ππλερίζηε 

θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα θ.Γέδε εθεί έρσ πξνβιεκαηηζηεί θαη 

εγψ, αιιά ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα .. Δρσ πξνβιεκαηηζηεί θαη εγψ ζ' απηφ ην 

ζέκα πνπ ιέηε, αιιά ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα, πνπ νπζηαζηηθά γλσκνδνηνχλ ηα 

Ρνπηθά Ππκβνχιηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έξρνληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

απηφλνκα ζηελ πνξεία ηα πεξηζζφηεξα. Νζνλ αθνξά γηα ην ζήκα .. Νκσο 

νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά νπνηαδήπνηε Ρνπηθή Θνηλφηεηα, λα ην πξνσζεί θαη λα 

έξρεηαη λα ην ζπδεηάκε θαη λα παίξλεη απαληήζεηο απφ ηηο πεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ άκεζα αλ ρξεηάδεηαη θάηη. Ρακπέιεο θαη ην ζήκα. Ζδε έρεη .. Μεθηλάεη, 

ζήκεξα ξψηεζα ηελ Ρερληθή πεξεζία ηη γίλαλ απηέο νη ηακπέιεο απφ ην 

Γεθέκβξην ηνλ πεξαζκέλν ηηο ιέκε, θαη μεθηλάεη λα κπνχλε νη ηακπέιεο, πνπ 

πηζηεχσ εθεί λα κπνξέζνπκε λα βάινπκε ην ζήκα ην Υξσπνχ λα μεθηλήζεη ε 

αλάδεημε ηνπ επίζεκα ζηελ πεξηνρή καο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπκε θαλέλα ιφγν. Θα ην πξνσζήζνπκε ην ζέκα. Ιφγσ 

θφξηνπ εξγαζίαο πηζαλφλ δελ έρεη γίλεη. Θχξηε Εαραξία κνπ θέξαλε εδψ ην 

αζθαιηζηήξην ηνπ ιεσθνξείνπ, πνπ είλαη αζθαιηζκέλν απφ ηηο 6.8.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 6.8.2011 ζηελ ΓΟΝΓΔΗΝ. Δληάμεη; Γηα ην ζέκα θα Βαξλάβα γηα 

ηα Ξεγαδάθηα, πνπ είλαη πεξηνρή κνπ, πνπ γλσξίδσ φιν ηνλ θφζκν ρξφληα θαη 

κνπ ην θέξλεηε ζπλέρεηα ην ζέκα. Κ' αθνχηε θα Βαξλάβα; Κ' αθνχηε; 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δίλαη θαη δηθή καο πεξηνρή. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α κέλεηο θαη εζχ ζην εμνρηθφ, λαη, γη' απηφ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δληάμεη. Νινη ελδηαθεξφκαζηε γηα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ζσζηφ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δμάιινπ φινο ν Γήκνο, φινο ν Γήκνο απνηειεί ηψξα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνπήθαλε θάπνηα δέλδξα .. Λαη. Θνπήθαλε θάπνηα δέλδξα, ηα 

νπνία εκείο δελ είδακε πφηε θνπήθαλε. Ρν '10 απ' φηη άθνπζα θνπήθαλε. Γελ 

είδακε πνηνο ην έθνςε. Ξνπ λα ξίμσ επζχλεο δειαδή; Θφςαλε θάπνηα 

δελδξάθηα. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ αθνξά ηε Γεκνηηθή Αξρή. Γεχηεξνλ .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γε δεηάκε .. Γε δεηάκε. Απνθαηάζηαζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απνθαηάζηαζε. Παο έρσ απαληήζεη. Δρσ δψζεη εληνιή ζηελ 

Ρελρηθή πεξεζία λα κπνξέζεη λα καο θάλεη κηα κειέηε κεγάιε αλάπιαζε ηνπ 

ρψξνπ απηνχ, ηεο πνιχ σξαίαο δεχηεξεο θαηά ζεηξά νκνξθηάο παξαιία ζην 

Γήκν καο, πνπ εηλαη ηα Ξεγαδάθηα. Αλάπιαζε γεληθφηεξε ζα γίλεη. 

Ξεδνδξφκεζε, πνδειαηφδξνκνο θιπ., πάξθηλγθ. Ξξνζπαζψ βέβαηα λα ην 

εληάμνπκε ζην ΔΠΞΑ. Ζ κειέηε φπνπ λα είλαη ηειεηψλεη, κνπ ιέεη ε Ρερληθή 

πεξεζία, γηα λα κπνχκε ζε κηα αλάπιαζε ηνπ ρσξνπ απηνχ. Δρσ θαη εγψ κηα 

αλαθνίλσζε δπζηπρψο λα θάλσ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Βξνχβαο δελ μέξσ ηη ζα έιεγε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο έδσζε απάληεζε ν θ.Γήκαξρνο. Παο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πήκεξα, ζήκεξα .. Ν θ.Ονχζζεο δελ είλαη εδψ; Αθνξά ηνλ 

θ.Ονχζζε απηφ. Ξηζαλψο λα ζέιεη λα ην αθνχζεη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απ' φηη γλσξίδεηε, είρακε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ε Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, βγάιεη κηα πξνθήξπμε γηα θαζαξηζκφ θαη 

απνςίισζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ην είρα δειψζεη πάξα πνιιέο θνξέο εδψ. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

48 

Γηάθνξα κεγάια, δηάθνξα κεγάια κέξε ηνπ Γεκνπ καο είραλ κπάδα, ζθνππίδηα 

θιπ., ζπζζσξεπκέλεο ρσκαηεξέο, φπσο ηνπ Γθηθάθε πνπ είλαη ζηνλ Αζσπφ, 

φπσο ην Ππθάκηλν πξνο ηνλ Απιψλα, ην δξφκν, κε εθαηνληάδεο, λα κελ πσ 

ρηιηάδεο θπβηθά, δελ κπνξψ λα ην θνζηνιεγήζσ, θαη απνθαζίζακε θαη ην 

δψζακε γηα λα θαζαξίζνπκε ηνπο ρψξνπο απηνχο. Γηαηί είρακε πηέζεηο απφ ηελ 

Ξεξηθέξεηα θαη φια .. απφ ηελ Ξεξηθέξεηα κε ραξηηά θαη θσηνγξαθίεο. Πήκεξα 

φκσο ην κεζεκέξη θαηά ηηο 14:00 ε ψξα έξρνληαη ζην γξαθείν κνπ απ' έμσ, 

Δηδηθή πεξεζία Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο, Ρνκέαο Λνηίνπ Διιάδνο, απφ ην 

πνπξγείν, ΞΔΣΥΓΔ θαη κνπ ιέλε ην εμήο: Θχξηε Γήκαξρε, ζήκεξα ην πξσί 

δερζήθακε κηα θαηαγγειία φηη θάπνην ζθαπηηθφ κεράλεκα ζθάβεη ην ρψξν ηεο 

ρσκαηεξήο (ηνπ ρσξνπ ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ θαη κπαδψλ ηνπ Ππθακίλνπ 

πνπ πήξακε), ζθάβεη θάπνην ζθαπηηθφ κεράλεκα θαη καο θαιέζαλε φηη φρη κφλν 

ζηελ επηθάλεηα αιιά θαη ζακκέλα θάησ βξήθαλ δηάθνξα ζθνππίδηα θαη 

δπζηπρψο φρη κφλν ζθνππίδηα θαη ππνςίεο γηα απφβιεηα εξγνζηαζίσλ 

επηθίλδπλα. Ζξζαλε ζήκεξα. Ξήξακε θ.Γήκαξρε αλαιχζεηο θαη πάκε πξνο 

εμέηαζε θαη ζε παξαθαινχκε πνιχ, κνπ είπαλ θέξην θαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

φπνηνο γλσξίδεη φ,ηη, λα ην δειψζεη ζε 5 κέξεο ζην ΞΔΣΥΓΔ ή ζε κέλα λα ην 

πάσ ζην ΞΔΣΥΓΔ. Ν,ηη γλσξίδεη γηα ηνλ ρψξν απην. Γηαηί ζεσξνχλ φηη είλαη 

θάπνηα ξέκαηα πνπ έξρνληαη απφ παλσ κε λεξά θαη ε ελαπφζεζε βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ εθεί, ζα καο πνπλ αθξηβσο ηη πεξηερνκέλνπ είλαη, είλαη πάξα πνιχ 

επηθίλδπλν πξάγκα γηα ηελ πγεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη ζηνλ Αζσπφ, ζην Ππθάκηλν ε ρσκαηεξή. Απηφ. Νπνηνο 

γλσξίδεη θάηη κπνξεί λα ην θέξεη .. Ρν πξφηεηλαλ νη άλζξσπνη εθεί, ην 

ζεσξνχλε ηφζν κεγάιν ηελ επηθηλδπλφηεηα, πνπ φπνηνο γλσξίδεη θάηη.. Κπνξεί 

λα γλσξίδεη θάπνηνο φηη θάπνηνο ηδηψηεο έξημε εθεί πέξα θάηη επηθίλδπλν, λα 

ιάβνπκε ηα κέηξα καο. Θα πξέπεη ..  
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(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή αλήθεη θαζαξά απηφο ν ρψξνο .. Νρη, φρη, φρη, δελ 

ππνλνψ ηίπνηα. Αλήθεη απηφο ν ρψξνο. Νρη, είλαη πξψελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ 

Θσκά. Δθεί αλήθαλ ηα ζθνππίδηα. Θα ζπκάζαη πνπ θέξακε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ηα απνδέρηεθεο φηη ππήξρε κηα ελαπφζεζε κπαδσλ, ζθνππηδηψλ. Δ 

απηφ. Γη' απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ νπνία εκείο ηε βξήθακε, ηελ θαζαξίζακε, ηελ θαζαξίζακε θαη 

ζήκεξα ζπλέβεη απηφ ην γεγνλφο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κε ζπγρσξείηε, θ.Ξξφεδξε. Ζζεια λα ξσηήζσ 

εάλ ζπκθσλείηε γηα ηελ εθδήισζε απηή ζην Ακθηαξάεην, γηαηί πξέπεη λα 

θάλνπκε αίηεζε ζηελ Β' ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: 27 Λνεκβξίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα ζπγραξεηήξηα. Ρν Πψκα λα απνθαζίζεη λα θάλνπκε 

εθδήισζε ζην Ακθηάξεην. Γε λνκίδσ λα έρεη θαλείο αληίξξεζε. Γε λνκίδσ λα 

ππάξρεη αληίξξεζε. Γηψξγν κνπ πξνρψξα .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γηα λα πξνρσξήζσ, γη' απηφ ην ξσηάσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνρσξά. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ππκθσλνχκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνρσξα, κελ ην ζπδεηάο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Παο επραξηζησ πνιχ γηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε. 
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 ΘΔΚΑ 1ο 

 

Δγκπιζη Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ Γήμος Υπυπού 2012 - 2014 

(Φάζη Α' Πηπαηηγικόρ Πσεδιαζμόρ). 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη κπαίλνπκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Ρελ εηζήγεζε ζα θάλεη ν θ.Πηεξγίνπ. Δίλαη εδψ ν θ.Πηεξγίνπ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδσζε απάληεζε ν Γήκαξρνο γηα ην ζήκα. Ν θ.Πηεξγίνπ είλαη ν 

επφκελνο νκηιεηήο καο. Πε επραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ θφπν θαη ηελ πξνζπάζεηα 

θαη ην δήιν πνπ έρεηε δείμεη θ.Πηεξγίνπ, γηα λα θηηάμεηε φ,ηη θαιχηεξν κπνξείηε 

γηα ην Γήκν καο φζνλ αθνξά ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. Δίρε θάλεη ην 5εηέο 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, ην νπνίν καο είρε εληππσζηάζεη. Δχρνκαη λα καο 

εληππσζηάζεηε θαη ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γεηα ζαο. Δρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα απφ ην Γήκν Υξσπνχ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη έρεη ζπληάμεη ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα 2012 - 2014. Πην λφκν πξνβιέπεηαη φηη ην Ξξφγξακκα είλαη 

πεληαεηέο, αιιά επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε δεκνηηθή πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε, 

γίλεηαη ηξηεηέο απηήλ ηε θνξά. Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ζπληάζζεηαη ζε 

δχν θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο 

πνπ ππάξρεη ζην Γήκν θαη ην Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ θαη ε δεχηεξε θάζε, ε 

νπνία είλαη πην ελδηαθέξνπζα θαη ε νπνία ζα γίλεη ζε πεξίπνπ 20 κέξεο, αθνξά 

ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ Πρεδηαζκφ. Νζνλ αθνξά ηελ Α' θάζε ην πξψην θνκκάηη 

είλαη ε αλάιπζε ηνπ Γήκνπ. Δρεη γίλεη κηα αλάιπζε ηφζν ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γεκνπ Υξσπίσλ, φζν θαη ηνπ Γήκνπ. πάξρεη, έρεη γίλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 27ε 4 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2011 
 

  51 

δεδνκέλσλ ηεο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Διιάδνο πνπ καο 

θαηεπζχλνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε απφξξνηα φιεο απηήο ηεο 

αλάιπζεο είλαη θάηη πνπ ην ιέκε ζηα αγγιηθά SWOT, .., δειαδή ηη δπλαηφηεηεο 

θαη ηη αδπλακίεο έρεη ε πεξηνρή καο θαη ηη θηλδχλνπο θαη ηη επθαηξίεο κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ. Ρα πξψηα δχν, νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο, 

είλαη ζχκθπηεο ζηνλ  Νξγαληζκφ θαη ηα ππφινηπα δχν, νη θίλδπλνη θαη νη 

επθαηξίεο, είλαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

Νξγαληζκφ. Απηή ε αλάιπζε έρεη γίλεη ηφζν γηα ηελ πεξηνρή, πνπ φινη 

θαηνηθνχκε, φζν θαη γηα ην Γήκν θαη ηα Λνκηθά ηνπ Ξξφζσπα σο Νξγαληζκνχο. 

Κε βάζε απηή ηελ αλάιπζε ε νπνία πεξηγξάθεηαη κέζα ζην θείκελν, γίλεηαη ν 

Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο. Ν Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο δελ έρεη ν Γήκνο πνιιά 

πεξηζψξηα, πσο λα ην πσ, ειηγκψλ, δηφηη πεξηγξάθεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο 

άμνλεο ηνπ, πάιη ζε θείκελε λνκνζεζία θαη δε ζέιακε λα θχγνπκε απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. Απηφ πνπ κπνξεί λα θάλεη ν Γήκνο είλαη, θαη λα βάιεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα θαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ην Ππκβνχιην θαη φινη καο, 

γηαηί ζηε Β' θάζε απαηηείηαη ζπκκεηνρή θαη ησλ πνιηηψλ, είλαη πνηα ζεκεία απ' 

απηνχο ηνπο άμνλεο ζα πξνηεξαηνπνηήζνπκε, ζα αλαπηχμνπκε θαη πνηα ζήκεηα 

ζα αθήζνπκε θάπσο πην πίζσ.  

 Δλ ζπληνκία λα ζαο πσ γηα ηνπο άμνλεο. Δίλαη 4 νη βαζηθνί. Δίλαη ν 

άμνλαο ν έλαο πνπ ζα ηνλ πνχκε αλαπηπμε. Ν δεπηεξνο άμνλαο ν νπνίνο είλαη 

πεξηβάιινλ θαη ππνδνκέο. Ν ηξίηνο άμνλαο ν νπνίνο είλαη θνηλσληθέο ππνδνκέο, 

δειαδή πγεία, παηδεία, αζιεηηζκφο, πνιηηηζκφο θαη ν ηέηαξηνο άμνλαο είλαη ε 

βειηίσζε ηνπ Γήκνπ σο Νξγαληζκφ, σο δηνηθεηηθή κνλάδα. Πε θάζε άμνλα 

ηψξα ππάξρνπλε δηάθνξα κέηξα θαη δηάθνξνη γεληθνί ζηφρνη πνπ ζέινπκε λα 

πεηχρνπκε. Ρν πσο ζα πεηχρνπκε απηνχο ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο αθνξά ηε Β' 

θάζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ην νπνίνο ζαο είπα ζα είλαη πεξίπνπ 

ζε 20 κέξεο. Γηα λα βάινπκε φιν ηνλ θφζκν ζην θιίκα ην λα  δψζεη ζην Γήκν 

ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηη έξγα ζέιεη λα κπνχλε θαη ηη δξάζεηο ζέιεη λα 
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εθηειεζηνχλ ηα πξνζερή 3 ρξφληα, έρεη ζπληαρζεί θαη έλα εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν ζα αλαξηεζεί θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζην δηαδίθηπν, ην νπνίν δεηνχκε 

απφ θάζε πνιίηε θαη φρη κνλν πνιίηε, δεηάκε .. δεκφηε ηνπ Γήκνπ, δεηάκε απφ 

ηνπο θαηνηθνπο, δεηάκε απφ ηνπο παξαζεξηζηέο, δεηάκε απφ ηνπο επηζθέπηεο 

ην Παββαηνθχξηαθν, αο πνχκε, δεηάκε αθφκα θαη απ' απηνχο πνπ δξνχλε 

επηρεηξεκαηηθά ζην Γήκν Υξσπνχ αιιά δε κέλνπλ εδψ, λα καο πνπλε ηελ 

άπνςε ηνπο πνπ πάζρεη ε πεξηνρή θαη ηη ζέινπλ λα γίλεη γη' απηφ ην πξάγκα. 

Νια απηά ηα δεδνκέλα ζα ζπγθεληξσζνχλ απφ ηελ νκάδα, ζα αλαιπζνχλ απ' 

φινπο φζνπο ζα ελδηαθεξζνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη ζα 

εληαρζνχλ ζηε Β' θάζε, ε νπνία γηα θάζε άμνλα, κέηξν θαη δξάζε, γηα θάζε 

άμνλα, ζηφρν θαη κέηξν, ζα πεξηγξάθεη αληίζηνηρεο δξάζεηο. Νη δξάζεηο δελ 

κπνξεί λα είλαη κφλν  έξγα, κπνξεί λα είλαη θαη θάηη άυιν. Γειαδε αο πνχκε 

έλα πξφγξακκα δεκνζηφηεηαο ή θαηη ηέηνην πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ σο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, παξάδεηγκα. Νια απηά ζα πξνηεξαηνπνηεζνχλε, 

δειαδή ηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε ην '12, ηη ην '13, ηη ην '14, ζα θνζηνινγεζνχλε 

ελδεηθηηθά, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, θαη επίζεο φια απηά, φια απηά ηα .. ζα 

πνχκε θαη απφ πνπ ζα βξεζνχλ ηα ιεθηά γηα λα γίλνπλ απηά ηα πξάγκαηα. 

Κπνξεί λα είλαη ην ΔΠΞΑ, κπνξεί λα είλαη ίδηνη πφξνη, κπνξεί λα είλαη δαλεηζκφο, 

κπνξεί νηηδήπνηε άιιν λα είλαη.  

 Π' απηφ κεγάιε ζπλδξνκή ζα έρνπλε εθηφο απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηα 

Ρνπηθά Ππκβνχιηα ζηα νπνία ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, ην θείκελν, ζα πάεη 

ππνζέησ αχξην, κεζαχξην θαη ηα νπνία ζα ελεκεξσζνχλε θαη θαη' ηδίαλ απφ 

εκέλα άκα ππάξρεη γηα λα είκαζηε ιίγν πην αλαιπηηθνί. Απφξξνηα απηνχ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο θπξίσο ηεο Β' θάζεο είλαη ην εηήζην Ξξφγξακκα 

Γξάζεο ηνπ 2012, φρη ζην ζχλνιν ηνπ, αιιά ελα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εηήζηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ 2012, πνπ αθνξά ηηο επελδχζεηο, γηαηί νη 

επελδχζεηο ζα θαηαγξάθνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην θαη ην παξαθνινχζεκα 

αο πνχκε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο .. ηνπ Δηεζίνπ Ξξνγξάκκαηνο 
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Γξάζεο, ην νπνίν είλαη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα. Απηή είλαη κηα ζπλνπηηθή 

αλάιπζε. Αλ ζέιεηε θάηη λα .. Λα ζαο απαληήζσ θάπνηα εξψηεζε, θάπνηα 

απνξία, θάπνηα δηφξζσζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, φζνη ζπλάδειθνη ζέινπλ λα ππνβάιινπλ 

θαπνηεο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Θχξηνο Ιίηζαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν 

θ.Ρζάθσλαο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Βιάρνο, ν θ.Γηακαξέινο. 

Νπφηε αλ πξφθεηηαη λα γίλεη .. Θέιεηε λα θάλεηε θαη ηελ ηνπνζέηεζε θ.Ιίηζα; 

Νξίζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο μεθηλήζεη ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, έρεη λα θάλεη θαη κε αληηθείκελν πνπ είλαη κέζα, είλαη εξψηεζε 

θαη ηνπνζέηεζε καδί θάπνηα πξάγκαηα. Δίλαη έλαο ζπλδπαζκφο πξαγκάησλ. Γελ 

είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, πξψηα απ' φια ζέισ λα πσ φηη ραίξνκαη λα βιέπσ έλαλ 

επηζηήκνλα Υξσπηψηε λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκν. Δίλαη επράξηζην. Γεχηεξν, 

ζέισ λα πσ φηη δελ κπνξέζακε λα ην εμεηάζνπκε πνιχ δηεμνδηθά, γηαηί ήηαλε 

θαη πάξα πνιιέο νη ζειίδεο θαη πνιχ ιίγνο ν ρξφλνο πνπ είρακε ζηε δηάζεζε 

καο θαη είρακε θαη άιια αληηθείκελα εθείλεο ηηο κέξεο, αιιά ζέισ λα πσ ην 

εμήο, θάπνπ πήξε κέζα ην κάηη κνπ φηη ζθνπφο ηνπ Γήκνπ είλαη ε ιεηηνπξγία 

ζθαγείσλ θαη είρε θαη αληηθείκελν ηέηνην κε ζθαγεία. Γελ μέξσ αλ είλαη .. αλ 

ζηέθεη απηφ ή κπνξεί λα θάλσ εγψ θάπνην ιάζνο. Απηφ ζα ήζεια λα ην δείηε, 

λα ην δηεπθξηλίζεηε. Δπίζεο ζέισ λα πσ, κέζα ζην νξγαλφγξακκα φιν απηφ 

ηνπ Γήκνπ έρεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΘΔΞ. Θα ήζεια λα πηζηεχσ φηη ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ, ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ΘΔΞ γηαηί ππαξρνπλ ήδε ΘΔΞ 

πνπ ιεηηνπξγνχζαλ, φπσο ε Καιαθάζα πνπ έρεη θιείζεη, αιια ζα ήζεια λα 
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πξνηείλσ ζην Πψκα θαη αλ κπνξνχκε λα ην ςεθίζνπκε απηφ, φηη ζην 

Ξνιπδέλδξη κπνξεί εχθνια λα ιεηηνπξγήζεη έλα ΘΔΞ, γηαηί κε ηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ Γήκσλ, πνπ έρεη πάξεη ν θεληξηθφο Γήκνο θαη πιένλ δε ζα έρεη ηδηαίηεξν 

αληηθείκελν ην Ρνπηθν ηνπ Ξνιπδελδξίνπ, πξνηείλσ λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα 

ΘΔΞ ζην Ξνιπδέλδξη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ξνιπδελδξίνπ, πνπ δελ έρεη 

κεγάιν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ππάξρεη ν ρψξνο, κπνξεί δειαδή λα 

ζπλιεηηνπξγήζεη καδί κε ην Ρνπηθφ Θαηάζηεκα θαη εθφζνλ ηα Ρνπηθά 

Θαηαζηήκαηα δελ έρνπλ ηδηαίηεξν αληηθείκελν, ζα ήζεια λα κπεη ζέκα απηφ 

θ.Ξξφεδξε. Γειαδή ζην νξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ λα κπεη θαη ε ιεηηνπξγία 

ζην Ξνιπδέλδξη. Ξιένλ ε Απηνδηνίθεζε, ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη ν Γήκνο 

ην ξφιν λα ιεηηνπξγεί ν ίδηνο ηα ΘΔΞ, άξα λνκίδσ φηη απηφ ην εξψηεκα κπνξεί 

λα ηεζεί.  

 Θαη ηέινο ήζεια λα πσ φηη είλαη ζηνλ Υξσπφ πνιχ δηεμνδηθφ, είδα θαη 

κηα θαιή αλάιπζε γηα ην Ξνιπδέλδξη, θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο φκσο είλαη, 

λνκίδσ ήζειαλ ιίγν πεξηζζφηεξε, έηζη, λα ην εκβαζχλεηε, ζε θάπνηεο άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ λένπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ. Πηνλ Υξσπφ επεηδή έρεηε 

μαλααζρνιεζεί είλαη πάξα πνιχ ζσζηφ λνκίδσ. Γελ έρσ λα θάλσ θάπνηα 

παξαηήξεζε. Απηφ κε ηα ζθαγεία ζα ήζεια δηεπθξίληζε θαη εκκέλσ λα κπεη θαη 

ζε απφθαζε, φηη ην Ξνιπδέλδξη, ην Ρνπηθφ Θαηάζηεκα, λα γίλεη θαη ιεηηνπξγία 

ΘΔΞ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Θχξηε Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ .. Θχξηε Ξξφεδξε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ.Νηθνλφκνπ. Κηζφ ιεπηφ. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ππφ πνηα ηδηφηεηα καο νκηιεί ν 

θ.Πηεξγίνπ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Πηεξγίνπ, δψζηε κηα .. Ππζηεζείηε ζηνλ θ.Νηθνλφκνπ. πφ 

πνηα ηδηφηεηα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίκαη Ρερληθφο Πχκβνπινο πνζηήξημεο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο 

έξγνπ, πνπ έρεη ζπζηήζεη ν Γήκνο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πρεδίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξεηαη κέζα ζηελ εηζήγεζε ε επηζηεκνληθή νκάδα έξγνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αξα είλαη ζπλεξγάηεο ηνπ θ.Γεκάξρνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, γη' απηφ ην ζέκα κφλν. Κφλν γη' απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκελν ζέκα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, απιά δελ ήμεξα. Γη' απηφ ξψηεζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε ζπκκεηέρσ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ήζεια λα 

γλσξίδσ. Ινηπφλ, εγψ δελ έρσ ιάβεη ην .. θ.Ξξφεδξε ην θείκελν θαη γη' απηφ 

δελ κπνξψ λα ηνπνζεηεζψ. Θα ήζεια φκσο επεηδή βιέπσ εδψ θαη γη' απηφ ζα 

είκαη επηθπιαθηηθφο, ρσξίο λα ην απνξξίπησ, γηα θάηη πνπ δελ μεξσ δελ κπνξψ 

λα ηνπνζεηεζψ ηδηαίηεξα, αιιά ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα θαη ν Πρεδηαζκφο 

θαη ε Πηξαηεγηθή ζα ήζεια κέζα ζε 3, 5 πξνηάζεηο, πξνηάζεηο, νχηε θαλ 

παξάγξαθνο, λα καο πείηε πνηα είλαη ε εηζήγεζε ζαο. Γειαδή πνην ήηαλ ην 

φξακα θαη ην ζρέδην ην νπνίν ζα ην επεμεξγαζηνχλ αχξην κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη  ηηο επεμεξγαζίεο θαη ζα ην παξαιάβεη ν θ.Γήκαξρνο θαη ζα 

καο θαηαζέζεη ην φξακα ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία πνπ ζέιεη λα θάλεη ζην Γήκν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζα πξέπεη λα κελ αζρνιείζηε κφλν κε ηελ 

θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, λα αζρνιείζηε πεξηζζφηεξν κε καο. Σξεηαδφκαζηε ηελ 

.. Δρνπκε ην ηεηξεηέο θαη 200 ζει., έρνπκε θαη πεξίιεςε. Ππγλψκε, λα ηε 

δηαβάδεηε θαη λα καο ιέηε ηελ άπνςε ζαο, εζείο. Γη' απηφ είζαζηε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο ε αξξπζκία θ.Νηθνλφκνπ δελ είλαη ζην δηθφ κνπ γξαθεί. 

Δρεη ζηαιεί ζηε Γξακκαηέα ζαο. Κάιινλ απφ εθεί δελ ην έρεηε πάξεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη, έγηλε έλα κπεξδεκα γηα λα πσ ηελ αιήζεηα, είλαη 

πεξηζζφηεξν δηθηά κνπ επζχλε, ζέισ λα ην πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, εληάμεη. Ρν πξνζπαζήζακε πάλησο, ην ζηείιακε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη, λαη. Ζ επζχλε είλαη δηθηά κνπ, δειαδή ηνπ γξαθείνπ κνπ. 

Αιια φκσο απφ εθεί θαη κεηά, αλ κπνξεί θαη είλαη δπλαηφλ κέζα ζε δχν 

πξνηάζεηο λα καο πεη πνην είλαη ην Πηξαηεγηθφ, ν Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο, 

φπσο ηνλ θαηαιαβαίλεη ν θ.Πηεξγίνπ, λνκηδσ ζα βνεζήζεη φιε ηελ αίζνπζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, θνηηάμηε, ην βαζηθφ ζέκα είλαη .. αθνξά ηε γεληθφηεξε 

αλάπηπμε γηα κέλα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ε νπνία ε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ επεηδή ν Γήκνο πιένλ έρεη επεθηαζεί πάξα πνιχ, δελ κπνξεί λα είλαη 

κνλνζπκαληε ζε έλα κφλν ηνκέα. Αιιεο πεξηνρέο, φπσο νη παξαιηαθέο κπνξεί 

λα ζηεξηρζνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ, άιιεο ζηε γεσξγία, άιιεο ελδερνκέλσο ζε 

θαπνηα ρξήζε βηνκεραληθή ιφγσ ηεο εγγχηεηαο, βηνηερληθή, θάηη ηέηνην ή αο 

πνπκε κεηαθνξψλ, απνζήθεο, ηέηνηα πξάγκαηα, ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ζηελ 

Δζληθή Νδφ. Αιιεο .. θαη φινο βέβαηα ν Γήκνο ζηεξίδεηαη κεγάιν κέξνο ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Νια απηά ηα πξάγκαηα πξέπεη 

λα έρνπλε, λα κπνχλε ζε έλα δξφκν θαη φινη νη άμνλεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ είλαη 

δεκέλνη καδί ηνπο θαη λα δψζσ έλα παξάδεηγκα. Θάπνηνο, αλ αο πνχκε ππάξρεη 

αχμεζε ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, απηφ ζεκαίλεη αχμεζε ησλ 

θαηνηθηψλ θαη δνπιεχεη πάξα πάξα πνιχο θφζκνο. Γηα λα' ξζεί φκσο θάπνηνο λα 

επηιέμεη ηνλ Υξσπφ σο κφληκε θαηνηθία, πξέπεη λα έρεηο θάπνηεο παξνρέο. 

Ξξέπεη λα έρεη Βξεθνλεπηαθφ λα ζηείιεη ην παηδί ηνπ, πξέπεη λα έρεη θαζαξφ 
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λεξφ, πξέπεη λα έρεη απνρέηεπζε, πξέπεη ελδερνκέλσο λα ππάξρεη θάπνην ΘΑΞΖ 

γηα ηνπο γεξνληφηεξνπο, πξέπεη λα ππάξρνπλ φια απηά ηα πξάγκαηα.  

 Γηα λα γίλνπλ φια απηά ηα πξάγκαηα, πξέπεη ν Γήκνο σο νληφηεηα λα 

είλαη ηζρπξφο, δπλαηφο θαη απηνδχλακνο, λα κπνξεί λα ηα θάλεη δειαδε απηά 

ηα πξάγκαηα θαη λα κελ πξέπεη λα ηα θάλεη ππνβνεζνχκελνο απφ θάπνηνπο 

άιινπο. Νια απηά ινηπνλ καδί ελψλνληαη, είλαη θάπσο δηαθξηηά βέβαηα, αιιά 

ελψλνληαη θηφιαο κε θπξίαξρν ζηφρν ηελ αλάπηπμε, πνπ ζα έρεη έζνδα γηα ηνπο 

θαηνίθνπο, έζνδα γηα ην Γήκν, κείσζε ηεο αλεξγίαο. Απηφ ζθνπεχνπκε θαη 

ειπίδνπκε. πάξρεη ην θαιφ φηη ππάξρεη ην ΔΠΞΑ θαη ηα βαζηθά έξγα ππνδνκήο 

πνπ ρξεηάδεηαη ν Γήκνο Υξσπνχ, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΞΑ, ππαξρεη ην 

θαθφ φηη ην ΔΠΞΑ ηειεηψλεη ζε 2 ρξφληα θαη αλ δελ έρνπκε κειέηεο έηνηκεο, δελ 

κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηα έξγα. Ξηζηεχσ φηη είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα ην 

Γήκν λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ην ΔΠΞΑ θαηά θχξην ιφγν 

θαη θάπνηα άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, νχησο ψζηε λα βνεζεζεί ν θφζκνο 

ηεο πεξηνρήο. Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αθνξά φινπο καο. Γελ είλαη κφλν γηα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξέξα απφ ην ΔΠΞΑ βιέπεηε θάπνην άιιν; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θνηηάμηε, ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ππάξρεη ε 

πξσηνβνπιία ΡΕΔΠΗΘΑ, ε νπνία βέβαηα είλαη ιίγν θνιιεκέλα, πνπ δίλεη πφξνπο 

γηα αζηηθή αλάπηπμε. Κπνξεί ελδερνκέλσο λα γίλνπλε θαη θάπνηα έξγα, 

απηνρξεκαηνδνηνχκελα κε ΠΓΗΡ, έρσ πξνζθέξεη ζην Γήκαξρν θάπνηεο ηδέεο. 

Βέβαηα ην μέξεηε θαιχηεξα απν κέλα φηη ε ζπγθπξία δελ είλαη θαηάιιειε γηα 

λα γίλνπλε πνιιά απ' απηά ηα πξάγκαηα, δηφηη ηα ΠΓΗΡ πξνυπνζέηνπλ 

δαλεηζκφ απφ ηνπο εξγνιάβνπο, νη ηξάπεδεο ηψξα δε δίλνπλ ιεθηά εχθνια. Ρν 

ΔΠΞΑ, θάπνηα έξγα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κε ην ΔΠΞΑ, ιφγσ 

αλαδηνξγάλσζεο, αλαζπγθξφηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζα δεκηνπξγήζνπλ 

πξφβιεκα,  δειαδή παξάδεηγκα, ν θ.Γήκαξρνο εδψ πέξα ήζειε λα έρνπκε κηα 

δνκή πγείαο αο πνχκε ζηνλ Υξσπφ, Θέληξν Ξξψησλ Βνεζεηψλ ή θάηη ηέηνην, 
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ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΞΑ. Ξιελ φκσο πξέπεη λα ζπλεξγαζηείηε 

κε ηελ ΓΗΞΑΛΝΚ. Ζ ΓΗΞΑΛΝΚ απ' φηη αθνχκε απφ ηηο εηδήζεηο, είλαη ππφ 

ζπγρψλεπζε, θαηάξγεζε, πσο λα ην πσ ηψξα. Ρν ίδην γίλεηαη θαη κε ηνλ ΝΠΘ, 

άκα ζεο λα θάλεηο θάηη κε ηα ζρνιεία. Ν,ηη κπνξεί λα θάλεη κφλνο ηνπ ν Γήκνο 

λα ην πξνρσξήζεη θαη ηα ππφινηπα ειπίδνπκε. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηίπνηα άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Ρζάθσλαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ζα θάλεηε θαη ηελ .. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε ζα πσ ζπγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ζαο φζνλ 

αθνξά ην πξφζσπν ηνπ Βαγγέιε ηνπ Πηεξγίνπ. Δίλαη ηδηαίηεξε ραξά γηα κέλα 

λα έρσ ην ζπκκαζεηή κνπ, απηφλ πνπ ζηνλ θαηλνχξγην Γήκν θάλεη ηελ 

εηζήγεζε γηα έλα κεγάιν ζρεδηαζκφ. Κε ηνλ Βαγγέιε έρνπκε κηιήζεη πάξα 

πνιιεο ψξεο θαη παιαηφηεξα, θαη παιαηφηεξα φηαλ ήκνπλα κε ηελ ηδηφηεηα κνπ 

σο Λνκαξρηαθφο Πχκβνπινο, είρακε ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ γηα ηελ πηζηνπνίζε 

ηεο Λνκαξρίαο. Δπίζεο μέξσ φιν ην Βηνγξαθηθφ ηνπ θαη φζνλ αθνξά ζε άιινπο 

Γήκνπο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε άιινπο Γήκνπο, δελ είλαη ηεο ψξαο λα 

αλαθέξνπκε ή λα εθζηάζνπκε ηνλ Βαγγέιε, ν Βαγγέιεο ηα θαηαθέξλεη κηα 

ραξά ζηελ δσή ηνπ ηελ πξνζσπηθή. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα έρνπκε θάλεη αξθεηά εθηελή θνπβέληα θαη δε ζα ήζεια λα 

ρξνλνηξηβίζσ πιεφλ ην Ππκβνχιην. Ππκθσλνχκε ζρεδφλ ζην 100% ησλ 

ζεκάησλ πνπ αλαπηχζζεη, ηνπ έρσ επηζεκάλεη θάπνηα ζεκαηάθηα πνπ ζα πξέπεη 

λα εληζρχζεη ιίγν ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ, ζα ζαο ηα πεη θαη ζαο, αλ ήδε δε 

ζαο έρεη πεη. Κφλν κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ Βαγγέιε, γηαηί ζπδεηάγακε ην 

θαινθαίξη αλ πξνιαβαίλνπκε ή φρη απφ ζέκα εκεξνκεληψλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Δάλ απηήλ ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, αξρέο Νθησβξίνπ, πξνιαβαίλνπκε.  
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Νζνλ αθνξά ηηο εκεξνκελίεο, είκαζηε εθηφο ησλ εκεξνκεληψλ. 

Γειαδή ην Δπηρεηξεζηαθφ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ε νπνία ππαξρεη, θαλνληθά 

θαηαηίζεηαη ζηνπο πξψηνπο 6 κήλεο απφ ηελ αξρή ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, 

δειαδή ηνλ Ηνχλην. Φέηνο ιφγσ "Θαιιηθξάηε" δφζεθε κηα παξάηαζε ηξίκελε. 

Ζηαλ 30 Πεπηεκβξίνπ. Γπζηπρψο παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ησλ πεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ θαη ηηο δηθέο κνπ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, δειαδή 

ζθεθηείηε φηη έρνπκε .. δελ είλαη ν παιηφο ν Γήκνο πνπ είρα θάλεη ην 

Δπηρεηξεζηαθφ, ην νπνίν ην παιηφ Δπηρεηξεζηαθφ, λα ζαο πσ, ην έθαλα ζε 1 

ρξφλν θαη ήηαλ 3 ΝΡΑ. Ρψξα ην θάλακε ζε 3 κήλεο θαη είλαη 11 νη ΝΡΑ. Δρεη 

πνιχ κεγάιε πνιππινθφηεηα, έρνπλ άιια πξάγκαηα, έρεη.. ν Γήκνο δελ έρεη 

πεξεζία Ξξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία είλαη αξκφδηα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

κεγάινπο νξγαλσκέλνπο Γήκνπο γη' απηά ηα πξάγκαηα θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ θαη 

ην Ρερληθφ, γηα ην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξαζεο, θαη ππάξρεη κεγαιχηεξνο 

θφξηνο εξγαζίαο ζηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο ήδε είλαη θνξησκέλεο 

θαη πήγακε πίζσ. Γελ ζα ήζεια λα πάκε πίζσ. Γπζηπρψο έηζη είλαη ε 

θαηάζηαζε. Αιιά παξεγνξήζεθα δηφηη ςάρλνληαο ζην internet είδα φηη απφ 

ηνπο 300 πεξίπνπ .. Λαη, είλαη .. νχηε 10 δελ είραλ ππνβάιιεη ηελ Α' θάζε πνπ 

εκείο παηξλάκε ηψξα. Ξξηλ θακηά δεθαξηά κέξεο. Ρα ζηνηρεία δελ μέξσ αλ έρεη 

αιιάμεη θάηη ηψξα, πξηλ 10, 15 κέξεο πνπ ηα είδα, φηη ε Α' θάζε, απηή πνπ 

θάλνπκε εκείο ηψξα, ήηαλ ζε πεξίπνπ 10 Γήκνπο πνιχ κηθξνχο φινη, φρη 

θαλέλαο κεγάινο Γήκνο θαη εληάμεη, θαιχηεξν είλαη λα ην ηξελάξνπκε ιίγν θαη 

λα εηλαη ε πνηφηεηα ιηγν θαιχηεξε, παξά λα δίλακε θάηη ηζαπαηζνχιηθν πξηλ 1 

κήλα. Γηαηί πξηλ 1 κήλα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ζα κπνξνπζε λα είρε έξζεη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απιά εκείο ην θξαηήζακε, ην κειεηήζακε, θάλακε 

θάπνηεο δηνξζψζεηο. Δλδερνκέλσο λα ζέιεη θαη άιιεο δηνξζψζεηο, αιιά 

απνθαζίζακε φηη ζα πξέπεη λα πάεη εθεί. Αθνχγεηαη ηψξα φηη ζα δνζεί 

παξάηαζε κέρξη ην ηέινο Λνεκβξίνπ. Γελ ην έρσ δεη πνπζελά γξακκέλν, νπφηε 

δε ζέισ λα ζηεξηρζνχκε ζ' απηφ.  
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ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δάλ δε δνζεί παξάηαζε, ηη θάλνπκε πνπ είκαζηε εθηφο 

πξνζεζκηψλ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αλ δε δνζεί παξάηαζε εκείο ζα ην ζηείινπκε πεξίπνπ ηέινο 

Νθησβξίνπ.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ππδεηάκε δειαδή έλα ζέκα ην νπνίν δε ζα κπνξνχκε λα 

αμηνπνηήζνπκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αλ δε δνζεί παξάηαζε, εκείο ζα ην ζηείινπκε πεξίπνπ ηέινο 

Νθησβξίνπ, πεξίπνπ ζε 3 βδνκάδεο. Δθεί ππνινγίδεηαη λα πάεη. Σξεηαδφκαζηε 

δχν εβδνκάδεο γηα ηε δηαβνχιεπζε θαη πεξίπνπ κηα βδνκάδα, κε 10 κέξεο γηα 

λα ην μαλαπεξάζνπκε.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρν ιέσ Βαγγέιε γηαηί έρεηο αλαιάβεη έλα έξγν ζην Γήκν. Γε ζέισ 

λα είζαη θαη εζχ πξνζσπηθά έθζεηνο πξνο ην Γήκν θαη ν Γήκνο λα κελ κπνξεί 

λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ Η: Ινηπνλ, εγψ ζέισ λα θάλσ δχν εξσηήζεηο. Ζ πξψηε εξψηεζε 

αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ, πξνο ην ηειεπηαίν αο πνχκε 

θνκκάηη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φπνπ κηιάκε γηα ηελ απαζρφιεζε. Ρε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο, ζαλ ζηφρν δειαδή ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη αλαθέξεηαη 

φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαίλεηαη 

φηη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '90, ε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο επηδεηλψζεθε 

θιπ. Γειαδή δελ είρακε ζηνηρεία ζεκεξηλά γηα λα θξίλνπκε ηα ζεκεξηλά 

ζηνηρεία θαη φρη κε ηα .. γηαηί ζε κηα αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζήκεξα δελ 

κπνξνχκε λα αλαηξέρνπκε ζε ζηνηρεία ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Κηα εξψηεζε. Ζ 

άιιε αθνξά ζην ζηφρν 1.2., πνπ ιέεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ θαη 

επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο. Δδψ αλαθέξεηο έηζη ελδεηθηηθά, φηη δε ζα 

πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη ν ζρεηηθφο πνιιαπιαζηαζηήο ησλ ηνπξηζηηθψλ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 27ε 4 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2011 
 

  61 

επελδχζεσλ αλέξρεηαη ζην 1,9, ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο γηα ην δεπηεξνγελή ηνκέα θαη γηα ηε γεσξγία. Απηφ ην 1,9 

είλαη έλα λνχκεξν πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη πξνθαλψο απφ θάπνπ πξνθχπηεη. Θα 

ήζεια, αλ έηζη έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα καο πεηο απφ πνπ πξνθχπηεη απηφ ην 

1,9, γηαηί δε λνκίδσ .. πξέπεη λα πάξνπκε ππ' φςε καο φιν ην Γήκν, δελ είλαη 

κφλν ε παξαιηαθή δψλε. Δηζη; πάξρεη θαη ε γεληθφηεξε .. παξρεη θαη ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή, ππάξρεη ε γεσξγία. Αλ ππάξρεη απηφ απφ θάπνηα 

ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλα γηαηί είλαη έλα λνχκεξν ζπγθεθξηκέλν.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφο είλαη έλαο γεληθφο ζπληειεζηήο, γεληθφο ζπληειεζηήο πνπ 

αθνξά γεληθά ηνλ ηνπξηζκφ. Πε θάπνηεο πεξηνρέο απηφο ν πνιιαπιαζηαζηήο 

είλαη κεγαιχηεξνο, ζε θάπνηεο κηθξφηεξνο. Ν Υξσπφο άιισζηε δελ έρεη 

ηνπξηζηηθή, κε ηελ έλλνηα ησλ μελνδνρείσλ πνπ ζα' ξζνχλε θάπνηνη λα κείλνπλ. 

Δλδερνκέλσο δειαδε απηφ γηα ηνλ Υξσπφ απηφ λα είλαη κηθξφηεξν. Απηφ. Ρν 

πξψην πνπ κε ξσηήζαηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ αλεξγία. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Α, γηα ηα ζηνηρεία. Θνηηάμηε λα δείηε, φιεο νη αλαιχζεηο, νη 

πεξηζζφηεξεο κάιινλ αλαιχζεηο έρνπλε γίλεη κε ζηνηρεία απνγξαθψλ '91 θαη 

2001, δηφηη ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, πνπ ππάξρνπλε ζηελ 

Πηαηηζηηθή πεξεζία δηαζέζηκα είλαη κηα ζειίδα, πνπ ιέεη φηη ν Γήκνο Υξσπνχ 

έρεη αχμεζε πιεζπζκνχ θαηα 15%, γηα καο θαη φηη έρνπκε πάξα πνιινχο 

άλδξεο. Γειαδή είλαη 55% άλδξεο, 45 γπλαίθεο. Απηά ηα δχν ππάξρνπλ γηα ην 

2011. Δπεηδή ε απνγξαθή ηειείσζε ηελ άλνημε, ε, έπηαζε θαη ην θαινθαίξη, 

πξνθαλψο δελ ηα έρνπλε αλαιχζεη γηα λα ηα αλαξηήζνπλε ζην inernet.  

ΠΡΔΟΓΗΝ Η: Γηα ηελ αλεξγία ήηαλ απηφ. Γελ ήηαλ γηα ηνλ πιεζπζκφ. 

Ξξφζεμε, είλαη ζηνηρείν ηεο αλεξγίαο. Ιέκε, αλαθεξφκαζηε ζε ζηνηρεία ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ, αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηε δεθαεηία ηνπ '90, ελψ ππάξρνπλ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

62 

ζηνηρεία γηα .. ζπλνιηθά, έηζη; ζπλνιηθά. Γηαηί δε κηιάκε κφλν γηα ηελ πεξηνρή 

καο εδψ. Φαληάδνκαη φηη είλαη ζπλνιηθφ ην κέγεζνο απηφ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, ππάξρεη κηα αλάιπζε γηα ηελ αλεξγία, ηα νπνηα ηα 

ζηνηρεία γεληθφηεξα, εθεί κπνξεί λα είλαη ιάζνο θαη ε δηαηχπσζε, ππάξρνπλ 

ζηνηρεία γηα ηελ αλεξγία πην πξφζθαηα ζε πίλαθεο νη νπνίνη ππάξρνπλε ζε 

ζειίδεο, αξθεηέο ζειίδεο πην πξηλ. Ρψξα, δελ μέξσ θαηά πφζν ζαο θαιχπηνπλ 

απηά ηα ζηνηρεία. Ρα γεληθά ζηνηρεία πάλησο ηεο αλάιπζεο ηα νπνία απηά, κε 

ηελ αλεξγία φπσο μέξεηε, απηά αιιαδνπλ δξακαηηθά κέξα κε ηε κέξα, είλαη φηη 

ε πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ είλαη πεξίπνπ ζην κέζν φξν ηεο Διιάδαο, πεξίπνπ. 

Ρψξα απηά, μέξεηε φηη νχηε ζσζηά κεηξηέηαη ε αλεξγία, νχηε είκαζηε θαη πνιχ 

ζίγνπξνη γη' απηά πνπ δείρλνπλε. Αιιά απηά έρνπκε, κ' απηά δνπιεχνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά ην δηάινγν κεηαμχ Πηεξγίνπ, θ.Πηεξγίνπ, δψζηε θαη ηελ 

απαληεζε ζηνλ θ.Ιίηζα γηα ηα ζθαγεία, κηα θαη έρνπλ δνζεί νη απαληήζεηο 

ζηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο. Λα πξνρσξήζνπκε, έηζη; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηα ζθαγεία .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, είρα δεηήζεη θαη εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, ζα ζπλερίζνπκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ:  Δίκαη ζρεδφλ βέβαηνο φηη δελ ππαξρεη θάηη κέζα. Αλ ππάξρεη θάηη, 

είλαη ιάζνο δηθφ κνπ θαη ζα δηνξζσζεί πάξαπηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, επίζεο δήηεζε ν θ.Ιίηζαο κηα αλάιπζε γηα ηα Γεκνηηθά .. 

Γηα ηα ΘΔΞ δελ κπνξψ λα απαληήζσ, φπσο θαηαιαβαίλεηε, δελ είκαη αξκφδηνο, 

γηα ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα θάπνηα είλαη, έρνπλε γξάςεη κηα ζειίδα, γηα ηα 

άιια 3 γξακκέο, εγψ απηά ηα ζηνηρεία είρα δηαζέζηκα, απηά έβαια. Ξιελ φκσο, 

φπνηνο έρεη θάπνηα ζηνηρεία ηψξα θαη επηζπκεί λα δηνξζψζνπκε, λα 
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βειηηψζνπκε, λα ηξνπνπνίεζνπκε θάηη, δελ ππάξρεη θαλέλα απνιχησο 

πξφβιεκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Βειηαληψηεο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ραίξνκαη βέβαηα ηδηαίηεξα πνπ ν 

εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο θαη κειεηεηήο είλαη θάηνηθνο Υξσπνχ, αιιά εγψ δελ 

είκαη θαη ηφζν επραξηζηεκέλνο κε ηε δνπιεηά απηή. Σζεο ην βξάδη πνπ θάζηζα 

4, 5 ψξεο θαη γηα πξψηε θνξά δνχιεπα .. ηνλ ππνινγηζηε, ην μεθχιιηζα, κνπ 

έδσζε ηελ εληχπσζε φηη ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ην 

έρεη θάλεη έλαο κειεηεηήο ν νπνίνο αληέγξαςε ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη κπήθε θαη ζην internet ζην γξαθείν ηνπ θαη βξήθε 

θάπνηα πξάγκαηα θαη λα ην αηηηνινγήζσ πην θάησ. Ξξψηα απ' φια θχξηε 

κειεηεηά θαη ε Δπηηξνπή θαη ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δελ είλαη εδψ λα καο 

αθνχεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ είλαη, εδψ είλαη κέζα ζηελ αίζνπζα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. πήξαηε ζαλ δεδνκέλα ηα ζηνηρεία ηεο Πηαηηζηηθήο 

πεξεζίαο ηνπ 2001. Δδψ έγηλε απνγξαθή πξνρζέο. Απ' φηη κε ελεκέξσζε ν 

θ.Ακαξαληίδεο έρνπλ αιιάμεη ηα ζηνηρεία. Γειαδή, θάπνηα Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα έρνπλε ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί θαη θάπνηα παξαιηαθά Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα έρνπλ κεησζεί. Γειαδή είραλ γίλεη θάπνηεο απνγξαθεο κατκνχ θαη 

ζηεξηδφκαζηε ηψξα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ζε απνγξαθή ηνπ 2001, 

πνπ αδηθεί πηζηεχσ ηα ππφινηπα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα. Ρν δεχηεξν πνπ ζέισ 

λα πσ, ζηα ηζηνξηθά. Γελ μέξσ θχξηνη ζπλάδειθνη ηνπ Θαιάκνπ αλ είζηε 

επραξηζηεκέλνη. Ν Θάιακνο εκθαλίδεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ζηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ 1912. Νηαλ θάλακε ηελ επίζθεςε ζην Ακθηαξάεην ν 

μελαγφο καο κίιεζε γηα ηε ζπκκεηνρή πνπ είρε ζην ρψξν απηφ ν νηθηζκφο ηνπ 

Θαιάκνπ, πνπ δελ ην βξίζθσ εδψ κέζα. Γε ζέισ λα αλαθέξσ ηε Καιαθάζα 6 

ζεηξέο, ην Κήιεζη 8 θαη ζην Θαπαλδξίηη θάηη ζεκαληηθφ πνπ αλ αζρνιεζεί ιίγν 
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θχξηε κειεηεηά, ζα μέξαηε φηη ην Θαπαλδξίηη ην 1870 κέρξη ην 1912 ήηαλ ε 

έδξα ηνπ Γήκνπ Καξαζψλνο, εμ νπ θαη ε νλνκαζία ησλ πεξεζηψλ 

Δηξελνδηθείν Καξαζψλνο, πνζεθνθπιαθείν Καξαζψλνο θιπ. θιπ. θιπ. Αξα .. 

Θαη εκθαλίδεηαη ην Θαπαλδξίηη θαη ην Ξνιπδέλδξη θαη απηφ πάιη πξψηε θνξά ην 

1912. Δγηλε παξζελνγέλεζε. Κέρξη ηφηε δελ ππήξραλ απηά ηα ρσξηά ζηελ 

πεξηνρή. Κφλν ν Υξσπφο ππήξρε. Θαη λα ζαο πσ γηαηί δελ έγηλε ζνβαξή 

κειέηε. Θαη άιια ζηνηρεία. Δπίζεο, πξηλ κπσ ζηα ζηνηρεία απηά, εγψ δηαθσλψ 

επίζεο θ.Γήκαξρε θαη θ.Ξξφεδξε, φηη δελ κπνξεί ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ λα απνδέρεηαη, λα απνδέρεηαη ην πξνηεηλφκελν 

Οπζκηζηηθφ. Γειαδή ζηε ζει. 69 παξαδείγκαηνο ράξε, Πηξαηεγηθή πνδνρήο, 

εκπνξεπκαηηθά πάξθα κεγάιεο θιίκαθνο θαη απηά είλαη αληηγξαθή απφ ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. Δκείο θχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε απνδερζεί ην 

Οπζκηζηηθφ; Δρνπκε ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ην Οπζκηζηηθφ; Δξρφκαζηε λα ην 

απνδερηνχκε, λα ην απνδερηεί ν κειεηεηήο θαη ε Δπηηξνπή εξήκελ.. Γειαδή 

δελ έρνπκε εκείο άπνςε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γχν ιεπηά αθφκε γηα λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δχν ιεπηά, είλαη πνιιά. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δλα ιεπηφ, απιψο λα μεθπιιίζσ ηα ζεκεία, ηα ζεκεία πνπ 

ιέσ πνπ αθξηβψο δελ έρεη αζρνιεζεί θαζφινπ κε ηα άιια Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε έλα ιεπηφ γίλεηαη. Νζν κπνξείηε πην θσδηθφο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είπα εγψ φηη δελ είλαη ζνβαξφ. Δδσζα έλα ιεπηφ. Ρη λα θάλσ 

ξε παηδηά; Λα ην πσ έηζη. Γελ έρνπκε ςεθίζεη θαλνληζκφ. Νρη, ν θ.Βειηαληψηεο 

φπσο βιέπεηε ηνπνζεηείηαη. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρνπνζέηεζε θάλσ. Ινηπνλ, νδνπνηία. Ιέεη εδψ ε κειέηε, ε 

νδνπνηία ηνπ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο αλήθεη ζην Γήκν Υξσπνχ, αζηηθφ δίθηπν 

θιπ., λα επεθηαζεί ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο, εθηφο Πρεδίνπ. Ζ δηαδεκνηηθή 

νδνπνηία ζχλδεζε κε φκνξνπο Γήκνπο θξίλεηαη επίζεο επαξθήο. Δδψ ππαξρεη 

κειέηε ζην Γήκν γηα ηνλ πεξηθεξεηαθφ Θαπαλδξηηίνπ, Ξνιπδελδξίνπ, Θαιακνπ 

πνπ δελ βιέπεηαη ζηε κειέηε, δελ ππάξρεη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. 

Δπίζεο, ε ζχλδεζε Κηθξνρψξη, Κεηφρη, .., Αγ.Απφζηνινη δελ είλαη κέξνο ηνπ 

Γήκνπ; Πηελ αξραηφηεηα, ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο πεξηνρήο Θνηξψλε δελ 

ππάξρεη κέζα. Δκείο, δειαδή εκείο παξαρσξνχκε ηα θεθηεκέλα ηνπ Γήκνπ καο, 

ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά; Πηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ππαξρεη ιέεη έλα 

γήπεδν πνδνζθαίξνπ πνπ δηαζέηεη ριννηάπεηα. πάξρνπλ 7 θχξηε κειεηεηά 

ριννηάπεηεο, 7. Γη' απηφ ζαο είπα είλαη ζην πφδη θχξηνη ζπλάδειθνη. Θαη 

θπξίσο, δε δεηάσ απφ ηνπο ππφινηπνπο θπξίνπο, ηνπο θπξίνπο ηνπ Θαιάκνπ, 

ησλ Αθηδλψλ νη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ πνιχ δελ κπνξεί λα πεξάζεη απηφ ην 

πξάγκα. Πην Θαπαλδξίηη ππάξρνπλ 2 ηξάπεδεο. Γελ ππαξρεη κηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βιάρν ζαο παξαθαισ. Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. Θα 

απαληήζεη ν θ.Πηεξγίνπ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη επίζεο ην ηειεπηαίν, δελ ην βξίζθσ ηψξα αιιά ην 

ζπκάκαη, λα ζαο ελεκεξψζσ θχξηε κειεηεηά φηη ε ιίκλε Καξαζψλνο δελ είλαη 

ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ ην βφξεην ηκήκα ηεο ιίκλεο, φιε ε ιίκλε Καξαζψλνο είλαη 

ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Βέβαηα νη ηνπνζεηήζεηο κνπ δελ είλαη απέλαληη 

ζε ζαο, είλαη πνιηηηθέο θαη παξαθαιψ πνιχ ην Γήκαξρν θαη ηελ Δπηηξνπή λα 

πάξνπλ ζέζε θαη λα δηνξζσζνχλ. Δπραξηζηψ. Αλ ζέινπλ ζπλεξγαζία, ζηε 

δηάζεζε ηνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ονχζζεο ιείπεη απφ ηελ αίζνπζα. Ν θ.Βιάρνο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα θάλσ κηα εξψηεζε θ.Ξξφεδξε. Κεηά ηε δηαβνχιεπζε ζα 

μαλάξζεη ζην .. ; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, είλαη ε Α' θάζε απηή. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αξα ζα μαλάξζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα μαλάξζεη, βέβαηα. Θπξία Πηεξγίνπ, λα ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Ινηπφλ, θ.Βιάρν. Θχξηε Αξκπξηψηε κνπ δηέθπγε 

θαη γξάθηεθε κεηά ην φλνκα ζαο. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βιάρνο.   

ΒΙΑΣΝΠ: Ινηπφλ, επραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θαη' αξρήλ λα πσ ιίγν γηα ην 

ζπγθεθξηκελν Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ, ν Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο είλαη 

πξνυπφζεζε ην λα θηηάμεηο ηνλ ηειηθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πρεδηαζκφ. Δρεη λα θάλεη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ απνηχπσζε κε ην ηη έρεηο, έηζη ψζηε ν νηνζδήπνηε απφ 

καο αξγφηεξα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην βάζεη κ' απηά πνπ έρεη, λα ρηίζεη ηε 

θηινζνθία ηνπ θαη ην πνπ ζέιεη λα πάεη κεηά. Απηφ κπνξεί θάπνηνο ζε έηζη πην 

γξήγνξε θάζε λα ην δεη απφ ηελ αλάιπζε SWOT πνπ ππάξρεη ζην ηέινο 

ζπλήζσο ηνπ φπνηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, αιιά θπζηθά θαη ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδηαζκνχ. Απφ εθεί κέζα πξέπεη .. ζα δεη θάπνηνο φηη, λα ην 

πσ έηζη κε έλα ρνληξφ, έηζη απιφ παξάδεηγκα, εάλ θάπνηνο έρεη ζαλ φλεηξν λα 

θηηάμεη ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ζην Γήκν Υξσπνχ θαη δελ έρεη ηηο δπλαηφηεηεο, 

δελ ππάξρεη γεσγξαθία γηα λα ην θάλεη απηφ, δελ κπνξεί λα είλαη ην φλεηξν ζνπ 

λα ην θηηάμεηο. Ξξέπεη λα γίλεη απνηχπσζε ηφζν ηεο θηινζνθίαο ηνπ Γήκνπ, 

φζν γεσγξαθηθά ππάξρεη, πιεζπζκηαθά θαη κε δηάθνξα θξηηήξηα, γηα λα 

κπνξέζεη κεηά ν νηνζδήπνηε απφ καο, ν πνιίηεο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν εκείο 

νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, πνπ έρνπκε κεγάιν θαη ζην λα απνθαζίζνπκε αιιά θαη 

ζπγρξφλσο λα πξνηείλνπκε, ζην πνπ πξέπεη θαη πνπ νλεηξεπφκαζηε βάζεη 

απηψλ πνπ έρνπκε, βάζεη απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα έρνπκε ζε άκεζν δηάζηεκα, 

αιια φπσο επίζεο θαη είλαη πξάγκαηα ηα νπνία κέζα απφ ηελ αλάιπζε SWOT, ε 

νπνία ζα καο δείμεη θαη ην φλεηξν καο, αιιά επίζεο θαη ζα καο απνδείμεη κε 
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πνηνπο είλαη απηά ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη εκείο λα δξνκνινγήζνπκε απφ εδψ 

θαη πέξα, ψζηε λα πεηχρνπκε ην ζηφρν καο ν νπνίνο ζα είλαη κέζα απφ ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην. Θάπνηα ιάζε, θάπνηεο αζηνρίεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ, 

θάπνηα θελά, κε θάπνηα ηζηνξηθά πξάγκαηα, ην αλ αλαθέξεηαη κφλν ν Θάιακνο 

ην 1912 ή φρη, αλ πξνυπήξρε πάιη πξηλ, δελ έρεη λα θάλεη κε ην φλεηξν ζνπ. 

Γελ έρεη λα θάλεη κε ην φλεηξν ζνπ θ.Βειηαληψηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δηνξζσζεί, ζα δηνξζσζεί.  

ΒΙΑΣΝΠ: Ινηπή, ή κε ην φλεηξν καο, εληάμεη; γηα ην πνπ ζέινπκε λα πάκε ην 

Γήκν Υξσπνχ. Δληάμεη; Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιάρν. Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δπεηδή άθνπζα πξνεγνπκέλσο φηη ζα μαλαζπδεηεζεί ην ζέκα 

θαη ζα μαλάξζεη, αιια ζήκεξα φκσο εγθξίλνπκε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη ην 

Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ, ζα ήζεια λα ην δηεπθξηλίζσ. Θα μαλαζπδεηεζεί; Γηαηί 

δελ είρα ηε δπλαηφηεηα λα ην δηαβάζσ λα ελεκεξσζψ θαη ζα ήζεια, ε πξψηε 

εξψηεζε, κηα εξψηεζε κφλν ζηνλ κειεηεηή θαη ζην Γήκαξρν, πνπ είλαη 

γλψζηεο βέβαηα απηνχ πνπ έρεη γίλεη, είλαη απφ ηνπο 4 αμνλεο θ.Πηεξγίνπ, πνπ 

αλαθέξαηε φηη έρεηε ζηεξηρζεί, θαηά ηε γλψκε ζαο θαη βέβαηα θαη θαηά ηελ 

επηζπκία ηνπ Γεκάξρνπ, πνηα είλαη εθείλα ηα ζεκεία πνπ ζα έπξεπε ν Γήκνο 

άκεζα αχξην ην πξσί κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ λα πξνζπαζήζεη λα πινπνηήζεη. Γηα 

λα κε γειηφκαζηε, είλαη έλα Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα πνπ αθνξά 2 έηε. Ρν '4 

δελ ππάξρεη. Ρν '11 έρεη ηειεηψζεη, κέλεη ην '12 θαη ην '13, γηαηί ην '4 έρνπκε 

εθινγέο ην Κάην. Δπνκέλσο ην '4, ηελ ηξηεηία βγάιηε ηε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα. Κπνξεί λα είλαη έλα πνιχ θαιφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα γηα κηα 

πεληεηία, κπνξεί λα είλαη έλα πνιχ θαιν θαη λα έρεη, δελ μέξσ, ζαο είπα, δελ 

είρα ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζψ, λα ην δηαβάζσ, αιιά εθείλν πνπ ζα κε 

ελδηέθεξε είλαη, ζ' απηά ηα 2 ρξφληα φρη ην επηζπκεηφ, ην εθηθηφ γηα ζαο σο 

κειεηεηή πνην είλαη θαη ζε πνηνπο άμνλεο. Ξνηα είλαη ηα απαξαίηεηα. Γειαδή 
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είζηε θαη θάηνηθνο ηνπ Υξσπνχ θαη δελ αλαθέξνκαη κφλν ζηα Υξσπνρψξηα, 

αλαθέξνκαη γεληθφηεξα ζην Γήκν, ην γλσξίδεηε πηζηεχσ γεσγξαθηθά, ηη ζα 

πξνηείλαηε θαη ηη καο πξνηείλεη θαη ν Γήκαξρνο, φηη αχξην ην πξσί απηά ηα 

πξαγκαηάθηα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ ή λα είραλ ήδε μεθηλήζεη. Απηφ αλ κπνξείηε 

λα καο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη. Νζνλ αθνξά γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη αχξην ην πξσί, εγψ ζα 

ζαο έιεγα φηη έπξεπε λα είρε γίλεη ρζεο, έπξεπε λα έρνπλ .. πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπλ νη κειέηεο γηα ην ΔΠΞΑ. Ρν ΔΠΞΑ έρεη 2 ρξφληα, είλαη εληφο 

απηήο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, έηζη; θαη κέρξη ην 2013 κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

ηα έξγα. Απηφ φκσο δελ είλαη απφιπην, γηαηί αλ ηειεηψζνπλ ηα ιεθηά δελ ζα 

πάξεηο. Δίλαη απιφ. Δηζη; Απηφ είλαη ην βαζηθφ πνπ πξέπεη λα γίλεη ηψξα. Γηα ηα 

άιια ηα πξάγκαηα, εληάμεη, κπνξνχλ λα κπνχλε ζε έλαλ άιιν ξπζκφ. Νζνλ 

αθνξά ηελ έγθξηζε, ζ' απηήλ ηε θάζε ε πξψηε είλαη ν Πηξαηεγηθφο 

Πρεδηαζκφο, είλαη ην ηειεπηαίν θνκκάηη. Νηη γξάθνπκε θαη κηα .. φηη ππάξρεη θαη 

ε ηζρχνπζα θαηαζηαζε ε νπνία κπνξεί λα έρεη θάπνηεο ειιείςεηο, λα κελ έρνπλ 

γξαθηεί ηα γήπεδα, λα κελ είλαη θαιή ε ηζηνξία, απηά κπνξνχκε λα ηα 

ζπκπιεξψζνπκε θαη ην είπα θαη απφ ηελ αξρή, φπνηνο ζέιεη ππάξρνπλ ηα 

ηειέθσλα ζηε γξακκαηεία ηνπ Γεκάξρνπ, λα βξεζνχκε θαη λα πηνπκε θαη έλαλ 

θαθέ θαη λα ηα δηνξζψζνπκε. Γελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζ' απηφ ην 

πξάγκα. Απηά φζνλ αθνξά ηελ απνγξαθή. Λα απαληήζσ θαη θάηη άιιν, πξηλ ην 

2011 εγψ ζηνηρεία δελ έρσ, έρσ κφλν απφ ην inernet φηη ν Γήκνο Υξσπνχ, ηα 

είπα θαη ζηελ θα Πηεξγίνπ, έρεη κηα αχμεζε πιεζπζκνχ 15% απφ ην 2001 θαη 

έρεη 55%, είλαη κνπ θαίλεηαη ν πέκπηνο ή ν έθηνο κε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ 

αλδξψλ, καδί κε ηνλ φκνξν Γήκν Καξαζψλα. Απηά έρσ βξεη εγψ. Αλ ππάξρεη 

θάηη άιιν.. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Απφ ηελ 

ελεκέξσζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. ην Θαπαλδξίηη 5.000 απφ 3, ην Ξνιπδέλδξη απφ ηνπο 1.200 

πιεζηάδεη ηνπο 2.500, ηα Θηνχξθα απφ ηνπο 2.500 πιεζηάδεη ηηο 4.000. Γελ 

αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αιιάδνπλε αιιά απηά ηα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ πξέπεη λα πάξνπκε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κπνξνχκε λα πάκε ζηελ Πηαηηζηηθή πεξεζία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. ζαο ιέσ. Απηά είλαη ελδείμεηο, δελ ππάξρνπλε ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία επίζεκα λα δεκνζηεπζνχλε. Αλ ππάξρνπλε θαη ηα έρεηε επίζεκα, πνιχ 

επραξίζησο λα ζαο ηα ζπκπιεξψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ. Θχξηε Γηακαξέιν έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Θα ήζεια θαη' αξρήλ λα ζπγραξψ 

ηνλ θ.Γήκαξρν γηα ηελ εμαηξεηηθή επηινγή ηνπ πνπ έθαλε ζην πξφζσπν ηνπ 

θ.Πηεξγίνπ θαη λα εθθξάζσ θαη ηε ραξά κνπ πνπ έλαο Υξσπηψηεο αζρνιείηαη 

κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Θα ήζεια λα ππνζηεξίμσ θαη εγψ ηελ 

άπνςε ηνπ θ.Βειηαληψηε φηη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Θνηλνηήησλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ "Θαιιηθξάηεην" Γήκν Υξσπνχ είλαη πνιχ 

θησρά. Θα πσ αο πνπκε γηα ην Καξθφπνπιν Υξσπνχ επί παξαδείγκαηη. 

πήξραλε ηα ιηγληηνξπρεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία πξνκήζεπαλ κε ιηγλίηε φιε 

ηελ Διιάδα ζρεδφλ θαη  ηελ Αζήλα θαη ίζσο θαη άιιεο πφιεηο. πήξρε εδψ ζηελ 

παξαιία θαη ε θαξβνπλφζθαια πνπ θφξησλαλ θαη θαξάβηα κε θάξβνπλν. Δίλαη 
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έλαο πινχηνο γηα ηελ πεξηνρή καο, ηα ιηγληηνξπρεία θαη κπνξνχκε λα ηνλ 

αμηνπνηήζνπκε θαη πξέπεη λα κπεη κέζα ζηνλ Πρεδηαζκφ. Δπίζεο ήζεια λα πσ 

φηη ζε φ,ηη αθνξά ην Ακθηαξάεην, ηελ αλαζθαθή δελ ηελ μεθίλεζε ν 

Ιενλάξδνο, ηελ μεθίλεζε θάπνηνο άιινο θαη κεηά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη νη Γεξκαλνί, φρη, ε Διιεληθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία ηελ 

μεθίλεζε αιιά φρη ν Ιενλάξδνο. Ν Ιενλάξδνο είλαη κεηα απφ 2 ρξφληα. Θαη 

απηφ πξέπεη λα ην δηνξζψζνπκε. Δπίζεο ζα ήζεια λα ζηαζψ ζην φηη ζα πξέπεη 

απφ ηψξα λα βάινπκε θάπνηεο αξρέο ζε φ,ηη αθνξά ην θηεκαηνιφγην ηνπ 

ζπλνιηθνχ Γήκνπ Υξσπνχ, ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ ζαλ ζχλνιν, ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηδηαίηεξα ηε δηαζαιάζζηα 

επηθνηλσλία ηνπ Υξσπνχ κε πφιεηο θαη ιηκάληα ηνπ βφξεηνπ θαη λφηηνπ 

Δπβντθνχ. Θα ήζεια επίζεο λα πσ φηη είλαη απαξαίηεην λα πξνβιέςνπκε έλα 

Γεκαξρηαθφ Κέγαξν, έλα Αξραηνινγηθν Κνπζείν θαη ζα έιεγα φηη θαη 

πεδφδξνκνπο θαη πνδειαηφδξνκνπο πνπ λα ελψλνπλ ηνλ Θάιακν, ην 

Καξθφπνπιν, ην Θαπαλδξίηη, Καιαθάζα κε ην Ακθηαξάεην. Θα ήηαλ θάηη πνιχ 

θαιφ θαη νη δξφκνη βέβαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα αλαθνπθίζνπλ ηελ 

παξαιία, δξφκνη πεξηθεξεηαθνί. Απηά. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Ξεξηεθηηθφο θαη εληππσζηαθφο πάληα 

ν θ.Γηακαξέινο. Απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ ν θ.Σαζηψηεο.         

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα εδψ πέξα θαη ε θνπβέληα πνπ αλαπηχρζεθε ζρεηηθά κε ηηο 

εξσηήζεηο ησλ κεισλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην Δπηρεηξεζηθφ 

Ξξφγξακκα .. Ρελ επηκέξνπο δηαθσλία πνπ έρεηε ζην πσο ζα εθαξκνζηεί 

ηειηθά ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, αιιά θαη ηε γεληθή ζαο ζπκθσλία φηη 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί. Δρεη πνιχ σξαία ιφγηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

κέζα, θπξίσο ζην ηέινο, νη ηειεπηαίεο ζειίδεο, απφ ηελ 161 θαη κεηά κηιάεη φιν 

γηα κέηξα θαη δξάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ εδψ θαη πεξα, κε πάξα πνιχ 
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σξαία ιφγηα θαη θπζηθά ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα εθηφο απφ ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία θαη ηα δεκνγξαθηθά, πεξηγξάθεη θαη θέξλεη κέζα φια απηά πνπ 

έρνπκε απνθαζίζεη, έρεηε απνθαζίζεη κάιινλ κέρξη ζήκεξα ζηα Γεκνηηθά 

Ππκβνχιηα. Θαη ζα ζαο πσ ηη είλαη απηά. Κίιεζε ν θ.Πηεξγίνπ γηα 4 άμνλεο. 

Αλάπηπμε, πεξηβάιινλ, θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη βειηίσζε ηνπ Γήκνπ σο 

δηνηθεηηθή κνλάδα. Αλάπηπμε. Ππλέρεηα ξσηάκε θαη ιέκε θαη ζε ζαο πάιη, γηα 

πνηνλ; Πην κνληέιν δηνίθεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη θαη κέζα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα κηιάκε γηα έλα Γήκν επηρείξεζε θαη βεβαίσο ηε ιέμε αλάπηπμε 

φπσο ην θνπβεληηάζαηε θαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ, παιηφηεξα θαη ζήκεξα φκσο, 

κπνξείο λα βάιεηο ηε ιέμε θιεηζηά θιακπ, θιεηζηέο καξίλεο, λα θιεηζνπκε ηελ 

παξαιία θαη λα θηηάμνπκε κηα ππνδνκή κε θιεηζηέο καξίλεο γηα ηνπο 

εθνπιηζηέο. Κπνξείο λα ην πεξηγξάςεηο ζαλ θιεηζηνχο ρψξνπο ηνπξηζηηθνχο, 

ζπλεδξηαθνχο, πνπ ζα έξρνληαη επηρεηξεκαηίεο, ζα επελδχνπλε θαη λα θέξλνπλ 

ηνπο ζχλεδξνπο ηνπο νη κεγάιεο εηαηξείεο, αιιά γηα εκάο αλάπηπμε ηδίσο ζηνλ 

ηνπξηζκφ ζεκαίλεη άιιν πξάγκα. Πεκαίλεη ιατθέο ππνδνκέο γηα λα κπνξεί ε 

ιατθή νηθνγέλεηα θηελά λα έξρεηαη λα απνιακβάλεη ηνλ θπζηθφ πινχην ηεο 

πεξηνρήο καο.  

 Κηιήζαηε γηα θνηλσληθέο ππνδνκέο. Υξαίεο ιέμεηο πάιη, πηαζηάξηθεο. Λα 

ζαο πσ ηη έρεηε απνθαζίζεη κέρξη ζήκεξα εζείο. Γηα ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο 

ινηπνλ απνθαζίζαηε ζηελ Θνηλσληθή Ξξφλνηα ηνπ Γήκνπ λα δηπιαζηάζεηε ηα 

ηξνθεία ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνχο, φ,ηη αθνξά ηηο ππνδνκέο ζηνλ 

αζιεηηζκφ ηα παηδάθηα ηα νπνία ζα παίδνπλε κπάια απφ ηελ παηδηθή ειηθία λα 

πιεξψλνπλ πιένλ θαη 200 επξψ ην ρξφλν κεζα απφ ηελ ΘΔΓΝ, φ,ηη αθνξά ηα 

ηαηξεία, ηελ ηαηξηθή θάιπςε ηνπ θφζκνπ ηεο πεξηνρήο, πήξαηε απφθαζε λα 

πεξάζεη ζην Γήκν.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα ηειεηψζσ θαη ζα ζαο πσ. Ξήξαηε ηελ απφθαζε λα πξνζιάβεηε 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, γηαηξνπο, λα λνηθηάζεηε θαη ρψξνπο κέζα απφ ηελ 

ΘΔΓΝ θαη κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, κε ηελ ηνπηθή θνξνινγία λα 

μαλαεηζπξάηηεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηνπκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. γη' απηέο ηηο ππεξεζίεο απφ ηνλ θφζκν πάιη. Παλ επηρείξεζε 

πνιχ θαιά θάλεηε, εζείο εηζη φπσο ηελ αληηιακβάλεζηε, γη' απηφ ιέσ φηη δελ 

έρεηε δηαθνξεο ζην φηη πξέπεη λα εθαξκνζηεί έηζη, επηκεξνπο δηαθνξέο έρεηε. 

Γηα ηα ΘΑΞΖ είπαηε φηη πιένλ ζα είλαη ΘΑΞΖ ηχπνπ θιακπ κε ζπλδξνκή. Θα 

απνιακβάλεηο ηελ ππεξεζία, ζα πεγαίλεηο θαη αλ δελ ππάξρεη ζπλδξνκή, ζα 

ππάξρεη αληαπνδνηηθφηεηα. Δξρνληαη κέζα απηά φια ζηνπο πίλαθεο πνπ 

πξνζθνκίζαηε ζηελ ΘΔΓΝ. Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Ξξφηαζε ζέιεηε. 

Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Απηή είλαη ινηπνλ θαη ε νπζία φ,ηη έρνπκε 

θνπβεληηάζεη θαη έξρεηαη ζήκεξα αο πνχκε ζπκπιεξσκέλα ζε έλα ηεηξάδην 

ηνπο πξψηνπο 9 κήλεο θαη ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ Υξσπνχ. Απηφ είλαη πνπ 

εθαξκφδεηαη θαη ζηνλ ηφπν καο, εκπνξεπκαηνπνίεζε πιήξεο, κ' απηνχο ηνπο 

ζρεδηαζκνχο, μεπνχιεκα πγείαο, παηδείαο, θνηλσληθήο πξφλνηαο, ππνδνκψλ, κ' 

απηφλ ηνλ ηξνπν. Απηά είλαη πνπ θάλεηε εζείο. Λα δνπκε ηη κπνξεί λα γίλεη 

ινηπφλ ζηελ αληίπεξα φρζε. Κηιάηε ζπλέρεηα γηα ρξήκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ 

θαη κηιάηε θαη ζπλέρεηα γηα ππνδνκέο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλε, ππνδνκέο θαη 

ππεξεζίεο, πνπ ζα ιεηηνπξγνχλε κέζσ ηεο απηνηεινχο νηθνλνκηθήο, κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο απηνηεινχο, ηελ 

αληαπνδνηηθφηεηα. Γελ άθνπζα θαλέλαλ απφ ζαο, απφ ηελ πξψηε κέξα φηαλ ηα 

θνπβεληηάδακε απηά θαη δελ μέξσ, ίζσο γηαηί ππήξρε θαη θάπνηνο θφζκνο πνπ 

παξαθνινπζνχζε εδψ θαη δελ αληηιακβαλφηαλ φηη ήηαλ ν "Θαιιηθξάηεο", λα 

πείηε ην απηνλφεην. Νηη εγσ ζε φιν απηφ ην πξάγκα, ζε φιν πνπ έξρεηαη 

ζήκεξα, δηαθσλψ. Γηαθσλψ θαη πάσ ελάληηα. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Γηεθδηθψ. 
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Θαη αλ ιέηε φηη δελ ππάξρνπλε, λα ζθεθηείηε πάξα πνιχ θαιά ηα ιεθηά πνπ 

έρεηε πιεξψζεη θαη εζείο ζαλ εξγαδφκελνη, ηδηψηεο, αιιά θαη ν θαζέλαο 

εξγαδνκελνο ηεο πεξηνρήο καο, γηα λα ηα απνιακβάλεη, πνπ θάζεζηε θαη ηα 

θνηηάηε ζήκεξα θαη δελ ηα δηεθδηθεί θαλείο απφ ζαο θαη φρη κφλν απφ ζαο, 

ζπλνιηθφηεξν απηε ε δηάζεζε, λα ζθεθηείηε πνηνο ηα πιήξσζε θαη πνηεο 

ππεξεζίεο ππάξρνπλε. Ρα είπα θαη πξψηεξα. 10,5 δηο επξψ. Γη' απηέο ηηο 

πεξεζίεο είλαη απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρα ραξίδεηε ζήκεξα θαη έξρεζηε θαη ιέηε ινηπφλ φηη είλαη αδηέμνδν 

λα εθαξκνζηεί ε δηάιπζε ζε νηηδήπνηε έρεη παξακείλεη φξζην ζήκεξα. Δληάμεη, 

επηινγή ζαο είλαη, αιιά εδψ ηειεηψλνληαο θαη νινθιεξψλνληαο Ξξφεδξε, ζέισ 

λα δείμσ θαη θαίλεηαη θαη κέζα απφ ηελ θνπβέληα πνπ θάλεηε ζήκεξα, φηη 

ππάξρεη γεληθφηεξε πνιηηηθή ζπκθσλία ζην φηη πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη 

θπζηθά ζα έρεηε θαη επηκέξνπο δηαθσλίεο θαη δηαθνξέο ζην πσο ζα 

εθαξκνζηεί. Δπραξηζηψ πνιχ. Δκεηο δηαθσλνχκε ζπλνιηθά θαη θαηαςεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα πσ κηα γεληθή, έηζη, άπνςε. 

Νκνινγνπκέλσο ην θείκελν είλαη έλα ηερλνθξαηηθφ θείκελν θαη απ' απηήλ ηελ 

άπνςε είλαη θαιφ. Δηζη; Δίλαη ζσζηφ. Δρεη γίλεη κηα κειέηε νπζηαζηηθή 

πξαγκαηηθά ηεο πεξηνρήο. Ρψξα, ε εηεξνβαξήο αο ην πνχκε μέξσ εγψ, ζεκαζία 

πνπ έρεη δνζεί ζε θάπνηνπο ηνκείο λνκίδσ φηη είλαη θαηη ην νπνίν κπνξείηε λα ην 

δηνξζψζεηε. Νκσο εδψ ε ηζηνξία φιε είλαη φηη είλαη έλα θείκελν ηερλνθξαηηθφ. 

Θαηά ηελ άπνςε κνπ έλα Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη πνιηηηθφ 

θαη ην πνιηηηθφ δελ είλαη ζέκα κφλν ηεο .. ελφο αο πνπκε κειεηεηή, πνπ 

ηερλνθξαηηθά ζα βάιεη θάπνηα δεηήκαηα θαησ θαη αθνινπζψληαο κηα αο ην 

πνχκε ινγηθή θαη πξαθηηθή ζα θηηάμεη έλα πξφγξακκα. Ξξέπεη λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, εγψ δε ζέισ λα ζηαζψ ζην πξψην 
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κέξνο, ζα ζηαζψ παιη ζην δεχηεξν, γηαηί πηζηεχσ φηη ε νπζία φιεο ηεο 

ηζηνξίαο θαηαιήγεη ζην ηειεπηαίν. Ιέκε ζα γίλεη απηφ ή εθεηλν. Γε ιεκε ην πσο 

ζα γίλεη απηφ θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα γίλεη. Γειαδε, ζα θάλνπκε δξάζεηο γηα λα 

κεησζεί ε αλεξγία, ζα ππνζηεξίμνπκε ηα θνηλσληθά επαίζζεηα ζηξψκαηα. Κε 

πνηνπο ηξφπνπο. Ρηο δξάζεηο απηέο δελ ηηο θαζνξίδεη ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα θαη λνκίδσ φηη δελ είλαη ζέκα κειεηεηή, είλαη ζέκα πνιηηηθσλ 

απνθάζεσλ. Δίλαη ζέκα θαη' αξρήλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ηνπ Γεκάξρνπ, πνπ 

δελ είλαη θαη εδψ γηα λα κ' αθνχεη θηφιαο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 

πιεηνςεθίαο, πνπ απηνί νπζηαζηηθά ραξάζνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ζσζηφ ζα ήηαλ 

λα αθνχεη θαη ηελ γλψκε ηεο αληηπνιίηεπζεο, αιιά πνιιέο θνξέο εκείο ηα ιέκε, 

εκείο ηα αθνχκε. Ινηπφλ, απηφ ινηπφλ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη κηα ηέηνηα 

ζπγθεθξηκέλε, ζπγθεθξηκελν αο πνχκε ηξφπν αλάιπζεο.  

 Γηα παξάδεηγκα. Λα πσ έηζη κεξηθά πξάγκαηα. Πηελ αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Δδψ δελ έρνπκε ηηο απιέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ. Νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ αο πνχκε είλαη θάηη 

δηαθνξεηηθφ. Δρεη ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ε ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. Ιέκε, 

αλ γίλεη .. Ιέεη αο πνχκε ε κειεηε, αλ γίλνπλ βηαζηηθέο ελέξγεηεο ρσξίο 

πξνγξακκαηηζκφ κε εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο ρακεινχ θφζηνπο ππάξρεη 

θίλδπλνο ππνβάζκηζεο θαηαζηξνθήο ησλ πφξσλ. Ππκθσλψ. Λα ζαο ζπκίζσ; 

Ρελ εθκεηάιιεπζε ηεο παξαιίαο πνπ θάλαηε ην θαινθαίξη. Ζηαλε ζσζηή απηή 

ε εθκεηάιιεπζε ηεο παξαιίαο; Απηφ ην ράιη ηεο παξαιίαο; Κπξνζηα ζηηο 

επζχλεο ζαο ζαο βάδνπκε. Απηά ινηπνλ ζσζηφ ζα είλαη λα ηα αλαθέξνπκε 

κέζα εδψ. Απηφ πνπ γίλεηαη θαη έγηλε, ζα πξέπεη λα ην πάξνπκε ππ' φςηλ καο. 

Ρέηνην ηνπξηζκφ ζέινπκε; Ρέηνηα εθκεηάιιεπζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πσζηφ ήηαλε; Ξεγαίλεηε λα δείηε πσο ιεηηνπξγνχλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Φνξγηάξε. Παο παξαθαιψ, κε δηαθφπηεηε. Λα 

κελ μαλαδηαθφςεηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ζηα ζέκαηα ηεο αμηνπνίεζεο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

Θα πσ θαη παξαθάησ, αιιά εδψ ζα ήζεια λα κπεη νπσζδήπνηε ε δηεθδίθεζε 

θάπνησλ .. ε δηεθδίθεζε ηνπ θηήκαηνο ησλ θπιαθψλ, ε δηεθδίθεζε ηνπ 

θηήκαηνο απφ ηελ Αεξνπνξία. Ηζσο θάπνηα ζηξαηφπεδα πνπ είλαη ζε θάπνηεο 

πεξηνρέο θαη ζα πξέπεη λα πεξάζνπλε ζηε δηθαηνδνζία ζηνλ Απιψλα βαζηθά. 

Γελ μέξσ αλ αιινχ έρεη. Γε λνκίδσ φηη έρεη αιινχ. Πηα ζέκαηα ηεο .. Ρα ιέσ 

ηψξα επί ηξνράδε, ζα πσ παξαθάησ. Θα έιεγα φηη ην ζέκα αλαθχθισζε θαη 

ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη πάξα πνιχ κηθξφ. Θέκα αλαθχθισζε, 

θνκπνζηνπνίεζε είλαη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 

ηδηαίηεξα θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο νη δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε παξαθάησ. Ρψξα, φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε 

ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο. Ππγθνηλσληαθή κειέηε, πεξηθεξεηαθέο νδνί, 

πεδνδξνκήζεηο. Ρα ιέσ επηγξακκαηηθά. Πηα ζέκαηα ηεο .. πνιηηηζκνχ, 

παξάδνζεο. Γελ είλαη πνπζελά ην Ακθηάξαν. Δηζη; Γελ ππάξρεη πνπζελά ην 

Ακθηαξάεην, φρη Ακθηάξαν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μαλαηνλίζηεθε, λαη, απφ ηνλ θ.Γηακαξέιν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, ην μέξσ. Ρν μαλαιέσ θαη εγψ. Ινηπφλ, εδψ ζα πξέπεη λα 

βάινπκε, αλάδεημε απηήο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Ακθηαξάεηνπ ζε έλα δηεζλέο θέληξν. Ξξέπεη λα 

δνχκε, πξέπεη λα δνχκε δηνξγάλσζε θαη φρη κφλν κηαο εθδήισζεο, ηψξα 

βξίζθσ ηελ επθαηξία λα ηα πσ, αιιά ζπλεδξίνπ, ην νπνίν ζα γίλεηαη θάζε 3, 4 

ρξφληα κε ζθνπφ ζπγθεθξηκέλν. Θα πξέπεη λα γίλεηαη θάηη πάξα πνιχ δπλαηφλ 

θαη ζα ζαο ζπκίζσ φηη, θαη κάιινλ ζα ζαο πσ φηη κεζαχξην, ηελ Ξέκπηε, ζην 

Γήκν Παξσληθνχ ππάξρεη ζπλέδξην ηξηήκεξν, πνπ γίλεηαη θάζε 2 ρξφληα, πνπ 

είλαη ηεο εηαηξείαο, ππαξρεη  κηα εηαηξεία ηέινο παλησλ εθεί, Λνηηναλαηνιηθήο 
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Αηηηθήο, πνπ είλαη πνιηηηζηηθήο, αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δρνπλ 

εθδφζεηο, βγάδνπλ βηβιία. Γίλεηαη κηα πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά, αλαδεηθλχεηαη ε 

πεξηνρή, πνπ έρεη θαη απηή έηζη, είλαη ην .. θάησ, είλαη Θαιχβηα, ε Ιαπξεσηηθή. 

Δρνπλε πνιχ κεγάιε έηζη ηζηνξία. Δκείο ινηπνλ έρνπκε πνιχ πινχην. Θα 

κπνξνχκε ινηπνλ λα έρνπκε κηα ηέηνηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ηελ νπνηα ζα 

ηελ θάλνπκε παληνχ γλσζηή θαη ζα πξνζειθχζνπκε θαη ηνλ θφζκν, αιια 

θπξίσο ζα αλαδείμνπκε απηή ηελ θιεξνλνκηά θαη θπζηθά ην Αξραηνινγηθφ 

Κνπζείν πνπ είπαηε θαη πξνεγνπκέλσο. Απηά λνκίδσ πξέπεη λα έρνπλε 

δεζπφδνπζα ζέζε ζ' απην ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. Λα κελ είλαη κηα 

έθζεζε ηδεψλ, πνπ λα ιέεη ζα θάλνπκε απηφ, ζα θάλνπκε εθείλν, ηνχην, εθείλν, 

αιια λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Νπσο είπαηε είλαη 2 ρξφληα απηέο νη δξάζεηο. Αλ 

δελ θηλεζνχκε γξήγνξα, αλ δελ γίλνπλ απηέο νη δξάζεηο νη ζπγθεθξηκέλεο, δελ 

πξφθεηηαη πνηέ λα πξνρσξήζεη ηίπνηα ζ' απηφλ ηνλ ηφπν.  

 Θαη ζα ήζεια ινηπνλ λα πσ φηη φζνλ αθνξα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

θαη εγψ ζα ζπκθσλήζσ φηη ε αλάπηπμε ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκελν ζηφρν. 

Γηα πνηνλ είλαη ε αλάπηπμε ζε κηα πεξηνρή. Δκείο ζεσξνχκε φηη ε αλάπηπμε ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνο ην επξχηεξν θνηλσληθφ φθεινο, λα έρεη, λα απνβιέπεη ηε 

βειηίσζε ηδηαίηεξα ηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ην ηξίην, λα 

είλαη ππέξ ηεο αεηθνξίαο ηεο πεξηνρήο. Λα κελ θαηαζηξέςνπκε ην θπζηθφ 

πφξν. Θξηηήξηα ινηπνλ θαη άμνλεο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα είλαη, 

1) έλαο βηψζηκνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, πνπ πξέπεη λα δηαθαηέρεη ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. Γειαδή, Πρέδηα Ξφιεο κε πςειφ ηζνδχγην πξαζηλνπ. 

Ξαξά ην φηη είκαζηε ζε κηα πεξηνρή πνπ δελ έρνπκε .. έρνπκε γχξσ καο 

πξάζηλν, νη πφιεηο καο δελ έρνπλ πξάζηλν. Ξξφβιεςε ρψξσλ θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ, ρακεινχο ζπληειεζηέο νηθνδφκεζεο, ρξήζεο γεο, απαιινηξηψζεηο 

θαη έκθαζε ζηηο ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο. Ξαξεκβάζεηο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο, νινθιεξσκέλε αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ, κε ηδηαίηεξν φπσο 

είπα πξνεγνχκελα ζηφρεπζε ζηελ αλαθχθισζε, νινθιεξσκέλν ηνπηθφ 
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ζρεδηαζκφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Δδψ είρακε πεη θαη ζηε ζπδήηεζε πνπ 

θάλακε ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, κελ επεθηείλεζηε. Ξείηε καο θαη ηε ζέζε ζαο γηα ηελ 

ςεθνθνξία. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, πξνζηαζία δαζψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ, δίθηπα 

απνρέηεπζεο, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, δίθηπα χδξεπζεο, ΣΡΑ θιπ., γηαηί φια 

απηά ζα ηα βξνχκε κπξνζηα καο. Αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πεγψλ, ζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, αζιεηηθήο αλάπηπμεο θαη γηα 

λα κε ζαο ηξψσ θαη ην ρξφλν, ζ' απηφ πνπ ζέισ λα ζηαζσ φηη είκαη θαηά ησλ 

ΠΓΗΡ. Απηψλ δειαδή ησλ ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ, ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ είλαη 

γλσζηφ φηη απηέο νη ζπκπξαμεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξείηε καο θαη ηε ζέζε ζαο γηα ηελ ςεθνθνξία. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. θάζε άιιν παξά πξνρσξνχλ ηα .. Θεσξνπκε δειαδή φηη ε 

ηδησηηθνπνίεζε θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ, ησλ 

Γήκσλ θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε φισλ απηψλ, είηε είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επεθηείλεζηε άιιν θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίηε είλαη ε πεξηνπζία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε ζηα ίδηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. είηε είλαη ε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ, είηε είλαη ιεηηνπξγίεο, δε ζα 

πξέπεη λα είλαη ζην Ξξφγξακκα καο. Ρν ζεσξψ απαξάδεθην. Ινηπνλ, εγψ δε ζα 

ην ςεθίζσ, κε ηελ έλλνηα φηη δε ζπκθσλψ .. γηαηί δε ζπκθσλψ σο πξνο ην 

ηερλνθξαηηθφ. Θεσξψ φηη είλαη πνιηηηθφ, πξέπεη λα είλαη πνιηηηθφ θείκελν θαη λα 

δείρλεη αθξηβψο ηελ πνξεία ηνπ Γήκνπ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, ηη αθξηβψο ζέιεηε; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζα ήζεια λα επηζεκάλσ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μέξεηε, δε δηθαηνχζηε δεπηεξνινγία. Δηζη; Ρνπνζεηεζείηε φκσο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη, θ. Πηεξγίνπ ελεκεξσηηθά 

ε πεξηνρή Καιαθάζαο - Απιψλα θαη ν θ.Ιίηζαο ην γλσξίδεη, Καιαθάζαο - 

Καξθνπνχινπ θαη Θαιάκνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλνη ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο. 

Μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα απφ ην '85 θαη κεηά κε ρξήκαηα ηεο ΔΝΘ λα γίλεη 

Δζληθφ Ξάξθν. Ζ Καπξνζνπβάια. Απηφ ζηακάηεζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Θα 

ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ θ.Γήκαξρε λα ην ιάβεηε ζνβαξά ππ' φςηλ ζαο θαη λα 

μεθηλήζεη πάιη κηα πξνζπάζεηα, γηαηί ην δάζνο κεηά ηε θσηηά ην '92 έρεη ήδε 

μαλαγίλεη θαη κπνξνχκε λα ην εληάμνπκε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα φζνλ 

αθνξα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη λα ην 

θπλεγήζνπκε. Λα πεξάζεη, λα εληαρζεί θαη απηφ καδί κε απηά πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη γηα ην ιηγληηνξπρεία ηα νπνηα βξίζθνληαη ζηελ 

ίδηα πεξηνρή. Δίλαη κηα πεξηνρή ε Καπξνζνπβάια πνπ επηζθέπηεηαη απφ πνιχ 

θφζκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηνπ θαινθαηξηνχ, αιιά θαη ην ρεηκψλα, 

ζηηο αξγίεο, ζηηο ενξηέο, Ξάζρα, Θαζαξή Γεπηέξα θιπ. Θα κπνξνχζε λα 

αλαδεηρζεί πξαγκαηηθά ζε έλα Δζληθφ Ξάξθν. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θαη ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζε απφ ηνλ θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπεηδή ήκνπλ έμσ, ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Πηεξγίνπ, ηψξα 

ηειεπηαία καο ζπλεζίδεη ν Γήκνο ζε σξαίεο εθζέζεηο ηδεψλ, ζεσξψ φηη απηφ 

δελ είλαη .. κνπ έθαγε 2 ψξεο θαη ην δηάβαζα φιν, ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ην 

εμήο, αλέηξεμα ζην internet θαη φζνη Γήκνη έρνπλε ςεθίζεη, έρνπλ πεξάζεη 

απηή ηελ Α' θάζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ, ην έρνπλε βγάιεη ζηε δηαβνχιεπζε. 

Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην βγάινπκε ζηε δηαβνχιεπζε ή φρη; Κήπσο ζα 

έπξεπε λα είρακε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ πνιηηψλ καο, ησλ δεκνηψλ καο;  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πην λφκν Ξ.Γ. 185/2007 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαη ε 

δηαδηθαζία είλαη φηη ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, πσο λα ην πσ, ζπληάζζεηαη 

απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα έξγνπ, παίξλεη, καδεχεη ζηνηρεία θαη ην θαηαζέηεη 
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γηα ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηαλ ζα 

ςεθηζηεί κεηά παίξλεη ηηο απφςεηο ησλ θαηνίθσλ, ησλ δεκνηψλ, ησλ πνιηησλ 

ηεο πεξηνρήο νη νπνίεο είλαη απηά πνπ έιεγε ε θα Πηεξγίνπ πξηλ, είλαη νη 

δξάζεηο, είλαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπκε, γηαηί ην πξψην είλαη ιίγν έθζεζε 

ηδεψλ, είλαη ζσζηφ απηφ θαη απηά μαλαπεξλάλε απφ ην Γεκνηηθν Ππκβνχιην. 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο επεηδή ν λφκνο ήηαλε πξνγελέζηεξνο 

ηνπ "Θαιιηθξάηε" πνπ πξνβιέπεηαη, δε γξάθεηαη ζην λφκν θαη δηθαίσο γηα κέλα 

δε γξάθεηαη γηαηί θηάλεηο .. δε θηάλεηο ζηελ Δπηηξνπή νη νπνίνη είλαη 5 

άλζξσπνη, θηάλεηο ζηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη είλαη εθαηνληάδεο. Κπνξνχκε λα 

πάξνπκε ρίιηεο παξαηεξήζεηο.  Ρη θαιχηεξν απ' απηφ ην πξάγκα ππάξρεη γηα ην 

Γήκν λα μέξεη φηη ρίιηνη άλζξσπνη ηνπ ιέλε, ζέισ απηφ, ζέισ εθείλν, ζέισ ην 

άιιν;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νπζηαζηηθά λαη. Γελ πξνβιέπεηαη ζην λφκν. Δίλαη ην Ξ.Γ. 

185/2007. Γελ πξνβιέπεηαη ζην λφκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Γέδε, ζέιεηε .. ; 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, κηα εξψηεζε ζα ήζεια λα θάλσ. Γηα λα θάλεηο νπνηνλδήπνηε 

Πρεδηαζκφ ή Ξξνγξακκαηηζκφ, δε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ζαλ Γήκνο ηη 

έρνπκε; Γειαδή, αο πνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξζεθε απηφ. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, δελ αλαθέξζεθε. Ξαξάδεηγκα ε απνγξαθή ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο δελ έρεη γίλεη αθφκα ζπδήηεζε. Δρνπκε θαη άιια ζέκαηα. Θαη ε άιιε 

απνγξαθή πνπ θάλακε ήηαλε θάπσο ζην πεξίπνπ. Γελ έρνπκε δειαδε ζαθή 
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εηθφλα αθφκα ζαλ Γήκνο ηη ππάξρεη. Γε ζα έπξεπε ζ' απηφ ην ζεκείν λα 

επηθεληξσζνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θνηηάμηε, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ, φρη ζε πάξα 

πνιχ κεγάιε αλάιπζε, γηαηί δελ είλαη ζθνπφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο απηφο, πεξηιακβάλνληαη κέζα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. 

Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα φκσο δελ είλαη ην Πχληαγκα. Κπνξεί λα 

αλαζεσξεζεί. Αλ πξνθχςνπλ άιιεο αλάγθεο, αλ δνχκε φηη έρνπκε θάηη, έλα 

πξάγκα ην νπνίν δελ ην έρνπκε ιάβεη ππ' φςηλ καο, αλ δνχκε αθφκα θαη ην 

ςεθηζκέλν ζέισ λα πσ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπκε 

θάπνηεο αλάγθεο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγεζνχλ ηφηε, κπνξνχκε λα ην 

μαλαδηνξζψζνπκε θαη λα ην θηηάμνπκε. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα ζ' απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνηα 

αληίξξεζε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνην ζεκα θ.Ιίηζα; Αλαθέξεζηε ζην ΘΔΞ;  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπδεηεζεί ην ζέκα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη κηα δηνηθεηηθή πξάμε ε νπνία ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί απφ ην 

Γ.Π. Απηφ πνπ ζήκεξα πνπ ην μεθηλάκε θαη ην θαζνξίδνπκε, είλαη κηα δηνηθεηηθή 

πξάμε απηή ε αιιαγή, πνπ ζέιεη απφθαζε ην Γ.Π. θαη ζα ήζεια λα 

ηνπνζεηεζεί ην Πψκα ζ' απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα δελ κπνξεί λα γίλεη ηψξα απηφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηαηί δελ κπνξεί λα γίλεη ηψξα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ζα ςεθηζηεί ζην ζχλνιν ηνπ ηελ 

επφκελε θνξά .. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 27ε 4 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2011 
 

  81 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε κηιάσ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ. Δγψ κηιάσ γηα κηα δηνηθεηηθή πξάμε 

κε επθαηξία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ζπγθεθξηκέλν πξάγκα, κε 

ζπγθεθξηκελν αληηθείκελν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ΘΔΞ ηνπ Ξνιπδελδξίνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ην ΘΔΞ ηνπ Ξνιπδελδξίνπ θαη ζα ήζεια λα παξζεί κηα απφθαζε. 

Κπνξείηε λα πείηε λαη, κπνξεί λα πείηε φρη. Γελ είλαη ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ζα ην ιάβνπκε ππ' φςε καο ηελ πξφηαζε ζαο θαη ζα ζαο 

ηελ απαληήζνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε, Γήκαξρε, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ην Γ.Π., φρη εζείο 

πξνζσπηθά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Γ.Π. ζέιεη πιεξνθνξίεο γηα καο γηα ην Ξνιπδέλδξη θαη ην 

θάζε Ξνιπδέλδξη. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφο ν Γήκνο, δε ιεηηνπξγεί ζε έλα 

ιεπηφ, παίξλεη απαληήζεηο θαη δεκηνπξγψ ηδξχκαηα, ΘΔΞ θαη νηηδήπνηε. Θα ην 

ζθεθηνχκε θαη ζα ζαο απαληήζνπκε.   

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζα ήζεια λα κπεη ζε ςεθνθνξία. Ρν ζα κπεη ή φρη ζε 

ςεθνθνξία, ζα απαληήζεη ην Πψκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ΘΔΞ, νη θάηνηθνη ηνπ Ξνιπδελδξίνπ .. εμππεξεηνχληαη απφ ηα 

γεηηνληθά ΘΔΞ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ παξαδείγκαηνο ράξε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζαηε ηελ πξφηαζε κνπ; Ζζαζηαλ εδψ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα θάλνπκε ζην Ξνιπδέλδξη ΘΔΞ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, αθνχζαηε φινη ηελ πξφηαζε κνπ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ππάξμνπλε ηα ΘΔΞ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, άιιν είπα γηα ην Ξνιπδέδξη. Δίπα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Δίπα 

φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ρνπηθνχ Θαηαζηήκαηνο, αθνχ δελ έρεη πιένλ αληηθείκελν 

λα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο, γηαηί εμππεξεηνχληαη κε άιινπο ηξφπνπο πιένλ, λα 

γίλεη κηα κεηξαηξνπή ηνπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη ΘΔΞ ζην Ξνιπδέλδξη. Δλψ 

ππάξρεη ν ρψξνο κέζα. Απηφ είλαη κηα δηνηθεηηθή πξάμε θαη ζην νξγαλφγξακκα 

πνπ παηξλάκε ζήκεξα αλαθέξεηαη πνπ ππάξρνπλ ΘΔΞ. Δθεί ινηπνλ λα πνχκε 

φηη ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζέζε ΘΔΞ ζην Ξνιπδέλδξη. Δίλαη πνιχ απιφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη κηα κηθξή κειέηε, ε νπνία ζα απαληεζεί ζαο ιέγσ γη' απηφ 

ην ζέκα. Ρν πσο ην Ξνιπδέλδξη ζα εμππεξεηείηαη θαιχηεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα ε απάληεζε ηνπ Γεκάξρνπ είλαη φηη ζα εμεηαζηεί ην ζέκα θαη 

φηη δελ είλαη ψξηκν θαη λνκίδσ φηη θαη θαλείο εδψ ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα δελ 

κπνξεί λα απνθαζίζεη ακέζσο γη' απηήλ ηελ κεηαηξνπή κε αζθάιεηα. Γε 

λνκίδσ φηη είλαη θάηη ην .. Γελ μεθεχγνπκε απφ θάηη, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ 

εθηίκεζε κνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε, λα ξσηήζσ θάηη; Γειαδή ην Θαηάζηεκα απηήλ ηε 

ζηηγκή πνπ ιεηηνπξγεί σο Ρνπηθφ Ππκβνχιην ..  

ΙΗΡΠΑΠ: Απφ 1.1. .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξξνηείλεη ν θ.Ιίηζαο λα θαηαξγεζεί;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη. Ιεεη λα κεηαηξαπεί απφ Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζε ΘΔΞ, 

αλ θαηάιαβα θαιά. Ινηπφλ, ζα εμεηαζηεί ην ζέκα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα κελ είλαη ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην εθεί; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηεο ψξαο θχξηνη ζπλάδειθνη ησξα ην ζπγθεθξηκελν 

ζέκα. Θα έρνπκε κηα εκπεξηζηαησκέλε κειέηε λα κπνξέζνπκε λα 

απνθαζίζνπκε φινη κε αζθάιεηα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα γίλεη θαη ΘΔΞ ιέεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ έρσ ηνπνζεηεζεί λνκίδσ εθηελψο. Γελ 

ην ςεθίδσ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, γηαηί απηφ είλαη Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, φρη ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ζαθέο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίκαη θάζεηα αληίζεηνο. Δηζη;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα θαη εγψ θαηά Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Ονχζζεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη εγψ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Ιίηζαο, ε παξάηαμε ηνπ θ.Νηθνλφκνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη εγψ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, βεβαίσο. Νιε ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα. Θχξηε Ρζάθσλα; Λαη 

ν θ.Ρζάθσλαο. Ζ θα Καξγέηα λαη. Ν θ.Θηνχζεο λαη.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λαη, κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη κε ηηο επηζεκάλζεηο πνπ θάλακε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν θ.Θαιχβαο λαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ήηαλε πνιχ θαιέο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ Α' θάζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ θαηαγξαθεί θα Πηεξγίνπ. Θαλείο δελ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπζηαζηηθά ην Ππκβνχιην γίλεηαη γη' απηφλ ην ιφγν. Ρηο 

αληηξξήζεηο ζαο λα κπνξέζνπκε λα ηηο βάινπκε ηελ επφκελε θνξά λα 

ςεθηζηεί. 

(αξ. απνθ. 201/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 2ο 

 

Δγκπιζη 1ος ΑΞΔ και 1ος Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. ηος έπγος με ηίηλο: 

"Πςνηήπηζη ζσολικυν κηιπίυν". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν έξγν αθνξά ρξσκαηηζκνχο θαη είλαη ηαθηνπνηεηηθφο, έρεη 

ηειεηψζεη ην έξγν θαη είλαη ηαθηνπνίεζε .. Δίλαη ηαθηνπνηεηηθφο, είλαη 

ηαθηνπνίζε πνζνηήησλ είλαη. Αθνξά ζπγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

ήηαλε, νη ρξσκαηηζκνί ησλ εζσηεξηθσλ επηθαλεηψλ 1νπ θαη 2νπ Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ ζηα Λέα Ξαιάηηα θαη Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Υξσπνχ θαη επίζεο ν 

ρξσκαηηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, ησλ .. θιπ. ζηα πξνθαηαζθεπαζκέλα 

θηίξηα ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Λέσλ Ξαιαηίσλ. Θαη έρεη θαη κηα λέα ηηκή 

απφ εξγαζίεο πνπ έγηλαλ. Δίλαη εξγαζίεο γηα ρξσκαηηζκνχο ζε κεηαιηθέο 
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ζσιήλεο. Γελ ερεη αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, απιψο είλαη ζπλ θαη πιελ, 

ηαθηνπνηήζε πνζνηήησλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν Ππκβνχιην.... 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)   

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα, παξψλ. Ξαξψλ είλαη παξψλ, ηίπνηε άιιν. Θχξηε 

Σαζηψηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, εκείο ζαλ παξάηαμε δελ ςεθίδνπκε 

Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο πνηέ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ερνπκε εκπεδψζεη απηφ θ.Νηθνλφκνπ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη εκείο παξψλ, Ξξφεδξε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίηε είλαη, είηε είλαη .. Δίλαη ζπκβνιηθή ε δηθηά καο ηνπνζέηεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο ξσηήζσ θάηη; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κελ κπαίλεηε ζηε ζπδήηεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη δελ κπαίλσ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη ζπκβνιηθφ ην ζέκα. Δκείο ζεσξνχκε φηη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ην ζέκα πεξλνχζε θαηά πιεηνςεθία κε ηε δηθή ζαο ςήθν, 

πάιη ηα ίδηα ζα ιέγαηε;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη ζηαζεξά ε ζέζε καο. Ξξνζέρηε λα δείηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν θαηαιάβαηε ηη ιέσ; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Πήκεξα .. Θαηαιαβαίλνπκε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα. Ξαξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ιίηζαο; Ν θ.Ιίηζαο; 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

86 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα παξψλ, θ.Νηθνλφκνπ ηα ίδηα, ν 

θ.Σαζηψηεο φρη. Ζ θα Πηεξγίνπ λαη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ρζάθσλαο θαη ε θπξία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Κελ απνξείηε, λαη είπε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θαιχβαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν θ.Θαιχβαο λαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, παξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ θχξηε ..; Λα δηνξζσζεί, είλαη παξψλ ν θ.Σαζηψηεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 202/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 3ο 

 

Δγκπιζη 1ος ΑΞΔ ηος έπγος με ηίηλο: "Πςνηήπηζη δπόμυν 

Πιδηποδπομικού Πηαθμού Αθιδνών". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη απηφ είλαη ηαθηνπνηεηηθφο, έρεη ηειεηψζεη ην έξγν θαη είλαη 

απμνκνηψζεηο πνζνηήησλ. Απηφ δελ έρεη νχηε λέεο ηηκέο, νχηε ηίπνηα.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεζηε. Ρν .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη ηαθηνπνηεηηθφο ιέσ. Απμνκνηψζεηο πνζνηήησλ είλαη, δελ έρεη 

νχηε λέεο ηηκέο, νχηε ηίπνηα, νχηε αχμεζε δαπάλεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ είρε έξζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα ζην Ππκβνχιην, εκείο ζα ην θαηαςεθίζνπκε γηαηί άιιαμε ην αληηθείκελν 

ηνπ έξγνπ, άιιαμαλ νη δξφκνη δίρσο λα ιεθζεί θακία άπνςε απφ ην Ρνπηθφ 

Ππκβνχιην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ησλ Αθηδλψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα. Ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γηα πνηνπο δξφκνπο πξφθεηηαη; Γηα πνηνπο δξφκνπο πξφθεηηαη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη μαλαζπδεηεζεί. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γελ πεηξάδεη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη θνληά ζηνλ Πηδεξνδξνκηθφ Πηαζκφ. Κνπ θαίλεηαη .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δίλαη γηα ηελ Θαιιηκάρνπ; Νρη. Δίλαη νη δξφκνη πνπ άιιαμαλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κνπ θαίλεηαη φηη ην ζέκα απηφ πνπ είπακε, ήηαλε ε ζπληήξεζε 

ησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ, πνπ αιιάμακε πνπ είραλε .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρσλ αγξνηηθψλ, γη' απηφ .. Λαη θ.Ιίηζα .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη δχν κηθξά εξγάθηα ζηηο Αθίδλεο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δπνκέλσο, γη' απηφ εξσηψ πάιη, γηα πνην έξγν πξφθεηηαη ζην 

Πηδεξνδξνκηθφ Πηαζκφ; Γηα πνηνπο δξφκνπο. Νλνκαζηηθά.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ ηνπο έρνπο πξφρεηξνπο ηψξα εδψ. 
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ΞΑΛΡΝΠ: Λα απαληήζσ εγψ θα Θαξαγηάλλε; 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη, γηα λα κελ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε θ.Ξάλην, λαη. 

ΞΑΛΡΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα ηε ιεσθ. Θαιιηκάρνπ. Ζ πξνεγνχκελε Θνηλνηηθή Αξρή 

ην νλνκάζαλε αγξνηηθφ .. ηε ιεσθ. Θαιιηκάρνπ ηελ νλνκάζαλε αγξνηηθφ 

δξφκν. Γη' απηφ γίλεηαη ην κπέξδεκα. Δίλαη ε ιεσθ. Θαιιηκάρνπ πνπ πάεη απφ 

ην ρσξηφ ζην Πηαζκφ Θνθθηλφβξαρν. Απηφο ν δξνκνο ζηξψζεθε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Απηφο ν δξφκνο, ζπγλψκε, μαλαείρε έξζεη ζην Ππκβνχιην γηα 

λα γίλεη κεθνηνκή θιπ. θαη λα αζθαιηνζηξσζεί. Δηζη; 

ΞΑΛΡΝΠ: Γελ κπφξεζε λα γίλεη απηφ ιφγσ πςνκεηξηθήο δηαθνξάο κεγάιεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κα γη' απηφ έγηλε ε κειέηε. 

ΞΑΛΡΝΠ: Αθνχζηε, θάλακε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο. Γίλαλε πεξηζζφηεξα 

κέηξα άζθαιην, αληί ηεο εθζθαθήο. Γηαηί άκα ζθάβακε 1 κ. βάζνο πνπ έπξεπε 

λα ζθάςνπκε, ήηαλ ν αγσγφο ηνπ ΝΡΔ, χδξεπζεο θαη ηα ππφινηπα. Γε 

γηλφηαλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνπκε θ.Ξάλην. Δπηκέλεηε θ.Ιίηζα ζην παξψλ; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο είλαη. Ν θ.Θαξίλνο δελ ην ζπκάηαη κέζα 

ζηα ηφζα έξγα πνπ έρεη ζην θεθάιη ηνπ.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δθείλν πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη πςνκεηξηθά ε Θαιιηκάρνπ είρε 

ζίγνπξα πξφβιεκα. Νηαλ θάλακε ηε κεθνηνκή κεηά θάλακε κηα πξνζαξκνγή 

ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, γηαηί ζηα ζεκεία πνπ έπξεπε λα θαηέβεη 

ρηππνχζε ζε αγσγνχο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Κα ην ζέκα καο είλαη φηη απηά δελ ηα θάλακε εκείο ηηο κειέηεο. Ρηο 

βξήθακε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ λα νινθιεξψζεη ν θ.Θαξίλνο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρηο βξήθακε απφ ηελ ΡΗΓΘ έηνηκεο θαη κε ππνγεγξακκέλεο ηηο 

ζπκβάζεηο θαη επεηδή είδα ην ζέκα κε ηα λεξά θιπ., είρακε πεη λα θάλνπκε 

κεθνηνκέο. Ν,ηη κπνξνχζακε θάλακε ζην ζπγθεθξηκέλν. Ζηαλε ήδε 

ζπκβαζηνπνηεκέλα θαη απφ κειέηεο ηεο ΡΗΓΘ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θάληε. Αλ πξφθεηηαη γηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη ζέισ κηα δηεπθξίληζε ζηνλ θ.Ξάλην. Ρν ζπγθεθξηκέλν έξγν 

αιιάμαηε δξφκνπο; Αιιάμαηε πεξηνρή νη δξφκνη λα γίλνπλε ή άιιαμε απιψο 

ηερληθά ην έξγν, έγηλε ιίγν δηαθνξεηηθφ κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο Ρερληθήο 

πεξεζίαο;   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ απαληήζεθε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ λα καο απαληήζεηε.  

ΞΑΛΡΝΠ: Απηφ έγηλε, κφλν άιιαμε ε θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ θαηαζθεπή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν δξφκνο. 

ΞΑΛΡΝΠ: Γελ άιιαμε δξφκνο, δελ άιιαμε δξφκνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Δθφζνλ ην ιέεη απηφ ν θ.Ξάληνο θαη ην εγθξίλεη θαη ν 

θ.Θαξίλνο ςεθίδσ λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. Νρη πξνθαλψο, έηζη; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δκείο δελ κεηαπεηζφκεζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνπζηήθαηε. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δκάο δελ καο έπεηζε νχηε ν θ.Θαξίλνο, νχηε ν θ.Ξάληνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξψλ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν ίδην θαη εκείο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Σαζηψηεο. Θπξία Πηεξγίνπ λαη. Ζ παξάηαμε ηνπ 

θ.Ρζάθσλα; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ξαξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξφληεο. Ξαξψλ κάιινλ, φρη παξφληεο.  

.......: Δια γηα ςήθν γηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη ν θ.Θαιχβαο. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία θχξηνη 

ζπλάδειθνη εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 203/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 4ο 

 

Δγκπιζη ηηρ μελέηηρ ηος έπγος "Θαηαζκεςή Ξαιδικού Πηαθμού Γήμος 

Υπυπίυν". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν, θάληε ηελ 

εηζήγεζε ζαο θαη λνκίδσ φηη ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζεη θαη ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα κηα κειέηε ηελ νπνία ηελ έρνπκε βξεη .. Ξξφθεηηαη 

γηα κειεηε ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ε νπνηα είρε εθπνλεζεί θαη αθνξά Θαηαζθεπή 
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Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Γήκνπ Υξσπίσλ. Ξεξηιακβάλεη ηηο κειέηεο, αξρηηεθηνληθή 

κειέηε θηηξηαθψλ, κειέηε δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο, ζηαηηθή κειέηε θαη 

κειέηε ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ρν νηθφπεδν πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην λέν θηίξην, ζχκθσλα κε ηελ αλάζεζε πνπ είρε γίλεη, εληφο 

ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ είλαη ζην Ν.Ρ. 74 ηνπ Γεκνπ Υξσπίσλ, ζε νηθφπεδν ην 

νπνίν έρεη πξφζσπν ζε .. πιάηνο 10 κέηξσλ θαη είλαη επηθαλείαο 750 

ηεηξαγσληθψλ. Απηή είλαη κηα κειέηε ε νπνία είρε αλαηεζεί, είλαη πιήξεο. Απφ 

εθεί θαη πέξα ππαξρνπλε ζέκαηα πνπ έρνπλε πξνθχςεη αλαθνξηθά κε ην αλ ζα 

πξέπεη λα πινπνηεζεί απηφ ζαλ έξγν ή φρη. Θα ζαο ηα πεη θαη ν θ.Ζιηάζθνο, εγψ 

εθείλν πνπ έρσ λα ζαο πσ, είλαη φηη ε κειέηε, φπσο αλαηέζεθε, γηαηί ηίζεηαη 

θαη ζέκα πιεξσκήο ηνπ κειεηεηή, είλαη πιήξεο. Απηφ πνπ ηνπ είρε αλαηεζεί ν 

άλζξσπνο ην έρεη εθπνλήζεη. Απφ εθεί θαη πέξα εάλ απηφ ζα πινπνηεζεί, αλ ζα 

γίλνπλ αιιαγέο γηα λα γίλεη Ξαηδηθφο Πηαζκφο ζε θάπνην άιιν νηθφπεδν, απηφ 

είλαη πιένλ πνιηηηθή απφθαζε, δελ είλαη ηερληθή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Απηή ε κειέηε, κάιινλ ην νηθφπεδν ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

απηή ε κειεηε, είλαη ην νηθφπεδν πνπ είλαη δίπια ζην Λεπηαγσγείν, ζηελ 

επέθηαζε ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, ην πέηξηλν Λεπηαγσγείν πνπ ιέκε. Δίλαη έλα 

νηθφπεδν επηθιελέο, φπσο μέξεηε, θαη βέβαηαη θαη ηφηε πνπ είρε αλαηεζεί ε 

κειέηε, είρε δεηεζεί, είρε πξνηαζεί γηα λα γίλεη Ξαηδηθφο Πηαζκφο, εγψ ηνπο 

είρα πεη φηη απηφ ην νηθφπεδν είλαη αθαηάιιειν απφ πιεπξάο θαη θαηαζθεπήο 

ηνπ θηηξίνπ γηαηί δίπια ην ζρνιείν, ην Λεπηαγσγείν, πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί 

έρεη θνζηίζεη κηακηζε, κηα κε κηάκηζε θνξά παξαπάλσ απ' φζν ζα έπξεπε. Αλ 

δείηε ην Λεπηαγσγείν, έρεη 400 κ. δφκεζε θαη ν πεξηβάιινληαο ρψξνο είλαη 

γχξσ ζηα 60- 70 ηεηξαγσληθά θαη βέβαηα έρεη θνζηίζεη, ζαο ιέσ γχξσ ζηηο δχν 

θνξέο πάλσ απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ 400 ηεηξαγσληθψλ. Απφ ηελ άιιε 

φκσο, απφ ηελ άιιε φκσο δελ κπφξεζα πνηέ λα θαηαιάβσ γηαηί αλαζέζαλε ηε 
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κειέηε απηή γηα λα ηελ θάλνπλε 190 ηεηξαγσληθά. Γειαδή ζε έλα νηθφπεδν 

700 κέηξα πνπ είρε δφκεζε λα θάλεη γχξσ ζηα 350, αλ ζπκάκαη, είλαη ζην 

Πρέδην ε επέθηαζε ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ. Μέξεηε γηα πνην θνκκάηη ιέσ. Δηζη; 

Ινηπφλ, απηή ινηπφλ είλαη κηα κειέηε 190 ηεηξαγσληθψλ, ε νπνία ζα θνζηίζεη 

ζαλ θφζηνο θαηαζθεπήο γχξσ ζην 1.000.000 θαη ζα βάινπκε κέζα 20 παηδηά. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ ηφζν πξνβιέπεη ε κειέηε, 900.000 θάηη, 900.000 θάηη. Ρν έξγν 

ή ε κειέηε. Ζ κειεηε είλαη 17.000. Δδσζε ην δηθαίσκα ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. Απηέο θαη νη δχν νη κειέηεο θαη ηνπ Θαιάκνπ θαη ε άιιε είλαη απφ 

ηνλ ίδην κειεηεηή. Ν κειεηεηήο έθαλε ηε δνπιεηά ηνπ. Απηφ ηνπ αλαζεζαλε, 

απηφ έθαλε. Νκσο ζεσξψ θαη εγψ θαη δελ μέξσ θαη πνηα είλαη ε άπνςε ζαο, φηη 

ζα είλαη θξίκα λα θηηάμνπκε έλαλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ, λα θηηάμνπκε έλα .. λα 

δψζνπκε 1.000.000, αλ βξνχκε ρξεκαηνδφηεζε, πνπ πηζηεχσ φηη ζα βξνχκε, 

θαη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία λα εθπνλήζνπκε λέα κειέηε, λα ηξνπνπνηήζνπκε 

κηα παιηά θαη λα ηελ θαλνπκε γχξσ ζηα 400 ηεηξ. ζε νηθφπεδν πνπ έρνπκε 

ζηνλ Αγ.Θσλζηαληίλν θαη είρα μεθηλήζεη εγψ ην Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ ην 2005 θαη 

θαηάθεξα ελ πάζε πεξηπηψζεη, ην μεκπινθάξακε, πξηλ απφ 4, 5 κήλεο θαη 

πήξακε ΦΔΘ θαη έρνπκε δειαδή δφκεζε θαη ραξαθηεξηζκφ νηθνπέδνπ κέζα 

ζηνλ Αγ.Θσζηαληίλν ζε 2,5 ζηξέκκαηα. Δίλαη πίζσ απφ ην Ιχθεην αθξηβψο. Πε 

έλα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, εδψ πεξα είλαη .. Παο είπα, εδψ πέξα ην ζέκα είλαη έγθξηζε 

ηεο κειέηεο. Ρελ εγθξίλνπκε ηε κειέηε ή δελ ηελ εγθξίλνπκε. Δγψ ζαο εμεγψ 

.. Ρη ελλνείηε γηα πνην απφ ηα δχν; Δδψ ην ζέκα είλαη έγθξηζε απηήο ηεο 

κειεηεο. Δγψ ζαο εμεγψ απφ εθεί θαη πέξα, ζαο εμεγψ απφ εθεί θαη πεξα γηα ην 

ηη ζα θάλνπκε κε απηήλ ηε κειέηε. Ρη πξνηηζέκεζα λα θάλνπκε. Δηζη; Γειαδή 

απηήλ ηε κειεηε ηελ εγθξίλνπκε, γηαηί νχησο ή άιισο ζα πξέπεη λα πιεξσζεί, 
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έηζη; Δρεη γίλεη κηα ζχκβαζε θαη κηα αλάζεζε λφκηκε, δελ ππαξρεη θακία 

παξαλνκία. Απιά ζεσξψ εγψ θαη ζεσξνχκε φινη πηζηεχσ θαη ν Γήκαξρνο πνπ 

ην έρνπκε ζπδεηήζεη, φηη είλαη κηα κειέηε πνπ γηα κέλα γηα ηνλ Υξσπφ, γηα 

κέλα γηα ηνλ Υξσπφ δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα πινπνηεζεί ζαλ έξγν πιένλ. Παλ 

έξγν. Δηζη; Γειαδή, μαλαιέσ θαη πάιη, έλα θηίξην 190 ηεηξ. πνπ ζα ζηεγάζεη 

βάζεη, ζα ζηεγάζεη βάζεη ηνπ λφκνπ γηα ηα παηδηά πνπ κπνξέη λα ζηεγαζεη, 

γχξσ ζηα 20 παηδηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ν πξνεγνχκελνο Γήκαξρνο, ν πξνεγνχκελνο Γήκαξρνο. Θαη 

κάιηζηα ήηαλε ηφηε ζε πνξεία, ήηαλ ηφηε ζε πνξεία λα γίλεη κηα πξνγξακκαηηθή 

ζχκβαζε κε ηε Λνκαξρία ε νπνία δελ έγηλε πνηέ θαη θπζηθά πνηέ δελ 

πξνρσξεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη κηζφ ιεπηφ θ.Νηθνλφκνπ. Θέιεη λα ππνβάιιεη κηα εξψηεζε ν 

θ.Ιίηζαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κήπσο δελ ην θαηαιάβαηε θαιά. Θχξηε Νηθνλφκνπ, πνιχ εχινγν 

ην εξψηεκα ζαο, αιιά επεηδή ζηελ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν θάλαηε, ην θάλαηε. Θαη ηη θάλνπκε ηψξα. Ρν επηαζα εγψ ηη 

ζέιεηε, ην έπηαζα .. Λαη, κηζφ ιεπηφ λα ζαο πσ. Νπσο μέξεηε, ζηε Γηνίθεζε 

ππαξρεη κηα ζπλέρεηα. πάξρεη κηα ζπλερεηα. Δδφζε απηή ε κειέηε ζε θάπνηνλ 

κειεηεηή, θάλαλε ηε ζχκβαζε, ηνζα ιεθηά, 17.000 επξψ είλαη ε κειεηε. 

Γπζηπρψο ή επηπρψο ν άλζξσπνο έθαλε ηε δνπιεηά, ηελ ηειείσζε. Δάλ 

απνθαζίζνπκε εκείο λα κελ ηελ εγθξίλνπκε ή λα πάκε απέλαληη ηνπ θαη 

δηθαζηηθά παίξλεη ην κεγαιχηεξν πνζφλ. Ρν Λεπηαγσγείν απηφ εδψ δελ 

εμππεξεηεί ην Γήκν, απ' φηη θαηαιάβαηε. Κηθξφ, ζηελφ, ζε κέξνο επηθιελέο, 

ελψ έρνπκε ζηνλ θάκπν 2,5 ζηξέκκαηα λα απιψζνπκε ηα παηδάθηα κέζα, λα 
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ηνπο θάλνπκε γήπεδα, λα ηνπο θάλνπκε έλα σξαίν πξφηππν Λεπηαγσγείν. Ζ 

απφθαζε καο επνκέλσο είλαη γηα 1.000.000, .. λα πάκε ζην ρσξν πνπ πξέπεη 

λα θάλνπκε ην θαηλνχξγην, αθνχ μεκπινθάξακε ην Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ λα πάκε 

λα θάλνπκε ην θαηλνχξγην ζην ρψξν ην ζσζηφ. Λα κελ παγηδεπηνχκε ιφγσ 

κηαο κειέηεο λα θάλνπκε 1.000.000, 1.200, πφζν ζα πάεη ην θαηλνχξγην 

Λεπηαγσγείν ζε ζρεζε κε ην πξνηεηλφκελν ζηε κειεηε απηή. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 

Θχξηε Ιίηζα, ζέιεηε λα θάλεηε ηελ εξψηεζε ζαο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Κε θάιπςε ν Γήκαξρνο φηη .. θαη θαηάιαβα φηη ηειηθά είλαη 17.000 

επξψ πεηακέλα ζηνλ αέξα. Απηά δελ έρνπλ αληηθείκελν. Απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπλ θακία ζρέζε κε καο. Αιινη ην δψζαλε. Δηζη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Γήκαξρε, απηφ απιψο κε θαιχςαηε κε ηελ απάληεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, εάλ ην ιέηε εηξσληθά .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κηα θνξά είπα φηη θάηη είπαηε θαιφ. Ρη λα ζαο πσ; 

Δρεηε πξφβιεκα.  

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, κεηά απφ απηήλ ηελ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, λα ζαο θάλσ κηα εξψηεζε; Δζείο λα πεηάηε 

ιεθηά ζηνλ αέξα είλαη θαιφ; Ιεεη φηη κνπ είπε θάηη θαιφ. Νηη πεηάσ ζηνλ αέξα 

ηα ιεθηά. Δίλαη θαιφ;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είπε, φηη ηα πεηάκε ζηνλ αέξα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ κεηά ηε δηεπθξίληζε πνπ δψζαηε θ.Γήκαξρε .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν λα πεηάο ζηνλ αέξα είλαη θαιφ; Δγψ δελ πεηάσ ζηνλ αέξα. 

Γελ ην αηζζάλνκαη ηφζν θαιφ. Κφλν ζηνλ χπλν κνπ πεηάσ ζηνλ αέξα θακηά 

θνξά.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθνχζηε λα δείηε, εγψ θαηαιαβαίλσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη εξγαζηεί έλαο άλζξσπνο, έλαο κειεηεηήο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη .. Θαηαιαβαίλσ φηη ππάξρεη κηα λέα 

ζηφρεπζε ηνπ Γήκνπ. Νηη ζε θαιχηεξν ρσξν δηθφ καο, θάηη θαιχηεξν, γηα λα 

ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. πάξρεη φκσο θαη έλα έξγν ην νπνίν 

έρεη ππάξμεη. Αξα ινηπφλ εγψ δε ζα ςεθίζσ απηφ ην έξγν, δηφηη .. Γε ζα 

ςεθίζσ κάιινλ λα πιεξσζνχλ 17.000, λα πεηαρηνχλ ζηνλ αέξα, γηαηί είλαη 

πεηακέλα ζηνλ αέξα θ.Γήκαξρε. Θα πξνηηκνχζα λα θάλεηε έλαλ ζπκςεθηζκφ 

θαη κηα ζπλελλφεζε κε ηνλ κειεηεηή λα πάξεη ηα ιεθηά λα θέξεη κηα λέα 

κειέηε γηα λα θαιχςεη ην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δ; Θα ην θάλεηε; Γελ ην δέρεηαη ν θχξηνο. Λα πάεη δηθαζηηθψο 

ν θχξηνο. Δγψ δελ ςεθίδσ. Θα πάεη δηθαζηηθψο. Δκείο φκσο.. Δλα ιεπηφ 

θ.Θαξίλν. Θχξηε Γήκαξρε, εζείο πξέπεη λα βγάιεηε ην κήλπκα, ην κήλπκα φηη 

εδψ ν Γήκνο δελ .. θαη ηα 17.000 πνπ δελ είλαη κεγάιν πνζφ, αιιά είλαη θαη 

πνιχ κεγάιν αλ ζέινπκε λα ηα δνχκε θαη έηζη θαη αιιηψο ηα πξάγκαηα, φηη δελ 

ηα έρνπκε γηα πέηακα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. θαηά ην λφκν ζηηο κειέηεο ηζρπεη ην εμήο, φπνηνο εθπνλεί κηα 

κειέηε θαη ηελ ππνβάιιεη ζηνλ νπνηνλδήπνηε θνξέα βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ, 

δηθαηνχηαη ακέζσο ην 70% ησλ ρξεκάησλ. Κεηά ηελ πάξνδν 2 ή 3 κελψλ πνπ 

δελ έρεη εγθξηζεί ε κειέηε πεγαίλεη ζην 80%. Αξα ζηελ νπζία ζπδεηάκε ηψξα, 

ην 80 νχησο ή άιισο ην έρεη πάξεη.. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρν δηθαηνχηαη. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξνθαλψο, ην 80% ην έρεη πάξεη. Κα φηαλ .. Κηα ζηηγκή, ε 

έγθξηζε κειέηεο είλαη .. Ρέινο πάλησλ, θαηά ην λφκν γηα λα κελ παξεη ην 20% 

ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αηέιεηεο ζηε κειεηε. Απηφο ζα ηα πάξεη ηα ιεθηά 

νχησο ή άιισο, γηαηί έρεη θάλεη νριήζεηο. Αιιά .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. ην φλνκα ηνπ θπξίνπ. Θα πιεξσζεί, εγψ δε ιέσ λα κελ 

πιεξσζεί, αιιά δε βιέπσ θαιή δηάζεζε ζπλεξγαζηαο κε ην Γήκν. Δλαο ν 

νπνίνο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη, ν θχξηνο δε βιέπσ λα ζπλεξγάδεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα, θάληε ηελ εξψηεζε ζαο. Θέισ λα ξσηήζσ πφηε 

ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε, πφηε έγηλε ε αλάζεζε, πφηε ππνγξάθεθε ε ζπκβαζε 

θαη εάλ ζηνλ θ.Κπνπξαληά έρνπκε θάλεη άιιε αλάζεζε εκείο ην 2011.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ αλάζεζε, απ' φηη γξάθεη εδψ πεξα, είλαη 19.7.2010. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζα είρακε θαη εκείο πξφβιεκα αθνχ ην έξγν δελ ην ζέινπκε 

λα γίλεη, λα είκαζηε θνληά ζαο, φκσο πξέπεη λα .. θάπνηεο αξρέο ηεο πνξείαο, 

φπσο είπε θαη ν θ.Θαξίλνο, πνπ είλαη έκπεηξνο, ιέεη ην εμήο, φηη νπζηαζηηθά 

ςεθίδεηο, εγθξίλεηο κηα κειέηε, ηελ απνθιείεηο κφλν φηαλ δελ είλαη ζσζηή. Ρν 

είπε. Νπζηαζηηθά ςεθίδνπκε ηε κειέηε αλ .. Κφλν γη' απηφλ ην ιφγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, εγψ ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο, έρνπλ πξνεγεζεί νη 

γεσινγηθέο κειέηεο θ.Αληηδήκαξρε; Νρη, ηίπνηα. Ρν ππφινηπν πνζφ ην νπνίν 

νθείινπκε πνην είλαη; Κπνξείηε λα κνπ πείηε θ.Θαξίλν;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη. Ρν έρεη πάξεη ην 80% ν ζπγθεθξηκέλνο κειεηεηήο; Δγψ 

ζεσξψ .. Γελ μέξνπκε αλ έρεη πιεξσζεί. Ππχξν έρεη πιεξσζεί; Αλ έρεη 

πιεξσζεί, γηα κέλα είλαη θαινπιεξσκέλνο. Κηα κειέηε ε νπνηα δε ζα 

ρξεζηκεχζεη ζην Γήκν καο, είλαη θαινπιεξσκέλνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη βεβαίσο ηδίσο γηα ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο φπσο ην 

θνπβεληηάδακε πξηλ απφ 1 κήλα πεξίπνπ κε ην Λνκηθν Ξξφζσπν, ππάξρεη πάξα 

πνιπ κεγάιε αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί Ξαηδηθφο Πηαζκφο. Κέλνπλ παηδηά έμσ. 

Ρν είδακε. Νη ρψξνη νη νπνίνη έρνπκε δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο φιν 

θαζεκεξηλά απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ θαηνηθσλ ηεο πεξηνρήο. Νκσο θνηηάρηε 

λα δείηε ηψξα, ζσζηά είπε ν Αληηδήκαξρνο φηη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ λα 

κπαιψλεηο ηξχπεο θαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ λα δεκηνπξγείο λέεο ππνδνκέο βάζεη 

ησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Θαη έηζη πξέπεη λα είλαη. Νκσο γηα ηηο 

ππνδνκέο πνπ ζα δεκηνπξγήζεηο ζήκεξα γηα λα θαιχςεηο ηηο αλάγθεο ζνπ, έρεη 

πξνεγεζεί ζ' απηφλ ην ζρεδηαζκφ έλα Ρερληθφ Ξξφγξακκα. Ρν Ρερληθφ 

Ξξνγξακκα απηφ ινηπνλ, φπσο θνπβεληηάζηεθε ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα θαη 

ςεθίζηεθε, αλέδεημε έλα δεηνχκελν κεγάιν, φηη ζην ηέινο ηεο θνπβέληαο 

θηάζαηε θαη θνπβεληηάδαηε ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε, φηη είλαη έλα 

Ρερληθφ Ξξφγξακκα ην νπνίν είλαη ξακκέλν θαη θνκκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο 

επνρήο. Θαη έηζη πξέπεη λα είλαη ηψξα, πνπ ε θαηάζηαζε είλαη έηζη. Κα πσο 

ινηπνλ απηή ηελ αλάγθε γηα ππνδνκέο, πνπ είλαη πξαγκαηηθή αλάγθε, 

θαζεκεξηλή αλάγθε, ηελ πεξηγξάθεηε κε ηφζε απιφηεηα φηαλ εζείο έρεηε 

απνθαζίζεη λα κελ ππάξμνπλ ππνδνκέο ηέηνηνπ ηχπνπ απφ εδψ θαη πέξα ζηνλ 

Υξσπφ; Κέζα απφ ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Ξξνυπνινγηζκνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξηε Σαζηψηε, αο έξζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν αθξηβψο ζέκα 

ηψξα. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Ρν ζπγθεθξηκέλν, ην ζπγθεθξηκέλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ μεθεχγνπκε ηψξα ζηηο αλάγθεο θιπ. Δίλαη γλσζηέο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ ζα ην ςεθίζνπκε. Δκείο έρνπκε πεη φηη είηε κηθξφ είηε κεγάιν 

πνζφ, λα πεγαίλεη κε δηαγσληζκφ, εδψ κηιάκε γηα αλάζεζε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή θαη απφ ζέζε αξρήο δελ κπνξνχκε λα ην 

ςεθίζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ζεσξνχκε φπσο είπαηε θαη ην πεξηγξάςαηε, θνξντδία λα 

δνζνχλ ιεθηά γηα θάηη ην νπνίν δελ έγηλε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θπξίνη ζπλάδειθνη. Λνκίδσ 

φηη εμαληιήζεθε ην ζέκα. Δγηλε γλσζηφ ζε φινπο .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εγψ απηφ πνπ ζέισ λα πξνζζέζσ είλαη ην φηη επεηδή απηφ 

ην έξγν είρε έξζεη θαη ζηε Λνκαξρία, γηαηί ήηαλ γηα λα γίλεη ζχκβαζε, λα γίλεη 

απφ θνηλνχ κε ηε Λνκαξρία, αξρέο ηνπ 2010 ή ηέινο ηνπ '9, δε ζπκάκαη 

αθξηβψο, φινη ινηπφλ ηφηε θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ καο είρε δψζεη ν θ.Ζιηάζθνο, 

πξαγκαηηθά απηφ ην νηθφπεδν πνπ είλαη απηή ε κειεηε, είλαη έλα επηθιελέο 

νηθφπεδν ζε κηα πεξηνρή ε νπνία πξαγκαηηθά δε βνεζάεη θαη φπσο θαη ν ήδε 

ππάξρνλ Πηαζκφο, ν Ξαηδηθφο, έρεη κεγάιν πξφβιεκα, είλαη πνιχ ζηελφο ν 

δξφκνο, θάπνηα ψξα πνπ παλε έξρνληαη, γίλεηαη έλαο ρακφο εθεί πέξα, ην 

πξφβιεκα φκσο είλαη φηη λα πξνρσξήζνπκε φκσο θαη γξήγνξα θαη ζηελ άιιε 

κειέηε, γηαηί ράλνπκε ρξφλν θαη πξαγκαηηθά νη αλάγθεο είλαη πάξα πνιχ 

κεγάιεο θαη πνιχ ζνβαξέο. Δγψ είκαη ππέξ ηνπ λα πιεξσζεί ν κειεηεηήο, γηαηί 

ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη δηθή καο απφθαζε λα αιιάμνπκε ηε κειέηε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Ρζάθσλα;  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κηα εξψηεζε κφλν θ.Θαξίλν. Δρνπκε πνηληθή επζχλε αλ δελ 

ςεθίζνπκε ηελ έγθξηζε; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ κειεηε γηα ην Λέν Ξαηδηθφ Πηαζκφ είλαη ζρεδφλ έηνηκε.  

Ινηπνλ, θ.Ρζάθσλα. Λα αθνχζνπκε ηνλ θ.Ρζάθσλα. Νρη δηάινγν πάιη απν ηελ 

αξρή. Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κφλν κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ εγσ. Δάλ δελ ςεθίζνπκε ηελ 

κειέηε, έρνπκε πνηληθή επζχλε σο Ππκβνχιην; Υο Πχκβνπινη; Νρη γηαηί είπακε 

πξνεγνπκέλσο λα πάκε, ζα θηλεζεί κε αγσγή μεξσ εγψ ηη ν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θαη έλα δεχηεξν, επεηδή εηπψζεθε απφ ηελ θα Πηεξγίνπ γηα ηε 

Λνκαξρία, είρακε ζπδεηήζεη .. Θα βνεζήζσ ην Γήκαξρν. Δίρακε ζπδεηήζεη ζηε 

Λνκαξρία ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαη κάιηζηα κε ηελ εμήο 

παξέκβαζε απφ κέλα ηφηε, φηη δψζηε καο έλα νηθφπεδν λα βνεζήζνπκε λα 

θηηάμνπκε έλα Ξαηδηθφ Πηαζκφ. Απηφ καο έδσζε ηφηε ν Γήκνο Υξσπίσλ, εθεί 

είρακε θάλεη ηελ θνπβέληα θαη εθεί ζηακάηεζε. Γελ πξνρψξεζε, φπσο είπε ν 

Αληηδήκαξρνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Απφ καο, απφ καο, λα ηνπνζεηεζψ θαη γηα ηελ ςεθνθνξία, ζα 

ςεθίζνπκε ηελ έγθξηζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. Θχξηε Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, εγψ επί ηεο αξρήο θαη φρη επί ηεο 

νπζίαο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα πιεξσζεί, απηφ είλαη έλα άιιν ζέκα, ν 

εξγνιάβνο ν νπνίνο δε δέρεηαη ζπλεξγαζία κε ην Γήκν ..  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ν κειεηεηήο. Γε δέρεηαη ζπλεξγαζία θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα λα 

πάξεη ηα ιεθηά ηνπ, ηα απαηηεί γηαηί ηα δηθαηνχηαη, φκσο ην δήηεκα δελ είλαη 

απηφ. Δγθξίλεηαη κειέηε ηνπ '10, ελψ έρεη γίλεη "Θαιιηθξαηηθφο" ν Γήκνο θαη 

είλαη γλσζηφ φηη .. λσξίηεξα, ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε ηνλ Ηνχλην, ηνλ Ηνχιην 

θαη έξρεηαη ν Γήκνο, ν φπνηνο Γήκνο, εκείο, θαη ιέκε φηη απηή ε κειέηε δελ καο 

ηθαλνπνηεί θαη ζηελ νπζία είλαη πεηακέλα ιεθηά. Κ' απηήλ ηε ινγηθή ινηπνλ 

εγψ δελ ην ςεθίδσ. Γελ κπνξεί ε φπνηα ζεκεξηλή Αξρή, παξακνλέο ησλ 

εθινγψλ, λα δεζκεχεη ηελ επφκελε θαη ε επφκελε λα ιέεη, θάλαηε ιάζνο 

ζρεδηαζκφ, ην αθπξψλσ, πιεξψλεη ν ιαφο θαη πάκε γηα άιια. Κε απηήλ ηε 

ινγηθή δελ ην ςεθίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Θχξηε Θαιχβα;  

ΘΑΙΒΑΠ: Θαη εγψ δελ ην ςεθίδσ, κε ηε ζπκπιήξσζε γηα ηνλ κειεηεηή, εάλ 

μαλαέξζεη θάπνηα κειέηε ηνπ λα κελ θάλεη ζπλεξγαζία ν Υξσπφο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ςεθίδεη .. Νρη, φρη.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δίπαηε φηη ε κειέηε γηα ην Λέν Ξαηδηθφ Πηαζκφ έρεη γίλεη, είλαη 

ζην ηειείσκα ηεο. Δίλαη ν ίδηνο ν κειεηεηήο ηεο λέαο κειέηεο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη, θαιψο. Δ αο πάξεη ην 80%. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπξάβν ξε Γηψξγν. Απηφ ήζεια, λα θάλσ ηελ πξφηαζε λα 

ηζρχζεη απηφ, εάλ δελ παξαηηεζεί απφ ην 20% πνπ κπνξνχκε λα ην 

αθαηξέζνπκε. Ρν 80% ην παίξλεη κε ην λφκν. Δάλ δελ παξαηηεζεί απφ ην 20%, 

λα κελ μαλαέξζεη λα θάλεη κε ην Γήκν ζχκβαζε κειέηεο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα εγθξίλεηαη .. 

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ιίηζα; 

Ξαξψλ ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα. Νρη ε παξάηαμε ηνπ θπξίνπ .. Απ' φηη  βιέπσ 

θαη νη ζπλάδειθνη ζπκθσλνχλ θαη θαιά θάλνπλ. Θαηά ν θ.Σαζηψηε, φπσο θαη ε 

παξάηαμε ηνπ θ.Νηθνλφκνπ. Ζ παξάηαμε ηνπ θ.Ρζάθσλα λαη θαη ε 

ζπκπνιίηεπζε λαη. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηε κειέηε. 

(αξ. απνθ. 204/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 5ο 

 

Πύζηαζη Πςμβοςλίος Δνηαξηρ Κεηαναζηών Γήμος Υπυπού. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Βιάρν, επηγξακκαηηθά 

νη επηδηψμεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ε ζχζηαζε ηνπ. Νη ζπλάδειθνη έρνπλ ηελ 

εηζήγεζε. 

ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Πχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ 3852/2010, 

ηνπ λφκνπ ηνπ "Θαιιηθξάηε" βαζηθά πνπ ιεηηνπξγνχκε, απαηηείηαη ε ζχζηαζε 

ηνπ Ππκβνπιίνπ Δληαμεο Κεηαλαζηψλ ΠΔΚ θαη λα εγθξίλνπκε θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο. Πχκθσλα κε ην άξζξν 78, αληηθείκελν ηνπ Ππκβνπιίνπ Δληαμεο 

Κεηαλαζηψλ κεηαμχ άιισλ απνηειεί ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεχλεζε 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο. Πθνπφο ηνπ Ππκβνπιίνπ 

Δληαμεο Κεηαλαζηψλ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

κειψλ ησλ κεηαλαζηεπηηθσλ νκάδσλ, πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζην Γήκν, ε 

ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ ππέξ ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ 
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απηψλ, ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηεο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ. Ξξνηείλεηαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη γηα ην Ππκβνχιην Κεηαλαζηψλ 

ε εμήο ζχλζεζε: πεληακειέο καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Πήκεξα 

ςεθίδνπκε ηα κέιε ηνπ ΠΔΚ, ςεθίδνπκε ηνλ Ξξφεδξν, ςεθίδνπκε ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη ςεθίδνπκε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Ινηπφλ, ηα 

πξνηεηλφκελα κέιε είλαη: Βιάρνο Γεκήηξηνο Ξξφεδξνο, Ρζεθξεδήο Σξήζηνο, 

Ξάληνπ Αλζή, Γθεδίκ Κέην, Καλδίη Πηρ. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: Καθξήο 

Αζαλάζηνο, ν Ιέθθαο ν Αλδξέαο, ε Βιαράθε Θπξηαθή, ε Φεζηή Καιηξάε, ε 

Πακθνχξ, ζπγλψκε θαη ν Πακθνχξ Πηλρ. Θέισ λα πσ εδψ πέξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζεκεησζεί εδψ, κε πιήξε αληηζηνηρία ησλ νλνκάησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ. 

ΒΙΑΣΝΠ: Πσζηά. Λα ζεκεηψζσ εδψ πεξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη φηη ζην 

Ππκβνχιην Δληαμεο Κεηαλαζηψλ έρεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δεηάεη θαη 

απαηηεί, απφ φηη καο έρεη ζηείιεη ηνπιαρηζηνλ θάπνηα ραξηηά θαη θάπνηα 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ην πνπξγείν. πάξρεη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ΠΔΚ, 

θαζψο θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, ππαξρεη πξφηαζε απφ ηελ επηζηεκνληθή 

εηαηξεία γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπλνρή θαη αλάπηπμε. Πχκθσλα κε ην, 

επαλαιακβάλσ γηα ην πσο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ην ΠΔΚ θαη ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο, νη κεηαλάζηεο έρνπλε θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο γηα λα ππάξρνπλε .. 

Ινηπνλ, νη κεηαλάζηεο, κέζα ζηνπο κεηαλάζηεο ππάξρνπλ θάπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο νη νπνηεο είλαη ηνζν εζληθέο, φζν θαη επίζεο θαη ζξεζθεπηηθέο. 

Ξξνβιέπεηαη, πξνβιέπεηαη κέζα ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο επεηδή δελ είλαη 

δπλαηφλ κέζα ζην ΠΔΚ λα αληηπξνζσπεχνληαη φιεο νη Θνηλφηεηεο θαη φιεο νη 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλνηεηεο, εζλφηεηεο, φπσο κπνξείηε λα ην πείηε, ησλ 

κεηαλαζηψλ, ππαξρεη κέζα ζηνλ θαλνληζκφ θαη ζην άξζξν, δψζηε κνπ κηζφ 

ιεπηάθη .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ έρνπλ ηνλ θαλνληζκφ νη θχξηνη ζπλάδειθνη. Αο κελ 

επεθηεηλφκαζηε.  

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη, λαη. Λα ζεκεηψζσ ιίγν θάηη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκπεξαζκαηηθά. 

ΒΙΑΣΝΠ: Ρα ιεγφκελα ζπλεξγαδφκελα κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ Δληαμεο 

Κεηαλαζηψλ. Δθεί πέξα κπνξνχλε θάπνηνη, νπνηνηδήπνηε άιινη ζπλάδειθνη ή 

αθφκα θαη κεηαλάζηεο λα ζπκκεηέρνπλ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Ρζάθσλαο, ν 

θ.Σαζηψηεο θαη ν θ.Γηακαξέινο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ήζεια λα πξνηείλσ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα θάλσ κηα εξψηεζε; Δξψηεζε ..;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηεπθξηληζηηθή. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηεπθξηληζηηθή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κελ μεθηλήζσ κε ηνλ θ.Ιίηζα; Γηα λα .. Νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζα ήζεια λα πξνηείλσ λα ππάξρεη θάπνηνο απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε, ε θα Πηεξγίνπ αλ ζέιεη λα αζρνιεζεί, λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζε 

λα πξνζθέξεη θαη επίζεο θαη λα ππήξρε θαη ιίγν θαληαζία. Γελ μέξσ, ηη 

εζληθφηεηαο είλαη απηνί νη μέλνη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α, δελ ηνπο γλσξίδσ. Απ' φηη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιίγν θαληαζία θ.Βιάρν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Κέην απ' φηη γλσξίδσ, ηνλ γλσξίδσ θαη εγψ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θαη είλαη έλαο εμαηξεηηθφο άλζξσπνο, είρα ηα παηδηά ηνπ καζεηέο, 

είλαη Αιβαληθήο θαηαγσγήο. Θχξηε Νηθνλφκνπ, θ.Νηθνλφκνπ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζζεια λα ξσηήζσ ηη εζληθφηεηαο είλαη.  

ΒΙΑΣΝΠ: Ν πξψηνο είλαη Αιβαλφο θαη ν δεχηεξνο είλαη Ηλδφο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λνκίδσ φηη ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ νξγάλνπ είλαη 

απαξαίηεηε θαη λνκίδσ φηη πνιχ ζσζηά ν λφκνο πξνβιεπεη ηελ χπαξμε απηνπ 

ηνπ Ππκβνπιίνπ. Ζ ζηειέρσζε ηνπ είλαη επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ. Δγψ ζα 

πξφηεηλα επεηδή ππάξρεη πξφζσπν ην νπνίν έρεη αζρνιεζεί επηζηακέλσο κε ηα 

ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη απηήλ ηε ζηηγκή πξσηνζηαηεί θαη πξσηαγσληζηεί 

ζηα δεηήκαηα απηά ζε εζληθφ επίπεδν, ζα ηελ πξφηεηλα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

Δπηηξνπή, είλαη ε θα Γηαλλίξε Ρφληα, ε νπνία είλαη ζηελ Δλσζε, ηελ Δζληθή 

Δλσζε Κεηαλαζηψλ πνπ θαιχπηεη φιε ηελ Διιάδα θαη ήηαλε θαη είλαη εδψ πέξα 

θαη ζπληνπίηηζζα καο θαη πξφζσπν πνπ κε ηελ επηζηεκνληθή ηεο θαηάξηηζε 

κπνξεί λα βνεζήζεη.  

.......: Δίλαη δεκφηεο; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Βέβαηα. Ζηαλε θαη ππνςήθηα ηνπ ζπλδπαζκνχ κνπ. Ρελ μέξσ 

δειαδή απφ πξψην ρέξη. Αιιά είλαη πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο. Ζ θπξηα 

αζρνιείηαη κε απηά ηα ζέκαηα κφλν, επαγγεικαηηθά δειαδή. Θα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη πνηθηινηξφπσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη, εγψ ιέσ. Ρψξα ..  

ΒΙΑΣΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε, λα απαληήζσ ιίγν; Θαη' αξρήλ, ε ζχλζεζε ηνπ 

Ππκβνπιίνπ, ε ζχλζεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ απαηηείηαη λα είλαη κεηνςεθία νη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Γη' απηφ ππάξρνπλε κφλν δχν Γεκνηηθνί Πχκβνπινη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΒΙΑΣΝΠ: Γχν Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ππάξρνπλε. Γχν Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. 

Κηζφ ιεπηφ. Δρεηε πάξεη ηελ νξζή επαλάιεςε. Γελ μέξσ αλ ηελ έρεηε πάξεη. 

Ρελ πξνεγνπκελε θνξά άθεζα .. Πην πξνεγνχκελν Γεκνηηθν Ππκβνχιην 

άθεζα ηελ νξζή επαλάιεςε. Δίλαη πεληακειέο ην Ππκβνχιην. Πην 

πξνεγνπκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ππήξρε εδψ πεξα. Δίρε γίλεη νξζή 

επαλάιεςε. Ινηπφλ, επαλαιακβάλσ, απαίηεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ είλαη γηα ηε 

ζχζηαζε ηνπ .. Κηζφ .. Ρν είρα αθήζεη ζε φινπο αγαπεηνη ζπλάδειθνη, ην είρα 

αθήζεη ζε φινπο. Γξάθεη επάλσ, νξζή επαλάιεςε. Αθεζα ζε φινπο ζην 

πξνεγνπκελν Ππκβνχιην. Αλ δελ ην πήξαηε .. Ινηπφλ, κηζφ ιεπηφ λα κηιήζσ. 

Λα ζαο πσ θα Πηεξγίνπ. Ινηπνλ, απαηηείηαη, επαλαιακβάλσ ζηε ζχλζεζε ηνπ 

ΠΔΚ νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη λα απνηεινχλ ηελ κεηνςεθία. Πε πεξίπησζε πνπ 

απμήζεηο ηελ .. ζνπ δίλεη ην δηθαίσκα ν θαλνληζκφο αξγφηεξα, ζε επφκελν, 

γηαηί ε δσή απηε ηνπ ΠΔΚ είλαη πεξίπνπ .. αθνινπζεί απηή ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ινηπφλ, λα ην θάλεηο επηακειέο, ελληακειέο, ελδεθακειέο. Ρν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη εθείλν πνπ ζα απνθαζίζεη. Νκσο απμάλνληαο, 

πξνζζέηνληαο έλα άηνκν ηεο αληηπνιίηεπζεο ή έλαλ άιινλ Γεκνηηθφ 

Πχκβνπιν, επεηδή .. Κηζφ ιεπηφ. Δπεηδή φηαλ απμάλεηο παο ζηνλ αξηζκφ 3 ή 

ζηνλ αξηζκφ 4 ησλ κεισλ, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ν έλαο απ' απηνχο λα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ζπγρξφλσο θαη 

λα απμήζεηο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνινίπσλ κειψλ. Ρα ππφινηπα κέιε, ε πξφηαζε 

είλαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ θνηλνηεηα ησλ κεηαλαζηψλ 

θαη δεηάεη απφ εθεί πέξα απφ .. πξψηα, αλ ζέιεηε, ζέζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

έρνπλε φηαλ ππαξρνπλε κεηαλάζηεο νη νπνίνη είλαη νξγαλσκέλνη ζε θνηλφηεηεο 

θαη αλαγλσξηζκέλνη. Πην Γήκν Υξσπνχ ππάξρνπλε δχν κεηαλαζηεπηηθέο 

νκάδεο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλεο. Ζ κηα είλαη κε ησλ Αιβαλψλ θαη ε άιιε είλαη 

κε ησλ Ηλδψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βιάρν, ππάξρεη πξφηαζε απφ ηνλ θ.Γήκαξρν. Αο κελ 

καθξεγνξνχκε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πξνηείλσ θάηη; Κηα αιιαγή; Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε .. Δίλαη 

ζνβαξφ ζέκα λα έρνπκε κηα ηέηνηα θπξία .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηα λα βνεζήζσ εγψ ην ιέσ. Δγψ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. γηα ην ρψξν καο θαη γηα ην κεγάιν ζέκα ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ 

είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Κπνξεί λα ην παίξλνπκε εμ απαιψλ νλχρσλ 

εκείο, αιιά είλαη κεγάιε ηζηνξία νη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα θαη ζε αξηζκφ 

αιιά θαη ζε θηλεηηθφηεηα .. 

ΒΙΑΣΝΠ: Ππγλψκε θ.Γήκαξρε, δελ ην παίξλνπκε εμ απαιψλ, ηνπιάρηζηνλ 

εγψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο πξνηείλσ .. 

ΒΙΑΣΝΠ: Νπσο γλσξίδεηε ήηαλ ε .. πνπ δήηεζα, έηζη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ ζνπ θάλσ .. Γελ ιέσ ηίπνηα. Ξξνηείλσ, λέα πξφηαζε. 

Ρν πεληακειέο λα γίλεη επηακειέο κε ηε Γηαλλίξε ηελ Ρφληα κέζα θαη ηελ 

Ησάλλα κέζα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, λα ηνπνζεηεζψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζα είλαη επρήο έξγν .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, λα ηειεηψζεη ν θ.Γήκαξρνο. Γε ζα ζαο 

αδηθήζνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπλε κεγάιεο αλάγθεο θαη έρσ πξνζπαζήζεη λα ιχζσ 

πξνβιήκαηα ηνπο. Γελ είλαη εχθνιν θαη γη' απηφ δεηάσ βνήζεηα απφ κηα ζνβαξή 

θαη κεγάιε Δπηηξνπή. Ινηπφλ, πξνηείλσ επηακειέο κε ηελ Γηαλλίξε ηελ Ρφληα 

θαη ηελ Αλλα Πηεξγίνπ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Νπφηε νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

ιέεη ν λφκνο θαιχπηνληαη απφιπηα. Δίλαη 3 άηνκα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη 4 

άηνκα ηα ππφινηπα. Δίλαη κεηνςεθία. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρσξα εδψ πεξα αθνχζηεθε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπφηε νκφθσλα πεξλάεη. Δληάμεη; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη νκφθσλα. Γήκαξρε, Γήκαξρε, ηνπνζεηνχκαη, ηνπνζεηνχκαη. 

Αλνίγεη ηψξα έλα ζέκα εδψ πεξα θαη ζην Γεκνηηθφ καο Ππκβνχιην γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη πηάλνπκε θαη πεξηγξάθνπκε κέζα ζε κηα εηζήγεζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπηηξνπή θάλνπκε βξε παηδί κνπ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη, πνπ κηιάεη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πνρξεσηηθά, ππνρξεσηηθα. Γε ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε Γήκαξρε. Ξνπ πεξηγξάθεη θαη πνπ κηιάεη γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ πξνβιεκαησλ. Θαη 

ςάρλνπκε αο πνχκε θαη εηδηθνχο λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ. Γελ μέξσ, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη ζεκαίλεη εηδηθφο ζηνπο 

κεηαλάζηεο ή φρη. Δξγαδφκελνο είκαη, ζην Πσκαηείν κνπ θαη εθεί έρσ 

κεηαλάζηεο. Αλζξψπνπο άλεξγνπο πνπ ςάρλνπλ γηα δνπιεηά θαη παξάλνκνπο 

αλ ζέιεηε θάπνηνπο, πνπ δελ έρνπλ ραξηηά, πνπ έρνπλ πεξπαηήζεη απφ ηε κηα 

άθξε ηεο γεο λα έξζνπλε εδψ γηα λα βξνπλ έλα κεξνθάκαην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα πξνβιήκαηα είλαη γλσζηά θ.Σαζηψηε. Δπη ηεο νπζίαο λα 

έξζνπκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε. Δπί ηεο νπζίαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηελ πξφηαζε ηψξα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ κπνξψ λα εθηηκήζσ θηηάρλνληαο ηνλ "Θαιιηθξάηε" θαη ηε 

δνκή ηνπ ην θξάηνο αθξηβψο πνπ απνζθνπεί κε ηηο Δπηηξνπέο ησλ Κεηαλαζηψλ 

ζε φινπο ηνπο "Θαιιηθξαηηθνχο" Γήκνπο, θαληάδνκαη ζηελ ελζσκαησζε ηεο 

δπζαξέζθεηαο, φκσο απφ εθεί θαη πέξα ζπκκεηέρνπκε θαη εκείο ζ' απηήλ ηε 
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δηαδηθαζία, έρνπκε ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπκε ππνςεθηφηεηα θαη λα γίλεη 

ςεθνθνξία. Λα γίλεη ςεθνθνξία θαη εκείο ρσξηζηά κε μερσξηζηφ ςεθνδέιηην, 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαδηθαζία. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Ξξνβιήκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ ηα αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο δηαθνξεηηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπ. Δρσ βξεζεί ζαλ εξγαδφκελνο ην 2008 ζηε Καλσιάδα, φηαλ θξεκάγαλε νη 

πξνχρνληεο ηνπ ρσξηνχ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα θαξφηζηα θαη ηνπο ζέξλαλε 

ζην δξφκν θαη ζηε LADY FASHION θαη ζηε LADY FASHION .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξείηε ην ζην κηθξφθσλν παξαθαιψ. Θαη ζηε LADY FASHION 250 

κεηαλάζηεο απφ ηηο 7:00 ην πξσί κέρξη ηηο 10:00 ην βξάδη γηα 150, 200 επξψ 

ην κήλα. Θέισ λα πσ, φηη δελ είλαη ππνθεηκεληθφ ηνπ θαζελφο ην πσο 

αληηιακβάλεηαη ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη πξνθαλψο πνιηηηθή 

αζθείηαη πάλσ ζ' απηφ ην πξάγκα θαη γη' απηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέζα απφ ην Ππκβνχιην φκσο θ.Σαζηψηε, ηα ζέκαηα ηνπο ζα 

κπνχλε θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη γη' απηφ ζπκκεηέρνπκε ζηελ Δπηηξνπή .. θαη ζα γίλεη 

ςεθνθνξία κε μερσξηζηφ ςεθνδέιηην. Δίλαη δηθαίσκα καο θαη βάιηε .. 

ςεθνθνξία. Δπραξηζηψ.  

ΒΙΑΣΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κήπσο κπνξέζσ λα βνεζήζσ ιίγν ηε δηαδηθαζία; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βιάρν.  

ΒΙΑΣΝΠ: Ινηπφλ, ζέισ λα πσ θάηη. Θαη' αξρήλ κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

ζα ρξεηαζηεί θαη αλαπιεξσηήο γηα ηελ θα Πηεξγίνπ θαη ην άιιν πξφζσπν πνπ 

δψζαηε, .. ζπκθσλνχκε φινη καο γηα λα κελ ρξεηάδεηαη αλαπιεξσηήο. Λα 

βνεζήζσ, λα βνεζήζσ θάηη θ.Σαζηψηε. Πχκθσλα κε ην άξζξν 13 

ζπλεξγαδφκελα κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ Δληαμεο Κεηαλαζηψλ κε κηα απιή 

εηζήγεζε, κε κηα απιή πξφηαζε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε θαη απφθαζε ηνπ 
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Ξξνέδξνπ κπνξεί θάπνηνο λα είλαη ζπλεξγαδφκελν κέινο. Γελ έρεη δηθαίσκα, ην 

κφλν πξάγκα πνπ δελ έρεη, δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, έρεη δηθαίσκα φκσο ηφζν 

ζηε ζπδήηεζε, φζν θαη λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε Δπηηξνπή ή δξάζε 

δηνξγαλψζνπκε. Γειαδή εθεί πέξα ήδε, ηνπιάρηζηνλ κηιάσ εγψ πξνζσπηθά 

επεηδή κε έρνπλε επηζθεθηεί θαη Ξαθηζηαλνί θαη θάπνηεο άιιεο εζληθφηεηεο, δελ 

έρσ ηα νλφκαηα εδψ κπξνζηά κνπ, ζα ππάξρνπλ απηά ηα άηνκα. 

Νπνηνζδήπνηε άιινο ζπλάδειθνο απφ εδψ κέζα ζέιεη ή απφ θάπνηνλ θνηλσληθφ 

θνξέα, ζα κπνξεί θαη ζέιεη έκπξαθηα λα δεη, λα απνδείμεη, αο έιζεη λα 

ζπκκεηέρεη ζαλ ζπλεξγαδφκελν κέινο. Γε ζα έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ςήθνπ. Πε 

νηηδήπνηε άιιν έρεη ζπκκεηνρή. Δίλαη πξφηππν απην θαη πξσηφηππν 

ζπγρξφλσο πνπ ππάξρεη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηαιαβαίλσ θ.Βιάρν, θ.Αληηδήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δμάιινπ είλαη γλσκνδνηηθή απηή ε Δπηηξνπή. Δηζη; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηαιαβαίλσ φηη θαλείο δελ κπνξεί λα αλαηξέζεη θαη ζηε ινγηθή 

θαη ζηελ πνιηηηθή καο ηνπνζέηεζε ζε ζρέζε κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηελ 

αληίιεςε καο, πνπ πξνθαλψο δελ είλαη θάηη ρψξηα απφ καο, είλαη δίπια ζε καο 

θαη έηζη ηνπο αληηιακβαλφκαζηε θαζεκεξηλά, ην πνιηηηθφ καο δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρνπκε ζε ςεθνθνξία κε αλεμάξηεην ςεθνδέιηην θαη απαηηνχκε λα 

γίλεη ςεθνθνξία. Πε ρσξηζηφ ςεθνδειηίν 

θαη ζπκκεηέρσ θαη εγψ.  

ΒΙΑΣΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ε δηαδηθαζία γηα ηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δθπξνζσπνχκε, εθπξνζσπψ ηελ παξάηαμε ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ 

ΥΟΥΞΝ, ε παξάηαμε ηνπ ΘΝΚΚΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΝΚΚΑΡΝΠ θαη είκαη εγψ 

ππνςήθηνο ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο.  

.......: Δλαο; 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ, λαη, βεβαίσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ είκαη ππνςήθηνο θαη εθπξνζσπψ ηελ παξάηαμε ΙΑΗΘΖ 

ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ ΥΟΥΞΝ θαη άκα ζέιεηε λα βάινπκε δχν κέιε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα γίλεη ςεθνθνξία αλάκεζα ζε ζαο θαη ζηελ θα Πηεξγίνπ; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη, λα γίλεη ςεθνθνξία φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ. 

Πε κέλα θαη ζε νπνηνλδήπνηε. Γελ είλαη ζέκα πνηνο .. 

ΒΙΑΣΝΠ: Θαη' αξρήλ είλαη θαλεξή, έηζη;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη, δελ ππάξρεη ζέκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ. Απην ζα ην θξίλεη ην 

Ξξνεδξείν θαη ε δηαδηθαζία ε ίδηα. Αθξηβψο. Θαη φπσο έγηλε θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο Δπηηξνπέο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Νρη, αθνινπζεί .. Ππγλψκε, ην ΠΔΚ ιεηηνπξγεί βαζηθά ην ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ ζα μαλαέρεη πάιη εθινγέο ζα πεξάζεη εδψ κέζα, ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Νπνηε ιήμεη .. Κηιάσ γηα ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Δληάμεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν ηξφπνο επηινγήο απηήο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ςεθνθνξία 

κπζηηθή; Θχξηε Βιάρν; 

ΒΙΑΣΝΠ: Νρη, θαλεξή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Φαλεξή ςεθνθνξία δηα αλαηάζεσο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Βέβαηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο ζα κπεη 1 άηνκν απφ ηελ κεηνςεθία.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 27ε 4 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2011 
 

  111 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηηο Δπηηξνπέο λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο ζέιεη ηνλ θ.Σαζηψηε θαη πνηνο ηελ Πηεξγίνπ. Αλαγθαζηηθά 

ζα κπνχκε ζ' απηήλ ηελ ςεθνθνξία. Ρα ππφινηπα είλαη δεδνκέλα. Γελ κπνξεί 

λα γίλεη αιιηψο. Λαη, ζε ζαο ηνπο δχν πξέπεη λα γίλεη ε ςεθνθνξία. Αθνχ είλαη 

.. Φαλεξή ιέεη φηη είλαη. Δίλαη γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή, δελ έρεη ηελ 

απζηεξφηεηα ηεο Νηθνλνκηθήο. Δίλαη θαζαξά γλσκνδνηηθή. Ππλεδξηάδνπλ, 

απνθαζίδνπλ θαη έξρνληαη θαη γλσκνδνηνχλ ζην Γήκν. Γελ είλαη .. Γη' απηφ δελ 

είλαη απζηεξή ε ςεθνθνξία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα είλαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο, επεηδή .. Θχξηε Σαζηψηε, κε θέξλεηε ζε κεγάιν 

δίιεκκα, αιιά πξνεγήζεθε ε θα Πηεξγίνπ. Ρν ζεσξψ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνιηηηθφ είλαη, πνιηηηθφ είλαη. Ξξνζέρηε Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ είλαη πνιηηηθφ, δελ είλαη πνιηηηθφ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γη' απηφ θαη πάκε ρψξηα ςεθνδέιηην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη εζηθφ φηη πξνεγήζεθε ε θα Πηεξγίνπ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη πνιηηηθφ Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφηεηλα θαη απνδερηεθε ε θα Πηεξγίνπ θαη δελ κπνξψ ηψξα.. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γη' απηφ θαη ζπκκεηέρνπκε ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο κε μερσξηζηφ 

ςεθνδειηην.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξψ ηψξα λα ην πάξσ πίζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ε θα Βαξλάβα ζα θάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη αλαγθαζηηθά ζα αλαθέξνπλ ην φλνκα 
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ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνλ νπνίνλ επηζπκνχλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην. Μεθηλάκε απφ ηνλ θ.Ιίηζα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ιίηζαο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνπο δχν αγαπεηνχο ζπλαδέιθνπο, 

πνπ μέξνπκε ηελ επαηζζεζία πνπ έρνπλε θαη νη δχν γηα ην ίδην ζέκα λα 

ζπλελλνεζνχλε κεηαμχ ηνπο γηαηί είλαη θαη νη δχν αγαπεκέλνη θαη δε ζέινπκε 

λα καο θέξνπλε ζε δχζθνιε ζέζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θψζηα, πάξε κηα πνιηηηθή απφθαζε. Δίζαη ν επηθεθαιήο ηεο 

αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ. Ξάξε κηα πνιηηηθή απφθαζε. 

.......: Γηα πφζν ρξφλν είλαη ε ζεηεία απηή; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνιηηηθή δελ κπνξεί λα είλαη απηή ε απφθαζε. Γελ κπνξεί λα είλαη 

πνιηηηθή απηή ε απφθαζε.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη γλσκνδνηηθφ ην φξγαλν. Γελ είλαη φπσο αθξηβψο.. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, γηα πφζν είλαη ε ζεηεία; Γηα πφζν είλαη ε ζεηεία απηή;  

ΒΙΑΣΝΠ: Νζν ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Νζν ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ε Πηεξγίνπ είλαη θίιε κνπ ν Σαζηψηεο είλαη μάδειθνο 

κνπ. Γελ κπνξψ ηψξα, κε θέξλεηε ζε δχζθνιε ζέζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληειψο αμηνθξαηηθά.  

.......: Δγψ πξνηείλσ λα ην θάλνπλε κηζφ κηζφ ηφηε, άκα είλαη ε ζεηεία φζν ε 

Νηθνλνκηθή. Κηζφ κηζφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, κηζφ ιεπηφ. Κε έλα ραξηί, κε έλα ραξηάθη αο θέξεηε ηα 

νλφκαηα ζην Ξξνεδξείν εδψ. Δληάμεη; Γελ κέλεη θάηη άιιν. Δλα πξφρεηξν 
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ραξηάθη, δηπιψζηε ην, κε ην φλνκα θάζε ζπλαδέιθνπ. Γηαθνξεηηθά ηψξα, πνπ 

λα βξνχκε ηελ θάιπε θαη ηα ππφινηπα. Θχξηνη ζπλάδειθνη. Νξίζηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Σαίξνκαη πνπ ην επηζεκαίλεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απ' φηη πιεξνθνξνχκαη, δελ έρεη νινθιεξσζεί ην ζήκα ζηελ 

ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή. Γελ ηα μέξσ θαη ηφζν θαιά απηά.  

ΒΙΑΣΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, ν ζρεδηαζκφο ηεο πξψηεο ζειίδαο είλαη ν 

ππνθαηλφκελνο. Ινηπφλ θαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα είλαη .. έρεη γηλεη 

έλα copy paste πνπ ιέκε. Δληάμεη; Νξηζκέλα πξάγκαηα. Απιψο γηα λα δψζσ κηα 

δηαθνξεηηθή έηζη ιίγν κνξθή ζηελ πξψηε ζειίδα. Νχηε πήγα λα ππνθιέςσ ην 

.. ζπγλψκε ην ζήκα ηνπ, νχηε κάιινλ πνιχ πεξηζζφηεξν λα αληηθαηαζηήζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη επίδεημε θαιιηηερληθνχ ηαιέληνπ. Δληάμεη. 

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη, κέζσ ππνινγηζηή θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Ξξνεδξε, ππνβαζκίδεηε ην 

θαιιηηερληθφ κνπ ηαιέλην; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα ζα θέξεηε ην ραξηάθη ζαο; Ρη άιιν λα θάλνπκε θα 

Πηεξγίνπ; Δίζηε .. Λαη, λα δνζεί έλα ραξηάθη θαη ζηνλ θ.Γάβξε. Γελ μέξσ αλ ην 

δέρεηε ν θ.Σαζηψηεο.  

..: Θχξηε Βιάρν, απηφ .. Ζ ςεθνθνξία δελ είλαη αλνηρηή; Ρη ιέεη; Ρη ιέεη; Γηα λα 

μέξνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλνηρηή, αλνηρηή είλαη. 

.: Ακα είλαη αλνηρηή, δελ ππνγξάθνπκε ηψξα ραξηηά θαη ηέηνηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί θάπνηνη ζπλάδειθνη .. Δληάμεη. 
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ΒΙΑΣΝΠ: Ζ δηαδηθαζία είλαη γηα θαλεξή ςεθνθνξία. Ρν ηη ζα θάλεη ην 

Ξξνεδξείν, δελ είλαη δηθηά κνπ αξκνδηφηεηα. Ζ εξψηεζε ζαο θ.Θαιχβα ζηνλ 

θ.Ξξφεδξν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ.Νηθνλφκνπ ςεθίζε. Δδψ, εδψ θπξία .. Νρη, φρη εθεί 

θα Βαξλάβα, φρη εθεί. Ζ θα Πηεξγίνπ ςήθηζε. Ν θ.Ιέθθαο; Κηζφ ιεπηφ, κηζφ 

ιεπηφ. Ρη είλαη απηά θ.Ιέθθα; Κε ην ηζνπβάιη πάλε; Θα κεηξεζνπκε, ζα 

κεηξήζνπκε πξσηνχ ηα αλνίμνπκε, λα κεηξήζνπκε ηα ραξηάθηα. Λα γίλεη 

θαηακέηξεζε πξψηα. Αο γίλεη ε θαηακέηξεζε ηψξα θαη εληάμεη. Ιείπεη ν 

θ.Γηαζεκάθεο. Ξξεπεη λα είλαη 16 ζην ζχλνιν. Α θαη ν θ.Θαξαγηάλλεο. Ξξέπεη 

λα είλαη 15.  

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξείηε λα κε πξνζηαηέςεηε ιίγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 16 κε ηνλ θ.Γάβξε. Δίζαζηε αξθεηνί εθεί πέξα. Ρν πξψην 

ραξηάθη είλαη Πηεξγίνπ, ην δεχηεξν παξψλ. Σαζηψηεο. Λαη, λαη. Πηεξγίνπ, 

Σαζηψηεο, Σαζηψηεο, Πηεξγίνπ, Σαζηψηεο, Πηεξγίνπ, Πηεξγίνπ, Πηεξγίνπ, 

Πηεξγίνπ, ιεπθφ, Πηεξγίνπ, Πηεξγίνπ θαη Πηεξγίνπ. 10 ςεθνδέιηηα είλαη ζην 

φλνκα ηεο θαο Πηεξγίνπ, 4 ζηνλ θ.Σαζηψηε, 1 ιεπθφ θαη 1 παξψλ. Νπφηε ζην 

Ππκβνπιην ζα ζπκκεηέρεη ε θα Πηεξγίνπ κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ.Σαζηψηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη κε ηνλ θ.Γάβξε. Δληάζζεηαη απ' φηη θαίλεηαη ζηελ 

αληηπνιίηεπζε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νπσο Ξξφεδξε, θιείλνληαο ην ζέκα .. Ξξφεδξε, θιείλνληαο ηε 

ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ζα ήζεια λα εηπσζεί θαη λα γξαθηεί θαη ζηα 

πξαθηηθά φηη απηήλ ηε ζηηγκή ζην ζέκα ησλ κεηαλαζηψλ έρεη μεθηλήζεη κηα 

πάξα πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα. Ρα ηειεπηαία 2, 3 ρξφληα ζηνλ Απιψλα ππάξρεη 

έλα Πρνιείν Κεηαλαζηψλ. Καδεχνληαη κεηαλάζηεο Ηλδνί, Ξαθηζηαλνί, έηπρε λα 

βξίζθνκαη θαη ζε κηα γηνξηή πνπ θάλαλε, άλζξσπνη νη νπνίνη δνπιεχνπλε θάζε 
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κέξα ζηα ρσξάθηα, ζηε γε θαη καζαίλνπλε ειιεληθά. Ρε δνπιεηά απηή ηελ έρεη 

αλαιάβεη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν θ.Αξεο ν Ξάληνο, κε πάξα 

πνιχ κεγάιε αγάπε θαη απηή ε πξνζπάζεηα πνπ έρεη μεθηλήζεη πξέπεη λα 

ζηεξηρηεί απ' φινπο θαη φρη κφλν λα ζηεξηρηεί, λα αλνηρηεί θαη ζε φιε ηελ 

πεξηνρή, γηαηί απηφ πξαγκαηηθά είλαη κέζν πνπ ζα εληάμεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ηνπο κεηαλάζηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζίγνπξν φηη ην Ππκβνχιην ζα ζπλδξάκεη απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα. Λα γίλεη κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ηνπ Ππκβνπιίνπ Δληαμεο Κεηαλαζηψλ. Ρα νλφκαηα θ.Βιάρν. 

Κπνξείηε λα επαλαιάβεηε;  

ΒΙΑΣΝΠ: Ινηπνλ, ε πξφηαζε είλαη πιένλ επηακειήο: Βιάρνο Γεκήηξηνο 

Ξξφεδξνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε αλαπιεξσκαηηθφ .. Κε αλαπιεξσηή λα αλαθέξεηαη.  

ΒΙΑΣΝΠ: Ρνλ θ.Καθξή Αζαλάζην. Ρζεθξεδήο Σξήζηνο κε αλαπιεξσηή ηνλ 

θ.Ιέθθα Αλδξέα. Ζ θα Ξάληνπ Αλζή κε αλαπιεξσηή ηελ θα Βιαράθε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπο αηξεηνχο πξψηα. Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη. Ζ θα Πηεξγίνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.Σαζηψηε. Ζ θα Ξάληνπ κε 

αλαπιεξσηή ηελ θα Βιαράθε. Ν θ.Γθεδίκ Κέην κε αλαπιεξσηή ηνλ Φεζηίκ 

Αιεξάε. Ν θ.Καλδίη Πηρ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.Πακθνχξ Πηλθ. Θαη κνπ δηαθεχγεη 

ην φλνκα πνπ έδσζε ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θπξία .. Κπνξείηε λα βνεζήζεηε θ.Νηθνλφκνπ; Γηαλλίξε Ρφληα 

κε αλαπιεξσηή; Αλαπιεξσηή, αλαπιεξψηξηα. Νξίζηε θπξία .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αδακφπνπινο Γεκήηξεο. Αδακφπνπινο Γεκήηξεο απφ ηνλ 

Θάιακν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αδακφπνπινο Γεκήηξεο ινηπφλ.  
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ΒΙΑΣΝΠ: Κε αλαπιεξσηή .. Ζ θα Ρφληα Γηαλλίξε κε αλαπιεξσηή ηνλ 

θ.Αδακφπνπιν Γεκήηξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε θάηη; Ρν Ππκβνχιην πηζηεχσ .. Νξίζηε θχξηε .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Βέβαηα ζπκθσλνχκε κε ηε ζχζηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Δληαμεο 

Κεηαλαζηψλ. Γε δηαθσλψ, αιιά ζα ήζεια θ.Γήκαξρε ηελ ίδηα επαηζζεζία θαη 

γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ζσζηά ην πξάηηνπκε, λα ηε δείμνπκε θαη γηα ηνπο 

πνιίηεο ηνπ Γήκνπ. Απφ ην Γελάξε ππάξρεη Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Ξνιίηε. 

Γφζεθε παξάηαζε θαη δελ έρνπκε θάλεη ηίπνηα. Ρη ζα γίλεη κ' απηφ ην ζέκα;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Ξξφηαζε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ινηπφλ.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δληαία πξφηαζε γηα ην πξφζσπν ηνπ Ππκπαξαζηάηε; Θνηλήο 

απνδνρήο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Ρν μεθαζαξίδεη ν Γήκαξρνο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δλαλ εθ ησλ δχν Γεκάξρσλ ησλ πξνεγνχκελσλ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην φρη ηνπ θ.Ρζάθσλα δείρλεη φηη ζα είλαη καθξήο ν 

δξφκνο. Δπί ηνπ ζέκαηνο. Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρν ζέκα .. φηη πξέπεη λα ππάξμεη. Αιιν είπα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηεθε έλα φρη ζε θάπνηνπο .. Νκφθσλα ινηπνλ ην Ππκβνχιην 

εγθξίλεη ηε ζχλζεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Δληαμεο Κεηαλαζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ.  

ΒΙΑΣΝΠ: Θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Δηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ. Ρν 6ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο .. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θάηη ήζεια λα πσ θαη εγψ γηα ην πξνεγνχκελν ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Σαζηψηε φηη ν Γήκνο Υξσπνχ πξέπεη 

λα αγθαιηάζεη ηνπο κεηαλάζηεο. Γπζηπρψο εκείο νη Λενέιιελεο, ηα λέα παηδηά, 

έρνπκε γίλεη θνπινρέξεδεο. Θαλείο δελ πηάλεη ηζάπα, θαλείο δελ πηάλεη νχηε 

θαηζαβίδη, θαλείο δελ αζρνιείηαη κε αγξνηηθέο δνπιεηέο θιπ. θαη ηερληθέο, ηα 

θάλνπλ φια απηά νη κεηαλάζηεο. Θα πξέπεη ινηπνλ ζηνπο κεηαλάζηεο ν Γήκνο 

λα θαλεί ζηνξγηθά. Ρα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην Γήκν, νη αξηζηνχρνη αο 

πνπκε λα έρνπλ θάπνηα επηβξάβεπζε, εη δπλαηφλ θάπνηα ππνηξνθία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηέο ζα είλαη πξνηάζεηο Ππκβνπιίσλ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, επίζεο, επίζεο ζα ήζεια γηα ην ζέκα ησλ Κεηαλαζηψλ, 

εθεί έλα ζιφγθαλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν Γήκνο, πξνέξρεηαη απφ έλα θείκελν πνπ 

απνδίδεηαη ζην Κέγα Αιέμαλδξν, θαη ιέεη φηη γηα κέλα θάζε άμηνο μέλνο είλαη 

Διιελαο θαη θάζε αλάμηνο Διιελαο, βάξβαξνο. Απηφ ζα ην ήζεια λα ππήξρε γηα 

ηνπο κεηαλάζηεο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν.  

(αξ. απνθ. 205/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 6ο 

 

Δγκπιζη 5ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικος έηοςρ 

2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε 

Σξήζηνπ. 
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ΣΟΖΠΡΝ: Δπεηδή έρνπλ πξνθχςεη δηάθνξεο αλάγθεο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ 5ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2011 σο πξνο ηα έζνδα θαη σο πξνο ηα έμνδα. Δρεη ρνξεγεζεί ε εηζήγεζε ηεο 

αλακφξθσζεο ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαηά θσδηθφ αξηζκφ θαη 

κπνξνχκε αλαιπηηθά λα ζπδεηήζνπκε εάλ ππάξρεη θάπνην εξψηεκα επί ηεο 

εηζήγεζεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα κεηαβνιή ζηελ εηζήγεζε πνπ έρεη δνζεί; 

ΒΙΑΣΝΠ: Νρη, φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν Ππκβνχιην ..  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο θαηά, ζηελ αξρηθή ζέζε καο. Θαηά ζηελ αξρηθή ζέζε καο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα. Νρη ηνπ θ.Νηθνλφκνπ. Ν 

θ.Σαζηψηεο; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νπσο αξρηθά ςεθίζακε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπκε πεξηγξάςεη 

πνιιάθηο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαηαςεθίδνπκε ηελ αλακφξθσζε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θέισ λα θάλσ θαη έλα ζρφιην θ.Ξξφεδξε. Ζδε είκαζηε ζηελ 5ε 

αλακφξθσζε. Γειαδή, ε αζηνρία πξφβιεςεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφλ είλαη 

παξνηκηψδεο. Γελ μέξσ αλ κπνξεί λα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλεηε ιάζνο θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 17 γίλαλε ζην '10 ζην Γήκν Υξσπίσλ. 17 αλακνξθψζεηο. Θαη 

είκαζηε ζε 5. Δίκαζηε πνιχ πξνρσξεκέλνη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αρά, εληάμεη. Ππγλψκε ηφηε, δελ έρσ ηέηνηα .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεθηφ ην ζπγλψκε ζνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ έρσ ηέηνηα .. Γελ έρσ πξφβιεκα λα ην ιέσ φηαλ πξέπεη, 

αιιά δελ ήμεξα ηέηνηεο ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο. Αιιά πξνζέρηε λα δείηε, είλαη 

ηξαγηθφ φκσο λα ζπγθξίλνπκε απηά ηα πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ άιιεο αληηξξήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη; Θχξηε 

Αξκπξηψηε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, εκείο σο παξάηαμε απέρακε απφ 

ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο ηεο κε έγθαηξεο 

ελεκέξσζεο καο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιάβεζε ιφγσ Ξάζρα λα 

ελεκεξσζνχκε. Νια απηά ελδερνκέλσο, ιέσ ελδερνκέλσο, αλ είρακε ην ρξφλν 

λα ηα είρακε πξνβιέςεη θαη λα κε γηλφηαλ αλακνξθψζεηο ηψξα. Γη' απηφ ην 

ιφγν δε ζα ςεθίζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαη εκείο ζα θαηαςεθίζνπκε, φπσο έρνπκε θαηαςεθίζεη ζε φιεο ηηο 

αλακνξθψζεηο θαη γηα άιινλ έλα ιφγν, γηαηί ν Γήκαξρνο θαη θάπνηνη 

Αληηδήκαξρνη είραλ πξνβιέςεη πνιιέο αλακνξθψζεηο. Γη' απηφ είκαζηε θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ιέηε θαη εκείο ελλνείηε φιε ηελ παξάηαμε. Απιά ήζεια λα 

ην επηβεβαηψζσ θ.Ρζάθσλα. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ιφγνπο αξρήο θαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία .. Ν θ.Γάβξεο, λαη, 

ζπγλψκε. Νρη ν θ.Γάβξεο. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ 

αλακφξθσζε, ηελ 5ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

(αξ. απνθ. 206/2011) 
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ΘΔΚΑ 7ο 

 

Θαθοπιζμόρ εξόδυν παπάζηαζηρ Ξποέδπος - Ανηιπποέδπος ηος 

Γιοικηηικού Πςμβοςλίος ηος Λ.Ξ.Γ.Γ. Ξολιηιζμού, Ξεπιβάλλονηορ και 

Ιειηοςπγίαρ Ξαιδικών και Βπεθονηπιακών Πηαθμών Γήμος Υπυπού. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ε 

εηζήγεζε έρεη ρνξεγεζεί. Νπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εηζήγεζε, ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ γηα ην 2011 είλαη ζην 1.081.120,08 

επξψ. Δίκαζηε ζηε 2ε γξακκή ηνπ πίλαθα πνπ έρεηε ζηελ εηζήγεζε. Αξα ηα 

έμνδα παξάζηαζεο Ξξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ είλαη απφ 800 - 1.200 επξψ γηα 

ηνλ Ξξφεδξν. Απφ 320 - 480 επξψ γηα ηνλ Αληηπξφεδξν. Ζ εηζήγεζε είλαη, 

πξνηείλεηαη, ν θαζνξηζκφο ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ζηα 1.200 

επξψ θαη ηνπ Ξξνέδξνπ ζηα 480 επξψ. Δπίζεο .. Απηή είλαη ε εηζήγεζε θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Ρν χςνο ηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε ζπλεδξίαζε είλαη ζηελ πίζσ, 

ζηε 2ε ζειίδα, αλέξρεηαη ζην 1% ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ, ησλ κεληαίσλ 

εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ, ην νπνίν είλαη έλα πνζφ πεξίπνπ 48 επξψ 

κηθηά. Ζ πξφηαζε είλαη, ε έγθξηζε ηεο απνβνιήο απνδεκίσζεο ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ χςνπο 1% ηεο ακνηβήο ηνπ 

Γεκάξρνπ γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη έσο 3 ζπλεδξηάζεηο ην κήλα. Απφ ηελ 

θαηαβνιή ηεο ελ ιφγν απνδεκίσζεο εμαηξνχληαη ν Ξξφεδξνο θαη ν 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, νη νπνίνη ζα ιακβάλνπλ έμνδα 

παξάζηαζεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα έμνδα, ηα 1.200 θαη 480 επξψ. Νη ππφινηπνη Πχκβνπινη ζα 

παίξλνπλ ηα 48 επξψ κηθηά γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη σο 3 ην κήλα. Θχξηνη 
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ζπλάδειθνη. Ν θ.Σαζηψηεο ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί, ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Θηνχζεο θαη 

ν θ.Νηθνλφκνπ. Γε ζεθψζαηε ην ρεξη ζαο. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν 

θ.Σαζηψηεο, ν θ.Θηνχζεο .. Ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Θηνχζεο. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα μεθηλήζσ απφ ην ηειεπηαίν, απφ ηα κέιε πνπ ζα ζπλεδξηάδνπλ. 

Λνκίδσ φηη ζε κηα ηέηνηα Δπηηξνπή λα παο λα ζπλεξηάζεηο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξρεη απνδεκίσζε θαη εηδηθά φηη ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ είδακε φηη 

θάπνπ βάιακε λα πιεξψλνπλε ηα παηδηά ζηελ ΘΔΓΝ θαη δηάθνξα άιια έμνδα 

πνπ θάλεη ν Γήκνο, ελψ λνκίδσ γηα λα ζπλεδξηάζεηο εθεί δελ είλαη ηίπνηα 

ηδηαίηεξν, εηδηθά αλ κέλεηο θνληά. Γελ μέξσ αλ θάπνηνο έξρεηαη απφ ηελ Αζήλα, 

θάπνηα απφ ηα κέιε έξρεηαη απφ ηελ Αζήλα θαη θάπνηα κέιε πνπ είλαη ηνπ Γ.Π. 

ζα ήζεια λα μέξσ ηελ άπνςε ηνπο, γηαηί, εληάμεη, έηζη απφ πεξηέξγεηα ζα 

ήζεια κηα ηνπνζέηεζε. Κε ηελ θαιή, κε θαιή δηάζεζε, απιψο γηα λα δσ θαη ην 

ζθεπηηθφ, γηαηί λνκίδσ εδψ εξρφκαζηε φινη κε κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε 

πξνζθνξάο γηα ην Γήκν. Απην επίζεο πνπ ζέισ λα πσ, φηη είλαη ζίγνπξν φηη ν 

Ξξφεδξνο έρεη έλαλ αλαγλσξηζκέλν ξφιν θαη ζα πξέπεη λα εξγαζηεί θαη φζν 

εξγαζηεί πεξηζζφηεξν, απηφ ζα θέξεη επηηπρία πεξηζζφηεξε θαη ν Αληηπξφεδξνο 

έρεη έλαλ ιφγν γηα λα πάξεη θάπνην κηζζφ, απιψο κε ηε κηα ην Ξξνεδξείν εηδηθά 

απηέο ηηο επνρέο, κ' απηήλ ηελ θξίζε πνπ ππάξρεη λα είλαη ηα κέγηζηα, λνκίδσ 

φηη ζα έπξεπε λα ήηαλε θάηη ιίγν πην ηαπεηλφ γηα λα κπνξνπκε λα ην 

ςεθίζνπκε θαη εκείο. Θα ηνπνζεηεζψ κεηά θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα δελ ήηαλ ηνπνζεηεζε ηψξα απηή; Ρη είλαη; Δξψηεζε είλαη; Δ 

βέβαηα, πξσηνινγία έρεηε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Ν θ.Νηθνλφκνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ δελ πξέπεη λα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Δρεηε ην δηθαίσκα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ δελ πξέπεη λα .. εηο ηελ θαιή 

δηάζεζε θαη εηο ηελ θηιαλζξσπία. Δίλαη πάγηα ζέζε κνπ. Ρν πσο ζα 

αμηνινγήζνπκε ηελ ακνηβή ησλ νξγάλσλ απηψλ θαη ησλ ζηειερσλ πνπ ζα 

ζηειερψλνπλε ηα φξγαλα απηά, θαζνξίδεηαη θαη απφ ηηο αλάγθεο θαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Λνκίδσ φηη ην αληίηεκν ηεο Ξξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη 

ινηπψλ είλαη ινγηθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Βάζεη θαη ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ πνπ έρνπλ λα δηαλχζνπλε 

θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ Γήκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο είρακε ηνπνζεηεζεί θαη επη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ηεο ΘΔΓΝ, αιιά θαη αλ ζέιεηε θαη γηα ηελ αληηκηζζία ηνπ 

Ξξνεδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, είρακε πεη απφ ηελ αξρή φηη 

δε ζπκθσλνχκε ζε θακία ινγηθή αληηκηζζίαο ηδηψο ζ' απηέο ηηο ζέζεηο νη νπνηεο 

είλαη ζέζεηο πξνζθνξάο θαη απηφ αθνξά θαη ηε ζέζε καο θαη εθεί θξηλφκαζηε 

θηφιαο. Θαηαςεθίδνπκε θαη ζεσξνχκε φηη δελ πξέπεη λα αλνίγεη ε ζηξφθπγγα 

δηαξξνήο ρξεκάησλ γηα .. ζέζεηο πνπ αθνξνπλ ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ηηο 

ζέζεηο καο ζην Γήκν. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ν θ.Θηνχζεο έρεη ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Δγψ ζα κηιήζσ θαη σο κέινο απηνχ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κηα θαη έρσ εθιεγεί απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζαλ 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Θα δηαθσλήζσ θάζεηα κε ηνλ θ.Νηθνλφκνπ, ηνλ Βαζίιε, θαη ζα εμεγήζσ θαη 

ηνπο ιφγνπο. Θεσξψ φηη ηα κέιε απηνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ δελ πξεπεη λα 

ακνηβνληαη. Αλ εδψ, είλαη ιίγνη απηνί πνπ καο παξαθνινπζνχλ, ήηαλ 
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πεξηζζφηεξνη, κάζνπλ φηη ηελ Ξεκπηε γηα κηα ψξα εγψ ζα πάξσ 48 επξψ ην 

ζεσξψ πνιχ ππεξβνιηθφ. Δκείο πξέπεη λα πξνζθέξνπκε εθεί φζν ην δπλαηφλ 

σο αληηκηζζία. πάξρεη έλα .. επεηδή ζπκκεηείρα ζην Ππκβνχιην θαη ζε 

ζπδήηεζε κε ηελ θα Ξξφεδξν είπα φηη ηηο αληηξξήζεηο κνπ ζα ηηο θεξσ 

θαηεπζείαλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα ζαο πσ ην εμήο απιφ, θάπνην κέινο 

είπε, μεξεηε, εγψ έξρνκαη απφ καθξηά, πιεξψλσ θάπνηεο βελδίλεο, έρσ πξφηαζε 

γη' απηφ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηαηί λα γίλεηαη κφληκα ζην Ξλεπκαηηθφ 

Θέληξν ησλ Ξαιαηίσλ θαη λα κε γίλεηαη θάζε κέξα ζε κηα άιιε δεκνηηθή 

παξάηαμε .. ζε κηα άιιε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα θαη λα πεγαίλνπκε εκείο νη 

Πχκβνπινη φπνπ είλαη εθεί θαη λα κνηξάδνληαη θαη νη βελδίλεο. Θεσξψ πνιχ 

κεγάιν ιάζνο λα εηζπξάμνπκε απηά ηα ρξήκαηα. Δγψ πξνζσπηθά ή ζα ηα 

απνπνηεζψ ή ζα ηα θαηαζέζσ θαηεπζείαλ ζε έλα ινγ/κν θάπνηνπ Ξνιηηηζηηθνχ 

Ππιιφγνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κελ ην ιέηε. Θάληε ην αιιά κελ ην ιεηε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, εγψ είπα, αλ κπνξψ ζα ηα απνπνηεζψ. Δρσ 

δηθαίσκα λα θαηαζέζσ απηήλ ηε γλψκε, έρσ δηθαίσκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, έρσ δηθαίσκα θ.Νηθνλφκνπ. Δίπα φηη δηαθσλψ, επγεληθά ην 

είπα, δελ είπα φηη κηιάκε γηα θάπνην ζνβαξφ ζέκα. Ινηπφλ, αιιά αλ λνκίδεηε φηη 

κπνξέη θάπνην κέινο λα παίξλεη 48 επξψ επί 3 θνξέο ην κήλα, δειαδή 150 

επξψ, εγψ ην ζεξψ ππεξβνιηθφ θαη θπζηθά ζα θαηαςεθίζσ ηελ πξφηαζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Θχξηε Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Λα κηιήζσ; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, νξίζηε θ.Θαιχβα. Δρεηε ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, ζαο είπα λα κελ μαλαπαξέκβαηηε. (γέιην) 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ππήξμα ηελ πξνεγνπκελε 4εηία κέινο ηνπ Ξλεπκαηηθνχ 

Θέληξνπ ηνπ Γήκνπ Απιψλα. Γελ έρσ αληίξξεζε, εηιηθξηλά ζαο κηιάσ, επεηδή 

είδα ην θφξην εξγαζίαο πνπ είρε ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν ηνπ Γήκνπ Απιψλα, λα 

παίξλνπλε κηζζφ, θαη ν Ξξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε. Δάλ δελ ην 

έρεηε θάλεη .. Δπραξηζηψ. Δάλ δελ ην έρεηε θάλεη ινηπνλ, πξαγκαηηθά δελ 

κπνξείηε λα ην θαηαιάβεηε. Ξξνπαληψο γηα ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν 

θαη εκκέζσο ζέισ λα θαιχςσ θαη ηνλ θ.Φνξγηάξε. Ζ έλζηαζε καο πνπ δελ 

ςεθίζακε ην κηζζφ ηνπο δελ ήηαλε γηαηί δε ζέιακε λα πάξνπλε κηζζφ, γηαηί 

πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα ηξέμνπλε πάξα πνιχ αλ ζέινπλε λα πξνζθέξνπλε 

έξγν. Κε ηνλ θ.Ξαπαγηάλλε είρακε θάλεη, ήηαλ Ξξφεδξνο θαη εγψ ήκνπλ κεινο 

ζην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν θαη απηφο γλσξίδεη πνιχ θαιχηεξα, γηαηί εκείο ήκαζηαλ 

πην πίζσ, ηη ηξέμηκν πξαγκαηηθά έπξεπε λα θάλεη θαη λα ιέκε, φπσο είπακε 

θέηνο, ηα Επγνκάιηα, ην παλεγχξη ηνπ ρσξηνχ, λα θηάζεη λα είλαη απφ ηα 

θαιχηεξα ζην Γήκν Υξσπνχ. Ζ έλζηαζε κνπ είλαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη 

ην έρσ θαηαζέζεη, φηη ηα παηδηά πνπ ζα ιακβάλνπλε κέξνο ζε νπνηνδήπνηε πνπ 

πξνζθέξεη ν Γήκνο ζα έπξεπε λα ήηαλ δσξεάλ. Κφλν γη' απηφλ ην ιφγν είλαη ε 

έλζηαζε κνπ. Θαηά ηα άιια, φρη, πξέπεη λα ακνίβνληαη γηα λα πξνζθέξνπλ ηνλ 

θαιχηεξν εαπηφ ηνπο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ δε κηιήζα γηα ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν. Κίιεζα κφλν 

γηα ηα κέιε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, εγψ επεηδή άθνπζα θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο ηνπνζεηήζεηο ζπκθσλψ κε ην ζθεπηηθφ, ην αξρηθφ ζθεπηηθφ ηνπ 

θ.Νηθνλφκνπ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ακνηβή ζηνλ Ξξφεδξν θαη ζηνλ 

Αληηπξφεδξν. Υο κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζεσξψ φηη δελ κε επηβαξχλεη δχν ψξεο ηξεηο θνξέο ην 

κήλα λα παξεβξεζψ θαη λα απνθαζίζσ, γηαηί κφλν απηφ ζα κπνξέζσ λα θάλσ 

σο κέινο, λα ακνίβνκαη θαη ζεσξψ φηη .. ζπκθσλψ θαη ζ' απηφ ην ζεκείν κε 

ηελ άπνςε ηνπ ζπλάδειθνπ ηνπ Θηνχζε φηη δε ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε απηά ηα 

ρξήκαηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λαη. Νρη, απνδεκίσζε αο ην πνχκε, ρνξεγία ή φπσο αιιηψο 

πξαγκαηηθά ιέγεηαη, ζεσξψ φηη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. .. δε λνκίδσ. Γηα ηνλ Ξξφεδξν 

θαη ηνλ Αληηπξφεδξν ζπκθσλψ λα ακνίβνληαη, φκσο ιφγσ ηεο δεδνκέλεο 

ζπγθπξίαο θαη ιφγσ ησλ άιισλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ ζπλαδέιθσλ φηη ηα παηδηά 

καο θαη νη γνλείο πιεξψλνπλ ηξνθεία θαη κέξνο ησλ ρξεκαησλ απηψλ ζα 

πεγαίλνπλε ζηνλ Ξξφεδξν θαη ζηνλ Αληηπξφεδξν, λα απνθαζίζνπκε ην 

θαηψηαην. Γηαηί ην αλψηαην; ∞ ελ πάζε πεξηπηψζεη, δειαδή εδψ θάπνπ .. Λαη, 

εληάμεη, είλαη κηα έλδεημε θαιήο ζέιεζεο σο πξνο θαη ζηε ζπγθπξία θαη ζηνπο 

γνλείο πνπ πιεξψλνπλ, αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ. Γελ είλαη ηψξα ηα 200 επξψ, ηα επηπιένλ, φηη ζα ζσζεί ε 

θαηάζηαζε. Δίλαη ε έλδεημε πνπ ζα δείμνπκε εκείο σο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

απέλαληη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηε ζπγθπξία ιέσ ηελ νηθνλνκηθή πνπ πεξλάλε 

δχζθνια. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Θχξηε Ιίηζα, ζα 

επαλαηνπνζεηεζείηε; Νξίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ζα .. Δγψ ζα ςεθίζσ παξψλ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Κπήθακε ζηελ ςεθνθνξία. Νξίζηε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξξηλ κπνχκε ζηελ ςεθνθνξία, ζα ήζεια πνιχ θαη ηε γλψκε ηνπ 

θ.Γεκάξρνπ θαη ηε ζέισ ηε γλψκε ηνπ θ.Γεκάξρνπ γηαηί ζην ζπγθεθξηκέλν 

Γ.Π. είλαη θαη ε ζχδπγνο ζαο. Αξα θαη ε ζπδχγνο ζαο ζα παίξλεη 150 επξψ. 

Θέισ ηε γλψκε ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ νπνία ζπδχγνο κνπ είλαη ρεηξφηεξε απφ ζέλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζπαζεί λα ζηξηκψρλεη ν θ.Θηνχζεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Αιιά εγψ δηαθσλψ κε ηελ θα Νηθνλνκάθνπ θαη κε ηνλ 

θ.Θηνχζε. Θαη ε άπνςε κνπ είλαη ε εμήο, πάγηα άπνςε κνπ ήηαλε, φηη ζε 

θνξείο, ζε ζεζκνχο ζα πξέπεη λα πιεξψλεηαη ν άιινο γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη 

ιφγνο ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ δνχκε λα δνπιεχεη θαη λα ειέγρεηαη θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν. Θεσξψ φηη ηα κέιε, ην πνιχ 100 επξψ πνπ ζα θηάζνπλε ην 

κήλα, είλαη αθξηβψο νχηε ηα έμνδα ηνπο, ηεο βελδίλεο, γηαηί θαη λα πάκε ζε κηα 

πεξηνρή ηε κηα θνξά, ηα 15 άηνκα, 14 ρσξηά πνπ είκαζηε, ηηο ππφινηπεο 14 

θνξέο ζα κεηαθηλείζαη. Κηα θνξά ζα είλαη ζην .. απφ ηηο 15 ζηελ πεξηνρή ηνπ. 

Αξα ε βελδίλε κφλν θηάλεη θαη ηα 100 επξψ θαη ζεσξψ φηη αθνχ καο ιέεη ν 

θ.Θαιχβαο κε ηελ εκπεηξία ηνπ, πνπ ζέβνκαη ηε δηθή ηνπ εκπεηξία θαη δελ 

αλαθέξσ ηε δηθή κνπ, πνπ έρσ θάλεη θαη ζε Ππιιφγνπο αιιά θαη ζε νκάδεο 

αζιεηηθέο, κέινο Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ, φηη έλα Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Απιψλα 

είρε ηφζν πνιχ δνπιεηά, έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν γηα λα ιεηηνπξγήζεη πνιχ θαιά 

έρεη απίζηεπηε δνπιεηά. Δίλαη κεγάιν θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη 

γηα 50 θαη γηα 100 επξψ ην κήλα πνπ ζα θάλεη θάπνηνο είλαη ηειείσο αζήκαλην 

ην πνζφλ κπξνζηά ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα βνεζήζεη ην Γήκν θαη ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν. Αζε πέξα απφ ην άιιν πνπ ν Διιελαο θηλδπλεχεη ιφγσ 

ραιαξφηεηνο ζηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα, ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα ζαλ απιφ κέινο 
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λα κε ζπκκεηέρεη. Γλσξίδνπκε πάξα πνιχε θαιά φηη .. εγψ έρσ, φπνπ έρσ 

ζπκκεηέρεη ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα, 3 άηνκα απφ ηα 10, απφ ηα 11, απφ ηα 9, 

ιεηηνπξγνχλε ζην ηέινο θαη έξρνληαη. Δίλαη έλα θίλεηξν λα ηνπ πεηο, ξε θίιε 

είζαη κέινο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ξξέπεη λα έξρεζαη. Ξαίξλεηο θαη κηα 

απνδεκίσζε. Ξξέπεη λα ζηεξίμεηο απηφ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Γελ κπνξεί λα 

ζηεξίδνληαη ηφζν κεγάινη ζεζκνί, ηφζν κεγάια θνκκάηηα ηνπ Γήκνπ καο ζηνλ 

εζεινληηζκφ. Γελ έρνπκε απνδείμεη φηη κπνξνχκε λα παηήζνπκε εθεί απφιπηα 

γηα λα πξνρσξήζεη απηή ε πεξηνρή.  

 Θεσξψ φηη ε απφθαζε κνπ δελ είλαη θαηά ηνπ Γήκνπ, επνκέλσο λα 

παξνπλε θάπνηα ρξήκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αιιά βνεζψ ην Γήκν γηα 

λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα κε ηελ απφθαζε κνπ λα παίξλνπλε ηα ιεθηά ηνπο. 

Βέβαηα είλαη πξνζσπηθή απφθαζε ηνπ θαζελφο εάλ δελ ην ζέιεη. Δρεη ηελ 

άλεζε λα πξνζθεξεη θαη ηε δπλαηφηεηα, φπσο είπε ν Γεκήηξεο ν Θηνχζεο θαη 

γλσξίδσ θαη ην πηζηεχεη απηφ πνπ ιέεη θαη ζα ην θάλεη, λα πξνζθέξεη ρσξίο λα 

παίξλεη ηα ρξήκαηα ηνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Λα επαλέιζνπκε. 

Θχξηε Ιίηζα παξψλ. Ξαξψλ ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιηηζα. Ν θ.Νηθνλφκνπ θαη ε 

παξάηαμε ηνπ λαη. Θχξηε Σαζηψηε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά ν θ.Σαζηψηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξνχζα. Ζ παξάηαμε .. Θαηά ηνπ θ.Ρζάθσλα; Θχξηε Θαιχβα θαη 

θ.Αξκπξηψηε; Νρη ν θ.Θαιχβαο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη. Θχξηε Γάβξε. Λαη ν θ.Γάβξεο. Θαηά πιεηνςεθία θχξηνη 

ζπλάδειθνη ην Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Αξκπξηψηεο. Νρη είπε ν θ.Θαιχβαο. Νρη, φρη. 

(αξ. απνθ. 207/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 8ο 

 

Γνυμοδόηηζη ηος Γ.Π. και λήτη απόθαζηρ έγκπιζηρ μεηονομαζίαρ 

ηηρ ενοπίαρ από "Θοιμήζευρ Θεοηόκος" ζε "Αγίυν Θυνζηανηίνος & 

Δλένηρ" ηηρ Ροπικήρ Θοινόηηηαρ Πςκαμίνος. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Πχκθσλα κε ηελ αξ.πξση. 151/7.6.2011 επηζηνιή ηεο Ηεξάο 

Κεηξφπνιεο Θεθηζηάο Ακαξνπζίνπ θαη Υξσπνχ θαη ην ππ' αξ.629/.. 2011 

πξαθηηθφ ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ηεξνχ Λανχ Θνηκήζεσο 

Θενηφθνπ Ππθακίλνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ αθνχγεηαη ε θα Καλαβέιε. Θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Ινηπνλ, ππάξρεη ε εηζήγεζε. Πην δηα ηαχηα θα Καλαβέιε. 

Ζ κεηνλνκαζία απηή θξίλεηαη .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Θξίλεηαη απαξαίηεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε ζηελ .. ; Θχξηε Ονχζζε, δελ ζέιεηε 

λα....; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηελ νλνκάζνπκε ηελ εθθιεζία Ξάλσ Ιάθθα; Δρεηε ηαπηηζηεί 

θαη εθεί πνπ θνηκάζηε Ξάλσ Ιάθθα θσλάδεηε; (γέιην) Ινηπφλ, θαηαιαβαίλνπκε 

γηαηί. Γελ είζαζηε ν κφλνο πνπ ζθέθηεζηε πνλεξά. Ινηπφλ, θ.Σαζηψηε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα θέξλεηε έλα ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα πσο .. 

Γειαδή έρνπκε έλαλ ζεζκφ εδψ πέξα εθθιεζηαζηηθφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ νπζία έρεη πηνζεηεζεί ε νλνκαζία απηή. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε. Δρνπκε έλαλ 

εθθιεζηαζηηθφ ζεζκφ, κηα εθθιεζία. Ρν αλ ζα νλνκάδεηαη Θσλζηαληίλνπ & 

Διέλεο, Αγίνπ Κηραήι θαη Γαβξηήι ή νπνηνπδήπνηνπ άιινπ, δελ είλαη ζέκα 

απηνχ ηνπ Γεκνηηθνπ Ππκβνπιίνπ. Γελ είλαη ζέκα. Ν θαζέλαο .. Ζ θάζε 

εθθιεζία, ν θιήξνο έρεη ην δηθαίσκα λα νλνκάζεη ηηο εθθιεζίεο ηνπ φπσο ζέιεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεεη άξζξν 93, παξ.1 ηνπ λφκνπ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Γελ είλαη, δελ είλαη ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα απνθαζίζεη ε εθθιεζία θαη αο ην νλνκάζεη φπσο ζέιεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ εθθιεζία έρεη απνθαζίζεη θαη θάλεη εηζήγεζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Υξαία. Ρφηε γηαηί ην θέξλεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί απφ ην λφκν πξνβιέπεηαη ηελ ηειηθή έγθξηζε λα ηε δψζεη 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ κπνξεί λα απνθαζίδεη ε εθθιεζία εξήκελ ησλ 

πηζηψλ, λα ην πσ έηζη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ρψξηα απηφ, ε ζέζε καο θαη κε αθνξκή απηφ γηα πιήξε 

δηαρσξηζκνχ θξάηνπο - εθθιεζίαο, πνπ έρεη άκεζε ζρέζε θαη κ' απηφ, έξρεηαη 

ζέκα ηεο εθθιεζίαο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα ην πεη φπσο ζέιεη θ.Νηθνλφκνπ. Αθξηβψο γη' απηφ ην δήηεκα δε 

ζπκκεηέρνπκε ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Ρζάθσλα ζέιεηε λα πξνζζέζεηε 

θάηη βιέπσ.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θενινγηθά, λα αλαιχζσ ζηνλ θ.Σαζηψηε, φηη πξνβιέπνληαη απφ 

ηνπο ηεξνχο θαλφλεο ηεο εθθιεζίαο θαη απφ ην Πχληαγκα ηεο Διιάδνο φηη 

ππάξρεη ε ζπλαίλεζε θιήξνπ θαη ιανχ θαη πνηκλίνπ. Δκείο είκαζηε ην πνίκλην ζ' 

απηήλ ηελ ςεθνθνξία. Γη' απηφ έξρεηαη ζην Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απιά ζεκεηψζηε φηη εκείο δε ζπκκεηέρνπκε ζηε δηαδηθαζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη θαηά πιεηνςεθία, δε ζπκκεηέρνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ δε ζπκκεηέρεηε, είλαη νκφθσλα. 

(αξ. απνθ. 208/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 9ο 

 

Δγκπιζη καηαγγελίαρ ζύμβαζηρ μίζθυζηρ ηος ακινήηος πος 

σπηζιμοποιείηαι υρ σώπορ ζηάθμεςζηρ αςηοκινήηυν ζηη Γημοηική 

Θοινόηηηα Θαλάμος. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δδψ θχξηνη 

ζπλάδειθνη έρεη γίλεη κηα ηξνπνπνίεζε ζηελ πξφηαζε ησλ .. ζηελ .. φρη ζηελ 

εηζήγεζε, ζηελ, πσο ηελ ιέλε, ζηελ πξφζθιεζε πνπ έρεη δνζεί, εθ παξαδξνκήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο πάξθηλγθ, ελψ απηφ είλαη 

ιαλζαζκέλν, γηαηί φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εηζήγεζε δελ έρεη 
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ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ σο ρψξνο πάξθηλγθ. Δρεηε φινη ηελ εηζήγεζε ζηα ρέξηα 

ζαο. Ρν νηθφπεδν απηφ είλαη 5.427,71 η.κ., είλαη ζηελ παξαιία ησλ 

Αγ.Απνζηφισλ. Πχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γαζαξρείνπ ηα 4 ζηξ., πεξίπνπ 4 

ζηξ. θαη 45 κ. έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δάζνο θαη ην ππφινηπν πεξίπνπ .. ην 

ππφινηπν ηέινο πάλησλ είλαη ην θαζαξφ ην νπνίν δελ είλαη θαη ζηελ είζνδν ηνπ 

νηθνπέδνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα γίλεη εθεί πεξα θακία εξγαζία 

δηακφξθσζεο ηνπ ρσξνπ. Θαη σο εθ ηνχηνπ εηζεγνπκαζηε ηελ θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηελ νπνία πξέπεη λα ιάβεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη βέβαηα ζα πξνζπαζήζνπκε κε θάζε ηξφπν λα κελ 

πιεξψζνπκε ηα ήδε κέρξη ηψξα ππνηίζεηαη ελνίθηα, αθνχ δελ ην 

ρξεζηκνπνηήζακε. Θα εμαληιήζνπκε θάζε λνκηθφ ηξφπν λα κελ πιεξσζνπλ ηα 

λνίθηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επεηδή ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξφηε λνηθηάζηεθε; Δίλαη 29.9.2010 ε ζχκβαζε κίζζσζεο θαη.. 

Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλέθεξε ν θ.Γήκαξρνο θαη είπε φηη ζα πξνζπαζήζεη λα απνθχγεη 

ελνίθηα. Νχηε θαη θαλ μέξσ πνηαλνχ είλαη ην ρσξάθη απηφ. Θέισ λα πσ φκσο 

ζηνλ θ.Γήκαξρν φηη δελ είδα ζην πξνεγνχκελν ζέκα πνπ ήηαλε κηα κειέηε γηα 

ηα ζθνππίδηα 17.000 λα θάλνπκε ην ίδην. Δθεί ζα πάκε λα ηα πιεξψζνπκε, γηαηί 

ππάξρνπλ λφκνη. Θαη επίζεο ζέισ λα πσ θαη θάηη αθφκα, φηη ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

νηθνπέδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εάλ έρεη θαηαηεζεί, εάλ έρεη θαηαηεζεί ην 

ζπκβφιαην ζηελ εθνξία θαη ερεη βάιεη ζηελ εθνξία φηη ζα εηζπξάμεη ηα ελνίθηα, 

ζα πιεξψζεη ην θφξν απφ ηα ππνηηζέκελα ελνίθηα. Θαη δελ θάλσ ιάζνο ζ' 

απηφ. πάξρνπλε θαη ινγηζηέο εδψ θαη ε θα Πηεξγίνπ θαη ν θ.Σαζηψηεο λα ζαο 

ηα πνχλε. Γειαδή ζα πξέπεη λα θνηηάμεηε φρη δχν κέηξα δχν ζηαζκά, ζαθψο 
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αλ ην ρσξάθη δελ θάλεη γη' απηφ ην αληηθείκελν, αιιά απφ ηελ άιιε ν 

ηδηνθηήηεο λα κελ πιεξψζεη θαη ζηελ εθνξία ρξήκαηα πνπ δελ είζπξαμε πνηέ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηαιαβαίλσ ηνλ πφλν ζαο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Γήκνπ, αιιά 

έρσ λα ζαο πσ φηη εδψ κπνξεί λα δηεθδηθήζνπκε λνκηθά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη θαζφινπ, θαζφινπ, πξαγκαηηθά. Δπεηδή έρεηε θάλεη Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε μέξεηε φηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε νηθνλνκίεο. 

Ρν 2001 .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα δελ ππάξρεη εηξσλία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ην 2001 έρεη εθδνζεί φηη απηφ ην νηθφπεδν είλαη δαζηθφ, 

αιιά ε θπξία δελ ηνλ θαηέζεζε ηνλ θάθειν ηεο ηψξα. Αξα έρνπκε πηζαλψο ιέσ 

θάπνηα λνκηθά επηρεηξήκαηα λα δηεθδηθήζνπκε λα κελ πιεξψζνπκε θάπνηα 

πξάγκαηα. Αλ κπνξνχκε λνκηθά. Γελ είπα φηη ζα ην πεηχρνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά. Δρεηο δεπηεξνινγία, εληάμεη. Ν θ.Σαζηψηεο ζέιεη λα 

ηνπνζεηεζεί; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηα ηνπνζέηεζε θαη κηα εξψηεζε ζπλάκα. Ξάξζεθε κηα απφθαζε 

γλσξίδνληαο, πξν 10εηίαο, φηη κηιάκε γηα δάζνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: πάξρεη απφθαζε ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα ήζεια λα καο θνηλνπνηεζεί ε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά πνηνλ ηξνπν πάξζεθε θαη βεβαίσο ν Γήκνο λα κελ 

πιεξψζεη ηίπνηα. Δίλαη μεθάζαξν φηη γίλεηαη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή .. κηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη, λα βνεζήζσ ζηε 

δηαδηθαζία. Δπεηδή ζην ζπγθεθξηκέλν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζην νπνην 

αλαθέξεζηε ήηαλ κέινο ε θα Καξγέηα, θαιφ είλαη λα ηνπνζεηεζεί. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. ηη έρεη ζπκβεί ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ. Ξαο θαη .. Μέξεηο φηη είλαη δάζνο θαη παο θαη ην κηζζψλεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξηα Καξγέηα. 

ΚΑΟΓΔΡΑ: Θα ήζεια λα πσ ην εμήο, ην ζπγθεθξηκέλν κίζζσκα έγηλε θαηφπηλ 

θνηλήο πξφηαζεο ζπκπνιίηεπζεο θαη αληηπνιίηεπζεο. Γειαδή, αθνχ 

αλαβιήζεθε πνιιάθηο ην ζέκα θαη ήξζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίζηεθε 

θαη νξίζηεθε κηα Δπηηξνπή ηδίσλ αηφκσλ ζπκπνιίηεπζεο θαη αληηπνιίηεπζεο θαη 

νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη, φρη εγψ, δελ ήκνπλ ζηελ Δπηηξνπή, αιιά νη 

ππφινηπνη πνπ ήηαλ, έβαιαλ ηνπο φξνπο ηεο δεκνπξαζίαο. Πηνπο φξνπο ηεο 

δεκνπξαζίαο δελ ππήξρε άλ είλαη ή φρη δαζηθφ γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν 

θαη' αξρήλ δε θαίλεηαη φηη είλαη δαζηθφ. Δίλαη έλα νηθφπεδν, ην νπνίν επεηδή 

ήηαλ γηα ρψξν πάξθηλγθ δελ ηέζεθε θαλ ζέκα φηη είλαη ή φρη δαζηθφ. Κπήθαλ 

ινηπφλ νη φξνη ηεο .. κπήθαλ νη φξνη θαη αθνχ ειέγρζεθαλ νη φξνη θαηαηέζεθε 

έλα θαη κνλαδηθφ νηθφπεδν, ην ζπγθεθξηκέλν θαη έηζη ην πήξε .. ην θέξδηζε 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν ε ζπγθεθξηκέλε ππνςήθηα. Ρψξα εάλ ππάξρεη δαζηθφ 

πξφβιεκα θαη αλ δελ κπνξεί λα γίλεη πάξθηλγθ απηφ, εγψ δελ ην μέξσ. Νχηε 

λνκηθφο είκαη, απηφ πνπ μέξσ φκσο είλαη φηη πήγε ζηελ Ξεξηθέξεηα, εγθξίζεθε 

θαη ηεξήζεθαλ φιεο νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Νπσο επίζεο μέξσ φηη απφ ηνλ .. 

εδψ θαη 1 ρξφλν πεξίπνπ, ν ηέσο Γήκνο Θαιάκνπ θαη ηψξα Γήκνο Υξσπνχ 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξψζεη θάπνηα κίζζηα. Ξαιη, δελ είκαη λνκηθφο θαη δελ 

μέξσ αλ κπνξνχκε ή φρη ή αλ ππάξρεη θάπνην θφιιεκα. Ρν αλ ηψξα είλαη θνληά 

ή καθξηά απφ ηελ πεξηνρή, ην αλ είλαη θαιφ ή φρη, απην δελ είλαη ηεο παξνχζεο 

ζηηγκήο θαη δελ είλαη ηέηνην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπαίλνπλ ηέηνηα δεηήκαηα. 
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ΚΑΟΓΔΡΑ: Γελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα. Ξάλησο μέξσ φηη ηεξήζεθαλ φιεο νη 

λφκηκεο δηαδηθαζίεο ζην ζπγθεθξηκελν νηθφπεδν. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Νηθνλφκνπ έρεη ην ιφγν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λνκίδσ φηη εδψ έρνπκε κηα ραξαθηεξηζηηθή αζηνρία ηεο 

Γηνηθήζεσο πάλσ ζηηο απνθάζεηο ηεο. Δίλαη θαλεξφ ινηπνλ φηη .. θαη δε κηιάσ 

λνκηθψο, φπνπ θπζηθά θαη κπνξεί λα δηεθδηθήζεη θαη λα επηηχρεη λα κελ 

πιεξψζεη, εγψ είκαη ππέξ ηνπ λα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε θαη λα αζθεζνχλ ηα 

λφκηκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπνλ, θαη' αξρελ απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη απηφ πνπ ιέκε 

ηα λφκηκα φηη ηεξήζεθαλ, είλαη έλα δήηεκα, γηαηί αλ είρε γίλεη κειέηε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα έρεη βεβαίζε ηνπ 

Γαζαξρείνπ. Ινηπφλ θαη εδψ, παξέλζεζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, γηα πάξθηλγθ δε γίλεηαη κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρη ιέηε; Γηα πάξθηλγθ δε ρξεηάδεηαη; Ξνην ζαο ην ιέεη φηη δε 

ρξεηάδεηαη; Δδψ γηα λα θάλεηο ππαίζξην πάξθηλγθ .. ππαίζξηεο, πσο ηηο ιέλε, 

κάληξεο νηθνδνκψλ, ζέινπλε κειεηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Ξνηνο ην 

ιέεη φηη δε ρξεηάδνληαη; Αθνχζηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ έρεη ζεκαζία. Γελ είλαη ζέκα θηηξίσλ. Αθνχζηε, ε δηακφξθσζε 

ρψξνπ ζέιεη κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. Ν Θαξίλνο έρεη ακθηβνιίεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν. Ρψξα, παξέλζεζε, γηαηί θνηηάμηε, 

κεζαχξην ζα πάηε λα κηζζψζεηε απηφ πνπ ιέκε γηα ην Πηαζκφ Κεηαθφξησζεο. 
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Δρνπκε πάξεη βεβαίσζε απφ ην Γαζαξρείν φηη δελ είλαη δαζηθφ ή ζα έρνπκε 

άιια πξνβιήκαηα. Δθηφο απηνχ φκσο, εθηφο απηνχ φκσο εγψ ζέισ λα πσ θαη 

θάηη άιιν εδψ. Θνηηάμηε, είλαη θαη έλα δήηεκα κήπσο έρνπλ θαη επζχλε, έρεη θαη 

επζχλε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή φηαλ πήγε θαη κίζζσζε απην ην 

νηθφπεδν ρσξίο λα ην ειέγμεη. Θαη λνκίδσ φηη απηφ είλαη θαη έλα δήηεκα. Γε κ' 

αθνχηε, δελ πεηξάδεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο αθνχζακε θα Πηεξγίνπ. Κε πνιχ πξνζνρή. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπνλ, γηαηί 29.9.2010, φηαλ έρεη πάεη θαη θάλεη απηήλ ηε 

κίζζσζε δε ζα έπξεπε λα ειέγμεη ε Γεκνηηθή Αξρή φηη απηφ είλαη δαζηθφ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα καο βνεζήζεη θαη ν ζπλάδειθνο ν θ.Γέδεο πνπ ην γλσξίδεη 

θαη απηφο ην ζέκα θαιά. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπνλ θαη θπζηθά είκαη ππέξ ηνπ λα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε θαη 

φζνλ αθνξά ην ζέκα πνπ ιέεη .. Α θαη λα θάλσ κηα εξψηεζε. Δρεη πάξεη θάπνηα 

ρξήκαηα; Δρεη πιεξσζεί;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαζφινπ, ηίπνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζφινπ. Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Νινη γλσξίδνπκε φηη ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο ην πξφβιεκα είλαη 

ηδηαίηεξα νμπκέλν. Νινη γλσξίδνπκε φηη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ηέινο 

πάλησλ ήηαλε κηα Γεκνηηθή Αξρή ε νπνηα δελ είρε θακία πεξεζία. Δλαο λένο 

Γήκνο θαη πξνζπαζνπζε θάπσο λα ηνλ ζηήζεη. Ινηπνλ, έγηλε έλαο δηαγσληζκφο. 

Ν δηαγσληζκφο πήγε, εγθξίζεθε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα. Ρψξα πνηαλνχ παξάιεηςε 

είλαη γηα ην ζέκα ηνπ Γαζαξρείνπ, δελ κπνξψ λα ην γλσξίδσ. Απηφ φκσο πνπ 

έρσ κεγάιε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γλψξηδαλ νη Πχκβνπινη αλ ήηαλε δάζνο ή φρη; 
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ΓΔΓΔΠ: Δγψ θ.Ξξφεδξε, επεηδή γλσξίδεηε ην επάγγεικα κνπ, έρσ βξεζεί πάξα 

πνιιέο θνξέο πξν εθπιήμεσο κε ην ηη είλαη δάζνο θαη ηη δελ είλαη. Θαη 

κπνξνχκε δειαδή λα ην θνπβεληηάζνπκε, δε ρξεηάδεηαη αλνηρηά, γηα πνιιά 

παξαδείγκαηα. Γελ κπνξνχκε λα μέξνπκε ηη είλαη δάζνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρέινο πάλησλ, δελ δηθάδνπκε εδψ ηψξα. 

ΓΔΓΔΠ: Α κπξάβν. Ινηπφλ, εκέλα απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη φηη ελψ ην 

είρακε ζπδεηήζεη ην ζέκα αξρέο ηεο άλνημεο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, 

αθήζακε θαη ραζεθε ηφζνο πνιχηηκνο ρξφλνο, θαηαηαιαηπσξήζεθε φινο ν 

θφζκνο ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο, θαηαζηεκαηάξρεο, θάηνηθνη, επηζθέπηεο, φινη 

καο θαη δελ θάλακε ηίπνηα θαη εξρφκαζηε ηψξα θαη ιέκε λα θαηαγγείινπκε ηε 

ζχκβαζε. Αλ πξέπεη λα ηελ θαηαγγείινπκε, Ρερληθή πεξεζία, Λνκηθή 

πεξεζία αηχπσο έρνπκε, έηζη; νπφηε λνκίδσ φηη απηφ ην ζέκα δε ζα ην 

θξίλνπκε εκείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Ξάλησο φζνλ αθνξά ηελ θαζπζηέξεζε επεηδή είρα 

ελδηαθεξζεί θαη εγψ πξνζσπηθά γηα ην πάξθηλγθ ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο ζαλ 

Πχκβνπινο Θαιάκνπ λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ, ζαο δηαβάδσ, αλ πξνζέμηε 

ζηελ εηζήγεζε, φηη ε ελεκέξσζε ηνπ Γαζαξρείνπ, ε απφθαζε ηνπ είλαη 18.7. 

ΓΔΓΔΠ: Ππγλψκε, ην Γαζαξρείν εθφζνλ εθθξεκεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπ '11. 

ΓΔΓΔΠ: Δθφζνλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή ε απφθαζε πνπ έρεη ζηείιεη. 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, εθφζνλ ππάξρεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε, έρεη έξζεη θαη πνιχ κεηαγελέζηεξα. 

Γλσξίδεηε ην ζέκα θαιά. Γελ κπνξνχζακε λα θάλεη θάηη. 
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ΓΔΓΔΠ: Δθφζνλ ππάξρεη απφ ην 2001 απφθαζε, νη πξάμεηο απφ ην 1988 θαη 

κεηά ηνπ Γαζαξρείνπ είλαη ηειεζίδηθεο. Γελ αιιάδνπλε. Δηζη; Δίλαη.. Γειαδή κε 

κηα απιή εξψηεζε, κε έλα αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ζην ιέεη κέζα ζε 10 ιεπηά ην 

Γαζαξρείν. Γε ρξεηάδεηαη λα ην ςάμεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γπζηπρσο. Θάλακε θαη κειέηε, ζηείιακε ζπληεηαγκέλεο, γηα λα 

πάξνπκε ηελ νξηζηηθή ηνπο απάληεζε. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη 

ζπλάδειθνη.  

.......: Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε. Ζ δηαδηθαζία ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Ζ θα Πηεξγίνπ κίιεζε. Ν θ.Θαιχβαο ζέιεη λα πξνζζέζεη 

θάηη.  

ΘΑΙΒΑΠ: Δγψ απηφ πνπ ζέισ λα πξνζζέζσ είλαη φηη θαιφ είλαη λα 

πξνζηαηεχνπκε ην Γήκν, αιιά πξέπεη λα θνηηάκε θαη ηνλ πνιίηε. Δάλ ν πνιίηεο 

ηψξα ζ' απηήλ ηε θάζε δελ επζχλεηαη, δελ πξέπεη λα ηνλ θαηαδηθάδνπκε. Δάλ 

ε Γαζηθή πεξεζία απάληεζε ηνλ 7ν, φπσο ην είπαηε πνιχ θαιά θ.Ξξφεδξε, ζ' 

απηφ δελ επζχλεηαη ν ελνηθηαζηήο. Κπνξεί λα κελ ην μέξεη θαη ν ίδηνο. Ζ 

αεξνθσηνγξαθία πνπ δείρλεη αλ είλαη δαζηθφ θάηη ή φρη, είλαη ηνπ '38 θ.Γέδε; 

Αλ δελ θάλσ ιάζνο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Ζ επφκελε πεξηκέλνπκε λα είλαη ηνπ '70 ηφζν, αλ ζα γίλεη. Δηζη; 

Ινηπφλ, απηφ πνπ δελ είλαη δαζηθφ, δελ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη λα γίλεη 

πάξθηλγθ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ είζνδνο, ε είζνδνο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ είλαη πξνο ην δξφκν 

πξνο ηε ζάιαζζα, είλαη δαζηθή. 

ΘΑΙΒΑΠ: Α είλαη δαζηθή απηή; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, είλαη δαζηθή.  

ΘΑΙΒΑΠ: Κάιηζηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη έλα θνκκάηη ηνπ ην νπνίν είλαη ζην εζσηεξηθφ, ην θαζαξφ 

ην ιεγφκελν.  

ΘΑΙΒΑΠ: Γειαδή είλαη δαζηθφ πξνο ηελ παξαιία θαη είλαη θαζαξφ πξνο ηα 

πάλσ; Ρξειφ απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Απίζηεπην, λαη. Απηφ ην ράξηε καο έζηεηιε ην Γαζαξρείν. 

Θχξηε Αξκπξηψηε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ε επίζηξσζε .. δελ απνηειεί πνιενδνκηθή 

παξάβαζε. Δλα. Γεχηεξνλ, εάλ δελ ππάξρεη, εάλ δελ ππάξρεη κνξθή δάζνπο 

θαη είλαη ρσξάθη, φπσο κνπ ιέλε, δελ εκπνδίδεη θαλέλαο λα πάεη ν πνιίηεο λα 

βάιεη απηνθίλεην. Αθνχζηε. Γελ εκπνδίδεη θαλέλαο. Ρψξα πάσ θαη παξθάξσ 

ζην δάζνο. Θα έξζεη ην Γαζαξρείν λα κνπ απαγνξεχζεη; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξνηα ρψκαηα; Ρη παξθηλγθ λα θάλεηε; Θα παίξλεηε κίζζσκα; 

Θα ην κηζζψζεηε; Θα παίξλεηε κίζζσκα; Θα είλαη επί ακνηβή ην πάξθηλγθ ή 

ειεχζεξα; Δγψ ξσηάσ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα .. 

.......: Δρσ έλα δαζηθφ. Λα ζαο ην λνηθηάζσ πάξθηλγθ λα πάηε λα κνπ ην 

θαζαξίζεηε;  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ζ απάληεζε, ζπγλψκε, ε απάληεζε ηνπ Γαζαξρείνπ είλαη, 

ηδησηηθφ δάζνο ή δεκφζην δάζνο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, ηδησηηθφ δάζνο. Αιισζηε είλαη ε ηδηνκνξθία απηή ηνπ 

Θαιάκνπ θαη ηνπ Καξθνπνχινπ. Ρε γλσξίδεηε, είλαη ηα ιεγφκελα .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νρη, φρη. Δίλαη ηδησηηθφ δάζνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηδησηηθφ δάζνο.  
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαη δελ ππάξρεη κέζα πνπξλάξη. Θαη ζαο απαγνξεχεη λα βάιεηε 

απηνθίλεηα. Δ ηφηε εγψ λνκίδσ, εγψ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ην 

ελεξγνπνηήζνπκε σο πάξθηλγθ, αθνχ είλαη ακηζζί, λα ην δηακνξθψζνπκε .. Θαη 

λα ην δηακνξθψζεηε, δελ ππάξρεη πνιενδνκηθή παξάβαζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ακηζζί δελ είλαη. Ξσο είλαη ακηζζί; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νρη, λα κελ εηζπξάηηεηε ιεθηά απφ ηνπο πνιίηεο πνπ ζα 

βάινπλ ην απηνθίλεην. Απηφ ιέσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δθεί ραιάεη ην πξάγκα. Αιιά ην πάξθηλγθ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ειεχζεξα θαη δηακφξθσζε λα γίλεη ρσξίο θακία επίπησζε. Δάλ 

απηφ .. Τάρηε ην, εάλ δελ κπνξεί λα γίλεη, εληάμεη, ζπκθσλψ λα θαηαξγεζεί ε 

κίζζσζε αιιά πηζηεχσ φηη ππάξρεη αλάγθε πάξθηλγθ ζηνλ Θάιακν.  

ΓΔΓΔΠ: Δηέζε εξσηεκα ζηελ πεξεζία, ζηε Γαζηθή πεξεζία εάλ κπνξεί ν 

ρψξνο κε ην ζπγθεθξηκελν ραξαθηεξηζκφ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πάξθηλγθ απφ 

ην Γήκν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρέηνην εξψηεκα δε γλσξίδσ λα .. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη δελ κπνξνχκε λα ην δηακνξθψζνπκε πάξθηλγθ ζσζηφ ζην 

δάζνο. Γελ κπνξνχκε λα ξίμνπκε .. Θέινπκε έλα ζεκείν λα ην ζηξψζνπκε, λα 

ην θάλνπκε άζθαιην, λα ην θάλνπκε δηαγξάκκηζε. Λα θάλνπκε είζνδν, λα 

θάλνπκε πφξηεο. Γελ κπνξνχκε ζην δαζηθφ λα ηα θάλνπκε απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κήπσο βηαδφκαζηε; Κήπσο πξέπεη πξψηα λα 

βξνχκε θάηη άιιν θαη κεηά λα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαγγειία απηήο ηεο 

ζχκβαζεο; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα έηζη θαη αιιηψο ην θαινθαίξη πνπ είρακε ην πξφβιεκα, δε 

ιεηηνχξγεζε.  

.......: Δρεη πάξεη ην Ρνπηθφ απφθαζε γηα θαηλνχξγην πάξθηλγθ, εμεχξεζε 

ρψξνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, έρεηε δίθην θχξηε .. 

.......: Γελ ηνλ έρνπκε βξεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ρνπηθφ έρεη πάξεη απφθαζε γηα θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο 

θχξηνη ζπλάδειθνη. 

.......: Ρη κίζζσκα έρεη; Ρη κίζζσκα έρεη; Ξφζν είλαη ην κίζζσκα ηνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σξήζηνπ, ζπκάζηε πφζν είλαη ην .. ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Δάλ δελ θάλσ ιάζνο, γχξσ ζηηο 10.000 ην ρξφλν εάλ δελ θάλσ 

ιάζνο. Θάπνπ εθεί γχξσ, θάπνπ εθεί γχξσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Ιίηζα έρεηε ην ιφγν. Α λαη. Ππγλψκε θ.Ιίηζα, λα 

κηιήζεη θαη ν θ.Βαζηιάθνπ θαη λα δεπηεξνινγήζεηε. Νξίζηε θ.Βαζηιάθν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ζζεια λα ζπκπιεξψζεηε θαη λα γξάςεηε, θαη' αξρήλ ηψξα έλα 

πάξθηλγθ ην νπνίν ην ρξεηαδφκαζηε ηνλ Ηνχλην κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην, άληε 

ηνλ Πεπηέκβξε, λνηθηάζηεθε Νθηψβξε κήλα. Απηφ ηα ιέεη φια. Ρν φηη είλαη 

δαζηθφ, λαη, δελ κπνξεί θαλείο λα κπεη κέζα θαη λα ην δηακνξθψζεη. Γελ 

ππαξρεη θακία πεξίπησζε, γηαηί απηφο πνπ ζα κπεη ζα ράζεη ην κεράλεκα ηνπ. 

Ινηπφλ, ζεισ ινηπφλ λα γξαθηεί.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βαζηιάθν. Ππλερίζηε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίζαζηε πξσηνπφξνη ζηε Καιαθάζα εζείο. Δρεηε Terra Vibe θιπ. 

Ινηπφλ, δελ είλαη δαζηθφ απηφ. Ινηπφλ, ζέισ λα γξαθηεί, ζέισ λα γξαθηεί ζην 

..  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ρα ήζειεο. Θέισ λα γξαθηεί γηα λα πσ λαη ζηελ θαηαγγειία, φηη 

ν Γήκνο δελ πξνηίζεηαη λα πιεξψζεη απηήλ ηε ζχκβαζε γηαηί είλαη 

ζθαλδαιψδε θαη' αξρήλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απνθαζίζεη ε δηθαηνζχλε γη' απηφ. Ρν είπε ν Γήκαξρνο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γηα ηνπο ινγνπο πνπ εμήγεζα. Γελ λνηθηάδεηο πάξθηλγθ 

θαινθαηξηλφ Νθηψβξε κήλα θαη κάιηζηα δαζηθφ. Δπραξηζηψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γηα ην Terra Vibe ήηαλ αζηείν θ.Ιίηζα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διπίδσ ζε 1 ιεπηφ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηνλ Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, εδψ είλαη κηα ζαθήο 

παξάιεηςε ηεο πξνθήξπμεο πνπ έγηλε ελνηθίαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπήθε ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαζφινπ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ δεηήζεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε λα δψζεη πξάμε 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Γαζαξρείνπ. Αξα ζα πξέπεη λα βξεζεί κηα ζπλαηλεηηθή 

ιχζε κε ηνλ ηδηνθηήηε θαη απφ ηψξα λα θηλεζνχκε άκεζα, ψζηε ηνπ ρξφλνπ ην 

θαινθαίξη λα ππάξρεη πάξθηλγθ γηα λα βνεζήζνπκε ηελ θνηλσλία εθεί θαη ηνπο 

ληφπηνπο επαγγεικαηίεο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, έρνπκε μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία εχξεζε 

πάξθηλγθ. Δρνπκε μεθηλήζεη, έρεη μεθηλήζεη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βαζηιάθν, αο κελ κπαίλνπκε ηψξα ζε απηφλ ην δηάινγν. 

Θχξηε Ιίηζα.  

.......: Δρνπκε πάξεη απφθαζε. Ρν Ρνπηθφ έρεη πάξεη απφθαζε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ιίηζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ράξεθα πνιχ πνπ άθνπζα ηνλ θ.Γήκαξρν φηη ζα είλαη πνιχ 

απζηεξφο κ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη φηη ην ζέκα ην δαζηθφ ην ιακβάλεη ππ' 

φςε ηνπ. Θα ηνπ ππελζπκίζσ λα κελ μεράζεη φηη εθεί πνπ πάεη λα λνηθηάζεη 

ηψξα γηα Πηαζκφ Κεηαθφξησζεο, ην ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, λα κελ ην 

μεράζεη, γηαηί δελ παίξλεη αδεηνδνηήζεηο πνηέ. Απηφ πνπ έρσ λα πσ είλαη ην 

εμήο, εάλ έρεη πιεξψζεη εθνξία, εθνξία γηα ην κίζζσκα ν ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ λα κε ιεηηνπξγήζεη εηο βάξνο ηνπ ε φιε δηαδηθαζία. Λα κελ 

πιεξψζεη ηελ εθνξία ηνπιάρηζηνλ. Ινηπφλ, απηφ. Κηα ζπλαηλεηηθή ιχζε, έλα 

ζπκβηβαζκφ, λα ιπζεί ην κίζζσκα. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο λα θνηηάμνπκε λα 

κελ αδηθήζνπκε νχηε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, αιιά νχηε θαη ηνλ πνιίηε 

εάλ έρεη πιεξψζεη, μαλαιέσ, εθνξία. Δίλαη ζεκαληηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ηελ 

θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο. πάξρνπλ αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαγγειία 

ηεο κίζζσζεο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ εκείο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κηα δηεπθξίληζε Ξξφεδξε. Θαηαγγειία ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχζε, ιχζε. Νηαλ ιέκε .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαηαγγειία είλαη αιιηψο. Αθνχγεηαη αιιηψο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξηζε θαηαγγειία ζχκβαζεο, λαη θαη ιχζε .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγθξηζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο. Ιχνπκε ην κίζζσκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχνπκε ην κίζζσκα, λαη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξφεδξε, αλ ζέιεηε, έρνπκε ηελ πξφηαζε γηα λα βξεζεί κηα 

ζπλαηλεηηθή ιχζε. Πηελ πεξίπησζε .. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 27ε 4 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2011 
 

  143 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη επφκελν ζηάδην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηή είλαη ε πξφηαζε καο. Κηα ζπλαηλεηηθή ιχζε ψζηε λα κελ 

πιεξψζεη εθνξία δίρσο λα έρεη πάξεη ρξήκαηα ν ηδηνθηήηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη επφκελν ζηάδην. Ρψξα απηήλ ηε ζηηγκή απνθαζίδνπκε 

αλ ζα ιπζεί ε κίζζσζε ή φρη. Ξαξψλ ινηπνλ ε παξάηαμε ηνπ .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δκείο ςεθίδνπκε ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο αιιά κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ιπζε λα είλαη ζπλαηλεηηθή. Νρη αθξαίεο ιχζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ιχζε δελ κπνξεί λα είλαη ζπλαηλεηηθή. Ρη ζπλαηλεηηθή ιχζε; 

Νζνλ αθνξά ε απνδεκίσζε είλαη άιιν ζέκα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, είπα ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ φηη είλαη 

παξάιεηςε ηνπ Γήκνπ Θαιάκνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή λα κελ ηε ιχζνπκε; Λα ην θξαηήζνπκε έηζη; Λα είκαζηε 

ζε νκεξία;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Υο πξνο ηα κηζζψκαηα πνπ νθείινληαη, είπα λα είλαη 

ζπλαηλεηηθή ε ιχζε. Υο πξνο ηα κηζζψκαηα, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη άιιν ζέκα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ζα έιεγα ην εμήο, γηαηί έβαιε ν θ.Ιίηζαο ην δήηεκα ην 

θνξνινγηθφ θιπ. Γηα ην '10 δελ κπνξνπκε λα θάλνπκε ηίπνηα. Αλ ην είρε 

δειψζεη κηζζσκέλν, ηειείσζε. Αιιά γηα ην '11, θαιφ ζα είλαη ζηελ απφθαζε 

πνπ ζα γξαθηεί, ζαο ην ιέσ, λα γξάςνπκε, λα κελ ην πεξάζνπκε φηη 

θαηαγγέιεηαη ε ζχκβαζε θιπ., λα γξάςνπκε θαη ηνπο ιφγνπο, φηη δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνηέ, φηη δελ θαηεβιήζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη γξαθηεί απηφ. Θαη βέβαηα ζα .. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, φρη, ζηελ απφθαζε. Νηη δελ θαηαβιήζεθαλ κηζζψκαηα ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθνξία απηφο γηα λα κε ρξεσζεί γηα ην '11.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δελ κπνξεί λα κελ θαηαγξαθεί. Θα θαηαγξαθεί.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη λα θαηαγξαθεί ιεπηνκεξψο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. θαη φηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη φηη δελ θαηαβιήζεζαλ ηα κηζζψκαηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη δελ θαηαβιήζεζαλ ηα κηζζψκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ζ θα Πηεξγίνπ; 

Ιχζε ηεο κίζζσζεο. Νινη νη ζπλάδειθνη .. Νρη ν θ.Θηνχζεο ζηε ιχζε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, λα γξαθηεί φηη ν Γήκνο δελ πξνηίζεηαη λα 

πιεξψζεη ηα ελνίθηα γηα ην ιφγν ηνπ φηη λνηθηάζηεθε Νθηψβξε κήλα θαη φηη 

είλαη δαζηθφ. Αιιηψο δε ζπκθσλψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ην ζέκα απηφ θ.Βαζηιάθν. Γελ είλαη ην ζέκα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα εμαληιεζνπκε θάζε λνκηθφ δηθαίσκα λα κελ πιεξψζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ κηιάκε απιά γηα ιχζε ηεο κίζζσζεο. Κελ ηα κπεξδεχνπκε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, παξαθαιψ πνιχ λα γξαθηεί. Ξαξαθαιψ πνιχ 

λα γξαθηεί φηη ν Γήκνο δε ζπλαηλεί ζηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ γηα ηνπο 

ιφγνπο φηη είλαη δαζηθφ. Θέισ λα γξαθηεί.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη ζπκβάζεηο πξψηα απ' φια θαηαγγέινληαη θαη λνκηθά 

εμαληινχκε ηε δπλαηφηεηα λα κελ πιεξψζνπκε. Αθξηβψο ην ίδην ιέκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θα Καξγέηα ζέιεηε .. ; Νρη.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, πξνζπαζνχκε απφ ηνλ Ηαλνπάξην κήλα λα 

ιήμνπκε απηή ηε ζχκβαζε. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην κήλα πξνζπαζνχκε λα ιήμνπκε 
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απηή ηε ζχκβαζε θαη θηάλνπκε ηνλ Νθηψβξε. Θάηη δελ θάλακε θαιά. Απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην πξνζπαζνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βαζηιάθν θαηεγξάθε.  

ΚΑΟΓΔΡΑ: Δπεηδή εμππεξεηεί ην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ ηψξα, εληάμεη. 

.......: Νρη δελ είλαη ζεκαληηθφ, αιιά επεηδή αλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο, γη' 

απηφ έηζη ιίγν πάιη λα ζαο δψζσ ιίγν πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν .. 

Λνηθηάζηεθε Νθηψβξε δηφηη αλαβιήζεθε πνιιέο θνξέο κέρξη λα βξεζεί ην 

ζσζηφ ζεκείν. Ζηαλ ην κνλαδηθφ νηθφπεδν ην νπνίν ήξζε, πξνζεθέξζεη γηα 

πάξθηλγθ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηζη πξνγξακκαηίζηεθε. Απιά. Θχξηε Σαζηψηε; Λα ιπζεί ε 

ζχκβαζε. Λαη. 

.......: Θα θάλνπκε δηαγσληζκφ θ.Θηνχζε. πάξρνπλε θηήκαηα θαη ζα γίλεη 

δηαγσληζκφο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ιίηζαο; Ξαξψλ. Ξαξψλ ν θ.Θαιχβαο κε ηνλ θ.Αξκπξηψηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη λα βξεζεί .. Κε ηελ πξνυπφζεζε λα βξεζεί ιχζε.  

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξφληεο. Ξαξψλ. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηε 

ιχζε ηεο κίζζσζεο. 

(αξ. απνθ. 209/2011) 
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ΘΔΚΑ 10ο 

 

Δγκπιζη ή μη πποϋθιζηάμενηρ ζύμβαζηρ μίζθυζηρ με ηο Αμαλιείο 

(παιδική σαπά ζηη Καλακάζα) και ενοποίηζη ηυν ηπιών ζςμβάζευν 

μίζθυζηρ με ηο Αμαλιείο ζε ένα ζςμθυνηηικό με κοινή λήξη. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλαδειθνη ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία 

Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν Γήκνο κηζζψλεη απφ ην Ακαιηείν Νξθαλνηξνθείν 3 αθίλεηα. 

Νη δχν ζπκβάζεηο πνπ ιήγνπλ ην 2016 αθνξνχλ αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ χδξεπζε. Ζ ηξίηε ζχκβαζε αθνξά αθίλεην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

Ξαηδηθή Σαξά θαη βξίζθεηαη ζηε Πθελδάιε ζηε Καιαθάζα, αιιά ελψ έρεη 

ππνγξαθεί απφ ηνλ ηέσο Ξξφεδξν Καιαθάζαο σο ζπκβαιιφκελν, δελ έρεη 

ηζρπξνπνηεζεί κε απφθαζε έγθξηζεο ηεο απφ ην ηέσο Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην. 

Ξξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ρψξνο σο Ξαηδηθή Σαξά ζηε 

Καιαθάζα, εηζεγνπκαζηε ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο κίζζσζεο ηνπ ρψξνπ απηνχ απφ 

ην Ακαιηείν κέζσ ηεο έγθξηζεο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. Ξεξαηηέξσ δε γηα 

ηελ εμππεξέηεζε φισλ γηα ηελ .. δηαδηθαζηψλ, πξνηείλνπκε ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ηξηψλ ζπκβάζεσλ ζε έλα ζπκθσλεηηθφ θαη ηε ιήμε ησλ ηξηψλ ζηηο 

31.12.2016. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν πνζφλ πνπ ελνηθηάδνπκε απηνχο ηνπο ρσξνπο λνκίδσ φηη είλαη 

100 επξψ.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Σαξηί απφ ην Γαζαξρείν έρεηε πάξεη γη' απηφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 100 επξψ ην ρξφλν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Σαξηί έρεηε πάξεη γηαηί είλαη δαζηθφ ηειείσο απηφ. Δγψ θ.Φνξγηάξε, 

επεηδή ην ζίμαηε, ην πιήξσλα απφ ηελ ηζέπε κνπ επίηεδεο.. Λα θιείζσ ιίγν ην 

κηθξφθσλν.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διιεληθφ είλαη θαη ην Ακαιηείν πάλησο. Γελ είλαη ηνχξθηθν.  

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη; Δγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 210/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 11ο 

 

Αποδοσή ποζού 75.000,00 εςπώ από ηο ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΓΗΑ 

ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ & ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ για ππομήθεια Αιθοςζών 

Δλαθπάρ Ιςόμενηρ Ξποκαηαζκεςήρ για ηην κάλςτη εκηάκηυν 

αναγκών. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Νπσο ζαο είπα θαη ζηηο αλαθνηλψζεηο, εκείο είρακε θάλεη ηα 

αλάινγα .. ζε ζρέζε θαη κε ηηο αλάγθεο πνπ είραλ ηα ζρνιεία γηα ηελ πξνκήζεηα 

αηζνπζψλ ειαθξνχ ηχπνπ πξνο ηνλ ΝΠΘ. Γπζηπρψο φκσο ν ΝΠΘ νχηε απηφ 

δελ θαηάθεξε θέηνο λα θάλεη. Γειαδή θακηά δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν 

θαη ζηέιλεηαη ζε φια ηα ζρνιεία, ζηέιλνληαη ζε φια ηα ζρνιεία αίζνπζεο 
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ειαθξνχ ηχπνπ, ειαθξηάο ιπφκελεο θαηαζθεπήο δελ έγηλε, δελ κπνξνχζε 

ηειηθά λα γίλεη θαη ηειηθά απνθάζηζε ην πνπξγείν Ξαηδείαο ηνλ 9ν, ην 

έγγξαθν έρεη έξζεη ζηηο 19.9., λα ζηείιεη ζηνπο Γήκνπο, ζα ζαο δηαβάζσ 

αθξηβψο ηη ιέεη: Δπηρνξήγεζε Γήκσλ γηα πξνκήζεηα αηζνπζψλ ειαθξηάο 

ιπφκελεο πξνθαηαζθεπήο γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ. Δρνληαο ππ' 

φςηλ καο ην αλσηέξσ ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ΝΠΘ Α.Δ. θαη εθηηκψληαο ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηεο πξνκήζεηαο αηζνπζψλ ειαθξηάο 

ιπφκελεο πξνθαηαζθεπήο γηα ηελ θαιπςε άκεζσλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ, 

δηδηθηεξίσλ Α' βαζκηαο θαη Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο, εγθξίλνπκε ηελ 

επηρνξήγεζε ησλ θάησζη Γήκσλ θαηά αλψηαην φξην κε ηα πνζά σο εμήοήο. Γε 

ζαο δηαβάδσ ηε ιίζηα βέβαηα. Δκάο, απηφ πνπ καο αθνξά, φηη εγθξίλεη ζην 

Γήκν καο 5 αίζνπζεο πξνυπνινγηδφκελεο ηηκήο αλά ηεκάρην 15.000 επξψ θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ ΞΓΔ ηεο .. 048/6 ηνπ 

πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Γάλεην ηεο ΔΡΔΞ. Νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζα 

θαηαβιεζνχλ απφ ηνπο νηθείνπο Γήκνπο ζχκθσλα κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο 

ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ θαη ηελ ππνβνιή αληηγξάθσλ ησλ νηθείσλ 

παξαζηαηηθψλ απφ ηνλ εθάζηνηε Γήκν.  

 Δκείο δειαδή ζα ζπληάμνπκε ηε κειεηε γηα λα θάλνπκε ηελ πξνκήζεηα 5 

αηζνπζψλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα ηηο δψζνπκε ζηα ζρνιεία.  Δκείο δειαδή ηα 

αηηήκαηα καο, ην αίηεκα καο, ήηαλε γηα 6 αηζνπζεο θαη πήξακε ηηο 5 θαη έρεη 

βέβαηα ιίζηα γηα φινπο ηνπο Γήκνπο, ζρεδφλ απ' φιε ηελ Διιάδα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νη αίζνπζεο απηέο νη δχν είλαη λα πάλε ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν ηνπ 

Υξσπνχ, ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν ηνπ Υξσπνχ. Κηα ζα πάεη ζηνλ Απιψλα, απ' φηη 

ιέεη θαη ν θχξηνο .. Πηε Καιαθάζα, ζπγλψκε, ζηε Καιαθάζα Γηψξγν. Κηα ζα 

πάεη ζηε Καιαθάζα θαη νη άιιεο δε ζπκάκαη ηψξα λα ζαο πσ αθξηβψο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, δελ έρνπκε ηνπνζεηήζεη. Απηέο ζα ηηο πξνκεζεπηνχκε. 

Δπεηδή πήξακε απφ ηνπο Αγ.Απνζηφινπο απηέο ηηο αίζνπζεο γηα λα θαιχςνπκε 

ηηο αλάγθεο καο ηψξα άκεζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη απφ ηνπο Αγ.Απνζηφινπο, απφ ηνλ Θάιακν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απφ ηνλ Θάιακν, λαη. Δρνπκε έλα πεξίζεπκα δχν αηζνπζψλ ηηο 

νπνίεο κπνξνχκε λα ηηο πάκε ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο φπνπ ζέινπκε θαη 

έρνπκε δεηεζεη απφ ηνλ ΝΠΘ κηα άιιε δηαδηθαζία βέβαηα απφ θάπνηεο ιπφκελεο 

αίζνπζεο βαξένπ ηχπνπ, ηηο νπνίεο ζα ηηο πάξνπλε απν ιπζηκν αηζνπζψλ πνπ 

ζα γίλνπλ ζην Κελίδη. Απηφ βέβαηα ηψξα είλαη κηα άιιε ηζηνξία, πνπ ηψξα δε 

ρξεηάδεηαη λα ηελ αλαιχζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, απηέο νη αίζνπζεο κεηαθέξνληαη εχθνια ξε παηδηά. Γελ είλαη 

ηηπνηα. Δηζη; Ιχλνληαη, μεβηδψλνληαη θαη πεγαίλνπλ φπνπ ζέινπκε φ,ηη ψξα 

ζέινπκε. Γειαδή λα ζαο πσ ηψξα ζην ζρνιείν πνπ παξαδείγκαηνο ράξε είρακε 

βάιεη εκείο πξηλ απφ, δε ζπκάκαη πφζα ρξφληα, 4, 3- 4 ρξφληα, 3 αίζνπζεο 

ειαθξνχ ηχπνπ, θέηνο ε κηα δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Κπνξεί ηνπ ρξφλνπ λα 

κπνξνχκε λα ηελ πάξνπκε λα ηε βάινπκε θάπνπ αιινχ, αλ ηειηθά δε 

ρξεηάδεηαη ζην ζρνιείν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ηελ απνδνρή 

ηνπ πνζνχ; Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζα δερζψ ηελ απνδνρή. Δίλαη παξάινγν λα κε δερηεί θάπνηνο 

φηαλ δίλνληαη θάπνηα πξάγκαηα, αιιά ζεσξψ θαηάληηα λα πάξνπκε ηηο 

πιαζηηθέο αίζνπζεο λα ηηο πάκε ζηε Καιαθάζα θαη λα θιείζεη ην ζρνιείν ηνπ 

Κειεζίνπ. Ζ Δπηηξνπή Ξαηδείαο ζα έπξεπε λα είρε ιεηηνπξγήζεη φιν ην 

θαινθαίξη γηα λα κε γηλφηαλ απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Φπζηθά θαη ζα ςεθίζσ ηελ απνδνρή, αιιά ζα ηνπνζεηεζψ 

ζε έλα ζέκα, πνπ ξψηεζα θαη ην Γήκαξρν πξνρζέο ζρεηηθά, είλαη εθηφο 

ζέκαηνο βέβαηα αιιά βξίζθσ ηελ επθαηξία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη πεξαζκέλε ε ψξα θ.Βειηαληψηε ηψξα. Θαη ζηηο 

αλαθνηλψζεηο κπνξείηε λα ην θέξεηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ήηαλε πάιη πεξαζκέλε ε ψξα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε θηάζεη θάζε εβδνκάδα λα θάλνπκε θαη έλα Ππκβνχιην. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε είζαζηε εθπαηδεπηηθφο, είλαη ζεκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ παηδεία, ην έζεζα θαη ζην Γήκαξρν πξνρζέο θαη παξαθαιψ πνιχ 

ζην επφκελν Ππκβνχιην αλ ζέιεη λα κνπ απαληήζεη. Δίλαη .. Ρα ηειεπηαία 

ρξφληα ζην Θαπαλδξίηη εκείο είρακε εθαξκφζεη ην ζχζηεκα ηνπ αλνηρηνχ 

ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Ρα ζρνιεία ζπκκεηείραλε ζηηο εθδειψζεηο, ηα ζρνιεία 

ήηαλ αλνηρηά, κπαίλαλ ηα παηδηά παίδαλε θαη ηψξα παξνπζηάδνληαη θαηλφκελα 

λα πεγαίλεη εθπξφζσπνο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο λα ιέεη ζηνλ Γπκλαζηάξρε, 

εγψ θάλσ θνπκάλην εδψ πέξα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ηη ζρέζε έρνπλ απηά ηψξα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα δελ κπνξεί ην Γήκν, ηελ εηθφλα ηνπ Γήκνπ λα ηελ 

ακαπξψλνπλ θάπνηα κέιε. Ρν ζέησ ην εξψηεκα εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

λα ελεκεξσζεί ν Γήκαξρνο. Δίζαζηε εηδηθφο θ.Ξξφεδξε, είλαη εηδηθφο ν 

θ.Ζιηαζθνο, εθπαηδεπηηθφο, λα καο πείηε ηε ζέζε ηνπ Γήκνπ. Ρα ζρνιεία ζα 

είλαη αλνηρηά ζηελ θνηλσλία ή ζα είλαη θιεηζηά; Πηελ θνηλσλία. Ρν απφγεπκα 

δειαδή ηα παηδηά κπνξνχλε λα κπνχλε εδψ λα παίμνπλε;    

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, είζαζηε παιηφο θαη εζείο, θνηλνβνπιεπηηθφο, 

θαη απηφ είλαη θαζαξά ζέκα αλαθνηλψζεσλ. Γελ είλαη ηψξα ηεο ζηηγκήο. Ρν 

Ππκβνχιην νκφθσλα .. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Δγθξίλεη ηελ απνδνρή 

ηνππνζνχ. (αξ. απνθ. 211/2011) 
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ΘΔΚΑ 12ο 

 

Δπισοπήγηζη ηυν Ξολιηιζηικών Πςλλόγυν ηος Γήμος Υπυπού. 

 

 ΘΔΚΑ 13ο 

 

Δπισοπήγηζη ηυν Αθληηικών Πςλλόγυν Γήμος Υπυπού. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 12 θαη ην 13 ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη επηρνξήγεζε 

Ξνιηηηζηηθψλ θαη Αζιεηηθψλ Ππιιφγνπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λφκνπ 

3463/2006 πεξί επηρνξεγήζεσλ θαη βνεζεκάησλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ .. 

Ξφζν λα θσλάμσ; Θάληε εζπρία λα αθνχζεηε. Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζε Λνκηθά 

Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, θαζψο θαη ζε Ξνιηηηζηηθνχο θαη Αζιεηηθνχο 

Ππιιφγνπο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθσλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη εθφζνλ έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ νηθείν 

πξνυπνινγηζκφ θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 1,5% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθφ έηνο 2011 είρε εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 

100.000 επξψ ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ 006734.0001 θαη πίζησζε πνζνχ 70.000 

επξψ ζηνλ θσδ. αξ. 00.67350000. Πην Γήκν θαηαηέζεθαλ ηα παξαθάησ 

αηηήκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο επηρνξήγεζεο Ξνιηηηζηηθψλ θαη Αζιεηηθψλ 

Ππιιφγσλ, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 

καο γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ, εθδειψζεσλ, δξάζεσλ ηνπο κε ηηο νπνίεο 
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ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη πξφνδν θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. Νη 

Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη πνπ έρνπλ ππνβάιιεη κέρξη ζήκεξα αηηήκαηα, είλαη ν 

Ξνιηηηζηηθφο θαη .. Νκηινο Λέσλ Ξαιαηίσλ, ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Πθάιαο 

Υξσπνχ, ν Πχιινγνο Ξνληίσλ, ν ΚΞΔΠΘΑ θαη ν Ιανγξαθηθφο θαη Ξλεπκαηηθφο 

θαη Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Ξνιπδελδξίνπ. Απφ εθεί θαη πέξα .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, είλαη θαη ησλ Αθηδλψλ λνκίδσ Ξξφεδξε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ξνιηηηζηηθφο; 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζνη Πχιινγνη, φζνη Πχιινγνη δελ έρνπλε θάλεη αίηεζε κέρξη 

ηψξα, δηθαηνχληαη λα θάλνπλ αίηεζε θαη λα πάξνπλ επηρνξήγεζε. Δηζη; Γελ ην 

ζπδεηάκε. Ξεο φηη έρεη θάλεη θαη έλαο Πχιινγνο αίηεζε θαη δελ ην είδαλ νη 

πεξεζίεο λα θέξνπλε .. λα θαηαγξάςνπλ ηελ αίηεζε. Κπνξνχλ λα θάλνπλ 

αίηεζε θαη λα κπνχλε .. Δρνπκε ρξήκαηα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιεθηά ππάξρνπλε γηα ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δίλαη θαη ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο 2000 ησλ Αθηδλψλ πνπ έρεη 

ππνβάιιεη αίηεκα.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γελ είλαη ην αίηεκα. Ξνπ έρεη ην αίηεκα ηνπ; Γελ έρεη έξζεη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Ξνιηηηζηηθφο θαη Ξλεπκαηηθφο .. Γελ ππάξρεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνχκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα δελ ην έρνπκε. Γελ είλαη .. Δθείλν πνπ ιέσ θαη γηα ηνπο 

δχν Ππιιφγνπο, επεηδή θνβήζεθα ην ζέκα, πήγα ζηελ Δπηηξνπν ν ίδηνο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξήγα ζηελ Δπίηξνπν ν ίδηνο. Γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά ην ζέκα, 

έρεη αζρνιεζεί πάξα πνιχ. Δρεη ζέζε γηα ην ζέκα ε Δπίηξνπνο θαη είλαη ε εμήο, 

θξπζηάιιηλε θαη θαζαξή, δελ επηρνξεγνχκαη θαλέλαλ Πχιινγν γηα θαλέλα 

ιεηηνπξγηθφ ηνπ έμνδν. Δπηρνξεγνχκαη κφλν γη' απηφ πνπ ιέεη ην άξζξν .. Ρν 

202 είλαη; Ρν 202 ηνπ 3463, γηα πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο. 

Δπαλαιακβάλσ, φπνηνο είλαη, αλ είλαη θαλέλαο Ξξφεδξνο Ππιιφγνπ εδψ κέζα, 

λα ην .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Ξξέπεη θαη δίπια λα γξάθεη απφ ηελ εθδήισζε, ζπκβνιηθά 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Θα θάλσ απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηελ πνιηηηζηηθή 

θέηνο, ηε δξάζε, ζην πνζφλ ηάδε. ζα θάλσ ηνπξλνπά κε ηηο νκάδεο θηινμελία 

ηάδε. Δμνδα γηα ηελ κεηαθνξά ηφζα. Γειαδή, έλαο .. φζν πην ζσζηφ είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο απηφο, ηφζν πην ζίγνπξα ζα παξεη ηα ρξήκαηα ηνπ. Δκείο ζαλ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδνπκε εδψ πξαγκαηηθά λα πάξνπλ ηα ιεθηά νη 

νκάδεο θαη νη Πχιινγνη, αιιά νπσζδήπνηε εάλ ν Δπίηξνπνο δελ ηα εγθξίλεη 

πάλσ ζ' απηά πνπ ζαο ιέσ, δελ έρνπκε θακία κα θακία επζχλε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γειαδή ηψξα ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ δε θεξνπλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ιέσ ηψξα, έλα 

ζσζηφ πξφγξακκα.. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε κνπ, δειαδή ιεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε δξάζεηο πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζα πξέπεη λα επηρνξεγείηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Ιίηζα, κηζφ ιεπηφ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζα ζέιεη ν Δπίηξνπνο, ε Δπίηξνπνο κάιινλ, ζέιεη λα 

ηεθκεξηψλεηαη απηή ε άπνςε, φηη απηφο ν Πχιινγνο είλαη δσληαλφο, φηη έρεη 

δξάζε, κηα εθζεζνχια κηθξή, φρη κεγάιε, φηη ππάξρεη απηφο ν Πχιινγνο, φηη 

έρεη θάλεη απηά ηα πξάγκαηα, νπφηε πνιχ πην εχθνια, ρσξίο κεγάιν 

πξνβιεκαηηζκφ λα εγθξίλεη ηα πνζά πνπ ζα ηηο ζηείινπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έληαικα πνπ εκείο απνθαζίζακε λα δψζνπκε, έηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Ξνιηηηζηηθφο θαη Ξλεπκαηηθφο Νκηινο Λέσλ Ξαιαηίσλ, 7.000 

επξψ. Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Πθάιαο Υξσπνχ, 5.000 επξψ. Πχιινγνο Ξνληίσλ 

ΔΜΗΛΝΠ ΞΝΛΡΝΠ. Δίλαη αλαινγηθά πάληα κε ηα πξνεγνπκελα ρξφληα. 

Πχιινγνο Ξνληίσλ ΔΜΗΛΝΠ ΞΝΛΡΝΠ 4.000 επξψ. Θαη πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

θαη ηα δχν ηνπ .. δχν Ππιιφγσλ ηα νπνία έρνπλε δνζεί λνκίδσ, πξέπεη λα ηα 

αλαθέξνπκε, έηζη κνπ είπαλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ΚΞΔΠΘΑ Θαιακνπ 2.000, Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο θαη 

Ιανγξαθηθφο, Ξλεπκαηηθφο θαη Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Ξνιπδελδξίνπ 3.500. 

Αζιεηηθνί Νκηινη. Νη Αζιεηηθνί Νκηινη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρφζν δεηήζεθε. Απηφ ήηαλ ην πνζφ πνπ δεηήζεθε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξέπεη λα ιερζνχλε, πξέπεη λα ιερζνχλε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίρε παξζεί απφθαζε. Δρεη παξζεί απφθαζε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη πξέπεη λα αλαθεξζεί ζήκεξα, γηα λα βνεζήζνπκε.      

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αζιεηηθνη Πχιινγνη. ΞΑΠ Υξσπφο 14.000. Αζιεηηθφο Πχιινγνο 

Ξνιπδελδξίνπ 8.000. .. Θαπαλδξηηίνπ, επεηδή είλαη ν θ.Βειηαληψηεο θαη 

ππνηίζεηαη φηη είλαη ε κείδνλ κεηνςεθία, παίξλεη ηα πεξηζζφηεξα, 15.000 επξψ. 

Αζιεηηθφο Νκηινο Ππθακίλνπ 8.000 επξψ. Αζιεηηθφο Πχιινγνο Θαιάκνπ 8.000 

επξψ. Αζιεηηθφο Πχιινγνο Αθηδλψλ 8.000 επξψ. Δίλαη Β' θαηεγνξία φινη. 

Αζιεηηθφο Πχιινγνο Απιψλνο 14.000 επξψ. ΓΑΠ Υξσπίσλ 5.000 επξψ. 

Γπκλαζηηθφο Πχιινγνο Υξσπίσλ 14.000 επξψ. Λαπηηθφο Νκηινο Λέσλ 

Ξαιαηίσλ 3.000 επξψ θαη Λαπηηθφο Νκηινο Αγ.Απνζηφισλ 3.000 επξψ. Θεσξψ 

φηη ηα έρνπκε θάλεη, ηα έρνπκε δνπιέςεη ηειείσο αμηνθξαηηθά, κε απφδεημε φηη 

ν Βειηαληψηεο παίξλεη ηα πεξηζζφηεξα ιεθηά. Κελ ην ιεο παληνχ φκσο, γηαηί 

δέρνκαη παξάπνλα απφ Ξνιπδέλδξη, πφιεκν, απφ ην έλα, απφ ην άιιν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γειαδή Γήκαξρε εγθξίλνπκε ιεθηά ηα νπνία έρνπκε δψζεη ηψξα 

έηζη; Απηφ γίλεηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεξηθά πνζά λαη. Ν θ.Ιίηζαο έρεη .. Κηζφ ιεπηφ, πάκε, ππάξρεη 

ηεξαξρία εδψ πέξα. Θχξηε Ιίηζα. Θχξηε Ιίηζα. Θχξηε Βειηαληψηε, ν θ.Ιίηζαο 

έρεη ην ιφγν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δε ζα δηαθσλήζσ. Απιψο λα κνπ επηηξέςεηε 

θ.Γήκαξρε λα δηαθσλήζσ κε θάπνηα απφ ηα ιεγφκελα πνπ είπαηε εζείο. Δίπαηε 

εζείο φηη ζα δψζνπκε ρξήκαηα θαη ζα πξέπεη λα έρνπλε ζσζηά ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο γηα λα εγθξηζνχλ θαη λα ηα πάξνπλε. Π' απηφ δηαθσλψ. Θα 

πξέπεη λα έρνπλε ζσζηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, λα έρνπλε λα θάλνπλε 

εθδειψζεηο, λα παξάγνπλ έξγν, ηφηε λα ηνπο δίλνπκε ρξήκαηα. Δκείο είκαζηε 

απηνί πνπ ζα ειέγρνπκε αλ ζα πξέπεη λα πάξεη έλαο Πχιινγνο ρξήκαηα θαη φρη 

ν Δπίηξνπνο. Δκείο ειέγρνπκε φηη παξάγνπλ έξγν, γη' απηφ ηνπο δίλνπκε. Γελ 
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ππάξρεη άιινο ιφγνο γηα λα ηνπο δψζνπκε. Γε δίλνπκε ζε φινπο. Γίλνπκε ζ' 

απηνχο πνπ θάλνπλ έξγν. Νχηε δίλνπκε γη' απηφ πνπ θάλαλ θάπνηνη θάπνηε 

θάηη. Γίλνπκε πξαγκαηηθά ζ' απηνχο πνπ παξάγνπλ έξγν. Απηή είλαη ε 

πξνζσπηθή κνπ άπνςε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αιιν είπαηε θ.Γήκαξρε. Δληάμεη, κπνξεί λα κελ ην δηαηππψζαηε 

ζσζηά. Δίπαηε θάηη άιιν, δηαθνξεηηθφ. Δπίζεο ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ην 

εμήο, αλ δελ κε απαηάεη ε κλήκε κνπ, ππήξμε θαη άιιε κηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

δψζακε απ' απηφ ην Γ.Π. θαη δελ ηελ βιέπσ κέζα. Πηα Ακθηαξάεηα δψζακε 

3.000, 3.500 επξψ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηα Ακθηαξάεηα πνπ έθαλαλ .. Λαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπλε ηίπνηα. Δίλαη ζηνλ αέξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νηαλ ιέηε ηη δελ έρνπλ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηνλ αέξα. Γελ πθίζηαηαη ζαλ Πχιινγνο, δελ έρνπλε 

θαηαζηαηηθφ, δελ έρνπλ ηίπνηα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρνπλ ηίπνηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρίπνηα, ηίπνηα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρφηε γηαηί ηνπο δψζακε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δια ληε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ πήξαλ ιεθηά. Ρη είπαηε; Νηη πήξαλε ιεθηά;  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ξνηνο ην πξφηεηλε; Θχξηε Ιίηζα, πνηνο ην πξφηεηλε; Απηφ 

πνηνο ην πξφηεηλε;  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ είρα θχγεη, αιιά .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ην πξφηεηλα. Δηζήγεζε θάλαλε θα Αιέθα. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, ζαο ην δψζαλε εζάο λνκίδσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δζείο ινηπνλ ιέηε φηη δελ έρνπλε θαηαζηαηηθφ, δελ έρνπλ ηίπνηα. Γελ 

πθίζηαληαη. Ξάλησο ηηο εθδειψζεηο ηηο θάλαλε.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρηο θάλαλε, φρη ζην πξφγξακκα ην δηθφ καο. Θάλαλε 

αλεμάξηεηεο εθδειψζεηο κφλνη ηνπο, φρη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ εκείο πήξακε απφθαζε θα Αιέθα, ζπγλψκε, θα 

Θνληνγηάλλε .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη θ.Θψζηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε, έθαλα ιάζνο, ζπγλψκε, πήξακε απφθαζε θα 

Ξξφεδξε φηη ζα ηνπο εληάμνπκε, αιιά ηελ απφθαζε δελ ηελ πινπνηήζακε. Γελ 

ηνπο εληάμακε ζην ζχλνιν ησλ εθδειψζεσλ θαη δελ μέξσ γηαηί ην θάλακε 

απηφ.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Αξα ηηο εηζεγήζεηο πνπ ζαο θέξλνπλε ζα πξέπεη λα ηηο 

ειέγρεηε. Δζείο δελ ην πξνηείλαηε απηφ .. ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ κνπ ηηο θέξαλε ζε κέλα, ηηο θέξαλε ζην Γήκν.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, ζην Γήκν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρηο θέξαλε ζην Γήκν.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δζείο εηζεγεζήθαηε λα κπνχλε ζηηο εθδειψζεηο θαη λα 

ςεθηζηνχλε φια καδί. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα ζπγλψκε, λα κηιήζσ εδψ, ζαο παξαθαιψ ιίγν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δγψ ην είρα πεη ηφηε. Ρν είρα πεη. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Κα ηφηε δελ ππήξρε .. Αθνχζηε κε ιίγν θα Καλαβέιε. Ρφηε δελ 

ππήξρε φκσο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θσδηθφο ηνπ Γήκνπ θαη είπακε φηη ζα ηηο 

μαλαπάξνπκε ηηο απνθάζεηο, γη' απηφ θαη γηα ην Πχιινγν ηνπ Θαιάκνπ ηελ 

μαλαπαίξλνπκε ηελ απφθαζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ πθίζηαηαη ζέκα, δελ ππάξρεη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ δελ πθίζηαηαη ζέκα, ηειείσζε, ζα ην ειέγμνπκε θ.Γήκαξρε. Αθνχ 

ην ιεηε εζείο, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ππάξρνπλε πνιίηεο κε θαηαζηαηηθφ, δελ κπνξνχλ λα καο 

δψζνπλ απφδεημε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρσ ιφγν λα κε ζαο πηζηέςσ θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρηκνιφγην δελ ππάξρεη λα καο δψζνπλε. Κε ζπδεηάκε 

αλχπαξθηα ζέκαηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, θαλέλα πξφβιεκα. Θαλέλα πξφβιεκα. Ρηο εθδειψζεηο ηηο 

θάλαλε φκσο, ήηαλ ππαξθηέο νη εθδειψζεηο, γίλαλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δληάμεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ινηπνλ θάπνηα αληίξξεζε επί ηνπ ζέκαηνο. Νξίζηε 

θ.Ρζάθσλα.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Απιά ζέισ λα ηνπνζεηεζσ εγψ ιίγν ζ' απηφ, γηαηί .. Κηζφ 

ιεπηφ θ.Ρζάθσλα. Δίρα ηνπνζεηεζεί ζην ζέκα θαη είρα πεη φηη ηφηε ζα ππάξμεη 

θίλδπλνο λα κελ εγθξηζνχλ θαη νη δηθέο καο νη εηζεγήζεηο γηα ηα Ακθηάξεηα, αλ 

εληαρζεί κέζα ζ' απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θάλακε ζην ζπλνιν. Δπνκέλσο 

δηθαηψζεθα θαη φλησο απηνί νη άλζξσπνη δελ πθίζηαληαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, είπαηε πξνεγνπκέλσο φηη ε θαηαλνκή ησλ πνζψλ 

βαζίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελα έηζε. Ξηζαλφλ ζε πξνεγνχκελα έηε, δελ 
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κπαίλνπκε ηψξα ζηε δηαδηθαζία λα θξίλνπκε αλ ήηαλε ηα ρξήκαηα πνπ 

δφζεζαλ πνιια ή ιίγα, αιια ήηαλε άιιεο νη ζπλζήθεο, γηα ηνλ άιθα ή βήηα 

ιφγν λα δφζεθαλ ζε νξηζκέλνπο Ππιιφγνπο ιηγφηεξα ρξήκαηα αλαιφγσο ηελ 

πξνζθνξά πνπ επηδεηθλχνπλε ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο καο. Θα ήζεια λα 

αλαζεσξήζεηε ινηπνλ απηή ηε ζθέςε ζαο, φηη είλαη κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξνληέο, δηφηη ζήκεξα είζαζηε εζείο Γεκνηηθή Αξρή θαη ζα πξέπεη λα καο 

πξνηείλεηε θάηη δηαθνξεηηθφ πνπ λα έρεη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ ησλ Ξνιηηηζηηθψλ Ππιιφγσλ. Θα ήζεια ινηπνλ 

νξηζκέλνη Πχιινγνη λα επλνεζνχλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ απηήλ ηε 

ζηηγκή λνκίδσ φηη έρεηε θάλεη ζαλ πξφηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίπαηε φηη νη επηδνηήζεηο απηέο, νη επηρνξεγήζεηο, είλαη βάζεη ησλ 

εθδειψζεσλ θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κάιινλ εθδειψζεσλ, πνπ ζα 

θάλνπλ. Γελ είλαη γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Κπνξείηε λα καο πείηε, φινη απηνί 

νη Αζιεηηθνί Πχιινγνη πνπ παίξλνπλ 8 θαη 14 θαη 15, ηη ζα θάλνπλ; Δρσ κηα 

απνξία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπλ πάξεη ηίπνηε. Δάλ δελ ζπλνδεχζνπλ ην αίηεκα ηνπο 

κε νξγαλσκέλε, ζαο ιέσ, άπνςε φηη ζα θάλνπλ πνιηηηζηηθνθνηλσληθέο 

εθδειψζεηο κε πξνυπνινγηζκφ θαη .. ζαλ Πχιινγνο πθίζηαηαη δσληαλφο λα 

απνδεηθλχεηαη, δε ζα εγθξηζνχλ. Ρη λα ζαο πσ άιιν. Α, είλαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ Δπηηξφπνπ, βαζεη απνθάζεσλ κεηέπεηηα ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ, εάλ πάξνπλε ηα ρξήκαηα απηά εδψ κε έλα ραξηί πξσηνχ γίλνπλε νη 

εθδειψζεηο. Λαη ιέεη ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην πνπ απνθάζηζε ε νινκέιεηα φηη 

κπνξεί λα ηα δψζνπκε ηα ιεθηά πξσηνχ γίλνπλε νη δξάζεηο απηέο κε ηελ 

ζχκθσλε γλψκε πάληα ηεο Δπηηξφπνπ. Νηη ζηεξηδφκελνη φηη απηφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Ππιιφγνπ ή ηνπ Αζιεηηθνχ Νκίινπ είλαη, πθίζηαηαη θαη έρεη κηα 

δψζα χπαξμε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, γηα πνηα πεξίνδν ζα ςεθίζνπκε ηψξα; Γηα ην '11 ή γηα 

ην '12; Γηα ην '11. Υξαία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην '11. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ην '11 ςεθίδνπκε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζπγλψκε θα Βιάρνπ, θ.Γήκαξρε, φπσο ζαο είπα θαη 

ηδησηηθά πξηλ, ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ θαη λα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε 

ηνλ θ.Ρζάθσλα θαη λα .. ην εμήο, κηα θαη έρνπκε ηελ θα Βιάρνπ ζπρλά εδψ θαη 

πηζηεχσ φηη ν Πχιινγνο ηεο Πθάιαο, ρσξίο λα ζέισ λα ππνβαζκίζσ θαλέλαλ 

άιιν Πχιινγν, έδεημε έλα πνιχ κεγάιν πξφζσπν θαη έλα πνιχ κεγάιν έξγν θαη 

επεηδή εζείο θαη ν θ.Ζιηάζθνο πνπ ήζαζηαλ ζηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε 

αληηπνιίηεπζε κπνξεί λα μέξεηε πεξηζζφηεξα πνπ εκείο δελ μέξνπκε, δειαδή 

κπνξεί ε θα Βιάρνπ μέξσ εγψ λα πνιεκήζεθε. Γελ είλαη ζσζηφ. Γελ μέξσ, 

θάπνπ εδψ είδα θαη ηνλ θ.Γαβξηήι, λαο καο ην πεη. Θεσξψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ ην μέξσ θ.Γαβξηήι. Δγψ ιέσ ην γλψκε κνπ θαη ε γλψκε κνπ 

είλαη ε εμήο, φηη πξέπεη ν Πχιινγνο ηεο .. φρη ηεο θαο Βιάρνπ, πξνο Θενχ, εθεί 

πνπ είλαη ε θα Βιάρνπ Ξξφεδξνο, ν Πχιινγνο ηεο Πθάιαο, εγψ είκαη Γεκνηηθνο 

Πχκβνπινο Καξθνπνχινπ, άξα είκαη εληειψο αληηθεηκεληθφο λα πσ φηη ην 

θαινθαίξη είδακε πάξα πνιιά πξάγκαηα απ' απηφλ ην Πχιινγν. Ξαξάθιεζε λα 

εληζρπζεί. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Θπξία Βαξλάβα, ζέιεηε λα 

ζπκπιεξψζεηε θάηη; 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, εληάμεη, εγψ ήζεια .. Λα ζπκθσλήζσ θαη' αξρήλ φηη 

δελ κπνξεί θάπνηνο Πχιινγνο λα .. ηέινο πάλησλ λα ρξεκαηνδνηείηαη, λα 

επηρνξεγείηαη κε βάζε ηα πεξζηλά αιιά ζα πξέπεη λα ηεζεί κε ην ηη θάλνπλε 

απφ εδψ θαη πέξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κε βάζε είπαηε ηα πεξζηλά. Γειαδή αλ θέηνο δελ έρεη ηελ 

ίδηα δξάζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ θάπνηνο Πχιινγνο είρε πάξεη πέξζη θάπνηα .. είρε θάπνηα 

δξαζε θαη θέηνο δελ έρεη θαζφινπ Ππκβνχιην, ζα πάξεη;  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Απηφ, απηφ είπαηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζα πάξεη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Απηφ είπαηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιάβακε ππ' φςε καο ηα αηηήκαηα ηνπο, ηελ πίεζε ηνπο, ηελ 

πξνζπάζεηα γηα νξγάλσζε θέηνο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη αιια αλάινγα κε ην ηη θάλνπλε θέηνο, γηαηί αλ πέξζη 

παίξλαλε πάξα πνιιά, θέηνο κπνξεί λα ππάξρεη επρέξεηα γηα λα πάξνπλε ηα 

ίδηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη νκάδεο θαη νη Πχιινγνη ζέινπλε λα μέξνπλε ην πνζφλ .. 

Δρνπλε .. Γελ εθηακηεχνληαη θαη πνιχ εχθνια, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αξγνχλε 

λα ηα πάξνπλε θαη ηδηαίηεξα φκσο νη Αζιεηηθνη Νκηινη πλίγνληαη ηψξα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηιάσ γηα ηνπο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνλ Πεπηέκβξην μεθηλψληαο ε πεξίνδν μέξνπλε φζνη έρνπλε θάλεη 

νκάδεο. Δρνπλ λα πιεξψζνπλε .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ κηιάσ γηα ηα πνιηηηζηηθά .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νια, ηα κηζά έμνδα ηνπ ρξφλνπ είλαη ν πξψηνο κήλαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ηελ πξφηαζε ηεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη γηα ηα πνιηηηζηηθά νη Πχιινγνη νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ 

ζήκεξα θαη ηα πνζά ηα νπνία επηρνξεγνχληαη, είλαη γηα θάηη πνπ ζα θάλνπλε 

θαη έρνπλε θέξεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη θάηη πνπ έρνπλε θάλεη θαη 

επηκέλσ πάιη ζην Πχιινγν ησλ Αθηδλψλ, ν νπνίνο μέξσ φηη έρεη θάλεη αίηεκα 

θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζ' απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ακεζα αίηεκα θαη ζα ην θέξνπκε άκεζα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Δθεί ζηνπο Ππιιφγνπο, επαλαιακβάλσ, έρνπκε ρψξν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθ παξαδξνκήο κπνξεί .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηνπο Αζιεηηθνχο Νκίινπο έρεη θιείζεη ην πνζφλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλαδειθνη. πάξρεη θάπνηα 

αληίξξεζε; Νκφθσλα ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ δηαθσλψ φζνλ αθνξά ηηο επηρνξεγήζεηο ζηνπο Αζιεηηθνχο 

Νκηινπο. Ρα ρξήκαηα απηά .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ είκαη δίθαηνο. Ν .. έθεξε ηα θπιιάδηα φια θαλνληθά .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρα ρξήκαηα είκαη ππέξ ησλ αζιεηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα ηνπο θάλεη 

ην Λνκηθφ Ξξφζσπν, πνπ ζα έρεη ζαλ ζηφρν, πνπ ζα έρεη ζαλ ζηφρν λα 

βνεζήζεη ζε δξαζεηο. Ρψξα λα δψζνπκε ζηνπο Ππιιφγνπο ηνπο Αζιεηηθνχο, 

θάπνηνπο, δε ιέσ γηα φινπο, γηα λα θάλνπλε παξαγνληηιίθη θάπνηνη παξάγνληεο 

έρσ αληίξξεζε. Θεσξσ φηη είλαη κεγάια ηα πνζά, είλαη κεγάια ηα πνζά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο δελ έρεηε αληηξξήζεηο; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο ζα πξφηεηλα θαη εγψ ε Πθάια 

Υξσπνχ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Πηεξγίνπ δηθαηνινγείηαη γηαηί απφ πνδφζθαηξν δελ μέξεη. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρη ιέεη δελ μέξσ. Θα έρεηο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρεη παίμεη κπάια. (γέιην) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απιψο είκαη ππέξ ηνπ πνδνζθαίξνπ, είκαη θαηά ησλ παξαγφλησλ 

ηνπ πνδνζθαίξνπ. Δρεη κηα δηαθνξά απηφ. Ινηπνλ, φζνλ αθνξά, φζνλ αθνξά 

ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο εγψ ζα πξφηεηλα λα αλέβεη ην πνζφλ ηεο Πθάιαο 

Υξσπνπ θαη ησλ Ξαιαηίσλ. Λα πάηε απφ 8 θαη 8, γηαηί νη δξάζε ηνπο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή ζε φιε ηελ πεξηνρή θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα ςεθηζηεί 

παξαπάλσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γηαθσλψ κε ηελ θα Πηεξγίνπ. Δρσ θάλεη Ξξφεδξνο θαη έρσ 

πιεξψζεη απφ ηελ ηζέπε κνπ πάξα πνιιά ιεθηά. Απηά ηα ιεθηά θα Πηεξγίνπ 

δε θηάλνπλε νχηε γηα παζαηέκπν, νχηε γηα παζαηέκπν δε θηάλνπλε θαη φηαλ 

δηαθεκίδεηαη ν Γήκνο Υξσπνχ φηαλ πάεη θαη παίδεη ζηελ Αζήλα, γηαηί έηζη 

γίλεηαη, απηφ δελ ην ιακβάλνπκε θαζφινπ ππ' φςε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ζκαζηαλ .. Δγψ πξνζσπηθά φηαλ είρα ηελ νκάδα ήηαλε ακηγψο 

ηζέπε. Ρίπνηα άιιν. Γελ έπαηξλα κηα δξαρκή απφ ην Γήκν ηνπ Απιψλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γελ ήηαλ δηαθήκηζε γηα κέλα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πεξηπέηεηα .. ηνπ θαζελφο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. Ζ θα Πηεξγίνπ δελ 

ςεθίδεη ην 13.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην 12 ιέεη λαη.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 14 θαη ηειεπηαίν θχξηνη ζπλάδειθνη ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη έθιεηζε ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ θα Βιάρνπ κπνξεί λα κελ πεξίκελε νχηε απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην 14ν θαη ηειεπηαίν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διεμε ην ζέκα, ςεθίζηεθε θα Βιάρνπ. Παο παξαθαιψ θαη εγψ. 

Παο παξαθαιψ. Δρεηε εθπξνζψπνπο ζην Ππκβνχιην, ζαο ππεξάζπηζαλ κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξνπν. Παο ππεξαζπίζηεθαλ κάιινλ. Γελ εθπξνζσπείηε πνιίηεο 

θ.Θηνχζε; Ρη εθπξνζσπείηε; Δθπξνζψπνπο ιέσ. Γελ επηηξέπεηαη ε παξέκβαζε 

θα Βιάρνπ, ζαο παξαθαιψ. Γηα κηα αθφκε θνξά ζαο παξαθαιψ. Γε ρξεηάδεηαη 

λα δψζεηεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, εληαμεη.   

(αξ. απνθ. 212/2011 θαη 213/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 14ο 

 

Δγκπιζη ππόζλητηρ με ζύμβαζη μίζθυζηρ έπγος για ένα (1) Ηαηπό 

Δπγαζίαρ και ένα (1) Ρεσνικό Αζθαλείαρ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην 14ν θαη ηειεπηαίν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Θπξία Καλαβέιε δηαβάζηε ηελ εηζήγεζε. Δίλαη ζχληνκε. 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Πχκθσλα κε ην λφκν 3850/2010, άξζξν 9, ιέεη φηη ν Γήκνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο .. Ρη λα θάλσ. Ινηπνλ, ζην άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 3850/2010 

πνπ αλαθέξεηαη, παξνρή ππεξεζηψλ, πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο, πξέπεη ν 

Γήκνο απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη πάλσ απφ 60 άηνκα πξνζσπηθφ, λα δηαζέηεη 

γηαηξφ ππεξεζίαο θαη ηερληθφ αζθαιείαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηαηξφ εξγαζίαο. Ν ηερληθφο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη 

ειεθηξνιφγνο κεραλνιφγνο θαη λα είλαη ζην κεραλνζηάζην λα επηβιέπεη ηνπο 

νδεγνχο, ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη φια απηά θαη ν γηαηξφο θάλεη ζπλεδξίεο 

θαη βιεπεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη ζε θξίζε. (γέιην) 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν γηαηξφο εξγαζίαο, αλ ζέιεηε πιεξνθνξίεο, είλαη πιένλ 

εηδηθφηεηα. Δίλαη μεθάζαξε εηδηθφηεηα, είλαη θαιή εηδηθφηεηα. Γελ ππάξρνπλ 

βέβαηα, δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα πνιινί, δελ ππαξρνπλε πνιινί γηαηξνί 

εξγαζίαο. Δίλαη φπσο ζηα εξγνζηάζηα πνπ επηβάιιεηαη ν γηαηξφο εξγαζίαο. Δηζη 

θαη ζην ρσξν καο επεηδή μεπεξλάκε ηα 60 άηνκα, βάδνπκε έλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ην λφκν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη είλαη ζπγθεθξηκέλνο ν λφκνο γηα ην πνζφλ, γηα ηηο    ψξεο 

πνπ είλαη ηε βδνκάδα, γηα ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχεη. Δίλαη εηδηθφηεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μέξσ θ.Σαζηψηε ηνπο ζέιεηε κφληκνπο, δε ζπκθσλείηε κε ηε 

ζχκβαζε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηα εξψηεζε ζηνλ θ.Γήκαξρν. Βεβαίσο λα πξνζιάβνπκε 

κφληκνπο θαη φρη κε ζχκβαζε. Θαηαςεθίδνπκε. Θχξηε Γήκαξρε κηα εξψηεζε. 

Ρελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα είραηε ζπλάληεζε κε ην Πσκαηείν ησλ 

Δξγαδνκέλσλ ζηελ Θαζαξηφηεηα θαη ζαο δήηεζαλ νη αλζξψπνη λα ηνπο πάξεηε 
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ηα γάιαηα πνπ δηθαηνχληαη, γηαηί είλαη κέζα ζηα ζθνππίδηα, ζηνιέο θαη κάζθεο. 

Ξφηε ζα θέξεηε θνλδχιη; Ξφηε; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηνπ ζέκαηνο θ.Σαζηψηε, ππάξρεη αληίξξεζε;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά. Κφληκε πξφζιεςε, κφληκεο ζέζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη απφ ηνλ θ.Σαζηψηε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξε. Ρν 

Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλσ ζην ζέκα. Νρη, φρη θχξηε .. Θξαηήζηε γηα ηηο επφκελεο.... 

(αξ. απνθ. 214/2011) 

 

 ---------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Θαιή ζαο 

λχρηα. 

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