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 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Γηακαξέινο Γεψξγηνο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 
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    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Ιέθθαο Βαζίιεηνο 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

 

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Καξγέηα Διέλε 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Τήθηζκα ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

 

 

2. Δγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εκεξίδα κε 

ζέκα: "Ζ ψξα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Ακθηαξάεηνπ". 

3. πνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πιαίζην ηνπ κέηξνπ 226-δξάζε 1 

"Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφιεςεο γηα 

ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη 

ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί θαηαζηξνθέο θπξίσο απφ ηηο 

ππξθαγηέο. 

4. Δγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν 

"Ρνπνγξαθηθέο κειέηεο ελεκεξσζεο 

ππνβάζξνπ ηνπ Νηθηζκνχ Καξθφπνπινπ 

Υξσπνχ". 

5. Δγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν "Κειέηε 

Απνρέηεπζεο Νκβξίσλ Νηθηζκνχ 

Καξθνπνχινπ Υξσπνχ". 

6. Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζην ΞΔΞ ΑΡΡΗΘΖΠ ηνπ 

έξγνπ "Γίθηπν Απνρέηεπζεο Νκβξίσλ 

Νηθηζκνχ Καξθνπνχινπ Υξσπνχ". 

7. Ρξνπνπνίεζε Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

2011. 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 
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231 

 

 

232 

 

 

 

233 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Γελ 

εγθξίλεηαη 

θαηά 

πιεηνςεθία 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

Δγθξίλεηαη 

θαηά 
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8. Δγθξηζε 6εο Αλακφξθσζεο 

Ξξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2011. 

9. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηβνιή ηέινπο 

επί ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ.  

 

10. Ξξνγξακκαηηζκφο Δνξηαζηηθψλ 

Δθδειψζεσλ γηα ηελ Δζληθή Δπέηεην ηεο 

28εο Νθησβξίνπ. 

11. Δπηρνξήγεζε ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ 

Γπλαηθψλ Καξθνπνχινπ Υξσπνχ "ΝΗ 

ΘΑΟΑΡΗΓΔΠ". 

12. Δπηζηξνθή πνζνχ 50,00 επξψ ζηελ 

ΚΑΙΙΗΝΛΡΑ ΑΡΔ σο αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλ. 

13. Δγθξηζε παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ 

ΘΔΞ Θαπαλδξηηίνπ. 

14. Δθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Α' βάζκηαο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Υξσπνχ. 

15. Δθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Β' βάζκηαο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Υξσπνχ. 
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Νκφθσλα 
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Νκφθσλα 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζπλεδξίαζε. Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη 

θαιεζπέξα ζαο. Αξρίδεη ε απνςηλή καο ζπλεδξίαζε θαη παξαθαιψ ηελ θα 

Βαξλάβα Διέλε λα πξνβεί ζηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ζιηάζθνο παξψλ. Φνξγηάξεο παξψλ. 

Ξαπαγηάλλεο απψλ; Δδψ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γηαλλάο παξψλ. Καθξήο παξψλ. Θνληνγηάλλε παξνχζα. 

Ρζεθξεδήο παξψλ. Γάβξεο παξψλ. Ιεκπνχζεο παξψλ. Ιέθθαο Αλδξέαο παξψλ. 

Ξέππαο Ξαλαγηψηεο παξψλ. Ληθνιάνπ Σξήζηνο παξψλ. Αλπθαληήο παξψλ. 

Βιάρνο παξψλ. Γηακαξέινο παξσλ. Βαζηιάθνο Ξαλγηψηεο παξψλ. Ξάληνο απψλ. 

Κίρα απνχζα. Ιάκπξνπ παξψλ. Κπφξζεο απψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο 

παξψλ. Κπαηδάθαο απψλ. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο απψλ. Ιίηζαο παξψλ. Ονχζζεο 

παξψλ. Βειηαληψηεο παξψλ. Γέδεο παξψλ. Θαξαγηάλλεο παξψλ. Εαραξίαο 

παξψλ. Γηαζεκάθεο παξψλ. Αξκπξηψηεο απψλ. Θαιχβαο παξψλ. Νηθνλφκνπ 

Βαζίιεηνο απψλ. Βαξλάβα παξνχζα. Ιέθθαο Βαζίιεηνο παξσλ. Ρζάθσλαο απψλ. 

Θηνχζεο απψλ. Καξγέηα απνχζα. Σαζηψηεο παξψλ. Πηεξγίνπ παξνχζα. 

Δπραξηζηψ.  

 Απφ ηνπο Ρνπηθνχο Ξξνέδξνπο έρνπλε πξνζθιεζεί θαη παξεβξίζθνληαη: 

ν θ.Βαζηιάθνο είλαη παξψλ. Απφ ηνπο Ρνπηθνχο, ζπγλψκε, Ξξνέδξνπο ησλ 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θιήζεθαλ θαη παξεβξίζθνληαη: απφ ην Ξνιπδέλδξη είλαη 

ν θ.Ξαπατσάλλνπ; Ξαξψλ. Θαπαλδξηηίνπ θα Νηθνλφκνπ; Ξαξνχζα. Απφ ηνλ 

Απιψλα ν θ.Ξάληνο; Ξαξψλ. Απφ ηηο Αθίδλεο ν θ.Θεπεζίδεο; Απψλ. Πθάιαο 

Υξσπνχ; Απψλ. Λέσλ Ξαιαηίσλ ν θ.Εαθείξεο παξψλ. Καξθνπνχινπ ν 

θ.Ξαπαλησλίνπ; Ξαξψλ. Καιαθάζαο ν θ.Πηδέξεο; Απψλ. Απφ ηνλ Θάιακν ν 

θ.Θηνχζεο; Ξαξψλ. Απφ ηνλ Υξσπφ ν θ.Καθξπγηάλλεο; Θαη απφ ην Ππθάκηλν ν 

θ.Πακπάλεο. Απψλ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ρδεβειέθνο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρδεβειέθνο, ζπγλψκε. Απψλ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη 

πνπ ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν 

θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκαθεο. Γξάθεηε θα Βαξλάβα; Πεκεηψλεηε; Ν θ.Σαζηψηεο, ε 

θα Πηεξγίνπ, ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Θαξαγηάλλεο, ν 

θ.Θαιχβαο, ν θ.Ξέππαο, ν θ.Γηακαξέινο. Απηνί νη ζπλάδειθνη είλαη. Θχξηε 

Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Δρσ αθνχζεη επαλεηιεκκέλα ηνλ θ.Γήκαξρν λα 

αλαθέξεηαη ζηα παιαηά κνληέια δηνίθεζεο. Κεηά απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

πνπ ζπλεδξίαζε ηελ πξνεγνπκελε εβδνκάδα ζην Γήκν, ηα λέα κνληέια 

δηνίθεζεο εκέλα κνπ έρνπλε, κνπ έρνπλ πξνθαιέζεη έθπιεμε θαη απνξία. Γελ 

έθαλα θάπνηα ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηνλ ηχπν γηαηί ζα ήζεια θάπνηεο 

απαληήζεηο. Ξαξαθνινχζεζα ηε δηαδηθαζία ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη 

έκεηλα έθπιεθηνο. Δκεηλα έθπιεθηνο πσο γίλεηαη θαη φζα έιεγε ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πήγαλ ζηνλ βξφλην. Ξξαγκαηηθά απφ ηελ εκπεηξία 

πνπ έρσ ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ έρεη .. δελ ην έρσ μαλαδεί απηφ θαη 

είλαη πξσηφγλσξν ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξηνρή ηε δηθή καο. Γελ ην έρσ 

αθνπζεη θηφιαο. Θα ήζεια ινηπνλ θαη απφ ηνλ θ.Γήκαξρν, απφ ηνλ θ.Θαξίλν 

φκσο εηδηθά θαη απφ ηνλ θ.Θηνχζε πνπ είλαη κέινο ηε Δπηηξνπήο λα καο 

αλαιχζνπλ θαη λα πνπλε ζην Πψκα, γηαηί κεηά απφ πάξα πνιχ θαηξφ είδακε έλα 

δηαγσληζκφ θαη θαιψο είδακε δηαγσληζκφ, αιιά ηειηθά απηφο ν δηαγσληζκφο 

θάπσο δελ πεξπαηάεη ζσζηά. Γηαηί θαη ε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο πήγε ζηνλ 

βξφλην θαη πξέπεη λα δνχκε ην γηαηί θαη λα δνχκε θαη ηη κέιιεη γελέζζαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηε ζπγθεθξηκέλε. Γειαδή θαη πσο σζήζεθε λα πάεη εθεί. Θα 

παξαθαιέζσ πάξα πνιχ ηνλ θ.Γήκαξρν λα καο εμεγήζεη ην ηη αθξηβψο έγηλε θαη 

πσο έγηλε, πνπ δελ έβγαια θάπνην δειηίν ηχπνπ, ζέισ φκσο πξαγκαηηθά λα 
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κάζσ γηαηί απηά πνπ είπε ν θ.Θαξίλνο, απηά πνπ είπε ν θχξηνο κεραληθφο, 

Ιάηζαο λνκίδσ; Αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη ν θ.Θηνχζεο, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

πνπ έρεη θάλεη ην ιάζνο. Πε έλα ζέκα πνπ είλαη ζνβαξφ γηαηί κηιάκε γηα κηα 

δεκνπξαζία, λνκίδσ 500.000 επξψ θ.Θαξίλν; Ξεξίπνπ ζηηο 500.000 επξψ.  

 Ξξαγκαηηθά ζα ήζεια Γήκαξρε απηήλ ηε θνξά λα καο απαληήζεηε ηη 

αθξηβψο ζπλέβε, γηα λα θαηαιάβεη φιν ην Πψκα πσο αθξηβψο ιεηηνπξγεί ν 

Γήκνο. Ρν λέν κνληέιν. Δπραξηζηψ πνιχ.    

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνπκε θ.Ιίηζα. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαιεζπέξα, ζε δχν ζέκαηα ζα ήζεια λα ζηαζψ ζήκεξα. 

Πχληνκα φκσο θ.Ξξφεδξε, δε ζα ζαο θνπξάζσ ηδηαίηεξα. Ρν έλα αθνξά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 2012 - 2014. Δίδα ηελ 

αλαθνίλσζε ζην internet, ην νπνίν θαιεί θαη ιέεη, νη δεκφηεο ελζαξξχλνληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ 

ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Κέρξη εδψ φια θαιά. Πσζηφ θαη 

πνιχ δεκνθξαηηθφ. Δάλ βέβαηα απηφ δελ είλαη ππνθξηηηθφ. Θαη λα εμεγήζσ ηη 

ελλνψ. Αξκφδην φξγαλν γηα λα αθνπγθξαζηεί θαη λα εθθξαζηνχλ νη γλψκεο 

ησλ πνιηηψλ είλαη ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. Δίλαη κηα Δπηηξνπή ε νπνία έρεη 

ζπγθιηζεί ζε 10 κήλεο κηα θνξά. Δρεη απαμησζεί θαη ν θφζκνο ν νπνίνο 

ζπκκεηέρεη ζ' απηήλ ηελ Δπηηξνπή είλαη έηνηκνο λα ηα παξαηήζεη, εάλ δελ ηα 

έρεη παξαηήζεη ήδε. Γη' απηφ πηζηεχσ φηη είλαη ππνθξηηηθφ λα δεηάκε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη δεκνηψλ λα εθθξάζνπλ ηηο γλψκεο καο θαη 

λα απαληήζνπλ ζε εξσηεκαηνιφγην, φηαλ ην αξκφδην φξγαλν δελ έρεη θαλ 

ελεκεξσζεί. Ρν δεχηεξν ζέκα ζην νπνίν ζα ήζεια λα ζηαζψ αθνξά ζηνλ 

Θάιακν. Κέρξη ηηο αξρεο ηνπ ρξφλνπ, ηνπ 2011, ν Θάιακνο θ.Γήκαξρε είρε 2 

γηαηξνχο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δ θαιά ηψξα. Δίρε ιέσ 2, γηαηί απηήλ ηε ζηηγκή δελ έρεη 

θαλέλαλ. Δηζη; Ν έλαο ήηαλε απφ ην Θέληξν γείαο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ν νπνίνο 

πήγαηλε ην πξσί εθεί θαη εμππεξεηνχζε ηνπο δεκφηεο θαη ν δεχηεξνο 

νπζηαζηηθά ήηαλ σο Γεκνηηθφο γηαηξφο, πιεξσλφηαλ απφ ην Γήκν θαη ήηαλε 

εθεί ην απφγεπκα. Απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο ν γηαηξφο ν νπνίνο εξρφηαλε απφ ην 

Θέληξν γείαο Θαπαλδξηηίνπ δελ έξρεηαη πιένλ θαη απφ ηηο 20 Καίνπ ηνπ '11 

έρεη ιήμεη ε ζπκβαζε ηνπ άιινπ γηαηξνχ, πνπ ηνλ πιήξσλε ν Γήκνο ηνπ 

Θαιάκνπ θαη εξρφηαλ ην απφγεπκα. Εεηήζεθε απφ ην γηαηξφ, απ' φηη γλσξίδσ, 

λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εζεινληηθά θαη ακηζζί ή φηη ζα πιεξσλφηαλ ζην 

κέιινλ, δελ μέξσ εγψ πσο, γηα 2 κήλεο. Λνκίδσ φηη ν άλζξσπνο παξέκεηλε, 

έθαηζε απηνχο ηνπο 2 κήλεο θαη αθνχ είδε φηη δελ γίλεηαη ηίπνηα, δελ βξίζθεηε 

ιχζε ζην ζέκα απηφ λνκίδσ φηη πιένλ δελ είλαη. Απηφ πνπ έκαζα εγψ πξνρζέο 

θαη αθνξκή ήηαλ λα θέξσ απηφ ην ζέκα ζην Ππκβνχιην ήηαλ φηη ηελ 

πξνεγνχκελε εβδνκάδα δεκφηεο ηνπ Θαιάκνπ κε ην δεκνηηθφ ιεσθνξείν 

κεηέβεζαλ ζην Θαπαλδξίηη γηα λα γξάςνπλ θάπνηα θάξκαθα θαη επεηδή δελ 

είραλε θιήζεη ξαληεβνχ, ηνπο έδησμαλ. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, δελ καο ην έρεηε πεη, αιιά εγψ ζέισ λα ξσηήζσ θάηη 

άιιν. Ρη ζθέπηεζηε λα θάλεηε. .. δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ αξθεί ε 

δηάγλσζε γηαηξέ. Ρελ ίδηα δνπιεηά θάλνπκε. Ζ δηάγλσζε δελ αξθεί. Θέινπκε 

θαη ζεξαπεία. Ζ δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ππάξρεη, ηελ έρνπκε θάλεη, δελ 

ππάξρνπλε γηαηξνί, αιιά ζέινπκε θαη ηε ζεξαπεία. Ρη κέιιεη γελέζζαη εθεί; 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Σαζησηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα κηιήζσ γηα ην γεγνλφο ην νπνίν ζεκάδεςε ηελ 

πξνεγνπκελε εβδνκάδα θαη ίζσο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ηα ηειεπηαία 

30 ρξφληα ζηε ρψξα καο, ηε 48σξε παλειιαδηθή παλεξγαηηθή απεξγία ζηελ 

νπνία ζπκκεηείρα ελεξγά απφ ηελ πξψηε ζηηγκή έσο ηε ιήμε ηεο κέζα απφ ην 
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ρψξν ηνλ νπνίν εθπξνζσπψ, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο .. Κηα απεξγία 

πνπ ήηαλ ζπληαξαρηηθή, φρη κφλν ζαλ απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο, θάπνηνη απφ 

ζαο πνπ βιέπσ εδψ πέξα ήζαζηαλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο, φρη ζπγθινληζηηθή 

κφλν ζηνλ θφζκν πνπ ζπκκεηείρε ζηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πξψηε κέξα ηεο απεξγίαο, ην ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα, ην ΞΑΚΔ, είρε ζπγθέληξσζε ζηελ Νκφλνηα θαη ηηο ψξεο ησλ νκηιηψλ 

ηελ ψξα ηεο ζπγθέληξσζεο ν θφζκνο έθηαλε σο ην Πχληαγκα απισλφηαλε. Γε 

ζέισ λα κηιήζσ γηα ηελ δεχηεξε κέξα πνπ πιεκκχξηζε κε ρηιηάδεο 

εξγαηφθνζκν αλέξγνπο, λέεο γπλαίθεο κε ηα παηδηά ηνπο καδί, νηθνγέλεηεο, λα 

δηαδειψζνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο ζηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

πινπηνθξαηίαο, φζν ην ζεκαληηθφ, ήηαλ θαη ην πην πνηνηηθφ ζηνηρείν απηέο ηηο 2 

κέξεο, φηη ρηιηάδεο θφζκν ζε κεγάινπο ρψξνπο δνπιεηάο, ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα εδψ ζηε γεηηνληά καο, ζηε ΓΔΙΡΑ, ε TASTY, o NIKAS, o 

ΘΑΡΠΔΙΖΠ, ζπγθξφηεζαλ φρη κφλν επηηξνπέο αγψλα αιιά θαη ζσκαηεηαθέο 

επηηξνπέο, ξίδσζαλ ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο απηφ πνπ ιέκε δηεθδίθεζε ελαληηα 

ζηηο κεηψζεη κηζζψλ ζηα ζρέδηα ηεο εξγνδνζίαο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δνπιεηάο θαη βέβαηα ην πην πνηνηηθφ ήηαλ φηη ρηιηάδεο θφζκνπ ζε απηή ηελ 

απεξγία θψλαδε ζπλζήκαηα θαη δηεθδηθνχζε ηνλ πινχην πνπ παξάγνπκε ζην 

ιαφ, ρσξίο εκάο δε γίλεηαη ηίπνηα, γξαλάδη δελ θηλάεη, απηά θψλαδε ν θφζκνο, 

θαη θάζε ζηηγκή πνπ πέξλαγε έλησζεο ηελ αλαηξηρίια απηψλ πνπ ηα αθνχγαλε, 

πνπ αθνπγθξαδφληνπζαλ απηέο, απηή αλ ζέιεηε ηε δχκσζε ηε ζπλεηδεζηαθή, 

κεγάισλε.  

 Ρειηθά θαηέιεμε ζην λα ρηππεζεί ε κεγαιεηψδεο ζπγθέληξσζε ηνπ 

ΞΑΚΔ ζην Πχληαγκα ζηηο 2:30 ψξα ην κεζεκέξη απφ ην θξάηνο θαη ην 

παξαθξάηνο, απφ απηναπνθαινχκελνπο δήζελ αλαξρναπηφλνκνπο θαη 

Σξπζαπγίηεο, κε κεραληζκνχο, κε πνιεκνθφδηα γθινκπ, θξνηίδεο θξφηνπ 

ιάκςεο είραλε ηεο Αζηπλνκίαο, βφκβεο ηνπ ζηξαηνχ, θαπλνγφλα, κάξκαξα 

κέζα ζε παηδηά, δεθάδεο αγσληζηέο ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο βξέζεθαλ ζην 
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λνζνθνκείν ζηνλ ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝ, καδί θαη ζχληξνθνη καο απφ ηελ πεξηνρή καο 

θαη έλαο εξγάηεο, δηθφο καο, κέινο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, λεθξφο. Δρσ 

θέξεη έλα ςήθηζκα, ην δηαβάδσ, ην νπνίν ζα ην βάιεη γηα ςεθνθνξία ν 

Ξξφεδξνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη δηαλεκεζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο θ.Σαζηψηε ην ςήθηζκα;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη, λνκίδσ απφ ηε ζηηγκή πνπ θνηλνπνηήζεθε .. ζηάιζεθε ζε ζαο 

κε θνηλνπνίεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λνκίδσ φηη είλαη ζαλ λα 

θνηλνπνηήζεθε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη αιιά ζηάιζεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Γελ ήηαλ δπλαηφλ 

ηψξα λα βγνχλε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα ην δηαβάζσ. Ρελ Ξέκπηε, 20 Νθηψβξε 2011, ε κεγαιεηψδε 

ζπγθέληξσζε ηνπ ΞΑΚΔ ζην Πχληαγκα, δέρζεθε δνινθνληθή επίζεζε απφ 

ζπληεηαγκέλεο νκάδεο θνπθνπινθφξσλ, πνπ κε ξφπαια, κάξκαξα, ζθπξηά, 

γθινκπ θαη ρεκηθά ηεο Αζηπλνκίαο, επηδίσμαλ λα δηαιχζνπλ θαη λα 

ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο δηαδεισηέο. Νδήγεζαλ κε ηελ ηαθηηθή ηνπο κε 

ζπληνληζκέλε δξάζε θαη κε πξνκειεηεκέλν ζρέδην ζηε δνινθνλία ελφο 

αγσληζηή θαη ζηνλ ηξαπκαηηζκφ πνιιψλ δεθάδσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ 

δηαηξάλσλαλ ηελ αληίζεζε ηνπο ζηε βάξβαξε πνιηηηθή πνπ επηβάιιεηαη θαη 

νδεγεί ζε εξγαζηαθφ κεζαίσλα ηε ρσξα καο θαη ην ιαφ ηεο. Θαηαδηθάδνπκε ηελ 

πξνβνθαηφξηθε θαη δνινθνληθή επίζεζε ζηνπο εηξεληθνχο δηαδεισηέο, πνπ 

εθπνξεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο κε ζθνηεηλά θαη ηδηνηειή ζπκθέξνληα 

θαη κε ζηφρν ηε δηάιπζε ηνπ εξγαηηθνχ ηαμηθνχ θαη ιατθνχ θηλήκαηνο. 

Γειψλνπκε φηη ν ιαφο καο δελ ηξνκνθξαηείηαη θαη ζα είλαη παξψλ ζε θάζε .. 

δηεθδίθεζε ελάληηα  ζηα ζπκθέξνληα ηεο πινπηνθξαηίαο. Πηξαηεπφκαζηε γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ εξγαζία ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηεο εδαθηθήο αλεμαξηεζίαο θαη 

αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο. Απηφ είλαη ην ςήθηζκα θαη ζα πσ θαη απφ απηφ ην 
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βήκα φηη απφ εδψ θαη πέξα ζε φπνην ρψξν θαη αλ βξηζθφκαζηε, γεηηνληά ή 

δνπιεηά, ζα δψζνπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο απηή ε ζπλεηδεζηαθή άλνδνο λα 

πάξεη ξίδεο θαη νζηά ζηε δηεθδίθεζε ηελ θαζεκεξηλή. Απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θα επαλέιζνπκε ζην ςήθηζκα. Αο 

ζπλερίζνπλ νη ζπλάδειθνη ηηο αλαθνηλψζεηο. Ρν ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ.       

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπνλ, λα μεθηλήζσ θαη εγψ απφ απηφ πνπ ηειείσζε ν 

ζπλάδειθνο ν θ.Σαζηψηεο. Ξξαγκαηηθά νη θηλεηνπνηήζεηο ηεο πξνεγνπκελεο 

εβδνκάδαο ήηαλε θάηη ην νπνίν δελ έρεη μαλαζπκβεί ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 

20 ρξφληα ζηε ρσξα καο θαη απηφ αθξηβψο δείρλεη φηη πηα ν θφζκνο έρεη 

θαηαιάβεη ηη γίλεηαη θαη φηη αγσλίδεηαη θαη έρεη πάξεη ηελ ηχρε θαη ηε κνίξα ζηα 

ρέξηα ηνπ. Θα ζπκθσλνχζα κε έλα ςήθηζκα θαη ηνπνζεηνχκαη ηψξα κε ηελ 

επθαηξία, γηαηί ε ζπγθέληξσζε δελ ήηαλε ηνπ ΞΑΚΔ κφλν, ήηαλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, κε δηαθφπηεηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζηαλ ην ΞΑΚΔ θαη ζηηο δχν εκέξεο ήηαλ θαη ην ΞΑΚΔ, αιιά ήηαλ 

θαη ρηιηάδεο άιινη εξγαδφκελνη κε ηα Α' βάζκηα Πσκαηεία ηνπο, ήηαλ δηάθνξνη 

πνιίηεο, ήηαλ κεκνλσκέλα άηνκα, ήηαλε ρηιηάδεο, κα ρηιηάδεο άλζξσπνη ζην 

δξφκν. Λα πνχκε ινηπνλ φηη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ιανχ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

γπλαηθψλ, ησλ ζπλαηαμηνχρσλ, ησλ αλέξγσλ θαη ηνπ Ξϑ ΚΔ, δελ ήηαλ κφλν ην 

ΞΑΚΔ, ήηαλ φινη. Απφ εθεί θαη πέξα είλαη γεγνλφο φηη ρηππήζεθε ην ΞΑΚΔ θαη 

φπσο ηα είπε θαη πξνεγνπκέλσο θαη ν θ.Σαζηψηεο θαη ζπκθσλψ ζ' απηά, αιια 

ήηαλε ζπγθέληξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανχ ηεο Διιάδνο. Απηφ είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν. Δλα ινηπνλ ζέκα απηφ. Ξάσ ηψξα ζην δήηεκα ην δεχηεξν πνπ 

ζέισ λα βάισ. Θέισ λα βάισ ην εμήο δήηεκα, εδψ είλαη θαη νη εθπξφζσπνη ηνπ 

Φηινδστθνχ Πσκαηείνπ. Καο είραλ ζηείιεη εδψ θαη κήλεο θάπνην έγγξαθν πνπ 

δεηάλε κηα ελίζρπζε νηθνλνκηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Πσκαηείνπ 
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πνπ είλαη ε ζηείξσζε ησλ δψσλ, ε θξνληίδα ηνπο, ε ηξνθή ηνπο. Αθνχ δελ 

ερνπκε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπκε θάπνην ρψξν ή λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 

θαηαθχγην, ηνπιάρηζηνλ ηα βαζηθά, έλα ζηνηρεηψδεο, έλα ππνηππψδεο έζησ 

πνζφλ λα μεθηλήζνπλ νη άλζξσπνη, γηαηί κφλν κε ρνξεγίεο θαη κφλν έηζη κε ηελ 

θαιή ζέιεζε θάπνησλ αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ, έηζη, πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δε γίλεηαη ηίπνηα θαη ην βάδσ εδψ ζέκα θαη λα ην 

ζπδεηήζνπκε θαη κηαο θαη ζα έρνπκε θαη γηα ην Πχιινγν ηηο ΘΑΟΑΡΗΓΔΠ 

παξαθάησ λα πάξνπκε θαη κηα απφθαζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε απηνχ ηνπ 

Πσκαηείνπ.  

 Θαη ην ηξίην δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ, γηαηί πιεξνθνξήζεθα θαη εγψ, 

κίιεζε ν θ.Ιίηζαο πξνεγνπκέλσο, ην έβαιε, αιιά ζέισ λα ην βάισ θαη εγψ ην 

ίδην δήηεκα. πήξμε έλαο δηαγσληζκφο, φπνπ ε Δπηηξνπή πνπ ήηαλ ππεχζπλε 

θαη αξκφδηα θαη ηελ είραηε νξίζεη εζείο λα παξαιάβεη απηή ηελ .. ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, είρε κηα άπνςε ζρεηηθά κε ην αλ απηέο νη 3 

εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ ήηαλ ή δελ ήηαλ, πσο ην ιέκε, 

έγθπξεο θαη ζα κπνξνχζαλ, αλ κπνξνχζαλ λα παξνπλ ην έξγν. Θαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έγηλε αλαηξνπή. Δδψ πξαγκαηηθά ζέινπκε εμεγήζεηο. Γελ 

κπνξεί άιια λα ιέεη ε Δπηηξνπή θαη άιια λα ιέεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Λνκίδσ φηη δελ πξέπεη έηζη λα βηάδεηε θαη ηα ζηειέρε ζαο θαη ηνπο ηερληθνχο 

ζαο ζπκβνχινπο αιιά θαη ηα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλε ηα κέιε ηνπ 

Ππκβνπιίνπ θαη ηνπο ηερληθνχο, έηζη, ηεο πεξεζίαο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ηέηνηεο Δπηηξνπέο. Δίλαη ζαλ λα ηνπο ιέηε, δελ θάλεηε θαιά ηε δνπιεηά ζαο θαη 

γηα ιφγνπο αθφκε επζημίαο δε ζα έπξεπε λα πάηε ζ' απηήλ ηελ αλαηξνπή. Απηά 

ηα ζέκαηα ήζεια λα βάισ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη ρζεο 23 

Νθησβξίνπ 2011 κεηά απφ απφθαζε ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ Ππθακίλνπ, πνπ 
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δελ αθπξψζαηε θ.Γήκαξρε, άξα ε απφθαζε είλαη λφκηκε ηνπ Ρνπηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη λφκηκν είλαη ην δεκνςήθηζκα πνπ δηελεξγήζε ζην Ρνπηθφ 

Γηακέξηζκα ηνπ Ππθακίλνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή κε ηνπ Βηνινγηθνχ 

Θαζαξηζκνχ ζηε ζέζε Ξάλσ Ιάθθα ζην Ππθάκηλν. Ρεξήζεθαλ φιεο νη λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε θάζε εθινγή, δεηήζεθαλ απφ ηνπο αξρεγνχο λα 

ππνδείμνπλ άηνκα γηα λα κεηέρνπλ ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, άιινη φξηζαλ, 

άιινη φρη. Απιψο ζέισ λα ζαο αλαθνηλψζσ ην απνηέιεζκα. Κεηά ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ αλαθνηλψζεθε ην εμήο απνηέιεζκα θαη ζα ζαο 

θνηλνπνηεζεί θ.Γήκαξρε. Τεθηζαλ 704. Αθπξα, ιεπθά 3. Λαη 1. 700 φρη. Γηα λα 

θαηαιάβεηε ηε κεγάιε πξνζέιεπζε ησλ θαηνίθσλ .. Κε γειάηε θ.Γήκαξρε. 

Γηαηί γειάηε; Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ηελ δεχηεξε Θπξηαθή ζηηο εθινγέο ηνπ 

Λνεκβξίνπ ζηηο 14 Λνεκβξίνπ 2010, πνπ ζαο αλέδεημαλ θαη Γήκαξρν, ην 

Ππθάκηλν ςήθηζαλ πεξίπνπ 980 ςεθνθφξνη. Απηφ ήζεια λα ζαο πσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. Θχξηε .. Ν θ.Γέδεο έρεη γξαθεί; Θχξηε 

Γέδε. Δγηλε εθ παξαδξνκήο. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα ην παξαρσξήζσ ζηνλ θ.Γέδε, άκα ζέιεη. Θαιεζπέξα ζαο 

θαη απφ κέλα. Ρν έλα ζέκα πνπ ζέισ λα ζαο ζέζσ θχξηνη ζπλάδειθνη, 

θ.Γήκαξρε, είλαη ζρεηηθφ κε απηφ πνπ αλέθεξε ν θ.Γηαζεκαθεο. Ρα ζέκαηα 

πγείαο. Πην Γήκν καο, ζηα ρσξηά καο, γηα λα αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο, ν 

αγξφηεο, ν ζπληαμηνχρνο φηη δελ είλαη θάηνηθνο ζε θάπνηα απνκαθξπζκέλε 

πεξηνρή πνπ δπζηπρσο ππαξρνπλε ζηελ Διιάδα, έρεη δχν απνθνχκπηα. Ρν 

Θέληξν γείαο Θαπαλδξηηίνπ θαη ην ΔΘΑΒ, ην γξαθείν ΔΘΑΒ ζηνλ Υξσπφ. Πε 

θαπνην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην θ.Γήκαξρε θαη έρεη βαξχηεηα ε ζεζε ζαο θαη 

ζαλ γηαηξφο πνπ είζηε, απαμηψζαηε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν ηνπ Θέληξνπ 

γείαο Θαπαλδξηηίνπ. Ξξνρζέο εληειψο ηπραία, έκαζα φηη θαη ζέισ λα καο 

ελεκεξψζεηε, φηη ζθέθηεηαη ν Γήκνο λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΘΑΒ. Γειαδή ην ΔΘΑΒ πνπ ζηαζκεχεη ζηνλ Υξσπφ λα θχγεη απφ εδψ λα κπεη 
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θάπνηα άιιε πεξεζία. Δπεηδή είλαη έλα πνιχ επαίζζεην ζέκα ζα παξαθαινχζα 

πάξα πνιχ λα καο ελεκεξψζεηε θαη εκάο θαη λα ελεκεξσζνχλ θαη νη θάηνηθνη 

ηεο πεξηνρήο. Ρν δεχηεξν ζέκα πνπ ζεσξψ πάιη πνιχ ζνβαξφ είλαη ην ζέκα 

πνπ έζημε ν θ.Ιίηζαο. Νηαλ θάλνπκε έλα δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην λφκν έρεη 

θάπνην ξφιν. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ έρεη θάπνην ζεζκηθφ ξφιν. Δάλ εζείο 

ζέιεηε θαη λνκίδεηε φηη είλαη λφκηκν θαη ζσζηφ θαη ηίκην θαη θαζαξφ λα αιιάδεη 

ην απνηέιεζκα ηεο Δπηηξνπήο, ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο ε Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ηφηε λα θαηαξγήζνπκε ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Θα ήζεια ζ' απηφ επαξθείο εμεγήζεηο.  

 Θαη ην ηξίην ζέκα πνπ ππάξρεη είλαη ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

Γεκνηηθσλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ΘΔΞ. Δίδα κηα απφθαζε πνπ αθνξά 

θάπνηεο κεηαθηλήζεηο ππαιιήισλ απφ Γεκνηηθή ζε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα θαη 

ζέισ έηζη λα αλαθέξσ δχν, ηξία πξάγκαηα. Βιέπσ φηη νη ππάιιεινη πνπ ήηαλ 

ζηνλ Απιψλα θαη ζηνλ Θάιακν γηα λα εμππεξεηνχλ ηνπο θαηνηθνπο ηεο 

πεξηνρήο καο, νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, ηνπο αιινδαπνχο, κεηαθέξνληαη φινη 

ζηνλ Υξσπφ. Θα ήζεια λα κνπ εμεγήζεη θάπνηνο πσο θάπνηνο θάηνηθνο ηνπ 

Θαιάκνπ ή θάπνηνο θάηνηθνο ησλ Αθηδλψλ κε ηη ζπγθνηλσλία ζα έξζεη ζηνλ 

Υξσπφ γηα λα εμππεξεηεζεί. Ρν δεχηεξν ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θχξηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, θιείλσ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχληνκα, ζχληνκα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απισο δχν παξαδείγκαηα γηα λα θαηαιάβεη θαη ν θ.Γήκαξρνο 

θαη νη ζπλαδειθνη πφζν ζνβαξά είλαη απηά ηα ζέκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα 

γίλνληαη ζην πφδη, γηαηί αληί λα βειηηψζνπκε ηηο ππεξεζίεο πνπ δίλνπκε ζηνπο 

δεκφηεο καο, ζα ηνπο θέξνπκε ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε. Ινηπφλ, βιέπσ ζηελ 

απφθαζε απηή φηη ε ηηκνιφγεζε ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη ζε 
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κηα Γεκνηηθή Θνηλφηεηα. Απηή, γηα φζνπο ζπλαδέιθνπο έρνπλ αζρνιεζεί κε 

ηελ χδξεπζε, ζα μέξνπλ φηη εηλαη πάξα πνιχ δχζθνιν γηα ηα ιάζε πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ θαηακέηξεζε, δειαδή λα κεηαθέξεηαη κε ηελ νξγάλσζε 

πνπ έρνπλε ηα Γεκνηηθά καο Γηακεξίζκαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε πνην είλαη ην ζέκα ησξα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ. Γειαδή ηφζε ψξα πνπ κε έρεηε δηαθφςεη ζα 

είρα νινθιεξψζεη. Δλ παζε πεξηπηψζεη λα ην μαλαδείηε ην ζέκα ηεο χδξεπζεο. 

Θαη ην ηξίην πνπ ζέισ λα ηνλίζσ είλαη φηη ην ΘΔΞ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ πνπ 

εμππεξεηεί ην κηζφ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν, ιφγσ ησλ πεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην Θαπαλδξίηη, κέλεη κε έλαλ ππάιιειν. Κπνξείηε λα κνπ πείηε πσο ζα 

ιεηηνπξγεί ην ΘΔΞ φηαλ απηφο ν ππάιιεινο ζα πξέπεη λα πάεη γηα εμσηεξηθέο 

δνπιεηέο ή φηαλ ζα πάξεη άδεηα; Θαη λα ιάβεηε ππ' φςηλ ζαο φηη ην ΘΔΞ 

Θαπαλδξηηίνπ εμππεξεηεί ηνπο κηζνπο δεκφηεο ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ. 

Γειαδή φηαλ πάεη θάπνηνο ζηα δηθαζηήξηα δελ έξρεηαη ζηνλ Υξσπφ ζην ΘΔΞ 

γηα λα θάλεη γλήζην ππνγξαθήο ή θάπνην ραξηί. Ξάεη ζην ΘΔΞ Θαπαλδξηηίνπ θαη 

ελ πάζε πεξηπηψζεη απηφ ην ραξηί πνπ δηάβαζα θ.Γήκαξρε κνπ δίλεη ηελ 

εληχπσζε φηη κηα, δχν Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο είλαη ηα εθιεθηά παηδηά, πνπ εθεί 

δελ αγγίδνπκε ππαιιήινπο, δελ πεηξάδνπκε, δελ θάλνπκε θαη φινπο ηνπο 

άιινπο ηνπο θέξλνπκε ηνχκπα. Γηαιχνπκε ΘΔΞ, δηαιχνπκε πεξεζίεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ κπαίλνπκε ζε ζρφιηα, είλαη αλαθνίλσζε. Θχξηε Γέδε, έρεηε 

ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θα ήζεια λα ζηαζψ ζε δπν ζέκαηα πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ρν πξψην ζέλα είλαη, αθνξά ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θάδσλ ησλ ζθνππηδηψλ. Δρσ παξαηήξεζεη φηη νη θάδνη είλαη ζε 
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πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε. Αλ δελ θάλσ ιάζνο, ν Γήκνο έρεη θάπνην κεράλεκα 

ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα θαζαξίζεη ηνπο θάδνπο θαη ζα ήζεια λα 

ξσηήζσ αλ ππάξρεη θάπνηνο πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ πιεπξά ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο πξνο απηφλ ηνλ ηνκέα. Δλα άιιν πνιχ ζνβαξφ δήηεκα, ε πξνεγνχκελε 

Γεκνηηθή Αξρή ζηνλ Θάιακν είρε θάλεη έλα έξγν ην νπνίν ήηαλ ν θσηηζκφο ηεο 

νδνχ απφ ην Θαπαλδξίηη κέρξη ηνπο Αγ.Απνζηφινπο ζρεδφλ. Ινηπνλ, απηφ ην 

έξγν ελψ ιεηηνχξγεζε ζηελ αξρή, θάπνπ θιάπεθαλ ηα θαιψδηα, δελ μέξσ ηη 

έγηλε θαη έρεη παξακείλεη έλαο δξφκνο πνπ εμππεξεηεί πάξα πνιχ θφζκν θαη 

επηζθέπηεο θαη Θαιακηψηεο θαη δεκφηεο φινπ ηνπ Γήκνπ. Ν δξφκνο είλαη 

ζενζθφηεηλνο θαη ηδηαίηεξα ηψξα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο παξνπζηάδεηαη, έρεη 

θαη πάξα πνιχ νκίριε. Δπίζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξέππα, αλ ζέιεηε .. Θα ήζεια λα κνπ πείηε γη' απηφ ην έξγν εάλ 

ππάξρεη θάπνηνο πξνγξακκαηηζκφο, δηφηη ππάξρεη θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη 

ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θα ήζεια λα ζηαζψ θαη εγψ ζ' απην 

πνπ είπε ν θ.Βειηαληψηεο, φηη έρνπλε γίλεη αξθεηέο κεηαθηλήζεηο ππαιιήισλ 

ησλ ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ. Ρν κφλν ΘΔΞ πνπ δε ιεηηνπξγεί θαη δελ έρεη ππάιιειν 

είλαη ηεο Καιαθάζαο. Θα ήζεια λα καο πείηε ηη πξνηίζεζηε λα θάλεηε γη' απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαξαγηάλλε. Θχξηε Θαιχβα, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Γχν ζέκαηα έρσ λα αλαθεξζψ ζήκεξα. Ρν 

πξψην είλαη ζρεηηθά κε πνιιά παξάπνλα πνπ δέρνκαη ζην Γήκν ηνπ Απιψλα, 

ζηνλ πξψελ Γήκν Απιψλα, γηα ηελ ρξέσζε ησλ καζεηψλ ζην Ξλεπκαηηθφ 

Θέληξν, ηεο ΘΔΓΝ. Πε δχν πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο θαη εγψ θαη ν 

θ.Γηαζεκάθεο, ΓΛΑΚΗΘΖ ΞΝΙΗΡΔΗΑ, ζαο είρακε πεη πνιιέο θνξέο φηη απηφ ζα 
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πξέπεη λα ην θνηηάμνπκε. Κηιάκε γηα Θνηλσθειή Δπηρείξεζε θαη κφλν 

Θνηλσθειή Δπηρείξεζε δελ είκαζηε. Αξθεηά παηδηά δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θαη γλσξίδσ θάπνηα παηδηά πνπ έρνπλε θχγεη ήδε, δελ έρνπλ δπλαηφηεηα νη 

γνλείο λα δίλνπλ ηα 20, 30, 40, 50 επξψ, αλάινγα ηη ζέινπλ λα κάζνπλε. Θα 

πξέπεη λα ην θνηηάμνπκε πάιη ζνβαξά απηφ ην ζέκα. Ρν δεχηεξν ζέκα πνπ 

ζέισ λα αλαθεξζψ είλαη ζρεηηθά κ' απηά πνπ είπε ν θ.Ιίηζαο θαη ε θα Πηεξγίνπ 

θαη ν θ.Βειηαληψηεο αλαθέξζεθε, κε ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Αληηιακβάλνκαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ θ.Ιίηζα ήηαλε Θνηλνηάξρεο, δελ είρε πνηέ ηνπ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ε ζεκεξηλή Νηθνλνκηθή, Γεκαξρηαθή ηφηε, Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δε 

γλσξίδεη πσο ιεηηνπξγεί, πσο ιεηηνπξγνχζε θαη πσο ιεηηνπξγεί θαη ηψξα. 

Βεβαίσο φηαλ κηα Δπηηξνπή δέρεηαη έλαλ δηαγσληζκφ εηζεγείηαη ζε καο. Δκείο 

είκαζηε ηα φξγαλα πνπ απνθαζίδνπκε. Γεκνθξαηηθφηαηα θα Πηεξγίνπ. Δκείο ζα 

δνχκε ηη ζα καο πεη ε Δπηηξνπή θαη έπεηηα ζα απνθαζίζνπκε ζαλ Δπηηξνπή, 

ζαλ Νηθνλνκηθή επηηξνπε, γηαηί εκείο ζα δψζνπκε ιφγν, δε ζα δψζεη πνηέ ε 

εηζεγήηξηα. Αιιηψο λα θχγνπκε απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λα αθήζνπκε 

ηνπο ηερλνθξάηεο λα αλαιάβνπλε εθείλνη. Θπξία Πηεξγίνπ δε λνκίδσ ην θφκκα 

ζαο λα ζέιεη θάηη ηέηνην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Δρεη, βεβαίσο έρεη. Καο ιέηε φηη δελ αθνχκε ηνπο ηερλνθξάηεο. 

Δκείο δελ έρνπκε δειαδή δηθαηψκαηα λα απνθαζίδνπκε, νη αηξεηνί. Λα θχγνπκε 

ηφηε. Γηαηί καο ςεθίζαηε λα είκαζηε εθεί; Απηά ήζεια λα πσ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

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

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο αγαπεηνη ζπλάδειθνη θαη απφ κέλα. Θα μεθηλήζσ 

πξψηα απφ ην δεχηεξν κνπ ρσξηφ, ηνλ Υξσπφ, κηα θαη κέλσ 12 ρξφληα. Δδσ 

θαη 4 κήλεο έρσ δεηήζεη λα κπεη θσηηζκφο ζην γήπεδν ηέληο ζην ζηάδην ηνπ 

Υξσπνχ θαη λα αλαβαζκηζηεί φζν ην δπλαηφλ κπνξεί, πνπ είλαη εληειψο 

παξακειεκέλν θαη ην βιέπσ ζηελ ίδηα ηάμε θαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Ρν 
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ρεηκψλα μεθίλεζε, ε λενιαία ηνπ Θαιάκνπ άξρηζε λα θάλεη αζιεηηθεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπί 3 ρξφληα ηα θψηα δελ αλάβνπλ ην βξάδη ζην γήπεδν ηνπ 

Θαιάκνπ, νη ηνπαιέηεο είλαη ζε άζιηα θαηαζηαζε θαη νη ληνπδηέξεο, κε 

απνηέιεζκα ηα παηδηά καο λα κελ έρνπλε ηνπιαρηζηνλ ζχγρξνλε, ζχγρξνλα 

ληνπο γηα λα κπνξέζνπλε λα έρνπλε ηελ πγηεηλή ηνπο. Ρν δεχηεξν πνπ ζέισ λα 

ζαο πσ, χζηεξα απφ κηα δηθηά κνπ επίζθεςε πνπ έθαλα ζην ΔΠ ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ, δηφηη θαη εγψ δηαπίζησζα έληνλα ηε δηακαξηπξία απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Θαιάκνπ θαη εηδηθά ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη άλζξσπνη δελ 

κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζαλ λα είλαη δψα κέζα ζε έλα πνχικαλ ζην 

Θαπαλδξίηη ή νπνπδήπνηε αιινχ, φηη δελ ππάξρνπλε γηαηξνί λα επηζθεθηνχλ ηα 

Γηακεξίζκαηα καο, γηαηί δελ ηνπο έρεη αληηθαηαζηήζεη ην θξάηνο θαη δηάθνξεο 

ηέηνηεο δηθαηνινγίεο, γηα λα κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη λα γξάςνπλ ηα θάξκαθα 

ηνπο ή λα θάλνπλ ηηο εμεηάζεηο ηνπο. Γη' απηφ ινηπνλ εγψ δηακαξηχξνκαη θαη 

ζέισ φινη καδί λα δηακαξηπξεζνχκε, λα νξίζνπκε ηφπν, σξα θαη κέξα, ζα πάκε 

ζην ΔΠ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ή ζηελ πην αξκφδηα Αξρή, ζην πνπξγείν γείαο, λα 

καο ιχζεη ην πξφβιεκα ησλ γηαηξψλ.  

 Ρν ηξίην ζέκα. Γηάβαζα ζηε REAL NEWS ηελ Θπξηαθή 23 Νθησβξίνπ θαη 

φινη θπζηθά ην έρεηε δηαβάζεη, θξπθά ηνμηθά λεθξνηαθεία ζε Θάιακν θαη 

Υξσπφ. .. ν Υξσπφο, θαη ην έλα κνπ ρσξηφ θαη ην άιιν κνπ ρσξηφ, ν Θάιακνο. 

Ρνμηθά απφβιεηα θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη θαξθίλνο. Θα ήζεια φινη καδί, φιν ην 

Πψκα καδί, ρσξίο λα ζέινπκε λα ζίμνπκε θαλέλαλ θαη γηα ηίπνηα, λα 

επαηζζεηνπνηεζνχκε λα γίλεη πξαγκαηηθά ε ελέξγεηα θαη νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο, αλ φλησο ππάξρνπλ ηνμηθά απφβιεηα, λα δψζνπκε ιχζε ζην 

πξφβιεκα γηαηί αλ απηφ πάξεη κεγαιχηεξε δηάζηαζε θαη ην θαινθαίξη δε 

ρξεηάδεηαη λα έρνπκε εκείο ηνπξηζηηθή θίλεζε, καγαδηά, ή θαη' επέθηαζε 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Δδψ θαη 4 κήλεο, απφ ηελ πξψηε κέξα, επεηδή 

είκαη θαη ζην Δπαγγεικαηηθφ ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη 

ήκνπλα ν άλζξσπνο πνπ ππέγξαςε καδη κε ηνπο άιινπο θνξείο ζηε Λνκαξρία 
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Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ηηο ιατθέο αγνξέο θαη ηνλ θαλνληζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ν 

κνλαδηθφο Γήκνο ν νπνίνο δελ ηεξεί ηνλ θαλνληζκφ είλαη ν Γήκνο Υξσπνχ. 

Ξήγα ινηπνλ καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζηνλ Νηθνλνκηθφ Δπφπηε λα νξίζεη 

.. ζηνλ Νηθνλνκηθφ Γ/ληε, ζπγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Κάιηζηα, ζα νινθιεξψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θαιχςεη ην ρξνλν ζαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ππγλψκε, θαη ζα ηειεηψζσ, λα νξίζεη επφπηε πνπ ζα θάλεη ηελ 

εκεξήζηα είζπξαμε ησλ ιατθψλ αγνξψλ απφ ηε Γεπηέξα, πνπ είλαη ζηνλ 

Θάιακν, κερξη ην Πάββαην θαη λα βάινπκε απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ζα 

μεθηλήζεη επηηέινπο λα κπεη κηα ζεηξά ζην Γήκν ηνπ Υξσπνχ. Δγψ αθφκα 

πεξηκέλσ λα δσ απηφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Δπφπηε θαη απηή ηελ θαηάζηαζε. Απηά 

ήζεια λα ζαο πσ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξέππα. Θχξηε Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, είρα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεξεπλίζσ ην ζέκα ηεο ρξήζεο 

ηνπ ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο ηνπ Γήκνπ. Δπηζθέθηεθα ζήκεξα ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ επί ηεο Πηαδίνπ 27, κε παξέπεκςαλ ζηνλ 

θ.Πηδεξφπνπιν πνπ είλαη ζηνλ 3ν φξνθν. Ν θ.Πηδεξφπνπινο γηα ην ζέκα απηφ 

έςαμε εθεί ηα αξρεία ηνπ, βξήθε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Γεκνπ θαη ην ζέκα ην 

δηθφ καο είρε πάξεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ 40360/13.9.2011. Οψηεζα ηνλ 

θ.Πηδεξφπνπιν πφηε ζα ζπγθιηζεί ην Ππκβνχιην ησλ ηνπσλπκηψλ. Κνπ είπε 

απηφ ην θαζνξίδεη ν πνπξγφο. Οψηεζα πφηε πεξίπνπ θιπ. Κνπ ιέεη, δελ 

γλσξίδσ. Ιέσ κήπσο γλσξίδεη θάπνηνο πξντζηάκελνο θιπ., πνηνο είλαη, ν 

θ.Κεληδέινο κνπ είπε. Ξήγα ζηνλ θ.Κεληδέιν. Ν θ.Κεληδέινο κνπ είπε λα ην 

επηηαρχλνπκε θιπ., ζα πάηε ζηνλ 7ν φξνθν, ζα βξείηε ηνλ θ.Θαξβνχλε. Ξήγα 
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βξήθα ηνλ θ.Θαξβνχλε ζην 7ν φξνθν. Ν θ.Θαξβνχλεο ιέεη, θαθψο ζαο έζηεηιε 

ν θ.Κεληδέινο εδψ, εγψ είκαη επί ησλ δηεζλψλ ππνζέζεσλ ησλ Γήκσλ θιπ., ζα 

πάηε ζηνλ 3ν φξνθν ζηνλ θ.Πηδεξφπνπιν. Ξήγα ζηνλ θ.Πηδεξφπνπιν, ηα 

είπακε, κνπ ιέεη, θ.Γηακαξέιν, ζα ζαο πσ ηελ πξαθηηθή. Απηφ ην Ππκβνχιην ζα 

ζπγθιηζεί φηαλ ζα απνθαζίζεη ν πνπξγφο θαη δελ μέξνπκε πφηε θαη ζα 

απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο Ξαλεπηζηεκίνπ, Αθαδεκατθνχο θιπ. Ζ πξαθηηθή 

είλαη φηη ν θάζε Γήκνο εθαξκφδεη ην ζήκα πνπ ςεθίδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

θαη δελ έρεη ζπκβεί κέρξη ζήκεξα λα αθπξσζεί κηα ηέηνηα απφθαζε 

Ππκβνπιίνπ. Κεηά απ' φια απηά παξαθαιψ θ.Γήκαξρε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζήκαηνο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Δλα δείκγα ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπκε είλαη νη πνιιέο αλαθνηλψζεηο, πξαγκαηηθά ζχληνκεο, 

πξαγκαηηθά σξαίεο, πξαθηηθέο, πνπ βνεζάλε ην Γήκν καο. Αιιά είλαη πνιιέο. 

Θάζε 2, 3 κέξεο πξνζπαζψ λα ηαθηνπνηήζσ ην γξαθείν  κνπ κε φρη 15, 20 

ζέκαηα πνπ θέξαηε εζείο, αιιά θαη 20 θαη 50 θαη μαλά αλαθπθιψλνληαη πνιιά 

πξνβιήκαηα ζην Γήκν καο θαη πνιιά ηα ζέκαηα.  Νζνλ αθνξά ηα κνληέια 

εμνπζίαο ηνπ παξειζφληνο θαη ην λέν κνληέιν θ.Ιίηζα, ζαο ιέσ φηη ην λέν 

κνληέιν είλαη απιφ, είλαη ππεχζπλν, είλαη δεκνθξαηηθφ, είλαη πξσηφηππν γηα ηα 

ρξνληθά ηα πξνεγνχκελα, είλαη λέν θαη δηαθαλέο. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη 

ην δηθαίσκα νπσο είπε ν θ.Θαιχβαο λα παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηεο θαη λα έρεη ηηο 

επζχλεο ηεο θαη ν θαζέλαο λφκηκα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε παξαπάλσ λνκηθέο 

ελέξγεηεο λα βξεη ην δίθην ηνπ, φπσο ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη παξαπάλσ. Δκείο 

είκαζηε ζην λα απνθαζίδνπκε. Δίζηε .. είλαη ππνθξηηηθφο ν ιφγνο ζαο, γηα άιιε 

κηα θνξά θαη ζα ζαο πσ ην ιφγν, γηαηί δελ έρεηε ςεθίζεη φια ηα ζέκαηα ησλ 

ππνινίπσλ Δπηηξνπψλ πνπ έρνπλε ζπζηήζεη ην Γήκν καο. Ξσο φηαλ εζείο 

θξίλεηε ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ θαη δελ ηηο ςεθίδεηε είζηε ζσζηφο θαη θαιφ 
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κνληέιν εμνπζίαο θαη εκείο δελ είκαζηε κηα θνξά πνπ δηαθνξνπνηεζήθακε ζην 

ειάρηζην, φρη αλαηξέςακε απνθάζεηο, ζην ειάρηζην, ζην 1/5 ηεο απφθαζεο 

αιιάμακε ηελ απφθαζε; Πθεθηείηε, πξνβιεκαηηζηείηε θαη λα είζηε πην 

ηνπνζεηεκέλνο.  

 Ν θ.Γηαζεκάθεο. Θέκαηα πγείαο. Δδψ φ,ηη θαη λα πσ είλαη ιίγν. Δρεηε 

δίθην. Απ' φηη μέξεηε φκσο ε Α' βάζκηα πεξίζαιςε δελ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ. Ζ Α' βαζκηα πεξίζαιςε βξίζθεηαη ζε έλα κεγάιν κεηαβαηηθφ ζηάδην, ζε 

έλα πείξακα ην νπνίνλ δπζηπρψο είλαη επεξεαζκέλν απφιπηα απφ ην κλεκφλην. 

Ξξνζπαζνχκε, πξνζπαζεί ην Διιεληθφ θξάηνο ζήκεξα λα θάλεη ηεξάζηηα 

νηθνλνκία ζηα ζέκαηα πγείαο, είηε ηαηξηθήο, είηε θαξκαθεπηηθήο θχζεσο. 

Ππγρσλεχεη, δελ παίξλεη θαηλνχξγηνπο γηαηξνχο, θεχγνπλ παιηνί, δελ 

αληηθαζίζηαληαη θαη έρνπκε ηεξαζηην πξφβιεκα πνπ αληαλαθιά ζηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ καο. Ζ θξίζε απηή πνπ επεξεάδεη ηελ πγεία, δελ ππάξρεη κεγαιχηεξνο 

επεξεαζκφο γηα κέλα, ππνλνκεχεη ηνλ ίδην ηνλ Διιεληθφ ιαφ. πνλνκεχεη ηελ 

πγεία ηνπ. Νκσο ζέισ λα ζαο πσ, πξέπεη λα μερσξίζνπκε ηηο επζχλεο καο θαη 

λα είκαζηε έηνηκνη λα ππνζηνχκε πνιιά. Γηαηί ην ζέκα απηφ ην ζπδεηήζακε 

απφ ηνλ Κάξηην κήλα, ην είρακε θέξεη φηη ζηνλ Απιψλα δελ είρε γηαηξφ θαη ν 

Ξαπαγηάλλεο πξνζπάζεζε θαη εκείο πξνζπαζήζακε λα βξνχκε. Γελ 

αλαλεψζαλε ηε ζχκβαζε ηνπ Απιψλα ηνπ ΗΘΑ, πνπ έθαλε γηα 1 ρξφλν 

ζχκβαζε, δελ ην αλαλέσζε ην ΗΘΑ, παξφια ηα ηειέθσλα, παξφιεο ηηο πηέζεηο 

καο, αλαλεψζηε ηνπ γηαηξνχ ηνπ ΗΘΑ ηνπ Απιψλα ηε ζχκβαζε. Γελ ηελ 

αλαλεψζαλε. Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, γηα ηη ιφγνπο. Γελ κπνξψ λα ην μέξσ 

εγψ. Κε ηελ Κπαιανχξα, ηελ πξντζηακέλε πιένλ ηνπ Θέληξνπ γείαο, πνπ 

αλήθεη ζην Αγ.Νιγα, ερσ κηιήζεη ηξεηο θνξέο. Ινηπφλ, ηέινο πάλησλ, δελ είλαη 

αξκνδηφηεηα δηθηά καο, δελ κπνξνχκε λα πηάζνπκε έλαλ γηαηξφ λα ηνλ 

βάινπκε. Ρν πεξηζζφηεξν απ' φινπο ζα ήζειε λα είρακε δχν γηαηξνχο ζηνλ 

Θάιακν εκείο απ' φινπο ηνπο άιινπο θαη δχν ζηνλ Απιψλα πνπ ιείπνπλε. 

Ξξνζπαζνχκε ζπλερψο. Κνπ ην θέξλεη ζην γξαθείν ν Ξέππαο θάζε κέξα. Ρη 
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ζα θάλνπκε. Βγαίλεη έμσ, πεγαίλεη ζην Θέληξν γείαο, έρσ πάεη ζην Θέληξν 

γείαο, μέξεηε ηηο αλαθνηλψζεηο κνπ. Ξήγαλε 10 άλζξσπνη κε ην πνχικαλ. Γελ 

θηινηηκήζεθε έλαο γηαηξφο λα θάηζεη λα ηνπο γξαςεη ηα θάξκαθα. Ρνπο έδησμε 

κε ην πνχικαλ. Γε γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Νηαλ ζαο είπα εδψ γηα ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ γείαο. Γε γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα, λα 

δηψμεηο ηνπο αζζελείο πνπ ήξζαλ απφ καθξηά, νη γηαηξνί αληί λα θαζίζνπλε 10 

ιεπηά παξαπάλσ, κηζή ψξα, λα δνπιέςνπλ λα ηνπο γξάςνπλ ηα θάξκαθα 

ηνπο. Αλ είλαη απηφ ηαηξηθή, αλ είλαη απηφ ιεηηνχξγεκα. Ξέξα απφ ηελ έιιεηςε 

ησλ γηαηξψλ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάλλε, κπνξνχκε ζαλ Γήκνο λα πάξνπκε γηαηξνχο. Κπνξνχκε 

ζαλ Γήκνο λα πξνζιάβνπκε γηαηξνχο θαη λα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα θηάζνπκε, ζα θηάζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ δηαθφπηνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα θηάζσ εθεί. Γηψξγν, δελ αληηθαζίζηαηαη ζήκεξα ζνπ ιέσ ην 

ζχζηεκα πγείαο κε ην Γήκν. Ξξέπεη ην Θέληξν γείαο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ πνπ ην 

έρνπκε, πξέπεη λα γίλεη έλα πνιπδχλακν Θέληξν γείαο κε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, 

κε 24σξε βάζε λα κπνξεί λα δέρεηαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο καο θαη αδπλαηεί. 

Καθάξη λα γίλεη θαη φζν πάεη αδπλαηεί πξνο ην παξφλ. Ρέινο πάλησλ. Δρνπκε, 

πεξηκέλνπκε .. Δκείο φηαλ κνπ έθεξε ε ΘΔΓΝ ην νξγαλφγξακκα ηεο θαη έγξαθε 

δχν γηαηξνχο, ηξεηο, ιέσ, πέληε ζα βάιεηο γηαηξνχο, δπλαηφηεηα πξφζιεςεο 

κέζσ ηεο ΘΔΓΝ. Κήπσο κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ζπκβάζεηο. Ρελ Ξέκπηε ζα 

θιείζεηε ξαληεβνχ κε ηνλ Ιηαθφπνπιν ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε γηα λα πηέζσ λα 

εγθξίλεη ην νξγαλφγξακκα πξφζιεςεο ππαιιήισλ, ζπκβάζεσλ ηεο ΘΔΓΝ. 

Ιφγσ απεξγίαο δελ .. Κε πήξαλε ηειέθσλν, δελ έγηλε ην ξαληεβνχ. Ακεζα 

πξνζπαζνχκε κεζσ ηεο ΘΔΓΝ λα θάλνπκε ζπκβάζεηο κε γηαηξνχο, φ,ηη 

κπνξνχκε. Θαη εθεί ζα αληηκεησπίζνπκε πξνβιήκαηα. Λα κελ κπιέμσ, πξέπεη 

λα κηιάκε πνιχ ψξα γηα ηα ζέκαηα πγείαο. Θαη εθεί γηαηί είλαη ν ΔΝΞΗ , ελψλεη 
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ηακεία, ζπκβάζεηο κε γηαηξνχο, πνηνο γηαηξφο κπνξεί λα γξάθεη ή φρη. Ρν 

ζθεπηηθφ είλαη λα δηαιχζνπλ φια, λα κείλνπλε κφλν ηα ηδηφθηεηα θηίξηα ηνπ ΗΘΑ 

ή ησλ Θέληξσλ γείαο λα ιεηηνπξγνχλε θαη ηα ππφινηπα λα θχγνπλε λα πάλε 

ζπίηη ηνπο θαη πνιιά άιια. Ρα Γεκνηηθά Ηαηξεία λα απαγνξεπηνχλε ή λα 

εηζρσξήζνπλε θαη απηά ζην ΔΝΞΗ. Γίλνληαη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζην ζέκα πγείαο. 

Ρν πνπ ζα θαζίζεη ην ζχζηεκα δελ ην μέξσ. Ξάλησο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλε απηέο νη αιιαγέο ζην ζέκα πγείαο ζα πεξάζεη 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Διπίδσ κέζσ ηεο ΘΔΓΝ 

λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ζπκβάζεηο θνπηζά, ζηξαβά, ιεηςά λα 

πξνζθέξνπκε ζηνπο αλζξψπνπο καο κηα δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 

ζηνηρεηψδνπο αλάγθεο, ζηνηρεηψδνπο αλάγθεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγν ηψξα. Λα πξνρσξήζνπλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Αθνχ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζπκβάζεηο, λαη. Πε δηαβεβαηψ 

φηη ηηο ζεσξνχλε πξνζιήςεηο θαη πηζαλψο λα κε καο εγθξίλνπλε θαζφινπ νχηε 

ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν, νχηε ζηελ ΘΔΓΝ πξνζιήςεηο θαη λα δηαιχζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ βέβαηα ζα αληηδξάζνπκε. Αθνχ πάσ ν ίδηνο ζνπ ιέσ ζηνλ 

Ξεξηθεξεηάξρε, ην δεχηεξν ξαληεβνχ. Κα θάηζε λα δνχκε ηψξα ηη γίλεηαη. 

Θάηζε λα δνχκε. Αλ ζε παξαπέκςνπλε ζηηο πξνζιήςεηο ηνπ δεκνζίνπ θαη 

ππάξμεη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε, ην ΗΘΑ ήδε θεχγεη θαη πάεη ζηα Νηλφθπηα. Ρν 

γεγνλφο φηη νη Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο πάλε ζηα Νηλφθπηα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο;             
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν ΗΘΑ νη Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο πάεη ζηα Νηλφθπηα. Ξξέπεη λα 

αληηδξάζνπκε δειαδή. Θα θαζφκαζηε λα πεξηκέλνπκε πσο ζα γίλεη απηφ ην 

ζέκα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξαγκαηηθά ήκνπλ πξνβιεκαηηζκέλνο αλ ζα θάλεηε απηή ηελ 

αλαθνίλσζε.  .. γηα ην δεκνςήθηζκα πνπ έγηλε ζην Ππθάκηλν. Ζκνπλ 

πξνβιεκαηηζκέλνο αλ ηελ θάλεηε. Δλα δεκνςήθηζκα πνπ δελ πξνθχπηεη απφ 

πνπζελά θαη εξρφζαζηε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα κνπ πείηε θάλαηε 

δεκνςήθηζκα. Απφ πνπ πξνθχπηεη; Απφ πνηα απφθαζε; Ξνηνο έρεη δηθαίσκα λα 

πάξεη απφθαζε γηα λα θάλεη δεκνςήθηζκα. Απφ πνπ πξνθχπηεη; Απφ πνηα 

αξκνδηφηεηα ηνπ Ρνπηθνχ πξνθχπηεη λα θάλεη δεκνςήθηζκα. Απφ πνην άξζξν. 

Απφ πνηα δηάηαμε. Ρν Ρνπηθφ δηθαηνχηαη λα θάλεη δεκνςήθηζκα γηα έλα ζέκα 

ηνπ Γήκνπ. Απφ πνπ πξνθχπηεη. Ξσο θάλαηε δεκνςήθηζκα. Ξέζηε κνπ ηε 

δηάηαμε, ην λφκν, ην άξζξν. Δίλαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρνπηθνχ; Δίλαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη κφλν κε εληζρπκέλε πιεηνςεθία, 

γηα λα θάλεηο δεκνςήθηζκα. Απφ πνπ πξνθχπηεη; Θαη εξρφζαζηε θαη κνπ ιέηε, 

παξάλνκνη, λφκηκν. Κα είλαη δπλαηφλ; Νρη, λα κε κνπ απαληήζεηε. Γεχηεξνλ, 

δελ ήηαλε δεκνςήθηζκα απηφ. Ζηαλε κηα ηζηνξία ηνπ παξειζφληνο άζρεκε. 

Ξέξαζα γηα 3 ιεπηά θαη πηάλαλε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο ιέγαλε, ηα ζθνππίδηα 

πνπ ζα καο θέξνπλε ζην Ππθάκηλν. Ξξψηνλ απηφ. Γεχηεξνλ, ηνπο 

αηρκάισηνπο θαη φκεξνπο ηεο πνιηηηθήο πνπ έρεη ην Ππθάκηλν, ζα ζπλερίζεηε 

γηα πνιχ λα ηνπο έρεηε θ.Ονχζζε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Θαη ελλνσ ην εμήο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Ονχζζε. Θχξηε Ονχζζε ηνπνζεηεζείηε κε άιιν ηξφπν, φρη 

κε ραξαθηεξηζκνχο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ελλνψ ην εμήο .. Δγψ δελ είπα, ληξνπή ζαο. Δγψ είπα 

ππάξρνπλε πνιηηηθνί φκεξνη ζην Ππθάκηλν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηθξνχζηε ην κε άιιν ηξφπν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. γηαηί παίξλαηε ηειέθσλν, παίξλαηε ηειέθσλν θαη ιέγαηε 

ςέκαηα γηα ην Βηνινγηθφ, δελ ελεκεξψλαηε αληηθεηκεληθά θαζφινπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαίξλαηε ηειέθσλν ιέσ. Ρν δεκνθήςηζκα. Κπξνζηά κνπ 

γίλαλε απηά ζε δχν. Θαη απηφ δελ είλαη δεκνςήθηζκα, απην είλαη κηα παξσδία. 

Κηα ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο, πνπ αλ δελ πξνζαξκνζηνχκε ράλνπκε ην 

ηξέλν. Δίλαη κηα νπξά πνιηηηθήο ε νπνία πξέπεη λα αθαληζηεί. Γελ είλαη 

πξάγκαηα απηά. Ξαξάλνκν, παξάλνκν δεκνςήθηζκα. Ξξνπαγάλδα κνλνκεξήο 

γηα ζέκα ην νπνίν αθνξά 50.000 θαηνίθνπο θαη θάλεηε δεκνςεθίζκα ζε 1.000. 

Κε πνην δηθαίσκα; Γε καο αθνξά εκάο ην Βηνινγηθφ νισλψλ εδψ; Γε ζα πάεη ν 

Βηνινγηθφο ζην Σαιθνχηζη, ζηνλ Υξσπφ, ζηα Λέα Ξαιάηηα, ζην Καξθφπνπιν; 

Γελ πξέπεη απηνί λα κπνχλε ζην δεκνςήθηζκα; Γελ ηνπο αθνξά ν ρψξνο 

φινπο απηνχο; Γελ είλαη θνηλφ ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ απηφ; Ξσο θάλεηε ην 

Ρνπηθφ θαη κε πνηα δηάηαμε θαη γηαηί πεξηκέλεηε λα ην θάλσ κε λφκηκν εγψ; 

Δρσ εγψ δηθαίσκα λα απαληήζσ ζε 1 κήλα. Δρσ δηθαίσκα λφκηκν λα απαληήζσ 

ζε 1 κήλα ζηελ απφθαζε ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γηαηί δελ ην έθαλα λφκηκν 

ή παξάλνκν εγψ; Δρσ δηθαίσκα λα ην θαζπζηεξήζσ. Γηαηί βηαζηήθαηε λα 

θάλεηε επνκέλσο εζείο παξάλνκα δηπιά θαη ηξηπιά ην ηνπηθφ δεκνςήθηζκα; 

Θαη θάηη άιιν. Κηιάσ γηα νκήξνπο πνιηηηθήο, γηαηί δελ ην ιέσ, ην ιέσ κε 

γλψζε ζπλείδεζεο, φηαλ δηαγξάςαηε 540 ξνιφγηα ην 2010, δηαγξαθέο 
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παξνρψλ λεξνχ. Νηαλ δηαγξάςαηε 500 παξνρέο λεξνχ ην 2010 παξακνλέο ησλ 

εθινγψλ. Ξξνο ηη ην ρακφγειν θ.Ονχζζε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλαθξίβεηεο; Ρηο έρσ εδψ. Θέιεηο λα ζαο ηηο δηαβάζσ κηα κηα; 

Θνηηάμηε λα δείηε, νη παξνρέο, νη παξνρέο ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ είλαη 

γχξσ ζηηο 35.000. Γηα λα θηάζσ ην πνζνζην ζαο πξέπεη λα θάλσ 8.500 

δηαγξαθέο. Ρν 1/4 δειαδή ησλ παξνρσλ ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ πξέπεη λα 

ράλνπλ λεξφ κε 21 επξψ ην εμάκελν. Γελ ππαξρεη απάληεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπαίλνπκε ζε άιια ζέκαηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Π' απηφ δελ ππάξρεη απάληεζε. Ρν 1/4 ησλ ξνινγηψλ .. 

Δπηκέλεηε; Π' απηφ; Ρν 1/4 ησλ ξνινγηψλ ηνπ Ππθακίλνπ, ην 1/4 ησλ ξνινγηψλ 

ηνπ Ππθακίλνπ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 γηα πνιιά ρξφληα εβξέζε λα πάζρεη. Λα 

ράλεη, λα έρεη δηαξξνέο. Θαη κνπ ιέηε λα κνπ απαληήζεηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα θάλεηε αλαθνίλσζε ζαο. Λα κελ κπιέμνπκε, ζα θάλεηε ηελ 

αλαθνίλσζε ζαο. Απηνί νη άλζξσπνη επνκέλσο, απηνί νη άλζξσπνη επνκέλσο κε 

ηελ ππφζρεζε φηη δε ζα πιεξψζνπλ λεξφ γηα 1, γηα 2, γηα 5, γηα 10 ρξφληα, ην 

1/4 ησλ ξνινγηψλ ηνπ Ππθακίλνπ είλαη φκεξνη πνιηηηθήο ιέγνληαη, αγαπεηνί 

θίινη. Πνπ ραξίδσ ην λεξφ γηαηί έξρνληαη εθινγέο ζε 1 κήλα. Γπζηπρσο ή 

επηπρψο ηα πξάγκαηα είλαη έηζη θαη έθηαζε ν θαηξφο θαη αιιάμαλε νη επνρέο, 

απηφ πνπ ιέσ, λα βγνχλε ζηελ επηθάλεηα θάπνηα πξάγκαηα θαη λα ιέγνληαη κε 

ην φλνκα ηνπο θαη φρη λα κνπ έξρεζαη εκέλα λα κνπ ιεο, λα κνπ ιεο 

δεκνςήθηζκα θαηά ηνπ Βηνινγηθνχ, ην κεγαιχηεξν έξγν πνπ είλαη λα γίλεη 

πνηέ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη θάλακε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε ηψξα ζηα ζέκαηα, εληάμεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θεο λα ζε πάξσ πάιη ζην ΔΞΔΟΑ αχξην ην πξσί πνπ έρσ 

ξαληεβνχ; Θεο λα ζε πάξσ πάιη; Γελ ζε μαλαπαίξλσ. Αθνχ ζε παίξλσ θαη δε 

βάδεηο κπαιφ. Γε ζε μαλαπαίξλσ. Κα δε ζε μαλαπαίξλσ. Αχξην ην πξσί έρσ 

ξαληεβνχ ζην ΔΞΔΟΑ. Ακα ζε μαλαπάξσ, λα .. Κνπ έραζε θαη ηνλ εηξκφ κνπ 

ηψξα, λαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπ είλαη ην πξνζσπηθφ θχξηε .. ; Γελ είπε ππνθξηηή. Ρν πξφζεμα 

πάξα πνιχ θαιά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πνθξηηηθφο ηξφπνο είλαη άιιν πξάγκα. Ρη λα θάλνπκε; 

Σξεζηκνπνηείζηε ιεμηθφ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πξφθεηηαη λα θιείζνπκε θαλέλα ΔΘΑΒ, νχηε λα .. Ζ 

ελεκεξσζε είλαη ε εμήο, φηη ην ΔΘΑΒ εθεί .. Ξεξίκελε, πεξίκελε λα ζνπ πσ. 

Δίπε θάπνηνο, δε ζπκάκαη, φηη έρνπκε .. Δζείο ην είπαηε; Νηη έρνπκε ην Θέληξν 

γείαο εθεί θαη ην Πηαζκφ ΔΘΑΒ εδψ. Καθάξη λα ήηαλε Πηαζκφο ΔΘΑΒ εδψ. Ρη 

αλάγθε είρακε; Θακία ζρέζε κε Πηαζκφ ΔΘΑΒ εδψ. Ρν αζζελνθφξν, ην 

αζζελνθφξν ηνπ ΔΘΑΒ, ην αζζελνθφξν ηνπ ΔΘΑΒ πνπ επί ρξφληα ππάξρεη θαη 

θηλείηαη θαη καο δηαζέηεη ην ΔΘΑΒ ζηελ πεξηνρή απφ Καιθάζα, Θάιακν θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή, εάλ δελ έρεη πνπ αιινχ λα πάεη κπνξεί λα παξθάξεη εθεί. 

Γελ έρεη θακία ζρέζε κε Πηαζκφ. Γειαδή ή ήηαλε ή δελ ήηαλε απηφ ην Θέληξν, 

δελ βνεζάεη ζε ηίπνηε ηελ πγεία ηνπ ηφπνπ καο. Θα ήηαλε κέζα ζην 

απηνθίλεην ηνπ, ζε νδεγεί. Δλα αζζελνθφξν δηαζέηεη. Γελ έρνπκε θακία 

αχμεζε κεηαθηλήζεσλ ησλ αζζελψλ καο επεηδή έρνπκε έλα ρψξν πνπ κπνξεί 

λα αξάμεη ην αζζελνθφξν απηφ. Ρν θαηαιάβαηε; Δίλαη πάξα.. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε Γήκαξρε, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην αζζελνθφξν 

απηφ εάλ δελ έρεη πεξηζηαηηθφ είλαη ππνρξεσκέλν λα είλαη εθεί. Γειαδή δίπια 

ζηνλ θάηνηθν ηνπ Υξσπνχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη ππνρξεσκέλν. Γελ κπνξεί λα είλαη ζην ζπίηη ηνπ ή 

θάπνπ λα πίλεη θαθέ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξεί λα είλαη ζηελ παξαιία Καξθνπνχινπ κέζα ζην 

απηνθίλεην ηνπ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δάλ δελ έρσ θαηαιάβεη θάηη, ελεκεξψζηε κε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξεί λα είλαη ζηε Καιαθάζα, ην Παββαηνθχξηαθν θάζεηαη ζηε 

Καιαθάζα ζηελ Δζληθή νδφ. Κπνξεί λα είλαη νπνπδήπνηε. Ακα είλαη εδσ, 

κπνξεί λα δεζηαζεί ην ρεηκψλα, κπνξεί λα δεζηαζεί ην ρεηκψλα θαη λα κπεη 

κέζα. Δρνπκε δψζεη έλα θιεηδί ζε έλα ρψξν κε έλα θαινξηθέξ θαη έλα γξαθείν 

γηα λα αξάδνπλε κέζα. Ρίπνηε άιιν. Ρν ήδε ππάξρνλ αζζελνθφξν. Απηφ έρεη 

ζεκαζία. Νηη δελ έρνπκε Πηαζκφ. Γελ έρεη θακία ζρέζε, καθάξη λα είρακε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηαζκνο επίζεκνο είλαη ηνπ Απιψλα ν νπνίνο δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καθάξη λα είρακε Πηαζκφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηνλ Απιψλα είλαη επίζεκνο ν Πηακφο θαη δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καθάξη λα είρακε Πηαζκφ. Νπσο ν θίινο κνπ ν Λφληαο ην ίδην 

λφκηδε φηη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε, λα ην θαλνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θχξηνη ζπλάδειθνη, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη επίζεκνο, δελ .. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππκθσλνχκε Ξξφεδξε, δε δηαθσλνχκε. Θέινπκε λα 

βνεζήζνπκε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν Γήκαξρνο ηελ απάληεζε ηνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν άιιν πνπ είπαηε γηα ηα ΘΔΞ, γηα λα ζαο πείζσ ην έςαμα ην 

ζέκα. Ρν ΘΔΞ Καξθνπνχινπ δελ έρεη θαλέλαλ ηψξα. Ρειεηψζαλε νη ζπκβάζεηο 

ηνπο. Ξξέπεη λα ην αθήζνπκε θελφ; Γελ πξέπεη απφ θάπνπ λα πάλε; Ρν ΘΔΞ 

Θαπαλδξηηίνπ ζα ζαο θέξσ ζην επφκελν Ππκβνχιην, λα ην ζπκεζνχκε, 

ζεκεηψζηε ην θ.Ξξφεδξε, ηα άηνκα πνπ εμππεξεηεί θαζεκεξηλψο. Λα δνχκε αλ 

ρξεηάδεηαη δχν άηνκα θαη αλ δελ πξνιαβαίλνπλ ηα δχν άηνκα απηά, ζα ζαο πσ, 

θαθψο ην έθαλα. Αιιά άκα είλαη ιίγα ηα πεξηζηαηηθά, ζα κνπ πείηε, θαιψο ην 

θάλαηε θ.Γήκαξρε. Δληάμεη; Θα δνχκε ην πξσηφθνιιν πφζα άηνκα πεξλάλε 

απφ ην ΘΔΞ Θαπαλδξηηίνπ γηα λα πάκε λα κνηξάζνπκε ιίγν λα εμππεξεηήζνπκε 

θαη ηηο άιιεο πεξηνρέο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ .. Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Βειηαληψηε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζπδεηάκε. Καθάξη λα είρα ηε δπλαηφηεηα λα έρσ δχν ζην 

Καξθφπνπιν, δχν ζηνλ Θάιακν, δχν ζην Θαπαλδξίηη, παληνχ δχν. Αλ βέβαηα, 

αλ βέβαηα απφ ην Θαπαλδξίηη θχγεη θάπνηνο, κείλεη έλαο θαη θχγεη θάπνηνο, 

πξνζσξηλά κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνηνλ άιινλ, έηζη; Νρη γηα λα θάλεη 

φιεο ηηο ππνρξεσζεηο. Γελ κπνξεί, γηαηί έρεη θσδηθφ. Θα πξέπεη λα κεηαθέξεη 

ηνλ θσδηθφ. Δρνπκε θάπνηεο δπζθνιίεο εθεί. Δρνπκε ιίγα άηνκα. Ρη λα θάλνπκε. 

Ν θ.Γέδεο θαζαξηζκφο ησλ θάδσλ. Θχξηε Γέδε, έρεηε δίθην. Νπσο έρεηε δίθην 

θαη γηα ην δξφκν Θαιάκνπ - Θαπαλδξηηίνπ. Δρσ πεη ζηελ Ρερληθή πεξεζία θαη 

ζηνπο Ππκβνχινπο κνπ λα κνπ θέξνπλ ην θάθειν λα δνχκε αλ κπνξέζνπκε λα 

θηηάμνπκε απηά ηα θψηα. Δκείο είκαζηε δηαηεζηκέλνη ζαλ Γήκνο αλ κπνξνχκε 
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λα δψζνπκε έλα πνζφλ, απηφ αθνξά θαη ηνλ θ.Ξέππα πνπ κνπ ην ιέεη 

ζπλέρεηα, λα δψζνπκε έλα πνζφλ λα ην θηηάμνπκε. Αλ κπνξνχκε εκείο λα ην 

θάλνπκε. Παο ην έρσ πεη πνιιέο θνξέο. Νπσο γηα ην ηέληο. Θα βάινπκε θσο. 

Εήηεζα απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή λα κνπ θέξεη πνπ ζέινπλ λα κπνχλε 

θψηα λα ηα βάινπκε φια καδί λα θάλνπκε κηα κειέηε θνηλή. Ν θ.Γηακαξέινο 

μεθηλάεη κε ην ζήκα καο θαλνληθά λα ην βάινπκε παληνχ, πιένλ, αθνχ.. Θα ην 

θάλνπκε πιένλ λα ην βάινπκε ζηα απηνθίλεηα θαη ζε φια ηα ππφινηπα. Α, ην 

ΘΔΞ Καιαθάζαο .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κε ηηο ιατθέο αγνξεο δελ κνπ απαληήζαηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ΘΔΞ Καιαθάζαο άθνπζα φηη είρε θάπνηεο θνπειηέο εθεί, 

δνπιεχαλε θαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίρε. Δίρε θαη θχγαλε θαη ηψξα έρνπλε θάλεη αζθαιηζηηθά κέηξα 

ηα νπνία εγθξίζεθαλ θαη πηζαλψο λα επαλαπξνζιεθζνχλε εληφο ησλ εκεξψλ. 

Γηα ην ΘΔΞ Καιαθάζαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζπκάκαη. Απηέο έρνπλε θχγεη θαηξφ. Δίρακε κε ζχκβαζε φκσο 

ηελ Αιέθα ηελ Θφιιηα πνπ ήηαλε απφ ην Γήκν Υξσπνχ. Ζηαλε κέρξη πξφζθαηα 

θαη πηζηεχσ φηη .. Ζηαλε θάηη θνπειηέο πνπ δνπιεχαλε ζηε Καιαθάζα 5 ρξφληα; 

Κε ζπκβάζεηο. Θαη θχγαλε, ηέιεησζαλ νη ζπκβάζεηο ηνπο θαη θχγαλε, εδψ θαη 

έλα δηάζηεκα. Ξφηε; 6 κήλεο; Γε ζπκάκαη πφζν .. 1 ρξφλν έρνπλε θχγεη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί δελ κνληκνπνηήζεθαλ .. ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλαλε αζθαιηζηθά κέηξα ..    

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί δελ είραλ πξνζιεθζεί κφληκα. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΝΠ: Γηαηί δελ κνληκνπνηήζεθαλ καδί κε ηνπο άιινπο απηέο νη 

θνπειηέο;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δια ληε. Δρνπλε πάεη ζην δηθαζηήξην .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΝΠ: Δ, ηη έια ληε. Δγψ ξσηάσ λα πάξσ απάληεζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπλε πάεη ζην δηθαζηήξην γηαηί δελ κνληκνπνηήζεθαλ, δεηάλε 

κνληκνπνίεζε ή παξάηαζε πξνζσξηλή ηεο ζχκβαζεο ηνπο γηα θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε ζθνπφ λα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΝΠ: Νρη, απηφ ζαο ξσηάσ. Γηαηί ηηο αθεζαηε λα θχγνπλε. Δζείο 

ζαλ Γήκαξρνο.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, είραλε θχγεη φηαλ ήξζα εγψ. Δίραλε θχγεη. Γε θχγαλε επί 

εκεξψλ κνπ θαη θαηά πιεξνθνξίεο ην δηθαζηήξην απνθάζηζε λα ζπλερίζνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο θαη είλαη ζέκα εγγξαθήο πιένλ ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ 

γηα λα μαλαμεθηλήζνπλ δνπιεηά.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηελ Φηινδστθή δελ είπαηε, γηα ηελ Φηινδστθή δελ καο είπαηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ Φηινδστθή, λαη, έρνπλ ςεθηζηεί απφ ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ζε δχν θσδηθνχο αξηζκνχο ζπλνιηθά 20.000 επξψ. 10.000 γηα 

αλάζεζε ζε θηελίαηξν κε δηαγσληζκφ θιπ. θαη αλάζεζε πξνκήζεηαο 

θηεληαηξηθνχ πιηθνχ. Ξεξηζζφηεξα φκσο κπνξεί λα καο πεη ν θ.Βαζηιάθνο ν 

νπνίνο έρεη απφ θνληά ην ζέκα θαη δηαπξέπεη ζ' απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βαζηιάθν, ζπκπιεξψζηε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ξνιχ θαιφ απηφ. Θπξία Πηεξγίνπ .. Α, ηέινο πάλησλ. Δίκαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Φηινδστθά Πσκαηεία. Νη θηελίαηξνη έρνπλε θαηαζέζεη 

πξνζθνξέο γηα ην πφηε ζα μεθηλήζνπλ νη ζηεηξψζεηο. Νρη γηα ην πφηε, γηα λα 

θάλνπκε ζχκβαζε καδί ηνπο. Δρεη θηηαρηεί ην θινπβί κεηαθνξάο ησλ δψσλ. 

Ξαξφια απηά έρνπκε θάλεη δηάθνξεο δξάζεηο θαη κε ην Φηινδστθφ Πσκαηείν 
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ηνπ Υξσπνχ, κε ηελ θα Καίξε, θαη κε ηνπ Θαιάκνπ. Απηήλ ηε ζηηγκή 

πεξηκέλνπκε λα θαηνρπξψζνπκε κε ηνλ θ.Σξήζηνπ ην πνηνο ζα αλαιάβεη, πνηνο 

ζα θάλεη .. κε πνηνλ ζα θάλνπκε ηε ζχκβαζε, ηνλ θηελίαηξν, γηα λα μεθηλήζνπλ 

νη ζηεηξψζεηο πνπ είλαη άκεζν πξφβιεκα. Ρν πξφβιεκα είλαη βέβαηα ζηελ 

Ξεξηθέξεηα, πνπ άιια ζέινπλ λα ηα εγθξίλνπλ, άιια δε ζέινπλ λα ηα 

εγθξίλνπλ. Ξάλησο είκαζηε ζε θαιφ δξφκν. Λνκίδσ φηη θαλέλαο άιινο Γήκνο 

δελ είλαη ζε θαιχηεξν, ηνπιάρηζηνλ ηεο Αηηηθήο. Απηφ. Δπραξηζηψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ξφζεο ζηεηξψζεηο έρνπλε θάλεη νη πεξηζζφηεξνη Γήκνη; Ξφζεο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βαζηιάθν. Δλεκεξψλσ ηνπο ζπλαδέιθνπο φηη 

ζηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν θ.Κπφξζεο Βαζίιεηνο. Θχξηε Ονχζζε, βιέπσ κνπ 

δεηάηε επίκνλα ην ιφγν πάιη. Μέξεηε φηη ζηε δηαδηθαζία ησλ αλαθνηλψζεσλ δελ 

επηηξέπεηαη δηάινγνο. Νζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ δηαγξαθψλ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν μέξσ. Ν θ.Γήκαξρνο κνπ είπε ζα κνπ δψζεη ην ιφγν γηα λα 

απαληήζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Νζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ δηαγξαθψλ ζχληνκα 

ζα έρνπκε θαη Ππκβνχιην πνπ ζα αθνξά ηα ηέιε χδξεπζεο αιιά θαη ζηηο 

επφκελεο αλαθνηλψζεηο κπνξείηε λα ην θάλεηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ ην αλαθέξσ. Θέισ ην πξψην ζέκα φζνλ αθνξά ην ηνπηθφ 

δεκνςήθηζκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ην ηνπηθφ δεκνςήθηζκα εμαληιήζεθε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κφλν κηα, κφλν κηα .. Δλα ιεπηφ θ.Ξξφεδξε. Ρφζν ζνβαξφ είλαη ην 

ζέκα; Δλα ιεπηφ είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν θ.Ξάληνο Δπάγγεινο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δλα ιεπηφ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα ιεπηάθη. Δληάμεη θ.Ονχζζε. Νξίζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, εζείο πηζηεχεηε φ,ηη γίλεηαη ζην Ππθάκηλν θαη 

γεληθά ζηελ πεξηνρή φηη θηαίεη ν Ονχζζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ εηπψζεθε θάηη ηέηνην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, μέξεηε φηη ζην ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν Ρνπηθφ Ππκβνχιην .. Γελ ηελ πήξα εγψ ηελ απφθαζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είπα ηέηνην πξάγκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: ΑΦεζε κε λα ηειεηψζσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα είπα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα. Γελ είπα ζε φιε ηελ πεξηνρή. 

Πην Ππθάκηλν κηιάσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη, ζην Ππθάκηλν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν μέξεηε φηη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ 

πάξζεθε ε απφθαζε λα γίλεη ην δεκνςήθηζκα; Μέξεηε φηη ζην Ρνπηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Ππθακίλνπ κεηέρεη θαη έλαο Πχκβνπινο δηθφο ζαο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Μέξεηε φηη ήηαλε νκφθσλε ε απφθαζε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν μέξσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Μέξεηε φηη θαη απηφο παξαλφκεζε δειαδή; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Μέξεηε .. Αξα, δε .. Ρν δεκνςήθηζκα δελ ην έθαλε ν Ονχζζεο, πνπ 

κε θαηεγνξήζαηε πξνεγνπκέλσο. Ρν δεκνςήθηζκα ην έθαλε ε Ρνπηθή 

Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ ζε φινπο ηνπο δεκφηεο ηνπ Ππθακίλνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη θαλεη ληάνπ ληάνπ ζηα θεξακίδηα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Αζην ξε Γήκαξρε. Πε παξαθαιψ πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ ηψξα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη, ζε παξαθαιψ άθεζε κε λα κηιήζσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Αθεζε κε λα κηιήζσ. Γηθηαηνξία έρνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε, νινθιεξψζηε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Μέξαηε φηη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καδί δε βγάιαηε απνηειέζκαηα;  

ΟΝΠΠΖΠ: .. ζηηο 23 ηνπ κελφο, ζηηο 23 Νθησβξίνπ ήηαλ ην δεκνςήθηζκα; 

Γηαηί δελ πήξαηε πην γξήγνξα ηελ απφθαζε ηεο αθπξψζεσο; Αλ ζέιαηε λα ην 

αθπξψζεηε. Ρελ Ξαξαζθεπή έγηλε νιφθιεξε ηζηνξία γηα ην αλ ζα αθπξψζεηε 

ηελ απφθαζε ή φρη. Γελ κε ελδηαθέξεη εκέλα αλ είλαη παξάλνκε ε απφθαζε ή 

φρη. Απηφ είλαη ζέκα δηθφ ζαο. Νχηε εγψ κεηέρσ, εγψ πήγα θαη ςήθηζα. Δίρα ην 

δηθαίσκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δάλ εζείο κνπ ιέγαηε φηη ήηαλ παξάλνκν δε ζα πήγαηλα. Θαη ζε 

νκεξία θ.Γήκαξρε δελ θξαηάσ εγψ ην Ππθάκηλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ην ηψξα θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δηζη; Γελ ην θξαηάσ εγψ, εζείο ην θξαηάηε. Ππλερίδεηε έλα έξγν 

ηψξα θαηά ην δνθνχλ. Γηα πνην ιφγν; ∞ ην θάλεηε φιν ην έξγν ή δελ ην 
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θάλεηε. Θάλαηε νξηζκέλνπο δξφκνπο εθεί θαη εθεί θαη εθεί θαη δελ θάλεηε ηνπο 

άιινπο. Γηα πνην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φεχγεηε θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη νκεξία; 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ζπγρσξείηε θ.Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ ππήξρε .. Ιέηε φηη ζαο είπε .. Γελ ππάξρεη ηψξα 

ζέκα. Σαξαθηήξηζε κηα πνιηηηθή, φρη ην πξφζσπν ηνπ θ.Ιίηζα. Παο παξαθαιψ, 

ζαο παξαθαιψ. Δλεκέξσζε; Νξίζηε θα Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απφ ηελ ΔΔΡΑ ήξζε ζήκεξα κηα αλαθνίλσζε πνπ αθνξά 

Ξξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Ξεξηθεξεηαθψλ θαη Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ γηα ηελ 

κεηάβαζε ζηε λέα δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηεο ρσξαο. Δίλαη επηκνξθσηηθή 

ζπλάληεζε πνπ ζα γίλεη ζηηο 3 Λνεκβξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Νζνη Γεκνηηθνη 

Πχκβνπινη ελδηαθέξνληαη λα πάλε λα παξαθνινπζήζνπλε αο πεξάζνπλε απφ ην 

Γήκν λα παξνπλ ηηο αηηήζεηο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δπηκνξθσηηθή ζπλάληεζε Ξέκπηε 3 Λνεκβξίνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε. Απφ ηελ ΔΔΡΑ. Νπνηνο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ελδηαθέξεηαη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Καλαβέιε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ξέκπηε 3 Λνεκβξίνπ θαη Ξαξαζθεπή 4. Γχν κέξεο είλαη. 
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ΘΔΚΑΡΑ Δ.Ζ.Γ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρνπκε 3 ζπλνιηθά ζέκαηα πξν 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρν έλα αθνξά .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία, είλαη ην ςήθηζκα θαη .. 

δηαδηθαζία θαη κεηά ε πξν εκεξεζίαο. Λαη, είλαη ην πξψην θαη κεηά ην πξν 

εκεξεζίαο. 

 

 ΘΔΚΑ 1ο Δ.Ζ.Γ. 

 

Τήθιζμα ηηρ Ιαφκήρ Πςζπείπυζηρ Γήμος Υπυποω. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Πην ςήθηζκα ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ θ.Σαζηψηε, θαη' 

αξράο πξέπεη λα πσ φηη λνκίδσ φηη εθθξάδσ ηα ζπλαηζζήκαηα φισλ γηα ηε 

ιχπε καο, γηα ην ρακφ ηνπ δηαδεισηή. Θάηη ηέηνηεο εμειίμεηο ηξαπκαηίδνπλ φιν 

ην θίλεκα ελάληηα ζηελ ηξφηθα θαη ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί. Δθθξάδνπκε 

πηζηεχσ φινη ηνλ απνηξνπηαζκφ καο γη' απηφ πνπ ζπλέβε. Νζνλ αθνξά ην 

ςήθηζκα θ.Σαζηψηε, λνκίδσ φηη ζπκθσλνχκε θαη .. ηνπιάρηζηνλ θαη ην 

Ξξνεδξείν θαη λνκίδσ θαη ε ζπκπνιίηεπζε, φηη αθνξά ζπγθέληξσζε ηνπ ΞΑΚΔ, 

λνκίδσ φηη αδηθνχκε ηε ζπγθέληξσζε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε κηιάεη γηα ζπγθέληξσζε. Θχξηε Ξξφεδξε, δελ ην δηάβαζεο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζηαλ κηα ζπγθέληξσζε πνπ αθνξνχζε φιν ην Διιεληθν ιαφ.   Αλ 

κνπ επηηξέπεηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ ην δηαβάζαηε Ξξφεδξε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηάβαζα πνιχ θαιά θαη αξθεηέο θνξέο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηιάεη γηα ηε δνινθνληθή επίζεζε, φρη γηα ηε ζπγθέληξσζε. Γη' 

απηφ κηιάεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξέξα απ' απηφ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γη' απηφ κηιάεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. φζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ΞΑΚΔ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηιάεη γηα ηε δνινθνληθή .. θαη λαη, ε ζπγθέληξσζε έγηλε ζην 

ΞΑΚΔ. Δθεί έγηλε ε επίζεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρε δηνξγάλσζε ην ΞΑΚΔ ρσξίο θακία .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγηλε ε επίζεζε εθεί. Ξξφεδξε ζα αιιάμνπκε ηα γεγνλφηα ηψξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ είλαη θαη θάλεηε φ,ηη ζέιεηε. Απηφ είλαη ην ςήθηζκα. Θάληε 

φ,ηη ζέιεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζα ζαο παξαθαινχζα, ιέηε θαη θάηη άιιν πην θάησ πνπ 

ρξίδεη δηεπθξίληζε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν ςήθηζκα είλαη απηφ θαη θάληε φ,ηη ζέιεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε θ.Σαζηψηε. Κπνξείηε λα αθνχζεηε; Ιέηε εδψ πεξα φηη 

νκάδεο θνπθνπινθφξσλ πνπ κε ξφπαια, κάξκαξα, ζθπξηά, θινκπ θαη ρεκηθά 

ηεο Αζηπλνκίαο. Δδψ ρξεηάδεηαη δηεπθξίληζε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη, είλαη αιήζεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Σαζηψηε, κηζφ ιεπηφ. Παο παξαθαιψ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν Πάββαην ην ΟΗΕΝΠΞΑΠΡΖΠ είρε νιφθιεξν θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

θαη ληνθνπκεληα γη' απηά ηα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζα πεξηκέλεηε λα αθνχζεηε; Δδψ λνκίδσ φηη 

ρξεηάδεηαη δηεπθξηληζε. Ρη ελλνείηε δειαδή; Νηη νη θνπθνπινθφξνη 

εθνδηάζηεθαλ ρεκηθά απφ ηελ Αζηπλνκία; Ξείηε ην απηφ εδψ πεξα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν μέξεηε; Απνδεηθλχεηαη απηφ; Δγψ λνκίδσ φηη δελ ην μεξνπκε 

απηφ ην πξάγκα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ζηαλ θφζκνο απφ εδψ πεξα εθεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάηε γηα δνινθνλία ελφο αγσληζηή. Ξάιη δε λνκίδσ φηη 

κπνξνχκε λα πνχκε ηε ιέμε δνινθνλία.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη. Γελ ήηαλ δνινθνλία απηφ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο είλαη .. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα απαιχλνπκε απηνπο ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο, πξνθεηκέλνπ αλ ζέιεηε λα πεξάζεη ην ςήθηζκα νκφθσλα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. είλαη έηζη θαη φπνηνο ζέιεη ην ςεθίδεη. Αιιάδνπκε ηα γεγνλφηα; 

Θαηεβάδεη ε παξάηαμε καο ςήθηζκα θαη φπνηνο ζέιεη ην ςεθηδεη, φπνηνο ζειεη 

ην ςεθίδεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηάβαζε ν θ.Σαζηψηεο. Αο ην θέξεη ζην επφκελν Ππκβνχιην ν 

θ.Σαζηψηεο. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ δελ κπνξψ λα αξρίζσ πάιη λα μαλαδηαβάζσ ην θείκελν ην 

νπνίν δηαβάζαηε. Ινηπφλ, ζαο παξαθαιψ, νη ζπλάδειθνη πνπ ζπκθσλνχλ κε ην 

ςεθίζκα δηα αλαηάζεσο ησλ ρεηξψλ λα .. λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο εθφζνλ 

ζπκθσλνχλ. Ρν Ππκβνχιην δελ εγθξίλεη ην ςήθηζκα. 

(αξ. απνθ. 227/2011) 
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ΘΔΚΑ 2ο Δ.Ζ.Γ. 

 

Δγκπιζη δαπάνηρ για ηην ημεπίδα με θέμα: "Ζ ϊπα ηυν πολιηϊν για 

ηην ανάδειξη ηος Απσαίος Θεάηπος ηος Αμθιαπάειος". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα πνπ είλαη πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο αθνξά ηελ 

Δγθξηζε επηρνξήγεζεο ηεο εκεξίδαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί Θπξηαθή, 13 

Λνεκβξίνπ 2011, κε ζέκα: Ζ ψξα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αξραίνπ 

Θεάηξνπ ηνπ Ακθηαξάεηνπ. Θχξηε Γηακαξέιν εμεγήζηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην 

θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη' αξράο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, επραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Ζ εκεξίδα απηή 

δηνξγαλψλεηαη 13 Λνεκβξίνπ θαη νπσζδήπνηε ρξεηάδνληαη θάπνηα πξνεηνηκαζία 

θαη θάπνηα έμνδα γηα λα γίλεη. Δλεκεξψλσ ην Πψκα φηη ζα δηνξγαλσζεί ε 

εκεξίδα, αλνηρηή ζπδήηεζε, ηελ νπνία δηνξγαλψλεη ν Γήκνο Υξσπνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα, κηζφ ιεπηφ λα ζαο δηαθφςσ ιηγάθη, ζπκθσλεί ην Πψκα ζε 

φηη αθνξά ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο; πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν Πψκα 

εγθξίλεη. Ππλερίζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη. Ρελ εκεξίδα αλνηρηή ζπδήηεζε κε ζέκα: Ζ ψξα ησλ 

πνιηηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αξραίνπ Θέαηξνπ ηνπ Ακθηαξαείνπ. Γηνξγαλψλεη 

ν Γήκαξρνο Υξσπνχ, ν θ.Γηάλλεο Νηθνλνκάθνο, ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θα Σξπζάλζε .., ε πξντζηακέλε ηεο Β' Δθνξίαο 

Αξραηνηήησλ, θα Διέλε Κπάλνπ, ε ζπλνλίζηξηα ηεο Αζηηθήο Κε Θεξδνζθνπηθήο 

Δηαηξείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Φπζηθήο θαη Αξρηηεθηνληθήο Θιεξνλνκηάο 

Διιάδαο θαη Θχπξνπ, ΚΝΛΝΚΔΛΡΑ, θα Δηξήλε Γξαηζία θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ 

Πσκαηείνπ ΓΗΑΕΥΚΑ, θ.Πηαχξνο Κπέλνο. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

φπσο είπακε ηελ Θπξηαθή 13 Λνεκβξίνπ 2011 θαη ψξα 10:30 ζην Ξλεπκαηηθφ 
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Θέληξν Καξθνπνχινπ Υξσπνχ. Νκηιεηέο ζα είλαη, ν θ.Γηάλλεο Νηθνλνκάθνο, 

Γήκαξρνο, κε ζέκα: Ρν Αξραίν καο Θέαηξν αμίδεη ηελ θξνληίδα καο. Ζ θα 

Σξπζάλζε.. Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε ζέκα: Ζ πνιηηηζηηθή 

καο θιεξνλνκηά σο φρεκα αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο. Ζ θα Διέλε Κπάλνπ, πξντζηακέλε ηεο Β' Δθνξίαο Αξραηνηήησλ, κε 

ζέκα: Γλσξηκία θαη πξννπηηθέο ελφο ζπνπδαίνπ κλεκείνπ ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ 

Ακθηαξαείνπ θαη ε θα Δηξήλε Γξαηζία, ζπληνλίζηξηα ηεο Αζηηθήο Κε 

Θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ΚΝΛΝΚΔΛΡΑ,    κε ζέκα: Νη πνιίηεο ζεκαηνθφξνη 

ηεο πηνζεζίαο ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ ηνπ Ακθηαξαείνπ. Ρέινο ν θ.Πηαχξνο 

Κπέλνο, Ξξφεδξνο ηνπ Πσκαηείνπ ΓΗΑΕΥΚΑ, κε ζέκα: Νηαλ νη πνιίηεο 

δειψλνπλ παξσλ, ηφηε φια κπνξνχλ λα ζπκβνχλ. Θα αθνινπζήζεη δηάινγνο κε 

ηνπο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο θαη επίζθεςε ζην Αξραίν Θέαηξν 

ηνπ Ακθηαξαείνπ. Απηφ είλαη ην πξφγξακκα. Λνκίδσ φηη είλαη κηα πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηνλ ηφπν καο εθδήισζε θαη πξέπεη λα ηελ ππνζηεξίμνπκε. 

πνινγίδσ φηη φια ηα έμνδα, γηαηί πηζαλψο λα ρξεηαζηεί θαη έλα πνχικαλ λα 

θέξνπκε θάπνηνπο απφ ην ΓΗΑΕΥΚΑ, απφ ηελ Αζήλα εδσ, αθίζεο, 

πξνζθιήζεηο, θπιιάδηα, θάπνην θέξαζκα, ερεηηθά θιπ. γχξσ ζηηο 5.000 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη φζνλ 

αθνξά ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο θαη γεληθφηεξα; 5.000 επξψ. Ρν Ππκβνχιην 

νκφθσλα εγθξίλεη. 

 

(αξ. απνθ. 228/2011) 
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ΘΔΚΑ 3ο Δ.Ζ.Γ. 

 

ποβολή ππψηαζηρ σπημαηοδψηηζηρ ζηο πλαίζιο ηος μέηπος 226-

δπάζη 1 "Βεληίυζη ηυν ζςνθηκϊν ππψλητηρ για ηην ανηιπςπική 

πποζηαζία ηυν δαζϊν και ηυν δαζικϊν εκηάζευν πος έσοςν ςποζηεί 

καηαζηποθέρ κςπίυρ απψ ηιρ πςπκαγιέρ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο .. πξν εκεξεζίαο, 3ν ζέκα πξν 

εκεξεζίαο δηάηαμεο είλαη: πνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ηνπ 

κέηξνπ 226-Γξάζε 1, βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφιεςεο γηα ηελ αληηππξηθή 

πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, πνπ έρνπλ ππνζηεί 

θαηαζηξνθέο θπξίσο απφ ηηο ππξθαγηέο. Θχξηε Θαξίλν εμεγήζηε ζην ηη 

ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ πξψηα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. ην νπνίν ιήγεη ηέινο Νθησβξίνπ. Αξα πξέπεη λα πξνιάβνπκε 

κέζα ζηνλ Νθηψβξην. Αθνξά, θάλακε κηα κειέηε γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο γηα ηηο κνλάδεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Ν 

πξνυπνινγηζκφο απηήο ηεο κειεηεο είλαη 97.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

ΦΞΑ θαη πεξηέρεη έλαλ ςεθηαθφ αλακεηαδφηε, 3 ςεθηαθνχο ζηαζκνχο βάζεο, 

37 ςεθηαθνχο ζηαζκνχο νρεκάησλ θαη 29 θνξεηνχο πνκπνδέθηεο. Δίλαη 

ζχλνιν 79.000, είλαη ε κειέηε πιένλ ΦΞΑ. Θα θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα κήπσο 

εληαρζεί ζην πξφγξακκα απηφ ηνπ πνπξγείνπ θαη ρξεκαηνδνηεζεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζνλ αθνξά ην θαηεπείγνλ θχξηνη ζπλάδειθνη δε λνκίδσ φηη 

ππάξρεη αληίξξεζε. Δίλαη νη εκεξνκελίεο .. Βεβαίσο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Θαξίλν έρεηε ιάβεη ππ' φςε πνπ εθπέκπεη ε Ξπξνζβεζηηθή θαη 

φηη φια απηα δελ έρνπλε αληηθείκελν πιένλ γηαηί εθπέκπεη ζην ΡΔΡΟΑ; Θαη φηη 

κφλν κε ην ΡΔΡΟΑ κπνξείο λα ζπλελλνεζείο καδί ηνπο; Γειαδή, ζηελ νπζία ζα 
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θηηάμεηε θάηη ην νπνίν δελ είλαη εχρξεζην, γηαηί έρνπκε παιηά ηέηνηα νη 

Θνηλφηεηεο, αο πνχκε εκείο είρακε ηέηνην θαη εθεί πνπ δνπιεχεη, δνπιεχεη 

ηζάκπα. Γελ κπνξείο λα κηιήζεηο κε Ξπξνζβεζηηθή, δελ κπνξείο λα 

ζπλελλνεζείο. Δλψ ήδε είλαη .. Ν Απισλαο αο πνχκε έρεη ζίγνπξα, νη άλζξσπνη 

πνπ θάλνπλε ππξνπξνζηαζία ζηνλ Απιψλα έρνπλε, είλαη ήδε εθνδηαζκέλνη κε 

ΡΔΡΟΑ θαη ηα έδηλε θαη ε Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία. Θαιφ απηφ πνπ θάλεηε, 

απιψο λα πξνζέμεηε. Δίλαη κηα παξσρεκέλε ηερλνινγία ε νπνία δε ζα έρεη 

ρξήζε. Γειαδή ξσηήζηε ηνπο θαζ' χιελ αξκφδηνπο, απηνχο πνπ θάλνπλε 

ππξνπξνζηαζία, κήπσο πάηε λα πάξεηε έλα .. 97.000 επξψ, είλαη θαη πνιιά ηα 

ρξήκαηα, γηα θάηη πνπ δελ έρεη αληηθείκελν. Γελ εθπέκπεη ζηε ζσζηή 

ξαδηνζπρλφηεηα απηφ θαη πιένλ ε Ξπξνζβεζηηθή δε κηιάεη εθεί. Οσηήζηε ην 

ιίγν κήπσο κπνξείηε λα πάξεηε, γηαηί ΡΔΡΟΑ καο έδσζε ε Ξπξνζβεζηηθή κε 

παξεκβαζε. Αξα, ηη λφεκα έρεη απηφ; Κήπσο είλαη εθηφο ..  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ λα ην θνηηάμσ. Απιψο ην είδα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεη ζθνπηκφηεηα. Οσηήζηε ην ιίγν .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν έρεη ππνβάιιεη θαη ν Γήκνο Γηνλχζνπ θαη γη' απηφ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν Γήκνο Γηνλχζνπ κπνξεί λα ην έρεη ππνβάιιεη, απιψο ξσηήζηε ην.   

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα ην θνηηάμσ απηφ πνπ ιέηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Κπφξζε. Φηηάμηε ην κηθξφθσλν ζαο. 

ΚΞΝΟΠΖΠ: Παλ ππεχζπλνο εζεινληψλ ζα ήζεια λα πσ φηη απηφ ην ζχζηεκα  

είλαη παξάιιειν κε ην ζχζηεκα ΡΔΡΟΑ. Γελ είλαη αλάγθε λα .. Ρν ΡΔΡΟΑ είλαη 

έλα άιιν ζχζηεκα, ελψ απηφ κπνξνχλε λα κηιάλε αλακεηαμχ ηνπο φια ηα 

ππφινηπα θαη κέζα ζηα ππξνζβεζηηθά κεηαμχ ηνπο. Ρν ΡΔΡΟΑ ζα ππάξρεη θαη 
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πθίζηαηαη. Γε ζα κηιάκε κε ηελ Ξπξνζβεζηηθή. Ππγρξφλσο καδί κε ην ΡΔΡΟΑ 

ζα είλαη φιν απηφ ην ζχζηεκα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Κπφξζε. Θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέξα απ' απηφ, πνπ έρσ λα ηνλίζσ είλαη πξφγξακκα 

επηρνξεγνχκελν 100%.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, επαλαιακβάλσ κήπσο δελ ην έρεηο θαηαιάβεη. Γελ είπα εγσ 

ηέηνην πξάγκα. Λα ηα πεηάμσ ηα ιεθηά επεηδή είλαη εθεί. Δίλαη δηθά ζαο 

ζπκπεξάζκαηα απηά. Καζεκέλνο θαίλεηαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο αθήζνπκε απηά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ζε παξαθαιψ ηψξα κε δηαθφπηεηο. Ιέσ, βξήθακε έλα 

πξφγξακκα λα πάξνπκε 90.000 απφ ην ΔΠΞΑ γηα λα νξγαλψζνπκε ηελ ηάζε 

απηή πνπ έρεη ζηνλ ηεξάζηην Γήκν, πιένλ έρεη αιιάμεη απφ Καιαθάζα, ιέγεηαη 

Γήκνο Υξσπνχ θαη είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ιίηζα. Θα έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πνιχ κεγάιν. Φηάλεη απφ ηε κάρε .. Απφ ηε Καξαζψλα, 

απφ ηε ιίκλε Καξαζψλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζα κπνξέζεηε λα ηνπνζεηεζείηε ζην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέρξη ηνλ Απιψλα. Απηφ ην έλα ΡΔΡΟΑ πνπ ππήξρε πξηλ ζε έλα 

Γήκν, εκείο ζέινπκε λα ην θάλνπκε λα επηθνηλσλνχκε παξάιιεια φια ηα 

ππξνζβεζηηθά. Ξαξεπηκπηφλησο φηη ν Γήκνο Υξσπνχ ζηελ ππξφζβεζε θεηνο 

πήξε άξηζηα κε ηφλν. Απηνί πνπ νδεγνχζαλε ηα απηνθίλεηα, Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη ή Ξξφεδξνη ή ππάιιεινη, εβξέζεθαλ πάξα πνιιέο θνξέο πξν ηεο 

Ξπξνζβεζηηθήο ζηε θσηηά. Ξήξακε 17 θσηηέο; Θαη θαηαθέξακε θαη ηηο 
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ζβήζακε. Απν κηθξφηεξεο έθηαζεο ή κεγαιχηεξεο. Ππγραξεηήξηα ζε φινπο 

απηνχο πνπ δηαθίλεζαλ ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη ήηαλ stand by. Πε φια 

απηά ηα παηδηά ζην κεγάιν Γήκν καο, ηνλ ηφζν επηθίλδπλν ζε θσηηέο, πνπ αλ 

έρνπκε απηνχο δελ έρνπκε αλάγθε θακία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο λα 

ηνπνζεηεζεί; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κηα ηνπνζέηεζε, κηα ηνπνζέηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ζα έιεγα λα εμεηάζεη ν θ.Θαξίλνο απηή ηελ πξφηαζε, λα 

δνχκε πσο κπνξνχκε λα δνχκε θάπνην λέν ζχζηεκα ην νπνίν λα κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηελ Ξπξνζβεζηηθή. Αο δνπκε θαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε. Γελ 

είπακε λα κε γίλεη, λα γίλεη, αιιά αο ην δνχκε κήπσο κπνξνχκε λα βξνχκε κε 

απηφ ην ζχζηεκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ην μέξνπκε, απιά παξαίλεζε θάλσ ζηνλ θ.Θαξηλν λα ην 

θνηηάμεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνπ ηειεηψλεη. Ξξέπεη λα ππνβάιινπκε πξφηαζε ηψξα κέρξη 

αχξην. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ κπνξνπκε αχξην ην πξσί λα ην μέξνπκε αλ ππάξρεη θάηη 

άιιν ή φρη. Αο ην δνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Θαιχβα.  

ΘΑΙΒΑΠ: Λαη, ζ' απηήλ ηε θάζε πξαγκαηηθά ηα ιεθηά πξέπεη λα ηα 

πάξνπκε. Δηζη; Αιιά λα πάξνπκε θαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν πξαγκαηηθά πξέπεη 

λα ζπλδέεηαη κε ηελ Ξπξνζβεζηηθή. Πηνλ Απιψλα είρακε απηφ ην ζχζηεκα πνπ 

κηιάγακε κεηαμχ καο. Γελ έθαλε ηίπνηα. Ξήξακε ηα ΡΔΡΟΑ κεηά κε ιεθηά, 
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θάπνηα καο έδσζε ε Ξπξνζβεζηηθή, θάπνηα δψζακε εκείο ζαλ .. Ππλαηηεξηζκφο. 

Απηά ιεηηνπξγνχλε ακέζσο θαη ε γξεγνξάδα ζην ζέκα ππξφζβεζεο είλαη ην 

παλ. Ξξέπεη δειαδε αλ κπνξνχκε απηφ ην πνζφ βεβαίσο θαη λα ην πάξνπκε, 

αιιά λα πάξνπκε ζχζηεκα άκεζεο ζχλδεζεο κε ηελ Ξπξνζβεζηηθή. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη θ.Βειηαληψηε; Νξίζηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ είλαη αθξηβψο ζην ζέκα αιιά επεηδή ηνπνζεηήζεθε ν 

Γήκαξρνο. Γήκαξρε, πνιχ θαιφ είλαη λα έρνπκε φινη καο έπαξζε αιιά ζα 

πξέπεη ζηα ζέκαηα θσηηάο θαη ζενκεληψλ, θαθνθαξηψλ, λα είκαζηε 

θνπκπσκέλνη ιίγν. Παο εχρνκαη φζα ρξφληα είζαζηε Γήκαξρνο πξαγκαηηθά λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ε Ξπξνζβεζηηθή θαη νη εζεινληέο. Παο ην εχρνκαη. 

Αιιά θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο πνπ θαηαζηξάθεθαλ νιφθιεξεο πεξηνρέο 

δελ ήηαλε γηαηί νη εζεινληέο ηφηε δε δνπιέςαλε, ε Ξπξεζβεζηηθή δε δνχιεςε, 

ππάξρεη ν φξνο ζενκελία, ππάξρεη ν φξνο ζενκελία θαη απηφ λα ην ζεβφκαζηε 

φινη καο θαη λα κε ιέκε κεγάιεο θνπβέληεο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ππάξρεη 

θάπνηα αληίξξεζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, λα βιέπεηε κηζνγεκάην ην πνηήξη θαη λα 

δίλεηε κπξάβν ζ' απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ κε νπνηαδήπνηε δπλαηή θσλή. Απην 

βνεζάεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπ Γήκνπ θαη πξνσζεί ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

θξάηεκα απηήο ηεο επηηπρίαο πνπ έρνπκε κέρξη ηψξα.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ δελ κίιεζα .. εζεινληψλ. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ θαηαιάβαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ησξα νπζηαζηηθή θνπβέληα απηή. Ρν Πψκα νκφθσλα 

εγθξίλεη; Ρν Πψκα.. Θχξηε Γηαζεκάθε, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ςεθίζνπκε λαη, αιιά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θ.Θαξίλνο 

αχξην ζα δεη ην ζέκα απηφ εάλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη. Δηζη; Δάλ δελ 

κπνξεί λα γίλεη, λαη, δελ ιέκε, λα ην πάξνπκε ην ζχζηεκα, αιιά αλ δελ κπνξεί 

λα γίλεη. Αιιά λα ην θνηηάμνπκε αχξην.  

ΞΔΞΞΑΠ: Γηαηί δελ θνηηάκε λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα ν θ.Γηαζεκάθεο .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Γηαηί .. Ππγλψκε, γηαηί δελ θνηηάκε λα δνχκε απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΔΠΞΑ γηα πξαγκαηηθή ππξνπξνζηαζία πνπ γίλεηαη γηα λα ζβήζνπλ νη 

ππξθαγηέο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, δεηήζηε ην ιφγν ηνπιάρηζηνλ.  

ΞΔΞΞΑΠ: Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Ππλερηζηε πάλησο, ζπλερίζηε. 

ΞΔΞΞΑΠ: πάξρνπλε πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ θαη ην γλσξίδεηε φινη, πνπ είλαη 

γηα πξαγκαηηθή ππξνπξνζηαζία ζηηο πεξηνρέο θαη γίλεηαη πξαγκαηηθή κειέηε. 

Δίλαη εηδηθά ζπζηήκαηα πνπ κπαίλνπλε κέζα ζηα δάζε θαη ζε πεξίπησζε 

θσηηάο αλνίγεη απηφκαηα ην λεξφ θαη ζβήλεη ηελ ππξθαγηά, βνεζάεη. Γηαηί δελ 

κπαίλνπκε ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαη ζε ηέηνηα ινγηθή;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλεξρφκαζηε επί ηεο ςεθνθνξίαο. Ρν Πψκα θαηά πιεηνςεθία 

εγθξίλεη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Λα μέξνπκε φκσο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο ιέεη ππφ πξνυπνζέζεηο. Δθφζνλ εμεηαζηεί.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ηφηε έγηλε παξαλφεζε απφ κέξνπο κνπ. Θέιεηε  

λα.. ; 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Απηφ ήζεια. Λα δσ πνηνη είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα, νκφθσλα. Γελ ππάξρεη αληίξξεζε απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. 

(αξ. απνθ. 229/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 4ο 

 

Δγκπιζη ηηρ μελέηηρ με ηίηλο "Ροπογπαθικέρ μελέηερ ενημεπυζηρ 

ςποβάθπος ηος Νικιζμοω Καπκψποςλος Υπυποω". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κε ηελ ππ' αξηζκ. 123/2011 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ αλαηέζεθε ε ζχληαμε ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο ζηνλ ηδηψηε κειεηεηή 

Σαξάιακπν Θαξηζαγθνχιε. Θαηφπηλ ππνγξάθηεθε ζηηο 14.9. ε ζχκβαζε 

αλαζεζεο ηεο κειεηεο έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 9.500 επξψ πιένλ ΦΞΑ θαη 

ζήκεξα θαινχκαζηε λα εγθξίλνπκε ηε κειέηε απηή ηεο ηνπνγξαθηθήο 

ελεκεξσζεο ηνπ ππνβάζξνπ ζηνλ Νηθηζκφ Καξθνπνχινπ, πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίρηεθε γηα λα γίλεη ε κειέηε, πνπ είλαη ην 2ν ζέκα, ε κειέηε ε πδξαπιηθή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν Πψκα 

νκφθσλα εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 230/2011) 
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ΘΔΚΑ 5ο 

 

Δγκπιζη ηηρ μελέηηρ με ηίηλο "Κελέηη Αποσέηεςζηρ Νμβπίυν 

Νικιζμοω Καπκοποωλος Υπυποω". 

 

 ΘΔΚΑ 6ο 

 

Δγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για σπημαηοδψηηζη ζηο ΞΔΞ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ηος έπγος "Γίκηςο Αποσέηεςζηρ Νμβπίυν Νικιζμοω Καπκοποωλος 

Υπυποω". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν θαη 3ν ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη αθνξνχλ ην ίδην έξγν. 

Δίλαη παξεκθεξή. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πάλσ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηνπ 

Καξθνπνπινπ κε θάπνηνπο θάζεηνπο αγσγνχο. Δρεη 3 θαηεγνξίεο αγσγψλ, 

Φ1000 είλαη ν θεληξηθφο, Φ1800 θαη Φ 600. Ξεξίπνπ φινη νη αγσγνί είλαη 1 ρικ. 

θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο, δειαδή ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο καδί κε ην 

ΦΞΑ είλαη 1.400.000.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζειεηε λα ξσηήζεηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν ηειηθφο απνδέθηεο πνπ είλαη; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλν) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δθεί πνπ θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα πξνθαλψο ην ξέκα ππάξρεη 

ππνδνκή ηέηνηα λα κε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζην νδηθφ δίθηπν ηεο 

παξαιηαθήο;  
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ δελ ην μέξσ. Αθνχ είλαη ζε .. ζην ξέκα είλαη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ξέκα ηνπ Καξθνπνχινπ ζηελ εθβνιή ηνπ έρεη θάπνηα 

πξφβιεκα εθεί πέξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Θαξίλν εγψ ξψηεζα θαηη ζπγθεθξηκέλν εζάο. Δθεί πνπ 

θαηαιήγεη, επεηδή πεξλάκε ζηελ παξαιηαθή θαη βιέπνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα 

θαη ιέκε, θαιά, απηφ δελ ην είδα θαλέλαο λα ην θηηάμεη ζσζηά; Ιέκε, αλ ηψξα 

κ' απηφ ην έξγν ξίμνπκε πεξηζζφηεξα λεξά ζε απηφ ην ζεκείν, λα είλαη 

πξνζπειάζηκε ε παξαιηαθή. Ρφζν απιά. Ιέσ έλα απιφ πξάγκα.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δπεηδή .. Κηα ζηηγκή. Δπεηδή ηα λέξα είλαη κέζα ζηελ ίδηα ιεθάλε, 

ην ξέκα ηα παίξλεη πάληα. Δηζη είλαη. Δίλαη .. Ν απνδέθηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ιεθάλεο είλαη απηφο. Ρψξα εάλ αιιάμεη, αλ αιιαμνπλε νη ρξφλνη ζηέξεζεο θιπ. 

απηφ είλαη άιιν ζέκα. Δίλαη άιιν πξάγκα, είλαη αλεμάξηεην φκσο. Δάλ είλαη 

αλαγθαίν λα πξνρσξήζνπκε θάηη εθεί .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπεηδή θάλνπκε έλα έξγν πνιχ ζνβαξφ, πνπ πξέπεη λα γίλεη 100%, 

ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ φκσο ζα έρεη κηα παξελέξγεηα ζίγνπξα ζηνλ 

παξαιηαθφ δξφκν ηνπ Θαιάκνπ Υξσπνχ. Θαη ιέκε, αθνχ μέξνπκε φηη ζα 

δεκηνπξγήζεη ζην ήδε ππάξρνλ πξφβιεκα κεγαιχηεξν, γηαηί λα κελ ην 

πξνβιέςνπκε κέζα ζην έξγν ηελ απνθαηάζηαζε θαη λα γίλεη θάηη ζσζηφ; Λα 

κελ πεξλάκε κέζα ζε ιίκλεο ν θφζκνο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζηε κειέηε. 

Αθνχ ηψξα ζην ζηάδην ηεο κειέηεο δελ είκαζηε; Γελ είκαζηε ζην ζηάδην ηεο 

κειεηεο;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γίλεηαη ηψξα αληηπιεκκπξηθφ ζηνλ Αγ.Φαλνχξην, πνπ θαηεβαίλεη 

θάησ ζην ξέκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα εγψ κηιάσ γηα ην ηειηθφ ζηάδην θ.Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη λνκίδσ φηη εθβάιινπλε ζην ίδην κέξνο, ην πξφβιεκα πνπ 

έρνπκε ζηελ παξαιηαθή. Νπφηε ζα δηνξζσζεί .. Ξξψηα ζα δηνξζσζεί ν 

απνδέθηεο φπσο ιέηε θαη κεηά ζα γίλεη ην έξγν ην άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Πηνλ Αγ.Φαλνχξην, ζην ίδην ξέκα θαηαιήγεη ηειηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ζέισ λα θάλσ ηελ εμήο εξψηεζε. Ρν έξγν απην ηεο 

δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο, απηφ πνπ θαηεβαίλεη απφ ηνλ Αγ.Φαλνχξην θαη θάησ, 

ήηαλε έξγν ηεο Ξεξηθέξεηαο. Απηφ δειαδή φιν ην ζχζηεκα ζα πεγαίλεη ζην 

ξέκα ηνπ Αγ.Φαλνπξίνπ ή ζα θαηεβαίλεη ζην γεθπξάθη; Γηαηί έρνπλε 

δηαθνξεηηθφ, δηαθνξεηηθή ξνή θαη ε εξψηεζε κνπ Βαγγέιε είλαη ε εμήο, αλ 

απηφ ην έξγν ζα ζπλδπαζηεί κε ην έξγν ηεο Ξεξηθέξεηαο. Θα πξνεγεζεί 

δειαδή ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ζα γίλεη ην άιιν ή ζα γίλεη πξηλ;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, λα ζαο πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Ζιηάζθν λα βάιεη ην εξψηεκα ηνπ θαη ν 

θ.Βειηαληψηεο γηα λα θιείζνπκε λα πάκε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζζεια λα ξσηήζσ θ.Ξξφεδξε .. αλ ην πξνεγνχκελν ζέκα 

πνπ ςεθίζακε "Ρνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ελεκεξσζεο ππνβάζξνπ ηνπ Νηθηζκνχ 

Καξθφπνπινπ Υξσπνχ", είλαη αθξηβψο γηα λα .. βάζεη απηνχ ηνπ ηνπνγξαθηθνχ 

λα ζπληαρζεί θαη ε πδξαπιηθή κειέηε, κεηά πνπ ζα ρξεηαζηεί .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, λαη, είλαη ην ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν έγηλε ε πδξαπιηθή 

κειέηε κεηά.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: ςνκεηξηθά. Ρν πξψην θνκκάηη ήηαλ πςνκεηξηθά θαη ην δεχηεξν 

.. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, απηή ε κειέηε αθνξά ηνλ θεληξηθφ δξφκν ηνπ 

Καξθνπνχινπ. Νια ηα λεξά δειαδή πνπ θεχγνπλε απφ ηνπο δξφκνπο θαη 

θαηαιήγνπλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν θαη πιένλ θαηαιήγνπλε ζην ξέκα πνπ είλαη ε 

ζπκβνιή ηεο εηζφδνπ, ζην ρσξίν. Δθεί πνπ έρεη γίλεη ν θφκβνο ν πξψηνο, πνπ 

μεθηλάεη ε πεξηθεξεηαθή νδφο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηε ζέζε Ξεγάδη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δθεί, εθεί ινηπνλ είλαη ν θπζηθφο απνδέθηεο νχησο ή άιισο 

απηψλ ησλ νκβξίσλ. Ν θπζηθφο απνδέθηεο δειαδή ν νπνίνο πεξλάεη, καδεχεη 

φια ηα λεξά απφ ηνπο θάζεηνπο δξφκνπο θαη ηα θεξλεη ζηνλ .. ζηνπο 

παξάιιεινπο κάιινλ θαη ηα θεξλεη ζηνλ θάησ ην δξφκν θαη θηάλεη ζηνλ 

θφκβν, είλαη ν θπζηθφο απνδέθηεο απηφ ην ξέκα. Απηφ ην ξέκα θαηαιήγεη ζηελ 

παξαιία, ζην ξέκα Θνπληνχληηζα, Θαληνχληηζα, πσο ιέγεηαη.    

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θνπληνπλίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αλ .. Κηζφ ιεπηάθη. Απην ην έξγν απηήλ ηε ζηηγκή θάλεη αγσγνχο 

νκβξίσλ κέζα ζην ρσξηφ γηα λα καδέςεη ηα λεξά λα κελ είλαη ζηνπο δξφκνπο 

απηά ηα λεξά, γηαηί πάξα πνιιέο θνξέο ηα λεξά απηά πιεκκπξίδνπλε, 

καδεχνπλε, δεκηνπξγνχλε πξνβιήκαηα ζηηο ζηξνθέο θαη δεκηνπξγνχλ 

πξφβιεκα ζην ρσξηφ. Απφ εθεί θαη πέξα ηψξα γηα λα κηιάκε γηα δηεπζέηεζε ηνπ 

ξέκαηνο γηα λα θάλνπκε έξγν απφ ηελ είζνδν ηνπ Καξθνπνχινπ κέρξη ηελ 

παξαιία κηιάκε γηα εθαηνκκχξηα επξψ. Γειαδή θαληαζηείηε φηη ην έξγν αο 

πνπκε ηεο Γελλεκαηά ην νπνίν είλαη πεξίπνπ ζηα 900, 1.200 κ., δε ζπκάκαη, 

είλαη 2.500.000. Δκείο απηήλ ηε ζηηγκή θάλνπκε έλαλ αγσγφ νκβξίσλ κε 

κηθξνχο αγσγνχο γηα λα κπνξέζνπκε λα καδέςνπκε ηα λεξά ηνπ ρσξηνχ θαη λα 

ηα ζηείινπκε εθεί πνπ θαηεπζχλνληαη νχησο ή άιισο, ζην ξέκα ηνπ 

Καξθνπνχινπ. Δθεί θαηεπζχλνληαη. Πηε ζάιαζζα μεθηλψληαο απφ ην 
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Καξθφπνπιν, θαληαζηείηε έλα έξγν μεθηλψληαο απφ ηνλ θφκβν ηνπ 

Καξθνπνχινπ κέρξη λα θηάζεη θάησ ζην ξέκα ζην παιηφ πεξίπηεξν πνπ ζθάεη 

απηφ ην ξέκα, γηαηί ζθάεη ζε δχν ζεκεία απηφ ην ξέκα, ζθάεη κεηά ην 

ΑΙΘΥΛΗΠ θαη ζθάεη θαη ζην πεξίπηεξν ην παιηφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη ζηηο δχν .. Δλ πάζε πεξηπηψζεη θαη ζηηο δχν .. Ππγλψκε, ζην 

πεξίπηεξν ην παιηφ, λαη, έρεηο δίθην Θψζηα, ζην πεξίπηεξν ην παιηφ. Λαη, ζην 

πεξίπηεξν ην παιηφ. Φαληαζηείηε ινηπφλ είλαη έλαο αγσγφο, έλα έξγν 

αληηπιεκκπξηθφ ην νπνίν ζέιεη δεθάδεο εθαηνκκχξηα ίζσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, θακία ζρέζε κε ηεο Ξεξηθέξεηαο ην έξγν. Ζ Ξεξηθέξεηα θάλεη 

έξγν .. Δληάμεη, ν Γήκαξρνο κπεξδεχηεθε, δελ έρεη ζεκαζία. Ρν έξγν ηεο 

Ξεξηθέξεηαο είλαη ζηνλ Αγ.Φαλνχξην θαη θαιχπηεη ην θνκκάηη ηνπ 

Αγ.Φαλνπξίνπ εθεί πνπ είλαη κπαδσκέλν, πνπ είλαη κπαδσκέλν ηψξα θαη είλαη 

θηηζκέλεο δχν πνιπθαηνηθίεο. Ν Αγ.Φαλνχξηνο είλαη εδψ πάλσ, ζηα Λέα 

Ξαιάηηα, πάλσ απφ ηα Ξαιάηηα.  

ΙΑΚΞΟΝ: Ππγλψκε, ζην πεξίπηεξν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΙΑΚΞΟΝ: Ππγλψκε Ξξφεδξε, κπνξψ λα πσ θάηη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιάκπξνπ. 

ΙΑΚΞΟΝ: Πην πεξίπηεξν ην παιηφ, εθεί δε βγαίλεη πάλσ απφ ηνλ .. γηα λα 

πάεη ζηε ζάιαζζα, έρεη ζράξεο θαη πεξλάεη ππφγεηα θαη βγαίλεη ζηε ζάιαζζα. 

Δθεί έρνπλε, εθεί ζα έρνπλε .. ηα λεξά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθεί πνπ δεκηνπξγείηαη .. θάπνην πξφβιεκα ην ρεηκψλα είλαη ζην 

ξέκα ζην ΑΙΘΥΛΗΠ κεηά.  
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ΙΑΚΞΟΝ: Δθεί δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην ΑΙΘΝΛΗΠ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε θάηη λα πξνζζέζεηε θ.Βειηαληψηε; Νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη. Ηζσο λα κελ έγηλε θαηαλνεηή ε πξφηαζε ηνπ θ.Ιίηζα. Ν 

θ.Ιίηζαο είπε θ.Αληηδήκαξρε λα εμεηαζηεί εάλ ν απνδέθηεο εθεί ζην παιηφ 

πεξίπηεξν πνπ ιέηε, πνπ δηαζρίδεη ηνλ παξαιηαθφ δξφκν, είλαη επαξθήο. ∞ 

δηαθνξεηηθά ζηελ ίδηα κειέηε λα ζρεδηαζηεί έλα .. πνπ λα εληζρχζεη απηή ηε 

δηάβαζε. Απηφ εγψ θαηάιαβα φηη είπε ν θ.Ιίηζαο θαη απηφ είπε. Δηζη; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ θαηάιαβα ηελ απνξία ηνπ Θψζηα. Γελ .. απηφ. Ιέσ φκσο, φηη 

.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. λα πξνβιεθζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, σξαία, αθήζηε θ.Βειηαληψηε, εληάμεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίπα φηη ν θπζηθφο απνδέθηεο ησλ νκβξίσλ ηνπ ρσξηνχ νχησο ή 

άιισο είλαη απηφ ην ξέκα. Νχησο ή άιισο είλαη απηφ ην ξέκα. Δκείο απιά ηη 

θάλνπκε. Βάδνπκε ηα φκβξηα, απηά ηα βάδνπκε πιένλ κέζα ζηνπο αγσγνχο. Λα 

κελ είλαη ζηνπο δξφκνπο. Απην είλαη ην έξγν απηήλ ηε ζηηγκή. Γειαδή δελ 

εληζρχεη ηελ ξνή ησλ νκβξίσλ ή απμάλεη ηνλ φγθν. Λαη, θαηάιαβα, αιιά ιέσ 

επεηδή νη πεξηζζφηεξνη .. Κίκε, πνιινί απν καο ηηο πεξηνρέο δελ ηηο μέξνπκε, ηα 

ρσξηά. Νπσο ν Θψζηαο κπνξεί .. κπνξεί θαη εγψ λα κελ μέξσ θάηη ζην 

Θαπαλδξίηη. Δηζη; Μέξνπκε φκσο φηη ζην Καξθφπνπιν δχν ξέκαηα είλαη απηά 

πνπ πξνβιεκαηίδνπλε ηελ πεξηνρή. Ρν έλα έρεη δηεπζεηεζεί, ην έρεη θάλεη ν 

Κάθεο λνκίδσ, ή ε Λνκαξρία λνκίδσ. Ζ Λνκαξρία ην έρεη θάλεη απηφ ζην παιηφ 

πεξίπηεξν. Θαη εκείο ζέινπκε λα πξνζπαζήζνπκε λα δηεπζεηήζνπκε θαη ην 

δεχηεξν ξέκα θαη ην .. κε ηνλ πξντζηάκελν πνπ είλαη πξηλ ην ΑΙΘΥΛΗΠ, κεηά 

ην ΑΙΘΥΛΗΠ, εθεί πνπ θφβεηαη ν δξφκνο πιένλ. Αιιά απηφ είλαη ην ξεκα ηνπ 

Φπιαρηνχ, αλ μέξεηε. Ρν ξέκα ην πην εδψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη 

ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνηα .. ; Α, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε; Νξίζηε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αθφκα θαη λα δερζνχκε φηη κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ην έξγν 

ζε .. Μέξεηε ηη ζεκαίλεη λα βάιεηο κέζα εδψ δηεπζέηεζε ξέκαηνο κέζα ζε 

αηγηαιφ; Κηιάκε γηα 3 ρξφληα αδεηνδνηήζεηο. Δίλαη δειαδή απηά δε ζα γίλνπλε 

πνηέ. Δλψ απηφ είλαη έλα έξγν, δειαδή αθφκα θαη λα πνχκε φηη ην 

ζπκπεξηιακβάλνπκε κέζα, ζα ην κπινθάξεη φιν. Γειαδή, ηηο άδεηεο πνπ ζέιεη 

απηφ εθεί θάησ λα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, σξαία. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αιιν έξγν ζα κπνξνχζακε λα ζπδεηήζνπκε λα γίλεη εθεί θάησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξσο δηαθσηηζηηθή ε παξέκβαζε ηνπ θ.Θαξίλνπ. Θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν Πψκα νκφθσλα εγθξίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2 θαη ην 3, βεβαίσο. 

(αξ. απνθ. 231/2011 θαη 232/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 7ο 

 

Ρποποποίηζη Ρεσνικοω Ξπογπάμμαηορ 2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε 

Θαξίλν, έρεηε ην ιφγν πάιη. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα, ζα ην δείηε θαη ζηελ αλακφξθσζε κεηά, πξφθεηηαη 

γηα εγγξαθή ηεο απνθνκηδήο κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκνχ νδψλ 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ζπλνιηθνπ πξνυπνινγηζκνχ 220.003 επξψ. Δίλαη γηα λα 

γίλεη δηαγσληζκφο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. Λα ζπληαρζεί κειέηε θαη λα γίλεη 

δηαγσληζκφο γηα απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Δίλαη γηα ηηο Αθίδλεο θαη ηα .. 

Καιαθάζα θιπ. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε.     

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηνλ Θάιακν ήδε έρεη αλαηεζεί ζε ηδηψηε. Γελ έρεη αλαηεζεί; 

Θαη ζα μαλαβάινπκε ηψξα ηη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ιίηζα, νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ ζέιακε πην μεθάζαξα γηα πνηεο πεξηνρέο πξφθεηηαη λα 

αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλα. Γεχηεξνλ, λα δνχκε ιίγν θαη ην ηίκεκα θαη πφζεο 

θφξεο ηελ εβδνκάδα ζα πεξλάλε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ ζα είλαη ζηε κειέηε κέζα λα ην δνχκε; Δληάμεη. Δγψ έρσ κηα 

επηθχιαμε ηη αθξηβψο αληηθείκελν ζα ππάξρεη. Θα έρεη θαη κπάδα θαη ζθνππίδηα 

ή ζα είλαη κφλν απνξξίκκαηα νηθηαθά; Κφλν νηθηαθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηθηαθά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο ελεκεξψζσ πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, επηπιένλ άκα ζέιεηε, 

αιιά ην γλσξίδεηε ην ζέκα. Φέηνο θιεξνλνκήζακε κηα απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ απφ ηδησηε ζηηο Αθίδλεο, ζηε Καιαθάζα θαη ζην Κήιεζη. Ιφγσ 

ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο ρσκαηεξήο απφ αξρέο Ηαλνπαξίνπ ζηνλ Θάιακν ηέινο 

πάλησλ, ζέινπκε αθφκε πεξηζζφηεξε ελίζρπζε γηα ην απφ εδψ θαη πέξα. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

60 

Δπνκέλσο .. Ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Δίπακε κε ηελ Ρερληθή 

πεξεζία λα ζπληάμνπκε κηα κειέηε καδί ζηελ παιηά απνθνκηδή πνπ γηλφηαλε 

κε ηδηψηε, λα πξνζζέζνπλ θαη θάπνηα επηπιένλ βνήζεηα ζηνλ Θάιακν αλάινγα 

κε ην πσο .. ε κειέηε ζα ην παξνπζηάζεη πφζε βνήζεηα θαη πφζα δξνκνιφγηα 

ζα ρξεηάδεηαη ν Θάιακνο κε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζακε θέηνο γηα λα είκαζηε 

έηνηκνη ηνπ ρξφλνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέξζη ήηαλε γχξσ ζηηο 190.000 επξψ Αθίδλεο, Καιαθάζα θαη 

Κήιεζη. Ρψξα πξνζζέηνπκε ζην ζχλνιν 220 .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν έρεη κεηά ζην επφκελν ζέκα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ε νπνία βέβαηα ζα γίλεη θαη δηαγσληζκφο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θχξηε .. Θχξηε Ιίηζα, νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απιψο, δελ μέξσ γηα ην λνχκεξν, ζηε Καιαθάζα ήηαλε ζπγθεθξηκέλν 

ην πνζφ θαη δελ ήηαλ ηφζν κεγάιν. Θαη ηελ ηειεπηαία θνξά ήηαλ κεγαιχηεξν 

.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, καδί. Νηαλ ιέσ 190, καδί Καιαθάζα θαη Αθίδλαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξάλησο εγψ λνκίδσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζηαλε 190. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζπκάκαη λα ζαο πσ αιιά ήηαλε πνιχ ρακειφ ην πνζφ ηεο 

Καιαθάζαο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρεο Καιαθάζαο λνκίδσ ήηαλε λνκίδσ 45- 50.000 ην ρξφλν θαη 

140 θάπνπ πεξίπνπ νη Αθίδλεο.  

ΙΗΡΠΑΠ: 140 νη Αθίδλεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, ε Καιαθάζα είλαη θαη πάλσ απφ ρξφλν, γηαηη αλ ζπκάζηε 

θάιπςε κέρξη θαη ηελ επνρή ηε δηθή ζαο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν πνζφ είλαη θαηά, κηθξή πξνζέγγηζε, ζηηο ηηκέο πνπ ζαο ιέσ. 

Αιιά φπνηε ζέιεηε κπνξείηε λα ην δείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Καο είπε ν πξντζηάκελνο ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αο κελ δηαθφπηνπκε ηνλ θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν ηίηινο ηνπ ζέκαηνο είλαη "Απνθνκηδή, κεηαθνξά 

απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκφο νδψλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ". Λνκίδσ φηη πξηλ 

ζηελ εηζήγεζε αθνχζακε φηη αθνξά νηθηαθά απνξξίκκαηα. Θάλσ ιάζνο; Αθνξά 

νηθηαθά απνξξίκκαηα;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κφλν νηθηαθά αθνξά. Απηφ είλαη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν θαζαξηζκφο ησλ νδψλ ηη ζεκαίλεη δειαδή, αθνχ είλαη 

νηθηαθά απνξξίκκαηα; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ν θσδηθφο είλαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλεμάξηεηα απφ θσδηθφ, ππνρξεψλνπκε ηνπο ηδηψηεο ή θαη εγψ 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ επεηδή γχξσ γχξσ απφ ηνπο θάδνπο γίλεηαη ν 

ρακφο, λα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ είλαη νηθηαθά απνξξηκκαηα. Θαζαξηζκφο νδψλ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη θάηη άιιν. Απηφ ζέισ λα δηεπθξηλίζνπκε. Ρη ζεκαίλεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ελλννχκε θαζαξηζκφ νδψλ θαη πιαηεηψλ γεληθφηεξα. Κηιάκε 

γηα απνθνκηδή απνξξηκκάησλ.  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία. Απηφ λα ην ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε απφ ηψξα. Λα 

μέξνπκε. ∞ αλ αθνξά θαζαξηζκνχο νδψλ, ηη νδψλ θαη ηη απνξξηκκάησλ. 

Κπαδψλ, νγθνδψλ απνξξηκκάησλ; Ρη αθνξά; Γηαηί αλ είλαη θαζαξηζκφο 

νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ είλαη ιάζνο ε δηαηχπσζε. Κηα αθφκα εξψηεζε. Θα 

γίλεη έλαο δηαγσληζκφο; Δλαο δηαγσληζκφο, κηα κειέηε. Δηζη;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, είλαη πξάγκαηα φκσο ηα νπνία πξέπεη λα ηα θαζνξίζνπκε 

ησξα. Δηζη;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αξα βγαίλεη ν θαζαξηζκφο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηαγξάθνπκε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαγξάθεηαη θαζαξηζκφο νδψλ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη γίλεηαη κεηαθνξά, απνθνκηδή θαη κεηαθνξά νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Γηαγξάθεηαη ην "θαη θαζαξηζκφο νδσλ". 

Θπξία Πηεξγίνπ είραηε δεηήζεη ην ιφγν; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Θέιεη λα ηνπνζεηεζεί ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: ζηεξα απ' φζα είδακε λα ζπκβαίλνπλ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ζηηο 

ηειενξάζεηο γεληθά κε ηηο απεξγίεο θαη εηδηθά κε ηελ ηαθηηθή απηή ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ κεγαινεξγνιάβσλ θαη επεηδή είλαη πνλεξνί νη θαηξνί, εγψ 
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ζα δηαθσλήζσ θαη ζα πξνηείλσ ν Γήκνο λα πξνζιάβεη κφληκνπο εξγάηεο, λα 

κνληκνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη, αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα, ηνπο έθηαθηνπο 

θαη ζεσξψ πνιχ πην ζεκαληηθφ λα παίξλνληαη 8κελήηεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

πνπ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ΑΠΔΞ είλαη θαη απφ ηελ πεξηνρή θαη βνεζάεη ζηελ 

αλεξγία ηελ πεξηνρή καο, παξά λα δίλνπκε ηφζα πνιιά ρξήκαηα ζε έλαλ 

εξγνιάβν. Ρν λα βνεζήζεη έλαο εξγνιάβνο κηα θαηάζηαζε ην θαινθαίξη πνπ 

ππάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα, παξαδείγκαηνο ράξε ζηνλ Θάιακν, ε, απηφ ζα 

κπνξνχζα λα ην θαηαλνήζσ θαη λα ην θαηαιάβσ, αιιά λνκίδσ φηη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή καο γηα ηελ κεγάιε αλεξγία πνπ ππάξρεη νη 

8κελήηεο ζηελ Θαζαξηφηεηα, ζηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο, λα ζπλερίζνπλ λα 

ππάξρνπλε θαη λα θαιχπηνπλε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Θάηη πνπ γηλφηαλε θαη 

ζην παξειζφλ. Ρσξα ν Γήκνο κπνξεί λα έρεη κεραλήκαηα, έλαο κεγάινο 

Γήκνο, δπλαηφο θαη είλαη πνλεξφο ν θαηξφο γηα λα κπνπλ ηδηψηεο ζηελ 

Θαζαξηφηεηα θαη ελψ ην έρσ εθαξκφζεη ζην παξειζφλ γηαηί δελ είρακε ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζιαβνπκε κφληκνπο ππαιιήινπο, ζα πξνηείλσ ζηνλ 

θ.Γήκαξρν λα θνηηάμεη λα έρεη ηνπο εξγάηεο Θαζαξηφηεηαο ζηνπο 8κελήηεο, 

πνπ κεηλσλνπλ ηελ αλεξγία ζην Γήκν Υξσπνχ, πνπ είλαη ζεκαληηθφ βνήζεκα 

γηα αξθεηεο νηθνγέλεηεο ζηα ρσξηά καο.  

 Γη' απην ινηπφλ ην ιφγν ζα θαηαςεθίζσ κηα ηέηνηα κεγάιε δαπάλε θαη 

ζα πξνηηκήζσ, ζα παξαθαιέζσ ηνλ θ.Γήκαξρν λα δεη ηε δπλαηφηεηα ηηο 

πεξεζίεο ηεο Θαζαξηφηεηαο λα ηηο θάλεη ν Γήκνο κε 8κελήηεο απφ ην Γήκν. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Ν θ.Σαζηψηεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ζπγλψκε, ζπγλψκε, λα απαληήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ηνπνζεηεζεί θαη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη.  



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

64 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπνζέηεζε, λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίκαζηε αθξηβψο, αθξηβψο .. Γελ είρακε ζην παξειζφλ 

δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε κφληκνπο θαη εκείο ηψξα κε ηελ ηξφηθα έρνπκε 

δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε κφληκνπο, πεξηζζφηεξν απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ 

είραηε εζείο ζην παξειζφλ θαη είραηε ηδηψηε ζηε Καιαθάζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κφληκνπο. Ρν έρσ γξακκέλν ηη είπαηε. Θα πάσ θαη ζηνπο 

8κελήηεο. Μέξεηε θαλέλαλ ηξφπν λα πξνζιάβσ θαλέλαλ κφληκν; Λα κε 

βνεζήζεηε; Θαη αλ δελ ην θάλσ εγψ ηελ άιιε κέξα .. Μέξεηε θαλέλαλ ηξφπν λα 

κνπ πείηε; Μέξεηε θαλελαλ ηξφπν ηνπο 8κελήηεο λα ηνπο θάλσ 12κελήηεο; 

Γειαδή ηελ εκέξα 31 Καξηίνπ, 28 Φεβξνπαξίνπ πνπ ηειεηψλεη ε ζχκβαζε 

ηνπο λα δνπιέςνπλε θαη ηελ επφκελε κέξα θαη λα πιεξσζνχλε; Μέξεηε 

θαλέλαλ ηξφπν λα κνπ πείηε; Νρη, δελ μέξεηε. Αξα, ηη θάλνπκε θ. Ιίηζα; Ρνπο 4 

κήλεο ηνπο ππφινηπνπο πνπ ζα θχγνπλε νη 8κελήηεο; Ξνπ ηνπ ρξφλνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνλ Ηνχλην ηνπο πήξακε. Γειαδή απφ ηνλ Φεβξνπάξην κέρξη ηνλ 

Ηνχλην λα βξσκίζνπκε. Θαη ζηε Καιαθάζα πξηλ πνπ είραηε ηε δπλαηφηεηα θαη 

ηελ επειημία λα πάξεηε πεξηζζφηεξνπο 8κελήηεο .. ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα κε ηελ παξειζνληνινγία, κε ηε Καιαθάζα ζα αζρνιείζηε; 

Γειαδή .. Δζείο δηνηθείηε ην Γήκν. Γελ μέξεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε, κε δηαθφπηεηε θ.Ιίηζα. Παο παξαθαιψ. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνζζέηνπκε έλα ηεξάζηην Γήκν γηα λα θαζαξίζνπκε ηελ 

πεξηνρή ηνπ πνπ ιέγεηαη Θάιακνο κε ην ίδην πνζνλ θαη ρακειφηεξα απφ ηηο δχν 

πεξηνρέο ηνπ παξειζφληνο θαη ιέλε φρη, πνπ ην θάλαλε νη ίδηνη. Δ δελ είλαη 

δπλαηφλ θ.Ιίηζα. Πνβαξεπηείηε. Ρα πξάγκαηα αιιάμαλε, πξνρσξάκε. 

Ξξνρσξάκε. Ρν θαηαιάβαηε; Γελ είλαη δπλαηφλ λα ιέκε φ,ηη ζέινπκε ζ' απηήλ 

ηελ αίζνπζα. Ξξέπεη λα είκαζηε ππεχζπλνη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη πξάγκαηα απηά ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη θ.Γήκαξρε, αο πξνρσξήζνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ηα θάλαηε πέξζη θαη θέηνο λα κελ κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε, 

λα πξνζιάβνπκε πξνζσπηθφ θεηνο. Κε ηνπο 8κελήηεο ζα ιχζνπκε ην 

πξφβιεκα; Ρν πηζαλφηεξν, ηνπ ρξφλνπ λα κελ ππάξρνπλ 8κελήηεο. Θέιεηε λα 

βξσκίζνπκε. Λα κελ θάλνπκε Πηαζκφ Κεηαθφξησζεο, ελψ πξνζπαζνχζαηε 

εζείο λα ην θάλεηε. Λα κελ θάλνπκε, λα κελ βάινπκε ηνλ ηδηψηε πνπ βάδαηε 

εζείο. Ξσο ζα ηα θάλνπκε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. Ξαξαθαιψ. Θχξηε Θαξίλν. Ν θ.Θαξίλνο ζέιεη 

λα ζπκπιεξψζεη θάηη φζνλ αθνξά ηελ εηζήγεζε γη' απηφ πνπ αλαθέξακε γηα 

ηνλ θαζαξηζκφ ησλ νδψλ. Νξίζηε θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ ην ήμεξα θαη εγψ γηαηί κίιεζα κε ηνλ θ.Ιάηζα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα ηψξα, αθήζηε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. επεηδή δελ έρεη ζπληαρζεί ε κειέηε αθφκα, ην "θαζαξηζκφο 

νδψλ" ην έρεη βάιεη γηα λα κπνξέζνπκε λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα αθνπζηεί ν θ.Θαξίλνο. Γελ αθνχγεηαη ν θ.Θαξίλνο. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: .. λα βάινπκε θαη θάπνηα εκεξνκήζζηα κε ζθνχπεο γηα θαζαξηζκφ 

απφ .. θιπ. Απηφ είλαη ν ιφγνο πνπ έρεη βάιεη ζηνλ ηίηιν ην "θαζαξηζκνί νδψλ". 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ θχξηνη ζπλάδειθνη;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νπφηε δελ είλαη ζέκα απνθνκηδήο. Δίλαη απιψο επεηδή εθηφο απφ 

ηελ απνθνκηδή ησλ νηθηαθψλ, επεηδή ζα βγάινπλε κεγάιε εξγνιαβία, ζα βάιεη 

θαη θάπνηα εκεξνκίζζηα γηα λα γίλνληαη θαη θαζαξηζκνί κε θάπνηα ζθνππα ζε 

ξείζξα θιπ., γη' απηφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γε λνκίδσ λα επαξθεί θαη λα έρεη ν Γήκνο ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη ζθνχπεο, λαη, έρνπκε δχν, δε θηάλνπλε γηα ην Γήκν καο.  Ρν 

θαηαιάβαηε; Γε θηάλνπλε. Δζείο κε κηζφ απνξξηκκαηνθφξν ηελ εκέξα, κε 

κηζφ απνξξηκκαηνθφξν .. Κηζφ ρξεηαδφηαλε. Αθνπ ρξεηαδφηαλε κηζφ ζηε 

Καιαθάζα .. Κηζφ ρξεηαδφηαλε θαη πήξαηε ηδηψηε. Γελ κπνξνχζαηε λα ιχζεηε 

ην πξφβιεκα 12 ρξφληα Ξξφεδξνο κε κηζφ απνξξηκκαηνθφξν λα πάξεηε 

άλζξσπν λα ην ιχζεη θαη εξρφζαζηε λα κνπ θάλεηε θξηηηθή; Κε κηζφ 

απνξξηκκαηνθφξν ηελ εκέξα, 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα πεξλάεη ην 

απνξξηκκαηνθφξν απφ ην ρσξηφ ζαο θαη πιεξψλαηε ηδηψηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δπεηδή είζηε αληζηφξεηνο, είζηε αληζηφξεηνο θ.Γήκαξρε, ε Καιαθάζα 

είρε ηα ζθνππίδηα ηεο ζην Ξνιπδέλδξη, δνχιεπε δειαδή κε Γήκν, κεηά 

δνχιεπε κε ην Ππθάκηλν θαη φηαλ δελ κπνξνχζαλ λα καο εμππεξεηήζνπλε ην 

δεκφζην, νη Θνηλφηεηεο, εκείο δειαδή ηα δίλακε ζηηο Θνηλφηεηεο ηα ζθνππίδηα, 

ζε ζπλεξγαηεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ζην Ππθάκηλν; Γελ θαηάιαβα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ηα ζθνππίδηα καο ηα κάδεπε πξψηα ην Ξνιπδέλδξη. Δκείο 

δειαδή δελ πήγακε ζηνπο ηδηψηεο. Νηαλ δελ κπνξνχζακε πιένλ λα 

εμαληιήζνπκε ηε ζπλεξγαζία κε φκνξεο Θνηλφηεηεο, ηφηε αλαγθαζηήθακε θαη 
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έθιεηζε θαη ε ρσκαηεξή ηνπ Υξσπνπ, αλαγθαζηήθακε θαη πήγακε ζηνλ ηδηψηε. 

Δληάμεη; Δπεηδή είζηε αληζηφξεηνο. Γελ ην γλσξίδεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ. Ρψξα ε θνπβέληα ζρεηηθά κε ηα 

απνξξίκκαηα, ηελ θαζαξηφηεηα, ηα ζθνππίδηα γεληθφηεξα, δελ αλνίγεη ηψξα. 

Γελ είλαη θαηλνχξγην ην ζέκα ην νπνίν θνπβεληηάδνπκε. Δλα ρξφλν πξηλ απφ 

ηελ Ξεξηθέξεηα έρεη αλνίμεη απηφ ην ζέκα. Ρν θαηαγγείιακε 31.12.2010, φηη 

κεζνδεχεηαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, γεληθφηεξα ην 

δήηεκα ησλ απνξξηκκάησλ έρεη πνιιά ιεθηά γηα ηνλ ηδηψηε πνπ ζα αλαιάβεη 

απηή ηε δηαρείξηζε θαη βεβαίσο εξγνιαβνο ζα είλαη αλ είλαη ηδηψηεο ν νπνίνο ζα 

γεκίζεη απηφ πνπ ιέλε, φηη ηηο ηζέπεο ηνπ κε δεζηή δνπιεηά. Θαη μέξεηε θαη 

επαλαιακβάλσ ηνλ εαπηφ κνπ, αιιά είλαη θαιφ λα αθνχγεηαη ζ' απηφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηαλ κηιάκε γηα απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη ηδηψηε, ε 

ππεξεζία ζα είλαη ηφζν θαιή φζνλ ηνλ πιεξψλνπκε θαιά. Θαη θάζε θνξά ζα 

πξέπεη λα ηνλ πιεξψλνπκε πεξηζζφηεξν γηαηί έρεη ζρέζε  κε ηελ πγεία καο. Θαη 

πάιη εκείο. Θαη μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ηδηψηεο ζεκαίλεη ζήκεξα ρξήκαηα ηα 

νπνία εθηακηεχνληαη γηα λα πιεξψλνπκε πξνζσπηθφ, ζα μαλαπιεξψλνπκε γηα 

λα έρνπκε ηδηψηε ζηε ινγηθή ηεο απηνηειήο δηαρείξηζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

θάζε Γήκνπ. Θέισ λα επηζεκάλσ δχν πξάγκαηα θ.Ξξφεδξε αλ επηηξέπεηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, έρεηε ρξφλν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζακε ηνλ θ.Γήκαξρν λα ιέεη φηη δελ κπνξψ λα πξνζιάβσ 

κφληκνπο γηαηί ε ηξφηθα πιένλ δελ επηηξέπεη λα ερνπκε κφληκνπο θαη αλ ερσ 

θάπνηνλ ηξφπν λα πξνζιάβσ κφληκνπο πείηε ην κνπ. Νπσο φηη πξνζπαζψο λα 

θάλσ ηε δνπιεηά κνπ κε ηνπο 8κελήηεο πνπ κνπ έρνπλε απνκείλεη θαη ζε ιίγν 

ζα ππάξρνπλ θαη 7κελήηεο θαη βάδνπκε ζαλ δήηεκα ζήκεξα φηη δελ ππάξρεη 

πξνζσπηθφ γηα ηελ θαζαξηφηεηα, επεηδή αθξηβψο επηβάιιεηαη κηα πνιηηηθή ηελ 

νπνία εκείο δελ ηελ ζέινπκε. Θπκεζείηε φκσο, ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 
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12 Απγνχζηνπ ηνπ 2011, 3 κέξεο πξηλ ηεο Ξαλαγίαο, θνπβεληηάδακε ζηηο 

αλαθνηλψζεηο .. γηα ηα ΘΡΔΙ θαη άλνημα ζέκα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο. 

Ρν ηη ζεκαίλεη ηδησηεο θαη εξγνιάβνο θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Απαληψληαο 

ινηπφλ ζ' απηφ ν Γήκαξρνο είπε πνιχ ζπγθεθξηκέλα φηη αλνίγσ ηνλ αζθφ ην 

Αηφινπ, αιιά γηα κέλα είλαη πνιχ θαιχηεξα λα έρσ εξγνιάβν ηδηψηε ζηελ 

θαζαξηφηεηα, ν νπνίνο ζα κνπ πξνζθέξεη ππεξεζία 24 ψξεο ην 24σξν απφ ην 

λα έρσ εξγαδφκελνπο 8σξνπο, 7σξνπο νη νπνίνη ζα παίξλνπλ θαη άδεηεο θαη ζα 

κνπ αξξσζηαίλνπλε θαη δελ μέξσ εγψ ηη. Κα εδψ δε κηιάκε ηψξα φηη θηαίεη ε 

ηξφηθα. Δδψ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ε νπνία ζπκθσλείηε θαη ηελ 

εθαξκφδεηε αο πνχκε. Νπσο θαη είλαη θαη πάξα πνιχ παξάδνμν ην γεγνλφο 

ζηελ ίδηα πνιηηηθή θαηεχζπλζε, εθεί πνπ δελ ππάξρεη δηαθσλία, λα αθνχκε αο 

πνχκε άιια κέιε ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ έρνπλε ρξεκαηίζεη ζε πξνεγνχκελα 

Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη ζε Γεκνηηθέο Αξρέο, νη νπνίνη πξψηνη εθαξκφζαλε ηελ 

πνιηηηθή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ηελ παξαρψξεζε ππεξεζίαο ζε ηδηψηεο, λα 

θάλνπλ θξηηηθή έρνληαο ππάξμεη θαη ζπκβάζεηο νη νπνίνη έξρνληαη ζηνλ 

θαηλνχξγην Γήκν αο πνχκε ηψξα, ζ' απηφ πνπ γίλεηαη, πνπ ηειηθά ην 

εθαξκφζαλε θαηά γξάκκα θαη ην πξνρσξάλε θηφιαο.  

 Γελ ππαξρεη θακία κέγγελε ε νπνία επηβάιιεη πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο 

φπσο ηα πεξηγξάθεηε. Νινη ζπκθσλείηε ζηελ θξηηηθή πνπ θάλεηε ζρεηηθά κε 

ηελ εηζήγεζε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο πεξεζίαο θαη ςάρλεηε λα βξείηε ην πσο 

ζα γίλεη θαιχηεξε. Απηφ είλαη πνπ ιέκε θαη ζπλερεηα θαη εκείο, φηη ζηελ 

πνιηηηθή εθαξκνγή ηνπ "Θαιιηθξάηε" ζπκθσλείηε απφιπηα. Απφ ηελ αξρή ησλ 

εθινγψλ κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ δηαθσλία ζαο είλαη ζην πσο ζα πξνρσξήζεη 

θαιχηεξα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Δπί ηε ςεθνθνξίαο .. Α, ζέιεηε...; 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δρσ δεηήζεη θαη εγψ θ.Βειηαληψηε. Θα κηιήζσ πξψηα εγψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Ζ θα Πηεξγίνπ θαη ζα θιείζνπκε κε ηνλ θ.Βειηαληψηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππδεηάκε ζήκεξα γηα λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα ππαξθηφ, έηζη; 

Ξξαγκαηηθά ην πξφβιεκα ηεο απνθνκηδήο είλαη ηεξάζηην. Θάλνπκε φκσο έλα 

πνιχ ζνβαξφ ιάζνο θαη ιάζνο κε επζχλε ηνπ θ.Γεκάξρνπ βέβαηα θαη κε ηηο .. 

θαη γεληθφηεξα έηζη ηνπ ζρεδηαζκνχ πνπ ππάξρεη, κάιινλ ην αληίζεην, δελ 

ππάξρεη ζρεδηαζκφο γηα ηα ζθνππίδηα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ρν 

πξφβιεκα καο δελ είλαη κφλν λα πάξνπκε ηα ζθνππίδηα θαη λα ηα πάκε θάπνπ. 

Δίλαη λα ηα δηαρεηξηζηνχκε. Θαη εδψ μαλαεξρφκαζηε πάιη ζε κηα ζπδήηεζε, εγψ 

ην έρσ βάιεη επαλεηιεκκέλα ζε Ππκβνχιηα, θαη ζην Ρερληθφ Ξξνγξακκα ην 

βάιεη θαη ζε άιιε ζπδήηεζε γηα ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ην είρα βάιεη. Θνηηάμηε, ην 

ζέκα ησλ ζθνππηδηψλ δελ είλαη κφλν λα ηα πάξνπκε θαη λα ηα πάκε θάπνπ θαη 

λα ηα πεηάμνπκε. Δίλαη λα ηα δηαρεηξηζηνχκε, πνπ ζεκαίλεη ηη; Λα κεηψζνπκε 

ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ. Αλ κεηψζνπκε ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ ζα 

κεηψζνπκε θαη ηελ αλάγθε πνπ έρνπκε λα κεηαθέξνπκε ηα ζθνππίδηα θαη λα 

πιεξψλνπκε θαη κεξνθάκαηα θαη πξνζσπηθφ θαη νηηδήπνηε άιιν θαη ζα πσ θαη 

γηα ηα παξαθάησ, πνπ ζεκαίλεη ηη; Ξξψηνλ αλαθχθισζε ζσζηή, ε νπνία 

ζήκεξα δε ιέγεηαη αλαθιχθισζε, λα βάινπκε 10 θάδνπο θαη απηφ ζεκαίλεη 

αλαθχθισζε. Αλαθιχισζε, γπαιί, ραξηί, πιαζηηθφ, φπσο πξέπεη λα γίλεη. Κέζα 

ζ' απηφ πνπ βάδεηε ηψξα ζαλ πξνυπνινγηζκφ γηα λα βάινπκε ηδηψηεο λα 

κεηαθέξνπλε ηα ζθνππίδηα, βάιηε θαη έλα δήηεκα δηαρείξηζεο. Πσζηή 

αλαθχθισζε. Γεχηεξν δήηεκα, θνκπνζηνπνίεζε θ.Γήκαξρε. Θνκπνζηνπνίεζε 

θχξηνη ζπλάδειθνη. Ζ θνκπνζηνπνίεζε κεηψλεη ζην 30% ηα ζθνππίδηα ηα 

νηθηαθά πνπ αλαθπθιψλνληαη. Γειαδή φ,ηη έρεη ζρεζε πέξα απφ θξεαηηθά θιπ. 

πνπ δε γίλνληαη, φ,ηη βγάδνπκε απφ ηελ θνπδίλα καο θνκπνζηνπνηείηαη, γίλεηαη 

ιίπαζκα θαη ζα κπνξεί λα πεγαίλεη ζηνπο θήπνπο ηνπ Γήκνπ ή λα κνηξάδεηαη 

ζηνπο θήπνπο ησλ.. ζηνπο θήπνπο ησλ θαηνίθσλ θαη λα κεησζεί ν φγθνο ησλ 

απνξξηκκάησλ. Δρνπκε κπξνζηά καο ηφζνπο κήλεο. Γηαηί δελ θάλνπκε έλαλ 
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ηέηνην πξνγξακκαηηζκφ; Θαη κπνξεί λα γίλεη. Βάιηε κεγάινπο θάδνπο 

θνκπνζηνπνίεζεο ζε θεληξηθά ζεκεία.  

 Δίλαη εχθνιν λα ην θάλεηε, λα πάξνπκε κηα ηέηνηα απφθαζε, λα 

κεηψζνπκε ηα ζθνππίδηα, άξα λα κεηψζνπκε ηελ αλάγθε ηεο απνθνκηδήο ησλ 

απνξξηκκάησλ. Λα γίλεη κηα εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ηνπ θφζκνπ ζσζηή, 

ζσζηή ελεκέξσζε. Απηφ πνπ γίλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν, είλαη κείσζε ηεο 

πνζφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ θαη εκείο ζήκεξα κηιάκε πσο ζα πάκε πάιη ηα 

ζθνππίδηα έηζη φπσο είλαη ρχκα λα ηα πεηάμνπκε θάπνπ, λα ηα πάξνπλε πνηνη 

ζα ηα πάξνπλε γηα λα θάλνπλε ηη; Θα πνχκε θαη παξαθάησ. Θνηηάμηε, ησξα ην 

έλα ζέκα είλαη απηφ. Ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ. Ρν δεχηεξν δήηεκα είλαη ε αλάζεζε ηεο κεηαθνξάο. Δθεί είλαη 

αλνίγνπκε ηνλ αζθφ ηνπ Αηφινπ. Γελ κπνξνχκε λα δίλνπκε ηελ θαζαξηφηεηα ζε 

ηδηψηεο. Πε ηδηψηεο ε απνθνκηδή, ζε ηδηψηεο ε κεηαθνξά, ζε ηδηψηεο ε 

δηαρείξηζε, βιεπε ρσκαηέξεο θιπ., απηά πνπ πάλε λα γίλνπλ. πάξρνπλ απφ 

πίζσ άλζξσπνη, ππάξρνπλ εξγαδφκελνη, άλζξσπνη νη νπνίνη ράλνπλ ηηο δνπιεηέο 

ηνπο θαη απηφ πνπ νη πξνεγνχκελεο κέξεο νη απεξγίεο έδεημαλ φηη απηνί νη 

άλζξσπνη πνπ ηφζα ρξφληα ηξψλε ηα ζθνππίδηα καο θαη ηφζα ρξφληα θξαηάλε 

ηελ Διιάδα θαζαξή, ζήκεξα κε έλα .. ηνπο πεηάεη έλα θνκκάηη ςσκί θαη ηνπο 

θάλνπλε λα είλαη δνχινη θαη λα είλαη θαη αλαζθαιείο θαη κε πξννπηηθή λα 

ράζνπλ θαη ηε δνπιεηά ηνπο. Απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα, θιείλνπκε ηελ πφξηα 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ΝΡΑ θαη θφβνπκε ην ςσκί απφ νηθνγέλεηεο. Ξξνζέρηε, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Αχξην ζα αλαγθαζηνχκε λα δηψμνπκε γηαηί ζα 

απεξγνχλε, γηαηί δηεθδηθνχλε ην δηθαίσκα ηνπο ζηε δσή, ην δηεθδηθνχλε ην 

ςσκί ηνπο γη' απηνχο θαη ηα παηδηά ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, γηα λα 

θάλνπκε εκείο ηε δνπιεηά καο. Γειαδή λα βάινπκε ηνπο ηδηψηεο θαη λα δίλνπκε 

ζηνπο ηδηψηεο ηα ρξήκαηα νη νπνίνη ηδηψηεο εξγνιάβνη ζα απαζρνινχλε 

αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ, αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ θαη κε έλα θνκκάηη ςσκί ζα 

θάλνπλ απηνί ηε δνπιεηά ηνπο.  
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 Καο αξέζεη λα θάλνπκε έηζη θαη εκείο ηε δνπιεηά καο; Καο αξέζεη εκάο 

ζαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη λα αλαζέζνπκε ζε ηέηνηα ζπλεξγεία λα θάλνπλε ηε 

"δνπιεηά καο"; Πε εηζαγσγηθά "ηε δνπιεηά καο". Δκείο πξέπεη λα αγσληζηνχκε 

καδί θαη κε φινπο ηνπο Γήκνπο, γηαηί φινη έρνπλ ην ίδην πξφβιεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. λα γίλνπλ πξνζιήςεηο, λα γίλνπλ, λα πάξνπκε, λα κπνξέζνπκε 

λα πάξνπκε απνξξηκκαηνθφξα ή νηηδήπνηε ή λα λνηθηάζνπκε αλ ρξεηαζηεί, 

αιιά θπξίσο λα κεηψζνπκε ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ. Βάιηε έλαλ ηέηνην 

πξνγξακκαηηζκφ. Θαη λα ζαο πσ θ.Γήκαξρε; Δγψ θψλ θαη κηα πξφηαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. πξφηαζε εδψ ζην Ππκβνχιην κέζα ζηνλ επφκελν κήλα αλ 

ζέιεηε, λα θάλνπκε κηα ζχζθεςε, γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ. Λα θέξνπκε δχν, ηξεηο επηζηήκνλεο πνπ κπνξνχκε, πνπ 

ππάξρνπλε, ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη λα πνχλε εδσ ζηνλ θφζκν, λα 

θαιέζνπκε ηνλ θφζκν πσο κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηα απνξξίκκαηα καο. Ξσο 

ζα δηαρεηξηζηνχκε ζε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία ζηνλ 21ν αηψλα ηα απνξξίκκαηα 

καο. Απηφ πνπ γίλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Νρη λα ηα παίξλνπκε θαη λα ηα πεηάκε 

θαη λα γίλεηαη απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ, θαηεγξαθεζαλ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ην θάλσ πξφηαζε ζπγθεθξηκέλε θαη θπζηθά δελ ςεθίδσ ηελ 

πξφηαζε πνπ θέξλεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ απηφ. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέισ λα πσ φηη φινπο καο δηαθαηέρεη ε αγσλία γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, γηα ην αλ ζα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ή φρη  θαη φινη πνλάκε 

αθνχγνληαο ηέηνηα πξάγκαηα θαη ζε φινπο καο ζα έρεη επηπηψζεηο εάλ ζα ηε 

ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ ν δηπιαλφο ή φρη. Θα ήζεια λα γίλνπκε φκσο ιίγν πην 
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πξαθηηθνί γηα λα δνχκε ζηε ζπγθεθξηκελε πεξίπησζε, πνπ πηζηεχσ φηη είλαη 

αλαγθαία επηθνπξηθά ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ εάλ κπνξνπκε λα 

βάινπκε, δχζθνιν ην βιεπσ, αιιά ππαξρεη θαη άιινο ηξνπνο γηα λα γίλεη, ηνλ 

φξν, νη εξγαδφκελνη πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ θαζαξηφηεηα απφ ηνπο ηδηψηεο 

λα είλαη απφ ην Γήκν ηνπ Υξσπνχ, λα είλαη δεκφηεο καο. Θαη αλ δελ κπνξεί 

απηφ λα κπεη σο φξνο ζηε κειέηε ή ζηελ πξνθήξπμε πνπ ζα θάλνπκε, μέξνπκε 

φινη πνιχ θαιά φηη αλ ν Γήκαξρνο ζέιεη λα πηέζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, 

κπνξεί λα ην θάλεη. Θέισ ινηπνλ ηε δέζκεπζε ηνπ Γεκάξρνπ φηη ζα πηέδεη πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε εάλ ζα γίλνπλε, εάλ νη ηδηψηεο αλαιάβνπλε επηθνπξηθά 

έλα κέξνο ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ, νη ππάιιεινη πνπ ζα 

πξνζιεθζνχλ ζα είλαη απφ ην Γήκν ηνπ Υξσπνχ.  

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

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια θ.Ξξφεδξε επεηδή αλαθέξζεθε ν Γήκαξρνο 

πνιχ ζην παξειζφλ, λα ηνπ ππελζπκίζσ φηη νη πξνεγνχκελνη Γήκαξρνη θαη 

Ξξφεδξνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα λα θιείζνπλ ηηο αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο, 

αλαγθαζηήθαλε φπσο αλαγθαζηήθακε θαη εκείο ζην Θαπαλδξίηη, λα βάινπκε 

ηδηψηε εξγνιαβν θαη λα πιεξψλνπκε ηδησηηθά γηα λα γίλεηαη ε απφξηςε ησλ 

απνξξηκάησλ ζην ΣΡΑ ησλ Αλσ Ιηνζίσλ. Γηαηί ην δεκνηηθφ απηνθίλεην δελ 

γηλφηαλ απνδεθηφ. Θαη γη' απηφ κεηά φηαλ έγηλε απνδεθηφ εκείο πξνρσξήζακε 

θαη πήξακε ηνλ εμνπιηζκφ κε ηνλ νπνίν θαζαξίδεηαη θαη ην Ξνιπδέλδξη θαη 

θακηά θνξά θαη ηα Θηνχξθα θαη θαιά θάλεηε. Πε φ,ηη αθνξά ην πξνζσπηθφ, επρή 

φισλ καο θαη επηδίσμε ζα πξέπεη λα είλαη λα έρεη κφληκν πξνζσπηθφ ν Γήκνο 

θαη επρή επίζεο είλαη ην κφληκν πξνζσπηθφ απηφ λα ζέβεηαη ην ςσκί πνπ 

ηξψεη. Δίλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ απηφ πνπ ιέσ. Δπεηδή φκσο δελ είλαη εχθνιν 

λα έρνπκε κφληκν πξνζσπηθφ ζαο είρα πξνηείλεη θάπνηε Γήκαξρε, γηα ηνπο 

ζπαζηνπο δηαγσληζκνχο ησλ 8κελεηψλ, ψζηε λα θαιχπηεηαη ν Γήκνο φιν ην 

ρξφλν θαη λα κε κέλεη ρσξίο πξνζσπηθφ. Πε φ,ηη αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε 
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κειέηε, ζα κπνξνχζακε λα δερηνχκε .. Δίλαη Δγθξηζε, Δγθξηζε Ρερληθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο γηα λα γίλεη κειέηε. Αιιά ζα κπνξνχζακε λα δερηνχκε κηα 

ηέηνηα κειέηε, αιια λα θαίλεηαη, λα είλαη μεθάζαξν πνηεο κέξεο γίλεηαη 

πεξηζπιινγή ζηνλ Θάιακν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, επηηξέςηε κνπ, νη ζπλάδειθνη λνκίδσ 

θαηαιαβαίλνπλ ηη ιέσ. Θα πξέπεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα πξέπεη λα μέξνπκε ζπγθεθξηκέλα ηη ςεθίδνπκε. Γειαδή, 

πφζεο κέξεο ζα γίλεηαη πεξηζπιινγή ζηα Θηνχξθα, πφζεο κέξεο ζηε Καιαθάζα, 

ζηνλ Θάιακν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠΣΝΠ: Γελ ςεθίδνπκε κειέηε. Πην ηερληθφ πξφγξακκα γηα λα έξζεη 

κειέηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαηάιαβα πνιχ θ.Γήκαξρε. Δζείο δελ θαηαιαβαίλεηε ηη ιέσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη κνπ ιέηε; Πήκεξα ζα πνχκε πνηα κέξα ζα καδεχνπκε ηα 

ζθνππίδηα; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ ζα έξζεη, φηαλ ζα έξζεη ε κειέηε λα είλαη μεθάζαξν 

γηαηί θπθινθνξήζαλε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ζα ηε δείηε θαη ζα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θπθινθνξήζαλε εθεκεξίδεο κε θσηνγξαθίεο δηαθφξσλ 

ρξσκαησλ πνπ νδεγνχζαλε απηνθίλεηα απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηε δείηε ηε κειέηε, ζα ηε δείηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γη' απηφ ινηπνλ, γη' απηφ ινηπνλ ζαο ιέσ φηη φηαλ ζα έξζεη ε 

κειέηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε θχξηνη 

ζπλάδειθνη, γηαηί δε ζα πεξάζεη πάιη φπσο πέξαζε θέηνο ην θαινθαίξη .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, φ,ηη βάδνπκε ζην ηερληθφ πξφγξακκα ζα 

ζπδεηάκε γηα κειέηεο; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί δε κ' αθήλεηε λα νινθιεξψζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη θ.Γήκαξρε. Ξάλησο θαη εζείο 

θ.Βειηαληψηε πξνβιέπεηε θάηη γηα ην κέιινλ ηψξα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: πνγξακκίδσ θ.Ξξφεδξε, ππνγξακκίδσ, γηα λα κε καο πείηε 

φηη δελ ςεθίδνπκε θάηη κεηά γηα λα κελ θαζαξηζηεί ν Γήκνο θαη ππνγξακκίδσ 

απφ ηψξα, θχξηνη ζπλάδειθνη, αθνχζηε απηή ηελ ππνγξάκκηζε κνπ, φηαλ ζα 

έξζεη ε κειέηε λα μέξνπκε πφηε ζα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθή, ζπκπιεξσκαηηθφο 

θαζαξηζκφο ζηνλ Θάιακν, θάζε πφηε ζα γίλεηαη ζηα Θηνχξθα, θάζε πφηε ζηε 

Καιαθάζα θαη ηη ρξψκαηνο ζα είλαη νη νδεγνί θαη κε ηη απηνθίλεηα ζα είλαη. Θα 

είλαη απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ πνπ ηα νδεγάλε ηδηψηεο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ. Δπραξηζηνχκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, ζαο επραξηζηψ πνιχ θαη ζα ηα πνχκε φηαλ ζα έξζεη 

ε κειέηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζα πσ πνιιά. Θα μεθηλήζσ απφ ην ηέινο. Ν θ.Βειηαληψηεο 

είπε φηη θιείζακε ηηο ρσκαηεξέο ζην Θαπαλδξίηη, κείλακε ρσξίο δπλαηφηεηα 

απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη πήξακε ηδηψηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζαο παξαθαιψ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξαξαπνηεί ηα ιφγηα κνπ. Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ.. 

Δπηηέινπο, ζα αθήζεηε ηνπο νκηιεηέο λα νινθιεξψζνπλε έζησ κηα θξάζε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ κπνξεί λα παξαθξάδεη ηα ιφγηα κνπ. Δγψ είπα φηαλ 

είρακε ηελ πνιηηηθή πξφζεζε λα θιείζνπκε ηελ αλεμέιεγθηε ρσκαηεξή, δψζακε 
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ηα απνξξίκκαηα ζε ηδηψηε. Δρεη δηαθνξά απηφ πνπ είπα κ' απηφ πνπ ιέεη ν 

Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα θάπνην ιφγν επνκελσο δψζαηε ζηνλ ηδηψηε ηελ απνθνκηδή 

ησλ απνξξηκκάησλ. Δκείο θέηνο θαη ηνπ ρξφλνπ κέρξη πνπ λα θαηαθέξνπκε λα 

εμνπιίζνπκε ην Γήκν καο θαη ν κφλνο ηξφπνο ζαο ιέσ, γηα λα ειαηηψζνπκε ηηο 

εξγαηψξεο, ην θφζηνο θαη φια απηά, είλαη ν Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο, γηα λα 

δηψμνπκε ηνλ ηδηψηε νπζηαζηηθά πξέπεη λα θάλνπκε Πηαζκφ Κεηαθφξησζεο. 

Δίλαη πξφηαζε κνπ. Αιιηψο δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. Θιείλνληαο κηα 

ηεξάζηηα ρσκαηεξή 52 εηψλ ζηνλ Θάιακν, παίξλνληαο ην κηζφ, ην 1/3 πεξίπνπ, 

κε Αθίδλαη, Καιαθάζα, Κήιεζη, Ξνιπδέλδξη θαη ελ κέξεη θάπνπ θάπνπ είρε πάεη 

θαη ηδηψηεο θαη ζηνλ Απιψλα θαη θιείλνληαο θαη κηα ρσκαηεξή κε ην ίδην 

πξνζσπηθφ, κε ειαηησκελν ην πξνζσπηθφ 8κελεηψλ, πσο ζα ην ιχζνπκε ην 

πξφβιεκα εκείο; Γελ έρνπκε πξφβιεκα εκείο ζαλ Γήκνο; Γελ είλαη πξφβιεκα 

απηφ; Κε ειαηησκέλν ην πξνζσπηθφ ζε ζρέζε κε ηα πεξαζκέλα ρξφληα θαη κε 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα ιφγσ θιεηζίκαηνο ρσκαηεξήο δε ζέινπκε κηα βνήζεηα 

απφ θάπνπ παξαπάλσ; Ξνπ λα ηελ βξνχκε; Δίλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη εκάο 

καο νδεγεί γηα λα έρνπκε ηελ πνιηηεία καο, ηηο πνιηηείεο καο, ηηο πφιεηο καο 

φιεο θαζαξέο ην θαινθαίξη θαη λα θξαηήζνπκε ην Γεκν καο ζε πςειφ επίπεδν 

θαζαξηφηεηαο, γηα λα κπνξεί λα έξρεηαη θάπνηνο άλζξσπνο ην θαινθαίξη ζηηο 

παξαιίεο καο, ζηηο παξαιηαθέο δψλεο, ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο, ζην Σαιθνχηζη, 

ζηνλ Υξσπφ, λα έρνπκε θαζαξή πφιε. Νια ηα άιια πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ 

είλαη πξαγκαηηθφηεηα θαη αιεζηλά θαη είλαη ζσζηή ε θηινζνθία ηεο θαη ζσζηή 

ε θαηεχζπλζε ζαο. Γηα ειάηησζε ησλ ζθνππηδηψλ, γηα θνκπνζηνπνίεζε, γηα 

φια. Αιιά πξψηα απ' φια πξέπεη λα έρνπκε θαζαξή πφιε. Γηα λα έρνπκε 

θαζαξή πφιε ζα πξέπεη λα έρνπκε απηφ .. λα έρνπκε πξνζσπηθφ πνπ λα θηάλεη 

θαη εμνπιηζκφ. Γελ ην έρνπκε μαθληθά ζην κεγάιν καο Γήκν νξγαλσκέλν. 

Ξξνζπαζνχκε, θάλνπκε αγψλα, είλαη, ζαο έρσ πεη, ην ζηνίρεκα καο. Γε γίλεηαη 

φκσο ρσξίο πξνζσπηθφ. 50, ηνπ ρξφλνπ ζα καο πνχλε 40 λα πάξνπκε 
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πξνζσπηθφ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 25 πήξακε θαζαξηφηεηα. Ρνπ ρξφλνπ 

ζα καο πνχλε 20 ζα πάξεηε. Ρν πηζαλφηεξν λα θαηαξγεζνχλ θαη νη 8κελήηεο 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί νη κεηψζεηο θαη ε ηξφηθα.  

 Θα πξέπεη επνκέλσο λα βάιεηε ρεξάθη, λα θαηαιάβεηε ην πξφβιεκα. Γελ 

έρνπκε πεξίζζεπκα αλζξψπσλ θαη θαηαλαιψλνπκε ζε ηδηψηεο ιεθηά. Δίκαζηε 

ζε πην δχζθνιε ζέζε απ' φηη ήκαζηαλ ην '10 ιφγσ, επαλαιακβάλσ, ζπλζεθψλ 

θαη ηνπηθψλ αιιά θαη γεληθψλ. Αξα, δελ κπνξνχκε κε ηξφπνπο καγηθνχο λα 

ιχζνπκε ην πξφβιεκα. Δίλαη ζπγθεθξηκέλα. Θιείζακε κηα ρσκαηεξή ζηνλ 

Θάιακν, ρξεηαζηήθακε βνήζεηα, ζα ρξεηαζηνχκε ηνπ ρξφλνπ βνήζεηα. Κέρξη 

πνπ λα κπνξέζνπκε λα πηζηέςνπκε φηη κπνξνχκε λα ην .. Ζ θηινζνθία καο 

είλαη, λαη, εκείο λα θάλνπκε ηελ απνθνκηδή, 100% θαη ζα γίλεη πξάμε απηφ 

ζηελ πνξεία, ην έρνπκε ζθνπφ. Ν ζηφρνο καο είλαη απηφο. Νρη ηδηψηεο, αιιά 

ζέινπκε κηα .. Γελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε ηνλ ηφπν λα βξσκάεη. Κηα πίζησζε 

ρξφλνπ. Γηα λα γίλεη ν Πηαζκνο Κεηαθφξησζεο ην θέξακε, θάλακε ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα δψζνπκε γηα πεξηβαιινληηθή κειέηε. Αλ εγθξηζεί λα 

πξνρσξήζεη ε ηζηνξία απηή, ζα βνεζήζεη ε θαηάζηαζε. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ 

Πηαζκνχ Κεηαθφξησζεο ήηαλε ηελ πεξαζκέλε 4εηία. Γελ έγηλε εθηθηφ. Θα 

πξνζπαζήζνπκε λα ην θάλνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Θχξηε Ιίηζα; Νρη είπαηε. Ζ θα Πηεξγίνπ φρη. Ν θ.Σαζηψηεο. Θχξηε 

Γηαζεκάθε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ άθνπζα ην Γήκαξρν λα δεζκεχεηαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεηε απφιπην δίθην θ.Γηαζεκάθε. Βεβαίσο ζα πηέδνπκε λα 

παίξλνπκε παληνχ φπνπ κπνξνχκε εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ ηνλ ηφπν καο. Νπνπ 

κπνξνχκε, φρη κφλν εθεί θαη φπνπ αιινχ κπνξνχκε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δδψ κπνξνχκε ζίγνπξα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξνπκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν μέξνπκε θαιά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο ζα πηέζνπκε. Βεβαίσο ζα πηέζνπκε. Λα κνπ ην 

ζπκίζεηο θηφιαο λα πηεζνπκε παξέα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βαξλάβα. Ν θχξηνο .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δκείο θαηαςεθίδνπκε πάγηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα έξρνληαη 

πην λσξίο ηα .. λα γίλνληαη πην νξγαλσκέλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν θ.Ιέθθαο. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. 

(αξ. απνθ. 233/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 8ο 

 

Δγκπιζη 6ηρ Αναμψπθυζηρ Ξποχπολογιζμοω οικονομικοω έηοςρ 

2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 6ν ζέκα ηεο .. Ππγλψκε, ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Θχξηε Σξήζηνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο θξίλεηαη αλαγθαίν λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 6ε 

Αλακφξθσζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 σο πξνο ηα έζνδα 

θαη σο πξνο ηα έμνδα. Πηελ εηζήγεζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζε φινπο ηνπο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, έρνπλ πξνζηεζεί νη δχν επηπιένλ θσδηθνί αξηζκνί νη 

νπνίνη αθνξνχλ ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο Ηππνθξαηείνπ Ξνιηηείαο 
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Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ θαη ε θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλφηεηαο Πθάιαο Υξσπνχ. Νη δχν κειέηεο απηέο ζπλνιηθά αλέξρνληαη ζην 

πνζφ ησλ 10.000 επξψ κε ην ΦΞΑ θαη επίζεο ε δεχηεξε πξνζζήθε ε νπνία έρεη 

γίλεη αθνξά πξφβιεςε ελφο θσδηθνχ αξηζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία 

νθείιεη ν Γήκνο καο ζηελ ΑΔΞΗ, γηα ην ιφγν φηη καο πιεξνθφξεζε φηη έρεη 

αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα παιηέο νθεηιέο πξνο ηελ ΑΔΞΗ, θαζψο πξέπεη επίζεο 

λα ηαθηνπνηεζνχλ θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ηελ ΑΗΞΗ ησλ θεηεηλψλ 

εθδειψζεσλ. Ζ πξφβιεςε αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 40.000 επξψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζνλ αθνξά ηελ εηζήγεζε δελ ππαξρεη θάπνηα ηξνπνπνίεζε. 

Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηνί είλαη λένη θσδηθνί, λέα έμνδα. Απφ πνπ έρνπλ κεησζεί;  

ΣΟΖΠΡΝ: Ζ κείσζε εμφδσλ αλαθέξεηαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο θαηά 

ηίηιν. 206414, κεηαθνξέο απνξξηκκάησλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Απφ ην απνζεκαηηθφ. Λαη, λαη, ζπγλψκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ξσηήζσ, νη νθεηιέο ζηελ ΑΔΞΗ πφζν ρξφλσλ είλαη θαη αλ 

πξνέξρνληαη .. Απφ πνηεο Θνηλφηεηεο ή Γήκνπο πξνέξρνληαη. Δίλαη απφ φιε ηελ 

πεξηνρή ή κνλν απφ ηνλ Υξσπφ; Δρεηε αλάιπζε, λα καο πείηε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νη πιεξνθνξίεο καο .. Ν θ.Ζιηάζθνο ζα ζαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, λα ζαο απαληήζσ. Πήκεξα είρακε δηθαζηήξην Δθεηείν απφ 

θαηαδίθε 1 ρξφλν θπιαθή θαη 3.000 επξψ πξφζηηκν απφ νθεηιή ηεο ΑΔΞΗ 

απφ... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Δρνπκε πάεη πνιιά δηθαζηήξηα δπζηπρψο κε ηελ ΑΔΞΗ θαη 

έρνπκε μνδέςεη πάξα πνιια ιεθηά θαη θπζηθά δε θηαίγακε θαη εκείο. Αιιά ελ 

πάζε πεξηπηψζεη. Ζ 4εηία ε πξνεγνχκελε ζην Γήκν Υξσπίσλ δελ έρεη 

πιεξψζεη θακία ρξνληά δηθαηψκαηα ΑΔΞΗ θαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ είλαη ζέκα εηήζην, πάεη ζε ζρέζε κε ηηκνιφγηα. Απηνί δεηάλε 

ην 7% ζε θάζε ηηκνιφγην καδί κε ηα ερεηηθά, ηα πάληα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη. 

Απηά βγαίλνπλε αθνχ ηνπο παο ηα ηηκνιφγηα, φια ηα παξαζηαηηθά θαη ζνπ 

βγάδνπλ ην πνζνζηφ, ζνπ ζηέιλνπλε θαη ζνπ δεηάλε θαη κάιηζηα θαη 

πξνζαπμήζεηο. Ζ πξνεγνχκελε 4εηία δειαδή απφ ην '7 κέρξη θαη ην '10 δελ έρεη 

πιεξσζεί νχηε κηα ρξνληά θαη μέξνπκε απφ ηελ ΑΔΞΗ φηη ήδε έρνπλ αζθεζεί 

δηψμεηο. Γη' απηφ θαη είπακε λα βάινπκε απηφλ ηνλ θσδηθφ λα πιεξψζνπκε λα 

δνχκε πνηα είλαη ε ππνρξέσζε καο ηεο πξνεγνπκελεο 4εηίαο .. ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ Απγνχζηνπ, ησλ εθδειψζεσλ ηνπ θαινθαηξηνχ, λα ηηο πιεξψζνπκε λα ηηο 

μεθαζαξίζνπκε γηαηί ζα ηξέρνπκε ζηα δηθαζηήξηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Κφλν γηα ην Γεκν Υξσπίσλ κηιακε. Ρψξα 

δελ μέξσ αλ ππαξρεη θακία άιιε Θνηλφηεηα πνπ έθαλε εθδειψζεηο θαη έρεη, 

νθείιεη ζηελ ΑΔΞΗ, δελ έρεη έξζεη θάηη ηέηνην. Γελ μέξσ, δελ μέξσ ηη έρεη γίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκάο, εκείο είκαζηε γλσζηνί, γη' απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί ήηαλ απιήξσηεο νη νθεηιέο ηνπ 2005 ή 2006, δελ είραλ 

πιεξσζεί απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε .. Λαη, απηφ είπα. Απηνί εηπαλ είλαη απφ 

ηε Γηνηθεζε ηεο ΓΔΑΓΝ, ηηο νπνίεο κεξίκλεζα εγψ θαη πήγαλ θαη πιεξσζήθαλε 

ην 2009, ηηο πήγα δειαδή, πήξα ιεθηά απφ ηε ΓΔΑΓΝ θαη πήγα θαη ηηο 
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πιήξσζα, πήξα ηα ηηκνιφγηα θαη εμνθιήζεθε ε νθεηιή θαη έηζη αζσσζήθακε 

θηφιαο. Απιά επεηδή ήηαλ πξσηφδηθα, είρακε θαηαδηθαζηεί, πήγακε ζε Δθεηείν 

θαη ην δηάζηεκα απηφ απφ ηελ πξψηε θαηαδηθε κέρξη ηελ έθεζε, είλαη ηψξα 2 

ρξφληα πεξίπνπ; Ξιεξσζήθαλε απηά, αλ ζπκάκαη θαιά πεξζη. ∞ πέξζη ή πξηλ 

απφ 1, 1,5 ρξφλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ.Ππχξν. Πηηο απμήζεηο θσδηθψλ 

εμφδσλ ζηνλ θσδ. 106142, αλαθέξεη Ακνηβέο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, 35.000 επξψ, δηφηη δελ επαξθεί ε αξρηθή πίζησζε. Ρη αθξηβψο αθνξά. 

Γεχηεξνλ, ζηνλ θσδηθφ 808122 αλαθέξεη Ξιεξσκέο ΞΝΔ παξειζφλησλ 

νηθνλνκηθσλ εηψλ έξγα, 37.871. Γηα ηη πξάγκα είλαη απηφ; Ξνηνη είλαη λα 

πιεξσζνχλ. Θαη ζηνλ θσδηθφ 006731, πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ζε Λνκηθά 

Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 120.000 επξψ, δηφηη δελ επαξθεί ε αξρηθή 

πίζησζε.  

ΣΟΖΠΡΝ: Ξνην είπαηε; Ρν ηξίην πνην είπαηε;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξναηξεηηθέο εηζθνξέο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

120.000 επξψ. Ξνηεο είλαη απηέο νη πξναηξεηηθέο εηζθνξέο πνπ είλαη 120.000 

επξψ θαη δελ επαξθεί ε αξρηθή πίζησζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, ζηνλ θσδηθφ 802122, πιεξσκέο ΞΝΔ έξγα, αθνξά έλα 

έξγν ηνπ Ππθακίλνπ πνπ δηθαηνχρνο είλαη ε εηαηξεηα ΑΠΦΑΙΡΔΟ. Δίρε εθδνζεί 

έλα ρξεκαηηθφ έληαικα κε έλα πνζφ πεξίπνπ 44.000. Πην θάθειν θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εμφθιεζε βξέζεθαλ 

δχν ηηκνιφγηα, ην ζπλνιηθφ πνζφ αλέξρεηαη ζηηο 88.000. Δίραλ πξνβιεθζεί 

κφλν νη 44 πεξίπνπ. Ξξνβιέπνπκε κε αλακφξθσζε ηηο ππφινηπεο 37.871,87 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε εηαηξεία. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή εθηφο απφ απηήλ ηελ εηαηξεία απφ παξειζφληα έηε 

δελ ζα πιεξσζεί θαλελαο άιινο; Γίλεηαη ε αλακφξθσζε κφλν γηα λα πιεξσζεί 

κφλν απηή ε εηαηξεία; Γηαηί απ' φηη γλσξίδσ έρνπκε θαη άιιεο νθεηιέο .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηα ΞΝΔ ζσζηφ 

πνζφ, ε νθεηιή. Δίρε εθδνζεί ζαο ιέσ έλα ρξεκαηηθφ έληαικα απφ ηελ 

Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ ην νπνίν δελ αθνξνχζε ζπλνιηθά ην πνζφ. Καο δφζεθε 

ζαλ ζηνηρείν απφ ηελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ ην ρξεκαηηθφ έληαικα, πιελ φκσο 

ζην θάθειν ηνπ έξγνπ ππήξραλ ηηκνιφγηα χςνπο 88.000 επξψ. Ξξέπεη λα 

θαιπθζεί ε δηαθνξά ηνπ. Ινηπφλ, ην επφκελν είλαη ζηνλ θσδηθφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δεχηεξν .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη. Ακνηβέο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Ρψξα εθεί 

κάιινλ πξέπεη λα είλαη ην .. θάπνην Λνκηθφ Ξξφζσπν ην νπνίν εληζρχνπκε κε 

35.000 θαη κάιινλ πξέπεη λα είλαη ε ΘΔΓΝ γηα λα θαιπθζεί ην αξρηθφ 

θεθάιαην; Ρα 215; Θάηη ηέηνην πξέπεη λα είλαη. Ρψξα δελ είκαη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν καιινλ παηδηά δε κνπ ιέεη ηίπνηα. Δηζη; 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, εληάμεη, εληάμεη. Απηφ είλαη ηψξα έλα ζέκα .. Κπνξνχκε λα 

ην... 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ην δνχκε ζηελ πνξεία. Θαη ην ηξίην, πξναηξεηηθέο εηζθνξέο 

ζε Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Δίλαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο νη νπνίεο έρνπκε ζέκα ζηε ζπλέρεηα γηα 

νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε κε ην πνζφ ησλ 50.000 ζηε κηα Πρνιηθή Δπηηξνπή 

ηεο Α' βάζκηαο θαη 70.000 ζηε Β' βάζκηα. Ππλνιηθή πίζησζε 120.000 επξσ. 

Δίλαη ε δεχηεξε, ε δεχηεξε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Θα 

είλαη ζέκα ζηε ζπλέρεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα δχν ηειεπηαία. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε 

επί ηεο ςεθνθνξίαο; Ξαξψλ ν θ.Ιίηζαο. Θχξηε Σαζηψηε; 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

82 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πηελ αξρηθή καο ζέζε, θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη γηα ιφγνπο αξρήο, θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ε θα Πηεξγίνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξαξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εκείο θαηά γηα ιφγνπο αξρήο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ 6ε 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011. Ξαξψλ ε 

παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα.  

(αξ. απνθ. 234/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 9ο 

 

Ιήτη απψθαζηρ για ηην επιβολή ηέλοςρ επί ηυν οικοδομικϊν αδειϊν. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. Δδψ 

πξέπεη λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη ε εηζήγεζε γηα ην ζέκα ηεο επηβνιήο ηειψλ 

έγηλε απφ ην Ρκήκα Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο θαη χζηεξα απφ έξεπλα πνπ 

έγηλε. Ξαξφκνηεο απνθάζεηο έιαβαλ νη Γήκνη Αραξλψλ, Λέαο Κάθξεο θαη 

Καξαζψλα. Δπεηδή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λφκνπ 3852 

γηα ηελ εηζήγεζε επηβνιήο ηειψλ αξκνδηφηεηα έρεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

πξνηείλεηαη ε αλαβνιε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, εθηφο εάλ ην Πψκα 

ζπκθσλεί λα γίλεη ρξήζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ζηελ νπνία 
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αλαθέξεηαη φηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί γηα ζέκαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά θαη 

κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ λα απνθαζίδεη φηη ζα 

αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθνχ ην έρεη παξαξαπέκςεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή Ξξφεδξε. 

Ξξέπεη λα ην παξαπέκςεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ απνθαζίζεη ην Πψκα λα πάεη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην 

ζέκα ζα αλαβιεζεί. Γελ μέξσ. Δίλαη απφθαζε ηνπ Πψκαηνο. 

.......: Δηζεγείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, εηζεγείηαη αιιά πξνβιέπεηαη λα έρεη .. Λα αθνχζνπκε ηνλ 

θχξην .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πσ δπν πξάγκαηα γηα ην ζέκα. Ρν ζεκα ησλ ηειψλ ζηηο 

νηθνδνκηθέο άδεηεο είλαη έλα ζέκα πνπ ππήξρε απφ ηε Λνκαξρία, αλ ζπκάζηε 

φζνη ζπκάζηε. πήξρε ην θνπξφζεκν, έηζη ην ιέγαλε νη κεραληθνί. Ζηαλ κηα 

επηβνιή ηέινπο ζηηο άδεηεο, ζηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο ζπηηηψλ, βηνηερληθψλ, 

βηνκεραληθψλ ρψξσλ θιπ. θαη ππήξρε κηα αιιαγή ζην ηέινο ηεο θάζε άδεηαο. 

Απηφ ηψξα πιένλ νη Γήκνη, φινη νη Γήκνη, ζηγά ζηγά αξρίδνπλ θαη ην επηβάιινπλ 

κφλνη ηνπο φζνη έρνπλ Ξνιενδνκίεο. Δκείο είρακε έλα πξφβιεκα γηαηί ζηελ 

Ξνιενδνκία καο, ην είρε αλαθέξεη θαη θάπνηα ζηηγκή ν θ.Γέδεο αλ ζπκάζηε, 

πξηλ 3, 4 κήλεο, εκείο είρακε έλα ζέκα κε ην φηη θαιχπηνπκε πνιενδνκηθά θαη 

ην Γήκν Γηνλχζνπ θαη κέξνο ηνπ Γήκνπ Καξαζψλα θαη ήζεια απηφ λα ην 

μεθαζαξίζνπκε. Δηζη ινηπφλ δεηήζακε γηα ηελ Ξνιενδνκία λα καο θάλεη κηα 

εηζήγεζε, λα καο πεη θαη απηή ηε γλψκε ηεο πάλσ ζην ζέκα ησλ ηειψλ, ην ηη 

ηέινο δειαδε κπνξνχκε λα βαινπκε ή πξέπεη λα βάινπκε, πήξακε παξάιιεια 

θαη απνθάζεηο θαη ηνπ Γήκνπ Κεληδίνπ θαη ηνπ Γήκνπ Θεθηζηάο πνπ έρνπλ 

Ξνιενδνκίεο θαη δε ζπκάκαη θαη απφ άιινλ έλα Γήκν θαη είπακε λα ην βάινπκε 
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θαη εκείο ζαλ ζεκα γηαηί είλαη θάηη, είλαη έλα έζνδν πνπ ζα κπνξνχζακε λα ην 

ερνπκε θάλεη αλ θαη βέβαηα ε νηθνδνκή έρεη πέζεη πνιχ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αλ ζπκάκαη είλαη 1,5% επί ηεο αδείαο ηεο νηθνδνκηθήο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηε θα Καλαβέιε ηα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ νχησο ή άιισο ην ηέινο ..    

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπδεηεζεί ην ζέκα ή ζα ην παξαπέκςνπκε ζηελ Νηθνλνκηθή; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αλ ζέιεηε λα ην ζπδεηήζνπκε, απιά, ην ζπδεηάκε, δελ ππάξρεη 

ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα λα ζπδεηεζεί ην ζέκα, απιψο λα 

ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη φπσο είπε ν θ.Αληηδήκαξρνο, ν θ.Γέδεο είρε αλαθέξεη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ λα κπεη θσδηθφο γη' απηά ηα έζνδα θαη είλαη έζνδα πνπ 

ραζήθαλε γηα αξθεηνχο κήλεο γηα ην Γήκν Υξσπνχ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, δελ αθνχζαηε φκσο ηη είπα θ.Ιίηζα. Δκείο είρακε έλα 

πξφβιεκα γηαηί θαιχπηνπκε θαη άιινπο Γήκνπο θαη απηφ έπξεπε λα ην 

μεθαζαξίζνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη πνπ είλαη ην πξφβιεκα; Ρα έζνδα ησλ Γήκσλ.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν είρα αλαθέξεη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιέηε λα ππαξρεη Γήκνο πνπ λα κελ ήζειε λα ηνπ θάλεηε επηκεξηζκφ 

ησλ εζφδσλ ηνπ; Γε λνκίδσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρεηε δεη ηηο άιιεο απνθάζεηο ησλ Γήκσλ πφηε έρνπλ παξζεί; 
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ΙΗΡΠΑΠ: Νρη. Γειαδή εζείο πεξηκέλεηε ην ηη ζα θάλνπλε φινη νη άιινη; Νπξά 

είκαζηε; Ρειεπηαίνη ζα είκαζηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αθήζηε λα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο πξψηε θνξά έρνπκε Ξνιενδνκία .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νη ηειεπηαίνη ζα είκαζηε; Γηαηί; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο έρνπκε πξψηε θνξά Ξνιενδνκία ζην Γήκν καο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη ζεκαζία έρεη; Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο ην είπε ν θ.Γέδεο γηαηί 

είλαη θαη κεραληθφο. Ρν γλψξηδε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαιά, δέζηε ηηο γηα λα κε ιέηε ..  

ΙΗΡΠΑΠ: Πηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ φηαλ ιέσ θάηη μέξσ ηη ιέσ. Νηαλ ιέσ θάηη μέξσ ηη ιέσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηαηί εκείο δελ μέξνπκε; Παο ην είπε ν θ.Γέδεο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, δελ ην είπε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ρν είπε ηνλ Ηνχλην κήλα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ην δείηε πφηε ην είπε, ζα ην δείηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ ηψξα δε ζπκάκαη εγψ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Αο ζπλερίζεη ν θ.Ιίηζαο θ.Ζιηάζθν. Νινθιεξψζαηε 

θ.Ιίηζα; Ινηπφλ, ζπδεηείηαη ην ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη; πάξρεη θάπνηνο .. 

πάξρνπλ αληηξξήζεηο λα κε ζπδεηεζεί;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ δηαθσλψ. Θέισ λα δηεπθξηλίζσ φηη αλ καο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα κελ επηβάιινπκε ηέινο ζηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο, λα κελ ηηο 

επηβάιινπκε. Δάλ ζα θνηηάμνπκε, θαλνπκε κηα βφιηα ζην Γήκν καο ζα δνχκε 

φηη ηα ζπίηηα ηα νπνία θηίδνληαη είλαη ειάρηζηα. Δάλ εκείο έξζνπκε θαη 

επηβαξχλνπκε θαη άιιν ηελ έθδνζε άδεηαο ζα είλαη φ,ηη ρεηξφηεξν. Γελ 
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θαηαιαβαίλσ δειαδε ην ιφγν. Γελ είλαη νη επνρέο πιένλ πνπ φινη ρηίδαλε απφ 

έλα ζπίηη θαη ηα ιεθηά θπθινθνξνχζαλε δεμηά θαη αξηζηεξά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα κπαίλνπκε ζηελ νπζία θ.Γηαζεκάθε. Δίλαη ηνπνζέηεζε 

απηή .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθνπ ην ζπδεηάκε ην ζέκα, λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα ην ζέκα ζπδεηείηαη. Γελ ππάξρεη θάπνηα επ' απηνχ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ ζέζε κνπ είλαη απηή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κπνξνπκε λα κελ 

ην επηβάιινπκε, λα κελ επηβιεζεί ηέινο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηε θα Καλαβέιε ηελ εηζήγεζε φζνλ αθνξά ηα ηέιε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ζ εηζήγεζε είλαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο ηεο 

Ξνιενδνκίαο, θ.Γεσξγαθφπνπιν. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ εηζήγεζε είλαη απφ ηελ Ξνιενδνκία πξνο ην .. Βαζίιε, ε 

εηζήγεζε είλαη απφ ηελ Ξνιενδνκία πξνο ην Γήκν. Ν Γήκνο θάλεη ηελ εηζήγεζε 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ε εηζήγεζε ππήξρε, λαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιέθθα, ε πξφηαζε αλ θαηαιάβαηε, ηνπ Ξξνέδξνπ, ήηαλε ε 

αλαβνιή. Γε ζαο είπε ηίπνηα ην παξάινγν λα ππεθθχγεη. Αιιά ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην απνθάζηζε λα ην ζπδεηήζνπκε θαη θάλνπκε ηελ εηζήγεζε. Γελ ην 
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θαηάιαβαηε θαιά. Ζ πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ήηαλε γηα αλαβνιή, αιιά ην Πψκα 

κπήθε ζηελ θνπβέληα θαη είπε λα ζπδεηεζεί. Αξα, άξα, ε εηζεγεζε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο θάλεη ηελ εηζήγεζε .. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγλψκε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θ.Γέδε. Δίλαη άιιν ζέκα ηψξα, δηθαζηηθφ. 

Αο πάκε ηψξα ζηελ νπζία ηψξα ηνπ ζέκαηνο. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγλψκε, εγψ δήηεζα ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηψξα, κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. 

.......: Κνπ δίλεηε ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Νξίζηε θχξηε .. Θχξηε Ζιηάζθν, βνεζήζηε ιηγάθη ηελ 

θαηάζηαζε; Θχξηε Ζιηάζθν. Νξίζηε θ.Ιέθθα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Δγψ δήηεζα ηελ εηζήγεζε θαη κνπ είπαηε φηη δελ ππάξρεη θαη ζήκεξα 

εξρφζαζηε κε εηζήγεζε. Θαζψο επίζεο κνπ είπαηε φηη ζα γίλεη αλαβνιή ηνπ 

ζέκαηνο. Γηαηί δε κνπ δψζαηε ηελ εηζήγεζε εθφζνλ ηελ είραηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, αθνχζηε ηψξα .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θαη απηφ έγηλε ρζεο ην κεζεκέξη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηε ηελ εηζεγεζε αξγά θα Καλαβέιε, ζαο παξαθαιψ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππδεηείηαη. Αθνχ απνθάζηζε ην Πψκα. Λα ην αλαβάιινπκε;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Αλαβάιιεηαη ινηπνλ ην ζέκα λα ζπδεηεζεί πξψηα ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, ζπγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηψξα θα Πηεξγίνπ θαη ζα έξζεη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, φρη, απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη λα έξζεη θαη ζην 

Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. ην ζέκα ζην Ππκβνχιην μαλά.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα έξζεη ζην Ππκβνχιην, γηαηί νπνηνδήπνηε ζέκα επηβνιήο ηέινπο 

ζα πξέπεη λα ζπδεηηέηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηζη θαη αιιηψο ζα έξζεη. Θα έρνπκε θαη ηελ εηζήγεζε .. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, λα πσ κηζφ ιεπηφ; Θαηά ηε ζπδήηεζε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, αλαβιήζεθε ηψξα, εληάμεη. 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη, ελα ιεπηφ. Θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλέθεξα 

ην ζπγθεθξηκελν ηέινο θαη κάιηζηα έιαβα απάληεζε απφ ηελ πεξεζία φηη έρεη 

ζπκπεξηιάβεη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηφ ην ηέινο. Απφ ηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία, φηη έρεη ζπκπεξηιάβεη .. 

.......: Ξξφβιεςε έρεη γίλεη σο πξνο ηα έζνδα. Ρψξα εδψ ζα γίλεη ν θαζνξηζκφο 

ηνπ ηέινπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ζιηάζθν 

έιεμε ην ζέκα. 
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ΘΔΚΑ 10ο 

 

Ξπογπαμμαηιζμψρ Δοπηαζηικϊν Δκδηλϊζευν για ηην Δθνική Δπέηειο 

ηηρ 28ηρ Νκηυβπίος. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Ζιηάζθν, ζαο 

παξαθαιψ, δελ νδεγεί πνπζελά απηφ. Θχξηε Βιάρν, έρεηε ην ιφγν. Απνθχγεηε, 

απθνθχγεηε λα απαληάηε. 

ΒΙΑΣΝΠ: Θχξηε Βαγγέιε κπνξψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ.Βιάρν. Ζξεκήζηε θ.Ιίηζα θαη εζείο.  

ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ρν ζέκα αθνξά ηνλ Ξξνγξακκαηηζκφ ησλ 

Δνξηαζηηθψλ Δθδειψζεσλ γηα ηελ Δζληθή Δπέηεην ηεο 28εο Νθησβξίνπ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη Δνξηαζηηθέο Δθδεισζεηο ηεο 28εο 

Νθησβξίνπ ζηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο θαη ζηελ έδξα ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ 

δεηνχκε ηελ έγθξηζε ησλ αθφινπζσλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε πνπ 

έρεηε πάξεη φινη θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158, παξ. 3 ηνπ 

λφκνπ 3463/2006 γηα δηάζεζε πίζησζεο γηα πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ 

εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηεο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο 

εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ν Γήκνο. Ππγθεθξηκέλα ζηε ζπδήηεζε πνπ είρακε 

θαη κε ηνλ Δπίηξνπν γηα ην ηη εγθξίλεη θέηνο, κηιάκε γηα ηα 11 δάθληλα 

ζηεθάληα θαη επίζεο θαιχπηεη ηα ερεηηθά, ηελ ερεηηθή θάιπςε γηα ηηο 

παξειάζεηο πνπ ζα γίλνπλε ζηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο. Δρνπκε πάξεη θάπνηεο 

πξνζθνξέο απφ θάπνηνπο επαγγεικαηίεο γηα λα θάλνπλε, λα θαιχςνπλε ηηο 

ερεηηθέο εθδειψζεηο θαη γηα λα πξνιάβσ θάπνηνπο, ππαξρνπλε θάπνηεο Ρνπηθέο 

Θνηλφηεηεο πνπ ήδε δηαζέηνπλε ερεηηθά κεραλήκαηα θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ 
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απφ κφλνη ηνπο ηηο εθδειψζεηο. Φπζηθά δε ζα πάξνπλ απηέο απηά ηα ρξήκαηα. 

Δηζη; Απηέο είλαη νη δαπάλεο. Γηα λα μέξνπκε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιαρν. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη εηζήγεζε. 

πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε επ' απηνχ;  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γελ αθνχζακε ην πνζφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηα δηαβάζνπκε; Γελ ηα έρεηε ..;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζπλνιηθφ πνζφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζπλνιηθφ πνζφ;  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γελ έρνπκε .. Λαη, δελ ερνπκε εηζεγεζε. 

ΒΙΑΣΝΠ: Ινηπφλ, γηα ηα ζηεθάληα είλαη 495 επξψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλ ΦΞΑ. 

ΒΙΑΣΝΠ: Ππλ ΦΞΑ πάληα. Ρν ζχλνιν ην ερεηηθφ είλαη 4.200 επξψ ζπλ ΦΞΑ 

θαη ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο είλαη 4.695 επξψ πιένλ ΦΞΑ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Νξίζηε θ.Ονχζζε, θάληε ηελ εξψηεζε ζαο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Βιέπσ 11 ζηεθάληα κφλν. Γηα ηηο 11 Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο. Θα 

θαηαζέζνπλε θαη νη Αληηδήκαξρνη; ∞ κφλν νη Αληηδήκαξρνη θαη φρη νη Ξξφεδξνη 

ησλ Ρνπηθψλ; Νπσο είζηζηαη κέρξη ηψξα, γηαηί ηελ 25ε Καξηίνπ θαηαζέζαλε 

δχν ζηεθάληα ζε θάζε Ρνπηθή Θνηλφηεηα θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, ν 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ή ν Αληηδήκαξρνο, αιιά θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ 

Ππκβνπιίνπ.  

ΒΙΑΣΝΠ: Λα απαληήζσ;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βιάρν. 
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ΒΙΑΣΝΠ: Ινηπφλ, ην πξφγξακκα βαζηθά ησλ Δθδειψζεσλ ην θαηαξηίδεη ε 

θάζε Ρνπηθή Θνηλφηεηα γηα ηελ ηνπηθή .. πάξρνπλε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαδφζεηο. Δηζη; Θαηαζέηνπλε θαη Πχιινγνη θαη δηάθνξνη άιινη θνξείο πνπ 

ππάξρνπλε ζηηο πεξηνρέο. Απηφ δελ αιιάδεη. Ζ θαηάζεζε ησλ ζηεθαληψλ 

αθνξά ην Γήκν Υξσπνχ. Αξα ν Γήκαξρνο είλαη εθείλνο πνπ θαηαζέηεη ζηεθάλη 

θαη φηαλ δελ ππάξρεη ζε θάπνην ρψξν είλαη εθείλνο πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη θαη 

εθείλνη πνπ ηνλ αλαπιεξψλνπλε είλαη νη Αληηδήκαξνη. Απφ εθεί θαη πέξα ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. 

Απηνί θάλνπλ θαηάζεζε ζηεθαληψλ. Απηνί είλαη νη πξψηνη. Ξξψηε ε Γεκνηηθή 

Αξρή θαηαζέηεη ζηεθάλη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Νη Ξξφεδξνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλε ζηεθάλη αιιά ζα πξέπεη λα 

βξνπλ ηνλ ηξφπν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή δελ ην θαηάιαβα ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, ζαθέζηαην ήηαλ. Ινηπφλ .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή δελ θαηάιαβα, κέρξη ηψξα, κέρξη ηψξα .. Θχξηε 

Γηψξγν, θ.Βαζίιε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε, αθήζηε λα θάλεη ηελ εξψηεζε ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κέρξη ηψξα εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαηέζεηε 

ζηεθάλη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, δελ αθνχγεηαη ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κέρξη ηψξα εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαηέζεηε 

ζηεθάλη ν Γήκαξρνο ή ν Ξξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο γηα ην Γήκν θαη ν 
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Αληηδήκαξρνο ή ν Αληηπξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε. 

Απηφ κε ηνλ "Θαιιηθξάηε" θαηαξγήζεθε;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνβιέπεηαη έλα κφλν ζηεθάλη, νπφηε ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε λα δείηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απν εθεί θαη πέξα κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κφλνη καο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο ζήκεξα, εκείο ζήκεξα καο ιέεη ε Δπίηξνπνο φηη ςεθίδνπκε 

ην πνζνλ γηα 1 ζηεθάλη ζε θάζε Γεκνηηθή ή Ρνπηθή Θνηλφηεηα. Απφ εθεί θαη 

πέξα ε θάζε Γεκνηηθή θαη Ρνπηθή Θνηλφηεηα πξέπεη λα θξαηήζεη ηελ παξάδνζε 

ηεο θαη ην Ρνπηθφ λα θαηαζέζεη ζηεθάλη, αιιά λα ην θηηάμεη φκσο ην ίδην. Θαη ν 

Πχιινγνο λα ην θηηάμεη, γηαηί δελ έρνπκε ηξφπν λα εθηακηεχζνπκε ρξήκαηα γηα 

ηα ππφινηπα ζηεθάληα. Γηαηί γειάηε θ.Ονχζζε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη.  

..: Θνπκαξηά, θνπκαξηά. Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίπα θ.Γήκαξρε .. θαηαζέζαλε ζηεθάλη θαη νη Ξξφεδξνη ησλ 

Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα θαηαζέζνπλε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη αιιά δελ ηα πιεξψζαλε απηνί. Ρν θαηαιάβαηε ηη είπα; Νηη δελ 

ηα πιεξψζαλε απηνί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ζαο ήξζε ηψξα θαη ζαο ιέεη ν Αληηδήκαξρνο φηη επηθνηλψλεζε 

.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γεθηφ, ην δέρνκαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο γηαηί γειάηε;  
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ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ γειάσ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ξψηεζα. Δζείο γειάηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λα θάλσ θαη εγψ κηα πξφηαζε πξνο ηνλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηνπ Ρνπηθνχ ζην ρσξηφ ηνπ θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππιιφγνπ θαη 

ν Ξξφεδξνο .. ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ν εθπξφζσπνο θαη φινη. Αιίκνλν. Αιιά 

ηα ζηεθάληα δελ κπνξνχλ λα ηνπο ηα εμαζθαιίζεη ν Γήκνο. Απηφ ιέκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βάζεη ησλ παξαδφζεσλ πνπ γηλφηαλε ζε θάζε Θνηλφηεηα. Ρν 

ζρνιείν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, αο κε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηα θφκκαηα, φπνηνο έρεη ηελ πξνεγνχκελε δπλαηφηεηα πνπ 

θαηέζεηε. Αιίκνλν.  

.......: Θχξηε Γήκαξρε, ην Ξξφγξακκα Δνξηαζκνπ ζα βγεη ζχκθσλα κε ηα 

πεξζηλά, δε ζα αιιάμεη θάηη. Απιά γίλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βαξλάβα. Κηιήζαηε θ.Βειηαληψηε. Κηιήζαηε 

πξνεγνπκέλσο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηα εξψηεζε λα θάλσ θαη εγψ πξνο ηνλ θ.Βιάρν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηελ εξψηεζε ζαο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γελ θαηάιαβα θαιά, αθνχ θαπνηεο Θνηλφηεηεο έρνπλ δηθά 

ηνπο ερεηηθά πσο απνθαζίζηεθε ην πνζφ γηα ηα ερεηηθά ησλ 4.695.  
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ΒΙΑΣΝΠ: Απφ πξνζθνξέο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Απν πξνζθνξέο, πήξακε πξνζθνξέο απφ .. Ρν είπα ζηελ εηζήγεζε 

κνπ. Ξήξακε πξνζθνξέο απφ δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο γηα θάπνηεο ηηο έθαλαλ νη Αληηδήκαξρνη ζηηο πεξηνρέο ηνπο, γηα ην 

Γήκν Υξσπνχ ήηαλ δηθηά κνπ δνπιεηά, γηα ην Γήκν Θαιάκνπ ήηαλ επίζεο δηθηά 

κνπ δνπιεηά. Δρνπκε πάξεη γηα θάπνηεο .. Νη Αληηδήκαξρνη ζηηο πεξηνρέο ηνπο 

έρνπλε πάξεη πξνζθνξέο, φπσο επίζεο κε ελεκέξσζαλ νη Αληηδήκαξρνη ζε 

θάπνηεο πεξηνρέο, φπσο ε Καιαθάζα αλ δελ θάλσ ιάζνο, φπσο θαη νη Αθίδλεο 

έρνπλε δηθά ηνπο ερεηηθά θαη ην Καξθφπνπιν επίζεο έρεη .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη ην Θαπαλδξίηη. 

ΒΙΑΣΝΠ: .. θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κε ρξεηαζηνχλε, αιιά ζαλ δαπάλε, ζαλ 

έγθξηζε δαπάλεο πξέπεη λα ηελ έρνπκε κέζα. πάξρεη ζνβαξή πεξίπησζε λα 

κε ραιάζνπκε ηα 4.695 επξψ. Λα είλαη πνιχ ιηγφηεξα. Νρη πνιχ ιηγφηεξα, λα 

είλαη θαηά θάηη ιηγφηεξα. Θαη δεχηεξν, λα μέξεηε φζνλ αθνξά γηα ηα ζηεθάληα, 

δε ζα αιιαμνπκε ηίπνηα απφ ην πξφγξακκα θαη απφ ηηο παξαδφζεηο πνπ 

ππήξραλε απφ ηηο πεξηνρέο. Θάπνηνη Πχιινγνη θαηαζέηαλε ηα ζηεθάληα, νη 

Ξξφεδξνη  

Ρνπηθψλ θαηαζέηαλε ζηεθάληα. Γελ αιιάδνπκε ηίπνηα απ' απηά. Γπζηπρψο ην 

κφλν πνπ αιιάδεη είλαη ην νηθνλνκηθφ κέξνο ηεο ππφζεζεο. Δδψ ζέισ λα πσ 

επίζεο φηη αξθεηνί Αληηδήκαξρνη έρνπκε ζπλελλνεζεί έηζη ψζηε λα θηηάμνπκε 

ηα ζηεθάληα κφλνη καο θαη λα θαιχςνπκε θάπνηεο αλάγθεο θαη θάπνηεο 

παξαδφζεηο πνπ ππήξραλε ζηνλ ηφπν καο. Γειαδή φπσο ζηνλ Θάιακν ππήξρε 

παξαδνζηαθά ηα ζηεθάληα π.ρ. ηεο Αζηπλνκίαο λα ηα πιεξψλεη ν Γήκνο. Δ, ζα 

ην θάλνπκε θαη θέηνο απηφ. Θα θηηάμνπκε ζηεθάληα φκσο κφλνη καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιάρν. Θχξηνη ζπλάδειθνη επί ηεο ςεθνθνξίαο.  
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.......: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα δηεπθξίληζε κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ θ.Αληηδήκαξρν; 

Ρα ζηεθάληα ησλ ζρνιείσλ πνηνο ζα ηα πιεξψζεη; Γηαηί είλαη 33 ηα δηθά κνπ 

θαη ηνπ Βαζηιάθνπ άιια 15. Γειαδή κηιάκε ηψξα γηα ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Απιψλαο θαη ν Θαιακνο έρνπλ αξθεηή δάθλε πάλησο.  

ΒΙΑΣΝΠ: Θέισ λα πσ ιίγν θάηη. Δπεηδή ζεκεξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βιάρν, εληάμεη έιεμε. Ν θ.Ιίηζαο έρεη ην ιφγν. 

Θχξηε Ιίηζα. Θχξηνη ζπλάδειθνη έρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ.Ιίηζα. 

Θχξηε Ρζεθξεδή παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ ζέισ λα πσ, λα αλαθεξζψ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, δελ αθνχγεηαη ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: .. φηη είδα ηελ εηζήγεζε θαη φπσο πνιχ θαιά είπε ν θ.Βιάρνο θάπνηεο 

πεξηνρέο έρνπλε κεραλήκαηα. Δκείο είρακε κεραλήκαηα, δελ έρνπκε ρξεψζεη 

πνηέ ηελ Θνηλφηεηα κε ηέηνηα πνζά. Απν εθεί θαη πέξα ζέισ λα πσ θαη θάηη 

άιιν, φηη εκείο ζηα παιηά θαζεζηψηα είρακε έλα πξφγξακκα πνπ ηεξνχζακε κε 

επιάβεηα, δειαδή ν θάζε έλαο δελ εξρφηαλε λα θαηαζέζεη ζηεθάλη θαη ππήξρε 

θαη έλα ζηαζεξφ ηππηθφ πνπ έπξεπε λα ηεξεζεί. Ξξαγκαηηθά ζα έπξεπε λα έρεη 

βγεη έλα ηππηθφ γηα ηελ θάζε πεξηνρή πσο αθξηβψο ζα γίλεη κε έλαλ σξαίν 

ηξφπν, γηαηί βάζεη απηνπ μεξνπκε θαη ηη ψξα ζα πάκε θαη ηη ψξα ζα 

παξαθνινπζήζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηειεηνπξγηθφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα πσο ζα γίλεη θαη ππάξρεη ην ηειεηνπξγηθφ. 

πάξρεη ην ηειεηνπξγηθφ πνηνο ζα πεη ην ιφγν, πνηνο δε ζα κηιήζεη, πνηνο ζα 

θαηαζέζεη. Κάιηζηα, πνιχ σξαία. Ινηπφλ, επεηδή ην βιεπσ ιίγν αλνξγάλσην 

φιν απηφ ην ζέκα θαη δελ θαηάιαβα θ.Βιάρν γηαηί εθφζνλ δε ζα γίλεη δαπάλε 

ζα πξέπεη λα ππαξρεη δαπάλε γξακκέλε. Αθνχ μέξεηε πνιχ θαιά, καο είπαηε 
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εζείο δε ζα γίλεη δαπάλε. Γελ ην θαηάιαβα. Δκείο παιηά φηαλ δε ζέιακε λα 

ραιάζνπκε ιεθηά θάπνπ δελ ηα βάδακε ζην ηερληθφ καο πξφγξακκα, ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Ινηπφλ, ζα δειψζνπκε παξψλ. 

ΒΙΑΣΝΠ: Λα απαληήζσ; Ινηπφλ, θαη' αξρήλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βιάρν, εηπψζεθε, κπνξεί .. Κα έγηλε ζαθέο, έδσζε 

απάληεζε θαη ν Γήκαξρνο. Κπνξεί λα ραιάζνπλ γηα θάπνηα ζηηγκή ηα ερεηηθά. 

Δζησ θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο πξέπεη λα ππάξρεη δαπάλε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, δελ κπνξνχκε λα ηα μέξνπκε φια. Ππγραξεηήξηα πάλησο 

πνπ έρεηε 3. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγραξεηήξηα θ.Ιίηζα γηα ηα παιηά θαζεζηψηα πνπ 

ιεηηνπξγνχζαηε έηζη θαη εκείο είπακε φηη απφ ηα παιηά θαζεζηψηα ζα 

παίξλνπκε ηα θαιά θαη ζα ηα θαλνπκε. Αλ αθνχζαηε, ζα αθνινπζήζνπκε 

αθξηβψο ηελ παξάδνζε ηελ πεξζηλή ζε θάζε πεξηνρή. Γελ ην θαηαιάβαηε νχηε 

απηφ; Θα θαηαζέζνπκε κε ην πξφγξακκα ην πεξζηλφ. Θα βγεη ην πξφγξακκα 

θαη ζα θαηαλεκεζεί. Ιέκε ην ίδην πξάγκα θαη κηιάηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Φνξγηάξε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη κηιάηε γηα δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ξαξαθαιψ. Θχξηε 

Φνξγηάξε. 

ΒΙΑΣΝΠ: Λα πσ γηα ην πξφγξακκα θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Βιάρν.  

ΒΙΑΣΝΠ: Νρη, εληάμεη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Ν θ.Ιίηζαο δειψλεη 

παξψλ. Νιε ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα. πέξ ν θ.Σαζηψηεο. Ζ θα Πηεξγίνπ; Λαη. 

Ν θ.Γηαζεκάθεο λαη. Ινηπφλ .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εκείο λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 235/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 11ο 

 

Δπισοπήγηζη ηος Ξολιηιζηικοω Πςλλψγος Γςναικϊν Καπκοποωλος 

Υπυποω "ΝΗ ΘΑΟΑΡΗΓΔΠ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Κε ην αξ.38/10.10.2011 έγγξαθν ηνπ ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο 

Καξθνπνχινπ Υξσπνχ "ΝΗ ΘΑΟΑΡΗΓΔΠ" καο δεηάεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα 

ηελ θάιπςε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εθδειψζεσλ, πνπ ζα εθηειέζεη γηα ην 

έηνο 2011. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λφκνπ 3463/2006 

Γεκνηηθφο Θνηλνηηθφο Θψδηθαο, πξνβιέπεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζε Λνκηθά 

Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζε Αζιεηηθνχο θαη Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθσλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ 

αλαπηχζζνπλ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ξξνηείλνπκε ηελ 

επηρνξήγεζε ηνπ παξαπάλσ Ππιιφγνπ κε ην πνζφ ησλ 3.000 επξψ γηα θάιπςε 

ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εθδειψζεσλ θαη 

παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε επί ηνπ ζέκαηνο; 

Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 236/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 12ο 

 

Δπιζηποθή ποζοω 50,00 εςπϊ ζηην ΚΑΙΙΗΝΛΡΑ ΑΡΔ υρ 

ασπευζηήηυρ καηαβληθέν. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Σξήζηνπ. Απιά 

εμεγήζηε γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά γηαηί επηζηξέθεηαη ην πνζφ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Δίλαη κηα επηζηξνθή 50,00 επξψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σξήζηνπ εληάμεη. Νη ζπλάδειθνη ελεκεξψζεθαλ. Ρν 

Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 237/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 13ο 

 

Δγκπιζη παπάηαζηρ ηηρ μίζθυζηρ ηος ΘΔΞ Θαπανδπιηίος. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ν θ.Βιάρνο είλαη εδψ; 

Δμεγήζηε κε δπφ ιφγηα ζην Πψκα γηαηί παξαηείλεηαη ε κίζζσζε ζην ΘΔΞ. 
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ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ζ ζχκβαζε κε ην θηίξην πνπ κηζζψλεη ην 

ΘΔΞ έιεμε ζηηο 10 Νθησβξίνπ ην ηξέρνλ έηνο. Ρν ΘΔΞ .. Ζ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα 

Θαπαλδξηηίνπ δήηεζε κε έγγξαθν ηεο λα παξαηαζεί ε κίζζσζε γηα 6 κήλεο 

κέρξη λα νινθιεξσζνχλε νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ ζηα θηίξηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Ν θχξηνο .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηα εξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο πξνεγείηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρφηε αο θάλεη ηελ εξψηεζε ε θα Βαξλάβα. Ηζσο βνεζήζεη θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε ζαο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπνλ, εγψ ζα ήζεια λα κάζσ ζε πνηνλ ηδηφθηεην ρψξν ζα 

γίλεη ε κεηαθνξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ηδηφθηεην.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ηδηφθηεην θηίξην ιέεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρέινο πάλησλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ Θνηλφηεηα ζα αλαθεξζεί. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δδψ ην αλαθέξεη .. Δδψ έηζη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, φρη. Ιέεη επίθεηηαη ζε ιίγνπο κήλεο ε κεηαθνξά ησλ 

πεξεζηψλ ηνπ ΘΔΞ ζε ηδηφθηεην θηίξην ηνπ Γήκνπ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπ Γήκνπ, ηνπ Γήκνπ ηδηφθηεην, λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη ξσηάσ πνηνο είλαη απηφο ν ρψξνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ Θνηλφηεηα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Υξαία, ξσηάσ θαη απαληάηε. Αλ ζα πιεξεί απηφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη γηαηί δελ έγηλε ε κεηαθνξά πην λσξίο ψζηε λα κελ έρνπκε 

παξάηαζε ελφο εμακήλνπ.  

ΒΙΑΣΝΠ: Θαη' αξρήλ γηα λα κεηαθεξζεί .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ πξνζπάζεηα γηα λα κεηαθεξζεί θα Βαξλάβα έρεη γίλεη εδψ θαη 

θαηξφ. Δίλαη κεγάιε δηαδηθαζία ε κεηαθνξά ζηνλ .. Γελ εμαξηάηαη απφ καο. 

Θαηαζέηνπκε ζρέδηα πνιηηηθψλ κεραληθψλ, θαηλνχξγηεο ηνπαιέηεο ρξεηάδνληαη, 

δπλαηφηεηα πξνζβαζεο αλαπήξσλ θαη πάεη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ 

πνπξγείνπ θαη εγθξίλεη. Δρεη κηα θαζπζηέξεζε γξαθεηνθξαηηθή. Δγψ .. 

(πάξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη ιέσ ξε Γήκαξρε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ θ.Γήκαξρε κεηέθεξα .. Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε λα έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ κεηέθεξα ην ΘΔΞ ζηελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ κε κηα απφθαζε 

Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα. Ρη είλαη απηά 

πνπ καο ιέηε; Ρνπνγξαθηθά, ηζηνξίεο, ηνπαιέηεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο είζηε ππεξάλσ ηεο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη θαη κε λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξνχκε λα ζαο θηάζνπκε εζάο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αιιά κε καο ιέηε .. Κε καο ιέηε πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηζρχνπλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίζηε κνλαδηθφο εδσ κέζα. 
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ΟΝΠΠΖΠ:  Κπξάβν, ζαο επραξηζηψ πνιχ. Αιιά κε καο ιέηε πξάγκαηα ηα 

νπνία δελ ηζρχνπλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, αξπάδσ ηελ επθαηξία δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αλαθνηλψζεσλ δελ κπνξνχζα λα ηνπνζεηεζψ, δελ επηηξεπφηαλ απφ ηνλ 

θαλνληζκφ θαη έηζη δε ζα κ' αθήλε ν Ξξφεδξνο. Αιιά εδψ επεηδή ην ζέκα 

αθνξά ην ΘΔΞ Θαπαλδξηηίνπ κπνξψ λα θάλσ ηελ ηνπνζέηεζε κνπ φζνλ αθνξά 

ηελ απφζπαζε ηεο ππαιιήινπ. Θα γλσξίδεηε βέβαηα φηη ππάξρεη νκφθσλε 

απφθαζε ηνπ Ρνπηθνχ .. ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θαπαλδξηηίνπ, 

πνπ αθνξά ηελ απφζπαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππαιιήινπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: πάξρεη απφθαζε. Δκελα κνπ ηελ έδσζε ν Ρνπηθφο 

Πχκβνπινο πνπ έρσ εθεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ απφζπαζε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα ηελ απφζπαζε ηεο ππαιιήινπ απφ ην ΘΔΞ ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ. πάξρεη κηα νκφθσλε απφθαζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ Γεκνηηθή Θνηλνηηθή Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ Αηηηθήο, 20 

Νθησβξίνπ 2011 θαη ψξα 18:00. Δθηαθηε δεκφζηα ζπλεδξηαζε θαη απνθάζηζε 

λα ελεκεξσζεί ν Γήκαξρνο θαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα 

ηα εμήο θαη αλαθέξεη θάπνηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξέπεη λα 

απνζπαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ππάιιεινο απφ ην ΘΔΞ Θαπαλδξηηίνπ. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ πνπ έγηλαλ θαη ζηελ απάληεζε πνπ δψζαηε εζείο 

επηθαιεζηήθαηε θ.Γήκαξρε ην φηη δε γίλνληαη αξθεηέο πξάμεηο ζην ΘΔΞ 

Θαπαλδξηηίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη. Θα πξέπεη φκσο λα ιάβνπκε ππ' φςε καο φηη εδψ θαη 3 

εβδνκάδεο ην δεκνηνιφγην πιένλ δελ βξίζθεηαη ζην Θαπαλδξίηη. Απηφ ζεκαίλεη 
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φηη έλαο θάηνηθνο Θαπαλδξηηίνπ ή Ξνιπδελδξίνπ πνπ ζέιεη λα εμππεξεηεζεί, 

εάλ δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί φπσο πξέπεη απφ ην ΘΔΞ ζα πξέπεη λα πάεη 

ζηε Καιαθάζα. Δίλαη έλα επηρείξεκα αθφκα ψζηε ε ππάιιεινο απηή λα κελ 

απνζπαζηεί θαη λα παξακείλεη εθεί. Θαη ζα παξαθαινχζα λα ιάβεηε ζνβαξά ππ' 

φςε ζαο ηελ νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο είπε ν θ.Γήκαξρνο ζα ην δεη θαη ζα απαληήζεη. Δπί ηεο 

ςεθνθνξίαο θ.Γηαζεκάθε φζνλ αθνξά ηε κίζζσζε, ηελ παξάηαζε ηεο 

κίζζσζεο; Δγθξίλεηαη. Ρν Ππκβνχιην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, δελ βιέπσ θάπνηα αληίξξεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ρν  

Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 238/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 14ο 

 

Δκηακηη σπημαηοδψηηζη ηηρ Α' βάθμιαρ Πσολικήρ Δπιηποπήρ Γήμος 

Υπυποω. 

 

 ΘΔΚΑ 15ο 

 

Δκηακηη σπημαηοδψηηζη ηηρ Β' βάθμιαρ Πσολικήρ Δπιηποπήρ Γήμος 

Υπυποω. 

   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 11 θαη ην 12 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Θπξία Καλαβέιε. Γελ αθνχγεζηε, δελ αθνπγεζηε. 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δρνπκε δχν αηηεκαηα, έλα απφ ηελ Α' βάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή 

θαη έλα απφ ηελ Β' βάζκηα νη νπνίνη δεηάλε έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα αγνξά 

πεηξειαίνπ θαη γηα αλάγθεο ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ. Ινηπφλ, ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην φπσο .. θαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, είλαη γηα 55.000 γηα ηελ Α' βάζκηα 

θαη 70.000 γηα ηελ Β' βάζκηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, ε εηζήγεζε είλαη 50 λνκίδσ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: 50 είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 50.000 γηα ηελ Α' βάζκηα θαη 70 γηα ηελ Β' βάζκηα. πάξρεη 

θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηα εξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γειαδή ε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ιεηηνπξγηθεο 

δαπάλεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη βεβαίσο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη δε ζα είλαη πεηξέιαην θίλεζεο θ.Εαθείξε, έηζη; Γε ζα .. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, εληειψο ηπραία έρεη έξζεη κηα εγθχθιηνο πνπ 

ιέεη φηη ηα δεκφζηα θηίξηα θαη ηα θηίξηα ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ πξέπεη λα βάινπλε πεηξέιαην θίλεζεο. Δρεη έξζεη κηα εγθχθιηνο ηέηνηα 

θαη είκαζηε ζηε δηεπθξίληζε αλ φλησο ηζρχεη ή φρη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θχξηνη ζπλάδειθνη.  

..: Αιια θ.Εαθείξε ήζνπλα κπξνζηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ιίηζα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζέισ λα πσ ζηνλ ππεχζπλν λα πάεη κηα βφιηα εδψ ζηηο 

ηνπαιέηεο λα δεη ην ράιη πνπ έρνπλε απηήλ ηε ζηηγκή θαη λα δψζνπκε 

ρξήκαηα, αιιά λα θάλνπλε θαη ιίγν ηε δνπιεηά ηνπο. Λα πάεη λα δεη ην ράιη, 

πνπ δελ κπνξείο λα κπεηο κέζα. Νχηε ζηελ είζνδν. 

.......: Γελ αλήγνπλε ζην ζρνιείν νη ηνπαιεηεο απηέο. Δίλαη εδψ γηα ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνπ αλνίγνπλε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλλνείηε φηη.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ην δείηε, λα ην δείηε. 

.......: Δίλαη παξαρσξεκέλεο. Γελ αλνίγνπλ ζην ζρνιηθφ θηίξην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Εαθείξε, θ.Εαθείξε, κε ηα ζηνηρεία πνπ καο έρεηε 

θνηλνπνηήζεη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθε ησλ ζρνιείσλ 

θαίλεηαη φηη ηα ιεθηά απηά γηα ηε ζέξκαλζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεηαη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ζρνιείσλ δε θηάλνπλε γηα φιε ηε ρξνληά. 

Πχκθσλα κ' απηά ηα νπνία δεηήζαλε νη Γ/ληεο. Βεβαίσο θαη λα ηα εγθξίλνπκε, 

φκσο απφ εδψ θαη πέξα ηη ζα πξνβιέπεηαη; Θα θηάζνπκε ζηε κέζε ηεο ρξνληάο 

θαη ζα πνχκε, ηα παηδηά δεζηαίλνληαη ή δε δεζηαίλνληαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, επί ηεο ςεθνθνξίαο έρεηε αληίξξεζε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: πέξ. Απιά ζέισ κηα απάληεζε ζ' απηφ.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δπεηδή ζα κπεη πεηξέιαην ηψξα λα θαιπθζνχλε νη αλάγθεο κέρξη 

ην Φιεβάξε, επεηδή επίθεηηαη ε 4ε δφζε ε ηαθηηθή πνπ ζα θαιχςνπκε πάιη 

θάπνηα, θάπνηα ηέηνηα, ζεσξνχκε φηη ζε κεγάιν βαζκφ ζα θαιπθζνχκε νη 

αλαγθεο απφ θαχζηκα, έηζη;  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ηελ 

έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Α' βάζκηαο θαη Β' βάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ. 

(αξ. απνθ. 239/2011 θαη 240/2011) 

 

 --------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ έρνπκε άιια ζέκαηα. Ιχεηαη ε 

ζπλεδξίαζε. Θαιή ζαο λχρηα. 

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

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 

 

 Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 
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ΚΗΣΑ - ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ ΑΗΘ. (απνχζα) ΙΑΚΞΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

ΚΞΝΟΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΠΥΡΖΟΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ   ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ (απψλ) 

 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ (απψλ)  ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

 

ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ    ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

ΓΔΓΔΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ    ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ (απψλ)  ΘΑΙΒΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ (απψλ)  ΙΔΘΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ (απψλ)  ΘΗΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (απψλ) 

 

ΚΑΟΓΔΡΑ ΔΙΔΛΖ (απνχζα)   ΣΑΠΗΥΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

 

ΠΡΔΟΓΗΝ ΗΥΑΛΛΑ 
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