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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 

    Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 
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    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Καξγέηα Διέλε 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

  

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Πηδέξεο Φίιηππνο 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟ. ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Νηθνλνκηθή Δλίζρπζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ξαηδηθνχ 

Πηαζκνχ Υξσπνχ θαη ηνπ 

Θνηλνηηθνχ Ξαηδηθνχ 

Πηαζκνχ Θαπαλδξηηίνπ. 

2. Δγθξηζε πξφζιεςεο κηαο 

(1) βξεθνλεπηνθφκνπ κε 

δίκελε ζχκβαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

ζηνλ Θνηλνηηθφ Ξαηδηθφ 

Πηαζκφ Θαπαλδξηηίνπ. 

3. Δγθξηζε πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ κηαο (1) 

θαζαξίζηξηαο κε δίκελε 

ζχκβαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν 

Ξνιπδελδξίνπ. 

4. Αληηθαηάζηαζε κεισλ 

Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο 

ηνπ έξγνπ "Ξξνκήζεηα 

Κνλάδσλ Απνιχκαλζεο 

Γεμακελψλ Λεξνχ" ηνπ 

πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ. 

5. Νξηζκφο Γεκνηηθνχ 

Ππκβνχινπ σο Ξξνέδξνπ 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Νκφθσλα εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία νξίδνληαη νη 

ππάιιεινη Θξνκκχδαο 

Θεφδσξνο κε αλαπιεξσηή 

ηνλ Θενδσξφπνπιν Αζαλάζην 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία νξίδεηαη ε 

δεκνηηθή ζχκβνπινο Κίρα 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 
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ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 

Ξαηδείαο Γήκνπ Υξσπνχ. 

6. Απνδνρή πνζνχ 

49.780,00 επξψ γηα 

θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

7. Δγθξηζε 1νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Ξίλαθα ηνπ έξγνπ: 

"Απνθαηάζηαζε 

Νδνζηξσκάησλ απφ 

εξγαζίεο χδξεπζεο" 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο 

Απιψλα. 

8. Δγθξηζε παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ 

"Δπέθηαζε - Ππληήξεζε 

δηθηχνπ απνρέηεπζεο 

νκβξίσλ" Γεκνηηθήο 

Θνηλφηεηαο Απιψλα. 

9. Δγθξηζε κειέηεο ηνπ 

έξγνπ "Θαηαζθεπή 

Βξεθνλεπηαθνχ Πηαζκνχ 

Θαιάκνπ". 

10. Δγθξηζε κειέηεο ηνπ 

έξγνπ "Θαηαζθεπή 

Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Γήκνπ 

Υξσπίσλ". 

11. Δπηινγή Ππκπαξαζηάηε 

Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

 

Θαηά πιεηνςεθία απνδέρνληαη 

ην πνζφλ 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεηαη 

 

 

 

Αλαβάιιεηαη ε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο 

 

 

Γελ επειέγε 
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25 
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ηνπ Γεκφηε & 

Δπηρείξεζεο. 

12. Θαζνξηζκφο ακνηβήο ηνπ 

Γηθεγφξνπ πνπ ζα 

εθπξνζσπήζεη ηνλ Γήκν 

Υξσπνχ ζην Γηνηθεηηθφ 

Δθεηείν Αζελψλ γηα λα 

αληηθξνχζεη αηηήζεηο 

αθπξψζεσο θαη αηηήζεηο 

αλαζηνιήο εθηέιεζεο 

απνθάζεσλ πνπ έρεη 

θαηαζέζεη ε εηαηξεία κε 

ηελ επσλπκία "Λέα Νδφο 

Αλψλπκε Δηαηξεία 

Ξαξαρψξεζεο". 

13. Ππδήηεζε επί ηεο 

πξφηαζεο Δπηηξνπήο 

Ξαηδείαο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλελψζεηο ζρνιείσλ θαη 

ρσξνηαμηθή θαηαλνκή 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ. 

14. Ππγρψλεπζε ΛΞΓΓ θαη 

ζχζηαζε λένπ ΛΞΓΓ 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3852/10 (άξζξν 103 

παξ. 4 Λ.3852/2010). 

15. Ρξνπνπνίεζε ηεο 

Ππζηαηηθήο Ξξάμεο ηεο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία θαζνξίδεηαη 

ε ακνηβή ηηνπ δηθεγφξνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρν δεκνηηθίν ζπκβνχιην 

απνδέρηεθε ελ κέξεη ηελ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

παηδείαο. 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεηαη ε 

εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθίΑ εγθξίλεηαη ε 

εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ 
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Γήκνπ Υξσπίσλ. 

16. Ππγθξφηεζε Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο 

(άξζξν 76 Λ.3852/2010). 

 

 

Νκφθσλα ζπζηήλεηαη ε 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο 

 

30 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα θαζίζνπλ ζηηο 

ζέζεηο ηνπο. Ξαξαθαιψ ηελ θα Βαξλάβα λα θάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: .. Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο, Γηαλλάο Ησάλλεο, Καθξήο 

Αζαλάζηνο, Θνληνγηάλλε Αιέθα, Ρζεθξεδήο, Γάβξεο, Ιεκπνχζεο, Ιέθθαο, 

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

Ιάκπξνπ, Κπφξζεο, Πσηήξρνο ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα θαζπζηεξήζεη ιηγάθη ν θ.Πσηήξρνο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρζάδαξεο, Κπαηδάθαο, Κπαηδάθαο, Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο, 

Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο, Ονχζζεο Θσκάο, Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο, Γέδεο 

Θσλζηαληίλνο, Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο, Εαραξίαο Ησάλλεο, Γηαζεκάθεο 

Γεψξγηνο, Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο, Θαιχβαο Δπάγγεινο, Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο, 

Βαξλάβα Διέλε, Πηδέξεο Φίιηππνο, Ρζάθσλαο Αλδξέαο, Θηνχζεο Γεκήηξηνο, 

Καξγέηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Θνληνγηάλλε πξνζήιζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Σαζηψηεο Κηραήι θαη Πηεξγίνπ Ησάλλα. 

Δπραξηζηψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Θνληνγηάλλε πξνζήιζε ζην Ππκβνχιην. Θα πξέπεη λα 

ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη παξεβξίζθνληαη θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ 

Ππκβνπιίσλ, ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ ηα αληίζηνηρα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ 

απφςε.  

 Θαη μεθηλάκε ηε ζπδήηεζε καο κε ηα εηζεξρφκελα έγγξαθα πξνο ην 

Ππκβνχιην. Ρν πξψην έγγξαθν αθνξά ηε ζπγθξφηεζε - θαηαηαηίζεηαη απφ ηελ 

θα, ζπγλψκε, απφ ηνλ θ.Ιίηζα θαη ηελ θα Πηεξγίνπ Ησάλλα θαη αθνξά, δεηνχλ, 

ζέκα, λα ζπδεηεζεί πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο. Θχξηε 

Ξξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,  παξαθαιψ λα εηζάγεηε πξνο ζπδήηεζε 

θαη ιήςε απφθαζεο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηεο 

Γεπηέξαο, 28.2.2011, σο ζέκα ηεο ζπγθξφηεζε επηηξνπήο (σο άξζξν 70 ηνπ 

Λ.3852/2010) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή 

καο κε δεδνκέλν ην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο απφ ηα βηνκεραληθά 

απφβιεηα. Ζ πξφηαζε καο είλαη, ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο απηήο λα είλαη 

δηαπαξαηαμηαθή, κε ζπκκεηνρή Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ απ' φιεο ηηο παξαηάμεηο 

θαη εθπξνζψπσλ απν ηελ Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ Υξσπνχ θαη ηεο επηηξνπήο 

"Αγψλα θαηνίθσλ γηα ηνλ Αζσπφ". Θα μεθηλήζνπκε κε ηνλ θ.Ιίηζα. Θχξηε 

Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν λα εμεγήζεηε .. Ξαξαθαιψ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, ζα πξέπεη λα εμεγήζεη ν θ.Ιίηζαο ζε ηη ζπλίζηαηαη ην 

θαηεπείγνλ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Απηφ πνπ δεηάκε εκείο ζήκεξα, είλαη λα 

ςεθηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κηα επηηξνπή πνπ ηελ πξνβιέπεη ν 

Θψδηθαο ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν 70, λα αζρνιεζεί κε έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα, 

φπσο είλαη ην λεξφ. Γελ κπνξεί θάπνηνη λα ιέλε φηη ην λεξφ έρεη πξφβιεκα, δελ 

κπνξεί θάπνηνη άιινη λα ιέλε φηη ην λεξφ δελ έρεη πξνβιεκα θαη δελ κπνξεί ε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

12 

Γεκνηηθή Αξρή λα κελ έρεη κηα ζέζε ππεχζπλε πάλσ ζ' απηφ ην δήηεκα. 

Αθνχζακε πνιιά θαη δηάθνξα, ην είρα βάιεη θαη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην 

αιιά θαηά ιάζνο δελ έγηλε αληηιεπηφ φηη ήζεια λα κπεη ζε ςεθνθνξία. Ινηπφλ, 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λνκίδσ φηη είλαη ππεχζπλν γη' απηά ηα δεηήκαηα λα 

κπαίλεη κέζα ζηε δηαδηθαζία θαη λα αλαζέηεη ππεχζπλα ζηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο λα ιχλνληαη απηά ηα δεηήκαηα θαη κε ηε δηαδηθαζία απηψλ ησλ 

επηηξνπψλ γηα έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα, φπσο είλαη ην ζπγθεθξηκέλν. Θα 

ήζεια ινηπφλ λα παξαθαιέζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζα αλαθεξζεη θαη ε θα 

Πηεξγίνπ γηα ην ζπγθεθξηκελν δήηεκα, ψζηε λα ςεθηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

επηηξνπή πνπ ζα απνηειείηαη δηαπαξαηαμηαθά κέζα απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, θαζψο επίζεο λα εθπξνζσπείηαη απφ ηελ Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ θαη 

ηελ Δπηηξνπή "Αγψλα ησλ θαηνηθσλ γηα ηνλ Αζσπφ". Απηή είλαη ε πξφηαζε ε 

δηθή καο. Λα ςεθηζηεί απηή ε επηηξνπή, ψζηε παξάιιεια κε φια ηα άιια πνπ 

ν Γήκνο έρεη λα θάλεη, λα αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Δπραξηζηψ 

πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, απιά κηα παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ην φηη θαηά 

ιάζνο δελ ηνπνζεηήζεθε ην ζέκα ζαο, ε πξφηαζε ζαο γηα ςεθνθνξία. Ζ 

πξφηαζε έγηλε ζηε δηαδηθαζία ησλ αλαθνηλψζεσλ, δελ ήηαλε ζέκα πξνο 

ζπδήηεζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχζε λα κπεη ζε ςεθνθνξία. Γελ μέξσ, 

θα Πηεξγίνπ ζέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη γχξσ απφ ην ζέκα; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Βεβαίσο. Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζέισ λα θάλσ, λα μεθηλήζσ κε κηα 

παξαηήξεζε, φηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη κέρξη ζηηγκήο κηα ζεηεία 2 

κελψλ, έρεη ζπλεδξηάζεη κία θνξά, ζήκεξα είλαη ε δεχηεξε θνξά. Δίλαη ινγηθφ 

φηη ζηηο ζπλεδξηάζεηο πξνέρνπλ θάπνηα ηππηθά θαη ηξέρνληα δεηήκαηα, 

δηαδηθαζηηθά, λα ην πνπκε έηζη, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, σζηφζν φκσο ηα 

πξνβιήκαηα δελ παχνπλε λα ππάξρνπλ. Δίλαη νμπκέλα, γλσξίδεηε πνιχ θαιά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή καο, επνκέλσο εθφζνλ δελ παίξλεη 
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ηελ πξσηνβνπιία ν Γήκνο λα βάιεη θάπνηα δεηήκαηα ζνβαξά, πνηφηεηα δσήο 

θαη πξνβιεκάησλ πνπ έρνπκε εδψ θαη ηα αληηκεησπίδνπκε φια απηά ηα ρξφληα, 

γηαηί έρνπκε θαη άιια λα βάινπκε, δελ είλαη κφλν απηά, ζα πξέπεη θάπσο λα 

γίλεη, λα μεθηλήζεη απηή ε δηαδηθαζία. Αο μεθηλήζεη έζησ κε ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

επηηξνπήο, ηα πξνβιέπεη ν Λφκνο, κπνξεί λα γίλνπλ θαη άιιεο επηηξνπέο, εκείο 

ζα μαλαεπαλέιζνπκε θαη θπζηθά φπνηνο άιινο επηζπκεί, δελ είλαη ζψλεη θαη 

θαιά φηη εκείο έρνπκε ηελ αιήζεηα, θαηέρνπκε ηελ αιήζεηα ηελ απφιπηε. Αιιά 

ζεσξνχκε φηη πξέπεη θάπνηα δεηήκαηα πιένλ λα μεθηλήζνπλ. Γελ κπνξνχκε λα 

πεξηκέλνπκε θαη θάλσ θαη κηα πξφηαζε παξάιιεια, λα έρνπκε ηαθηηθή, θάζε 15 

κέξεο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη φρη 19:30, 20:00 λα 

αξρίδνπκε. Μέξεηε, ζήκεξα ζα ηειεηψζνπκε 01:00 ε ψξα. Λα αξρίδεη 18:00 ε 

ψξα ην Ππκβνχιην ην ρεηκψλα. Ξξέπεη θάπνηα πξάγκαηα λα θαζίζνπκε λα ηα 

δνχκε ζπιινγηθά θαη λα παίξλεηε θαη ηελ άπνςε θάπνησλ αλζξψπσλ, πνπ 

έρνπλε θαη κηα εκπεηξία παξαπάλσ ζηα ζέκαηα ηα θνηλά.  

 Ινηπφλ, επί ηεο πξφηαζεο καο, λνκίδνπκε φηη είλαη έλα πξψην βήκα λα 

μεθηλήζεη κηα ζνβαξή δνπιεηά εδψ ζηελ πεξηνρή καο θαη λα κελ είλαη κφλν ζηα 

ιφγηα, ππάξρεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ ζέιεηε, εζηηάζηε ζην θαηεπείγνλ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, ηειεηψλσ, ηειεηψλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί απηή είλαη κηα ηνπνζέηεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηε 

ζπδήηεζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηαπαξαηαμηαθή ινηπφλ επηηξνπή, λα ζπκκεηέρνπλε απ' φιεο ηηο 

παξαηάμεηο θαη πξνηείλνπκε ηελ Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ θαη ηελ Δπηηξνπή 

"Αγψλα" πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα θαη πηζαλφλ θάληε θαη άιιεο 

πξνηάζεηο θαη θάπνηνη άιινη άλζξσπνη αλ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ. Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζσ φηη φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ψξαο 

έλαξμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ, ππάξρνπλ πνιιά αηηήκαηα ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη 

εξγάδνληαη θαη επηδηψθνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν 

κπνξνπκε λα ην ζπδεηήζνπκε θαη δελ ππαξρεη αληίξξεζε, ηνπιάρηζηνλ φζνλ 

αθνξά ην Ξξνεδξείν, λα μεθηλνχλ νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ λσξίηεξα. 

Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θα Πηεξγίνπ, θίιεο θαη θίινη ζπλάδειθνη, 

θαιεζπέξα ζαο. Θα ραηξφκνπλ ηδηαηηέξσο λα θέξλεηε ζέκαηα ηα νπνία είλαη 

πνιχ ζνβαξά γηα ηνλ ηφπν, λα ηα ζπδεηήζνπκε πξν εκεξεζίαο θαη λα 

πξνρσξήζνπκε ιχζεηο. Θα ήζεια λα δηαθξίλσ ζην βιέκκα ζαο θαη ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο ζαο φκσο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην πάζνο ζαο γηα λα βξνχκε 

ιχζε ζηελ πεξηνρή καο. Θαη' αξράο, θ.Ιίηζα, δελ μέξεηε λα δηαβάδεηε, 

ζπγλψκε πνπ ην ιέσ, γηαηί επαλαιάβαηε πνιιέο θνξέο ην άξζξν 70. Ρν άξζξν 

70 ην δηαβάδσ θαη ιέεη ην εμήο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο. Δζσηεξηθφ 

νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο ν Γήκνο Υξσπνχ δελ έρεη αθφκε. Θαιείηαη λα ζπληάμεη 

κερξη ηνλ Ηνχλην. Γελ κπνξείηε λα επηθαιείηε ην άξζξν 70 επνκέλσο γηα ηε 

ζχζηαζε επηηξνπσλ. Ξξέπεη λα δηαβάδνπκε θαιά ηη δηαβάδνπκε θαη φρη 

πξφρεηξα. Ξξψηνλ. Γεχηεξνλ, ραίξνκαη γηα ην φςηκν ελδηαθέξνλ ζαο. Σαίξνκαη 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη γηα ζαο θα Πηεξγίνπ, γηαηί δελ έρεηε θάλεη Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη δελ είραηε Γηνίθεζε. Ν θ.Ιίηζαο ήηαλ 12 ρξφληα Ξξφεδξνο 

φκσο θαη έρεη αζθήζεη Γηνίθεζε θαη πάλσ ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ θαη 

πάλσ ζην ρξψκην θαη πάλσ ζηα απφβιεηα ηνπ Αζσπνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ.Γήκαξρε, ελεκεξψλσ ην Πψκα φηη πξνζήιζε ν 

θ.Νηθνλφκνπ. Θαιεζπέξα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη επάλσ ζηα πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ είλαη 

θνηλά ζηελ θνηιάδα ηνπ Υξσπνχ πνπ αλήθεη θαη ε Καιαθάζα θαη ην Κήιεζη. Ρν 

ρξψκην ην εμαζζελέο καο ηαιάληδε φινπο ηφζν θαηξφ θαη πξαγκαηηθά καο 

πξνβιεκάηηζε θαη ν Γήκαξρνο ν Γαβξηήι πνπ είλαη εδψ απφςε θαη ηνλ 

ραηξεηίδσ, έθαλε πνιιέο ελέξγεηεο, κε ζεκηλάξηα, κε επηζηήκνλεο, κε 

πεξηβαιινληνινγηθέο κειέηεο, Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ξνιπηερλεία Αζελψλ, 

Νηθνλφκνπ θιπ., απ' φηη ζπκάηαη. Δζείο θ.Ιίηζα γηα πέζηε κνπ ηη θάλαηε ηα 2 

ρξφληα λα πξνζηαηεχζεηε ηνπο αλζξψπνπο ηεο Καιαθάζαο; Ρνπο αλζξψπνπο 

ηνπ Κειεζίνπ; Δδψ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, κνπ έζεζε ζέκα λα ζέζνπκε ζέκα πξν εκεξεζίαο θαη 

επαλαιακβάλσ, εμέηαζε ρξσκίνπ ζηε Καιαθάζα, γηα ην ρξψκην ζηε Καιαθάζα 

έρεη γίλεη πξηλ 20 κήλεο πεξίπνπ. Ρνλ 6ν ηνπ '9. Απφ εθεί θαη πέξα, νη άλζξσπνη 

ηεο Καιαθάζαο θαη ηνπ Κειεζίνπ είλαη απξνζηάηεπηνη, αλ έρεη ρξψκην ην λεξφ 

ην πφζηκν ηνπο. Θαη κέζα ζε 2 κήλεο καο έπηαζε ε επαηζζεζία λα θάλνπκε 

εμεηάζεηο θαη επηηξνπέο θαηαιιειφηεηαο ηνπ λεξνχ. Κηιάκε γηα ην ρξψκην 

θπξίσο γηαηί νη άιιεο νη αλαιχζεηο γίλνληαη θαλνληθά κε ην Λφκν αλά δχν κήλεο 

απφ ηα εξγαζηήξηα, θνινβαθηεξίδηα θαη φια ηα ππφινηπα, γηα ην πφζηκν, 

ζπλήζεο έιεγρνο. Δπαλαιακβάλσ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 είλαη ε ηειεπηαία 

εμέηαζε πνπ έγηλε ζηε Καιαθάζα γηα ρξψκην θαη ηψξα ζην Γήκν Υξσπνχ κέζα 

ζε 2 κήλεο εκείο έρνπκε θάλεη εμεηάζεηο ρξσκίνπ, ηηο έρσ εδψ, 3 ζηνλ Απιψλα, 

ζηε Καπξνζνπβάια θαη παληνχ θαη ηηο έρσ εδψ θαη ηηο επηζπλάπησ ζην 

Ξξνεδξείν. Θαη ην ρξψκην ζηε Καπξνζνπβάια είλαη θάησ απφ 1, κε 

αληρλεχζηκν θαηά ην εξγαζηήξην ηνπ θ.Αλδξένπ πνπ θάλακε. Ρν ίδην θαη ζηνλ 

Απιψλα, έρνπκε θάλεη 3 εμεηάζεηο κέζα ζε 2 κήλεο ρξσκίνπ. Δπνκέλσο, νη 

ππνθξηζίεο δε βνεζνχλ ηνλ ηφπν. Λα εξρφκαζηε εδψ γηα λα βνεζήζνπκε. 

Θέισ, έρσ επαλαιάβεη, αλεμάξηεηα ζπλδπαζκψλ, αλεμάξηεηα αλζξψπσλ, 
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αλεμάξηεηα ρξσκάησλ, ηε βνήζεηα ζαο. Δίκαζηε, καο επέιεμε ν ιαφο, καο 

επέιεμε ν θφζκνο ηνπ Υξσπνχ, είκαζηε θαη εγψ λένο Γήκαξρνο αιιά θαη 95% 

ησλ Ππκβνχισλ κνπ λέα παηδηά, ηα νπνία ζέινπκε ηε βνήζεηα θάπνησλ 

έκπεηξσλ θαη φρη εκείο λα ζαο δηνξζψλνπκε ηνλ 1ν κήλα ή ηνλ 2ν ή λα γίλνληαη 

ηέηνηεο πξν εκεξεζίαο αλαθνηλψζεηο, νη νπνίεο δείρλνπλ θαη κφλν φηη 

πξνζπαζνχκε λα πηέζνπκε ηνλ ηφπν λα πάεη πίζσ θαη απηή ηε Γεκνηηθή Αξρή. 

Ζ Γεκνηηθή Αξρή είλαη γηα φινπο ηνπο πνιίηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξφηη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο δελ είλαη επείγνλ ην πξφβιεκα ηνπ ρξσκίνπ. Ζδε 

έρνπκε θάλεη 3 εμεηάζεηο, παξαθνινπζνχκε ην ζέκα απφ θνληά, κφιηο έξζεη ν 

Νξγαληζκφο Δζσηεξηθήο πεξεζίαο, δεζκεχνκαη γηα ηελ επηηξνπή λα ην 

ζπδεηήζνπκε ηφηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξφηη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ησλ αλαθνηλψζεσλ, επεηδή 

εηέζεζαλ θάπνηα ζέκαηα, λνκίδσ φηη δηθαηνχηαη ην ιφγν ν θ.Ιίηζαο λα 

απαληήζεη. Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα κνπ επηηξέςεηε, κπνξεί, δελ μέξσ αλ εγψ δε γλσξίδσ λα δηαβάδσ 

θαιά, αιιά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζν κπνξείηε, ζχληνκα θ.Ιίηζα λα πάκε ζε ςεθνθνξία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Αιιά λνκίδσ φηη θάπνηνο βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε. Ινηπφλ, 

εγψ νπδέπνηε ηζρπξίζηεθα πνπζελά φηη ην λεξφ έρεη θάπνην πξφβιεκα. Δγψ 

ήκνπλ απφ ηελ πιεπξά εθείλσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ έιεγαλ φηη ην λεξφ ηεο 

Καπξνζνπβάιαο δελ έρεη θάπνην πξφβιεκα. Νκσο, ζηελ πίηα ηεο Νκνζπνλδίαο 

Ππιιφγσλ ζην ΑΡΙΑΛΡΗΠ αθνχζακε απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο, .. δεκφηεο ηνπ 

Υξσπνχ, φηη ππάξρνπλ αλαιχζεηο πνπ δείρλνπλ φηη ζην λεξφ ππάξρεη ζέκα, φηη 

ππάξρεη πξφβιεκα, θαζψο επίζεο αθνχζακε θαη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν, ηνλ 

ππεχζπλν ηεο χδξεπζεο, φηη γηα 2, 3 ρξφληα ην λεξφ είλαη θαιφ, αιιά κεηά δελ 
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κπνξεί λα πεη αλ ζα είλαη θαιφ. Δγψ νπδέπνηε έρεη ηζρπξηζηεί πνηέ φηη ην λεξφ 

έρεη πξφβιεκα. Ρν αληίζεην. Θάπνηνη άιινη πνπ κέρξη ρζεο έιεγαλ δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα, ζήκεξα ιέλε δηαθνξεηηθά θαη εγψ απηφ πνπ ιέσ θαη θάλσ, είλαη φηη 

πξέπεη επηηέινπο ην Γ.Π. λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα πνπ ηαιαλίδεη ηελ 

θνηλσλία, λα ην μεθαζαξίζεη, λα ην θσηίζεη θαη νη πνιίηεο λα μέξνπλ ζίγνπξα ηη 

λα θάλνπλ. Ξνηνο είλαη ινηπφλ ν δηθφο κνπ ν ξφινο; Ν δηθφο κνπ ν ξφινο ινηπφλ 

είλαη, λα μεθαζαξίζσ αλ ην λεξφ έρεη ή δελ έρεη πξφβιεκα. Ζ ζέζε κνπ κέρξη 

ρζεο θαη κέρξη ζήκεξα είλαη ε ίδηα, δελ άιιαμε πνηέ, γηαηί είρα θάλεη αλαιχζεηο, 

γηαηί ην γλψξηδα εγψ ν ίδηνο θαη γηαηί έηζη έιεγα θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο κνπ, 

ππεχζπλα λα πίλνπλ λεξφ. Απηφ φκσο πνπ ζέισ λα μεθαζαξίζσ είλαη, φηαλ ν 

ίδηνο ν Αληηδήκαξρνο, ν ππεχζπλνο χδξεπζεο αλαθέξζεθε φηη αλ ζπλερίζνπκε 

έηζη δελ μέξνπκε ηη ζα γίλεη ζε 3 ρξφληα, εθεί ινηπφλ, θαη ππάξρνπλε θαη 

πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλε θάλεη κειέηεο, έρνπλ αζρνιεζεί νη ίδηνη, έρνπλε θάλεη 

έξεπλεο, ηζρπξίδνληαη θάπνηα πξάγκαηα. Ρν κφλν πνπ πξνηείλακε ινηπνλ εκείο 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα καθξεγνξείηε, νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, καθξεγνξψ. Ινηπφλ, απηφ ινηπφλ πνπ πξνηείλνπκε εκείο, είλαη 

λα μεθαζαξίζνπλ ηα πξάγκαηα, λα ηα πνχκε κε ην φλνκα ηνπο θαη λα 

ζηακαηήζεη ν θφζκνο λα αγνξάδεη λεξφ απφ ην Πνχπεξ Κάξθεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Ρν επράξηζην είλαη πξαγκαηηθά θαη γηα φινπο καο, φηη ην 

πφζηκν λεξφ δελ έρεη πξφβιεκα, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο αλαιχζεηο. 

Ινηπφλ, παξαθαιψ, επηκέλεηε ζηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο θχξηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ εηέζε ζέκα γηα ζαο θα Πηεξγίνπ. Παο παξαθαιψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο, αιιά επεηδή εηέζε έλα ζέκα γηα ηνλ θ.Ιίηζα, λνκίδσ φηη 

δηθαηνχηαη λα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, εληάμεη. Υξαία. Δγψ ζεψξεζα φηη έπξεπε λα ..  

 Ινηπφλ, φζνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο ζπκπνιίηεπζεο ζπκθσλνχλ.. 

Δπηκέλεηε θ.Ιίηζα ζηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο; Λα ζπδεηεζεί; 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα, επηκέλνπκε. Γη' απηφ ην θέξακε θηφιαο. Ξηζηεχνπκε φηη 

πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε αλ ν ηφπνο έρεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ φρη άιιε ηνπνζέηεζε. Νρη άιιε ηνπνζέηεζε. Ρν 

Πψκα ζα απνθαζίζεη. Ινηπφλ, παξαθαιψ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

ζπκπνιίηεπζεο φζνη ζπκθσλνπλ κε ηνλ θ.Ιίηζα λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο. 

Νρη. Ινηπφλ, ην Πψκα απνθαζίδεη φηη ην ζέκα δελ είλαη θαηεπείγνλ. Ξαξαθαιψ, 

φζνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπκθσλνχλ κε ηνλ θ.Ιίηζα φηη ην ζέκα είλαη 

θαηεπείγνλ, λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, ηα ζέκαηα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζψλεη θαη θαιά 

πξέπεη λα είλαη δειαδή επείγνληα; Νηη δειαδή πληγφκαζηε; Γελ ην 

θαηαιαβαίλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ πξνβιεπεη ν Θαλνληζκφο θα Πηεξγίνπ. Γελ ην πξνβιέπσ 

εγψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θάλεηε ιάζνο. Δίλαη .. Νρη, θάλεηε ιάζνο. Ρα ζέκαηα πξν 

εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη απηά πνπ βάδνπλε νη Πχκβνπινη επεηδή ζεσξνχλ φηη 

πξέπεη λα κπνπλ. Γελ είλαη ζψλεη θαη θαιά θαηεπείγνλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ Θαλνληζκφ εξκελεχσ. Ξείηε κνπ αλ θάλαλ ιάζνο ζηνλ 

Θαλνληζκφ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη επεηδή πήξα ην ιφγν, εκείο δε ζαο δεηάκε λα 

πάξεηε ζέζε αλ ην λεξφ είλαη θαιφ ή δελ είλαη. Απηφ ζα ην απνδείμεη, απηφ ζα 

βξεζεί ζηελ πνξεία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ πνπ ιέκε είλαη κηα επηηξνπή θαη ηηο ζαο πεηξάδεη δειαδή λα 

γίλεη κηα επηηξνπή; Γηαπαξαηαμηαθή ιέκε, απ' φιεο ηηο παξαηάμεηο. Ρη ζαο 

πεηξάδεη; Ρη είλαη απηφ δειαδή πνπ πεηξάδεη ην Γήκαξρν θαη ηελ πιεηνςεθία 

ηνπ Γεκνηηθνπ Ππκβνπιίνπ λα γίλεη κηα ηέηνηα επηηξνπή παξάιιεια κε ην 

θίλεκα, γηα λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ λεξνχ. Ρφζν ζαο πεηξάδεη απηφ ην 

πξάγκα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απιά, κφλν πνπ εγψ δελ κπνξψ λα ππνθαηαζηήζσ ην Πψκα. Ρν 

Πψκα απνθάζηζε φηη ην ζέκα δελ είλαη θαηεπείγνλ.   

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε δεκφζηα πγεία, 

πξάγκαηη είλαη πάληα επίθαηξν θαη πάληα επείγνλ αιιά ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπγθξφηεζε δε λνκίδσ φηη απνηειεί θαηεπείγνλ ζέκα. Δίλαη έλα ζέκα πνπ 

κπνξεί λα επαλέιζεη θαη λα ζπδεηεζεί. Ππλερίδνπκε ζην 1ν ζέκα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, λαη, έρεηε δίθην. Ππγλψκε. Νζνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ θάπνηα αλαθνίλσζε πξνο ην Πψκα. Θχξηε Αξκπξηψηε. 

Ππγλψκε, ζπγλψκε, θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα μεθηλήζσ απφ έλα ζέκα ην νπνίν γηα πάξα πνιιά ρξφληα 

πξνβιεκαηίδεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηα θνηλά. 
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Ξξψελ Γήκαξρνη, πξψελ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη νη νπνίνη θεχγνληαο ηνπο 

αθνινπζνχλ κελήζεηο θαη αγσγέο. Δλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είρακε πξν 10 

εκεξψλ πεξίπνπ ζε έλα δηθαζηήξην πνπ είρε γίλεη γηαηί είραλ θαζαξίζεη θάπνην 

θηήκα ζην Λεθξνηαθείν ηνπ Σαιθνπηζίνπ. Ζηαλ, αθνξνχζε ηνλ θ.Κέμε θαη ηνλ 

θ.Οάπηε ηνλ Αλδξέα θαη ηνλ νδεγφ ν νπνίνο ρεηξηδφηαλ ηελ ηζάπα. Πε Α' βαζκφ 

δηθάζηεθαλ θαη αθνινπζεί ην Δθεηείν. Θα πξέπεη λα γίλνπλε δχν πξάγκαηα ζ' 

απηήλ ηελ πεξίπησζε. Δλα, λα βξνχκε έλαλ ηξφπν λα πιεξψλνπκε ηνπο 

δηθεγφξνπο γηαηί απηνί νη άλζξσπνη δελ έθαλαλ φ,ηη έθαλαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, 

ην έθαλαλ γηα ην Γήκν. Λα βξνχκε έλαλ ηξφπν λα πιεξψλνπκε ηνπο 

δηθεγφξνπο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα 

αλαδάζσζε ζην ζεκείν απηφ εθεί, ηνπ δήηεζαλ λα κπνχλε θάπνηα πεχθα ζην 

θηήκα ην νπνίν θαζαξίζηεθε θαη ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή, αο ην αλαιάβεη ν 

Γήκνο απηφ, δελ κπνξεί λα ην αλαιάβεη ηψξα έλαο απφ ηνπο δχν απηνχο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην θηήκα, ζην νηθφπεδν ην νπνίν θαζαξίζηεθε εθεί δίπια ζην 

Λεθξνηαθείν ηνπ Σαιθνπηζίνπ. Γελ μέξσ αλ ην γλσξίδνπλ ηα παηδηά απφ ην 

Σαιθνχηζη ην ζέκα. Ινηπφλ, ην έλα ζέκα είλαη απηφ, έηζη; Θαη λα βξνχκε θαη 

θάπνηνλ ηξφπν λα θαιχπηνπκε ηα έμνδα ηα δηθαζηηθά, ηνπο δηθεγφξνπο. Ρψξα, 

ζα ήζεια λα πσ φηη, ρσξίο θακία αληηπνιηηεπηηθή δηάζεζε, ζα ήζεια ζήκεξα λα 

ζηαζψ ζε θάπνηα ζέκαηα πνπ εκείο σο παξάηαμε ζεσξνχκε ζεκαληηθά. Θέισ 

λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζθνπφο ηεο παξάηαμεο καο είλαη έλαο θαη κνλαδηθφο, λα 

βνεζήζνπκε ην Γήκν λα πάεη κπξνζηά θαη απηφ βέβαηα δελ κπνξεί λα ην 

πεηχρεηο ζησπψληαο. Σξεηάδεηαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, ρξεηάδνληαη πξνηάζεηο. 

Ρν πξψην ζέκα ζην νπνίν ζέισ λα ζηαζψ ζήκεξα είλαη ζηελ πξφηαζε πνπ είρα 

θάλεη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη αθνξνχζε ηα δηφδηα. Δίρα 

πξνηείλεη ηφηε λα κελ εηζπξάηηνληαη θαη λα κε βεβαηψλνληαη ηα πξφζηηκα πνπ 

επηβάιινληαη ζηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ καο, νη νπνίνη δελ πιεξψλνπλ ηα 
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δηφδηα. Γξάθηεθαλ πνιιά θαη αθνχζηεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξα, φηη δειαδή ε 

πξφηαζε απηή δελ είλαη ζχκθσλε κε ην Λφκν, δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ 

"Θαιιηθξάηε". Γε κίιεζα εγψ ηφηε γηα εθαξκνγή ηνπ "Θαιιηθξάηε". Δγψ 

κίιεζα γηα έθθξαζε πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ψζηε λα 

δείμνπκε φηη είκαζηε δίπια ζηνπο δεκφηεο καο νη νπνίνη αγσλίδνληαη. Γελ 

κπνξψ λα θαηαιάβσ απφ πφηε ν αγψλαο απέλαληη ζην θξάηνο πνπ απζαηξεηεί, 

απέλαληη ζηνπο εξγνιάβνπο πνπ απζαηξεηνχλ, ρξεηάδεηαη λνκηκνπνίεζε απ' 

απηνχο πνπ απζαηξεηνχλ. Θαη εξρφκαζηε ηψξα ζηελ νπζία. Ρελ Ρεηάξηε, 2 

Καξηίνπ, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έξρεηαη 1ν θαη 2ν ζέκα, πξνπιεξσκή 

δηνδίσλ γηα ηα απνξξηκκαηνθφξα ζηε λέα νδφ θαη ζηελ Αηηηθή Νδφ. Νρη κφλν 

δειαδή δε βάιακε ζην ςήθηζκα, ηελ πξφηαζε πνπ έθαλα γηα λα ζηαζνπκε 

δίπια ζηνπο δεκφηεο, αιιά απηήλ ηε ζηηγκή θαηαζηξαηεγνχκε θαη ην ςήθηζκα 

θαη πάκε λα πιεξψζνπκε δηφδηα.      

 Ρν δεχηεξν ζέκα αθνξά ζηελ άιιε Δπηηξνπή. Πηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα 

Εσήο ε νπνία δελ έρεη ζπλεδξηάζεη νχηε κηα θνξά ζηνπο 2 κήλεο πνπ έρεη 

ζπζηαζεί, κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ ππάξρνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Γελ 

είλαη ζέκα πξνο ζπδήηεζε ν Γεληθφο Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο ν νπνίνο φπσο 

θάλεθε, έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Νξγαληζκφ Αζήλαο απφ ηνλ Κάην ηνπ 2010; Θαη 

αλ δελ ππήξρε ε Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ λα ην αλαδείμεη ην ζέκα, δε ζα ήμεξε 

θαλελαο καο ηίπνηα; Ν κειεηεηήο ηνπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ έρεη 

πξνρσξήζεη γηα θάζε έλαλ νηθηζκφ μερσξηζηά θαη έρεη θάλεη πξνηάζεηο. Ξνηνλ 

ξψηεζε γη' απηφ ην ζέκα; Νηαλ πήξακε εκείο απφθαζε λα αλαζέζνπκε ηε 

κειέηε, είρακε πεη φηη γηα θάζε βήκα πνπ ζα θάλεη ν κειεηεηήο ζα ελεκεξψλεη 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη νχηε ηνπ είρακε πεη λα πξνρσξήζεη ζε πξνηάζεηο 

γηα θάζε νηθηζκφ μερσξηζηά. Δλα άιιν ζέκα πνπ ζίγεηαη κέζα απφ ην Γεληθφ 

Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ, είλαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. 

Αλαθέξεη ζηε ζει. 102 - Ξξφεδξε, δε γίλεηαη, είλαη ζέκαηα ζεκαληηθά πνπ 

πξέπεη λα ηα πνχκε.. 
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δ ηη λα θάλνπκε φκσο; Αο θέξλαηε ηα ζέκαηα ιηγφηεξα. Αο κε 

θέξλαηε 15 ζέκαηα, αο θέξλαηε 5. Δλα άιιν ζέκα πνπ είλαη ζην Γεληθφ 

Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ρσξνπ πνπ ζα γίλεη ν 

Βηνινγηθφο. Βάζεη πνηαο κειέηεο ή πνηαο πξνκειέηεο ρσξνζέηεζεο έρεη γίλεη 

απηφ; Δρεη έξζεη θακηά ηέηνηα κειέηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; Δρεη εγθξηζεί 

απφ καο; Απφ ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηεο ζεηείαο Γαβξηήι. 

πάξρεη θάηη; Γελ είλαη ζέκα ζνβαξφ ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο ψζηε λα 

ζπλεδξηάζεη ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο; Ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο έρεη ήδε 

θάλεη επαθέο κε ην πνπξγείν. Ξνηνο ζα καο ελεκεξψζεη γη' απηφ; Πε πνηα 

ζπξηάξηα είλαη απηέο νη κειέηεο; Θα καο πεη θαλείο; Θαη γηα πνην ιφγν δε 

ζπλεδξηάδεη ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο; Γηα πνην ιφγν δελ ελεκεξψλεη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λα πσ θαη θάηη αθφκα, φηη δε λνκίδσ φηη εζείο ζαλ λέα 

Γεκνηηθή Αξρή έρεηε θάηη λα θξχςεηε. Δίζαζηε λέα Γεκνηηθή Αξρή, δελ κπνξεί 

λα ζαο θαηαινγίζεη θαλέλαο ηίπνηα, δελ έρεηε θάηη λα θξχςεηε. Αληίζεηα φκσο, 

ζα πξέπεη λα ζηξσζείηε ζηε δνπιεηά, λα αθήζεηε ηηο ελζηάζεηο θαη ηηο εθινγέο, 

λα αλνίμεηε ηηο πφξηεο θαη ηα ζπξηάξηα ησλ γξαθείσλ, λα βγάιεηε ηηο κειέηεο 

θαη ηα ζρέδηα ζαο θαη λα ελεκεξψζεηε ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη ηνλ 

θφζκν πνπ αγσληά. Γη' απηά ηα ζεκαληηθά ζέκαηα, φρη κφλν ζα έπξεπε λα είρε 

ζπλεδξηάζεη ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, ζα έπξεπε ήδε λα έρνπλ έξζεη σο 

κνλαδηθά ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λα έρνπλ ελεκεξσζεί νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη θαη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί. ς 

 Ρν ηξίην ζέκα, γηα λα κε ζαο θαζπζηεξψ Ξξφεδξε, γηαηί βιέπσ πνπ κε 

θνηηάηε ιηγάθη, αθνξά ηελ πξφζθιεζε ηνπ ζεκεξηλνχ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Δρεηε βάιεη 15 ζέκαηα, ζεκαληηθά φια θαη πνιιά απ' απηά θαηεπείγνληα γηαηί 

έρνπλ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, είηε ζήκεξα, είηε ζηηο 3 ηνπ Κάξηε. Πηάιζεθε 

ε πξφζθιεζε ηελ Ξέκπηε, ν Λφκνο ιέεη φηη πξέπεη λα κεζνιαβνχλ 3 νιφθιεξεο 
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εκέξεο γηα λα ελεκεξσζνχλ νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη κεζνιαβεί ε 

Ξαξαζθεπή, ην Πάββαην θαη ε Θπξηαθή. Νπζηαζηηθά κηα κέξα. Θα πξέπεη 

δειαδή ε θα Καλαβέιε ζε κηα κέξα λα ελεκεξψζεη 41 Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο 

γηα 15 ζέκαηα, 3 ιεπηά ην θάζε ζέκα λα πάξεη, ζέιεη 45 ιεπηά ζηνλ θάζε 

Γεκνηηθφ Πχκβνπιν, επί 41, 1.800 θαη θάηη, 30 ψξεο ζπλερφκελεο ζα πξέπεη ε 

θα Καλαβέιε λα ελεκεξψλεη Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Θαη απηφ βέβαηα δελ 

κπνξεί λα γίλεη Παββαηνθχξηαθν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν θαλνληζκφο δελ ην πξνβιέπεη, ην πξνβιέπεη φκσο ε εζηθή 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα δψζεηε ρξφλν ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο λα 

ελεκεξσζνχλ, λα απνθξπζηαιιψζνπλ άπνςε, λα κειεηήζνπλ ηα ζέκαηα θαη λα 

κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ. Γσζηε καο πεξηζζφηεξν ρξφλν, θαη ζε καο θαη ζηελ θα 

Καλαβέιε. Κε ζηέιλεηε πξνζθιήζεηο ζηηο νπνίεο κεζνιαβνπλ ελδηάκεζα 

Παββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο θαη θάλσ απηήλ ηελ επηζήκαλζε ηψξα πνπ είλαη 

λσξίο αθφκα. Θιείλνληαο, ζα πσ φηη ζήκεξα είλαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα 

3 Δπηηξνπέο αθφκα. Γηα ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α' βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηε 

Πρνιηθή Δπηηξνπή Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο 

Γηαβνχιεπζεο θαη κάιινλ ζηακαηψ εδψ, δελ μέξσ αλ ζα καο έρεη μεθχγεη 

ηηπνηα άιιν. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κε καδεπηνχλε πνιιά Γηψξγν γηαηί πνιινί έρνπλε θάλεη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αλαθνηλψζεηο. Θα ζνπ πσ δχν απαληεζνχιεο μεθηλψληαο 

απφ ην ηειεπηαίν. Νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο έρνπκε πάξεη αλαβνιή γηαηί δελ έρεη 

έξζεη εγθχθιηνο. Σζεο ήξζε ε ηειεπηαία εγθχθιηνο ην πσο ζα γίλνπλε νη 

Πρνιηθέο Δπηηξνπέο .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ αλαβνιή απφ πνπ ηελ πήξακε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη λφκηκα, θαη λφκηκα ην πνπξγείν καο δίλεη ην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη πξνθνξηθά θαη δελ μέξσ γξαπηψο αλ ήξζε, κελ αλεζπρείο, 

νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο, Γηψξγν, είλαη ζίγνπξν φηη ζα γίλνπλε ζίγνπξα.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ην δέρνκαη. Αλ ην έρεηο δεη Γήκαξρε εζχ, αλ έρεηο δεη ηελ 

εγθχθιην εζχ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ην έρνπκε ζπδεηήζεη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ην δέρνκαη αιιά εγψ δελ ην μέξσ. Γειαδή κέρξη ρζεο δελ 

ππήξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπθαηξία φκσο, κε βνεζάο, κε βνεζάο σο ζπλήζσο. Ζ Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο, ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο δεηψ απφ ην Πψκα, εδψ έρνπκε 

θάλεη, εδψ έρνπκε θάλεη κηα δηαθπγή, καο έρεη δηαθχγεη, ιφγσ, θαη ην 

αλαγλσξίδσ, ιφγσ ηεο πίεζεο ησλ πνιιψλ Δπηηξνπψλ, ιφγσ ηνπ φηη ην 

ζχζηεκα δηαθίλεζεο ηεο .. δε ιεηηνχξγεζε θαιά, ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, 

εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ζήκεξα είκαζηε έηνηκνη, κάιηζηα λα ην θέξνπκε ζαλ 

ζέκα. Δρνπκε ηα άηνκα αιιά ζέισ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζ' απηφ πνπ ζαο δεηψ 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπλαίλεζεο. Ζ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο είλαη κηα Δπηηξνπή πνπ 

πξέπεη λα γίλεη, πνπ ζπκθσλψ λα γίλεη, πνπ ελεξγνπνηεί ηνπο πνιίηεο, αιιά 

κπνξνχκε θαη ζήκεξα αθφκε λα ην ζεσξήζνπκε φηη ην ζπδεηήζακε θαη λα ην 

αλαβάινπκε ζε 5 κέξεο, ην νπνίνλ ζα γίλεη νπσζδήπνηε γηαηί θαη ζήκεξα, γηαηί 

θαη ζήκεξα καο ήξζε θάπνην έθηαθην ζέκα, αιιά επεηδή ήηαλε πνιιά ηα 

ζέκαηα, αλ θέξλακε ηελ πξνθήξπμε ηψξα γηα πξφζιεςε ππαιιήισλ, ζα 

ηειεηψλακε αχξην ην πξσί. Γε ζα πξνιαβαίλακε. Γη' απηφ ζα θέξνπκε επείγνλ 

ζέκα ζε 5 αθξηβσο κέξεο γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ ππαιιήισλ θαη καδί κ' απηφ 

ζα βάινπκε θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πνπ αλ ζπλαηλέζεηε, γηα λα 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  25 

πξνιάβεηε θαη εζείο λα θάλεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο θαη φια απηά θαη λα 

κπνξέζνπκε θαη λα θαιέζνπκε δηάθνξνπο Ξξνέδξνπο, επηζηήκνλεο, πνπ πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ, πνπ πηζαλψο δελ ελεκεξσζνχλ ζ' απηήλ ηελ Δπηηξνπή.  

 Εεηψ επνκέλσο παξεκπηπηφλησο απφ ην Ππκβνχιην, επεηδή είλαη εθηφο 

εκεξεζίαο, απηφ ην ζέκα λα ην ζπδεηήζνπκε ζήκεξα ζαλ επείγνλ γηαηί έρεη 

θαηαιεηηθή εκεξνκελία ζήκεξα, αιιά εάλ ην αλαβάινπκε ζαλ ζπδήηεζε, 

κπνξνχκε κε θάπνηνλ ηξφπν λα ην ζπδεηήζνπκε ζε 5 κέξεο. Νπφηε δεηψ λα 

ζπδεηεζεί .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξαίξλνπκε απφθαζε αλ είλαη ζήκεξα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θαη ιέκε φηη ζε 5 εκέξεο ζα νξίζνπκε ηα κέιε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηζη, έηζη. Κηα ραξά. Εεηψ απφ ην Πψκα λα ζπκθσλήζεη κε ηελ 

πξφηαζε θαη ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Γηαζεκάθε θαη ηε δηθή κνπ γηα ην ζέκα απηφ. 

Ρψξα, ηψξα γηα ηα άιια ζέκαηα, λα κε ζπγρσξείο, φηη εκείο γηα ηα δηφδηα, δε 

ζα ηα αλαιχζσ ηψξα ηα δηφδηα, είλαη κεγάιν ζέκα, παξαιάβακε λα 

πιεξψλνπλε νη νδεγνί καο παηξλψληαο ηα δηφδηα, ηα απνξξηκκαηνθφξα, πνπ 

πεγαίλνπλε ζηα ΣΡΑ θαη πιεξψλνπλε θαη ζπλερίδνπλε λα πιεξψλνπλε κέρξη 

ζήκεξα. Απηφ είλαη κηα αιήζεηα. Ρν Γ.Ξ.Π. είλαη πξσηνθαλέο. Κέζα ζε 2 κήλεο 

κε φιε απηήλ ηελ πίεζε, ζε δηαβεβαηψ έρνπκε θάλεη δχν ζπγθεληξψζεηο, έρσ 

παξεβξεζεί εγψ ζηε ζπγθέληξσζε ηεο Νκνζπνλδίαο, ζε 100 άηνκα πνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, θαη κεηά ακέζσο θαη κεηά ακέζσο, φρη, κεηά ακέζσο 

έθιεηζα ξαληεβνχ θαη ήξζαλε νη ελδηαθεξφκελνη ησλ Υξσπίσλ κέζσ πάληα ηεο 

βνήζεηαο απηήο ηεο Νκνζπνλδίαο, πνπ δνπιεχεη γηα ην Γήκν, φπσο έρσ πεη 

πνιιέο θνξέο ζαλ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, αθφκε θαιχηεξα δνπιεχεη ε 

Νκνζπνλδία, ήξζακε εδψ αθξηβψο ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα επί 3 ψξεο θαη 

αλαιχακε ην Γ.Ξ.Π. ηεο πεξηνρήο. Αξα .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ κίιεζα γηα ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο γηαηί δελ 

ελεκεξψζεθαλ. Ζ Νκνζπνλδία θαιά έθαλε θαη ελεκεξψζεθε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ζα ελεκεξσζνχλ. Δρνπκε δηαδξνκή κεγάιε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. Απηφ δεηάσ εγψ, λα ελεκεξσζνχκε θαη εκείο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε δηαδξνκή, έρνπκε δηαδξνκή θαη ζε δηαβεβαηψ φηη είλαη ζε 

πνιχ θαιφ θιίκα, φηη ελεκεξψζεθαλ νη Ξξφεδξνη ησλ Ππιιφγσλ θαη νη νηθηζηέο 

θαη είκαη πάξα πνιχ ελζνπζηαζκέλνο γη' απηφ. Απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα δηφδηα, λα απαληήζσ γηα ηα δηφδηα θαη φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή ησλ δηνδίσλ. Ρα δηφδηα ζην πξψην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ιείπνπλ απηά ηα ζρφιηα. Αο ιείπνπλ. Αο ζεβαζηνχκε ηνπο 

νκηιεηέο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απ' φηη γλσξίδεηε θαη εγψ είκαη θαηά ησλ δηνδίσλ ζηε 

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή, έηζη; Ξάληα ζηνλ αγψλα. Θα ζπλαληεζνχκε γηα ηα 

δηφδηα, ζα κηιήζνπκε γηα ηα δηφδηα θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε ζαλ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη ζαλ πιεηνςεθία ηη ζέινπκε. Αθξηβψο, κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο φζνλ αθνξά ηα δηφδηα. Δρσ δεηήζεη απφ ην γξαθείν ηνπ θ.Οέππα, 

ηνπ πνπξγνχ, λα ζπλαληεζψ, φπσο δεζκεχηεθα, θαη πεξηκέλσ απάληεζε λα 

ζπλαληεζεί ν Γήκνο Υξσπνχ κε ηνλ πνπξγφ, γηα λα δνχκε ηη έρεη λα καο πεη 

θαη λα κεηαθέξσ εδψ ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη ηε ζέζε ηνπ, γηα λα κπνξέζνπκε 

λα πξνρσξήζνπκε θάηη παξαπάλσ ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα θάλνπκε ζαλ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηα δηφδηα. Ρν ζέκα ηψξα φζνλ αθνξα ηα δηφδηα πνπ 

πεξλάλε ηα απηνθίλεηα, θφβνπκε θάπνην πνζφλ ρξεκάησλ ην νπνίν παίξλνπλε 

θαη πιεξψλνπλ θαη ηα δηφδηα, θαη Αηηηθή Νδφ .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρα πξφζηηκα ηα εηζπξάηηεη ν Γήκνο;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρεη έξζεη αθφκε, δελ έρεη έξζεη .. Γελ έρεη πέζεη νχηε 

πξφζηηκν, νχηε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίκαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηελ Ρξνραία, είκαη ζε θαζεκεξηλή 

επαθή κε ηελ Ρξνραία, ην ζέκα δελ έρεη πάεη αθφκε γηα επηβνιή πξνζηίκνπ. 

Γεχηεξνλ, ζήκεξα έρνπκε ζέκα πνπ ζα δείηε παξαθάησ, γηα αλάζεζε ζε 

δηθεγφξν θαηά ηεο λέαο νδνχ. Ρξίηνλ, αχξην ην πξσί 9:00 ε ψξα έρνπκε 

ξαληεβνχ, έρσ ξαληεβνχ κε ηελ θα Σαξνθφπνπ, ε νπνία έρεη πάεη κέζσ ηεο 

Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ λνκίδσ θαη Ξνιπδελδξίνπ ζην Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο ηε 

λέα νδφ. ∞ Καιαθάζαο; Καιαθάζαο, εληάμεη. Καιαθάζαο, λαη. Ρε λέα νδφ θαη 

ζα δψζνπκε ηελ εληνιή καο θαη ηελ απφθαζε καο λα ζπλερίζνπλε πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε απηνί νη πνιχ θαινί δηθεγφξνη θαηά ηεο λέαο νδνχ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Παο παξαθαιψ, δελ είλαη θαηάζηαζε απηή, θάζε 

θνξά. Ινηπνλ, θαη νχηε ζπδεηάκε, δε γίλεηαη δηάινγνο, παξά κφλν 

αλαθνηλψζεηο. Αο γίλεη αληηιεπηφ απηφ, δε ζπδεηάκε ηα δηφδηα, δελ έρνπκε 

ζέκα ζπδήηεζεο ηα δίνδηα. Θχξηε Αξκπξηψηε.     

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 27.1. ήξζε ζέκα εθηφο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο ν θαζνξηζκφο ησλ νηθηζκψλ ελφςεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011. Παο 

ζπκίδσ φηη απνθαζίζακε κεηά απφ παξέκβαζε δηθή κνπ θαη ησλ άιισλ 

ζπλαδέιθσλ, ηνπ θ.Ονχζζε θαη ηεο θαο Πηεξγίνπ, λα κείλεη αλνηρηφ ην ζέκα, 

θαη ηνπ θ.Ιηάζθνπ, αλ ζπκάκαη θαιά, ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα θαη νη Ρνπηθνί 

Αληηδήκαξρνη λα θάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Λα θαζνξίζνπκε ηνπο νηθηζκνχο 
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ηνπ ζήκεξα. Απ' φηη βιέπσ, ζηηο απνθάζεηο νη νηθηζκνί πνπ πξνηείλακε ζηελ 

απφθαζε εγψ θαη ν θ.Ονχζζεο γξάθηεθαλ, γηαηί καγλεηνθσλήζεθαλ εδψ ζηα 

πξαθηηθά θαη κπήθαλ σο παξαηήξεζε ζηελ απφθαζε ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ 

σο δεκηνπξγία λέσλ νηθηζκψλ ζην Καξθφπνπιν θαη ζην Ππθάκελν. Νιεο νη 

άιιεο πξνηάζεηο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ ησλ 

άιισλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, ζαο δηαβάδσ γηα παξάδεηγκα ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ πνπ έρσ ζηα ρέξηα κνπ, κπήθαλ σο ζπλεκκέλα, εθηφο απφθαζεο, 

κε ηελ εμήο θξαζενινγία: Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ 

πξνηείλνπκε λα δεκηνξγεζνχλ, πξνζηεζνχλ δχν λένη νηθηζκνί, .. θαη 

Αγ.Γεσξγίνπ. Δδψ ε έλζηαζε κνπ είλαη ε εμήο, ε πξψηε είλαη φηη άιια 

απνθαζίζακε θαη άιια γξάθηεθαλ ζηελ απφθαζε. Ζ δεχηεξε είλαη, φηη εκείο 

θαζνξίδνπκε, θαζνξίδνπκε θαη δελ πξνηείλνπκε λα δεκηνπξγεζνχλ νχηε λα 

πξνζηεζνχλ. Ρξίηνλ, ζηελ απφθαζε είλαη ν θαηάινγνο ησλ νηθηζκψλ ηνπ 2001, 

ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, θαη σο παξαηεξήζεηο έρνπλ γξαθηεί νη νηθηζκνί πνπ 

πξνηείλακε εκείο θαη γξάθηεθαλ ζηα πξαθηηθά απφ ην καγλεηφθσλν. Γελ είλαη 

παξαηεξήζεηο. Ρηο παξαηεξήζεηο ηηο θάλεη ε Πηαηηζηηθή. Αλ έρεη λα θάλεη. Ν 

θαηάινγνο έπξεπε λα είλαη θαηλνχξγηνο κε ηηο πξνηάζεηο πνπ θάλακε εκείο θαη 

εδψ θαη ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα θαη νη ηνπηθνί Αληηδήκαξρνη.  

 Γηαηί δηακαξηχξνκαη; Γηαηί γηα κηα δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ δεζκεχεηαη ν 

ηφπνο κε νηθηζκνχο πθηζηάκελνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη θαη δε ζα πεξάζνπλε 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Πε πεξίπησζε δε πνπ κέζα ζηε 10εηία 

θαζνξηζηεί ην Γ.Ξ.Π., ζα έρνπκε νηθηζκνχο ραξαθηεξηζκέλνπο σο ρσξάθηα, σο 

γεσξγηθή γε θαη φ,ηη άιιν, θαη εζαεί θαη απηφ δελ αλαηξέπεηαη. Γελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ γηαηί ζπκβαίλεη απηφ θαη γηαηί άιια απνθαζίδνπκε θαη άιια 

γξάθνληαη ζηηο απνθάζεηο.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ παξαηήξεζε ηνπ θ.Αξκπξηψηε δελ αθνξά ζέκα πνπ πξέπεη 

λα ην γλσξίδεηε. Αλ δελ θαηαιάβαηε, ζαο είπε θάηη εληειψο απιφ, γηα πνην 

ιφγν απνθαζίδνπκε άιια ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη γξάθεη γηα δηαθνξεηηθή 

απφθαζε. Θαη ζα απαληήζεη ε ππάιιεινο γη' απηφ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, δε γξάθηεθε δηαθνξεηηθή απφθαζε. Νιεο, 

φιεο νη απνθάζεηο, φιεο νη πξνηάζεηο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ 

ζπκπεξηιήθζεζαλ πξάγκαηη σο ζπλεκκέλα ζηελ απφθαζε, γηαηί δε 

ζπδεηήζεθαλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ζα κνπ ην δείμεηε πνπ ην αλαθέξεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ απφθαζε πξνθαλψο δελ είλαη. Δίλαη σο ζπλεκκέλα 

πξάγκαηη γηαηί δε ζπδεηήζεθαλ ζην Ππκβνχιην.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί; Γηαηί; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζπδεηήζεθαλ κέζα ζην Ππκβνχιην. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. Δκείο ηη ςεθίζακε κέζα ζην Ππκβνχιην θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιισζηε δελ ήηαλ έηνηκε θαη ε ίδηα ε Πηαηηζηηθή πεξεζία ε 

νπνία έρεη δεζκεπζεί .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ππγλψκε, εκείο ζην Ππκβνχιην ηη ςεθίζακε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε, αθήζηε λα νινθιεξψζσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βεβαίσο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δεζκεπηεί θαη ε ίδηα ε Πηαηηζηηθή πεξεζία φηη φζνη νηθηζκνί 

δηαπηζησζνχλ φηη πξάγκαηη είλαη νηθηζκνί, απηφ θαη κε δνξπθνξηθή ιήςε, ζα 

εγθξηζνχλ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ΦΔΘ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ζα ζαο δηαβάζσ απιά ηη είπαηε εζείο θιείλνληαο ηε 

ζπλεδξίαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή ήηαλ ε ελεκέξσζε πνπ είρε ην Ξξνεδξείν απν ηε 

Πηαηηζηηθή πεξεζία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα γίλεη ν ηειηθφο πίλαθαο κεηά ηελ έθηαθηε, πηζηεχσ, 

ζχγθιηζε, ηελ απξηαλή δειαδή, ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ γηα ηνπο νηθηζκνχο. 

Απηφ ήηαλε πνπ ςεθίζακε. Απηή ήηαλε ε έθθξαζε πνπ είπαηε εζείο θαη εθεί 

θιείζακε. Γειαδή, εκείο κείλακε ήζπρνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή ήηαλ κέρξη ηφηε ε ζέζε ηεο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο, ηεο 

ίδηαο. Γελ απζαηξεηήζακε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δ άξα εκείο απηφ ςεθίζακε. Απηφ πνπ είπαηε εζείο ςεθίζακε. 

Γελ ςεθίζακε απηφ πνπ γξάςαηε. Δκείο ςεθίζακε απηφ ην πξάγκα, δελ 

ςεθίζακε απηφ πνπ γξάςαηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, εάλ ε Πηαηηζηηθή πεξεζία δίλεη ελαιιαθηηθή ιχζε 

λα πξνηείλνπκε πάιη θαηλνχξγηνπο νηθηζκνχο ή κέζσ δνξπθνξηθήο, ηφηε γηαηί 

ήηαλ θαηεπείγνλ ην ζέκα θαη καο είπαηε φηη πξέπεη λα ςεθίζνπκε ζήκεξα γηαηί 

δελ πξνιαβαίλνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα δελ είδαηε ηηο πξνζεζκίεο; Δκείο ηηο θέξακε ηηο πξνζεζκίεο;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γε καο απαζρνινχλ νη πξνζεζκίεο. Αιια ιέηε ηψξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε εδσ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Πηαηηζηηθήο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε γξάθηεθε άιιν, απιά ζπκπιεξψζεθαλ απ' φηη ζπδεηήζεθε 

εδψ πέξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξφεδξε, ζαο μαλαιέσ, ηη είπαηε εζείο θαη θιείζακε θαη 

ςεθίζακε. Θα γίλεη ν ηειηθφο πίλαθαο κεηά ηελ έθηαθηε πηζηεχσ ζχγθιηζε, ηελ 

απξηαλή δειαδή, ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ γηα ηνπο νηθηζκνχο. Κήπσο 

κπνξείηε λα κνπ ην δείμεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην έρσ πξφρεηξν κπξνζηά κνπ ηψξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν έρσ εγψ λα ζαο ην δψζσ λα ην δείηε. Γελ ππάξρεη. 

......: Λα ζπλερίζνπκε λα βάινπκε ηα ζέκαηα λα ηειεηψλνπκε ιίγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. δε ζα ζπλερίζνπκε. Λα ιχζνπκε ην ζέκα θαη κεηά. Ινηπφλ, 

απηφ είλαη θάηη ην νπνίν, φπσο είπε θαη ν Αξκπξηψηεο, ζα δεζκεχζεη ηελ 

πεξηνρή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνπ ην ιέεη βξε Καίξε απηφ; Λαη. Γε γξάθεη ηίπνηα. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. θαη λα έρνπκε ην λνπ καο. Θα πξέπεη νη νηθηζκνί πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί απφ ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα λα κπνπλ. Δγσ απηφ δεηψ.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Καίξε, ε απφθαζε ιέεη, νκφθσλα απνθαζίδεη, θαζνξίδεη 

απηνηειείο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ αλά δεκνηηθή ελφηεηα, φπσο απηά 

αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζην θχιιν απηνηειψλ νηθηζκψλ ηα νπνία 

επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απηήο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη αιιά ελλνείηαη ην θχιιν απηνηειψλ νηθηζκψλ πνπ ζαο 

έρεη δψζεη ε Πηαηηζηηθή πεξεζία. Δηζη; Δίλαη ην .. Γελ αλαθέξεζηε ζην άιιν. 

Ινηπφλ, είλαη θάηη φκσο ην νπνίν κπνξείηε λα ην δηνξζψζεηε, δηνξζψζηε ην, γηα 

λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, κε ηελ επθαηξία ησλ αλαθνηλψζεσλ θαη ησλ 

εξσηήζεσλ, ζα ήζεια λα πσ ηα εμήο: Δίλαη ζίγνπξν φηη κηα απνηειεζκαηηθή 

Γηνίθεζε θαζνξίδεηαη θαη δηαθξίλεηαη απφ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηα νπνία ζέηεη 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Θάπνηνη δε ρξνληθνί .. θαη πξνζδηνξηζκνί 

ηίζεληαη εθ ηνπ Λφκνπ. Αξα ινηπφλ, ην λα ηνπο επηηχρεη δε ζεκαίλεη φηη 

επέηπρε θαη ηίπνηα ηδηαίηεξν, απιά έθαλε ηα ηνπ Λφκνπ. Πηε ρψξα καο βέβαηα 

ζήκεξα, ην λα θάλεηο ηα ηνπ Λφκνπ ζεσξείηαη θαη επίηεπγκα θαη ίζσο δηαθξηηή 

πξάμε. Πηελ Δπξψπε γεληθά, ζε πξνεγκέλεο ρψξεο απηφ ζεσξείηαη απηνλφεην. 

 Απηφ ην νπνίν ινηπνλ εγψ ζέησ θαη ιέσ, κε θαιχςαηε βέβαηα ζηελ 

πξνεγνχκελε παξέκβαζε ηνπ θ.Γηαζεκάθε, πνπ έζεζε ην ζέκα ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, αλαγλσξίδνληαο ην φηη δελ κπνξέζαηε λα θηλεζείηε 

θαη λα ιεηηνπξγήζεηε κέζα ζηα φξηα ηα ηνπ Λφκνπ ηηζέκελα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, κηαο ζεκαληηθφηαηεο Δπηηξνπήο, φπνπ 

κέζα απ' απηήλ φπσο θαηαιαβαίλεηε θαη φπσο, φζνη έρνπλε δηαβάζεη ην Λφκν, 

ππάξρεη ε επθαηξία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ηεο ζπκκεηνρήο θνξέσλ, 

εθπξνζψπσλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ, έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηαβνχιεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ Γήκνπ ηνπ ηφπνπ καο.  

 Δγψ δέρνκαη ινηπνλ ηε δηθηά ζαο πξφηαζε ε νπνία δηεπθνιχλεη θαη 

βγαίλνπκε απφ απηήλ, έηζη πξνβιεκαηηθή ηεο θαηαζηάζεσο, δέρνκαη θαη ηελ 

πξφηαζε, ηε ζέζε ζαο φηη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο έρνπλ πάξεη ηελ παξάηαζε 

ηνπο. Γελ κπνξψ φκσο παξά λα κελ θξίλσ φηη ρξεηάζηεθε λα θηάζνπκε ζηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, γηα λα δνχκε ην πξφβιεκα. Θαη μέξεηε, απηέο νη 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  33 

Δπηηξνπέο είλαη νη ηηζέκελεο απφ ην Λφκν. Γειαδή, ε δηθηά ζαο πξσηνβνπιία 

πνπ βξίζθεηαη; Γηα δεκηνπξγία θηλήζεσλ θαη ελεξγεηψλ νη νπνίεο ζα 

ππεξεηήζνπλε ην δεκνηηθφ ζαο φξακα θαη ηέινο πάλησλ θαη ηνλ ηφπν ζε 

ηειηθή αλάιπζε. Δγψ δε ζέισ λα μεθηλήζσ αληηπνιίηεπζε, δε ζα θάλσ 

αληηπνιίηεπζε. Παο είπα, ζα αθήζσ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εχινγν, φρη 

κφλν λνκηθψο νξηδφκελν, αιιά θαη ηέινο πάλησλ πνιηηηθά νξηδφκελν θαη δε ζα 

αξρίζσ ηελ αληηπνιίηεπζε απφ ηψξα, αιιά ζαο παξαθαιψ πνιχ θ.Γήκαξρε, ζα 

πεξίκελα εγψ φπσο θαη φινη νη ζπκπνιίηεο, λνκίδσ, λα κπνχλε άκεζα ηα ζρέδηα 

ζαο ζε ιεηηνπξγία. Λα δνχκε πσο αλνίγεηε θαη πσο ιεηηνπξγείηε θαη πσο ζέιεηε 

λα ιεηηνπξγήζεηε ην Γήκν. Γη' απηφ κπαίλσ ζην δεχηεξν ζέκα θαη ιέσ, ζα 

παξαθαιέζσ πάξα πνιχ λα απνζχξεηε ην 12 ζέκα. Ρν 12 ζέκα κηιάεη γηα 

ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ. Ζ πξφηαζε ηεο ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖΠ γηα ηνλ 

Υξσπφ, ηεο παξάηαμεο ηεο νπνία έρσ ηελ ηηκή λα εγνχκαη, είλαη, φηη φπνπ 

βιέπεη ζπγρψλεπζε, ζεκαίλεη θιείζηκν ζρνιείσλ. Δκείο δε ζα ζπδεηήζνπκε επ' 

νπδελί ιφγν ζέκα πνπ ζα' ξζεί ζην Γήκν καο θαη ζα αθνξά θιείζηκν ζρνιείνπ, 

θιείζηκν πξνλνηαθήο δνκήο θαη θιείζηκν λνζνθνκεηαθήο ή άιιεο κνλάδαο. Απηά 

γηα καο είλαη άβαηνλ. Απηέο νη ζέζεηο είλαη αδηαπξαγκάηεπηεο. Θα ζαο 

παξαθαιέζσ φρη κφλν λα απνζχξεηε απηφ ην ζέκα, αιια κε επθαηξία ην 

ζεκεξηλφ Ππκβνχιην καο λα βγάινπκε ςήθηζκα ην νπνίν λα ζηαιεί ζηελ 

θπβέξλεζε θαη λα θαηαιάβεη ε θπβέξλεζε φηη ν Γήκνο Υξσπνχ δε ζα 

ζπλεηζθέξεη νχηε έλα ηζαθηζηφ επξψ ζην .. ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ κλεκνλίνπ 

θαη ησλ μέλσλ δαλεηζηψλ καο, θιείλνληαο ή απαμηψλνληαο κνλάδεο ζρνιηθέο, 

πγεηνλνκηθέο ή άιινπ ηχπνπ, ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ηνπ ιεγφκελνπ. Γηα κέλα 

απηφ είλαη ζέκα πνιηηηθήο ηνπιάρηζηνλ αμηνπηζηίαο, αλ ζέιεη ν Γήκνο λα παίμεη 

ην ξφιν ηνπ, πνπ λνκίδσ θαη ην δηθαηνχηαη θαη πξέπεη λα ηνλ παίμεη. 

 Ρξίην ζέκα, είλαη θαη έρεη ζρέζε  κε ην δήηεκα ην πξψην. Δπεηδή βιέπσ 

φηη έρεη θχγεη κηα ψξα θαη είκαη αθφκα κφιηο ν ηξίηνο νκηιεηήο απφ ηηο 

έθηαθηεο, απφ ηα έθηαθηα ζέκαηα θαη απφ ηα ζέκαηα αλαθνηλψζεσλ, θαη επεηδή 
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ν Λφκνο ζέηεη θαηαιεθηηθφ ζηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ, θαη δε ζέισ λα ην 

εθιάβεηε σο ρηνχκνξ απφ ηε κεξηά κνπ, αιιά ε 28ε Φεβξνπαξίνπ είλαη ε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ εθινγή ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε, άιινο 

πνιχ βαζηθφο ζεζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ηνπ λένπ Γήκνπ, φπσο 

ηέινο πάλησλ νξακαηίζηεθε, αλ θαη θνβάκαη φηη δε ζα πινπνηεζεί, ζα 

παξαθαινχζα λα πξνηαζεί ην ζέκα πξψην, λα πξνιάβνπκε ηελ 28ε, γηαηί 

θνβνχκαη κε ην ξπζκφ πνπ πάκε δε ζα είκαζηε κέρξη ηε 12ε ψξα θαη άκα δελ 

έρνπκε εθιέμεη Ππκπαξαζηάηε κέρξη ηε 12ε θαη πάκε ζηελ 29ε ή ιέεη, ζηελ 1ε, 

εθεί, απηφ ζα έρεη θαη λνκηθά πξνβιήκαηα, κηα πηζαλή εθινγή, πνπ ηελ ειπίδσ. 

Θαη ην ηειεπηαίν ζέκα πνπ βάδσ, θαη είλαη εξψηεζε θαη ζέκα, είλαη, θ.Ξξφεδξε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θ.Γήκαξρε, είραηε πεη φηη κέρξη 28εο ζα 

ππάξρεη ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ απνινγηζκφ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ 

Γήκνπ Υξσπνχ. Δίκαζηε ζηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ. Πηα ρέξηα κνπ δελ έρσ ην 

πφξηζκα θαη ην ιέσ απηφ, γηαηί φπσο ελζπκήζηε, έρσ πεη φηη δε ζα ςεθίζσ 

θακία, θαλέλα πνζφ θαη θαλέλα θνλδχιη, βιέπσ ππάξρνπλ πάιη ζ' απηήλ ηε 

ζπλεδξίαζε, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κέρξη ηηο 31.12., δειαδή γηα πξηλ θαη 

ιέσ, επεηδή ε ζέζε πνπ έρσ βάιεη είλαη, δηαθάλεηα παληνχ θαη ζε φια, 

πεξηκέλσ ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο, λα καο ελεκεξψζεηε ηη έρεη γίλεη απηφ ην 

πφξηζκα, γηα λα θξίλσ θαη λα κπεη ε ζπδήηεζε αλ ρξεηαζηεί, ηη θάλνπκε κ' απηφ 

ην πφξηζκα. Αιιά ζήκεξα είλαη ε 28ε θαη δελ έρσ ζηα ρέξηα κνπ ην πφξηζκα. 

Δξψηεκα. Θαη ηειείσζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξψ λα κελ απαληήζσ ζε θαιφπηζηεο θξηηηθέο, φπσο ηνπ 

Βαζίιε ηνπ Νηθνλφκνπ θαη πνιηηηθέο ζέζεηο θαζαξέο. Θχξηε Νηθνλφκνπ, 

βηαζηήθαηε λα κηιήζεηε γηα ην 12ν ζέκα πξσηνχ θηάζνπκε. Δίλαη ζέκα 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην 12ν ζέκα γηα ηα ζρνιεία. Θα ην ζπδεηήζνπκε 

δηεμνδηθά θαη αλαιπηηθά εθεί πεξα θαη ην ηειηθφ δεηνχκελν, αλεμάξηεηα απφ 

πνιηηηθέο ζέζεηο, είλαη ην θαιφ ησλ παηδηψλ θαη εθεί ζα ρξεαζηείηε λα 

ηνπνζεηεζείηε ζπγθεθξηκέλα θαη φρη γεληθά πνιηηηθά, φπσο έρεηε κάζεη κηα 
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ραξά ζηε Βνπιή. Ρν ζέκα ηεο δηαδξνκήο καο ηεο νδηθήο κέρξη ηψξα, είκαη 

πνιχ επραξηζηεκέλνο θαη ελζνπζηαζκέλνο, γηα κηα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ αληηκεησπίδσ ηα πξνβιήκαηα θαζεκεξηλά κέζα ζην Γήκν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, δηθαίσκα κνπ. Δίκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο γηαηί ηίπνηε, 

ηειηθά κε νπνηαδήπνηε δπζθνιία θαη νπνηνδήπνηε ηξφπν δε ζα κείλεη πίζσ απφ 

ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ καο δίλεη ν Λφκνο, είλαη έηζη φπσο ηα είπαηα θαηά ηα 

άιια, αιιά πξέπεη λα ιάβεηε θαη ππφςε ζαο θάπνηα πξάγκαηα εδψ κέζα ζ' 

απηήλ ηελ αίζνπζα θαη λα ηα ιαβεηε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα επηηέινπο, 

αλάινγα κε ηε ζπλείδεζε ηνπηθναπηνδηνηθεηηθή πνπ έρεη ν θαζέλαο ζαο. Θαη 

εδψ ε αιιαγή λννηξνπίαο καο, απηφ πνπ ιέσ, επαλαιακβάλσ βαζηά κέζα απφ 

ηελ ςπρή κνπ, είλαη ν ηξφπνο γηα λα πάεη ν Γήκνο κπξνζηά, ν ηφπνο καο 

κπξνζηά, ν Διιελαο, έλα βήκα. Θαη ελλνψ ην εμήο, ν "Θαιιηθξάηεο" ζηε Γαιιία 

είρε ζηάδην πξνζαξκνγήο .. ζηνπο επηζηήκνλεο 10 ρξφληα. Απηή ε πίεζε πνπ 

δέρνκαη εγψ θαη ν ζπλδπαζκφο κνπ θαη ν "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο ηνπ Υξσπνχ 

πνπ αληηθεηκεληηθά, ζαο επαλαιακβάλσ, είλαη ν πην δχζθνινο ζηελ Διιάδα, δε 

καο βνεζάεη θαλέλαλ καο. Ρελ Ξαξαζθεπή ην κεζεκέξη 2:00 ε ψξα ιήμαλε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ιέσ ηη ειέρζε ζηε Γαιιία. Παθέζηαην θαη ζπγθεθξηκέλν, 

κπνξείηε λα αλαηξέμεηε θαη λα ην ξσηήζεηε. Γε δεηάσ 10 ρξφληα βέβαηα αλνρή 

(γέιην), δε δεηάσ 10 ρξφληα αλνρή, αιιά θάηη ζρεηηθφ αο πνχκε, λαη. Κηα 

πξνζαξκνγή θαιφπηζηε δεηάσ, έηζη; Ρν πξφβιεκα είλαη κεγάιν. Ρν γλσξίδεηε 

πάξα πνιχ θαιά. Ζζαζηαλ ππέξ ησλ δχν Γήκσλ. Ζκνπλ ππέξ ησλ δχν Γήκσλ 

γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν. Απηήλ ηε ζηηγκή ν ζπλδπαζκφο κνπ, είηε θαιψο, 

είηε θαθψο, ζηνλ Απιψλα, έλα ηεξάζηην ζπγθξφηεκα νηθηζηηθφ, έλαο κεγάινο 
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Γήκνο, έρσ δχν Ππκβνχινπο. Θα πξέπεη απηνί νη δχν Πχκβνπινη λα θξαηήζνπλ 

ηνλ Απιψλα, πνπ πξηλ είρε 17 Ππκβνχινπο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δληάμεη; 

Ινηπφλ, ηα πξνβιήκαηα είλαη πάξα πνιιά, νη πεξεζίεο δε κνπ θηάλνπλ. Ζ 

Καξαβέιηα ε Καίξε πξνζπαζεί έλα κήλα λα ηηο βξσ βνεζφ, δίπια ηεο, γηα λα 

εηνηκάδεη ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη δελ κπνξψ λα ηεο βξσ. Γελ κπνξψ λα 

ηεο βξσ. Ρν Ρακείν είλαη ε Βάιβε ε Βαγγειηψ κφλε ηεο θαη ζα θχγεη, ζα 

θνπξαζηεί, κέρξη ηηο 10:00 ην βξάδη, δελ κπνξψ λα ηεο βξσ βνεζφ αθφκε. 

Δρνπκε κεγάια πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Εεηψ θαη ζα δεηψ ζπλέρεηα ηελ 

αλνρή ζαο, ηε βνήζεηα ζαο γηα ην θαιφ φισλ καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν πφξηζκα, ζήκεξα ήηαλ εδψ ε νκάδα απνγξαθήο. 28.2. 

βέβαηα δελ, πξνθαλψο νη δπζθνιίεο θαη ην ζχζηεκα θ.Νηθνλφκνπ ην δεκφζην 

θαη ησλ ππαιιήισλ δελ ηνπο έρεη βνεζήζεη λα ηειεηψζνπλ απφιπηα. Αχξην έρσ 

ξαληεβνχ λα κνπ πνχλε πεξίπνπ ην ηη γίλεηαη. Αχξην έρσ ξαληεβνχ καδί ηνπο 

αιιά φκσο ζαο δηαβεβαηψ φηη δε ζα είλαη νινθιεξσκέλν αθφκε, φπσο ζε 

θαλέλαλ Γήκν κεγάιν ζρεηηθά ζηελ Διιάδα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν ζπλάδειθνο ν θ.Πσηήξρνο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηνλ Ππκπαξαζηάηε ζα δνχκε πσο ζα πξνρσξήζνπκε θαη 

βιέπνληαο. Πίγνπξα φκσο δε ζα ραζνπκε ηελ εκεξνκελία ζηε δηαδξνκή θαη 

απηνί πνπ είλαη Ππκπαξαζηάηεο ζην Γεκφηε, θ.Νηθνλφκνπ, θαιφ είλαη λα 

θαζνληαη εδψ λα αθνχζνπλε θάπνηα ζέκαηα, λα κε δνχλε θαη θχγνπλε κεηά. 

Λα δνχλε ηη έρνπλε λα ηξαβήμνπλε κεηά.  

......: Κήπσο νη ελδηαθεξφκελνη ζα έπξεπε ηψξα ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο 

λα θέξνπλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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......: Λαη, πξέπεη ηψξα λνκίδσ, ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Γήκνο είλαη έηνηκνο γηα ηελ ςεθνθνξία, είλαη έηνηκνο γηα ηελ 

θαηαγξαθή, είλαη έηνηκνο γηα ην πξσηφθνιιν. Δίλαη έηνηκνο.  

......: Γηάλλε, λα θέξνπλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο, λα μέξεηε πνηνη είλαη, λα 

θηηαρηνχλ ηα ςεθνδέιηηα, λα πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν επεηδή έδσζα ην ιφγν ζηνλ θ.Ονχζζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δήηεζα ην ιφγν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

αιήζεηαο γηα ηε κνκθή ζην πξφζσπν κνπ απφ ην Γήκαξρν ζην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθν Ππκβνχιην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθνίλσζεο πξνο ην 

Πψκα. Ρψξα, θέξλεηε ζέκα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλαθνίλσζε είλαη θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, νινθιεξψζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλαθνίλσζε είλαη. Θαη ζα είκαη ζχληνκνο γηαηί νη πξνεγνχκελνη 

κίιεζαλ αξθεηά. Ινηπφλ, μαλαεπαλαιακβάλσ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

αιήζεηαο γηα ηε κνκθή ζην πξφζσπν κνπ απφ ηνλ θ.Γήκαξρν ζην 

πξνεγνχκελν ηαθηηθφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηη εγψ θσιπζηεξγψ θαη 

ζακπνηάξσ ή πξνζπαζψ λα ζακπνηάξσ ην έξγν ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Θχξηε 

Γήκαξρε, απηφ πνπ ζέισ εγψ λα ζαο πσ, είλαη φηη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην παξαπιαλήζαηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε άξηζην ηξφπν θαη ζα ζαο 

εμεγήζσ γηαηί. Κε ηε βνήζεηα ηνπ Γεκνηηθνχ ζαο Ππκβνχινπ θ.Ιεκπνχζε 

Δπάγγεινπ, δε γλσξίδσ αλ είρε θαη ζπκκεηνρή θαη ν Αληηδήκαξρνο Ππθακήλνπ, 

ν θ.Γηαλλάο, πθαξπάξμαηε ηελ ππνγξαθή ζε κηα αζαθή ππεχζπλε δήισζε 

ελφο δεκφηε Ππθακήλνπ, πνπ ηπγράλεη λα είλαη θαη ζπγγελήο κνπ. Παο δήισζε 

φηη ζαο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην αγξνηεκάρην ηνπ, ην νηθφπεδν ηνπ, σο 

δξφκν γηα λα απνκαθξήλεηε ηα θιαδηά θαη ηα κπάδα πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ 
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νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ. Νρη λα πάηε άιια κπάδα θαη 

άιια θιαδηά εθεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Κπξάβν. Λαη, γηα φιν ην 2011, φπσο αθξηβψο ην ιέηε. Κάιηζηα ν 

θ.Ιεκπνχζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ππγλψκε, φρη, δελ είπα εγψ θάηη ηέηνην. Κε βάδεηε ιφγηα ζην 

ζηφκα κνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρελ έρσ εγψ, ζα ζαο ηε δψζσ. Θα ζαο ηε δψζσ, ηελ έρσ εδψ. 

Ινηπφλ, κάιηζηα ν θ.Ιεκπνχζεο αλέθεξε φηη, ηνπ αλέθεξε, φηη έρεη γίλεη κηα 

ρσκαηεξή ζηε Καιαθάζα θαη είλαη κηα πνιχ κεγάιε επθαηξία ηψξα ηα κπάδα 

θαη ηα ρφξηα πνπ βξίζθνληαη εθεί, λα κεηαθεξζνχλ ζ' απηφ ην ζεκείν, πξάγκα 

ςεπδέο. Θέισ απιψο, ζα ζαο θαηαζέζσ θαη ηε δήισζε ηελ αλαιπηηθή 

απηνπλνχ ηνπ δεκφηε Ππθακήλνπ, απιψο ζέισ λα ζηαζψ ζε έλα ζεκείν. Ζ 

απφθαζε κνπ απηή πάξζεθε - ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο θιπ. - ε απφθαζε 

κνπ απηή πάξζεθε απφ ηνλ ίδην, δειαδή ε παξαρψξεζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ ηνπ 

γηα δξφκν, θαηφπηλ δηαβεβαηψζεσο απφ ηνλ θ.Ιεκπνχζε, φηη ε δηέιεπζε απφ 

ηνλ παξαρσξεζέληα απηφ δξφκν ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 

ηελ εμπγίαλζε ηνπ ρψξνπ ηεο ρσκαηεξήο θαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

κπαδψλ θαη ησλ ζθνππηδηψλ πνπ βξίζθνληαη εθεί. Κφλν γη' απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ππγλψκε, πάξηε ην ιφγν θαη λα πείηε φ,ηη ζέιεηε κεηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επεκβαίλεηε θ.Ιεκπνχζε. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Λα ηειεηψζσ θαη λα πείηε φ,ηη ζέιεηε. Δθηφο ησλ άιισλ θ.Γήκαξρε 

είπαηε θαη ςέκαηα ζηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. πάξρεη εδψ ην πξαθηηθφ 

Λν. 3/27.1. ζην νπνίν είπαηε, απηφ δελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλέλαο, 

είλαη γξακκέλα κέζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη αιιά ρξεζηκνπνηείηε βαξηέο εθθξάζεηο, "είπαηε ςέκαηα". 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, λαη, γηαηί φλησο είλαη ςέκα θαη ζα ζαο εμεγήζσ γηαηί. Νηη 

είραηε πάξεη φιεο ηηο εγθξίζεηο, αθφκα θαη απηή ηεο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο, 

γηα ηελ θαχζε θιαδηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Δδψ έρσ κηα βεβαίσζε ηεο 

Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο Νηλνθχησλ ε νπνία αλαθέξεη, ζαο γλσξίδνπκε φηη 

ζηελ πεξεζία καο δελ έρεη γίλεη αίηεζε θαχζεο θιαδηψλ απφ ην Γήκν Υξσπνχ 

θαη ζπλεπψο δελ έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ είπα γηα άδεηα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίπαηε φηη έρεηε πάξεη φιεο ηηο εγθξίζεηο. Γελ έρεη γίλεη θακία 

ελέξγεηα. Γελ έρεηε θάλεη θακία ελέξγεηα, κίιεζα κε ηνλ Γηνηθεηή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Σξεηάδεηαη, ρξεηάδεηαη.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηθαζηήξην ην θάλαηε θαη εδψ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξνην δηθαζηήξην;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γεζκεπηήθαηε φηη ζα ηειεηψζεηε, ζα ηειεηψζεηε ζχληνκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Δίκαη ν πην ζχληνκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, δελ έρεηε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είζηε Γήκαξρνο. 

Δγψ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, φηαλ ήξζαηε ζην γξαθείν κνπ ζαο ελεκέξσζα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε πην ζνβαξά ζέκαηα .. 

ΟΝΠΠΖΠ:  Παο ελεκέξσζα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη κνπ είπαηε θαη 

επραξηζηψ. Ξξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη εθπξνζσπείηε έλαλ πνιχ ζνβαξφ θαη 

ζεκαληηθφ ζεζκφ, απηφ ηνπ Γεκάξρνπ. Μέξεηε φηη είκαη δίπια ζαο, ζε 

νπνηνδήπνηε ζέκα. Αιιά, αιιά δελ κπνξείηε λα ιέηε απηά ηα ςεχδε ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηνπο δεκφηεο. Κε ζπγρσξείηε πνιχ. Δγψ ζα είκαη 

πάληα δίπια ζαο, ζα ζαο βνεζάσ φηαλ κνπ δεηεζεί ε βνήζεηα κνπ. Αο 

ηειεηψλεη εδψ ινηπφλ απηφ ην ζέκα ηεο ιαζπνινγίαο θαη ηεο 

θαηαζπθνθάληεζεο, γηαηί θαιψο ή θαθψο ήκνπλ 12 ρξφληα Ξξφεδξνο ζηελ 

Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ. Ρα γλσξίδσ πνιχ θαιά ηα ζέκαηα ηεο Θνηλφηεηαο 

Ππθακήλνπ. Ρέινο, ζέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη εθφζνλ δελ κπνξεί λα ην 

θάλεη θάπνηνο άιινο, εγψ ζα πξναζπίδσ θαη ζα δηαθπιάηησ ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ Ππθακήλνπ. Ν ιφγνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ην φιν ζέκα είλαη γηαηί ζε άιια 

ζεκεία, ζε άιια ρσξηά, απφ άιια ρσξηά κεηαθέξζεθαλ θιαδηά ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Απηφ εγψ δελ ην επηηξέπσ, δε ζέισ. Λα βξείηε θάπνηνλ 

άιιν ρψξν λα θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο. Απηφ ζέισ λα πσ εγψ θαη ηίπνηα άιιν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρα κπάδα πνπ έρεη κέζα θ.Γηαλλά ηα έξημα εγψ αιιά δελ ηα πήξα 

απφ ην ζπίηη κνπ. Αιιά δελ ηα πήξα απφ ην ζπίηη κνπ. Δηζη; 

......: Απφ πνπ ηα πήξαηε ηα κπάδα;  

ΟΝΠΠΖΠ: Νχηε απφ ηνλ Υξσπφ. 

......: Απφ πνπ ηα πήξαηε ηα κπάδα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Απφ ην Ππθάκελν, απφ ην Ππθάκελν.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ην έθιεηζα, γηαηί δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηή ε 

δηαδηθαζία. Δηζη; Ινηπφλ, αο δνζεί έλα ηέινο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Κπνξψ λα απαληήζσ ζηνλ Αληηδήκαξρν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Ονχζζε. Δληάμεη. Γε λνκίδσ φηη έρεηε παξάπνλν.     Θχξηε 

Ονχζζε .. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΙΔΚΞΝΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε λα ζαο πσ; Απηφ ην απηνθίλεην, απηφ ην 

απηνθίλεην είλαη ηνπ Γήκνπ; Δίλαη ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ; Απηφ ην 

απηνθίλεην είλαη ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακήλνπ; Απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιεκπνχζε, αο κείλεη ην ζέκα εδψ γηαηί πξαγκαηηθά ε 

βξαδηά είλαη κεγάιε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζα πξέπεη λα 

ζπλεδξηάζνπκε θάπνηα ζηηγκή. Δίκαζηε 41 άηνκα, δελ κπνξεί ν θαζέλαο εδσ 

λα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θξάηεζα δχν ηηλά, πξψηα απ' φια ζεσξψ θ.Ονχζζε φηη 

πξαγκαηηθά ζαο πξνβιεκάηηζε ε ελέξγεηα ζαο, απηή πνπ θάλαηε θαη βιέπσ ζην 

χθνο ζαο, άζρεηα κε ηα ιεγφκελα ζαο, κηα αιιαγή. Δγψ,  εγψ δερνκαη απηφ 

πνπ είπαηε, φηη ζα πξνζπαζήζεηε λα βνεζήζεηε ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη είκαη 

ραξνχκελνο γη' απηφ, είκαη ραξνχκελνο γη' απηφ. Ζ Γεκνηηθή Αξρή δε βνεζάηαη 

κε ηελ πξνεγνχκελε ελέξγεηα πνπ θάλαηε ζε θακία πεξίπησζε, φπσο θαη λα 

έρεη ην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ δελ είπα ςέκαηα θ.Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη ςέκαηα. Γε βνεζάηε φκσο κε ην λα βάιεηε κηα κπνπιληφδα, 

κηα κπνπιληφδα λα κελ πεγαίλεη απηνθίλεην δηθφ καο ζε κηα ρσκαηεξή, 

δεκηνπξγεκέλε 100% επί ησλ εκεξψλ ζαο. Πε παξαθαιψ, ηειεηψλνπκε εδψ. Γε 

ζέινπκε ζπλέρεηα. Λα ηειεηψζνπκε κ' απηήλ ηελ ηζηνξία. Δληάμεη; Ξαξαιάβακε 

κηα ρσκαηεξή, έρεηε θάλεη - Γελ είλαη αλάγθε λα ηα ιέκε απηά ηψξα εδψ. Γελ 

επηηξέπεηαη. Βνεζάηε ην ρσξηφ ζαο φκσο. Ρν δέρνκαη. Ξξνρσξάκε παξαθάησ, 

πξνρσξάκε παξαθάησ. Κηα ρσκαηεξή ε νπνία ππήξρε επί ησλ εκεξψλ ζαο θαη 

ηελ παξαιάβακε, κέζα ζην ρσξηφ ζαο. Γε ζέισ λα ην ζπλερίζσ. Ξξνρσξάκε 

είπακε ζην κέιινλ. Αιιά δέρνκαη ηα ηειεπηαία ιφγηα ζαο. Κελ ζθαιίδνπκε ηα 

πξνεγνχκελα. Δίζηε κηα ραξά. Δίπαηε απφ εδψ θαη πεξα ζα βνεζήζεηε ην 

Γήκν. Ξεξηκέλσ, πεξηκέλσ ηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο θαη ηηο ζέζεηο ζαο πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε. Γελ πάσ ζην παξειζφλ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δ θάληε Ππκβνχιηα, λα ηνπνζεηεζνχκε θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηα εξψηεζε ζέισ λα ζαο θάλσ κφλν θ.Ληθνιάνπ.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, έρσ ην ιφγν; Δπραξηζηψ πνιχ. Πηηο 23 ηνπ 

Γελάξε είρακε βάιεη πξν εκεξήζηαο δηάηαμε δχν ζέκαηα, έλα ήηαλ γηα ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο ηνπ Γήκνπ θαη ην δεχηεξν ήηαλ γηα ηελ πγεία. Ρα ζέκαηα 

πγείαο γεληθφηεξα ζην Γήκν Υξσπνχ, κε αθνξκή ηα γεγνλφηα ζηνλ Θάιακν 

θαη ζηνλ Απιψλα. Γε δεηήζακε λα κπνχλε ζε ςεθνθνξία ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηαηί θαηαλννχκε θαη θαηαιαβαίλνπκε φηη απηήλ ηε ζηηγκή είζηε λέα 

Γεκνηηθή Αξρή θαη έρεηε πάξα πνιιά θαζήθνληα, θηάζακε ηηο πξνζεζκίεο 

ζήκεξα. Απιά ζα ήζεια ζήκεξα λα κνπ απαληήζεηε θαη λα κνπ πείηε πφηε 

έρεηε ζθνπφ λα ηα θέξεηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πην επφκελν, ζην 

κεζεπφκελν, πφηε; Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη ζπκβαζηνχρνη ηνπ Γήκνπ θ.Σαζηψηε ζαο είπα φηη ζε 5 κέξεο 

ζα έξζεη πξνγξακκαηηθή δηαθήξπμε γηα λα πξνζιάβνπκε ζπκβαζηνχρνπο. Αλ 

ελλνείηαη γηα ηελ πνιηηηθή καο ζέζε γεληθά γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ζαο 

εμήγεζα φηη δελ είκαζηε ππέξ ηεο αηρκαισζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ζπκβάζεηο. Δίκαζηε ππέξ ησλ κνλίκσλ ιχζεσλ ζε θάζε πεξίπησζε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κα ζήκεξα πξνζιακβάλεηε θ.Γήκαξρε ζπκβαζηνχρνπο δίκελνπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα αθνχ έρσ αλάγθε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ζήκεξα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ είλαη έγθπνο ε λεπηαγσγφο θαη δελ έρεη ην Λεπηαγσγείν. Ρη 

λα θάλσ δειαδή; Θαη απηφ κνπ επηηξέπεη ν Λφκνο. Ρη λα θάλσ θ.Σαζηψηε;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζήκεξα κπαίλνπλ ζέκαηα ζπκβαζηνχρσλ ζην 

Γήκν θαη δελ έρνπκε θνπβεληηάζεη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εξγαδφκελσλ ζην 

Γήκν ην πφζνη είλαη θαη κε ηη ζπλζήθεο δνπιεχνπλε. Δίλαη κφληκνη; Δίλαη 

ζπκβαζηνχρνη; Κε ζπγρσξείηε πνιχ, κε ζπγρσξείηε πνιχ, αιιά εδψ πέξα είρε 

ππνρξέσζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα καο πεη πφηε ζα 

θνπβεληηαζηνχλε. Γειαδή, ηη ζα γίλεη ηψξα εδψ πέξα. Πην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πάιη βάιακε δχν ζέκαηα, νχηε θαλ δηαβάζηεθαλ. Δδψ 

πέξα πξνθαλψο θαη θάπνπ δηαθσλνχκε αιιά πξέπεη λα θνπβεληηάδνληαη φιεο νη 

απφςεηο. Γη' απηφ είκαζηε εδσ πέξα. Θα γίλεηαη δηάινγνο θαη λα απνθαζηδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Σαζηψηε, ηνπιάρηζηνλ αο θηάζνπκε θάπνηε ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε. Θχξηε Θηνχζε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξφζεο αλαθνηλψζεηο ζέιεηε λα θάλεηε επηηέινπο ζην Ππκβνχιην; 

Θάληε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη αλαθνηλψζεηο απφ ηα άηνκα θ.Ιίηζα γίλνληαη ηελ πξψηε 

θνξά. Κεηά έρεη ην ιφγν ν επφκελνο, δε ζα μαλαγπξίζνπκε ζηηο αλαθνηλψζεηο 

απφ ηελ αξρή πάιη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα ζε φιν ην ..  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Ππγλψκε Γήκαξρε, εδψ είλαη ν δηάινγνο ν δηθφο ζνπ κε ηνλ Ιίηζα; 

Γηα λα μέξσ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Νρη, αθνχ ν Ξξφεδξνο δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε. Νρη ν θ.Ιίηζαο θαη 

εζείο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Απηφ κε πείξαμε, λαη. Αλ δε ζαο ελνριεί, απηφ κε πείξαμε. Εεηάσ 

ην ιφγν εδψ θαη κηα ψξα θαη πεξηκέλσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην θ.Θηνχζε, δελ ππήξρε πξφζεζε λα ζαο αδηθήζσ. 

ΘΗΝΠΖΠ: Υξαία, επραξηζηψ. Δρσ λα θάλσ ηξεηο αλαθνηλψζεηο. Ζ πξψηε 

αλαθνηλσζε αθνξά ηελ πεξηβφεηε δεμίσζε ηνπ Καξθνπνχινπ. Πηα πξαθηηθά 

ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο δειψλεη ν θ.Γήκαξρνο φηη ε δεμίσζε ηνπ 

Καξθνπνχινπ ζηνίρηζε 3.500, ε πεξζηλή 7.700. Εεηψ ην ιφγν, κνπ ηνλ 

ζηεξείηε θαη ιέηε, φρη, δελ κπνξείηε λα πάξεηε ην ιφγν, αιιά αλ έρεηε θακία 

ακθηβνιία, καδί, αχξην, ειάηε λα ην ςάμνπκε. Δηζη ζα επαλνξζψζσ ηελ 

επφκελε θνξά. Ξξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζει. 20. 

Θαηαζέησ κεηά απφ αίηεζε κνπ ζηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ φηη ε 

πεξζηλή δεμίσζε ζηνίρηζε 3.600. Παο ηα θαηαζέησ γηα λα μέξεηε θαη λα κε 
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δηθαηψζεηε, ζαο παξαθαιψ, λα θαηαηεζνχλ ζην Ξξνεδξείν. Γε ζα κπσ ζε άιιεο 

δηαδηθαζίεο, κφλν ζα ζαο πσ, φηη δέρζεθα πνιχ ιάζπε γη' απηφ ην ζέκα, κέρξη 

φηη είκαη θαη ελαληίνλ ηνπ Αγίνπ εηπψζεθε. Γελ είκαη ελαληίνλ θαλελφο Αγίνπ, 

δελ είκαη ελαληίνλ θακηάο εθδήισζεο, είκαη ελαληίνλ ηεο ζπαηάιεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Δίρα πξνηείλεη ζηελ Νηθνλνκηθε Δπηηξνπή, ήζαζηαλ παξψλ 

θ.Γήκαξρε, λα πιεξψζνπκε νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηνπ Καξθνπνχινπ ηνπο 

πέληε επίζεκνπο. Ρειεηψλσ γη' απηφ γηαηί δελ ην ζεσξψ πνιχ ζνβαξφ ζέκα. 

Ξξνρσξάσ ζε έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα ην νπνίν ιέγεηαη: Ππλάληεζε ηνπ ΞΔΘΑ 

κε ηελ θα Καξία Θαιηζά, Γεληθή Γξακκαηεία Σσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο, θαιεζκέλνη απφ ην Πχιινγν "Νηθηζηψλ .. Ξνιηηείαο" θαη απφ ην 

Πχιινγν "Φειεχο" γηα έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα, ην νπνίν θάπνηα ζηηγκή 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζνβαξά. Δγψ καδί κε ηελ θα Βαξλάβα θαη καδί 

κε ηνλ Δπάγγειν Ξάλην, Πχκβνπιν ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ θαη κέινο 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ζαο, παξαβξεζήθακε εθεί γηα έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα. 

Ρν ζέκα απηφ είλαη, ζα ζαο ην πσ κε απιά ιφγηα, δελ είκαη νχηε κεραληθφο, 

νχηε λνκηθφο, κεηαθνξέαο είκαη, φηη ν Γήκνο εθεί δηθαηνχηαη κηα πεξηνπζία, 

θαηά ηε δήισζε θάπνησλ αλζξψπσλ, 150 κε 200 εθαη. επξψ. Δγψ φηαλ ην 

άθνπζα απηφ Γήκαξρε κνπ ζεθψζεθε, λα κε ζαο πσ ηη κνπ ζεθψζεθε. 

(γέιην) 

ΘΗΝΠΖΠ: Ζ ηξίρα. Π' απηήλ ηε ζπλάληεζε, εγψ, πξνο Θενχ, δε ζέισ λα 

δψζσ ζηε λέα Γεκνηηθή Αξρή θακία κνκθή, θακία κνκθή, είλαη ζέκα πνπ δελ 

ηελ αθνξά αιιά απφ ζήκεξα ηελ αθνξά θαη κε ελνριεί, κε ελνριεί πνπ 

θαηαζεηνπκε καδί κε ηελ θα Βαξλάβα αλαθνίλσζε γηα ην ηη πεξίπνπ εηπψζεθε 

εθεί θαη επίζεο θαηαζέηνπκε ζε ζαο θ.Ξξφεδξε αίηεκα γηα λα ην βάινπκε, φρη 

ζην ησξηλφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ έρεη 15 ζέκαηα, ζε έλα επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη πάιη ην αγλνείηε. Αλ απφ εδψ θαη πέξα απηφ ην ζέκα πνπ είλαη 

παξα πνιχ ζνβαξφ, ζαο ελεκεξψλσ, ζπλερίδεηε λα ην αγλνείηε, ζα θάλεηε 
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πάξα πνιχ κεγάιν ιάζνο θαη ζα καο βξείηε απέλαληη. Δκείο είκαζηε εδψ γηα λα 

ζαο θάλνπκε αληηπνιίηεπζε θαη φρη αληηπνιίηεπζε θ.Γήκαξρε γηα ηελ 

αληηπνιίηεπζε. Αλ ηζρχεη απηφ πνπ ιέλε νη πνιίηεο, δελ ην μέξσ, αλ ηζρχεη απηφ 

πνπ ιέλε νη πνιίηεο γηα κηα πεξηνπζία 200 εθαη., λνκίδσ φηη έρνπκε ππνρξέσζε 

ζαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη φινη λα πξνζπαζήζνπκε γη' απηφ. Ρν ηξίην ζέκα πνπ 

ζέια λα ζέζσ είλαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Νπσο μέξεηε θ.Γήκαξρε, είκαη 

κέινο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία ζα ζπλέιζεη θαη ηελ Ρεηάξηε. Γελ 

μέξσ πνηα είλαη ε γλψκε ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ, δελ ην μέξσ. Ξξέπεη λα 

ελεκεξψζσ φκσο ην Πψκα φηη ζ' απηήλ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κηιάκε εκείο 

θαη νη ηξεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Αξα, εκείο ζε ζπκθσλία κε ηελ ππφινηπε 

αληηπνιίηεπζε ζαο έρνπκε αηηεζεί πξψηα απ' φια λα καγλεηνθσλείηαη, ζα ζαο 

ην μαλαζέζνπκε θαη ηελ Ρεηάξηε, λα καγλεηνθσλείηαη ε Δπηηξνπή. Δγψ δελ 

είκαη δηαηεζεηκέλνο λα πάσ ζηνλ Δηζαγγειέα.  

 Γεχηεξνλ, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή καο θέξλεη θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία 

αθνξνχλ εγθξίζεηο δαπαλψλ θαη δε καο θέξλεη ηηο αλαζέζεηο. Νηαλ ζα έρεηε 

έλα ζέκα, ζα καο θέξλεηε θαη ηηο αλαζέζεηο. Θα καο θέξλεηε θαη πσο έγηλε 

απηή ε αλάζεζε. Καο ιέηε φηη είλαη δηθαίσκα ζαο λα ςεθίδεηε κέρξη 15.000 

εζείο. Τεθίζηε ην. Κε καο βάδεηε ζην παηρλίδη. Δθφζνλ καο βάδεηε ζην 

παηρλίδη θαη δεηάηε ηελ ςήθν καο θαη ζέιεηε λα πείηε αχξην φηη ν Θηνχζεο είλαη 

θαθφο γηαηί δελ ςεθίδεη λα πάξνπκε γξαθηθή χιε, εγψ ζαο επαλαιακβάλσ φηη ν 

Θηνχζεο δελ είλαη θαθφο. Ν Θηνχζεο ζέιεη λα πάξνπκε γξαθηθή χιε, λα καο 

θέξεηε φκσο θαη ηελ αλάζεζε καδί κε ηελ πίζησζε. Ξξνζθνξέο θαη αλάζεζε. 

Δθεί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζέισ λα δειψζσ θαηάθνξα φηη αλαθέξεηαη σο 

1ν ζέκα ην ζέκα ησλ δηνδίσλ. Νπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο, ν θ.Γηαζεκάθεο, 

απηήλ ηε ζηηγκή ζεσξψ φηη θνξντδεχνπκε ηνπο θπξίνπο πνπ θάζνληαη εθεί. ∞ 

παίξλνπκε απφθαζε θαη ιέκε, είκαζηε ελαληίνλ ησλ δηνδίσλ θαη είκαζηε, εγψ 

θ.Γήκαξρε δελ πιεξψλσ δηφδηα, κηα κέξα πνπ έηπρε λα είκαη πίζσ ζαο, νχηε 

εζείο πιεξψλεηε δηφδηα. Απηφ φκσο .. Λαη, απηφ είλαη αιήζεηα θαη ην θαηαζέησ. 
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Απηφ φκσο δε ιέεη θάηη. Γε ιέεη. Αλ ζέιεηε λα ιέεη θάηη, λα κελ πιεξψζνπλ ηα 

απνξξηκκαηνθφξα δηφδηα, κε απφθαζε θαη λα ην θέξνπκε ζαλ απφθαζε, εγψ 

ην πξνηείλσ, δελ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Θιείλσ ηελ, θιείλσ ηελ αλαθνίλσζε κνπ κε ην εμήο, φηη ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζην έθηαθην, πήξα ην ιφγν θαη είπα φηη 

ληξέπνκαη φηη είκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Ππλερίδσ, 

ζπγλψκε πνπ είκαη απζηεξφο θαη θ.Ξξφεδξε απεπζχλνκαη ζε ζαο απηήλ ηε 

ζηηγκή θαη φρη ζηνλ θ.Γήκαξρν, ζπλερίδσ λα ζαο ιέσ φηη ληξέπνκαη πνπ είκαη 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα έλαλ βαζηθφ ιφγν, γηαηί δελ 

κπνξεί λα ηζρχεη απηή ε θαηάζηαζε. Δθφζνλ ζέινπκε δηαθάλεηα θαη ζέινπκε 

ηνλ θφζκν, έξρεηαη ν θφζκνο λα καο παξαθνινπζήζεη, θξαηάκε ηνλ θφζκν 4 

ψξεο φξζην, είκαζηε νηθνδεζπφηεο, είζηε ν παηέξαο ηεο νηθνγέλεηαο θ.Ξξφεδξε, 

πξέπεη λα πάξεηε πνιχ ζνβαξά ππ' φςηλ φηη πξέπεη λα αιιάμεη ε δηακφξθσζε, 

λα αιιάμνπκε αίζνπζα. Ξξέπεη λα ζεβαζηνχκε ηνλ θφζκν πνπ καο 

παξαθνινπζεί. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, κηα θαη αλαθεξζήθαηε ζην Ξξνεδξείν γηα ην ζέκα 

απηφ, πξαγκαηηθά θαη εγψ πξνζσπηθά ζαλ Ξξφεδξνο ιππάκαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε απηή, είλαη κηα θαηάζηαζε ηελ νπνία παξαιάβακε, δελ πξνέθπςε 

απφ παξζελνγέλεζε θαη θαηαβάινπκε θάζε πξνζπάζεηα λα βξεζεί ν 

θαηάιιεινο ρψξνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ γίλεη πξνηάζεηο, πξάγκαηη θ.Γηαζεκάθε, ηηο νπνίεο 

εμεηάδνπκε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ππάξρεη πξφηαζε, αλ ζέιεηε λα κ' αθνχζεηε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. θαη θαινπξναίξεηα ζαο απαληψ, έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο γηα ην 

Καξθφπνπιν, γηα ηηο παιηέο θπιαθέο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, φρη, κηιάσ γηα ηνλ ίδην ρψξν, γηα εδψ κέζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνλ ίδην. Θαη απηφ ζα ην δνχκε. Ξάλησο εηιηθξηλά.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηά εδψ πνπ βιέπεηε απέλαληη είλαη γπςνζαλίδεο.       

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηιηθξηλά δεηάσ ζπγλψκε απφ ηνλ θφζκν θαη κ' απηήλ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηά πνπ βιέπεηε απέλαληη είλαη γπςνζαλίδεο. Δάλ πάξνπκε 3 

κ. απφ εθεί πνπ είλαη ε Ρακεηαθή πεξεζία θαη ε Ρακεηαθή πεξεζία πάεη εθεί 

πνπ θάζνληαη νη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο θαη πνπ είλαη ην ξνιφτ γηα λα ρηππάλε, 

ζα πάλε εθεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπκε κείλεη πάλησο κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα. Απηφ ζέισ 

λα δηαβεβαηψζσ θαη .. ζχληνκα λα δνζεί ιχζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, ζπγραξεηήξηα γηα ην λέν ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ζε φιε, είλαη θαιή, θαιή ε αληηπνιίηεπζε πνπ θάλεηο, θαιά ηα 

ζέκαηα πνπ ζέηεηο, κηα ραξά. Παλ λένο φκσο ζα απνθηήζεηο εκπεηξία θαη ζα ηα 

θέξλεηο ιίγν θαιχηεξα ζηελ πνξεία. Νζνλ αθνξά έλαλ Πχιινγν, ζην "Φειεχο" 

ηψξα, πνπ κε θάιεζε εκέλα θαη δε κε θάιεζε, δελ έρεη ζηνηρείν φηη κε έρεη 

θαιέζεη θαη πήγε ζηνλ .. Πχιινγν ν "Φειεχο", ηέηνηεο πξνζθπγέο έρνπκε 50, 

δελ πξνιαβαίλσ νχηε ηελ ίδηα κέξα λα ην θάλσ. Γεχηεξνλ, ζα θνηηάμσ ηελ 

εγθχθιην γηα καγλεηνθψλεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Νηθνλνκηθήο 

θαη αλ είλαη ππνρξεσηηθά, δελ ην ζπδεηάκε, ζα γίλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Δθείλν φκσο πνπ πξέπεη λα πάξεηο πίζσ, είλαη λα ιεο 

ζπλέρεηα φηη ληξέπεζαη πνπ είζαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξέπεη λα ην πάξεηο πίζσ, γηαηί άκα ληξέπεζαη εδψ κέζα πνπ 

βξίζθεζαη, δε ζνπ κέλεη παξά λα παξαηηεζείο. Νρη, άκα ληξέπεζαη.. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ παξαηηνχκαη θ.Γήκαξρε γηαηί κε εμέιεμαλ νη άλζξσπνη απηνί. 

Γε κε βάιαηε εζείο ζ' απηήλ ηε ζέζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα γη' απηφ δελ πξέπεη λα ληξέπεζαη θαη πξέπεη λα είζαη εδψ θαη 

λα αγσλίδεζαη κε ηηο ζπλζήθεο δπζηπρψο ηνπ ζπλφινπ καο θαη κε ηνλ κέζνλ 

φξν καο.  

ΘΗΝΠΖΠ: Γήκαξρε, ληξέπνκαη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αηζζάλεζαη εζχ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην; Δπεηδή έρνπκε ηνπο νξζίνπο; Γη' απηφ ληξέπεζαη; Ρφζν 

κεγάιε ληξνπή γη' απηφλ ην ιφγν; Λα ζε δηαβεβαηψζσ ηφηε, φηη έρνπκε ςάμεη 

φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ήδε, κάιινλ έρνπκε θαηαιήμεη, 

λα ζαο πσ ζε κηα πνιχ σξαία αίζνπζα ε νπνία ρσξάεη πάξα πνιχ θφζκν, ίζσο 

θαη 300 άηνκα γχξσ γχξσ, ίζσο θαη 200 άηνκα. Δίλαη ε θαιχηεξε αίζνπζα πνπ 

έρνπκε, είλαη ηνπ Ρερληθνχ Ιπθείνπ ζηελ παξαιία Καξθνπνχινπ, κηα απίζηεπηε 

αίζνπζα, έηνηκε γηα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δε ρξεζηκνπνηείηαη, λα πνχκε φηη ζα 

βάινπκε θαη ζα βγάδνπκε ηα έπηπια καο, έρεη ερεηηθά, έρεη slides, έρεη 

θιηκαηηζκφ. Ρν πηζαλφηεξν δειαδή λα απνθαζίζνπκε λα κεηαθεξζνχκε εθεί, 

λα κεηαθέξνπκε εθεί ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. Τάρλνπκε λα βξνχκε ρψξν θαη 

πξαγκαηηθά ζα πάκε εθεί θαη ζα απειεπζεξψζνπκε θαη εδψ γηα λα κπνξέζνπκε 

λα βξνχκε πνιιά γξαθεία πνπ ρξεηαδφκαζηε, γηαηί πάξα πνιινί Γηεπζπληεο 

Ρκεκάησλ δελ έρνπλε γξαθείν.  

......: Ππλεπψο ε πίεζε ηνπ θ.Θηνχζε απέδσζε, έηζη;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, δελ κπνξνχκε λα ηα ιέκε ηψξα φια εδψ πέξα. Λα 

πξνρσξήζνπκε θαη ζε θαλέλα ζέκα ξε παηδηά. Δληάμεη;  
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(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κε καο θάλεηε πνιιέο κελήζεηο, γηα λα πξνιαβαίλνπκε 

θηφιαο, λαη.  

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν. 

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

ζα θαηαρξαζηψ ην ρξφλν, ζα είκαη ζπληνκφηαηνο. Θα αλαθνηλψζσ ζην Πψκα 

φηη έρσ θαηαζέζεη πέληε πξνηάζεηο κε ζέκαηα ζεκαληηθφηαηα, θαηά ηελ 

άπνςε, κνπ γηα ην Γήκν, ζέβνκαη ηε ζσξεία ησλ ζεκάησλ, σζηφζν ζα πξέπεη 

λα ζπκθσλήζσ κε ηελ θα Πηεξγίνπ φηη πξέπεη λα απμήζνπκε ηε ζπρλφηεηα 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηαο Εσήο ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Γηαζεκάθε φηη πξέπεη απηή ε 

πεξίθεκε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο λα ζπγθιεζεί θαη λα ζπγθξνηεζεί ζε Πψκα 

θαη λα αλαιάβεη έξγν. Απηά ήζεια λα πσ. Γε ζα αλαθέξσ θαζφινπ νχηε ηνπο 

ηίηινπο ησλ ζεκάησλ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξηζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, επαλεηιεκκέλα  

αλαθεξζήθαηε ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο Ππκβνχινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη 

ζην αλ βνεζάλε ή φρη ην έξγν. Πε φηη αθνξά ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα 

Θαπαλδξηηίνπ, αλ ππάξρεη ηέηνην πξφβιεκα απφ ηελ πιεπξά κνπ, κπνξεί λα 

ζαο απαληήζεη ν Αληηδήκαξρνο ή ε Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δγψ 

φκσο έρσ έλα παξάπνλν θαη απεπζχλνκαη θπξίσο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

ζπκπνιίηεπζεο, ζηε ζπδήηεζε γηα ηα δηφδηα, ζην έθηαθην Ππκβνχιην, έθαλα 

δχν πξνηάζεηο. Ζ κηα ήηαλε λα κελ πιεξσλνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ 
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δηφδηα, ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο θαη δεχηεξνλ, ε λνκηθή θάιπςε ησλ θαηνίθσλ. 

Νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπκθσλήζαλε. Θπκάκαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλ θ.Ξέππα θαη ηνλ θ.Βαζηιάθν θαη ζήκεξα, ζηελ αίζνπζα 

εδψ, πιεξνθνξνχκαη φηη δε ζέιεη ζέκα γηα λα πιεξψζνπλε δηφδηα. Απηή είλαη 

ζπλεξγαζία; Δάλ εζείο απηή .. γηα λα πιεξψζνπλε δηφδηα ζηε λέα νδφ. Δάλ .. 

Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ Ρεηάξηε κηιάσ. Ρν πιεξνθνξνζήθα απφςε εδψ 

ζηελ αίζνπζα, απφ ηνλ θ.Γηαζεκάθε αξρηθά θαη απφ ηνλ θ.Θηνχζε ηψξα. 

Ινηπφλ, εάλ απηή είλαη ζπλεξγαζία εθ κέξνπο ζαο θαη ζέιεηε ζηήξημε απφ καο, 

δελ μέξσ, ..  ην θξίλνπλε νη ζπλάδειθνη. Δπραξηζηψ.     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη πξνηάζεηο ζαο θ.Βειηαληψηε έρνπλ θαηαγξαθεί, δελ ππάξρεη 

ζέκα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δεζκεχηεθε ν Γήκαξρνο θαη εζείο ν ίδηνο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα θνπξαζηψ λα ζαο ιέσ .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. ψζηε ζε λεφηεξν ζέκα πνπ ζα θέξεηε γηα ηα δηφδηα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηε .. Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ζα κηιήζσ πάιη, φζν θαη λα ην θιείλεηε. Ινηπφλ, 

δεζκεπηήθαηε θαη εζείο θαη ν Γήκαξρνο φηη ζε λεφηεξν ζέκα πνπ ζα θέξεηε 

ζην Ππκβνχιην, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ νη πξνηάζεηο, λα κε ζπκπεξηιεθζεί ζην 

ςήθηζκα .. Αληί λα έξζεη απηή ε πξφηαζε, έξρεηαη ε πξφηαζε, ε Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, λα πιεξψζνπκε δηφδηα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, είλαη θαη ε Αηηηθή Νδφο πνπ πιεξψλνπκε 

δηφδηα. Απηέο είλαη κηα πάγηα, είλαη κηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη άιιν, δελ είλαη άιιν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πάγηα πξνθαηαβνιή, ηα έρνπλε πιεξψζεη απφ ηελ ηζέπε 

ηνπο νη άλζξσπνη θαη πξέπεη λα αλαλεψζνπκε ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή γηα λα 

ην πάξνπλ ηα παηδηά. Δίλαη .. 

......: Γηάλλε, Γηάλλε, κηιάκε γηα πνιηηηθή βνχιεζε, αθήζηε ηηο πάγηεο 

πξνθαηαβνιέο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ πνιηηηθή βνχιεζε είλαη, λα ζπδεηεζεί εθ' φιεο ηεο χιεο.. 

......: Ζ πνιηηηθή βνχιεζε είλαη, ζηεξίδνπκε ηνπο πνιίηεο καο, ζηεξίδνπκε ηνπο 

δεκφηεο καο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ πξνζθιεζε πνπ έρεη ν θ.Θηνχζεο ιέεη, έγθξηζε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκή γηα ηελ πιεξσκή δηνδίσλ ηεο λέαο νδνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Βειηαληψηε, ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα ησλ δηνδίσλ. Παο 

θαιχπηεη απηφ; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, δε κε θαιχπηεη. Κε θαιχπηεη φ,ηη ιέκε εδψ, λα έρνπκε 

ζπλέπεηα θ.Ξξφεδξε. Δληάμεη; Νρη κφλν λα βγαίλεηε θαη λα ιέηε φηη δε ζαο 

ζηεξίδνπκε ζην έξγν θαη αλ έρεη ην παξακηθξφ παξάπνλν ν Γήκνο, εδψ είλαη ν 

θ.Πσηήξρνο, εδψ είλαη ε θα Νηθνλφκνπ, λα πνχλε αλ ππάξρεη ηέηνην ζέκα. Αιιά 

εζείο φκσο δελ είζηε ζπλεπείο ζηηο πξνηάζεηο καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γάβξε. 

ΓΑΒΟΖΠ: Δγψ δε ζα ζαο θνπξάζσ. Απιψο ζα πσ κηα θνπβέληα, ν θ.Γήκαξρνο 

πξηλ ιίγν είπε φηη ζε 2 κήλεο έρεη θάλεη εμεηάζεηο γηα ην εμαζζελέο ρξψκην ζηηο 

πεγέο ηεο Καπξνζνπβάιαο 3 θνξέο. Απηήλ ηε ζηηγκή φινη νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη έρνπκε απφ έλα κπνπθάιη λεξφ. Θα ήζεια ην επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα έρνπκε θαλάηεο λεξφ κε πνηεξάθηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε απφιπην δίθην. Ρα κπνπθάιηα είλαη θαζαξά γηα πξαθηηθνχο 

ιφγνπο. Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, ζέισ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηήζεθεο, δελ θάλνπκε δχν αλαθνηλψζεηο δχν θνξέο.   

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα θάλνπκε θαη δηάιεηκκα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ζέισ .. 

......: Δηζη φπσο πάκε, εθ ησλ πξαγκάησλ.  

......: Ινηπφλ, ζέισ λα θάλσ, Γηψξγν, ζέισ λα θάλσ δχν επηζεκάλζεηο γηα έλα 

κάιινλ πνιχ ζνβαξφ πξάγκα απ' απηά ηα νπνία αλαθέξζεθαλ. Θαη' αξρήλ, φιε 

απηή ε ηζηνξία κε ηηο αλαθνηλψζεηο λνκίδσ φηη θνπξάδεη θαη καο, θνπξάδεη θαη 

ηνλ θφζκν, δε ζίγσ θαλέλαλ θαη δελ ππνηηκψ θακία αλαθνίλσζε, ζα 

κπνξνχζακε φκσο πνιιέο απ' απηέο λα ηηο έρνπκε δηεπθξηλίζεη κε ηνπο 

αξκφδηνπο Αληηδεκάξρνπο ή Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη ίζσο θαη κε ηηο 

πεξεζίεο, γηα λα κελ θνπξαδφκαζηε εκείο, αιιά θαη ν θφζκνο θαη ην θιείλσ 

απηφ. Ρν δεχηεξν, επεηδή ζπδεηήζεθε πάξα πνιχ θαη ην ζεσξψ ππεξβνιηθά 

ζνβαξφ ην ζέκα ηνπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ, δελ έρεη θαηαιήμεη 

ηίπνηα θίιε Γηψξγν γηα ην Γ.Ξ.Π., γηαηί δελ κπνξνχκε λα ζπέξλνπκε παληθφ, 

φηαλ δελ μέξνπκε ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. Γελ έρεη θαηαιήμεη ηίπνηα. Μέξεηε 

πνιχ θαιά φηη είλαη κηα πξφηαζε, απηήλ ηε ζηηγκή ζηνλ Νξγαληζκφ Αζήλαο 

έρνπλ παγψζεη ηα πάληα ελφςεη Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ, λένπ Οπζκηζηηθνχ 

Πρεδίνπ Αζελψλ, θαη νηηδήπνηε ζέιεη ν θφζκνο, ν νπνηνζδήπνηε θνξέαο, 

κπνξεί λα έξζεη λα ελεκεξσζεί απφ ην Γήκν θαη απφ κέλα ηνλ ίδην. Γελ 

πξφθεηηαη λα γίλεη ηηπνηα θξπθφ. Νηηδήπνηε ζρνιηαζηεί, θαηαηεζεί, 

απνθαζηζηεί, ζα γίλεη κε θνηλή ζπλαίλεζε θαη κε ηνπο θνξείο, αιιά θαη κε ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρν ιέσ απηφ γηαηί ην λα ιέκε φηη, μέξεηε θάηη, έρεη θάλεη 

ν Νξγαληζκφο θαη έρεη θαηαιήμεη, ν θφζκνο θαηαιαβαίλεη φηη φια είλαη 

ηειεζίδηθα, θαη δελ είλαη.  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ηζα γηα ηελ πξψηε θάζε Βαγγέιε. 

......: Απηφ αθξηβψο. Ζ πξψηε θάζε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ πξψηε θάζε δελ είλαη νξηζηηθή, είλαη δεζκεπηηθή φκσο. 

......: Γηψξγν, κε κε δηαθφπηεηο. Δγψ δε ζε δηέθνςα φκσο. Δγψ δε ζε δηέθνςα. 

Δγψ δηεπθξηλίδσ, δε ζε θαηεγνξψ θαη δε ζε ζίγσ πνπζελά, ζέισ, κπαίλεη κηα 

εληχπσζε ζηνλ θφζκν φηη απηφ ην πξάγκα έρεη ηειεηψζεη θαη απηφ δεκηνπξγεί 

θαη πξνβιεκαηηζκφ, ίζσο θαη παληθφ, είπα. Απηφ είπα. Γελ είπα ηίπνηα άιιν. 

Νχηε ζε θαηεγφξεζα. Γηεπθξηλίδσ φηη απηή ε ηζηνξία είλαη αθφκα ζηελ αξρή, 

πξνρζέο κε 80, 90 άηνκα κε δηθηά ηνπο πξσηνβνπιία θαη πξνβιεκαηηζκφ, κε 

θαιέζαλε, θαιέζακε θαη πνιενδφκνπο θαη ζπκπησκαηηθά εθπξφζσπν ηνπ 

Νξγαληζκνχ, ε νπνία είλαη θαη θίιε, έγηλε κηα πνιχ ζνβαξή αλάιπζε θαη ην 

μαλαιέσ θαη ην ηνλίδσ, φ,ηη θαη λα γίλεη, ζα γίλεη κέζα απφ δηαβνχιεπζε θαη 

απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ θφζκν. Γελ ζα απνθαζηζηεί ηίπνηα. Απηφ ζέισ λα πσ, 

γηα λα κε κέλνπλε ιαζνο εληππψζεηο ζηνλ θφζκν θαη δεκηνπξγνχκε θαη 

πξνβιήκαηα θαη ζε απηνχο αιιά θαη ζε καο. Γελ είλαη ηίπνηα, δε ζίγεη θαλέλαλ 

απηφ πνπ ιέσ. Λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ δηεπθξηληζηηθφ θαη πάξα πνιχ 

ζαθέο. Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ απιά ζέισ λα επηζεκάλσ φηη ε έγθξηζε ηεο Α' θάζεο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ηνπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ έρεη γίλεη ην Κάην 

ηνπ '10 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, θ.Γηαζεκάθε .. 

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 
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(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, θ.Γηαζεκάθε, ππάξρεη έλαο Θαλνληζκφο. Μέξεηε 

φηη δελ επηηξέπεηαη ν δηάινγνο. Ξαξφια απηά ην αθήλνπκε. Ρνπιάρηζηνλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εληάμεη; Λνκίδσ φηη .. Παο παξαθαιψ θ.Γηαζεκάθε.. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη αληηδενινγηθφ, είλαη αληηδενινγηθφ θαζαξά. Ν Γήκνο είλαη 

αλνηρηφο, μέξεηε .. 

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δλα ιεπηφ. Δίλαη, ε πξνέγθξηζε ηνπ Γ.Ξ.Π. ηεο Α' θάζεο έρεη γίλεη 

ηνλ Κάην ηνπ '10. Γηα ηελ Α' θάζε, ε έγθξηζε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα απηφ ιέγεηαη δηάινγνο θ.Ζιηάζθν; Δίλαη Ππκβνχιην απηφ; 

Παο παξαθαιψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)         

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη ν παληθφο, ν παληθφο νθείιεηαη ζηελ θαθή ελεκέξσζε πνπ 

θάλεηε. Δπξεπε πξψηα λα είραηε θέξεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.. 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, ιάζνο, ιάζνο έγηλε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπξεπε πξψηα λα έρεηε θέξεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

θαη φρη λα πεξηκέλεηε απφ ηελ Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ λα αλαδείμεη απηφ ην 

ζέκα θαη ηφηε δε ζα ππήξρε παληθφο, δε ζα ππήξρε ηίπνηα.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ζιηάζθν. Γε ρξεηάδεηαη λα επηβιεζεί θάπνηνο ζηνλ 

άιινλ. Ρειείσζε ην ζέκα. Διεμε εθεί. Θχξηε Ζιηάζθν ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, έγηλε θαηαλνεηφ. Ν θφζκνο παξαθνινπζεί θαη έρεη θξίζε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, πφζα ρξφληα έρεηε θάλεη είπαηε ζηε ζέζε απηή; 

Κπξάβν Βαγγέιε, κπξάβν, κπξάβν. Θέκα 1ν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρέηνηα καζήκαηα δε δέρνκαη θ.Ιίηζα, ζαο ην έρσ απνδείμεη θαη 

ζαο εθηηκψ πξνζσπηθά θαη ζέισ.. Θαινπξναίξεηα ζαο ιέσ, φηη ζαο εμαζθαιίδσ 

φια ζαο ηα δηθαηψκαηα. Αιιά πέξα απφ ηα δηθαηψκαηα, θάπνηε λα θαηαιάβεηε 

φηη έρεηε θαη ππνρξεψζεηο. Μέξεηε απφ ηνλ Θαλνληζκφ φηη ν θάζε Πχκβνπινο 

ζηηο αλαθνηλψζεηο κηα θνξά ηνπνζεηείηαη. Ινηπφλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ιίηζα, θαηαγξάθεθε ε έλζηαζε ζαο. Ινηπφλ, αθνξά ην, 

ήδε έγηλε θνπβέληα γηα ην ζέκα απηφ, ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμε γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί γηα ην ηππηθφ ηνπ ζέκαηνο, 

ηνπιάρηζηνλ ν θ.Ιίηζαο, δελ ηνπνζεηήζεθε, δελ αλέθεξε αλ ζπλαηλεί ή φρη, γηα 

ηε ζχζηαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα κε ην Λ. 

3852/2010, ην άξζξν 76. Ππκθσλεί ην Πψκα γηα ην έθηαθην ηνπ ζέκαηνο θαη 

λα ζπδεηεζεί ζηελ επφκελε ζχληνκε ζπλεδξίαζε; Ππκθσλεί; Υξαία. Ρν Πψκα 

ζπλαηλεί.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην θχξηε, έρεηε δίθην, έρεηε δίθην. Ινηπφλ ..  

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

 

 ΘΔΚΑ 1ν 

 

Νηθνλνκηθή Δλίζρπζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ξαηδηθνύ Πηαζκνύ Υξσπνύ θαη 

ηνπ Θνηλνηηθνύ Ξαηδηθνύ Πηαζκνύ Θαπαλδξηηίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, επαλεηιεκκέλσο. Δρσ θαηεγνξεζεί θαη γηα ηελ 

αλνρή κνπ απέλαληη ζαο. Ρέζζεξηο θνξέο κε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, θάζε άιιν θ.Ονχζζε, θάζε άιιν. Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα 

δηεπθνιχλσ ηνλ θ.Ιίηζα, εθείλνο δε κε δηεπθνιχλεη. Ινηπφλ, ινηπφλ .. Ρν 1ν 

ζέκα ηεο θαλνληθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο - Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα. Θέιεηε λα 

επηβιεζείηε κ' απηφλ ηνλ ηξφπν; Γε ζα επηβιεζείηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ παίδνπκε ηψξα κε ηηο έλλνηεο, άιινη θαη άιιεο. Ινηπφλ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, επί ηεο δηαδηθαζίαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο δεηάκε λα πξνηαζεί ε εθινγή ηνπ 

Ππκπαξαζηάηε. Δρεη πάεη 9:10 θαη δε ζα πξνιάβνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνχκε απηφ θ.Νηθνλφκνπ. Θέκα 1ν. Θπξία Καληαβέιε. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζεζα ην εξψηεκα θαη ..  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, απφ ην 1ν ζέκα, απφ ην 1ν ζέκα πνπ βάιακε, ηα 

πεξλάηε ρσξίο ςεθνθνξία. Θα θάλνπκε ςεθνθνξία θ.Ληθνιάνπ, δελ κπνξεί λα 

πεξλάκε ηα ζέκαηα έηζη. Δκείο γηαηί είκαζηε εδψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη δηα βνήο, ην Πψκα ζπλαηλεί κεξηθέο θνξέο. Θπξία Καληαβέιε. 

ΚΑΛΗΑΒΔΙΖ: Κ' αθνχεη θαλείο;  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Αξκπξηψηε, αθήζηε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γε ζέιεηε, είλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Γε ζέιεηε 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε; Ν θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη βέβαηα, φρη βέβαηα.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξφηαζε ηνπ θ.Νηθνλφκνπ θαη φισλ καο, ην ηειεπηαίν ζέκα 

λα' ξζεί πξψην γηαηί ζηηο 00:01, λνκηθά δε ζα έρεηε ζπκπαξαζηάηε ηνπ πνιίηε. 

Ρν δέρεζηε ή φρη; Λα ςεθίζνπκε. Απιά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πνπ ππνζρφκαζηε φηη δε ζα ην αθήζνπκε λα θηάζεη εθεί. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, μεθηλάκε; Απφ 1.1.2008 ε δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ πνπ εδξεχνπλ ζηνπο Γήκνπο θαη 

ζηηο Θνηλφηεηεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Θνηλνηήησλ απφ ηνπο θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο θαη απνδίδεηαη ζε απηνχο 

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίφπ. Πην Γεκνηηθφ Ξαηδηθφ Πηαζκφ 

Υξσπνχ γηα ην έηνο 2010 δελ απνδφζεθε ην πνζφ πνπ είρε πξνβιεθζεί θαη ηελ 

31.1.2011 παξνπζηάδεη δηαζέζηκν ρξεκαηηθφ ππφινηπν ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο 

Δζληθήο Ρξάπεδαο 13.804,92 επξψ. Ιεπηά, ζπγλψκε, 13.804 επξψ θαη 92 

ιεπηά. Πηνλ Θνηλνηηθφ Ξαηδηθφ Πηαζκφ Θαπαλδξηηίνπ γηα ην έηνο 2010, ηνπ 
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απνδφζεθε ην πνζφ ησλ 110.000 επξψ θαη ζηηο 16.2.2011 παξνπζηάδεη 

δηαζέζηκν ρξεκαηηθφ ππφινηπν ζην ινγαξηαζκφ ηεο Ρξάπεδαο, 2.941,43 επξψ. 

Ξξνηείλνπκε ηελ απφδνζε απφ ηνπο ΘΑΞ ζηα παξαπάλσ Λνκηθά Ξξφζσπα γηα 

θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ, κηζζνδνζία Φεβξνπαξίνπ 2011, ΓΔΖ, 

ΝΡΔ θαη ελνίθηα έσο ηηο 30.4.2011, κέρξη ηελ ελνπνίεζε ησλ Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ. Θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ην Γεκνηηθφ Ξαηδηθφ Πηαζκφ Υξσπνχ, πνζφ 

40.000 επξψ θαη γηα ηνλ Θνηλνηηθφ Ξαηδηθφ Πηαζκφ Θαπαλδξηηίνπ, πνζφ 40.000 

επξψ. Ζ απφδνζε ζα βαξχλεη ηνλ θσδ. αξ. εμφδσλ 0067120002 ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη ππφινηπν ζηηο 31.12.2010, 110.000 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη θάπνηνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ 

ζέκαηνο; Θχξηε Νηθνλφκνπ. Γε ζεθψζαηε ην ρέξη θ.Ιίηζα. Θα ηνλ έρεηε, κελ 

αλεζπρείηε, ζα έρεηε ην ιφγν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρσ ην ιφγν; Δπεηδή δελ έρσ θαζφινπ ηηο εηζεγήζεηο θαη 

θαινχκαη λα ςεθίζσ γηα πνζά ηα νπνία αθνχσ πξφρεηξα θαη πξνθνξηθψο. 

Μαλαπέζηε κνπ ζαο παξαθαιψ, ππάξρνπλε γηα ην '10 είπαηε; Γηα ην '10 ηα 

πνζά πφζα είλαη ζηνπο ..; 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: .. φηη ν Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο Υξσπνχ γηα ην 2010 δελ 

πήξε ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνπ πξνβιεπφηαλε λα πάξεη θαη ζηηο 31.1. ηνπ 

'11 ην δηαζέζηκν ρξεκαηηθφ ηνπ ππφινηπν ήηαλ 13.804,92 επξψ, πξάγκα ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη κέρξη ηνλ Απξίιην ρξεηάδεηαη έλα πνζφλ γηα λα πιεξψζεη 

κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ, ελνίθηα θαη ηηο ινηπέο ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο. Ρν 

ίδην θαη γηα ηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ Θαπαλδξηηίνπ ν νπνίνο γηα ην '10 πήξε ην πνζφ 

ησλ 110.000 επξψ, αιιά ζηηο 16.2.2011 παξνπζηάδεη δηαζέζηκν ρξεκαηηθφ 

ππφινηπν 2.941,43 επξψ. Καο έθαλαλ αίηεκα νη δχν Ξξφεδξνη ησλ αληίζηνηρσλ 

Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ πνπ δεηάλε λα ηνπο δψζνπκε ρξήκαηα, 40.000 ζηνλ 

θαζέλα, πνπ βάζεη πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, δειαδή θηάλεη λα πιεξψζνπλ ην 

πξνζσπηθφ ηνπο, ην ελνίθην, ηε ΓΔΖ θαη ηνλ ΝΡΔ κέρξη 30.4.2011, πνπ ζα 
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γίλνπλ ηα θαηλνχξγηα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ ζα ζπζηαζνχλε, ζα θάλνπλ 

θαηλνχξγην πξνυπνινγηζκν θαη ζα πάξνπλ ηνπο ΘΑΞ πνπ ηνπο αλαινγνχλε, γηα 

λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλε γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν. Θέιεηε θάηη άιιν; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; Δγψ ζα 

ςεθίζσ γηα ηηο πηζηψζεηο γνπ 2011 κε ηελ επηθχιαμε, ηε γλσζηή, φπσο έρσ 

ζέζεη φηη ζέισ λα έρσ απνγξαθή γηα ην 2010 θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Θα πεξάζνπκε θαη ηνπο απνινγηζκνχο ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ 

ζε άιιν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θ.Νηθνλφκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ιππάκαη αιιά - κνπ είζηε πάξα πνιχ ζπκπαζήο, αιιά 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξά, δε ζα μαλαππάξρεη, ινηπφλ, γηαηί θηλδπλεχεηε θηφιαο απφ 

ηηο πνιιέο θισηζηέο λα πάζεηε θαη ηίπνηα. Θέισ λα ζαο πσ θάηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν βιέπεη ν θφζκνο. Αθνχ ζαο θισηζάεη ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο. 

Ινηπφλ, ζέισ λα ζαο πσ θάηη, ζέισ λα ζαο πσ θάηη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Μέξεη απφ κπάια ν Γήκαξρνο θαη βαξάεη απφ δίπια. Ινηπφλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο νπζίαο θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπί ηε νπζίαο ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη βεβαίσο θαη ην ςεθίδνπκε ην 

ζέκα, κε κηα κηθξή ιεπηνκέξεηα, ππάξρεη λνκίδσ άιινο έλαο κφλνο, έηζη; 

Βξεθνλεπηαθφο Πηαζκφο πνπ ίζσο λα κελ κπνξεί λα ήμεξε φηη έπξεπε λα θάλεη 

αίηεζε. Πηνλ θσδ. ππάξρνπλ άιιεο 30.000, ελεκεξψζεθα απφ ηελ πεξεζία, 

ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα ζαο παξαθαιέζσ λα δνζνχλε ζηνλ 

Απιψλα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  61 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ '10, απφ ηνπο ελνπνηεκέλνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, ππάξρεη απηήλ ηε ζηηγκή ππφινηπν 110.000. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: πάξρεη 110.000 ππφινηπν απηήλ ηε ζηηγκή. Δληάμεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη.  

......: Λα ζπλελλννχκαζηε φηη είλαη απφ ην έλα δσδεθαηεκφξην. Γελ κπνξνχκε 

εκείο λα ςεθηζνπκε γηα πξνυπνινγηζκνχο πνπ έρνπλε ςεθίζεη άιια Θνηλνηηθά 

Ππκβνχιηα. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νρη, φρη. 

......: Δηζη. Κηιάκε γηα ην έλα δσδεθαηεκφξην.     

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Κέρξη ηνλ Απξίιην κε απηά δνπιεχνπκε κφλν. Νκφθσλα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Πψκα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κε ηελ επηθχιαμε. Ξαξαθαιψ λα θαηαγξαθεί θα Γξακκαηέαο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ ιάβακε εηζεγήζεηο, ιάβακε εηζήγεζε γηα 7 ζέκαηα, φρη γηα 

15 πνπ αλαθέξεηε εδψ πέξα ζηελ Ξξφζθιεζε Ππλεδξίαζεο Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Θα παξαθαινχζα λα έρνπκε εηζήγεζε έγθαηξα γηα φια ηα ζέκαηα. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν, δε κνηξάζηεθε εηζήγεζε. Φπζηθά θαη ζπκθσλνχκε αιιά 

είλαη ζεκαληηθφ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είλαη ζέκα Ξαηδείαο θαη πξνθαλψο 

ζπκθσλνχκε φινη, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε εηζεγήζεηο έγθαηξα. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε δίθην θ.Σαζηψηε, είλαη θαζαξα αδπλακία ηεο πεξεζίαο. 

Διπίδνπκε λα βειηησζνχλε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ δελ έρσ γηα θαλέλα ζέκα εηζήγεζε θ.Ξξφεδξε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γφζεθαλ νη εηζήγεζεηο ζηελ θα Βαξλάβα θ.Νηθνλφκνπ. Δηιηθξηλά, 

αλ είραηε επηθνηλσλήζεη, ζα ζηηο είρα ζηείιεη εγψ ν ίδηνο. Ρν Πψκα εγθξίλεη .. 

......: Δρεη δίθην ν θ.Νηθνλφκνπ φηη ζεσξεί απηνλφεην φηη ζα παίξλνπκε ηηο 

εηζεγήζεηο. 

(αξ. απνθ. 16/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 2ν 

 

Δγθξηζε πξόζιεςεο κηαο (1) βξεθνλεπηνθόκνπ κε δίκελε ζύκβαζε 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ζηνλ Θνηλνηηθό Ξαηδηθό 

Πηαζκό Θαπαλδξηηίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: ζηεξα απφ αίηεκα πνπ καο έθαλε ε Γ/ληξηα ηνπ Ξαηδηθνχ 

Πηαζκνχ θαη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, καο ελεκεξψλνπλ φηη δεκηνπξγήζεθε 

πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Θαπαλδξηηίνπ ιφγσ απνπζίαο 

ηεο κηαο εθ ησλ δχν παηδαγσγψλ, ιφγσ εγθπκνζχλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ππάιιεινο έρεη πάξεη άδεηα θπήζεσο θαη ινρείαο θαη ζα ιείςεη γηα αξθεηφ 

θαηξφ. Δπεηδή ηα παηδηά είλαη απηήλ ηε ζηηγκή, είλαη 30 θαη δελ κπνξνχλε λα 

εμππεξεηεζνχλε κφλν κε κηα λεπηαγσγφ, ε κφλε δπλαηφηεηα πνπ έρεη απηήλ 

ηε ζηηγκή είλαη κε δίκελε πξφζιεςε ε νπνία είλαη, καο δίλεη δπλαηφηεηα ν 

Λφκνο, γηα θαηεπείγνπζα πεξίπησζε λα πάξεη ην Γεκνηηθν Ππκβνχιην ηελ 

απφθαζε λα ηε ζηείιεη ζηελ Ξεξηθέξεηα λα εγθξηζεί θαη λα γίλεη ε πξφζιεςε 
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κε ζχληνκεο δηαδηθαζίεο, κέρξη λα γίλεη θαλνληθά ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

πξνζιήςεσλ γηα πξνζσπηθφ, λα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; Φπζηθά θαη ζπκθσλψ κε ηελ 

πξφζιεςε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Νηθνλφκνπ. Κηα θαη πήξαηε ην ιφγν, ζπλερίζηε. 

Δληάμεη, ζπλερίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Φπζηθά θαη ζπκθσλψ κε ηελ πξφζιεςε, ζα ήζεια λα ξσηήζσ 

κε πνηα δηαδηθαζία ζα γίλεη ε πξφζιεςε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη, ππάξρεη ν Λφκνο ν 2738/1999, ν νπνίνο ιέεη, επηηξέπεηαη ε 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηνπο ΝΡΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ 

επνρηαθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο 2 κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα 

12 κελψλ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη. Ζζεια λα πσ δειαδή φηη ζα παξαθαινχζα .. Ζ 

επηινγή, έηζη κπξάβν, ε επηινγή. Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ θ.Ξξφεδξε θαη 

θ.Γήκαξρε, λα γίλεη κε αλαθνίλσζε πξνθήξπμεο ζέζεο .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Πίγνπξα ζα γίλεη, λαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη. Πε ηνπηθφ έληππν. Γειαδή, ζέισ πιήξε δηαθάλεηα .. Δγψ 

ηνπιάρηζηνλ δεηάκε πιήξε δηαθάλεηα ζηελ επηινγή ηνπ πξνζψπνπ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Βέβαηα, ζα κπεη αλαθνίλσζε. Λα μέξνπλ νη ζπκπνιίηεο καο 

δειαδή φηη ππάξρεη απηή ε πξνθεξχμε λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απιψο ην δίκελν ζνπ δίλεη ηε δηαδηθαζία λα είλαη εθηφο ΑΠΔΞ. 

Δηζη; Δπεηδή είλαη θαηεπείγνπζα δηαδηθαζία, λα κελ είλαη ρξνλνβφξα, απιψο 

γίλεηαη αλαθνίλσζε.  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα είλαη γλσζηφ ζε φινπο, λα θάλνπλε ηελ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γη' απηφλ ην ιφγν δειαδή δεηάκε δίκελε ζχκβαζε; 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί λνκίδσ φηη ν Λφκνο καο δίλεη ην δηθαίσκα γηα φζν δηάξθεί 

ε ζρνιηθή ρξνληά γηα ηφζνπο κήλεο λα θάλνπκε.. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νηαλ ζα πάκε θαλνληθφ. Γηα ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο δίλεη ην 

δηθαίσκα 10κελν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: 11κελν. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: 11κελν. Ρψξα φκσο πξέπεη λα γίλεη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη γηα ηα ζρνιεία θαη γηα ηα εθπαηδεπηήξηα θαη γηα φια. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ξξέπεη λα γίλεη πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ θαλνληθά κε 

ηε δηαδηθαζία .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα λα γίλεη απηφ φκσο, εθεί αθξηβψο ήζεια λα θηάζσ θαη ην 

πήγαηε εζείο, γηα λα γίλεη απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ππάξρεη 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη απηή είλαη ε 3 Καξηίνπ.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρν έρνπκε ππ' φρηλ, ην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη. Ξνην ζέκα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα απηφ ησλ πξνζιήςεσλ καο ήξζε ηελ Ξαξαζθεπή, αθνχ 

είρακε δψζεη ηηο πξνζθιήζεηο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ παηδηά έρεη βγεη απφ ηεο 3 

Ηαλνπαξίνπ 2011 κε ηελ αξηζκφ πξσηνθφιινπ .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νρη. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε ηελ αξηζκφ πξσηνθφιινπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεη αιιάμεη, έρεη αιιάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε ηελ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 80, επαλέξρεηαη ζηηο 24 

Φεβξνπαξίνπ κε ηελ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 9089 θαη κηιάεη γηα πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζιήςεσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απνζχξζεθε γηαηί εγθξηζήθαλε νη κφληκνη πνπ είρακε θαη ιέεη, 

κεηά ηνπο κνλίκνπο ζα μαλαβγεη κηα θαηλνχξγηα εγθχθιην θαη ήξζε ηψξα, ρζεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν, εκείο πφηε ζα ην θάλνπκε; Γηαηί ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία είλαη 3 Καξηίνπ.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δηνηκάδεη εηζήγεζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηνηκάδνπκε Ππκβνχιην κέζα ζε 5 κέξεο, ηηο επφκελεο 4 κέξεο 

ζα θάλνπκε Ππκβνχιην.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν φηη ζα θχγνπκε απφ ηηο 3 ηνπ Κάξηε δελ έρεη ζεκαζία;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη. Ρν ξσηήζακε ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Δρνπλε κηα 

αλνρή .. ζηνλ "Θαιιηθξάηε" ζε πνιιά ζέκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, εκείο δε ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλε θαηεπείγνπζεο 

αλάγθεο, ηδίσο φηαλ κηιάκε γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ καο, ηδίσο φηαλ κηιάκε γηα 

ηε δσή ησλ παηδηψλ καο, γηα κηθξά παηδηά, ζε κηθξέο ειηθίεο. Δίπαηε θαη 

αλαθέξαηε ζηελ εηζήγεζε φηη ππάξρνπλ απηήλ ηε ζηηγκή δχν βξεθνλεπηαθνί, 

έρνπκε δχν βξεθνλεπηαγσγνχο ζηνλ ελ ιφγν Πηαζκφ, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα 

είλαη εγθπκνλνχζα. Δίπε ν Γήκαξρνο ζηελ αξρή, ζηηο αλαθνηλψζεηο, φηη είλαη 

πξνθαλψο ππέξ ηεο θαηάξγεζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο κνληκνπνίεζεο ησλ 

ππαιιήισλ γηαηί απηφ, εθεί αλαθέξζεθε, φηη δε ζέιεη ηηο ζπκβάζεηο θαη ζήκεξα 
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έξρεηαη εδψ πέξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πξνζιακβάλνπκε κε δίκελε 

ζχκβαζε, κε νκεξία, κε ζρέζε νκεξίαο εξγαζηαθή, ππάιιειν. Ξξνθαλψο, 

πξνθαλψο θαη ε βνχιεζε δείρλεη δηάζεζε. Γελ είλαη ηα ιφγηα, είλαη ηα έξγα. 

Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ην βιέπνπκε. Ρν ίδην έξγν, κεηά ην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γηα καο ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξψ λα πάξσ κφληκε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα καο .. Δίλαη βνχιεζε θ.Γήκαξρε. Δίλαη ηη βνχιεζε.. Ακα πνχκε 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη παίξλνπκε απφθαζε φηη ζα είλαη φινη νη ππάιιεινη 

κφληκνη, ζα ην απνθαζίζνπκε θαη ζα ην πξάμνπκε θ.Γήκαξρε. πάξρεη ν Γήκνο 

Ξεηξνχπνιεο ζήκεξα, ζήκεξα ν Γήκνο Ξεηξνχπνιεο, ζήκεξα ν Γήκνο 

Ξεηξνχπνιεο κνληκνπνηεί φινπο ηνπο ππαιιήινπο, φινπο θαη είζηε Γήκαξρνο 

λένο, φπσο θαη ν Γήκαξρνο ηεο Ξεηξνχπνιεο θαη ηνπο λνκηκνπνηεί φινπο. 

Δπηινγή είλαη θ.Γήκαξρε πνιηηηθή. Ξξνθαλσο, πξνθαλψο θαη κέζα απφ ηελ 

πξάμε γίλεηαη θαη επηινγή πνιηηηθή. Δκείο δε ζεσξνπκε φηη ππάξρνπλ 

θαηεπείγνπζεο αλάγθεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα κνπ θέξεηο ην ΦΔΘ θαη ηελ άιιε κέξα ην πξσί ζα ηνπο 

κνληκνπνηήζσ φινπο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κπνξέζσ λα ην θάλσ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δληάμεη θ.Γήκαξρε, εληάμεη. Δκείο δηεθδηθνχκε, εκείο δηεθδηθνχκε 

κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ θαη γη' 

απηφλ ην ιφγν δε ζπκβάινπκε ζηελ κνληκνπνίεζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ην θαηαςεθίδνπκε. Θαη απηφ θαη ζην επφκελν ζέκα. Δπραξηζηψ 

πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ζέβνκαη πξαγκαηηθά ηελ αγσλία ηνπ ζπλαδέιθνπ, αιιά 

ζέισ λα εθθξάζσ θαη ηελ αγσλία ησλ γνληψλ ησλ παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαη 

θαη ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ ηαιαηπσξεζεί. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ, αλ κνπ επηηξέπεηε, επεηδή ζηνλ 

Ξαηδηθφ Πηαζκφ Θαπαλδξηηίνπ θηινμελνχληαη 30 παηδηά θαη είλαη κφλν δχν 

βξεθνθφκνη, ήδε έρεη 1, 1,5 κήλα πνπ δνπιεχεη πιεκκειψο, ζα πξέπεη φκσο 

επεηδή νη δχν κήλεο πεξλάλε γξήγνξα, θαη επεηδή επρφκαζηε φια λα πάλε θαιά 

θαη ζηε δαζθάια, λα ιεθζεί απφ ηψξα ε πξφλνηα ψζηε κέρξη λα ιήμεη ην 

δίκελν, λα έρνπκε ιχζεη ην πξφβιεκα. Θαη επίζεο είλαη έλα ζέκα πνπ ζα ήζεια 

λα ην ζέζσ θαη ζε πξφηαζε, ζε ζρέζε θαη κε ηνπο άιινπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο, 

λα ελεκεξψζσ ην Ξξνεδξείν, ην Γήκν θαη ην Γήκαξρν φηη ν θαηλνχξγηνο 

Πηαζκφο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζην Θαπαλδξίηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θηινμελήζεη 60 παηδηά θαη 12 βξέθε, αιιά δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έηζη 

αθφκα, γηαηί δελ ππαξρεη ην πξνζσπηθφ. Αξα, ζηα Λνκηθα Ξξφζσπα πνπ ζα 

πξνθχςνπλε, ζε ζρέζε θαη κε ην ζρεδηαζκφ φινπ ηνπ Γήκνπ, λα ιεθζεί ε 

κέξηκλα απηή λα πξνζιεθζεί ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηνχληαη νη εξγαδφκελνη γνλείο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Νηθνλφκνπ Θσλ/λα, Ξξφεδξνο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο 

Θαπαλδξηηίνπ έρεη ην ιφγν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΘΥΛ/ΛΑ: Λαη. Δγψ ήζεια λα πσ γηα ηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ, φηη ε 

λεπηαγσγφο πνπ ζα πξνζιάβνπκε, πξέπεη λα είλαη ΡΔΗ, δειαδή ΡΔ9, γηαηί ην 

σξάξην ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ είλαη 7:00 - 15:00 θαη απηήλ ηε ζηηγκή είλαη κηα 

λεπηαγσγφο ε νπνία θάζεηαη 6σξν. Γειαδή ηα παηδάθηα αλαγθάδνληαη θαη 

θεχγνπλε ζηηο 13:00 ε ψξα. Γηα λα θαιπθζεί ην σξάξην, δειαδή λα είλαη θαη 

10:00 κε 16:00, πξέπεη λα είλαη λεπηαγσγφο ΡΔΗ, γηα λα κπνξεί λα θιεηδψλεη θαη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

68 

λα αλαιακβάλεη ηάμε. Απηφ ήζεια λα δηεπθξηλίζσ, φρη Ηδησηηθή Πρνιή δειαδή. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε γηα ηε βνήζεηα ζαο. Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε θα 

Πηεξγίνπ; Νξίζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη καο ζέζε καο είλαη λα είλαη κφληκν πξνζσπηθφ, λα κελ 

θαηαιήμνπκε θάζε ηφζν κε ζπκβάζεηο έξγνπ ή ζπκβάζεηο δίκελεο, ηξίκελεο, 

εμάκελεο. Υζηφζν επεηδή εδψ ππαξρεη κηα εηδηθή πεξίπησζε, ε πεξίπησζε ηεο 

εγθπκνλνχζαο δαζθάιαο, πξνζσπηθά ςεθίδσ. Απηφ φκσο πνπ ζέισ λα θάλσ 

ηελ παξαηήξεζε παίξλσληαο ην ιφγν, είλαη θ.Ληθνιάνπ λα καο βάδεηε ηα 

ζέκαηα ζε ςεθνθνξία θαη λα ιέηε, λα αλαγγέιεηε αλ είλαη νκφθσλα ή θαηά 

πιεηνςεθία. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εγθξίλεη ην Πψκα; Θχξηε .. Γε λνκίδσ. Σξεηάδεηαη 

νλνκαζηηθή ςεθνθνξία; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ .. Δρεη θαηαγξαθεί, λαη. Υξαία, σξαία. Δρεη θαηαγξαθεί. 

Δρνπκε θαη ερνγξαθεκέλα πξαθηηθά. Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

 

(αξ. απνθ. 17/2011) 
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ΘΔΚΑ 3ν 

 

Δγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κηαο (1) θαζαξίζηξηαο κε δίκελε 

ζύκβαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ζην Γεκνηηθό 

Πρνιείν Ξνιπδελδξίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε ζην 3ν ζέκα. Δίλαη παξεκθεξέο. Θπξία Καλαβέιε, 

κηα ελεκέξσζε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δδψ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην .. Θέιεηε λα θάλεηε εηζήγεζε; Αο ηελ 

θάλεη ν θχξηνο .. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ελεκεξψλεη ν Ξξφεδξνο Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ Ξνιπδελδξίνπ, 

ν θ.Ξαπατσάλλνπ; Ξαπατσάλλνπ; 

ΞΑΞΑΗΥΑΛΛΝ: Λαη. Ινηπφλ, κεηά απφ έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο 

πνπ αλαξηήζεθε ζηηο 9.2.2011, πνιχ πξνζθαηα, κε αξ.πξση.753/16735, έρεη 

ζέκα, πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηεο δηαζπνξάο ηεο αζζέλεηαο Ζ1Λ1 θαη εθεί, ζην 

2ν άξζξν ιέεη, ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηεο δηαζπνξάο ηεο λέαο γξίππεο 

πεξηιακβάλνπλ αθελφο νδεγίεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη αθεηέξνπ νδεγίεο 

θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο ρψξσλ, επηθαλεηψλ θαη αληηθεηκέλσλ. Κεηά απφ 

απηφ ην έγγξαθν θαιείηαη ε Γ/ληξηα, παξ. αο πνχκε ηάδε, λα ζπγθαιέζεη 

Πρνιηθφ Ππκβνχιην θαη λα απνθαζίζεη. Θάιεζε ε Γ/ληξηα Πρνιηθφ Ππκβνχιην 

θαη απνθάζηζε γηα ηελ πγεία ησλ παηδηψλ φηη είλαη απαξαίηεηε κηα θαζαξίζηξηα 

λα απνιπκάλεη ηνπο ρψξνπο θαη ηηο ηνπαιέηεο, ελδηάκεζα ζηα δηαιείκκαηα. 

Ξήξακε απφθαζε θαη πξνηείλνπκε κε δίκελε ζχκβαζε, γηαηί ηφζν δηαξθεί θαη 

δε ζέινπκε κφληκε λα ππαξρεη, γηαηί θαιππηφκαζηε, απιψο δίκελε ζχκβαζε 
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γηαηί ηφζν δηαξθεί ε αζζέλαη Ζ1Λ1, φπσο έρεη πεη ην πνπξγείν θαη ην έγγξαθν 

απηφ απφ ην πνπξγείν ην έρσ θαηαζέζεη, αλαξηήζεθε ζηηο 9.2.2011.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζζεια λα ξσηήζσ, ζηα ππφινηπα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο δελ 

ππάξρεη ηέηνηα αλάγθε; Δάλ ππάξρεη ηέηνηα αλάγθε γηαηί δελ θάλνπκε ηελ 

πξφζιεςε γηα φια ηα ζρνιεία.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή, δελ ππάξρεη θαζαξίζηξηα γηα ην Γεκνηηθφ Πρνιείν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπλ θαζφινπ θαζαξίζηξηα.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ έρνπλ θαζφινπ. Δληάμεη, αο ελεκεξσλφκαζηε πην θαιά, λα 

καο ην ιέηε.  

ΞΑΞΑΗΥΑΛΛΝ: πάξρεη κηα ε νπνία είλαη κε ζχκβαζε, θαζαξίδεη θαη ην 

Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα θαη ην Λεπηαγσγείν θαη ην Πρνιείν. Νπφηε δελ επαξθεί. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ ζχκβαζε πνπ έρεη θάλεη, ε ζχκβαζε πνπ έρεη θάλεη, είλαη γηα 

ην Θνηλφηηθν Θαηάζηεκα ή γηα ην Πρνιείν; 

ΞΑΞΑΗΥΑΛΛΝ: Γηα ην ζρνιείν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα ην ζρνιείν. Αξα Καίξε έρσ δίθην ζ' απηφ πνπ ιέσ. 

ΞΑΞΑΗΥΑΛΛΝ: Θνηηάρηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρσ δίθην φκσο. Π' απηφ πνπ ιέσ παξεκβαίλεηο θαη κνπ ιεο 

θάηη θαη έρσ δίθην ζ' απηφ πνπ ιέσ. Ζ ζχκβαζε ε νπνία ππαξρεη, είλαη γηα ην 

ζρνιείν. Λα πάεη ζην ζρνιείν θαη λα ζηείιεηε απφ εδψ πέξα θαζαξίζηξηεο απφ 

ην Γεκαξρείν, λα θαζαξίδνπλε ην Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα ηνπ Ξνιπδελδξίνπ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, αο πεηξάδεη. Αιιά γηαηί λα πάξνπκε άιιε δελ θαηάιαβα 

θαη αλ είλαη λα πάξνπκε άιιε γηα ην ζρνιείν, γηαηί πνιχ ζσζηφ γηα ην Ζ1Λ1 ζα 

πξέπεη λα .. 

ΞΑΞΑΗΥΑΛΛΝ: Γηα δίκελε ζχκβαζε ιέκε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, λαη, Ξξφεδξε, έλα ιεπηάθη. Δάλ είλαη λα πάξνπκε 

θαζαξίζηξηα γηα θαηεπείγνπζα πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα πάξνπκε θαζαξίζηξηα 

γηα φια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ έρνπλ δεηήζεη, θαθψο. Θα έπξεπε λα ην είραηε θέξεη εζείο 

ην ζέκα, λα πάεη γηα φια ηα ζρνιεία.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία, γηαηί ζην Ξνιπδέλδξη, ζην Ξνιπδέλδξη δελ ηηο 

πιεξψλεη ν Γήκνο; Ρηο πιεξψλεη πνηνο;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Οε παηδηά, ππαξρεη θαζαξίζηξηα κε ζχκβαζε γηα ην ζρνιείν. 

Πηελ αξρή κνπ είπαηε φηη ππάξρεη γηα ην Γεκαξρείν, γηα ην Θνηλνηηθφ 

Θαηάζηεκα. Αο ηελ πάξνπλ ζην ζρνιείν θαη ζην Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα, έρνπκε 

δχν θαζαξίζηξηεο νη νπνίεο θάζνληαη εδψ ζην Γεκαξρείν θαη είλαη κέζα ζηα 

γξαθεία. Πηείιηε ηεο επάλσ λα θαζαξίζνπλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ θ.Ξξφεδξε, ζα ςεθίζσ ην αίηεκα ηεο Θνηλφηεηαο 

Ξνιπδελδξίνπ, ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο, θαζψο είλαη θαηεπείγνλ ην ζέκα κε 

αθνξκή θαη ηνλ ηφ ηεο γξίππεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμεη 

αλαθνίλσζε, πξνθήξπμε ηεο ζέζεσο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, γηαηί βιέπσ εδψ ηνπο 

αγαπεηνχο δεκνζηνγξάθνπο θαη εθδφηεο, λα ππάξρεη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν γηα λα 
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ππάξμνπλ φινη φζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζέζε θαη φρη ελ θξππηψ. Γηα κέλα 

απηφ είλαη ζέκα βαζηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη ηέηνηα πξφζεζε. Θχξηε Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη εγψ ζα ςεθίζσ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, απιψο ζέισ λα θάλσ 

κηα παξαηήξεζε. Γε ζεκειηψλεηαη ην θαηεπείγνλ ηεο απφθαζεο θ.Ξξφεδξε. 

Ξηζαλφλ ε Ξεξηθέξεηα λα κελ ην θξίλεη. Αλ δειαδή ζηελ απφθαζε βάιεηε φηη 

ππαξρεη θαζαξίζηξηα ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ, ζίγνπξα δελ κπνξείηε λα βάιεηε 

φηη θάλεη ρξήζε θαη ζην Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα, δε ζεκειησζεί ε αληηκεηψπηζε 

ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο. Απηφ ζέισ λα πσ εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνχκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θσκά, ζα ην αληηκεησπίζσ εγψ ζαλ γηαηξφο, ζα πσ φηη έρεη 

πνιχ Ζ1Λ1 εθεί θαη γη' απηφ ..   

ΟΝΠΠΖΠ: Σαίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ ν Ζ1Λ1 πεξηνξίδεηαη ζην Ξνιπδέλδξη. 

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αίηεκα; Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε; Θπξία Πηεξγίνπ, ζαο 

αθνχκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ δε ςεθίδσ ηε δίκελε ζχκβαζε, αιιά ςεθίδσ λα γίλεη 

πξνθήξπμε θαηλνχξγηαο ζέζεο πιήξνπο απαζρφιεζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, λα θαηαγξαθεί. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, γηα καο ηζρχνπλ φηη θαη ζην πξνεγνχκελν ζέκα. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα εγθξίλεη. παξρεη έλζηαζε επί ηνπ ζέκαηνο πέξα απφ 

απηέο πνπ θαηαγξάθηεθαλ; Θαηά πιεηνςεθία .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, φρη, λα ςεθίζσ. Θέισ λα επηζεκάλσ θάηη ζηελ 

ςεθνθνξία. 

......: Γηα έλα ιεπηφ. Πε ζρέζε κε ηελ Ζ1Λ1 θαη ηηο απνθάζεηο πνπ βγάδεη ην 

πνπξγείν Ξαηδείαο θάζε ρξφλν, ζαλ Ξξφεδξνο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

ήκνπλ θαη πέξζη, δελ μέξσ αλ ηειηθά νη νδεγίεο, ίζσο ν θ.Γήκαξρνο λα μέξεη 

θαιχηεξα ιφγσ θαη ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ, αλ βγαίλνπλ γηα λα μεθνξησζνχλε ηελ 

επζχλε ηνπο, γηαηί πέξζη ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Θαπαλδξηηίνπ πιήξσζε 25.000 

επξψ πιηθά, ηα νπνία θαηαιήμαλε ζηηο απνρεηεχζεηο. Ινηπφλ, απηφ ήζεια λα 

πσ θαη κελ αλνίμνπκε θαη έρεηε αχξην αηηήκαηα γηα θαζαξίζηξηεο ζε φια ηα 

ζρνιεία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ μέξεηε πφζα εθαηνκκχξηα επξψ πήγαλε ζηξάθη 

θ.Βειηαληψηε απφ ηα εκβφιηα ηεο Ζ1Λ1 ζην θξάηνο. Δθαηνκκχξηα κείλαλε 

εκβφιηα ζηελ άθξε θαη ..  

 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Θαηά πιεηνςεθία .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, έλα ιεπηάθη λα ηνπνζεηεζψ ζηελ ςεθνθνξία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαδηθαζηηθά; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηελ ςεθνθνξία. Γελ ςήθηζα αθφκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Παο αθνχκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, θαη εκείο ζα ςεθίζνπκε ηελ πξφζιεςε ηεο 

θαζαξίζηξηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηελ ίδηα επαηζζεζία ζα δείμεη ν Γήκνο 

θαη γηα ηα ππφινηπα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη αλ δεηεζεί. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδνπκε σο 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην θαηεπείγνλ γηα θαζαξίζηξηα ζε ζρνιείν γηα ηε κε 

κεηάδνζε ηνπ ηνχ Ζ1Λ1, εκείο ζα πξέπεη λα είκαζηε απηνη νη νπνίνη ζα 

δεηήζνπκε απφ ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο λα καο πνπλ αλ έρνπλ αλάγθε απφ 

θαζαξίζηξηα θαη λα κελ πεξηκέλνπκε λα έξζνπλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε 15 κέξεο ηειεηψλεη ε Ζ1Λ1. Γελ πξνιαβαίλνπκε λα 

πξνζιάβνπκε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δ άκα είλαη ζε 15 κέξεο ξε παηδηά, θαληε ζχκβαζε 15ζήκεξε. 

Θάληε ζχκβαζε έξγνπ άκα είλαη 15 κέξεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καθάξη λα είρακε ηε δπλαηφηεηα ηέηνηαο επειημίαο ξε Γηψξγν.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεηε ζχκβαζε έξγνπ. Δρεηε θ.Νηθνλνκάθνπ ζχκβαζε έξγνπ 

κηαο εκέξαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 15 κέξεο ηψξα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γήκαξρε, έρεηο δπλαηφηεηα ζχκβαζεο έξγνπ κηαο εκέξαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηεγξάθε ε παξαηήξεζε ηνπ θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ζέιεηο θαη ηε γλψκε κνπ ζαλ γηαηξφο, δε κεηαδίδεηαη κε ηηο - 

δελ πξνθπιάζεηαη απφ ηελ θαζαξίζηξηα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ηα μέξσ, κε κνπ ηα ιεο εκέλα, ηελ ίδηα δνπιεηά θάλνπκε. 

(αξ. απνθ. 18/2011) 
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ΘΔΚΑ 4ν 

 

Αληηθαηάζηαζε κεισλ Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ "Ξξνκήζεηα 

Κνλάδσλ Απνιύκαλζεο Γεμακελώλ Λεξνύ" ηνπ πξώελ Γήκνπ 

Υξσπίσλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ θα Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Κε ηελ αξηζκ. 83/2010 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, είρε εγθξηζεί ε κειέηε ηνπ έξγνπ "Ξξνκήζεηα Κνλάδσλ 

Απνιχκαλζεο Γεμακελψλ Λεξνχ". Υο Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο νξίζηεθαλ νη 

ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, Ησάλλεο .. κε αλαπιεξσηή ηνλ Πηπιηαλφ Ρζεξθέδε, 

Γηάλλεο Κηθξνχηζηθνο κε αλαπιεξσηή ηνλ Θιήκε Ξαπαδφπνπιν θαη Γεψξγηνο .. 

κε αλαπιεξσηή ηνλ Αξηζηείδε Κηθξνχηζηθν. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή 

ππεγξάθε 30.12.2010. Ζηαλε κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ. Νκσο ε παξαιαβή 

γίλεηαη κέζα ζην 2011 θαη νη δχν ππάιιεινη, ν θ.Κηθξνχηζηθνο θαη ν θ.Θιήκεο 

ν Ξαπαδφπνπινο πνπ ήηαλ αλαπιεξσηήο ηνπ, ζπληαμηνδνηήζεθαλ θαη πξέπεη 

λα ηνπο αληηθαηαζηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε παξαιαβή. Ζ πξφηαζε είλαη 

λα νξηζηνχλε δχν θαηλνχξγηνη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, ν θ.Θξνκκχδαο Θεφδσξνο 

θαη ν θ.Θενδσξφπνπινο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσηήο δειαδή. Ραθηηθφο ν 

θ.Θξνκκχδαο Θεφδσξνο θαη αλαπιεξσηήο ν θ.Θενδσξφπνπινο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη θάπνηνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ηνπνζεηεζεί; Θχξηε 

Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαηά πιεηνςεθία θ.Ξξφεδξε, παξψλ ςεθίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Ξαξψλ ν θ.Νηθνλφκνπ. Ρν Πψκα εγθξίλεη θαηά 

πιεηνςεθία. (αξ. απνθ. 19/2011) 
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 ΘΔΚΑ 5ν 

 

Νξηζκόο Γεκνηηθνύ Ππκβνύινπ σο Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Ξαηδείαο Γήκνπ Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε λα 

δηαβάζνπκε ην Λφκν. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη. Πχκθσλα κε ην Λφκν 1566 ηνπ 1985 ν νπνίνο ηζρχεη κέρξη 

ζήκεξα, ζε θάζε Γήκν ή Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ή Θνηλφηεηα ηέινο πάλησλ, 

ιεηηνπξγεί Θνηλνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο ε νπνία απνηειείηαη απφ ην Γήκαξρν ή 

ηνλ Ξξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο ή Γεκνηηθφ Πχκβνπιν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δλαλ Γ/ληε Α' βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ν νπνίνο 

νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ηνπ Γξαθείνπ Α' βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, έλαλ Γ/ληε Πρνιείνπ Β' βάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ νξίδεηαη πάιη 

απφ ηνλ αληίζηνηρν Ξξντζηάκελν, ζπλδηθαιηζηέο ηεο Α' βάζκηαο θαη 

ζπδηθαιηζηέο ηεο Β' βάζκηαο, εθπαηδεπηηθνχο πνπ νξίδνληαη πάιη απφ ηελ ΔΙΚΔ 

θαη εθπξνζψπνπο ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα 

θαιείηαη λα νξίζεη ηνλ Γεκνηηθφ Πχκβνπιν. Γηα ηνπο ππνινηπνπο έρνπλ γίλεη 

έγγξαθα ζηηο αληίζηνηρεο πεξεζίεο, ζα καο απαληήζνπλε θαη ζα ζπγθξνηεζεί 

ε Δπηηξνπή, κφιηο καο νξίζνπλε ηνπο αληίζηνηρνπο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Α' 

βάζκηα θαη ηελ Β' βάζκηα Δθπαίδεπζε θαη απφ ηηο παξαγσγηθέο ηάμεηο ηνπ 

Γήκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο πξνηείλνπκε ηελ Θνιηαζηάζε - Κίρα 

Αηθαηεξίλε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα - ζέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο λα ηνπνζεηεζεί επη 

ηνπ ζέκαηνο; 

......: Κηα δηεπθξίληζε κφλν θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

.......: Κηιάκε γηα ηελ "Θαιιηθξαηηθή" Δπηηξνπή ηελ θαηλνχξγηα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 3852, ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Λφκν.. 

......: Κε ζπγρσξείηε, δελ ην γλψξηδα, γη' απηφ θαη ξσηάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβσο. Δίλαη απφ ην 1566/1985 γηα ηελ .. 

......: Δπραξηζηψ πνιχ. Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα εγθξίλεη.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΔΓΔΠ: Θαηά πιεηνςεθία. Ξαξσλ ςεθίδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γέδεο, λα θαηαγξαθεί. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ. 

(αξ. απνθ. 20/2011) 
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ΘΔΚΑ 6ν 

 

Απνδνρή πνζνύ 49.780,00 επξώ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ξξέπεη λα ελεκεξψζσ ην 

Πψκα φηη επεηδή δελ έρεη ζπγθξνηεζεί αθφκα ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο γηα 

ηελ νπνία ήδε αλαθεξζήθακε, ηελ πξψηε θαηαλνκή απηψλ ησλ ρξεκάησλ ηελ 

θάλεη ν Γήκνο κε βάζε ην έγγξαθν 6487/8.2.2011 ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή λα γίλεη ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο 

αλαινγηθά, ζηηο ππαξρνπζεο ήδε δειαδή Πρνιηθέο Δπηηξνπέο, αλαινγηθά κε ηα 

ζρνιεία ζηα νπνία επνπηεχεη θάζε Πρνιηθή Δπηηξνπή. Φπζηθά ηελ επφκελε 

θαηαλνκή ζα δηαρεηξηζηεί ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο γηα ηελ νπνηα 

αλαθεξζήθακε πνπ ζα ζπζηαζεί. Ξξέπεη λα ελεκεξψζσ επίζεο ην Πψκα φηη ην 

πνζφ απηφ πνπ δηαηίζεηαη, δελ αθνξά ιεηηνπξγηθά 1νπ ηξηκήλνπ σο είζηζηαη 

κέρξη ησξα, αιιά αθνξά πνζφ έλαληη, φπσο ιέεη θαη ν ζρεηηθφο Λφκνο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα φιν ην έηνο 2011.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε; Δηήζην, εηήζην. Γηαβάδσ επί ιέμε, θαηαλνκή πνζνχ, ην 

θεληξηθφ έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πξνο φινπο ηνπο Γήκνπο, κέζα 

ζηνπο νπνίνπο εκπεξηέρεηαη θαη ν δηθφο καο, είλαη θαηαλνκή πνζνχ 30 εθαη. 

επξψ απφ ηνπο Θεληξηθνχο Απηνηειείο Ξφξνπο, έηνπο 2011, ζε φινπο ηνπο 

Γήκνπο ηεο ρψξαο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μέραζε λα πεη ην βαζηθφηεξν ν Ξξφεδξνο, φηη είλαη 49.000 ε 

επηρνξήγεζε, 42 ηα ζρνιεία, κηιάκε γηα 1.000 ζα πάξεη πεξίπνπ ην θάζε 

ζρνιείν .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλνιηθά κε βαζε ην Λφκν 30 εθαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. γηα πεηξέιαην θαη ηα βαζηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

......: Γίλεη 30 εθαη. θαη απφ ηα 30 εθαη. ζην Γήκν ην δηθφ καο δίλεη κφλν 50. 

50.000;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ε πξψηε .. 

......: Δγψ πξνηείλσ λα κελ ηα απνδερηνχκε θαζφινπ, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξψηε θάζε είλαη απηή .. 

......: Δάλ δίλεη απφ 30 εθαη. επξψ γηα νιφθιεξν ην Γήκν Υξσπνχ, έλαο απφ 

ηνπο 300 Γήκνπο, ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε θαη κε πάξα πνιιά ζρνιεία, 

50.000 επξψ, ζα πξέπεη λα κελ ηα απνδερηνχκε. Λα ηνπο ηα επηζηξέςνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Πεθψλσ ην ρεξη γηαηί δεηάσ ηε ζεηξά κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, κα θαη εγψ ζε φπνηνλ ζπλάδειθν ζεθψλεη ην ρέξη, δίλσ ην 

ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, θνηηάρηε λα δείηε, 50.000 ρνλδξηθά γηα ηελ θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ην ζεσξψ φρη 

επηειέο πνζφ, είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζήκαλην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη αζήκαλην. Δπεηδή δελ έρνπκε εηθφλα πσο ζα κνηξαζηεί - 

βέβαηα απηφ ην ρηιηάξηθν θάζε ζρνιείν πνπ αθνχζηεθε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, κηα δηαθνπή, ην ρηιηάξηθν δελ είλαη ζηάληαξ 

πνζφ, κπνξεί ε θάζε Πρνιηθή Δπηηξνπή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
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ηδηνκνξθίεο ησλ ζρνιείσλ ηεο λα κε - δε ζα πάεη εμίζνπ ην πνζφ. Αιιν ζρνιείν 

έρεη αηέιεηεο, απψιεηεο θιπ. .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαιαβαίλσ θα Βιάρνπ ηελ έλζηαζε ζαο .. Διπίδσ ζηε δεχηεξε 

θαηαλνκή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ε θαηλνχξγηα Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο λα 

αξζνχλ νη αδηθίεο απηέο. Ξξάγκαηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ζε πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία πνπ είρακε, ήηαλε ζηηο ζθέςεηο καο αιιά δπζηπρψο εθ ησλ 

πξαγκάησλ γλσξίδεηε φηη ππάξρνπλ κηθξά ζρνιεία κε ιίγα παηδηά, ηα νπνία 

φκσο έρνπλ ην θαινξηθέξ ηνπο, έρνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη αλ γηλφηαλ ε 

θαηαλνκή κε πνζφ αλα καζεηή, πηζαλφλ λα κελ έθηαλαλ ηα ρξήκαηα γηα ηελ 

θάιπςε, ηνπιάρηζηνλ λα αγνξάζνπλ ην πεηξέιαην ηα ζρνιεία. Θαη κ' απηφ ην 

θξηηήξην πήξακε απηήλ ηελ απφθαζε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ νινθιήξσζα φκσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεηε δίθην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, επεηδή ινηπνλ ην πνζφ είλαη επηειέο ελ ζρέζε κε ην 

ζέκα πνπ είλαη πνιχ ζνβαξφ, θαη επεηδή δελ έρνπκε εηθφλα, ηνπιάρηζηνλ εγψ 

δελ έρσ εηθφλα πσο ζα κνηξαζηεί ζηα ζρνιεία, εγψ δε ζέισ λα ζπκκεηάζρσ 

ζηελ ιήςε απηήο ηεο απφθαζεο γηαηί πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ππαξρεη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα έρεη εηθφλα αθξηβψο πσο ζα 

κνηξαζηνχλ ηα ρξήκαηα θαη κε πνηεο δηαδηθαζίεο αθφκα έζησ θαη απηνχ ηνπ 

επηεινχο πνζνχ. Γειαδή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νξίζηε. Κάλη κάλη ιέηε ινηπνλ εζείο κηα θαθή, έλαλ θαθφ 

θαηακεξηζκφ. Γε ζέισ εγψ, είκαη επηθπιαθηηθφο θαη επεηδή θ.Ξξφεδξε ζηελ 

αξρή θαη επεηδή ζηελ αξρή ησλ αλαθνηλψζεσλ είπαηε φηη ην θνκκάηη ησλ 

Πρνιηθψλ Δπηηξνπσλ πνπ ζα νξηζηνχλ, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν παίξλεη 
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παξάηαζε, ζα παξαθαινχζα πνιχ φπσο βάιαηε θαη πξνηάμαηε ην ζέκα ηεο 

Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, λα είλαη ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο, γηα λα ππάξρεη πιεφλ ε επζχλε ηνπ Γήκνπ πάλσ 

ζηνλ θαηακεξηζκφ θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθ ηνπ λφκνπ ζα είλαη θ.Νηθνλφκνπ. Δθ ηνπ λφκνπ ζα είλαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, έλα ιεπηφ. Δθ ηνπ λφκνπ ήηαλε ε 28.2. 28.2. έρνπκε 

ζήκεξα. Αξα ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη γηαηί δελ ππήξμε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο γηα ηνλ ηξφπν 

ζηειέρσζεο ηνπ. Λαη θ.Γέδε, ζα πάξεηε ην ιφγν. Νινθιεξψζαηε θ.Νηθνλφκνπ; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξζεθε φηη ζηε ζπδήηεζε παξαβξίζθεηαη ν Ξξντζηάκελνο 

ηνπ Γξθείνπ Β' βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζπλάδειθνο, ν θ.Σαξάιακπνο 

Ρζηξηγψηεο. Νξίζηε θ.Ρζηξηγψηε, ζέιεηε λα πξνζθέξεηε θάηη ζηε ζπδήηεζε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή αλαθέξζεθε ην φλνκα ζαο ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Γελ είλαη πεξαζηηθφο ν θ.Ρζηξηγψηεο.   

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπαηε επί ιέμε, θαη έλαο πεξαζηηθφο απ' έμσ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηειείσζακε θχξηε .. Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2011 ν πνπξγφο Δζσηεξηθψλ 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζφξηζε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ απηψλ. Γηα λα 
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κελ θαζπζηεξήζνπκε ηε δηαδηθαζία, ζην άξζξν 2 ιέεη θαηαλνκή πηζηψζεσλ. Ζ 

θαηαλνκή ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαο 

ππ' φςε θπξίσο ησλ αξηζκφ καζεηψλ, ηνλ αξηζκφ ηκεκάησλ, ηνλ αξηζκφ 

αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, ηε ιεηηνπξγία γπκλαζηεξίσλ, αηζνπζψλ πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, βηβιηνζεθψλ θιπ., ηελ παιαηφηεηα ησλ θηηξίσλ, θαζψο 

θαη ηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Λνκίδσ φηη απηφ εδψ ηα 

θαιχπηεη φια θαη ιχλεη φιν ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηαλ ζπζηαζεί ε Πρνιηθή Δπηηξνπή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ζπζηαζνχλ νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο .. Θαη απηφ ζα θάλεη ζην 

βαζκφ πνπ κπνξεί ..  

ΓΔΓΔΠ: Δδψ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

λνκίδσ φηη ππεξθαιχπηεη φια, ηα πάληα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λνκίδσ φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη πνπ ζα πάλε ηα ρξήκαηα, γηαηί 

ηα ρξήκαηα είλαη ηφζν ιίγα πνπ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ 

απφθαζε καο θαη έλα ςεθηζκαηάθη πνπ λα ιέεη, φηη απηά δελ θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ καο, ηα ζρνιεία καο γηα φιε ηελ πεξηνρή. Γελ είλαη ην 

ζέκα αλ ζα πάξεη ιίγα πεξηζζφηεξα ην έλα ή ην άιιν. Ρα ζρνιεία καο έρνπλ 

πνιιέο αλάγθεο, ην πνζνζηφ πνπ πάεη γηα ηελ Ξαηδεία απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ είλαη ειάρηζην, είλαη εθαξκνγή ηνπ κλεκφληνπ ζηελ πξάμε, πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη γνλείο ζα μαλαβάινπλ ην ρέξη ζηελ ηζέπε. Απηή είλαη ε δσξεάλ 

Ξαηδεία πνπ έρνπκε. Γσξεάλ Ξαηδεία γηα λα δίλνπκε 50.000 ζε 40 ζρνιεία 

ζηελ πεξηνρή καο; Απηφ πξέπεη λα αλαδείμνπκε, λα αλαδείμνπκε ην γεγνλφο φηη 

ην βάξνο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζα μαλαπέζεη ζηνπο γνλείο θαη νη 

Πρνιηθέο Δπηηξνπέο ζα βγνχλε ζηε δεηηαλά. Απηφ είλαη ην βαζηθφ δήηεκα θαη λα 
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δηεθδηθήζνπκε, λα δηεθδηθήζνπκε κεγαιχηεξν πνζφλ, φρη κφλν γηα ηα ζρνιεία 

ηα δηθά καο αιιά γηα φιε ηελ Ξαηδεία γηα ηη πεγαίλεη ζηα ζρνιεία καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαγξάθηεθε. Θχξηε Ζιηάζθν, ζέιεηε λα παξέκβεηε;  

......: Αλλα, έθαλε πξφηαζε λα ηνπο ηα επηζηξέςνπκε ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ζέιεηε λα παξέκβεηε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ζέισ λα πσ δχν πξάγκαηα. Νζνλ αθνξά ηηο θαηαλνκέο 

θαη ηηο πηζηψζεηο πνπ έξρνληαη απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν εκείο ζαλ Γήκνο πνπ είρακε θαη Γεκνηηθή 

Δπηηξνπή Ξαηδείαο, δπζηπρψο ρξφλν κε ην ρξφλν νη πηζηψζεηο απηέο 

κεηψλνληαη, δπζηπρψο θαη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν ην έρνπκε ζίμεη 

επαλεηιεκκέλσο θαη δπζηπρψο θάζε 4εηία ή θάζε 2εηία, ίζσο θαη θάζε ρξφλν 

απηή ε πίζησζε ζπξξηθλψλεηαη. Θα θαιεζηνχκε ινηπνλ εκείο ζαλ Γήκνο λα 

θαιχςνπκε πάξα πνιια απφ ηα έμνδα ησλ Πρνιηθσλ Δπηηξνπψλ, είηε απηά 

ιέγνληαη ιεηηνπξγηθά, είηε απηά ιέγνληαη επηζθεπαζηηθά, πνιχ πεξηζζφηεξν δε 

ζηα επηζθεπαζηηθά. Απηφ είλαη ηεξάζηην πξφβιεκα θαη πξαγκαηηθά πάκπνιιεο 

θνξέο θαη εγψ παιηφηεξα ζαλ Ξξφεδξνο ζηελ Δπηηξνπή Ξαηδείαο ηνπ πξψηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ, αιιά θαη νη άιιεο Δπηηξνπέο, απ' φζν μέξσ, έρνπλε θάλε πάξα 

πνιιέο θνξέο έγγξαθα θαη δεηάλε πεξηζζφηεξεο πηζηψζεηο. Ρν πνζφ απηφ, γηα 

λα μέξνπκε θαη ηη ιέκε, είλαη 30 εθαη. γηα φιε ηελ Διιάδα θαη ζήκεξα 

παίξλνπκε ην 1ν ηξίκελν. Θα θαιπθζνχλε βέβαηα ειάρηζηα απ' φια απηά θαη 

θπζηθά πνιιέο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο έρνπλε ειιείςεηο απφ ηηο παξειζνχζεο 

ρξήζεηο. Γπζηπρψο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ κπνξνχκε εχθνια λα ην 

πνιεκήζνπκε φζα ραξηηά θαη αλ θάλνπκε, είλαη ζπγθεθξηκέλα ηα ιεθηά θαη 

φπσο μέξεηε νη πεξηζζφηεξνη, βγαίλνπλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 

πάλε κέζσ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή κέζσ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο ζηα 

ζρνιεία. Γελ ην ιέσ απηφ γηα λα απνζαξξχλσ θαλέλαλ, είλαη έλα γεγνλφο ην 

νπνίν ην αληηκεησπίδνπκε εκείο ηνπιάρηζηνλ ζαλ Γήκνο Υξσπίσλ εδψ θαη 8 
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ρξφληα θαη ην μέξνπκε πξαγκαηηθά φηη καο έρεη πλίμεη θαη εκείο ζαλ 

εθπαηδεπηηθνί, 3, 4 πνπ είκαζηε θαη ζπκκεηείρακε ζηα Ππκβνχιηα, αιιά θαη 

θπζηθά πεξηζζφηεξν φινο ν Γήκνο.  

 Απηφ ινηπφλ ζα θαιεζηνχκε λα ην πιεξψζνπκε απφ ηελ ηζέπε καο θαη 

ελλνψ κέζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα θξνληίζνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ λα πξνβιέςνπκε έλα πνζφ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

θαιχςνπκε απηφ ην θελφ. Νζνλ αθνξά, δελ ππαξρεη, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ, δελ ππάξρεη θαλφλαο, νχηε καζεκαηηθφο ηχπνο θαη 

απηφ είλαη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα. Γειαδή, απηά πνπ είπε ν θ.Γέδεο, φζνλ 

αθνξά δειαδή πνπ αλαθέξεη ζηελ εγθχθιην γηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, λαη, απηφ πνπ είπεο εζχ Θψζηα, δε δηαθσλψ. Γειαδή ηνλ αξηζκφ 

καζεηψλ, ησλ αηζνπζψλ, παιαηφηεηαο θιπ. είλαη θάηη πνπ ην θάλνπκε εκείο 

θαη' εθηίκεζε γηαηί δε βγαίλεη, δελ πξνθχπηεη θάπνηνο ηχπνο απ' απηέο ηηο 

θαηεπζχλζεηο, γηα λα καο ηνλ δψζεη. Θάπνηα ζηηγκή πξνζπαζήζακε λα ην 

θαλνπκε κε θάπνηνπο Γ/ληεο θαη Ξξντζηακέλνπο, αδηθνχζακε θαηάθνξα κεξηθά 

ζρνιεία. Θα ην αληηκεησπίζνπκε θαη πηζηεχνπκε φηη ζα κπνξέζνπκε λα 

αληαπεμέιζνπκε. Γπζηπρψο είλαη κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε θαη ρξφλν κε ην 

ρξφλν γίλεηαη ρεηξφηεξε. Νη πεξηζζφηεξνη πνπ είλαη εδψ πέξα Γ/ληεο θαη ν 

θ.Σξηζηφπνπινο θαη ν Κπάκπεο ν Ρζηξηγψηεο μέξνπλε φηη απηφ ην πξάγκα 

ρξφλν κε ην ρξφλν ρεηξνηεξεχεη, δπζηπρσο. Ν θ. Κπίηαο, ν θνπκπάξνο κνπ .. 

Ινηπφλ, επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο, ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη, κε 

ηηο ελζηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. 

(αξ. απνθ. 21/2011) 
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ΘΔΚΑ 7ν 

 

Δγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα ηνπ έξγνπ: "Απνθαηάζηαζε 

Νδνζηξσκάησλ από εξγαζίεο ύδξεπζεο" Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο 

Απιώλα. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7ν ζέκα. Θπξία Καλαβέιε, παξαθαιψ λα θάλεηε ηελ 

εηζήγεζε.      

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρελ εηζήγεζε ηελ έρεη θάλεη ν κεραληθφο ηνπ Απιψλα, ν Ιάηζνο 

ν Πηακάηεο, ν νπνίνο καο αλαθέξεη φηη κε ηελ 105/2010 Απφθαζε ηεο 

Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Απιψλα θαηαθπξψζεθε ην απφ 31.8.2010 

πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ "Απνθαηάζηαζε 

Νδνζηξσκάησλ απφ εξγαζίεο χδξεπζεο", κε αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ηνλ θ.Θφλην Ησάλλε. Θαηφπηλ ππνγξάθεθε ε απφ 4.10.2010 εξγνιαβηθή 

ζχκβαζε απφ ην Γήκν Απιψλα πνζνχ 43.199,32 επξψ. Ινηπφλ, ζηε ζπλέρεηα 

ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο 

Ξίλαθαο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηψζεηο 

πνζνηήησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ 

αθξηβέζηεξεο κεηξήζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ν παξφλ 

Αλαθεθαιαησηηθφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 43.198,42 επξψ εθ ησλ νπνίσλ 

27.438 γηα δαπάλε εξγαζηψλ, 7.682,65 επξψ γηα εξγνιαβηθφ φθεινο 28% θαη 

8.077,75 επξψ γηα ΦΞΑ 23%. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε θαη ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο 

Ξίλαθαο είλαη επί έιαζζνλ ζε ζρέζε κε ηελ εγθεθξηκέλε ζπκβαηηθή δαπάλε. 

Βάζεη απηψλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε θαη πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηνπ απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ, πηζηή ζ' απηά 

πνπ έρεη πεη απφ ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δε ζα εγθξίλεη θαη δε 

ζα ζπλεγνξίζεη ζε δαπάλε, κάιηζηα παξειζφλησλ εηψλ, ε νπνία έρεη ηίηιν 

"Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα". Απηή ε παξακχζα ζα ζηακαηήζεη εδψ κέζα ιίαλ 

ζπληφκσο, ζαο δηαβεβαηψ. Δλα ην θξαηνχκελν. Θαη επεηδή - θαη ζα παξαθαιέζσ 

νλνκαζηηθή ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο. Θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ θ.Ξξφεδξε, 

άθνπζα ηηο πξνάιιεο π.ρ. ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ην νπνίν κάιηζηα έρσ ηελ 

ηηκή λα ην εθπξνζσπψ, ηεο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ, ελέξγεηεο ηδηψηνπ πάλσ ζε 

θνηλνηηθή έθηαζε, δεκφζηα έθηαζε δειαδή. Κπνξεί λα κε ελεκεξψζεη ν 

αμηφηηκνο Αληηδήκαξρνο ..; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θνηλνηηθή. Ζ Θνηλνηηθή είλαη πάληα δεκφζηα. Κπνξεί λα κε 

ελεκεξψζεη ν αμηφηηκνο θ.Αληηδήκαξρνο πσο, ηη είδνπο ελέξγεηεο είλαη απηέο θαη 

πσο γίλνληαη - γηαηί θνηηάρηε λα δείηε, αλαπηχζζνληαη ζπδεηήζεηο εηο ηνπο 

θαθελέδεο ηεο πεξηνρήο καο, νη νπνίεο είλαη δπζάξεζηεο θαη ζέισ παξαθαιψ λα 

δηεπθξηλίδνληαη απηά ηα ζέκαηα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή δελ ππάξρεη, δελ έρεη απηήλ ηε ζηηγκή νινθιεξσκέλε 

γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο ν Γήκνο ζα πάξεηε, ζα δνζεί απάληεζε θ.Νηθνλφκνπ 

ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε. Δληάμεη; Θέιεη άιινο ζπλάδειθνο λα ηνπνζεηεζεί 

επί ηνπ ζέκαηνο; Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κφλν αλ ζα ππάξρεη θαη 2νο Ξίλαθαο; Κηιακε γηα 1ν. Θα ππάξρεη 

2νο; Δρεη .. Ρν έξγν ζα .. Ρν γλσξίδνπκε απηφ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην γλσξίδσ ην ζέκα.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Θχξηε Γάβξε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  87 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Γάβξεο.  

ΓΑΒΟΖΠ: .. Νινη νη Πχκβνπινη δελ μέξεη θαλείο ηη γίλεηαη θαη πεηάλε απφ ηε 

Λνκαξρία κέζα, πιεξψλεη ν Γήκνο φκσο. Ινηπφλ, φρη, δηαθάλεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα εγθξίλεη. 

......: Γε ζα πάκε γηα νλνκαζηηθή ςεθνθνξία; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α, έρεη ηεζεί, λαη, έρεηε δίθην, κνπ δηέθπγε. Δρεη φιν ην δηθαίσκα 

λα δεηήζεη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. Ξαξαθαιψ θα Βαξλάβα λα αλαγλσζηεί ν 

θαηάινγνο.  

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Νζνη έρνπλε αληίξξεζε ξε παηδί κνπ λα 

πνχλε φρη.  

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΒΑΟΛΑΒΑ: .. Ξαπαγηάλλεο, Γηαλλάο, Καθξήο, Ρζεθξεδήο.  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Γάβξεο. 

ΓΑΒΟΖΠ: Νρη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ιεκπνχζεο. 

ΙΔΚΞΝΠΖΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ξέππαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λαη. 
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ΒΑΟΛΑΒΑ: Ληθνιάνπ. 

ΛΗΘΝΙΑΝ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Αλπθαληήο. Βιάρνο.  

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Βαζηιάθνο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ξάληνο. 

ΞΑΛΡΝΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Κίρνο. 

ΚΗΣΝΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ιάκπξνπ.  

ΙΑΚΞΟΝ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Κπφξζεο. 

ΚΞΝΟΠΖΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Πσηήξρνο. Ρζάδαξεο. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟ.: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ιίηζαο Θσλ/λνο.  

......: Ν Ιέθθαο; Θάπνπ ηνλ πεδήμακε.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Γελ ελεκεξσζήθακε, φρη δελ ελεκεξσζήθακε. Ονχζζεο Θσκάο.  
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ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Βειηαληψηεο. 

ΒΔΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θαξαγηάλλεο. Δίλαη εδψ; Εαραξίαο. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξαξψλ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξαξψλ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ξαξψλ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Βαξλάβα φρη. Πηδέξεο απψλ. Ρζάθσλαο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ξαξψλ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξαξψλ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Καξγέηα. Σαζηψηεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ιεπθφ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θαη Πηεξγίνπ. Ρη είπε; Ρη είπαηε; 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξνχζα.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δληάμεη. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία.  

......: Ξξφεδξε, ςεθίδνπκε νκφθσλα δηάιεηκκα 5 ιεπηψλ άκα ζέιεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ ζπλαηλεί ην Πψκα, εληάμεη.  

 5 ιεπηά δηάιεηκκα 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα 5 ιεπηά ηα μεπεξάζακε ηνπιάρηζηνλ ζην ηξηπιάζην. Αο 

πεξάζνπλε νη θχξηνη ζπλάδειθνη ζηηο ζέζεηο ηνπο. Ξαξαθαινχκε θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Ξεξάζηε ζηηο ζέζεηο ζαο γηαηί καο πεξηκέλεη αξθεηε δνπιεηά 

αθφκε. Θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ. Θαζίζηε ζηηο ζέζεηο ζαο. Ξεξάζηε 

θ.Ξέππα. Θχξηε Ιίηζα, θ.Ρφιηα. Ξαξαθαιψ. Θχξηε Βαζηιάθν, γίλαηε επδηάθξηηνο 

αιιά θαζίζηε θάπνηα ζηηγκή. Θχξηε Ρφιηα, κελ απαζρνιείηε άιιν ηνλ θ.Ιίηζα. 

Νινη απφ θάπνηνλ ζα ην πάζνπλ απηφ πνπ αλαθέξαηε. Ρν πνιχ πνιχ λα θάλσ 

έλζηαζε. Ξαξαθαιψ. 

(αξ. απνθ. 22/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 8ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ "Δπέθηαζε - Ππληήξεζε 

δηθηύνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ" Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Απιώλα. 

  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξνχκε ζην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρελ εηζήγεζε 

παξαθαιψ ηελ θα Καλαβέιε. 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν εηζεγεηήο, ν θ.Ιάηζαο, ν κεραληθφο ηνπ Γήκνπ καο, έρεη θάλεη 

ηελ παξαθάησ εηζήγεζε, κεηά απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν "Δπέθηαζε - Ππληήξεζε δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ", ην νπνίν 

ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα πξηλ ηηο 23.12.2010, φπνπ έιεγε ε ζχκβαζε. 

Εεηήζεθε παξάηαζε πξνζεζκίαο θαηά 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο 

ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνπ Ξίλαθα θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο θαη ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαζφζνλ εθθξεκεί ε έγθξηζε ηνπ 1νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα ν νπνίνο δελ εγθξίζεθε ιφγσ εθινγψλ ηνπ 

"Θαιιηθξάηε". Πχκθσλα κε ηα αλσηέξα, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πξνηείλεηαη 

ε παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαηά 15 εκέξεο αξρφκελεο απφ 

ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα. Γειαδή, απηφ είλαη ζπλέρεηα, 

ην άιιν έπξεπε πξψηα λα εγθξηζεί ν Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηνπ δνζεί ε πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. Γελ είρε παξεη 

απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Απιψλα ηφηε ιφγσ ηνπ φηη κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ "Θαιιηθξάηε" απαγνξεπφηαλε λα γίλνπλε Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, 

κφλν αλ ήηαλε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, θαη ήξζε λα ην απνθαζίζεη ην ζεκεξηλφ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξφηε δεηήζεθε ε έγθξηζε θα Καλαβέιε; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, λνκηκνπνηνχκαζηε εκείο λα ςεθίζνπκε 

εκείο γηα αίηεκα πνπ έρεη .. ζε άιιν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; Μέξεηε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνεγείηαη, κηζφ ιεπηφ. Δρεη δεηήζεη ην ιφγν πξνεγνπκέλσο ν 

θ.Σαζηψηεο. Νξίζηε θ.Σαζηψηε.  



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

92 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Μέξνπκε φηη πξνβιέπεηαη θάζε εμάκελν αλαζψξεζε ηηκψλ απφ ην 

Λφκν. Αλ κεηξήζνπκε 15 κέξεο απφ 23.12., θηάλνπκε ην επφκελν έηνο. 

Νπζηαζηηθά, ε παξάηαζε ζα θέξεη θαη αλαζεψξεζε ηηκψλ. Γελ έρνπκε θακία 

δηάζεζε λα δψζνπκε παξαπάλσ ρξήκαηα ζηνλ εξγνιάβν γηα έλα έξγν ην νπνίν 

έπξεπε λα είρε νινθιεξσζεί θαη απηφ πνπ πξνθαλψο ςεθίδνπκε θαηά, γηαηί ηα 

ρξήκαηα ηα νπνία ζα εγθξηζνχλ απηήλ ηε ζηηγκή ζα είλαη παξαπάλσ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, θαη ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζνπκε θαη ζαο αλ ζα γίλεη 

αλαζεψξεζε ηηκψλ. Αλ ζαο έρεη ελεκεξψζεη ν εξγνιάβνο γη' απηφ. Δπραξηζηψ 

πνιχ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θα θαλσ κηα εξψηεζε, γηα λα απαληήζεηε καδί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πε πνην ζεκείν είλαη ην έξγν. Πε πνην ζηάδην είλαη, αλ μέξεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε. 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρν έξγν έρεη ηειεηψζεη απηήλ ηε ζηηγκή θα Πηεξγίνπ θαη καο 

πίεζε ε ΓΔΠΔ λα ην ηειεηψζνπκε γηαηί ζπλδέζεθε ν αγσγφο κε ηνλ θεληξηθφ 

αγσγφ ζηε γέθπξα αθξηβψο πνπ έρεη γίλεη, ζην ζηαζκφ ηνπ ηξέλνπ ηελ 

ππφγεηα. Ππλδεζήθακε κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ζ' απηφλ ην δξφκν πνπ αλνίμακε 

θαη καο πίεζε ε ΓΔΠΔ λα ζηξψζνπκε ην δξφκν, γηαηί είρε ιαθνχβα κεγάιε κέζα 

ζην δξφκν. Δρεη ηειεηψζεη απηφ, είλαη ηειεησκέλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Απιψο επεηδή ήηαλε ηέινο ηνπ έηνπο θαη δε γηλφληνπζαλ 

Ππκβνχιηα, δελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε Ππκβνχιην.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, κφιηο έιαβα έλαλ θάθειν απφ ηελ θα Δπδνμία 

Θειίδνπ - Γηαλλαθνχιε, ε νπνία θαηαγγέιεη αηαζζαιίεο παξειζφλησλ εηψλ 

ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα επαλαιάβεηε; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κνιηο έιαβα, ιέσ, έλαλ θάθειν απφ ηελ θα Δπδνμία Θειίδνπ - 

Γηαλλαθνχιε ε νπνία θαηαγγέιεη νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο παξειζφλησλ εηψλ 

ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ. Ληψζσ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε ζηάζε πνπ 

θξαηάσ, ηεο ζθνδξήο θαη πιήξνπο επηθχιαμεο γηα ηα ζέκαηα ησλ 

παξειζφλησλ εηψλ εηο ηνλ ελ γέλεη Γήκν καο. Κάιηζηα απηφο ν θάθεινο 

επηβεβαηψλεη, βέβαηα είλαη πην παξειζφλησλ εηψλ, γηα 1995 θιπ., επηβεβαηψλεη 

φκσο ηε δηθηά κνπ επηθπιαθηηθφηεηα γηα φια ηα έηε. Γη' απηφ ινηπφλ δελ 

ςεθίδσ. Θα κειεηήζσ ηνλ θάθειν απηφλ κε πνιχ πξνζνρή, αθνξά ηνπο δχν 

πξνεγνχκελνπο Ξξνέδξνπο, ηνλ θ.Θσλζηαληίλν .. θαη Δπάγγειν Ληφθε, ζα 

κειεηήζσ ινηπφλ ηνλ θάθειν κε πνιχ πξνζνρή, δελ είκαη Δηζαγγειεχο, αιιά 

ην ειάρηζην πνπ κπνξψ λα θάλσ, φπσο θαηαιαβαίλεηε, είλαη λα ηνλ απεπζχλσ 

ζηνλ Δηζαγγειέα. Πε κέλα ιάζνο ήξζε, αιιά φκσο κπνξψ λα δηεπθνιχλσ ηελ 

πνξεία ησλ πξαγκάησλ. Πίγνπξα φκσο πξνο πάζα θαηεχζπλζε, πξνο πάζα 

θαηεχζπλζε. Γηα ην ζέκα ινηπφλ .. 

......: Αλαθέξεη ε θα Θειίδνπ ηη έρεη θάλεη εθείλε απηά ηα ρξφληα πνπ ήηαλ 

Ξξφεδξνο γη' απηά ηα πξάγκαηα; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, δελ μέξσ. Γε ζέισ λα κπσ θαζφινπ ζε νλφκαηα θαη ζε 

πξφζσπα. Δγψ βιέπσ έλαλ θάθειν .. 

......: Κα ηα νλφκαηα εζχ καο ηα είπεο ξε Βαζίιε. Ρη λα κελ καο πεηο νλφκαηα; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. Κνπ ήξζε έλαο θάθεινο. Απηφο ν θάθεινο απεπζχλεηαη πξνο 

ην Γήκαξρν, Γηάλλε Νηθνλνκάθν, ηνλ θ.Ιίηζα, ηνλ θ.Γηαζεκάθε, ηνλ 

θ.Ρζάθσλα, ηνλ θ.Νηθνλφκνπ, ε ζεηξά είλαη ν θ.Νηθνλφκνπ θαη κεηά ν 

θ.Ρζάθσλαο, αιιά απηά είλαη θαηαλνεηά, ηνλ θ.Σαζηψηε θαη ηελ θα Πηεξγίνπ. 

Ινηπφλ, πξνθαλψο ηνλ έρεη πάξεη θαη εζχ. Κειέηεζε ηνλ, λα κελ 

απαζρνιήζνπκε, απιά ζέισ λα πσ φηη εληζρπηηθά ηεο ζέζεο κνπ πεξί πιήξνπο 
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επηθχιαμεο ησλ πξνεγνχκελσλ ελεξγεηψλ Θνηλνηήησλ θαη Γήκσλ, επηκέλσ θαη 

παξακέλσ ζε αξλεηηθή ςήθν θαη γηα ην ζέκα 8.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ μέξσ αλ αλαθνηλψζεθαλ νη ιφγνη ηεο 

παξάηαζεο, πνπ δεηάεη ν εξγνιάβνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ηερλνθξαηηθφ ζέκα. Δγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά δελ ην 

γλσξίδσ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δίρε ηειεηψζεη ην έξγν δειαδή πξηλ ηηο 23 ηνπ κελφο πνπ θαηέζεζε 

ηελ αίηεζε; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Δθεί ζηελ αίηεζε, ζηελ αίηεζε ζίγνπξα ππάξρνπλ ιφγνη ηεο 

παξάηαζεο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, γηαηί αιιάδεη ην ηξίκελν Γήκαξρε θαη φπσο είπε θαη ν 

ζπλάδειθνο ν Σαζηψηεο, αιιάδνπλ θαη νη ηηκέο. Αιιάδεη ην ηξίκελν, θάζε 

ηξίκελν αιιάδνπλ νη ηηκέο. Κφλν αλ ππάξρνπλ νη ιφγνη. Απηφ ζέισ εγψ λα δσ, 

γηα λα ςεθίζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γάβξε. 

ΓΑΒΟΖΠ: Ζζεια λα ξσηήζσ εάλ ε παξάηαζε πνπ δεηάεη ν θ.εξγνιάβνο είλαη ε 

πξψηε ή ε δεχηεξε .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ.Ιηάζθν. 
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ΓΑΒΟΖΠ: Ζ δεχηεξε παξάηαζε είλαη ή ε πξψηε; Γηαηί έρσ πιεξνθνξίεο φηη 

είλαη ε δεχηεξε. Γελ ην μέξεηε. Θαη θάζε 3 κήλεο γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ 

θαη γη' απηφ ςεθίδσ φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, σξαία. Λα δηεπθξηλίζσ κεξηθά πξάγκαηα. Απηά είλαη δχν 

έξγα πνπ ηα έρνπκε πάξεη απφ ηνλ Απιψλα θαη φπσο μέξεηε ν Απιψλαο πνπ 

είρε θαη πηζηνπνηεκέλε Ρερληθή πεξεζία, φξηδε επηβιέπνληεο ηνπο κεραληθνχο 

ηνπ, θάηη πνπ δελ θάλακε εκείο ζαλ Γήκνο Υξσπίσλ θαη είρακε ηελ ΡΖΓΘ. Ν 

Πηακάηεο ινηπφλ ν Ιάηζαο ν νπνίνο ήηαλ θαη επηβιέπσλ ζ' απηφ ην έξγν, απηφ 

ην εξγν είλαη, λαη, δήηεζε κάιινλ ν εξγνιάβνο κηα παξάηαζε πξνζεζκίαο ιφγσ 

ηνπ φηη ήηαλ ν "Θαιιηθξάηεο" .. Λα ζαο πσ. Δρεη ηειεηψζεη ην έξγν θαη έρεη 

απνξξνθήζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, ην έρεη απνξξνθεκέλν. πάξρνπλ 

θάπνηα ππφινηπα, δειαδή γχξσ ζηηο 3 - 3.500, δφζεθε, δήηεζε ινηπφλ κηα 

παξάηαζε πξνζεζκίαο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα θαηαζέζεη, απ' φηη ζπκάκαη, 

ινγαξηαζκφ γηα λα κπνξέζεη θαη λα πιεξσζεί. Γελ κπνξνχζε ν Γήκαξρνο, δελ 

ήζειε λα ζπλεδξηάζεη, ζεψξεζε θαιφ φηη ίζσο δελ κπνξνχζε λα πάξεη ηελ 

απφθαζε θαη γη' απηφ ην άθεζε λα ην πάξεη ν Γήκνο. Γη' απηφ θαη έξρνληαη θαη 

ηα ζέκαηα, γηα λα μεθαζαξίζσ θαη θάηη, απηά ηα δχν ζέκαηα είλαη δχν Θεκαηα 

πνπ έρνπλε ππνζηεξηρηεί ηερληθά απφ ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο ηνπ Απιψλα θαη 

επεηδή ηα θαηέρνπλ νη κεραληθνί, γη' απηφ θαη ηα θέξακε θηφιαο γηα λα 

πεξάζνπλε. Δίλαη επηβιέπνληεο θαη φπσο μέξεηε, νη επηβιέπνληεο κεραληθνί θαη 

ε ΡΖΓΘ ε νπνία ππνζηήξηδε άιια έξγα, δελ ππάξρνπλε, δελ ππάξρνπλ απηήλ 

ηε ζηηγκή, δελ ππάξρεη ε ΡΖΓΘ ζαλ πεξεζία. Θαη γη' απηφ απηά ηα ζέκαηα ζα 

έξζνπλε, αθνχ μεθαζαξίζνπκε γηα ην ηη ζα θάλνπκε κε ηηο επηβιέςεηο ησλ 

έξγσλ πνπ είλαη ζε εμέιημε. Θέισ λα ην μεθαζαξίζνπκε γηα λα θαηαιάβεηε 

θηφιαο, έηζη; Γε θέξλνπκε έλαλ νπνηνλδήπνηε Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα 

ζήκεξα. Φέξλνπκε απηνχο ηνπο δχν γηαηί ηνπο επέβιεπε ε Ρερληθή πεξεζία 
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ηνπ Απιψλα θαη μέξεη θαη ηα έξγα θαη έρεη θαη ηελ επζχλε λα θέξεη θαη ηηο 

εηζεγήζεηο.  

 Ινηπφλ, απηφ είλαη ην ζέκα. Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη ηδηαίηεξν πξφβιεκα. 

Ζ ζέζε κνπ είλαη λα ςεθηζηεί. Πην ρέξη ζαο είλαη λα ζεσξήζεηε φπσο λνκίδεηε 

ην ζέκα θαη λα ην ςεθίζεηε ή φρη. Γελ μέξσ αλ έγηλα θαηαλνεηφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Θαιχβαο έρεη ην ιφγν. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ν θ.Ζιηάζθνο έρεη δίθην. Ξξαγκαηηθά, νη Δπηηξνπέο πνπ είρακε 

επάλσ ζηνλ Απιψλα ιεηηνπξγνχζαλε άςνγα. Ξξνζσπηθά γλσξίδσ θαη ηνλ 

θ.Ιάηζα. Θάλακε ην ηειεπηαίν Ππκβνχιην αλ ζπκάκαη θαιά, Γηάλλε, ήηαλ ηνλ 

Πεπηέκβξην;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Κπξάβν. Ρν ηειεπηαίν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ινηπφλ ην θάλακε ηνλ 

Πεπηέκβξην. Γελ θάλακε θαλέλα άιιν θαη νχηε κπνξνχζε λα θάλεη Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηα ηέηνην ζέκα. Γελ είλαη ηφζν επείγνλ ζέκα λα θάλεη Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Δγψ πξνζσπηθά ην ςεθίδσ, ην μέξσ θαη ην μέξσ, έρεη ηειεηψζεη ην 

έξγν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Αθξηβψο. Ρν ζεκαληηθφ, ν θ.Ιάηζαο, πνπ επαλαιακβάλσ, ηνπ έρσ 

εκπηζηνζχλε απφιπηε γηαηί έρεη αλαιάβεη αξθεηά έξγα ζηνλ Απιψλα, ινηπνλ, 

θαη έρεη ηειεηψζεη ην έξγν απηφ. Ρηο κέξεο απηέο ηηο δεηάεη, δε λνκίδσ φηη είλαη 

ηίπνηα ηξνκεξφ, 15 κέξεο, γηα λα ηειεηψζεη λα παξεη ηα ιεθηά ηνπ ν 

άλζξσπνο. Δπραξηηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ζα ήζεια λα πσ, είρακε θαη ζην πξνεγνχκελν, είρα πεη ζην 

πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, είρα δεηήζεη λα καο θέξεηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 
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θαηάζηαζε κε ηα έξγα, πνηα είλαη ζε φιν ην Γήκν, πνηα είλαη ηα έξγα πνπ είλαη 

ζε εμέιημε, πνηα έρνπλ ηειεηψζεη, ζε πνηα θαηάζηαζε είλαη, λα μέξνπκε θαη 

εκείο ηη γίλεηαη. Λνκίδσ φηη είλαη έλα ζέκα πνπ θαη μαλαεπαλέξρνκαη θαη ην 

μαλαβάδσ φηη ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε πνηα έξγα παξαιάβακε, πνηα έξγα 

είλαη ζε εμέιημε, πνηα είλαη ζηηο κειεηεο θαη φια ηα ζρεηηθά. Βέβαηα φζνλ αθνξά 

απηφ ην δήηεκα, πείζηεθα απφ ηνλ θ.Αληηδήκαξρν θαη ην ςεθίδσ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, επεηδή αλαθέξζεθε φλνκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή, επεηδή έρεηε μαλαηνπνζεηεζεί, αο δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ 

θ.Βειηαληψηε, κηα θαη ην είρε δεηήζεη λσξίηεξα απφ εζάο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη, λαη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα επαλαθεξσ ηελ πξφηαζε ηνπ 

θ.Γάβξε. Θαιφ είλαη ζηα ζέκαηα απηά πνπ αθνξνχλ Αλαθεθαιαησηηθνχο 

Ξίλαθεο, παξαηάζεηο έξγσλ, εγθξίζεηο κειεηψλ, λα ππάξρεη θάπνηνο 

εθπξφζσπνο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη 

απηά ηα εχινγα εξσηήκαηα πνπ γηα θάπνηνπο κπνξεί λα είλαη πνιχ απιά πνπ 

έρνπλε αζρνιεζεί κε απηά ηα έξγα θαη γηα θάπνηνπο είλαη πνιχπινθα. Πε φηη 

αθνξά ην ζέκα πνπ έζημε ν θ.Νηθνλφκνπ, εθφζνλ είρε ελεκεξσζεί βέβαηα 

θαζπζηεξεκέλα θαη ν Γήκαξρνο θαη νη αξρεγνί, γηαηί ε επηζηνιή ηεο θ.Θειίδνπ 

έρεη γίλεη απφ ηηο 17 Γελάξε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ εκεξνκελία θαηάζεζεο ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ είλαη 

17 Γελάξε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γε θηαίσ εγψ γη' απηφ φκσο θ.Γήκαξρε. Δηζη; Αιιά επεηδή 

ηξέρνπλ νη πξνζεζκίεο, ππάξρεη κηα απφθαζε ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ 
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παξαπέκπεη απηήλ ηελ ππφζεζε ζηε δηθαηνζχλε θαη φξηζε θαη δηθεγφξν, ζα 

πξέπεη άκεζα λα ηεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρνλ Γεθέκβξην ήηαλε ε απφθαζε ..  

......: Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ '10; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρνπ 2010. Δίλαη κηα απφθαζε ε νπνία εληνπίζηεθε ζηελ 

Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ ζην ηέινο ηνπ 2009, φηαλ ήξζε ν εξγνιάβνο θαη 

αλαδεηνχζε ηηο εγγπεηηθέο. Ρφηε ινηπφλ, γηαηί δελ είρακε παξαιάβεη εκείο 

θάθειν απφ ην '95, ηφηε ινηπφλ αλαδεηψληαο ην θάθειν ζηελ Ξνιενδνκία ηεο 

Αγ.Ξαξαζθεπήο, νη αξκφδηνη ππάιιεινη πνπ είραλ αζρνιεζεί κε ηνλ θάθειν 

απηφλ είραλ αιιάμεη ηξεηο θνξέο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζπγλψκε, έρνπκε ζνβαξά ζέκαηα λα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, ην έζεζε ν θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ. Δια αχξην ην πξσί ζην γξαθείν κνπ λα ηα 

ζπδεηήζνπκε ηα ζέκαηα απηά, λα ηα βάινπκε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Οψηεζε ν θ.Γηαζεκάθεο θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηνπ '95 ηνπ Ληφθε θαη ηνπ γηαηξνχ .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ δελ αλέθεξα Ληφθε θαη θαλέλαλ θ.Γήκαξρε, εγψ 

αλέθεξα, ππάξρεη έλα πνζφλ 125 εθαη. .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεηε δίθην, κηα ραξά ηα ιεηε, αιιά είκαζηε εθηφο ζέκαηνο.      

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κνπ θάλεη εληχπσζε φκσο αθνχ ην ζέκα είλαη απφ ην '9, γηαηί 

ε απφθαζε είλαη ην '10. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, αο κελ κπαίλνπκε ζε δηάινγν. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά δε δηαθφςαηε θαη ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο 

θ.Γήκαξρε. Γε δηαθφςαηε φκσο θ.Γήκαξρε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ινηπνλ παξαθαιψ πνιχ ηνλ Ξξφεδξν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξαξαθαιψ πνιχ Ξξφεδξε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, έρεηο δίθην ζ' απηφ, έρεηο δίθην.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πχληνκα λα έξζεη ζην Ππκβνχιην απηφ, γηα λα απνθαζίζνπκε 

λα αθνινπζήζεη ην δξφκν ηνπ ν θάθεινο. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, απηφ ζα έπξεπε λα ην είραηε θάλεη απφ ην 

'9. Γλσξίδεηε ην ζέκα απφ ην '9 θαη παίξλεηε απφθαζε ην '10. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Γηαζεκάθε, αο κε δίλνπκε έθηαζε ηψξα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δάλ πξέπεη λα απαληήζσ, εάλ πξέπεη λα απαληήζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ, νινθιεξσζηε θχξηε .. 

Νινθιεξψζαηε. Νινθιεξψζαηε θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα δελ νινθιεξψζαηε;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηεζηξαβιψλνληαη ηα γεγνλφηα. Κε δηαθφπηεη ν Γήκαξρνο, 

ξσηάεη ν θ.Γηαζεκάθεο θαη έρνπλε κείλεη εξσηήκαηα αλαπάληεηα. Ξσο έλα 

ζέκα ηνπ 1995 έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην 2011. Γη' απηφ ζαο 

παξαθαιψ πνιχ, είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ήξζε θαλέλα ζέκα. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ζαο παξαθαιέζσ ζ' απηά ηα δεηήκαηα πνπ ζα 

αθνξνχλ εηζεγήζεηο ησλ κεραληθψλ, λα βξίζθεηαη θαη εδψ ν κεραληθφο  πνπ 

έρεη ππνγξάςεη θαη καο θέξλεη ηελ εηζήγεζε, γηα λα καο εμεγεί ιίγν θαιχηεξα 

ηα ζέκαηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγθξηζε παξάηαζεο γηα ην .. 15 κέξεο; Λα θέξνπκε ηνλ 

κεραληθφ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ πνπ ζέισ λα πσ εγψ είλαη φηη επεηδή εδψ πνιινί αξέζθνληαη 

ζην λα θνξάλε έηζη ηελ κπέξηα ηνπ αδηάθζνξνπ, έρσ λα πσ ην εμήο, φηη κε 

ηνλ θ.κεραληθφ ηνλ θ.Ιάηζα, Ιέηζαο, πσο ιέγεηαη, δελ ηνλ γλσξίδσ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιάηζαο. Αιιά κ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, νη Απηνδηνηθεηηθνί πξέπεη 

λα ζπλεξγαζηνχλε γηα λα πάεη πην κπξνζηά ν Γήκνο. Ινηπφλ, απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο δειαδή ηφζν έηζη ειαθξά ηελ θαξδία, δελ κπνξεί λα αθήλνπκε 

ππνλννχκελα γηα ην ηη έρνπλ ππνγξάςεη, γηαηί καο θάλνπλ εηζεγήζεηο. 

Πεβφκελνο ινηπφλ απηά πνπ είπε θαη ν Αληηδήκαξρνο αιιά θαη ν θ.Θαιχβαο πνπ 

ήηαλε ζην Γήκν θαη ν θ.Βέιηνο πνπ ζπλελλνήζεθα καδί ηνπο θαη ν 

θ.Ξαπαγηάλλεο, εγψ ζα ςεθίζσ λαη.  ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα έθαλα απιά κηα δηεπθξίληζε, αιιά είλαη 

επηβεβιεκέλν λνκίδσ λα ηελ θάλσ νινθιεξσκέλα. Δγψ είπα θάηη πνιχ απιφ θαη 

ζαθέο, πηζηεχσ, φηη γηα ιφγνπο αξρήο δελ ςεθίδσ ηελ έγθξηζε θαλελφο ηνπ 

πνζνχ. Κάιηζηα, έλαο θάθεινο πνπ ήξζε ζηελ θαηνρή κνπ πξηλ απφ ιίγα 

ιεπηά, επηβεβαηψλεη ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο κνπ, φηη γηα ηα κέρξη ηνπ 

31.12.2010 γεγνλφηα ζα είκαη επηθπιαθηηθφο. Γελ παξηζηάλσ ηνλ αδηάθζνξν, 

νχηε έξρνκαη εδψ λα θάλσ ηνλ Δηζαγγειέα, εγψ ιέσ θάηη πνιχ απιφ, δε λνκίδσ 

φηη ζα ππάξρεη θαλέλαο εθ ησλ 41 ζπλαδέιθσλ, 40 ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  101 

κνπ, ν νπνίνο δε ζα ζέιεη πιήξε εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. Ρν ζεσξψ αδηαλφεην. Δηζη ινηπνλ, αο αθήζνπκε δίπια, 

θαηαδίπια θαη θαηά πφδαο, ηνπιάρηζηνλ, φρη φπσο ην φπιν παιηά, λα αθήζνπκε 

ηνπο .. πεξί Απηνδηνηθήζεσο, ε Γηνίθεζε πξέπεη λα είλαη ρξεζηή θαηά Λφκν θαη 

θαηά Πχληαγκα. Νια ηα άιια είλαη εθ ηνπ πνλεξνχ. Δγψ ινηπφλ ιέσ, κε 

αθνξκή κάιηζηα θαη έλαλ θάθειν πνπ πνιχ θαιά έθαλε θαη απηφο πνπ έθαλε 

ηελ θαηαγγειία ηνπ, θαη ζα δηεξεπλεζεί. Αιιν έλαλ θάθειν κέζα ζηνπο 

πνιινχο πνπ κπνξεί λα έρεη εγψ, ν θαζέλαο ζαο. Δγψ κάιηζηα απηφλ ηνλ 

θάθειν, είλαη έλαο θάθεινο ηνλ νπνίν ηνλ ρξεζηκνπνηψ, ηνλ ζεσξψ ρξήζηκν 

εξγαιείν, γηα κέλα θαη επεηδή νλνκάζηεθε απφ ηνλ θ.Θαιχβα ν εξγνιάβνο, εγψ 

ζέισ λα πσ φηη δελ ηνλ μέξσ πξνζσπηθά. Γελ μέξσ γηα θαλέλαλ πνηνο έρεη 

απηά ηα έξγα.  

......: Νρη εξγνιάβνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ θ.Νηθνλφκνπ, νινθιεξψζηε.  

......: Γηα κεραληθφ, γηα κεραληθφ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ν κεραληθφο, λαη, λαη. Γελ μέξσ νλφκαηα, δελ ππνλνψ γηα 

θαλέλαλ ηίπνηα, είλαη ζέκα αξρήο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε. Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην 

εγθξίλεη, κε ηηο ελζηάζεηο θαη ηηο αληηζέζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. 

(αξ. απνθ. 23/2011) 
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ΘΔΚΑ 9ν 

 

Δγθξηζε κειέηεο ηνπ έξγνπ "Θαηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνύ Πηαζκνύ 

Θαιάκνπ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Ζιηάζθν έρεηε 

ην ιφγν. Δζείο θάλεηε ηελ εηζήγεζε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπ θ.Νηθνλφκνπ, ηνπ θ.Γάβξε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππληάζζεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. Ρν ιέσ φκσο γηαηί ζε φια ηα πξαθηηθά, αλ ζα πξνζέμεηε, 

δελ αλαθέξεηε πνηέ πνηνο ςήθηζε, ηη ςήθηζε θαη αλ ήηαλε πιεηνςεθία ή αλ 

ήηαλε νκφθσλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ θαηαγξαθεί θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείο πνιχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γη' απηφ ππάξρνπλ ηα ερνγξαθεκέλα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ θαηαγξάθεθε φκσο φηη ε θα Θαξαγηάλλε ςήθηζε φρη.  

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ: Γηαηί ζπγθεθξηκέλα γηα κέλα ελδηαθέξεζηε θ.Γηαζεκάθε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ελδηαθέξνκαη ζπγθεθξηκέλα γηα ζαο, απιά ην ιέσ ην ζέκα 

γηαηί ηέζεθε έηζη απφ ηελ παξάηαμε .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ιφγσ ζπκπαζείαο πξνθαλψο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ είλαη αλακθηζβήηεην φηη ππάξρεη ζπκπάζεηα, αιιά άκα 

ζα δείηε ηα πξαθηηθά, δελ μέξνπκε ηη έρνπκε ςεθίζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, παξαθαιψ, θχξηνη. Ν Γήκνο Θαιάκνπ κε ηελ αξηζκ. 

43/2010 Απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ελέθξηλε ηελ αλαγθαηφηεηα 

εθπφλεζεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ "Θαηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνχ 

Πηαζκνχ Θαιάκνπ", ηελ νπνία ζέσξεζε απφιπηα επείγνπζα θαη απαξαίηεηε θαη 

ηελ νπνία αλέζεζε ζηα ζπκπξάηηνληα κειεηεηηθά γξαθεία, Βαζηιηθή 

Ξαπατσάλλνπ, αξρηηέθησλ κεραληθφο, Σξήζηνο Βακβαθνχιαο, πνιηηηθφο 

κεραληθφο θαη Βαζηιάθνο Αζαλάζηνο, κεραλνιφγνο κεραληθφο. Πηε ζπλέρεηα, κε 

ην ππ' αξηζκ. πξση. 10987/7.8.2010 Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο εγθξίζεθε ε Απφθαζε Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, ζηε ζπλέρεηα 

ππεγξάθε κε ηνλ αξηζκ. πξση. 2982/20.9.2010 ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηνπ 

πξψελ Γεκάξρνπ θαη ησλ αλαδφρσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξναλαθεξνκέλεο 

κειέηεο θαη .. ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.000 επξψ πιένλ ΦΞΑ. 

Νη αλάδνρνη αληαπνθξηλφκελνη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ζπλέηαμαλ ηε 

κειέηε, ηελ ππέβαιιαλ ζηελ Ξεξηθέξεηα γηα έγθξηζε θαη ε Ξεξηθέξεηα ζηε 

ζπλέρεηα ηελ απέζηεηιε ζην Γήκν γηα έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρν 

Γεκνηηθν Ππκβνχιην ζήκεξα θαιείηαη λα εγθξίλεη ηε κειέηε, ε κειέηε έρεη 

έξζεη, ππάξρεη ζην Γήκν θαη είλαη απιψο λα ηελ εγθξίλεη ην Ππκβνχιην γηα λα 

κπνξέζνπλ λα πιεξσζνχλ νη κειεηεηέο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Γηα επηπιένλ, λαη, κηζφ ιεπηφ θ.Γέδε, γηα επηπιένλ 

ελεκέξσζε ηνπ Πψκαηνο, παξαθαινχκε λα ηνπνζεηεζεί θαη ν θ.Ζιηάζθνο. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πσ δπφ πξαγκαηάθηα ζην Ππκβνχιην γηα πνην ιφγν θέξλνπκε 

ηηο κειέηεο απηέο, απηή, γηαηί γηα ηελ άιιε ζα πνχκε κεηά, απηή είλαη κηα 

κειέηε πνπ φπσο είπε θαη ε θα Καλαβέιε έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ πξψελ Γήκν 

Θαιάκνπ, έρεη εθπνλεζεί θαη είλαη ζην ηειηθφ ηεο ζηάδην. Δρνπλ γίλεη θαη ηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Ιείπνπλε κφλν δχν γεσινγηθέο κειέηεο θαη ηα ηερληθά 

δειηία. Γηα λα κπνξέζνπκε απηήλ ηε κειέηε .. Θέιεηε λα κε αθνχζεηε ή δε 

ζέιεηε; Θάπνηνη .. Ινηπνλ, επεηδή ππάξρεη κέηξν ηνπ ΔΠΞΑ ην νπνίν είλαη 

αλνηρηφ αθφκα θαη είλαη ζε εμέιημε θαη επεηδή ππαξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα εγθξίλνπκε ηε κειέηε θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα αλαζέζνπκε θαη δχν κηθξέο, κηα γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα θαη κηα 

γεσηερληθή κειέηε, παξάιιεια κε ηα ηερληθά δειηία, γηα λα θαηαηεζεί 

νινθιεξσκέλνο ν θάθεινο ζην ΔΠΞΑ. πάξρεη αξθεηφ πνζφ αδηάζεην, νη 

πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλε θαηαηεζεί, είλαη κειεηνθαηαζθεπέο θαη 

πηζαλφηαηα ζα απεληαρζνχλ θαη έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ, είλαη έλα έξγν ζρεδφλ ηειεησκέλν κε 

αγνξά νηθνπέδνπ, απαιινηξίσζε κάιινλ, νηθνπέδνπ, ζχληαμε κειέηεο, καδί κε 

ηα ππφινηπα πνπ είλαη λα γίλνπλε, γηα λα κπνξέζνπκε λα ην θαηαζέζνπκε θαη 

λα ρξεκαηνδνηεζεί. Αλ ζέιεη θάπνηνο λα ξσηήζεη θάηη άιιν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Ινηπνλ, φηαλ ήξζακε ζην Γήκν θαη 

ελεκεξσζήθακε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εγψ πξνέβελ ζε κηα απηνςία ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Θα πξέπεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, λα εληαρζεί ε αγνξά νηθνπέδνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ ελ ιφγν νηθνπέδνπ θαη εθάπηεηαη ηεο θχξηαο 

νδνχ Θαιάκνπ - Καξθνπνχινπ. Ραπηφρξνλα ζα πξέπεη λα γίλεη δηάλνημε ηεο 

νδνχ ζην λφηην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ηνπ ελ ιφγν 

νηθνπέδνπ, γηαηί σο είλαη ζήκεξα δελ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα πάξεη 
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άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη γηα λα εγθξηζεί θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ινηπφλ, ςεθίδσ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε κε πξνυπφζεζε 

φηη ππαξρεη δέζκεπζε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ αγνξά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νηθνπέδνπ, γηαηί είλαη ην κνλαδηθφ πνπ εμππεξεηεί ην 

ζπγθεθξηκελν ζθνπφ, θαζψο θαη φηη κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν ζα γίλεη 

δηάλνημε ηνπ ζπγθεθξηκελνπ δξφκνπ πνπ πάιη ζπδεηάκε, γηα λα έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν ηε δπλαηφηεηα λα πάξεη θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Πην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ δελ 

κπνξεί ην ζπγθεθξηκέλν νηθνπεδν λα είλαη ρξήζηκν, αλ δελ πιεξεί ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα αγνξαζηεί ην κπξνζηηλφ ηνπ ην νηθφπεδν θαη 

λα γίλεη θαη έλαο δξφκνο πνπ ζα εμππεξεηεί θαη ζα είλαη γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλεκεξψηηθα, είλαη δχν ηα νηθφπεδα θ.Ιίηζα θαη φρη έλα. Θχξηε 

Γέδε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν δέρνκαη. Ρν μέξεηε θαιχηεξα, Θαιακηψηεο είζηε θαη εζείο. 

ΓΔΓΔΠ: Δρσ αθνχζεη πάξα πνιιέο θνξέο ηνλ θ.Γήκαξρν λα δεηάεη απφ καο 

ζπλαίλεζε. Δγψ απφςε ζα θάλσ έηζη κηα, αο ην πνχκε έλα πξψην βήκα πξνο 

απηφ ην θιίκα θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ πξνζσπηθά ηνλ θ.Γήκαξρν εάλ έρεη 

άπνςε γηα ην νηθφπεδν γηα ην νπνίν απφςε κηιάκε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σαίξνκαη γηα ηε ζπλαίλεζε, αλ κε ξσηάο φκσο γηα λα κε πηάζεηο 

αδηάβαζην, ζνπ ιέσ ην εμήο, φηη δελ έρσ πάεη ζην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν γηαηη 

ην ζέκα απην εδψ αθνξά κειέηε Βξεθνλεπηαθνχ Πηαζκνχ θαη νπνηαδήπνηε 

κειέηε Βξεθνλεπηαθνχ Πηαζκνχ πνπ ηελ έρνπλε θάλεη, ζπληάμεη κεραληθνί θαη 

ηελ έρνπλε ηειεηψζεη θαη ηελ θέξλνπλ γηα ςήθηζε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε, 

φπσο είπε θαη ν θ.Ιίηζαο, λα κελ ηελ ςεθίζνπκε. Τεθίδνπκε ηε κειέηε, γηα ηηο 

ππφινηπεο ιεπηνκέξεηεο, αλ ρξεηάδεηαη δηάλνημε ν δξφκνο ή φια ηα ινηπά, είλαη 

άιιν ζέκα, ηα βξίζθνπκε ζηελ πνξεία. Δπνκέλσο, κειέηε γηα Βξεθνλεπηαθφ 
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Πηαζκφ ζα ηελ ςεθίδσ φπνπ θαη λα είλαη θαη ζα ιέσ λαη, αθνχ ηελ έρνπλ 

ππνγξάςεη κεραληθνί ζπλάδειθνη ζνπ θαη ηε βεβαηψλσ. 

ΓΔΓΔΠ: Νκσο θ.Γήκαξρε λα ζαο πσ ην εμήο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη λα ην δψ ηψξα ην νηθφπεδν, κεηά ρξεηάδεηαη. 

ΓΔΓΔΠ: Υξαία. Κηιάκε γηα έλα νηθφπεδν ην νπνίν θφζηηζε ζηνλ Διιελα 

θνξνινγνχκελν 300.000 επξψ, 293.500 γηα ηελ αθξίβεηα, πεξίπνπ, έηζη; αλ 

δελ θάλσ ιάζνο. Δίλαη πεξίπνπ 2 ζηξ. εληφο νηθηζκνχ, εληφο νηθηζκνχ, λαη. 

Ινηπφλ, ελεκεξσηηθά φκσο ζαο ιέσ φηη απηφ ην νηθφπεδν έρεη πξφζσπν ζε 

αδηέμνδν δξφκν, ν νπνίνο δελ είλαη θαλ αγξνηηθή νδφο ραξαθηεξηζκέλνο θαη αλ 

θάπνηνο δεη ηνλ ράξηε ηνπ νηθηζκνχ, δελ ππάξρεη θαλ, απηφο ν δξφκνο δελ 

πθίζηαηαη, θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ Λφκνπ ην 1977, ην 751 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο ελεκεξσηηθά θ.Γέδε, είλαη 50 ρξφληα δξφκνο.  

ΓΔΓΔΠ: Γελ είλαη δξφκνο θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά. Γηαηί κέρξη ηειεπηαία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ έρσ βαδίζεη απφ κηθξφο. Γη' απηφ ζαο ην ιέσ. 

ΓΔΓΔΠ: Κνλνπάηη ήηαλε. Ν θ.Γαζθαιάθεο πνπ κέλεη δίπια, μέξεηε πάξα πνιχ 

θαιά φηη ην άθελε ην απηνθίλεην ηνπ πην πξηλ. Ρέινο πάλησλ, απηφο ν δξφκνο, 

ελεκεξσηηθά ζαο ιέσ, φηη είλαη αδηέμνδν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχκθσλνη. 

ΓΔΓΔΠ: Δγψ φηαλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ παξαγλσξίδνπκε .. 

ΓΔΓΔΠ: Δπεηδή ην γλσξίδσ ην ζέκα ελ ηε γελέζεη ηνπ, φηαλ ηέζεθε απηφ ην 

δήηεκα, ζαλ κεραληθφο, αθφκα δελ ήκνπλ Ππκβνχινο ηίπνηα, απιά επεηδή κε 

ελδηέθεξε θαη κε ελδηαθέξεη ν Θάιακνο λα απνθηήζεη έλαλ Βξεθνλεπηαθφ 

Πηαζκφ, αιιά δε ζα ήζεια πνηέ επ' νπδελί ιφγν θαλέλαο, έηζη; πεγαίλνληαο ζ' 

απηφλ ην Πηαζκφ λα βξίδεη απηνχο πνπ ηνλ θηηάμαλε, ελεκεξσηηθά ζαο ιέσ φηη 
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δελ κπνξεί ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ζε θακία πεξίπησζε απηφ ην έξγν φηαλ 

ζα έρεη νινθιεξσζεί λα ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζα έρνπκε εγθξίλεη κηα 

κειέηε ε νπνία είλαη άξηηα, εγψ ηελ είδα ηε κειέηε θαη γλσξίδσ θαη ηνπο 

κειεηεηέο νη νπνίνη ηε ζπληάμαλε θαη είλαη πάξα πνιχ θαινί κεραληθνί, απηφ 

φκσο δε ιέεη ηίπνηα. Γηαηί ζα έρνπκε θάλεη έλα έξγν, ζα έρνπκε δαπαλήζεη 1,5 

- 2 εθαη. επξψ θαη ζα έρνπκε έλα έξγν ην νπνίν δε ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, 

λα πάξεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Θα ήζεια λα ην μαλαδνχκε ην ζέκα θαη πηζηέςηε 

κε, ζ' απηφ πνπ είπα ζηελ αξρή, αληηιακβάλνκαη φηη δελ ην δεκηνπξγήζακε 

εκείο εδψ, ην βξήθακε έηνηκν. Απηφ ην θαηαιαβαίλσ, έηζη; Γη' απηφ θάζνκαη θαη 

ην ζπδεηάσ θαη ζα δεηνχζα απφ ην Πψκα, απ' φινπο ηνπο Ππκβνχινπο, λα 

δείμνπκε έλαλ ηφλν επαηζζεζίαο παξαπάλσ γηαηί κηιάκε γηα Βξεθνλεπηαθφ 

Πηαζκφ. Κηιάκε γηα κηα ρσξνζέηεζε ελφο Βξεθνλεπηαθνχ Πηαζκνχ ε νπνία δελ 

κπνξεί λα ηελ πξνζεγγίζεη νχηε απνξξηκκαηνθφξν, νχηε Ξπξνζβεζηηθφ 

Νρεκα, νχηε θαλ αζζελνθφξν, νχηε ηίπνηα θαη αλαξσηηέκαη πξαγκαηηθά, έηζη; 

δελ κπνξεί λα ηελ πξνζεγγίζεη νχηε θαλ κηα εηαηξεία κπεηφλ γηα λα ηελ 

πξνκεζεχζεη αο πνπκε κπεηφλ, γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν. Λα ζαο πσ θάηη 

απιφ, κε ζαο πάσ ζε πεξηζζφηεξα ηερληθά ζέκαηα, δε ζε ήζεια. Απιά δεηψ λα 

ην επεμεξγαζηείηε ιίγν θαιχηεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη γλσζηέο νη δπζθνιίεο ηνπ έξγνπ. Ζδε επηζεκάλζεθαλ θαη 

απφ ηνλ θ.Ιίηζα ηηο νπνίεο ζα ηηο αληηκεησπίζνπκε θαη ζα δνχκε ζηελ πνξεία 

ηνπ έξγνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δάλ ηζρχνπλ φκσο απηά πνπ ιέεη ν θ.Γέδεο ππάξρεη ζέκα 

ζεκαληηθφ, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε .. Εήηεζε ην ιφγν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δεηήζεη πξνεγνπκέλσο ν θ.Βαζηιάθνο ην ιφγν. Αο κελ ηνλ 

παξαθάκςνπκε. Λαη, ζα πάξεηε ην ιφγν θ.Ζιηάζθν. Πχκθσλνη, είλαη 

ελεκεξσηηθή ε ηνπνζέηεζε ζαο. Θχξηε Βαζηιάθν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, έρεη δίθην ν θ.Γέδεο. Νλησο επηβάιιεηαη λα μεθηλήζνπλ νη 

ελέξγεηεο γηα ηε δηάλνημε ηνπ δξφκνπ ή φπνηεο άιιεο ιχζεηο. Λαη, ελλνείηαη φηη 

πξέπεη λα ςεθίζνπκε ηε κειέηε, αιιά καδί, παξάιιεια άκεζα πξέπεη λα 

μεθηλήζεη θαη ε κειέηε ην πσο ζα γίλεη ην έξγν. Ζ δηάλνημε ηνπ δξφκνπ λνκίδσ 

πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηψξα, γηα λα πξνιάβνπκε δειαδή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαηδηά, παηδηά, επεηδή ζα ηξαβήμεη βιέπσ θαλέλα κηζάσξν ε 

ηζηνξία, ςεθίδνπκε ηε κειέηε κφλν. Ρίπνηα άιιν.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε, ζε παξαθαιψ, έρνπκε δεηήζεη ην ιφγν λα 

κηιήζνπκε. Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζεσξψ .. Θχξηνη, αθνχζηε ιίγν, 

θ.Γέδε. Παο παξαθαιψ. Γελ λνείηαη φηη ζα είκαζηε αξλεηηθνί ζε έλα ηέηνην 

έξγν, απφ θαλελαλ καο. πάξρνπλ φκσο θάπνηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη θαη ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππ' φςηλ. Δγψ ζα ήζεια λα ζέζσ ην εμήο, 

αθνχζηεθε απφ ηνλ θ.Ζιηάζθν φηη ππάξρεη κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, δελ 

ππαξρεη κηα γεσηερληθή κειέηε θαη θάπνηα άιιε. Ξνηνο πξνεμνθιεί ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ έξγνπ; Ξνηνο πξνεμνθιεί απφ ζαο φηη ε κειέηε ε γεσηερληθή 

ζα βγεη θαηάιιειε θαη δε ζα πεη φηη είλαη αθαηάιιειν ην νηθφπεδν;  

......: Δια ληε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξσο ην πξνεμνθιείηε απηφ; Καο βάδεηε λα ςεθίζνπκε θάηη 

πνπ δελ είλαη θαζνξηζκέλν. Γελ έρνπκε αληίξξεζε ζην έξγν, πξνο Θενχ. Γηα 

Λεπηαγσγείν κηιάκε. Αλ φκσο δελ είλαη νινθιεξσκέλν θαη ε γεσηερληθή κειέηε 

βγεη αθαηάιιειε .. 
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......: Ρα φκνξα θηίξηα. Δρεηε δίθην, παξφια απηά .. Ρα φκνξα θηίξηα, είλαη .. φιε 

ε πεξηνρή. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξνζέρηε, εγψ ζα ήζεια, εγσ ζαο είπα θαη ηψξα επεηδή ήξζε 

ν θ.Ζιηάζθνο θαη δελ άθνπζε θαη ηνλ αθνξά, είπε πξνεγνπκέλσο φηη δελ 

ππάξρεη γεσηερληθή κειέηε θαη θάπνηα άιιε. Θαη ην εξσηεκα είλαη ην εμήο, αλ 

νη κειεηεηέο ηεο γεσηερληθήο κειέηεο εγθξίλνπλ αθαηάιιειν ην ρψξν γηα έλα 

ηέηνην έξγν, ηη ζα ςεθίζνπκε;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξίκελε, κηζφ ιεπηφ. Λα ηνπνζεηεζεί θαη ν θ.Νηθνλφκνπ θαη ζα 

απαληήζεηο Βαγγέιε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θνηηάρηε λα δείηε, απηφ απνδεηθλχεη φηη ε ζπδήηεζε είλαη 

σθέιηκε φπσο θαη λα έρεη, δηφηη .. ηεο εμέιημεο ηεο ζπδήηεζεο καζαίλεηο πνιιά 

πξάγκαηα. Δγψ ζέισ λα δειψζσ εμ αξρήο φηη δελ είκαη εηδηθφο γηα λα θάλσ 

απηνςίεο. Γελ είλαη δηθηά κνπ δνπιεηά, νχηε ζέισ λα θάλσ πνηέ ηέηνηεο 

δνπιεηέο. Νκσο αθνχσ κε έθπιεμε θ.Ξξφεδξε, θέξλεηε εδψ έγθξηζε κειέηεο, 

αθνχσ ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.Αληηδεκάξρνπ θαη δηαπηζηψλσ ζηελ εμέιημε ηεο 

ζπδήηεζεο φηη ε κειέηε είλαη κηζνηειήο. Δλα ην θξαηνχκελν. Αθνχσ απφ 

ζπλαδέιθνπο ηνπνζεηήζεηο, ηνπνζεηήζεηο ζπλαδέιθσλ, φηη ε φιε εμέιημε ηνπ 

έξγνπ ρσιαίλεη. Ξξνζέρηε θαιά, εγψ έρσ λα ζαο πσ θαηη θαη ην ιέσ γηα λα κελ 

κπεξδεπφκαζηε ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα, φ,ηη ηακπέια θαη αλ ζέιεηε λα βάιεηε, 

ηνπ πην ζπνπδαίνπ, φκνξθνπ θαη αγαπεζηάξηθνπ έξγνπ, είηε ιέγεηαη 

βξεθνλεπηαθφο, είηε ιέγεηαη ζρνιείν, είηε ιέγεηαη εθθιεζία, είηε ιέγεηαη 

νηηδήπνηε, δε ζα είλαη άιινζη γηα ηίπνηα, εθφζνλ δελ ηεξνχληαη νη Λφκνη θαη νη 

δηαδηθαζίεο. Αξα ινηπφλ ζπλαίλεζε εγψ δε δίλσ γηα θαλέλαλ θαη γηα ηίπνηα θαη 

ην ιέσ απηφ δηφηη φπσο γλσξίδεηε, ν Γήκαξρνο Θαιάκνπ ήηαλ ζην ςεθνδέιηην 
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κνπ. Γελ κε αθνξά ηίπνηα, δελ ρξσζηάσ ηίπνηα ζε θάλελαλ, πνπ ζεκαίλεη κε 

απιά ειιεληθά, φρη κφλν δελ ςεθίδσ ηε κειέηε έγθξηζεο ε νπνία δελ 

ηεθκεξηψλεηαη εδψ φηη είλαη ζσζηή, ζα δεηήζσ νλνκαζηηθή ςεθνθνξία θαη ν 

θαζείο ζα ηεζεί πξν ησλ επζπλψλ ηνπ. Γλσξίδεηε φηη ε ςεθνθνξία ελέρεη θαη 

λνκηθέο επζχλεο. Δπραξηζηψ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. λα ηειεηψλεη γηαηί αθνχσ πξάγκαηα θαη δελ κπνξψ λα αθνχσ. 

Ινηπφλ, κε ζπγρσξείηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη Βαζίιε κνπ, δελ ην ιέσ γηα λα ζε πξνζβάισ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δεηήζεη ην ιφγν ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα εμεγήζσ θάπνηα πξάγκαηα, ζα εμεγήζσ θάπνηα πξάγκαηα γηα 

λα κπνξνχκε λα πεγαίλνπκε θαη ζην απνηέιεζκα. Γηαηί γηα έλα ζέκα ην νπνίν 

είλαη κηα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ καο, κηα αλάζεζε κηαο κειέηεο 

θηεξηαθήο ε νπνία είλαη νινθιεξσκέλε. Δγψ δελ έρσ θαλέλαλ ιφγν λα 

ππνζηεξίμσ απηφ πνπ έθαλε ν θ.Ιίηζαο. Νκσο, ζαλ πεξεζία παξαιακβάλνπκε 

.. Λαη, Βαζίιε κνπ λα ην εμεγήζσ, ζαλ πεξεζία παξαιακβάλνπκε κηα κειέηε 

θηεξηαθή ε νπνηα ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ είλαη, αξρηηεθηνληθά, 

ζηαηηθά, ειεθηξνκεραλνινγηθά, ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Δλα θνκκάηη ηειείσζε 

απηφ, πάεη. Απηφ εγθξίλνπκε εκείο ζήκεξα. Απφ εθεί θαη πέξα, φζνλ αθνξά 

απηφ πνπ είπε ν θίινο ν Γηψξγνο ν Αξκπξηψηεο, κε ζπγρσξείο Γηψξγν, δελ 

ηζρχεη. Δίλαη κέζα ζηνλ νηθηζκφ Θαιάκνπ, είλαη κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπ Θψζηα 

ηνπ Γέδε, έλα θιαη νηθφπεδν, γεσινγηθά ν Γήκνο Θαιάκνπ μέξνπκε ηη 

ζπκβαίλεη, είλαη απιά κηα ππνρξέσζε, γηα κέλα πεξηηηή, ε νπνηα ηαιαλίδεη φιεο 

ηηο πεξεζίεο, δχν γεσηερληθέο κειέηεο, ελψ παιηά θάλακε θακία, ηηο ρξεηάδεηαη 

ε ΓΝΘ ινηπνλ ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, δχν, κηα γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα θαη κηα 

γεσηερληθή κειέηε, γηα λα θαηαηεζεί, γηα λα είλαη ψξηκν ην έξγν. Απηφ είλαη ην 
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ζέκα. Γειαδή, πξηλ απφ 4 ρξφληα δελ θαηαζέηακε ηέηνηα - 6 ρξφληα, ζπγλψκε - 

δελ θαηαηέζακε ηέηνηεο εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο γεσινγηθέο. Κηζφ ιεπηάθη, 

λα ηειεηψζσ. Απηφ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, έρεη, νχησο ε άιισο ε ζηαηηθή κειέηε ππαξρεη ζηε κειέηε. 

Γε ζα αιιάμεη απφ ηε γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα. Δίλαη δειαδή θάηη ην νπνίν 

πεξηηηφ λαη  κελ, αιιά δεηάηαη ηψξα γηα ηηο θηεξηαθέο κειεηεο. Γηα λα 

ηειεηψζσ, λα ηειεηψζσ Γηψξγν, λα ηειεηψζσ. Νζνλ αθνξά ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν δεηάεη ε ΓΝΘ γηαηί έηζη έρεη γίλεη πιένλ ε σξηκφηεηα ησλ 

έξγσλ, παξφηη ηα ζηαηηθά έρνπλε γίλεη. Γε ζα αιιάμνπλε ηα ζηαηηθά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: πάξρνπλ ηεχρε δεκνπξάηεζεο, δελ ππάξρνπλ ηερληθά δειηία. 

Ινηπφλ, ηερληθφ δειηίνπ έξγν, λαη. Απηφ ινηπφλ πνπ ζέισ λα ζπκπιεξψζσ, γηα 

λα ηειεηψζνπκε, φζνλ αθνξά ην νηθφπεδν, θαιφ είλαη λα κελ ηξαγηθνπνηνχκε 

ηα πξάγκαηα. Πηε Γηνίθεζε, ηνπιάρηζηνλ εγψ έρσ κάζεη, φηη πξέπεη λα ππάξρεη 

κηα ζπλέρεηα θαη ηα ιάζε λα ηα θηηάρλνπκε, λα ηα δηνξζψλνπκε. Ρν νηθφπεδν 

έρεη κηα πξφζβαζε ελφο δξφκνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ 4 κέηξσλ. Λαη κελ 

αδηέμνδν, ππαξρεη απφ θάησ θαη άιιν έλα νηθφπεδν, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

δψζεη κηα δεχηεξε πξφζβαζε. Δκείο απηφ πνπ έρνπκε ππνρξέσζε λα θάλνπκε 

θαη είλαη απιφ, ή ζα εμεηάζνπκε ηε κηα ιχζε πνπ ιέγεηαη δηαπιάηπλζε ηνπ 

ππάξρνληνο δξφκνπ καδί κε θφκβν, 2 ζηξ. νηθφπεδν έρνπκε, ην θηήξην είλαη 

600 ηεηξ. κε 400 κ. 1ν φξνθν, αλ ζπκάκαη θαιά. Κπνξεί λα θάλσ θαη ιάζνο. 

Δρεη δειαδή άιια 1.600 κ. πεξηζψξην λα θάλεηο αθφκα θαη θφκβν κέζα ζην ίδην 

ην νηθφπεδν. Δπίζεο, ζα κπνξνχζακε, αλ ήηαλε πην αθξηβφ δε ζα ην θάλακε, λα 

απαιινηξηψζνπκε ην νηθφπεδν θαη λα θαλνπκε κηα δεχηεξε πξφζβαζε ζηνλ 
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θεληξηθφ δξφκν. Γειαδή ππάξρνπλε ιχζεηο. Απηφ φκσο ζήκεξα ην 

παξαιακβάλνπκε, ζήκεξα είλαη ε δηαδηθαζία λα εγθξίλνπκε ηε κειέηε, λα πάκε 

θαη ζην παξαπέξα πνπ ιέγεηαη εδαθνινγηθή, γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα θαη 

εδαθνηερληθή κειέηε θαη λα θάλνπκε .. λα ην θαηαζέζνπκε ξε παηδηά. Γειαδή, 

ην λα θηηάρλνπκε θαληάζκαηα ηψξα θαη λα πξνζπαζνχκε φρη λα 

δεκηνπξγήζνπκε πξνβιήκαηα, αιιά λα βάδνπκε εξσηήκαηα πνπ ελ πάζε 

πεξηπηψζεη είλαη πεξηηηά, δε ρξεηάδεηαη. Δίλαη θάηη έηνηκν, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη 

λα θάλνπκε, ζα ην θάλνπκε, είλαη ππνρξέσζε καο θαη ζα γίλεη. Δίηε ηε κηα ιχζε 

πνπ ιέγεηαη δηαπιάηπλζε ηνπ ππάξρνληνο δξφκνπ, είηε ηελ απαιινηξίσζε ηνπ 

νηθνπεδνπ γηα λα γίλεη θαηη άιιν, ζα ην θάλνπκε. Ρειείσζε. Δίλαη απιά ηα 

πξάγκαηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα κπεη θαη' αξρήλ ζαλ έξγν, ζα πξέπεη απηφ ην πξάγκα λα 

κειεηεζεί, έηζη; Λα εθηηκεζεί θαη λα κπεη θαη ζαλ έξγν. 

......: Πηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο. Απηά ήζεια λα πσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ήζεια λα 

εθθξάζσ κηα απνξία. Ξσο πξνρψξεζαλ νη κειεηεηέο ζηα ζηαηηθά, ηα 

αξρηηεθηνληθά θιπ., ρσξίο λα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο γεσινγηθή κειέηε. Γηα 

ιφγνπο ηππηθνχο θαη κφλν, εγψ ζα ςεθίζσ φρη. Γηφηη αλ αχξην, αλ αχξην 

βξεζνχλ θαη αξραία, αο πνχκε, θάησ απφ ην έδαθνο, ηη ζα θάλεηε; Θα δίλνπκε 

ρξήκαηα δειαδή ζηνλ αέξα; Απηή είλαη ε ζέζε κνπ. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε 

θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ αλέθεξα έλα ζέκα ην νπνίν ζίμαηε εζείο, 

γηα γεσηερληθή κειέηε. Ν θ.Ζιηάζθνο αλαθέξεηαη ζην φηη είλαη ηππηθφ θαζαξά 
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ην ζέκα, δε ρξεηάδεηαη θαλ, απιά έηζη ιέεη ν Λφκνο. Δίκαζηε ζνβαξνί; Απηνί 

πνπ ην δεηάλε, απηνη πνπ ην δεηάλε, ην δεηάλε έηζη απιά γηα ηππηθνχο ιφγνπο; 

Δγψ - έλα δεχηεξν ζέκα, γηα λα θαηαιαβαίλνπκε θαη ηη δεηάκε. Δγθξηζε ηεο 

κειέηεο, ζα εγθξηζνχλ άιιεο δπν κειέηεο πνπ ιείπνπλ θαη κεηά ζα πάκε ζε 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Γηαηί απηφ λα κε γίλεη παθέην φηαλ νινθιεξσζνχλ νη 

κειέηεο; Αθνχ έηζη θαη αιιηψο δελ πξφθεηηαη λα δεκνπξαηήζνπκε ηίπνηα. Ρη 

απνδερφκαζηε; Κηα κειέηε ειιεηπή πνπ ζα έξζεη θάπνηα ζηηγκή θάπνηα άιιε 

κειέηε λα ηελ νινθιεξψζεη. Γηα λα πάκε ζε ηεχρε δεκνπξάηεζεο, αλ 

θαηάιαβα θαιά. Κελ ηξειαζνχκε εδψ κέζα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. κειέηε, ξε Γηψξγν. Ρη είλαη απηά πνπ ιέκε ηψξα;  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Α, δειαδή ζα πξνρσξήζεηε κε ηελ έγθξηζε απηή ζε 

δεκνπξάηεζε; Θα πξνρσξήζεηε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα ζε ξσηήζσ θάηη; Ρψξα μέξεηε ηη ιέηε; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαη θάηη άιιν θ.Ξξφεδξε. Ρν θφζηνο ηνπ έξγνπ πνην είλαη απφ 

ηε κειέηε; Ρν θφζηνο δελ ην αθνχζακε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηψξγν κνπ, μέξεηο .. Πηνλ νηθηζκφ ηνπ Καξθνπνχινπ φηαλ ζεο λα 

ρηίζεηο, θάλεηο γεσινγηθή κειέηε; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αθφκα θαη ραξηί ηνπ Γαζαξρείνπ δεηάλε ζήκεξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ππάξρεη ..  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γελ θαηάιαβεο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αιιν ην ραξηί ηνπ Γαζαξρείνπ θαη άιιν ε γεσινγηθή κειέηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο θάλεηο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηνλ νηθηζκφ ηνπ Θαιάκνπ δελ ππάξρεη γεσινγηθή κειέηε ζην 

ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νρη βέβαηα. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ:  Ξσο ρηίδνπλε ηα ζπίηηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θ.Αξκπξηψηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξσο ρηίδνπλε ηα ζπίηηα Γηψξγν; Ξεο Θψζηα αλ ππάξρεη κειέηε 

γεσινγηθή γηα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Θαιάκνπ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Απηφ δε ζεκαίλεη φηη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βεβαίσο θαη ππαξρεη. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ ξψηεζα θάηη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρη ςάρλνπκε ηψξα; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ην θφζηνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ κνπ επηηξέπεηε, κηα κηθξή δηαθνπή, έρεη γίλεη θαηλνχξγηα 

νξηνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ Θαιάκνπ ε νπνία έρεη απνζηαιεί πξνο έγθξηζε ζην 

Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο. Γηα ηελ νξηνζέηεζε απηή έγηλε εδαθνινγηθή κειέηε ζε 

φιε ηελ πεξηνρή.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γελ ακθηβάιισ. Εεηείηαη φκσο κεκνλσκέλα θαη γηα θάζε 

νηθφπεδν. Ξξψηνλ. Θαη δεχηεξνλ, εγψ δεηάσ θαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Δδψ 

εγθξίλνπκε κηα κειέηε ε νπνία αλαθέξεη φηη ζα γίλεη έλαο Βξεθνλεπηαθφο 

Πηαζκφο. Ξνπ ζηνηρίδεη πφζν; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξέππα, γηα ην θηήξην κηιάσ. Ξφζν ζα ζηνηρίζεη; Ρα 300 

ήηαλε γηα ην νηθφπεδν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ζνπ απαληήζσ. Θέιεηο; Βάζεη ηεο κειέηεο ηνπ κειεηεηή, 

913.400 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη γεσινγηθή κειέηε θαηαιιειφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ 

νηθηζκνχ.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηψξγν, έγηλε κηα επέθηαζε ηνπ νηθηζκνχ κε κειέηε γεσινγηθή. .. 

εθεί πέξα, κέζα ζην ρσξηφ είλαη. Νιε ε επέθηαζε έρεη πάξεη εδαθνγεσηερληθή 

κειέηε θαη έρεη εγθξηζεί. Ρη λα θάλνπκε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γήκαξρε, κε ζπγρσξείο, εγψ ζέισ λα ζαο ξσηήζσ θαη ζαλ 

παιηφηεξνπο, ζαλ παιηφηεξνπο Απηνδηνηθεηηθνχο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, εληάμεη, λνκίδσ φηη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. ζε θάπνηεο θηεξηαθέο κειέηεο πνπ αλαζέζαηε, ηη αλαζέηεηε. 

Θέισ λα κνπ θέξεηε φζνπο κειεηεηέο πνπ αλαζέηεηε θηεξηαθή κειέηε, 

θηεξηαθή κειέηε. Δδψ κηιάκε γηα θηεξηαθή κειέηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Γέδε, κηζφ ιεπηφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρελ θηεξηαθή εγθξίλνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνεγείηαη ν ζπλάδειθνο ν θ.Ονχζζεο. Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, Βαγγέιε, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζπδήηεζε 

ν θαζέλαο κε φπνηνλ επηζπκεί. Γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ην ιέσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα ξσηήζσ αλ ζηηο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ κειεηεηή είλαη θαη απηέο νη δχν κειέηεο, γεσινγηθήο 

θαηαιιειφηεηνο θαη πδξνγεσηερληθή. Δίλαη ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

κειεηεηή απηφ Βαγγέιε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη. Θαθψο, θαθψο γηαηί; Θαθψο. ∞ έρεηο κηα νξηζηηθή κειέηε, 

αλαιακβάλεηο, δεκνπξαηείο κηα κειέηε θηεξηαθή ελφο δεκφζηνπ θηεξίνπ, 

έπξεπε λα είρε κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ κειεηεηή .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, αιιά έπξεπε λα ήηαλε κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

κειεηεηή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ είπα φηη θηαηο εζχ. Γελ είπα φηη θηαηο εζχ. Θαη έλα δεχηεξν, 

φηη δε ρξεηάδεηαη ε έγθξηζε ηεο κειέηεο γηα θαηάζεζε αηηήκαηνο ζην ΔΠΞΑ. 

Σξεηάδεηαη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ θαηάζεζε, φρη ηελ 

έγθξηζε. Γηα ηελ θαηάζεζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Σξεηάδεηαη, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ 

απηφ ην έξγν πξέπεη λα γίλεη. Απηφ. Γε ρξεηάδεηαη  ε έγθξηζε ηεο κειέηεο. Θαη 

πσο ζα εγθξίλνπκε κηα κειέηε ε νπνία δελ είλαη νξηζηηθή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)   

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, δελ είπα απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, γηα λα ιχζνπκε εδψ ην ζέκα ιηγάθη, έηζη; Νζνλ αθνξά ηηο 

κειέηεο, φζνλ αθνξά ηηο κειέηεο, κηιάκε γηα εηδηθή θαηεγνξία θηεξίσλ. 

Δληάμεη; Νπφηε ε κειέηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, δελ αθνχγεηαη ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, λα επαλαιάβσ, φζνλ αθνξά ηηο κειέηεο, ην θηήξην εληάζζεηαη 

ζε εηδηθή θαηεγνξία θηεξίσλ. Νπφηε, απηέο νη κειέηεο πνπ αλέθεξε ν 

θ.Ζιηάζθνο ζα πξέπεη λα είραλ πξνεγεζεί ηεο φιεο κειέηεο. (παξέκβαζε εθηφο 

κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Γελ είπε θαλείο φηη θηαίηε. Ρν είπα απφ ηελ αξρή. Ινηπφλ, θαη ζα 

επαλέξζσ γηα κηα αθφκε θνξά θαη ζα πσ, μαλαθέξηε ην ζέκα παξνπζηάδνληαο 
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καο θαη ηηο ιχζεηο νη νπνίεο ζα κπνξεί λα πινπνηεζνχλ. Γηφηη αθνχκε γηα θάπνην 

νηθφπεδν πνπ κπνξεί λα ην αγνξάζνπκε, αιιά αλ ην κάζεη ν ηδηνθηήηεο φηη ηνλ 

έρνπκε αλάγθε λα αγνξάζνπκε ην νηθφπεδν, έηζη; γηα λα καο ην πνπιήζεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, ελλνείηαη. Δλλνείηαη. Ξσο θέξλεηε έλα ζέκα ηφζν ζνβαξφ ρσξίο 

λα έρεηε, ρσξίο λα έρεηε θαη ηε ιχζε. Φέξηε θαη ηε ιχζε. Ξείηε φηη, μέξεηο 

θάηη; Δκείο, λαη, λα εγθξίλνπκε ηε κειέηε αιιά ζέινπκε απηφ, απηφ θαη απηφ. 

Δίλαη απιά ηα πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη ην ζέκα πιένλ εμαληιήζεθε. Θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νλνκαζηηθή δεηάσ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θ.Νηθνλφκνπ. Νη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ ηηο ελζηάζεηο ηνπο 

λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Θχξηε Σαζηψηε έιεμε ε δηαδηθαζία. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν θαηαιαβαίλσ, κηα παξαηήξεζε ζέισ λα θάλσ κφλν. Ζ 

ςεθνθνξία νη νλνκαζηηθέο, γηα λα θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ απηφ. Πηελ αξρή .. Γηαηί; Δρεη γίλεη ηξεηο θνξέο ζήκεξα πνπ δελ 

έγηλε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία θαη είρακε θαη θαηαγγειία απφ ηνλ θ.Γηαζεκάθε 

φηη άιια ιέκε θαη άιια γξάθνληαη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε γξάθνληαη άιια. Θέιεηε λα δηαβάζνπκε ηνλ θαηάινγν επεηδή 

λνκίδσ φηη θνπξάδεηαη ην Πψκα. Κπνξεί ν θάζε ζπλάδειθνο λα δειψζεη ην 

φλνκα ηνπ. Δίλαη ην ίδην. Γελ είλαη;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα, εγψ δε ζα 

ςεθίζσ ηελ έθξηζε ηεο κειέηεο. Λα νινθιεξσζεί .. Δίκαη ππέξ ηνπ έξγνπ 

ζαθψο, ελλνείηαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο, γηα ηα πξαθηηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Νκνίσο θ.Ξξφεδξε θαη εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηακαξέινο. Δρεη θαηαγξαθεί ε έλζηαζε ηνπ. Ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ ςεθίδσ ην ζέκα 9, παξφιν πνπ ζέισ πάξα πνιχ λα γίλεη ν 

Βξεθνλεπηαθφο Πηαζκφο ζηνλ Θάιακν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο επαλαιάβεη θαη ν θ.Ιίηζαο ηηο επηθπιάμεηο ηνπ πνπ είρε 

δηαηππψζεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Τεθίδσ λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εληαρζεί ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ε αγνξά ηνπ νηθνπεδνπ θαη φηη ζα γίλεη θαη 

δηαπιάηπλζε ηνπ δξφκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ ςεθίδσ λαη, θαη εγψ ςεθίδσ λαη αιιά δεηάσ, 

πξνηείλσ κάιινλ, ζην επφκελν Ππκβνχιην .. Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα. Ξξνηείλσ 

ζην επφκελν Ππκβνχιην λα έξζεη αλάζεζε ησλ ππφινηπσλ κειεηψλ, ψζηε λα 

σξηκάζεη ην έξγν, λα κπνξνχκε λα ην θαηαζέζνπκε γηα λα κε ράζνπκε ηηο 

εκεξνκελίεο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ζπλερίζνπκε κεηά ζην επφκελν ζέκα ή ζα πάκε ζηνλ 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, λα ζίμσ ηφηε δχν πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ηα δνχκε 

ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα νινθιεξψζνπκε εδψ .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, γηα ηελ ςεθνθνξία κηιάσ. Γηα ηελ ςεθνθνξία κηιάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ην 9 θαη ην 10 είλαη παλνκνηφηππα. Αθνξνχλ ηελ ίδηα 

κειέηε, είλαη ην ίδην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10, ην 10 δε ζα ζπδεηεζεί, ζα αλαβιεζεί ην ζεκα απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βξε παηδηά, έλα ιεπηφ, αθνχζηε κε, αθνχζηε κε έλα ιεπηφ. 

Δίλαη ην ίδην κειεηεηηθφ γξαθείν, είλαη ην ίδην πνζφ, 17.000 επξψ δεηάεη γηα 

ηελ θάζε κηα κειέηε, απεπζπλφηαλ κέρξη ηψξα ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ΝΡΑ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Φαζφλ γίλνληαη ηα έξγα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηήλ ηε ζηηγκή απεπζχλνληαη ζε έλα θνηλφ ηακείν. 

Κπνξνχκε λα δηαπξαγκαηεπηνχκε αθφκα θαη ηελ ηηκή. Γελ ππαξρεη ιφγνο λα 

πιεξψζνπκε 17 + 17, 34.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ δελ ην ςήθηζα ην ΘΑΞΖ Βαγγέιε κνπ. Δγψ δελ ην 

ςήθηζα. Κηιάσ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ην νπνίν κπνξνχκε λα ην 

δηαπξαγκαηεπηνχκε θαη λα κελ πιεξψζνπκε ζην κειεηεηηθφ γξαθείν γηα ηελ 

ίδηα κειέηε δχν θνξέο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη έλα θνηλφ ηακείν πιένλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, επαλαδηαπξαγκάηεπζε. Κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, έζησ 

θαη σο παξάθιεζε. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ςεθνθνξίαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Βαζηιάθν. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ζα πξφηεηλα λα μαλάξζεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

αθνχ δηεπζεηεζνχλ νη εθθξεκφηεηεο πνπ ππάξρνπλ.  

......: Κηζφ ιεπηφ, γηα λα κελ έρνπλε παξάπνλν. Ινηπφλ, θαη εγψ ζπκθσλψ λα 

νινθιεξσζνχλ νη κειέηεο θαη λα επαλέιζεη ην έξγν γηα ςήθηζε νινθιεξσκέλν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απηφ ηη είλαη; Λαη ή φρη; Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, δελ ην ιέσ γηα ζαο θ.Βαξλάβα. Αιιά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη, δελ ην ιέσ γηα ηελ .. Αιιά γεληθψο, ν ηξφπνο 

ςεθνθνξίαο, ν ηξφπνο ςεθνθνξίαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζσο ζα έπξεπε λα αλαγλψζνπκε ηνλ θαηάινγν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ είλαη νλνκαζηηθή απηή ηψξα. Ππγλψκε δειαδή πνπ ην ιέσ 

.. (γέιην) Γελ είλαη ηψξα απηή νλνκαζηηθή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα κπήθακε ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία. Νξίζηε θ.Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Τεθίδσ λαη, κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θ.Ιίηζα θαη ηνπ θ.Γηαζεκάθε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιε έλζηαζε;  

ΘΑΙΒΑΠ: Δγψ ςεθίδσ φρη .. 

......: Ν θ.Θαιχβαο, λα ην πνχκε θαη απηφ.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη ςήθηζεο θ.Γηαζεκάθε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίπα λα μαλάξζεη ην ζέκα θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρη εζηί απηφ ζαλ ςήθνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη ηζρχεη ..  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαγξαθεί ην .. Θχξηε Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Κπξάβν. Γηα λα μέξνπκε πνηνο ιέεη φρη. Ινηπφλ, θαη εγψ δελ ην 

ςεθίδσ γηα ηνλ βαζηθφηεξν ιφγν ηνπ δξφκνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Κε ηε δηάλνημε δελ θάλεηο ηίπνηα. Ρν Ξπξνζβεζηηθφ άκα ζα 

ρξεηζηεί, καθάξη λα κε ρξεηαζηεί πνηέ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιε έλζηαζε; Θχξηε Γάβξε. 

ΓΑΒΟΖΠ: Τεθίδσ λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε, ζην επφκελν Ππκβνχιην ν θάθεινο 

λα είλαη πιήξεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξιήξε θάθεινο ζην επφκελν Ππκβνχιην. Θχξηα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη κειέηεο θαη κεηά λα έξζεη πξνο 

ςήθηζε θαη ζέισ επίζεο λα θάλσ, βέβαηα δελ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή λαη, αιιά λα νινθιεξσζνχλ νη κειέηεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη. Αξα είλαη φρη. Απηφ φκσο πνπ ζέισ, απηφ πνπ ζέισ λα πσ, 

λα ξσηήζσ γηαηί πξνεγνπκέλσο δε δήηεζα ην ιφγν, απ' φηη - απηέο νη κειεηεο 

έξρνληαλ θαη ζηε Λνκαξρία θαη είραλ, ππήξραλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο 

αλάκεζα ζηνπο Γήκνπο θαη ζηε Λνκαξρία κε ηε ζπκκεηνρή ελφο πνζνζηνχ ηνπ 

Γήκνπ θαη ελφο πνζνζηνχο ηεο Λνκαξρίαο. Απηή δελ έρεη έξζεη, δελ έρεη γίλεη 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. Δλα. Γεχηεξνλ, ζε εξψηεζε κνπ ζηε Λνκαξρία, είρα 

πάξεη ηελ απάληεζε φηη νη Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί θαη νη Ξαηδηθνί Πηαζκνί 

έρνπλ έλα ζηάληαξ ζρέδην, έρνπλ δειαδή θάπνηα ηππνπνηεκέλα ζρέδηα πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Δξψηεζε κνπ είλαη αλ απηή είλαη 

ηέηνηα. Νρη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ, απηφ ην έθαλε κφλν ε Λνκαξρία ε νπνία απ' φηη ήμεξα είρε 

δχν κειέηεο θαζφλ θαη ηηο εθάξκνδε ζε φινπο ηνπο Γήκνπο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, είκαζηε ζε ςεθνθνξία. Λα νινθιεξψζνπκε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Σαζηψηεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά. Ρν ίδην θαη γηα ην επφκελν. Ρν Πψκα εγθξίλεη θαηά 

πιεηνςεθία.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην ζπκάκαη, λαη. Γελ ην ζπκάκαη. 

(αξ. απνθ. 24/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 10ν 

 

Δγθξηζε κειέηεο ηνπ έξγνπ "Θαηαζθεπή Ξαηδηθνύ Πηαζκνύ Γήκνπ 

Υξσπίσλ". 

   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα ππ' αξηζκ. 10 πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο γηα 

ηελ νπνία έγηλε θνπβέληα, ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, 

αλαβάιιεηαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή αλαθέξζεθε φηη νη δχν κειέηεο είλαη παλνκνηφηππεο, 

αλαβάιιεηαη. Θχξηε Ζιηάζθν, εμεγήζηε ην ιφγν ηεο αλαβνιήο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηή ε κειέηε πνπ έρεη θάλεη ν ίδηνο ν κειεηεηήο αιιά κε ην 

Γήκν Υξσπίσλ, είλαη γηα ην θνκκάηη απηφ πνπ είλαη ζηελ επέθηαζε ησλ Λέσλ 

Ξαιαηίσλ. Δπεηδή ηελ Ξαξαζθεπή πήξα κηα γλσκνδφηεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
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Δπηθξαηείαο - ηψξα δελ ην μέξνπλ νη πεξηζζφηεξνη, ζα ην πσ ελ ηάρεη - γηα κηα 

ηξνπνπνίεζε Πρεδίνπ ζηνλ Αγ.Θσλζηαληίλν, ζε έλα πνιχ κεγαιχηεξν 

νηθφπεδν, ζέινπκε λα έξζνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κειεηεηή λα δνχκε αλ 

κπνξέζεη λα πξνζαξκφζεη ηε κειέηε, ηελ ππάξρνπζα κειέηε, ζ' απηφ ην 

θηήκα. 

......: Κπξάβν θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί έρνπκε ήδε νηθφπεδν ην νπνίν είλαη ζηε δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο Πρεδίνπ ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δθεί πξέπεη λα πάκε ζε άιιν νηθφπεδν, ζε άιιεο αγνξέο θαη ζε 

έλα ζσξφ άιιεο δηαδηθαζίεο θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε ζε επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ έρεη θαηαηεζεί Γήκαξρε ζην ΔΠΞΑ. Γελ έρεη θαηαηεζεί ζην 

ΔΠΞΑ ε κειέηε απηή. Νρη, φρη, θάλεηο ιάζνο. Ζ Λνκαξρία ην ΔΠΞΑ φιν ην έρεη 

ζηακαηήζεη, κε ηηο πξνγξακκαηηθέο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, δελ έρεη θαηαηεζεί ζην ΔΠΞΑ πάλησο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαβάιιεηαη ινηπφλ ην ζέκα. Α, ζπγλψκε θ.Ιίηζα, ζαο αθνχκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ην ίδην ζέκα, φλησο ηα έξγα είραλ εγθξηζεί λα πάλε ζηε Λνκαξρία, 

ηψξα πάλε ζηελ Ξεξηθέξεηα. Δπίζεο γηα ην ίδην ζέκα, ππάξρεη πξνζθνξά ελφο 

ζπκπνιίηε καο κειεηεηή, κνπ ηελ έρεη δψζεη λα ηελ θαηαζέζσ, λνκίδσ ηελ έρεη 

θαηαζέζεη θαη ζε ζαο, φηη εθπνλεί νξηζηηθή κειέηε γηα Ξαηδηθφ Πηαζκφ, εάλ γίλεη 

απηφ πνπ είπε ν θ.Αληηδήκαξρνο, ν θ.Ζιηάζθνο, ζηνλ εληφο Πρεδίνπ Ξφιεσο 

νηθηζκφ ζην Αθξσηήξη Σαιθνπηζίνπ, Γεληθφ Οπκνηνκηθφ Πρέδην πεξηνρήο 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

124 

Σαιθνπηζίνπ. Υο πνιηηηθφο κεραληθφο ινηπνλ, απηφο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ζα 

αλαθέξσ απιψο ην φλνκα ηνπ, είλαη ν θ.Γεψξγηνο Ξαλαγφπνπινο, δηαηίζεληαη 

ζηελ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ νηθνπέδνπ, ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε, λαη, 

πιήξεο κειέηε, δηακφξθσζε, ζηαηηθή κειέηε, ειεθηξνκεραλνινγηθέο, 

παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο πξνζηαζίαο, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. Ρειηθά φ,ηη 

ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην θαη ην θάλεη δσξεάλ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν αλαβάιινπκε, ην αλαβάιινπκε. Λα δψζσ κηα ζχληνκε 

απάληεζε ζ' απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα έδσζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, γηα ην ζέκα. Απηφ ην ζέκα ην έρσ δψζεη, έρσ κηιήζεη ήδε κε 

ηνπο κεραληθνχο, έρνπλε δεη ην νηθφπεδν θαη έρνπκε βγάιεη κηα απφθαζε, ζα' 

ξζνχκε ζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γηψξγν γηα λα δνχκε αλ ζα ην θάλνπκε ζην .. 

θαη πφζν γξήγνξα ζα κπνξέζνπκε, γηα λα θαηαζέζνπκε ζε 3, 4 κήλεο ηε 

κειέηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρνπ Ππθακήλνπ είλαη έηνηκεο βξε παηδηά. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε, ζα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα θ.Ξξφεδξε; Μαλαξσηάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα έρεη αλαβιεζεί. Αο κελ ηαιαηπσξνχκε θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ην θνηλφ πεξηζζφηεξν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αζην ηφηε. 
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ΘΔΚΑ 11ν 

 

Δπηινγή Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε & Δπηρείξεζεο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο ήδε έρεη επηζεκαλζεί, ιφγσ θαη ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη 

κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Πψκαηνο, ζα νδεγεζνχκε ζην ζέκα 15, πνπ αθνξά 

ηελ επηινγή ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλείηε λα πξνηάμνπκε ην ζέκα ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε; Ξνηνο δηαθσλεί ζ' απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζαο αθνχκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, ζα ήζεια λα κ' αθήζεηε 7 ιεπηά λα ηνπνζεηεζψ 

θαη δε ζα μαλακηιήζσ, ζα ηνπνζεηεζψ, κε ζπγρσξείηε, ζπλνιηθά, κε 

ζπγρσξείηε, ζπλνιηθά, κε ζπγρσξείηε. Κε ζπγρσξείηε ιίγν. Θα ηνπνζεηεζψ 

ζπλνιηθά ζηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο θαη δε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θ.Ξέππα. Θχξηε Σαζηψηε, ν Θαλνληζκφο ζαο δίλεη απηφ ην 

δηθαίσκα, αιιά .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Δίλαη ζεκαληηθφ, εδψ πέξα πιένλ δε κηιάκε κφλν γηα κηα 

ζέζε, γηα έλαλ ζεζκφ κηιάκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη δηθφ κνπ ην πξφβιεκα. Ρν πξφβιεκα είλαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη ησλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ παξαθνινπζνχλ φξζηνη επί ψξεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη φζν πην ζχληνκνο γίλεηαη. Παο 

επραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Δδψ πέξα .. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θ.Σαζηψηε, έρεηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Υξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δίλεη ν Θαλνληζκφο. Ρη λα θάλσ;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λαη, έρεη δίθην. Κε ηελ πίεζε θαη ηε δαιάδα, δελ έρεη γίλεη 

ε εηζήγεζε επί ηνπ ζεκαηνο. Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βάζεη ηνπ άξζξνπ 77, Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο, έρνπκε θαηαιεηηθή εκεξνκελία ζήκεξα γηα λα ςεθίζνπκε ηνλ 

ζπκπαξαζηάηε. Γε ζα δηαβάζσ φιν ην άξζξν αιιά κεξηθά θνκκάηηα απ' απηφ 

γηα λα θαηαιάβνπκε πεξί ηίλνο γίλεηαη. Πηνπο Γήκνπο άλσ ησλ 20.000 

θαηνίθσλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, επηιέγεηαη θαηφπηλ θιπ. 

πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη εκπεηξίαο σο Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε 

θαη ηεο Δπηρείξεζεο. Νη ππνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη κέρξη ηψξα, έρνπκε 

έηνηκα ηα ςεθνδέιηηα, καο έρνπλε θαηαηεζεί, θξαηάκε θαη πξσηφθνιιν πνπ 

είρακε θάπνηεο δηαθσλίεο ηέινο πάλησλ, σο πξνο ην αμίσκα Ππκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε, ζπλ ηα θνιιήκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα πνπ ηζρχνπλ θαη ζηα άιια 

θνιιήκαηα ησλ εθινγψλ. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ Ππκπαξαζηάηε 

πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσζεί κέρξη ζήκεξα, 2 κήλεο, ρξεηαδφκαζηε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ 2/3, δπζηπρψο απηφ έρεη θέξεη κεγάιεο δπζθνιίεο ζηνλ 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε ζε φιε ηελ Διιάδα, ζήκεξα άθνπγα, κνπ ιέγαλε ηα 

θνξίηζηα φηη, ζην internet κπήθαλε, φηη 78 ζηνπο 80 Γήκνπο δελ κπνξέζαλε λα 

βγάινπλε Ππκπαξαζηάηε. Αλεπίζεκα ιέγεηαη φηη ζα αλαβιεζεί θαη ζα 

κπνξέζνπκε λα μαλαςεθίζνπκε κε ζρεηηθή πιεηνςεθία, δηφξζσζε απφ ην 

πνπξγείν, αλεπίζεκα απηέο νη πιεξνθνξίεο. Ν Ππκπαξαζηάηεο ππνζηεξίδεηαη 
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δηνηθεηηθά απφ ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγνκέλσλ 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, γηα θαθνδηνίθεζε ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ησλ 

Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ θαη δηακεζνιαβεί, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα, ελψ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απαληάεη εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληφο 30 εκεξψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

 Ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ζπληάζζεη εηήζηα 

έθζεζε. Ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ιακβάλεη 

αληηκηζζία ηζφπνζε. Απηά είλαη. Ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε είλαη έλαο 

βνεζφο επνκέλσο ηνπ Γήκνπ, είλαη βνεζφο θπξίσο ζα έιεγα φρη ηνπ Γήκνπ, 

ηνπ πνιίηνπ, ηνπ ζπκπνιίηε καο, πνπ κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ, 

πξφζσπν επξέσο θχξνπο, γηα λα βξεη ην δίθην ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηε Γεκνηηθή 

Αξρή θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο αηξεηνχο. Δίλαη έλαο ζεζκφο πξαγκαηηθά 

πξνρσξεκέλνο, ζέισ λα απνδείμεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, καθάξη λα βξνχκε 

θαη λα επηιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν άλζξσπν, γηα λα ζπλεξγαζηνχκε, γηα λα 

ζπλεξγαζηεί ν πνιίηεο θαη λα κπνξέζεη λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα βξίζθεη 

αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα ηνπ. Ζ ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή, δελ κπαίλνπκε ζε 

δηαδηθαζία θαιιηζηείσλ, δελ πξνηείλνπκε, είλαη κπζηηθή ςεθνθνξία, πάκε ζηελ 

θάιπε θαη ςεθίδνπκε. Νη ππνςεθηφηεηεο είλαη εδψ θαη μεθηλάεη ζηγά ζηγά ε 

ςεθνθνξία.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, έρσ ην ιφγν; Θχξηε Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θ.Σαζηψηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ιφγν κπνξείηε λα ηνλ έρεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ελεκεξψζσ κφλν ην Πψκα πνηεο είλαη νη ππνςεθηφηεηεο. 

ΣΑΠΗ≡ ΡΖΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θ.Ληθνιάνπ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, κπνξνχλε.. Θα αλαθνηλσζνχλ θαη νη ππνςεθηφηεηεο 

θαη φπνηνο ζέιεη ην βηνγξαθηθφ λα δηαβαζηεί θαη φπνηνο ζέιεη λα κηιήζεη. Θα 

είκαζηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηνπο ππνςεθίνπο, ελλνείηαη. Θα ζαο παξαθαιέζσ πνιχ 

φκσο, ζε ρξφλν κεηξεκέλν γηαηί αλ κηιήζνπλε νη 10 ππνςήθηνη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, δε ζα ηειεηψζνπκε ηα ζέκαηα ηα ζνβαξά πνπ έρνπκε θαη ηα 

άιια δχν. Γηα ηελ .. θαη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξσ νλνκαζηηθά ηηο ππνςεθηφηεηεο, κε ηε ζεηξά θαηά ηελ 

νπνία έρνπλε γίλεη νη αηηήζεηο πξνο ην Ξξνεδξείν. Θα ηνπνζεηεζνχλ νη 

ζπλάδειθνη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλάγλσζε ησλ βηνγξαθηθψλ θάζε 

ππνςεθίνπ, φζσλ βεβαίσο έρνπλε ζηείιεη βηνγξαθηθά, γηαηί δχν ππνςήθηνη δελ 

έρνπλ ζηείιεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία, γηαηί θάπνηνη 

δηαθσλνχλε θαη κε ηε δηαδηθαζία. Αθήζηε κε λα ηνπνζεηεζψ. Δρσ ην δηθαίσκα 

πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθφζνλ αλαθέξεζηε ζε δηαδηθαζηηθφ ζέκα, ζαο αθνχσ 

θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο θαη ζα ην θαηαιάβεηε κέζα απφ ηελ ηνπνζέηεζε κνπ. 

Γηαηί ην Λνκηθφ Ξξφζσπν, ε ΘΔΓΝ θαη ν Ππκπαξαζηάηεο είλαη δεκέλνη ζεζκνί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Ξνην είλαη ην δηαδηθαζηηθφ ζέκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε θ.Ληθνιάνπ, έρσ εηζήγεζε, έρσ ηνπνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλε. 5 ιεπηά, δε ζα θάσ παξαπάλσ απφ ην ρξφλν ζαο θαη δε ζα ζαο 

μαλαελνριήζσ. Πήκεξα ε απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ γείαο θαη Ξξφλνηαο 

ζα απνηειέζεη κέζν γηα ηελ παξαπέξα δξαζηηθή κείσζε θξαηηθψλ θαη 

εξγνδνηηθψλ δαπαλψλ, γηα ηε κεηαθνξά νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ζηνπο ίδηνπο 
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ηνπο εξγαδφκελνπο κέζσ ηδησηηθψλ πιεξσκψλ, δεκνηηθήο θνξνινγίαο θαη 

απνπιεξσκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα Αζθαιηζηηθά Ρακεία. Δπίζεο 

ζήκεξα ζηνρεχεη ζηελ κεηαθνξά ηεο επζχλεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

πεξεζηψλ Α' βάζκηαο γείαο θαη Ξξφλνηαο απφ ην θξάηνο ζηνπο δηάθνξνπο 

θνξείο, πνπ ζπληζηνχλ ηα ιεγφκελα δίθηπα Α' βάζκηαο γείαο θαη Αιιειεγγχεο. 

Πε απηά πεξηιακβάλνληαη Γεκνηηθά Ηαηξεία, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηα 

Ηαηξεία ησλ Αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ, ε θξαηηθή θνηλσληθή επζχλε 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, αλ επηηξέπεηαη, αλ επηηξέπεηαη ..         

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κε κε δηαθφπηεηε θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηά επηηπγράλνληαη κέζσ ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε;    

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε ιίγν. Παο παξαθαιψ θ.Ληθνιάνπ. Θαη 

νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνπλ ρψξν γηα επέθηαζε, ελδπλάκσζε θαη 

δηεπθφιπλζε ηεο δξάζεο ηνπο. Ζ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ πεξεζηψλ 

Ξξφλνηαο ζα εμαξηάηαη θχξηα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ Γήκσλ θαη 

ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ην κέγεζνο θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ζχλδεζε ηνπο. Απηφ 

ζα έρεη ζήκεξα σο απνηέιεζκα λα θαηεγνξηνπνηνχληαη νη πεξεζίεο γείαο ζε 

θαιέο, κέηξηεο θαη ππνηππψδεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ην επίπεδν 

ππνδνκψλ ηνπ ηαηξνηερλνιηγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηηο εξεπλεηηθέο δπλαηφηεηεο. Θα 

δηαθνξνπνηνχληαη αθξηβψο φπσο δηαθνξνπνηνχληαη ηα μελνδνρεία ζε 3, 4 θαη 5 

αζηέξσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαηαιαβαίλσ ηελ θφπσζε, αιιά 

αο αθήζνπκε ηνλ θ.Σαζηψηε λα νινθιεξψζεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ θ.Ληθνιάνπ. Θαη νη εξγαδφκελνη, 

αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαη αζθαιηζηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ζα 

ππνρξεψλνληαη λα θαηεπζχλνληαη ζηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο Ηαηξεία ή 

πεξεζίεο Α' βάζκηαο γείαο θαη Ξξφλνηαο. Ν Γήκνο καο κε ηελ απνθέληξσζε 
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αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο αθξαίαο θηψρηαο, ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ πην εμαζιησκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ νλνκάδνληαη κάιηζηα 

κέζα απφ ηελ εηζήγεζε πνπ δφζεθε γηα ηελ ΘΔΓΝ, ζην άξζξν 8, εδάθην Α, 

παξ. 2 ηεο .. σο εππαζείο νκάδεο - ην πην εμαζιηακέλν θνκκάηη. Ππκβάιιεηαη 

έηζη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζπγλψκε θαη πάιη γηα ηε δηαθνπή. Δίλαη 

δηαδηθαζηηθφ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε, ζαο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη δηαδηθαζηηθφ; Δίλαη δηαδηθαζηηθφ ζέκα απηφ; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: 7 ιεπηά, ζαο παξαθαιψ. Γηαηί κε δηαθφπηεηε; Ππκβάιιεηαη έηζη 

ζηελ πξνζπάζεηα λα ππνβηβαζηνχλ νη ιατθέο αλάγθεο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηε κηα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ληθνιάνπ, έρσ ην δηθαίσκα. Παο παξαθαιψ. 

Ππκβάιιεηαη έηζη ζηελ πξνζπάζεηα λα ππνβηβαζηνχλ νη ιατθέο αλάγθεο γηα 

πεξεζίεο γείαο θαη Ξξφλνηαο ζην επίπεδν ηνπ Φησρνθνκείνπ. Απηφ είλαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ Θξάηνπο Ξξφλνηαο πνπ ζα ππεξεηεί ν Γήκνο καο αχξην. 

Πήκεξα, δεηαηε ηε ζχζηαζε λένπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δηάδσζε θαη ηελ πξνζηαζία πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ηελ 

δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ.  

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ. Θχξηε Ληθνιάνπ, ζαο παξαθαιψ, ηνπνζεηνχκαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ, αθήζηε ηνλ θ.Σαζηψηε λα νινθιεξψζεη, 

γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κέζα απφ ηελ εηζήγεζε καο ιέηε φηη ην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν ζα 

κπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη κε Λνκηθά θαη Φπζηθά Ξξφζσπα γηα εμεχξεζε 

ρνξεγηψλ. Δπίζεο καο ιέηε φηη ζα εηζπξάηηεηαη αληίηεκν γηα ηεο ππεξεζίεο ζηα 

πιαίζηα ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. Γειαδή, νη εξγαδφκελνη ηεο πεξηνρήο πνπ 

έρνπλε ρηιηνπιεξψζεη κέζα απφ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία, κέζα απν 

δεκνηηθά ηέιε, ηνπο θαινχκε ζήκεξα λα μαλαπιεξψζνπλε. Καο ιέηε επίζεο φηη 

ζα έρεηε θαη έζνδα απν δηαθεκίζεηο θαη πνζνζηά απφ εηζπξάμεηο πνιηηηζηηθψλ 

θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο ηνπ 

λένπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. Γειαδή, καο ιέηε φηη ηα Ξνιηηηζηηθά Θέληξα θαη νη 

Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί ζα εθκεηαιιεχνληαη παξαδείγκαηνο ράξε ζαλ 

ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο, κε ζθνπφ ην θέξδνο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο. 

Νπζηαζηηθά ην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη Θέληξν έρεη σο ζθνπφ ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πγείαο θαη αληαπνδνηηθφηεηα ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ .. Ρψξα θ.Ληθνιάνπ είλαη θαηάζηαζε απηή; Δίλαη Ξξνεδξείν 

εδψ πέξα ηψξα ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζπαζψ θ.Σαζηψηε λα ζαο βνεζήζσ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε κε βνεζάηε θ.Ληθνιάνπ. Νπζηαζηηθά ην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν 

θαη ΘΔΓΝ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζπαζψ λα ζαο βνεζήζσ, αιιά επηηξέςηε κνπ λα νκνινγήζσ 

φηη πξαγκαηηθά .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε θ.Ληθνιάνπ, ηειεηψλσ, ηειεηψλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη δελ είζηε θνληά ζην ζέκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Κα δελ νινθιήξσζα. Πήκεξα ε ΘΔΓΝ θαη ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ ζπζηείλεηαη έρεη σο ζθνπφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε 

πνιηηηζκνχ θαη πγείαο, ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα Καλαβέιε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. ηε δηάιπζε ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ. Δρεη σο ζθνπφ  

εκπινθή εηαηξεία ρνξεγψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Ξαηδηθψλ, Βξεθνλεπηαθψλ 

Πηαζκψλ, ζηελ Α' βάζκηα, Β' βάζκηα Δθπαίδεπζε, φπσο πεξηγξάθεηαη κέζα απφ 

ηελ εηζήγεζε, ζηελ πγεία, ζηελ πξφλνηα, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ, 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλ θαηαθιείδη, είλαη θαλεξφ φηη κε ηηο 

ελψζεηο ησλ Γήκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην λέν "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν Υξσπνχ 

δεκηνπξγήζεθε κηα πνιχ κεγάιε αγνξά θαη έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα πνιχ 

κεγάιεο ζπλαιιαγέο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλε βεβαίσο, δεκηνπξγνχληαη θαη Λνκηθά Ξξφζσπα θαη 

Θνηλσθειείο Νξγαληζκνί. Πήκεξα θαινχκαζηε λα εθιέμνπκε θαη ηνλ 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηνπ Δπηρεηξεκαηία. Ξνηα ζπκπαξάζηαζε άξαγε 

ζα πξνζθέξεη ζηνπο δεκφηεο ηεο πεξηνρήο καο; Πήκεξα νη εξγαδφκελνη ηεο 

πεξηνρήο καο πιήηηνληαη απφ αλεξγία θαη αλέρεηα, ε λενιαία απφ αλαζθάιεηα. 

Ξνηνπο ζα εμππεξεηήζεη απηφ; Ζ ιατθή νηθνγέλεηα έρεη δήζεη ζην πεηζί ηεο φιεο 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο απηήλ ηε ζηηγκή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρειεηψλσ, ηειεηψλσ. Νπσο είλαη θαλεξφ, ε εθινγή ηνπ 

Ππκπαξζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηνπ Δπηρεηξεκαηία, ζε ηίπνηε δελ έρεη λα θάλεη 

κε ηελ εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ ησλ θησρψλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ ηεο 

πεξηνρήο. Αληίζεηα κάιηζηα, ζην πιαίζην εκπνξεπκαηνπνίεζεο θνηλσληθψλ 

αγαζψλ ν Ππκπαξαζηάηεο ζα είλαη ν θαηάιιεινο άλζξσπνο πνπ ζα εμππεξεηεί 

ζαλ δηακεζνιαβεηήο απέλαληη ζηε Γηνίθεζε ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζα έξρεηαη 

βεβαίσο ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαηνυπαιιήισλ ηεο 

πεξηνρήο, ν νπνίνο βεβαίσο ζα πιεξψλεηαη απν ηνπο δεκφηεο φζν πιεξψλνληαη 

.. ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δκείο ιέκε φηη νη εμειίμεηο απηέο ζα έρνπλ 

νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, ηνπ εξγαδφκελνπ θαη 

ησλ κηθξψλ .. ηεο πεξηνρήο. Θα έρνπλε νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηε λενιαία κέζα 
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απφ ηε δεκηνπξγία .., απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη θαη απφ ηελ ΘΔΓΝ θαη απφ ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη απν ηνπο ζεζκνχο, πνπ δεκηνπξγείηε ζήκεξα, είλαη 

ζίγνπξν φηη ηα θνηλσληθά αγαζά ζα κεηαηξαπνχλ ζε εκπφξεπκα. Δκείο απηά 

ιέγακε θαη πξνεθινγηθά θαη ζήκεξα κ' απηήλ ηε δηαδηθαζία επηβεβαησλφκαζηε. 

Νρη απιψο δε ζπκθσλνχκε αιιά δε ζαο λνκηκνπνηνπκε θηφιαο. Απέρνπκε απφ 

ηελ ςεθνθνξία γηα ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, απέρνπκε απφ 

ηε δεκηνπξγία ηεο ΘΔΓΝ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη γηα ηελ εθινγή Ππκπαξαζηάηε 

ηνπ Δπηρεηξεκαηία. Θαη φηαλ γειάκε θαη κηιάκε θχξηνη ζπλάδειθνη, κεζαχξην ζα 

δψζνπκε ιφγν ζηνπο ζπλδεκφηεο καο, πνπ ζα είλαη ππνρξεσκέλνη κέζα απ' 

απηήλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε λα πιεξψζνπλ ην αληίηεκν γηα ην ζρνιείν 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαη πείηε ην εζείο φπσο ζέιεηε. Ζ Θνηλσληθή πεξεζία, φπσο 

είπα, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη δσξεάλ, γηαηί ζα είζηε φινη ππεχζπλνη γη' απηφ 

πνπ δεκηνπξγείηε ζήκεξα, ην έθηξσκα. Δπραξηζηψ πνιχ θαη ζπγλψκε γηα ην 

ρξφλν ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη εκείο επραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε 

θ.Ιίηζα; Νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε 

θαη ηεο Δπηρείξεζεο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ Απηνδηνηθεζε, 

εηδηθά γηα ηνλ "Θαιιηθξάηε". Δίλαη θαηλνχξγηνο ν Λφκνο ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη 

λνκίδσ φηη απηφο ν ζεζκφο είλαη πνιχ νπζηαζηηθφο θαη ζεκαληηθφο. Ηζσο ζα 

έπξεπε λα είρε γηλεη ιίγν λσξίηεξα θαη φρη ηειεπηαία κέξα, ζηηο 28, γηα λα 

κπνξέζνπκε ίζσο θαη λα πάκε ζε κηα δηαβνχιεπζε κηαο δεχηεξεο ζπλεδξίαζεο, 

ψζηε ζηα ζίγνπξα λα εθιέμνπκε Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε. Αλαθέξσ φηη ε 

ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ πξαγκαηηθά ζα ζηεξίμεη απηήλ ηε δπλαηφηεηα 

θαη ζέισ λα ζαο πσ φηη έρεηε δχν ιάζε ζην ςεθνδέιηην. Ρν έλα είλαη .. ηελ θα 

Ρδαλή Πππξηδνχια, Ρδαλή, φρη Ρζαλή.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Λαη, λαη, Ρδαλή. Ινηπνλ, νινθιεξψζαηε θ.Ιίηζα; 

Υξαία. Θπξία Πηεξγίνπ. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κπνξψ λα κηιήζσ θ.Ληθνιάνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, κπνξεί λα είλαη εθ παξαδξνκήο. Κηζφ ιεπηφ θα Πηεξγίνπ. 

Δληάμεη, δηεπζεηήζεθε ην ζέκα. Νξίζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νηαλ ν "Θαιιηθξάηεο", ν Λφκνο, ν "Θαιιηθξάηεο" ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, θφπηεηαη γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, αο ζεβαζηνχκε ηνπο νκηιεηέο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θφπηεηαη γηα ηε ζπξξίθλσζε ησλ Γήκσλ θαη θάλακε απηά ηα 

εθηξψκαηα ησλ Γήκσλ, θαη θαιά γηα κείσζε, γηα νηθνλνκία θιίκαθαο, θαη βάδεη 

έλαλ ηέηνην ζεζκφ ηνλ νπνίνλ ηνλ ζηνιίδεη κε πνιιέο αξκνδηφηεηεο θαη κνπ 

θάλεη εληχπσζε θαη ε εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, πνπ είπε, απηφο ν ζεζκφο θαη 

απηφο ν, φπνηνο ηέινο πάλησλ εθιεγεί, ζα κπνξεί λα δίλεη ιχζεηο πνπ δε ζα 

είλαη αηξεηφο. Γειαδή εκείο πνπ είκαζηε νη αηξεηνί, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ 

εθιέρηεθε απφ ηνλ θφζκν, απφ ρηιηάδεο αλζξψπνπο, δελ έρεη δπλαηφηεηα λα 

δψζεη ιχζεηο θαη ζα έρεη έλα άηνκν, έλα πξνζσπνθεληξηθφ, έλαο 

πξνζσπνθεληξηθφο ζεζκφο πνπ ζα ζηνηρίδεη πνιιά ρξήκαηα ζην Γήκν, αλ ην 

βάιεηε ζε εηήζηα βάζε, επί 3, 3,5 ρξφληα, πφζν ζα είκαζηε Γεκνηηθή Αξρή, θαη 

πνπ θαηά ηελ άπνςε κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη θαηά ηελ άπνςε κνπ φρη κφλν δε ζα κπνξέζεη λα δψζεη 

ιχζεηο, ηη ζα πεη Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηνπ Δπηρεηξεκαηία; Γειαδή ηη 

ζα είλαη απηφο αο πνχκε; Φνξνηερληθφο; Γηθεγφξνο; Μέξσ εγψ, ζπλδηθαιηζηήο; 

Ρη κπνξεί λα είλαη γηα λα δψζεη ηφζεο πνιιέο ιχζεηο. Θαηά ηελ άπνςε καο είλαη 

έλαο ζεζκφο ν νπνίνο δε βνεζάεη, δε ζα βνεζήζεη, αληίζεηα ξίρλεη ην κπαιάθη 
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ζε θάπνηνλ άιινλ, ζαλ θπκαηνζξαχζηεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ 

παξαπφλσλ πνπ ζα έρνπλ, πνπ ζα έρεη ν ιαφο, γηαηί πξαγκαηηθά απφ εδψ θαη 

πέξα ηα πξνβιήκαηα ζα είλαη πνιχ ζνβαξά θαη πνιχ κεγαιχηεξα απ' φζα κέρξη 

ζήκεξα έρνπκε αληηκεησπίζεη, ζα είλαη απηφο πνπ ζα είλαη ν θπκαηνζξαχζηεο 

πξηλ θηάζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θεσξνχκε φηη είλαη έλαο ζεζκφο πνπ δε 

βνεζάεη θαη θαηά ηελ άπνςε καο δελ ηνλ ππνζηεξίδνπκε θαη δελ ηνλ 

ςεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα απεπζπλζψ θαη εγψ ζην Πψκα γηα ην πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, γηα ην 

λέν απηφ ζεζκφ πνπ δεκηνπξγεί ν λένο "Θαιιηθξαηηθφο" Λφκνο, ν νπνίνο ζα 

έπξεπε βέβαηα θαη' εθηίκεζε λα ζπκπεξηιακβάλεη, φπσο είπε θαη ε θα Πηεξγίνπ 

ίζσο θάπνηεο πξνδηαγξαθέο γηα ην ηη ζα έπξεπε, ηη πξνζφληα ζα έπξεπε λα 

πιεξεί θάπνηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα παίμεη, λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρεηξήζεσο θαη πηζηεχσ φηη φινη ζα 

ζπκθσλήζεηε φηη ζα έπξεπε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ έλα πξφζσπν επξχηεξεο 

απνδνρήο. Θα έπξεπε λα πξνβιέπνληαη θάπνηεο δηαδηθαζίεο ζπλελλφεζεο πνπ 

ζα κπνξνχζακε έηζη λα θηάζνπκε ζην απνηέιεζκα ελφο αηφκνπ πνπ λα πιεξεί 

κεγαιχηεξεο απνδνρήο. Ξέξαλ απηνχ, ίζσο, κηιψληαο γη' απηά ηα πξνζφληα 

πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ έπξεπε λα έρεη απηφ ην άηνκν, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ 

θαη έλα αθφκα. Ηζσο δε ζα έπξεπε λα είλαη άηνκν πνπ λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζηηο 

εθινγέο, ζε νηνλδήπνηε εθ ησλ ζπλδπαζκψλ ππνςεθίσλ ηνπ Γήκνπ, δηφηη έηζη 

ππάξρεη κηα εμάξηεζε, αο ην πνχκε έηζη, εληφο εηζαγσγηθψλ, ηνπ θαζελφο θαη 

ηεο θαζεκηάο καο πξνο άηνκα νηθεία κέρξη πξφηηλνο, εθφζνλ ζπκκεηείρακε κε 

θάπνηνπο απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζην ίδην ςεθνδέιηην. Νια απηά δελ έγηλαλ, 

είηε επζχλε ηνπ λφκνπ, είηε ίζσο θαη επζχλε δηθψλ καο, ησλ Ππκβνχισλ 

ελλνψ. Δγψ ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ε ςήθνο είλαη βεβαίσο θαηά ζπλείδεζε θαη 
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γη' απηφ, ζσζηφ είλαη απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο, φηη δε δίλνληαη νχηε 

"γξακκέο", εληφο εηζαγσγηθψλ, νχηε πξναπνθαζηζκέλεο ιχζεηο.  

 Δγψ πξνζσπηθά, θαη ζα αθήζσ θαη ηα παηδηά αλ ζέινπλε ηνπ 

ζπλδπαζκνχ κνπ λα εθθξαζηνχλ, ζα ζηεξίμσ θάπνηνλ άλζξσπν πνπ φπσο 

θαηαιαβαίλεηε απ' απηά ηα πξνιεγφκελα κνπ, ζα πιεξεί φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα απηά πνπ πξνείπα. Κε ηελ επρή φκσο, είηε απηφο εθιεγεί, είηε φρη, 

είηε νπνηνζδήπνηε άιινο εθ ησλ ππνςεθίσλ πνπ βιέπνπκε εδψ ζην 

ςεθνδέιηην πνπ καο δηαλεκήζε, λα παίμεη ην ξφιν ηνπ, λα αλαιάβεη ην ξφιν 

ηνπ ππεχζπλα θαη λα αληηπξνζσπεχεη φινπο ηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ, πέξα θαη 

έμσ απφ ηε ζπκπησκαηηθή πξνηίκεζε ζε ζπλδπαζκφ πξν ησλ εθινγψλ, δηφηη ν 

Γήκνο δε ζηακαηάεη εδψ θαη ν άλζξσπνο πνπ ζα αλαιάβεη απηήλ ηε ζέζε, ζα 

πξέπεη λα είλαη πάξα πνιχ αληηθεηκεληθφο, ην θαηά δχλακε αληηθεηκεληθφο γηαηί 

άλζξσπνο είλαη θαη απηφο, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Ξνιίηε, 

ηεο Δπηρεηξήζεσο, ηνπ Γεκφηε θαη ζπγρξφλσο λα κπνξεί κε ηε γλψκε ηνπ θαη 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ. 

Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ εληάζεηο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ απηνχ θαη ηνπ 

Γήκνπ ζηελ νιφηεηα ηνπ, ζηελ πξνζπαζεηα λα ζηήζνπκε απηφ ην λεφ κεγαιν 

"Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη εκείο επραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. Θχξηε Νηθνλφκνπ 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, επραξηζηψ γηα ην ιφγν. Ρν ζέκα ηνπ 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο είλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ 

δήηεκα. Κάιηζηα ζα έιεγα φηη ην αδηθνχκε θέξλνληαο ην ηειεπηαία ιεπηά ηεο 

πξνζεζκίαο ζηελ νπνία δηέζεηε ν Γήκνο λα θάλεη απηήλ ηελ πξσηνβνπιία, 

θαζψο ράλεηαη ην πιενλέθηεκα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ζπλελλφεζεο. Ν 

"Θαιιηθξάηεο" ζαλ ζεζκηθφ θαηαζθεχαζκα θαη πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο, 

ηελ νπνία ζέισ λα δηεπθξηλίζσ φηη ηελ ςήθηζα ζηε Βνπιή, κέλεη λα 

δηθαηνινγήζεη θαη λα απνδείμεη κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ 
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ζα παξνπλ νη Γεκνηηθέο Αξρεο, φηη κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ εκπλεπζηψλ θαη ηνπ Διιεληθνχ ιανχ. Νλησο αλ εθαξκνζηεί ν 

Λφκνο ηνπ "Θαιιηθξάηε" δίλεη πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο ε απνθέληξσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα κπνξεί λα ειέγρεη ηηο 

απνθάζεηο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηνπο. Ν Ππκπαξαζηάηεο δε, φπσο 

θαη ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, είλαη δχν φξγαλα ηα 

νπνία ην έλα κνλνπξφζσπν θαη ην άιιν πνιππξφζσπν, πνπ φπσο 

θαηαιαβαίλεηε έξρεηαη ζην πιεπξφ ηνπ πνιίηε απέλαληη ζηελ ηνπηθή εμνπζία 

πιένλ. Απηφ ινηπφλ γηα κέλα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο, είλαη έλαο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο ξφινο. Θα ςεθίζσ εγψ ζήκεξα ην πξφζσπν απηφ απφ ηα 

πξφζσπα, ηνπο 7 θπξίνπο θαη ηε κηα θπξία, πνπ ζα κηιήζνπλ. Θέισ λα ηνπο 

αθνχζσ πξνζεθηηθά, πνην είλαη ην φξακα ηνπο θαη πνηα είλαη ε ζέζε ηνπο γηα 

απηήλ ηε ζέζε, είλαη κηα ζέζε κεγάιεο ζεκαζίαο, δελ έρσ απνθαζίζεη γηα 

θαλέλαλ θαη γηα θακία, θαη κέζα απφ ηε δηθαηνιφγεζε ηεο ππνςεθηφηεηαο ηνπο 

θαη ην φξακα ηνπο γηα ην πσο, αλ ζέινπλ βέβαηα λα κηιήζνπλε, δελ 

ππνρξενχληαη, ζα πάξσ ζέζε θαη ζα ςεθίζσ.  

 Ξηζηεχσ θαη ειπίδσ κ' απηά πνπ ζα αθνχζσ λα δηθαηνινγεζεί ε κεγάιε 

γθάκα ησλ ππνςεθίσλ θαη ην φλεηξν πνπ έρνπκε φινη θαη ηελ ειπίδα πνπ 

έρνπκε φινη, λα ππαξμεη πξφζσπν ην νπνίν λα είλαη θνληά ζηνλ πνιίηε, 

απέλαληη ζηηο απζαηξεζίεο ηεο εμνπζίαο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη λα ηνπνζεηεζεί άιινο ζπλάδειθνο;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπλαδέιθσλ, είλαη, 

ζπκθσλψ απνιχησο ζε φια πνπ είπαλε. Λα ζθεθηεί θαιά ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, εδψ δε ζπδεηάκε παξαηαμηαθά ηψξα, ζπδεηάκε γηα έλα πξφζσπν ην 

νπνίνλ κπνξεί λα ην ςεθίζεη ν θαζέλαο φπνηε ζέιεη. Γελ πήξα πνηέ ζέζε γηα 

θαλέλα πξφζσπν, είηε δηθφ κνπ, είηε φρη ζε θαλέλαλ Γεκνηηθφ κνπ Πχκβνπιν. 

Απηή ήηαλ ε ζέζε κνπ απφ ηελ αξρή. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κεηξάεη ηελ 
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σξηκφηεηα ηνπ, γηα κέλα, κεηξάεη ηε δπλαηφηεηα γνπ λα πάξεη κηα βνήζεηα απφ 

έλαλ άλζξσπν πςεινχ θχξνπο θαη επηπέδνπ, φπσο είπαλε νη ζπλάδειθνη καο. 

Μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα κνηξάζεηε θαη ιεπθά, ιεπθά ςεθνδέιηηα. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη.  

......: Αλ ζέιεη θάπνηνο, λα ηνπνζεηεζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα αλαθέξνπκε, λα αλθέξνπκε πξψηα ηα νλφκαηα ησλ 

ππνςεθίσλ κε ηε ζεηξά θαηά ηελ νπνία ππνβιήζεθαλ νη αηηήζεηο ηνπο θαη λα 

δηαβάζνπκε ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζε φζνπο επηζπκνχ ή φζνη δελ επηζπκνχλ θαη 

ζέινπλ λα θάλνπλ πξνζσπηθή ηνπνζέηεζε, πνιχ επραξίζησο. Κηζφ ιεπηφ 

θ.Ξνιπρξφλε. Γηαβάδσ ηα νλφκαηα γηα πξψηε θνξά. Δίλαη ν θ.Ρζέιηνο 

Γεψξγηνο. Δίλαη εδψ ν θ.Ρζέιηνο;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θάλνπκε θαιιηζηεία θ.Ξέππα. Δίλαη ν θ.Βάξζνο Αζαλάζηνο. Ν 

θ.Βάξζνο; Ξαξεβξίζθεηαη ζην Ππκβνχιην; Δίλαη ν θ.Ξαπαλδξεάδεο Αλδξέαο. Ν 

θ.Ξαπαλδξεάδεο; Γελ είλαη εδψ. Αλ δελ παξεβξίζθεηαη, πσο ζα ςεθίζνπκε;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθίδεηαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ; Ν θ.Γεκήηξηνο Θφιιηαο. Ν 

θ.Θαξπδαο Ππχξνο; Ζ θα Ρδαλή Πππξηδνχια; Ν θ.Κίηαο Πψδνο; Θαη ν 

θ.Ξνιπρξφλεο Κηράιεο. Θχξηε Ρζέιην επηζπκείηε λα ηνπνζεηεζείηε ή λα 

δηαβάζσ ην βηνγξαθηθφ ζαο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνιχ επραξίζησο. 
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ΡΠΔΙΗΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, θχξηε βνπιεπηά ηεο πεξηνρήο καο θαη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηνπ Γήκνπ καο, θ.θ.Αληηδήκαξρνη, θ.θ.Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη, επραξηζηψ πνπ κνπ δψζαηε ην ιφγν λα ηνπνζεηεζψ. Πχκθσλα κε 

ην άξζξν 77 ηνπ Λφκνπ πεξί "Θαιιηθξάηε", πξνβιέπεηαη φπσο πξνειέρζε θαη 

απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο, ν ζεζκφο ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε 

θαη ηεο Δπηρείξεζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιήζακε γηα ζεβαζκφ ζην ζεζκφ, αο ζεβαζηνχκε θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζα ηνλ ζηειερψζνπλ.  

ΡΠΔΙΗΝΠ: Ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνβιέπεηαη 

ζην Λφκν φρη κφλνλ λα κελ έρεη ηα θνιιήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

άξζξν 14 ηνπ Λφκνπ πεξί "Θαιιηθξάηε", είλαη κηα ζεηξά απφ θνιιήκαηα, αιιά 

θαη λα έρεη θαη νξηζκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Παθψο αλαθέξεη ην 

άξζξν 77 ηνπ Λφκνπ φηη ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

δελ κπνξεί λα επηιεγεί αηξεηφο Γήκνπ, Ξεξηθέξεηαο ή βνπιεπηήο. Λα ην 

επαλαιάβσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη. 

ΡΠΔΙΗΝΠ: Αλαθέξεηαη ξεηά ζην Λφκν, φρη ζηα θνιιήκαηα ηνπ άξζξνπ 14. 

Αλαθέξεηαη ξεηά ζην άξζξν 77. Θαη ζαθψο αλαθέξεη ην άξζξν 77 φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΡΠΔΙΗΝΠ: .. ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο δελ κπνξεί λα 

επηιεγεί αηξεηφο Γήκνπ, Ξεξηθέξεηαο ή βνπιεπηήο. Ξξνθαλψο ν Λφκνο ζέιεη 

έλαλ ζεζκφ, έλα πξφζσπν εθηφο ησλ αηξεηψλ. Δλα πξφζσπν απνθνκκέλν απφ 

ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ψζηε λα κπνξεί λα αζθήζεη ηα ιεπηά θαη επαίζζεηα 

θαζήθνληα ηνπ, κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλεπεξέαζηα. Λα ζηαζεί δίπια ζηνλ 

απιφ, ζηνλ αλψλπκν, ζηνλ αδχλακν πνιίηε ν νπνίνο δελ έρεη ηε δχλακε θαη 

ηελ αληνρή λα θαηαθχγεη ζην Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε, ζηνλ Διεγθηή 
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Λνκηκφηεηαο θαη ζηα δηθαζηήξηα γηα ζέκαηα πνπ αλαθππηνπλ κε ην Γήκν. Δίλαη 

έλαο εχζηνρνο ζεζκφο πνπ ζειεη λα πξνιάβεη ηηο απζαηξεζίεο, ηηο ππεξβνιέο, 

ηνλ ππεξβάιινληα δήιν ζα ιέγακε, ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ θαη λα 

θαιιηεξγήζεη θαη αλεβάζεη ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη ησλ θαιψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ δεκνηψλ θαη Γήκνπ. Λα πάςεη πιένλ ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε λα 

ζεσξείηαη φηη είλαη κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ 

πξνπνξεχνληαη ζηηο απζαηξεζίεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ζε ιίγν. Αο 

αθνχζνπκε.  

ΡΠΔΙΗΝΠ: Ρειεηψλσ θ.Γήκαξρε. Γελ κπνξεί ινηπνλ λα επηιεγεί αηξεηφο .. 

φπνηνο είλαη αηξεηφο. Θαη πνηνο είλαη ν αηξεηφο ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ 

Λφκνπ; Αηξεηφο απφ ην ξήκα, γηα ηνπο θηιφινγνπο, ηνπο δαζθάινπο θαη 

ινηπνχο, απφ ην ξήκα αηξεηίδσ, εθιέγσ. Αηξεηφο ινηπφλ είλαη ν εθιφγεκνο, ν 

εθιεγείο, ν εθιεγείο απφ ην εθινγηθφ ζψκα ηνπ Γήκνπ καο θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ςεθνδειηίνπ 

θαη νη κελ 41 πξψηνη θαηά ζεηξά, είλαη νη ηαθηηθνί αηξεηνί Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, 

ελψ νη ππφινηπνη είλαη νη αλαπιεξσκαηηθνί Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Αξα έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηξεηνχ επνκέλσο θαη ην θφιιεκα λα εθιεγνχλ. Δίλαη, ζα 

έιεγα, ε ελ δπλάκεη, ε πξνζεξκαηλφκελε ζηνλ πάγθν θάζε ζπλδπαζκνχ, 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Γη' απηφ θαη έρνπλ θφιιεκα επηινγήο. Γελ κπνξνχλ 

δειαδή λα πάξνπλ κέξνο ζηε δαδηθαζία ηεο επηινγήο γηα λα επηιεγνχλ. Ξσο λα 

ζπκκεηάζρνπλ παξάλνκα ζε κηα δηαδηθαζία επηινγήο; Θχξηε Ξξφεδξε, 

θ.Γήκαξρε, θ.Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, κελ δηαθηλδπλεχεηε ην λεφ ζεζκφ, κελ 

ξηζθάξεηε ρσξίο ιφγν, κελ απνδπλακψλεηε ην λέν ζεζκφ πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ. 

Παο επραξηζηψ. 

......: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξνχκε λα αθνχζνπκε ηα βξηνγξαθηθά θαη ζπγρξφλσο; 

Λα μέξνπκε, γηαηί δελ ηα έρνπκε ζηα ρέξηα καο. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  141 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε ηα βηνγξαθηθά, εθηφο απφ έλαλ ππνςήθην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Απιά κπνξεί λα ζέιεη λα επηιέμεη λα κηιήζεη θαη λα κελ 

δηαβάζεη .. 

......: Γχν ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ, δχν ζηνηρεία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βάξζν, επηζπκείηε λα δηαβάζεηε ην βηνγξαθηθφ ζαο; Γηα 

ηνλ θ.Βάξζν Αζαλάζην πξφθεηηαη. Πχκθσλα κε ην βηνγξαθηθφ δειψλεη ν 

θ.Βάξζνο: Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα θαη είκαη απφζηξαηνο Αληηζηξάηεγνο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ν θ.Βάξζνο Αζαλάζηνο. Δίκαη παληξεκέλνο κε ηελ 

θαζεγήηξηα καζεκαηηθψλ θαη Ξξφεδξν ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ θαη 

Ξλεπκαηηθνχ Ππιιφγνπ Πθάιαο Υξσπνχ, θα Βαζηιηθή Βιάρνπ. Δρσ δχν παηδηά, 

ηνλ Ξαλαγηψηε, θνηηεηή Ηαηξηθήο, θαη ηνλ Θσλ/λν, απφθνηην ηεο Πρνιήο 

Δθαξκνζκέλσλ Καζεκαηηθψλ. πεξέηεζα ζε φιεο ηηο πεξεζίεο ηεο 

Αζηπλνκίαο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο σο Ξξντζηάκελνο Γηνηθεηήο 

(Γίσμε Θνηλνχ Δγθιήκαηνο, Νηθνλνκηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο 

Αιινδαπψλ θιπ.). Νη Αζηπλνκηθέο Αθαδεκίεο απ' φπνπ απνθνίηεζα, ηα 

ζεκηλάξηα πνπ παξαθνινχζεζα, κε θαηέζηεζαλ εγθξαηή θαη γλψζηε 

επηζηεκψλ, φπσο Λνκηθή, Θνηλσληνινγία, Δγθιεκαηνινγία, Τπρνινγία, 

Τπραλάιπζε, Δγθιεκαηηθφηεηα Λέσλ θιπ. Πήκεξα είκαη ζπληαμηνχρνο θαη 

δηαζέησ ην ρξφλν, ηηο γλψζεηο θαη ην κεξάθη λα πξνζθέξσ γηα έλα θαιχηεξν 

αχξην ζηελ πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ θαη ζηνπο δεκφηεο ηνπ. Αθνινπζεί ν 

θ.Ξαπαλδξέαδεο Αλδξέαο. Γελ είλαη εδψ, έρεη ζηείιεη έλα βηνγξαθηθφ ν 

θ.Ξαπαλδξεάδεο. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία: Σξεκαηννηθνλνκηθφο Πχκβνπινο, 

ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Νθη. 2005 βνεζφο ινγηζηή, δηαρεηξηζηήο αθηλήησλ 

Υξσπνχ, ηήξεζε βηβιίσλ Β' θαηεγνξίαο. Ηνχληνο 1988 βνεζφο ινγηζηή 

(ρξψκαηα, ζηδεξηθά) Δπθξνζχλε Ξαπαλδξεάδε, ηήξεζε βηβιίσλ Β' θαηεγνξίαο. 

Ηνχιηνο 2003, δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ ΗΘΑ, ζπκβαζηνχρνο ηνπ ΗΘΑ, Ρκήκα 
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Κεηξψν Δξγνδνηψλ. Ηνχληνο 1998 έσο Πεπη. 1998, βνεζφο ινγηζηή, πξαθηηθή 

άζθεζε Ινγηζηηθφ Γξαθείνπ θαο Ησάλλα Πηεξγίνπ, ηήξεζε βηβιίσλ Β' 

θαηεγνξίαο. Δθπαίδεπζε: Ξαλεπηζηήκην ηνπ Θφβεληξη, πηπρίν ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά, Ξαλεπηζηήκην ηνπ Κηληιζεμ, Αγγιία. Κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ ζηα Γηεζλή Σξεκαηννηθνλνκηθά. Γλψζεηο Ζ/, ζηαηηζηηθά παθέηα, 

Microsoft, .. Windows. Μέλεο γιψζζεο: άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

Αζρνιίεο: Πθάθη, κπάζθεη, αλάγλσζε ειιεληθήο θαη μέλεο ινγνηερλίαο. 

Ππζηάζεηο δηαζέζηκεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.  

 Δρεη θαη έλα αίηεκα πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ αθνξά ηελ 

απνδεκίσζε ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ γηα ηε ζέζε ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο: Αμηφηηκν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εθαξκφδνληαο 

ζηελ πξάμε ηηο εμαγγειίεο πεξί πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ θαη κείσζεο ησλ 

εμφδσλ ηνπ Γήκνπ καο, κε γλψκσλα πάληνηε ην θνηλφ θαιφ ηνπ θάζε δεκφηε 

ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ, παξαζέησ ηελ εμήο πξφηαζε πξνο ζπδήηεζε 

ελφςεη ηεο επηινγήο ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε. Ξξνηείλσ ν κηζζφο ηεο 

ζέζεο, εθφζνλ επηιεγψ, λα κελ αλέξρεηαη ζην πςειφ πνζφ ησλ 2.000 επξψ 

φπσο ηνπ Αληηδεκάξρνπ, αιιά ζην πνζφ ησλ 700 επξψ, φπσο δειαδή είλαη ν 

κηζζφο ελφο ζθιεξά εξγαδφκελνπ ππαιιήινπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε πηπρίν 

Ξαλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Ζ δηαθνξά 

ηνπ πνζνχ πνπ ππνινίπεηαη, ησλ 1.300 επξψ κεληαίσο, λα πεγαίλνπλ σο 

βνήζεηα ζηηο άπνξεο νηθνγέλεηεο ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ Υξσπνχ 

(πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ, λεξνχ, αθφκα θαη αγνξά ηξνθίκσλ). Κε απηνλ 

ηνλ ηξφπν έκπξαθηα ζα απνδείμνπκε φηη ν Γήκνο Υξσπνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε είλαη πξαγκαηηθά δίπια ζην δεκφηε ηνπ Υξσπνχ, 

δείρλνληαο ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά θαη ηε ζεκαζία ηεο ηδηφηεηαο πνπ έρεη 

ν λένο ζεζκφο. Δίλαη επθαηξία λα αλαθηεζεί ε ρακέλε πίζηε ηνπ πνιίηε πξνο ηε 

Γεκνηηθή Αξρή. Απηήλ ηελ επνρή πνπ ε αλεξγία θαη ε ηξνκεξή νηθνλνκηθή 

θξίζε καο καζηίδεη, αο ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη αο δψζνπκε 
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ζηνπο δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ ηελ ειπίδα πνπ θάπνηνη ηνπο ζηέξεζαλ. Ξξνηξέπσ 

ηνπο ζπλππνςεθίνπο κνπ λα πξάμνπλ ην ίδην θαη λα ζπληαρζνχλ πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε δίλνληαο ην παξάδεηγκα γηα ην μεθίλεκα ζην λέν Γήκν. 

Κε ζεβαζκφ ζηελ απφθαζε θαη ζηελ θξίζε ζαο, παξαθαιψ λα επηζπλαθζεί σο 

ζπλεκκέλν ζηα πξαθηηθά ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, κε ζθνπφ θαη νη άιινη ζπλππνςήθηνη λα ιάβνπλ 

γλψζε αιιά θαη λα κελ ππάξρνπλ ηπρφλ παξεμεγήζεηο ζην κέιινλ. Κεηά ηηκήο, 

Αλδξέαο Ξαπαλδξεάδεο.  

 Αθνινπζεί ε αίηεζε ηνπ θ.Γεκεηξίνπ Θφιιηα, θαηνίθνπ Αζελψλ. Ρν 

βηνγξαθηθφ ηνπ θ.Θφιιηα αλαθέξεη: Γελλήζεθα ζηελ Θαιακάηα ζηηο 13.3.1950, 

θάηνηθνο Λ.Ζξαθιείνπ Αηηηθήο απφ ην έηνο 1953 θαη κεηά, κε κηα 5ρνλε 

παξακνλή ζηε Γιπθάδα Αηηηθήο. Δίκαη κφληκνο θάηνηθνο Αθηδλψλ απφ ην έηνο 

2004. Ξηπρηνχρνο Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ Θαπνδηζηξηαθνχ 

Ξαλεπηζηεκηνχ Αζελψλ. Γηεηέιεζα δεκφζηνο ππάιιεινο κε ππεξεζία ζε 

δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Θαηά ηελ ελεξγφ ππεξεζία κνπ αλέπηπμα ζπλδηθαιηζηηθή 

δξάζε θαη εθιεγφκνπλ ζπλερψο κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε κνπ. Θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα: Ξξφεδξνο Δηαηξείαο Κειέηεο θαη Δπίιπζεο Ξξνβιεκάησλ 

Αθηδλψλ. Πηέιερνο ηνπ Ππιιφγνπ Ξεινπνλεζίσλ Γιπθάδαο. Δρσ αλαπηχμεη 

δξαζηεξηφηεηα κε αλάκημε ζηα θνηλά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ Αθηδλψλ θαη 

ζήκεξα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Γηέηειεζα Ξξφεδξνο ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Θεδεκφλσλ ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Γαιαηζίνπ επί 3 έηε. Δπαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία: ηδησηηθφο ππάιιεινο κέρξη ην 1978 πνπ δηνξίζηεθα ζην ΞΔΞ. 

Απνζπάζηεθα ζηνλ ΝΑΔΓ ην 1990 ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Γηνηθεηή. Πρεδίαζα, 

νξγάλσζα θαη πινπνίεζα ην Ξξφγξακκα Δπαλαθαηάξηεζεο ησλ Απνιπκέλσλ 

απφ ηηο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο σο θαη ην 1992 πνπ νινθιεξψζεθε ην 

Ξξφγξακκα. Ππληνληζηήο Νκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Αζθάιηζε ησλ Ππνπδαζηψλ 

ησλ ΗΔΘ γηα εξγαηηθφ αηχρεκα, κέινο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Γ/λησλ ΗΔΘ, 
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Δθπαηδεπηηθφο ΗΔΘ. Αλαιπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε: Ηδξπηηθφ κέινο 

ζπλδηθαιηζηηθήο παξάηαμεο, εθιεγκέλν κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο 

απηήο, αηξεηφο ζην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην Γηνηθεηηθψλ παιιήισλ ηνπ ΞΔΞΘ 

Αζήλαο επί 6 έηε, αηξεηφο ζην Θεληξηθφ πεξεζηαθφ Ππκβνχιην ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ηνπ ΞΔΞΘ απφ ην 1992 έσο 1994. Ξνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα: κέινο εηδηθψλ πνιηηηθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ 

ΞΔΞΘ έσο ην 1994, Ξεξηθεξεηαθφο Γξακκαηέαο γηα ηελ αλαζχληαμε Ρνπηθψλ 

Νξγαλψζεσλ ην 1992 ζηελ Ξεξηθέξεηα Γνκνθνχ, επηθεθαιήο πεληακεινχο 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Θξίζεσλ Δζσηεξηθψλ Ππγθξνχζεσλ Νξγαληζκψλ 

Ξνιηηηθνχ Θφκκαηνο.  

 Ν θ.Θαξχδαο Ππχξνο. Γελ έρεη ππνβάιιεη βηνγξαθηθφ. Γηαβάδσ ηελ 

αίηεζε ηνπ. Θχξηε Ξξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζαο αλαθέξσ φηη 

επηζπκψ λα ζπκκεηέρσ ζηε δηαδηθαζία εθινγήο ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ καο. Θχξηε Θαξχδα επηζπκείηε λα 

πξνζζέζεηε ..; 

ΘΑΟΓΑΠ: Αλ θαη δελ αηζζάλνκαη θαη πνιχ άλεηνο. Κε ηελ ππνςεθηφηεηα κνπ 

σο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ήζεια λα δψζσ θαη εγψ ηε δηθηά κνπ βνεζεηα ζην 

Γήκν. Γελ είρα ηελ ηχρε λα εθιεγψ, είκαη κε εθιεγκέλνο. Δρσ απνδείμεη 

θαζεκεξηλά φηη είκαη ζην Γήκν κέζα, βνεζάσ, καζαίλσ θαη λα βνεζήζσ αθφκα 

φζν γίλεηαη πην πνιχ. Αλ κνπ δνζεί ε ηηκή βέβαηα λα εθινγψ ζ' απηήλ ηε ζέζε. 

Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ. Απηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαξχδα. 

ΘΑΟΓΑΠ: Πχληνκνο θαη θαηαηνπηζηηθφο λνκίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνινπζεί ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηεο θαο Πππξηδνχιαο Ρδαλή, 

δηθεγφξνπ. Ξξνζσπηθά ζηνηρεία: Δηνο γέλλεζεο 1970, ηφπνο γέλλεζεο Αζήλα, 

εζληθφηεηα ειιεληθή. Ππνπδέο: 1999, Ξηπρηνπρνο Λνκηθήο Πρνιήο 
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Ξαλεπηζηεκίνπ Καζεξάηα Ηηαιίαο. Ξηπρηαθή εξγαζία, κειέηε ηεο ζρέζεο 

εθθιεζίαο θαη θξάηνπο θαη ην πξφβιεκα ηεο ζπλχπαξμεο ζηε Οψκε ηνπ 18νπ 

αηψλα, ελφο εθθιεζηαζηηθνχ θξάηνπο θαη ελφο εζληθνχ ηηαιηθνχ θξάηνπο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ Βαηηθαλνχ σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία: 

Αζθνχκελε δηθεγφξνο ζην Λνκηθφ Ππκβνχιην ηνπ Θξάηνπο θαη ζην δηθεγνξηθφ 

γξαθείν ηεο Βαζηιηθήο Κπαιφθα. Αζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ 

Πεπηέκβξε ηνπ 2002. πνζέζεηο: Αζηηθνχ θαη Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ θαη 

εηδηθφηεξα, εηαηξείεο, ζχζηαζε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ, αμηφγξαθα, 

δηαηαγέο πιεξσκήο αιιά θαη ππνζέζεηο αθηλήησλ, έιεγρνο ηίηισλ αθηλήησλ, 

πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ, αλαθιήζεηο πξνζεκεηψζεσλ ππνζεθψλ. Ηνχληνο 

2008 έσο Απξίιηνο 2009, ζπλεξγαζία κε ηελ Θνηλνπξαμία 10 Γήκσλ Αηηηθήο, 

Δξγαηνζζέλεο Κειεηεηηθή Α.Δ. θαη κειέηε ΑΔΚΔ Γεκήηξηνο Θνηνχδαο θαη 

Ππλεξγάηεο Δ.Δ., κε θχξην αληηθείκελν ηελ θηεκαηνγξάθεζε 10 Γήκσλ ηεο 

Αηηηθήο. Ππλεξγαζία κε ζπκβνιαηνγξάθνπο ζε ππνζέζεηο εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

αιιά θαη αθηλήησλ, πξνζσπηθή επζχλε ηνπ νκφξπζκνπ εηαίξνπ ζεκηλάξην 

θαζεγεηνχ 1998, εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο: εμνπζία ηνπ δηαρεηξηζηή θαη 

πεξηνξηζκφο απηήο απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, ζεκηλάξην 

θαζεγεηή Νπκπέξην Κνξέξα 1998, ζπκκεηνρή ζην 5ν ρεηκεξηλφ ζρνιείν γηα 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζηελ δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην 

Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ην 2009, ζπκκεηνρή ζε εκεξίδα ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ κε ζέκα "Γηνξγάλσζε Ζκεξίδσλ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, 

εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη ελεκέξσζε ηνπο 

γηα ην λέν βηβιίν "Ξνιηηηθή θαη Γίθαην ηεο Β' ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ" ην 

νπνίν ζα δηδάζθεηαη απφ ην λέν ζρνιηθφ έηνο 2009- 2010 (Ξαηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ 2009). Microsoft Windows κε Word 2000, Internet, Excel 2000 

έσο 2002, 56 ψξεο, Microsoft Office special, official certification Microsoft. 
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Γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ κε master word, excel θιπ. 

Μέλεο Γιψζζεο: ηηαιηθά, αγγιηθά. Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο: Κέινο ηνπ 

Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζήλαο κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 24379. Δπεηεξίδα 

Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο ηνπ Θιάδνπ ΞΔ13, Λνκηθψλ 

θαη Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Δλδηαθέξνληα: ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξνιηηηζηηθφ 

Πχιινγν Καιαθάζαο ζε πνιηηηζηηθά, επηθνηλσληαθά, πεξηβαιινληηθά θαη λνκηθά 

ζέκαηα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε ζα κηιήζνπλε θ.Ξξφεδξε;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε θα Ρδαλή; Παο αθνχκε. 

ΡΕΑΛΖ: Γε ζα ζαο θνπξάζσ. Θα πσ, φηαλ ινηπφλ είδα ηελ αλαθνίλσζε, 

απνθάζηζα λα θάλσ θαη εγψ κηα αίηεζε ιφγσ βαζηθά ηνπ πηπρίνπ πνπ δηαζέησ 

θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, επεηδή ζεσξψ φηη ν ζεζκφο απηφο ηνπ 

Ππκπαξαζηάηε έρεη άκεζε επαθή, είκαη πνιχ θνληά ζην αληηθείκελν ιφγσ ηεο 

δηθεγνξίαο, αθνχ επηιχεη εμσδηθαζηηθά ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλάκεζα 

ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο Γεκνηηθέο πεξεζίεο. Ρψξα, απφ εθεί θαη πέξα, εκπεηξία 

δελ ππάξρεη, αιιά ζεσξψ φηη δελ ηελ έρεη θαη θαλέλαο ηε ζπγθεθξηκέλε γηαηί 

αθξηβψο είλαη έλαο λένο ζεζκφο. Ζ ειηθία, εληάμεη, θαληάδνκαη ηψξα ιφγσ 

ειηθίαο ππάξρεη φξεμε, φρη θαληάδνκαη, είκαη ζίγνπξε δειαδή, ππάξρεη φξεμε 

θαη γηα δνπιεηά θαη γεληθά λα πξνζθέξνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο. Θαη εγψ εδψ 

κέλσ, είκαη κέζα ζην Γήκν, ηα πξνβιήκαηα ιίγν πνιχ ηα γλσξίδσ. Νπφηε 

βαζηθά απηνί είλαη νη ιφγνη πνπ απνθάζηζα λα θάλσ ηελ αίηεζε. Απηά είρα λα 

ζαο πσ. Διπίδσ λα κε ζαο θνχξαζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηνχκε θα Ρδαλή. Αθνινπζεί ε αίηεζε ηνπ θ.Κίηα 

Πψδνπ. Θέιεηε θ.Κίηα λα δηαβάζεηε ηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθφ ή ζέιεηε λα 

ηνπνζεηεζείηε; 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  147 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνηηνχζα πξνο ηα θάησ γηαηί εθεί ζαο είρα εληνπίζεη ηελ 

ηειεπηαία θνξά.  

ΚΗΡΑ: Λαη θ.Ξξφεδξε. Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, 

θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, είκαη ν Κίηαο ν Πψδνο, Θχπξνπ νξκψκελνο πνπ 

ιέκε, ήξζα ζηελ Διιάδα ην 1972, ζπνχδαζα ζην Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, πήξα 

ην πηπρίνλ ηεο Φηινζνθηθήο Πρνιήο, Ρκήκα Ηζηνξηθφ θαη Αξραηνινγηθφ, έδεζα 

δειαδή ηε Λνκηθή, ην Ξνιπηερλείν, ην πξαμηθφπεκα ηεο Θχπξνπ, ηελ εηζνβιή. 

Ρν 1978 ήξζα ζηνλ Υξσπφ ζαλ εθπαηδεπηηθφο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο καο 

απφ φπνπ θαη έκεηλα θαη ππεξέηεζα κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2010, νπφηε θαη 

ζπληαμηνδνηήζεθα. Δρσ δεκηνπξγήζεη νηθνγέλεηα εδψ ζηνλ Υξσπφ, ζηε Πθάια 

Υξσπνχ, έρσ παηδηά, ηελ Δηξήλε θαη ηνλ Δπζχκην. Απφ ην 1989 κέρξη ην 2007 

δηαηέιεζα Γ/ληεο Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Γπκλάζην εδψ ηεο Πθάιαο 

Υξσπνχ, ζην Γπκλάζην Ιπθεηαθέο ηάμεηο Θαιάκνπ. Δπαλήιζα ζηνλ Υξσπφ, 

φπνπ θαη ηδξχζακε ηφηε ην Ξνιπθιαδηθφ, ην Γεληθφ Ιχθεην, ην Δληαίν. Ρέινο 

πάλησλ θαη ην 2010, επαλαιακβάλσ, ζπληαμηνδνηήζεθα. Νηαλ είδα ηελ 

αλαθνίλσζε γηα ηνλ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη είδα φηη ν Λφκνο 

πξνυπνζέηεη επγλσζία θαη εκπεηξία, ζθέθηεθα, ζπζθέθηεθα κε ηνλ εαπηφ κνπ 

θαη έθξηλα φηη δηαζέησ θαη γλψζε θαη εκπεηξία θαη κπνξψ λα εμππεξεηήζσ ηε 

ζέζε ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Ξνιίηε, δεδνκέλνπ φηη έρσ ζπκκεηάζρεη θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή σο Αληηδήκαξρνο, ην 2007 - 2008, κε ην 

ζπλδπαζκφ ηνπ θ.Γηψξγνπ Γαβξηήι θαη νινθιήξσζα ηε ζεηεία κνπ ζην Γήκν 

δειαδή κε ηε ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ.  

 Απηά έρσ λα πσ, κε γλσξίδεηε φινη ιίγν πνιχ, αξθεηνί απφ ηνπο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ήηαλ θαη καζεηέο κνπ, έρνπκε πεξάζεη δειαδή αξθεηά 

ρξφληα καδί. Δπραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη εκείο επραξηζηνχκε θ.Κίηα. Λα δηαβάζσ ηελ αίηεζε ζαο. 
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(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

......: Θχξηε Ξξφεδξε, ν θ.Κίηαο είλαη θαη απηφο έλαο εξσηηθφο κεηαλάζηεο. 

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαζηε πνιινί ηέηνηνη αλαμηνπαζνχληεο. Ρν ιφγν έρεη ν 

θ.Κηράιεο Ξνιπρξφλεο, πξψελ ζπλάδειθνο.  

ΞΝΙΣΟΝΛΖΠ: Δλ αξρή θ.Ξξφεδξε λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ κνπ δψζαηε ην 

ιφγν, φπσο επίζεο ζα επραξηζηήζσ θαη ην Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

πνπ πξαγκαηηθά κνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα πσ θαη εγψ δχν ιφγηα. Ληψζσ ηελ 

αλάγθε λα ππεξαζπηζηψ ην δεζκφ, ηνλ ζεζκφ κάιινλ, ηνλ θαηλνπξγην απηφ 

ζεζκφ, κεηά απ' απηά πνπ άθνπζα. Σσξίο λα μέξσ ηίπνηα, νχηε θαλ ηνπο 

ζπλππνςεθίνπο κνπ, έρσ ήδε γξάςεη ζηελ αίηεζε κνπ φηη απνπνηνχκαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο είζπξαμεο ηνπ κηζζνχ κνπ. Θα ππεξεηήζσ ην ζεζκφ άκηζζνο. 

Δπεηδή είδα φηη πνιινί απφ εζαο ην επραξηζηήζεθαλ, εγψ ζαο ην 

επαλαιακβάλσ απηφ ην πξάγκα. Αιιά δελ είλαη εθεί ην πξφβιεκα. Ρν 

πξφβιεκα είλαη ζήκεξα φηη φινη είκαζηε άλζξσπνη ηεο ίδηαο θνηλσλίαο, κέζα ζ' 

απηήλ ηελ θνηλσλία δνχκε. Αληηκεησπίδνπκε ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Γπζηπρψο, ην 

είπα θαη αιινχ, ην μαλαιέσ θαη εδψ, δελ ππάξρεη πιένλ ειπίδα, έρνπκε θηάζεη 

πάξα πνιχ θάησ. Ξξαγκαηηθά ν ζεζκφο απηφο ίζσο δίλεη ην δηθαίσκα ζ' απηνχο 

ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη απειπηζκέλνη θπθινθνξνχλ πηα κεηαμχ καο, λα 

βξνχλ κηα δηέμνδν. Σξεηάδνληαη θάπνηνλ λα ηνπο πάξεη απφ ην ρέξη θαη λα ηνπο 

πάεη ιίγν καθξχηεξα, θάπνπ θαιχηεξα ελ πάζε πεξηπηψζεη. Αο δνχκε έηζη ηνλ 

ζεζκφ απηφλ. Λνκίδσ φηη δε ρξεηάδεηαη ηηπνηε πεξηζζφηεξν. Γηα φζνπο ηψξα δε 

κε γλσξίδεηε, είκαη ν Κηράιεο ν Ξνιπρξφλεο πνπ γελλήζεθε ζηα Ξαιάηηα ην 

1952, είκαη παληξεκέλνο, έρσ δχν παηδηά, ν έλαο είλαη θνηηεηήο θαη ν άιινο 

είλαη καζεηήο Ιπθείνπ. Μεθίλεζα ηε δξαζηεξηφηεηα κνπ, ηελ ελαζρφιεζε κνπ 

κάιινλ κε ηα θνηλά, ην 1975. Ζκνπλ κέινο Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ, 

Ππλδηθαιηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ, έθαλα ηνλ Ρακεία, ηνλ Γξακκαηέα, ηνλ 
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Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Ξξφεδξν θάπνηε, έβαια ππνςεθηφηεηα θαη έγηλα 

Θνηλνηηθφο Πχκβνπινο ζηα Λέα Ξαιάηηα, ζηε ζπλέρεηα έγηλα Αληηπξφεδξνο ηεο 

Θνηλφηεηνο ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, ήκνπλα ππνςήθηνο Θνηλνηάξρεο ζηα Λέα 

Ξαιάηηα, επηπρψο δελ κε εθιέμαλε νη ζπκπαηξηψηεο κνπ θαη ηνπο επραξηζηψ γη' 

απηφ. Πηε ζπλέρεηα ήκνπλ Ξξφεδξνο ηνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Υξσπνχ, θαηφπηλ 

έγηλα Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη πξηλ ιίγν αθφκα θαηξφ θαζφκνπλ ζηελ θαξέθια 

πνπ θάζεηαη ν θ.Ληθνιάνπ, ήκνπλ Ξξφεδξνο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 πεξεηψ ινηπφλ πνιιά ρξφληα ηα θνηλά θαη μέξσ θαη ηα θαιά ηνπο, αιιά 

θαη ηα θαθά ηνπο. Νηαλ είδα ινηπφλ απηήλ ηελ αλαθνίλσζε ζθέθηεθα ην εμήο: 

απηή ε ζέζε κνπ πάεη, θαη κνπ πάεη γηαηί. Φνίηεζα ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη πήξα πηπρίν εθηεισληζηνχ ην 1974. Απφ ηφηε εξγάδνκαη θαη 

πξνζπαζψ λα ζπγθξνπζηψ κ' απηφ ην ηέξαο πνπ ιέγεηαη γξαθεηνθξαηία. 

Βνεζάσ ηνπο αλζξψπνπο, θπζηθά επ' ακνηβή, λα μεθχγνπλ απ' απηφ ην ηέξαο, 

ελψ ηαπηφρξνλα βνεζάσ θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα κπνξέζνπλ λα νξζνπνδήζνπλ. 

Απηή είλαη ε δνπιεηά κνπ θαη πηζηεχσ φηη ε δνπιεηά κνπ έρεη ζρέζε κ' απηφ ην 

αληηθείκελν. Γη' απηφ ινηπφλ απνθάζηζα λα βάισ ππνςεθηφηεηα θαη λα 

δηεθδηθήζσ απηήλ ηε ζέζε. Γηεθδηθψ ηε ζέζε θαη γηα έλαλ άιιν ιφγν, γηαηί ζε 

ιίγν παίξλσ ζχληαμε θαη ζα έρσ ρξφλν αξθεηφ, ψζηε λα κπνξέζσ λα 

αζρνιεζψ πάξα πνιχ κε ηε ζέζε απηή. Δπίζεο, μέραζα λα ζαο πσ θαη θάηη, 

είκαη θαη ιίγν ξνκαληηθφο, κνπ αξέζεη ε ηζηνξία θαη θάπνπ θάπνπ γξάθσ 

θαλέλα βηβιίν. Κνπ αξέζεη πξαγκαηηθά ινηπφλ λα πξνζθέξσ ζηνλ άλζξσπν θαη 

πηζηεχσ κέζα απφ ηε ζεζε απηή φηη κπνξψ λα πξνζθέξσ. Γελ έρσ ηίπνηα 

άιιν λα ζαο πσ. Δάλ απνθαζίζεηε λα κε ςεθίζεηε, γηαηί νξηζκέλνη έρνπλε ήδε 

θιήζεη ηνπο θαθέινπο θαη απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπλ απνθαζίζεη πνηνλ ζα 

ςεθίζνπλε, φια απηά πνπ ζαο είπα ζα ηα θάλσ. Λα είζηε θαιά θαη ειπίδσ λα 

πάξεηε ηελ θαιχηεξε απφθαζε γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ καο. Δπραξηζηψ πνιχ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο θ.Ξνιπρξφλε. Κπνξψ λα πσ φηη ε 

απφθαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζα είλαη αξθεηά δχζθνιε. Θα αθνινπζήζεη ε 

ςεθνθνξία θαη κεηά 5 ιεπηά δηάιεηκκα γηα ηε δηαβνχιεπζε θαη επαλάιεςε ηεο 

ςεθνθνξίαο, ρσξίο θακία άιιε ηνπνζέηεζε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καθάξη λα ζπκβεί απηφ πνπ είπαηε θ.Ιίηζα. Θα είλαη φ,ηη ην 

θαιχηεξν γηα φινπο καο.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, Ζιηάζθνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη ζπλάδειθνη λα κε ζθξαγίδνπλ θαιά ηνπο 

θαθέινπο, ψζηε λα θεξδίζνπκε θαη θάπνηνλ ρξνλν. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Φνξγηάξεο, Ξαπαγηάλλεο, Γηαλλάο, Καθξήο, ζηγά ζηγά, 

Θνληνγηάλλε, Ρζεθξεδήο, Γάβξεο, Ιεκπνχζεο, Ιεκπνχζεο, έξρεηαη, έξρεηαη, 

Ιέθθαο. Νρη, κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Κηζφ ιεπηφ, εκείο κείλακε ζηνλ θ.Ιέθθα. 

..: Νρη, ζηνλ Ιεκπνχζε κείλακε. Γελ έρεη ςεθίζεη ν Ιεκπνχζεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ιεκπνχζεο ινηπνλ, Ιεκπνχζεο. Ιεκπνχζεο, Ιέθθαο, Ξέππαο, 

Ληθνιάνπ, Αλπθαληήο, Βιάρνο, Γηακαξέινο, Βαζηιάθνο, Ξάληνο Δπάγγεινο, 

Κίρα, Ιάκπξνπ, Κπφξζεο, Πσηήξρνο, Ρζάδαξεο, Κπαηδάθαο .. 

......: Απψλ, απψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Απψλ. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο, ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Ιίηζαο, ν 

θ.Ονχζζεο, θ.Βειηαληψηεο, θ.Γέδεο, θ.Θαξαγηάλλεο, Θαξαγηάλλεο, Εαραξίαο, 

θ.Εαραξίαο, θ.Γηαζεκάθεο, θ.Αξκπξηψηεο, θ.Θαιχβαο, θ.Νηθνλφκνπ, Βαξλάβα, 
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κπνξείηε λα ην βάιεηε; Ρζάθσλαο, θ.Ρζάθσλαο, θ.Θηνχζεο, θα Καξγέηα, 

θ.Σαζηψηεο. Δληάμεη; Ζ θα Πηεξγίνπ. Δπραξηζηνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζεθε ε ςεθνθνξία.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νινθιεξψζεθε ε ςεθνθνξία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί νη ζπλάδειθνη λα θάλνπλ ην δηάιεηκκα .. 

 

 Γηάιεηκκα 

 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξαθαινχκε πεξάζηε κέζα γηα ηε δεχηεξε ςεθνθνξία.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξαθαιψ, επεηδή δελ έρεη επηηεπρζεί ε πιεηνςεθία πνπ 

ρξεηάδεηαη, ζα επαλαιεθζεί ε ςεθνθνξία. Ξαξαθαιψ πεξάζηε γηα λα 

ζπλερηζηεί.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ θαζίζηε λα αλαθνηλψζνπκε ην 

απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο, ψζηε λα αθνινπζήζεη ε επφκελε ςεθνθνξία, 

φπσο πξνβιέπεηαη. Τήθηζαλ 38 ζπλάδειθνη θαη έιαβαλ: ν θ.Βάξζνο Αζαλάζηνο 

10 ςήθνπο, ν θ.Θαξχδαο Πππξίδσλ 13, ν θ.Θφιηαο Γεκήηξηνο 1, ν θ.Κίηαο 

Πψδνο 4, ν θ.Ξαπαλδξέαδεο Αλδξέαο 0, ν θ.Ξνιπρξφλεο Κηράιεο 5, ε θα Ρδαλή 

Πππξηδνχια 2, ν θ.Ρζέιηνο Γεψξγηνο 1, έλα ςεθνδέιηην ήηαλ ιεπθφ θαη έλα 
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άθπξν. Ξαξαθαινχκε λα δνζνχλ ηα ςεθνδέιηηα. Δρνπλ δνζεί ηα ςεθνδέιηηα; 

Γελ απνρσξεί θαλείο. Κε ηνπο ίδηνπο ππνςεθίνπο δηεμάγεηαη θαη ε επφκελε 

ςεθνθνξία. Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δε ζέιεη λα κεηέρεη ζηελ 

ςεθνθνξία, κπνξεί λα ην δειψζεη. Ρν ςεθνδέιηην δε κεηαβάιιεηαη.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξαθαινχκε, ςεθνδέιηηα εδψ γηα ην Ξξνεδξείν πνηνο έρεη;  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία. Ξαξαθαινχληαη νη ζπλάδειθνη 

πνπ αθνχλ ηα νλφκαηα ηνπο, λα πξνζέξρνληαη ζηελ θάιπε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζιηάζθνο, ν θ.Ζιηάζθνο, θ.Φνξγηάξεο, θ.Ξαπαγηάλλεο, 

θ.Γηαλλάο, θ.Καθξήο, θα Θνληνγηάλλε, θ.Ρζεθξεδήο, θ.Γάβξεο, Ιεκπνχζεο, 

θ.Ιέθθαο, θ.Ξέππαο, πην αξγά, θ.Ξέππαο, θ.Ληθνιάνπ, θ.Αλπθαληήο, θ.Βιάρνο, 

θ.Γηακαξέινο, θ.Βαζηιάθνο, θ.Ξάληνο, θα Κίρα, θ.Ιάκπξνπ, θ.Κπφξζεο, 

θ.Κπφξζεο παξαθαιψ, θ.Πσηήξρνο, θ.Ρζάδαξεο, θ.Κπαηδάθαο, ζπγλψκε, ν 

θ.Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο, ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Ονχζζεο, θ.Βειηαληψηεο, 

θ.Γέδεο, θ.Θαξαγηάλλεο, θ.Εαραξίαο, θ.Γηαζεκάθεο, θ.Αξκπξηψηεο, θ.Θαιχβαο, 

θ.Νηθνλφκνπ, Βαξλάβα Διέλε, θ.Ρζάθσλαο, Θηνχζεο, θα Καξγέηα, θ.Σαζηψηεο, 

εληάμεη, θαη ε θα Πηεξγίνπ. Υξαία.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, ηειείσζε ε δεχηεξε ςεθνθνξία. Ξαξαθαιψ, 

παξαθαιψ ζηηο ζεζεηο ζαο, λα αλαθνηλψζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο 

ςεθνθνξίαο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηε δεχηεξε ςεθνθνξία ςήθηζαλ ζπλνιηθά 38 ζπλάδειθνη θαη 

έιαβαλ: ν θ.Βάξζνο Αζαλάζηνο 10, ν θ.Θαξχδαο Πππξίδσλ 17, ν θ.Θφιηαο 1, ν 

θ.Κίηαο 4, ν θ.Ξαπαλδξεάδεο 0, ν θ.Ξνιπρξφλεο 3, ν θα Ρδαλή 1, ν θ.Ρζέιηνο 0 

θαη ππήξμαλ 1 ιεπθφ θαη 1 άθπξν ςεθνδέιηην. Γπζηπρψο ν Γεκφηεο ζα κείλεη 

ρσξίο Ππκπαξαζηάηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 41 άλζξσπνη λα θαηεγνξνχληαη γηα ππνθξίζηα, κάιινλ είλαη 

ππνθξηηηθφ.  

......: Ρε Γεκνηηθή Αξρή θαηεγνξεί, φρη ηε κεηνςεθία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεκέλνπο δελ ηνπο πάκε ηνπο ππνςεθίνπο, νχηε ηνπο 

ςεθνθφξνπο θ.Γαβξηήι. Γελ ηνπο δέλνπκε λα ηνπο πάκε. Διεχζεξα ςεθίδεη ν 

θαζέλαο. Γεκνθξαηία έρνπκε, κπζηηθή είλαη ε ςήθνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνζέιζνπλ νη θχξηνη ζπλάδειθνη ζηηο ζέζεηο ηνπο. 

 

(αξ. απνθ. 25/2011) 
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ΘΔΚΑ 12ν 

 

Θαζνξηζκόο ακνηβήο ηνπ Γηθεγόξνπ πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηνλ Γήκν 

Υξσπνύ ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ γηα λα αληηθξνύζεη αηηήζεηο 

αθπξώζεσο θαη αηηήζεηο αλαζηνιήο εθηέιεζεο απνθάζεσλ πνπ έρεη 

θαηαζέζεη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "Λέα Νδόο Αλώλπκε Δηαηξεία 

Ξαξαρώξεζεο". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίδνπκε κε ην ππ' αξηζκ. 11 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπσο είπε ν Ξξφεδξνο ζα πξέπεη φρη κφλν λα νξίζνπκε 

δηθεγφξν, αιιά δε ζα ηα δηαβάζσ, πηζηεχσ φηη δε ζέιεηε λα δηαβάζσ φιε ηε 

δηθνγξαθία, ε Ξνιενδνκία, ε Ξνιενδνκία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο; Ξνηνο δίλεη ζπλέληεπμε; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Ιίηζα. Θαζίζηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεη ε Ξνιενδνκία επηβάιιεη πξφζηηκα ζηε Λέν Νδφ ηεο ηάμεσο, 

εδψ ηψξα, 10 εθαη., 11 εθαη. θαη θαινχκε λα βάινπκε έλαλ δηθεγφξν ν νπνίνο 

δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζε ηέηνην ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζέιεη ρεηξηζκφ 

ηδηαίηεξν ηεο ππφζεζεο, είλαη πνιχ κεγάινο ν ρεηξηζκφο θαη ηα ζέκαηα θαη 

δεηάεη λα πάξεη 1.000 δξρ., γη' απηφ ήξζε ην ζέκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 1.000 επξψ, αληί γηα ηα 300 πνπ είλαη θαλνληθά λα παίξλεη. Δίλαη 

ζην Δθεηείν, είλαη πην αθξηβέο νη ηηκέο θαη γηα λα αλεβάζνπκε πέξα απφ ην 

ηππηθφ ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ δψζνπκε θάπνηα ιεθηά παξαπάλσ. 

Αιιηψο, κε 300 επξψ, έλα ζνβαξφ δηθεγνξηθφ γξαθείν πνπ ζέιεη λα καο 

εθπξνζσπήζεη, δε γίλεηαη. Δίκαζηε επνκέλσο θαηά ηεο Λέαο Νδνχ, είκαζηε 

ππέξ λα ζπλερηζηεί ην πξφζηηκν θαη ε θαηεδάθηζε ησλ απζαηξέησλ ηνπ θαη 

ζέινπκε ην δηθεγφξν ηνλ θαιφ, απηφλ ηνλ νπνίν έρεη αζρνιεζεί κε ην ζέκα θαη 

είλαη δχζθνιν ην ζέκα θαη δελ κπνξνχκε λα παίδνπκε θαη ζέινπκε λα βάινπκε 

ηνλ ίδην δηθεγφξν πνπ καο είρε εθπξνζσπήζεη γηα ηα ζέκαηα απηά, λα ζπλερίζεη 

κε 1.000 επξψ ηελ θάζε πεξίπησζε. Θαξακέηνο ιέγεηαη. Ζηαλε ησλ .. Δίλαη 

δηθεγνξηθή εηαηξεία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κε δηαβάζσ φιε ηε δηθνγξαθία θαη θαζπζηεξνχκε, είλαη απηφ 

ην ζέκα πάλησο. Γηα αχμεζε ηεο ακνηβήο ηνπ δηθεγφξνπ είλαη ην ζέκα κφλν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κνπ επηηξέςεηε .. Θχξηε Ξξφεδξε, έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, βεβαίσο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κνπ επηηξέςεηε θ.Γήκαξρε, δελ είλαη αθξηβψο απηφ ην ζέκα. Ρν 

ζέκα έρεη σο εμήο, απηά ηα πξφζηηκα ε Ξνιενδνκία δελ πήγε έλα πξσί θαη ηα 

έβαιε έηζη ηπραία. Θάπνηνη άλζξσπνη θαηαγγείιακε θάπνηα πξάγκαηα γηαηί 

είρακε θάλεη έλα Ππληνληζηηθφ, είρακε πάξεη θάπνηεο απνθάζεηο θαη είρακε θαη 

θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλεξγαδφκαζηε θαη καο θαηεπζχλαλε γηα λα 

θάλνπκε απηέο ηηο ελέξγεηεο. Δγψ είκαη έλαο απ' απηνχο ηνπο κελπηέο θαη ε θα 

Πηεξγίνπ καδί, πνπ θαηαγγείιακε απηέο ηηο παξαβάζεηο ζηελ Ξνιενδνκία θαη ην 

απνηέιεζκα λα κπνπλ απηά ηα πξφζηηκα. Θαη απηά ηα πξφζηηκα ήηαλ ε πξψηε 

λίθε απέλαληη ζ' απηήλ ηελ εηαηξεία θαη ζ' απηήλ ηε ζχκβαζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. Γε ζα είρακε πεηχρεη θάηη .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ, ιίγν, λα νινθιεξψζσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, κε ζπγρσξείο δειαδή, ιεο ην ζέκα δελ είλαη έηζη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απαληήζεηε θ.Γήκαξρε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε πσο έρνπλ ηα πξάγκαηα. Δκείο εθεί ινηπφλ δελ πήγακε έηζη 

κφλνη καο θαη θάλακε κηα θαηαγγειία. Δίρακε έλαλ πνιχ θαιφ Ρερληθφ 

Πχκβνπιν θαη έλαλ δηθεγφξν απφ πίζσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ είπα γηα βφιηεο. Γελ είπα γηα βφιηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Γήκαξρε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ είπα φηη ην ζέκα είλαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ακνηβήο ηνπ 

δηθεγφξνπ, δελ είπα ηίπνηε άιιν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ν νξηζκφο δηθεγφξνπ θ.Γήκαξρε θαη ιέκε ην εμήο, απηά ηα 

πξφζηηκα έγηλαλ χζηεξα απφ θαηαγγειίεο δηθέο καο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

δηθεγφξν θαη έλαλ Ρερληθφ Πχκβνπιν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα ραξά, κηα ραξά, ζπγραξεηήξηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία; Ινηπφλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά ην ζέκα είλαη άιιν ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη γηα κέλα, είλαη γηα φιν ην θίλεκα. Ινηπφλ, απφ εθεί θαη πέξα 

φκσο, ελσ είραλε αίηεζε ζεξαπείαο θαη ε πεξεζία θαη ε εηζήγεζε απφ ην 

Λνκάξρε ήηαλε ζεηηθή πξνο ηελ εηαηξεία, κε ην δηθεγφξν ην ζπγθεθξηκέλν θαη 

ηνλ Ρερληθφ Πχκβνπιν, πεηχρακε ηφηε ηελ πξψηε λίθε ζην Ξνιενδνκηθφ 

Γξαθείν Θαπαλδξηηίνπ, λα αιιάμεη ε εηζήγεζε θαη λα πάξνπλ ηε δηθή καο 

Δπηηξνπή, ηνπ δηθνχ καο Ρερληθνχ Ππκβνχινπ, ηνπ δηθνχ ηνπ δηθεγφξνπ, γηαηί 
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ν Ρερληθφο καο Πχκβνπινο, απηφ ζηελ νπζία είλαη αιιά έρεη δηθφ ηνπ 

δηθεγνξηθφ team ην νπνίν αλέιαβε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνρψξεζε απηέο 

ηηο ελζηάζεηο, αιιάμακε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο θαη θεξδίζακε κηα θνβεξή λίθε 

απέλαληη ζηελ εηαηξεία. Ινηπφλ, ε πξφηαζε ε δηθή κνπ είλαη λα πάκε ζην 

ζπγθεξηκέλν Ρερληθφ Πχκβνπιν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν δηθεγφξν. Γελ είλαη 

δπλαηφλ λα έρεη θηάζεη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα κέρξη εθεί, λα έρεη γίλεη κηα 

πνιχ ζνβαξή δνπιεηά θαη λα αιιάδνπκε δηθεγφξν ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο. Αξα, 

ν ζθνπφο καο πνπ επηηεχρζεθε κέρξη ηφηε ήηαλε γηαηί είρακε κηα πνιχ θαιή 

λνκηθή ππνζηήξημε θαη έλαλ Ρερληθφ Πχκβνπιν πνπ έθαλε φιε ηε δνπιεηά θαη 

ζα παξαθαινχζα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα αλαζέζνπκε ζηνλ ίδην δηθεγφξν 

θαη ζηνλ ίδην Ρερληθφ Πχκβνπιν. Ινηπφλ, θαη εηδηθά γηα ην ζέκα ησλ δηνδίσλ ζα 

παξαθαιέζσ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ππάξρεη κηα Ππληνληζηηθε Δπηηξνπή, 

ππήξραλ θάπνηνη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη εδψ θαη 2 ρξφληα, πνιχ θαιά 

θάλεηε θαη ζαο ζπγραίξσ, έρεηε θαη αχξην κηα ζπλάληεζε κε κηα άιιε δηθεγφξν 

πνπ έρεη κηα άιιε εμεηδίθεπζε πνπ έρνπκε θάλεη ηελ πξνζθπγή ζην Ππκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο θαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεηε κηα ζπλάληεζε αχξην;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο. Ζ Θνηλφηεηα Καιαθάζαο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη κφλν, ν .. Ππλαηηεξηζκφο Απιψλα, φινη απηνί. Ινηπφλ, φια απηά 

μεθηλήζαλε απφ ην Ππληνληζηηθφ φκσο, μεθηλήζαλε απφ ην θίλεκα. Δκείο 

ήκαζηαλ νη εθθξαζηέο ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζαλ θπζηθά πξφζσπα 

θαπνηνη πνπ ππνγξάθακε θαη φινη απηνί είκαζηε θαη θαηεγνξνχκελνη βέβαηα 

απφ ηελ εηαηξεία, δελ είλαη ηπραίν. Ινηπφλ, ε απξηαλή ζαο ε ζπλάληεζε θαη 
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θαιά γίλεηαη κε ην ζπγθεθξηκελν δηθεγνξηθφ γξαθείν πνπ είλαη έλα δηαθνξεηηθφ 

δηθεγνξηθφ γξαθείν, πνπ έρεη κηα εμεηδίθεπζε θαη ζε επξσπατθά ζέκαηα, έρεη λα 

θαλεη θαη ζ' απηφ ην πξψην ζέκα πνπ δε κ' αθήζεηε λα κηιήζσ, ζηελ απφθαζε 

πνπ παίξλεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα εηζπξάμεη, γηα λα πξνπιεξψζεη ηέιε 

δηέιεπζεο. Ρν ζθεπηηθφ ηεο θηινζνθίαο είλαη, δεκνηηθφ φρεκα λα πεξάζεη ηα 

δηφδηα ρσξίο λα πιεξψζεη, λα επηδηψμνπκε λα ηνλ γξάςνπλ θαη εθεί πάλσ λα 

γίλεη πξνζθπγή γηα λα ξίμνπκε ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ην Λφκν. Απηφ 

είλαη ην ζθεπηηθφ. Γε κ' αθήζαηε πξηλ, πήξα ηψξα ηελ επθαηξία θαη κίιεζα γη' 

απην ην ζέκα. Πηελ νπζία ηψξα, έρεηε έλαλ δηθεγφξν, πνιχ θαιφ ζίγνπξα ζα 

είλαη ην δηθεγνξηθφ γξαθείν, αιιά ππαξρεη έλα γξαθείν πνπ κέρξη ηψξα 

αζρνιείηαη κ' απηήλ ηελ ππφζεζε. Θα ζαο παξαθαινχζα λα ην αλαζέζεηε εθεί. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ θ.Ιίηζα δε δηαθσλψ κε ηελ αγσλία ζαο θαη θαιά θάλεηε θαη 

ην ζέηεηε έηζη, φκσο δελ θάλακε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ εζαο. Δκάο καο 

θνηλνπνηεζήθαλε δηθαζηηθέο αλαζηνιέο ησλ απζαηξέησλ απφ ηελ εηαηξεία θαη 

κάιηζηα είρακε ρξνληθή πξνζεζκία ζηελ νπνία κεζνιάβεζε θαη έλα 

Ξαξαζθεπν-Παββαηνθχξηαθν. Κηιήζακε κε ηνλ ίδην ηνλ Ρερληθν Πχκβνπιν, ν 

ίδηνο Ρερληθφο Πχκβνπινο ζπλέηαμε ηα ππνκλήκαηα ηα νπνία ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπνλ, ν ίδηνο Ρερληθφο Πχκβνπινο ζπλέηαμε ηα ππνκλήκαηα ηα 

νπνία θαηαηεζήθαλε ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν θαη επεηδή απηφ είλαη έλα 

δηθαζηήξην ην νπνίν ζέιεη δηθεγφξν εμεηδηθεπκέλν ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, 

απιά εκείο εθείλε ηελ εκέξα είρακε ηνλ Θαξακέην ν νπνίνο είρε, ρεηξηδφηαλε 

θαη άιιεο ππνζέζεηο δηνηθεηηθέο. Ρελ νπζία φκσο ηεο ππφζεζεο ηε ζπλέηαμε ν 

ίδηνο Ρερληθφο Πχκβνπινο, πνπ φπσο μέξεηε είλαη ν θαιχηεξνο ζην είδνο ηνπ. 

Ρψξα, φζνλ αθνξά ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο, δε ζα ζηακαηήζνπκε ηε 
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ζπλεξγαζία κε ηελ θα Σαξνθφπνπ, κε ηελ νπνία ερνπκε αχξην, έρνπκε αχξην 

ζπλάληεζε γηα λα ζπδεηήζνπκε, έηζη; Γειαδή απηφ πνπ θάλακε, ήηαλε 

ηάρπζηα, κέζα ζε 6 κέξεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Λνκν, λα ζπληάμνπκε έλα 

ππφκλεκα θαη λα ην θαηαζέζνπκε ζαλ ιφγνπο απφ ηελ πιεπξά καο γηα ηελ 

αλαζηνιή απηή πνπ θαηέζεζε ε Λέα Νδφο. Γελ αιιάμακε θάηη, δελ έρνπκε 

αιιάμεη ηίπνηα. Ηζα ίζα πνπ ηε δηαδηθαζία ηελ αθνινπζνχκε θαη εγψ πξνζσπηθά 

ζαο ιέσ εηιηθξηλά, παληθνβιήζεθα ην 3ήκεξν απηφ γηαηί ήηαλε Ξαξαζθεπν-

Παββαηνθχξηαθν θαη πήγα ν ίδηνο ζηνλ θχξην απηφλ θαη θαζίζακε θάησ θαη πξνο 

ηηκήλ ηνπ ν άλζξσπνο θάζηζε κηα κέξα νιφθιεξε θαη ηα έθηηαμε θαη ήξζακε ζε 

.. κε ηελ Ξνιενδνκία γηαηί φπσο μέξεηε απηά θαηαηίζεληαη απφ ηελ 

Ξνιενδνκία. Γειαδή δελ έρνπκε αιιάμεη θάηη. Γελ αιιάδεη θάηη ζηε δηαδηθαζία, 

πνιχ πεξηζζφηεξν δε γηα έλα ζέκα πνπ καο αθνξά θαη ζαλ Γήκν. Ζ 

Ξνιενδνκία ε δηθηά καο θαη ηα πξφζηηκα ζα ηα θπλεγήζνπκε κέρξη λα 

ζθάζνπκε, λα ην πσ έηζη ιατθά. Θα ηα παξνπκε, αλ είλαη δπλαηφλ λα ηα 

πάξνπκε θαη ζα ηα δηεθδηθήζνπκε φζν κπνξνχκε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, δελ 

αιιάμακε θάηη. Απιφ είλαη ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ε θα Σαξνθφπνπ αχξην ζα ζπλερίζεη βέβαηα ζην Ππκβνχιην .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη ζα ζπλερίζεη θαη ε θα Σαξνθφπνπ. Γελ έγηλε θάηη δειαδή 

δηαθνξεηηθφ, ε νπζία δειαδή ηεο ππφζεζεο θπλεγεζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

αθξηβσο κε ηνλ ίδην ηξφπν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή θα Πηεξγίνπ δήηεζε ν θ.Ιίηζαο πξνεγνπκέλσο λα 

επαλαηνπνζεηεζεί, έρεηε ην ιφγν θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ ζέισ λα μεθαζαξίζσ θαη ζην Πψκα θαη φζνπο αθνχλ φηη ε 

δηθηά καο ε θηινζνθία δελ ήηαλ λα παξνπκε ηα πξφζηηκα, ε δηθηά καο ε 

θηινζνθία ήηαλε λα απνδείμνπκε κ' απηφλ ηνλ ηξνπν φηη ε ζχκβαζε πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ην Διιεληθφ δεκφζην κε ηνλ παξαρσξεζηνχρν, έρεη πξφβιεκα θαη 

φηη κπνξνχκε λα ηε ξίμνπκε. Ζηαλε ε πξψηε λίθε πνπ θάλακε ηφηε, γη' απηφ 
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ζπλερίζακε λα έρνπκε κηα δπλακηθή ζην θίλεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε. Απηφ πνπ 

ζεισ λα ζαο εμεγήζσ είλαη φηη ην ζθεπηηθφ καο δελ ήηαλε ην λα εηζπξάμεη ν 

Γήκνο ή ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ηα πξφζηηκα, φπσο επίζεο, ν θ.Γθηκήζεο έρεη 

ηνλ θ.Ξαπαγεσξγίνπ ζην γξαθείν ηνπ, πνπ ζπλέηαμε ηελ πξψηε πξνζθπγή 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλερίζεη ν ίδηνο. Αθφκα, αλ ζέιεηε, θαη εζηθά δελ είλαη 

θαθφ αο πνχκε λα δψζεη θάπνηα ρξήκαηα ζ' απηφλ πνπ ζηελ νπζία έθαλε φιε 

ηε δνπιεηά. Γηαηί φιε ηε δνπιεηά ηελ έρεη θάλεη ν Ρερληθφο Πχκβνπινο πνπ έρεη 

νλνκαηεπψλπκν, ηνλ έρνπκε επραξηζηήζεη θαη δεκφζηα ην θίλεκα θαη ιέγεηαη 

θ.Γθηκήζεο. Απηφ ήζεια λα ζαο πσ εγψ. Νηη εθφζνλ είρε αλαιάβεη ην γξαθείν 

ηνπ θαη απιψο ηελ ππνγξαθή  βάδεη κφλν ν δηθεγφξνο, ζα κπνξνχζε λα 

πιεξσζεί ν δηθεγφξνο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Εεηψ απφ ην Πψκα επεηδή ηξέρνπλε νη εκεξνκελίεο, λα 

ςεθίζνπκε απηφ ην ζέκα, γηαηί δελ πξνιαβαίλνπκε εκεξνκελίεο. Θα πξέπεη λα 

γίλεη αίηεζε εληφο ηεο εβδνκάδνο νπσζδήπνηε γηα ηελ αίηεζε πνπ έρνπλε 

θαλεη, αλαζηνιή ησλ πξνζηίκσλ θαη ηεο θαηεδάθηζεο, λα πξνιάβνπκε εκείο λα 

θάλνπκε ηε ζπδήηεζε απηή. Κηα απιή ζπδήηεζε είλαη ηψξα αιιά πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε απηήλ ηε βδνκάδα θαη ηα ζπδεηάκε φια, φ,ηη βξνχκε θαιχηεξν 

ζα ην θάλνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Μέξεηε πνην είλαη ην δήηεκα; Θαη θαιά ηα έβαιε ν θ.Ιίηζαο. Γελ 

είλαη ηα ρξήκαηα, φζν ε επηινγή ηνπ δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ θαη ησλ δηθεγφξσλ 

πνπ ζα καο εθπξνζσπήζνπλ. Απηήλ ηε ζχκβαζε ηελ έρνπκε μειψζεη γξακκή 

γξακκή γηα λα θηάζνπκε ζ' απηά ηα ζεκεία πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα θεξδίζεη, 

έηζη, ηηο απνθάζεηο. Ρν δήηεκα είλαη θαη εθηφο κηθξνθψλνπ .. 

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: .. Αζαλαζφπνπινπ πνπ είλαη δηθεγφξνο ηεο Νκνζπνλδίαο 

Ππιιφγσλ, πνπ κπνξεί θαη αθηινθεξδψο λα βνεζήζεη ζε φιε ηε δηαδηθαζία πνπ 

έρνπκε κπξνζηά καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε θ.Γηακαξέιν; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, ζα ήζεια λα ξσηήζσ, γηα λα ελεκεξσζνχκε θαιχηεξα, 

γηα πφζα ρξήκαηα κηιάκε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Παο παξαθαιψ, εδψ ν Γήκαξρνο έζεζε έλα ζέκα 1.000 επξψ 

αο πνχκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ.  Ξεξίπνπ έλα λνχκεξν, 

πφζα ζα πξέπεη λα δψζνπκε ζην άιιν γξαθείν.  

(νκηιηεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθξηβψο ηα ίδηα ρξήκαηα, δε κηιάκε γηα θάηη δηαθνξεηηθφ. Αθξηβψο - 

απιψο ππάξρεη εκπηζηνζχλε γηα ηελ ηθαλφηεηα θαη νχησο ή άιισο, είπε ν 

θ.Αληηδήκαξρνο, ν θ.Ζιηάζθνο, φηη ηελ νπζία ηελ έθαλε πάιη ν θ.Γθηκήζεο 

ρσξίο λα ηνλ πιεξψζεη θαλέλαο. Αξα, απηφο εδψ ν "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο ν 

κεγάινο, κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί φπσο πξέπεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Δρεη δηθεγφξν ηνλ θ.Ξαπαγεσξγίνπ, κπνξεί λα ην αλαζέζεη. Γελ είλαη ηίπνηα. 

Γειαδή ζηελ νπζία, ζηελ εηζήγεζε ηνπ θ.Γθηκίζε ζα βάιεη ηελ ππνγξαθή θαη 

ηε ζθξαγίδα ..  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, ε θα Σαξνθφπνπ είλαη έλα άιιν ηειείσο δηαθνξεηηθφ 

δήηεκα. Γελ έρεη θακία ζρέζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο εμεγψ .. Λαη αιιά εδψ αλαθέξζεθε ν θ.Γήκαξρνο .. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

162 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, ηφηε εξρφκαζηε εδψ, ηφηε εξρφκαζηε εδψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ζιηάζθν ζπγλψκε, αιιά εγψ λφκηδα φηη κπνξνχζακε λα 

απνθαζίζνπκε ζήκεξα κε πνηνλ δηθεγφξν ζα πάκε. Δληάμεη, μεθάζαξα, ν 

Γήκαξρνο εθπξνζσπεί ην Γήκν, κπνξεί λα πάξεη θαη ηελ απφθαζε απηή κφλνο 

ηνπ. Αιιά ζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη μεθάζαξν. Γηα ηέηνηα ζέκαηα εθπξνζσπεί κφλνο ηνπ ην Γήκν. 

Απιψο ζέισ λα ζαο πσ θάηη, είλαη δηαθνξεηηθφ φ,ηη ζπκβαίλεη κε ηελ θα 

Σαξνθφπνπ, δελ έρεη θακία ζρέζε ζαλ αληηθείκελν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Ν θ.Γθηκήζεο φκσο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη φκσο, δελ μέξσ γηαηί, εθφζνλ ν θ.Γθηκήζεο έθαλε ηηο πξνηάζεηο, 

ζα κπνξνχζαηε λα ηνπ πξνηείλεηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε θ.Βειηαληψηε; Νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, γηα λα κε θηάλνπκε πάληα ζην θαη 

πέληε γηα λα παίξλνπκε απνθάζεηο, επαλέξρνκαη ζηελ πξφηαζε πνπ έρσ θάλεη 

απφ ηελ αξρή, ζα πξέπεη λα κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα 

νξηζηνχλε νη δηθεγφξνη πνπ έρεη ε Ππληνληζηηθή ηνπ Αγψλα γηα ηα Γηφδηα θαη κε 

ην ηίκεκα ηνπ παξαβφινπ ν θαζέλαο λα εθπξνζσπεί ην Γήκν ή ηε 

Ππληνληζηηθή ή ηνπο θαηνίθνπο αλά πάζα ζηηγκή, γηαηί πξνζθξνχνπκε θαη ζε 

ηππηθνχο ιφγνπο. Γελ πξνιαβαίλεηο ηηο πξνζεζκίεο, δελ πξνιαβαίλεηε γηα 
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Ππκβνχιην, δελ πξνιαβαίλεη λα νξηζηεί. Γηα λα κε θηάζνπκε ζ' απηφ ην 

αδηέμνδν πάιη θ.Γήκαξρε, παξαθαιψ πνιχ λα πάξνπκε κηα απφθαζε πνπ λα 

εθπξνζσπνχλ ην Γήκν, ηε Ππληνληζηηθή, ηνπο δεκφηεο, νη δηθεγφξνη πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηίκεκα ηνπ παξαβφινπ, απηφ πνπ ιέεη ν Λφκνο θαη ηελ ειάρηζηε 

ακνηβή.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη θάπνηα αληίξξεζε επί ηνπ ζέκαηνο; Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα. Νκφθσλα, νκφθσλα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ. Θχξηε Ξξφεδξε, παξψλ εγψ θαη ιππάκαη θηφιαο γηα έλα ηέηνην 

ζέκα. Ξαξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα θαηά πιεηνςεθία. Θαηά πιεηνςεθία κε παξψλ ηνπ θ.Ιίηζα. 

(αξ. απνθ. 26/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 13ν 

 

Ππδήηεζε επί ηεο πξόηαζεο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλελώζεηο ζρνιείσλ θαη ρσξνηαμηθή θαηαλνκή καζεηηθνύ δπλακηθνύ 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 12ν ζέκα. Βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ν θ.Ρζηξηγψηεο; Ν 

θ.Ρζηξηγψηεο ήηαλ Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έθαλε ηελ εηζήγεζε. 

Ξαξαθαινχκε θ.Ρζηξηγψηε λα ελεκεξψζεηε ην Πψκα. Δρεηε ην ιφγν 

θ.Ρζηξηγψηε. 
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ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Ξξέπεη λα απεπζχλνκαη ζε ζέλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, εγψ ζαο θάιεζα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Νρη, γξήγνξα. Ξξψηνλ, δχν ιφγηα γηα ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή πνπ 

άθνπζα πξσηχηεξα. Νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο, κηιάσ πάληα βέβαηα γηα ην Γήκν 

Υξσπίσλ, έηζη; φρη ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν, ην Γήκν Υξσπίσλ, εκείο εδψ 

θ.Πχκβνπινη, θ.Ξξφεδξε, είρακε 8 Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Δπεηδή θακία θνξά ε 

παξαπιεξνθφξεζε, ε παξαπιεξνθφξεζε πάληα θάλεη θαθφ θαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα απνθαζίζηαηαη κφλν κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Δλ ηάρεη, εδψ 

είλαη νη θεηηλνί απνινγηζκνί, νη θεηηλνί απνινγηζκνί, δειαδή έηνο 2010, 31 

Γεθεκβξίνπ. Θα ππνινγίδεηε, αλ πάηε πξνο ηα πίζσ, ζα πξνζζέηεηε θάηη 

παξαπάλσ, έζησ θαη 1 επξψ. Δλ ηάρεη ινηπφλ ζαο ιέσ, επεηδή δε κ' αξέζνπλε 

νη εληππψζεηο, αιιά πξέπεη είπακε λα κηιάκε ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ ζηείιεη ηνπο 

απνινγηζκνχο απ' φηη κνπ έδσζε ε θα Καλαβέιε, πνπ ηελ έρνπκε Γξακκαηέα 

ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, 8 απνινγηζκνί. 1ν, 2ν Λεπηαγσγείν Λέσλ 

Ξαιαηίσλ, 31.12.2010, 3.766 επξψ. 05 δελ ην ιέσ, έηζη; 1ν Γεκνηηθφ Λέσλ 

Ξαιαηίσλ θαη Πθάιαο Υξσπνχ, ππφινηπν, ππφινηπν 4.305. Ρα ζεκεηψλεηε, 

έηζη; 2ν Γεκνηηθφ Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη Πθάιαο Υξσπνχ 4.156. Γεκνηηθφ 

Πρνιείν Υξσπνχ, ην ρσξηφ Υξσπφο, 5.279. 2ν Γπκλάζην Πθάιαο Υξσπνπ, ζην 

Σαιθνχηζη, 10.837. Ρν ΓΔΙ, ην Γεληθφ Ιχθεην Πθάιαο Υξσπνχ, 8.161,79 επξψ. 

Γηαηί ζαο ηα είπα ηψξα απηά; Γηαηί είκαη ιίγν πνιηηηθφο θαη εγψ ηψξα πηα, έ; 

Δθαλα δειαδή ηψξα ιίγν κηα απάληεζε αο πνχκε ζηελ θα ζπλάδειθν ε νπνία 

ηέινο παλησλ γηα ηνπο δηθνχο ηεο ιφγνπο έηπρε λα θχγεη. Λαη, ηψξα. Ρέινο 

πάλησλ, ηα είδαηε απηά. Παο είπα, αλ αλαηξέμεηε ζην πεξζηλφ ή πξνπέξζηλν 

έηνο, εζείο ζα πείηε θάηη πεξηζζφηεξν.  

 Βέβαηα, λα μέξεηε, ην μέξεηε, φηη γηα ηα ζρνιεία θαη γηα ηα έζνδα ησλ 

Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, ηψξα πνπ έξρνληαη, ήξζαλ ρξφλνη δίζεθηνη θαη κήλεο 
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νξγηζκέλνη. Δάλ Γήκαξρε ν Γήκνο δε βνεζήζεη νηθνλνκηθά ηα ζρνιεία, 

πξάγκαηη ζα έρνπλ πξφβιεκα. Δπεηδή βέβαηα απηήλ ηε ζηηγκή .. ιίγν ην ρξφλν 

ζαο, είλαη θαη Πχκβνπινη απφ ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" βέβαηα Γήκν, εδψ ζην Γήκν 

Υξσπνχ ηα ζρνιεία έρνπλ έλα πιενλέθηεκα. Ξνην είλαη απηφ ην πιενλέθηεκα; 

Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλ ζηνπο άιινπο Γήκνπο. Γη' απηφ ιέσ πιενλέθηεκα εδψ. 

Ν Γήκνο Υξσπνχ ηα ζρνιεία ηνπ δελ πιεξψλνπλ νχηε ξεχκα, νχηε λεξφ, γηαηί 

ην κελ ξεχκα ησλ ζρνιείσλ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ δεκνηηθφ θσηηζκφ θαη 

λεξφ δελ πιεξψλνπλ γηαηί ν Γήκνο, εκείο δελ είκαζηε ΔΓΑΞ, έηζη; Νπφηε δελ 

πιεξψλνπλ. Δπηηξέςηε κνπ, επεηδή μέξεηε βέβαηα θαη ηελ ηδηφηεηα κνπ, ζαο 

κεηαθέξσ δειαδή θαη εκπεηξία απφ άιινπο Γήκνπο, απηφ δε ζπκβαίλεη, εάλ 

δειαδή, αλ δειαδή θάπνηνο απφ ζαο έζησ απφ πεξηέξγεηα θαη ζέισληαο λα 

δηεξεπλήζεη ηελ αιήζεηα ησλ ιεγνκέλσλ κνπ, ζα πήγαηλε ζην Κελίδη θαη ζα 

έβιεπε, Αραξλέο, έηζη; φηη έλα κεγάιν πξφβιεκα ησλ ζρνιείσλ είλαη ην ξεχκα 

θαη ην λεξφ. Θα αθνχζεηε 5.000, 8.000. Δδψ πέξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Δλα ιεπηφ. Δίλαη πξνο φθεινο ησλ ζρνιείσλ ιέσ, είλαη πξνο 

φθεινο ησλ ζρνιείσλ. Κε δηαθφπηεηε φκσο έλα ιεπηάθη. Αλ ζέιεηε λα 

ξσηήζεηε θάηη, επραξίζησο. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ινηπφλ ηα ζρνιεία ηνπ 

Γήκνπ, ηνπ ηέσο Γήκνπ Υξσπίσλ, έηζη; έρνπλ έλα πιενλέθηεκα, έρνπλ κηα 

βνήζεηα δηφηη είπακε απφ ην Γήκν πιεξψλνληαη θαηεπζείαλ ην ξεχκα θιπ. Απηά 

πνπ ζαο έιεγα πξνεγνπκέλσο, είλαη εδψ, λα κελ ηα πάξσ θαη ζην ζπίηη κνπ. 

Νηθνλνκηθνί απνινγηζκνί πνπ κνπ έδσζε ε θα Καλαβέιε, εδψ Καίξε, κελ ηνπο 

μεράζσ, λα ηνπο πάξεηο κεηά. Ρσξα, φζνλ αθνξά ην ζέκα. Ρν ζέκα ην 

ζεκεξηλφ πνπ κε παξαθάιεζε θαη ν Ξξφεδξνο λα έξζσ, κηιάεη γηα ηηο 

ζπγρσλεχζεηο, ηδξχζεηο, θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Θνηηάρηε λα δείηε, λα 

ηα ιέκε ηα πξάγκαηα φπσο είλαη, θάζε ρξφλν, φρη θέηνο, θάζε ρξφλν, ηελ 

πεξίνδν απηή, Ηαλνπαξίνπ, απφ ηνλ Λνέκβξην μεθηλάκε, ηέινο πάλησλ, έηζη; 
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ηέινο πάλησλ ηνλ Γελάξε πεξίπνπ, κηιάκε γηα ηδξχζεηο, θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απηφ δειαδή, απηή ε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη 

θέηνο, έγηλε θαη πέξζη θαη γηα λα ην θαηαιάβεηε θαιχηεξα, θαη ην 2000 θαη ην 

1999 θαη ην 2002, αιιά ηφηε δελ κηινχζακε γηα ζπγρσλεχζεηο, ε; Κάιηζηα 

είραλε θηάζεη ζηελ ππεξβνιή, εθεί πνπ είρακε ιίγνπο καζεηέο λα θάλνπκε έλα 

άιιν ζρνιείν, λα έρνπκε αθφκε ιηγφηεξνπο. Ρψξα βέβαηα πνπ ηα πξάγκαηα 

πξάγκαηη έρνπλ ζθίμεη ιηγάθη, κηιάκε θαη γηα ζπγρσλεχζεηο. Αλ ξσηνχζαηε ηελ 

πξνζσπηθή κνπ άπνςε, ζα ζαο έιεγα φηη ην κηθξφ ζρνιείν δε ζεκαίλεη φηη είλαη 

θαη ην θαιφ ζρνιείν. Γηαηί έλα κηθξφ ζρνιείν κε ιίγνπο καζεηέο, ζεκαίλεη φηη 

δελ κπνξεί λα έρεη φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ή ζε έλα Γπκλάζην, Ιχθεην ηέινο 

πάλησλ, λα θαλεη ηηο θαηεπζχλζεηο, λα θάλεη ηηο δεχηεξεο, ηξίηεο, ηέηαξηεο 

ηέινο πάλησλ μέλεο γιψζζεο, έηζη; γηαηί αλ είλαη ην ζρνιείν κε 20 παηδηά μέξσ 

εγψ ζε θάζε ηάμε θαη πάιη ηα 10 γαιιηθά, ηα 10 γεξκαληθά, θαη λα αο πνχκε θαη 

ηα 8 γεξκαληθά, ηα 8 γαιιηθά, .. 4. Ξνηνο ζα θάλεη ηηαιηθά άκα ζειεη ή ηζπαληθά; 

Αλ είρακε έλα ζρνιείν παξάδεηγκα 300 παηδηψλ, ζα ήηαλ θάπνηνη πνπ ζα 

δεηνχζαλ 10, 12 παηδηά ζαο ιέσ εγψ, ηέινο παλησλ, είλαη ην κηθξφηεξν φξην, 

ζε πεξηθεξεηαθέο ή απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, κπνξεί θαη κε 8 παηδηά, ζα 

κπνξνχζακε λα θάλνπκε θαη έλα ηκήκα ηηαιηθψλ.  

 Αξα, μέξεηε, γηα λα μεθχγνπκε ιίγν απφ ηηο αγθπιψζεηο, δε ζεκαίλεη 

δειαδή κηθξφ ζρνιείν, άιιν κηθξφ ηκήκα, άιιν κηθξφ ζρνιείν, ην ηνλίδσ απηφ, 

άιιν κηθξφ ηκήκα, άιιν κηθξφ ζρνιείν, ην κηθξφ ηκήκα έρεη ηελ ακεζφηεηα 

ηνπ θαζεγεηή κε ην καζεηή, ζπκθσλψ, αιιά ην κηθξφ ζρνιείν γηαηί λα είλαη 

ηφζν θαιφ, αθνπ ζα έρεη ιίγεο εηδηθφηεηεο θαη θαληαζηείηε ζε έλα κηθξφ 

ζρνιείν .. Λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν; Παο ην ιέσ αλ ζέιεηε θαη επεηδή είλαη θαη ε 

δνπιεηά κνπ απηή, δελ είκαη Ξξφεδξνο Γεκνηηθήο Ξαηδείαο, ηέινο πάλησλ, είκαη 

θαη εθπαηδεπηηθφο. Ινηπφλ, ηη ήζεια λα ζαο πσ ηψξα γηα ην κηθξφ ζρνιείν, κνπ 

δηέθπγε παηδηά, ζα ζαο πσ ζηελ πνξεία ηέινο πάλησλ, λαη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζηξηγψηε, αο έξζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Γελ πεηξάδεη. Δρεηε ηελ ππνρξέσζε λα κ' αθνχζεηε ηψξα.  

(γέιην) 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Λαη. Διεγα ινηπφλ, έιεγα ινηπφλ φηη γηα ηηο ζπλελψζεηο ινηπφλ, 

έηζη πξνέθπςε ην ζέκα ησλ ζπλελψζεσλ, γη' απηφ ην ζπδεηήζακε ηψξα. 

Ξξνρσξψ ηψξα ελ ηάρεη πξάγκαηη. Γηα ην Γήκν, "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν Υξσπνχ, 

εκείο πήξακε κηα απφθαζε, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, λα κελ πξνηείλεη 

θακία ζπγρψλεπζε φζνλ αθνξά ηε Β' βάζκηα εθπαηδεπζε. Ρν κηθξφηεξν 

ζρνιείν πνπ έρνπκε ζην Γήκν, ζην Γήκν Υξσπνχ, έηζη; ελλνψ ηνλ 

"Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν φηαλ ιέσ Γήκν Υξσπνχ, ήηαλ ην Γπκλάζην Θαιάκνπ θαη 

ην Ιχθεην Θαιάκνπ. Δηζη ινηπνλ γηα λα εληζρχζνπκε ην ζρνιείν ηνπ Θαιάκνπ, 

ην Γπκλάζην αιιά θαη γηα λα κεηψζνπκε ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ 1νπ 

Γπκλαζίνπ Πθάιαο Υξσπνχ, ην νπνίν έρεη ιίγεο αίζνπζεο, δελ έρεη .. Μέξεηε έλα 

ηκήκα ηνπ δελ έρεη γίλεη, έρεη ιίγεο αίζνπζεο, έηζη; Δρνπλ κπεη θάπνηα πξνθάη, 

θάπνηεο αίζνπζεο ειαθξνχ ηχπνπ νη νπνίεο ηέινο πάλησλ δελ είλαη θαζφινπ 

θαηάιιειεο γηα δηδαζθαιία, είπακε ινηπνλ, ηα παηδηά ηεο 6εο Γεκνηηθνχ 

Καξθνπνχινπ λα πεγαίλνπλ ζηνλ Θάιακν. Βέβαηα απηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην Γπκλάζην, ζηελ 1ε Γπκλαζίνπ. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Πην Γπκλάζην, 1ε Γπκλαζίνπ, λα εγγξάθνληαη εθεί. Κάιηζηα 

ζηελ απφθαζε καο γξάθνπκε φηη είλαη δπλαηφλ, είλαη δπλαηφλ, φρη 

ππνρξεσηηθφ, λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Γπκλάζην Θαιάκνπ ηα 

παηδάθηα πνπ λαη κελ θνηηνχλ ζην Γεκνηηθφ Καξθνπνχινπ αιιά κέλνπλ ζηελ 

παξαιία Καξθνπνχινπ. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ, είλαη δπλαηφλ φκσο λα ηα 

εμαηξέζνπκε. Βέβαηα ν Λφκνο, ζαο ιέσ, πξνβιέπεη θαη ηελ εμαίξεζε θαη ηελ 

θνίηεζε καζεηή ζην ζρνιείν πνπ θπηά ν αδειθφο ηνπ. Δηζη; Βέβαηα δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ αλ ζέιεη ην παηδάθη πνπ έρεη αδειθφ ζηνλ Υξσπφ λα έξζεη θαη 
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απηφ ζηνλ Υξσπφ. Θα κπνξνχζε θαη ην αληίζηξνθν λα γίλεη. Γειαδή λα πάεη 

απηφ ζηνλ Θάιακν θαη απηφ πνπ είλαη ζηνλ Υξσπφ λα πάεη θαη απηφ ζηνλ 

Θάιακν, έηζη; Ξάληα ε ζρέζε απηή είλαη ακθίδξνκε. Ραπηφρξνλα απηήλ ηελ .. 

παηδεία θχξηνη Πχκβνπινη ζα κεγάισλε, ζα εληζρπφηαλ, έηζη; ζηαδηαθά θαη ην 

Ιχθεην Θαιάκνπ. Δηζη; ην νπνίν ερεη πνιχ ιίγα παηδηά. Λα ηα ιέκε ηα πξάγκαηα 

φπσο είλαη, 60 παηδάθηα. Δηζη; 60 παηδηά. Αξα - θαη ίζσο λα είλαη θαη ιηγφηεξα. 

Δίλαη έλα πξνβιεκαηάθη. Ινηπφλ, ηψξα, κηα άιιε απφθαζε πνπ πήξακε ζηελ 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο είλαη ε ζπγρψλεπζε, ε ζπλέλσζε αλ ζέιεηε 

θαιχηεξα, ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Κειεζίνπ κε ηε Καιαθάζα. Γεκνηηθφ 

ινηπφλ Πρνιείν Κειεζίνπ λα πάεη ζηε Καιαθάζα. Δγψ πήξα θάπνηα ζηνηρεία γηα 

ην Κήιεζη. Απηφ ην Πρνιείν ηνπ Κειεζίνπ είλαη κνλνζέζην, κνλνζέζην. 

Γειαδή, έρεη μέξσ εγψ 6 ηάμεηο. Αληηιακβάλεζηε ηη θάλεη έλαο δάζθαινο κε ηα 

παηδάθηα θαη πέξα απ' απηφ, εθφζνλ είλαη κνλνζέζην, δελ κπνξεί, έρεη ιίγα 

παηδηά θαη δελ κπνξεί λα έρεη θαη εηδηθφηεηεο. Γειαδή λα θάλεη αγγιηθά, λα 

θάλεη γαιιηθά, λα θάλεη γπκλαζηηθή, λα θάλεη πιεξνθνξηθή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 16. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Δρεη 16 παηδάθηα. Γη' απηφλ ην ιφγν εκείο πξνηείλακε θαη ην 

ζεσξνπκε, πξνζσπηθά ην ζεσξψ θαη ζσζηφ, λα πάλε ηα παηδηά απηά ζηε 

Καιαθάζα, ε νπνία έρεη ηξηζέζην ζρνιείν θαη αλ πάλε απηά εθεί, ζα γίλεη 

ηεηξαζέζην. Θαη ηη ζεκαίλεη απηφ; Πεκαίλεη ινηπφλ απηφκαηα φηη ζα κπνξνχλ λα 

θάλνπλ πιεξνθνξηθή, φηη ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ φρη κφλν κηα μέλε γιψζζα, ζα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη δεχηεξε μέλε γιψζζα, ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ζεαηξηθή αγσγή, ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ αηζζεηηθή αγσγή θαη κάιηζηα ε κηα 

απφ ηηο μέλεο γιψζζεο πνπ ζαο είπα κπνξεί λα μεθηλάεη απφ ηελ 1ε Γεκνηηθνχ 

ζε παηγληψδε βέβαηα κνξθή. Θα πξέπεη εδψ επηπξνζζέησο λα ζαο πσ φηη ζα 

κπνξνχζε ην ζρνιείν ηεο Καιαθάζαο λα κπεη θαη ζην Δληαίν Αλακνξθσκέλν 

Ξξφγξακκα, ην νπνίν ηζρχεη απφ θέηνο θαη ην νπνίν ζα έρεη έλα πιενλέθηεκα 
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πνπ θαη' εκέ είλαη ζεκαληηθφ. Ξνην είλαη απηφ; Θα είρε θαη νινήκεξν ζρνιείν. 

Πήκεξα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πεξλάκε φινη, φινη πξνζπαζνπκε λα δνπιέςνπκε 

θάπνπ θιπ. θιπ., αληηιακβάλεζηε φηη ην νινήκεξν ζρνιείν είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαη γηα κέλα απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ επηρείξεκα θαη βάξπλε πάξα 

πνιχ ζηελ απφθαζε κνπ λα πσ, λαη, ηα παηδάθηα ηνπ Κειεζίνπ λα πάλε ζηε 

Καιαθάζα. Νια απηά ζαο ηα είπα γηαηί θαηά βάζε ε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή, λα 

μέξεηε φηη είλαη ππφζεζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ. Νκσο ην λα πεη 

έλαο πξντζηάκελνο γξαθείνπ, λαη, εγψ απνθάζηζα ηα παηδηά απηά λα πάλε εθεί, 

δελ έρεη θαλέλα λφεκα φηαλ απαηηείηαη κεηαθίλεζε, γηαηί ν πξντζηάκελνο ηνπ 

γξαθείνπ ζα ην πεη ζηα ραξηηά, αιιά αλ ν Γήκνο δελ αλαιάβεη λα κεηαθέξεη ηα 

παηδηά, ηφηε απηφ ην νπνίν είπε είλαη έλα θελφ γξάκκα.  

 Πηα αζηηθά θέληξα φπνπ ηα ζρνιεία είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, εθεί 

θάζε ρξφλν αλαδηακνξθψλνπκε θαη αλακνξθψλνπκε θαη αλαζεσξνχκε ηηο 

ρσξνηαμίεο, ηηο θαηαλνκέο, ψζηε λα ππάξρεη κηα ηζνθαηαλνκή ηνπ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ. Νζνλ αθνξά ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζηξηγψηε, αλ επηηξέπεηε κηα δηαθνπή, έλα εξψηεκα ζέισ 

λα ζαο ζέζσ;  

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Ρα εξσηήκαηα κφιηο ηειεηψζσ, ακέζσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Δπεηδή πξνεγνπκέλσο κηινχζαηε θαη γηα ηηο Γεκνηηθέο 

Δπηηξνπέο θαη ηηο Θνηλνηηθέο Δπηηξνπέο, ζα ζαο δψζσ θ.Ξξφεδξε, είλαη ε 

πξφηαζε, είλαη εδψ πέξα ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, ζα  είλαη ν 

θ.Γατηάλεο, είλαη Γ/ληεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: .. ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ζην Γεληθφ Ιχθεην θαη ν θ.Βαζάθνο, 

αλαπιεξσηήο ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 
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ζπλδηθαιηζηψλ ζα είλαη ν θ.Αξγχξεο Βάτνο, ζα κνπ ην ζηείινπλ ην ραξηί αχξην 

θαη ζα ζην δψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνο ην παξφλ έρνπκε ηνλ θ.Γατηάλε θαη ηνλ θ.Βαζάθν σο 

αλαπιεξσκαηηθφ.  

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Λαη. Υξαία. Θάηη πεξηζζφηεξν έηζη δελ έρσ λα ζαο πσ. Βέβαηα 

πηζηεχσ φηη θαη εζείο εδσ πέξα πνπ είζαζηε σο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, επεηδή 

κηιάκε γηα ηελ απφθαζε πνπ πήξε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, λα ηα ιέκε 

ηα πξάγκαηα φπσο είλαη, έηζη; γηα λα κελ παξαζχξεηαη θαλείο. Δκείο, ε 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, έθαλε εηζήγεζε. Δζείο εδψ πέξα ζπδεηάηε ηελ 

εηζήγεζε ηε δηθή καο. Ρη θάλεηε; Ππδεηάηε. Απνθαζίδεηε; Θαθά ηα ςέκαηα, φρη. 

Ξνηνο ζα απνθαζίζεη; Ζ πνπξγφο Ξαηδείαο. Κάιηζηα ζήκεξα Γήκαξρε ζαο 

είραλε θαιέζεη θαη ζαο είπε φ,ηη ζαο είπε. Λα μέξεηε βέβαηα φηη απφ ηελ πιεπξά 

ηεο Γηνίθεζεο, δειαδή ζε φηη κε αθνξά εκέλα σο πξντζηάκελνο γξαθείνπ θαη 

απν ηελ πιεπξά ηεο Γ/λζεο πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα ε νπνία Ξεξηθέξεηα, 

Ξεξηθέξεηα Α' βάζκηαο θαη Β' βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, έηζη ιέγεηαη, εθαλε 

ηελ πξφηαζε πξνο ην πνπξγείν, απηνί ηελ μέξνπλ απηή. Ζ δηθή καο ε 

πξφηαζε ήηαλ ε εμήο, απφ ην Γεκνηηθφ Καξθνπνχινπ λα εγγξάθνληαη είπακε 

ζηελ Α' ηάμε ζην Γπκλάζην Θαιάκνπ αληί ζηνλ Υξσπφ θιπ. θιπ., λαη, θαη 

κηιάκε ηέινο πάλησλ εδψ πέξα, ζαο ιέσ φηη ν Γήκνο Υξσπνχ εκθαλίδεη 

ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη κεηνίθεζεο πιεζπζκνχ. Παο 

είπα απηήλ ηε θξάζε απ' φια εδσ πέξα γηα λα ζαο δείμσ φηη ε πξφηαζε ε δηθή 

καο ήηαλ φηη, μέξεηε ηα ζρνιεία πνπ θέηνο έρνπλ 100 παηδηά, ηνπ ρξφλνπ 

πξνβιέπεηαη λα έρνπλ 110, κεηά ζα πάλε 120, ζπλερψο δειαδή ζα είλαη 

απμεηηθή ε ηάζε, ψζηε - πξφηαζε θάλακε, έηζη;  πξνηείλνπκε λα κε 

ζπλελσζεί, λα κε ζπγρσλεπηεί θαλέλα. Δληάμεη, ηηπνηα άιιν δελ έρσ λα ζαο 

πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απιά έλα εξψηεκα θ.Ρζηξηγψηε. 
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ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Λαη, λαη, βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ ηζρχεη απηφ πνπ αθνχζηεθε, φηη ην Γεκνηηθφ Καιαθάζαο, 

είλαη 6ζέζην ην ζρνιείν ελ δπλάκεη, απιά απηήλ ηε ζηηγκή ειιείςεη καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, άιιν. Αθνχζηεθε φηη ην ζρνιείν ηεο Καιαθάζαο εηλαη ελ 

δπλάκεη 6ζέζην, δειαδή έρεη νξγαληθά 6ζέζην. Γειαδή κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ 

6 δάζθαινη, απιά απηήλ ηε ζηηγκή ειιείςεη καζεηψλ είλαη 3ζέζην, θπζηθά αλ 

απνθαζίζνπκε, φρη εκείο, ε πνπξγφο, ηε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ ηνπ 

Κειεζίνπ απηφκαηα αλαβαζκίδεηαη ζε 4ζέζην.  

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Γελ έρνπκε εδψ πέξα απ' φηη βιεπσ θάπνηνλ ζπλάδειθν ηεο Α' 

βάζκηαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, αθξηβψο. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Δθείλν ην νπνίν μέξσ εγψ είλαη φηη ην είδα ιίγν ην ζέκα 

πεξηζζφηεξν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη αλ κνπ επηηξέπεηε, εηδηθά γηα ηελ αγσλία πνπ έρνπκε φινη γηα 

ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη αλαθέξνκαη θπξίσο ζηνλ θ.Νηθνλφκνπ, ην βαζηθφ 

πξφβιεκα πνπ, έηζη, ζέισ λα ηνλίζσ, είλαη ην πξφβιεκα ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ 

έρεη ην Γπκλάζην ηνπ Υξσπνχ, ην νπνίν αζθπθηπά απφ καζεηέο ζε 

αθαηάιιειεο αίζνπζεο θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. πνθέξνπλ θαη νη 

καζεηέο θαη νη ζπλάδειθνη νη εθπαηδεπηηθνί. Αληηζέησο, κε ηε κεηαθνξά ησλ 

παηδηψλ απηψλ πξνο ηνλ Θάιακν, ζπγλψκε, ησλ παηδηψλ ηνπ Καξθνπνχινπ 

πξνο ηνλ Θάιακν, απειεπζεξψλεηαη ην Γπκλάζην ηνπ Υξσπνχ απφ καζεηηθφ 

δπλακηθφ, απνκαθξχλνληαη απηέο νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο θαη άζιηεο, αλ κνπ 

επηηξέπεηε ηελ έθθξαζε, αίζνπζεο θαη ηαπηφρξνλα απνθεχγνπκε ηε 

ζπγρψλεπζε ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Θαιάκνπ κε ην Γπκλάζην ελδερνκέλσο ή θαη 
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ηνπ Ιπθείνπ κε ην Γπκλάζην Θαπαλδξηηίνπ ή δελ μέξσ πνην άιιν ζρνιείν, γηαηί 

δπζηπρψο ε ηξντθα πξνο ηα εθεί βαδίδεη, λα κελ ππάξμνπλ αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο κε ιηγφηεξν απφ 30 καζεηέο. Γηα λα ζψζνπκε ην Γπκλάζην ηνπ 

Θαιάκνπ ινηπφλ κε .. αλάγθε λα απειεπζεξσζεί θαη ην Γπκλάζην ηνπ Υξσπνχ, 

γίλεηαη απηή ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ ην Γπκλάζην ηνπ .. απφ ην 

Γεκνηηθφ ηνπ Καξθνπνχινπ πξνο ην Γπκλάζην Θαιάκνπ. Απηφ φζνλ αθνξά ηε 

Β' βάζκηα εθπαίδεπζε. Ρψξα, ζην ζέκα ηνπ Ιπθείνπ, λνκίδσ, ζπγλψκε, ηνπ 

Γεκνηηθνχ ηνπ Κειεζίνπ, φηη είλαη θαζαξά παηδαγσγηθφ ην ζέκα θαη αδηθνχληαη 

ηα παηδηά απηά, κελ έρνληαο παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ άιια παηδηά ζε πην 

νξγαλσκέλα ζρνιεία. Θχξηε Αξκπξηψηε. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 6ζέζην, αλ είλαη 6ζέζην .. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Ρν Γεκνηηθφ Καιαθάζαο, επεηδή κίιεζα κε ηνλ πξντζηάκελν 

ηεο Α' βάζκηαο είλαη 3ζέζην θαη φηαλ ζα πάλε θαη ηα 16 παηδάθηα, ζα γίλεη 

4ζέζην. Δηζη; Ρψξα, αλ ζέιεηε λα κηιάκε ζεσξεηηθά ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη, 

δελ έρσ θακία αληίξξεζε λα γίλεη φ,ηη είλαη λα γίλεη, φκσο κηιακε, έηζη; κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ 16 καζεηψλ, ζα γίλεη 4ζέζην κε ηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζαο 

πξνείπα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δρεη δψζεη ην ιφγν, λα ηειεηψζεη θαη .. Αθνχ έρσ δεηήζεη ην 

ιφγν λα κηιήζσ;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κπνξψ λα κηιήζσ θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλνπκε ηελ εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο .. Παλ Γεκνηηθή 

Ξαξάηαμε ηνπ .. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Πε παξαθαιψ, κπνξψ λα κηιήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεηε δίθην θ.Αξκπξηψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Εεηήζαλε λα θάλνπκε ηελ εηζήγεζε πξψηα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, αιίκνλν. Ρη. Γηαηί θηκψζακε θαλέλαλ; Αο θάλεη ηελ 

εηζήγεζε ηνπ ν θ.Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη δχν θαζεγεηέο ηα είπαλ λνκίδσ ηα πξάγκαηα φπσο έρνπλ θαη 

έηζη είλαη θαη ην ζσζηφ. Ππκπιεξψλσ ιίγν πξαθηηθά. Ρν καζεηηθφ δπλακηθφ 

ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Πθάιαο Υξσπνχ, απ' φπνπ κέρξη ηψξα ππνδέρεηαη ηα παδηά 

ηηο 6εο Γεκνηηθνχ Καξθνπνχινπ, έρεη 329 παηδηά. Ρν Γπκλάζην Θαιάκνπ ην 

νπνίν ρηίζηεθε ην 2009 έρεη 96. Ζ απφζηαζε απφ Καξθφπνπιν κέρξη Πθάια 

Υξσπνχ θαη απφ Καξθφπνπιν κέρξη Θάιακν δελ έρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά. Γελ 

έρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά. Δπνκέλσο θαη απ' φηη έρνπκε αληηιεθζεί ππάξρεη κηα 

ζρεηηθή θαιή θνηλσληθή ζπλαίλεζε απφ ηνλ Καξθφπνπιν γηα λα πάλε ηα παηδηά 

ζε έλα θαηλνχξγην ζρνιείν, κε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο, κε άξηζηεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο, ελ αληηζέζεη κε ηεο Πθάιαο Υξσπνχ πνπ έρνπλε πάξα, πάξα 

πνιιά πξνβιήκαηα, κε 329 παηδηά ζε ρψξνπο πνπ δε θηάλνπλ. Δπνκέλσο θαη 

εκείο δελ κπνξνχκε λα πνχκε φρη ζ' απηήλ ηελ πξφηαζε. Γε κηιάκε γηα 

ζπγρσλεχζεηο, κηιάκε ηα παηδηά, ηα 20 παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ ζην Καξθφπνπιν 

ηελ 6ε Γεκνηηθνχ, ηα 10 κε 15 γηαηί 5 ζα κέλνπλ θαη ζηελ παξαιία, λα πάλε 

ζηνλ Θάιακν αληί λα πάλε ζηε Πθάια. Απηφ είλαη ε φιε ηζηνξία. Ρν δεχηεξν 

είλαη, ηα 16 παηδάθηα ηνπ Κειεζίνπ, απηή είλαη ε κεγαιχηεξε αδηθία πνπ έρσ 

αθνχζεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πνπ γίλεηαη ζηελ παηδεία. Ρν 2010, παηδί 1εο 

Γεκνηηθνχ λα είλαη ζε 6ηάμην ζρνιείν ζήκεξα. Δίλαη απαξάδεθην. Δίλαη 

απαξάδεθην.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε κνλνζέζην. Λα είλαη 2 παηδάθηα ζηελ 1ε Γεκνηηθνχ ζην 

Κήιεζη θαη λα δηδάζθνληαη απφ έλαλ δάζθαιν θαη νη 6 ηάμεηο. Γειαδή λα θάλεη 

1 ψξα ηελ εκέξα κάζεκα ην παηδάθη ηεο 1εο Γεκνηηθνχ. Δίλαη απαξάδεθην λα 

ην δερφκαζηε. Δίηε ην ζέινπλ νη γνλείο .. Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζε 

ζρέζε κε ην άιιν ην πνπ ζα πάλε ηα παηδηά. Γελ κπνξεί ζήκεξ, ην 2011, λα 

έρνπκε κνλνηάμην ζρνιείν. Γελ επηηξέπεηαη.  

......: Κνλνζέζην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κνλνζέζην ζρνιείν. Γελ επηηξέπεηαη, παηδαγσγηθά, εθπαηδεπηηθά. 

Γελ ην δέρνκαη, ην θάλακε ζηα ρσξηά καο ην 1960 θαη ην 1965. Νπνπ 

ξσηήζεηο, απηφ ην πξάγκα ην μέξεη θαη ν ηειεπηαίνο πνιίηεο. Γελ κπνξεί, ζα 

πξέπεη δπζηπρσο ή επηπρσο, ζα ήκνπλ θαηά ησλ ζπγρσλεχζεσλ ζε άιιε 

πεξίπησζε, αιιά ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε δε λνκίδσ πσο θαλείο κπνξεί λα 

αξλεζεί κηα ζπγρψλεπζε πνπ θαηά ηχρε ε νηθνλνκία κεγεζψλ ηνπ 

"Θαιιηθξάηε" καο βνεζάεη. Πηελ πνξεία δε ζα καο βνεζάεη ν "Θαιιηθξάηεο", 

αιιά ζ' απηφ ην ζπγθεθξηκέλν, λα ππάξρνπλε παηδάθηα κε έλαλ δάζθαιν θαη λα 

δηδάζθνληαη ην 1/6 ηεο ψξαο πνπ δηθαηνχληαη θάζε κεξα ζην ζρνιείν ζε 

εθπαίδεπζε, είλαη άδηθν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε. Δίρε δεηήζεη ην ιφγν ν θ.Αξκπξηψηεο λσξίηεξα 

θ.Ιίηζα. Λα κελ θξαηήζνπκε ηε ζεηξά; Θα πάξεηε ην ιφγν .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη πξφζεζε λα κελ πάξεηε ην ιφγν. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: .. εγψ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηελ πξφηαζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Θαλνληθά πξέπεη λα θηηάμνπκε θαηάινγν νκηιεηψλ, 

έηζη; Αλ ζέιεηε, ηεξαξρηθά φπσο ιέηε, λαη, αιιά δελ είδα ηε δηθή ζαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ είδα αληίδξαζε ζαο, δελ είδα λα ζεθψζεηε ην 

ρέξη ζαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφδξε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερψο βιέπσ. Γελ είρα ιφγν λα πξνηηκήζσ ηνλ θ.Αξκπξηψηε, 

αλ ζέιεηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Εήηεζα πξψηνο ην ιφγν, αιιά ηνλ παξαρσξψ ζηνλ θ.Ιίηζα αλ 

ζέιεη λα κηιήζεη. Θα κηιήζσ κεηά, δελ ππάξρεη ζέκα. Δηζη θαη αιιηψο ζα 

αθνπζηνχλ θαη νη δχν απφςεηο. Γελ έρσ θακία αληίξξεζε αλ ζέιεη λα κηιήζεη ν 

θ.Ιίηζαο, εγψ ζα αλαθεξζψ κφλν ζην ζέκα ηνπ Καξθνπνχινπ, πνπ κε αθνξά 

θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηιηθξηλά, επεηδή ηίζεηαη ζέκα, πξαγκαηηθά θ.Ιίηζα απφ εδψ θαη 

ζην εμήο, ζα ζαο ξσηάσ αλ ζα παξεηε πξψηνο ην ιφγν απφ ηελ αληηπνιίηεπζε 

.. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, λα κπνχκε επί ηεο νπζίαο. Γηα ην 

Καξθφπνπιν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππαξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο. Γελ ηζρχεη, δελ ηζρχεη ην 

5σξν. παξρεη ν θαλνληζκφο πνπ έρεη ςεθηζηεί. Φέξηε κνπ εζείο θαλνληζκφ 

πνπ λα δείρλεη φηη είλαη ιηγφηεξνο ν ρξφλνο. Γελ ηζρχεη. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα ζπλερίζνπκε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Δγψ ζα 

ήζεια λα αλαθεξζψ ζηελ πξφηαζε ηνπ Γ/ληε ηεο Β' Βάζκηαο Δπηηξνπήο 

Ξαηδείαο θαη ζηε δηθηά ζαο εηζήγεζε γηα ηα παηδηά ηνπ Καξθνπνχινπ θαη γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Θαιάκνπ. Απηήλ ηε ζηηγκή ζην Καξθφπνπιν 

Υξσπνχ, ζηελ 6ε Γεκνηηθνχ είλαη 15 παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ 5, 6, 7 κέλνπλ 

ζηελ παξαιία Καξθνπνχινπ θαη δπζθνια ζα δερζνπλ λα πάλε ζηνλ Θάιακν. 

Δλδερνκέλσο άιια 3, 4 λα έρνπλ αδέιθηα ζην Γπκλάζην ησλ Ξαιαηίσλ, ηεο 

Πθάιαο ηνπ Γήκνπ καο, επνκέλσο ζπδεηάκε φηη ηα 96 παηδηά ηνπ Θαιακνπ ζα 

αλαβαζκηζηνχλ κε ηα 3, 4 ηνπ Καξθνπνχινπ; Δλα ζέκα. Γεχηεξν ζέκα ζα 

ζέζσ ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο ησλ παηδηψλ απφ ηνλ Καξθφπνπιν. Αλ 

ππνζέζνπκε φηη θαη απφ ηελ παξαιία Καξθνπνχινπ Υξσπνχ ηα παηδηά ζα πάλε 

ζηνλ Θάιακν, ρξεηάδεηαη εηδηθφ κέζν κεηαθνξάο γηαηί απηήλ ηε ζηηγκή ηα 

πεξηζζφηεξα έξρνληαη κφλα ηνπο, ηνπ Καξθνπνχινπ έξρνληαη κε ην ΘΡΔΙ, θαη 

θαθά ηα ςέκαηα, έλα ηξίην ζέκα, έλα ηξίην ζέκα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαη κηιάκε γηα 3 παηδηά απφ ηνλ Καξθφπνπιν πνπ ζα πάλε 

ζηνλ Θάιακν ζα αλαβαζκίζνπλε ην ζρνιείν ηνπ Θαιάκνπ. Λα αθνχηε ηη ιέσ, 

αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Θαη ην 4ν ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη, αο νινθιεξψζεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξνιιά παηδάθηα, θαη είκαζηε φινη γνλείο, ράλνπλε ην Πρνιηθφ 

γηαηί αξγήζαλε θαη ζα ππνρξενχληαη νη γνλείο πνπ εξγάδνληαη, λα πάξνπλ ηα 

παηδηά απν ην Καξθφπνπιν λα ηα πάλε ζηνλ Θάιακν. Δλψ ζηε Πθάια ζην Γήκν 

έρνπλε λα θαηέβνπλε ζηε ΓΔΖ, ζηνλ ΝΡΔ, ζηηο ηξάπεδεο, έρνπλε, είλαη πην 

πξνζβάζηκν. Γε λνκίδσ φηη ηα 4 παηδηά, 5, ηνπ Καξθνπνχινπ πνπ ζα πάλε ζηνλ 

Θάιακν ζα θάλνπλ ηα 96, 101, θαη ζα ιπζεί ην πξφβιεκα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ 

Θαιάκνπ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα κε ηηο θσλέο. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζε έλα ζέκα πνπ αθνξά θαη ην, έηζη, ην ρσξηφ κνπ 

θαη εηδηθά ηελ Καιαθάζα, ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο, φηη φια απηά ηα ρξφληα έλαο 

θαεκφο ππήξρε, λα πξνζπαζήζνπκε λα κελ θιείζεη ην ζρνιείν καο. Δξρεηαη ν 

"Θαιιηθξάηεο" ινηπφλ, έξρεηαη θαη ε Δπηηξνπή Ξαηδείαο πνπ ην πξφηεηλε, 

εληάμεη, λνκίδσ φκσο είλαη ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απφθαζεο πνπξγνχ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη απφθαζεο πνπξγνχ, βεβαίσο, θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη 

παξέκβαζε ζηελ πνπξγφ. Ζδε έρνπκε θάλεη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γλσκνδνηηθή πξφηαζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζδε έρνπκε θάλεη ζηνπο 2 Ξεξηθεξεηαθνχο Ππκβνχινπο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ θαη κε ζέκαηα παηδείαο, ήδε κίιεζα ζήκεξα θαη κε ηνλ πξντζηάκελν. 

Ινηπνλ, ζα ήζεια λα κε αθνχζεηε ιίγν πξνζεθηηθά γηα δχν ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα. Ξξψηνλ, έρσ κπξνζηά κνπ, λα ζαο δψζσ θηφιαο, ηνπο Ππιιφγνπο 

Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ Καιαθάζαο, Κειεζίνπ. Δρνπλε κηα 

πξφηαζε, έρνπλε ηελ πξφηαζε ζπλέλσζεο ησλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ 

Καιαθάζαο - Κειεζίνπ ζε 6ζέζην παξάξηεκα, ην ζρνιείν ηεο Καιαθάζαο λα 

είλαη 4ζέζην, λα είλαη ε έδξα ηνπ λένπ 6ζέζηνπ θαη λα έρεη θαη έδξα Γ/ληε, θαη 

ην ζρνιείν Κειεζίνπ λα είλαη 2ζέζην θαη λα είλαη παξάξηεκα ηνπ αλσηέξσ. 

Αηηηνινγνχλ πάξα πνιχ σξαία γηαηί ηα ιέλε φια απηά, αλαθέξνληαη ζηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο, ην γεγνλφο φηη 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα κηθξή αχμεζε ζηα ζρνιεία, φηη .. δηαξθψο απφ δηάθνξνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη φηη εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκελε πεξηνρή είλαη θαη κηα 

ιεηηνπξγία ελφο δεκνζίνπ θηεξίνπ πνπ πξαγκαηηθά φια ηα ρξφληα ππήξρε θαη 
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φινη ζέινπλ λα ππάξρεη. Ινηπφλ, φπσο πνιχ θαιά ηα είπε θαη ν θ.Ρζηξηγψηεο, 

κφλν κηα κηθξή ιεπηνκεξεηα, ηεο Καιαθάζαο είλαη 3ζέζην ην ζρνιείν, αιιά έρεη 

θαη έλαλ δάζθαιν νινήκεξνπ. Δρεη θαη νινήκεξν, δειαδή έρεη άιιν έλαλ 

δάζθαιν, έρεη 4 δαζθάινπο ε Καιαθάζα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιεηηνπξγεί νινήκεξν ζήκεξα, λαη, ηνπιάρηζηνλ φζν ήκνπλ εγψ 

Ξξφεδξνο ιεηηνπξγνχζε, ιεηηνπξγεί θαη ζήκεξα πηζηεχσ. Δγψ .. Ξάλησο πέξζη 

ιεηηνπξγνχζε 100%. Ινηπνλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιεηηνπξγεί θαη ηψξα, ην γλσξίδεη θαη ν θ.Κπφξζεο. Ζμεξα θαη εγψ φηη 

ιεηηνπξγεί. Δίδα θαη ην δάζθαιν. Ινηπφλ, απηφ πνπ έρσ λα πσ έρεη λα θάλεη σο 

εμήο, λνκίδσ ηνπιάρηζηνλ ε ζέζε ηνπ Γήκνπ είλαη λα δηεθδηθήζεη ην ζρνιείν λα 

γίλεη 6ζέζην. Ρν είρα πεξάζεη ζηε Λνκαξρία λα γίλεη 6ζέζην ζε αλαζηνιή, έγηλε 

απηφ, απιψο ην πνπξγείν δελ ην πεξαζε. Πηε Λνκαξρία ην είρακε πάξεη 

απφθαζε λα είλαη 6ζέζην ζε αλαζηνιή. Θαη ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλε θάπνηεο αίζνπζεο ζηε Καιαθάζα θαη θάπνηεο αίζνπζεο κε ηα 

ιηγφηεξα ίζσο παηδηά, ζην Κήιεζη. Λα αλαιάβεη ν Γήκνο ηε κεηαθνξά ησλ 

καζεηψλ πξνο Καιαθάζα θαη Κήιεζη αληίζηνηρα θαη επίζεο δε ζα θιείζεη ην 

ζρνιείν. Κεηα, αίζνπζεο έρεη ε Καιαθάζα, έρεη θαη ην Κήιεζη. Νηαλ μεθίλεζα 

εγψ ήηαλε κνλνζέζην ην ζρνιείν ηεο Καιαθάζαο, θηηάμακε κηα δεχηεξε 

αίζνπζα, θαηαζθεπάζακε κηα απνζήθε, ηελ θάλακε αίζνπζα θαη πήξακε θαη κηα 

απ' απηέο ηηο πξνθάη θαη γίλαλε 3 ζηε Καιαθάζα. Πην Κήιεζη ππάξρεη κηα 

θεληξηθή αίζνπζα θαη θηηάμακε θαη θάπνηα άιια θηήξηα, δχν πην κηθξφηεξεο 

αίζνπζεο πνπ είλαη άξηζηα, είλαη θαηλνχξγηεο, είλαη ηνπ θνπηηνχ, γηα λα κπνχλε 

ηα παηδηά κέζα, ζε άξηζηε θαηαζηαζε. Ινηπφλ, πξνηείλσ ινηπφλ, ην Ππκβνχιην 

ην Γεκνηηθφ λα πάξεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, λα ηελ πάεη ζαλ πξφηαζε ζην 

πνπξγείν θαη κε κηα ηέηνηα θηινζνθία εάλ ζε θάπνην άιιν ζρνιείν είλαη πάξα 
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πνιιά ηα παηδηά, ζα κπνξνχλε θάπνηα απ' απηά ηα παηδηά λα πάλε, ίζσο απφ κηα 

θνληηλή πεξηνρή ζηα ζχλνξα, έλαο είλαη πιένλ ν Γήκνο, ίζσο θάπνηα παηδηά απφ 

ηε Λέα Ξνιηηεία λα ζειήζνπλ, γηαηί ην θάλνπλ αξθεηά παηδηά ζην Λεπηαγσγείν 

ηνπ Κειεζίνπ, απφ ηε Λέα Ξνιηηεία πάλε Λεπηαγσγείν ζην Κήιεζη, γηαηί είλαη 

θαιχηεξεο νη εγθαηαζηάζεηο εθεί θαη ζέισ λα πσ φηη ππάξρεη πξνεγνχκελν, 

ιεηηνπξγνχζαλε έηζη ζηα Ξαιάηηα, απ' φηη έρσ αθνχζεη, αίζνπζεο θαη γλσξίδσ 

απφ ηνλ Λνκαξρηαθφ Πχκβνπιν φηη απηφ γηλφηαλε θαη ζηελ Ξέηα κε ηνλ 

Θνπβαξά.  

 Αξα έρεη μαλαγίλεη, απηφ πνπ δεηάσ εγψ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Λα θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα λα κελ θιείζεη ην ζρνιείν. Δίλαη ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε ηα ζρνιεία, ηνπιάρηζηνλ πέξα απν ηελ πξνθάη ηελ αίζνπζα, 

θηεξηαθά είλαη ζε πάξα πνιχ σξαία θαηάζηαζε θαη νη αίζνπζεο θαη ζην Κήιεζη 

κπνξεί λα θηινμελήζνπλε παηδάθηα. Γειαδή ε πξφηαζε ε δηθή κνπ είλαη θαη δελ 

είλαη κφλν ε δηθή κνπ, είλαη θαη ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ησλ δχν 

ρσξηψλ, πνπ κεηά απφ πνιιά ρξνληα θαηάιαβαλ φηη θιείλνληαο ην έλα ζρνιείν, 

πνιιά παηδηά ζα ζειήζνπλ λα πάλε ζηνλ Υξσπφ απφ ην Κήιεζη θαη δπζηπρψο 

ζα έξζεη λα θιείζεη θαη ην 2ν ζρνιείν, θάηη πνπ δε ζέινπκε λα πεηχρεη κε 

ηίπνηα. Δπίζεο, εκείο έρνπκε ήδε ραξαθηεξηζκέλν θαη ζην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ 

Πρέδην ηεο Καιαθάζαο ρψξν γηα λα γίλεη θάπνην λέν ζρνιείν, κφλν πνπ δελ 

ήηαλε ηεο παξνχζεο φηαλ δελ ππήξραλε ε δπλαηφηεηα απφ ην άζξνηζκα ησλ 

παηδηψλ. Γη' απηφ θαη ν ΝΠΘ δε καο ρξεκαηνδφηεζε θάηη ηέηνην. Ινηπφλ, ε 

πξφηαζε πνπ βάδσ εγψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη ίδηα κε ηελ πξφηαζε ηνπ 

Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ, λα ιεηηνπξγήζνπλ 4 ζέζεηο, 4 αίζνπζεο, ζα 

ην δηαιέμεη απηφ ν δάζθαινο, ν Γ/ληεο ηνπ ζρνιείνπ, πφζεο ζηε Καιαθάζα θαη 

πφζεο ζην Κήιεζη θαη λα πξνζπαζήζνπκε, αληί λα θιείζνπκε έλα ζρνιείν, λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα 6ζέζην πνπ ζα είλαη θαιχηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηε δηθή 

καο, ηε ζπγθεθξηκέλε. Δπραξηζηψ πνιχ. 
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......: Θα ππαξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζηε Καιαθάζα 

θαη θάπνηεο άιιεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζην Κήιεζη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Απηφ αθξηβψο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δεηήζεη ην ιφγν ν θ.Νηθνλφκνπ. Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κάιηζηα θ.Ξξφεδξε. Νπσο θαηαιαβαίλεηε, ζηγά ζηγά έξρεηαη ε 

ψξα ηνπ ινγαξηαζκνχ. Ν ινγαξηαζκφο ζα είλαη επψδπλνο γηα φινπο θαη γηα 

πνιιά πξάγκαηα. Κεηά απφ 10 κήλεο αδηέμνδεο, αδηέμνδσλ επηινγψλ γηα ηε 

ζσηεξία ηεο ρψξαο ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, φπνπ φπσο θαηαιαβαίλεηε θαη ζα 

δείηε ζε ιίγεο εβδνκάδεο, πνιχ ιίγεο εβδνκάδεο, λα ζπληξίβεηαη θαη λα 

θαηαξξέεη φιν απηφ ην, απηή ε θξνχδα ειπίδα πνπ δε ζηεξηδφηαλ πνπζελά, 

ηνπιάρηζηνλ φρη ζ' απην ην πξφγξακκα δηάζσζεο ηεο νηθνλνκίαο. Ξνιινί ζα 

αξρίζνπλε λα μηθνπιθνχλ. Απηφ ζε ιίγεο εβδνκάδεο, νζνλνχπσ πνπ ιέκε. 

Πήκεξα, πνπ αθφκα θπξηαξρνχλ νη απνινγεηέο, εγψ ιέσ ην εμήο, ε ζπδήηεζε 

ηνπ 12νπ ζέκαηνο δελ κπνξεί λα κείλεη θαη λα πεξηνξηζηεί ζηα ζπκπηψκαηα. 

Γειαδή, αλ ν Γήκνο Υξσπνχ, ν κεγαιχηεξνο Γήκνο ηεο Αηηηθήο, θαη έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθνχο Γήκνπο θαη ηζηνξηθνχο ηεο Διιάδαο, κπεη ζηε ζπδήηεζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο κνλάδσλ ζρνιηθψλ, παξαδέρεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ε 

δεκνηηθή ηάμε ηεο πεξηνρήο φηη ζα κπεη ζπλαίηεξε, ζα ζπλαηηεξηζηεί ηελ θνηλή 

αγσλία ηεο θπβέξλεζεο ζην πσο ζα πεξηκαδέςεη, πσο ζα πεξηκαδέςεη ηα 

ρξήκαηα γηα λα ηα δψζεη ζηνπο δαλεηζηέο. Ρν πξφγξακκα φπσο απηφ 

απιψλεηαη θαη ην βιέπνπκε φινη, εηδηθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011, 

θεληξηθά κηιάσ, πξνβιέπεη ζπγρσλεχζεηο εθαηνληάδσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νη 

νπνίεο δελ πξνζδηνξίδνληαη απηήλ ηε ζηηγκή, ζπνξαδηθά θαη ζπκπησκαηηθά 

πξνζδηνξίδνληαη, έρνπκε κηα πεξίπησζε εδσ ηψξα, απηφ είλαη φκσο ηειείσο 
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ελδεηθηηθφ, ζέισ λα ελεκεξψζσ θαη λα πσ, πξέπεη λα μέξεηε φηη απηήλ ηε 

ζηηγκή ζπδεηάκε γηα κνλάδεο πνιιέο ζρνιηθέο ζην Κελίδη, είλαη εδψ θαη ν 

θ.Γ/ληεο, πξντζηάκελνο, ζην Γήκν Αλσ Ιηνζίσλ, παιηφ Γήκν Αλσ Ιηνζίσλ, ζην 

Γήκν Φπιήο, ελλνψ ηψξα, κηιάσ ηψξα ηνπο παιηνχο Γήκνπο κε ηνπο 

"Θαιιηθξαηηθνχο" Γήκνπο ηψξα, κνλάδεο ζηε Φηιαδέιθεηα, κνλάδεο ζην 

Ξεξηζηέξη, κνλάδεο ζηελ Διεπζίλα, κνλάδεο ζε φιε ηελ Αηηηθή.  

 Ζ ζπδήηεζε ε πξψηε φηαλ έγηλε ήηαλε ζίγνπξα παξαπιαλεηηθή. Κπήθε 

ζην ηξαπέδη ε ζπδήηεζε, φηη λα θιείζνπκε έλα απνκνλσκέλν ζρνιείν ζηελ 

παξακεζψξην, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ην ζηεξίμνπκε θαη λα ην δέζνπκε καδί κε 

έλα δηπιαλφ ζρνιείν ελφο άιινπ ρσξηνχ γηα λα θηηάμνπκε κηα ζρνιηθή κνλάδα. 

Δδψ φκσο δε κηιάκε γηα ηηο παξακεζψξηεο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, κηιάκε γηα 

ηελ Αηηηθή. Γελ ππαξρεη φξην, πιαίζην θαη θαλφλαο γηα ηε ζπδήηεζε. Δκείο 

θ.Γήκαξρε θαη θ.Ξξφεδξε, λνκίδσ φηη γηα ιφγνπο αξρήο πξέπεη λα κελ κπνχκε 

ζηε ζπδήηεζε απηή. Ρελ ζεσξψ ηξαγηθή ηελ πεξίπησζε ην λα κπνχκε ζ' 

απηήλ ηε ζπδήηεζε. Γειαδή, ην λα πάσ λα πηάζσ ηνλ θηιαξάθν κνπ ηνλ 

Ξεξηθεξεηαθφ Πχκβνπιν πνπ άθνπζα, ηνλ θηιαξάθν κνπ ηνλ βνπιεπηή ή ηνλ 

πνπξγφ, ηθέηεο ζε κηα ππφζεζε απνδηάξζξσζεο θαη απνζάζξσζεο, πνηνπ; Ρνπ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο καο. Νπνηνο ςεθίζεη απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα είλαη 

κπξνζηά θαη αληηκέησπνο ζηε ζπδήηεζε πσο δέρεηαη φρη ην λα κπεη ζε έλα 

ξνπζθέηη, ζε κηα ξνπζθεηνινγηθή θαηάζηαζε ην λα δηαζψζνπκε ην ζρνιείν 

ηνπ ρσξηνχ καο κήπσο πάξνπκε θαλέλα ςήθν, αιιά πσο ζα δηθαηνινγήζεη φηη 

απηήλ ηε ζηηγκή, ην 2011, ζα θιείλνπλε ζρνιηθεο κνλάδεο γηα λα γίλεηαη 

νηθνλνκία θιίκαθνο. Πηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζα γίλεη νηθνλνκία θιίκαθνο; Ζ 

απφθαζε είλαη ηεο θπβεξλήζεσο. Λα γίλεη θαηαλνεηφ ζε φινπο εδψ κέζα. Ν θ. 

Γήκαξρνο θαη ην Γεκνηηθφ ηνπ Ππκβνχιην ζα γίλεη παξαθνινπζεηήο κηα ηέηνηαο 

απφθαζεο. Αλ ζέιεη λα πάξεη ηε ξεηζηληά απηή ν θ.Γήκαξρνο, θαιψο λα ηελ 

παξεη. Δγψ ζα θαηαζέζσ έλα ζρέδην ςεθίζκαηνο ην νπνίν λνκίδσ ζα 

δηαηεξήζεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  
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 Αλ ηέινο πάλησλ, εγσ ην βάδσ σο ζέκα ζπδήηεζεο, θπζηθά 

θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη αλνηρηφο θαη είλαη απιά γηα λα γίλεη ζπδήηεζε, δελ 

είκαη, δε κέλσ αθξηβψο ζηε δηαηχπσζε ηνπ, εγψ έρσ θάλεη κηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ νηθνλνκία ηε ζπδήηεζεο θ.Νηθνλφκνπ, επί ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ζέκαηνο ην ζπγθεθξηκέλν, πνπ αθνξά ην ζρνιείν ηνπ Κειεζίνπ, 

έρεηε πξφηαζε; Γηαηί ππάξρεη θαη έλα παηδαγσγηθφ ζέκα, πέξα απφ ην 

πξαγκαηηθά ππαξθηφ θαη πνιηηηθφ πνπ ππάξρεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθνχζηε θ.Ξξφεδξε, αθνχζηε θ.Ξξφεδξε. Γε ζα κπσ ζηε 

ζπδήηεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ζέκαηνο ην νπνίν, ζπγλψκε πνπ ζα ην πσ, αιιά 

κε ειαθξφηεηα ην πξνζεγγίδνπλε θάπνηνη. Νρη θ.Ξξφεδξε, δε ζα κπσ ζ' απηήλ 

ηε ζπδήηεζε. Δγψ ζα κπσ ζηε ζπδήηεζε φηη ζήκεξα είλαη ην ζρνιείν ηεο 

Καιαθάζαο, αχξην είλαη ην ζρνιείν ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, εδψ είλαη ηνπ 

Καξθνπνχινπ, ην είπακε πξνεγνπκέλσο θαη ζε ιίγν ζα βγαίλεη ζπλέρεηα θαη 

έλα ζρνιείν. Ζ εμέιημε είλαη ζην δηελεθέο. Ζ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ δε 

ζηακαηάεη ζήκεξα κε ηε ζπδήηεζε καο. Κε λνκίδεηε φηη ζήκεξα ηειεηψλεη ε 

ξεηζέηα πνπ ζα ζαο θέξεη ην πνπξγείν θαη ζα ζαο πεη, θφβνπκε απηφ γηαηί 

έρεη θάλεη κηα εηζήγεζε ε ηεξαξρία θαη ε πξντζηάκελε αξρή εδψ. Ν 

θ.Ρζηξηγψηεο ειπίδσ λα κελ είλαη αλακεκηγκέλνο ζ' απηήλ ηελ απφθαζε, ζ' 

απηήλ ηελ εηζήγεζε κάιινλ, γηαηί ηνλ εθηηκψ θαη πηζηεχσ φηη ζα έρεη δεη ην 

ιαζνο ηεο ππφζεζεο. Βέβαηα είλαη ππνρξεσκέλνο, δε ζέισ λα κνπ απαληήζεη, 

είλαη ππνρξεσκέλνο βάζεη ηεο ηεξαξρηθήο ζρέζεο πνπ έρεη, λα κε ιέεη θάηη 

άιιν. Αιιά φκσο εκείο πνπ είκαζηε πνιηηηθά .. εδψ, δελ κπνξνχκε λα κπνπκε 

ζηε ινγηθή ηεο ζπδήηεζεο ην αλ ην παηδαγσγηθφ θνκκάηη. Δκείο δελ είκαζηε 

εδψ πέξα ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, είκαζηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα κε γίλνληαη παξεμεγήζεηο, δελ ππάξρεη απφ θαλέλαλ καο 

πηζηεχσ πξφζεζε λα ζέιεη λα θιείζεη θάπνην ζρνιείν, θαη κάιηζηα εγψ άθνπζα 
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ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Ιίηζα κε πάξα πνιχ πξνζνρή θαη ζθέθηνκαη ην πσο ζα 

πινπνηεζεί. Αιιά είλαη ππαξθηφ ην ζέκα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ μέξσ. Δγψ πάλησο δε ληψζσ φηη είκαη κέινο ηνπ 

Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ψζηε λα ζαο θαηαζέζσ κηα πξφηαζε ή κηα κειέηε. 

Δγψ ληψζσ φηη είκαη κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Υξσπνχ, φπνπ πξέπεη 

λα παξζεί κηα απφθαζε. Θέιεηε λα ζαο δηαβάζσ έλα ςήθηζκα πνπ έρσ 

εηνηκάζεη; Ινηπφλ, ιέσ, ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα κεγάιε αλαζηάησζε 

έρεη πξνθιεζεί ζε γνλείο, ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο απφ ηελ πξφζεζε ηεο 

θπβέξλεζεο λα πξνβεί ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ "Θαιιηθξάηε". Απφ ηα κέρξη 

ζήκεξα ζηνηρεία γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη δηα Βίνπ 

Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη ζαθέο φηη ην ζρέδην απηφ ζηεξίδεηαη θαζαξά 

ζε ινγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κφλν ζηφρν έρνπλ ηελ εμνηθνλφκεζε 

θνλδπιίσλ απφ ην θιείζηκν ζρνιείσλ. Ζ πξφζεζε απηή ηεο θπβέξλεζεο είλαη 

ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή γηα ην Γήκν καο, θαζψο απηφο απνηειείηαη απφ 11 ρσξηά 

θαη ε αλακελψκελε ζπγρψλεπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ 

θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή καο, ζα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία, ζα αλαγθάζεη πνιινχο καζεηέο λα 

κεηαθηλνχληαη αξθεηά ρηιηφκεηξα θαζεκεξηλά γηα λα πάλε ζην ζρνιείν θαη θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα ζα επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο κε ηελ θάιπςε 

ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ παηδηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν ηνπ. Ζ πξφζεζε 

απηή ηνπ πνπξγείνπ δεκηνπξγεί αληζφηεηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

είλαη αληηπαηδαγσγηθή θαη ζηεξεί απφ πνιινχο καζεηέο ειεχζεξν ρξφλν ή θαη 

ρξφλν κειέηεο. Θαηφπηλ φισλ απηψλ, απνθαζίδνπκε, 1) δεισλνπκε ηελ 

αληίζεζε καο ζηελ πξφζεζε ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ λα πξνρσξήζεη ζε θιείζηκν ζρνιείσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ κλεκνλίνπ, 2) δεηάκε απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο δηα 

Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ λα καο θνηλνπνηήζεη άκεζα ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

γηα ην Γήκν Υξσπνχ θαη πξνεηδνπνηνχκε φηη δε ζα επηηξέςνπκε λα θιείζεη 
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θαλελα ζρνιείν ζην Γήκν καο. Ρν ιέσ απηφ γηαηί ζα θαηαζέζσ εγψ θαη 

εξψηεζε ζηε Βνπιή ην ηη ζθνπεχεη λα θάλεη εηδηθά γηα ην Γήκν εδψ, αιιά 

πξέπεη λα μέξεηε, νη πιεξνθνξίεο κνπ είλαη φηη είλαη ε αξρή ε Καιαθάζα. 

Ξξνζέρηε, είλαη ε αξρή, κελ αλνίμεηε ηελ θεξθφπνξηα. Θαη 3) ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κε ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξίζνπκε ηε ζηάζε καο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν Ξαηδείαο πξνβεί 

ζε θιείζηκν ζρνιείνπ ελ αγλνία καο.  

 Δγψ, απηφ είλαη έλα ςήθηζκα, έλα ζρέδην ςεθίζκαηνο πνπ θαηαζέησ. 

Αλ λνκίδεηε φηη κπνξεί λα πξνζηεζεί ή λα αιιαρζεί, εγψ δελ έρσ πξφβιεκα. 

Κηα πξφηαζε ελφο ςεθίζκαηνο. Νκσο πξνζέρηε, νη πιεξνθνξίεο πνπ έρσ είλαη 

φηη μεθηλάεη ην θνπβάξη λα μεηπιίγεηαη θαη λα μειψλεη ην πνπιφβεξ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινη δνπιεχνπκε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, λα ςεθηζηεί άκεζα θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, αο νινθιεξψζνπκε ην ζέκα πνπ .. 

......: Νζνλ αθνξά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνχζηεθαλ κέρξη εδψ, έρσ λα πσ 

ξσηψληαο ηνλ θ.Ρζηξηγψηε ν νπνίνο είλαη γλψζηεο ηνπ ζέκαηνο, εάλ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ε πξφηαζε ηνπ θ.Ιίηζα, ψζηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

......: Δλα ιεπηφ ξε παηδηά. Υζηε ηα παηδηά ηνπ Κειεζίνπ λα κπνξνχλ λα έρνπλ 

ηελ ίδηα ηχρε πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηεο Καιαθάζαο ή ησλ άιισλ ζρνιείσλ. Λα 

έρνπλε ηα ηηαιηθά ηνπο, ηα αγγιηθά ηνπο, φ,ηη πξνβιέπεηαη. Κπνξεί λα 
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πινπνηεζεί απηή ε πξφηαζε; Δάλ κπνξεί απηή ε πξφηαζε λα πινπνηεζεί, εγψ 

ζπληάζζνκαη κ' απηήλ ηελ πξφηαζε.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηέζε - κηζφ ιεπηφ - έλα εξψηεκα ηψξα δηεπθξηληζηηθφ θαη 

ελεκεξσηηθφ γηα φινπο καο ζηνλ θ.Ρζηξηγψηε.  

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Γειαδή λα ιεηηνπξγήζεη έλα ζρνιείν ζε 2 ρσξηά. Θαηά ηελ 

άπνςε ηε δηθή κνπ δε λνκίδσ φηη έρεη θακία απνιχησο ηχρε. Ρελ άπνςε κνπ 

είπα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξέηα Θνπβαξάο, ππαξρεη πξνεγνχκελν, Ξέηα Θνπβαξάο. Δρνπκε 

αζρνιεζεί θ.Ρζηξηγψηε θαη γηλφηαλε θαη ζηα Ξαιάηηα, λνηθηάδαλε αιινχ 

αίζνπζεο. Γειαδή εδψ πσο γηλφηαλ;  

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Πηγά, ζηγά. Δλα δεπηεξφιεπηφ, επεηδή κνπ είπεο γηα Ξέηα 

Θνπβαξά, δελ πήξα θακία ζέζε. Δλα ιεπηφ, ληε, έλα ιεπηφ. Κνπ είπεο φκσο θαη 

γηα Λέα Ξαιάηηα. Κπνξείο λα κνπ πεηο πνπ έγηλε ζηα Λέα Ξαιάηηα θαη πφηε 

έγηλε απηφ πνπ κνπ ιεο. Γηαηί γηα ην Ξέηα Θνπβαξά δελ μέξσ θαη ζησπψ. Ξεο 

κνπ ινηπνλ γηα Λέα Ξαιάηηα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Ξσο; Ξνπ λνηθηάδεηαη; Ρψξα, γηα κηα αίζνπζα, λνίθηαδα ιέεη κηα 

αίζνπζα απέλαληη .. Α κπξάβν, φρη φηη είραηε ην ζρνιείν ζαο, ην κηζφ ζρνιείν 

ζηε Καιαθάζα, ην άιιν κηζφ ζηνλ Υξσπφ θαη ην άιιν κηζφ ζην Σαιθνχηζη. Γε 

γίλνληαη απηά .. Ξαηδηά, ηελ άπνςε κνπ ιέσ ηψξα, έηζη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Κα δελ έρσ. Αλ ζέιεηε λα ζπδεηνχκε γηα λα ζπδεηνχκε, λαη. Αλ 

φκσο ζα κνπ ιέγαηε γηα λα ζπδεηνχκε θαη λα .. Δλα ιεπηφ. Ρελ άπνςε κνπ 

ιέσ, έηζη; Κα δε ιέσ φηη ε δηθή ζαο ε πξφηαζε είλαη θαθή. Απιψο πηζηεχσ θαη 
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ππνζηεξίδσ ηε δηθή κνπ γηαηί πηζηεχσ φηη είλαη θαη νξζφηεξε θαη πινπνηήζηκε 

θαη εθείλε πνπ ζην ηέινο .. Θαηά ηα άιια, θάλνληαο πνιηηηθή, ζα κπνξνχζα θαη 

εγψ λα πσ απηά ηα πξάγκαηα. Θα ήζεια δνζήζεο επθαηξίαο, ν θ.Νηθνλφκνπ ηα 

έβαιε ηα πξάγκαηα πξάγκαηη ζε ζσζηή βάζε. Δθείλν ην νπνίν θχξηνη έρεη, ζα 

απνδεηρζεί ζηελ πνξεία, θαη εθείλν ην νπνίν βέβαηα ελδηαθέξεη ηέινο πάλησλ 

ηελ θπβέξλεζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ είκαζηε ηψξα, είλαη ε εμνηθνλφκεζε, ίζσο 

θαη λα κελ είλαη ε θαηάιιειε ιέμε, εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δθείλν ην νπνίν 

ζα ηζρχζεη, εθείλν ην νπνίν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Παο ιέσ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζέιεηε λα ζαο ιέσ σξαία ιφγηα; 

Δθείλν ην νπνίν, εθείλν ην νπνίν ηζρχεη γηα ηνλ ππφινηπν δεκφζην ηνκέα, ζα 

ηζρχζεη, ζαο ην ιέσ κεηά ιφγνπ γλψζεσο, θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Ρη ζεκαίλεη 

απηφ; 5 : 1. Ξνιχ απιά. Ξέξζη έθπγαλ γχξσ ζηηο 10.000. Δγψ ζαο ιέσ ινηπφλ 

φηη ζ' απηήλ ηελ 5εηία κέζα, λα θχγνπλ 6 - 7.000 λα βάινπκε; Θάζε ρξφλν λα 

θχγνπλ ζπληαμηνχρνη; 5, 6, 35, .. πεξίπνπ ζα θχγνπλ εθπαηδεπηηθνί. Δάλ 

ιάβεηε ππ' φςε ζαο φηη ζα δηνξίδνληαη 2 - 2.500 ην ρξφλν, ζα δηνξηζηνχλ ηελ 

5εηία κέζα, 10.000; 12; Λα πνχκε 15; 35 ζα θχγνπλ, 15 ζα δηνξηζηνπλ, ζε κηα 

5εηία κέζα .. Γξάθηε ηα φκσο. Γξάθνληαη, έηζη; Ξνιχ σξαία. Δίλαη ε κφλε 

θνξά πνπ ζα απνδεηρζεί έλαο πνπ κηινχζε πξηλ 5 ρξφληα  κεηά απφ 5 ρξφληα 

φηη έιεγε ηελ αιήζεηα θαη ζα είλαη αθξηβψο έηζη. Θα έρνπκε ινηπνλ 20.000 

ιηγφηεξνπο. Φαληαζηείηε, φηη εάλ θάζε ρξφλν, κεηαθέξσ θαη ηελ εκπεηξία κνπ, 

είρακε 20.000 αλαπιεξσηέο, 1ε Πεπηεκβξίνπ ζα είρακε πεξηζζφηεξε 

πιεξφηεηα απ' φζε έρνπλ ηα ηδησηηθά πνπ εμ αηηίαο ησλ ηδησηηθννηθνλνκηθψλ 

ηνπο θξηηεξίσλ έρνπλ. Παο ιέσ ινηπνλ φηη πξνβιέπεηαη πξάγκαηη δχζθνιε ε 

ζπλέρεηα, έηζη; Ρέινο.          

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Γελ έρσ θακία αληίξξεζε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ζεηξά ζα δψζσ ην ιφγν ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Δγψ λα ζαο 

εμππεξεηήζσ φινπο ζέισ. Ινηπφλ, λνκίδσ φηη δηθαηνχηαη θαη ιφγσ θαηαγσγήο ν 

θ.Κπφξζεο λα έρεη ην ιφγν. 

ΚΞΝΟΠΖΠ: Ινηπφλ, ε πξφηαζε ηνπ θ.Ιίηζα λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ θαιή, 

αιιά αλ ηπρφλ δελ κπνξέζεη λα γίλεη απηφ, θαιφ ζα ήηαλε ην ζρνιείν ηεο 

Καιαθάζαο λα κελ θιείζεη. Κελ ζπκπαξαζχξεη θαη θιείζεη ην ζρνιείν ηεο 

Καιαθάζαο.  

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΚΞΝΟΠΖΠ: Ρεο Καιαθάζαο γηαηί πάιη ηα παηδηά είλαη πνιχ ιίγα. Νπφηε θαιφ 

ζα ήηαλ ηα παηδηά ηνπ Κειεζίνπ λα αλέβνπλε Καιαθάζα. Δμάιινπ απηφ 

ππάξρεη θαη ζε πξφηαζε δεχηεξε ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ηνπ 

ζρνιείνπ Καιαθάζαο θαη Κειεζίνπ. Παλ δεχηεξε πξφηαζε, νπφηε λα αλέβνπλε, 

γηα λα κε καο θιείζνπλε θαη ηα δχν ζρνιεία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη αιιά ε κηα πξφηαζε αληηθξνχεη ηελ άιιε. Ξσο γίλεηαη; Ν 

ίδηνο Πχιινγνο Γνλέσλ;  

ΚΞΝΟΠΖΠ: Νρη, ην έρεη βάιεη ζαλ δεχηεξε πξφηαζε. Αλ δε γίλεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ δε γίλεη. 

ΚΞΝΟΠΖΠ: Ζ πξφηαζε ηζρχεη απηή αθξηβψο. Αλ δε γίλεη. Γειαδή λα κε 

ράζνπκε θαη ην δεχηεξν ζρνιείν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Σαζηψηε. Διπίδσ ζχληνκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πήκεξα καζαίλνπκε ηηο θνπβέληεο πνπ γίλνληαη ζηνπο θχθινπο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηη ην ζρνιείν ηεο Καιαθάζαο απ' φηη εηθάδεηαη ζα θιείζεη 

θαη ζα πάεη ζηνλ Απιψλα. Θνπβεληηάδνπκε ινηπνλ ζήκεξα ζην Γεκνηηθν 

Ππκβνχιην ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο .. Αθνχζηε κε ιίγν. Ρελ πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο αθνχκε. Αο κελ είκαζηε ηφζν απαηζηφδνμνη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε, αθνχζηε κε ιίγν.  

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Απηφ δελ εηπψζεθε φκσο, έηζη; Γηαηί .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη απφ ζαο, φρη απφ ζαο. Νρη απφ ζαο, απφ άιιε πεγή, φρη απφ 

ζαο. Θαη απηά πνπ ιέσ, ηα ιέσ θαη έρσ γλψζε απηψλ πνπ ιέσ. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Απηφ πνπ ιέηε, νχηε ζπδήηεζε δε γίλεηαη. Ππλερίζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Δδψ πέξα ήδε κηιάλε γηα ζρνιεία κε 150 παηδηά 

θαη παξαπάλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα επαλέιζνπκε ιίγν θαη ζην ζέκα, γηαηί .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Αθνχζηε κε ιίγν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. κπνξεί λα ζπδεηάκε 3 κέξεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαζφινπ. Θχξηε Ληθνιάνπ, αλ κ' αθήζεηε ζα κηιήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γειαδή κε ζπγρσξείηε ηψξα. Δδψ πέξα ηη ζα γίλεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, εληάμεη, κπνξείηε λα ηνπνζεηεζείηε αιιά ιηγάθη λα ην 

καδέςνπκε. Απιά επεηδή .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. ππάξρεη κηα θφπσζε ζην Πψκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαζφκαζηε εδψ πέξα θαη θνπβεληηάδνπκε αλ ζα θιείζεη ζρνιείν 

ζήκεξα; Γε βιέπεηε ηη γίλεηαη; Λνκνζρέδην, Ξνιπλνκνζρέδην εηνίκαζε ε 

θπβέξλεζε ε νπνηα ηη ιέεη; Θιείζηε ζρνιεία φπνπ κπνξείηε, γηα λα 

εμνηθνλνκήζεηε δαπάλεο. Γελ πξέπεη θαλ λα αλνίγνπκε θνπβέληα. Αλνίγνπκε 

θεξθφπνξηεο ζήκεξα. Θα ζεξίζνπκε αχξην ην πξσί ζχειιεο. Δβαιε εηζεγεηηθά 

ε Δπηηξνπή γηα ηε κεηαθνξά ησλ παδηψλ λα επηβαξχλεηαη ν Γήκνο. Ρν γεγνλφο 
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φηη ζα επηβαξχλεηαη ν Γήκνο ζεκαίλεη φηη ζα θνηηάμεη λα βξεη αιινχ ηα ιεθηά ν 

Γήκνο ζήκεξα, κε αληαπνδνηηθά ηέιε, κε αληαπνδνηηθφηεηα. Ρν θξάηνο έρεη 

ηελ επζχλε, φπσο θαη έρεη κέρξη ηψξα ηελ επζχλε λα κεηαθέξεη ηα παηδηά απφ 

θαη πξνο ην ζρνιείν. Πήκεξα, ηα ηέιε είπαλε φηη δελ θαιχπηνπλ πιένλ ηηο 

αλάγθεο .. ζην πήγαηλε έια. Ζ Λνκαξρία δε δίλεη ιεθηά γηα ηε κεηαθνξά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη, πξνθαλψο. Γειαδή, νπζηαζηηθά ζήκεξα ηη ιέκε; Λα 

πιεξψλεη ν Γήκνο γηα λα πιεξψλνπλε πάιη νη γνλείο. Θακία, κα θακία θνπβέληα 

δελ πξέπεη λα γίλεηαη ζήκεξα, απηήλ ηελ επνρή, γηα θιείζηκν ζρνιείσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, θαηαγξάθεθε ε ζέζε ζαο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα είζηε θαιά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα. Νξίζηε.  

 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γε ζα αξγήζσ θαζφινπ. Δπηγξακκαηηθά, ζπγλψκε, 

επηγξακκαηηθφηαηα. Ζ πξφηαζε καο είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νη πξνηάζεηο πνπ αθνπζηήθαλε  είλαη ζεηηθέο πξνο ηε ζσζηή  

θαηεχζπλζε. Θα ιέγακε νηη ζπλεγνξνχκε ζηηο πξνηάζεηο ησλ ππνινίπσλ 

ζπλαδέιθσλ. Θα ήζεια κηα ζεκείσζε γηα ην Καξθφπνπιν, αλ κπνξνχκε λα 

βάινπκε ζηε δηαδηθαζία λα ηνληζηεί φηη ζα πξέπεη λα είλαη πξναηξεηηθή ε 

απνδνρή ηεο κεηαθνξάο πξνο ηνλ Θάιακν, εάλ γίλεηαη, αιιά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπε εάλ γίλεηαη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δάλ γίλεηαη. Γηαηί είκαζηε πνιηηηθά φληα θ.Ρζηξηγψηε, αιιά επεηδή 

θπξίσο είκαζηε πνιηηηθά φληα, ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ Βαζίιε ηνλ Νηθνλφκνπ, 

φηη πξέπεη - θαη κε ηνλ Κηράιε ηνλ Σαζηψηε - φηη δελ πξέπεη λα κπνχκε θαλ ζηε 

δηαδηθαζία ζπδήηεζεο. Γηαηί; Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθεξζήθαλε, γηα λα ην 

ζηακαηήζσ, λα κε γίλσ θαη εγψ θνπξαζηηθφο πεξηζζφηεξν, θαη ζπληάζζνκαη κε 

ην ςήθηζκα ηνπ Βαζίιε ηνπ Νηθνλφκνπ θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην 

πηνζεηήζνπκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα πξνσζεζεί πξνο ηα θέληξα 

ιήςεο απνθάζεσλ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο φζνλ αθνξά ην Γπκλάζην ηνπ Υξσπνχ, έρεη πξαγκαηηθά 

θνβεξφ πξφβιεκα. Θχξηε Θηνχζζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καθάξη λα γηλφηαλε θα Πηεξγίνπ, καθάξη. Ξνηνο δε ζα ην ήζειε; 

Θχξηε Θηνχζε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Ζ ηνπνζέηεζε κνπ ζα είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα κηιήζαηε δχν θνξέο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη Γεκήηξε ζνπ δεηάσ ζπγλψκε πξνο απηφ, εληάμεη, 

εληάμεη. Δληάμεη, αλ ζε αδίθεζα ζνπ δεηάσ ζπγλψκε, εληάμεη. Θαη ν θ.Θηνχζζεο 

γηα πξψηε θνξά δήηεζε ην ιφγν. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαγλψξηζε θαη ην δηθαίσκα θαη ζηνλ άιιν ζπλάδειθν λα 

κηιήζεη.  
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ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ δελ είκαη απφ ηνλ Υξσπφ θ.Βειηαληψηε, Καξθφπνπιν. Ξαίξλσ 

ην ιφγν ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Καξθνπνχινπ, Καξθνπνχινπ Υξσπνχ, γηα 

λα ζαο πσ ην εμήο, νη γνλείο, γηαηί απηνχο εθπξνζσπνχκε εδψ, νη γνλείο ηνπ 

Καξθνπνχινπ, απηήλ ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζε κηα ζχγρπζε. Δδψ θάλνπκε κηα 

ζπδήηεζε, εγψ ζπκθσλψ κε ηνπο πξνιαιήζαληεο φηη δελ πξέπεη λα κπνχκε ζε 

θακία ζπδήηεζε γηα ζπγρσλεχζεηο, αιιά ζεσξψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ ππάξρεη ζπγρψλεπζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θεσξψ, λαη, φηη ζην ζέκα ηνπ Καξθνπνχινπ πνπ δελ ππαξρεη 

ζπγρψλεπζε, δελ ππαξρεη θαη ιχζε. Δίλαη 15 ηα παηδηά, είλαη 5 ηεο παξαιίαο, 

είλαη 2 ηα αδέιθηα, είλαη 2 ηα κέζα. Ξξέπεη λα μέξεηε θαη πξέπεη λα πσ ζην 

Πψκα, γηαηί κηιάσ θαη ζαλ ζχδπγνο κηαο εθπαηδεπηηθνχ 20 ρξφληα ζην 

Γπκλάζην, ζην πην πνιχπαζν ιέηε θαη ζπκθσλψ, πξέπεη λα μέξεηε φηη απηήλ ηε 

ζηηγκή ζην Γπκλάζην Πθάιαο Υξσπνχ θνηηνχλ 17 παηδηά ηνπ Σαιθνπηζίνπ. 

Απιή. Γειαδή, ζαο πείξαμαλ ηα 15 παηδηά ηνπ Καξθφπνπινπ, ελψ ππάξρνπλ 17 

παηδηά ηνπ Σαιθνπηζίνπ; Θακηά δεθαπεληαξηά παηδηά ηνπ Υξσπνχ θαη δελ μέξσ 

πφζα ηνπ Ππθακήλνπ, πνπ έπξεπε λα είλαη ζην Γπκλάζην Σαιθνπηζίνπ; Θέισ 

λα πσ γη' απηφ ην ζέκα, αλ δε ζέινπκε λα θξπβφκαζηε, ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ 

αξρεγφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θξπβφκαζηε, απιά ηα μέξεηε ηα παξαζπξάθηα θαη ηα .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ δελ ηα μέξσ. 

ΞΟΝΔΓΝΠ: .. γηα ηνπο ηξφπνπο γηα λα πάξεη θάπνηνο κεηεγξαθή. Γπζηπρσο ε 

λνκνζεζία δίλεη ηέηνηεο δπλαηφηεηεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ ηα μέξσ. Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ αξρεγφ ηεο παξάηαμεο κνπ, 

φηη, θαη ζα παξαθαιέζνπκε ηνλ θ.Ρζηξηγψηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, λα .. Θχξηε Ξέππα, δελ πεηξάδεη, έλα κεξνθάκαην είλαη θαη 

απηφ. Θα ζπκθσλήζσ θαη ζα παξαθαιέζσ ηνλ θ.Ρζηξηγψηε, ηα παηδηά ηνπ 

Καξθνπνχινπ, φπσο πξναηξεηηθά, δχλαηαη κάιινλ λα εμαηξεζνχλ, λα δχλαηαη 

λα εμαηξεζνχλ θαη ηα παηδηά ηνπ Καξθνπνχινπ.  Θεσξψ φηη θάλνπκε αληίβαξν 

ζ' απηά ηα παηδηά. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. θαη ηνλ θ.Βειηαληψηε, γηαηί δηακαξηχξεηαη έληνλα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρνπιάρηζηνλ, ηνπιάρηζηνλ θ.Ξξφεδξε εζπκνηππηθά έρσ 

δηαηειέζεη 9 ρξφληα Ξξφεδξνο, είκαη ζηνλ 9ν θαη πηζηεχσ γξήγνξα λα 

απαιιαγψ, Ξξφεδξνο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηνλ πξντζηάκελν έηζη ηνλ 

γλψξηζα θαη ζέισ λα θάλσ κηα νπζηαζηηθή πξφηαζε, δχν νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο αθνχκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιεία θαη ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο καο, 

δειαδή ησλ ρσξηψλ .., Ξνιπδέλδξη, Θαπαλδξίηη θαη Βαξλάβα γηαηί ζηελ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Βαξλάβαο αλήθεη ζε άιινλ Γήκν πιένλ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γη' απηφ αθξηβψο ζέισ λα ην πξνιάβσ θ.Ξξφεδξε. Δίλαη θάηη 

πνπ θαίεη ηελ πεξηνρή καο. Ινηπφλ, πηζηεχσ φηη θαη ν θ.πξντζηάκελνο, γηαηί εγψ 

έηζη ηνλ μέξσ, δελ ηνλ μέξσ ζαλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο, ζα 

ζπκπεξηιαβεη απηέο ηηο πξνηάζεηο αλ δελ είρε πειαγψζεη ζηα ηφζα πξνβιήκαηα 

εδψ ηνπ Υξσπνχ, πνπ ζεκηηά είλαη θαη ηα δέρνκαη. Γηα καο, ηελ θνηλσλία καο 

πάλσ θαη θπξίσο ηνλ Βαξλάβα, ζα κνπ πείηε εζείο φκσο, ηψξα ηη λα ζαο 

εμεγήζσ εγψ ηη ζεκαίλεη, ηη ζεκαίλεη γηα ηνλ θάηνηθν ηνπ Βαξλάβα ην 

Θαπαλδξίηη θαη ην Ξνιπδέλδξη θαη ηα Θηνχξθα. Γελ μέξσ αλ κπνξείηε λα ην 

ληψζεηε. Δηζη; Θα κπνξνχζαηε λα ληψζεηε φκσο ην πξφβιεκα ηνπ ελφο 

παηδηνχ, κηαο νηθνγέλεηαο, αλ αχξην απνθαζηζηεί απν ηνπο "Θαιιηθξαηηθνχο" 
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Γήκνπο λα θχγνπλε ηα παηδηά ηνπ Βαξλάβα θαη λα παλε ζην Καξαζψλα, λα 

κεηαθηλεζεί ην παηδί αληί γηα 5 ρικ., ν καζεηήο, λα κεηαθηλείηαη 25, 18 ρικ., 

πφζν είλαη, 20, λα πάεη ζηνλ Καξαζψλα. Γη' απηφ ινηπνλ ζέισ ζηελ πξφηαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο, κε θαλέλαλ άιιν ιφγν δε ζα δερηνχκε, δελ πξέπεη λα 

δερηνχκε, ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ Βαξλάβα ζην Καξαζψλα. Θα πξέπεη 

λα ππάξμεη ζε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ κε ην Γήκν ηνπ Καξαζψλα λα 

ιπζεί ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο, γηαηί απηφ δε ζεκαίλεη κφλν ππνβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπ Βαξλάβα, αιιά ζεκαίλεη θαη πνιιά θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζα ππάξμνπλ ζηελ πεξηνρή καο. Ρν δεχηεξν πξφβιεκα πνπ 

έρνπλ ηα ρσξηά ηα δηθά καο εθεί, ε πεξηνρή, κε ζπγρσξείηε, ην ιέσ ρσξηά, ην 

θαηαιαβαίλνπκε, έηζη; είλαη ηα Ρερληθά, ηα ΔΞΑΙ. Απηήλ ηε ζηηγκή νη καζεηέο 

Θαπαλδξηηίνπ, Ξνιπδελδξίνπ, Βαξλάβα θαη Αθηδλψλ θαη πηζηεχσ θαη πνιιά 

παηδηά ηνπ Θαιάκνπ, νη γνλείο πνπ έρνπλε παηδηά κέηξηνπο έσο φρη θαινχο 

καζεηέο, αλαγθάδνληαη λα ηα αθήλνπλ λα θνηηνχλ ζηα Γεληθά Ιπθεία, 

θνβνχκελνη ηε κεηαθίλεζε, είηε, πνπ είλαη δχζθνιε ζηνλ Υξσπφ γηαηί δελ 

ππαξρεη ζπγθνηλσλία πνπ λα ηηο ελψλεη, ζηνλ Καξθφπνπιν κάιινλ, είηε ζην 

Θξπνλέξη, είηε ζηε Πειέηε, είηε ζην Τπρηθφ, πνπ αιινχ είλαη απηά ηα - είηε ζην 

Κελίδη.  

 Ζ πξφηαζε κνπ ινηπνλ είλαη, λα ην δνχκε θ.πξντζηάκελε, κάιινλ, φηη 

είκαζηε θνπξαζκέλνη φινη θαη δελ νινθιήξσζα ηε ζθέςε κνπ, απηφ ινηπφλ, 

εζείο πνπ είζηε θαη εθπαηδεπηηθνί θαη ε θα Βαξλάβα, μέξεηε ηη ζεκαίλεη γηα ην 

επίπεδν κάζεζεο ηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ φηαλ δειαδή ζε κηα ηάμε είλαη 20 

καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 5 θάλνπλ ραβαιέ, πφζν δχζθνιν είλαη γηα ηνλ 

θαζεγεηή λα θάλεη κάζεκα θαη πφζν ξίρλεη ην επίπεδν ηεο κφξθσζεο ησλ 

παηδηψλ. Γη' απηφ ινηπφλ, επεηδή ζην Θαπαλδξίηη ππάξρεη, ην ζρνιείν είλαη 

αξθεηά κεγάιν θαη κπνξεί λα ζπλιεηηνπξγήζεη θαη έζησ θάπνηα ηκήκαηα ηνπ 

ΔΞΑΙ, λα δνχκε πσο κπνξεί λα γίλεη, θαπνηα ηκήκαηα, θάπνηεο θαηεπζχλζεηο, 
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είηε ηκήκα ηνπ ΔΞΑΙ ηνπ Καξθνπνχινπ, είηε έλα λέν ΔΞΑΙ, λα ιεηηνπξγήζεη 

ζην Θαπαλδξίηη γηα λα εμππεξεηήζεη ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη .. Νξίζηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη ζίγνπξν ην θηήξην θ.Γήκαξρε, δελ ην έρεηε επηζθεθηεί, 

ν θ.πξντζηάκελνο ην μέξεη, είλαη πνιχ εχθνιν ή ηέινο πάλησλ νη εηδηθφηεηεο, 

λα δψζνπκε δχν, ηξεηο εηδηθφηεηεο πνπ δε ρξεηάδνληαη εξγαζηήξηα θαη ηα 

ππφινηπα λα έξζνπλ εδψ. Γηα λα κελ έρνπλ ην θφβν νη γνλείο λα κεηαθέξνπλ 

ηα παηδηά ζην Θξπνλέξη, ζην Τπρηθφ, ζηε Πειέηε ή νη άιινη λα αλαγθάδνληαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε αληηιεπηφ θ.Βειηαληψηε θαη λνκίδσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεκήηξε κνπ, σξαίνη νη πξνβιεκαηηζκνί ζνπ, αιιά δελ είλαη γηα 

2:00 ε ψξα ην βξάδη. Ρν ζέκα παηδεία κπνξνχκε λα ην δνχκε ζπλνιηθά, 

κπνξνχκε λα ην δνχκε ζπλνιηθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο, πάλησο επεηδή θαηά ζχκπησζε, ζα ζε θαιχςσ πηζηεχσ, 

ν θ.Γατηάλεο είλαη κέινο, ζα είλαη κέινο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο, 

κπνξείο .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα κνπ επηηξέςεηο φκσο λα πσ ιίγν, ζα κνπ επηηξέςεηο λα 

πσ, φηη φ,ηη ψξα θαη λα είλαη, ην πξφβιεκα απηφ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. 

Ρψξα, ν θ.Γατηάλεο ζα είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο ζαλ Ιπθεηάξρεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καδί κε ηνλ θ. .. θαη κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ αλ ππαξρεη 

ηέηνηα δπλαηφηεηα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κνπ επηηξέπεηε φκσο θ.Ξξφεδξε λα ζαο πσ θαη ηελ 

πξνζσπηθή κνπ άπνςε. Δγψ κε ηνλ θ.Γατηάλε έρσ ζπλεξαζηεί 8 ρξφληα 

ζαπκάζηα. Αιιά βέβαηα ν θ.Γατηάλεο δελ παχεη λα είλαη ππάιιεινο θαη δελ 

παχεη λα ζέιεη ηελ εζπρία ηνπ, ην ζρνιείν ηνπ, ην Γεληθφ ηνπ Ιχθεην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα ζπκθσλήζσ καδί ζαο. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ιέσ, κπνξεί, κπνξεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, ε ζπλεξγαζία καδί ηνπ δελ είλαη, δείρλεη έλαλ άλζξσπν 

πνιχ πξνβιεκαηηζκέλν κε κεγάιε πξνζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ιέσ κπνξεί, κπνξεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζηελ θνηλσλία ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ κηιάσ ζαλ άλζξσπνο ηεο πεξηνρήο, ζαλ άλζξσπνο πνπ... 

ζ' απηά ηα ζρνιεία θαη μέξσ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο 

ηεο πεξηνρήο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καθάξη λα είρακε ζπλαδέιθνπο ζαλ ηνλ θ.Γατηάλε. Θχξηε 

Γήκαξρε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ δελ είπα θάηη άζρεκν γηα ηνλ θ.Γατηάλε. Αιιά απιψο 

κίιεζα γηα ηνλ εθεζπραζκφ θαη ην βφιεκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.    

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γηακαξέιν, λα δψζνπκε θαη ην ιφγν ζηνλ θ.Ρζηξηγψηε 

γηα λα θαηαιήμνπκε επί ηεο νπζίαο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα είκαη ζπληνκφηαηνο. Αθνχζηεθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο 

απφςεηο θαη πξνηάζεηο. Ρν ζέκα είλαη ζνβαξφηαην, ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε ζαλ 

Γήκνο πνιχ, έηζη, πξνζεθηηθά θαη λα κελ αλνίμνπκε θεξθφπνξηεο φπσο είπε θαη 

ν θ.Νηθνλφκνπ θαη νη άιινη νκηιεηέο. Ππληάζζνκαη ινηπνλ κε ην ςήθηζκα ηνπ 

θ.Νηθνλφκνπ θαη κε ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ θαη φινη νη ζπλάδειθνη θαη νη 

αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ ζην ζέκα απηφ. Λα κελ αλνίμνπκε θεξθφπνξηεο. Λα 

δερζνχκε ην ςήθηζκα ηνπ θ.Νηθνλφκνπ. Θα είλαη ζηίγκα γηα ην Γήκν Υξσπνχ 

λα δερζνχκε λα θιείζνπλε ζρνιεία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. γηα λα θαηαιήμνπκε θαη ζε ςεθνθνξία. Δληάμεη θα Πηεξγίνπ, 

κηα θαη .. Βεβαίσο. 
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ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Ινηπφλ, εγψ δχν ιφγηα ιέσ γηα λα θιείζσ. Νζνλ αθνξά εθείλα 

ηα νπνία είπε ν θ.Αξκπξηψηεο θαη ν θ.Θηνπζζεο γηα ηα παηδηά ηνπ 

Καξθνπνχινπ, πνπ είπαλ φηη είλαη 15, αιιά μέξεηο ηα 10 είλαη εηζη θιπ. θιπ. 

Ξξψηα πξψηα, ε απφθαζε δελ ηελ παίξλνπκε γηα θέηνο πνπ πξάγκαηη ηα 

λνχκεξα είλαη έηζη φπσο ηα ιέηε, ηελ παίξλνπκε θαη γηα ηνλ επφκελν ρξφλν, γηα 

ηνλ κεζεπφκελν θαη νχησο θαζεμήο. Γειαδή, εθείλν ην νπνίν ελδηαθέξεη, αλ 

ζέιεηε θαη ηελ πεξεζία, ππεξεζηαθά αλ ζέιεηε θαη ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Ξαηδείαο, πξνζσπηθά ην ζεσξψ πνιχ ινγηθφ, είλαη ε, ζεκεηψλνπκε ηε ιέμε, ηελ 

ππνγξακκίδνπκε, ε ηζνθαηαλνκή ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ. Γειαδή, ζέινπκε 

ην 1ν Γπκλάζην ηεο Πθάιαο Υξσπνχ ηα παηδηά λα είλαη κέζα ζηηο ειαθξνχ 

ηχπνπ αίζνπζεο, πνπ κφλν ε κπφρα θαη ε κπξσδηά πνπ εθ ησλ ελφλησλ βγαίλεη, 

ζέιεηο λα θχγεηο, φρη λα κπεηο λα θάλεηο κάζεκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε 

ζχγρξνλα θηήξηα θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Γήκνο, δελ μέξσ εάλ είλαη 

επθαηάζηαηνο, εζείο ην μέξεηε θαιχηεξα πνπ είζαζηε ελ ελεξγεία, κπνξεί λα 

αλαιάβεη ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ; Ρνπ ρξφλνπ ην Καξθφπνπιν δε ζα έρεη 

15 παηδάθηα, ζα έρεη ίζσο 30, αλ δελ θάλσ ιάζνο. Δηζη είλαη. Δπίζεο, γηα θάπνηα 

παηδάθηα πνπ απφ ην Σαιθνχηζη έξρνληαη πξνο ηα δφζε, θαθψο, θαλείο δελ ην 

εγθξίλεη. Βέβαηα, γηαηί λα ην θξχςνπκε άιισζηε, θακία θνξά ππνρσξνχκε ζηηο 

ππεξβνιηθέο πηέζεηο. Αο θξνληίζνπλ ινηπνλ θαη νη θχξηνη γνλείο, κε ζέινπλ λα 

έξρνληαη λα πίλνπλ ην θαθεδάθη ηνπο ζηελ παξαιία ηνπ Υξσπνχ θαη .. ην 

παηδάθη ηνπο εδψ. Νχηε δέρνκαη ην επηρείξεκα ηνπ θ.Αξκπξηψηε, κα μέξεηο, 

άκα μεράζεη, δελ μέξσ, θνηκεζεί θιπ. θιπ., θαηεβαίλεη πην εχθνια πξνο ηα εδψ, 

παξά πξνο ηα εθεί. Νρη, ζα μππλάεη γηα λα πεγαίλεη κε ην ιεσθνξείν, αιιά αλ 

θαζπζηεξήζεη, ζα έρεη ζε πξνηεξαηφηεηα ην παηδί ηνπ λα ην πάεη ζηνλ Θάιακν 

θαη κεηά λα έξζεη θαηά θάησ λα πιεξψζεη ηε ΓΔΖ. Δηζη είλαη.  

 Νζνλ αθνξά γηα ην ζρνιείν ηνπ Κειεζίνπ, ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε, 

απηήλ θαηαζέησ, φρη κε ηελ ηδηφηεηα ηελ επαγγεικαηηθή κνπ πνπ κηιάεη γηα ηε 

Β' βάζκηα εθπαίδεπζε, κηιάσ γηα ηελ Α' βάζκηα πνπ ην βιέπσ ην ζέκα χζηεξα 
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απφ ζπδήηεζε, ε, έζησ θαη φρη εηο βάζνο, πάλησο κε ηνλ πξντζηάκελν ηελ 

έθαλα ηεο Α' βάζκηαο, πείζηεθα δηφηη ζεσξψ θαη κ' απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο, 

φηη γηα κέλα είλαη ιίγν δπζλφεην, γηα λα κελ πσ αθαηαλφεην, ελ έηε 2011 λα 

έρσ έλα ζρνιείν εμαζέζην κε έλαλ δάζθαιν, έηζη; πνπ λα θαίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζαλ Γ/ληεο νξρήζηξαο λα πεγαίλε απφ ην ζξαλίν εθείλν, απφ ηελ 6ε ηάμε ζηελ 

1ε, κεηά ζηελ 3ε, κεηά ζηε 2ε, κεηά ζηελ 5ε, ε; Δηζη; Θα πξνηηκνχζα ινηπφλ, 

αλ ν Γήκνο βέβαηα αλαιάβεη ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, θαη ζα πσ θάηη φζνλ 

αθνξά ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, κηα θξάζε, ηειεηψλσ, λα πεγαίλνπλ ζηε 

Καιαθάζα, λα είλαη έλα 4ζέζην ζρνιείν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα γίλεη 

5ζέζην, ζα γίλεη 6ζέζην. Δπηηξέςηε κνπ, επεηδή ηα πξάγκαηα, ηα νηθνλνκηθά 

ελλνψ, ηα  μέξεηε πσο είλαη ινηπνλ, δελ είλαη ηφζν εχθνια λα ιέηε, εκείο 

ζέινπκε λα γίλεη έηζη. Ρν εκείο ζέινπκε λα γίλεη έηζη θαη εγψ ην ζέισ έηζη, 

αιιά λα μέξεηε φηη απηφ πνπ ζέινπκε λα γίλεη έηζη, απηφ ην επηπιένλ πνπ 

βάδεηε, φηη έρεη έλα νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε γηα πεξηζηνιή 

δαπαλψλ. Ρέινο πάλησλ, δελ θξίλσ εγψ αλ θαιψο ή θαθψο θηάζακε, πάλησο 

έηζη είλαη. Απηφο ινηπνλ είλαη ν ζηφρνο. Λα πάλε ινηπφλ εθεί πέξα ηα παηδάθηα, 

λα έρνπλε 4, 5 δαζθάινπο, λα θάλνπλε θαη κνπζηθή αγσγή, λα θάλνπλ θαη 

αηζζεηηθή αγσγή, λα θάλνπλε θαη πιεξνθνξηθή, λα θάλνπλε θαη ηελ 2ε μέλε 

γιψζζα, λα έρνπλ φπσο ιέηε θαη ην νινήκεξν θαη λα παξακείλεη ην νινήκεξν 

θαη φια απηά ηα ζπκπαξνκαξηνχληα. Θαη ηειεηψλσ, ηειεηψλσ γηαηί πνιιά 

πξάγκαηα καο νδήγεζαλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφκαζηε θχξηε βνπιεπηά θαη 

θ.θ.ζπλδεκφηεο, πέξα απφ Ππκβνχινπο θαη αμηψκαηα. Ν Λφκνο, γηαηί δελ 

εθαξκφδνπκε θαη ηνπο Λφκνπο, ιέεη παξάδεηγκα, ηα παηδηά ηνπ Ιπθείνπ 

δηθαηνχληαη κεηαθνξάο, εάλ ην ζρνιείν απέρεη 4 ρικ. απφ ηελ θαηνηθία ηνπο, 

δελ παίξλνπκε ηψξα ηελ άθξε ηνπ ρσξηνχ, ελλνείηαη θάπνπ εδψ ζηελ πιαηεία 

ηεο Πθάιαο. Γε κνπ ιέηε; Ρν ζρνιείν παξάδεηγκα, ην Ιχθεην ηνπ Υξσπνχ 

απέρεη 4 ρικ. γηα ηα παηδηά ηνπ Ιπθείνπ πνπ ζέινπλ πνχικαλ; Γηαηί αλ ζαο πσ 

εγψ παξάδεηγκα, εμαηηίαο ηεο ηδηφηεηνο κνπ, φηη ζην Κελίδη κέζα ήζειαλ δχν 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

198 

πνχικαλ γηα λα ηα πεγαίλνπλ απφ ην θέληξν ηνπ Κεληδίνπ ζε έλα ζρνιείν πην 

δίπια, φηαλ απφ ηνπο ζεηζκνχο είραλε κεηαθεξζεί εθεί θαη έγηλε κεηά ζρνιείν 

δίπια θαη έιεγαλ, φρη, ζέινπκε λα πεγαίλνπκε εθεί. Υξαία, ζα πεγαίλεηε κε ηα 

πφδηα ή κε ηε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία αθνχ ζέιεηε πνχικαλ θαη δε ζέιεηε λα 

παηε ζην δηπιαλφ ζρνιείν. Ρέινο πάλησλ, λα κελ επεθηαζψ ζ' απηά. 

 Αξα ινηπφλ, ζα πξέπεη λα πσ λα εθινγηθεπηνχκε θαη μέξεηε, ην κηθξφ 

ζρνιείν, επαλαιακβάλσ, δελ είλαη ην θαιφ ζρνιείν. Δγψ ηνπιάρηζηνλ αλ είρα 

παηδί ζην Κήιεζη ή κάιινλ, εζείο εθ ηνπ Καξθνπνχινπ νξκψκελνη, ζα πξέπεη 

λα μέξεηε φηη παιηφηεξα, επεηδή είκαη ρξφληα ζηνλ Υξσπφ, ήζειαλ ηα παηδηά, 

ήζειαλ νη ηνπ Καξθνπνχινπ νη γνλείο, λα θέξνπλ ηα παηδηά ηνπο θάησ ζηε 

Πθάια, γηαηί ην ζρνιείν ήηαλε 6ζέζην, ήηαλε κεγαιχηεξν. Γελ ήζειαλ ζην 

Καξθφπνπιν πνπ ήηαλ 3ζέζην θαη ινγηθφ είλαη. Κελ κνπ πείηε φηη θάπνηνο απφ 

ζαο ζέιεη λα πάεη ην παηδί ηνπ θαη λα θάλεη φηαλ είλαη ζηελ 3ε ηάμε, λα θάλεη 

καδί κε ηελ 4ε ή αλ είλαη λα πάεη ζηελ 5ε θαη λα θάλεη καδί κε ηελ 6ε θαη φηαλ 

πάεη ζηελ 6ε, λα θάλεη κε ηελ 5ε. Νινη ζέινπκε ην παηδάθη καο λα πάεη ζηελ 1ε 

ηάμε θαη λα θάλεη κε ηα ζπλνκήιηθα ηνπ, λα πάεη ζηελ 4ε θαη λα θάλεη κε ηα 

ζπλνκήιηθα ηνπ θαη λα πάεη ζηελ 5ε θαη λα θάλεη κε ηελ 5ε, φρη κε ηελ 6ε. 

Λνκίδσ φηη απηφ ζέινπκε. Απφ εθεί θαη χζηεξα, ην φηη καο πηάλεη ν πφλνο θαη 

απηφ, λα, μέξεηε ην ζρνιείν θιπ. θιπ. ηνπ Κειεζίνπ, κπνξεί λα γίλεη έλα, μέξσ 

εγψ, κηα σξαία αίζνπζα, έλα ΘΑΞΖ, έλα, δελ μέξσ, θάηη άιιν, ν Γήκνο, ζην 

Γήκν ζα αλήθεη, ν Γήκνο ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ρζηξηγψηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΡΠΗΟΗΓ≡ ΡΖΠ: Θαη ηειεηψλσ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πε παξαθαιψ. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Θαη ηειεηψλσ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πε παξαθαιψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ιίηζα. Γηθαηνχηαη, εληάμεη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Θαη ηειεηψλσ επεηδή .. Κα έηζη είλαη. Διεπζεξία ιφγνπ, 

ηνπιάρηζηνλ, αλ κε ηη άιιν έρνπκε. Ρελ άπνςε κνπ ιέσ, έηζη; Γελ ππνρξεψλσ 

θαλέλαλ λα δερηεί .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιέηε θαη πξάγκαηα ηα νπνία .. Ππγλψκε, πσο ζα γίλεη 4ζέζην; Δρεη 3 

ζέζεηο ε Καιαθάζα. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Θαη ηειείσλσ κε ηε θξάζε, ηειεηψλσ κε ηε θξάζε, έλα ιεπηφ, 

ηειεηψλσ κε ηε θξάζε, ιέγνληαο φηη ην Κήιεζη έρεη κηα αίζνπζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθ ησλ πξαγκάησλ απνξξνθά θαη ην δάζθαιν. 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Δζχ θ.Ιίηζα πνπ ήζνπλ θαη Ξξφεδξνο εθεί πέξα, ζα μέξεηο πνιχ 

θαιά φηη άιιν ρψξν δελ έρνπκε θαη λα έρεηε ππ' φςηλ, ην μέξεηε, απιψο ην 

ππελζπκίδσ, φηη γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ άιιν ρψξν ζαλ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, ππνρξεσηηθά πξέπεη λα γίλεη έθζεζε θαηαιιειφηεηνο, λα γίλεη 

ζηαηηθή, έρνπλ κηα έθζεζε ζηαηηθήο επάξθεηαο, έηζη; γηα λα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη. Απηά, γηα λα μέξνπκε, έηζη; φηαλ κηιάκε λα είκαζηε 

ζπγθεθξηκέλνη, έηζη; θαη ξεαιηζηηθέο, θαη ξεαιηζηέο. Γηαηί πηζηεχσ φηη κε βάζε 

ηελ αιήζεηα, έηζη; ζα πξνρσξήζνπκε θαη νξζφηεξεο απνθάζεηο λα πάξνπκε θαη 

θαιχηεξεο.  

......: Ππκθσλψ κε ην θίιν κνπ ηνλ Κπάκπε γηα ηζνθαηαλνκή, ηνλ ζεσξψ θίιν 

κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πήξαηε ην ιφγν φκσο. 

......: Ρνλ παίξλσ απηφλνκα γηα πξψηε θνξά θαη πξνηείλσ θ.Ρζηξηγψηε, εθφζνλ 

ζα γίλεη ηζνθαηαλνκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζαο θιείζσ. 
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......: ..λα πάλε θαη ηα παηδηά ησλ Ξαιαηίσλ, γηα λα έρνπκε ηζνθαηαλνκή. 

Δθφζνλ δε θηάζνπλ ηνπ Καξθνπνχινπ, λα ζηείινπκε θαη ηα Ξαιάηηα εθεί.  

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ: Βεβαίσο, απην ζσζηφ είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. Νζν κπνξείηε φκσο λα εζηηαζηνχκε ζην ζέκα, 

γηα ην νπνίν θάπνηε λα ηειεηψζνπκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, εληάμεη. Δγψ δε κίιεζα θαζφινπ ζ' απην ην ζέκα. Ρν δήηεκα 

είλαη θ.Ρζηξηγψηε φηη ην ράιη ηηο παηδείαο θαη ην ράιη ηεο νηθνλνκίαο καο δελ 

ήηαλ ηα παηδηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάιη θεχγνπκε ζηα γεληθά. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν ράιη ηεο νηθνλνκίαο καο θ.Ρζηξηγψηε δελ ήηαλε επεηδή ηα 

παηδηά πεγαίλαλε κε πνχικαλ. Μέξεηε πνιχ θαιά ην ράιη ηεο νηθνλνκίαο θαη ην 

ράιη ηεο παηδείαο πνηνη επζχλνληαη. Δλα ινηπφλ ζέκα απηφ. Ρν δεχηεξν, δελ 

κπνξεί ζήκεξα λα ζπδεηάκε γηα κεγάιεο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία φηαλ νχηε 

3% δελ πάεη γηα ηελ παηδεία θαη ην μέξεηε θαη ην μέξνπκε φινη πνιχ θαιά απηφ 

θαη μέξεηε φηη ζήκεξα είραλε απεξγία θαη ε ΝΙΚΔ θαη ε Γηδαζθαιηθή 

Νκνζπνλδία πνπ αληηδξνχλ ζ' απηφλ ην Λφκν. Κηιάκε γηα ζπγρψλεπζε 

ζρνιείσλ, γηα θαηάξγεζε ζρνιείσλ, γηα πεξηθνπή δαπαλψλ ζχκθσλα κε ην 

κλεκφλην. Δίλαη κηα πνιηηηθή ζέζε θαη αλ απηφ πνπ ηψξα καο ην ιέηε φηη είλαη 

γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο θαη ην ηζρπξίδεζηε, γηαηί δελ ην θάλαηε πέξζη, 

πξφπεξζη, αληηπξφπεξζη; Ρν ίδην πξφβιεκα ππήξρε. Γελ είλαη ζέκα 

δηαθνξεηηθνχ Γήκνπ. Ζ Θνηλφηεηα ηεο Καιαθάζαο κε ηελ Θνηλφηεηα, κε ην 

Κήιεζη, ήηαλε κηα Θνηλφηεηα. Ρν ζέκα ινηπφλ είλαη φηη ζήκεξα αλνίγεη έλα 

θεθάιαην, απηφ πνπ ιέκε, αλνίγνπκε ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ θαη αλ ζήκεξα 

εκείο δερηνχκε ην Κήιεζη λα πάεη ζηε Καιαθάζα, αχξην ε Καιαθάζα ζα πάεη 

ζηνλ Απιψλα θαη ν Θάιακνο ζα πάεη ζην Θαπαλδξίηη. Λα κελ πσ φηη κπνξεί λα 

γίλεη θαη αθφκε πην κεγάιε ζπγρψλεπζε. Δίλαη γεγνλφο φηη ην ζρνιείν, ην 
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Γπκλάζην, δελ επαξθεί. Δίλαη ρξφληα πνπ ην ιέκε, είλαη αθαηάιιειν ην θηήξην, 

είρε πξφβιεκα κε ηνπο ζεηζκνχο, είλαη ην πξφβιεκα ηεο Αξραηνινγηθήο 

πεξεζίαο απφ θάησ πνπ έρεη αθπξψζεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά εδψ πξέπεη λα δξνκνινγεζεί ην θαηλνχξγην ζρνιείν, φπσο πξέπεη λα 

δξνκνινγεζεί ην θαηλνχξγην Γεκνηηθφ, πνπ δελ είπακε εθεί πνπ .. ηα Λέα 

Ξαιάηηα, πνπ είλαη δχν ζρνιεία ζπζηεγαζκέλα κέζα ζην ίδην νηθφπεδν, κέζα 

ζηνλ ίδην ρψξν.  

 Αξα ινηπφλ, αληί λα βιέπνπκε λα αλαπηχμνπκε ην δήηεκα ησλ ζρνιείσλ 

θαη λα δψζνπκε πην πνιιέο, πην πνιιά ζηα παηδηά καο, ιέκε λα ηα 

ζπξξηθλψζνπκε θαη γηα ιφγνπο αξρήο θαη κφλν δελ πξέπεη λα ζπδεηάκε γηα 

ζπξξίθλσζε ζρνιείσλ. Γηα θάπνηεο κεηαθηλήζεηο, αλ απηέο βνεζάλε, λα ην 

δνχκε αιιά γηα θαηάξγεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Κειεζίνπ ή γηα νπνηαδήπνηε 

άιιε, λνκίδσ φηη πξέπεη λα είκαζηε θάζεηνη. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα δψζνπκε ην ιφγν .. Θχξηε Ονχζζε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα δε αθήλεηε θαη ηνλ θ.Γήκαξρν λα ηνπνζεηεζεί.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζέβνκαη απφιπηα ηε ζέζε ζαο θαη απηή ε 

ζέζε ζαο νδεγεί θαη ηελ πνιηηηθή ζαο πνξεία θαη ηε δσή ζαο. Ξνιχ θαιά θάλεηε 

θαη δηθαηνχζηε λα παίξλεηε απηήλ ηε ζέζε θαη ηε ζέβνκαη απνιχησο. Νκσο, ζε 

νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ λα δνχζακε, ζηελ πην πινχζηα ρψξα ηνπ 

θφζκνπ λα δνχζακε, πνπ λα κελ έρνπκε νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαλέλα, εγψ ηηο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ παηδηνχ ζην Κήιεζη απηήλ ηε ζηηγκή δε ζα ηηο 

δερφκνπλα. Ζ κφξθσζε, ε παηδεία, δελ αγνξάδεηαη, νχηε πνπιηέηαη, νχηε 

δηαπξαγκαηεχεηαη, θαηαθηηέηαη κφλν θαη βνεζηέηαη απφ θάπνηεο ζπλζήθεο. Νη 

ζπλζήθεο πνπ πεξάζακε ζηε γεληά ηε δηθή κνπ ήηαλε πνιχ δχζθνιεο, ηα έρσ 

δήζεη ηα κνλνηάμηα θαη ηα 3ηάμηα θαη φια απηά. Παο δηαβεβαηψ φηη εάλ ήηαλε λα 
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γίλεη νπνηαδήπνηε ζπγρψλεπζε ή δηαπξαγκάηεπζε γηα ιφγνπο θφζηνπο ή 

κλεκνλίνπ ή Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ Ρακείνπ, ζα ήκνπλ κπξνζηά θαη δε ζα ην 

έθαλα. Αιιά θαη έλα παηδί φκσο άκα κπνξψ λα σθειήζσ ζηελ πνξεία ηεο δσήο 

ηνπ, γηα λα κάζεη θαιχηεξα ηα γξάκκαηα, λα παηδεπηεί θαιχηεξα παλσ ζηα 

ζέκαηα ηεο κφξθσζεο θαη ησλ βάζεσλ πνπ πξέπεη λα πάξεη ζηε ζεκεξηλή 

δχζθνιε αληαγσληζηηθή θνηλσλία, δε ζα έιεγα φρη. Θακία ζρέζε ε ζέζε καο κε 

ην κλεκφλην θαη κε ηελ νηθνλνκία. Δμεηάδνπκε ακηγψο θαη κφλν, ακηγψο θαη 

κφλν, ην θαιφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ, ην νπνίν θαηά ηχρε, θαηά ηχρε, 

δελ ην ήμεξα, κε ηηο ζπγρσλεχζεηο, κε πήξε ν θ.Σαζηψηεο πξηλ 1 κήλα, πνπ 

πξσηνβγήθε ην .. κε πήξε ηειέθσλν, κε πήξε ηειέθσλν θαη κνπ ιέεη, 

θ.Νηθνλνκάθν ζα γηλνπλε ζπγρσλεχζεηο, ηη ζα γίλεη θιπ. Ρνπ ιέσ, εκείο δελ 

θιείλνπκε ζρνιεηά, αλνίγνπκε θ.Σαζηψηε. Ζ πξψηε κνπ ζέζε ήηαλε απηή. 

Νκσο ηψξα, δελ έρεη θακία ζρέζε ην έλα κε ην άιιν. Γελ κπαίλεη ζε 

νηθνλνκηθή βάζε απηά ηα δχν πνπ πξνηείλνπλ ε Δπηηξνπή Ξαηδείαο. Ρα έμνδα 

ζα είλαη πεξηζζφηεξα πνπ ζα θαλνπκε γηα πήγαηλε έια θαη πέξα δφζε. Γελ 

έρνπκε δηαθνξά νηθνλνκηθή. Γελ ην θάλνπκε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Γε ζα 

ην έθαλα γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Θα ήκνπλ 100% καδί ζαο. Ρν θάλσ κφλν 

γηα ιφγνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ιφγνπο παηδείαο. Δθεί δε ζπκβηβάδνκαη. Αλ 

πίζηεπα θάηη άιιν, δελ έρσ θαλέλαλ ιφγν.  

 Ρα παηδηά ηεο Καιαθάζαο, ηα παηδηά ηνπ Κειεζίνπ πνπ πξνηείλεη ν 

θ.Ιίηζαο γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο λα ηθαλνπνίεζεη ηνπο Ππιιφγνπο, δελ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ θ.Γήκαξρε, επεηδή δελ μέξεηε θαλ ην ζέκα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην ζπδεηψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: .. ζα ζαο ξσηήζσ, πφζεο ζέζεηο έρεη ..; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιηηηθάληηθα πξάγκαηα ζηελ παηδεία;  

ΙΗΡΠΑΠ: Κα δελ μέξεηε .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε ηελ κφξθσζε δελ παίδνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζα θιείζεηε ην ζρνιείν. Κε ειαθξά ηελ θαξδία δε ζα θάλεηε φ,ηη 

ζέιεηε. Κε ειαθξά ηελ θαξδία. Παο παξαθαιψ πνιχ αλαθαιέζηε. Δρσ θάλεη 

αγψλα ηφζα ρξφληα λα δηαηεξήζσ ηα ζρνιεία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπνζεηνχκαη εηιηθξηλά θαη δπλαηά.  

ΙΗΡΠΑΠ: πάξρνπλε νη γνλείο. Γε ζέβεζηε ηίπνηα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νχηε κε ειαθξά ηελ θαξδία, νχηε κε ηίπνηα. Θάλσ θαιφ ζηα 

παηδηά θαη ζα ην θάλσ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επί ηεο δηαδηθαζίαο. Κνπ επηηξέπεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηεζήθαηε δχν θνξέο. Ξάιη;  

ΙΗΡΠΑΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Γηαδηθαζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθιεηζε ν θ.Γήκαξρνο, ν θαλνληζκφο ιέεη φηη πάκε ζε 

ςεθνθνξία.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ζέκαηα πνπ είπε ν θ.Βειηαληψηεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, θάλαηε ηηο πξνηάζεηο ζαο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ζέκαηα ηνπ θ.Βειηαληψηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζέιεηε λα αθνχζεηε; Θάλαηε ηηο ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη ζθέςεηο, νη ζθέςεηο ηνπ θ.Βειηαληψηε είλαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Θα ζπδεηεζνχλε ζηελ πνξεία. Λα είζηε ζίγνπξνο θ.Βειηαληψηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη γηα ην ζέκα ηνπ Βαξλάβα .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ζα ζαο ξσηήζνπκε, φηαλ έξζεη θάπνην, νπνηνδήπνηε ζέκα, ζα 

θάηζνπκε κε δηάινγν λα βξνχκε ηελ θαιχηεξε ιχζε. Λα είζηε ζίγνπξνο. Κελ 

αλεζπρείηε θαζφινπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Λα ζαο αθνχζνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά δε βιέπσ θαλέλα πξφβιεκα ζηε δηαδηθαζία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο πξνβιέπεηαη ν θαλνληζκφο γηα ηε ζπδήηεζε θάζε ζέκαηνο.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν ζαο παξαθαιψ. Λα μεθαζαξίζνπκε θάηη, πνηνο μέξεη 

εδψ κέζα, πνηνο μέξεη εδψ κέζα λα καο απαληήζεη πφζεο αίζνπζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: .. πφζεο αίζνπζεο ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, ζα αθνπζηψ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιήζαηε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη αληί γηα δηαδηθαζία, κ' αξρίζαηε πάιη λα ηνπνζεηείζηε γηα ηηο 

αίζνπζεο θαη ην έλα θαη ην άιιν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζησηε, ππάξρεη έλαο θαλνληζκφο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ ππάξρεη .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ηνπνζέηεζε, επαλαηνπνζέηεζε, ςεθνθνξία. Γε βιέπσ λα 

ην ζέβεζηε θαη εηθφηεξα ν θ.Ιίηζαο. Ιππάκαη πνπ ην ιέσ αιιά απηφ ζπκβαίλεη 

θάζε θνξά.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζηελ αίζνπζα βξίζθεηαη ν Ξξφεδξνο Ρνπηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε δήηεζε ην ιφγν, δελ ηνλ γλσξίδσ ηνλ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζαο ην ιέσ γηαηί πνιιά δε γλσξίδεηε. Αιιά ζαο παξαθαιψ πνιχ, 

δελ κπνξεί λα ιέηε λα κεηαθεξζνχλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκάκαη ..; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη ιέηε θαη' αξρήλ, μέξεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνο είπε λα κεηαθεξζνχλ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη λα κηιάηε θαη πην θφζκηα.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ρξεζηκνπνηείηε ηέηνηεο εθθξάζεηο, δελ είλαη ζεκα ηζακπνπθά 

ή γνχζηνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: "Ρα γνπζηάξσ", "ηα γνπζηάξσ", αιινχ, έηζη;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ζαο παξαθαιψ κε ήπην ηφλν, ζαο ιέσ ην εμήο, ε Καιαθάζα 

έρεη 3 αίζνπζεο. Ξσο ζα ην θάλεηε 4ζέζην; Θα ην θάλεηε. Γειαδή, ηφζα ρξφληα 

Ξξφεδξνο εγψ, εζείο ζα κνπ πείηε πσο ιεηηνπξγνπλ ηα πξάγκαηα. Δγψ ηηο 

έθαλα, κηα ήηαλε, έθαλα άιιεο δχν. Πην Κήιεζη ήηαλε κηα, θηηάμακε ηνπ 

δαζθάινπ .. θαη είλαη θνπθιί, δελ ππάξρεη θαιχηεξε. Δίλαη πνιχ κηθξή 

θ.Ρζηξηγψηε, δε ζα βξείηε πνπζελά θαιχηεξν. Δίλαη the best. Παο παξαθαιψ 

φκσο. Δξρεζηε ινηπφλ εδψ θαη ζαο ιέσ, ππαξρεη δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη 

έλα 6ζέζην κε ηε βνήζεηα ζαο, κε ιίγα παξαπάλσ ρξήκαηα, κπνξεί λα πάξνπκε, 
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είπε κηα θαιή πξφηαζε εδψ ν θ. .. θαη δχν παηδηά απφ ηε Λέα Ξνιηηεία θαη λα 

πξνζπαζήζνπκε. Δίλαη δπλαηφλ επεηδή ην ιέσ εγψ θαη επεηδή ην ιέσ γηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο, ζήκεξα κε ειαθξά ηελ θαξδία λα ην θιείζνπκε. Κα ζαο 

παξαθαιψ πνιχ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεη θαη βάζε. Γελ ππάξρνπλ αίζνπζεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κεηαθέξνληαη 5 ρικ. πην πέξα ηα παηδηά θαη δηδάζθνληαη 

θαιχηεξα. Γε ζηακαηάκε ην ζρνιείν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην; Ξνην; Ξνην 6ζέζην; Ρεο Καιαθάζαο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρφζα ρξφληα Ξξφεδξνο αλ πήγαηλα βάζεη ζηαηηζηηθψλ δε ζα είρα 

θάλεη ηίπνηα ζηε δσή κνπ. Ξάληα πεηχραηλα ην παξαπάλσ γηαηί πίεδα, γηαηί 

παξαθαινχζα ηνλ βνπιεπηή, γηαηί παξαθαινχζα ηνλ πνπξγφ. Δίλαη δπλαηφλ 

λα κελ δηεθδηθήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ην θαιχηεξν γηα ηνλ ηφπν;             

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη ζπίηη θαλελφο. Δίλαη ζπίηη δαζθάινπ. Παο παξαθαιψ φκσο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δια παππνχ λα ζνπ δείμσ πνπ είλαη ηα ρσξάθηα ζνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα βνεζήζσ ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθνχζηε λα δείηε, είλαη γεγνλφο φηη εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή 

θαη ελλνψ Γεκνηηθή Αξρή θαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φινη καδί, δελ πξέπεη, δελ 

πξέπεη λα ρξεσζνχκε ην θιείζηκν ζρνιείνπ. Δζησ γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο λα 

ην βάινπκε, έζησ γηα ιεηηνπξγηθνχο, έζησ γηα νηηδήπνηε, πξνο ηα έμσ θαη πξνο 
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ην πνπξγείν ζα βγεη κηα εηηνπαζή ζηάζε ηνπ Γήκνπ, φηη δέρεηαη λα θιείζεη 

ζρνιείν. Παο ιέσ, είλαη ε αξρή πνπ ζα μεισζεί ην πνπιφβεξ. Δγψ ηη ζαο 

πξνηείλσ. Αο βάινπκε έζησ θαη ην καμηκαιηζηηθφ ζηφρν λα γίλεη 6ζέζην. 

Θαηαιαβαίλσ φηη .. Δλα ιεπηφ. Θαηαιαβαίλσ φηη ζηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη κηα 

επίζεζε πάλσ ζηελ παηδεία θαη ζηα ζρνιεία, είλαη δχζθνιν, θαηαιαβαίλεηε, λα 

πεηο φηη ζα πεηχρεηο απηφλ ην ζηφρν. Νκσο, ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη ην 

πνπξγείν Ξαηδείαο φηη απηήλ ηε ζηηγκή ππάξρνπλ αληηζηάζεηο. Κελ 

ρξεψλεζηε θ.Γήκαξρε θαη κελ θνξηψλεζηε ηέηνηεο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Αο ηηο 

ρξεσζνχλ θαη αο ηηο θνξησζνχλ απηνί πνπ ηηο παίξλνπλε. Δλα ην θξαηνχκελν. 

Γηαηί κέρξη ην 2014 ζα έξζνπλε, ζαο ην ιέσ, είλαη καζεκαηηθφ, είλαη ζίγνπξν 

απηφ, ζα έξζνπλε θαη άιιεο ηέηνηεο απνθάζεηο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη. Θα έξζνπλε θαη άιιεο απνθάζεηο. Γειαδή ζα πάηε ην 

2014, ζπγλψκε, έλα ιεπην, ζα πάηε ην 2014 θαη ζα πείηε, παξέιαβα ζαλ 

Γήκνο 10 ζρνιεία, παξαδίδσ 8. Γε ζηέθεη. Αο πάξεη ηελ επζχλε ε θπβέξλεζε 

λα ην θιείζεη. Αο πάξεη ηελ επζχλε ν θ.Ρζηξηγψηεο, ν θ.Ρζηξηγψηεο ελλνψ 

δειαδή ην ππεξεζηαθφ, νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο αο πάξνπλ ηελ επζχλε, κελ 

παίξλεηε εζείο ηέηνηα επζχλε. Δγψ ηη ζα πσ. Ρη ιέσ. Ν θ.Ιίηζαο ζην ζέκα ηεο 

δηεθδίθεζεο έρεη δίθην. Ξξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε λα γίλεη 6ζέζην. Γε ζα ηα 

θαηαθέξνπκε; Ξξφβιεκα απηψλ πνπ δε ζα καο ην δψζνπλε. Δκείο ινηπνλ λα 

βγάινπκε κηα ζέζε φηη δε ζπδεηάκε πεξί ζπγρσλεχζεσλ, αο δηεθδηθήζνπκε 

απηφ πνπ ζέινπκε θαη αο πάξνπλ νη θχξηνη ην βάξνο κηαο απφθαζεο ε νπνία 

δελ καο ηθαλνπνηεί. Αιια κελ πάξνπκε εκείο. Γειαδή, φπνηνο ςεθίζεη απηήλ ηε 

ζηηγκή λα θιείζεη απηφ ην ζρνιείν, αλνίγεη ηε ζπδήηεζε γηα φια ηα ζρνιεία θαη 

εηιηθξηλά ζαο κηιάσ ζα θηάζνπκε ζην ηέινο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη εγψ 

ζα ξσηήζσ: Θαη ηη ζα ιέηε; Γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο; Απηά ν θ.Ρζηξηγψηεο 

κπνξεί λα ηα ιέεη. Δζείο φκσο είζηε πνιηηηθά πξφζσπα. Γηα ηνλ ηφπν εδψ είζηε 
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πνιηηηθά πξφζσπα. Γελ είλαη παηδαγσγνί, εδψ δελ είλαη ην Ξαηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, ην μαλαιέσ. Γήκαξρε, εγψ λνκίδσ φηη κπνξεί λα έρεηο δίθην ζην 

ζέκα, κπνξεί λα έρεηο δίθην ζην ζέκα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά κελ κπαίλεηο 

εζχ ζ' απηφ. Αο κπεη ν Ρζηξηγψηεο. Αο κπεη ν Θνπκέληνο πνπ είλαη ν 

Ξεξηθεξεηάξρεο, αο κπεη ε Γηακαληνπνχινπ πνπ είλαη ε πνπξγφο θαη ε 

θππνπξγφο ηεο. Αο κπνχλε άιινη, φρη εζχ. Αλ ζέιεηο λα κπεηο, εγσ ην ζεσξψ 

πνιηηηθφ ραξαθίξη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ δελ μεξσ αλ ζέιεηε λα ςεθίζεηε - λα βάινπκε απηφ ην 

ςήθηζκα. Ξάλησο κελ πάξνπκε ηέηνηα απφθαζε. Αο πάξνπλ ηελ επζχλε άιινη. 

Δγψ δίλσ, θαηαζέησ απηφ ην ςήθηζκα θαη αο γίλνπλε νη δηαδηθαζίεο γηα 

δηεθδίθεζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν φλνκα ζαο παξαθαιψ θαη γηα ηα πξαθηηθά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Πίδεξεο Γηψξγνο.  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Ξξφεδξνο Ρνπηθνχ Καιαθάζεο. Απφςε θαηαιαβαίλσ πξνζπαζνχκε 

θαη ν Γήκαξρνο θαη ν θ.Ρζηξηγψηεο, εληάμεη, ηα ιέκε ζηελ νπζία λα θιείζνπκε 

.. Γειαδή, ην βιέπσ έλα ζέκα φηη έρεηε απνθαζίζεη, ηειεζηδηθήζεη λα θιείζεη 

ην ζρνιείν ζην Κήιεζη. Ινηπνλ, εγψ επεηδή είκαη Ρνπηθφο ζην Κήιεζη, 

αληηπξνζσπεχσ φιν ην Κήιεζη, ινηπφλ, κνπ δεηήζαλε, γηαηί λα θιείζεη ην 

ζρνιείν; Ξξνο ηη; Ρν βξίζθεηε ζε πνιχ επθνιία. Θαιά είλαη απηά πνπ ιέηε. 

Υξαία ηα ιέηε. Λαη, αιιά βξίζθεηε ζεηηθφ λα θιείλεη έλα ζρνιείν; Μέξεηε ηη 

είλαη λα θιείλεη έλα ζρνιείν ζε έλα ρσξηφ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε θακία πεξίπησζε. Λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά ζέινπκε. 
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ΠΗΓΔΟΖΠ: Μέξεηε ηη είλαη λα θιείλεη έλα ζρνιείν; Θαη βιέπσ κε δπζαξέζθεηα 

ην Γήκαξρν λα ιέεη, ηέξκα, ζα θιείζσ ην ζρνιείν ζην Κήιεζη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είπε απηφ ν θ.Γήκαξρνο. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Γηα πνην ιφγν; Γηα πνην ιφγν; Ινηπφλ, γηα πνην ιφγν; Γηαηί δε 

βξίζθεηε ηε ιχζε, απηφ πνπ είπε θαη ν θ.Ιίηζαο, δειαδή λα πάλε δχν ηάμεηο, 

εδψ θηηάρηεθε έλα σξαίν, αλεβείηε λα ην δείηε, θηηάρηεθε έλα σξαίν, δχν 

αίζνπζεο θαηλνχξγηεο, δειαδή ζψλεη θαη θαιά θιείζακε ζην ρσξηφ. Πε 

νπνηνδήπνηε ρσξηφ. Ινηπφλ, φιν ην Κήιεζη είλαη αλαζηαησκέλν θαη ε 

Καιαθάζα. Γε κηιάσ, γηαηί θαη ζηε Καιαθάζα κπνξεί λα θιείζεη κεζαχξην. 

Ινηπφλ, γηαηί δε βξίζθεηε κηα ιχζε; Βάιαηε ην Κήιεζη θαη ιέηε, ζα θιείζεη ην 

ζρνιείν ζην Κήιεζη. Αλεβήθαηε ζην Κήιεζη λα δείηε ηηο αίζνπζεο ηηο 

θαηλνχξγηεο; Δγψ απηφ έρσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαηδηά έρνπλε κέζα;  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Δγψ απηφ έρσ θαηαιάβεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θιείλνπκε θαλέλα ζρνιείν. Ρα παηδηά ζα παλε ζρνιείν.  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Λαη, γηαηί λα θιείζεη;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα παηδηά ζα ζπλερίζνπλ ην κάζεκα ηνπο. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Δίλαη θαιφ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζα θάλνπκε .. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Γήκαξρε είλαη θαιφ λα θιείλεη έλα ζρνιείν ζε ρσξηφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζα θάλνπλε θαη αγγιηθά πνπ δελ θάλνπλε εθεί πέξα. Θα 

θάλνπλε θαη γαιιηθά, ζα θαλνπλε θαη γπκλαζηηθή, ζα θάλνπλε θαη 

πιεξνθνξηθή.  

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα παηδηά ζα πάλε ζρνιείν.  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Δγψ δελ είπα λα κελ θάλνπλε. Αιιά φπσο ιέλε θαη φινη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηιάκε, έλα ζρνιείν .. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: .. εζείο ζα θιείζεηε ζήκεξα έλα ζρνιείν, αχξην άιιν έλα θαη ζα 

πεγαίλνπκε έηζη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη άκα δελ έρεη παηδηά, ηη λα θάλνπκε; 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Γηαηί έγηλε κηα πξνηαζε. Ν θ.Κπφξζεο εδψ ήηαλε ε δεχηεξε 

πξφηαζε θαη απ' φηη κε πιεξνθνξήζαλε ζην Κήιεζη, ινηπνλ, είπε ν θ.Κπφξζεο, 

κε κνπ δεηάηε ηέηνηα πξάγκαηα, είλαη αλεπίηξεπηα. Δκέλα κνπ ην είπαλε νη 

γνλείο. Θαη αλ ιέσ ςέκαηα, λα κε δηαςεχζεη. Ινηπνλ, δειαδή ηη ηνπ δεηήζαλε 

ηνπ θ.Κπφξζε; Θαη είλαη αλεπίηξεπηα απηά ηα πξάγκαηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί πηζηεχεηο φηη εζχ αγαπάο ηα παδηά πεξηζζφηεξν απ' φινπο 

ηνπο άιινπο; 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Νρη, δε ιέσ φηη αγαπάσ ηα παηδηά. Γε κ' αξέζεη λα θιείλεη ζρνιείν. 

Πε θάζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξσο; Ππλαηζζεκαηηθά; Ξσο δειαδή δε ζ' αξέζεη; Θαη γηαηί εκάο 

καο αξέζεη; 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Δ λαη αιιά .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ήηαλε ζην Κήιεζη 100 παηδάθηα θαη ηα βιέπακε, ζα 

θακαξψλακε. Αιιά αθνχ είλαη .. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Γηαηί δε βξίζθεηε κηα ιχζε άιιε;  

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Δλ ζπληνκία, δελ ήζεια λα πάξσ ην ιφγν, ιφγσ ηεο θαηαζηάζεσο 

φκσο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, ζα ηνλ έρεηε. Αο δψζνπκε ην ιφγν θαη ζηε 

ζπλάδειθν, δελ έρεη κηιήζεη ζήκεξα. Δληάμεη, δηθαηνχηαη θαη απηή λα εθθξάζεη 

ηελ άπνςε ηεο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Γελ έρσ κηιήζεη. Δπεηδή βξίζθνκαη εδψ ζ' απηήλ ηε ζέζε, 

ζπλήζσο κηιάηε εζείο θαη δελ κπνξψ εγψ λα πάξσ ην ιφγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ζθφπηκα βέβαηα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Γελ μέξσ, ζα αξρίζσ λα ην ζθέθηνκαη. Ινηπνλ, ζίγνπξα ηα 

κνλνζέζηα ζρνιεία δελ πξνζθέξνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα κάζεζε. Δγψ 

κηιάσ θαη ζαλ εθπαηδεπηηθφο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Κηζφ ιεπην, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, δελ είκαζηε θαη βέβαηνη 

φηη ζα πεηχρνπκε θαη ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο εάλ νη παηδαγσγηθέο, νη 

καζεζηαθέο ή νηηδήπνηε, εάλ θαηνξζψζνπκε ηέινο πάλησλ λα θάλνπκε απηέο 

ηηο ζπλελψζεηο, ηηο ζπγρσλεχζεηο ή νηηδήπνηε, ηηο κεηαθηλήζεηο, ηηο αιιαγέο, 

δηφηη δελ είλαη θαη ζίγνπξν αλ ζα ππάξμνπλ ηα θαηάιιεια θνλδχιηα ψζηε λα 

σξαηνπνηνχκε δειαδή απηήλ ηελ θαηάζηαζε φηη ζα είλαη θάηη θαιχηεξν. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, φπσο ηφληζε ν θ.Βειηαληψηεο, ζηηο δηθέο καο ηηο πεξηνρέο 

ππάξρνπλ θάπνηα άιια πξνβιήκαηα ηα νπνία εζείο εδψ δελ ηα γλσξίδεηε, φπσο 

εκείο δε γλσξίδνπκε ησλ άιισλ Θνηλνηήησλ. Λνκίδσ φηη ην θαιχηεξν είλαη λα 

πεξηκέλνπκε λα γίλεη κηα, λα ζπζηαζνχλε θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο, ψζηε λα 

έρνπκε κηα θαιχηεξε εηθφλα ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο Θνηλφηεηεο πνπ απνηεινχλε 

ην Γήκν ηνπ Υξσπνχ, ψζηε λα γίλεη κηα θαιχηεξε ζπδήηεζε θαη λα ιεθζνχλε 

λνκίδσ νη θαιχηεξεο, λα αθνχζνπκε θαιχηεξεο πξνηάζεηο θαη θαιχηεξεο ιχζεηο. 

Απηφ ήζεια λα πσ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ ήζεια λα κηιήζσ γηαηί ε ψξα πάεη 2:15, αιιά πξέπεη λα ζαο 

εμεγήζσ θάηη, αλέιαβα ηελ Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ ην 1999 κε δηζέζην .. 

ζρνιείν. Κνπ θεχγαλε ηα παηδηά θαη πεγαίλαλε ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν 

Σαιθνπηζίνπ. Γελ κπνξνχζα λα απμήζσ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ 

θνηηνχζαλ ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν Ππθακήλνπ. Θαηάθεξα ην έθαλα ηξηζέζην. 

Ξξηλ 2 ρξφληα κνπ ςηζπξίδεη κηα δαζθάια φηη ε Λνκαξρηαθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο 

πξνηίζεηαη λα αλαβαζκίζεη ζρνιεία, εθηφο ηνπ Ππθακήλνπ, γηαηί είρα κηθξφ 

αξηζκφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζπγρσλεχζεη ελλνείηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Νρη, λα αλαβαζκίζεη ζρνιεία, λα αλαβαζκίζεη ζρνιεία. Δηζη; 

Δθηφο ηνπ Ππθακήλνπ. Ρν Ππθάκελν ήηαλε εθηφο, γηαηί δελ είρε ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ καζεηψλ. Ξήγα ζηε Λνκαξρηαθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο κε 

δχν πξνηάζεηο, κε δχν έγγξαθα. Ρν έλα, δήηαγα λα γίλεη 4ζέζην θαη ην άιιν 

δήηαγα λα γίλεη 6ζέζην. Ξαίξλνληαο κέξνο ζηελ θνπβέληα θαηάιαβα φηη γηα 

κέλα ήηαλ πνιχ εχθνιν λα κελ ην θάλσ 4ζέζην θαη λα ην θάλσ 6ζέζην. Ρν 

έθαλα κέζα ζε κηα λχρηα 6ζέζην, ρσξίο λα έρσ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 

καζεηψλ. 60 παηδηά είρε ην Γεκνηηθφ Πρνιείν Ππθακήλνπ θαη παξφια απηά 

έγηλε 6ζέζην. Θέισ λα πσ κε απηφ φηη δελ πξέπεη λα κελ είκαζηε δηεθδηθεηηθνί. 

Θαιά θαλεη ν δάζθαινο θαη ιέεη απηά ηα πξάγκαηα γηα πάξηε ηνπ. Δκείο φκσο 

ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εδψ, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ην θάλνπκε ην ζρνιείν 

6ζέζην. Απηή είλαη ε πξφηαζε κνπ. Λα γίλεη 6ζέζην Γηάλλε, φρη 4ζέζην.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο δηαθσλεί ζ' απηφ; 
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ΟΝΠΠΖΠ: Δίπεο φηη ήζειεο λα θιείζεηο ην Γεκνηηθφ Πρνιείν θαη θαηεγφξεζεο 

ην Ιίηζα γηα κηθξνπνιηηηθά ζπκθέξνληα. Απηφ είπεο ξε Γηάλλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπ Κειεζίνπ λα θάλνπκε 6ζέζην ελλνείο; 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Αθνπ λα δεηο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε 16 παηδηά; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ν Ιίηζαο, ν Ιίηζαο θαηέζεζε κηα πξφηαζε θαη είπε, είπε, λα γίλεη 

6ζέζην .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 6ζέζην ηνπ Κειεζίνπ κε 16 παηδηά; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαηέζεζε κηα πξφηαζε .. Γήκαξρε, Γήκαξρε, λα ζνπ εμεγήζσ; 

Γήκαξρε, θαηέζεζε κηα πξφηαζε ν Ιίηζαο θαη είπε, λα γίλεη, λα αλαβαζκηζηεί ην 

ζρνιείν ηεο Καιαθάζαο, 6ζέζην, λα ιεηηνπξγνχλ δχν αίζνπζεο ζην Κήιεζη θαη 

4 ζηε Καιαθάζα. Γειαδή, ε πξψηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαηί πξέπεη λα ην θάλνπκε 6ζέζην ην ζρνιείν Γήκαξρε. Ξξέπεη λα 

είκαζηε δηεθδηθεηηθνί. Απηφ ιέκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία. Ρφηε ππάξρεη ιχζε. Ζ πξφηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

πξέπεη λα είλαη, λα γίλεη 6ζέζην, λα αλαβαζκηζηεί ζε 6ζέζην, κε δχν αίζνπζεο 

λα ιεηηνπξγνχλ ζην Κήιεζη θαη 4 ζηε Καιαθάζα θαη είλαη κηα ραξά. Γελ κπνξψ 

λα θαηαιάβσ πνηνο κπνξεί λα δηαθσλήζεη κ' απηήλ ηελ πξφηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη θάπνπ θαηαιήμακε. Γελ μέξσ θ.Γήκαξρε, ζέιεηε.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κηα ιέμε ζα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γηακαξέιν, γηα λα θαηαιήμνπκε θαη ζε ςεθνθνξία. Θα 

μεκεξψζνπκε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζ πξφηαζε ηνπ θ.Ιίηζα είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη λνκίδσ 

θαη λνκίδσ φηη έρνπκε ππνρξέσζε ζαλ Γήκνο Υξσπνχ λα εληζρχζνπκε ην 

ζρνιείν ηνπ Κειεζίνπ θαη λα πξνηξέςνπκε παηδηά ηεο 1εο θαη 2αο Γεκνηηθνχ 

απφ ηνλ Υξσπφ λα πάλε ζην Κήιεζη λα θαλνπλε ηελ 1ε θαη 2α Γεκνηηθνχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ δελ ππάξρεη αίζνπζα ζηε Καιαθάζα, επαλαιακβάλσ, είλαη 

3, δελ κπνξεί λα γίλεη 4ζέζην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ ηφηε ηη λα θάλνπκε; 6ζέζην ζηα ραξηηά. Αιιά 6 αίζνπζεο δελ 

ππαξρνπλε. Θα πξέπεη λα κπνχλε ζην πξφγξακκα λα ηηο θάλνπκε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, πξφζεμε κε. Ιέκε λα ην θάλνπκε 6ζέζην, λα 

αλαβαζκηζηεί ην ζρνιείν ζε 6ζέζην. Ξνπ ζα ιεηηνπξγεί; 2 αίζνπζεο ζην 6ζέζην 

ηεο Καιαθάζαο ζα ιεηηνπξγνχλ ζην Κήιεζη θαη 4 ζηε Καιαθάζα. Απηφ είπακε 

λα θάλνπκε. Απηή είλαη ε πξφηαζε ε δηθή καο. Λα γίλεη 6ζέζην θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ δχν αίζνπζεο, ε 1ε θαη 2α ζην Κήιεζη, 3, 4ε, 5ε θαη 6ε ζηε 

Καιαθάζα. Δηζη αλαβαζκίδνπκε ην ζρνιείν θαη δελ κπνξεί λα καο πεη θαη 

θαλέλαο ηίπνηα. Θαη δε ζα θάλνπκε απηά πνπ καο ιέλε απηνί θ.Γήκαξρε. Θα 

ιέλε απηνί, εκείο ζα δεηάκε θάηη πεξηζζφηεξν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, λα δνχκε .. 

......: .. δεηάκε λα αλέβνπλε ζην ζρνιείν ηνπ Κειεζίνπ απφ ηε Λέα Ξνιηηεία. 

Νινη νη γνλείο κνπ ην έρνπλε πεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διπίδσ .. Θα αγσληζηνχκε φινη λα πινπνηεζεί ε απφθαζε. 

Ινηπφλ, επεηδή είλαη δχν θαζαξά, δχν νη εηζεγήζεηο, ε κηα αθνξά ηε κεηαθνξά 

ησλ παηδηψλ ηεο 6εο Γεκνηηθνχ ηνπ Καξθνπνχινπ πξνο ηνλ Θάιακν πνπ ζα 

θνηηήζνπλ ζηελ 1ε Γπκλαζίνπ. πάξρνπλε αληηξξήζεηο ζην ζέκα απηφ; Θχξηε 

Θηνχζζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπηθχιαμε γηα ην πξναεξεηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπηθχιαμε είπαηε γηα;  

ΘΗΝΠΖΠ: Δπηθχιαμε λα είλαη πξναηξεηηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία.  

......: .. κε ηνλ θ.Θηνχζζε θαη εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία. 

......: Θαη εγψ ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Θηνχζζε.  

......: Θαη εγψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Θηνχζζε αιιά πηζηεχσ ζηελ πξφηαζε 

απηή φηη θαη άιινη γνλείο απφ ηνλ Υξσπφ .. ην ζρνιείν ηνπ Θαιάκνπ θαη αλ 

ιεηηνπξγεί ζα ζέινπλ λα πάλε ηα παηδηά ηνπο εθεί.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, θαη εγψ κε επηθχιαμε, φπσο είπε ν 

θ.Θηνχζζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνπζηήθαηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη εγψ κε επηθχιαμε, φπσο είπε ν θ.Θηνχζζεο, ιέσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γηα ηε κεηαθνξά θαη εκείο πξναηξεηηθά θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν θ.Γηακαξέινο. Πην ζέκα ηνπ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ θαη εκείο πξναηξεηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, θαη ν θ.Σαζηψηεο κε ηελ θα Πηεξγίνπ.  
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Πην ζέκα ηεο κεηαθνξάο, λαη, πξναηξεηηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο Καιαθάζαο θαη ηνπ Κειεζίνπ, 

πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ησλ 4 ηάμεσλ ζηε Καιαθάζα θαη 2 ζην Κήιεζη. 

Νκφθσλα. Δληάμεη. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

......: Ζ πξφηαζε πνπ γίλεηαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε δε γίλεηαη, γίλεηαη, καο 

δεηάεη ζπλαίλεζε ν θ.Γήκαξρνο. Καο δεηάεη ζπλαίλεζε, πξέπεη λα γίλεηαη 

πξφηαζε. Γερζείηε ηηο πξνηάζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα ππήξμε παξαλφεζε θαη ηνπιάρηζηνλ εγψ ζηελ αξρή, 

γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, θαη ην ιέσ, ην θαηαζέησ, δελ έρσ πξφβιεκα λα ην 

θαηαζέζσ, δελ είρα θαηαιάβεη αθξηβψο ηνλ αξηζκφ αηζνπζψλ πνπ είρε πεη ν 

θ.Ιίηζαο. Δηιηθξηλά ην ιέσ απηφ. Ινηπφλ, έρνπκε θαη άιια ζέκαηα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή, επεηδή έρνπλε εκεξνκελία ιήμεο ζηηο 28.2., ζα ζεσξεζεί 

φηη ζπλερίδεηαη ε ζπδήηεζε ηνπο ζην επφκελν Ππκβνχιην, ην νπνίν, ην νπνίν 

θ.Ιίηζα, ην επφκελν Ππκβνχιην ζα είλαη ηελ Ρεηάξηε ζηηο 19:30.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα ην βάινπκε ηελ Ξαξαζθεπή;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, ζπλερίδνληαη ηα ζέκαηα, ζπλερίδνληαη ινηπνλ ηα ζέκαηα 

πνπ έκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα ηελ Ξέκπηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ Ξέκπηε ινηπνλ ζηηο 19:30.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα 3 ζέκαηα πνπ εθθξεκνχλ. Ζ ζπλεδξίαζε ηεο Ξέκπηεο 

απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ε ζπδήηεζε θεξχζζεηαη πεξαησζείζα γηα ζήκεξα. 

 

 

 ΘΔΚΑ 13ν 

 

Ππγρώλεπζε ΛΞΓΓ θαη ζύζηαζε λένπ ΛΞΓΓ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3852/10 (άξζξν 103 παξ. 4 Λ.3852/2010). 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαβάιιεηαη. 

 

 

 ΘΔΚΑ 14ν 

 

Ρξνπνπνίεζε ηεο Ππζηαηηθήο Ξξάμεο ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Υξσπίσλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαβάιιεηαη. 
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Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Α 

 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 

 Ππλεδξίαζε 5ε Ππλερηδόκελε 

 Ρεο 3εο Καξηίνπ 2011 

 (Ππλερηδόκελε από 28 Φεβξνπαξίνπ 2011) 

 Ζκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 19:30 

 

 

 ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΓΗΑΛΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΑΘΝΠ 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο.  

 Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζπλεδξίαζή καο. 

 Ξαξαθαιψ ηελ θα Βαξλάβα Διέλε λα αλαγλψζεη ηνλ θαηάινγν ησλ 

παξφλησλ ζπλαδέιθσλ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Μεθηλάκε κε ηελ 

αλάγλσζε ηνπ παξνπζηνινγίνπ. 

(Γηαβάδεη παξνπζηνιφγην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη' αξράο, θ. Γηαζεκάθε, κηα θαη βάδεηε ην εξψηεκα, 

ζπλερίδνπκε ηα ζέκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο θαη κε δχν έθηαθηα 

ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα απνθαζίζεη ην Πψκα.  
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Δίρε ζπκθσλεζεί, θ. Ρζάθσλα, ζπκθσλήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα αθνινπζήζνπλ απηά ηα ηξία ζέκαηα, φπσο ιέηε, ηα 

νπνία .. 

Δίρακε θαη κε ηνλ θ. Ιίηζα θαη κε ηνλ θ. Ονχζζε ζπδεηήζεη θαη λνκίδσ ήηαλ 

εδψ κπξνζηά ζην πξνεδξείν θαη ν θ. Γηαζεκάθεο, γηα ην ζέκα πνπ αθνξνχζε 

ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Γελ ζπκθσλήζεθε λα κπεη ζαλ έθηαθην ζέκα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ήκνπλ εδψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξψο δελ ήζαζηε εδψ; αθνχ ήηαλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίρα θχγεη 1:30 ε ψξα. Ζ ζπλεδξίαζε εδσ πέξα έιεμε 3 παξά 

25'.  

(δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θχξηε Γηαζεκάθε, ζέιεηε θάηη; Ξαξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη' αξρήλ πνην Ππκβνχιην θάλνπκε ηψξα, ζα ήζεια λα 

ξσηήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίδνπκε ην Ππκβνχιην ηεο Γεπηέξαο ην νπνίν ζπκθσλήζεθε 

λα δηαθνπεί πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ζήκεξα ηα ζέκαηα.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη λα γίλεη πνηα ψξα; Λα γίλεη δειαδή ζήκεξα 7.30; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, αθξηβψο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ πξφζθιεζε ηνπ εθηάθηνπ είλαη πάιη 7.30. Λνκίδσ νηη είλαη 

εθ παξαδξνκήο 7.30. Θα έπξεπε λα είλαη 8.30, αο πνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξέπεη λα είλαη εθ παξαδξνκήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Δληάμεη. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νπφηε ην αθήλνπκε ζηελ άθξε απηφ, κπνξεί λα γίλεη ην 

έθηαθην.  

 Λα πάκε ηψξα ζ' απηά πνπ έρνπλ δηαθνπεί ηα ζέκαηα. 

 Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ κηα πξφηαζε ζήκεξα επί ηεο δηαδηθαζίαο, δελ 

είλαη νχηε αλαθνίλσζε, λνκίδσ ζα βνεζήζεη ην Πψκα απηή ε πξφηαζε. Γελ 

έρνπκε θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη γη' απηφ δεκηνπξγείηαη απηφ πνπ 

δεκηνπξγείηαη εδψ κέζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζρχεη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη ςεθίζεη ην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ηζρχεη ηίπνηα. Απηφ αθξηβψο πξνηείλσ ζήκεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε ν θαλνληζκφο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είκαζηε ζπλέρεηα ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Απηφ φκσο ζέισ 

λα πξνηείλσ ζήκεξα, θ. Ξξφεδξε. Λα απνδερζνχκε ζήκεξα φινη ηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, κε θάπνηεο, ή ηνπ Απιψλα, δελ έρσ πξφβιεκα, κε 

θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε πάλησο ελεκεξσηηθά, κ' απηφλ ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγνχκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη. Κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο φκσο γηαηί ν θαλνληζκφο απηφο 

θηηάρηεθε γηα 17 Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Απηή ηε ζηηγκή είκαζηε 41.  

Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζα ήηαλ αο πνχκε νη αξρεγνί λα κελ έρνπλ 10 ιεπηά, 

λα έρνπλ 6. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπλ 10, έρνπλ 7 ιεπηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρνπλ 10 ζηηο αλαθνηλψζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, θ. Γηαζεκάθε. Πηηο αλαθνηλψζεηο δελ ππάξρεη ρξνληθφ 

πεξηζψξην.. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρνλ έρεηε ηνλ θαλνληζκφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ έρσ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα θνηηάμηε ηνλ ιηγάθη. 

 Ινηπφλ, λα κεησζεί ν ρξφλνο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο δελ ππάξρεη πξφβιεςε ρξφλνπ ζηηο αλαθνηλψζεηο ησλ 

εηζεγεηψλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάλλε, ην "πάιη ηα ίδηα" δελ ιέεη ηίπνηα. Αλ δελ θηηάμνπκε 

έλα πιαίζην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ζηηο ηνπνζεηήζεηο ππάξρεη ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο γηα ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ ηα 7 ιεπηά.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, εγψ θαηαιαβαίλσ φηη δελ ζέιεηε λα ζαο ηα πσ, 

νξίζηε, ιεηηνπξγήζηε εζείο νπσο ζέιεηε θαη ζα δνχκε ζηελ πνξεία. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ιεηηνπξγνχκε φπσο ζέινπκε. Γελ ιεηηνπξγνχκε φπσο 

ζέινπκε. Θαη ζαο είπα πψο ιεηηνπξγνχκε.  

Παο αθνχκε, ζαο αθνχκε. Γελ ππάξρεη πξφζεζε λα κελ ζαο αθήζνπκε λα πείηε 

ηε γλψκε ζαο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, μεθηλάσ λα πσ κηα θνπβέληα θαη ακέζσο θαη 

εζείο θαη ν θ. Νηθνλνκάθνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βάδεηε κηα εξψηεζε, γη' απηφ ζαο ιέσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ έβαια εξψηεζε. Ιέσ λα κεησζεί ν ρξφλνο πνπ έρνπλ νη 

αξρεγνί, λα κεησζεί ν ρξφλνο πνπ έρνπλ νη Πχκβνπινη. Πηελ πξφζθιεζε ε 

νπνία ζα έξρεηαη, λα έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. Ρν πξψην ζα είλαη νη 

αλαθνηλψζεηο πνπ ζα γίλνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν, εγγξάθσλ πνπ έξρνληαη θαη 
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πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρν δεχηεξν ζα είλαη ε 

έγθξηζε πξαθηηθψλ, ηη είπακε .. 

Δληάμεη, κέρξη λα έξζεη ν θαλνληζκφο ν θαηλνχξηνο, Βαγγέιε.. 

Ρέινο πάλησλ.  

Βαγγέιε, αλ δελ ζέιεηε λα ηα πνχκε, δελ ππάξρεη .. 

Κπξάβν. Θαη πξνηείλσ.. Λαη, αιιά δελ κε αθήλεηε φκσο, ξε παηδηά, λα ηα πσ. 

Ξξνηείλσ δχν πξαγκαηάθηα, λα ηειεηψλνπκε,  λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία. 

Δθαξκφδνπκε έλαλ θαλνληζκφ κε δχν ηξνπνπνηήζεηο. Λα ππάξρεη έλαο 

θαλνληζκφο άκεζνο απφ ην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα κελ γίλεηαη απηφ. 

Ινηπφλ, θαη ιέκε, γηα αλαθνίλσζε ησλ εγγξάθσλ πνπ έξρνληαη ζηνλ Ξξφεδξν 

θαη πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Νρη απηά πνπ ζα ζαο 

δίλεη ε θάζε δεκνηηθή παξάηαμε. Νπνηα δεκνηηθή παξάηαμε ζέιεη λα πεη θάηη, 

λα ην ιέεη εθείλε, λα θαηαλαιψλεηαη ν ρξφλνο ν δηθφο ηνπο.  

 Ρν δεχηεξν είλαη ε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ λα αθνινπζεί. Ρη είπακε, ηη 

ςεθίζακε, λα μέξνπκε ηη έρεη γίλεη, θαηά πιεηνςεθία, κεηνςεθία, ηη έρνπκε πεη. 

Λα αλάθεξνληαη, ζηε 2ε ζειίδα ησλ πξαθηηθψλ γξάθνπλ ην ζέκα θαη πψο έρεη 

πεξάζεη, νκφθσλα, θαηά πιεηνςεθία ή ηη ζπκβαίλεη. 

 Ρν ηξίην είλαη λα ππάξρεη κηα ζπδήηεζε γηα ηηο αλαθνηλψζεηο κε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Λα είλαη κηάκηζε ψξα πξνηείλσ εγψ, εζείο πξνηείλεηε 

δχν, κηα, ηξεηο, δελ κ' ελδηαθέξεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ππάξμεη θαηάινγνο γηα ηηο αλαθνηλψζεηο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ακέζσο κεηά ηηο αλαθνηλψζεηο, πνπ ζα είλαη κηάκηζε ψξα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππδήηεζε ιέηε γηα ηηο αλαθνηλψζεηο, δειαδή δηάινγν; απηφ 

ελλνείηε; 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Οε παηδηά, ζπγγλψκε, εγψ πξνηάζεηο θάλσ, δελ είπα λα ηηο 

απνδερζείηε. Αιιάμηε ηηο. Κηα πξφηαζε θάλσ.  

 Ινηπφλ, κεηά ηε ζπδήηεζε λα έξρεηαη ε ζπδήηεζε εθηάθησλ ζεκάησλ 

θαη ακέζσο κεηά λα έρνπκε ηξεηο ψξεο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ηαθηηθψλ. Κηα 

απιή πξφζθιεζε. Απηά ζα αλαθέξνληαη απφ πξηλ ζηελ πξφζθιεζε. Ρα 

ζπκπεξηιακβάλνπκε ζε έλαλ θαλνληζκφ ηνλ νπνίν ςεθίδνπκε ζήκεξα ή ζην 

επφκελν, φπνηε ζέιεηε, αλ δελ είζαζηε έηνηκνη, λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γηαηί έηζη δελ ιεηηνπξγεί. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε θαλνληζκφ, Γηψξγν, απιά άηππα ζα 

ηνλ εθαξκφζνπκε. Λα ςεθίζνπκε θαλνληζκφ, δελ δηθαηνχκαζηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα πνην ιφγν; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρψξα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρψξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αθνχ πξέπεη λα ςεθίζνπκε έλα θαλνληζκφ, θη είλαη απηφο πνπ ζα 

πάεη λα εγθξηζεί. Δλαλ πξνζσξηλφ; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βεβαίσο, λαη, κπνξείο λα ςεθίζεηο έλαλ πξνζσξηλφ. Λαη, λαη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αο εθαξκφζνπκε έλαλ παιηφ θαη λα ηειεηψλεη ε ηζηνξία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δ, κα ηη δεηάσ εγψ; Λα εθαξκνζηεί έλαο παιηφο, ηνπ Απιψλα 

φπσο είπε ν Ρζάθσλαο, ηνπ Θαιάκνπ, ηνπ Υξσπνχ, φ,ηη ππάξρεη, κε θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο. Απηφ ιέσ, δελ είπα θάηη άιιν. 

Απφ ην λα δεκηνπξγείηαη απηφ πνπ δεκηνπξγείηαη, ην λα μεθηλάκε αλαθνηλψζεηο 

θαη λα καο παίξλεη 5 ψξεο θαη ην Ππκβνχιην λα ηξαβάεη 7 ψξεο, δελ γίλεηαη. 

Θαη ην Ππκβνχιην λα ιήγεη ζην 5σξν, φπσο γίλεηαη παληνχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πίγνπξα, θ. Γηαζεκάθε, ζα ππάξμεη θαλνληζκφο. Πίγνπξα ζα 

ππάξμεη. Ξεξηκέλνπκε εγθχθιην απφ ηνλ πνπξγφ, απ' φηη έρεη αθνπζηεί, γηα ηνλ 
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ηξφπν πνπ ζα πξνηείλεη ην πνπξγείν γηα ηνπο θαηλνχξηνπο θαλνληζκνχο. Αιιά 

ζηελ πνξεία θαη αλ βιέπνπκε φηη θαζπζηεξεί, πάιη ζα εθαξκφζνπκε θάπνηνλ 

θαλνληζκφ, είλαη απνδεθηή ε πξφηαζή ζαο, είλαη έηζη ζίγνπξα, πξέπεη λα 

ππάξρεη θάπνηνο θαλνληζκφο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απιά λα ζπκίζσ, Γήκαξρε, φηη ην 2007 ν πξφηππνο 

θαλνληζκφο ηνπ πνπξγείνπ ήξζε κεηά απφ 11 κήλεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, ζα θνηηάμνπκε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε, νπσζδήπνηε 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε κε θάπνηνλ θαλνληζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπκε αλαθνηλψζεηο ηψξα πάιη, θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ζέισ λα πσ, ηη ζα πεη αλαθνίλσζε; δελ 

θαηάιαβα. Γελ έρσ δηθαίσκα λα δεηήζσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, ζαο αθνχκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ήζεια λα πσ φηη εδσ δελ είκαζηε κηα παξέα. Λνκίδσ νηη 

δελ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη δελ είλαη κφλν 

ζέκα θαλνληζκνχ, είλαη δεκνθξαηηθήο επαηζζεζίαο. Νηαλ ινηπφλ έρνπκε πξν 

εκεξεζίαο δηάηαμεο ζέκαηα, ηα ςεθίδνπκε. Βάδνπκε έλα έλα ζην Πψκα θαη δη' 

αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο, ςεθίδνπκε. 

Ινηπφλ, θέξαηε ηα ζέκαηα απηά, άιινη ηα θαηαιάβαλε, άιινη δελ ηα 

θαηαιάβαλε θαη ζήκεξα εξρφκαζηε λα ζπδεηήζνπκε ζέκαηα πνπ κπήθαλ ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ρσξίο λα έρεη γίλεη πξνεηνηκαζία. 

Δλα απηφ. 

 Γεχηεξνλ. Νζνλ αθνξά ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πνπ βάιαηε, ζα 

έπξεπε λα είραηε αλαθνηλψζεη, λα είραηε βγάιεη θαη κηα αλαθνίλσζε ζηνλ 

θφζκν, ζην δηαδίθηπν, δελ μέξσ πνχ, πνπ λα ιέεη πνηνη θνξείο ελδηαθέξνληαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζ' απηή ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ψζηε λα κπνξνχκε λα 

ππάξρεη έλα ελδηαθέξνλ θαη λα μέξνπκε απν πνχ ζα επηιέμνπκε.  
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Ρν θέξλεηε ινηπφλ πάιη πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ρσξίο λα ην έρνπκε ςεθίζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρνπκε ςεθίζεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Βέβαηα ιεηηνπξγείηε πξαμηθνπεκαηηθά, γηαηί φηαλ εκείο θέξακε ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά έλα ζέκα λα ζπδεηεζεί πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο, δελ ην 

βάιαηε ζην Πψκα λα ςεθηζζεί.  

 Ινηπφλ, φρη επηιεθηηθά, θ. Ξξφεδξε. Λα ππάξρεη γηα θάζε ζέκα πνπ ζα 

κπαίλεη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θη φηαλ κπαίλεη 3-4 κέξεο πην πξηλ, είζαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα ην βάιεηε ζην Πψκα λα ην ςεθίζνπκε. Νρη λα ιέηε δελ ην 

ζπδεηάκε θαη ην βάδεηε ζηελ άθξε. 

 Ινηπφλ, λα ππάξρεη δεκνθξαηηθή επαηζζεζία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Ππκβνπιίνπ. Απηφ λνκίδσ νηη είλαη ην δεηνχκελν απ' φινπο καο. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλερίδνπκε κε ην ππ' αξηζκφλ 13 ζέκα. 

 

 

 ΘΔΚΑ 14ν 

 

Ππγρώλεπζε Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ζύζηαζε λένπ 

Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 

3852/2010, άξζξν 103, παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, θάλεηε ηελ εηζήγεζε, ζαο παξαθαιψ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζήιζε ν θ. Γέδεο ζην Ππκβνχιην θαη ν θ. Ξαπαγηάλλεο. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δρνληαο ππ' φςηλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 239 θαη 240 

ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηλνηηθνχ Θψδηθα, λφκνο 3463/2006,  

Ρηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ξ. Γ/ηνο 63/2005 θαη 

αθνξά αλαγξαθή, θάιπςε δαπάλεο κε ηελ έθδνζε θάζε θαλνληζηηθήο 

δηάηαμεο,  

Ρν λφκν 3852/2010 πνπ αλαθέξεηαη σο Θαιιηθξάηεο, 

Ρελ αλάγθε ζχζηαζεο ΛΞΓΓ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 

ηνπ Λ. 3852/2010, ηεο εγθπθιίνπ 51/2010 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ-

Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ηεο εγθπθιίνπ 

11/2011 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ-Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, 

 Πχκθσλα ινηπφλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λφκνπ 3852/2010 

θάζε Γήκνο κπνξεί λα ζπληζηά δχν Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή έλα 

Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη κηα Θνηλσθειή Δπηρείξεζε, γηα ηνπο 

εμήο ηνκείο: Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο, Ξαηδείαο, Ξνιηηηζκνχ, 

Αζιεηηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο. 

 Πην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λφκνπ 3852/2010 

νξίδεηαη φηη ηα Γεκνηηθά Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ πξνζέξρνληαη 

ζην λέν Γήκν, ζπγρσλεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 Ν Γήκνο Υξσπνχ, φπσο γλσξίδεηε, πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ 

παξαθάησ πξψελ ΝΡΑ: Υξσπίσλ, Απιψλα, Αθηδλψλ, Θαιάκνπ, Θαπαλδξηηίνπ, 

Καξθνπνχινπ, Καιαθάζεο, Ξνιπδελδξίνπ, Ππθακίλνπ.  

Πηνπο αλσηέξσ Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ιεηηνπξγνχζαλ ηα εμήο ΛΞΓΓ: 

Αζιεηηθφο Νξγαληζκφο Γήκνπ Υξσπίσλ, ΦΔΘ 2266/Β/2009. 
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Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο Υξσπνχ, ΦΔΘ 416/Β/2001. 

Ξλεπκαηηθφ & Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν Γήκνπ Υξσπίσλ, ΦΔΘ 186/2009. 

Θνηκεηήξηα Γήκνπ Υξσπίσλ, ΦΔΘ 2216/Β/2007. 

ΘΑΞΖ Λέσλ Ξαιαηίσλ Γήκνπ Υξσπίσλ, ΦΔΘ 777/Β/2001. 

ΘΑΞΖ Νηθηζκνχ Σαιθνπηζίνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, ΦΔΘ 1975/Β/2008. 

ΘΑΞΖ Ρνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο Υξσπνχ, Γήκνπ Υξσπίσλ, ΦΔΘ 439/Β/2008. 

Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο Γήκνπ Απιψλα, ΦΔΘ 109/Β/2010. 

Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ Απιψλα, ΦΔΘ 109/Β/2010. 

Γεκνηηθφ Πηάδην Γήκνπ Απιψλα, ΦΔΘ 109/Β/2010. 

ΘΑΞΖ Γήκνπ Θαιάκνπ, ΦΔΘ 253/Β/2002. 

Ξαηδηθφο Πηαζκφο Θαπαλδξηηίνπ, ΦΔΘ 129/Β/2000. 

Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Θαπαλδξηηίνπ, ΦΔΘ 870/2009. 

Ιέζρε Ζιηθησκέλσλ Θαπαλδξηηίνπ, ΦΔΘ 870/2009. 

 ζηεξα απφ φια απηά, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ: 

α) Ρνλ αξηζκφ θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ΛΞΓΓ πνπ αλήθνπλ ζην λέν Γήκν θαη κε 

γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, πξνηείλεηαη: 

Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΛΞΓΓ πνπ ζα πξνθχςεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ ζα δνζνχλ ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί, λα είλαη νη εμήο: 

Ξνιηηηζκφο, Ξεξηβάιινλ, Ξαηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί, ιακβάλνληαο ππ' 

φςηλ νηη ε αξκνδηφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Θνηκεηεξίσλ ζα 

αζθείηαη πιένλ απφ ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

 Δηζεγνχκεζα ινηπφλ .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάλλε, δελ θαηαζέηνπκε φπσο είλαη ε εηζήγεζε λα κελ ηελ 

δηαβάδνπκε; ηελ έρνπκε φινη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ζπκθσλεί ην Πψκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζπκθσλεί ην Πψκα, λα κελ δηαβάζνπκε ηελ εηζήγεζε. 

........: Θχξηε Ξξφεδξε, θάπνηεο παξαηεξήζεηο κφλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπφηε ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ θαη ζα 

θάλεηε θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. Αλ ζπκθσλνπκε. 

.........: Ν,ηη δελ αθνχζακε, ηη γίλεηαη; Αο πνχκε ηε Ιέζρε Ζιηθησκέλσλ 

Απιψλαο, ζπγγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ, ε Ιέζρε Ζιηθησκέλσλ Απιψλα γηαηί 

δελ είλαη κέζα; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ζ Ιέζρε Ζιηθησκέλσλ Απιψλα είλαη δεκνηηθή ππεξεζία, 

δελ ππάξρεη Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

........: Γειαδή ηη γίλεηαη; ζα θαηαξγεζεί; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη. 

........: Αλήθε ζηελ Θνηλσληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δίλαη Γεκνηηθή πεξεζία, παξακέλεη Γεκνηηθή πεξεζία 

σο είρε.  

 Λα ηα πνχκε φια θαη λα ηειεηψλνπκε, βιέπσ φηη έρνπκε εξσηήζεηο 

πνιιέο. Ρειεηψλνπκε, γξήγνξνη είκαζηε. Θα ηα δηαβάζσ πην γξήγνξα. 

 

(δηάινγνο) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αξζξν 1, ζχζηαζε επσλπκία έδξα. 

Ππζηήλνπκε ζην Γήκν Υξσπνχ λνκνχ Αηηηθήο Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ κε επσλπκία "Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ξνιηηηζκνχ 
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Ξεξηβάιινληνο, Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ", 

πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζνπ 239 ηνπ λφκνπ 3463/2006, 

Γεκνηηθφο Θνηλνηηθφο Θψδηθαο.  

Υο έδξα ηνπ ΛΞΓΓ ζα είλαη ν Γήκνο Υξσπνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα γξαθεία ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ επί ηεο νδνχ Αγ. Γεσξγίνπ 29.  

 Αξζξν 2, ζθνπνί. 

Πθνπνί ηνπ ΛΞΓΓ ζα είλαη νη θάησζη: 

Γηα ηνλ Ξνιηηηζκφ: Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ. 

Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, Ζ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ 

Ζ πξνβνιή πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ, πνπ 

παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

Θέληξσλ, κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ θαζψο θαη ε 

κειέηε θαη ε εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Ζ πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ. 

Ζ αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ πνπ 

παξαρσξνχληαη απφ δεκνζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο.  

Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 

Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ρσξίο εκπνξηθφ ραξαθηήξα. 

 Ξεξηβάιινλ: 
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Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ησλ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο 

θαη ησλ πδάησλ απν ηελ αιηεία, ιηκλνζάιαζζεο, ιίκλεο, ηρζπνηξνθεία, πνηακνί 

θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. 

Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ζθαγείσλ αλ ππάξρεη πεξίπησζε. 

Ζ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκφδηα Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ηδίσο ζε 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ δαζηθφ ραξαθηήξα.  

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 'θαζαξέο αθηέο, θαζαξέο ζάιαζζεο' ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

Ζ εθπφλεζε θαη ε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο αγξίσλ δψσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ δηαρείξηζε θάζε ηακαηηθήο πεγήο ηεο πεξηνρήο 

 Ξαηδηθνί Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί: 

Ζ δηνίθεζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε ησλ Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ.  

Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο.  

Ρελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δνκψλ φπσο παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 

 Αξζξν 3. Γηνίθεζε. 
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 Ρν ΛΞΓΓ δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, απνηεινχκελν απφ 15 

κέιε, πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

Υξσπνχ. Πην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα ζπκκεηέρνπλ: 

1. Ν Γήκαξρνο σο Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή άιινο αηξεηφο ή κε 

πνπ νξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

4 Γεκνηηθνί Πχκβνπινη σο ηαθηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ 2 ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

κεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη 4 Πχκβνπινη αληίζηνηρα σο 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

7 δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ πνπ έρνπλ πείξα ή γλψζεηο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηνπ ΛΞΓΓ σο ηαθηηθά κέιε θαη 7 σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

1 εθπξφζσπνο ησλ Αζιεηηθψλ Πσκαηείσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ σο ηαθηηθφ 

κέινο θαη 1 αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

1 εθπξφζσπνο ησλ Ξνιηηηζηηθψλ Ππιιφγσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ σο ηαθηηθφ 

κέινο θαη 1 αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

1 εθπξφζσπνο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ σο ηαθηηθφ κέινο θαη 1 

αθφκα αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη ηνπ ΛΞΓΓ ζα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 20, 

ηφηε ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα αλαδείμεη ηνλ 

εθπξφζσπφ ηεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΛΞΓΓ φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 

Γεκνηηθφ θαη Θνηλνηηθφ Θψδηθα, κε ηελ επηινγή ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ απηφ ζα αληηθαηαζηήζεη έλαλ απφ ηνπο επηά δεκφηεο.  

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΛΞΓΓ αθνινπζεί ηε 

δεκνηηθή πεξίνδν θαη ιήγεη κε ηε ιήμε απηήο θαη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
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 Γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηελ επνπηεία, 

ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη θαζψο γηα νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ 

ζέκα αθνξά ην ΛΞΓΓ, εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θσδηθα 3463/2006. 

 Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΛΞΓΓ κε απφθαζή ηνπ νξίδεη ηνλ 

Αληηπξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 4. Ξεξηνπζία.  

Ζ πεξηνπζία απνηειείηαη απφ πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζηηθά Θέληξα, 

βξεθνλεπηαθνχο ή παηδηθνχο Πηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζήκεξα ζην Γήκν 

Υξσπνχ θαη απφ απηνχο πνπ ζα πξνέιζνπλ ζε απηφλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν. 

Δπίζεο θάζε πνιηηηζηηθφ, πιηθφ θαη ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ αλήθεη ζήκεξα ζην 

Γήκν Υξσπνχ θαη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν 

Υξσπνχ. 

 Αξζξν 5. Ξφξνη. 

Ξφξνη ηνπ ΛΞΓΓ είλαη: 

Ζ ηαθηηθή εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζφλ 

400.000 επξψ. 

......: Ζ εηζήγεζε γξάθεη 400 επξψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δαίκσλ ηνπ ηππνγξαθείνπ. Δίλαη 400.000 επξψ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ηζρχεη απηφ πνπ δηαβάδσ. 

 Θαη ε ηπρφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε ην χςνο ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο 

επηρνξήγεζεο. 

 β. Σξεκαηνδνηήζεηο ή ζπγρξεκαηνδνηήζεηο απφ ζπκκεηνρή ηνπ ΛΞΓΓ 

ζε θνηλνηηθά επξσπαηθά πξνγξάκκαηα. 
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 γ. Ζ επηρνξήγεζε ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ, ην 

ΞΔΘΑ, ηνπο ΘΑΞ απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη θάζε είδνπο παξνρέο απφ θξαηηθνχο θνξείο. 

 δ. Νη ρνξεγίεο απφ λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα.  

 ε. Θάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 

 ζη. Ξξφζνδνη απν δηθή ηνπ πεξηνπζία θαζψο θαη απφ ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

 δ. Δζνδα απφ ην αληίηηκν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απν ην ΛΞΓΓ. 

 ε. Δηζπξάμεηο απφ ηηο δηαθεκίζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΛΞΓΓ. 

 ζ. Ξνζνζηά απφ εηζπξάμεηο ςπραγσγηθψλ-πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ 

ηεινχληαη ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο ή ρψξνπο πνπ ην ΛΞΓΓ έρεη αλαιάβεη ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

 Αξζξν 6. Δθπξνζψπεζε. 

 Ρν ΛΞΓΓ εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε Αξρή, απφ ηνλ 

Ξξφεδξφ ηνπ θη φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 Αξζξν 7. Πθξαγίδα, έκβιεκα. 

 Ρν ΛΞΓΓ ζα έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπιή θαη ζα απνηειείηαη απφ δχν 

νκφθεληξνπο θχθινπο θαη ζηε κέζε ζα θέξεη ην έκβιεκα ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο. Πηνλ εζσηεξηθφ θχθιν ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε Λνκηθφ Ξξφζσπν 

Γήκνπ Υξσπνχ θαη ζηνλ εμσηεξηθφ θχθιν ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε Διιεληθή 

Γεκνθξαηία. 

 Αξζξν 8. Θάιπςε δαπάλεο. 
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Απφ ηελ απφθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ε νπνία αληηζηνηρεί ζην πνζφ εηεζίσο 400.000 επξψ θαη 

βαξχλεη ηα ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

Παο ιέσ απηφ πνπ ηζρχεη ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ εηζήγεζε είλαη ην 2%. Ρη απφ ηα δχν; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απηφ πνπ δηαβάδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Λα γίλεη ε δηφξζσζε, 400.000 επξψ, ζην άξζξν 8. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απηφ πνπ απηή ηε ζηηγκή αλαγηγλψζθσ θαηαγξάθεηαη 

ζηα πξαθηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληί γηα 2%, ην ζηαζεξφ πνζφ ησλ 400.000 επξψ.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε ζα εγγξάθεηαη πίζησζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ κε ηίηιν "επηρνξήγεζε ηνπ ΛΞΓΓ 

Ξεξηβάιινληνο, Ξνιηηηζκνχ, Βξεθνλεπηαθψλ θαη Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ" θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ΘΑ 006715. 

 Αξζξν 9. Θαηάξγεζε.  

Ρν ΛΞΓΓ θαηαξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ 

Γεκνηηθνχ Θνηλνηηθνχ Θψδηθα 3463/2006. Ζ πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη ζην 

Γήκν Υξσπνχ θαη δηαηίζεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα νξίζεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ θαηάξγεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα σο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 Αξζξν 10. Ινηπέο ξπζκίζεηο. 

Θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζπζηαηηθή απηή πξάμε, 

ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, 

χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Γηνθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΛΞΓΓ 

ζηεξηδφκελε πάληα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα. 
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 Αθξνηειεπηαία δηάηαμε. Απφ ηε δηάηαμε απηήο ηεο απφθαζεο 

πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθ. έηνπο 2011 ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ, πνζνχ 400.000 επξψ γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαζψο θαη 

γηα ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε. 

Γηα ηε δαπάλε ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζα γξαθεί πίζησζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ χςνπο 400.000 επξψ ζηνλ ΘΑ 0067150006 κε 

ηίηιν "επηρνξήγεζε ΛΞΓΓ Ξνιηηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο, Ξαηδηθψλ θαη 

Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ". 

 Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 Ζ εηζήγεζε έγηλε απφ ηνλ ππνθαηλφκελν.  

 Δπραξηζηψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, μαλαδηαβάδεηο ιίγν ην 8; εθεί πνπ ιέεη 

επηρνξήγεζε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αξζξν 8, θάιπςε δαπάλεο.  

Ζ νπνία αλέξρεηαη ζην χςνο ηνπ πνζνχ 400.000 επξψ πνπ ζα βαξχλεη ηα 

ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κε ηίηιν "επηρνξήγεζε ηνπ ΛΞΓΓ" παξαθάησ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Παο ην είπα θαη ηψξα. Ξεξηβάιινληνο, Ξνιηηηζκνχ, 

Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ Γήκνπ Υξσπνχ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν "Ξαηδείαο" δηαγξάθεηαη; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γελ ηζρχνπλ απηά. Ηζρχνπλ απηά πνπ δηαβάδσ.  

Ζ εηζήγεζε δηνξζψλεηαη αλ ππάξρεη θάηη ιάζνο, ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά 

απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  237 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κνπ επηηξέςεηε εγψ λα θάλσ κηα ηνπνζέηεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ζα ιάβεηε ην ιφγν, κπνξείηε λα θάλεηε θαη ηηο εξσηήζεηο 

ζαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε, θ. Ξξφεδξε, φηαλ ζα ηνπνζεηεζψ ζα θάλσ ηελ 

εξψηεζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαλνληζκφο κε εξσηήζεηο, δελ ππάξρεη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξνηνο ζαο ην ιέεη απηφ; θάλεηε ιάζνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηε Λνκαξρία ππάξρεη, εδψ φρη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξάληνηε ππάξρεη. Κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζα θάλσ. 

(δηάινγνο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξείηε λα θάλεηε εξσηήζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα είρακε ηειεηψζεη. 

 Ν θ. Ιίηζαο έρεη ην ιφγν.  

Ακέζσο κεηά ηνλ θ. Ιίηζα ζα θάλεηε ηελ εξψηεζή ζαο, θπξία Πηεξγίνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ πνπ ήζεια εγψ λα δνχκε ιίγν είλαη ην εμήο. Δρεη ζρέζε κε ηελ 

ΘΔΓΥ. Γειαδή, έρεηε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν ηνλ Ξνιηηηζκφ, ην Ξεξηβάιινλ θαη 

ηνπο Ξαηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνχο. Ξηζηεχσ φηη εθεί πνπ είλαη νη 

Ξαηδηθνί Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί θαη ν Ξνιηηηζκφο, ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε 

Ξαηδεία. Νηη απηά πάλε καδί. Νπσο ην είραηε θαη ζηνπο θσδηθνχο θαη ην 

αιιάμαηε κεηά.  

 Δπίζεο κηα παξαηήξεζε πνπ δελ μέξσ αλ ηελ αιιάμαηε, γηαηί αιιάμαηε 

θαη κεξηθά, είλαη αλ ζα έρεη εθπξφζσπν ησλ Αζιεηηθψλ Πσκαηείσλ. Θα έρεη; 

Ξαξακέλεη; γηα ηε δηνίθεζε.  
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Λαη, δελ βιέπσ ηη λφεκα, λα έρεη εθπξφζσπν ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ φηαλ 

δελ έρεη θακκία ζρέζε κε ηνλ Αζιεηηζκφ.  

Ινηπφλ, φηαλ δελ έρεη θακκία ζρέζε κε ηνλ Αζιεηηζκφ, ν εθπξφζσπνο ησλ 

Αζιεηηθψλ Πσκαηείσλ λνκίδσ πξέπεη λα πάεη ζηελ ΘΔΓΥ.  

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε, λνκίδσ νηη πξέπεη λα είλαη 

πεξηζζφηεξα κέιε Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Θα πξέπεη ζίγνπξα λα είλαη 

πεξηζζφηεξα κέιε Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. 

 Ρψξα, ζε θάζε ζεκείν, δελ μέξσ αλ ζηνλ Ξνιηηηζκφ, γηαηί έρεηε θαη ζην 

άιιν, ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. Λνκίδσ φηη ζα 

κείλεη έλα απφ ηα δχν, δελ κπνξεί λα είλαη θαη ζηα δχν. Δηζη ιέεη ν λφκνο. Γελ 

κπνξεί λα είλαη θαη ζηα δχν, πξέπεη λα είλαη έλα απφ ηα δχν.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξάεη ζηελ Ξαηδεία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δζείο ην έρεηε ζηνλ Ξνιηηηζκφ, άξα ζα θχγεη απφ ηνλ Ξνιηηηζκφ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη φπσο γλσξίδεηε, Ξαηδεία θαη Ξνιηηηζκφο, ηα 

αληηθείκελά ηνπο ζρεδφλ ζπκπίπηνπλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ φκσο είπα φηη απηά ηα δπν πξέπεη λα είλαη καδί, εζείο δελ ηα 

έρεηε βάιεη καδί. Δγψ ηζρπξίδνκαη φηη απηά ηα δχν πξέπεη λα πάλε καδί. Γη' απηφ 

ζαο ιέσ ινηπφλ φηη πξέπεη λα είλαη ζε έλα απφ ηα δπν, γηαηί δελ κπνξεί λα είλαη 

παξάιιεινη ζθνπνί νη ίδηνη, γηαηί αιιηψο κπεξδεχνληαη ηα δχν Λνκηθά 

Ξξφζσπα, άξα νη αξκνδηφηεηεο ζα κπεξδεπηνχλ. Αξα πξέπεη λα είλαη ζε έλα 

απφ ηα δχν.  

 Θαη ε πξφηαζε ε δηθή κνπ ήηαλ, ε Ξαηδεία λα είλαη καδί κε ηνλ 

Ξνιηηηζκφ. Δζείο έρεηε κφλν ηνπο Ξαηδηθνχο Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνχο. Δγψ 

πηζηεχσ νηη ε Ξαηδεία είλαη καδί κε ηνλ Ξνιηηηζκφ. 
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 Ρψξα, επίζεο γηα ηα δχν καδί ζέκαηα έρσ λα πσ θαη θάηη άιιν. Βιέπσ 

φηη θαη ηα δχν έρνπλ ζαλ έδξα ηελ πεξηνρή εδψ. Θα παξαθαιέζσ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ε κηα έδξα απφ ηηο δχν λα είλαη ζε κηα πεξηνρή π.ρ. αλάκεζα 

Ξνιπδέλδξη-Θαπαλδξίηη, φπνπ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα κελ πιεξψλνπκε 

αίζνπζεο.  

 Απηή είλαη κηα πξφηαζε δηθή κνπ. 

 Πηνλ Ξνιηηηζκφ, πηζηεχσ φηη νπσζδήπνηε ζην Λνκηθφ απηφ Ξξφζσπν 

έκβιεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ Ακθηάξαν. Γελ ην ζπδεηάκε θαλ.  

 Νπσο επίζεο ζα ήζεια λα ζπκπιεξψζσ κεξηθά ζηνηρεία ζε άξζξα. Πην 

άξζξν 5 λα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηελ αλάδεημε ηνπ Ακθηαξάεηνπ, ηηο 

θπιαθέο, ην Κνπζείν ηνπ Υξσπνχ θαη ην Κνπζείν Επγνκαιά, πξάγκαηα πνπ 

ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ήδε θαη ζα πξέπεη λνκίδσ λα πάκε νπζηαζηηθά πάλσ 

ηνπο.  

Πην 9, ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ ιέηε, ρσξίο εκπνξηθφ 

ραξαθηήξα, εθεί ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη θη έλα γξαθείν πιεξνθνξηψλ θαη έλα 

αλάινγν site ζην INTERNET. 

 Θα ήζεια λα βάισ αθφκα κεξηθά άξζξα.  

10. Δθδνζε εληχπνπ θάζε κνξθήο ζε ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ. 

11. Ρε δεκηνπξγία Ιανγξαθηθνχ ηζηνξηθνχ αξρείνπ γηα ηελ δηαηήξεζε κλήκεο 

θαη γηα ηελ αλάδεημε ζηνηρείσλ πνπ καξηπξνχλ ηελ ηζηνξηθή ηαπηφηεηα, 

ςεθηνπνίεζε, κειέηε, δηάζσζε, δηαθχιαμε γηα ηνπο ζξχινπο, γηα ηα ήζε, ηα 

έζηκα, ηηο δνμαζίεο, παξνηκίεο, ηξαγνχδηα, ρνξνχο, ζηνηρεία ιατθήο ιαηξείαο, 

ιατθήο ηέρλεο, θαηαγξαθή ηνπηθψλ δηαιέθησλ, ηνπσλχκηα, ηζηνξηθφ πιηθφ. 

Λνκίδσ ηψξα πνπ ν Γήκνο κεγάισζε ζα ραζνχλ θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά πνπ 

ππήξραλ πξηλ ζηηο Θνηλφηεηεο θαη επηκέξνπο ήζε θαη έζηκα. 
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Ππγθέληξσζε, δηαθχιαμε θσηνγξαθηθνχ αληηθεηκέλνπ ιατθήο ηέρλεο, έπηπια, 

νηθηαθά ζθεχε, θεληήκαηα, παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, θνζκήκαηα, μπιφγιππηα, 

γεσξγηθά, πνηκεληθά, ακπεινπξγηθά, ειαηνθνκηθά εξγαιεία. Ππιινγή ηζηνξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη δηθνλνκηθψλ εγγξάθσλ. 

Γειαδή ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε παιηά πξνηθνζχκθσλα, πσιεηήξηα, 

παξαδνζηαθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ράξηεο. 

 Κηα άιιε παξάγξαθνο ζα είλα ζπιινγή θαη δηάζεζε ζηε Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε φια ηα βηβιία πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ εθδνζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή.  

 Δπίζεο λνκίδσ φηη ζηνλ Ξνιηηηζκφ πξέπεη λα ππάξρεη νξγάλσζε 

εθζέζεσλ θαη νκηιηψλ δηαιέμεσλ θαη ζπλαθψλ εθδειψζεσλ. 

 Θα ήζεια λα πσ γηα ην Ξεξηβάιινλ. Γεκηνπξγία δηθηχνπ πεξηβάιινληνο 

γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ θαηνίθσλ ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο, 

θαηαπνιέκεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ξχπαλζεο θαη αλάδεημεο ηεο 

αλαθχθισζεο. 

Δδψ εηδηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε νηη δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα δεηάκε εκείο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ άιιεο επηηξνπέο, αλ ππήξρε κέζα ζ' απηή ηελ επηηξνπή έλα 

δίθηπν πεξηβάιινληνο. 

 Θαη φζνλ αθνξά πάιη είπακε ην ζέκα φηη εθπξφζσπνο ησλ Αζιεηηθσλ 

Πσκαηείσλ είλαη, γηα κέλα, γηα ηελ άιιε Δπηηξνπή, πεξηζζφηεξα άηνκα λα είλαη 

κέζα απφ ην Γ.Π., θαη ζα ήζεια λα δψζνπκε ιίγν θαη ζεκαζία ζηελ έδξα.  

Λνκίδσ πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ έρεη ν Γήκνο ζε άιιεο 

πεξηνρέο θαη εηδηθά λα κελ είλαη θεληξνβαξέο ην ζχζηεκα ζηνλ Υξσπφ, λα 

ππάξρεη θαη κηα άιιε αληηκεηψπηζε ζε άιιεο πεξηνρέο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 
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Δπηκέλσ Ξαηδεία-Ξνιηηηζκφο λα πάλε καδί, Αζιεηηζκφο κφλν ζηελ ΘΔΓΥ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, ζέιεηε λα θάλεηε ηελ εξψηεζή ζαο; Ξαξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ λα θάλσ ηελ παξαηήξεζε φηη ζηα ζπλελνχκελα Λνκηθά 

Ξξφζσπα είλαη ηα ΘΑΞΖ. Αληίζεηα φκσο, ηε θξνληίδα ηεο ηξίηεο ειηθίαο ηε 

βάδεηε ζηελ ΘΔΓΥ. Ξψο γίλεηαη ε πεξηνπζία φιε ησλ ΘΑΞΖ θαη ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν λα είλαη ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ γίλεηαη ην θαηλνχξην, αιιά ε 

θξνληίδα, δειαδή ε επηκέιεηα ηέινο πάλησλ θαη φ,ηη γίλεηαη γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο, γηα ηελ ηξίηε ειηθία, λα είλαη ζηελ ΘΔΓΥ; Δίλαη δπλαηφλ απηφ; 

πψο ην έρεηε δεη δειαδή; Γειαδή ην πξαθηηθφ κέξνο, απηφ ξσηάσ λα καο 

πείηε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πηε 2ε ζειίδα πνπ γξάθνπκε "Ιακβάλνληαο ππ' φςηλ" ην 

β' αλαθέξεη: Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ λένπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

πνπ ζα πξνθχςεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα δνζνχλ ζηελ 

Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γεκνπ, φπνπ ζα πάλε ηα ΘΑΞΖ, λα είλαη νη εμήο: 

Ξνιηηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο. Θαη Θνηλσληθή Ξξφλνηα, 

αλαθέξνκαη ζηνπο Ξαηδηθνχο Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνχο, έηζη; 

Νπφηε απηφ ην ΘΑΞΖ πνπ είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν, θαηαξγείηαη θαη ε 

αξκνδηφηεηά ηνπ κεηαθέξεηαη γηα ηα ΘΑΞΖ ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ΘΔΓΥ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηαξγείηαη, δελ ζπγρσλεχεηαη. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ππγρσλεχεηαη θαη θαηαξγείηαη. Ρν γξάθνπκε παξαθάησ 

ζην άξζξν πνπ δηαβάζακε φηη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ αλαθέξνπκε, 

θαηαξγνχληαη.  

Πην Λνκηθφ Ξξφζσπν, ή, αλάινγα κε ηελ αξκνδηφηεηα, ζηελ ΘΔΓΥ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν πξψην πξάγκα πνπ ζα ήζεια λα δεηήζσ εδψ είλαη φλησο νη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη λα είλαη πεξηζζφηεξνη ζηε δηνίθεζε ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ. 4 είλαη ιίγνη ζε 15κειέο Ππκβνχιην. 

 Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ μέξεη θάπνηνο λα κνπ πεη ηη ρξήκαηα 

δηαρεηξηδφληνπζαλ απηά ηα Λνκηθά Ξξφζσπα πξηλ ηε ζπγρψλεπζε. Δίλαη ην 

πξψην εξψηεκα. 

 Θαη ην δεχηεξν, ζηελ αθξνηειεχηηα δηάηαμε γξάθεη: Γηα ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο θαζψο θαη γηα ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε'. 

Κέρξη πφηε, δειαδή κέρξη πνηα νηθνλνκηθά έηε ζα ππάξρεη απηή ε επηρνξήγεζε 

ησλ 400.000 επξψ;  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νζν έρεη δσή ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή φζν έρεη δσή ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ζα παίξλεη 400.000 

επξψ ην ρξφλν απφ ην Γήκν. Ρη ρξήκαηα δηαρεηξηδφληνπζαλ απηά ηα Λνκηθά 

Ξξφζσπα πξηλ ηε ζπλέλσζε; ην λνχκεξν πνην ήηαλ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θα αλαθεξζψ φηη ν Βξεθνλεπηαθφο Πηαζκφο Υξσπνχ 

είρε 140.000 επξψ ην έηνο 2010. Ξεξίπνπ ζε απηά ηα χςε θπκαίλνληαη θαη νη 

άιινη Ξαηδηθνί Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί θαη Θαπαλδξηηίνπ θαη Απιψλα.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλαθέξνκαη ζ' απηφ γηα λα θαηαιάβσ πψο πξνέθπςε ην 

λνχκεξν ηεο επηρνξήγεζεο ησλ 400.000. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λαη. Δίδακε ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ησλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ δίλνπκε ζήκεξα ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, πνπ 

δεκηνπξγείηαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δθηφο απφ απηά ηα ρξήκαηα πνπ ζα παίξλεη απφ ην Γήκν, 

άιια έζνδα ζα έρεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν; 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζα ζαο δηαβάζσ παιη ην άξζξν 5. 

Νπνπ ιέκε ζην άξζξν 5, Ξφξνη: Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε, πνπ είπακε φηη 

είλαη 400.000, ε ηπρφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε, αλ δελ θηάζεη, απφ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, πνπ ζα δεηήζεη ην Γ.Π., επηγξακκαηηθά ηα ιέσ, νη ρξεκαηνδνηήζεηο 

ή ζπγρξεκαηνδνηήζεηο απφ ζπκκεηνρή ηνπ ΛΞΓΓ ζε θνηλνηηθά ή επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα. Νη επηρνξεγήζεηο, ηπρφλ επηρνξεγήζεηο κηιάσ πάληα, ηνπ 

πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ,  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δληάμεη, ην βιέπσ, ην δ' κηιάεη γηα έζνδα απφ ην αληίηηκν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Γηα πνηεο ππεξεζίεο 

κηιάκε; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Κηιάκε γηα ηξνθεία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κφλν γηα ηξνθεία; γηαηί ππάξρνπλ θη άιια Λνκηθά Ξξφζσπα 

κέζα. Κφλν γη' απηφ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή, γηα παξάδεηγκα, απφ ηνλ Αζιεηηθφ Νξγαληζκφ ηνπ 

Υξσπνχ, κε ηηο αθαδεκίεο, ηα ρξήκαηα πνπ πιεξψλνπλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θα πάεη ζηελ ΘΔΓΥ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρνλ έρεηο θαηαξγήζεη, ηνλ έρεηο βάιεη ζηελ ΘΔΓΥ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, λα έρεη επειημία, λα κπνξεί λα 

δηνξίζεη έλα πξνπνλεηή ακέζσο, μέξσ 'γσ.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα πάεη δειαδή ζηελ ΘΔΓΥ απηφ. 

 Δληάμεη, απηά ήζεια. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, θχξηε Θαλειιφπνπιε, θπξίεο 

θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,  ζην άξζξν 7 εθεί πνπ ιέεη 'ζθξαγίδα θαη έκβιεκα' 
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αλαθέξνπκε φηη απηφ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ζα έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπιή θιπ. Ν 

λφκνο φκσο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θη ελφο ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο, ζην 

άξζξν 2. Θη επεηδή πξφθεηηαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ, λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα 

ζθεθηνχκε θαιχηεξα λα βάινπκε έλα ηδηαίηεξν δεισηηθφ ζήκα θαη κε βξίζθεη 

απφιπηα ζχκθσλν ε πξφηαζε πνπ θάλεη ν θ. Ιίηζαο ζ' απηφ ην ζέκα.  

 Δπίζεο ζα ήζεια λα ξσηήζσ κε ην πξνζσπηθφ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ζπγρσλεχνληαη, ηη γίλεηαη, ηη πξνβιέπεηαη; 

 Απηά ήζεια. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξάσ ζην άξζξν 7. Υο εηζεγεηήο δελ κπνξνχζα λα βάισ 

 εγψ ζπγθεθξηκέλν έκβιεκα. Αξα επαθίεηαη αο πνχκε ζην Γ.Π. πνπ ζα 

πξνθχςεη, λα πξνηείλεη πνην ζεσξεί γη' απηφ, ην θαηαιιειφηεξν, είλαη ν 

Ακθηάξανο, λα ην θέξεη ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απνθαζίδνπκε θη εκείο ζήκεξα. Γελ κπνξνχκε λα βάινπκε ην ζήκα; 

Πην θαηαζηαηηθφ δελ κπνξνχκε λα βάινπκε ην ζήκα; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θεσξψ φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα αθήζνπκε ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ην έκβιεκά ηνπ. Αιιά, έηεξνλ εθάηεξνλ. 

(ηαπηφρξνλνο δηάινγνο) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, κηιάκε γηα ην έκβιεκα. Απαληψ ζηνλ θ. 

Γηακαξέιν πξνο ην παξφλ, έηζη; Βάιακε ην έκβιεκα ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο. Δρνπκε ην δηθαίσκα λα ην αιιάμνπκε ην έκβιεκα, φηαλ πάκε ζην 

άξζξν 10 πνπ ιέκε "Ινηπέο ξπζκίζεηο" πνπ ιέκε "θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ 

δελ πξνβιέπεηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνο ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηξνπνπνηείηαη ή δηνξζψλεηαη.  

 Δαλ θαη εθ' φζνλ ζέιεη ζήκεξα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα θαζνξίζεη 

απηφ ην έκβιεκά ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη. Απηφ είλαη κηα εηζήγεζε, 

δελ είλαη θάηη ην νπνίν είλαη ζθξαγίδα θαη βνχια.  
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζ εηζήγεζε πξνβιέπεη ζθξαγίδα ή ηδηαίηεξν δεισηηθφ ζήκα, 

ην νπνίν ζα ην αθήζνπκε ζην Ππκβνχιην πνπ ζα εθιεγεί. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θα πξέπεη πάληα λα εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηαηί κπνξεί ην Γ.Π. λα ζέιεη έλα έκβιεκα ην νπνίν δελ ζα είλαη, ζα 

πσ, ην απνδεθηφ. Ρν είπα ήδε. 

 Ρν πξνζσπηθφ φπσο θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ησλ ΛΞΓΓ πνπ ζπγρσλεχνληαη θαη απαξηίδνπλ ην λέν ΛΞΓΓ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν ηνπ Θαιιηθξάηε απηνδηθαίσο κεηαθέξνληαη ζην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν.  

Δαλ ζέιεηε νκσο λα ην βάινπκε εθ πεξηζζνχ, δελ ππάξρεη θαλέλα απνιχησο 

πξφβιεκα. Λα ην πξνζζέζνπκε.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ππκπιεξσκαηηθά, πνηεο είλαη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη' αξράο απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξψ λα ζαο πσ γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπο, έηζη; εγψ θνηηάσ ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ θάζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κηιήζαηε γηα έλαλ πξνυπνινγηζκφ 400.000 επξψ θαη δελ μέξσ 

αλ θηάλεη γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ απηφ ην πνζφ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λαη, είλαη πεξίπνπ αλ ζπκάκαη θαιά, γχξσ ζηηο 265.000 

επξψ. Γηα ζήκεξα. Αχξην κπνξεί λα κελ θηάλνπλ απηά.  

(δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

 Δια, Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα Λνκηθά Ξξφζσπα ειέγρνληαη θαη ε πξντζηακέλε ηνπο Αξρή 

είλαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαη ζα πξέπεη ζε θάζε ζηηγκή, ζε θάζε ηξίκελν, 

ζε θάζε κήλα έιεγα παιηά ζηελ αληηπνιίηεπζε, ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Ππχξν ηνλ 
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Κέμε, φηη ζα πξέπεη φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα έρεη πξφζβαζε ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ απηψλ, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο, ειέγρνπ θαη 

αλά πάζα ζηηγκή φια ηα ζηνηρεία ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ απηψλ πξέπεη λα 

είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζα είλαη. Θη απηή είλαη ε 

κεγαιε αιιαγή πνπ ζα θάλνπκε ζαλ λννηξνπία. 

 Ρν ζέκα ηψξα ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ πνπ είπαηε φηη είλαη ιίγνη, 

γηαηί, ξε παηδηά, είλαη ιίγνη; Δρνπκε 5 Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη 2 ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, 7.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: 4 ιέηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 4, λαη, ζπγγλψκε. 4 θαη 2, 6. 

Απφ ηνπο άιινπο ν Ξεηξνγηάλλεο, ν Κπηιίξεο, πνπ έρνπλ δηαηειέζεη 

Πχκβνπινη.. 

ΚΑΛΑΒΔΙΙΖ: Γελ νξίδνπκε ηα κέιε ζήκεξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ππγγλψκε, ηα νλφκαηα απηά ηη είλαη ηψξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, είλαη ηα πξφζσπα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα νξίδνπκε, λα ηα πνχκε ηα κέιε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη νλφκαηα είλαη απηά; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηα πνχκε ηα κέιε, κεηά. 

 Δπαλαιακβάλσ φηη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη είλαη θνξησκέλνη, ζπγγλψκε 

δειαδή, έμη άηνκα θαη επηά, είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ ζε έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν. Θα έιεγα κάιηζηα φηη είλαη πνιινί. 

Δρνπκε λα επηιέμνπκε απφ κηα θνηλσλία 50.000 αλζξψπσλ πξνζσπηθφηεηεο, 

επηζηήκνλεο, απφ θνξείο, απηφ δεηάεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Ζ νπζία ίδξπζεο 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ.. Κηζφ ιεπηφ, λα ηειεηψζσ. Θαη 4 θαη 2, 6, ηεο 

αληηπνιίηεπζεο.. 
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(ηαπηφρξνλνο δηάινγνο) 

........: Ιέεη 4 εθ ησλ νπνίσλ νη 2 ζα είλαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Αξα 4, νρη 6. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν; Ιάζνο έρεη γίλεη. 4 θαη 2, 6. Δληάμεη, ην 

αιιάδνπκε. Λαη, ζπγγλψκε, ιάζνο. Δίλαη 4 θαη 2, 6. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάλλε, 4 θαη 2, 6. Απφ ηε κεηνςεθία είλαη πφζνη θαη απφ ηελ 

πιεηνςεθία; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη 4 απφ ηελ πιεηνςεθία θαη 2 απφ ηε κεηνςεθία, 

ππνρξεσηηθά.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία, λα ην δηνξζψζνπκε ινηπφλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, 4 θαη 2. Λφκηδα νηη ην έρνπκε γξακκέλν, βξε παηδηά, 

ζπγγλψκε.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Καδί, καδί κε ηνλ Ξξφεδξν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καδί, καδί. Δίλαη ζην 15κειέο. Καδί, λαη. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πηνπο 4 είλαη θαη ν Ξξφεδξνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

Δληάμεη; απηφ ζέισ λα ζαο πσ, φηη 6 είλαη αξθεηνί. 

Θαη ζα έιεγα φηη φζν κπνξνχκε, ιηγφηεξνη, εγψ, ζηε θηινζνθία ζα είλαη 

ιηγφηεξνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη λα κπαίλνπλ, γηα λα αμηνπνηήζνπκε ην έκςπρν 

δπλακηθφ ην νπνίν δελ είλαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη εθπξνζσπνχλ θνξείο 

ζεκαληηθνχο θαη επηζηήκνλεο.  

Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν, πξνζσπηθφ ηέινο πάλησλ, ην έκςπρν πιηθφ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο Γήκνπο δελ έρεη 

απνδείμεη φηη είλαη θαη ην θαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θνξείο ηνπο 

θνηλσληθνχο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ελεκεξψζνπκε φηη ζην Πψκα πξνζήιζε ν θ. Βαζίιεο 

Νηθνλφκνπ θαη ν θ. Θψζηαο Γέδεο.  

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε.  

 Πήκεξα κε ηελ ΘΔΓΥ θαη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν νπζηαζηηθά 

θνπβεληηάδνπκε ην πψο ζα δεκηνπξγήζνπκε δνκέο γηα λα απνθεληξψζνπκε 

ππεξεζίεο απφ ην θξάηνο, ζηνπο Γήκνπο. Ζ απνθέληξσζε ινηπφλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ πγείαο πξφλνηαο, παηδείαο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, απνηειεί 

κέζν γηα ηελ παξαπέξα δξαζηηθή κείσζε ησλ θξαηηθψλ εξγνδνηηθψλ δαπαλψλ, 

γηα ηε κεηαθνξά ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, κέζσ ηδησηηθψλ πιεξσκψλ, δεκνηηθήο θνξνινγίαο θαη 

απνπιεξσκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα Αζθαιηζηηθά ηνπο Ρακεία. 

 Ζ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ινηπφλ απηψλ ησλ απνθεληξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ησλ ζρνιείσλ, ησλ ηαηξείσλ, ζα εμαξηάηαη θχξηα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ην κέγεζνο θαη ηελ 

θνηλσληθνηθνλνκηθή ηνπο ζχλζεζε.  

Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα νη ππεξεζίεο λα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε θαιέο, 

κέηξηεο θαη ππνηππψδεηο, σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ην επίπεδν ππνδνκψλ, γηα 

ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηηο εξεπλεηηθέο δπλαηφηεηεο, ην επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεηά καο, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη άιια. 

 Θα δηαθνξνπνηνχληαη ινηπφλ, φπσο ζήκεξα ηα μελνδνρεία, πνπ έρνπκε 

πεληάζηεξα, ηεηξάζηεξα, ηξίζηεξα θ.ν.θ.. Θαη φπσο γίλεηαη θαη κε ηα 

μελνδνρεία θαη κε απηέο ηηο ππεξεζίεο, ν θάζε γνληφο αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαη αζθαιηζηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζα δηαιέγεη ζρνιείν γηα ηα παηδηά 
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ηνπ θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο αζθάιηζήο ηνπ ζα δηαιέγεη ηαηξεία θαη 

ππεξεζίεο πξφλνηαο.  

 Δίλαη θαλεξφ φηη κε ηηο ζπλελψζεηο ησλ Γήκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην λέν 

θαιιηθξαηηθφ Γήκν Υξσπνχ, δεκηνπξγήζεθε κηα πνιχ κεγάιε αγνξά, πνπ 

θπζηθά δίλεη θαη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ζπλαιιαγέο. Θαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ινηπφλ, ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ δεκηνπξγνχληαη Λνκηθά 

Ξξφζσπα ζήκεξα θαη ε ΘΔΓΥ γηα λα κπνξνχλ κε απμεκέλε επηρεηξεκαηηθή 

ηθαλφηεηα λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, πνπ ηψξα θη 

απηνί νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη πην επέιηθηα πξέπεη λα θηλνχληαη ζηελ ηνπηθή 

αγνξά. 

 Δηζεγεηηθά γηα ηελ ΘΔΓΥ καο ιέηε φηη, ελαξκνληζκέλε θπζηθά θαη κε ηελ 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ζα πξνβαίλεηε ζε δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εππαζψλ νκάδσλ, κε παξνρή ππεξεζίαο πγείαο φπσο ηα ηαηξεία θαη ηα Θέληξα 

πγείαο. Γειαδή καο ιέηε φηη ζα δεκηνπξγήζεηε επηρεηξήζεηο πγείαο πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. Θαη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζα ην επσκίδνληαη πάιη νη εξγαδφκελνη ηεο πεξηνρήο. 

 Ιέηε φηη ε λέα Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ζα αζρνιείηαη κε ην ζρνιηθφ 

αζιεηηζκφ, κε ζέκαηα νηθνινγίαο ζε ζπλεξγαζία κε κε θεξδνζθνπηθέο 

νξγαλψζεηο. Θα πξνβεί θαη ζηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ νξθαλνηξνθείσλ θαη 

βξεθνθνκείσλ. Γειαδή ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζα εηζάγεηαη πιένλ ζηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε. Δκπφξην ε θνηλσληθή πνιηηηθή. 

Κέρξη θαη θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζα θάλεηε.  

Θαη ιέηε θαη εηζεγεηηθά βεβαίσο γηα λα εμππεξεηήζνπκε ηηο αλάγθεο ηεο 

ηνπηθήο αγνξάο. Δδσ πέξα ε αγνξά πνπ ππάξρεη, είλαη γεκάηε απφ κεγάιεο 

απνζήθεο θαη κεγάιεο βηνκεραλίεο. Νπζηαζηηθά ηη καο ιέηε ζήκεξα; φηη ζα 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

250 

ηξέμνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θζελέο, επέιηθηεο ζηξαηηέο εξγαδνκέλσλ γηα λα 

εμππεξεηήζνπκε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ βηνκεράλσλ ηεο πεξηνρήο; 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη ππνρξέσζε ηνπ 

θξάηνπο θαη φρη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαλψζεσλ. Νπσο θαη έηζη πξέπεη λα είλαη θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ 

εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ. Ξφζν κάιινλ θπζηθά θαη ν ηνκέαο πγείαο θαη 

πξφλνηαο. 

 Δδψ είλαη μεθάζαξν φηη φρη κφλν ζπκθσλείηε κε ηελ πνιηηηθή πιήξνπο 

πεξάζκαηνο ησλ δεκφζησλ αγαζψλ ζηελ αγνξά αιιά, κπξνζηάξεδεο, είζαζηε 

έηνηκνη λα εθαξκφζεηε θαη ηελ πνιηηηθή πινπνίεζήο ηνπο.  

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ ιέηε φηη ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κέρξη θαη εζεινληέο. Γηα εκάο ν εζεινληηζκφο πνπ πιαηζηψλεη 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είλαη απιήξσηε εξγαζία. Δζεινληέο πνχ; ζηελ πγεία; 

ζηελ παηδεία; ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα; ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ; 

 Σζεο κάιηζηα, λα ζαο θέξσ θη έλα παξάδεηγκα, κηα εκπεηξία απφ έλαλ 

άιιν Γήκν ηεο Αηηηθήο, ζηε Παιακίλα, ν Γήκαξρνο θαη ε Γεκνηηθή Αξρή 

μεθίλεζε θαη κάδεπε κε ππεχζπλεο δειψζεηο εζεινληέο βάδνληάο ηνπο λα 

ππνβάιινπλ δήισζε φηη ζα δνπιεχνπλ φζεο ψξεο ρξεηαζηεί γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, αθηινθεξδψο. Δθεί πεγαίλνπκε πιένλ ηελ θαηάζηαζε 

ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο; 

 Πήκεξα δεηάηε θαη ηε ζχζηαζε λένπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δηάδνζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζκνχ, 

θαζψο θαη ηε δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ 

Πηαζκψλ. Θαη κέζα απφ ηελ εηζήγεζε καο ιέηε νηη ην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν ζα 

κπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη κε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα γηα ηελ εμεχξεζε 

ρνξεγηψλ. Ρν δηαβάζαηε κάιηζηα πξηλ απφ ιίγν.  
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 Δπίζεο καο ιέηε νηη ζα εηζπξάηηεη αληίηηκν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξέρεη ζηα πιαίζηα ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. Γειαδή, νη εξγαδφκελνη πνπ 

έρνπλ ρηιηνπιεξψζεη θαη μαλαπιεξψλνπλ, ηνπο ιέηε νηη ζα πιεξψλεηο εζαεί, 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη δσξεάλ ζε ζέλα.  

 Καο ιέηε επίζεο φηη ζα έρεηε θαη έζνδα απφ δηαθεκίζεηο θαη πνζνζηά 

απφ εηζπξάμεηο πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηνπο ρψξνπο πνπ φπσο αλαθέξαηε ζα απαξηίδνπλ 

ην Ξξφζσπν ην Λνκηθφ. Γειαδή καο ιέηε φηη ηα Ξνιηηηζηηθά Θέληξα, νη 

Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί, ζα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη ζαλ ζπλεδξηαθνί 

ρψξνη θαη ζαλ πάξθηλγθ, γηα λα έρεηε έζνδα. 

 Θαη κε αθνξκή θη απηφ πνπ είπε ν θ. Ιίηζαο πξηλ, θχξηε Ιίηζα, ε 

δηαθνξά δελ είλαη αλ ζα έρνπκε ην ζήκα ζηξνγγπιφ ή αλ ζα είλαη ε παηδεία κε 

ηνλ πνιηηηζκφ, εδψ πέξα εκπνξεπκαηνπνηνχληαη φια. Θη εθεί είλαη, λα 

απαληήζνπκε ζηελ νπζία ηεο πνιηηηθήο θαη φρη ην πψο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε.  

 Νπζηαζηηθά ην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη ε ΘΔΓΥ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πγείαο, ηελ αληαπνδνηηθφηεηα 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηε δηάιπζε ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ. Δρεη 

ζθνπφ ηελ εκπινθή εηαηξεηψλ ρνξεγψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Ξαηδηθψλ θαη 

Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ, ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ζηελ πγεία, ζηελ πξφλνηα, ηνλ εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Παο αθνχζακε ηηο πξνάιιεο, κε αθνξκή ην δήηεκα ηεο θνπβέληαο πνπ 

έγηλε γηα ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Κειεζίνπ, λα ιέηε θη εζείο θ. 

Γήκαξρε θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηη πξνζπαζνχκε λα 

θάλνπκε φ,ηη θαιχηεξν κπνξνχκε αιιά ηη λα θάλνπκε, είλαη πνιηηηθή ηνπ 

κλεκνλίνπ, είλαη ηα ρξέε κεγάια ηνπ θξάηνπο, ηξαβάλε απφ παληνχ, βιέπεηε ηη 

γίλεηαη θη εκείο δίλνπκε ηνλ θαιχηεξφ καο εαπηφ.  
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 Θαιά, γηα ην Κάαζηξηρη θαη ηε Ιηζαβψλα δελ έρεηε αθνχζεη ηίπνηα; Πην 

Κάαζηξηρη, ην νπνίν ςήθηζαλ ε θπβέξλεζε πνπ θπβεξλά ζήκεξα, ε ΛΔΑ 

ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ, ν ΠΛΑΞΗΠΚΝΠ θαη ην νπνίν ππνζηεξίδεη ζεξκά θαη ην ΙΑΝΠ, 

πεξηγξάθεηαη απηή ε αξρή απειεπζέξσζεο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ εηζάγεηαη 

ζήκεξα. Θαη ε Ιηζαβψλα ηα εμεηδηθεχεη φια απηά.  

 Ξνιηηηθή ινηπφλ, εθαξκφδεηαη ζπλεηδεηά. Θαη απηή ε πνιηηηθή δελ ήξζε 

νχηε νπξαλνθαηέβαηε θαη εθαξκφδεηαη επηκειψο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα απ' 

φιεο ηηο θπβεξλήζεηο θαη απφ ηνπο Γήκνπο φπνπ κπνξνχζαλ λα ην 

εθαξκφζνπλ. Θαη δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ Διιάδα. 

 Αιήζεηα, ζηηο ππφινηπεο επξσπαηθέο ρψξεο πνπ παίξλνληαη αθξηβψο ηα 

ίδηα κέηξα, ππάξρεη Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν; 

Δίλαη ινηπφλ ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ δσ θαη πέξα ην ηη ζα θάλεηε. 

 Νζν γηα ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 76 γηα 

ηε ζπκκεηνρή κηιάεη κφλν γεληθά θαη αφξηζηα γηα εθπξνζψπνπο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, κηιάεη γηα εζεινληέο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, γηα 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη Ρνπηθά Ππκβνχιηα Λέσλ. Γειαδή απνηειεί άιινζη 

γηα ηε δήζελ ζπκκεηνρή δεκνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

θνξέσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Γελ δίλεη θακκία νπζηαζηηθή αξκνδηφηεηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη 

ζηνλ ηφπν δνπιεηάο αιιά θαη ζηελ θαηνηθία ηνπο.  

 Δίλαη θαζαξφ ινηπφλ φηη θαη κέζα απφ απηή ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ θαη' 

επίθαζε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζε απηή, επηδηψθεηαη ζπλαίλεζε θαη 

ελζσκάησζε κε ηελ αζθνχκελε πνιηηηθή πνπ πεξηέγξαςα πην πάλσ. 

 Γεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ζπκκεηνρήο ζε νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα έλα κεραληζκφ ρεηξαγψγεζεο κε 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα θαη κε ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο.  
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 Αο κελ θνξντδεπφκαζηε ινηπφλ. Αλ πξαγκαηηθά ν Γήκνο ήζειε λα 

βνεζήζεη άκεζα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο κηθξνκεζαίνπο ΔΒΔ ηεο πεξηνρήο, 

ηφηε ζα πξνρσξνχζε άκεζα ζε κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ, ζα πξνρσξνχζε ζε 

απνθάζεηο δεκηνπξγίαο δσξεάλ ππεξεζηψλ ιαηθνχ αζιεηηζκνχ, θέληξα 

πνιηηηζκνχ, ζηέθηα, γηα λα δψζεη αλάζα ζηε λενιαία. Θα κπνξνχζε νπζηαζηηθά 

λα βνεζήζεη άκεζα ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο κε δσξεάλ ππνζηήξημε εππαζψλ 

κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Κε απφθαζε γηα παηδηθνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ρσξίο ηξνθεία. Θα 

πξνζιάκβαλε κφληκνπο εξγαδφκελνπο θαη φρη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Θη φια απηά αλ ζέιεηε, ζα ηα εθαλε ελάληηα ζηελ πνιηηηθή πνπ πξνσζείηαη απφ 

ηελ θπβέξλεζε θαη απφ ηα θφκκαηα ηνπ επξσκνλφδξνκνπ πνπ δίλνπλ άιινζη 

ζ' απηή ηελ πνιηηηθή.  

 Ρειεηψλσ. Δκείο ιέκε φηη νη εμειίμεηο απηέο ζα έρνπλ νιέζξηεο ζπλέπεηεο 

γηα ηε δσή ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ 

ΔΒΔ ηεο πεξηνρήο. Θα έρνπλ νιέζξηεο ζπλέπεηεο θαη γηα ηε λενιαία. Κέζα απφ 

ηε δεκηνπξγία ησλ δνκψλ απηψλ ηεο λέαο Ρνπηθήο δηνίθεζεο ζθνπφο ζαο είλαη 

λα κεηαηξέπεηε θνηλσληθά αγαζά ζε εκπφξεπκα, βνξά ζηηο δηαζέζεηο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ.  

 Απηά ηα ιέγακε θαη πξνεθινγηθά, δελ πεξάζαλε δχν κήλεο. Νρη απιά δελ 

ζπκθσλνχκε αιιά δελ ζαο λνκηκνπνηνχκε θηφιαο. Απέρνπκε απφ ηελ 

ςεθνθνξία γηα ηε ζχζηαζε Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη γηα ηελ ΘΔΓΥ θαη γηα ηελ 

εθινγή ηεο Δπηηξνπήο. Θαη θπζηθά φ,ηη απνθαζίζεηε ζήκεξα ζα μέξεηε φηη ζα 

ην θνηλνπνηήζνπκε ζε φιν ην ιαφ ηεο πεξηνρήο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σαζηψηε, λνκίδσ νηη θαιχςαηε θαη ηα επφκελα 

ζέκαηα θαη ηελ ΘΔΓΥ θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ, απιά δελ ζα ζπκκεηέρνπκε θαη ζηε 

δηαδηθαζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, έγηλε αληηιεπηφ. 

 Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηε εηζεγεηά, ηξία εξσηήκαηα θαη 

πξνηάζεηο. Ρν έλα αθνξά, γηαηί ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ ζπλελνχληαη δελ 

πεξηιακβάλεηαη ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Ξνιπδελδξίνπ; Δίλαη έλα Ξλεπκαηηθφ 

Θέληξν πνπ απ' φηη μέξνπκε, κε ηα γλσζηά 'Ξνιπδέλδξηα' δελ κπνξεί λα κελ 

έρεη πξνυπνινγηζκφ, κε ηα γλσζηά 'Ξνιπδέλδξηα' έθαλε θάζε ρξφλν πάξα 

πνιιέο δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ, πξνυπνινγηζκφ. 

 Ζ δεχηεξή κνπ παξαηήξεζε αθνξά, γηαηί δελ καο απάληεζε ν θ. 

Γήκαξρνο ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Ιίηζα ... 

(ηαπηφρξνλνο δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εληάμεη, επαλέιζεηε θ. Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ πξψηε πξφηαζε είλαη πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ εηζεγεηή ηνλ 

θ. Θαλειιφπνπιν, δελ μέξσ αλ είλαη ιάζνο, είλαη γηαηί δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ ζπλελνχληαη, ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Ξνιπδελδξίνπ; 

Παο παξαθαιψ, θχξηε, ζαο παξαθαιψ. Κα πψο θαηαξγήζεθε; Νηαλ ηελ 

πεξαζκέλε θνξά γηα ηα Ξνιπδέλδξηα θνζηίζαλε θάπνπ 100.000 επξψ. 

Θαηαξγήζεθε; Παο παξαθαιψ. 

 Γεχηεξνλ. Πηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ δελ ηνπνζεηήζεθε αλ 

ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε θαη ηνπ θ. Ιίηζα θαη ηνπ θ. Γηαζεκάθε πνπ είλαη 

ζεκαληηθή, ν εθπξφζσπνο ησλ Αζιεηηθψλ Πσκαηείσλ αλ είλαη ζην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν απηφ ή ζα πάεη ζηελ ΘΔΓΥ, πνπ έρεη θαη ηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φιεο.  
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 Θαη ε ηξίηε πξφηαζή κνπ είλαη, ε εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ησλ 

400.000 επξψ, επεηδή αλαθεξζήθαηε, θ. Θαλειιφπνπιε, φηη κφλν έλαο Ξαηδηθφο 

Πηαζκφο θάλεη 140.000 επξψ ην ρξφλν, απηά δελ είλαη επηρνξεγήζεηο ησλ 

πξψελ ΝΡΑ, είλαη θαηαλνκέο ησλ ΘΑΞ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ξαηδηθψλ 

Πηαζκψλ. Ξνπ απηνί έηζη πάιη φηαλ θαηαλείκνληαη ζην Γήκν, ζα πεγαίλνπλ ζην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

 Ζ πξφηαζή κνπ ινηπφλ ζα ήηαλ λα αζξνίδακε ηηο ζπζηαηηθέο πξάμεηο, 

δειαδή ηα πξνεγνχκελα ΦΔΘ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη ηη πξνβιέπαλε απηά 

ηα ΦΔΘ επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ, λα ήηαλ ην άζξνηζκα απηφ. 

 Βέβαηα δελ κηιάκε ηψξα γηα 5000 πάλσ θάησ, αιιά δελ μέξσ αλ είλαη 

ζεκαληηθή ε δηαθνξά. Γελ μέξσ αλ είλαη ζεκαληηθή ε δηαθνξά. ∞ αλ, θαη 

πάληα ζ' απηή ηελ πξφηαζε, εθ' φζνλ απηά ηα πνζά ήηαλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. Γειαδή έλα ΦΔΘ πνπ εθδφζεθε ην 2010 ζα ην 

ιακβάλακε ππ' φςηλ. Αλ ελα ΦΔΘ είρε εθδνζεί ην 2000, ζα αλαπξνζαξκφδακε 

ην πνζφ ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

 Απηά ήζεια λα πσ, επραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Υο πξνο ην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξλεπκαηηθφ Θέληξν 

Ξνιπδελδξίνπ, γλσξίδσ φηη ηνλ 12ν κήλα ηνπ 2010 χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Ξνιπδελδξίνπ έβγαιε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο απφθαζε γηα θαηάξγεζε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ.  Γη' απηφ δελ 

ζπκπεξηειήθζε, δελ ππήξρε θαλέλαο άιινο ζθνπφο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βαζηιάθν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Απηφ ήζεια λα πσ θη εγψ, γηα ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο, εδσ 

έρσ ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 2008, εδψ γηα ηνπ Υξσπνχ, είλαη 453.000 ηα 

πξνυπνινγηζζέληα, ηα εληαιζέληα είλαη 450.692. 
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Γελ μέξσ αλ θηάλνπλ ηα 400.000 πνπ έρεηε δψζεη πξνίθα ζηελ ΘΔΓΥ. Ρα δε 

ηνπ 2009 είλαη 412.000 θαη ηα εηζπξαρζέληα 385.000. 

Απηά, θ. Θαλειιφπνπιε, έξρνληαη ζαλ επηρνξήγεζε απφ ην πνπξγείν; Κε πνηα 

ινγηθή πιεξψλνληαη απηά; αλήθαλε ζηελ πξνεγνχκελε, ζηε ΓΔΑΓΥ; Νρη; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γηα ηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ Υξσπνχ ζπγθεθξηκέλα λα ζαο 

απαληήζσ ην εμήο. Ν ζπγθεθξηκέλνο Ξαηδηθφο Πηαζκφο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2010 δελ πήξε νχηε έλα επξψ επηρνξήγεζε απφ ηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ. 

Νχηε έλα επξψ. Γηθαηνχην λα πάξεη, έηζη; Γελ ηνπ έδσζε ν Γήκνο Υξσπίσλ 

νχηε έλα επξψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γηαηί, ηα δψζαηε φια καδί ην 2008 θαη ην 2009; δελ  

θαηαιαβαίλσ.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δπεηδή είρε ρξήκα, επεηδή δελ ήζειαλ θάπνηνη, επεηδή, 

επεηδή.. Γελ ζα αλαθεξζψ εγψ. Ξάλησο εαλ δηαβάζεηε ηνλ απνινγηζκφ, ζαλ 

έζνδν απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ 2010 δελ ππήξμε νχηε έλα επξψ. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δρεη ειέγμεη θαλείο απηφ ην πξάγκα, φηαλ ην πάξεη ε ΘΔΓΥ, 

πφζα παηδηά έρεη θαη' αξρήλ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρν παίξλεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, απηφ ιέσ, ηα πνζά είλαη ηεξάζηηα γηα 40 .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Κε ηηο δηεπζχληξηεο ήξζακε ζε ζπδήηεζε θαη είπακε φηη 

ην πνζφ απηφ αξθεί γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 12 κήλεο ηα βαζηθά ηνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αιιν ξσηάεη, ν άλζξσπνο ξσηάεη απηέο νη 450.000 επξψ πνπ 

δηαρεηξίζηεθε ν Ξαηδηθφο Πηαζκφο Υξσπνχ, απν πνχ πξνήιζαλ θαη ηη γίλαλε; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ππγγλψκε, Γηψξγν, είπακε φηη ε ΘΔΓΥ ζα πάξεη 400.000. Θάζε 

ρξφλν απηφο ν Πηαζκφο ζέιεη 400.000 θαη. Γειαδή αλ πάξεη 400.000, πψο ζα 

ιεηηνπξγήζεη;  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζέιεη 400.000 γηαηί θέηνο δελ πήξε θαζφινπ ιεθηά. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη; Γηαβάδεηε πξνυπνινγηζζέληα ή 

εληαιζέληα; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ρνλ ηζνινγηζκφ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λαη. Ξξνυπνινγηζζέληα ή εληαιζέληα; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δληαιζέληα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξφζα ιεθηά; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ρν 2008 είλα 450.692, καιηζηα δεηήζαλε θαη 2.777,  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λαη, ηα νπνία πξνέξρνληαη.. πφινηπν ρξεκαηηθφ απφ ην 

2007 πφζν είλαη; Αλ είλαη 200.000; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γελ αλαθέξεη.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γη' απηφ ζαο ιέσ θάηη ην νπνίν ήηαλ αθξηβψο απηφ πνπ 

ελλννχζαηε, θ. Βαζηιάθν. Νηη ρσξίο λα πάξεη επηρνξήγεζε είρε 200.000 επξψ 

ζην ηακείν ηνπ θαη ιεηηνχξγεζε ην 2010. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ είλαη πξφβιεκα απηφ, ζπλάδειθνη. Πε θάζε πεξίπησζε 

πνπ ηειεηψζεη ε επηρνξήγεζε ησλ 400.000 επξψ, ζην επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην παίξλνπκε απφθαζε επηρνξήγεζεο λα ζπκπιεξψζνπκε ηα θελά 

απηά. Γελ έρνπκε πξφβιεκα ηέηνην, λα πνχκε νηη δίλνπκε 400.000 θαη 

ηειεηψζακε εδψ, φηη πξέπεη λα ηα βγάινπλ φια ηα Λνκηθά Ξξφζσπα θαη ηα 

λεπηαγσγεία, κε 400.000. 

Ππκθσλείηε; Δπνκέλσο πξνρσξάκε, δελ έρνπκε πξφβιεκα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, γηα λα δψζσ κηα εμήγεζε ζην Πψκα, κε 

ζπγρσξείηε, κηα εμήγεζε ζην Πψκα, πψο βγήθε ην 400.000. 
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Απφ ηνπο ΘΑΞ πνπ καο ζηέιλεη ην θξάηνο, έλα πνζνζηφ α' πάεη ππέξ ησλ 

Ξαηδηθψλ Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ. Απφ ηνπο ΘΑΞ πνπ ζπιιέμακε ηα ηξία 

Λνκηθά Ξξφζσπα πεξίπνπ ηη είραλ πάξεη πέξζη, βγήθε έλα πνζφ γχξσ ζηηο 

367.800 αλ ζπκάκαη θαιά. Ρν ζηξνγγπινπνηήζακε ζηηο 400.000. Κέζα εθεί δελ 

είλαη ηα ηξνθεία θαη ην έλα θαη ην άιιν πνπ ζα πάξεη επηπιένλ. 

Δπεηδή απφ ηνπο ΘΑΞ βγαίλεη απηφ ην πνζνζηφ, απηφ θαη αθξηβψο ζήκεξα εκείο 

βάδνπκε ζαλ επηρνξήγεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κηα εξψηεζε κφλν. Δίπακε πξνεγνπκέλσο γηα ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. Θάλακε έλαλ απνινγηζκφ λα δνχκε ηη 

ππφινηπν ηακείνπ ππάξρεη ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζπγρσλεχνληαη θαη ηη 

νθεηιέο έρνπκε ζε πξνκεζεπηέο; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αλ θαη δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο εηζήγεζήο κνπ, ζαο 

γλσξίδσ εκπεηξηθά φηη νη απνινγηζκνί θαη ησλ πξψελ Θνηλνηήησλ, δελ κηιάσ 

γηα Γήκνπο, πξψελ Θνηλνηήησλ θαζψο θαη Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, αθφκα ε ΓΝ 

δελ ηνπο έρεη θέξεη ζην Γήκν, δελ έρνπλ ηειεηψζεη. Δλα ην θξαηνχκελν, ίζσο 

έρεη δίθην ν θ. Ρζάθσλαο ζ' απηφ, δελ έρνπλ θηάζεη ζην Γήκν. 

 Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, μέξεηε πνιχ θαιά φηη ζχκθσλα κε ηνλ 

Θαιιηθξάηε ην Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ζα ζπζηαζεί ζα πξνβεί 

ζε θπζηθή απνγξαθή ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. 

Μέξνπκε επίζεο φηη ε εκεξνκελία είλαη θαηαιεθηηθή θαη δελ έρνπκε πξνζεζκία 

αο πνχκε έλα κήλα αθφκα γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ φια απηά, δελ κπνξψ 

λα ζαο δψζσ ηέηνηα απάληεζε, δελ έρσ ηε δπλαηφηεηα, επεηδή δελ κνπ ηελ 

παξέρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλνπλ ζήκεξα νη πεξεζίεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπζηπρψο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν Θαιιηθξάηεο είλαη κηα 

ζάιαζζα ζε ηξηθπκία, έρεη πάξα πνιιά θελά, ηα γλσξίδεηε πάξα πνιινί, 
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πξνρζέο πήγαλε δέθα Γήκαξρνη πάλσ ζην πνπξγείν θαη έγηλε ην έια λα δεηο. 

Ρελ Ξαξαζθεπή έξρεηαη πξνθήξπμε γηα ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ην επνρηαθφ θαη 

ζνπ ιέεη ζε 4 κέξεο ζηηο 3/3 είλαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Δίλαη απίζηεπηα 

πξάγκαηα απηά πνπ γίλνληαη εδσ πέξα. Ξαξφκνηα είλαη θαη δηάθνξα θελά πνπ 

εκπεξηέρεη ν θαιιηθξαηηθφο λφκνο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ηα θαηαγγείινπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα θαηαγγέινπκε, ζπλέρεηα ηα θαηαγγέινπκε θαη ζην πνπξγείν 

θαη ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ζηηο εκεξίδεο πνπ πάκε, ζπλέρεηα ηα θαηαγγέινπκε θαη 

ζαο δηαβεβαηψ 'έρεηε δίθην, θιπ', φιν απηφ ιέλε, 'θαη ζα δνχκε ζηελ πνξεία θαη 

ζα ηα δηνξζψζνπκε θαη θαηλνχξηεο εγθχθιηνπο' θη αχξην ζα βγεη θαηλνχξηα 

εγθχθιην ζηελ εγθχθιην.. Δηζη πάκε.  

 Λα είζηε ζίγνπξνη, είλαη έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα θαη θξηλφκαζηε θαη 

θξίλεηαη φιν ην ζχζηεκα, ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη πψο ζα πξνιάβνπκε. 

Πεκαζία έρεη φηη θη εκείο ζαλ Γήκνο θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε θαη πηζηεχσ 

φηη ζα πάκε θαιά φπσο θαη φινη νη άιινη Γήκνη έρνπλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, 

είκαζηε ζε θαιφ επίπεδν ζρεηηθά, πξνρσξάκε ηα ζέκαηα κε θαηαιεθηηθέο 

εκεξνκελίεο θαη δελ ζα έρνπκε πξφβιεκα ηδηαίηεξν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεγάινπ απηνχ Γήκνπ. 

 Ρν ζέκα ηνπ ζήκαηνο πνπ λνκίδσ έρεη κείλεη αλαπάληεην, πξέπεη λα 

γλσξίδεηε νηη ην ζήκα ηνπ κεγάινπ Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ ζα είλαη ν Ακθηάξανο. 

Κφλν απηφ ζαο ιέσ. Ρν ζήκα ηνπ Γήκνπ καο ζα είλαη ν Ακθηάξανο. Ρψξα ηα 

επηκέξνπο, Λνκηθά Ξξφζσπα, αλ ζέινπλ λα βάινπλ θη απηά ηνλ Ακθηάξαν, αο 

βάινπλ ηνλ Ακθηάξαν. Γελ έρνπκε πξφβιεκα.  

Αιιν, είλαη ζέκα δηθφ ηνπο κεηά. Αιιά εθ' φζνλ εκείο ζα έρνπκε ζαλ Γήκνο 

παληνχ, ην κεγάιν ην θεληξηθφ ζήκα καο ζα έρεη ζίγνπξα ηνλ Ακθηάξαν, ηα 
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επηκέξνπο Λνκηθά Ξξφζσπα, ΘΑΞΖ, ζπζηαηηθά, φ,ηη ζέινπλ, λνκίδσ λα πάξνπλ 

ηελ πξσηνβνπιία λα θάλνπλ ην δηθφ ηνπο ζήκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ δελ ζέισ λα πσ πνιιά πξάγκαηα, λνκίδσ φηη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ αησξνχληαη πνιιά δεηήκαηα θαη είλαη ζε εθθξεκφηεηα πνιιά 

ζέκαηα, κφλν ελδεηθηηθά κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππ' φςηλ καο ηελ εηζήγεζε. 

Αξα ινηπφλ, ην δήηεκα ην πφζν είλαη ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απηήο, είλαη 

έλα ζέκα πνπ άπηεηαη πιήξσο ηνπ απνινγηζκνχ ηεο επηηξνπήο πνπ 

πεξηκέλνπκε ην πφξηζκα. 

 Αξα ινηπφλ εθ ησλ πξαγκάησλ θαη λνκίδσ νηη επαλέξρνκαη αιιά κε 

δηθαηψλνπλ ζπλέρεηα νη πξνεγνχκελεο ηνπνζεηήζεηο πνπ έρσ θάλεη θαη ηα 

δεηήκαηα πνπ έρσ αλαδείμεη, φηη εθ' φζνλ δελ ππάξρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα 

απνινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ησλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ Γήκσλ πνπ απαξηίδνπλ 

ην λέν Γήκν, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε, νη πξνζεγγίζεηο είλαη θαηά πεξίπησζε 

θαη είλαη πάληα ζε ζρεηηθφ βαζκφ. 

 Αξα ινηπφλ εγψ λνκίδσ φηη απηή ηε ζηηγκή ην 400.000 πνπ είλαη ζαλ 

θεθάιαην, κφλν ελδεηθηηθά κπνξνχκε λα ην ιάβνπκε ππ'  φςηλ καο, νχησο ή 

άιισο ζα έξζεη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ζα δνχκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πφζα 

είλαη ηειηθά πνηα είλαη ε θαηάζηαζε θαη πψο ζα δηακνξθσζεί, θαη κέρξη ηφηε 

ειπίδσ, λνκίδσ κέρξη ηέινο ηνπ κελφο ζα έξζεη ν πξνυπνινγηζκφο, δελ ζα ξζεη, 

θχξηε Γήκαξρε;  

Θχξηε Ξξφεδξε, κέρξη ηέινο ηνπ κελφο δελ ζα ξζεη ν πξνυπνινγηζκφο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, βεβαίσο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ξζεη.  

 Αξα ινηπφλ λα έρνπκε θαη ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο λα δνχκε φπσο είπε 

θη ν θ. Ρζάθσλαο, πνηα είλαη ηα ππφινηπα θαη ηη είλαη ηα ρξσζηνχκελα, γηα λα 
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βγάινπκε θη έλα ινγαξηαζκφ, λα μέξεη θη ν θφζκνο πνχ έρνπλ πάεη ηα ιεθηά 

ηνπ, ηη έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα. 

 Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο ελεκεξψζσ γηα λα ηειεηψλνπκε κ' απηφ ην ζέκα. Γίλεηαη 

απνγξαθή, έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά ε απνγξαθή, ιίγα έρνπλ κείλεη, θάπνηεο 

θπζηθέο απνγξαθέο .. 

Δίλαη δχζθνιν, δελ είλαη εχθνιν, ε θάζε γξακκαηέαο λα δψζεη ηα πάληα ζε 

θάζε ρσξηφ, ζε θάζε απηφ, λα θαηαγξαθνχλ, ζέιεη δηθεγφξνπο λα πάλε ζηα 

πνζεθνθπιάθηα λα θαηαγξάςνπλ πεξηνπζίεο, είλαη κηα κεγάιε δηαδηθαζία.  

Νκσο είκαζηε επραξηζηεκέλνη. Ρελ Ξαξαζθεπή απηή, αχξην, έρσ ην πξψην 

ξαληεβνχ γηα λα πάξσ κηα εηθφλα θαη ζίγνπξα νη άλζξσπνη απηνί πνπ έρνπλ 

θάλεη ηελ απνγξαθή κε φια ηα ζηνηρεία, ζα έξζνπλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

βέβαηα λα απαληήζνπλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, γηαηί ζέιεη θαη γλψζεηο ηειείσο 

εμεηδηθεπκέλεο νηθνλνκνιφγνπ γηα λα απαληήζεη ζε θάπνηα εξσηήκαηα 

δηαθφξσλ έκπεηξσλ απν δσ κέζα Ππκβνχισλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

 Ινηπφλ, εγψ ήζεια λα αλαθεξζψ γηα ηηο 400.000. Ρν πνζφ δελ μέξσ πψο 

ζα θαηαλεκεζεί. Δρνπκε νκάδεο, έρνπκε Ξλεπκαηηθά Θέληξα, ζην Ξλεπκαηηθφ 

Θέληξν πνπ κεηείρα ζην Γήκν Απιψλα, παίξλακε επηρνξήγεζε απφ ην Γήκν 

130.000, κφλν γη' απηφ.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γηα πνην Λνκηθφ Ξξφζσπν αλαθέξεζηε; 

ΘΑΙΒΑΠ: Ξλεπκαηηθφ Θέληξν ηνπ Γήκνπ Απιψλα.  

 Ινηπφλ, εδσ πέξα καο ήξζε θη έλα ραξηί πνπ δεηάεη ε νκάδα ηνπ 

Υξσπνχ ιεθηά, απιά ην αλαθέξσ, 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πηελ ΘΔΓΥ απηφ, έηζη; Νη αζιεηηθέο νκάδεο αλήθνπλ 

ζηελ ΘΔΓΥ. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γελ έρεη θακκία ζρέζε δειαδή κε ην πνζφ απηφ. 

 Δλα άιιν πνπ ζέισ λα επηζεκάλσ είλαη φηη φηαλ κεηείρακε ζην 

Ξλεπκαηηθφ Θέληξν, ε πιεηνςεθία ήηαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Γειαδή εγψ 

πξνηείλσ απφ ην 15κειέο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8 Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Γηα λα 

κελ έρνπκε κπεξδέκαηα ζηηο ςεθνθνξίεο. Θαη ζα έξρνληαη εδψ πέξα ζέκαηα 

θαη ζα ηα θφβεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Δηζη πηζηεχσ φηη ζα είλαη θαιχηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΛΞΓΓ ηνπ 

θαηλνχξηνπ. Δγψ απιά θάλσ κηα πξφηαζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρε δηνίθεζε πξέπεη λα ηελ έρνπλ αηξεηνί, Γηάλλε, ε πιεηνςεθία 

πξέπεη λα είλαη ζηνπο αηξεηνχο.  

ΘΑΙΒΑΠ: Δηζη ιεηηνπξγνχζαλ φια ηα ΛΞΓΓ ηνπιάρηζηνλ ζην Γήκν Απιψλα. 

(δηάινγνο) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί, ιέεη φηη δελ κπνξνχκε λα βάινπκε 8; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, ηε ζχλζεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ 

ζήκεξα ζα ηε βγάινπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δαλ ζπκθσλήζνπκε, θαη ζήκεξα. Απηή είλαη ε πξφζεζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νλφκαηα; δελ ζα κπνπλ νλφκαηα ηψξα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ, λα ξσηήζσ θάηη. Κπνξψ λα ξσηήζσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θ. Νηθνλφκνπ. 

ΘΑΙΒΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ αλ θαη δελ ηειείσζα, δελ πεηξάδεη, επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α, δελ ηειεηψζαηε; ζπγγλψκε. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γελ πεηξάδεη, φρη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, λνκίδσ θαηαγξάθεθε, είλαη μεθάζαξν ηη είπαηε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ απιά δηαδηθαζηηθά ζέισ λα ξσηήζσ, θ. Ξξφεδξε. Θα 

εθιέμνπκε ινηπφλ ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ΘΔΓΥ, Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη ην 

Γεκνηηθφ ΠπκβνχιηΝ Γηαβνχιεπζεο; απηά ηα ηξία φξγαλα; Ρα πξφζσπα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ακέ, έηνηκνη είκαζηε εκείο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρη έηνηκνη είκαζηε; δελ ζα θάλνπκε πξνηάζεηο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, βεβαίσο. Βεβαίσο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα θάλσ ηηο πξνηάζεηο κνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία απηή πξψηα λα ηειεηψζνπκε απηά ηα 

εξσηήκαηα θαη κεηά λα κπνχκε ζηα νλφκαηα. Δλα έλα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη, λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δνχκε επί ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηη ζα θάλνπκε πξψηα.  

ΘΑΙΒΑΠ: Λα ηειεηψζσ ηελ ηειεπηαία εξψηεζε πνπ είρα κφλν; Θχξηε 

Ξξφεδξε, είρα άιιε κηα εξψηεζε λα θάλσ. 

 Ινηπφλ, φζνλ αθνξά γηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζηελ ΘΔΓΥ. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ρν ίδην πξάγκα δελ είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη. Δίλαη ζηελ ΘΔΓΥ. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ πνπ ζέισ λα πσ, θαη' αξρήλ είλαη φηη απηφ ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν, πνπ γίλεηαη έλα γηγαληηαίν Λνκηθφ Ξξφζσπν ζπγρσλεχνληαο φια 

απηά ηα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ ππήξραλ, ζαθψο θαη έρεη ζπγθεθξηκέλν ιφγν 

πνπ γίλεηαη, θαη έξρεηαη απφ ηνλ Θαιιηθξάηε. Δίλαη απηή ε ζπλέλσζε γηα 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ, πνπ ζεκαίλεη ζηελ πξάμε θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη νη 
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ζπκπνιίηεο καο δεκφηεο ηνπ κεγάινπ καο Γήκνπ Υξσπνχ, ζα βάινπλ βαζηά ην 

ρέξη ζηελ ηζέπε, είηε γηα λα πιεξψζνπλ ηξνθεία ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο 

είηε γηα λα ζπληεξήζνπκε ηα ΘΑΞΖ είηε γηα λα θάλνπκε θάπνηεο δξάζεηο θιπ.  

 Απηφ ινηπφλ είλαη θαη ε πξννπηηθή θαη ν ζηφρνο ηνπ Θαιιηθξάηε. Θη απ' 

απηή ηελ άπνςε, επί ηεο αξρήο είκαη θαηά. Τεθίδσ θαηά απηνχ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ.  

 Κπαίλνληαο φκσο θαη επί ηεο νπζίαο ηνπ δεηήκαηνο, εκείο ζα έπξεπε 

εδψ φρη λα θάλνπκε, γηαηί κίιεζαλ νη πεξηζζφηεξνη, λα δνχκε, ιέεη, ηη 

πξνυπνινγηζκνχο είραλ θαη λα πάκε κε βάζε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο.  

Γελ πξέπεη λα πάκε κε βάζε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο αιιά βάζεη ησλ αλαγθψλ. 

Ρη αλάγθεο έρνπλ απηά ηα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ ζπγρσλεχνληαη; Νη Ξαηδηθνί 

Πηαζκνί, ηα ΘΑΞΖ, ηα Ξλεπκαηηθά Θέληξα; 

 Δπξεπε ινηπφλ λα θαζήζνπκε, απηφο πνπ έθηηαμε ηέινο πάλησλ ηελ 

πξφηαζε, ή εδψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη λα πνχκε, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 

φια απηά, 400.000 φρη δελ θηάλνπλ, νχηε γηα παζαηέκπν δελ θάλνπλ. Δίλαη 16 

Λνκηθά Ξξφζσπα, είλαη απφ 25.000 ην ρξφλν. Δλαο Ξαηδηθφο Πηαζκφο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη; δελ κπνξεί. 

 Δπνκέλσο, ε άπνςή κνπ είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 ζα έπξεπε λα 

βάδακε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο γη' απηή ηε ιεηηνπξγία ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ. Δλα απηφ. 

 Γεχηεξν δήηεκα. Δρσ ηελ άπνςε θαη ην είπα ππφ ηχπνλ εξψηεζεο 

πξνεγνχκελα, φηη θαηαξγείηε ηα Λνκηθά Ξξφζσπα ΘΑΞΖ αιιά δελ ηα 

αληηθαζηζηάηε. Δδψ κε βάζε ηελ εγθχθιην πνπ ππάξρεη ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ, 

φπνπ ιέηε αο πνχκε δηεπθξηλίζεηο γηα ην ηη γίλεηαη αλάκεζα ζηα θαηαξγεκέλα 

ΛΞΓΓ θαη ζηηο Θνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο, ιέεη φηη κπνξεί γηα έλα δηάζηεκα πνπ 

ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί απηνί πνπ αλαθέξεηε παξαπάλσ, λα αζθεζνχλ 
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δηαθξηηέο δξάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνκέα απφ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη ηελ Θνηλσθειή 

Δπηρείξεζε. 

 Αιιά εδψ δελ ππάξρεη θαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ΘΑΞΖ. Κηιάεη γηα δξάζεηο. 

Πηελ ΘΔΓΥ πνπ ιέηε παξαθάησ, κηιάκε γηα δξάζεηο. Γηα ιεηηνπξγία ηνπ ΘΑΞΖ 

δελ πξνβιέπεηαη. ∞ ζα πξέπεη λα ην πξνβιέςεη ε ΘΔΓΥ παξαθάησ, ιεηηνπξγία, 

φρη δξάζεηο, πξνζέμηε κε, ή ζα πξέπεη λα ην βάιεηε ζ' απηφ ην θαηαζηαηηθφ, 

ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ ιέκε ηψξα. 

 Νπζηαζηηθά κ' απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαξγνχκε ηα ΘΑΞΖ, πξνζέμηε ην 

απηφ, ζα έρνπκε πξφβιεκα ζηε ζπλέρεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΘΑΞΖ. Παο ην 

ιέσ λα ην πάξεηε ππ' φςηλ ζαο. 

 Ρψξα, φζνλ αθνξά νξηζκέλα επηκέξνπο δεηήκαηα. Νζνλ αθνξά ηνπο 

πφξνπο, ζα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο. Απηφ πνπ είπα 

πξνεγνχκελα φηη ζα αλαγθαζηνχλ πνιχ βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε λα βάινπλ νη 

πνιίηεο ηνπ Υξσπνχ, είλαη ην φηη βάδνπκε ζαλ πφξνπο έζνδα απφ ην αληίηηκν 

ησλ ππεξεζηψλ. 

Γηαηί λα βάινπκε έζνδα απφ ην αληίηηκν ησλ ππεξεζηψλ; Δλα Λνκηθφ Ξξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ φπσο είλαη απηφ, ην νπνίν είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, δελ ζα πξέπεη λα έρεη αληίηηκν ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην 

Λνκηθφ ηνπ Ξξφζσπν. Νχηε πνζνζηά απφ εηζπξάμεηο ςπραγσγηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Απηέο είλαη δξάζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα παξέρεη 

δσξεάλ ν Γήκνο ζηνπο θαηνίθνπο, ζηνπο πνιίηεο, ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

πεξηνρήο καο. 

 Νζνλ αθνξά επίζεο θάπνηα άιια επηκέξνπο.. Αο πνχκε, ιέκε γηα 

παξάδεηγκα, ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ απφ ηελ αιηεία, ιηκλνζάιαζζεο, ιίκλεο, 

ηρζπνηξνθεία, πνηακνχο, δελ έρνπκε λνκίδσ αιηεία ζε ιηκλνζάιαζζεο, γηαηί ην 

βάδνπκε, αζηείν είλαη. Δρνπκε αιηεία ζηηο ιηκλνζάιαζζεο; 
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 Ινηπφλ, θαη ζα ήζεια λα πξνζηεζεί επίζεο, εθπφλεζε πινπνίεζεο 

πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο αδέζπνησλ θαη άγξησλ δψσλ. Γηαηί βάδεηε 'άγξησλ 

δψσλ', δελ είκαζηε μέξσ 'γσ ζηε.. 

Λα βάινπκε γηα λα πξνβιέςνπκε θη απηή ηε δξάζε, ηελ νπνία δελ ηελ έρεη 

βάιεη θαλείο κέρξη ηψξα κέζα ζηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε πνηα παξάγξαθν αλαθέξεζζε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πην Ξεξηβάιινλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θαιή ε παξαηήξεζε. 

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζηνλ Ξνιηηηζκφ είρα θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζην 5ν 

ζέκα θαη είρα θαη άιιεο έμη παξαγξάθνπο. Πην 5ν ζέκα, λαη, είρα γηα λα 

αλαθέξνπκε εηδηθά ην Ακθηαξάεην, ηηο θπιαθέο, ην Κνπζείν Υξσπνχ θαη ην 

Κνπζείν Επγνκαιά.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ην 5ν ζέκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρελ 5ε παξάγξαθν, ζηνλ Ξνιηηηζκφ, πξνζηαζία Κνπζείσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηαλ ιέεη πξνζηαζία κλεκείσλ, κνπζείσλ, δελ ηα πεξηέρεη φια 

απηά; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ήζεια λα αλαθέξσ ηα ζπγθεθξηκέλα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή ηη; ζα πάκε ζε άιια κνπζεία λα πξνζηαηεχνπκε; ηα δηθά 

καο ηα κνπζεία, ηα κλεκεία ηα δηθά καο ζα πξνζηαηεχζνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, εληάμεη, απηή είλαη ε άπνςή ζαο, εληάμεη. 

 Ινηπφλ, κεηά, είπα, παξάγξαθνο 10, ζηνλ Ξνιηηηζκφ, ζηνπο ζθνπνχο, 

παξάγξαθνο 10, είπακε έθδνζε εληχπσλ θάζε κνξθήο, ε δεκηνπξγία 

Ιανγξαθηθνχ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ, λα κελ ηα δηαβάζσ πάιη φια, κηιήζακε γηα 
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ιατθή ιαηξεία, ιατθή ηέρλε, θαηαγξαθή ηνπηθψλ δηαιέθησλ, ζπγθέληξσζε 

δηαθχιαμε θσηνγξαθηψλ, αληηθεηκέλσλ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη γξακκέλα πην γεληθά. Νια απηά κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, απηή είλαη ε πξφηαζε 

ε δηθή κνπ. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θη εγψ δελ πξέπεη λα ζνπ απαληήζσ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Δγψ ινηπφλ έρσ πξνηείλεη άιιεο έμη ζέζεηο. Λα νινθιεξψζσ 

εγψ θαη κεηά λα κνπ απαληήζεηε. 

 Ινηπφλ θαη ζην πεξηβάιινλ κίιεζα θαη γηα δεκηνπξγία δηθηχνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 Δπίζεο, εκκέλσ ζην φηη ηα άηνκα ζα είλαη πεξηζζφηεξα, ζπκθσλψ λα 

είλαη 8 νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη 7 νη πνιίηεο, ζ' απηφ πνπ είπε θαη ν θ. 

Θαιχβαο θαη ν θ. Γηαζεκάθεο, γηαηί δελ ζα πεξλάλε νη απνθάζεηο ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην φηαλ δελ ηηο έρνπλ πάξεη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Νη απνθάζεηο ηνπ 

15κεινχο, θχξηε Γήκαξρε, ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πεξλάλε απν δσ νη απνθάζεηο ηνπ 15κεινχο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θάπνηα ζηηγκή ζα έξζνπκε λα εγθξίλνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, 

ηνλ απνινγηζκφ ηνπο, 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κφλν ν πξνυπνινγηζκφο πεξλάεη θαη ν απνινγηζκφο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο πξηλ ιίγν είπαηε φηη ην αλψηεξν φξγαλν είλαη ην Γ.Π. θαη 

φηη φια ζα πεξλάλε απν δσ. 

Δ, λαη, αθνχ ινηπφλ ην αλψηεξν φξγαλν ζα είλαη ην Γ.Π., αο έρεη ηελ 

πιεηνςεθία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα έιεγρν, φρη γηα λα εγθξίλεη ηηο απνθάζεηο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, αθνχζηε κε ιίγν, ε πξφηαζή κνπ είλαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ην 

Γ.Π.. Δίλαη κηα πξφηαζε. Λα έρεη ηνλ έιεγρν ην Γ.Π. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

ηνπ Γήκνπ. Λα είλαη 8 άηνκα απφ ην Γ.Π. ηνπ Γήκνπ, κέζα ζην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ζηνπο 15, φ,ηη είπαλ θαη νη ππφινηπνη, ηαπηίδνκαη καδί ηνπο ζ' απηφ 

ην ζέκα. 

 Θαη επίζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην επφκελν ζέκα, έλα απφ ηα δχν Λνκηθά 

Ξξφζσπα, γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ πεξηνρή 

Θαπαλδξηηίνπ Ξνιπδελδξίνπ. πάξρεη εθεί ν ρψξνο, γη' απηφ βάδσ θαη ην 

Ξνιπδέλδξη ζηελ αξρή, κέρξη λα κεηαθεξζνχλ θάπνηεο αίζνπζεο, θάπνηα 

πξάγκαηα λα ξπζκηζηνχλ, ππάξρεη εθεί ν ρψξνο, ην έλα Λνκηθφ Ξξνζσπν απφ 

ηα δπν ζα πξέπεη λα είλαη θαη ζε θείλε ηελ πεξηνρή. 

 Θαη ην ζήκα, είπακε, εθ' φζνλ ζήκεξα θηηάρλνπκε ην θαηαζηαηηθφ, 

κπνξνχκε πάξα πνιχ σξαία λα ην βάινπκε. Θαηαζηαηηθφ θηηάρλνπκε ζήκεξα. 

Κπνξνχκε λα ην ζέζνπκε. Αλ ζπκθσλνχκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζήκα, ην 

ζέηνπκε.  

 Ν πνιηηηζκφο ζηνλ Υξσπφ δελ κπνξεί, θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε, λα έρεη 

άιιν ζήκα. Νηαλ κηιάκε γηα πνιηηηζκφ ζηνλ Υξσπφ.. Κηιάκε γηα ην Γήκν 

Υξσπίσλ ζήκεξα ή γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζηνλ Υξσπφ κέζα ζε έλα Λνκηθφ 

Ξξφζσπν; 

 Θχξηε Ζιηάζθν, δελ ήμεξα φηη απαληάηε εζείο ηελ ψξα πνπ κηιάσ εγψ 

θαη γηα πνην ιφγν απαληάηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα έρεη αθνπζηεί είθνζη θνξέο απηφ ην πξάγκα θαη βαξέζεθα λα 

ην αθνχσ, Θψζηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δίθην, θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ, ηη ζα θάλνπκε δειαδή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη. Ιέεη ηελ άπνςή ηνπ, εληάμεη. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ ιέσ φηη ν πνιηηηζκφο ζηνλ Υξσπφ, ην Λνκηθφ Ξξφζσπν 

πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ Ξνιηηηζκφ, πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν ζήκα θαη λα 

κηιάεη γηα ηνλ Ακθηάξαν. Δζείο ιέηε φηη ην έρεη θη ν Γήκνο. Θαιά θάλεη θαη ην 

έρεη θη ν Γήκνο. Ρν έρεη θαη ν Γπκλαζηηθφο Πχιινγνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, αλ επηηξέπεηε κηα δηαθνπή. Νρη ην έρεη ν Γήκνο. 

Δίλαη πξνο εμέηαζε ην αλ ζα απνηειέζεη ν Ακθηάξανο ζήκα ηνπ λένπ Γήκνπ 

Υξσπνχ, ηνπ θαιιηθξαηηθνχ. Δίλαη έλα ζέκα πξνο εμέηαζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξνο εμέηαζε; Ξνιχ σξαία. Ινηπφλ, γηα ηνλ πνιηηηζκφ, ινηπφλ, ζηνλ 

Υξσπφ εγψ πξνηείλσ, επεηδή ζήκεξα έρνπκε απηφ ην ζέκα θη απηφ ην 

θαηαζηαηηθφ είλαη ζήκεξα, λα βάινπκε ην ζπγθεθξηκέλν έκβιεκα. Κηιάκε γηα 

ηνλ πνιηηηζκφ, δελ κηιάκε γηα ελα γπκλαζηηθφ ζχιινγν. 

πάξρεη απεηθφληζε γηα ηνλ Ακθηάξαν, ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε απεηθφληζε, 

λα ηε δείηε. 

 Ινηπφλ, ε ζέζε ινηπφλ ε δηθή καο είλαη φηη ν πνιηηηζκφο ζηνλ Υξσπφ δελ 

κπνξεί λα έρεη άιιν ζήκα, πξέπεη λα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν. Πήκεξα θηηάρλνπκε 

ην θαηαζηαηηθφ θαη κπνξνχκε λα ην πεξάζνπκε κέζα ζην θαηαζηαηηθφ. 

 Θχξηε Ξξφεδξε, επίζεο ην ζέκα ηεο έδξαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην επφκελν 

ζέκα, κηα απφ ηηο δχν έδξεο ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ινγηθφ λα πάλε ζηελ πεξηνρή 

Θαπαλδξηηίνπ, Ξνιπδελδξίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζεθξεδή. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Φίιεο θαη θίινη, θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Δρσ κηα έθηαθηε είδεζε 

λα ζαο αλαγγείισ, πξέπεη λα έρεηε νη Ππκβνπινη, ζαο έρνπκε πξνζθνκίζεη. 

Δίλαη απφ ηνλ ΞΑΠ ΥΟΥΞΝ, απφ ηελ νκάδα καο.  

 "Αμηφηηκε θχξηε Γήκαξρε θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ.. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

270 

Δίλαη έθηαθην είπα, θχξηε Ιίηζα, είλαη έθηαθην, γηαηί ζα θχγσ, έρσ δνπιεηά, δελ 

κπνξψ λα κείλσ, είκαη άξξσζηνο. 

Δλα θεηκελάθη είλαη θαη ζα ην ηειεηψζσ. 

 "Κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ην Γ.Π. ΞΑΠ ΥΟΥΞΝ επηζπκεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην σο ζέκα πξνο ζπδήηεζε ε έγθξηζε 

νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο ηνπ Ππιιφγνπ καο". 

 Δγψ σο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, γη' απηφ ήζεια λα πσ, παιηφο 

πνδνζθαηξηζηήο, είλαη ακαξηία λα κελ βνεζήζνπκε ην Πχιινγν, πνπ είλαη 

νκάδα Γ' εζληθή, θάηη πνπ δελ πξφθεηηαη πνηέ ζηα ρξνληθά λα μαλαδνχκε, γηα 

λα πέζεη θαηεγνξία.  

Ξξέπεη φινη καδί λα βνεζήζνπκε απηή ηελ νκάδα, δελ δεηάλε πνιιά ηα παηδηά, 

3000 απ' νηη κνπ είπαλ, 5000, γηα θάπνηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Θαη γη' απηφ ην 

είπα εγψ έθηαθην, λα κελ ην πεη ν Ξξφεδξνο, θχξηε Ιίηζα, πηζηεχσ φηη θη εζείο 

λα είζηε ζχκθσλνη φινη, 

.........: Γελ λνκίδσ φηη δηαθσλεί θαλείο γη' απηφ, Σξήζην. Γελ δηαθσλεί θαλείο. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Θη εγψ Ξξφεδξνο ήκνπλα, θαη γη' απηφ, έπξεπε λα ην θέξνπκε 

θάπσο έθηαθην, λα πάξνπλ γλψκε φινη νη Γεκνηηθνί Πυκβνπινη. 

Απηφ είλαη, αο θνηηάμνπκε φινη, παηδηά, λα βνεζήζνπκε ηελ νκάδα.  Λα 

βάινπκε απφ 80 λα ηα δψζνπκε, εγψ κέζα, θχξηε Ρζάθσλα, ζα είκαη ν πξψηνο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ θαη ζπγγλψκε, θχξηε Ιίηζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, κηα ηνπνζέηεζή ζαο, λα πάκε ζε ςεθνθνξία. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζζεια λα πσ ζε φηη αθνξά ην ηδηαίηεξν δεισηηθφ ζήκα ηνπ 

ΛΞΓΓ, νηη απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ην αθήζνπκε λα ην επηιέμεη ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην πνπ ζα εθιεγεί. Δθηηκψ φηη ε επηινγή ηνπ Ακθηάξανπ γηα ην Γήκν 
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Υξσπνχ ζαλ ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο είλαη απνδεθηή θη απφ ην Γήκαξρν 

θαη απν ηε ζπκπνιίηεπζε ηνπιάρηζηνλ, πηζηεχσ θαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. 

Θαη γηα ηνλ ηφπν, γηα ηελ έδξα απηνχ ηνπ ΛΞΓΓ, ζπκθσλψ λα είλαη είηε ζην 

Θαπαλδξίηη ε έδξα είηε ζην Ξνιπδέλδξη. Γηα λα δψζνπκε θαη ζηελ πεξηθέξεηα 

λα έρεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα.  

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηελ πξφηαζε ηνπ θ. Ρζεθξεδή ζα απαληήζνπκε θάηη; ππάξρεη 

θάπνην ζέκα; Δθηαθην ήηαλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κελ αλνίγνπκε ζην ζέκα θάζε άιιν ζέκα, γηαηί δελ ζα 

ηειεηψζνπκε πνηέ, βξε παηδηά. Δρνπκε ζνβαξά ζέκαηα λα πξνρσξήζνπκε. 

Θνίηαμε λα δεηο, θ. Θηνχζε, ην ζέκα ηεο νκάδαο, ήξζαλ ηα παηδηά επάλσ, 

θέξαλε ην ραξηί θαη ζε καο, κηιήζακε, πήγακε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

είκαζηε θνληά ζηηο νκάδεο ρξφληα ηψξα, εληάμεη, δελ είλαη ζέκα ζεκεξηλφ, 

φκσο ζα ην αληηκεησπίζνπκε πνιιέο θνξέο ζηελ πνξεία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απιά ζέισ λα μέξσ ζα ηνπο δψζνπκε; απφ απηφλ ηνλ 

πξνζσξηλφ πξνυπνινγηζκφ, ζα ηνπο δψζνπκε ηα ρξήκαηα; ηηπνηε άιιν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί θσδηθφο ηψξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: πάξρεη θσδηθφο ν νπνίνο είλαη ην έλα δσδεθαηεκφξην ησλ 

επηρνξεγήζεσλ πνπ είραλ δνζεί ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ςάρλεη ε πεξεζία θαη ζην πξψην θελφ πνπ ζα βξνχκε 

θσδηθφ ζα πάξνπλ ηα ιεθηά. Γελ ην ζπδεηάκε νηη ζα βνεζεζνχλ. 

ΟΝΠΠΖΠ: πάξρεη ν Αζιεηηθφο Νξγαληζκφο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, δελ ιεηηνπξγεί, Θσκά, δελ ιεηηνχξγεζε.. 

Ιεηηνπξγεί, αιιά ηψξα δελ ερεη φκσο.. 
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 Ινηπφλ, πξνρσξάκε επί ηεο νπζίαο. Θα ςεθίζνπκε πξψηα ηε ζπζηαηηθή 

πξάμε θαη κεηά ηα άηνκα; κάιινλ έηζη πξέπεη λα γίλεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεηε άηνκα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξψο ζα ηα ςεθίζνπκε ηα άηνκα; ππάξρεη ηέηνην ζέκα 

ζήκεξα; ππάξρεη ηέηνην ζέκα; 

 Κε ζπγρσξείηε πνιχ, ε ζπλεδξίαζε ε ζεκεξηλή είλαη ζπλέρεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Γεπηέξαο. Δαλ ήηαλ λα έξζεη νξηζκφο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, έπξεπε λα έξζεη σο μερσξηζηφ ζέκα. Θη επεηδή απηφ είλαη 

ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δελ κπνξνχκε λα 

θέξνπκε άιιν ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη απαγνξεχζηκν λα ην κεηαθέξνπκε.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ κπνξεί λα έξζεη άιιν ζέκα εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ 

αλαβιεζεί. Γελ κπνξεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αο θάλνπκε ηε ζπζηαηηθή πξάμε θαη ην ςεθίδνπκε ηελ άιιε 

θνξά ηα πξφζσπα. Κπνξνχκε λα γίλεη απηφ, δειαδή δελ έρνπκε πξφβιεκα λα 

ην κεηαθέξνπκε. Αιιά έιεγα κήπσο ηειεηψλνπκε γηα λα πξνρσξάεη ν Γήκνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ζέκα δελ είλαη απηφ. Ν Γήκνο λα πξνρσξάεη. Γελ ζα ζνπ 

πεξάζνπλ ηελ απφθαζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηψξγν, δελ εμεηάδνπλ ηψξα απηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρα πξφζσπα ηεο αληηπνιίηεπζεο πψο ζα ηα νξίζεηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηα νξίζεη ε αληηπνιίηεπζε, φρη εκείο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κε πνηα δηαδηθαζία; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ηειεηψλνπκε, λα πξνρσξάκε. Θα ηα βάινπκε ζην άιιν 

Ππκβνχιην ηα πξφζσπα.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θχξηνη Πχκβνπινη, ζην άξζξν 103 γηα ηα Λνκηθά 

Ξξφζσπα αλαθέξεηαη φηη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε δχλαηαη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα θάλεη θαη νξηζκφ κειψλ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, αλαθέξσ, είκαη απφιπηα ζαθήο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηάλλε, ιέεη, ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε λέα 

απφθαζή ηνπ, φρη κε ηελ ίδηα, κε λέα απφθαζή ηνπ νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αλ δηαβάδεηε ην λφκν ή ηελ εγθχθιην ηψξα. 

Παο ιέσ ην εμήο θαη είκαη απφιπηα ζαθήο εγψ. Δλεκέξσζε ηνπ Πψκαηνο είλαη 

φηη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ελεκέξσζε γηα φινπο καο, φρη γηα νξηζκέλνπο, γηα 

φινπο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλεη θαη νξηζκφο κειψλ ηνπ Γ.Π.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, αλ ππήξρε ζαλ ζέκα, βεβαίσο. Αιιά δελ ππάξρεη ζαλ 

ζέκα.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δίκαη ζαθήο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, ζπκθσλνχκε, ιεο ηα ίδηα πξάγκαηα, 

ζπκθσλνχκε, νηη δελ κπνξεί λα κπεη ζέκα, είλαη άιιν ζέκα, ηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα απάληεζε δελ έρεη ιερζεί θαη πάκε ζηελ ςεθνθνξία ηεο 

ζπζηαηηθήο πξάμεο. 

 Γηα ην ζέκα ηεο έδξαο, έλα απφ ηα δχν Λνκηθά Ξξφζσπα λα πεγαίλαλε 

κεηαμχ Ξνιπδελδξίνπ θαη Θαπαλδξηηίνπ. Γελ ζα καο έβξηζθε απηφ εκάο 

αδηάθνξνπο ην ζέκα, αιιά ηψξα απηή ηε ζηηγκή πνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζηελ 

αίζνπζα, ζαο δηαβεβαηψ φηη έρνπκε πξφβιεκα ρψξσλ εθεί.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, ζην Ξνιπδέλδξη δελ ππάξρεη πξφβιεκα ρψξνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην Θαπαλδξίηη θαη ζην Ξνιπδέλδξη έρνπκε πξφβιεκα ρψξσλ, 

είλαη θάησ απφ ην ηαηξείν, είλαη απφ θάησ ν Πχιινγνο θαη ζέιεη κεγάιε 

αίζνπζα. Ρψξα έρνπκε βξεη θαη εηνηκάδνπκε ζην.. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δρνπκε θαη ρψξν ζηνλ Απιψλα,  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ρψξν ζηνλ Απιψλα κπνξεί λα έρνπκε, λαη, αιιά εθεί 

ηνπιάρηζηνλ ζίγνπξα δελ έρνπκε ρψξν ζην Ξνιπδέλδξη θαη ζην Θαπαλδξίηη, 

ζηηο παιηέο Θνηλφηεηεο, γηα ηέηνηνπ επηπέδνπ αίζνπζα πνπ ζέινπκε, θαη 

γξαθεία. 

Δλψ έρνπκε μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία λα πάλε εδψ, πνπ έρνπκε πνιινχο ρψξνπο, 

αξθεηά κεγάινπο, ζηα Ξαιάηηα, ζηελ παιηά Θνηλφηεηα Ξαιαηίσλ. 

 Παο παξαθαιψ λα πξνρσξάκε ηα ζέκαηα γηαηί ηψξα δελ ηειεηψλνπκε. 

Ξαιη απφ ηελ αξρή ζα ςάρλνπκε λα βξνχκε αίζνπζεο; 

(ηαπηφρξνλνο δηάινγνο απφ ην αθξναηήξην) 

ΒΙΑΣΝΠ: Δίλαη θαη ν Αθηδλνο, ηνλ μεράζαηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, θαιά θάλεηε θαη παξεκβαίλεηε, θ. Βιάρν, λα καζαίλνπκε. 

Θαιά θάλεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ελληά Θνηλφηεηεο, βξε παηδηά, πνπ κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ. Ρψξα, πνπ πήξακε ηελ απφθαζε απηή, λα ηειεηψλνπκε ηψξα, 

έρνπκε βξεη ην ρψξν, λα πάκε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Ρη λα θάλνπκε 

ηψξα; δελ κπνξνχκε λα βάινπκε ζε ελληά ρσξηά. Ακα ην πάκε ζηνλ Αθηδλν, ζα 

θσλάδεη ν Απιψλαο.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, νρη, κηιάεη γηα ζήκα, θχξηε Γήκαξρε, κηιάεη γηα ζήκα ν θ. 

Βιάρνο θη έρεη δίθην. Θα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή θη εκείο λα καζαίλνπκε, δελ ηα 

μέξνπκε φια ην ηη γίλεηαη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα είλαη θάηη ην νπνίν ζα ην δεη ην λέν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνλ Αθηδλν ζα ην δεη ην λέν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Δίπακε, ν 

Ακθηάξανο ζα είλαη ην θεληξηθφ ζήκα ηνπ Γήκνπ καο θαη απφ θεη θαη πέξα ηα 

Λνκηθά Ξξφζσπα θαη ηα εθάζηνηε Λνκηθά Ξξφζσπα ή θνξείο, κπνξνχλ λα 

βγάινπλ ην ζήκα ηνπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηα καδέςνπκε ιηγάθη, λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία. 

 Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, φζνλ αθνξά γεληθφηεξα ην θαηαζηαηηθφ δελ 

θαηαγξάθεζαλ δηαθσλίεο, είλαη ην ζέκα ησλ Ππκβνχισλ πνπ θάπνηνη 

ζπλάδειθνη δήηεζαλ απμεκέλε παξνπζία ζην 15κειέο Ππκβνχιην, αηξεηψλ 

Ππκβνχισλ. Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Ιίηζα είλαη λα είλαη 8, φπσο λνκίδσ θαη ηνπ θ. 

Γηαζεκάθε. Ζ πξφηαζε ηεο ζπκπνιίηεπζεο είλαη λα δψζεη εληνλφηεξε 

παξνπζία ζε αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηεο. Λνκίδσ νηη ην ζέκα πξέπεη λα ηεζεί 

ζε ςεθνθνξία θαη λα απνθαζίζεη ην Πψκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Ππκβνχισλ πνπ 

ζα ζπγθξνηήζεη ην Γ.Π.. 

 Νξίζηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ππκθσλψ θη εγψ λα δνζεί ζε πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο ην 

δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνλ ζηα θνηλά θαη λα έρνπλ άπνςε. Γη' απηφ ππάξρεη ε 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θη εθεί κπνξνχλ λα κπνπλ. Δδψ κηιάκε γηα Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ηελ πιεηνςεθία πξέπεη λα ηελ έρεη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα ζπκκεηέρνπλ κε επηά πνιίηεο ζην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, θαηεγξάθε απηή ε άπνςε. Νπσο θαηεγξάθε 

θαη ε άιιε. Γελ πξέπεη λα απνθαζίζεη ην Πψκα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βεβαίσο, αο απνθαζίζεη. Απιά δίλσ ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, έλα ιεπηφ, επεηδή δελ ζέισ λα ιάβσ κέξνο θαη 

λα ζπκκεηέρσ ζε θαλέλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ εθιεθηψλ, βιέπε Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ, θαη αλσλχκσλ πνιηηψλ, εγψ πξνζσπηθά δελ ζέισ λα κπσ ζε κηα 

ηέηνηα ζπδήηεζε. Ρε ζεσξψ απαξάδεθηε ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δεκνθξαηηθή 

ιεηηνπξγία, λα ρσξίδνπκε ηνπο πνιίηεο ζε εθιεγκέλνπο, κε εθιεγκέλνπο. 

Αδηαλφεηα πξάγκαηα. 

Ππγγλψκε θαη γη' απηνχο πνπ ηα αλαθέξνπλ, αιιά δελ κπνξψ παξά λα κελ 

θαηαιάβσ ηε ζθνπηκφηεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ. Γηαζεκάθε, λνκίδσ έρεη ηειεηψζεη ην ζέκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, δελ ηειείσζε, δελ ηειείσζε, έλα ιεπηάθη. 

Γελ θάλνπκε θαλέλα δηαρσξηζκφ. Ν δηαρσξηζκφο απηφο πξνβιέπεηαη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί, ρσξίο λα έρεηε ην ιφγν, γηαηί μαλακπαίλεηε πάιη ζην ζέκα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα κίιεζε γηα κέλα, εγψ έθαλα ηελ πξφηαζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ν δηαρσξηζκφο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ην Πχληαγκα, 

απφ ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, κηιάεη γηα αηξεηνχο θαη γηα κε αηξεηνχο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν Πχληαγκα, θ. Γηαζεκάθε, δελ ιέεη ηίηινπο επγελείαο θαη 

ηίηινπο δηαρσξηζκνχ. Γελ ιέεη ην Πχληαγκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή ν Βνπιεπηήο είλαη ηίηινο επγελείαο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ λνκίδσ ην ζέκα. Ρε ιχζε ζα δψζεη ην Πψκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν Βνπιεπηήο είλαη ηίηινο επγελείαο; Ξνηνο κηιάεη γηα ηίηινπο 

επγελείαο; αλ είλαη δπλαηφλ, βξε παηδηά! Γελ κηιάκε γηα ηίηινπο επγελείαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, ζέιεηε επί ηεο δηαδηθαζίαο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή εγψ κπνξψ λα ξζσ ζηε Βνπιή θαη λα ιέσ φ,ηη ζέισ; 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ, θ. Ξξφεδξε, εδψ πέξα έρνπκε κπεξδέςεη βαζηθέο 

έλλνηεο. Δίκαζηε ζηε ζπγθξφηεζε νξγάλσλ. Γελ είκαζηε ηψξα εδσ λα πνχκε 

πνηνο είλαη Πχκβνπινο, πνηνο δελ είλαη Πχκβνπινο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθξηβψο απηφ, ζηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ ζπγθξφηεζε νξγάλσλ γίλεηαη απφ ηνπο Διιελεο πνιίηεο, δελ 

γίλεηαη απφ Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ή Βνπιεπηέο ή πνιίηεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνηνο ην ιέεη απηφ; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δ, θαιά, εληάμεη.. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κπνξψ λα κηιήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα έιεμε. Νξίζηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξηλ απφ ιίγν ζηελ εηζήγεζε πνπ έθαλε ν θ. Θαλειιφπνπινο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ηαιαηπσξνχκε θαη ηνπο πνιίηεο πνπ καο 

παξαθνινπζνχλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ηαιαηπσξνχκε ηνπο πνιίηεο, ηνπο ελδηαθέξνπλ απηά πνπ 

ιέκε. Δλδηαθέξνληαη γη' απηά πνπ ιέκε. 

 Ξξνβιέπεηαη απφ ην λφκν λα ππάξρνπλ αηξεηνί θαη κε αηξεηνί. Απιά 

δεηάκε λα είλαη πεξηζζφηεξνη νη αηξεηνί, ηίπνηε άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, έρεη θαηαγξαθεί απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρψξα, αλ κηιάκε γηα εθιεθηνχο θαη κε εθιεθηνχο, δελ ην 

βάιακε έηζη ην ζέκα εκείο. 

Κα, κνπ θάλεη εληχπσζε, ζπκθσλεί θη ν Νηθνλνκάθνο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κπνξψ λα κηιήζσ, θ. Ξξφεδξε; 
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 Ζζεια λα πσ ην εμήο. Απηέο νη πξάμεηο πνπ ζα θάλεη απηφ ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν ζα έρνπλ νπσζδήπνηε θάπνηεο επηπηψζεηο ζην Γεκν. Γειαδή ζα 

έρνπκε θάπνηα επζχλε εκείο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

 Θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη ην Ππκβνχιην λα έρεη πιεηνςεθία απφ αηξεηά 

κέιε. Γέρνκαη βέβαηα θαη ηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, αιιά ηελ 

επζχλε δελ κπνξεί λα ηελ πάξεη έλαο ειεχζεξνο πνιίηεο, ηελ έρεη ν Γήκνο. 

πάξρνπλ άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ νη πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ.   

 Δδψ ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ φηη ζπκθσλψ θαη κε ηνλ θ. Γηαζεκάθε θαη 

κε ηνλ θ. Ιίηζα θαη κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λνκίδσ φηη φζνη απφ ηε ζπκπνιίηεπζε ζπκθσλνχλ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, γηαηί εηέζε πνιηηηθά ην ζέκα. Ξνιηηηθά ην 

μεθαζαξίδεη ν Θψδηθαο, νη εγθχθιηνη, ην πνπξγείν, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία. Θαη 

ιέεη φηη αθφκα θαη γηα Ξξφεδξνο Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ κπνξεί λα είλαη αηξεηφο ή 

κε αηξεηφο. Πέβεηαη ηνπο πνιίηεο φινπο ην ίδην θαη έρεη ηνλ Θψδηθα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν, έρεη ηνλ έιεγρφ ηνπ απφ ηνλ επίηξνπν, έρεη ηνλ 

έιεγρφ ηνπ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, απφ ηελ Δθνξία, απφ ην ΗΘΑ.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάλλε, ζπγγλψκε, ν Ξξφεδξνο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ πνχ 

ην ιέεη φηη κπνξεί λα είλαη αηξεηφο θαη κε αηξεηφο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ εηζήγεζή ζαο, παηδηά, ιέεη: Ν Γήκαξρνο ή Πχκβνπινο ν 

νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν. Γελ κηιάεη γηα κε αηξεηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ ΘΔΓΥ λνκίδσ ην ιέεη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ κηιάεη γηα κε αηξεηφ, κηιάεη γηα ηνλ Γήκαξρν ή Πχκβνπιν 

πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, ζπγγλψκε, παξαλφεζε. 
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Ιέεη φκσο φηη κπνξεί λα είλαη απφ δχν κέιε θαη πάλσ. Απφ δχν θαη πάλσ. Ρν 

ίδην πξάγκα δειαδή.  

Ρέινο πάλησλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο, δελ κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία ην θάζε ηη 

πνπ ιέεη ν έλαο, λα κπαίλνπλ ζηελ ςεθνθνξία φινη. Δκείο ζαλ δεκνηηθή 

παξάηαμε, ζαλ πιεηνςεθία, πξνηείλνπκε 6 λα είλαη νη αηξεηνί θαη νη ππφινηπνη 

λα είλαη θνξείο, ηδηψηεο θιπ. Καδί δειαδή, ςεθίδνπκε νιφθιεξε, δεηάκε ηελ 

ςήθηζε νιφθιεξεο ηεο ζπζηαηηθήο καο πξάμεο φπσο ηελ ερνπκε. Γελ ζα 

κπνχκε ζην θάζε άξζξν μερσξηζηά λα ςεθίδνπκε, επεηδή δηαθσλεί θάπνηνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, κηζφ ιεπηφ, δελ ην ςεθίδνπκε ζχζζσκν, Γηάλλε, δελ ην 

ςεθίδνπκε νιφθιεξν φπσο είλαη. Γειαδή άκα έρνπκε δηαθσλία, εθεί ζα ην 

ςεθίζνπκε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή δελ κπνξνχκε λα ζπλζέζνπκε απφςεηο, θ. Γήκαξρε; Πε 

θάπνηα άξζξα ζέινπκε λα ζπλζέζνπκε απφςεηο. Γηαηί ην βάδεηε έηζη δειαδή; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πξέπεη λα ηελ απνδερζεί ε πιεηνςεθία. Ρη ζα θάλνπκε, ν,ηη 

ζέιεηο εζχ, ζα γίλεη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ζπλζέζνπκε απφςεηο, θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λα ζπλζέζνπκε. Αιιά άκα δελ ηελ απνδέρεηαη ε 

πιεηνςεθία, ηη ζα θάλνπκε δειαδή; Ρελ αθνχζακε ηελ άπνςή ζνπ, κηα ψξα, 

δχν ψξεο. Ρψξα ζα απνθαζίζεη ε πιεηνςεθία ηη ζα θάλνπκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα αθήζεηο ηελ πιεηνςεθία φκσο λα ςεθίδεη μερσξηζηά, 

Γηάλλε. Θαηά ζπλείδεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, γηα ην ζέκα ηνπ ζήκαηνο λνκίδσ ζπκθσλνχκε φηη ζα 

πξέπεη λα ην αλαιάβεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ ζα ζπζηαζεί. ΙΗΡΠΑΠ: Γηα 

ηα άξζξα πνπ ζπκπιήξσζα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκπιεξψζηε λα γίλεη δίθηπν πεξηβάιινληνο θιπ. 
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Ινηπφλ, δελ μέξσ εγψ δελ ζπκθσλψ εγψ, αλ ζα ζπκθσλήζεη ην Πψκα. 

 Ινηπφλ, νη πξνηάζεηο ινηπφλ νη νπνίεο πξέπεη λα απνθαζίζεη ην Πψκα 

είλαη αλ ζα είλαη πεξηζζφηεξνη ζηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, πεξηζζφηεξνη αηξεηνί.. Γελ είπακε φρη, δελ ςεθίζακε, θ. 

Φνξγηάξε. 

Θαη κηα πξφηαζε πνπ θάλεη ν θ. Ιίηζαο γηα λα πξνζηεζεί, φπσο είπαηε, δίθηπν 

πεξηβάιινληνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νη πξνηάζεηο πνπ αλέθεξα. Δθαλα θάπνηεο πξνηάζεηο ζηνλ Ξνιηηηζκφ, 

ζπγθεθξηκέλεο έμη, θαη άιιε κηα πξφηαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ νηη ζπγρσλεχζεζαλ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θη έγηλε θη απφ ηελ θα Πηεξγίνπ κηα πξφηαζε, 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θαη θαηεγξάθεζαλ θαη λνκίδσ φηη δελ δηαθσλεί θαλείο λα 

πξνζηεζεί θαη ε ιέμε 'αδέζπνηα'. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, βάιηε ην ζε κηα ςεθνθνξία επί ηνπ ζπλφινπ ζαλ 

αξρή θαη κεηά ζηα επηκέξνπο, φπνπ ππαξρεη δηαθσλία. Κελ κπιέθνπκε. Δπί ηεο 

αξρήο, ζπκθσλνχκε; ηειεηψλνπκε. Απφ θεη θαη πέξα... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηνπ ζπλφινπ ινηπφλ, ζπκθσλεί ην Πψκα; θαη λα πάξνπκε ηηο 

πξνηάζεηο ρσξηζηά; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ κεηνςεθψ, θχξηε Ξξφεδξε, επί ηεο αξρήο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξα ηψξα, κηα ζεκαληηθή δηαθσλία, ε ζχζηαζε, 

αλ ζα είλαη πεξηζζφηεξνη αηξεηνί κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή 

αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηεο. Θα πάκε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία; 

Ινηπφλ, ιίγν γξήγνξα, θα Βαξλάβα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνχ ζα πάκε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία; ζηηο δέθα πξνηάζεηο 

πνπ είπαλε; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξαηε, είλαη νη πνιίηεο, κπνξείηε λα 

επαλαιάβεηε, θ. Ιίηζα; 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ, ςεθίδνπκε λα κελ είλαη 6 νη αηξεηνί αιιά λα είλαη 8. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θπξία Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ, μεθηλάσ. 

Ξξνηείλνληαη νη έμη αηξεηνί, αιιά επεηδή ζέηεη ν θ. Ιίηζαο νθηψ, ςεθίδεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην βάινπκε αιιησο. Ρν εξψηεκα είλαη.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη πξφηαζε δηθή κνπ, είλαη κηα ζπδήηεζε πνπ ηελ έθαλε φιε ε 

αληηπνιίηεπζε. Γελ είλαη δηθή κνπ πξφηαζε. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Πσζηφ, εληάμεη. Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ πξνέθπςε.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη ν θ. Γηακαξέινο ζπκθψλεζε. Θη ν θ. Βαζηιάθνο ζπκθσλεί ζ' απηή 

ηελ πξφηαζε. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δρνπκε δχν πξνηάζεηο, ινηπφλ. Ζ κηα, απηή γηα έμη αηξεηνχο, θαη ε 

δεχηεξε γηα νθηψ αηξεηνχο. 

 Ινηπφλ, πνηνη ςεθίδνπλ έμη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζνη ζέινπλ νθηψ, λα ζεθψζνπλ ην ρέξη, πνπ δηαθσλνχλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη νλνκαζηηθά, λα θαηαγξαθνχλ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Υξαία. Ν θαζέλαο ινηπφλ αο ιέεη 6 ή 8. 

Ζιηάζθνο Δπάγγεινο: 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ πάεη 6 ή 8. Λαη ή νρη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Λαη ζε ηη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη ζην 6, νρη ζην 8. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη ζηελ πξφηαζή καο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Υξαία. Λαη. 

Ν θ. Ζιηάζθνο: λαη 

Ν θ. Φνξηάξεο: λαη 

Ν θ. Ξαπαγηαλλεο: λαη 

Ν θ. Γηαλλάο: λαη 

Ν θ. Καθξήο: λαη 

Ζ θα Θνληνγηάλλε: λαη 

Ν θ. Ρζεθξεδήο: λα 

Ν θ. Γάβξεο, απψλ 

Ν θ. Ιεκπνχζεο: λαη 

Ν θ. Ιέθθαο: λαη 

Ν θ. Ξέππαο: λαη 

Ν θ. Ληθνιάνπ: λαη 

Ν θ. Αλπθαληήο: λαη 

Ν θ. Βιάρνο: λαη 

Ν θ. Γηακαξέινο:  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Βαζηιάθνο: φρη 

Ν θ. Ξάληνο: λαη 

Ζ θα Κίρα: λαη 

Ν θ. Ιάκπξνπ: λαη 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  283 

Ν θ. Κπφξζεο: λαη 

Ν θ. Πσηήξρνο: λαη 

Ν θ. Ρζάδαξεο: λαη 

Ν θ. Κπαηδάθαο: λαη 

Ν θ. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο: παξψλ 

Ν θ. Ιίηζαο:  

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ έβιεπα ζηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ απηέο ηηο 

πξνζσπηθφηεηεο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξλείζζε ςήθν, θ. Ιίηζα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα απαληήζσ, ζα αηηηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε δηθαίσκα ζηελ ςεθνθνξία, δελ ρξεηάδεηαη δηθαηνινγία. 

Αξλείζζε ςήθν. Αξλείζζε ςήθν. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Ονχζζεο:  

Ν θ. Βειηαληψηεο: 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θαηαγξάθεηαη ηίπνηα ζηα πξαθηηθά. 

Γελ έρεηε. Αξλείζζε ςήθν. 

Ν θ. Ονχζζεο: 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Ονχζζεο ςήθηζε. 

Ν θ. Βειηαληψηεο: 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ βξίζακε θαλέλα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεη εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο. Δρεη γξακκάηηα πνπ πξέπεη λα 

εμνθιεζνχλ απφ ηνπο άιινπο ζπλδπαζκνχο. Ρα είδακε ηα πξνγξάκκαηα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Βειηαληψηεο: φρη 
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ΙΗΡΠΑΠ: πνςήθηνη ζηνλ άιιν ζπλδπαζκφ είλαη φινη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Γέδεο: φρη 

Ν θ. Εαραξηάο: φρη 

Ν θ. Γηαζεκάθεο:  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νθηψ αηξεηνχο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Αξκπξηψηεο: 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νθηψ αηξεηνχο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Θαιχβαο: 

ΘΑΙΒΑΠ: Νθηψ αηξεηνχο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Νηθνλφκνπ: 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Τεθίδσ ηελ πιεηνςεθία λα κελ ηελ έρεη ε ζηελή έλλνηα ησλ 

Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ αιιά λα ηελ έρεη πνιίηεο νη νπνίνη καο παξαθνινπζνχλ 

εδψ θαη είλαη θη έμσ θη απφ ηελ αίζνπζα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δγψ: λαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Βιέπσ φηη είλαη κνκθή ην λα είλαη θάπνηνο ππνςήθηνο, ζε 

θάπνηνπο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Ρζάθσλαο: λαη 

Ν θ. Θηνχζεο: παξψλ 

Ζ θα Καξγέηα, απνχζα. 

Ν θ. Σαζηψηεο, εθηφο. 

Ζ θα Πηεξγίνπ: παξνχζα. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία. 
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 Ινηπφλ, δέθα ιεπηά δηάιεηκκα. 

 

 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα επηζηξέςνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. 

Ξαξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη, ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ, ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο έρεη σο εμήο: 

24 ςήθηζαλ ΛΑΗ. 

10 ςήθηζαλ ΝΣΗ. 

Απφληεο 4. 

Ξαξψλ 3. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα πνπ ζα βάινπκε ζε ςεθνθνξία, αλ εγθξίλεη ην 

Πψκα ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ζην ζχλνιφ ηεο, ην θαηαζηαηηθφ δειαδή ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ή αλ ζα γίλνπλ νη ηξνπνπνηήζεηο.  

Γηαβάζηε ηα νλφκαηα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Ζιηάζθνο, απνρψξεζε. 

Ν θ. Φνξγηάξεο: λαη ζηελ εηζήγεζε 

Ν θ. Ξαπαγηάλλεο: λαη 

Ν θ. Γηαλλάο: λαη 

Ν θ. Καθξήο: λαη 

Ζ θα Θνληνγηάλλε: λαη 

Ν θ. Ρζεθξεδήο: λαη 
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Ν θ. Γάβξεο, απψλ 

Ν θ. Ιεκπνχζεο: λαη 

Ν θ. Ιέθθαο: λαη 

Ν θ. Ξέππαο: λαη 

Ν θ. Ληθνιάνπ: λαη 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγγλψκε, θάηη ζέιεη λα πεη, θπξία Βαξλάβα, ν θ. Ιέθθαο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Κε εξσηεκαηηθφ γηα ηελ έδξα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Ιέθθαο, εξσηεκαηηθφ, δειαδή; 

ΙΔΘΘΑΠ: Γηα ηελ έδξα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Λαη, λαη, εληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη ζεκαίλεη απηφ; λαη ή φρη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιέεη λα εμεηαζζεί ην ζέκα ηεο έδξαο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Αλπθαληήο: 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη ζεκαίλεη απηφ, θπξία Θαξαγηάλλε; λαη ή φρη; 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δγψ λνκίδσ λαη. 

ΙΔΘΘΑΠ: Δίπα κε εξσηεκαηηθφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αξα φρη. 

ΙΔΘΘΑΠ: Αξα λαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Αξα λαη. Αθνχ ν ίδηνο.. Ν,ηη ζέιεη ν ίδηνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλδξέα, ζπγγλψκε. Κε εξσηεκαηηθφ ή κε επηθπιάμεηο, 

ζεκαίλεη φρη.  

ΙΔΘΘΑΠ: Νρη, φρη, ζπλήζσο ζεκαίλεη θαη λαη. Δρσ ρακειή εκπεηξία, δελ μέξσ. 
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ΒΑΟΛΑΒΑ: Λαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έδξαο, έηζη; εληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, ζα καο δψζεηε ηα θψηα ζαο; ηη 

ζεκαίλεη; 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Αλπθαληήο: λαη 

Ν θ. Βιάρνο: λαη 

Ν θ. Γηακαξέινο:  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λα δερζνχκε θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Γέρεζηε ηηο ηξνπνπνηήζεηο; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λα δερζνχκε θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Βαζηιάθνο: λαη 

Ν θ. Ξάληνο: λαη 

Ζ θα Κίρα: λαη 

Ν θ. Ιάκπξνπ: λαη 

Ν θ. Κπφξζεο: λαη 

Ν θ. Πσηήξρνο: λαη, κε ηξνπνπνηήζεηο. 

Ν θ. Ρζάδαξεο: λαη 

Ν θ. Κπαηδάθαο: λαη 

Ν θ. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο: λαη 

Ν θ. Ιίηζαο: 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγή έδξαο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Ονχζζεο: 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ίδην. Λαη κε ηξνπνπνηήζεηο. 
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ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Βειηαληψηεο: 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ηελ πξνυπφζεζε νηη ζα γίλνπλ νη ηξνπνπνηήζεηο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Γέδεο: 

ΓΔΓΔΠ: Νκνίσο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Εαραξηάο. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Νκνίσο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Γηαζεκάθεο: 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα γίλνπλ νη ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε, λα είλαη 8 νη 

αηξεηνί, 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απνθαζίζηεθε απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δληάμεη, εγψ ην μαλαιέσ. Θαη λα γίλνπλ δεθηέο θαη νη 

πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θάλεη νη Πχκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ, λαη ή φρη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηνπο πξνεγνχκελνπο δελ ξσηάγαηε, πνπ ζαο έιεγα ξσηήζηε. 

Θαιφ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Αξκπξηψηεο: 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Λαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Λαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Νηθνλφκνπ: 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη, ζεσξψ ηειείσο ππνθξηηηθή ηελ πξφηαζε γηα αιιαγή έδξαο 

απφ απηνχο νη νπνίνη θξνληίζαλε λα ζπάζνπλ, λα ελψζνπλ θαη λα θηηάμνπλ έλα 

Γήκν κακνχζ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θέισ λα θάλσ θαη κηα δήισζε, θ. Ξξφεδξε.  

Λα κεηαθεξζεί, λα θχγεη ε έδξα ηνπ Γήκνπ απφ ην Θαπαλδξίηη θαη λα έξρνληαη 

ζήκεξα κε θξνθνδείιηα δάθξπα λα νκηινχλ γηα έδξα κηαο επηρείξεζεο. Ρν 

ζεσξψ ππνθξηηηθφ, 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, νινθιεξψζηε ην, λνκίδσ νηη μεθεχγνπκε, δελ 

είλαη ίζε ε κεηαρείξηζή κνπ απέλαληί ζαο, έρεη δίθην ν θ. Ιίηζαο πνπ 

δηακαξηχξεηαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δληάμεη, εληάμεη. Δπεζε θαη ρεηξνθξφηεκα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Ρζάθσλαο: 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη, κε ηξνπνπνηήζεηο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, κε ηξνπνπνηήζεηο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Σαζηψηεο, δελ ζπκκεηέρεη. 

Ζ θα Πηεξγίνπ: παξνχζα. 

 Δπραξηζηψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα ήζεια, κε ζπγρσξείηε, θ. Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα επαλαιάβσ 

φηη εγψ ζηε δηαδηθαζία δελ ζπκκεηέρσ νχηε ππέξ νχηε θαηά νχηε ιεπθφ νχηε 

ηίπνηα. Γελ ζπκκεηέρσ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

Πηε δηαδηθαζία γηα ηελ ΘΔΓΥ, ζηε δηαδηθαζία γηα ην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη ζηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ Δπηηξνπή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 28/2011) 
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 ΘΔΚΑ 15ν 

 

Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο  

Γήκνπ Υξσπίσλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξείηε καο επηγξακκαηηθά, θ. Θαλειιφπνπιε, κε δηαβάζνπκε 

πάιη φιε ηελ εηζήγεζε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αλ ζπκθσλεί ην Πψκα, δελ ερσ θακκία αληίξξεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλεί ην Πψκα λα κελ δηαβάζνπκε φιν ην θείκελν; 

Δγηλε, πέξαζε. 

Κπνξείηε λα ππνβάιιεηε επνκέλσο ηηο εξσηήζεηο ζαο ζηνλ εηζεγεηή, αλ έρεηε. 

Δληάμεη; Κπνξείηε λα ππνβάιιεηε, ηελ εηζήγεζε ηελ έρεηε.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, απιά λα καο πείηε αλ ζπγρσλεχεηαη θάπνηα Δπηρείξεζε, 

επηγξακκαηηθά ην ηη ζπκβαίλεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία, έηζη. Θχξηε Θαλειιφπνπιε, ην ιφγν, επηγξακκαηηθά, 

δψζηε ην ζέκα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, ζέιεηε λα ζαο δηαβάζσ θαη' άξζξν ή φρη; 

Δρεη γίλεη θάπνηα κηθξή αιιαγή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπνπ έρνπλ γίλεη αιιαγέο, θ. Θαλειιφπνπιε, λα ηηο αλαθέξεηε.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Υξαία. Αιιαγέο έρνπλ γίλεη σο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο 

Δπηρείξεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7.  

Κεηψλεηαη, ιέκε, ν αξηζκφο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ απφ 6 ζε 3, ηζρχεη απφ 

6 ζε 4. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ έρνπκε ηέηνηα εηζήγεζε εκείο, δελ έρνπκε ηέηνην πξάγκα, 

θ. Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρελ εηζήγεζή κνπ ζαο δηαβάδσ εγψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, εκείο δελ ηελ έρνπκε, θ. Θαλειιφπνπιε. Νπφηε ε 

εηζήγεζε πνπ ζα πεξάζεη είλαη απηή πνπ είρακε ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, 

έηζη; Αλ θάηη έρεη αιιάμεη, δελ κπνξεί λα πεξάζεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα θάλσ κηα δηαδηθαζηηθή πξφηαζε; Θαη ζα ήζεια λα δεηήζσ 

ζπγγλψκε, επεηδή ζα απνρσξήζσ ηψξα. Λνκίδσ φηη ζήκεξα επεηδή ήηαλ κηα 

εκέξα πνιχ δχζθνιε θαη κηα εκέξα ε νπνία είρε πνιχ πφλν θαη πνιιή νδχλε, 

θαζψο ήηαλ ε εκέξα θεδείαο δχν αζηπλνκηθψλ νη νπνίνη πέζαλε πάλσ ζην 

θαζήθνλ ηνπο, θη επεηδή λνκίδσ νηη ε απψιεηα δχν λέσλ παηδηψλ, νη νπνίνη 

πάλσ ζην θαζήθνλ ηνπο θαη πάλσ ζηε δχζθνιε απνζηνιή ηνπο, δεκηνπξγεί έλα 

αίζζεκα νδχλεο ζηνλ ειιεληθφ ιαφ, θαη λνκίδσ φηη ζα ήηαλ έλα ζεκείν 

ζεβαζκνχ πξνο ην δηθφ ηνπο πξφζσπν θαη ζηε δηθή ηνπο κλήκε, ην λα ηεξεζεί 

ελφο ιεπηνχ ζηγή απφ ην Ππκβνχιηφ καο, λα θαηαγξαθεί, θαη λα είλαη απηή έλα 

κήλπκα φηη εκείο λνηψζνπκε θνληά ζηα παηδηά, ζηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη 

δνπιεχνπλε θαη ηέινο πάλησλ πξέπεη απέλαληη ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα κε φπνηα 

κνξθή λα εθθξάδεηαη, λα είκαζηε θάζεηα αληίζεηνη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη είλαη απηνλφεην θαη ην Πψκα εγθξίλεη. 

  

 ΡΖΟΔΗΡΑΗ ΔΛΝΠ ΙΔΞΡΝ ΠΗΓΖ 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, επεηδή ε εηζήγεζε πνπ δφζεθε απφ ην 

πξνεδξείν πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ ηειηθή 

εηζήγεζε, παξαθαιψ λα ηελ δηαβάζεηε ηελ εηζήγεζε νιφθιεξε. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θέκα: Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο ΘΔΓΥ. 

ΞΔΞΞΑΠ: Νρη, πξηλ μεθηλήζεηε, θ. Θαλειιφπνπιε, ζαο παξαθαιψ λα καο ηελ 

δψζεηε ζε θσηναληίγξαθν λα ηελ έρνπκε φινη. 

Κε ζπγρσξείηε, εκείο ζα ηα μεράζνπκε, εγψ δελ δέρνκαη απηή ηελ εηζήγεζε.  

Λα κάζνπκε λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο, έηζη; ήξζακε εδψ πέξα, 

ηαιαηπσξνχκαζηε.. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Κελ αλαθέξεζζε ζε κέλα, θ. Ξέππα, εγψ δελ κνηξάδσ 

εηζεγήζεηο. Πην πξνεδξείν, ζαο παξαθαιψ, φρη ζε κέλα.  

ΞΔΞΞΑΠ: Δίλαη απηή πνπ κνπ δψζαηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα έρεηε, βξε παηδηά, θαη ζα ζαο πνχκε ηηο ηξνπνπνηήζεηο φιεο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζην ζέκα, ζ' απηφ πνπ έρεηε κπξνζηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο. Δίλαη εμ αλαβνιήο ην 

Ππκβνχιην κε ηα δχν ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο είρε έξζεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξψο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ; ηξνπνπνηήζεηο δελ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ; ηη ιεο ηψξα; Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηξνπνπνηήζεηο; 

Ρη ιεο ηψξα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δκείο ήξζακε εδψ κε κηα ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε, ζχκθσλα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη πξνηείλνπκε ηξνπνπνηήζεηο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνπ αιιάδεηε θάηη πνπ δελ ην είραηε αιιάμεη ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ην αιιάδνπκε γηα λα ην ςεθίζνπκε, Γηψξγν. Ρψξα ην 

αιιάδνπκε, αιιάδνπκε ηα 4, 2, ηα 6, 4.. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξξέπεη λα έρνπκε φκσο ην θείκελν ην αξρηθφ γηα λα θάλνπκε 

ηξνπνπνηήζεηο. Αθνχ δελ έρνπκε ην αξρηθφ θείκελν; Γελ ην έρνπκε; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Ππκβνχιην γίλεηαη αθξηβψο γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

ηξνπνπνηήζεσλ. Θαη πξνηείλνπκε απηφ εκείο ηψξα θαη θάπνηεο αιιαγέο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν αξρηθφ θείκελν δελ ην έρνπκε φκσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέκε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηείλνπκε. Ιέκε θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο, ν εηζεγεηήο. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξαξαθαιψ, ηη ζέιεηε λα ζαο ελεκεξψζσ εγψ; πάξρεη 

κηα εηζήγεζε.. Κηζφ ιεπηάθη, ηε δηαδηθαζία ηελ μέξεηε, είζαζηε φινη πνιχ 

έκπεηξνη πηζηεχσ. πάξρεη κηα εηζήγεζε ηνπ ππνθαηλφκελνπ. Αλ ε Γεκνηηθή 

Αξρή ζέιεη λα θάλεη ηξνπνπνίεζε, έρεη ην δηθαίσκα. Νπσο νπνηνζδήπνηε 

Πχκβνπινο απφ νπνηαδήπνηε παξάηαμε κπνξεί λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο. 

Γειαδή δελ αιιάδεη ηίπνηα, δελ αλαγλψζζεθε ηίπνηα ζην πεξαζκέλν 

Ππκβνχιην απφ εκέλα, ψζηε λα έρνπκε ηξνπνπνίεζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεηε δίθην, θ. Θαλειιφπνπιε, ερεηε δίθην.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δπραξηζηψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ φκσο αλαθέξνκαη ζε άιιν ζέκα. Νηη άιιε εηζήγεζε 

παίξλσ φηαλ έξρνκαη λα ελεκεξσζψ ζηελ θα Καλαβέιιε θαη άιιε εηζήγεζε 

έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηφ είπα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, Γηψξγν, άιιε εηζήγεζε. Ρν ζέκα είλαη ην ίδην.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νξίζηε. Κα, δελ κίιεζα, Γηάλλε, δελ κίιεζα γηα ην ζέκα. 

Γηάλλε, δελ κίιεζα γηα ην ζέκα, ην ζέκα είλαη ίδην. Κηιάσ γηα ηελ εηζήγεζε πνπ 

πήξα εγψ, ήηαλ άιιε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ, εληάμεη, θη εζχ ζα θάλεηο ηξνπνπνίεζε, ζα πξνηείλεηο, φπσο θη 

εκείο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθ ησλ πξαγκάησλ πξέπεη λα δηαβαζηεί φιν, θχξηε 

Θαλειιφπνπιε. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, λα μεθηλήζνπκε. 

 Ινηπφλ, ζαο δηαβάδσ ηελ εηζήγεζε πνπ έρεηε φινη ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζα ζαο κηιήζσ γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρεη, πνπ απηή ηε ζηηγκή ππνβάιιεη ε 

Γεκνηηθή Αξρή, ν Γήκαξρνο. 

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7. Δίλαη ελάληηα ζηελ εηζήγεζε πνπ έρεη 

γίλεη απηή, θαη πξνηείλεη 4 Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. 

Απηή είλαη ε λέα ηξνπνπνίεζε πνπ ππνβάιιεη ε Γεκνηηθή Αξρή. Απηφ ζαο 

δηαβάδσ, ζαο ιέσ, είλαη ηα ίδηα πξάγκαηα, ε εηζήγεζή κνπ είλαη απηή πνπ 

έρεηε. Ζ Αξρή ιέεη 'ηξνπνπνηψ θάπνηα πξάγκαηα, δελ ζπκθσλψ κε ηελ 

εηζήγεζε απηή'. 

Ζ εηζήγεζε είλαη απηή πνπ έρεηε. Ζ Γεκνηηθή Αξρή ηξνπνπνηεί έλα πξάγκα θαη 

ηξνπνπνηεί ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 7. 

 Ρη ζέιεηε, λα δηαβάζσ φιν; 

 Ινηπφλ, κπαίλσ μαλά ζην ζέκα. 

 Πην ΦΔΘ 2147/2010 έρεη δεκνζηεπζεί ε ζχζηαζε Θνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Ξιένλ είκαζηε Γήκνο Υξσπνχ. Νπφηε 

πξνβαίλνπκε ζε ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ άξζξσλ ηεο Θνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο. Δλα απφ ηα βαζηθά είλαη φηη ηελ νλνκάδνπκε ζε Θνηλσθειή 

Δπηρείξεζε Γήκνπ Υξσπνχ θαη φρη Υξσπίσλ. 

 Απφ ηελ εηζήγεζε πνπ έρεηε πξνθαλψο νη πεξηζζφηεξνη, ε Γεκνηηθή 

Αξρή, αλ ζέιεηε λα ζαο μαλαδηαβάζσ, αλ κνπ πείηε λαη, ηξνπνπνηεί αθφκα ην 

άξζξν 7 πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηνίθεζε ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη απφ 

9κειή ηελ θάλεη 11κειή. Απφ 9κειή ηελ θάλεη 11κειή. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δδψ ιέεη 15κειέο. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρν μέξσ. Ρν ηξνπνπνηεί. Ρη λα θάλνπκε; Ρξνπνπνίεζε 

θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή, φρη ε εηζήγεζή κνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξέπεη λα πεηο θαη γηαηί ηξνπνπνηνχκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 11κειέο ηψξα πξνηείλνπκε, 11κειέο. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 1 σο πξνο ηελ 

επσλπκία. Δπσλπκία ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ είλαη "Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

Γήκνπ Υξσπνχ, Θ.Δ.Γ.Υ.". 

Ρξνπνπνηείηαη ην άξζξν 2 πνπ αθνξά ηελ έδξα. Ζ έδξα έγξαθε "Γήκνπ 

Υξσπίσλ", ηελ θάλνπκε "Γήκνπ Υξσπνχ". 

Ρξνπνπνηνχκε ην άξζξν 7, ην νπνίν έιεγε φηη ε ΘΔΓΥ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ 

έιεγε '9κειέο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ζπκκεηείραλ 6 αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ 

Γήκνπ, έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κεηνςεθία. 

1 εθπξφζσπνο θνηλσληθνχ θνξέα θαη 2 δεκφηεο. 

Νπφηε νη Πχκβνπινη, θχξηε Γήκαξρε, κέλνπλ 4 ηψξα; 4. Ν νπνίνο έλαο απφ ηε 

κεηνςεθία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αξα ε κεηνςεθία έρεη πην πνιινχο ηψξα. Απμάλεηαη ην πνζνζηφ 

ζαο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνην πνζνζηφ απμάλεηαη; απφ 6 Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο είλαη 

4. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δλαληη ιέεη ζρέζε πιεηνςεθίαο-κεηνςεθίαο. Πηνπο έμη ν 

έλαο, ζηνπο ηέζζεξηο ν έλαο. Απηφ ελλνεί. Θχξηε Γηαζεκάθε, ηα θαηαιαβαίλεηε 

εζείο, ζαο παξαθαιψ. 

Ζηαλ ε εηζήγεζή κνπ, ε νπνία ηξνπνπνηείηαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή. Δηζήγεζε 

εγψ έρσ, δελ ζπκθσλνχλ. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ε Γεκνηηθή Αξρή γηαηί δελ ζέιεη 

αηξεηνχο ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα θαη ζηελ Θνηλσθειή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα αμηνπνηήζνπκε θη άιιν δπλακηθφ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, αλ ζέιεηε, ηειεηψλσ ηελ εηζήγεζε, ζαο 

παξαθαιψ πάξα πνιχ θαη κεηά κπνξείηε λα κηιήζεηε κε ην πξνεδξείν, εγψ δελ 

κηιάσ.  

 Ινηπφλ, 4 Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, 1 εθπξφζσπνο θνηλσληθνχ θνξέα, 

πέληε. Θαη 6 δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 6 θαη 5, 11. Απφ 9κειέο έγηλε 

11κειέο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 Ξάσ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8, ζθνπφο ηεο Δπηρείξεζεο. Πθνπφο 

ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ είλαη ε νξγάλσζε 

ιεηηνπξγηψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο:  

Ζ πξνεγνχκελε ΘΔΓΥ είρε ζαλ ζθνπνχο πνιηηηζκφ, πεξηβάιινλ, αζιεηηζκφ, 

παηδεία, θνηλσληθή πξνζηαζία, αιιειεγγχε.  

Ζ ζεκεξηλή ΘΔΓΥ έρεη: θνηλσληθή πξνζηαζία, αιιειεγγχε, αζιεηηζκφ, παηδεία.  

 Νια ηα άιια είλαη ζαλ ηελ εηζήγεζε πνπ έρεηε. Γειαδή λα κελ κηιήζσ 

γηα αζιεηηζκφ, λα κελ κηιήζσ γηα θνηλσληθή πξνζηαζία, γηα παηδεία. Νπνην θαη 

λα έρεηε πιένλ είλαη ίδην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζαηε, θ. Θαλειιφπνπιε; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λαη, θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δαλ θαηάιαβα θαιά, ζπγρσλεχνληαη θαη νη άιιεο Θνηλνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ησλ άιισλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ζηελ θαηλνχξηα; 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην λφκν έρνπλ 

παχζεη λα ηζρχνπλ θαη ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε απφ 31/12/2010. Ζ κφλε 

Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε πνπ πθίζηαηαη είλαη ε ΘΔΓΥ. Ζ ΘΔΓΥ πνπ ιέγεηαη 

Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Υξσπίσλ. Ζ κφλε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νζεο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο δελ κεηαηξάπεθαλ ζε 

Θνηλσθειείο, απηνδηθαίσο θαηαξγνχληαη 31/12/2010. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ, ηειείσζε ην ζέκα, κηα εξψηεζε έθαλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηε ζνβαξή παξαηήξεζε είλαη πάιη ζηα κέιε θαη ζηε ζχλζεζε. 

Θεσξψ φηη πξέπεη ε πιεηνςεθία λα απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ Γ.Π. ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ.  

 Πην α', Θνηλσληθή πξνζηαζία θαη λα ζεσξήζνπκε φηη είλαη θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, ζεσξψ φηη πξέπεη λα γξάςνπκε μεθάζαξα θάπνπ ην πξφγξακκα 

"Βνήζεηα ζην Ππίηη".  

 Πην β', πνπ κηιάηε γηα απαζρφιεζε, πινπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε 

νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα, πνπ ιέεη, εθεί λα μεθαζαξίζνπκε φηη κηιάκε θαη 

γηα πξνγξάκκαηα ΝΑΔΓ, γηα ηνπο αλέξγνπο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ.  

 Θαη ζέισ λα πσ νηη ζην ηέινο ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηεο ΘΔΓΥ, ζα 

πξέπεη λα είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Θα 

πξέπεη λα αθνξά ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηα δίθηπα κεηαθνξψλ ζηε 

γεσγξαθηθή ελφηεηα ηνπ Γήκνπ, θαζψο ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε θαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε δηάθνξα ζέκαηα, ζε ηνπηθά, ηα ζπζηήκαηα Wi-Fi. 

 Πηνλ αζιεηηζκφ ζηελ παξάγξαθν 2 εθεί πνπ ιέκε 'ηελ ίδξπζε 

ιεηηνπξγία αζιεκάησλ θαη' άζιεκα αθαδεκηψλ θαη εθεβηθή ειηθία θαη νκάδσλ 

κε ειεχζεξε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζε δηάθνξα ζπνξ, ζα κηιήζνπκε 

μεθάζαξα, ε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο, πξσηαζιήκαηα, εκεξίδεο. Απηφ ζα ην 
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βξνχκε κπξνζηά καο νηαλ πξέπεη λα θάλνπκε θάπνηεο δξάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

νκάδεο.  

Γηα πνην ιέηε, θχξηε Γήκαξρε; 

Νρη, είλαη δηαθνξεηηθφ. Ζ ζπκκεηνρή ζε πξσηαζιήκαηα, εηδηθά ε ιεμε 

πξσηαζιήκαηα, είλαη φιε ε ηζηνξία. Ρα πξσηαζιήκαηα. Γηαηί εθεί ρξεηάδεηαη ε 

ζπλδξνκή. Θαη ηηο εκεξίδεο. 

 Ινηπφλ, επίζεο, ζέισ λα πσ φηη επηκέλσ φηη ε Ξαηδεία ζα πξέπεη λα ήηαλ 

καδί κε ηνλ Ξνιηηηζκφ θαη φρη κε ηνλ Αζιεηηζκφ. 

Λνκίδσ νηη εδψ πεγαίλεη  .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θψζηα, ζπγγλψκε, λα ζε δηαθφςσ, γηα λα κελ παίξλσ κεηά ην 

ιφγν. Θαη ζέκα πξσηαζιεηηζκνχ ζα κπνξνχζε λα κπεη εδψ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξσηαζιήκαηα. Μεθάζαξα. 

 Δπίζεο έρσ λα ζαο πσ ην εμήο. Νηη ην κέινο πνπ ιέκε απφ θνηλσληθνχο 

θνξείο θαη νκάδεο, λνκίδσ φηη ην κέινο νπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ αζιεηηζκφ. Δδψ πεγαίλεη ν αζιεηηζκφο, φρη πξηλ ζην άιιν Λνκηθφ 

Ξξφζσπν. Δδψ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αζιεηηζκνχ, εδψ είλαη φια ηα αζιήκαηα 

θαη νη νκάδεο.  

Παο μαλαιέσ παιη, ε δηαθνξά είλαη ζην ζρεδηαζκφ, κηιάκε γηα δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία, ν ζρεδηαζκφο έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά θαη 

ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ δηθηχσλ κεηαμχ ησλ Γήκσλ, ησλ θνηλνηηθψλ 

γεσγξαθηθψλ Γηακεξηζκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο. Γειαδή κηιάκε 

γηα ηα δίθηπα Wi-Fi, ηηο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ην ειεχζεξν ΗΛΡΔΟΛΔΡ γηα 

ηνπο πνιίηεο καο. 
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 Απηά ζα ήζεια λα ηα δείηε ιίγν πην ζνβαξά ε ζπκπνιίηεπζε, λα κελ ηα 

απνξξίςεηε κφλν θαη κφλν επεηδή ηα ιέσ εγψ, ζα ζαο παξαθαιέζσ πνιχ λα ην 

δείηε πην ζνβαξά, γηαηί δελ κπαίλνπλ κεηά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γερφκαζηε, δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. Γηα ηε δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία φκσο, θ. Ιίηζα, λνκίδσ νηη είλαη ζε θάπνηα άιιε αξκνδηφηεηα, ε 

νπνία δελ ζπκάκαη απηή ηε ζηηγκή αθξηβψο.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ππάξρεη άιιε αξκνδηφηεηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη, ππάξρεη, ηελ έρνπκε βάιεη ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν, 

θάπνπ ππάξρεη ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Γελ κπνξεί λα ηα ζπκάκαη φια απέμσ 

ηψξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, λα πξνζζέζσ θάηη αθφκα. 

Πε φια απηά πνπ είπε ν θ. Ιίηζαο, ζα κπνξέζνπκε λα πξνζζέζνπκε.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ηε βάδνπκε, ζα είλαη 

αξκνδηφηεηα εδψ, θαη δελ πεηξάδεη θαη λα είλαη θη εθεί. Θάπνηνο λα ηελ θάλεη. 

Γελ έρεη ζεκαζία αλ ζπλππάξρνπλ, αλ έρνπκε θάλεη θάπνην ιάζνο θαη ηε 

βάινπκε θη εδψ. Ππκθσλψ.  

Θαη ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα, αο γξαθηεί, δελ έρεη ζεκαζία, πνπ πηζηεχσ 

νηη πεξηζζεχεη, θαη ην άιιν ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, ζε φια απηά πνπ είπακε λα πξνζζέζνπκε ηνλ αηνκηθφ 

πξσηαζιεηηζκφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ηνλ αηνκηθφ πξσηαζιεηηζκφ. Δρνπκε θαη ηέηνηα παηδηά εδψ 

πξσηαζιεηέο. Αο ην βάινπκε.  Θαη αηνκηθφ πξσηαζιεηηζκφ. Ρν βάδνπκε. 

 Αιιν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Πψκα εγθξίλεη ην θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ έγηλαλ; 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ κειψλ, λα είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Π' απηφ λα ζνπ απαληήζσ, λαη, ζπγγλψκε. 

Δπαλαιακβάλσ, θ. Γηαζεκάθε, φηη είλαη πνιηηηθή καο ζέζε. Δίλαη πνιηηηθή καο 

ζέζε. Αηξεηνί είκαζηε 41, ζε δηαβεβαηψ φηη πάξα πνιινί αμηφινγνη άλζξσπνη, 

είηε ππνςήθηνη ήηαλ είηε φρη, ππάξρεη ηέηνην έκςπρν δπλακηθφ εθηφο 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ δηςά θαη επηδεηεί λα αμηνπνηεζεί. Θα πξέπεη λα 

ελζθχςνπκε ζ' απηφ, αλεμάξηεηα πνχ αλήθε θαη πνχ δελ αλήθε, λα 

αμηνπνηήζνπκε αλζξψπνπο ηερλνθξάηεο πνπ πηζαλφλ ιείπνπλ απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη απηά ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, ηα πεξηζζφηεξα, θαη ηα δχν, ζέινπλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο ν Πχκβνπινο απν δσ κέζα δελ 

έρεη. Γειαδή ην θάλσ ζπλεηδεηά πνιηηηθά, ζέισ λα αμηνπνηήζσ έκςπρν 

δπλακηθφ επηζηεκνληθφ, θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ, μέξσ 'γσ, ν Θνπηνχθνο ν 

Αξεο πήξε 20 ζηαπξνχο, ν άιινο πνπ είρα βάιεη ππνςήθην ν νπνίνο ήηαλ 

δηεπζπληήο Ρξάπεδαο, ν νπνίνο είρε θάλεη Ξξφεδξνο ησλ Αζθαιηζηψλ, δελ έρεη 

δηθαίσκα λα κπεη γηαηί γηαηί ζαλ ππνςήθηνο πήξε 25 ζηαπξνχο. Δίλαη αμηφινγα 

άηνκα ηα νπνία πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε. Δρνπκε αξκνδηφηεηεο εδσ κέζα εκείο 

νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη λα παιέςνπκε θαη λα δνπιέςνπκε γηα ην Γήκν, 

ηεξάζηηεο. Αξθεί λα ζέινπκε λα δνπιέςνπκε. Καθάξη λα είρακε πεξίζζεπκα 

ρξφλνπ θαη ππεξεζηψλ θαη δηάζεζεο απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο γηα λα 

αζρνινχληαη κε φια απηά.  

Θέισ, είλαη πνιηηηθή καο ζέζε, λα απαζρνιψ ιηγφηεξν ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο θαη πεξηζζφηεξα εηδηθά άηνκα, θνξείο ηεο πεξηνρήο, γηα 

αμηνπνίεζή ηνπο. 

 Θαη γη' απηφ βάδσ 4 άηνκα θαη 2, πφζα είλαη, δελ ζπκάκαη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ην ιφγν, θ. Θαλειιφπνπιε. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ζ δηνίθεζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, επεηδή ζα απαληήζεη θαη ζε κέλα, γηα λα κελ μαλαπαίξλεη 

ην ιφγν. Γελ μέξσ αλ έρσ ηε ζσζηή εηζήγεζε, απηφ πνπ ζέισ λα ξσηήζσ 

είλαη πνηα ζα είλαη ε πεξηνπζία ηεο Δπηρείξεζεο θαη ην χςνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Γήκν; Θάηη ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζζεια λα ξσηήζσ ην εμήο. Ρν άξζξν 103, παξ. 1, εδάθην β', 

αλαθέξεη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

γηα ηε δηνίθεζε γηα δηαρείξηζε δψλεο ιηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Απηφ ην άξζξν ελδηαθέξεη ην Γεκν καο; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θα ζαο απαληήζσ, θ. Γηακαξέιν.  

 Πηνλ θ. Ιίηζα. Ζ δηνίθεζε είλαη 11κειήο θαη απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξηο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο απφ ηε κεηνςεθία. Απφ έλαλ 

εθπξφζσπν θνηλσληθνχ θνξέα.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απν πνηνλ θνηλσληθφ θνξέα; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θνηλσληθφο θνξέαο ζηελ πεξηνρή καο, πάξα πνιινί. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νπνηνο λα 'λαη; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δλαλ εθπξφζσπν. Δλαλ εθπξφζσπν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη πψο εθιέγεηαη απηφο; εθιέγεηαη; νξίδεηαη; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πνηνο. 

 Αξα έρνπκε θηάζεη ζηα πέληε κέιε. Θαη έμη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ.  

(δηάινγνο) 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Οσηάηε εκέλα; Γηα ηελ πξνζηαζία, γηα ηελ γεία, λα κε 

βάινπκε θη έλαλ εθπξφζσπν ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά εδσ κηιάκε γηα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα. Αλαθέξεηαη πάξα 

πνιχ .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη αζιεηηζκφο. Αιιά δελ κπνξψ λα ζαο κηιήζσ εγψ. 

Απηφ έγξαθε ε πξψελ ζπζηαηηθή πξάμε ηεο ΘΔΓΥ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα λα κελ ελνριήζσ πάιη. Πην πξνεγνχκελν ζέκα ν θ. Γήκαξρνο 

είπε φηη εθεί ππήξραλ γξαθεία. Ρψξα ζην ρσξηφ ηνλ Υξσπφ πνχ ππάξρνπλ 

γξαθεία; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηα Λέα Ξαιάηηα Υξσπνχ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δδψ κηιάηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Υξσπνχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λέα Ξαιάηηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγγλψκε, θ. Γήκαξρε, ε εηζήγεζε εδψ ιέεη: Πηα γξαθεία ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Υξσπνχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέζα ζηηο ηξνπνπνηήζεηο είλαη Λέα Ξαιάηηα. Θαθψο γξάθηεθε. 

Δίλαη Λέα Ξαιάηηα ε έδξα, εθεί έρνπκε 400 ηεηξαγσληθά ρψξν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα κνπ επηηξέςεηε φηη δελ ην δηαβάζαηε φηη είλαη κέζα ζηηο αιιαγέο, 

θ. Θαλειιφπνπιε. Ρν δηαβάζαηε; δελ ην δηαβάζαηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ηειείσζε, δελ ηειείσζε αθφκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ηειείσζε; ηελ εηζήγεζε; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρν δηάβαζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πε άιιε αίζνπζα βξίζθνκαη; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αλ πάηε ζηα πξαθηηθά, ην δηάβαζα φηαλ αλαθεξφκνπλ 

ζην άξζξν .. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, είπαηε φηη αιιάδεη ην Υξσπνχ. Ρε ιέμε Υξσπίσλ, ζε Υξσπνχ. 

Γελ αλαθέξαηε πνπζελά .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Παλ έδξα Υξσπνχ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξσπνχ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αθξηβψο απηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θη εδψ ιέεη, θ. Θαλειιφπνπιε, ινηπφλ, έδξα νξίδεηαη ν Γήκνο 

Υξσπνχ, αιιά ιέεη ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Υξσπνχ. Γηα ηα 

Λέα Ξαιάηηα δελ ην αθνχζακε πνπζελά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ππάξρεη Γεκνηηθή Θνηλφηεηα, είλαη Ρνπηθή Θνηλφηεηα 

Υξσπνχ. Δρεη γίλεη ιάζνο, είλαη ζηα Ξαιάηηα ιέκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά ζπγγλψκε ηψξα, ιίγν. Δπζπλφκαζηε εκείο πνπ καο θέξλεηε 

κηα εηζήγεζε; εκείο έρνπκε ηελ επζχλε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θηαηο, παηδί κνπ, φρη, θαζφινπ. Δίπα εγψ νηη ερεηο ηελ 

επζχλε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Αξα πάεη θαη απηφ ζην ίδην ζεκείν, ζηα Ξαιάηηα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηα Ξαιάηηα. Ρν είπα πξνεγνπκέλσο. Νηη ζηα Ξαιάηηα είλαη, εθεί 

ζην ρψξν ησλ Ξαιαηίσλ έρνπκε 400 ηεηξαγσληθά ρψξνπο, παιηά ήηαλ ν 

Ξξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, έρνπκε.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκκέλσ φηη πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο, θάπνηεο άιιεο 

πεξεζίεο λα πάλε ζε άιια ζεκεία ηνπ Γήκνπ. Γελ κπνξεί λα είλαη 

πδξνθέθαινο ν Γήκνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ηψξα έξρεηαη απφ ην Ξνιπδέλδξη ν άιινο θαη κνπ ιέεη 'θαησ 

έρνπκε ηελ αίζνπζα απηή, έρνπκε ηελ αίζνπζα ηελ άιιε, δελ κπνξεί..  

Ρέινο πάλησλ, είκαζηε ζηε δηαδηθαζία. Δπαλαιακβάλσ, ηψξα έρνπκε πάξεη ηελ 

απφθαζε λα πάκε εθεί.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Ξάλησο άιια γξάθεη.. Ξάλησο, δελ είλαη ζσζηφ, θ. Θαλειιφπνπιε, νη 

εηζεγήζεηο λα γξάθνπλ άιια.. 

ΘΑΙΒΑΠ: Πηνλ Απιψλα, Γήκαξρε, ην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα είλαη πνιχ 

κεγάιν. Πηνλ Απιψλα, έρνπκε αίζνπζα απφ θάησ, πνπ θάλακε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, πάξα πνιχ κεγάιε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηνλ Απιψλα έρνπκε άιιεο επηηξνπέο. Δρνπκε θαη άιιεο, αξθεί 

λα ηηο ζέιεηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ λα θάλσ κηα εξψηεζε; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, λα απαληήζσ ζηνλ θ. Ονχζζε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα λα απαληήζεη φια καδί. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γελ ζα ηα πηάζσ φια, δελ είκαη ηφζν έμππλνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνξά ην ζέκα ην ζπγθεθξηκέλν; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θέισ λα ξσηήζσ γηα ηα ρξέε ηεο ΓΔΑΓΥ. Απηά κεηαθέξνληαη 

ζηελ ΘΔΓΥ; ηη γίλεηαη; θαη ην χςνο, αλ μέξνπκε. Γηαηί ζην ηειεπηαίν Ππκβνχιην 

πνπ έγηλε ζην Γήκν Υξσπίσλ, αθνχζηεθαλ πνιχ κεγάια πνζά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δχινγε ε εξψηεζε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, λα ζπλερίδσ λα απαληήζσ ζηνλ θ. Ονχζζε θαη 

ζηνλ θ. Γηακαξέιν; 

(ηαπηφρξνλνο δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιφ ην δηάιεηκκα, λα επαλέιζνπκε. Ρν δηάιεηκκα πνπ 

πξνθάιεζε ν θ. Ξέππαο κε ηελ παξέκβαζή ηνπ, φρη πάιη ην Ππκβνχιην ζε 

δηάιεηκκα. 

 Θχξηε Θαλειιφπνπιε, ζπλερίζηε. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, θ. Ονχζζε, κηιήζαηε γηα ηνπο πφξνπο ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 Γελ ηξνπνπνηνχκε ηίπνηα, αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 ηεο πξνεγνχκελεο 

ζπζηαηηθήο πξάμεο, πνπ δελ ηξνπνπνηείηαη, θαη άκα ζέιεηε ζαο ην δηαβάδσ. 

Δίλαη ην άξζξν 10 ηεο πξνεγνχκελεο ζπζηαηηθήο πξάμεο. Ρν έλα. 

 Ρν δεχηεξν πνπ ξσηήζαηε πνην ήηαλ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Γήκν. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λαη, θη απηφ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 12 θαη ιέεη 'απφ ηελ 

πξάμε απηή δεκηνπξγείηαη δαπάλε ζηνλ ΘΑ 107511.0002, πνζνχ 215.000 επξψ 

γηα ην 2011, 

ΚΑΛΑΒΔΙΙΖ: Απηφ ήηαλ ζηε ζπζηαηηθή πξάμε, δελ είλαη ηψξα. Γελ 

ηξνπνπνηήζεθε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη πνζφ 42.000 γηα ην 2012 θαη πνζφ 43.000 γηα ην 

2013. 

Γελ κπνξνχκε φκσο λα πξνβνχκε ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

απηνχ γηαηί ζα ήζειε νηθνλνκνηερληθή κειέηε, ην θαηαιαβαίλεηε απφιπηα 

απηφ, έηζη;  

 Πηνλ θ. Γηακαξέιν νθείισ κηα απάληεζε. Πσζηά ην είδαηε θ. Γηακαξέιν, 

θη εκέλα κνπ πξνμέλεζε εληχπσζε απηφ, αιιά κε εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ καο απαληά φηη κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζηε ζχζηαζε ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ εθ' φζνλ είζαζηε κέζα ζηελ εδαθηθή καο 

πεξηνρή, Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Ρακείν. Δθ' φζνλ είλαη θξαηηθφ, δελ έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα. Ξξέπεη λα θαηαξγεζεί ην θξαηηθφ πξψηα θαη κεηά λα θάλνπκε 

δεκνηηθφ.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ην θέξνπκε ζέκα λα πάξνπκε θη απφθαζε απηφ, φιν ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θάηη άιιν ζα ήζεια. Δπεηδή ε Δπηηξνπή ζα έρεη πνιίηεο, 

δεκφηεο, ην Ππκβνχιην, κήπσο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε πξφλνηα λα ππάξρεη θαη 

κηα αληηπξνζψπεπζε γεσγξαθηθή ησλ πνιηηψλ; λα κελ είλαη αο πνχκε 

νπσζδήπνηε έμη πνιίηεο, πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. 

Λα είλαη νη κηζνί απφ ηελ έδξα θαη νη άιινη κηζνί λα είλαη απφ ηελ πεξηθέξεηα.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξνιχ ζσζηφ θαη πηζηεχσ φηη έηζη ζα γίλεη, θ. Γηακαξέιν, 

ζα ππάξρεη εθπξνζψπεζε απφ φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεηε γλψζε ηνπ ζέκαηνο; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δπεηδή είκαη ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη, λαη, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά ηελ άιιε ηελ εηζήγεζε ζαο ηελ αιιάμαλε.. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δρνπλ δηθαίσκα λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ. Δγψ, ππάιιεινο, 

θαη κε έρεηε βάιεη θαη γηα ππνβνιέα κεξηθέο θνξέο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κεξηθέο, φρη πάληα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Φηιηθά ζαο ην ιέσ γηαηί ζαο εθηηκψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζέιεηε θάηη άιιν, θ. Βειηαληψηε; εξψηεζε; 

 Κηα εξψηεζε απφ ηνλ θ. Βειηαληψηε αθφκα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ζηελ ΘΔΓΥ, λνκίδσ φηη απφ 6 παξαηάμεηο αληηπνιίηεπζεο έλαο 

Πχκβνπινο λα εθπξνζσπείηαη, είλαη πνιχ δπζαλάινγν. Παο επραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ιέεη ν Θψδηθαο. Δλαο, ιέεη. Ν 3463. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αξζξν 355 ηνπ 3463. Δλαο ηνπιάρηζηνλ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρνπιάρηζηνλ. Νρη έλαο. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απηφ είρε πεξάζεη θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, 

απηφ παξακέλεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δδψ ήηαλ 5 θαη 1, θαη ηψξα ην θάλνπκε 3 θαη 1, θαη 

παξαπνληέζηε πάιη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη αιιά ε αλαινγία ήηαλ 5 πξνο 1, ηψξα είλαη 3 πξνο 1. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξφεδξε, δελ καο ελδηαθέξεη ε αλαινγία, ε ζπκκεηνρή καο 

ελδηαθέξεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ζπκκεηνρή θαη ε αληηπνιίηεπζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ν θ. Θαλειιφπνπινο είπε έλαο ηνπιάρηζηνλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ. Λαη. 

 Ινηπφλ, λνκίδσ νηη ην ζέκα νινθιεξψζεθε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηα ρξέε δελ είπαηε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αλ ξσηάηε εκέλα, θα Πηεξγίνπ, ζα ζαο πσ δελ απαληψ, 

αλ θαη μέξσ, γηαηί απηή ηε ζηηγκή εγψ ζαλ εηζεγεηήο είκαη γηα ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ ηεο ΘΔΓΥ. Δμεγνχκαη εγψ. 

Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ρξέε ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ζίγνπξα 

κεηαβηβάδνληαη ζηελ θαηλνχξηα. Ρν πνζφ είλαη γχξσ ζηα 950.000 επξψ. 

950.000 επξψ, είλαη 700.000 απφ ηελ πξψηε ηεηξαεηία 200-2006 θαη 200.000-

250.000 ζηελ δεχηεξε ηεηξαεηία. Απηά βέβαηα.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα πάξεη ην ιφγν ν θ. Γαβξηήι. 

ΓΑΒΟΗΖΙ: Πηε δεχηεξε ηεηξαεηία κεηψζεθε ην ρξένο θαηά 250.000. 

Θέισ φκσο λα εμεγήζσ αλ κνπ επηηξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, νηη ηα ρξέε 

απηά .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπλ γίλεη έξγα ζ' απηά ηα ρξέε, δελ ηειείσζα, έρνπλ γίλεη 

δξφκνη, έθαλε θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία δειαδή ε Γεκνηηθή καο 

Δπηρείξεζε, ήηαλ ακηγήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, δελ ήηαλ Θνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε, 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα πνχκε φκσο αθξηβψο ηη ζπλέβε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά, κεηά ν επίηξνπνο, αθνχ γίλαλε ηα έξγα.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, λα πνχκε αθξηβψο ηη έρεη γίλεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη κεγάιε ηζηνξία, κελ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία απηή. Θα γίλεη 

απνγξαθή, ζα γίλεη θαηαγξαθή, ζα κπνπλ νξθσηνί, ζα κάζεηε ηα πάληα ζε 

ιεπηνκέξεηεο. Γελ είλαη ε ψξα φκσο ζήκεξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ηφηε είρε αλαιάβεη θάπνηα έξγα λα 

θάλεη. Ρα έξγα γίλαλε θαη ην ρξένο απηφ είλαη ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, Υξσπίσλ 

ηφηε, πξνο ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ηα ρξσζηάεη ζηνπο εξγνιάβνπο. 

Απηφ είλαη ην ζέκα. Γηαηί ην ρξένο πνπ έρεη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, ην έρεη ν 

Γήκνο ηνπ Υξσπνχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Γήκνο Υξσπνχ ζα ην πιεξψζεη, φπσο θαη λα 'ρεη ην ζέκα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαηφπηλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ φκσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ν επίηξνπνο, θάπνηα ζηηγκή άιιαμε ν λφκνο θαη δελ έδηλε ην 

δηθαίσκα ζηηο Δπηρεηξήζεηο λα θάλνπλ έξγα. Θαη ηα έξγα είραλ γίλεη, είραλ νη 

άλζξσπνη επηηειέζεη, είραλ παξαιεθζεί ηα έξγα, πάξα πνιινί δξφκνη  θαη 

έκεηλε ην πνζφλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λνκίδσ φηη ην ζέκα έρεη εμαληιεζεί. 

Λα ςεθηζεη ην Πψκα αλ απνδέρεηαη ηελ ηξνπνπνίεζε. 
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ΒΑΟΛΑΒΑ: Δγθξίλεη ην Πψκα ην θαηαζηαηηθφ κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ κεηνςεθψ, θ. Ξξφεδξε. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ζ θα Πηεξγίνπ κεηνςεθεί, νη ππφινηπνη ςεθίδνπλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θη ν θ. Σαζηψηεο απέρεη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θη ν θ. Σαζηψηεο απέρεη,  

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεη απνρσξήζεη ν θ. Σαζηψηεο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δρεη απνρσξήζεη, εληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαηαγξάθνληαη απηνί πνπ απνρσξνχλ; 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Λαη, λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαγξάθνληαη, θ. Ιίηζα, θαηαγξάθνληαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Νρη, δελ ζα ζαο ηνπο πσ ηψξα, ζα ξζείηε κεηά. 

 Ινηπφλ, ην Πψκα εγθξίλεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΘΔΓΥ κε ηηο πξνηάζεηο 

πνπ έγηλαλ. 

 Δπραξηζηψ. 

 

(αξ. απνθ. 29/2011) 
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ΘΔΚΑ 16ν 

 

Ππγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο (άξζξν 76 

Λ.3852.2010). 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πξνρσξνχκε ζην ζέκα πνπ είρε πξνηαζεί ζην πξνεγνχκελν 

Ππκβνχιην πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο, ηε ζπγθξφηεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαβνχιεπζεο. 

 Θα πξέπεη λα αλαθέξσ ζην Πψκα φηη θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γεκάξρνπ 

ην πξνεδξείν ήξζε ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζήκεξα κε ηνπο αξρεγνχο ησλ 

παξαηάμεσλ θαη έγηλε ε πξφηαζε απφ ην πξνεδξείν, ζην λα ζπκκεηέρεη ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θάζε Γεκνηηθή παξάηαμε 

αλαινγηθά κε ηε ζχλζεζή ηεο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

 Ζ πξφηαζε ήηαλ επεηδή φπσο ζα δνχκε παξαθάησ θαη ζηελ εηζήγεζε φηη 

ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο πξέπεη λα πξνθχςεη κέζα απφ 

θιήξσζε γηα ηνπο θνξείο πνπ ζα ηε ζηειερψζνπλ, γηα ηα άηνκα ησλ θνξέσλ 

πνπ ζα ηε ζηειερψζνπλ, πξνηάζεθε ινηπφλ θαη έγηλε απνδεθηφ απφ φινπο ηνπο 

αξρεγνχο, εθηφο απφ ηνλ θ. Ρζάθσλα .. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, θαη ηνλ θ. Σαζηψηε πνπ δελ ζπκκεηέρεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, έρεηε δίθην, παξάιεηςή κνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλήζαλε ή δελ ζπκθσλήζαλε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθηφο ηνπ θ. Ρζάθσλα κε ηνλ νπνίν δελ κπφξεζα λα έξζσ.. 

 Ζ πξφηαζε ινηπφλ ηνπ πξνεδξείνπ ήηαλ ζηελ Δπηηξνπή λα ζπκκεηέρεη 

θάζε Γεκνηηθή παξάηαμε .. Λα νινθιεξψζσ, λα νινθιεξψζσ.. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξφζα κέιε είλαη ε Δπηηξνπή ζχλνιν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 37 κέιε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Καδη κε απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θιήξσζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

Ππγγλψκε, επεηδή ν θ. Σαζηψηεο δελ ζπκκεηέρεη, δελ μέξσ ε θα Πηεξγίνπ αλ 

ζα πξνηείλεη, κε ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Σαζηψηε ηα κέιε πάλε ζηα 36. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δκείο πφζα νξίδνπκε ζήκεξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλήζεθε, ινηπφλ, πξνηάζεθε αλ ζέιεηε, φηη θάζε 

δεκνηηθή παξάηαμε ζα πξνηείλεη ηα 2/3 ησλ κειψλ πνπ έρεη ζην Ππκβνχιην, 

δειαδή ε παξάηαμε "ΝΟΑΚΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ" ζα πξνηείλεη ηα 2/3 ησλ 24 

Ππκβνχισλ, δειαδή 16. Δληάμεη; Ζ παξάηαμε ηνπ θ. Ιίηζα ζα πξνηείλεη ηα 2/3 

ηεο δχλακήο ηεο, αλαινγηθά, δειαδή 4 κέιε ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο. Νη ππφινηπεο ηξεηο παξαηάμεηο, ηνπ θ. Γηαζεκάθε, ηνπ θ. 

Ρζάθσλα θαη ηνπ θ. Νηθνλφκνπ, 2 κέιε, ε θα Πηεξγίνπ 1 κέινο θαη θπζηθά ν θ. 

Σαζηψηεο δελ ζπκκεηέρεη. 

 Καδεχνληαη ζπλνιηθά 27. 27 λνκίδσ είλαη. Γελ ζπκκεηέρεη ν θ. 

Σαζηψηεο.  

 Πε απηφ ινηπφλ, ην 1/3 ηνπ 27, πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηφπηλ θιεξψζεσο 

κέζα απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, είλαη 9 κέιε, θαηά ηχρε ηα 9 κέιε 

αληηζηνηρνχλ θαη ζηνπο 9 ΝΡΑ πνπ ζπλελψζεθαλ, θαη πξνηάζεθε θάζε Ρνπηθφ 

Γηακέξηζκα λα ζπκκεηέρεη ζηελ θιήξσζε θαη αλ επηιέμεη έλα κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο. Αξα ζπλ 9 κέιε, πακε ζηα 36. 

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ήζεια λα αθνχζσ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη ππφινηπνη, απιψο λα 

ζαο πσ θάηη. Θαη' αξρήλ δπγφο αξηζκφο πξνβιέπεηαη; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, πξνβιέπεηαη θη απφ ην λφκν δείηε ην ζην άξζξν 76, ιέεη απφ 

25 έσο 50. Ξνπ ζεκαίλεη θαη άξηηνο αξηζκφο. 

Αιισζηε, ζα δείηε νηη ζηηο ζπλεδξηάζεηο κεηέρνπλ θαη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ 

αλ ην ζειήζνπλ θαη νπνηνηδήπνηε άιινη θνξείο. 

 Δρεη ην ιφγν ν θ. Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο κε ην ζθεπηηθφ λα κπνχκε ζ' απηή ηε ζπδήηεζε, θ. Ξξφεδξε, 

πηζηεχνπκε φηη- εληάμεη, πηζηεχνπκε ζηελ αλαινγηθφηεηα, αιιά εζείο βέβαηα 

πάηε ζηελ αλαινγηθφηεηα ηνπ κέηξνπ ηνπ Θαιιηθξάηε, πνπ δίλεη ηηο έδξεο ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνηθήζεη ν Γήκνο ηζρπξά, 

ζηελ πιεηνςεθία.  

 Απηφ βέβαηα ην κέηξν δελ ην εθαξκφζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο άιιεο 

Δπηηξνπέο. Δθεί κηιήζαηε κε κηα άιιε θηινζνθία θαη κηα άιιε λννηξνπία.  

 Θα ήζεια ινηπφλ απηή ηε θηινζνθία θαη ηε λννηξνπία λα ηελ 

εθαξκφζεηε θαη εδψ. Γελ ιέσ θάηη δηαθνξεηηθφ, ιέσ απην πνπ ιέηε εζείο. Λα 

βγάιεηε θάπνηεο απφ ηηο έδξεο ζαο θαη λα πάκε ζε πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. Απηφ 

δελ θάλαηε πξηλ; λα ην θάλεηε θαη ηψξα. 

 Ρψξα παίξλεηε ινηπφλ εζείο άιιε άπνςε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ πνιίηεο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παθέζηαηα απφ πνιίηεο, αιιά απφ πνιίηεο πνπ πξνηείλεηε εζείο. Λα 

βάιεηε ινηπφλ πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο κέζα απφ ηελ επηινγή ηελ ηπραία. Απηφ 

ελλνψ. 

Γειαδή ελψ πξηλ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξνχκε, είλαη ν λφκνο έηζη. 1/3 ππνρξεσηηθά, δελ 

κπνξνχκε νχηε παξαπάλσ νχηε παξαθάησ. 

ΙΗΡΠΑΠ: 1/3 ζε πνην αξηζκφ; ζην 36 θ. Γήκαξρε; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Π' απηνχο πνπ ζα πξνηείλνπκε επψλπκα θαη 1/3 αλψλπκα απφ 

ηελ θιήξσζε. Νπσο ην είπε, 27, 9. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Δδψ φκσο πάλησο παίξλεηε άιιε αξρή, παίξλεηε κηα άιιε αξρή, 

ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο, 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν 1/3. Γελ κπνξνχκε παξαπάλσ, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, δελ ιέεη πνπζελα φκσο φηη εζείο ζα πξέπεη λα εθπξνζσπείζζε κε 

16, εκείο κε 4 θαη νη ππφινηπνη, 2. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφηαζε είλαη απηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ είλαη κηα πξφηαζε, ινηπφλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη κηα δεκνθξαηηθή πξφηαζε πνπ ζθεθηήθακε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη δεκνθξαηηθή ε πξφηαζε απηή. Δγψ ζα κπνξνχζα λα πσ, κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ πνπ ήξζαλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ έρσ ηελ εληχπσζε φηη ηελ απνδερζήθαηε ηελ πξφηαζε 

απηή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκέλα ν Ξξφεδξνο κνπ είπε φηη ηελ απνδερηήθαηε, θχξηε Ιίηζα. 

Ιέεη ςέκαηα; πέζηε ην. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δδψ είλαη ην Ππκβνχιην, δελ είλαη ζην ηειέθσλν. Δδψ έρεη 

ζεκαζία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ηελ απνδέρζεθε. Γη' απηφ ηελ πξνηείλακε. Θάλακε 

δηαβνχιεπζε ην πψο ζα πξνηείλνπκε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρσ θαη Ππκβνχινπο, θ. Νηθνλνκάθν, εγψ, δελ απνθαζίδσ κφλνο 

κνπ, ζπλεξγάδνκαη θαη κε ηνπο Ππκβνχινπο κνπ θαη αθνχσ ηηο απφςεηο ηνπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, απηφ ζα κπνξνχζαηε λα ην πείηε ζηνλ Ξξφεδξν, νηη ζα 

ξσηήζσ πξψηα θαη κεηά. Λα εξρφζαζηε εδψ, λα καο βάδεηε ζηε δηαδηθαζία λα 
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πηζηεχνπκε φηη ερνπκε ζπκθσλήζεη ζε θάηη κε έλαλ επηθεθαιήο κηαο 

παξάηαμεο  θαη κεηά λα ιέηε 'δελ ξψηεζα'; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ ηε δηαδηθαζία μεράζαηε λα ηε θέξεηε εζείο.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα πξνζέρεηε πψο απαληάηε θαη λα κελ θάλεηε ηνλ έμππλν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά είλαη παηδηαξίζκαηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Ρελ απφθαζε μεράζαηε λα ηε θέξεηε 

φηαλ έπξεπε. Δληάμεη; 

Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, ινηπφλ. Μεραζηήθαηε. 

 Ινηπφλ, εκείο πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα εθπξνζσπεζνχκε δηαθνξεηηθά 

πην δπλακηθά, απφ ην 16-4-2-2-2-1. Απηή ηελ άπνςε έρνπκε. Γελ ζπκθσλνχκε 

κε απηφλ ηνλ αξηζκφ. Ρν ζθεθηήθακε θαη απνθαζίζακε απηφ.  

 Ζ πξφηαζή κνπ ινηπφλ είλαη φηη ζέινπκε λα έρνπκε κηα θαιχηεξε 

αληηπξνζψπεπζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, βιέπσ εδψ φηη πξνηείλεηε λα ππάξρνπλ 27 κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα νξηζηνχλ απν καο, θαη 9 νη νπνίνη ζα 

πξνέξρνληαη απφ θιήξσζε κε ηπραία επηινγή. 

 Ρν άξζξν 76 γηα ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πξνβιέπεη 

απμεκέλε πιεηνςεθία 2/3 γηα ηελ εθινγή ηεο, γηα ηε ζχζηαζή ηεο θαη γηα ηελ 

εθινγή ηεο, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, βεβαίσο. Κα θαη γη' απηφ έγηλαλ απηέο νη ζπδεηήζεηο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη ζεκαίλεη απηφ; Πεκαίλεη νηη ν λνκνζέηεο επηδεηά ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε. Θαη ηε ζπλαίλεζε απηή δελ κπνξεί λα ηελ 
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πεηχρεηο έρνληαο ε κεηνςεθία 12 εθπξνζψπνπο θαη ε πιεηνςεθία 16. 

Ππλαίλεζε ζεκαίλεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία ψζηε γηα θάζε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο κεζαχξην, έζησ γλσκνδνηηθήο, λα επηδεηείηαη απηή ε 

ζπλαίλεζε θαη ζηελ απφθαζε. Νρη κφλν ηψξα. Λα κελ απνθαζίδεη δειαδή ε 

πιεηνςεθία κφλε ηεο, λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη. Απηφ είλαη ην 

πλεχκα ηνπ λφκνπ.  

 Δπαλέξρνκαη ζε έλα ζέκα, πνπ δελ ήηαλ θαιφ ηε Γεπηέξα ιφγσ 

έιιεηςεο ζπλαίλεζεο θαη πξσηνβνπιηψλ απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή δελ εθιέμακε 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε, εθεί πνπ ρξεηαδφηαλ πάιη απμεκέλε πιεηνςεθία.  

 Ζ πξφηαζε πνπ έρσ εγψ λα θάλσ είλαη ε εμήο. Θαη βαζηδφκελνο ζ' απηά 

πνπ ιέγαηε πξηλ, φηαλ θάλακε ην ΛΞΓΓ γηα ηνλ Ξνιηηηζκφ θαη ηελ Δπηρείξεζε, 

λα ζαο δηαβάζσ αθξηβψο ηη είπαηε, είλαη πνιηηηθή ζαο ζέζε ε αμηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη γη' απηφ ην ινγν βάδεηε πεξηζζφηεξνπο δεκφηεο ζην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο. 

 Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν λφκνο καο δίλεη ην 

δηθαίσκα λα έρνπκε 50 κέιε ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, γηαηί δελ βάδνπκε 

δεκφηεο πεξηζζφηεξνπο; θαη ηα 50 απηά..  

Γηα φινπο ηνπο δεκφηεο κηιάσ, δελ κηιάσ εγψ γηα αηξεηνχο. Ν θ. Γήκαξρνο 

πξηλ είπε φηη ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηα θάλεη κε 

ιηγφηεξνπο αηξεηνχο γηαηί ζέιεη ζπκκεηνρή δεκνηψλ. Γηαηί πεξηνξίδεηε ηελ 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ζηνπο κηζνχο απ' νηη καο δίλεη ν λφκνο; 

Νρη, νρη. Ν λφκνο καο δίλεη δηθαίσκα λα βάινπκε 50, ζπλ ην 1/3.. 

Νρη, νρη.. Ππλ ην 1/3.. Δ, κελ επηκέλεηο ηψξα, θνίηαμε ην λφκν. 25 κέρξη 50. 

Ππλ 1/3 κε θιήξσζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη. Δθ ησλ νπνίσλ. Δθ ησλ νπνίσλ. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

316 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαβνχιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ, κπνξεί λα είλαη απφ 25 

έσο 50 κέιε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε πνζνζηφ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ 

εθπξνζψπσλ θνξέσλ νξίδνληαη επηπιένλ κέιε, νξίδνληαη επηπιένλ κέιε κεηά 

απφ θιήξσζε δεκφηεο εγγεγξακκέλνη ζηνπο Γεκνηηθνχο θαηαιφγνπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαβάδσ ηελ αξρή. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάβαζε ηελ αξρή, θη εγψ ηελ αξρή ζνχ δηάβαζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαβνχιεπζεο, δειαδή ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, απηφ πνπ ιέκε ζήκεξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Ξξνέδξνπ, κπνξεί λα είλαη απφ 25 έσο 50. Ρέινο. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηεο 

Δπηηξνπήο, απφ 25 έσο 50. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αο ην δερζνχκε σο ππφζεζε εξγαζίαο απηφ, αο ην δερζνχκε 

έηζη. Γηαηί πεξηνξηδφκαζηε ζηνπο 36 θαη δελ βάδνπκε 50; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν ζέκα απηφ. Αιιά φρη ζηνπο 67. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί δελ βάδνπκε 50; 

Δληάμεη, δελ κπνξνχκε λα ην θαηαιάβνπκε ηψξα δελ είλαη ε ψξα λα ην 

θαηαιάβνπκε, κηιακε γηα 50. Λα εμαληιήζνπκε, εγψ δεηψ λα εμαληιεζεί ην 

φξην πνπ καο δίλεη ν λφκνο λα έρνπκε κέιε. Θέινπκε πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά, ζέινπκε πνιίηεο λα έρνπλ άπνςε θαη λα ηελ εθθξάδνπλ. Λα 

εμαληιήζνπκε απηφ πνπ καο ιέεη ν λφκνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζνπ απαληήζσ. Γελ έρνπκε θαλέλα ηδηαίηεξν θαθφβνπιν 

ζρέδην  λα κελ αμηνπνηήζνπκε ην δπλακηθφ.. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα δελ κίιεζε θαλείο γηα θαθφβνπιν ζρέδην. 

Κέρξη ηψξα, Γήκαξρε, κέρξη ηψξα βιεπακε φηη θφπηεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα 

ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη εδψ πνπ καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα βάινπκε πνιίηεο 

λα ζπκκεηέρνπλ, δελ ηνπο βάδνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πσζηή ε απνξία ζνπ θαη ζνπ απαληψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. Ινηπφλ, ε πξφηαζή κνπ - λα ηειεηψζσ, δελ έρσ 

ηειεηψζεη- ε πξφηαζή καο είλαη λα κπνπλ 50 κέιε γηα λα δνζεί απηή ε 

δπλαηφηεηα, γηαηί αο κελ μερλάκε νηη απηνί νη Γήκνη πνπ ζπλελψζεθαλ θαη 

απνηεινχλ ην Γήκν Υξσπνχ ζήκεξα, θάπνηε είραλ Γεκνηηθά Ππκβνχιηα 140 

κειψλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Θη απηή ηε ζηηγκή είκαζηε 41. Κπνξνχκε λα ηνπο 

δψζνπκε ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ.  

 Ππλερίδνληαο ηελ πξφηαζε ζην δεχηεξν ζθέινο, γηα λα επηηχρνπκε απηή 

ηε ζπλαίλεζε πνπ ζέινπκε θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηά γηα ηηο 

γλσκνδνηήζεηο ηεο, ζα πξφηεηλα ε Γεκνηηθή Αξρή λα έρεη ηα 20 απφ ηα 50, ε 

δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ θ. Ιίηζα λα έρεη 8, ε παξάηαμε ε δηθή κνπ, ηνπ 

Νηθνλφκνπ θαη ηνπ Ρζάθσλα απφ 6, ηνπ θ. Σαζηψηε θαη ηεο θαο Πηεξγίνπ απφ 

2. Θη αθνχ ν θ. Σαζηψηεο δελ ζέιεη, ζα κπνξνχζε ε θα Πηεξγίνπ λα πξνηείλεη 

4. Αζξνηζκα 50. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ην 1/3; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά κέζα ζ' απηνχο πξέπεη λα είλαη θαη ην 1/3. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξέπεη λα αθαηξέζεηο, Γηψξγν, ην 1/3. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθαηξνχκε απφ απηνχο, αιιά ε αλαινγία, ην πνζνζηφ πξέπεη 

λα είλαη απηφ. Γειαδή ηα 2/5 λα αλήθνπλ ζηε Γεκνηηθή Αξρή. Γειαδή απφ 

απηφ πνπ ζα θάλνπκε πξφηαζε, ηα 2/5 λα αλήθνπλ ζηε Γεκνηηθή Αξρή. Απιφ 

είλαη. Λα κελ έρεη ε Γεκνηηθή Αξρή ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ψζηε λα 

νδεγεζνχκε ζε ζπλαίλεζε. Δίλαη απιφ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγγλψκε, ν ιαφο, Γηψξγν, πνηνλ ςήθηζε λα έρεη πιεηνςεθία ζ' 

απηφ ην Γεκν; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν ιαφο ςήθηζε εζάο, θ. Γήκαξρε, θαη δελ ην ζπδεηάκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ιατθή θπξηαξρία ακθηζβεηείηαη δειαδή; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δζάο, εζάο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή θάλνπκε θάηη παξάηππν; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθήζηε κε λα ζαο πσ. Νρη, δελ θαηαιαβαίλεηο φκσο ηη ιέσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέκε, κπαίλεηε θαλνληθά κε ην πνζνζηφ ζαο ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη ζα ζεσξεζεί κεηά; Θξίκα, κε έλα γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηψξα, αλ 

είλαη 37 ή 47 ηα άηνκα, λα κελ ζπζηαζεί; είλαη θξίκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ κηιάσ εγψ λα κελ ζπζηαζεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε θνηλή ζπλαίλεζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν ιαφο ςήθηζε εζάο. Ν λνκνζέηεο φκσο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

Δπηηξνπή πξνβιέπεη θάηη άιιν. Κηιάεη γηα ζπλαίλεζε κε πιεηνςεθία 2/3. 2/3 

κηιάεη. Αλ ν λνκνζέηεο ήζειε λα ζαο δψζεη ην δηθαίσκα λα θηηάμεηε κφλνη ζαο 

ηελ Δπηηξνπή, ζα ζαο έιεγε νηη απνθαζίδεηε κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία. Παο 

δεηάεη εηδηθή πιεηνςεθία θαη κηιάεη γηα 2/3. 

Κελ κε πεγαίλεηε ζην ιαφ. Ν ιαφο ζαο έδσζε ηελ πιεηνςεθία θαη θαιά έθαλε 

ή θαθά έθαλε, απηφ ζα ην δνχκε ζηελ πνξεία. Αιιά ν λνκνζέηεο είλαη 

ζπγθεθξηκέλνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπαλαιακβάλσ ην εμήο. Νηη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα βγάινπκε 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. Νηη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη αλάινγα κε ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, πην δεκνθξαηηθά δελ γίλεηαη, λα αλεβάζνπκε, δέρνκαη ην 37 κε 

πνζφζησζε αλάινγα κε ηα ππφινηπα πνπ είπακε, λα αλέβεη ζην ζαξάληα ηφζν, 

πνχ ζα πάεη ν αξηζκφο, αλάινγα, ηα καζεκαηηθά ζα ηα θάλνπκε, είκαη θαιφο 
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ζηα καζεκαηηθά, ζα ηα βξνχκε πνιχ ζχληνκα, λα αλεβάζνπκε ηνπο πνιίηεο. 

Αιιά θαη 37 δελ είλαη ιίγα άηνκα ζε κηα Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα αθνχ ζέινπκε ζπκκεηνρή πνιηηψλ, γηαηί λα κελ ην 

εμαληιήζνπκε; δελ ην θαηάιαβα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα έρεη θαη κηα κηθξή επειημία, ηέινο πάλησλ, αιιά δέρνκαη 

λα ην θάλνπκε ιίγν παξαπάλσ, δελ έρσ πξφβιεκα ζ' απηφ. 

Αιιά κε ηελ αλαινγηθφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηαηί δελ κπνξψ λα 

βξσ πην δεκνθξαηηθή ιχζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ αλαινγηθφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηαζηξαηεγεί 

ην πλεχκα ηνπ λφκνπ. Ρν πλεχκα ηνπ λφκνπ κηιάεη γηα ζπλαίλεζε. Θαη ε 

ζπλαίλεζε δελ ζεκαίλεη νηη πξέπεη λα ππάξρεη απφιπηε πιεηνςεθία ζηε 

ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή. Πηηο Δπηηξνπέο ζηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ε απφιπηε 

πιεηνςεθία, ζαο ηε δίλεη ν λφκνο. Θη εδψ ν λφκνο είλαη ζαθήο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρέινο πάλησλ, θ. Γηαζεκάθε, είπαηε φηη πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε 

έρεηε θέξεη ηα άηνκα πνπ πξνηείλεηε, ηψξα αλαζεσξείηε θη εζείο. 

 Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θάλεηε ιάζνο, ε θα Καλαβέιιε είλαη εδσ, ζαο έπαηξλα 

ηειέθσλν, δελ ην ζεθψλαηε, θαη απεπζχλζεθα ζηελ θα Καλαβέιιε. Λα ζαο πεη 

ηη ηεο είπα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη 'εληάμεη'. Γελ κπνξείηε λα ιέηε φηη θάλσ θη εγψ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ θα Καλαβέιιε ην άθνπζα απηφ, 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη είπαηε, θα Καλαβέιιε; γηα πείηε ηη ζαο είπα. 

Νρη, φρη.. Πην κηθξφθσλν, γηαηί φπσο θαηαγξάθνληαη ηα άιια, λα θαηαγξαθεί θη 

απηφ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρεη ζεκαζία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, έρεη ζεκαζία γηα κέλα, θάηζε. 

 Ξξφεδξε, ιεο νηη άιια ζνπ είπα θαη άιια θάλεηο.  

Θπξία Καλαβέιιε, παξαθαιψ, αλνίμηε ην κηθξφθσλν θαη πείηε ηη ζαο είπα, λα 

θαηαγξαθεί. 

ΚΑΛΑΒΔΙΙΖ: Νηη ζα ζπλελλνεζείηε κε ηα άηνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ζαο γηα ηα 

κέιε πνπ ζα πξνηείλεηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δηζη κπξάβν. Κελ καο ιέηε φηη άιια ζαο είπα θαη άιια έθαλα. 

Κέιε ζα πξνηείλνπκε.  

(δηάινγνο) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη είλαη απηά πνπ ιέηε ηψξα; άκα είρα ζπκθσλήζεη,  ζα 

έπαηξλα ηειέθσλν γηα λα ζπλελλνεζψ λα ζαο πσ ηη νλφκαηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, βιέπσ δπζαλαζρεηείηε θη εζείο, αιιά κνπ είπαηε 

'πάξην πάλσ ζνπ, Ξξφεδξε'. Ρν θαηαζέησ απηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ πνπ ζαο είπα ήηαλ ζρεηηθά κε ηα άηνκα πνπ ζα επηιέμεηε κέζα 

απφ ηνπο θαηαιφγνπο, κε δψζνπκε αξηζκνχο, έρνπκε δεη πξηλ ηα νλφκαηα θαη 

δψζνπκε αξηζκνχο. Θαη ζαο είπα ζα ζεβαζηψ ηελ ηηκηφηεηά ζαο φηη δελ ζα 

δείηε ηνπο αξηζκνχο θαη ζα ηνπο πνχκε κεηά. Γηαηί άκα δνχκε ηνπο αξηζκνχο 

ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ζα πσ ην 46 πνπ είλαη δηθφο κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ζα ην πείηε εζείο, ζα ην πεη ην θνηλφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ακα θσλάμσ εγψ εθεί ηψξα ην θίιν κνπ, ζα κνπ πεη ν,ηη ζέισ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δγψ θαη' αξρήλ ζέισ λα ηνλίζσ ιίγν ηελ έλζηαζή κνπ επί ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ζαο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, δηφηη αθήζακε φιν ην Φιεβάξε 
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θαη γη' απηφ ην ζέκα, ην θέξακε ηειεπηαία κέξα εθηφο εκεξεζίαο, ηνπ δψζακε 

αλαβνιή, ππνηίζεηαη θνηλή ζπλαηλέζεη, άιινη ην αθνχζακε, άιινη δελ ην 

αθνχζακε απηφ, δελ κπαίλσ ζηε δηαδηθαζία απηή, αθνχ ην ζπδεηάκε, 

πξνρσξάκε. Θαη πξνζπαζνχκε λα βξνχκε κηα ιχζε ζηε ζπδήηεζε εδψ κέζα. 

Θαη ζσζηφ είλαη νη απνθάζεηο φιεο λα παίξλνληαη εδψ κέζα. 

 Δπεηδή κηιάκε γηα δεκνθξαηηθή αληηπξνζψπεπζε, ζα ζπκθσλήζσ κε 

ηνλ θ. Γηαζεκάθε σο πξνο ην πιήζνο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, αιιά ζα 

δηαθσλήζσ ζηελ αληηπξνζψπεπζε. Ν ιαφο ηνπ Υξσπνχ απνθάζηζε ζηνλ 

πξψην γχξν, θαη ε αλαινγία, επεηδή είλαη έλα φξγαλν πνπ πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλαίλεζε, πξέπεη ε ζπκκεηνρή ζ' απηή ηελ Δπηηξνπή, πνπ είλαη ιατθή 

Δπηηξνπή, εληφο εηζαγσγηθψλ, λα ζπκκεηέρεη ν θφζκνο, ν ιαφο ηνπ Υξσπνχ, 

ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ησλ ζπλδπαζκψλ καο ηνπ πξψηνπ γχξνπ. 

 Ρίπνηε άιιν, επραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε ζπγρσξείηε αιιά δελ αληηιακβαλφκαζηε θαιά ην 

δεκνθξαηηθφ γίγλεζζαη, δελ ην αληηιακβαλφκαζηε θαιά. 

Ρε δεχηεξε Θπξηαθή πήξακε 50% ζπλ θάηη. Απηά είλαη ςεθνδέιηηα θαη έγθπξα. 

50% ζπλ θάηη, έγθπξα ςεθνδέιηηα. Ινηπφλ, φπσο ζαο ην ιέσ, φπσο ζαο ην 

ιέσ αθξηβψο. 

 Ινηπφλ, θάπνηε επνκέλσο, είηε ηελ πξψηε είηε ηε δεχηεξε, ν ιαφο 

έδσζε ηελ εληνιή ζηελ πιεηνςεθία. Γειαδή, απηφ είλαη δπλαηφλ ηψξα ζε κηα 

Δπηηξνπή, νπνηαδήπνηε ιέγεηαη Δπηηξνπή, ν θ. Ιίηζαο πνπ καο πέξαζε επηά 

κνλάδεο ζηελ πξψηε Θπξηαθή, λα παίξλεη ηελ πιεηνςεθία; Δίλαη πξφηαζε απηή; 

είλαη δπλαηφλ λα ζπκβαίλεη απηφ ζε κηα επλνκνχκελε πνιηηεία; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δίλαη Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, έρνπκε 16 άηνκα ζηα 37 θαη ζε 

δηαβεβαηψ φηη πην κεγαιχηεξε απέλαληί καο ζα είλαη ηα δηθά καο άηνκα γηαηί ζα 

καο δεηάλε πξνβιήκαηα.  

Γελ πθίζηαηαη ζέκα, ξε παηδηά, είλαη κηα γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή, απηά ηα άηνκα 

ηα 16, ηη πιεηνςεθία; κήπσο ζα απνθαζίζνπλ γηα θαλέλα ζέκα; Κήπσο ζα 

επηβάιινπλ θακκία εμνπζία απηά ηα άηνκα; Θα πνχλε πνηνπο δξφκνπο ζα 

θάλνπκε, πνην έξγν ζα θάλνπκε θαη ζα καο θέξνπλ κηα πξφηαζε. Θη άκα 

ζέινπκε ην ραξηί ηνπο ην ιακβάλνπκε ππ' φςηλ καο, έηζη είλαη φκσο ζαο ηα 

ιέσ, αθξηβψο, είηε φρη. Δίλαη δειαδή πξάγκαηα απηά; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαθψο απαμηψλεηε ηελ Δπηηξνπή, θ. Γήκαξρε. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δηζη. Απαμηψλεηο, Γήκαξρε, απαμηψλεηο ηελ Δπηηξνπή.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ηελ απαμηψλσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νηαλ ιέηε φηη άκα ζέινπκε ηνπο ιακβάλνπκε ππ' φςηλ ή δελ 

ηνπο ιακβάλνπκε ππ' φςηλ, απαμηψλεηε ηελ Δπηηξνπή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεη γλσκνδνηηθή άπνςε, ηίπνηε άιιν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κελ απαμηψλεηε ηελ Δπηηξνπή, κελ απαμηψλεηε ηελ Δπηηξνπή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ ην ιέσ εγψ. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Αθφκα θαη ηψξα ε πξφηαζή κνπ ηίζεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθθξάδεη γλψκε, εθθξάδεη γλψκε, ηη λα θάλνπκε δειαδή; 

 Θαη λα ζνπ πσ θαη θάηη; Δκείο ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, φρη εκείο, θαη 

νη πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο ησλ Γήκσλ, ηελ πθίζηαληαη θάζε κέξα. Γελ 

ππάξρεη ζχιινγνο; δελ έρνπκε θάλεη δχν ηξείο θνξείο κε 50, κε 100 άηνκα 

ηψξα, πίεζε γηα ην ΓΞΠ; Γειαδή απηά είλαη επηηξνπέο δηαβνπιεχζεσο, ηη είλαη 

απηά; 
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Ινηπφλ, δελ καο ραιάεη ζε ηίπνηα. Ξξέπεη κε απιή ινγηθή, κε θνηλή ινγηθή 

πξέπεη λα ζπλαηλέζνπκε. Ακα ιέκε ζα θάλνπκε ηεο πξψηεο εβδνκάδαο ηηο 

εθινγέο ηελ πιεηνςεθία, ε, δελ γίλεηαη.  

Γειαδή δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα ζην λα ηα βάιεηε φια ηα άηνκα, φια δηθά 

ζαο, αιιά δελ κπνξψ λα ην δερζψ ζεζκηθά ζαλ ινγηθή.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, φπσο ιέγαηε θη εζείο πξηλ, απφ 16 ζαο 

έδσζα 20, ηη ζηελαρσξηέζηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παλ ινγηθή δελ κπνξψ λα ην δερζψ. 

Νρη, δελ ζα κε πείξαδε λα βάιεηε φια ηα άηνκα δηθά ζαο, θαλέλα πξφβιεκα δελ 

ζα είρα ζηε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή, πξνο Θενχ. Αιιά δελ ην δέρνκαη ζεζκηθά 

λα κελ έρεη ηελ πιεηνςεθία.. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγγλψκε, δελ έθεξα έλζηαζε ζηηο 

πξνεγνχκελεο δχν ςεθνθνξίεο πνπ είρακε νχηε γηα ην λνκηθφ Ξξφζσπν νχηε 

γηα ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

Δδψ αθξηβψο επεηδή είλαη Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, απαξηηδφκελε απφ πνιίηεο 

ηνπ Γήκνπ θαη θνξείο ηνπ Γήκνπ, ζα έπξεπε λα είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

απηφ πνπ είπαηε φηη ζαο έδσζε ε δεχηεξε Θπξηαθή ηε δπλαηφηεηα λα 

θπβεξλήζεηε ηνλ ηφπν, ζσζηφ φηη ζαο ηελ έδσζε, δελ ηελ αξλνχκαη εγψ απηή 

νχηε ηελ ζέησ ππφ ακθηζβήηεζε. Θαη κάιηζηα ε πξφηαζή κνπ απηή ππφθεηηαη 

ζ' απηφ, ζηε δηαδηθαζία πνπ ιέηε. Δδψ είλαη ε πξφηαζε, πιεηνςεθία έρεηε κέζα 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απνξξίςηε ηελ ή ζπκκεηέρεηε θη εζείο ζηε 

δηακφξθσζε απηήο ηεο άπνςεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γηα ην ζέκα ηνπ 50% ζπλ, πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο, πνιχ θαιά 

ην είπε ν θ. Γήκαξρνο, ηελ πξψηε πξφηαζε ηελ εμαίξεζε θαη είπε, ν ζπλνιηθφο 
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αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο δεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ, κπνξεί λα είλαη απφ 25 έσο 50 κέιε. 

 Απηφο πνπ ην έρεη γξάςεη εδψ, γηα λα βγάιεη ην 1/3 ιέεη: Απφ ηνπο 50 

ινηπφλ πνπ έρνπκε, γη' απηφ θαη αλαθέξεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ, 

ζέισ λα βγάιεηε ην 1/3. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ θιήξσζε. 

ΘΑΙΒΑΠ: Απφ θιήξσζε, βεβαίσο. 

 Ινηπφλ, νξίδνληαη επηπιένλ κέιε, ηε ιέμε 'επηπιένλ κέιε' είλαη 50 ζπλ ην 

1/3 ησλ 50. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη. Ρν ξσηήζακε.  

ΘΑΙΒΑΠ: Βξε παηδηά, είλαη άιιε πξφηαζε ε πξψηε, ην είπεο πνιχ θαιά, 

Γήκαξρε, ην είπεο πάξα πνιχ θαιά.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέζα ζηνπο 50 ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 1/3. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ιέεη επηπιένλ ησλ 50 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ.  

ΘΑΙΒΑΠ: Θέιεη λα βγάιεη ην 1/3 θαη ην ιέεη. Θαη ην ιέεη, βξε παηδηά. Θέιεη λα 

βγάιεη ην 1/3, γη' απηφ θαη αλαθέξεη ηνπο 50. Θέιεη λα βγάιεη ην 1/3 θαη ην 

αλαθέξεη. Ρν αλαθέξεη. 

Κελ ζαο μεθεχγεη ε ιέμε 'επηπιένλ'. Ρν 'επηπιένλ' πνχ πάεη, βξε παηδηά; λα 

θαηαιάβνπκε δειαδή. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή άκα εκείο απνθαζίδακε φηη ην ζχλνιν είλαη 25, απν 

πνχ ζα ην βγάδακε ην 1/3;  

.......: Ξνχ θνιιάκε, Γηψξγν, ηψξα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην επηπιένλ. Λα βάινπκε θφζκν θη άιιν. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1/3 ηνπ 50 είλαη 17 άηνκα, δειαδή ζα πάκε ζε Δπηηξνπή 67 

άηνκα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Πνπ δίλεη ην δηθαίσκα, θ. Ξξφεδξε, ζνπ δίλεη ην δηθαίσκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ πνπ νξίδνληαη, είλαη 

κε θιήξσζε.  

ΘΑΙΒΑΠ: Βεβαίσο. Δπηπιένλ. Δπηπιένλ, Γήκαξρε, επηπιένλ. Ρε ιέμε ηελ 

θαηαιαβαίλνπκε. Δπηπιένλ, ιέεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, δελ ρξεηάδεηαη λα θσλάδνπκε. 

 Ινηπφλ, γηα λα αθνχζνπκε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γηακαξέινπ. 

 Θχξηε Θαιχβα, νινθιεξψζαηε; 

ΘΑΙΒΑΠ: Λαη, θ. Ξξφεδξε, θαη κε ζπγρσξείηε γηα ηε ζνξπβψδε θσλή κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: (εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, παηδηά, θάλσ ηελ πξφηαζε ηνπ θίινπ κνπ ηνπ γηαηξνχ. 

Ινηπφλ, αθνχζηε. 50 ζπλνιηθά. Ινηπφλ, ηα 37 ηα θάλνπκε 50, δελ έρνπκε 

πξφβιεκα ζ' απηφ, ην δερφκαζηε, δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. Ρν 50, 

αθαηξνχκε ην 1/3, είλαη 33. Ρνπ 33 ην κηζφ είλαη ην 17, ζπλ 1, 18.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη 18. 16,5, πάηε 17. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθεί θνιιήζαηε; Δηζη είπε, ην κηζφ ζπλ 1.  

17 θαη 1, 18. Ρν 16,5 ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε κνλάδα, δελ ην μέξεηε 

απηφ; Ππλ 1. 50% ζπλ 1 είπε, 50% ζπλ 1. 18. 

Δγψ ιέσ ηελ πξφηαζε πνπ είπε ν Γηακαξέινο. 18. Δθεί θνιιήζαηε; ζην 1; ζα 

ηξειιαζνχκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπο κηζνχο ζπλ 1. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, 18. Θαη αλαινγηθά θη εζείο βάιηε, λα ηειεηψλνπκε. Γελ 

είλαη, Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο είλαη, ήκαξηνλ! Ακα δελ ζπλαηλέζνπκε ζ' απην, 

ε, ηφηε δελ είκαζηε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  Θέιεηε λα θάλεηε δηάιεηκκα λα 

ζπλελλνεζείηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Γηα λα θάλνπκε κηα πξφηαζε κε βάζε απηά πνπ είπε ν θ. 

Γηακαξέινο, εαλ 17 άηνκα απφ ηνλ θ. Νηθνλνκάθν, ζεκαίλεη 4 απφ ηνλ θ. Ιίηζα, 

3 απφ ηνπο άιινπο ζπλδπαζκνχο, 1 απφ ηελ θα Πηεξγίνπ θαη 1 απφ ηνλ θ. 

Σαζηψηε; εληάμεη, δελ μέξσ, κπνξεί λα πάεη ζηελ θα Πηεξγίνπ, πψο ζα γίλεη.. 

Δδψ έρνπκε ζχλνιν 32. Ππλ 18 πνπ κπνξνχλ λα βγνπλ απφ ηνπο πνιίηεο, είλαη 

ν αξηζκφο 50. 

Κηα πξφηαζε, ζθεθζείηε ηελ. 

........: 5 ν θ. Ιίηζαο. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δ, 5, λα πάξεη απφ ηνλ θ. Σαζηψηε κηα δειαδή. Γελ μέξσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επεηδή ν θ. Σαζηψηεο δελ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

λνκίδσ νηη δελ πξέπεη λα πξνηαζεί θαη άηνκν απφ ηε κεξηά ηνπ. Αξα αο 

κείλνπκε, απφ ζεβαζκφ ζηε ζέζε ηνπ, ζηνπο 49. 

Θη εζείο, θ. Ιίηζα, λα κείλεηε ζηνπο 4 θαη φρη ζηνπο 5.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ηθαλνπνηεί ε πξφηαζε; είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη; Μαλαζθεθηείηε ην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρξία ιεπηά δηάιεηκκα ζην Πψκα. 

 

 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πεξάζηε ζηε ζέζε ζαο. 
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Θχξηνη ζπλάδειθνη, απφ ηε κηα δηακαξηχξεζζε θαη απφ ηελ άιιε δελ 

επηζηξέθεηε ζηα έδξαλα. Ξαξαθαιψ. 

 πάξρεη ε εμήο πξφηαζε. 17 λα νξηζηνχλ, κέιε ηεο Δπηηξνπήο απφ ηε 

ζπκπνιίηεπζε, 15 απφ ηελ αληηπνιίηεπζε αθνχ ν θ. Σαζηψηεο δελ ζπκκεηέρεη 

θη επνκέλσο δελ πξνηείλεηαη Πχκβνπινο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 

Δπηηξνπήο απφ κέξνπο ηνπ, θαη 17 λα πξνθχςνπλ απφ θιήξσζε.  

 Γηα ηνπο 15 ηεο αληηπνιίηεπζεο, 5 ζα πξνέιζνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

ηνπ θ. Ιίηζα, 3 απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ θ. Νηθνλφκνπ, 3 απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

ηνπ θ. Ρζάθσλα, 3 απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ θ. Γηαζεκάθε θαη 1 απφ ηελ θα 

Πηεξγίνπ. 

 Δπ' απηήο ηεο πξφηαζεο, ζπκθσλνχκε; 

Γελ βξίζθεηαη θη ν θ. Ιίηζαο ζηελ αίζνπζα.. 

 Ινηπφλ, έρεη θάπνηνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο αληίξξεζε επ' απηήο ηεο 

πξφηαζεο;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, εγψ απηφ πνπ πξφηεηλα, λα κεησζεί ν αξηζκφο ηεο 

πιεηνςεθίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή πφζν λα κεησζεί απφ ην 17; 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Λα πάεη 16; Αιιε πξφηαζε ππάξρεη; ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε λα 

είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ςεθίζνπκε ηνπιάρηζηνλ επί ηεο πξφηαζεο; 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ξέζηε αξηζκεηηθά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία, θαηαιήμακε ζηελ πξφηαζε θαηά πιεηνςεθία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα ςεθίζνπκε ηνπιάρηζηνλ αλ ην Πψκα εγθξίλεη ηελ 

πξφηαζε απηή. 
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ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ, ςεθίδεη ην Πψκα ηελ πξφηαζε; Θέιεηε λα μαλαθνπζηεί ε 

πξφηαζε; 

Ινηπφλ, ε πξφηαζε πνπ ππάξρεη είλαη: 17 ε ζπκπνιίηεπζε, 15 ε αληηπνιίηεπζε 

θαη 17 ζα είλαη απφ θιήξσζε κέζα απφ ηηο Θνηλφηεηεο. Απφ ηα 15 κέιε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, 5 ζηνλ θ. Ιίηζα, θαη απφ 3 ζηνπο άιινπο ζπλδπαζκνχο θαη 1 

ζηελ θα Πηεξγίνπ. 

Ππκθσλνχκε; Νλνκαζηηθά. 

Ν θ. Φνξγηάξεο: λαη 

Ν θ. Ξαπαγηάλλεο: λαη 

Ν θ. Γηαλλάο: λαη 

Ν θ. Καθξήο, απνρψξεζε. 

Ζ θα Θνληνγηάλλε: λαη 

Ν θ. Ρζεθξεδήο απνρψξεζε. 

Ν θ. Γάβξεο απψλ 

Ν θ. Ιεκπνχζεο: λαη 

Ν θ. Ιέθθαο: λαη 

Ν θ. Ξέππαο απνρψξεζε, αιιά πξηλ απνρσξήζεη είπε φηη ζπκθσλεί. 

Ν θ. Ληθνιάνπ.. 

ΠΚΒΝΙΝΗ: Νκφθσλα είλαη. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Νθέπ. Νκφθσλα ινηπφλ ην Πψκα απνθαζίδεη ηελ πξφηαζε γηα ηνλ 

αξηζκφ, εθηφο απφ ηνλ θ. Σαζηψηε ν νπνίνο απέρεη.  

Νπφηε ν θάζε ζπλδπαζκφο λα θέξεη ηα δηθά ηνπ άηνκα.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέρξη λα θέξνπλ νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ ηα ραξηάθηα ζα 

πξνρσξήζνπκε ηαπηφρξνλα ζηελ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε. Αιιά ηψξα κφλν 

πνπ άιιαμε ν αξηζκφο θαη είλαη 17.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 17, ηψξα ζα βάινπκε εδψ., είλαη 9 θαη 9, 18, κηα πεξηνρή ζα 

κείλεη, ζα βάινπκε έλα άηνκν ζε κηα πεξηνρή αληί γηα δχν. Ν Γήκνο Υξσπίσλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξάξε ην Γήκν Υξσπίσλ θαη ζπάζηνλ ζηα ηέζζεξα, φπσο είλαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη. Ν Γήκνο Υξσπίσλ ζπλνιηθά λα βάιεη κφλν έλα άηνκν θη 

φιεο νη άιιεο νη πεξηνρέο απφ δχν. Ξξνηείλσ.  

Ππκθσλείηε; ηειεηψζακε. 

Δλα απφ ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν Υξσπίσλ, θαη απφ ηνπο άιινπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο δχν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηαγξαθνχλ ηα νλφκαηα. Φέξηε ηα ζε έλα ραξηάθη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιφ είλαη ηα νλφκαηα λα ηα πνχκε, γηαηί κήπσο πξνηείλνπκε 

θνηλά νλφκαηα. Δγψ είκαη ζίγνπξνο κε ηνλ Γηαζεκάθε ζα πξνηείλσ θνηλά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απνθιείεηαη απηφ, άζην Γήκαξρε, δελ παίδεη απηφ. 

 Ξξφεδξε, δελ είλαη φηη δελ έρσ εκπηζηνζχλε ζε ζαο θαη ζηηο ελέξγεηέο 

ζαο, απιψο ζα ήζεια ηελ εκέξα πνπ ζα γίλεη ε θιήξσζε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ ζα γίλεη ε θιήξσζε, ηψξα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ρψξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, ηψξα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, κπνξείο λα γξάςεηο γηα καο ηα νλφκαηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιν πξάγκα ηα νλφκαηα, ζα θαηαγξαθνχλ. Ραπηφρξνλα λα γίλεη 

θαη ε θιήξσζε. 
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 πάξρεη θάπνηνο απφ ην θνηλφ πνπ λα θαηάγεηαη απφ ηνλ Απιψλα; Απφ 

ην θνηλφ, ιέσ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δδψ ηελ θπξία ζα ξσηήζεηο. Ρελ θπξία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα ζπκκεηέρεη; σξαία. 

 Ινηπφλ, λα καο δψζεηε, θπξία, δχν αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 2880 

πνπ είλαη ν εθινγηθφο θαηάινγνο ηνπ Απιψλα. 

ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: 1352, 2500. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηηο Αθίδλεο δχν αξηζκνχο, απφ ην 1 κέρξη ην 2224. 

ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: 20 θαη 2000. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνλ Θάιακν δχν αξηζκνχο, απφ ην 1 κέρξη ην 2719. 

ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: 852 θαη 1752. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην Θαπαλδξίηη επίζεο απφ ην 1 κέρξη ην 2557. 

ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: 10 θαη 2000. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηε Καιαθάζα απφ ην 1 κέρξη ην 1232. 

ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: 500 θαη 1000. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καξθφπνπιν, απφ ην 1 κέρξη ην 2133. 

ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: 1, 800. 

(δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιάμηε ην 1, λα κελ ππάξρεη θακκία ππφλνηα. 

ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: Ρν 100. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ξνιπδέλδξη, απφ ην 1 κέρξη ην 980. 

ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: 420 θαη 620. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππθάκηλν, απφ ην 1 κέρξη ην 1285. 
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ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: 350 θαη 700. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηέινο, Υξσπφο, απφ ην 1 κέρξη ην 6506, έλα λνχκεξν. 

ΖΣΝΙΖΞΡΟΗΑ: 3500. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ εαλ ζπκθσλεί ην Πψκα, κηα θαη είπακε ε Δπηηξνπή 

ηέινο πάλησλ λα είλαη ζηα 50 άηνκα, επεηδή πηζαλφλ απφ ηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο θάπνηνη λα κελ κπνξνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα βξεζνχλ, κήπσο 

θάπνηα πεξηνρή δελ έρεη εθπξνζψπεζε. Λα βάινπκε ζπλ έλαλ αξηζκφ ζαλ 

εθεδξηθφ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρειεηψλεη εδσ, ην Ππκβνχιην ςεθίδεη ηψξα. 

ΚΑΛΑΒΔΙΙΖ: Κέρξη λα πείηε ηα κέιε, πάκε επάλσ λα θέξνπκε ηα νλφκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θέξεηε ηα νλφκαηα. Υξαία. Ξξέπεη απφ ηνλ ππνινγηζηή λα 

βγνπλ. 

 Ινηπφλ, λα αλαγλψζνπκε ζην Πψκα ηα νλφκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ 

ηηο παξαηάμεηο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Νηθνλφκνπ πξνηείλεη ηνλ Οάπηε Ππχξν, Κπαξδάθα Γήκεηξα 

θαη Θνχξηεο Γεψξγηνο. 

Ν θ. Ιίηζαο πξνηείλεη ηνλ Γαζκηληάλ Αλδξέα, Θειίδνπ Δπδνμία, Ξαπαδνπνχινπ 

Δπαγγειία, Σξηζηνθφξνπ Αγγειηθή θαη Ξαξδάιεο Δπάγγεινο. 

Ζ θα Πηεξγίνπ πξνηείλεη ηνλ Ινππαληαηδή Δπζηξάηην ηνπ Σξήζηνπ. 

Ν θ. Γηαζεκάθεο: Θνχηζνπξεο Σξηζηφθνξνο, Καθξνδεκήηξεο Θσκάο, Ξέππα-

Πνχληα Διέλε. 

Ν θ. Ρζάθσλαο: 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξάλησο ζέισ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε φζνλ αθνξά, ν λφκνο ιέεη 

φηη ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη θαη θνξείο ηνπηθήο 
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θνηλσλίαο απφ εκπνξηθνχο, ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, ζπιιφγνπο επηζηεκφλσλ, 

εξγαδνκέλνπο ζην Γήκν, ελψζεσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, αζιεηηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ. Απ' φηη θαίλεηαη φκσο δελ ην ηεξήζακε απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο έρνπκε απ' φινπο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρνπιάρηζηνλ απφ απηνχο πνπ πξνηείλνπκε, λα έρνπλ κηα 

εθπξνζψπεζε ζε θνξείο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρεη ε θα Θειίδνπ ηψξα εκπεηξία εδψ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ κηιάκε γηα εκπεηξία, είλαη άηνκν απηή ηε ζηηγκή, δελ εθθξάδεη 

θνξέα. Κηιάκε γηα εθπξνζψπνπο θνξέσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηη είλαη; δελ είλαη θνξέαο; 

 Ινηπφλ, ηνλ θ. Ρζάθσλα πεξηκέλνπκε.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Ρζάθσλαο; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Καληά Αηθαηεξίλε, Πηδέξε Θσλζηαληίλα, Γεκεηξνπνχινπ-

Θξαβαξίηε Αηθαηεξίλε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέιεηε λα αθνχζεηε ηα δηθά καο; 

Γξάθνο Θσλζηαληίλνο, Καραιηψηεο Ησάλλεο, Γηαλλφπνπινο Ησζήθ, 

Πηδεξνθαζηξίηεο Αιέμαλδξνο, Πακαξά Ακαιία, Ξαλαγησηφπνπινο 

Θσλζηαληίλνο, Θακπνχξεο Αλαζηάζηνο, Ληθνιάνπ Γεψξγηνο, Θνπηνχγθνο Αξεο, 

Κπεηάληαο Θεφδσξνο, Βιαρατηεο Ησάλλεο, Ξεηξάθεο Γεψξγηνο, Αθζνληάδεο 

Γηακαληήο, Ππαλφο Σαξάιακπνο, Δμαξρνο Σξήζηνο, Βάζηιαο Γεκήηξηνο.  

...........: Γήκαξρε, ηνλ Απιψλα ηνλ μέραζεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεο κνπ δχν νλφκαηα ηνπ Απιψλα ηψξα.  

...........: Πηδέξεο Γηψξγνο. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηδέξεο Γηψξγνο αληί γηα ηνλ Βάζηια. Γελ ην μέξεη ν Βάζηιαο φηη 

είλαη κέζα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θα κπνξνχζαηε λα βάιεηε ηνλ θ. Ξαλαγφπνπιν πνπ είλαη 

Ξξφεδξνο ηεο Νκνζπνλδίαο.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνλ ξψηεζα, δελ ζέιεη. 

 Πηδέξεο Γηψξγνο θαη; πνηνο άιινο; 

..........: Αλαγλσζηφπνπινο Πηαχξνο, Ιέθθαο Αζαλάζηνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλαγλσζηφπνπινο Πηαχξνο, Ιέθθαο Αζαλάζηνο. 

 Ινηπφλ, ηα μαλακεηξάσ. 17. Δίκαζηε εληάμεη. 

(αξ. απνθ. 30/2011) 

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

 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε θη άιιν έλα ζέκα γηα ζπδήηεζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ην ζέκα, θ. Γήκαξρε, ην νπνίν ην θέξλεηε ρσξίο λα 

ελεκεξψζεηε, ρσξίο εηζήγεζε, ρσξίο ηίπνηα, δελ ζα ζπκκεηέρεη ε Ιατθή 

Ππζπείξσζε θαη απνρσξνχκε. Λα πάξεηε απφθαζε κφλνη ζαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκάο καο έζηεηιε ηελ Ξαξαζθεπή ην πνπξγείν, φπσο ζαο είπα, 

ηελ εγθχθιην γηα πξνθήξπμε, λα πάξνπκε εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ 

ππνζηεξίδεηε, θαη ζα θάηζνπκε εδψ, είλαη ην θπξηφηεξν ζέκα, ηειεηψλνπλ νη 

εκεξνκελίεο θαη ζα πξέπεη ζήκεξα λα πάξνπκε ηελ απφθαζε γηα πξφζιεςε 

αλζξψπσλ 8κεληηψλ κε ζχκβαζε έξγνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θιπ. Αλ εζείο 

λνκίδεηε φηη πξέπεη λα αθήζνπκε έηζη ηελ πεξηνρή, ρσξίο λα πάξνπκε απφθαζε 

λα πξνζιάβνπκε θφζκν, δελ ην ζεσξψ δίθαην.  

 Ν θ. Θαλειιφπνπινο. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ζπγθαιέζεηε Ππκβνχιην ηελ άιιε εβδνκάδα λα ηα 

ζπδεηήζεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ιέεη κέρξη 4 ηνπ κελφο, κέρξη 3, ζνπ δίλεη εκεξνκελία.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Κηζφ ιεπηφ, λα πνχκε πνηνη έρνπλ απνρσξήζεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δηαδηθαζηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ζέινπκε λα ζηεξίμνπκε ην Γήκν. Νηαλ βιέπνπκε φκσο αζέβεηα 

απφ άιιε πιεπξά, απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, θη έρνπλ κείλεη,  ηα 2/3, ην 

1/3 έθπγε ησλ Ππκβνχισλ, δελ βιέπνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θη απηφ είλαη αζέβεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ζαο εμεγήζσ. Νηαλ έρεη έξζεη εδψ ε πιεηνςεθία θη έρεη θχγεη, 

έρεη απνρσξήζεη, εκείο λα θάηζνπκε εδψ λα λνκηκνπνηήζνπκε ηη; Δλα ζέκα πνπ 

ήξζε πνιχ απφηνκα μαθληθά εθηφο εκεξεζίαο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ εζείο, θ. Ιίηζα, φπσο θαη ν θ. Ονχζζεο, είραηε 

ζπκθσλήζεη κπξνζηά κνπ γηα λα έξζεη ην ζέκα απηφ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ραζνχλ νη εκεξνκελίεο, 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία, θάληε αχξην Ππκβνχιην, θαηεπείγνλ. Θάληε θαηεπείγνλ. Δίλαη 

12 ε ψξα, θχξηε Ξξφεδξε. Θη είλαη θαη ζνβαξφ ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ επί ζπκβάζεη ζε φια ηα ρξφληα, 

ζπκάηαη ν Γαβξηήι, ήηαλ ππφζεζε δχν ιεπηψλ. Ιέγακε λαη θαη ηη θάλνπκε ζην 

ζέκα απηφ; Δρνπκε ζπγθεθξηκέλα ξσηήζεη ηη είραλ πάξεη ηηο πεξαζκέλεο 

ρξνληέο, πξνγξακκαηίδνπκε θαη ζηέιλνπκε έλα  ραξηί θαη ιέκε ζέινπκε απηά ηα 

ζέκαηα. Θαη ζα καο απαληήζεη ε Ξεξηθέξεηα πνηα εγθξίλεη. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη έηζη, θ. Νηθνλνκάθν. Ζ εηζήγεζε πνπ έρεηε, γηα κέλα έρεη 

πάξα πνιιά ιάζε θαη ζα πξέπεη λα δνχκε ηη πξφηεηλαλ ηα Ρνπηθά θαη θάπνηα 

Ρνπηθά αο πνχκε δελ είραλ άπνςε, ην δηθφ καο δελ ην ξσηήζαηε θαλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, ξσηήζεθαλ φια ηα Ρνπηθά.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν δηθφ καο ην Ρνπηθφ δελ εξσηήζεθε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νια, φια, φια ηα Ρνπηθά εξσηήζεθαλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν Ρνπηθφ ηεο Καιαθάζαο δελ εξσηήζεθε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπλ εξσηεζεί εδψ θαη θαηξφ, 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Θαη νχησο ή άιισο έρεηε θαη ιάζε κέζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπλ ζηείιεη φια ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα θαη φιεο νη Ρνπηθέο 

Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο ραξηηά ηνπο, απνθάζεηο ηνπο, ηη πήξαλ ηελ πεξαζκέλε 

ρξνληά θαη αλάινγα κε ηνλ λφκν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηελ θα Καλαβέιιε, κε ελεκέξσζε φηη 

έρεη ζηαιεί απφ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην Καιαθάζαο εηζήγεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απφ ην Ρνπηθφ Καιαθάζαο φρη. 

 Γηαηί, έρεη απφ ην Ρνπηθφ Ππθακίλνπ, θ. Ξξφεδξε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα, παηδί κνπ, ιέκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηα Ρνπηθή Δλφηεηα; ελλνείηε απφ ην δηθφ ζαο team; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα. Οσηήζακε ηη πήξαλε πέξζη,  

ΙΗΡΠΑΠ: Θάλεηε ιάζνο. Ρνπ Θαιάκνπ έθαλε ζπλεδξίαζε θαη απνθαζίζαλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν λφκνο ιέεη φηη πξέπεη λα πάξνπκε 15% ιηγφηεξνπο 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο πεξζηλνχο. Εεηήζακε ηνπο πεξζηλνχο γηα λα κεηψζνπκε 

θηφιαο. Ρη λα πάξνπκε άιιν; Μέξνπκε ηη πήξαηε πέξζη. Ρη άιιε πξφηαζε; 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

336 

Δρνπκε πάξεη φιεο ηηο πξνηάζεηο. 15% ιηγφηεξν απφ ηνπο πεξζηλνχο. Γελ 

κπνξνχκε λα πάξνπκε φζνπο ζέινπκε. 

Θαη ν Γήκνο είλαη εληαίνο, ζα εμππεξεηεζνχκε κ' απηνχο εδψ, παληνχ. 

 Θαη δεχηεξνλ. Βιέπεηε, θ. Ιίηζα, νηη ε πιεηνςεθία καο είλαη εδψ εκάο. 

Ρν νηη θχγαλε θάπνηνη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξψο είλαη εδψ; 16 άηνκα είζηε 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ 16 άηνκα.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηνπο 24. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηνπο 23 είκαζηε ηψξα, είλαη έλαο αλεμάξηεηνο.  

ΙΗΡΠΑΠ: 15 ζηνπο 23. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ινηπφλ είλαη αξθεηά ηα άηνκα γηα λα ςεθηζηεί έλα ζέκα 12 

ε ψξα. Θαη νη πεξηζζφηεξνη πνπ θχγαλε, ηέινο πάλησλ νη δχν ήηαλ αζζελείο.. 

Ρέινο πάλησλ, ζεκαζία έρεη φηη θχγαλε απφ ηε κεηνςεθία νη πεξηζζφηεξνη θαη 

ιέηε φηη εκείο ππνηηκνχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαζφινπ δελ ην ππνηηκνχκε 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ ππφινηπε αληηπνιίηεπζε έθπγε ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο. 

Θαη ζαο ξσηάσ εγψ, απηή ηε ζηηγκή πξέπεη λα απνθαζίζνπκε γηα ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ πξέπεη λα πξνζιεθζνχλ γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ν 

Γήκνο. Νηαλ ινηπφλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο Αληηδεκάξρνπο ή 

ππεχζπλνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο φπσο π.ρ. ν θ. Κπφξζεο πνπ είλαη απφ 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα, πνπ ιείπεη, δελ είλαη εδψ απηνί πνπ ρξεηάδνληαη ηνπο 

αλζξψπνπο γηα λα θάλνπλ έξγν, εγψ ηη λα θάηζσ λα θάλσ εδψ πέξα;  

Δίλαη ζέκα δενληνινγίαο ηέινο πάλησλ. Γελ ζέβνληαη αχξην αλ δελ έρνπλ 

ζθνππηδηάξε λα καδέςνπλ ηα ζθνππίδηα, δελ ην ζέβνληαη νη Αληηδήκαξρνη θαη 

ζα ην ζθεθηψ εγψ; Παο παξαθαιψ πνιχ. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 5ε 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ ΘΑΗ 3 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  337 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζέιεηε λα πείηε ηα δηθά ζαο. Ν θ. Κπφξζεο 

θαη ε γξακκαηεία ηεο Καιαθάζαο .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξαξάδεηγκα είπα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ππάξρεη παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη παξάδεηγκα θαλέλα. Δρεη 

θάλεη ηελ πξφηαζή ηεο. Γειαδή ηη λα θάλεη ν Κπφξζεο εδψ; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δαλ αχξην πεξάζεη ε πξνζεζκία θαη δελ εγθξηζνχλ νη ζέζεηο 

απηέο θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο, ζα θηαίεη ε αληηπνιίηεπζε πνπ 

έθπγε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ βέβαηα. Ξνηνο ζα θηαίεη; εγψ ζα θηαίσ; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πνβαξά; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ζα θηαίσ; πνπ ζαο παξαθαιψ λα ςεθίζνπκε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δκείο ζα απνρσξήζνπκε θαη δελ ζα θηαίκε, γηαηί δελ έρνπλ 

νη Πχκβνπινί ζαο... Ππγγλψκε, θχξηε Βιάρν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα είλαη δπλαηφλ; λα ζέινπκε λα πξνζιάβνπκε θφζκν; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ έρεηε θαηαιάβεη αθφκα νηη είζαζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ 

θαη δελ έρεηε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο ζαο. Γελ είλαη δπλαηφλ νη Αληηδήκαξρνη 

λα απνρσξνχλ ζ' απηφ ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ε δεκνθξαηία, θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

έρεη απαξηία, δηθαηνχηαη λα πάξεη απνθάζεηο. Ρν θαηαιάβαηε; Ρσξα απηά ηα 

ππφινηπα πνπ ιέηε, έρνπκε έηνηκε ηελ εηζήγεζή καο, έρνπκε πάξεη πξφηαζε 

απ' φιεο ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο, ηα πξάγκαηα είλαη έηζη θαη ηειεηψζακε. 

Αιινίκνλν ηψξα! 

.......: Θαηεπζείαλ ζηελ ςήθηζε. Θαηεπζείαλ. Κελ απνρσξήζνπκε, θαηεπζείαλ 

λα ςεθίζνπκε, δελ ζέινπκε λα αθνχζνπκε εηζήγεζε. 

(δηάινγνο) 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

338 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα είλαη δπλαηφλ γηα πξνζιήςεηο ηψξα λα θάλνπκε ηέηνηα 

πξάγκαηα; Βιέπεηε φηη ζέινπκε λα ζπλαηλέζνπκε, ζαο δίλνπκε φ,ηη ζέιεηε θαη 

γηα πξνζιήςεηο λα θάλνπκε ηέηνηα; Αλ είλαη δπλαηφλ! 

(δηάινγνο) 

ΞΖΟ. ΞΑΟΑΓΥΛ: Δηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

 Ξξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ γηα ηηο άκεζεο επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ.  

 Δρνληαο ππ' φςηλ: 

1. Ρελ αξ. Φ29/31ΝΗΘ 80/31.1.2011 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Θαζψο θαη ην ππ' αξ. πξση. 9089/24.2.2011 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζέκα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζιήςεσλ γηα ηηο άκεζεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. α' θαη β' 

βαζκνχ, 

2. Ρνπο Νξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ θαιιηθξάηεην Γήκν Υξσπνχ, φπνπ πξνβιέπνληαη 20 ζέζεηο κε 

ζρέζε εξγαζίαο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: 18 άηνκα είλαη εδσ κεζα, ηη δηαβάδεηο; δελ έρεη απαξηία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεη, έρεη, πξνρψξα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Λα κεηξήζνπκε, ζέιεηε λα κεηξήζνπκε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχ είλαη 18 άηνκα. 

.......: Ξεο ηνπο λα έξζνπλ κέζα λα ςεθίζνπλ, Θψζηα, γηα φλνκα ηνπ Θενχ. 

ΙΗΡΠΑΠ: 18 άηνκα είλαη. 
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.......: Ξεο ηνπο λα εξζνπλ κέζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ λα ηνπο πσ; 

ΞΖΟ. ΞΑΟΑΓΥΛ: Κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, πέληε νδεγνί, δέθα εξγάηεο 

θαζαξηφηεηαο, πέληε εξγάηεο χδξεπζεο θαη δεθαπέληε ζέζεηο άιισλ 

θαηεγνξηψλ θιάδσλ πιελ ΞΔ Γηνηθεηηθνχ-Νηθνλνκηθνχ, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ-

Ινγηζηηθνχ θαη ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ. 

3. Ρν άξζξν 21 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λφκνπ 2190/1994. 

4. Νη πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο πνπ ραξαθηεξίδνληαη αληαπνδνηηθέο είλαη νη 

πεξεζίεο Θαζαξηφηεηαο, δξεπζεο, Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη Θνηκεηεξίσλ. 

Ρν γεγνλφο φηη: 

α) Ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ καο απφ 50.000 πεξίπνπ κφληκνπο θαηνίθνπο, ηνπο 

κήλεο Κάην, Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην θαη Πεπηέκβξην απμάλεηαη αγγίδνληαο 

300.000 θαηνίθνπο πεξίπνπ, 

β) Ζ εδαθηθή έθηαζε ηνπ θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ καο είλαη ηφζε ψζηε ηνλ 

θαζηζηά σο ην κεγαιχηεξν Γήκν ηνπ λνκνχ Αηηηθήο 

γ) Ρν λέν αζθαιηζηηθφ φπσο γλσξίδεηε, νδήγεζε πνιινχο κνλίκνπο 

ππαιιήινπο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ζε ζπληαμηνδφηεζε, κε απνηέιεζκα ην 

ππάξρνλ κφληκν πξνζσπηθφ λα κελ θαιχπηεη ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο γηα 

ηηο αλάγθεο εξγαζίαο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, θαζαξηφηεηαο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, αθηψλ, δεκνηηθψλ αιζπιίσλ, πάξθσλ, παηδηθψλ ραξψλ, ηελ πεξεζία 

δξεπζεο γηα ηελ επηζθεπή δηθηχσλ χδξεπζεο, δηαλνκήο λεξνχ, ρισξίσζεο 

δεμακελψλ λεξνχ, θαηακέηξεζε λεξνχ, ηεο πεξεζίαο Θνηκεηεξίσλ αλ 

αλαινγηζζνχκε φηη ζηα 11 Θνηκεηήξηα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο καο ζήκεξα 

εμππεξεηνχληαη απφ έλα θαη κφλν κφληκν ππάιιειν, εξγάηεο ηαθήο εθηαθήο, 

θαζψο θαη ηεο πεξεζίαο Ζιεθηξνθσηηζκνχ αλ ιάβνπκε ππ' φςηλ καο φηη κφλν 
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κέρξη 31/12/2010 ππήξραλ 358 αηηήκαηα ζπκπνιηηψλ καο γηα αληηθαηάζηαζε 

ιακπηήξσλ ζε εθθξεκφηεηα, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κνλαδηθνχ ππαιιήινπ 

ειεθηξνιφγνπ πνπ ππεξεηνχζε ζηνλ ηφηε Γήκν Υξσπίσλ,  

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη γηα ηελ εχξξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

πεξεζηψλ Θαζαξηφηεηαο, δξεπζεο, Θνηκεηεξίσλ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ, 

εηζεγνχκεζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη απφθαζε γηα ηελ πξφζιεςε 10 

ΓΔ 29 νδεγψλ, 26 Δ εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο, 3 ΓΔ28 ειεθηξνιφγσλ, 11 Δ 16 

εξγαηψλ χδξεπζεο, 4 Δ 16 εξγάηεο ηαθήο εθηαθήο κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ην έηνο 2011 ζηηο ππεξεζίεο 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα.  

Νη θσδηθνί αξηζκνί νη νπνίνη έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηελ πεξεζία δξεπζεο 

είλαη 25.6041.0001, γηα ηελ Θαζαξηφηεηα ν ΘΑ 20.6041.0001, γηα ηνλ 

Ζιεθηξνθσηηζκφ ν ΘΑ 20.6054.0001, πεξεζία Λεθξνηαθείσλ ΘΑ 

45.6041.0001. 

 Δηζεγεηήο ν Γηεπζπληήο Ησάλλεο Θαλειιφπνπινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη εδψ κέζα ε δπλαηφηεηα λα πάξνπκε κηα 

απφθαζε ζ' απηφ ην ζέκα θη επεηδή είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πξνηείλσ 

αχξην λα έξζεη θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, νχησο ή 

άιισο ε απφθαζε δελ ζα κεηαβηβαδφηαλ ζην πνπξγείν αχξην ην πξσί. 

Αχξην λα εξζνπκε εδψ πέξα λα απνθαζίζνπκε θαηεπείγνλ ην ζπγθεθξηκέλν ην 

ζέκα. Νχησο ή άιισο δελ γίλεηαη λα ηελ πάξνπκε φηαλ δελ έρεη πιεηνςεθία ην 

Γ.Π.. Απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απαληάσ θαη πάκε επί ηεο ςεθνθνξίαο.  

Δίλαη ληξνπή λα θάζνληαη απ' έμσ ηψξα θαη λα κελ ςεθίζνπκε αλζξψπνπο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν Γήκνο καο γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Δίλαη κεγάιε ληξνπή.  
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 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κα δελ είλαη λφκηκε ε απφθαζε ηψξα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη λφκηκε; δελ είλαη λφκηκε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γαβξηήι, πφζεο θνξέο ην είρε θάλεη ν θ. Νηθνλνκάθνο απηφ, 

ζπκάζηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο. Ρν Πψκα εγθξίλεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαθσλείηε γηα ηελ πξφζιεςε, θπξία; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θνηηάμηε, δελ είλαη ζέκα αλ δηαθσλνχκε, πξέπεη λα ηεξνχληαη 

θάπνηεο δηαδηθαζίεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαζφζαζηε εδψ θαη ιέηε λαη ή φρη, ςεθίδεηε λαη ή φρη. Αθνχ 

θαζήζαηε κέρξη εδψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζήζηε θάησ, θαζήζηε θάησ, θ. Ιίηζα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δλα ιεπηφ, κεηξάσ, πξνζπαζψ λα δσ εδσ ηη γίλεηαη ζε πεξίπησζε 

πνπ απνρσξήζνπλ νη Πχκβνπινη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα δελ έρεη πιεηνςεθία, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην Γ.Π. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη πιεηνςεθία; Πνβαξά κηιάηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίκαζηε 18, ςεθίδνπλ 2 ΝΣΗ θαη νη ππφινηπνη ΛΑΗ. Δληάμεη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ δελ είκαη παξψλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είζαη παξψλ; 

Απνρσξήζαλε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.  

Πε παξαθαιψ ηψξα.. Απηφ δελ έρεη γίλεη πνηέ ζηα ρξνληθά ζην Γήκν Υξσπίσλ. 

Απηά ζηε Καιαθάζα ηα θάλαηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρε Καιαθάζα κελ ηελ πηάλεηο ζην ζηφκα ζνπ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνχ επίηαζζεο θαη δηάηαζζεο, πξνρψξα, θαη ζε έλα ιεπηφ ηα 

είρεο ηειεηψζεη ηα ζέκαηα φια. Απηά είρεο κάζεη. Αληε ζε παξαθαιψ πνιχ 

ηψξα.. Πε παξαθαιψ πνιχ, ηψξα!  

Γελ κπνξείηε ηνλ Γήκν λα ηνλ πάηε πίζσ, κε ηίπνηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ζπγθέληξσζε ζηνλ Θαξαβάλα ηψξα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νκφθσλα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη νκφθσλα, νη δχν δελ ςεθίζαλε. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Κα άκα δελ ςεθίζαλε, είλαη παξφληεο, ζεσξνχληαη παξφληεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη παξψλ θαη ιέλε 'δελ ςεθίδσ'. Απνρψξεζαλ κεηά ηε 

ζπδήηεζε. Δίλαη παξφληεο θαη δελ ςεθίζαλε ν θ. Ιίηζαο θαη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηαγξαθεί φηη ε απνρψξεζε έγηλε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο. Ν θ. Ιίηζαο θαη ε θα Πηεξγίνπ απνρψξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

απφθαζεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, θάλεηε ιάζνο, ε θα Πηεξγίνπ είλαη εδψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, αλαθαιψ, θπξία Πηεξγίνπ, αλαθαιψ. 

Απνρσξήζαηε ή δελ απνρσξήζαηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζηακάηεζα λα ζαο πσ ην εμήο. Δγψ ζαθψο θαη απνρσξψ. Θαη 

ιέσ φηη είλαη παξάλνκε ε δηαδηθαζία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απνρσξείηε θαη είζηε εδψ; Απνρσξείηε θαη είζηε εδψ; Ρη μεθηίια 

είλαη απηή; Ρη απνρσξείηε ηψξα; ∞ είζαη ζηελ αίζνπζα ή δελ είζαη. 

Ρη ην πεξάζαηε εδψ; θαθελείν ην πεξάζαηε; πεξαζηηθνί πεξάζαηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Φέξηε ην αχξην ην πξσί επείγνλ ην ζέκα, θ. Γήκαξρε. 

.......: Αχξην ην πξσί έρεη πάεη ε απφθαζε ζην πνπξγείν. 

(ηαπηφρξνλνο δηάινγνο) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο, θπξία Πηεξγίνπ, ηη ςεθίδεηε; αθνχ είζηε εδψ πιένλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ςεθίδσ παξψλ, γηαηί δελ είρα νχηε θαλ ηελ εηζήγεζε ζηα 

ρέξηα κνπ. Ξαξνχζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηαγξαθεί. 

 

 ---------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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