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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟ. ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Θαζνξηζκφο αξηζκνχ θαη 

εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνχ 

κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κε 

αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα) θαη 

ζπκβάζεσλ έξγνπ γηα ην 

έηνο 2011. 

2. Ξξνγξακκαηηζκφο 

πξνζιήςεσλ γηα ηηο 

άκεζεο επείγνπζεο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ (αληαπνδνηηθψλ 

ππεξεζηψλ). 

3. Νξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ 

Ππλδέζκνπ Ξάξλεζαο. 

 

4. Νξηζκφο κειψλ, πνπ ζα 

κεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ, 

Ξεξηβάιινληνο, Ξαηδηθψλ 

θαη Βξεθνλεπηαθψλ 

Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

5. Νξηζκφο κειψλ, πνπ ζα 

κεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηεο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία 
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Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο, 

Ιέθθαο Αλδξέαο θαη θαιχβαο 

Δπάγγεινο 

Θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεηαη 

ε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

 

 

 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεηαη 

ε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

 

 

 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

8 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δηαλεκεζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο ν Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχκε κέρξη ζήκεξα. Δπεηδή 

εθθξάζζεθαλ θάπνηεο απνξίεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, κ' απηφλ ζα 

ιεηηνπξγήζνπκε, ζε πεξηνξηζκέλν βέβαηα αξηζκφ Ππκβνπιίσλ, κέρξη λα 

θαηαιήμνπκε ζε ηειηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο κε ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ηνπ 

Πψκαηνο. Πήκεξα είλαη θαη ε ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΖΚΔΟΑ ΡΖΠ ΓΛΑΗΘΑΠ. Θέινπκε λα 

επρεζνχκε λα κελ ππάμνπλ αληζφηεηεο θαη παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ ζε θαλέλα κέξνο ηνπ πιαλήηε καο, νπφηε λα κελ έρεη ιφγν χπαξμεο 

θαη ε ζπγθεθξηκέλε γηνξηή, αο ηελ πνχκε έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε κέξα. Σξφληα 

πνιιά ζηηο γπλαίθεο θαη λα θάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο πην έληνλε παληνχ.  

 Θπξία Βαξλάβα παξαθαιψ λα γίλεη ε αλάλγσλζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

παξφλησλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα ζαο. Δπεηδή είκαη γπλαίθα, απιψο ζέισ λα 

πσ φηη ζήκεξα φπσο θάζε ρξφλν, 8 ηνπ Κάξηε γηνξηάδνπκε ηε κέξα ηελ κέξα 

ηεο Γπλαίθαο. 8 ηνπ Καξηίνπ 1857 νη γπλαίθεο πνπ δνχιεπαλ ζηα εξγνζηάζηα 

ηεο πθαληνπξγίαο ζηε Λ.φξθε μεζεθψζεθαλ γηα λα δεηήζνπλ θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη κηζζνχ, γηα λα ηηκεζεί απηφο ν αγψλαο ησλ γπλαηθψλ 

θαη είλαη ε κέξα απηή αθηεξσκέλε ζε θάζε ρψξα, κε ζεβαζκφ, εθηίκεζε θαη 

αγάπε πξνο ηε θχζε ηεο γπλαηθαο, ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

επηηεχγκαηα ηεο. Γελ απνηειεί απηή ε κέξα έθθξαζε ζπκπάζεηαο ησλ αληξψλ 

πξνο ηηο γπλαίθεο κε πξνζθνξέο ινπινπδηψλ θαη δψξσλ, αιιά νχηε θαη γηα ηηο 

γπλαίθεο είλαη κηα κέξα μεθαληψκαηνο, γηα ηηο θαηαπηεζκέλεο γπλαίθεο κηα 

επίδεημε ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο. Λνκίδσ φηη είλαη κηα κέξα επξχηεξνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ, απνινγηζκνχ γηα ην ηη ε γπλαίθα θέξδηζε, ηη έραζε θαη κήπσο 

πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Κήπσο φιν απηφ ην θίλεκα 

νδήγεζε ζε κηα ζηξεβιή ρεηξαθέηεζε. Δλψ ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ θαη 

ζπζζσξεχνληαη. Κήπσο ε εηξήλε θαη ε αξκνλία αλάκεζα ζηα δχν θχιια θαη ηα 
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πξφζσπα, δελ εμαξηάηαη απφ ηελ επηθαλεηαθή εμίζσζε ησλ αλζξψπσλ, νχηε 

πξνυπνζέηεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ. Κήπσο ε πξαγκαηηθή ρεηξαθέηεζε αξρίδεη ζηελ ςπρή ηεο 

γπλαίθαο. Κήπσο είλαη αμίσκα ζηηο κέξεο καο, ζα ήηαλ λα θαηαλνήζνπκε ν 

έλαο ηνλ άιινλ. Κήπσο; Απηφ έρσ βάιεη κεξηθά εξσηεκαηηθά γηα ηελ εκέξα 

ζήκεξα. Παο επραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε.    Ινηπφλ, λα πξνρσξήζνπκε 

ζηνλ θαηάινγν. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο, Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο, Ξαπαγηάλλεο 

Γεψξγηνο, Γηαλλάο Ησάλλεο, Καθξήο Αζαλάζηνο, Θνληνγηάλλε Αιέθα, Ρζεθξεδήο 

Σξήζηνο, Γάβξεο Γεψξγηνο, Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο, Ιέθθαο Αλδξέαο, Ξέππαο 

Ξαλαγηψηεο, Ληθνιάνπ Σξήζηνο, Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο, Βιάρνο Γεκήηξηνο, 

Γηακαξέινο Γεψξγηνο, Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο, Ξάληνο Δπάγγεινο, Κίρα - 

Θνιηαζηάζε, Αθζνληάδεο .. Ιάκπξνπ, ζπγλψκε, θ.Ιάκπξνπ, θ.Κπφξζεο, 

Πσηήξρνο, Ρζάδαξεο, Κπαηδάθαο, Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο, Ιίηζαο Θσζηαληίλνο, 

Ονχζζεο Θσκάο, Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο, Γέδεο Θσλζηαληίλνο, Θαξαγηάλλεο 

Βαζίιεηνο, Εαραξίαο Ησάλλεο, Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο, Αξκπξηψηεο, Θαιχβαο 

Δπάγγεινο, Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο, Βαξλάβα Διέλε, Πηδέξεο Φίιηππνο, Ρζάθσλαο 

Αλδξέαο, Θηνχζεο Γεκήηξηνο, Καξγέηα Διέλε, Σαζηψηεο θαη Πηεξγίνπ. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ήζεια λα δηαβάζσ κηα επηζηνιή πξνο ην Ξξνεδξείνπ ηνπ 

θ.Γηακαξέινπ Γεψξγην. Δπεηδή γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ δχλακαη λα 

παξαβξεζψ ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ ζα 

ιάβεη ρψξα ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ζα ζαο 

παξαθαινχζα ζεξκά φπσο ελεκεξψζεηε ην Πψκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

φηη πξνηίζεκαη λα ςεθίζσ ζεηηθά ηηο 5 εηζεγήζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Κεηά ηηκήο Γεψξγηνο Γηακεξέινο. 
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Δρφηήζεις - Ανακοινώζεις 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξσηνχ θηάζνπκε ζηηο αλαθνηλψζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ, έρεη 

έξζεη κηα αλαθνίλσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Αγ.Ρξηάδαο Αθηδλψλ ηελ 

νπνία ιφγσ πξνβιεκάησλ νκηιίαο πνπ έρσ, ζα παξαθαιέζσ ηελ θα Βαξλάβα 

Διέλε ..  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Υξσπνχ. Θχξηε Ξξφεδξε, παξαθαιψ φπσο ελεκεξψζεηε ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηα ηε ζχζθεςε πνπ έγηλε ζην ΞΔΘΑΠ ζηηο 25.2.20100 θαη 

αθνξνχζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο Αγ.Ρξηάδσο Αθηδλψλ. Αηνχκεζα, ζε 

επφκελν Ππκβνχιην λα έξζεη ην ζέκα γηα ζπδήηεζε, ψζηε λα ιεθζνχλ νη 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ιχζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Ππλεκέλα 

ππνβάιινληαη ηα έγγξαθα. Κεηά ηηκήο. Δρεη ππνγξαθηεί απφ ηελ Βαξλάβα - 

Θαξαγηάλλε Διέλε .. θαη ηνλ θ.Θηνχζε Γεκήηξην απφ ην ΛΔΝΠ ΓΖΚΝΠ/ΛΔΑ 

ΑΟΣΖ. Ζ αλαθνίλσζε απηή αθνξνχζε φηη ην Πχιινγν ηεο "Ηππνθξαηείνπ 

Ξνιηηείαο" ν νπνίνο αλαθνηλψλεη: πινπνηψληαο ηηο απνθάζεηο ηεο πεξζηλήο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη θαηφπηλ επίκνλεο θαη δηαξθνχο πξνζπάζεηαο ηνπ 

Ππιιφγνπ νηθηζηψλ "Ηππνθξαηείνπ Ξνιηηείαο", ν νπνίνο νο γλσζηφ 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηα κέιε ηνπ 

θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Αγ. Ρξηάδνο ηεο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ θαη 

κε ηελ αξσγή ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέαο Δπηζεψξεζεο Ξεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, θαο Καξγαξίηαο Θαξαβαζίιεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε ζηηο 

24.2.2011 ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο. Πηε 

ζχζθεςε, ππφ ηε Γεληθή Γξακκαηέα Σσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Ξεξηβάιινληνο 

ηνπ ΞΔΘΑ, θα Καξία Θαιηζά, παξέζηεζαλ, νη Ξξφεδξνη ησλ Ππιιφγσλ 

νηθηζηψλ "Ηππνθξαηείνπ Ξνιηηείαο" θαη "Φειεχο", θ.Θψζηαο Θξαβαξίδεο θαη 
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Λίθνο Ξεξνπλάθεο, εθπξφζσπνη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκνπ 

Υξσπίσλ απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο "ΝΟΑΚΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ" ηνπ Γεκάξρνπ 

Υξσπίσλ θ.Νηθνλνκάθνπ, ν θ.Δπάγγενο Ξάληνο, Πχκβνπινο ηεο Ρνπηθήο 

Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ, "ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ" ηνπ 

αλεμάξηεηνπ βνπιεπηή θ.Βαζίιε Νηθνλφκνπ, ε Διέλε Θαξαγηάλλε - Βαξλάβα, 

Γεκνηηθή Πχκβνπινο, "ΛΔΑΠ ΓΖΚΝΠ - ΛΔΑ ΑΟΣΖ" ηνπ θ.Αλδξέα Ρζάθσλα, νη 

θ.Θψζηαο Θηνχζεο θαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Ξαλαγηψηεο Ξάληνο, ηέσο 

ππνςήθηνο Πχκβνπινο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ, ν θ.Σξφλεο Θσκφπνπινο 

δηθεγφξνο παξ' Αξείν Ξάγν.  

 Ρα ζέκαηα πνπ δηεμνδηθά ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζχζθεςε ζε ζπλέρεηα 

ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο εηδηθήο Γξακκαηέα, Δπηζεψξεζεο Ξεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, θαο Καξγαξίηαο Θαξαβαζίιε πξνο ην ΞΔΘΑ ήηαλ ηα εμήο: ε κε 

νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ππνδνκήο απφ ηνλ Νηθνδνκηθφ 

Ππλαηηεξηζκφ Γηεζλήο Ηππνθξάηεηνο Ξνιηηεία .. σο φθεηιε ζηελ εληφο Πρεδίνπ 

πεξηνρή Αγ.Ρξηάδαο ηεο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ. Ζ αδπλακία ηεο Θνηλφηεηαο 

Αθηδλψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ λένπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ Υξσπίσλ λα 

εηζπξάηηεη ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηα κε ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα 

ηεο πεξηνρήο χςνπο αξθεηψλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ επξψλ, εηεζίσο απφ έιιεηςε 

ζηνηρείσλ ηδηνθηεηψλ. Ζ θαηά παξάβαζε πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ έθδνζε, ε 

άξλεζε έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ απφ ηηο Ξνιενδνκηθέο πεξεζίεο φπσο 

έρεη δηαπηζησζεί απφ ηελ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγήζεθε κε 

εληνιή ηνπ Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ε δηαζθάιηζε ηεο δεκνηηθήο 

θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο ε νπνία εβξίζθεηαη εληφο ηεο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο πνπ 

εληάρζεθε ζε Πρέδην Ξφιεο απφ ηνλ Νηθνδνκηθφ Ππλαηηεξηζκφ γηα αμηνπνίεζε 

ηεο ππέξ ησλ δεκνηψλ ηνπ λένπ Γήκνπ ηελ νπνίαλ φκσο δηεθδηθνχλ ηδηψηεο. 

Νη απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ θαη άκεζα πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ, είλαη ε 

άκεζε δηελέξγεηα έιεγρνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σσξνηαμίαο 

θαη Αζηηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ απφ θιηκάθην κεραληθψλ ηεο 
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Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη έθδνζε ζρεηηθήο έθζεζεο απνηειεζκάησλ γηα 

ελεκέξσζε ηεο πνπξγνχ ΞΔΘΑ, ε εθδήισζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ άξζξνπ 137 

απφ ηελ πνπξγφ ΞΔΘΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηελ εληφο Πρεδίνπ πεξηνρή ηνπ 

Νηθνδνκηθνχ Ππλαηηεξηζκνχ Γηεζλήο Ηππνθξάηηνο Ξνιηηεία ζηε ζέζε Αγ.Ρξηάδα 

ηεο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ, ε ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ κε κέξηκλα ησλ .. ζηε ζχζθεςε Γεκνηηθψλ, Θνηλνηηθψλ Ππκβνχισλ 

γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ζε επίπεδν 

Γήκνπ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα.    

 Ζδε λνκίδσ φηη έρεη δξνκνινγεζεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δνζεί ε επηζηνιή, ε αλαθνίλσζε καδί κε ηα ζπλεκκέλα 

έγγξαθα ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ζα έρεη νινθιεξσκέλε 

εηζήγεζε ζε εχινγν ρξφλν πξνο ην Πψκα. Ξξέπεη λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη 

πξνζήιζε ν θ.Αλδξέαο Ρζάθσλαο θαη ν θ.Θψζηαο Αλπθαληήο. Θα παξαθαινχζα 

..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν θ.Γέδεο. Ππγλψκε. Θα παξαθαινχζα ηνπο ζπλαδέιθνπο 

πνπ επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο πξνο ην Πψκα λα ην δειψζνπλ 

ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο. Ν θχξηνο - αο μεθηλήζνπκε κε ηνπο αξρεγνχο ησλ 

παξαηάμεσλ, ν θ.Γηαζεκάθεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ.Σαζηψηεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν 

θ.Γέδεο θαη ν θ.Ζιηάζθνο. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Λα μεθηλήζνπκε κε ζεηηθή ζθέςε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ.Ιίηζα. Λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θχξηνο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο .. πνπ έγηλε ζηε 

Καιαθάζα θαη εηδηθά ζηνλ Γεκνηηθφ Πχκβνπιν, ηνλ θ.Κπφξζε, πνπ είρε 

αλαιάβεη θαη ην δηνξγάλσζε. Ζηαλ κηα πνιχ σξαία εθδήισζε θαη λα έξζνπκε 
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ζε έλα ζέκα, πηζηεχσ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην Γήκν γηαηί πεξάζαλε δχν 

κήλεο, έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα νξγαλψζεηε θάπνηα πξάγκαηα, φκσο 

βιέπνπκε φηη θάπνηεο αζζέλεηεο παηδηθέο δελ κπνξνχκε λα ηηο μεπεξάζνπκε. 

Ξηζηεχσ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη ζήκεξα ε ρσκαηεξή ζηνλ 

Θάιακν. Δκείο δελ θάλακε θακία θαηαγγειία πνπζελά, δε ζαο δεκηνπξγήζακε 

θαλέλα πξφβιεκα, αιιά βιέπνπκε φηη θαη ιεηηνπξγεί θαη επίζεο ιεηηνπξγεί κε 

έλαλ ηξφπν πνπ δε ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί. Γειαδή, πνηνο είλαη ν ιφγνο φινο 

ν Γήκνο, ν κεγάινο Γήκνο ηνπ Υξσπνχ, κπνξεί θαη ηα ζθνππίδηα θαη ηα 

πεγαίλεη ζηνλ .., έλα κέξνο, έλα Γηακέξηζκα ν Θάιακνο, έρεη αδπλακία λα ηα 

πάεη ζηνλ .. θαη έρεη πεξάζεη θηφιαο ηε λννηξνπία ζε θάπνηνπο θαηνίθνπο εθεί 

θαη ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ Θαιάκνπ, πνπ πξαγκαηηθά αζρνινχληαη θαη ζέισ λα 

πηζηεχσ ζεηηθά, δελ έρνπλε θάηη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπο, φηη αλ 

θιείζεη ε ρσκαηεξή θαηαζηξεθφκαζηε. πάξρεη απηή ε λννηξνπία ζηνλ 

Θάιακν. Δπίζεο, δε ζα είρα θαλέλα πξφβιεκα αλ ζα έβιεπα φηη θάηη έγηλε ηέινο 

πάλησλ, πεηάμακε εθεί έλα, δχν θιαξηά, θάηη πεηάμακε, θαη πήγε έλα κεράλεκα 

ηνπ Γήκνπ θαη ηα ζθέπαζε. Αλη' απηνχ, ππάξρεη εθεί έλαο εξγνιάβνο, λα ηνλ 

πσ, δηαρεηξηζηήο λα ηνλ πσ, θνπκαληαδφξνο ηεο ρσκαηεξήο λα ηνλ πσ, πνπ 

ελψ είλαη ζηα δηθαζηήξηα κε ην Γήκν Θαιάκνπ γηα 99.000 επξψ, γηα εξγαζίεο 

πνπ έθαλε ζηε ρσκαηεξή δίρσο παξαζηαηηθά, ζπλερίδεη ζήκεξα ν ίδηνο ν 

άλζξσπνο λα είλαη πάιη ζηε ρσκαηεξή.  Γειαδή, γηαηί λα ηελ θξαηάκε απηήλ 

ηε ρσκαηεξή; Γηα λα έρνπκε πάιη ην ίδην πξφβιεκα πνπ είρε ν Γήκνο κε κηα 

άιιε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνηα άιια ρξήκαηα; Αλ ππάξρεη θάπνηα 

αλάζεζε ζ' απηφλ ηνλ εξγνιάβν, ζα ήζεια λα καο πείηε θαη πνηα αλάζεζε ηνπ 

έρεη γίλεη. Απιψο, λα ρξσζηάεη ζεσξεηηθά κε αγσγή ν Γήκνο 99.000 θαη λα ηνπ 

αλαζέηνπκε. Γελ έρεη κεραλήκαηα ν Γήκνο καο; Λα πάεη λα θάλεη θάηη; Λα 

ζθεπάζεη θάηη; Θαηαιαβαίλσ φηη κπνξεί λα ππάξρεη κηα αλάγθε λα 

ιεηηνπξγήζεη, αιιά λα μαλαδίλνπκε πάιη ζε έλαλ εξγνιάβν κε πξνεγνχκελν 

99.000, ην μαλαιέσ, λα πεγαίλεη εθεί πέξα θαη λα είλαη θνπκαληαδφξνο ζηε 
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ρσκαηεξή, ην ζεσξψ ηειείσο παξάινγν. Δρσ θσηνγξαθίεο λα δείμσ ζην Πψκα 

φηη δελ πεγαίλνπλ εθεί ηα ζθνππίδηα ηνπ Θαιάκνπ κφλν, πεγαίλνπλ ηα θαδάθηα 

απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη θαδάθηα έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο θχξηνο. Ινηπφλ, 

απηφ πνπ επίζεο έρσ λα ζαο πσ, ππαξρεη θαη άιιν έλα ζέκα φηη μαθληθά ελψ 

θπλεγάκε ηελ εηαηξεία ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, μαθληθά πήγε θαη εθεί πέξα ε 

Δηαηξεία ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ θάπνηα κπάδα, θάπνηα θιαδηά, θάπνηα ρψκαηα. 

Παο μαλαιέσ, ν Γήκνο κπνξεί λα έρεη έλα πξφβιεκα. Λα θαηαιάβνπκε, λα 

θαηαλνήζνπκε. Πην θάησ θάησ έρνπκε δείμεη ηελ άπνςε καο γηα 

πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα. Δκείο θιείζακε ηε ρσκαηεξή ηε δηθή καο κε 

πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα είρακε θαη εκείο θαη ν Γήκνο Υξσπνχ, ηφηε. Ρν 

απνηέιεζκα είλαη φκσο φηη δελ θαηαζηξέθνπκε ηνλ ηφπν καο θαη εδψ εηδηθά 

ζεσξψ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ λα πεηάεη ηα 

κπάδα ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη γηα πνην ιφγν. Κεραλήκαηα έρεη ν 

Γήκνο, είλαη έλαο ηεξάζηηνο Γήκνο κε πάξα πνιχ κεγάιε δχλακε θαη δελ είλαη 

ε θαηαζηξνθή ηνπ θφζκνπ.  Κίιεζα κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Θαιάκνπ θαη 

κνπ είπαλε, ηα κεραλήκαηα δελ έρνπλ ΘΡΔΝ, λα ηα πεξάζνπκε ΘΡΔΝ. Γελ 

έρνπλ ιάζηηρα, λα ηνπο βάινπκε ιάζηηρα, λα ηνπο βάινπκε ιάζηηρα. Ξεξάζαλε 

2 κήλεο. Δγψ μέξσ, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο έρσ ελεκεξσζεί φηη ππάξρεη 

κεράλεκα, ζθνππηδηάξα, πνπ είλαη ζην Ππθάκελν θαη δε δνχιεπε φιεο ηηο 

κέξεο. Θα κπνξνχζε λα θάλεη έλα κεξνθάκαην. Θα ςεθίζνπκε καδί ζαο φ,ηη 

ζέιεηε αιιά φρη λα ζπλερίδνπκε ηα παηρληδάθηα θάπνησλ θαη απηά ηα παηρλίδηα 

εκείο ηα πιεξψζακε θαη ηα πιεξψζακε ζηηο εθινγέο επάλσ. Γη' απηφλ ην ιφγν, 

ηε ρσκαηεξή Γήκαξρε αλ δελ κπνξείηε λα ηελ θιείζεηε εζείο, ηελ θιείλνπκε 

εκείο. Δίλαη πνιχ απιφ λα ηελ θιείζνπκε εκείο. Ρελ θιείλεη ην Πψκα. Γηαηί 

παηρλίδηα δε δέρεηαη θαλέλαο θαη πξνζέμηε κε βξεζεί θαλέλαο λα δηαλνεζεί λα 

πεη φηη δε ιεηηνπξγεί ε ρσκαηεξή. Δκείο δε ζαο θαηαγγείιακε πνπζελά λα έρεη 

πξφβιεκα ν Γήκνο αιιά εάλ καο θαηαγγείινπλ ην πξφζηηκν, ζα ην 

πιεξψλνπκε κέζα απφ ηε ΠΑΡΑ. Γελ είλαη δπλαηφλ ινηπφλ λα ζπλερίζεη λα 
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γίλεηαη απηφ ην πξάγκα. Πηακαηαέη ε ρσκαηεξή ηψξα. Πηακαηάεη ζήκεξα. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ θαη λα δψζσ ζπγραξεηήξηα ζηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ θίλεζε ηνπ απηή, καδί κε ηελ 

πξφζθιεζε λα ζηείιεη ηηο εηζεγήζεηο. Δίλαη θάηη ην νπνίν ην δεηάγακε θαηξφ θαη 

ήξζε ε ψξα λα γίλεη, απ' φηη θαίλεηαη. Δίλαη έλα ζεηηθφ βήκα θαη ειπίδσ λα 

ζπλερηζηεί. Βέβαηα ζπλδπάζηεθε κε θάηη αξλεηηθφ, πνπ είλαη ε πξφζθιεζε ε 

νπνία ζηάιζεθε Ξαξαζθεπή θαη κεζνιαβνχζαλ 3 εκέξεο αξγίαο. Γε ζηέθνκαη ζ' 

απηφ φκσο δηφηη ε πξφζθιεζε είρε μαλαζηαιεί πξηλ .. απφ αλαβνιή ην 

Ππκβνχιην, παξακέλσ ζην πξψην ζέκα πνπ είπα, φηη δίλσ ζπγραξεηήξηα ζηνλ 

Ξξφεδξν γη' απηήλ ηνπ ηελ θίλεζε. Κηα πξφηαζε ε νπνία ζέισ λα θάλσ θαη 

πηζηεχσ φηη ζα βνεζήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, είλαη λα 

θαζνξηζνπκε θαη εκείο φπσο έρνπλε θάλεη νη πεξηζζφηεξνη κεγάινη Γήκνη ζηελ 

Διιάδα θάπνηα κέξα ζπγθεθξηκέλε ζηελ νπνία ζα γίλεηαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Πηνπο κεγάινπο Γήκνπο, γηα παξάδεηγκα ζηε Θεζ/λίθε γίλεηαη Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θάζε Γεπηέξα. Γίλεηαη έλα ηελ εβδνκάδα. Λα κελ θάλνπκε εδψ 

πέξα θάζε Γεπηεξα, αιιά θάζε 15 κέξεο κπνξνχκε λα νξίζνπκε εκέξα 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δάλ δελ ππάξρνπλ ζέκαηα, λα κε γίλεη, αιιά λα 

μέξνπκε φινη φηη ην Ππκβνχιην γίλεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ψξα, 

είκαζηε 41 θαη είλαη δχζθνιν λα καδεπφκαζηε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο θ.Γηαζεκάθε. Θπξία Πηεξγίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, εθ παξαδξνκήο θ.Σαζηψηε. Αλαγξάθεη ην φλνκα ηεο θαο 

Πηεξγίνπ. Δίλαη θαη ε κέξα ηεο Γπλαίθαο ζήκεξα. Αο ηελ αθήζνπκε, κηα θαη ηεο 

δψζακε ην ιφγν.  
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Δληάμεη θ.Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. Πην Πψκα 

πξνζήιζε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια κπξάβν θ.Ληθνιάνπ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη 

πήξακε έγθαηξα εηζεγήζεηο, γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνεηνηκάζνπκε θαη εκείο 

ηηο ηνπνζεηήζεηο καο ζηηο εηζεγήζεηο. Θεσξνχκε φηη ε άξηηα θαη ε γξήγνξε 

ελεκέξσζε ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ φισλ ησλ παξαηάμεσλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην Πψκα πξνζήιζε θαη ν θ.Κπφξζεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. ζα βνεζήζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, έηζη ψζηε λα κπνξεί ν θαζέλαο νινθιεξσκέλα λα βάδεη ηηο 

απφςεηο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα παίξλνπκε θαη απνθάζεηο. Δλα 

δεχηεξν δήηεκα, θαηαιαβαίλνπκε φηη είζηε λέα Γεκνηηθή Αξρή θαη φηη ηα 

πξνβιήκαηα ελ θαηξφ ζα ιπζνχλε, θαη ηα ιεηηνπξγηθά. Ξξηλ απφ 1,5 κήλα ζην 

δεχηεξν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε κηα αλαθνίλσζε είρακε βάιεη ην δήηεκα ηνπ 

γηαηξνχ ζηνλ Απιψλα θαη είρακε δεηήζεη θηφιαο λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζπλνιηθά ε εηθφλα γηα ην ζέκα ηεο πγείαο ζην Γήκν Υξσπίσλ. Κε 

αθνξκή ινηπφλ ηνλ Απιψλα πνπ ζήκεξα ππάξρεη έλαο γηαηξφο ηνπ .. ν νπνίνο 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ ίδηνπ ηνπ πνπξγείνπ εμππεξεηεί θαη ηνπο 

γηαηξνχο ηνπ ΗΘΑ, θηάζακε ζην ζεκείν λα εμππεξεηείηαη κε έλα γηαηξφ απηφ ν 

νπνίνο κε πνιχ κεγάιεο θαη πνιχηηκεο πξνζπάζεηεο εμππεξεηνχζε αο πνχκε 

πξνρζέο πνπ πέξαζα απφ ην ηαηξείν ηνπ 100 άηνκα. Κηιάκε φηη ε αλακνλή ζην 

ηαηξείν ηνπ είλαη 2 ψξεο γηα λα γξάςεη θάπνηνο θάξκαθα. Δίρακε δεηήζεη 

θπζηθά πξηλ απφ 1,5 κήλα ηη ζθνπεχεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα θάλεη θαη ζσζηά ε 

Γεκνηηθή Αξρή είπε, δψζηε καο ιίγν ρξφλν λα δνχκε θαη ηη αλάγεο έρεη ν Γήκνο 

γηα λα θέξνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα. Θα ήζεια λα καο πείηε, λα καο πεη ν 

θ.Γήκαξρνο ηη ζθνπεχεη λα θάλεη γηαηί φπσο ν ίδηνο αλαγλψξηζε, ε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο δε ιχλεηαη κε έλαλ γηαηξφ επηπιένλ θαη φπσο θαη ν ίδηνο είπε ζην 
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δεχηεξν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πξέπεη λα ππαξρεη θαη Α' βάζκηα κνλάδα πγείαο. 

Θαη φρη κφλν εδψ θαη ζηνλ Θάιακν πνπ έρνπλε πξφβιεκα κε ηνπο γηαηξνχο θαη 

παληνχ.  

 Ρν πξψην εξψηεκα πνπ θάλσ ζην Γήκαξρν είλαη, πφηε ζα καο θέξεη  

πιήξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα πγείαο θαη ηηο 

ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλε θαη δεχηεξνλ ηη ζα γίλεη θαη κε ην ζέκα ηνπ γηαηξνχ 

ζηνλ Απιψλα. Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ.   

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απν κέλα. Δγψ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ζ' απηά 

πνπ είπε ε θα Βαξλάβα πξνεγνπκέλσο φηη ε ηζφηεηα θαη ηζνηηκία γηα ηηο 

γπλαίθεο έρνπλ πνιχ δξφκν αθφκε γηα λα θαηαθηεζνχλ ζηελ πξάμε, γηαηί νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνγέλεηα, 

θξαηάλε ηελ γπλαίθα θαζεισκέλε, θξαηάλε ηε γπλαίθα κέζα ζην ζπίηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο γηαηί δελ έρεη δπλαηφηεηα λα βγεη έμσ, λα έρεη ηηο 

επθαηξίεο δειαδή λα αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο θαη λα δείμεη έηζη ηηο 

δπλάκεηεο ηεο. Παλ Γεκνηηθή Αξρή, ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λνκίδσ φηη ζα 

πξέπεη λα ζθχςνπκε πξαγκαηηθά πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηεο γπλαίθαο θαη ζηελ 

πεξηνρή καο, λα δψζνπκε ηελ επθαηξία ζε λέεο γπλαίθεο θαη ζε λέεο -θαη ζηηο 

θνπέιεο γεληθφηεξα, λα αλαδείμνπλε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα 

βγνχλε απφ ην ζπίηη, λα αζρνιεζνχλ κε ηα θνηλά, γηαηί απηφ είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ έρεη κηα γπλαίθα ζήκεξα θαη απφδεημε φηη ζε έλα 

Ππκβνχιην 41 αηφκσλ ζήκεξα έρνπκε κφλν 5 γπλαίθεο. Απηφ δε καο ηηκά 

θαζφινπ, νχηε ζαλ θνηλσλία, νχηε ζαλ έηζη, ηφπν αλ ζέιεηε, πεξηνρή. Θαη 

εθηφο ησλ άιισλ, νη γπλαίθεο ζήκεξα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ησλ ζπλζεθψλ ηνπ Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ Ρακείνπ, είλαη απηέο πνπ πξψηα θαη 

θχξηα πιήηηνληαη θαη αλ δείηε θ.Ξέππα θαη ηα ζηνηρεία ηα ζηαηηζηηθά, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλέξγσλ είλαη γπλαίθεο. Δίλαη ε εχθνιε ιεία, ην εχθνιν 
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θαη ην θηελφ δπλακηθφ, εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ πξψηα θαη θχξηα πιεξψλεη ηελ 

θξίζε.  

 Ινηπφλ, ηψξα, φζνλ αθνξά ηα άιια δεηήκαηα. Θαη' αξρήλ έλα ζέκα 

ήηαλ θαη εγψ ζα έβαδα ην ζέκα ηεο ρσκαηεξήο ηνπ Θαιάκνπ θαη ζε κέλα έηζη 

έρνπλ γίλεη αλάινγεο θαηαγγειίεο γηα ην ηη γίλεηαη. Γε ζέισ λα πσ 

πεξηζζφηεξα, είπε ν θ.Ιίηζαο. Απηφ πνπ ζέισ επίζεο λα πσ είλαη φηη κνπ έρεη 

γίλεη κηα θαηαγγειία ζρεηηθά κε ηε ρσκαηεξή ηε δηθή καο, ηελ παιηά, ζην 

Παξαληάξη, φπνπ έρνπλε ππάξμεη θαηαγγειίεο φηη δελ αθνινπζείηαη ζσζηά, δε 

γίλεηαη ζσζηά ε απνθαηάζηαζε απηήο ηεο ρσκαηεξήο. Γελ μέξσ βέβαηα, έρσ 

θάλεη κηα ζπδήηεζε κε ηνλ θ.Γηαλλά, δελ μέξσ θαηά πφζν θαη ηη ζηνηρεία έρεηε, 

έηζη, πεξηζζφηεξα λα καο δψζεηε. Ζ θαηαγγειία είλαη φηη δελ κπαίλνπλ απφ 

θάησ ηα παληά εθείλα ηα νπνία πξέπεη λα κπνπλ γηα λα ζηεγαλψζνπλ ηελ 

πεξηνρή απηή, ψζηε λα κελ ππάξμεη δηαξξνή αξγφηεξα ησλ ηνμηθψλ απνβιήησλ 

θαη φια ηα ζρεηηθά απηά πνπ απνξξνθψληαη απφ ην έδαθνο. Ρψξα, έλα άιιν 

δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ, είλαη ην δήηεκα ηεο Λέαο Νδνχ θαη ην ηη έγηλε ρζεο 

ην βξάδη. Νιε απηή, ην θνκκάηη ηέινο πάλησλ ηεο Δζληθήο Νδνχ πνπ είρε 

πξφβιεκα κε ην ρηφλη, ήηαλε κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο. Αλ γλσξίδεηε, ν 

πνπξγφο πνδνκψλ, αθνχ θαη απηφο αλαγθάζηεθε λα πάξεη, λα βγάιεη 

αλαθνίλσζε θαη λα πεη φηη ππάξρνπλ επζχλεο ζηελ εηαηξεία, ζηελ Θνηλνπξαμία, 

ε νπνία δελ είρε πάξεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθαηαζηαζεί, γηα λα κελ ππάξμεη 

πξφβιεκα ρζεο, γηαηί δελ ήηαλ κηα θαθνθαηξία ε νπνία ήξζε μαθληθά, είραλ 

πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα ππάξρεη πξφβιεκα θαη ήηαλε ππνρξεσκέλε ε εηαηξεία, ε 

Θνηλνπξαμία απηή, λα έρεη κεραλήκαηα, λα έρεη πξνβιέςεη λα κελ ππάξμεη απηφ 

ην κεγάιν κπνηηιηάξηζκα πνπ έγηλε ζηελ Δζληθή Νδφ θαη λνκίδσ φηη θαη εκείο 

ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα βγάινπκε έλα ςήθηζκα δηακαξηπξίαο θαη 

λα πνχκε, δηακαξηπξφκαζηε γηαηί .. Λα δηακαξηπξεζνχκε θαη εκείο φηη παξά ην 

γεγνλφο φηη ζ' απηήλ ηελ πεξηνρή εηζπξάηηνληαη ηφζα δηφδηα, δελ κπφξεζε 
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απηή ε Θνηλνπξαμία λα θξαηήζεη αλνηρηφ ην δξφκν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη 

λνκίδσ φηη έρνπκε ιφγν θαη πξέπεη λα ην πνχκε.  

 Ρν άιιν δήηεκα ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ δηνδίσλ είλαη, ην Πάββαην ζηηο 

12 ηνπ κήλα ζα γίλεη κηα ζπγθέληξσζε, κηα ζχζθεςε, ελεκέξσζε ζηνλ θφζκν 

ηεο πεξηνρήο καο γηα ηηο εμειίμεηο πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα γηα ηα ζέκαηα ησλ 

δηνδίσλ πνπ είκαζηε θαη ηη θάλνπκε απφ εδψ θαη πέξα. Θα γίλεη ζηελ αίζνπζα 

ηνπ Ιπθείνπ ηνπ Υξσπνχ θαη λνκίδσ πξέπεη λα είκαζηε φινη. Νζνλ αθνξά 

ηψξα απηφ ην δήηεκα, ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, κε κηα επηζηνιή έηζη πνπ 

θηηάμακε πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζπλππνγξάςακε 

25 Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, δεηάκε ηε ζχγθιηζε Ππκβνπιίνπ εθηάθηνπ κε 

κνλαδηθφ ζέκα ην ζέκα ησλ δηνδίσλ θαη λνκίδνπκε θ.Ξξφεδξε φηη έρνπκε 6 

κέξεο, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ, πεξηζψξην, λα καο νξίζεηε ηελ εκεξνκελία 

πνπ ζα γίλεη απηή ε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Θαη ηέινο, γηα λα ηειεηψζσ, ζέισ 

πξηλ λα θηάζνπκε ζηα ζέκαηα ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηα δεηήκαηα πνπ έρνπκε 

ζήκεξα, ηα ζέκαηα, λα καο πείηε αλ μέξεηε, αλ έρεηε θαηαγξάςεη θάπνπ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκβαζηνχρσλ πνπ ζήκεξα ππάξρνπλ ζην Γήκν, πφζνη ζήκεξα 

ζπκβαζηνχρνη απαζρνινχληαη θαη πφζνη έθπγαλ θαη έιεμαλ νη ζπκβάζεηο ηνπο. 

Ξφζνη έθπγαλ ην δηάζηεκα απηφ απφ ηφηε πνπ αλέιαβε ε Γεκνηηθή Αξρε. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Πην Πψκα πξνζήιζαλ ν θ.Βαγγέιεο 

Ξάληνο θαη ν θ.Βαζίιεο Νηθνλφκνπ. Πρεηηθά κε ην ζέκα πνπ αλαθέξαηε γηα ην 

Ππκβνχιην, γηα ηε ζχγθιηζε ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηα δηφδηα, αχξην θα Πηεξγίνπ 

ελεκεξψλσ θαη ην Πψκα φηη ζα απνζηαινχλ νη πξνζθιήζεηο. Ν θ.Βειηαληψηεο 

έρεη ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θχξηε Ξξφεδξε, ε πξψηε αλαθνίλσζε πνπ 

έρσ λα θάλσ είλαη ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Νηθνλφκνπ ζρεηηθά κε 

ηνπο θαθέινπο πνπ είρε ζηείιεη ε θα Θειίδνπ, ε πξψελ Ξξφεδξνο Θαπαλδξηηίνπ 
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ζηνπο αξρεγνπο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ζην Γήκαξρν, πνπ αθνξνχζε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γ.Ξ.Π. Ξξνζπάζεζα λα δψζσ εμεγήζεηο, κε δηέθνςε 

ηφηε ν Γήκαξρνο, γη' απηφ ινηπνλ επαλέξρνκαη γηα λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη 

ην 1995 ππεγξάθε ζχκβαζε ηνπ Γ.Ξ.Π. κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία πνπ ζπλνιηθά 

ε δαπάλε ήηαλε πεξίπνπ ζηηο 250.000 επξψ. Δγψ ζα ηα πσ πεξηιεπηηθά, ζα 

ζαο θαηαζέζσ θαη ηελ απφθαζε, θαη φηαλ θξίλεη ν Γήκαξρνο φηη ην ζέκα 

πξέπεη λα ζπδεηεζεί εθηελψο ζα επαλέιζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα θαηαιήμσ θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιηάζθν, αο κελ θάλνπκε - ζηηο αλαθνηλψζεηο είκαζηε, αο 

κελ θάλνπκε δηάινγν. Αο νινθιεξψζεη ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ αθνξά ηελ νπζία ηνπ έξγνπ, δελ αθνξά ηελ νπζία ηνπ 

έξγνπ. Αθνξά νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα πνπ ππάξρεη θ.Ιηάζθν. Ινηπφλ, φηαλ 

ππεγξάθε ε ζχκβαζε, ε αλάδνρνο εηαηξεία πήξε πξνθαηαβνιή 15% επί ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, δειαδή πεξίπνπ ζηα 30 εθαη. δξρ. κε ην ζθεπηηθφ φηη 

απηά ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο ζηαδηαθνχο ινγαξηζκνχο. Πε καο ήξζε ην 

ζέκα ζηηο 30.11.2009, φηαλ ήξζε ν έλαο απφ ηνπο δχν αλαδφρνπο ηεο 

Θνηλνπξαμίαο θαη δεηνχζε λα ηνπ επηζηξαθεί ε εγγπεηηθή επηζηνιή. Ρφηε, 

εξεπλψληαο ηνλ θάθειν πνπ είρακε, ηνλ ειιηπή θάθειν πνπ είρακε, θαη 

θάλνληαο θαη ηηο ελέξγεηεο καο ζηελ επηβιέπνπζα Αξρή, ηε Γ/λζε Σσξνηαμίαο 

θαη Ξεξηβάιινληνο ζηε Λνκαξρία ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, δηαπηζηψζακε φηη ζα 

έπξεπε φηαλ ην 1999 ε αλάδνρνο εηαηξεία θαηήγγεηιε ηε ζχκβαζε απηή, ζα 

έπξεπε λα είρε επηζηξέςεη ην πνζφ, καδί κε ΦΞΑ, πεξίπνπ ζηα 22 εθαη. δξρ. Γη' 

απηφλ ην ιφγν θαη κεηά απφ έλαλ έιεγρν πνπ θξάηεζε πιένλ ηνπ ελφο ρξφλνπ, 

ην Ππκβνχιην ηεο Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ κε ηελ ππ' αξηζκ. 133 Απφθαζε 

ηνπ ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2010, απνθάζηζε λα ελεκεξσζεί ε αξκφδηα πεξεζία ηνπ 

Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ επί 
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ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο. Γεχηεξνλ, λα θαηαηεζεί αλαθνξά ζηνλ αξκφδην 

Δηζαγγειέα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιηθήο θαη εζηθήο βιάβεο ηεο 

Θνηλφηεηαο. Γειαδή, λα επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα ζηελ Θνηλφηεηα θαη λα 

δεηήζνπκε επζχλεο φπνπ θαη αλ, φπνηνο θαη αλ έρεη επζχλεο απ' απηφ θαη γηα λα 

κε ιέκε φηη είλαη θαηαγνξνχκελνο ν "Α", ν "Β", "Γ", επζχλε κπνξεί λα έρεη ε 

αλάδνρε εηαηξεία, πνπ ελψ θαηήγγεηιε ηε ζχκβαζε, δελ επέζηξεςε ηα 

ρξήκαηα, επζχλε κπνξεί λα έρεη ε επηβιέπνπζα Αξρή, επζχλε κπνξεί λα έρεη 

θαη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ δελ ελήξγεζε ππέξ ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο 

Θνηλφηεηαο. Θαη ηξίηνλ, νξίζακε γηα δηθεγφξν ηνλ θ.Κπνξζαλίδε Ηνξδάλε γηα 

λα ρεηξηζηεί ηελ ππφζεζε απηή θαη νηθνλνκηθφ εκπεηξνγλψκνλα ηνλ θ.Γηψξγν 

Γηαλλαθνχιε πνπ έρεη θάλεη θαη φιε ηελ νηθνλνκηθή έξεπλα, αθηινθεξδψο 

βέβαηα, δσξεάλ, έηζη; Εεηάκε ινηπφλ κε ηελ επηζηνιή ηεο ε Ξξφεδξνο, δεηάεη 

απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ζπλερηζηεί απηή ε δηαδηθαζία, ψζηε λα κελ 

ραζνχλ απηά ηα ρξήκαηα απφ ην Ρακείν ηεο Θνηλφηεηαο θαη ζπλεπψο ηνπ 

Γήκνπ ζήκεξα.  

 Ζ δεχηεξε αλαθνίλσζε πνπ έρσ λα θάλσ είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ 

έζημε θαη πξνρζέο ν θ.Ρζεθξεδήο ζρεηηθά κε ην .. Ρν δεχηεξν ζέκα είλαη 

αλαθνξηθά κε ηνπο Αζιεηηθνχο Ππιιφγνπο. Ν θ.Ρζεθξεδήο πξνρζέο δηάβαζε κηα 

επηζηνιή ηνπ ΑΝ Υξσπνχ. ΞΑΠ Υξσπνχ είλαη; Γελ έρεη ζεκαζία, ηεο νκάδαο 

ηνπ Υξσπνχ. Αιιά επεηδή ζαλ άλζξσπνο πνπ αζρνινχκαη θαη εγψ ρξφληα κε 

ηνπο Αζιεηηθνχο Ππιιφγνπο θαη μέξσ ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ, αλεμάξηεηα 

κε ην ηκήκαηα έρεη ν θάζε Πχιινγνο, ήζεια λα ππελζπκίζσ ζην Γήκαξρν θαη 

ζην Πψκα ην εμήο, 1) πξνεθινγηθά φινη καο, φινη νη ζπλδπαζκνί, είηε ζην 

πξφγξακκα καο, είηε ζηα θπιιάδηα καο, κηιάγακε γηα ζηήξημε ηνπ αζιεηηζκνχ 

ζηηο πεξηνρέο καο. Θαηαιαβαίλεηε ε .. ζηελ νπνία έξρεηαη απηή ε ιεηηνπξγία 

πιένλ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη, λα .. θαη λα ιεηηνπξγήζεη, ζα πεξάζεη πεξίπνπ 1, 

1,5 κήλαο. Γειαδή ζα έρνπκε θηάζεη ηέινο Απξηιίνπ. Κέρξη ηφηε ηα 

πξσηαζιήκαηα ζα έρνπλ ηειεηψζεη. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε θάλεη θαη εζείο 
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Ξξφεδξνο ζε Αζιεηηθφ Πχιινγν θαη κε θαηαιαβαίλεηε απηφ πνπ ζέισ λα πσ. 

Ρνπο 4 κήλεο απηνχο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε φηη ην θάζε Πσκαηείν εάλ 

έρεη κφλν κία Αθαδεκία ζα έρεη δψζεη 20 παηρλίδηα. Γε κηιάσ γηα ην Θαπαλδξίηη 

πνπ έρεη 8 Αθαδεκίεο, κπάζθεη, ραληκπνι θιπ., ν .. ηνπ Θαιάκνπ πνπ έρεη 

κφλν Αθαδεκία θαη κηα αλδξηθή νκάδα, ζα έρεη δψζεη πεξίπνπ ζηα 20 

πνδνζθαηξηθά παηρλίδηα, κε φπνηα έμνδα ζπλεπάγνληαη απ' απηφ, θαη 20 

παηρλίδηα ην ηκήκα ππνδνκψλ. Εεηάσ ινηπφλ απφ ην Γήκαξρν θαη απφ φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα λα κε δηαιχζνπλ απηνί νη 

Πχιινγνη, θαη μέξεηε φηη είλαη πνιχ εχθνιν εάλ δηαιχζνπλ λα μαλαζπζηαζνχλε, 

ζα είλαη πνιχ δχζθνιν πάιη λα επαλέξζνπλε ζε ιεηηνπξγία ηα ηκήκαηα απηά, 

ηελ ειάρηζηε ζηήξημε. Γειαδή δελ μέξσ πνην πνζφλ, ηελ θάλσ ηελ πξφηαζε σο 

εμήο, δελ μέξσ πνην πνζφλ κε πνιηηηθή επζχλε φινη καο ζα εμαζθαιίζνπκε, 

απηφ ην πνζφ λα δηαηξεζεί δηα ηνπ 7. Γειαδή 6 είλαη ηα Αζιεηηθά Πσκαηεία 

απηήλ ηε ζηηγκή, επεηδή δηθαηνχηαη ηε δηπιάζηα ηνπιάρηζηνλ κεξίδα ν ΝΑ 

Υξσπνχ λα πάξεη δχν κεξίδεο, δειαδή λα εμαζθαιίζνπκε 30.000; Απφ 4.000 

φια ηα Πσκαηεία, 8.000 ν Υξσπνχ. Γηα λα κε δηαιχζνπλ ηα Πσκαηεία θαη 

εξρφκαζηε κεηά απφ ιίγν θαη θιαίκε φηη εθεί παξαηηήζεθε ε Γηνίθεζε, εθεί 

θχγαλε ηα παηδηά, εθεί έγηλε ην έλα, έγηλε ην άιιν. Δπαλαιακβάλσ πάιη φηη 

είλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα, είλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα, εάλ ζέιεηε επεηδή 

αζρνινχκαη κε ην αληηθείκελν, ζα κπνξνχζα φπνηε ζέιεηε θ.Γήκαξρε λα ζαο 

θάλσ κηα αλαθνξά γηα φια ηα Πσκαηεία ηεο πεξηνρήο, επεηδή παίδνπκε θαη ζαλ 

αληίπαινη, ηη ηκήκαηα έρεη ην θαζε Πσκαηείν θαη ζαο ππνγξακκίδσ ηελ επζχλε 

πνπ ζα έρνπκε φινη καο, φρη κφλν ν Γήκαξρνο, φινη καο εάλ νδεγεζνχλ ηα 

Πσκαηεία απηά ζε απξαμία. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο θαη επεηδή 

έγηλε ε αλαθνξά θαη απφ ην θίιν κνπ ηνλ Γεκήηξε ηνλ Θηνχζε ζην 
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πξνεγνχκελν Ππκβνχιην γηα ην ζέκα ηεο επίζθεςεο ζην ΞΔΘΑ, πνπ 

αθνξνχζε ελ πάζε πεξηπηψζεη ηελ "Ηππνθξάηεην Ξνιηηεία", ζέισ λα 

ελεκεξψζσ ην εμήο, εγψ ηνπιάρηζηνλ ζαλ Αληηδήκαξρνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

δελ θαιέζηεθα θαη δελ ήμεξα νχηε θαλ ην αληηθείκελν. Γελ μέξσ πνηνο έθιεηζε 

ην ξαληεβνχ, δελ μέξσ πνηνο ελεκέξσζε πνηνλ, πήξα έλα ηειέθσλν απφ ηελ 

θα Βαξλάβα πξνπαξακνλή ε νπνία κε πήξε ηειέθσλν, κάιηζηα θαη είλαη θαη 

εδψ λα ην επαιεζεχζεη, γηα λα ηελ  ελεκεξψζσ γηα πνην ιφγν γίλεηαη απηφ ην 

ξαληεβνχ. Ινηπφλ, θαη ηελ παξακνλή μαλακίιεζα θαη κε ηνλ Γεκήηξε ηνλ 

Θηνχζε. Γε ζα κπνξνχζα ινηπφλ λα παξαζηψ θαη δελ ήμεξα θαη πνην είλαη ην 

αληηθείκελν ζε έλα ξαληεβνχ ζην ΞΔΘΑ ην νπνίν ην είρε θιείζεη θάπνηνο, δελ 

ήμεξα γηα πνην ιφγν θαη δελ ήμεξα θαη πφηε ήηαλ. Ζζεια λα θάλσ απηήλ ηελ 

αλαθνίλσζε γηαηί πξαγκαηηθά φλησο κπνξεί λα ήηαλε έλα ζνβαξφ ξαληεβνχ 

αιιά δελ κπνξεί λα θιείλνπκε ξαληεβνχ γηα ζέκαηα ηα νπνία δελ ηα μέξνπκε 

θαη δε καο έρεη ελεκεξψζεη θαη θαλέλαο. Θαη ην ζεσξψ πνιχ ζνβαξφ απηφ, λα 

πεγαίλεηο ζε κηα ηφζν πνιχ ζνβαξή πεξεζία, λα ζπδεηήζεηο γηα έλα πνιχ 

ζνβαξφ ζέκα, ρσξίο λα έρεηο θαλ ελεκεξσζεί γηα λα κπνξείο θαη λα ζπδεηήζεηο 

αιιά θαη λα απαηηήζεηο ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ην ζέκα 

φλησο είλαη θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ ζνβαξφ. Μέξσ θάπνηα πξάγκαηα απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ είρακε θαη πξνεθινγηθά θαη ζήκεξα, θαη κέρξη ζήκεξα, θαη 

είλαη θάηη πνπ ζα ην δνχκε. Θεσξψ πάλησο, φκσο ήηαλ κηα πξσηνβνπιία ε 

νπνία ήηαλ βεβηαζκέλε θαη δελ μέξσ πνην απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα έρεη. 

Δπραξηζηψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, κηιάσ γηα ην άηνκν κνπ γηαηί έρεη ζπδεηεζεί θα Βαξλάβα ην 

φλνκα κνπ. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, φρη, φηη κε πήξαηε ηειέθσλν θαη κε ξσηήζαηε λα ζαο 

ελεκεξψζσ. Δηζη δελ είλαη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, θαη ζαο είπα δελ μέξσ θαλ. Απηφ είπα, δελ είπα θάηη άιιν.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, εγψ δελ ην ήμεξα φκσο. Γηα κέλα κηιήζαλε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε, θιείζηε θ.Ζιηάζθν, αο κελ αλνίμνπκε θνπβέληα ηψξα. 

Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Ν θ.Γέδεο έρεη δεηήζεη λα πξνβεί ζε αλαθνίλσζε. 

ΓΔΓΔΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε δχν ζέκαηα. 

Ρν πξψην ζέκα είλαη, ρσξίο βέβαηα λα ζέισ λα θαηεγνξήζσ θαλέλαλ ή λα 

δψζσ θαπνηα κνκθή ζε θάπνηνλ, είλαη γηα ηελ εηθφλα ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα. Βάδνληαο 15 ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζε 

κηα ζπλεδξίαζε λνκίδσ φηη είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα ζπδεηεζνχλ θαη φηαλ 

κηιάκε γηα ηφζν ζνβαξά ζέκαηα. Δρνπκε απηήλ ηε ζηηγκή έλαλ λενζχζηαην 

Γήκν, πξνζπαζνχκε φινη πξαγκαηηθά, έζησ θαη αλ θάπνηνη καο θαηεγνξνχλ γηα 

ην αληίζεην, λα βνεζήζνπκε απηφλ ην Γήκν λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ θαη λα 

κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη θπξίσο ηνπο πνιίηεο, γηαηί γηα εκάο πηζηεχσ φηη 

Γήκνο ζεκαίλεη ν πνιίηεο. Ζ κε εθινγή ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε λνκίδσ 

φηη δε ζα πξέπεη λα ηηκάεη θαλέλαλ απν καο, ηνπο 41 πνπ βξηζθφκαζηε απφςε 

ζε ηνχηε εδψ ηελ αίζνπζα. Ζ κε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο 

επίζεο ην ίδην. Δίλαη ζεκαληηθφηαηα ζέκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφηαηα βνεζήκαηα 

γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο Γήκνπ θαη ζα πξέπεη λνκίδσ λα αιιαμνπκε ιίγν ηε γσλία 

νπηηθήο απηψλ ησλ ζεκάησλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λα πεξηκέλεηε λα ηειεηψζσ αλ ζέιεηε θαη λα ηνπνζεηεζείηε.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 7ε 8 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  25 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λα πεξηκέλεηε λα ηειεηψζσ θαη λα ηνπνζεηεζείηε. Θχξη Ξξφεδξε, 

κπνξψ λα ..; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, δε γίλεηαη δηάινγνο, ην μέξεηε.  

ΓΔΓΔΠ: Θα ζπληαρζψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Γηαζεκάθε γηα λα νξίζνπκε κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέξα γηα λα ζπλεδξηάδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εάλ θαη εθφζνλ 

απηφ βνεζάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη επίζεο γηα λα 

θιείζσ ηελ πξψηε ελφηεηα, έλα άιιν ζέκα. Βιέπσ φηη ζπγθεληξψλνληαη φιεο 

νη πεξεζίεο ηνπ λένπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ηέσο 

Γήκνπ Υξσπίσλ. Δγψ δελ είκαη ηνπηθηζηήο. Θαηά ηελ επαγγεικαηηθή κνπ 

δξαζηεξηφηεηα πεξηζζφηεξν ζπλεξγάδνκαη, λα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα, κε 

ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ Υξσπνχ, παξά κε ηνπ Θαιάκνπ, πεξηζζφηεξν 

ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ παξά κε ηνπ Θαιάκνπ. 

Απιά θαη ρσξνηαμηθά αλ ην δεη θάπνηνο ην ζέκα, πφζν άιιν δειαδή απηφο ν 

Υξσπφο λα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη φιν απηφλ ηνλ θφζκν. Θα πξέπεη λα 

έρνπκε κηα αο ην πνχκε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε απηφ ην ζέκα. πάξρεη ην 

Θαπαλδξίηη, ππάξρνπλ θαη νη Αθίδλεο, ππάξρεη ην Ξνιπδέλδξη, ππάξρεη ν 

Απιψλαο ν νπνίνο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο Γήκνο, ηέσο Γήκνο θαη θνκκάηη 

ηνπ λένπ Γήκνπ. Λνκίδσ φηη έλαο πην ζσζηφο ζρεδηαζκφο ζα είλαη θαιχηεξνο. 

Γη' απηφ θαη ζα πσ ην εμήο, φηη φζνλ αθνξά ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ 

ηνπ Γήκνπ, ν "Θαιιηθξάηεο" πξνβιέπεη φηη ζα γίλεη έλαο εληαίνο ζρεδηαζκφο γηα 

φιν ην Γήκν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο. Γηα φιν ην Γήκν. Θαη ζε επίζθεςε κνπ ζηνλ Νξγαληζκφ ηεο 

Αζήλαο πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο γηα λα δσ ην ζρέδην εδψ πεξα ηεο θνηιάδαο ηνπ 

Υξσπνχ, ζπδεηνχζακε αθξηβψο απηφ ην ζέκα. Ρέινο πάλησλ, απηά πηζηεχσ 
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φηη ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ φινπο θαη ζα πξέπεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα λα ηα δνχκε θαη λα ηα ζπδεηήζνπκε πεξηζζφηεξν δηεμνδηθά. Ρψξα, 

φζνλ αθνξά ην ζέκα πνπ αλέθεξε ν θ.Ιίηζαο θαη επεηδή είλαη έλα πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέκα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθνηλψζεηο θάλνπκε ηψξα. Γηα λα κελ αξρίζνπκε .. 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, αλαθνηλψζεηο αιιά ζα πξέπεη νξηζκέλα πξάγκαηα λα ηα πνχκε. 

Απηήλ ηε ζηηγκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ παξαπνληφκαζηε κεηά γηαηί δελ πξνιαβαίλνπκε λα 

εμαληιήζνπκε ηα ζέκαηα. 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη, λαη αιιά θ.Ξξφεδξε, λα κε ζπγρσξέζεη ην Πψκα, εάλ 

θαζπζηεξψ, απιά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη νινθιεξψζηε. 

ΓΔΓΔΠ: .. είλαη παξα πνιχ ζεκαληηθά ηα ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηάκε απφςε 

εδψ. Γε λνκίδσ φηη αλέθεξα θάηη ην νπνίν λα κελ αθνξά φιν ην Πψκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη.  

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη κηα απφθαζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Θαιάκνπ ε νπνία ιέεη 

γηα ην θιείζηκν ηεο ρσκαηεξήο. Κεηά ιχπεο εδψ θαη δχν κήλεο θαη θαζεκεξηλά 

βιέπνπκε φηη απηή ε ρσκαηεξή δπζηπρψο ιεηηνπξγεί επηβαξχλνληαο πξψηα απ' 

φια ην πεξηβάιινλ. Γηα λα κε ζαο θνπξάζσ ινηπνλ, δε ζα αλαθέξσ ηίπνηα 

άιιν, ζα πσ ην εμήο, επεηδή θαη ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο είπε θαη ε θα Πηεξγίνπ 

γίλνληαη θάπνηεο θαηαγγειίεο απφ δεκφηεο γηα ηηο ρσκαηεξέο, είηε έρνπλ 

θιείζεη, είηε είλαη κηζναλνηρηέο θιπ., εγψ ζα πσ φηη ζα πξέπεη λα θαηαξηίζνπκε 

έλα ελαίν ζρέδην γηα φιεο απηέο ηηο ρσκαηεξέο ηνπ Γήκνπ, λα εληαρζεί εάλ 
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είλαη δπλαηφλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη κε κηα απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πάκε ζε έλα εληαίν θιείζηκν θαη αλάπιαζε φισλ 

απηψλ ησλ ρψξσλ, δηφηη αθνχσ φηη ζηνλ Θάιακν γηα παξάδεηγκα γίλεηαη 

αλάπιαζε, αιιά ην κφλν πνπ γίλεηαη είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ αγσγνχ ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ λα πεγαίλεη θαη λα ζθεπάδεη ηα ζθνππίδηα πνπ πάεη ην πξσί θαη 

πεηάεη θάπνηνο εξγνιάβνο. Γειαδή, απφ ηε κηα νη Θαιακηψηεο θαη θάπνηνη 

θάηνηθνη θπλεγάκε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ αγσγνχ θαη απφ ηελ άιιε ν ίδηνο 

πάεη θαη πεηάεη ηα κπάδα ηνπ θαη ηα θιαξηά ηνπ απφ ηα δέληξα πνπ θφβεη κέζα 

ζηε ρσκαηεξή. Ινηπφλ, απηά ήζεια λα πσ θαη λα κε ζπγρσξείηε αλ θνχξαζα ην 

Πψκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Πην Πψκα πξνζήιζε ν θ.Ρζάδαξεο 

Πσηήξεο. Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα. Ξξψηα ζέισ λα πσ ζην θίιν κνπ, γηαηί είλαη 

πξαγκαηηθά θίινο κνπ, ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ θ.Ζιηάζθν φηη εγψ πξνζθιήζεθα 

απφ θάπνηνπο πνιίηεο. Γελ νξγάλσζα εγψ απηήλ ηε ζπλάληεζε. Θεψξεζα φηη 

είλαη ζεκαληηθφ γηα ην Γήκν θαη παξαβξέζεθα ζ' απηήλ ηε ζπλάληεζε. 

Θαηαζέζακε κε ηελ θα Βαξλάβα πνπ επίζεο ήηαλ εθεί κηα αίηεζε, φπνηε ε 

Ρερληθή πεξεζία θξίλεη ζσζηφ θαη φπνηε είλαη ελεκεξσκέλνο ν 

θ.Αληηδήκαξρνο θαη φπνηε ν Ξξφεδξνο ην ζεσξεί ζσζηφ, λα' ξζεί ην ζέκα πξνο 

ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ ην ζεσξνχκε θαηεπείγνλ, δελ ην 

ζεσξνχκε άκεζν. Νκσο ηνλ ιφγν ηνλ πήξα γηα έλαλ άιιν ζεκαληηθφ ιφγν. Ρελ 

πξνεγνχκελε εβδνκάδα είρακε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δίκαη κέινο απηήο ηεο 

Δπηηξνπήο κε άιινπο 7 εδψ ζπλαδέιθνπο. Κέρξη .. ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

πιένλ έξρεηαη, έηζη αθξηβψο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ςήθηζε πίζησζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη κε θαιεί λα εγθξίλσ θαη λα ςεθίζσ έλα πνζφ, πνιιέο θνξέο ρσξίο 

λα έρσ επ' αθξηβή ζηνηρεία. Κάιηζηα νη ζπλάδειθνη ηεο ζπκπνιίηεπζεο ην 

είδαλ απηφ θαη γχξηζαλ δχν, ηξία ζέκαηα πίζσ, ήηαλ θαη ν Ξξφεδξνο λνκίδσ θαη 
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εζείο θ.Ξξφεδξε ήζαζηαλ ζε έλα ζεκείν, γηαηί ν θ.Γήκαξρνο έιεηπε γηα θάπνην 

ζνβαξφ ιφγν, ζέισ λα πσ φηη εκείο πνπ εγθξίλνπκε θαη ςεθίδνπκε θαη πνπ 

βάδνπκε ηελ ππνγξαθή καο θαη πνπ φπσο είπα θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ειεγρφκαζηε αχξην απφ ηνλ Δηζαγγειέα, ζέινπκε λα έρνπκε πιήξε ηερληθή 

έθζεζε γηα ην ηη ςεθίδνπκε, πξψηνλ θαη δεχηεξνλ πνπ πάλε απηά ηα ιεθηά. 

Ξξέπεη λα μέξνπκε θ.Ξξφεδξε θαη θ.Γήκαξρε πνπ πάλε απηά ηα ιεθηά, γηα λα 

θξίλνπκε θαη αλάινγα. Διπίδσ ζηελ επφκελε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα είλαη 

πιήξσο γηαηί λνκίδσ θαη ζηα 7, θαη ζηνπο 7 ζπλδπαζκνχο απηφ πνπ 

θπξηαξρνχζε, απηφ πνπ ζεσξνχζαλ πξψην ήηαλ ε δηαθάλεηα. Δθφζνλ ζέιεηε 

λα έρνπκε δηαθάλεηα, θαη πνπ πάλε ηα ιεθηά. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξαγκαηηθά, πξαγκαηηθά ζήκεξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε θαη θ.Ονχζζε, γη' απηφ ζπληάρζεθε ν 

θαηάινγνο, θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ .. Ρψξα κνπ δεηάηε λα κελ ηνλ ηεξήζσ; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δπί πξνζσπηθνχ δεηάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί πξνζσπηθνχ; 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηαηί δελ κπνξψ λα μέξσ εγψ ην .. ζα αλαθεξζνχλ ζε κέλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα γη' απηφ.. Αλαθέξζεθε θάπνηνο ζε ζαο θ.Αξκπξηψηε; 

Αλαθέξζεθε ην φλνκα ζαο;  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γε λνκίδσ φηη πξέπεη λα αλαθεξζεί κφλν νλνκαζηηθά φηαλ κε 

ζίγεη ζαλ κέινο ελφο Πψκαηνο. Πε παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε λνκίδσ. Αιισζηε, εληάμεη, δε γίλεηαη θαη δηάινγνο. Αλ ζέιεηε 

λα θάλεηε θάπνηα αλαθνίλσζε πξνο ην Πψκα, λα ηελ θάλεηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δπί πξνζσπηθνχ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο απφ ην 

ζπλάδειθν, ηνλ θ.Γέδε, φηη ζεσξεί φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλππεχζπλν 
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γηα ηε κε εθινγή ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε. Κε ζπγρσξείηε. Δγψ δελ ην 

δέρνκαη απηφ γηαηί δελ κπνξεί ηα κέιε ησλ δχν κεγαιχηεξσλ παξαηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο πνπ 

είραλ ηνλ αξηζκφ λα ςεθίζνπλ, λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα βγάινπλ 

Ππκπαξαζηάηε, δεηνχλ επζχλεο απφ κέλα. Απηά. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη. 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Ξξψηα απ' φια, έλα ιεπηφ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Γέδε, παξαθαιψ, παξαθαιψ. Νινη είκαζηε 

ζπλππεχζπλνη, εληάμεη, ην είπαηε. Θχξηε Γήκαξρε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρέζεθαλ 10 κεγάια ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ ζαλ αλαθνηλψζεηο. 

Ξξαγκαηηθά ζεσξψ κε θαιή ηελ πίζηε απφ φινπο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη 

απηνπξνζδηνξίδνπλ ην κεγάιν ηνπ Γήκνπ καο ζ' απηά ηα ζέκαηα πνπ ζέζαηε. 

Ρα ζέζαηε κε πνιχ θαιή νπηηθή γσληά. Λα είζηε βέβαηνη φηη είηε πξνθνξηθά, 

είηε γξαπηά, ζην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πάλησο πνιχ ιηγφηεξν απ' φηη 

κνπ επηηάζζεη ν Θψδηθαο, ζα παξεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξνχκε ζην 1ν ζέκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θ.Ιίηζα, ηνπνζεηήζεθε ν θ.Γήκαξρνο. Ρν 

Πψκα θξίλεη θαη .. Κα, ζαο είπε ζα ζαο απαληήζεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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ΘΔΚΑ 1ο 

 

Θαθοριζμός αριθμού και ειδικοηήηφν προζφπικού με ζτέζη εργαζίας 

ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ (μη ανηαποδοηικού ταρακηήρα) 

και ζσμβάζεφν έργοσ για ηο έηος 2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απν ηε Γ/λζε Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ έρεη γίλεη ε παξαθάησ 

εηζήγεζε. Δρνληαο ππ' φςε .. Αθνχγεηαη; Δληάμεη; .. ηελ εγθχθιην ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ην κε αξηζκ. πξση. 9089/24.2.2011 έγγξαθν ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα ηνλ Ξξνγξακκαηηζκφ Ξξνζιήςεσλ γηα ηηο 

άκεζεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο ζηνπο ΝΡΑ Α' θαη Β' βαζκνχ, ην άξζξν 205 ηνπ 

Λ.3584/2007 θχξσζε ηνπ Θψδηθα, Θαηάζηαζε Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ 

ππαιιήισλ, ην γεγνλφο φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ καο απφ 50.000 πεξίπνπ 

κνλίκνπο θαηνίθνπο, ηνπο κήλεο Κάην, Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην θαη 

Πεπηέκβξην λα απμάλεηαη αγγίδνληαο ηνπο 300.000 πεξίπνπ, ε εδαθηθή έθηαζε 

ηνπ "Θαιιηθξάηηνπ" Γήκνπ καο είλαη ηφζε ψζηε λα θαζηζηά ην κεγαιχηεξν 

Γήκν ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο, ην λέν αζθαιηζηηθφ φπσο γλσξίδεηε νδήγεζε 

πνιινχο κφληκνπο ππαιιήινπο κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ζε 

ζπληαμηνδφηεζε, κε απνηέιεζκα ην ππάξρνλ κφληκν πξνζσπηθφ λα κελ κπνξεί 

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο ζε πνιινχο ηνκείο, ηα αηηήκαηα ησλ 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ φπσο Ξαηδηθνί Πηαζκνί θαη ΘΑΞΖ θαη Αζιεηηθνί Νξγαληζκνί 

θαη γηα ηνπο αλσηέξσ ζεκαληηθνχο ιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ απηψλ, 

εηζεγνχκεζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο 
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πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ έξγνπ θαη ηνλ 

αξηζκφ θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ππεξεζίαο φπσο παξαθάησ:  

 Πηελ εηζήγεζε πνπ έρεηε πάξε φινη κηιάκε γηα 3 ππαιιήινπο 

εηδηθφηεηαο δηνηθεηηθνχ κε 8κελε ζχκβαζε. Δπεηδή φκσο είρακε έλα αίηεκα 

ζήκεξα απφ ηελ Ξνιενδνκία φηη ρξεηάδνληαη δχν δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, ε 

πξφηαζε είλαη γηα 5 ππαιιήινπο δηνηθεηηθνχο. Πηε ζπλέρεηα έρνπκε 5 εξγάηεο 

θήπσλ κε 8κελε ζχκβαζε, 6 λαπαγνζψζηεο κε 3κελ ζχκβαζε, απφ 15.6. έσο 

15.9., 4 εξγάηεο θαζαξηζκνχ .. κε 8κελε ζχκβαζε, 2 εξγάηεο νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ, 6 εξγάηεο ππξνπξνζηαζίαο, 5 εξγάηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 2 

ππαιιήινπο εηδηθφηεηαο ΞΔ πνιηηηθνχο κεραληθνχο, 9 εξγάηεο γεληθψλ 

θαζεθφλησλ, 1 ρεηξηζηή /Ζ, 3 ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ, 3 βνεζνχο 

βξεθνλεπηνθφκνπο ΓΔ8 κε 11κελε ζχκβαζε θαη κηα βξεθνλεπηνθφκν ΡΔ9 κε 

11κελε ζχκβαζε πάιη. Θαη ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε ζχκβαζε έξγνπ ησλ εμήο 

εηδηθνηήησλ: 2 γπκλαζηψλ κε ζχκβαζε έξγνπ, 2 θαζαξίζηξηεο γξαθείνπ, 3 

πξνπνλεηέο, 1 θπζηνζεξαπεπηή, 3 γηαηξνχο παηδηάηξνπο κε ζχκβαζε έξγνπ, 6 

ππαιιήισλ, εθ ησλ νπνίσλ 4 γηα δηεθπεξαίσζε ΘΔΞ θαη 2 γηα εμππεξέηεζε 

αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο.  

 Θέινπκε λα ζαο δηεπθξηλίζνπκε φηη απηφ ην αίηεκα γίλεηαη αθνχ πήξακε 

ζηνηρεία απφ φινπο, ηηο Θνηλφηεηεο θαη ηνπο Γήκνπο πνπ απνηεινχλε ζήκεξα 

ην Γήκν Υξσπνχ, ηη ηνπο είρε εγθξηζεί πέξζη θαη ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ 

πνπξγείνπ φηη πξέπεη ηα αηηήκαηα λα είλαη κείνλ 15%, έρεη γίλεη ην αίηεκα κε 

απηφ ην πνζνζηφ. Εεηάκε κείνλ 15% απφ ην πεξζηλφ ..   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα παξαθαινχζα, εθηφο.. Κηζφ, κηζφ ιεπηφ. Γηεπθξηληζηηθέο 

εξσηήζεηο; Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, ζα ήζεια θάπνηεο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο λα θάλσ θαη θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο. Θα ήζεια λα κνπ αλαθέξνπλε ζρεηηθά κε ηνπο.. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

32 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα ζπληζηά θαη ηελ πξψηε ζαο ηνπνζέηεζε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη είπαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Δίπαηε θαη παξαηεξήζεηο, 

άξα είλαη ε πξψηε ζαο ηνπνζέηεζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, ζα θάλσ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ηφηε. Ινηπφλ, νη εξσηήζεηο νη 

δηθέο κνπ είλαη, νη γπκλαζηέο πνπ ζα πάλε, νη 3 θαζαξίζηξηεο πνπ ζα πάλε, νη 3 

πξνπνλεηέο ηη εηδηθφηεηα ζα έρνπλε, ν θπζηνζεξαπεπηήο ηη αθξηβψο 

αληηθείκελν ζα έρεη. Θα ήζεια λα κάζσ θαη γηα ηνπο παηδίαηξνπο πνπ αθξηβψο 

ζα πάλε. Δπίζεο, νη ππάιιεινη ηνπ ΘΔΞ, κνπ είπαηε λα κελ θάλσ ηνπνζέηεζε. 

Λα κελ θάλσ. Ινηπφλ, λα κνπ πείηε πνπ ζα πάλε φινη απηνί λα μέξνπκε, λα 

γλσξίδνπκε θαη εκείο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ξσηήζσ θάηη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνιχ σξαίν είλαη λα παίξλνπκε πξνπνλεηέο, ζπλαδέιθνπο κνπ 

θηφιαο, λα μέξνπκε φκσο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δξψηεζε ζέισ λα θάλσ θ.Ξξφεδξε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δξψηεζε θ.Ξξφεδξε, απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ εξψηεζε κνπ, γηα ην πνπ ζα πάλε, αθνξά ηνπο πάληεο. Δλα 

ην θξαηνχκελν. Γεχηεξνλ, ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο ηδηαίηεξνο πνπ νη ζπκβάζεηο 

έξγνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο γπκλαζηέο απφ ηνπο πξνπνλεηέο;  

Κε ηα θησρά ειιεληθά πνπ μέξσ, πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη φινη. πνλνείηε 

θάηη άιιν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Αιιε εξψηεζε ππαξρεη; 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη ε ηξίηε εξψηεζε, κε πνην ηξφπν, κε πνην ηξφπν ζα γίλεη ε 

πξφζιεςε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ ην δηαβάδσ ..  

 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γχν εξσηήζεηο θ.Ξξφεδξε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν μέξσ, γη' απηφ ξσηάσ. Θέισ .. 

.......: 8κελν είλαη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, αο αθήζνπκε ηνλ θ.Σαζηψηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ ξσηάσ θαη λα δνζνχλ νη απαληήζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Νηθνλφκνπ, έγηλε θαηαλνεηφ. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πην 1 θαη ζην 2 ιέεη, νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη κεηά ζην 2ν ζέκα ιέεη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Θέισ κηα 

δηεπθξίληζε ην ηη ζεκαίλεη. Δίκαη λεφο Γεκνηηθφο Ππκβνχινο θαη απιά ζέισ 

δηεπθξίληζε ζ' απηφ θαη ην δεχηεξν, ζα ήζεια απφ ηελ θα Καλαβέιε λα καο 

πξνζδηνξίζεη εδψ ζην Πψκα, γηαηί θάπνηνο κπνξεί λα κε γλσξίδεη, ηη ζεκαίλεη 

ζχκβαζε έξγνπ. Θα ήζεια λα καο ην πξνζδηνξίζεη λνκηθά. Ρη ζεκαίλεη γηα ην 

Γήκν λα πξνζιάβεη θάπνηνλ κε ζχκβαζε έξγνπ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ην έλα εξψηεκα είλαη κε ηη θξηηήξηα ζα γίλνπλ απηέο νη 

πξνζιήςεηο, ΑΠΔΞ θιπ., έηζη; Αλ είλαη κε ΑΠΔΞ. Ζ δεχηεξε εξψηεζε κνπ είλαη 

ε εμήο, ιέηε ζηηο πξνζιήςεηο, ζηελ πξφηαζε πνπ γίλεηαη, 4 εξγάηεο 
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θαζαξηζκνχ αθηψλ. Γηα πνηεο αθηέο; Γελ αλήθεη ζην Ιηκεληθφ Ρακείν ε απηή 

ηέινο πάλησλ; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ηελ εξψηεζε ηεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, εξψηεζε είλαη. Δπίζεο, ζχκβαζε έξγνπ πνπ ιέηε, ιέηε 6 

ππαιιήισλ γηα δηεθπεξαίσζε, γηα ην ΘΔΞ ηέινο πάλησλ, δε ιέηε γηα πφζν 

ρξφλν φκσο είλαη απηή. Θαη έλα ηξίην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ ην γξάθεη. Θαη έλα ηξίην, φηη απηή, ην είπα θαη ζηελ αξρή, δελ 

κνπ απαληήζαηε, είπαηε ζε εχινγν ρξφλν. Αιιά εγψ λνκίδσ φηη ν εχινγνο 

ρξφλνο είλαη ηψξα. Απηή πνπ ππήξραλ θαη ήηαλε κε ζχκβαζε έξγνπ θαη 

ζπκβαζηνχρνη ζην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ηη έγηλαλ; Δθπγαλ θαη έρνπλε κείλεη 

νη ζέζεηο θελέο; Θαη εθφζνλ θάιππηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη ηηο 

βιέπνπκε απηέο κπξνζηά καο γηαηί δελ ηνπο κνληκνπνηνχκε θαη πάκε ζε 

θαηλνχξγηεο ζπκβάζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε; Νξίζηε. Ν θ.Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, ζην 3γ καο ιέηε φηη πνιινί 

ππάιιεινη, κφληκνη ππάιιεινη νδεγήζεθαλ ζε ζπληαμηνδφηεζε. πάιιεινη κε 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Θα ήζεια λα δσ, λα κνπ πείηε πφζνη είλαη απηνί νη 

ππάιιεινη θαη έλα δεχηεξν εξψηεκα είλαη φζνλ αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο, φζνλ 

αθνξά ην 1, ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Νη 3 ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ 

έξγσλ είλαη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, δελ είλαη κε αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη ή ζηελ χδξεπζε ή ζηελ θαζαξηφηεηα. Δίλαη αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα. Νζνλ αθνξά ηνπο εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ, πνηνη ζα είλαη 

απηνί; Θα είλαη θαη απηνί αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Θαη φζνλ αθνξά ηνπο 

εξγάηεο θήπσλ. Απηφ ζα ήζεια. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θαηεγξάθεζαλ; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Θαη' αξράο λα δηεπθξηλίζσ θάηη ζηελ αξρή, πνπ είπα γηα λα 

μερσξίζνπκε ηηο δχν απνθάζεηο πνπ έρνπκε θαη ηνλ θ.Σαζηψηε αληαπνδνηηθνχ 

θαη κε αληαπνδνηηθνχ. Αληαπνδνηηθνχ ζεσξνχληαη χδξεπζε, θαζαξηφηεηα θαη 

ειεθηξνθσηηζκφο θ.Σαζηψηε. Δίλαη απηά πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκνο, είλαη 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Απηά πνπ εηζπξάηηεη ηα δίλεη θαη γηα ηηο 

κηζζνδνζίεο ησλ ππαιιήισλ αληίζηνηρα. Γη' απηφ μερσξίδνληαη θαη είλαη 

δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο γηαηί ε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα δελ εγθξίλνληαη απφ 

ηελ 3κειή πνπξγηθή Δπηηξνπή, ηηο εγθξίλεη ν Ξεξηθεξεηάξρεο ηελ απφθαζε 

καο θαη κεηά ζηε ζπλέρεηα ηε δίλνπκε ζην ΑΠΔΞ γηα ηελ πξνθήξπμε. Δλψ νη κε 

αληαπνδνηηθνχ πξέπεη λα θάλεη εηζήγεζε ν Ξεξηθεξεηάξρεο, λα πάεη ζηελ 

3κειή πνπξγηθή Δπηηξνπή, λα εγθξηζεί θαη χζηεξα λα γίλεη πξνθήξπμε. Απηφ 

είλαη γηα λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ηνπ αληαπνδνηηθνχ θαη ηνπ κε αληαπνδνηηθνχ. 

Ρψξα, φζνλ αθνξά, φιεο νη πξνζιήςεηο, εθηφο απφ ηε ζχκβαζε έξγνπ νη 

νπνίεο θαη απηέο ηηο εγθξίλεη ην ΑΠΔΞ, ηα αηηήκαηα καο πάλε ζηνλ ΑΠΔΞ 

θαηεπζείαλ θαη βιέπνπλ αλ είλαη εμαξηεκέλε εξγαζία θαη αλ θαιχπηεη πάγηεο θαη 

δηαξθείο αλάγθεο. Νιεο ζα γίλνπλε κε ην 2190 ππνρξεσηηθά απφ ην Λφκν. 

Γειαδή, δελ ππάξρεη θακία ζχκβαζε πνπ λα γίλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη, αιιά θαη απηέο πάλε ηα αηηήκαηα ζηνλ ΑΠΔΞ. Ρα αίηεκαηα. 

Ρα ππφινηπα φια γίλνληαη κέζσ ΑΠΔΞ. Γειαδή γίλεηαη πξνθήξπμε θαλνληθά ζε 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη απφ εθεί θαη πέξα γηα ην πξνζσπηθφ ππάξρεη ν Λφκνο 

ηνπ Ξαπιφπνπινπ, ην 164 ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν κηιάεη φηη θάπνηνο 

αλ έρεη θάλεηο 24 κήλεο ζηνλ ίδην θνξέα, δελ κπνξεί λα μαλαπξνζιεθζεί. Γη' 

απηφ θαη θάπνηνη ππάιιεινη δελ κπνξνχλε, απηνί πνπ είραλ πάγηεο θαη δηαξθείο 

αλάγθεο δε καο δίλεη ην δηθαίσκα ν Λφκνο λα ηνπο κνληκνπνηήζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απηφ λαη, γηα κφληκν πξνζσπηθφ.  

.......: Ξηζηεχσ .. ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, λα κελ έρνπκε ην ίδην 

πξφβιεκα, έηζη; 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απηήλ ηε ζηηγκή ζα ζηαινχλε ζηνλ ΑΠΔΞ φινη νη Νξγαληζκνί απ' 

φιεο ηηο Θνηλφηεηεο, έηζη; 

..: Γειαδή φηαλ ζα δεκηνπξγεζεί ν Νξγαληζκφο Δζσηεξηθήο πεξεζεζίαο.. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Βάζεη ησλ Νξγαληζκψλ πνπ καδέςακε απφ ηηο Θνηλφηεηεο είλαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ζ ζχκβαζε έξγνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη ην αλψηεξν 1 ρξφλν θαη ν 

ππάιιεινο ν νπνίνο θφβεη δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ.  

.......: Δίλαη ζπκθσλία γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη πιεξψλεηαη κε δειηίν παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Γελ έρεη ΗΘΑ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, έρνπκε άιιε; 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Αιιν ηψξα γηα ην ζέκα πνπ είπε ν θ.Ιίηζαο πνπ ξψηεζε πνπ ζα 

πάλε νη γπκλαζηέο θαη νη πξνπνλεηέο; Γηα ηνπο γπκλαζηέο .. Νη δχν γπκλαζηέο 

θαη νη ηξεηο πξνπνλεηέο. Νη πξνπνλεηέο πάλε γηα Αθαδεκίεο Ξνδνζθαίξνπ πνπ 
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κπνξεί λα κελ είλαη θαη απφ ΡΔΦΑ, κπνξεί λα είλαη θαη θάπνηνη άιινη πνπ 

έρνπλε άδεηα λα θάλνπλ ηνλ πξνπνλεηή, γηα ηηο Αθαδεκίεο Ξνδνζθαίξνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα παξαθαινχζα .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δρνπκε θαη δχν γπκλαζηέο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νη πξνπνλεηέο, λαη. Νη γπκλαζηέο πξέπεη λα είλαη απφ ΡΔΦΑ 

νπσζδήπνηε.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη βέβαηα κε πηπρηνχρνπο. Νζνπο δηαζέηνπλ άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο πξνπνλεηνχ. Θχξηε Γηαζεκάθε, θ.Γηαζεκάθε .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δλεκεξψλνπκε ην Πψκα φηη νη πξνηάζεηο καο δελ είλαη, 

δε γελληνχληαη ζήκεξα αιιά είλαη βάζεη ησλ πεξζηλψλ εγθξίζεσλ πξνζιήςεσλ. 

Βαδίδνπκε θαη κφλν ζ' απηέο πάλσ κε κηα κείσζε 15%.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ ιέσ ην εμήο, ζα πξνζιάβνπλ .. Ζ πξνθήξπμε είλαη γηα 

πηπρηνχρνπο ή θαη γηα άιινπο; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γηα ηνπο πξνπνλεηέο κπνξεί λα είλαη θαη κε πηπρηνχρνη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δηζη κπξάβν. Απηφ, γηα λα ην δηεπθξηλίζνπκε δηφηη ζα 

εμαξηήζσ .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Κπνξεί λα είλαη θαη γηα κε πηπρηνχρνπο γηα ηνπο 

πξνπνλεηέο, φρη γηα ηνπο γπκλαζηέο.  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, ζα εμαξηήζσ ηελ ςήθν κνπ, δηφηη εγψ 

δε ζπκθσλψ λα κελ ππάξρνπλε πηπρηνχρνη ζ' απηέο ηηο ζέζεηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πε πνην ζέκα; Πηνπο πξνπνλεηέο; Δίλαη γηα ηηο Αθαδεκίεο 

Ξνδνζθαηξηζηψλ θαη κφλν. Ρέηνηνπο είραλ πξνζιάβεη θαη πέξζη νη πξψελ ΝΡΑ. 

Γελ έρνπκε δηθαίσκα λα πάξνπκε ζήκεξα άιινπο 5 ή άιινπο 6.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα παξαθαινχζα, εθηφο ησλ αξρεγψλ ησλ παξαηάμεσλ, φζνπο 

ζπλαδέιθνπο επηζπκνχλ λα πάξνπλ ην ιφγν θαη λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ 

ζέκαηνο, λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν.      

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ δελ θαιχθζεθε θ.Ξξφεδξε. Οψηεζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ ηνπνζέηεζε ζαο θ.Ονχζζε, αλ ζέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε. 

Πεκεηψζηε ηνλ θ.Ονχζζε. Ν θ.Βειηαληψηεο. Θχξηε Σαζηψηε εζείο έηζη θαη 

αιιηψο. Απφ ηελ ζπκπνιίηεπζε; Ν θ.Ξέππαο θαη ν θ.Ζιηάζθνο. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζα ήζεια, είπαηε φηη είλαη αθξηβψο φ,ηη είραλ πξηλ νη Γήκνη θαη νη 

Θνηλφηεηεο. Δγψ ξψηεζα, ε Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία πνπ ήηαλε, κνπ είπαλε φηη 

ήηαλε ζηε Καιαθάζα. Δδψ ιέηε κε 8κελε ζχκβαζε. Δκείο είρακε κε 2κελε 

ζχκβαζε θαη 8 κήλεο γηα Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία είλαη ππεξβνιή, δελ έρνπκε 

πιεκκχξεο. Γειαδή, ην λα βάιεηε θαη παξαπάλσ αιιά κε 2κελε ζχκβαζε ην 

βιέπσ πνιχ ινγηθφ, αιιά 8κελε ζχκβαζε γηα Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, είλαη 

ππεξβνιή. Δρεηε ηελ ππξνπξνζηαζία ε νπνίνη ηνπο ππφινηπνπο κήλεο κπνξεί 

λα θάλνπλε θαζαξηζκνχο ή κπνξεί λα θάλνπλε δηάθνξεο άιιεο εξγαζίεο. 

Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία φκσο λνκίδσ φηη δελ είλαη ζσζηφ έηζη φπσο ην έρεηε βάιεη 

θαη ε Καιαθάζα δελ είρε 8κελν, είρε 2κελν. Ρη είπαηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, εγψ έιεγα αλ κπνξείηε λα βάιεηε θαη παξαπάλσ αιιά λα ηνπο 

βάιεηε ηνπο κήλεο πνπ πξαγκαηηθά έρεη αλάγθε, 4 κήλεο. Δκείο είρακε πάξεη 

2κελα ζπαζηά. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, κα δελ είραλε 8κελε ζχκβαζε. Ξξνθαλψο έρεηε θάλεη θαη ιάζνο. 

Νηαλ ιέηε φηη παίξλεηε ηα ίδηα πνπ είραλε πάξεη νη Θνηλφηεηεο θαη νη Γήκνη πξηλ 

θαη θέξλεηε θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ εδψ, είλαη θαη πξνθαλψο ιάζνο απηφ πνπ 

έρεηε θέξεη. Αθνχ εκείο είρακε 2κελα, πσο εζείο θέξλεηε 8κελα;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: 2κελα. 2κελα αιιά ηα παίξλακε ζπαζηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο αθήζνπκε ηνλ θ.Ιίηζα λα νινθιεξψζεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, σξαία. Ινηπφλ, άξα έρεηε θάλεη ιάζνο εδψ. Ινηπφλ, φζνλ 

αθνξά ηνπο ρεηξηζηέο, λνκίδσ φηη πξέπεη λα πάξνπκε πεξηζζφηεξνπο. Γειαδή, 

είλαη κεγάιε ε αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ. Θα πξέπεη λα 

παξεηε πεξηζζφηεξνπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη αληαπνδνηηθνχ, βέβαηα. Δίλαη αληαπνδνηηθνχ. Δκείο επηκέλνπκε 

γη' απηφ. Δκείο ζεσξνχκε φηη νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ πξέπεη ινγηθά λα είλαη 

ζηελ χδξεπζε. Αληε θαη λα είλαη ζηελ θαζαξηφηεηα. Θαη ζέισ λα ζαο δψζσ θαη 

έλα παξάδεηγκα. Σζεο αλαξσηηψζαζηαλ πνηνο είλαη απηφο πνπ νδεγάεη ην .. 

Ινηπφλ, ν ρεηξηζηήο κεραλεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ην .. Ρέηνηνπο 

αλζξψπνπο ηνπο ρξεηαδφκαζηε ζ' απηφλ ην Γήκν. Δρεη κεραλήκαηα ν Γήκνο. 

Λα πάξνπκε ηέηνηνπο αλζξψπνπο, λα πάξνπκε θαη έλαλ παξαπάλσ. Θαη είλαη 

θαη αληαπνδνηηθφ. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δρεηε δίθην, ην μέξεηε .. Ρν μέξσ, ην γλσξίδσ πνιχ θαιά θ.Ρζεθξεδή. 

Ινηπφλ, επίζεο, πνιηηηθνί κεραληθνί λνκίδσ φηη δχν είλαη ιίγνη. Λα ην δείηε αλ 

κπνξείηε λα ην ζπκπιεξψζεηε κε έλαλ ηνπνγξάθν, έλαλ ζπγθνηλσληνιφγν, αλ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα κέζσ άιινπ Γήκνπ, αλ δελ έρεη ν Γήκνο Υξσπνχ, γηα λα 

πξνρσξήζεη ε ζπκβαζε. Θαη θαζαξίζηξηεο, λα καο πείηε πνπ ζα πάλε γηα λα 

δνχκε πνπ ιείπνπλε. Γηαηί εθφζνλ έρεηο εξγάηεο θαζαξηφηεηαο, κπνξείο λνκίδσ 

λα βάιεηο έλαλ εξγάηε θαζαξηφηεηαο λα θαζαξίδεη έλα γξαθείν. Αλ πάξεηο κηα 

θαζαξίζηξηα, δελ κπνξεί λα θάλεη θακία άιιε εξγαζία θαη εηδηθά φηαλ ηελ 

παίξλεηο κε ζχκβαζε έξγνπ. Λα πάλε θαη εθεί κε 8κελν. Ρέινο, ηέινο ζέισ λα 

ζαο πσ θάηη, κηιάηε γηα 4 ππαιιήινπο γηα ηα ΘΔΞ. Δγψ γλσξίδσ ηεο 

Καιαθάζαο .. ηνπ Καξθνπνχινπ, ηνπ Θαιάκνπ δε ρξεηάδεηαη; Γε ιήγεη ηνπ 

Θαιάκνπ κέζα ζην έηνο; Δάλ ιήγεη κέζα ζην εηνο, γηαηί δελ έρεηε πξνβιέςεη; 

Ξσο ζα πάξεηε κεηά; Θα θιείζεη ην ΘΔΞ ηνπ Θαιάκνπ; Λνκίδσ φηη πξέπεη λα 

βάιεηε γηα ηνλ Θάιακν. Δπηκέλσ εηδηθά, γηαηί αιιηψο κε άιινλ ηξφπν δε ζα 

κπνξείηε λα πάξεηε. Δκείο ην αληηκεησπίζακε απηφ θαη έκεηλε θιεηζηφ αξθεηφ 

δηάζηεκα ην ΘΔΞ ηεο Καιαθάζαο. Λα πξνβιέςεηε θαη γηα ηνλ Θάιακν ινηπφλ. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. Γελ έρεη ηνπνζέηεζε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα απαληήζεηε ηψξα; Νξίζηε θ.Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νζνλ αθνξά ηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, ην αλψηαην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε ππαιιήινπο είλαη 8 κήλεο. 

Γε καο ππαγνξεχεη θαλέλαο, νχηε καο επηβάιιεη λα ηνπο πάξνπκε ή γηα 1 κήλα 

ή γηα 2 ή θαη γηα 8. Δκείο πάκε λα εμαληιήζνπκε ην αλψηαην φξην πνπ είλαη 8 

κήλεο. Απφ εθεί θαη πέξα είλαη απφθαζε ηεο Αξρήο, αο ρξεζηκνπνηήζεη γηα 2 ή 

γηα 3 ή γηα 4 κήλεο.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρν πξνζσπηθν πνπ ζα πξνζιάβνπκε είλαη ην ίδην. Γελ 

απμάλνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ππαιιήισλ. Ρν ρξνληθφ 

δηάζηεκα φκσο καο δίλεη ην δηθαίσκα ν Λφκνο, 1 κήλα ή 8. Απφ 1 έσο 8. Δκείο 

ιέκε 8, κπνξεί λα ηνπο πξνζιάβνπκε γηα 4. Θα θξίλεη ε Γεκνηηθή Αξρή αλ 

ζέιεη 2 κήλεο ή 4. Δγψ δελ κπνξψ λα ην πσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη αλ έπηαλε ρηφλη, είρε θαηαζηξνθή, ραιάδη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρν γλσξίδσ πνιχ θαιά απηφ πνπ ιέηε. Γη' απηφ ζαο ιέσ 

φηη εκείο θάλνπκε, δεηάκε ηελ πξφζιεςε πνπ είλαη ην αλψηαην 8, ε δηάξθεηα 

δειαδε ηεο πξφζιεςεο 8 κήλεο θαη κπνξεί λα ρξεηζηνχλ 3 κήλεο, 4 κήλεο ή 2 

κήλεο ή θαη 1 κήλα. Δρνπκε ην δηθαίσκα. Θαη ζα ιέκε γηα 4 κήλεο, έρνπκε ην 

δηθαίσκα απηφ. Γελ πάκε λα εμαληιήζνπκε ην 8κελν. Αλ κπνξέζνπκε θαη 

πξνθχςνπλ αλάγθεο, ζα ηνπο πάξνπκε γηα 7 κήλεο. Θαη έλα δεχηεξν. Νζνλ 

αθνξά ηηο θαζαξίζηξηεο, έρνπλ θάλεη αηηήκαηα θαη νη Ξαηδηθνί Πηαζκνί, έρνπλε 

θάλεη θαη ηα Πρνιεία καο γηαηη δελ πξνιαβαίλνπλ θιπ., φκσο γλσξίδνπκε πιένλ 

φηη νη θαζαξίζηξηεο δε ζα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε κηα Γεκνηηθή Ρνπηθή 

Θνηλφηεηα. Κπνξεί ζήκεξα λα είλαη Απιψλα, κπνξεί αχξην λα είλαη αο πνπκε 

ζην ΘΔΞ ην ηάδε, κπνξεί λα είλαη ζην ΘΔΞ ην δεχηεξν, κπνξεί λα είλαη θαη ζην 

ηαηξείν πνπ έρεη αλάγθεο πνιιέο θνξέο εδψ πέξα ην Αγξνηηθφ ή φπνπ πξνθχςεη 

αλάγθε. Γελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πνχκε φηη γηα ηελ ηάδε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα θαη κφλν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γη' απηφ. Θαη πάσ ζηα κεραλήκαηα έξγνπ. Αλ δηαβάζνπκε 

ηνλ λέν πξνυπνινγηζκφ αιιά θαη ηνλ πεξζηλφ πνπ θάλνπλ νη Γήκνη, ην 
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δηπινγξαθηθφ, επεηδή ιεηηνπξγνχκε κεραλήκαηα έξγνπ θαη ιέκε έξγνπ, ζέηεη 

πξνυπφζεζε ν πξνυπνινγηζκφο, ηνπο βάδεη κέζα ζηνλ θσδ. 30 πνπ είλαη νη 

Ρερληθέο πεξεζίεο. Δίλαη ηερληηέο ιέεη νη ππάιιεινη απηνί, άξα δελ κπνξείο λα 

ηνπο βάιεηο αο πνχκε ηερλίηεο αο πνχκε γηα έξγα. Κπνξείο λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεηο νπνπδήπνηε. Γελ κπνξείο λα ηνπο βάιεηο νχηε .., νχηε ζηελ 

Θαζαξηφηεηα. Γηαηί, κε κηα ηζάπα κπνξεί λα πάεη λα θνπβαιήζεη ρψκα, 

απνξξίκκαηα. Κπνξεί λα θάλεη, λα ζπάζεη θαη ιαθθνχβα, λα θηηάμεη, λα αλνίμεη 

κηα ιαθθνχβα γηα λα θηηαρηεί ν αγσγφο χδξεπζεο. Κπνξεί λα μέξεηο φκσο λα 

αλνίμεηο έλαλ δξφκν. Αξα, κε ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ππνρξεσηηθά 

πιεξψλνληαη ζηνλ θσδ. 30, πνπ είλαη νη Ρερληθέο πεξεζίεο. Γη' απηφ δελ 

κπνξνχκε λα ηα βάινπκε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πηνπο Γήκνπο θαη πέξζη καο ηνπο είρε απνξξίςεη.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γελ κπνξψ λα ην θάλσ. Γεζκεχνκαη γηαηί πξέπεη λα 

βάισ δίπια θαη ηελ πίζησζε, ηνλ θσδ., ηνλ αξηζκφ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πην Γήκν καο ηνλ είραλ απνξξίςεη θαη δελ 

πιεξσλφληνπζαλ απφ ηνλ Δπηηξνπν, πνπ είρακε εκείο ην ζεζκφ πνπ δελ είραλ 

νη πξψελ Θνηλφηεηεο. Ν ρεηξηζηήο κεραλεκάησλ έξγσλ ην ζεσξεί ηερλίηε 

έξγνπ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα πιεξψλεηαη απφ ηνλ 

θσδ. 30, άξα δελ είλαη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Αλ βάδακε ζηνλ θσδ. 25 ή 

20, καο έζηειλε ην ρξεκαηηθφ έληαικα πίζσ ν Δπίηξνπνο. Δπί ιφγνπ ηηκήο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηεγξάθε, θαηεγξάθε ε δηαθσλία θ.Ιίηζα. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ην ΘΔΞ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ:  Γηα ην ΘΔΞ ζηηο ζθέςεηο καο είλαη φηη θαη ζηηο.. 

ππάξρνπλε δπν ππάιιεινη. Ν θφξηνο εξγαζίαο δελ είλαη πάξα πνιχ κεγάινο. 

Νπφηε εθεί πνπ δελ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε λα είλαη δχν ππάιιεινη, ζα πάεη 

έλαο θαη ζα επαλδξσζεί ην ΘΔΞ Θαιάκνπ κε έλαλ κφληκν θαη έλαλ έθηαθην.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νηαλ έξζεη ν Νξγαληζκφο .. Νρη, δελ ην ιέκε, ε ζθέςε 

είλαη απηή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Κα δελ κπνξψ λα πάξσ παξαπάλσ, δελ κπνξψ λα πάξσ 

παξαπάλσ, .. , ηνπ '10 είρακε 4. 4 πξνζιήςεηο είρακε. Ρν '10 είρακε 4 

πξνζιήςεηο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νρη, ζα ιεηηνπξγεί κε έλαλ ππάιιειν. Θα παξνπκε εθεί 

πνπ ππάξρνπλ 3, ζα ηνπ ζηείινπκε έλαλ.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δάλ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα παξνπκε 100, ζα παίξλακε 

100. Παο ιέσ φηη είλαη .. είρακε 100, ζα πάξνπκε 85 θέηνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ζαθέο, εληάμεη. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, αο ην θιείζνπκε ην ζέκα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, λνκίδσ φηη ην ζέκα ην νπνίν έξρεηαη ζήκεξα 

δείρλεη θαζαξά ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο θαηάζηαζεο ε νπνία ζα ππάξμεη απφ εδψ 
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θαη πέξα. Θαη ηη ζέισ λα πσ. Ν "Θαιιηθξάηεο" είλαη κηα επθαηξία γηα επηηπρία ή 

γηα παηαγψδε απνηπρία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο, πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Θα είλαη επηηπρία εάλ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα 

αηηήκαηα θαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη αλ κηα πνιηηεία 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζ' απηέο ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα αηηήκαηα θαη ζα είλαη κηα 

απνηπρία αλ θάλνληαο ςεπηνκεξεκέηηα θαη θάλνληαο κηα πνιηηηθή πεξηθνπψλ, 

ηελ νπνία κάιηζηα ηελ απνθεληξψλεη ξίρλνληαο ζηηο πιάηεο ησλ Γεκάξρσλ θαη 

ησλ Ξεξηθεξεηαξρψλ ηηο πεξηθνπέο γηα ην κλεκφλην, απηέο ηηο πεξηθνπέο γηα 

βαζηθέο αλάγθεο θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, αληί λα ηηο ρξεσζεί ε Θεληξηθή 

Γηνίθεζε, ζα ηε θνξησζνχλ νη Γήκαξρνη, ε Απηνδηνίθεζε, νη Ξεξηθέξεηεο, ε 

Ξεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε. Πήκεξα ινηπφλ πεξίηξαλα θαη θαζαξά έρνπκε κπξνζηά 

καο ην εμήο γεγνλφο, 15% κείσζε ζέζεσλ θξίζηκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ. Κε ειαθξά ηελ θαξδία θ.Γήκαξρε καο θέξλεηε κηα εηζήγεζε θαη κηα 

πξφηαζε θαη εγψ αλαξσηηέκαη θαη δε ζα κπσ ζηε ιεπηνκεξεηα, αλ θαη ζαο 

ξψηεζα, πσο θαηαλέκνληαη νη ζέζεηο, γηαηί ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ είλαη θαη ε 

θαηαλνκή ησλ θνκκέλσλ ζέζεσλ, άξα δειαδή απφ πνηνπο Γήκνπο θαη 

Θνηλφηεηεο θφςαηε φπσο κπνξψ λα ππνινγίζσ κε κηα γξήγνξε αλάιπζε .. Αλ 

θ.Θαλειιφπνπιε έρεηε ηελ θαινζχλε λα κε αθνχηε, γηαηί ζα δεηάσ θαη ηελ 

απάληεζε ζαο. Ξφζεο είλαη νη θνκκέλεο ζέζεηο; Ρν 15% ζεκαίλεη 20 ζέζεηο, 

πνιχηηκεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ; Θαη θέξλεηε κηα εηζήγεζε θαη καο 

ιέηε, ρσξίο λα καο πείηε απφ πνηα ρσξηά, πνηα Γηακεξίζκαηα ζα θφςεηε απηέο 

ηηο ζέζεηο. Γε κε ελδηαθέξεη άκα ζα ζηείιεηε 5. Θαη ξσηψ, ην Θαπαλδξίηη πέξζη 

πφζνπο είρε; 20 εθφπεζαλ; Κπνξείηε λα καο πείηε απφ πνπ εθφπεζαλ;  

 Θαη δεχηεξν εξψηεκα πνπ βάδσ, ηελ ψξα πνπ θηηάρλεηαη έλαο κεγάινο 

Γήκνο "Θαιιηθξαηηθφο", ην ζρέδην ζαο κε ηηο πεξηθνπέο πσο είλαη λα 

αληαπνθξηζεί ν Γήκνο ζηηο αλάγθεο νη νπνίεο είλαη απμαλφκελεο φκσο; 

Ξξνζέρηε, ε νηθνλνκία θιίκαθνο ηελ νπνία δελ μέξσ αλ έρεηε πεηχρεη αθφκα 
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θαη δε γλσξίδεηε, γηα λα κπνξέζσ εγψ ηνπιάρηζηνλ λα ζαο δεηήζσ 

ινγαξηαζκφ, αιιά αλ ην 15% πεξηθνπέο είλαη ζην ζέκα ησλ .. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νξίζηε θ.Ξέππα. Αλ ην 15% ησλ πεξηθνπψλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκία θιίκαθνο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζπλελψζεηο, λα κπνξέζεηε λα κνπ ην 

δηθαηνινγήζεηε. Αλ φκσο δελ είλαη απηφ ην πξάγκα, απφ πνπ θφςαηε ηηο ζέζεηο; 

Ξσο ζθνπεχεηε λα αληαπνθξηζείηε ζηα αηηήκαηα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ιανχ 

ηεο πεξηνρήο καο κε ιηγφηεξεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ; Γηαηί εγψ δε κνπ βγαίλεη 

θαιά ν ινγαξηαζκφο. Γη' απηφ ινηπφλ έσο ψηνπ ιάβσ κηα ζπγθεθξηκέλε, ζαλ 

παξάηαμε πιένλ, ιάβνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, πφζεο αθξηβψο είλαη νη 

θνκκέλεο ζέζεηο, απφ πνηα Γηακεξίζκαηα, αλ εζείο ζπκθσλείηε κ' απηήλ ηελ 

πνιηηηθή πεξηθνπψλ θαη αλ βγαίλεη ν ινγαξηαζκφο ζην Γήκν θαη ηξίηνλ, γηα λα 

νινθιεξψζσ, γηα λα νινθιεξψζσ, γηα λα έρσ, γηα λα απαληήζσ ζεηηθά εγψ 

ζην δηθφ ζαο αίηεκα, δειαδή ηεο εγθξίζεσο απηψλ ησλ ζέζεσλ, πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα εληαία εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνθεξπρζήζεο 

ζέζεηο. Μαλαβάδσ ην ζέκα φηη γηα κέλα ζην ζέκα ηνπ Αζιεηηζκνχ πξέπεη λα 

είλαη πηπρηνχρνη. Πην θνκκάηη δειαδή ηεο ζχκβαζεο έξγνπ πηζηεχσ φηη ν 

θ.Ιίηζαο ζ' απηφ ζα ζπκθσλήζεη καδί κνπ θαη απφ εθεί θαη κεηά θαη απφ εθεί 

θαη κεηά, ην θνκκάηη ην πσο ζα αληαπνθξηζεί ν Γήκνο κε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ, 

είλαη γηα κέλα κηα κεγάιε απνξία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο απαληήζσ θ.Νηθνλφκνπ, λα κελ μεθχγνπκε απφ ην ζέκα 

επεηδή ζέιεηε απαληήζεηο γηα λα θξίλεηε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζαο ζηε ζπλέρεηα, 

απ' φηη θαηάιαβα, λα είζηε ζίγνπξνο, δεζκεχνκαη φηη ζέισ πηπρηνχρνπο θαη εγψ 

θαη ζπκθσλψ απνιχησο, θαζεγεηέο φζν ην δπλαηφλ ζε αλψηαην επίπεδν γηα 

ηα παηδηά καο. Γεχηεξνλ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρνπκε πάξα πνιινχο πηπρηνχρνπο, γη' απηφ ην ιέσ. Ξνπ 

πεξηκέλνπλ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίκαη καδί ζαο ζ' απηφ. Γεχηεξνλ, απφ πνπ θφβνληαη νη ζέζεηο θαη 

πνηεο. Πεκαληηθφ εξψηεκα γηα ζαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ηνπνζέηεζε ζαο. Απφ 

πνπζελά θ.Νηθνλφκνπ. Γελ θφβεηαη θακία ζέζε. Ν "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο είλαη 

έλαο Γήκνο, είλαη έλαο Γήκνο Υξσπνχ, ε θαζαξίζηξηα ζα πάεη παληνχ φιε ηελ 

εκέξα, φπνπ ηε ρξεηαδφκαζηε. Ρν ίδην θαη ν πξνπνλεηήο. Κπνξεί λα πάεη ηε κηα 

κέξα ζην γήπεδν ηεο Πθάιαο θαη ηελ άιιε κέξα ζην Θαπαλδξίηη. Ρν ίδην θαη ν 

ρεηξηζηήο. Ζδε αξρίδεη θαη εθεί είλαη ην κεγάιν ζηνίρεκα, θαη κε κεγαιε 

πξνζπάζεηα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αιιν ξσηάσ θ.Γήκαξρε. Αιιν ξψηεζα. Δίπε ν 

θ.Θαλειιφπνπινο.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θφβνπκε. Απηήλ ηε ζηηγκή πξνηείλνπκε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. φηη είλαη 15% πεξηθνπέο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Λαη. Γειαδή ζην ζχλνιν ππήξραλ 5 

θαζαξίζηξηεο, 10 θαζαξίζηξηεο ζην Γήκν Υξσπνχ. Θα παξνπκε 8,5, ζα 

πάξνπκε 8. Απηέο δελ νξηνζεηνχληαη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ηηο μειηγψζνπκε απηέο; Ρη ζα ηηο θάλνπκε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ νξηνζεηνχληαη ζήκεξα πνπ ζα δνπιεχεη ε θάζε κηα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ηηο θάλνπκε κπαιάθη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε θακία πεξίπησζε. Νπνπ ρξεηάδεηαη ν Γήκνο, είλαη πξνζσπηθφ 

ηνπ Γήκνπ. Πήκεξα ν Γήκαξρνο ιέεη, ν Θαλειιφπνπινο δνπιεχεη εδψ, αχξην ην 

πξσί δνπιεχεη ζην Θαπαλδξίηη. Κε απφθαζε.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Γήκαξρε, έλα ιεπηφ, ζπγλσκε, έλα ιεπηφ. Κπνξεί λα 

κελ είκαη εγψ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Δίλαη ζηειέρε .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη, ιέσ, κπνξεί λα κε βνήζεζα εγψ φπσο ην έβαια ην 

ζέκα. Αιιν ξσηάσ. Απηφ πνπ ξσηάσ είλαη ην εμήο, πέξζη ην πξνζσπηθφ πνπ 

εμππεξεηνχζε ην Γήκν ήηαλε πφζν θ.Θαλειιφπνπιε; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη ζήκεξα πξνθεξχζζνπκε; Ππλνιηθά. Θαη ζήκεξα πφζεο 

πξνθεξχζζνπκε ζέζεηο;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγθξίζεθαλ 74 πέξζη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξέξζη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηνί εδψ πνπ πξνηείλνπκε ηψξα λα εγθξηζεί, φρη κφλν κείνλ 15, 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εγθξηζεί κείνλ 50. Απηφ δελ ην γλσξίδνπκε. Νηαλ 

παξαιάβνπκε ηελ έγθξηζε, δφμα ησ Θεψ θαη καθάξη λα εγθξηζνχλε φινη απφ 

ηελ Ξεξηθέξεηα θαη απφ ηελ Ρξηκειή πνπξγηθή Δπηηξνπή, ηφηε ζα κπνχκε ζηε 

δηαδηθαζία ηη αθξηβψο, πεξίπνπ πνπ ζα θπκαλζεί ν θαζέλαο εξγαδφκελνπο απ' 

απηνχο. Δκείο δεηάκε ηψξα απηφ πνπ καο ιέεη ν Λφκνο θαη κφλν. Δξρνληαη εδψ 

ε έγθξηζε ηνπ αξηζκνχ θαη κφλν, βάζεη ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη απφ εθεί 

θαη πέξα μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηε λφκηκε. Γε μεθεχγνπκε, απηή 

είλαη κηα ηππηθή δηδηθαζία. Θαθψο πξνβιηκαηίδεζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Γήκαξρε, ην 15% ηνπ 74 είλαη αλ δελ θάλσ ιάζνο, είλαη 

10, 9, 10 ζέζεηο ιηγφηεξεο, 8, πφζεο είλαη. Ξνπ ζεκαίλεη φηη θεηνο 

πξνθεξχζζνπκε θ.Θαλειιφπνπιε, αλ δελ θάλσ ιάζνο, 66, 67. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ δηαδηαθαζία απηή, ζαο δηαβεβαηψ φηη 10 ρξφληα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απηέο νη 8, ηα 8 θελά ηα πεξζηλά. Γειαδή 8 ιηγφηεξνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπί 8 ρξφληα ε δηαδηθαζία απηή ζεσξείηαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία 

αηηήκαηνο λα' ξζνχλε λα δνπιέςνπλε άλζξσπνη ζην Γήκν καο. Γελ ην 

ζπδεηήζακε πνηέ ην ζέκα. Κεηά φηαλ έξζνπλε, ζπδεηάκε, απηφ πνπ είπαηε φηη 
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ζα πάλε κέζσ ΑΠΔΞ κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, κε αλαθνηλψζεηο παληνχ ζηηο 

εθεκεξίδεο. Θα δείηε ηε δηαδηθαζία ε νπνία ζα είλαη ηειείσο δηαθαλή .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ν Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο έρεη ην ιφγν ν νπνίνο μέξεη γη' απηά 

ηα ζέκαηα, έρεη πεξάζεη 8 θνξέο .. 

(ηαπηφρξνλεο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κα ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ. Γε 

ξσηάσ απηφ. Δίλαη ιηγφηεξεο νη ζέζεηο. Λαη ή φρη;  

.......: Βαζίιε, ήηαλε 74 θαη απηήλ ηε ζηηγκή είλαη 70. Δάλ θαζίζεηε θαη 

κεηξήζεηε ζα δείηε φηη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αγαπεηέ κνπ Γηψξγν, δελ μέξσ, ιέεη 15%. Ηζρχεη ην 15% 

θ.Θαλειιφπνπιε;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη ξσηάσ εγψ, έλαο ιηγφηεξνο λα είλαη, δελ μέξσ πφζν είλαη 

ην λνχκεξν. Οσηάσ λα κάζσ θαη απφ ηνλ θ.Θαλειιφπνπιν, δελ κνπ απαληάεη. 

Ξφζεο είλαη θ.Θαλειιφπνπιε νη ζέζεηο θέηνο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αξα ινηπφλ, θαη έλαο ιηγφηεξνο λα είλαη, πσο ζθνπεχεηε λα 

θαιχςεηε ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ πέξζη; Απηφ ξσηάσ θ.Γήκαξρε. Θαη 

είλαη ζίγνπξν φηη ππάξρεη ειάηησζε πξνζσπηθνχ. Ρν ειάηησζε πξνζσπηθνχ κε 

απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ δελ ην ζεσξψ ζεηηθή εμέιημε. Απηφ ιέσ, κε 

απιά ειιεληθά.  

.......: Αλ ιεπηάθη λα πσ θάηη αθφκα Ξξφεδξε. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δάλ ην ζεσξείηε εζείο ζεηηθή εμέιημε, ζηεξίμηε, εληάμεη, 

επηθπξψζηε θαη επηβξαβεχζηε ην αιιά ην ζεσξψ θαθή εμέιημε θαη γηα ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζα δνπιέςνπλε, αιιά θαη γηα ηηο πεξεζίεο πνπ ζα 

πξνζθεξζνχλε ζηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ. Απηφ ιέσ, φηη αλ γηλφηαλε έλα "Α" 

έξγν πεξζη κε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ, ηφηε "Α" κείνλ ιηγφηεξν πξνζσπηθφ ζα 

είλαη ην έξγν πνπ ζα δνζεί. Απην ιέσ. Δίλαη πνιηηηθφ ην δήηεκα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γίλεηαη κηα δηάρπζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζηνλ θάζε Γήκαξρν θαη 

ζε κέλα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ κε ξσηάο αλ ζπκθσλψ κε ην Λφκν, δε ζπκθσλψ αιιά είλαη 

Λφκνο, κείνλ 15%.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη ηη λα θάλνπκε ηψξα, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν 3899/2010, ιέεη ζα πάξεηε 15% ιηγφηεξνπο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρνλ είδα ην Λφκν. Ππκθσλνχκε θ.Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζπκθσλψ ζην Λφκν.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ην πνχκε θ.Γήκαξρε φηη δε ζπκθσλνχκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καθάξη λα παίξλακε 15% παξαπάλσ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ην πνχκε θ.Γήκαξρε φηη δε ζπκθσλνχκε. Λα πνχκε φηη 

απηφο ν Λφκνο δε βνεζάεη ηελ εμέιημε κηαο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο γηαηί δε 

δίλεη εξγαιεία ζε ζαο πξψηα απ' φια. Γε ζα θξηζψ εγψ, εζείο ζα θξηζείηε. Δδψ 

πξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην σο πνιηηηθφ, σο δηνηθεηηθφ θαη πνιηηηθφ φξγαλν 

ελ γέλεη λα βγάιεη θαη έλα κήλπκα, φηη δελ κπνξεί λα ηελ πιεξψλεη ν θφζκνο 

ηνπ Υξσπνχ ελ πξνθεηκέλσ κε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ. Ρν ιηγφηεξν πξνζσπηθφ 

γηα κέλα είλαη απηνθηνληθφ. Θα θηάζνπκε θαινθαίξη θαη ζα ηξαβάηε ηα καιιηά 

ζαο. Λαη, αιιά ην ζέκα είλαη ηψξα κπαίλεη ην πξφβιεκα. Ρν θαινθαίξη ζα 
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θάλνπκε ηηο δηαπηζηψζεηο. Πήκεξα ινηπφλ πξέπεη λα βγάινπκε κηα απφθαζε θαη 

λα πνχκε, φηη κε 15% ιηγφηεξν πξνζσπηθφ δε βγαίλεη ν ινγαξηαζκφο πηζηεχσ 

εγψ. Νζν θαη λα μειηγψζεηε ηηο θαζαξίζηξηεο, φζν θαη λα ηνπο θάλεηε κε 

ειηθφπηεξν λα κεηαθηλνχληαη, δε ζα βγεη ν ινγαξηαζκφο θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπνλ, γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη εζθαικέλεο εληππψζεηο, ηη 

ζπκβαίλεη εδψ. Ζ κείσζε ηνπ 15% αθνξά ζηηο ζέζεηο πνπ εγθξίζεθαλ ζηνπο 

Νξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ησλ ΝΡΑ νη νπνίεο ζπλελψζεθαλ. Δάλ 

ηνπο είραλε εγθξηζεί 100, ε κείσζε αθνξά ηελ έγθξηζε ζηνπο 15. Δδψ κηιάκε 

φηη πέξζη είραλε γίλεη 74 πξνζιήςεηο θαη απηήλ ηε ζηηγκή δεηάκε 70 ζέζεηο. 

Γελ ππαξρεη κείσζε 15%.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κείνλ 4. Απηά θξίλεη ε Γεκνηηθή Αξρή φηη ρξεηάδνληαη. Ρψξα, 

απηά δεηάεη. Ζ κείσζε αθνξά ζην ηη εγθξίζεθε, φρη ζην ηη πξνζιήθζεθε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αξα ινηπφλ, πνιχ ζσζηά ην ιέηε θ.Γηαζεκάθε. Ζ Γεκνηηθή 

Αξρή παίξλεη ηελ επζχλε λα κεηψζεη ην πξνζσπηθφ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Εεηάεη 4 ιηγφηεξνη. Κήπσο ζα εγθξηζνχλ θαη απηέο; Γε ζα 

εγθξηζνχλ. Βαζίιε, εκείο δεηάκε πάληα φια ηα ρξφληα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ ινηπφλ ζα πεξίκελα ηε Γεκνηηθή Αξρή λα δεηήζεη ην 

αλψηεξν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζδε δεηάεη πνιιά θαη δελ μέξνπκε αλ ζα εγθξηζνχλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηή είλαη ε πξαθηηθή ζε νινπο ηνπο ΝΡΑ φια ηα ρξφληα. 

Εεηάκε πεξηζζφηεξα απ' φηη ρξεηαδφκαζηε θαη φηαλ ζα ρξεηαζηεί, ζα παξνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, επραξηζηψ πνιχ. Ζδε απφ ην 2ν, ήδε απφ ην 2ν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο επραξηζηψ. Ζδε απφ ην 2ν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζαο είρακε 

θέξεη πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο ην ζέκα ησλ ζπκβαζηνχρσλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ 

πξννπηηθή θαη ηε ινγηθή λα καο θνηλνπνηήζεηε ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

ηη ππαιιήινπο έρεη ν λένο Γήκνο Υξσπίσλ, πφζνη είλαη νη κφληκνη 

ζπκβαζηνχρνη, πφηε ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο ηνπο θαη ηη αλάγθεο θαιχπηνπλε. Καο 

δεηήζαηε ζην 2ν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα κπεη πξνο ςήθηζε αλ ζα 

θνπβεληηαζηεί ή φρη θαη είπακε λα κελ θνπβεληηαζηεί, αξθεί λα δεζκεπηείηε 

εζείο ζαλ Ξξφεδξνο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηη ζε ελα απφ ηα επφκελα 

Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, πνπ θαηαιαβαίλνπκε φηη είζηε θαη λέα Γεκνηηθή Αξρή θαη 

νη αξκνδηφηεηεο δηαθνξεηηθέο, ζα ην θέξλαηε εζείο. Πήκεξα ινηπνλ 

θνπβεληηάδνπκε ην ζέκα ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο Γήκνπο θαη θνηηάρηε εδψ 

πέξα φπσο ιέηε θαη εηζεγεηηθά ζήκεξα απνιχνπκε .. θεχγεη θφζκνο κφληκνο 

γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη ηελ επφκελε ζηηγκή πξνζιακβάλεηε 

πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη είηε 8κελν, είηε κε κπινθάθη. Θχξηε Ληθνιάνπ, 

επραξηζηψ. Θχξηε Γήκαξρε, επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Θαλειιφπνπιε.. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δδψ πέξα .. Νρη, δελ ηειείσζα, δελ ηειείσζα. Δπραξηζηψ φηη 

ηνπνζεηείηαη αξρεγφο ηεο παξάηαμεο θαη παξαθαιψ ην ζεβαζκφ ζαο. Απηφ 

ιέσ. Νπσο απνδεηθλχεη, φπσο ην Πψκα απνδεηθλχεη ην ζεβαζκφ ηνπ ζην 

δεκνηηθφ, ζηελ παξάηαμε ηνπ θ.Γεκάξρνπ θαη ζην Γήκαξρν ηνλ ίδην, 

παξαθαιψ λα ππάξρεη ν ίδηνο ζεβαζκφο. Γηαηί ν ίδηνο ν Γήκαξρνο απηήλ ηε 

ζηηγκή ππνβαζκίδεη ηε ζέζε ηνπ. Δπραξηζηψ. Αθνχζακε ην Γήκαξρν κέζα απφ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

52 

ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην ηνπ Απιψλα πξηλ απφ 2 βδνκάδεο, παξφληνο ηνπ Ρνπηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη παξφληνο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ ηνπ Απιψλα, λα ιέεη ζε 

κηα εξψηεζε πνπ ηνπ θαηέζεζα φηαλ πιένλ είρε αλνίμεη ε θνπβέληα, φηη θαη 

βεβαίσο είκαη ππέξ ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη ηη λα θάλσ. Απηφ πνπ είπε ζήκεξα, 

φηη ν Λφκνο έηζη είλαη θαη έηζη ζα ηνλ εθαξκφζσ γηαηί δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη 

άιιν. Θνηηάρηε λα δείηε, ζήκεξα, ζηηο δνπιεηέο καο κέζα ηα αθεληηθά καο, νη 

εξγνδφηεο καο καο ιέλε φηη ζα κεηψζνπκε ην κεξνθάκαην ζαο θαη ζα ζαο 

αιιάμνπκε ηηο ζπκβάζεηο γηαηί αθξηβψο έηζη ιέλε ηα θέξδε ηνπο θαη 

ρεηξνθξνηάλε. Ρν Λφκν εθαξκφδνπλε. Αθνχζηε κε ιίγν. Παο παξαθαιψ. Πήκεξα 

ε ίδηα ε θπβέξλεζε ιέεη φηη ζα εθαξκφζσ ηνπο Λφκνπο γηαηί είλαη 

αλαγθαηφηεηα θαη θαιή ψξα θαη νη Γήκαξρνη πνπ ζπκθσλνχλε, ζαλ ηνλ 

θ.Γήκαξρν εδψ πέξα, ιέλε, δελ έρσ άιιε επηινγή. Κα δελ έρνπκε αθνχζεη λα 

πεη θαη θαλέλα φρη κέρξη ζηηγκήο. Δίλαη δηθαίσκα ηνπ θαζέλα λα ζπκθσλεί ή λα 

δηαθσλεί κε ηα φξγαλα, θαη λα δψζνπκε ιφγν φκσο θ.Γέδε γη' απηφ πνπ είπαηε 

πξηλ, ζηα φξγαλα ηα νπνηα δεκηνπξγνχκε ζήκεξα, γηα ηελ ΘΔΓΝ, γηα ην λέν 

Λνκηθφ Ξξφζσπν, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παίξλνπκε γηα λα ζηειερψζνπκε 

απηεο ηηο πεξεζίεο, πνπ ζα είλαη κέζα εξγνιάβνη ρνξεγνί, γηα ην ηη ζα γίλεη 

απφ εδψ θαη πέξα ζηνλ θφζκν. Γηαηί πιένλ εκπνξεπκαηνπνηνχκε ηα πάληα θαη 

νη κνξθέο απαζρφιεζεο, κπινθάθη θαη 8κελεο ζπκβάζεηο ζήκεξα, 

επηβεβαηψλνπλ απηέο ηηο κνξθέο ππεξεζηψλ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο θαη είλαη πνιηηηθή θ.Θαιχβα θαη εθπξνζσπείηε πνιηηηθή, 

βεβαίσο. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Κηιάγαηε .. Νρη θ.Θαιχβα, ν "Θαιιθξάηεο" 

εθαξκφδεηαη. Βεβαίσο, βεβαίσο, 8 κελε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έρσ ην ιφγν; Δπραξηζηψ. Δρσ ην ιφγν; 

Δπραξηζηψ πνιχ. 8κελεο ζπκβάζεηο. Δηζη αληηιακβάλεηαη ν θ.Γήκαξρνο ην 
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φξακα ηνπ γηα ην λέν Γήκν Υξσπίσλ. Θα κπεη ε ππάιιεινο ζηελ πεξεζία ηνπ 

Γήκνπ θαη κέρξη λα πεη θαιεκέξα, ζα έρεη θχγεη. Λα θάλεη απηφ πνπ έγηλε ζην 

Γήκν Λίθαηαο θαη γίλεηαη ζήκεξα ζην Γήκν Ξεηξνχπνιεο. Λα πάεη ελάληηα ζην 

Λφκν θαη λα λνκηκνπνηήζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. Θαη παξάδεηγκα 

ππαξρεη. Κε δηθαζηηθφ αγψλα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε ιίγν. Δδψ πέξα, εδψ πέξα ή ζα πεηο 

λαη ή ζα πεηο φρη. Αιιά θαη θπζηθά γηα ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη, ιφγν ζα 

δψζεηε γηα ηηο επηινγέο πνπ θάλεηε ζηνλ θφζκν κεζαχξην. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είζηε θαιά θ.Σαζηψηε. Θχξηε Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θέισ λα ελεκεξψζσ γηα ην Πψκα, κε ηελ εξψηεζε πνπ 

έθαλε ν θ.Νηθνλφκνπ φηη κεηψλνπκε ην πξνζσπηθφ θαη δε ζα κπνξνχκε λα 

αληαπεμέιζνπκε ζηηο αλάγθεο ηνπ λένπ Γήκνπ, ζέισ λα πσ ην εμήο, πεξζη έρεη 

γίλεη έλα αίηεκα ή κάιινλ δε ζα πσ πέξζη, θέηνο, ην δεηνπκελν ζην ζχλνιν 

ησλ ζέζεσλ είλαη 130. Ρη επηδηψθνπκε εκείο; Γίλνπκε ην κπαιάθη ζηνλ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθεζεο λα .. απφ ηνπο 130 ζπλνιηθά πνπ 

δεηάηε, εγψ ζαο δίλσ 70. Απφ ηνπο 130 έρνπκε θάλεη εκείο ηε ζρεηηθή καο 

κείσζε θαη δε ιέκε θχξηνη, πήξακε πέξζη 145, 148, ζέινπκε ζήκεξα 70. Ιέκε, 

ζέινπκε 135, εζχ δψζε καο 135. Γε ζέιεηο, βάιε καο 70. Ξέξζη, καδί κε ηελ 

Ξνιενδνκία, ηα 74 θαη .. 77 άηνκα. Νινο ν Γήκνο Υξσπίσλ ιεηηνχγεζε κε 77. 

Δίπακε ζα αζθήζνπκε πίεζε λα ηνπο θάλνπκε 85 θέηνο. Αξα ζα απμήζνπκε 

ηνπο εξγαδφκελνπο. Γειαδή, δελ έρνπκε ζπκκαδεπηεί ζην λνχκεξν 74, δεηάκε 

135 ζηελ νπζία. Γηφηη αλ δηαβάζεηε ηελ πξφηαζε κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα 

ζα δείηε φηη νη ζέζεηο κφλν κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα είλαη γχξσ ζηνπο 50. 

Αιινπο ηφζνπο είλαη ζην αληαπνδνηηθνχ .. κε αληαπνδνηηθνχ θαη άιινπο 15, 

16, αλ ζπκάκαη θαιά, είλαη ζηνπο ζπκβάζεηο έξγνπ. Γειαδή, πξνζπαζνχκε θαη 

ζέινπκε λα έξζνπλ εξγαδφκελνη λα δνπιέςνπλε. Μέξνπκε φηη ν θφζκνο έρεη 
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αλάγθε. Θάζε κέξα πεξλάλε πάξα πνιινη άλζξσπνη εδψ πέξα πνπ δεηάλε 

εξγαζία, 8κελήηεο έζησ. Ξάλησο θαη κέζα ζηελ πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ θπζηθά, 

κηιάσ θαη γηα ην Πψκα νιφθιεξν, ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα είλαη κε ηνλ 

Νξγαληζκφ πνπ ζα έξζεη πνιχ θνληά αο πνχκε ζε ςήθηζε απφ ην Πψκα, λα 

ππάξρνπλε δεκηνπξγία νξγαληθψλ ζέζεσλ, κφληκνη ππάιιεινη, ηνπο νπνίνπο 

ηνπο απμάλνπκε. Γειαδή, απηήλ ηε ζηηγκή ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, κηαο θαη 

αζρνινχκαη εγψ κε ηνλ Νξγαληζκφ ηεο Δζσηεξηθήο πεξεζίαο, έρεη πεξίπνπ 

200 άηνκα κφληκνπο ππαιιήινπο, θηινδνμνχκε λα ηνπο θηάζνπκε 300 κε 350.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, λα ζαο θάλσ κηα εξψηεζε. Ακα κνπ 

επηηξέπεη ν Ξξφεδξνο. Κηιάηε φηη .. εγψ απηφ πνπ ζαο ξψηεζα εζάο, ζαλ 

ππεξεζηαθφ παξάγνληα, δελ είλαη ην δηεθδηθεηηθφ θαη ην πνιηηηθφ επίηεπγκα ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ, ην πφζν ν θ.Γήκαξρνο ζα θαηαθέξεη ηειηθά κε ηηο γλσξηκίεο ηνπ, 

κε ηηο επαθέο ηνπ, κε ην έλα κε ην άιιν λα επηηχρεη ππαιιήινπο. Ρν εξψηεκα 

πνπ έθαλα ζε ζαο σο ππεξεζηαθφ παξάγνληα είλαη ην εμήο, πέξζη σο Γήκνο 

ζπλνιηθά ηνπ Υξσπνχ, ρσξίο λα έρεη ηηο πεξηθνπέο, πφζα δηεθδίθεζε θαη πφζα 

δηεδηθεί θέηνο. Απηφ ξσηάσ. Θαη απφ πνπ, απφ πνπ απνθάζηζε πξνθαλψο ν 

Γήκαξρνο ή εζείο κε δηθηά ζαο εηζήγεζε, ν Γήκαξρνο λα κε δηεθδηθήζεη π.ρ. ην 

15%. Απφ πνπ ήηαλ απηφ ρακέλν; Πην ζέκα ηεο δηεθδίθεζεο. Γε ζαο ιέσ ηη ζα 

πάξεη ηειηθά ν Γήκνο θαη ν Γήκαξρνο. Απηφ ξσηάσ. Δίλαη απιά απηά πνπ 

δεηάσ. Γελ μέξσ αλ είκαη ηφζν δχζθνινο ζηελ απνηχπσζε ηνπ ιφγνπ αιιά 

φκσο είλαη ζπγθεθξηκέλν απηφ πνπ δεηάσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Πην ζέκα ηεο δηεθδίθεζεο. Δίλαη 15%, κνπ είπαηε ιηγφηεξα. 

Απφ πνπ είλαη ην 15% ιηγφηεξα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη θ.Γήκαξρε, ν Λφκνο ην θαζνξίδεη αιια απφ πνπ ζην Γήκν; 

Απφ ην Θαπαλδξίηη κείνλ 2, απφ ηνλ Υξσπφ κείνλ 5 π.ρ. Ξέζηε καο λνχκεξα .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απφ  ην ζχλνιν, απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

θαζαξηφηεηα, πέξζη είρακε 32, θέηνο δεηνχκε 29.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δηζη κπξάβν. Απηνί νη 3 απφ εζείο ζην κπαιφ ζαο ηνπο 

θαηαλέκεηε ιηγφηεξα;  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απάληεζε ν Γήκαξρνο, δελ κπνξψ λα απαληήζσ εγψ ζ' 

απηφ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νξίζηε; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε θ.Γήκαξρε, ζπγλψκε θ.Γήκαξρε, είρα πέξζη 32, 

δήηαγα 32, θέηνο δεηάσ 29. Πην κπαιφ κνπ εγψ σο Γηνίθεζε δελ έρσ πνπ ζα 

ηνπο θαηαλείκσ έζησ ζε έλα πξψην ζρέδην. Ρν ζρέδην ζαο δεηάσ κε δπφ ιφγηα. 

Ρν ζρέδην ζαο, ην ζρέδην ζαο ζε κηα θαηάζηαζε πεξηθνπψλ. Απηφ δεηάσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο απάληεζα φηη κεηά ηελ έγθξηζε ζα ην ςάμνπκε ην ζέκα θαη 

ζα ηνπνζεηήζνπκε θαη πάιη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξέζηε κνπ, κεηά ηελ έγθξηζε ζα ην ςάμεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη πάιη, θαη πάιη ζαο επαλαιακβάλσ, ζε θαζεκεξηλή βάζε ζα 

αιιάδνπκε ζέζεηο, αξκνδηφηεηεο, σξάξηα άκα κπνξνχκε. Πηε Καιαθάζα είλαη 

έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπνλ, επραξηζηψ πνιχ, έιαβα ηελ απάληεζε πνπ πεξίκελα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ν νπνίνο απηήλ ηε ζηηγκή θάλεη ηνλ πδξαπιηθφ, θάλεη ηνλ - 

βνεζάεη ζην απνξξηκκαηνθφξν, βνεζάεη, ζθνππίδεη ηνπο δξφκνπο, θαλεη ηνλ 

ρεηξηζηή, αιιάδεη ιάκπεο. Θα ην παιέςνπκε γηα λα θξαηήζνπκε ηνλ 
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"Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε κε φπνηεο δπλάκεηο 

κπνξνχκε θαη φπνπ κπνξνχκε ηνλ θαζέλαλ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Καδί ζαο θ.Γήκαξρε, καδί ζαο θαη εγψ ζα ζαο ζηεξίμσ κε ηελ 

παξάηαμε κνπ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. κεησκέλνη θαηά 15%. Απηή είλαη ε δνθηκαζία ηνπ "Θαιιηθξάηε" 

θαη ε δνθηκαζία ε δηθή καο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ ξψηεζα πνην ήηαλ ην ζρέδην ζαο ζ' απηφ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ην κέηξεκα καο ζαλ πξνζσπηθφ. Δκείο ηψξα δεηάκε έλαλ 

απιφ αξηζκφ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, ην κεγαιχηεξν δπλαηφλ πνπ καο επηηξέπεη ν 

Λφκνο γηα λα εγθξηζεί. Δίλαη απιά ηα πξάγκαηα. Θάλνπκε κηα ψξα Ππκβνχιην 

γηα έλα ιεπηφ Ππκβνχιην. Δπαλαιακβάλσ, έλα ιεπηφ Ππκβνχιην είλαη απηφ πνπ 

θάλνπκε. Ν Γηαζεκάθεο θνπλάεη ην θεθάιη ηνπ, ν Θαιχβαο πνπ έρεη θάλεη 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη νη ππφινηπνη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ θ.Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε έλα ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δκείο κε ηηο πιεκκειείο γλψζεηο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο .. 

Αθνχζαηε θ.Ξξφεδξε; Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Γηαηί ην fair play κέρξη έλα 

ζεκείν. Ινηπφλ, εγψ κε ηηο πιεκκειείο γλψζεηο Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο ζηελ 

ηνπνζέηεζε κνπ ζα ζέζσ ηα ζέκαηα φπσο ηα πηζηεχσ εγψ θαη φπσο ηα λνκίδσ 

εγψ. Νπσο εγψ ηα λνκίδσ φκσο, φρη φπσο νη πξπηάλεηο ηεο Απηνδηνηθήζεσο 

πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα εδψ. Δλα ην θξαηνχκελν. Γεχηεξνλ, δεχηεξνλ, 

θ.Ξξφεδξε, εγψ ζέισ θαη ρξεζηκνπνηψ ζπρλά, ρξεζηκνπνηψ ζπρλά ηε καηεπηηθή 

κέζνδν, ζέισ λα βξσ θαη λα βγεη απφ ην ζηφκα ηνπ Γεκάξρνπ πνην είλαη ην 

ζρέδην ηνπ ζηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη άξα λα δσ πνην είλαη ην ζρεδην 

ηνπ, πσο ζα αληηκεησπίζεη απηφ ην Γήκν. Δγψ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
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θαηάιαβα ηη ζέιεη λα θάλεη. Διπίδσ λα ην θαηαιάβαλε θαη νη ππφινηπνη. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Νηθνλφκνπ, ην θαηαθέξαηε πηζηεχσ. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ λα ζρνιηάζσ απηφ πνπ είπαηε, φηη ελφο ιεπηνπ 

ππφζεζε είλαη, δχν ιεπηά ππφζεζε είλαη ην Ππκβνχιην. Θχξηε Γήκαξρε, ίζσο 

δελ έρεηε θαηαιάβεη φηη ην Ππκβνχιην καο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηά πνπ 

κερξη ηψξα ιεηηνπξγνχζαλ, είηε ζην Γήκν Υξσπνχ, είηε ζηνπο άιινπο Γήκνπο 

ηεο πεξηνρήο ή ζηα Θνηλνηηθά Ππκβνχιηα. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα έρεηε θαηαιάβεη 

φηη είκαζηε θάηη δηαθνξεηηθφ πηα. Δλα απηφ. Γεχηεξν, δελ απαληήζαηε, δελ 

απάληεζε θαλείο, νχηε νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, νχηε ζην δηθφ κνπ εξψηεκα 

πνπ έθαλα ζηελ αξρή, νχηε ζ' απηφ πνπ είπε ν θ.Σαζηψηεο θαη ην είρε μαλαπεί, 

πφζνη είλαη νη ζπκβαζηνχρνη πνπ θεχγνπλ ηψξα. Γελ καο απαληήζαηε. Ξφζνη 

είλαη νη κφληκνη ππάιιεινη, πφζνη ήξζαλ απφ κεηάηαμε. Γελ μέξνπκε ηη 

πξνζσπηθφ έρεη ν Γήκνο. Δλα. Ρξίην δήηεκα, ζπδεηάκε ηψξα εδψ, κηζή ψξα 

αζρνιηφκαζηε αλ ζα είλαη 28, 29, 35, 40, 70, δελ μέξσ πφζνη είλαη. Ιέηε θαη ην 

λνχκεξν ηψξα ήηαλ απηφ ην θαζνξηζηηθφ. Δκείο ζα έπξεπε λα πάξνπκε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Δλα. Ρηο αλάγθεο θαη ακθηβάιισ αλ ηηο μέξνπκε ηηο 

αλάγθεο. Θαη ην άιιν δήηεκα είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ν ηξφπνο εξγαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ. πάξρεη απηφ ην κφληκν .. ην πξνζσπηθφ πνπ ιήγνπλ 

νη ζπκβάζεηο ηνπο, πνπ έρνπλε ηελ εκπεηξία απηήλ ηε ζηηγκή, πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη εκπεηξία, γηαηί πξάγκαηη κέρξη λα γίλεη ν δηαγσληζκφο, κερξη λ' 

αξζνχλε νη φπνηνη έξζνπλ, κε φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ, 

γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη θαη φζνη πξνζιακβάλνληαη κε ην ΑΠΔΞ 

δεκηνπξγνχληαη θάπνηα πξνβιήκαηα κεηά, είηε δελ κπνξνχλ λα' ξζνχλε, είηε 

δελ ηνπο ζπκθέξεη, είηε, είηε, είηε, αλ θαη φπσο είλαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα 

ιφγσ ηεο κεγάιεο αλεξγίαο, γηα έλα θνκκάηη ςσκί ν εξγαδφκελνο ζα πάεη φπνπ 

λα είλαη.  Απηά ινηπφλ ηξψλε ρξφλν θαη επεηδή γειάζαηε πξνεγνπκέλσο 
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πνπ είπε ν θ.Σαζηψηεο γηα ην Γήκν ηεο Λίθαηαο ή γηα ην Γήκν ηεο 

Ξεηξνχπνιεο, ζα ζαο πσ θαη ην Γήκν ηνπ Διιεληθνχ, Αξγπξνχπνιεο, αλ ζαο 

ελδηαθέξεη, θαη κπείηε ζην internet λα δείηε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο θαη πσο ιέεη, φηη πξέπεη λα παιέςνπκε ην ζέκα ησλ ζπκβαζηνχρσλ θαη 

λα κνληκνπνηήζνπκε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη λα κε γειάηε θαη ιέηε φηη νη 

Λφκνη θαη νη Λφκνη. Νη Λφκνη είλαη γηα λα ηνπο θαηαιχνπκε θαη λα πεξλάεη ην 

δίθαην θαη ην δίθαην είλαη απηνί νη άλζξσπνη πνπ ζήκεξα εξγάδνληαη, λα 

ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη. Θαη είλαη ζην δξφκν ζήκεξα θαη δηεθδηθνχλε λα 

πξνζιεθζνχλ. πάξρεη πξνεγνχκελν, ππάξρεη απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δλσζεο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην πνπ δηθαίσζε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ην 

γλσξίδεηε πνιχ θαιά θαη αλ δελ ην γλσξίδεηε  λα ην καζεηε, πνπ κπνξνχζακε 

εκείο αλ ζέιεηε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή λα παιέςνπκε απηνί νη ζπκβαζηνχρνη λα 

γηλνπλ κφληκνη θαη λα θαιχςνπκε θαη ηηο άιιεο αλάγθεο αιιά κε πξνζσπηθφ πνπ 

λα θαιχπηεη ηηο πάγηεο θαη ηηο δηαξθείο αλάγθεο. Γελ είλαη ιχζε λα έρνπκε έλα 

θαζεζηψο ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ ζε θαζεζηψο νκεξίαο, γηα 4, γηα 5, γηα 3 

κήλεο θαη λα ηνπο πεηάκε έλα θνκκάηη ςσκί θαη λα ηνπο θάλνπκε κπαιάθη απφ 

πεξεζία ζε πεξεζία. Νη εξγαδφκελνη έρνπλε δηθαηψκαηα θαη εκείο απηήλ ηε 

ζηηγκή δελ είκαζηε, δελ πξέπεη λα βιέπνπκε ηνλ εαπηφ καο εξγνδφηεο, λα 

μεδνπκίζνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο. Λα ηνπο δνχκε θαη εκείο εξγαδφκελνπο, πνπ 

πξνζθέξνπλε θαη ζα ζπκβάιινπλε ζηελ φιε αο πνχκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

Λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ θαη λα ην πάξεηε ππ' φςε ζαο. 

Δπραξηζηψ.                     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιφ είλαη λα παιεχνπκε λα αιιάμνπκε Λφκνπο θα Πηεξγίνπ 

αιιά φζνλ πθίζηαληαη, πάιη θαιφ είλαη λα ηνπο εθαξκφδνπκε. Θάπνηνη ήπηαλ 

θψλεην πξηλ απφ καο. Ν θ.Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νζνλ αθνξά .. Γε κε θάιπςε ν θ.Θαλειιφπνπινο φζνλ αθνξά ην 

πφζνη, δελ απαληήζεθε, ην δήηεζε θαη ε θα Πηεξγίνπ, πφζνη είλαη απηνί νη 
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ππάιιεινη νη νπνηνη απνρσξνχλ. Θαη θαηά δεχηεξνλ, ε απφθαζε πνπ παίξλνπκε 

ζήκεξα ζα είλαη άθπξε. Θα είλαη άθπξε, είκαη ζρεδφλ 100% ζίγνπξνο γηαηί 

ππαξρνπλ εηδηθφηεηεο κέζα πνπ είλαη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα θαη εκείο 

πξνζπαζνχκε λα ηνπο πεξάζνπκε σο κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Θαη απηέο 

νη εηδηθφηεηεο θαη' εκέ θαηά 100%, είλαη ζην Γ, ζην 1Γ ηεζζάξσλ εξγαηψλ 

θαζαξηζκνχ αθηψλ, είλαη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, είλαη θαζαξηζκφο. 9 

εξγαηψλ γεληθψλ θαζεθφλησλ, 9 .. Ξξφεδξε, λα κηιήζσ θαη κεηά λα πάξεη ην 

ιφγν φπνηνο ζέιεη λα κνπ απαληήζεη. Νζνλ αθνξά ηνπο εξγάηεο γεληθψλ 

θαζεθφλησλ. Δίλαη θαη απηφ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα θαη φζνλ αθνξά, αλ 

ζπκάκαη θαιά, ηνπο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ, είλαη ΓΔ30, αλ ζπκάκαη 

θαιά, ε εηδηθφηεηα, ΓΔ30 ζπκάκαη, είλαη ζίγνπξα αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 

Γειαδή, παίξλνπκε κηα απφθαζε φηη ζα πξνζιάβνπκε πξνζσπηθφ κε 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηελ νπζία είλαη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 

Απηά ηα 3 θαη' εκέ πξέπεη λα πάλε ζηε δεχηεξε απφθαζε, ηελ λνχκεξν 2 πνπ 

έρνπκε ζήκεξα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επεηδή κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ 

θαη ηηο απαληήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ θ.Θαλειιφπνπινπ, ηα δχν ζέκαηα 

έρνπλ κπιέμεη, εγψ ζα ηνπνζεηεζψ θαη γηα ηα δχν ζέκαηα, γηα λα κελ 

ηνπνζεηεζψ κεηά. Γηα λα κπνξέζσ λα βνεζήζσ θαη ηε δηαδηθαζία. Ξξψηα απ' 

φια είλαη, βέβαηα είλαη ζέκα ελφο ιεπηνχ. Αιιά κε ηηο πξνηάζεηο καο 

πξνζπαζνχκε λα βνεζήζνπκε γηα λα κελ έξζεη ν Γήκνο ζε αδηέμνδν εάλ 

αθπξσζνχλε θάπνηεο πξνηάζεηο ή θάπνηεο ζπκβάζεηο. Ρν ζίγνπξν είλαη φηη ν 

Γήκνο καο ζα πξέπεη κε ηνλ .. ηνπ Θαλνληζκνχ λα πξνρσξήζεη ζε πξνθεξχμεηο 

ησλ ζέζεσλ, είηε κε κεηαηάμεηο, είηε κέζσ ΑΠΔΞ θαη λα γίλνπλ θαλνληθέο 

πξνζιήςεηο γηα λα κελ έρνπκε απηφ ην πξφβιεκα θάζε ρξφλν, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα νξγαλσζνχλ θαη νη πεξεζίεο. Δλεκεξσηηθά ιέσ ζηνπο 
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ζπλαδέιθνπο φηη φηαλ ςεθηδφηαλε ν "Θαιιηθξάηεο" ζηελ εηζήγεζε πνπ είρακε 

θάλεη ζηελ ΡΔΓΘΛΑ, είρακε θάλεη κηα αλάιπζε ζχκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο θαη 

ηα ηαθηηθά έζνδα ζε ζχγθξηζε ην Θαπαλδξίηη κε ηελ Θεθηζηά, ζα έπξεπε ην 

Θαπαλδξίηη λα είρε 112 εξγάηεο, ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηεο Θεθηζηάο. 

Γπζηπρψο έρεη κφλν 13. Γη' απηφ αθξηβσο είκαζηε κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε εδψ 

ν Γήκνο καο θαη ζ' απηφ πξέπεη λα δνχκε πσο ζα ηνλ νξγαλψζνπκε. Ζζεια λα 

ξσηήζσ ηνλ θ.Θαλειιφπνπιν, φηαλ ιέεη γηα ζέζεηο, κηιάκε γηα ηηο ζέζεηο πνπ 

έρεη ν Θαλνληζκφο φισλ ησλ ΝΡΑΛ πνπ ζπλελψζεθαλ ή γηα ηηο 

πξαγκαηνπνηήζεζεο πέξζη πξνζιήςεηο κε ζχκβαζε έξγνπ; Θχξηε 

Θαλειιφπνπιε αλ κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε ζ' απηφ γηα λα πξνρσξήζσ. 

Γειαδή, είλαη ην ζχλνιν πνπ βγάδνπκε ην 135, ην 75 πνπ ιέηε, είλαη ην 

ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη εμσηεξηθνί θαλνληζκνί ησλ πξψελ ΝΡΑ 

ή είλαη νη πξαγκαηνπνηήζεζεο ζέζεηο;  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ππκβάζεηο έξγνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ Νξγαληζκφ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά ε ζχκβαζε πξέπεη λα - γηα λα πξνζιάβεηο δχν 

εξγάηεο θαζαξηφηεηαο παξαδείγκαηνο ράξε κε ζχκβαζε, πξέπεη λα έρεηο 

πεξηζψξην απφ ηνλ Θαλνληζκφ. Γειαδή, ην Θαπαλδξίηη .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Κε 8κελε. Ρα 8κελα είλαη κέζα ζηνλ Νξγαληζκφ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη, αιια νη ζπκβάζεηο έξγνπ δελ είλαη ζηνλ Νξγαληζκφ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, νη ζπκβάζεηο έξγνπ, λαη, θπζηθά δελ .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηα 8κελα, λαη. Ρα 8κελα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νη ζπκβάζεηο έξγνπ φπσο είλαη ινγηθφ δελ είλαη ζρέζε 

απαζρφιεζεο.  
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Κα ππάξρνπλ ζηνλ Νξγαληζκφ, αιιά θαη κε ην Λφκν, ζα ζαο 

δηαβάζσ θ.Βειηαληψηε, ιέεη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 3.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, εγψ δε ζέισ λα κνπ δηαβάζεηε, δε ζέισ λα κνπ 

δηαβάζεηε. Γελ θαηαιάβαηε ηελ εξψηεζε κνπ. Ιέσ, ηα λνχκεξα πνπ παίξλνπκε 

ζήκεξα εκείο εδψ φηη ρξεηάδεηαη ν Γήκνο λα ιεηηνπξγήζεη, είλαη απηά πνπ 

πξνβιεπφληνπζαλ ζηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ησλ πξψελ ΝΡΑ ή είλαη απηά 

πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά; Απηφ ξσηάσ πνιχ απιά. 

Γειαδή, ζην Θαπαλδξίηη πξνβιεπφηαλε έλαο ειεθηξνιφγνο, 4 εξγάηεο 

θαζαξηφηεηαο, έλαο ρεηξηζηφο, έλαο νδεγφο.. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρν 15% ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο έηνπο 2010 ιέεη ν 

Λφκνο. Δληάμεη; Ν 3899/2010 ν Λφκνο, αλ ζα ην δείηε, παξ. 4, άξζξν 3 ιέεη, 

φηη ζα πεξηνξηζηνχλε αθξηβψο ζην 15% ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεο 

ηνπ 2010.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γη' απηφ ινηπφλ εκείο εάλ κνπ επηηξέπεηε, εάλ κνπ επηηξέπεηε 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δάλ κνπ επηηξέπεηε, ν Λφκνο ιέεη κείνλ 15% απ' απηά πνπ 

πινπνηεζήθαλε πέξζη. Δκείο φκσο αλ κπνξείηε, αλ κπνξεί νη ζπλάδειθνη, 

θάπνηνη κπνξεί λα ζέινπλ λα αθνχζνπλ, λα ηνπο ελδηαθέξεη, κε ζπγρσξείο 

θ.ζπλάδειθε αιιά εκείο εδψ ζαλ πεξηνρή έρνπκε κηα ηδηνξξπζκία. Ρν 

Θαπαλδξίηη, ε Καιαθάζα, ε Αθίδλεο κέρξη θαη ζήκεξα εμππεξεηνχληαη απφ 

ηδηψηε εξγνιάβν ζηελ θαζαξηφηεηα. Γπλαηφηεηα πνπ δε ζα ππάξρεη αχξην. Αξα 

πξέπεη λα απαηηήζνπκε θαη λα δεηήζνπκε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο νδεγψλ θαη 

εξγάηεο θαζαξηφηεηαο. Γεχηεξνλ, γηα ηηο πξνζιήςεηο αηφκσλ κε ζχκβαζε 

έξγνπ, .. εηδηθφηεηεο πνπ απαζρνινχζε ε ΘΔΓΝ ηνπ Υξσπνχ .. Λαη, αλ δε κ' 
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αθνχεη ν Γήκαξρνο φκσο, δε ζα κπνξέζεη κεηά, εγψ λνκίδσ θάλσ κηα 

πξνζπάζεηα λα βνεζήζσ, έηζη; Λα βνεζήζσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη εζάο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.        

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θ.Βειηαληψηε, εάλ κνπ επηηξέπεηε, γηαηί 

είλαη, Toyota EB 9091 έμσ εκπνδίδεη. Νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Αλαθέξζεθα πξψηα ζην φηη θάπνηνη πξψελ ΝΡΑ 

εμππεξεηήζεθαλ πέξζη απφ εξγνιάβνπο. Απηνί νη ΝΡΑ ζα πξέπεη λα 

εμππεξεηεζνχλ απφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. Απηφ πξέπεη ζηελ εηζήγεζε καο λα 

πξνβιέπεηαη κέζα θαη λα δεηάκε φρη κείσζε αιιά αχμεζε ησλ ζέζεσλ απηψλ, 

κέρξη λα γίλεη ν Θαλνληζκφο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε Γήκαξρε. Γηαθνξεηηθά 

πσο ζα θαζαξίζνπκε ηα ρσξηά. Θχξηε Γηαλλά λνκίδσ φηη έρσ δίθην ζ' απηφ πνπ 

ιέσ, έηζη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κέρξη λα καο δνζεί ν ρξφλνο λα θάλνπκε ηνλ λέν Νξγαληζκφ 

γηα λα πεηχρνπκε ηηο ζέζεηο ηηο θαλνληθέο. Ρν δεχηεξν, ζε φηη αθνξά ηε 

πξφζιεςε κε ζχκβαζε έξγνπ. Πχκβαζε έξγνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζπληνκεχεηε. Γηα 5 ιεπηά είλαη ε εηζήγεζε θαη 

θνληεχνπκε ηα 10, έρεηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γε λνκίδσ φηη είπα ηα ίδηα Γήκαξρε. Αιιά δε κε αθνχηε φκσο 

φηαλ κηιάσ γη' απηφ λνκίδεηε φηη είλαη ηα ίδηα. Κε ηε ζχκβαζε έξγνπ ινηπφλ 

εδσ πξνβιέπνληαη νη ζέζεηο πνπ φπσο ήηαλ θπζηθφ, είραλε πινπνηεζεί κέζσ 
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ηεο ΘΔΓΝ θαη κέζσ ηνπ Αζιεηηθνχ Νξγαληζκνχ ηνπ Απιψλνο. Νη άιινη Γήκνη 

θαη νη Θνηλφηεηεο δελ πξνβιεπφληνπζαλ ηέηνηεο δηαδηαθαζίεο. Δρσ ηε γλψκε 

φηη απηνί νη άλζξσπνη, νη γπκλαζηέο, νη πξνπνλεηέο, ζα δηαηεζνχλε ζηελ ΘΔΓΝ 

θαη ζα ηηο δηαζέζεη ζηα θαηά ηφπνπο Γηακεξίζκαηα. Κέρξη πέξζη ζε άιια ρσξηά, 

λα ην πσ έηζη, ζε άιια Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα, ε αλάγθε απηή είρε 

εμππεξεηεζεί κέζσ ησλ Αζιεηηθψλ Ππιιφγσλ απφ ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ είραλ 

δψζεη νη Θνηλφηεηεο θαη νη Γήκνη. Γη' απηφ ζα πξέπεη απηέο νη ζέζεηο λα 

απμεζνχλε. Δπίζεο, ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Ιίηζα ζρεηηθά κε ηνπο ρεηξηζηέο 

μέξσ φηη ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ ηα ιεηηνπξγηθά ησλ κεραλεκάησλ θαη ε 

ζπληήξεζε, ηα αζθάιηζηξα πάλε ζηα αληαπνδνηηθά. Δπίζεο, γηα ηε δηαδηθαζία, 

γηα ηε δηαδηαθαζία ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φινη ην φηη ζα είλαη λφκηκε, ην 

πξνβιέπεη ν Λφκνο, είλαη κέζσ ΑΠΔΞ, δελ κπνξεί θαλέλαο λα θάλεη νηηδήπνηε. 

Θαιφ είλαη λα βνεζήζνπκε φινη θαη λα μεθαζαξηζηεί, δειαδή θ.Θαλειιφπνπιε 

λα πείηε ζηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο πνπ ζα παξαιακβάλνπλ ηα έγγξαθα, 

φηαλ ιέεη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο είλαη εξγάηεο γηα λα καδεχεη ζθνππίδηα πίζσ 

απφ ηελ ζθνππηδηάξα. Γε ζα είλαη εξγάηεο γηα λα κπεη ζε γξαθείν. Λα ην 

μεθαζαξίδεηε απηφ ην πξάγκα, κε βξεζνχκε ζην αδηέμνδν κεηά λα έξρνληαη, λα 

γίλεη δηαγσληζκφο, λα κελ απνδερηνχλ ηηο ζέζεηο θαη κεηά λα έρνπκε θάλεη φιε 

απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη λα κελ κπνξεη λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο. 

 Δπεηδή ηελ έρνπκε παηήζεη ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ πέξζη, γη' απηφ 

ζαο ην ιέσ. Λα δηεπθξηλίδεηε, δειαδή ν γξακκαηέαο πνπ ζα παξαιακβάλεη ηα 

έγγξαθα γηα ηνπο δηαγσληζκνχο λα μεθαζαξίδεη φηη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο 

κπαίλεη πίζσ απφ ηελ ζθνππηδηάξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ζαθέο θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, δχν πξάγκαηα.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γχν παξαηεξήζεηο ζέισ λα θάλσ γηαηί πηζηεχσ πξαγκαηηθά θαη 

εγψ φπσο εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο φηη είλαη έλα ζέκα δηαδηθαζηηθφ θαη δε ζα 

έπξεπε λα παηδεπφκαζηε ηφζν πνιχ. Γπζηπρψο ή επηπρψο ε δεκφζηα δηνίθεζε 

ππάξρεη κηα ζπλέρεηα. Γε ζηακαηάεη ζηηο 31.12. θαη μεθηλάεη θάηη θαηλνχξγην. Ζ 

ζπλέρεηα απηή ιέεη φηη θαη νηθνλνκηθά αιιά θαη απφ πιεπξάο δξάζεο, ν Γήκνο 

πξέπεη λα ζηεζεί ηνλ πξψην ρξφλν θαη ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ίζσο 

θαη κε ην ηερληθφ πξφγξακκα, αιιά ίζσο θαη κε φινπο απηνχο ηνπο 

πξνγξακκαηηζκνχο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Θαη απηφ αθξηβψο 

γίλεηαη ζήκεξα. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί παηδεχνπκε ηνπο εαπηνχο καο. 

Πήκεξα ινηπφλ .. Κίκε δε ζε δηέθνςα, Κίκε δε ζε δηέθνςα. Ινηπφλ, δπζηπρψο 

ινηπφλ, ζήκεξα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα παξνπκε ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

έηζη ψζηε λα βαδίζνπκε ηνλ πξψην ρξφλν, γηα λα απαληεζνχλ  φια απηά ηα 

εξσηήκαηα θαη νη απνξίεο γηα ην πσο έρεη ζρεδηαζηεί ή πσο ζρεδηάδεηαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ απηήλ ηε ζηηγκή έρεη λα θάλεη 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ε νπνηα ιέγεηαη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, 

ιέγεηαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πνιιέο θνξέο, νη παιηφηεξνη ζα μέξνπλε, φηη 

ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θηάλνπκε λα κελ έρνπκε θσδηθνχο ή πεξηζζεχκαηα ζε 

θσδηθνχο γηα λα πιεξψζνπκε ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο νπνίνπο 

έρνπκε πξνζιάβεη θαη αλαγθαδφκαζηε λα θάλνπκε κεηαθηλήζεηο νηθνλνκηθέο, 

αλακνξθψζεηο πξνυπνινγηζκψλ δειαδή. Θαη ην μέξεηε φινη απηφ ην πξάγκα.  

 Γε ρξεηάδεηαη δειαδή λα παηδεχνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα θάηη ην νπνίν γηα 

πξψηε θνξά ην ζηήλνπκε, γηα πξψηε θνξά ην ζρεδηάδνπκε ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα δεδνκέλα θαη θπζηθά ηνπ ρξφλνπ ζα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά ηα 

πξάγκαηα. Λνκίδσ φηη είλαη ίζσο πεξηηηφ θαη θπζηθά ζα έρνπκε πξνβιήκαηα θαη 

θπζηθά ζα καο δεκηνπξγήζνπλε θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. Απηφ είλαη θάηη 
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πνπ νπνηνζδήπνηε μεθηλάεη κηα λέα 4εηία, ζηνλ πξψην ρξφλν δελ κπνξεί λα 

θάλεη δηαθνξεηηθά. Θα βαδίζεη κε έλα δεδνκέλν πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε θαη απηφ γίλεηαη θαη ζήκεξα. Γειαδή, φιεο απηέο νη 

απνξίεο, κπνξεί θάπνηεο λα είλαη απ' απηέο εχινγεο, αιιά δπζηπρσο έηζη 

έρνπλε ηα πξάγκαηα. Γε λνκίδσ θαλείο λα δηαθσλεί γη' απην ην πξάγκα θαη έηζη 

μεθηλάεη νπνηαδήπνηε ρξήζε, αλαιακβάλνληαο κηα πξνεγνχκελε. Απηφ ινηπνλ 

έρνπκε λα θάλνπκε ζήκεξα θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο πξνβιεκαηηζκφο. 

Θαη κηα ηειεπηαία παξαηήξεζε. Νζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ γπκλαζηψλ. Θαη 

θπζηθά θίιε Βαζίιε έηζη πξέπεη λα είλαη θαη φηη πξέπεη πξαγκαηηθά λα 

δνπιεχνπλε πηπρηνχρνη θαη κε εηδηθφηεηεο κάιηζηα, ε πεξηνρή καο φκσο 

δπζηπρψο, φπσο θαη ην Ιαχξην, είλαη ε δπζπξφζηηε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Δκείο 

παιεχακε ρξφληα ζην Πχιινγν, 12 ρξφληα λα βξνχκε πξνπνλεηέο θαη πάληα 

θάλακε, ζρεδφλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, θάλαλε πξνπφλεζε άλζξσπνη νη 

νπνίνη ίζσο δελ είραλ θαη εηδηθφηεηα. Ν Υξσπφο έρεη κεγάιε δπζθνιία ζηελ 

πξφζβαζε θαη δελ έξρνληαη λα δνπιέςνπλε γηα ηα ιεθηά πνπ ηνπο δίλνπκε. 

Κπνξεί ζηελ Αζήλα νη ζπλάδειθνη λα βξσκάλε, κε ηελ θαιή έλλνηα ην ιέσ, 

έηζη; λα κελ έρνπλε, λα κελ ππάξρεη δειαδή δνπιεηά γηα λα δνπιέςνπλε θαη λα 

δνπιεχνπλε κε 2 θαη κε 3 επξψ ηελ ψξα, φκσο ζηελ πεξηνρή καο δελ έξρνληαη. 

Θαη γη' απηφ πνιιέο θνξέο ίζσο θαη ν Απιψλαο θαιά ην έθαλε, αλ ην έθαλε θαη 

δελ μέξσ κε πνηνπο αλζξψπνπο, γη' απηφ θαη πέξλαλε αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο 

πξνθαλψο ηνπο μέξαλε, ηνπο εκπηζηεχνληαη, μέξνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη απιά 

έρνπλε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. Θαλείο δε δηαθσλεί φηη πξέπεη λα είλαη ν 

θαζέλαο εμεηδηθεπκέλνο ζην αληηθείκελν ηνπ. Νκσο ε πεξηνρή καο έρεη απηήλ 

ηε δπζθνιία ηελ αληηθεηκεληθή θαη γη' απηφ αλαγθαδφκαζηε θαη εκείο λα ην 

θάλνπκε. Απηά ήζεια λα πσ. Δπραξηζηψ. 

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

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΔΞΞΑΠ: Αθνχ κε απνθαιείο άξρνληα, άθνπζε κε ηψξα. Αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, ζέισ λα βάισ ηνλ εμήο πξνβιεκαηηζκφ ζην Πψκα. Ρνπ ρξφλνπ ζα 

ππαξρεη αθφκα πεξηζζφηεξε κείσζε; Γηαηί αλ θέηνο έρνπκε 15%, ζεκαίλεη θαη 

ηνπ ρξφλνπ ζα έρνπκε 15%, άξα ν "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο κηαο θαη είλαη θαη 

θαηλνχξγηνο, δε ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη. Απηφ είλαη ην κφλν ζίγνπξν. Δγψ 

πηζηεχσ φηη νη πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ησλ ΝΡΑ δελ ήηαλ νινθιεξσκέλεο. Θα 

ζαο θέξσ έλα παξάδεηγκα. Ρν Γήκν Θαιάκνπ. Ξνιιέο θνξέο ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην δελ είρε πξνιάβεη, φρη λα παξεη πξνζσπηθφ έθηαθην, λα είρε πεξάζεη 

θαη ν ρξφλνο θαη λα κελ είρε θαζφινπ πξνζσπηθφ. Θαη επεηδή είκαζηε κηα 

ηνπξηζηηθή πεξηνρή, φζν θαη λα ζέινπκε λα ην θξχςνπκε, θαη απηφ πνπ εκέλα 

κε πνλάεη πάξα πνιχ είλαη νη παξαιίεο θαη επεηδή είκαη Αλαηνιηθή Αηηηθή, απηφ 

πνπ αθνπγθξάδνκαη απφ ηνλ θφζκν είλαη φηη δελ είρακε πνηέ θαζαξέο παξαιίεο 

θαη ην μέξεηε φινη ζαο απηφ, πνηέ δελ είρακε δψζεη ηε ζεκαζία ηεο θαζαξήο 

αθηήο, εδψ βιέπσ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο 4 άηνκα. Δίλαη δπλαηφλ 4 άηνκα 

λα θαζαξίζνπλε παξαιίεο πνπ πεξίπνπ είλαη 20 ρικ.; Κε 4 άηνκα; Νηαλ καο 

επηζθέπηεηαη θάζε Παββαηνθχξηαθν πάλσ απφ 200.000 θφζκνο; Θαη θφζκνο πνπ 

έξρεηαη θαη θεχγεη, φρη κφλνλ ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο, πνπ έξρεηαη θαη θεχγεη 

θαη ηελ άιιε κέξα έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε  θπθεψλα. Θαηά ηχρε, θαηά 

ηχρε, ζα ζαο πσ κηα ρξήζε ε νπνία δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί, ζηελ παξαιία 

Καξθνπνχινπ θαη έρεη θάεη θαη πξφζηηκν  γη' απηφ. Λαπαγνζψζηεο ιέεη. Ν 

Θάιακνο δελ πήξε πνηέ λαπαγνζψζηεο. Ν Γήκνο ηνπ Υξσπνχ, ν 

πξνεγνχκελνο δελ είρε πνηέ λαπαγνζψζηεο γηαηί απιψο δελ έρεη παξαιία. Ξνπ 

είλαη ε παξαιία, λα ηε δσ θαη εγψ. Λα ηε δσ θαη εγψ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΔΞΞΑΠ: Κνπ αξέζεη πνπ δεκηνχξγεζα φριν, κνπ αξέζεη πνπ ζαο 

δεκηνχξγεζα απηφ ηνλ φριν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ζπλερίζηε θ.Ξέππα. Ξαξαθαιψ .. 
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ΞΔΞΞΑΠ: Θαη γηα λα ηειεηψλνπκε, πξαγκαηηθά ζα κείλσ κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ εάλ ηνπ ρξφλνπ καο δεηήζεη λα κεηψζνπκε απηφ ην πξνζσπηθφ 

πνπ εκείο ζήκεξα βάιακε ζην ηξαπέδη, εκείο ζα ην κεηψζνπκε; Παο επραξηζηψ. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη ηειεηψζεη ν θαηάινγνο. Ινηπφλ, ζχληνκνη θ.Γέδε. Παο 

παξαθαιψ.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επραξηζηψ πνιχ. Θχξηε Γήκαξρε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, απιά λα ζπκπιεξψζσ ζ' απηφ πνπ είπε θαη ν θ.Ιίηζαο, ζην 1η 

πνπ έρνπκε δχν ππαιιήινπο εηδηθφηεηαο ΞΔ πνιηηηθνχο κεραληθνχο κε 8κελε 

ζχκβαζε, επεηδή έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε κε ηελ θαιή έλλνηα ηνλ Γεληθφ 

Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ, ηνπο δαζηθνχο ράξηεο θαη ην Θηεκαηνιφγην, θαιφ ζα 

είλαη λα δεηήζνπκε θαη έλαλ ηνπνγξάθν κε εηδίθεπζε ζηε ρσξνηαμία θαη 

πνιενδνκία, ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην Γήκν. Γελ μέξσ, δείηε 

ην αλ ζέιεηε θαη δεηήζηε ην. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δζησ έλαο απφ ηνπο δχν πνιηηηθνχο κεραληθνχο ηνπιάρηζηνλ λα έρεη 

εηδίθεπζε ζ' απηφ ην ζέκα, ρσξνηαμία, πνιενδνκία. πάξρεη εηδηθφηεηα, 

πξνβιέπεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη ην ζέκα εμαληιήζεθε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλαηε πάξα πνιιέο παξαηεξήζεηο θ.Σαζηψηε. Ρψξα 

δεκηνπξγείηε πξφβιεκα .. Νξίζηε, ζαο παξαθαιψ φζν κπνξείηε πην ζχληνκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ θ.Ληθνιάνπ θαη λα ηεξνχκε θαη ηνλ 

Θαλνληζκφ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηαδηθαζία φιε θαη ηηο απφςεηο καο λα 
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εθζέηνληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δπραξηζηψ. Δίπε θάηη ν θ.Θαλειιφπνπινο 

θαη ην ζπκθψλεζε ν θ.Γήκαξρνο, φηη ζα έρνπκε θαζαξίζηξηεο νη νπνίεο ζήκεξα 

ζα είλαη δεμηά, αχξην αξηζηεξά, παξαπέξα ζην Θαπαλδξίηη, κεηά ζηνλ Απιψλα, 

λα ηνπο πεγαίλνπκε ζην Ππθάκελν θαη δελ μέξσ εγψ πνπ. Γειαδή, φπνπ, 

φπσο, φπνηε θαη φηαλ ζέινπκε. Απηή είλαη ε αληίιεςε ινηπφλ ηεο εξγαζίαο. 

Απηή είλαη ε αληίιεςε θαη πείηε κνπ ηψξα εζείο φηη δελ είλαη πνιηηηθή απηφ θαη 

αζθείηαη πνιηηηθή εδψ πέξα. Απηή είλαη ε αληίιεςε ηεο εξγαζίαο. Κηα 

παξαηήξεζε θαη κηα παξαηήξεζε, ήζεια λα ην πσ θ.Ξέππα πξσηνχ 

ηνπνζεηεζείηε εζείο, λα είζηε ζίγνπξνο φηη ηνπ ρξφλνπ ιηγφηεξα ρξήκαηα ζα 

κπνχλε θαη κεηψζεηο άιιεο ζα γίλνπλε αιιά εδψ ν λνκνζέηεο είρε πξνβιέςεη κε 

ηνλ "Θαιιηθξάηε" δεκηνπξγία πεξεζηψλ γηα λα βάινπλε ζηελ αγνξά 

εξγνιάβνπο θαη ηδηψηεο. Θαη έηζη ινηπφλ ζα θαιπθζνχλε ηα θελά πνπ 

δεκηνπξγνπληαη. Βεβαίσο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ξαξαθαισ ην Πψκα λα απνθαζίζεη ηελ 

απνδνρή ηεο εηζήγεζεο απφ ηελ πιεηνςεθία. Θπξία Βαξλάβα. Υξαία. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ θαηαγξαθεί θ.Ιίηζα, έρνπλ θαηαγξαθεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη απάληεζε ν Γήκαξρνο. Γελ είπε φρη. Ινηπφλ, νξίζηε 

θ.Νηθνλφκνπ. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο. Θπξία Βαξλάβα.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εάλ δελ θαηαιάβαηε, εκείο πξνηείλακε λα 

απμεζνχλε, λα δεηήζεη, λα δηεθδηθήζεη ν Γήκνο παξαπάλσ εξγαδφκελνπο πνπ 

ηνπο ρξεηάδεηαη. Λα δηεθδηθήζνπκε θ.Γήκαξρε. Ξέξζη ήηαλ νη εξγνιάβνη. Θχξηε 

Γήκαξρε, πέξζη ήηαλ νη εξγνιάβνη .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαγξαθεί θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξέξζη ήηαλ ηα 4σξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαγξαθεί. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζηαλ ηα 4σξα. Ξσο ζα ηνπο θαιχςεηε απηνχο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νια έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. Νξίζηε θα Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, Ζιηάζθνο Δπάγγεινο. Μεθηλάκε ζαο παξαθαιψ. 

Ζιηάζθνο Δπάγγεινο; Λαη. Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο, λαη. Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο, 

λαη. Γηαλλάο Ησάλλεο, λαη. Καθξήο Αζαλάζηνο, λαη. Θνληνγηάλλε - Βνπηζά 

Αιέθα, λαη. Ρζεθξεδήο Σξήζηνο, λαη. Γάβξεο Γεψξγηνο, λαη. Ιεκπνχζεο 

Δπάγγεινο, λαη. Ιέθθα Αλδξέαο, λαη. Ξέππαο Ξαλαγηψηεο, λαη. Ληθνιάνπ 

Σξήζηνο, λαη. Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο. Βιάρνο Γεκήηξηνο, λαη. Βαζηιάθνο 

Ξαλαγηψηεο, λαη. Ξάληνο Δπάγγεινο, λαη. Κίρα Θνιηαζηάζε, λαη. Ιάκπξνπ 

Γεκήηξηνο. Κπφξζεο Βαζίιεηνο, λαη. Πσηήξρνο Γεκήηξηνο, λαη. Ρζάδαξεο 

Πσηήξηνο, λαη. Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο, λαη. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο, ζπγλψκε. 

Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ νη πξνηάζεηο καο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ονχζζεο Θσκάο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 3 εηδηθφηεηεο πνπ αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο θαη είλαη αληαπνδνηηθνχ .. είλαη κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, 

λα πάλε ζηελ άιιε απφθαζε, ζηε λνχκεξν 2.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κάιηζηα. Ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππκθσλψ κε ηνλ θ.Ιίηζα. 

.......: Νκνίσο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο, λαη. Ν θ.Αξκπξηψηεο, λαη. Ν θ.Θαιχβαο;  
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ΘΑΙΒΑΠ: Λαη ζε φια. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θέισ λα θαηαγξαθεί αθξηβψο έηζη, φρη ζηελ πεξηθνπή 

πξνζσπηθνχ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, φρη. Λαη, φρη ζηελ πεξηθνπή. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη γηα ηελ πεξηθνπή πξνζσπηθνχ. Ξξνθαλψο λαη, ςεθίδσ ηελ 

πεξηθνπή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ν θαζείο θξίλεηαη.   

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Υξαία. Ππκθσλνχκε θαη εγψ. Ν θ.Πηδέξεο, φρη. Ππκθσλνχκε 

κε ηνλ θ.Νηθνλφκνπ. Ρζάθσλαο; Ν θ.Ρζάθσλαο, λαη. Ν θ.Θηνχζεο, λαη. Ν 

θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά. Κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Θαηά.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θπξία Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηά. Τεθίδνπκε γηα κφληκν πξνζσπηθφ θαη φρη κε ζχκβαζε θαη 

θπζηθά λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κάιηζηα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ εηζήγεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία.  

Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, κηζφ ιεπηφ ιίγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 
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.......: Κπνξψ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε; Κηα παξέκβαζε κάιινλ, επεηδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη αθνξά; 

.......: .. καο δεηάλε απφ ηα ζρνιεία ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, ησλ Θηνπξθψλ, ηνπ 

Θαιάκνπ αλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ αχξην θαη πξέπεη λα απαληήζνπκε. 

.......: Απηήλ ηελ ηνπνζέηεζε ήζεια λα θαλσ θαη εγψ θ.Ξξφεδξε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ζρνιεία αχξην είλαη φια θιεηζηά. Αθήζακε ηνπ Υξσπνχ 

ζεκεξα αλνηρηά αιιά δερηήθακε πνιιέο παξαηεξήζεηο απφ θαζεγεηέο θιπ. 

γηαηί πσο ζα εξρφληνπζαλ, άιινο ήηαλε, νη πεξηζζφηεξνη κέλνπλ καθξηά θαη 

αληηκεησπίζαλε πξνβιήκαηα θαη ππνιεηηνχξγεζαλ, νπφηε ζήκεξα, κε ηελ 

επηδείλσζε πνπ πεξηκέλακε θαη κε ηηο .. ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ φια ηα 

ζρνιεία θιεηζηά. 

(αξ. απνθ. 31/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 2ο 

 

Ξρογραμμαηιζμός προζλήυεφν για ηις άμεζες επείγοσζες ανάγκες 

ηοσ Γήμοσ Υρφπού (ανηαποδοηικών σπηρεζιών). 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Θχξηα Καλαβέιε, έρεηε ην ιφγν. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηα λα κε ζαο μαλααλαθέξσ ηνπο Λφκνπο, ν Λφκνο είλαη έλαο 

πνπ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο θαη ηελ εηζήγεζε ηελ έρεηε νη πεξηζζφηεξνη, απιψο 

ε εηζήγεζε είλαη γηα ηηο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Ξξνηείλεηαη ε 
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πξφζιεςε 10 νδεγψλ, 26 εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο, 3 ειεθηξνιφγσλ, 11 

εξγαηψλ χδξεπζεο, 4 εξγαηψλ ηαθήο - εθηαθήο. Νινη απηνί κε 8κελεο 

ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζα επηβαξχλνπλ ηνπο θσδ. 

αξ. 25, 25 γηα ηελ χδξεπζε, 20 γηα ηελ θαζαξηφηεηα, 20 γηα ηνλ 

ειεθηξνθσηηζκφ θαη 45 γηα ην λεθξνηαθείν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθηφο απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ, ζέιεη θάπνηνο 

Πχκβνπινο λα ηνπνζεηεζεί; Ν θ.Βαζηιάθνο. Θχξηε Ιίηζα, ζα κηιήζεηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή, ζεκαληηθφ ηνπ 

ζέκα πνπ πεξάζακε πξηλ ιίγν. Κε ειαθξά ηελ θαξδία θιείζαηε έλα ΘΔΞ ή ζα 

αρξεζηέςεηε ησλ Αθηδλψλ γηα λα ππάξρεη θαη έλαο άλζξσπνο ζηνλ Θάιακν, ην 

ίδην θαλεηε θαη ζηελ Καιαθάζα γηαηί παίξλνληαο κηα ζέζε ην φηη δελ μέξεηε 

κεξηθά πξάγκαηα, δε δηθαηνινγεί απηά πνπ θάλεηε φκσο. Γειαδή, παίξλεηε κηα 

ππάιιειν απφ ηε Καιαθάζα, ζην κεράλεκα ηεο δε θαίλεηαη φηη δνπιεχεη, δε 

δείρλεη εξγαζία θακία, μαθληθά ζα θνπεί ε ζέζε απφ ην πνπξγείν. Ρψξα, εάλ 

δε γλσξίδεηε θάπνηα πξάγκαηα, ζαο ην ιέκε κε φκνξθν ηξφπν, ζαο 

παξαθαινχκε φρη λα ζαο ππνδείμνπκε, λα πξνζπαζήζνπκε ηνπιάρηζηνλ λα κελ 

πάκε ηνλ ηφπν πίζσ. Ρνλ ηφπν καο ηνλ πάηε πίζσ. Δθεί ζαο ιέκε, κήπσο 

κπνξνχκε λα ηα αιιάμνπκε φπσο ζηνλ Θάιακν; Βάιηε δχν αλζξψπνπο κέζα 

γηα ηνλ Θάιακν λα κελ θιείζεη ην ΘΔΞ ηνπ Θαιάκνπ ή λα κελ κείλεη έλαο, γηαηί 

δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Θαη ζψλεη θαη θαιά λα ην θιείζεηε. Γελ αθνχηε 

ηίπνηα. Ινηπφλ, απηή είλαη ε δηθηά κνπ ε ηνπνζέηεζε. Νηη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζαο ιέκε φηη είλαη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα θάπνηα πξάγκαηα θαη λα καο ιέηε 

φηη δελ είλαη. Γελ είλαη δπλαηφλ ινηπνλ ζηα ζέκαηα πνπ επεηδή έρεηε κηα 

πιεηνςεθία δε ζέιεηε λα αθνχζεηε θαλέλαλ θαη λα πεγαίλεηε πίζσ ηνλ ηφπν. 

Θιείλεηε έλα ΘΔΞ ζήκεξα κε ην έηζη ζέισ. Κε πνην ζθεπηηθφ; πνβαζκίδεηαη 

έλα άιιν ΘΔΞ. Γηαηί εζείο δε γλσξίδεηε φηη φηαλ παίξλεηο ηνλ ππάιιειν απφ ην 
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ΘΔΞ θαη δε δνπιεχεη ην θνκπηνχηεξ ηνπ, θιείλεη ε ζεζε. Πηακαηάεη ην 

πνπξγείν λα ζεσξεί φηη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη εθεί απηφ.  

 Δ ινηπφλ, πεγαίλεηε πίζσ ηνλ ηφπν. Παο παξαθαιψ πνιχ, αλνίρηε ιίγν 

ηηο θεξαίεο, λα αθνχζεηε νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ ζαο ιέκε. Ρα ιέκε γηα ην 

θαιφ ηνπ ηφπνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. Θχξηε Νηθνλφκνπ. Θχξηε Ρζάθσλα. Θχξηε 

Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ. Θχξηε Βαζηιάθν.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, ζα ήζεια λα πξνηείλσ ηελ πξφζιεςε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Ρνπηθνχο, πεξηζζφηεξσλ εξγαηψλ θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ, 4κελνπο, αλ 

γίλεηαη. Παλ αληαπνδνηηθφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, εγψ ην ζεσξψ φκσο αληαπνδνηηθφ. Ρν ζεσξψ 

αληαπνδνηηθφ. 

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο)  

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, παξαθαιείηαη ε θα Βαξλάβα .. Ρν Πψκα εγθξίλεη; πάξρεη 

θάπνηα έλζηαζε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Τεθνθνξία νλνκαζηηθή θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νλνκαζηηθή. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ζιηάζθνο, λαη. Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο, λαη. Ξαπαγηάλλεο 

Γεψξγηνο, λαη. Γηαλλάο Ησάλλεο, λαη. Καθξήο Αζαλάζηνο, λαη. Θνληνγηάλλε 

Αιέθα, λαη. Ρζεθξεδήο, λαη. Γάβξεο, λαη. Ιεκπνχζεο, λαη. Ιέθθαο, λαη. Ξέππαο, 

λαη. Ληθνιάνπ, λαη. Αλπθαληήο, λαη. Βιάρνο, λαη. Γηακαξέινο, ζπγλψκε, λαη, 

έρεη πεη λαη. Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο, λαη. Ξάληνο, λαη. Κίρα, λαη. Ιάκπξνπ, λαη. 
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Κπφξζεο, λαη. Πσηήξρνο. Πσηήξρνο. Ρζάδαξεο, λαη. Κπαηδάθαο λαη. Ιίηζαο, 

θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ππεξεζίεο ζα 

πάλε εθεί πνπ πξέπεη λα πάλε ζε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δληάμεη. Ινηπφλ, ν θ.Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πξνεγνχκελεο εηδηθφηεηεο, 

ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ έξγσλ, εξγαηψλ γεληθψλ θαζεθφλησλ θαη εξγαηψλ 

θαζαξηζκνχ αθηψλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζ' απηήλ ηελ απφθαζε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κάιηζηα. Ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη, κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο. Γέδεο Θσλζηαληίλνο.  

ΓΔΓΔΠ: Νκνίσο, ην ίδην, νκνίσο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κε ηηο ίδηεο παξαηεξήζεηο. Ν θ.Γηαζεκάθεο, λαη. Ν 

θ.Αξκπξηψηεο, λαη. Ν θ.Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Λαη ζε φια. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Νηθνλφκνπ. Ν θ.Θαιχβαο, λαη. Ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξαξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαξψλ. Βαξλάβα παξψλ, ην ίδην. Ν θ.Πηδέξεο, παξψλ. Ν 

θ.Ρζάθσλαο, λαη. Θηνχζεο, λαη. Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, φπσο πξηλ, γηα φινπο. Θαηά. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά. Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηά, κε ην ζθεπηηθφ ηεο πξνεγνχκελεο απφθαζεο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κάιηζηα. Δπραξηζηψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία.  

(αξ. απνθ. 32/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 3ο 

 

Νριζμός εκπροζώπφν ηοσ Γήμοσ Υρφπού ζηο Γιοικηηικό Πσμβούλιο 

ηοσ Πσνδέζμοσ Ξάρνηθας. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε κηα κηθξή 

εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζχληνκν. Ακέζσο κεηά .. Λα ηειεηψζεη απηφ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, νκφθσλα ην Πψκα εγθξίλεη. Γηάιεηκκα. 

 

 Γιάλειμμα 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε θ.Γήκαξρε. Ρν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία 

Καλαβέιε, κηα κηθξή εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απφ ην Πχλδεζκν Ξάξλεζνο καο θνηλνπνηήζεθε ην έγγξαθν ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη φηη κε ην άξζξν 1 ηνπ Λφκνπ 3852/2010 ζπγθξνηήζεθαλ νη 

λένη "Θαιιηθξαηηθνί" Γήκνη. Ν Γήκνο Υξσπνχ κε έδξα ηνλ Υξσπφ σο θαζνιηθφο 
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δηάδνρνο ησλ πξψελ Γήκσλ Απιψλνο θαη Ξνιπδελδξίνπ, νη νπνίνη ήηαλ κέιε 

ηνπ Ππλδέζκνπ Ξάξλεζαο, ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

246, παξ. 2 ηνπ Λφκνπ 3643 θαη ηελ ππ' αξηζκ. 7950/17.2.2011 εγθχθιην ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ λα πξνβεί ζηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζαο 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ. Ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ ζαο 

είλαη 3 Γεκνηηθνί Πχκβνπινη εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο εθιέγεηαη απφ ηελ 

κεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο πξνηείλνπκε ζην Πχλδεζκν απηφ απφ πιεπξάο καο ηνλ 

θ.Ξαπαγηάλλε θαη ηνλ θ.Ιέθθα Αλδξέα, νη νπνίνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη πάιη, 

γλσξίδνπλ ηελ πεξηνρή απφ εθεί ηεο Ξάξλεζαο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θπξία Καλαβέιε, άκα γλσξίδνπκε πφζε είλαη ε ζπλδξνκή γηα ηε 

ζπκκεηνρή.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ ππάξρεη ζπλδξνκή. Δπραξηζηψ. Απηφ. Γελ ήμεξα αλ ππάξρεη 

ζπλδξνκή ή φρη. Δπραξηζηψ. Γελ ήμεξα αλ ππάξρεη ζπλδξνκή. Δπραξηζηψ. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Ν θ.Θαιχβαο ν Αγγεινο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ 4 ππνςεθηφηεηεο. Λα επαλαιάβνπκε πάιη, ν θ.Πηδέξεο 

Φίιηππνο, ν θ.Σαζηψηεο Κηράιεο, ν θ.Θαιχβαο Δπάγγεινο θαη .. Θπξία Πηεξγίνπ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, ζέισ λα πσ φηη επεηδή ήκνπλ κέινο ηεο Γηαπαξαηαμηαθήο 

Δπηηξνπήο ηεο Λνκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ζην Πχλδεζκν ηεο Ξάξλεζαο, γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλαδαζψζεσλ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ θαη είκαη θαη 

κέινο ηνπ ΞΑΛΞΑΟΛΖΘΑΗΘΝ ΓΗΘΡΝ, θνξέσλ πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο Ξάξλεζαο, απηνπξνηείλνκαη θαη θαιψ ην Ππκβνχιην λα κε 

ππνζηεξίμεη.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πξνηείλσ βέβαηα εγσ, ε κεηνςεθία ζα απνθαζίζεη πνηνλ ζα 

καο πξνηείλεη, έλαλ, θαη εκείο ζα ηνλ ςεθίζνπκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα, ην ινγηθφ είλαη, ην ινγηθφ είλαη λα πξνηείλεη ε κεηνςεθία, λα 

θαηαιήμεη ζε έλαλ λα ηνλ ςεθίζεη φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κεηά.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο ςεθίδνπκε ιεπθφ. Τεθίζηε επνκέλσο πνηνλ ζα καο 

πξνηείλεηε. Ν Λφκνο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, εζείο ςεθίδεηε ιεπθφ. Αθήζηε θαη ην Πψκα λα 

ςεθίζεη φκσο. Δζείο ςεθίδεηε ιεπθφ. Ρν Πψκα ζα ςεθίζεη;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ν λνκνζέηεο αθξηβψο ιέεη, πξνηείλεηαη απφ ηελ κεηνςεθία 

έλαο. Νπζηαζηηθά απηφ ελλνεί. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρφηε κε καο θέξλεηε θαζφινπ ηα ζέκαηα ζην Ππκβνχιην λα 

ςεθίζνπκε εκείο. Γειαδή, απφ εδψ θαη κπξνο ζα πξέπεη βάζεη ηεο ινγηθήο 

απηήο θ.Γήκαξρε λα ςεθίδνπκε ιεπθφ εκείο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλσ ιάζνο; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δλαο ςεθίδεηαη, φρη πξνηείλεηαη. Ξξνηείλνπκε άιινπο 10. Ρη 

ζεκαζία έρεη; Κπαίλνπλ ζηελ ςεθνθνξία θαη φπνηνο ςεθηζηεί.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηψξγν, ζα γηλφηαλ απηφ πνπ ιεο ηψξα εάλ πξνηείλακε εκείο, 

αληί γηα 2 αλ πξνηείλακε 4 εκείο, ζα είραηε πξφβιεκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα κελ ππάξμνπλ, ινηπφλ, γηα λα κελ ππαξμνπλ ελζηάζεηο, αο 

θαηαγξάςνπλ φινη νη θχξηνη ζπλάδειθνη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ. Απφ ηελ 
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ζπκπνιίηεπζε είλαη ν θ.Ξαπαγηάλλεο Γηψξγνο θαη ν θ.Ιέθθαο Αλδξέαο. Απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε είλαη ν θ.Πηδέξεο Φίιηππνο, ν θ.Σαζηψηεο Κηράιεο, ν θ.Θαιχβαο 

Δπάγγεινο, θαη ν θχξηνο.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ε θα Πηεξγίνπ Ησάλλα. πάξρεη άιιε πξφηαζε; Θχξηε Ιίηζα, 

θάηη ζέιεηε λα πείηε βιέπσ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ. Λα ξσηήζσ, λα ξσηήζσ θάηη θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξφζνπο δηθαίσκα ζηαπξνχο έρνπκε λα βάινπκε. Λα ην πνχκε 

έηζη.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη ηνπο ηξεηο δειαδή κπνξεί λα ςεθίζνπκε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλνηρηή ςεθνθνξία είλαη, αο ηνπνζεηεζεί ν θάζε Πχκβνπινο.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, άιιν, άιιν ζέισ λα πσ. Δλα ιεπηφ. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δηζη κπξάβν. Απηφ ήζεια λα ξσηήζσ. Γειαδή ςεθίδνπκε απφ 

0 κέρξη 3; 'Ζ έρσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο, απφ 0 κέρξη 3.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αξα ινηπφλ ηεο πιεηνςεθίαο κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ θάπνηνλ 

θαη ηεο κεηνςεθίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα θάλνπκε αλνηρηή ή κπζηηθή ςεθνθνξία; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλνηρηή είλαη ε ςεθνθνξία θ.Νηθνλφκνπ, δελ πξνβιέπεηαη 

κπζηηθή. Γελ πξνβιέπεηαη κπζηηθή. Θχξηε Ιίηζα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, είλαη σξαίεο θαη νη ςεθνθνξίεο θαη νη δηαδηθαζίεο. 

Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο Δπηηξνπέο, ηελ 

Νηθνλνκηθή, θαη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, μαθληθά εκείο ζαλ παξάηαμε 

βξεζήθακε έμσ απφ ηηο Δπηηξνπέο. Ξηζηεχσ φηη ζηα επφκελα ζέκαηα πνπ είλαη 

έλα άηνκν ηψξα ζηελ Δπηηξνπή ηελ πξψηε, δχν ζηε δεχηεξε θαη άιιν έλα 

ζηελ ηξίηε κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο, φηη ζα πξέπεη λα κπνχλε φιεο νη 

παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο κέζα ζηηο Δπηηξνπέο. Θαη γηα ην ρξφλν πνπ ζα 

έρνπλε λα δψζνπλε κέζα ζηηο Δπηηξνπέο αιιά θαη γηα ζέκα δενληνινγίαο. Κηαο 

δενληνινγίαο πνπ έιεηςε ηελ άιιε θνξά θαη ζα ήζεια λα ηε δσ λα ππάξρεη 

ζήκεξα. Δπραξηζηψ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν ιφγν θχξηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιππάκαη πνπ παξεκβαίλσ. Γε ζα ήζεια ζε ηέηνηα ζέκαηα λα 

παξέκβσ, αιιά θ.Ιίηζα ε δηαδηθαζία ήηαλε απφιπηα δεκνθξαηηθή, δελ 

κπνξνχζε λα γίλεη αιιηψο, έγηλε κε ηελ ςεθνθνξία θαη αξηβψο φπσο 

επηηάζζνπλε ν Θψδηθαο θαη ε δηαδηθαζία. Γελ ην θαηαιαβαίλσ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε θ.Γήκαξρε, λα ζαο πσ θάηη άιιν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, λα ηειεηψζσ; Λα ηειεηψζσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ππάξρεη κηα λφκηκε δηαδηθαζία. Ρν 

μαθληθά βξεζήθακε θιπ. δελ παίδνπκε πνδφζθαηξν θαη βξεζήθακε εθηφο 

γξακκήο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίζηε εθηφο ζέκαηνο. Ρη ελλνείηε; Ρη ελλνείηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Τεθίζηεθε φπσο έιεγε θαλνληθά ν Θαλνληζκφο γηα ηηο Δπηηξνπέο 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, είπεο βξεζήθακε μαθληθά θαη δελ πξέπεη. Ρη δελ πξέπεη; Γελ 

πξέπεη λα ςεθηδφκαζηε; Ξσο πξέπεη λα βγαίλνπκε; Ξσο πξέπεη λα εθιεγφκαζηε 

δειαδή; Γελ ην θαηάιαβα. Θα κνπ ην εμεγήζεηο εζχ θάπσο δηαθνξεηηθά απ' φηη 

ιέεη ν Θψδηθαο θαη νη δηαδηθαζίεο; Δληάμεη. Γε λνκίδσ. Λνκίδσ πξέπεη λα 

ζεβφκαζηε ηελ πιεηνςεθία θαη απηφ πνπ επηηάζζεη ν Θψδηθαο. Γε ιέσ θάηη 

άιιν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ πνπ είπα εγψ θαη δελ μέξσ αλ ην θαηαιάβαηε, κάιινλ δελ ην 

θαηαιάβαηε, είλαη, φηη είλαη κηα παξάηαμε πνπ ηελ πξσηε Θπξηαθή πήξε 27%, 

ηελ άιιε 49%, δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ εθπξνζσπείηαη κέζα ζηηο Δπηηξνπέο 

θαη απηφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν θ.Γήκαξρε. Αθνχζηε κε ιίγν. Απηφ ινηπφλ πηζηεχσ 

φηη ζα πξέπεη θαη ην Πψκα λα ην θαηαιάβεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη αλάινγα ζε κηα 

απ' φιεο νη Δπηηξνπέο. Γηαηί θαη νη άιινη νη ζπλάδειθνη έρνπλ κπεη ζε θάπνηεο 

Δπηηξνπέο θαη πξνζθέξνπλ εθεί θαη είλαη κηα αδπλακία φηη εκείο δελ έρνπκε 

ελεκέξσζε απφ εθείλεο ηηο Δπηηξνπέο. Απηφ ζαο είπα εγψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε, έγηλε ζαθέο θ.Ιίηζα. Δγηλε ζαθέο θ.Ιίηζα. Νπσο είπαηε, ην 

Πψκα ζα απνθαζίζεη. Θχξηε Γηαζεκάθε. Αο κελ θάλνπκε δηάινγν κεηαμχ καο. 

Θαλείο δελ κπνξεί λα ππνθαζηαζηήζεη ην Πψκα.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ζέισ λα πσ φηη ε δεκνθξαηηθφηεηα ζην Πψκα ζηηο 

πξνεγνχκελεο ςεθνθνξίεο γηα ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο θαη γηα ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, επέιεμε θάπνηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην Γ.Π. Ρψξα, εάλ ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα δεηά λα ηηο θάλνπκε 

ηε ράξε λα βάινπκε θάπνηνλ δηθφ ηεο κέζα ζηηο Δπηηξνπέο, ζα κπνξνχζε λα 

καο ην είρε πεη.   
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ζέκα ράξεο. Ρν Πψκα απνθαζίδεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη ζέκα ράξεο. Δίλαη ζέκα ράξεο έηζη φπσο ηίζεηαη. Αιιηψο, 

αιιηψο νθείινπκε λα ζεβαζηνχκε .. Αιιηψο νθείινπκε λα ζεβαζηνχκε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

νθείινπκε λα ζεβαζηνχκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, κηζφ ιεπηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα νινθιεξψζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, δελ αθνχγεηαη ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νθείινπκε φινη, θαη ε παξάηαμε 

ηνπ θ.Ιίηζα, λα ζεβαζηεί ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Τεθνθνξία γίλεηαη, δε δηνξίδνπκε, δελ νξίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, ε ζπδήηεζε θαη πεξί δενληνινγίαο δε λνκίδσ 

φηη κπνξεί λα ρσξέζεη κέζα ζε κηα ςεθνθνξία, φηαλ γίλεηαη κε ηξφπν θαζαξφ, 

δηάθαλν θαη αλνηρηφ. Αλ ν Λφκνο θαη φιεο νη δηαηάμεηο νξίδαλε φηη κε ηε δχλακε 

ησλ παξαηάμεσλ ππάξρεη εθπξνζψπεζε, θπζηθά θαη δε ζα ήηαλε δπλαηφλ λα 

παξαβιέςνπκε θαη λα αθνινπζήζνπκε θαηη δηαθνξεηηθφ. Δδψ φκσο δηαθεχγεη 

ζε θάπνηνπο φηη ππάξρεη ε έλλνηα ηεο ζπλαίλεζεο, ηεο ζπλελλφεζεο θαη ηεο 

ζχκπξαμεο. Θαζαξέο, δεκνθξαηηθέο θαη αλνηρηέο ζπδεηήζεηο νη νπνίεο 
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θαηαιήγνπλ ζε έλα απνηέιεζκα. Γειαδή, αλ εγψ σο παξάηαμε, ν επηθεθαιήο 

ηεο παξαηάμεσο θαη ε παξάηαμε κνπ, ζπκπξάμεη κε κηα παξάηαμε κέζα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δηφηη έηζη βιέπεη ηα πξάγκαηα, θαη απηφ δελ ην θαηαλννχλ 

θάπνηνη, ζεκαίλεη φηη έρνπλε κείλεη κέζα ζε έλα απηηζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ 

απνιακβάλνπλε ην κεγαιείν ησλ πνζνζηψλ θάπνηαο επνρήο. Πήκεξα θαη αχξην 

νπδείο γλσξίδεη πνηεο είλαη νη θαηαζηάζεηο θαη πσο δηακνξθψλνληαη νη 

δπλακηθέο ησλ θαηαζηάζεσλ. Κάιηζηα, ραίξνκαη πάξα πνιχ, πνπ δε γίλεηαη ν 

ιφγνο πιένλ γηα μεπεξαζκέλεο πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο φπσο ζψλεη θαη θαιά 

λα πάξσ ηε ξεβάλο. Σαίξνκαη πάξα πνιχ φηη ηνπιάρηζηνλ ζηα ηειεπηαία 

Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ηειείσζε ε ζπδήηεζε απηή θαη πνιχ θαιά δε γίλεηαη θαη 

πνιχ θαιά πιένλ θαη ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ δελ πξνρσξάκε ζε ηέηνηεο 

θνπβέληεο. Δδψ ινηπφλ ζα πξέπεη λα είκαζηε φινη έηνηκνη πσο λα 

ιεηηνπξγήζνπκε, θαηά ηε δηθηά κνπ άπνςε, φηη ζπλελλφεζε θαη ζπκπξάμεηο 

πάλσ ζε πνιηηηθέο βάζεηο, αθφκα θαη ζε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνιηηηθά 

ζπδεηάκε, νχηε ν θαζέλαο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ην εγψ ηνπ, νχηε ν θαζέλαο 

έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηαπεηλά ή αηνκηθά θίλεηξα. Κηιάκε, ππνζέησ, ζέισ λα 

πηζηεχσ, φηη κηιάκε πάλσ ζε βάζε, ζε αξρέο θαη ζε πνιηηηθή. Αλ ινηπφλ εγψ δε 

ζπκπξάηησ κε κηα παξάηαμε, δε ζεκαίλεη φηη ηελ θαηαδηθάδσ ή ηελ θπλεγάσ ή, 

ή, ή, πνιχ απιά ζεκαίλεη φηη δε ζπκθσλψ καδί ηεο θαη ζπκθσλψ κε θάπνηνπο 

άιινπο. 

 Νη ζπκπξάμεηο κάιηζηα, φηαλ γίλνληαη ζηε βάζε παξαηάμεσλ νη νπνίεο 

φιεο καδί, αλ ην πάκε ζε κηα πνιχ φκσο επηθαλεηαθή θαη επηπφιαηε αξηζκεηηθή 

ηεο ηάμεσο 45%, ζα έιεγα εγψ πξάηηνληαο αλάινγα, δειαδή 3 παξαηάμεηο ηνπ 

46% έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλε; Δξψηεκα. Νκσο, δελ πάεη αξηζκεηηθά 

ην ζέκα. Ρν ζέκα πάεη, ππάξρεη πνιηηηθή ζπκθσλία; Ξνιηηηθή ζπλελλφεζε 

ππάξρεη; Νηαλ ινηπφλ δελ ππάξρεη απηή ή ππάξρεη, ηφηε ηνπνζεηνχκαζηε. Ζ 

δενληνινγία ινηπφλ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν δε λνκίδσ φηη έρεη ζρέζε θαη ζέζε 

ζ' απηήλ ηε ζπδήηεζε, φηαλ κάιηζηα θαη ηα 3 Ππκβνχιηα, φπσο ν Λφκνο .. θαη' 
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αξράο δελ είλαη 3 Ππκβνχιηα, είλαη 2 Ππκβνχιηα, .. εθπξφζσπνη, ηα 2 

Ππκβνχιηα ζα ςεθηζηνχλε πάληα κε ηελ αληίιεςε θαη ηε ινγηθή, εγψ 

ηνπιάρηζηνλ έηζη ςεθίδσ, κε πνηνλ κπνξψ λα ζπελλνεζψ, θαη απηφ πξέπεη λα 

κνπ επηηξέςεηε λα ην θάλσ. Αλ δελ κπνξψ λα ζπλελλνεζψ αο πνχκε κε ηνλ 

αγαπεηφ κνπ θ.Σαζηψηε ηνλ νπνίν ηνλ εθηηκψ φζν πεξλάεη ν θαηξφο 

πεξηζζφηεξν, απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνπ πνιηηηθά ζα έρνπκε θάπνην πξφβιεκα. 

Νρη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Θαη ιέσ ινηπφλ, απηφ έρεη λα θάλεη πάληα κε 

πνιηηηθέο. Ππκθσλνχκε, δε ζπκθσλνχκε. Γελ ππαξρεη ζέκα ηψξα πσο 

εθπξνζσπνχκαζηε κφλν ζε αξηζκεηηθφ επίπεδν. Γη' απηφ ινηπφλ ζα πξνηηκνχζα 

λα κε κείλνπκε ζηε ζπδήηεζε πεξί δενληνινγίαο, αιιά λα δνχκε πνηεο είλαη νη 

ζπκθσλίεο καο. Νη πνιηηηθέο πάληα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή ζήκεξα κηιάκε γηα άηνκα παηδηά εδψ πέξα, ςεθίδνπκε 

έλαλ Πχλδεζκν Δπηηξνπήο, εκείο πξνηείλακε δχν άηνκα, πξνηαζήθαλε 3 άηνκα 

απφ ηελ κεηνςεθία. Ρα δχν .. Ρέζζεξα, ηέζζεξα, ζπγλψκε, ζα κπνχκε ζηε 

δηαδηθαζία λα ςεθίζνπκε φιν ην Πψκα ηα δχν άηνκα ηα απφ εδψ, θαη ηα 

ηέζζεξα απφ ηελ κεηνςεθία ζα κπνχλε ζηε δηαδηθαζία λα ςεθηζηνχλ θαη 

φπνηνο πάξεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο απφ ηνπο έμη, ζα βγεη, ε ηξηάδα. 

Δληάμεη; Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο. Ππκθσλείο Γηψξγν; Νηη είλαη έμη άηνκα 

ππνςήθηνη, ζα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα ςεθηζηνχλε ηα έμη άηνκα θαη νη ηξεηο 

πξψηνη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Μερσξηζηά ζα ςεθηζηνχλε ηεο πιεηνςεθίαο θαη μερσξηζηά ηεο 

κεηνςεθίαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ πιεηνςεθία, δηαθσλεί θαλείο απφ ηνπο δχν πνπ πξνηείλακε; 

Νρη. Ρα δχν εθιεγήθαλε επνκέλσο θαηά πιεηνςεθία νχησο ή άιισο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη, ζπγλψκε. Λαη, λαη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξσηνχ πάκε, πξσηνχ πάκε ζηελ ςεθνθνξία, πξσηνχ πάκε 

ζηελ ςεθνθνξία ν θ.Ιίηζαο δεηάεη επίκνλα ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ. Ρν 

Ξξνεδξείν θ.Ιίηζα δελ έρεη ηελ άπνςε φηη ζηρηήθαηε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη 

επνκέλσο ..  

ΙΗΡΠΑΠ: Πε κέλα απάληεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ε απάληεζε ζεκαίλεη πξνζσπηθή πξνζβνιή, λα ην πσ έηζη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξφια απηά εμεγήζηε ηνπιάρηζηνλ πξψηα ζε ηη ζπλίζηαηαη ην 

πξνζσπηθφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Θα ζαο εμεγήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη εηπψζεθε πνπ ζαο ζίγεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, λαη. Φίιε Βαζίιε, ραίξνκαη πνπ κηιάο γηα ζπλελλφεζε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αο κε λα κηιήζσ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ λα ζαο βνεζήζσ ζέισ, εζείο δε κε βνεζάηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, άθνπζα ινηπφλ λα κηιάεη θάπνηνο θίινο κνπ γηα ζπλελλφεζε 

θαη ήμεξα θαη ήμεξα φηη κέρξη ηψξα ζπλελλνηφκαζηαλ. Φαίλεηαη έπαςε λα 

ζπλελλνεφκαζηε πηα θαη αιιάμακε γιψζζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηφ είλαη πξνζσπηθφ ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απιψο εμεγψ φηη .. Θχξηε Ξξφεδξε, θαηαιάβαλ θάπνηνη ζπλάδειθνη ηη 

ηνπο είπα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απηά φκσο μαλαγίλνληαη μέξεηο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάιη είλαη κηα πνιηηηθή ηνπνζέηεζε θ.Ιίηζα. Ινηπφλ, ην ζέκα 

ζεσξείηαη ιήμαλ. Δπαλαιακβάλσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο φινπο αλεμαηξέησο ηα 

νλφκαηα γηα λα ηα ζπκεζνχλ. Δίλαη απφ ηελ ζπκπνιίηεπζε ν θ.Ξαπαγηάλλεο 

Γηψξγνο, ν θ.Ιέθθαο Αλδξέαο. Απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, νη θχξηνη Πηδέξεο 

Φίιηππνο, Σαζηψηεο Κηράιεο, Θαιχβαο Δπάγγεινο θαη Πηεξγίνπ Ησάλλα. 

Νλνκαζηηθά .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, έλαο έλαο πξέπεη λα κπαίλεη ζε ςεθνθνξία. Γειαδή δελ 

ην θαηαιαβαίλσ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, φρη, ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ:  Καο βνεζάεη απηφ ζηελ ςεθνθνξία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη, ηα δχν κέιε ηεο πιεηνςεθίαο θαη ην 

έλα ηεο κεηνςεθίαο. Γχν ςεθνθνξίεο είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εάλ ππαξρεη .. Λα ην πάκε δηαθνξεηηθά. Δάλ ππαξρεη 

θάπνηα δηαθσλία γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε 

ζπκπνιίηεπζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Νρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα εγθξίλεη. Γηα ηνλ θ.Πηδέξε Φίιηππν. Ινηπφλ, σξαία.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δλαο έλαο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, λα μεθηλήζνπκε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ε δηαδηθαζία, λα πνχκε ην φλνκα θαη λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα 

γηα ην θάζε φλνκα λα ηειεηψλνπκε. Γηαηί ζα πάκε 4 θνξέο επί 41. πάξρεη απηή 

ε δηαδηθαζία. Γειαδή .. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη νλνκαζηηθή ε ςεθνθνξία. Θάζε Πχκβνπινο ζα πξνηείλεη ην 

ζπλάδειθν πνπ επηζπκεί θαη ζην ηέινο ζα κεηξήζνπκε, αο ην πνχκε έηζη, ηα 

θνπθηά.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λα κεηξήζνπκε ηα νλφκαηα, λαη. Ινηπφλ, ν θ.Ζιηάζθνο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, ζα ςεθίζσ ηνλ θ.Θαιχβα γηαηί ν Απιψλαο θαη ν Αγγεινο ζαλ 

παιηφο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ζεσξψ φηη μέξεη ην ζέκα ηνπ Ππλδέζκνπ θαη 

κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ην ..  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, ν θ.Φνξγηάξεο.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νκνίσο θαη εγψ ζα ςεθίζσ ηνλ θ.Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. Ν θ.Ξαπαγηάλλεο. 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Νκνίσο θαη εγψ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. Ν θ.Γηαλλάο. 

ΓΗΑΛΛΑΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. Ν θ.Καθξήο. 

ΚΑΘΟΖΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γηα ηνλ θ.Θαιχβα. Ζ θα Θνληνγηάλλε; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρνλ θ.Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρζεθξεδήο. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα θαη εγψ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. Ν Γάβξεο. 

ΓΑΒΟΖΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κάιηζηα. Θαιχβαο ινηπφλ. Ιεκπνχζεο; 
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ΙΔΚΞΝΠΖΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θχξηνο Θαιχβαο. Ν θ.Ιέθθαο; 

ΙΔΘΘΑΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ξέππαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ληθνιάνπ. 

ΛΗΘΝΙΑΝ: Ρνλ θ.Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. Ν θ.Αλπθαληήο. 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Βιάρνο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ν θ.Βαζηιάθνο; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ππγλψκε αιιά έξρνκαη ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε. Ξαξψλ ζα 

δειψζσ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κάιηζηα. Ν θ.Ξάληνο. 

ΞΑΛΡΝΠ: Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζ θα Κίρα; 

ΚΗΣΑ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Κπφξζεο. 

ΚΞΝΟΠΖΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θαιχβαο. Ν θ.Πσηήξρνο. 

ΠΥΡΖΟΣΝΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα ζε φια. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. Θχξηνο Ρζάδαξεο. 

ΡΠΑΓΑΟΖΠ: Ρνλ θ.Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θαιχβαο. Ν θ.Κπαηδάθαο. 

ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ: .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γειαδή θ.Νηθνλνκάθν, εζείο ζα βγάιεηε ηνλ αληηπξφζσπν ηεο 

αληηπνιηηεχζεσο;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Τεθίδνπκε θαη εκείο Βαζίιε. Θα ςεθίζνπκε θαη εκείο Βαζίιε, 

πεξίκελε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γειαδή, εζείο ζα βγάιεηε ηνλ αληηπξφζσπν ηεο 

αληηπνιηηεχζεσο;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ςεθίζνπκε θαη εκείο Βαζίιε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, εγψ απέρσ απφ απηήλ ηελ αζιηφηεηα φηη εζείο ζα 

βγάιεηε ηνλ αληηπξφζσπν ηεο αληηπνιηηεχζεσο.  

.......: Ππκθσλψ κε ηνλ θ.Νηθνλφκν, ζπκθσλψ κε ην θίιν κνπ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέινπκε, δε ζέινπκε, ε ςεθνθνξία μεθηλάεη απφ ηνπο 

Ππκβνχινπο ηεο ζπκπνιίηεπζεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλψ κε ηνλ θ.Νηθνλφκνπ, φηη ε κεηνςεθία .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Τεθίζηε, ςεθίζηε θαη θάληε απηά πνπ ζέιεηε λα θάλεηε 

θ.Νηθνλνκάθν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηαζηξαηεγείηαη ην πλεχκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ην Πψκα ζα απνθαζίζεη. Ππγλψκε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηαζηξαηεγείηαη ε θηινζνθία ηνπ λνκνζέηε .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη καζήκαηα ζε κέλα θ.Νηθνλνκάθν. Νρη ζε κέλα καζήκαηα, 

ζηελ νκάδα ζαο ηα καζήκαηα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη λα πξνηείλεη έλαλ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Πηελ νκάδα ζαο ηα καζήκαηα. Νρη ζε κέλα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ θηινζνθία ηνπ λνκνζέηε θαηαζηξαηεγείηαη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δελ αθήλνπκε ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη 

λα ςεθίζνπλ. Νπφηε αο αθήζνπκε ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο λα 

εθθξαζηνχλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ άιιε θνξά ζα ζε ξσηήζσ Ιίηζα. Γε ζα ην μεράζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ζε ξσηήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρφηε θαηαζηξαηεγείηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, πξάγκαηη πάξα πνιιέο θνξέο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ θ.Ξξφεδξε δελ ςεθίδσ γηαηί .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη λα θάλνπκε θ.Νηθνλφκνπ; Θχξηε Νηθνλφκνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ ςεθίδσ εγψ. Δγψ δε ζα ςεθίζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα απνθαζίδεη θαη εηιηθξηλά ζαο ιέσ, πξνζσπηθά δε κνπ 

έδσζε θακία εληνιή ν θ.Νηθνλνκάθνο. Ππλερίζηε θα Βαξλάβα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θεσξψ φηη δελ έρεη λφεκα ε δηαδηθαζία, φ,ηη θαη λα ςεθίζνπκε, 

νπφηε ιεπθφ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ιεπθφ. Ν θ.Ονχζζεο. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Νκνίσο κνπ θάλνπλ φινη ηεο αληηπνιηηεχζεσο. Τεθίδσ θαη εγψ 

ιεπθφ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ιεπθφ. Ν θ.Βειηαληψηεο; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππκθσλψ κε ηνλ θ.Ιίηζα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ιεπθφ. Ν θ.Γέδεο; 

ΓΔΓΔΠ: Ιεπθφ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ιεπθφ. Ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ζα ςεθίζσ ηνλ Θαιχβα θαη απιά ζέισ λα πσ φηη νη 

ςεθνθνξίεο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ δελ είλαη αιά θαξη. Νηαλ καο 

βνιεχνπλε είλαη θαιέο θαη αλ δε καο βνιεχνπλε δελ είλαη θαιέο. Δίλαη 

ςεθνθνξία Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θαιφ ζα είλαη λα εθθξαδφκαζηε 

ειεχζεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηεγξάθε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ άθνπζα ην Γήκαξρν ζ' απηφ ην ζέκα πξνεγνπκέλσο λα 

ιέεη φηη αθήλσ ηελ νκάδα κνπ ελ ιεπθψ λα ςεθίζεη. Δίπε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

Αλ θάπνηνη ζπλάδειθνη απφ ηελ ζπκπνιίηεπζε πξνηίκεζαλ ηνλ θ.Θαιχβα αληί 

θάπνηνλ άιινλ, γηαηη ελνριεί; Θαιχβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θαιχβαο. Ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπνλ, γηα λα κε γίλνληαη παξεξκελίεο. Ρνλ θ.Θαιχβα ηνλ 

εθηηκψ ζαθέζηαηα θαη κπνξεί λα είλαη πνιχ θαιφο αληηπξφζσπνο ζην ΠΛΞΑ, 

φκσο είλαη αληηδενληνινγηθφ απηφ πνπ θάλεη ν θ.Νηθνλνκάθνο θαη ε νκάδα ηνπ, 

λα παξεκβαίλνπλε ζηελ εθινγή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο αληηπνιηηεχζεσο. Απηφ 

ιέσ, ζεκεηψζηε ην θαη ζα ην βξνχκε κπξνζηά καο. Απηφ πνπ θάλεηε φκσο είλαη 

αληηδενληνινγηθφ ζε ζρέζε κε πνην ζέκα. Πε ζρέζε κε πνην ζέκα. 
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Ξαξεκβαίλεηε εηο ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο αληηπνιηηεχζεσο. Απηφ θάλεηε. Δίλαη 

ηξαγηθφ απηφ πνπ θάλεηε, είλαη αληηδενληνινγηθφ, είλαη πνιηηηθά αλήζηθν.  

ΘΑΙΒΑΠ: Ν Λφκνο ην ιέεη θ.Νηθνλφκνπ. Δζείο φηαλ εθιεγήθαηε απφ 

βνπιεπηήο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Θαιχβα. Θχξηε Θαιχβα, ζαο παξαθαιψ. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γε γίλεηαη απηφ ην πξάγκα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Θαιχβα, ζπγλψκε, αιιά δελ είλαη ελ ζρέζε κε ζαο.  

ΘΑΙΒΑΠ: Πε παξαθαιψ πάξα πνιχ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Θαιχβα, ζπγλψκε, αιιά δελ είλαη ζε ζρέζε κε ζαο. 

Θέισ λα κε θαηαιάβεηε. Νρη, δελ έρεη ζρέζε κε ην πξφζσπν ζαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γηα ηε δηαδηθαζία κηιάσ εγψ, γηα ηε δηαδηθαζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ έρεη ζρέζε κε ην πξνζσπν ζαο. Θέισ λα ηα θαηαιάβεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, θαιψο ή θαθψο .. Θχξηε Θαιχβα, ζαο 

παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ έρεη ζρέζε κε ην πξφζσπν ζαο, ην νπνίν, ζαο εθηηκψ, 

αιιά έρεη ζρέζε κε ηνλ θ.Νηθνλνκάθν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξφια απηά θ.Νηθνλφκνπ, γηα θάζε ζπλάδειθν απνθαζίδεη ην 

Πψκα. Θαιψο ή θαθψο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λα ηειεηψζσ; Ιεπθφ; Ιεπθφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ιέσ, απαληψ ζηνλ θ.Νηθνλφκνπ. Νρη, είπε γηα πνιηηηθή 

εζηθή.  
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λα ηειεηψζσ; Βαξλάβα Διέλε ιεπθφ. Πηδέξεο Φίιηππνο ιεπθφ. 

Ρζάθσλαο Αλδξέαο. Ρζάθσλαο Αλδξέαο.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ιεπθφ.   

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ιεπθφ. Ν θ.Θηνχζεο; 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπεηδή ν θ.Γήκαξρνο είπε φηη ζα κνπ θάλεη θξνληηζηήξην, ιεπθφ. 

Απφ ην θξνληηζηήξην.. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ιεπθφ ν θ.Θηνχζεο. Ν θ.Σαζηψηεο; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρνλ εαπηφ κνπ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπίζεο ηνλ εαπηφ κνπ γηαηί ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα ήκνπλ ζ' 

απηφλ ην Πχλδεζκν θαη ιππάκαη γηαηί ε πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

δελ θξίλεη αληηθεηκεληθά αιιά κφλν κε θξηηήξηα παξαηαμηαθά.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δπνκέλσο ν θ.Θαιχβαο θαηά πιεηνςεθία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε .. Θχξηε Νηθνλφκνπ, παξαθαιψ θαζίζηε ιίγν, 

άκα ζέιεηε. Λα αθνχζεηε.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρεη ζεκαζία, εγψ ζα ην πσ απηφ πνπ ζέισ λα πσ, φηη ζέισ 

λα πηζηεχσ φηη πξνζσπηθά κε δηαθξίλεη απμεκέλν αίζζεκα πνιηηηθήο εζηθήο. Απ' 

φηη θαηαιάβαηε καο αδηθεί εδψ πέξα θάπνηνο κε ηελ θξηηηθή ηνπ, φηαλ κηιάεη 

γηα εζηθή πνιηηηθήο. Θαη ζαο δηαβεβαηψ φηη απ' φηη αθνχζαηε, ε ζέζε κνπ ήηαλε 

ιεπθφ θαη άιινη απνθάζηζαλ άιιν θαη θαηεγνξήζεθα γηα ην άιιν πνπ 

απνθάζηζαλ άιινη, εγψ, γηα πνιηηηθή εζηθή. Γελ είλαη δπλαηφλ. Γελ απνδέρνκαη 

ηέηνηνλ ραξαθηεξηζκφ ζε θακία πεξίπησζε. Ρν αληίζεην ραξαθηεξίδεη θαη εκέλα 

θαη ην ζπλδπαζκφ κνπ απηή ε δηαδηαθαζία, φηη ςεθίδνπκε θαηά ζπλείδεζε, 
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ςεθίδνπκε απηφ πνπ πξέπεη ζσζηφ. Ππγραξεηήξηα ζηνπο Ππκβνχινπο κνπ πνπ 

ζηελ έλλνηα απηή δελ ππάθνπζαλ θαη ςήθηζαλ θαηά ζπλείδεζε απηφ πνπ 

λφκηδαλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο σο εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ ζην 

Ππλδεζκν ηεο Ξάξλεζαο εθιέγνληαη νκφθσλα ν θ.Ξαπαγηάλλεο Γηψξγνο θαη ν 

θ.Ιέθθαο Αλδξέαο θαη θαηά πιεηνςεθία ν θ.Θαιχβαο Δπάγγεινο. Ξξηλ 

πξνρσξήζνπκε ζην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, επεηδή ζηε δηάξθεηα ησλ 

αλαθνηλψζεσλ κλεκνλεχηεθαλ θάπνηεο εθδειψζεηο θαη εμεθξάζηεθε 

δηθαηνινγεκέλν παξάπνλν απφ ηε Γ/ληξηα κνπ, ηελ θα Βιάρνπ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Μεράζακε θ.Ξξφεδξε, ήηαλε κηα πνιχ σξαία εθδήισζε, ήκαζηαλ θαη 

παξφληεο, θαηαπιεθηηθή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κνπ ην ππελζχκηζε ν θ.Ονχζζεο ν νπνίνο ζέιεη γηα έλα ιεπηφ 

κπνξεί λα εθθξαζηεί.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ηζσο ήηαλ θαη ην timing αθαηάιιειν θ.Ξξφεδξε. Απιψο ήζεια λα 

ζπκπιεξψζσ ηνλ θ.Ιίηζα φζνλ αθνξά ηηο εθδειψζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ην 

πξνεγνχκελν ηξηήκεξν. Γελ ήηαλ κφλν ε εθδήισζε ηεο Καιαθάζαο, κηα 

εθδήισζε έθαλε θαη ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Πθάιαο Υξσπνχ, κε Ξξφδξν ηελ 

θα Βιάρνπ, ε νπνία πξνζπαζεί θαη απηή λα δηαηεξήζεη ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ 

ρσξηνχ καο πιένλ, γηαηί έλα ρσξηφ είκαζηε φινη. Θέισ λα ηε ζπγραξψ. 

Γπζηπρψο φκσο δελ έιαβε ηεο αληαπφθξηζεο απηήο ηεο κεγάιεο Καιαθάζαο 

θαη πηζηεχσ φηη δελ ήηαλ εζθεκκέλν. Ππγραξεηήξηα θα Βιάρνπ θαη λα 

ζπλερίζεηε έηζη. 

.......: Ππγραξεηήξηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγραξεηήξηα απ' φινπο καο.  

(αξ. απνθ. 33/2011) 
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 ΘΔΚΑ 4ο 

 

Νριζμός μελών, ποσ θα μεηέτοσν ζηο Γιοικηηικό Πσμβούλιο ηοσ 

Λομικού Ξροζώποσ Ξολιηιζμού, Ξεριβάλλονηος, Ξαιδικών και 

Βρεθονηπιακών Πηαθμών ηοσ Γήμοσ Υρφπού. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αθνξά ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ πνπ ςεθίζηεθε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζηελ 

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε. Θχξηε Γήκαξρε, απφ ηελ ζπκπνιίηεπζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνηείλνπκε ηα εμήο άηνκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο θαηαγξάθνπλ φινη νη ζπλαδειθνη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη 15κειή, 13 πξνηείλνπκε εκείο θαη 2 ε κεηνςεθία. 

Θνληνγηάλλε Αιέθα, Ρφιηαο Ξξνθφπηνο, Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο, Κπφξζεο 

Βαζίιεηνο, Ρζάδαξεο Πσηήξηνο. Δίλαη νη 5 αηξεηνί. Ξεηξνγηάλλεο Αιεμεο, 

εθπξφζσπνο αζιεηηζκνχ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α λαη, ζπγλψκε, ζπγλψκε, λαη, 4. Λαη, 4 πξέπεη λα είλαη, 4 είλαη. 

Καλίθαο Αλδξέαο, εθπξφζσπνο εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη θηιφινγνο. Γηαζηξάλεο 

Γεκήηξηνο, εθπξφζσπνο Ξνιηηηζηηθψλ. Σνξκνβίηε Δηξήλε, Θακπηψηεο 

Γηνλχζηνο, Φαξκαθίδνπ Αλλα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σνξκνβίηε Δηξήλε, Θακπηψηεο Γηνλχζηνο, Φαξκαθίδνπ Αλλα, 

Κπηιήξεο Βαζίιεηνο, Κπάιηαο Ησάλλεο, Κπαιηάο Ησάλλεο. Κπάιηαο; Κπαιηάο; 

Λα πσ θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο γηα λα ηειεηψλνπκε. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο, 

Γηαλλάο Ησάλλεο, Ιεκπνχζεο ..  
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.......: Πηγά, ζηγά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλαπιεξσκαηηθνί, εληάμεη βξε παηδηά. Θα ηνπο γξάςεηε ηνπο 

αλαπιεξσκαηηθνχο; Πηα πξαθηηθά ζα γξαθηνχλε, λαη. Εαθείξεο Πηέθαλνο, 

Πακπάλεο Γεκήηξηνο, Θηνχζεο Θσλζηαληίλνο, Θαξχδαο Πππξίδσλ, Κπάξδεο 

Ησάλλεο, Σαληά Διέλε, Ρδηφκαινο Θαλάζεο, Ρζαξνπρά Αλλα Καξία, Βάζπο 

Νξέζηεο, Οάπηεο Αιθηβηάδεο. Αλαπιεξσκαηηθνί. Ινηπφλ, θαιείζηε λα πείηε ηνπο 

δχν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο ζηάζεο κνπ ζρεηηθά κε ηελ .. θαη 

ην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζπκκεηέρεηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. θαη αθξηβψο επεηδή κέζα απφ ηε δνκή απηή δεκηνπξγείηαη ε 

βάζε γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε πγείαο, παηδείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, δε 

λνκηκνπνηψ θαη δε ζπκκεηέρσ ζηε δηαδηθαζία. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ξαξαθαινχληαη νη αξρεγνί ησλ 

παξαηάμεσλ, νη ππνςήθηνη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε λα δειψζνπλ ηηο 

ππνςεθηφηεηεο ηνπο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξνηείλσ ηνλ θ.Βειηαληψηε Γεκήηξην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βειηαληψηεο. Απφ ηνλ θ.Ιίηζα πξνηείλεηαη ν θ.Βειηαληψηεο 

Γεκήηξηνο. Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρνλ θ.Αξκπξηψηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο. Αιιε ππνςεθηφηεηα; Θχξηε Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ν θ.Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ν θ.Θηνχζεο. Ρν κηθξφ φλνκα; Γεκήηξηνο. Νρη ν θ.Ρζάθσλαο. Ν 

θ.Θηνχζεο Γεκήηξηνο πξνηείλεηαη απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ.Ρζάθσλα. Ν 
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θ.Νηθνλφκνπ απνρψξεζε. Απν ην ζπλδπαζκφ ηνπ θ.Νηθνλφκνπ ππάξρεη 

ππνςεθηφηεηα; Θπξία Βαξλάβα; Ζ θα Βαξλάβα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ ζέισ λα πσ φηη .. Θέισ λα πσ, κε ζπγρσξείηε, φηη ε 

θα Φαξκαθίδνπ Αλλα είλαη ε ζχδπγνο ηνπ θ.Γεκάξρνπ θαη είλαη 

αληηδενληνινγηθφ λνκίδσ λα ηελ πξνηείλεηε ππνςήθηα ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Ρνπιάρηζηνλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πξνηείλακε εκείο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, δε ιέσ γηα ζαο. Ιέσ γηα ην .. θάλσ κηα θξηηηθή γηα ην 

ςεθνδέιηην. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, είπα φηη ε ππνςεθηφηεηα ηεο θαο Φαξκαθίδνπ επεηδή είλαη 

ζχδπγνο ηνπ θ.Γεκάξρνπ, λνκίδσ φηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ν νξηζκφο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, λνκίδσ φηη, εληάμεη, αθφκα 

ρεηξφηεξα. Λνκίδσ φηη είλαη αληηδενληνινγηθφ απηφ λα βάδεηε θαη ηε ζχδπγν 

ζαο θ.Γήκαξρε. Νζν άμηα θαη λα είλαη, ππάξρνπλ πνιινί άμηνη ζηνλ Υξσπφ θαη 

ζε φιν ην Γήκν λα βάιεηε ππνςήθην θαη αθήλεηε απ' έμσ ηελ θα Βιάρνπ ε 

νπνία έρεη πξαγκαηηθά έξγν ζνβαξφ ζηνλ Ξνιηηηζκφ.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θαηαιαβαίλσ θα Βιάρνπ. Ρη ελλνείηε; Θάηη ζαο είπα;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ζαο είπα θάηη ηέηνην;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Βιάρνπ. Θπξία Θνληνγηάλλε. Παο παξαθαιψ, ζαο 

παξαθαιψ. Θχξηε Βξνχβα.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ξηζηεχσ φηη είλαη κεγάιε ηηκή γηα καο λα ζπκκεηέρεη ζ' απηφ 

ην Γ.Π. ε θα Νηθνλνκάθνπ θαη δελ κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε ην δηθαίσκα ζε 

θαλέλαλ δεκφηε καο θαη αο είλαη ζχδπγνο Γεκάξρνπ, λα ζπκκεηέζρεη ζε θάπνηα 

Δπηηξνπή φηαλ εθείλνο ην ζέιεη. Θαη έπεηηα αο κελ μεράζνπκε ηε κεγάιε δξάζε 

πνπ είρε ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε ην θαξλαβάιη θαη ζαλ ε πξψηε 

γπλαίθα πνπ είρε εθιεγεί ζην Πχιινγν Γπλαηθψλ. Αο κελ μερλάκε ηε δξάζε ηεο. 

Απηφ, δελ κπνξνπκε λα ηα κεδελίδνπκε φια. Νινη νη δεκφηεο καο πξέπεη λα 

έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε, λα κε ηη άιιν. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θέιεηε λα ζαο αλαθέξσ θαη εγψ πφζα νλφκαηα άιια έρνπλ 

πξνζθέξεη πάξα πνιχ ζηνλ ηφπν καο θαη είλαη απ' έμσ; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Απηφ δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηηο αθαηξέζνπκε απηφ ην 

δηθαίσκα φκσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζέιεηε θάηη επί ηεο δηαδηθαζίαο;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ, παξαηεξψληαο ηα νλφκαηα εδψ 

θαη αθνχ ξψηεζα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, επεηδή θαλέλαλ δελ μέξσ, 

θ.Γήκαξρε, ζε έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν .. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνλ θ. Βειηαληψηε λα νινθιεξψζεη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πε έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ εθηφο απφ ηνπο εθιεγκέλνπο, 

εθπξνζσπείηαη κε 9 δεκφηεο, δε ρψξαγε έλαο δεκφηεο απφ ηηο Αθίδλεο, ην 

Ξνιπδέλδξη, ην Θαπαλδξίηη θαη ηνλ Θάιακν; Παο επραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ θ.Βειηαληψηε, ππάξρνπλ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, φρη ηέηνηεο εθθξάζεηο. Νρη ηέηνηεο εθθξάζεηο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. Οψηεζα, εθηφο απφ ηελ θα Σνξκνβίηε πνπ είλαη .. ζηα 

Θηνχξθα, πνπ δε κέλεη ζηνλ Θάιακν, πνπ δε κέλεη ζηνλ Θάιακν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, παξαθαιψ θ.Βειηαληψηε, έγηλε ζαθέο απηφ πνπ είπαηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα καο θηκψζεηε εδψ κέζα; Γελ κπνξνχκε 

λα πνχκε ηελ άπνςε καο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ είπαηε θ.Βειηαληψηε, θαηαγξάθεθε. Ξνηνο ζαο θίκσζε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί εθλεπξίδεηαη ν θ.Ζιηάζθνο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είλαη απηά πνπ ιέηε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί εθλεπξίδεηαη ν θ.Αληηδήκαξρνο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, δελ έρεηε ιφγν λα αληηπαξαηίζεζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. Ξλεπκαηηθά Θέληξα, έρνπκε γεκίζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. Δμέθξαζε απηήλ ηελ άπνςε σο 

είρε ην δηθαίσκα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα λα απαληήζσ φηη απηφ θ.Βειηαληψηε δελ ην πεξίκελα απφ 

ζαο; Θχξηε Βειηαληψηε, θ.Βειηαληψηε, δελ ην πεξίκελα απφ ζαο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ. Γηαηί έρνπκε 13 άηνκα λα πξνηείλνπκε. Δίλαη 14 

ρσξηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεξηκέλεηε, πεξηκέλεηε, ζπγλψκε, κηζφ ιεπηφ. Παλ ρσξηά, ζαλ 

νηθηζκνί είλαη παξαπάλσ .. Λαη, είλαη 14, ζαλ νηθηζκνί θαη πξνηείλνπκε έλαλ απφ 

ηνλ Θάιακν. Γειαδή αληηζηνηρεί ζε έλαλ νηθηζκφ έλαο θαη ε θα Σνξκνβίηε είλαη 

απφ ηνλ Θάιακν. Γειαδή, πεο φηη ζαο ιέσ φηη απφ ηνλ Θάιακν ζηαηηζηηθά θαη 
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καζεκαηηθά άκα ην δηαηξνχζαλε  ζα ήηαλ 1,2. Ρν πξφβιεκα ζαο .. είλαη 1,2; 

Δθεί ζα θαηαιήμνπκε; Δηζη ζα πξνρσξήζνπκε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη 13 άηνκα, ζαο ιέσ, 14, θαη κπαίλεη απφ ηνλ Θάιακν θαη 

κπαίλεη θαη απφ ην Ξνιπδέλδξη έρνπκε κέζα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πηα Λνκηθά Ξξφζσπα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη απφ ηηο Αθίδλεο έρνπκε κέζα. Θάπνπ .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πηα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ ελσζήθαλε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην άιιν, ζηελ άιιε Δπηηξνπή ζα κπνχλε άηνκα. Ρέινο πάλησλ, 

ζαο ιέγσ, πξνζπαζνχκε λα είλαη ν ηξφπνο, ν ηξνπνο .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε, λνκίδσ φηη ηα ειιεληθά είλαη πνιχ απιά θαη πνιχ 

θαηαλνεηά. Πηα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ ελσζήθαλε, εάλ δελ θάλσ ιάζνο, απφ ηα 

4 ρσξηά πνπ αλέθεξα είλαη 5 Λνκηθά Ξξφζσπα. Απ' απηά ηα 5 Λνκηθά Ξξφζσπα 

δελ ήηαλ έλαο ηθαλφο λα εθπξνζσπεζεί ζ' απηφ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν; Παο 

επραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο δηαβεβαηψ φηη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή 

ζαο ζην Θαπαλδξίηη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ πάξα πνιχ θαιά θαη έρνπλ θάλεη 

κεγάιν έξγν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εζείο ζηνλ αζιεηηθφ ηνκέα, εθεί απηφ ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν, αθνχζηε κε ιίγν, απηφ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη, ζα θάλεη ζε θάζε πξψελ Λνκηθφ Ξξφζσπν παξαξηήκαηα. 

Γειαδή, ππεχζπλνο ηνπ ΘΑΞΖ Θαπαλδξηηίνπ ζα βάινπκε απηφλ ηνλ άλζξσπν, 

αλεμάξηεηα παξάηαμεο, ζαο δηαβεβαηψ, πνπ ιεηηνπξγνχζε θαιά ην ΘΑΞΖ 

Θαπαλδξηηίνπ. Αλεμάξηεηα πσο ιεηηνπξγνχζε θαη πνηνο ήηαλε, εδψ ζα είζαζηε, 

ζα βάινπκε ππεχζπλν απηφλ πνπ ιεηηνπξγνχζε ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν 

Θαπαλδξηηίνπ ή Απιψλνο ή νηηδήπνηε. Λα είζηε ζίγνπξνο γη' απηφ. Δπνκέλσο, 

αξθεί λα βξνχκε ελεξγνχο πνιίηεο λα ζέινπλ λα δνπιέςνπλ γηα ηνλ ηφπν θαη 
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λα ζηειερψζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απηά ηα Λνκηθά Ξξφζσπα ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο. Γελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξάλησο κε ηηο γπλαίθεο έρεηε πξφβιεκα γηαηί πάιη, νχηε θαλ κε 

ηελ πνζφζησζε δελ πάκε. Δδψ έρεηε πξφβιεκα κε ηελ πνζφζησζε θαίλεηαη. 3 

γπλαίθεο ζε 15 άηνκα. Θάπνην πξφβιεκα έρεηε κε ηηο γπλαίθεο θ.Γήκαξρε θαη 

δπζηπρψο είλαη θαη ε κέξα ηεο γπλαίθαο ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ήζεια δχν ιεπηά ηελ πξνζνρή ζαο. Γηαηί πξαγκαηηθά κεξηθά 

πξάγκαηα είλαη, γίλνληαη γηα πξψηε θνξά θαη δπζηπρψο ή επηπρψο, είπα θαη 

πξνεγνπκέλσο, ζε άιιε πεξίπησζε, μεθηλάκε γηα πξψηε θνξά λα θάλνπκε 

δξάζεηο νη νπνίεο είλαη θαη πάξα πνιχ κεγάιεο θαη πάξα πνιχ δχζθνιεο. 

Ζκαζηαλ ζην δίιεκκα γηα ην πφζα κέιε ζα έπξεπε λα έρεη ην θάζε Γ.Π. απ' 

απηά ηα δχν, ην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη ηελ ΘΔΓΝ. Ξξαγκαηηθά βάιακε ην 

αλψηεξν γηαηί δελ κπνξνχζακε λα βάινπκε παξαπάλσ θαη δε ζα κπνξνχζε 

ίζσο θαη ιεηηνπξγηθά. Γελ κπνξείο λα θάλεηο έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν κε 25 κέιε 

ζαλ Γ.Π. ή 30. Δίλαη θάηη δειαδή, είλαη έλα εγρείξεκα πνπ γίλεηαη γηα πξψηε 

θνξά. Νπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο θαη κε πξφιαβε, κέζα απ' απηά ηα Γ.Π., κέζα 

απ' απηήλ ηελ Δπηηξνπή, ην Γ.Π., φπσο ιέγεηαη, κπνξνχκε λα νξίζνπκε πν-

Δπηηξνπέο γηαηί νη δξάζεηο είλαη πάξα πνιιέο θαη θπζηθφ είλαη νη επηινγέο 

θάπνησλ πξνζψπσλ λα θξίλνπλε ηελ νπνηαδήπνηε Γεκνηηθή Αξρή θαη λα 

θξίλεηαη θαη ε πνιηηηθή ηεο γξακκή, δξάζε. Γε λνκίδσ φηη είλαη ζέκα 

αληηπαξάζεζεο απηήλ ηε ζηηγκή, ην μαλαιέσ, γηα έλα εγρείξεκα πνπ γίλεηαη γηα 

πξψηε θνξά, ην νπνίν θαη απηφ ζα αληηκεησπίζεη ηεξάζηηεο δπζθνιίεο γηαηί 

δηνηθεηηθά ζα έρεη δπζθνιία λα εμππεξεηεζεί. Νκσο θαη πάιη, ιέσ, φηη πνιιά 

άηνκα ζα κπνξνχλ, φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο, λα ιεηηνπξγήζνπλε κέζα απφ 

πν-Δπηηξνπέο.  
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 Δίλαη ηφζεο πνιιέο νη δξάζεηο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηνλ αζιεηηζκφ θαη 

ζε έλα ζσξφ άιιεο δξάζεηο, ηφζα πνιιά ηα αληηθείκελα πνπ πξαγκαηηθά απηνί 

νη άλζξσπνη πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλε κέζα ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα, γηα κέλα, ην 

έρσ πεη θαη ζην Γήκαξρν πξνεθινγηθά, ζα θάλνπλε άζιν. Δίλαη ηεξάζηην ην 

εγρείξεκα θαη είλαη πνιχ κεγάιν ην αληηθείκελν. Αο είκαζηε ζπγθαηαβαηηθνί θαη 

αο πξνζπαζήζνπκε λα πιαηζηψζνπκε απηά ηα δχν Λνκηθά Ξξφζσπα θαη λα ηα 

βνεζήζνπκε θαη φρη λα εξρφκαζηε ζε αληηπαξάζεζε γηα πξφζσπα. Ρα πξφζσπα 

απηά ζα θξηζνχλε θαη ζα θξηζνχλε θαη νη ζπλεξγάηεο νη νπνίνη ζα επηιέμνπλε 

ζηηο Δπηηξνπέο απηέο ηηο κηθξέο πνπ ζα γίλνπλε. Γε λνκίδσ φηη είλαη έλα ζέκα 

ηφζν πνιχ κεγάιν γηα ηέηνηα αληηπαξάζεζε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνβνχκε ζηελ ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηα κέιε πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία. 

πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε ζην Πψκα; Δγθξίλνληαη νκφθσλα. ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ 

ςεθίδσ παξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη εκέλα θ.Ξξφεδξε βάιηε κε παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα ςεθίδεη παξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Δλα ιεπηφ, ηη ςεθίδνπκε ηψξα; Ρα 4 κέιε ηεο.. ;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Υξαία. Τεθίδεηαη ε πξφηαζε ηεο πιεηνςεθίαο πξψηα, ηα 

νπνία 4 ηαθηηθά κέιε πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη ε θα Θνληνγηάλλε Αιέθα, ν 

θ.Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο, ν θ.Κπφξζεο Βαζίιεηνο θαη ν θ.Ρζάδαξεο Πσηήξηνο. 

Ινηπφλ .. Θαη νη δεκφηεο, ν θ.Ξεηξνγηάλλεο Αιέθνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δληάμεη, σξαία, πξφηαζε ηεο πιεηνςεθίαο ινηπφλ, λαη ή φρη. 

Νλνκαζηηθά;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, δε ρξεηάδεηαη. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ξαξψλ γηαηί ζεσξψ αληηδενληνινγηθφ λα ζπκκεηέρεη ε ζχδπγνο, 

παξφηη δελ κπνξψ λα θξίλσ εγψ αλ είλαη - έρσ αθνχζεη ηα θαιχηεξα ιφγηα 

φζνλ αθνξά ηνπο Ππιιφγνπο ηνπο νπνίνπο ήηαλε Ξξφεδξνο, αιιά δελ κπνξψ 

λα ςεθίζσ λα είλαη ε θα Γεκάξρνπ ζην Γ.Π. ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Ονχζζεο. Ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξαξψλ, γηα ην ιφγν πνπ ηνπνζεηήζεθα πξνεγνπκέλσο, γηαηί 

δελ ππάξρεη εθπξνζψπεζε απφ 4 ρσξηά. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θχξηνο Γέδεο; 

ΓΔΓΔΠ: Ξαξψλ γηα ηνλ ίδην ιφγν. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λα πάκε πάλσ ζηνλ θχξην ..;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιε έλζηαζε. Ζ θα Πηεξγίνπ είπε παξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θπξία Πηεξγίνπ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ είπα, παξνχζα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Αξκπξηψηεο.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη, λαη. Ν θχξηνο .. 

.......: Λαη, γηαηί ζπκκεηέρεη ε ζχδπγνο ηνπ θ.Νηθνλνκάθνπ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θαιχβαο. Λαη; Ν θ.Ρζάθσλαο; 
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Α λαη, λαη. Βαξλάβα, λαη. Ν θ.Πηδέξεο; Λαη. Ν θ.Ρζάθσλαο; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη. Ν θ.Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κάιηζηα. Ν θ.Σαζηψηεο απέρεη.  

 Ινηπφλ, ηψξα, απφ ηα πξφζσπα ηεο κεηνςεθίαο, ζπγλψκε, απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο ηεο κεηνςεθίαο δηαβάδσ κηα θνξά, είλαη: ν θ.Βειηαληψηεο 

Γεκήηξηνο, ν θ.Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο, ν θ.Θηνχζεο Γεκήηξηνο. Απ' απηνχο, απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο ηεο κεηνςεθίαο ςεθίδνληαη νη δχν. Θαη δχν 

αλαπιεξσκαηηθνί. Αο ππνζέζνπκε φηη απηφο πνπ δε ζα εθιεγεί ζα είλαη 

αλαπιεξσκαηηθφο; Ξσο ζα γίλεη; ∞ ζέιεηε .. ;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθσλνπ) 

.......: Πην πξνεγνχκελν ζέκα πξνηείλακε αλαπιεξσκαηηθφ;  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, νπφηε μαλαξρίδνπκε απφ ηελ αξρή φινπο ηψξα. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Πην ζέκα ην πξνεγνχκελν, λαη, δε ςεθίζακε 

αλαπιεξσκαηηθφ. Θα επαλέιζνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αξα θ.Ζιηάζθν είρα δίθην, λα αθνχηε θαιχηεξα. Λα είζηε πην 

πξνζεθηηθφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζθάικα είλαη ηνπ Ξξνεδξείνπ θ.Ιίηζα, εληάμεη, παξάιεηςε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, λα επαλέιζνπκε κεηά αθνχ ηειεηψζνπκε ηψξα; Ν 

θ.Ζιηάζθνο. Γχν απφ ηα 4 άηνκα, 3 άηνκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρνλ θ.Αξκπξηψηε θαη ηνλ θ.Θηνχζε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Αξκπξηψηεο θαη ν θ.Θηνχζεο. Ν θ.Φνξγηάξεο; 
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ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δίζηε θαη εζείο θα Βαξλάβα;  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, φρη, δελ είκαη. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δπεηδή άθνπζα πξνεγνπκέλσο ην φλνκα ζαο, γη' απηφ. Λαη, 

είζηε ππνςήθηα; 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, φρη.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρνλ θ.Αξκπξηψηε .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λα επαλαιάβσ ηα νλφκαηα; Θέιεηε; Ν θ.Βειηαληψηεο 

Γεκήηξηνο, ν θ.Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο, ν θ.Θηνχζεο Γεκήηξηνο. Απφ ηνπο 3 

ςεθίδνληαη νη 2.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θαη νη 3 κνπ είλαη ζπκπαζήο αιιά ζα ςεθίζσ ηνλ θ.Αξκπξηψηε 

θαη ηνλ θ.Θηνχζε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ξαπαγηάλλεο; 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Αξκπξηψηε θαη Θηνχζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Γηαλλάο; 

ΓΗΑΛΛΑΠ: Ρνλ θ.Βειηαληψηε θαη ηνλ θ.Θηνχζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Καθξήο; 

ΚΑΘΟΖΠ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θπξία Θνληνγηάλλε; 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαη εγψ ζα ςεθίζσ ηνλ θ.Βειηαληψηε θαη ηνλ θ.Αξκπξηψηε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρζεθξεδήο. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ρνλ θ.Αξκπξηψηε θαη ηνλ θ.Βειηαληψηε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γάβξεο; 

ΓΑΒΟΖΠ: Ρνλ θ.Βειηαληψηε θαη ηνλ θ.Αξκπξηψηε. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρνλ θ.Βειηαληψηε θαη ηνλ θ.Αξκπξηψηε, έηζη; Ν θ.Ιεκπνχζεο. 

ΙΔΚΞΝ∩ ΠΖΠ: Ρνλ θ.Θηνχζε θαη ηνλ θ.Αξκπξηψηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ιέθθαο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ρνλ θ.Θηνχζε θαη ηνλ θ.Αξκπξηψηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ξέππαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ρνλ θ.Βειηαληψηε θαη ηνλ θ.Αξκπξηψηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ληθνιάνπ. 

ΛΗΘΝΙΑΝ: Ρνλ θ.Αξκπξηψηε θαη ηνλ θ.Θηνχζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Αλπθαληήο. 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Βιάρνο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Αξκπξηψηεο, Θηνχζεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Βαζηιάθνο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ξαξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ξάληνο. 

ΞΑΛΡΝΠ: Αξκπξηψηε, Βειηαληψηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θπξία Κίρα; 

ΚΗΣΑ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ιάκπξνπ. 

ΙΑΚΞΟΝ: Ρνλ θ.Αξκπξηψηε γηαηί δελ ηνλ είρα ςεθίζεη πνηέ ζαλ Θνηλνηάξρε 

πνπ έβαδε θαη ηνλ θ.Θηνχζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη ν θ.Θηνχζεο. Ν θ.Κπφξζεο; Ν θ.Κπφξζεο. 
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ΚΞΝΟΠΖΠ: Ρνλ θ.Βειηαληψηε θαη ηνλ θ.Θηνχζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Πσηήξρνο. 

ΠΥΡΖΟΣΝΠ: Βειηαληψηε, Θηνχζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ρζάδαξεο. 

ΡΠΑΓΑΟΖΠ: .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Κπαηδάθαο. 

ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ: Αξκπξηψηε, Βειηαληψηε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο; Ππγλψκε, απψλ, απψλ. Ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο κήπσο θαη ζπάδνπκε ην ξφδη, ζα ςεθίζνπκε Βειηαληψηε, λα κε 

ζπγρσξήζνπλ νη άιινη, είλαη πνιχ θαινί θίινη θαη νη δχν, αιιά κφλν 

Βειηαληψηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρν άιιν ηψξα; Κηζφ ιεπηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Αθνχ έδσζε γξακκή ν αξρεγφο κνπ, νθείισ λα αθνινπζήζσ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, ν θ.Ονχζζεο. Ν θ.Βειηαληψηεο. Ν θ.Γέδεο.  

.......: Ρνλ θ.Βειηαληψηε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξνχζα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θχξηνο Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αξκπξηψηεο, Θηνχζεο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Αξκπξηψηε, Θηνχζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Αξκπξηψηεο. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρνλ θ.Θηνχζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν Ρζάθσλαο; Ν θ.Ρζάθσλαο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δληάμεη. Αξκπξηψηεο θαη Θηνχζεο. Λαη. Θχξηνο Ρζάθσλαο; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θηνχζεο, Βειηαληψηεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ρνλ θ.Αξκπξηψηε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Σαζηψηεο απέρεη, έηζη; Κηζφ ιεπηφ λα κεηξήζνπκε.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνηείλνπκε Ξξφεδξν ζηελ Δπηηξνπή απηή ηελ Θνληνγηάλλε ηελ 

Αιέθα θαη Αληηπξφεδξν ηνλ Ρφιηα ηνλ Ξξνθφπην. Τεθίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, Ξξφεδξνο ε Θνληνγηάλλε Αιέθα θαη Αληηπξφεδξνο ν Ρφιηαο ν 

Ξξνθφπηνο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ ζεηεία ηνπ πφζν θαηξφ είλαη; Ξφζν ρξνληθφ δηάζηεκα;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνινπζεί ηε δεκνηηθή πεξίνδν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο 

πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε είλαη: θ.Αξκπξηψηεο 22, ν 

θ.Βειηαληψηεο 15 θαη ν θ.Θηνχζεο 18.  

 Γηα ηελ έγθξηζε Ξξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Ρν Πψκα εγθξίλεη; Νκφθσλα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξνχζα θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξνχζα ε θα Πηεξγίνπ. Δγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία. Ρν 4ν ζέκα. 

Νξηζκφο κειψλ πνπ ζα κεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο ..  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, είλαη ην ππ' αξηζκ. 5.  

(αξ. απνθ. 34/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 5ο 

 

Νριζμός μελών, ποσ θα μεηέτοσν ζηο Γιοικηηικό Πσμβούλιο ηης 

Θοινφθελούς Δπιτείρηζης ηοσ Γήμοσ Υρφπού. 

   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 5ν ζέκα. Θχξηε Γήκαξρε, απφ ηε ζπκπνιίηεπζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα άηνκα πνπ πξνηείλνπκε, είλαη, Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο, 

Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο, Ιέθθαο Αλδξέαο, Βιαράθε Θπξηαθή, Θνχηζνπξε Ρδνχιε, 

Καληάηε Δθε, Θακαξηλνπνχινπ Δθε, λα γπλαηθέο, Εαραξάηνο Γεψξγηνο, 

Γθξέκνο Ιεσλίδαο, Πηψηαο Ινπθάο. Αλαπιεξσκαηηθνί: Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε, 

απηνί δε ρξεηάδεηαη λα ηνπο γξάςεηε παηδηά, Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο, Ξέηξνπ 

Καξία, Βαζηιάθνπ Διέλε, θαληή Αξγπξψ, Λίθα Ηζηδψξα, Φεξκειεηδή Καξία, 

Ρδηφκαινο Αζαλάζηνο, Καθξήο Αζαλάζηνο θαη Κνχινπ Δπθξνζχλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζην πξνεγνχκελν ζέκα δελ φξηζε ε αληηπνιίηεπζε 

αλαπιεξσκαηηθνχο. Ππκθσλνχκε αλαπιεξσκαηηθφο είλαη ν θ.Βειηαληψηεο; Θαη 

άιινο έλαο ζπλάδειθνο πξέπεη λα πξνηαζεί.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν θ.Θαιχβαο. Ππκθσλεί ε αληηπνιίηεπζε; Κάιηζηα. Θαη 

ππάξρεη θαη ε εθθξεκφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ζην Πχλδεζκν Ξάξλεζαο, πάιη 

δελ έρεη νξηζηεί αλαπιεξσκαηηθφο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ είλαη 3, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο, φ 

έλαο εθιέγεηαη απφ ηελ κεηνςεθία. Γε ιέεη ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, ζα ην δνχκε. Αλ ρξεηαζηεί, ζα επαλέιζνπκε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Πηδέξεο Φίιηππνο γηα ηελ ΘΔΓΝ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γηα ηελ ΘΔΓΝ, γηα ηελ ΘΔΓΝ, απφ ηε κεηνςεθία πξνηείλεηαη 

θάπνηνο άιινο;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δρσ αξθεηά. Αλ δελ ππάξρεη άιινο, ηη λα πσ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Τεθίδεηαη ε θα Θαξαγηάλλε νκφθσλα; πνςήθηα, εδψ, 

πεξηκέλνπκε πξνηάζεηο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θχξηε Γάβξε, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη;  

ΓΑΒΟΖΠ: Λα ξσηήζσ, γηα ην 5ν ζέκα πφζα ιεθηά ρξσζηάεη ε .. ην Γήκν 

Υξσπίσλ φηαλ έθιεηζε ην 2010, 31 ηνπ κελφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γάβξε, νη ζπδεηήζεηο απηέο έγηλαλ ζην πξνεγνχκελν 

Ππκβνχιην.  

ΓΑΒΟΖΠ: Δγψ έιεηπα θαη ζέισ λα ελεκεξσζψ θαη ζέισ επίζεο λα πσ ζην 

Πψκα φιν φηη ππάξρνπλ ππάιιεινη ζηε .. ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ πνπ είλαη κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαη είλαη απιήξσηνη. Ινηπφλ, εγψ απηφ ην ζέκα δελ ην ςεθίδσ 

θαη πξέπεη λα θαηαινγίζεη ν θ.Γήκαξρνο επζχλεο πσο έρεη ηφζν έιιεηκκα ε 
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Γεκνηηθή Δπηρείξεζε. Ινηπφλ, ζηα επφκελα Ππκβνχιηα ζα ηνπνζεηεζνχκε 

αλάινγα κε ην ηη πξφθεηηαη λα γίλεη θαη ζα ηα ειέγμσ φια, λα ππάξμεη 

δηαθάλεηα. Γηαθάλεηα δελ ππάξρεη θαζφινπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γάβξε δελ ππάξρνπλ ηψξα απηήλ ηε ζηηγκή ζηνηρεία ζην 

Ξξνεδξείν. 

ΓΑΒΟΖΠ: .. ζην επφκελν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζέζαηε, έρνπλ ζπδεηεζεί, έρνπλ δνζεί 

απαληήζεηο. Ρα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε 

δηάζεζε ζαο. 

ΓΑΒΟΖΠ: Δγψ δελ ςεθίδσ ηψξα. Γειψλσ παξψλ. Γελ ςεθίδσ θαη δειψλσ 

παξψλ. Γηφηη κεηά απφ 3 ρξφληα ζα έρνπκε ην ίδην πξφβιεκα, πάιη έιιεηκκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θαηεγξάθε ε άπνςε ζαο. Ινηπφλ, ππάξρεη θάπνηα.. απφ 

ηελ αληηπνιίηεπζε ππνςήθηα είλαη ε θα Θαιχβα, ζπγλψκε, ε θα Βαξλάβα. 

Αιιε ππνςεθηφηεηα δελ ππάξρεη. πάξρεη έλζηαζε επί ηεο ππνςεθηφηεηαο ηεο 

θαο Βαξλάβα; Νρη. Ρν Πψκα εγθξίλεη απφθαζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξνχζα θ.Ξξφεδξε. Δγψ ςεθίδσ παξνχζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξνχζα ε θα Πηεξγίνπ. Αξα θαηά πιεηνςεθία .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, θαη ε παξάηαμε καο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Ονχζζε, κηζφ ιεπηφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη ε παξάηαμε καο ςεθίδεη παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία, θαηεγξάθε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφεδξνο ζηε ΘΔΓΝ ν θ.Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ζεκεησζεί θ.Σαζηψηε φηη δε .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη Αληηπξφεδξνο ν Ιέθθαο ν Αλδξέαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Τεθίδνπκε, ςεθίδνπκε ζ' απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζπδήηεζε θεξχζζεηαη πεξαησζείζα .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ςεθίδσ παξνχζα, παξνχζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιελχρηα ζε φινπο ζαο.  

(αξ. απνθ. 35/2011) 

 

 ------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΛΗΘΝΙΑΝ ΣΟΖΠΡΝΠ 

 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 
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ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ   ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

 

ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ 

 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΓΔΓΔΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
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