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 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 
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    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 
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    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Πηδέξεο Φίιηππνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Καξγέηα Διέλε 

 

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

    Ονχζζεο Θσκάο 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 9ε 28 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  7 

 

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δγθξηζε δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ενξηαζηηθέο 

εθδειψζεηο ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ 25εο 

Καξηίνπ. 

2. Ππγρψλεπζε ησλ πθηζηακέλσλ 

Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, ζηε λέα Πρνιηθή 

Δπηηξνπή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

α/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Υξσπνχ θαη νξηζκφο κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

3. Ππγρψλεπζε ησλ πθηζηάκελσλ 

Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, ζηε λέα Πρνιηθή 

Δπηηξνπή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Υξσπνχ θαη νξηζκφο κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

4. Αιιαγή δηεπζχλνπζαο πεξεζίαο γηα 

ηα Δξγα θαη ηηο Κειέηεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

5. Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο γηα 

έληαμε ζην Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη 

αεηθφξνο αλάπηπμε" ηεο κειέηεο θαη 

ηνπ έξγνπ "Γηαρείξηζε ιπκάησλ 

νηθηζκψλ Θαπαλδξηηίνπ θαη 

Ξνιπδελδξίνπ Γήκνπ Υξσπνχ". 

6. Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο γηα 

έληαμε ζην Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη 

αεηθφξνο αλάπηπμε" ηεο κειέηεο θαη 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Eγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα 

 

Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα 

 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

37 

 

 

 

38 
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41 

 

 

 

 

 

42 
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ηνπ έξγνπ "Γηαρείξηζε ιπκάησλ 

νηθηζκνχ Αθηδλψλ Γήκνπ Υξσπνχ". 

7. Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο γηα 

έληαμε ζην Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη 

αεηθφξνο αλάπηπμε" ηεο κειέηεο θαη 

ηνπ έξγνπ "Ππιινγή, κεηαθνξά, 

επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ιπκάησλ ησλ 

νηθηζκψλ Θαιάκνπ θαη Αγίσλ 

Απνζηφισλ Γήκνπ Υξσπνχ". 

8. Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο γηα 

έληαμε ζην Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη 

αεηθφξνο αλάπηπμε" ηεο κειέηεο θαη 

ηνπ έξγνπ "Απνρέηεπζε θαη Βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο νηθηζκνχ Απιψλα Γήκνπ 

Υξσπνχ". 

9. Ξαξαρψξεζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα 

νηθνπέδνπ ζηνλ ΝΠΘ, εληφο ηνπ νπνίνπ 

ζα θαηαζθεπαζζεί ην έξγν "πξνζζήθε 

2/Θ Λεπηαγσγείνπ Θαπαλδξηηίνπ". 

10. Γηάιπζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

κεηαμχ Θνηλφηεηαο Ξνιπδελδξίνπ θαη 

Γήκνπ Θξσπίαο, γηα ην έξγν: 

"Αληηθαηάζηαζε - Βειηίσζε δηθηχνπ 

χδξεπζεο Θνηλφηεηαο Ξνιπδελδξίνπ". 

11. Γηάιπζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

κεηαμχ ηεο Λνκαξρηαθήο Απη/ζεο 

Αλαη.Αηηηθήο θαη Γήκνπ Θαιάκνπ, γηα 

ηελ πξάμε: "Αληηθαηάζηαζε 

ακηαληνηζηκεληνζσιήλσλ θαη 

πξνβιεκαηηθψλ αγσγψλ πεξηνρήο 

 

 

Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα 

 

 

Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα 

 

 

 

Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα 
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47 
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Αγθψλα - Αγ. Καξίλαο ηεο Ξαξαιηαθήο 

δψλεο Γήκνπ Θαιάκνπ". 

12. Γηάιπζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

κεηαμχ Θνηλφηεηαο Καξθνπνχινπ 

Υξσπνχ θαη Γήκνπ Βχξσλα, γηα ην 

έξγν "Νινθιήξσζε δηθηχνπ χδξεπζεο 

νηθηζκνχ θαη Ξαξαιίαο Καξθνπνχινπ 

Υξσπνχ 

 

 

Δγθξίλεηαη 

νκφθσλα 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

". 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα, αξρίδνπκε ηελ απνςηλή 

καο ζπλεδξίαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη αξθεηά θαη ελδηαθέξνληα, φπσο 

θαίλεηαη, ζέκαηα. Ξξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ νπζία ησλ ζεκάησλ, παξαθαιψ 

ηελ θα Βαξλάβα λα θάλεη αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ. Θπξία 

Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο, 

Φνξηάξεο Βαζίιεηνο, Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο, Γηαλλάο Ησάλλεο, Καθξήο 

Αζαλάζηνο, Θνληνγηάλλε Αιέθα, Ρζεθξεδήο Σξήζηνο, Γάβξεο Γεψξγηνο, 

Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο, Ιέθθαο Αλδξέαο. Σξφληα Ξνιιά θ.Ιεκπνχζε. Ξέππαο 

Ξαλαγηψηεο, Ληθνιάνπ Σξήζηνο, Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο, Βιάρνο Γεκήηξηνο, 

Γηακαξέινο Γεψξγηνο, Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο, Ξάληνο Δπάγγεινο. Θαη εζάο 

Σξφληα Ξνιιά. Κίρα Αηθαηεξίλε, Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο, Κπφξζεο Βαζίιεηνο, 

Πσηήξρνο Γεκήηξηνο, Ρζάδαξεο Πσηήξηνο. Ρζάδαξεο; Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο, 

Νηθνλνκφπ Γξεγφξηνο, Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο, Ονχζζεο Θσκάο, Βειηαληψηεο 

Γεκήηξηνο, Γέδεο Θσλζηαληίλνο, Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο, Εαραξίαο Ησάλλεο, 
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Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο, Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο, Θαιχβαο Δπάγγεινο, Νηθνλφκνπ 

Βαζίιεηνο, Βαξλάβα Διέλε, Πηδέξεο Φίιηππνο, Ρζάθσλαο, Θηνχζεο, Καξγέηα, 

Σαζηψηεο θαη Πηεξγίνπ. Υξαία. Πην Ππκβνχιην παξεβξίζθνληαη θαη νη Ξξφεδξνη 

ησλ Θνηλνηήησλ πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Θνηλφηεηεο 

ηνπο. Δπραξηζηψ. 

 

 

 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηε δηαδηαθαζία ησλ αλαθνηλψζεσλ, παξαθαιψ φζνπο 

ζπλαδέιθνπο επηζπκνχλ λα θάλνπλ αλαθνηλψζεηο πξνο ην Πψκα, λα ην 

δειψζνπλ ζηε Γξακκαηεία. Ν θ.Ιίηζαο. Ν θ.Γηαζεκάθεο. Ζ θα Πηεξγίνπ. Ν 

θ.Σαζηψηεο. Ν θ.Βειηαληψηεο. Ν θ.Γέδεο. Ν θ.Θαιχβαο. Ν θ.Θηνχζεο. Ν 

θ.Φνξηάξεο. Ν θ.Βιάρνο. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιεζπέξα θ.Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα μεθηλήζσ ιέγνληαο ζαο φηη ην δηο 

εμακαξηείλ νπθ αλδξφο ζνθνχ. Δζείο έρεηε μεπεξάζεη θαη ην  

δηο θαη βιέπνπκε φηη έρνπκε ζπλεδξίαζε, 5 κέξεο ιέεη ν Λφκνο, ην καζαίλνπκε 

ηελ Ξέκπηε, ηελ Ξαξαζθεπή είλαη αξγία, ην Πάββαην αξγία, ηελ Θπξηαθή θαη ηε 

Γεπηέξα έρνπκε Ππκβνχιην. Ρν έρνπλε μαλαπεί θαη νη ζπλάδειθνη, ζαο ην έρσ 

μαλαπεί θαη εγψ, δελ ηηκάεη απηφ ην επίπεδν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γελ 

ππάξρεη ν ρξφλνο λα ελεκεξσζνχκε θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα κελ 

μαλαζπκβεί, θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά είρακε πεη ηα ίδηα, λα κελ μαλαζπκβεί 

θαη μαλαέγηλε. Αιινο ηξφπνο δελ ππάξρεη απ' ην λα έρνπκε κηα δηακαξηπξία γη' 

απηφ θαη λα ζαο παξαθαιέζνπκε λα ην θέξλεηε ιίγν πην ηππηθά. Δλα δεχηεξν 

ζέκα πνπ ήζεια λα ζαο πσ είλαη φηη ζε πξνεγνχκελν Ππκβνχιην είρα 

παξαθαιέζεη θαη εζάο, επεηδή είζηε απφ ηνλ Θάιακν .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ.Ιίηζα, ζην Πψκα πξνζήιζε θαη ν θ.Ρζάθσλα 

Αλδξέαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είρα παξαθαιέζεη ηφζν εζάο, 

φζν θαη ηνλ θ.Γήκαξρν, φζν θαη ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, εηδηθά εζάο, 

πνπ είζηε απφ ηνλ Θάιακν, λα κνπ πείηε ηειηθά ηη ζα γίλεη κ' απηήλ ηε 

ρσκαηεξή ηνπ Θαιάκνπ. Αλη' απηνχ, ζήκεξα έρεη γίλεη ν θαθφο ρακφο. Γειαδή, 

εθεί πνπ ππήξρε ε ρσκαηεξή, ππήξρε έλαο δξφκνο ζηα 50 κ., παξαπάλσ, 70 

κ., ηα νπνία έρνπλε θιεζηεί ηειείσο θαη λνκίδσ φηη απηφ δελ ηηκά ην Γήκν καο 

θαη φρη κφλν δελ ηνλ ηηκά ην Γήκν, ην αληίζεην, είλαη θαη λνκηθά κε απνδεθηφ. 

Δίλαη παξάλνκν. Γε βιέπσ ην ιφγν λα ζπλερίδεη απηή ε παξαλνκία. Ζ 

πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή είρε θιείζεη ηε ρσκαηεξή, ν Γήκαξρνο ν ησξηλφο 

έρεη βγάιεη απφθαζε δηθή ηνπ φηη έρεη θιείζεη ηε ρσκαηεξή θαη ην απίζαλν είλαη 

φηη ε ρσκαηεξή είλαη αλνηρηή. Δπεηδή ππαξρεη θαη εθπξφζσπνο απφ ηνλ Θάιακν 

ζην ζπλδπαζκφ κνπ, ζα ήζεια λα αλαθεξζεί ν ίδηνο ζην ζέκα, λα ζαο ην 

αλαιχζεη θηφιαο, θαη επεηδή έξρεηαη ην θαινθαίξη, ζα θηλδπλέςνπκε λα δνχκε 

θαη .. λα ππάξρεη θαη θίλδπλνο θσηηάο. Ζδε θαπλίδεη ε ρσκαηεξή. Δλα άιιν 

ζέκα πνπ ζα.. Θαη πεξηκέλσ θαη ηελ απάληεζε ζαο. Δρεηε δεζκεπηεί ζα 

απαληήζεηε γηα ην ζέκα ηεο ρσκαηεξήο. Δπίζεο, δηαβάδνληαο ηα ζέκαηα, 

βιέπσ φηη θαη πνιχ θάλεηε, γηα φιεο ηηο πεξηνρέο έρεηε κειέηε γηα ηε δηαρείξηζε 

ιπκάησλ. Ρε κφλε πεξηνρή πνπ δε βιέπσ είλαη ηε Καιαθάζα θαη λνκίδσ φηη ζα 

έπξεπε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν Καξθφπνπιν, απ' φηη έρσ επεμεξγαζηεί ιίγν, πξέπεη λα βξίζθεηαη 

κέζα ζηε κειέηε ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, ηελ νπνία θαη απηήλ έρεηε πεη φηη ζα 

καο ηε θέξεηε πξνο ελεκέξσζε θαη θαιά θάλεη θαη ππάξρεη κηα κειέηε, αιιά ζα 

πξέπεη θαη ην Γ.Π. λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα θάπνηα πξάγκαηα. Καο ξσηάλε θαη 

νη πνιίηεο, λα μέξνπκε λα απαληήζνπκε πξνο ηα έμσ. Δηδηθά γηα ηε Καιαθάζα, 
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ζεσξψ φηη ζα πξέπεη θαη εθηφο εκεξεζίαο ζήκεξα, εθφζνλ είλαη ε ηειεπηαία 

κέξα, λα ην ζπκπεξηιάβεηε ζαλ έθηαθην ζέκα, ψζηε λα κελ αδηθείηαη κηα 

πεξηνρή, αθφκα θαη απφ έλα ηερληθφ δειηίν, γηαηί απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα 

είλαη ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία λα θέξνπκε ηελ έγθξηζε ελφο ηερληθνχ δειηίνπ 

θαη κφλν. Ξξαγκαηηθά ζα πεξηκέλσ λα ππάξμεη κηα επαηζζεζία απφ ζαο θαη 

εηδηθά ζην ζέκα ηεο ρσκαηεξήο λα ππαξμεη κηα απάληεζε ζήκεξα. Δίραηε πεη ζε 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ην ζέκα ηεο Καιαθάζαο λα κπεη κέζα ζε κηα 

πξφηαζε ππνβνιή κειέηεο ή λα ζπκπεξηιεθζεί ζε κηα άιιε πξφηαζε ζηελ 

νπνία φκσο απ' φηη γλσξίδσ δελ ππαξρεη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ. Ππγλψκε, ν θ.Γηαζεκάθεο έρεη ην ιφγν, ζπγλψκε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, δελ κπνξψ θαη εγψ λα κε ζηαζψ ζην ζέκα κε ηελ 

πξφζθιεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην έδηλα ζπγραξεηήξηα ζηνλ Ξξφεδξν γηαηί έπξαμε ην απηνλφεην, 

δειαδή λα ζηείιεη ηελ πξφζθιεζε καδί κε ηηο εηζεγήζεηο, δελ πεξίκελα φηη ζα 

δηαςεπζηψ ηφζν γξήγνξα. Πηέιλεη ινηπφλ ν Ξξφεδξνο κηα πξφζθιεζε κε 12 

ζέκαηα πνιχ ζεκαληηθά, ζέκαηα ηα νπνία, εληάμεη, αλ ην ιάζνο γίλεη κηα θνξά, 

ην δέρεζαη, δχν ην δέρεζαη, ηελ ηξίηε θαιχηεξα είλαη λα ην επηζεκαίλεηο ψζηε 

λα κελ μαλαγίλεη ηέηαξηε, ινηπφλ, ζέκαηα πάξα πνιχ ζεκαληηθά γηα ηα νπνία 

φρη κφλν ζα έπξεπε λα έρνπκε έξζεη ζην Ππκβνχιην ρσξίο λα έρνπκε ηελ 

εηζήγεζε, αιιά ζα έπξεπε λα έρνπκε θαιεζηεί ή απφ ην Γήκαξρν ή απφ ηνλ 

αξκφδην Αληηδήκαξρν ή θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φινη 

καο σο Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, ζε ζπλεδξίαζε εθηφο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα 

λα κε ρξεψλνπκε θαη ην Γήκν, παξνπζία .. εηδηθψλ νη νπνίνη ζα καο εμεγνχζαλ 

ην ηη ζα ςεθίζνπκε ζήκεξα. Γηαηί πάξα πνιιά παηδηά εδψ είλαη θαηλνχξγηα, 

εθιέγνληαη γηα πξψηε θνξά Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη ρσξίο λα είλαη 

ππνηηκεηηθφ, ειάρηζηνη γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη ηερληθφ δειηίν. Δθηφο απηνχ 

κεζνιαβήζαλε 3 αξγίεο, κηα κέξα νιφθιεξε, ηελ Ξέκπηε, θαη 3 αξγίεο. Αθφκα 
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θαη λα ήζειαλ φινη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη λα ελεκεξσζνχλ, δελ ππήξρε ν 

ρξφλνο, ήηαλ φια θιεηζηά. Ρψξα αλ εζείο λνκίδεηε φηη απηφ είλαη δεκνθξαηηθφ 

ή φηη απηφ είλαη ζσζηφ, ζαο ιέσ φηη θάλεηε ιάζνο θαη κέλσ εδψ ειπίδνληαο φηη 

απηφ δε ζα μαλαγίλεη.  

 Πε έλα άιιν ζέκα ζην νπνίν ήζεια λα ζηαζψ, είλαη φηη φπσο φινη 

γλσξίδνπκε, ππαξρεη ειιεηπήο αζηπλφκεπζε φρη κφλν ζηελ πεξηνρή καο αιιά 

ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα θαη απηφ δελ νθείιεηαη ζην φηη ε Αζηπλνκία δελ θάλεη 

θαιά ηε δνπιεηά ηεο ή φηη δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ, δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα 

ηα ζέξβηο ησλ απηνθηλήησλ ησλ πεξηπνιηθψλ ή γηα λα επηδηνξζσζνχλ νη δεκηέο 

θαη βιάβεο πνπ έρνπλε γίλεη. Πήκεξα ην πξσί επηζθεθηήθακε ην Αζηπλνκηθφ 

Ρκήκα Υξσπνχ θαη κηιήζακε κε ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο. 

Νλησο κε επηβεβαίσζε φηη ππάξρεη ζνβαξφ ζέκα. Θαη ηα δχν πεξηπνιηθά ηνπ 

Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο ηεο πεξηνρήο, είλαη αθηλεηνπνηεκέλα. Γαλείδεηαη ην 

πεξηπνιηθφ ηνπ Απιψλα θαη θάλεη πεξηπνιίεο ζε φιε ηελ πεξηνρή. Αλάινγν 

πξφβιεκα έρεη θαη ν Θάιακνο θαη ην Θαπαλδξίηη θαη φια ηα ρσξηά πνπ έρνπλ 

Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα. Ζ πξφηαζε κνπ ινηπφλ ζήκεξα ζα είλαη απιή θαη 

εθαξκφζεκε άκεζα. Γε ζα δεηήζσ ν Γήκνο λα επηρνξήγεζεη γηαηί γλσξίδσ φηη 

ππάξρεη πξφβιεκα κε ηα .. εληάικαηα. Θα δεηήζσ φκσο απ' φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κηα απνδεκίσζε έζησ απφ ην θάζε 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ ζα παίξλνπλε πνπ θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 70, 75 

επξψ, επί 41 θαη ιχλνπκε ην ζέκα ησλ πεξηπνιηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ, εάλ δψζνπκε απηήλ ηελ απνδεκίσζε εθεί. Θαη λα ην θξαηήζνπκε 

απηφ λα ζπκβαίλεη γηα φζν δηάζηεκα δε ζα κπνξεί ε Αζηπλνκία λα εγθξίλεη 

απηέο ηηο δαπάλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα πεξηπνιηθά. πφ έλαλ φξν φκσο, ηα 

πεξηπνιηθά ηα νπνία ζα επηδηνξζσζνχλ θαη ζα γίλνπλ ηα ζέξβηο κε ηα ρξήκαηα 

απηά, λα πεξηπνινχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, λα κελ ηα πάξνπλ νη άιινη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δληάμεη, θαιά μεθαιά, απηφ ζα δεηήζνπκε εκείο. Ινηπφλ, 

Γηψξγν, εληάμεη, δειαδή λα κελ ηα θηηάμνπκε ηα νρήκαηα; Λα κελ ηα 

θηηάμνπκε; Λα ηα αθήζνπκε έηζη; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο αθήζνπκε ηνλ θ.Γηαζεκάθε λα νινθιεξψζεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη εκείο ζαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη πξέπεη 

λα θάλνπκε ην θαζήθνλ καο. Απφ εθεί θαη πέξα, ην ηη ζα θάλεη ε Αζηπλνκία, ηη 

ζα θάλεη ην πνπξγείν, είλαη δηθφ ηνπο ζέκα. Θα βάινπκε σο φξν φηη ηα 

πεξηπνιηθά ζα θηλνχληαη θαη ζα πεξηπνινχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο, γηαηί ζα 

επηδηνξζσζνχλ θαη ζα γίλνπλ ηα ζέξβηο κε ηα ρξήκαηα ησλ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα ην δνχκε ην ηη ζα γίλεη. Λα ην δνχκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ηειεηψζσ; Κεηά, κεηά, πάλσ ζ' απηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, θ.Ξαπαγηάλλε, φρη δηάινγν, αο νινθιεξψζεη ν 

θ.Γηαζεκάθεο. Αο νινθιεξψζεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ηξίην ζέκα ην νπνίν ζέισ λα ζίμσ θαη ζα ήζεια λα πάξσ 

θάπνηα απάληεζε ζήκεξα εάλ είλαη δπλαηφλ. Ξιεξνθνξήζεθα φηη ζηελ πξψελ 

Θνηλφηεηα ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, ζην θηίξην ηεο πξψελ Θνηλφηεηαο ησλ Λέσλ 

Ξαιαηίσλ, εθεί πνπ παιηά ζηεγαδφηαλε ην γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ ησλ Λέσλ 

Ξαιαηίσλ θαη ε πεξεζία, θαη ε Νηθνλνκηθή πεξεζία, βξέζεθε κέζα ζηξψκα, 

θνπβέξηεο, ζηνπο ηνίρνπο ππήξραλ αθίζεο πεξηερνκέλνπ άζεκλνπ, λα ην πσ 

απιά, λα ην πσ έηζη, πξνθπιαθηηθά γχξσ γχξσ ζην δσκάηην, ςπγείν, 

θνπδηλίηζα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γθαξζνληέξα, λαη, γθαξζνληέξα θαλνληθή. Πηνλ 4ν φξνθν, 

ζηελ πξψελ Θνηλφηεηα ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, εθεί πνπ ζηεγαδφηαλ ν εθάζηνηε 

Ξξφεδξνο ηεο πξψελ Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη ζην δηπιαλφ γξαθείν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Σζεο ήζνπλα, πξνρζέο, κηιάκε γηα πξηλ. Ινηπφλ, απιά ζα 

ήζεια λα μέξσ εάλ γλσξίδεηε ην ηη ζπκβαίλεη θαη λα καο ελεκεξψζεηε θαη καο 

ηη ήηαλ απηά φια πνπ βξέζεθαλ εθεί. Απηά. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ.Γηαζεκάθε; Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, κε ην απνςηλφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

λνκίδσ φηη κπαίλνπκε ζηελ πξαγκαηηθή επνρή ηνπ λένπ Γήκνπ Υξσπνχ. Αθνχ 

εμαληιήζεθαλ νη δηαδηθαζηηθέο δηακάρεο, θ.Γήκαξρε λνκίδσ φηη απφ ζήκεξα 

δηθαηνχζηε θαη λφκηκα λα ιέηε φηη είζηε Γήκαξρνο πέξαλ απφ ηελ ςήθν ηνπ 

Υξσπηψηηθνπ ιανχ. Κέρξη ηψξα έρεηε δηαπηζηψζεη φηη πξνζπαζνχκε 

ηνπιάρηζηνλ ε παξάηαμε καο λα βνεζνχκε ην έξγν ζαο, ρσξίο λα 

απνπνηνχκεζα επ' νπδελί θαη ρσξίο λα αθήλνπκε ηίπνηα απφ φζα 

ππνζρεζήθακε εκείο ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ζηνλ ιαφ ηνπ Υξσπνχ. 

Θπξηφηεξν θαη πάλσ απ' φια είρακε ζέζεη ην ζέκα ηεο δηαθάλεηαο. Ξηζηεχσ 

θ.Γήκαξρε φηη ζα είκαζηε ζην πιάη ζαο, φπσο ήκαζηαλ θαη απηνχο ηνπο 3 

πξψηνπο κήλεο φζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα. Ζ ηνπνζέηεζε κνπ ε απνςηλή δε ζα 

είλαη κεγάιε ζε ρξνληθή δηάξθεηα, απιψο λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή δείρλνληαο 

ηελ θαιή ζέιεζε θαη' αξρήλ πξνο εζάο πξνζσπηθά θ.Γήκαξρε, ηνλ νπνίν, 

γλσξίδεηε φηη ζαλ πξφζσπν ζαο εθηηκψ απεξηφξηζηα, ζα ήζεια λα καο 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαη καο, ηελ παξάηαμε καο, πξνο ην θαιφ ηνπ Γήκνπ. Νκσο, 

.. Πχκβνπινο ζαο, ν Πχκβνπινο Ρχπνπ, πξνέβε θαη' εκάο, πηζηεχσ θαη θαηά 

ηελ πιεηνςεθία ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, είηε ηεο ζπκπνιηηεχζεσο, είηε ηεο 

αληηπνιηηεχζεσο, ζε κηα, ζα έιεγα, έγγξαθε θαηαγγειία ησλ παηδηψλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ "αληηπνιίηεπζε", εληφο εηζαγσγηθψλ, θαη πάιη ιέσ, γηαηί γηα 
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κέλα δελ ππάξρεη φξνο αληηπνιίηεπζε, ππάξρεη ν φξνο επνηθνδνκηηηθή πνιηηηθή 

δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ, κε θάπνην άξζξν ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, ζε θάπνηα 

εθεκεξίδα ηνπηθή. Αλαθέξεη δηάθνξα γηα ηα παηδηά πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ 

αληηπνιίηεπζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ιέγνληαο γηα παξάδεηγκα φηη 

ρξεζηκνπνηνχλε επηειείο δηθαηνινγίεο, ρσξίο λα ηηο αλαθέξεη, γηα λα θαηαδείμεη 

αλ ήηαλε απηφ πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ιαφ ηνπ Υξσπνχ πνηα είλαη ε επηέιεηα 

ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ θέξλνπλ ηα παηδηά ηεο αληηπνιηηεχζεσο, ζπγθξίλνληαο 

ην Γήκν, ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ κπνξεί λα έρεη 

ή λα κελ έρεη πνιινχο ή ιίγνπο ν νπνηνζδήπνηε Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπ επηρείξεζε, ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ελαζρφιεζε, ρσξίο ν ίδηνο λα 

μέξεη πσο κπνξεί λα νξγαλσζεί θαη λα δηνηθεζεί κηα κεγάιε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Ν ίδηνο ήηαλ θαηά ην παξειζφλ πάιη ζε άιιν Γήκν ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο, Πχκβνπινο, ζήκεξα είλαη δηθφο ζαο. Απηφ δελ ηνπ δίλεη φκσο ην 

πξνηέξεκα λα μέξεη πσο νξγαλψλεηαη κηα νηθνλνκηθή επηρείξεζε, πνιχ δε 

κάιινλ έλαο Γήκνο. Θαηεγνξεί ηα παηδηά φηη έρνπλ θνληφθζαικε εηθφλα θαη φηη 

πξνζπαζνχλε λα δψζνπλε, λα απνθαζίζνπλ γηα κεγάια δεηήκαηα, ρσξίο λα 

έρνπλε "κεγαζπκία", ζα ην έιεγα, εληφο εηζαγσγηθψλ.  

 Λνκίδσ φηη ε δηαθάλεηα δελ έρεη λα θάλεη κε κεγαζπκία ή φρη. Ζ 

δηαθάλεηα ζηηο απνθάζεηο ζε νπνηδήπνηε φξγαλν ηνπ Γήκνπ, ζε νπνηδήπνηε 

ζεζκηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ, ζα πξέπεη λα είλαη νη επηθεθαιίδα θαη ε θνξσλίδα 

φισλ ησλ ελεξγεηψλ καο. Παο είπα αξρίδνληαο ηελ ηνπνζέηεζε κνπ φηη είκαη 

δίπια ζαο ζε φηη δηαθαλέζηαην ππάξρεη. Ρν κφλν πνπ πέηπρε πηζηεχσ ην 

άξζξν απηφ ζηελ εθεκεξίδα ηε ζπγθεθξηκέλε, απφ ην Πχκβνπιν ζαο, εθηφο 

εάλ δελ είλαη Πχκβνπινο ζαο ν θ.Αζαλάζηνο Γξακκέλνο, ζε ζέκαηα ηχπνπ 

Πχκβνπινο, ην κφλν πνπ θαηάθεξε ινηπφλ είλαη λα αλαδείμεη ηα παηδηά ηεο 

αληηπνιηηεχζεσο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Λαη, επραξηζηνχκε γηα ηελ 

πξνβνιή απηή, δελ ήζεια φκσο λα είλαη ηέηνηα ε πξνβνιή.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νρη, κ' απηά πνπ .. Γξάθεη πξνο ην ηέινο, ηειεπηαία ηνπ, ε 

θαηαιεθηηθή θξάζε ηνπ είλαη, νη άμηνη ζα κεηαθνκίζνπλε, ζα κεηαλαζηεχζνπλ, 

γηα ηελ αθξίβεηα. Δγψ ζα έιεγα, νη κε δηαθαλείο ζα πξέπεη λα κεηαλαζηεχνπλ 

απφ ην Γήκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαιακβάλεηε ιηγάθη θ.Ρζάθσλα; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη, νη άμηνη ζα κεηαλαζηεχζνπλ, ιέεη ζαλ ηειεπηαία θξάζε ηνπ, 

εάλ δελ αθνχζνπκε απηά πνπ ιέεη πξνεγνπκέλσο ν ίδηνο. Δγψ ζα έιεγα φηη 

ηειηθά ζα πξέπεη λα κεηαλαζηεχζνπλ απφ ην Γήκν νη κε δηαθαλείο, φρη νη άμηνη 

θαη λνκίδσ φηη θαη ηα παηδηά ηεο ζπκπνιηηεχζεσο θαη ηα παηδηά ηεο 

αληηπνιίηεπζεσο είλαη άμηνη άλζξσπνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην Γήκν Υξσπνχ. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλεκεξψλσ φηη ζην Πψκα πξνζήιζε θαη ν θ.Βαζίιεο Νηθνλφκνπ. 

Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, λνκίδσ φηη είλαη ε ζεηξά κνπ. Θαηά ζεηξά ζηνλ 

θαηάινγν κηιάσ εγψ σο 5νο εθιεγκέλνο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Δπραξηζηψ 

θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρεηε δεηήζεη θ.Νηθνλφκνπ λα κηιήζεηε;                   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Θχξηε Νηθνλφκνπ, δε ζαο αλέθεξα γηαηί 

ιείπαηε, έηζη; Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Πην πξνεγνχκελν ηαθηηθφ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη κε κνλαδηθφ ζέκα ηα δηφδηα, γίλακε ζεαηέο φινη καο 
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ελφο ζεάηξνπ ηνπ παξαιφγνπ, πνπ κέρξη θαη εζείο νη ίδηνη, εμαληιήζαηε ηελ 

φπνηα δεκνθξαηία ζαο δηαθξίλεη. Δκείο ηεξήζακε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεηε 

νξίζεη θαη κάιηζηα έρεηε ηεζεί εζείο .. ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαηαζέζακε 

ηηο πξνηάζεηο καο, φπσο νξίδεηαη θαη απφ ηνλ Θψδηθα θαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ Γεκνηηθή Αξρή ινηπφλ ζην πξνεγνπκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζέξλνληαο ην ρσξφ ηεο απνρψξεζεο, καδί κε φιεο ηηο ππφινηπεο 

παξαηάμεηο, δελ θαζίζαηε λα κπνπλ νη ζέζεηο καο, νη πξνηάζεηο καο, ζε 

ςεθνθνξία θαη φπσο νξίδεη ε δηαδηθαζία. Αλ δε ζπκθσλείηε λα ηηο 

θαηαςεθίδαηε. Θχξηε Γήκαξρε, δε ζεβαζηήθαηε νχηε ηνλ Ξξφεδξν ζαο, ηνλ 

θ.Ληθνιάνπ, αγλνψληαο επηδεηθηηθά ηελ πξνηξνπή ηνπ γηα ζπλέρεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Απηή ε πξάμε δελ ππνβαζκίδεη κφλν ην θχξνο ζαο ζαλ Γήκαξρν, 

αιιά θαη ζπλνιηθά ην θχξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γε ζεβαζηήθαηε νχηε 

ην Νξγαλν, αιιά δπζηπρψο νχηε θαη ηνλ θφζκν πνπ παξαθνινπζνχζε θαη ήηαλ 

πάξα πνιχο. Απηή ε πξάμε γηα καο παξαπέκπεη ζε πξαθηηθέο άιισλ επνρψλ, 

παξαπέκπεη ζε ινγηθέο θαη λννηξνπίεο νη νπνίεο δπζηπρψο εκθαλίζηεθαλ θαη 

εδψ πέξα. Ζ πξάμε απηή γηα καο είλαη ζέκα νπζίαο, πνιηηηθήο. Δζείο ζέιεηε λα 

εμαληιείηε ην θάζε ζέκα ζε γεληθέο απνθάζεηο θαη επρνιφγηα. Λα εμαληιείηε ηε 

δηαδηθαζία ρσξίο λα κπαίλεη ζε ζπδήηεζε απηφ πνπ ζέιεη ν θφζκνο, απηφ πνπ 

ζίγεη ηνλ θφζκν, ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηε, εάλ δειαδή επί ηεο νπζίαο 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε θαη ζεθψλεηε αλάζηεκα. Γη' απηφ θεξζήθαηε έηζη. 

Δκείο ινηπφλ άκεζα ην θαηαγγείιακε ζηνλ θφζκν, ν νπνίνο ζηελ πιεηνλφηεηα 

ηνπ θαηαδηθάδεη ηελ ελέξγεηα ζαο.  

 Δλα δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα ζίμσ, πάξα πνιχ ζνβαξφ, είλαη φηη κε 

απφθαζε ηεο Θεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΘΝΚΚΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΝΚΚΑΡΝΠ 

ΔΙΙΑΓΝΠ, νη εθιεγκέλνη ηνπ θαη ηα κέιε ηνπ παλειιαδηθά δε ζπκκεηείραλ ζηηο 

θηέζηεο ησλ Ρνπηθψλ Γηνηθήζεσλ, παληνχ, απφ ην Γήκν Αζελαίσλ κέρξη ηνλ 

Υξσπφ θαη απφ ηε Καθεδνλία σο ηελ Θξήηε, θαη απηφ ζαλ έλδεημε 

δηακαξηπξίαο γηα ηνλ πφιεκν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηέο ηηο κέξεο ζηε Ιηβχε. 
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Ζ Θνκκαηηθή Νξγάλσζε ινηπφλ ηνπ Απιψλα, κε θαμ πνπ έζηεηιε ηελ Ξέκπηε, 

24.3., ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ηνπ Απιψλα θνηλνπνηνχζε απηά πνπ ζαο είπα 

πξηλ. Δθπιεθηνη ινηπφλ κάζακε ηελ Ξαξαζθεπή ην κεζεκέξη φηη φρη κφλν 

θαηαηέζεθε ζηεθάλη αιιά θαη φηη ην θαηέζεζε θαη θάπνηνο άγλσζηνο πξνο ηελ 

νξγάλσζε καο. Απηή ε ελέξγεηα γηα καο αγγίδεη ηα φξηα ηεο πξνβνθάηζηαο. 

Δίλαη γηα καο χςηζηεο ζεκαζίαο ε θαηάζεζε. Δίλαη ηηκή φρη ζπκβνιηθή αιιά 

νπζηαζηηθή. Ρν θαηαγγέινπκε ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη θαινχκε ηε 

Γεκνηηθή Αξρή θαη ην Γήκαξρν λα ην θαηαδηθάζεη θαη λα κελ επαλαιεθζεί. Δλα 

ηξίην ζέκα πνπ ζέισ λα ζίμσ, έρνπκε θέξεη ζήκεξα θαη έρνπκε δψζεη ζηνλ 

θ.αμηφηηκν Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνλ θ.Ληθνιάνπ, λα 

ςεθίζνπκε γηα ηνλ πφιεκν. Δζείο ζα θξίλεηε αλ ζα ην ςεθίζνπκε ζήκεξα θαη 

ζα θαηαδηθάζνπκε ηνλ πφιεκν ή φρη. Δγψ ζα ζαο ην δηαβάζσ, ζα ην αλαγγείιεη 

θαη ν θ.Ξξφεδξνο θαη απφ εθεί θαη πέξα, ην θνπβεληηάδνπκε αλ ζέιεηε λα ην 

ςεθίζεηε ή φρη.  

 Ιέεη ινηπφλ ην ςήθηζκα, είλαη άθξσο επηθίλδπλε γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ ε 

απφθαζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο λα ζηεξίμεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ζθαγή 

ηνπ Ιηβπθνχ ιανχ, ην δηακειηζκφ ηεο Ιηβχεο κε αεξνπιάλα, ειηθφπηεξα, πινία, 

ηηο βάζεηο θαη άιιεο δηεπθνιχλζεηο, κε γλψκνλα ηα εηδηθά θαη γεληθφηεξα 

ζπκθέξνληα ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ηεο ελέξγεηαο. Δκπιέθεη ηε ρψξα καο 

ζε έλα λέν γχξν .. αληαγσληζκψλ θαη ηκπεξηαιηζηηθψλ πνιέκσλ ζηελ πεξηνρή. 

Απνηειεί ζήκεξα επαίζρπληε ππνθξηζία ην πξφζρεκα φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πφιεκν, είλαη αλζξσπηζηηθφ, θαζψο απηνί 

θαλεξά ή θξπθά ζπλεξγάδνληαη θαη ζπλαιάζζνληαη κε ηηο απηαξρηθέο 

αληηιατθέο θπβεξλήζεηο ζηελ Αθξηθή, ζηε Κέζε Αλαηνιή θαη κε ην θαζεζηψο 

Θαληάθη κέρξη πξφηηλνο. Πε κηα επνρή ινηπφλ νμχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν 

πφιεκνο απνηειεί δηέμνδν γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ παγθφζκησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Παο θαινχκε ινηπφλ φινπο ζήκεξα λα θαηαγγείινπκε 

ηελ εκπινθή ηεο Διιάδνο ζε έλαλ πφιεκν άδηθν, πνπ γίλεηαη γηα ην 
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μαλακνίξαζκα ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο Ιηβχεο ζηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο, θαη λα κελ έρνπκε θακία ζπκκεηνρή, λα κε ζηείινπκε απφ εδψ θακία 

ζπκκεηνρή ζηε ζθαγή ηνπ Ιηβπθνχ ιανχ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Βέβαηα αλ αιεζεχεη φηη θαηαηέζεθε εθπξνζσπψληαο έλα 

θφκκα.. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη αιιά .. Νρη, φρη, απηφ είλαη έηεξνλ. Αιιν ιέσ, άιιν ιέσ. 

Ρν κφλν ζίγνπξν .. Θχξηε Ξαπαγηάλλε, ην κφλν ζίγνπξν είλαη, ιέσ άιιν 

πξάγκα, ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη θαλέλα κέινο ην ΘΝΚΚΝΛΗΠΡΗΘΝ 

ΘΝΚΚΑΡΝΠ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. δε ζα θαηέζεηε ζηεθάλη. Αξα ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αιιν ζέισ λα ζαο πσ, φηη θαιφλ είλαη, γηαηί είλαη θαη πνηληθφ 

αδίθεκα, φηαλ, φηαλ εθ κέξνπο κνπ θάλεηε κηα ελέξγεηα ρσξίο λα έρεηε ηελ 

εμνπζηνδφηεζε κνπ, π.ρ. Ιέσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, αθήζηε αλ ζέιεηε. Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ, 

ζα ηνπνζεηεζείηε κεηά.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ζρφιην θάλσ, ηίπνηα άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο αθνξά ην ζέκα. Θα απαληήζεηε. Αο νινθιεξψζεη ν 

θ.Νηθνλφκνπ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη ζρφιην απηφ. Δγψ, αθνχζηε λα δείηε, είλαη, δε κε αθνξά 

ην ζέκα αιιά σο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρέινο πάλησλ, εληάμεη. Δγψ δε ζέισ λα κπσ ζηελ .. Λαη, δε 

ζέισ λα κπσ ζηελ ππφζεζε, αιιά φκσο είλαη δπζάξεζηε ππφζεζε, φπσο θαη λα 

ηελ θάλνπκε ..  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα ην θαηαδηθάζεηε θ.Ξαπαγηάλλε. Θαηαδηθάζηε ην, απηφ λα 

θάλεηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, ζαο ιέσ, ζα ηνπνζεηεζείηε κεηά. Αο κελ 

θάλνπκε δηάινγν ηψξα, δελ πξνβιέπεηαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, κπνξείηε λα ην θαηαδηθάζεηε αλ ζέιεηε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, εγψ ζην θνκκάηη ηεο δηθηάο κνπ αλαθνίλσζεο, γηαηί ε 

θα Βαξλάβα ζα θάλεη θάπνηεο άιιεο αλαθνηλψζεηο θαη ζα ζέζεη  θάπνηα ζέκαηα 

εθ κέξνπο ηεο παξαηάμεσο καο, απηφ ην νπνίν ήζεια εγψ λα αλαθνηλψζσ πξνο 

ην Πψκα αιιά θαη ζηνπο αγαπεηνχο θαη αγαπεηέο ζπκπνιίηηζζεο πνπ είλαη 

ζήκεξα εδψ, είλαη λα ηνπο αλαθνηλψζσ φηη ην Παββάην θαη ηελ Θπξηαθή 

δηνξγαλψλεη ε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ ην πξψην ηεο 

ζπλέδξην ζην ρσξν ηνπ Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ ηνπ Καξθφπνπινπ Υξσπνχ. Παο 

έρσ δψζεη ηελ πξφζθιεζε ζηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, νη επηθεθαιείο ησλ 

παξαηάμεσλ κεηά απφ απφθαζε ηεο παξαηάμεσο καο, ζα έρνπλε δηθαίσκα 

ραηξεηηζκνχ θαη παξεκβάζεσο εηο ηελ αξρή ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ν Γήκαξρνο 

βέβαηα ειπίδνπκε λα είλαη παξφλ θαη λα ραηξεηίζεη θαη λα είλαη καδί κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο Απηνδηνίθεζεο ζην ζπλέδξην καο. Δίλαη έλα ζπλέδξην πνπ 

δηεμάγεηαη ην Παββάην θαη ηελ Θπξηαθή. Ρελ Θπξηαθή ζα εθιέμνπκε ηα φξγαλα 

ηεο παξαηάμεσο καο. Αξα ινηπφλ, απφ ηελ Γεπηέξα ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα αιιά 
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θαη φιε ε δνκή ηνπ Γήκνπ ζα γλσξίδεη πνηνη ζα είλαη νη εθπξφζσπνη απφ ηε 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ νη νπνίνη ζα έρνπλε βγεη κε δεκνθξαηηθφ θαη αλνηρηφ 

ηξφπν ην Παββαηνθχξηαθν. Θα ραξνχκε πνιχ λα ζαο δνχκε λα παξαβξεζείηε, 

λα παξαθνινχζεζεηε ηηο δηαδηθαζίεο καο, έρνπκε ηε δηαθήξπμε καο θαη ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο παξαηάμεσο, ζέκαηα γηα ηα νπνία ήδε έρνπκε θάλεη ηηο 

αλαξηήζεηο καο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο καο ζηνλ ηχπν θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ θαη 

αιιά βέβαηα είλαη θαη αιιηψο λα παξαβξίζθεηαη θάπνηνο ζε έλα γεγνλφο θαη λα 

παξεκβαίλεη θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο παξέκβαζεο ηελ νπνία ηε δίλνπκε. 

Απηφ είλαη ε δηθηά κνπ, απηφ είλαη ην ζέκα ηεο δηθηάο κνπ αλαθνίλσζεο, ην 1ν 

ζπλέδξην ηεο ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖΠ γηα ηνλ Υξσπφ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ν ηειεπηαίνο πξέπεη λα έρεη ιίγν παξαπάλσ ρξφλν ε; Αιιά εγψ ζα 

είκαη ζχληνκε. Θαη' αξρήλ ζα μεθηλήζσ απφ κηα δηαπίζησζε. Γηαπίζησζα φηη 

πάλσ αθξηβψο απφ ην Πηαζκφ Δθρηνληζκνχ ηεο Λέαο Νδνχ ζηελ Δζληθή Νδφ, 

ππάξρεη κηα ρσκαηεξή. Γελ μέξσ αλ ηελ έρεη θαλείο εληνπίζεη. Δπάλσ αθξηβψο 

απφ ην Πηαζκφ Δθρηνληζκνχ έρεη ζαθθνχιεο κε ζθνππίδηα. Ξνηνο ηα ξίρλεη θαη 

γηαηί ηα ξίρλεη εθεί, θαη νη Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο ηεο Καιαθάζαο θαη ησλ Αθηδλψλ 

θαη ηνπ Ξνιπδελδξίνπ, γηαηί είλαη πεξίπνπ ζηα ζχλνξα εθεί, ζα πξέπεη λα πάηε 

επηηφπνπ λα ην δείηε. Δίλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα κέζα ζηελ Δζληθή Νδφ. Ξσο 

έγηλε απηφ, δελ μέξσ. Δλα ζέκα. Γεχηεξνλ, ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην 

παλεγπξηθά πήξακε κηα απφθαζε γηα ηα δηφδηα, γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζηνλ 

αγψλα θιπ. θιπ. Σζεο έγηλε κηα κεγάιε θηλεηνπνίεζε παλειιαδηθή. Απ' φιν ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κφλν ε θα Βαξλάβα ήηαλε, δελ ήηαλε θαλείο απ' φιν ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε ζαο είδα. Δληάμεη, δχν, ηξεηο. Ινηπφλ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, ζπλερίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ Ρξίην δήηεκα. Νζνλ αθνξα ηνπο ζπκβαζηνπρνπο ηνπ Γήκνπ. 

Θνηηάμηε, πξηλ απφ έλα κήλα έθπγαλ, απνιχζεθαλ απφ ηελ πεξεζία αξθεηνί 

ζπκβαζηνχρνη. Δρσ δεηήζεη επαλεηιεκκέλα λα καο πείηε ηνλ αξηζκφ, δε κνπ 

έρεη απαληήζεη θαλείο πφζνη ήηαλ απηνί νη ζπκβαζηνχρνη πνπ έθπγαλ. Θαη εδψ 

είλαη έλα δήηεκα, γηαηί απηνί νη ζπκβαζηνχρνη θάιππηαλ πάγηεο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ππήξραλ, ηδηαίηεξα ζηα ΘΔΞ θαη ππάξρνπλε νη 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαγγειίεο αλζξψπσλ πνπ ήηαλ θαη πνιιά ρξφληα, 6 θαη 7 θαη 8 

ρξφληα θαη ζήκεξα απηνί νη άλζξσπνη είλαη ζην δξφκν, γλσξίδεηε φηη έρεη γίλεη 

κηα κεγάιε θηλεηνπνίεζε ζην Γήκν ηεο Αζήλαο απφ ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, 

έρνπλ θαηαιάβεη ην Γεκαξρείν θαη εδψ είλαη έλα δήηεκα, κελ έρνπκε θαη εδψ 

ηα ίδηα θαη λνκίδσ φηη αλ θαη εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δε ζθχςνπκε λα 

δνχκε ηα πξνβιήκαηα απηψλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ηελ άιιε θνξά βέβαηα εγψ 

δελ ην ςήθηζα, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ςεθίζακε εδψ ζαλ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα παξνπκε λένπο ζπκβαζηνχρνπο. Ινηπφλ, είλαη έλα δήηεκα, εκείο 

ζαλ Γήκνο ζα θάλνπκε θάηη λα θαιχςνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

θχγαλε; πάξρεη ε δηαδηθαζία. πάξρεη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο απηψλ ησλ 

ζπκβάζεσλ γη' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είραλ πνιιά ρξφληα, δε κηιάκε γηα 

φινπο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, γη' απηνχο πνπ είραλ πνιιά ρξφληα θαη θάιππηαλ 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, λα γίλνπλ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ξξέπεη ν 

Γήκνο λα θηλεζεί. Ξάκε κε δηθαζηηθφ ηξφπν, κε ηνλ ηξφπν πνπ θαη νη άιινη 

Γήκνη ηεο Διιάδαο θηλνχληαη.  

 Ρν ηέηαξην δήηεκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη πξαγκαηηθά, εγψ ζα 

ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Σαζηψηε, γηαηί ηελ πξνεγνχκελε θνξά είρε βάιεη έλα 

ςήθηζκα ην νπνίν δελ ην θέξαηε γηα ςήθηζε. Αλεμάξηεηα εάλ ζπκθσλνχζαηε 

ή φρη, ήζαζηαλ ππνρξεσκέλνο λα ην βάιεηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα 

ςεθηζηεί. Νρη λα ζεθσζεί λα θχγεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έηζη επεηδή αο 
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πνχκε δε καο άξεζε ην ςήθηζκα. Καο αξέζεη, δε καο αξέζεη θάηη, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα ην ςεθίζνπκε ή λα ην απνξξίςνπκε. Δγψ ζα ζπκθσλήζσ κε 

ην ςήθηζκα πνπ βάδεη ν θ.Σαζηψηεο θαη ζα ήζεια λα ην βάινπκε εδψ ζην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο λα ην ςεθίζνπκε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Βειηαληψηεο έρεη ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Ξξψηα απ' φια ήζεια λα ππελζπκίζσ 

θ.Ξξφεδξε ζηνλ θ.Γήκαξρν ηα ζέκαηα πνπ είρα βάιεη ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπλεδξίαζε, επεηδή είλαη επείγνληα, ην ζέκα ηεο επηρνξήγεζεο ησλ Αζιεηηθψλ 

Ππιιφγσλ, αλ ππάξρεη θάπνηα απάληεζε, θάπνηα πξφζεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Γεκάξρνπ γηα λα ζπληαρηνχλ θαη νη άιινη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ θαη ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηνπ Ηαηξείνπ ηνπ ΗΘΑ ζην Θαπαλδξίηη. Δπίζεο, έλα ζέκα πνπ ζέισ 

λα, εάλ ππαξρεη θάπνηα ελεκέξσζε, πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη νπσζδήπνηε, 

είλαη ην ζέκα ηεο απνγξαθήο. Πε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ν θ.Νηθνλφκνπ είρε 

πξνηείλεη λα εηνηκάζνπκε κηα θακπάληα ψζηε λα γίλεη νξγαλσκέλα ε 

απνγξαθή. Ν θαηξφο πιεζηάδεη, μέξεηε, θαη εγψ ην ζέησ πάιη επεηδή ε 

Θνηλφηεηα καο ήηαλ απηή πνπ επεηδή ε πξνεγνχκελε απνγξαθή δελ έγηλε 

ζσζηά, ηελ πιήξσζε πεξηζζφηεξν. Γειαδή αλ πάξνπκε, απηφ ζαο ην ιέσ γηα 

λα θαηαιάβεηε πφζν ζνβαξφ είλαη ην ζέκα απηφ, εάλ πάξνπκε, ζπγθξίλνπκε ην 

Θαπαλδξίηη, ηνλ Θάιακν θαη ην Καξθφπνπιν, ζα δείηε φηη ην Θαπαλδξίηη 

εθπξνζσπείηαη απφ 3 Γεκνηηθνχο Πχκβνπινπο εδψ κέζα, .. έρεη πεξηζζφηεξνπο 

ςεθνθφξνπο απ' φια απηά ηα ρσξηά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Βιάρν, καζεκαηηθά μέξνπκε, ιίγα, αιιά μέξνπκε. 

Ινηπφλ, επαλαιακβάλσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ δηαθφπηνπκε. Ππλερηζηε θ.Βειηαληψηε, νινθιεξψζηε ηελ 

πξφηαζε ζαο. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπαλαιακβάλσ, φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή καο, κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαη θπξίσο είλαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

ζα έρεη ν Γήκνο, εάλ ε απνγξαθή γίλεη ζσζηά. Γη' απηφ ινηπφλ ζα πξέπεη 

πξψηα απ' φια λα κεξηκλήζεη ν Γήκνο θαη λα ελεκεξσζεί θαη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ε δηαδηθαζία πνπ ζα γίλεη ε απφγξαθή, πνηνη έρνπλ νξηζηεί 

ηνκεάξρεο θαη επίζεο, απηφ πνπ πξνηείλσ εγψ γηα λα κπνξεί λα γίλεη ζσζηά ε 

απνγξαθή, ζα πξέπεη ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία λα έρνπλε θαη νη παιηνί ππάιιεινη 

ησλ πξψελ Γήκσλ, .. θαη Θνηλνηήησλ, ελεξγφ ζπκκεηνρή, νη νπνίνη μέξνπλ 

πξφζσπα θαη πξάγκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

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

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θαιεζπέξα ζε φινπο, ζα επαλέιζσ δπζηπρψο 

γηα κηα αθφκε θνξά ζ' απηφ ην έθηξσκα πνπ ιέγεηαη ρσκαηεξή ζηνλ Θάιακν. 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, απηή εδψ ε θσηνγξαθία δε λνκίδσ φηη ηηκάεη θαλέλαλ 

καο, ζα ηε δείμσ θαη πίζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ βξηζθφκαζηε κέζα ζ' 

απηήλ ηελ αίζνπζα. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ θέξακε ην ζέκα ζην 

πξνζθήλην, βιέπνπκε φηη φρη κφλν δε γίλεηαη θάηη επίζεκν απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο γη' απηφ ην πξφβιεκα, αιιά βιέπνπκε φηη ππάξρεη θαη κηα 

αιαδνλεία. Γειαδή φιν θαη πεξηζζφηεξα ζθνππίδηα θαη κάιηζηα ζήκεξα 

δηαπίζησζα φηη έρνπλ θηάζεη κέρξη ην δξφκν, θιείζαηε κέρξη θαη ην δξφκν ηεο 

ρσκαηεξήο. Αχξην κεζαχξην πνπ ζα πηάζεη θσηηά εθεί κέζα, γηαηί ήδε ε 

ρσκαηεξή θαπλίδεη, ζέισ λα κνπ πείηε, ην Ξπξνζβεζηηθφ απφ πνπ ζα πάεη λα 

ζβήζεη ηε θσηηά; Θα ζπζηάζνπκε δειαδή ην πεξηβάιινλ, ην δάζνο ηνπ 

Θαιάκνπ επεηδή εζείο δελ είζηε ηθαλνί λα θέξεηε έζησ πξνο ζπδήηεζε έλα 

ζέκα;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, εάλ έρεηε αληίξξεζε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ.Γέδε νινθιεξψζηε αιιά ρσξίο ραξαθηεξηζκνχο. 

ΓΔΓΔΠ: Νηαλ ηειεηψζσ ηελ ηνπνζέηεζε κνπ, φηαλ ηειεηψζσ ηελ ηνπνζέηεζε 

κνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Γελ αλαθαιψ θαζφινπ. Νηαλ ηειεηψζσ ηελ ηνπνζέηεζε κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα αλαθαιέζεηε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ζαο θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Γελ αλαθαιψ θαλέλαλ ραξαθηεξηζκφ θ.Ξξφεδξε, δηφηη άκα πηάζεη 

θσηηά, απφ θάησ είλαη .. Δλα ιεπηφ θχξηνη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πθίζηαηαη ρσκαηεξή. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ή έρσ ην ιφγν ή δελ ηνλ έρσ. Ινηπφλ ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, φηαλ ηειεηψζεηε, θ.Ξξφεδξε πείηε κνπ λα ζπλερίζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ζιηάζθν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηαδφηαλ θ.Γέδε.  

ΓΔΓΔΠ: Γελ αλαθαιψ δηφηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, έια θ.Ζιηάζθν, εληάμεη, εληάμεη. Δληάμεη, θάζηζε 

ηψξα. Δίλαη 50 ρξφληα ε ρσκαηεξή, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΔΓΔΠ: Γελ αλαθαιψ, δελ αλαθαιψ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ιππάκαη θ.Ξξφεδξε, δηφηη έρσ ην ιφγν θαη δε κ' αθήλεηε λα 

νινθιεξψζσ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γπζηπρψο θ.Γέδε δελ εμαξηψληαη φια απφ ην Ξξνεδξείν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Γε ζαο είπα θ.Ζιηάζθν αλίθαλνπο. Δληάμεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα νιφθιεξε παξάηαμε .. 

ΓΔΓΔΠ: Απηά λα ηα πείηε αιινχ. Δληάμεη; Γελ είπα .. Γελ έρεηε ηθαλφηεηα λα 

θέξεηε κηα πξφηαζε. Γελ έρεηε κηα πξφηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, κηα νκάδα ζπλαδέιθσλ, κηα νιφθιεξε παξάηαμε 

ηνπο είπαηε αλίθαλνπο.  

ΓΔΓΔΠ: Γελ ηνπο είπα αλίθαλνπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είπαηε επί ιέμε.  

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ηθαλφηεηα ή ε κε ηθαλφηεηα ηνπ θάζε .. ηεο θάζε παξάηαμεο.. 

ΓΔΓΔΠ: Δίπα, δελ είλαη ηθαλνί κέρξη ζηηγκήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. θξίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη είλαη νξαηά.  

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, θ.Ληθνιάνπ ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γχν ιεπηά δηάιεηκκα. 

 

 2 ιεπηά δηάιεηκκα. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Ξξνεδξείν ζπκκεξίδεηαη ηηο ζέζεηο ζαο, παξφια 

απηά... 

.......: Θηνχζεο, ε, Θηνχζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ, ζπλερίζηε θ.Γέδε. 

Θχξηε Ζιηάζθν, ν θαζέλαο θξίλεηαη απ' απηα πνπ ιέεη. Ρειείσζε, έιεμε ην ζέκα. 

Ππλερίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, θχξηνη .. Ινηπφλ, έλα ιεπηφ .. Υξαία, σξαία, έλα ιεπηφ, έλα 

ιεπηφ θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη ζπκβαίλεη; Ρη ζπκβαίλεη εθεί πέξα; Παο παξαθαιψ. Ππλερίζηε 

θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Γε λνκίδσ φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλέξρεζηε, ζπλερίζηε. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, έλα ιεπηφ, δηφηη δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο, έλα ιεπηφ, Θψζηα, 

ζπγλψκε, κηζφ ιεπηφ, κε ζπγρσξείο, έλα ιεπηφ. Γεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο 

ρσξίο λα ππάξρνπλ θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πξνο ηη φιε απηή ε επίζεζε. 

Αθήζηε λα νινθιεξψζσ, λα πσ φια απηά πνπ έρσ λα πσ θαη αλ δείηε φηη 

θάπνπ ζίγεζηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, έλα ιεπηφ ηψξα, ζα κηιήζνπκε εδψ κέζα ή δε ζα 

κηιήζνπκε. Δλα ιεπηφ. Λα πσ απηφ πνπ ζέισ λα πσ θαη λα ην ζπδεηήζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα, έρνπλ θαηαγξαθεί νη ελζηάζεηο. Γελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη άιιν. Ππλερίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, λα ζαο θάλσ ην ραηίξη θαη λα ην δηαηππψζσ αιιηψο. Γελ είρε 

αο ην πνχκε ε Γεκνηηθή Αξρή κέρξη ζηηγκήο ηελ επρέξεηα λα θέξεη κηα 

πξφηαζε φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ρσκαηεξήο. Γε ζαο είπα αλίθαλνπο .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δζησ, ζπγρσξέζηε κε, εγψ πνιηηηθφο κεραληθφο είκαη, άλζξσπνο ηεο 

νηθνδνκήο, δελ είκαη ησλ γξακκάησλ. Ινηπφλ, θαη φζνλ αθνξά, εάλ ήηαλε 500 

ρξφληα ή 50 ή 150 ε ρσκαηεξή, εγψ είκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο απφ ηελ 

1.1.2011 ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, δελ θάλνπκε δηάινγν θ.Ζιηάζθν, αλ ζέιεηε, αθήζηε κε λα 

νινθιεξψζσ ή θ.Ξξφεδξε, απνζχξεηε κνπ ην ιφγν, λα ηειεηψλνπκε. Ινηπφλ, 

ζαο δήηεζα ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην ζηηο αλαθνηλψζεηο λα θέξεηε ην ζέκα 

πξνο ζπδεηεζε, εθφζνλ βιέπσ φηη ππάξρεη πξφβιεκα θαη απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή πνπ ην αλέθεξα, δέρνκαη κηα πξνζσπηθή επίζεζε απφ φινπο γηα ην ζέκα 

ηεο ρσκαηεξήο θαη ζαο ιέσ, ζήκεξα δηαπίζησζα, έηζη; επεηδή ζε ιηγφηεξν απφ 

έλα κήλα έρνπκε Ξάζρα θαη αθξηβψο απφ θάησ είλαη ε πην ππθλνθαηνηθεκέλε 

πεξηνρή ηνπ Θαιάκνπ, ε Αγθψλα, εάλ σ κε γέλνηην, πηάζεη κηα θσηηά εθεί 

πέξα, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζην Ξπξνζβεζηηθφ λα θηάζεη ζηνλ ηφπν ηεο 

ρσκαηεξήο. Ρν ζέκα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. Δίκαζηε ελφςεη θαινθαηξηλήο 

πεξηφδνπ, αλακέλνπκε επηζθέπηεο, είδαηε ην 3ήκεξν φινη ζαο πφζν θφζκν είρε 

ε πεξηνρή καο. Ρη ζα γίλεη ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε. Αλαξσηηέκαη γηαηί νη 8 

πξψελ ΝΡΑ ζηέιλνπλε ηα ζθνππίδηα ηνπο ζηα Ιηφζηα θαη ν Θάιακνο δελ ηα 

ζηέιλεη. Γε ζαο θαηεγνξεί θάπνηνο γηα θάηη, δε ζαο δεηάεη ην ιφγν θάπνηνο γηα 

θάηη, αιιά ζαο ιέκε θάληε θάηη γη' απηφ ην ζέκα. Θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ 

ηελ επίζεζε γηα πνηνλ ιφγν ηελ θάλεηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηα επίζεζε ελλνείηε; 

ΓΔΓΔΠ: Θαη ηψξα καο θάλεηε επίζεζε θαη ζπλέρεηα. Γηαηί πάηε ζηε .. Γηαηί πάηε 

ζηε .. Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ, ελα ιεπηφ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε. Θχξηε Ζιηάζθν, ζαο παξαθαιψ, αο 

νινθιεξψζεη, αιιά θάπνηα πξάγκαηα ρξεηάδνληαη θαη δηεπθξίληζε. Κηιάηε γηα 

επίζεζε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη ελλνείηε; 

ΓΔΓΔΠ: Θαη φινη, δηαπηζηψλσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ιέηε φινη, πνηνη φινη;  

ΓΔΓΔΠ: Γειαδή φινη νη Πχκβνπινη ηεο ζπκπνιίηεπζεο, δηαπηζηψλσ, ιέηε φηη, 

μέξεηο θάηη, ε ρσκαηεξή είλαη θιεηζηή. Απηή ε ρσκαηεξή εδψ ζαο θαίλεηαη φηη 

είλαη θιεηζηή; Γε λνκίδσ. Κελ θνξντδεχνπκε ηνλ θφζκν.  

.......: Απηή ε ρσκαηεξή είλαη έηζη αθξηβψο θαη πξηλ ηηο εθινγέο θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Γελ είλαη θχξηε .. Γελ είλαη έηζη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη. Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. 

Θχξηε Ξέππα, θάπνηε πξέπεη λα ηειεηψζνπκε. Νινθιεξψζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Θα ήζεια ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, νινθιεξψζηε θ.Γέδε. Πχληνκα ζαο παξαθαιψ. 

ΓΔΓΔΠ: Δάλ ππάξρεη .. Δληάμεη, ζέισ ην ρξφλν κνπ δηφηη κε δηαθφπηνπλ 

ζπλέρεηα θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε αξθεηφ ρξφλν. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, ν θαλνληζκφο ιέεη 10 ιεπηά γηα ηηο αλαθνηλψζεηο ν θαζέλαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, ιάζνο έρεηε. 3 ιεπηά έρεηε θ.Γέδε. 
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ΓΔΓΔΠ: Ρέινο πάλησλ. Ινηπφλ, ζα ήζεια γηα αθφκα κηα θνξά ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ρέινο πάλησλ, δελ είλαη ζπκπεξηθνξά απηή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Γέδε, νινθιεξψζηε. 

ΓΔΓΔΠ: Ιππάκαη πξαγκαηηθά θ.Ξξφεδξε. Πήκεξα δειαδή ήηαλ απνγνεηεπηηθή 

ε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Βιάρν. 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη, φπσο λνκίδεηε, φπσο λνκίδεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε; 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, ζαο δεηάσ γηα κηα αθφκε θνξά θαη απεπζχλνκαη πξνζσπηθά 

ζηνλ θ.Γήκαξρν, ηνπιάρηζηνλ ζην επφκελν Ππκβνχιην, λα θέξεη κηα πξφηαζε 

γηα ηε ρσκαηεξή ηνπ Θαιάκνπ, λα γίλεη κηα δηαινγηθή ζπδήηεζε, λα ηεζνχλ νη 

πξνηάζεηο απφ φινπο, λα δνχκε πσο ζα θιείζεη απηφ ην πξφβιεκα θαη απηή ε 

πιεγή γηα ηνλ ηφπν καο. Ρψξα, φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα πνπ ζέισ λα 

αλαθνηλψζσ, παξαηεξείηαη κηα ηεξαζηηα θαζπζηέξεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θαη άιια ζέκαηα; 

ΓΔΓΔΠ: .. φζνλ αθνξά ζην πξφγξακκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη, επραξηζηψ πάξα πνιχ. Ν θ.Θαιχβαο έρεη ην ιφγν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ηνπιάρηζηνλ επί 10 ιεπηά κίιαγε.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ απνρσξψ. Δπραξηζηψ πνιχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ρν πξψην πνπ ζέισ λα αλαθέξσ είλαη, θα 

Πηεξγίνπ, ήκνπλ παξψλ ρζεο, αλ θαη δε ζπκκεηέρσ θαη δε ζπκθσλψ ζην γεληθφ 

"δελ πιεξψλσ". Απιά γηα ηα δηφδηα ηα δηθά καο θαη ηίπνηα άιιν. Ινηπφλ, ην 

δεχηεξν είλαη θαη πεξηζζφηεξν επί πξνζσπηθνχ, είκαη εθιεγκέλνο ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είκαη θαη Αληηπξφεδξνο εθιεγκέλνο, αλαθέξζεθε θαη ν 

θ.Ρζάθσλαο γη' απηφ, αιιά εγψ ζέισ λα επηζεκάλσ πεξηζζφηεξν κεξηθά 

πξάγκαηα. Ινηπφλ, ζηελ εθεκεξίδα, ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα, δε γλσξίδσ αλ ν 

θ.Γήκαξρνο έρεη ιάβεη γλψζε γη' απηφ, ινηπφλ, αλαθέξεη ζηελ πξψηε ηνπ 

παξάγξαθν: Δίλαη πξαγκαηηθφηεηα φηη ζήκεξα ππάξρνπλ αθφκε άλζξσπνη πνπ 

δελ νλνκαηίδνπλ ζσζηά ηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο. Θαηφπηλ - δε ζα ηα δηαβάζσ 

φια, λα κε θάσ ην ρξφλν  .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Νρη, φρη, δε ζα ην δηαβάζσ φιν θ.Γήκαξρε, δε ζα ην δηαβάζσ, αιιά 

πξαγκαηηθά φηαλ είδα λα ππνγξάθεη ν θ.Γξακκέλνο, ν εηδηθφο Πχκβνπινο ζαο, 

έλαο δεκνηηθφο ππάιιεινο είλαη, έηζη; ν εηδηθφο Πχκβνπινο ζαο είλαη ζαλ λα 

ιέηε εζείο απηά ηα πξάγκαηα, έηζη; Ινηπφλ, απηφο ν νπνίνο αλαθέξεη ινηπφλ 

φια απηά, ν εηδηθφο Πχκβνπινο ηνπ θ.Νηθνλνκάθνπ, θαη πιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πνιίηεο ηνπ Υξσπνχ, θαιψο ή θαθψο, έρεη κπεξδέςεη φκσο ν θχξηνο εηδηθφο 

Πχκβνπινο ηε δνπιεηά ηνπ. Αληί λα ζπκβνπιεχεη φπσο κπνξεί ην Γήκαξρν, 

εηξσλεχεηαη θαη ριεπάδεη Ππκβνχινπο θαη ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο. Γηαηί θαη ε ζπκπνιίηεπζεο ζηε ζπλεδξίαζε πνπ είρακε, 

ξσηάγαλε ην ίδην πξάγκα πνπ ξσηάγακε θαη εκείο. Ζηαλε ζέκα νηθνλνκηθφ, φρη 

φηη δε ζέιακε λα γίλεη ε ηζηνζειίδα. Δηζη; Λα θαζαξίδνπκε κεξηθά πξάγκαηα, λα 

μεθαζαξίδνπκε κεξηθά πξάγκαηα. Ινηπφλ, απιά ηνικήζακε λα ην 

θαηαςεθίζνπκε. Απηφ αθξηβψο πνπ είπα, φρη ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο, 

αιιά ηνπ πνζνχ πνπ αγγίδεη ηα 11.000. Θχξηε Γήκαξρε, γηα κέλα είζηε 
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ππφινγνο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Ππκβνχισλ ζαο, κφλνλ εζείο, θαη πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζείηε φζν επηδνθηκάδνληαη, φπνηε βξίζθνληαη ζε .. ππεξεζία ή 

απνδνθηκάδνληαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Ππκβνχισλ ζαο θαη ηη πξνηίζεζηε λα 

θάλεηε.  

Απηφ φζνλ αθνξά, πσο ην ιέλε, γηα ην ζέκα ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο, ηνπ 

δεκνζηεχκαηνο.  

 Θα ήζεια λα θάλσ θαη άιιε κηα πξφηαζε θαη λα δεηήζσ θαη εγψ 

πξνζσπηθά ζπγλψκε γηα ηνλ θφζκν πνπ ηαιαηπσξείηαη ζπλέρεηα εδψ πέξα, πνπ 

είλαη φξζηνη, πνπ έρνπλε ηελ ππνκνλή λα καο αθνχζνπλε, ζα ήζεια ινηπφλ λα 

θάλσ κηα πξφηαζε αλνηρηή πξνο φινπο ηνπο ρψξνπο, ν Γήκνο Υξσπνχ, ν 

"Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο Υξσπνχ, δελ είλαη κφλν ν Υξσπφο, είλαη θαη άιια 

κεγάια κέξε, ν πξψελ Γήκνο Απιψλα, ν πξψελ Γήκνο Θαιάκνπ θαη ζα 

κπνξνχζακε θάιιηζηα, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ Απιψλα, ππάξρεη αίζνπζα λα 

θάλνπκε εθεί ην Ππκβνχιην καο. Θαλέλαο λφκνο δε καο ιέεη θαη δε καο 

επηβάιιεη λα βξηζθφκαζηε ζην ρψξν κφλν ηνπ Υξσπνχ. Δηζη ζα καο αθνχζνπλ 

φινη θαη φρη κφλν ν Υξσπφο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

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

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα θ.Ξξφεδξε, θαιεζπέξα ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα 

θ.Γήκαξρε, θαιεζπέξα ν θφζκνο φινο πνπ καο αθνχεη. Δπεηδή ζην ζπγεθξηκέλν 

πνπ πξνιάιεζε θαη ν ζπλάδειθνο, ν θ.Θαιχβαο, αθνξνχζε θαη θσηνγξάθηδε 

ζε κεγάιν κέξνο πξνζσπηθά εκέλα, δε ζα ήζεια λα ην ζίμσ εδψ, γηαηί φηαλ 

ζίγσ θάπνηνλ, ζέισ λα είλαη απέλαληη κνπ θαη λα κνπ απαληάεη. Πηνλ 

θ.Γξακκέλν εγψ ήδε, ζην ίδην ζεκείν ηεο εθεκεξίδαο, έρσ απαληήζεη. Δθείλν 

φκσο πνπ ζα ήζεια λα πσ ζην Γήκαξρν θαη εθείλν πνπ έρεη νπζία, θαη εθείλν 

πνπ λνκίδσ έρεη νπζία θαη γηα φιν απηφλ ηνλ θφζκν πνπ καο παξαθνινπζεί, 

είλαη ε δηαθάλεηα. Θαη ηη ελλνψ κε ηε ιεμε δηαθάλεηα. Δγψ, φπσο είπα θαη ζηνλ 

θ.Γήκαξρν ζηελ πξψηε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είκαη, πξψηε θνξά αζρνινχκαη 
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κε ηα θνηλά. Δηζη πήγα πήξα ην λφκν 3852/2010 ή αιιηψο "Θαιιηθξάηεο". 

Αλνημα ζην άξζξν 72 θαη δηαβάδσ ηη είλαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Θπκίδσ ζην 

Γήκαξρν, γηαηί δηάβαζα θαη άιια πξάγκαηα, δηαβάδσ, θάλσ θξνληηζηήξην, φηη 

εληφο ελφο κελφο πξέπεη λα κνπ απαληήζεη. Ρν εξψηεκα πνπ θάλσ ην έρσ 

θάλεη άιιεο δχν θνξέο, έρεη πεξάζεη ν έλαο κήλαο. Θα ζαο δηαβάζσ κφλν ηελ 

πξψηε παξάγξαθν ηη είλαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

είλαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γήκνπ. Δηδηθφηεξα, έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: ζπληάζζεη, δελ πάκε γηα 

κηα ππνγξαθή, ζπληάζζεη, φζν θαιά ειιεληθά μέξσ, αλ θαη ν Πχκβνπινο ζαο 

καο είπε φηη δελ μέξνπκε θαιά ειιεληθά, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, 

ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη θάζε 3κελν έθζεζε. 

Ν θ.Αληηδήκαξρνο .. κε πήξε πξνρζέο ηειέθσλν θαη κνπ είπε, θ.Θηνχζε, είζηε 

ζηελ Δπηηξνπή, ζηελ Νηθνλνκηθή, ην ΑΦΚ ζαο. Ξξέπεη λα θαηαζέηεηε πφζελ 

έζρεο. Βεβαίσο. Λα θαηαζέησ ην πφζελ έζρεο κνπ, λα θαηαζέησ φ,ηη επηβάιιεη 

ν λφκνο, αιιά λα κελ ηνλ αθνχκε θαη ιίγν απηφλ ηνλ λφκν;  

 Γη' απηφλ ην ιφγν, θαη ζα είκαη ζχληνκνο, παξαθαιψ ηελ απάληεζε ηνπ 

θ.Γεκάξρνπ, αλ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα ιεηηνπξγήζεη φπσο ιέεη ν λφκνο. 

Δγψ απηφ ζεσξψ δηαθάλεηα. Γηαθάλεηα δε ζεσξψ νχηε ηηο εθεκεξίδεο, νη 

δεκνζηνγξάθνη θαιά θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, νχηε .. δηαθάλεηα ζεσξψ απηφ 

πνπ ιέεη ν λφκνο θαη γηα λα ην νινθιεξψζσ, βξηζθφκαζηε ζηηο 28 Καξηίνπ θαη 

εκείο δελ έρνπκε ζπληάμεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δελ έρεη έξζεη θάηη λα ην 

ζπδεηήζνπκε, εθηφο αλ ζεσξείηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο απηνχ ηνπ Γήκνπ είλαη 

ηνζν απιφο. Γηαηί πνιχ δηθαηνινγεκέλα ν θ.Ζιηάζθνο κνπ είπε φηη είλαη 

ηεξάζηηνο. Αλ ηνλ θέξεηε κφλν γηα ςήθηζε, κε καο ζεσξήζεηε αξλεηηθνχο, κε 

καο ζεσξήζεηε φηη θάλνπκε δνκηθή αληηπνιίηεπζε, καζαίλνπκε θαη λέα 

ειιεληθά, δνκηθή αληηπνιίηεπζε είλαη ε αληηπνιίηεπζε γηα ηελ αληηπνιίηεπζε. 

Νρη, εκείο θάλνπκε απηφ πνπ καο φξηζε ν ιαφο. Ν ιαφο καο φξηζε λα ειέγρνπκε 

ηε Γηνηθεζε θαη λα μέξεηε φηη ηα επφκελα, φζν θαηξφ ζα είκαζηε ζ' απηήλ ηελ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 9ε 28 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  35 

ππφζεζε θαη φζν θαηξφ ζα είκαζηε ζ' απηφ ην έδξαλν, εκείο ζα ζέινπκε λα ζαο 

θάλνπκε κφλν θαιφπηζην έιεγρν θ.Γήκαξρε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Θχξηε Φνξγηάξε, έρεηε ην ιφγν. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα θ.Ξξφεδξε, θαιεζπέξα ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Δγψ ζέισ λα αλαθεξζψ ιίγν ζην 

πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, δηφηη ιέρζεθαλ θαηη εκεξνκελίεο θαη ζαλ Ξξφεδξνο 

ηεο ΘΔΓΝ ζέισ λα απαληήζσ ζ' απηφ ην ζέκα. Ν θ.Γηαζεκάθεο είπε απφ 18 

κέρξη 6.4. έρνπκε πξνζεζκία γηα ην πξφγξακκα "Βνήζεηα ζην Ππίηη".  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λα θξαηήζνπκε θάθειν, λαη. Γελ κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε 

θάθειν. Γελ ην γλσξίδεηε; Γελ κπνξνχκε. Γηαηί; Γηαηί, ζα ζαο πσ γηαηί. Γηαηί 

αθφκε δελ έρνπκε ΑΦΚ, δελ έρνπκε ΦΔΘ. Απηά καο ιείπνπλ. Γελ έρεη ζπζηαζεί 

ν Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο. Απηά φια .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γελ κπνξνχκε λα θαηαζέζνπκε θ.Γηαζεκάθε. Δρσ ξσηήζεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κέρξη λα δεκηνπξγεζνχλ, κέρξη λα δεκηνπξγεζνχλ απηά, 

κπνξεί ε ΓΔΑΓΝ, κε ην πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ έρεη κέρξη 31 

Καξηίνπ λα ην δηεθδηθήζεη.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Αθνχζηε κε θ.Γηαζεκάθε. Γελ κπνξεί θαη εδψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, θάληε ηελ ηνπνζέηεζε ζαο, ρσξίο δηάινγν. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γελ κπνξεί ε ΘΔΓΝ .. Ξξνζέρηε κε ιίγν, πξνζέρηε κε, ζα' αξζψ 

ζηε ΓΔΑΓΝ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ απαληάκε ζηνλ θ.Γηαζεκάθε θ.Φνξγηάξε απνθιεηζηηθά. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δληάμεη θ.Ξξφεδξε, εληάμεη, εληάμεη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νιφθιεξν ην Πψκα ζπκκεηέρεη. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ινηπφλ, εγψ ήζεια λα ηνπνζεηεζψ ζηνλ θ.Γηαζεκάθε γηα 2 

ιεπηά θ.Νηθνλφκνπ. Δπραξηζηψ. Κπνξνχζακε λα θξαηήζνπκε ην "Βνήζεηα ζην 

Ππίηη" θ.Γηαζεκάθε, εάλ ε πξψελ ΓΔΑΓΝ δελ ήηαλ ζηνλ Ρεηξεζία. Δλα. Θαη δχν, 

εάλ ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή κπνξνχζε λα βγάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

γηα λα ζπλερίζεη ην πξφγξακκα. Ρφηε κπνξνχζακε λα ην δηαηεξήζνπκε θαη 

εκείο. Ρψξα δελ κπνξνχκε. Νρη, έηζη, κηα θνπβέληα, γηα λα κελ πιαλάηαη ζηνλ 

θφζκν, φηη θηαίεη ε ΘΔΓΝ ή ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή. Νη κφλνη πνπ δε θηαίκε 

είκαζηε εκείο. Δηζη; Δπραξηζηψ.              

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ΑΦΚ πφηε ζα ην βγάιεηε; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νηαλ καο έξζεη ην ΦΔΘ θ.Γηαζεκάθε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Φνξγηάξε. Θχξηε Βιάρν, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θαιεζπέξα ζαο αγαπεηνη ζπλάδειθνη, 

ζχκθσλα κε ην ππ' αξηζκ. 6275/3271 έγγξαθν ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηηηθήο θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο θιπ. θιπ., κε ζέκα 

πνβνιή δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο αηξεηψλ, έηνπο 2010 θπζηθά, 

αθνξά θαη ην 2011, θαη ζχκθσλα κε ην λφκν ππ' αξηζκ. 3213, έηζη φπσο έρεη 

δεκνζηεπηεί απηφ ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2003, νη Γήκαξρνη, Αληηδήκαξρνη θαη ηα κέιε ησλ Γεκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ, 

θαζψο θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ, είλαη ππφρξενη γηα λα θαηαζέζνπλε δήισζε - ππνβνιή 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηα νλφκαηα είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Δίλαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ. Θα κε αθήζεηε ιίγν λα ηειεηψζσ θαη ζα ζαο 

πσ άκα ζέιεηε κεξηθέο ιεπηνκέξεηεο. Ινηπφλ, είλαη κέρξη 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2011 

απεπζείαο, δψζηε κηζφ ιεπηφ, ζηνλ Αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ. 
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πφρξενη απφ ην Γήκν Υξσπνχ είλαη, ν θ.Νηθνλνκάθνο Ησάλλεο ηνπ Ξαχινπ, 

Ζιηάζθνο Δπάγγεινο ηνπ Θαινγλψκε, ν Βιάρνο Γεκήηξηνο ηνπ Θσλ/λνπ, 

Γηαλλάο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ, Ξάληνο Δπάγγεινο ηνπ Ησάλλε, Πσηήξρνο 

Γεκήηξηνο ηνπ Θσλ/λνπ, Ιάκπξνο Γεκήηξηνο, Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο, 

Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο, Θνληνγηάλλε Αιεμάλδξα, Ξέππαο Ξαλαγηψηεο, Ιέθθαο 

Αλδξέαο, Γηακεξέινο Γεψξγηνο, Κπαηδάθα Πηπιηαλφο, Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο, 

Καξγέηα Διέλε, Αλπθαληήο Θσλ/λνο, Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο, Κπφξζεο 

Βαζίιεηνο, Θαιχβαο Δπάγγεινο, Θηνχζεο Γεκήηξηνο θαη Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε 

Διέλε. Δρσ εδψ πέξα θάπνηα ελεκεξσηηθά ζηνηρεία. Θα παξαθαιέζσ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ αθνχζαλ ην φλνκα ηνπο, αξγφηεξα ή λα επηθνηλσλήζνπλ 

καδί κνπ, κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηνπο δηαβηβάζσ ηα ζηνηρεία, είηε κε e-

mail, είηε κε αληίγξαθα, είηε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιάρν. Θπξία Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ, πξψηα ζα ήζεια λα πσ θαη εγψ φηη είκαη κέινο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλήθσ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη καδί κε ηελ 

αληηπνιίηεπζε, φηη θαηαςήθηζα ην ζέκα ηεο δηθηπαθήο πχιεο, φρη γηα ράξελ 

αληηπνιηηεπηηθήο δηάζεζεο, αιιά επεηδή δελ είρακε θακία κειέηε γηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δηθηπαθήο πχιεο θαη επεηδή δελ είραζηε 

επατνληεο επί φισλ ησλ ζεκάησλ, λνκίδσ φηη ην πνζφλ δελ κπνξνχζακε λα 

θξίλνπκε θαηά πφζν απηφ είλαη ηθαλνπνηεηηθφλ ή φρη. Λνκίδσ φηη πξάμακε κε 

ππεπζπλφηεηα, δελ θαηαδηθάδνπκε ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο, ηελ νπνία 

βέβαηα γλσξίδνπκε φηη είλαη θαη απαξαίηεηε θαη ρξήζηκε γηα ην Γήκν, απιψο ζα 

ζέιακε λα έρνπκε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξνχκε θάζε θνξά λα 

είκαζηε ζε ζέζε λα απνθαζίδνπκε νξζά γηα ηα δεηήκαηα πνπ έξρνληαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Νζνλ αθνξά ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ ν θ.Νηθνλφκνπ έζεζε 

πξνεγνπκέλσο, ήζεια θαη εγψ λα πάξσ ην ιφγν θαη λα αλαθνηλψζσ φηη δεηάκε 

κηα πηλαθίδα γηα ηα Λέα Ξαιάηηα, γηαηί εθεί ππάξρεη κηα έιιεηςε πηλαθίδαο πνπ 
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λα ελεκεξψλεη ή λα νξηνζεηεί πνπ βξίζθεηαη απηή ε Θνηλφηεηα. Ινηπφλ, 

δεχηεξν ζέκα είλαη φηη ην Κήιεζη, απ' φηη έρνπλ παξαπνλεζεί θάηνηθνη, ππάξρεη 

κηα έλδεημε θαηνιίζζεζεο πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα θαη επεξεάδεη κάιηζηα θαη 

ην εθθιεζάθη ηνπ Ραμηάξρε. Ξαξαθαινχκε λα δνζεί κηα απάληεζε θαηά πφζν 

απηφ ηζρχεη θαη ηη κπνξεί λα γίλεη. Δλα άιιν ζέκα είλαη, πνπ αθνξά ην 

Θαπαλδξίηη, φηη ζην δξφκν πνπ πεξλάεη κπξνζηά απφ ην Λεπηαγσγείν θαη 

Γεκνηηθφ Πρνιείν Θαπαλδξηηίνπ, ππάξρεη δξφκνο δηπιήο θαηεχζπλζεο, κε 

απνηέιεζκα λα ππαξρεη ζηελφηεηα ρψξνπ θαη λα ππαξρεη εθεί πξφβιεκα ηηο 

ψξεο επηθηλδπλφηεηαο, ηηο ψξεο αλαρψξεζεο θαη άθημεο ησλ καζεηψλ. 

 Δλα άιιν ζέκα πνπ παξαθαιψ λα ιάβνπκε ππ' φςηλ είλαη, κηα εξψηεζε 

πνπ ζέινπκε λα ππνβάιινπκε αθφκα, είλαη, εάλ ππαξρεη πξφζεζε λα 

δεκηνπξγεζεί ην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη γηα ην Γήκν, φπνπ ζα κπνξέζεη λα 

ζπληειέζεη ζηελ πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ Γήκνπ καο.  Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Βαξλάβα. Δπεηδή έρνπλ ηεζεί θάπνηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Ξξνεδξείν, νη πξνζθιήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη, φπσο 

έρεηε φινη κπξνζηά ζαο, δφζεθαλ ηελ Ρεηάξηε ζηηο 23.3. θαη ηελ Ξέκπηε ην 

κεζεκέξη, 24.3., δφζεθαλ νη εηζεγήζεηο. Νζνλ αθνξά ην ηππηθφ ηνπ ζέκαηνο, 

φηη νη κέξεο είλαη 5 γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, δελ πξνβιέπεηαη απφ 

ηνλ Θαλνληζκφ, φπσο γλσξίδεηε φινη φηη πξέπεη λα είλαη εξγάζηκεο κέξεο, 

πξνζσπηθά βέβαηα δε ζηέθνκαη ζ' απηφ. Ξξφζεζε ηνπ Ξξνεδξείνπ, πξφζεζε 

ηνπ Ξξνεδξείνπ είλαη λα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ. Γπζηπρψο.. 

(παξέκβαζε εηθφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε θ.Γηαζεκάθε. Γπζηπρψο, φπσο ιέλε, άιιαη αη βνπιαί 

ησλ αλζξψπσλ θαη άιιεο νη αλάγθεο αλ ζέιεηε ηνπ Γήκνπ. Ζ πξφζεζε ηνπ 

Ξξνεδξείνπ πξάγκαηη ήηαλ λα γίλεη ζπλεδξίαζε ηελ Ρεηάξηε. Ρελ Ρεηάξηε έρεη 

31 ν κήλαο θαη φπσο ζα δνχκε απφ ηα ζέκαηα πνπ αθνινπζνχλ, πξέπεη λα 
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ζηαιεί ηαπηφρξνλα, ζα έπξεπε λα ζηαιεί ηαπηφρξνλα, θαη ε απφθαζε καο γηα 

ηα δίθηπα. Αλαθέξνκαη ζην ΔΞΔΟΑ. Κνπ πξνηάζεθε κάιηζηα απφ αξρεγφ 

παξάηαμεο φηη μέξεηο, θηηάμε ηελ απφθαζε εθ ησλ πξνηέξσλ έηνηκε θαη ηε 

ζπκπιεξψλνπκε κεηά. Ρέηνηα πξάγκαηα ηνχην εδψ ην Ξξνεδξείν ζε φζν ζα 

δηαξθέζεη  θαη ζα είκαη εγψ ηνπιάρηζηνλ Ξξφεδξνο, δελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ 

πνηέ, ζηεκέλεο απνθάζεηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. Ξαξαθαιψ, ζαο είπα.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κηιάηε θαιχηεξα θαη ηνλ πξψην εληθφ ζηνλ ηνκέα πνπ 

κπνξείηε θαη ζπκπεξηθέξεζηε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, αθήζηε θ.Ιίηζα. Αθνχζηεθαηε θαη ζ' απηφ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ζηαιεί ε απφθαζε θαη ππάξρεη θαη ζ' απηφ απάληεζε θαη ην 

Ππκβνχιην νπζηαζηηθά ζπλεδξίαζε θαηφπηλ ενξηήο, φπσο ην μέξεηε θαη εζείο. 

Νζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε, φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε, ζην γξαθείν κνπ 

κέζα ήηαλ νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ, φρη φινη, ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο 

θαη Πχκβνπινη, ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ θ.Θαξίλν αλαιπηηθφηαηα. Δθεί δελ 

ηέζεθε ζέκα δηθηχσλ ηεο Καιαθάζαο, νχηε θαλ. Φαίλεηαη ην ζέκα είλαη θαζαξά 

επηθνηλσληαθφ. Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ. Θχξηε Γήκαξρε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα επηβάιιεηε Θαλνληζκφ. Γελ αλαθέξζεθα πξνζσπηθά ζηνλ 

θ.Ιίηζα. Ιέσ, δελ εηέζεθε ζέκα Καιαθάζαο. Δηέζε; Δηέζε ζέκα; Ρν ζέζαηε; 
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Πηνλ αξκφδην εηζεγεηή. Εεηάηε ην ιφγν απφ ην Ξξνεδξείν θαη επζχλεο. Θχξηε 

Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Ξνιιά θαη ελδηαθέξνληα 

ζέκαηα. Γνκηθή, κε δνκηθή αληηπνιίηεπζε, λα είζηε θαιά. Θα πξνζπαζήζσ λα 

απαληήζσ ζε θάπνηα πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζήκεξα. Γηα ηε ρσκαηεξή 

ηνπ Θαιάκνπ, εθηφο ησλ άιισλ επεηδή είλαη ε δεχηεξε θνξά, ηξίηε θνξά πνπ 

αλαθέξεηαη, ζαο θαιψ θ.Ιίηζα αχξην ην πξσί ζην γξαθείν κνπ 9:00 ε ψξα θαη 

λα ζπδεηήζνπκε αιιά θαη ζαο ιέσ, φηη κέζα ζηνπο 2,5, 3 κήλεο απηνχο, δελ 

κπνξνχκε, είλαη αλζξσπίλσο αδχλαηνλ λα θάλνπκε κηα ραξά απηφ πνπ πξέπεη 

λα θάλνπκε θαη απηφ είλαη λα θιείζνπλε φιεο νη ρσκαηεξέο ζηελ πεξηνρή καο. 

Γελ είλαη κηα ρσκαηεξή ηνπ Θαιάκνπ. Δδψ ζην πνηάκη δίπια είλαη άιιε κηα, κε 

2.000 θπβηθά. Πην Ππθάκελν είλαη άιιε κηα, κε 3.000 θπβηθά. Πε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ζηε Λέα Δθάιε, ζηελ πιαηεία, παξαπάλσ, παξαθάησ ζηνλ Ξεπθηά, 

είλαη κηθξέο ρσκαηέξεο, γχξσ ζηηο 50. Απηφ παξαιάβακε. Πε 2,5 κήλεο κε 2 

απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Θαιάκνπ .. Θαη' αξράο γηα καο δελ πθίζηαηαη, έηζη; 

Δίλαη παξάλνκε ε ρσκαηεξή. Γε κηιάσ γηα ηε ρσκαηεξή Θαιάκνπ, δελ 

πθίζηαηαη. Δρσ δψζεη εληνιή λα θιείζεη, δελ έρεη θιείζεη, δελ έρεη ζεκαζία ηη 

ζα γίλεη, ζα πάξνπκε απαληήζεηο ζπγθεθεξηκέλεο λα ζνπ δσζσ. Δίλαη 

παξάλνκε ε ρσκαηεξή 52 ρξφληα. Ζ ρσκαηεξή απηή ζα θιείζεη, νη ρσκαηεξέο 

νη άιιεο ζα θαζαξηζηνχλε. Δίλαη ην πξνζσπηθφ κνπ ζηνίρεκα ε θαζαξηφηεηα 

ηνπ κεγάινπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ. Γε γίλεηαη φκσο κε κάγεηα, απφ ηε κηα 

κέξα ζηελ άιιε, κε δχν απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Θαιάκνπ λα κελ κπνξνχλ λα 

αλέβνπλε ηελ αλεθφξα. Γε γίλεηαη. Θα πξέπεη λα γίλεη πξνκήζεηα, ζα πξέπεη λα 

βξεζεί 1 εθαη. 1,5 εθαη. επξψ, κεραλήκαηα θαηλνχξγηα θιπ. θιπ. θιπ. 

πνκνλή, ην ηξέρνπκε ην πξάγκα, έρνπκε ηελ αγσλία, έρνπκε ην άγρνο καδί κε 

ζαο φπσο θαη εζείο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πεξηνρήο καο θαη ηηο ρσκαηεξεο 

καο θαη λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα ην πεηχρνπκε. Δίλαη θαη πξνζσπηθφ κνπ 

ζηνίρεκα, ην θαηαζέησ, ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζε έλαλ κεγάιν Γήκν 
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400.000 ζηξ. Δίλαη ε απίζηεπηε δπζθνιία ελφο ζέκαηνο, φρη ζην Γήκν Υξσπνχ, 

γεληθφηεξα ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ δελ 

έρεη γίλεη ηίπνηε πνηέ.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφηαζε γηα ηελ Αζηπλνκία. Αλέιαβε, εγψ ην κεξίδην κνπ ην 

βάδσ, λα δψζνπκε ηα πεηξέιαηα, έηζη; 

.......: Δζχ δελ έρεηο κεξίδην, έρεηο κηζζφ. Ακα είλαη λα θξαηήζνπκε απφ ην 

κηζζφ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ θαηάζηαζε πνπ βξήθακε ζηα Ξαιάηηα ζηελ απηή, είλαη κηα, 

είλαη κηα ληξνπή, είλαη κηα εηθφλα πνπ δε ζπλάδεη κε λνηθνθχξεκα θαη κε Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε πνπ παξαιάβακε, έρνπκε μεθηλήζεη, έρνπκε κπεη λα θηηάμνπκε ην 

ρψξν απηφ, λα ηνλ .. Θα θιεζείηε λα ςεθίζεηε θαη θάπνηα ιίγα ρξήκαηα, φζν 

κπνξνχκε θαη πνπ λα ηα βξνχκε, λα επηζθεπάζνπκε ην ρψξν, λα ηνλ 

θαζαξίζνπκε λα ζπζηεγαζηνχλε φιεο νη πεξεζίεο, Γεκνηηθή Αζηπλνκία εθεί, 

ΘΔΓΝ, Λνκηθφ Ξξφζσπν. Νπφηε, αλ ππαξρνπλ εθεί απηνί νη άλζξσπνη θαη 

θηλνχληαη ζην ρψξν, ζα θξαηάκε ην νίθεκα θαη πνιχ θαζαξφ. Ρζάθσλαο. Δδψ 

κηιήζαηε γηα ηηο δηθαζηηθέο δηακάρεο θαη ζ' επραξηζηψ. Κε θάιπςεο απφιπηα 

γεληθφηεξα ζηελ ηνπνζέηεζε ζνπ, ηε ζεσξεηηθή, φζνλ αθνξά ηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, Αλδξέα. Δρσ λα ζνπ πσ ην εμήο, 

φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο θαη ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Θαλάζε 

ηνπ Γξακκέλνπ. Ρν δηάβαζα .. Ν Θαλάζεο ν Γξακκέλνο είλαη εηδηθφο 

ζπλεξγάηεο κνπ, δηθαηνχκαη λα πάξσ θάπνηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο. Δηδηθφ 

ζπλεξγάηε Δπηθνηλσλίαο θαη Ρχπνπ θαη φζνλ αθνξά ηελ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ πιεξνθνξηαθή. Ρξεηο έρσ κφλν, επηά δηθαηνχκαη λα πάξσ. 

Θάλσ νηθνλνκία, ςάρλσ, ςάρλσ αξγά ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηνί πνπ είλαη ηψξα; Δίλαη ε Διίλα Βνβνχ, Θαλάζεο Γξακκέλνο 

θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη Μαλζή Οάπηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη Μαλζή Οάπηε. Νρη, φρη, εηδηθή γξακκαηέαο ε Μαλζή Οάπηε. 

Θαη Θάλνπ Καξία.  

.......: Γε δνπιεχνπλ απηνί θάπνπ αιινχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη λα δνπιεχνπλ αιινχ;  

.......: Γνπιεχνπλ θάπνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ λα δνπιεχνπλ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλνπ Καξία, εηδηθφο ζπλεξγάηεο κνπ, λνκηθά ζέκαηα. Δρεη 

πάξεη δχν δηδαθηνξηθά ζηε Λνκηθή.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηθεγφξνο αιιά .. Ζ θα Βνβνχ έρεη θάλεη 4 ρξφληα ζηνλ 

"Θαιιηθξάηε" ζηελ Αγγιία, 1,5 ρξφλν έρεη .. ζην ζχζηεκα ην Αγγιηθφ, έρεη 

ηειεηψζεη Λνκηθή, ηα έρεηε μαλαθνχζεη. Δίκαη πνιχ πεξήθαλνο γηα ηηο επηινγέο 

κνπ ηηο κέρξη ηψξα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρξεηο, ηξεηο. Ρν άιιε είλαη εηδηθή γξακκαηέαο, είλαη άιιε ζέζε. 

Δίλαη ε γξακκαηέαο κνπ. Δηδηθνχο ζπλεξγάηεο, ηξεηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν απηφ βξε παηδί κνπ, ζα ην δνχκε. Ξάκε παξαθάησ. Γελ 

είλαη ην ζέκα απηφ. Πεκαζία έρεη φηη πξέπεη λα θάλνπκε ιηηφηεηα, ζηγά ζηγά, 

έρσ ηξεηο, δηθαηνχκαη επηά. Ν Γήκνο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Γπζηπρσο 

θαινχκαη θάζε κέξα λα επηιέμσ αιιά δελ κπνξψ λα επηιέμσ γηαηί ςάρλσ ηνλ 

θαηάιιειν λα βνεζήζεη ην Γήκν καο θαη είλαη δχζθνιν πξάγκα απηφ, ε επηινγή 

ησλ θαιψλ ζπλεξγαηψλ. Νζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο, κε ηηο 

αλαθνηλψζεηο ηνπ Γξακκέλνπ θαη ηα ππφινηπα, έρσ λα πσ ην εμήο, ην δηάβαζα 

πξνρζέο ην βξάδη έμσ φπσο ήκνπλα θαη πξαγκαηηθά απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

θ.Ρζάθσλα, θ.Θηνχζε, θ.Θαιχβα, πήξα ηε ζέζε ζαο, εγψ. Ζηαλε ιάζνο, 

ηνπιάρηζηνλ ιάζνο ηνπ θ.Γξακκέλνπ, λα απαληάεη ζε ζεκαηα πνπ ζπδεηψληαη 

κέζα ζην Γήκν, ζε ζεζκηθά φξγαλα. Ν θ.Γξακκέλνο, αλ ην επαλαιάβεη, δε ζα 

είλαη ζπλεξγάηεο κνπ. Ρέινο. Γε ζα .. 

.......: Δγψ πξνζσπηθά είκαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο κ' απηφ πνπ ιέηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζα μαλαζρνιεζεί κε θξίζεηο Ππκβνχισλ θαη ην ηη γίλεηαη. 

Ζηαλε έλα ιάζνο, λεαληθφο παξνξκεηηζκφο, ηη ήηαλε, δελ μέξσ, δελ ην ζπδεηψ, 

δελ κε πεηξάδεη. Νκσο ζαο ιέσ φηη ακέζσο πήξα ηε ζέζε ζαο. Γελ κπαίλσ επί 

ηεο νπζίαο ηνπ ζέκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο θαη νχηε πξέπεη λα έξρεηαη εδψ θάηη 

πνπ ζπδεηάκε, ηα ζέκαηα μέξσ εγψ, εθηφο εάλ έρεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν λα 

πείηε, λα θάηζνπκε λα ζπδεηάκε ηψξα γηα ηα ζέκαηα ηεο Νηθνλνκηθήο εδψ, 

γηαηί έρσ άιιε άπνςε εγψ γηα ην portal, απηφ ηεο πιεξνθνξηθήο, έηζη; 

Νηθνλφκνπ. Ππγραξεηήξηα θ.Νηθνλφκνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγείηε ζην 

ζπλδπαζκφ ζαο. Θα παξεπξίζθνκαη θαη κε ηηκάεη ε πξφζθιεζε ζαο, ην 

Παββαηνθχξηαθν απηφ, πξσηνπνξείηε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο 

ηνπ ηφπνπ καο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ. Ρν ιέσ δεκφζηα, κ' 

αξέζεη νη πξσηνβνπιίεο απηέο πνπ παίξλεηε, δείρλεη δεκνθξαηηθή επαηζζεζία 

θαη απηά εγψ ηα αγαπψ θαη ζπκκεηέρσ πάληα θαη ζα είκαη παξψλ ζην ζπλέδξην 

ζαο. Ζ θα Πηεξγίνπ. Θπξία Πηεξγίνπ, γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο είπαηε, λνκίδσ ην 
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βαζηθφηεξν ζέκα ζαο, είλαη, θα Πηεξγίνπ, εκείο θαη εγσ, ζαλ αληηπνιίηεπζε 8 

ρξφληα αιιά θαη ζαλ ζπκπνιίηεπζε θαη ν Βαγγέιεο ν Ζιηάζθνο, ν Γηαλλάο πνπ 

ζπκκεηείραλε 8 ρξφληα εδψ ζην Γήκν Υξσπίνπ πνπ γλσξίδσ, έρνπλ έξζεη πάξα 

πνιιέο θνξέο ζέκαηα γηα λα ζηεξίμνπκε ζπκβαζηνχρνπο ζηα δηθαζηήξηα θαη 

έρνπκε πάεη θαη ηνπο έρνπκε ζηεξίμεη. Δίκαζηε πάληα ππέξ ησλ ζπκβαζηνχρσλ 

γηαηί είλαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο. Γελ κπνξψ λα ιεηηνπξγήζνπκε. Πήκεξα έξρεηαη 

ε Γηνηθεζε θάησ θαη κε ξσηάεη, ηη ζα θάλνπκε; Ξφζνπο ζα πξνζιάβνπκε απφ 

ηνπο αληαπνδνηηθνχο εάλ - θαη πφηε ζα ηνπο πάξνπκε; Λα ηνπο κνηξάζνπκε ζε 

έλα κήλα, δχν, πφηε ζα ηειεηψζεη θαη κεηά ζε δχν ..; Νρη, ιέσ. Ρν 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ λα πξνζιεθζνχλε φινη νη ζπκβαζηνπρνη. Δίκαζηε ππέξ 

ησλ αλζξψπσλ. Γε λνκνζεηνχκε, δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην λφκν εκείο 

ηψξα εδψ, νχηε έρνπκε ηα πεξηζψξηα κέζα ζ' απηφ ην άγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο 

καο, ηνπ Γήκνπ καο, λα κπιέθνπκε κε πνιηηηθά ή θνκκαηηθά ζέκαηα ηεο 

Διιάδνο θαη λα βγάινπκε άθξε εκείο. Γελ κπνξνχκε παξαπάλσ, κέρξη εδψ 

είλαη νη δπλάκεηο καο. Θέινπκε λα παηήζνπκε δπλαηά, λα ιχζνπκε ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ Υξσπνχ. Θάζε κέξα δνθηκαδφκαζηε, θάζε κέξα θξηλφκαζηε 

θαη θαιά θάλνπκε.  

 Ν Βειηαληψηεο, γηα ηελ απνγξαθή ησλ .. γηα ηηο επηρνξεγήζεηο ησλ 

Αζιεηηθψλ Νκίισλ. Δρσ πεη θ.Βειηαληψηε, ζα είκαη θνληά. Δξρνληαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία αηηήκαηα απφ Ππιιφγνπο πνιινχο, ηα βιέπσ ζεηηθά, ηνπο 

ζηέιλσ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αλ κπνξνχζε θαη απφ ηψξα λα εθηακηεχζεη 

θάπνην θνλδχιη, λα ηα εθηακηεχζεη, είλαη απφθαζε κνπ. Γελ ππαξρεη ζήκεξα 

επθνιία ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ, ιφγσ Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο λα γίλεη εχθνια. 

Γηα ηελ απνγξαθή ηεο θακπάληαο παξαθαιψ λα κε βνεζήζεηο θηφιαο. Γειαδή, 

έια θνληά καο, επεηδή είζαη έκπεηξνο, λα αλέβνπλε νη δεκφηεο καο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ ζην Θαπαλδξίηη, ην δηθφ ζνπ κέξνο, αιιά 

θαη φρη κφλν. Λα ζπκβνπιέςεηο, φπνπ κπνξείο θαη λα θηλεζείο, ηα παηδηά φισλ 

ησλ παξαηάμεσλ, φισλ ησλ ηνπηθψλ γχξσ γχξσ, γηα λα κπνξέζνπκε λα 
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αλεβάζνπκε ηνλ πιεζπζκφ καο. Ππκθσλψ απνιχησο. Γηα ηνλ Θαιχβα 

απάληεζα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αίζνπζα, λαη. Απηή ε πξφηαζε κε βξίζθεη ζχκθσλν. Δγψ ήδε 

ηελ έρσ εθαξκφζεη, ηα Ξξν-Ππκβνχιηα κνπ, θακηά θνξά νη ζπγθεληξψζεηο πνπ 

θάλνπκε θαη εκείο ζαλ ζπλδπαζκφο ηα θάλσ πεξηθεξεηαθά, ζα θάλνπκε, ζα 

θνηηάμνπκε λα θάλνπκε θαη επίζεκα Ππκβνπιηα θάπνπ θάπνπ ζε θάπνηεο 

πεξηνρέο. Λνκίδσ ζέιεη απφθαζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέιεη απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ πξηλ, αιιά είλαη .. 

αιιά ηα πεξηζζφηεξα πνπ έρσ δεη, είλαη κηθξφηεξα απφ εδψ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ςεθίζαλε φινη λαη, εθηφο απφ ζαο. Ρη άιιν λα θάλσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζπκίδσ ηε δηαδηθαζία. Ζ πξψηε πξφηαζε κε 

παξέκβαζε ηνπ θ.Θαιχδα, ηνπ θ.Θαιχβα, ζπγλψκε, πηνζεηήζεθε ζηελ 

απφθαζε πνπ πήξακε γηα ηα δηφδηα. Ζ δεχηεξε πξφηαζε πξάγκαηη 

επηρεηξήζεθε απφ ην Ξξνεδξείν, λαη, λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία. Γπζηπρψο ην 

Πψκα, φρη κφλν ε ζπκπνιίηεπζε, απνρψξεζε, πξσηνχ θαλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν νκνινγψ, λαη, ζπλέβε αιιά δελ κπνξνχζα λα θάλσ θαη θάηη 

άιιν. Δληάμεη; Γελ κπνξψ λα .. Γελ έρσ καγηθέο δπλάκεηο λα ζπγθξαηήζσ 41 

ζπλαδέιθνπο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ε απνρψξεζε δελ είλαη φ,ηη ην θαιχηεξν, εληάμεη.  

.......: Θαη ην ζηεθάλη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζηεθάλη. Γελ ήκνπλα, δελ ην γλσξίδσ ην ζέκα βξε παηδηά, ζε 

θάζε Θνηλφηεηα έλα πξφβιεκα ηψξα. Γελ κνπ κεηαθέξζεθε θαλ ην πξφβιεκα 

γηα λα ην γλσξίδσ ηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ πξαγκαηηθά .. Ξξέπεη λα απαληήζεη ν αξκφδηνο 

Αληηδήκαξρνο ζ' απηφ ην ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Ξαπαγηάλλε. Νινθιεξψζαηε θ.Γήκαξρε; Κηζφ 

ιεπηφ, κεηά, κεηά απφ ηνλ θχξην .. 

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θχξηε Ξαπαγηάλλε, ζα έρεηε ην ιφγν 

κεηά. Γελ ππάξρεη ιφγνο ηψξα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απαληψ, απαληψ .. Θχξηε Σαζηψηε, απαληψ γηα ηελ απνρψξεζε 

κνπ, ηελ νπνίαλ κνπ ηε ρξεψλεηε εζείο ζαλ απνρψξεζε. Δγψ δελ απνρψξεζα 

απφ θαλέλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εγψ αηζζάλνκαη φηη ν Ξξφεδξνο, θαη έηζη είλαη 

ε πξαγκαηηθφηεηα, είπε, ηειεηψζακε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη θεχγνπκε θαη 

έθπγα. Γελ απερψξεζα απφ θαλέλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα δεηήζσ θάηη 

απφ ζαο ή λα επαλνξζψζσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Σαζηψηε, έρεη θαηαγξαθεί. Απνρψξεζαλ νξηζκέλνη 

Πχκβνπινη, απην είλαη δεδνκέλν, εληάμεη. Γηαηί λα ην θξχςνπκε άιισζηε φπσο 

ιέκε. Νρη θ.Γαβξηήι, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, θ.Θηνχζε, γηα ζαο κηιάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ.Γήκαξρνο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα, ζε θάζε Ππκβνχιην θαη λα ιέγεηαη, 

εκέλα δελ κε θνπξάδεη απηφ ην ζέκα, γηαηί είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα είκαζηε 

δηαθαλείο. Γελ κπαίλσ ζηε ιεπηνκέξεηα ηψξα ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηαηί δε ζέισ λα ζαο θαηαινγίζσ θαη κηα απεηξία πάλσ 

ζηα ζέκαηα απηά. Δληάμεη;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε ιεπηνκέξεηεο ζα ζνπ θαηαινγίζσ. Κε ιατθίδεηο, γηαηί δε ζέισ 

λα ιατθίζσ απέλαληη ζνπ. Νζνλ αθνξά ηελ θα Βαξλάβα, αηζζάλνκαη φηη θαη 

πηζηεχσ φηη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, φπσο είπε θάπνηνο, είλαη λα πεξπαηάο ζην 

δξφκν, λα βξεηο έλα ραξηάθη θαη λα ην παο ζηελ άθξε. Απηή ε ζέζε ήηαλε ηεο 

θαο Βαξλάβαο. Δθεξε ηξία ζεκαηάθηα πνπ άπηνληαη ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνηθεζεο, 

πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ζήκεξα, ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε πνπ κπνξεί λα γίλνπλε. Λαη θα Βαξλάβα, ζα ηα 

δνχκε ηα ζέκαηα θαη ην δξφκν, πνπ είλαη επηθίλδπλν ησλ παηδηψλ, θαη ηεο 

θαηαιίζζεζεο θαη ην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξην φηαλ γίλεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

Δίλαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηαζνχιεο νη νπνίεο πξαγκαηηθά θαηεγξάθεζαλ. Νη 

ηακπέιεο είλαη ηεξάζηην ζέκα, δελ έρνπκε ιεθηά λα παξαγγείινπκε ηακπέιεο. 

Δίλαη απίζηεπηε ηζηνξία νη ηακπέιεο πνπ ρξεηαδφκαζηε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ, κπεο, βγεο απφ ηηο Δζληθέο Νδνχο, απφ θάζε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα, 

απφ θάζε .. Ξξέπεη λα αιιάμνπλ φια. Δίλαη κηα πξνκήζεηα ε νπνία έρσ, κεηά 
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ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα γίλεη ε κειέηε, γηα λα γίλνπλ φιεο νη ηακπέιεο εληαίεο 

θιπ.  

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

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ακέζσο κεηά ηνλ θχξην .. Αθνξά αλαθνίλσζε θ.Γαβξηήι; Δληάμεη. 

Θχξηε Ξαπαγηάλλε. 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίπε ν θ.Σαζηψηεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Γαβξηήι. 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πνπ έρσ ζηείιεη πξφζθιεζε θ.Σαζηψηε γηα θαηάζεζε 

ζηεθάλνπ θαη κνπ είπαηε φηη κνπ ζηείιαηε θαμ. Δγψ δελ έιαβα θαλέλα θαμ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξνηνο ην έζηεηιε ην θαμ θαη πνπ είλαη ην θαμ; Γηαηί δελ ήξζε 

ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κα, δελ ήξζε θαμ επάλσ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δλαο ηνπηθφο Πχκβνπινο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δ, αθνχ είρα ην ζηεθάλη ηνπ εθείλε ηελ ψξα. Ιέσ, εληάμεη, 

δελ κπφξεζε λα' ξζεί ν θ.Σαζηψηεο. Αο ην θαηαζέζνπκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρη λα θαηαδηθάζσ θ.Σαζηψηε; Ρη λα θαηαδηθάζσ θ.Σαζηψηε; 

Ξσο κε πήξεο ηειέθσλν ..; Γηαηί δε κε παίξλεηο ηειέθσλν λα κνπ πεηο, φηη κελ 

θαηαζέηεηο ην ζηεθάλη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε .. 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαη άιιε θνξά λα κε μαλαρξεζηκνπνηήζεηο ην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ξαπαγηάλλε. 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη θ.Σαζηψηε; Αθνπζεο ηη ζνπ είπα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αλνίγνπκε δηάινγν θ.Ξαπαγηάλλε. Κπνξνχζαηε λα πείηε ηελ 

άπνςε ζαο θαη λα έθιεηλε ην ζέκα.  

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιά, ζα ηα πνχκε θ.Σαζηψηε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη πνηνο ην πιήξσζε ην ζηεθάλη απηφ; Γηαηί άκα θαηαζέηεηε γηα 

ηα θφκκαηα, λα θαηαζέηεηε γηα φια ηα θφκκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα γίλεη ζπδήηεζε θαη γη' απηφ θα Πηεξγίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπδεηεζνχλ ζηα ζέκαηα θ.Ζιηάζθν. Θα ζπδεηεζνχλ ζηα 

ζέκαηα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ληθνιάνπ, ζα ήζεια, κηζφ ιεπηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ην ζέκα απηφ πνπ έβαια εγψ, πάλσ απφ ην Πηαζκφ 

Δθρηνληζκνχ ηεο Λέαο Νδνχ, δελ ην έβαια - ζίγνπξα ππάξρνπλε θαη αιινχ 

ζθνππίδηα, αιιά εδψ είλαη πνηνο ηα ξίρλεη ηα ζθνππίδηα απηά. Γηαηί αλ ηα ξίρλεη 

ε ίδηα ε εηαηξεία, λα ηνπο ζηείιεηε έλα έγγξαθν, λα πάλε λα ηα καδέςνπλε απφ 

εθεί. Δίλαη άιιν ζέκα λα ππάξρνπλ ρσκαηεξέο γηαηί δελ έρνπκε δπλαηφηεηα λα 

ηα καδέςνπκε θαη άιιν λα ηα δεκηνπξγνχλε θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Πηεξγίνπ, εληάμεη, είλαη ζέκα θαζαξά ππεξεζηαθφ. 

Λνκίδσ φηη έθιεηζε ε δηαδηθαζία. Θχξηε Γαβξηήι, μέξεηε απφ ηνλ Θαλνληζκφ, φηη 

νη πνιίηεο ζην ηέινο κπνξνχλ λα έρνπλ ην ιφγν, εθηφο αλ είλαη θάηη ην πνιχ 

ζεκαληηθφ. Θέιεηε λα θάλεηε κηα αλαθνίλσζε πξνο ην Πψκα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξάγκαηη, πάλησο ππάξρνπλε .. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δελ είλαη αλαθνίλσζε ηψξα θ.Γαβξηήι, είλαη κηα πνιηηηθή 

ζέζε. Παο επραξηζηνχκε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Ξαξφια απηά, ζαο έδσζα ην ιφγν. Δρεη θξηζεί θαη ε πνιηηηθή 

ζαο .. Δληάμεη, δελ ππάξρεη ιφγνο αληηπαξάζεζεο, ζπλερίζηε. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Διάηε λα δείηε ηηο θσηνγξαθίεο, λα κνπ κηιήζεηε γηα 

αζηέγνπο. 
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Γηαζεκάθε λα νινθιεξψζεη ν θ.Γαβξηήι. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλ ην γλσξίδαηε θηφιαο, είλαη αθφκα ρεηξφηεξα.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κελ εθηίζεζηε θ.Γαβξηήι, κελ εθηίζεζηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ηψξα κπαίλεηε ζε έλαλ δηάινγν αηέξκνλα.  

Νινθιεξψζηε ην, ζαο παξαθαιψ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νη θσηνγξαθίεο έρνπλ εκεξνκελία θ.Γαβξηήι ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κάξηηνο θαη Κάηνο ηνπ '7.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, νη εθεκεξίδεο πνπ έρνπλε κέζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ είλαη δπλαηφλ, δίλεηε ην ιφγν ζε πνιίηε 

θαη θφβεηε Γεκνηηθφ Πχκβνπιν. Κφλν εζείο κπνξείηε λα ηα θάλεηε απηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάεη θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κφλν εζείο ηα θάλεηε απηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν, κηιάσ γηα ην Κάξηην θαη ην Κάην ηνπ '7. Γηα ζαο 

κηιάσ, γηα ηε ζεηεία ζαο.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είπα φηη άλνημα γθαξζνληέξα. Απηφ ην ιέηε εζείο.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Δπραξηζηνχκε θ.Γαβξηήι. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γείηε ηηο θσηνγξαθίεο θαη απαληήζηε καο.               

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξσηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, θ.Σαζηψηε, γηα 

λα κε κε θαηεγνξήζεηε πάιη γηα παξάιεηςε, εθθξεκεί ην ζέκα ηνπ ςεθίζκαηνο 

ην νπνίν θέξαηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε, επραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζσπηθά ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη είλαη έλα ζέκα πνπ δηθάδεη, 

πνπ δηράδεη, ζπγλψκε, νιφθιεξν φπσο μέξεηε ηεο Ιηβχεο, ηα Ζλσκέλα Δζλε 

θαη πνιχ θνβάκαη φηη ζα δηράζεη θαη ην Ππκβνχιην καο. Δίλαη ζίγνπξν απηφ. 

Δίλαη ζίγνπξν φηη θαλείο δε ζέιεη παξεκβάζεηο κέζα ζε έλα θξάηνο εμσηεξηθέο, 

φπσο δε ζέιεη θαη καδηθέο ζθαγέο απφ ηνπο δηθηάηνξεο, πνπ θπβεξλνχλ απηφ 

ην θξάηνο. Ρν ηδαληθφ ζα ήηαλ πξάγκαηη ν ιαφο ηεο Ιηβχεο λα βξεη ην δξφκν 

κφλνο ηνπ αλαίκαθηα. Γπζηπρψο, απ' φηη θαίλεηαη, απηφ δελ είλαη εθηθηφ θαη 

φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηεο ρψξαο καο πνπ αλαθέξεηαη ζην ςήθηζκα, λνκίδσ φηη 

είλαη έλα ζέκα πνπ μεθεχγεη απφ ηηο δπλαηφηεηεο απηνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη 

λνκίδσ φηη είλαη θαη εηεξνβαξέο. Ρε δηαβάδσ .. Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Ιέηε, 

φηη θακία εκπινθή ηεο Διιάδαο ζε έλαλ πφιεκν άδηθν πνπ γίλεηαη γηα ην 

μαλακνίξαζκα ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο Ιηβχεο ζηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο, θακία ζπκκεηνρή ζηε ζθαγή ηνπ Ιηβπθνχ ιανχ. Λνκίδσ φηη απηφ 

εμππεξεηεί απφιπηα ην ζεκεξηλφ δηθηάηνξα θαη κφλν, είλαη εηεξνβαξέο. 
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Ξαξφια απηά, αλ ζέιεηε λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία, είκαη ππνρξεσκέλνο λα ην 

ζέζσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηαβάζαηε πξνεγνπκέλσο. Γελ ην δηαβάζαηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηεθε θ.Νηθνλφκνπ. Γηαβάζηεθε ην ςήθηζκα πνπ δεηάεη ν 

θχξηνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο νπζίαο .. Λα κελ ην μαλαδηαβάζσ νιφθιεξν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπνλ, παξαθαιψ, επί ηεο δηαδηθαζίαο. Απφ ηελ πιεηνςεθία, απφ 

ηελ πιεηνςεθία φζνη ζπκθσλνχλ κε ην ςήθηζκα, λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξσο πάεη θα Πηεξγίνπ;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, παξαθαιψ θ.Ξέππα, ζαο παξαθαιψ, δελ είλαη θαηάιιειε 

ζηηγκή. Ινηπφλ, φζνη ζπκθσλνχλ κε ην ςήθηζκα πνπ ζέηεη ν θ.Σαζηψηεο, ζα 

ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο ..  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, είλαη άθξσο επηθίλδπλε ιέεη γηα ην ειιεληθφ .. Αλ 

ζέιεηε λα ην αθνχζεηε, γηα λα κπνξέζνπκε λα .. Δίλαη άθξσο επηθίλδπλε γηα 

ηνλ Διιεληθφ ιαφ ε απφθαζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο λα ζηεξίμεη θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηε ζθαγή ηνπ Ιηβπθνχ ιανχ θαη ην δηακειηζκφ ηεο Ιηβχεο κε 
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αεξνπιάλα, ειηθφπηεξα, πινία, ηηο βάζεηο θαη άιιεο δηεπθνιχλζεηο, κε γλψκνλα 

ηα εηδηθά θαη γεληθφηεξα ζπκθέξνληα ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ηεο 

ελέξγεηαο. Δκπιέθεη ηε ρψξα καο ζε έλα λέν γχξν απμεκέλσλ αληαγσληζκψλ 

θαη ηκπεξηαιηζηηθψλ πνιέκσλ ζηελ πεξηνρή, απνηειεί επαίζρπληε ππνθξηζία ην 

πξφζρεκα φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πφιεκν 

είλαη αλζξσπηζηηθφ, θαζψο απηνί θαλεξά ή θξπθά ζπλεξγάδνληαη θαη 

ζπλαιάζζνληαη κε ηηο απηαξρηθέο, αληηιατθέο θπβεξλήζεηο ζηελ Αθξηθή, ηε 

Κέζε Αλαηνιή θαη κε ην θαζεζηψο Θαληάθη κέρξη πξφηηλνο. Πε κηα επνρή 

νμχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν πφιεκνο απνηειεί δηέμνδν γηα ηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ησλ παγθνζκίσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Θακία εκπινθή ηεο Διιάδνο 

ζε έλαλ πφιεκν άδηθν πνπ γίλεηαη γηα ην μαλακνίξαζκα ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο Ιηβχεο ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο, θακηά 

ζπκκεηνρή ζηε ζθαγή ηνπ Ιηβπθνχ ιανχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, παξαθαιψ, φζνη ζπλάδειθνη επηζπκνχλ ηελ πηνζέηεζε 

ηνπ ςεθίζκαηνο, λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο. Ινηπφλ, ζπκθσλνχλ, 

ζεκεηψζηε: ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Βειηαληψηεο, θχξηε, ζπκίζηε κνπ ζαο παξαθαιψ .. 

Ν θ.Θαξαγηάλλεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ.Σαζηψηεο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαζηε ζε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο θα Θαξαγηάλλε. Παο 

παξαθαιψ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαηδηά, παηδηά, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Γελ κπαίλνπκε ζε 

ςεθνθνξία λα θξίλνπκε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, νχηε ηεο Διιάδνο, νχηε ηελ 

παγθφζκηα πνιηηηθή. Ρα έρνπκε μεθαζαξίζεη εκείο εδψ πέξα. Δκείο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο, ζε ηέηνηνπ είδνπο ςεθνθνξίεο δελ κπαίλνπκε, νχηε απφ εδψ, νχηε απφ 

εθεί ςεθίδνπκε. Γελ κπαίλνπκε ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο .. 
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.......: Λα κηιάηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαηαδηθάδνπκε ηνλ πφιεκν θαη απφ ηηο δχν κεξηέο, δελ 

θαηαδηθάδνπκε νχηε ηε κηα, νχηε ηελ άιιε κεξηά, θαη ηηο δχν κεξηέο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ςεινηάηνπ επηπέδνπ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, λα ζπδεηεζνχλ 

θηφιαο εδψ κέζα. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, επηζεκάλζεθε απφ ην Ξξνεδξείν φηη 

θαηαδηθάδνληαη νη ζθαγέο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Γπζηπρψο ζην ςήθηζκα, 

απηφ δε ζπκπεξηιακβάλεηαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκάο ε εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ καο, ηα δχν ιφγηα πνπ είπε ν 

Ξξφεδξνο καο, καο θαιχπηεη, θαηαδηθάδεη ηηο ζθαγέο απ' φιεο ηηο πιεπξέο θαη 

ηειεηψλνπκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απην πξνηείλνπκε εκείο θαη ηειεηψζακε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ζε ςεθνθνξία. Ρνπνζεηεζήθακε, ν Γήκαξρνο θαη ν Ξξφεδξνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε.. Νκφθσλα φρη ην ςήθηζκα πνπ έρεηε βάιεη. Νρη 

θ.Σαζηψηε, θάλεηε ιάζνο. Θαηαδηθάδνπκε ηε ζθαγή ηνπ Ιηβπθνχ ιανχ απφ 

φιεο αλεμαηξέησο ηηο πιεπξέο θαη απφ ην δηθηάηνξα θαη απφ ηηο εμσηεξηθέο 

δπλάκεηο. Ινηπφλ, έγηλε ζαθέο. Ινηπφλ, επί ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, παξα ηαχηα έρεη γίλεη κηα ςεθνθνξία. Γε ζα 

θαηαγξάςεη πνηνη ςεθίζαλ λαη ή φρη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη κπήθε ζε άιιε βάζε θ.Νηθνλφκνπ ην ςήθηζκα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπηκέλεηε ζην ίδην ςήθηζκα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: πάξρεη έλα ςήθηζκα. Θάπνηνη ζέινπλ λα ην θεθίζνπλ. Γελ 

θαηάιαβα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δ βέβαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα επαλαιάβνπκε ηα νλφκαηα. Δίλαη ν θ.Ιίηζαο, ν 

θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Θαξαγηάλλεο, ν θ.Εαραξίαο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ.Σαζηψηεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπ ζπκθσλείηε κε ην ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη. Δπαλαιακβάλσ, ζπκθσλνχκε κε ςήθηζκα ην νπνίν ζα 

θαηαδηθάδεη θαη ηηο δπφ κεξηέο πνπ πξνθαινχλ ζθαγή ακάρσλ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο. Κηζφ ιεπηφ, γηαηί ζα ηξειαζνχκε, λα ην πσ έηζη, 

ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα. Ν θ.Σαζηψηεο κηιάεη γηα ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα, φπσο 

αθξηβψο δηαηππψλεηαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ιέεη, δελ αλαθέξεη θάηη ηέηνην θ.Σαζηψηε. Ιέηε, ζε έλαλ 

πφιεκν άδηθν πνπ γίλεηαη γηα ην μαλακνίξαζκα ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ 

ηεο Ιηβχεο ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο. Θακία ζπκκεηνρή ζηε ζθαγή ηε Ιηβπθνχ 

ιανχ. Ξνπζελά δελ αλαθέξεηαη .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απνηειεί επαίζρπληε ππνθξηζία ην πξφζρεκα φηη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πφιεκν είλαη αλζξσπηζηηθφ, θαζψο 

απηνί θαλεξά ή θξπθά ζπλεξγάδνληαη θαη ζπλαιάζζνληαη κε ηηο απηαξρηθέο, 

αληηιατθέο θπβεξλήζεηο ζηελ Αθξηθή, ηε Κέζε Αλαηνιή θαη κε ην θαζεζηψο 

Θαληάθη κέρξη πξφηηλνο.  

Ρη άιιν λα ζαο πσ ηψξα; Γειαδή, ηη άιιν ζέιεηε λα αθνχζεηε;  

.. νχηε γηα ζαο, νχηε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ έλα ςήθηζκα γηα ηνλ πφιεκν. 

Ππκθσλνχκε ή δηαθσλνχκε; Ξείηε λαη ή φρη.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηεθε θ.Ιίηζα δχν θνξέο ην ςήθηζκα, δχν θνξέο ζην 

Ππκβνχιην. Ξαξαθαιψ. Ινηπφλ, επί ηεο δηαδηθαζίαο. Δρεη θαηαγξαθεί πνηνη 

ζπλάδειθνη ςήθηζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα θαη πνηνη ην άιιν. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δλα ιεπηφ. πάξρεη δεχηεξν ςήθηζκα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, δελ ππάξρεη άιιν ςήθηζκα. Ρν ζπγθεθξηκέλν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δκέλα κε θαηαγξάςαηε θ.Ξξφεδξε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. ζην θ.Σαζηψηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, έρεηε δίθην θ.Νηθνλφκνπ. Νινθιεξψζηε ηνλ θαηάινγν. 

Θχξηε Γηαζεκάθε, ηειηθά πηνζεηείηε ην ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Παο είπα, κε ηε πξνζζήθε απηή, φηη θαηαδηθάδνπκε θαη ηηο δχν 

πιεπξέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα δελ ην πηνζεηείηε. Ν θ.Θαιχβαο. Ινηπφλ, παξαθαιψ 

θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά φηη ςεθίδεη ν θάζε ζπλάδειθνο. Θχξηε Θαιχβα; 

Νρη ν θ.Θαιχβαο. Θχξηε Αξκπξηψηε; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκνηα κε ηνλ θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Θηνχζε. Ξαξαθαιψ, θ.Εαθείξε. 

Θχξηε Θηνχζε. ηνζεηεί ην .. ν θ.Θηνχζεο. Θχξηε Ρζάθσλα. 

Θχξηε Εαθείξε, ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Ρζάθσλα. Θα ηνπνζεηεζείηε; ηνζεηείηε 

θ.Ρζάθσλα ην ςήθηζκα; Λαη ή φρη;  

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, έρνπκε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζπκπνιίηεπζε .. 

.......: Δρνπκε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία θ.Ξξφεδξε;  



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

58 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε βιέπσ λα ζεθψλεηε ηα ρέξηα ζαο, γη' απηφ. Δληάμεη. Ζ θα 

Καξγέηα; Ινηπφλ, θ.Νηθνλφκνπ. Θαη ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη ν θ.Πηδέξεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θαη ν θ.Πηδέξεο. Ινηπφλ, δελ εγθξίλεηαη ην ςήθηζκα πνπ 

έζεζε ν θ.Σαζηψηεο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Νηθνλφκνπ. Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ξαξαθαιψ 

θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν 1ν ζέκα .. Ππγλψκε, θ.Ρζάδαξε, κε ηελ έληαζε. 

Δλεκεξψλσ ην Πψκα φηη έρεη έξζεη πξηλ απφ αξθεηή ψξα θαη ν θ.Ρζάδαξεο 

Πσηήξηνο.  

 

 

 ΘΔΚΑ 1ν 

 

Δγθξηζε δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ 25εο Καξηίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηα Καλαβάιε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νη δαπάλεο γηα ηε γηνξηή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζηεθάληα ζε 9 

ηνπηθέο Θνηλφηεηεο, ηελ ερεηηθή θάιπςε ηεο παξέιαζεο Σαιθνχηζη, Απιψλα 

θαη Υξσπφ, ζπλ έλαο κπνπθέο πνπ δφζεθε, θαθέο θαη γιπθά εδψ θάησ ζην 

Γήκν ηνπ Υξσπνχ. Ρν ζχλνιν είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη, ηα είπα ηα ερεηηθά. 2.328,50 επξψ κε ην ΦΞΑ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: 2.328,50 κε ην ΦΞΑ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 2.328,50 επξψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: 9 ζηεθάληα επί 40 επξψ έθαζην. Ππλ ην ΦΞΑ πάεη κεηά. Ζρεηηθή 

θάιπςε ηεο παξέιαζεο ηνπ Υξσπνχ, ηνπ Σαιθνπηζίνπ θαη ηνπ Απιψλα, 

1.537,50 επξψ κε ην ΦΞΑ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλ ΦΞΑ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη, θάηη ξσηάεη ν θ.Θαιχβαο, γη' απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν κπνπθέο. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Θαη 700 επξψ, θαη 700 επξψ ν κπνπθέο. Γελ αθνχζαηε; 

Αθνχζαηε ηψξα φινη; 2.328,50 ζχλνιν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηα ηνπο Ππκβνχινπο κηιάκε ηψξα, εληάμεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί θάπνηνο ζπλάδειθνο; παξρεη 

αληίξξεζε; Θχξηε Ρζάθσλα θαη ε θα Καξγέηα. Ν θ.Ιίηζαο. Θχξηε Ρζάθσλα, 

έρεηε ην ιφγν. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα εξψηεζε ήζεια λα θάλσ. Κπνξείηε λα καο 

πείηε φηη ε εθ ησλ πζηέξσλ πηνζέηεζε ηεο δαπάλεο απηήο ζα πιεξσζεί απφ 

ηνλ Δπίηξνπν; Δάλ δελ ην γλσξίδεηε, γηα λα δηεπθνιχλσ ηε ζπδήηεζε, κηα θαη 

κίιεζε ν θ.Γηαζεκάθεο φηη δελ ην γλσξίδεη θαλείο, πσο ζα έξζνπκε λα 
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εγθξίλνπκε κηα δαπάλε εθ ησλ πζηέξσλ, πνπ πηζαλφλ λα κελ ηελ εγθξίλεη ν 

Δπηηξνπνο θαη λα έρνπκε ηηο επφκελεο, παξειθφκελεο ζπλέπεηεο απφ ην Λφκν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπκε απφ ην λφκν είλαη λα 

κελ εγθξηζεί. Γελ ππάξρεη άιιε ζπλέπεηα απφ ην λφκν. Λα κε καο εγθξίλεη ην 

θνλδχιη. Βέβαηα ν Γηαζεκάθεο ην μέξεη γηαηί έρεη ςεθίζεη πνιιέο θνξέο εθ ησλ 

πζηέξσλ 2, 3 κέξεο, γηαηί κέρξη πνπ λα .. θαη είλαη θαη θαιχηεξν γηαηί 

απνηππψλεη θαη αθξηβψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί πξηλ δελ κπνξεί λα 

ππνινγίζεηο αθξηβψο ηηο ηηκέο θαη ν Δπίηξνπνο κέρξη ηψξα απηά ηα έρεη 

ςεθίζεη. Ρν έρεη πεξάζεη δειαδή ζηνλ Δπίηξνπν θαη φιεο ηηο άιιεο θνξέο. 

Βέβαηα, κε ην γξάκκα ηνπ λφκνπ έπξεπε λα είρε έξζεη πξηλ 1 κήλα 

πξνγξακκαηηζκφο θαη φια απηά. Νκσο, επεηδή .. ν Δπίηξνπνο φηη πξφθεηηαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη, ζαθέζηαην, εδψ εκείο θέηνο έρνπκε ζπάζεη θαη ηα 

ξεθφξ ζε έλαλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν 2.000 επξψ φιεο νη εθδειψζεηο. Δρνπκε 

ζπάζεη ην ξεθφξ νηθνλνκίαο θαη ιηηφηεηαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπεηδή κνπ δεηήζεθε απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Γήκνπο θαη ηνπο είπα 

φηη ζα ην ςεθίζσ, απιψο λα μεθαζαξίζνπκε ιίγν θαη λα πνχκε φηη επείγνλ δελ 

είλαη ε 25ε Καξηίνπ θαη ην μεράζακε, μέξακε φηη ζα έξζεη. Θαη θ.Γήκαξρε, δελ 

είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, κπνξνχκε λα μέξνπκε πφζν ζα καο θνζηίζεη θάηη φηαλ 

πάξνπκε πξνζθνξέο θαη ζα κπνξέζεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηηο 

πξνζθνξέο. Ινηπφλ, δελ είλαη έηζη φπσο ηα είπαηε ηα πξάγκαηα. Ρειείσο 

δηαθνξεηηθά, ην αληίζεην. Ξαξά ηαχηα εκείο ζα ην ςεθίζνπκε, αλ θαη λνκίδσ 

φηη ε 25ε Καξηίνπ δελ ήηαλε επείγνλ, μέξακε φηη ζα έρεη γηνξηή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Καξγέηα. 

ΚΑΟΓΔΡΑ: Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ θαη λα πσ ην εμήο, θαη' αξρήλ ζα 

ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Ρζάθσλα, φηη πξέπεη λα γίλεηαη πξνυπνινγηζηηθά θάζε 
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εθδήισζε. Ρν πξψην. Θαη ην δεχηεξν, κφλν ην Σαιθνχηζη, ν Απιψλαο θαη ν 

Υξσπφο είλαη πνπ είραλ έμνδα γηα ηελ 25ε; Αιινη Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο δελ 

ππήξραλ; Θαη θάηη αθφκα. Καο δψζαηε κηα ηηκή γηα 40 επξψ ην ζηεθάλη. Δίλαη 

γλσζηφ απφ πξνεγνχκελνπο πνπ έρνπκε αζρνιεζεί κε ηα ζέκαηα ησλ 

εθδειψζεσλ, 40 επξψ + ΦΞΑ είλαη πάξα πνιχ αθξηβά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κε ην ΦΞΑ. 

ΚΑΟΓΔΡΑ: Κα, ρσξίο ην ΦΞΑ είπε ε θα Καλαβέιε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο .. Α, δελ νινθιεξψζαηε; Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, 

επί ηεο ςεθνθνξίαο, ζπγλψκε, ππάξρεη ηειηθά θάπνηα αληίξξεζε; Γε 

δειψζαηε θ.Αξκπξηψηε. Δθ ησλ πζηέξσλ, κνπ δεηάηε ην ιφγν. Δίπα, πνηνη 

ζπλάδειθνη ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο, αξρηθά. Ινηπφλ, νξίζηε 

θ.Αξκπξηψηε, νξίζηε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην ζέκα, ην ζέκα ηνπ 

λα ςεθίζνπκε κηα δαπάλε 2.300 δελ είλαη ην πνζφ θαη ε νπζία. 

Δπαλεηιεκκέλσο έρνπκε επηζεκάλεη, φηη ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζέκαηα ζηελ 

ψξα ηνπο. Ζηαλ έλα ζέκα πνπ εδψ θαη 3 κήλεο ην μέξακε, φηη θάπνηα ζηηγκή ζα 

γίλεη ε γηνξηή, ε 25ε Καξηίνπ. Δρνπκε πεξάζεη ζέκαηα θαη ζέκαηα ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ νπνία απαμηψλεηε θαη ζαο έρσ αθνχζεη λα ιέηε φηη νη 

Δπηηξνπέο είλαη ηππηθέο, ελψ θαηά βάζεη είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ηα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ θαη ηα θέξλεηε εθ ησλ πζηέξσλ. Γελ είλαη, δελ είλαη πξφβιεκα ηα 

ρξήκαηα αιιά εγψ ζα δειψζσ παξψλ, δελ ην ςεθίδσ, κφλν θαη κφλν γηα λα 

ζηακαηήζεη απηφ ην πξφβιεκα. Νπσο θαη γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ θάλακε γηα 

ηηο πξνζθιήζεηο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ, φπσο φια απηά ηα ζέκαηα πνπ 

ζπλερψο επηζεκαίλνπκε θαη ζπλερψο επαλαιακβάλνληαη. Κφλν θαη κφλν γη' 

απηφλ ην ιφγν ζα δειψζσ παξψλ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Αξκπξηψηεο. Ινηπφλ .. 

.......: Ζ παξάηαμε καο είλαη φρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα ςεθίζνπκε θαη εκείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη ηνπνζεηεζήθαηε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Δίπαηε φηη έρεη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ έρσ πεη ηίπνηα. Γε κηιήζα. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ δε 

κίιεζα. Θα ην ςεθίζσ ην ζέκα φρη γηαηί κνπ είπε ν θ.Νηθνλνκάθνο φηη ην έρσ 

μαλαθάλεη ζην παξειζφλ θαη ην έρσ ςεθίζεη θαη θξαηάεη θαη απνθάζεηο πνπ 

είρα εγψ απφ ην 2006 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απιά κηα δηαθνπή. Θέισ λα ελεκεξψζσ ηνλ θ.Αξκπξηψηε φηη δελ 

είλαη ζέκα Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ρν πξνβιέπεη ν Θψδηθαο, είλαη απφθαζε 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απιά, λα κελ μαλαγίλνπλ απηά ηα πξάγκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζνλ αθνξά ηελ εκεξνκελία, πξάγκαηη ππήξμε αξξπζκία. Ρη λα 

θάλνπκε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, λα κελ μαλαγίλνπλ απηά. Λα κελ έξρνληαη εθ ησλ 

πζηέξσλ, θαη φρη κε ηελ πίεζε θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ. Κε καο βάδεηε ην 

πηζηφιη ηνλ θξφηαθν γηα λα ςεθίζνπκε. Φέξηε ηα ζέκαηα θαλνληθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έξρνληαη ζθφπηκα εθ ησλ πζηέξσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ θάηη θ.Γηαζεκάθε; Θα μαλάξζνπλε. Γελ 

πξνιαβαίλνπκε, δελ κπνξψ λα ιεηηνπξγήζνπκε φπσο ζέινπκε θαη εκείο θαη 
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εζείο. Γε γίλεηαη. Π' απηφ ην Γήκν δε γίλεηαη. Θα μαλάξζεη ζέκα αιιά ζα είλαη, 

ζα έξζεη κε αμηνπηζηία θαη κε δηαθάλεηα. 

(αξ. απνθ. 37/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 2ν 

 

Ππγρώλεπζε ηωλ πθηζηακέλωλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, ζηε λέα Πρνιηθή 

Δπηηξνπή ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ α/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Υξωπνύ θαη νξηζκόο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε, έρεηε ην 

ιφγν.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρελ εηζήγεζε ηελ έρεηε πάξεη νη πεξηζζφηεξνη Πχκβνπινη. 

Θέιεηε λα ηε δηαβάζσ φιε ή ηελ νπζία κφλν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ νπζία, ηε ζηειέρσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, βάζεη ηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 102, ηνπ 

Λ.3852/2010, νξίδεηαη φηη ηα Γεκνηηθά θαη Θνηλνηηθά Λνκηθά Ξξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ην Γήκν ή Θνηλφηεηα πνπ 

ζπλελψλνληαη, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην λέν Γήκν, κε ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δηδηθά γηα ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο, απηέο ζπγρσλεχνληαη ζε 

δχν Λνκηθά Ξξφζσπα, έλα γηα ηηο Πρνιηθέο Κνλάδεο ηεο α/βάζκηαο θαη έλα γηα 

ηηο Πρνιηθέο Κνλάδεο ηεο β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κε ηελ απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, θαζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη 

ξχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 
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νπνίαο νξίδνληαη ηα εμήο ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ: Πηε 

δηνίθεζε ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγρψλεπζε θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103, ηνπ Λ.3852/2010, απνηεινχκελε απφ 5 έσο 15 

κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηλνηηθνχ 

Θψδηθα, πξέπεη νπσζδήπνηε λα νξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν Γ/ληεο, εθ ησλ 

πέληε αξραηνηέξσλ ησλ Πρνιηθψλ Κνλάδσλ α/βάζκηαο θαη β/βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αληίζηνηρα, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξφζσπνο ηεο αληίζηνηρεο 

Δλσζεο Γνλέσλ, θαηά πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη Δλσζε Γνλέσλ, έλαο 

εθξφζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ Ππιιφγσλ Γνλέσλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα 

κεγέζνπο Πρνιηθήο Κνλάδαο, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξφζσπνο ησλ καζεηηθψλ 

Θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα 

κέγεζνπο Πρνιηθήο Κνλάδαο. Θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ζα 

ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε Πρνιηθή Κνλάδα, 

θαιείηαη ν νηθείνο Γ/ληεο Πρνιηθήο Κνλάδαο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα 

ςήθνπ.  

 Απφ εθεί θαη πέξα, είλαη δχν ζέκαηα, αιιά είλαη ηα ίδηα, έλα γηα ηελ 

α/βάζκηα θαη έλα γηα ηε β/βάζκηα. Νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο ηεο α/βάζκηαο πνπ 

ζπλελψλνληαη, είλαη ε Πρνιηθή Δπηηξνπή α/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Απιψλα, ε 

Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ Ξνιπδελδξίνπ, ε 

Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ Καξθνπνχινπ - 

Υξσπνχ, ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ Αθηδλψλ, 

ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Λεπηαγσγείνπ, Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ππθακήλνπ, ε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή 4ζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ Καιαθάζαο, ε 

Πρνιηθή Δπηηξνπή κνλνζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ 

Κειεζίνπ, ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ, εηδηθνχ Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ Σαιθνπηζίνπ, εληαία Πρνιηθή Δπηηξνπή 

Αγ.Απνζηφισλ. Ρψξα εθεί έρνπκε έλα ζέκα γηαηί ζην Θαπαλδξίηη θαη ζηνπο 

Αγ.Απνζηφινπο είλαη εληαία ε Πρνιηθή Δπηηξνπή, .. αλάινγα ηα Γεκνηηθά κε ηα 
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Γπκλάζηα. Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Λέσλ Ξαιαηίσλ, Πρνιηθή 

Δπηηξνπή 2νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ Υξσπνχ θαη Πρνιηθή 

Δπηηξνπή 1νπ θαη 2νπ Λεπηαγσγείνπ Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη Λεπηαγσγείσλ Πθάιαο 

Υξσπνχ. Απηέο ζα ελσζνχλ θαη ζα γίλεη κηα Πρνιηθή Δπηηξνπή α/βάζκηα ε 

νπνία ζα απνηειείηαη απφ 15 κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, απφ ηνπο νπνίνπο ζα 

ζπκκεηέρνπλ, απφ ηνπο Γ/ληεο ησλ Πρνιείσλ, ζχκθσλα κε ραξηί πνπ καο έρεη 

έξζεη απφ ηελ α/βάζκηα Δθπαίδεπζε, απφ ηνπο αξραηφηεξνπο Γ/ληεο είλαη ν 

θ.Σξηζηφπνπινο Εήλσλαο θαη ν θ.Σαηδεδεκεηξίνπ Δπζηξάηηνο. Απφ ην Πχιινγν 

.. Ξνηνο είλαη; Ν Γειεγηάλλεο ν Γηψξγνο σο εθπξφζσπνο Γνλέσλ, επεηδή είλαη 

απφ ηα κεγαιχηεξα ζρνιεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη πνιίηεο Εαθείξεο 

Πηέθαλνο, .. Ξέππα Διέλε, .. Διέλε, Νηθνλφκνπ Θσλ/λα, Ξεληάθαινο Θνζκάο, 

Θενδσξφπνπινο Βαζίιεο, Καζηξνγηαλλφπνπινο Γηάλλεο, Κίρα - Θηνχζε Διέλε, 

Θακπνχξεο Αλαζηάζηνο, Κνληάθεο Ησάλλεο. Ξξέπεη ζ' απηήλ ηε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή ε αληηπνιίηεπζε λα νξίζεη δχν Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη γηα γελ α/βάζκηα θα Πηεξγίνπ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ζ α/βάζκηα δελ έρεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηε β/βάζκηα.  

.......: Δγψ πξνηείλσ ηνλ θ.Αξκπξηψηε απφ ηελ παξάηαμε καο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα εμεγήζσ θάηη, λα κελ έρνπκε πάιη ηα ίδηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, κηζφ ιεπηφ θχξηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γχν νξίδνληαη απφ ηελ κεηνςεθία, νξίδνληαη, πξέπεη λα καο πείηε 

δχν. Κεηαμχ ζαο. 

.......: Ξξφηεηλα απφ ηελ παξάηαμε κνπ ηνλ θ.Αξκπξηψηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, κηζφ ιεπηφ θχξηε, κηζφ ιεπηφ. Δίλαη θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί 

ηνπο. Γειαδή, 4 ζπλνιηθά.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα έρσ ην ιφγν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Νηθνλφκνπ, ηψξα επεηδή έπξεπε λα είρε γίλεη 

λσξίηεξα απηφ, παξάιεηςε δηθή κνπ, νκνινγψ, κηα θαη κπήθακε ζηε δηαδηθαζία 

ησλ νλνκάησλ, αο ηειεηψζνπκε κε ηα νλφκαηα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρσ ην ιφγν; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Αλαπιεξσκαηηθνί; πάξρνπλ πξνηάζεηο;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε, ην ιφγν. Λα πξνηείλσ έρσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ, ηειεηψζακε κε ηνλ αξηζκφ, ιέεη απφ 5 έσο 15. 

Τεθίζακε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλνιηθά ζα ςεθίζνπκε θα Πηεξγίνπ, γηα θάζε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία επηκέξνπο ηψξα λα κηιάκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, απηφ πνπ ζέισ εγψ λα γίλεη θαλεξφ θαη 

μεθάζαξν, είλαη ε θαιή δηάζεζε πνπ επηδεηθλχσ εγψ πξνζσπηθά θαη ε παξάηαμε 

κνπ ζε ζρέζε κε ην πξφζσπν ζαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Απηή ε αλνρή θαη ε θαιή δηάζεζε ηελ νπνία κέρξη ζηηγκήο έρνπκε 

επηδείμεη, έρεη σο απνηέιεζκα, ζαο δηαβεβαηψ, λα ιεηηνπξγεί αθφιιεηα ε 

δηαδηθαζία, νη δηαδηθαζίεο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ, δηφηη αλ 

ιεηηνπξγνχζακε κε βάζε απηά ηα νπνία ν λφκνο ιέεη, φρη γηαηί δε καο αξέζεη ν 
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λφκνο ή γηαηί ζέινπκε λα ηνλ πξνζπεξλάκε, αιιά θνηηάκε ηέινο πάλησλ ηελ 

πνξεία ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ νπζία ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη λα παίξλνληαη νη 

απνθάζεηο θαη λα πξνρσξάκε, έζησ θαη αλ γίλνληαη αζηνρίεο. Ζδε φπσο 

γλσξίδεηε, βάζεη ηεο εγθπθιίνπ 47 θαη ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ Λνκηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο, είλαη θαλεξφλ φηη ε ζπκπνιίηεπζε δελ κπνξεί λα 

ςεθίδεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο, πξάγκα ην νπνίν έγηλε κε 

ηξφπν αλεπίηξεπην εηο ηνλ νξηζκφ ησλ αληηπξνζψπσλ ζην Πχλδεζκν 

Ξάξλεζαο. Γελ πξνζέθπγα ζηελ Ξεξηθέξεηα, παξφηη πνπ κίιεζα κε ηνλ 

θ.Ιηαθφπνπιν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, δελ πξνζέθπγα γηαηί δε 

ζέισ λα παξαθνιιήζσ απηήλ ηε ζηηγκή ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ή λα θαλεί φηη έρσ θάπνην πξφβιεκα. Γπζηπρψο ζα θαλεί έηζη 

απέλαληη ζηνλ θ.Θαιχβα, φπνπ φπσο έρσ δειψζεη, ηνλ εθηηκψ θαη δελ ππήξρε 

ζέκα ελ ζρέζε κε ηελ αληηπξνζψπεπζε. Νκσο έπαζρε ε δηαδηθαζία, ηελ νπνία 

εζείο θ.Ξξφεδξε ηελ αθήζαηε λα εμειηρζεί κε ηξφπν ν νπνίνο είλαη παξάλνκνο 

θαη παξάηππνο.  

 Ρέινο πάλησλ, ηέινο πάλησλ ην αθήλνπκε ην ζέκα ηεο θαθήο απηήο 

ςεθνθνξίαο θαη θαθήο απηήο ιεηηνπξγίαο. Πήκεξα, ραίξνκαη ηνπιάρηζηνλ πνπ 

εξρφκαζηε εδψ πέξα θαη αλαγλσξίδνπκε εηο ηελ αληηπνιίηεπζε λα ξπζκίδεη ηα 

ηνπ νίθνπ ηεο, ηα ηνπ νίθνπ ηεο, ην ζηνηρεηψδεο. Ξέξα ηεο εγθπθιίνπ πνπ ιέεη 

φηη αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο εθινγήο Ξξνεδξείνπ αληίζηνηρεο, άξα ινηπφλ, 

εκείο, νη ηεο αληηπνιηηεχζεσο ςεθίδνπκε ηνπο αληηπξνζψπνπο καο. Ινηπφλ, 

ππφ απηήλ ηελ έλλνηα εκείο ζαλ παξάηαμε πξνηείλνπκε ηνλ θ.Πηδέξε. Διπίδσ 

λα κελ μαλαηεζεί εηο ηελ βάζαλν ηεο ςήθνπ, ηεο θαθήο ςήθνπ ησλ 

Ππκβνχισλ ηεο ζπκπνιηηεχζεσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Γχν παξαδείγκαηα ζα ζαο θέξσ. Γηα 

ην πξαθηηθφ δήηεκα ηεο Δπηηξνπήο ηεο κηαο θαη έλα δήηεκα ην νπνίν ζα 
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αλαπηχμσ ζε δχν ιέμεηο γηα ην πνιηηηθφ. Κέρξη ζήκεξα γηα λα κπεη ηδηψηεο θαη 

λα πάξεη δνπιεηέο ζηελ α/βάζκηα θαη β/βάζκηα, φπσο ην γλσξίδνπκε απφ ηα 

ζρνιεηά καο δειαδή, είρε ερζξφ ηηο πνιιέο Θνηλφηεηεο, ηνλ πνιπθαηακεξηζκφ. 

Γειαδή, είρε πνιιέο Πρνιηθέο Θνηλφηεηεο, πνιιέο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο, ζρνιεία 

δηάζπαξηα. Ρψξα ινηπφλ, ζηα πιαίζηα ηεο δνκήο ηνπ "Θαιιηθξάηε" θαη κε ηηο 

λέεο αγνξέο, αλ ζέιεηε θαη κε ηνλ "Θαιιηθξάηε" ηεο Ξαηδείαο, ν νπνίνο 

ςεθίζηεθε ηηο πξνάιιεο, δεκηνπξγνχληαη ζπγθεληξσκέλα ζρνιεία, 

ζπγθεληξσκέλεο αγνξέο, αλ ζέιεηε. Ξαξαδείγκαηνο ράξε, κε έλα ΠΓΖΡ, ν 

εξγνιάβνο ζα κπνξεί λα παίξλεη γηα φια ηα ζρνιεία, ηε ζπληήξεζε ηνπ, ην 

βάςηκν ηνπ θαη πείηε ην φπσο ζέιεηε, ζα κπνξεί λα δηαπξαγκαηεχεηαη 

απεπζείαο κε ην Γήκν κηα πνιχ κεγαιχηεξε αγνξά απ' φηη πξηλ. Δκείο 

ζεσξνχκε φηη ή Πρνιηθή Δπηηξνπή έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη απηφ πνπ 

θνπβεληηάζακε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ΘΔΓΝ, ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Γήκνπ Υξσπνχ, ηεο 

Ρνπηθήο Γηνίθεζεο ηνπ "Θαιιηθξάηε". Δξρεηαη νπζηαζηηθά λα είλαη ην εξγαιείν, 

ην νπνίν ζα δηακεζνιαβεί έηζη ψζηε λα κπνξεί πην εχθνια, πην επέιηθηα αλ 

ζέιεηε, ν εξγνιάβνο, ν κεγάινο εξγνιάβνο λα κπαίλεη ζηα ζρνιεία.  Αθφκα 

φκσο θαη αλ απνκνλψζνπκε ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή απφ ην ξφιν πνπ εκείο 

πηζηεχνπκε φηη ζα έρεη, πξνθχπηεη ην εμήο δήηεκα, ην πξαθηηθφ  ηεο 

θαηάζηαζεο, αλ δηαηξέζνπκε ην θνλδχιη πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή κε ηνλ αξηζκφ ησλ Πρνιηθψλ Κνλάδσλ θαη ην κνηξάζνπκε αλάινγα, 

ηφηε επλννχληαη ηα κηθξφηεξα Πρνιεία ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα, θαζψο ηα 

κεγάια Πρνιεία ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, παξαδείγκαηνο ράξε νη δεκηέο 

πνπ ζα γίλνληαη, ζα είλαη πεξηζζφηεξεο, δε ζα είλαη ην ίδην κε έλα κηθξφ 

Πρνιείν. Αληίζηνηρα, αλ κνηξάζνπκε ην νπνηνδήπνηε θνλδχιη, αλαινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο θάζε Πρνιηθήο Κνλάδαο, ηφηε ζα .. θαη ηα κηθξά 

Πρνιεία, ηα νπνία έρνπλε πάγηα έμνδα φκνηα κε ησλ κεγάισλ. Μέξεηε, ΔΓΑΞ, 

πεηξέιαην θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. Νη αλάγθεο νη ίδηεο απνδεηθλχνπλ 
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ζήκεξα φηη απηφ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη είλαη κηα Πρνιηθή Δπηηξνπή, κηα 

Πρνιηθή Κνλάδα ή έζησ έλα εληαίν Πρνιηθφ Ππγθξφηεκα, φπσο έρνπκε αο 

πνχκε ζηνλ Απιψλα, πνπ είλαη Γπκλάζην - Ιχθεην καδί. Κε ηηο .. ησλ Πρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ θάζεηα κπαίλνπλ ζηε δεχηεξε κνίξα νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε 

Πρνιείνπ αιιά θαη ησλ καζεηψλ. Δρνπκε λα θάλνπκε ινηπφλ κε παηδηά θαη 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη φρη κε ινγηζηηθά λνχκεξα θαη αξηζκνχο. Γηα φινπο 

απηνχο ηνπο ιφγνπο θαηαςεθίδνπκε ηηο ζπγρσλεχζεηο Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 

ζην α/βάζκην θαη β/βάζκην επίπεδν θαη ζαο θαινχκε λα θάλεηε ην ίδην θαη εζείο 

θαη γη' απηφ δε ζα πξνηείλνπκε θαη θάπνηνλ εθπξφζσπν. Δπραξηζηνχκε πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε θαη εζείο θα 

Πηεξγίνπ; Παο αθνχκε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ ζεσξψ φηη δελ πάκε θαιά .. Θα έπξεπε λα είρε 

ζπλνιηθά ηεζεί ην ζέκα ηε εηζήγεζεο θαη λα ηνπνζεηεζνχκε αλάινγα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ιέηε ζπλνιηθά, ηη ελλνείηε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δ ηψξα κηιάκε κφλν γηα ην ζέκα ηνπ Ππκβνπιίνπ, δε κηιάκε γηα 

ηνπο πφξνπο. Ξξέπεη λα κηιήζνπκε ζπλνιηθά. Ινηπφλ, ε άπνςε κνπ είλαη, γηαηί 

εδψ, θνηηάμηε, ιέεη ε εγθχθιηνο πνπ καο δηαβάζαηε, φηη ηνπιάρηζηνλ 2 Γ/ληεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξφζσπνο, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξφζσπνο 

ησλ Καζεηηθψλ. Ξάκε παξαθάησ. Ξξνζέρηε φκσο, εδψ έρνπκε έλαλ ηέξάζηην 

Γήκν κε πνιιέο Πρνιηθέο Κνλάδεο, βάδνπκε ηνπο 2 Γ/ληεο πνπ είλαη απφ ηα 

Λέα Ξαιάηηα, ηνλ Υξσπφ, βάδνπκε ηνλ εθπξφζσπν ησλ Γνλέσλ πνπ είλαη πάιη 

απφ ηνλ Υξσπφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη - ν έλαο Γ/ληεο είλαη απφ ην Πρνιείν ησλ 

Αγ.Απνζηφισλ. 
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.......: Ν Εήλσλαο είλαη ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, ζπγλψκε. Λαη, ην ζπκφκνπλ εδψ αθφκε. Δκείο ζαλ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξνχκε, είλαη ζηελ θξίζε καο, λα κελ είλαη 2 Γ/ληεο, 

κπνξεί λα είλαη 5 νη Γ/ληεο, κπνξεί λα είλαη 3 νη εθπξφζσπνη ηεο Δλσζεο 

Γνλέσλ. Γειαδή, νη εθπξφζσπνη ηεο Δθπαίδεπζεο λα είλαη πεξηζζφηεξνη θαη λα 

είλαη ιηγφηεξα ηα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα είλαη νη πνιίηεο θαη ιηγφηεξνη νη 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Γελ είλαη απαξαίηεην λα βάινπκε παληνχ ηνπο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη 5 αλζξψπνπο πνπ θαηά ηελ άπνςε καο ζεσξνχκε 

φηη είλαη .. Θαιχηεξα λα είλαη εθπξφζσπνη ησλ Πρνιηθψλ Κνλάδσλ θαη 

εθιεγκέλνη απφ ηνπο Ππιιφγνπο Γνλέσλ θαη Θεδνκέλσλ. Απηνί έρνπλε ηνλ 

πξψην ιφγν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε Γηνηθεζε ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη 

ιηγφηεξν νη άιινη πνιίηεο νη νπνίνη θαιψο ή θαθψο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηελ 

ίδηα πείξα θαη θαηά ηελ άπνςε κνπ είλαη, αλ θαηαιήμνπκε ζην 15κειέο, λα 

απμήζνπκε ηνπο Γ/ληεο πνπ είλαη απφ ηα δηάθνξα ηέινο πάλησλ, ηηο δηάθνξεο 

κνλάδεο, κπνξεί λα είλαη θαη έλαο απφ ην Θαπαλδξίηη θαη έλαο απφ ηνλ Απιψλα, 

έρεη Πρνιεία κεγάια θαη λα είλαη θαη πεξηζζφηεξνη εθπξφζσπνη ηνπ Πρνιείνπ 

Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ. Γε ζπκθσλψ δειαδή κε ηελ θαηαλνκή πνπ θάλεηε, ζε 

πξψηε θάζε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Θπξία Πηεξγίνπ, λα ζαο ππελζπκίζσ θάηη, ζπγλψκε, καο έρεη 

ζηείιεη έγγξαθν ε α/βάζκηα πνπ καο αλαθέξεη πνηνη είλαη νη αξραηφηεξνη 

δάζθαινη θαη καο κηιάεη ζπγθεθξηκέλα θαη γηα ηελ θα Κεξηβάθε Θαίηε, ε νπνία 

είλαη Γ/ληξηα Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Θαπαλδξηηίνπ, ε νπνία ζχκθσλα κε 

πξνθνξηθή ηεο δήισζε δελ επηζπκεί λα ηνπνζεηεζεί, επεηδή ζπληαμηνδνηείηαη 

κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζηεξείηαη κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ παξνπζία ηεο ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή γηαηί κέλεη ζην Βαξλάβα. 

Γειαδή, νη πην παιηνί δάζθαινη απηήλ ηε ζηηγκή είλαη ν Σαηδεδεκεηξίνπ θαη ν 

Σξηζηφπνπινο. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, ζπγλψκε, κε δεδνκέλν, κε δεδνκέλν .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απιψο ην ιέσ δηεπθξηληζηηθά. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, εγψ δε δηαθσλψ κ' απηφ πνπ ιέηε, κε δεδνκέλν φκσο 

φηη ζα είλαη δχν. Ακα πνχκε 3 ή 4, ζα βξνχκε θαη άιινπο αξραηφηεξνπο. Θαηά 

ζεηξά πάκε. Ρν ζέκα είλαη ν αξηζκφο. Δγψ δε κίιεζα αλ ζα είλαη ν έλαο ή ν 

άιινο, δε δηαθσλψ κε ηα άηνκα. Γηαθσλψ κε ηνλ αξηζκφ. Ξξέπεη λα είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή Θνηλφηεηα. Απηή είλαη ε άπνςε κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, θαηαγξάθεθε ε άπνςε ζαο θα Πηεξγίνπ. Θχξηε 

Βειηαληψηε. Ππγλψκε, θ.Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. Δρεη δεηήζεη πξνεγνπκέλσο ν 

θ.Ιίηζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζα ήζεια λα αλαθέξσ φηη αξθεηνί απφ ηνπο παξφληεο ζην Γ.Π., 

ίζσο είλαη κέρξη ρζεο θαη Ξξφεδξνη Δπηηξνπψλ. Λνκίδσ φηη θαη ζα ζπκθσλήζσ 

θαη κε ηελ θα Πηεξγίνπ, φηη ζα πξέπεη λα κπνχλε πεξηζζφηεξνη Γ/ληεο θαη φηη 

επίζεο ζ' απηφ πνπ είπε ν θ.Νηθνλφκνπ, δελ είλαη ζίγνπξν, 100%, θ.Βαζίιε, 

θ.Νηθνλφκνπ, έαλ ήηαλ λφκηκε ή κε ε απφθαζε κ' απηφλ ηνλ ηξφπν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε ςεθνθνξία ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Αλ ήηαλε παξάλνκε, ζα 

έπξεπε λα θαηαγγειζεί θαη λα κε γίλεη έηζη. Γελ είλαη ζσζηφ λα παίξλνπκε 

παξάλνκεο απνθάζεηο θαη εηδηθά ζε ζέκαηα δεκνθξηίαο, δειαδή κηα απιή 

ςεθνθνξία. Ξέξα απ' απηά, ζηα πιαίζηα φκσο ην πσο αληηιακβάλεηαη θάπνηνο 

ηε δεκνθξαηία, εκείο επεηδή ζηηο πξνεγνχκελεο Δπηηξνπέο δελ είρακε ηχρεη ηνπ 

λα ςεθηζηνχλε νη δηθέο καο νη πξνηάζεηο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρεο πξνηίκεζεο, λαη. Γη' απηφλ ην ιφγν δε ζα έρνπκε θαλέλαλ λα 

πξνηείλνπκε ζ' απηήλ ηελ Δπηηξνπή απφ ηα άηνκα ηεο παξάηαμεο. Δπραξηζηψ 

πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε.  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια θ.Ξξφεδξε, ζέισ θαη εγψ λα ζπληαρζψ κε 

ηελ πξφηαζε ηεο θαο Πηεξγίνπ γηαηί, φπσο αλέθεξε θαη ε Γξακκαηέαο, επεηδή 

εγψ ήκνπλ Ξξφεδξνο ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο θάιπςε ν θ.Ιίηζαο πξνεγνπκέλσο. Ρψξα επαλεξρφκαζηε 

ζηελ ίδηα πξφηαζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Αιιά άπνςε έρνπκε θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιά. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη αλ ζέιεηε, αλ ζαο ζηελνρσξεί, λα κελ ηελ πνχκε. Ακα δε 

ζαο ζηελνρσξεί, λα ηελ πνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη βέβαηα, γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ην ιέσ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, λνκίδσ φηη ζα πξνζθέξσ θάηη ιέγνληαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα αηηηνινγήζσ ινηπφλ επηπιένλ ηελ πξφηαζε ηεο θαο 

Πηεξγίνπ, γηαηί ζηελ εληαία Πρνιή Γηδαθηεξίσλ Θαπαλδξηηίνπ, απφ ην ΦΔΘ, απφ 

ην λφκν πξνβιεπφηαλε φηη ζπκκεηέρνπλ φινη νη Γ/ληεο ησλ Πρνιείσλ. Δδψ λα 

κε ζπκκεηέρνπλ φινη, αιιά λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη, φρη 2 Γ/ληεο θαη 10 

πνιίηεο. Ρν δεχηεξν ζέκα πνπ ήζεια, πνπ δελ ην δηάβαζε ε θα Καλαβέιε, είλαη 

ε ηειεπηαία παξάγξαθνο. Θα πξέπεη λα μέξεηε, εάλ έρεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξεζηε ζηελ πεξηνπζία; Ρειεπηαία παξάγξαθν, ηη ελλνείηε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πηηο δαπάλεο αλαθέξνκαη. Θα πξέπεη λα μέξεηε ινηπφλ 

θ.Γήκαξρε θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φηη αλ ζέιεηε λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ππνηππσδψο ηα Πρνιεία, ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπκε εμηξά επηρνξήγεζε απφ 

ην Γήκν. Γηαηί ε ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνπ καο δίλνπλε νη ΘΑΞ, δε θηάλεη νχηε 

γηα ηα πάγηα, φρη γηα λα θαιχςεη δαπάλεο πεηξειαίνπ θαη επηζθεπψλ. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο 
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ηεο ακνηβήο ησλ θαζαξηζηξηψλ, γηαηί ζήκεξα μέξεηε ππάξρνπλ δχν ηξφπνη 

ακνηβήο. Δίλαη νη ανξίζηνπ νη νπνίεο πιεξψλνληαη κε ην κηζζνιφγην ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη είλαη θαη νη επί ζπκβάζεη. Δπί ζπκβάζεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κνπ επηηξέπεηε θα Καλαβέιε; Ακα ζέιαηε, ζα ην είραηε 

βάιεη ζηελ εηζήγεζε, δελ ην βάιαηε θαη ζα ζπκπιεξψζσ, έηζη; Νη επί 

ζπκβάζεη ινηπνλ κέρξη πέξζη πιεξσλφληνπζαλ απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο 

κέζσ ΝΠΘ. Φέηνο ζα πιεξσζνχλε νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο απφ ην Ηδξπκα 

Κείδνλνο Διιεληζκνχ. Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο κέζσ ηνπ Ηδξχκαηνο Κείδνλνο 

Διιεληζκνχ. Βέβαηα, ππάξρεη πξφζεζε φια απηά λα πεξάζνπλε ζηηο δαπάλεο 

ηνπ Γήκνπ. Γη' απηφ ινηπφλ ζε απηή ηελ .. ην θαηαζηαηηθφ ζεκεξα, ην ΦΔΘ, 

πνπ δεκηνπξγνχκε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο απφ ην Γήκν γηα ηελ 

θαιπςε ηεο δαπάλεο ησλ θαζαξηζηξηψλ. Παο επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, νξίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δπεηδή αλαθέξζεθε νλνκαζηηθά ν θ.Ιίηζαο ζε κέλα, ζέισ λα 

δηεπθξηλίζσ ην εμήο, ζέισ λα δηεπθξηλίζσ ην εμήο, ε άζθεζε δηθαηψκαηνο είλαη 

δηθαίσκα, φπσο θαη ε άζθεζε ηνπ λα κελ αζθήζσ ην δηθαίσκα κνπ, πάιη 

δηθαίσκα κνπ είλαη. Λνκηθψο ην ιέσ απηφ. Απφ εθεί θαη κεηά, ην φηη δελ έζεζα 

θαη δελ πξνζέθπγα, είηε γηα ην θχξνο ησλ εθινγψλ ηνπ Λνεκβξίνπ, π.ρ. .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξξνζέρηε, πξνζέρηε, γηα λα δηεπθξηλίζνπκε θαπνηα πξάγκαηα, 

γηα λα κηιάκε ηελ ίδηα γιψζζα. Νηαλ δελ πξνζθεχγσ ζηελ εκεξνκελία πνπ 

κνπ έρεη δψζεη ην θξαηνο, νη λφκνη ηνπ θξάηνπο, δειαδή ηελ πξνζεζκία, είλαη 
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δηθαίσκα κνπ. Αλ πξνζθεχγσ ιάζνο, απηφ είλαη αλνεζία κνπ. Γεχηεξνλ, αλ 

δελ πξνζθχγσ, είηε ζηε κηα πεξίπησζε, είηε ζηελ άιιε πεξίπησζε, είλαη 

δηθαίσκα κνπ. Γηαηί είλαη δηθαίσκα κνπ; Γηαηί κνπ ην έρεη δψζεη ην Πχληαγκα 

απηφ ην δηθαίσκα. Απφ εθεί θαη κεηά ινηπφλ, επηηξέςηε κνπ ζην λα θξίλσ πνηεο 

είλαη νη κείδνλ ή έιαζζνλ ζεκαζίαο απνθάζεηο πνπ κπαίλνπλ ζ' απηφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Απιά έθαλα ηελ ππελζχκηζε θαη έθαλα ην ζρφιην, πνην; 

Νηη θ.Ξξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα κελ μαλαεπαλαιεθζνχλε 

θαηλφκελα, πνηα; Ξνπ παξαβηάδνπλε εγθπθιίνπο πνπ έρεη εθδψζεη ην πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ. Θαη αλαθέξσ ζπγθεθξηκέλα ηελ εγθχθιην 47 ε νπνία επηβάιιεη, 

επηβάιιεη, ηελ ςεθνθνξία ζε ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο ζε Νξγαλα ή ζε 

Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα λα γίλεηαη θαηά ην πξφηππν ηνπ Ξξνεδξείνπ. Δγψ κε ηα 

ιίγα λνκηθά πνπ μέξσ απ' απηά πνπ ζπνχδαζα, μέξσ, θαηαιαβαίλσ φηη φιεο 

απηέο νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ φπσο εμειέγε ην Ξξνεδξείν. Ρν αλ 

πξνζθχγσ ζ' απηφ ην δηθαίσκα κνπ ζηηο πξνζεζκίεο πνπ κνπ δίλεη ν λφκνο, 

είλαη πάιη δηθαίσκα κνπ. Απηφ ζέισ λα πσ. Γελ έρεη ζρέζε νχηε ραξίδνκαη, 

νχηε δε ραξίδνκαη, νχηε ην έλα, νχηε ην άιιν, απιά φκσο είλαη κηα ππελζχκηζε 

πξνο ηνλ Ξξφεδξν. Ν Ξξφεδξνο θαηαιαβαίλεη ηη ιέσ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο ζα ςεθίζεη θαη ε αληηπνιίηεπζε ρσξηζηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, έρεη δηεπθξηληζηεί ην ζέκα απηφ θαηά ηνλ ηξφπν ηνπ 

Ξξνέδξνπ. Ξξάγκαηη ηψξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Γήκαξρε, κηζφ ιεπηφ θ.Γήκαξρε. Ζ αληηπνιηηεπζε 

ζα βγάιεη ρσξηζηά ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, απιά ην 
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Πψκα ηππηθά ζα επηθπξψζεη, κεηά. Θα ςεθίζεη γηα ηελ έγθξηζε, απφ ην Πψκα, 

φπσο αθξηβψο ζπλέβε κε ηελ εθινγή ηνπ Ξξνεδξείνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ δελ ςήθηζε, πξάγκαηη .. Ξξέπεη ηππηθά λα εγθξηζεί απφ ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ Γηνηθεηηθνχ, ζπγλψκε, ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ςεθίζεη θ.Ιίηζα. Θα ςεθίζεη θ.Ιίηζα. Ινηπφλ, δελ θάλσ 

ιάζνο απηή ηε θνξά. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, ην μαλαιέσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ακθηβάιιεηε φηη θάλνπκε ηε ζσζηή δηαδηθαζία εδψ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δηεπθξηληζηεί ην ζέκα θα Πηεξγίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ακθηβάιιεηε φηη θάλνπκε ηε ζσζηή δηαδηθαζία; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θαη γξαπηψο, ππάξρεη εγθχθιηνο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ζέισ λα πσ, πάιη μαλαβάδσ ζέκα ηεο δηαδηθαζίαο. Ρειηθά, 

κηιήζακε ηψξα κφλν γηα ην κηζφ, ηε κηζή πξφηαζε, ηε κηζή εηζήγεζε. Ρελ 

άιιε εηζήγεζε πνπ κηιάεη γηα ηνπο πφξνπο, δελ ζπδεηήζακε. Γειαδή, θάλαηε 

δηαθνπή γηα λα κηιήζνπκε γηα ηνπο Ππκβνχινπο. Ζ άπνςε κνπ είλαη λα 

ηειεηψζνπκε ζπλνιηθά ην ζέκα απηφ,  πσο ζπζηείλεηαη απηφ ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, έρεη νξηζκέλα άξζξα, έρεηε θάπνηεο πξνηάζεηο, 

ιέηε γηα ηνπο πφξνπο, ηελ πεξηνπζία, δελ ηα ζπδεηήζακε απηά θαη κεηά ζα 

πάκε ζηηο ςεθνθνξίεο. Ινηπφλ, θαη λνκίδσ φηη λα ηνπνζεηεζνχκε ζ' απηά ηα 

δεηήκαηα πξψηα θαη κεηά λα πάκε ζηε ςεθνθνξία. Θα ςεθίζνπκε πξηλ θαη 

κεηά ζα ζπδεηήζνπκε γηα ην άξζξν, γηα ηα άξζξα; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, ε θα Καλαβέιε ζεψξεζε φηη ε εηζήγεζε είλαη 

γλσζηή ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη γη' απηφ δελ αλαθέξζεθε ζε θάζε 

ηνκέα ρσξηζηά.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρφηε λα ηνπνζεηεζνχκε θαη ζηα ππφινηπα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη εζείο ζα κπνξνχζαηε λα ηνπνζεηεζείηε. Γε ζαο ην 

απαγφξεςε θαλείο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ηνπνζεηεζνχκε θαη ζηα ππφινηπα. Θαη εγψ πξνζσπηθά ζέισ λα 

πσ φηη, λα ξσηήζσ κάιινλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηεζήθαηε, κπνξνχζαηε λα ηνπνζεηεζείηε θαη γηα ηνπο 

πφξνπο θαη γηα φια. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα θάλσ κηα εξψηεζε, λα θάλσ ηελ εξψηεζε, θαη' αξρήλ, αλ έρεη 

γίλεη ε απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ησλ Πρνιείσλ. Ξνηνο θάλεη ηελ απνγξαθή ηεο 

πεξηνπζίαο ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. Δλα. Γεχηεξνλ, ππάξρεη ην θηήκα, 

ππάξρεη ν ρψξνο ηεο ιατθήο πνπ αλήθεη ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν Λέσλ Ξαιαηίσλ 

θαη ηα έζνδα απ' απηφ ην, απφ ηε ιατθή δελ πάλε ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Ρν 

επηζεκαίλσ, ην Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ ζα γίλεη, ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζεη λα 

πάξεη ηα ρξήκαηα απηά πνπ αλήθνπλ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Θαη έλα δήηεκα 

επίζεο πνπ  ζέισ λα βάισ, είλαη, εδψ πξέπεη λα πξνηείλεηε πνηα ζα είλαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο, γηαηί πίζσ ιέηε φηη κε ηελ 

παξνχζα απφθαζε δε ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ απφ ηδίνπο πφξνπο. Γειαδή, δε ζα δίλνπκε ιεθηά απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ; Ρν είπε θαη ν θ.Βειηαληψηεο, κε άιιν ηξφπν, ην επηζεκαίλσ 

θαη εγψ. Γελ πξέπεη λα ππαξρεη; Αξα, εθφζνλ ην βάδεηε κπξνζηά, θαη αθήλεηε 

θελφ γηα ην πνζφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί έθηαθηε επηρνξήγεζε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, αθήλεηε κπξνζηά φκσο, αθήλεηε έλα θελφ γηα λα 

ζπκπιεξσζεί. Ξνηνο ζα ην απνθαζίζεη απηφ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνβιέπεηαη απφ ην λφκν .. θαη απφ ηνλ Θψδηθα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κνπ επηηξέπεηε λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΒΑΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή, επεηδή δεκηνπξγνχληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ Πρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία, γηα λα κπνξέζεη ν Γήκνο ηφηε λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Δάλ φκσο πξνβιέπεηαη ζην ΦΔΘ, ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ηφηε ν Γήκνο θαη ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη πξέπεη λα απαιεηθζεί ε ηειεπηαία - ε ηειεπηαία παξάγξαθνο 

πξέπεη λα απαιεηθζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, έρεηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπεηδή εκείο εδψ ζην Γήκν κε ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο είρακε θαη 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, είρακε πξνβιέςεη ζε θάζε πξνυπνινγηζκφ, βέβαηα 

ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε δελ ην έθαλε, θαθψο βέβαηα, είρακε πξνβιέςεη έλαλ 

θσδηθφ ζηνλ νπνίν, φπσο είπε ε θα Καλαβέιε, είρακε έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο. 

Απηφ είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία λαη κελ δελ πξνβιέπεηαη κέζα ζην 

θαηαζηαηηθφ, φκσο εκείο ζαλ Γήκνο ηελ πξνβιέπακε πάληα. Νη έθηαθηεο 

επηρνξεγήζεηο εθηφο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ πνπ έξρνληαη απφ ην πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, δίλνληαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ην θάλακε 

πάληα. Δκείο παξαδείγκαηνο ράξε δίλακε θάζε ρξφλν γχξσ ζηα 60, 70, 80.000, 

αλάινγα ηη κπνξνχζακε λα θάλνπκε θαη ηα δίλακε ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Γελ 

ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε δαπάλεο ζηηο Πρνιηθέο 

Δπηηξνπέο. Απφ εθεί θαη πέξα, φζνλ αθνξά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 
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Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, κε λφκν ην 1999 έπξεπε λα έρνπλε πεξάζεη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ, κέζα ζηε κεξίδα ηεο Θνηλφηεηαο ή ηνπ Γήκνπ. πάξρεη 

λφκνο. Ν θ.Σξηζηφπνπινο ην ζπκάηαη, εδψ πέξα ηνλ βιέπσ θηφιαο, ν Εήλσλαο. 

Ινηπφλ, απφ εθεί θαη - αιιά βέβαηα παξακέλαλε πξνο ρξήζε ζηηο Πρνιηθέο 

Δπηηξνπέο. Ξεξλνχζαλ ζηε κεξίδα ηνπ Γήκνπ θαη .. πξνο ρξήζε. Γηα ην ζέκα 

ηεο ιατθήο, γηα λα ηειεηψζνπκε θαη κ' απηφ, εκείο δίλακε ιεθηά ζηε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή, θάζε ρξφλν. Ρα δίλακε κε ηε κνξθή ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο θαη 

απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε θαη θέηνο. Δγψ πξαγκαηηθά θαη ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο θαη ην ιέσ, θαη ν Γήκαξρνο, ην έρνπκε ζπδεηήζεη θαη άιιε 

θνξά, δε δέρνκαη θακία Πρνιηθή Δπηηξνπή, ην είρα πεη θαη ζην Ππχξν ην .. 

ηφηε, θαλέλαο Γ/ληεο λα είλαη δεηηάλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πρνιείνπ ηνπ. 

Απηφ ζα ην θάλνπκε θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε, δελ ην ζπδεηάκε. Δίκαζηε 3 

εθπαηδεπηηθνί, 2 εθπαηδεπηηθνί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζα δψζνπκε φ,ηη 

είλαη δπλαηφλ γηα λα κπνξέζνπκε λα εμαζθαιίζνπκε πηζηψζεηο ζηα Πρνιεία, 

ζπλ ηα επηζθεπαζηηθά, ζπλ άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπκε αθνινπζήζεη ζηνλ 

ΝΠΘ. Πήκεξα ήκαζηαλ κε ην Γήκαξρν ζηνλ ΝΠΘ, γηα λα πάξνπκε έθηαθηα 

επηζθεπαζηηθά γηα ηα Πρνιεία. Απηά ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα θαιχςνπκε. 

 Γε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε λα βάινπκε ζήκεξα έλαλ θσδηθφ ή κηα 

πίζησζε πνπ ιέγεηαη 200 ή 300 ή 400.000. Θα ήηαλ άηνπν γηαηί απηήλ ηε 

ζηηγκή αθφκα δελ έρνπκε θιείζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. Απηφ 

φκσο, λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα γίλεη θαη θπζηθά απηφο ν θσδηθφο ζα κπνξνχζε 

λα ζπκπιεξσζεί κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κε άιιε απφθαζε, κε 

αλακφξθσζε γηα λα κπνξέζνπκε λα βάινπκε θαη άιια ιεθηά εάλ ρξεηαζηνχλε 

νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Απηφ ζα ην θάλνπκε, κελ αλεζπρείηε. Απηά. Γελ μέξσ 

αλ θάηη άιιν .. Λνκίδσ, ζαο θάιπςα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ ηη λα θάλσ θ.Βειηαληψηε. Κπνξεί λα δηαθσλείηε, αιιά απηά 

έρνπκε θάλεη ζην Γήκν Υξσπνχ, έρνπκε θαηαθέξεη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο είπα, έθηαθηε επηρνξήγεζε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρνπκε θαηαθέξεη θαη έρνπκε .. Ρψξα, λα ζαο πσ ηη παιεχνπκε. 

Ρη λα θάλνπκε ηψξα, λα πνχκε αλ είλαη θφθθηλν ή ιίγν θφθθηλν; Πήκεξα, 

ζήκεξα, μαλαιέσ .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κπνξεί, κα κπνξνχκε λα έρνπκε, είλαη εδψ θαη ν .. Κα, εγψ κηιάσ 

θαη .. Δίλαη εδψ πέξα θαη ν Ξξντζηάκελνο Νηθνλνκηθήο θαη ην μέξεη ην ζέκα 

πνιχ θαιά. Κπνξνχκε λα εληάμνπκε έλαλ θσδηθφ, λα βάινπκε παξαδείγκαηνο 

ράξε 100.000 επξψ, έηζη; θαη αλ θαιπθζεί απηφο ν θσδηθφο, κε αλακφξθσζε 

λα ζπκπιεξψζνπκε θαη άιια ιεθηά. Δηζη; Δίλαη απιά ηα πξάγκαηα. Γε 

ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ηε δσή καο δχζθνιε. Ρα ζέινπκε, λα πξνρσξήζνπκε γηα 

λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα. Ρψξα, αλ δε βάινπκε 100 θαη βάινπκε 101, αλ 

δελ πξνβιεθζεί κέζα ζην θαηαζηαηηθφ, εδψ είκαζηε, εκείο είκαζηε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, λα πάξνπκε απνθάζεηο γηα λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε ην 

πξφβιεκα. Θαη καο αθνχεη θαη ν θφζκνο θαη βιέπσ θαη γνλείο θαη καζεηέο 

δηθνχο κνπ. Γειαδε, αλ είλαη δπλαηφλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ζιηάζθν, έρεη ην ιφγν ν θ.Ιίηζαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νηαλ ιέκε πξφζνδνη φκσο, ζπγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νηαλ ιέκε πξφζνδνη θαη ην βάδνπκε ζην θαηαζηαηηθφ ζην 

ηδξπηηθφ, ζεκαίλεη φηη φ,ηη πξφζνδν, φ,ηη έζνδν έρεη ε ζρνιηθή πεξηνπζία, πάεη 
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ζηα Πρνιεία, δελ πάεη κέζσ ηνπ Γήκνπ θαη άκα ζέιεη ν Γήκνο, ηα δίλεη. Απηή 

είλαη ε άπνςε κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Ιίηζα. Θχξηε Ζιηάζθν, ζαο παξαθαιψ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ κπνξψ λα βνεζήζσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε, αλαθέξσ ζην 

Πψκα φηη ζην ηέινο ηεο πεξζηλήο ρξνληάο, θαη ιφγσ ηνπ "Θαιιηθξάηε", ήζεια 

λα δψζσ θάπνηα ρξήκαηα ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο δελ 

κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηα ρξήκαηα αλ δελ άιιαδα ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ. Αιιαμα ην θαηαζηαηηθφ, ην έθαλα λα κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ 

20.000 επξψ ε θάζε Πρνιηθή Δπηηξνπή θαη έδσζα ζηε Καιαθάζα 20.000 θαη 

ζην Κήιεζη 20.000. Γειαδή, ε πξφηαζε λα ππάξρεη έλα πνζφ κέζα, φπσο έγηλε 

θαη ζηε ΘΔΓΝ, θαη εθεί δελ είρακε πξνυπνινγηζκφ, ην θάλακε, φπσο έγηλε θαη 

ζε άιιν Λνκηθφ Ξξφζσπν, θαη εθεί δελ είρακε πξνυπνινγηζκφ, ην είρακε 

πξνβιέςεη. Λνκίδσ φηη ζε κηα ηέηνηα Δπηηξνπή κπνξνχκε λα βάινπκε έλα πνζφ 

θαη κεηά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ λα ην εληάμνπκε. Δίλαη πνιχ απιφ. Απηφ πνπ 

πξφηεηλε θαη ν θ.Βειηαληψηεο θαη ε θα Πηεξγίνπ. Δίλαη πνιχ απιφ θαη ζα 

βνεζήζεη θαη ζην κέιινλ. Θα ην βξείηε κπξνζηά φηη δε ζα κπνξείηε λα 

ρξεκαηνδνηήζεηε ηα Λνκηθά Ξξφζσπα. Δγψ ην είρα βξεη ήδε ζηε Καιαθάζα 

θαη αλαγθάζηεθα θαη έθηηαμα Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ απφ εθεί πνπ ήηαλε 2.000 

επξψ θαη 3, ην πήγακε ζηηο 20.000 ην θάζε Λνκηθφ Ξξφζσπν. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηαλ ιέκε .. Δπεηδή είζαη ινγηζηήο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Δίλαη δηεπθξηληζηηθφ θ.Ρζάθσλα; Αο αθνχζνπκε θαη 

ηελ εξψηεζε ηνπ θ. Ρζάθσλα. 
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ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Ιείπεη ν θ.Ζιηάζθνο 

ηψξα πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζην ζέκα. Ρελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε, ζηνπο πξνεγνχκελνπο ΝΡΑ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρέινο πάλησλ. Πηνπο πξνεγνχκελνπο ΝΡΑ, φηαλ έπαηξλε 

απφθαζε ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα γηα ζχζηαζε Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, δελ ππήξρε 

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΘ, έηζη; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ξέξλαγε;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο θάλακε, εκείο θάλακε ζαλ Γήκνο Υξσπίσλ ην 2003, 7 

ηξνπνπνηήζεηο, κάιινλ, 3 ηξνπνπνηήζεηο θαη 4 ζπζηάζεηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη γίλαλε ΦΔΘ, θαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δελ ην ζπδεηάκε εκείο, απιά νξίδνπκε. Απηφ κπαίλεη, απηφ 

κπαίλεη .. Λαη, απηφ κπαίλεη ζήκεξα γηα λα πάξνπκε ηελ απφθαζε λα κελ 

μαλαπάξνπκε άιιε απφθαζε. Δκείο ηε ζχζηαζε παίξλνπκε ζήκεξα θαη ηε 

ζηέιλνπκε θάησ. Ρνλ νξηζκφ ησλ κειψλ, απιά ηελ παίξλνπκε ζαλ απφθαζε 

γηα λα ππάξρεη. Λαη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, λνκίδσ φηη .. Θχξηε Ζιηάζθν, ζαο παξαθαιψ ηψξα, κε 

δεκηνπξγνχκε ζέκαηα. Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Δπί ηεο εηζεγήζεσο, φζνλ 

αθνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ην Ππκβνχιην εγθξίλεη; 

πάξρνπλ ελζηάζεηο; 

.......: Δλα θαηά θαη ην αηηηνιφγεζα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνο Σαζηψηεο; Νρη. Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ε έλζηαζε κνπ είλαη φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ, κάιινλ, ηνλ .. 

λαη, ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ 

θαη Θεδεκφλσλ. Θεσξψ φηη πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξνη θαη είλαη κηα πξφηαζε 

πνπ ηε βάδσ γηα ςήθηζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαγξαθεί. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε αληίξξεζε; Ν 

θ.Βειηαληψηεο κε ηελ θα Πηεξγίνπ. Θαη ν θ.Ιίηζαο θαη ν θ.Θαξαγηάλλεο. Θχξηε 

Εαραξία; Θαη ν θ.Εαραξίαο. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη. Νζνλ αθνξα ηα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε ηψξα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ζ αληηπνιίηεπζε δελ φξηζε κέιε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ αληηπνιίηεπζε είπαηε ν θ.Αξκπξηψηεο θαη ν θ.Πηδέξεο, έηζη; 

Γελ αθνχζακε άιινλ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρειείσζε; Απηνί είλαη; Γπφ ιεπηά λα ην γξάςσ. Ινηπφλ, ν 

θ.Πηδέξεο θαη ν θ.Θαιχβαο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ραθηηθά κέιε ε αληηπνιίηεπζε νξίδεη, Αξκπξηψηεο θαη Πηδέξεο. 

Θαη Θαιχβαο .. Γηαζεκάθεο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, πξέπεη λα αθνχγνληαη θαη ηα 

νλφκαηα, λα θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά.  

.......: Θαιχβαο, Καξγέηα. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Καξγέηα. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 9ε 28 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  83 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πήκεξα νξίδνπκε Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, πξνηείλνπκε, φρη 

νξίδνπκε βέβαηα, ην Εαθείξε ην Πηέθαλν θαη Αληηπξφεδξν, ηε Φαθνχηε ηελ 

Διέλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ α/βάζκηα. Ρα ππφινηπα κέιε ηα ηαθηηθά; Δρνπλ 

θαηαγξαθεί; Υξαία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λα γίλεη αλάγλσζε ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρφιηαο Κηράιεο, Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξην δπλαηά θα Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρφιηαο Κηράει, Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο, Κπφξζεο Βαζίιεηνο, 

Θαλάηαο Απφζηνινο, Θηνχζε - Φφζζε Καξία, Βνπηζάο Αιέμαλδξνο, Απγέξε 

Σξπζνζέα, Ππαλνχ Καξία, Ξαπαδηάο Απφζηνινο, Γαξκπή Δκκαλνπέια, 

Ρδηφκαινο Αζαλάζηνο θαη Βαξδαθαζάλε Διέλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν θ.Γηαλλφπνπινο Ησζήθ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκβνχινπο απφ ηε ζπκπνιίηεπζε; Γελ έρνπκε, δελ έρνπκε, δελ 

είλαη ππνρξεσηηθφ. Λαη. Ινηπφλ, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Νρη, γεληθά γηα ηα νλφκαηα. Γηα ηα άηνκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, σξαία. Ινηπφλ, παξψλ ν θ.Ιίηζαο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Θαξαγηάλλεο, ε θα Πηεξγίνπ θαη ν 

θ.Σαζηψηεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ θα Πηεξγίνπ θαηαςεθίδσ ην ζέκα, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαςεθίδεη ην ζέκα ζπλνιηθά. Θαη ν θ.Σαζηψηεο.  

(αξ. απνθ. 38/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 3ν 

 

Ππγρώλεπζε ηωλ πθηζηακέλωλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, ζηε λέα Πρνιηθή 

Δπηηξνπή ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ α/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Υξωπνύ θαη νξηζκόο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.   

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν λφκνο είλαη ίδηνο, λα κε ζαο ην μαλαδηαβάζσ. Απιψο, νη 

Πρνιηθέο Δπηηξνπέο πνπ ζπλελψλνληαη, είλαη ε Πρνιηθή Δπηηξνπή β/βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο Απιψλα, ε Πρνιηθή Δπηηξνπή ΔΞΑΙ Καξθνπνχινπ,  Πρνιηθή 

Δπηηξνπή 1νπ Γπκλαζίνπ Πθάιαο Υξσπνχ, Πρνιηθή Δπηηξνπή 2νπ Γπκλαζίνπ 

θαη Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεληθνχ Ιπθείνπ. Θαη επίζεο, φπσο ζαο είπα, έρνπκε ηηο 

δχν εληαίεο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ 

θαη ηνπ Θαιάκνπ, νη νπνίεο ζα ρσξηζηνχλ αλάινγα, γηαηί είλαη εληαίεο θαη ηα 

Γπκλάζηα θαη ηα Γεκνηηθά. Απφ εθεί θαη πέξα, ε πξνηαζε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ν θ.Κελάο Θσλ/λνο απφ ην Ιχθεην ηνπ Απιψλα θαη ν 
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θ.Βαζάθνο Ιάδαξνο απφ ην Γπκλάζην ηνπ Υξσπνχ, πνπ είλαη απφ ηνπο 

αξραηφηεξνπο θαζεγεηέο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Κελάο Θσλ/λνο απφ ην Ιχθεην ηνπ Απιψλα. Απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κηιάκε, έηζη; Θαη ν θ.Βαζάθνο Ιάδαξνο απφ ην Γπκλάζην ηνπ 

Υξσπνχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Πε πεξεζία, ζε πεξεζία. Ρσλ Γ/λησλ, ηα νλφκαηα ησλ Γ/λησλ 

κε ζεηξά αξραηφηεηαο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρη αξραηφηεηαο; Γηεπθξηλίζηε καο. Αξραηφηεηαο ζαλ Γ/ληεο ή ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο;  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Παλ Γ/ληεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υο Γ/ληεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη αθφκα. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, απφ ηα .. Ν θ.Θσλζηαληηλφπνπινο Γεψξγηνο, ν θ. .. 

Γεψξγηνο, ν θ.Βαζηιάθνο Γεψξγηνο, ν θ.Νηθνλφκνπ Γεκήηξηνο, ν θ.Κίηαο Πψδνο, 

ν θ. .. Ηάθσβνο, ε θα Γέδε Αλαζηαζία, ν θ.Αλησλίνπ Ησάλλεο, ν θ.Βαζηιάθνο 

Ξαλαγηψηεο, ν θ.Κεμεο Πππξίδσλ, φρη ν Κέμεο ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν πξψελ Γήκαξρνο, ζπγλψκε. Απφ ην Θαπαλδξίηη. Θαη ζα νξίζεη 

πάιη θαη εδψ δχν Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη Ξξφεδξνο εδψ ν θ.Βαζηιάθνο, ν Γεκνηηθφο καο Πχκβνπινο, 

θαη ν θ. Αλησλίνπ, απφ ηνλ Θάιακν, ν Γηάλλεο, Αληηπξφεδξνο. 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λα πνχκε θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, αο θαηαγξαθνχλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ηειεηψζνπκε κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν θ.Κίραο Ληθφιανο, ε θα Ληθνιάνπ Αλαζηαζία, ν θ.Παπνπληδήο 

Αληψληνο, ε θα Θηνχζε Καξία, ν θ. Κπειίξεο Βαζίιεο, ε θα Κάρα Ξαλαγηψηα, ε 

θα Κέμε Φσηεηλή, Ξαπακάξθνπ Καξία, Ξνιπρξφλε Καξία, Πακαξά Ακαιία, 

Κπάξδε Ξαξαζθεπή, Ληάζε Καξία, .. Θσλ/λνο.   (ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ πξφηαζε κνπ εκέλα είλαη ν θ.Θαιχβαο γηα ηαθηηθφο θαη 

αλαπιεξσκαηηθφο ν θ.Αξκπξηψηεο. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιχ σξαία. Αιινο; Νπφηε εθιέγνληαη. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, ηαθηηθνί είπακε ν θ.Θηνχζεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ.Θαιχβαο θαη ν θ.Θηνχζεο ηαθηηθνί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Κφλν κηα Κίρα Αλαζηαζία ππάξρεη;  

(γέιην) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, Θαιχβαο, Θηνχζεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο θ.Ληθνιάνπ, ε ζέζε φπσο ην πξνεγνχκελν. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη, εληάμεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζνλ αθνξά ηελ εηζήγεζε θαη ηα πξφζσπα, εληάμεη. Θπξία 

Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαηαςεθίδσ ην 2ν ζέκα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, εμαθνινπζνχλ νη ελζηάζεηο;  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, ε θα Βαξλάβα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ιίηζαο. Ξαξψλ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θαηαςεθίδσ θαη ζ' απηήλ ηελ Δπηηξνπή πάιη, 

δελ εηζαθνχζηεθε θαη ε πξφηαζε καο λα κπνπλ πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη 

λα κπεη θαη ρξεκαηνδφηεζε ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή..  ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε 

Θαξαγηάλλε. 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξαξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ. Θχξηε Εαραξία. Ξαξψλ ν θ.Εαραξίαο. Ρν Ππκβνχιην θαηά 

πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 39/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 4ν 

 

Αιιαγή δηεπζύλνπζαο πεξεζίαο γηα ηα Δξγα θαη ηηο Κειέηεο ηνπ 

Γήκνπ Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ν θ.Εψεο Θαξίλνο έρεη ην 

ιφγν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νπσο φινη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ν Εψεο ν Θαξίλνο είλαη ν Γ/ληεο ηεο Ρερληθήο καο 

πεξεζίαο. Ξξαγκαηηθά έρεη δχζθνιν έξγν, λα ζπζηήζεη ηελ πεξεζία καο ε 
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νπνία πηζηεχσ φηη έρεη ηεξάζηηεο απαηηήζεηο ζ' απηφ ην Γήκν. Ρνλ επραξηζηψ 

γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, ηα πξψηα δείγκαηα γξαθήο ήδε αξρίδνπλ λα 

θαίλνληαη θαη εχρνκαη λα έρνπκε θαιή ζπλεξγαζία θαη λα ζπλερίζνπκε πξνο ην 

θαιχηεξν. Ζ Ρερληθή πεξεζία είλαη ε θαξδηά ηνπ Γήκνπ, φπσο γλσξίδεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Εψε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γεηα ζαο θαη απφ κέλα. Νπσο ζα μέξεηε φινη, θαλέλαο Γήκνο ή 

θακία Θνηλφηεηα απ' απηνχο πνπ ζπλελψζεθαλ γηα ην "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν, δελ 

είρε Ρερληθή πεξεζία, κε εμαίξεζε ηνλ Απιψλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ πξάγκαηνο ήηαλε, ηα πεξηζζφηεξα έξγα θαη κειέηεο λα 

επηβιέπνληαη απν ηελ ΡΗΓΘ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη λα ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο 

πξνγξακκαηηθέο, κε δηάθνξνπο θνξείο ιφγσ θαη ηεο έιιεηςεο δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θάπνηα έξγα ζην ΞΔΞ Αηηηθήο. Απηφ πνπ 

θαινχκαζηε ζήκεξα λα ςεθίζνπκε, είλαη λα αιιάμεη ε δηεπζχλνπζα πεξεζία 

γηα ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο, αθνχ πιένλ ν Γήκνο Υξσπνχ κε ηε ζπλέλσζε 

αξηζκεί ήδε 7 κεραληθνχο θαη ππνκεραληθνχο, καδί κε κέλα, θαη εθθξεκνχλε θαη 

είλαη ζε εμέιημε θαη κεηαηάμεηο απφ δηάθνξνπο πνπ ζέινπλ πιένλ λα έξζνπλ 

ζην Γήκν Υξσπνχ, νπφηε κπνξεί λα μεθηλήζεη πιένλ λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα ε 

Ρερληθή πεξεζία. Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα ςεθίζνπκε απηή ηελ αιιαγή 

ηεο δηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. Δγψ ζα ζαο ελεκεξψζσ ζε θάπνην κειινληηθφ 

Ππκβνχιην, φηαλ ζα έρνπκε πιήξε εηθφλα γηα φια ηα ππφ εμέιημε έξγα θαη 

κειέηεο πνπ ππάξρνπλ, ηα νπνία είλαη πάξα πνιιά. Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη είλαη 

ιάζνο, έξγα θαη κειέηεο πνπ ζρεδφλ ηειεηψλνπλ ζηελ ΡΗΓΘ, λα ηα θεξνπκε 

απηήλ ηε ζηηγκή εδψ, δειαδή κφλν αλαηαξαρή ζα δεκηνπξγήζνπκε. Θα ηα 

αθήζνπκε λα ηειεηψζνπλ έηζη. Απιψο γηα ηα θαηλνχξγηα έξγα θαη κειέηεο, 

μεθηλάκε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία πιένλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, φ,ηη ππήξρε ζην 

Απιψλα έξρεηαη θαη απηφ ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη ηα 

ζέκαηα ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάξρνπλ κε δηάθνξνπο θνξείο, 
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ζα ηα πνχκε αξγφηεξα.  Ζ βαζηθή γξακκή είλαη λα κε δηαηαξάμνπκε απηά ηα 

νπνία είλαη ζην ηέιεησκα ηνπο, λα κελ ηα θέξνπκε ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ, δειαδή κφλν αλαζηάησζε ζα δεκηνπξγήζνπκε, δε ζα 

θεξδίζνπκε ηίπνηα. Αιιά γηα φια ηα θαηλνχξγηα, πηζηεχσ φηη ζα ην δείηε θαη 

ζπλ ην ρξφλν, φηη ζα θεχγνπλε πνιχ πην γξήγνξα ηα ζέκαηα. Γειαδή, κφλν ηηο 

δηαδξνκέο λα πάλε θαη λα έξζνπλε ηα ραξηηά κε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη κε ηηο 

άιιεο πεξεζίεο λα θεξδίζνπκε, απηφ θαη κφλν δίλεη ηαρχηεηα. Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη πνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο, 

λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ζιηάζθνο. Θχξηε Ιίηζα; Ν θ.Ιίηζαο. Θχξηε 

Γηαζεκάθε; Ινηπφλ, λα ηνπνζεηεζείηε φζνη ζπλάδειθνη ζειεηε επί ηνπ 

ζέκαηνο. Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δθηφο ηελ ηνπνζέηεζε, λα θάλσ .. δχν εξσηήζεηο έρσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ κηα είλαη αλ απηά ηα έξγα πνπ είλαη ζηελ ΡΗΓΘ ήδε πξνρσξάλε, 

κε ηελ έλλνηα φηη αλ έρεη ζηειερσζεί ε πεξεζία, γηαηί απ' φηη γλσξίδσ θχγαλε 

αξθεηνί απφ ηελ ΡΗΓΘ θαη πσο, κε ηη ξπζκνχο πξνρσξάλε απηά. Δλα. Θαη ην 

δεχηεξν, ιέκε, Ρερληθή πεξεζία, Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη 

Ξεξηβάιινληνο. Πεκαίλεη φηη ζα έρνπκε θαη θάπνηνπο πεξηβαιινληνιφγνπο, 

επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο; Θα θάλνπλ κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

φπνπ ρξεηάδεηαη; Θα είλαη ηέηνηνο ν ξφινο ηνπο ή απηά ζα πεγαίλνπλ νχησο ή 

άιισο ζηελ Ξεξηθέξεηα, φπνπ ρξεηάδεηαη κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν Ξεξηβάιινληνο έρεη λα θάλεη κε ηνλ ελ ελεξγεία Νξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ παιηνχ Γήκνπ Υξσπίσλ. Νηαλ ιέλε Ξεξηβάιινλ, 

ελλννχκε φηη ζ' απηήλ ηε Γ/λζε κέζα είλαη ε Θαζαξηφηεηα, ην Ξξάζηλν, ε 
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δξεπζε. Δηζη είλαη ε ζεκεξηλή δνκή ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Κέρξη λα γίλεη ν 

θαηλνχξγηνο ΝΔ, βαδίδνπκε κε ηνπο ΝΔ ηνπο παιηνχο πνπ ππάξρνπλε.   

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, είλαη ν ηίηινο ηεο Γ/λζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ΝΔ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θάιην αξγά παξά πνηέ. Ξεξάζαλε ήδε 3 κήλεο. Θα ήζεια λα πσ ην 

εμήο, φηη .. Ακα ηειεηψζεη ν θ.Ζιηάζθνο. Ινηπφλ, ζα ήζεια λα πσ ην εμήο, 

πεξάζαλε 3 κήλεο θαη έρνπλε ζηακαηήζεη πάξα πνιιά έξγα. Δξγα πνπ είραλε 

δεκνπξαηεζεί, έξγα πνπ είραλε ζπκβάζεηο ή πνπ έπξεπε λα ππνγξαθνχλ νη 

ζπκβάζεηο θαη δελ ππήξρε κεραληθφο επηβιέπσλ επεηδή άιιαδε κε ηνλ 

"Θαιιηθξάηε". Ππγραξεηήξηα, θαιή δνπιεηά. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία, είλαη, κε 

γνξγνχο ξπζκνχο θάπνηα έξγα εηδηθά, λα πξνρσξήζνπλ γηαηί ήδε ράζεθε πνιχ 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζα ήζεια απφ ηνλ πξντζηάκελν, ζπγθεθξηκέλα 

έξγα πνπ κπνξεί νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη λα ηνπ ζέζνπλ ππ' φςε ηνπ, λα μέξεη 

θαη ν ίδηνο λα καο απαληήζεη έλα ρξνλνδηάγξακκα πφηε ζα μεθηλήζνπλ απηά ηα 

έξγα. Γηαηί είλαη έξγα πνπ 3 κήλεο ηψξα, έξγν χδξεπζεο ηεο Καιαθάζαο έρεη 

δεκνπξαηεζεί, ππάξρεη ζχκβαζε, ππάξρνπλ ηα πάληα, ζηακάηεζε γηαηί δελ 

ππάξρεη επηβιέπσλ κεραληθφο. Αχξην ην πξσί λα κπεη επηβιέπσλ κεραληθφο, λα 

μεθηλήζεη ην έξγν γηαηί έξρεηαη ην θαινθαίξη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα κνπ επηηξέςεηε, ε δηθηά κνπ ε ηνπνζέηεζε λα είλαη 

εληειψο ζε αληίζεην κήθνο θχκαηνο απ' απηή ηνπ θ.Ιίηζα θαη δείρλεη ηε 

ρανηηθή δηαθνξά λννηξνπίαο θαη πξνζέγγηζεο ησλ πξαγκάησλ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ. Αθήζηε λα .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κφιηο απιψζσ ην ιφγν κνπ, ζα θαηαιάβεηε ηη ελλνψ θ.Ιίηζα. 

Γε βιέπσ ην Γήκαξρν εδψ βέβαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξρεηαη ν θ.Γήκαξρνο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Α είλαη εδψ, εληάμεη. Ρν ιέσ .. Ξξηλ πσ απηφ πνπ ζέισ λα πσ, 

θαη' αξράο ζέισ λα δειψζσ ηελ επαξέζθεηα κνπ, θαη ηε δηθηά κνπ κάιινλ 

ζπγθαηάβαζε θαη λα δψζσ ζπγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ θ.Θαξίλνπ, ηψξα 

ηνλ είδα .. Λνκίδσ φηη ν θ.Νηθνλνκάθνο έθαλε άξηζηε επηινγή, ην γλσξίδσ απφ 

ηε Λέα Κάθξε, ην Γήκν ηεο Λέαο Κάθξεο, πνπ είρε ηελ επζχλε ηελ αληίζηνηρε 

θαη ην φλνκα ηνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κεηά ζην Κελίδη. Δκείο σο βνπιεπηέο Αηηηθήο γλσξίδνπκε θάζε 

πφιε ηη γίλεηαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κεηά. Θα ηα πεη φκσο ν ίδηνο φηαλ ζέιεη. Δρσ ηελ εηθφλα 

ινηπφλ ελφο άξηζηνπ επηζηήκνλα θαη ελφο πνιχ ζνβαξνχ ζηειέρνπο γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη λνκίδσ φηη είλαη ζεηηθφ ην φηη ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζ' απηφ ην δχζθνιν Γήκν πνπ δηακνξθψλεηαη. Θαη αθνχ ηειεηψζσ κ' απηά, λα 

πάσ ζηελ νπζία. Γελ έρσ μεράζεη θαη λνκίδσ φηη ν θ.Γήκαξρνο, ηνλ 

ζπιιακβάλσ λα μερλάεη, άξηηα αθηρζείο, λα μερλάεη ηελ ππφζρεζε θαη ηε 

δέζκεπζε ηνπ, λα θέξεη θαη' αξράο ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο, φπνπ 

θαηαγξάθεη ηη παξαιακβάλεη ε λέα Γεκνηηθή Αξρή. Μέξεηε γηαηί εγψ απηήλ ηε 

ζηηγκή δε ξσηάσ ηνλ θ.Θαξίλν ή δελ ηνπ ιέσ, φηη πηζαλνινγψ φηη απηή ε 

πεξεζία πνπ δηακνξθψλεηαη, ζα καο πεη εκάο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνπινχο 

πνπ δελ είκαζηε επαγγεικαηίεο Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη ηεο Απηνδηνηθήζεσο, 

πνηα είλαη ηα έξγα πνπ εθθξεκνχλ ζηνλ εληαίν πιεφλ Γήκν Υξσπνχ; Δγψ έρσ 

ππνρξέσζε πνπ δελ είκαη επαγγεικαηίαο, μαλαιέσ, ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο, είκαη 
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ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο, γηαηί έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο, 

λα κάζσ πνηα είλαη ηα έξγα ηα νπνία πεξηκέλνπλ νη πνιίηεο θαη ζπκπνιίηεο κνπ 

λα ηα δνχκε λα απιψλνληαη θαη λα βνεζνχλ ηε δσή ηνπο; Κφιηο άθνπζα ηνλ 

θ.Ιίηζα αο πνχκε, έλα έξγν, ηελ χδξεπζε ηεο Καιαθάζαο. Ιέσ, π.ρ. Δγψ φκσο 

μέξεηε ηη ιέσ θ.Θαξίλν; Ξξψηνλ, ζα πεξίκελα θαη ειπίδσ φηη κε ηε ζχζηαζε ηεο 

πεξεζίαο ζα κπνξέζεηε λα καο δηαθσηίζεηε θαη ηνπο 41 θαη ηνπο ζπκπνιίηεο, 

πνηα είλαη ηα έξγα πνπ πεξηκέλνπκε κέρξη 31.12., δειαδή είραλε εγθξηζεί θαη 

ηέινο πάλησλ είραλε κπεη ζε έλαλ πξνγξακκαηηζκφ, γηα λα πσ, εγψ πξνζσπηθά 

θαη ν θαζέλαο ίζσο, φηη έρνπκε κπξνζηά καο 10 έξγα, 20 έξγα. Δγθξίζεζαλ κ' 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, πξνρσξήζαλε έηζη θαη αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

δηαθαλνχο δηαγσγήο, λα πνχκε, πξνρσξάκε θαη ζπλερίδνπκε.  

 Δγψ θ.Ιίηζα, γηαηί ιέσ είκαη ηειείσο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο. Γελ είκαη 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη, λαη, δελ είκαη επαγγεικαηίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα πεη απηά πνπ ζέιεη θ.Ιίηζα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ είκαη επαγγεικαηίαο ηεο Απηνδηνηθήζεσο. Δπεηδή ινηπφλ 

ζέβνκαη απφιπηα ηνπο επαγγεικαηίεο, πξνζέμηε, δελ ην ιέσ κε.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη, λαη, δελ ην ιέσ ππφ κνξθή κνκθήο. Γελ ην ιέσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κελ αξπάδεζηε θαη' αξράο. Γελ ην ιέσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζα έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ θαηαζέησ κνκθή, κε ζεβαζκφ ην ιέσ. Γηαηί, απηφο ν 

νπνίνο επαγγεικαηηθά, δειαδή .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ είλαη ηαθηηθή απηή. Γηα ζθεθηείηε φηαλ 

κηινχζαηε εζείο, λα ζαο ην έθαλαλ απηφ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθήζηε, αθήζηε ιίγν λα ην πξνρσξήζνπκε. Δγψ ιέσ ην εμήο, 

φηη εζείο σο επαγγεικαηηθφο νπζηαζηηθά, κε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε, γηαηί 

έηζη έπξεπε, ήζαζηαλ ν Ξξφεδξνο κηαο Θνηλφηεηαο, έρεηε κηα γλψζε ηελ νπνία 

δελ είλαη απαξαίηεην λα ηελ μέξνπλ θαη' αξράο νη ζπκπνιίηεο καο, δε κηιάσ γηα 

ηνπο 41 Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Αξα ινηπφλ θαη αθνχ είλαη αλνηρηά θαη 

δεκφζηα ηα Ππκβνχιηα, πξέπεη λα κάζνπκε πνηα είλαη απηά ηα έξγα πνπ 

εθθξεκνχλ. Δλα ην θξαηνχκελν. Γεχηεξνλ, ζα έξζεη πηζηεχσ ην ηερληθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν ζα δνχκε πνηα έξγα ζα μεθηλήζνπλε θαη πνηα έξγα ζα 

ζπλερίζνπλε. Ξξνζέρηε λα δείηε, κπνξεί νη πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο ή 

Θνηλνηηθέο Αξρέο λα είραλε πάξεη απνθάζεηο "ρ", "ς", "σ". Γελ μέξσ εγψ αλ 

απηέο νη απνθάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη λα ζπλερηζηνχλε, αλ δελ είλαη ψξηκα έξγα 

ή ηέινο πάλησλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα λα πσ ζπλερίδνπλε. Νρη φηη 

ζα ςεθίζσ βέβαηα ηελ αιιαγή ηεο πδξεχζεσο ζηε Καιαθάζα, επ νπδελί ιφγν. 

Αιιά βιέπσ εγψ, πνπ είκαη πνιχ θαινπξναίξεηνο, φπσο έρσ απνδείμεη κέρξη 

ηψξα ζ' απηνχο ηνπο 3 κήλεο, θάηη εξγάθηα ζε εμέιημε ζηα ρσξηά καο, πνπ 

ηέινο πάλησλ αθφκα κ' απηήλ ηελ θαιή δηάζεζε πνπ έρσ κνπ δεκηνπξγνχλε 

ηνπιάρηζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην ζέκα ην αλ ρξεηάδνληαλ. Νρη γηα ηνπο 

εξγνιάβνπο, γηα ηνλ θφζκν θαη γηα ηηο ηζέπεο θάπνησλ. Ιέσ, ιέσ, αλ ινηπφλ 

ππάξρεη ζθνπηκφηεηα ησλ έξγσλ θαη αθνχ θηηάρλνπκε απηή ηελ πεξεζία ε 

νπνία ζα καο βάιεη ζε κηα ζεηξά ηε δηθηά καο ζθέςε θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ λένπ 

Γήκνπ, κεηά λα αξρίζνπκε λα θάλνπκε ηα βηαζηηθά αηηήκαηα, θηηάμε κνπ ηελ 

χδξεπζε, θηηάμε κνπ ηε ιαθνχβα, θηηάμε κνπ ην έλα, θηηάμε κνπ ην άιιν. 

Γηαηί πηζηεχσ θαη ζπκθσλψ κ' απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο πξνεγνπκέλσο θαη 

λνκίδσ ην ελλνεί, φηη ην πφηε θαη ην θπξίαξρν είλαη, λα γίλνπλ έξγα γηα ηνπο 
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πνιίηεο αιιά επεηδή φινη πιένλ είκαζηε ζηα θάγθεια, κ' απηά πν αθνχκε θαη 

ιέγνληαη, πξέπεη ηα έξγα απηά λα δηέπνληαη απφ θαλφλεο πιήξνπο δηαθάλεηαο.  

 Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί αθνχσ θάπνηνλ βηαζηηθφ ζπκπνιίηε κνπ ηνλ νπνίν 

ηνλ εθηηκψ κ' απηά πνπ γξάθεη, δελ ην μέξσ πνηνο είλαη, ν νπνίνο ιέεη, ηη ζα 

θάλεηο κε ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν; Ρν πεηάο ην ηξαπέδη απιά γηα ιφγνπο 

εληππψζεσλ; Νρη. Δγψ έρσ πεη μαλά θ.Γήκαξρε, γηαηί πξνεγνπκέλσο ιείπαηε, 

φηη πεξηκέλσ ην πφξηζκα. Ξηζηεχσ φηη ην πεξηκέλεηε φινη. Θαη' αξράο, ηη έρεη 

γίλεη; Ρη παξαιακβάλεηε; Ρη παξαιακβάλεηε; Δίπαηε, 28 Φεβξνπαξίνπ. Ζδε 

πάεη θαη ν Κάξηηνο θαη δελ έρεη έξζεη, επεηδή άθνπζα ιέεη, ζα πάεη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Κελ ην θάλεηε απηφ. Πην Ππκβνχιην ζα έξζεη, εδψ. Δηζη 

κπξάβν. Λα κάζνπκε θαη λα δνχκε ν θαζέλαο ηη παξαιακβάλεη ν λένο Γήκνο. 

Ξηζαλνινγψ θ.Θαξίλν φηη ζα έρεη κέζα θαη ηηο εθθξεκφηεηεο ηνπ Γήκνπ, ηα 

έξγα ηα νπνία είλαη ζε εμέιημε. Φέξηε καο ινηπφλ, ζε κηα, εγψ ζα πξφηεηλα θαη 

ζα δεηνχζα, θαη αλ ζπκθσλεί θαη ν Γήκαξρνο ή ηέινο πάλησλ φινη νη 

Πχκβνπινη, λα καο πνπλ πνηα έξγα είλαη ζε εμέιημε, έλα ην θξαηνχκελν θαη 

δεχηεξνλ .. Ρη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αχξην θ.Νηθνλφκνπ, ελεκεξσηηθά, ελεκεξψλσ θαη ην Πψκα φηη 

έρεη ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Απνγξαθήο, ηελ ηειηθή ηεο ζπλεδξίαζε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη πφηε ζα έρνπκε ην πφξηζκα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ακέζσο κεηά ζα γίλεη ην Ππκβνχιην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δηάμεη. Κε ηθαλνπνηεί απηφ, κε ηθαλνπνηεί απηφ, αιιά φκσο, 

λνκίδσ φηη ηα ζέκαηα, ηα έξγα ηα νπνία είλαη ζε εμέιημε, πξέπεη ν θ.Θαξίλνο λα 

καο ελεκεξψζεη ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπιάρηζηνλ, γηα λα μέξνπκε ηη είλαη 

ζε εμέιημε. Νρη ηη ζα πξνγξακκαηίζνπκε, ηη είλαη ζε εμέιημε.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ηειεηψζαηε; Ρν έρνπκε μαλαζπδεηήζεη ην 

ζέκα. Θέισ λα πηζηεχσ φηη καο επέιεμε ν ιαφο γηα έλα ιφγν, ην φηη δελ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη ζαο έδσζα θαη ζπγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ζαο, ιείπαηε. 

Γηα ηελ επηινγή ζαο γηα ηνλ θ.Θαξίλν, γηαηί είλαη έλα ζηέιερνο εγλσζκέλεο 

αμίαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Γελ μέξεηε πφζν πξνβιεκαηίδνκαη γηα ηη 

ζηειέρε ζα πάξσ ζην Γήκν, αιιά κέρξη ζηηγκήο είκαη πνιχ ελζνπζηαζκέλνο, ηα 

ηξία, ηέζζζεξα. Ξάκε παξαθάησ. Ρν έρνπκε μαλαζέζεη ην ζέκα. Γε δηαθσλψ 

επί ηεο νπζίαο θαζφινπ ζε φζα ιέηε. Θα γίλεη απνγξαθή, ζα έξζεη ηερληθφ 

πξφγξακκα, ζα απαληήζεη ζε φια ηα εξσηήκαηα ζαο. Θα έξζεη 

πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα απαληήζεη ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα 

εξσηήκαηα ζαο. Νια απηά, ζαο ιέσ ηψξα, κέζα ζε 10 κέξεο, 12 κέξεο. Νζν ην 

θαζπζηεξνχκε, κέξα κε ηε κέξα, επεηδή δνπιεχνπλε κεξηθνί κέρξη ηηο 12:00 ην 

βξάδη, ζα είλαη πην πιήξεο ν πξνυπνινγηζκφο, πην θαιφ ην απνηέιεζκα. Θα 

γίλεη απνγξαθή φια απηα πνπ ζαο είπα, επαλαιακβάλσ, δεζκεχνκαη απέλαληη 

ζηνλ θφζκν ηνπ Υξσπνχ, Υξθσηνί Ινγηζηέο παληνχ ακέζσο κεηά θαη 

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Σαίξνκαη πνιχ. Σαίξνκαη πνιχ πνπ ελζηεξλίδεζηε ηηο πξνηάζεηο 

καο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, φ,ηη ζεκαίλεη απηά, ρσξίο άιιε .. δε 

γλσξίδνπκε νηθνλνκηθά, αιιιά δχν πξάγκαηα πνπ αληηιακβάλνκαη, ζεκαίλεη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε, ζπγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ, φρη 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θάλνπλ νη Νξθσηνί Ινγηζηέο, εκείο 

ζέινπκε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαληληθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη ν δηαρεηξηζηηθφο.  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ ιέγεηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δάλ ζα δείηε ηελ εγθχθιην .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρέινο πάλησλ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δάλ ζα δείηε ζπγθεθξηκέλε εγθχθιην πνπ ππάξρεη εδψ, ην 

αλαθέξεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Γε δηαθσλνχκε φκσο φηη ζα γίλνπλ φια απηά, 

είηε αλήθνπλ ζηνλ έλαλ ηνκέα, είηε ζηνλ άιινλ, απηά ζα γίλνπλε. Θα κάζεηε 

αθξηβψο γηα φια ηα έξγα πνπ γίλνληαη, ζα κάζεηε γηα πνιιά έξγα πνπ 

ππνγξαθηήθαλε 31.12.2010, ιίγεο ψξεο πξηλ ηελ απνρψξεζε, ζα κάζεηε 

πνιιά πξάγκαηα ζηελ πνξεία, κε ηελ ψξα ηνπο φκσο θαη ζεζκηθά. Θάζε έξγν 

ζα πεξλάεη απφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα απνθαζίδνπκε εδψ αλ πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί ή φρη. Δίλαη νξηζκέλα πξάγκαηα φκσο πνπ αλ έρεη ππνγξαθεί ε 

ζχκβαζε παξαδείγκαηνο ράξε, δελ κπνξνχκε λα ην ζηακαηήζνπκε. Δρνπκε 

θπξψζεηο. Θα κεηξήζνπκε ηηο θπξψζεηο αλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίζεη 

λα κε γίλεη θαη ζα ην δνχκε. Νινη καδί ζα απνθαζίζνπκε γηα ην θαιφ ηνπ 

ηφπνπ. Αιιά κε πιήξε δηαθάλεηα, λα είζηε ζίγνπξνο γη' απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί είκαζηε θαη λένη άλζξσπνη θαη απηφ δήηεζε απφ καο ν 

θφζκνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηο κηιήζεη. Γελ έρεη κηιήζεη ε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Ιίηζα, ζα 

δεπηεξνινγήζεηε έηζη θαη αιιηψο. Ρη πξφβιεκα έρεηε; 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Θνηηάμηε, εγψ έβαια νξηζκέλεο εξσηήζεηο πξνεγνπκέλσο γηαηί 

είρα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ κνπ, σζηφζν ζα πξέπεη πξαγκαηηθά απηή ε Ρερληθή 

πεξεζία λα ζηειερσζεί, λα κελ πσ επαλδξσζεί, γηαηί δελ είλαη ζσζηφ, κπνξεί 

λα είλαη θαη γπλαίθεο, λα ζηειερσζεί απφ άηνκα πνπ αο πνχκε ζα έρνπλε θαη 

ηελ εηδίθεπζε απηή λα κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα πξνζθέξνπλ έξγν ηέηνην ζηελ 

πεξηνρή καο. Δγψ μαλαγπξλάσ ζ' απηφ ην ζέκα πνπ είπα πξνεγνπκέλσο, γηαηί 

δε κνπ απαληήζαηε αλ νη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο ζα γίλνληαη απφ ηελ Ρερληθή 

πεξεζία, φρη ηψξα, φηαλ ζα γίλεη Νξγαληζκφο. Ινηπφλ, φηαλ ζα γίλεη 

Νξγαληζκφο. Θαιφ ζα είλαη ινηπφλ, ηαπηφρξνλα φηαλ ζα θηάζνπκε ζηνλ 

Νξγαληζκφ, καδί κε ηελ Ρερληθή πεξεζία λα έρνπκε θαη παξαηεξεηήξην 

πεξηβάιινληνο εδψ θαη λα έρνπκε Ξεξηβαιινληηθή πεξεζία. Δγψ ζα ην 

ςεθίζσ ην ζέκα απηφ γηαηί ζεσξψ φηη είλαη απαξαίηεην λα ζπζηαζεί ε 

πεξεζία θαη θπζηθά φζνλ αθνξά ηα έξγα, εδψ πάιη ζέισ λα ζαο πσ φηη 

ππάξρεη κηα αληίθαζε ζ' απηήλ εδψ, ίζσο λα κελ ην θαηάιαβα εγψ, γηαηί ιέεη, 

φηαλ ιέηε ην ζθεπηηθφ, γηα ηε δηνίθεζε ησλ ζπλερηδνκέλσλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θιπ., γηα ηελ θαηαξγεζήζα ΡΗΓΘ έρεη εθδνζεί ε ππ' αξηζκ. ηάδε 

εγθχθιην ηνπ ΞΔΠ θαη απφ θάησ ιέηε φηη ζα πεξαησζνχλε απφ ηελ ΡΗΓΘ 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Αθνχ είλαη θαηαξγεκέλε, ππάξρεη .. πήγε θάπνπ αιινχ; 

Απηφ, εθεί ξψηεζα, απηή ήηαλ ε εξψηεζε κνπ πξνεγνχκελσο. Ηζσο λα κελ 

έγηλε θαηαλνεηφ. Ξάλησο ην ςεθίδσ ην δήηεκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νζνλ αθνξά ηα έξγα καο, επεηδή ν ρξφλνο, εγψ είκαη κφλν 15 

κέξεο εδψ ζηελ νπζία, καο πηέδεη πνιχ, έρνπκε ξίμεη βαξχηεηα ζηα έξγα ηα 

νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη κε ιεθηά πνπ δελ είλαη ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Ρέηνηα 

έξγα είλαη ηα έξγα πνπ είλαη εληεηαγκέλα ζην ΞΔΞ Αηηηθήο. Ξιεξνθνξηαθά ζαο 

ιέσ, φηη ππάξρνπλε 8 έξγα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ζην ΞΔΞ Αηηηθήο, ηα 5 είλαη ζε 

εμέιημε θαη θαηαζθεπάδνληαη θαη ηα 3 δελ έρνπλ αθφκε δεκνπξαηεζεί, πνπ είλαη 
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ηα 3 ηα νπνία έρνπκε ζήκεξα κέζα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Θαη επίζεο θαη ζηα 

έξγα ηνπ ΘΖΠΔΑ. Γειαδή, ίζσο ζην επφκελν Ππκβνχιην λα έρνπκε πιήξε 

εηθφλα θαη λα ζαο παξνπζηάζνπκε φια ηα έξγα. Ξάλησο, δελ ππάξρνπλ ζηελ 

ΡΗΓΘ πνιιά έξγα πνπ είλαη ζην μεθίλεκα. Ρα πεξηζζφηεξα είλαη ζην ηέιεησκα 

ηνπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ζιηάζθνο έρεη ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, ζέισ θαη εγψ λα επραξηζηήζσ κε ηε ζεηξά κνπ, λα 

θαισζνξίζσ κάιινλ ηνλ Εψε ηνλ Θαξίλν, θαη ζαλ πξντζηάκελνο ηεο Ρερληθήο 

πεξεζίαο, ζαλ ππεχζπλνο κάιινλ ζηελ Ρερληθή πεξεζία. Δίλαη πξαγκαηηθά 

σο ηερλνθξάηεο, απφ ηνπο ιίγνπο πνπ έρσ γλσξίζεη θαη εγψ θαη είλαη θαη θαιφο 

γλσζηεο θαη ζηα δηνηθεηηθά. Δγψ απιά ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ, φηη ζα 

θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφλ γηα λα κπνξέζνπκε λα επαλδξψζνπκε ηελ 

Ρερληθή πεξεζία κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Θα πξνυπνινγίζνπκε θαη άιια 

πξάγκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλε κε ηελ επάλδξσζε φζνλ αθνξά ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αιιά θαη άιια ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, κέζα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011, θαη ζα πξνζπαζήζνπκε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ην 2012, ζα ζπλερίδεηαη ην ζηήζηκν απηήο ηεο 

πεξεζίαο. Ρψξα, φζνλ αθνξά ηα έξγα, ν Γήκαξρνο κε θάιπςε απφιπηα. Νζνλ 

αθνξά ηελ ΡΗΓΘ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, επεηδή ην αλέθεξε θαη ν Βειηαληψηεο ν 

Κίκεο ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ε ΡΗΓΘ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαηαξγήζεθε θαη 

φινη ηεο νη ππάιιεινη πήγαλ ζην Γήκν ηεο Ξαιιήλεο. Δθεί ινηπφλ ν Γήκαξρνο 

ζπλέζηεζε κηα λέα πεξεζία, ΡΗΓΘ Ξαιιήλεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά ζηνπο Γήκνπο, φπσο είκαζηε εκείο, γηα λα ηειεηψζεη, λα 

απνπεξαηψζεη ηα έξγα, επεηδή έρεη επηβιέςεηο. Δρεη επηβιέςεηο νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλε λα αιιάμνπλε. Γειαδή αλ έλαο κεραληθφο έρεη κηα επίβιεςε ζην 50, 

60% ελφο έξγν, δελ κπνξεί, δε ζα ηελ αλαιάβεη θαλέλαο άιινο κεραληθφο. Θα 

πξέπεη λα ηελ ηειεηψζεη απηφο, ζα πξέπεη λα ηελ ηειεηψζεη ε ΡΗΓΘ θαη απηφ ζα 
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θάλνπκε θαη απηφ είπε θαη ν θ.Θαξίλνο. Απηφ ζα θάλνπκε φζνλ αθνξα ηα 

ζπλερηδφκελα έξγα.  

 Θέισ λα πηζηεχσ θαη επειπηζηψ, βαζίδνκαη πνιχ ζην Εψε, φηη ζε 1 κε 

1,5 ρξφλν πξαγκαηηθά νη Ρερληθέο πεξεζίεο ζα είλαη αγλψξηζηεο θαη απηφ 

βέβαηα ην έρνπλε πεη αξθεηνί φζνη έρνπλε έξζεη ηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο, 

γηαηί πξαγκαηηθά γίλεηαη πάξα πνιιή δνπιεηά. Ν θφξηνο ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

έξγσλ λα μέξεηε φηη είλαη ηεξάζηηνο, είλαη πάξα πνιχ κεγάινο. Ν Γήκαξρνο 

είπε, έρνπκε γχξσ ζηα 94 ζπλερηδφκελα έξγα θαη παιηέο ππνρξεψζεηο θαη 

πνιιψλ ρξφλσλ ζε πνιιά. Καδεχνπκε ζηνηρεία γηαηί ζε πνιινχο θαθέινπο, 

πνπ έρνπκε πάξεη, θάπνηα ραξηηά δελ ππάξρνπλε, έρνπλε ραζεί, έρνπλ 

παξαπέζεη, δελ μέξσ εγψ ηη θαη απηά είλαη δχζθνια λα απνγξαθνχλε θαη λα 

θαηαγξαθνχλε. Απηφ ζα γίλεη, λα ην μέξεηε, θαη ζα πάξεηε αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε γηα φ,ηη έρεη ζπκβεί, γη' απηφ λα είζηε ζίγνπξνη. Γελ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε θαη δηαθνξεηηθά άιισζηε, αιιά θαη είλαη θαη κέζα ζηηο πξνζέζεηο καο 

γηα λα ην θάλνπκε. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Φίιε Βαζίιε, ζα ηα δείηε απηά. Νη Θνηλφηεηεο δπζηπρψο είραλε 

κηα άιιε θηινζνθία θαη δελ ην ιέσ γηα λα θαηεγνξήζσ θαλέλαλ, είραλε 

δπζηπρψο ππαιιήινπο νη νπνίνη θάλαλε ιίγν απ' φια. Απηά ζα ηα δνχκε ζηελ 

πνξεία. Ρψξα λα κελ πάκε ζε αλαιχζεηο θαη ζε .. ηα αλαθέξσ, λα μέξεηε κε 

έλα παξάδεηγκα φηη δελ είκαζηε ν κφλνο Γήκνο πνπ έρνπκε, είκαζηε ζ' απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε απφ πιεπξάο πξνζεζκηψλ. Σζεο, πξνρζέο, κίιεζα κε ην θίιν 

κνπ ηνλ Γηψξγν ηνλ Ρδηβίινγινπ, Αληηδήκαξρν απφ ηα Θαιχβηα, έρνπλε θαη 

απηνί πξφβιεκα, κε δχν Θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ ζηα Θαιχβηα. Ν Ξέηξνο ν 

Φηιίππνπ, είλαη ν Γήκαξρνο, ηνλ μέξεηε νη πεξηζζφηεξνη παιηνί, έρνπλε κφλν 

δχν Θνηλφηεηεο, εκείο έρνπκε έμη θαη ην μαλαιέσ θαη πάιη, λα κε λνκίδεη 

θάπνηνο φηη θάηη ππνλνψ γηα θάπνηνλ πξψελ Ξξφεδξν, δπζηπρψο ε θηινζνθία 
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ησλ Θνηλνηήησλ ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή απ' απηή ησλ Γήκσλ, νη νπνίνη 

είραλ ζηεκέλεο πεξεζίεο, Ρερληθή πεξεζία, Γηνίθεζε, Δζνδα, Νηθνλνκηθή, 

Ρακεηαθε θιπ. πάξρεη πξαγκαηηθά κηα κεγάιε δπζθνιία ζην λα καδέςνπκε ηα 

πξάγκαηα θαη λα θαηαγξάςνπκε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Θχξηε Ιίηζα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, λα δηνξζψζνπκε ηελ απφθαζε φκσο, γηαηί φηαλ ιέκε 

ΡΗΓΘ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, παξαπέκπνπκε ζε απηήλ. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα ηε 

δηνξζψζνπκε φπσο ην είπε ν Βαγγέιεο. Λα κπεη πσο ιέγεηαη ηψξα ε πεξεζία 

γηαηί ζα είλαη ιαζνο ε απφθαζε.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηαγξάθηεθε. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζέισ λα απεπζπλζψ ιίγν πξνζσπηθά εθεί ζηνλ θίιν κνπ, ηνλ 

θ.Βαζίιε ηνλ Νηθνλφκνπ, ζπκθσλψ θαη επαπμάλσ απηά πνπ ιέεη, πιήξε θαη 

ελδειερή έιεγρν παληνχ θαη ζηα πάληα, αιιά ζέισ θαη λα ηνλ ελεκεξψζσ φηη 

ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ππάξρνπλε δηαδηθαζίεο, απνθάζεηο, κειέηεο, 

ππνγξαθέο, Ππκβνχιηα, δεκνπξαζίεο, εγθξίζεηο, ππάξρνπλ φια απηά ηα 

πξάγκαηα θαη λα είλαη ζίγνπξνο φηη εδψ δε ζα βξεη πνπζελά απηά πνπ βιέπεη 

ζηε Βνπιή. Γειαδή, Βαηνπέδηα, SIEMENS, ππνβξχρηα πνπ γέξλνπλε, .., πνπ 

δελ θάλνπλε ηε δνπιεηά ηνπο, πξνκήζεηεο Δζληθήο Ακχλεο, παξαγξαθέο 

πνπξγψλ, παξαγξαθέο αλζξψπσλ απφ ηηο Δπηηξνπέο. Δδψ ζηε Απηνδηνίθεζε 

ζα δεη αλζξψπνπο, φρη επαγγεικαηίεο, ζα έιεγα εγψ, αλζξψπνπο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα θνηλά γηα ηνλ ηφπν ηνπο, αγαπάλε .. θαη φπσο θαη ζηε 

Βνπιή, ππάξρνπλε θαη νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ην ζχλνιν ηεο 

Διιάδαο. Αιιά λα είλαη ζίγνπξνο φηη εκείο, πξσηνη, δεηάκε έιεγρν παληνχ θαη 

ζηα πάληα, γηα λα δνχλε θαη θάπνηνη ην έξγν πνπ έρεη παξαρζεί ζε θάπνηεο 
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πεξηνρέο, ην ηακείν πνπ έρνπλε θάπνηεο πεξηνρέο, πνπ κπνξεί λα ήηαλε θαη 

κηθξέο αιιά ήηαλ λνηθνθπξεκέλεο ίζσο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη ζπκθσλψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, δε ζέισ λα πσ θάηη ηδηαίηεξν, απιά λα πσ φηη ν θ.Ιίηζαο 

πεξηέγξαςε άξηζηα ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Ζ Βνπιή είλαη λνκνζεηηθή φκσο. 

Δλδεηθηηθφ δε άιισζηε, φηη εγψ ζε 9 ρξφληα βνπιεπηήο, δελ έρσ δηαρεηξηζηεί 1 

επξψ κέρξη ζηηγκήο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, ελλνψ δειαδή σο βνπιεπηήο, ελδεηθηηθά, ν βνπιεπηήο δε 

δηαρεηξίδεηαη ιεθηά. Ν,ηη κνπ πεξηγξάςαηε, είλαη ε παζνγέληα ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο ζηε ρψξα καο, φρη φκσο ηεο Βνπιήο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. πάξρεη 

θάπνηα αληίξξεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο; Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, κε ηελ παξαηήξεζε πνπ έθαλε .. 

.......: Νρη, ζπκθσλνχκε, ζπκθσλνχκε ζηα πάληα. Θάηη άιιν ηψξα. Ρελ 

Δπηηξνπή δε ζα έπξεπε λα καο ηε ιέγαηε φιε; Κφλν ηνλ θ.Θαξίλν; 

Γηαδηθαζηηθφ, δειαδή έπξεπε λα καο πείηε φηη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ 

απνηειείηαη. Δγψ λνκίδσ φηη έηζη έπξεπε λα ην είραηε θάλεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Γελ έρεη νινθιεξσζεί;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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.......: Ππγλψκε, Αιιαγή δηεπζχλνπζαο πεξεζίαο γηα ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Κάιηζηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. Αο βάινπκε θαη ην επφκελν 

ζέκα γηα λα θάλνπκε δηάιεηκκα. Αιισζηε ηα επφκελα ζέκαηα είλαη παξεκθεξή. 

Ζ εηζήγεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο λνκίδσ φηη ζα θαιχςεη θαη ηα ππφινηπα, ηα 

ηνπσλχκηα είλαη απηά πνπ αιιάδνπλ. 

(αξ. απνθ. 40/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 5ν 

 

Δγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο γηα έληαμε ζην Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη 

αεηθόξνο αλάπηπμε" ηεο κειέηεο θαη ηνπ έξγνπ "Γηαρείξηζε ιπκάηωλ 

νηθηζκώλ Θαπαλδξηηίνπ θαη Ξνιπδελδξίνπ Γήκνπ Υξωπνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 5ν. Θχξηε Θαξίλν.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: πήξρε γη' απηφ ην έξγν καδί κε ηηο Αθίδλεο θαη ην Βαξλάβα, 

ππήξρε κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ήηαλε γηα λα ζπληαρζνχλε    ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

ηεο κειέηεο, δειαδή, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Ρψξα, κε ην 

πξφγξακκα ην επηρεηξεζηαθφ ηνπ ΞΔΟΑ πνπ έρεη αλνίμεη, κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη κειέηεο θαη έξγα θαη γη' απηφ ππνβάιινπκε δειηίν γηα 

δίθηπα απνρέηεπζεο. Ν απνδέθηεο γηα ην Θαπαλδξίηη θαη ην Ξνιπδέλδξη είλαη ν 

παξα-Θεθίζηνο αγσγφο ηεο ΔΓΑΞ θαη ππάξρεη θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΓΑΞ 

φηη δέρεηαη λα ππνδερζεί ηα ιχκαηα γη' απηέο ηηο πεξηνρέο. Αξα, ηα ζέκαηα 5 
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θαη 6 είλαη ζέκαηα θαζαξψλ δηθηχσλ πνπ δελ απαηηνχλ βηνινγηθνχο 

θαζαξηζκνχο. Απιψο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί ηα ρσξίζακε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γηαηί είλαη απμεκέλε ε πηζαλφηεηα, νη Αθίδλεο λα κελ επηιεγνχλ, 

δηφηη δελ είλαη νηθηζκφο Γ' θαηεγνξίαο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είλαη πάλσ απφ 2.000 δειαδή; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ είλαη, δελ έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο επηιεμηκφηεηαο, επεηδή 

φκσο ήηαλ ζηελ ίδηα νκάδα, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εληαρζεί. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ζα έρνπλε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο νη Αθίδλεο εάλ πάλε 

ζην ίδην ζέκα καδί κε ηα άιια; Κε ην Θαπαλδξίηη θαη ην Ξνιπδέλδξη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα ζνπ δεκηνπξγήζνπλ έλα πξφβιεκα ζε κηα ζίγνπξε έληαμε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν Ξνιπδέλδξη δελ έρεη ην ίδην πξφβιεκα κε ηηο Αθίδλεο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θεσξείηαη εληαίνο νηθηζηηθφο ηζηφο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί λα κε ζεσξεζεί θαη ηα Θηνχξθα δειαδή;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαιά, ζα ηνπνζεηεζψ κεηά ζην ζχλνιν βέβαηα ησλ 

Βηνινγηθψλ ηνπ Γήκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Θαξίλνο ηελ εηζήγεζε ηνπ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δπνκέλσο ινηπφλ, απηέο είλαη ππνβνιέο πξνηάζεσλ γηα κειέηεο θαη 

έξγα θαζαξψλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο. Ν απνδέθηεο είλαη ν παξα-Θεθίζηνο 

αγσγφο ηεο ΔΓΑΞ θαη έρεη ζπλαηλέζεη θαη ε ΔΓΑΞ ζηελ ππνδνρή ησλ 
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ιπκάησλ. Γειαδή, είλαη ην πην μεθάζαξν απ' φια ηα ζέκαηα, ην 5 θαη ην 6. Γελ 

είλαη έξγα πνπ πεξηέρνπλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηαηί δελ ππάξρεη ν Βηνινγηθφο; Κήπσο δελ θαηαιαβαίλσ θαιά. 

Ν Βηνινγηθφο ηνπ Υξσπνχ. Βιέπσ δειαδή φινπο ηνπο άιινπο θαη δε βιέπσ ηνπ 

Υξσπνχ. Δδψ γηαηί δελ ην έρεηε βάιεη; Γελ έρεη ..; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπδεηεζεί, ζα ζπδεηεζεί. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξφηε; 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνχκε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηαηί βιέπσ φινπο .. θαη δελ έρεηε βάιεη ηνπ Υξσπνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ .. Δξψηεζε; Νξίζηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε κνπ δψζαηε απάληεζε πάλησο. πάξρεη θάπνηνο άιινο 

ιφγνο δειαδή; Ππγλψκε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Πην ΞΔΟΑ έρεη ππνβιεζεί ήδε δειηίν γηα ηνλ Υξσπφ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ πξνκειέηε ε ιεγφκελε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη ππαξρεη θαη πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ. Δρεη 

πξνρσξήζεη απηφ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αξα είκαζηε δειαδή .. Δλα ιεπηφ, λα ην θαηαιάβσ, λαη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αξα εδψ είκαζηε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ μεθχγνπκε απφ ην ζέκα. Λνκίδσ φηη νη ηνπνζεηήζεηο, νη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ίζσο θαιχςνπλ θαη ηηο εξσηήζεηο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηελ θάλεηε, ζα ηελ θάλεηε. Ινηπφλ, ν θ.Ιίηζαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά. Θα θάλεηε θαη ηελ εξψηεζε ζαο. Ν θ.Ιίηζαο, ν 

θ.Γηαζεκάθεο .. Θαη εξψηεζε, κπνξείηε θαη ηνπνζέηεζε. Κηζφ ιεπηφ, λα 

νινθιεξψζνπκε ηνλ θαηάινγν. Λα νινθιεξψζνπκε ηνλ θαηάινγν. Ν 

θ.Βειηαληψηεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ηνπνζεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. Ν θ.Νηθνλφκνπ 

πξνεγνπκέλσο. Θπξία Πηεξγίνπ. Πεθψλεηε ην ρεξη ζαο γηαηί;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Θα ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ ζέκαηνο; Ινηπφλ, ν θ.Ξάληνο, ν 

θ.Ζιηάζθνο. Αιινο ζπλάδειθνο; Ινηπφλ, θ.Ιίηζα, θάληε ηελ εξψηεζε ζαο θαη 

λα ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Λα μεθαζαξίζσ, είλαη εξψηεζε, δε ζέισ λα ηνπνζεηεζψ, ζέισ 

λα δσ αλ ζα πάξσ απάληεζε θαη κεηά λα ηνπνζεηεζψ, γηα λα μέξσ ηη ζα κνπ 

πνχλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διπίδσ λα είλαη εξψηεζε ζχληνκε, έηζη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ εξψηεζε είλαη μεθάζαξε, δηαθξίλσ ηνπο φινπο νηθηζκνχο κέζα εδψ 

πέξα θαη δελ ππάξρεη πνπζελά ε ιέμε νηθηζκφο Καιαθάζαο. Δρσ ηελ 

ελεκέξσζε ηη αθνξά ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κειεζίνπ, φηη ππάξρεη θάπνπ αιινχ πνπ 

δελ είλαη εδψ, ηνπιάρηζηνλ έρσ κηα ηέηνηα πιεξνθνξία, αιιά φζνλ αθνξά ηε 
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Καιαθάζα θαη είπε ν θ.Αληηδήκαξρνο φηη λνκίδσ, αλ θαηάιαβα, ζα κε 

ελεκέξσλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ε Καιαθάζα, αλ δηαβάζεηε θαη ην κέηξν πνπ έρεη αλνίμεη 

απφ ην ΞΔΟΑ, είλαη ηνπ 2009, ην έρεηε; Ινηπφλ, δελ είλαη απφ ηνπο 

επηιέμηκνπο, απφ ηνπο επηιέμηκνπο νηθηζκνχο, θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη 

απφ ηνπο επηιέμηκνπο νηθηζκνχο, δελ έρεη θαηαηεζεί θαη πξφηαζε. Νηαλ 

εληάρζεθε ινηπφλ ζηελ πξφηαζε ηνπ Υξσπνχ ην Κήιεζη, ζα έπξεπε κε θάπνηνλ 

ηξφπν λα είραηε έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ην Γήκν, ίζσο λα εληαζζφηαλ θαη ε 

Καιαθάζα. Γειαδή, απηήλ ηε ζηηγκή ην ΞΔΟΑ έρεη αλνίμεη έλα κέηξν 

ρξεκαηνδφηεζεο, ην νπνίν αλαθέξεη κε θαηάινγν, κε ιίζηα ζην ηέινο, είλαη 

εδψ απηή ε ιίζηα, πνπ αλαθέξεη πνηνη είλαη νη νηθηζκνί νη νπνίνη είλαη επηιέμηκνη 

θαη κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλε. Ζ Καιαθάζα ινηπφλ ζα κπνξέζεη λα πάεη 

ζε έλαλ εγθεθξηκέλν Βηνινγηθφ. Γε ζα πσ εγψ πνπ, έηζη; Αιιά απηήλ ηε ζηηγκή 

δελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί. Γειαδή, ηη λα ρξεκαηνδνηεζεί; Ρα δίθηπα. Λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε ηα δίθηπα. Γηαηί αλ πάεη ζε θάπνηνλ Βηνινγηθφ εγθεθξηκέλν 

ή ηειεησκέλν, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί έλα δίθηπν θαηλνχξγην θαη λα γίλεη 

ινηπφλ ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδίνπο πφξνπο. Κέρξη 

απηήλ ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε, απηή είλαη ε πξφζθιεζε πνπ έρεη ην ΞΔΟΑ θαη 

είλαη ηνπ 2009, ερεη θαηαηεζεί απηή, έρεη αλνίμεη απηφ ην κέηξν. Δηζη; Ρν έρσ 

θαη άκα ζέιεηε λα ζαο δείμσ θαη ηηο εκεξνκελίεο. 3 Φεβξνπαξίνπ 2009, 

Αλαθνίλσζε Ρχπνπ απφ ην ΞΔΣΥΓΔ. Απηφ ινηπφλ ην κέηξν είλαη έλα κέηξν 

πνπ ηξέρεη θαη έρεη δψζεη πξνηεξαηφηεηα, κάιινλ φρη πξνηεξαηφηεηα, έρεη 

ππνρξεψζεη ηνπο νηθηζκνχο άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ λα θάλνπλε Βηνινγηθνχο, 

γηαηί ίζσο, αλ μέξεηε, ππάξρεη κηα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία ζα 

κπνχλε θαη πξφζηηκα. Γειαδή, κεηά ηηο 31.12.2013, ζα κπαίλνπλε πξφζηηκα 

ζηνπο νηθηζκνχο νη νπνίνη είλαη ελεκεξσκέλνη εδψ θαη κηα 12εηία, φηη πξέπεη λα 
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θηηάμνπλ Βηνινγηθνχο. Δίλαη κηα αλάινγε πεξηπησζε κε ηηο ρσκαηέξεο. Γη' απηφ 

ινηπφλ θαη ην ΞΔΣΥΓΔ .. Γηψξγν, λα εμεγήζσ, ηψξα κε ζπγρσξείο. Λα κελ 

εμεγήζσ; Λα αθνχζεη θαη ν θφζκνο;        ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ ιέσ. Αιιά 

κήπσο ζα έπξεπε απηήλ ηελ εμήγεζε πνπ θάλνπκε ηψξα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη αιιά κε δηαθφπηεηο φκσο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. λα έρνπκε καδέςεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε δηαθφπηεηο φκσο θαη απηά ηα πξάγκαηα, φπσο θαη εζχ θαη εγψ 

θαη θάπνηνη παιηφηεξνη ηα μέξαλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ.Γηαζεκάθε, αο νινθιεξψζεη ν θ.Ζιηάζθνο. Δηζη θαη 

αιιηψο ζα ηνπνζεηεζείηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηά ηα μέξαλε, ηα μέξακε θαη ηα μέξνπκε θαη ηα έρνπκε αθνχζεη 

100 θνξέο. Απηέο ινηπφλ, απηέο ινηπνλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο νη νπνίεο έρνπλε κπεη ζε πξνηεξαηφηεηα απφ ην ΔΠΞΑ, γη' 

απηφ έρεη γίλεη θαη ην ΔΞΔΟΑ, γηα λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο νηθηζκνχο θαη 

λα ρξεκαηνδνηήζεη θαη ηηο κνλάδεο θαη ηα δίθηπα, έηζη ψζηε φπνηνο δελ 

θαηαθέξεη λα ην θάλεη, ζα είλαη ππεχζπλνο θαη ππφινγνο απέλαληη ζηελ 

Δπξσπατθή Δλσζε, φπσο αθξηβψο, ην μαλαιέσ θαη ην ηνλίδσ, κε ηηο ρσκαηεξέο. 

Δάλ ινηπφλ δε γίλεη, ζα είλαη ππεχζπλνο. Ζ Καιαθάζα ινηπφλ δελ εκπίπηεη ζ' 

απηήλ ηελ θαηεγνξία θαη γη' απηφ απηήλ ηε ζηηγκή δελ είλαη θαη δελ κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεζεί ηίπνηα απφ ηελ Καιαθάζα. Δκείο αλ αχξην εμαζθαιίζνπκε ηηο 

ρσξνζεηήζεηο θαη γίλνπλε νη Βηνινγηθνί, ζα κπνξέζνπκε ζαλ Γεκνο Υξσπνχ λα 

πνχκε, μέξεηε θάηη; έρνπκε ηα ιεθηά, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, βάδνπκε θαη ηε 

Καιαθάζα κε έλαλ θεληξηθφ αγσγφ θαη κε ηα εζσηεξηθα δίθηπα θαη ην πάκε 

εδψ ή εθεί, φπνπ καο ζπκθέξεη ή φπνπ καο πεη ν ηερλνθξάηεο. Απηή είλαη ε 

δηαδηθαζία θαη γη' απηφ θαη ε Καιαθάζα δελ είλαη πνπζελά. Γελ κπνξεί λα κπεη 

απηήλ ηε ζηηγκή, απηήλ ηε ρξνλθή ζηηγκή. Νχησο ή άιισο θαη λα ην 
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θαηαζέζνπκε, δε ζα καο ην ρξεκαηνδνηήζνπλε. Θα καο πνχλε, δελ είλαη 

επηιέμηκν, γεηα ζαο. Απηή είλαη ε ηζηνξία θαη κπνξείηε θαη ζην ΞΔΟΑ, φπνηνο 

ζέιεη λα πάεη θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο δχν ππαιιήινπο, αλ ζέιεηε λα ζαο πσ 

θαη ηα νλφκαηα ηνπο θαη λα ζαο πνχλε ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νζν αθνξά ηα ζέκαηα, ην 5 θαη ην 6, ζα κηιήζεη ν θ.Βειηαληψηεο πνπ 

έρεη αζρνιεζεί ν ίδηνο πξνζσπηθά, γηα λα πάξεη απηέο ηηο ιίγεο εγθξίζεηο, είηε 

απφ ην ΞΔΣΥΓΔ, είηε απφ νπνπδήπνηε αιινχ, θαη βέβαηα είλαη απηφ πνπ είπε 

ν Αληηδήκαξρνο, ν θ.Ζιηάζθνο, ραίξνκαη πνπ θάπνηεο πεξηνρέο, φπσο ην 

Ξνιπδέλδξη, κπνξνχλ θαη κπαίλνπλ ελψ είλαη θάησ απφ ηηο 2.000. Βέβαηα ιέεη 

κφλν ησλ αγσγψλ ε κειέηε. Ζ άιιε; Αιιά απηή ε κειέηε ηη ιέεη θ.Ζιηάζθν; Ζ 

κειέηε απηή, ε έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαμεο δηαρείξηζε ιπκάησλ νηθηζκψλ 

Θαπαλδξηηίνπ θαη Ξνιπδελδξίνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Κηιάεη γηα αγσγνχο, κάιηζηα. Θαη κάιηζηα, μέξσ πνιχ θαιά φηη είρε 

γίλεη ην ζθεπηηθφ λα πάεη καδί κε ηνλ Βαξλάβα θαη κε ηηο Αθίδλεο θαη μαθληθά νη 

Αθίδλεο κείλαλ απ' έμσ. Απηφ καο είπε ν θ.Θαξίλνο, γη' απηφ ππάξρεη θαη άιιν 

ζέκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη, λα ηνπνζεηεζψ. Ινηπφλ, επίζεο έρσ λα πσ ην εμήο, φηη δελ 

είλαη δπλαηφλ λα κε ζρεδηαζηεί απφ ζήκεξα ην λα κπεη κηα πεξηνρή ζηηο 

επηιέμηκεο, γηα λα γίλεη έλα ηέηνην έξγν, πνπ δε ζα κπνξέζεη λα γίλεη πνηέ θαη 

ζα κπνξεί λα κπεη .. Ρη είπαηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κπνξνχζε ηξνπνπνηεηηθά λα κπεη, είηε ζην Γήκν Απιψλα, αλ 

ζπκάζηε θάπνηε, έρνπλε πιεξσζεί πάξα πνιιέο κειέηεο, πάξα πνιιέο κειέηεο, 
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έρνπκε ζπλππνγξάςεη θαη εκείο γηα λα κπνχκε εθεί κέζα θαη μαθληθά 

βξηζθφκαζηε εθηφο. Ινηπφλ, αλ ζπκάζηε, γηαηί ήζαζηαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 

θαη εζείο ηφηε, φηη έρνπλ γίλεη νη ελέξγεηεο ηφηε, φηη ε Καιαθάζα ήηαλ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην .. ηνπ Απιψλα. Λα δνχκε ινηπφλ αλ ζηελ πξφηαζε ηνπ 

Απιψλα κπνξεί λα γίλεη έλα ζθεπηηθφ ην λα ζπκπεξηιεθζεί ε Καιαθάζα, γηαηί 

θαη εθεη έρεη πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία, αιιηψο ε Καιαθάζα κέλεη γηα πάληα απ' 

έμσ. Κε ηδίνπο πφξνπο θαηαιαβαίλεηε φηη δε ζα γίλεη πνηέ. Ινηπφλ, λα πνχκε 

ιίγν ηα πξάγκαηα κε ην φλνκα ηνπο θαη λνκίδσ φηη ν Γήκνο ζαλ Γήκνο, ζα 

πξέπεη λα εληάμεη πεξηνρέο θαη νηθηζκνχο πνπ είλαη θαη ππφ έληαμε Πρεδίνπ 

Ξφιεσο, αλ ζέιεηε, φπσο είλαη ε Καιαθάζα. Δπίζεο, πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλε 

γίλεη απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, ζα πξέπεη θαη εκείο λα γίλνπκε 

θνηλσλνί απηνχ ηνπ κπζηεξίνπ πνπ είλαη επηαζθξάγηζην κπζηηθφ. Γελ είλαη 

θαθφ. Θα πξέπεη θαη εκείο λα γλσξίδνπκε θάπνηα πξάγκαηα. Γε λνκίδσ λα 

δέρεηαη θάπνηνο φηη ππάξρνπλ ζηεγαλά ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζα πξέπεη 

θάπνηνο λα μέξεη θαη θάπνηνο λα κελ μέξεη. Ινηπφλ, εγψ δε ιέσ γηα ην Κήιεζη 

γηαηί πιεξνθνξήζεθα φηη νξζψο έρεη πξνβιεθζεί έλαο νηθηζκφο. Θαιψο λα κπεη 

ζε κηα κειέηε. Λα κπεη θαη ν άιινο νηθηζκφο ηφηε ζηελ ίδηα κειέηε θαη λα 

δνχκε ηη αθξηβψο .. θαη γηα ην Καξθφπνπιν, δελ αλαθέξεηε μεθάζαξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, απηφ ην γλσξίδνπκε εκείο απφ θήκεο. Γελ ήκαζηαλ νχηε 

Γήκαξρνη ζην Καξθφπνπιν, νχηε είρακε θάπνηα ζρέζε. Απιψο, γηα λα έρνπκε 

κηα άπνςε ζσζηή ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη θ.Ζιηάζθν, γηα λα έρνπκε κηα άπνςε ζσζηή, λα κπνξνχκε λα 

ηνπνζεηεζνπκε, ζα ζέιακε λα δνχκε ην εμήο απιφ, ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ ηνπ 

Υξσπνχ, ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ, θάηη πνπ λα εθθξάδεη ην ζχλνιν 

ησλ δεκνηψλ. Γελ κπνξεί φινη λα είλαη θαιά παηδηά θαη ε Καιαθάζα λα είλαη 
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έλα θαθφ παηδί. Θάπνπ ζα κπνξεί λα πξνβιεθζεί λα κπεη θαη κηα πεξηνρή 

ηνπιάρηζηνλ ζην ζρεδηαζκφ. Γηαηί φζνη γλσξίδνπλ ηη ιέκε ηψξα, πέξα απφ ην 

Γήκν Υξσπνχ πνπ ππάξρεη, πεγαίλεη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ην έξγν, δε κηιάκε 

γηα κειέηεο, ηψξα κηιάκε γηα κηα ππνγξαθή ζε έλα ηερληθφ δειηίν αλ ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί. Δκείο ζα είκαζηε ζεηηθνί ζηα πάληα. Αιιά εγψ ζεσξψ, ζε κηα 

πεξηνρή, ζε έλαλ Γήκν κεγάιν εληαίν, ζε έλαλ "Θαιιηθξαηηθφ Γήκν", εκείο δελ 

κπνξνχζακε λα θάλνπκε κφλνη καο Βηνινγηθφ ηφζν θαηξφ γηαηί δελ επαξθνχζε. 

Δίλαη δπλαηφλ ηψξα λα ζρεδηάδεηαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ Γήκνπ έλαο Βηνινγηθφο 

θαη ε Καιαθάζα λα κελεη απ' έμσ; Ρφηε ε έλλνηα ηνπ "Θαιιηθξάηε" ράλεη θάζε 

ζεκαζία. Ν Γήκνο είλαη έλαο, είλαη εληαίνο θαη δελ κπνξεί λα κείλεη έμσ απφ ην 

ζρεδηαζκφ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξνηάζεηο, κηα πεξηνρή, έλαο νηθηζκφο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεηε, έρεηε απφιπην δίθην ζηελ ηνπνζέηεζε ζαο θ.Ιίηζα. 

Γεζκεχνκαη, φπνηε ζέιεηε, επεηδή πήγα θαη εγψ, ηξέρσ θαη ζηα ηερληθά, θάπνπ 

θάπνπ φηαλ πξνιαβαίλσ, λα πάκε παξέα ζην ΞΔΟΑ λα δνχκε αλ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ηίπνηε, γηα λα βάινπκε θαη ηε Καιαθάζα κέζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έρσ θάλεη θαη κνπ είπαλ φρη αιιά ζέισ λα είζαη θαη εζχ ηψξα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε, ην Καξθφπνπιν δελ ην βιέπσ πνπζελά εδψ. Ρν 

Καξθφπνπιν ζα είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ζα πεξίκελε θαλείο θ.Ξξφεδξε απηά ηα ζέκαηα ηνπ 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ  .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα πεξίκελε θαλείο θ.Ξξφεδξε, απηά ηα ζέκαηα ηνπ 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ λα έρνπλ έξζεη, λα έρνπλ ζπδεηεζεί, λα έρνπλ 

ελεκεξσζεί νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη γηα ην ηη ζα ςεθίζνπκε ζήκεξα, λα έρνπκε 
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απνθξπζηαιιψζεη άπνςε θαη λα μέξνπκε ηη καο γίλεηαη. Γελ είλαη δπλαηφλ κέζα 

ζε 5 ιεπηά εηζήγεζε ή ζε 3 ιεπηά, νη δχν εμεγήζεηο νη νπνίεο ζα δνζνχλ, 

παηδηά λέα ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε λα έρνπλ άπνςε θαη λα ςεθίζνπλ γηα ην 

ηη ζα θάλνπκε. Σαίξνκαη βέβαηα ηδηαίηεξα γηα ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

επέδεημε ν θ.Φνξγηάξεο λα ελδηαθεξζεί γηα ην "Βνήζεηα ζην Ππίηη" θαη θαιά 

έθαλε, πξαγκαηηθά ηνπ δίλσ ζπγραξεηήξηα πνπ ηφζν γξήγνξα βξήθε ην ηη 

ζπκβαίλεη, αιιά δελ έδεημε ηελ ίδηα επαηζζεζία ν θ.Φνξγηάξεο φηαλ πξηλ 2 

κήλεο ζην γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δήηεζα λα 

ελεκεξσζψ γηα ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ. Δρνπλ 

πεξάζεη 2 κήλεο θαη αθφκα δελ έρσ ελεκεξσζεί. Αθνινπζψληαο ίζσο θαηά 

γξάκκα ηελ ηαθηηθή ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ έθεξλε ηα 

ζέκαηα ρσξίο εηζήγεζε, πεξλάγαλε, γηλφληνπζαλ νη δηαδηθαζίεο θαη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δε γλψξηδε ηίπνηα. Γηα παξαδεηγκα ινηπφλ, φζνλ αθνξά 

ζην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ, είρε έξζεη ην ζέκα 

"Αγνξά αγξνηεκαρίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ" ηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ, 15.7.2008. Π' απηφ ην ζέκα δεηνχζε ηφηε ε Γεκνηηθή Αξρή 

λα θάλνπκε κηα πξνθήξπμε θαη λα δεηάκε νηθφπεδα πξνο πψιεζε γηα λα δνχκε 

ζε πνην κέξνο κπνξνχκε λα θάλνπκε ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη είρε ζέζεη 

θαη θάπνηεο πξνδηαγξαθέο. Νη πξνδηαγξαθέο απηέο ήηαλ, λα απέρεη 1.000 κ. 

απφ ην θέληξν αλαγλσξηζκέλνπ νηθηζκνχ, λα έρεη έθηαζε 60 ζηξ. ή κηθξφηεξα 

θνκκάηηα ηα νπνία ζα ηα ζπλελψζνπκε, αιιά πάιη 60 ζέινπκε, θαη αθνχ κεηά 

πξνβνχκε ζηελ ΞΞΔ, ζηελ Ξξνκειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ηφηε ζα 

πξνρσξνχζακε ζε αγνξά. Νξίζηε θ.Ξέππα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη ε Τπηηάιεηα. Δρεη ε Τηηάιηα 60 ζηξ., ζα έρεη θαη ν Γήκνο 

ηνπ Υξσπνχ. Ν Γήκνο Υξσπίσλ, φρη ν Γήκνο Υξσπνχ. Νηαλ δεηήζακε λα 

ελεκεξσζνχκε γηα ην ζέκα, κε ηνλ θ.Κπαιφθα ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ Γεκνηηθφο 
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Πχκβνπινο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη πήγακε ζην γξαθείν ηεο θαο Καλαβέιε, 

αλ δελ θάλσ ιάζνο, λα ελεκεξσζνχκε, καο παξέπεκςε ζηελ ηδηαηηέξα ηνπ 

Γεκάξρνπ. Ζ ηδηαηηέξα ηνπ Γεκάξρνπ καο έθεξε έλαλ θάθειν, καο άλνημε ην 

γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ, πξνο ηηκή ηνπ βέβαηα απηφ, καο άθεζε ην θάθειν 

πάλσ ζην γξαθείν θαη έθπγε. Πηελ πνξεία ήξζε θαη ν θ.Ζιηάζθνο. Νηαλ 

αλνίμακε ην θάθειν δελ είδακε κφλν φηη ππήξρε ην ζέκα γηα ηελ αγνξά 

νηθνπέδσλ, είδακε έηνηκε ρσξνζέηεζε. Δίραλ απνθαζίζεη ήδε ην πνπ ζα γίλεη ν 

βηνινγηθφο θαζαξηζκφο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ Γεκνηηθή Αξρή. Ξνηνο; Ζ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. 

Κηιάσ γηα ην 2008 ξε παηδηά. πήξρε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε ελδηαθέξεη γηαηί ςεθίδνπκε απηά. Πε ελδηαθέξεη θαη ζε 

ελδηαθέξεη άκεζα θαη ζα ην δεηο ζηελ πνξεία γηαηί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είλαη κεγάιν, ζε 3 ιεπηφ ην θιείλσ. Πε 3 ιεπηά ην θιείλσ. 

Ινηπφλ, ε πξνεηνηκαζία θαθέινπ πνπ είρε γίλεη, πξνέβιεπε δχν ελαιιαθηηθέο 

ζέζεηο. Ρελ ελαιιαθηηθή ζέζε 1 θαη ηελ ελαιιαθηηθή ζέζε 2. Ρε κηα ζέζε 

φκσο, ν ίδηνο ν κειεηεηήο ηελ απέξξηπηε, κφλνο ηνπ. Κηα κειέηε ε νπνία δελ 

είρε έξζεη θαλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ είρε αλαηεζεί, δελ είρε ελεκεξσζεί 

θαη ηελ απέξξηπηε κε ηελ εμήο δηθαηνινγία: φηη ε θαηαζθεπή ηνπ βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ ζηε ζέζε 2, ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη δεζκεχζεηο εθηάζεσλ, 

πνπ κπνξεί κειινληηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επεθηάζεηο νηθηζκψλ, γεγνλφο 

πνπ γίλεηαη εληνλφηεξν, αλ ιεθζεί ππ' φςηλ θαη ε έληνλε νηθηζηηθή αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ζηε ζέζε 2 πνπ απνξξίπηεη ν κειεηεηήο, ιέεη φηη απηή ε 

ζέζε είλαη 40 ζηξ. Θαη έξρνκαη ζην πξνεγνχκελν. Ν θ.Γήκαξρνο ζηελ 
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εηζήγεζε ηνπ δεηνχζε 60 ζηξ., φζε είλαη ε έθηαζε ηεο Τπηηάιεηαο. Νπφηε 

ακέζσο απηή ε ζέζε είλαη εθηφο θαη παξακέλεη ε ζέζε 1, κε πςφκεηξν 97 

κέηξα θαη κε ηε κέζνδo vacuum.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δμεγήζηε ην ιηγάθη απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ακέζσο. Πην νπνίν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ εθεί ηεο 

15.7.2008, είραλ πεη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη: Θα πσ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. 

Δδψ κέζα ινηπφλ, ζηα θαηαζθεπαζηηθά, θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο κε ζπκβαηηθέο 

κεζφδνπο βαξχηεηαο, ν θχξηνο κειεηεηήο έρεη θάλεη κηα πξνεθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη έρεη κέζα ηηο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο. Νη ηδησηηθέο 

ζπλδέζεηο δελ είλαη επηιέμηκν έξγν. Γελ κπνξεί λα κπεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε, 

πξέπεη λα βγεη έμσ απφ ηε κειέηε. Γηαηί ν κειεηεηήο έβαιε κέζα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε; Γηα πνην ιφγν; Ξσο ην έθαλε απηφ; Δρεη κέζα ηα booster, ηα 

ρξεψλεη 70.000 επξψ, ελψ φινη γλσξίδνπκε φηη ην αθξηβφηεξν είλαη 35. Γηα 

πνην ιφγν Βαγγέιε αλέβαζε ην θφζηνο; Θα ην θαηαιάβεηε ακέζσο γηαηί ην 

ζπδεηάκε απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηψξα ησλ δηθηχσλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα έξζσ θαη ζ' απηφ ακέζσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ακέζσο Γηάλλε ζα ηνπνζεηεζψ θαη ζην Θαπαλδξίηη θαη ζα 

θαηαιάβεηο γηαηί ηα ιέσ θαη απηά. Γηαηί ην θφζηνο βαξχηεηαο είλαη ηφζν πνιχ 

κεγάιε δαπάλε ξσηάεη θάπνηνο άιινο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο.  Ρν vacuum 

δειαδή είλαη πην θηελφ; Νηαλ ζα θαηαιήμσ, ζα θαηαιάβεηε πφζν ζρέζε άκεζε 

έρεη. Ν ιφγνο πνπ γίλνληαη φια απηά, θαηά ηελ εθηίκεζε κνπ, είλαη φηη ν θχξηνο 

απηφο κειεηεηήο ππνδεηθλχεη έλαλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαηά ην δνθνχλ. Απηφ 

πνπ ζέιεη απηφο. Καο ππνρξεψλεη εκάο λα θάηζνπκε λα δνχκε απηφλ ην 

θάθειν, λα ηνλ εθηηκήζνπκε θαη λα πνχκε αλ είλαη ζσζηφο ή φρη. Γηαηί 
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απνθιείεη απηή ηελ πεξηνρή ιφγσ θφζηνπο θαη επηιέγεη ηελ άιιε, γηαηί ην 

θφζηνο είλαη κηθξφηεξν; Απηφο ν θχξηνο κειεηεηήο εδψ πέξα δειαδή ηη θάλεη; 

Φσηνγξαθίδεη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ην θφζηνο, γηαηί ίζσο ζέιεη λα πάξεη 

απηφο ην έξγν κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν. Απηή είλαη ε εθηίκεζε κνπ. Ρειεηψλεη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ θαη δελ πεξλάεη απηή ε απφθαζε. Κε ηελ ςήθν ηνπ 

θ.Κπαιφθα θαη ηνπ θ.Θαξχδα ηφηε δελ πέξαζε ε απφθαζε απηή ηεο 

πιεηνςεθίαο. Αθνχ πεξλάλε 2 κήλεο, έξρεηαη έλα άιιν ζέκα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, λαη, ζα ην πσ θαη απηφ, πεξίκελε. "Αλάζεζε κειέηεο γηα 

ηελ εθπφλεζε ΞΞΔ", Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνκειέηεο. Γηάλλε, πξέπεη λα ηα 

πνχκε. Ιέεη έλαο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, κε βάδεηε ζε ππνςίεο θαη κε 

επηβεβαηψλεηε, γηαηί απηφ πνπ έιεγα ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, φηη απηή 

φιε ε δηαδηθαζία θσηνγξαθίδεη κειέηεο, κειεηεηέο θαη εξγνιάβνπο, είλαη 

αιήζεηα. Απηφ ινηπνλ πνπ είπα θαη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην δηαβάδνληαο 

ην θάθειν, θαη δπζηπρψο ή επηπρψο έρσ θάπνηεο γλψζεηο, ην θάθειν 

πξνεηνηκαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ 3316, απηφο ν θάθεινο θσηνγξάθηδε, 

θσηνγξαθίδεη ρσξνζεηήζεηο, θσηνγξαθίδεη δηαδηθαζίεο κειέηεο, θσηνγξαθίδεη 

ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Νπνπ θαη αλ πήγα, απηφ κνπ είπαλ θαη ζαο 

ιέσ, ζαο αλαθνηλψλσ φηη αχξην θαη απηή ε κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ ζα ππνδείμεη ηηο ίδηεο αθξηβψο ρσξνζεηεζεηο θαη είρε δίθην. Γε 

δηαθσλψ ζ' απηφ, δηαθσλψ θαη είπα ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην θαη ην 

μαλαιέσ, φηη απηή ε ηζηνξία είλαη θσηνγξαθηθή, θσηνγξαθίδεη ηε κειέηε, ηνλ 

κειεηεηή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην ιέσ θαη έηζη λνκίδσ θαη ζαο ιέσ θηφιαο 

θαη πνηνο είλαη ν κειεηεηήο. Δίλαη απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη δηαρεηξίδεηαη ηε 

κέζνδν vacuum. Ξνηνο ζα ηνπ δψζεη ηε δνπιεηά ξσηάεη έλαο άιινο 

Πχκβνπινο; Γελ ην μέξσ απηφ. Δ, ηφηε άκα δελ μέξεηο, κε ιεο ςέκαηα. Μέξσ 
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θαη ζέιεηο λα ζην πσ; Θα ζην πσ. Νηαλ ζηήζσ εγψ ηε κειέηε κε 70% 

vacuum, μέξσ πνηνο ζα είλαη ν θαηαζθεπαζηήο. Νηαλ ινηπφλ ζηήζνπκε ηε 

κειέηε κε 60 ή κε 70, κε ην έξγν ηνπ vacuum, ζα θσηνγξαθίζσ θαη ηνλ 

αληηπξφζσπν ηνπ vacuum. Γηαηί έηζη; Αθνχ ζα είλαη vacuum. Δλαο ην έρεη ην 

vacuum, δελ ην έρνπλ 10. Δλαο ην δηαρεηξίδεηαη. Ινηπφλ, ζαο μαλαιέσ φηη νη 

ρσξνζεηήζεηο θαη ζ' απηήλ ηελ πξνκειέηε, ζα είλαη ίδηεο. Θαη θιείλσ κ' απηφ 

εδψ, λα πξνρσξήζνπκε ζηε κειέηε ηνπ απνρεηεπηηθνχ κε έλαλ ηξφπν ν νπνίνο 

δε ζα θσηνγξαθίδεη ηίπνηα, θίιε Γήκαξρε. Γπζηπρψο έηζη είλαη ηα πξάγκαηα 

θαη απηφ πνπ ζαο είπα ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ζήκεξα απνδεηθλχεηαη. Θαη 

επεηδή ζνπ ην είπε ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην, φηη Γήκαξρε, κελ παο πνπζελά 

άκα δελ έρεηο θνηλσληθή ζπλαίλεζε, ζνπ δεηψ θαη ηψξα λα έρεηο θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε. Νια απηά βέβαηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γεκνςήθηζκα πξφηεηλε ν θ.Γαβξηήι ηφηε θαη φηαλ ην 

δεηήζακε, δελ ην είδακε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νια απηά βέβαηα ..    

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νια απηά βέβαηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δδψ ήηαλε αιιά έθπγε. Νια απηά βέβαηα δε ζα είραλε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. Θχξηε Ιακπαδαξίδε, δελ έρεηε ην ιφγν. Γελ 

έρεηε ην ιφγν θ.Ιακπαδαξίδε. Λα κελ θαηαγξάθεηαη ηίπνηα ζηα πξαθηηθά. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, ηα πξαθηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

δηαβάδσ ηφζε ψξα, αλ δελ .. Λα' ξζείηε λα ηα δείηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ θαηαγξάθεηε ηίπνηα ζηα πξαθηηθά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δδψ είλαη, εδψ ήζαζηε θαη εζείο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, αθήζηε απηφλ ην δηάινγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δδψ ήζαζηε. Πηα πξαθηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιν είλαη ην ζέκα καο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Φσηνγξαθίδεηαη πςφκεηξν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θαηαγξάθεηαη ηίπνηα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Φσηνγξαθίδεηαη ρσξνζέηεζε κε πςφκεηξν γηα λα .. κε 

vacuum. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θαηαγξάθεηαη ηίπνηα θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηφ θάλαηε. Δγψ δελ θαηαγξάθεηαη; Ρη ιέσ εγψ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θαηαγξάθεηαη ηίπνηα απ' φηη γίλεηαη απηήλ ηε ζηηγκή. 

Ξαξαθαιψ .. Θχξηε Ιακπαδαξίδε, ζαο παξαθαιψ. Ξεξάζηε ζαο παξαθαιψ έμσ 

απηήλ ηε ζηηγκή. Θχξηε Ιακπαδαξίδε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν θχξηνο απηφο ήηαλε ν Ρερληθφο Πχκβνπινο ηνπ πξψελ 

Γεκάξρνπ. Δηζη ηνλ είρε ραξαθηεξίζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, αο επαλέιζνπκε ζην ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα επαλέιζσ, αιιά δε κ' αθήλνπλε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δδψ είλαη φια ηα πξαθηηθά. Δια πάξηα θαη δέζηα. Νια εδψ 

είλαη. Δδψ είλαη ηα πξαθηηθά, έια πάξηα. Δδψ είλαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα καο πείηε εζείο πσο ήζαζηαλ ζε δχν Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. 

Πην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη ζην Ππκβνχιην ηνπ 

Ππλδέζκνπ, ηελ ίδηα ψξα, ηελ ίδηα κέξα θαη αλαθέξαηε κειέηεο. Απηά λα καο 

πείηε. Απηφ πνπ ζαο ιέσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, θ.Ιακπαδαξίδε, κε κε θέξλεηε ζε δχζθνιε 

ζέζε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νια απηά βέβαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γηαζεκάθε θαη ελεκεξψζηε ζαο παξαθαιψ φζν 

κπνξείηε θαιχηεξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρψξα ζα ζπλερίζνπκε; Ρη ζα γίλεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ιακπαδαξίδε. Αθνπζηήθαηε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νια απηά βέβαηα θαη ηειεηψλσ κ' απηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο επαλέιζνπκε ζην ζέκα καο θαη λα ελεκεξσζνχκε θαιχηεξα 

γηαηί πνιινί απφ καο, πξάγκαηη, δελ μέξνπκε πξάγκαηα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βεβαίσο. Απηφο είλαη ν Βηνινγηθφο ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ 

θαη φια απηά, ζαο μαλαιέσ, δε ζα είραλε θακία αμία ζήκεξα λα ηα αλαθέξσ, 

εάλ απηνί νη νπνίνη ηα είραλ θαηαγγείιεη, δελ εξρφληνπζαλ ηψξα λα ηα 

εθαξκφζνπλ. Δάλ απηνί νη νπνίνη έιεγαλ απηά.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κίια κε νλφκαηα θαιχηεξα  θαη άζε ηηο ππφλνηεο. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

118 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα κηιήζσ φηαλ ζα κνπ απαληήζεηο θαη ζα ζνπ κηιήζσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρη λα ζνπ απαληήζσ; Κηιάο ηψξα γηα θάηη πνπ έρσ πεη εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, αθήζηε λα νινθιεξψζεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξεο, είπε ν Ζιηάζθνο απηά, γηα λα ζνπ απαληήζσ θαη εγψ 

αθξηβψο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απάληεζε κνπ λα ζνπ απαληήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία. Θα έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Εεηήζακε πξηλ 2 κήλεο λα ελεκεξσζνχκε γηα ηνλ βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ θαη αθφκα δελ έρνπκε ελεκεξσζεί.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. ζνπ είπα κεηά ην ΞΔΟΑ λα ζνπ κηιήζσ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν δήηεζα κπξνζηά ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν λα κηιήζεηε θ.Ζιηάζθν. Δρεηε 

γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηα λα ηειεηψλνπκε. Γηα καο δελ έρεη ζεκαζία ην πνηνο εηλαη ν 

θσηνγξάθνο. Γε καο ελδηαθέξεη λα θσηνγξαθίζνπκε νχηε κειεηεηή, νχηε 

εξγνιάβν. Καο ελδηαθέξεη λα γίλεη ην έξγν αιιά λα γίλεη ζσζηά θαη κε 

δηαθάλεηα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέισ ην ιφγν θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν ιφγν θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, κηζφ ιεπηφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ:  Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ην θίιν κνπ ην Γηψξγν 

θαη πξψελ, κάιινλ, ζπλεξγάηε κνπ, ηνλ ζεσξψ αθφκε ζπλεξγάηε κνπ, ζέισ 
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λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηε δηαθήκηζε πνπ κνπ έθαλε θαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ 

δηέζεηα ηφηε αιιά θαη απηέο πνπ ζπλερίδσ λα δηαζέησ θαη ηηο έρσ δηεπξχλεη 

ζήκεξα. Ξξαγκαηηθά ινηπφλ, ηφηε, είρα πεη θαη είλαη γξακκέλν ζηα πξαθηηθά, 

απηφ δελ ην δηάβαζεο θίιε Γηψξγν, είρα πεη ινηπφλ, φηη ε πξψηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείο Γήκαξρε, κε ηελ αλάζεζε θαθέινπ θαη κε ηελ έξεπλα αγνξάο 

νηθνπέδνπ, είλαη κηα ηξχπα ζην λεξφ. Δίλαη γξακκέλν ζηα πξαθηηθά. Γηαηί ζα 

παο ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην θαη δε ζα ζην εγθξίλνπλε θαη πξέπεη ινηπφλ 

λα εθαξκφζεηο ηνλ 3316 άξζξν 10, αλ ζπκάκαη θαιά, δε ζπκάκαη ηελ 

παξάγξαθν, γηα αλάζεζε Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληνινγηθψλ Δπηπηψζεσλ. Απηφ 

είρα πεη θαη είλαη γξακκέλν ζηα πξαθηηθά. Γηαηί απηή ε δηαδηθαζία πνπ παο λα 

αθνινπζήζεηο, δελ μέξσ πσο ηελ εθεχξεο θαη είλαη ζίγνπξν φηη δε ζα 

πξνρσξήζεη. Ν Γήκαξρνο ινηπνλ ηφηε, κε επαιήζεπζε θαη ήξζε ην 2009, αλ 

ζπκάκαη θαιά, ην Φιεβάξε, θαη αλέζεζε ηελ Ξξνκειέηε Ξεξηβαιινληνινγηθψλ 

Δπηπηψζεσλ, αλ ζπκάκαη θαιά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν πξψην Ππκβνχιην Βαγγέιε ήηαλ 15.7.2008 θαη ην δεχηεξν 

.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ αλάζεζε έρεη γίλεη .. Γηψξγν, δε ζε δηέθνςα, εγψ ζε άθνπζα κε 

επιάβεηα, ζε άθνπζα κε επιάβεηα. Πε άθνπζα κε επιάβεηα, δε ζε δηέθνςα 

θαζφινπ. Πε άθνπζα κε επιάβεηα. Γε ζέισ λα κε δηαθφπηεηο, ζε παξαθαιψ 

πνιχ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα, ζα ζνπ εμεγήζσ ηη ελλνψ. Γε κε βνεζάο θαζφινπ. Ζ 

αλάζεζε ινηπφλ απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή έγηλε ην Γελάξε ή ην Φιεβάξε 

ηνπ '9, ε αλάζεζε Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληνινγηθψλ Δπηπηψζεσλ  κε ηνλ 

3316, ην λφκν πεξί αλάζεζεο κειεηψλ, ηνπ Πνπθιηά, ηνλ πεξηβφεην λφκν. Θαη 

απηφ έπξεπε λα είρε θάλεη απφ ηελ αξρή ν Γήκαξρνο. Θα ζαο παξαθαιέζσ, δελ 

αθνχγνκαη θαη δελ αθνχσ θαη εγψ. Φίιε Αλδξέα. Ινηπφλ, απηφ ινηπφλ, έγηλε κε 
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αλάζεζε ηεο Γεκαξρηαθήο, ε αλάζεζε Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληνινγηθψλ 

Δπηπηψζεσλ ην 2009 ην Γελάξε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη έγηλε ινηπφλ ε αλάζεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, αλ κνπ επηηξέπεηε. Θχξηε Γηαζεκάθε, εγψ δελ 

θαηάιαβα απηή ε δηαδηθαζία, απηή ε ηζηνξία πνπ αλαθέξαηε, ηη ζρεζε έρεη κε 

ηελ έληαμε .. ππνβνιή πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη εγψ δελ θαηαιαβαίλσ, ηψξα λα ιέκε ζηνλ θφζκν έλα ζσξφ 

παξειζφληα πξάγκαηα.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε ξσηάηε, λα ζαο πσ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ ζα πάσ ζηελ νπζία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε ξσηάηε θαη λα ζαο πσ. Αθνχ κε ξσηάηε θ.Ξξφεδξε, πνιχ 

επραξίζησο λα ζαο πσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρψξα ζα κηιήζσ Ξξφεδξε ή ζα κηιάεη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε ξψηεζε ν θ.Ξξφεδξνο. Λα απαληήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηη είλαη κηα εξψηεζε ελεκεξσηηθή. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κηιάσ εγψ θαη απαηηψ λα ζπλερίζσ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε ξψηεζε θαη ζα ηνπ απαληήζσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη ζρέζε κε φινπο ηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε παξαθαιψ. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα πξέπεη ε δηαδηθαζία ηεο δηαθάλεηαο λα αθνινπζείηαη 

παληνχ. Λα κελ είλαη a la carte θαη λα θχγνπκε απφ ηελ πξνθξνχζηξηα 

ηαθηηθή, λα ηα θφβνπκε φια ζηα κέηξα καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή δηαθξίλεηε θάηη πνπ .. φηη θάηη θξχβεηαη εδψ πέξα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζζαζηαλ κπξνζηά θ.Ξξφεδξε πξηλ 2 κήλεο φηαλ δήηεζα ηε 

κειέηε θαη αθφκα δελ ηελ έρσ πάξεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνξά ζέκα ηνπ Υξσπνχ απηήλ ηε ζηηγκή. Θχξηε Ζιηάζθν 

έρεηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, απηή ινηπφλ ήηαλ ε δηαθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ην 2009. 

Δκείο είκαζηε λέα Γηνίθεζε, πεξάζακε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επί Γαβξηήι γηα 

θαηάζεζε πξφηαζεο. Θαλείο δε κάησζε ηφηε. Θαλείο δε κίιεζε, θαλείο δε 

δηεξσηήζεθε, θαλείο δελ είρε ηελ απνξία γηα ην ηη ζπλέβε. Ξφηε πέξαζε θα 

Καλαβέιε ε θαηάζεζε πξφηαζεο ην 2010 επί Γαβξηήι; Ρν Πεπηέκβξε ηνπ '10; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: 4 Λνέκβξε ηνπ '10. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: 4 Λνέκβξε ηνπ '10. 10 κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο. Ζκαζηαλ εδψ πέξα 

ζχζζσκν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ήζαζηαλ ζχζζσκν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε κε ελδηαθέξεη, απηφ είλαη δηθφ ζαο ζέκα.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζζνπλ εζχ. Ρη ςήθηζεο πεο καο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξάξζεθε, πάξζεθε απφθαζε .. Νκφθσλε απφθαζε. Ξάξζεθε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, εγψ φκσο, εγψ φκσο ιέσ ηη απφθαζε πάξζεθε απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη θαλείο ηφηε, νχηε ζηηο 
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εθεκεξίδεο, νχηε ζηνλ θφζκν, νχηε πνπζελά δε δηεξσηήζεθε. Θαλέλαο. 

Θάλελαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αλδξέα, ζε παξαθαιψ πνιχ, κηιάσ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κπαιφθα, ζαο παξαθαιψ. πάξρεη .. Ρα μέξεη θαια ν 

θ.Γηαζεκάθεο θαη ν θ.Ζιηάζθνο. Λνκίδσ φηη θαιχπηεζηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ηνλ Λνέκβξην ινηπφλ, πνπ πάξζεθε ε απφθαζε 

θαηάζεζεο πξφηαζεο .. Αλδξέα, ζε παξαθαιψ πνιχ. Ρνλ Λνέκβξην ινηπφλ πνπ 

πάξζεθε ε απφθαζε θαηάζεζεο πξφηαζεο ζην ΔΞΔΟΑ, θαλέλαο δε δηεξσηήζεθε 

θαη εγψ βέβαηα, ην μέξεη ν Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο, φηη είρα ηελ πξνέγθξηζε 

ρσξνζέηεζεο ζηα ρέξηα κνπ. Ρελ είρα πάξεη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θσηνηππία. 

Γελ ήξζε πνηέ ζην Γήκν, δελ ήξζε πνηέ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ζκαζηαλ ζε 

πξνεθινγηθή πεξίνδν. Ρν γηαηί ην έθαλε ν θαζέλαο, ν θαζέλαο καο .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα ζνπ πσ Ξξφεδξε. ∞ ζα θχγσ ή ζα κε πξνζηαηέςεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κνπ αξέζεη πνπ απεπζχλεζηε φινη ζηνλ Ξξφεδξν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηνλ Ξξφεδξν απεπζχλνκαη γηαηί εζχ πξέπεη λα κε πξνζηαηέςεηο. 

Δζχ πξέπεη λα κε πξνζηαηέςεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ηη ζα γίλεη ηψξα; Ρη ζα γίλεη ξε Σξήζην ηψξα; Δμήγεζε 

κνπ λα θαηαιάβσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα θαζίζηε θάησ θχξηνη, γηα θαζίζηε θάησ.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη; Δ, λα θέξνπκε έλαλ ρσξνθχιαθα εδψ λα ζε πξνζηαηέςεη. 

Ρη κπνξεί λα θάλεη ν Ξξφεδξνο; Λα θιείλεη ην ζηφκα φισλ ησλ Ππκβνχισλ;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νη παξαηεξήζεηο κνπ είλαη δηαξθείο. Ρη λα θάλσ εγψ φηαλ 

ν θ.Γηαζεκάθεο δε ζηακαηάεη θαη δε ζέβεηαη ηηο παξαηεξήζεηο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ν θ.Γηαζεκάθεο. Ν θ.Πσηήξνο πεηάρηεθε. Γέζην θαη εζχ ηη 

γίλεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εζείο μεθηλήζαηε θ.Γηαζεκάθε. Δζείο μεθηλήζαηε. Ξάληα 

ην θάλεηε απηφ θαη δελ είλαη ε πξσηε θνξά. Λα αθήζνπκε, λα αθήζνπκε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη άιισζηε, άιισζηε, είλαη πνιχ γλσζηή κέζνδνο 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ ελφο αλζξψπνπ πνπ κηιάεη θαη ηεθκεξηψλεη ηη ιέεη. Δίλαη 

πνιχ εχθνιε κέζνδνο. Απηή ινηπφλ ε πξφηαζε θαηαηέζεθε ζην ΔΞΔΟΑ κε 

απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θαλείο, θαλείο καο, θαη εκέλα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, δε κίιεζε ζηνλ θφζκν έμσ, δελ ελεκέξσζε, δε 

δηακαξηπξήζεθε. Πήκεξα ινηπφλ εξρφκαζηε λα θαηαζέζνπκε πξνηάζεηο γηα 

άιινπο ρψξνπο θαη κηιάκε γηα ην Βηνινγηθφ ηνπ Υξσπνχ θαη λα ζαο πσ ηη έρεη 

γίλεη. Γηαηί απηά πνπ ιέεη ν Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο ηα έρσ πεη εγψ. Δγψ είπα γηα 

ηε θσηνγξάθεζε, εγψ είπα γηα ηελ επηινγή θαη ήμεξα ηη έιεγα. Ζμεξα πνιχ 

θαιά ηη έιεγα θαη ην μέξσ θαη ην ππνζηεξίδσ θαη ζήκεξα. Γελ αιιάδσ άπνςε, 

δελ έρσ αιιάμεη άπνςε. Απηφ πνπ έρσ θάλεη, μέξεηε πνην είλαη; Δρσ 

πξνζηαηέςεη, έρσ πξνζπαζήζεη λα πξνζηαηέςσ ηε δηαδηθαζία θαη έρσ 

πξνζπαζήζεη λα ηελ πξνζηαηέςσ, πεξηιακβάλνληαο κέζα θαη ην Καξθφπνπιν 

κε πξφηαζε πξνθνξηθήο ηνπ ΔΞΔΟΑ, καδί κε ην Γήκαξρν θαη έρνπκε δεηήζεη 

απφ ην ΔΞΑΟΑ λα ηξνπνπνηήζεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, γηα λα κελ είλαη απηή 
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ε δηαδηθαζία πνπ είρε αθνινπζεζεί κε ηνλ πξνεγνχκελν κειεηεηή, γηαηί ήηαλε 

ιφγνο απέληαμεο ηνπ έξγνπ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ηε Καιαθάζα ζαο είπα θ.Ιίηζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα επαλέιζνπκε πάιη ζηα ίδηα. Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα. Θα 

δεπηεξνινγήζεηε θ.Ιίηζα, δελ έρεηε ην ιφγν. Δπηηέινπο. Νινθιεξψζηε 

θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πήκεξα ινηπφλ, βξηζθφκαζηε ζηε δηαδηθαζία άιισλ πξνηάζεσλ 

θαη ζπδεηάκε γηα ην Γήκν Υξσπνχ, Υξσπίσλ, ζην νπνίν, ε πξφηαζε είλαη 

θαηαηεζεκέλε, εγθεθξηκέλε θαη ζίγνπξα ηξνπνπνηεκέλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ κέζνδνο vacuum δελ εθαξκφδεηαη ζηα πςφκεηξα, εθαξκφδεηαη 

κφλν ζηηο παξαιίεο, κφλν ζηηο παξαιίεο θαη δε ζα εθαξκνζηεί ζην κέγεζνο πνπ 

ήζειε ν θχξηνο κειεηεηήο, γη' απηφ λα είζηε ζίγνπξνη θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο ζα 

γίλνπλε κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, πξνθεξχμεηο, κε ηνλ 3316 θαη εγθξίζεηο απφ 

ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ. Θέισ λα ζαο πσ έλα πξάγκα, 

γηα λα μέξεηε θαη ηη καο ζπκβαίλεη. Απηήλ ηε ζηηγκή πξαγκαηηθά, φρη έρνπκε 

θαζπζηεξήζεη, έρνπκε εγθιεκαηίζεη. Αθφκα θαη ε δηαδηθαζία ηνπ Υξσπνχ ε 

νπνία είλαη εγθεθξηκέλε θαη έρεη πάεη εθεί πνπ πξέπεη λα πάεη, πηζαλψο, ππάξρεη 

κηα πηζαλφηεηα, δε ζα πσ κηθξή ή κεγάιε, λα κελ επνδψζεη θαη δε ζα 

επνδψζεη γηαηί ε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο κειεηψλ θαη έξγσλ είλαη πάξα πνιχ 

κεγάιε. Δρνπκε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κέρξη ηηο 31.12.2012 λα έρνπκε 

ζπκβαζηνπνηήζεη ην έξγν απηφ. Δάλ δελ ην θάλνπκε, ζα ράζνπκε ην Βηνινγηθφ 

γηα πάληα ζηνλ Υξσπφ. Φπζηθά θαη δε ζπκθσλψ κε ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά. 
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Φπζηθά θαη είλαη κεγάιε, θπζηθά θαη είλαη δχζθνιε. Νκσο, δε ζα ην πσ εγψ, 

φπνηνο ζέιεη απφ ζαο, πεγαίλεηε ζην ΔΞΔΟΑ, ζηνλ θ.Ξαπαβαζηιφπνπιν θαη 

ζηνλ θ.Πηακάηε θαη ξσηήζηε ηνπο, ξσηήζηε ηνπο πσο εμαζθαιίδεηαη ε 

δηαδηαθαζία. Δάλ μεπεξαζηνχλ απηέο νη εκεξνκελίεο, δε ζα γίλεη πνηέ ζηνλ 

Υξσπφ Βηνινγηθφο. Φπζηθά θαη ζα ζέιακε λα πεγαίλακε ζην Πηελφ Απιψλα, 

θπζηθά θαη ζα ζέιακε λα ππάξρεη θάηη άιιν, εκείο φκσο δπζηπρψο ην 

παξαιάβακε. Ξνηνο είλαη απηφο πνπ ζα καο θαηεγνξήζεη, γηαηί γηα φ,ηη ιέκε, ζα 

πξέπεη λα ηα ιέκε απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη ηερλνθξάηεο θαη λα ηνπο 

επηθαινχκαζηε. Γελ κπνξνχκε λα ιέκε απζαίξεηα πξάγκαηα. Ξνηνο είλαη απηφο 

ινηπφλ πνπ ζα καο θαηεγνξήζεη, φηη ζίγνπκε θάπνηνλ ή φηη αθνινπζνχκε 

θάπνηα δηαδηθαζία ζηγφκελε. Δγψ, πνπ είπα φια απηά πνπ είπε ν Γηψξγνο ν 

Γηαζεκάθεο, πνπ "έθιεςα", κέζα ζε εηζαγσγηθά, ην θάθειν απφ ηνλ Γηψξγν 

ηνλ Γαβξηήι, ηνλ "έθιεςα". Δλ πάζε πεξηπηψζεη, θαη έθεξα ζην Ππκβνχιην ηε 

δηαδηθαζία ηεο ρσξνζέηεζεο, γηαηί ν θίινο κνπ ν Γηψξγνο δελ ήζειε λα ηε 

θέξεη θαη είρε θέξεη κφλν ην ζέκα ζαλ ζέκα έξεπλαο ηεο πεξηνρήο γηα λα 

αγνξάζνπκε ην νηθφπεδν. Ξνην νηθφπεδν λα αγνξάζνπκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνηνο Γηψξγνο ξε Βαγγέιε; Δμήγεζε κνπ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ν Γηψξγνο ν Γαβξηήι είπα. Δίπα. Πήκεξα ινηπφλ, ζήκεξα ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, δελ κπνξείηε ηψξα θ.Ιακπαδαξίδε λα 

κηιάηε. πάξρνπλ άιινη ηξφπνη επηθνηλσλίαο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πήκεξα ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πήκεξα ινηπφλ, είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία έρεη πάξεη ην 

δξφκν ηεο, έρνπλε γίλεη ηξνπνπνηήζεηο θαη εληάμεηο ηνπ Καξθνπνχινπ, γηαηί ην 

Καξθφπνπιν είλαη επηιέμηκν. Δίλαη νηθηζκφο πάλσ απφ 2.000 θαη γη' απηφ .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε θακία απφθαζε. πάξρεη, ππαξρεη ζην ΔΞΔΟΑ απηήλ ηε ζηηγκή 

ε δηαδηθαζία ε νπνία έρνπλ ηε δηάζεζε λα ην θάλνπλε. Δίλαη απηήλ ηε ζηηγκή 

ζε έλαλ .. θηηαγκέλν θαη απιά ζα καο δψζνπλε ηελ έγθξηζε, αλ καο ηε 

δψζνπλε. Δάλ δηαθσλείηε λα βάινπκε ην Καξθφπνπιν θ.Ιίηζα, λα καο ην 

πείηε. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δδψ έρεη κπεη ην Κήιεζη, έρεη κπεη ην Ππθάκελν, δε ζα κπνξνχζε λα 

κπεη ε Καιαθάζα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζα απαληήζεηε κεηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηνλ λνκίδεηε φηη θνξντδεχεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απαληήζεηε κεηά θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηνλ λνκίδεηε φηη θνξντδεχεηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεζηε. Θα απαληήζεηε κεηά. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα ζαο πσ θάηη; Λα ζαο πσ θάηη; Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ιέηε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ζιηάζθν, ζαο παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δ ηψξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε ηε δηαδηθαζία. Κελ αλνίγεηε δηάινγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, αιιά λα ζνπ πσ θ.Νηθνλφκνπ, εγψ δελ κπνξψ λα 

νινθιεξψζσ κηα εηζήγεζε γηαηί έρσ ζπλερψο παξεκβνιέο. Ρη λα θάλσ; 

 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ κπνξψ λα νινθιεξψζσ κηα ηνπνζέηεζε. Γηα φια ινηπφλ απηά 

πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα θαη πνπ είλαη πνιχ εχθνιν λα ιέκε ειαθξά ηελ θαξδία 

φ,ηη ζέιεη ν θαζέλαο, ππάξρνπλ θαη νη ηερλνθξάηεο. Θέισ λα ζαο ξσηήζσ πνηνλ 

ηερλνθξάηε ξσηήζαηε γηα φια απηά πνπ ιέηε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θεισ λα ζαο ξσηήζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηακαηήζηε. Κε ξψηαηε θ.Ζιηάζθν, απεπζπλζείηε ζην Πψκα, ζαο 

παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πην Πψκα κηιάσ, ζην Πψκα κηιάσ Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γίλεηε αθνξκή ζπλέρεηα γηα λα έρνπκε παξεκβνιέο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε πνηνλ; Κε πνηνλ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ζαο θέξνπκε ηνπο αλάινγνπο ηερλνθξάηεο θ.Γηαζεκάθε. Αιιά 

μέξεηε πνην είλαη ην πξφβιεκα ζαο; Ζξζαηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ην παξάδεηγκα δίλεηε νη παιηνί Γεκνηηθνί Πχκβνπινη..; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ηειεηψζσ κ' απηφ. Ζξζαηε λα κε ξσηήζεηε ινηπφλ, κηα θαη ην 

επηθαιεζηήθαηε, ζην γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ, πξηλ πάκε ζην ΔΞΔΟΑ, θαη ζαο 

είπα ινηπφλ φηη ζα πάκε πξψηα ζην ΔΞΔΟΑ λα ελεκεξσζνχκε θαη κεηά ειάηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ιέσ ςέκαηα; Δγψ απηά είπα, εγψ απηά ιέσ. Θα ελεκεξσζνχκε.. 

Ξσο; Πην ΔΞΔΟΑ δελ έρσ πάεη. Θα πάσ ζην ΔΞΔΟΑ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ζπλερηζηεί .. ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηή είλαη ε απάληεζε. Δάλ δε ζέιεηε λα γίλεη ν Βηνινγηθφο πνηέ 

ζηνλ Υξσπφ, θαιά θάλεηε θαη θάλεηε απηά πνπ θάλεηε. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κπνξψ 

λα έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Δρεηε ην ιφγν θ.Νηθνλφκνπ. πάξρεη θαηάινγνο, 

έρεη θαηάινγν εδψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βαζίιε, έλα ιεπηάθη. Ρν αλ ζέινπκε ή φρη λα γίλεη ν Βηνινγηθφο 

.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βαζίιε, Βαγγέιε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε κηιήζαηε θ.Ιίηζα; Γε κηιήζαηε; Παο παξαθαιψ θπξηνη 

ζπλάδειθνη.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα επαλαηνπνζεηεζείηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρσ ην ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη βγεη ν θαηάινγνο. Κεηά ηνλ θ.Νηθνλφκνπ είλαη ν 

θ.Βειηαληψηεο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρσ ην ιφγν ινηπφλ. Ακα κνπ επηηξέςεηε, λα κηιήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξξνεγνπκέλσο έθαλα κηα, πξνθαλψο γηα θάπνηνπο ζεσξήζεθε, 

αθειή εξψηεζε, ε νπνία έβγαιε δνπκί. Ζ εξψηεζε πνπ έθαλα πξνεγνπκέλσο 

ήηαλ, γηαηί δελ ππήξρε ην ζέκα ηνπ Υξσπνχ. Ξξνζέρηε, ηελ έθαλα γηαηί 

θάπνηνη ζα πνπλε, δε γλσξίδεηο ηα ζπδεηνχκελα θαη ηα πξαθηηθά ησλ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνπιίσλ ηνπ Υξσπνχ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ξηζαλψλ λαη. Νκσο, εδψ 
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ππάξρεη ην κείδνλ ζέκα ηη γίλεηαη κε ην Βηνινγηθφ ηνπ Υξσπνχ. Δλα θαη ησλ 

ππφινηπσλ ρσξηψλ, γηα λα πνχκε γηα φιν ην Γήκν ηνπ Υξσπνχ ηνπ εληαίνπ. 

Κφλν κε κηα κηθξή ζπδήηεζε αλέθπςε ην εμήο ηξαγειαθηθφ θ.Ξξφεδξε, ν 

θ.Ιακπαδαξίδεο κνπ επηηίκεζε γηαηί δελ ήμεξα φηη έρεη εγθξηζεί θαη είλαη πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε, άξα ε εξψηεζε κνπ ήην άζηνρε θαη ν θ.Γηαζεκάθεο 

θαηήγγεηιε πξνεξγαζίεο ζθαλδάισλ. Αξα ινηπφλ, θαη πξηλ απφ ιίγν ππφγξαςα 

έλα αίηεκα, δελ μέξσ αλ έρεη θηάζεη ζηα ρέξηα ζαο, θ.Ξξφεδξε, ζα θηάζεη ιίαλ 

ζπληφκσο, έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην Βηνινγηθφ 

ηνπ Υξσπνχ. Δγψ ην ππφγξαςα. Λνκίδσ φηη ζα πηάζνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη, φρη, αθήζηε ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Δηδηθά θεθάιαηνλ κεγάιν, γηαηί είλαη ηεξάζηην έξγν, 

38.000.000, θαη είλαη θαη κείδνλ δήηεκα γηα ηε δσή ησλ πνιηηψλ ηνπ Υξσπνχ. 

Ξνπ ζα γίλεη ε ρσξνζέηεζε, αλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαη ηη ζα γίλεη κε ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δνχλε εδψ. Αξα ινηπφλ, πηζηεχσ θ.Γήκαξρε, ιφγσ ηεο 

ζπνπδαίαο ζεκαζίαο ηνπ ζέκαηνο θαη γηα λα κπνχκε ζε κηα ηαθηνπνηεκέλε 

ζπδήηεζε θαη φρη λα πεηάγεηαη θαη λα απαληάεη ν έλαο κε ηνλ άιινλ, 

ηαθηνπνηεκέλε ζπδήηεζε, άξα ινηπφλ, αλ ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε, πνπ κφιηο 

άθνπζα ηνλ θχξην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ δελ ην μέξσ φκσο. Δπηηξέςηε κνπ λα κελ ην μέξσ. Αλ 

ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε, πνιχ ζσζηά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε, δειαδή ην .. έρεη πξνρσξήζεη, 

πνιχ ζσζηά δελ είλαη εδψ. Αλ δελ είλαη ζσζηέο νη δηαδηθαζίεο θ.Ιακπαδαξίδε, 

φπσο ηζρπξίδεηαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγν θ.Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη. Νπσο ηζρπξίδεηαη ν θ.Γηαζεκάθεο, ζα έπξεπε λα ην δνχκε 

θαη ην ζέκα. Νκσο, λνκίδσ θ.Γήκαξρε θαη θ.Ξξφεδξε, ζα βάιεηε ηελ έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηαηί έρσ θαη εγψ λα πσ δηάθνξα απ' 

φηη αθνχσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη βιέπσ εδψ, ελεκεξψλσ θαη ην Πψκα, φηη έρεη έξζεη αίηεκα 

γηα ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ πξψελ Γήκνπ 

Υξσπίνπ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο, απφ φινπο ηνπο Ππκβνχινπο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, νπφηε ην ζέκα ζα ηεζεί ζην Ππκβνχιην ππνρξεσηηθά, κε βάζε 

ηνλ θαλνληζκφ, θαη θαιφ είλαη .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δηζη κπξάβν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη θαιφ είλαη, λα εζηηάζνπκε θαη ζην ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δηζη κπξάβν. Δπεηδή ινηπφλ ζα ππάξμεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα θάλνπκε εδψ πέξα .. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε 

ζπδεηεζε εδψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη ζηακαηάσ εδψ ηε ζπδήηεζε, ζηακαηάσ εδψ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δδψ. Θα γίλεη ζπδήηεζε εηδηθή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθιεηζε ην ζέκα. Παο παξαθαιψ θχξηε, δελ έρεηε ην ιφγν, ζα 

ζπδεηεζεί ην ζέκα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δπεηδή ινηπφλ ζα γίλεη εηδηθή .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠΟΝΠ: Δθιεηζε ην ζέκα. Θα ζπδεηεζεί απνθιεηζηηθά ην ζέκα, ην 

βιέπεηε. Θάληε ππνκνλή.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δπεηδή ινηπφλ ζα γίλεη εηδηθή ζπλεδξίαζε, εγψ ζα ζηακαηήζσ 

εδψ θαη λνκίδσ νη ζπκπνιίηεο ζα έρνπλ ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη, 

βάζεη ηνπ λφκνπ ζε 5 εκέξεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Βάζεη ηνπ λφκνπ πξέπεη λα γίλεη ζε 5 εκέξεο ην έθηαθην 

Ππκβνχιην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛνΚΝ: 6, ζπγλψκε, 6 κέξεο. Αξα ινηπφλ ..  

.......: Αξα ινηπφλ ηελ Θπξηαθή; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν αξγφηεξν, ην αξγφηεξν. Θα γίλεη ζπλεδξίαζε εηδηθά γηα ηνλ 

Υξσπφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν,ηη ιέεη ν Θαλνληζκφο ζα γίλεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ν,ηη ιέεη ν Θαλνληζκφο. Λα πάσ ινηπφλ φκσο ζην 5 θαη ην 6 

ζέκα. Ρν 5 θαη ην 6 ζέκα θ.Ξξφεδξε .. Κνπ επηηξέπεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ην θνηλφ εθεί πέξα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν 5 θαη ην 6 ζέκα ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή, δειαδή θχξηε πσο πξέπεη λα ζαο απνθαιέζσ; Ρη φξν 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ; Δίλαη κεησηηθφ .. ; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηέο είλαη δηθέο ζαο εθθξάζεηο θαη δηθέο ζαο εξκελείεο θαη δε 

κνπ ηαηξηάδνπλ. Ινηπφλ, ην ζεβαζκφ ηνλ έρεηε αιιά ζεβαζηείηε θαη εζείο ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηε δηαδηθαζία. Ρη άιιν θαιχηεξν απ' απηφ πνπ έρεηε 

ηψξα κπξνζηά ζαο, ζην λα ζπγθιηζεί ην Ππκβνχιην εηδηθά γηα ην ζέκα απηφ. 

Ινηπφλ, θπξηνιεθηηθά είκαζηε εθηφο ζέκαηνο, θπξηνιεθηηθά. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ:  Λνκίδσ, λνκίδσ ινηπφλ, λνκίδσ φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, λα ην θιείζνπκε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα έρεη ελδηαθέξνλ λα έξζεηε ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ ζα 

είλαη κφλν γηα ην ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ.Νηθνλφκνπ; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ έρσ λα πσ ην εμήο θ.Ξξφεδξε. Δγψ έρσ λα πσ ην εμήο 

θ.Ξξφεδξε, φζν κείδνλ είλαη ην ζέκα γηα ηνλ Βηνινγηθφ ηνπ Υξσπνχ, άιιν ηφζν 

πνιχ ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθφ είλαη ην ζέκα θαη γηα ηελ ελφηεηα ησλ ρσξηψλ, 

ησλ βφξεησλ ρσξηψλ. Αξα ινηπφλ, εδψ βιέπσ κηα πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ε 

νπνία, λνκίδσ, φηη αδηθεί ηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ θαη αθνχσ θαη ηελ Θνηλφηεηα 

Καιαθάζαο. Αιιά εγψ ζα κείλσ ζην 5 θαη ζην 6. Ζ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ θαη δελ 

μέξσ ν θ.Θαξίλνο .. 

ΞΑΛΡΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζα κηιήζσ εγψ γηα ηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ. Θα 

κηιήζσ εγψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ξάλην. Παο παξαθαιψ, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν 

θχξηνο ζπλάδειθνο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί; Δρνπκε ινγνθξηζία εδψ πέξα;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξάλην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη θαλείο .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κε ζαο δηαθεχγεη φηη είκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Αθηδλψλ. 

Παο αξέζεη, δε ζαο αξέζεη. Ρη λα θάλνπκε ηψξα. Νκσο, φκσο .. Φπζηθά, ζα ζαο 

αθνχζσ κε πξνζνρή, κε πξνζνρή. Αθνχζηε κε φκσο θαη εζείο κε πξνζνρή, 

γηαηί εγψ δε κηιάσ, εγψ εδσ πέξα δε θέξλσ ην αίηεκα ηνπ ρσξηνχ κνπ γηα λα 

πάξσ θαλέλαλ ςήθν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα βξνχκε κηα άθξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, ζαο κνίξαζα έλα ραξηί εθεί. 

ΞΑΛΡΝΠ: Δίζαη θαζνδεγνχκελνο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη, απφ ην ππεξπέξαλ. Δξρεηαη κηα δχλακε θαη κε θαζνδεγεί. 

Θαιά θξαζηά. Ππγλψκε ηψξα. Ινηπφλ, εγψ θ.Ξξφεδξε ιέσ ην εμήο, πξέπεη νη 

δχν, νη ηξεηο Θνηλφηεηεο κέρξη πξφηηλνο, Θαπαλδξηηίνπ, Ξνιπδελδξίνπ, 

Αθηδλψλ, λα κπνχλε ζε κηα εληαία θάζε, έηζη ψζηε λα κελ αδηθεζεί ην ρσξηφ 

ησλ Αθηδλψλ. Δλα ην θξαηνχκελν. Γχν, έκαζα φηη ππάξρεη κηα πξνέγθξηζε γηα 

ηνλ εηδηθφ ρψξν, εηδηθή ρσξνζέηεζε ηεο Ρερλφπνιεο, θ.Θαξίλν. Δίλαη αιεζέο 

απηφ; Ρν γλσξίδεηε; Απφ ηελ ΔΓΑΞ. Γηαηί πξνζέρηε λα δείηε, αλ είλαη γηα ηελ 

Ρερλφπνιε, γηαηί πνιχ ζσζηά είπαλ πξνεγνπκέλσο φηη δελ πιεξεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο νη Αθίδλεο, δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Ξιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ε Ρερλφπνιε πνπ είλαη έλα επηρεηξεκαηηθφ πάξθν, πνπ αλήθεη 

ζηηο Αθίδλεο; Αλ ηζρχεη απηφ, είλαη έλα ηεξάζηην δήηεκα πνπ παξαθαιψ πνιχ, 

ζέισ κηα ελεκέξσζε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ Ρερλφπνιε είλαη ρξεκαηνδνηνχκελε δειαδή; Δίλαη 

ρξεκαηνδνηνχκελε; Κπνξεί λα ην θάλεη απφ κφλε ηεο.  
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ΞΑΛΝΠ: Θα ζαο ελεκεξψζσ εγψ γη' απηφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αλ ην θάλεη απφ κφλε ηεο, είλαη δηθφ ηεο ζέκα.        

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ θ.Ξάλην, έλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα νινθιεξψζσ. 

 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα νινθιεξψζσ, έλα ιεπηφ. Κα δελ μέξεηε ηη ζέισ λα πσ. 

Γελ μέξεηε ηη ζέισ λα πσ. Αθνχζηε πξψηα ηη ζέισ λα πσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ ηελ μέξσ, απηφ είλαη γεγνλφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, ζαο παξαθαιψ. Θα έρεηε ην ιφγν. Θα ηα πείηε φια 

κηα ραξά. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθήζηε κνπ θαη επηηξέςηε κνπ πνπ δελ ηελ μέξσ θαιά ηε 

δνπιεηά. Νκσο, θ.Γήκαξρε, φπσο ζαο έδσζα, έθαλα κηα εξψηεζε 9 Καξηίνπ 

ηνπ 2011, λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζπγρξνλίζνπκε θαη .. λα ζπγρξνλίζνπκε ηνλ 

βεκαηηζκφ καο θαη λα ζπγθξνηήζνπκε έλα εληαίν κέησπν κε ην Γήκν 

Γηνλχζνπ. Γηαηί. Ζ απνρέηεπζε ησλ βφξεησλ ρσξηψλ πεξλάεη κφλν θαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ παξα-Θεθίζην αγσγφ. Δθεξα ζηε Βνιή 9 Καξηίνπ θαη 

πηζηεχσ ηηο επφκελεο κέξεο, ήδε είλαη θαζπζηεξεκέλα, λα ιάβσ απάληεζε, φηη 

ν παξα-Θεθίζηνο αγσγφο βξίζθεηαη απηήλ ηε ζηηγκή, είλαη κπινθαξηζκέλνο, δε 

ρξεκαηνδνηείηαη. Ζ εηαηξεία δε ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηε ζχλδεζε ηνπ 

θεληξηθνχ αγσγνχ, ζην νπνίν εκείο πξνζδνθνχκε λα ζηείινπκε ηα ιχκαηα καο 

πξνο ην θέληξν, είλαη νπζηαζηηθά ππφ πηψρεπζε. Ζ θπβέξλεζε δπζηπρψο 
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ηεξψληαο ηε ζηάζε, ηελ νπζηαζηηθή ζηάζε πιεξσκψλ, δε πιεξψλεη θαλέλα 

έξγν απηήλ ηε ζηηγκή ζηε ρψξα. Κε απνηέιεζκα, θαη απηφ ην ιέσ θαη ζηνπο 

ζπκπνιίηεο λα ελεκεξσζνχλ, ν παξα-Θεθίζηνο δελ πξνρσξάεη. Αλ δελ 

πξνρσξήζεη, δε δνζνχλ ηα ρξήκαηα λα ππάξμεη ν παξα-Θεθίζηνο, ε ζπδεηεζε 

πνπ θαλνπκε εδψ πεξα, είλαη ζηνλ αέξα. Κε πνηνλ ζα ζπλδέζσ εγψ ην δίθηπν 

ην ηνπηθφ; Αξα ινηπφλ, ζα πξφηεηλα θ.Γήκαξρε, πέξαλ ησλ άιισλ δεηεκάησλ, 

δειαδή ην πσο ζα πξνζεγγηζηνχλ νη Αθίδλεο κε ην ζέκα ηα δχν ρσξηά, λα 

θάλνπκε έλα αίηεκα, λα γίλεη κηα ζπδήηεζε κε ηνλ θ. .., ηνλ Γήκαξρν ηνπ 

Γηνλχζνπ. Κίιεζα θαη καδί ηνπ, κνπ είπε φηη ζα ην θέξεη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηαηί είλαη έλα δήηεκα θιέγνλ. Γηαηί; Θάλνπλ έλσζε απηή ζηνλ 

θεληξηθφ αγσγφ ηνπ ηνπηθνχ ηνπο δηθηχνπ θαη απηφ θαηαιήγεη ζην πνπζελά, 

θαζφηη ν αγσγφο, 1 ρικ. ηψξα, δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα, δελ ηνλ πιεξψλνπλ ε 

θπβέξλεζε, δελ ην πιεξψλεη ην πνπξγείν, ν θ.Οέππαο, θαη απηήλ ηε ζηηγκή 

είλαη ζηνλ αέξα ην έξγν. Ξξνζέρηε, είλαη έλα δήηεκα ηεξάζηην γηα ηελ Βφξεηα 

Αηηηθή, κέξνο ηεο νπνίαο είκαζηε θαη εκείο.  

 Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ ζαο ζέησ, είλαη θαη ην ζέκα ηνπ ΖΠΑΞ ην νπνίν 

πσο ζπλδέεηαη κε ηνλ Αγ.Πηέθαλν. Ξάεη θαη απηφ ην έξγν. Δίλαη έξγα πλνήο θαη 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο καο, ππνδνκψλ, ηα νπνία έλα κεηά ην άιιν 

καηαηψλνληαη. Θχξηε Γήκαξρε, λνκίδσ φηη κε αθνξκή θαη ην ζέκα 5 θαη 6, 

πξέπεη λα βάιεηε πνιχ ςειά ηνλ πήρε ηεο δηεθδίθεζεο ιεηηνπξγίαο θαη 

δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ έξγσλ. Ν παξα-Θεθίζηνο δελ είλαη έλα έξγν πνπ αθνξά 

ηνλ Γηφλπζν, είλαη έλα έξγν πνπ αθνξά θαη ησλ Υξσπφ γηαηί εθεί ζα θάλνπκε 

ηε ζχλδεζε ησλ ρσξηψλ. Αξα ινηπφλ, ζαο θαιψ θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

πξψηα απ' φια λα ζπγρξνλίζνπκε θαη λα ζπγθξνηήζνπκε, λα ζπγρξνλίζνπκε 

ηνλ βεκαζηηζκφ θαη λα ζπγθξνηήζνπκε καδί κε ηνλ Γηφλπζν ηνλ εληαίν Γήκν, 

ην αίηεκα καο λα πξνρσξήζεη ην έξγν θαη δεχηεξνλ, εγψ δεηψ θαη θαιψ, ζα 

καο ηα πεη ν θ.Ξάληνο πην εηδηθά βέβαηα πνπ ηα μέξεη, ην δήηεκα ησλ Αθηδλψλ 
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λα πάεη καδί κε ηηο άιιεο δχν Θνηλφηεηεο, έηζη ψζηε κελ ηπρφλ θαη αθήζνπκε 

ηηο Αθίδλεο.  

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

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, θ.Ιακπαδαξίδε, ζηακαηήζηε επηηέινπο. 

Θχξηε Ιακπαδαξίδε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, πξαγκαηηθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε κε άιινλ ηξφπν θ.Ιακπαδαξίδε. Ινηπφλ, θ.Βειηαληψηε, 

έρεηε ην ιφγν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξαγκαηηθά αηζζάλνκαη ζαλ θησρφο ζπγγελήο ζ' απηφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίλαη ζέκα ε δηαρείξεζε ησλ ιπκάησλ Θαπαλδξηηίνπ θαη 

Ξνιπδελδξίνπ θαη ζπδεηάκε ηφζελ ψξα γηα ηνλ Υξσπφ. Δγηλε πξνεγνπκέλσο 

ην αίηεκα ηνπ θ.Γηαζεκάθε, ην ππνγξάςε φινη λα ζπδεηεζεί. Αιιά φκσο λα κε 

ράλνπκε θαη ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. Γελ είλαη κφλν ν Υξσπφο ζ' απηφ ην 

Γήκν, ν πξψελ Γήκνο Υξσπίσλ, είκαζηε θαη εκείο. Δίλαη θαη ν Υξσπφο θαη γη' 

απηφ θ.Γηαζεκάθε ππνγξάςακε λα ζπδεηεζεί, αιιά φκσο λα βάινπκε ζε ηάμε 

κπαο θαη ππάξμεη θαη κηα έγθξηζε θαη γηα καο. Ινηπφλ, λα ελεκεξψζσ, ήδε θαη ν 

θ.Θαξίλνο, απ' φηη μέξσ, έρεη ελεκεξσζεί θαη ν ίδηνο, ε έγθξηζε πνπ έρεη 

θαηαηεζεί ζην ΔΞΔΟ, ήηαλε γηα ηε δηαρεηξηζε ησλ ιπκάησλ ησλ νηθηζκψλ 

Θαπαλδξηηίνπ, Ξνιπδελδξίνπ, Αθηδλψλ θαη Βαξλάβα, ηεο ιεθάλεο απνξξνήο 

ζηε ιίκλε Καξαζψλνο. Δπεηδή αθξηβψο ζ' απηά ηα ρσξηά είλαη ζηε ιεθάλε 

απνξξνήο ζηε ιίκλε Καξαζψλνο, γη' απηφ ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλε κε ηνλ 

παξα-Θεθίζην αγσγφ. Γη' απηήλ ηε ζχλδεζε είρακε πάξεη θαη ηελ έγθξηζε απφ 

ηελ ΔΓΑΞ. Πήκεξα είρε γίλεη πξνκειέηε θαη είρε ππνγξαθεί πξνγξακκαηηθή 
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ζχκβαζε κε ην ΔΞΔΟ λα ζπληαρζεί νξηζηηθή κειέηε θαη ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο, ψζηε φηαλ έηξεραλ, φπσο απηήλ ηε ζηηγκή ηξέρεη ην ΔΞΔΟΑ, 

λα ππνβαιιφηαλ ην έξγν γηα ρξεκαηνδφηεζε. Γπζηπρψο φκσο ε δηαδηθαζία 

απηή κέζσ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαζπζηέξεζε ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ηνπ 

κλεκνλίνπ θαη ζήκεξα ηξέρεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, αιιά δελ ηα είπακε θχξηε Βαγγέιε, θ.Αληηδήκαξρε, ηφζε 

ψξα. Γηα λα θαηαιάβνπλ θαη νη Πχκβνπινη γηα ηη κηιάκε, έηζη;  Ινηπφλ, εληάμεη 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε, ζπλερίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πήκεξα ινηπφλ πξνθεξχζζεηαη ην κέηξν απηφ πνπ κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεζεί θαη ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ έξγνπ, θαη βέβαηα, θαη βέβαηα, δεηάκε νπσζδήπνηε λα εληαρζεί. Δίλαη δχν 

ζεκεία φκσο ηερληθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ κπνξψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ηψξα ππάξρνπλ θάπνηνη ςίζπξνη. Ρη λα θάλνπκε; Θάζε 

θνξά λα βάδνπκε ηηο θσλέο;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ πξνκειέηε απηή πεξηείρε, πεξηιάκβαλε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο Θαπαλδξηηίνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξάλην, λα ηνπνζεηεζψ θαη άκα δε ζαο θαιχςσ.. Παο 

παξαθαιψ ιίγν .. Γηα λα θαηαιάβνπλ θαη νη ζπλάδειθνη. Ινηπφλ, ην έξγν απηφ, 

ην έξγν απηφ ζπκπεξηιάκβαλε ην δίθηπν ηνπ νηθηζκνχ Θαπαλδξηηίνπ θαη ηνλ .. 

αγσγφ, ηνλ θεληξηθφ αγσγφ, ν νπνίνο ζα ππνδερφηαλε ην Βαξλάβα, ην 
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Ξνιπδέλδξη θαη ηα Θηνχξθα. Γη' απηφ ινηπφλ πξέπεη θχξηε πξντζηάκελε λα κπεη 

ζηνλ ηίηιν θαη νη Αθίδλεο, έζησ κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ηνπ απνδέθηε. Γειαδή, 

ζηε κειέηε, ζην έξγν πνπ δεηάκε εκείο, λα θαηαζθεπαζηεί θαη λα ππνινγηζηεί, 

ψζηε ν απνδέθηεο λα κπνξεί λα ππνδερηεί θαη ηηο Αθίδλεο θαη κεηά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα θαηαηεζεί γηα ηηο Αθίδλεο, αλεμάξηεηα ην δίθηπν ησλ 

Αθηδλψλ. Δπίζεο, ππάξρεη έλα άιιν πξφβιεκα κε ην Βαξλάβα. Θχξηε Ξέππα, δε 

δηέθνςα θαλέλαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιήξσζεη ν θχξηνο ζπλαδειθνο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ, δε δηέθνςα θαλέλαλ. Γε ζέιεηε λα 

κηιήζσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. Κηιήζηε θαη εζείο ιηγάθη πην έληνλα θαη 

ζπλερίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπκε απφ ην ΔΞΔΟΑ, ζα πξέπεη, 

λνκίδσ θ.Θαξίλν, λα κπεη ε έθθξαζε, ζπλεξγεία, ζηελ πξφηαζε ηε δηθή καο θαη 

λα δεηήζνπκε θαη λα δεηήζνπκε γηα ην Γήκν Καξαζψλνο λα ππνβάιιεη θαη 

απηή ην αληίζηνηρν αίηεκα ζε ζπλεξγεία .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη ελήκεξνη ήδε θαη ζα ππνβάιινπλ αίηεκα ζε ζπλέξγεηα κε ηελ 

ππνβνιή Θαπαλδξηηίνπ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά λα κπεη θαη ζε καο, λα κπεη θαη ζε απφθαζε ε δηθή 

καο ε αίηεζε, ζπλέξγεηα, γηα λα κπνξεί λα γίλεη ην έξγν φπσο είρε ζρεδηαζηεί 

θαη λα θαιχςνπκε φια ηα ρσξηά. Δπίζεο, ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. λα θαηαζέζσ ηελ πξφηαζε κνπ θαη ζην αίηεκα ηνπ θ.Ιίηζα 

θαη γηα ηα άιια ρσξηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνη .. δελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζην 
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κέηξν απηφ, ηνπιάρηζηνλ λα πξνβιεθζεί ζηε κειέηε ηνπ Απιψλα ή ηνπ 

Υξσπνχ, λα κπνξνχλ λα ππνδερηνχλε φηαλ ν Γήκνο έρεη ηελ .. φηαλ ν Γήκνο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζεη δίθηπν ζηε Καιαθάζα, λα κπνξνχλ λα 

ππνδερηνχλε ηελ πνζφηεηα απηή. Δηζη; Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε ηνπ 

θ.Γηαζεκάθε ζα κνπ επηηξέςεηε, επεηδή είκαη ρξφληα θαη εγψ Θνηλνηηθφο 

Πχκβνπινο, είλαη πνιχ εχθνιν λα μεζηνκίδνπκε θαη λα ραξαθηεξίδνπκε 

δηάθνξεο κειέηεο, δηάθνξα έξγα, απνκνλψλνληαο θξάζεηο. Θαιφ ζα είλαη εκείο 

ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα λα είκαζηε πην πξνζεθηηθνί ζ' απηφ ην ζέκα. Κελ 

μερλάκε φηη έλα έξγν απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκνπξαηεζεί θαη ζα ππνγξαθεί ε 

ζχκβαζε κε ηνλ άλαδνρν πνπ ζα πξνθχςεη, πεξλάεη απφ ην Διεθηηθφ 

Ππκβνχιην γηα λα δνζεί ην νξηζηηθφ νθ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην έξγν. Αξα, πνιχ 

εχθνια εκείο εδψ, φηαλ ην έλα έξγν είλαη πάλσ απφ 1.000.0000 επξψ, πεξλάεη 

ππνρξεσηηθά απφ ην Διεγθηηθφ Ππκβνχιην φιε ε δηαδηθαζία. Ζ ζχληαμε 

κειέηεο, ν δηαγσληζκφο, ε ζχκβαζε. Ινηπφλ, κελ ηφζν εχθνια ππνβαζκίδνπκε 

ηα έξγα θαη ινγηθφ είλαη λα ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε, αιιά δελ είλαη 

εχθνιν λα ηζνπεδψλνπκε ηα πάληα, εάλ ζέινπκε ηελ πξφνδν ηνπ Γήκνπ καο. 

Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνπκε θ.Βειηαληψηε. Ν θ.Ξάληνο έρεη ην ιφγν. 

ΞΑΛΡΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Απφ ηηο Αθίδλεο είκαη, είκαη ν 

Αληηδήκαξρνο ν θ.Ξάληνο Βαγγέιεο, ν νκηιψλ. Δίλαη ν θ.Ρζάδαξεο ν Πσηήξεο, 

Πχκβνπινο θαη ν θ.Θεπεζίδεο, ν Ξξφεδξνο. Γελ κπνξείο θ.Νηθνλφκνπ εζχ λα 

επεκβαίλεηο, 4νο ζηελ επεηεξίδα έρεηο έξζεη, θαη δελ κπνξείο λα επεκβαίλεηο ..  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη εγψ είκαη Πχκβνπινο Αθηδλψλ θ.Ξάλην. 

ΞΑΛΡΝΠ: Λαη αιιά πνπ είζαη, λα κηιάο κε φινπο, φρη λα ζηα ιέλε ζην απηί.  

(γέιην) 

ΞΑΛΡΝΠ: Δηζη; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ξάλην. 

ΞΑΛΡΝΠ: Γηαηί δελ μέξεηο, γη' απηφ ζηα ιέλε. Ινηπφλ, θ.Θαξίλν, ηα Θηνχξθα ζα 

κπνχλε νπσζδήπνηε, .. ζα γίλεη επαλάζηαζε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απηφ είπα θαη εγψ θ.Ξάλην θαη εγψ απηφ είπα.  

ΞΑΛΡΝΠ: Θα ζνπ πσ εγψ, δε ζα ηα πεηο εζχ. 

(γέιην) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Α, εληάμεη. 

ΞΑΛΡΝΠ: Δηζη δελ είλαη; Θα πσ εγψ ηψξα γηα ηνλ Ιίηζα, γηα ηνλ Βειηαληψηε, 

γηα ηελ Καιαθάζα, γηα ην Θαπαλδξίηη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάην, νινθιεξψζηε ηε ζθέςε ζαο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ λφκηδα φηη είρακε αληίζεζε ζην ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, νινθιεξψζηε ηελ πξφηαζε ζαο. 

ΞΑΛΡΝΠ: Ινηπφλ, .. θ.Θαξίλν; Ινηπφλ, λα ζαο πσ γηα ηελ Ρερλφπνιε; Λα ζαο 

πσ γηα ηελ Ρερλφπνιε. Ζ Ρερλφπνιε, εδψ θαη 10 ρξφληα έρνπλ αγνξάζεη έλα 

θηήκα ζην ρσξηφ καο, 500 ζηξ. Δθπξνζσπείηαη απφ 133 εηαηξείεο, πνπ ήξζαλ 

λα ζηεγαζηνχλε, ζα θάλνπλ ηα γξαθεία ηνπο ζην ρσξηφ καο. Δρνπλ ππνγξάςεη 

κλεκφλην κε ηνλ Ξξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο .., ηνλ θ.Ενπγαλέιε. Ρψξα ζα ηνπ 

θηηάμνπκε ηνπ Γήκνπ ην κλεκφλην πξνζσπηθφ, απφ ηα Θηνχξθα θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. Γε ζα ππάξρεη άλεξγνο ζην Γήκν άκα γίλεη ε Ρερλφπνιηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΑΛΡΝΠ: Βεβαίσο. Γηαηί είζαη θαηά εζχ; Γηαηί; Ζ ζπλαπιία εθεί πέξα, πνπ 

έθαλε εθεί πέξα 40.000 θφζκν, γηαηί ηνπο δηψρλεηο; Γηα ηε κάζα, ε;  

(γέιην) 

ΞΑΛΡΝΠ: Πηακάηα, ζηακάηα Ιίηζα, ζα ζηα πσ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ξάλην.  

ΞΑΛΡΝΠ: Θα ηα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ξάληνο έρεη έλαλ δηθφ ηνπ ηξφπν επηθνηλσλίαο. Θα 

ηνπνζεηεζείηε θ.Ιίηζα. Θα δεπηεξνινγήζεηε. Θχξηε Ξάλην .. 

ΞΑΛΡΝΠ: Γε κνπ ιεο; Ξφζα .. ε Θνηλφηεηα απφ ηε ζπλαπιία; Ξαίξλεη θαλέλα 

επξψ; Ξνηνο ηα παίξλεη;             

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, θ.Ξάλην, ειάηε ζην ζέκα. 

ΞΑΛΡΝΠ: Ινηπφλ, θ.Νηθνλφκνπ, ε Ρερλφπνιε .. κειέηε βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ. Απφ πέξα, κεηά, μέξεηο πνπ είλαη. Ρν μέξεηο; Ινηπφλ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΑΛΡΝΠ: Θάηζε ξε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βιάρν, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ.Ξάληνο. 

ΞΑΛΡΝΠ: Ξαξα-Θεθίζην, παξα-Θεθίζην. Ξνπ ην μέξεηο εζχ. Αεη ζην δηάιν απφ 

εθεί.  

(γέιην) 

ΞΑΛΡΝΠ: Ινηπφλ, εζχ ηελ Ρερλφπνιε δελ ηε ζέιεηο; Δ Ιίηζα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, νινθιεξψζηε ηελ πξφηαζε ζην ζέκα πνπ 

ελδηαθέξεη ηα Θηνχξθα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είλαη επίπεδν Ππκβνπιίνπ απηφ ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάηη είπαηε ζηνλ θ.Θαξίλν. Νινθιεξψζηε ην. 

ΞΑΛΡΝΠ: Θέισ λα κνπ ππνζρεζεί ηψξα φηη ζα κπνχκε ζην βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ γηα ηα Θηνχξθα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Θαξίλνο ζα θάλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ. Ρελ απφθαζε ζα ηελ 

πάξεη ην Ππκβνχιην. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα δηεπθξηλίζσ θάηη; Γηαηί ζέισ γηα ηα 

πξαθηηθά, έλα ιεπηφ γηα ηα πξαθηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Θα δψζσ ην ιφγν ζηελ θα Πηεξγίνπ θαη 

ακέζσο κεηά .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη, επί απηνχ πνπ είπε ν θ.Ξάληνο. Ξαξαθαιψ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξήζνπκε. Γε ζα ηα αθήζεηε έηζη θ.Ιίηζα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, επεηδή εγψ δελ έρσ κηιήζεη, ζα ήζεια παξαθαιψ λα 

αθνχζεηε θαη κέλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ησάλλα ιίγν λα ζπκπιεξψζσ θάηη γηα ηελ Ρερλφπνιε πνπ ην 

είπα .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηελ Ρερλφπνιε θ.Νηθνλφκνπ, ζα ζπδεηήζνπκε ζε άιιν 

Ππκβνχιην θαη ζα πάξνπκε ζέζε φινη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θχξηε ζπλάδειθε, αο ζεβαζηνχκε ηνπο νκηιεηέο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ Ρερλφπνιε δε ζα γίλεη θ.Ξάλην. Ινηπφλ, εγψ ζα ήζεια λα πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θα Πηεξγίνπ. Λα θάλνπκε 3 ιεπηά δηάιεηκκα. Βιέπεηε 

φηη δε ζα αθνπζηείηε.  

 

 3 ιεπηά δηάιεηκκα 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ν ρξφλνο ηνπ δηαιείκκαηνο έρεη ιήμεη. Παο 

παξαθαιψ λα έξζεηε ζηηο ζέζεηο ζαο. Θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ πεξάζηε 

ζηηο ζέζεηο ζαο λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία. Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα ραξά. Δζείο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζέισ λα ην ζπδεηήζσ απηήλ ηε ζηηγκή ην .. 

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο)  

     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Θχξηε Ρζεθξεδή, ειάηε ζηηο ζέζεηο ζαο. Θχξηε Καθξή.  

 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Κα είλαη ππεπζπλφηεηα ηψξα απηή; Θχξηε 

Φνξγηάξε, θαζίζηε ζηε ζέζε ζαο. Θχξηε Ξέππα. Θχξηε Ιίηζα, βνεζήζηε θαη 

εζείο ζηε δηαδηθαζία κε ηνπο Ππκβνχινπο ζαο. Ν θ.Γηαζεκάθεο πνπ πήγε; 

Θχξηε Θαιχβα. Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. Θα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπραξηζηψ. Θαη' αξρήλ, ήζεια λα πσ φηη θαη ξψηεζα θηφιαο, αλ ε 

ζπδήηεζε καο είλαη γηα ηα ζέκαηα 5 θαη 6 θαη θαη φηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε θάπνηνλ ηξφπν είκαζηε κέζα ζηα ζέκαηα. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία, απ' φηη θαίλεηαη φκσο, απ' φηη θαίλεηαη κπήθαλ φια ηα 

ζέκαηα ζήκεξα, αλνίμαλ φια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά απφ 1,5 ψξα ήξζακε ζηα ζέκαηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν δήηεκα είλαη πνην; Θαηά ηελ άπνςε κνπ, δε δηαθσλψ κε ην 

ζέκα 5 θαη 6. Θεσξψ φηη ζσζηά, ζσζηφο είλαη ν ζρεδηαζκφο. Δίλαη θάηη ην 

νπνίν ην είρακε ππνζηεξίμεη θαη ζηε Λνκαξρία, ηνπιάρηζηνλ εγψ ζαλ 

Λνκαξρηαθή Πχκβνπινο. Θα ζπκθσλήζσ κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ.Νηθνλφκνπ 

ζε ζρέζε κε ηνλ παξα-Θεθίζην. Ξξάγκαηη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα, πξάγκαηη 

αλ εκείο αο πνχκε δελ θηλεζνχκε παξάιιεια κε ην Γήκν Γηνλχζνπ, απηφ ην 

έξγν ζα είλαη ζηνλ αέξα, ην ιέκε γηα λα ην ιέκε. Αιιά ε έλζηαζε κνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή. Ππδεηάκε εδψ ζήκεξα ζε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κέζα ζε 1 

ψξα, 1,5, πφζε ψξα ζα καο θάλε απηά ηα ζέκαηα, γηα έλα ηφζν ζνβαξφ 

δήηεκα δσηηθφ γηα ηελ πεξηνρή καο, πνπ είλαη ε απνρέηεπζε θαη πάκε ζήκεξα 

λα ζπλδέζνπκε θαη λα θηηάμνπκε έλα, αο πνχκε έλα ζρέδην, έλα πιάλν, φπσο 

ην βξήθακε κε έλαλ ζρεδηαζκφ πξνεγνχκελν. Γειαδή, βάζεη ησλ Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ πνπ ππήξραλ. Απηφ πνπ - θαηά ηελ άπνςε κνπ βέβαηα, καο 

θπλεγάεη ν ρξφλνο, θαη έηζη ην θέξλεηε θαη θαηαιαβαίλσ θαη ηελ αγσλία ζαο, 

αιιά... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζα ράζνπκε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αιιά είλαη ην δήηεκα, φηη ην ζνβαξφηεξν αλ ζέιεηε ζέκα 

αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή καο, γηαηί απφ ην πνπ ζα ρσξνζεηεζνχλε θαη πνπ ζα 

γίλνπλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, ζα εμαξηεζεί θαη ε αλάπηπμε ησλ γχξσλ 

πεξηνρψλ. Πην θνκκάηη απφ ηνλ Θάιακν, απφ ηελ Αγθψλα, κέρξη ηα Ξεγαδάθηα 

ηνπ Σαιθνπηζίνπ, κέρξη ηελ Αγξηιέδα λα πσ, θαη κέρξη ηνλ Απιψλα, απηφ ην 

θνκκάηη είλαη θαηνηθεκέλν. Νπνπ θαη λα θηηαρηνχλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, ζα 

ππάξμεη πξφβιεκα. Θαη εξρφκαζηε ζήκεξα εδψ λα ζπδεηήζνπκε, δειαδή ην 5 

θαη ην 6 δε δηαθσλψ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπκε ρσξνζεηήζεηο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κηζφ ιεπηφ. Απηφ ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γη' απηά ηα ζέκαηα ζα απνθαζίζεη ζην κέιινλ ην Ππκβνχιην. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, λαη. Δλα ιεπηφ, άιιν ζέισ λα πσ φκσο. Θέισ ινηπφλ λα πσ 

φηη έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα κειέηεο ζνβαξήο. 

Ρν Ππκβνχιην δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη απνζπαζκαηηθά γηα κειέηε ρσξηζηά 

ζηνλ Θάιακν, ρσξηζηά ζηνλ Υξσπφ, ρσξηζηά ζηνλ Απιψλα. Θα πξέπεη λα ην 

δνχκε ζπλνιηθά. Λα έρνπκε, λα έρνπκε γλψζε, λα ππαξρεη ελεκέξσζε, λα 

ππάξρνπλ ζρέδηα, πξνηάζεηο θαη θνηλσληθή απνδνρή. Θα πξέπεη λα ππάξρεη 

θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Γελ κπνξνχκε εκείο λα πνχκε ζήκεξα απηφ ή εθείλν. Λα 

ςεθίζνπκε ζήκεξα γηα μερσξηζηή κειέηε γηα ηνλ Θάιακν, μερσξηζηή κειέηε 

γηα ηνλ Απιψλα; Θαη ηνλ Υξσπφ, εληάμεη, είλαη ην γλσζηφ ζέκα, δε ζέισ λα 

μαλαπψ ηίπνηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νιεο νη πεξηνρέο ζέινπλ απνρεηεπηηθά δίθηπα, λα είζηε ζηγνχξε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, αθνχζηε, ζα κπνξνχζε φκσο λα ππάξμεη κηα κειέηε πνπ λα 

ζεκαίλεη έλαο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ζε φιε ηελ πεξηνρή. Δίλαη έλαο ν Γήκνο, 

δελ είλαη 3 νη Γήκνη, 4 νη Γήκνη. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα ππάξμεη κηα κειέηε, 

ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα δηαβνχιεπζε, κηα ζπδήηεζε, κηα γλψζε γηα ηνπο 

Ππκβνχινπο, ηνπο εθηφο απφ ηα πξνεγνχκελα Ππκβνχιηα πνπ ίζσο είραλε κηα 

άπνςε, θαη λα ην δνχκε ζπλνιηθά. Δγψ ζαο ιέσ θαη ην έιεγα θαη πξνεγνχκελα, 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα εκείο ζαλ Γήκνο λα ζπληεξνχκε 3 βηνινγηθνχο 

θαζαξηζκνχο; Γηα βάιηε εζείο πφζν πξνζσπηθφ ζέινπκε θαη ηη ππνδνκή 

ρξεηάδεηαη; Θαη ζήκεξα ζα κηιάκε γηα 3 βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο ζηελ πεξηνρή 

καο; Ξαιηφηεξα θαη ζπκάκαη απφ ρξφληα παιηά, κηιάγακε γηα ην Πηελφ ηνπ 

Απιψλα, ην ζπκάκαη εγψ ρξφληα, αθφκε απφ ηνλ Αζσπφ πνπ αο πνχκε 

απνξξίθζεθε ιφγσ ην φηη βάιαλε ηα αζηηθά ιχκαηα κέζα. Γελ ην μέξσ αλ ζα 

είλαη ην Πηελφ θαιχηεξν ή θάπνην άιιν, γηαηί γηα ην Πηελφ είλαη ε παξαθάησ 
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εηζήγεζε. Απηφ δε ζα πξέπεη ν θαηλνχξγηνο Γήκνο κε ηα θαηλνχξγηα πξφζσπα 

θαη κε ηηο θαηλνχξγηεο ηδέεο αλ ζέιεηε θαη κε φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ηα 

40ηφζα άηνκα ζπλ φια ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα, λα θαζίζνπκε θάησ θαη λα 

δηαβνπιεπηνχκε ηη απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ζέινπκε, πνπ ζα πάλε ηα ιχκαηα, 

πνπ ζα γίλνπλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη εξρφκαζηε εδψ ζήκεξα λα 

απνθαζίζνπκε κέζα ζε κηζή ψξα ην ηη ζα γίλεη αχξην ζηελ πεξηνρή καο; Δγψ 

λνκίδσ φηη είκαζηε εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Καο θπλεγάεη ην ΔΠΞΑ; Καο 

θπλεγάεη, αιιά καο θπλεγάεη ε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. Ξνπ ζα πάηε λα βάιεηε 

ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ; Δίλαη έλα δήηεκα. 3 Βηνινγηθνί κέζα ζε κηα απφζηαζε 

απφ ηελ Αγθψλα κέρξη ηελ Αγξηιέδα; Γηα βάιηε ην θαη εζείο ζην κπαιφ ζαο ηη 

πξφβιεκα ζα ππάξμεη; Λνκίδσ φηη πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχκε ζνβαξά πξηλ 

λα ςεθίζνπκε λαη ή φρη.  

 Γηα ην 5 θαη 6 εγψ είκαη ππέξ θαη ζπκθσλψ θαη ζεσξψ φηη είλαη ε 

θαηάιιειε ιχζε θαη ε πξφηαζε κνπ είλαη φηη θαη ε Καιαθάζα ζα κπνξνχζε λα 

πάεη ζηνλ παξα-Θεθίζην. Γελ είλαη πνιχ καθξηά. Δίλαη πην εχθνιν λα πάεη ζηνλ 

παξα-Θεθίζην, απ' ην λα έξζεη πξνο ηα θάησ αο πνχκε θαη λα πάεη ζηελ .. θαη 

λα έξζεη αο πνχκε ζε θάπνηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Λνκίδσ φηη αλεμάξηεηα αλ 

δελ ππάγεηαη, ζα πξέπεη εκείο λα ην πξνηείλνπκε. Γε ράλνπκε ηίπνηα λα ην 

πξνηείλνπκε. Απηά. 

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

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ λαη, θαη ηνπνζέηεζε πηζηεχσ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηα απ' φια, επί πξνζσπηθνχ, λα ηνπ πσ εδψ ηνπ θίινπ κνπ ηνπ 

θ.Ξάληνπ φηη ζέβνκαη ηελ ειηθία ηνπ θαη ηε γξαθηθφηεηα ηνπ. Δρεη ην 

αθαηαιφγεζην. Δμάιινπ ιέεη, πνηνο είπε, ηη είπε. Ινηπφλ, ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη ζπδεηάκε. Δγψ ζέβνκαη ηελ ειηθία ζνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιά ήηαλ ηα πξψηα πνπ είπαηε. Ρα δεχηεξα ηψξα .. 

ΞΑΛΡΝΠ: .. Ξνηνο έρεη ην αθαηαιφγεζην; 

ΙΗΡΠΑΠ: Πέβνκαη ηελ ειηθία ζνπ. Πεβάζνπ θαη εζχ .. 

ΞΑΛΡΝΠ: Αθνχο ηη ζνπ ιέσ εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη πνιχ απαμησηηθή ε ηνπνζέηεζε ζαο, πξέπεη λα νκνινγήζσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιινλ δελ αθνχζαηε ηη είπε απηφο γηα κέλα. Ρψξα, θαη άκα δελ 

μέξεη ηη ηνπ γίλεηαη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη απηφο ηψξα, εληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν θ.Ξάληνο, ν θ.Αληηδήκαξρνο.  

ΞΑΛΡΝΠ: Θα πσ θαη άιια. Ξξνρψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, ζαο παξαθαιψ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ηα αθνχζσ θ.Ξάλην, λα ηα αθνχζσ θ.Αληηδήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, αο έξζνπκε ζην ζέκα ηψξα. Απηά δελ ηειεηψλνπλ 

πνηέ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρνπκε θάζε θνξά έλα γξαθηθφ λα .. καδί κνπ. Γελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ. Ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, άθνπζα ηνλ Αληηδήκαξρν, ηνλ θ.Ζιηάζθν, θαη άθνπζα απηά 

πνπ είπε ν θ.Γηαζεκάθεο. Θάπνηα πξάγκαηα γλψξηδα, θάπνηα άιια δε γλσξηδα. 

Ξαξαμελεχηεθα πάξα πνιχ κε θάπνηα πξάγκαηα πνπ άθνπζα, φπσο, ην είρα 

ζηα ρέξηα κνπ, ιέεη, ηε ρσξνζέηεζε, ηελ είρα πάξεη θάπνπ απφ αιινχ, αιιά 

δελ .. απηφ δε βγήθε πξνο ηα έμσ. ∞ φηη ήηαλ πξνεθινγηθά ιέεη, ηφηε ην 
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ςεθίζακε, επεηδή ήηαλ πξνεθινγηθά. ∞ ιέεη, κπήθε ην Καξθφπνπιν θαη ηνπο 

είπα εγψ, βάιηε ην Καξθφπνπιν,  ηξνπνπνηήζακε θαη ιίγν ηε κειέηε. Ξσο 

γίλαλ φια απηά ζε ήδε απνθαζηζκέλα πξάγκαηα, ζε πξάγκαηα πνπ είρε 

απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζε πξάγκαηα πνπ είρε πιεξσζεί ν 

εξγνιάβνο λα θάλεη, δελ έρσ θαηαιάβεη, αιιά ζέισ λα μεθαζαξίζσ φηη εγψ 

είκαη ππέξ ηνπ λα γίλεη έξγν ζηνλ ηφπν. Βέβαηα λα γίλεη ζσζηφ ην έξγν. Λα κελ 

αδηθεζεί θάπνηα πεξηνρή. Παο ηφληζα ην ζέκα ηεο Καιαθάζαο, έρσ μαλαθνχζεη 

λα ιέλε ηα ίδηα παιηά γηα ην Πηελφ, λα κπνχκε φινη καδί, πνιιά ηέηνηα 

πξάγκαηα. Δρσ μεράζεη πφζεο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ έρνπλε πιεξσζεί γη' 

απηέο ηηο κειέηεο, ζεσξψ απαξαίηεην ζην Ππκβνχιην, πνπ ε αληηπνιίηεπζε 

θέξλεη, λα ζηαιεί πξφζθιεζε ζηνλ πξψελ Γήκαξρν, θ.Γαβξηήι. Γε ζα έρεη 

λφεκα θαη ζηνπο κειεηεηέο θαη ηεο αξρηθήο κειέηεο θαη ηεο κειέηεο ησλ 

πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ, λα γίλεη θαη λσξίο ην Ππκβνχιην, λα ππάξρεη 

ρξφλνο γηα λα ελεκεξσζνχκε θαη λα ζπδεηεζεί θαη ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη 

εκείο είκαζηε ππέξ ηνπ λα γίλεη, λα γίλνπλ απηά ηα κεγάια έξγα, εηδηθά, ην 

πξφβιεκα είλαη ηεξάζηην, ζηελ πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ θαη εηδηθά εθεί πνπ είλαη 

πιεζπζκηαθά ν νηθηζκφο ηα Λέα Ξαιάηηα, ε Πθάια Υξσπνχ, εθεί πξαγκαηηθά 

είλαη ηεξάζηην ην πξφβιεκα θαη ζεσξψ φηη δε ζα πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ απφ έλαλ 

καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ λα αθήζνπκε ηελ πεξηνρή ηεο Καιαθάζαο απ' έμσ. 

Θα είλαη κηα αδηθία. Δμάιινπ θάπνηνη γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη ζήκεξα, αλ 

εμαηξέζνπκε ηνλ Υξσπφ, πνπ έρεη νπζία, θαη ην Θαπαλδξίηη, γηαηί έρνπλ γίλεη 

ελέξγεηεο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, φια ηα άιια πνπ κηιάκε είλαη κηα 

ππνγξαθή ζε έλα ηεχρνο δεκνπξάηεζεο. Πε έλα ηερληθφ δειηίν, ζπγλψκε. 

 Δγψ ςεθίδσ απηφ ην έξγν, ην 5 θαη ην 6, πνπ θαλνληθά πξέπεη λα 

ςεθίζνπκε ην 5 θαη κεηά ην 6. Γελ μέξσ πσο ην θάλεηε θ.Ξξφεδξε, λνκίδσ ζα 

πξέπεη λα ςεθίζνπκε ην 5, λα ςεθίζνπκε λαη ζην 5, ην 6 ή εάλ ηα βάιαηε καδί 

χζηεξα απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ είπαλε λα είλαη καδί θαη νη Αθίδλεο. Νπσζδήπνηε 
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πάλησο, εγψ δε δηαθνξνπνηψ, ιέσ λαη, ζην λα γίλεη απηφ ην έξγν, είλαη 

ζρεδηαζκέλν, ην μέξνπλ θαιχηεξα εθείλεο νη πεξηνρέο θαη ςεθίδσ λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζα κηιήζσ πνιχ, έρνπκε θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ, ζεσξψ 

φηη παξφιν πνπ θχγακε έμσ απφ ην ζέκα, ε ζπδήηεζε ζα είλαη πνιχ ρξήζηκε. 

Ζηαλε κηα ζπδήηεζε γηα ηνπο Βηνινγηθνχο, πνπ κεηξάλε ηνλ πνιηηηζκφ θάζε 

θνηλσλίαο, γηα κέλα, πνπ θηάζακε ζην ζεκείν, ε Δπξσπατθή Δλσζε λα καο 

ηηκσξεί πιένλ γηα λα θάλνπκε Βηνινγηθφ. Λα θηάζεη ε Διιάδα ζην ζεκείν λα 

καο ηηκσξεί ε Δπξψπε εάλ δελ θάλνπκε Βηνινγηθφ. Νπσο ηε ρσκαηεξή. 

Θαηαιαβαίλεηε πφζν άζρεκα πξέπεη λα αηζζαλφκαζηε ζαλ Διιελεο, ζαλ 

πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, ζαλ πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, κ' απηήλ ηελ 

εηθφλα, λα κελ έρνπκε πνπζελά έλα Βηνινγηθφ λα ιεηηνπξγεί θαη κέζα απφ ηελ 

ηξηβή απηή πηζηεχσ φηη ζα επδνθηκίζεη λα παξνπκε ζσζηέο απνθάζεηο ζηελ 

πνξεία γηα ηνπο Βηνινγηθνχο. Γη' απηφ αθήζακε θαη ηε ζπδήηεζε λα απισζεί ζε 

φπνηνδήπνηε ζέκα. Δίρακε ζθνπφ ζαλ Γηνίθεζε κεηά ην ηερληθφ πξφγξακκα 

πνπ ζα αλαθεξζνχλε ηα έξγα, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ακέζσο κεηά ζα θέξλακε 

ην ζέκα εκείο. Καο πξνιάβαηε, δε δηαθσλνχκε θαζφινπ λα ην θέξνπκε ζαλ 

ζέκα. Θα είκαζηε εδψ κε φζν κπνξνχκε, κε φζν κπνξνχκε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. Ρα πξνβιήκαηα είλαη πνιιά. Ν θ.Νηθνλφκνπ, ν νπνίνο δελ αλήθεη 

θαη .. δελ ςεθίδνπκε θαη ην ίδην θφκκα, αιιά πάληα έιεγα, ςεθίζηε ην Βαζίιε, 

εδψ γχξσ, γηαηί είλαη απφ θνληά θαη θάλεη εξσηήζεηο ζηε Βνπιή. Ξξαγκαηηθά 

έρσ έλα πάθν απφ εξσηήζεηο πνπ έρεη θάλεη θαη απαληήζεηο απφ ηα πνπξγεία 

θαη ηψξα ζα είλαη ρξήζηκε ε απάληεζε, ηελ πεξηκέλνπκε θ.Νηθνλφκνπ, γηα ηνλ 

παξα-Θεθίζην. Δάλ δε γίλεη ν παξα-Θεθίζηνο αγσγφο ζπδεηάκε εκείο εδψ ζηνλ 

αέξα. Αιιά θαη ζηνλ αέξα εκείο ζήκεξα έρνπκε παξεμεγήζεη πνιιέο θνξέο 

θάπνηα πξάγκαηα, γηαηί απφ εδψ θαη πέξα, δε ζα πξνιάβνπκε ην 5σξν πνπ ιέεη 

ν λφκνο λα θάλνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απφ εδψ θαη πέξα πξέπεη λα είκαζηε 
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ζνβαξνί, έηζη; Λα ςεθίζνπκε ηα ππφινηπα ζέκαηα ρσξίο λα απιψζνπκε, γηα λα 

ηειεηψλνπκε. Γηαηί δελ πξφθεηηαη λα ηειεηψζεη πνηέ απηφο ν Γήκνο, φηαλ ν 

θαζέλαο ιέκε φπνηε ζέινπκε θαη φ,ηη ζέινπκε θαη λα ηξαβάεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη ηηο 4 λα έρνπκε κηιήζεη εθηφο ζέκαηνο. Δ, λα έρνπκε θαη θάπνην 

φξην βξε παηδηά.  

 Απφ εδψ θαη πέξα, επνκέλσο, ηα ζέκαηα επεηδή είλαη παξφκνηα, λα ηα 

πξνρσξήζνπκε λα είκαζηε κέζα ζην ζέκα, λα πνχκε ηελ άπνςε καο, αιιά λα 

είκαζηε κέζα ζην ζέκα, πνπ ζα ζπδεηήζνπκε απφ εδψ θαη πέξα. Ρν πσο ζα 

γίλεη ε ηνπνζέηεζε ησλ δχν ζεκάησλ Αθηδλψλ, Ξνιπδελδξίνπ, Θαπαλδξηηίνπ 

καδί ή μερσξηζηά, απηφ κφλν ν θ.Θαξίλνο έρεη ηε γλσζε λνκίδσ απ' φινπο καο 

λα θξίλεη πσο ζα ηα ηνπνζεηήζεη γηα λα έρνπκε ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 

απέληαμεο. Δληάμεη; Θχξηε Θαξίλν φ,ηη πείηε, εγψ ζα ην .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. είλαη ίδηνο, δελ αιιάδεη θάηη, γηαηί είλαη έξγν ζε ζπλέξγεηα. Κνπ 

θαίλεηαη ην είπε θάπνηνο Πχκβνπινο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νη Αθίδλεο θαη ν Βαξλάβαο απφ ην Γήκν Καξαζψλνο είλαη 

ππνβνιέο ζε ζπλέξγεηα κε ηελ ππνβνιή ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Γειαδή, δελ παίδεη 

θαλέλα ξφιν αλ είλαη κηα ή δχν ππνβνιέο. Απιψο, εάλ ηπρφλ δε γίλνπλ δεθηέο 

νη Αθίδλεο, δε ζα έρνπκε ηξνπνπνηήζεηο ζην δειηίν Θαπαλδξηηίνπ θαη ηνπ 

Ξνιπδελδξίνπ. Γη' απηφ ηα έρνπκε μερσξηζηά. Γελ αιιάδνπλ νη πηζαλφηεηεο, 

δειαδή αλ ζα είλαη ζε κηα ε ππνβνιή ή ζε δχν νη ππνβνιέο. Νχησο ή άιισο, 

είλαη κε ην παιηφ ζθεπηηθφ ηεο ιεθάλεο ηεο ιίκλεο ηνπ Καξαζψλα θαη γη' απηφ 

ππνβάιιεη θαη ν Βαξλάβαο θαη ηνλ έρνπλ ελεκεξψζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζηε ςεθνθνξία θ.Γηαζεκάθε. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη;  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ειπίδσ λα ηνπνζεηεζείηε απηήλ ηε θνξά επί 

ηνπ ζέκαηνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζέισ λα πσ έλα πξάγκα, έλα θαη κνλαδηθφ, 

δελ ππάξρεη θαλείο ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα ν νπνίνο λα ζέιεη πεξηζζφηεξν απφ 

θάπνηνλ άιινλ ην λα γίλνπλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί. Νχηε εγψ ην ζέισ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Ζιηάζθν, νχηε ν Ζιηάζθνο ην ζέιεη πεξηζζφηεξν απφ 

κέλα. Νινη ηνπο ζέινπκε ηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο. Γε λνκίδσ φηη ππάξρεη 

θάπνηνο πνπ ζέιεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν. Ινηπφλ, ηψξα ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα, ίζσο ζα πξέπεη λα δνχκε εάλ κπνξνχκε γηα ηηο Αθίδλεο, κε ηελ 

θαηλνχξγηα απνγξαθή λα πάξνπκε θάπνηα θαηλνχξγηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ηελ θαηαζέζνπκε, λα θαηαζέζνπκε ην ηερληθφ δειηηφ ησλ 

Αθηδλψλ, αιιά λα ην δνχκε θαη απηφ, ζε πεξίπησζε πνπ καο ην απεληάμνπλε 

γηα ιφγνπο πιεζπζκηαθνχο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηνπ 12νπ ηνπ 2012 ζα πξέπεη λα έρνπκε .. Νρη, λα έρνπκε 

ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νη πεξηνρέο, Γήκαξρε, νη πεξηνρέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη αιιά ε αλαθνίλσζε θαη ε δπλαηφηεηα λα εληαρζεί ζην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα ε απνγξαθή, ε πιεζπζκηαθή απνγξαθή ηνπ '11, γίλεηαη ην 

'12. Γελ πξνιαβαίλνπκε δειαδή.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γήκαξρε, δελ είλαη κφλν απηφ. Νη πεξηνρέο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη, είλαη ήδε θαηαγεγξακκέλεο κέζα ζην δειηίν απηφ. Γε ζα 

έρνπκε πξφβιεκα, δε ζα έρνπκε πξφβιεκα αχξην αλ νη πιεζπζκνί απμεζνχλε. 
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Απηφ ην πξάγκα εδψ πέξα ρξεκαηνδνηείηαη θαη ζα έρεη θαη πξφζηηκα εάλ δε 

γίλεη, γηαηί απηή ε ηζηνξία είλαη απφ ην 2005. Γελ είλαη ησξηλή. Απηή ε ιίζηα 

είλαη απηή πνπ κπαίλεη ζηνλ θαηάινγν ησλ ππνηηζέκελσλ πξνζηίκσλ, αχξην 

κεζαχξην. Απηφ εδψ, απηφ έρεη πάεη ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε κε ηελ απνγξαθή 

ηνπ 2001. Γη' απηφ απηήλ ηε ζηηγκή αζρνινχκαζηε. Γελ είλαη γηα ην αλ αχξην 

απμεζνχλ νη πιεζπζκνί θαη δελ είλαη κέζα ζ' απηήλ ηε ιίζηα. Ζ Δπξσπατθή 

Δλσζε έρεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε, κε νηθηζκνχο θάησ ή άλσ ησλ 2.000 

θαηνίθσλ, κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001. Γελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα θαλ. Απηφ είλαη 

ην πξφβιεκα καο θαη απηφ είλαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ ΞΔΘΑ θαη ηνπ ΔΞΔΟΑ. 

Απηφ είλαη ην πξφβιεκα καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ππάξρνπλε ελζηάζεηο, αληηξξήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο; Νκφθσλα ην 

Ππκβνχιην εγθξίλεη ηα ζέκαηα 5 θαη 6. 

(αξ. απνθ. 41/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 6ν 

 

Δγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο γηα έληαμε ζην Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη 

αεηθόξνο αλάπηπμε" ηεο κειέηεο θαη ηνπ έξγνπ "Γηαρείξηζε ιπκάηωλ 

νηθηζκνύ Αθηδλώλ Γήκνπ Υξωπνύ". 

     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα. 

(αξ. απνθ. 42/2011) 
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 ΘΔΚΑ 7ν 

 

Δγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο γηα έληαμε ζην Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη 

αεηθόξνο αλάπηπμε" ηεο κειέηεο θαη ηνπ έξγνπ "Ππιινγή, κεηαθνξά, 

επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ιπκάηωλ ηωλ νηθηζκώλ Θαιάκνπ θαη Αγίωλ 

Απνζηόιωλ Γήκνπ Υξωπνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7 είλαη παξεκθεξέο ζέκα. Ζ εηζήγεζε είλαη ίδηα.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απιψο εδψ είλαη .. Δδψ ζα γίλεη πιένλ θαη κειέηε γηα ην ρψξν ηνπ 

Βηνινγηθνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε πνην ζηάδην βξίζθνληαη ηψξα; Ν θάθεινο ηνπ Θαιάκνπ ζε 

πνην ζηάδην βξίζθεηαη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ είλαη ζην θάθειν, είλαη ζηε ζέζε κεδέλ. Απηφ ζα πξέπεη λα 

γίλεη πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ, λα ρσξνζεηεζεί Βηνινγηθφο 

θαη φια απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ κέρξη 31.12.2012 σξηκάζεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα πξνιάβνπκε. Ρη ιέηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πξνιάβνπκε, ζα πξνιάβνπκε.  

ΞΔΞΞΑΠ: Ακα δελ πξνιάβνπκε, ζα γίλεη ηνπ Γεκάξρνπ εδψ κέζα. Ακα δελ 

πξνιάβνπκε, ζα γίλεη ηνπ Γεκάξρνπ εδψ κέζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δρνπκε θάλεη θαη πξηλ 1,5 κήλα παξνπζίαζε γηα επεμεξγαζία 

ιπκάησλ ζην Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Θαιάκνπ. Δίζηε .. ελεκεξσκέλνη φινη, νη 

πάληεο.          
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΞΔΞΞΑΠ: Ρνλ παίξλσ φπνηε ζέισ, έρσ ειεπζέξαο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηα παξάθιεζε κφλν θ.Ξξφεδξε. Κηα παξάθιεζε κφλν. Νηαλ 

θνπβεληηάδνπκε ζέκαηα ππνδνκήο, επηρεηξεζηαθά πιαίζηα, βηνινγηθνχο 

θαζαξηζκνχο, ζα παξαθαινχζα φηη αθνξά ηε ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφο ν φξνο, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, αο ην ιέκε επεμεξγαζία 

ιπκάησλ. πάξρνπλε δηάθνξεο ηερλνινγίεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη, λαη, γηα άιιν πξάγκα, γηα άιιν πξάγκα ζέισ λα πσ. Αθνχζηε 

κε ιίγν. Θα παξαθαινχζα πάξα πνιχ, φπσο καο θέξλεηε ηελ εηζήγεζε, λα καο 

θέξλεηε θαη θσηνηππίεο φηη θέξεη ν θάθεινο θαη πνπ βξηζθφκαζηε, έηζη ψζηε 

λα έρνπκε πιήξε ελεκέξσζε. Δρνπκε ην δηθαίσκα απηφ λα ηα 

παξαιακβάλνπκε, καδί κε ηελ εηζήγεζε θαη ην πεξηερφκελνπ ηνπ θάθεινπ. Θαη 

φ,ηη αθνξά ηε ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ, ζα ήηαλε παξάθιεζε ζηα επφκελα ζέκαηα 

πνπ ζα έξζνπλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη δπλαηφλ λα έξρεηαη νιφθιεξνο θάθεινο εδψ πέξα. 

πάξρεη ε Ρερληθή πεξεζία, κπνξνχλε, κπνξνχλε νη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ην 

θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρνπκε δηθαίσκα θ. Ληθνιάνπ. Γηαηί βιέπεηε ηψξα, αλνίγνπλε 

ζέκαηα, αλνίγνπλε ζέκαηα, πνπ φπσο ζσζηά είπε ν θ.Γηαζεκάθεο, νη 

πεξηζζφηεξνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, φπσο θαη εγψ πνπ είκαζηε λένη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη, δελ ηα γλσξίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Ζ Ρερληθή πεξεζία είλαη αλνηρηή γηα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνιχ σξαία, πνιχ σξαία. Καδί κε ηελ εηζήγεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη δηάζεζε ππάξρεη απ' φζν μέξσ. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνιχ σξαία. Δπραξηζηψ πνιχ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηα λα κε γηλφκαζηε κάξηπξεο θαη ζπλεξγνί ζε ζπδεηήζεηο, 

φπσο έγηλαλ πξηλ κε ην Γήκν Υξσπνχ, λα γίλεη κηα δηεξεχλεζε θαη αλ 

ππάξρνπλε αληηθάζεηο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηνπ Θαιάκνπ θαη ηνλ Απιψλα, 

ζην ζπγθεθξηκέλν Ππκβνχιην πνπ ζα γίλεη γηα ην Γήκν ηνπ Υξσπνχ, λα 

έξζνπλε θαη εδψ νη κειεηεηέο απηνί εάλ ππάξρνπλε νη πξνηάζεηο, γηα λα 

μεθαζαξηζηνχλ θάπνηα πξάγκαηα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θπξία Πηεξγίνπ, ζέιεηε λα 

παξαηεξήζεηε θάηη; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρψξα ζα ςεθίζνπκε θαη γηα ηα 2 ζέκαηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7 είλαη. Αθνξά ηνλ Θάιακν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία. Ινηπφλ, ζα ςεθίζσ ηε κειέηε, ηελ πξφηαζε, αιιά κε ηελ 

πξνυπφζεζε αθξηβψο, θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη ζπδήηεζε αλ ζα πξέπεη λα γίλεη 

Βηνινγηθφο. Γειαδή, θαη' αξρήλ δελ μέξνπκε αλ ζα γίλεη Βηνινγηθφο ή λα ζα 

δερζεί θαη ην Ρνπηθφ, ε ηνπηθή θνηλσλία έλαο άιινο ζρεδηαζκφο λα γίλεη 

Βηνινγηθφο ζηνλ Θάιακν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κφλν κηα απάληεζε. Λα πσ, θα Πηεξγίνπ, λα πσ έλα πξάγκα, 

εκείο έρνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππγλψκε ιίγν. Θάηζε ξε Ξαλαγηψηε, ζπγλψκε. Δκείο έρνπκε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνλ θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζνπκε απηήλ ηελ 

ππνβνιή πξφηαζεο. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα καο. Δρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα 

ην θάλνπκε. Ρν αλ αχξην ζα θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε ηελ πξνέγθξηζε 
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ρσξνζέηεζεο ε νπνία είλαη κηα δηαδηθαζία κε 17 δηαθνξεηηθέο εγθξίζεηο θαη 

ζπλήζσο, απ' απηφ πνπ ιέλε νη ηερλνθξάηεο, ηξψεη απφ 2 έσο 4 ρξφληα, απηφ 

είλαη άιιε ηζηνξία θαη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Πήκεξα, 31.3., 31.3., ιήγνπλε 

νη πξνζεζκίεο γηα ηελ θαηάζεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ιήγνπλε, δελ ππάξρεη 

άιιε πξφηαζε,  δελ ππάξρεη άιιε πξνζεζκία θαη απηφ απηήλ ηε ζηηγκή καο 

θαίεη. Λα θαηαζέζνπκε ηελ πξφηαζε γηα λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε ζηε 

δηαδηθαζία φισλ απηψλ ησλ αδεηνδνηήζεσλ γηα ηελ πηζαλή ρσξνζέηεζε. Απηή 

είλαη ε αγσλία καο. Γηαηί αχξην κεζαχξην, αλ δελ ην θάλνπκε, δελ έρνπκε θάλεη 

θαζφινπ ηε δηαδηθαζία, ζα είλαη ζίγνπξν φηη ζα έρνπκε έλα πξφζηηκν, αλ δελ 

θάλσ ιάζνο, γχξσ ζηηο 30.000 επξψ εκεξεζίσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, γηαηί είπα, ην εμήγεζα, δελ είλαη επηιέμηκε πεξηνρή. 

Γηαβάζηε, δηαβάζηε ζαο παξαθαιψ, δηαβάζηε ζαο παξαθαιψ ηελ πξνθήξπμε. Δ, 

απηφ ιέσ. Γηαβάζηε ηελ πξνθχξεμε θαη δηαβάζηε ηε ιίζηα ησλ νηθηζκψλ. Ρν 

είπα πέληε θνξέο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Δπί ηεο ςεθνξίαο, ην Ππκβνχιην 

εγθξίλεη νκφθσλα. 

 

(αξ. απνθ. 43/2011) 
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ΘΔΚΑ 8ν 

 

Δγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο γηα έληαμε ζην Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη 

αεηθόξνο αλάπηπμε" ηεο κειέηεο θαη ηνπ έξγνπ "Απνρέηεπζε θαη 

Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο νηθηζκνύ Απιώλα Γήκνπ Υξωπνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ην 8ν ζέκα αθνξά έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο πάιη.  

(πξνηάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Νρη, φρη, εδψ ζέισ λα ξσηήζσ θάηη εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Λα ηνλ θαισζνξίζσ ζην Γήκν θαη εγψ ηνλ θ.Θαξίλν. Απηφ έρεη 

πξνρσξήζεη θαη ζηελ νξηνζέηεζε, ζηελ ρσξνζέηεζε ην έξγν, θ.Θαξίλν; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Απηφ μεθηλάεη απφ ην '98; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν, πάξηε ην κηθξφθσλν. 

ΘΑΙΒΑΠ: Θχξηε Θαξίλν, απηφ μεθηλάεη απφ ην '98; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, λαη, έρεη ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Ρν μεθίλεζε ν .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. ην 2001, ην 2002;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Μεθηλάεη, Γηάλλε, μεθηλάεη ην '98; Απν ηνλ Θπξηαθνχ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δρεη γίλεη, είλαη θάπνηνο κειεηεηήο Εαράξσθ είλαη ζηνλ Απιψλα. 
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ΘΑΙΒΑΠ: Θαη κεηά, ην 2001 .. Απηφο ν κειεηεηήο βέβαηα ην έρεη αξγήζεη 

πάξα πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Εαραξία. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Κεηά απφ ηνλ Υξσπφ, ηνλ Γήκν Υξσπίσλ, πνπ πήγε κφλνο ηνπ, 

μεθίλεζε θαη ν Απιψλαο, έρεη ην γλσζηφ ζε φινπο ηψξα πιένλ ρψξν Πηελφ, έρεη 

πξνκειέηε πνπ είλαη πιεξσκέλε, ζπζηάζεθε Δπηηξνπή απφ ην πνπξγείν απ' 

φιεο ηηο πεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ηεο Λνκαξρίαο, 6,7, αιιά ν κειεηεηήο έρεη 

απνδέθηε ηνλ Αζσπφ. Δθεί θφιιεζε ν Απιψλαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Θαζαξφ λεξφ απαγνξεχεηαη λα πέθηεη ζηνλ Αζσπφ πνπ είλαη 

βεβαξπκέλνο. Γελ ην δερφληνπζαλ. Θαλέλαο δελ έβαδε ηελ ππνγξαθή ηνπ. 

Θχξηε Ρζάθσλα, έρσ δίθην;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Νρη εζέλα πξνζσπηθά, ζηε Λνκαξρία. Δθεί θφιιεζε ν Απιψλαο. 

Λνκίδσ φηη είλαη ιίγν κπξνζηά.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ ..  

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Ρν λεξφ πξνηείλνπλ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Ππγλψκε, λαη. Ρν λεξφ πξνηείλνπλ γηα άξδεπζε, φρη φκσο 

νπνηνλδήπνηε θαιιηεξγεηψλ, κφλν δέλδξσλ. Δγψ απηά πνπ μέξσ. Ρψξα, ν 

θ.Ρζάθσλαο, ν Λνκαξρηαθφο ζαο, αο κε δηαςεχζεη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, λα πσ δχν πξάγκαηα γηα ην ζέκα ηνπ Απιψλα. Ζ 

απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο έρεη γίλεη ην 1999. Απηή ε δηαδηθαζία 

φιε πξνρψξεζε, απιά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ μέξσ, πξηλ γίλεη ν Πχλδεζκνο, 

γηαηί ηελ έρσ ηελ απφθαζε ηνπ Απιψλα ηνπ .. ηνπ ζπγρσξεκέλνπ Θπξηαθνχ, 
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πξηλ γίλεη ν Πχλδεζκνο, αλαηέζεθε ζηνλ Εαράξσθ. πάξρεη ινηπφλ ε 

πξνηεηλφκελε ρσξνζέηεζε ε νπνία δελ έρεη πάξεη ηηο αλάινγεο αδεηνδνηήζεηο. 

Νκσο, απηφ πνπ ιέεη ν Γηάλλεο ν Εαραξίαο, ζε νιεο ηηο ρσξνζεηήζεηο 

ππάξρνπλε δχν πηζαλέο, δχν πηζαλνί απνδέθηεο. Γελ είλαη κφλν έλαο. Ξάλσ 

ινηπφλ ζηνλ Απιψλα πηζαλνί απνδέθηεο ήηαλε ν Αζσπφο θαη ε άξδεπζε. Νπσο 

θαη ζηνλ Υξσπφ ππάξρνπλε δχν πηζαλνί απνδέθηεο θαη απηφ ζηακάηεζε γηα 

πνηνπο ιφγνπο, δελ κπνξψ λα μέξσ, δελ πήξε φκσο φιεο ηηο αδεηνδνηήζεηο. 

Ηζσο γηαηί είλαη ρξνλνβφξν, ίζσο γηα θαπνηνπο άιινπο ιφγνπο. Γελ ην μέξσ. 

Απηή είλαη ε φιε ηζηνξία ηνπ Απιψλα, φιε ε ηζηνξία ηνπ Απιψλα. Ζ απφθαζε 

πάλησο έρεη παξζεί ην 1999 επί ζπγρσξεκέλνπ Θπξηαθνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη; Θχξηνη ζπλάδειθνη, επί ηεο ςεθνθνξίαο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ δε ζα ην ςεθίζσ, παξνχζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξνχζα ε θα Πηεξγίνπ. 

(αξ. απνθ. 44/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 9ν 

 

Ξαξαρώξεζε θαηά πιήξε θπξηόηεηα νηθνπέδνπ ζηνλ ΝΠΘ, εληόο ηνπ 

νπνίνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ην έξγν "πξνζζήθε 2/Θ Λεπηαγωγείνπ 

Θαπαλδξηηίνπ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν, έρεηε ην 

ιφγν. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη ε παξαρψξεζε. Ζδε έρεη θαη ζρνιηθά θηίξηα κέζα, ην 

νηθφπεδν. Απιψο πξέπεη λα μαλαπαξζεί ε απφθαζε παξαρψξεζεο γηαηί έρνπλε 

πεξάζεη πνιιά ρξφληα πνπ έρνπλε θαηαζθεπαζηεί. Ρππηθφ είλαη, γηα λα 

επηζπεπζηεί ε θαηαζθεπή. Ζδε έρεη κέζα Γπκλάζην, Ιχθεην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη είλαη γχξσ ζηα .. Βάζε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ είλαη 15,5 ζηξ. ε 

ζπλνιηθή έθηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ αληηξξήζεηο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ νηθνπέδνπ; Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη νκφθσλα. 

(αξ. απνθ. 45/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 10ν 

 

Γηάιπζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ Θνηλόηεηαο 

Ξνιπδελδξίνπ θαη Γήκνπ Θξωπίαο, γηα ην έξγν: "Αληηθαηάζηαζε - 

Βειηίωζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Θνηλόηεηαο Ξνιπδελδξίνπ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ξηζηεχσ φηη είλαη θαη 

απνηέιεζκα ηνπ 4νπ ζέκαηνο πνπ ελέθξηλε ην Ππκβνχιην. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν ίδην είλαη θαη ηα 3 ζέκαηα απηά. Δίλαη ην ίδην πξάγκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, αο ηα αλαθέξνπκε. Δίλαη επίζεο ην 11 θαη ην 12.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηέο νη πξνγξακκαηηθέο έρνπλε πεγάζεη γηαηί δελ είρε 

δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα νη Θνηλφηεηεο θαη νη .. ηνπ Καξθνπνχινπ, ην Ξνιπδέλδξη 
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θαη ν Θάιακνο, γηα λα ππνβάιινπλ απφ κφλνη ηνπο πξνηάζεηο. Ρψξα πνπ ν 

Γήκνο Υξσπνχ έρεη δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, δε ρξεηάδεηαη λα έρεη ηηο 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο απηέο θαη κπνξεί λα θέξεη ηα έξγα εδψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ αληηξξήζεηο;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη είλαη ηα 3 έξγα, είλαη ηα κφλα πνπ δελ έρνπλε αλάδνρν απηά. 

πάξρνπλ άιια 5 πνπ είλαη ζε εμέιημε ζην ΞΔΞ, κε πξνγξακκαηηθέο, ηα νπνία 

δελ ηα αγγίδνπκε, ηα αθήλνπκε λα ηειεηψζνπλ εθεί πνπ βξίζθνληαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Θαξίλν, κηα εξψηεζε κφλν. Ν Γήκνο Βχξσλα θαη ν Γήκνο 

Θξσπίαο επεηδή νη ζπκβάζεηο απηέο είλαη, δελ είλαη εηεξνβαξείο, είλαη 

ακθίπιεπξεο νη ζπκβάζεηο απηέο, ην μέξνπλ φηη ζα δηαιπζεί; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα ζηείινπκε ηελ απφθαζε θαη αλάινγα ζα .. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γελ έρεηε ζπλελλνεζεί αθφκα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δρσ πάεη θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα. Ζ Ξεξηθέξεηα έρεη, ε γξακκή ηεο 

είλαη λα πάλε ηα έξγα ζηνπο "Θαιιηθξαηηθνχο" Γήκνπο, εθφζνλ έρνπλ 

δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα πιένλ. Θαη είλαη ινγηθφ απηφ ηψξα, δελ κπνξεί ν Γήκνο 

Βχξσλα λα επηβιέςεη ηψξα έξγν .. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νρη, απιψο ην ξσηάσ κήπσο έρνπκε θάπνην ζέκα απφ ηνπο 

άιινπο Γήκνπο, φηη ζπάκε ηε ζχκβαζε εκείο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα πάξνπλ αληίζηνηρεο απνθάζεηο.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νθ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, ήζεια λα ξσηήζσ, πξψηα απ' φια γηα λα είλαη πην 

θαηαλνεηφ απηφ πνπ είπε ν θ.πξντζηάκελνο, λα δηεπθξηλίζνπκε φηη δελ είρε 

επάξθεηα ε ΡΗΓΘ, φρη, γηαηί ηα ρσξηά δελ είραλ Ρερληθέο πεξεζίεο. Ρν δεχηεξν 
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πνπ ήζεια λα ξσηήζσ, αλ είλαη ελεκεξσκέλνο ν θ.πξντζηάκελνο, ζε πνηα θάζε 

είλαη ην θάζε έξγν απ' απηά. Γειαδή, αλ έρεη νινθιεξσζεί ε κειέηε, αλ 

ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε θαη απηά. Αλ ην μέξεηε.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θάιακνο θαη Καξθφπνπιν Υξσπνχ ζέινπλ επηθαηξνπνίεζε 

ηηκνινγίνπ, γηα λα δεκνπξαηεζνχλ. Ρν άιιν, έρεη δεκνπξαηεζεί αιιά δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία γηα λα έρεη αλάδνρν. Ρεο Θξσπίαο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη είλαη.. Δγψ πνπ πήγα ζην ΞΔΞ, είλαη θαλνληθά εληεηαγκέλα ζην 

ΞΔΞ ηα έξγα. Απιψο πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ απηά λα δεκνπξαηεζνχλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη; Νκφθσλα. 

(αξ. απνθ. 46/2011) 

  

 

 ΘΔΚΑ 11ν 

 

Γηάιπζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Λνκαξρηαθήο 

Απη/ζεο Αλαη.Αηηηθήο θαη Γήκνπ Θαιάκνπ, γηα ηελ πξάμε: 

"Αληηθαηάζηαζε ακηαληνηζηκεληνζωιήλωλ θαη πξνβιεκαηηθώλ 

αγωγώλ πεξηνρήο Αγθώλα - Αγ. Καξίλαο ηεο Ξαξαιηαθήο δώλεο Γήκνπ 

Θαιάκνπ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη νκφθσλα. 

(αξ. απνθ. 47/2011) 
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 ΘΔΚΑ 12ν 

 

Γηάιπζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ Θνηλόηεηαο 

Καξθνπνύινπ Υξωπνύ θαη Γήκνπ Βύξωλα, γηα ην έξγν "Νινθιήξωζε 

δηθηύνπ ύδξεπζεο νηθηζκνύ θαη Ξαξαιίαο Καξθνπνύινπ Υξωπνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη νκφθσλα.  

(αξ. απνθ. 48/2011) 

 

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



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

164 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνπο θπξίνπο ζπλαδέιθνπο. Θαιή ζαο λχρηα. 

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

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 

 Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΒΑΟΛΑΒΑ - ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ 

 

 

 

 ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΓΗΑΛΛΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΚΑΘΟΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ   ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ - ΒΝΡΠΑ ΑΙΔΘΑ 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ   ΙΔΘΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΞΔΞΞΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΑΛΦΑΛΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΒΙΑΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΞΑΛΡΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 9ε 28 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  165 

ΚΗΣΑ - ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΙΑΚΞΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΚΞΝΟΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΠΥΡΖΟΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ   ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ (απψλ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΓΔΓΔΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΑΙΒΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΠΗΓΔΟΖΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ   ΘΗΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΚΑΟΓΔΡΑ ΔΙΔΛΖ    ΣΑΠΗΥΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΠΡΔΟΓΗΝ ΗΥΑΛΛΑ    ΓΑΒΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΙΔΚΞΝΠΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

 

                   
 

ΣΗΡΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΕΙ 
 

 

 

ΦΑΛΔΟΥΚΔΛΖΠ 4    15561 ΣΝΙΑΟΓΝΠ 
ΡΖΙ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

166 

ΔΟΔΡΖΟΗΝ 

 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ .................................................................................................................. 164 
ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ........................................................................................................... 61, 165 
ΒΑΟΛΑΒΑ .............................................................................................................. 5, 37, 164 
ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ .................................................................................................................... 164 
ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ................................... 24, 25, 72, 73, 77, 79, 87, 136, 137, 138, 155, 161, 165 
ΒΙΑΣΝΠ ................................................................................................................... 36, 164 
ΒΝΡΠΑ ......................................................................................................................... 164 
ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ .................................................................................................................. 164 
ΓΗΑΛΛΑΠ ........................................................................................................................ 164 
ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ...... 12, 14, 15, 35, 36, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 62, 86, 95, 96, 103, 107, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 128, 151, 153, 165 
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ .............................................................................................. 5, 9, 53, 57, 164 
ΓΑΒΟΖΠ ......................................................................................................................... 165 
ΓΔΓΔΠ..................................................................................... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 165 
ΓΖΚΑΟΣΝΠ ............................ 5, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 54, 55, 60, 62, 65, 75, 80, 82, 83, 
86, 87, 95, 96, 110, 149, 150, 151 
ΕΑΣΑΟΗΑΠ................................................................................................................ 158, 165 
ΖΙΗΑΠΘΝΠ ...................... 77, 79, 81, 98, 99, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,  
25, 126, 127, 128, 133, 134, 151, 155, 156, 158, 164 
ΘΑΙΒΑΠ.................................................................................................... 32, 157, 158, 165 
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ .............................................................................................................. 5, 164 
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ .......................................................................................................... 87, 165 
ΘΗΝΠΖΠ .................................................................................................................. 33, 165 
ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ .................................................................................................................. 165 
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ ............................................................................................................... 164 
ΙΑΚΞΟΝ ...................................................................................................................... 165 
ΙΔΘΘΑΠ .......................................................................................................................... 164 
ΙΔΚΞΝΠΖΠ .................................................................................................................. 165 
ΙΗΡΠΑΠ ....................... 10, 11, 60, 71, 80, 83, 90, 100, 101, 105, 108, 109, 126, 146, 147, 165 
ΚΑΘΟΖΠ ......................................................................................................................... 164 
ΚΑΛΑΒΔΙΖ ........................................................ 58, 59, 63, 65, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87 
ΚΑΟΓΔΡΑ ............................................................................................................ 60, 61, 165 
ΚΗΣΑ ............................................................................................................................. 165 
ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ................................................................................................................... 165 
ΚΞΝΟΠΖΠ ...................................................................................................................... 165 
ΛΗΘΝΙΑΝ ................................................................................................................. 5, 164 
ΝΗΘΝΛΝΚΝ ............ 20, 21, 55, 56, 57, 58, 66, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 104, 110, 118, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 165 
ΞΑΛΡΝΠ ............................................................................ 132, 133, 139, 140, 141, 147, 164 
ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ .................................................................................................... 48, 49, 164 
ΞΔΞΞΑΠ .......................................................................................................... 153, 154, 164 
ΞΟΝΔΓΟΝΠ .......................... 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 
98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 115, 116, 
117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 9ε 28 ΚΑΟΡΗΝ 2011 
 

  167 

146,뫰147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 164 
ΟΝΠΠΖΠ ....................................................................................................................... 165 
ΠΗΓΔΟΖΠ ........................................................................................................................ 165 
ΠΡΔΟΓΗΝ.............................. 22, 23, 49, 66, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 86, 89, 97, 
100, 141, 142, 143, 144, 145, 155, 159, 165 
ΠΥΡΖΟΣΝΠ ..................................................................................................................... 165 
ΡΠΑΓΑΟΖΠ ..................................................................................................................... 165 
ΡΠΑΘΥΛΑΠ ....................................................................................... 15, 17, 59, 81, 161, 165 
ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ .................................................................................................................... 164 
ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ ......................................................................................................... 35, 36, 164 
ΣΑΠΗΥΡΖΠ ..................................................................... 17, 21, 52, 56, 67, 86, 154, 155, 165 

 

 


