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 Ζκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 19:00 

 

 

 ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΓΗΑΛΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΑΘΝΠ 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Γηακαξέινο Γεψξγηνο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 

    Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 
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    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Ιέθθαο Βαζίιεηνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Καξγέηα Διέλε 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δγθξηζε ρξήζεο ηδηαίηεξνπ 

δεισηηθνχ ζήκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

2. Δμέηαζε πξφηαζεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ ΘΡΔΙ πξνο ην Γήκν Υξσπνχ 

γηα ελδνδεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο. 

3. Δγθξηζε 3εο αλακφξθσζεο 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011. 

4. Δγθξηζε θαλνληζκνχ 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

5. Νξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηε 

δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ: 

"Ζιεθηξνθσηηζκφο ζπλδεηήξηαο 

νδνχ Νηθηζκνχ Ξνιπδελδξίνπ κε 

ηελ παξάπιεπξε ηεο Δζληθήο 

νδνχ Αζελψλ - Ιακίαο". 

6. Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

"Ππληήξεζε δξφκσλ 

Πηδεξνδξνκηθνχ Πηαζκνχ 

Αθηδλψλ". 

7. Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

ηνπ έξγνπ: "Ξιαθφζηξσζε 

δξφκσλ, πεδνδξνκίσλ θαη 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηεο 

Θνηλφηεηαο Καιαθάζαο". 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

111 

 

 

112 

 

 

113 

 

 

114 

 

 

115 

 

 

 

 

 

116 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Γελ ειήθζε απφθαζε 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Νκφθσλα νξίδεηαη ν 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο 

θ. Κπαηδάθαο 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 
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8. Θαζνξηζκφο ακνηβήο ηνπ 

δηθεγφξνπ Ξνιπρξφλε 

Θσκφπνπινπ γηα λα πξνρσξήζεη 

δηθαζηηθά θαη λα ππνβάιιεη 

ζρεηηθέο αηηήζεηο ζην Κνλνκειέο 

Ξξσηνδηθείν Αζελψλ γηα ηελ 

άξζε εθθξεκφηεηαο θαη επηκέιεηα 

ηεο κεηαγξαθήο ησλ ππ' αξηζκ. 

257, 318 θαη 347 Ν.Ρ. ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ. 

9. Θαζνξηζκφο ακνηβήο ηεο 

δηθεγφξνπ Αγγειηθήο Σαξνθφπνπ 

γηα ην ρεηξηζκφ ηεο ππνζέζεσο 

ηεο επηβνιήο δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ ζην Γήκν Υξσπνχ θαη 

ζηνπο νδεγνχο νρεκάησλ ηνπ 

ιφγσ κε θαηαβνιήο δηνδίσλ 

ηειψλ. 

10. Απνδέζκεπζε πνζνχ 33.819,14 

επξψ απφ ην Ρ.Ξ.Γ.Γ. χζηεξα 

απφ θαηαζρεηήξην γηα νθεηιέο 

ηεο πξψελ Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ 

πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο. 

11. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ Γ.Π. 

ηεο ΘΔΓΥ θαη εθινγή 

Αληηπξνέδξνπ. 
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121 

 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα 

 

 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα 

 

 

 

 

Θαηά πιεηνςεθία 

νξίδεηαη σο κέινο ν 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο 

θ. Ξαπαγηάλλεο θαη 

εθιέγεηαη 

αληηπξφεδξνο ν θ. 

Θξέκνο 
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12. Δγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο 

ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην 

αξρείν ηεο Ξνιενδνκίαο ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ. 

13. Ιχζε ηεο κίζζσζεο κεηαμχ ηνπ 

Αγξνηηθνχ Ππλαηηεξηζκνχ "Ζ 

ΞΟΝΝΓΝΠ" θαη ηεο πξψελ 

Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ. 

14. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Ιέζρεο Ζιηθησκέλσλ Θνηλφηεηαο 

Θαπαλδξηηίνπ.  

15. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηνπ 

Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Θαπαλδξηηίνπ. 

16. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηνπ 

Ξλεπκαηηθνχ - Ξνιηηηζηηθνχ & 

Αζιεηηθνχ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο 

Θαπαλδξηηίνπ. 

17. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηνπ 

Αζιεηηθνχ Νξγαληζκνχ Γήκνπ 

Απιψλα. 

18. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Δληαίαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεκνηηθνχ & Λεπηαγσγείνπ 

Ξνιπδελδξίνπ. 

19. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

122 

 

 

 

123 

 

 

 

124 

 

 

 

125 

 

 

126 
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128 

 

 

 

 

129 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 
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νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Δληαίαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεκνηηθνχ & Λεπηαγσγείνπ 

Κειεζίνπ. 

20. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ Γ.Γ. Λέσλ Ξαιαηίσλ. 

21. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 1νπ & 2νπ 

Λεπηαγσγείνπ Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη 

Λεπηαγσγείνπ Πθάιαο Υξσπνχ. 

22. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 2νπ 

Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Πθάιαο 

Υξσπνχ & Λέσλ Ξαιαηίσλ. 

23. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Δληαίαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Λεπηαγσγείνπ & Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ Υξσπνχ. 

24. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Δληαίαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ 1νπ & 2νπ 

Λεπηαγσγείνπ Καξθνπνχινπ 

Υξσπνχ. 

25. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

 

 

 

 

130 

 

 

 

131 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

133 

 

 

 

 

134 

 

 

 

 

 

135 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία’ 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 
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νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Δληαίαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ & 

Λεπηαγσγείνπ Αγίσλ Απνζηφισλ 

- Θαιάκνπ. 

26. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ & Λεπηαγσγείνπ 

Καιαθάζαο. 

27. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ & Λεπηαγσγείνπ 

Ππθακίλνπ. 

28. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Δληαίαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γηδαθηεξίσλ Θαπαλδξηηίνπ. 

29. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ & Λεπηαγσγείνπ 

Νηθηζκνχ Σαιθνπηζίνπ Πθάιαο 

Υξσπνχ. 

30. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Δληαίαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Θαιάκνπ. 

31. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

137 

 

 

 

 

138 

 

 

 

139 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

141 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Αλαβνιή ζέκαηνο 

 

 

 

 

Αλαβνιή ζέκαηνο 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 
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νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Δληαίαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Αθηδλψλ. 

32. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 1νπ 

Γπκλαζίνπ Πθάιαο Υξσπνχ. 

33. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 2νπ 

Γπκλαζίνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. 

34. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεληθνχ 

Ιπθείνπ Πθάιαο Υξσπνχ. 

35. Δγθξηζε απνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ΔΞΑΙ 

Καξθνπνχινπ Υξσπνχ. 

 

 

 

142 

 

 

 

143 

 

 

 

144 

 

 

 

145 

 

 

πιεηνςεθία 

 

 

Αλαβνιή ζέκαηνο 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Αλαβνιή ζέκαηνο 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: .. παξψλ. Γάβξεο παξψλ. Ιεκπνχζεο απψλ. Ιέθθαο Αλδξέαο 

παξψλ. Ξέππαο παξψλ. Ληθνιάνπ παξψλ. Αλπθαληήο παξψλ. Βιάρνο παξψλ. 

Γηακαξέινο παξψλ. Βαζηιάθνο παξψλ. Ξάληνο παξψλ. Κίρα παξνχζα. Ιάκπξνπ 

παξψλ. Κπφξζεο παξψλ. Πσηήξρνο απψλ. Ρζάδαξεο Πσηήξηνο παξψλ. 

Κπαηδάθαο παξψλ. Νηθνλφκνπ παξψλ. Ιίηζαο παξψλ. Ονχζζεο παξψλ. 

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

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

Βαξλάβα παξνχζα. Ιέθθαο παξψλ. Ρζάθσλαο παξψλ. Θηνχζεο παξψλ. Καξγέηα 

απνχζα. Σαζηψηεο παξψλ. Θαη Πηεξγίνπ παξνχζα. Δπίζεο πξνζθιήζεθαλ θαη 

παξεβξίζθνληαη θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ νη νπνίνη ςεθίδνπλ 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Θνηλφηεηεο ηνπο. Ξαξαθαιψ φζνη παξεβξίζθεζηε 

λα κνπ ην δειψζεηε. Ξνιπδελδξίνπ Ξαπατσάλλνπ Ζιίαο. Αθηδλψλ θ.Θεπεζίδεο 

απψλ. Καιαθάζαο θ.Πηδέξεο παξψλ. Θαπαλδξηηηνχ θα Νηθνλφκνπ παξνχζα. 

Απιψλα ν θ.Ξάληνο παξψλ. Λέσλ Ξαιαηίσλ Εαθείξεο Πηέθαλνο παξψλ. 

Υξσπνχ θ.Καθξπγηάλλεο απψλ. Πθάιαο Υξσπνχ θαη Σαιθνπηζίνπ θ.Βξνχβαο 

απψλ. Ππθακίλνπ θ.Ρδεβειέθνο απψλ. Καξθνπνχινπ θχξηνο .. παξψλ. Θαιάκνπ 

θ.Θηνχζεο παξψλ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζήιζε θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

Ξνιπδελδξίνπ ν θ.Ξαπατσάλλνπ Ζιίαο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Υξαία. Δπραξηζηψ.    

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ρζάθσλαο είρε δεισζεί παξψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαισζνξίδνπκε ζην Γεκνηηθφ καο Ππκβνχιην ην ζπλάδειθν ηνλ 

θ.Θσκά Ονχζζε θαη ηνπ επρφκαζηε πεξαζηηθά θαη ζηδεξέληνο. Ξαξαθαινχληαη 

νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο λα ην δειψζνπλ ζην 

Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Ιέθθαο, ν θ.Σαζηψηεο, ν 

θ.Θηνχζεο, ν θ.Γάβξεο, ν θ.Γηακαξέινο, ν θ.Βιάρνο, ν θ.Κπφξζεο .. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Ν θ.Γηακαξέινο; Κεηά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βιάρνο, Βαζηιάθνο, Κπφξζεο, απφ ηε ζπκπνιίηεπζε. Ν 

θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Αξκπξηψηεο, ν θ.Βειηαληψηεο. Ππλάδειθνη κηα 

ψξα ζα .. Γε ζα πεξάζνπκε ηηο αλαθνηλψζεηο ζε κηα ψξα. Δληάμεη. Πηελ 

αίζνπζα πξνζήιζε ν θ.Βαζίιεο Νηθνλφκνπ. Θα θάλεηε αλαθνίλσζε 

θ.Νηθνλφκνπ; Δληάμεη. Θχξηε Ιίηζα έρεηε ην ιφγν γηα 2 ιεπηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Αγαπεηνί θχξηνη ζπλάδειθνη, κε ηελ ππ' 

αξηζκ. 9/2010 απφθαζε ηεο Α' βάζκηαο Δπηηξνπήο Δπηιχζεσο Γαζηθψλ 

Ακθηζβεηήζεσλ αλαθιήζεθαλ κέρξη ηελ επηθχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ πνπ 

είρε ππνβάιιεη ην Γαζαξρείν Θαπαλδξηηίνπ γηα άξζε θήξπμεο αλαδαζσηέσλ 

εθηάζεσλ πνπ είραλ ραξαθηεξηζηεί ηειεζίδηθα κε πξάμε ραξαθηεξηζκνχ σο 

γεσξγηθέο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα πνιινί ζπκπνιίηεο καο λα κελ κπνξνχλ 

ηψξα λα πάξνπλ βεβαίσζε απφ ην Γαζαξρείν γηα ηα θηήκαηα ηνπο παξφηη απηά 

είραλ ραξαθηεξηζηεί ζην παξειζφλ σο γεσξγηθά. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζην 

Γαζαξρείν κεηά ηηο θσηηέο θήξπμαλ αλαδαζσηέεο εθηάζεηο βάδνληαο ηελ 

πεξίκεηξν ηεο θσηηάο θαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν έγξαςαλ λαη κελ φηη εμαηξνχληαη 

νη γεσγξαθηθέο εθηάζεηο απιψο πάλσ ζην ράξηε. Κε απφθαζε φκσο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο έπξεπε νη εθηάζεηο απηέο λα απεηθνλίδνληαη θαη ζην 

ράξηε. Ρν Γαζαξρείν έθαλε ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο αλάθιεζεο, αιιά ε Α' 

βάζκηα Δπηηξνπή Δπηιχζεσο Γηαθνξψλ Ακθηζβεηήζεσλ έβγαιε ησλ αλσηέξσ 

απφθαζε. Δλφςεη ησλ λέσλ λφκσλ πνπ έρνπλ εμαγγειζεί πεξί θαηάξγεζεο ησλ 

παξεθθιίζεσλ θαη πεξί ηαθηνπνίεζεο, λνκηκνπνίεζεο .. ησλ απζαηξέησλ, απ' 

φηη θαηαιαβαίλεηε ζα είλαη αδχλαηνλ λα πάξνπλ νη πνιίηεο βεβαηψζεηο απφ ην 

Γαζαξρείν γηα ηα θηήκαηα ηνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

Κέρξη ηελ επηθχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ε νπνία γηα πεξηνρέο φπσο ην 

Θαπαλδξίηη, ν Θάιακνο, δελ έρνπλ θαλ γίλεη αλάζεζε ηεο ζχληαμεο ηνπο. Πε 

άιιεο πεξηνρέο φπσο ε Καιαθάζα, ν Απιψλαο θαη νη Αθίδλεο έρεη γίλεη κελ ε 
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δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο αιιά δελ έρνπλ νινθιεξσζεί απηέο νη κειέηεο. 

Γειαδή, ε επηθχξσζε κπνξεί λα γίλεη ζε θάπνηεο πεξηνρέο κεηά απφ 3, 4 

ρξφληα.  

 Ξξνηείλνπκε λα πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθν Ππκβνχιην θαη λα δεηήζεη 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηε Γ/λζε Γαζψλ Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο θαη ην ΞΔΘΑ, λα επαλαθέξνπλ ην ζέκα ζηελ Α' βάζκηα Δπηηξνπή, λα 

παξζεί απφθαζε γηα ηελ άξζε ηεο θήξπμεο ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ φπσο 

έρεη γίλεη θαη γηα άιιεο πεξηνρέο απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή πνπ ζπλεδξίαζε γηα ηε 

δηθή καο πεξίπησζε, απιψο κε άιιε ζχλζεζε. Δλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζα 

ήζεια λα κπεη θαη αλ ζέιεηε θαη ζηελ ςεθνθνξία θ.Ξξφεδξε, λα ζηαιζεί 

άκεζα, λα γίλνπλ άκεζα νη ελέξγεηεο γηαηί πάξα πνιινί ζπκπνιίηεο καο δελ 

κπνξνχλ λα πάξνπλε βεβαίσζε απφ ην Γαζαξρείν γηα εθηάζεηο νη νπνίεο δελ 

είλαη δαζηθέο, είλαη γεσξγηθέο εθηάζεηο. Γεχηεξν ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζαηε θ.Ιίηζα. Γελ έρεηε ρξφλν. Γελ έρεηε ρξφλν. Ξάλησο 

γηα ην ζέκα πνπ είπαηε επεηδή νη ζπλάδειθνη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε είλαη πνιχ ζπλνπηηθφ. Δλα ιεπηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, άκα γίλεηαη ηψξα φκσο θεχγνπκε εθηφο θαλνληζκνχ.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη επίθαηξν ζέκα θαη είλαη ζνβαξφ ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη πάξα πνιινί νη νκηιεηέο, πάξα πνιινί. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ζνβαξφ ζέκα. Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζαο παξαθαιψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γψζηε ην ζε θάπνηνλ ζπλάδειθν λα θάλεη εθείλνο ηελ 

αλαθνίλσζε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δρεη αλαθνίλσζε άιινο ζπλάδειθνο. Ινηπφλ, είλαη ιίγεο ζεηξέο. 

Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη ην Οπζκηζηηθφ ηεο Αζήλαο είλαη ίζσο ην πην ζνβαξφ 

λνκνζρέδην πνπ ζα ξπζκίζεη ηελ αλάπηπμε ή φρη ηεο πεξηνρήο καο γηα ηα 

επφκελα ρξφληα. Ρν πξνζρέδην έρεη βγεη ζηε δηαβνχιεπζε απφ ηελ θπβέξλεζε. 

Ζ πξφηαζε ηεο παξάηαμεο καο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα εξγαζίαο απφ 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, πιαηζηνκέλνπο απν κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

ηερλνθξάηεο πνπ κπνξνχλ νηθηνζειψο λα πξνζθέξνπλ κε ηε ζπλδξνκή ηνπο, 

παξάιιεια κε ηε ζπδξνκή ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο θαη ηεο Ξνιενδνκίαο. 

Ακεζα απνθάζεηο κε ηηο πξνηάζεηο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ γηαηί δελ ππάξρεη 

ρξφλνο, επαθή κε ηνπο κειεηεηέο πνπ ήδε έρνπλ αζρνιεζεί κε Γεληθά 

Ξνιενδνκηθά θαη επεθηάζεηο Πρεδίσλ Ξφιεσλ. Ρέινο, γηα λα γίλεη ζπλνιηθή 

πξφηαζε ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ γηαηί ζα πξέπεη λα ππάξρεη νπσζδήπνηε πξφηαζε 

απφ ην Γήκν Υξσπνχ ζηελ θπβέξλεζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ αδπλαηνχλ νη 

πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ εκείο πξνηείλνπκε αθφκα θαη λα αλαζέζνπκε ζε θάπνηνλ 

απφ ηνπο κειεηεηέο ή απφ θνηλνχ ζε εθείλνπο πνπ ζα δείμνπλ ελδηαθέξνλ. 

Θαηαδηθάδνληαο ή κνηξνινγψληαο δε ζα πξνζθέξνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο. 

Ρεθκεξησκέλα  πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε γηα ην κέιινλ ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ. 

Ξξνηείλνπκε ηελ πεξηνδηθή ζπλεδξίαζε ησλ Ρνπηθψλ ζηηο έδξεο ηνπο κε 

παξάιιειε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, κε ηε δπλαηφηεηα πξνηάζεσλ απφ 

παξαηάμεηο, θνξείο, ζπιιφγνπο, πηζηεχνληαο φηη φινη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

θαη πξέπεη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα. Γελ ππαξρεη ρξφλνο. Παο ελεκεξψλσ 

γηα θάηη θαη πξέπεη λα ππαξρεη πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνχκε. Θχξηε Γηαζεκάθε έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ζα είκαη ζχληνκνο, επηγξακκαηηθνο γηαηί ηα 2 ιεπηά 

βέβαηα δελ επαξθνχλ θαη θαιφ ζα είλαη λα ην μαλαθνηηάμνπκε Ξξφεδξε απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ λαη αιιά .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην πξψην ζέκα ζην νπνίν ζα ήζεια λα ζηαζψ φπσο πνιινί 

απφ ζαο ζα γλσξίδεηε, πνιινί απφ καο, πιένλ ν Υξσπφο έρεη έλαλ πνιίηε ν 

νπνίνο είλαη παγθφζκηνο πξσηαζιεηήο ζηε ζθνπνβνιή. Κηιάσ γηα ηνλ Κάθε 

ηνλ Κίηα. Δίλαη 3νο παγθφζκηνο πξσηαζιεηήο θαη ε ζέζε απηή ηνπ δίλεη ην 

δηθαίσκα λα παξεη κέξνο ζηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2012, 

εθπξνζσπψληαο ηελ παηξίδα καο. Νπσο γλσξίδεηε φινη είλαη έλα παηδί κε ήζνο, 

έλα παηδί ην νπνίν έρεη δνπιέςεη πάξα πνιχ ζηε δσή ηνπ γηα λα θηάζεη κέρξη 

εθεί πνπ έθηαζε θαη ζα πξφηεηλα λα ηνλ θαιέζνπκε θάπνηα ζηηγκή ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα ζπδεηήζνπκε καδί ηνπ θαη λα δνχκε κε πνηνλ ηξφπν 

ζα κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε θαη εκείο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ γηα ηνπο 

Νιπκπηαθνχο Αγψλεο. Παο δεηψ ινηπφλ θ.Ξξφεδξε λα πάξεηε εζείο ησλ 

πξσηνβνπιία θαη λα θαιέζνπκε απηφ ην παηδί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσζδήπνηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη λα ην ηηκήζνπκε θηφιαο. Ρν δεχηεξν ζέκα ζην νπνην ζέισ 

λα ζηαζψ, απηφ ήηαλ ην επράξηζην, ην ζεκεξηλφ, αθνξά ζην Θαπαλδξίηη θαη ζε 

κηα απφθαζε πνπ έρεη πάξεη ην Ρνπηθφ Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα γηα νξγάλσζε 

δηήκεξσλ εθδειψζεσλ δεηψληαο 8.000 επξψ πεξίπνπ γηα λα γίλνπλ απηέο νη 

εθδειψζεηο. Γελ έρεη πάξεη απάληεζε κέρξη ηψξα, απ' φηη μέξσ δειαδή απφ ην 

Πχκβνπιν κνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην Ρνπηθφ ην Ππκβνχιην. Θαιφ ζα είλαη λα ην 

θνηηάμνπκε θαη απηφ. Ρν ηξίην ζέκα αθνξά ζηνλ Θάιακν. Γλσξίδσ φηη εδψ θαη 

3, 4 κήλεο δε δίλεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Θαιάκνπ ην γάια πνπ δηθαηνχληαη. 

Δάλ έρεη αιιάμεη θάηη ζα ήζεια λα ην πιεξνθνξεζψ ην ηη ζπκβαίλεη. Ρν 

ηέηαξην, φζν κπνξψ πην ζχληνκα, αθνξά ζηελ Καξκαξά, έλα ζέκα πνπ ην 

έρνπκε ζίμεη επαλεηιεκκέλα εδψ θαη κήλεο. Γελ έρεη γίλεη ηίπνηα παξφηη 

ππνζρεζήθαηε φηη ζα κπνπλ ηακπέιεο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, φηη ε 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζα αζηπλνκεχεη. Δίλαη άιιν έλα ρακέλν θαινθαίξη γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο νδνχ Καξκαξά, γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ Υξσπνχ. Ρν 
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έξγν ην νπνην μεθίλεζε ην αληηπιεκκπξηθφ θαη θαιψο έθαλε θαη μεθίλεζε, έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη απηφ θαη νη επαγγεικαηίεο ην 

πιεξψλνπλε. Νη επνρέο φκσο είλαη δχζθνιεο. Αο δνχκε ηη πξέπεη λα γίλεη θαη 

εθεί. Αο γίλεη θάηη, έζησ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Θαη ην ηειεπηαίν, ην ξέκα ην 

νπνίν έρεη πέζεη. Ρν Καπξφξεκα. Θα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί. Αθνχσ δηάθνξα 

δεμηά θαη αξηζηεξά φηη ζα παξακείλεη έηζη, φηη ζα παξακείλεη θιεηζηφ. Γελ 

κπνξεί λα γίλεη. Ρα φκβξηα απφ πνιιέο νδνχο πεθηνπλ ζην ξέκα απηφ. Κπνξεί 

λα πξνβιέπεη ε κειέηε ζχλδεζε κε ην θαηλνχξγην αληηπιεκκπξηθφ, πξνβιέπεη 

φκσο θαη 200 κ. νη αγσγνί λα κπνχλε κέζα ζην Καπξφξεκα. Ρα λεξά απηά ησλ 

200 κ. πνπ ζα πεγαίλνπλ; Θαη αο απνθαηαζηαζεί λα ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθφ. 

Γελ είλαη αλάγθε λα ην θαηαξγήζνπκε. Ινηπφλ, απηά θαη επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε, είζαζηε θαη αξθεηά ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ππάξρεη κηα αλνρή. Δληάμεη. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, είλαη θαλεξφ φηη ην Οπζκηζηηθφ Πρέδην ην 

νπνίν θέξλεη επηηέινπο κεηά απφ θαζπζηέξεζε πιένλ ησλ 2 εηψλ ε θπβέξλεζε 

είλαη ην Πχληαγκα γηα ηελ Αηηηθή, αλάπηπμεο, πνιενδφκεζεο, ρσξνηαμίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο φιεο ηεο δσήο ηειηθά ζα ζηεξηρηεί πάλσ ζην Οπζκηζηηθφ. Δίλαη 

γλσζηφ φηη ζηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε ηνπ Οπζκηζηηθνχ πνπ είρε θέξεη ν 

θ.Πνπθιηάο είρα δηαηππψζεη έληνλεο θαη κεγάιεο αληηξξήζεηο ζε ζρέζε κε ην 

πσο πξνβιεπφηαλε ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο. 

Δξρεηαη έλα λέν Πρέδην. Θαιψ ηνλ θ.Γήκαξρν λα θέξεη κε απνθιεηζηηθφ ζέκα 

ζπδήηεζεο ην Οπζκηζηηθφ πνπ ζεκαίλεη, πσο βιέπνπκε ηνλ Υξσπφ ζηελ 

πξννπηηθή ησλ επφκελσλ 20 εηψλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γη' απηφ ην Οπζκηζηηθφ. Θχξηε Γήκαξρε, φ,ηη είλαη λα γίλεη, 

πάλσ ζην Οπζκηζηηθφ ζα ζηεξηρηεί. Αξα ινηπφλ, πνπ ζέινπκε νηθηζκφ, πνπ 

ζέινπκε αλάπηπμε, πνπ ζέινπκε αγξνηηθή γε, πνπ ζέινπκε δάζνο, πνπ, πνπ, 

πνπ, πνπ είλαη ην αξραηνινγηθφ, πνπ είλαη ην νηηδήπνηε, άπαμ θαη ςεθηζηεί, 

άπαμ θαη πεξάζεη απηφ δελ έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε ηίπνηα άιιν. Κηα 

απνθιεηζηηθή ζπδήηεζε παξαθαιψ άκεζα θηφιαο. Μέξσ φηη ηελ Ξαξαζθεπή 

έρεηε βάιεη ζπλεδξίαζε. Ρελ άιιε εβδνκάδα ζαο θαιψ λα θάλνπκε απηήλ ηελ 

ζπλεδξίαζε. Ξξσην ζέκα. Γεχηεξνλ, θχξηε Γήκαξρε κε ζιίςε θαη ιχπε είδα φηη 

εηο ην ρσξηφ κνπ, ηε γελέηεηξα κνπ, ην Θαπαλδξίηη Αηηηθήο, νη κέξεο ηεο 

παλήγπξεο ήηαλε νη κέξεο θησρηθέο, αλχπαξθηεο, κέξεο νη νπνίεο δελ ηηκήζαλε 

κε ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε ηελ Θνηλφηεηα, ην ρσξηφ, ηνπο θαηνίθνπο. Θέισ λα 

ζαο ξσηήζσ γηα πνην ιφγν δε γίλαλε ηα δένληα, φπσο γίλαλε εηο ηηο άιιεο 

Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ καο, πνπ πνιχ θαιά έηζη έπξεπε λα γίλνπλε. Αλ θαη 

δηαθψλεζα κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παλεγπξηψλ ζηηι Απιψλα, αιιά 

φκσο έπξεπε λα γίλεη θαη ζην Θαπαλδξίηη. Γελ πεξηπνηεζήθακε ηνπο επηζθέπηεο, 

δελ έγηλε ηίπνηα. Ρξίην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ, δελ έρνπκε άιιν ρξφλν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρξίην ζέκα. Γεκνηηθή Δπηηξνπή Λενιαίαο. Δπαλαθέξσ ην ζέκα 

θ.Γήκαξρε. Ξαξαθαιψ, ήζαζηαλ ζεηηθφο, λα ην δνχκε ην ζέκα θαη ην .. γηα ηνλ 

Πεπηέκβξην, Νθηψβξην λα ην δνχκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν επαλαθέξσ εγψ γηα λα κπαίλεη .. Λα είλαη επίθαηξν ην ζέκα. 

Δζείο πάξηε πξσηνβνπιία, Γεκνηηθή Δπηηξνπή .. Νρη. Αιιν ιέσ. Ξξνηείλσ λα 

θάλνπκε ζεζκηθά, επίζεκα απηή ηελ ελέξγεηα. Γειαδή εζείο λα δεκηνπξγήζεηε 

κηα Γεκνηηθή Δπηηξνπή Λενιαίαο, λα ζπκκεηάζρνπλ λενιαίνη απ' φια ηα ρσξηά 

φπνπ απηνί λα θάλνπλ απην πνπ ιέηε, ζεζκηθά φκσο θαηνρπξσκέλνη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ:ΝΚΝ  Ρεζζεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη άιιν ζέκα. Νρη άιιν ζέκα. Παο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρειεηψλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίζαζηε εθηφο θαλνληζκνχ ηψξα πιένλ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρειεηψλσ θ.Ξξφεδξε. Ρειεηψλσ, ζαο παξαθαιψ. Δδψ είλαη 

θξίζηκα ηα ζέκαηα. Ρέζζεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νια ηα ζέκαηα είλαη θξίζηκα.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νπσο βάδεηε 38 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θαη θαλνληζκφο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νπσο βάδεηε 38 ζέκαηα φκσο θαη θνξηψλεηε, έρνπκε θαη εκείο 

κεηά απφ ηφζν θαηξφ θάπνηα ζέκαηα λα βάινπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κελ ηνλ εθαξκφζνπκε ηνλ θαλνληζκφ; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απφιπηα. Απφιπηα. Δκαζα θ.Ξξφεδξε φηη ν πξψελ 

Θνηλνηάξρεο Καξθνπνχινπ θαηαδηθάζζεθε ηειεζηδίθσο γηα βαξηέο θαη 

αηηκσηηθέο θαηεγνξίεο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε δηαρείξηζε ηεο 

Θνηλφηεηαο Καξθνπνχινπ. Θέισ, βάδσ έλα ζέκα θαη κηα εξψηεζε. Ν θ.Ιίηζαο 

ζηνλ νπνίν θηινμελήζεθε ν θχξηνο ν ζπγθεθξηκέλνο σο ππνςήθηνο ηνπ ζέισ 

λα γλσξίδσ, εγψ αιιά λνκίδσ θαη φινη νη ζπκπνιίηεο καο, αλ πηνζεηνχλ θαη 

εθηηκνχλ θαη ζήκεξα θαη ηψξα ηελ παξνπζία ηνπ ζην ςεθνδέιηην ηνπ θαη ηνλ 

ελ γέλεη Γεκαξρηαθφ ηνπ βίν. Θαη βέβαηα ην πέκπην ζέκα είλαη ην δήηεκα ησλ 

Αθηδλψλ, ην δήηεκα ηεο πδξνδφηεζεο. Ρν έθεξα ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπλεδξίαζε θ.Γήκαξρε. Ξαξαθαιψ φπσο έρνπκε κηα απάληεζε γηα ην ζέκα ηεο 

πδξνδφηεζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Σαζηψηε έρεηε ην ιφγν. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 20ε 27 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  21 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ρξεηο εξσηήζεηο έρσ λα θάλσ ζην .. 

Ξξψηα απ' φια λα πνχκε φηη κηιήζαλε νη αξρεγνί ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη 

βιέπνπκε ηειηθά πφζν πηεζηηθφο είλαη ν λένο θαλνληζκφο. Ρα βάιακε ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ιέγακε, κελ ηνλ ςεθίζνπκε θαη φκσο 

βιέπεηε πάκε ηψξα κε αηάθεο λα εμεγήζνπκε ηψξα ηα πξνβιήκαηα θαη λα 

θνπβεληηάζνπκε ηνπ ηνπνπ. Πηείιακε ζήκεξα ην κεζεκέξη κηα επηζηνιή ζηνλ 

θ.Γήκαξρν ζρεηηθά κε ηα .. γηα λα καο απαληήζεη ζρεηηθά κε ηα δεκνζηεχκαηα 

ησλ ππξαχισλ ΛΗΘΖ ζηελ πεξηνρή ησλ Αθηδλψλ. Κέζα ζην δάζνο ηνπ 

Θαηζηκηδίνπ ππάξρεη έλα ζηξαηφπεδν ζην νπνίν πηζαλνινγείηαη βάζεη 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ έληππνπ ηχπνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ, φηη ππαξρνπλε, 

ζηαζκεχνπλε παιαηνί ππξαχινη νλφκαηη ΛΗΘΖ απφ ην 2004. Θαη μέξεηε φηη ην .. 

Δίλαη πνιχ πξφζθαην ην γεγνλφο ζηελ Θχπξν. Θαη ζέινπκε λα μέξνπκε απφ ηνλ 

θ.Γήκαξρν αλ γλσξίδεη ην ζέκα θαη ηη ελέξγεηεο έρεη θάλεη κέρξη ηψξα. Ξξηλ κηα 

βδνκάδα, πξφζθαηα, θσηηά, έπηαζε θσηηά ζηα Θηνχξθα ζε πνιχ θνληηλή 

απφζηαζε θαη απφ ηνλ νηθηζκφ αιιά θαη απφ ην ζηξαηφπεδν εθείλν. Γχν αθφκα 

εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ. Θάζε θαινθαίξη ππάξρεη απφ ηελ Θνηλφηεηα .. έλα 

ιεσθνξείν ζην νπνίν γξάθνληαη νη θάηνηθνη θαη δσξεάλ κεηαθέξνληαη, 

γξάθνληαη ζηα ΘΔΞ, θαη δσξεάλ κεηαθέξνληαη απν ηα Θηνχξθα πξνο ηελ 

παξαιία. Γσξεάλ λα θάλνπλ ηα κπάληα ηνπο θαη ζσζηά. Θέισ λα καο 

απαληήζεη ν θ.Γήκαξρνο αλ απηφ ην ιεσθνξείν έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ 

ιεσθνξείν πνπ κπαίλνπλ απνθιεηζηηθά Διιελεο ή θαη αιινδαπνί. Θαη ην ηξίην 

εξψηεκα πνπ έρσ λα θάλσ, θαηά ζχκπησζε ηελ πξνεγνχκελε Ξαξαζθεπή 

βξέζεθα ζην Γεκαξρείν γηα δνπιεηέο γηα ην Γήκν θαη γηα ελεκέξσζε 

πξνζσπηθή θαη βξέζεθα ζε έλα πνιχ ζιηβεξφ γεγνλφο, ρσξίο λα ην γλσξίδσ 

θηφιαο. Ν Γήκαξρνο είρε θαιέζεη ηνλ ηνπηθφ ηχπν λα δψζεη ζπλέληεπμε ηχπνπ 

θαη θαιά έθαλε, λα ελεκεξψζεη ην .. ηνπ ηφπνπ, ηε κέιιεη γελέζζαη απφ εδψ 

θαη πέξα θαη ηη πξννπηηθή έρεη ν ηφπνο καο, ηελ πνιηηηθή ηνπ θαη φια απηά. 

Ξαξψλ, παξψλ θαη εγψ ινηπνλ ηελ ψξα πνπ μεθίλαγε ε ζπλέληεπμε ηχπνπ, κε 
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έθπιεμε είδα θνκκάηη ηνπ ηχπνπ ηνπ ληφπηνπ, ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ λα 

παξαγθσλίδεηαη θαη λα κέλεη έμσ απφ ηελ αίζνπζα πνπ γηλφηαλε ε ζπλέιεπζε. 

Ζ ζπλέιεπζε ιέσ, ε ελεκέξσζε. Θαη απηφ γηαηί ην ιέσ. Θα αλνίμνπλε πνιιά 

ζέκαηα ζηνλ Υξσπφ απφ εδψ θαη πέξα. Απηφ είλαη δεδνκέλν. Κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο, κε ηελ παξαρψξεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο ζε ηδηψηεο θαη έρνπκε 

ζθνπφ φπσο θαη ην θάλακε θαη επί θ.Γαβξηήι γηα ζέκαηα ηα νπνία είλαη θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο πνιχ ζεκαληηθά λα θαινχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. Πχληνκα ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Δίκαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνεγνπκέλσλ. Λα θαινχκε 

θαη ηνλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βιεπεηε ινηπφλ; Δπηθαινχκαζηε ηνπο πξνεγνχκελνπο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ηνλ ηχπν θεληξηθά θαη ηα θαλάιηα. Νπσο ην θάλακε θαη κε ηνλ 

θ.Γαβξηήι 1.9.2010 φηαλ απνιχζεθαλ νη ζπκβαζηνχρνη. Θέισ λα καο απαληήζεη 

ν θ.Γήκαξρνο αλ απηφ .. γηα πνην ιφγν ην έθαλε απηφ θαη αλ απηε ε ηαθηηθή θαη 

ε πνιηηηθή ζα αθνινπζεζεί απφ εδψ θαη πέξα ζρεηηθα κε ην Γήκν θαη ηελ 

ελεκέξσζε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν 

θ.Ξαπαγηάλλεο. Αιινη ζπλάδειθνη έρνπλε; Θαη ε θα Καξγέηα Διέλε θαη ν 

θ.Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο. Ζ θα Θνληνγηάλλε έρεη αλαγγειζεί λνκίδσ.  Ξξνζήιζε 

θαη ε θα Θνληνγηάλλε. Γελ πεηξάδεη, αο ην μαλαπνχκε. Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην 

ιφγν.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαιεζπέξα. Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηα θαιά ζαο ιφγηα θ.Ξξφεδξε. 

Δχρνκαη ηα αηπρήκαηα απηά λα είλαη καθξηά απφ καο, απφ ηηο νηθνγέλεηεο καο 

θαη απφ ηνπο δεκφηεο καο. Παο ζπγραίξσ γηα ην φηη θαιείηε ζηα Ππκβνχιηα, ζηα 

Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη ηνπο Ξξνέδξνπο ηψξα. Ρνπο έρεηε εηδηθή ζέζε απ' φηη 

βιέπσ, θαιφ ζα ήηαλ φκσο λα ηνπο βάινπκε θαη κηθξφθσλα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα είλαη θαιχηεξε ζην κέιινλ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα ηνπο βάινπκε θαη κηθξφθσλν. Κπνξεί λα ζέινπλ λα πάξνπλ ην 

ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη κηθξφθσλα ζα έρνπλ θαη έδξαλα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ελ 

απνπζία κνπ, ν αξρεγφο ηεο παξάηαμεο ΓΛΑΚΗΘΖ ΞΝΙΗΡΔΗΑ, ν θ.Γηαζεκάθεο, 

έζεζε ζέκα γηα παξάλνκεο κεηαδεκνηεχζεηο ζηελ Θνηλφηεηα Ππθακήλνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλέθεξε δχν νηθνγελεηαθέο κεξίδεο, ηελ 721 θαη 722. Θα ήζεια 

λα ξσηήζσ ηνλ θ.Γηαζεκάθε πσο έθξηλε απηέο ηηο νηθνγελεηαθέο κεξίδεο 

παξάλνκεο θαη ηη έιεγρν έθαλε. Θέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη απηέο νη 

νηθνγελεηαθέο κεξίδεο έρνπλ απφ έλα άηνκν ε θαζεκία, δειαδή δχν ζπλνιηθά, 

θαη απηφ δε ζα ήηαλε ηθαλφ λα παξαπνηήζνπλ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα φπσο 

αλέθεξε, αθνχ ν ζπλδπαζκφο ηνπ θ.Γηαζεκάθε ήξζε ζηελ 3ε ζέζε κε 1.886 

ςήθνπο απφ ηνλ πξψην θαη 555 ςήθνπο απφ ηνλ δεχηεξν, απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

ηνπ θ.Νηθνλνκάθνπ, πνπ αλ ηηκνχζε ην ιφγν ηεο ηηκήο ηνπ θαη ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ν θ.Γηαζεκάθεο δε ζα έπξεπε λα ήηαλ ππνςήθηνο Γήκαξρνο, γηαηί ηφηε 

είρε ππνγξάςεη κηα ππεχζπλε δήισζε φηη αλ έλα γθάινπ πνπ γηλφηαλ ηελ 

επνρή εθείλε έβγαδε πξψην ηνλ θ.Ιίηζα ζα ήηαλ ππνςήθηνο κε ηνλ θ.Ιίηζα. 

Δρεη ππνγξαθή απηή ε ππεχζπλε δήισζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Φπζηθά. Γηα ηελ ηζηνξία, ην γθάινπ έθεξε πξψην ηνλ θ.Ιίηζα. 

Αλακελφκελν θπζηθά αθνχ απηφ θάλεθε θαη απφ ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ. 

Απηά πξέπεη λα ηα μεθαζαξίζνπκε. Θαθψο πνπ δελ ηα έρνπκε πεη ηφζνλ θαηξφ. 

Θαθψο. Ινηπφλ, ηη πξνζπάζεζε ηφηε λα θάλεη ν θ.Γηαζεκάθεο; Λα βγάιεη 

αλαμηφπηζην ην γθάινπ. Απηφ κπνξνπζε λα θάλεη, απηφ πξνζπαζνχζε λα θάλεη. 

Απηφ ην γλσξίδνπλ θαη ηα πξσηνθιαζάηα ζηειέρε ηνπ θ.Γηαζεκάθε θαη 
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ζπγθεθξηκέλα θαη ν θ.Κέμεο, ν ππνςήθηνο κε ηνλ θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Γήκαξρε 

γηαηί πξέπεη λα ηειεηψζεη απηφ ην ζέκα, ζα παξαθαιέζσ πνιχ αχξην ην πξσί αλ 

είλαη δπλαηφλ, αχξην ην πξσί, λα δψζεηε εληνιή λα ειεγρζνχλ φιεο νη 

κεηαδεκνηεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην Ππθάκελν θαη αλ 

επηζπκείηε, ηα 12 ρξφληα πνπ ήκνπλ Ξξφεδξνο ζην Ππθάκελν. Γελ έρσ θαλέλα 

απνιχησο πξφβιεκα. Θα παξαθαιέζσ φκσο, ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ λα 

αλαθνηλσζεί εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έηζη ψζηε νξηζκέλνη, φπσο θαη ν 

θ.Γηαζεκάθεο, λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη ζπγλψκε απφ εκέλα θαη απφ 

ηνπο δεκφηεο ηνπ Ππθακήλνπ. Θα πξέπεη επηηέινπο λα πάςνπλ νη ζπθνθαληίεο 

θαη νη ιαζπνινγίεο. Νξηζκέλνη δελ έρνπλ θαηαιάβεη φηη νη εθινγέο έρνπλ 

ηειεηψζεη ην Λνέκβξην ηνπ 2010 θαη πξέπεη λα θιείζεη απηφ ην ζέκα, έρνπκε 

ζνβαξφηεξα ζέκαηα λα αζρνιεζνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ηψξα νινθιεξψζηε. Λνκίδσ ηψξα φηη μεθεχγνπκε απφ 

ηηο αλαθνηλψζεηο θαη θάλνπκε ηνπνζεηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε ησξα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Απηφ πνπ κε πείξαμε θ.Ξξφεδξε είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Εεηήζαηε λα γίλεη ν έιεγρνο ζηηο κεηαδεκνηεχζεηο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ πνπ κε πείξαμε είλαη φηη απηε ε αλαθνίλσζε έγηλε ελ απνπζία 

κνπ. Απηφ κε πείξαμε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα κε δεκηνπξγνχκε ζέκαηα. Κε δεκηνπξγνχκε ζέκαηα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θχξηε Γηαζεκάθε, δε λνκίδσ φηη ζαο ζίγεη. Παο 

παξαθαιψ, δε ζαο ζίγεη θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα κνπ δψζεηο ην ιφγν ηψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πάξεηε ην ιφγν .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κίιεζε γηα ππνγξαθέο. Θα κνπ δψζεηο ην ιφγν ηψξα. Δίλαη επί 

πξνζσπηθνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλνίγνπκε ηψξα .. Νξίζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ ζέισ λα εηδνπνηήζσ ηνλ θ.Ονχζζε θαη λα ηνλ 

ελεκεξψζσ, φηη εγψ ηελ ππνγξαθή κνπ ηελ ηηκψ θαη ζε παξαλνκίεο δελ ηελ 

έρσ βάιεη. Ξαξάλνκεο κεηαδεκνηεχζεηο δελ έρσ θάλεη. Απηνί πνπ έρνπλ βάιεη 

ηηο ππνγξαθεο ηνπο εθεί πνπ ηηο έρνπλ βάιεη αο πξνζέρνπλ θαη αο ςάμνπλ θαη 

θαιά θάλνπλε θαη δεηνχλε λα ςαρηνχλ. Λα ελεκεξψζσ αθφκα ηνλ θ.Ονχζζε 

φηη ππαξρεη επηζηνιή απφ ηελ πεξεζία Γεκνηνινγίνπ πνπ ιέεη φηη έρεη ζνβαξφ 

πξφβιεκα κε ην Γεκνηνιφγην ηνπ Ππθακήλνπ, δε ζπκβαδίδεη ην Γεκνηνιφγην 

κε ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν, είλαη πεξηζζφηεξνη εγγεγξακκέλνη ηνπ εθινγηθνχ 

θαηαιφγνπ απ' φζνη είλαη ζην Γεκνηνιφγην. Ζ πεξεζία ηνπ Γεκνηνινγίνπ 

πιένλ δελ ππνγξάθεη νχηε θαλ πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο πνπ αθνξά ην 

Ππθάκελν, ην ζηέιλεη ζην Ππθάκελν λα ην ππνγξάςνπλε εθεί θαη ηξίην θαη 

ηειεπηαίν, ζέισ λα ηνλ πιεξνθνξήζσ φηη εάλ γηλφληνπζαλ ηψξα εθινγέο ην 

Ππθάκελν δε ζα κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζ' απηέο ηηο εθινγέο ιφγσ απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Ρν ιφγν έρεη ν θχξηνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δε ζα αλνίμνπκε δηάινγν ηψξα. Γε γίλεηαη θ. Ονχζζε. Κα 

δελ ηέζεθε ζέκα ηψξα. Θα μαλάξζεη, είλαη ζίγνπξν. Θα μαλάξζεη θ.Ονχζζε 

ηψξα, είλαη ζίγνπξν φηη ζα μαλάξζεη. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαη ζίγνπξνο φηη ζα ην μαλαθέξεη ν θ.Ονχζζεο. Νρη βέβαηα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θχξηε Γήκαξρε, λα μεθηλήζσ κε έλα ζέκα 

πνπ έζημε θαη ν θχξηνο .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, δε γίλεηαη ηψξα δηάινγνο κεηαμχ καο. 

Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θχξηε Γηαζεκάθε, παξαθαιψ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δ ηψξα λνκίδσ θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηψξα θαηάζηαζε πάιη απηή. Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. Θα 

μεθηλήζσ απφ έλα ζέκα πνπ έζεζε θαη ν θ.Γηαζεκάθεο θαη ν θ.Νηθνλφκνπ 

ζρεηηθά κε ην παλεγχξη ηνπ Θαπαλδξηηίνπ θαη βέβαηα θαη ηεο Καιαθάζαο. Πηηο 

πξνεγνχκελεο απνθάζεηο πνπ είρακε πάξεη είραηε δεζκεπηεί φηη νη εθδειψζεηο 

πνπ γηλφληνπζαλ ζηα ρσξηά, ζα γηλνπλε ζε φια ηα ρσξηά. Ρν ζπδεηήζακε ην 

ζέκα θαη θαη' ηδίαλ φηαλ ήξζαηε θαη επηζθεθηήθαηε ηελ έθζεζε δσγξαθηθήο. 

Γπζηπρψο ζην Θαπαλδξίηη δελ έγηλαλ θάπνηεο εθδειψζεηο πνπ είραλ θαζηεξσζεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη νπνίεο ήηαλ θχξηα πνιηηηζηηθνχ θαη παξαδνζηαθνχ 

ραξαθηήξα θαη εγψ είρα ελεκεξψζεη γη' απηέο ηηο εθδειψζεηο θαη ηελ θα 

Νηθνλφκνπ θαη ηνλ θ.Πσηήξρν. Θαηάιαβα ηελ έθπιεμε ζαο φηαλ ην 

πιεξνθνξεζήθαηε απφ κέλα. Ξξέπεη λα δείηε ηη γίλεηαη εθεί ζην Θαπαλδξίηη. 

Δπίζεο επεηδή εκείο δελ μέξακε, είλαη πξσηφγλσξα γηα καο, επηγξακκαηηθά ζα 

αλαθεξζψ, ζην ζέκα ην πεξεβφεην απηφ ηνπ παλεγπξηνχ ηνπ Υξσπνπ, ηνπ 

Ξξνθήηε Ζιεία. Αθνχζακε γηα λνχκεξα, δηάθνξα λνχκεξα παίδνληαη, ηφζα είρε 

εηζπξάμεη ν έλαο Γήκαξρνο, ηφζα εηζέπξαηηε ν άιινο. Δγψ απιψο ζα ήζεια λα 

δεηήζσ θ.Γήκαξρε, νη ππφινηπεο εκπνξνπαλήγπξεηο πνπ γίλαλε ζηηο ππφινηπεο 

Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο λα ελεκεξσζεί ή ε Νηθνλνκηθή πεξεζία ή νη αξρεγνί 

ησλ ζπλδπαζκψλ γηα ην ηη ρξήκαηα εηζπξάρζεθαλ θαη κε πνηνλ ηξφπν 

εηζπξάρζεθαλ. Γειαδή ζηνλ Θάιακν, ζηνλ Απιψλα, ζην Ππθάκελν, φπνπ 

έγηλαλ. Θαη δεχηεξνλ θαη δεχηεξνλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρνπιάρηζηνλ νη αξρεγνί, ηνπιάρηζηνλ νη αξρεγνί. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη δεχηεξνλ, ζα ήζεια λα ζαο .. Δμεπιάγελ γηαηί έλα ζέκα 

ηέηνην πνπ δεκηνπξγήζεθε ηφζε θαζαξία, εζείο ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο επί 

8 ρξφληα αληηπνιίηεπζεο ζα είραηε έλα πιαλν γηα λα κε δεκηνπξγεζεί απηφ ην 

πξφβιεκα ζηνλ Υξσπφ. Θαη θιείλσ γηα λα κελ ηξψσ ην ρξφλν ζαο κε θάηη 

πνιχ ζεκαληηθφ. Πην Θαπαλδξίηη ιεηηνπξγεί έλα δηαθνηλνηηθφ έξγν χδξεπζεο 

πνπ ηξνθνδνηεί κε λεξφ ηεο ΔΓΑΞ γηα λα ππάξρεη επάξθεηα ην θαινθαίξη, 

Ξνιπδέλδξη, Θαπαλδξίηη θαη Βαξλάβα θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλε δάζε, 

ππαξρνπλε θαηνηθίεο αγξνηηθέο θαη αγξνηθίεο. Ξιεξνθνξνχκαη απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο πεξεζίαο δξεπζεο ηεο Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ φηη πνιιά 

αληιηνζηάζηα γηα κηθξνδηκηέο, γηα εμαξηήκαηα ησλ 100 θαη ησλ 50 θαη ησλ 80 

επξψ δε ιεηηνπξγνχλε. Γειαδή, έρνπκε ηψξα 10 κέξεο απ' φηη έκαζα πνπ ε 

ηξνθνδνζία ζην .. θαη ζην Βαξλάβα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα. Θαηαιαβαίλεηε ηη έρεη 

λα γίλεη άκα πηάζεη κηα θσηηά, νπφηε ε ΓΔΖ ζα θφςεη ην ξεχκα θαη πσο ζα 

ηξνθνδεηεζνχλε ηα ππξνζβεζηηθά φηαλ νη θξνπλνί δε ζα έρνπλ λεξφ; Παο 

παξαθαιψ πνιχ ν ππεχζπλνο ηεο πεξεζίαο δξεπζεο εάλ ζέιεη θαη ηε 

ζπλδξνκή κνπ ζε φ,ηη μέξσ θαη φ,ηη κπνξψ, ηνλ παξαθαιψ πνιχ λα ην πξνζέμεη 

απηφ ην ζέκα γηα λα κελ έξζνπκε εθ ησλ πζηέξσλ θαη καο θνξντδεχνπλ θαη νη 

δεκνζηνγξάθνη θαη θαηαζηξαθεί θαη ε πεξηνρή. Δπραξηζηψ πνιχ. 

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

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θα ήζεια λα θάλσ ην εμήο εξψηεκα, κε πνηα 

λνκηκνπνηεζε ή κε νπνηαδήπνηε άιινπ είδνπο ζχκβαζε ή απφθαζε 

ζπγεθξηκέλνο εξγνιάβνο ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

επαλδξσκέλα κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ρσξίο αζθάιηζε θαη ρσξίο ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη πξνζφληα, κε ζθνπφ ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

Ππγθεθξηκέλα ζηνλ Θάιακν. Απηφ ζπκβαίλεη εδψ θαη 1 κήλα. Πεκεησηέσλ, κεηά 

απφ έξεπλα πνπ έρσ θάλεη, θακία απφ ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ νχηε ε Ρερληθή, 
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νχηε ε Νηθνλνκηθή, νχηε ε πεξεζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ δε γλσξίδεη ηίπνηα γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Θα ήζεια ζαο παξαθαιψ πνιχ λα ελεκεξσζεί ην 

Πψκα γη' απηφ πνπ γίλεηαη. Δπίζεο έλα άιιν δήηεκα, κε ηελ ππ' αξηζκ. 50 

απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθάζηζε, αθνχ, ρσξίο λα γλσξίδνπκε πσο 

ηξνπνπνηήζεθε ε εηζήγεζε θαη κηιάσ γηα ην ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ 

ηνπ Υξσπνχ, απνθάζηζε λα αλαζέζεη κε λέα δηαδηθαζία κειεηε γηα ηε 

δηεξεχλεζε λέσλ ρψξσλ, λέσλ ρσξνζεηήζεσλ, βιέπνληαο ην λέν Γήκν ζαλ 

κεγαιχηεξε ελφηεηα, απφ ην Καξθφπνπιν κέρξη ηνλ Απιψλα. Απηφ ζπλέβε 

ζηηο 8 Ηνπλίνπ ηνπ 2011. Ρελ ίδηα εκέξα ν Γήκνο Υξσπνχ έζηεηιε ζην ΔΞΔΟΑ 

κε ην ππ' αξηζκ. 8430 έγγξαθν ζηέιλνληαο ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

δεηνχζε ην ΔΞΔΟΑ. Γειαδή, ην πξσί είρακε ζηείιεη ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ΔΞΔΟΑ, είρακε κηα εηζήγεζε γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ ην 

πξνέβιεπε απηφ, ε εηζήγεζε εμαθαλίζηεθε, δε δηαβάζηεθε πνηέ, δηαβάζηεθε 

έλα ηκήκα θαη ζεκεησηέσλ ζπκάκαη αξρεγφ θφκκαηνο ηεο αληηπνιίηεπζεο ν 

νπνίνο ςήθηζε γη' απηφ ην ιφγν θαη εκείο ςεθίζακε γη' απηφ ην ιφγν. Ν θφζκνο 

ηνπ Υξσπνχ πνπ έρεη ηαιαηπσξεζεί πάξα πνιχ απ' απηφ ην έξγν, ζα ήζεια λα 

μέξεη θαη λα ελεκεξσζεί ηη ζπκβαίλεη κ' απηφ ην έξγν. Ξνηα είλαη ε ζέζε ζαο θαη 

πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο. Θαη ηα δχν .. Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε. Θαη ηα δχν 

δεηήκαηα πνπ έζεζα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Θαη θάηη ηειεπηαίν. Δπεηδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε. 

ΓΔΓΔΠ: 30 δεπηεξφιεπηα. Πην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην δέρζεθα θαη 

αληαπέδσζα ζηνλ θ.Γήκαξρν θάπνηνπο ραξαθηεξηζκνχο, αθνχ πξψηα ηνπο 

είρα δερζεί θαη βέβαηα είδα ην βίληεν, αληί ζπγλψκεο έλαληη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ θαη ζηνλ θ.Γήκαξρν ζα ήζεια λα δηαβάζσ 3 ζεηξέο απφ έλα 

θείκελν ηνπ .. Πσθξάηε. Ιέεη ινηπφλ, ε δεκνθξαηία καο απηνθαηαζηξέθεηαη, 

δηφηη θαηερξάζζε ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο, δηφηη έκαζε 
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ηνπο πνιίηεο λα ζεσξνχλ ηελ απζάδεηα σο δηθαίσκα, ηελ παξαλνκία σο 

ειεπζεξία, ηελ αλαίδεηα ηνπ ιφγνπ σο ηζφηεηα θαη ηελ αλαξρία σο επδαηκνλία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: .. Πσθξάηε, .. Πσθξάηε είπα. .. Πσθξάηε. Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζρχεη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο βέβαηα απηφ. Ινηπφλ, ην 

ιφγν...  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Σαζηψηε, δελ έγηλε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, εγψ ζα αλαθεξζψ ζην πξψην ζέκα πνπ 

ζίρηεθε γηα ην Γαζαξρείν γηαηί ελ πνιινίο θαιχθζεθα απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο. Γήκαξρε, κηα δηεπθξίληζε πνπ είλαη πάξα πνιχ 

ζνβαξή θαη απ' απηφ ράλνληαη πεξηνπζίεο. Ρν Γαζαξρείν κεηά απφ θσηηά, 

πεξηκεηξηθά θεξχζζεη αλαδαζσηέα πεξηνρή. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηηο 

Θνηλφηεηεο θαη ζηνπο Γήκνπο γηα αλάξηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα 1 κήλα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γελ μέξσ ηη γηλφηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δπεηδή ηψξα 

πξνέθπςαλ θσηηέο. Δίζηε ππνρξεσκέλνη θαη λα είκαζηε φινη επηθπιαθηηθνί, 

φπνπ αλαθεξχρηεθε αλαδαζσηέα πεξηνρή απφ θσηηά, λα ελεκεξσζνχλ νη 

θάηνηθνη θαη φζνη έρνπλ γεσξγηθή γε κεζα ζηε θσηηά λα θάλνπλ έλζηαζε ηνλ 

κήλα. Δίλαη ην πξσηφδηθν θαη είλαη βαζηθφ γηα φια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ γη' 

απην ην ζέκα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Ν θ.Θαιχβαο έρεη ην ιφγν. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Πηελ ηειεπηαία Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

θ.Γήκαξρε ζαο δήηεζα πάιη γηα άιιε κηα θνξά λα θέξνπκε ζέκα γηα ηελ 
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απνκαγλεηνθψλεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Θαη ηεο 

Ξαξαζθεπήο ην Ππκβνχιην δελ ην έρεη πάιη κέζα. Γε κηιάσ γηα ην ζεκεξηλφ, ην 

ζεκεξηλφ είπακε φηη δελ πξνιαβαίλνπκε. Δίπακε ζην επφκελν. Ρν επφκελν είλαη 

ηεο Ξαξαζθεπήο, ην έρσ εδψ πέξα, πάιη δελ ην έρεη. 2 κήλεο ιέκε έξρεηαη. 

Ξνπ έξρεηαη; Πην δξφκν είλαη κνπ θαίλεηαη. Απηφ είλαη ην πξψην θαη ην 

δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη, δήζακε ζηελ .. πνπ δελ έγηλε ηειηθά, ζηελ 

18ε ζπλεδξίαζε είδακε λα επηηίζνληαη άλζξσπνη ζηνλ θ.Βαζηιάθν, ζην 

ζπλάδειθν ην Γεκνηηθφ Πχκβνπιν θαη δελ άθνπζα θαλέλαλ ζπλάδειθν 

ζήκεξα λα ην θαηαδηθάδεη. Πε άιιε πεξίπησζε αθνχζακε πνιινχο λα 

θαηαδηθάδνπλε θαη λα θσλάδνπλε θαη λα καο θαηεγνξνχλε θαη εκάο εζηθνχο 

απηνπξγνχο, λα καο θαηαδηθάδνπλ θνπκπάξνπο, δελ μέξσ θαη εγψ, λα καο ιέλε 

θνπκπάξνπο, δελ μέξσ θαη εγψ ηη άιιν. Πήκεξα 40 άηνκα πνπ επηηεζήθαλε 

ζηνλ θ.Βαζηιάθν θαλείο δε βξέζεθε λα ην θαηαδηθάζεη απηφ. Ν θ.Βαζηιάθνο 

θαίλεηαη δελ είλαη ζπλάδειθνο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα. Ν θ.Θηνχζεο έρεη ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα. Δγψ ζα μεθηλήζσ ηελ αλαθνίλσζε κνπ κε θάηη, φηη ζα 

μαλαπσ φηη είκαη λένο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη ζα μαλαπψ φηη εδψ εθιεγήθακε 

φινη γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ ηφπν. Θεσξψ φηη θαλέλαο απφ ηνπο 41 ζπλ ην 

Γήκαξρν δελ είκαζηε επαγγεικαηίεο πνιηηηθνί. Δμαηξψ ηνλ θ.Νηθνλφκνπ πνπ 

είλαη ρξφληα ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, αιιά θαη απηφλ δελ ηνλ ζεσξψ 

επαγγεικαηία πνιηηηθφ. Αξα δε ζα θάλσ θακία εξψηεζε, αιιά ζα είκαη 

θαηαγγειηηθφο. Ξξέπεη λα θαηαγγείισ, ην έρσ ήδε θαηαγγείιεη ζην Γήκαξρν 

ζηελ πξνεγνχκελε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζέισ λα ην θαηαγγείισ ζε φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζε φιν ηνλ ηχπν. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε λα 

κε νξίζεη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηα Θαχζηκα. Ζ Ρερληθή 

πεξεζία πνηέ δε κε εηδνπνίεζε. Ξαξφια απηά εηδνπνίεζε ηνλ αλαπιεξσηή 

κνπ. Νρη θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ αλαπιεξσηή κνπ, αιιά θαηά ηα ιεγφκελα ηεο 
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Ρερληθήο πεξεζίαο. Θεσξψ πάξα πνιχ κεγάιν ζθάικα θαη ιάζνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη ζεσξψ φηη απηφ νδεγεί ην Γήκν ζε αδηαθάλεηα. Γε 

ζα πξνρσξήζσ ηελ θαηαγγειία κνπ πεξαηηέξσ αλ δερζψ φηη ππήξμε ιάζνο, 

αιιά ζεσξψ φηη ζηνλ πξψην κεγάιν δηαγσληζκφ πνπ γίλεηαη ζην Γήκν καο, δε 

ζπκκεηέρεη έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο, δελ εηδνπνηείηαη θαη εηδνπνηείηαη απφ 

δεκνζηνγξάθν, αλ εζείο ην ζεσξείηε απηφ δεκνθξαηία θαη δηαθάλεηα, ιππάκαη 

πνιχ, πέζηε ην κνπ ηψξα λα παξαηηεζψ. Ξεξηκέλσ μαλά ηελ απάληεζε ηνπ 

θ.Γεκάξρνπ, λα ηελ αθνχζεη ην Πψκα θαη πεξηκέλσ θαη αλ ππαξρνπλ θάπνηεο 

ελέξγεηεο επί απηψλ πνπ έθαλαλ απηή ηελ απάληεζε. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Ν θ.Γάβξεο έρεη ην ιφγν. 

ΓΑΒΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Γήκαξρν, ηνλ 

θ.Ρζερξεηδή πνπ είλαη δίπια κνπ θαη ηνλ θ.Βξνχβα, ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρνπηθνχ 

ηεο Πθάιαο Υξσπνχ. Κεηά ιχπεο κνπ δηάβαζα ζε ηνπηθφ ηχπν φηη ν νηθηζκφο 

Αθξσηήξη πνπ αλήθεη ζην Σαιθνχηζη ην έρεη πάξεη ν θ.Εαθείξεο ζηα Ξαιάηηα 

θαη φ,ηη πξφβιεκα έρνπλε απεπζχλνληαη ζηα Ξαιάηηα. Γπζηπρψο ε 

Αγ.Ξαξαζθεπή ήηαλε ζε καο ε νπνία εράζεθε θαη πήγε ζηα Ξαιάηηα θαη είλαη 

δηνηθεηηθά φξηα ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ. Γε ζέισ λα ραζεί θαη ην Αθξσηήξη, ν 

νπνίνο είλαη έλαο νηθηζκφο πνπ είλαη εληφο Πρεδηνπ θαη αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην 

Σαιθνχηζη. Γεχηεξνλ, πξηλ 10, 15 ρξφληα, 20, φ,ηη δεκνπξαζία γηλφηαλε ζηηο 

Θνηλφηεηεο θαη κεηά ζην Γήκν ηηο δχν ηειεπηαίεο 4εηίεο, ε έθπησζε πνπ 

παίξλακε ήηαλε 40% θαη 50. Πήκεξα δηαβάδσ φηη νη εθπηψζεηο είλαη 3 θαη 5%. 

Ξξνζέρηε κελ πάζεηε ηα ίδηα πνπ έπαζε ν Κάθεο ν Δπζηαζίνπ. Ρίπνηα άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γάβξε. Ν θ.Γηακαξέινο έρεη ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Δρσ κηα αλαθνίλσζε θαη κηα εξψηεζε. 

Ζ αλαθνίλσζε είλαη ε εμήο, ε Γεληθή Γ/λζε Ρνπηθήο Απηνδηνηθεζεο κε έγγξαθν 

ηεο πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν δηεπθξηλίδεη φηη ε πξνζεζκία γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 
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Δπηρείξεζεο γίλεηαη ελδεηθηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλερίδεηαη ζε φζνπο Γήκνπο 

ή Ξεξηθέξεηεο δελ έρεη εθιεγεί Ππκπαξαζηάηε ζην Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη ζην ίδην έγγξαθν ε ππνρξέσζε πνπ πθίζηαηαη κε βάζε ην λφκν 

γηα ηνπο Γήκνπο κε πιεζπζκφ αλψ ησλ 20.000 θαηνίθσλ λα πξνβνχλ ζε 

πξνθήξπμε ηεο ζέζεο απηήο ε νπνία αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν. Θα ζαο 

θαηαζέζσ ην έγγξαθν απηφ θαη ζα παξαθαιέζσ γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. Ζ 

εξψηεζε πνπ έρσ λα θάλσ είλαη ε εμήο, φπσο είλαη γλσζηφ ζηα άξζξα 72 θαη 

266 ηνπ "Θαιιηθξάηε" αλαθέξεηαη φηη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ 

ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 3κεληαία έθζεζε σο πξνο ηα απνηειέζκαηα 

εθηέιεζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έθζεζεο 3κελν. 

Πηελ έθζεζε δηαηππψλνληαη θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο. 

Δξσηάηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ν ππεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ εάλ πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε πξνβιεπφκελε 

απφ ην λφκν 3κεληαία έθζεζε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βαζηιάθνο.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δπραξηζηψ θαη εγψ ηνλ θ.Θαιχβα. Απηφ ήζεια λα πσ. Ζζεια λα 

επραξηζηήζσ φινπο απηνχο πνπ κε βνήζεζαλ εθείλε ηελ εκέξα κε θίλδπλν ηεο 

δσήο ηνπο. Κεξηθνί απ' απηνχο ηξαπκαηηζηήθαλε, ειπίδσ λα κελ ηνπο ην 

αληαπνδψζσ ζε έλα παξφκνην γεγνλφο. Απηφ ήζεια λα πσ, ηίπνηα άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βαζηιάθν. Κηα παξάιεηςε, απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε είρε δεηήζεη ην ιφγν ν θ.Ιέθθαο Βαζίιεο λα θάλεη κηα 

αλαθνίλσζε - εξψηεζε, ηη ζέιεηε θ.Ιέθθα.  

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε επραξηζηψ. Θχξηε Γήκαξρε, ήζαζηαλ ν πξψηνο πνπ 

κνπ έθαλε πξφηαζε λα ζπλεξγαζηνχκε γηα ην λέν "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν. Ζηαλ 

κηα ρξνληθή πεξίνδνο πνπ δελ είρα απνθαζίζεη λα αζρνιεζψ ή φρη κε ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2010 θαη ζαο αξλήζεθα. Ρν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ 
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πξφηαζε ζπλεξγαζίαο πνπ κνπ δήηεζε ν θ.Ιίηζαο. Δλα ηπραίν γεγνλφο γηα κέλα 

ήηαλ ε αηηία ψζηε ε ζπδήηεζε γηα ζπλεξγαζία πνπ είρα κε ηνλ θ.Γηαζεκάθε λα 

κελ πινπνηεζεί. Ρειηθά, ηειηθά έγηλα ππνςήθηνο Πχκβνπινο γηα ην Γήκν 

Υξσπνχ κε ηνλ θ.Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Διπίδσ λα κελ ην ιεο κε ζιίςε απηφ. 

(γέιην) 

ΙΔΘΘΑΠ: Νρη βέβαηα. Θαη ε καθξνρξφληα θηιία καο λα γίλεη δεκνηηθή 

ζπλεξγαζία. Ρν Γηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν Αζήλαο κεηά απφ έλζηαζε κνπ 

αλαγλψξηζε ην ιάζνο πνπ έγηλε εηο βάξνο κνπ απφ ππάιιειν ηνπ θαηά ηε 

κεηαθνξά ησλ ςήθσλ πνπ είρα ιαβεη θαη ε θαηαγξαθή απηψλ ζηνλ Ξίλαθα 

ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη δέρηεθε ηα απνηειέζκαηα φπσο πξνέθπςαλ 

απφ ηα βηβιία ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Β' Δθινγηθνχ Ρκήκαηνο Απιψλα 

θαη κε αλαθεξχζζεη κε αξηζκφ απφθαζεο 31/23.3.2011 σο ηαθηηθφ Γεκνηηθφ 

Πχκβνπιν γηα ηελ Δθινγηθή Ξεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Απιψλα κε ην ζπλδπαζκφ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ. Πρεδφλ άκεζα κεηά ηελ 

νξθσκνζία κνπ θιήζεθα γηα έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θέινληαο λα 

ηεξήζσ ζηα λέα κνπ θαζήθνληα ηηο αγαπεκέλεο κνπ ιέμεηο νη νπνίεο είλαη 

ζπλεξγαζία, δηαθάλεηα, νξγάλσζε, ελεκέξσζε, φπσο ηηο είρα ηεξήζεη θαη θαηά 

ην παξειζφλ ζην Γήκν Απιψλα θαη γηα ηνπο θνξείο πνπ ήκνπλ ππεχζπλνο, 

δήηεζα πξνο ελεκέξσζε κνπ ην θάθειν κε ηα έγγξαθα ηνπ έθηαθηνπ θαη 

θαηεπείγνληνο κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο 29εο Ηνπλίνπ ηνπ 2011. 

Ξιεξνθνξήζεθα φηη ηνλ θάθειν ηνλ είρε ν Γ/ληεο ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ ν νπνίνο ήηαλ απαζρνιεκέλνο κε θάπνηα δεκνπξαζία φπσο κε 

ελεκέξσζαλ θαη έηζη πεξηνξίζηεθα γηα ηελ ελεκέξσζε κνπ κφλν ζηελ 

εηζήγεζε. Πην έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην πξψην γηα κέλα, δελ 

ηνπνζεηήζεθα γη' απηφλ ην ζέκα, πηζηεχνληαο φηη απηφ ζπλέβε ιφγσ ηνπ 

επείγνληνο ηνπ ζέκαηνο θαη δελ ελεκέξσζεθε σο φθεηιε κε πιήξεο θάθειν ην 
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Γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ψζηε λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ ηα κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ. Ρν ίδην φκσο ζπλέβε 

θαη κε ηα ζέκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ ηαθηηθνχ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γελ ππήξραλ 

θάθεινη ζην Γξαθείν ηνπ Ξξνεδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα 

ρσξηζηά κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Ππκβνχισλ, παξά 

κφλν σο επί ην πιείζηνλ ζπλνπηηθέο κνλνζέιηδεο εηζεγήζεηο θαη απηέο φρη γηα 

φια ηα ζέκαηα.  

 Ξαξαθαιψ θ.Γήκαξρε γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ζηα Γεκνηηθά 

Ππκβνχιηα, ηε δηαθάλεηα ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη ζ' απηά, λα 

νξγαλσζνχλ νη αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ εηζεγνχληαη ηα ζέκαηα θαη 

λα εκπινπηίδνπλ ηνλ θάθειν θάζε ζέκαηνο κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε 

ζσζηή ελεκέξσζε φισλ καο. Δίκαη ζίγνπξνο φηη εάλ γίλνπλ εξσηήζεηο επί 

ζεκάησλ πνπ θάπνηνη εχθνια ζα εγθξίλνπλ δε ζα έρνπλ ηε ζσζηή ελεκέξσζε 

γηα λα απαληήζνπλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιέθθα. Δληάμεη; Ρειεηψζακε; 

ΙΔΘΘΑΠ: Θέισ λα θάλσ θαη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη εθηφο. Νρη, φρη, ζαο παξαθαιψ. Απιψο ζέισ λα ηνλίζσ φηη 

ζπδεηήζακε θαη ζήκεξα ζην γξαθείν αιιά δε κνπ δεηήζαηε ηίπνηα 

ζπγθεθξηκέλν.  

ΙΔΘΘΑΠ: Σζεο έγηλε απηφ, αιιά δελ ππήξραλ νη θάθεινη φπσο ηνπο δήηεζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο είκαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα νηηδήπνηε. Ρν ιφγν έρεη ν 

θχξηνο .. 

ΙΔΘΘΑΠ: 2 ιεπηά. Θέισ 2 ιεπηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη 2 ιεπηά, φρη 2 ιεπηά. 

ΙΔΘΘΑΠ: Παο παξαθαιψ, κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξεί λα .. Θσδηθά. Ξείηε ηελ πξφηαζε λα ηειεηψλνπκε. 

Αιισζηε έρνπκε κεζαχξην Ππκβνχιην. Θα ηελ θάλεηε ηφηε ηελ αλαθνίλσζε 

ζαο; Λα βνεζήζεηε ηε δηαδηθαζία.  

ΙΔΘΘΑΠ: Ινηπφλ, είλαη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ Ξαξαζθεπή ζα γίλεη.  

ΙΔΘΘΑΠ: Ρελ Ξαξαζθεπή. Δίλαη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηελ 

απνρέηεπζε, ηελ χδξεπζε θαη γηα ηνλ Αζσπφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιέθθα. Ινηπφλ, ην ιφγν έρεη ν θ.Κπφξζεο. 

ΚΞΝΟΠΖΠ: Δπραξηζηψ. Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, αγαπεηφ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ξξψηα απ' 

φια ζα ήζεια λα μεθηλήζσ θάλνληαο κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην πνιηηηζηηθφ 

δηήκεξν πνπ δηνξγάλσζε κε κεγάιε επηηπρία ν λένο Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο 

Καιαθάζαο, κε αθνξκή ηελ εκέξα πεξηβάιινληνο ηνλ πεξαζκέλν κήλα. 

Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ην λέν Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν θαη ηα κέιε ηνπ πνπ 

εζεινληηθά πξφζθεξαλ ηε βνήζεηα ηνπο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην πνιηηηζηηθφ 

δηήκεξν. Δπραξηζηψ ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ αιιά θαη φινπο ηνπο δεκφηεο ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ πνπ ζπκκεηείραλ κε θάζε ηξφπν ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ. Δπραξηζηψ επίζεο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο πνπ ηίκεζαλ κε ηελ 

παξνπζία ηνπο ην ελ ιφγν γεγνλφο, θαζψο θαη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξφζθεξαλ ηα πξντφληα ηνπο αληδηνηειψο, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηα 

δξψκελα ηεο πεξηνρήο. Ξεξλψληαο ηψξα ζην θχξην κέξνο γηα ην νπνίν δήηεζα 

ην ιφγν λα ηνπνζεηεζψ, ζα ήζεια απφ ηελ πιεπξά κνπ λα απεπζπλζψ ζην 

Γήκαξρν θαη λα ηνλ ξσηήζσ γηα έλα ζνβαξφ δήηεκα πνπ αθνξά φρη κφλν ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Καιαθάζαο αιιά θαη θαη' επέθηαζε φιν ην Γήκν. Θα 

ζαο κηιήζσ γηα ην θπιηθείν ζηελ πιαηεία ηνπ Κειεζίνπ. Γήκαξρε, έρεηε 

επηζθεθηεί ην θπιηθείν, είραηε θάεη θάπνηα θνξά εθεί αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη ην 
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ιέσ απηφ γηαηί ζα ήζεια λα κνπ πείηε αλ γλσξίδεηε βάζεη πνπ θαζεζηψηνο 

ιεηηνπξγεί φια απηά ηα ρξφληα θαη ηη ελέξγεηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ. Θάλνληαο κηα κηθξή εηζαγσγή γηα λα βνεζήζσ, ζα 

ήζεια λα ηνλίζσ εμ' αξρήο πσο πξφθεηηαη γηα έλα δεκνηηθφ ρψξν πνπ είλαη 

δεζκεπκέλνο εδψ θαη θάπνηα ρξφληα. Αλ εμεηάζνπκε ην δήηεκα δηεμνδηθά 

κπνξνχκε εχθνια λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ζα ήηαλ σθειηκφηεξν 

γηα φινπο λα αλαζεσξεζεί ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ρξεζεσλ πνπ πεξηφξηδε 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κε κεγαιχηεξε πξνζνρή επ' σθειεία ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, αθνινπζψληαο κηα λέα πνιηηηθή κε ζρεδην θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο. 

Θα κπνξέζνπκε θαη ίζσο θαηαθέξνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν ρψξν, 

έλαλ ελαιιαθηηθφ θαηλνχξγην πνιπρψξν πνιηηηζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη κε 

έλα ζχγρξνλν θαη απνδνηηθφηεξν ηξφπν κέζα ζην Γήκν καο θαη ζα αλαδείμεη 

αθξηβψο ηε κεγάιε ηνπ δπλακηθή.  

 Αθνινπζψληαο απηφ ην ζθεπηηθφ ε αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

Κειεζίνπ ζε Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν κπνξεί λα επηθέξεη νθέιε ζε φιε ηελ έθηαζε 

ηνπ Γήκνπ καο. Αο κελ μερλάκε πσο ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Καιαθάζαο 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ θαη ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί 

θαηάιιεια έρνληαο πάληα θαηά λνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θπζηθνχ ηεο 

πινχηνπ. Ζ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη ην δεηνχκελν ζηηο κέξεο καο. Γη' 

απηφ νθείινπκε φινη λα θαηαβάιινπκε θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε ζσζηή 

δηαρείξηζε ηέηνησλ ζεκάησλ, φπσο απηφ γηα ην νπνίν δεηψ ηελ άκεζε ζπκβνιή 

ζαο. Αθνπγθξαδφκελνο θαζεκεξηλά ηνπο πνιίηεο ηεο Καιαθάζαο θαη ηνπ 

Κειεζίνπ, ζεσξψ πσο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα αλαδείμνπκε ηα ζέκαηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζε κηα θνηλή βάζε δηαιφγνπ, δηαθξίλνληαο ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ 

παξειζφληνο, πνπ ζα καο θάλνπλ θαιχηεξνπο γηα ην αχξην. Παο κηιψ φρη κφλν 

σο Γεκνηηθνο Πχκβνπινο πνπ αλάγνκαη γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ καο κε 

ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηα ζέκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ καο, αιιά θαη σο ππεχζπλνο 

ηνπ Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ πνπ είλαη κηα ζεκαληηθή αξκνδηφηεηα γηα εκέλα, 
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κηα ηηκή ζα έιεγα, κα θαη έλα πξαγκαηηθφ θαζήθνλ πνπ κε θέξλεη αθφκα πην 

θνληά κε ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ, γηαηί αθξηβψο ε δηθή ηνπο παξνπζία είλαη ε 

κφλε αιιά θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ νπνία 

πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχκε αθφκα πεξηζζφηεξν φινη καο θαη λα 

πξνζθέξνπκε ην ειάρηζην πνπ κπνξνχκε απφ ην ρξφλν καο επ' σθειεία ηνπ 

θνηλνχ καο ζπκθέξνληνο. Κε ην ζθεπηηθφ απηφ ζαο θαιψ φινπο λα 

ζπκκεηέρεηε ζηελ νκάδα ηνπ Δζεινληηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο βάδνληαο φινη καδί 

αθφκε έλα ζεκαληηθφ ιηζαξάθη γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο γηα καο θαη ηα 

παηδηά καο. Απηά πνπ καο ελψλνπλ είλαη απείξσο πεξηζζφηεξα απ' φζα καο 

ρσξίδνπλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε ζπληνκεχεηε θ.Κπφξζε. 

ΚΞΝΟΠΖΠ: Ρειεηψλσ. Απηά πνπ καο ελψλνπλ είλαη απείξσο πεξηζζφηεξα απ' 

απηά πνπ καο ρσξίδνπλ. Ρα πξνβιήκαηα θαη νη έγλνηεο είλαη θνηλέο, φπσο θαη νη 

ιχζεηο ηνπο. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Κπφξζε θαη θιείλνπκε ηηο αλαθνηλψζεηο κε ηνλ 

θ.Βιάρν. 

ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πξηλ απφ 37 ρξφληα ν 

Διιεληζκφο έδεζε κηα ηξαγσδία ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ μεξηδσκφ, 

ηελ πξνζθπγηά ηνπ αδειθνχ Θππξηαθνχ ιανχ. Ξξηλ απφ 37 ρξφληα κέξνο ηνπ 

Διιεληζκνχ πξφδσζε θαη πξνδφζεθε. Ξξηλ απφ 37 ρξφληα Θχπξηνη θαη Διιαδίηεο 

πάιεςαλ φζν κπνξνχζαλ γηα λα αληηζηξέςνπλ ηελ πξνδνζία. Γηα 37 νιφθιεξα 

ρξφληα ν Διιεληζκφο ειπίδεη, κάρεηαη θαη δελ μερλά ηελ Θχπξν. Ξσο ζα 

κπνξνχζε άιισζηε, αθνχ καο ην ζπκίδνπλ νη ζπζίεο ησλ Ηζαάθ θαη Αβξαάκ. 

Ππγλψκε, ηνπ Ηζαάθ θαη Πνισκνχ. Δίρα ηελ ηχρε λα εξγαζηψ γηα 2 ρξφληα 

ζηελ Θχπξν θαη έδεζα απφ θνληά ηελ αγσλία, ηνλ πφλν θαη ην άγρνο ηνπ 

Θππξηαθνχ ιανχ γηα ηα ρακέλα εδάθε θαη ηνπο αγλννχκελνπο. Γελ 

πεξηγξάθνληαη κε ιφγηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη θαλείο θνληά ζην 
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νδφθξαγκα ηεο νδνχ Ιχξαο, ηνπ μελνδνρείνπ ΙΟΑ ΞΑΙΑΠ, ζηελ πξάζηλε 

γξακκή, εθεί φπνπ ν ρξφλνο έρεη ζηακαηήζεη γηα 37 ρξφληα. Ξξνθαιεί πφλν ζην 

ζηνκάρη ην λα μππλάο θάζε πξσί θαη λα βιέπεηο ην βνπλφ απέλαληη απφ ηε 

Ιεπθσζία ραξαγκέλεο ζηηο πιαγηέο ηνπ ηελ ηνπξθηθή θαη ηνπξθνθππξηαθή 

ζεκαία. Δίλαη βηψκαηα αγαπεηνη ζπλάδειθνη πνπ ζε θάλνπλ λα ιεο ζπλέρεηα, 

δελ μερλψ. Δπεηδή ληψζσ θαη εγψ πξαγκαηηθά θαη εγψ Θχπξηνο, είκαη 

πεξήθαλνο φπσο θαη γηα ηελ πξφνδν θαη θαηαμίσζε ηεο Θχπξνπ ζαλ 

νξγαλσκέλν θξάηνο, κεηά απφ ηέηνην φιεζξν πνπ δνθίκαζε, λνκίδσ φηη κπνξεί 

λα γίλεη κάζεκα ζε φινπο καο γηα ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλάκε ηψξα. Γηα 

φια απηά αγαπεηνί ζπλάδειθνη δεηψ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 1.619 

δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ζηγή, φζνη είλαη θαη ε αγλννχκελνη. Εεηψ ε ζηγή 

απηή λα είλαη πξνο ηηκή ησλ ζπκάησλ ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1974. Λα είλαη 

επίζεο πξνο ηηκή ηνπ Θππξηαθνχ ιανχ πνπ αλαγελλήζεθε απφ ηηο ζηάρηεο ηνπ 

θαη ηέινο ε ζηγή απηή λα είλαη θαη επρή ηνπ ρξφλνπ ηέηνηνλ θαηξφ ε Θχπξνο καο 

λα είλαη θαη πάιη ελσκέλε, γηα λα κπνξνχκε λα επηζθεθηνχκε ην Βαξφζη, ηελ 

Θεξχλεηα, ην Οηδνθάξπαζν, ηε Κφξθνπ, ηελ Θαξπαζία θαη φια απηά πνπ 

ζήκεξα απνθαινχκε θαη είλαη θαηερφκελα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιάρν. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Ρν πιήζνο ησλ αλαθνηλψζεσλ 

δείρλεη θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ καο. Γείρλεη ην κεγάιν ηνπ 

Γήκνπ καο θαη δελ κπνξεί λα είλαη αιιηψο. Δπραξηζηψ γηα ηηο αλαθνηλψζεηο ζαο. 

Νη πεξηζζφηεξεο ήηαλε νπζηαζηηθφηαηεο, ζνβαξέο, ππεχζπλεο, κε ζηφρν ηε 

ζσζηή πνξεία ηνπ Γήκνπ θαη επραξηζηψ γη' απηφ. Απαληψ ζε κεξηθά γηαηί αλ 

καδεπηνχλε πνιιά, πξέπεη λα απαληεζνχλ θάπνηα ζηηγκή θαη ζα καο πλίμνπλ. 

Νπσο έρσ πεη, ζην κεγάιν Γήκν ηνπ Υξσπνχ δελ πξνιαβαίλνπκε φρη λα 

ιχζνπκε φια απηά ηα πξνβιήκαηα, νχηε λα ηα θαηαγξάςνπκε ην 2011. Δγψ 

πξνζσπηθά ζα είκαη πεξήθαλνο άκα γίλεη κηα ζσζηή θαηαγξαθή γηα λα 
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κπνξέζνπλε λα ιπζνχλε ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ εμ αξρήο φια ηα 

πξνβιήκαηα. Ν θ.Ιίηζαο έζεζε δχν ζέκαηα, γηα ην Γαζαξρείν θαη γηα ην 

Οπζκηζηηθφ. Λαη θαη ζηα δχν. Πνβαξά πξνβιήκαηα, δε δηαθσλψ ζε ηίπνηα, ην 

είπαλ θαη άιινη ζπλάδειθνη. Ξξαγκαηηθά πξέπεη λα ζθχςνπκε λα ηα δνχκε. 

Δδψ είκαη, ειάηε ζην γξαθείν κνπ, βνεζήζηε κε, βνεζήζηε καο φινπο λα ηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηα; Λα δνχκε πσο λα .. Λα ελεκεξσζείηε, λα ελεκεξσζνχκε, 

λα αληαιιάμνπκε απφςεηο. Γηα ην Οπζκηζηηθφ ηεο Αζήλαο επεηδή ην είπαλ, 

επεηδή ην είπαλ πνιινί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ην πσο ζα ην δνπιεςνπκε απφ εδψ θαη πεξα. Κε πξνηάζεηο. 

Ρν πσο ζα ην δνπιέςνπκε. Θα θάλνπκε θαη Ππκβνχιην. Ρα δέρνκαη φια γηα ην 

Οπζκηζηηθφ θαη γηα ην Γαζαξρείν. Δρεηε απφιπην δίθην. Ρν Οπζκηζηηθφ Πρέδην, 

απηφ πνπ θπθινθνξεί ζην δηαδίθηπν ην έρσ ζην γξαθείν κνπ απηήλ ηε ζηηγκή 

άκα πάηε επάλσ, είλαη ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα, καο απαζρνιεί φινπο. Θα 

δνχκε ηη ζα θάλνπκε, ηελ εξρφκελε βδνκάδα ην πηζαλφηεξν λα ην θάλνπκε θαη 

Ππκβνχιην, αθνχ ελεκεξσζνχκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπεηδή είλαη πνιχ παιηφ ην Οπζκηζηηθφ θαη ν θ.Νηθνλφκνπ ην γλσξίδεη, 

ήηαλ θαη ηφηε, έρνπκε θάλεη πάξα πνιιά. Απηφ πνπ θέξαλε ηψξα είλαη ην παιηφ 

παιηφ. Δκείο ην ιέγακε ηνπ Ιαιηψηε. Απηφ άιιαμε κηα άιιε επνρή, ν Πνπθιηάο 

ην έρεη αιιάμεη θαη είλαη αθφκα ρεηξφηεξν ην πην παιηφ. Ρνπ Πνπθιηά ήηαλε ιίγν 

δηαθνξεηηθφ, δηαθνξνπνηεκέλν θαη είρε κεξηθά ζεηηθφηεξα ίζσο ζεκεία. Απηφ 

είλαη αθφκα ρεηξφηεξν. Δίλαη θφιαθνο γηα ηελ πεξηνρή.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ βιέπσ ιίγα γηα ηνλ Υξσπφ, κηα καηηά πνπ έξημα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ φκσο λα ην δνχκε. Δγψ έθαλα θαη πξφηαζε θαη πσο. Αθνχζηε 

θαη ηελ πξφηαζε αλ ζέιεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην θαλνπκε ζέκα. Καο απαζρνιεί, είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. 

Ν θ.Νηθνλφκνπ νξηνζέηεζε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο. Γελ ην ζπδεηψ. 

Δίκαζηε καδί ζαο γηα ην ζέκα απηφ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη, ηελ εξρφκελε βδνκάδα πηζαλφλ λα θάλνπκε Ππκβνχιην 

παηδηά. Θαη Ππκβνχιηα θαη Δπηηξνπή πνπ είπακε, νηηδήπνηε. Θα έξζσ ζε επαθή 

καδί ζαο λα ην ζπδεηήζνπκε πσο ζα ην δνπιέςνπκε ην ζέκα. Δληάμεη; Γηαηί 

εγψ κε Οπζκηζηηθφ ηδηαίηεξα εγψ δελ έρσ αζρνιεζεί. Ν Γηαζεκάθεο, κνπ 

ζπκίδεηο πνιιέο θνξέο ηνλ εαπηφ κνπ γηα ην Κίηα ην Κάθε ην είρα θέξεη φηαλ 

ήκνπλ αληηπνιίηεπζε ηφηε πνπ δελ ήηαλ Ξαγθφζκηνο Ξξσηαζιεηήο αιιά ήηαλε 

ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Γελ ην ζπδεηάσ. Γηα ην Θαπαλδξίηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιιά ζπγραξεηήξηα. Ξξέπεη λα ηνπ θάλνπκε κηα εθδήισζε 

εηδηθή θηφιαο θαη λα γθξεκίζνπκε ηα ηνίρνη πνπ ζα θχγεη γηα ηνπο Νιπκπηαθνχο 

Αγψλεο. Γελ ην ζπδεηάσ. Πνπ εμεγψ φηη είκαη απφιπηα ζεηηθφο. Ππγραξεηήξηα 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ κηθξνχ. Ρηκά ηελ πεξηνρή καο, είλαη φ,ηη θαιχηεξν γηα ηνλ 

Υξσπφ, φ,ηη θαιχηεξν γηα ηνλ ηφπν καο. Αζιεηηζκφο, πγεία θαη 

πξσηαζιεηηζκφο ζε παγθφζκην επίπεδν. Κε έλα παηδί ην νπνίν θαη εγψ ην 

γλσξίδσ πξνζσπηθά. Δίλαη, ζπλάδεη ζε φια απηα ζαλ παξάδεηγκα ζηε λενιαία. 

Ρν Θαπαλδξίηη ην 2ήκεξν πνπ δελ έγηλε ζηελαρσξήζεθα. Γελ ην αληηιήθζεθα, 

λφκηδα πσο γηλφληνπζαλ εζεινληηθέο εθδειψζεηο εγψ πξνζσπηθά θαη δελ ήμεξα 

φηη ήζειε ρξήκαηα θιπ. θαη λφκηδα φηη νη Πχιινγνη θάλνπλε εζεινληηθέο 

εθδειψζεηο έμσ απφ ην Γεκαξρείν. Δγψ λφκηζα απηφ, ζηελαρσξήζεθα, πνπ 

πήγα, δελ έγηλε ηίπνηα, επηθπιάζζνκαη πξαγκαηηθά λα δηνξζψζνπκε απηφ ην 
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έιιεηκκα ηνπ δηεκέξνπ ζην Θαπαλδξίηη. Ρν Θαπαλδξίηη, παξεπηκπηφλησο πξέπεη 

λα ζνπ πσ, ελεκεξψζεθα έρεη έλα αλεβαζκέλν πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν ζε Ππιιφγνπο, ζε Ξλεπκαηηθφ Θέληξν, ζε ΘΑΞΖ. Θα ην δηαηεξήζνπκε 

θ.Βειηαληψηε κε θάζε πξνζπάζεηα, κε θάζε πξνζπαζεηα. Αληηιήθζεθα ην 

επίπεδν ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη ζε ηέηνηα ζέκαηα. Καδί κε ηελ 

Ξξφεδξν ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ηελ Αιέθα ηελ Θνληνγηάλλε, ε νπνία ζα ηεο 

πεξάζσ ην κήλπκα απηφ ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε νπσζδήπνηε ηα 

θεθηεκέλα ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ηα νπνηα είλαη ζε απηά ηα επίπεδα, ζε δσγξαθηθή, 

ζε κνπζηθή, ζε ρσξνχο, ζε πνιηηηζκφ γεληθφηεξα, ζε άξηζην επίπεδν. Θα ην 

θάλνπκε ην παλ ζε ζπλεξγαζία Αιέθα λα κε κείλνπκε πίζσ. Δίκαζηε ζε έλα 

κεηαβαηηθφ ζηάδην θ.Βειηαληψηε. Γελ είρε ην .. 

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Γελ είρε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην Οπζκηζηηθφ, γηα ηελ παλήγπξε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ηέιεησζαλ νη αλαθνηλψζεηο ηψξα θ.Νηθνλφκνπ. Θα ην 

ζπδεηήζνπκε πάιη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλσ ζηνλ θ.Σαζηψηε. Γηα ηνπο ππξαχινπο. Δπθαηξία λα κάζεη 

ην Πψκα, γηαηη ίζσο δελ ην μέξεη. Θχξηε Σαζηψηε κε ην πνπ κάζακε γηα ην 

αηχρεκα ακέζσο ηελ επφκελε κέξα πξνβήθακε ζε κηα επηζηνιή πξνο ην 

Αξρεγείν Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο, ηνλ Αληηπηέξαξρν, πνπξγείν Δζληθήο 

Ακπλαο θαη ζηείιακε ακέζσο ηελ επηζηνιή απηή ηελ νπνίαλ θαιφ είλαη ην Πψκα 

λα ηελ αθνχζεη. Γελ είλαη καθξνζθειήο, είλαη πνιχ κηθξή. Αμηφηηκε θχξηε 

αξρεγέ, κεηά ηα πξφζθαηα ηξαγηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Θχπξν 

ελεκεξσζήθακε κέζσ πνιιαπιψλ δεκνζηεπκάησλ, ηφζν έληππσλ, φζν θαη 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ καδηθήο κέζσλ ελεκεξσζεο φηη ζηελ αλελεξγή 
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αεξνπνξηθή βάζε ηνπ Θαηζηκηδίνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ λένπ 

Γήκνπ Υξσπνχ εληφο ππθλήο δαζηθήο βιάζηεζεο πνπ ζπλνξεχεη κε ηνλ 

νηθηζκφ ηεο Ηππνθξαηίνπ Ξνιηηείαο φηη θπιάζζνληαη 30 παιαηνί αληηαεξνπνξηθνί 

πχξαπινη ηχπνπ ΛΗΘΖ ΖΟΑΘΙΖΠ. Νπσο πνιχ θαιά γλσξίδεηε νη πχξαπινη απηνί 

πεξηέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα εθξεθηηθήο χιεο, ην φξην δσήο ηεο νπνίαο 

ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα έρεη ιήμεη θαη φηη ζε πεξίπησζε απηαλάθιεμεο ή 

αλάθιεμεο απφ εμσηεξηθφ αίηην, π.ρ. δαζηθή ππξθαγηά, νη θίλδπλνη γηα ηηο 

αλζξψπηλεο δσέο θαη ηηο πεξηνπζίεο φρη κφλν ησλ θαηνηθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά 

θαη επξχηεξσλ πεξηνρψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο είλαη αλππνιφγηζηνη. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα ζαο παξαθαινχζακε λα καο ελεκεξψζεηε 

αλαιπηηθά γηα ηηο πξνβιέςεηο πνπ έρεηε ιάβεη ψζηε λα απνθεπρζεί ηέηνηνπ 

είδνπο αηχρεκα. Λα καο γλσξίζεηε ην ρξνλνδηάγξακκα απνκάθξπλζεο ησλ 

ππξαχισλ απηψλ απφ ηελ πεξηνρή καο. Ζ απνκάθξπλζε απηή θαηά ηελ άπνςε 

καο πξέπεη λα ζπληειεζηεί άκεζα. Ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο θαη 

πέξαλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε γξαπηή απάληεζε ζαο επί ηεο επηζηνιήο απηήο ζα 

επηζπκνχζακε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κηα ζπλάληεζε καδί ζαο ή κε 

αξκνδίνπο επηηειείο ζαο ψζηε λα ελεκεξσζνχκε φζν ην δπλαηφλ 

αλαιπηηθφηεξα γηα ην ζνβαξφ απηφ δήηεκα. Θα επηζπκνχζακε επίζεο, εάλ απηφ 

είλαη δπλαηφλ, λα θαλνληζηεί κηα επηηφπηα επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

αεξνπνξηθήο βάζεο Θαηζηκηδίνπ ψζηε λα απνθηήζνπκε ίδηα αληίιεςε ηεο 

επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηε θχιαμε ησλ ππ' φςηλ ππξαχισλ 

θαη ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ έρνπλ ιεθζεί. Πε απάληεζε απηήο ηεο 

επηζηνιήο κε πήξε έλαο ζηξαηεγφο, ν θ.Ιπκπέξεο λνκίδσ, πξνρζέο ηειέθσλν, 

ήζειε λα κνπ απαληήζεη πξνθνξηθά φηη ηελ αγσλία πνπ έρνπκε εκείο ηελ 

έρνπλε θαη απηνί, ηελ επαηζζεζία πνπ έρνπκε εκείο ηελ έρνπλε θαη νη 

ζηξαηησηηθνί καο θαη βέβαηα δε κε θάιπςε απ' φηη θαηαιάβαηε φπσο ηνπ είπα 

θαη δήηεζα ζπλάληεζε κε ηνλ αξρεγφ θαη κνπ ππνζρέζεθε φηη ζα ην θαλνλίζεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απιά λα ελεκεξψζσ κε αθνξκή θαη απηή ηελ επηζηνιή ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ηνλ θ.Σαζηψηε θαη ην Πψκα, ν Γηάλλεο ν Γεκαξάο θαη εγψ 

θαηαζέζακε εξψηεζε ζηε Βνπιή κε αθνξκή θαη ηελ εξψηεζε ηνπ Γεκάξρνπ 

θαη ην αίηεκα ηνπ θαη λνκίδσ φηη ππνρξεσηηθά πιένλ ε εγεζία ηνπ πνπξγείνπ 

Ακπλαο ζα δψζεη απάληεζε θαη ζα είλαη μεθάζαξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιή ε βνήζεηα ζαο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ.Ονχζζεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ιεσθνξείν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ιεσθνξείν αλ έγηλε κηα αςηκαρία ηψξα κεηαμχ ηψξα θάπνπ.. 

Ρν ιεσθνξείν είλαη γηα φιν ηνλ θφζκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ηα θαζεκεξηλά θαηλφκελα απηά θ.Σαζηψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ιεσθνξείν είλαη μεθάζαξα γηα φιν ηνλ θφζκν. Γελ ειέγρνπκε 

ηαπηφηεηεο πνηνο ζα κπεη ζην ιεσθνξείν λα θάλεη κπάλην. Ξξνο Θενχ ηψξα. 

Θέιεη απάληεζε απηφ ην πξάγκα θ.Σαζηψηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θαηάιαβα .. Θάιεζα ηηο εθεκεξίδεο εγψ θαη κνπ ήξζαλ νη 

εθεκεξίδεο. Γελ θαηάιαβα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. πνιηηηθφ ρψξν πνπ δησγκνχο ζηνλ ηχπν, ζηελ ειεπζεξία θαη 

ζηε δηαθίλεζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έθαλα θαλέλαλ δησγκφ θχξηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξάξα πνιχ κεγάιε. Δκέλα κε πξνβιεκαηίδεη ην γεγνλφο θαη ην 

βάδσ πάξα πνιχ .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ έθαλα ζνπ ιέσ.. Θάιεζα 5 άηνκα, 7, 6 εθεκεξίδεο 

ηνπηθέο .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα ζαο πσ ηη είδα. Γήκαξρε κνπ, Γήκαξρε κνπ ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη φζνη δελ ήξζαλε κε πήξαλε ηειέθσλν.     

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε ζέισ λα αληηδηθήζσ. Κηα απάληεζε ζέισ απφ ζαο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πξφθεηηαη λα δηψμνπκε ηνλ ηχπν. Ζ απάληεζε κνπ είλαη.. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αξα ηα γξαθεία ζαο είλαη αλνηρηά γηα φινπο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Ξξνο Θενχ. Νρη, ήηαλε ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε κε 

ηειέθσλα ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ βγάδνπλε ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γειαδή αλ ήηαλε ν ΟΗΕΝΠΞΑΠΡΖΠ εθεί .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα δψζσ κηα ζπλέληεπμε ηχπνπ γηα ην παλεγχξη. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα απαληάγαηε; Απαληήζηε κνπ θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νξίζηε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αλ ήηαλε ν ΟΗΕΝΠΞΑΠΡΖΠ θαη δεκνζηνγξάθνη παξφληεο, πνπ ήηαλ 

θαη κε ηελ πξνεγνχκελε .. ζα ήηαλ αλνηρηή ε πφξηα ζαο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αξα είλαη αλνηρηή γηα φινπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπνηε ζέιεηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θάζε θνξά ινηπνλ πνπ ζα ππάξρεη ελεκέξσζε ζα είλαη αλνηρηή 

γηα φινπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν ΟΗΕΝΠΞΑΠΡΖΠ ζα θαιέζσ φηαλ θαιέζσ πνιηηηθέο εθεκεξίδεο, 

έηζη;  
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: πήξρε, έρνπκε θαη πξνεγνχκελα ζην Γήκν ζαο θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, αο πξνρσξήζνπκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ.Ονχζζεο κίιεζε γηα κεηαδεκνηεχζεηο. Αιήζεηα ππάξρεη έλα 

ραξηί απφ ην δεκνηνιφγην θάησ θ.Ονχζζε πνπ ιέεη γηα πξάγκαηα ηα νπνία .. 

παξαιήςεηο .. Ρν έρσ θηφιαο, δελ μέξσ αλ ζέιεηε λα ην δηαβάζσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ν θ.Ξξφεδξνο δε κνπ έδσζε ην ιφγν, δε κνπ έδσζε ην ιφγν 

πξνεγνχκελσο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. πνιιά πξνβιήκαηα ζην δεκνηνιφγην. Κεηά απ' απηφ βέβαηα 

ππάξρεη πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηνινγίνπ ηνπ Ππθακήλνπ. Απηφ είλαη 

άιιν πξάγκα απφ ζπγθεθξηκέλεο παξάλνκεο κεηαδεκνηεχζεηο, αιιά ζαο ιέσ 

επεηδή αλαθέξζεθε ζε κεηαδεκνηεχζεηο θαη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην ν 

θ.Γηαζεκάθεο θαη φρη κφλν αθνξά ην Ππθάκελν αιιά θαη γηα Καιαθάζα, κηα 

καηηά πνπ έξημα πξάγκαηη ππάξρνπλ κεηαδεκνηεχζεηο νη νπνίεο δελ είλαη 

ζχλλνκεο λνκίδσ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρη ελλνείηε Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα κηα καηηά πνπ έξημα. Θα .. Νπσζδήπνηε δελ κπνξψ πιένλ 

λα κε δψζσ .. λα κελ ειεγρζνχλ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπξεπε λα είραηε δψζεη θ.Γήκαξρε άκα έρεηε δεη ηέηνηα πξάγκαηα, 

έπξεπε λα είραηε δψζεη ρσξίο λα ξσηήζεηε θαλέλαλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, δελ έρσ αξγήζεη, έρσ δψζεη.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη. Ρν απνηέιεζκα ζέισ κφλν λα αλαθνηλσζεί εδψ.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έξζεη θαλνληθά ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Κελ αλεζπρείο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη απηφ γηα λα κελ κπεξδεπφκαζηε. Απιψο αιιάμακε ην 

πξφγξακκα, ην 2010 επεηδή ε εηαηξεία πνπ είρακε ηνπ δεκνηνινγίνπ ζην 

πξφγξακκα ηνπ Ππθακήλνπ, δελ κπνξνχζε λα καο ππνζηεξίμεη θαη ε 

κεηάπησζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε κηα εηαηξεία ζηελ άιιε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έξζνπλ νινθιεξσκέλα ηα απνηειέζκαηα .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξψ λα αζρνιεζψ εγσ κε ηελ θάζε κεηαδεκφηεπζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο είρα πξνβιέςεη, ζα μαλάξζεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα μαλάξζεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έξζνπλ ηα πνξίζκαηα ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ν 

Βειηαλησηεο είπε σο ζπλήζσο ζνβαξά ζέκαηα. Γηα ην παλεγχξη απάληεζα. Γηα 

ηνλ Ξξνθήηε Ζιεία ην παλεγχξη ην εξψηεκα δελ ην θαηάιαβα. Απιψο ήζειε 

λα αλαθεξζεί ίζσο. Θέισ λα πσ ην εμήο γηα ην παλεγχξη. Δκείο, ζ' απηφ πνπ 

είπε ν θ.Βαζηιάθνο, εκείο ηηκήζακε ηελ επηθηλδπλφηεηα λα ραζνχλε δσέο εδψ 

κέζα απφ θάπνηνπο θχξηνπο κε ηελ νκφθσλε απφθαζε καο ηελ επφκελε κέξα, 

ηελ ςπρηθή πεξηζζφηεξν παξά ινγηθή, γηαηί είρακε έξζεη λα ςεθίζνπκε λαη ζην 

παλεγχξη, λαη ζηνλ κηθξνπσιεηή, ζε φινπο ηνπο κηθξνπσιεηέο κε ηηο λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο... πνπ ιέεη ν λφκνο. Θάπνηνη δε ζέιαλ απηφ θαη θάγακε θαη μχιν. 

Κέρξη εθεί φκσο. Απφ εθεί θαη πέξα εθαξκφζακε ην λφκν ζην αθέξαην. Πην 

αθέξαην κε νπνηνλδήπνηε θφπν θαη θφζηνο. Δίκαη πεξήθαλνο γηα ηελ ηειηθή 

θαηάιεμε ησλ ζπκβάλησλ. Θαηαιάβαλε θάπνηνη πνηνη θάλνπλε θνπκάλην ζηνλ 

ηφπν ηνπο κέζα απφ ην παλεγχξη. Δξγα χδξεπζεο, νξγάλσζε θιπ. Δδψ έρσ λα 

θάλσ θαη εγψ κηα αλαθνηλσζνχια, δπζηπρψο άζρεκε. Ζ χδξεπζε ζηνλ 

"Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν ιφγσ κεγάισλ απνζηάζεσλ είλαη απίζηεπηα δχζθνιε λα 
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νξγαλσζεί. Δίλαη ηφζα ηα δίθηπα, ηφζεο ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα δίθηπα θαη ηφζεο νη 

δεκηέο θαζεκεξηλά πνπ απνξψ πσο θξαηηφκαζηε ζ' απηφ ην επίπεδν. Σάξε ζηελ 

απηνζπζία ησλ εξγαηψλ θαη ησλ ηερληθψλ χδξεπζεο. Γελ ππάξρεη θακία 

Θπξηαθή πνπ νη κηζνί πδξαπιηθνί λα κελ θάλνπλε δεκηά, δελ ππάξρεη θακία 

Θπξηαθή, Πάββαην βξάδη ή νηηδήπνηε άιιε θαη έρνπλε θαηαθέξεη γεληθφηεξα λα 

έρνπκε πνιχ κηθξά παξάπνλα. Δρνπκε κεγάιν πξφβιεκα, πνιιέο δεκηέο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν λα βάινπκε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, πξέπεη λα βάινπκε. Λα 

θάλεη θαηαγξαθή αθξηβψο ηεο πεξηνπζίαο ζα έιεγα ησλ αγσγψλ πνπ έρνπκε, 

ησλ γεσηξήζεσλ, ησλ δεμακελψλ, ησλ booster, φισλ απηψλ. Ξσο ζα ηα 

ζπληεξήζνπκε θαη πσο ζα βειηηψλνπκε θάζε δεκηά ζηελ πνξεία χδξεπζεο. 

Θάπνπ πξέπεη λα έρνπκε ζεκείν αλαθνξάο. Απηήλ ηε ζηηγκή πξνζπαζνχκε απφ 

ην ράνο λα ηδξχζνπκε έλαλ Γήκν. Γελ ππάξρεη ππεχζπλνο επηζηήκνλαο 

πδξαπιηθφο. Δίλαη φινη εκπεηξνγλψκνλεο, θαιά παηδηά θαη κηιάλε γηα ιχζεηο 

θαζεκεξηλέο, πάλε 10 πξνηάζεηο θάζε κέξα ζηελ Ρερληθή πεξεζία λα ιχζνπκε 

πξνβιήκαηα. Κα δε ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα έηζη ξηδηθά θαη ζσζηά. Γη' απηφ 

ζαο ιέσ. Κφλν λα θαηαγξάςνπκε ηα πξνβιήκαηα φια είλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιν. Δρσ έλα δπζάξεζην λέν, φηη ηα 2.900.000 πνπ είρακε γηα ηελ 

Καπξνζνπβάια φηη ρξσζηάκε καο  ήξζε κε δηθαζηηθφ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ηη δνπιεηά έρεη; .. Ξήγε γηα ππνγξαθή ζηελ ΔΓΑΞ; Ρη ιέηε 

ηψξα θ.Ονχζζε; Πε παξαθαιψ πνιχ ηη είλαη απηά πνπ ιέηε; Ρν ρξένο είλαη απφ 

εθεί, αθνχ εξρφηαλε ραξηηά ζπλέρεηα πξηλ ηελ απνγξαθή φηη ρξσζηάκε ηφζα. 

Ρν ρξένο πνπ λνκίζνπλ απηνί εξρφηαλε .. Ρα ζπδεηήζακε απηά. Αιιά ήξζε κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή ζαο ιέσ. Κελ κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία ηψξα. 3.000.000 

επξψ ζπλ 900.000 πεξίπνπ πξφζηηκα. Κε δηθαζηηθφ επηκειεηή.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πξνβνχλε ζε ελέξγεηεο. Νρη, φρη.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε κνπ επηηξέπεηε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη γηαηη δελ ην θέξαηε ζέκα; Γηαηί δελ ην θέξαηε ζέκα ζην 

Ππκβνχιην έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, εγψ ζαο είπα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην δέρνκαη ην ρξένο. Βάδσ δηθεγφξν λα κελ ην απνδερηψ 

θ.Ιίηζα. Απαληάσ. Δρσ ξαληεβνχ κε ηνλ θαιχηεξν δηθεγφξν πνπ ππάξρεη. Δίλαη 

ζε άδεηα. Γεπηέξα ην αξγφηεξν έρσ ζπλάληεζεί κε ην δηθεγφξν.             

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κε ζπγρσξείηε πνπ ζαο δηαθφπησ αιιά γηα 

ηελ χδξεπζε πνπ αλαθέξζεθα δελ αλαθέξζεθα λα ζαο θαηαζέζσ κνκθή. Γελ 

αλαθέξζεθα αλ κείλεη κηα γεηηνληά απφ λεξφ. Αλαθέξζεθα ζε έλα έξγν πνπ 

έγηλε πξηλ 3 ρξφληα ην νπνίν είλαη ηέιεην, δελ παξνπζηάδεη δεκηέο αιιά ινγηθφ 

είλαη απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη 7 αληηιηνζηάζηα κε ρίιηνπο δχν απηνκαηηζκνχο 

θάπνηεο αζθάιεηεο, θάπνηα ξειέ θαηγνληαη θαη απηά πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα 

αληιηνζηάζηα αλά πάζα ζηηγκή, γηαηί είλαη θεληξηθφο ηξνθνδνηηθφο αγσγφο. Γε 

κηιάσ γηα δίθηπα δηαλνκήο πνπ ηξνθνδνηεί 3 ρσξηά. Απηφ ζαο παξαθάιεζα θαη 

ζαο είπα ηνλ θίλδπλν πνπ έρνπκε γηα ηηο θσηηέο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Βειηαληψηε έγηλε θαηαλνεηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε κεξηθά ηερληθά ζέκαηα κπνξεί λα απαληήζεη θαη ν Γ/ληεο καο 

αλ έρσ παξαιείςεη θάπνηα ζέκαηα, πνπ δελ απάληεζα αιιά πξέπεη λα 

απαληήζνπκε γηαηί αχξην κπνξεί λα κνπ θέξεηε θαη άιια. Λα είλαη απαληεκέλα 

θάπνηα. Ν θ.Αξκπξησηεο είπε γηα ην Γαζαξρείν. Ρα είπακε ιίγν πνιχ. Θα 

αζρνιεζνχκε κ' απηφ ην ζέκα.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηε Λενιαία, ζα πεηο ζηε Λενιαία ζνπ λα έξζεη ζηα γξαθεία 

λα θάλεη αίηεκα γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ θαηαγξαθή ησλ Λέσλ θαη λα κπνχλε 

ζην ζχζηεκα Κεηξψνπ πνπ ιέκε, γηα λα γίλεη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λενιαίαο. 

Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα γίλεη κηα δηαδηθαζία. Λα γξαθηνχλε 50 άηνκα, 100 

ζην Κεηξψν ηνπ Γήκνπ γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζπλερίζνπκε ρσξίο δηαιφγνπο παξαθαιψ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαινχκε ηε Λενιαία λα έξζεη ζην Γήκν λα θαηαγξαθεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην δσ, ζα ην δσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Νηθνλφκνπ, έρεη θαηαγξαθεί. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θηνχζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηα θαχζηκα λνκίδσ φηη ήξζαηε ζην γξαθείν κνπ. Παο πήγα 

δίπια θαη ζαο είπα φηη δε γλσξίδσ ηίπνηε. Δληππσζηάζηεθα γηα ην γεγνλφο απηφ 

φηη δε ζαο θαιέζαλε. Πε δηαβεβαηψ φκσο ε ιέμε αδηαθάλεηα δελ ππάξρεη ζε 

καο. Ζ ιέμε αδηαθάλεηα μέραζε ηε. Θαη ελλνψ ην εμήο. Αδηαθάλεηα δελ ππάξρεη 

θακία θαη δε ζα ππάξμεη πνηέ πνπ ζα κπνξέζεη λα πέζεη ζηελ αληίιεςε κνπ θαη 

κηα απφδεημε γη' απηφ πνπ ζνπ ιέσ είλαη ην εμήο, φηη εγψ ζε έβαια ζηελ 

Δπηηξνπή. Δπεηδή μέξεηο απφ θαχζηκα, επεηδή μέξεηο απφ απηνθίλεηα. Πε έβαια 

ζηελ Δπηηξνπή. Δγψ, εγψ ζε έβαια θαη κνπ ιεο κεηά γηα αδηαθάλεηα.  

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ δελ απεπζχλνκαη ζε ζέλα θ.Γήκαξρε, δελ απεπζχλνκαη ζε 

ζαο. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζαο είπα δελ απεπζχλνκαη ζε ζαο. Πε ζαο 

απεπζχλνκαη γηαηί πνιχ θνβάκαη φηη ζα μαλαζπκβεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Θηνχζε, εληάμεη. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Αλ θ.Ξξφεδξε ην ζεσξείηε ηφζν αζήκαλην ην ζέκα, ζαο 

πιεξνθνξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζφινπ αζήκαλην. Ρν μέξεηε φηη απφ ηνλ θαλνληζκφ δελ 

επηηξέπεηαη δηάινγνο. Ρη κνπ ιέηε ηψξα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη απφ ηα πνιιά ζέκαηα έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Δίλαη .. 

Ξηζηεχσ φηη είλαη έλα απφ ηα πνιιά ζέκαηα ηα νπνία δελ .. πλίγνληαη νη .. Θα 

ην απαληήζεη θαη ν θ.Θαξίλνο αλ έρεη θάηη λα πεη πσο έγηλε απηφ ην πξάγκα. Ν 

θ.Γάβξεο Γηψξγνο. Γε ζεκαίλεη φηη επεηδή αλέιαβε θάπνηνο λα θαζαξίζεη ην 

Αθξσηήξη φηη έθπγε απφ ηνλ έλαλ νηθηζκφ θαη πήγε ζηνλ άιιν νηθηζκφ. Γελ 

θάλακε κεηαγξαθή ηνπ Αθξσηεξίνπ ζηε Πθάια Υξσπνχ ή ζηα Ξαιάηηα ή απφ 

ην Σαιθνχηζη, επεηδή αλέιαβε θάπνηνο λα ην θαζαξίζεη λα είλαη ππεχζπλνο. 

Ξξνο Θενχ. Ρν ηξίκελν πξνυπνινγηζκνχ. Θχξηε Γηακαξέιν κεηά ην .. πσο πάεη 

θάζε ηξίκελν πξέπεη λα δίλεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λα θάλεη κηα έθζεζε θαη 

κηα πξνζέγγηζε ζην πσο πάεη ν πξνυπνινγηζκφο αλά ηξίκελν. Γελ είλαη εχθνιν 

πξάγκα λα ην θάλεη ε Νηθνλνκηθή πεξεζία απηή εδψ πνπ έρνπκε εδψ λα 

πξνιάβεη λα ηα θάλεη φια απηά. Ξηζηεχσ, έρσ ζε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζα 

αλαιάβεη έλαο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ν νπνίνο ζα θάλεη πάξα πνιιά 

πξάγκαηα, πηζηεχσ φηη ζα ηνπ δψζσ λα ην αλαιάβεη θαη απηφ γηα λα θάλεη ηνλ 

δένληα έιεγρν θαη αλαθνηλψζεηο γηαηί είλαη απαξαίηεηεο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Απηά πνπ ιέεη ν λφκνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά πνπ ιέεη ν λφκνο, βεβαίσο. Γελ κπνξνχκε λα 

αθνινπζήζνπκε ηνλ "Θαιιηθξάηε" ζε φιν ηνπ ην επίπεδν φπσο πξέπεη. Γελ 

κπνξνχκε, δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα. Απηή είλαη ε θχξηα αηηία ε νπνία ζαο 

ιέσ δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε ηψξα 10 παλεγχξηα πνπ γίλνληαη ζην Γήκν πσο 

γηλφληνπζαλ, πσο γίλνληαη. Γελ μέξαλε πσο γίλνληαη, γίλαλε ρσξίο λα μέξνπκε 

ηίπνηα ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρα θαηαγξάθνπκε φια θαη ηνπ ρξφλνπ ζα 

πνχκε ζε έλα ζέκα, ηνλ Ηαλνπάξην, ηνλ Φεβξνπάξην, παλεγχξηα Γήκνπ 
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Υξσπνχ, γίλαλ απηά, πσο γηλφληνπζαλ, φια καδί. Δδψ ζηήλαλε πάγθνπο παιηά, 

ην μαλαζηήζαλε 5 πάγθνη, πιεξψζαλε, δελ πιεξψζαλε. Γίλαλε θάπνηα 

πξάγκαηα ηα νπνία δελ έπξεπε λα γίλνπλε. Ρν δέρνκαη, αιιά πνπ λα 

αληηιεθζνπκε εκείο φηη ζηνλ Απιψλα μέξσ εγψ νη 5 πάγθνη ζα ζηεζνχλε θαη 

έπξεπε λα .. Θαη νη 5 ζα ζηεζνχλε φκσο ηελ επφκελε ρξνληά, θαηαγξάθνπκε 

φια ηα πξνβιήκαηα, λα ηα πεξάζνπκε ζε έλα ζχζηεκα ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζε 

φιν ην Γήκν Υξσπνχ. Γελ είλαη εχθνιν εθ ησλ πξνηέξσλ απηά λα γίλνπλε. Αλά 

πάζα ζηηγκή ζα έπξεπε .. θαη έλα παλεγχξη πνπ γίλεηαη. Ν Κπφξζεο ν Βαζίιεο 

.. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κε ζπγρσξείηε. Γηα ηνλ Ππκπαξαζηάζε ηνπ 

Γεκφηε δε καο είπαηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην δνχκε απηφ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δρεη πάλησο αλνίμεη ν δξφκνο γηα λα πξνθεξπρζεί .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην έρσ δεη, ηε δηάηαμε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ζαο ην θέξσ λα ζαο ην δψζσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην δηαβάζσ .. θαη ζα ην δσ. Θαη ζα πξνζπαζήζνπκε αλ ηζρπεί 

απηφ, εκέλα ε γλψκε κνπ ζα είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα βγάινπκε 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε. Δγψ έλαλ άλζξσπν λα δνπιεχεη γηα ην Γεκν ζα 

έρσ αθφκε. Ν Κπφξζεο ν Βαζίιεο έθαλε κηα αλαθνίλσζε ζήκεξα εληππσζηαθή. 

Ππγραξεηήξηα γηα φ,ηη έρεηο θάλεη κέρξη ηψξα Βαζίιε. Δρεηο πξνζθέξεη ζηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο Καιαθάζαο θαη ζην Κήιεζη πάξα πνιιά πξάγκαηα. Ξξαγκαηηθά ν 

θφζκνο είλαη ελζνπζηαζκέλνο καδί ζνπ γη' απηφ ζπκκεηέρεη θαη ζε φιεο ζνπ ηηο 

εθδειψζεηο. Νζνλ αθνξά γηα ην .. κνπ είπεο γηα ην θπιηθείν, γηα ην πσο 

ιεηηνπξγεί. Θα ζνπ απαληήζσ ηελ επφκελε θνξά. Γελ μέξσ πσο ιεηηνπξγεί, κε 

πνην ζχζηεκα. Δίλαη δεκνηηθφο ρψξνο; Δίλαη Γεκνηηθή Δπηρείξεζε; Δίλαη 

λνηθηαζκέλε; Ξαίξλνπκε ιεθηά; Γελ παίξλνπκε; Θα ην δσ θαη πσο ζα ην 
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ιεηηνπξγήζνπκε. Ξάλησο εθεί ζαλ πιαηεία είλαη θνβεξή πιαηεία απηή ηνπ 

Κειεζίνπ. Δίλαη θαη ζε ιάζνο ζέζε. Θα έπξεπε λα είλαη απν πάλσ ην θπιηθείν 

απηφ γηα λα βιέπνπκε πξνο ηα θάησ. Θέιεη κηα αλαβάζκηζε γηα κέλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Θαη κπαίλνπκε ζηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θχξηε, ζαο αθνχκε. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηνχκε. Νξίζηε θ.Θαξίλν. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγλψκε. Δκέλα δελ κνπ απάληεζε. Δζεζα δχν πνιχ 

ζνβαξά ζέκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζέιεη λα δψζεη απάληεζε ν θ.Γήκαξρνο είπε.  

ΓΔΓΔΠ: Γε ζέιεη λα δψζεη απάληεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζέιεη λα δψζεη. Ινηπφλ, ηη λα θάλνπκε; Κε ην δφξη λα ηνπ 

επηβάιινπκε λα απαληήζεη; 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, εληάμεη. Απιά ηα ζέκαηα λνκίδσ φηη ήηαλε πνιχ ζνβαξά. Γελ 

μέξσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην μέξεηε θ.Γέδε; Νηη έρσ δηθαίσκα λα απαληήζσ γξαπηψο 

ή πξνθνξηθψο ζε 1 κήλα ζ' απηά πνπ ηίζνληαη εδψ.  

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη, μέξεηε. Δρσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηα ζέκαηα ηα δχν απηά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε θαη θ.Γήκαξρε, δελ επηηξέπεηαη δηάινγνο. 

Ππλερίδνπκε.  
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, πξηλ ζπλερίζνπκε λα πσ έλα επραξηζηψ ζηνλ 

θ.Βιάρν γηα ηελ αλαθνξά ηνπ ζην Θππξηαθφ. Κε έρεη θαιχςεη, γηαηί εγψ είκαη 

θαη Θππξηαθήο θαηαγσγήο. Αλ έδεζε 2 ρξφληα ζηελ Θχπξν θαη έρεη θχγεη κε 

ηέηνηα αληίιεςε θαη κε ηφζε επαηζζεζία, ζπγραξεηήξηα θαη ηνλ επραξηζηψ θαη 

εκείο πνπ βξηζθφκαζηε εδψ θηινμελνχκελνη απφ ηελ Κεηέξα Ξαηξίδα θαη 

δήζακε ηα γεγνλφηα ηεο Θχπξνπ πεξηκέλνπκε, θαξηεξνχκε κέξα λχρηα λα 

έξζεη ε ειεπζεξία ζηελ Θχπξν. Γξαζηεξηνπνηνχκαζηε εδψ αιιά ε ςπρή καο 

θαη ε θαξδηά καο ρηππάεη ζηελ Θχπξν. Ξαξάδεηγκα είλαη θαη ν κηθξφο Κίηαο ν 

νπνίνο είλαη γφλνο Θχπξηνπ παηέξα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Καο ζπγθηλείηε. Νινη είκαζηε ζην 

πιεπξφ ηνπ Θππξηαθνχ ιανχ. Θχξηε Θαξίλν, ζέιεηε λα δψζεηε θάπνηεο 

απαληήζεηο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κε ζέκαηα ηερληθά; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη' αξράο ζέισ λα δεηήζσ ζπγλψκε απφ ηνλ θ.Θηνχζε γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο θαο Διέλεο Θνπληνπξηψηνπ. Ζ θα Θνπληνπξηψηνπ είλαη κηα 

ππάιιεινο πνπ καο έρεη έξζεη κε απφζπαζε ζηελ Ρερληθή πεξεζία θαη απφ 

ιάζνο αληί λα εηδνπνηήζεη ην ηαθηηθφ κέινο, εηδνπνίεζε ην αλαπιεξσκαηηθφ. 

Δθείλν πνπ ζέισ λα ζαο επηζεκάλσ γηα λα ην μέξεηε φινη, φηη απηέο δελ είλαη 

δνπιεηέο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο θαη έρσ εηζεγεζεί θαη ζην Γήκαξρν φηη πξέπεη 

λα θηηαρηνχλε ην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ θαη ην Γξαθείν Θίλεζεο. Δίλαη δχν 

γξαθεία ηα νπνηα είλαη θιεηδί γηα ην Γήκν. Απιψο κέρξη λα γίλεη απηφ, 

ππνρξεσηηθά ε Ρερληθή πεξεζία φζν κπνξεί ππνβνεζά απηή ηελ θαηάζηαζε, 

αιιά βαζηθά απηή είλαη κηα ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Ξξνκεζεηψλ. Δρνπκε 

βάιεη κηα ππάιιειν ε νπνία αζρνιήζεθε θαη έθαλε απηφ ην ιάζνο. Ξηζηεχσ λα 

κελ μαλαεπαιεθζεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηνλ Θεάδα. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Ινηπφλ, κηα πξφηαζε πνπ ζέισ λα θάλσ γηα ην Οπζκηζηηθφ πνπ 

ζέζαηε φινη. Δπεηδή νη ρξφλνη είλαη ζθηρηνί θαη δελ είκαζηε ζε ζέζε, νχηε 

έρνπκε ηελ ππνδνκή θιπ., λα αμηνπνηήζνπκε ηνπο κειεηεηέο ησλ Γεληθψλ 

Ξνιενδνκηθψλ αλά πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε φζν γίλεηαη πην πνιιά 

ζηνηρεία θαη πην γξήγνξα, γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάπνηεο ελέξγεηεο. 

Απηφ είλαη κηα πξφηαζε λα θάλνπκε έλα ραξηί δειαδή ζηνπο κειεηεηέο νη 

νπνίνη έρνπλε ν θαζέλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ θαιή γλψζε θαη λα ηνπο 

αμηνπνηήζνπκε, γηαηί δε λνκίδσ λα έρνπκε ην ρξφλν γηα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα καδέςνπκε γξήγνξα φζν πην πνιιά ζηνηρεία κπνξνχκε θαη 

πξνβιήκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θάηη άιιν θ.Θαξίλν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, δε λνκίδσ λα έρσ θάηη άιιν εγψ πνπ λα είλαη ηερληθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. 

 

 

 ΘΔΚΑ 1ν 

 

Δγθξηζε ρξήζεο ηδηαίηεξνπ δειωηηθνύ ζήκαηνο ηνπ Γήκνπ Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη κπαίλνπκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Ρελ εηζήγεζε ζα θάλεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Γηακαξέινο. Θχξηε 

Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν.  
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη ζηνλ άηππν εζεινληηθφ δηαγσληζκφ γηα ην ηδηαίηεξν δεισηηθφ ζήκα 

ηνπ Γήκνπ καο ζπκκεηείραλ κε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο εηθαζηηθέο πξνηάζεηο 

7 θαιιηηέρλεο. Ζ Δπηηξνπή έθεξε πξψηε ζε ζεηξά θαηάηαμεο ηελ θα Ρνηφκε 

Βαξβάξα ε νπνία είλαη δεκφηεο Υξσπνχ, θάηνηθνο Θαπαλδξηηίνπ. Καο εμέπιεμε 

φινπο ε εηθαζηηθή θαη αηζζεηηθή πνηφηεηα ησλ πξνηάζεσλ ηεο, ε αγάπε, ν 

ελζνπζηαζκφο, ην κεξάθη, ε εξγαηηθφηεηα θαη ην πιήζνο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ ηεο, έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη θάζε επηζπκία εηθαζηηθήο κνξθήο ηνπ 

ζήκαηνο, θιαζηθφ, κνληέξλν θιπ. Νια δε απηά κέζα ζε πλεχκα επγελνχο 

άκηιιαο θαη εζεινληηζκνχ. Ρν επηιεγέλ σο πξνηεηλφκελν ηδηαίηεξν δεισηηθφ 

ζήκα ππεξέρεη έλαληη φισλ ησλ άιισλ ζε ζπκβνιηζκνχο. Δκπεξηέρεη δε φιεο 

ηηο παξακέηξνπο πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο θαιιηηέρλεο, ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

ηεο αλαζεκαηηθήο πιάθαο ηνπ Αξρχλνπ, γξάκκα σκέγα, ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, θαηάιιειε γξακκαηνζεηξά θιπ., ζε κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα εηθαζηηθή ζχλζεζε πνπ εκπεξηέρεη φια ηα πξναλαθεξζέληα.  

 Ρν πξνηεηλφκελν ηδηαίηεξν δεισηηθφ ζήκα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ αλήθεη 

ζηα επεμεγεκαηηθά ζήκαηα θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: Ρν 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αλαζεκαηηθήο πιάθαο ηνπ Αξρχλνπ βξίζθεηαη ζε 

δεζπφδνπζα ζέζε ζην θέληξν ηεο εηθαζηηθήο ζχλζεζεο θαη θάησζελ απηήο ε 

ιέμε Ακθηαξάννη, πνπ ζεκαίλεη ζηνλ Ακθηάξαν. Γειαδή ν Γήκνο Υξσπνχ 

αθηεξψλεη πξνηίζησο ην ηδηαίηεξν δεισηηθφ ζήκα ζηνλ Ακθηάξαν θαη ην 

Ακθηαξάεην, ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο νκφθσλεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Πε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο, ππμίδα 

ζηξακκέλε πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ νξίδνληα, λαπηηθφ ζρνηλί πνπ 

ζπκβνιίδεη θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο ρψξαο, ρξπζαθί ρξψκα πνπ ζπκβνιίδεη 

θαη ηνλ Αξραίν Διιεληθφ Ξνιηηηζκφ, ππνδειψλεη αθελφο κελ ηηο νηθνπκεληθέο 

θαη παλαλζξψπηλα απνδεθηέο αμίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ην κχζν ηνπ Ακθηάξανπ 

θαη ην Ακθηαξάεην, αθεηέξνπ δε δειψλεη ηελ ηζρπξή βνχιεζε θαη ηνλ ζζελαξφ 
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πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Γήκνπ λα αλαδείμεη θαη λα γλσξίζεη ην Ακθηαξάεην 

Θεξαπεπηήξην ηνπ Αξραίνπ Υξσπνχ ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Ρν γξάκκα 

σκέγα, ην αξρηθφ ηεο ιέμεο Υξσπφο πεξηβάιιεη ηελ πξναλαθεξζήζα 

παξάζηαζε κε επζηνρία θαη εηθαζηηθή πνηφηεηα. Ζ ππμίδα θαη ην λαπηηθφ ζρνηλί 

πνπ πεξηβάιιεη ηε ζχλζεζε ππνδειψλνπλ ηελ παλάξραηα λαπηηθή παξάδνζε 

ηνπ Γήκνπ απφ ηελ επνρή ηεο Γξαίαο. Θπκίδνπκε ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Ρξστθφ 

Ξφιεκν, απνηθίεο ζε Θάησ Ηηαιία θιπ., αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θαηνίθσλ. Δπηπξφζζεηα ζε ζχγρξνλν ηνπηθφ επίπεδν ππνδειψλνπλ ηε 

ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ ζε φια ηα γεσγξαθηθά 

ηνπ δηακεξίζκαηα. Ρα ρξψκαηα κπιε, πξάζηλν θαη ρξπζαθί αληηζηνηρνχλ ζηελ 

θπξίαξρε θχζε ηνπ Γήκνπ, ζάιαζζα, θαζαξφο νπξαλφο, βνπλά, θαιιηέξγεηεο, 

ήιηνο. Ρν ρξπζαθί ππνδειψλεη επίζεο ην θσο ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνχ 

Ξνιηηηζκνχ πνπ πεγάδεη απφ ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θαη θσηίδεη φιε ηελ 

νηθνπκέλε. Νη θξάζεηο "Γήκνο Υξσπνχ" είλαη ζε πεδνθεθαιαία ηεο 

γξακκαηνζεηξάο ΝPTIMA. 

 Δθηηκνχκε φηη ην πξνηεηλφκελν ζήκα, φπσο άιισζηε θαη θάζε έξγν 

ηέρλεο, επηδέρεηαη θαη πνιιέο άιιεο λνεκαηηθέο θαη εηθαζηηθέο αλαιχζεηο. Πε 

θάζε πεξίπησζε δεκηνπξγεί κηα θαιή θαη κε δηάξθεηα πξψηε εληχπσζε, 

νπηηθνπνηεί θαη εθπέκπεη κελχκαηα αλζξσπηζκνχ, εμσζηξέθεηαο, δηαθάλεηαο, 

δηθαηνζχλεο, ελφηεηαο, ζπλεξγαζίαο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη άιια, ζηνπο 

δεκφηεο, ζην παλειιήλην θαη ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Γίλεη κηα λφηα 

αηζηνδνμίαο θαη ζηγνπξηάο γηα ην κέιινλ ηνπ Γήκνπ. Δίλαη εχθνια 

αλαγλσξίζηκν, αθφκε θαη σο κεκνλσκέλν ζήκα θαη επηηπγράλεη απφιπηα ην 

ζηφρν ηνπ λα κέλεη ραξαγκέλν ζην κπαιφ φισλ ζαο σο ραξαθηεξηζηηθή πξψηε 

εηθφλα ηνπ "Θαιιηθξάηεηνπ" Γήκνπ Υξσπνχ. Κε ηελ πεπνίζεζε φηη ην 

πξνηεηλφκελν ζήκα ηθαλνπνηεί ηηο ηεζείζεο απφ ην Γεκνηηθν Ππκβνχιην 

πξνδηαγξαθέο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη κε αίζζεκα επζχλεο γηα ηνλ ηφπν 

καο θαη ηνπο δεκφηεο ηνπ, ζέηνπκε ζηελ θξίζε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
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Ππκβνπιίνπ ην ηδηαίηεξν απηφ δεισηηθφ ζήκα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη 

επειπηζηνχκε ζε νκφθσλε απνδνρή ηνπ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Νη ζπλάδειθνη πνπ ζα ζέινπλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ επη ηνπ ζέκαηνο λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν 

θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Ρζάθσλαο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ.Γέδεο, ε θα 

Καξγέηα θαη ν θ.Γηαζεκάθεο θαη ν θ.Ιέθθαο. Θχξηε Ιίηζα έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζέισ λα πσ φηη ζε έλα ηφζν κηθξφ ζρέδην, έλα ηφζν κηθξφ 

θνκκάηη, ζε έλα κηθξφ θνκκάηη ραξηί, λα απεηθνλίζεηο φιν απηφλ ηνλ ηεξάζηην 

Γήκν δελ είλαη εθηθηφ. Θεσξψ φηη είλαη αδηθεκέλα ιίγν ηα επάλσ ρσξηά, δελ 

ππάξρνπλ πνπζελά, ππάξρεη κφλν έληνλν ζηνηρείν ηεο ζάιαζζαο. Νκσο κφλν 

θαη κφλν γηαηί είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έρεη γίλεη κηα πνιχ ζνβαξή εξγαζία, πνπ 

ηελ αλέιαβε έλαο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη έρεη δψζεη ηέηνηα πξνζνρή, ηέηνηα 

ζνβαξφηεηα, λνκίδσ αδηθήζεθε ην έξγν ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έπξεπε 

πηζηεχσ λα ππήξρε θαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα βνεζνχζε θάπνηνπο 

επαγγεικαηίεο λα αζρνιεζνχλε πνιχ πεξηζζφηεξν, κφλν θαη κφλν γηα ηε 

ζνβαξή δνπιεηά πνπ έγηλε πξαγκαηηθά απφ ην ζπγθεθξηκέλν Γεκνηηθφ 

Πχκβνπιν πνπ είλαη εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο, εγψ ζα ςεθηζσ λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ απιά θαη κφλν ζέισ λα ζπγραξψ ηνλ θ.Γηακαξέιν γηα ηε 

ζνβαξή θαη πνιχ θαιή δνπιεηά ηελ νπνία έθαλε θαη λα πσ φηη ζπκθσλψ κε ην 

ζήκα ην νπνίν έρεη θέξεη θαη ζα ςεθίζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ήζεια λα απεπζχλσ ηα ζπγραξεηήξηα κνπ ζηνλ 

θ.Γηακαξέιν ζηε δνπιεηά πνπ έρεη θάλεη ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηε δνπιεηά πνπ 

έρεη θάλεη. Λνκίδσ φηη είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνιππινθφηεηα θαη 
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πνιπζπλζεηηθφηεηα ηνπ Γήκνπ καο θαη ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη ζρεδφλ φινπο. Γη' απηφ ην επίηεπγκα ηνπ απεπζχλσ 

ηα ζπγραξεηήξηα κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ ζέισ λα πσ φηη ήκνπλ απ' απηνχο πνπ είρα πξνηείλεη 

λα γίλεη Δπηηξνπή φηαλ έγηλε ε πξψηε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηνπ ζήκαηνο θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ αο πνχκε αηζζεηηθή αλ ζέιεηε, επεηδή 

αθξηβψο έρεη γίλεη κηα δνπιεηά θαη είλαη απνηέιεζκα κηαο δνπιεηάο ζπιινγηθήο 

θαη εθηηκψληαο έηζη θαη ηνλ θ.Γηακαξέιν θαη ην πφζν πνιχ έρεη αζρνιεζεί, 

ςεθίδσ θαη εγψ ππέξ. Υζηφζν ζέισ λα πσ δελ πήξα ην ιφγν θαη δελ έθαλα 

αλαθνηλψζεηο, κέζα ζε εηζαγσγηθά γηαηί έρσ ηελ αίζζεζε φηη ζηηο αλαθνηλψζεηο 

θαη ζηα πξψηα ζέκαηα βάδνπκε κηα ζεηξά πνιχ πην ζνβαξά δεηήκαηα απφ ηα 

ζέκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θέισ λα θάλσ κεξηθέο παξαηεξήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ. Ξνιηηηζκφο αγαπεηνί θχξηνη Πχκβνπινη θαη θ.Γήκαξρε 

δελ είλαη κφλν ηα παλεγχξηα. Λα κελ θαηαληήζνπκε λα είκαζηε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ησλ παλεγπξηψλ. Ξνιηηηζκφο είλαη κηα ζηαζεξή, έλα ζηαζεξφ 

πξφγξακκα πνπ ζα έρνπκε γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

αλαπηχζζνπλ θαη ζα βνεζάλε ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηνπ ηφπνπ καο. παξρνπλ 

αμηφινγνη Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη ζηελ πεξηνρή καο. Γλσξίδεηε πνιχ θαιά θαη ην 

έξγν ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ Πθάιαο Υξσπνχ θαη ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, ηεο 

Καιαθάζαο, ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, φζα μέξσ ηνπιάρηζηνλ, πνπ έρνπλ έλα πνιχ 

ζνβαξφ έξγν. Απηά πξέπεη λα ζηεξίμνπκε. Γελ αθνχζηεθε φηη δψζακε κηα 

ελίζρπζε. Γψζαηε κηα ελίζρπζε ζηελ θα Βιάρνπ ζην Πχιινγν ηνλ Ξνιηηηζηηθφ 

ηεο Πθάιαο, ελψ θάλεη ηελ θαιχηεξε δνπιεηά θαη ην θαιχηεξν παλεγχξη απφ ηα 

παξαπήγκαηα θαη ηα παδάξηα πνπ ζα θάλακε θαη .. ζαλ παλεγχξηα θαη αληίζεηα 

φκσο δίλνπκε ρξήκαηα γηα λα θέξνπκε δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο ακίβνιεο 

πνηφηεηαο θαη πνιηηηζηηθήο αμίαο θαη λνκίδσ φηη είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα λα 
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θαζίζνπκε λα δνχκε πνιηηηζκφο ηη ζεκαίλεη θαη κάιηζηα εδψ, κε επθαηξία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζπδήηεζεο, λα πσ φηη ζηε Καιάθαζα γίλεηαη έλα θαιφ 

πνιηηηζηηθφ έξγν. Ρν ηξηήκεξν ην νηθνινγηθφ ήηαλ πνιχ ζνβαξφ. Αληίζεηα, δε 

βνεζήζαηε ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θαη ζηηο άιιεο πεξηνρέο λα αλαπηπρζεί κηα 

ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα.  

 Θαη ζα έιεγα ινηπφλ κε ηελ επθαηξία ηεο αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπ 

ζήκαηνο κε ζέκα ην Ακθηάξαν, λα πάξνπκε κηα απφθαζε, απφθαζε φκσο θαη 

φρη κηα επθαηξηαθή, λα θάλνπκε εθδειψζεηο, λα είλαη ζηαζεξά, φπσο είλαη ηα 

Αηζρχιιηα λα ζαο πσ ζηελ Διεπζίλα πνπ θξαηάλε έλα κήλα θαη έρνπλε πνιχ 

ζνβαξέο εθδειψζεηο θαη λα πάξεηε θαη ιίγα παξαδείγκαηα απφ ηνπο άιινπο 

θνληηλνχο καο Γήκνπο, πνπ θάλνπλε έλα πνιχ αμηφινγν έξγν. Δθεί ινηπφλ 

αλαδεηθλχνληαο φηη ν Αηζρχιινο είλαη απφ ηελ Διεπζίλα έρνπλε θάζε ρξφλν, 

εδψ θαη 30 ρξφληα, εθδειψζεηο πνπ θέξλνπλ φιε ηελ Διιάδα ζηελ Διεπζίλα. 

Δηζη ινηπνλ, κε αθνξκή ηνλ Ακθηάξαν λα θαζηεξψζνπκε θαη εκείο 15ήκεξν, 

20ήκεξν, εθδειψζεσλ. Πηαζεξφ φκσο, πνπ ζα μέξνπκε φηη ζα αξρίδεη θαη ζα 

ηειεηψλεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε γίλεηαη. Ξξέπεη λα γίλεη ζνβαξά θαη λα' ξζεί ζην Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρνπκε ζέκα ηελ Ξαξαζθεπή θαη γηα ην Ακθηάξεηα θαη γηα ηα 

Επγνκάιιηα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα έξζεη ζην Ππκβνχιην έλα ηέηνην ζέκα: ζεζκνζέηεζε ησλ 

ζεζκψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπ ηφπνπ καο κε αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ 

ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο ηεο πεξηνρήο καο. Δπραξηζησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε ζέκα ηελ Ξαξαζθεπή γηα ην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

Γήκνπ θα Πηεξγίνπ. Δπραξηζηνχκε θαη εκείο. Ρν ιφγν έρεη ε θα Καξγέηα. 
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ΚΑΟΓΔΡΑ: Θαη εκείο ζα ζπκθσλήζνπκε κε ην δεισηηθφ ζήκα ην νπνίν έρεη 

πξνηείλεη ν θ.Γηακαξέινο θαη ε Δπηηξνπή. Θα ζέιακε βέβαηα λα ζπκήζνπκε θαη 

πάιη ηηο ελζηάζεηο ηηο νπνίεο είρακε θάλεη ζην πξψην Ππκβνχιην πνπ είρε 

πξνηαζεί ην ζπγθεθξηκέλν αλαζεκαηηθφ θνκκάηη απφ ηελ αλαζεκαηηθή πιάθα 

ηνπ Αζθιεπηνχ θαη έρεη λα θάλεη πξψηνλ κε ην φηη απφ ην 1928 ην αλαζεκαηηθν 

απηφ αλάγιπθν ην ρξεζηκνπνηεί ρεηξνπξγηθή εηαηξεία θαη δεχηεξνλ φηη ζηα 

πηζηά αληίγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηεο αλαζεκαηηθήο πιάθαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν αλαθέξεηαη φηη είλαη ν 

Αζθιεπηφο θαη φρη ν Αξρχλννο. Ππκθσλνχκε ινηπφλ αξθεί λα έρνπλ μεπεξαζηεί 

απηά ηα δχν ζέκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Καξγέηα. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Γέδεο.  

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Υο κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζα ήζεια πξψηνλ λα 

ζπγραξψ θαη λα επραξηζηήζσ ηνλ θ.Γηακαξέιν γηα ηε ζπλεξγαζία, κηα άςνγε 

ζπλεξγαζία θαη λα αλαθέξσ φηη απνηειεί παξάδεηγκα Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ 

θαη ζπλαδέιθνπ. Νζνλ αθνξά γηα ην ζήκα, θπζηθά είλαη θάηη .. ην απνηέιεζκα 

απηφ είλαη θάηη ην νπνίν πηζηεχσ ζηνλ ηνκέα απηφ αληηπξνζσπεχεη ην Γήκν θαη 

θαιφ ζα είλαη λα πξνρσξήζεη έηζη φπσο είλαη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Θχξηε Ιέθθα έρεηε ην ιφγν. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ζζεια λα κηιήζσ γηα ην ζήκα γηαηί δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αηζζεηηθή, αλ είλαη σξαίν ή φρη, γηαηί ε αηζζεηηθή είλαη ππνθεηκεληθή. Ρν ηη κνπ 

αξέζεη θαη ην ηη αξέζεη ζηνλ άιιν, είλαη, ν θαζέλαο ην παίξλεη .. είλαη πνιχ 

αηνκηθφ. Αιιά φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο αξκνλίαο, δειαδή ην θαληάδεζηε 

απηφ ην ζήκα έμσ απφ ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Απιψλα ή ζηα Θηνχξθα; Ρν 

λαπηηθφ ζρνηλί; Θα βάινπκε θαη κηα βάξθα κε έλα παλί .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΔΘΘΑΠ: Δληάμεη, αλαγλσξίδσ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θ.Γηακαξέινπ θαη ηνλ 

ζπγραίξσ αιιά δελ κπνξψ λα ην δερηψ. Γελ κπνξψ λα ην ςεθίζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γεθηφ. Θχξηε Γήκαξρε έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο .. Θαη' αξράο εγψ δελ ςεθίδσ φπσο γλσξίδεηε, αιιά 

θάλακε πξν-Ππκβνχιην γηα ην ζήκα. Παλ Γήκαξρνο είκαη ππνρξεσκέλνο λα 

δερηψ φηη ζέζακε κηα Δπηηξνπή. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη ζρεδφλ, αθνχ ζέζακε 

κηα Δπηηξνπή θαη ηηο δψζακε ηελ εμνπζηνδφηεζε λα θέξεη έλα ζήκα λα 

ςεθίζνπκε, νπζηαζηηθά λα απνδερηνχκε ην ζήκα ηεο Δπηηξνπήο. Απφ εθεί θαη 

πέξα θαη ζην πξν-Ππκβνχιην θαη ζην πξν-Ππκβνχιην πνπ θάλακε, εκείο είρακε 

θάπνηεο αληηξξήζεηο. Νκσο ζεβφκελνη φιε ηε δηαδηθαζία, ην επίπεδν, ηνλ ηξφπν 

ζχλζεζεο απηνχ ηνπ ζήκαηνο επί 2 κήλεο, ηηο δηαβνπιεχζεηο, ηνλ θφπν, 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην ζεβαζηνχκε. Γειαδή, πάσ κε ηελ αληηπνιίηεπζε 

απηή ηε θνξά. Απηά πνπ είπαηε ζπκθσλψ ζε φια. Αζρεηά εγψ εάλ κ' αξέζεη, 

δε κ' αξέζεη ζε πξνζσπηθή βάζε ην αηζζεηηθφ κέξνο ην πξνζσπηθν κνπ. 

Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη φκσο λα πάκε αλ γίλεηαη νκφθσλα ζε έλα ζήκα ην 

νπνην βιέπσ φηη θπξηαξρεί. Θάλακε κηα δηαδηθαζία. Δρνπκε ηελ επζχλε καο αλ 

επηιέμακε θαιφ ζήκα ή φρη, φινη καο. Απηή ε δηαδηθαζία ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ςήθηζε Δπηηξνπή, λα απνδερηεί ηελ Δπηηξνπή, λα δηαβνπιεχζεη θαη 

λα θέξεη έλα ζήκα. Δίκαζηε ππεχζπλνη, ζπλππεχζπλνη φινη καο γηα ην ζήκα 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Δθηφο απφ ην 

ζπλάδειθν ηνλ θ.Ιέθθα ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ αληίξξεζε ηνπ, ππάξρεη άιινο 

ζπλάδειθνο πνπ έρεη αληίξξεζε; Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ην 

ζήκα πνπ έθεξε ε Δπηηξνπή κε επηθεθαιήο ηνλ θ.Γηακαξέιν. 

(αξ. απνθ. 111/2011) 
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ΘΔΚΑ 2ν 

 

Δμέηαζε πξόηαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΘΡΔΙ πξνο ην Γήκν Υξωπνύ γηα 

ελδνδεκνηηθέο ζπγθνηλωλίεο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πάκε ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζιζε ην ζέκα δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο, λα έλα ζέκα θ.Ιίηζα, πνπ 

έρεηε .. ν θ.Βειηαληψηεο ην έρεη ζέζεη θαη λα απαληεζεί ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Πηγά ζηγά πξέπεη λα αξρίζνπκε έλα έλα ζέκα λα ην ιχλνπκε, φρη 

κφλν λα απαληάκε δχν ιφγηα αιιά λα κπαίλεη ζε κηα δηαδηθαζία ιχζεο. Νπσο ε 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ζην κεγάιν ζέκα ζην κεγάιν Γήκν Υξσπνχ. Δίλαη 

ηεξάζηην ην ζέκα, είλαη πνιχ κεγάιν ην δήηεκα. Δίλαη κεγάιε ε αγσλία πνιιψλ 

ζπκπνιηηψλ καο, λα κελ πσ φινπ ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ ην πσο ζα 

ιεηηνπξγήζεη ε δεκνηηθή ζπγθνλσλία. Κέζα ζην Γήκν Υξσπνχ ελλνψ. Δηζη; 

Θέισ λα επραξηζηήζσ ην ΘΡΔΙ θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ΘΡΔΙ γεληθφηεξα γηα 

ηε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Υξσπίσλ θαη κε ην Γήκν Υξσπνχ θέηνο, ηνλ 

θ.Κεηαμά, ηνλ θ.Θνπηζφγησξγα πνπ δελ είλαη εδψ, ηνλ θ.Κπνπξαιέμε ηνλ 

Γηψξγν ν νπνίνο είλαη ν πξντζηάκελνο ησλ πεξεζηψλ εδψ ηνπ ΘΡΔΙ ζηελ 

πεξηνρή καο ν νπνίνο έρεη θάλεη πνιιή δνπιεηά. Δρεη ηξέμεη, έρεη αζρνιεζεί, 

έρεη κειεηήζεη, έρεη θέξεη πξνηάζεηο. Θέισ λα ελζθχςνπκε ζην πξφβιεκα κε 

ζνβαξφηεηα, κε ζαθήλεηα, κε κφλν γλψκνλα ην φθεινο ησλ δεκνηψλ καο. 

Κπαίλνπκε ζε κηα ζχκβαζε. Πήκεξα πξνηείλνπκε κηα ζχκβαζε ε νπνηα έρεη 

δηάξθεηα 1 κήλα πεξίπνπ. Παο θαιψ λα ηελ ςεθίζνπκε αιιά δελ έρεη λφεκα λα 

ηελ ςεθίζνπκε θαη λα πεξαζεη. Πεκαζία έρεη ην κήλα επάλσ ζηα δξνκνιφγηα 

πνπ έρνπλ ραξαρηεί πηινηηθά γη' απηφ ην κήλα λα θέξνπκε ζηελ επφκελε, ζηε 

κφληκε ζχκβαζε πνπ ζα θάλνπκε κε ην ΘΡΔΙ, ηε κεγαιχηεξε ζχκβαζε, γηα 1 
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έηνο, γηα πφζν ζα θάλνπκε, λα θέξνπκε πξνηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο γηα λα 

βνεζήζνπκε ηνλ ηφπν καο, πνπ λα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ. Λα δνχκε 

καθξνπξφζεζκα ην φθεινο ησλ δεκνηψλ καο κέζα απφ ηε δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία. Δίλαη δήηεκα φισλ καο. Γελ είλαη θαλελφο καο. Γείηε πνηα απφ ηηο 

δηαδξνκέο απηέο ζπκθέξεη ηνλ ηφπν καο, πξνηείλεηε λέεο ζε 1 κήλα, αιιαγέο 

ζα ηηο δερηνχκε θαη ζπλέρεηα κπνξνχκε λα ηξνπνπνηνχκε απηή ηε ζχκβαζε 

βιέπνληαο θάηη πνπ ζπκθέξεη ηνλ ηφπν καο ή θάηη πνπ δε ζπκθέξεη, λα ηελ 

θαηαξγνχκε. Κπαίλνπκε ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, πξέπεη λα θάλνπκε έξγν, 

πξέπεη λα παίξλνπκε απνθάζεηο.  

 Ρν ΘΡΔΙ είλαη απνθαζηζκέλν, είλαη πνιχ ζπκπαζήο ζην Γεκν καο γηα 

πνιινπο ιφγνπο, είλαη απνθαζηζκέλν λα ιεηηνπξγήζεη ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν καο κφλν θαη κφλν αξθεί λα βγάδεη ηα έμνδα ηνπ. Θα 

πιεξψλεη θάηη ν δεκφηεο καο γηα ην εηζηηήξην. Βέβαηα ζε έλα γθάινπ 

πξνζσπηθφ πνπ έθαλα ζηνπο πνιίηεο καο δελ ηνπο πεηξάδεη ην 1 επξψ λα ην 

πιεξψλνπλ, αξθεί λα έρνπλε ζπγθνηλσλία. Απηφ αληηιήθζεθα απφ ηνλ θφζκν. 

Ξξέπεη λα νδεγήζνπκε ηνλ θφζκν ζηε ζπγθνηλσλία. Ξξέπεη λα νδεγήζνπκε 

ηνλ θφζκν ζηα ιεσθνξεία. Λα αθήζνπκε ην απηνθίλεην ζηελ άθξε θαη λα 

εμππεξεηηνχκαζηε φζν κπνξνχκε εκείο θαη ν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, κπνξεί λα πάεη απφ ηνλ Θάιακν θαη λα έξζεη ζην Σαιθνχηζη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ εηζήγεζε ιέεη, γηα ηελ αθξίβεηα, 1,20. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 1,20. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηα εξψηεζε. Θχξηε Γήκαξρε, κηα εξψηεζε. Δθηφο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ δεκφηε ζην 1 επξψ, ζπκκεηνρή ν Γήκνο ζην θφζηνο ησλ 

δξνκνινγίσλ ζα έρεη;  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζαο πσ. Νια ζα αλαιπζνχλε. Θα κηιήζεη ν θ.Κεηαμάο κεηά 

απφ κέλα. Δγψ θάλσ κηα κηθξή εηζήγεζε, φηη πξέπεη λα .. Ππκθέξεη ε 

ζπγθνηλσλία, ζπκθέξεη λα είλαη γεκάηα ηα ιεσθνξεία καο, 

πεξηβαιινληνινγηθά, νηθνλνκηθά, φπσο ζέιεηε. .. λα ην πξνζπαζήζνπκε λα ην 

ςεθίζνπκε νκφθσλα θαη ζε 1 κήλα λα ην ηζεθάξνπκε. Λα δνχκε ηη θάλακε θαη 

λα ζπλεξγαζηνχκε κε ην ΘΡΔΙ γηα λα πξνρσξήζνπκε. Δπραξηζηψ αθφκε κηα 

θνξά ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ΘΡΔΙ. Ξαξαθαιψ ηνλ θ.Κεηαμά λα καο πεη 

ιεπηνκέξεηεο θαη λα δψζεη απαληήζεηο ζε νπνηαδήπνηε εξσηήκαηα. Δπραξηζηψ 

ηνλ Σξήζην ηνλ Ρζερξέδε θαη ην Καθξή ην Πάθε πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα 

απηφ ελδειερψο θαη θνπηαζηηθά, πήγαλ ζηηο δηαδξνκέο θαη βνήζεζαλ λα 

θηάζνπκε ζε απηφ ην επίπεδν πνπ έρνπκε θηάζεη κέρξη ηψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Κεηαμά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Κεηαμά έρεηε ην ιφγν. 

ΚΔΡΑΜΑΠ: Θαη' αξρήλ επραξηζηψ πάξα πνιχ ηνλ θ.Γήκαξρν θαη φινπο ηνπο 

Ππκβνχινπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπκε κηιήζεη θαη ήηαλ αξθεηνί θαη 

επραξηζηνχκε γηα ηελ ηηκή πνπ καο θάλαηε θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Θέισ λα πσ κφλν ηξία πξάγκαηα θαη κεηά λα 

απαληήζσ ζηηο εξσηήζεηο ζαο. Ρν πξψην είλαη φηη έρνπκε δχν γεγνλφηα ηα 

νπνία αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Ρν πξψην είλαη ν θαηλνχξγηνο λφκνο γηα ηνλ 

ΝΑΠΑ πνπ ηνλ επεθηείλεη ζε νιφθιεξε ηελ Αηηηθή θαη δεχηεξνλ ζεζκνζεηεί φηη 

ην ΘΡΔΙ είλαη έλαο απφ ηνπο θνξείο πνπ ηνλ ζπλαπνηεινχλ θαη ην δεχηεξν 

είλαη φηη κε ηνλ "Θαιιηθξάηε" νη Γήκνη έρνπλε απμεζεί πάξα πνιχ, ν δηθφο ζαο 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη επνκέλσο έρνπλ αλάγθε απφ ελδνδεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία. Ρν δεχηεξν πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη εδψ πξφθεηηαη γηα έλα 

πηινηηθφ πξφγξακκα θαη ε πξφηαζε καο είλαη λα ππαξρεη ακνηβαίν φθεινο θαη 

ζην δήκν, πνπ ζεκαίλεη θαη ζην δεκφηε θαη ζην ΘΡΔΙ. Ξνηα είλαη ε κέρξη ηψξα 

θαηάζηαζε. Νη Γήκνη έρνπλ θάπνηα απηνθίλεηα θαη δελ έρνπλ ην know how λα 
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ηα αμηνπνηήζνπλε. Γελ κπνξεί φινη λα έρνπλε know how γηα φια. Γειαδή ηη 

ζεκαίλεη απηφ. Θαη' αξρήλ νη Γήκνη δελ είραλ εηζεηήξην ηφζα ρξφληα θαη ήηαλ 

θαη κηα ακθίβνιε θαηάζηαζε. Δάλ πξνρσξήζνπλ φπσο ζπδεηάκε, δειαδή κηα 

παξαρψξεζε ρξήζεο ζην ΘΡΔΙ κε δξνκνιφγηα ηα νπνία ζπλαπνθαζίδνληαη θαη 

κε θφκεζηξν ην νπνίν ζπλαπνθαζίδεηαη θαη κε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ησλ 

δξνκνινγίσλ θαηά .. πνπ ζα ζπλαπνθαζίδεηαη πάιη, κπνξνχκε λα θαιχςνπκε 

ην θφζηνο θαη λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο δεκφηεο. Ρν ηξίην πνπ ζα ήζεια λα πσ 

είλαη φηη ππαξρεη κηα εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηηο ζρνιηθέο κεηαθνξέο. Γελ μέξσ αλ 

ηελ έρεηε δεη. Απηή δελ είλαη αθφκα επίζεκε αιιά απηή ραξάδεη ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ ζα πάεη ην πξάγκα θαη εδψ εάλ δείηε ηελ εγθχθιην ζα 

πεηζζείηε φινη ζαο φηη είλαη αλαγθαηφηεηα λα ζπλεξγαζηεί ν Γήκνο κε ην ΘΡΔΙ 

κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλε θαη ηα δξνκνιφγηα ηνπ ΘΡΔΙ θαη ε 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη άιινη ηξφπνη γηα λα κεησζεί ην θφζηνο θαη λα 

κεηαθέξνληαη ηα παηδηά ζσζηά. Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ. Δίκαη ζηελ απφιπηε 

δηάζεζε ζαο λα απαληήζσ ζε νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή παξαηήξεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Κεηαμά. Απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ 

δηεπθξηλίζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο, ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Θηνπζεο, ν 

θ.Βειηαληψηεο, ε θα Βαξλάβα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ φηη εκείο ζην ΘΡΔΙ ζα παξαρσξήζνπκε ηα δχν 

πνπικαλάθηα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο ζ' απηή ηε ζχκβαζε ζα παξαρσξήζνπκε ηα δχν 

πνπικαλάθηα πνπ έρεη ν πξψελ Γήκνο Υξσπίσλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί ην 

ΘΡΔΙ κε δηθηά ηνπ ζπληήξεζε, κε δηθνχο ηνπ νδεγνχο, ηα πάληα, ηα έμνδα δηθά 

ηνπο. Δκείο απιψο .. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, φρη. Θχξηε Κεηαμά ε ζπληήξεζε ησλ .. 

ΚΔΡΑΜΑΠ: Θα ζαο πσ ακέζσο. Ινηπφλ, γηα ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά, ε πξφηαζε 

ζήκεξα ιέεη, φηη εκείο αλαιακβάλνπκε ηνλ νδεγφ πνπ ζα πξνζιάβνπκε αθνχ 

αθνχζνπκε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη είκαζηε πάξα πνιχ απζηεξνί σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα ηνπ νδεγνχ θαη σο πξνο ηελ απφδνζε ησλ θνκίζηξσλ. Λνκίδσ φηη 

γίλνκαη αληηιεπηφο. Δηζη δελ είλαη; Ινηπφλ θαη σο πξνο ηελ .. Δπεηδή απηφ είλαη 

γηα 1 κήλα κφλν. Πηελ επφκελε ε πξφηαζε πνπ ζα θαλνπκε, ην έρνπκε πεη θαη 

ζηνλ θ.Γήκαξρν, ζα είλαη, ζαο ην ιέσ απφ ηψξα, είλαη δέζκεπζε, ε ζπληήξεζε 

πξψηνπ θιηκαθίνπ. Γειαδή θξέλα, ηαθάθηα, ιάζηηρα θιπ. λα ηελ έρεη ην ΘΡΔΙ, 

αιιά δεπηέξνπ θιηκαθίνπ λα ηελ έρεη ν Γήκνο. Γειαδή, εκείο δελ κπνξνχκε λα 

αλαιάβνπκε ηελ επζπλε ηεο κεραλήο πνπ έρεη θάλεη 200.000 ρικ. ή 300 γηα 

παξάδεηγκα. Ινηπφλ, απηφ είλαη ην λφεκα. Ρψξα, επεηδή ζαο είπα γηα έλα know 

how, ζαο ιέσ, ζηα απηνθίλεηα εκείο ζα βάινπκε GPS. Ρη ζεκαίλεη απηφ. 

Ξαίξλεηε ξεπφξην θάζε κέξα ην απηνθίλεην ηη ψξα πέξαζε απφ πνπ. Γελ 

ππάξρνπλ ακθηζβεηήζεηο. Δκείο έρνπκε έιεγρν αηθληδηαζηηθφ, έρνπκε ηξφπν. 

Δρνπκε εηθνληθνχο πειάηεο. Γειαδή κπνξνχκε λα ειέγρνπκε φηη ηα πξάγκαηα 

γίλνληαη ζσζηά, γίλνληαη κε επγέλεηα, γίλεηαη κε βάζε ην πξφγξακκα θαη κε 

ζεβαζκφ πξνο ην δεκφηε. Θέισ εδψ λα πξνζζέζσ επίζεο φηη επεηδή έρνπκε 

θνηλφ ζπκθέξνλ, δειαδή Γήκνο, δεκφηεο θαη ΘΡΔΙ, εάλ δηαπηζηψζνπκε γηα 

παξάδεηγκα ην έλα δξνκνιφγην πνπ ινγαξηάδνπκε, αο πνχκε γηα ηνλ Απιψλα, 

έρνπκε βάιεη γηα ηνλ Απιψλα, δελ έρεη μαλαγίλεη απηφ πνηέ, ζα έρεη έλα άηνκν 

ή ζα έρεη 50 άηνκα; Γελ ην γλσξίδνπκε. Δάλ έρεη 50 ζα βάινπκε θαη δεχηεξν.  

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΚΔΡΑΜΑΠ: Λαη, ην Πάββαην. Δάλ έρεη έλα άηνκν, είλαη θνηλφ ζπκθέξνλ κηα 

αληαιιαγή θαμ λα ην θαηαξγήζνπκε λα βάινπκε θάπνην άιιν θαη πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επηηπρία είλαη απηφ πνπ κπαίλεη θαη ζε ζχκβαζε, ην είδαηε, λα ππάξρεη 

ελεκεξσζε ηνπ θφζκνπ. Γειαδή εκείο δεηάκε πξσηνχ μεθηλήζνπκε, 
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ελεκέξσζε, δηφηη ην θαιχηεξν πξφγξακκα λα έρεηο, άκα δελ ην μέξεη θαλέλαο 

δε ζα κπεη θαλέλαο κέζα ζην ιεσθνξείν θαη απηφ είλαη απνηπρία γηα φινπο καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λνκίδσ φηη φινη νη ζπλδπαζκνί πξνεθινγηθά είραλ δεζκεπηεί φηη ζα 

έρνπλε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Δγψ ην ζθεπηηθφ ην δηθφ καο ήηαλ ηφηε φηη ν 

λένο, ν "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο ζα πξέπεη πξαγκαηηθά λα έρεη απηή ηε δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία ε νπνία θξίλεηαη αλαγθαία. Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ δξνκνιφγην 

πνπ δε ζα πεγαίλεη θαζεκεξηλά απφ ηα Υξσπνρψξηα ζην θέληξν γείαο 

Θαπαλδξηηίνπ. Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ δειαδή φηη δε ζα ιεηηνπξγήζεη ην 

Θέληξν γείαο Θαπαλδξηηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα Υξσπνρψξηα θαη ηνλ 

Απιψλα. Απηφ πνπ ιείπεη δειαδή. Ιείπεη ε δπλαηφηεηα λα πάλε νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο καο λα θάλνπλε εθεί πνπ ππάξρεη ην Θέληξν γείαο ζηελ πεξηνρή, ζην 

Θαπαλδξίηη. Λνκίδσ φηη είλαη βαζηθφ ην δξνκνιφγην λα πεγαίλεη ζην Θέληξν 

γείαο ην πξσί θαη λα πεξλάεη κεηά ην κεζεκέξη λα ηνπο παίξλεη. Δπίζεο, 

ζεσξψ απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα ζχλδεζε .. Δπηηξέπεηο λα ζπλερίζσ θχξηε .. ; 

Ινηπφλ, λα ππάξρεη ζχλδεζε νπσζδήπνηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλνπκε ζχγθξηζε κ' απηά πνπ ιέηε. Γελ είλαη θαθφ. 

 Ξξνζπαζνχκε λα δνχκε ηα δξνκνιφγηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, λαη. Λα ππάξρεη ησλ ζηαζκψλ Πθελδάιεο πνπ είλαη γηα ην ηξέλν 

γηα λα πάεη ν θφζκνο ην πξσί θαη λα γπξίζεη ην βξάδη. Γελ είλαη αληαγσληζηηθφ 

ζε ζρέζε κε ην ΘΡΔΙ. Νχησο ή άιισο νη πνιίηεο ηεο πεξηνρήο, απηνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλε ην ηξέλν, ην ρξεζηκνπνηνχλ, αιιά ην βξάδη δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα θχγνπλ απφ ηε Πθελδάιε θαη λα έξζνπλε θάησ ζηνλ Υξσπφ 

θαη ζην Σαιθνχηζη θαη ζηελ πεξηνρή ηε ζπγθεθξηκέλε. Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

ηνλ Απιψλα θαη κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ππθακήλνπ πνπ ζα πξέπεη απηφ λα ην 

θνηηάμνπκε κε πνηνλ ηξφπν λα ζπλδεζνχλε θαη ηα δχν απηά ηα ρσξηά. Γηαηί 
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λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε θάηη γξήγνξα δίρσο ζρεδηαζκφ. Ρν θαιχηεξν 

απ' φια είλαη λα θέξνπκε έλαλ ζπγθνηλσληνιφγν λα θάλεη κηα κειέηε, λα 

θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ην ΘΡΔΙ, ηηο αλάγθεο ησλ 

δεκνηψλ, λα ζπκπιεξσζεί έλα εξσηεκαηνιφγην θαη λα κελ ην θάςνπκε απηφ 

ην πξφγξακκα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ αιιά ζα πξέπεη λα ην δνχκε πνιχ ζσζηά. 

Λα ελεκεξψζνπκε θαιά ηνπο πνιίηεο, λα μέξνπλ ηα δξνκνιφγηα θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη. Ρν έρεη αλάγθε ν Γήκνο. Δκείο είκαζηε ζχκθσλνη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην θαίκε. Ξηινηηθφ είλαη ην πξφγξακκα θαη δνθηκαζηηθφ. 

Θχξηε ..  

.......: Κπνξψ λα κηιήζσ ιίγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε.  

.......: Θαιεζπέξα. Ρνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ ηνλ αλέιαβα εγψ. Ινηπφλ, 

ν ζρεδηαζκφο έγηλε κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ ηεο ζεξηλήο πνπ 

δηαλείνπκε. Απηή ηελ επνρή ηψξα γηα ηε Καιαθάζα κε ην ηξέλν κεηαθηλνχληαη 

θνηηεηέο θαη εξγαδφκελνη. Ρψξα φπσο μέξνπκε έρνπλε άδεηεο θαη νη θνηηεηέο 

έρνπλ ζηακαηήζεη. Απφ ην Πεπηέκβξην θαη κεηά δερφκαζηε, είκαζηε αλνηρηνί ζε 

θάζε πξφηαζε θαη βάδνπκε θαη 2 θαη 3 θαη 5 δξνκνιφγηα θαη πξσί θαη κεζεκεξη 

θαη βξάδη. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηψξα γηα ηνλ Απιψλα θαη ηα Θηνχξθα, ηα έρσ 

αθήζεη απ' έμσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Λαη θαη ην Θέληξν γείαο. Δίλαη ε επνρή ηψξα πνπ έρεη, έρνπλ άδεηεο. Γε 

ζα ρξεηαζηεί γηα ην Θέληξν γείαο. Ρν έρσ ζεκεηψζεη θαη αλ κπνξνχκε, αλ 

κπνξνχκε έρσ βάιεη θαη γηα ην Θέληξν γείαο ζηα Νηλφθπηα. Αθνχζηε κε λα 

ζαο πσ ηψξα.  

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 
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.......: Λαη, λαη, είκαζηε αλνηρηνί, λαη, ζε θάζε πξφηαζε. Λα ην βάινπκε, λα ην 

βάινπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλεξγαζία θάλνπκε θ.Νηθνλφκνπ. 

.......: Κα είπακε φκσο ηψξα ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί θ.Νηθνλφκνπ; Γελ είλαη εηδηθνί επί ησλ ζεκάησλ νη 

άλζξσπνη;  

.......: Δγψ φπσο μέξεηε έρσ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Γηαζεκάθε έρεηε ην ιφγν.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γχν εξσηήζεηο θαη κεηά κηα κηθξή ηνπνζέηεζε. Ζ πξψηε 

αθνξά ην θφκηζηξν. Κνπ είπε .. Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα Πηεξγίνπ, κηιάεη ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γχν εξσηήζεηο θ.Γήκαξρε. Ζ πξψηε αθνξά ην θφκηζηξν. Κνπ 

είπαηε φηη ζα είλαη 1 επξψ. 1,20. Ν θ.Κεηαμάο είπε φηη ην θφκηζηξν ζα 

ζπλαπνθαζηζηεί. Πεκαίλεη φηη ζα αιιάμεη;  

ΚΔΡΑΜΑΠ: Πήκεξα, ζήκεξα ζπλαπνθαζίδνπκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κηιάκε γηα ζήκεξα. Νρη φηη ζα ςεθίζνπκε ηψξα θάηη θαη ζα' 

ξζείηε κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα θαη ζα καο πείηε δε βγαίλνπκε, δελ θάλνπκε, 

απμάλνπκε. Ξσο ζα γίλεηαη ε είζπξαμε. Θα εθδνζνχλ εηζηηήξηα; Θα ππάξρεη 

εηζπξάθηνξαο;  

ΚΔΡΑΜΑΠ: Θέιεηε λα ζαο απαληήζσ ηψξα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην ηέινο, φια καδί, ζην ηέινο, φια καδί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ην ζπιινγηζκφ ζαο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δάλ ππάξρεη εηζπξάθηνξαο, λα κπεη ν φξνο λα είλαη δεκφηεο 

καο. Λα μεθηλήζεη ην πξφγξακκα πηινηηθά θαη λα δνχκε ζίγνπξα φιεο απηέο ηηο 
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παξαιείςεηο νη νπνίεο ηνλίζηεθαλ κέρξη ηψξα, ην Θέληξν γείαο, ν Απιψλαο, νη 

ζηαζκνί. Αιιά απφ θάπνπ πξέπεη λα μεθηλήζνπκε. Αο μεθηλήζεη ην πξφγξακκα, 

λα ην δνχκε έλα κήλα θαη δχν αλ ρξεηαζηεί. Γελ είλαη θάηη ην νπνίν ζα καο 

πηέζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα 1 κήλα κηιάκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη κεηά ζα θάλνπκε φινη ηηο πξνηάζεηο καο θαη ζα θηηάμνπκε 

έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Γήκαξρε, κε έθπιεμε βιέπσ φηη έρεηε βάιεη ηειείσο 

ιάζνο ηε ζπδήηεζε ζην ηξαπέδεη, θνηλψο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Δθπιήζζνκαη θαη κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπλνκηιεηέο, νκηιεηέο κάιινλ. 

Δπεηδή εηπψζεθε φηη φινη ζέιακε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ζηνλ Υξσπφ. Θα 

πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπλ μαλά, γηαηί ιέσ ηψξα θαη ζα ην μαλαπψ, ε ζησπή δελ 

είλαη ρξπζφο εηδηθά φηαλ κηιάσ θαη εγψ εδψ κέζα. Πεκείσζε. Ινηπφλ, αλ 

ελλννχζε ν θ.Ιίηζαο, ηψξα δελ μέξσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλ ελλννχζε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία κε ΘΡΔΙ. Γηαηί εγψ ζηα 

πξνεθινγηθά, ζηα πξνγξάκκαηα, δελ είδα δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Γελ είδα φκσο 

λα βάινπκε θαη ζπλαίηεξν κέζα ζηελ ππφζεζε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Γελ έρσ 

θαλέλα πξφβιεκα κε ην ΘΡΔΙ, κπνξεί λα έρσ θαη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα 

αχξην αλ ρξεηαζηεί. Νκσο δελ είλαη ζπλνκηιεηήο κνπ απηήλ ηε ζηηγκή. Αξα 

ινηπφλ δε ζα απεπζχλσ θακία εξψηεζε. Θεσξψ ηελ εηζήγεζε κηα εηζήγεζε ε 

νπνία δελ έρεη θακία αμία γηα λα ζπδεηήζσ εγψ θαη ε παξάηαμε κνπ. Θεσξψ 

ηξαγηθφ αηφπεκα ν Γήκαξρνο θαη ε παξάηαμε ηνπ λα κπεη ζε ζπδήηεζε γηα ηε 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία κε ην πσο ζα είλαη ηα δξνκνιφγηα θαη κε πσο ζα 

ραξαρζεί ε θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο, δεκφζηαο 
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ζπγθνηλσλίαο ινηπφλ, κε ηδησηηθφ θνξέα ν νπνίνο θαηά ην δνθνχλ θαη κε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ραξάζζεη θαη πξνηείλεη δξνκνιφγηα. Δγψ ινηπφλ ιέσ θάηη 

πνιχ απιφ θ.Γήκαξρε, λα απνζχξεηε έηζη φπσο ην έρεηε βάιεη ην ζέκα, ην 

θαηαςεθίδνπκε εκείο θαη ζα ην θαηαγγείινπκε αλ ζπλερίζεηε απηή ηελ ηαθηηθή 

πξνο ην ιαφ ηνπ Υξσπνχ καδί κε ηηο δπλάκεηο νη νπνίεο απηήλ ηε ζηηγκή 

θέξλνπλε, γηαηί δελ κπνξνχλε λα αμηνπνηήζνπλε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ή 

εάλ δελ έρεη δπλαηφηεηεο ν Γήκνο λα έξζνπλ λα ην πνχλε επζαξζψο θαη λα 

πνχλε, εκείο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία απφ ηηο δηθέο καο 

δπλάκεηο κε ην δηθφ καο πξνζσπηθφ, κε ηε δηθηά καο πνιηηηθή βνχιεζε θαη 

απεπζπλφκαζηε ζε ηδηψηεο. Απηφ ινηπνλ ην νπνίν ιέσ εγψ είλαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν θαη απηά ηα πεξί λφκνπ Βεξειή λα ηα αθήζνπλε απηνί πνπ ηα 

επηθαινχληαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ηα αθήζεηε. Λα ηα αθήζνπλε θαη λα πνχλε πνηα είλαη ε 

πνιηηηθή ηνπο βνχιεζε. Δδψ αγαπεηνί κνπ θίινη θαη ζπκπνιίηεο πνπ κε 

παξαθνινπζνπλε θαη ζπλάδειθνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη είκαζηε δεκφζην 

φξγαλν, φρη ζηαζκάξρεο ηνπ ΘΡΔΙ. Γελ είζηε εδψ σο εκπεηξνγλψκνλεο θαη σο 

εθαξκνζηέο κηαο δηάηαμεο ε νπνία ηερλνθξαηηθψο ζα κνπ ηε δψζεηε. Δγψ 

δεηάσ απφ ηηο πνιηηηθέο .. απφ ηηο δεκνηηθέο θαη απηνδηνηθεηηθεο παξαηάμεηο 

πνηα είλαη ε πξφηαζε ηνπο. Αλ ε πξφηαζε ηνπο είλαη ε εθαξκνγή ελφο λφκνπ ν 

νπνίνο θέξλεη απηήλ ηε ζηηγκή κεζα ζην Γήκν Υξσπνχ πνπ ρξεηάδεηαη πξψηα 

απ' φια ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, ηνλ ηδηψηε, εγψ, αθήζηε κε λα θάλσ ηε δηθηά 

κνπ θξίζε. Νκσο δε ζα κνπ επηθαιείζηε έλαλ λφκν. Ζ ειιεληθή επηθξάηεηα 

δηαζέηεη ρηιηάδεο λφκνπο. Ξνηνλ εθαξκφδσ, πνηνλ επηιέγσ θαη πσο ζα ηνλ 

εθαξκφζσ είλαη θαη ε Γηνίθεζε πνπ έρεη ην δηθφ ηεο ζθεπηηθφ θαη ην δηθφ ηεο 

ζηίγκα. Γηα λα κελ πνιπινγψ παξαπάλσ, θ.Γήκαξρε, είλαη έλα δήηεκα πνπ γηα 

καο είλαη casus belli, έλα ζέκα ην νπνίν ζα ζαο θξίλνπκε πάξα πνιχ απζηεξά 
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θαη ζεσξνχκε φηη κφλν σο ηξαγέιαθνο θαη σο κηα πνιηηηθή εμαπάηεζεο ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο ζα ηελ εθιάβνπκε ζαλ παξάηαμε αλ ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ε 

ιεγφκελε, φπσο ηελ ελλνείηε εζείο, ήηαλ ηειηθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. λα επεθηείλνπκε ηα δξνκνιφγηα ηνπ ΘΡΔΙ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, έρσ δεηήζεη ην ιφγν θαη εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη λα απαληήζεη ν θ.Γήκαξρνο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Α, λα απαληήζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα παξέκβεη ζηε ζπδήηεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή άιιαμε ην ξνπ ηεο ζπδήηεζεο, ζπγλψκε θ.Σαζηψηε γηα 

έλα ιεπηφ λα απαληήζσ ζηνλ θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Νηθνλφκνπ δελ θαηαιάβαηε 

θαιά, θαζφινπ θαιά. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ραξάζζεη δξνκνιφγηα, πνιηηηθέο 

θαη ηα πάληα θαη κε πνηνλ ζα ζπλεξγαζηεί. Γε ραξάζζνπλε νη θχξηνη. Ξξφηαζε 

θέξλνπλ εδψ πεξα. Ν,ηη απνθαζίδνπκε εκείο. Κήπσο δελ ην θαηαιάβαηε θαιά; 

Δκείο θάλνπκε ζπδήηεζε εδψ πεξα κηα πξφηαζε απφ ην ΘΡΔΙ ην νπνίν είλαη 

ρξφληα ζηελ αγνξά εξγαζίαο πάλσ ζηηο ζπγθνηλσλίεο θαη θαινχκαζηε λα 

εθκεηαιιεπηνχκε ην ΘΡΔΙ, ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ή νηηδήπνηε άιιν καο 

πξνζθέξεη θαη λα απνθαζίζνπκε εκείο ηη ζα θάλνπκε. Γελ είπακε εκείο φηη 

βάιακε ην ΘΡΔΙ. Δκείο απνθαζίδνπκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηη ζα θάλνπκε 

ηψξα, ηη ζα θάλνπκε ζε 1 κήλα, δεκνθξαηηθφηαηα, απφιπηνη θπξίαξρνη.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Γήκαξρε, ιέγακε γηα αζηηθή ζπγθνηλσλία .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην ΘΡΔΙ θαη πνηνλ ηδηψηε κνπ ιέηε; Γε ραξάζζεη θακία ηζηνξία 

ην ΘΡΔΙ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ιέγακε γηα αζηηθή ζπγθνηλσλία. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ΘΡΔΙ καο πξνηείλεη εδψ κέζα θαη απαληά ζε θάπνηα 

εξσηήκαηα, πηζαλψο ζε πηζαλή ζχκβαζε κε ην ΘΡΔΙ ή ζπλεξγαζία δεκνηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο. Αλ ζα έρεηε θάπνηνλ άιινλ θνξέα εζείο λα θέξεηε, πνιχ 

επραξίζησο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Νηθνλφκνπ, ζα έρεηε δεπηεξνινγία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε θαιχηεξε ζχκβαζε. Δλα ζαο ιέσ φκσο, φηη ν Γήκνο Υξσπνχ 

δελ κπνξεί λα θάλεη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία κφλνο ηνπ. Απηφ ζαο ην ππνγξάθσ 

απηφ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ην πείηε απηφ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε ην πξνζσπηθφ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ, ζαο ην ππνγξάθσ εγψ. Παο ην δίλσ εγγξάθσο κε φινπο 

ηνπο ηφλνπο. Κε φινπο ηνπο ηφλνπο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ην πείηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπκε νδεγνχο. Γελ έρνπκε νδεγνχο νχηε γηα λα θιάςνπκε 

ην ρεηκψλα. Ρν 8κελν .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρελ αζηηθή ζπγθνηλσλία ηε δηεθδηθνχζαηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, θ.Νηθνλφκνπ κελ παξεκβαίλεηε. Απηή είλαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. Θα ηνπνζεηεζείηε θαη εζείο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην 8κελν εληζρπφκεζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλαηε εξσηήζεηο. Πηε δεπηεξνινγία ζαο θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά ζαο δηαβεβαηψ, εξγάηεο θαζαξηφηεηνο δνπιεχνπλε κε ηελ 

παγηα πξνθαηαβνιή θαη πάλε πίζσ απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα ή πιεξψλνπκε θαη 
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απφ ηελ ηζέπε καο ηδηψηεο γηα λα πεγαίλνπλε λα θαζαξίδνπλε ηνπο δξφκνπο θαη 

ηηο πεξηνρέο πνιιέο θνξέο. Δρνπκε κεγάιν πξφβιεκα. Ρν 4κελν εηδηθά πνπ 

ιείπνπλε νη 8κελήηεο; Γελ έρνπκε νδεγφ νχηε γηα λα θάλνπκε ηε δεκηά ηνπ 

πδξαπιηθνχ. Γελ κπνξεί ν Γήκνο Υξσπνχ κε ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη λα 

ιεηηνπξγήζεη ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, είλαη ζίγνπξν, γη' απηφ έρνπκε κπεη ζ' 

απηή ηε δηαδηθαζία. Ρα απηνλφεηα ζα ζπδεηάκε; Αλ κπνξνχζακε εκείο, είρακε 

ηελ ππνδνκή λα ιεηηνπξγήζνπκε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη ηελ ηερλνγλσζία 

θαη ηε ζπληήξεζε θαη φιν απηψλ ησλ πξαγκάησλ δε ζα ην ζπδεηάγακε 

θαζφινπ. Δρεηε δηθαίσκα λα ςεθίζεηε φ,ηη ζέιεηε, αιιά ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ραξάζζεη πνιηηηθή θαη θαλέλαο ηδηψηεο. 

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

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ηνπνζεηεζεί ν θ.Ρζάθσλαο .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Πηα πξνγξάκκαηα καο ιέγακε αζηηθή ζπγθνηλσλία .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν, άιιν. Ζ αζηηθή ζπγθνηλσλία κε ηελ Αζήλα είλαη άιιν 

πξάγκα. Αιιν πξάγκα. Δίλαη άιιν πξάγκα απηφ.  

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αληί λα θέξνπκε ην αζηηθφ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πήκεξα ςεθίδνπκε, ζήκεξα έρνπκε ζέκαηα γηα ελδνδεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία ζην Γήκν Υξσπνχ. Γελ έρνπκε νχηε γηα αζηηθή ζπγθνηλσλία, νχηε 

γηα πεξηαζηηθή, νχηε γηα εμσηεξηθή. Γελ έρνπκε άιιν ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ.Ρζάθσλα. Δρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ 

θ.Ρζάθσλα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ελδνδεκνηηθή ζπγθνηλσλία κφλν κηιάκε ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν.  
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ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δχν, ηξεηο εξσηεζνχιεο θαη ζηνλ θ.Κεηαμά γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπδήηεζεο. Δπεηδή έρσ ηελ εκπεηξία εθ ηεο πξνεγνχκελεο 

ζέζεσο λα έρσ ρεηξηζηεί ην ζέκα ην ζπγεθξηκέλν ζηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ 

ησλ 3 ρσξηψλ, πάιη ηφηε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή είρε ηεζεί ην ζέκα ηεο 

δεκηνπξγίαο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κε ηε κνξθή πνπ ιέεη ν ζπλάδειθνο ν 

Βαζίιεο ν Νηθνλφκνπ. Πηακάηεζε, θφιιεζε αθξηβψο ζην φηη ππάξρεη ν λφκνο 

απφ ην 1998 Βεξειή πνπ αλαθέξζεθε ν θ.Νηθνλφκνπ, ν νπνίνο πξνβιέπεη φηη 

γηα λα ηδξπζεί δεκνηηθή ζπγθνηλσλία πξέπεη κέηνρνο λα είλαη ην ΘΡΔΙ ηνπ 

Λνκνχ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη, κέηνρνο. Κα απηφ ιέεη. Απηφ ιέεη, απηφ ιέεη ε ζχκβαζε. 

Βαζίιε απηφ ιέεη ε ζχκβαζε. Θα ήζεια ινηπφλ απφ ηνλ θ.Κεηαμά πνπ είλαη πην 

εηδηθφο απφ εκέλα λα εμεγήζεη ην λφκν απηφ ζην Πψκα γηα λα δνχκε αλ 

κπνξνχκε λα παξαθάκςνπκε ην λφκν θαη λα θηηάμνπκε κηα αζηηθή ζπγθνηλσλία 

κφληκα ζηνπο Γήκνπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θα καο ην εμεγήζεη ν θ.Κεηαμάο, αλ μέξεη. Γεχηεξνλ .. Ππγλψκε 

ζπλάδειθε. Ρν ζέκα ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο Υξσπνχ ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππ' φςε ηνπ ηελ απφζηαζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηελ παξαιία 

θαη λα ππθλψζνπκε ηα δξνκνιφγηα γηαηί ν θχξηνο ζηφρνο φισλ καο, φπσο είπε 

ν θ.Νηθνλφκνπ θαη νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη, ήηαλε λα θέξνπκε πην θνληά ηηο 

πεξηνρέο, ηνπο θαηνίθνπο ησλ δηαθφξσλ ρσξηψλ καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ πεξηθέξεηα ζην θέληξν, λαη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δθεί ζα πξέπεη λα ην ππθλψζνπκε. Βεβαίσο έρεη δίθην ν 

θ.Γηαζεκάθεο πνπ ιέεη φηη αο θάλνπκε έλα κήλα έλα δνθηκαζηηθφ, κηα 

δνθηκαζηηθή πεξίνδν θαη κεηά λα ην μαλαζπδεηήζνπκε. Νια απηά φκσο ζα 
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πξέπεη λα γίλνπλε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΘΡΔΙ. Δθηφο αλ ν θ.Νηθνλφκνπ πνπ 

είλαη θαη βνπιεπηήο, κπνξέζεη λα καο δψζεη κηα άιιε έμνδν κε κηα άιιε 

πξφηαζε ζηε Βνπιή θαη παξαθάκςνπκε απηφ ην λφκν πνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ δηθηά κνπ πξφηαζε θ.Ρζάθσλα είλαη ζηαζεξή, ζπλεπήο φια 

ηα ρξφληα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζα ηνπνζεηεζείηε. Παο παξαθαιψ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δπέθηαζε ηνπ αζηηθνχ. Απηφ ιέσ εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθ ηνπ θαλνληζκνχ δελ έρεηε ην ιφγν. Παο παξαθαιψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρν μέξσ φηη δελ είκαη ζπκπαζήο ζηνπο αγαπεηνχο κνπ θίινπο 

ηνπ ΘΡΔΙ αιιά ε πξφηαζε κνπ φια ηα ρξφληα βνπιεπηήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηεξνχκε ηνλ θαλνληζκφ. Γελ είλαη ζέκα ζπκπάζεηαο.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δπέθηαζε ηνπ αζηηθνχ. Νπνηνο έρεη θάηη άιιν, λα ην πεη 

κπξνζηά ζηηο θάκεξεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θαζέλαο έρεη ηε ζέζε ηνπ. Γελ είλαη ζέκα ζπκπάζεηαο ή 

αληηπάζεηαο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: πάξρεη λνκίδσ ζε εμέιημε απηή ε ελνπνίεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ 

φιεο ηεο Αηηηθήο. πάξρεη ζε εμέιημε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, θ.Νηθνλφκνπ, ηνπιάρηζηνλ εζείο πξέπεη λα 

δίλεηε καζήκαηα εδψ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα ραξά θ.Νηθνλφκνπ ηα ιέηε. Αιιά ην έλα δελ .. ην άιιν. Ρν 

έλα .. απφ ηελ Αζήλα λα έρνπκε αζηηθή ζπγθνηλσλία θαζεκεξηλή εδψ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Κεηαμά, ζηα εξσηήκαηα ηνπ θ.Ρζάθσλα. 
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ΚΔΡΑΜΑΠ: Γχν, ηξία πξάγκαηα λα πσ. Θα απνθχγσ λα κηιήζσ γηα ζέκαηα ηα 

νπνία έρνπλε πνιηηηθή, ηδενινγηθή ρξνηά, δελ είλαη δνπιεηά καο θαη βέβαηα γηα 

καο είλαη ζπκπαζείο φινη γηαηί δελ έρνπκε, δε καο ρσξίδεη ηίπνηα κε θαλέλαλ. 

Ρψξα, επί ηνπ ζέκαηνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, κε δηαθφπηεηε. Παο παξαθαιψ. 

ΚΔΡΑΜΑΠ: Κηα εξψηεζε ήηαλε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ην ιφγν κεηά. Δρεηε ην ιφγν κεηά. 

ΚΔΡΑΜΑΠ: Βεβαίσο. Ιέγνκαη Ξεξηθιήο Κεηαμάο. Δίκαη Πχκβνπινο ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηνπ ΘΡΔΙ θαη είκαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

ελδνδεκνηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. Ππδεηάκε κε 7 Γήκνπο ηεο Αηηηθήο. Δρνπκε 

ζπκθσλήζεη κε έλαλ θαη πξνζδνθνχκε ηε ζπκθσλία κε άιινπο δχν. Υξαία; Θαη 

κε 3 Γήκνπο έρνπκε ηελ αλ ζέιεηε ηελ θαη' αξρήλ ππφζρεζε φηη ζα 

μεθηλήζνπκε απφ Πεπηέκβξην. Απηή είλαη ε ηζηνξία. Δπηηξέςηε κνπ ηψξα λα πσ 

δχν ιφγηα ζρεηηθά κε ην θφκηζηξν. Ρν θφκηζηξν είλαη απηφ ην νπνίν .. Γειαδή 

πξνηείλεηαη καδί κε ηνλ, έρνπκε κηιήζεη κε ηνλ θ.Γήκαξρν θαη κε θάπνηνπο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ηνπο νπνίνπο καο ππέδεημε θαη πξνηείλεηαη ην 

θφκηζηξν απηφ πνπ βιέπεηε κέζα. Απηφ ην απνθαζίδεηε εζείο. Ν Γήκνο, ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ μέξσ κε πνηα δηαδηθαζία. Γεχηεξνλ, ν θ.Κπνπξαιέμεο 

έρεη θάλεη κηα νιφθιεξε δνπιεηά. Γειαδή ήηαλ επηθεθαιήο κηαο Δπηηξνπήο 5 

αηφκσλ πνπ ζπδήηεζε κε πνιινχο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, εζείο ζα πείηε 

νλφκαηα αλ ζέιεηε, θαη θαηέιεμε ζε έλα πξφγξακκα. Ζ θαηάιεμε ζε έλα 

πξφγξακκα έξρεηαη απφ κεγάιε εκπεηξία, γλψζε, κε ηηο δπλαηνηεηεο πνπ 

έρνπκε. Ινηπφλ, βέβαηα μέξεηε νη αλάγθεο είλαη πνιχ κεγάιεο. Γειαδή, γηα λα 

εμππεξεηεζνχλ νη πάληεο ρξεηάδνληαη ίζσο δεθάδεο ιεσθνξεία. Ξξέπεη φκσο 
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ζηα πιαίζηα ηνπ εθηθηνχ λα θαλνληζηνχλ θάπνηα δξνκνιφγηα. Ρψξα ζέισ λα 

ζαο πσ γηα ην πξφγξακκα ζπγθνηλσλία, αλ κνπ επηηξέπεηε, θάηη. Δλα γεγνλφο. 

Ρν πξφγξακκα ζπγθνηλσλία ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε, 

δηήξθεζε πεξίπνπ 14 κήλεο, ην ΘΡΔΙ ζέισ λα ζαο πσ απφ 1.200.000 δελ έρεη 

πάξεη νχηε 1 επξψ, απνιχησο ηίπνηα, θαη εκείο ζπλερίζακε κε ην Γήκν 

Υξσπνχ λα δηαζέηνπκε ην ιεσθνξείν, δειαδή λα έρνπκε ηε ρξήζε ηνπ 

ιεσθνξείνπ ηνπ Γήκνπ θαη απηνί νη .. θαη λα πιεξψλνπκε ην πεηξέιαην θαη ηνλ 

νδεγφ κέρξη θαη εδψ θαη ιίγεο κέξεο. Ππλερίδνπκε. Γηα λα δείηε πσο ην 

βιέπνπκε. Αλαθέξσ έλα γεγνλφο, ρσξίο λα βγάισ ζπκπεξάζκαηα.  

 Ινηπφλ, ηψξα .. Νξίζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΔΡΑΜΑΠ: Κάιηζηα. Νξίζηε; Γελ ζαο θαηάιαβα. Αλ έρεηε ηελ θαινζχλε. Γε 

ζαο άθνπζα. Γηα ην πξφγξακκα ζπγθνηλσλία ξσηάηε; Ρν απηνθίλεην; Δκείο 

ζπλερίζακε θαη παξείρακε ηελ ππεξεζία. Γειαδή, πιεξψλακε αλ καο ξσηάηε, 

πιεξψλακε ηνλ νδεγφ θαη ηα θαχζηκα. Απηφ θάλακε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΔΡΑΜΑΠ: Γελ ην μέξσ απηφ. Δγψ γλσξίδσ, απηφ πνπ γλσξίδσ ήηαλε φηη εκείο 

απηφ πνπ θάλακε, πιεξψλακε ηα θαχζηκα θαη ηνλ νδεγφ. Υξαία; Ινηπνλ, δελ 

έρσ θάηη άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ απφ ηε γεληθή ζπκθσλία φισλ καο θαη 

πξνεθινγηθά αιιά θαη εδψ, φηη κέζα ζην Γήκν Υξσπνχ, ην κεγαιχηεξν Γήκν 

ζε έθηαζε ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθνηλσλία. Ξξέπεη λα 

κεηαθέξεηαη ν θφζκνο απφ θαη πξνο ζε φπνηα πεξηνρή επηιέμεη απηφο. 

Δπαλεηιεκκέλα απφ ην 2ν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην απνδεηθλχεη θαη ε δσή, 

ηνπο πξψηνπο 9 κήλεο δσήο ηνπ "Θαιιηθξάηε", είρακε πεη φηη πξαγκαηηθά απηή 
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ε δνκή ζα δεκηνπξγήζεη λέεο αγνξέο, αλ ζέιεηε γηα αλψλπκεο εηαηξείεο, λα 

επελδχζνπλ ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο απφ ηηο κεηαθνξέο, ηα απνξξίκκαηα, ηελ 

εθκεηάιιεπζε δεκφζηνπ πινχηνπ ζε θάζε πεξηνρή, γηα λα απγαηίζνπλε ηα 

θέξδε, αλ ζέιεηε ηα θεθάιαηα, ηα νπνηα έρνπλε γεκίζεη ηα ζεληνχθηα ηνπο φια 

απηά ηα ρξφληα. Ρν ΘΡΔΙ απφ ην 2003 έπαςε πξν πνιινχ λα ζεσξείηαη 

θνηλσληθφο θνξέαο. Δίλαη αλψλπκε εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί φπσο φιεο νη 

ππφινηπεο αλψλπκεο εηαηξείεο γλσξίδνπκε. Γνπιεχεη κε ζθνπφ ην θέξδνο θαη 

κάιηζηα θαη ζην site ηνπο πεξηγξάθεηαη θαη ε δνκή ηνπ θαη νχησ θαζ' εμήο. Νηη 

δελ απνηειεί θνηλσληθφ θνξέα απνδείρηεθε απ' απηά πνπ είπε ν εθπξφζσπνο 

ηνπ ΘΡΔΙ πξηλ απφ ιίγν. Δληάμεη, έλα άηνκν ζηνλ Απιψλα; Γε ρξεηάδεηαη λα 

πεγαίλνπκε ηψξα ζηνλ Απιψλα γηα 1 άηνκν. Θαη λα δνχκε ζε ιίγν, ζε  1 κήλα, 

λα γπξίζεη θαη ν θφζκνο απφ ηηο άδεηεο. Γειαδή νπζηαζηηθά ηη ιέκε; Νηη εθεί 

πνπ δε ζα κπνξεί λα γεκίδεη ην ιεσθνξείν γηα λα βγάδεη θέξδνο, ν ληφπηνο, 

απηφο πνπ ζειεη λα κεηαθεξζεί απφ ηε κηα πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ άιιε δε 

ζα κπνξεί λα ην θάλεη, γηαηί δε ζα έρεη ηελ ππεξεζία. Απηφ θχξηνη ζεκαίλεη 

θεξδνθνξία πάλσ ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

 Δπί ηεο εηζήγεζεο. Γηα ηελ ίδηα ηε ζχκβαζε. Δρνπκε πξνεγνχκελν ζ' 

απην ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξξηλ απφ 3 Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ςεθίζακε 

νκφθσλα λα ππεξαζπίζνπκε ηε δεκφζηα κνξθή ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη 

λα παιέςνπκε γηα δσξεάλ κεηαθίλεζε αλέξγσλ, ειηθησκέλσλ, θνηηεηψλ, 

εξγαδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηε δνπιεηά ηνπο πξστλέο ψξεο θαη απηφ ην 

ςεθίζακε φινη καο. Δξρεζηε ινηπφλ ζήκεξα ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

θαη ηη καο ιέηε; Τεθίζακε θπζηθά θαη θάηη άιιν θαη ην θαηαλννχκε φινη καο. 

Νηη ζην μεπνχιεκα αλ ζέιεηε ην πξνεγνχκελν πνπ είπακε ηνπ ΝΠΔ, ην 

θεξδνθφξν κφλν θνκκάηη πεγαίλεη ζηνλ ηδηψηε, απηφ πνπ απνθέξεη θέξδε θαη 

ην ππφινηπν ζηε κεηαθνξά, ην θφζηνο, ην θξαηάεη ην θξάηνο θαη ην 

πιεξψλνπκε εκείο πάιη. Ρα θέξδε γηα ηνλ ηδηψηε, ην θφζηνο γηα καο. Ξάκε ζην 

δηα ηαχηα, γηα ηε ζεκεξηλή ζχκβαζε. Ιέεη κέζα ε ζχκβαζε, ην θφζηνο 
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ζπληήξεζεο ησλ ιεσθνξείσλ ην αλαιακβάλεη ν Γήκνο πνπ ηνπ αλήθνπλ θαη ηα 

ιεσθνξεία. Νπζηαζηηθά ηη βάδεη ν Γήκνο ζήκεξα; Ρν θφζηνο ην νπνίν δε ζα 

επσκηζηεί ε αλψλπκε εηαηξεία. Ρν θφζηνο ην νπνίν ζα .. λα πιεξψζεη ν θάζε 

εξγαδφκελνο θαη ζηελ πεξηνρή καο. Νπσο είπα έηζη γίλεηαη ζήκεξα θαη κε ηε 

ΓΔΖ θαη κε ηνλ ΝΡΔ, κε ηνλ ΝΠΔ θαη φιεο ηηο ππφινηπεο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πνπ ηδησηηθνπνηνχληαη. Κέρξη θαη ηε δηαθήκηζε κέζα απφ ηε ζχκβαζε, ζην 

άξζξν 6, παξ. 1, γηα ηελ αλψλπκε εηαξεία ηελ αλαιακβάλεη ν Γήκνο. Θα 

δηαθεκίδνπκε ηελ αλψλπκε εηαηξεία. Ιέεη κέζα ε ζχκβαζε, πάιη ζην άξζξν 6, 

ζε πεξίπησζε πνπ ηα νρήκαηα πνπ έρεη δψζεη ν Γήκνο ζηνλ ηδηψηε ΘΡΔΙ είλαη 

γηα ζπληήξεζε θαη δελ είλαη ζηελ θπθινθνξία φηη ζα θάλεη, πξνζέρηε, θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα κπνξέζεη λα απαιχλεη ην πξφβιεκα πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί εθείλν ηνλ θαηξφ. Γε δεζκεχεηαη πνπζελά ε αλψλπκε εηαηξεία 

απηή φηη ζε πεξηπησζε πξνβιήκαηνο ή θνιιήκαηνο ιεηηνπξγίαο, έλα απφ ηα 

δχν ή θαη ησλ δχν νρεκάησλ, φηη ζα βάιεη δηθν ηεο φρεκα γηα λα κεηαθέξεη 

ηνλ θφζκν απφ θαη πξνο ηηο δνπιεηέο ηνπ.  

 Εήηεκα άιιν. Ιέεη κέζα ε ζχκβαζε. Ξαξαρσξνχκε ζήκεξα ηα δχν 

νρήκαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίκαη κέζα ζην ρξφλν ησλ ππνινίπσλ. Θχξηε Ληθνιάνπ, δε 

δηέθνςα θαλέλαλ, είλαη ζεκαληηθφ ην ζεκα, αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Ιέεη 

κεζα ινηπνλ ε ζχκβαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επηζεκαίλσ ην ρξφλν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. Γηα ηα δχν ιεσθνξεία. Νηη ζε πεξίπησζε 

πνπ ζα επηιέμεη ε εηαηξεία λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζην δίπια θαη ζην 

παξαδίπια ρσξηφ γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν γηα λα βγάιεη θέξδνο, ζα κπνξεί λα 

ηα παίξλεη απφ εδψ θαη λα ηα πεγαίλεη εθεί πέξα. Θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο; 
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Πην Γήκν. Θαη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Γηεθδηθνχκε θαη ζαλ αλ ζέιεηε 

απαληψληαο θαη ζηελ πξνεγνχκελε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ππεξεζίεο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. Δίκαζηε κέζα ζηελ Αηηηθή θαη 

δηεθδηθνχκε αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο κε ελίζρπζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, φπσο 

ην ιεσθνξείν θαη ην ηαμί, πνπ λα πιεξψλεηαη φκσο απεπζείαο απ' απηφλ πνπ 

έρνπκε πιεξψζεη ήδε γηα λα έρνπκε, απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Λα 

δηαζθαιίδεηαη κειεηεκέλε ππθλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ ζην ρψξν θαη ζην 

ρξφλν, ε ηαρχηεηα, ε άλεζε θαη αζθάιεηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζεθε ν ρξφλνο ζαο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο αιιά κε ηηο αλάγθεο αθφκα θαη 

ηεο κηαο ειηθησκέλεο, πνπ ζα ζέιεη λα θαηέβεη ζηε ζάιαζζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε κε αθνχηε; Ν ρξφλνο ζαο νινθιεξψζεθε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, έρνπλ δηαθφςεη φινη. Δρεηε θάλεη δηάινγν. Παο 

παξαθαιψ πνιχ, νινθιεξψλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ρξφλν ηνλ θξαηάσ ζε φινπο θ.Σαζηψηε, νινθιεξψζηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρνλ θξαηάσ θαη εγψ. Παο παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη εγψ ζαο παξαθαιψ πνιχ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα είρα νινθιεξψζεη αλ κ' αθήλαηε. Θαη εξρφκαζηε ηη ιέκε 

ζήκεξα; Αλψλπκε εηαηξεία ζηα ΘΡΔΙ θαη φπσο ζα θνπβεληηάζνπκε θαη 

παξαθάησ, αλψλπκε θαη ζηελ θαζαξηφηεηα. Δκείο ιέκε, εληαίν θφκηζηξν θαη 

δσξεάλ κεηαθίλεζε γηα ηηο εππαζείο νκάδεο πνπ είπακε πξηλ. Νπσο ςεθίζακε. 

Δκείο ην ςεθίζακε. Θαη εθαξκνγή θπζηθά ζε φια απηά απφ ην Γήκν 

ζπζηήκαηνο θπθινθνξηαθήο αγσγήο, γηα λα έρεη ν θφζκνο ηελ παηδεία λα 

θαηαιαβαίλεη φηη ην κέζν καδηθήο κεηαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

ηφπν ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα μέξεη πσο λα 
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ην ρξεζηκνπνηεί, φηη ηνλ δηεπθνιχλεη θαη φρη λα παίξλεη ην Η.Σ. ηνπ λα 

κεηαθηλείηαη απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε ην θ.Σαζηψηε. Δίζηε εθηφο θαλνληζκνχ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ θαη εγψ. Ν θχξηνο .. Κεηά ηνλ θ.Σαζηψηε είλαη ε θπξία 

.. Ζ θα Πηεξγίνπ δελ έρεη γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν. Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. Κπνξεί 

εθ παξαδξνκήο. Γελ έρεη ζεκεησζεί ην φλνκα ζαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πνβαξνινγείηε;  

ΞΟΝΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε βιέπεη εκέλα, κνλίκσο. Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζα μεθηλήζσ απφ ηα 

πξνεθινγηθά ζαο πξνγξάκκαηα φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ. Νινη κηινχζαηε γηα 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Δζείο θ.Γήκαξρε θεξδίζαηε. Ξξνθαλψο είραηε θάλεη ηε 

κειέηε ζαο. Γλσξίδαηε φηη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ είλαη απηά ή απηά. Μέξαηε 

φηη ν "Θαιιηθξάηεο" ζα θάλεη, ζα είλαη δχζθνιν αιιά είραηε βάιεη δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία. Αλ ινηπφλ ζηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, φπσο ηελ ελλννχζαηε, 

ελλννχζαηε ηε ζπλεξγαζία κε κηα ηδησηηθή εηαηξεία, γηαηί πεξί ηδησηηθήο 

εηαηξείαο πξφθεηηαη ην ΘΡΔΙ, πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ην θέξδνο, γηαηί θαλέλαο δε 

δνπιεχεη γηα ηελ ςπρή ηνπ παηέξα ηνπ. Παθψο θαη απηή ε εηαηξεία ζέιεη λα 

βγάιεη θέξδε. Κηα θεξδνζθνπηθή εηαηξεία είλαη θαη θαιά θάλεη, δηθαίσκα ηεο 

είλαη. Ρν δήηεκα είλαη εκείο, ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, εζείο ζαλ Γήκαξρνο κε ην 

πξφγξακκα ζαο απηφ είραηε ζην κπαιφ ζαο; Ρν έλα εξψηεκα. Γεχηεξν δήηεκα. 

Γεκνηηθή ζπγθνηλσλία φπσο θάπνηα νπνηαδήπνηε θνηλσθειήο επηρείξεζε δελ 

είλαη θεξδνζθνπηθή. Νη δεκνηηθεο ζπγθνηλσλίεο έρνπλ ζηφρν λα εμππεξεηνχλ 

ην δεκφηε. Λα πάεη ν δεκφηεο θαη ν άλεξγνο θαη ν ζπληαμηνχρνο θαη ν 

εξγαδφκελνο πνπ πάεη ην πξσί ζηε δνπιεηά ηνπ, πνπ πηζαλφλ λα κελ έρεη λα 

πιεξψζεη ην θφκηζηξν, λα πάεη ηζάκπα. Γελ πάεη ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία λα 
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βγάιεη θέξδνο. Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε απηφ πνπ θάλνπκε, πνπ θέξαηε 

εδσ λα γίλεη, εθηφο ην γεγνλφο φηη δελ παιεχνπκε γηα ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία 

πνπ είλαη ην έλα ην δήηεκα θαη ζπκθσλψ απφιπηα κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

νκηιεηέο, ην δεχηεξν δήηεκα είλαη φηη γηα καο έζησ θαη έλαο άλζξσπνο λα πάεη, 

λα ρξεηαζηεί λα πάεη ζην Θαπαλδξίηη, λα πάεη ζην Θέληξν γείαο, πξέπεη λα πάεη 

ην ιεσθνξείν θαη θαλέλαο λα κε θχγεη απφ ηνλ Υξσπφ αιιά έλαο λα πάξεη απφ 

εθεί, πξέπεη λα πάεη ην ιεσθνξείν θαη ζηηο 10:30 ε ψξα πνπ έξρεηαη ην 

ηειεπηαίν ηξέλν 11:00, ζηε Καιαθάζα, πξέπεη λα έρεη ην ιεσθνξείν πνπ λα 

ηνλ κεηαθέξεη θάησ ζηνλ Υξσπφ θαη αο είλαη θαη άδεην ην ιεσθνξείν.  

 Κε απηή ινηπφλ, κε απην ην ζθεπηηθφ ζα πξέπεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα 

θηλεζεί θαη εδψ πξάγκαηη ιέηε δελ έρνπκε ιεθηά. Πίγνπξα δελ έρνπκε ιεθηά. 

Δηζη; Γελ έρνπκε. Δγψ ζαο ιέσ, ζαο θάλσ κηα πξφηαζε. Απηά ηα ρξήκαηα πνπ 

πηζαλφλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε ζαο άθνπζα. Λαη θαη πξνζσπηθφ. Ινηπφλ, καο ιείπνπλ πηζαλφλ 

άιια δχν ιεσθνξεία; Καο ιείπνπλ άιια δχν ιεσθνξεία; Λα θάλσ κηα 

πξφηαζε. Ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε λα πάκε λα θάλνπκε leasing. Κα λα 

δεηήζνπκε πξνζσπηθφ. Θνηηάμηε, κε ζπγρσξείηε. Ππγλψκε, ην γεγνλφο φηη 

έρνπκε πξνβιήκαηα, ην φηη δελ έρνπκε πξνζσπηθφ, ην φηη.. Θα πσ θαη 

παξαθάησ. Αο θηάζνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηαηί δελ έθαλα αλαθνηλψζεηο 

θαη ζα ηα πσ ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα απηά πνπ ζέισ λα πσ. Θχξηε Γήκαξρε 

θαη θχξηνη ηεο ζπκπνιίηεπζεο, εθφζνλ έρνπκε πξνβιήκαηα γηαηί δελ ηα 

δηεθδηθνχκε; Ρη αγψλα θάλεηε γηα λα πεηχρνπκε θάπνηα πξάγκαηα; Φσλάρηε 

καο λα θιείζνπκε ην Γεκαξρείν, λα θάλνπκε ηε δηαδήισζε, λα πνχκε ζέινπκε 

πξνζσπηθφ, ζέινπκε ρξήκαηα. Ρν θάλεηε; Ρη ζα πεη απηφ; Δρνπκε ζηαπξψζεη 

ηα ρέξηα θαη ιέκε, δελ έρνπκε πξνζσπηθφ, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα. 

Αξα ινηπφλ λα πάκε λα βξνχκε ηνλ ηδηψηε εδψ, ηνλ ηδηψηε πην εθεί, ηνλ ηδηψηε 
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πην εθεί, λα θεξδίδνπλ απηνί ζε βάξνο ησλ δεκνηψλ. Δίλαη δειαδή ινγηθή θαη 

πνιηηηθή απηή; Ινηπφλ, δελ έρνπκε πξνζσπηθφ. Λα απαηηήζνπκε λα πάξνπκε 

πξνζσπηθφ. Ρη ζα πεη know how θχξηνη. Ρν know how, κε ζπγρσξείηε, δε ζα 

θάλεηε θαη θακία επηζηεκνληθή αλάιπζε. Αλ θέξλακε έλαλ ζπγθνηλσληνιφγν θαη 

καο έθαλε κηα κειέηε γηα ηηο αλάγθεο ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ Γήκνπ ηηο 

θνηλσληθέο, φρη ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα απνθέξνπλ θέξδνο, γηαηί ην know how θαη 

νη ζπγθνηλσληνιφγνη πνπ βιέπνπλ αο πνχκε, βιέπνπλ ην θεξδνζθνπηθφ κέξνο. 

Δκείο ζέινπκε λα δνχκε ην θνηλσληθφ κέξνο θαη ην θνηλσληθφ κέξνο είλαη απηφ 

πνπ ιέκε. Ν Γήκνο δελ είλαη θεξδνζθνπηθή εηαηξεία. Δρεη θνηλσληθφ ζθνπφ θαη 

έηζη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη.  

 Δίκαζηε ινηπφλ, εγψ πξνζσπηθά, έηζη; δελ ςεθίδνπκε απηήλ ηε ζηηγκή, 

εκείο ζεσξνχκε φηη πξέπεη κε ηηο δηθέο καο δπλάκεηο λα θαζίζεηο θάησ θαη λα .. 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην καδί κε ηε Γηνίθεζε λα βξεη ιχζεηο. Λα δηεθδηθήζνπκε 

λα πάξνπκε, 2 νδεγνχο ζέινπκε; 3 νδεγνχο ζέινπκε; Λα ηνπο πξνζιάβνπκε 

κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα ην θάλνπκε θαη αλ ρξεηαζηεί λα πάξνπκε, λα 

θνηηάμεηε κε leasing λα πάξνπκε έζησ έλα, δχν αθφκε ιεσθνξεία, ηα νπνία 

ζηελ πνξεία πιεξψλνληαο κφλν ην leasing, ην ελνίθην, ζα καο κείλνπλε θηφιαο. 

Δηζη; Γελ είλαη θάηη ην νπνίν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δηζη; Απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ρν ιφγν έρεη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπλ ηειεηψζεη νη ζπλάδειθνη. Δίλαη ν θ.Θηνχζεο. Λαη, είλαη 

κεηά έρεη γξαθεί ζηε ζεηξά.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θέιεη ν θ.Θαιχβαο λα κηιήζεη; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάζε θνξά θχξηνη ζπλάδειθνη λα βγάδσ ηελ ηεξαξρία. Γε ράιαζε 

ν θφζκνο ηψξα. Δληάμεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε θαηαγξαθεί θ.Ονχζζε. Γελ ην δεηήζαηε. Ν 

θ.Βειηαληψηεο έρεη θαηαγξαθεί. Νξίζηε. Δληάμεη. Γελ είρα .. Δρσ θαλέλαλ ιφγν 

λα κε ζαο ζεκεηψζσ; Δληάμεη, εληάμεη. Λαη, βεβαίσο θ.Βειηαληψηε. Θχξηε 

Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Κεηαμά, δήηεζα ηελ ηδηφηεηα ζαο γηαηί ίζσο είκαη, ίζσο, δελ 

μέξσ, ν κνλαδηθφο απηνθηλεηηζηήο ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, επίζεκα, 

θαη επί 27 ρξφληα. Βέβαηα .. Νρη, δελ έρσ ιεσθνξείν, έηζη; Αιιά είκαη 

απηνθηλεηηζηήο. Δπίζεο ζέισ λα εθθξάζσ έλα λέν παξάπνλν ζηνλ αγαπεηφ 

Γήκαξρν, φηη ν θ.Κεηαμάο ζπδήηεζε κφλν κε Ππκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο. 

Ξνηνλ ηεο κεηνςεθίαο; Ξέζηε κνπ έλαλ. Ρνλ πξψην πνπ έπξεπε λα ζπδεηήζεη 

ήηαλ εκέλα ζαλ εηδηθφ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ρν δεχηεξν πνπ ζέισ λα ζαο πσ 

είλαη ην εμήο, ζεσξψ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Υξαία, κεγάιε ζαο παξάιεηςε, θαηά ηε γλψκε κνπ. Θεσξψ θαη 

πξέπεη λα είκαη εηιηθξηλήο, φηη δηαθσλψ κε ηνπο πξνιαιήζαληεο ζπλαδέιθνπο 

γηαηί ζεσξψ φηη ην ΘΡΔΙ είλαη κηα πνιχ αμηφπηζηε ιχζε. Δγψ είκαη 

απηνθηλεηηζηήο θχξηνη, είκαη ζηνπο δξφκνπο. Δίκαη ζηνπο δξφκνπο θχξηνη. Νη 

θαιχηεξνη νδεγνί είλαη ζην ΘΡΔΙ. Ρν παηδί κνπ ηνπ επηηξέπσ λα πάεη εθδξνκή 

κε ην ΘΡΔΙ. Κε ηνλ 8κελήηε ζπκβαζηνχρν ηνπ Γήκνπ, επηηξέςηε κνπ, κπνξεί 

λα κελ ηνπ επηηξέςσ λα πάεη ζην ζρνιείν θα Πηεξγίνπ θαη δε ζέισ λα 

αληηπαξαηεζψ καδί ζαο, αιιά ζαο ιέσ θαη ηε γλψκε κνπ, ηελ εκπεηξία κνπ. 

Δγψ ζαο ιέσ ηελ εκπεηξία κνπ. Δρνπκε λα θάλνπκε κε αλζξψπηλεο δσέο θαη 

έρνπκε λα θάλνπκε κε πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Ρν ΘΡΔΙ δελ είλαη αθφκα .. Δίλαη 
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αλψλπκε εηαηξεία, δελ είλαη αθφκε ηδηψηεο. Ρν '17 θαη κεηά δελ είλαη θ.Κεηαμά; 

Κέρξη ην '17 δελ είλαη αθφκα ηδηψηεο, ειέγρεηαη. Νκσο ζηε ζχκβαζε πνπ είδα 

ζα δηαθσλήζσ θ.Γήκαξρε θάζεηα σο πξνο ηε ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ θαη 

ζα εμεγήζσ ζηνλ θ.Κεηαμά πνπ δηαθσλψ. Γελ ππαξρεη Α' βάζκηα θαη Β' βάζκηα 

ζπληήξεζε θαη ζα εμεγήζσ ην ελλνψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, γηα κέλα δελ ππάξρεη. Αλ ν νδεγφο ζαο θ.Κεηαμά αθήζεη ρσξίο 

ιάδηα ηε κεραλή, ζα θαεί. Αλ ηψξα απηή ηε κεραλή ηελ θέξεηε, ζέβνκαη απηφ 

πνπ ιέηε φηη είλαη κηα κεραλή 200.000 ρικ., ειέγμηε ηελ θαη πέζηε φηη απηή ε 

κεραλή κεηά απ' απηφ έρεη έλα θφζηνο θιπ. Νκσο κε απηή ηε ινγηθή εγψ 

κπνξψ θαζε δχν κήλεο λα αιιάδσ κεραλή ζηα ιεσθνξεία. Δγψ απηφ 

θ.Γήκαξρε επηθπιάζζνκαη λα κελ ην ςεθίζσ γηα ηε Β' βάζκηα. Γέρνκαη ηηο 

επηθπιάμεηο ησλ αλζξψπσλ, δελ είλαη παξάινγεο εληειψο, αιιά πξέπεη λα 

θέξνπλ έλαλ άιινλ ηξφπν. Ρν θφζηνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη 100% ηνπ 

ΘΡΔΙ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πην ζέκα απηφ βαζηθά ζηφρνο ηνπ Γήκνπ ζα είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Ινγηθφ είλαη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζήκεξα, λα θάλεη ζπλεξγαζία κε κηα αμηφπηζηε 

εηαηξεία, αιιά κε κηα δηαθνξά. Νηη εκείο ζα παξαγγείινπκε ηη ζα πάξνπκε. 

Ξαξαθαιψ πνιχ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη θπξίνπο ηεο ζπκπνιίηεπζεο αλ ζέινπλ, 

πέληε ιέμεηο ζα πσ, λα ηηο πξνζέμνπλε γηαηί ζα παξαθαιέζσ πάξα πνιχ ην 

Γήκαξρν λα ην απνζχξεη απηφ ην ζέκα. Θχξηε Κεηαμά, κάιινλ θ.Γήκαξρε θαη 

θχξηνη ζπλάδειθνη, ζε πξνεγνχκελε κνπ αλαθνηλσζε λα ζαο ππελζπκίζσ φηη 

είρα θάλεη ηελ θαηαγγειία φηη ελψ έρεη ιήμεη ην πξφγξακκα ζπγθνηλσλία, ην 

ΘΡΔΙ ρξεζηκνπνηνχζε ην ιεσθνξείν ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ γηα λα θάλεη 

δηθά ηνπ δξνκνιφγηα, φρη ιεηηνχξγεκα ζηνπο δεκφηεο ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ. 
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πνγξακκίδσ, ην ιεσθνξείν ηνπ Γεκνπ Υξσπίσλ έθαλε ηα δξνκνιφγηα ηνπ 

ΘΡΔΙ απφ ηε δηαζηαχξσζε Θαπαλδξηηίνπ πξνο Θάιακν - Βαξλάβα, φρη 

ιεηηνχξγεκα θ.Κεηαμά. Δγψ δελ έρσ ηίπνηα κε ην ΘΡΔΙ. Δρνπκε ζπλεξγαζηεί 8 

ρξφληα ζαλ Αληηπξφεδξνο, αιιά πάλησο .. θαη ηψξα πξνηείλσ λα 

ζπλεξγαζηνχκε αιιά αθνχ ζα παξαγγείινπκε εκείο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη ακέ. Ρν είρα θαηαγγείιεη ζην Ππκβνχιην θ.Θηνχζε θαη 

κπνξείηε λα ξσηήζνπκε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Αληαπφθξηζε 3:30, 

4:30, 5:30, 09:00 ην βξάδη κε ηη ιεσθνξείν πήγαηλαλ. Απφ ην ιεσθνξείν ηνπ 

Υξσπνχ κεηαβηβάδνληαλ θαη πήγαηλαλ ζηνλ Θάιακν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, πιεξψλαλ εηζηηήξην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηηο εξσηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη ησξα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ΘΡΔΙ ζπλεζίδεη θαη θάλεη 

αληαπνθξίζεηο. Γηα λα κε βάιεη δχν ιεσθνξεία απφ Αζήλα, έλα γηα Υξσπφ θαη 

έλα γηα Αγ.Απνζηφινπο ή γηα Βαξλάβα, θάλεη αληαπφθξηζε ζηνλ Αγ.Ληθφια 

φπσο ιέκε. Ρελ αληαπφθξηζε απηή ηελ έθαλε ην ιεσθνξείν ηνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ. Ξξηλ απφ 1,5 κήλα ην είρα θάλεη αλαθνίλσζε - θαηαγγειία ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε 1 ιεπηφ αθφκα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νξίζηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα ιεπηφ ρξφλν έρεηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά κε ξσηάλε νη ζπλάδειθνη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηη λα θάλσ; Κελ απαληάηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ .. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

88 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. Κελ ηξψηε ην ρξφλν ζαο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, ζην πξφγξακκα απηφ. Γελ ππάξρεη πνπζελά Αθίδλεο, 

Ηππνθξάηεηνο Ξνιηηεία, Γξνζνπεγή, Ξνιπδέλδξη, Απιψλαο θαη αθνχζηε ην 

ηξαγειαθηθφ. πάξρεη Θαπαλδξίηη γηα Θάιακν, Αγ. Απνζηφινπο θαη Υξσπφ ζηηο 

16:30. Γειαδή ζηηο 16:30 ην ιεσθνξείν ζα έξζεη απφ εθεί, λα έξζεη ν 

Θαπαλδξηψηεο ηη λα θάλεη; Λα πάεη ζην Γήκν λα εμππεξεηεζεί ή λα πάεη λα 

θάλεη κπάλην ζηηο 6:00 ε ψξα ην απφγεπκα; Γηαηί θαη ζα ζαο ην αηηηνινγήζσ. 

Γηαηί ηα πεξηζζφηεξα ιεσθνξεία είλαη ηνπ Υξσπνχ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε θ.Νηθνλφκνπ αλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί ζηελ πεξηνρή Θαπαλδξηηίνπ ππάξρεη κφλν έλα 

ιεσθνξείν πνπ ζηαζκεχεη ζην Θαπαλδξίηη, νπφηε φπνην ιεσθνξείν, φπνην 

ιεσθνξείν ηειεηψλεη ην δξνκνιφγην ηνπ ζην Θαπαλδξίηη ή ζην Βαξλάβα, λα 

κελ πιεξψλεη .. ην ΘΡΔΙ ζηνλ απηνθηλεζηή λα πεγαίλεη θνχθηα ζηνλ Υξσπφ ή 

ζην Σαιθνχηζη, αιιά λα ην πιεξψλεη ν Γήκνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δάλ πάξνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη, γη' απηφ δεηάσ λα 

απνζπξζεί ην ζέκα, εάλ πάξνπκε ηα δξνκνιφγηα ηνπ ΘΡΔΙ, Υξσπνχ θαη 

Θαιάκνπ, Αγ.Απνζηφισλ ζα δείηε φηη φια ηα δξνκνιφγηα απηά πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη γηα λα θαιχπηνπλ ηα θνχθηα δξνκνιφγηα, ηα παζεηηθά 

δξνκνιφγηα ηνπ ΘΡΔΙ. Δγψ δεηάσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηζφ ιεπηάθη .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. Ρη λα θάλσ ηψξα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. Παο παξαθαιψ, κηζφ ιεπηάθη. Δγψ 

θαηαζέησ κηα πξφηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ πείηε ηελ ηελ πξφηαζε. Κηα πξφηαζε θαη κηα πξφηαζε, πείηε 

ηελ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δκείο .. είηε κέζσ ζπγθνηλσληνιφγνπ, είηε ζαλ Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη ζα παξαγγείινπκε ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα, κε πξνηεξαηφηεηα ην 

Θέληξν γείαο, ηνπο ζηαζκνχο, ηα θξνληηζηήξηα ησλ παηδηψλ ην ρεηκσλα πνπ 

ζρνιάλε 10:00 ε ψξα θαη πάλε νη γνλείο λα ηα πάξνπλε απφ ηελ Αζήλα ή 

αθφκα θαη ηε δηαζθέδαζε ησλ παηδηψλ πνπ είηε ην ρεηκψλα πξνο Θεθηζηά πνπ 

έρνπκε πξφβιεκα, είηε ην θαινθαίξη πξνο ηηο παξαιίεο. Γελ είλαη δπλαηφλ ην 

ηειεπηαίν δξνκνιφγην ηνπ ΘΡΔΙ λα είλαη 8:00 ε ψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βαζηιάθνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά γξάθηεθε ν θ.Θαιχβαο ζηνλ θαηάινγν. Δληάμεη. Δληάμεη, 

έδσζα ην ιφγν ζηνλ θ.Βαζηιάθν. Θα επαλέιζνπκε.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, δχν θνπβέληεο ζα πσ. Δπεηδή δελ έρνπκε ηα δξνκνιφγηα 

κπξνζηά καο, δηαθσλψ κε ηνλ θχξην .. Αθνχεη θαλέλαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βαζηιάθν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γηαθσλψ, δηαθσλψ ζηελ έλσζε λα έρνπκε ζπγθνηλσλία κε ηνλ 

Αγ.Πηεθαλν θαη ηελ Θεθηζηά θιπ. Γε ζπκθσλψ γηαηί ζα ράζνπκε νηθνλνκηθά 

θαη δε ζα ελσζνχκε πνηέ ζαλ Γήκνο. Απηφ είλαη ην .. ην νπνίν ην είπε θαη ν 

θ.Νηθνλφκνπ. πάξρεη ηξφπνο λα κεηαθηλνχκαζηε πξνο ηα εθεί. Γηαθσλψ. 

Ξξνηηκψ λα κέλνπλ νη ζπγθνηλσλίεο, δελ μεξσ αλ ζα ππάξμεη, αλ έρεηε 

κειεηήζεη λα ππάξρεη θάπνην θέληξν, θάπνην ζηαζκαξρείν, εζείο θχξηε ηνπ 
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ΘΡΔΙ, ην νπνίν ζα γίλνληαη νη αιιαγέο ησλ δξνκνινγίσλ. Γελ μέξσ πσο ηα 

πξνζζέηεηε θαη ηα αθαηξείηε. Γηαθσλψ φκσο ζην λα θχγεη ε ζπγθνηλσλία απφ 

ηα φξηα ηνπ Γήκνπ. Θα είλαη κφλν γηα κέζα ζην Γήκν. Γε ζπκθσλψ λα 

πεγαίλνπκε ζηελ Θεθηζηά ή ζηνλ Αγ.Πηέθαλν. πάξρεη άιινο ηξφπνο. πάξρεη 

άιινο ηξφπνο. Νζν γηα ην αλ ζα επηζθεπάδνπκε ηα ιεσθνξεία ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Αζηηθφ δε καο ζπκθέξεη ζαλ Γήκνο. Γηαηί; Γηαηί ζα ραζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζα ράζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βαζηιάθν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θα καο θεχγνπλε .. Γειαδή νη επηρεηξήζεηο εδψ ζα πεζνπλε θαη 

ην μέξεηε. Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε αληαγσληζηηθνί κ' απηνχο θαη δηαθσλψ 

θάζεηα ζην λα επηζθεπάδνπκε ηα ιεσθνξεία πνπ εζείο θάλεηε ρξήζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βαζηιάθν. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Λα μεθηλήζσ θαη λα πσ φηη φινη νη 

ζπλδπαζκνί ηη γξάθαλε πξνεθινγηθά δελ παίδεη ξφιν ηψξα. Ν ζθνπφο είλαη λα 

κπνξέζνπκε λα θάλνπκε κηα ζπγθνηλσλία λα εμππεξεηήζεη ηνπο πνιίηεο. Ρψξα 

ηη γξάθαλε, ην θάλνπλε, δελ ην θάλνπλε, φινη έηζη ιεηηνπξγνχκε. Ρν μέξνπκε 

φζνη έρνπκε μαλαθάλεη. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Δκέλα απηή είλαη ε γλψκε κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Απηή είλαη ε γλψκε κνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηξνκεξφ λα θάλεηε ιάζνο, ζπλερίζηε. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δάλ βιέπεηο φηη δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη, θάλην κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν. Απηή είλαη ε γλψκε ε δηθηά κνπ. Ινηπφλ, ην δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ 

είλαη, εγψ δελ κπνξψ λα δηαλνεζψ ζην πξφγξακκα πνπ κνπ έρνπλε δψζεη εδψ 

πέξα, ν ηξίηνο ζε θαηνίθνπο πεξηνρή, ν Απιψλαο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)       

ΘΑΙΒΑΠ: Γεχηεξνο, ζσζηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Ρν .. Γήκν Υξσπίσλ. Δηζη ην βάδσ. Ινηπφλ, δελ είλαη ζην 

πξφγξακκα. Δίλαη κφλν γηα ην Πάββαην. Δίλαη κφλν γηα ην Πάββαην, έρεη έλα 

πξφγξακκα ζηηο 12:15. Ρνπο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Θα κπνξέζνπκε λα 

θάλνπκε ην κπάλην καο. Απηφ βιέπσ εγψ. Γελ είλαη γηα θάηη άιιν. Δγψ 

πξνηείλσ, φπσο ην είπε θαη μεθάζαξα ν Γήκαξρνο, δηαδεκνηηθή ζπγθνηλσλία. 

Λα έξζεη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΘΡΔΙ θαη λα πνχλε λα ελσζνχλε φιεο νη 

πεξηνρέο θαη νη νξεηλεο θαη νη παξαζαιιάζηεο, λα εμππεξεηήζνπκε ηνλ πνιίηε 

θαη φρη λα εμππεξεηεζεί πξψηα ην ΘΡΔΙ, λα νηθνλνκήζεη πξψηα ην ΘΡΔΙ θαη 

κεηά λα εμππεξεηεζνχκε θαη εκείο. Δάλ ν θχξηνο εδψ πεξα, μερλάσ ην φλνκα 

ηνπ, λα κε ζπγρσξέζεη, έρεη θάλεη θάπνην πξφγξακκα .. Νρη ν θ.Κεηαμάο, γηα 

ηνλ άιιν ηνλ θχξην κηιάσ. Δγψ ζα ήζεια λα κνπ βγάιεη έλα πξφγξακκα εηδηθά 

γηα ην Γήκν κνπ. Γηα ηηο πεξηνρέο ηηο δηθέο κνπ θαη φρη λα ζπλελσζψ θαη λα 

θχγνπλ ηα ιεσθνξεία πξνο ηελ Αζήλα. Λα ην θάλσ ηη απηφ; Ν Απισλίηεο ζα 

ην πάξεη ην Πάββαην ζηηο 12:15 λα ην θάλεη ηη λα θαηέβεη θάησ; Θαη γηαηί 

βιέπσ αο πνχκε φια ηα δξνκνιφγηα λα θηλνχληαη ζε έλαλ άμνλα παξαζαιάζζην; 

Δκείο ηη είκαζηε; Β θαηεγνξίαο; Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΑΙΒΑΠ: Αθξηβσο. Γη' απηφ θαη εάλ ινηπνλ εκέλα δε κνπ έξζεη κηα πξφηαζε, 

αλ δε κνπ έξζεη κηα πξφηαζε πνπ λα έρεη θαη ηελ Καιαθάζα θπζηθά θαη ην 

Θαπαλδξίηη θαη ηνλ Θάιακν θαη ην Κήιεζη θαη ην Ππθάκελν, φιεο ηηο πεξηνρέο, 

θαη ηα Θηνχξθα, φιεο ηηο πεξηνρέο, δε κε ελδηαθέξεη. Γηαηί ζηελ νπζία δε ιχλσ 

ην πξφβιεκα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα. Ν θ.Κπαηδάθαο έρεη ην ιφγν. 

ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ: Θαιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ξξφεδξε, είπε ν θχξηνο 

φηη κηιήζαλε κε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Ξξνθαλψο δε κηιήζαηε 

κε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο απ' φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο. 

Απ' φηη βιέπσ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα, ην Ξνιπδέλδξη δελ ππάξρεη πνπζελά. 

Ιεο θαη δελ είλαη πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο. Θαη δεχηεξνλ, λνκίδσ φηη ην εηζηηήξην 

δελ πξέπεη λα είλαη ην αληίηηκν απηφ πνπ ιέηε, 1,20, γηαηί απφ ην Ξνιπδέλδξη 

ζην Θαπαλδξίηη, πνπ δελ είλαη νχηε 1 ρικ. απφζηαζε λνκίδσ είλαη ιίγν 

ππεξβνιηθφ. Δπραξηζησ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Κπαηδάθα. Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Νπνηνο απφ παιηά έρεη αζρνιεζεί κε ηελ 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνηνο ζα ήηαλε απηφο πνπ ζα έιεγε φρη ζε κηα ηνπηθή 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Νινη ζέιακε, φινη ηα είρακε ζηα πξνεθινγηθά καο 

πξνγξάκκαηα. Αιιά φζνλ αθνξά ηε ζχκβαζε ηελ νπνία έρνπκε έξζεη ζήκεξα 

εδψ λα ςεθίζνπκε, ζέισ λα επηβεβαηψζσ απηφ πνπ είπε ν θ.Βειηαληψηεο, κε 

ην εμήο. Πην άξζξν 5 θαηαγξάθεηαη αθξηβψο, ην ΘΡΔΙ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

ρξεζηκνπνηείε ηα παξαρσξεζέληα απφ ην Γήκν ιεσθνξεία φρη κφλν γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ ζπκθσλεκελνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ εληφο ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη 

γηα ηελ θάιπςε παξφκνηνπ έξγνπ ζε άιινπο Γήκνπο ή γηα ηελ θάιπςε άιισλ 

ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ. Γειαδε, ηα παξαρσξεζέληα ηα δηθά καο ιεσθνξεία 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ζα κπνξεί πιένλ ην ΘΡΔΙ λα ηα θάλεη φ,ηη ζέιεη. Θα 

δηακνξθψλεη ηα δξνκνιφγηα ηνπ έηζη ψζηε ζα ην παίξλεη θαη ζα πεγαίλεη θαη 
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ζην, δελ μέξσ, ζην Γήκν Καξθνπνχινπ - Κεζνγείσλ. Γελ μέξσ. Δγψ επεηδή ην 

θέξλσ ζην κπαιφ κνπ, κήπσο κε απηή ηε ζχκβαζε πνπ πάκε λα ππνγξάςνπκε 

ζήκεξα πξνζπαζήζνπκε θαη θιείζνπκε ηα θελά ηα νπνία έρεη ην ΘΡΔΙ. Λα ην 

ζθεθηνχκε θαη απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα 1 κήλα. Κελ ην μερλάκε απηφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Νπδέλ κνληκφηεξνπ ηνπ πξνζσξηλνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε θακία πεξίπησζε. Δδψ ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρέινο, γηα λα ηειεηψζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα θχγνπκε απφ εδψ;  

ΟΝΠΠΖΠ: Ρέινο ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Θα ην θάλνπκε θνπβέληα. Γελ πξέπεη λα ην θάλνπκε Βαζίιε; 

Κπξάβν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Πσζηφ, λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη ηέινο, ζην Γήκν καο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ν Απιψλαο, ην 

Ξνιπδέλδξη, νη Αθίδλεο θαη ην Θαπαλδξίηη, γηαηί ηψξα έλα δξνκνιφγην 4:30 ην 

κεζεκέξη δε ιέεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φαίλεηαη φηη έρεη .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη ζαλ λα κελ ππάξρνπλ απηά ηα ρσξηά ζαλ δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα καο. Ρν πην ινγηθφ ζα είλαη, έλαο 

ζπγθνηλσληνιφγνο λα θάλεη κηα κειέηε, λα ηε θέξνπκε εδψ θαη εγψ δελ έρσ 

πξφβιεκα λα ζπλεξγαζηνχκε κε ην ΘΡΔΙ, αιιά ζνβαξά, φρη έηζη. Νχηε 

πξνζσξηλά. Κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, λα ην ςεθίζνπκε φινη. 

Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. Θχξηε Γήκαξρε, ζα ηνπνζεηεζείηε ή 

κεηά ηε δεπηεξνινγία; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κήπσο πξνιάβσ ηε δεπηεξνινγία θαη δελ μελπρηήζνπκε. Λα πσ 

θάηη. Αθνπζα πξάγκαηα ηα νπνία .. Αθνπζα πξάγκαηα ηα νπνία πξάγκαηη δελ 

ηα είρα ιάβεη ππ' φςε κνπ ηφζν πνιχ. Ζ ηξηβή απηή βνεζάεη. Ξξσηνλ απηφ 

ζπκπέξαζκα πνπ έβγαια ζήκεξα. Ρν δεχηεξν ζπκπέξαζκα είλαη, πξέπεη λα 

απνθαζίζνπκε εδψ ζήκεξα, δελ ςεθίδνπκε ηίπνηε απ' φια απηά πνπ ιέηε. 

Πήκεξα ςεθίδνπκε αλ ζέινπκε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ή φρη. Δλα απφ ηα δχν. 

Θαη δεχηεξν, θαη δεχηεξν, εάλ ζα ζπλεξαζηνχκε κε ην ΘΡΔΙ ή φρη ζηελ πνξεία. 

Πρεδφλ απηα ηα δχν δηιήκκαηα κπαίλνπλε. Νια ηα άιια πνπ κνπ είπε ν θχξηνο 

.. πάξα πνιινί Πχκβνπινη φηη απνπζηάδεη ην πξσί ζην Θέληξν γείαο 

Θαπαλδξηηίνπ θαη είλαη ην κεζεκέξη. Νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε, 

νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε θαη πνιιέο άιιεο παξαηεξήζεηο πνπ θάλαηε 

είλαη ζσζηή. Θέισ λα πσ ην εμήο, φηη κηιάηε γηα ηδηψηεο θαη γηα θέξδε θαη γηα 

ινηπά. Δάλ εκείο θάλνπκε ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, ν Γήκνο Υξσπνχ, απφ πνπ 

ζα πάξνπκε ηα ιεθηά γηα λα ηελ θάλνπκε; Απφ πνπ ζα πάξνπκε ηνπο εξγάηεο, 

ηε ζπληήξεζε, ηα πεηξέιαηα, ηα, ηα, ηα;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε πνηα; Απφ ηε κηθξή κνπ εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη ηδηαίηεξα 

ζηα απνξξίκκαηα πνπ έρσ αζρνιεζεί ιηγάθη ζε βάζνο, ζεσξψ, ζεσξψ φηη εάλ 

έλαο ηδηψηεο έπαηξλε κηα Γεκνηηθή Θνηλφηεηα λα αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ ηεο, έξρεηαη πην θηελά απφ ην Γήκν θαη ηνπο δηθνχο ηνπ 

εξγαδφκελνπο. Δίλαη ηεθκεξησκέλν απφιπηα απηφ ζηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ 

Γήκνπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Κε απηφ πνπ έπαηξλε θάπνηνο 

ηδηψηεο .. Θέιεηε έλα παξάδεηγκα; Απιψλαο. Δρεη δχν απνξξηκκαηνθφξα, πνπ 

ζεκαίλεη 6 εξγάηεο, ζεκαίλεη 8 εξγάηεο κε ηελ άδεηα ηνπο, κε ηα ξεπφ ηνπο θαη 

κε φια απηά πνπ έρνπλε. Ρη ζεκαίλεη 8 εξγάηεο; 15.000 ην κήλα. Κε 15.000 ην 
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κήλα αλαιακβάλεη ηνλ Απιψλα ηδηψηεο λα κε κέλεη νχηε ζθνππηδάθη ζην 

δξφκν. Κε δηθά ηνπ δξνκνιφγηα, κε δηθά ηνπ απνξξηκκαηνθφξα, κε δηθά ηνπ 

πεηξέιαηα, κε δηθφ ηνπ εξγαδφκελν δπλακηθφ, κε φια. Ξνπ ζεκαίλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θα Πηεξγίνπ. Δίλαη εθηφο θηινζνθίαο ζαο αιιά 

ππάξρνπλ θαη άιιεο πξνηάζεηο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιέσ παξάδεηγκα. .. δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ πνπ έρσ 

αζρνιεζεί. Αλνίγσ αζθνχο ηνπ Αηφινπ, αιιά ηα ιεθηά πνπ δίλνπκε ζήκεξα ηα 

δίλνπκε απφ δηθά καο ιεθηά, απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο, φπνπ θαη λα ηα δίλνπκε 

απηά. Ρν θξάηνο δελ έρεηε θαηαιάβεη φηη είλαη απηνί θαη εκείο. Ρν θξάηνο 

είκαζηε φινη καο εκείο θαη δηαρσξηζκνχο δελ πξέπεη λα θάλνπκε, φηη θάπνηνη 

είλαη ην θξάηνο θαη εκείο είκαζηε νη πξνιεηάξηνη. Δκείο είκαζηε ην θξάηνο, φινη 

καδί. Ρα ιεθηά ηα δηθά καο ηα ρξεζηκνπνηεί είηε ν έλαο, είηε ν άιινο θαη 

πξνρσξάκε κπξνζηά. Δπνκέλσο, εκείο κπαίλνπκε ζε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα, 

ζε έλα πξφγξακκα ελφο κελφο. Δίλαη αλνηρηφ ην πξφγξακκα ηειείσο, είλαη 

αλνηρηφ ην πξφγξακκα λα κελ θάλνπκε θαζφινπ ζχκβαζε. Κπνξεί λα κε ζέιεη 

ην ΘΡΔΙ λα θάλνπκε ζχκβαζε. Λα κελ ην ζπκθέξεη ζε 1 κήλα λα κπεη ζηε 

δηαδηθαζία απηή θαη λαο πεη, γεηα ζαο. Γε δεζκεπφκαζηε ζήκεξα ζε ηίπνηε. Κηα 

έξεπλα θάλνπκε αγνξάο ζ' απηφ πνπ ιέηε. Πε 1 κήλα απνθαζίδνπκε φ,ηη 

ζέινπκε. Γε καο δεζκεχεη ηίπνηα ην πηινηηθφ πξφγξακκα. Κπνξεί λα πνχκε 

ζηνλ επφκελν κήλα λα πνχκε, δελ είδακε θάπνηα πξάγκαηα, λα ηα μαλαδνχκε 

ηνλ επφκελν κήλα.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα μαλάξζεη ζέκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βέβαηα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεζκεχνκαη εγψ. Ρη ιέσ ηφζε ψξα; Θα μαλάξζεη.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη ζηελ θαηλνχξγηα ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί απηφκαηα; Νρη. 

Αθνχ ζα θάλνπκε αιιαγέο. Θάλνπκε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα θαη ζα θάλνπκε 

αιιαγέο. Ξσο ζα ππνγξαθεί; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη αιιά δεο φκσο ηε ζχκβαζε ηη δεζκεχζεηο έρεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην άξζξν 2, ζηε 2ε ζει., γηα λα βνεζήζσ 

ηε ζπδήηεζε ιίγν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη εμέηαζε πξφηαζε ζπλεξγαζίαο. Γελ πξφθεηηαη λα 

ππνγξάςνπκε καθξφρξνλε ζχκβαζε κεηά ρσξίο Γεκνηηθν Ππκβνχιην. Γελ ην 

ζπδεηάκε απηφ. Ρη ιέηε ηψξα;  

.......: Απηφ είλαη δέζκεπζε Γήκαξρε. Δηζη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γέζκεπζε απφιπηε. Ρη ιέηε ηψξα; Κα είλαη δπλαηφλ; 

.......: Ρφηε λα ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 2. Ρν άξζξν 2 πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί. 

Κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν κεξψλ. 

 .......: Σσξίο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Ξξφεδξε. Κε ηνπ Γήκαξρνπ .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

.......: Πήκεξα εμνπζηνδνηνχκε ην Γήκαξρν λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. Απηφ 

θάλνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 30 εκεξψλ. 

.......: Λαη. Γε ρξεηάδεηαη κεηά απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ 

παξάηαζε 2 εηψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρε ζηηγκή πνπ δεζκεχεηαη ν Γήκαξρνο ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο ζα ην θάλνπκε .. 
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.......: Γη 'απηφ ην ξσηάσ. Δίλαη δέζκεπζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ απφ ηελ αξρή ην ιέσ. Αιίκνλν, εκείο ζα απνθαζίζνπκε, 

εκείο ραξάζζνπκε. Δκείο ζα θέξνπκε ηα δξνκνιφγηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ζε παξαθαιψ, πνιχ, έρσ θαλέλαλ ιφγν; Δρσ θαλέλαλ ιφγν 

λα κελ έρσ ηε ζπλαίλεζε ζαο ην πνπ ζα πάεη ην ιεσθνξείν; Πε παξαθαιψ 

πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα εμαπαηήζεη ην Ππκβνχιην ν Γήκαξρνο ξε παηδηά;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα είλαη δπλαηφλ; Δίπαλε γηα δηαζθέδαζε ησλ λέσλ, είπαλε γηα 

δξνκνιφγηα άιια. Ξάλησο, απηά ηα δξνκνιφγηα δε βγήθαλε θαη ζηελ ηχρε. 

Βγαίλνπλε κε ηε ηερλνγλσζία ηνπ ΘΡΔΙ θαη κε εξσηήκαηα πνπ έθαλε εγψ ζε 

Αληηδεκάξρνπο θιπ. θιπ. θαη πνιινχο ζηηο πεξηνρέο πνπ ιέηε δελ ππάξρνπλε 

θαη ιέλε, ηη λα ην θάλνπκε ην ιεσθνξείν. Ρη λα θάλεη λά έξζεη μέξσ εγψ κνπ 

ιέλε νη Αθίδλεο ζηνλ Υξσπφ θάζε κέξα;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε κε θαηάιαβεο ηη ιέσ. Δίλαη ε απάληεζε πνπ πήξα. Θα ην 

δνχκε ζηελ πνξεία. Θα ην δπκψζνπκε ζηελ πνξεία. Απηφ ιέσ. Δδψ ζα κπνχκε 

ζε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα θαη ζε δεχηεξν πηινηηθφ πξφγξακκα, λα 

θαηαιήμνπκε. Δίκαζηε λαη ζηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία κέζα απφ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, κέζα απφ απφιπηεο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Γελ ηίζεηαη ζέκαηα, 

δεηήκαηα βειηηψζεσλ. Ξάξα πνιιά κπνξνχλ λα βειηησζνχλε θαη ραίξνκαη θαη 

ζαο ιέσ, απηφ πνπ κπνξείηε λα βειηηψζεηε είλαη θάηη πνπ παξαηεξείηε ην κήλα 

απηφλ λα ην θέξεηε λα ην κεηνπζηψζνπκε ζε πξάμε ζην ΘΡΔΙ θαη ζηε 

Γεκνηηθή Αξρή. Λα ην κεηαθέξνπκε, λα ηνπο πνχκε, εδψ γίλεηαη θάηη. 

Ξαξάγνπκε κηα πνιηηηθή. Ξαξάρηε φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κηα δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία ζσζηή γηα ην Γήκν καο. Φέξηε πξνηάζεηο. Θα θαηαγξάθεηαη εδψ 
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αθξηβψο ηα άηνκα πνπ κπήθαλε θαη ζε θαζε δξνκνιφγην ην κήλα απηφ. Θα ηα 

θέξνπκε εδψ. Π' απηφ ην δξνκνιφγην κεηαθεξζήθαλε ηφζα άηνκα, ζ' απηφ φρη, 

ζ' απηφ θαλέλα. Θα απνθηήζνπκε κηα εκπεηξία. Γε δεηάκε .. Γε καο θφβεη 

θαλέλαο ην θεθάιη ην κήλα απηφ.  

.......: Απηφ ην κήλα αλάγθε έρεη ε Λέα Δθάιε, ην Παξαληάξη, πνπ δελ έρνπλε 

κπαθάιηθν, πνπ δελ έρνπλε καλάβηθν. Ρν Ξνιπδέλδξη πεξλάεη ην ΘΡΔΙ, ην 

Θαπαλδξίηη πεξλάεη ην ΘΡΔΙ. Γηα έλα κήλα αλάγθε απηήλ ηε ζηηγκή έρνπλε νη 

νηθηζκνί πνπ δελ πεξλάεη κεγάιν ιεσθνξείν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δεηάηε ην ιφγν άιιε θνξά. 

.......: Ππγλψκε θηφιαο. Δπξεπε λα ην πσ απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

.......: Ρνλ Απιψλα γηαηί ηνλ εμαηξείηε; Κπνξείηε λα κνπ πείηε κε ηη θξηηήξηα; 

Κε ηη θξηηήξηα εμαηξείηε ηνλ Απιψλα; 

.......: Θαη ην Ξνιπδέλδξη γηαηί ην εμαηξείηε; Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ αξξπζκίεο θχξηνη ζπλάδειθνη, γη' απηφ είπακε πηινηηθφ 

είλαη ην πξφγξακκα. Θα ην δνχκε ζίγνπξα. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν γηα 3 

ιεπηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, εγψ ζέισ λα πσ φηη κε ην δηάινγν αθνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθά 

ζέκαηα πνπ είπαλε εδψ νη ζπλάδειθνη θαη ε παξαηήξεζε ηνπ θ.Νηθνλφκνπ φηη 

αλ κπνξεί λα είλαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Αλ ν ραξαθηήξαο κπνξεί λα είλαη 

δεκφζηνο, ζα ζπκθσλνχζα. Γέρνκαη φκσο θαη απηφ πνπ είπε ν θ.Ρζάθσλαο φηη 

κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν λφκν, δελ ην γλσξίδσ, ήηαλ ζηε Λνκαξρία, ίζσο ην 

γλσξίδεη θαιχηεξα απφ κέλα. Γηαηί ζπκάκαη φηη ν Γαβξηήι είρε θαη απφ κέλα 

πάξεη ππνγξαθή γηα λα γίλεη ε ζπγθνηλσλία ηφηε, γηαηί ήζειε πεξηζζφηεξα ίζσο 

κέιε, άζρεην εάλ κεηά δε ιεηηνχξγεζε. Ρν ΘΡΔΙ είλαη ζπκπαζέο, γηαηί κ' απηφ 

κεγαιψζακε, κ' απηφ πεγαίλακε θαη εξρφκαζηαλ ζηελ Αζήλα. Απηφ πνπ έρεη 
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ζεκαζία φκσο είλαη φηη πνιιέο παξαηεξήζεηο ήηαλε ζεκαληηθέο. Γειαδή θαη 

απηφ πνπ είπε ν θ.Θηνχζεο, φηη δελ είλαη δπλαηφλ θάζε εβδνκάδα λα αιιάδνπκε 

κηα κεραλή θαη εθεί πξέπεη λα δεζκεπηεί ε εηαηξεία. Ρψξα, δέρνκαη ηε 

δέζκεπζε ηνπ Γεκάξρνπ φηη ζα ην μαλαθέξεη. Ξξνο Θενχ, δελ ην ακθηζβεηψ 

φηη ζα ην θάλεη. Νκσο λνκίδσ φηη ην μεθίλεκα εηδηθά είλαη ην πην ζεκαληηθφ πνπ 

ζα ππαξρεη ζ' απηήλ ηελ ηζηνξία. Θα πξέπεη λα γίλεη πάξα πνιχ ζσζηά θαη 

πνιχ νξγαλσκέλν. Νχησο ή άιισο ιεηηνπξγεί έλα, ιεηηνπξγεί κηα ζπγθνηλσλία 

ηψξα θαη εηιηθξηλά ειάρηζηνη μέξνπλε πσο ιεηηνπξγεί. Γηα κέλα ζα πξέπεη λα 

γίλεη κηα πνιχ ζνβαξή δνπιεηά, ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί θαη κε κηα 

ιεπηνκέξεηα, απην πνπ είπε ν θ.Νηθνλφκνπ, αλ ν Γήκνο κπνξεί λα ην θάλεη 

κφλνο ηνπ, είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα έξζεη γηα ζπδήηεζε. Αλ είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη κε κηα εηαηξεία, λνκίδσ φηη ην ΘΡΔΙ έρεη δψζεη εμεηάζεηο απφ 

ζέκαηα ζνβαξφηεηαο ησλ νδεγψλ ηνπ βαζηθά θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζαλ εηαηξεία. 

Ρψξα ην casus belli είλαη φηη είλαη αλχπαξθηα θάπνηα ρσξηά ζην ράξηε θαη 

εηδηθά εγψ απηφ πνπ βιέπσ, φηη δελ κπνξεί ζην Θαπαλδξίηη, ζην Θέληξν γείαο 

λα κε ιεηηνπξγεί θαη λα κελ ην γλσξίδεη θαλέλαο φηη ην πξσί ζα πάεη λα θάλεη ν 

άιινο ηελ εμέηαζε θαη λα γπξίζεη κεηά ην κεζεκέξη κε 2 επξψ.  

 Δπίζεο, θ.Γήκαξρε θάπνηε ηα έδηλα θαη εγψ ηα ζθνππίδηα ζηνλ ηδηψηε 

γηαηί δελ κπνξνχζα λα θάλσ ηηο δηαδηθαζίεο λα παξσ ηνπο κφληκνπο εξγαηεο 

θαη κνπ εξρφηαλ θαη πην θηελά φπσο ιέηε. Νκσο ην παξάδεηγκα πνπ δψζαηε 

ζηνλ Απιψλα λνκίδσ φηη είλαη αηπρέο γηαηί απηέο ζα ήηαλ 15 άηνκα, είλαη 15 

νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλε έλα κηζζφ θαη κέλνπλε ζηνλ Απιψλα, ηα παηδηά ηνπο 

πάλε ζην ζρνιείν ηνπ Απιψλα, ζπληεξνχλ θαη ηηο .. εθεί ηνπο αλζξψπνπο, ηα 

καγαδηά ηνπ Απιψλα. Κε ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη κ' απηφ ην πνπ ζα 

γπξλάλε γχξσ γχξσ ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ ζα ηνλψζνπκε θαη ηελ 

εκπνξηθφηεηα θάπνησλ πεξηνρψλ. Γειαδή ν Απισλίηεο θαβαιάεη ην ηξέλν θαη 

πεγαίλεη ζηελ Σαιθίδα γηα λα θάλεη θάπνηα ςψληα, ζα κπνξνχζε λα ην 

ζπλδπάζεη θαη κε ηνλ κπαλην ηνπ λα έξζεη ζηνλ Υξσπφ, πνπ ππάξρεη θαη εδψ 
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κηα αγνξά, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλε θαη αληίζηξνθα θάπνηα πξάγκαηα. 

Θα γίλνπλε θαη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νη ηξάπεδεο. Απηφ πνπ ιέεη πνιχ ζσζηά ν θ.Θαιχβαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πσζηέο νη παξαηεξήζεηο. Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, λα κε ζαο θάσ ην ρξφλν, εγψ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην 

αλαβάιιεηε ην ζέκα. Λα ην θέξεηε πην ηεθκεξησκέλα θαη λα πιεξψζεη ν 

Γήκνο, εδψ δίλνπκε γηα ηα παλεγχξηα, λα πιεξψζεη ν Γήκνο έλα πνζφ λα θάλεη 

κηα ζπγθνηλσληαθή κειέηε. Ππγθνηλσληαθή κειέηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ κφλν ηξαπέδη ζηνπο θαιεζκέλνπο πνπ ζηε Καιαθάζα θέηνο δελ 

θάλαλε.      

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα, παξαθαιψ. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

Θχξηε Φνξγηάξε φρη δηάινγν, αθήζηε. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. Θχξηε 

Ιίηζα, φρη φηαλ ζηακαηάκε λα αξρίδνπκε κεηά λα.. Βνεζήζηε ηε δηαδηθαζία. Λα 

κελ απαληήζεηε, δελ ππαξρεη ιφγνο. Ππλερίζηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ην ζέκα ην ζεκεξηλφ έρεη δπν ζθέιε. Ρν πξψην 

ζθέινο αθνξά ζην αλ ζα πξέπεη ή δε ζα πξέπεη λα γίλεη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία 

θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα πξέπεη λα γίλεη. Ρν δεχηεξν ζθέινο αθνξά ην ζρεδηαζκφ 

απηήο ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Νια απηά πνπ αθνχζακε απφ ηνπο 

πξνιαιήζαληεο είλαη πνιχ θαιά, είλαη πνιχ θαιφ ε δσξεάλ δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία, λα κελ έρεη θακία επηβάξπλζε ν πνιίηεο, θακία επηβάξπλζε ν 

Γήκνο, λα δηεθδηθήζνπκε θαη πνιχ θαιά θάλνπλ θαη ην βάδνπλ φηη πξέπεη λα 

δηεθδηθήζνπκε, αιιά ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ιίγν ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα ιέεη φηη έλαο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, γηα λα κεηαθηλεζεί 

απφ ην έλα Γηακέξηζκα ζην άιιν, ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ηαμί 15 - 20 επξψ, ζα 
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πξέπεη λα πιεξψζεη ηελ βελδίλε κε ην ηδησηηθφ ηνπ φρεκα εάλ κεηαθηλεζεί κ' 

απηφ, πξάγκα πνπ ζα ηνπ ζηνηρίζεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην θφκηζηξν, ην 1 

επξψ, 1,20 πνπ ζα κπεί. Ρν έλα ζθέινο είλαη απηφ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, ε δσή, ε 

θαζεκεξηλφηεηα ιέεη φηη πξέπεη λα γίλεη ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία φρη κε 

νπνηνδήπνηε θφζηνο, κα φ,ηη κπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε παξαπάλσ γηα ην 

δεκφηε. Ρν δεχηεξν ζθέινο φκσο, ν ζρεδηαζκφο ην πσο ζα γίλνπλ ηα 

δξνκνιφγηα, πνηεο πεξηνρέο ζα θαιπθζνχλ, ζήκεξα παξνπζηάδεηαη ειιεηπήο. Θα 

πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηα δξνκνιφγηα ηα ππφινηπα, λα θαιπθζνχλ φια ηα 

ρσξηά ηνπ Γήκνπ καο, λα θαιπθζεί ν Απιψλαο, ην Θαπαλδξίηη, ηα Θηνχξθα, ην 

Θέληξν γείαο ζπγθεθξηκέλα σο πξννξηζκφο ζ' απηφ ην πηινηηθφ, ην 

δνθηκαζηηθφ ηνπ ελφο κελφο. Λα ην δνχκε θαη απηφ. Θαη ζην ζρεδηαζκφ πάιη ζα 

πξέπεη λα μαλαδνχκε ηε ζχκβαζε φζνλ αθνξά ζηε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ. 

Ρε ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα ηελ έρνπλ απνθιεηζηηθά απηνί νη νπνίνη ρεηξίδνληαη 

ηα νρήκαηα. Γελ κπνξνχκε λα κέλνπκε ζηε δηαβεβαίσζε, ρσξίο λα ακθηζβεηψ 

ην ΘΡΔΙ, φηη νη νδεγνί ζα είλαη έκπεηξνη θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ φπσο πξέπεη ηα 

νρήκαηα. Δάλ ην ΘΡΔΙ πιεξψλεη ηε ζπληήξεζε, ζα είλαη θαη πην πηεζηηθφο πξνο 

ηνπο νδεγνχο λα πάλε φια θαιχηεξα.  

 Ινηπφλ, λα δνχκε απηέο ηηο δχν πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξέζνπκε 

ζήκεξα λα ην ςεθίζνπκε. Λα θαιπθζνχλ φια ηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ καο κε ηε 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη λα κπεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαζεκεξηλά, λαη βέβαηα. Θαη λα δνχκε θαη ην ζέκα ηεο 

ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ. Δπραξηζηψ. 

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

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ Αξηέκηδα, 40 ρικ. απφ ην θέληξν ησλ Αζελψλ έρεη αζηηθή 

ζπγθνηλσλία θχξηνη Πχκβνπινη. Ζ Παξσλίδα, 50 ρικ. απφ ην θέληξν ησλ 
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Αζελψλ έρεη αζηηθή ζπγθνηλσλία. Δδψ ζα ηειεηψζνπλε ηα θαιακπνχξηα θαη ηα 

ςέκαηα θαη νη ππεθθπγέο. Απηνί νη νπνίνη ζήκεξα ζα ςεθίζνπλε ηε δηάζπαζε 

ηνπ Γήκνπ ζηα βφξεηα ρσξηά ηα νπνία παξακειψληαη θαη είλαη ρσξίο παξνρέο 

θαη εηο ηα παξαιηαθά ρσξηά ηα νπνία ζα απνιακβάλνπλ φισλ ησλ 

ηθαλνπνηεηηθψλ απνιαβψλ κηαο δεκνηηθήο θξνληίδαο, ζα αλαιάβνπλ θαη ηελ 

επζπλε. Νη Πχκβνπινη Ξνιπδελδξίνπ, Θαπαλδξηηίνπ, Θαιάκνπ θαη Αθηδλψλ, 

εηδηθά, θαη Απιψλα νη νπνίνη ζα ςεθίζνπλε ζήκεξα απηή ηελ πξφηαζε ε νπνία 

δελ θαιχπηεη νχηε θαλ κ' απηφ ην ΘΡΔΙ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρξνκνθξαηείηε ηνπο Ππκβνχινπο θ.Νηθνλφκνπ θνπλψληαο ην 

δάρηπιν; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: πάξρεη θαη ε ξήζε, ηξνκνθξαηήζηε ηνπο ηξνκνθξάηεο. Αο 

γίλεη ν αληίινγνο. Δγψ πάλησο ιέσ ην εμήο, φζνη ςεθίζνπλε ηελ εγθαηάιεηςε 

ησλ ρσξηψλ πάλσ, ζα ππνγξάςνπλε θαη κηα πνιηηηθή θαηαδίθε ηνπο απφ ηα 

ρσξηά. Θχξηε Γήκαξρε, ζέιεηε λα απνκνλσζείηε απφ ηα ρσξηά ηα πάλσ; 

Ξξνρσξήζηε. Γεχηεξνλ, νη πξνηάζεηο πνπ ιέηε. Θα ζπλερίζσ θαη ζα θέξλσ 

ζηε Βνπιή θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζηε Βνπιή εξψηεζε μαλά πξνο ηελ 

θπβέξλεζε, αλ πξνηίζεηαη λα επεθηείλεη ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία απφ ηνλ 

Αγ.Πηέθαλν ζην Θαπαλδξίηη, ζην Ξνιπδέλδξη θαη ζηηο Αθίδλεο ζε πξψηε θάζε; 

Θαη ξσηψ ηνπο Ππκβνχινπο, ζπκθσλνχλε κ' απηή ηελ εξψηεζε πνπ ζα 

θαηαζέζσ ζηε Βνπιή; Ρελ έρσ θαηαζέζεη ήδε πνιιάθηο θαη ήηαλε αίηεκα φισλ 

ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηα θαη' αξρήλ, θαη' αξράο είπα. Θαη' αξράο είπα. Γεχηεξνλ .. 

Ζηαλ πάγην αίηεκα. Ζηαλ πάγην αίηεκα φισλ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νισλ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ζ' απηφλ ηνλ ηφπν. Δπέθηαζε 

ηνπ αζηηθνχ, επέθηαζε ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Γηαηί θάλνπκε εθπηψζεηο 

ηψξα; Γεχηεξνλ, ην ΘΡΔΙ ηνπ δίλνπκε ηελ εζσηεξηθή ζπγθνηλσλία ηνπ Γήκνπ 

ε νπνηα κάιηζηα εγθαηαιείπεη ηα βφξεηα ρσξηά; Ξνηνο ζα πάξεη ηέηνην θφζηνο 

θαη ηέηνηα επζχλε; Ρξίηνλ, εγψ δε κηιάσ γηα δεκφζηα ζπγθνηλσλία γεληθά θαη 

αφξηζηα, γηαηί θάπνηνη κηιάλε ηη ιέγακε πξηλ, πξνεθινγηθά, θαη ηη ιέκε κεηά. Νηη 

ήκαζηαλ θνηλψο ςεχηεο, γηαηί ιεγακε κπνχξδεο ζην ιαφ. Νπνηνο είλαη καγθαο 

θαη πνιηηηθφο κάγθαο, λα πεη, δεκνηηθή ζπγθνηλσλία κε ΘΡΔΙ. Γηαηί δελ ην 

είπαηε, αθνχ ιέγαηε, αθνχ μέξαηε ηηο δπζθνιίεο; Λα βγείηε λα ην πείηε. Λα 

βγνχκε ζηα κπαιθφληα πξνεθινγηθά θαη λα πνχκε, θ.Νηθνλνκάθν ή θ.Νηθνλφκνπ 

ή θ.ηάδε, φπνηνο, ζα ην έιεγε απηφ. Κε ΘΡΔΙ; Γηα λα ζνπ θάλσ ηνλ αληίινγν. 

Αιιά ηη είπεο εζχ θ.Νηθνλνκάθν θαη ηη είπα εγψ. Γεκνηηθή ζπγθνηλσλία, πνπ 

ζεκαίλεη ηειεία. Αλ δε ζέιεηο λα βάιεηο ηειεία, ζήκεξα ιεο θάηη άιιν. Ρν θάηη 

άιιν ζα ην ρξεσζείο. Κνπ είπεο, είκαη αλίθαλνο θαη δελ κπνξψ λα πάξσ απηφ 

ην .. Καιινλ, δελ κπνξψ λα πάξσ ην βάξνο, γηαηί δε κε βνιεχεη ε ζπγθπξία θαη 

ε θαηάζηαζε. Απηφ είλαη κηα παξαδνρή ηελ νπνία εγψ δελ είδα λα δίλεηο 

θαλέλαλ αγψλα απηήλ ηε ζηηγκή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα δηεθδηθήζνπκε, λα δηεθδηθήζνπκε απηήλ ηελ θνηλσληθή 

παξνρή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζεθε ν ρξφλνο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ηελ πξνζθέξνπκε. Θαη εγψ δελ είκαη αηζεξνβάκνλ, αιιά 

πξνζέρηε λα δείηε, εγψ αχξην ζα πσ ζην ιαφ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, ηνπ 

Ξνιπδελδξίνπ θαη ησλ Αθηδλψλ θαη Απιψλα θαη Θαιάκνπ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή 

δελ θαιχπηεη ζπγθνηλσληαθά ηα ρσξηά. Γεχηεξνλ, φζνη ην ςεθίζνπλ ζα παξνπλ 

ηελ επζχλε. Ρξίηνλ, βάδνπλ 1,20 ραξάηζη ζην ιαφ γηα δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. 

Ξξνζέρηε, φρη γηα ην ΘΡΔΙ. Ρν ΘΡΔΙ έρεη δξνκνιφγηα άιια θαη έρεη άιιν 
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ραξαθηήξα θαη μέξνπκε φινη ηη ραξαθηήξα έρεη. Κηιάκε γηα δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξξνζέρηε, είλαη ηεξάζηην ην δήηεκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΚΔΡΑΜΑΠ: Αλ κνπ επηηξέπεηε λα πσ δπφ, ηξία πξάγκαηα θπξίσο γεγνλφηα. 

Ινηπφλ, ην έλα είλαη φηη κε ην δεκνηηθφ ιεσθνξείν θάλακε πεξίπνπ 110 κε 120 

ρικ. ηελ εκέξα κε πεηξέιαην ηνπ ΘΡΔΙ. Λα ιέκε θαη ηελ αιήζεηα, γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη κε ηνλ νδεγφ λα πιεξψλεηαη απφ ην ΘΡΔΙ θαη πεξίπνπ 

θαηά κέζν φξν 25 κε 30 ρικ. γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ΘΡΔΙ. Ρα γεγνλφηα απηά 

είλαη. Νπνηνο ζέιεη λα ηνπ δψζνπκε ζηνηρεία, πνιχ επραξίζησο. Γεχηεξνλ, 

είλαη κεγάιε καο ραξά λα αθνχκε επηθξίζεηο θαη δηαθνξεηηθέο γλψκεο θαη είκαη 

ζηε δηάζεζε ζαο λα θαλνλίζνπκε φπνηα κέξα ζέιεηε, φπνηνη ζέιεηε, λα 

ζπδεηήζνπκε. Δγψ δελ κπνξψ λα θιείζσ νχηε κε ηνλ θ.Κπνπξαιέμε, κε φινπο 

έλαλ έλαο. Αιιά είκαη ζηε δηάζεζε ζαο λα βξεζνχκε φπνηε ζέιεηε. Ρψξα, 

ήζεια λα πσ, ην θφζηνο επεηδή ηνλίζακε θάπνηεο πιεπξέο ηεο ζχκβαζεο. Δρεηε 

μαλαδεί ζχκβαζε πνπ λα έρεη ηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη απηή ε ζχκβαζε; Δδψ ζαο ιέκε φηη θάζε κέξα κεξηθά 

πξάγκαηα θαη θάζε βδνκάδα ζα ζαο δίλνπκε πιήξε ζηνηρεία. Ρνπο επηβάηεο, ην 

θφζηνο, ηα έζνδα θαη επίζεο κπνξνχκε λα ειέγρνπκε καδί. Δλαο απφ ην Γήκν 

θαη ν δηθφο καο έιεγρνο γηα λα δείηε ηελ αθξίβεηα. Δηζη; Θα ππάξρνπλε θαη 

ειεθηξνληθά ζηνηρεία, γηαηί απηφ είλαη πηινηηθφ. Πην πηινηηθφ παξαθνινπζείο 

θάζε κέξα ή αιιηψο δελ θάλεηο ηίπνηα. Ινηπφλ, απηφ ινηπνλ είλαη έλα κνληέιν 

ζην νπνίν ρηίδεηαη. Ρψξα, ζέισ λα ζαο πσ γηα ηα θέξδε. Δπεηδή αθνχζηεθαλ ηα 
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πνιιά θέξδε. Ζζεια λα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ, ην πνην είλαη ην θφζηνο ηεο 

γξακκήο κπνξείηε λα ηα βξείηε απφ ηελ εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ γηα ηα 

ζρνιηθά. Πην ηέινο έρεη έλαλ ηχπν θαη ιέεη ην θφζηνο. Ρν θφζηνο είλαη, αλ ην 

ππνινγίζεηε, γχξσ ζην 1,70 κε 1,90, κέρξη 2 επξψ ην ρικ. Θα κπνξείηε ινηπνλ 

λα ειέγρεηε κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζαο δίλνπκε εάλ βγάδεη θέξδνο ην ΘΡΔΙ ή 

φρη, κε βάζε ηνπ πνπξγείνπ ηνλ ηχπν. Ρν έρεηε μαλαδεί απηφ ζε θακία 

ζχκβαζε; Θαη φκσο απηφ γξάθεη κέζα.  

 Ινηπφλ, κηα ηειεπηαία δηεπθξίληζε. Δθεί πνπ γξάθεη Θαπαλδξίηη ελλννχκε 

Θέληξν γείαο. Αξα απφ ην Θέληξν γείαο πεξλάεη δχν θνξέο ηελ εκέξα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΔΡΑΜΑ: Ξνιχ σξαία. Απηφ ζα κπνξνχζαηε .. Δγψ ην .. Αθνχζηε, εγψ δελ 

μέξσ, εζείο ηα γλσξίδεηε. Αχξην ην πξσί, εζείο ηα μέξεηε, βξεζείηε θαη θάληε 

θάπνηεο αιιαγέο, φπνηνο λνκίδεηε. Δγψ δε γλσξίδσ θαζφινπ. Νια ηα ρσξηά, 

αθφκα θαη γηα 1 άηνκν, επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ, αλ ν Γήκνο έρεη λα δψζεη 

30- 40.000 ην κήλα, καθάξη. Δίλαη δπλαηφ φκσο απηφ; Απηά. Δπραξηζηψ πάξα 

πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Κεηαμά. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ρζάθσλαο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΔΡΑΜΑΠ: Πεβαζηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γήκαξρε, ζα θάλσ κηα πξφηαζε. Γήκαξρε απεπζχλνκαη ζε ζέλα 

λα θάλσ κηα πξφηαζε. Θα έιεγα, ζα ζνπ πξφηεηλα Γήκαξρε, λα ην καδέςεηο ην 

ζέκα λα ην πάξεηο πίζσ ζήκεξα, λα ην μαλαδνχκε, λα ππθλψζνπκε ηα 

δξνκνιφγηα φπσο είπακε φιεο νη παξαηάμεηο, λα μαλαδνχκε ην ζέκα ηνπ 

θνκίζηξνπ, πνπ είπακε νη πεξηζζφηεξνη .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Αθνπζε, σξαία, φπσο είλαη .. Ιέσ κηα πξφηαζε. Υξαία. Νρη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Υξαία, φπσο είλαη απηφ εδψ, φπσο είλαη απην ην πξφγξακκα, 

φπσο είλαη απηφ ην πξφγξακκα, κε ηηο .. Γήκαξρε, φπσο είλαη απηφ ην 

πξφγξακκα κε ην θφκηζηξν πνπ ππάξρεη εδψ θαη ην εδάθην φζνλ αθνξά ηε 

ζπληήξεζε, εκείο δε ζα ην ςεθίζνπκε. Δάλ κεηαβιεζεί ζα ην ςεθίζνπκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, ινηπφλ, ινηπφλ. Απηφ πνπ έρεη αλάγθε ε ρψξα θαη ν 

ηφπνο λα γίλεη, ην κεγάιν κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

κηθξνπνιηηηθή είλαη ζε κεγάιε απφζηαζε. Απηφ θξαηήζηε ην απφ κέλα. Γελ 

πξφθεηηαη λα πάκε κπξνζηά. Δγψ δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη κηθξνπνιηηηθή φηαλ ιέκε φηη καο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε γηαηί δηαθφπηεηε ηψξα;  

(ηαπηφρξνλεο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη δηθαίσκα λα κηιήζεη ν Γήκαξρνο; Δγψ ζαο παξαθαιψ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Ν Γήκαξρνο λα αλαθαιέζεη. Γελ 

είλαη κηθξνπνιηηηθή φηαλ 4:30 ε ψξα ιέεη εμππεξεηείηαη θαη ην γείαο. Γελ είλαη 

κηθξνπνιηηηθή. Παο παξαθαιψ πνιχ. Θχξηε Γήκαξρε, ζε παξαθαιψ πνιχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππλερίδεηε ηελ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγθξαηεζείηε γηαηί αδηθείηε ηνλ εαπηφ ζαο κε ηελ πνξεία ζαο 

κέρξη ηψξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, έρνπλε νη θχξηνη πνπ θφπηνληαη λα ην αλαβάιινπκε γηα 

κηα βδνκάδα λα θέξνπκε πξνηάζεηο γηα θαηλνχξγηα δξνκνιφγηα. 15 κέξεο ηελ 

εηζήγεζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, εζείο είζηε θάζεηα δηαθνξεηηθφο. Ππκθσλψ. Αιιά θπξίσο 

δηαθσλνχλε ζηα δξνκνιφγηα θαη δε καο θέξαλε ζήκεξα .. Δκείο ηελ εηζήγεζε 

..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Πηα ιέκε Γήκαξρε. Πνπ ιέκε ηα δξνκνιφγηα πσο πξέπεη λα 

δηακνξθσζνχλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα ηα βάδνπκε ζηελ εηζήγεζε 

ζήκεξα. Ρν πξσί λα πεγαίλνπλ ζην Θέληξν γείαο θαη απφ ηνλ Απιψλα. Ξνηνο 

ηα αξλείηαη απηά; Αξα ζπκθσλείηε κε ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία κε αιιαγή 

δξνκνινγίσλ. Δπηπξφζζεηα δξνκνιφγηα δειαδή. Γελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. 

Γη' απηφ θάλακε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα.  

.......: Γήκαξρε θαη ην Ξνιπδέλδξη κέζα. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα αιιαγή δξνκνινγίσλ ζέισ λα κηιήζεη θαη ην ΘΡΔΙ φκσο 

ζήκεξα πνπ έρνπκε εδψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ην ιφγν.  

ΚΔΡΑΜΑΠ: Ρα δξνκνιφγηα, αλ κνπ επηηξέπεηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα.        

ΚΔΡΑΜΑΠ: Κνπ επηηξέπεηε; Κνπ επηηξέπεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδσζα ην ιφγν θ.Σαζηψηε, λαη.  

ΚΔΡΑΜΑΠ: Ιέσ, ηα δξνκνιφγηα είλαη δηθή ζαο απφθαζε. Θνηηάμηε, είλαη ππφ 

πεξηνξηζκνχο. Ν νξζνινγηζκφο επηβάιιεη άκα έρνπκε δχν ιεσθνξεία, ζα θάλεη 

ην θαζέλα απφ 100 ρικ., 200. Γελ κπνξεί θάπνηνο κε δχν ιεσθνξεία λα πεη 
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400 ρικ. Γελ κπνξεί λα γίλεη απηφ. Λα κηιάκε βάζεη κηαο ινγηθήο. Δηζη δελ 

είλαη; Ινηπφλ, αιιάμηε ηα. Ρψξα, εγψ ην κφλν πνπ είπα είλαη φηη πεξλάεη απφ ην 

Θέληξν γείαο δχν θνξέο. Θέιεηε άιιεο ψξεο; Βάιηε ηα. Δάλ πεξάζεη φκσο 3 

θνξέο απφ ην Θέληξν γείαο δηαθνξεηηθεο ψξεο ζα θφςεηε θάηη άιιν. Κηιακε 

γηα 2 ιεσθνξεία, γηα 3, γηα 4; Ινηπφλ θαη επίζεο πξέπεη λα θαιχπηεηε ην 

θφζηνο. Ρν θφζηνο ζα ην βξείηε απφ ηελ εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ. Υξαία; 

Ρψξα, εγψ αληηιακβάλνκαη φηη θάπνηεο θνξέο ε αλάγθε επηβάιιεη θαη γηα ιίγα 

άηνκα λα θάλνπκε θάηη. Γελ κπνξεί λα είλαη θαλφλαο απηφο. Ν θαλφλαο δελ 

κπνξεί λα είλαη απηφο. Γειαδή λα ππάξρεη έλα δξνκνιφγην θαη θαη' εμαίξεζε λα 

έρεη έλα ή δχν άηνκα, λαη. Αιιά λα πεγαίλεη θάπνπ θαηά κέζν φξν κε δχν 

άηνκα ή ηξηα, δελ μέξσ, αλ ν Γήκνο έρεη ηα ρξήκαηα, κπνξεί λα ην θάλεη. Δγψ 

δε ζα κπσ ζηελ ζπδήηεζε ηδησηηθφ - δεκφζην. Δάλ έρεη, αο ην θάλεη ή κπνξεί λα 

ην δηεθδηθήζεη. Δδψ κηιάκε γηα θάηη ξεαιηζηηθφ πνπ θαιχπηεη ην θφζηνο. Δκείο 

απηφ πξνζθέξνπκε. Ρν θάηη ξεαιηζηηθφ πνπ λα θαιχπηεη θαη ην θφζηνο. Παο 

επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο)   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, επεηδή είδα φηη ήζαζηαλ .. ζηε δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία θαη ην καδέςαηε ζηελ πνξεία γηα βφξεηνπο θαη λφηηνπο θαη ηα 

παξακχζηα απηά ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, παξακχζηα είλαη. Ξαξακχζηα είλαη. Ξξνζπαζνχκε λα 

δηαρσξίδνπκε, λα θέξνπκε ζε δπζθνιία ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Δκείο 

ιέκε ην εμήο εδσ, απηφ ην κάδεκα ζα θάλνπκε ζε 1 κήλα. Απηφ θάλνπκε ηψξα. 

Ρη θάλνπκε; Τεθίδνπκε θάπνηα δξνκνιφγηα θαη ζε 1 κήλα θάλνπκε ην κάδεκα. 

Ρα βιέπνπκε, ηα θνζηνινγνχκε, ηα θαηαγξάθνπκε θαη ζε 1 κήλα θάλνπκε ην 

κάδεκα θαη θάλνπκε ηηο πξνηάζεηο καο θαη έλα κάδεκα θαη δχν καδέκαηα. Απηφ 

δελ θάλνπκε; Γειαδή άκα ην πάξσ πίζσ ην ζέκα πσο ζα ην μαλαθέξσ πάιη; 
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Ρν ίδην δε ζα ην θέξσ ζε 1 κήλα; Απηφ ιέκε. Αο μεθηλήζεη 1 κήλα ην ΘΡΔΙ θαη 

ζα ην μαλαθέξνπκε. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γήκαξρε, ν πξψηνο κήλαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαιχβα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα θάλσ κάδεκα ζην κάδεκα; Ρη λα θάλσ δειαδή; Αθνχ ζα ην 

καδέςσ ζε 1 κήλα ή ζα ην απνξξίςσ.  

ΘΑΙΒΑΠ: Ν πξψηνο κήλαο είλαη πηινηηθφο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξηινηηθφο ηειείσο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Κπξάβν. Δάλ δε βάιεηο ηελ πεξηνρή ηνπ Απιψλα πσο ζα μέξεηο αλ 

αμίδεη ή δελ αμίδεη; Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ ην πξάγκα.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεξίκελε λα .. Κα ζνπ εμήγεζα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Κπνξεί πξάγκαηη λα κελ αμίδεη πνπ ιέεη θαη ν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θαιχβα, ζνπ ην εμήγεζε φηη αλ ζήκεξα βάισ έλα 

δξνκνιφγην θαηλνχξγην ζα βγάισ άιιν. Πηελ πνξεία, απηφ ην κήλα ζα 

θαηαγξαθνχλ αθξηβψο αλά βδνκάδα ειεθηξνληθά νη επηζθέπηεο ηνπ ΘΡΔΙ θαη 

κπνξεί λα βγνχλε θάπνηνη θαη λα πνπλε άιια. Θα έρνπκε ην κάδεκα ζε 1 κήλα 

αθξηβψο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γήκαξρε, βάιε παξαπάλσ ιεσθνξεία ψζηε λα βγνχλ ηα 

δξνκνιφγηα ρσξίο λα θαηαξγήζεη θάπνην άιιν. Αληί γηα 2, βάιε 3. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηή είλαη ε πξφηαζε. Ρφζα ρηιηφκεηξα κπνξεί λα θάλεη, 

παξαπάλσ δελ κπνξεί λα θάλεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρφζα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα 2 ιέεη ν άλζξσπνο. Βάιε 3. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βάιε 3 ιεσθνξεία λα θαιχςνπκε .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα αγνξάζνπκε ιεσθνξείν; Λα πεξηκέλνπκε λα αγνξάζνπκε; 

Γηα λα αγνξάζνπκε ιεσθνξείν ζέινπκε 6 κήλεο.  

.......: Γήκαξρε, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Ξνιπδέλδξη. Γελ είλαη δπλαηνλ λα 

ςεθίζνπκε θάηη πνπ δελ ππάξρεη κηα πεξηνρή, πνπ είλαη κέζα ζην Γήκν καο. 

Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Δζησ θαη πηινηηθά, έζησ θαη πηινηηθά. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; Ξεξηκέλσ 

ππνκνλεηηθά, δελ έρσ δηαθφςεη θαλέλαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη αθφκα, κηιάεη ν θ.Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηή είλαη κηα κειέηε βέβαηα πνπ έθαλε ην ΘΡΔΙ, ε πξφηαζε 

απηε εδψ. Παο δηαβεβαηψ φηη ηελ έθαλε ην ΘΡΔΙ. Δίδαλε θάπνηα πξάγκαηα 

θάπνηνη άλζξσπνη, θάπνηεο αλάγθεο. Ρξέρνπλ φιε ηελ εκέξα ζην Ξνιπδέλδξη, 

βιέπνπλε ηη ρξεηάδεηαη ην Ξνιπδέλδξη, ηη ρξεηάδεηαη νη Αθίδλεο, εάλ νη Αθίδλεο 

ήζειε ζχλδεζε κε ην Θαπαλδξίηη ή κε ηνλ Απιψλα θαη ην .. θαη θέξακε κηα 

πξφηαζε.  

..: Γε καο ξσηήζαλε φκσο. Γε καο ξσηήζαλε θαλ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Κηιήζαλε κε Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηνλ Θάιακν έρεη .. Πηνλ Απιψλα ξσηήζακε.  

.......: Λνκίδσ είκαζηε εκείο νη αξκφδηνη λα ξσηήζνπκε ηνπο θαηνίθνπο ηηο 

αλάγθεο πνπ έρνπλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη, δελ είλαη θαηάζηαζε ηψξα απηή.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέιεηε λα ην καδέςνπκε δεχηεξε θνξά ζην κήλα; Γελ έρσ 

πξφβιεκα. Ρν ίδην ζα θάλνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Βειηαληψηε, δελ έρεηε ην ιφγν. Νινθιεξψζηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πνπκε ζα θάλνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε 10 κέξεο λα 

θέξνπκε θαηλνχξγηα δξνκνιφγηα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη δελ έρεηε θαη δεπηεξνινγία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν θάλνπκε αιιά ζα ην θάλνπκε ζε 1 κήλα. Ξνηα ε δηαθνξά δελ 

θαηάιαβα.  

.......: Λα ππαξρνπλε θαη άιιεο πεξηνρέο κέζα. Γε γίλεηαη απηφ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θ.Ξαπαγηάλλε. Λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εζείο είζαζηε επραξηζηεκέλνο ζαλ θάηνηθνο 

Θαιάκνπ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζαο παξαθαιψ. Μέξεηε φηη θάλσ θαιά ηε 

δνπιεηά κνπ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά ζαο επραξηζηψ πνιχ. .. απφ απηφ ην πξφγξακκα 

ζαλ θάηνηθνο ηνπ Θαιάκνπ είζαζηε επραξηζηεκέλνο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ ην ςεθίδεηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ιέσ δελ απνθιείνπκε θακία πεξηνρή. Δίλαη ζίγνπξν απφ ηα 

10 δξνκνιφγηα ηα 5 δε ζα ιεηηνπξγήζνπλε νηθνλνκηθά. Θα πάλε αιινχ. Απηά 

ηα ρηιηφκεηξα δηαζέηεη ην ΘΡΔΙ γηα καο λα θάλνπκε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. 
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Ξέζηε .. Ξξέπεη λα πνχκε λαη ζηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Γε απνθιείεηαη θακία 

πεξηνρή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ζα δεηήζσ κε ηελ αλνρή ζαο φζν ρξφλν ρξεζηκνπνηήζαλε νη 

πξνιαιήζαληεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 3 ιεπηά θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη θ.Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 3 ιεπηά. 3 ιεπηά. Θαλείο δελ πήξε παξαπάλσ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κίιεζε ν θ.Γήκαξρνο εθβηαζηηθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απαληάεη ζε πνιινχο ζπλαδέιθνπο, γη' απηφ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. γηα ην αλ ζα δηαιέμνπκε ζήκεξα, ζα επηιέμνπκε, αλ ζα έρνπκε 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ή φρη θαη πείηε κνπ φινη, ζε φινπο ζαο απηφ ηη ζαο 

ζπκίδεη. Ρη ζαο ζπκίδεη; Ρη ζαο ζπκίδεη; ∞ δάλεην ή κείσζε κηζζψλ. ∞ δάλεην ή 

ζπγρσλεχζεηο. ∞ δάλεην ή μεπνχιεκα. Ρν δίιεκκα πνπ κπαίλεη ζήκεξα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ είλαη αλ ζα έρνπκε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, πνπ δελ 

είλαη δεκνηηθή ζπγθνλσλία, ην δήηεκα πνπ κπαίλεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, παξαθαιψ. Γελ .. Ρν δήηεκα πνπ κπαίλεη 

ινηπφλ, είλαη αλ ζέινπκε θνηλσληθφ θνξέα, θνηλσληθέο παξνρέο ζηε κεηαθνξά 

ηνπ θφζκνπ, ρσξηο λα ινγαξηάζνπκε αλ ζα θνζηίζεη ε κεηαθνξά ελφο, δχν 

αλζξψπσλ απφ ηνλ Απιψλα, απφ ην Θαπαλδξίηη, απφ ηα Θηνχξθα, απφ ηνλ 

Θάιακν ζε άιιεο πεξηνρέο ή αλ ζέινπκε λα έρνπκε αλψλπκε εηαηξεία πνπ θαη 

βεβαίσο ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ην είπε μεθαζάξα, 100 θνξέο ην έθιεηζε 
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κάιηζηα, φηη θνηηάρηε λα δείηε, εθεί πνπ δελ έρσ θέξδνο δε ζα πάσ. Θαη κηιάκε 

ζήκεξα ινηπνλ γηα ηα δξνκνιφγηα, ζ' απην ην πιαίζην. Γειαδή, θάπνπ ληψζσ 

φηη ππνβαζκίδνπκε θαη ηελ θνπβέληα εδψ πεξα. Δίπε θαη άιια πνιιά ν 

Γήκαξρνο ζηε δεπηεξνινγία ηνπ, πνιιά. Αλ ήηαλ ζην ρέξη κνπ είπε, εγψ φια 

ζε ηδηψηε, φια. Ρη ζέιεηε; Θαζαξηφηεηα; Κεηαθνξέο; Πρνιεία κεζαχξην; 

Γηαηξνχο; Ρν είπε, θαηαγξάθεθε. Θαη 15 εξγαδφκελνπο ζηνλ Απιψλα θαη 

άιινπο 10 ζην Θαπαλδξίηη, θαζαξηφηεηα. Νινη έμσ. Ηδηψηεο. Ρη είλαη απηφ; Ξσο 

ζα γίλεη ε παξαρσξεζε ινηπφλ ..; Γηα πείηε κνπ εζείο ηψξα. Πε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Μεθάζαξα ην είπε. Γελ ην έθξπςε ν άλζξσπνο. Γελ ηνλ θαηεγξνχκε 

φηη θξχβεηαη πίζσ απφ ην δάρηπιν ηνπ. Θαη επεηδή ζέινπκε θαη επεηδή κηιάκε 

κε πξνηάζεηο, 50 δεπηεξφιεπηα λα δηαβάζσ θαη λα πσ ηηο πξνηάζεηο καο 

ζρεηηθά κε ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία γηα ηνλ ηφπν καο. Δκείο δηεθδηθνχκε, 

ππεξεζίεο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ δεκφζηεο κε ελίζρπζε ησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ, φπσο ην ιεσθνξείν θαη ην mini bus θαη κε θνηλσληθφ ραξαθηήξα 

ιεηηνπξγίαο πνπ λα ζρεδηάδνληαη κε θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο. Λα κελ 

ππάξρεη θακία αλάκημε ηδησηηθνχ ραξαθηήξα θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Νινο ν ζρεδηαζκφο ηνπ εληαίνπ δεκφζηνπ θνξέα αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ λα είλαη ηκήκα ηνπ εληαίνπ θνξέα πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

κέζσλ κεηαθνξάο, φπσο ςεθίζακε πξνρζέο. Δκείο ην ςεθίζακε. Πθνπφο είλαη 

λα επηηεπρζεί φρη κε δηνηθεηηθά κέζα αιιά κε ηελ άλεζε πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα 

δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ Η.Σ., κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη φρη ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ην θαθφ 

ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, θάληε ηηο πξνηάζεηο ζαο ρσξίο επεμεγήζεηο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρειεηψλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε ην ρξφλν. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Σσξίο ηηο ζχγρξνλεο θαη γεληθφηεξα ηηο ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο κε ηελ παξάηαζε ηνπ σξσξίνπ, ηελ κεξηθε απαζρφιεζε θαη ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηνπο δνπιεηάο. Λα δηαζθαιίδεηαη ε κειεηεκέλε ππθλφηεηα 

δξνκνινγίσλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ε ηαρχηεηα, ε άλεζε θαη αζθάιεηα. Λα 

ππαξρεη εληαίν θφκηζηξν θηελφ, δσξεάλ κεηαθηλήζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

ην πξσί, ηνπο αλέξγνπο, ηνπο θνηηεηέο ζπνπδαζηέο, πνιχηεθλεο, ηξίηεθλεο θαη 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. Λα γίλνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο, κέηξα γηα ηελ πνηφηεηα, ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή νδψλ θαη 

βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θπθινθνξηθήο αγσγήο. 

Θιείλνληαο ζα ήζεια λα πσ θαη λα επηζεκάλσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε ην θ.Σαζηψηε. Κε θέξαηε ζε δχζθνιε ζέζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. φηη φια απηά ηα νπνία θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα γηα ην πσο θαη 

αλ ζα νθειήζεη ηνλ ηφπν καο, θακία κα θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηελ 

εκπνξεπκαηνπνηεζε θαη ην θέξδνο ηδησηηθήο εηαηξείαο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα ηειεηψλνπκε παηδηά. Γε ζα ηειεηψζνπκε πνηέ. Αιιάδσ ηελ 

πξφηαζε κνπ. Αιιάδσ ηελ πξφηαζε κνπ. Πην ηέινο ηεο άιιεο εβδνκάδαο πνπ 

ζίγνπξα δεζκεπηήθακε λα θάλνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην Οπζκηζηηθφ, ζα 

βάινπκε θαηλνχξγην .. ζα επαλαθέξνπκε ην ζέκα ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο 

φζνλ αθνξά ηα δξνκνιφγηα. Νπφηε αλαβάιιεηαη ην .. Αλαβάιιεηαη .. 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλαβάιιεηαη. Γηα λα ηθαλνπνηήζσ φιεο ηηο .. γηαηί δελ έρσ 

θαλέλα ιφγν, ην θαιχηεξν ζέινπκε λα θάλνπκε. Ινηπφλ, εγστζκνί δελ 

ππάξρνπλε ζηε Γεκνηηθή Αξρή. Ν ηφπνο ζα πξνρσξήζεη. Ρέινο. Ινηπφλ, δελ 

ππάξρνπλε εγστζκνί. Απηή είλαη θαη ε αιιαγή, ε νπζηαζηηθή αιιαγή πνπ έρεη 

γίλεη. Ρν ζέκα είλαη ην εμήο, ζην ηέινο ηεο άιιεο εβδνκάδνο, αιιά πξέπεη ζε 5, 
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ζε 6 κέξεο ζην γξαθείν κνπ απ' έμσ θαη ζε κελα ηνλ ίδην ζα κνπ θέξεηε ηα 

δξνκνιφγηα πνπ πξνηείλεηε εζείο, φινη ζαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. Ν,ηη πξφηαζε έρεη ν θαζέλαο ζαο. Ν,ηη 

πξφηαζε έρεη .. εθηφο απφ ηνλ θ.Νηθνλφκνπ πνπ είλαη θάζεηνο θαη ηνλ 

θ.Σαζηψηε. Κηιάσ γηα ηνπο ππφινηπνπο. Ππκθσλείηε; Ξεξλάεη ε πξφηαζε κνπ; 

Δληάμεη. Νκφθσλα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά πιεηνςεθία. Θαηά πιεηνςεθία. Θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ αλαβάιιεηαη ην ζέκα. Κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ έζεζε ν θ.Γήκαξρνο. Ραπηφρξνλα ζα ην δνχκε. Θχξηε 

Νηθνλφκνπ, λνκίδσ έθιεηζε ην ζέκα. Δθιεηζε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αλαβνιή είπακε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα ηελ επφκελε βδνκάδα πνπ είπακε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Σσξίο ηηο πξνυπνζέζεηο λα θέξνπκε δξνκνιφγηα.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ζαο, λαη. Θαηά πιεηνςεθία είπα. Θαηά πιεηνςεθία. Γελ είπα 

νκφθσλα. Γεχηεξε ..  

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ζπκθσλνχκε κε ηνλ φξν λα κπεη ζπγθνηλσληνιφγνο θαη λα 

βγάιεη ην θαιχηεξν γηα ην Γήκν λα πεηχρεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγθνηλσληνιφγνο είλαη ην ΘΡΔΙ παηδί κνπ, ην ΘΡΔΙ είλαη 

ζπγθνηλσληνιφγνο. Απηά πνπ θάλεη, ηα ειεθηξνληθά νη παξαθνινπζήζεηο είλαη 

ζπγθνηλσληαθέο. Κειέηεο είλαη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε δέρνληαη ηε ζχκβαζε ν θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Σαζηψηεο. Ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ θ.Νηθνλφκνπ θαη .. θα Βαξλάβα θαη ε θα Πηεξγίνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κειέηε κπνξεί λα θάλεη έλαο ηδηψηεο; Κπξνζηά ζην ΘΡΔΙ ..; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ιίηζαο ζέηεη ηελ πξνυπφζεζε ζπγθνηλσληνιφγνπ. Θαηά 

πιεηνςεθία ινηπφλ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ηψξα θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κα λα ςεθίζσ. Γελ πξέπεη λα ςεθίζσ θαη εγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζαο θαιχπηεη; Γε ζε θαιχπηεη ε πξφηαζε ηνπ θ.Ιίηζα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, φρη, εκέλα κε θαιχπηεη ε πξφηαζε ηνπ θ.Γεκάξρνπ λα 

αλαβιεζεί ην ζέκα αιιά νρη κφλν γηα ηα δξνκνιφγηα θαη γηα ην άξζξν 5.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηε ζπληήξεζε. Λαη, φια απηά, φια απηά είλαη αλνηρηά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρα δηθά καο ιεσθνξεία δε ζα πάλε αιινχ λα εμππεξεηνχλε θφζκν 

.. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχ έηζη θαη αιιηψο ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα πάιη. Δληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ ιέσ, λα αθαηξεζεί απφ ηε ζχκβαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ην Πψκα επεηδή ν θ.Θαξίλνο έρεη 

θάπνηεο πξνζσπηθέο ππνρξεσζεηο θαη επεηδή είλαη ζήκεξα εδψ απφ ηηο 7:30 ην 

πξσί λα πξνεγεζνχλ ηα ζέκαηα ηα ηερληθά, ψζηε λα ηνπ δψζνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα θχγεη λσξίηεξα. Γε λνκίδσ .. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο; 

(αξ. απνθ. 112/2011) 
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ΘΔΚΑ 5ν 

 

Νξηζκόο εθπξνζώπνπ γηα ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ: 

"Ζιεθηξνθωηηζκόο ζπλδεηήξηαο νδνύ Νηθηζκνύ Ξνιπδελδξίνπ κε ηελ 

παξάπιεπξε ηεο Δζληθήο νδνύ Αζελώλ - Ιακίαο". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ινηπνλ ζην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δρνπκε έγγξαθν απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ε ρξήζε ηνπ έξγνπ πξηλ γίλεη ε παξαιαβή ηνπ ζα πξέπεη λα νξηζηεί έλαο 

εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 

ηνπ ζπγθεθξηκελνπ έξγνπ πνπ είλαη ειεθηξνθσηηζκφο ζπλδεηήξηαο νδνχ 

Νηθηζκνχ Ξνιπδελδξίνπ κε ηελ παξάπιεπξε ηεο Δζληθήο Νδνχ Αζελψλ - 

Ιακίαο. Απφ εθεί θαη πέξα εζείο πνηνλ πξνηείλεηε γηα εθπξφζσπν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθπξφζσπν, λαη. Θάπνηνο κεραληθφο πνπ ζα παξαιάβεη ην.. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα νξηζηεί εθπξφζσπνο γηα ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή.     

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εθπξφζσπνο ινηπφλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ 

Ζιεθηξνθσηηζκφο ζπλδεηήξηαο νδνχ Νηθηζκνχ Ξνιπδελδξίνπ κε ηελ 

παξάπιεπξε ηεο Δζληθήο νδνχ Αζελψλ - Ιακίαο νξίδεηαη ν Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο θ.Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν Ππκβνχιην 

νκφθσλα εγθξίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Οψηεζα, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Γελ ..  

(αξ. απνθ. 115/2011) 
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ΘΔΚΑ 6ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: "Ππληήξεζε 

δξόκωλ Πηδεξνδξνκηθνύ Πηαζκνύ Αθηδλώλ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην επφκελν ζέκα είλαη ην ππ' αξηζκ. 6. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ είλαη απφ ηα έξγα ηα νπνία βξήθακε ππνγεγξακκέλα ζηηο 

ζπκβάζεηο. Δίλαη έλα έξγν ηεο ηάμεσο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πξνζέιζνπλ νη θχξηνη ζπλάδειθνη ζηηο ζέζεηο ηνπο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. ησλ 34.000 επξψ θαη επεηδή θνηηάμακε λα δνχκε, λα θάλνπκε 

θάπνηεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο γηα λα κελ ππάξμνπλ ιάζε ζηα έξγα θιπ., 

απηέο θαζπζηέξεζαλ θαη αλαγθαζηηθά πξέπεη λα δνζεί πξνζεζκία γηαηί ζηελ 

νπζία ην έξγν δελ έρεη μεθηλήζεη. Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ γηα λα κε 

δεκηνπξγεζεί ζέκα γηαηί νη παξαηάζεηο πξνζεζκίαο πνηα παξελέξγεηα αο ην 

πνχκε έρνπλ ζηα έξγα; Νηη θάπνηεο θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ αλαζεξσξήζεηο. 

Αιιά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο δελ έρνπκε ηέηνην ζέκα αλαζεσξήζεσλ, 

δηφηη δελ έρνπλ, νη ηηκέο δελ έρνπλ αιιάμεη, αιιά θαη πέξα απ' απηφ ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη λαη κελ δίλνπκε ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα λα 

κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ην έξγν, λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ νδφ Θαιιηκάρνπ, 

αιιά ρσξίο λα ππάξμεη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ έξγνπ πνπ νχησο ή άιισο 

δελ ππάξρεη. Γειαδή απφ ηηο αλαζεσξήζεηο δελ πξνθχπηεη γηαηί βγαίλνπλε 

κεδεληθέο ζπλέρεηα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δρνπκε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εξγνιάβνπ ζ' απηφ πνπ ιέκε 

ηψξα; Θάζε ηξίκελν αιιάδνπλε νη ηηκέο, γη' απηφ.  
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Νη ηηκέο παξνπζηάδνληαη ζηαζεξέο θαη ην πξνηείλσ. Γειαδή, νη 

ηηκαξεζκηθέο βγαίλνπλε ρσξίο λα έρνπλε απμήζεηο, γη' απηφ θαη ην πξνηείλσ, 

φηη δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε γηα ην ζέκα; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Σσξίο λα ζέισ λα αληηδηθήζσ ζ' απηφ πνπ ιέεη ν θ.Θαξίλνο, 

κίιεζε γηα κεδεληθέο απμήζεηο, γηα αλαπξνζαξκνγέο ηηκψλ θαη απηά, εκείο δελ 

έρνπκε θακία εκπηζηνζχλε φηη ην έξγν ηελ επφκελε κέξα δε ζα πάξεη 

αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο ηνπ θαη ζα είλαη παξαπάλσ θαη ζα ηελ πιεξψζνπκε απφ 

ηελ ηζέπε καο θαη φπσο θαη ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηνλ ίδην 

ιφγν ςεθηζακε θαηά, ςεθίδνπκε θαη εδψ θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία 

εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο. 

.......: Κέρξη πφηε είλαη ε παξάηαζε θ.Θαξίλν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα επαλαιάβαηε θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: (νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Νρη, ε παξάηαζε πνπ ζα δψζνπκε κέρξη πφηε ζα είλαη.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: (νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξηαο ινηπφλ δελ εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ν 

θ.Σαζηψηεο φρη, ν θ.Γηαζεκάθεο ςεθίδεη παξψλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξαξψλ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην Ππκβνχιην εγθξίλεη .. Ν θ.Θαιχβαο; 

Λαη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θαιχβαο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη.  

(αξ. απνθ. 116/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 7ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: "Ξιαθόζηξωζε δξόκωλ, 

πεδνδξνκίωλ θαη θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ ηεο Θνηλόηεηαο Καιαθάζαο". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δδψ είρακε ην ζέκα φηη έπξεπε, επεηδή ν δξφκνο δελ είλαη 

αξκνδηφηεηαο καο δεηήζακε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία λα καο δψζεη ηελ 

έγθξηζε πνπ καο ηελ έρεη δψζεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ν δξφκνο πνπ θαηεβαίλεη απφ πάλσ. Δίλαη αξκνδηφηεηνο ηεο.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γηαηί θάλνπκε πεδνδξφκην πάλσ ζηνλ δξφκν απηφλ. Θάλνπκε 

παξέκβαζε. Ρελ πήξακε ηελ έγθξηζε. Κηα ζηηγκή .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξφηε έγηλε ε έγθξηζε δειαδή;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηεπθξηλίζεηο .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα βξσ ηελ .. Λα βξσ πφηε πήξακε ηελ έγθξηζε.  
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(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη θάπνπ αιινχ είπεο φκσο φηη έηζη θπβεξλάγακε αιιά ..  

ΘΑΟΗΛΝΠ: 21.6. ζηείιακε, ππνβάιιακε ηα ζρέδηα αλαιπηηθά θαη πήξακε 

έγθηζε 25.6. απφ ηελ .. Δγψ πξνζσπηθά δελ κπνξψ λα ζπλαηλέζσ ζην λα 

γίλνληαη έξγα πάλσ ζε έλαλ δξφκν ν νπνίνο δελ είλαη αξκνδηφηεηαο καο. Αλ 

γίλεη έλα αηχρεκα, ζα καο πάλε .. Εήηεζα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)       

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, είλαη .. Πηελ άθξε. Δίλαη πεδνδξφκην επί δξφκνπ πνπ δελ είλαη 

αξκνδηφηεηαο καο θαη πξάγκαηη καο δψζαλε έγθξηζε λα ην.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ μέξσ, εγψ φηαλ θαηαζθεπάδεηο κηα παξέκβαζε πάλσ ζε έλαλ 

δξφκν πνπ δελ είλαη αξκνδηφηεηαο καο θαη γίλεη θάηη .. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ ιέσ γηα πνην ιφγν δίλνπκε ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο. Δγψ 

έζηεηια θαη κειεηήζαλε ην έξγν, δηαπηζηψζεθε φηη έπξεπε λα δεηεζεί απφ ηελ 

.. λα δνζεί έγθξηζε γηαηί θάλνπκε έξγν πάλσ ζηα φξηα ηνπ δξφκνπ ν νπνίνο δελ 

είλαη αξκνδηφηεηαο καο, ηελ πήξακε. Απιψο έρεη θαζπζηεξήζεη θαη ιφγσ ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ δίλνπκε παξάηαζε κέρξη 4.8.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε θάηη θ.Γέδε; Νξίζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ έρεη γίλεη ζε άιιν δξφκν. Ρν έξγν είλαη πιαθφζηξσζε δξφκσλ 

θαη πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ζηελ Θνηλφηεηα Καιαθάζαο. Αιιά αλ 

αλνίμεηε ηε κειέηε, ε κειέηε κηιάεη γηα ην ζεκείν, έρεη θαη κηα πιαηεία απφ 

θάησ, πήγα θαη ην είδα θαη εγψ, κηιάεη γηα ην πξαλέο πάλσ ζηνλ θεληξηθφ ην 

δξφκν. Δίλαη επί ηνπ θεληξηθνχ είλαη απηή ε πιαθφζηξσζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Κα είλαη επέκβαζε θπθινθνξηαθή. Ξαο θαη θάλεηο έλα θξάζπεδν 

πάλσ ζε έλαλ θεληξηθφ δξφκν. Ρη, αθνχ ηελ πήξακε. Γηαηί, αθνχ ην δψζαλε, 

είπαλε λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρελ πήξακε ηελ έγθξηζε. Καο είπαλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, πάξζεθε ε έγθξηζε. Ζ παξάηαζε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ θαηά εκείο φπσο θαη πξηλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Σαζηψηε. Ξαξψλ ν θ.Γηαζεκάθεο. Θαηά πιεηνςεθία 

ινηπφλ ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. Γηαηί ζεθψλεηε ην ρέξη θ.Ξάλην; Θχξηνη 

ζπλάδειθνη θαη ν θχξηνο .. Ρν Ππκβνχιην ινηπφλ θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. Θαη 

ν θ.Θαλειιφπνπινο επηθαιείηαη θάπνηεο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο θαη δεηάεη 

λα ζπδεηεζεί ην ζέκα πνπ αθνξά ηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο .. 

.......: Ζ παξνπζία ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Νρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη είλαη έλα ζέκα πνπ κάιινλ ζα πξνθαιέζεη δεηήκαηα. 

(αξ. απνθ. 117/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 4ν 

 

Δγθξηζε θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο δηαβάζνπκε ην ζέκα. Δίλαη ην ππ' αξηζκ. 4. Θχξηε 

Θαλειφπνπιε. Λα κελ δηαβάζνπκε φιε ηελ εηζήγεζε, ηελ θεληξηθή ηδέα, 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο θαη εξσηήζεηο νη ζπλάδειθνη. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Ν Γήκνο Υξσπνχ ζηεξείηαη ζήκεξα 

φπσο γλσξίδεηε πνιχ θαιά θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηνο θαη επεηδή φπσο φινη 

γλσξίδνπκε ε θαζαξηφηεηα είλαη έλα απφ ηα χςηζηα αγαζά, ε κηζή αξρνληηά 

φπσο ιέεη θαη ν θ.Ονχζζεο, ζπκθσλψ, πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ ςήθηζε ηνπ. 

Ν ζεκεξηλφο θαζαξηζκφο θαζαξηφηεηαο πνπ ζαο ππνβάιινπκε είλαη, 

απνηειείηαη απφ 45 άξζξα. Πηηο ηειεπηαίεο δχν ζειίδεο αλαθέξεηαη φιν ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη θαη έρνπκε δηαβάζεη πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ν 

ζπγθεθξηκέλνο θαζαξηζκφο θαζαξηφηεηνο. Θέιεηε λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο; 

Δρεηε δηαβάζεη ..; Γελ μέξσ ηη ζέιεηε. Λα πξνρσξήζνπκε έλα έλα ηα άξζξα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο εάλ έρνπλε νη ζπλάδειθνη. Ινηπφλ, επί 

ηεο δηαδηθαζίαο ινηπφλ. Ξνηνη ζπλάδειθνη ζέινπλε λα κηιήζνπλε γχξσ απφ ην 

ζέκα; Ν θ.Ιίηζαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ ζέιεηε θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο, εδψ είλαη. Πίγνπξα. Ν 

θ.Γηαζεκάθεο, ν θχξηνο .. Απφ αξρεγνχο παξαηάμεσλ ν θ.Ρζάθσλαο; Ν 

θ.Σαζηψηεο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ε θα Πηεξγίνπ. Ρψξα 

ζεθψζαηε ην ρέξη ζαο. Ρη λα θάλσ θαη εγψ; Απηά ηα νλφκαηα. Θαη ν θ.Θαιχβαο. 

Ρέινο ν θαηάινγνο. Θχξηε Ιίηζα. Θχξηε Ιίηζα, θάληε ηηο εξσηήζεηο ζαο .. Δλα 

ιεπηφ εξσηήζεηο, 5 ιεπηά ηνπνζέηεζε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ππλνπηηθά λα πσ εγψ φηη ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη γηα 

ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, πνπ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ καο, κηιάεη γηα 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κηιάεη γηα δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, κηιάεη γηα νρήκαηα 

ηα νπνία ζεσξνχληαη απφβιεηα φηαλ έρνπλε παξαηεζεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

ηνπο ζηα κέξε ηνπ Γήκνπ καο. Κηιάεη γηα άζθνπε ρξήζε λεξνχ φηαλ είζαη ζην 

δξφκν, κηιάεη γηα ηα βνζξνιχκκαηα, κηιάεη γηα πιεληχξηα θαη κηιάεη επίζεο θαη 

γηα ηα νγθψδε αληηθείκελα. Ν θαλνληζκφο .. ζηελ νπζία δελ πξνβιέπεη ηίπνηε 

άιιν, ζηελ νπζία ιέσ, έηζη; Ξξνβιέπεη φκσο λα κπνξεί ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 
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ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή λα επηβάιιεη 

πξφζηηκα ζ' απηφλ πνπ παξαλνκεί. Δάλ δελ παξαλνκνχκε, δελ έρνπκε θακία κα 

θακία επίπησζε. Δάλ φκσο πεηάο ηα απνξξίκκαηα ζνπ θαη ηα βγάδεηο ην βξάδη 

έμσ, φπσο ερνπκε δηαπηζηψζεη πνιιέο θνξέο, εάλ αο πνχκε πεηάο ηα πιπληήξηα 

ζνπ έμσ, ε θπζηθά εθεί ζα ηηκσξεζείο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νξίζηε θ.Ιίηζα. Νινθιεξψζαηε θ.Θαλειιφπνπιε; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απηέο είλαη νη βαζηθέο ηνκέο πνπ ζαο είπα πνπ 

πξνβιέπνληαη κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο πνπ είλαη γηα 

ςήθηζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. Ξαξαθαιψ θχξηε Ρζεθξεδή. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα πσ φηη είλαη πάξα πνιιεο νη ζειίδεο, είλαη πάξα πνιιά ηα 

ζέκαηα πνπ ζέινπλε κηα επεμήγεζε θαη ηελ εξκελεία πην αλαιπηηθά θαη επίζεο 

φηη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ερεη θαη έλα θνξνεηζπξαθηηθφ ζθεπηηθφ, πνπ λνκίδσ φηη 

γη' απηέο ηηο επνρέο δελ είλαη δπλαηφλ λα ιέκε ηέηνηα πξφζηηκα γηαηί νη 

ζπκπνιίηεο καο δελ ηηο αληέρνπλε. Γειαδή λα δεηάκε δχν κηζζνχο πξφζηηκν 

γηα κηα παξάιεηςε ζε κηα νηθνδνκή θάηη, πνπ δελ μέξσ θαη αλ είλαη αξκφδηνο ν 

Γήκνο θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα ν Γήκνο ν δηθνο καο κε ηνλ .. πεξεζίαο λα θξίλεη 

απηά ηα ζέκαηα. Ινηπφλ .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γελ είλαη θνξνεηζπξαθηηθφο πάλησο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρσ απηή ηελ άπνςε .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αλ πεηάο βνζξνιχκκαηα έμσ απφ ην ζπίηη ζνπ, είλαη 

θνξνεηζπξαθηηθφ κέηξν;  

ΙΗΡΠΑΠ: Γε κηιάκε γηα βνζξνιχκκαηα, ιέηε θαη γηα πιπληήξηα. Ρψξα αλ πάκε.. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γηα πιπληήξηα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα αλ πάκε .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρν πιπληήξην δειαδή ηη είλαη; 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αλ δελ παξαλνκείο, δελ επηβάιιεηαη θαλέλα πξφζηηκν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα ηψξα παξαλνκεί φιε ε πεξηνρή. Ακα πάηε ηψξα ζηελ παξαιία ζε 

ιίγν .. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λα ζηακαηήζεη ε παξαλνκία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά πξέπεη λα ηνπο δψζνπκε ηε ιχζε φκσο. Γελ ην θάλνπλε 

γηαηί είλαη θαθνπξναίξεηνη, δελ ππάξρεη ιχζε φκσο ζην πξφβιεκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα εγψ δελ είπα απηφ θ.Νηθνλνκάθνπ. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, μεθηλάσ. Δδψ ιέεη ζηε ζει. 2, κέξηκλα γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο δσήο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ιέεη φηη, ππνρξέσζε απηψλ πνπ εθηεινχλ 

έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο νδνχο ηνπ δεκνηηθνχ, θνηλνηηθνχ 

δηθηχνπ, ε ιήςε κέηξσλ θαη έιεγρνο γηα ηελ πξνζηαζία απφ επηθίλδπλεο 

νηθνδνκέο. Ξνηνο ζα θξίλεη αλ είλαη επηθίλδπλεο θάπνηεο νηθνδνκέο; Δρνπκε 

ηέηνην πξφζσπν εκείο ζην Γήκν; Πηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ; Θα ήζεια λα 

κάζσ πνηνο είλαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βάδεη ην εξψηεκα. Θα απαληήζνπκε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ βάδσ έλα εξψηεκα. Αλ κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ θαη πγηεηλή ζηηο εξγαζίεο γηαηί κηιάεη γηα αζθάιεηεο θαη πγηεηλή 

ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη γεληθφηεξα απν δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πεξηνπζία ησλ θαηνίθσλ. Ν έιεγρνο ηήξεζεο 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Γεληθφ Νηθνδνκηθφ Θαλνληζκφ θαη ηηο 

νηθνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο. Δθεί ζα ήζεια λα ην εξκελεχζεηε 

ιίγν θαιχηεξα. Δπίζεο είλαη παξσρεκέλν ιίγν απηφ ην θείκελν γηαηί κηιάεη γηα 

ρσκαηεξέο. Θεσξψ φηη δελ έρνπκε ρσκαηεξέο. Θα δηαβάζσ παξαθάησ πνπ 

είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρνπκε ρσκαηεξέο πνπ ζα πξέπεη λα πεγαίλνπλε γηα λα 

ελαπνζέηνπλε; Γηαηί έηζη ιέεη κέζα. Γελ μέξσ αλ ην έρεηε δηαβάζεη θ.Γήκαξρε. 

Πειίδα 6. Ν πιαζηηθφο ζάθνο κε ηα απνξξίκκαηα θαιά θιεηζκέλνο. Δηζη 

απνθιείεηαη .. Λα απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ επί ηεο νδνχ. 

Ρνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ ηελ ηδηνθηεζία θάζε θαηνίθνπ κηα .. Ινηπφλ, αλ εκείο 

ζηνλ θαλνληζκφ καο ιέκε φηη ζα βγάδνπλε ζαθνχιεο, γπξίδνπκε κεξηθέο 

δεθάδεο ρξφληα πίζσ. Αλ είλαη δπλαηφλ λα ιέκε ηνπ θφζκνπ λα βγάδεη 

ζαθνχιεο. Απηφ πξέπεη λα θχγεη ηειείσο.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γε ιέεη αθξηβψο. Ξαίξλεηε έλα κέξνο. Θχξηε Ιίηζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, φηαλ έξζεη ε ψξα, λα κνπ απαληήζεηε. Ινηπφλ, ζει. 6. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λα απαληάκε ζε έλα έλα γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα 

ζπκφκαζηε απ' έμσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πεκεηψλεηε θ.Θαλειιφπνπιε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Πει. 6, άζξν 7, παξ. 4. Ιέεη ζε θάπνην ζεκείν, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ πξνβιέπεηαη θάδνο απνξξηκκάησλ, νχηε ηδηφθηεηνο, νχηε .., ν πιαζηηθφο 

θάδνο κε ηα απνξξίκκαηα θαιά θιεηζκέλνο, έηζη λα απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ επί ηεο νδνχ. Αλ γίλεη απηφ, ζα γπξίζνπκε κεξηθέο 10εηίεο πίζσ. 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κφλν πνπ απηφ δελ είλαη εξψηεζε. Θα παξαπνλείζηε γηα ην 

ρξφλν κεηά.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη είπαηε; Ρη είπαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηηο εξσηήζεηο, ηηο παξαηεξήζεηο. Κηιάκε γηα ηνπνζέηεζε 

πιένλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δξκελεία είλαη. Ρη αθξηβψο ελλνεί κ' απηφ. Γειαδή, λα μαλαβγάινπκε 

ηηο ζαθνχιεο, λα ηηο θξεκάκε; Απηφ ιέηε; Δκείο δηαθσλνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, μαλαείπα, ηα πάξα πνιιά, ζηελ παξ.3, ζει. 8, εηδηθά ιέεη ν 

Γήκνο δχλαηαη λα κεηαθέξεη κε δηθά ηνπ κέζα ζηε ρσκαηεξή κφλν θαη εθφζνλ 

νη ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Γήκνπ εηδηθφ ηέινο 

απνθνκηδήο .. Δδψ πνπ ιέεη ρσκαηεξή ζα πξέπεη λα γξάςνπκε ΣΡΑ. Λα 

μεθαζαξίζνπκε πνπ πεγαίλνπκε ηη. Γηαηί κεξηθά πξάγκαηα αθφκα ηα πεγαίλνπκε 

ζε ρσκαηεξέο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν 3. Πει.8, άξζξν 3. 3, εθεί πνπ ιέεη ηε ιέμε ρσκαηεξή. Κφλν ΣΡΑ 

ππαξρεη απηήλ ηε ζηηγκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θχξηε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν 5. Ππλέπεηεο απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Δηδηθά 

γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη. Ξξνέξρνληαη ιέεη .. θαηεδαθήζεηο ζηηο 
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ρσκαηεξέο. Ξάιη ρσκαηεξέο. Γελ ππάξρεη απηή ε ιέμε. Ρν πην ζεκαληηθφ ζηε 

ζει.9, ην .. Δδψ κε ηα πξφζηηκα ιίγν, παξ.11 ιέεη, απφ 100 έσο 600 επξψ. 

Ξνηνο ζα θξίλεη πφηε ζα κπαίλνπλ 100 θαη πφηε 600. Θα αξρίζνπκε ηα παδάξηα 

κε ηνπο ζπκπνιίηεο καο. 50, παξαθάησ ιέεη απφ 300. Γειαδή ιίγν λα καο 

εμεγήζεηε πνηνο ζα είλαη απηφο πνπ ζα ιέεη, εζχ ζα πιεξψζεηο 100 επξψ, εζχ 

200, εζχ 300, εζχ θ.Ξέππα 600. Δπεηδή έρεηο ρξήκαηα, γη' απην ην ιέσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αο πνχκε, βιέπσ πάιη εδψ ζην άξζξν 20 γη' απηνχο πνπ έρνπλ 

αθήζεη απηνθίλεηα απφ 100 κέρξη 600. Γειαδή, αλαιφγσο ηε κάξθα ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ην κνληέιν; Ξσο ζα πάεη;  Ινηπφλ, πάιη ζηε ζει.23. Θεσξψ φηη 

ηα πξφζηηκα είλαη ηειείσο ππεξβνιηθά, απφ 200 ιέεη θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ απφ πιαλφδηνπο πνπ δελ έρνπλ άδεηα, κε απηνθίλεηα πξφζηηκα ιέεη απφ 

200 κέρξη 1.500. Ρψξα είλαη θαη .. Αο πνχκε ηψξα ζην παλεγχξη κφλν πφζνη 

ήηαλε ρσξίο άδεηα, ζα είρακε γίλεη πινχζηνη. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ δε βγάδνπκε. Γελ είλαη θαη εχθνιν. Ν Γήκαξρνο δελ ήμεξε πνπ έρεη 

παλεγχξηα. Ρψξα πνπ έκαζε, ζα βγάιεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα νινθιεξψζηε. Δρεηε 5 ιεπηά θαη είζαζηε ζην κέζνλ 

αθφκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, άζθνπε ζπαηάιε πδάησλ .. Παο είπα λα ην δηαβάζεη ν 

θ.Θαλειιφπνπινο, λα ηα αθνχζνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην δηαβάζεη φιν ν θ.Θαλειιφπνπινο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Κα είλαη πνιινί Γεκνηηθνί Πχκβνπινη πνπ δελ ην έρνπλε δηαβάζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ερεηε ηελ εηζήγεζε ζηα ρέξηα ζαο 15 κέξεο ηψξα, ιέηε λα 

ην δηαβάζεη ν θ.Θαλειιφπνπινο; Δ δε ζα ην δηαβάζεη ν θ.Θαλειιφπνπινο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ηελ έρσ. Αιινη δελ ηελ έρνπλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην έρεηε δηαβάζεη θ.Ιίηζα θαη φινη νη .. Θαη φινη εκείο δειαδή.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κα δελ ην έρνπλε δηαβάζεη κεξηθνί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ φηη ην έρνπλ δηαβάζεη νξηζκέλνη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπνλ, σξαία. Οίςε ιέεη ζην 9 αθάζαξησλ πδάησλ. Ξιπληεξίσλ, 

βφζξσλ, .. ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, απφ 100 έσο 600. Θα ήζεια λα 

θαηαιάβσ ηνλ κεραληζκφ πνπ ζα ιέεη, εζχ 100, εζχ 200, ν άιινο 300, ν θίινο 

κνπ πνπ έρεη ιεθηά 600. Αζθνπε ρξήζε, ζπαηάιε πδάησλ πξφζηηκν απφ 100 

έσο 600. Ρψξα απηφ πνηνο ζα ην πεη φηη θάλεη ζπαηάιε; Ν άιινο ζέιεη λα έρεη 

γθαδφλ, πνηίδεη ην γθαδφλ, ην πιεξψλεη. Ν άιινο ζέιεη λα έρεη πηζίλα. Ρψξα, 

ηελ άζθνπε ζπαηάιε ηνπ λεξνχ ζα ήζεια λα κνπ ηελ εμεγήζεηε. Γηαηί ζα ηα 

εθαξκφζνπκε θακηά κέξα απηά θαη δε ζα γίλεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε αθξηβψο 1 ιεπηφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ παιεχεζηε θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιινλ εζείο πξνζπαζείηε ζπλέρεηα λα θάλεηε θαζπζηέξεζε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νιεο νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη, ιέεη, ην επηηξεπφκελν σξάξην 

θαη λα κελ παξαηείλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ην .. ηηο αξγίεο θαη φια απηά. Απφ 

100 κέρξη 600 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλεξρφκαζηε ζην ίδην, ζηνλ κεραληζκφ, πνηνο ζα ην θάλεη. 

Δγηλε ζαθέο, πάκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Νρη, εδψ έρεη θαη λφεκα άιιν. Λα καο εμεγήζεηε δειαδή ηη 

ελλνεί αθξηβψο εξγαζίεο. Γηαηί έξρεηαη θάπνηνο Παββαηνθχξηαθν λα θηηάμεη θάηη 

απιφ αο πνχκε ζηνλ θήπν ηνπ θαη ζα ηνπ πείηε, απαγνξεχνληαη εξγαζίεο; Ρη 

ελλνείηε; Δδψ ιέεη ζην άξζξν 38, κεηαθέξνληαη ζε επηηξεπφκελνπο ρψξνπο 

ρσκαηεξέο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. Δδψ ζα ήζεια ν Γήκνο λα βάιεη ηε 
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δπλαηφηεηα θαη λα ππνρξεψζεη απηνχο πνπ πεηάλε απηά ηα απνξξίκκαηα θαη 

νηηδήπνηε άιιν, φηη πξαγκαηηθά πεγαίλνπλε ζε ρσκαηεξέο ζηνπο ΣΡΑ θαη δελ 

πεγαίλνπλε θάπνπ αιινχ ζηε γεηηνληά καο ζε θάπνην ξέκα. Πε έλα άιιν ζεκείν 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρέινο ρξφλνπ θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Κηα πξφηαζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη ε εμήο, φηη κέζα ζ' απηφλ 

ηνλ θαλνληζκφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ν Γήκνο κε απφθαζε ηνπ θάηη πνπ 

ππήξρε ζηε Λνκαξρία θαη ππήξρε θαη ζηηο Θνηλφηεηεο ηηο δηθέο κνπ, ζηηο δηθέο 

καο, φηη πεξηθξάμεηο ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο, θνηλνηηθνί νδνί θαη δηάθνξνπο .. 

ηνλ νπνηνδήπνηε δξφκν ππάξρεη, δε ζα κπνξεί θαλέλαο λα θξάδεη ζην φξην 

ηνπ. Αλη' απηνχ ζα θξάδεη κέζα 1 - 1,5 κ., αλαιφγσο ηελ νδφ. Γειαδή, ζε έλα 

αγξνηηθφ δξφκν δε ζα κπνξεί ν ηδηνθηήηεο λα πάεη λα θξάμεη αθξηβψο ζην 

ζχλνξν ηνπ, ζα θξάδεη 1 κ. .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη λνκνζεζία γηα ηα 6 κ., κέρξη 6 κ. Δληάμεη. πάξρεη 

λφκνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: πάξρεη λφκνο; Ξξέπεη λα είλαη ζηνλ θαλνληζκφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. πάξρεη γηα 6 κ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλέθεξα, αλέθεξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέρξη 6 κ. παο 1 κ. κέζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνπ ζα ην βάιεηο; Ιέηε γηα πεξηθξάμεηο εδψ κέζα. Αλαθέξεηαη θάπνπ 

ηηο πεξηθξάμεηο, γη' απηφ ζαο ην ιέσ θ.Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επραξηζηνχκε θ.Ιίηζα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λνκαξρία δελ ππάξρεη πηα. Λνκαξρία δελ ππάξρεη πηα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη έηζη θ.Ξέππα, φρη έηζη. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίκαη ζχληνκνο. Ρειεηψλσ ζε 1 ιεπηφ, ηειεηψλσ ζε 1 ιεπηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. Θάλεηε ιάζνο, αθξηβσο 6 ιεπηά κε ηηο 

επηζεκάλζεηο πνπ έθαλε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ρξφλν ην δηθφ κνπ ζα ην δψζσ ζηνλ θ.Σαζηψηε εγψ, γηαηί 

εγψ ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα ζπγραξψ ηνλ θ.Θαλειιφπνπιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξέπεη λα έξζεηε λα αλαιάβεηε θαη ην Ξξνεδξείν θ.Σαζηψηε απ' 

φηη βιέπσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέισ λα ζπγραξψ ηνλ θ.Θαλειιφπνπιν γηα ηε δνπιεηά ηελ 

νπνία έρεη θάλεη. Δπηηέινπο θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα κπεη κηα ηάμε ζην 

Γήκν. Ν θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν ζα βνεζήζεη 

ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ εηθφλα ηελ νπνία δείρλεη ν Γήκνο 

πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ θαη γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο ζα 

ςεθίζσ ηελ εηζήγεζε ηελ νπνία θάλεη ν θ.Θαλειιφπνπινο. Θαη ιέσ ζα ςεθίζσ 

εγψ, δε ιέσ ζα ςεθίζνπκε, γηαηί δελ μέξσ ηη ζα ςεθίζεη ν Θαιχβαο. Απηφο 

φιν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αληίζεηα κνπ πάεη. Νπφηε ιέσ ζα ςεθίζσ εγψ. Ρνλ Θαιχβα 

ζα ηνλ αθνχζνπκε ζηελ πνξεία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Δρεη δεηήζεη ην ιφγν ν θ.Νηθνλφκνπ. 

Γελ ηνλ βιέπσ εδψ. Α .. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δδψ είκαη, εδψ είκαη, κελ αλεζπρείηε. Ινηπφλ, θ.Ξξφεδξε 

λνκίδσ φηη ν θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαιχπηεη ην θελφ ην νπνίν 

πξέπεη απηνλφεηα κηα Γεκνηηθή Αξρή θαη κηα δηνηθεηηθή κνλάδα επηπέδνπ 

Γήκνπ λα δηακνξθψζεη. Δίλαη βιέπσ εκπεξηζηαησκέλνο θαη έρεη πνιια ζέκαηα. 

Ξαξαηεξήζεηο επί ζεκάησλ κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιιέο. Δπί ηεο αξρήο, φπσο 

ιέκε εκείο ζηε Βνπιή, αιιά λνκίδσ ζην ζχλνιν θαη ζηελ έκπλεπζε θαη ζηε 

θηινζνθία ιέκε λαη. πάξρνπλε δεηήκαηα. Γειαδή έλα εξψηεκα, αο πνπκε ιέεη 

λα κεηαθεξζνχλε εθηφο Γήκνπ. Κπνξνχκε λα πνχκε πνιιά ζέκαηα. Ρψξα πνπ 

ζα κεηαθεξζνχλε, θάπνηα ζέκαηα ζηελ 1ε ζει. αο πνχκε. Ιέεη, ππνρξενχηαη ν 

.. λα ηα κεηαθέξεη κε δηθά ηνπ κέζα εθηφο Γήκνπ. Θαη λα ηα πάεη πνπ; Ρέινο 

πάλησλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νπνπ είλαη λφκηκα. Απηήλ ηε ζηηγκή πνην είλαη ην λφκηκν; 

Κνλν ε Σαζηά, κφλν ε Σαζηά είλαη λφκηκε. Ινηπφλ, ηέινο πάλησλ εκέλα κε 

ηθαλνπνηεί φηη ην θνκκάηη ηεο θαζαξηφηεηαο κπαίλεη ζε κηα ηάμε θαη ζε κηα 

εηθφλα ηελ νπνία νη πνιίηεο μέξνπλ ηηο ππνρξεψζεηο, αιιά θαη ηηο δεζκεχζεηο 

θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο. Λνκίδσ φηη δελ κπνξεί ν πνιίηεο ρσξίο θφζηνο λα 

παξαβηάδεη πεξηβαιινληνινγηθά θαη αηζζεηηθά ηε ιεηηνπξγία κηαο πφιεσο. 

Λνκίδσ φηη ηα φξηα ησλ πξνζηίκσλ κπνξεί λα είλαη ιίγν απμεκέλα αιιά ηέινο 

παλησλ απνηππψλνπλε ηε δηάζεζε ηηκσξίαο ηέηνησλ παξαβηάζελ θαη 

παξαβάζεσλ θαη ππ' απηή ηελ έλλνηα εκείο ζα ην ςεθίζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Ρζάθσλα έρεηε ην ιφγν. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε θαη εκείο κε ηε ζεηξά καο ζα ζπκθσλήζνπκε ζην 

ζέκα απηφ κε ηελ ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνχ, δηφηη πξέπεη λα κπεη κηα ζεηξά ζε 

φια ηα ρσξηά καο. Θα είλαη ε αξρή απηή, ζα δνχκε πσο ζα εθαξκνζηεί ζηελ 

πξάμε. Ξηζηεχσ φηη ζα πάεη θαιά θαη εδψ είκαζηε λα ην μαλαθξίλνπκε θαη λα 

δνχκε αλ κπνξνχκε λα πάξνπκε λέα πξφζζεηα κέηξα.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 20ε 27 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  133 

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

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπαξηζηψ Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα 5 ιεπηά θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρσ θαη δεπηεξνινγία. Κελ αλεζπρείο θ.Ξξφεδξε, ζα ηα πσ φια 

ζε 5 ιεπηά. Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο κπαίλνπλε απφ ην ζρέδην πνπ θέξαηε 

ζήκεξα. Ρν ζέκα είλαη απφ πνηνλ γηα πνηνλ. Ξξφζθαην παξάδεηγκα, 1 κήλα 

πξηλ. Θαζαξηφηεηα θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα, θαλνληζκφ. Πην πιαίζην απηφ 

ηδηψηε θέξαηε ζηνλ Θάιακν. Κε πνιιέο αηηηνινγίεο. Κπνξείηε λα πείηε πνιιά 

ζηνλ θφζκν. Λα πείηε παξαδείγκαηνο ράξε φηη δελ έρνπκε ιεθηά. 

Δμνηθνλφκεζε πφξσλ, φπσο είπε ν Γήκαξρνο πξηλ. Διιεηςε πξνζσπηθνχ. Γελ 

έρνπκε πξνζσπηθφ, δε θηάλεη ην πξνζσπηθφ καο. Νη δεκφηεο καο 

παξαπνληνχληαη αο πνπκε, νη δξφκνη είλαη γεκάηνη ζθνππίδηα. ∞ αλ ζέιεηε 

αθφκα, θαη έρνπκε θαη ειιεηπή ρξεκαηνδφηεζε. Βιέπεηε ηη γίλεηαη γχξσ καο; 

Γελ ππάξρνπλ ιεθηά. Γελ θαηεγνξνχκε θπζηθά νχηε ην Γήκαξρν, νχηε ηε 

Γεκνηηθή Αξρή φηη είλαη δηθφ ηεο ζρέδην ε ηδησηηθνπνίεζε απηή. Γεληθφηεξν 

ζρέδην είλαη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζέινπκε λα εηπξάμνπκε. Λα απνηξέςνπκε ηε ξχπαλζε 

ζέινπκε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθήζηε κε θ.Ληθνιάνπ, αθήζηε κε. 5 ιεπηά κνπ δψζαηε θαη κε 

δηαθφπηεηε θηφιαο. Κνπ δεηάηε λα ηνπνζεηεζψ ζε 5 ιεπηά θαη κε δηαθφπηεηε. 

Ζ ελ ιφγν ινηπνλ ηδησηηθνπνίεζε δελ είλαη .. ηνπ Γεκάξρνπ, νχηε ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο. Απφ ην 2001 έρεη μεθηλήζεη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

θεξδνθφξνπ θνκκαηηνχ ηεο θαζαξηφηεηαο. Φέξλεηε ινηπνλ έλα ζρεδην ζήκεξα 

ην νπνίν κηιάεη γηα πξφζηηκα. Γειαδή κηιάκε ηψξα γηα ηδησηηθνπνηεκέλε 

ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη πξφζηηκα ηνπ δεκφηε, ηνπ εξγαδφκελνπ ηεο 

πεξηνρήο πξνο ηνλ ηδηψηε. Γειαδή, λα δηεπθνιχλνπκε ην έξγν ηνπ ηδηψηε θαη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

134 

φιν ην θφζηνο θαη ζηε ινγηθή αλ ζέιεηε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ 

κεηαθέξεηαη ζηνλ εξγαδφκελν ηεο πεξηνρήο. Λα ινηπφλ πσο βγαίλεη ε 

ηδησηηθνπνίεζε θαη κε πνιχ σξαίν πεξηηχιηγκα γηα ηα θέξδε ηνπ ηδηψηε. Θαη 

κπαίλνπλ θαη δηιήκκαηα πνιιά αο πνχκε. Θα ζπλερίζεη ν Γήκνο λα δηαρεηξίδεηαη 

ηα απνξξίκκαηα θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ φηαλ κε ηφζεο ειιείςεηο ηίζεηαη 

ζέκα πγηεηλήο ηνπ θφζκνπ; Ρσλ ζρνιείσλ αο πνχκε; ∞ ζα ην αλαζέζεη ζε κηα 

ηδησηηθή ππεξεζία ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζρεδίνπ γηα λα είλαη φια θαιχηεξα 

απ' φηη είλαη ζήκεξα; Δ, ηέηνηα δηιήκκαηα πνιιά, πνιιά. Λα κείλσ ζηε δνπιεηά 

2 ψξεο παξαπάλσ ρσξίο λα δνπιέςσ γηα λα κπνξέζσ λα έρσ ηε δνπιεηά κνπ 

αχξην γηαηί θαη ν ηδησηεο, ν εξγνδφηεο κνπ ζέιεη λα παξακείλσ παξαπάλσ ζηε 

ινγηθή ηνπ φηη έρνπκε δνπιεηά; ∞ κήπσο γηα ηα ζρνιεία καο ην ίδην δε καο 

ιέλε; Γηα ηα Θέληξα γείαο. Ιέκε θαη μαλαεπαλαιακβάλνπκε θαη επαιεζεχεηαη 

κέξα κε ηε κέξα απηφ, φηη εδψ πέξα απηή ε δνκή ε νπνία ζηήζεθε αλνίγεη 

πξαγκαηηθά ην δξφκν ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. Δ, απγαηίδνπλ θέξδε πνιιά.  

 Αιιά μέξεηε ηη γίλεηαη. Πηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, φπσο ε θαζαξηφηεηα, 

πγεία, παηδεία, ε θνηλσληθή πξφλνηα, νη πειάηεο γηα ηνπο ηδηψηεο είλαη ζίγνπξνη 

θαη είλαη ζίγνπξνη αθξηβψο γηαηί ην πξντφλ ην νπνίν πνπιάκε δελ είλαη 

εκπφξεπκα αιιά είλαη θνηλσληθφ αγαζφ θαη βεβαίσο ν άιινο ζα έρεη ζίγνπξε 

πειαηεία, γηαηί εκείο ζα ππνρξεσκνχκε λα πιεξψζνπκε γηα λα έρνπκε θαζαξα 

ηα ζρνιεηά καο αχξην θαη ηνπο δξφκνπο γηα ηα παηδηά καο. Γείηε ηνλ εκπαηγκφ. 

Ν Γήκνο επηθαιείηαη φηη δελ έρεη ιεθηά ζήκεξα. Δ, δελ κπνξεί λα έρεη κφληκν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Νκσο απφ ηελ άιιε έρνπκε ιεθηά γηα ηνπο 

εξγνιάβνπο. παξρεη εκπεηξία ινηπνλ απφ ηδησηηθά ζπλεξγεία ζηα πιαίζηα απηά 

ην ηη ππεξεζίεο πξνζθέξνπλε ζε άιινπο Γήκνπο. Κεηξηφηαο. Θαη μέξεηε γηα 

θάζε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη έλαο ηδηψηεο, κηα θαιχηεξε ππεξεζία ζηνλ ίδην 

ηνκέα, ζηελ θαζαξηφηεηα, ζεκαίλεη κεγαιχηεξν θφκηζηξν. Γηα ππεξεζίεο πνπ 

έρεηο πιεξψζεη ινηπφλ ζήκεξα θνξνεηζπξάηηεηο, γηαηί θπζηθά έζνδα καδεχεηο 

κέζα απφ ηνπο θφξνπο νη νπνίνη κπαίλνπλε θαη ηα ηέιε αο πνχκε κέζα απφ ην 
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ζρέδην θαη απν ηελ άιιε .. ε αγνξά ζηνλ ηδηψηε. Θαη εδψ πέξα κπαίλεη θαη ην 

ζέκα εξγαζίαο πνπ είπαηε πξηλ. Ππκβαζηνχρνη ιέκε ζηνπο Γήκνπο. Κα θνηηάρηε 

πσο δνπιεχνπλε νη εξγαδφκελνη πνπ δνπιεχνπλ ζηνλ εξγνιάβν ζήκεξα ζηνλ 

Θάιακν θαη ζηνλ θάζε Θάιακν. Δίλαη αζθαιηζκέλνη .. 500. Ξφζα παίξλνπλε 

απηνί νη άλζξσπνη; Κε ηη ζπλζήθεο εξγαζίαο δνπιεχνπλε; Λα ηη έξρεηαη ινηπνλ 

θαη ζην Γεκν καο.  

 Δκείο ζπγθεθξηκέλα ιέκε φηη ε δηαρείξηζε ζθνππηδηψλ ή θαζαξηφηεηαο 

πξέπεη λα απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ κε θάιπςε απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Αιιά λα γίλεη απην θχξηνη ζέιεη δηεθδίθεζε. Θέιεη λα 

παο λα ρηππήζεηο ηελ πφξηα ηνπ πνπξγείνπ θαη λα ηνπ πεηο φηη εγψ ζέισ 

ιεθηά γηα απηήλ ηελ ππεξεζία. Ξξφζιεςε κφληκνπ θαη επαξθνχο πξνζσπηθνχ 

ρξεηάδεηαη, αιιά πξνθαλψο ρξεηάδνληαη ελέξγεηεο απφ ην Γήκν. Θαη δεηάκε, 

φπσο ιέεη θαη ην ζρέδην, λα κελ ππάξρεη θακία αχμεζε ζηα δεκνηηθά ηέιε. Ρν 

ζρέδην κηιάεη θπζηθά γηα ελνπνίεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Απηέο νη 

ππεξεζίεο νη θνηλσληθέο δελ πξέπεη λα είλαη αληαπνδνηηθέο. Δρνπκε πιεξψζεη 

γηα λα ηηο έρνπκε. Λα ινηπνλ ην δίιεκκα. Θνηλσληθή ππεξεζία ή ηδηψηεο; 

Φνξνεηζπξαθηηθφο κεραληζκφο ή θνηλσληθή ππεξεζία γηα ηνλ θφζκν πνπ έρεη 

πιεξψζεη ήδε γηα λα έρεη. Θαη μέξεηε, κέζα απφ ην πξφζηηκν ην νπνίν ζα θέξεη 

ε Γεκνηηθή Αξρή αχξην, ηα 600, ηα 200, ηα 800 επξψ, νπζηαζηηθά ηη θάλεη; 

Κεηαηνπίδεη ηελ επζχλε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Ζ επζχλε είλαη δηθηά ζνπ 

ιέεη. Γελ είλαη ηνπ θξάηνπο λα καδεχεη ηα ζθνππίδηα ηα νπνία έρεηο πιεξψζεη 

γηα λα ηα καδεχεη. Γελ είλαη επζχλε ησλ εηαηξεηψλ λα ηα καδεχνπλε πνπ κέζα 

απφ ην ηέινο αλαθχθισζεο έρνπλ εηζπξάμεη κηα θαη δχν θαη ηξεηο θνξέο γηα λα 

έρνπλ απνθνκηδή .. Αιιά πξνθαλψο μέξεηε, ε απνθνκηδή απφ κφλε ηεο δελ έρεη 

θέξδνο. Απηά γηα ηελ ψξα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ έρεηε ην ιφγν. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ εγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ, φηη είλαη ζεηηθφ ην 

φηη γίλεηαη έλαο θαλνληζκφο. Ρν δήηεκα είλαη θαη εγψ ζα βάισ ην ζέκα, πνηνο 

κπνξεί απηφλ ηνλ θαλνληζκφ λα ηνλ εθαξκφζεη. Ζ εξψηεζε κνπ είλαη, κέρξη 

ζήκεξα ηη γίλεηαη; Γειαδή ζήκεξα γηα παξάδεηγκα, κερξη ζήκεξα, ην γεγνλφο 

φηη αο πνχκε, γηαηί κηιάεη κέζα γηα ερνξχπαλζε, γηα ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ, 

γηα, γηα. Γειαδή ε έιιεηςε θαλνληζκνχ ήηαλ απηφ πνπ καο απέηξεπε λα 

πάξνπκε κέηξα; ∞ αο πνχκε ηα λεξά ησλ πιπληεξίσλ θαη ηα ιήκκαηα πνπ ηα 

ξίρλνπλε ζηνπο δξφκνπο, κέρξη ζήκεξα, δειαδή ζηε Καξκαξά θαη ηψξα λα 

πάηε είλαη γεκάηε λεξά, πνπ ηα έρνπλε ξίμεη. Καο απέηξεπε ην γεγνλφο φηη δελ 

ππήξρε θαλνληζκφο; Γη' απηφ δελ παίξλακε κέηξα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο, λαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θεσξψ επνκέλσο φηη ην βαζηθνηεξν δήηεκα ηνπ λα ςεθηζηεί ν 

θαλνληζκφο, έηζη; Ρν έλα ζέκα είλαη λα εθαξκνζηεί. Θαη αλ ζέιεηε ε αλεζπρία 

κνπ είλαη φηη δε ζα εθαξκνζηεί, γηαηί πξψηνλ δελ έρεηο κεραληζκφ ζαλ Γήκνο 

λα ην θάλεηο. Ξξψηνλ. Γεχηεξνλ, κπνξεί λα κελ έρεηο θαη ζέιεζε λα ην θάλεηο. 

Θαη ηξίηνλ, ππάξρνπλ θαη αληηθεηκεληθέο αδπλακίεο. Γειαδή, φηαλ αο πνχκε ην 

βξάδη, εγψ κέλσ ιίγν παξαέμσ, έξρνληαη θαη αθήλνπλ απ' έμσ αο πνχκε 

ζηξψκαηα, νγθψδε αληηθείκελα θιπ., πνπ δελ είλαη, είλαη ιίγν πην πάλσ, ιίγν 

πην θάησ, πνπ δελ είλαη ηεο γεηηνληάο αο πνχκε. Ξνηνο ζα ειέγμεη πνηνο ηα 

άθεζε θαη ηη έγηλε θαη πνπ ζα κπεη ην πξφζηηκν; Γειαδή ζηελ πξάμε απηφ είλαη 

νπζηαζηηθά μέξσ εγψ κάιινλ αλέθηθην λα ην βξεη θαλείο. Ξηζηεχσ φηη ην 

βαζηθφηεξν δήηεκα είλαη λα γίλνπλ πην ζνβαξέο θαη πην απνηειεζκαηηθέο νη 

ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Ρν ζέκα πξφζηηκα, εγψ ιέσ ηελ άπνςε 

κνπ, δε ζα κπνξέζεη, δε ζα πξνρσξήζεη θαη είλαη κάιινλ.. δελ είλαη ζσζηφ λα 

κπαίλεη. Δθεί ζα ήζεια λα πξνζζέζνπκε πηζηεχσ φηη απηφ ην 100 κέρξη ην 600 

πνπ ιέεη, λα βάινπκε κηα αο πνχκε δηεπθξίληζε φηη θαη ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο λα πάεη παξαπάλσ. Γειαδή έλαο ηελ πξψηε θνξά ζα πάεη έλα 
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εθαηνζηάξηθν, κεηα κπνξεί αο πνχκε ζε πεξίπησζε πνπ ην μαλαθάλεη λα.. 

Γειαδή λα έρεη απηή ηελ έλλνηα ηνπ λα φηαλ ην μαλαθάλεηο λα πιεξψζεηο 

παξαπάλσ.  

 Ρψξα, λα πσ κεξηθά πξάγκαηα, έηζη; Δίπα απηά γηα ηα νγθψδε 

αληηθείκελα. Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ είλαη ν έιεγρνο ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ηεο ερνξχπαλζεο. Κερξη ηψξα είλαη ππνηππψδεο θαη 

πξνζρεκαηηθφο απηφο ν έιεγρνο. Γε γίλεηαη. Ξάηε, πάεη ν Γήκνο, ξίρλεη έλα 

πξφζηηκν ην νπνίν ην εθαξκφδεη ηνλ Νθηψβξε, ηνλ Λνέκβξε, φηαλ ηα καγαδηά 

είλαη θιεηζηά. Νιε ε πεξηνρή έρεη πξφβιεκα κε ζπγθεθξηκέλα καγαδηά, ηα 

μέξεηε φινη, δε ζέισ λα ηα πσ. Αλ ινηπφλ, ην λα ςεθίζνπκε ηνλ θαλνληζκφ δελ 

πξνρσξήζνπκε θαη ζηελ πξάμε δε ιέεη ηίπνηα. Ξάσ παξαθάησ. Ρα απφβιεηα 

ησλ ζεξαπεπηεξίσλ ηα έρεηε πνηέ ειέγμεη; Γειαδή ην ΗΘΑ πνπ ξίρλεη ηα 

απφβιεηα ηνπ; Ρα Θέληξα ηα Ηαηξηθά πνπ έρνπλε απφβιεηα ηα νπνηα κπνξεί λα 

είλαη θαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία, ειέγρεη θαλείο κέρξη ζήκεξα πνπ πεγαίλνπλ; 

Ρν βάδεηε ζηνλ θαλνληζκφ, ζσζηά ην βάδεηε, εγψ βάδσ δήηεκα ηη γίλεηαη κέρξη 

ηψξα. Ξνηνο ηα ειέγρεη; Νηαλ πάηε λα .. Νηαλ πεξλάεη ην απηνθίλεην έμσ απφ 

ην ΗΘΑ ειέγρεη ηη είλαη κέζα ζην.. ; Ξνηνο ην ειέγρεη απηφ; Θαη ζαθψο έμσ απφ 

ηα ηαηξεία, ηα ηδησηηθά ηαηξεία γίλνληαη απφξξηςε θάπνησλ πιηθψλ πνπ δελ 

πξέπεη λα πάλε ζηα θνηλά ζθνππίδηα. Δηζη; Δλα ζέκα ινηπνλ είλαη ηεο 

εθαξκνγήο. Ρν δήηεκα εδψ πνπ ιέηε εμαίξεζε απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, ιέσ ζνβαξά πξάγκαηα θαη ζα κνπ δψζεηε ιίγν ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, έρεηε 1 ιεπηφ αθφκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπνλ, είκαη θαη κέζα ζην ζέκα. Δμαίξεζε απφ ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ ιέηε, ξαδηελεξγά απφβιεηα, εθξεθηηθέο χιεο, απφβιεηα θιπ. 

νηθνδνκηθά, λαη, δε ιέηε φκσο πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα ηα θάλεη απηά; 
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Δμαηξνχληαη κελ αιιά ηη ζα ηα θάλνπκε; Θα ηα αθήζνπκε ζην δξφκν απηά; 

Ξξέπεη λα ιέκε θαη ηη ζα γίλνπλε θαη πνπ ζα .. θαη πνηνο ζα ηα καδέςεη απηά. 

Δλα άιιν δήηεκα πνπ ζεισ λα βάισ είλαη ην ζέκα ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

Ξξνζέρηε, ιέεη ζε θάπνην ζεκείν, εθεί πνπ θαιχπηνπλ πεδνδξφκηα. Νιε ε 

παξαιηαθή εθηφο απφ ηηο λφκηκεο άδεηο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα 

έρνπλ ζηήζεη θαη ζθακπφ θιπ. Ρν ιέηε, ην εμαηξείηαη. Θα εθαξκνζηεί απηφο ν 

θαλνληζκφο αχξην, εθφζνλ ζα ςεθηζηεί; Θα πάηε λα ηα μειψζεηε απηά; Θαη ην 

άιιν δήηεκα, φηη ζηελ Δπξψπε ην βξάδη, ζε θάπνηεο πφιεηο επξσπατθέο, ην 

βξάδη είλαη ππνρξεσκέλνη νη θαηαζηεκαηάξρεο λα καδεχνπλ ηα θαζίζκαηα, λα 

ηα βάδνπλ κέζα θαη λα ηα βγάδνπλ ην πξσί. Γελ ηα αθήλνπλ φια έηζη γχξσ 

γχξσ. Απηφ ζα εθαξκνζηεί εδψ; Ρν βάδσ γηαηί ην βάδεηε θαη εζείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεςίζηε ηνλ θαη ζα δνχκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη λνκίδσ φηη φ,ηη βάδνπκε ζα πξέπεη λα ην ηεξνχκε. Δηζη; Λα ην 

ηεξνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξέπεη λα ηνλ ςεθίζνπκε πξψηα γηα λα εθαξκνζηεί. 

Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη θάηη άιιν ήζεια αθφκε. Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θαη δεπηεξνινγία. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εληάμεη, βαζηθά γηα ηα θαηαζηήκαηα ζα ήζεια λα πσ θαη 

απηφ ην γεγνλφο φηη ζαθψο ην λα είλαη επρνιφγην δε βνεζάεη ζε ηίπνηα. Δηζη; 

Ξξέπεη λα γίλεη ε εθαξκνγή ηνπ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Βειηαληψηε έρεηε ην ιφγν γηα 3 ιεπηά. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη φζν γίλεηαη πην 

ζχληνκνο. Θαη' αξρήλ ζπκθσλψ κε ηελ ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνχ θαη θαζε 

άλζξσπνο πνπ έρεη αζρνιεζεί κε ηελ θαζαξηφηεηα ζαλ αξκνδηφηεηα ζε ΝΡΑ 

δελ κπνξεί λα δηαθσλήζεη. Ρν δεηνχκελν φκσο είλαη αλ ζα εθαξκνζηεί. Ρν 
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δεηνχκελν επαλαιακβάλσ είλαη θαη ην ππνγξακκίδσ, αλ ζα εθαξκνζηεί. Δγσ 

ζα θάλσ θάπνηεο πξνηάζεηο γηαηί πηζηεχσ φηη ζα βνεζήζεη ψζηε λα .. θάπνηα ηα 

έρνπλ πεη θαη νη ζπλάδειθνη, ζα ηα θσδηθνπνηήζσ γηαηί πηζηεχσ φηη ζα 

βνεζήζεη λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθφο ν θαλνληζκφο. Ξξέπεη, φπσο είπε θαη ν 

θ.Ιίηζαο, ζην άξζξν 7 λα δηαγξαθεί ε ιέμε ηδηφθηεηνο θάδνο. Γε λνείηαη 

ζήκεξα εξγάηεο ηνπ Γήκνπ λα βάδεη ηα ρέξηα ηνπ κέζα απφ ηδηφθηεην θάδν θαη 

λα παίξλεη ηα ζθνππίδηα. Νπσο επίζεο πξέπεη λα δηαγξαθεί ε παξ. 4 πνπ 

αλαθέξεηαη φηη κπνξεί λα ελαπνηεζνχλ απνξξίκκαηα εθηφο θάδσλ κεραληθήο 

απνθνκηδήο. Δάλ ιείπνπλε 5 θάδνη αο ηνπο αγνξάζνπκε, 50, 100, δελ είλαη 

ζεκαληηθφ ην θφζηνο, αιιά γηα ιφγνπο θαη ρξφλνπ ησλ ζπλεξγείσλ 

θαζαξηφηεηνο αιιά θαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο δελ κπνξεί λα ππάξρεη απηφ ην ράιη. 

Νπσο επίζεο ζηε ζει. 8, ζην άξζξν 9 νη φξνη ρσκαηεξή. Νπνπ ππάξρεη ν φξνο 

ρσκαηεξή πξέπεη λα είλαη, λφκηκνο ρψξνο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ. Πηε 

ζει.9 θ.Θαλειιφπνπιε πνπ αλαθεξφκαζηε ζηελ αλαθχθισζε, απηφ ην άξζξν 

λνκίδσ ζέιεη ιίγν εκπινπηηζκφ. Κπνξείηε, έρεηε ηηο γλψζεηο, αλ κπνξεί λα είλαη 

πην αλαιπηηθφ γηαηί εθεί αθξηβψο ζηεξίδεηαη ε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ. Θα 

πξέπεη ινηπνλ απηφ ην άξζξν λα ην εκπινπηίζνπκε, λα ην θάλνπκε πην, λα ην 

εμεηδηθεχζνπκε κε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε 

απνηέιεζκα.  

 Δπίζεο, ζην άξζξν 20 πξνηείλσ, εθεί πνπ ηειεηψλεη ην άξζξν, λα 

πξνζηεζεί θαη ην δηθαίσκα κεηαθνξάο απφ ην Γήκν γηα αλαθχθισζε. Γειαδή 

ηα απηνθίλεηα απηά πνπ είλαη παξαηεκέλα κελ έξζεη ν άιινο κεηά ηελ άιιε 

κέξα ζηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηνο θαη ζαο πεη ην απηνθίλεην κνπ έθαλε 2.000 

επξψ, ζα κνπ ην πιεξψζεηο. Ρν πην ζεκαληηθφ γηα κέλα. Πην άξζξν 23 πνπ 

αλαθεξφκαζηε ζηα πξφζηηκα γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαθπιάμνπκε ηνπο 

δεκφηεο καο, λα πξνθπιάμνπκε ηνπο ππαιιήινπο καο, ζα πξέπεη φια απηά ηα 

πξφζηηκα λα έρεη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ή ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ην δηθαίσκα 

ζε πξψηε παξάβαζε 50 επξψ θαη γηα λα επηβάιινληαη, γηαηί δελ κπνξεί πνηέ 
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θαλέλαο Γεκνηηθφο Αζηπλφκνο, δε ζα πάεη ζην ρσξηφ ηνπ λα επηβάιιεη 

πξφζηηκν 600 επξψ. Θα πξέπεη ινηπνλ ε δεκνηηθνί ππάιιεινη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ. Γχν θξάζεηο. Λνκίδσ νπζηαζηηθα είλαη απηά 

πνπ ιέσ. Αλ ζέιεηε ηα αθνχηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, αιιά έρεηε ππεξβεί ην ρξφλν ζαο θαηά 1 ιεπηφ ήδε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο παξαβηάδεηε ην άξζξν 67 ηνπ θαλνληζκνχ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα νινθιεξψζσ ην ζθεπηηθφ κνπ αλ ζέιεηε. Ινηπφλ, ε 

πξφηαζε κνπ είλαη ζε φια απηά ηα πξφζηηκα λα ππάξρεη ην πξψην πξφζηηκν 

πνπ είλαη 50 επξψ, ζηνλ ππφηξνπν 100 θαη ηελ ηξίηε θνξά ην ζέκα λα έξρεηαη 

ζηελ Δπηηξνπή Ξεξηβάιινληνο ε νπνία ζα απνθαζίδεη γηα ηα κεγάια πξφζηηκα. 

Θαη επίζεο ην άξζξν 36 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε νινθιεξψζηε ηψξα, εληάμεη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα ζαο παξαθαιψ θχξηε. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, ηφζελ 

ψξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηψξα λα .. ηνλ θαλνληζκφ; Ρν έθαλε ν θ.Ιίηζαο. Θα ην 

μαλαθάλεηε θαη εζείο; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γχν πξνηάζεηο αθφκα κπνξψ λα ηηο θάλσ; Πην άξζξν 36 

λνκίδσ φηη απηφ θαιχπηεηαη απφ ην λφκν. Νη εξγαζίεο ην Πάββαην είλαη 

απηφθνξε δηαδηθαζία πνπ θάλεη ε Αζηπλνκία θαη επίζεο λα ππνγξακκίζσ φηη ζα 

πξέπεη λα ραξαθηεξίζνπκε θαηεγνξίεο .. δξφκσλ, γηα λα πάξνπκε ζαλ 

απφθαζε πνπ ζα θξάδεη ν θαζέλαο. Ζηαλ ην θαιχηεξν εξγαιείν πνπ είρακε 

ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, απφθαζε πνπ έρεη πάξεη ε Λνκαξρία θαη καο έιπλε 
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ηα ρέξηα. Απηφ ζα πξέπεη λα κπεη θαη ζηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο γηα λα έρεη 

θάηη ζην ρέξη ηνπ ή ν ππάιιεινο ή ν Αληηδήκαξρνο πνπ πάεη λα θάλεη κηα 

παξαηήξεζε. Λα έρεη θάηη ζην ρέξη ηνπ πνπ λα ηνλ λνκηκνπνηεί. Δπραξηζηψ 

πνιχ θαη κε ζπγρσξείηε αλ ζαο ..   

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

ΓΔΓΔΠ: Δγψ ζα δηαθσλήζσ κφλν φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ ειέγρνπ. Ινηπφλ, 

ζην άξζξν 26 ιέεη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία ηνπ 

Γήκνπ ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Ξνιενδνκία ζρέδηα, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαηαζθεπαζηή γηα λα κπνξεί λα γίλεη 

έιεγρνο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ εθηεινχληαη. Απφ πνηνλ; Ζ Ξνιενδνκία είλαη 

πεξεζία ηνπ Γήκνπ. Γειαδή, ε ίδηα ε Ξνιενδνκία πνπ θξαηάεη αξρείν ηνπ 

θαθέινπ ηεο αδείαο ζα μαλαδεηάεη λα ηηο πξνζθνκίζνπλ ηα ζρέδηα; Αθνχ ήδε 

ζα ηα έρεη. Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία δελ έρεη νπδεκία αξκνδηφηεηα ειέγρνπ 

νηθνδνκψλ. Πην άξζξν πνπ ιέηε φηη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

ζην άξζξν 44, αξκφδηα είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζα ζαο παξαπέκςσ ζην 

λφκν 3731/2008 ν νπνίνο έξρεηαη κε ηελ ππ' αξηζκ. πξση. 6201 απφθαζε ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο 2.2.2009 θαη ιέεη, φηη ζε Γήκνπο νη νπνίνη έρνπλε 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία θάησ ησλ 50 αηφκσλ, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία δελ έρεη 

νπδεκία αξκνδηφηεηα πεξί ησλ νηθνδνκψλ. Νπφηε απηά εδψ επεηδή  ν 

θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο έρεη κπεη ζε ηερληθά ζέκαηα θαη επεηδή αχξην ζα 

θέξεηε θαη ηνλ θαλνληζκφ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο πνπ ήδε ππάξρεη ζε άιινπο 

Γήκνπο, εληάμεη, εδψ είλαη λενζχζηαηνο Γεκνο θαη δελ ππάξρεη θαλνληζκφο, ζα 

δείηε φηη πνιιά απ' απηά ηα άξζξα αιιεινθαιχπηεη ην έλα ην άιιν. Δδψ 

κπιέθνληαη νη πεξεζίεο. Γε βνεζνχληαη. Λα ζαο ελεκεξψζσ επίζεο φηη κε ην 

λέν λφκν πνπ πξνσζεί ην ΞΔΘΑ, ην πνπξγείν ηεο Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ην 

νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα φιε απηή ηε δηαδηθαζία, ζε θάζε Γήκν ζα ππάξρεη 
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αξκφδην γξαθείν δνκήζεσο ην νπνίν ζα είλαη θαη ππεχζπλν γηα φια απηά ηα 

παξαπάλσ.  

 Νπφηε θαιφ ζα είλαη απηφλ ηνλ θαλνληζκφ, πνπ ζέινπκε φινη λα ηνλ 

ςεθίζνπκε θαη λα ηνλ ηεξήζνπκε θαη λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Γήκνπ, φια απηά ηα νπνηα ζαο πξναλέθεξα, λα εληαρζνχλ ζηνλ 

θαλνληζκφ, γηα λα κελ έρνπκε κπιέμηκν ζηηο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ 

πεξεζηψλ. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κφλν κηα παξαηήξεζε. 

Ρηο ππφινηπεο ηηο έθαλα ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο. Θάπνηεο έρνπλ 

δηνξζσζεί. Πην άξζξν 7, παξ. 3, ππνπαξάγξαθνο 3. Λα θξνληίδνπλ λα βγάδνπλ 

ηα απνξξίκκαηα ηνπο ζηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο πνπ πεξλάεη ην 

απηνθίλεην θαζαξηφηεηαο. Ν κηζφο πιεζπζκφο θαη πιένλ ηνπ Γήκνπ καο είλαη 

νηθηζηηθφο θαη φπσο γλσξίδεηε φινη πνιχ θαιά, έξρνληαη Ξαξαζθεπή βξάδη θαη 

θεχγνπλ Θπξηαθή βξάδη. Απηνκάησο ηνπο έρνπκε θεξχμεη παξάλνκνπο, εθ 

πξννηκίνπ. Γελ μέξσ ηη πξέπεη λα γίλεη. Νπηε λα ην ειέγμνπκε κπνξνχκε αιια 

νχηε λα ηνπο ππνρξεψζνπκε λα θάηζνπλε ηε Γεπηεξα ην πξσί εδσ λα βγάινπλ 

ηα απνξξίκκαηα ηνπο έμσ. Δμ αλάγθεο ζα ηα βγάινπλ Θπξηαθή βξάδη. Λνκίδσ 

φηη πξέπεη λα δηνξζσζεί κέζα ζε φια ηα άιια. Δπραξηζηψ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Θχξηε Γηακαξέιν έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Υο κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηαο Εσήο κειέηεζα ην ζρέδην πνπ έρεη θηηάμεη ν θ.Θαλειιφπνπινο. Δίλαη 

κηα πνιχ θαιή πξνζπάζεηα, κηα θαιή πξνζέγγηζε. Αλέηξεμα θαη ζην δηαδίθηπν 

θαη είδα ηνπο θαλνληζκνχο θαζαξηφηεηαο ησλ άιισλ Γήκσλ θαη βιέπσ φηη ζα 

κπνξνχζαλ ίζσο λα πξνζηεζνχλ θάπνηα πξάγκαηα αθφκε, φπσο παξαδείγκαηνο 
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ράξε, δελ παξέρεηαη ζηνλ πνιίηε ε δπλαηνηεηα λα πξνζθχγεη ζε θάπνην 

φξγαλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαθσλεί κε ην πξνζηηκν. Γελ έρνπκε .. Δκείο 

βάδνπκε πξφζηηκα αιιά ζηεξνπκε ηνλ πνιίηε απφ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθχγεη θάπνπ. Δπίζεο άιινη Γήκνη ζην ζέκα αο πνχκε ηεο ιηκεληθήο δψλεο 

μεθαζαξίδνπλ πνηνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο ιηκεληθήο δψλεο. 

Γελ ην είδα ζηνλ δηθφ καο θαλνληζκφ λα ππάξρεη. Γελ ππάξρνπλ επίζεο θίλεηξα 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ πνιίηε ζην λα βνεζήζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Γεκνπ γηα 

ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη δελ ππάξρνπλ θαη επηβξαβεχζεηο έηζη ψζηε ε 

αλαθχθισζε παξαδείγκαηνο ραξε λα γίλεη ζπλείδεζε ηνπ πνιίηε θαη λα 

πινπνηεζεί. Δίδα επίζεο φηη πνιινη Γήκνη ηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο ηνλ 

έρνπλ αλαξηήζεη ζην δηαδίθηπν θαη δέρνληαη θαη ηηο γλψκεο ησλ πνιηηψλ. Νπσο 

παξαδείγκαηνο ράξε ν Γήκνο Πεξξψλ, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ θιπ. Θα πξφηεηλα 

ινηπνλ απηφ ην ζρέδην πνπ έρεη πξνηείλεη ν θ.Θαλειιφπνπινο λα αλαξηεζεί ζην 

δηαδίθηπν θαη λα αθνχζνπκε θαη ηε γλψκε ησλ πνιηηψλ θαη λα επαλέιζνπκε. 

Δίλαη έλα ζνβαξφηαην ζέκα. Απηή είλαη ε άπνςε κνπ, λα αλαξηεζεί ζην 

δηαδίθηπν θαη λα εθθξάζνπλ θαη νη πνιίηεο, νη έκπνξνη, νη νξγαλψζεηο θιπ. ηηο 

απφςεηο ηνπο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Θχξηε Θαλειιφπνπιε, ζα δψζεηε 

θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο;  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξαξα πνιιέο εξσηήζεηο. Γελ κπνξψ λα ηηο ζπκάκαη φιεο. 

Πηελ νπζία ζα πσ ην εμήο, ζα μεθηλήζσ απφ ηνλ θ.Γέδε, πνπ έθαλε ηηο 

ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο, είλαη θαη πην θξέζθεο. Ινηπφλ, αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηνο έρεη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζχκθσλα κε 

ην Ξ.Γ. 23/2002. Ξνπ φκσο; Νζνλ αθνξά ηηο νηθνδνκέο, γη' απηφ αλαθέξνπκε 

ή ην αξκφδην φξγαλν πνπ ζηελ νπζία είλαη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Γειαδε ζηηο νηθνδνκέο επηθηλδπλφηεηα, ζέκα ζρεδίσλ θιπ. δελ έρεη ν 

Γεκνηηθφο Αζηπλφκνο θαζφινπ. Γηα ζέκα πγηεηλήο έρεη φκσο ν ηέηνηνο. Αλ 
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παίξλεηο ην ιάζηηρν θαη πιέλεηο ηελ κπεηνληέξα ζνπ κπξνζηά ζηελ νηθνδνκή 

ζνπ ππεηζέξρεηαη εθεί πεξα ν παξάγνληαο Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ειέγρεη. Γηα 

ζέκα επηθηλδπλφηεηνο ή άιισλ ζεκάησλ, ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ. Γη' 

απηφ αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 44 ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ή απφ άιιν αξκφδην 

εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν. Γελ κπνξεί λα έξζεη γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο 

νηθνδνκήο πνπ ρηίδεη ν Θαλειιφπνπινο λα απνθαλζεί ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. 

Γελ έρεη ην δηθαίσκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πηνηρεία .. Νρη, ην κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη, γηαηί ε 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία φπσο μέξεηε πιένλ εθπαηδεχεηαη, δελ είλαη φπσο ήηαλε 

παιηά ηνπο παίξλαλε εθεί πέξα. Κπνξεί λα δεηήζεη γηαηί δελ έρεη αλαγξαθεί 

ζηελ πηλαθίδα πάλσ πνπ ιέεη άδεηα νηθνδνκήο θιπ. θιπ. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νρη, λα ειέγμεη αο πνχκε αλ ηεξνπληαη νη θαλφλεο πνπ 

πξνβιέπεη ν θαζαξηζκφο, λα βάιεη ηα λάυινλ, ηα πξνζηαηεπηηθά, θιπ. θιπ., λαη. 

Δθεί παξαλνκείηαη ζνπ ιέεη εθεί. Γελ θξαηάηε ηνπο .. Φεχγεη ε ζθφλε, ηελ 

αλαπλέσ εγσ, άξα είλαη ζέκα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γελ ακθηβάιισ ζ' απηφ. Γη' απηφ ζαο είπα .. 

ζπκθσλνχκε ζ' απην πνπ ιέκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη απηφ έρεη ην δηθαίσκα. Θαη απηφ έρεη ην δηθαίσκα. 

Ζδε ην είπακε. Δηζη είλαη. Κπνξεί λα πξνζθχγεη φκσο ζηελ Αζηπλνκία θαη λα 

δεηήζεη ηε ζηήξημε ηεο Αζηπλνκίαο, ην νπνίν ην πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο απηφο 

κεζα, ην γξάθεη. Ινηπφλ, νη θπξψζεηο, έλα άιιν ζέκα πνπ εηπψζεθε, νη 

θπξψζεηο, νη θπξψζεηο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νη θπξψζεηο φπσο μέξεηε νη παιαηφηεξνη, 

πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 1080/1980. Πην ζεζκηθφ πιαίζην αλαθέξνληαη .. Απφ 

ηνλ 1080/1980 ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ππφ ηηο 

νδεγίεο ηνπ Γεκάξρνπ. Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία ππάγεηαη απηνδηθαίσο κφλν ζην 

Γεκαξρν. Δίλαη απηνηειήο ππεξεζία. Δηζη; Αξα πηζηεχσ φηη ν Γήκαξρνο, αλ ζα 

ςεθηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο, έξρεηαη θαη ιέεη, θχξηνη, πξψηε, 

δεχηεξε, ηξίηε, πέκπηε, έθηε, δέθαηε παξάβαζε ην θαηψηαην φξην. Απφ εθεί 

θαη πέξα εγψ δίλσ εληνιή ηη πξφζηηκν ζα βάιεηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λαη, ν 1080/1980. Θαη σο πξνο ηελ .. ζε ελζηάζεηο 

ζρεηηθά κε ην πξφζηηκν πνπ έρεη επηβιεζεί πξνβιέπεη ν 1080/1980 ηη ελζηάζεηο 

θάλεηο θαη πσο ηελ θάλεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη φρη θ.Βειηαληψηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ν 1080/1980 δελ ην πξνβιέπεη θ.Γήκαξρε απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θα δψζεη γεληθή .. Ν 1080 φκσο ιέεη φηη θάζε πξφζηηκν 

πνπ επηβάιιεηαη απφ ην Γήκν .. Ν 1080/1980. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ηέιεησζε .. ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ν 1080/1980, φπσο ζαο ην ιέσ. Κηιάεη γηα ηηο θπξψζεηο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νρη, δελ άιιαμε. Ρν κφλν δηθαίσκα λα επηβάιιεη ην 

πξφζηηκν αο πνχκε είλαη ν Γήκαξρνο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, αο πξνρσξήζνπκε. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ.Θαλειιφπνπιν θαη ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

πνπ θαηάθεξε λα θάλεη έλαλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηνο ν νπνίνο γηα κέλα είλαη 

πάξα πνιχ εμαηξεηηθφο. Δρεη ηα πεξηζψξηα ηεο επειημίαο. Ρν 100 κε ηα 600 

επξψ εγψ ην ζεσξψ πιενλέθηεκα θαη δελ ην ζεσξψ κεηνλέθηεκα, γηαηί κέρξη 

ηψξα νπδέπνηε έρεη κπεη πξφζηηκν πνηέ. Ξνηέ. Αξα δελ πξέπεη λα πάκε ζε 

έλαλ θαλνληζκφ; Αο δνχκε ηα 3 ρξφληα πσο ιεηηνπξγεί θαη ζηελ επφκελε 

πεξίνδν 4εηίαο δνχκε φηη ιεηηνπξγήζεη ή ρξεηάδεηαη θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία, κπαίλνπκε ζε έλαλ θαηλνχξγην θαλνληζκφ θαζαξηφηεηνο. Απηή είλαη 

φιε ε νπζία ηψξα θαη παηδεπφκαζηε 2 ψξεο. Αο βάινπκε έλα πξφζηηκν, γηαηί 

θαη ην πξψην πξφζηηκν πνπ ζα έξζεη ζα έξζεη ζην Γήκαξρν. Πβήζην κνπ ζα 

πνχλε. Ρν πξφβιεκα είλαη ην πσο ζα ην εθαξκφζνπκε πνπ είπε θάπνηνο, ηη ζα 

θαηαθέξνπκε κέζα απ' απηφ λα πεξάζνπκε ζαλ κελχκαηα θαη ζαλ.. 

Ιεπηνκέξεηα ηεο ιεπηνκέξεηαο ηψξα δε ζα παίμεη ξφιν .. αλ είκαζηε ξεαιηζηέο. 

Ρν πξφβιεκα είλαη λα επηβάιινπκε έζησ κε ην θφβν, κε ην δηαδίθηπν, κε ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηνο θάπνηα πξάγκαηα κήπσο 

κπνξέζνπκε θάηη λα θεξδίζνπκε. Δλα πνζνζηφ, 10, 20 έλα 30% ζε αιιαγή 

λννηξνπίαο, θνπιηνχξαο ηνπ ηφπνπ καο γηα ηελ .. Ρν δεηνχκελν δελ είλαη αλ 

ζα είλαη πξφζηηκν. Ρν δεηνχκελν είλαη λα αιιάμνπκε ιίγν λννηξνπία θαη λα 

έρνπκε επαηζζεζία ζηα ζέκαηα απηά, πνπ δπζηπρψο δελ έρνπκε. Ρν ιέσ κεηά 

.. ηα πεξηζζφηεξα κέξε ηα δηθά καο εδψ ηα θάησ, ηδηαίηεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πξνρσξνχκε επί ηεο ςεθνθνξίαο;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο θαηά, εκεηο θαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ιίηζαο εμέθξαζε .. ςεθίδεη ηνλ θαλνληζκφ απ' φηη θαηάιαβα 

κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλαηε. Δηζη; Ξνπ έρνπλε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 20ε 27 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  147 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ απαληψληαη ζεκαίλεη φηη δελ 

έγηλαλ δεθηέο. Ινηπφλ .. Νξίζηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ θ.Ξξφεδξε, εκείο θάηζακε δηαβάζακε νξηζκέλα πξάγκαηα, φ,ηη 

θαηαιαβαίλακε ηέινο πάλησλ. Δίρακε κεξηθέο παξαηεξήζεηο. Ξαξαδείγκαηνο 

ράξε λα κελ έρεη θξεκαζκέλε ηε ζαθνχια ζην ζχξκα. Κηα ηνπνζέηεζε δηθή 

καο. Ρέξκα, απηφ ην θαηλφκελν δε ζέινπκε λα ην βιέπνπκε. Ινηπφλ, απ' φια 

απηά πνπ είπακε εζείο δελ απνδέρεζηε ηίπνηα θαη ιέηε απηφ πνπ έρεηε, απηφ 

ζπλερίδεηε λα ςεθίζεηε. Απηφ δε ιέηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Γελ ην ςεθίδνπκε. Ξαξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, παξψλ ν θ.Ιίηζαο. Φπζηθά θαη ν θ.Ονχζζεο θαη ν 

θ.Βειηαληψηεο θαη ν θ.Γέδεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, αλέθεξε θαη καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαη εγψ έθαλα ηελ πξφηαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη λα 

πάξνπκε θαη ηε γλψκε ησλ πνιηηψλ, ησλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ θιπ. θαη 

επηκέλσ ινηπνλ ζ' απηφ. Αλ δε γίλεη απνδεθηφ, δε ζα ην ςεθίζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην Ππκβνχιην εγθξίλεη ηνλ 

θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα πάκε ζην επφκελν 

ζέκα, πνπ είλαη ην ππ' αξηζκφλ 3 .. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, κπνξψ λα δηαθφςσ ιηγάθη; Λα θάλνπκε έλα 

ζέκα, έρεη έξζεη ν πξψελ Ξξφεδξνο ηνπ αζιεηηθνχ νκίινπ Απιψλα, βηάδεηαη λα 

θχγεη. Λα θάλνπκε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ αζιεηηθνχ νκίινπ. Δίλαη ην ζέκα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζπδεηήζνπκε ηελ αλακφξθσζε. Λα γίλεη έλα κηθξφ δηάιεηκκα 

θαη λα πάκε ζην ζέκα ηνπ Απιψλα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νπνπ ππάξρεη αληηπξφζσπνο επηηξνπήο πνπ πεξλάεη 

απνινγηζκφ αο ηα πξνηάμνπκε ηα ζέκαηα απηά λα θχγνπλ θαη κεηά κπαίλνπκε 

ζηα ππφινηπα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεη ην Ππκβνχιην; Δγθξίλεη. Αο έξζεη ν θ.Ξξφεδξνο. Αθνξά 

.. 

.......: Ρν 17, ην 17 θ.Ξξφεδξε. Δγθξηζε απνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 

ηνπ Αζιεηηθνχ Νξγαληζκνχ Γήκνπ Απιψλα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

(αξ. απνθ. 114/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 17ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηνπ Αζιεηηθνύ 

Νξγαληζκνύ Γήκνπ Απιώλα. Δπραξηζηώ πνιύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, φζνλ αθνξά ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Αζιεηηθνχ 

Νξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ Απιψλα, έρεηε ηελ εηζήγεζε θαη έρνπκε θαη βεβαίσζε 

απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο φηη ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Αζιεηηθφο Νξγαληζκφο ηνπ Γήκνπ Απιψλα ηελ 31.12.2010 

αλήιζε ζην πνζφ ησλ 23.582,20 επξψ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηνλ 

ζπλνπηηθφ πίλαθα. Λνκίδσ φηη ηα ζηνηρεία ηνπ απνινγηζκνχ είλαη ζσζηά. Γελ 

μέξσ αλ ππαξρνπλ θάπνηεο ελζηάζεηο ή παξαηεξήζεηο γηα ην ππ' αξηζκ. 17 πνπ 
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έρεη λα θάλεη κε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Αζιεηηθνχ Νξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Απιψλα. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπεηδή δελ έρσ ηελ εηζήγεζε Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα αθνχζσ 

έζνδα - έμνδα, ην ηακεηαθφ ππφινηπν ην άθνπζα θαη ηα ρξήκαηα απηά πνπ 

βξίζθνληαη. Δίλαη θαηαηεζεηκέλα ζην ινγ/κν ζηελ ηξάπεδα ή βξίζθνληαη ζην 

ηακείν; Ξνπ βξίζθνληαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκνο Απιψλα έρεη ηακεηαθή ππεξεζία. Ν πξντζηάκελνο ηεο 

ηακεηαθήο ππεξεζίαο έρεη ζηείιεη έγγξαθν πνπ βεβαηψλεη ην ηακεηαθφ ηνπ 

ππφινηπν. Γελ έρεη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρα ρξήκαηα απηά δε ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη ζηελ ηξάπεδα;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πε μερσξηζηφ ινγ/κν; Πηελ ηακεηαθή ππεξεζία; Ξνπ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα απηφ ην ζέκα δελ ην γλσξίδσ εγψ. Ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠΚΑΘΖΠ: Πε ινγ/κν ηξαπέδεο είλαη. Βηβιηάξην ππάξρεη ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα καο πεη ν Ξξφεδξνο. Δίλαη εδψ;  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δίλαη θαη ν Ξξφεδξνο. Διάηε εδψ θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη βηβιηάξην φπσο ιέεη ν θ.Γηαζεκάθεο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απιψο λα αλαθέξσ ζην Πψκα φηη ηα έζνδα είλαη 197.524,66 

επξψ, ηα έμνδα ηνπ 173.942,46 επξψ θαη ην ηακεηαθφ ππφινηπν 23.582,20 

επξψ. Δίλαη ηζνζθειηζκέλνο ν απνινγηζκφο. Θχξηε Ξξφεδξε, ζην εξψηεκα ηνπ 

θ.Γηαζεκάθε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ Α.Ν. ΑΙΥΛΑ: Λαη. Δίλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

Δρεη ινγ/κν ζηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ, βηβιηάξην. Ρψξα ζα θάλνπκε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε πνηα ηξάπεδα είπαηε;           

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Α.Ν. ΑΙΥΛΑ: Πηελ ΔΘΛΗΘΖ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΔΘΛΗΘΖ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Α.Ν. ΑΙΥΛΑ: Θαη ηψξα πνπ ζα θάλνπκε ηελ παξάδνζε - 

παξαιαβή, εηνηκάδνληαη, ζπληάζζεηεαη ε παξάδνζε - παξαιαβή, ζα επέιζνπλ 

ζην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ είλαη ε θα Θνληνγηάλλε ε Ξξφεδξνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Ν θ.Νηθνλφκνπ έρεη ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ γξαθείνπ πφιεο ηεο 

ΓΖΠΝ, ηεο παξάηαμεο καο, δειαδή ην αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ Απιψλα, εκείο 

δε ζα ην ςεθίζνπκε ηνλ απνινγηζκφ απηφλ. Θεσξνχκε ππεξβνιηθφ ην θφζηνο 

γηα ην έξγν πνπ επηηεχρζε θαη δελ κπαίλνπκε ζε άιιεο ιεπηνκέξεηεο γηα λα κε 

γίλνπκε δπζάξεζηνη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Σαζηψηεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε ηελ επζχλε γηα θάηη ην νπνίν δελ 

γλσξίδνπκε, δελ ήκαζηαλ παξφληεο. Ιεπθφ θαη φζνη έρνπλε ηε δηάζεζε λα 

αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα θάπνηνπο ηνπο νπνίνπο νχηε γλψξηδαλ, νχηε ήμεξαλ, 

νχηε ζπλεξγάζηεθαλ πνηέ καδί, αο πξνρσξήζνπλ. Δπραξηζησ πνιχ θαη απηφ 

ηζρχεη γηα φινπο ηνπο απνινγηζκνχο ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ην ίδην ζθεπηηθφ θαη εγψ ςεθίδσ παξψλ. Γηα θάηη πνπ δελ 

μέξνπκε πνπ πήγαλ ηα ρξήκαηα θαη κε ηη ηξφπν δηαρεηξίζηεθαλ,  δελ κπνξνχκε 

λα έρνπκε ηελ επζχλε. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. πάξρνπλ άιιεο αληηξξήζεηο;  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ δπφ ιφγηα, ζπγλψκε, γηα φινπο ηνπο απνινγηζκνχο, κηαο 

θαη ηνπνζεηήζεθε ην ζέκα, γηα έλα ιεπηφ. Πήκεξα δελ κπαίλνπκε ζηε 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ, ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο, αλ πήξαλε πην 

πνιιά θάξκαθα απ' φηη έπξεπε, ζε έλα Λνκηθφ Ξξφζσπν. Πήκεξα .. Αθνχζηε κε 

ιίγν, αθνχζηε κε ιίγν. Γηα λα θαηαιάβνπκε ην λφεκα, γηαηί έρνπκε 20 ζέκαηα 

ηα νπνία είλαη αθξηβσο ηα ίδηα. Πήκεξα ν Γήκνο Υξσπνχ παξαιακβάλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δεδνκέλα ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ. Δζνδα, έμνδα, 

ππφινηπν. Γηαπηζησκέλν, ηηπνηα άιιν ην ηδηαίηεξν. Δάλ πξνθχπηεη ζηελ πνξεία, 

φπσο, λα, πξνθχπηεη θαη ζην Γήκν ζηηο παξαιαβέο πνπ θάλνπκε, θάπνηα 

αηαζζαιία, νηηδήπνηε, πάεη ζην αξκφδην φξγαλν. Δκείο παξαιακβάλνπκε 

ζήκεξα ηνλ απνινγηζκφ πνπ καο θέξαλε φηη παξαιάβακε ηφζν ππφινηπν θαη 

είραλε ηφζα έζνδα θαη ηφζα έμνδα. Απηφ ςεθίδνπκε κφλν ζαλ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Ρίπνηε άιιν. Απηφ παξαιακβάλνπκε. Απηφ ςεθίδνπκε. Γελ 

κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο. Ζ δηαρείξηζε είλαη έλα ζέκα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ ινηπφλ, φηαλ ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ ινηπφλ παο θαη ιεο φηη απνδέρνκαη θάηη, απνδέρνκαη έλαλ 

νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ, ζεκαίλεη φηη αλαιακβάλεηο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 

επζχλεο απηνχ πνπ παξαιακβάλεηο θαη απηφ είλαη ξεηφ, θαηεγνξεκαηηθφ θαη εμ 

νινθιήξνπ γηα φ,ηη απνθαζίδεηο φηη ζα παξαιάβεηο. Θαη ηζρχεη παληνχ, είλαη .. 

ηζρχεη παληνχ. Απφ ηα ινγηζηήξηα ησλ εηαηξεηψλ κέρξη ην Γήκν. Θαη βεβαίσο, 

φπσο ζα ην παξαιάβεηε ζήκεξα, ζα παξαιάβεηε ηηκνιφγηα θαη βηβιία θαη ζα 

πξνρσξήζεηε κ' απηά πνπ ζα παξαιάβεηε. Ξξνρσξήζηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Καλαβέιε. 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ινηπνλ εδψ είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ 

εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ, πνπ ήηαλε, πνπ έθαλε θαη ηε ρξήζε, έρεη πάξεη 

απφθαζε θαη ηνλ εγθξίλεη. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ινηπφλ κέρξη 31.12. εθείλν 

έρεη ηελ επζχλε. Απηήλ ηε ζηηγκή ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην βάζεη ηνπ λφκνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε κηιάκε γηα ηελ επζχλε ηελ πνηληθή ή ηελ αζηηθή. Κηιάκε 

ηψξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξνιηηηθά κηιάεη ηψξα θαη εγψ πνιηηηθά κίιεζα. Ξξνζερηε λα 

δείηε, ε εηθφλα ε γεληθή θαη ζέισ λα ην δηεπθξηλίζσ εγψ γηαηί επεηδή 

αθνχζηεθε έλα ζρφιην αλ έρσ θάηη ππ' φςηλ κνπ. Δγψ κεηαθέξσ ηελ άπνςε 

ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη πφζν θφζηηζε ζην Γήκν. Δγψ δε κηιάσ γηα 

αηαζζαιίεο. Λα είκαη μεθαζαξηζκέλνο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε κηιάσ γηα αηαζζαιίεο. Κηιάσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκεηο ζήκεξα εδψ επεηδή έρνπκε 20 απνινγηζκνχο θνηηάμακε 

απηφ πνπ ζαο είπα, γηα λα γλσξίδεηε. Δάλ δε ζπκθσλεί 31.12. απηφ πνπ καο 

έρνπλε δψζεη κε ην ππφινηπν πνπ ππάξρεη δηαπηζησκέλν ή ζε κεηξεηφ ή ζηελ 

ηξάπεδα, δελ εγθξίλεηαη. Πε φια ηα άιια, ζε φινπο ηνπο άιινπο απνινγηζκνχο 

πνπ βξίζθνπκε ζαλ ππφινηπν αθξηβψο απηφ πνπ καο θέξαλε, ηνλ απνινγηζκφ, 

δελ έρνπκε πξφβιεκα θαη ιέκε λαη, ην παξαιακβάλνπκε, ην εγθξίλνπκε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα δηεπθξηλίζσ έλα ιεπηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρσ δψζεη θχξηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 31.12. απηφ. Ν,ηη ζπκβαίλεη κέρξη 31.12. ςεθίδνπκε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρσ δψζεη ην ιφγν ζηνλ θ.Ιίηζα. Νξίζηε, νξίζηε. Ππκπιεξψζηε, 

λαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ θ.Ξξφεδξε. Δπεηδή δε ζέισ λα δεκηνπξγεζνχλ 

παξεξκελείεο γηα λα κελ παξεξκελεπηνχκε φρη εγψ πξνζσπηθά, ε παξάηαμε 

κνπ, δε βάδνπκε ζέκα .. ην φηη δελ ςεθίδνπκε απνινγηζκφ, ζέκα ππνςηψλ γηα 

αηαζζαιίεο θιπ. .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ζαθέο απηφ. Δίπαηε ζε ζρέζε κε ην παξαγφκελν έξγν. Γελ 

.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη ζέκα, ην μαλαιέσ γηα λα είλαη ζηα πξαθηηθά 

θαηαγξακκέλν, εκείο πηζηεχνπκε φηη ην παξαγφκελν θαη φηαλ ιέσ εκείο, ην 

γξαθείν πφιεο ηεο παξάηαμεο κνπ ζηελ πφιε, φηη ην παξαγφκελν έξγν έρεη 

αλαληηζηνηρία κε ην πνζφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ην πνζφ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ςεθίδνπκε λαη. Ζ κφλε πξνυπφζεζε είλαη φηη ζα ειεγρζνχλε ηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλε δψζεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη απηνλφεην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νηη είλαη ηα αζξνίζκαηα ζσζηά θαη φια απηά, απφ ηελ Νηθνλνκηθή 

πεξεζία θαη είκαζηε θαηνρπξσκέλνη. Δκείο ςεθίδνπκε λαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπλ ειεγρζεί φινη νη απνινγηζκνί πνπ έρνπκε ζήκεξα, 

παξεπηκπηφλησο γηαηί έρνπκε πνιια ζέκαηα, κήπσο ςεθίζεηε πην εχθνια, απφ 

ινγηζηέο, απφ ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη έρνπκε ηηο εηζεγήζεηο έηνηκνο. 

Δρνπλε ειεγρζεί .. απηά πνπ ςεθίδνπκε ζήκεξα απφιπηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. παξρεη θάπνηα αληίξξεζε. πάξρεη ηνπ 

θ.Σαζηψηε, ηνπ θ.Νηθνλφκνπ θαη ηεο παξάηαμεο ηνπ, ε θα Πηεξγίνπ, έρεη 

ηνπνζεηεζεί. Θχξηε Γηαζεκάθε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη έηζη φπσο ην αλέθεξε θαη ε θα 

Καλαβέιε θαη φπσο άθνπζα θαη απφ ηνλ θ.Θαλειιφπνπιν, φηη εκείο ςεθίδνπκε 

έζνδα - έμνδα, ηακεηαθφ ππφινηπν θαη κέρξη εθεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέρξη εθεί. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ κπαίλνπκε ζην πσο δηαρεηξίζηεθαλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θάλνπκε δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. απηά ηα ρξήκαηα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κηα αθφκε πξνυπφζεζε. Δηζη; Απηφ πνπ έζεζα ζαλ εξψηεκα 

ζηελ αξρή ην αλ ππαξρεη ινγ/κνο μερσξηζηφο δηφηη είλαη ππνρξεσκέλα ηα 

Λνκηθα απηά Ξξφζσπα λα έρνπλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, κνπ ην δηαβεβαίσζε ν Ξξφεδξνο εδψ. Δίλαη ππνρξεσκέλα 

απηά ηα Λνκηθά Ξξφζσπα λα έρνπλ δηθφ ηνπο ινγ/κν ζε ηξάπεδα, ινγ/κν 

φςεσο, δηθφ ηνπο βηβιηάξην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα ..; Θχξηε Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Τεθίδνπκε θαη εκείο, θαη εγψ πξνζσπηθά ςεθίδσ ηνλ απνινγηζκφ 

κε ηηο επηθπιάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ. Απιψο ζέισ λα θάλσ γλσζηφ ζην Πψκα 

φηη φηαλ ςεθίδνπκε έλαλ απνινγηζκφ, απηφ πνπ είπε ν θ.Σαζηψηεο, 

αλαιακβάλνπκε θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο. Λα είζηε ζίγνπξνη, κε ζπγρσξείηε, 

λα είζηε ζίγνπξνη φηη εθφζνλ ςεθίδνπκε ηνλ απνινγηζκφ είκαζηε θαη 

ζπλππεχζπλνη ζε φ,ηη έρεη γίλεη. Απηφ λα μέξεηε. Ρίπνηα άιιν. Δπραξηζηψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη εκείο, κφλν ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Ρζάθσλα έρεηε θάηη; Νρη ινηπνλ ν θ.Σαζηψηεο θαη ε θα 

Πηεξγίνπ, παξψλ ν θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξαξψλ, παξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Σαζηψηεο. Ξαξψλ ε θα Πηεξγίνπ. Ξαξψλ ν 

θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Ιέθθαο, ε θα Βαξλάβα. Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην 

εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Αζιεηηθνχ Νκίινπ ηνπ Γήκνπ Απιψλα.    

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε ζπγλψκε. Λα θάλσ κηα παξέκβαζε δηαδηθαζηηθή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα βάινπκε, θάλσ κηα πξφηαζε λα βάινπκε έλα φξην κέρξη ηη ψξα 

ζα πάκε, γηαηί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέρξη ηηο 01:00 ε ψξα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ην ςεθίζεη ην Ππκβνχιην θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα δελ ππάξρεη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, δελ είλαη .. Απηφ ηελ πξνεγνχκελν θνξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θέιεηε λα θάλνπκε δηάιεηκκα .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρελ πξνεγνχκελε θνξά αληηδξάζακε γηαηί βάδεηε πνιιά ζέκαηα. 

Ινηπφλ, κελ ην θαηαζηξαηεγείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε θαη εζείο λα πξνρσξήζνπκε. Ινηπνλ, παξαθαιψ, 

παξαθαιψ. 

(αξ. απνθ. 127/2011) 
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ΘΔΚΑ 3ν 

 

Δγθξηζε 3εο αλακόξθωζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Υξωπνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πάκε ζην 3ν ζέκα ηεο εκεξεζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Σξήζηνπ 

έρεηε ην ιφγν γηα ηελ εηζήγεζε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γ/ληα αλ έρνπλε πάξεη ηελ εηζήγεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα ζχλνια κφλν λα αλαθέξνπκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ έρνπλε πάξεη ηελ εηζήγεζε δε ρξεηάδεηαη λα δηαβάζνπκε φια. 

Δθηφο αλ ζέιεη θαλείο λα ειέγμεη, λα πεη θάηη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα ζχλνια κφλν λα αλαθέξνπκε, λα γξαθηνχλ ζηα πξαθηηθά .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί είλαη πνιχ θνπξαζηηθφ γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα 

δηαβάδεηαη κηα εηζήγεζε δχν ζειίδεο πηζαλψο κε αξηζκνχο θαη λνχκεξα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ εηζήγεζε είλαη δεκφζην έγγξαθν ην νπνίν ην έρεηε φινη ζαο.  

ΣΟΖΠΡΝ: Δρεη ρνξεγεζεί .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ έρεη αιιάμεη θάηη απφ ηελ εηζήγεζε πξέπεη λα ην πεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θ.Ιίηζα. Θα δνζεί ζέκα θαη ζ' απηφ. 

πάξρνπλ κεηαηξνπέο, αιιαγέο ζηελ εηζήγεζε πνπ έρεη κνηξαζηεί; 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη, δελ ππάξρνπλ αιιαγέο. Νπσο έρεη ρνξεγεζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο έρεη ρνξεγεζεί ε εηζήγεζε ινηπνλ θαηαηίζεηαη ζηα 

πξαθηηθά. Ππλνιηθά θ.Σξήζηνπ λα αλαθέξνπκε ηα ζπλνιηθά πνζά, έζνδα, 

έμνδα θαη απνζεκαηηθφ, λα γξαθνχλ ζηα πξαθηηθά. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, κεηά ηελ 3ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ν 

πξνυπνινγηζκφο καο δηακνξθψλεηαη σο εμήο, έζνδα 54.862.372,99, έμνδα 

54.862.372,99 θαη ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη ζηηο 43.621,69.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην Πψκα εγθξίλεη ηελ αλακφξθσζε; Νξίζηε 

θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, επεηδή ηε 2ε ηξνπνπνίεζε ηελ πεξάζαηε ζε έλα 

Ππκβνχιην πνπ καο ζηείιαηε ηελ πξφζθιεζε ην πξσί, ίζσο θαη ιίγν αξγφηεξα 

απφ ην πξσί θαη έγηλε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: 11:00, 12:00 ε ψξα. Δγηλε ζηηο 4:00 θαη ηελ πεξάζαηε εθηφο 

εκεξεζίαο θαη επίζεο ήηαλ θαηεπείγνλ. Δθφζνλ ήηαλε θαηεπείγνλ, γλσξίδαηε 

αθνχ ην είραηε ζέκα ζην αλαβιεζέλ Ππκβνχιην φηη ζα κπνξνχζαηε λα είραηε 

βάιεη θαη απηφ κέζα ζηα θαηεπείγνληα ζέκαηα. Μαθληθά κπήθαλε άιια 4 εθηφο 

εκεξεζίαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 3, 3. 

ΙΗΡΠΑΠ: 3 ηειηθά; 3, ηα νπνία πηζηεχσ φηη δελ ήηαλ φ,ηη θαιχηεξν 

δενληνινγηθά. Γειαδή, ζε έλα Ππκβνχιην ην νπνίν έρεη νξηζηεί κε ηνλ  ηξφπν 

πνπ έρεη νξηζηεί θαηεπείγνλ, κε πξφζθιεζε ζηηο 12:00 γηα ηηο 4:00, λα κπνχλε 

θαη εθηφο εκεξεζίαο ζέκαηα, δενληνινγηθά δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξν γηα ην λέν 

Γεκνηηθν Ππκβνχιην ηνπ κεγάινπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ. Γη' απηφλ ην ιφγν 

ινηπφλ ζα πνχκε παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Ξάλησο γηα ηελ παξαηήξεζε πνπ θάλαηε, 

έθπγε ηψξα ν θ.Θαξίλνο, ππαξρεη εμήγεζε. Κε θάπνηεο επαθέο απ' φηη κνπ είπε 

ην πξσί θαη δελ ηα έρσ ζπγθξαηήζεη φια γηαηί είλαη ηερληθά ζέκαηα, δεηήζεθε 

λα γίλεη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηαπηφρξνλα γηα λα κελ απεληαρζνχλ έξγα. Νπσο ήηαλε θαη επείγνπζεο νη 

κειεηεο ηεο απνδνρήο ηνπ πνζνχ ηεο ΠΑΡΑ γηα έξγα ππξνπξνζηαζίαο θαη 

γεληθφηεξα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κελ ην ζπλερίδεηε γηαηί ζα .. απφ έλα θαη κφλν ιφγν. 

Ρν είραηε κέζα ζηελ πξφζθιεζε ηνπ αλαβιεζέληνο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Αξα ην γλσξίδαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο ιέσ, έθπγε ν θ.Θαξίλνο. Κπνξεί .. Θα πάξεηε ηελ απάληεζε 

γηα ην ζέκα απηφ. Γελ ππαξρεη νχηε δενληνινγηθφ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο εμεγψ πάιη. Δίζηε Ξξφεδξνο, είζηε ν Ξξφεδξνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίραηε ζέκαηα ζε έλα αλαβιεζέλ Ππκβνχιην. Μαθληθά βγάιαηε κηα 

πξφζθιεζε θαηεπείγνλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά ηελ πξφζθιεζε πξνέθπςε ην ζέκα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κεηά ηελ πξφζθιεζε πξνέθπςε ην ζέκα; 

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ λα απαληήζσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ ην .. Δπεηδή ην ζπδήηεζε θαη ν θ.Σξήζηνπ κε ηνλ θ.Θαξίλν .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Ιίηζα, πξνέθπςε ην ζέκα απηφ εμαηηίαο ηεο άδεηαο ηεο θαο 

Κπνπηζηθάθε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα πνην απφ ηα 3 ζέκαηα; Κπνξείηε λα κνπ πείηε ηη αθξηβψο..; Γηα 

πνην απφ ηα 3; 

ΣΟΖΠΡΝ: Δίλαη ζπλπθαζκέλα ηα 3. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κνπ ηα ιέηε; 

ΣΟΖΠΡΝ: Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρα 2 έξγα θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 

απνδνρή ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο, γηαηί απφ ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπε ηελ ηειεπηαία πνπ πέξαζαλ, πέξαζαλ νη φξνη δηαθήξπμεο 
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ησλ δχν έξγσλ ηα νπνηα θηλδχλεπαλ λα απεληαρηνχλ θαη επεηδή ε θα 

Κπνπηζηθάθε έθπγε κε άδεηα ηε Γεπηέξα ηα βάιακε ζηελ πξνεγνχκελε 

Νηθνλνκηθε Δπηηξνπή ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο. Δάλ δελ είραλ πεξάζεη απφ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δε ζα κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Γειαδή ήηαλ θάηη πνπ κεζνιάβεζε, ήηαλ ζέκα σξψλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρν .. Γηα δψζε κνπ ηα έξγα. Ρνπ Ξνιπδελδξίνπ, ηνπ Απιψλα.. Γηα 

δψζε κνπ ηηο απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξψ λα ηηο βξσ ηψξα εδψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Θαη ηνπ Καξθνπνχινπ ην έξγν. Απηά πέξαζαλ απφ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ε έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ησλ έξγσλ. Γη' απηφ έγηλε δειαδή. 

Γελ ήηαλ ηίπνηα ην επηιήςηκν. Απνδνρή ηνπ πνζνχ ην νπνίν έρεη επηρνξεγεζεί 

απφ ην .. ε θάζε κηα Θνηλφηεηα θαη αληίζηνηρν πνζφ εμφδσλ πάιη ηεο 

επηρνξήγεζεο. Ρν άιιν ζέκα ηεο Ξνιηηηθήο.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη. Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία απνδερηήθακε κφλν 150.000 γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ αγξνηνδαζηθψλ δξφκσλ θαη είπακε φηη ην ππφινηπν πνζφ ζα 

έξζεη πάιη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε απνδνρή ηνπ, αλάινγα πνπ ζέιεη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ν Γήκνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ βηαζχλε γηαηί έγηλε; Γηαηί ζα ..  

ΣΟΖΠΡΝ: Ζ βηαζχλε έγηλε γηαηί έπξεπε λα γίλεη .. Δπξεπε λα γίλεη, ζαο 

εμήγεζα, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ην ιφγν φηη ε ππάιιεινο έθπγε κε άδεηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΣΟΖΠΡΝ: Νρη γηα ηηο 150.000. Γηαηί έπξεπε λα πξνρσξήζεη ν θ.Θαξίλνο, γηα 

λα ζπληάμεη κειέηε ήζειε θσδηθφ αξηζκφ εζφδσλ - εμφδσλ. Αιιηψο δε 

ζπλέηαζζε κειέηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρέινο πάλησλ. Δληάμεη θ.Ιίηζα .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Γελ είλαη .. Κηα κειέηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ δε δέρεζηε ηελ εμήγεζε, ηη λα θάλνπκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φηάζακε ζηελ ςεθνθνξία θ.Γέδε ηψξα. Νξίζηε θ.Γέδε, ζαο 

αθνχκε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο .. θαη ηνπνζεηήζεθε ν θ.Ιίηζαο θαη ζεψξεζα 

θαη εγψ ζθφπηκν λα δψζσ κηα απάληεζε θαη εληάμεη. Γεκηνπξγήζεθε ην ζέκα. 

Νξίζηε θ.Γέδε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρσ ην ιφγν θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ. Απαξηία έρνπκε, εθηφο αλ ζεσξείηε ηνλ 

εαπηφ ζαο φρη Γεκνηηθφ Πχκβνπιν.  

ΙΗΡΠΑΠ: .. γηαηί δελ έρνπκε απαξηία. Κεηξήζηε ιίγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε ιηγφηεξνπο απφ 21 κέζα ζηελ αίζνπζα;  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα κεηξήζηε ιίγν. Κεηξήζηε εζείο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζ απαξηία θ.Ξξφεδξε δε κεηξηέηαη έηζη θαη θαθψο δελ ην 

μέξεηε. Ζ απαξηία είλαη ζηελ έλαξμε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξνχκε λα κηιήζνπκε; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, επί ηνπ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. θαη ηζρχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

έζησ θαη αλ κείλεη έλαο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη 10 λα κείλνπλε έρεηο απαξηία. Θα έπξεπε λα ην μέξεηε 

θ.Ξξφεδξε κεηά απφ ηφζν δηάζηεκα.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ απαξηία ηζρχεη γηα φιν ην Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα φιν ην Ππκβνχιην, λαη, εληάμεη. Νξίζηε θ.Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, ε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΛΛΝΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ, 

ε παξάηαμε ηελ νπνηα έρσ ηελ ηηκή λα εγνχκαη, δελ ςήθηζε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Δρνπκε δειψζεη σο ζέζε αξρήο, δελ ςεθίδνπκε αλαζεσξήζεηο 

θαη αλακνξθψζεηο, δελ ςεθίζακε νχηε ηελ πξψηε, νχηε ηε δεχηεξε, δε ζα 

ςεθίζνπκε νχηε ηελ ηξίηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, νξίζηε θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ θαηαςεθίζακε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

θαηαςεθίδνπκε θαη ηηο αλακνξθψζεηο. Θαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εγψ αλεμάξηεηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, δελ επηηξέπεηαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αλεμάξηεηα απφ ην ηη ζα ςεθίζσ πνπ ζα ην πσ ζην ηέινο, ζέισ 

λα θάλσ θαη κηα κηθξή ηνπνζέηεζε. Ζ ηνπνζέηεζε πνπ έρσ λα θάλσ είλαη ε 

εμήο, φηη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαιφ ζα είλαη λα κε καο θέξλεηε κφλν ηηο 

αλακνξθψζεηο. Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζπγλψκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Ππλερίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λνκίδσ φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζέινπκε λα θεξδίζνπκε ρξφλν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. ήδε έρεη πεξάζεη ην 6κελν θαη θαιφ ζα ήηαλ λα καο θέξεηε θαη 

θάπνηα ζηνηρεία νηθνλνκηθά εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λα καο πείηε ηα 

έζνδα κέρξη πνπ έρνπλ θηλεζεί, πάλσ θάησ ηα έμνδα. Δρεηε δηπινγξαθηθφ 

ζχζηεκα θαη κπνξείηε λα ηα βξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Γελ είλαη φπσο ήηαλε 

κε ηελ εθνξία πνπ πεξηκέλακε ηα εληάικαηα λα καο πνχλε. Βγάιαηε θαηάινγν 

Β' εμάκελν ηνπ '9, λεξφ θιπ. Λα καο πείηε παλσ θάησ πνπ είλαη ηα έζνδα. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά είλαη ζίγνπξν, ην μέξνπκε πνιχ θαιά, φηη αθφκε δελ έρνπκε 

πάξεη ηα ρξήκαηα ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. Ρη έρνπκε θάλεη γη' απηφ; Γίλεηαη 

θακία ελέξγεηα; Θπλεγάκε ηίπνηα κέζα απφ ηελ ΘΔΓΘΔ; Κέζα απφ ηα 

ζπιινγηθά φξγαλα θάλνπκε ηίπνηα; Γειαδή ην λα καο θέξλεηε θάζε ηφζν έλα 

.. κηα αλακφξθσζε απφ ηελ νπνία παίξλνπκε έλα θνλδχιη θαη ην πακε θάπνπ 

αιινχ, δε ιέεη ηίπνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, πξνζσπηθά θαη ζαλ παξάηαμε δελ ςεθίδσ, παξψλ, γηαηί 

δελ έρνπκε ςεθίζεη πξνεγνχκελεο αλακνξθψζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ θαη ε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Σξήζηνπ, ζέιεηε λα δψζεηε..; 

ΣΟΖΠΡΝ: Π' απηφ πνπ έζεζε ζέκα ε θα Πηεξγίνπ θαη πξνεγνχκελα ν 

θ.Γηακαξέινο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο δελ έρεη θιείζεη αθφκε 
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3κελν. Δγθξίζεθε πεξίπνπ αξρέο Καίνπ, δε ζπκάκαη εκεξνκελία. Ζδε εκείο 

έρνπκε μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπκε 

ηελ 3κεληαία έθζεζε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 3κήλνπ. Νπφηε φια απηά ηα 

ζηνηρεία θα Πηεξγίνπ ζα έξζνπλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλσκε, έλα ηζνδχγην, έλα ηζνδχγην, αθνχ θιείλεη ν κήλαο, 

ινγηζηηθά ηνπιάρηζηνλ δελ κπνξεί λα .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Δληάμεη, δελ είλαη θαη ηφζν .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δκείο δε ιέκε λα καο θάλεηε απνινγηζκφ. Γε ζέινπκε λα καο 

θάλεηε νχηε ηζνινγηζκφ, νχηε απνινγηζκφ. Νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζηνηρεία. Ξνπ 

θηλήζεθαλ ηα έζνδα ην εμάκελν απηφ, πνπ πζηεξνχκε, πνπ δελ πζηεξνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ξηζηεχσ φηη ηξηκεληαία ζα ιακβάλεηε γλψζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξνχκε, πξνρσξνχκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη θάηη άιιν, ζπγλψκε, λα πξνζζέζσ. Θέισ λα πσ, φζνλ αθνξά 

ην ζέκα ηεο ΔΓΑΞ πνπ καο είπαηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη εληάμεη, ην μέραζα λα ην πσ. Ινηπνλ, ην ζέκα ηεο ΔΓΑΞ πνπ 

καο είπαηε, πξέπεη λα ην θέξεηε ζέκα ηελ επφκελε θνξά θαη λα ζαο πσ θάηη; 

Λα ην θέξεηε πξν εκεξήζηαο κεζαχξην, ηελ Ξαξαζθεπή, θαη λα πάξνπκε 

απφθαζε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα απαηηήζνπκε απφ ηελ ΔΓΑΞ ρξήκαηα 

απφ ην λεξφ πνπ παίξλεη απφ ηελ πεξηνρή καο, γηαηί δελ κπνξνχκε λα 

ακπλζνχκε κφλν, πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ζηελ επίζεζε θαη λνκίδσ φηη είλαη 

ζέκα ηεο Ξαξαζθεπήο θαη λα ην βάιεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Γέδε.  

ΓΔΓΔΠ: Ρν πξψην ζέκα πνπ είπε ν θ.πξντζηάκελνο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ 

θ.Γθνπινχκε είλαη κηα παιηά ακαξηία. Γελ έρεη θακία επζχλε ε ησξηλή 
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Γηνηθεζε. Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη επεηδή φζν πεξλάεη ν θαηξφο απ' 

φζν γλσξίδσ θαη αλ δελ θάλσ ιάζνο πιεξψλνπκε ηφθνπο ππεξεκεξίαο, θαιφ ζα 

είλαη λα ην εμεηάζνπκε θάπνηα ζηηγκή ην ζέκα γηα λα βξεζεί κηα ιχζε, δηφηη ν 

εξγνιαβνο είρε δειψζεη θαηά ην παξειζφλ ηε ζέιεζε ηνπ γηα λα ιπζεί ην 

ζέκα. Ινηπνλ, φζν πάεη παξαπίζσ, ηφζν πην πνιχ ζα θνζηίζεη ζην ηέινο ζην 

Γήκν, δηφηη ππάξρεη δεδηθαζκέλν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην νπνίν είλαη ζρεδφλ 

ζίγνπξν, δελ είκαη λνκηθφο, φηη ν Γήκνο ζην ηέινο ζα ηα πιεξψζεη απηά ηα 

ρξήκαηα θαη δελ είλαη επνρέο γηα λα πιεξψλνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πσζηφ. 

ΓΔΓΔΠ: Κήπσο ζα πξέπεη λα έξζεη θάπνηα ζηηγκή λα ην εμεηάζνπκε ην ζέκα 

λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε θαη λα κελ ην αθήζνπκε λα ρξνλίζεη θαη λα 

μαλαρξνλίζεη θαη λα πάεη πην πίζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη επί ηεο ςεθνθνξίαο παξψλ θαη εζεηο. 

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαη εγψ επί ηεο ςεθνθνξίαο ζα ςεθίζσ παξψλ θαη ζα ππελζπκίζσ 

ζην Πψκα φηη γη' απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πιεξψζακε ζε εμσηεξηθφ 

Πχκβνπιν 24.000. Ιείπεη εδψ ν θίιηαηνο Αληηδήκαξρνο, ν θ.Ζιηάζθνο, γηαηί κε 

ξψηαγε πξνρζέο γη' απηφ ην ζέκα. Αξα πιεξψζακε 24.000 ζην Πχκβνπιν θαη 

ζε 2 κήλεο αλακφξθσζε, εγψ ζηελ επηρείξεζε κνπ θ.Γήκαξρε ζα ηελ είρα 

πνπιήζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Θχξηε Γηαζεκάθε παξψλ. Ν θ.Θαιχβαο 

παξψλ. Ρν Ππκβνχιην .. Ν θ.Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη θ.Ξξφεδξε κηα θαη κηιάκε γηα αλακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Σξήζηνπ ηη έρεη γίλεη κε κηα 

πξφηαζε πνπ είρα θάλεη ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θάπνηνπ θσδηθνχ. 
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Ππγθεθξηκέλα ησλ ακνηβψλ ησλ αηξεηψλ θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπκε επείγνπζεο αλάγθεο, φπσο είλαη ε βειηίσζε ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ 

Ξξνέδξσλ ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, λα δηαζέζνπκε θάπνηα ρξήκαηα γηα ηα 

πξαθηηθά ησλ Δπηηξνπσλ Ξνηφηεηα Εσήο θαη Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αλ 

δειαδή απηή ε πξφηαζε είλαη πινπνηήζηκε θαη αλ έρεη εκπφδηα πνηα είλαη.  

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Γηακαξέιν, έρεη γλσκνδνηήζεη. Απιά αλαβιήζεθε, είρακε 

ζθνπφ απφ ην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην λα ζαο ελεκεξψζνπκε θαη λα ζαο 

δψζνπκε θαη αληίγξαθν ηεο γλσκνδφηεζεο εδσ ησλ Λνκηθψλ Ππκβνχισλ ηνπ 

Γήκνπ. πάξρεη εδψ πέξα κηα γλσκνδφηεζε. Απ' φηη βιέπσ εγψ, απ' φηη ηε 

δηάβαζα είλαη αξλεηηθή. Γελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν λα γίλεη ηέηνηα 

δηαδηθαζία επίζεκα κέζα απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ. Δγψ ζα ζαο ηε 

δψζσ ηε γλσκνδφηεζε λα ηε ιάβεηε γλψζε θαη απφ εθεί θαη πέξα .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θα ήζεια λα ηελ έρσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη ηελ 3ε αλακφξθσζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα ην νηθνλ. έηνο 2011. 

(αξ. απνθ. 113/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 8ν 

 

Θαζνξηζκόο ακνηβήο ηνπ δηθεγόξνπ Ξνιπρξόλε Θωκόπνπινπ γηα λα 

πξνρωξήζεη δηθαζηηθά θαη λα ππνβάιιεη ζρεηηθέο αηηήζεηο ζην 

Κνλνκειέο Ξξωηνδηθείν Αζελώλ γηα ηελ άξζε εθθξεκόηεηαο θαη 

επηκέιεηα ηεο κεηαγξαθήο ηωλ ππ' αξηζκ. 257, 318 θαη 347 Ν.Ρ. ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αθηδλώλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην ππ' αξηζκ. 8.  
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Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα αθνχζεηε κηα κηθξή εηζήγεζε γηα λα γλσξίδεηε ιίγν ην 

ζέκα. Γε ζα ζαο ηαιαηπσξήζσ θαζφινπ, κηα ζειίδα είλαη. Ζ Θνηλφηεηα 

Αθηδλψλ είρε μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηδηνθηεζίαο ζε ρψξνπο πνπ κε ην Πρέδην Ξφιεσο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ζπλαηηεξηζκνχ ΓΗΔΘΛΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝΠ ΞΝΙΗΡΔΗΑ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

ρψξνη πξννξηδφκελνη γηα ηελ αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθειείαο. Θαηά 

ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 690/1948 νη ρψξνη απηνί πεξηέξρνληαη ππφ ηελ έγθξηζε 

ηνπ .. Δίλαη πνιχ κηθξά ηα γξάκκαηα. Ρνπ ζρεδίνπ ζηελ πιήξε θπξηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο κεηαγξαθήο ηνπο απφ ην Γήκν. Ζ Θνηλφηεηα 

Αθηδλψλ αλέζεζε ζηνλ ηνπνγξάθν κεραληθφ Ξαλαγηψηε Ινχθα λα ζπληάμεη 

ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη πεξηγξαθή θαη ζηνλ δηθεγφξν Ξνιπρξφλε 

Θσκφπνπιν πνπ είρε πνιπεηή εκπεηξία ζηελ Θνηλφηεηα Γηνλχζνπ γηα φκνηα 

ζέκαηα λα επηκειεζεί ηελ κεηαγξαθή θαη' αξρήλ 3 ηέηνησλ ρψξσλ ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 31.186 η.κ. Νη ρψξνη απηνί είλαη: 1) Ρν Ν.Ρ. 257 έθηαζεο 3.091 η.κ. 

ραξαθηεξηδφκελν σο Θέληξν Δκπνξηθφ θαη Αλαςπρήο, ην Ν.Ρ.318 έθηαζεο 

4.114 η.κ. πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη απηφ Θέληξν Δκπνξηθφ θαη Αλαςπρήο θαη 

3) ην Ν.Ρ. 341 έθηαζε 23.981 η.κ. πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί ρψξνο ηνπξηζηηθήο 

αμηνπνίεζεο. Νη ρψξνη απηνί πξννξίδνληαη γηα ηελ άζθεζε θνηλσθειψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, άξζξν 75, παξ. 

1, ηνκέαο Α, πεξίπησζε 8, 10, 12, ηνκέαο Γ, πεξίπησζε 1 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ 

θαη Θνηλνηήησλ.  

 Ν ππνζπθνθχιαθαο Καξαζψλνο κε ην ππ' αξηζκ. 4542, 4543, 4544, 

5.7.2010 .. αξλήζεθε ηε κεηαγξαθή ε νπνηα βξίζθεηαη ζε εθθξεκφηεηα. 

Ξαξηζηαηαη θαηά ζπλέπεηα αλάγθε γηα ηελ άξζε ηεο εθθξεκφηεηνο απηήο λα 

ππνβάιιεη ν Γήκνο ηηο αληίζηνηρεο αηηήζεηο ζην αξκφδην Κνλνκειεο 

Ξξσηνδηθείν Αζελψλ γηα λα αξζνχλ νη αληηξξήζεηο ηνπ ππνζπθνθχιαθα θαη ε 
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δεκηνπξγεζείζα εθθξεκφηεηα. Ξξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα νξίζεη ε Νηθνλνκηθε 

Δπηηξνπή πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ θαη λα ηνπ δσζεη ηελ εληνιή λα 

ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία θαη λα ππνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ζηα δηθαζηήξηα 

γηα λα επηηχρεη ηε κεηαγξαθή ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ. Ζ κεηαγξαθή ησλ 

αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ έρεη ζαθψο ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γήκνπ. Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξφηεηλα ην δηνξηζκφ ηνπ δηθεγφξνπ 

Αζελψλ Ξνιπρξφλε Αζαλαζίνπ Θσκφπνπινπ κε αξηζκφ κεηξψνπ 5268, νδφο 

Σαξηιάνπ Ρξηθνχπε .., πνπ έρεη αξρίζεη ηελ ππφζεζε θαη έρεη εμεηδίθεπζε θαη 

πνιπεηή εκπεηξία ζην αληηθείκελν απηφ λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηε 

κεηαγξαθή. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ πξνέβεη κε ηελ αξ. 140 

απφθαζε γηα ην δηνξηζκφ ηνπ δηθεγφξνπ. Δπεηδή απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 72 ηνπ "Θαιιηθξάηε" ε ακνηβή ηνπ δηνξηδφκελνπ δηθεγφξνπ λα 

θαζνξίδεηαη θαη' αξζξν .. απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εηζαγσ ηελ πξφηαζε 

ηνπ σο άλσ δηθεγφξνπ γηα ακνηβή γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζην Κνλνκειέο 

Ξξσηνδηθείν Αζελψλ 1.000 επξψ θαηά Ν.Ρ. θαη εηζεγνχκαη λα εγθξίλεηε ηηο 

απνδνρέο απηέο πξνθεηκέλνπ ν δηνξηζζείο απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή σο 

πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο ππνζέζεηο, Ξνιπρξφλεο 

Θσκφπνπινο, λα πξνρσξήζεη δηθαζηηθά θαη λα ππνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο 

ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελσλ γηα ηελ άξζε ηεο εθθξεκφηεηνο θαη λα 

επηκειεζεί ηεο κεηαγξαθήο ησλ ππ' αξ. 257, 318 θαη 347 Ν.Ρ.  

 Απηή είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ε εηζήγεζε. Ν Θσκφπνπινο είλαη έλαο 

δηθεγφξνο ηνλ νπνίν ηνλ είραλε ε Θνηλφηεηα Αθηδλψλ θαη ζε θάπνηεο δηθαζηηθεο 

δηακάρεο κε ηελ ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΑ ΞΝΙΗΡΔΗΑ νζνλ αθνξά ηα ηδηνθηεζηαθά ή 

δηάθνξα ηέηνηα, ζεσξείηαη ην πνιχ θαιφ φλνκα ζηηο Αθίδλεο θαη ζηελ 

Θνηλφηεηα γεληθφηεξα γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο πξψελ Θνηλφηεηνο. Ππλερίδνπκε 

είπακε κε ηνλ ίδην δηθεγφξν γηαηί γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά ηα ζέκαηα θαη 

κπνξεί λα πξναζπίζεη άξηζηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, ηνπ ζεκεξηλνχ 

Γήκνπ Υξσπνχ. Ρν ζέκα εδψ έρεη έξζεη γηα απμεκέλε ακνηβή. Δηζη; 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Κηα εξψηεζε λα θαλνπκε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ είλαη .. 3 Ν.Ρ., 31.000 η.κ. πεξίπνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα θάλσ κηα εξψηεζε; Κηα εξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα πνην ιφγν αξλήζεθε ν ππνζπθνθχιαθαο λα κεηαγξάςεη απηά 

ηα 3 .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ αλαθέξεη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ έρνπκε ζηνηρεία; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ αλαθέξεη, δελ αλαθέξεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ν Θσκφπνπινο .. Ξξνθαλψο έρεηε θάπνηα επαθή καδη ηνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Θσκφπνπινο .. ζηε δηθνγξαθία θιπ., ιεπηνκέξεηεο. Γελ 

αλαθέξεη φκσο ν ππνζπθνθχιαθαο θάηη ηέηνην. Νπσο θαη λα έρεη ην ζέκα, εκείο 

πξέπεη λα ζηεξίμνπκε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. Ρα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ 

είλαη λα κεηαγξαθνχλ ζην Γήκν απηά ηα θνηλσθειή ραξαθηεξηζκέλα νηθφπεδα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γήκαξρε, φπσο θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπκθψλεζα 

απφιπηα καδί ζνπ, ζα ζπκθσλήζσ θαη ηψξα απφιπηα καδί ζνπ. Ξάιη ιείπεη ν 

θίιηαηνο θίινο ν Αληηδήκαξρνο, ν θ.Ζιηάζθνο, λα πσ φηη απηφ είλαη έλα κέξνο 

θαη κπνξψ λα πσ φηη είλαη έλα κηθξφ κέξνο. Δγψ ζηελ εηζήγεζε κνπ καδί κε 

ηελ θα Βαξλάβα ζε κηα επίζθεςε ζην ΞΔΘΑ θιπ. είδακε πνιιά. Γελ μέξνπκε 

αλ είλαη αιήζεηα ή ςέκαηα. Λα ηα βξνχλε. Δκείο φκσο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

έρνπκε ππνρξέσζε λα βνεζήζνπκε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. Δθείλν πνπ 

ζέισ λα πσ, ηνλ θ.Θσκφπνπιν ηνλ νπνίν δελ μέξσ πξνζσπηθά, ηνλ είδα κφλν 

ζε κηα ζπλάληεζε, είλαη φηη ήηαλ ελεκεξσκέλνο. Ρίπνηα άιιν δελ έρσ λα πσ. 
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Δκείο ζπκθσλνχκε θαη παξαθαινχκε ηε Γεκνηηθή Αξρή λα θέξεη θαη ηα άιια. 

Γηαηί δελ είλαη κφλν απηά ηα 3, είλαη θαη άιια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη εκείο ζα ζπκθσλήζνπκε θαη ζα παξαθαιέζνπκε λα έξζνπλε θαη 

ηα άιια πνπ ίζσο είλαη θαη κεγαιχηεξεο αμίαο θαη λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα 

αθήζνπκε λα πάεη θάηη ρακέλν, νχηε λα ράλεηαη ρξφλνο. Ν Γήκνο έρεη αλάγθε 

θαη ε πεξηνρή ε ζπγθεθξηκέλε έρεη αλάγθε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηελ 

θαιχηεξε .. ησλ θαηνίθσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δδψ πέξα κηιάκε γηα ρψξνπο ραξαθηεξηζκέλνπο ζαλ Δκπνξηθή θαη 

Αλαςπρή, Θέληξν Δκπνξηθφ θαη Αλαςπρήο, ρψξνπο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο. Πε 

κηα πεξηνρή θηιέην. Ρελ έρνπκε δεη φινη ηελ πεξηνρή, ηελ μέξνπκε. Δδψ κηιάκε 

ηψξα γηα πεξηνπζίεο εθαηνκκπξίσλ επξψ. Ηζσο είλαη απφ ηηο πην αθξηβέο 

πεξηνρέο ζε φιε ηελ Αηηηθή. Ακα νη αμίεο ησλ νηθνπέδσλ ήηαλε 

ππνβαζκηζκέλεο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ έρνπκε ζήκεξα ίζσο λα κηιάγακε κ' 

απηφ ην ζηφκθν πνπ κηιάκε ζήκεξα θαη θαιά θάλνπκε. Ν,ηη είλαη ηνπ Γήκνπ, 

φπσο πξναλέθεξε θαη ν ζπλάδειθνο πξηλ, πξέπεη λα αλήθεη ζην Γήκν θαη λα 

δηεθδηθεζεί απφ απηφλ. Νκσο εδψ πεξα πξέπεη λα δεζκεπηνχκε θαη ζε θάηη 

άιιν. Ιέλε γηα 11 πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο, 11 ηεκάρηα θαη γηα έλα ζσξφ 

άιιεο νη νπνίεο δελ είλαη ραξαθηεξηζκέλεο. Θαηαιαβαίλεηε ινηπνλ φηη κηιάκε 

γηα εθαηνκκχξηα θαγνπφηη. Νηαλ ραξαθηεξίδεηαη ινηπνλ κηα πεξηνρή κέζα ζην 

δάζνο, ζε κηα πεξηνρή θηιέην, αχξην ζα ζέιεη θάπνηνο λα ηελ αμηνπνηήζεη απηή 

ηελ πεξηνρή θαη λα ζηήζεη Δκπνξηθά Θέληξα, κεγάια MALL. Θνηηάρηε ηη έγηλε 

ζήκεξα ζην ΑΡΡΗΘΝ ΓΑΠΝΠ, θαιή ψξα ζαλ ηα Θηνχξθα, ζην ΑΡΡΗΘΝ ΓΑΠΝΠ. 

Κέζα ζην ΑΡΡΗΘΝ ΓΑΠΝΠ ηεξαηνχξγεκα MALL ζηε ινγηθή ηνπ .. Κεγάιεο 

εηαηξείεο ινηπνλ πνπιάλε ηα πξντφληα ηνπο ζε κηα πεξηνρή θηιέην θαη πξέπεη λα 

πάξνπκε ζέζε φρη κφλν ην ηη αλήθεη ζην Γήκν αιιά θαη ηη ζθνπφ έρνπκε κ' 
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απηά πνπ ζα παξαιάβνπκε λα θάλνπκε. Γηαηί θνηηάρηε, ν ραξαθηεξηζκφο 

ππάξρεη αιιά ηειείσο δηαθνξεηηθφ πξάγκα είλαη λα πεηο ζήκεξα ζαλ Γήκνο φηη 

ζα ρξεζηκνπνηήζσ απηφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ γηα λα δεκηνπξγήζσ αλ ζέιεηε έλα 

κπαθάιηθν γηα λα κπνξνχλ νη άλζξσπνη εθεί πεξα λα ςσλίδνπλ ηα 

νπσξνθεπεπηηθά ηνπο ή έλα πεξίπηεξν θαη ηειείσο δηαθνξεηηθά, MALL. Θαη 

θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη ζέζε φρη κφλν ζηε δηεθδίθεζε, ζε 

φ,ηη ηνπ αλήθεη εμ νινθιήξνπ, αιιά θαη ζην ηη κέιιεη γελέζζαη απφ εθεί θαη 

πέξα. Γηαηί θνηηάρηε, αλ είλαη λα θαζφκαζηε θαη λα θνπβεληηάδνπκε ην πνηνο 

δηαρεηξηζηήο ζα πάεη λα ηδηνπνηεζεί ηελ πεξηνπζία απηή γηα λα ζηήζεη Δκπνξηθά 

Θέληξνπ ηχπνπ MALL, λνκίδσ φηη δελ έρεη βάζε απηφ πνπ θνπβεληηάδνπκε ζε 

ζρεζε κε απηφ πνπ πηζηεχνπκε εκείο.  

 Μεθάζαξα ινηπνλ, βεβαίσο λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο θαη λα νξίζεη 

δηθεγφξν θαη λα πιεξσζεί ν άλζξσπνο, αιιά θαη κ' απηή ηε ινγηθή. Ρν βάδνπκε 

ζήκεξα, ζα επαλέιζνπκε, γηαηί ην ζέκα είλαη πνιχ κεγάιν, ζ' απηή ηε βάζε 

φκσο. Θαη λα πσ θαη θάηη ηειεπηαίν, ππάξρεη εδψ πέξα έλα κέινο ηνπ 

ζπλαηηεξηζκνχ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρειεηψλσ θ.Φνξγηάξε, κηζφ ιεπηφ. πάξρεη .. Βεβαίσο ην ςεθίδσ. 

πάξρεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ αμηνπνίεζε ζα ηε δνχκε ζην κέιινλ θ.Σαζηψηε. Ρψξα εδψ 

είπακε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη είλαη ζεκαληηθφ γηαηί κηιάκε γηα ηεξάζηηεο πεξηνπζίεο 

νηθνλνκηθά. Θνηηάρηε, εδσ πεξα έρνπκε καδί καο έλαλ άλζξσπν ηνπ 

ζπλαηηεξηζκνχ, ν νπνίνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα ηα γξάςνπκε πξψηα, λα ηηο πάξνπκε θαη ζα δνχκε 

κεηά.  
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ ζπκθσλσ. Αθνχζηε κε ιίγν. Δρνπκε εδψ πέξα 

έλαλ άλζξσπν ηνπ ζπλαηηεξηζκνχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνιινί είλαη. Αο αθνχζνπκε θαη απηνχο ηη έρνπλε λα πνχλε. Γηα 

θάπνην ιφγν είλαη εδψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη ζα ήζεια λα ηνπο δψζνπκε ην ιφγν λα ηνπο αθνχζνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δε ζα δψζνπκε ην ιφγν. Νινθιεξψζηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. πάξρνπλ αληηξξήζεηο; Ρν 

Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 118/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 9ν 

 

Θαζνξηζκόο ακνηβήο ηεο δηθεγόξνπ Αγγειηθήο Σαξνθόπνπ γηα ην 

ρεηξηζκό ηεο ππνζέζεωο ηεο επηβνιήο δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ζην 

Γήκν Υξωπνύ θαη ζηνπο νδεγνύο νρεκάηωλ ηνπ ιόγω κε θαηαβνιήο 

δηνδίωλ ηειώλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη παξεκθεξέο, ην 

ππ' αξηζκ. 9. Δρεη θαλείο αληίξξεζε; Ρν ζέκα είλαη γλσζηφ. Ρν Ππκβνχιην 

νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 119/2011) 
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 ΘΔΚΑ 10ν 

 

Απνδέζκεπζε πνζνύ 33.819,14 επξώ από ην Ρ.Ξ.Γ.Γ. ύζηεξα από 

θαηαζρεηήξην γηα νθεηιέο ηεο πξώελ Θνηλόηεηαο Αθηδλώλ πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10. Θπξία Καλαβέιε κε δχν ιφγηα. Θπξία Καλαβέιε. Νξίζηε 

θα Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λφκηδα φηη ζέιεη λα πεη θάηη ν θ.Ξάληνο. Ζ πξψελ Θνηλφηεηα 

Αθηδλψλ φθεηιε ζηνπο ππαιιήινπο ηεο δεδνπιεπκέλα θαη φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηε 241 .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: .. απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Καξαζψλα ιφγσ κε 

ζπκκφξθσζεο ηεο Θνηλφηεηαο κε ηελ απφθαζε θαη κεηά απφ ηειεζηδηθία 

απηήο, ην πνζφ κε ηνπο λφκηκνπο ηφθνπο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 

33.819,14 επξψ. Κε ην ππ' αξηζ. 1378/24.9.2010 θαηαζρεηήξην ησλ 

ππαιιήισλ θαηαζρέζεθε ζηα ρέξηα ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

σο ηξίηνπ ην πνζφ ησλ 33.819,14 επξψ γηα ηηο σο άλσ κηζζνινγηθέο 

απαηηήζεηο. Ρσξα ζπδεηάκε εδψ; Ρη θάλνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Καλαβέιε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ινηπφλ, κε ην ππ' αξηζκ. 14740 επηζηνιή ηνπ Ρακείνπ 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ δεηά απφ ην Γήκν σο δηάδνρν ηεο πξψελ 

Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ λα δειψζεη ηελ έγθξηζε ηεο απνδεζκεχζεσο ηνπ σο άλσ 

πνζνχ γηα λα πιεξσζνχλ νη ππάιιεινη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαλείο αληίξξεζε γηα ηελ απνδέζκεπζε ηνπ πνζνχ γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηα ιεπηνκέξεηα λα κνπ δηεπθξηλίζεηε κφλν ζηελ εηζήγεζε.  Απηά 

ηα ρξήκαηα πνπ .. θαη πιεξψλνπκε ηνπο ππαιιήινπο ηη αθξηβψο αθνξνχλε; 

Απνιχζεθαλ θαη ηνπο μαλαπξνζιακβάλνπκε; Ρη ζπκβαίλεη κ' απηνχο ηνπο 

ππαιιήινπο; Απιά ην ηζηνξηθφ ζέινπκε λα γλσξίδνπκε, γηαηί δελ αλαθέξζεθε 

ζηελ εηζήγεζε. 

.......: Ρνπο είρε θφςεη έλα επίδνκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα καο απαληήζεη θαιχηεξα θαη ην Ξξνδξείν γηα λα έρνπκε 

έγθπξε απάληεζε. Μέξεηε. Δπραξηζηψ πνιχ. Ξείηε κνπ. Ρη επίδνκα αθνξνχζε; 

Ρη ήηαλ απηφ; 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Εεηνχζαλ θάπνην επίδνκα. Δίραλ θαλεη δηθαζηήξην, ην είραλ 

θεξδίζη αιιά δελ ηνπο ην δίλαλε. Ζηαλε θάπνηα επηδφκαηα πνπ ηα παίξλαλε φινη 

νη ππάιιεινη κεηά απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Γε ζπκκνξθψζεθε ε Θνηλφηεηα. 

Γελ ηνπο ηα έδσζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη έγηλε θαηαζρεηήξην. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Αθνχ ηειεζηδίθεζε ε απφθαζε κεηά πήγαλε θάλαλε 

θαηαζρεηήξην ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ λα δεζκεχζεη ην πνζφ. 

Αιιά ηψξα ην .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δληάμεη; Ρψξα γηα λα ην απνδεζκεχζεη .. Ξάξζεθε ε απφθαζε.. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 120/2011) 
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 ΘΔΚΑ 11ν 

 

Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ θαη εθινγή Αληηπξνέδξνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην 11. Θπξία 

Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Πχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 43254 θαη απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ κε ζέκα "Θνιιήκαηα θαη αζπκβίβαζηα, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Θνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ" 

ηνπ λφκνπ 3463/2006 ζηελ νπνία ζην άξζξν 1 αλαθέξεηαη φηη κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γεκνηηθήο ή Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο δελ κπνξνχλ 

λα θαηέρνπλ αλάινγε ζέζε ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ζπλαθέο 

επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν. ζηεξα απφ ην αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

14886 αίηεζε παξαηηήζεσο ηνπ θ.Αλδξέα Ιέθθα απφ ην .. ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζήκεξα θαιείηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν κέινο πνπ 

παξαηηείηαη, ηνλ θ.Ιέθθα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθιέμεη ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο 

ΘΔΓΥ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηε ζέζε ηνπ θ.Ιέθθα πξνηείλεηαη ν θ.Ξαπαγηάλλεο Γηψξγνο. 

Δίλαη εδψ ν θ.Ξαπαγηάλλεο; Θαη Αληηπξφεδξνο πξνηείλεηαη θ.Γήκαξρε ν 

θ.Γθξέκνο Ιεσλίδαο; Γθξέκνο Ιεσλίδαο. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Νξίζηε 

θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: .. ζηελ αξρηθή καο ζέζε γηα ηελ ΘΔΓΥ, θαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά. Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε. Νξίζηε θ.Ιίηζα.  
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.......: Κήπσο ζα πξέπεη θ.Ξξφεδξε λα αλαθέξνπκε φιν ην Ξξνεδξείν απφ ηελ 

αξρή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δε ρξεηάδεηαη. Απηά ηα δχν πξφζσπα αιιάδνπλε. 

.......: Ρνπιάρηζηνλ φκσο λα αλαθέξνπκε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε φηη ηα 

νλφκαηα παξακέλνπλ ηα ίδηα, ηα ππφινηπα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ λαη.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Λαη ηα ίδηα. Γελ αιιάδνπλ ηα νλφκαηα. Δλαο αληηθαζίζηαηαη 

κφλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηε ζέζε ηνπ θ.Ιέθθα, ηε ζέζε ηνπ θ.Ιέθθα σο αηξεηφο ηελ 

θαηαιακβάλεη ν θ.Ξαπαγηάλλεο Γηψξγνο. Ν θ. Ιέθθαο ήηαλ αληηπξφζσπνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΘΔΓΥ, Αληηπξφεδξνο, ζπγλψκε, ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο ΘΔΓΥ θαη ηε ζέζε πιένλ ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηελ θαηαιακβάλεη 

ην κέινο ηεο ΘΔΓΥ, ν θ.Γθξέκνο Ιεσλίδαο. Ρα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ παξακέλνπλ σο έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε απφθαζε πνπ 

είρακε ιάβεη.  

..: Πχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 35/2011 απφθαζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 35/2011. Ρν Ππκβνχιην .. Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηα ζέισ λα ζηαζψ ζηελ παξαίηεζε ηνπ θ.Ιέθθα πνπ δείρλεη κηα 

ηδηαίηεξε επαηζζεζία. Ρνλ ηηκάεη ηδηαίηεξα γηαηί δελ ηέζεθε πνπζελά θάπνην 

ζέκα, γηαηί λνκίδσ δελ έρεη αθξηβψο παξεκθεξεο αληηθείκελν θαη φζν ην 

ππφινηπν δε καο αθνξά. Ξάλησο καο δείρλεη κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία ν 

θ.Ιέθθαο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ήζεια λα πσ φηη εγψ δελ έρσ πεηζζεί φηη λνκηθά ζα έπξεπε 

λα παξαηηεζεί, αιιά ζπλέρεηα ν Αλδξέαο ν Ιέθθαο πνπ ηηκά θαη θνζκεί ην 
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Γεκνηηθφ καο Ππκβνχιην επέκελε λα παξαηηεζεί γηα εζηθνχο ιφγνπο επεηδή έρεη 

ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαιά Γήκαξρε, δελ θξίλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Αλδξέα ηνπ 

Ιέθθα, ηνλ γλσξίδνπκε φινη λνκίδσ. Γελ ηίζεηαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Σσξίο λα έρσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γη' απηφ δε κίιεζα πξνεγνπκέλσο, γηαηί ζεσξείηαη δεδνκέλν θαη 

θαίλεηαη. Ν θαζέλαο θαηαθηάεη απηφ πνπ αμίδεη. Ν Αλδξέαο ν Ιέθθαο πξνρσξάεη 

πξνο ηα εθεί.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Σσξίο λα έρσ θακία αληίξξεζε νχηε θαη γηα ηνλ Γθξέκν 

Ιεσλίδα πνπ είλαη θαη παηξηψηεο κνπ, αιιά επεηδή ην Γηνηθεηηθν Ππκβνχιην, ε 

ζχζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ θαη 

επεηδή εγψ είρα δηαθσλήζεη σο πξνο ηε ζχζηαζε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ πνπ 

πάληα έιεγα λα είλαη πάξα πνιινη πεξηζζφηεξνη  εθπξφζσπνη γη' απηφ ην ιφγν 

ςεθίδσ παξψλ. Νρη γηα θαλέλα άιιν ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά .. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξψλ θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπνλ ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 121/2011) 
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 ΘΔΚΑ 12ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο κίζζωζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην αξρείν 

ηεο Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 12. Ξξφθεηηαη γηα ην θηήξην ζην Θαπαλδξίηη πνπ ζηεγάδεηαη ην 

αξρείν. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρελ εηζήγεζε ηελ έρεηε πάξεη. Θέιεηε λα ζαο δψζσ θακία 

δηεπθξίληζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Ξνιενδνκία έρεη έλα αξρείν απέλαληη. Ρειείσζε .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γηα 1 ρξφλν πξνηίζεηαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Τάρλνπκε λα βξνχκε θάηη θαιχηεξν βέβαηα λα βάινπκε ην 

αξρείν ηεο Ξνιενδνκίαο γηαηί είλαη επηθίλδπλν έσο απαξάδεθην ν ρψξνο εθεί 

πέξα πιένλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Νηθνλφκνπ θαη ν θ.Γέδεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη κέρξη φκσο λα ηνλ βξνχκε θαη λα μελνηθηάζνπκε ζέινπκε 

κηα παξάηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Πην πξφγξακκα κνπ σο ππνςήθηνο Γήκαξρνο γηα ηνλ Υξσπφ 

ήηαλε βαζηθή ζέζε φηη δελ πξέπεη λα πεηξαρζνχλε νη πεξεζίεο ζην 

Θαπαλδξίηη. Κηα απφ ηηο βαζηθέο πεξεζίεο νη νπνηεο απηήλ ηε ζηηγκή 

ιεηηνπξγνχλε ζην Θαπαλδξίηη είλαη ε Ξνιενδνκία. Σαίξνκαη ινηπνλ θ.Γήκαξρε 

πνπ πξνζηαηεχεηε θαη κέρξη ζηηγκήο ηεξείηε ηε δέζκεπζε ζαο ηελ πξνεθινγηθή 

φηη ζα παξακείλνπλε εηο ην Θαπαλδξίηη νη δεκφζηεο πεξεζίεο.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρηο δεζκεχζεηο πνπ κπνξνπκε λα ηηο πινπνηήζνπκε ηηο 

πινπνηνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γέδεο είρε δεηήζεη ην ιφγν θαη ηειεηψλνπκε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κε κε βάιεηε θ.Ξέππα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δκέλα θ.Ξέππα κε κε βάιεηε ηψξα ζηνλ έιεγρν ηεο 

Ξνιενδνκίαο κέζα. Κε κε βάιεηε γηαηί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γέδε. Θχξηε Ξέππα δε βνεζάηε. Γε βνεζάηε 

θαζφινπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηαηί ζα γίλεη πνιχ δπζάξεζηνο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. Δληάμεη.. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λνκίδσ ζα γεκίζνπλε πνιινί θαη πνιιέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: .. ηα Πσθξνληζηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Ζδε δχν 

ρεηξνπφδαξα πηαζηήθαλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, δε κε ιακβάλεηε ππ' φςε θαζφινπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε. Παο εθηηκψ θαη ζαο ζπκπαζψ. Ρν μέξεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Δπηζθέπηνκαη πνιχ ζπρλά ην αξρείν. Δίλαη ζε αζιία θαηάζηαζε. Νη 

ππάιιεινη θάλνπλε ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο. Δλα θνκκάηη ηνπ αξρείνπ είλαη 

ζην ππφγεην ηνπ θηεξίνπ, άιιν έλα είλαη απέλαληη. Ρν έρνπλ θάεη ηα πνληίθηα. 

Ινηπνλ, απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ φηη ζα πξέπεη ζχληνκα λα πξνβιεθζεί ε 

ζπγθξφηεζε, ε αλαζπγθξφηεζε κάιινλ ηνπ αξρείνπ, δηφηη είλαη έλα πάξα πνιχ 
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ρξήζηκν εξγαιείν. πάξρνπλ θηήξηα ζην Θαπαλδξίηη δηαζέζηκα πξνο ελνηθίαζε 

ή πξνο αγνξά. Γελ μέξσ ηε δπλαηφηεηα ηνπ Γεκνπ, δηφηη φπσο θαηαιαβαίλεηε 

είλαη κηα πεξεζία πνιχ λεπξαιγηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Θα πξέπεη 

ζχληνκα λα έξζεη σο ζέκα θαη λα απνθαζίζνπκε θαη ηε κίζζσζε λένπ ρψξνπ. 

Σψξνη ππαξρνπλ θαη λα δνζεί επηηέινπο θαη θάπνην θίλεηξν ζ' απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο εθεί πέξα πνπ εξγάδνληαη ζην αξρείν γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

αξρείνπ. Ρν μαλαιέσ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 122/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 13ν 

 

Ιύζε ηεο κίζζωζεο κεηαμύ ηνπ Αγξνηηθνύ Ππλαηηεξηζκνύ "Ζ 

ΞΟΝΝΓΝΠ" θαη ηεο πξώελ Θνηλόηεηαο Θαπαλδξηηίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 13. Θαη απηφ ην ζέκα .. Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. Ξάιη 

ζέκα γηα ην Θαπαλδξίηη ινηπφλ. Θπξία Καλαβέιε δχν ιφγηα. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Κε ηελ ππ' αξηζκ. 12/2011 απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο 

Θαπαλδξηηίνπ είρε γίλεη ε πξφηαζε γηα ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο θαη επίζεο είρε 

εθθξάζεη θαη ηελ άπνςε θαη ν Ππλαηηεξηζκφο φηη ζέιεη λα ιπζεί απηή ε 

κίζζσζε πνπ είρε ε πξψελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ κε ηνλ Αγξνηηθφ 

Ππλαηηεξηζκφ. Νπφηε ην Ππκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε δηθαησκαηηθά ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είρα θαηαζέζεη θαη αλαθνίλσζε 

θ.Ξξφεδξε. Λα κε ζαο θνπξάδσ κε φια απηά, εγψ δε ζπκθσλψ κε ηε ιχζε ηεο 
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κίζζσζεο, γηαηί ην ελνίθην ην νπνίν δίλεη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα ρζεο ζηνλ 

Ππλαηηεξηζκφ, πνπ είλαη 300 επξψ, κε πξνζπάζεηα ηεο πξνεγνπκελεο 

Θνηλνηηθήο Αξρήο ην 70% έρεη δηαζθαιηζζεί γηαηί ε Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ γη' 

απηφλ ην ζθνπφ είρε επηηχρεη ρνξεγία γηα ελνηθίαζε απφ ηε ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 

ηνπ κεραλήκαηνο ηνπ, πσο ην ιέλε, ηνπ ΑΡΚ. Δάλ δείηε ηε ζχκβαζε ζα δείηε 

φηη ρνξεγία ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ 200 επξψ ην κήλα γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

θηεξίνπ πνπ είρε ελνηθηαζηεί γηα Ξλεπκαηηθφ Θέληξν. Δπίζεο έρσ δειψζεη φηη 

θαη άπνςε δηθή κνπ αιιά θαη άπνςε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο είλαη φηη ην 

ζπγθεθξηκελν αθίλεην έρεη γίλεη εθηίκεζε ησλ νξθσηψλ εθηηκεηψλ, ην ηίκεκα 

είλαη πνιχ κηθξφ θαη επεηδή αθξηβψο ζπλνξεχεη θαη κε δαζηθή έθηαζε πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλε ελέξγεηεο ψζηε θαη απηφ λα έξζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ, είδαηε πξνεγνπκέλσο κηιάγακε γηα αξρείν ηεο 

Ξνιενδνκίαο, φηη ε Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ επεηδή δελ είρε πάξεη θιήξν δελ 

έρεη ηδηφθηεηα αθίλεηα, ε πξφηαζε κνπ είλαη ν Γήκνο λα αγνξάζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν αθίλεην. Δάλ απνθαζίζεη ην Ππκβνχιην φκσο λα ιχζεη απηή ηε 

κίζζσζε ζα πξέπεη θαη ν Ππλαηηεξηζκφο λα παξαρσξήζεη ην γξαθείν πνπ ηνπ 

είρε παξαρσξεζεί ζην θηήξην ηεο Θνηλφηεηαο, δειαδε ήηαλε έλα γξαθείν ην 

νπνίν είρε ν Αζιεηηθφο Πχιινγνο θαη νηθηνζειψο απνρψξεζε γηα λα γίλεη απηή ε 

ζχκβαζε θαη παξαρσξήζεθε ζηνλ Ππλαηηεξηζκφ. Δπνκέλσο εάλ ν 

Ππλαηηεξηζκφο, εάλ ην Ππκβνχιην απνθαζίζεη λα ιπζεί απηή ε κίζζσζε ζα 

πξέπεη εθηφο απφ ην κίζζσκα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη αιιά θαη ν 

Ππλαηηεξηζκφο λα επηζηξέςεη ην γξαθείν ζηελ θπξηφηεηα ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλφηεηαο. Δπραξηζησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Βειηαληψηε πνπ γλσξίδεη πνιχ θαιά ηα 

ζέκαηα ηνπ Θαπαλδξηηίνπ θαη λνκίδσ φηη λα αγνξαζηεη έλαο ρψξνο, ν 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 20ε 27 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  183 

ζρεδηαζκφο ηνπ λα αγνξαζηεί, είλαη θαιχηεξνο θαη ηέηνηεο επθαηξίεο ζε 

πεξηνρέο φπσο ην Θαπαλδξίηη δε ζα ππάξρνπλ ζην κέιινλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη' αξράο ζέισ λα αθνχζσ θαη ηελ θα Ξξφεδξν ηνπ Ρνπηθνχ 

Ππκβνπιίνπ Θαπαλδξηηίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη πάξεη απφθαζε ζεηηθή γηα ηε ιχζε ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ηελ αθνχζσ αλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δψζσ εγψ ην ιφγν γηαηη ην δήηεζε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ιέσ ηη ζέισ εγψ. Ρψξα άκα ζέιεη λα κηιήζεη ή δε ζέιεη είλαη 

δηθφ ηεο ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απφ εθεί θαη κεηά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α εληάμεη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απφ εθεη θαη κεηά θπζηθά θαη ζα ςεθίζσ θαη ζα ππνζηεξίμσ 

ηελ πξφηαζε απηή πνπ θαηαζέηεη ν Γήκαξρνο. Ξξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θάηη. 

Νηη ζην Θαπαλδξίηη έρεη ραξάμεη κηα λέα κέξα, κηα δηαθνξεηηθή κέξα. Ρν αλ ζα 

είλαη θαιχηεξε ή φρη θ.Γήκαξρε είλαη άιιε θνπβέληα. Δίλαη άιιε θνπβέληα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη άιιε θνπβέληα ιέσ θ.Ιίηζα. Αιιά φκσο εζείο ζα δψζεηε 

ιφγν θ.Ιίηζα πνπ ςεθίδεηε λα κελ πάξεη ν Αγξνηηθφο Ππλαηηεξηζκφο 

Θαπαλδξηηίνπ ηελ πεξηνπζία ηνπ. Δζείο θ.Ιίηζα, ε παξάηαμε ζαο, νη νπνίνη 

είζηε πκλεηέο θαη λνζηαιγνί πεξαζκέλσλ θαηαζηάζεσλ, ηνπ ρζεο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθεζε ην Θσζηάθε κνπ ηψξα. Αζην Θσζηάθε κνπ ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νη ζηαζψηεο θαη νη ιάηξεηο ηνπ ρζεο ζα είλαη απηνί νη νπνίνη 

ηέινο παλησλ κέρξη ζήκεξα δελ κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα ηα πνχκε φηαλ ζα έξζεη ε ψξα. Αιιά .. Νηαλ ζα έξζεη ην 

ζέκα δειαδή θ.Γηαζεκάθε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, αθνχζηε λα δείηε. Δδψ εηο ην Θαπαλδξίηη ην νπνίν ζα 

έξζεη ε θνπβέληα ελ επζέησ ρξφλσ, μέξεηε εγψ δελ είκαη βηαζηηθφο, έρσ έλα 

θαθφ ειάηησκα, λα κελ είκαη βηαζηηθφο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαιφ είλαη; Δληάμεη. Θαη' άιινπο. Απηφ ην νπνίν πξέπεη φκσο 

λα μεθαζαξίζνπκε είλαη ην εμήο, φηη ε αζπδνζία ηεο πνιηηηθήο δε ζα ζπλερίζεη 

λα ππαξρεη, ζα ππαξρεη έιεγρνο. Θχξηε Γήκαξρε, θάλεηε απηή ηελ θίλεζε, πνιχ 

θαιά θάλεηε θαη ηελ θάλεηε, θάλεηε κηα ξήμε κε ην παξειζφλ, πνιχ θαιά 

θάλεηε, ζα θξηζνχλ απηνί νη νπνίνη ζα έξζνπλ λα δηαρεηξηζζνχλ ην ζήκεξα θαη 

ην αχξην, κηιάσ γηα ην Ππλαηηεξηζκφ, κε εθαηνληάδεο κέιε, εθαηνληάδεο κέιε 

νη νπνηνη ζα κάζνπλε ηε ζπκπεξηθνξά νινλψλ ζην Ππκβνχιην θαη βέβαηα 

ηειείσζαλ νη πνιηηηθέο παξνπζίεο θαη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο θαηά ηε δηθηά κνπ 

άπνςε δελ εμππεξεηνχλ ζηελ νπζία ηελ πξφνδν θαη ην κέιινλ Θαπαλδξηηίνπ 

εηδηθά. Δγψ ινηπφλ ζα ππνζηεξίμσ, ζέισ φκσο λα αθνχζσ θαη ηε ζέζε ηεο θαο 

Νηθνλφκνπ, ηεο ζπλεπίζεηεο, φπνπ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα γλσξίδνπκε 

ηη ιέεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Σαζηψηε; Νξίζηε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαιψο λα επηηξέςεη ην αθίλεην ζην Ππλαηηεξηζκφ. Απιά ζέινπκε 

κηα απάληεζε. Ιέεη κέζα ε εηζήγεζε, ζθνπφο ηεο κίζζσζεο ήηαλ ε 

εγθαηάζηαζε .. ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. Απηφ 

πνπ ζα πάεη; πήξρε ..; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο αθνχζνπκε .. Θέιεηε λα αθνχζνπκε ηελ θα Νηθνλφκνπ; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΞΟΝΔΓΟΝΠ Ρ.Π.ΘΑΞΑΛΓΟΗΡΗΝ: Θαιεζπέξα. Θαη' αξρήλ 

ήζεια λα πσ, πξάγκαηη θ.Ξξφεδξε έρσ πάξεη απφθαζε Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ζην Θαπαλδξίηη γηα ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο, φπσο επίζεο έρσ πάξεη απφθαζε 

Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 26εο Ηνπιίνπ ζην Θαπαλδξίηη θαη 

φκσο απάληεζε δελ είρα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε .. Απφ κέλα; Κνπ είπαηε φηη δελ είζαζηε έηνηκε. Δγψ 

ζαο ξψηεζα, ζα ην βάινπκε ην ζέκα; Θαη κνπ ιέηε δελ είκαη έηνηκε.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΞΟ.Ρ.Π.ΘΑΞΑΛΓΟΗΡΗΝ: Ξφηε κε ξσηήζαηε; Γχν κέξεο πξηλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ήξζε ε απφθαζε θαη φηαλ ήηαλε λα πξνγξακκαηηζηεί .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: 2 κέξεο πξηλ κε ξσηήζαηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη 2 κέξεο πξηλ, ήηαλ αξθεηέο κέξεο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: 2 κέξεο πξηλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ κηα βδνκάδα θαη κάιηζηα ηελ ελεκέξσζε ηελ είρα 

απφ ηνλ θ.Πηέθαλν Εαθείξε πνπ παξαβξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ληθνιάνπ, ν θ.Εαθείξεο ηη παξεβξίζθεηαη; Γειαδή ηη 

ελλνείηε; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ελεκέξσζε φηη δελ είζαζηε έηνηκε .. Δλεκέξσζε. Θαη εγψ 

ζέιεζα λα ην επηβεβαηψζσ απφ ζαο ηειεθσληθά θαη κνπ είπαηε φηη πξάγκαηη 

δελ είζηε έηνηκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, λαη, απηφ θαηαζέησ θαη εγψ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: 2 κέξεο πξηλ. Δγψ ην Ππκβνχιην ην είρα θάλεη 1 κήλα πξηλ. 

Δλεκέξσζα εζάο, ελεκέξσζα ηελ Ξξφεδξν ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ηελ θα 

Θνληνγηάλλε, ελεκέξσζα φινπο ηνπο .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρελ πήξα πνιχ ηειεπηαία ηελ πξφζθιεζε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα ηειεηψζσ; Δπραξηζηψ. Δλεκέξσζα φινπο ηνπο 

ππεχζπλνπο, αιιά δελ είρα απάληεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Νηθνλφκνπ. Αο έξζνπκε ηψξα ζην ζέκα ην πνπ 

έρνπκε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, αο πάκε ζην ζέκα ην ησξηλφ. Δπίζεο θ.Βειηαληψηε λα 

ζαο πσ εζάο πνπ ξσηήζαηε, είπαηε κάιινλ, πξηλ, φηη ην έρεηε πεη θαη ζε κελα 

θαη ζηνλ θ.Αληηδήκαξρν Θαπαλδξηηίνπ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθήζηε κε λα ζαο απαληήζσ. Δπραξηζηψ. Νηη εζείο δελ κε 

ελεκεξψζαηε εκέλα γηα θάηη. Δγψ ζαο είπα φηη ελδηαθέξνκαη λα θάλσ ηα 

πνιηηηζηηθά. Αληηζέησο έκαζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πάκε ζηελ νπζία ηεο κίζζσζεο, ηεο ιχζεο ηεο κίζζσζεο θα 

Νηθνλφκνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη νη ζπλάδειθνη; 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Θα πάκε, ζα πάκε, βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ζέινπκε λα αθνχζνπκε. Δθαλε θαη κηα εξψηεζε ν 

θ.Σαζηψηεο. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αληηζέησο ν θ.Βειηαληψηεο ζπκκεηείρε ζαλ Αζιεηηθφο 

Πχιινγνο λα γίλεη έλα παλεγχξη ζην Θαπαλδξίηη πνπ δελ είρε ζρέζε θακία κε 

πνιηηηζηηθά. Ινηπφλ, λα απαληήζσ ζηνλ θ.Σαζηψηε θαη ζε φινπο ηνπο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πάκε ηψξα ζην ζέκα καο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ιέσ γηα ηελ απνξία πνπ είραηε. Ινηπφλ, ε κίζζσζε απηή έγηλε 

ην 2004. Γειαδή ε Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ, ηφηε ην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην 

έθαλε κίζζσζε κε ην Ππλαηηεξηζκφ νλνκαδφκελν ΞΟΝΝΓΝΠ, κε ζθνπφ ηα 

πνιηηηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Ρψξα έρνπκε 2011 θαη δελ έρεη γίλεη ηίπνηα 

απνιχησο. Γειαδή, ην θηήξην παξακέλεη έξεκν .. Νρη, φρη, αθνχζηε, αθνχζηε. 

Κελ πάκε ζε εθδήισζε, λα πάκε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ. Ρν θηήξην έρεη 

παξακείλεη έξεκν, έρεη εγθαηαιεθζεί, έρεη ραιάζεη. Δίλαη κέζα ν ρψξνο φρη 

απνζήθεο, ζθνππηδηψλ ζα έιεγα. Νπφηε ην 2014 ιήγεη ε κίζζσζε θαη 7 ρξφληα 

ζαο είπα ηη έρεη γίλεη. Ινηπφλ, ηψξα είπε ν θ.Βειηαληψηεο γηα θάπνηα ιεθηά πνπ 

είραλε βγεη. Δίραλε βγεη θάπνηα ιεθηά κε ζθνπφ φκσο ηελ αγνξά ηνπ θηεξίνπ. 

Απηφ ην ππνιφγηδε ε κηα πιεπξά. Ζ κηα πιεπξά δειαδή ππνιφγηδε ηελ αγνξά. Ζ 

Θνηλνηηθή. Ρν θηήξην αλήθεη ζηνλ Αγξνηηθφ Ππλαηηεξηζκφ, ζηα κέιε, δελ αλήθεη 

ζηελ Θνηλφηεηα. Δίρε γίλεη ελνηθίαζε. Ζ κηα ινηπνλ πιεπξά έιεγε, εκείο 

βγάιακε ιεθηά γηα λα ην θηηάμνπκε αιιά πσο; Γηα λα θηηάμνπκε θάηη λα ζαο 

δνζεί ην δάλεην έπξεπε λα αλήθεη ζηελ Θνηλφηεηα. Λα αγνξαζηεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λα αγνξαζηεί φκσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Βειηαληψηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δπξεπε λα αγνξαζηεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε ξσηάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Νηθνλφκνπ.  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε ξψηεζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θαη νινθιεξψζηε γηαηί δελ έρνπκε ρξφλν.     

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, ε άιιε πιεπξά πνηέ δε ζπκθψλεζε ζηελ πψιεζε. Γη' 

απηφ βξηζθφκαζηε εδψ ζήκεξα. Θαη ξσηψ, πσο γίλεηαη ν θ.Βειηαληψηεο, 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ζήκεξα θαη Πχκβνπινο ηεο Θνηλφηεηαο, κεηά απφ 7 

ρξφληα λα δείρλεη απην ην ελδηαθέξνλ. 7 ρξφληα πνπ ήζαζηαλ; Γελ ήζαζηαλ 

Πχκβνπινο; Δγψ ηειείσζα. Ξηζηεχσ ινηπφλ φπσο έρσ πάξεη θαη απφθαζε ηνπ 

Ππκβνπιίνπ, φηη πξέπεη λα δνζεί κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αγξνηηθνχ 

Ππλαηηεξηζκνχ ζηνλ Αγξνηηθφ Ππλαηηεξηζκφ. Ξηζηεχσ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή γη' 

απηφ ην έβαιε ην ζέκα, απιά είπακε λα πνχκε δχν ιφγηα. Δπραξηζηψ πάξα 

πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Νηθνλφκνπ. Νρη θ.Βειηαληψηε, εληάμεη, δελ 

ππαξρεη δεπηεξνινγία. Ξξνρσξνχκε επί ηεο ςεθνθνξίαο. Γελ ππάξρεη θαλέλα 

πξνζσπηθφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη βέβαηα θ.Ιίηζα. Δδψ είκαζηε .. Πε ηη ζπλίζηαηαη ην 

πξνζσπηθφ; Δηζη εηιηθξηλά ηψξα, γηα πείηε κνπ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη επεηδή αλέθεξε ην φλνκα Βειηαληψηεο ηη ζεκαίλεη δειαδή; 

Νηη ζίγεηαη πξνζσπηθά επεηδή αθνχεη ην φλνκα ηνπ; Πνβαξά κηιάηε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κπνξεί λα κνπ αθαηξέζεη θαλέλαο ην δηθαίσκα λα έρσ 

άπνςε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παλ θάηνηθνο Θαπαλδξηηίνπ θαη ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ ηψξα.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θπξία Νηθνλφκνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, θ.Βειηαληψηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, αιιά δελ κπνξεί θαλέλαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε δελ πήξαηε ην ιφγν. Γελ έρεηε ην ιφγν. Θχξηε 

Βειηαληψηε, θ.Βειηαληψηε, δε γξάθεηαη ηίπνηα ζηα πξαθηηθά. Κελ επηκέλεηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, αθνπζηήθαηε θ.Βειηαληψηε αλαιπηηθά. Δληάμεη, είπε ε θα 

Νηθνλφκνπ ηψξα ηη θάλαηε ηφζα ρξφληα. Θα δψζεηε ηελ απάληεζε ζαο ελ 

θαηξψ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο δελ 

εγθξίλνπλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δειψζαηε θ.Ιίηζα. Ρν δειψζαηε, είπαηε δελ ςεθίδσ. Ινηπφλ, 

φρη βέβαηα. Ινηπνλ, ππάξρεη άιιε αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; Ξέξα απφ ηελ 

παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα; Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηε ιχζε ηεο 

κίζζσζεο. Νξίζηε θ.Γήκαξρε.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

(αξ. απνθ. 123/2011) 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

190 

ΘΔΚΑ 14ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Ιέζρεο 

Ζιηθηωκέλωλ Θνηλόηεηαο Θαπαλδξηηίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην 14. Θχξηνη 

ζπλάδειθνη ζαο αλαθέξσ ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα. Ρα έζνδα ηνπ είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα πξφηαζε; Γηα ην ζπγεθξηκέλν ζεκα .. θ.Γήκαξρε. Δίλαη 

37.098,31 ηα έζνδα. 33.288,92 έμνδα. Ρν ρξεκαηηθφ ππφινηπν είλαη 5.827,40 

επξψ θαη γηα ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ππάξρεη βεβαίσζε ηε ΓΝ ηνπ Αγ. 

Πηεθάλνπ. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, ηελ έρεη ε ΓΝ ηνπ Αγ.Πηεθάλνπ. Ππγλψκε, ην 

ηακεηαθφ ππφινηπν, ην απνζεκαηηθφ ην αλαθέξεη εδψ, είλαη 3.809,39 επξψ θαη 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ΓΝ ηνπ Αγ.Πηεθάλνπ. Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ην 

επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, λα .. Ξξφεδξε κνπ δεηψ ζπγλψκε λα παξέκβσ. 

Ξξψηα απ' φια επεηδή ειέρζεθε θάηη απφ ηνλ θ.Νηθνλφκνπ πνηνο θπβεξλάεη, ηη 

θπβεξλάεη ζην Θαπαλδξίηη θαη πνηνο είλαη εθεί θαη ζα θξηζνχκε, ζέισ λα ζαο πσ 

ην εμήο, φηη αλαγθαζηηθά ιφγσ ηνπ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ ιέσ φηη θπβεξλάηε εζείο θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ην μέξσ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νηη είζηε .. Δζείο είζαζηε ν ππεχζπλνο. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή ιφγσ ηνπ "Θαιιηθξάηε" πνιιέο θνξέο έλαο ζπλδπαζκφο 

κπνξεί λα εθιεγεί θαη λα έρεη ζ' έλα κεξνο πνιχ κηθξά πνζνζηά. Δίλαη απφιπηα 

ινγηθφ. Δρσ αθνχζεη ζην Θαπαλδξίηη πνιιά, φηη επεξεαδφκαζηε απφ ηε κηα 

παξάηαμε, ηελ πξψελ ή ηελ παιηά ή ηελ θαηλνχξγηα ή ηελ απηή. Ξξαγκαηηθά 

ζέισ λα θαηαιάβεηε φηη ζέινπκε λα βάινπκε ην δηθφ καο ζηίγκα, δελ πάκε απφ 

εδψ, δελ πάκε απφ εθεί, θάλνπκε απηφ πνπ λνκίδνπκε ζσζηφ θαη ζα θξηζνχκε 

ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Γελ θνηηάκε ηη γηλφηαλε ζην παξειζφλ. Γε καο αθνξά 

ην ζέκα θαζφινπ. Θνηηάκε λα βάινπκε ην δηθφ καο ζηίγκα φζν κπνξνχκε 

θαιχηεξα κε ηελ αηζζεηηθή θαη ην πάζνο ην δηθφ καο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα θαη ην άλνημε ν Γήκαξρνο, φηαλ 

αλαθέξεηαη, φηαλ αλαθέξεηαη 4 θνξέο ην φλνκα κνπ δελ κπνξψ λα πσ κηα 

θξάζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ζίγεηαη θάπνηνο ζπλάδειθνο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε, κελ επαλεξρφκαζηε ηψξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηε ζπλέρεηα γηα ηνπο απνινγηζκνχο θ.Ξξφεδξε έρσ λα ζνπ 

θάλσ κηα πξφηαζε εάλ ην Γεκνηηθν Ππκβνχιην ην εγθξίλεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ ην δερηνχλ νη ζπλάδειθνη, βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή φια ηα ζέκαηα απηά, ζαο είπα, έρεηε πάξεη ηηο εηζεγήζεηο 

ελλνείηαη, είλαη ειεγκέλα, εθηφο απφ έλα, δχν ζέκαηα ηα νπνία ζέινπλε κηα 

ζπδήηεζε θαη δελ κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηε 

γλψκε κνπ γηαηί δε ζπκβαδίδεη ε 31.12. απηά πνπ γξάθνληαη θαη απηά πνπ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ ζπκθσλήζνπκε φινη, λα πάκε ζε φια καδί λα πνχκε, αλ δελ 

έρεη θαλείο αληίξξεζε, λα ηα εγθξίλνπκε εθηφο απφ έλα, δχν πνπ έρνπκε βξεη 

πνπ ζέινπλ θάπνηα ζπδήηεζε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, δελ κπνξεί λα πάκε ζε φια καδί. Κε 

ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, γηαηί ηνπιάρηζηνλ ζε δχν ζέκαηα πνπ εγψ ζπκκεηείρα 

ζηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα δελ μέξσ αλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνχκε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλα ζέκα είλαη ηνπ Θαπαλδξηηίνπ θαη έλα ε Πθάια Υξσπνχ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ιέσ, ζην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Θαπαλδξηηίνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πάκε ζηα ππφινηπα, λαη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Θαπαλδξηηίνπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπφηε ζπκθσλνχκε παηδηά, πάκε ζ' απηά ηα δχν ζέκαηα θαη 

ςεθίδνπκε φια καδί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνλ θ.Γηαζεκάθε αλαθέξσ .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απιψο γηα ην ηππηθφ κέξνο, θ.Ξξφεδξε, λα δηεπθξηλίζσ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθηφο αλ ζέιεη θαλείο άιινο βέβαηα θαη πεη θάηη ην νπνίν ζέιεη λα 

ζπδεηεζεη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηα ην ηππηθφ κέξνο θαη γηα λα είκαζηε θαη εληάμεη κε ηνλ 

εαπηφ καο, εγψ ζην ζέκα 16 ζην Ξλεπκαηηθφ Ξνιηηηζηηθφ θαη Αζιεηηθφ Θέληξν 

Θαπαλδξηηίνπ ζπκκεηείρα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Λνκίδσ φηη έρεη 

αζπκβίβαζην θαη δελ κπνξψ λα ζπκκεηέρσ. Θαη επίζεο ζηελ Δληαία Πρνιηθή 

Δπηηξνπε Θαπαλδξηηίνπ ήκνπλ Ξξφεδξνο, νπφηε δε δηθαηνχκαη ςήθν λνκίδσ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε λνκίδσ πσο είλαη ζέκα ζπκθέξνληνο. Δρεηε θάπνην ζπκθέξνλ 

λα κε ζπκκεηέρεηε; ∞ αλ ζπκκεηέρεηε έρεηε θάπνην ζπκθέξνλ; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ μέξσ. Ρν Ππκβνχιην λα ην απνθαζίζεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ αθνξά ζέκαηα ηα νπνία ππαξρεη ζπκθέξνλ. Ηζα ίζα επεηδή 

είζαζηε κέινο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεηε γηα λα δψζεηε εμεγήζεηο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ ην μέξσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δε λνκίδσ .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δμεγήζεηο λα δψζσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ δελ είλαη έηζη ην ζέκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. πνπ ζπκκεηέρεη ζε Λνκηθφ Ξξφζσπν δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη κεηά ζηελ ςεθνθνξία. Γε γίλνληαη απηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Γέδε, θάλνπκε κηα θνπβέληα λα βξνχκε κηα θφξκνπια 

.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δζεζα ην ζέκα ζην Ξξνεδξείν. Θα ζπκκεηέρσ λα δψζσ 

εμεγήζεηο αιιά δελ μέξσ αλ κπνξψ λα ςεθίζσ. Απηφ λα κνπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξείηε, κπνξείηε. Κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ςεθίδεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνο ελεκέξσζε θαηά βάζε ηνπ θ.Γηαζεκάθε πνπ έζεζε ην 

ζέκα. Πε φια ηα ζεκαηα, δεζκεχνκαη γη' απηφ πνπ ιέσ, ππάξρνπλ ηα 

παξαζηαηηθά γηα ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν, είηε απφ εδψ, είηε απφ ηξάπεδεο, 

φπσο ΔΘΛΗΘΖ θαη ΑΓΟΝΡΗΘΖ. Δίλαη εδψ θαη νη λένη Ξξφεδξνη ησλ Πρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ, ν θ.Βαζηιάθνο κε ηνλ θ.Εαθείξε. Κπνξνχλ λα ην επηβεβαηψζνπλ. 

Αιισζηε απ' απηνχο έρσ ηα ζηνηρεία θαη εγψ. Γηα φια ινηπνλ ππάξρνπλε θαη 

είλαη δηαπηζησκέλα ηα ηακεηαθά ππφινηπα. Δρνπκε κηα δηαθνξά ηψξα ζηε 

Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Δίλαη ην ππ' αξηζκ. 28, αλ δελ θάλσ 
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ιάζνο, ζέκα. Δδψ έρνπκε θαη ηελ .. εδψ πέξα. Α, πξηλ πάκε ζην Θαπαλδξίηη, 

έρσ κπξνζηά ην ζέκα ην 27, πνπ αθνξά ηελ Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Ππθακίλνπ 

είλαη. Δίλαη ε έγθξηζε απνινγηζκνχ ηνπ 2010 Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ Ππθακίλνπ. Δλψ ην ζέκα αθνξά ηνλ απνινγηζκφ γηα 

ην 2010, ε Πρνιηθή Δπηηξνπή έρεη θάλεη απνινγηζκφ απφ 8.12.2009 κέρξη 

5.7.2011. Γελ μέξσ ην ιφγν γηαηη θαη πξνθαλψο απηφ ην ζέκα πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί θαη δελ εγθξίλεηαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα ηνπνζεηεζψ γεληθψο ιίγν θαη λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Εαθείξε.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξξψηα απ' φια θαιεζπέξα. Δίκαη εδψ παηδηά, είκαη ιίγν θνληφο, δε 

θαίλνκαη. Ρη λα θάλσ ηψξα; Πήκεξα ζπδεηάκε ηνπο απνινγηζκνχο ησλ 

πξνεγνχκελσλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. Δίλαη ζηελ νπζία ε ηειεπηαία πξάμε κηαο 

ηζηνξίαο πνπ θηάλεη ζην ηέινο ηεο. Ρψξα ηηο ηχρεο ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο 

δηαρεηξίδνληαη πηα δχν εληαίεο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηε 

δνπιεηά πνπ έθαλαλ φιεο νη πξνεγνχκελεο. Γχζθνιν ην έξγν θαη ξηςνθίλδπλν. 

Αγαπεηνί θίινη, έρνπκε ήδε θαηαλαιψζεη πνιιέο εξγαηψξεο ζηελ πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιινπκε γηα λα κπνξέζνπκε ζηηο 11 ηνπ Πεπηέκβξε ζηνπο ζρνιηθνχο 

αγηαζκνχο κε ηελ έλαξμε ηεο θαηλνχξγηαο ρξνληάο λα είκαζηε ρακνγειαζηνί θαη 

παλεηνηκνη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θα έξζσ ζην δηα ηαχηα Γηψξγν. Ξξνβιήκαηα .. Οε παηδηά έλα 

ιεπηφ ηψξα. Λα κελ ηνπνζεηεζψ δειαδή;  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, αο κελ θάλεη .. Κέζα ζην ρξφλν ζαο θ.Εαθείξε. 3 ιεπηά. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρσ θφςεη, ζ' αθήλσ κηιάο, δελ θνληξάξσ. Ρψξα 

γηαηί κνπ παο θφληξα; Ξξνβιήκαηα κεγάια γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

πξνεγνχκελσλ Πρνιηθσλ Δπηηξνπψλ δελ αληηκεησπίζακε. Ζ πιεηνςεθία ηνπο 

ήηαλ θαιή. Θέισ φκσο λα μεθηλήζσ κε κηα δηαπίζησζε ε νπνηα δπζηπρσο ζαλ 

ππνηίζεηαη πνιηηηθά πξφζσπα πνπ είκαζηε, δελ καο ηηκά αιιά πξέπεη λα ηελ 

πνχκε. Νπνπ ηε δηαρείξηζε ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηελ είραλ εθπαηδεπηηθνί ε 

εηθφλα πνπ παξαιάβακε ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθή. Γελ μέξσ αλ 

απηφ νθεηινηαλε ζε επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία ή ζην θφβν ηεο 

δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο ή ζην φηη νη Γ/ληεο ησλ ζρνιείσλ δελ 

ζθέθηνληαλ κε κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, εθείλν πνπ μέξσ είλαη φηη ηα 

ζρνιεία ήηαλ θαιχηεξα, ιεηηνπξγνχζαλ, ειιείςεηο δελ ππήξραλ θαη ηακείν 

άθεζαλ. Απηφ βέβαηα θάλεη αθφκα πην δχζθνιν ην δηθφ καο έξγν, ην δηθφ κνπ 

θαη ηνπ θ.Βαζηιάθνπ πνπ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ζηαζνχκε δίπια ηνπο ηζάμηνη, 

ηνπιάρηζηνλ. Δθηφο απφ θάπνηεο εμαηξεζεηο πνπ κηθξή ζεκαζία έρνπλ, ε κηα 

εμαίξεζε είλαη ην Γεκνηηθφ Πρνιείν ηνπ Ππθακίλνπ ζην νπνίν Γεκνηηθφ Πρνιείν 

ηνπ Ππθακίλνπ έρεη γίλεη απνινγηζκφο απφ ηε κέξα πνπ αλέιαβε απηή ε 

Πρνιηθή Δπηηξνπή κέρξη θαη ηε κεξα πνπ παξέδσζε, δειαδή ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξξφεδξνο ήηαλε ε Ξνιίηε Βαζηιηθή λνκίδσ; Ξνιίηε Βαζηιηθή θαη 

ηακείαο ε Γάβξε Πηαπξνχια.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Νρη Γ/ληεο Πρνιείσλ. Γελ ππάξρεη.. Ξαηδηά έλα ιεπηφ λα θάλνπκε 

κηα δηεπθξίληζε. Δηζη; Γελ ππάξρεη θάπνην ζηνηρείν επηβαξπληηθφ γηα ηε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή Ππθακίλνπ, απιά ν απνινγηζκφο αθνξά ιάζνο ρξφλν. Απηφ είλαη. 

Δηζη;  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο είλαη ηζνζθειηζκέλνο θαη ην ππφινηπν ηνπ απφ ηξάπεδα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, είλαη ιάζνο. Δίλαη εθηφο ζέκαηνο, αο ην πνχκε έηζη.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξξφβιεκα ζε άιιε Δπηηξνπή Α' βάζκηαο εθπαίδεπζεο νζνλ αθνξά 

ηνπο απνινγηζκνχο δελ ππάξρεη, παξά κφλν ζην ζρνιείν πάιη ησλ Θηνχξθσλ, 

ησλ Αθηδλψλ, ζην νπνίν ππάξρεη έλα ηακεηαθφ ππφιεηκκα 1.300 επξψ, ην 

νπνίν ην είρε ζηα ρέξηα ηνπ ν ηακείαο, ελψ ν λφκνο ιέεη φηη κπνξνχζε λα έρεη 

κέρξη 350 επξψ, φκσο, γη' απηφ έρσ θέξεη θαη ην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ 

απνδεηθλχεηαη φηη ηα 1.300 επξψ πνπ είρε ζηηο 31.12.2010 ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ην '11 πξηλ πάξεη άιια ιεθηά ζηα ρέξηα ηνπ. Αξα δφζεθαλ γηα αλάγθεο ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο. Λα ηειεηψζσ θχξηε ..; Λα ηειεηψζσ; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη ζέκα θ.Ξάλην, εληάμεη. Θαλέλα ζέκα.  

ΞΑΛΡΝΠ: Ρν Φεβξνπάξην κήλα ν ηακείαο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Αθηδλψλ 

πήξε 10.000 επξψ απφ ην ελνίθην ηνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη άιιν ζέκα. Ξάλησο κέρξη ηφηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΑΛΡΝΠ: Ρν '11 ηα πήξε απηά, ην '11. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε καο ελδηαθέξεη ην '11. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο θάλνπκε ηη παξαιάβακε 31.12.2010 απνινγηζκφ.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: 31.12.2010 είρε 1.394 επξψ θ.Ξάλην. Μεθηλάεη .. Δλα ιεπηφ, δχν 

λνχκεξα είλαη θ.Γήκαξρε. Μεθηλάεη 20.1.2011, πιεξψλεη έλα ηηκνιφγην 1.841 

επξψ. Πηε ζπλέρεηα 30.1.2011 πιεξψλεη έλα ηηκνιφγην, ηελ θαζαξίζηξηα, 420 

επξψ θαη κεηά έξρεηαη ζηηο 7.2.2011 θαη παίξλεη 5.000 απφ ην ..  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: 5.000. Δίρε πάξεη άιιεο 5.000, ζπγλψκε θ.Ξάλην επεηδή ηα έρσ 

ςάμεη επηζηακέλσο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ζέκα ηψξα θ.Εαθείξε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Εαθείξε, κελ επαλέξρεζηε. Γελ έρνπκε θακία .. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Λα κε κέλεη, λα κε κέλεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππαξρεη, είλαη μεθάζαξν.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Υξαία. Ινηπφλ, ζε άιιε Πρνιηθή Δπηηξνπή επαλαιακβάλσ δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα φζν αθνξά ην ραξηί πνπ ιέεη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Ρα 3 

λνχκεξα. Ρη είρακε; Ρη ραιάζακε; Ρη ππφινηπν έρνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη ππάξρεη. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δηζη; Αθφκα ήζεια λα πσ δχν πξάγκαηα. Δλα πξάγκα φηη αλ θαη 

πνιιέο κέξεο είραηε ηηο εηζεγήζεηο ζηα ρέξηα ζαο κφλν ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 

Κηράιεο Σαζηψηεο κνπ δήηεζε ελεκέξσζε πάλσ ζηα ζρνιεία θαη ηελ είρε. 

Λνκίδσ Κηράιε δελ πξέπεη λα έρεηο παξάπνλν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ζηαλ άςνγε ε ζπλεξγαζία ζαο θ.Εαθείξε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Αθφκα, θιείλνληαο, ζέισ πξνο φινπο λα πσ θάηη ην νπνίν 

θνπβεληηάδσ ζρεδφλ θαζεκεξηλά κε ην Γεκαξρν θαη λνκίδσ πσο ζα 

ζπκθσλήζνπκε απφιπηα φινη πάλσ ζ' απηφ. Δρσ δεηήζεη ήδε απφ ηνπο Γ/ληο 

ησλ ζρνιείσλ θαη κνπ έρνπλε παξαδψζεη κηα θφξκα ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη 

κηα πιήξε εηθφλα γηα ηα ζρνιεία ηνπο. Απφ έλαλ πξνυπνινγηζκφ βαζηθψλ 

εμφδσλ γηα ηελ επφκελε ρξνληά, πεηξέιαην, ραξηηθά, θαζαξηζηηθά θιπ. κέρξη 

έλαλ πιήξε θαηάινγν ησλ άκεζσλ πξνβιεκάησλ, βαςίκαηα .. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

198 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δλα ιεπηφ Γήκαξρε, έλα ιεπηφ. Λνκίδσ ηα ζρνιεία είλαη έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα. Γελ είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε μεθχγεη, έρεηε μεθχγεη θαη απφ ην ρξφλν ζαο θ.Εαθείξε. 

Θιείζηε ην ηψξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζπδεηεζνχλ, ζην ππφζρνκαη, πνιχ αλαιπηηθά θαη ζρνιαζηηθά 

ηα ζέκαηα ησλ ζρνιείσλ.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Λα κελ ην πσ ηψξα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δξρνληαη, έξρνληαη ιίαλ ζπληφκσο. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Λαη. Λα κελ ην πσ; Γχν ιεπηά είλαη. Δλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δσζνπκε ην ιφγν θαη ζηνλ θ.Βαζηιάθν 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κερξη ηνλ Πεπηέκβξην ζα έρνπκε πνιιά ζέκαηα ζρνιείσλ, πάξα 

πνιιά. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Απηφ ζέισ λα πσ Γήκαξρε κνπ, απηφ ζέισ λα πσ. Ιέσ φηη γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ φια απηά δε ζα θηάζεη ε πεληρξή βνήζεηα ηελ νπνηα δίλεη ε 

Γ.Λ.Ρ. πνιηηεία. Θα πξέπεη λα ππαξρεη βνήζεηα απφ εζαο. Ρα ζέκαηα ινηπφλ ηα 

νπνία πξφθεηηαη λα έξζνπλ, ζέισ λα ζηαζείηε πάλσ απφ αληηπνιηηεπηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο, λα ζηεξίμεηε ηα ζρνιεία γηαηί λνκίδσ βαζηθφ θαζήθνλ φισλ καο 

είλαη απηά ηα παηδηά λα ζπνπδάζνπλε εθεί πνπ πξέπεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα δηθά καο παηδηά είλαη, εληάμεη. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ρα δηθά καο. Απηφ ήζεια λα πσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε θαη δχν κηθξά ζέκαηα .. Λαη νξίζηε θ.Βαζηιάθν. 
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ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη. Λα αθαηξέζνπκε ηα ζέκαηα πνπ έρνπλε, δελ είλαη 

νπζηαζηηθφ ην πξφβιεκα, απιψο δελ ηζνζθειίδεη, ζέινπλ αλακφξθσζε. Ρα 3 

ζέκαηα λα κελ ηα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα. Δίλαη ηνπ Θαπαλδξηηίνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γελ ηζνζθειίδεη. Θα θάλνπκε αλακφξθσζε θαη κεηά. Γελ 

ηζνζθειίδεη. Γελ κπνξνχκε λα ηα θαλνπκε ζήκεξα. Γελ ηζνζθειίδεη ην 

Θαπαλδξίηη πνπ είλαη ην 28, ην 32 πνπ είλαη ην Γπκλάζην Υξσπνπ θαη ην 34 πνπ 

είλαη ην Γεληθφ Ιχθεην. Θα ηα ηζνζθειίζνπκε, ζα ηα αλακνξθψζνπκε κάιινλ 

γηα λα ηζνζθειίδνπλε θαη κεηά. Λα ηα ειέγμνπκε θ.Βειηαληψηε, δε γίλεηαη, δελ 

ηζνζθειίδεη. Γελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξείηε καο ηη δελ ηζνζθειίδεη θ.Βαζηιάθν .. λα δψζεη εμεγήζεηο 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ρν ηακεηαθφ ππφινηπν είλαη 2.349 θαη ζην βηβιηάξην ηεο 

ηξαπέδεο γξάθεη 16.000 επξψ. Γελ ηζνζθειίδεη. Γελ κπνξνχκε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν λα ελεκεξψζσ; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ν ινγηζηήο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη ζέκα. Θα ην δνχκε ..  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρππηθή δηαθαζία δελ κπνξεί λα εγθξηζεί.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γελ κπνξεί λα εγθξηζεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 31.12. .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξεί ην Ππκβνχιην .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ππφινηπν 2.000 θαη ζηελ ηξάπεδα είλαη 16. Ρππηθά. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα έρνπκε λα παξαπνηήζνπκε φια ηα ζηνηρεία θ.Γήκαξρε γηα 

λα ηζνζθειίζεη; Δγψ λα ελεκεξψζσ ην Ππκβνχιην θαη αλ ην Ππκβνχιην πεη φηη 

δελ ηζνζθειίδεη, δελ ηζνζθειίδεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξεί λα εγθξηζεί, αθνχ επίζεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θα Βιάρνπ, πεξηκέλεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινγηζηηθά δελ κπνξεί. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θα θάλνπκε αλακφξθσζε θαη ζα ιήμεη ην ζέκα. Γελ είλαη ηίπνηα 

ηδηαίηεξν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ην βηβιηάξην έρεη 16.000 θαη ζα έπξεπε λα έρεη ππφιεηκκα 

2. Γελ κπνξεί λα δερηεί .. Ρππηθφ ζέκα, ινγηζηηθφ.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίλαη ηππηθφ θαζαξά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην ζέησ.. Κελ πάεη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε θ.Γήκαξρε, αλ κπνξείηε λα αθνχζηε κε. Γχν ιεπηά 

ζα ζαο απαζρνιήζσ θαη αλ λνκίδεηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα ζαο πσ φ,ηη θαη λα καο πείηε δελ κπνξεί λα γίλεη φκσο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα δελ κπνξεί λα δηνξζσζεί ην ηακείν ηψξα ηππηθά. Γελ 

κπνξεί λα δηνξζσζεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δνχκε θ.Βειηαληψηε, ζα δνχκε. Γελ ππάξρεη εζηθφ ζέκα, είλαη 

θαζαξά ινγηζηηθφ θαη λνκίδσ ππάξρεη θαη έλα ζέκα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νια ηα ζρνιεία θ.Ιίηζα, φια .. Αθνξά ην Γεληθφ Ιχθεην. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίλαη ην Γεληθφ Ιχθεην Υξσπνχ πνπ είλαη θαζαξά ιάζνο 

απεηξίαο. Γελ είλαη .. Δίλαη έλα κηθξφ πνζφ, ινγηζηηθφ είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα δηαθνξά 500 επξψ.  
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ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίλαη ην ζέκα 34, ην Γπκλάζην Υξσπνχ ην ζέκα 32 θαη ην 28 

πνπ είλαη ην Θαπαλδξίηη. Απηά ηα 3.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δληάμεη, έρνπκε κηα δηαθνξά ζηνλ .. Γειαδε ζην Γεληθφ Ιχθεην 

είλαη 500 επξψ αο πνχκε. Γελ είλαη θάηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βιάρνπ, αλ κνπ επηηξέπεηε, αλ ζαο απνδψζσ ζσζηά θαη 

κεηά αλ .. ζα έρεηε ην ιφγν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίλαη απφ απεηξία, δελ είλαη θάηη πνπ βαξχλεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή ζε γεληθέο γξακκέο .. Θχξηε Βαζηιάθν, νινθιεξψζαηε; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θα θάλνπκε αλακφξθσζε θαη ζα ιήμεη ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ηα έρσ ζεκεηψζεη. Λαη θα Βιάρνπ, λαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη ην είπα, είλαη 500 επξψ δηαθνξά. Ξξέπεη .. Υξαία, γηα ην 

Γεληθφ Ιχθεην Υξσπνχ 8.161. Ινηπφλ .. Λαη, Γεληθφ Ιυθεην Υξσπνχ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ρη λα κελ απαληήζσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην ηακεηαθφ ππφινηπν .. Θχξηε Βαζηιάθν, αλ κνπ επηηξέπεηε. 

Πην ηακεηαθφ ππφινηπν είλαη 8.161. Δίλαη απφ ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα θαη ζηελ 

ηξάπεδα κε βάζε ην απνδεηθηηθφ ηεο ηξάπεδαο είλαη 8.642. Δίλαη 500 επξψ 

παξαπάλσ. Νπσο θαηαιαβαίλεηε.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Νηαλ έθιεηζε ην ζρνιείν ρξσζηνχζε θάπνηα 

ιεθηα ζηελ .. Νρη ιεθηά, αζθαιηζηηθέο εηζθνξεο ζην ΗΘΑ ζηελ θαζαξίζηξηα. 

πήξραλε απνδείμεηο ζην 2010 αιιά επεηδή ην ζρνιείν ήηαλ θιεηζηφ ε 
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εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ απφ ηελ ηξάπεδα έγηλε κεηά.  Δγηλε δειαδή ζην '11 θαη 

εθ ιάζνπο ηψξα εθεί πέξα επεηδή ην πνζφ εθηακηεχηεθε ην '11 θαη δελ έρεη 

εθηακηεπηεί κέζα ζην '10 θαίλεηαη κεγαιχηεξν ππφινηπν ζηελ ηξάπεδα. Αιιά 

κε βάζεη ηηο απνδείμεηο ε θα Βιαρνπ έγξαςε φηη ην πνζφ απηφ δφζεθε ην '10. 

Δληάμεη; Θαη ππαξρεη απηή ε δηαθνξά. Γη' απηφ είπακε λα γίλεη κηα 

αλακφξθσζε. Γελ ππαξρεη θαλέλα εζηθφ ζέκα, νχηε λα ην ζπδεηάκε θαλ. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ρν ίδην αθξηβψο έρεη ζπκβεί θαη ζην Γπκλάζην. Γη' απηφ είπακε 

ζα θάλνπκε ηελ αλακφξθσζε θαη ζα ηειεηψζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη εζηθφ ζέκα. Παο είπα .. Γε ζαο θάιπςα; Νξίζηε. 

ΒΙΑΣΝ: .. απνινγηζκφ θαη επεηδή ν απνινγηζκφο θαηαηίζεηαη ηέιε Γελάξε, 

αξρέο Γελάξε πάληα έθιεηλα θάπνηνπο ινγαξηαζκνχο. Πηνπο πξνεγνχκελνπο 

απνινγηζκνχο κνπ δεηνχζαλε ηα έμνδα πνπ έθαλα, πέξα απφ ην βηβιίν πνπ 

έπξεπε λα θάλνπλε έιεγρν θαη ηηο απνδείμεηο θαη θάλαλε ηελ αληηζηνίρηζε. Γε 

κνπ δεηήζαλε πνηέ απφδεημε ηξαπέδεο 30.12. ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. Θαη έρσ κηα απνξία, δηφηη αλ κνπ ην είραλε δεηήζεη, ζίγνπξα ζα είρα 

πξνζαξκνζηεί γηα ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά έηε, ζηνπο απνινγηζκνχο κνπ. Ξξηλ 

15 κέξεο είραηε θέξεη ην ζέκα πάιη, ηνπ απνινγηζκνχ θαη δελ κνπ είραηε 

δεηήζεη απφδεημε ηξαπέδεο 30.12.2010 θαη κνπ ην δεηήζαηε ρζεο. Δγψ ην πήξα 

απφ ηελ ηξάπεδα θαη δελ έθεξα κφλν ηνπ Γεθεκβξίνπ, έθεξα θαη ηνπ Γελάξε 

γηα λα δείηε φηη 22 ηνπ κελφο πνπ θιείλεη ην ζρνιείν γηα δηαθνπέο είρα ζεθψζεη 

θάπνηα ρξήκαηα θαη κεηά κφιηο αλνίγεη ην ζρνιείν 10 ηνπ κελφο μαλαζεθψλσ 

ρξήκαηα γηα λα θιείζσ ηηο νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο πνπ έρεη ην ζρνιείν. Δάλ 

ην ήμεξα απηφ λα είζαζηε ζίγνπξνη φηη δε ζα ππήξρε απηή ε δηαθνξά. Γελ ην 

ήμεξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θπξία Βιάρνπ, θαθψο ην ζπδεηάκε. Γελ είλαη .. Δίλαη ζέκαηα 

ξνπηίλαο. Γελ είλαη ηίπνηα απηά 
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ΒΙΑΣΝ: Νρη, εγψ ζέισ λα είκαη εληάμεη, γηαηί φζνλ αθνξά ηα βηβιία..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 500 επξψ παξαπάλσ ζηελ ηξάπεδα είραηε. 

ΒΙΑΣΝ: .. πνπ έιεγμε ν ινγηζηήο πνπ έρεηε εζείο δηνξίζεη, είδε φηη δελ 

ππάξρεη θακία εθθξεκφηεηα. Θαηαιάβαηε; Νρη, εγψ ζέισ λα είκαη εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην ζπδεηάκε θαλ ην ζέκα. Θαθψο ην ζπδεηάκε. Δίλαη ηππηθφ 

ην ζέκα, δηαδηθαζία ηππηθή. Γελ κπνξεί λα .. 

ΒΙΑΣΝ: Θαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο είλαη βάζεη ησλ βηβιίσλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη φιεο .. Νινη νη απνινγηζκνί είπακε δελ ππάξρεη νχηε .. 

θακία ππνςία γηα θάηη ην παξακηθξφ, θακία εζηθή .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, εθφζνλ ήηαλ ηππηθφ ζέκα ζα κπνξνχζαλε 

εδψ θαη 1 κήλα πνπ ππάξρεη ν απνινγηζκφο λα καο είραλε πάξεη έλα ηειέθσλν 

λα έρεη ηαθηνπνηεζεί. Δγψ ινηπνλ δεηάσ 3 ιεπηά απφ ην Πψκα λα ελεκεξψζσ 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Θαπαλδξηηίνπ γηαηί δε ζέισ θαη δελ 

επηηξέπσ ζε θαλέλαλ λα βγεη αχξην θαη λα γξάθεη ζηα blog φ,ηη ζέιεη. Παο 

παξαθαιψ πνιχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα δελ ηέζεθε ηέηνην ζέκα ηψξα γηαηί ην βάδεηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί ην βάδεηε ζ' απηή ηε βάζε; Ακθηζβήηεζε θαλείο ηελ 

αθεξαηφηεηα ζαο; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο παξαθαισ πνιχ. Δίδα δεκνζηεχκαηα θαη 

ελνριήζεθα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, έρεηε γηα 3 ιεπηά ην ιφγν. Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ αλέιαβα Ξξφεδξνο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ην 2003 

θιεξνλφκεζα έλα έιιεηκκα ην νπνίν απνδφζεθε ζηνλ πξψελ ηακεία, ηνλ 

θ.Γατηάλε Γεκήηξε ην Ιπθεηάξρε, 3.500 επξψ, ζπλ νθεηιέο ζε πξνκεζεπηέο 

πεξίπνπ ζηηο 10.000 επξψ. Ρφηε απνθαζίζακε, ε ηφηε Πρνιηθή Δπηηξνπή λα 

θάλνπκε δηαρείξηζε κεηξεηνίο. Γειαδή ρξεκαηνδνηψληαο εκείο νη ίδηνη ηε 

Πρνιηθή Δπηηξνπή γηα λα κπνξέζνπκε λα ειέγρνπκε ηηο πξνκήζεηεο θαη λα 

κπνξέζνπκε ζηγά ζηγά λα κηθξχλνπκε απηφ ην έιιεηκκα. Γη' απηφ φπσο 

θαηαιαβαίλεηε πνηέ ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Θαπαλδξηηίνπ δελ είρε ρξήκαηα ζηελ 

ηξάπεδα. Γη' απηφλ ην ιφγν πνηέ δελ ηεξήζακε ην ππφινηπν ηεο ηξαπέδεο, 

δειαδή ην βηβιηάξην πνπ ππήξρε ν ινγαξηαζκφο, ππήξρε κφλν γηα λα 

κπαίλνπλε νη επηρνξεγήζεηο κέζα. Γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν. Νηαλ ινηπνλ ην 

2004, φηαλ ήξζε θαη πξνζηέζεθε ζην παζεηηθφ ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ .. Ρν 

2004 φηαλ άιιαμε θαη ε πιεξσκή ησλ θαζαξηζηξηψλ πνπ εκείο φιν ην ρξφλν 

πιεξψλακε ην ΗΘΑ, πιεξψλακε ηηο θαζαξίζηξηεο θαη ηα ιεθηά εξρφληνπζαλ 1,5 

ρξφλν κεηά θαηαιαβαίλεηε πάιη ζπλερίζηεθε απηφ λα είλαη φπσο θαη ηψξα πάιη 

ην ηακείν είλαη παζεηηθφ πνπ παξαιάβαηε γηα ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Γειαδή 

ζηηο 30 Ηνπλίνπ ε Πρνιηθή Δπηηξνπή έρεη θάλεη 44.000 επξψ πιεξσκέο, έρεη 

εηζπξάμεη 32.000 θαη είλαη λα εηζπξάμεη 19.700 ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ 

έρνπκε ππνγξάςεη κε ην Ηδξπκα Λεφηεηνο πνπ ρξεκαηνδνηεί ηηο θαζαξίζηξηεο. 

Γη' απηφ ινηπνλ ιέσ φηη πνηέ δελ ηεξήζεθε, γηαηί πνηέ δελ ππήξραλ ρξήκαηα, ν 

ινγαξηαζκφο ηεο ηξαπέδεο. Πηηο 31.12.2010 έξρεηαη ε επηρνξήγεζε γηα ηηο 

θαζαξίζηξηεο ηνπ 2009 16.000. Γελ είρα 16.000 λα ηα βάισ ζην ινγ/κν ηεο 

Πρνιηθήο Δπηηξνπήο γηαηί κνπ πεξηζζεχαλε, αιιά πέζαλε ζηηο 31.12. 16.000, 

δηαθνξεηηθά ζα ήηαλε ειιεηκκαηηθφο ν ινγ/κνο 2.500 θαη εγψ απηά ηα είδα ζηηο 

2 ηνπ κελφο πνπ ήηαλ ε επνκελε εξγάζηκε θαη ηφηε έθνςα θαη ηα παξαζηαηηθά. 

Ρελ ηήξεζε ηνπ ηακείνπ δελ είρακε ινγηζηή, νχηε ππάιιειν ηεο Θνηλφηεηαο λα 

ηελ θάλεη, ηελ έθαλα κφλνο κνπ, εθηφο απφ ηα αζθαιηζηηθά πνπ είρα έλαλ 

ινγηζηή ν νπνηνο κε εμππεξεηνχζε αθηινθεξδψο. Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, θαη' αξράο ραίξνπλε ηεο εκπηζηνζχλεο κνπ θαη 

λνκίδσ φηη ζα έρνπλε, ζα καδεπηεί απηή ε ηζηνξία ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, νη 

δχν Ξξφεδξνη ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ έρνπλε δηακνξθσζεί, ν 

θ.Βαζηιάθνο θαη ν θ.Εαθείξεο. Δμ αξρήο ινηπνλ κηιάσ θαη ζηέθνκαη ζεηηθά 

απέλαληη ζηε λέα θαηάζηαζε. Δπεηδή έρνπλ έξζεη εδψ πεξα ηα απνινγηζηηθά ηα 

κέρξη ηψξα θαη επεηδή φπσο θαη λα ην θάλεηο, πνιηηηθά άκα πεηο λαη, ηα δέρεζε 

φια, εκείο ζαλ παξάηαμε δε ζα πνπκε ζε ηίπνηα λαη. Ξέξα απ' απηφ φκσο, δε 

ζα κπσ ζηελ νπζία ηνπ πσο δηαρεηξίζηεθε ν θ.Βειηαληψηεο ηελ Δπηηξνπή ηνπ. 

Γελ κπαίλσ θαη είκαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο ζ' απηά πνπ ιέσ, γηαηί δελ είλαη ην 

αληηθείκελν ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο. Ππκθσλψ απφιπηα. Δγψ λνκίδσ ήηαλε 

κεγάιν ιάζνο ηνπ θαη πνπ άλνημε ηε ζπδήηεζε ν θ.Βειηαληψηεο κ' απηά πνπ 

είπε. Δγψ φκσο ζα κπσ θαη είκαη ππνρξεσκέλνο λα κπσ θαη ζέισ λα 

δηεπθξηλίζσ θαη πξνο ηνλ θ.Βειηαληψηε, ηνλ νπνίν δελ κπνξψ λα πσ φηη 

εληππσζηάδνκαη γηα ηηο κέξεο θαη ηα έξγα σο Αληηπξφεδξνο, κάιινλ σο 

ζηέιερνο κηαο Θνηλνηηθήο Αξρήο, ηελ νπνηα ηελ ζεσξψ σο ρακέλν ρξφλν γηα ην 

Θαπαλδξίηη. Κηα Θνηλνηηθή Αξρή, κηα δειαδή 8εηία ε νπνηα λνκίδσ φηη δελ 

πξφζθεξε ηίπνηα εηο ην Θαπαλδξίηη αιιά είλαη κηα δηθηά κνπ άπνςε ε νπνία δελ 

έρεη λφεκα λα ηελ ζπδεηήζνπκε. Δίλαη πνιηηηθή ζέζε. Δγψ ιέσ ην εμήο φκσο, ν 

θ.Βειηαληψηεο κε έθπιεμε κνπ δηαβάδσ εηο ηνλ απνινγηζκφ, γη' απηφ ιέσ δε ζα 

κπσ εηο ηα νηθνλνκηθήο θχζεσο δεηήκαηα, δηαβαδσ εδψ φηη ιέεη φηη ζηα 15κειή 

Ππκβνχιηα Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε ησλ Γ/λησλ δελ 

εζεκεηψζε, παξά ησλ δχν, ζηνπο 15, θαη ην απνδίδεη δπζηπρψο κάιηζηα, 

ηνλίδνληαο φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πνιηηηθνί ζπκςεθηζκνί κεηαμχ 

Νηθνλνκάθνπ, Νηθνλφκνπ θαη Γηαζεκάθε. Γελ έβγαηλαλ ιέεη ηα θνπθηά γηα λα 

γίλεη απνδεθηή ε πξφηαζε ηνπ θ.Βειηαληψηε ε νπνηα άιισζηε απνηεινχζε θαη 

ηε θηινζνθία ηνπ λφκνπ θιπ. ..  
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 Δρσ λα πσ ηα εμήο, πξψηνλ ν πνιηηηθφο ζπκςεθηζηήο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγσ δελ είκαη. Γηαηί θχξηε δελ είκαη ζπκςεθηζηήο θ.Γήκαξρε 

θαη θ.Ξξφεδξε, δηφηη φ,ηη έρσ λα πσ ην ιέσ θαζαξά θαη κπνζηά. Κπξνζηά 

κάιηζηα ην είπα θαη ζηνλ θχξην Ξξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο, ηε ζέζε κνπ θαη 

φπσο θαηαιαβαίλεηε φηαλ δελ κπαίλσ γηα κείδνλα ζέκαηα ζε ζπκςεθηζκνχο 

θαληαζηείηε ηψξα λα κπσ γηα κηα Πρνιηθή Δπηηξνπή κε ηνπο αγαπεηνχο κνπ 

εδψ θηινπο ζε ζπκςεθηζκφ. Δίλαη βαξχηαηε θαηεγνξία γηα κέλα, πνιηηηθή, 

είλαη βαξχηαηε, ζα κείλσ ζην πνιηηηθφ γηαηί δε ζέισ λα πάσ ζηα άιια, αθνχ 

πνιηηηθά κηιάκε εδψ, αιια λνκίδσ φηη ν θ.Βειηαληψηεο ν νπνίνο αλ κε ηη άιιν 

ζα έπξεπε λα ζεβαζηεί ηελ πνιηηηθή κνπ ζεζε φηη φ,ηη ιέσ ην ιέσ θαη ην 

ππνζηεξίδσ. Αλ δε ζέισ ηνλ θ.Βειηαληψηε, ζα ην πσ. Γε ζα θάηζσ εγψ λα ηνλ 

ρατδέςσ λα ηνπ πσ. Δηζη πηζηεχσ φηη πξέπεη λα είλαη ε Πρνιηθή Δπηηξνπή. 

Γλσξίδσ ην λφκν, ςεθίζακε ζπγθεθξηκέλα. πήξρε ειεπζεξία ιφγνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη ζα θάλσ; Ινγνθξηζία θ.Ιίηζα ηψξα;  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ θαηάιαβα. Γελ θαηάιαβα θ.Ιίηζα ηψξα. Αθήζηε ηψξα ηηο 

επαηζζεζίεο ζαο. Αιινχ έπξεπε λα κηιήζεηε ζήκεξα, αιιά εγψ ζα πεξηκέλσ. 

Πήκεξα αιινχ έπξεπε λα κηιήζεηε θ.Ιίηζα, αιιά ηψξα είλαη αξγά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ ηψξα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα επαλέιζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ μέξσ, ιέσ εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ.  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δδψ ινηπφλ θ.Βειηαληψηε, ζα παξαθαινχζα θ.Βειηαληψηε, ζα 

παξαθαινχζα επεηδή αλαθέξεηε .. Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα κελ πεηάγεζηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, αθήζηε ηψξα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δπεηδή αλαθέξεη ην φλνκα κνπ. Λνκίδσ φηη έρεηε θάλεη 

αηφπεκα. Δδψ ζπκςεθηζηήο φρη κφλν δελ είκαη, ζαο ην επηζηξέθσ, είλαη πνιχ 

ιάζνο απηή ε λννηξνπία ζαο, θαζφξηζε δπζηπρσο ηα πξάγκαηα ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ επί ζεηξά εηψλ θαη λνκίδσ φηη δελ έρεηε θαηαιάβεη φηη έρνπκε 

αιιάμεη ζειίδα. Γειαδή, φηη πιένλ δε ιεηηνπξγνχκε πάληα κε ζπκςεθηζκνχο. 

Θξίλεηε εμ ηδίσλ ηα αιιφηξηα ίζσο. Αιιά φκσο δελ είλαη απαξαίηεην φινη λα 

ιεηηνπξγνχκε κε ζπκςεθηζκνχο. Δηζη έθξηλε ν Νηθνλφκνπ θαη ε παξάηαμε ηνπ. 

Δηζη θξίλακε. Γελ έρνπκε δηθαίσκα; Ξξέπεη λα είλαη πάληα απνηέιεζκα 

ζπκςεθηζκνχ ή ζπλαιιαγήο; Δγψ ςήθηζα ηνλ θ.Νηθνλνκάθν θαη έρσ ςεθίζεη 

πνιιά ζέκαηα φπσο θαη δελ έρσ ςεθίζεη πνιιά ζέκαηα. Αλ έξζεη έλαο λα κνπ 

πεη κφλν, έλαο λα βξεζεί, φηη ζα κνπ πεη φηη φια απηά είλαη απνηέιεζκα 

ζπκςεθηζκνχ ή ζπλαιιαγήο, εγψ εηιηθξηλά ζαο κηιάσ απνρσξψ φρη απφ εδψ, 

απ' φια. Γε ζα μαλαζρνιεζψ κε ηα θνηλά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο έξζνπκε ζηελ νπζία ηψξα ηνπ ζέκαηνο. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηαηί ζα ην ζεσξήζσ πνιχ βαξηά θαηεγνξία γηα κέλα. Γη' απηφ 

ιέσ θ.Βειηαληψηε επεηδή ην ιέηε, ην θαηαζέησ θαη γξαπηψο απηφ, λνκίδσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη ζε απφζπαζκα, κνπ έρεη έξζεη ζηα ρέξηα. Απφζπαζκα 

Δληαία Πρνιηθή Δπηηξνπε Γηδαθηεξίσλ Θαπαλδξηηίνπ. Δίλαη απφ πξαθηηθά ην 

8/2011. Ξνιχ ιάζνο αλαθέξεη ην φλνκα κνπ κε ηέηνηνλ ηξφπν ηνλ νπνην δε 

ζαο έρσ δψζεη ην δηθαίσκα. Γηαηί ζαο ην μαλαιέσ, ζην θσο θηλνχκαη. Θηλνχκαη 

ζην θσο, θηλνχκαη ζην θσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο έξζνπκε ζην ζεκεξηλφ καο ζέκα θ.Νηθνλφκνπ. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρψξα εγψ δελ κπαίλσ ζε άιια ζέκαηα. Κέλσ ζ' απηφ φκσο θαη 

δεηάσ απφ ηνλ θ.Βειηαληψηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη θαη δεηάσ απφ ηνλ θ.Βειηαληψηε λα δψζεη εμεγήζεηο γη' 

απηφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα αθνχζεηε ηηο απαληήζεηο κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Απαληήζηε ζε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νξίζηε; Α κάιηζηα.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ρψξα εδψ πέξα κε ηελ εηζήγεζε, είρακε 

πάξεη ηηο εηζεγήζεηο πξηλ απφ 15 κέξεο ζηα ρέξηα καο θαη ήξζακε ζήκεξα λα 

ςεθίζνπκε ηνπο απνινγηζκνχο Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ αλ ζπκθσλνχκε ή φρη. 

Δκαο ε ζέζε καο είλαη μεθάζαξε ζρεηηθά κε ηνπο απνινγηζκνχο πνπ καο 

θέξλεηε. Νκσο κνπ πξνμέλεζε εληχπσζε θ.Βειηαληψηε δχν πξάγκαηα πνπ 

είπαηε. Ρν πξψην πξάγκα, φλησο θαη εγψ ινγηζηήο ζην επάγγεικα θαη μέξνληαο 

πσο πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο θαη ην νηθνλνκηθφ θιείζηκν, είπαηε ζηελ αξρή 

φηη είρακε έλαλ ηξαπεδηθφ ινγ/κν ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα λα 

παίξλνπκε επηρνξεγήζεηο θαη ηηπνηε άιιν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί πάληα ήηαλε παζεηηθφο ινγ/κνο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Υξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε θαη ζα απαληήζεη κεηά ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα νινθιεξσζσ, βεβαίσο. Ρν δεχηεξν πξάγκα πνπ είπαηε θαη 

κνπ πξνμέλεζε εμίζνπ εληχπσζε είλαη φηη ζην ηακείν πνπ .. Γειαδή αλ δελ 

έρνπκε κηα εθξνή ρξεκάησλ κέζα απφ ηξαπεδηθφ ινγ/κν ζα ππάξρεη κέζα απφ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 20ε 27 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  209 

ην ηακείν. Ακα ζην ηακείν ινηπφλ, είπαηε φκσο εζείο, φηη ζην ηακείν δελ 

ππήξρε ινγηζηήο. Γειαδή νπζηαζηηθά ε εθξνή .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίπα φηη ε Θνηλφηεηα δε δηέζεηε ππάιιειν .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε δηέζεηε ππάιιειν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γε δηέζεηε ππάιιειν θαη ηα παξαζηαηηθά ηνπ ηακείνπ, ην 

βηβιίν ηακείνπ θαη ηα ηηκνιφγηα θαη ηα εληάικαηα πιεξσκήο, ηα γξακκάηεηα 

εηζπξάμεσο ηα ηεξνχζα εγψ κε ηηο γλψζεηο απηέο ηηο ιίγεο πνπ έρσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ αθήζηε .. Νρη ηψξα πιένλ ην δηάινγν. Γελ νδεγεί 

πνπζελά θ.Νηθνλφκνπ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίπα θ.Νηθνλφκνπ, είπα φηη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε ζα κηιήζεηε κεηά. Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Σσξίο λα .. Μέξεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, αο έξζνπκε επί ηεο νπζίαο ηψξα ησλ ζεκάησλ.   

    

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νινθιεξψλσ θ.Ληθνιάνπ. Παο παξαθαιψ πνιχ. Ξαξαθνινπζψ κε 

πάξα πνιχ πξνζνρή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί εζηηαδφκαζηε ηψξα ζηνλ 

θ.Βειηαληψηε εηδηθά. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη είλαη ζεκαληηθφ. Νρη, κα είπε θάηη ν θ.Βειηαληψηεο θαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη πνιηηηθά, πνιηηηθά ην βάδσ. Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε θ.Σαζηψηε.  
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα μεθαζαξίζνπκε πξηλ θχγνπκε ηα πξάγκαηα εδψ πεξα, γη' απηφ 

ην ξσηάσ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα μεθαζαξίδνληαη εδψ πεξα πξάγκαηα θαη λα κελ 

θνπβεληηάδνληαη έμσ. Δίπαηε ινηπνλ φηη ην .. δε ρξεζηκνπνηφηαλε θαη άκα 

θαηαιαβαίλεηε φηη δηνξζψλεηε, απηφ πνπ είπαηε ζηελ αξρή, γηαηί εγψ 

πξνθαλψο ιαζνο θαηάιαβα φηη δελ ππήξρε άλζξσπνο ζην ηακείν; Ρη είπαηε 

πξηλ. Δίπαηε φηη ζην ηακείν ηνλ έιεγρν ην κέζα έμσ ησλ ρξεκάησλ ηνλ θάλαηε 

εζείο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίπα θ.Σαζηψηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ δελ αξλνχκαη .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπε φηη ζηεξείηαη ππαιιήινπο θαη έθαλε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αιιν πξάγκα ιέσ, γηα λα νινθιεξψζσ. Ξσο κπνξεί .. Γειαδή 

είλαη ζεκαληηθφ ζηε ινγηθφ φηη πσο κπνξνπκε λα απνδείμνπκε ζπλαιιαγή πνπ 

δελ ππάξρεη ηξίηνο λα ηελ ειέγρεη. Δγψ απηφ ζέισ λα πσ θαη απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ζαο. Ξαξαδίδεηαη πξάγκαηα ζήκεξα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Βειηαληψηε ζε 2 ιεπηά ζα 

εμεγήζεηε, γηαηί .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρέζεθαλ πάξα πνιιά ζέκαηα, έηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια λα απαληήζσ ζηνλ θ.Σαζηψηε, νη Πρνιηθέο 

Δπηηξνπέο είλαη ηα κφλα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ 

ηακεηαθή δηαρείξηζε. Θχξηε Σαζηψηε, κε αθνχηε; Πχκθσλα κε ην ΦΔΘ πεξί 

ζχζηαζεο, ηνπ '94 αλ δελ θάλσ ιαζνο, πεξί Πρνιηθσλ Δπηηξνπψλ νη Πρνιηθέο 

Δπηηξνπέο είλαη ηα κφλα Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηακεηαθή 

δηαρείξηζε. Κπνξεί λα έρεη ιεθηά ν ηακείαο ζην ρέξη ηνπ θαη λα πιεξψλεη. Νηαλ 
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ινηπνλ ε Πρνιηθή Δπηηξνπή δελ είρε ρξήκαηα θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηελ εμέιημε 

ηνπ ηακείνπ, έζνδα - έμνδα, ινγηθφ είλαη φηη δελ έρεη ρξήκαηα ζηελ ηξάπεδα, 

γηαηί κφιηο έπαηξλε ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ΓΝ απφ ηελ Θνηλφηεηα πήγαηλε 

θαη πιήξσλε ηηο ππνρξεψζεηο ζ' απηνχο πνπ είραλε βάιεη ηα ρξήκαηα θαη είραλε 

πιεξψζεη πξηλ. Απηή είλαη ε δηαθνξά θαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. Κε δηαθφπηεηε 

θ.Γηαζεκαθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί θ.Γηαζεκάθε φιεο νη ζπλαιιαγέο γηλνληνπζαλ κε 

παξαζηαηηθά. Νηαλ παο ζην ηακείν λα εηζπξάμεηο ρξήκαηα γηα ηελ Πρνιηθή 

Δπηηξνπή θφβεηο γξακκάηην είζπξαμεο.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ππγλψκε θ. Βειηαληψηε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Εαθείξε. Παο παξαθαιψ. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δλα ιεπηφ θ.Ξξφεδξε. Ξφζα ρξήκαηα .. ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ζα θάλνπκε ηνπ θ.Βειηαληψηε; 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Δίλαη ζεκαληηθφ θ.Ξξφεδξε. Ξφζα ρξήκαηα 

.. Θχξηε Βειηαληψηε, κε βάζε ην λφκν, πφζα ρξήκαηα δηθαηνχηαη ν ηακείαο λα 

έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα δελ είρε θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Κα πσο δελ είρε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ βάιεηο .. Δάλ πάξεηο ην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ ην 

Γελάξε, 31 Γελάξε θαη 31 Γελάξε ηα έμνδα, είλαη κείνλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζαο παξαθαιψ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, έρσ ηνπνζεηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο.  
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(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαζηε εθηφο ζέκαηνο εληειψο ηψξα απηήλ ηε ζηηγκή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο παξαθαιψ ηψξα, δε ζα ην πάηε ην ζέκα φπνπ ζέιεηε εζείο. 

Δρνπκε απνινγηζκφ. Δίπακε ηα 3 δελ κπνξνχκε, ηππηθά, λα ηα αλαβάιινπκε. Ζ 

πιεηνςεθία ηη ιέεη. Ρειεηψζακε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πε φ,ηη αθνξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ηειεηψζακε.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα ζαο παξαθαιψ. Ν θ.Νηθνλφκνπ ηελ πνιηηηθή ζέζε .. Λα 

πσ ζην παξάπνλν ηνπ θ.Νηθνλφκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε κε κηα πξφηαζε ηψξα λα ηειεηψλνπκε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δλζηαζε, ζπκθσλψ. Δγψ ζηε ζπδήηεζε θαη γηα ηε ζχλζεζε 

ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ηψξα.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα γηαηί δε κ' αθήλεηε; Λα ηειεηψζσ λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξείηε ηε θξάζε, θαζαξφο νπξαλφο αζηξαπέο δε θνβάηαη λα 

ηειεηψλνπκε ηψξα, λα πάκε ζηελ ςεθνθνξία.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, εγψ ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη κε ηελ εκπεηξία 

πνπ έρσ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο ζηε ζχζηαζε ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ είρα θαηαζέζεη δχν ελζηάζεηο. 

Λνκίδσ φηη νη .. ηηο ζπκνχληαη. Ξξψηνλ, φηη φηαλ ν λφκνο ιέεη, απν δχν ην 

ειάρηζην θαη παλσ Γ/ληεο, είρα δεηήζεη λα εθπξνζσπείηαη ζηε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή, φπσο αλέθεξε θαη ν λφκνο πεξί ζχζηαζεο Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ν 
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παιηφηεξνο. παξαπάλσ Γ/ληεο θαη ην δεχηεξν θ.Εαθείξε ζην ζέκα πνπ ζέηεηε 

ζήκεξα εγψ ην θψλαδα ηφηε, φηη ζα πξέπεη ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή, ζηε  

ζχζηαζε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο λα πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλε ηα ζρνιεία θιπ. θιπ. 

Δηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Βειηαληψηε, έθιεηζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ ινηπφλ ζηηο 31 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε ην. Παο παξαθαιψ, εληάμεη.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηα θξάζε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζαθέο ησξα πιένλ. Δμαληιήζεθε ην ζέκα.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ έρσ απαληήζεη, δελ έρσ θαιχςεη ηνλ 

θ.Νηθνλφκνπ. Ρνλ θ.Νηθνλφκνπ δελ ηνλ έρσ θαιχςεη θαη ηνλ θ.Γηαζεκάθε θαη 

ην Γήκαξρν. Δγψ ινηπνλ ζηηο 31 Καξηίνπ έθαλα ην έγγξαθν λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, κήπσο μέξεηε φηη ππάξρεη θαη θαλνληζκφο; Δ 

ζαο παξαθαιψ ηψξα. Δθιεηζε ην ζέκα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κπνξεί λα κείλεη ην ζέκα αλαπάληεην; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζαο απνδίδεη θαλείο θάηη.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα κνπ απέδσζε ν θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρίπνηε δελ απέδσζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. θαη δίθην έρεη λα ζίγεηαη. Γίθην έρεη λα ζίγεηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπνλ, θ.Γηαζεκάθε ζαο παξαθαιψ ηψξα. Γελ ππαξρεη ζέκα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη ν θ.Γηαζεκάθεο .. Θχξηε Γηαζεκάθε .. ; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε .. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ινηπφλ, εγψ ινηπφλ ζηηο 31 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε κε θαη εζείο, θιεηζηε ην κε δχν πξνηάζεηο ηψξα λα 

ηειεηψλνπκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πηηο 31 Καξηίνπ θαλακε κηα Πρνιηθή Δπηηξνπή πνπ θάλακε 

ηνλ απνινγηζκφ γηα λα έξζεη λα παξαιάβεη ε λέα Πρνιηθή Δπηηξνπή. Π' απηήλ 

ινηπνλ εγψ έθαλα ηηο πξνηάζεηο κνπ, ηνλ απνινγηζκφ ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 

θαη ηηο ζέζεηο κνπ ζαλ Ξξφεδξνο θαη ζαλ πνιηηηθφ πξφζσπν. Δηζη; Θαη είλαη 

πνιηηηθή κνπ ζέζε φηη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο κε ηε ζχζηαζε ηνπο απφ ην 

Γήκαξρν θαη νη αλζξψπνη πνπ κπήθαλε κέζα είλαη απφ ηνπο 3 απηνχο ηνπο 

ζπλδπαζκνχο. Απηή είλαη ε ζεζε κνπ θαη απηήλ ππνζηεξίδσ θαη ερσ θαηαζέζεη 

εγγξάθσο ζηα βηβιία ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, απ' φπνπ θαη ηελ πήξε θαη ν 

θ.Νηθνλφκνπ. Θαη είλαη ζε φινπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Πηε Β' βάζκηα ππαξρεη θαη .. ηνπ θ.Ιίηζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βαζηιάθν, δελ έρεηε ην ιφγν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν φηη είλαη ζ' απηέο ηηο Δπηηξνπέο άλζξσπνη απ' απηνχο ηνπο 

3 ζπλδπαζκνχο είλαη δεκνθξαηηθφ 100%. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί θ.Νηθνλφκνπ πεηάγεζηε ζπλέρεηα; Νπνηνο παίξλεη ην ιφγν 

ζα βγαίλεηε κπξνζηά ζπλέρεηα λα θάλεηε δηάινγν; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα κηιάεη ν θ.Γηαζεκάθεο. Δζείο γηαηί δηαθφπηεηε; Γελ 

θαηαιαβαίλσ. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπηηξέπσ λα κε δηαθφπηεη. Γελ πεηξάδεη.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ βέβαηα, αθνχ πξνζπαζψ .. Ξάξα πνιχ σξαία, λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηακάηεζα Ξξφεδξε φηαλ κε δηέθνςεο εζχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ αιήζεηα είλαη απηή θ.Γηαζεκάθε, εγψ ζαο δηαθφπησ. Αιιά 

βιέπσ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θ.Νηθνλφκνπ ν νπνηνο καο δηθάζθεη εδσ πεξά πσο 

λα ζπκπεξηθεξφκαζηε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξέπεη λα γίλεη, πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηφ θαη απεπζχλνκαη ζηνλ 

θ.Βειηαληψηε, λα γηλνπλ ζεβαζηέο απνιχησο νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, δηφηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθάζηζε ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ 

απηά λα αλήθνπλε ζ' απηέο ηηο παξαηάμεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζ' απηέο ηηο 

Δπηηξνπέο. Απηφ πνπ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ εγψ είλαη πνπ είδαηε εζείο ηνλ 

ζπκςεθηζκφ θαη ηε ζπλαιιαγή. Απάληεζε δελ πήξα.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε δελ αλαθέξσ ζπλαιιαγή. Δίπα νηθνλνκηθφ 

ζπκςεθηζκφ. Δληάμεη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ππκςεθηζκφο, ζπκςεθηζκφο. Ρη ζεκαίλεη ζπκςεθηζκφο; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη πνιηηηθε κνπ ζέζε ηελ νπνηα ηελ έρσ θαηαζέζεη ζην 

φξγαλν πνπ πξνέδξεπα εγγξάθσο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη ζεκαίλεη κπνξείηε λα καο πείηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηιάκε απιά ειιεληθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, πνπ νδεγνχλ νη εξσηήζεηο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπεηδή δελ θαηαιαβαίλσ εγψ ηα ειιεληθά ηα απιά, κπνξείηε 

λα καο ηα πείηε; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ κπνξεί θ.Γηαζεκάθε. Γελ ππάξρεη ιφγνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξσο δελ κπνξεί.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, είλαη ζέκα ηνπ Ππκβνπιίνπ ηψξα απηφ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλάθξηζε ζα θάλνπκε; Θχξηε Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ. Δπί ηεο 

ςεθνθνξίαο. Θχξηε Γηαζεκάθε, βνεζήζηε κε.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θάλε βφιηα άκα δε ζνπ αξέζεη. Θάλε ηε βφιηα ζνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Αξκπξηψηε. Γελ ππάξρεη ιφγνο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, ιεπθφ ζε φια κέρξη ηέινο γηα ην ιφγν πνπ ςεθίζακε θαη 

πξηλ.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γελ ππάξρεη ιφγνο λα ςεθίζσ; Λα ςεθίζσ επί ηεο 

ςεθνθνξίαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξσ θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ρη λα αλαθέξεηο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχκθσλα κε ην ηππηθφ ηεο ππφζεζεο θχξηνη ζπλάδειθνη, ησλ 

ζεκάησλ, ζην ζέκα 27 πνπ αθνξά ην Λεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθφ ηνπ 

Ππθακίλνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε φηη ν απνινγηζκφο αθνξά 

εκεξνκελίεο φρη κέζα ζην 2010, απνξξίπηεηαη. Γηα ην Θαπαλδξίηη γη' απηή ηε 

δηαθνξά πνπ ππαξρεη θαη έγηλε ε θνπβέληα, ζην ηακεηαθφ ππφινηπν, επίζεο. Ρν 

Σαιθνχηζη, γηα ζπκίζηε κνπ θ.Εαθείξε ήηαλ εληάμεη. Δηζη δελ είλαη; Λαη, ηα έρσ 

ζεκεηψζεη εδψ πέξα. Ρν 32 πνπ αθνξά ην 1ν Γπκλάζην Πθάιαο Υξσπνχ, 

έρνπκε κηα δηαθνξά εδψ ζην ηακεηαθφ ππφινηπν, επίζεο απνξξίπηεηαη θαη ην 33 

πνπ είλαη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, λαη, λαη, ην 34 ην Γεληθφ Ιχθεην Υξσπνχ πνπ 

ζπδεηήζακε κε ηελ θα Βιάρνπ γη' απηή ηε κηθξε δηαθνξά ..  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, ιεπθφ ζε φια εκείο. Πε φια ιεπθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο ινηπνλ ιεπθφ ζε φια. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξψλ θ.Ξξφεδξε θαη απφ κέλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ε θα Πηεξγίνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξαξψλ ζε φια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ζε φια ν θ.Γηαζεκάθεο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ, φπσο θαη .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νρη, φρη ν ζπλδπαζκφο ηνπ. Ππγλψκε, ηη; Ξνηνο ζπλδπαζκφο 

ηνπ; Θχξηε Γηαζεκάθε εζχ είπεο παξψλ. Δγψ ιέσ φρη ζε φζεο Πρνιηθέο 

Δπηηξνπέο δελ ήηαλε Ξξφεδξνη θαη δηαρεηξηζηέο νη Γ/ληεο ησλ Πρνιείσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ινηπφλ. Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη ηηο ππφινηπεο Δπηηξνπέο πνπ 

αλαθέξακε θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 124/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 15ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηνπ Ξαηδηθνύ Πηαζκνύ 

Θαπαλδξηηίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 125/2011) 
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ΘΔΚΑ 16ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηνπ Ξλεπκαηηθνύ - 

Ξνιηηηζηηθνύ & Αζιεηηθνύ Θέληξνπ Θνηλόηεηαο Θαπαλδξηηίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεςία. 

(αξ. απνθ. 126/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 17ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηνπ Αζιεηηθνύ 

Νξγαληζκνύ Γήκνπ Απιώλα. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 127/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 18ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Δληαίαο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεκνηηθνύ & Λεπηαγωγείνπ Ξνιπδελδξίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 128/2011) 
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 ΘΔΚΑ 19ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Δληαίαο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεκνηηθνύ & Λεπηαγωγείνπ Κειεζίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 129/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 20ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Γ.Γ. Λέωλ Ξαιαηίωλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 130/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 21ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο 1νπ & 2νπ Λεπηαγωγείνπ Λέωλ Ξαιαηίωλ θαη 

Λεπηαγωγείνπ Πθάιαο Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 131/2011) 
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 ΘΔΚΑ 22ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο 2νπ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Πθάιαο Υξωπνύ & Λέωλ 

Ξαιαηίωλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 132/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 23ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Δληαίαο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Λεπηαγωγείνπ & Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 133/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 24ν 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Δληαίαο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ 1νπ & 2νπ Λεπηαγωγείνπ 

Καξθνπνύινπ Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 134/2011) 
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 ΘΔΚΑ 25ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Δληαίαο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ & Λεπηαγωγείνπ Αγίωλ Απνζηόιωλ - 

Θαιάκνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 135/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 26ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ & Λεπηαγωγείνπ Καιαθάζαο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 136/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 27ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ & Λεπηαγωγείνπ Ππθακίλνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαβάιιεηαη. 

(αξ. απνθ. 137/2011) 
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 ΘΔΚΑ 28ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Δληαίαο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γηδαθηεξίωλ Θαπαλδξηηίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαβάιιεηαη. 

(αξ. απνθ. 138/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 29ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ & Λεπηαγωγείνπ Νηθηζκνύ 

Σαιθνπηζίνπ Πθάιαο Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 139/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 30ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Δληαίαο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Θαιάκνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 140/2011) 
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 ΘΔΚΑ 31ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Δληαίαο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Αθηδλώλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 141/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 32ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο 1νπ Γπκλαζίνπ Πθάιαο Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαβάιιεηαη. 

(αξ. απνθ. 142/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 33ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο 2νπ Γπκλαζίνπ Γήκνπ Υξωπίωλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 143/2011) 
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 ΘΔΚΑ 34ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεληθνύ Ιπθείνπ Πθάιαο Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαβάιιεηαη. 

(αξ. απνθ. 144/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 35ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο ΔΞΑΙ Καξθνπνύινπ Υξωπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία. 

(αξ. απνθ. 145/2011) 

 

 ----------------------------



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 20ε 27 ΗΝΙΗΝ 2011 
 

  225 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Θαιή ζαο λχρηα. 

 ----------------------------- 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΛΗΘΝΙΑΝ ΣΟΖΠΡΝΠ 

 

 

 

 Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 

 ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ (απψλ)  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 

 

ΚΗΣΑ - ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΙΑΚΞΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
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ΚΞΝΟΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΠΥΡΖΟΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (απψλ) 

 

ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ   ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

 

ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ 

 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΓΔΓΔΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ (απψλ) ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ) 

 

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. 
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