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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Ππδήηεζε γηα ηνλ Γ.Ξ.Π. ηνπ Γεκνηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Θαιάκνπ.  

2. Δμέηαζε πξφηαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

ΘΡΔΙ πξνο ην Γήκν Υξσπνχ γηα 

ελδνδεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο. 

3. Δγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2011 ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Ξνιηηηζκνχ, 

Ξεξηβάιινληνο θαη Ιεηηνπξγίαο 

Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ 

Γήκνπ Υξσπνχ.  

4. Δγθξηζε Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Ξνιηηηζκνχ, 

Ξεξηβάιινληνο θαη Ιεηηνπγίαο Ξαηδηθψλ 

θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ Γήκνπ 

Υξσπνχ.  

5. Δγθξηζε Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο 

Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Ξνιηηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη 

Ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθψλ θαη 

Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ Γήκνπ 

Υξσπνχ.  

6. Θαζνξηζκφο ηξνθείσλ ζηνπο Ξαηδηθνχο 

Πηαζκνχο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Ξνιηηηζκνχ, 

Ξεξηβάιινληνο θαη Ιεηηνπξγίαο 

Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ 

Γήκνπ Υξσπνχ.  

7. Δγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 

Θξεζθεπηηθήο παλήγπξεο, ηελ 22α 

Απγνχζηνπ 2011, ηεο Γεκνηηθήο 

ΑΟ.ΑΞΝΦ. 
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Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ.  

8. Δθδνζε ςεθίζκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα ην δήηεκα ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ "Κεξηθήο Απαζρφιεζεο". 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζπλεδξίαζε. Θπξία Βαξλάβα. 

 Ζ αληηπνιίηεπζε θέξλεη ην ζέκα θαη ηψξα απνρσξεί;  

 Λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ γηα λα δνχκε αλ 

έρνπκε απαξηία;  

 Ινηπφλ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε θαη 

παξαθαιψ ηε γξακκαηέα καο ηελ θα Βαξλάβα Διέλε λα θάλεη ηελ αλάγλσζε 

ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ. Δρνπκε θαηάινγν;   

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. (δηαβάδεη θαηάινγν νλνκάησλ 

Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ). 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζήιζε ν θ. Αλπθαληήο θαη ν θ. Εαραξίαο, αληηπξφεδξε.  Λα 

πξνζζέζνπκε φηη ε θα Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε απνπζηάδεη γηα πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο δηθαηνινγεκέλα.  

 Ξξνηνχ ζπληαρζεί ν θαηάινγνο ησλ ζπλαδέιθσλ... 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Ξαξαθαιψ θαη φζνη απφ ηνπο ηνπηθνχο 

ζπκβνχινπο βξίζθνληαη λα κνπ... 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ν θ. Θηνχζεο απφ ην ηνπηθφ Γηακέξηζκα Θαιάκνπ. Θαη ν θ. 

Θεκπεζίδεο είλαη εδψ; Ν θ. Ξάληνο απ'ην ηνπηθφ Γηακέξηζκα Απιψλνο θαη ν θ. 

Βξνχβαο απφ ην ηνπηθφ Γηακέξηζκα Σαιθνπηζίνπ, Πθάιαο Υξσπνχ.  

 Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ 

αλαθνηλψζεηο λα ην δειψζνπλ ζην πξνεδξείν.  

 Ν θ. Ρζάθσλαο, ν θ. Βειηαληψηεο, ν θ. Αξκπξηψηεο, ν θ. Καθξήο θαη ν θ. 

Βιάρνο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνεγνπκέλσο ζα ήζειε λα θάλεη κία αλαθνίλσζε πξνο ην Πψκα 

ν θ. Γήκαξρνο.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ήζεια λα θάλσ κία επράξηζηε αλαθνίλσζε φζνλ αθνξά ηελ 

εμέιημε ησλ βιεκάησλ Λίθεο. Ρελ επφκελε κέξα πνπ πιεξνθνξεζήθακε ην 

ζπκβάλ ην άζρεκν ζηελ Θχπξν, ζηείιακε ηελ επηζηνιή ζην Γεληθφ Δπηηειείν 

Αεξνπνξίαο θαη ηε ιάβακε θαη ηελ επηζηνιή απηή πνπ ζαο ηε δηαβάδσ, δελ ηελ 

είρακε ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην.  

 Απ'ην Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο ν αξρεγφο.  

 Θχξηε Γήκαξρε, επί ηεο επηζηνιήο ζαο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηάδε, 

αλαθνξηθά κε ηα βιήκαηα Λίθε, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ε Ξνιεκηθή Αεξνπνξία 

έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα απνζπλαξκνιφγεζεο, απνζήθεπζεο, 

αζθάιεηαο θαη θχιαμεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ δηεζλψο ηζρχνληα 

ηερληθά εγρεηξίδηα θαη θαλνληζκνχο θαη παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ θαηάζηαζή 

ηνπο.  

 Δπίζεο ε πεξηνρή γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο θχιαμεο έρεη απνςηισζεί 

πιήξσο, κεδελίδνληαο έηζη ηηο φπνηεο πηζαλφηεηεο θσηηάο. Ππλεπψο δελ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

10 

ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο γηα ηνπο πεξηνίθνπο.  Ξέξαλ φκσο απηνχ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί θαη ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν ζα νινθιεξψζεη ηελ κεηαθνξά 

ηνπ ζε άιινπο ρψξνπο ελεξγψλ κνλάδσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή θαηαζηξνθή 

ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή ζηελ νπνία επξίζθνληαη ζήκεξα παξνπζηάδεη 

απμαλφκελε νηθηζηηθή αλάπηπμε. Κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο είλαη 

επηβεβιεκέλε ε απνθπγή θάζε απζαίξεηεο επίζθεςεο πνιηηψλ ζηνλ ππφςε 

ρψξν πνπ απνηειεί ζηξαηησηηθή πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα ε είζνδνο ζε 

πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο θαζ'φζνλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. 

Δπ'απηνχ ζα εθηηκάην ηδηαηηέξσο ε ζπκβνιή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Δάλ παξά 

ηηο παξερφκελεο δηαβεβαηψζεηο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη νπνηνδήπνηε εξψηεκα, 

παξαθαινχκε ν αξκφδηνο πνπ ζα νξίζεηε λα απεπζπλζεί ηειεθσληθψο ζην 

επηηειείν, ζην επηηειηθφ γξαθείν αξρεγνχ. Πήκεξα πνπ κηιάκε νη πχξαπινη ήδε 

κεηαθέξνληαη ζε πην αζθαιέο κέξνο ζε κνλάδα ελεξγή. 

 Θαη έλα άιιν ζέισ λα πσ θαη απηφ είλαη επράξηζην. Πήκεξα έρνπκε καδί 

καο ηνλ Κίιην ηνλ Θσλζηαληαθάην. Δίλαη Γήκαξρνο ζην Φξε Γαιιίαο, έρνπκε 

ζπλάςεη ζρέζεηο ηα ηειεπηαία πέληε, έμη ρξφληα, Φξε, Φξε, ζηελ θσκφπνιε 

Φξε Γαιιίαο θαη καο επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ζηελ πεξηνρή καο φπνπ έρεη θαη 

εμνρηθφ. Ρνλ επραξηζηψ γηα ηελ αληαιιαγή ησλ ηδεψλ θαη ηελ αγάπε πνπ 

δείρλεη ζηελ πεξηνρή καο. Γειψλεη πάληα φηη είλαη παξψλ ζε νπνηαδήπνηε 

αληαιιαγή βνήζεηαο θαη πιεξνθνξηψλ γηα ην Γήκν καο. Δθηφο απηνχ θηινμελεί 

θάζε ρξφλν αξθεηά παηδηά απφ ην Υδείν θαη γεληθφηεξα απφ ηελ πεξηνρή καο κε 

έμνδα ηνπ Γήκνπ ηεο Γαιιίαο θαη γίλνληαη ρνξεπηηθά ζηε Γαιιία. Ρνλ 

επραξηζηψ πνιχ θαη ζα ήζεια λα θάλεη θαη έλα ραηξεηηζκφ λα γλσξηζηεί θαη ζην 

λέν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ κεγάινπ καο Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ εθηφο απ'ηνπ 

Υξσπίσλ.  

ΘΥΛΠΡΑΛΡΑΘΑΡΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γήκαξρε.  
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 Θαηαξρήλ, ζα ήζεια λα παξνπζηαζηψ. Νπσο είπε ν θ. Γήκαξρνο, είκαη 

Θνηλνηάξρεο ζην ρσξηφ Φξε θαη Αληηδήκαξρνο ζηνλ δηθφ καο ηνλ Θαιιηθξαηηθφ, 

ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 13 ρσξηά. Δίκαη ζηε Γαιιία πεξίπνπ 30 ρξφληα, 30 

έδεζα ζηελ Διιάδα, 30 ζηε Γαιιία, θαηαιαβαίλεηε ηελ ειηθία κνπ, θηάλσ ζηε 

ζχληαμε. Ινηπφλ, ζαλ Αληηδήκαξρνο, ζαλ Θνηλνηάξρεο είκαη απφ ην '98, ζαλ 

Αληηδήκαξρνο απφ ην 2001 θαη ηειεηψλεη ε ζεηεία κνπ ζηε Γαιιία ηελ ίδηα 

ρξνληά θαη κε εζάο, ην 2014.  

 Ζ πξψηε κνπ επαθή πνπ είρα κε ην Γήκν Υξσπνχ, ζα είκαη ζχληνκνο 

γηαηί είκαη θαη ιίγν πνιπινγάο θ. Γήκαξρε, ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη ζχληνκνο, 

ήηαλε ην 2006 πνπ είδα... ηνλ Γήκαξρν πνπ ήηαλ ηφηε ζηνλ Υξσπφ. Δίρακε 

θάπνηεο αληαιιαγέο, είρε έξζεη, καο είρε επηζθεθζεί ζηε Γαιιία, είδε ηη είκαζηε, 

πνηνη είκαζηε. Αξρίζακε θάπνηα, πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ησλ ρνξεπηηθψλ θαη 

ηεο κνπζηθήο θάπνηεο αληαιιαγέο, αιιά δπζηπρψο φηαλ έθπγε ν Κέμεο, λνκίδσ 

φηη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θ. Γαβξηήι ήηαλε άιιεο, ην θαηαιαβαίλσ γηαηί βιέπσ 

φηη πξνβιήκαηα έρεηε αξθεηά θαη δελ πξνρσξήζακε.  Ξξνρσξήζακε ζε έλα 

ζεκείν πνπ ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ γηαηί κπνξεί θαη λα κελ ην μέξεηε. Δπί 

ηνπ θ. Γαβξηήι, ν Γήκνο ν δηθφο καο θαη ε Λνκαξρία έρεη δειψζεη ζπκκεηνρή 

ζε έλα πξφγξακκα Δπξσπατθφ ηνπ Γήκνπ ηνπ Υξσπνχ, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δίλαη έλα πξφγξακκα Δπξσπατθφ ην νπνίν 

εκείο έρνπκε κε Γεκνηηθή απφθαζε θαη Λνκαξρηαθή απφθαζε, γηαηί είκαη θαη 

αλαπιεξσηήο Αληηλνκάξρεο, λα κελ ηα πσ φια, έρνπκε θάλεη ζπκκεηνρή 

ζ'απηφ ην πξφγξακκα ζην χςνο ησλ 180.000 επξψ γηα θάζε, γηα ην Γήκν θαη 

180.000 γηα ηελ Λνκαξρία. Ινηπφλ, απηφ πνπ ήζεια λα ζαο πσ θαη λα κελ είκαη 

θαη ηφζν θνπξαζηηθφο, ήζεια λα ζαο πσ έλα πξάγκα κφλν, φηη βιέπσ φηη ην 

κεγάιν πξφβιεκα πνπ έρεηε απηή ηε ζηηγκή ζηνλ Υξσπφ θαη ζε φια ηα ρσξηά, 

είλαη ην πξφβιεκα ηνπ βηνινγηθνχ. Πηε Γαιιία έρνπκε ηειεηψζεη ζην λνκφ ην 

δηθφ καο, είκαζηε 98% πνπ είλαη ζηνπο λφκνπο ηνπο επξσπατθνχο, δειαδή 

κέλνπλ 2% κφλν λα ηειεηψζνπλε, νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη ζε 20 ρξφληα θαη 25 
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ρξφληα δνπιεηάο πνπ έρνπκε θάλεη, έρνπκε απνθηήζεη θάπνηα πείξα θαη εκπεηξία 

απφ ηα ιάζε πνπ έρνπκε πξάμεη κέρξη ηψξα. Θαη ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη ζα 

ήηαλε θαιφ, επεηδή θαη εζείο είζαζηε ηψξα ζε κία θάζε πνιχ ζεκαληηθή, φηη 

κπνξείηε λα έρεηε θαη ηε βνήζεηά καο πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν πνπ εκείο 

ελεξγνχκε, ζηα ζθάικαηα πνπ θάλακε, γηαηί δπζηπρψο κπνξνχλ λα θάλνπλ 

πνιιά ζθάικαηα πνπ ζα ζηνηρίζνπλ αθξηβά ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζηελ πφιε. 

Απηά ήζεια λα πσ. Δπραξηζηψ θ. Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θσλζηαληαθάην.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ. Αλδξέαο Ρζάθσλαο.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, δελ ζέισ λα θάλσ αλαθνηλψζεηο, δχν εξσηήζεηο 

ζέισ λα θάλσ κφλν θαη ζχληνκεο.  

 Κία αθνξά θαη ιίγν ην επάγγεικά ζαο. Ρη έρνπκε θάλεη φζνλ αθνξά ηα 

θνπλνχπηα, γηα ην ζέκα πνπ έρεη αλαθχςεη ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζηελ 

Αλαηνιηθή Αηηηθή κε ηα θξνχζκαηα ζην γεηηνληθφ Γήκν ηνπ Καξαζψλα ζρεηηθά 

κε ηνλ ηφ ηνπ Λείινπ θαη ζα ζέιακε έηζη κία ελεκέξσζε απφ εζάο.  

 Θαη κηα δεχηεξε εξψηεζε φρη ηφζν θαιή, έηζη λα ζηειηηεχζσ ζα ήζεια 

ιίγν. Αθνχζακε, αθνχζηεθε φηη έρνπλ θιαπεί δχν κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ θαη ζα ζέιακε λα δνχκε, λα καο πείηε, λα καο ελεκεξψζεηε γηα ην ζέκα 

απηφ ηη έρεη γίλεη, ηη ελέξγεηεο έρεηε θάλεη. Θαη ζα ην αθήζσ κέρξη εθεί επεηδή 

είλαη θαη θαινθαίξη, ζέισ κφλν ελεκέξσζε θαη αξγφηεξα ζα δνχκε, ηελ 

ηνπνζέηεζή κνπ ηε δεχηεξε ζα ην πνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα απαληήζσ ζηα ζέκαηα απηά γηαηί ζα 'πξεπε ίζσο λα ην 

αλαθνηλψζσ γηα ηελ θινπή ησλ δχν κεραλεκάησλ. Απ'φηη κάζαηε θαη γλσξίδεηε 

φινη, γηα πξψηε θνξά ζην Γήκν Υξσπνχ, γηα πξψηε θνξά φια ηα ρξφληα, 30, 

40, 50 ρξφληα, θιάπεθαλ απηνθίλεηα, εθιάπεζαλ δχν ηζάπεο. Νη ηζάπεο απηέο 
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ήηαλ απφ ηα θαιχηεξα εξγαιεία θαη ηα πην ρξήζηκα ζην Γήκν καο. Δρνπκε 

ζηελνρσξεζεί φινη, ηξέρνπκε φινη, έρνπκε θηλεηνπνηεζεί φινη, έρνπκε 

θηλεηνπνηήζεη φ,ηη γλσξίδνπκε θαη φ,ηη κπνξνχζακε γηα λα βξνχλεο ηηο ηζάπεο. 

Γπζηπρψο αθφκε δελ, πάλε πέληε, έμη κέξεο πνπ έρνπλ θιαπεί θαη δελ έρνπκε 

θαλέλα ζηνηρείν γη'απηέο. Δρνπλε γίλεη νη λφκηκεο ελέξγεηεο, έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη ΔΓΔ γηα ην ζέκα απηφ. Νη ηζάπεο απηέο ήηαλε 

Ξαξαζθεπή βξάδπ, ζαο ελεκεξψλσ θαη ιίγν, αθνχ πιπζήθαλε κεηά απφ ηνλ 

θφπν ηεο εβδνκάδαο ζην πιπληήξην ηνπ θ. Κψξνπ, φπσο γηλφηαλε θαη πάξα 

πνιιέο θνξέο κείλαλε κέζα ζην πάξθηλγθ ηνπ ηελ Ξαξαζθεπή ην βξάδπ. Ρν 

πάξθηλγθ απηφ θαη ε θχιαμε είλαη κε αιπζίδεο γχξσ-γχξσ θαη κε ινπθέηα. 

Ππάζαλε ηηο αιπζίδεο, κπήθαλε κέζα θαη πήξαλε ηηο ηζάπεο θαη εμαθαλίζηεθαλ. 

Δίλαη κία ζεσξψ θινπή ε νπνία κφλν ζηελνρψξηα κπνξεί λα θέξεη. Δπζχλε 

θακία ζε πξνζσπηθφ ή ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα κέρξη ζηηγκήο απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρσ δελ κπνξψ λα απνδψζσ.  

 Ρα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ φπσο γλσξίδεηε είλαη κε νξγαλσκέλα ζε 

γξαθείν θίλεζεο θαη απηφ πνπ ζα 'πξεπε έλαο Γήκνο. Δπηθπιάζζνκαη ζε θάπνην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ζαο πεξηγξάςσ ηελ θαηάζηαζε πνπ παξαιάβακε ζην 

γξαθείν θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο θαηάζηαζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ή 

θηλνπκέλσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο γεληθφηεξα, είλαη απίζηεπηα απαξάδεθηε 

απηφ πνπ παξαιάβακε. Νπσο μέξεηε πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ρψξνπο γηα 

γξαθείν θίλεζεο, ελνηθίαζεο ρψξσλ θαη νηηδήπνηε άιιν γηα λα νξγαλσζνχκε. 

Καο ιείπεη ην πξνζσπηθφ, καο ιείπεη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, καο ιείπνπλ φια 

γηα λα είρακε θάλεη θάηη ηέηνην κέρξη ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε.  

 Θχξηε Βειηαληψηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη γηα ηα θνπλνχπηα παξεκπηπηφλησο, είκαζηε ζε ζπλερή επαθή 

ιφγσ θαη ηδηφηεηνο. Δρνπλε γίλεη ςεθαζκνί ζηελ Βνξεηνλαηνιηθή Αηηηθή, έρνπλε 
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γίλεη ςεθαζκνί ζηελ πεξηνρή καο. Πηηο 2 Πεπηεκβξίνπ γίλεηαη ν ηξίηνο θαηά 

ζεηξά ςεθαζκφο. Ξαξαθαιψ ηνπο αγαπεηνχο ζπλαδέιθνπο, φπνηνο μέξεη θάπνην 

έινο, θάπνηνο ρψξνο πνπ έρεη ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε θνπλνχπηα, έινο φπσο ην 

νλνκάδσ είλαη εζηία ηεξάζηηα, λα κνπ ηελ αλαθέξεη, λα επηθνηλσλήζσ κε ην 

ζπλεξγείν πνπ έρεη αλαιάβεη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ηνπο ςεθαζκνχο, λα 

εληνπίζνπκε θάπνηα ηδηαίηεξα κέξε, λα ην ζηείισ θαη εθεί ζηνλ ηξίην θαη ζηνλ 

ηέηαξην ςεθαζκφ πνπ ζα γίλεη ζηελ πεξηνρή καο. Δρεη μεθηλήζεη, έρεη γίλεη 

ςεθαζκφο θαη απνκέλεη ν ηξίηνο θαη ν ηέηαξηνο θαηά ζεηξά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν ζπλάδειθνο ν θ. Ξαπαγηάλλεο. 

 Θαη ην ιφγν έρεη ν θ. Βειηαληψηεο λα πξνβεί ζηελ αλαθνίλσζή ηνπ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Ξξψηα απ'φια θ. Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε, 

θπξίσο εζάο αθνξά, ζηα πξνεγνχκελα ζπκβνχιηα είρακε ηα παξάπνλα απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζπγθαινχληαλ ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, 

δειαδή Ξέκπηε κεζεκέξη, Ξαξαζθεπή πξσί πξφζθιεζε, Γεπηέξα βξάδπ 

ζπκβνχιην. Ρψξα αιιάμακε, πάκε ηψξα παξακνλέο εκεξψλ ζαλ θαη απηή 

ζήκεξα. Θαηαιαβαίλεηε φηη... ν θ. Ιίηζαο, έπξεπε λα ηαμηδέςεη ζηελ Θξήηε, ε 

γπλαίθα ηνπ έθιεηζε ηαηξείν. Δηζηηήξηα πφηε ζα 'βγαδε, ηελ Ρεηάξηε ζα 'βγαδε; 

Θαηαιαβαίλεηε φηη δελ είλαη δφθηκε επηινγή γηα ζνβαξά ζέκαηα ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπκβνπιίσλ ζε ηέηνηεο κέξεο.  

 Δπίζεο ήζεια θ. Γήκαξρε λα ζαο ππελζπκίζσ ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ 

είρακε θάλεη ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην πνπ αθνξνχζε ηηο γλσκνδνηήζεηο 

ηνπ Γαζαξρείνπ ζε φ,ηη αθνξά αλαδαζσηέεο εθηάζεηο πνπ θαθψο είραλ 

ραξαθηεξηζηεί θαη ην ξπζκηζηηθφ, φηη ν ρξφλνο ηξέρεη θαη γηα ηελ πεξηνρή καο 

είλαη, φρη κφλν γηα ην Θαπαλδξίηη αιιά γηα φιν ην Γήκν Υξσπνχ είλαη απηά ηα 

πξνβιήκαηα πάξα πνιχ κεγάια. Θα πξέπεη λα ηξέμνπκε, ζα πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίζνπκε, λα θαηαζέζνπκε πξφηαζε θαη εζείο πξέπεη λα 
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δξνκνινγήζεηε ηηο εμειίμεηο. Δκείο ην θέξακε ζην ζπκβνχιην αιιά εζείο ζα 

πξέπεη λα δξνκνινγήζεηε ηηο εμειίμεηο.  

 Δπίζεο, ζα ήζεια γηα φινπο ηνπο ζπιιφγνπο ηνπ Θαιάκνπ πνπ 

νξγάλσζαλ ηελ μελάγεζε ζην Ακθηάξεην θαη ζα ήζεια λα ζαο ππελζπκίζσ θ. 

Γήκαξρε, ην είρα πεη πάιη θαη ζε άιιν ζπκβνχιην, φηη ε ζθαπάλε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ έρεη θέξεη ζην θσο ηα πξψηα επξήκαηα ζην αξραίν Θνηξψλη θαη 

ζην Θαπαλδξίηη. Ξαξαθαιψ πνιχ, δελ μέξσ πνην Γεκνηηθφ Πχκβνπιν ζα 

νξίζεηε ππεχζπλν, λα έξζεη ζε επαθή, ζέιεη καδί κνπ, ζέιεη κε ηελ θα 

Θαξαθίηζε ή κε ηελ θα Θειίδνπ, λα θάλνπκε επαθή κε ην Ξαλεπηζηήκην γηα λα 

κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε θαη απηφ ην κλεκείν. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βειηαληψηε.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ:  Θχξηε Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζα 

μεθηλήζσ κε έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζε κέλα πξνζσπηθά θαη ελεκέξσζα 

ην Γήκν. Αθνξά έλα νδεγφ απνξξηκκαηνθφξνπ ν νπνίνο έηξερε κε ηιηγγηψδε 

ηαρχηεηα επάλσ ζε ζηξνθή 30 κνίξεο θιίζε θαη κπήθε κε ηηο πάληεο. 

Δλεκέξσζα αξκνδίσο θαη ε απάληεζε ήηαλε, ην μέξνπκε, ηη λα θάλνπκε; Δάλ 

δελ μέξεηε ηη λα θάλεηε, βξείηε άιιε ιχζε. πάξρνπλε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαη λφκνη, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο ππαιιειηθφο γηα ηέηνηεο 

παξαβάζεηο. Δλεξγήζηε γξήγνξα γηαηί ζα ζξελήζνπκε ζχκαηα θαη ζα είκαζηε 

φινη εθηεζεηκέλνη.  

 Ρν δεχηεξν ζέκα πνπ ζα 'ζεια λα αλαθέξσ θαη λα επαλέιζσ είλαη γηα ηα 

GCB. Θχξηε Γήκαξρε νχηε ιίγν νχηε πνιχ καο είπαηε, έρεηε βγάιεη θαη ην 

πφξηζκα ηεο ΔΓΔ, φηη δελ κπνξείηε λα απνδψζεηε επζχλε ζε θαλέλα, θηαίλε 

κφλν νη θιέθηεο. Αχξην ην πξσί κπνξεί λα ζεθψζνπλ φιν ην Γήκν, ζα θηαίλε 

κφλν νη θιέθηεο; Θαηαξρήλ, απ'φηη γλσξίδσ, ε ΔΓΔ πξέπεη λα μεθηλήζεη κέζα 
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ζην 24σξν. Ξέξα απφ ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Αζηπλνκία γηα ηε δηεξεχλεζε θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ θινπηκαίσλ, ζα έπξεπε λα εηδνπνηεζεί θαη ν Δηζαγγειέαο 

πεξεζίαο αξκνδίσο, γηαηί πξφθεηηαη γηα δεκφζηα πεξηνπζία. Θαη ην ηξίην, 

ήηαλε εληφο 24ψξνπ λα μεθηλήζεη ε ΔΓΔ.  

Αθφκα ζα ηελ νξγαλψζεηε θαη νχηε ιίγν νχηε πνιχ καο είπαηε φηη δελ κπνξείηε 

λα απνδψζεηε θαη επζχλεο, δελ θηαίεη θαλέλαο δειαδή. Απηά ηα πξάγκαηα δελ 

λνκίδσ φηη, αθήζηε ηελ ΔΓΔ λα θξίλεη αλ θηαίεη θάπνηνο ή φρη, δηαθνξεηηθά δελ 

έρεη λφεκα. Απηά ήζεια λα πσ θαη ζα επαλέιζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αξκπξηψηε.  

 Ν θ. Καθξήο έρεη ην ιφγν. 

ΚΑΘΟΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, γεηα ζαο.  

 Δγψ ήζεια λα αλαθεξζψ ζε έλα ζνβαξφ αηχρεκα ην νπνίν έγηλε πξηλ 

κεξηθέο εκέξεο ζην Ρνπηθφ Γηακέξηζκα Υξσπνχ. Γη'απηφ πξνηείλσ λα πάξνπκε 

κία ζνβαξή απφθαζε λα ηνπνζεηήζνπκε θάηη ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηνπ 

Υξσπνχ είηε θαξθηά είηε ζακαξάθηα είηε θάπνην άιιν κέηξν γηα λα 

απνθχγνπκε αθφκα θαη ζνβαξά ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, γηαηί δελ ήηαλ κφλν 

ην κνλαδηθφ απηφ, έρνπλ γίλεη θαη άιια πάξα πνιιέο θνξέο. Ν θφζκνο έρεη 

εμαγξησζεί ελαληίνλ καο θαη γη'απηφ πξνηείλσ λα πάξνπκε θάπνηα κέηξα. Ρν 

παηδί είλαη αθφκα ζε πάξα πνιχ ζνβαξή θαηάζηαζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Καθξή, γη'απηφ ην ιφγν, επεηδή κε θσλάμαλε θαη πήγα ζαλ 

γηαηξφο επί κία ψξα θαη πεξηκέλακε ην αζζελνθφξν θαη έδεζα απίζηεπηεο 

ζηηγκέο, ηελ άιιε κέξα πήγα ζε ζπγθνηλσληνιφγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ε ζπλάδειθνο ε θα Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θχξηε Ξξφεδξε, ε Γεκνθξαηηθή Ππλελλφεζε γηα ηνλ Υξσπφ, 

ζεσξεί φηη ε πξφζθιεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Ξαξαζθεπή εκέξα ζηηο 12 

ηνπ Απγνχζηνπ θαη ψξα 4 κεηά ην κεζεκέξη, ζε πεξίνδν γηνξηψλ ηνπ 
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15Απγνχζηνπ, φηαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη απνπζηάδνπλ, είλαη αληηδενληνινγηθή 

θαη αληηδεκνθξαηηθή. Ρν ζέκα ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, εθρσξείηαη ζηα ΘΡΔΙ θαη ζηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Εεηήζακε 

πξαγκαηηθή δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη επέθηαζε ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο ησλ 

Γήκσλ ηνπ Υξσπνχ, ψζηε νη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπσο είλαη ην Κεηφρη, 

ην Κηθξνρψξη, Θαπαλδξίηη, Ξνιπδέλδξη, Αθίδλεο, λα ζπλδεζνχλ κε ην Θέληξν 

γείαο θαη ηνλ ζηαζκφ ΝΠΔ Αθηδλψλ, ην ίδην θαη γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο. Λα ιεθζεί πξφλνηα γηα ηε 

κεησκέλε ηηκή εηζηηεξίσλ ζε ειηθησκέλνπο θαη πνιχηεθλνπο, ψζηε ε 

ζπγθνηλσλία λα αλαδεηθλχεη ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο ε Γεκνθξαηηθή Ππλελλφεζε απέρεη απφ ηε ζεκεξηλή 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δπραξηζηψ.     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζθιεζε γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, επεηδή 

κε αθνξά ζα πσ δχν ιφγηα. Ξξάγκαηη θαη ε θα Βαξλάβα είδε φηη ζηελ 

ηειεπηαία αίηεζε πνπ θαηέζεζε ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αληηπνιίηεπζεο κε 

επηθεθαιήο ηνλ θ. Γέδε γηα ην ζέκα πνπ ζα ζπδεηήζνπκε αξγφηεξα, ππήξμε 

έλα πξφβιεκα κε ηελ αίηεζε απηή, θάπνπ ράζεθε θάπνηα ζηηγκή θαη είρακε έλα 

πξφβιεκα κε ην πξσηφθνιιν. Απφ εθεί θαη πέξα εθαξκφζηεθε θαλνληθά ν 

θαλνληζκφο θχξηνη ζπλάδειθνη θαη θαλέλαο απφ εκάο δελ ήζειε λα έξζεη 

ζήκεξα εδψ πέξα, αιιά δπζηπρψο έηζη έβγαηλαλ νη εκεξνκελίεο θαη νη 

αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. Ζ ψξα απηή πνπ ιέηε, πξάγκαηη είλαη 

κία δχζθνιε ψξα λα ην πσ έηζη, αιιά ίζσο επειέγε ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά 

απφ εκέλα, επεηδή γηα ιφγνπο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ην λα 

θχγνπλ λσξίηεξα απφςε θαη επηπιένλ αθνινπζνχλ θαη θάπνηεο εθδειψζεηο ηνπ 

Γήκνπ ζηα πιαίζηα  ησλ Ακθηαξείσλ. Απηή ηελ εμήγεζε κπνξψ λα δψζσ.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Βιάρνο.  
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ΒΙΑΣΝΠ: Θαιεζπέξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Δπεηδή πιεζηάδνπκε πξνο ην 

ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη επεηδή απ'απηή εδψ ηε ζέζε επεηδή βιέπσ εδψ πέξα 

λα 'ρνπλ έξζεη δίπια κνπ πξφεδξνη ζπιιφγσλ απφ ην ρσξηφ κνπ απφ ηνλ 

Θάιακν, απφ ηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο, ζέισ λα ηνπο επραξηζηήζσ κέζα απφ 

ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ γηα ην έξγν πνπ έρνπλε πξνζθέξεη απηφ ην θαινθαίξη 

θάησ απ'απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ. Ξνιινί απφ ηνπο ζπιιφγνπο ζηνπο Αγίνπο Απφζηνινπο έρνπλε 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ, έρνπκε ζπλεξγαζηεί πάξα 

πνιιέο θνξέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αξθεηά θαιά είηε γηα λα επηιχζνπκε 

πξνβιήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο είηε γηα λα θάλνπκε ηα 

πξάγκαηα θαιχηεξα. Ρνπο επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βιάρν.  

 Θχξηε Γήκαξρε, ζα δψζεηε ηηο απαληήζεηο, λαη, λαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα κελ αθήλνπκε εθθξεκφηεηεο, ζηνλ θ. Ρζάθσλα 

απάληεζα.  

 Πηνλ θ. Βειηαληψηε, ζα ζαο απαληήζεη θαη ν Ζιηάζθνο πνπ κνπ δήηεζε 

γηα ην ξπζκηζηηθφ θαη γηα ην Γαζαξρείν. Ξάλησο έρεη κεηαθεξζεί ε εκεξνκελία 

γηα νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε. Γηα ην Θνηξψλη ζίγνπξα ζα ην δνχκε αλ 

κπνξέζνπκε λα... ζα έξζσ ζε επαθή ζαο καδί λα ην ζπδεηήζνπκε.  

 Γηα ηνλ θ. Αξκπξηψηε, ζα αζρνιεζψ πξνζσπηθά γηα ην ζέκα ηνπ 

νδεγνχ, δελ κνπ αλαθέξζεθε απφ ηελ πεξεζία απηφ ην πξάγκα. Πην 

ππφζρνκαη θαη ζα ζνπ δψζσ θαη απάληεζε πξνζσπηθή ηη γίλεηαη κε ηνλ νδεγφ, 

πνηνο είλαη θαη ηη είλαη. Δρεηε απφιπην δίθην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ζιηάζθνο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Διεηπα θαη ζην πξν πξνεγνχκελν ζπκβνχιην πνπ έγηλε αλαθνξά 

ζην Οπζκηζηηθφ θαη ζέισ λα πσ ην εμήο. Ρν Οπζκηζηηθφ απ'φζν μέξεηε, φζνη 
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μέξεηε, έρεη θαηαηεζεί ζαλ ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα φπσο ην ιέεη θηφιαο ην 

ηεχρνο, φζνη ην 'ρεηε δεη ππάξρεη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν. Απηφ έρεη βγεη 

απφ ηνλ Νξγαληζκφ ζαλ ηεχρνο, είλαη πεξηνξηζκέλα ηα έληππα, εγψ πήξα δχν 

απ'απηά θαη έθαλα θαη κηα επαθή κε ηνλ θ. Ξνιχδν. Γελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

απηή ηε ζηηγκή λα θαηαζέζνπκε πξνηάζεηο επί ηεο νπζίαο, γηαηί ζα ην θάλνπκε 

απηφ φηαλ ζα θαηαηεζεί ην ζρέδην λφκνπ ηνλ Πεπηέκβξε θαη αο ειπίζνπκε φηη 

ζα θαηαηεζεί ηνλ Πεπηέκβξε. Κέζα απ'απηά φκσο ηηο γεληθφηεηεο λα ην πσ 

απιά πνπ αλαθέξεη ην Οπζκηζηηθφ ιίγα πξάγκαηα αθνξνχλε, ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα ελ πάζε πεξηπηψζεη ηελ πεξηνρή καο. Θα πεξηκέλνπκε λα θαηαηεζεί 

ην ζρέδην λφκνπ πνπ ίζσο λα έρεη πην ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ζέζεηο, έηζη 

ψζηε λα θάλνπκε θαη εκείο ηηο πξνηάζεηο καο. Ζδε έρνπκε, ζπλεξγαδφκαζηε κε 

δχν εηδηθνχο ζπκβνχινπο καο ηνπο νπνίνπο θαηαγξάθνπλε θαη έρνπκε 

θαηαγξάςεη θαη εκείο γηαηί δελ είλαη θαη πνιχ δχζθνιν, αλ ην δηαβάζεηε θηφιαο, 

είλαη είλα παξακχζη, ρσξίο λα ιέεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Θα πεξηκέλνπκε ην 

ζρέδην λφκνπ γηα λα κπνξέζνπκε λα 'ρνπκε πην ζπγθεθξηκέλα  ζηνηρεία θαη ζα 

θαηαζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο. Θα ήζεια φκσο θαη εζείο απφ ηε κεξηά ζαο 

ζαλ αληηπνιίηεπζε θαη φζνη ζέιεηε, λνκίδσ ζα πξέπεη λα ην θάλεηε φινη, 

ππνρξέσζή ζαο είλαη, λα θαηαζέζεηε θαη εζείο ηηο απφςεηο ζαο θαη λα 

θαηαζέζνπκε ηελ πξφηαζή καο ζηε δηαβνχιεπζε κε κηα εληαία πξφηαζε, κε έλα 

δειαδή αο πνχκε απ'απηά πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη εκείο, ζα πξέπεη 

λα 'ρεηε θαη εζείο πξνηάζεηο, απ'ηε ζηηγκή πνπ ζα θαηαηεζεί ην ζρέδην λφκνπ, 

έηζη, γηαηί ζην ζρέδην λφκνπ ζα 'ρνπκε πνιχ πην ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. 

Δπειπηζηνχκε φηη ζα 'λαη ην Πεπηέκβξην, ην παξειζφλ έρεη δείμεη φηη 

θαζπζηεξνχλε πάξα πνιχ απηά ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ Νξγαληζκνχ, απηφ 

ζα 'πξεπε λα 'ηαλε έηνηκν πέξζη ην Ξάζρα θαη θαηαηέζεθε ζαλ επρνιφγην, ζα 

ην πσ έηζη απιά, ηνλ Ηνχιην απ'φηη γξάθεη θαη ην ηεχρνο. Απηή ηελ πξφηαζε 

έρσ λα θάλσ θαη εγψ, φηη θαη εζείο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πάξεηε απφ ην ηεχρνο 

ην ζρέδην λφκνπ, θαιφ ζα ήηαλε ε αξρεγνί ή ελ πάζε πεξηπηψζεη φζνη 
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ζέινπλε, λα θαηαζέζνπλε πξνηάζεηο θαη λα θαζίζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα 

θείκελν ην νπνίν ζα ην θαηαζέζνπκε απφ θνηλνχ καδί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δίρακε πεη θ. Αληηδήκαξρε θαη ην είρε πξνηείλεη θαη ν θ. Γήκαξρνο 

λα θάλνπκε κηα μερσξηζηή ζπλεδξίαζε φζνλ αθνξά κφλν θαη κφλν απηφ, ην 

Οπζκηζηηθφ, γηα λα εθθξάζνπκε θαη πξνηάζεηο- ζπγγλψκε, πξφηαζε θάλσ 

κφλν, δελ ιέσ, δελ θάλσ αληηπνιίηεπζε-κε ηελ έλλνηα φηη φηαλ ζα είλαη λα 

θάλνπκε απηή ηε ζπλεδξίαζε, θαιφ ζα 'ηαλε λα γίλεη πξηλ θηάζεη ε θαηάζεζε 

λνκνζρεδίνπ, γηαηί ηηο πξνηάζεηο πξέπεη λα ηηο θάλνπκε ζαλ θνξέαο ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξηλ ηελ θαηάζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα λα ηηο-ην 

ζρέδην λφκνπ, λαη, λαη-γηα λα θηάζνπκε ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο ηεο 

Βνπιήο, ζα πξέπεη εκείο νη ίδηνη λα ην 'ρνπκε ζπδεηήζεη εδψ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νη πξνηάζεηο είλαη γεληθέο ηψξα, αθνξνχλε κφλν δειαδή απηή ηε 

ζηηγκή ηνλ Απιψλα λα ζαο πσ, ε αλαθνξά ζην Οπζκηζηηθφ γίλεηαη κφλν γηα ηνλ 

Απιψλα, γηα ηίπνηα άιιν ζηνλ Υξσπφ, ηίπνηα άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ξξηλ θάλνπκε ηε ζπλεδξίαζε απηή ηνπ ζπκβνπιίνπ, γηα λα κελ 

ελεξγεί ν θαζέλα απφ καο έηζη αθ'εαπηνχ θαη θαηξνζθνπηθά αλ ζέιεηο, θαιφ 

είλαη ζαλ Γήκνο λα βξείηε πέληε, έμη ηεχρε αθφκα απ'απηά θαη λα καο ηα 

πξνκεζεχζεηε. Λαη, ζέισ λα ζνπ πσ, λα ηα αλαπαξαγάγνπκε, λα ηα 

αλαπαξαγάγνπκε, δελ είλαη ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνξά εξψηεζε θ. Βειηαληψηε; Αλ είλαη θάηη λα ελεκεξσζνχκε, 

εληάμεη, πξνρσξήζηε ζηελ εξψηεζή ζαο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε θαη θ. Αληηδήκαξρε, ε πξφηαζή καο είλαη 

ζπγθεθξηκέλε. Δκείο δελ ζεσξνχκε φηη ν αξρεγφο ηνπ ζπλδπαζκνχ καο είλαη 

πνιενδφκνο, δελ μέξσ αλ είλαη θάπνηνο άιινο. Δίρα κηιήζεη κε ηνλ Γήκαξρν θαη 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 22ε 12 ΑΓΝΠΡΝ 2011 
 

  21 

ηνπ είρα πεη φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη θαη επαγγεικαηίεο πνιηηηθνί κεραληθνί, 

αξρηηέθηνλεο ηεο πεξηνρήο θαη-ζαο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ, έηζη-νη νπνίνη 

κπνξεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ζπζηήζεη ηέηνηεο επηηξνπέο πνπ λα θέξνπλε 

κία ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, δελ θηινδνμψ ζηα 50 κνπ λα γίλσ πνιενδφκνο, 

ζηδεξάο είκαη. Δπραξηζηψ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ αθνχηε φκσο θ. Βειηαληψηε, ζαο είπα φηη ήδε ην 'ρνπκε 

δψζεη ζε δχν ζπλεξγάηεο καο πνιενδφκνπο, δελ αθνχηε απηά πνπ ιέσ, 

δπζηπρψο, ηη λα θάλσ εγψ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ γξαθηήθαλε, θάζε θνξά δειαδή φπνηνο ζπλάδειθνο... 

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζζεια λα πσ φηη ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Βειηαληψηε κε 

ηελ έλλνηα φηη εθφζνλ γίλεηαη ε ζπδήηεζε ηψξα, ηψξα εκείο ζα πξέπεη-λαη, έλα 

ιεπηφ, έλα ιεπηφ-γηαηί ην πξφβιεκά καο δελ είλαη επάλσ ζε έλα ζρέδην λφκνπ 

λα πνχκε λαη ή φρη ή ζπκθσλνχκε ή δελ ζπκθσλνχκε ή λα θάλνπκε θάπνηεο 

πξνηάζεηο, πνπ θαη απηφ πξέπεη λα γίλεη ζηελ πνξεία θαη δελ δηαθσλνχκε, ην 

δήηεκα είλαη άιιν, ην Οπζκηζηηθφ ηεο Αηηηθήο πιένλ δελ είλαη έλα ζέκα κφλν 

θαζαξά ηερλνθξαηηθφ θαη ππφζεζε θάπνησλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ ή 

πνιενδφκσλ, είλαη πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ, δειαδή πξέπεη λα 'ρνπκε γλψκε γηα 

ην ηη ραξαθηήξα ζέινπκε λα έρεη ε πεξηνρή καο, δειαδή ζέινπκε αγξνηηθφ, 

ζέινπκε ηνπξηζηηθφ, ζέινπκε θαη ηα δχν, ζέινπκε βηνκεραληθφ; Απηά ινηπφλ ηα 

δεηήκαηα είλαη δεηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη θαηά 

ηελ άπνςή θαη θάλσ θαη ηελ πξφηαζε, λα γίλεη κία επξεία ζχζθεςε θαη κε 

θνξείο θαη κε θνηλσληθνχο θνξείο, κε ζσκαηεία, κε ζπιιφγνπο ηεο πεξηνρήο 

φιεο θαη λα πνχκε φινη καδί, λα πνχκε ηηο απφςεηο καο, ηη ζέινπκε ζ'απηφ ηνλ 

ηφπν λα γίλεη θαη απηέο ηηο απφςεηο αθνχ  ηηο καδέςνπκε ζαλ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ λα ηηο πξνηείλνπκε, απηή 

είλαη ε ζέζε κνπ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Θαη κπαίλνπκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

 

 ΘΔΚΑ 1ν 

 

Ππδήηεζε γηα ηνλ Γ.Ξ.Π. ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Θαιάκνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο ζα θάλεη ν ζπλάδειθνο ν θ. 

Θψζηαο Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ. πξφεδξε.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα πσ δχν ιφγηα. Νπσο έρεηε δεη ζηελ εηζήγεζε θαη 

λα θαηαιάβνπκε γηα ηη κηιάκε θαη γηα ηε ζπνπδαηφηεηα αιιά θαη λα δνχκε θαη 

πνχ αθνξά ηελ πεξηνρή καο θαη πφζν θαη λα γλσξίζνπκε επηηέινπο ηη ζεκαίλεη 

Γεληθφο Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο. 

 Ρν εζληθφ ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ απνηειείηαη απφ 4 επίπεδα 

ζρεδηαζκνχ ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο 

εζληθνχ επηπέδνπ, ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, ν 

ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ηνπηθνχ επηπέδνπ θαη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο 

επηπέδνπ νηθηζκνχ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ην πνιενδνκηθφ ζρέδην θαη ηελ 

κειέηε πξάμε εθαξκνγήο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ.  

 Ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ηνπηθνχ επηπέδνπ ή γεληθφο πνιενδνκηθφο 

ζρεδηαζκφο ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ ή γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην, είλαη 

ζχκθσλα κε ην Λ.2508/1997 θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ζην πιήξεο 

ρσξνηαμηθφ ζρέδην ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ. Ξξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα 
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πην ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο 

Γήκνπ.  

 Ρη είλαη γεληθφο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο. Γεληθφο πνιενδνκηθφο 

ζρεδηαζκφο είλαη ν βαζηθφο ηξφπνο άζθεζεο ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο 

πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ. Απνζθνπεί ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ 

ρψξνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο, ηεο ρσξνηαμίαο θαη πνιενδνκίαο. 

Απνηειεί ην βαζηθφηεξν εξγαιείν ξχζκηζεο ηφζν ηνπ αζηηθνχ φζν θαη ηνπ 

πεξηαζηηθνχ θαη εμσαζηηθνχ ρψξνπ ζε φιε ηελ εδαθηθή επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ. 

Κε ην Λ.2508/1997 ε πνιηηεία θαζφξηζε ηελ ππνρξέσζε θάζε Γήκνο λα 

ζπληάζζεη ην Γ.Ξ.Π. ηνπ, ην νπνίν γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο πξέπεη λα 

αθνινπζεί θαη λα εμεηδηθεχεη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ πνπ 

απνηειεί ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην ρσξηθήο αλάπηπμεο ησλ Θαπνδηζηξηαθψλ θαη 

απφ ην 2011 Θαιιηθξαηηθψλ Γήκσλ.  

 Ρν γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην είλαη ζρέδην ζηξαηεγηθφ θαηεπζπληήξην. 

Πρεδηάδεη ηηο θιίκαθεο 1:25.000 θαη 1:5.000, ζε αληίζεζε κε ηελ πνιενδνκηθή 

κειέηε ε νπνία πινπνηεί ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Ξ.Π. θαη ζρεδηάδεη κε 

ιεπηνκέξεηα ηηο ρξήζεηο ελφο νηθηζκνχ, θιίκαθεο 1:2.000, 1:1.000 ή κίαο 

ρσξηθήο νηθηζηηθήο ελφηεηαο, γεηηνληάο.  

 Δηδηθφηεξα, ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην πεξηιακβάλεη ηελ θχξηα 

κειέηε Γ.Ξ.Π. ζε ζπλδπαζκφ κε γεσινγηθή κειέηε θαη κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, θαζνξίδεη ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο ζα πνιενδνκεζνχλ ηα επφκελα 

ρξφληα θαη ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο κέζα ζε απηέο, ρξήζεηο γεο, βαζηθά δίθηπα, 

φξνη δφκεζεο θαη ηα ινηπά. 

 Θαζνξίδεη ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο εθηφο ησλ νηθηζκψλ, δειαδή ηηο 

πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, βηνκεραλία, βηνηερλία, 

ηνπξηζκφο, ηηο πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο, ξέκαηα, δάζε, αξραηνινγηθνί 
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ρψξνη, ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη έιεγρνο ηεο δφκεζεο γχξσ απφ ηηο 

πφιεηο θαη ηνπο νηθηζκνχο.  

 Νη ξπζκίζεηο ηνπ Γ.Ξ.Π. κε ην λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο 

έθηαζεο ηνπ Γήκνπ επηηπγράλνπλ ηελ ηαπηφρξνλε ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ εληφο 

θαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ, κε ηξφπν ψζηε ε ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ 

έληαμεο πεξηνρψλ ζηηο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο λα εμηζνξξνπείηαη κε ηηο 

απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν.  

 Δπίζεο νη κηθξνί νηθηζκνί ησλ νπνίσλ ε ξχζκηζε κέρξη ζήκεξα γηλφηαλε 

κεκνλσκέλα ρσξίο λα είλαη απφξξνηα γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ, ηψξα 

εληάζζνληαη ζε επξχηεξα νηθηζηηθά ζχλνια θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε νηθηζηηθή 

ηνπο νξγάλσζε ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ρσξνηαμηθνχ 

θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, δειαδή ελφο κνληέινπ πνπ εμαζθαιίδεη καθξνρξφληα αλάπηπμε.  

 Ν λενζχζηαηνο Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Υξσπνχ απνηειεί έλα απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε έθηαζε Γήκνπο ηεο Αηηηθήο. Ρα πξνβιήκαηα ρσξνηαμηθήο θαη 

νηθηζηηθήο θχζεσο είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ηδηαίηεξα νμπκέλα. Δπί 

δεθαεηίεο ν Γήκνο Υξσπνχ απνηέιεζε έλα απφ ηνπο θχξηνπο απνδέθηεο 

παξαζεξηζηηθψλ θπξίσο θαηνηθηψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πξσηεχνπζαο. Ζ θνληηλή 

απφζηαζε απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πξσηεχνπζαο αιιά θαη ε νκνξθηά ηνπ 

ηνπίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπιεθηηθή ζάιαζζα ηνπ λνηίνπ Δπβντθνχ 

απνηέιεζε θχξην πφιν έιμεο. Ξαξάιιεια ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

αλαπηχρζεθε θαη βηνκεραληθή δψλε Απιψλαο αιιά θαη άιιεο ρξήζεηο πέξαλ 

απηήο ηεο θαηνηθίαο.  

 Δλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλζέηεη ην πνιχπινθν κσζατθφ ηνπ 

λπλ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υξσπνχ, είλαη ην παξαιηαθφ κέησπν, νη δαζηθέο 

εθηάζεηο, νη γεσξγηθέο εθηάζεηο, ε Δζληθή Νδφο, αθφκα θαη ε ιίκλε ηνπ 

Καξαζψλα πνπ αθνπκπά ηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ην 
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κσζατθφ απηφ αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία 20 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ρσξίο 

ζρεδηαζκφ. Ππλέπεηα ηεο άλαξρεο αλάπηπμεο είλαη ε χπαξμε έληνλεο 

απζαίξεηεο δφκεζεο, ε έιιεηςε ππνδνκψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ε κε 

χπαξμε δηαζέζηκσλ ρψξσλ γηα ζηάζκεπζε θαη πξνο αμηνπνίεζε γηα θηίξηα 

θνηλήο σθέιεηαο, παξαδείγκαηνο ράξε ζρνιεία, παηδηθνί ζηαζκνί, θιεηζηά 

γπκλαζηήξηα αιιά θαη ην ειιηπέζηαην νδηθφ δίθηπν. Ξξφθεηηαη γηα έλα 

αζαθέζηαην πιαίζην δφκεζεο πνπ δπζηπρψο έσο θαη ζήκεξα έρεη ππνβαζκίζεη 

ηελ πεξηνρή καο, κία πεξηνρή πνπ ε θηλεηήξηνο δχλακε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

θπξίσο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο νηθνδνκήο θαη απφ ηνλ ρψξν ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαηαζηεκαηαξρψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ επαγγεικάησλ, κία 

θαζαξά θαηά θαλφλα παξαζεξηζηηθή πεξηνρή.  

 Δίλαη ζαθέο φηη ν Γήκνο Υξσπνχ δελ κπνξεί άιιν λα πνξεπηεί κε απηφ 

ηνλ ηξφπν. Ξξφζθαηα ηξαληαρηή ζπλέπεηα απφ ηελ έιιεηςε Γ.Ξ.Π. ζηελ 

πεξηνρή καο είλαη ν Θάιακνο. Κεηά ηελ ςήθηζε λφκνπ φηη απαηηείηαη γηα ηηο 

εληφο νηθηζκνχ πεξηνρέο κε νξηνζεηεκέλνη νηθηζκνί βεβαίσζε Γαζαξρείνπ, ην 

Γαζαξρείν αδπλαηεί λα εθδψζεη πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ γηα ηελ ιφγσ πεξηνρή 

αιιά θαη νη φπνηεο αλάγθεο επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ δελ κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ ρσξίο λα έρεη εγθξηζεί γεληθφο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ζα 

έρεη κειεηήζεη θαη θαζνξίζεηο ηηο αλάγθεο απηέο θαη ζα έρεη θαζνξίζεη ηα λέα 

φξηα. Απφ ηελ άιιε, ρηιηάδεο ηδηνθηήηεο απζαηξέησλ θαηνηθηψλ ζηα φξηα ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ, πεξηκέλνπλ ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ γηα ηα απζαίξεηα 

γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θαηνηθηψλ ηνπο. Δάλ είρε πξνεγεζεί έγθαηξα αιιά 

αθφκε θαη ζήκεξα ν γεληθφο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα εληνπίζεη κε 

νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ πνιιέο απζαίξεηεο νηθηζηηθέο ζπζπεηξψζεηο πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ θαη λα εληαρζνχλ κειινληηθά ζε ζρέδην 

πφιεσο.   
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 Δίλαη θαλεξφ φηη γηα φια ηα παξαπάλσ ππάξρεη ιχζε. Ρν Γεληθφ 

Ξνιενδνκηθφ Πρέδην είλαη ην φρεκα κε ην νπνίν ζα πνξεπηνχκε πξνο ηελ ιχζε 

φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πινπνίεζε ελφο ζπγθξνηεκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ελφο ζχγρξνλνπ Γήκνπ. Ζδε 

ζηελ εδαθηθή επηθξάηεηα ηνπ λένπ Γήκνπ Υξσπνχ εθπνλνχληαη κειέηεο Γ.Ξ.Π. 

ζηα πξψελ Θαπνδηζηξηαθά φξηα ζηνπο θάησζη πξψελ Γήκνπο, Θνηλφηεηεο. Πηνλ 

ηέσο Γήκν Υξσπίσλ, ζηνλ πξψελ Γήκν Απιψλα, ζηελ πξψελ Θνηλφηεηα 

Καιαθάζαο, ζην Ξνιπδέλδξη, ζην Θαπαλδξίηη θαη ζηηο Αθίδλεο εθπνλείηαη ε 

α'θάζε ηνπ Γ.Ξ.Π.-ελλνψ γηα ηηο Αθίδλεο... ζα ζαο εμεγήζσ θαη αξγφηεξα-

έρνπλε δειαδή γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηα εκπξφο ηα νπνία δελ κπνξεί λα 

ζηακαηήζνπλ.  

 Πηνλ πξψελ Γήκν Θαιάκνπ ε απειζνχζα Γεκνηηθή Αξρή είρε θξνληίζεη 

απφ ην 2009 λα πξνβεί ζε δεκφζην δηαγσληζκφ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

Γ.Ξ.Π. Θαιάκνπ. Θαηφπηλ ηνχηνπ έγηλε ε επηινγή ηνπ αλαδφρνπ θαη εθθξεκεί ε 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ αλαδφρνπ θαη Γήκνπ Υξσπνχ. 

Ππκπεξαζκαηηθά, ζε 6 ζπλ 1 απφ ηνπο 9 πξψελ Γήκνπο εθπνλνχληαη κειέηεο 

Γ.Ξ.Π. θαη πξνσζνχληαη γηα έγθξηζε. Πην ηέινο ν Γήκνο Υξσπνχ ζα ζπλζέζεη 

θαη ζα νκνγελνπνηήζεη ηα Γ.Ξ.Π. ησλ Θαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ ζε έλα εληαίν 

Γ.Ξ.Π. Θαιιηθξαηηθνχ επηπέδνπ. Ρν φθεινο είλαη πξνθαλέο ηφζν ζε ρξφλν, 

θφζηνο φζν θαη ζε πεξηερφκελν.  

 Ινηπφλ, ιίγα ιφγηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο ηνπ Γ.Ξ.Π. έηζη θαη 

ηνπο ρξφλνπο εθπφλεζεο. Ινηπφλ, ζχκθσλα κε ην ηεχρνο πξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, κε ηνλ Λ.3316/05 ε κειέηε Γ.Ξ.Π. εθπνλείηαη ζε δχν ζηάδηα, ην 

α' θαη ην β', απφ ηα νπνία ην β' ππνδηαηξείηαη ζε άιια δχν, ζα ηα πσ ζχληνκα.  

 Ινηπφλ, ην α' ζηάδην εθπνλείηαη ζε δηάζηεκα 5 κελψλ. Ξεξηιακβάλεη ηελ 

αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ 

πξννπηηθψλ θαη ησλ ηάζεσλ θαη ηε δηαηχπσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο.  
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 Ρν Β1 ζηάδην εθπνλείηαη ζε δηάζηεκα 3 κελψλ. Ξεξηιακβάλεη ηε 

ιεπηνκεξή επεμεξγαζία θαη πξφηαζε ηνπ Γ.Ξ.Π.  

 Θαη ην Β2 ζηάδην εθπνλείηαη ζε δηάζηεκα 40 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

Αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ζηαδίνπ Β1 ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Γήκνπ θαη ηε ζρεηηθή εληνιή ηεο Γεπζχλνπζαο 

πεξεζίαο.  

 Ππλνιηθφο ρξφλνο κειέηεο 10 κήλεο. Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ρξφλνη 

δηαβνχιεπζεο, γλσκνδνηήζεσλ, εγθξίζεσλ θαη ηα ινηπά.  

 Πεκεηψλεηαη φηη θαζ'φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ε 

ζπλεξγαζία ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο κε ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ηελ 

Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, πνιενδνκηθά ζέκαηα, ηνλ Γήκαξρν, ηνπο θνξείο, 

Δπηκειεηήξηα θαη ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο πεξεζίεο, πξέπεη λα είλαη απξφζθνπηε 

θαη ζπλερήο. Ηδηαίηεξα ε ζπλεξγαζία πξέπεη λα αλαπηπρζεί κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Θαιάκνπ, ην ηνπηθφ 

ζπκβνχιην Θαιάκνπ, νη νπνίνη νθείινπλ λα παξνπζηάζνπλ ζηνπο κειεηεηέο ηελ 

πεξηνρή ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 Ππκπεξαζκαηηθά ε κειέηε θαη ε έγθπξε ζεζκνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ 

Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ απνηειεί εμ αληηθεηκέλνπ πξνυπφζεζε γηα λα δψζεη 

ιχζεηο θαη θαηεπζχλζεηο γηα νινθιεξσκέλν θαη ξεαιηζηηθά εθαξκφζηκν 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θαιάκνπ θαη ηελ 

πνιενδφκεζε ησλ νηθηζκψλ, επηιχνληαο ρξνλίδνληα αθξηβψο ηεο έιιεηςεο 

ζρεδηαζκνχ πξνβιήκαηα, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςηλ ηελ πξνγελέζηεξε 

εκπεηξία, ηα δεδνκέλα ζην ζχλνιν ηνπ λένπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, επραξηζηνχκε, αιιά επ'επθαηξία ζα ήζεια λα 

πξνηείλσ ζε φζνπο αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ ηηο εηζεγήζεηο πξνο ην Πψκα, αο 
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θάλνπλ θαη θακηά πξφβα ζην ζπίηη ηνπο κε ην ξνιφη εθεί πέξα, γηαηί ην λα 

ππεξβαίλνπκε ηνλ θαλνληζκφ θαηά πέληε ιεπηά δελ είλαη θαη φ,ηη ην θαιχηεξν.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε πξφεδξε, επεηδή είκαη εηζεγεηήο ζην ζέκα... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ εηζήγεζε απ'ηνλ θαλνληζκφ πξνβιέπεηαη ζε πέληε ιεπηά. 

ΓΔΓΔΠ: Δπηά ιεπηά είλαη θ. πξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξέληε, πέληε είλαη, ήηαλ επηά ιεπηά.  

ΓΔΓΔΠ: Ρν θφςαηε θαη απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ ην 'θνςα εγψ. Ρέινο πάλησλ.  

 Νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ... Ξξνηνχ ζπληαρζεί ν θαηάινγνο ησλ 

νκηιεηψλ ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη θάηη ν θ. Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ. Γέδε γηα ην ζέκα θαη ηελ αλάιπζή ζαο.  

 Ππλεζίδσ λα ιέσ φηη ην Οπζκηζηηθφ θαη ην ζεκεξηλφ ζέκα πνπ έρεη 

αλαθχςεη κε ηνπο γεληθνχο πνιενδνκηθνχο ζρεδηαζκνχο, έπξεπε ζηε ρψξα καο 

θαη φρη ζην Γήκν καο κφλν, λα είρε γίλεη πξηλ 50 ρξφληα. Δίκαη πάλσ απφ 25 

ρξφληα ζηελ πεξηνρή θαη ην κφλν πνπ έρεη γίλεη φζνλ αθνξά ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Γήκσλ Υξσπίσλ, είλαη έλα ζρέδην πνπ ήηαλε 10 ρξφληα λα 

ζηακαηήζεη λα ππάξρεη, λα απνξξηθζεί απφ ην Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο. Ινηπφλ, 

πξέπεη λα πξνρσξάκε ζηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη ζηηο πνιενδνκηθέο 

κειέηεο θαη ζρέδηα πφιεσο φζν κπνξνχκε ην ζπληνκφηεξν. Δίκαζηε 

απνθαζηζκέλνη θ. Γέδε λα ηξέμνπκε απηά ηα ζέκαηα, έρνπκε ηνλ θαηάιιειν 

Αληηδήκαξρν πνπ αζρνιείηαη 10 ρξφληα θαη ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλψο γηα ηα 

ζέκαηα απηά, έρνπκε θαη ζπλεξγαζίεο κε αλζξψπνπο νη νπνίνη ζεσξψ φηη είλαη 

απ'ηνπο θαιχηεξνπο ζηελ Διιάδα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζην Γήκν καο 

θαη ζα ην ηξέμνπκε ην ζέκα. Δίκαζηε λαη ζην Γ.Ξ.Π. αλεπηθχιαθηα, είλαη έλα 

εξγαιείν γηα λα πξνρσξήζεη ε επέλδπζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ παηδηψλ καο 

νπζηαζηηθά, λα ην πσ απιά.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζην ζέκα, λα ην δειψζνπλ ζην πξνεδξείν. 

 Ν θ. Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ. Βειηαληψηεο, ε θα Καξγέηα, ν θ. 

Αξκπξηψηεο, ν θ. Ζιηάζθνο θαη εγψ. Λαη, φζνη ζπλάδειθνη ζέινπλ λα θάλνπλ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ζε δχν ιεπηά.  

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ πξψηε κνπ εξψηεζε είλαη, αλ γλσξίδνπκε βέβαηα γηαηί ηψξα 

ιείπεη ν θ. Ονχζζεο εδψ λα καο πεη, γηαηί απ'φηη θαίλεηαη κφλν ην Ππθάκηλν θαη 

ην Καξθφπνπιν δελ έρεη πξνρσξήζεη. Δίλαη ζηνπ Υξσπνχ; Θαη ην Καξθφπνπιν, 

γηαηί αο πνχκε αλ έρεη πξνρσξήζεη, αλ έρεη θάλεη θάηη ην Καξθφπνπιν, αλ 

ππάξρεη κηα πιεξνθνξία λα καο πείηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Καξθφπνπιν είκαζηε πνιχ θνληά, ζεσξνχκε εθηφο 

απξνφπηνπ βέβαηα ζ'απηά ηα ζέκαηα, γλσξίδεηε πφζεο θαζπζηεξήζεηο θαη πφζα 

απξφβιεπηα ζπκβαίλνπλ ζηελ πνξεία, λα εληάμεη ηελ παξαιία Καξθνπνχινπ-

3.000, 3.500 ζηξέκκαηα Βαγγέιε;-3.500 ζηξέκκαηα. Δάλ θαη έρνπκε δψζεη 

βάξνο ζην ζέκα απηφ λα πξνρσξήζνπκε απηή ηελ έληαμε, ε νπνία νπζηαζηηθά 

είλαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Καξθνπνχινπ θαη είλαη ην ηειεπηαίν ζα έιεγα 

κέξνο καο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην Γ.Ξ.Π. εάλ πξνρσξήζνπκε ην ζρέδην απηφ. 

Νια ηα άιια βέβαηα ηα πξνρσξάκε θαλνληθά κε ην δπλαηφηεξν ξπζκφ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ άιιε εξψηεζή κνπ είλαη γηα ηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο πξψελ θαη 

Θνηλφηεηεο, λαη ζε πνην ζηάδην βξίζθνληαη, αλ πξνρσξάλε απηά, δειαδή γηα 

παξάδεηγκα ζην Ξνιπδέλδξη, ζην Ξνιπδέλδξη γηα παξάδεηγκα καο έρεη βάιεη 

έλα εξσηεκαηηθφ, λα 'ρνπκε κία γλψζε ζπλνιηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηα αλαιχζεη ν θ. Ζιηάζθνο, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζα ηα πεη ν 

θ. Ζιηάζθνο, βεβαίσο. Νρη, φζν πξνβιέπεηαη ν ρξφλνο. 

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 
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 Δίλαη δχν ιεπηά γηα θάζε απάληεζε.  

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ. πξφεδξε, επραξηζηψ. Βεβαίσο εδψ πέξα ππάξρεη 

κεηά απφ δηαγσληζκφ απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Θαιάκνπ απφ 

ηνλ 11/2010 έρεη νξηζηεί κειεηεηήο, αλνηθηφο ήηαλ ν δηαγσληζκφο, πέξαζε απφ 

ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Λνκίδσ ηνλ 11/2010 ηνλ Λνέκβξη ν θ. Γήκαξρνο ζαλ 

λέα Γεκνηηθή Αξρή είρε ζπλάληεζε κε ηελ απεξρφκελε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ 

Θαιάκνπ θαη θνπβεληηάζαλε γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη ζρεηηθά κε ην Γ.Ξ.Π. 

Θαιάκνπ θαη ζα ζέιακε θαη κεξηθέο δηεπθξηλίζεηο, ην ηη εηπψζεθε ηφηε απφ ηνλ 

θ. Γήκαξρν, ηψξα. Μέξνπκε φηη έρεηε πάξεη θαη απάληεζε απφ ην πνπξγείν 

Ξεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηα φξηα ηνπ Γήκνπ ηνπ Θαιάκνπ, ηεο Δλφηεηαο ηνπ 

Θαιάκνπ θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο θαη ππάξρεη 

κειεηεηήο, έρεη νξηζηεί κέζα απφ αλνηθηή δηαδηθαζία, ζεσξψ φηη 

θνπβεληηάδνπκε θάηη ην νπνίν έπξεπε λα 'ρεη γίλεη ρζεο θαη φρη ζήκεξα θαη 

θνπβεληηάδνπκε εδψ πέξα. Γελ έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε αιιά έρεη νξηζηεί 

κειεηεηήο κέζα απφ δηαγσληζκφ, βεβαίσο θαη λνκίδσ φηη είλαη θάηη πνπ έπξεπε 

λα είρε γίλεη ρζεο θαη φρη ζήκεξα αο πνχκε λα ην θνπβεληηάδνπκε.  

 Βεβαίσο ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην ζα αλνίμεη δξφκν ζηε ράξαμε, 

ηελ κειινληηθή έληαμε ηνπ Θαιάκνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο ηνπ, ηα ζρνιεία 

πνπ έρνπλ λα γίλνπλε θαη έρνπκε παξαδείγκαηα, εθεί πνπ δελ έγηλαλ, δελ 

πέξαζε Γ.Ξ.Π. φπσο ζηνλ Αγην Πηέθαλν, πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξεί λα 

γίλεη, ππάξρεη κηα ηειείσο άλαξρε δφκεζε θαη ρσξίο, δελ ππάξρνπλ 

πξνυπνζέζεηο λα δεκηνπξγεζνχλ ππνδνκέο λέεο γηα ηνλ ηφπν εθεί. Απιά απηφ 

πνπ ζα 'ζεια λα δηεπθξηλίζσ, λα ππάξρεη θξνληίδα θαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, 

φπνπ είλαη δάζνο λα παξακείλεη δάζνο, απφ θνληά θαη εκείο γηα λα κπνξέζνπκε 

αο πνχκε λα βνεζήζνπκε θαη ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Σαζηψηε.  
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 Ρν ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηαξρήλ, ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ αλαγθαηφηεηα λα ππάξρεη ην 

Γ.Ξ.Π. θαη ηελ αλαγθαηφηεηα λα πξνρσξήζεη θαη ζ'απηή ηε βάζε ςεθίδσ έηζη 

ζεηηθά ηνπ λα πξνρσξήζεη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Κπνξψ λα πσ φηη ε 

εηζήγεζε ηνπ ζπλάδειθνπ ηνπ θ. Γέδε ήηαλ πάξα πνιχ εκπεξηζηαησκέλε θαη 

πξαγκαηηθά πηζηεχσ φηη καο βνεζνχζε θαη λα θαηαιάβνπκε θάπνηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ίζσο, θάπνηνπο έηζη ζπλαδέιθνπο πνπ κπνξεί λα κελ μέξακε 

ην ζέκα. Ρν βαζηθφηεξν πηζηεχσ φκσο δήηεκα είλαη φηη θαη εδψ βέβαηα γηα 

ζέκα νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη επεηδή ππάξρεη θαη κία δηαδηθαζία πνπ ήδε έρεη 

μεθηλήζεη, πάκε έηζη απηφ ην απνζπαζκαηηθά. Θαιφ φκσο ζα ήηαλε λα ππάξρεη 

θαη ε ζχλζεζε φισλ απηψλ ησλ πξαγκάησλ, βέβαηα ζα καο, θαη ην Οπζκηζηηθφ 

φπσο είπακε είλαη ε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ Γ.Ξ.Π. γηαηί λαη κελ θάζε αο πνχκε 

πξψελ Γήκνο ή Θνηλφηεηα έβιεπε ην δηθφ ηεο ην πξφβιεκα, αιιά ην πξφβιεκα 

φιεο ηεο πεξηνρήο πηα πξέπεη λα εηδσζεί απφ άιιν κάηη, έηζη; Γηα παξάδεηγκα 

ην ζέκα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ην ζέκα ηεο ράξαμεο λέσλ ίζσο δξφκσλ, 

παξάδεηγκα, έηζη, δελ ππάξρεη πεξίπησζε ηψξα ζε έλα Γ.Ξ.Π. αο πνχκε ηεο 

πεξηνρήο καο λα κελ πξνβιέπεηαη πεξηθεξεηαθφο δξφκνο ζηε Πθάια θαη ζηα 

Ξαιάηηα, έηζη, απηφο ν δξφκνο ν πεξηβφεηνο πνπ αλ ζέιεηε φινη ην ιέκε 

πξνεθινγηθά, πνπ ζα πξέπεη γχξσ απφ ην γεθπξάθη απφ ην Καξθφπνπιν λα 

πεξλάεη θαη πάλσ απφ ηελ Αεξνπνξία θαη λα πεξλάεη έμσ απφ ην ρσξηφ, πνπ 

απηφ πνπ γίλεηαη κέζα ζηελ πφιε ζήκεξα είλαη ην αδηαλφεην θαη ην βιέπεηε 

φινη, ην δείηε φινη αο πνχκε, απηά ινηπφλ ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη θαη ηνπ 

ελφο Γήκνπ θαη ηνπ άιινπ θαη ηεο άιιεο Θνηλφηεηαο ηεο πξψελ, πνπ πηζαλφλ 

ηα κεκνλσκέλα θαη ηα κηθξά ζρέδηα ηα Γ.Ξ.Π. ησλ πξνεγνχκελσλ αο πνχκε 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ λα κελ ηα 'ραλε δεη ζ'απηφ ην κέγεζνο, ζα πξέπεη 

δειαδή λα ππάξμεη ζχλζεζε φισλ απηψλ ησλ Γ.Ξ.Π. Θαη ε άπνςή κνπ είλαη φηη 

ζ'απηφ εκείο ζα πξέπεη λα παίμνπκε έλα ξφιν ζνβαξφ θαη λα κελ δηζηάζνπκε 

λα πάξνπκε έηζη θαη ηε γλψκε θαη αλζξψπσλ νη νπνίνη γλσξίδνπλ αιιά θαη 
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θπξίσο ηηο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ καο. Θαη δελ είλαη δειαδή κφλν ηα ζρέδηα πφιεο 

πνχ ζα ρηίζνπκε θαη πνχ ζα βάινπκε ηζηκέλην αιιά θαη νη γεληθφηεξεο ρξήζεηο 

γεο πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή.  

 Θαη λα επηζεκάλσ επίζεο θαη έλα άιιν δήηεκα πνπ είλαη πνιχ ζνβαξφ, 

φηη ζήκεξα δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ηδξπζνχλ αο πνχκε εξγαζηήξηα, ζαο 

ιέσ ζπλεξγεία, μπινπξγεία, κεραλνπξγεία, δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε εθηφο 

ζρεδίνπ πεξηνρέο. Ξξέπεη ινηπφλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην λέν λνκνζεηηθφ, ην 

λέν λφκν πνπ πέξαζε πξηλ θάλα δπν κήλεο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ησλ 

βηνκεραληθψλ δσλψλ θαη ηελ αδεηνδφηεζε, λα δνχκε θαη ηέηνηεο ιχζεηο. Δίλαη 

ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ πεξηνρή καο, εκείο ην 'ρακε δεη ζηε Λνκαξρία αιιά καο 

δέζκεπε ν λφκνο ηνπ 2005 ηεο βηνκεραλίαο, πνπ ιέεη πνχ πξέπεη λα γίλνληαη 

θάπνηεο αο πνχκε δξαζηεξηφηεηεο. Δλα ζπλεξγείν γηα παξάδεηγκα ρακειήο 

φριεζεο πνπ, λαη, πνπ αο πνχκε, ζήκεξα δελ κπνξεί λα γίλεη ζε εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρή, πξέπεη λα γίλεη δειαδή κέζα ζε νηθηζκφ Α'θαηνηθίαο, δειαδή νχηε θαλ 

εθεί πνπ είλαη, μέξσ 'γσ ζηνλ Αγην Θσλζηαληίλν ή ζηελ παξαιία Καξθνπνχινπ 

πνπ φπσο είπακε ζα γίλεη ην ζρέδην κεζαχξην. Γειαδή ζηελ πξάμε φια ηα 

ζπλεξγεία θαη ηα πεξηζζφηεξα ζπλεξγεία θαη ηα πεξηζζφηεξα κεραλνπξγεία, 

κηθξέο δειαδή κνλάδεο ρακειήο φριεζεο, είλαη ζήκεξα παξάλνκα θαη δελ είλαη 

επεηδή ην ζέινπλ αιιά αληηθεηκεληθά δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα, δελ ππάξρεη 

κέζα ζην ζρέδην, κέζα ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο πεξηνρήο καο δελ ππάξρνπλ 

πηα ρψξνη πνπ λα θαιχπηνπλ απηέο ηηο αλάγθεο ηεο κηθξήο αο πνχκε βηνηερλίαο. 

Θαη ιέσ ινηπφλ φηη θαιφ είλαη λα πξνρσξάλε απηά, αιιά κελ ηα βιέπνπκε κφλν 

ζηε βάζε ηελ πνιενδνκηθή θαη ην  πνχ ζα ρηίζνπκε θαη πνχ αο πνχκε ζα 

θάλνπκε παξαζεξηζηηθή θαηνηθία θαη κφλν ή μέξσ 'γσ νηθηζκνχο ή κφλν ηα 

απζαίξεηα. Λα ην δνχκε κε ηηο ρξήζεηο γεο πνπ έρεη αλάγθε ε πεξηνρή καο θαη 

ην πψο έηζη κ'απηφ ην ζρέδην ζα παο ζε κηα αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ πνπ δελ ζα 

είλαη κφλν ζπίηηα, ηζηκέλην θαη ινηπά αιιά θαη κία άιιε έηζη παξαπέξα 

αλάπηπμε. Δπραξηζηψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ. Βειηαληψηεο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πε φ,ηη αθνξά ηελ πξνηεηλφκελε κειέηε γηα ην Γ.Ξ.Π. ηνπ 

πξψελ Γήκνπ Θαιάκνπ, αλαξσηηέκαη αλ ζα έπξεπε λα ην είρακε θέξεη εκείο, ν 

 θ. Γέδεο ν ζπλάδειθνο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζαλ ζέκα ή αλ ζα έπξεπε άκεζα λα 

είρε έξζεη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξεξηβάιινληνο γηα ςήθηζε, γηα έγθξηζε θαη γηα 

ςήθηζε. Θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πψο ππάξρνπλ ζήκεξα ην 2011 

άλζξσπνη νη νπνίνη αληηδξνχλ ζε κία ηέηνηα εμέιημε.  

 Δπίζεο ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ θαη λα ππελζπκίζσ θ. Γήκαξρε, είρα 

αλαθεξζεί γηα ην Γ.Ξ.Π. ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, βέβαηα είλαη εθηφο ζέκαηνο, γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη κε ηνλ αλάδνρν θαη θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη 

λα ην δνχκε ηη γίλεηαη, γηαηί ζα πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ν Δηζαγγειέαο 

είρε ζηείιεη ην ζέκα ζην Δηξελνδηθείν γηα πξναλάθξηζε. Θαη επίζεο, λαη, ζρεηηθά 

κε ηα ρξήκαηα πνπ είρε εηζπξάμεη πην πνιιά ν αλάδνρνο απ'απηά πνπ έπξεπε 

λα πιεξσζεί. Παο είρα θέξεη ηελ απφθαζε ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζε έλα 

Ππκβνχιην, δελ μέξσ ηη έρεη γίλεη απηφ ξσηάσ.  

 Θαη επίζεο ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζσ πάιη-λαη, δελ μέξσ ζε πνηα θάζε 

είκαζηε-θαη επίζεο απ'ηελ εκπεηξία κνπ μέξσ φηη ζην Γήκν, ζηνλ Θαιιηθξαηηθφ 

Γήκν Υξσπνχ ππάξρνπλε 5 ζρέδηα ζε δηαθνξεηηθή θάζε ην θαζέλα. Απηά 

θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα 'ξζεη κία πξφηαζε πνπ λα 

ιέεη φηη ζηνπ Θαπαλδξηηίνπ πξέπεη λα γίλεη απηή ε δηφξζσζε, ζησλ Αθηδλψλ 

πξέπεη λα γίλεη απηφ, ζηνπ Ξνιπδελδξίνπ πξέπεη λα γίλεη εθείλν, γηαηί 

ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο. Αξα πξέπεη, δελ μέξσ ηη εμειίμεηο ζα δξνκνινγήζεηε 

θ. Γήκαξρε, πνηνο ζα καο δψζεη απηή ηε γλσκνδφηεζε ψζηε λα έρνπκε 

ζπγθεθξηκέλν κπνχζνπια, ζπγθεθξηκέλν πιάλν ηη γίλεηαη ζην θάζε Γ.Ξ.Π. 

απ'απηά πνπ ήδε είλαη ζε εμέιημε θαη έρνπλ πιεξσζεί πνιιά ρξήκαηα.-Δάλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο δελ ηνπο ελδηαθέξνπλ θάπνηα ζέκαηα θαη ζέινπλ λα 
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κνπξκνπξίδνπλε, κπνξνχλε λα βγνχλε έμσ-Δπίζεο, επεηδή, λα θάλσ κία 

δηεπθξίληζε αθφκα εθηφο ζέκαηνο αιιά είλαη λνκίδσ πνιχ ρξήζηκε... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχληνκα θ. Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κία θξάζε θ. πξφεδξε. Κφλν ζε κέλα ιεηε ζχληνκα, κφλν ζε 

κέλα, ην 'ρσ παξάπνλν. Θα μεθηλήζσ θαη ζα γξάθσ πφζν κηιάεη ν θαζέλαο, 

έηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ κπέθεηε κε ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ, έρνπλ δχν 

ιεπηά παξαπάλσ, ην μέξεηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ν θχξηνο, ν ζπλάδειθνο ν θ. Γέδεο, ζε ζρήκα ιφγνπ είπε, 

αθνπκπά ν Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Υξσπνχ ζηε ιίκλε ηνπ Καξαζψλα. Λα 

ππελζπκίζσ φηη ε ιίκλε Καξαζψλνο είλαη φιε ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 

Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υξσπνχ, θαηά 85%  ζηελ πξψελ Θνηλφηεηα 

Θαπαλδξηηίνπ θαη θαηά 15% ζηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ. Θαη ζα πξέπεη λα μέξεηε 

φηη ε πξνζηαζία ηεο ιίκλεο επηβαξχλεη κφλν ηα ρσξηά Θαπαλδξίηη θαη Αθίδλεο 

ιφγσ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Γη'απηφ θαη γηα λα κελ γίλνληαη, γηαηί ππάξρνπλ 

απφ ηελ άιιε πιεπξά θάπνηεο νξέμεηο-ην Ξνιπδέλδξη φρη, δελ έρεη, αθνχ είλαη 

δηνηθεηηθή... Θαπαλδξηηίνπ-ινηπφλ, ζαο επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε.  

 Ν θ. Αξκπξηψηεο έρεη ην ιφγν.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, επεηδή φπσο γλσξίδεηε αζρνινχκαη απφ 

ην 1986 ελεξγά, απφ ηφηε αθξηβψο αζρνινχκαη θαη κε ηα ζρέδηα πφιεο Γ.Ξ.Π., 

ηφηε ήηαλ ν Νξγαληζκφο Αζήλαο θαη ην νλνκάδακε ρξήζεηο γεο, ζεσξψ φηη 

έρνπκε θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ θαη σο θξάηνο θαη σο Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Δδψ θαη 30 ρξφληα απηά ηα πξάγκαηα ζα είραλε, ζα έπξεπε λα είραλ επηιπζεί. 

Ρν επνλνκαδφκελν Γ.Ξ.Π. ζεσξψ φηη είλαη ην άιθα θαη ην σκέγα ηεο επεκεξίαο 

θαη ηεο εμέιημεο ελφο ηφπνπ, ελφο Γήκνπ θαη δε ελφο Γήκνπ φπσο είλαη ν 
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Θαιιηθξαηηθφο. Ζδε έρνπκε αξγήζεη, ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα δψζνπκε ην 

βάξνο καο λα ηειεηψλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Θέισ λα ζαο πιεξνθνξήζσ 

απφ πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ ΝΟΠΑ πξηλ απφ ελάκηζη ρξφλν γηα ζέκαηα ηεο 

Θνηλφηεηαο Καξθνπνχινπ, ηεο πξψελ Θνηλφηεηαο Καξθνπνχινπ, ν 

ηδαληθφηεξνο ρξφλνο γηα ηνλ Νξγαληζκφ Αζήλαο, ηνλ επηιεγφκελν ΝΟΠΑ, 

ηειεηψκαηνο ΓΞΠ ήηαλ 8 ρξφληα κε αλάζεζε θαη κειέηε απφ ην ΓΞΠ. 

Θαηαιαβαίλεηε πφζν γξήγνξα πξέπεη λα ην ηξέμνπκε θαη πφζν γξήγνξα ζα 

πξέπεη λα ην ηειεηψζνπκε γηα λα γλσξίδνπκε ηη γίλεηαη, αλ ζέινπκε λα 

αλαπηπρζεί ν ηφπνο καο.  

 Δπεηδή έγηλε θάπνηα εξψηεζε γηα ην Καξθφπνπιν, αλαθνξηθά ζαο ιέσ 

φηη πέξαλ απφ ηελ παξαιία Καξθνπνχινπ Υξσπνχ ε νπνία είλαη δψλε 

νηθηζηηθνχ ειέγρνπ απφ ην '85, ζαθψο ελδηαθέξεη ην ΓΞΠ ζηελ ππφινηπε 

πεξηνρή θαη θ. Αληηδήκαξρε ζα ήζεια λα εληαρζεί ζηελ κειέηε Υξσπνχ, πξψελ 

Υξσπίσλ θαη Υξσπνχ θαη ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ ηνπ Καξθνπνχινπ, εθηφο απφ 

ηε δψλε νηθηζηηθνχ ειέγρνπ ε νπνία ήδε είλαη ηαθηνπνηεκέλε νηθηζηηθά. Απηά 

είρα λα πσ. Πηε δηάζεζή ζαο. 

 Νζνλ αθνξά γηα ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, επεηδή είκαη κέινο, ηα 

ζέκαηα εηζεγνχληαη θαη έξρνληαη απφ ηελ Γηνίθεζε θαη εκείο ζα είκαζηε παξψλ 

αλά πάζα ζηηγκή θαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο καο απφ ηνλ Θάιακν γηαηί ηνπο 

αθνξά ηνπηθά, λα ην πξνσζήζνπκε φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αξκπξηψηε.   

 Ρν ιφγν έρεη ε θα Καξγέηα Διέλε. 

ΚΑΟΓΔΡΑ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ. Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη.   

 Πήκεξα θαινχκαζηε λα, παξακνλέο ηνπ 15Αχγνπζηνπ θαη 4 ε ψξα ην 

κεζεκέξη λα ζπδεηήζνπκε έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα, φπσο είλαη ν Γεληθφο 

Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο Θαιάκνπ. Ρν βέβαην είλαη φηη, κε ραξά βέβαηα είδα 
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θάπνηνπο απφ ηνπο θνξείο ηνπ Θαιάκνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Θαιάκνπ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη εμσξατζηηθψλ ζπιιφγσλ λα είλαη θνληά καο, φπσο επίζεο θαη 

ηνλ ηέσο πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ θ. Αιέμαλδξν Θαλνχζε θαη 

ηνλ ηέσο Αληηδήκαξρν θ. Ξαλαγηψηε Θηνχζε λα είλαη θνληά καο, πνπ ήηαλ νη 

άλζξσπνη πνπ έβαιαλ έλα ιηζαξάθη γηα ηνλ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ, λα 

είλαη θνληά καο. Ρν βέβαην είλαη φηη λα ήηαλ άιιε ψξα θαη άιιε κέξα πηζαλφλ 

λα ήηαλ φινο ν Θάιακνο, γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ θαίεη ηνλ ηφπν καο.  

 Θπξίεο θαη θχξηνη, ζεσξνχκε φηη ν Γεληθφο Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο 

είλαη αλαγθαηφηεηα. Ζ Γεκνηηθή Αξρή ππνρξενχηαη απφ ην λφκν λα ζπληάμεη 

ηνλ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ, δηφηη έηζη ζα νδεγεζνχκε ζηελ αλάπηπμε. 

Νπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο θαη απ'ηνλ εηζεγεηή 

ηνπ ζέκαηνο, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ΓΞΠ Θαιάκνπ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη ε 

θαζπζηέξεζε, απηφ ην είπαλ θάπνηνη άιινη νκηιεηέο, ζίγνπξα βάδεη θάπνηα 

εξσηεκαηηθά. Ζ πεξηνρή ηνπ Θαιάκνπ θαζψο θαη ηνπ Καξθνπνχινπ είλαη νη 

κφλεο νη νπνίεο, γηα ηηο νπνίεο ζπδεηάκε αλ ζα γίλεη ή φρη πνιενδνκηθφο 

ζρεδηαζκφο, αλ θαη απηφ είλαη ζε ιάζνο βάζε. Απηφ επηηέινπο πξέπεη λα 

ηειεηψζεη. Αο ζπκεζνχκε ηνλ αείκλεζην Θψζηα Θαξαληάλε ν νπνίνο πξψηνο 

επεζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θαιάκνπ πξηλ απφ 20 ρξφληα, 

πνπ πνιιάθηο πνιεκήζεθε αιιά ηνπο νξακαηηζηέο πξέπεη λα ηνπο ζπκφκαζηε 

θάπνηα ζηηγκή.  

 Δπίζεο λα επηζεκάλσ φηη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, φπσο είπε θαη 

ν θ. Σαζηψηεο θαη ν θ. Γέδεο, ηνπ Θαιάκνπ είρε πξνρσξήζεη κεηά απφ 

πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ην 2009 ζε αλάδνρν ηνλ θ. Γεκφπνπιν θαζψο θαη 

άιινπο δχν πνπ κνπ δηαθεχγνπλ ηα νλφκαηά ηνπο, νη νπνίνη θέξδηζαλ ην 

δηαγσληζκφ. Ζ ελεκέξσζή καο έγηλε παξακνλέο ησλ εθινγψλ. Πην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην off the record αθνχζηεθε φηη 28/12 πνπ 

ππνγξάθεθε  ζηε Γεκαξρηαθή, ήηαλε ιίγν πξηλ ηειεηψζεη ε ζεηεία καο σο ηέσο 
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Γεκνηηθήο Αξρήο Θαιάκνπ. Απηφ έγηλε επεηδή ε αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ έγηλε 

παξακνλέο ησλ εθινγψλ, επνκέλσο θιεζήθακε αλ ζέιεηε λα νινθιεξψζνπκε 

ην ζέκα ηηο 28/12. Δγψ δελ ήκνπλ, δελ παξεπξηζθφκνπλα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

Γεκαξρηαθή Αξρή επεηδή έδηλα εξγαζία ζην Ξαλεπηζηήκην. Ζ ελεκέξσζή καο-

αιήζεηα γηαηί θαζπζηεξνχκε;-ηα φζα παξαζθεληαθά ζπκβαίλνπλ ζίγνπξα δελ 

αθνξνχλ ηνπο δεκφηεο ηνπ Θαιάκνπ.  

 Πην ηειεπηαίν ηνπηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Θαιάκνπ, ηνπ 

ηνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο, ςεθίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ΡΞΠ Θαιάκνπ. 

Αθνχζηεθε θαη κάιινλ είρακε ηελ ελεκέξσζε απφ ηνλ ππεχζπλν Αληηδήκαξρν 

ηνλ θ. Ιηάζθν φηη θάπνην έγγξαθν απφ ην ΞΔΘΑ έθπγε απφ ην Γαζαξρείν 

Θαιάκνπ ζρεηηθά κε ηνλ νηθηζκφ Θαιάκνπ γηα κηα ζπλνιηθή γλσκάηεπζε. Ρν 

έγγξαθν απηφ κε θνηλνπνίεζε πξνο ην Γήκν Υξσπνχ δελ πεξηήιζε ζηε γλψκε 

ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, αιιά πεξηήιζε ζηελ, ηνπιάρηζηνλ πεξηήιζε ζηελ 

απεπζείαο ζηα ρέξηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη απφ εθεί θαη 

πέξα ζηελ ηνπηθή ζχκβνπιν. Απηά είλαη θαηαγεγξακκέλα ζε βηληεάθη πνπ 

ήηαλε, ε Κάρηκε Ξφιε ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Θάιακν Αηηηθήο, ην είδα ζήκεξα ην 

πξσί. 

 Θιείλνληαο ινηπφλ ζα 'ζεια λα πσ φηη ππεξςεθίδνπκε θαη ζεσξνχκε φηη 

ην ΓΞΠ είλαη αλαγθαηφηεηα θαη επηηέινπο πξέπεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα ηειεηψζεη 

απηφ ην ζέκα, ην νπνίν έρεη ήδε αξρίζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή 

ηνπ Θαιάκνπ. Δπραξηζηψ. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Καξγέηα.   

 Ρν ιφγν ζα πάξσ θαη εγψ ηψξα, πξνηνχ νινθιεξψζεη ν αξκφδηνο επί 

ηνπ ζέκαηνο Αληηδήκαξρνο. Θχξηε Ξέππα, κνπ επηηξέπεηε; Θχξηε Ξέππα, 

επραξηζηψ. Κηιάσ πιένλ ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θαιάκνπ θαη φρη ζαλ 

Ξξφεδξνο Ππκβνπιίνπ.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, νη πεξηζζφηεξνη απφ εζάο, αλ φρη φινη, θαζψο θαη ε 

θνηλσλία ηνπ Θαιάκνπ γλσξίδεηε φηη είκαη αληίζεηνο ζην ζπγθεθξηκέλν 
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Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ γηα ην Γηακέξηζκα ηνπ Θαιάκνπ θαη ππέξ ηνπ Γεληθνχ 

Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ. Νη ιφγνη βαζηθά είλαη δχν.  

 Θεσξψ φηη παξ'φηη λνκφηππε, φρη εζηθή θαη πνιηηηθά απαξάδεθηε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ε Γηνίθεζε ηνπ Ξαλαγηψηε Ιίηζα ζηνλ Θάιακν, 

ηφζν φζνλ αθνξά ην δηαγσληζκφ, φζν θαη ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηηο 28/12/2010, δειαδή 3 κέξεο πξνηνχ ε ζπγθεθξηκέλε 

Γηνίθεζε απνρσξήζεη απφ ην Γήκν Θαιάκνπ, παξά ηελ αληίζεηε δηαβεβαίσζε 

ηνπ Γεκάξρνπ, παξνπζία θαη ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Ξαλαγηψηνπ ηνπ Θηνχζε 

πνπ παξεπξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα, πξνο ηνλ λέν Γήκαξρν ηνλ Γηάλλε ηνλ 

Νηθνλνκάθν, καδί κε κηα αληηπξνζσπεία ζπκβνχισλ απφ ηνλ Θάιακν φηη δελ ζα 

πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο λέαο Γηνίθεζεο, παξ'φια απηά 

ην έπξαμε, δελ μέξσ γηαηί.  

 Θεσξνχζα φηη ν Γεληθφο Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ 

Γήκνπ καο ζα αλαηξνχζε ηηο πξνεγνχκελεο ζθηέο θαη επηπιένλ ζα ήηαλ 

αξηηφηεξνο θαη ζα εμαζθάιηδε αξκνληθφηεξε θαη πην ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε 

ηνπ Γήκνπ καο. Ρηο παξαπάλσ ζέζεηο ππνζηήξηδα κέρξη θαη ρζεο, φπνπ νη 

αξκφδηνη γχξσ απφ ηα ζέκαηα απηά κε δηαβεβαίσζαλ φηη δελ κπνξεί πιένλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα φιν ην Γήκν, 

αθνχ νη Ξνιενδνκηθνί Πρεδηαζκνί ζηα άιια Γηακεξίζκαηα εθηφο απφ ηνλ 

Θάιακν, έρνπλ πξνρσξήζεη ζεκαληηθά. Κπξνζηά ινηπφλ ζην ελδερφκελν λα 

κείλεη ν Θάιακνο ηειηθά ρσξίο Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ θαη κφλν γη'απηφ ην 

ιφγν, ιέσ λαη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. Παο επραξηζηψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή ιερζήθαλε δχν, ηξία πξαγκαηάθηα, ζέισ λα ζαο πσ ην 

εμήο, φηη ζην ζπλδπαζκφ καο ήδε θαη γεληθφηεξα ε Γεκνηηθή Αξρή, ζα 

θαηαιάβεηε θαη ζα ην βηψζεηε θαιά, φηη δελ καο πεηξάδεη πνηνο θέξλεη ηη, καο 

ελδηαθέξεη κφλν ην θαιφ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Απηή ηε ζηηγκή ν Θάιακνο 

κπνξεί λα 'λαη ήζπρνο, κπνξεί λα κελ έξζεη φινο ν Θάιακνο εδψ θαη γηα πνην 
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ιφγν λα έξζεη θαη ηη λα θάλεη. Βιέπεηε πσο είκαζηε ππέξ ηνπ Θαιάκνπ θαη ππέξ 

ηνπ ΓΞΠ, δελ ρξεηάδεηαη λα 'ξζεη θαλείο απφ ηνλ Θάιακν πνιίηεο, κπνξεί λα 

θνηκάηαη. Δρνπκε αλήζπρνπο Ππκβνχινπο ηνπ Θαιάκνπ πνπ παιεχνπλ γηα ηνλ 

Θάιακν θάζε κέξα θαη κέζα απφ ηελ αλεζπρία ηνπο απηή ζα θέξνπλ 

απνηέιεζκα, άζρεηα αλ εκέλα θακηά θνξά κνπ δεκηνπξγνχλε κεγάια 

πξνβιήκαηα.  

 Ινηπφλ, αιιά ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη ζε έλα ηέηνην ζέκα, ην νπνίν 

φπσο είπακε, ηνλίζακε ηε ζεκαζία ηνπ φινη καο, αο αθήζνπκε ηα βηληεάθηα, ηα 

βίληεν θαη ηα παξειζφληα. Τεθίδνπκε λαη ζην ΓΞΠ φινη καδί, πνπ είλαη 

μεθάζαξα ππέξ ηνπ Θαιάκνπ. Λα κελ κπσ ζηε δηαδηθαζία ηη κνπ είπε ν 

πξνεγνχκελνο Γήκαξρνο θαη γηαηί δελ ηήξεζε ηνχην, πξαγκαηηθά γίλαλε 

δηάθνξα, δελ λνκίδσ φηη σθειεί ηίπνηα. Ξάκε κπξνζηά, λαη ζην ΓΞΠ θαη 

μεθηλάκε λα βάινπκε ηνλ Θάιακν ζχληνκα κε ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο 

φπσο είπα λα πξνρσξήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα ζπληνκεχζνπκε. Ξξάγκαηη 

θάπνηεο απνθάζεηο ηνπ παξειζφληνο θαζπζηέξεζαλ ιίγν ηε δηαδηθαζία, δελ 

λνκίδσ φηη είλαη ψξα γηα επζχλεο ηνπ παξειζφληνο. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε 

Ζιηάζθν, έρεηε ην ιφγν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δελ ζα ήζεια λα επεθηαζνχκε πνιχ ηψξα ζηα ζέκαηα φια 

απηά πνπ ηεζήθαλε. Θα πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ έηζη πεξηιεπηηθά, γηαηί 

θάπνηα απ'απηά ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά κία κεγάιε θνπβέληα ζε έλα ηδηαίηεξν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη μεθηλψληα φπσο είπε θαη ν Γηψξγνο απφ ηε Ξνηφηεηα 

Εσήο.  

 Θαηαξρήλ ζέισ λα θάλσ κία κηθξή αλαθνίλσζε, γηαηί πξνρζέο πνπ 

παξαπξέζεθα ζην Ππκβνχιην ην Ρνπηθφ ηνπ Θαιάκνπ, ν πξψελ Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο ν Αλδξέαο ν Κπαιψθαο, παίξλνληαο ην ιφγν είπε φηη εγψ 

ζπκκεηείρα ζην ΓΞΠ ηνπ Υξσπνχ ζηελ πεληακειή επηηξνπή πνπ είρε νξίζεη ν 

πξψελ Γήκαξρνο Γηψξγνο Γαβξηήι. Απηφ είλαη ςέκα, δελ ζπκκεηείρα ζε θακία 
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επηηξνπή, ήκνπλα αληίζεηνο λα θάλεη ην ΓΞΠ ν Νξγαληζκφο, πξνζπαζνχζα λα 

βξσ ζηνηρεία, πξνζπάζεζα θαη βξήθα θάπνηα κφλνο κνπ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. 

Θαη ηειηθά επαιεζεχηεθα, γηαηί φηαλ έιεγα φηη ην ΓΞΠ δελ ζα ηειεηψζεη, 

άθνπγα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζε έμη κήλεο απνηππψζεηο θαη ζε 12 κήλεο εγθξίζεηο 

θαη αθφκα ζήκεξα είλαη ζηελ απνηχπσζε θαη αθφκα ζηνλ Νξγαληζκφ. Δηζη απηφ 

γηαηί είρα αλάγθε, αηζζάλζεθα ηελ αλάγθε λα ην θάλσ, γηαηί ην ζεσξψ, λα κελ 

ην ραξαθηεξίζσ, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα κέλα. Ξάκε ινηπφλ παξαθάησ.  

 Νζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ΓΞΠ, πηζηεχσ φηη φζνη έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηα πνιενδνκηθά, φπσο είπε θαη ν Γηψξγνο, πάιη ζα αλαθέξσ ην 

φλνκα ηνπ Γηψξγνπ, ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ζηελ πεξηνρή πνιχ ιίγα πξάγκαηα 

έρνπλε γίλεη, γηαηί πξαγκαηηθά πέξα απφ ηηο ρξήζεηο γεο ηνπ '85, ηε δψλε ηνπ 

'85, δελ πξνρψξεζε θαλέλα άιιν ζρέδην, φπσο είλαη ηνπ Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ, 

φπσο είλαη ε παξαιία Καξθνπνχινπ, ε παξαζεξηζηηθή ηνπ Θαιάκνπ, ηνπ 

Σαιθνπηζίνπ θαη κέξε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ είλαη πξνο πνιενδφκεζε ζήκεξα 

ζηνπο ιαραλφθεπνπο θαη ζηελ επέθηαζε ηνπ Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ.-Γελ έρνπλ 

ηειεηψζεη είπα, είλαη ζε εμέιημε.-Απηέο ινηπφλ νη δχν νη πνιενδνκήζεηο 

ζηακαηήζαλε γηαηί δελ είραλ ρξήζεηο γεο θαη δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλε θαη 

γη'απηφ δελ έρνπκε θαη εμειίμεηο, δελ κπνξνχκε δειαδή λα 'ρνπκε απνηέιεζκα. 

Πην Καξθφπνπιν βέβαηα έρνπκε θάλεη κηα θαιή πνξεία, ζεσξνχκε φηη ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα έρνπκε απνηέιεζκα απφ ηε Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ, απφ ηελ Δθνξία ζα ην 'ρνπκε ζίγνπξα ην απνηέιεζκα, ζα πάεη 

θαη παξαπάλσ ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ γηα λα κπνξέζνπκε λα ην 

ηειεηψζνπκε. Δηζη γηα λα θάλσ κηα κηθξή αλαδξνκή. Γηα ηνπ Θαιάκνπ ηηο 

δπζθνιίεο ηηο μέξεηε, ρξεηάδνληαη αξθεηά ιεθηά γηα λα μεθαζαξηζηνχλε ηα 

ξέκαηα, νη γεσινγηθέο κειέηεο θαη ηα δαζηθά ηα νπνία δπζηπρψο πεξηκέλνπκε 

ηνπο δαζηθνχο ράξηεο θαη πάεη ιέγνληαο.         
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 Ρψξα φζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ΓΞΠ, ζαο ιέσ θαη πάιη φηη φζνη 

έρνπλ αζρνιεζεί κε απηά ηα πξάγκαηα, ζα 'πξεπε λα ηα 'ρνπλε ηειεηψζεη εδψ 

θαη, απ'ην 1983 κάιινλ φηαλ ν ζπγρσξεκέλνο ν Ρξίηζεο έθαλε ην 1337 θαη ην 

πξνέβιεπε απζηεξά ηφηε κέζα. Γπζηπρψο φκσο είλαη ε πνιηηηθή επζχλε είλαη 

θακηά θνξά απηή πνπ, φρη ε πνιηηηθή, ε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα είλαη απηή πνπ 

δελ καο αθήλεη λα πξνρσξήζνπκε ζε ξηδηθέο, ζε ιχζεηο κάιινλ ζνβαξέο θαη ην 

πνιηηηθφ θφζηνο. Θαη απηφ έρεη ζπκβεί ζηελ πεξηνρή καο, δπζηπρψο ηα ΓΞΠ 

ζηελ πεξηνρή ηε δηθηά καο δελ έρνπλ πξνρσξήζεη θαζφινπ. Κφλν ην Θξπνλέξη 

είρε ΓΞΠ, είρε θηηάμεη θαη θάπνηα ΓΞΠ ηα νπνία έρνπλε γίλεη ζην Θαπαλδξίηη, 

είλαη ηειεησκέλν θαη είλαη ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, εδψ ζα θάλσ κηα 

αλαθνξά ζηα ΓΞΠ. Πην Θαπαλδξίηη είλαη ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, έρεη 

γίλεη ΦΔΘ, απιά πξνζέθπγαλ θάπνηνη γηαηί ζεσξνχζαλ φηη δελ ήηαλ ζσζηέο 

θάπνηεο ρξήζεηο, έρνπλε πξνζθχγεη ε Θνηλφηεηα θαη θάπνηνη πνιίηεο λνκίδσ-

κφλν ε Θνηλφηεηα;-είλαη θαη θάπνηνη πνιίηεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δελ έρεη 

ζεκαζία απηφ, ππάξρεη πξνζθπγή, ππάξρεη πξνζθπγή, απηφ είλαη ε νπζία. 

πάξρεη ινηπφλ έλα κεξηθφ ΓΞΠ ζηα Θηνχξθα, ππάξρεη ζηνλ Απιψλα, ππάξρεη 

ζην Ξνιπδέλδξη έηνηκν ΓΞΠ ην νπνίν ζήκεξα είλαη ζηνλ Νξγαληζκφ 

Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ ηειεησκέλν γηα ηειηθή γλσκνδφηεζε θαη λα πάεη λα γίλεη 

Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη αλ παξέιεηςα θάπνην, φρη δελ παξέιεηςα θαη βέβαηα 

ηνπ Υξσπνχ, ην νπνίν είλαη θαη απηφ ζε εμέιημε, είλαη αθφκα ζηελ α'θάζε, 

ζηελ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη κε θάπνηεο πξνηάζεηο 

ρξήζεσλ γεο πνπ έρεη θάλεη. Ρα 'ρνπκε πάξεη φια ηα ΓΞΠ ζε ράξηεο θαη ηα 

'ρνπκε θάλεη θαη εθαξκνγή επάλσ ζε θσηνγξαθίεο δνξπθνξηθέο κε 

νξζναλαγσγή. Γελ είλαη εχθνιν λα ηα δηαρεηξηζηνχκε ηψξα, ζα μεθηλήζνπκε 

απ'ηνλ Πεπηέκβξε, λα ελεκεξψζνπκε θαη θάπνην θφζκν γηα ην ηη είλαη θαη αλ 

ζέιεη θάπνηνο λα ελεκεξψλεηαη, λα 'ξρεηαη ζην Γήκν λα ελεκεξψλεηαη θαη κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ ζα έρνπκε ζηελ πνξεία.  

 Ρψξα, φζνλ αθνξά απηφ πνπ είπε... 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, ζέισ ιίγν ρξφλν πξφεδξε γηα λα πσ θαη θάπνηα, λα 

απαληήζσ ζε θάπνηα εξσηήκαηα, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε θαη παξαηεξήζεηο.  

 Ν πεξηθεξεηαθφο δξφκνο θηιελάδα Αλλα, ηνλ είρε ζρεδηάζεη ε Λνκαξρία, 

ηηο κειέηεο ηηο είραηε εζείο. Ζ κία ήηαλ ε δηαπιάηπλζε ηνπ Θαιάκνπ, ε α'θάζε, 

αλ ζπκάκαη ην μέξεη ν Αλδξέαο, ε β' θάζε ήηαλ ν πεξηθεξεηαθφο, γεθπξάθη... 

θαη ε γ' θάζε ήηαλε ε δηαπιάηπλζε ηεο Ιεσθφξνπ Σαιθνπηζίνπ. Θαη βέβαηα ν 

Θνπξήο απ'φηη μέξσ, νχηε θαλ ηελ έπηαζε ηελ έπηαζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ δξφκν 

γηαηί ε δαπάλε ήηαλ ηεξάζηηα, ηεξάζηηα. Θαη κε κνπ πεηο ηψξα γηα ην φηη δελ 

έδσζε ν Κέμεο ηψξα ηε γλσκνδφηεζε, γηαηί απηά ηα αθνχσ βεξεζέ. Ινηπφλ, 

απηή ινηπφλ ε κειέηε ζα κπνξνχζε λα θαηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε, αιιά ε 

δαπάλε είλαη ηεξάζηηα γηαηί ρξεηάδνληαη πάξα πνιιέο απαιινηξηψζεηο, λα 

γθξεκηζηνχλε ζπίηηα, λα γίλνπλ γεθχξηα ζε ξέκαηα θαη θπζηθά δελ κπνξνχζε 

λα θαηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε. Απφ εθεί θαη πέξα, δελ μέξσ, ππάξρεη άιιε 

κία πξφηαζε γηα έλα κηθξφ πεξηθεξεηαθφ απφ ηελ Αεξνπνξία πξνο ηε... ην 

νπνίν ίζσο είλαη ην κφλν εθηθηφ θαη κηα κειέηε πεξηβαληνιινγηθψλ-εληάμεη ξε, 

λα επινγνχκε ζπλέρεηα ηνλ Αλδξέα ηνλ Ρζάθσλα, ηη λα θάλνπκε, άζε λα 

κηιήζνπκε ξε Αλδξέα-ινηπφλ, γηα λα ηειεηψζσ απηφ ην ζέκα κε ην ζέκα ηνπ, 

γηα ην ζέκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ.  

 Ρν Καξθφπνπιν, ε έληαμε ηνπ Καξθνπνχινπ είλαη ζσζηή απηή πνπ ιέεη 

ν Γηψξγνο, δπζηπρψο φκσο ζηελ παξνχζα θάζε δελ κπνξεί λα γίλεη γηαηί ε 

κειέηε είλαη ηνπ Νξγαληζκνχ. Θα πξέπεη λα ην δεηήζνπκε απφ ηνλ Νξγαληζκφ 

θαη ν Νξγαληζκφο λα πξνθεξχμεη θαηλνχξγην θνκκάηη πνπ λα ην εληάμεη θαη λα 

ην ελνπνηήζεη θαη ν Νξγαληζκφο δπζηπρψο απηή ηε ζηηγκή, εδψ θαη έλα ρξφλν 

κάιινλ, ελάκηζη, δελ ιεηηνπξγεί ηίπνηα, δελ αζρνινχληαη, φρη, φρη, δελ 

αζρνινχληαη κε ηα ΓΞΠ πνπ είλαη ππνρξέσζή ηνπο λα ην θάλνπλε, παξάδεηγκα 

ραξαθηεξηζηηθφ ην Ξνιπδέλδξη πνπ είλαη ηειεησκέλν. Νκσο ην Καξθφπνπιν 
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έρεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα, έρεη έλα νηθηζκφ ν νπνίνο έρεη πξφβιεκα ζηελ 

νξηνζέηεζή ηνπ, είλαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζε ηζρχ θαη έρεη έλα, ην ζρέδην φπσο 

είπακε ηα 3.500 ζηξέκκαηα, ηα νπνία επρφκαζηε λα ηα ηειεηψζνπκε γξήγνξα. 

Θαη είλαη ε θαιχηεξε πνιενδνκηθή κειέηε πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα, ε πην 

νινθιεξσκέλε κάιινλ, φρη ε θαιχηεξε, ε πην νινθιεξσκέλε, λα ην πσ έηζη 

απιά, ε νπνία έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ Γηψξγν, ζπλέρηζε κε ηνλ Κάθε, λα κελ 

πσ... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην νινθιεξψζνπκε θ. Ζιηάζθν, έρνπκε μεθχγεη απφ ην ζέκα 

καο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: ... λα κελ πσ ηα ιάζε ηψξα θαλελφο θαη ζέινπκε-ηη έρνπκε 

μεθχγεη; Απαληάσ ζηα εξσηήκαηα ησλ ζπλεξγαηψλ κνπ θ. πξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, αιιά δελ έρνπλ θαη ζρέζε θαη κε ην ΓΞΠ ηνπ Θαιάκνπ ηψξα 

πνπ ζπδεηάκε. Ππλερίζηε, νινθιεξψζηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη. Θεψξεζα θαη εγψ απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή θαη ην 'ρα πεη ζηνλ Γήκαξρν ηνλ Γεθέκβξην φηη φ,ηη είλαη ζε εμέιημε θαη 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη λα δψζεη θάηη παξαπάλσ ζηνλ ηφπν θαη ηδίσο ζηνλ 

Θάιακν, πξέπεη λα ην ηειεηψζνπκε. Δίλαη ζίγνπξν, φπσο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, παιηφηεξα μέξαηε φηη δελ πξνρσξνχζαλ πξάγκαηα γηαηί θάπνηνη 

δπζπηζηνχζαλε, θνβφληνπζαλ, δελ μέξαλε ίζσο, καζαίλαλε ζηελ πνξεία, απηφ 

πεξίπνπ ζπλέβε θαη ζήκεξα θαη ηψξα. Δκέλα ε άπνςή κνπ είπα θαη ζηελ αξρή 

ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην, ήηαλ λα πξνρσξήζεη απηή ε δηαδηθαζία, ν 3316 

είλαη έλαο πνιχ δχζθνινο λφκνο γηα λα μαλαπξνθεξχμεηο θαηλνχξγην ΓΞΠ θαη ην 

δπζηχρεκα είλαη φηη ηψξα γηα λα γίλεη ελνπνηεκέλν ΓΞΠ, είλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιν γηαηί αθφκα θαη ν Νξγαληζκφο δελ μέξεη πψο κπνξεί απηφ ην πξάγκα 

λα ην νκνγελνπνηήζεη, λα καδέςεη δειαδή ηα ππφβαζξα, ηα ππάξρνληα θαη λα 

βάιεη θάησ έηζη ψζηε λα θαηαιήμεη ζε ρξήζεηο γεο ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ.  
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 Θαη φζνλ αθνξά ηε θηινζνθία ηνπ φηη ηελ πεξηνρή πξέπεη λα ηε 

βιέπνπκε ζαλ κία εληαία κνλάδα απηή ηε ζηηγκή, έηζη είλαη, αιιά φκσο θάζε 

πεξηνρή έρεη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο, άιιε ινγηθή θαη θηινζνθία έρεη ην 

Θαπαλδξίηη, άιιε έρεη ν Απιψλαο, άιιε έρεη ν Θάιακνο, ην Καξθφπνπιν θαη ν 

Υξσπφο, έηζη, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Απηφ ιέσ, φηη απηά ηα πξάγκαηα 

νπησο ή άιισο θαιψο πξνρσξάλε ζήκεξα, έρνπλ πξνρσξήζεη θάπνηα, έηζη, δελ 

είλαη ζε εμέιημε, είλαη ηειεησκέλα ΓΞΠ, φκσο θαιψο πξνρσξάλε μερσξηζηά, 

γηαηί ν θαζέλαο ζα θαηαιήμεη ζε ζρέζε κε ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ θαη απφ εθεί 

θαη πέξα ην λέν Οπζκηζηηθφ πνπ ζα  γίλεη ζα καο δψζεη θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηηο 

γεληθέο κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο δηθέο καο γηα λα κπνξέζνπκε θάπνηα ζηηγκή, 

δελ μέξσ πφηε, λα κπνξέζνπκε λα βάινπκε απηή ηε θηινζνθία ηε γεληθφηεξε, 

ε νπνία κπνξεί λα ιέεη παξαζεξηζηηθή θαη ην ιέεη κέζα ην Οπζκηζηηθφ, 

παξαζεξηζηηθή θαηνηθία, γεσξγηθή γε, βηνκεραληθή δψλε, εκπνξηθή δψλε θιπ, 

θιπ. Θαη είκαζηε ηφζν πνιχ κεγάιε πεξηνρή ε νπνία έρεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ζα ππάξρνπλε φιεο νη ρξήζεηο κέζα ζε εκάο, ζε εκάο ζα ππάξρνπλε ηα 

πάληα απφ πιεπξάο ρξήζεσλ, φηαλ κπνξέζνπκε θαη αλ κπνξέζνπκε λα 

θάλνπκε έλα νκνγελνπνηεκέλν ΓΞΠ. Απηά ήζεια λα πσ θαη ζαο επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κηα παξαηήξεζε κφλν, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πψκαηνο κφλν, 

κφλν ελεκέξσζε ηνπ Πψκαηνο. Ζ δεχηεξε θάζε πνπ επηθαιέζηεθε ν λπλ 

Αληηδήκαξρνο ν θ. Βαγγέιεο ν Ζιηάζθνο, ηφηε ην 2005, αλ ζπκάκαη θαιά ήηαλε 

πξνζθάησο ρξεζζείο, νξηζζείο σο Αληηδήκαξρνο ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ, 

ίζσο λα κελ ην ζπκάηαη, ήξζε καδί κε ηηο άιιεο δχν θάζεηο ζην Γήκν Υξσπίσλ 

θαη σο, κε ην εμήο εξψηεκα. Απφ ηε ζέζε Φέξη Καξθνπνχινπ έσο ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ θπιαθψλ πξφηεηλε ε Λνκαξρία 4 ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

δηέιεπζεο, 4, ην ζρέδην ην έρσ ζην γξαθείν θ. Ζιηάζθν θαη ην έρεηε δεη, θαη αλ 

ζέιεηε ζαο ην μαλαδείρλσ θαη φπνηνο ζέιεη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη 
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δηαζέζηκν. Ζ απάληεζε πνπ ζέζακε απφ ηε Λνκαξρία ηφηε, ήηαλε εληφο 3 

κελψλ λα καο νξίζεηε πνηα απφ ηηο 4 ιχζεηο επηιέγεηε σο Γήκνο γηα λα...  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεηηνπξγνχλ ηψξα; Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. Ππλερίζηε θ. Ρζάθσλα, 

πξέπεη λα έρεηε.   

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Βαγγέιε Ζιηάζθν, επραξηζηψ πνιχ, δψζαηε έκθαζε ζε 

απηά πνπ ήζεια λα πσ κε ηε δηαθνπή πνπ θάλαηε.  

 Ζζεια λα ηνλίζσ ινηπφλ ην εμήο, φηη είρακε ζέζεη σο φξην 3 κήλεο λα 

καο απαληήζεηε πνηα ιχζε απφ ηηο 4 πξνηεηλφκελεο ζα έπξεπε λα 

αθνινπζήζνπκε σο πξφηαζε έληαμεο ζην ηφηε ΔΠΞΑ, ην αληίζηνηρν, ην Γ' ΓΞΠ 

ήηαλ ηφηε, ην αληίζηνηρν ζεκεξηλφ ΔΠΞΑ, φπσο εληάρζεθαλ νη άιιεο δχν 

θάζεηο, ηηο νπνίεο πξαγκαηψζακε. Γελ καο εδφζε πνηέ ε απάληεζε απηή θαη 

γη'απηφ δελ εληάρζεθε ζην Γ' ΓΞΠ θαη δελ κπνξέζνπκε λα... Ξέξαλ απηνχ 

φκσο, κέξνο απηήο ηεο αξρηθήο κειέηεο είλαη θαη απηφ πνπ επηθαιεζηήθαηε 

πξνεγνπκέλσο νξζψο, ε παξάθακςε ηεο Πθάιαο κε ηε δηαδξνκή ηεο νδνχ 

Πχιιε απφ ηε δηαζηαχξσζε ησλ θπιαθψλ κέρξη ηελ Αεξνπνξία. Απηή είλαη κία 

κειέηε ηελ νπνία ηελ μέξεηε, εκείο έρνπκε ζπδεηήζεη, ππάξρεη ζην Γήκν, 

καθάξη λα ηελ πξνρσξήζεηε. Απιήξσηα απφ εζάο, φρη απφ εκάο θχξηε, απφ ηε 

Λνκαξρία, φρη απφ εκάο, απ'ηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ, λαη. Νχησο ή άιισο 

ήηαλ ην 25% αλ ζπκάκαη θαιά, κηθξφ είλαη ην πνζφ, δελ είλαη κεγάιν. Λα 'ζηε 

θαιά.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κία ζχληνκε απάληεζε ζέισ θίιε Αλδξέα.  

 Θαηαξρήλ, απηή ε κειέηε, επεηδή ην ζπκάκαη πάξα πνιχ θαιά, είρε 

έξζεη ην 2003 φηαλ ήκαζηαλ αθφκα ζηελ Θνηλφηεηα, ην 2003, ν Θαξακπεζίλεο, 

Θπξηαθίδεο, Θαξακπεζίλεο, Θπξηαθίδεο θαη θάπνηνη άιινη. Νη ηξεηο κειέηεο 

ινηπφλ απηέο είραλ έξζεη ζην Γήκν Υξσπίσλ φηαλ ήκαζηαλ ζηελ Θνηλφηεηα, 

δειαδή ην πξψην ελληάκελν. Νλησο είρε δεηεζεί απηφ λα δνζεί ζαλ πξφηαζε, 
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εγψ δελ ην παξαθνινπζνχζα ηφηε θαη δελ κπνξνχζα λα ην παξαθνινπζψ, 

έηζη; Ξξφρεηξα είρα πεη ε ιχζε ε πην ζσζηή είλαη λα πεξάζεη πάλσ απφ ηνλ 

Ξξνθήηε Ζιία, απφ εθεί θαη πέξα αλ δφζεθε απάληεζε ή δελ δφζεθε, δελ έρεη 

θακηά ζεκαζία. Νκσο ηα έξγα απηά Αλδξέα κνπ, δελ εληαρζήθαλε ην 2003, 

εληαρζήθαλε ην 2005 θαη '06 θαη είραηε φιν ην ρξφλν λα απνθαζίζεηε κφλνη 

ζαο, γηαηί Λνκαξρία ήζαζηε, λα απνθαζίζεηε κφλνη λα ηειεηψζεηε ηε κειέηε 

θαη λα θάλεηε, λα ηελ θαηαζέζεηε. Θαη επεηδή μέξσ, λα κελ επηθαιεζηψ ηα 

νλφκαηα, φηη θαη δελ απάληεζε ζ'απηφ, δελ απάληεζε ζ'απηφ, φιεο απηέο νη 

απαιινηξηψζεηο πψο ζα πιεξσλφληνπζαλ θαη απφ πνηνλ ζα γίλαλε; Αλ ήζειε 

ινηπφλ ν Θνπξήο λα ηελ θάλεη απηφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ, ζα ηνλ είρε θάλεη, αιιά 

νχηε ηηο απαιινηξηψζεηο ήζειε λα θάλεη νχηε θαη κπνξνχζε λα ην εληάμεη ζαλ 

έξγν, δπζηπρψο.  

.......: πάξρνπλε ηφζνη άιινη, ηφζα άιια έξγα  πνπ ππήξμαλ απαιινηξηψζεηο, 

φπσο ζηηο άιιεο δχν θάζεηο. Δπνκέλσο πψο ζα πέξλαγε ε Λνκαξρία κέζα απφ 

νηθηζκνχο νξηνζεηεκέλνπο ρσξίο ηελ άδεηά ζαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, γηα κέλα απνηειεί ηεξάζηηα ηηκή 

λα ζπδεηάκε θαη ιφγσ ηνπ φηη είκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη ιφγσ ηνπ φηη 

είκαη πνιηηηθφο κεραληθφο, ζε έλα ηέηνην ζέκα θαη κάιηζηα γηα ηνλ Θάιακν. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί φπσο είπε θαη ν θ. Ζιηάζθνο, ζα πξέπεη θάπνηα 

ζηηγκή λα παξακεξίζνπκε ην πνιηηηθφ θφζηνο θαη λα βάινπκε πάλσ απ'φια ηελ 

πνιηηηθή βνχιεζε. Ξνιιά αθνχζηεθαλ, πνιιέο είλαη νη ιεπηνκέξεηεο, ζέισ λα 

πηζηεχσ φηη ζα 'ρνπκε ηελ επθαηξία λα ηα θνπβεληηάζνπκε, λα ηα 

ζπδεηήζνπκε, λα ηα δηαβνπιεπηνχκε θαη ζα ήζεια λα ην αλνίμνπκε ην ζέκα 

ζηνλ θφζκν, λα έρνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ, λα έρνπκε ηε γλψκε ηνπ 

θφζκνπ γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη 

γξεγνξφηεξα. Λα κελ κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο, γηαηί αθνχζηεθαλ πνιιά ηα 
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νπνία ιίγν-πνιχ δελ ηζρχνπλ, αιιά θαιφ ζα είλαη ζε άιιεο ζπλεδξηάζεηο λα 

κπνξέζνπκε λα πνχκε ιεπηνκέξεηεο γηα λα θαηαιάβεη θαη λα γλσξίδεη ν θφζκνο 

γηα ην ηη ζπδεηάκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γέδε.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Γελ λνκίδσ, δηαπηζηψζεθε φηη 

δελ ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε.  

 Νκφθσλα ινηπφλ ην Γεκνηηθφ καο-λαη ε... θαη ε Βαξλάβα πνπ 

εθπξνζσπεί, δελ ζπκκεηέρεη, νπφηε είλαη νκφθσλε ε απφθαζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

(αξ. απνθ. 161/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 2ν 

 

Δμέηαζε πξόηαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΘΡΔΙ πξνο ην Γήκν Υξσπνύ γηα 

ελδνδεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο.  

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε.  

 πάξρεη θαη θάπνηνο απφ ην ΘΡΔΙ; Ρν φλνκά ζαο; Ν θχξηνο 

Κπνπξαιέμεο θαη ν θ. Γεσξγαθφπνπινο.  

 Αθνξά ην ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε θ. Θαλάθε, ην ΓΞΠ;  

(ζπδήηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαλάθε, είλαη ζέκαηα πνπ ζα μαλαέξζνπλ πξνο ζπδήηεζε. 

Κπνξεί λα ζαο ελεκεξψζεη ν θ. Ζιηάζθνο.  

 Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη δεχηεξε θνξά πνπ ην ζπδεηάκε. 

Αξθεηή ψξα ζπδεηήζακε ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ην νπνίν αλαβιήζεθε. Γελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο ζην κεγάιν Θαιιηθξαηηθφ Γήκν. 

Θεσξψ φηη φινη ζαο πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα γίλεη κία δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. 

Θάλακε ηελ επηινγή καο, επηιέμακε φ,ηη θαιχηεξν απηή ηε ζηηγκή, δνθηκφηεξν 

ππάξρεη ζηελ Διιάδα λα θάλεη απηή ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Παο εμήγεζα φηη 

ν Γήκνο ηνπ Υξσπνχ φπσο είλαη ηψξα ή πξνβιέπεηαη ζην κεζνπξφζεζκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κφλνο ηνπ δελ έρεη ηελ ππνδνκή λα θάλεη δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία κφλνο ηνπ, είλαη μεθάζαξν απηφ θαη επνκέλσο βξηζθφκαζηε ζηε 

ζέζε λα ζπλεξγαζηνχκε κε ην ΘΡΔΙ γηα λα κπνξέζνπκε λα εμππεξεηήζνπκε 

ηνπο ζπκπνιίηεο καο κέζσ ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο, ελδνδεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία κηιάκε πάληα.  

 Δρνπκε έξζεη ζε επαθή πνιχ, κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, γίλαλε θάπνηεο 

πξνηάζεηο, ην πήξακε πίζσ λα δηακνξθψζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο πην θαιέο, 

ήξζακε ζε επαθή κε θάπνηα θελά πνπ ππήξραλ ζε θάπνηα κέξε ηα νπνία δελ, 

ήηαλ αδηθεκέλα ίζσο, θαηαιήμακε λνκίδσ ζε έλα πνιχ θαιφ πξφγξακκα. 

Δπαλαιακβάλσ ην πξφγξακκα απηφ εδψ ζα είλαη πηινηηθφ γηα έλα κήλα, ζα 

κπνχκε ζε 15, γηα 15, 20 κέξεο ζε κία δηαθήκηζε ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο 

ψζηε λα κάζεη ν θφζκνο ηα δξνκνιφγηα θαη φηη πξφθεηαη λα έξζεη, απηφ ζα ην 

αλαιάβεη ν Γήκνο θαη απφ αξρέο Πεπηεκβξίνπ γηα έλα κήλα ζα μεθηλήζεη ε 

Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία ζην κεγάιν καο Γήκν, ε νπνία νπζηαζηηθά ζα είλαη κία 

κειέηε, κία έξεπλα γηα έλα κήλα, πνπ ζεκαίλεη ζε θάζε δξνκνιφγην ζα 

θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ αλεβαίλεη πνχ θαηεβαίλεη θαη ζα 

θάλεη κία ζηαηηζηηθή αλάιπζε ην κήλα γηα λα θέξνπκε ηε λέα ζχκβαζε πνπ ζα 

θάλνπκε, ηελ νξηζηηθή ζχκβαζε κε ην ΘΡΔΙ, γηαηί ππάξρεη πεξίπησζε λα 

'ρνπκε βάιεη έλα δξνκνιφγην ην νπνίν δελ εμππεξεηεί θαλέλα, δελ είλαη αλάγθε 

λα ζπλερίζεη, πηζαλψο λα ην αληηθαηαζηήζνπκε κε θάπνην άιιν δξνκνιφγην.  
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 Δπαλαιακβάλσ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζχκβαζεο.  

 Θα παξέρνπκε ζην ΘΡΔΙ 2 ιεσθνξεηάθηα πνπ έρνπκε εκείο, ηε 

ζπληήξεζε. Δπεηδή εδψ ε ζχκβαζε, φπνηνο ηελ έρεη πάξεη, έρεη θάλεη έλα 

ιάζνο θαη επηθνηλψλεζα κε ην ΘΡΔΙ θαη εγψ ν ίδηνο πνπ ηε δηάβαζα, γξάθεη ζε 

δχν κέξε φηη ηε ζπληήξεζε ζα ηελ έρεη ν Γήκνο θαη ζηελ άιιε ηε ζπληήξεζε 

ζα ηελ έρεη ην ΘΡΔΙ, δηαγξάςηε εθεί πνπ ιέεη φηη ην ΘΡΔΙ ζα έρεη ηε 

ζπληήξεζε, ηελ πιήξε ζπληήξεζε α' θαη β' βαζκνχ πνπ ιέγακε ζην 

πεξαζκέλν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δπνκέλσο ηε ζπληήξεζε ζα ηελ έρεη εμ 

νινθιήξνπ ησλ νρεκάησλ ην ΘΡΔΙ θαη νπσζδήπνηε βέβαηα ζ'απηή ηε 

δηαδηθαζία απ'φηη γλσξίδεηε, έρνπκε πεη φηη ην εηζηηήξην ζα είλαη 1,20 επξψ. 

Νια είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζηελ πνξεία, λα αιιάμεη ε ζχκβαζε, λα 

πξνζηεζεί, λα αθαηξεζνχλε δξνκνιφγηα. Ξηζηεχσ φηη θαλείο ζαο, κα θαλείο ζαο 

δελ ζα 'ρεη αληίξξεζε λα κπνχκε ζε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα θαη ζε έλα κήλα 

πεξίπνπ λα ζπδεηήζνπκε μαλά ηε ζχκβαζή καο πνπ ζα ππνγξάςνπκε κε ην 

ΘΡΔΙ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηνπ ζέκαηνο. Ν θ. Σαζηψηεο ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί, ε θα 

Πηεξγίνπ, ν θ. Ρζάθσλαο, ν θ. Βειηαληψηεο, ν θ. Αξκπξηψηεο.  

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πξφεδξε.  

 Πηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θνπβεληηάζακε εμνλπρηζηηθά απηή ηε ζχκβαζε ηελ νπνία μαλαθέξλεηε ζήκεξα, 

κε δχν αιιαγέο φπσο πεξηέγξαςε ν θ. Γήκαξρνο. Θαη είρακε ηφηε ππεξηνλίζεη 

φληαο κεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο Αζήλαο, φηη ην πξέπνλ γηα ηνλ ηφπν καο δελ 

είλαη ζχκβαζε κε ηα ΘΡΔΙ Α.Δ., πνπ μαλαηνλίδσ απφ ην 2003 είλαη αλψλπκε 

εηαηξεία θαη ιεηηνπξγεί κφλν κε ζθνπφ ην θέξδνο. Θαη φπσο πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά είπε θαη ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο πνπ ήηαλ ν πξνεγνχκελνο 
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πνπ ήηαλ ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δξνκνιφγηα ζα βάινπκε εθεί 

πνπ ζα 'ρνπκε θέξδνο θαη δελ ζα 'καζηε ζε ζέζε λα κεηαθέξνπκε έλα θαη δχν 

εξγάηεο, ππαιιήινπο, γέξνληεο πνπ ζέινπλ λα θαηέβνπλ ζηελ παξαιία, ζηελ 

αγνξά, νπνπδήπνηε, γηαηί αθξηβψο ζα κνπ θνζηίδνπλε πεξηζζφηεξν απ'φηη ζα 

θεξδίδσ θαη απηή ε ζρέζε δελ έρεη αιιάμεη νχηε κε ηε λέα ζχκβαζε.  

 Κηιάκε γηα πηινηηθφ πξφγξακκα θαη βεβαίσο είλαη πηινηηθφ ην 

πξφγξακκα, δνθηκή  γίλεηαη γηα ην πψο ζηνπο Θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο ζηηο λέεο 

αγνξέο, κεγάιεο αγνξέο πιένλ ζα κπνξέζνπλ λα επελδχζνπλ αλψλπκεο 

εηαηξείεο γηα λα βγάινπλε θέξδε. Θαη φζν ην πξνβάιιεηε εζείο, απηφ γηα εζάο 

δελ είλαη θαθφ θαη θαιά θάλεηε λα ην πξνβάιιεηε εζείο. Δίρακε ηνλίζεη φινη καο 

ηελ αλάγθε χπαξμεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Κα απηφ ην πξάγκα είλαη 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, είλαη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία; Ιέεη κέζα ε ζχκβαζε, 1,20 

ην εηζηηήξην θαη ην θφκηζην 30% ην πιεξψλεη ν Γήκνο, επηρνξεγνχκελ ην 

θφκηζηξν. Γηαηί, ν Γήκνο απφ πνχ ζα ηα βξεη γηα λα ηα πιεξψζεη;  Ιέεη κέζα ε 

ζχκβαζε, ε ζχκβαζε πνπ κνπ δψζαηε ζαλ εηζήγεζε ηνπ ζεκεξηλνχ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, φηη δχλαηαη ν Γήκνο λα επηρνξεγεί ην 30% ηεο ηηκήο ηνπ 

εηζηηεξίνπ, δχλαηαη, απηφ ιέσ, απηφ ιέσ, ε ζχκβαζε ην ιέεη Γήκαξρε. Νηαλ 

ιέεη θάηη ε ζχκβαζε ζεκαίλεη φηη είλαη δεζκεπηηθφ θαη αθφκα κπνξεί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηο αχξην. Γήκαξρε, αλαδεηθλχσ φηη κε ηε κία θαη κε ηελ άιιε 

είηε κε ηε κία είηε κε ηελ άιιε, ν θφζκνο ζα πιεξψλεη, εληάμεη, είηε κε ηε κία 

ή κε ηελ άιιε ν θφζκνο ζα βάιεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε.  

 Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 8/6/2011. Νκφθσλν ςήθηζκα Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, γηα δσξεάλ 

κεηαθηλήζεηο αλέξγσλ, εππαζψλ νκάδσλ, εξγαδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηηο 

δνπιεηέο ηνπο, κε κεδεληθφ αληίηηκν θφκηζηξν ηηο ψξεο πνπ πεγαίλνπλ θαη 

γπξίδνπλ απ'ηε δνπιεηά ηνπο, φινη ην ςεθίζαηε.  
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 Ιέεη κέζα ε ζχκβαζε ε νπνία είλαη πηινηηθή, φηη ζε πεξίπησζε  

ζπληήξεζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγσ νρεκάησλ ησλ δχν πνπ ζα δψζεη ν Γήκνο 

ζηελ εηαηξεία, ε εηαηξεία ζα θάλεη φ,ηη κπνξεί γηα λα αλαπιεξψζεη ην θελφ 

απηφ ζε ζρέζε κε ηα δξνκνιφγηα. Γελ δεζκεχεηαη πνπζελά ε εηαηξεία, πνπζελά 

κέζα απφ ηε ζχκβαζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ, πνπ είλαη θαη 

πεηζνθνκκέλεο ζε ζρέζε κε ηα θέξδε πνπ ζέιεη ε εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ 

ζα 'λαη ζε ζπλεξγείν ηα δχν άιια νρήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν. Θαη εδψ 

κπαίλεη θαη έλα δήηεκα. Ζ εηαηξεία ζέιεη ηα κεραλήκαηα γηα βγάιεη θέξδνο 

ΘΡΔΙ Α.Δ. θαη ιέεη κέζα ε ζχκβαζε, κπνξεί ε εηαηξεία ηα δχν απηά νρήκαηα ηα 

νπνία αλήθνπλ ζην Γήκν, ηα νπνία, θπζηθά ην ΘΡΔΝ θαη ηελ αζθάιεηα ηελ 

πιεξψλεη ν Γήκνο, έηζη, θαη φρη ε εηαηξεία, ΘΡΔΝ θαη αζθάιηζε κέζα απφ ηε 

ζχκβαζε ηα πιεξψλεη ν Γήκνο, ζα κπνξεί λα ηα παίξλεη απφ 'δσ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θαη λα ηα πεγαίλεη παξαδείγκαηνο ράξε ζην Γηφλπζν, ζηα 

Νηλφθπηα ή νπνπδήπνηε αιινχ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα βγάδεη θέξδνο, 

κεραλήκαηα ηα νπνία αλήθνπλε ζε εκάο θαη ηα παξαρσξνχκε ζηελ εηαηξεία θαη 

απηφ είλαη ε ζεκεξηλή ζχκβαζε πνπ θέξλνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα 

θνπβεληηάζνπκε. Ρψξα δελ μέξσ πφζνη απφ ζαο κπνξεί λα ραξαθηεξίζεηε απηφ 

ην πξάγκα δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. 

 Θαηαζέζακε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππβκνχιην νινθιεξσκέλε 

πξφηαζε γηα ην ηη αθξηβψο ζέινπκε γηα ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία κε ρακειφ 

θφκηζηξν, κε δηαδξνκέο ηα νπνία λα κε δεζκεχνληαη απφ ην αλ ζα έρεη έλα, 

δχν ή δέθα επηβάηεο, αιιά αθφκα θαη έλαο αλ ζέιεη λα κεηαθηλεζεί, λα 

κεηαθηλείηαη δσξεάλ κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο ζηνπο 

νπνίνπο ηαμηδεχεη ν θφζκνο, ΘΡΔΙ, ιεσθνξεία, ζηαζκνχο πνπ πεγαίλεη ζηε 

δνπιεηά ηνπ θαη γπξίδεη, πνπζελά δελ πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην, ηα δξνκνιφγηα 

είλαη ζηελ επρέξεηα ηεο εηαηξείαο θαη ην επαλαιακβάλσ, κε ζθνπφ ην θέξδνο. 

Απηά γηα αξρή θαη ζα δεπηεξνινγήζσ. Δπραξηζηψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε.  

 Ν θ. Ρζάθσλαο έρεη ην ιφγν.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζα αλαθεξζψ ζε εζάο πξνζσπηθά γηα λα ζαο 

επραξηζηήζσ πνπ ηελ πξνεγνχκελε θνξά αλ θαη είρακε κία, έηζη,  κηθξή 

αςηκαρία γηα ην ζέκα, έδεημε φηη κεηά απφ ηε ζπδήηεζε λνκίδσ φηη κπνξνχκε 

λα ζπλελλνεζνχκε θαη πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ καο. Ξξάγκαηη 

πξνζηέζεθαλ αξθεηά δξνκνιφγηα απ'απηά πνπ είρακε ηνλίζεη θαη εκείο γηα 

θάπνηα θελά πνπ παξνπζίαδε ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα. Ξξάγκαηη γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ ΘΡΔΙ θαιή είλαη ε ζεκείσζε πνπ θάλεηε, ην 'ρακε επηζεκάλεη 

θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ηελ παίξλεη ην ΘΡΔΙ. Βέβαηα εδψ ζα έρνπκε κία... 

είπαηε φηη ζα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ δξνκνιφγηα θαη λα πξνζηεζνχλ, λα ην 

πείηε λα κελ ππάξρεη παξεμήγεζε απιψο θαη κφλν. Ρν θφκηζηξν είλαη έλα ζέκα 

ιφγσ ησλ εκεξψλ ηεο θξίζεο πνπ δηαλχεη φιε ε ρψξα καο θαη ζα ζπκθσλήζσ 

κε ηνλ θ. Σαζηψηε γηα νξηζκέλεο εππαζείο νκάδεο ηνπιάρηζηνλ φηη ζα πξέπεη λα 

είλαη, λα ην δνχκε φηη κάιινλ ζα πξέπεη λα είλαη δσξεάλ απηφ ην θφκηζηξν, αλ 

φρη γηα φινπο ηνπο δεκφηεο. Βέβαηα είλαη κεγάιν ην θφζηνο, θαηαιαβαίλσ φηη 

δελ κπνξέζεη ν Γήκνο λα ην επσκηζηεί εμ νινθιήξνπ, γη'απηφ ζα δηαιέμσ έλα 

κίληκνπκ ηεο πηνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Σαζηψηε, γηα ηηο εππαζείο νκάδεο 

ηνπιάρηζηνλ. Απηά ηα ιίγα θαη ζα πξνηείλσ, ε παξάηαμή καο ζα ςεθίζεη λαη 

ζηελ πξφηαζή ζαο θαη ζηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα δεπηεξνινγήζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Ρζάθσλα.  

 Ζ θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ε ζέζε καο είλαη φηη δελ 

ζα πξέπεη λα δνζεί ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζπγθνηλσλίαο ηεο δεκνηηθήο, ζε 

εηζαγσγηθά, ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζε ηδησηηθή εηαηξεία φπσο είλαη ηα ΘΡΔΙ. Θαη 
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βέβαηα ε έλλνηα ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο δελ έρεη θακία ζρέζε κ'απηφ πνπ 

ζήκεξα καο δίλεηε. Δδψ είλαη κία ζχκβαζε κε ην ΘΡΔΙ.  

 Δγψ ήζεια λα θάλσ θαη κεξηθέο εξσηήζεηο. Ξέξα απφ ηα δχν κηθξά 

ιεσθνξεηάθηα πνπ έρνπκε, έρνπκε θαη θάπνηα άιια ιεσθνξεία ν Γήκνο. Δρεη 

θαη ν Υξσπφο, έρεη θαη ην Ξνιπδέλδξη, έρεη θαη ην Θαπαλδξίηη. Απηά ηα 

ιεσθνξεία ηη ηα θάλνπκε, ηα 'ρνπκε εθεί θαη θάζνληαη; Δλα ινηπφλ δήηεκα είλαη 

απηφ, είλαη ν εμνπιηζκφο πνπ έρεη ν Γήκνο.  

 Γηαθσλψ θαη πξαγκαηηθά ζέισ λα ζαο πσ φηη απηέο ηηο κέξεο έηζη 

κπήθα κέζα ζε δηάθνξα site Γήκσλ. Νπνπ είλαη κε ην ΘΡΔΙ θαη ζα ζαο πσ 

είλαη ζηε Κπηηιήλε ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα. Δίδα πνιιέο 

δηακαξηπξίεο απφ ηηο δηάθνξεο νκάδεο, κέρξη θνηηεηέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο 

Κπηηιήλεο δελ έρνπλε θνηηεηηθφ εηζηηήξην κέζα ζηε δεκνηηθή, πάιη ζε 

εηζαγσγηθά, ζπγθνηλσλία ηεο Κπηηιήλεο, δειαδή έρνπλ ζε φια ηα άιια κέζα 

θαη δελ έρνπλε ζην, γηα λα πάλε ζην Ξαλεπηζηήκην, πνπ έρεη Ξαλεπηζηήκην ε 

Κπηηιήλε. Ινηπφλ, ην ιέσ κε ηελ έλλνηα φηη φηαλ ζέινπκε λα πνχκε δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία, ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία είλαη θνηλσληθή παξνρή, ν Γήκνο, ε 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε πξέπεη λα ηελ παξέρεη δσξεάλ ζηνπο θαηνίθνπο ή κε έλα 

πνιχ κηθξφ θαη ζπκβνιηθφ ηίκεκα. Γελ κπνξεί απηφ ην θφκηζηξν λα απνδίδεη 

θέξδνο, δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο θεξδνθνξίαο.  

 Θεσξψ απαξάδεθην λα κε βάδνπκε κέζα ζ'απηή έζησ ηε ζχκβαζε πνπ 

ιέηε ζα ςεθίζεηε, πνπ εγψ δελ ζα ηελ ςεθίζσ γηα ιφγνπο αξρήο, έηζη, θαη γηα 

ιφγνπο φρη κφλν αξρήο αιιά θαη νπζηαζηηθνχο, φηη δελ εμαηξνχληαη νη θνηηεηέο, 

δελ εμαηξνχληαη νη καζεηέο, δελ εμαηξνχληαη νη άλεξγνη πνπ κε ηελ θάξηα ηεο 

αλεξγίαο ζα κπνξνχζαλε λα πεγαίλνπλ ρσξίο λα πιεξψλνπλ. Ξέξα απ'απηφ, 

είλαη θνκκέλν θαη ξακκέλν ζηα κέηξα ηεο εηαηξείαο. Λα ζαο πσ ζρεηηθά κε ηα 

δξνκνιφγηα. Θαηαξρήλ είλαη κέρξη ηηο 5 ε ψξα, κεηά ηηο 5 ε ψξα δελ 

θπθινθνξάεη θαλείο ζηνλ Υξσπφ, θιείλνπλ φια, έηζη, δελ έρνπκε, κεηά ηηο 6 ε 
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ψξα δειαδή πνπ ηειεηψλεη ην ηειεπηαίν δξνκνιφγην, ζηακαηάεη ε ζπγθνηλσλία. 

Γηα λα πάεη θάπνηνο ζηε δνπιεηά ηνπ πνπ πάεη, πνπ παίξλεη ην ηξέλν είηε απ'ηε 

Πθελδάιε είηε απ'ηα Θηνχξθα, πξέπεη λα θχγεη νθηψκηζη ε ψξα απφ ηνλ Υξσπφ, 

λα θάλεη ην γχξν ηνπ θφζκνπ γηα λα θηάζεη ζηηο Αθίδλεο κεηά απφ κία ψξα, λα 

πάεη δειαδή ζηελ παξαιία Καξθνπνχινπ, ζηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο, ζηνλ 

Θάιακν, ζην Θαπαλδξίηη, ζην Θέληξν γείαο ζην Ξνιπδέλδξη γηα λα θηάζεη ζηηο 

Αθίδλεο θαη ζην ζηαζκφ θαη λα γπξίζεη ζηε Πθελδάιε. Ξνηνλ εμππεξεηεί; Ρν 

θάλαηε εδψ κφλν, απηφ απ'φηη θαίλεηαη είλαη θνκκέλν θαη ξακκέλν γη'απηή ηελ 

πεξίνδν πνπ έρεη θίλεζε ε παξαιία πνπ κεηαθηλνχληαη κφλν γηα λα θάλνπλε 

κπάλην θαη λα πεγαίλνπλ ζηε ιατθή. Απηέο φκσο είλαη νη αλάγθεο ηνπ ηφπνπ 

καο; Γελ είλαη θπξίσο, ην θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη ε κεηαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ην πξσί λα πάλε ζηε δνπιεηά ηνπο θαη ην απφγεπκα θαη ην βξάδπ 

λα γπξίζνπλ απφ ην ηξέλν. Μέξεηε πφζνη άλζξσπνη κεηαθηλνχληαη θάζε κέξα κε 

ην ηξέλν; Ξέξα δειαδή απφ ην, εληζρπηηθφ απηψλ πνπ ιέσ.      

 Ζ ζέζε ε δηθή καο θαη ηελ είρακε εθθξάζεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, 

είλαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ, κε δηθφ καο πξνζσπηθφ λα 

βξνχκε ηε ιχζε θ. Γήκαξρε. Δίραηε πεη φηη δελ γίλεηαη, κπνξεί λα γίλεη. Θαη κνπ 

θάλεη εληχπσζε πφζν δειαδή ε εηαηξεία ζέιεη λα θαιπθζεί, πνπ ιέεη εδψ ζε 

έλα ζεκείν φηη, λα θάλεηε, λα αλαιάβεη ν Γήκνο ηελ επζχλε λα δηαθεκίζεη, λα 

θάλεη θαη δηαθήκηζε πνπ λα ιέεη φηη απφ ην Γήκν, λα εμεγεί φηη ηα δξνκνιφγηα 

δελ είλαη δπλαηφλ λα δηεμάγνληαη δσξεάλ φπσο ζην πξφγξακκα ζπλ-θνηλσλία, 

γηαηί ην ηειεπηαίν ήηαλ επηδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε θαη φηη είρε 

ζπκθσλήζεη ην χςνο ηνπ θνκίζηξνπ, δειαδή ν Γήκνο λα αλαιάβεη θαη ηελ 

επζχλε λα ιέεη ζηνλ θφζκν, πιεξψζηε ζην ΘΡΔΙ γηαηί δελ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν. Απηφ είλαη θαη ζξάζνο ιίγν, δελ είλαη λα κελ πσ 

νηηδήπνηε άιιν. Γελ ζέισ λα ζηαζψ ζηηο βιάβεο θαη φια απηά πνπ είπαηε 

πξνεγνπκέλσο. 
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 Α, θαη έλα άιιν δήηεκα είλαη φηη φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη, έρεη ζρέζε ην ΘΡΔΙ, εκείο δελ 

έρνπκε θακηά δνπιεηά, κφλν ιέεη ζπκβνπιεπηηθά. Θαη πνηνο ζα 'λαη απηφο πνπ 

ζα ζπκβνπιεχζεη ην ΘΡΔΙ πνηνλ ζα πάξεη; Λα βάισ ηνλ δηθφ κνπ δειαδή θίιν 

ή ηνλ, δελ μέξσ πνηνλ. Ξέξα φκσο απ'απηφ, πνηνο ζα ειέγμεη αλ ν νδεγφο, αλ νη 

νδεγνί πιεξψλνληαη ζσζηά, ηεξείηαη ην σξάξην, είλαη αζθαιηζκέλνη, έρεη φιεο 

ηηο πξνδηαγξαθέο; Ν Γήκνο δελ έρεη ινηπφλ θακηά δνπιεηά ζ'απηφ, ηα ιέεη εδψ 

ζηε ζχκβαζή ζαο, έξρεηαη δειαδή εληζρπηηθφ απηψλ πνπ ιέκε, δίλνπκε ελ 

ιεπθψ νπζηαζηηθά ηα ιεσθνξεία καο λα ηα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ γηα λα καο 

εμππεξεηνχλ ζε έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ησλ αλαγθψλ θαη κε θφκηζηξν. Γηα καο 

δελ είλαη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία απηφ θαη θπζηθά δελ ην ςεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Ν θ. Βειηαληψηεο έρεη ην ιφγν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε, επρή ηνπ ζπλδπαζκνχ καο θαη 

ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη λα γίλεη ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

φκσο ζχκβαζε πνπ καο πξνηείλεηε ζήκεξα, είρακε πεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπλεδξίαζε, δελ εμππεξεηεί φπσο είπε θαη ε θα Πηεξγίνπ παξά κφλν ηελ 

παξαιηαθή δψλε, δειαδή θάπνηνο θάηνηθνο απ'ηελ παξαιία ηνπ Καξθνπνχινπ 

λα πάεη ζην Ππθάκηλν ή λα γπξίζεη πίζσ ή λα πάεη ζην Παξαληάξη, νχηε θαλ 

ζηνλ Θάιακν. Δρνπλ ζρεδηαζηεί βέβαηα γηα λα δηαζθεδάζεηε ηηο αληηδξάζεηο 

καο ηελ πξνεγνχκελε θνξά, δχν ππεξπφληηα δξνκνιφγηα, δειαδή ν θάηνηθνο 

Υξσπνχ πνπ ζέιεη λα πάεη ζηνλ Απιψλα, ζα πάεη ζην Θαπαλδξίηη θαη ζα γπξίζεη 

ζηνλ Απιψλα ή ν θάηνηθνο Θαπαλδξηηίνπ πνπ ζέιεη λα πάεη ζηνλ Υξσπφ, ζα 

πξέπεη λα πάεη ζηνλ Απιψλα γηα λα έξζεη ζηνλ Υξσπφ.  

 Δκείο επεηδή αθξηβψο δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα γίλεη 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, ζπκθσλνχκε λα γίλεη κηα ζχκβαζε, αιιά κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρνπλ θαηά παξαγγειία δξνκνιφγηα, δειαδή ζα ελψλεη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

56 

κία δψλε ρσξηψλ κε ηνλ Απιψλα, κε ην ζηαζκφ ζηε Καιαθάζα, φρη έλα 

ιεσθνξείν ζα θάλεη πεξηνδεία θαη ζα μεθηλάεη ν ζπληαμηνχρνο πνπ ζέιεη λα πάεη 

λα δεη ηνλ αληςηφ ηνπ ζηνλ Απιψλα, λα πάεη ζην Θαπαλδξίηη θαη κεηά λα έξζεη 

ζηνλ Απιψλα. Γη'απηφ αθξηβψο θαη ζα ην θαηαςεθίζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε πξφεδξε, λα δηεπθξηλίζσ θάηη, δελ εθπξνζσπψ ηελ 

παξάηαμε, εθπξνζσπψ ηνλ εαπηφ κνπ ζήκεξα. Γελ ην άθνπζα.  

 Θα μεθηλήζσ κε ην δπζάξεζην φηη δελ ζα ςεθίζσ ηε ζχκβαζε. Γηα φζα 

αλαθέξζεθαλ νη ζπλάδειθνη θαη είκαη αληίζεηνο επί ηεο αξρήο ηδησηηθέο 

εηαηξείεο λα κπνξνχλ λα βγάινπλ θέξδνο, ζε αληίζεζε κε ηε δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία πνπ κπνξεί λα ηελ θάλεη ν Γήκνο θαη λα 'ρεη φθεινο θαη λα 

εμππεξεηήζεη ηνλ ηφπν. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Αξκπξηψηε.  

 Θχξηε Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξέπεη λα πνχκε δχν, ηξία πξάγκαηα ξε παηδηά, ζπγγλψκε, ηα 

είπακε ηελ άιιε θνξά αιιά ζέισ λα η'αθνχζεηε πξνζεθηηθά.  

 Θχξηε Σαζηψηε, ιέηε φηη ζα πξέπεη λα θαιχςνπκε ζ'απηφ ηνλ 

Θαιιηθξαηηθφ Γήκν θάζε αλάγθε θαη ελφο θαη δχν αηφκσλ ζε άγνλα 

δξνκνιφγηα, αλ θαηάιαβα, γηαηί δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε δηαρσξηζκνχο 

νηθνλνκηθνχο ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ φπσο ίζσο ιέεη θαη ε 

ηδενινγία ζαο. Ξνηνο, πνηνο ζα πιεξψζεη ηνπο άιινπο; Ξνηνη πνιίηεο ζα 

πιεξψζνπλε γηα ηνπο άιινπο πνιίηεο; Απφ πνχ ζα βγνχλε ηειηθά απηά ηα 

ρξήκαηα γηα λα επηδνηνχκε άγνλεο γξακκέο πνπ ζα κπαίλεη έλα άηνκν ζην 

ιεσθνξείν; Θαη πψο ζα εμειηρζεί ε νηθνλνκία καο ζηελ πνξεία θαη πνηνο ζα ηα 

πιεξψζεη φια ζην ηέινο απηά;  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 22ε 12 ΑΓΝΠΡΝ 2011 
 

  57 

 Δππαζείο νκάδεο, επράξηζην πνπ ην άθνπζα. Δππαζείο νκάδεο ζέιεη κία 

απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα επηδφηεζε απφ ην Γήκν ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ, απηφ ζα πξέπεη λα ην δνχκε ζηελ πνξεία. Νζνλ αθνξά θαη ην λεξφ 

έρνπκε δεζκεπηεί θαη θάπνηα άιια ζέκαηα. Νξίζηε; Κπνξνχκε λα ην θάλνπκε 

φκσο, κπνξνχκε λα ην θάλνπκε θαη ζε άιιεο νκάδεο εκείο, λαη.  

 Νζνλ αθνξά, δελ έρεηε θαηαιάβεη, εάλ ζέιεηε ειάηε ζην Γήκν λα 

πάξεηε ζηνηρεία, ηνλ αξηζκφ ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπκε ζε νδεγνχο, ηνλ αξηζκφ 

ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπκε ζε ρεηξηζηέο θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρνπκε. Δρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα αγαπεηνί ζπλάδειθνη λα πάξσ έλα νδεγφ φπνηε ηνλ ζέισ εγψ αλ 

κνπ αξξσζηήζεη θάπνηνο; Λα πξνζιάβσ έλα νδεγφ κπνξψ; Ν Γήκνο Υξσπνχ 

δελ κπνξεί. Δάλ ηνπο 8 κήλεο ηειεηψζνπλ νη 8κελίηεο, ζαο είπα θαη ηελ άιιε 

θνξά, ζα αθήζνπκε ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ρσξίο λα κπνξνχκε λα 

πξνζιάβνπκε έλα νδεγφ ηνπο ππφινηπνπο 4 κήλεο, λα θάλεη ηη; Αθνχ δελ 

θηάλνπλ νη νδεγνί εάλ ζην κεζνδηάζηεκα πνπ καο ιείπνπλ νη 8κελίηεο δελ 

θηάλνπλ νη νδεγνί γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ έρνπκε, γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο. Δίλαη θάηη ην πξαγκαηηθφ θαη δελ κπνξνχκε λα δηνξίζνπκε 

θάπνηνλ. Γηα λα δηνξίζσ κία λεπηαγσγφ ζην Θαπαλδξίηη έθαλα δπφκηζη κήλεο, 

δίκελε. Αθνχ μέξεηε ζε ηη θξάηνο δνχκε, αλ δελ ην μέξεηε, λα ην κάζεηε. Γελ 

κπνξνχκε επνκέλσο λα ιεηηνπξγήζνπκε κε δεκφζηα θξηηήξηα ηε δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία απηή, ζα θνξντδέςνπκε ηνλ θφζκν θαη ηνπο πνιίηεο καο. Δίλαη κία 

πξαγκαηηθφηεηα ζθιεξή, ηελ νπνία δελ κπνξείηε λα ηελ αθήζεηε, ηφζν λα ηε 

ιάβεηε ππφςε ζαο, ρσξίο λα ηε ιάβεηε ππφςε ζαο.  

 Γηα ηνπο καζεηέο, είλαη κία άιιε ηζηνξία, ε νπνία ζα θάλνπκε έθηαθην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, παξεκπηπηφλησο ζαο ην ιέσ, γηαηί καο ήξζε πξφζθαηα 

θαηεπείγνλ νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ 

θαη ζα πξέπεη ζηηο 23, ζηηο 24 ηνπ κελφο ζα θάλνπκε έθηαθην ζπκβνχιην γηαηί 

δελ πξνιαβαίλνπκε γηα λα πξνιάβνπκε κέρξη ηφηε λα θάλνπκε θάπνηα 
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πξνθήξπμε γηα ηνπο καζεηέο λα πξνιάβνπκε ηελ 30/8, ψζηε λα κπνχκε ζην 

πξφγξακκα επηδφηεζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο κέρξη 30/12 θαη λα βγεη ε πξνθήξπμή 

καο αξγφηεξα κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ, πνπ ην παξαδέρεηαη, 

θξάηνπο.  

 Νζνλ αθνξά νπνηνδήπνηε δξνκνιφγην, ιεσθνξείν πεξηζζεχεη, 

παξαδείγκαηνο ράξε θάπνηνο είπε φηη έρνπκε θαη άιια ιεσθνξεία, λαη έρνπκε 

θαη άιια ιεσθνξεία, αιιά ην πξσί ην ιεσθνξείν απφ ην θαη ην πήξαλε νη 

εθάζηνηε πξφεδξνη ησλ πξνεγνπκέλσλ ΝΡΑ, ην πήξαλε γηαηί είραλε θάπνηεο 

αλάγθεο, δελ ην πήξαλε λα θάζεηαη θαη δελ θάζεηαη θαλέλα ιεσθνξείν απφ ηα 

παιηά ζαο δηαβεβαηψ, γηαηί ην πξσί ζα θάλεη δχν δξνκνιφγηα απφ Αθίδλαη γηα 

Θαπαλδξίηη, κεηά ηηο 12 ζα πάεη λα θέξεη ηα κηθξά παηδηά θαη ζηηο 2 ζα πάεη λα 

θέξεη ηνπο άιινπο καζεηέο θαη εθηφο απφ έλα θελφ δχν κε ηξεηο ψξεο ιέσ, ην 

ιεσθνξείν ησλ Αθηδλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε. Αξα δελ κπνξεί λα κπεη ζηε 

δεκνηηθή ζπγθνηλσλία απηφ. Κπνξνχλε λα κπνχλε ηα δχν ιεσθνξεηάθηα ηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ, ηα νπνία ηα ρξεζηκνηνχζακε γη'απηή ηε δνπιεηά θαη ηα 

πήξακε γη'απηή ηε δνπιεηά. Ρα ππφινηπα ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

πξψελ ΝΡΑ ζε ζπγθεθξηκέλεο δνπιεηέο, φπσο ην Ξνιπδέλδξη ην ίδην, φπσο νη 

άιινη, θάπνηα φκσο δξνκνιφγηα επαλαιακβάλσ κπνξνχκε εκείο κε 

αληαγσληζηηθά ελλνψ, ζηελ ίδηα δηαδξνκή ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΘΡΔΙ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ξαξαδείγκαηνο ράξε κπνξνχκε ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα ην 

ιεσθνξείν ησλ Αθηδλψλ, εάλ πξψηα ν Θεφο έρνπκε θάπνην νδεγφ, λα 

κπνξέζνπκε λα ηνλ πάκε απφ Αθίδλαη, Θέληξν γείαο θαη κεηά απφ δχν ψξεο 

λα μαλαθέξνπκε πάιη ην ιεσθνξείν, ζην θελφ πνπ ππάξρεη θαη κπνξνχκε. Απηφ 

εκείο κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ζε κε αληαγσληζηηθέο κε ην ΘΡΔΙ δηαδξνκέο, 

κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ηε ζπλχπαξμε ηεο δηθήο καο ζπγθνηλσλίαο. Ρν ίδην 

ζα γίλεη θαη κε ηε Πθελδάιε θαη ην ίδην ζε θάζε ηη πνπ ζα θξίλνπκε ζηελ 

πνξεία ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη θάπνηα 

άιια δξνκνιφγηα πνπ έρσ ζην κπαιφ κνπ.  
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 Πην, λαη ζέισ λα ην θαηαιάβεηε. Δπεηδή ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία 

μεθίλεζε απφ ην Γήκν Υξσπίσλ κε ην πξφγξακκα ζπλ-θνηλσλία, απηφ καο 

έθαλε λα πάξνπκε θαη ηα ιεσθνξεία ηφηε θαη είρακε ηζηνξίεο κε ηνλ θίιν κνπ 

ηνλ Γαβξηήι, ην ηη έγηλε κε απηά ηα ιεσθνξεία, ηη ιεσθνξεία πήξε θαη 

νιφθιεξε ηζηνξία, ηα νπνία... 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ν Γήκνο καο θ. Γήκαξρε, πέξζη είρε δχν πξνγξάκκαηα 

ζπγθνηλσλία, έλα ηνπ Υξσπνχ θαη έλα Θαπαλδξίηη, Ξνιπδέλδξη, Βαξλάβαο, 

Θηνχξθα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, ιάζνο. Ινηπφλ, επεηδή μεθίλεζε εδψ ην πξφγξακκα ζπλ-

θνηλσλία, ηα νπνία βέβαηα ηα ιεθηά πνηέ δελ ηα πήξε, ηελ επηδφηεζε ην ΘΡΔΙ, 

νπφηε θαη ν Γήκνο δελ ηα έδσζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζην ΘΡΔΙ, 

νπδέπνηε ηα πήξε, αιιά επεηδή ν Γήκνο έρεη θάπνηνπο νηθηζκνχο πνιχ 

κεγάινπο, φπσο είλαη ν Ξεπθηάο κε 450 άηνκα, φπσο είλαη άιινη παξφκνηνη, εθεί 

κέλνπλ θάπνηνη άλζξσπνη πξαγκαηηθά κηθξήο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο θαη 

πνιινί άλζξσπνη ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαη απηνθίλεην. Μεθίλεζε απηή ε 

ζπγθνηλσλία επί ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη 

ηθαλνπνίεζε θάπνηεο αλάγθεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Ρν ΘΡΔΙ εθέηνο ρσξίο λα 

ππάξρεη πξφγξακκα θαλέλα, κε πξνθνξηθή κνπ κφλν δηαβεβαίσζε, πήγαηλε θαη 

εμππεξεηνχζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα θαη 

επραξίζηεζα ην ΘΡΔΙ ηελ πεξαζκέλε θνξά.  

 Θέισ λα πσ ην εμήο, φηη είλαη έλα, δχν δξνκνιφγηα πνπ ζαο θαίλεηαη 

ιίγν παξαπάλσ ζην Γήκν Υξσπίσλ, αιιά απηφ είλαη ην φηη ππήξρε ην 

πξφγξακκα θαη εμππεξεηεί θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο 

καο θαη πξαγκαηηθά έρνπλε κεγάιε βνήζεηα, νη νπνίνη δελ κπνξνχλε λα 

θαηέβνπλε ζην θέληξν ηνπ Υξσπνχ λα ςσλίζνπλε, λα πάλε ζε έλα ζνχπεξ 

κάξθεη. Βέβαηα ηψξα πξνζπαζνχκε ην θαιχηεξν, θάλνπκε έλα πηινηηθφ 

πξφγξακκα ζαο είπα θαη πηζηεχσ ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα 'ρνπκε 
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ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα λα θάλνπκε αθφκε θάηη θαιχηεξν γηα ην Γήκν καο. 

Δίκαζηε, ε ζχκβαζε απηή δελ καο δεζκεχεη θαζφινπ ζε κία ζπλερή βειηίσζε 

ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο θαη απφ πιεπξάο ηνπ ΘΡΔΙ θαη απφ εκάο. Νη 

εππαζείο νκάδεο ζα θνηηαρηνχλε απφ ην Γήκν καο θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή κε 

κεγάιε ζπκπάζεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν γηα ηξία ιεπηά.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ θ. πξφεδξε.  

 Δίπακε κε ηνλ Θαιιηθξάηε θαη θάζε κέξα επηβεβαηψλεηαη αθφκα πην 

πνιχ, φηη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζα πεξάζνπλ ζηνπο ηδηψηεο θαη βεβαίσο ε 

ηδενινγία καο πξεζβεχεη θνηλσληθά αγαζά πνπ έρνπλ πιεξσζεί εθαηφ θνξέο 

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπ ηφπνπ καο λα κελ μαλαπιεξσζνχλε. Θαη 

βεβαίσο έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλσο φηη παξαδίδνληαο θνηλσληθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο ζε εξγνιάβνπο θαη ηδηψηεο, ζεκαίλεη φηη ζε έλα αγαζφ ην νπνίν ν 

άιινο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ην πιεξψζεη γηαηί έρεη ζρέζε κε ηελ πγεία, ηελ 

παηδεία ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ, ν ηδηψηεο έρεη θαζαξφ 

θέξδνο θαη ζίγνπξν. Απηά ινηπφλ πξεζβεχεη ε ηδενινγία ε δηθηά καο θαη κε 

αθνξκή θαη ηα ΘΡΔΙ ζήκεξα.   

 Λα δνχκε ινηπφλ ηη ηδενινγία πξεζβεχεη ν θ. Γήκαξρνο ηνπο πξψηνπο 

εθηά κήλεο. Δξγνιάβνο ζηνλ Θάιακν ζηελ θαζαξηφηεηα, απνιχζεηο 

ζπκβαζηνχρσλ ήδε ζε δπν, ηξεηο πεξηνρέο, αχμεζε θνκίζηξνπ ζηνπο 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο πνπ ζα θνπβεληηάζνπκε ζε ιίγν, απνδνρή ησλ 

δηνδίσλ κηιψληαο γηα ρηιηνκεηξηθή ρξέσζε ζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηα 

δηφδηα, αχμεζε δεκνηηθψλ ηειψλ κε ηελ εμίζσζε απηψλ παληνχ, ΡΑΞ ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Απιψλα, 4 ρξφληα αλαδξνκηθά επί ηξία πξφζηηκν. Θαη ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ν Γήκαξρνο είπε μεθάζαξα, 15 

εξγαδφκελνπο ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ Απιψλα ηνπο απνιχνπκε ζήκεξα, ελψ 

έρνπλ ιηγφηεξν θφζηνο ζηελ ππεξεζία κε εξγνιάβν αχξην, γηα ππεξεζίεο 
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θνηλσληθέο νη νπνίεο έρνπλ πιεξσζεί θαη πιεξψλνληαη απφ ηνλ θεληξηθφ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, βάδνπκε εξγνιάβνπο λα μαλαπιεξψζνπκε. Θαη θάηη 

ηειεπηαίν, πνηνο ζα πιεξψζεη ην κάξκαξν δειαδή ην νηθνλνκηθφ. Πηελ ΘΔΓΘΔ 

ν θ. Γήκαξρνο ζπκκεηέρεη ζήκεξα καδί κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Ρε 

γλσξίδνπκε ηελ ΘΔΓΘΔ. 12 δηο απ'απηά πνπ πξνβιέπνληαη θαη έρνπλ πιεξσζεί, 

ηα ρξήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη θαη έρνπλ πιεξσζεί γηα λα ππάξρνπλ νη 

ππεξεζίεο απηέο δσξεάλ γηα ηνλ θφζκν, απφ ηνλ θφζκν, ραξίδνληαη απφ ηελ 

ΘΔΓΘΔ. Θαη λα ζνπ πσ απφ πνηνπο ραξίδνληαη θ. Γήκαξρε; Απ'απηνχο πνπ 

ηδενινγηθά είζαη εζχ θνληά, απφ ηνπο παζφθνπο, ηνπο λενδεκνθξάηεο θαη ην 

ΠΟΗΕΑ κεο ζηε δηνίθεζε ηεο ΘΔΓΘΔ. Θαη απηφ απαληάεη ζην ηη πξεζβεχεη ε 

ηδενινγία ε δηθηά ζνπ κε ηε δηθηά καο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε αληηιεθζεί θ. Βειηαληψηε φηη ν θαλνληζκφο έρεη 

αιιάμεη, δελ δηθαηνχζηε δεπηεξνινγίαο, ηη λα θάλνπκε; 

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εγψ ζα ήζεια λα απαληήζσ ζε απηφ πνπ είπε ν θ. 

Γήκαξρνο, φηη αλ αο πνχκε είλαη δσξεάλ νη ζπγθνηλσλίεο ή αλ είλαη αζχκθνξεο, 

πνηνο ζα ηα πιεξψζεη. Θνηηάμηε θ. Γήκαξρε, φινη νη Διιελεο, φινη νη πνιίηεο 

πιεξψλνπκε κηα θνξνινγία θαη αξθεηά κεγάιε θνξνινγία θαη έκκεζε θαη 

άκεζε, γηα λα κελ πσ φηη ε έκκεζε θνξνινγία είλαη πάλσ απφ ην, ζρεδφλ 70% 

πηα, παιηφηεξα ήηαλ 60-40, ηψξα θνληεχεη 70-30. Δπνκέλσο ινηπφλ φινη νη 

Διιελεο πιεξψλνπκε ηνπο θφξνπο. Απφ εθεί θαη πέξα ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

εζείο ζαλ Γηνίθεζε, εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα απαηηνχκε ε 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε λα παίξλεη ηα ρξήκαηα εθείλα πνπ δηθαηνχηαη γηα λα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο, απφ ηε θνξνινγία πνπ φινη πιεξψλνπκε. Απφ εθεί 

ινηπφλ ζα βξνχκε ηα ρξήκαηα. Ρν δηεθδηθεηηθφ καο ινηπφλ πιαίζην πξέπεη λα 

'λαη απηφ, ην θξάηνο λα δψζεη ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε απηφ πνπ ηεο αλήθεη. 

Δίκαζηε ε κφλε ρψξα απ'φιε ηελ Δπξσπατθή Δλσζε πνπ κφλν ην 2,7% πάεη 
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ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, φηαλ ν κέζνο φξνο ζηελ Δπξψπε είλαη πάλσ απφ 

10%, δελ ζπκάκαη αθξηβψο ην λνχκεξν. Αξα ινηπφλ δελ είλαη ην ζέκα πνηνο ζα 

ηα πιεξψζεη, πνηνο ζα ηα βγάιεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ, ηα 'ρνπκε βγάιεη απφ ηελ 

ηζέπε καο, φπσο έρνπκε βγάιεη ηα ρξήκαηα ησλ δξφκσλ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

καο βάδνπλ δηφδηα, φπσο πιεξψλνπκε ηα εηζηηήξηα ζηα λνζνθνκεία, φπσο 

πιεξψλνπκε θαη μαλαπιεξψλνπκε θαη μαλαπιεξψλνπκε. Ζ δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία πξέπεη λα 'λαη δσξεάλ ή κε πνιχ κηθξφ, ζπκβνιηθφ ηίκεκα ίζα-ίζα 

γηα λα θαιχπηεη ηα έμνδά ηεο, δελ πξέπεη λα έρεη αο πνχκε ζθνπφ λα βγάιεη 

θέξδνο. Ρν ΘΡΔΙ ινηπφλ ζήκεξα δελ είλαη, δελ πάεη λα παίμεη απηφ ηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν, είλαη κηα επηρείξεζε πνπ ζέιεη κέζα απ'απηφ ην πξφγξακκα λα 

βγάιεη θαη θάπνηα θέξδε, εκείο ινηπφλ εθεί ιέκε φηη απηφ δελ ζα πξέπεη ν Γήκνο 

λα ην δερηεί, δελ ιέκε θάηη άιιν.  

 Θαη ιέηε πξνεγνπκέλσο, καο είπαηε αο πνχκε ην ζέκα φηη δελ κπνξψ λα 

πάξσ νδεγνχο. Πηνλ Νξγαληζκφ φηαλ θάλακε, δελ βάιακε νδεγνχο; Γελ 

βάιακε. Γηαηί δελ βάδακε ηφηε ζηνλ Νξγαληζκφ πνπ θάλακε ηνπ Γήκνπ, λα 

βάινπκε 3 νδεγνχο, 5 νδεγνχο θαη λα καο εγθξίλνπλ ηνπο ηξεηο. Ινηπφλ, 

θνίηαμε, απηφ είλαη ζέκα δηεθδίθεζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ινηπφλ, άκα εκείο 

ιέκε φηη ην θξάηνο καο ιέεη απηφ θαη καο βάδεη ηα κλεκφληα θαη έρνπκε φια 

απηά θαη ζθχβνπκε ην θεθάιη, θαιά λα πάζνπκε. Βγάδνπκε ινηπφλ ζπλέρεηα 

απφ ηελ ηζέπε καο θαη πιεξψλνπκε θαη πιεξψλνπκε. Κέρξη πφηε ζα πιεξψλεη 

ν ιαφο, απηφ είλαη ην δήηεκα, κέρξη πφηε ζα πιεξψλεη ν ιαφο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζε παξαθαιψ πνιχ. Πέβνκαη ηελ ηδενινγία ζνπ, 

ζέβνκαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ζνπ ζην έπαθξν, δελ ζέβνκαη φκσο θαη πξέπεη λα 

αλαθαιέζεηο γηα θάπνηα πξάγκαηα πνπ είπεο, λα κελ ηα ραξαθηεξίζσ, αλαιεζή, 

κε ηελ επηφηεξε ιέμε πνπ κπνξψ λα βξσ, φπσο απέιπζε αλζξψπνπο. Ξάξηε ην 

πίζσ ηψξα, δελ έρσ απνιχζεη πνηέ νχηε πξφθεηηαη λα απνιχζσ εγψ.  
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ ιχεηαη ε ζχκβαζε, απνιχεηαη θάπνηνο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ απνιχεηαη απφ κέλα, απφ ην Γήκν, δελ απνιχεηαη απφ ην 

Γήκν, έρεη θάλεη ζχκβαζε κε ηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε, καο έρεη δψζεη ην ΝΘ λα 

πάξνπκε 8κελίηεο θαη ηειεηψλνπκε. Δκείο ζήκεξα, κα ζήκεξα έρσ ζέκα 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα θξαηήζσ ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, πάξηε ην πίζσ, δελ 

απνιχνπκε θαλέλα εκείο, δεηάκε ππαιιήινπο θαη δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε, 

θαηαιάβεηέ ην επηηέινπο. Γελ απνιχνπκε πνηέ θαλέλα θαη δεηάκε θαη ζήκεξα 

έρνπκε ηα θνξίηζηα εδψ ηα νπνία ζέινπκε λα κείλνπλε ζην Γήκν πνπ είλαη 

ζπκβαζηνχρνη θαη θέξλνπκε αίηεκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα ην θάλνπκε, 

ήκαξηνλ. Ρη λα πνχκε ζηελ ψξα καο; 

 Θαη ην δεχηεξν πνπ ιέηε ην αλαιεζέο είλαη ε εμνκείσζε ησλ ηειψλ. Γελ 

έρεη έξζεη θαλέλα ηέηνην ζέκα, δελ έρσ θάλεη θαλ θακία αχμεζε νχηε κείσζε 

ηειψλ. Ξψο ιέηε γηα εμνκείσζε ηειψλ θαη θφξσλ; Δπεηδή ζθέθηεζηε εζείο φηη 

ζα δπγψζεη, ην ιέηε φηη έγηλε; Πε παξαθαιψ πνιχ. Θαη αθνχσ φηη ιέηε θάηη 

ηέηνηα πξάγκαηα θαη ζηνλ Απιψλα, δελ είλαη δπλαηφλ. Πέβνκαη, ζαο ζέβνκαη, 

φρη φκσο αλαιήζεηεο ζπγθεθξηκέλεο θαη απνδεδεηγκέλεο, ζε παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Βειηαληψηε, λα ηελ αθνχζνπκε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θαηαλννχκε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλε 

κε ην πξνζσπηθφ, φκσο ζην Γήκν καο, ζην κεγάιν απηφ Γήκν ππάξρνπλ δχν 

θεθάιαηα, ππάξρεη κία νη απνκαθξπζκέλνη νηθηζκνί θαη ην άιιν θεθάιαην ην 

βνήζεηα ζην ζπίηη. Λνκίδσ φηη φρη γηα θέηνο αιιά γηα κελ έξζνπκε ηνπ ρξφλνπ, 

επεηδή ν ρξφλνο πεξλάεη πάξα πνιχ γξήγνξα, κπνξνχκε λα βξνχκε ηξεηο 

ππαιιήινπο νη νπνίνη κε ηα mini bus λα θάλνπκε, λα πξνζθέξνπλε έζησ έλα 

θνηλσληθφ πξφζσπν, έζησ έλα γέξν λα ηνλ κεηαθέξνπλε, λα ηνπ κεηαθέξνπλ 

ηα θάξκαθα, αλά δψλε, αλά δψλε Θνηλνηήησλ, δελ ιέσ ζε θάζε ρσξηφ. Λα 

ππάξρεη έλα απηνθίλεην ζην Θαπαλδξίηη πνπ λα εμππεξεηεί ηα ηξία ρσξηά, έλα 

ζηνλ Απιψλα πνπ λα εμππεξεηεί ηα δχν ρσξηά θαη έλα ζηελ παξαιία. 
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Κπνξνχκε απφ ηψξα λα ιάβνπκε ππφςε καο, δελ ρξεηάδεηαη επαγγεικαηίαο 

νδεγφο, γηαηί απηά νδεγνχληαη κε ην απιφ δίπισκα Γ'θαηεγνξίαο. Κία 

πξφηαζε, αλ ζέιεηε ηε ιακβάλεηε ππφςηλ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

Θαηά ν θ. Σαζηψηεο 

ε θα Πηεξγίνπ 

ν θ. Βειηαληψηεο.  

 Νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη 

ν θ. Γέδεο  

ν θ. Θαξαγηάλλεο  

θαη ν θ. Αξκπξηψηεο  

θαη ν θ. Εαραξίαο 

ε θα Βαξλάβα, δελ ζπκκεηέρεη. 

 

 Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη ηελ πξφηαζε ζπλεξγαζίαο ηνπ 

ΘΡΔΙ πξνο ηνλ Γήκν Υξσπνχ γηα ηηο ελδνδεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Αθξηβψο, γηα 

έλα κήλα πηινηηθά. 

 

(αξ. απνθ. 162/2011) 
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ΘΔΚΑ 3ν 

 

Δγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Ξνιηηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο θαη Ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθώλ θαη 

Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ Γήκνπ Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Θνληνγηάλλε εηζεγείηαη ηνπ ζέκαηνο.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Δγψ ζα θάλσ ηελ εηζήγεζε 

γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη γηα ηπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, είλαη εδψ ν θ. 

Ονγθίθαο ν Γηάλλεο, ν νπνίνο είλαη ν δηαρεηξηζηήο θαη ινγηζηήο ηνπ παηδηθνχ 

ζηαζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ.  

 Ινηπφλ, γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ειήθζεζαλ 

φινη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ πξνεγνχκελσλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ φπσο 

δηακνξθψζεθαλ ζηηο 31/12/2010. Δπίζεο ειήθζεζαλ ππφςηλ θαη νη 

απνινγηζκνί ησλ πξνεγνχκελσλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, εθηφο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Θνηκεηεξίνπ, ην νπνίν δελ καο έδσζε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Θαη απηφ, λα πσ 

επίζεο φηη έρεη γίλεη ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ειήθζεζαλ ππφςηλ ηα ηακεηαθά ππφινηπα πνπ καο δφζεθαλ, 

ηα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ, ηα ππφινηπα ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ΓΔΖ, 

ΝΡΔ, ΗΘΑ θαη ινηπά. Δπίζεο φπνπ ηα έμνδα αλαθέξεηαη σο ζπλερηδφκελν, αθνξά 

ην ππφινηπν πνζφ ηεο ζχκβαζεο κέρξη 31/12/2011. Ρα ζηνηρεία γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο κηζζνδνζίαο έρνπλ ιεθζεί απφ ην πξφγξακκα ηεο εηαηξείαο, ε 

νπνία ππνινγίδεη ηε κηζζνδνζία γηα ην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη έρνπλ ππνινγηζηεί 

θαη νη επνρηθέο πξνζιήςεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Νια ηα πνζά θαη ε κηζζνδνζία 

ππνινγίζηεθαλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ απφ 2/6/2011 έσο 

31/12/2011. Ξξφθεηηαη γηα έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπληάρζεθε ζε έλα 
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ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπκπεξηέιαβε φια ηα ζηνηρεία ησλ 

ζπγρσλεπκέλσλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ λένπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υξσπνχ. 

Ξξφθεηηαη γηα έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη λα ηαθηνπνηήζεη φιεο 

ηηο εθθξεκφηεηεο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη λα θαιχςεη ηηο 

απαξαίηεηεο αλάγθεο ηνπ λένπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο. 

Ρνλ Πεπηέκβξην θαη κεηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, ζα ςεθηζηεί 

πξνυπνινγηζκφο γηα ην έηνο 2012. Δθεί ζα ζπκπιεξσζνχλ ηπρφλ παξαιείςεηο. 

Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηνπ ζέκαηνο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Ζ θα Πηεξγίνπ, ν θ. Βειηαληψηεο, ν θ. Γέδεο. Αιινο ζπλάδειθνο; Ζ θα 

Πηεξγίνπ. Α, θαη ν θ. Σαζηψηεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα θάλνπκε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πξψηα.  

 Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα θάλσ νξηζκέλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηα 

λνχκεξα πνπ βάδεηε εδψ. Γειαδή γηα παξάδεηγκα, θαιά, εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζηα έζνδα, ην έρεηε αληίζηνηρα θαη ζηα έμνδα, είλαη παξαθξάηεζε 

θαη κπαίλεη ζπλ, πιελ, ιέηε θφξν 20% πνπ είλαη ν θφξνο ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ, έηζη; 30.000 φκσο ζεκαίλεη 150.000 ακνηβέο γηα ην 20%. 

Απηέο ηηο 150.000 ακνηβέο πέξα απφ ηνπο αηξεηνχο πνπ έρνπλ ην 20%, γηαηί 

θαη νη αηξεηνί έρνπλ ηελ παξαθξάηεζε θαη θάπνηα άιια έμνδα πνπ είδα εδψ, 

ακνηβή νξθσηνχ ινγηζηή θαη ινηπά, παξαπάλσ απφ 100.000 δελ είλαη, ην 

ππφινηπν κνπ θαίλεηαη πνιχ κεγάιν απηφ ην πνζφλ, έλα είλαη απηφ.  

 Κεηά, ηψξα ιφγσ έηζη θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηα πηάλνπκε ιίγν ζην, 

απηά, ιέηε αο πνχκε εδψ ζηα έμνδα, ζηηο δαπάλεο, αο πνχκε γηα παξάδεηγκα, 

ακνηβή γηα ηελ νξγάλσζε ζηνλ 6142007, ακνηβή γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ 3852, ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, 5.000, ακνηβή γηα ηελ 

απνηχπσζε ηεο απνγξαθήο έλαξμεο 5.000, ακνηβή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
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γεληθήο ινγηζηηθήο 15.000, δειαδή νπζηαζηηθά απηά ηα πξάγκαηα ην ίδην 

πξάγκα είλαη φια, έηζη, ε γεληθή ινγηζηηθή ην '11 θαη νη δηαδηθαζίεο ζην 

δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ην ίδην πξάγκα. Ινηπφλ, είλαη 5, 10 θαη 15, 25.000, κνπ 

θαίλνληαη πνιιά, έηζη.  

 Ρν άιιν δήηεκα είλαη, ηα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ηα ΞΝΔ πνπ 

ιέκε, ηα έμνδα, είλαη έλα κεγάιν πνζφλ θαη θαιφ ζα είλαη αλ έρεηε ηε 

δπλαηφηεηα, φρη αλαιπηηθά κε ηελ έλλνηα λα καο πείηε έλα-έλα πνζφλ, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ απφ πνχ πξνέξρνληαη. Γειαδή έρνπκε αο πνχκε ινηπά έμνδα, 

ζ'απηφ ην ινηπά έμνδα ρσξάεη πνιχ έηζη λεξφ, 56.000, 57.000 πεξίπνπ θαη 

ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ άιια 39.000, ζρεδφλ 40.000, δειαδή 60, θνληά 

100.000 ΞΝΔ. Απφ πνχ πξνέξρνληαη, αλ έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα καο πείηε θαη 

απφ πνηνπο θνξείο, δειαδή πνηεο ήηαλε νη ππεξεζίεο απηέο πνπ έρνπλ αθήζεη 

ήδε ρξέε απφ πίζσ ηνπο.  

 Θαη ζρεηηθά ηψξα κε ην λεθξνηαθείν, γηαηί πψο, αθνχ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη εδψ κέζα, δελ είλαη απηφο έλαο ειιηπήο πξνυπνινγηζκφο 

θαη απνινγηζκφο ηαπηφρξνλα; Γηαηί άκα ιείπεη έλα βαζηθφ Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ 

έρεη θαη έζνδα, έηζη, είλαη έλα δήηεκα, πηζηεχσ φηη θαθψο ην θέξαηε ρσξίο λα 

ππάξρεη απηή ε... εληάμεη, είλαη άπνςε ζα ηελ πσ θαη κεηά. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιεο εξσηήζεηο ππάξρνπλ απφ ζπλαδέιθνπο, δηεπθξηληζηηθέο; 

Νπφηε λα απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο.  

 Θπξία Θνληνγηάλλε, ηηο απαληήζεηο ζα δψζεη ν θχξηνο; Εαξνγθίθαο 

Γηάλλεο, νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ.  

 Θχξηε... ζπλερίζηε.  

ΕΑΟΝΓΘΗΓΘΑΠ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θνηκεηεξίνπ, δελ κπνξέζακε λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε γηαηί δελ 

είραλε ηεινηνπνηεζεί θαη θάπνηε έπξεπε λα θάλνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ καο. 
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Θαη δεχηεξνλ θαη θπξηφηεξν, δελ απνηειεί ζπλέρεηα ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν, γηαηί 

έρεη πάεη σο ππεξεζία ζην Γήκν. Λαη, κπνξεί λα ζπγρσλεχεηαη ζε εκάο ζαλ 

Λνκηθφ Ξξφζσπν, ην εθπξνζσπνχκε λνκηθά θαη ηα ινηπά, αιιά δελ έρνπκε 

θακία δξαζηεξηφηεηα, θακία ζρέζε ζηνπο ζθνπνχο καο.  

 Ρψξα, γηα ηηο παιηέο νθεηιεο, ηα ΞΝΔ πνπ είπαηε, αθνξνχλ θπξίσο 

ππνρξεψζεηο παηδηθψλ ζηαζκψλ πξνκήζεηαο θαη ηνπ '10 έλα πνζφ γχξσ ζηα 

12.000 απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ Υξσπνχ, απφ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, απφ 

ζνχπεξ κάξθεη, πεξίπνπ ηφζν. Απ'φηη πιεξνθνξεζήθακε ν πξνκεζεπηήο δελ 

είρε ηα θαηάιιεια έγγξαθα γηα λα εηζπξάμεη ην πνζφ ην πεξαζκέλν έηνο θαη 

γη'απηφ έκεηλε. Πηε ζπλέρεηα είλαη φιεο νη εθθξεκφηεηεο, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

ζηα ΞΝΔ φιεο νη εθθξεκφηεηεο απφ 1/1 έσο ηε ζπγρψλεπζε ησλ Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ θαη θξαηήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πνπ δελ έρνπλ απνδνζεί 

αθφκα, ηψξα ζα απνδνζνχλ φια. Νξίζηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ιέσ φηη ηα 30.000 πνπ βάδεηε ζαλ απφδνζε ηνπ 20%, αθνξνχλ 

θαη πξνεγνχκελεο νθεηιέο;  

ΕΑΟΝΓΘΗΘΑΠ: Αθνξνχλ κέξνο θαη πξνεγνχκελσλ νθεηιψλ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κάιηζηα, γηαηί δελ ζπκπίπηεη κε ηηο ακνηβέο, απ'ηηο νπνίεο 

ππνινγίδεηαη ην 20%.  

ΕΑΟΝΓΘΗΘΑΠ: Θαη ζε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ βάιακε έλα λνχκεξν 

παξαπάλσ;  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ πάεη έηζη, πάεη αλάινγα κε ηηο ακνηβέο, δελ κπνξείο λα ην 

βάιεηο 20% ζηηο δαπάλεο.  

ΕΑΟΝΓΘΗΘΑΠ: Αιιά είλαη θαη πξφβιεςε ζηελ νπζία, δελ μέξνπκε ηη ζα καο 

ηχρεη.  
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, θάλεηο ιάζνο, γηαηί εηδηθά ζηνπο θφξνπο βάδνπκε κε βάζε, 

είλαη ζπλάξηεζε ησλ εμφδσλ, δελ κπνξεί λα βάιεηο, δελ είλαη έμνδν πνπ 

κπνξείο λα βάιεηο έλα πνζφλ πξνυπνινγηζηηθφ, πξέπεη λα βάιεηο αληίζηνηρα θαη 

ηελ ακνηβή γηα λα βάιεηο θαη ην θφξν.  

ΕΑΟΝΓΘΗΘΑΠ: Πσζηφ είλαη απηφ, ζσζηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, ζέιεηε λα θάλεηε θαη εζείο εξσηήζεηο;  

 Θχξηε Εαξνγθίθα, νη ινγηζηέο είλαη ακείιηθηνη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε ζπλάδειθε, ζπγγλψκε, είλαη πξνυπνινγηζκφο πνπ αθνξά 

ην 2011;  

ΕΑΟΝΓΘΗΘΑΠ: Αθνξά απφ 2/6-31/12/11.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κάιηζηα, δειαδή επνκέλσο αθφκα 4 κήλεο.  

ΕΑΟΝΓΘΗΘΑΠ: Ρέζζεξηο κήλεο, εμακεληαίνο, λαη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δμακεληαίνο. Δάλ δνχκε εδψ ηηο δαπάλεο ησλ αηξεηψλ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, βγαίλνπλε απ'φηη βιέπσ εδψ έλα χςνο πεξίπνπ ζηηο 

70.000, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη γηα δχν... 

ΕΑΟΝΓΘΗΘΑΠ: Πε εηήζηα βάζε, είλαη εηήζηα βάζε απηφ.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γηαηί γη'απηφ ζαο ξψηεζα αλ είλαη εμάκελν ή εηήζην.  

ΕΑΟΝΓΘΗΘΑΠ: Ζ πξφβιεςε απηή είλαη ζε εηήζηα βάζε. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρφηε ζπγγλψκε θίινη αηξεηνί, αιιά βγαίλεη 3.000 γηα ηνλ θαζέλα 

ζαο ην κήλα; Γήκαξρε, πνχ είζαη, δελ θεχγεηο απφ εθεί λα γίλεηο πξφεδξνο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ; 

ΕΑΟΝΓΘΗΘΑΠ: Λα απαληήζσ; Δίλαη κία πξφβιεςε πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηα 

πεξηζψξηα πνπ δίλνπλ φκσο γηα ακνηβή ησλ πξνέδξσλ, αληηπξνέδξσλ θαη ησλ 
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ζπκβνχισλ. Ρα ππφινηπα απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα θαζνξηζκφ 

ηεο ακνηβήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Αξκπξηψηε, λα ξσηήζεηε θαη εζείο, 

νξίζηε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δπεηδή ην πεξάζακε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν, ε αληηκηζζία ηνπ 

πξνέδξνπ θαη ηνπ αληηπξνέδξνπ, ε απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο κειψλ θαη 

έμνδα θίλεζεο πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ γχξσ ζηηο 81.499 είλαη γηα ηνπο 

επφκελνπο 4 κήλεο κέρξη ηνλ Γεθέκβξε.  

.......: Δίλαη εηήζην απηφ, αιιά απηφ ζα απνθαζηζηεί θ. Αξκπξηψηε κε απφθαζε 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζα 'ξζεη εηζήγεζε θαη ζα ςεθηζηνχλ φια εδψ  θαη νη 

απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ θαη ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ αληηπξνέδξνπ, δελ ζα 

πάξνπκε ηίπνηα νχηε κία δξαρκή απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ρσξίο απφθαζε 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε, εδψ δελ είπα φηη ζα πάξεηε θαη δελ είλαη ην ζέκα 

απηφ, ν πξνυπνινγηζκφο είλαη γηα 31/12, απφ Πεπηέκβξε ζα πξέπεη λα θάλεηε 

ηνλ θαηλνχξγην γηα ην επφκελν έηνο, λα πεξάζεη πξηλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο ηη λφεκα έρεη ηψξα ην 1.000.000 γηα 4 κήλεο θαη λα 

μνδέςνπκε 300.000; Γηαηί δελ ηνλ θάλαηε επί ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ 

κέρξη 31 θαη λα πάκε ζηνλ επφκελν λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε φια, απηφ ιέσ.  

.......: Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη. Γειαδή ηψξα ζα 

ιεηηνπξγήζεη κε ην... 

.......: Κηα ραξά ζα ιεηηνπξγήζεη... ηειεηψλεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Νρη ηνπ ρξφλνπ, πξέπεη λα γίλεη ηνλ Πεπηέκβξην γηα ηνλ 

επφκελν ρξφλν, πνηνλ ρξφλν; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ηέιεησζαλ νη εξσηήζεηο.  

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

 Δ, δελ πάεη ηψξα απηή ε δηαδηθαζία έηζη.  

 Νξίζηε, θάληε ηελ εξψηεζε θ. Γέδε, γηα ιφγνπο ηζνλνκίαο ηψξα πιένλ. 

Νξίζηε. 

ΓΔΓΔΠ: Ν πξνυπνινγηζκφο έρεη πεξάζεη απ'ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έρεη 

εγθξηζεί; Βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ δελ πεξλάεη απφ εκάο. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ, ζα θηηάμεηε λέν Θαιιηθξάηε; Ακα είλαη 

λα θηηάμεηε, θηηάρηε, αιιά λνκίδσ φηη ζέιεη έγθξηζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ... θ. Γέδε, κπνξεί θάπνην θνκκάηη ηνπ Θαιιηθξάηε λα κελ ην 

'ρνπκε ιάβεη ππφςε εκείο θαη φιν ην... 

ΓΔΓΔΠ: Γηα δείηε ην ιίγν, γηαηί έρσ ηελ εληχπσζε φηη έπξεπε ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ λα πεξάζεη απφ ηελ Νηθνλνκηθή  

Δπηηξνπή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ... απφ ηελ εληχπσζε, άκα ήμεξεο λα καο βνεζήζεηο ζα καο 

έιεγεο ην ηάδε άξζξν ιέεη απηφ.  

ΓΔΓΔΠ: Κα ην ιέεη κέζα, γηα δείηε ην εθεί πνπ ιέεη γηα ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ην 76 άξζξν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ... γηαηί αθπξψλεηαη απηή ε ηζηνξία, πξαγκαηηθά, αλ ππάξρεη 

άξζξν πνπ ιέεη φηη πξέπεη λα πεξάζεη Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, δελ κπνξνχκε λα ην πεξάζνπκε ζήκεξα, πψο λα ην 

θάλνπκε; Θα πξέπεη λα ην θέξεηε φκσο, λα 'πξεπε λα καο ην πείηε θηφιαο, δελ 

ρξεηαδφηαλε θαλ λα κπνχκε ζηελ θνπβέληα ζήκεξα πξάγκαηη αλ έρεη μεθχγεη 
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απφ ηηο ππεξεζίεο απηή ε ιεπηνκέξεηα. Δηζη είλαη, ηη λα θάλνπκε, έηζη είλαη, θα 

πξφεδξε έηζη είλαη.  

.......: Δγψ φζνπο ξψηεζα, δελ κνπ είπαλ φηη ρξεηάδεηαη, θάπνηνπο ζπκβνχινπο 

ηνπ Γήκνπ, ιέεη πξψηα ζα πεξάζεη Λνκηθφ Ξξφζσπν απφ ην Ππκβνχιην θαη 

πάκε, κεηά ν πξνυπνινγηζκφο εγθξίλεηαη απφ ην Γ.Π, ηψξα αλ ρξεηάδεηαη θαη... 

Δίλαη εδψ ν θ. Σξήζηνπ, θ. Σξήζηνπ ην γλσξίδεηε απηφ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ην δνχκε, ηη λα θάλνπκε; Δκείο ζα πάξνπκε ηελ απφθαζε θαη 

ζα αθπξσζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ππγγλψκε πξφεδξε πνπ επαλέξρνκαη, αιιά βιέπνπκε θάηη 

παξαπάλσ. Ιέεη αο πνχκε εδψ, πξνβιέπεη γηα κηζζψκαηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

20.000, έλαληη 3.000 πέξζη βεβαησκέλσλ. Ρη κεηαθέξνπκε, κεηαθέξνπκε 

παηδηά; Πηελ 6, 6 ζειίδα.  

.......: πάξρεη πηζαλφηεηα λα πξνβιεθζεί κεηαθίλεζε ησλ λεπίσλ.  

.......: Γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ Ππθακίλνπ, αλ ιεηηνπξγήζεη.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Αλ είλαη γηα ηνπ Ππθακίλνπ θα πξφεδξε, ππάξρεη ιεσθνξεηάθη ηεο 

πξψελ Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ.  

.......: Απιά λαη, δελ μέξακε αλ είλαη γηα ηα ζρνιεία ηα Γεκνηηθά, κήπσο δελ 

κπνξέζεη λα καο εμππεξεηήζεη θαη εκάο, αλ καο εμππεξεηήζεη, θπζηθά θαη δελ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ θσδηθφ. Ρνπ Υξσπνχ ηα παηδηά, ζε πεξίπησζε πνπ...  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Ρέιεησζαλ νη εξσηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Ν θ. Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Οε παηδηά ν πξνυπνινγηζκφο θαη ν πξψηνο πξνυπνινγηζκφο 

ηδηαίηεξα είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη κε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο, είλαη έλαο 

κπνχζνπιαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη, λα ππάξρνπλ νη θσδηθνί νπζηαζηηθά. Ν 
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Κηράιεο ηα μέξεη απηά θαιχηεξα απφ κέλα, ηα ινγηζηηθά πνιχ θαιά. Γελ 

ζεκαίλεη φηη ζα δψζνπκε ηα 20.000 πνπζελά, κπνξεί ζ'απηφ ηνλ θσδηθφ κεδέλ 

λα γίλεη κεηαθνξά, δελ άιιαμε ηίπνηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απιά ζα 'ζεια γηα ην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη φ,ηη ζα 

θνπβεληηάζνπκε ζήκεξα, λα ηνλίζσ φηη έρνπκε ηνπνζεηεζεί επαλεηιεκκέλα ην 

ξφιν πνπ ζα παίμεη ζηνπο λένπο Θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο, φρη κφλν εδψ αιιά 

παληνχ ζε φιε ηελ Διιάδα. Νπσο ήξζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ην 

θνπβεληηάζακε ε αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα, εθηηκάκε θαη 

είλαη θαη κία πξαγκαηηθφηεηα ζπλνιηθφηεξα παλειιαδηθά φηη ν ξφινο πνπ ζα 

παίμνπλε είλαη απηφ πνπ ιέκε θνξνεηζπξαθηηθφο ή αλ ζέιεηε θαη επαιεζεχεηαη 

θαη απφ εδψ θαη απφ ην Γήκν Αζελαίσλ, απφ κεγάινπο Γήκνπο θαη κε ηα ΞΝΔ 

ζήκεξα ζα πάκε λα εηζπξάμνπκε αλαδξνκηθά φ,ηη ππάξρεη θαη αο πνχκε θαη 

θαηαζηαηηθά απηφ πνπ ιέγακε πξνεθινγηθά είλαη φηη ζα δψζεη ην έλαπζκα ζε 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηδηψηεο θαη απηά, πξνβιέπεηαη θαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ θαη ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ... ζηελ ππεξεζία αλ ζέιεηε αθφκα, 

ρψξηα απφ ηελ αληαπνδνηηθφηεηα λα πξνρσξήζνπκε κε απηφ ην ξπζκφ κε ηε 

ινγηθή φηη δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα.  

 Δκείο ιέκε φηη γηα ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα θαιχςεη ζήκεξα ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν θαη εδψ αιιά θαη παληνχ ππάξρνπλε ιεθηά ηα νπνία θπζηθά πξέπεη 

λα ηα δηεθδηθήζεηο γηα λα ηα πάξεηο θαη γη'απηφ θαηαςεθίδνπκε. 

Ππκπιεξσκαηηθή είλαη ε ηνπνζέηεζή κνπ ζηελ αξρή ηεο ζέζεο καο ζρεηηθά κε 

ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε.  

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαηαξρήλ έρνληαο εθθξάζεη ηελ αληίξξεζή καο 

γεληθφηεξα κε ην πψο έρνπλ ζπζηαζεί απηά ηα Λνκηθά Ξξφζσπα θαη ην γεγνλφο 

φηη πξνβιέπεη κέζα ζ'απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, κπνξεί λα 'λαη ζρεηηθά κηθξφ 

αιιά αξθεηά απμεκέλν ζε ζρέζε κε πέξζη πνζφλ, πνπ είλαη ηα  ηξνθεία 

ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηθνχ 

ζηαζκνχ θαη θπζηθά πηζηεχσ φλησο φηη είλαη ζε νξηζκέλα ζεκεία αξθεηά 

θνπζθσκέλνο απηφο ν πξνυπνινγηζκφο θαη έρσ ηελ αίζζεζε φηη αληηθεηκεληθά 

ζα 'λαη δχζθνιν λα πεηχρεη θαη λα, ηέινο πάλησλ λα κπνξέζεη λα βγάιεηο ζε 

πέξαο φιν απηφ ην έξγν πνπ έρεη, δελ ζα ην ςεθίζσ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο θ. Βειηαληψηεο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πε φ,ηη αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, επεηδή αθξηβψο ζα πξέπεη 

ην Λνκηθφ Ξξφζσπν λα ιεηηνπξγήζεη, βέβαηα θαη ρσξίο λα ζέισ λα ππνλνήζσ 

φηη θηαίεη ε πξφεδξνο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ φηη θηάζακε ηνλ Αχγνπζην λα 

ςεθίδνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, εκείο ζα ην ςεθίζνπκε. Αιιά ήζεια λα θάλσ 

δχν ππνγξακκίζεηο θ. Γήκαξρε θαη ζαο παξαθαιψ πνιχ αλ κπνξείηε λα ηηο 

ιάβεηε θαη δχν εξσηήζεηο πξνο ηελ πξφεδξν. 

 Ξξηλ απφ δχν ζπκβνχιηα ν ζπλάδειθνο ν θ. Νηθνλφκνπ κε θαηέθξηλε 

γηαηί είπα φηη ηα Λνκηθά  Ξξφζσπα ζπζηήζεθαλ γηα πνιηηηθφ ζπκςεθηζκφ. 

Βιέπσ εδψ ινηπφλ έλα νπζηαζηηθφ ζπκβνχιην πνπ είλαη απηφ ην ζέκα θαη άιια 

ηξία θαη απφ ηα 9 κέιε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ παξφληεο νη 5 θαη απφληεο νη 4-

15;... δελ μέξσ, εγψ βιέπσ εδψ 1, 2, 3, 5-έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ, ιέεη-α, λαη έρεη... λαη, λαη-Θα πξέπεη ινηπφλ απηνί νη 

άλζξσπνη λα ηνπο ηνληζηεί φηη εθεί πνπ πξνηείλαηε θαη ηνπο φξηζε ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ζα πξέπεη λα δειψζνπλε αλ είλαη απνθαζηζκέλνη λα πξνζθέξνπλε, 

λα ζπλεηζθέξνπλε, λα ζπκκεηέρνπλε ή λα παξαηηεζνχλε, έηζη; Θαη γηαηί ην ιέσ 

απηφ, γηαηί πήγακε πξνρζέο ζηελ εθδήισζε θαη ιέεη ζηε γηνξηή ηεο θαο 
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Θνληνγηάλλλε. Γελ είλαη νχηε ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ηεο θαο Θνληνγηάλλε ή ηνπ 

θπξίνπ... νχηε ε νηθνγελεηαθή ηεο γηνξηή, δελ κπνξεί δειαδή φηαλ θάλεη ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν εθδειψζεηο θαη απηά θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη παίξλεη 

απνθάζεηο γηα ηέηνηα ζέκαηα λα ιείπεη ην 1/3.  

 Ρν δεχηεξν πνπ ήζεια λα ξσηήζσ θα πξφεδξε, είλαη εάλ ζηηο δαπάλεο 

πξνυπνινγηζκνχ έρεη πξνβιεθζεί θαη ζηνλ νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο, ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζιεθζεί γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν παηδηθφο 

ζηαζκφο ηνπ Ππθακίλνπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζε πιήξε θαη ζε πιήξε 

δπλαηφηεηα ζχκθσλα κε ην θηίξην θαη ν παηδηθφο ζηαζκφο Θαπαλδξηηίνπ. 

Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε.  

 Ν ζπλάδειθνο θ. Γέδεο απνπζηάδεη.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Ινηπφλ, άληε θ. Γέδε, άληε θ. Γέδε. Ινηπφλ, αο αθήζνπκε ηνλ θ. Γέδε 

κηα θαη έρεη ζπδεηήζεη. Θαιχθζεθεο κε ηελ εξψηεζε.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ, επί ηνπ ζέκαηνο.  

Νρη ςεθίδεη ν θ. Σαζηψηεο 

ε θα Πηεξγίνπ.   

 Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην ζπκβνχιην...  

Θαη ν θχξηνο; Ξείηε ην θ. Αξκπξηψηε.  

 Ρν ζπκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

(αξ. απνθ. 163/2011) 
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 Ρα επφκελα ζπλάδειθνη, 3, 4, 5 θαη 6, επεηδή είλαη παξεκθεξή θαη έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ζα ήζεια θαη 

κία ζπλνιηθή βέβαηα απφ ηελ θα Θνληνγηάλλε. 

 

 

 ΘΔΚΑ 4ν 

 

Δγθξηζε Νξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Ξνιηηηζκνύ, 

Ξεξηβάιινληνο θαη Ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ 

Πηαζκώλ Γήκνπ Υξσπνύ.  

 

 ΘΔΚΑ 5ν 

 

Δγθξηζε Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθώλ Πηαζκώλ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Ξνιηηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο θαη Ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθώλ θαη 

Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ Γήκνπ Υξσπνύ.  

 

ΘΔΚΑ 6ν 

 

Θαζνξηζκόο ηξνθείσλ ζηνπο Ξαηδηθνύο Πηαζκνύο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Ξνιηηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο θαη Ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθώλ θαη 

Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ Γήκνπ Υξσπνύ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Θνληνγηάλλε. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ινηπφλ, πξφθεηηαη ΝΔ απφ ηελ ΔΔΡΑΑ ΑΔ, πξνζαξκνζκέλν 

ζηα δεδνκέλα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. Δρεη γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζε δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα θαη γξαθεία θαη αλαιχνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε έλα απφ απηά. Δπίζεο έρεη γίλεη πξφβιεςε θαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ 4νπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ζην Ππθάκηλν, θαζψο θαη φιεο νη 

εηδηθφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Απηφ είλαη γηα ηνλ ΝΔ.  

 Λα δηαβάζσ θαη ηελ άιιε εηζήγεζε θ. πξφεδξε; 

 Γηα ηελ έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, είλαη ε ζπλέρεηα, πξφθεηηαη γηα 

έλα πξφηππν ζρέδην ζην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο 

ελφο παηδηθνχ ζηαζκνχ, ελψ γηα φια ηα άιια, ηα δηεπθξηληζηηθά αθήλνληαη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δρεη δνζεί ζε φινπο ζαο ν 

Νξγαληζκφο Δζσηεξηθήο πεξεζίαο θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο.  

 Ρψξα δελ μέξσ, ζέιεηε λα ζπλερίζσ θαη γηα ηα ηξνθεία; Απηφ εδψ δελ 

είλαη; 

 Δρνληαο ππφςηλ ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ 

παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ΦΔΘ 497 ηεχρνο Β, 22/4/2002, ην 

γεγνλφο φηη κεηά ηελ ελνπνίεζε ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ ηα πνζά ησλ 

ηξνθείσλ ζε φινπο ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ λένπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αληζφηεηεο θαη ελφςεη ηεο έλαξμεο 

ηεο λέαο πεξηφδνπ πξνηείλνπκε ηελ θαηαβνιή ηξνθείσλ απφ ηνπο γνλείο ησλ 

θηινμελνχκελσλ παηδηψλ σο εμήο: 

 Ρν θαηαβαιιφκελν ηξνθείν λα είλαη 11 κήλεο εληαίν πξνλήπην θαη λήπην 

θαη ζα θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ζηε δηεχζπλζε ηνπ θάζε 

ζηαζκνχ. 
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 Β. Ξξνθαηαβάιιεηαη ηνλ κήλα Πεπηέκβξην ην ηξνθείν ηνπ κελφο 

Ηνπιίνπ, αλεμαξηήησο παξνπζηψλ ην ηξνθείν ζα θαηαβάιιεηαη θαη ηα παηδηά 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ απαιιάζζνληαη ηεο 

θαηαβνιήο ησλ ηξνθείσλ. Δρεηε έλα πίλαθα φινη κπξνζηά ζαο, δελ μέξσ αλ 

ζέιεηε λα δηαβάζσ ηα πνζά. 

 Δδψ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ην εμήο. Δρσ πάξεη έλα ραξηί εδψ απφ ηελ 

θα Πηεξγίνπ θαη ζα ήζεια λα ηεο πσ φηη απηφ πνπ εζείο έρεηε δεηήζεη, εκείο ην 

'ρνπκε θάλεη πξάμε. Δρνπκε εδψ, ην Λνκηθφ Ξξφζσπν είρε αηηεζεί πξηλ αθφκα 

ζπζηεζεί, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξφζθιεζε ηεο δξάζεο ελαξκφληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ηεο ΔΔΡΑΑ. Ν θνξέαο εγθξίζεθε λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δξάζε  γηα 105 ζέζεηο σθεινχκελσλ κεηέξσλ πνπ ηα παηδηά 

ηνπο ζα θηινμελνχληαλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ. Κεηά απφ ηε λέα 

πξφζθιεζε ηεο ΔΔΡΑΑ ΑΔ γηα ηηο σθεινχκελεο κεηέξεο, αξηζκφο πξσηνθφιινπ 

865/20-6-2011, νη ελδηαθεξφκελεο θαηέζεζαλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππφ ηελ 

πξνηξνπή ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ππαιιήισλ. Απφ ηηο αηηήζεηο απηέο θαη χζηεξα απφ ηε δηαδηθαζία 

ελζηάζεσλ, αλαξηήζεθαλ νη νξηζηηθνί πίλαθεο σθεινχκελσλ κεηέξσλ 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο ΔΔΡΑΑ ΑΔ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε 

ζπκκεηνρή ζηε δξάζε 67 κεηέξσλ. Νη κεηέξεο απηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

θαηαβνιή ηξνθείσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Απφ ην πξφγξακκα απηφ 

πξνθχπηνπλ έζνδα γηα ην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν πεξίπνπ 250.000 επξψ, φπνπ 

έρνπλ πξνβιεθζεί ζε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2011 κε θσδηθφ Α 121402, κε ηίηιν, επηρνξήγεζε απφ ην ΔΔΡΑΑ ΑΔ ηνπ 

ζθέινπο ησλ εζφδσλ. Νη ππφινηπεο κεηέξεο πνπ θαηέζεζαλ ηελ αίηεζή ηνπο 

δελ είραλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη έηζη απνξξίθζεθαλ.  

 Ξηζηεχσ φηη, εδψ ζέισ λα πξνζζέζσ επίζεο φηη απηφ ην πξφγξακκα 

ππήξρε εδψ θαη δχν ρξφληα ζε φιν ηνλ Θαιιηθξαηηθφ Γήκν θαη θαλέλαο δελ 
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θαηέζεζε πξφηαζε. Θέισ λα πσ φηη είλαη έλα πνιχ ζεηηθφ ζεκάδη γηα ην λέν 

Λνκηθφ Ξξφζσπν φηη μεθηλάεη κε 250.000 επξψ. Ρψξα γηα ηηο ππφινηπεο 

κεηέξεο, ζίγνπξα έρνπκε βάιεη, έρνπκε μεθηλήζεη κε ην ρακειφηεξν πνζφ πνπ 

μεθηλάεη απφ ηα 24 επξψ θαη θηάλνπκε ηα 60, θπζηθά θαη αλ δνχκε φηη 

ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάγθεο θαη δελ κπνξνχλ λα 

πιεξσζνχλ απηά ηα ηξνθεία, θπζηθά θαη ζα ηηο απαιιάμνπκε. Δίκαζηε έλα 

15κειέο ζπκβνχιην, πάλσ απ'φια είκαζηε άλζξσπνη, είκαζηε γνλείο, έηζη, δελ 

ην ζπδεηψ, αιιά πηζηεχσ θαη ην ηειείσο δσξεάλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ίζσο λα κελ ππήξρε θαη απηφ ην θίλεηξν ζην λα εληαρζνχλ θαη ζε απηφ ην 

πξφγξακκα. Αλ ηνπο ιέγακε ειάηε είλαη ηζάκπα, δελ ζα 'θαλε θακία απφ ηηο 

κεηέξεο απηέο θαη ζαο δηαβεβαηψ ηελ αίηεζε. Νιεο ιέγαλε, δελ πεηξάδεη κσξέ, 

γηα 50 επξψ ηψξα λα θάηζσ λα ηξέμσ λα πάσ ηα δηθαηνινγεηηθά ζην ΔΔΡΑΑ γηα 

λα απαιιαρζψ, δελ πεηξάδεη. Θαη ηνπο είπακε φηη πξνηεξαηφηεηα έρνπλ απηέο νη 

κεηέξεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα. Θαη πξαγκαηηθά έγηλε έηζη θαη 

κπήθαλε απφ απηέο. Λα πσ, 67 δελ ζα πιεξψζνπλε θαζφινπ ηξνθεία θαη 59 

απ'απηέο πνπ δελ εληαρζήθαλε, ζα πιεξψζνπλε, ζηηο νπνίεο είλαη θαη άλεξγεο 

κεηέξεο κέζα θαη κεηέξεο αιινδαπψλ παηδηψλ, ζηηο 67. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Θνληνγηάλλε.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ν θ. Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ. Γέδεο θαη ν θ. 

Αξκπξηψηεο. Πεθψζηε θ. Βειηαληψηε. Θαη ν θ. Βειηαληψηεο. 

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα είπε ν θ. Γήκαξρνο πξηλ φηη δελ ππάξρεη εμίζσζε, δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε λα εμηζψζνπκε ηίπνηα θαη φηη ζε θάζε πεξηνρή ζα 

πεγαίλνπκε κε δηαθνξεηηθά θιηκάθηα, ηξνθεία, φ,ηη ππήξρε γεληθφηεξα. Κφιηο 

ηψξα είπε ε θα Θνληνγηάλλε, κέινο ηεο Αξρήο θαη πξφεδξνο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ, φηη έρνπκε εμίζσζε θνκίζηξσλ παληνχ. Δίλαη κία πξαγκαηηθφηεηα, 

ην νπνίν αλαηξεί απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο πξηλ. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: ... Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, παίξλνπκε μερσξηζηέο απνθάζεηο, 

ν Γήκαξρνο δελ έρεη θακία... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε, κε δηαθφπηεηε.  

 Ππλερίζηε θ. Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν γλσξίδσ θα Θνληνγηάλλε.  

 Δίρακε πεη φηη κε ηνλ Θαιιηθξάηε ζα αλέβνπλ ηα ηξνθεία παληνχ θαη νη 

θφξνη θαη ηα ηξνθεία. Ρν Θαπαλδξίηη κέρξη πξφηηλνο θαη ηνπο βξεθνλεπηαθνχο 

ζηαζκνχο δελ πιήξσλε φπσο κε ελεκέξσζε ε θα Θνληνγηάλλε θαη είρακε θαη 

κηα άςνγε ζπλεξγαζία, ηίπνηα γηαηί είρε εληαρζεί ζε πξφγξακκα... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θα Θνληνγηάλλε, ζα ηνπνζεηεζείηε κεηά.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ζηαλ απφθαζε πνιηηηθή λα κελ εηζπξάηηνπλ ηξνθεία. Πηνλ 

Υξσπφ, απ'φηη κε ελεκέξσζε ε ίδηα, έρνπκε κηα γεληθή ζπκκεηνρή 30 επξψ θαη 

απνκέλεη ν βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο ηνπ Απιψλα. Θέισ λα δνχκε ιίγν ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηα ηξνθεία ινηπφλ.  

 Πηελ πξψηε θιίκαθα ησλ 6.000 επξψ, νπζηαζηηθά κηιάκε γηα άλεξγνπο, 

απφ κεδέλ ζπκκεηνρή πάκε ζηα 24 επξψ.  

 6.000-12.000, κηιάκε ηψξα γηα εξγαδφκελνπο 600 επξψ, 800, έρνπκε 

κηα αχμεζε ζηελ θιίκαθα απφ 15 ζηα 30 επξψ, 100%. 

 Απφ 12.000-16.500 εηζφδεκα, απφ ηα 20 επξψ ζηα 35 επξψ.  

 Απφ ηα 16.000-21.000, απφ 27 ζε 40 επξψ, 66% αχμεζε. 

 Απφ ηα 21-000-25.500, απφ ηα 35 ζηα 50, αχμεζε 15 επξψ.  

 Απφ ηα 25.500-30.000, απφ 45 ζηα 55. 

 Θαη απφ 30.000, απφ ην 55 ζηα 60. 
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 Θαη φρη κφλν απηφ, ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλε νη παηδηθνί 

ζηαζκνί λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ εδψ πέξα ζηελ πεξηνρή καο. Ρν 

Θαπαλδξίηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ζέζεηο γηα 37 παηδηά. Πήκεξα 

έρνπκε αηηήζεηο γηα 73 λήπηα, εθ ησλ νπνίσλ 19 είλαη επαλεγγξαθέο θαη 54 

λέεο αηηήζεηο. Πε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ ππάξρεη ζήκεξα, 36 λήπηα ζα 

κείλνπλ έμσ.   

 Πηνλ Υξσπφ απ'ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα θηινμελήζεη 40 παηδηά ν 

παηδηθφο ζηαζκφο, έρνπλ γίλεη ήδε 57, 15 επαλεγγξαθέο θαη 42 λέεο αηηήζεηο. 

Αξα κηιάκε γηα 17 παηδηά έμσ. Απφ 40 ζηα 57 είλαη 17. 

 Ρψξα κέζα απφ ηα πξάγκαηα ηα νπνία θέξλεηε εζείο εδψ πέξα λα 

θνπβεληηάζνπκε, πνηνο επαιεζεχεηαη; Θνπβεληηάδνπκε αλ ζα κπνξνχκε λα 

θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ. Ρη κέηξα έρεηε πάξεη ζήκεξα έηζη ψζηε 

φια απηά ηα παηδηά λα κπνξέζνπλε ζε κηα πεξίνδν πνπ είλαη πεξίνδνο 

μεδνπκίζκαηνο, ιαίιαπαο νηθνλνκηθήο, νη εξγαδφκελνη γνλείο, νη εξγαδφκελνη 

γνλείο πνπ είλαη αλαζθάιηζηνη αλ ζέιεηε, νη άλεξγνη γνλείο, νη αιινδαπνί 

εξγάηεο ηνπ ηφπνπ καο, λα κπνξέζνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο ην 

παηδαγσγηθφ θνκκάηη ηεο εκέξαο πνπ πξέπεη λα 'λαη ζην ζρνιείν θαη φρη ζην 

ζπίηη, άζρεηα αλ είλαη άλεξγεο ή φρη. Κπαίλνπλε θξηηήξηα ζήκεξα. Κα πψο 

βάδεηο θξηηήξηα φηαλ ε αλάγθε ε πξψηε, ε πξψηηζηε είλαη έλα λήπην λα πάεη 

ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, λα θνηλσληθνπνηεζεί κέζα απ'απηφ, λα 'ρεη ηνλ παηδαγσγφ 

θνληά ηνπ. Θαη αλ ζέιεηε αθφκα θαη ζηα ρακειά εηζνδήκαηα ην θατ είλαη 

θφζηνο γηα ηελ νηθνγέλεηα γηα έλα κηθξφ κσξφ ζήκεξα.  

 Δκείο ιέκε λα εγγξαθνχλ φια ηα παηδηά ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο 

ζηαζκνχο, λα κε κείλεη θαλέλα έμσ θαη λα πάξεηε κέηξα γη'απηφ. Ν,ηη αθίλεηε 

πεξηνπζία έρεηε, πψο κπνξείηε λα θαιχςεηε ηηο αλάγθεο. Ξέξζη ζην Γήκν ηνπ 

Αγίνπ Πηεθάλνπ βάιαλε επί ηφπνπ ιπφκελν. Θα κνπ πεηο κε ην ιπφκελν δελ 

ιχλεηο ην πξφβιεκα, αιιά γηα λα κπνχλε φια ηα παηδηά κέζα κεηά απφ 
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παξέκβαζε ησλ γνλέσλ. Πε θαλέλα παηδί θαη ζηνλ ηφπν καο λα κε ιείςεη ε 

νξγαλσκέλε θαη εληαία κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα δηαπαηδαγψγεζε πνπ 

πξνζθέξεηαη κέζα απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Ακα ππάξρνπλ ειιείςεηο λα γίλνπλ 

πξνζιήςεηο, γηαηί μέξνπκε γηα θάζε εξγαδφκελν, φπσο αλαθέξαηε θα 

Θνληνγηάλλε θαη πνιχ ζσζηά, αληηζηνηρνχλε θαη έλαο αξηζκφο παηδηψλ. Ακα 

ρξεηάδεηαη παξαπάλσ, ρξεηάδνληαη παξαπάλσ εξγαδφκελνη γηα λα θαιπθζνχλ νη 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ, λα γίλνπλ πξνζιήςεηο, λα πάκε λα δηεθδηθήζνπκε 

πξνζιήςεηο φινη καο.  

 Θαη ην ζεκαληηθφ απ'φια είλαη, επεηδή κπαίλεη ην δίιεκκα, δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε αιιηψο, ππάξρεη κηα ιαίιαπα νηθνλνκηθή, ν Θαιιηθξάηεο καο 

ππνρξεψλνπλε, ζήκεξα πνπ θνπβεληηάδνπκε, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε 

νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γήκνπ Ξεηξνχπνιεο πήξε απφθαζε γηα θαηάξγεζε 

ησλ ηξνθείσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, θάηη ην νπνίν φπσο επηβεβαηψλεηε 

ηψξα θαη εζείο είρε γίλεη θαη κε ην θαπαλδξίηη παιηφηεξα. Λα ινηπφλ πψο 

παίξλεηο ζέζε ππέξ ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηνλ ηφπν ζνπ 

εηδαιιηψο θιείλεηο ηα κάηηα. Απηά θαη ζα δεπηεξνινγήζσ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε.  

 Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ζα κνπ δψζεηε ιίγν παξαπάλσ ρξφλν γηαηί είλαη ηξία 

ζέκαηα, νπφηε...  

 Αο μεθηλήζσ φκσο απ'ηνλ θαλνληζκφ, απφ ηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο θαηαξρήλ ζέισ λα θάλσ νξηζκέλεο έηζη αο πνχκε παξεκβάζεηο. Ρν 

Λνκηθφ Ξξφζσπν ιέγεηαη Ξνιηηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη Ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθψλ 

θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ. Απ'φιν απηφ φκσο πνπ καο έρεηε θέξεη εδψ, ε 

εηζήγεζε, φιν, φιν ην ζθεληθφ, δειαδή, ηέινο πάλησλ πνηνη ζα πξνζιεθζνχλ 

θαη ηη πξνβιέπεηαη λα γίλεη, απνπζηάδεη παληειψο ην πεξηβάιινλ, πεξηβάιινλ, 
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πεξηβαιινληηθή δξάζε, πεξηβαιινληηθέο αο πνχκε πξνζιήςεηο αο ην πσ έηζη, 

πνπζελά, πνπζελά. Ινηπφλ, ε άπνςή κνπ είλαη φηη αλ πξαγκαηηθά καο 

ελδηαθέξεη ην πεξηβάιινλ θαη ζε κηα ηέηνηα επαίζζεηε πεξηνρή πνπ δνχκε, 

φπνπ αο πνχκε έρνπκε λα παιέςνπκε κε ηε κφιπλζε ηεο ζάιαζζαο, έρνπκε 

ηνλ Αζσπφ, έρνπκε ηα δάζε, έρνπκε, έρνπκε, έρνπκε, θαη αλ εκείο ινηπφλ 

ζ'απηφ ην, απηφ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ έρεη αξκνδηφηεηεο πεξηβαιινληηθέο, 

δελ αλαθέξεη πνπζελά ηελ πεξηβαιινληηθή δξάζε, έρσ ηελ αίζζεζε φηη 

είκαζηε εθηφο απφ φια. Δηζη ινηπφλ, ε άπνςή κνπ είλαη φηη πξέπεη νπσζδήπνηε 

λα ππάξμεη ειεγθηήο πεξηβάιινληνο. Βάιηε ζηνλ Νξγαληζκφ ζαο πξφζιεςε 

ειεγθηή πεξηβάιινληνο, λα έρνπκε δπλαηφηεηα ζαλ Γήκνο λα ειέγρνπκε ηε 

ιεηηνπξγία θάπνησλ ξππνγφλσλ θαη θάπνησλ αο πνχκε πξαγκάησλ εδψ ζηελ 

πεξηνρή καο πνπ ρξεηάδεηαη λα ηνπο παξαθνινπζήζνπκε. Βάιηε ην ζέκα ηεο 

ίδξπζεο παξαηεξεηεξίνπ πεξηβάιινληνο, παξαηεξεηήξην γηα λα παξαθνινπζεί 

ηελ εμέιημε αο πνχκε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο καο.     

 Πην δήηεκα, έρεηε αλαθέξεη, αλαθέξεηε πάξα πνιιά γηα ηηο βηβιηνζήθεο. 

Δγψ δελ είκαη θαηά, είκαη ππέξ, φκσο πνπζελά δελ έρνπκε βηβιηνζήθεο θαη 

βάδνπκε εθεί πνπ δελ, δειαδή βάιακε πνιιά πξάγκαηα θάπνπ πνπ δελ ππάξρεη 

θαη δελ βάιακε εθεί πνπ ππάξρεη. Γειαδή εκέλα ε άπνςή κνπ ήηαλ φηη ήζειε 

πεξηζζφηεξν λα ζηαζείηε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζην πεξηβάιινλ.  

 Ρν ηξίην δήηεκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο 

έρεηε αο πνχκε, πξνηείλεηε εδψ. Πην άξζξν 12 ινηπφλ, πνπ κηιάκε γηα 

εηδηθφηεηεο, έηζη, ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζην ηκήκα αξραίσλ Κνπζείσλ θαη 

Ξηλαθνζεθψλ, εγψ ζα 'ιεγα λα είλαη Ξαλεπηζηεκηαθήο, ΞΔ εθπαίδεπζεο θαη φρη 

ΓΔ. Θαη ην ηκήκα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πάιη ΞΔ. Θαη ζην ηκήκα νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πάιη ΞΔ. Γελ λνκίδσ ηψξα, γηαηί ην ΞΔ ηα 'ρεηε εμνξίζεη απφ 'δσ 

πέξα απφ φιε ηελ, απ'φιεο ηηο πξνζιήςεηο, πέξα δειαδή ηνπο λεπηαγσγνχο δελ 

ζαο ελδηαθέξεη ε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε αο πνχκε ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα 
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έρεηε; Ζ άπνςή κνπ ινηπφλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ζ'απηνχο ηνπο θιάδνπο λα 

ππάξρνπλ ΞΔ.  

 Κία άιιε εξψηεζε πνπ ζέισ λα θάλσ, αλ κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε 

ζηε δεπηεξνινγία είλαη, απηή ηε ζηηγκή πφζνη ππεξεηνχλ, πφζνη είλαη νη 

ππάιιεινη απηνί πνπ ήηαλε αιινχ θαη ηνπο κεηαθέξαηε εδψ θαη ηη 

αξκνδηφηεηεο έρνπλε. Απηφ ινηπφλ φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ θαλνληζκνχ.  

 Ρψξα, φζνλ αθνξά ηα ηξνθεία. Θαηαξρήλ, ζα θάλσ πξψηα κεξηθέο 

παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εηζήγεζε θαη ζα πσ ηε ζέζε κνπ. Ιέηε, πέξα 

απφ ηελ θιίκαθα, νη ππάιιεινη ησλ ΓΔΘΝ ζα θαηαβάιινπλ ην πνζφλ ηεο 

αλψηεξεο θιίκαθαο. Γειαδή γηαηί εμαηξνχληαη νη ππάιιεινη ησλ ΓΔΘΝ; Γειαδή 

απηφο πνπ δνπιεχεη ζηελ ΔΓΑΞ ή δνπιεχεη αο πνχκε ζηε ΓΔΖ ζα πξέπεη λα 

πιεξψλεη πεξηζζφηεξν; Αλ είλαη αο πνχκε ην κεληαίν ηνπ εηζφδεκα κέρξη 

12.000, ζα πξέπεη λα πεγαίλεη ζηελ αλψηεξε αο πνχκε θιάζε; Απηφ πνχ 

θνιιάεη; Δλα.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Πηελ πεξίπησζε ηα παίξλεη απφ ηελ πεξεζία ηνπ. πάξρεη 

έλαο λφκνο πνπ ηνπο ηα δίλεη, λαη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρνπο δίλνπλε. Δληάμεη, λα ην ιέεη φκσο εδψ.  

 Γηα ηα βξέθε θαη παηδηά ινηπψλ αιινδαπψλ γνλέσλ, ζα θαηαβάιιεηαη 

αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο ην πνζφ ηνπ 3νπ θιηκαθίνπ. Γειαδή νη αιινδαπνί 

άιιν θξηηήξην. Κε πνην θξηηήξην απηφ, δειαδή έρνπκε; Απηφ είλαη κία αο 

πνχκε, έλαο δηαρσξηζκφο πνπ δελ έρεη θακία, πέξα απφ, δειαδή θαζαξά 

πνιηηηζκηθά αο ην πσ ραξαθηεξηζηηθά γηα λα κελ πσ πνηα άιιε ιέμε, δελ έρεη 

αο πνχκε θάπνηα άιιε βάζε.  

 Θαη φζνλ αθνξά ηε ζέζε γηα ηα ηξνθεία. Βαζηθά ζαο κνίξαζα ηελ ζέζε 

ηεο παξάηαμήο κνπ θαη απηφ πνπ ζέισ λα πσ έηζη θαη γηα λα θαηαγξάθεηαη, 

είλαη φηη γηαηί θαηά ηελ άπνςή καο ε θχιαμε ησλ παηδηψλ ζηνπο 
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βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη ε πξνζρνιηθή αγσγή πνπ παξέρεηαη ζ'απηνχο  

είλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί 

αληαπνδνηηθή ππεξεζία. Δίλαη θνηλσληθή ππεξεζία φπσο είλαη νη άιιεο 

ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα αζθεί ν Γήκνο. Γελ κπνξεί νη εξγαδφκελνη λα 

πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο ζην θξάηνο, λα ραξαηζψλνληαη δχν θαη ηξεηο θνξέο, 

λα πιεξψλνπλ ηξνθεία ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, εηζηηήξηα ζηα λνζνθνκεία, 

δηφδηα θιπ, θιπ. Απφ ην 2001 ινηπφλ πνπ ε επζχλε γηα ηνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο πέξαζε ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ρσξίο αλάινγνπο πφξνπο, γηαηί 

απηφ είλαη γεγνλφο, φηη δελ έδσζε ην θξάηνο πφξνπο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

παηδηθνί ζηαζκνί, πξαγκαηηθά δεκηνπξγήζεθε κεγάιν πξφβιεκα ζηηο ιατθέο 

νηθνγέλεηεο πνπ ππνρξεψλνληαη κέζα ζ'απηή ηελ θαηάζηαζε, ζηελ αλεξγία θαη 

ηε θηψρεηα, λα πιεξψλνπλ θαη ηξνθεία. Θνηηάμηε, ηα 30 επξψ κπνξεί λα καο 

θαίλνληαη εκάο ιίγα, αιιά 30 επξψ επί 8 κήλεο είλαη 240 επξψ, είλαη κηζφο 

κηζζφο γη'απηνχο πνπ εξγάδνληαη κε ην βαζηθφ κηζζφ θαη πάξα πνιχ κεγάιν 

θφζηνο γη'απηνχο πνπ δελ έρνπλε θαζφινπ δνπιεηά.  

 Δκείο ζαο θαινχκε, θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα κελ ςεθίζεη 

απηή ηε ζέζε, λα απνζχξνπκε ηελ πξφηαζε γηα επηβνιή ηξνθείσλ, λα πάξνπκε 

ηελ γελλαία απφθαζε λα κελ βάινπκε ηξνθεία ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Λα 

γίλνπλ απνδεθηέο φιεο νη αηηήζεηο θαη απφ άλεξγνπο γνλείο. Γηαηί, νη άλεξγνη 

γνλείο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα θέξνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ; Γελ 

ιέκε λα είλαη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη λα κείλεη άλεξγνο κεηά, ψζηε λα ην 

δνχκε θαηά πεξίπησζε, αιιά λα πνχκε φηη νη άλεξγνη ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα 

ηα θέξνπλε ζην ζηαζκφ, έηζη ψζηε ν Γήκνο λα κπνξεί λα πάξεη ζηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο ηα παηδηά φισλ θαη ησλ Διιήλσλ αιιά θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ, ρσξίο φξνπο θαη ρσξίο πξνυπνζέζεηο θαη ρσξίο ηξνθεία. Θαη 

βέβαηα, λα δηεθδηθήζνπκε καδί κε φινπο ηνπο ΝΡΑ ηνπο πφξνπο πνπ δηθαηνχηαη 

ε Απηνδηνίθεζε θαη πνπ δελ ηεο απνδίζεη ε θπβέξλεζε, απηά πνπ είπακε θαη 

πξνεγνχκελα γηα ην ζέκα ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο.  
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 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρνπκε δξάζεηο θνηλσληθέο θαη ζήκεξα δειαδή 

πέξα, φηαλ ιέκε ζα βάινπκε ηξνθεία, πψο ζα κηιήζνπκε αχξην φηη πάκε λα 

θάλνπκε θνηλσληθφ παληνπσιείν, λα θάλνπκε έλα θνηλσληθφ θαξκαθείν, λα 

θάλνπκε δξάζεηο λα βνεζήζνπκε, λα ζηεξίμνπκε ηνπο άλεξγνπο θαη απηνχο 

πνπ έρνπλ αλάγθε; Γελ πξέπεη ινηπφλ λα έρνπκε ηέηνηνπο δηαρσξηζκνχο. Νια 

ηα παηδηά λα πάλε ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, λα βξνχκε ηξφπν, λα βξνχκε 

ηξφπνπο, λα λνηθηάζνπκε θάπνηα, έρνπκε θαη θηίξηα έρεη έλα ζσξφ ν Γήκνο καο 

θαη θηίξηα πνπ κέλνπλ αλαμηνπνίεηα, λα βξνχκε ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπκε 

φια ηα παηδηά θαη ρσξίο ηξνθεία. Απηή είλαη ε ζέζε καο, επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Ν θ. Βειηαληψηεο έρεη ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ'φια ζα ήζεια λα ζπκίζσ ζηελ, πνπ ην μέξεη 

βέβαηα γηαηί απφ εθεί ήηαλ θαη ην έλαπζκα γηα λα πάεη ζην πξφγξακκα, φηη 

είπαηε θαλέλαο Γήκνο δελ έρεη εθκεηαιιεπηεί ην πξφγξακκα. Ζ Θνηλφηεηα 

Θαπαλδξηηίνπ είρε αμηνπνηήζεη ηξία ρξφληα ην πξφγξακκα ζε ηδησηηθφ ζηαζκφ 

γηα λα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη φιεο ηηο νηθνγέλεηεο. Νη νηθνγέλεηεο πνπ 

πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο πεγαίλαλε ζηνλ ηδησηηθφ ζηαζκφ κε ελέξγεηεο ηεο 

Θνηλφηεηνο. Θαη απφ ήηαλ θαη ην έλαπζκα γηα λα πάξεηε θαη εζείο ην 

πξφγξακκα, έηζη;  

 Ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ηα ηξνθεία. Ξαξ'φιν πνπ εκείο ζην Θαπαλδξίηη 

δελ είρακε ηξνθεία, ζεσξψ φηη ζα πξέπεη θαη εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ζηνπο 

άιινπο ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζα πξέπεη λα κπνχλε αιιά ππφ κία 

πξνυπφζεζε, φρη γηα λα κεηψζνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ ή ηνπ 

Γεκνζίνπ πξνο ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, αιιά γηα λα απμήζνπκε ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ ζα εμππεξεηεζνχλε, δειαδή λα δεκηνπξγήζνπκε λένπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο ή ηνπ Θαπαλδξηηίνπ πνπ ιεηηνπξγεί κε ιηγφηεξα παηδηά 

απ'φηη κπνξεί λα θηινμελήζεη, λα ιεηηνπξγήζεη ζε πιήξε δπλαηφηεηα.  
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 Δπίζεο κία παξάκεηξν, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο εδψ, ηελ θα Πηεξγίνπ, ηνλ θ. Σαζηψηε θαη ηνλ θ. Ρζάθσλα, ζα 

πξέπεη λα βξνχκε θαη έλα αληηθεηκεληθφ θξηηήξην ζην εηζφδεκα. Γειαδή θαη γηα 

λα κε ιέσ φηη... ιέσ γηα άιινπο, γηα άιινπο πνπ μέξνπκε, εγψ λα πσ γηα ηνλ 

εαπηφ κνπ. Ζ επηρείξεζή κνπ είλαη Α.Δ. θαη ε πξνζσπηθή κνπ δήισζε είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηα πξαγκαηηθά κνπ νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πξνζσπηθή κνπ 

δήισζε, έηζη; Ινηπφλ, ζα πξέπεη ινηπφλ λα ζπλελλνεζείηε, λα κηιήζεηε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο εδψ πνπ 'ρνπλ πνιχ κεγάιε εκπεηξία, λα βξνχκε αληηθεηκεληθά 

ζηνηρεία, γηαηί γηα θαληαζηείηε θα πξφεδξε ζε πφζν άζρεκε ζέζε ζα βξεζείηε 

εζείο φηαλ ζα πξέπεη ζε θάπνηνλ πνπ μέξεηε φηη ε νηθνλνκηθή ηνπ επηθάλεηα 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απ'απηή πνπ εκθαλίδεη ε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε, λα 

είζαζηε ππνρξεσκέλνη λα πάξεηε ην παηδί ηνπ γηαηί απηφ ζα ιέεη ε θνξνινγηθή 

ηνπ δήισζε. Γελ ιέσ, λα βξνχκε θάπνηα δηθιείδα, ζπκβνπιεπηείηε εδψ ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο ζπλαδέιθνπο.  

 Δπίζεο, ζεσξψ ιππεξφ φηη ζήκεξα εξρφζαζηε λα ππεξεηήζεηε έλα 

Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ ν κεγαιχηεξνο Γήκνο, ν Γήκνο Υξσπίσλ έρεη 

λνηθηαζκέλν παηδηθφ ζηαζκφ, ελψ αληίζεηα εκείο... ελψ ην Ππθάκηλν ελψ δελ 

ιεηηνπξγνχζε Λνκηθφ Ξξφζσπν είρε θηηάμεη Ξαηδηθφ Πηαζκφ, είλαη ιππεξφ πνπ 

ηφζα ρξφληα δελ βξέζεθε ε κέξηκλα-λα ιέκε θαη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά 

Γήκαξρε-θαη επίζεο εδψ πνπ ζα πξέπεη εζείο θ. Γήκαξρε λα δξνκνινγήζεηε ηηο 

εμειίμεηο, είλαη λα δνχκε ηη, απφ ην... ηη πξνγξάκκαηα ηξέρνπλε ψζηε θαη λα 

δνχκε ηη γίλεηαη, κε ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ Θαιάκνπ πνπ θάπνηα ζηηγκή 

ζπδεηήζεθε, κε ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ζηνλ Αγην Θσλζηαληίλν πνπ απ'φηη είρακε 

πιεξνθνξεζεί ζε έλα ζπκβνχιην, ππάξρεη νηθφπεδν θαη ππάξρεη πξνζθνξά απφ 

ηνλ θ. Ξαλαγφπνπιν γηα λα θάλεη ηε κειέηε δσξεάλ, λα κελ αθήζνπκε θακία 

πξφηαζε αλαμηνπνίεηε ψζηε λα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε πάξα πνιιέο 

νηθνγέλεηεο. Θαη δελ δηαθσλψ βέβαηα κε ηε ζέζε ηνπ θ. Σαζηψηε ή ηεο θαο 

Πηεξγίνπ, αιιά άιιν είλαη λα εμππεξεηείο 300 νηθνγέλεηεο θαη λα πιεξψλνπλ 55 
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επξψ θαη άιιν λα εμππεξεηείο 100 νηθνγέλεηεο θαη νη άιιεο 300 λα πιεξψλνπλ 

400 επξψ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε.  

 Ν θ. Γέδεο έρεη ην ιφγν.  

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ. πξφεδξε.  

 Δγψ απηφ πνπ ζα 'ζεια λα δσ, λα δνχκε, ζηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο, πνηνη απ'απηνχο είλαη, ήδε ππάξρνπλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ή ζα 

είλαη θαηλνχξγηνη, ζα είλαη λένη ππάιιεινη θαη λα ην μεθαζαξίζνπκε γηα λα 

δνχκε πψο ην 'ρεηε ζθεθηεί λα ην θάλεηε, κε πνην ηξφπν. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δληάμεη, απηφ είλαη θάηη ζαλ επρνιφγην, έηζη; Θα δνχκε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ καο, ππάξρνπλ θάπνηεο ζέζεηο πνπ έρνπλ θαιπθζεί-ηνλ αξηζκφ 

14 είλαη ζπλνιηθά;-14 εξγαδφκελνη είλαη απηή ηε ζηηγκή. Θα δνχκε ηψξα ηνλ 

επφκελν πξνυπνινγηζκφ ηη έζνδα ζα έρνπκε-θ. Γέδε-ηη πξφθεηηαη λα δψζεη ν 

Γήκνο-νξίζηε;-ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα δνχκε ηη 

δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ γηα λα γίλνπλ λέεο πξνζιήςεηο, ηψξα δελ κπνξψ λα πσ 

θάηη, αλάινγα κε ηα έζνδα πνπ ζα έρνπκε. Ρν πιάλν είλαη γηα ηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ λα ιεηηνπξγήζνπκε πξψηα απ'φια ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ Ππθακίλνπ, 

έηζη, ν πξψηνο ζηφρνο είλαη απηφο, κε ην πνπ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία έρνπλ 

πξνβιεθζεί ζέζεηο γη'απηφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, απφ εθεί θαη πέξα φια ηα άιια 

ζα ηα δνχκε ζηελ πνξεία, έηζη, ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θπξία πξφεδξε, είπαηε ηε ιέμε επρνιφγην. Ξξνεγνπκέλσο ν 

ζπλάδειθνο ν θ. Βειηαληψηεο είπε φηη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν θαη απηφ ζα πηνζεηήζνπκε θαη εκείο ζαλ παξάηαμε, φηη ζα πξέπεη 

ηειηθά λα ιεηηνπξγήζεηε έζησ γη'αξρή, έζησ φηη είλαη ν πξψηνο 

πξνυπνινγηζκφο πνπ είπε θαη ν Γήκαξρνο, πξέπεη λα ην ςεθίζνπκε. Βιέπσ φηη 
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έρεηε θάλεη κηα ζρεηηθή, αξθεηά θαιή δνπιεηά, έηζη, κειεηεξή αο ην πνχκε γηα 

πξψην πξνυπνινγηζκφ. Απηέο νη, ε έθθξαζή ζνπ φκσο ην, επρνιφγην, πνπ 

είπεο θαιχηεξα λα κελ ην έιεγεο.  

 Θαη κία παξαηήξεζε ζηνλ Κίκε ηνλ Βειηαληψηε, κία παξαηήξεζε ζηνλ 

Κίκε... Κίκε κνπ, γηα λα κελ ηα ιέσ κφλν ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Βαγγέιε, λα ηα 

πσ  θαη ζε ζέλα, 80% είλαη Λνκαξρηαθφ έξγν ν παηδηθφο ζηαζκφο Ππθακίλνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Ρζάθσλα.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

 Θχξηε Βειηαληψηε, ιίγν πην ζηγά, έρσ δψζεη ην ιφγν ζηνλ θ. Αξκπξηψηε.  

 Ππλερίζηε θ. Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα δνχκε πάξα πνιχ ζνβαξά ην ζέκα ησλ 

θαηλνχξγησλ βξεθνλεπηαθψλ, γηαηί πνιιά παηδηά είλαη εθηφο ιφγσ ζέζεσλ. Ρα 

ππφινηπα είλαη ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα ηηο δνχκε ζηελ πνξεία θαη ζα ηα 

αληηκεησπίζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κέζα απφ ηηο πξνηάζεηο, ηηο 

αληηξξήζεηο θαη αληηζέζεηο. Νκσο ζεσξψ φηη ζα έπξεπε ήδε λα είρακε μεθηλήζεη 

ηελ νξγάλσζε θαηλνχξγησλ θαη ηελ ίδξπζε θαηλνχξγησλ βξεθνλεπηαθψλ 

ζηαζκψλ λα θαιχςνπκε φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, γηαηί κε φπνηα θξηηήξηα 

αμηνθξαηηθά επηιέμνπκε, θάπνηνη γνλείο, θάπνηνη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ηα παηδηά 

ηνπο ζην ζπίηη ή ζα πξέπεη λα ηα πάλε ζε ηδησηηθφ ζηαζκφ ή λα πιεξψλνπλ 

άλζξσπν. Μεθηλήζηε φζν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Θαηαιαβαίλνπκε φηη απηφ 

ην ελνπνηεκέλν ζχζηεκα ηνπ Θαιιηθξάηε αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο, αιιά φζνλ 

αθνξά ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ καο πξνο ηνπο δεκφηεο καο, ζα 

πξέπεη λα κπεη ην γξεγνξφηεξν δπλαηφλ ζε ελέξγεηα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Αξκπξηψηε.  

 Θχξηε Σαζηψηε, ζέιεηε λα δεπηεξνινγήζεηε; Παο αθνχκε.  
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη, επραξηζηψ πνιχ. Γηα λα επαλέιζσ ζε απηφ πνπ είπα πξφηεξα 

θαη φπσο ην έζεζα παλειιαδηθά φηη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη νη Θαιιηθξαηηθνί 

Γήκνη εμππεξεηνχλ νξηζκέλα πξάγκαηα ζήκεξα, κπαίλεη ζήκεξα γηα ηνπο 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ην πνηνο ζα πιεξψλεη 

θαη αλ κπνξνχκε λα αληέμνπκε νηθνλνκηθά, ηα 'πε θαη ε πξφεδξνο ε Αιέθα. Ρν 

ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαιάβνπκε φηη κέζα απ'απηή ηε δηαδηθαζία ην παηδί 

κεηαθξάδεηαη ζαλ θφζηνο, έλα θφζηνο 24, 30, 40, 50 επξψ, ην νπνίν πξέπεη λα 

θαιπθζεί γηαηί αλ δελ πιεξψζεη ν γνλέαο ζα ην απνβάινπλ απφ ηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ, δελ ζα κπνξεί λα... ε ζέζε ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Γειαδή νπζηαζηηθά 

απηφ ην δίιεκκα πνπ κπαίλεη ζήκεξα είλαη αλ ζα κηιάκε γηα εκπφξεπκα ή γηα 

θνηλσληθφ αγαζφ, αλ ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ κέζα απφ έλα εληαίν θνξέα 

ζε βξεθηθή ειηθία αθφκα, ζε παηδηθή ειηθία ζα 'λαη δηθαίσκα, θνηλσληθφ αγαζφ 

ή αλ ζα κπνξεί λα πιεξψλεη θάπνηνο γηα λα κπνξεί λα ην απνιακβάλεη θαη αλ 

ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο.  

 Θαη απηφ αθξηβψο ιέσ, ν θαζέλαο ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζήκεξα ζην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν ζα ζνπ πεη πξνζπαζψ γηα ην θαιχηεξν, πξνζπαζψ λα 

βνεζήζσ εδψ πέξα ηνλ ηφπν, λα θηηάμσ ηηο ππνδνκέο κε φ,ηη φπια κνπ 

δίλνπλε. Κα ηα φπια πνπ ζα ζνπ δψζνπλε απφ 'δσ θαη πέξα ζα 'λαη φπια ηα 

νπνία ζα αλαγθαζηείο λα πάξεηο απηέο ηηο απνθάζεηο. Κα γη'απηφ ην ιφγν 

ζηήζεθε ν Θαιιηθξάηεο. Πε ιίγν ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα απνδεζκεπηεί 

απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ, νη Γήκνη δελ ζα απειεπζεξσζνχλ απφ ην 

θξάηνο. Business, ζρνιεία επηρεηξήζεηο, παηδηθνχο ζηαζκνχο επηρεηξήζεηο, 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο επηρεηξήζεηο, θφζηνο, θέξδνο θαη φπνηνο αληέμεη.  

 Ζ πξφηαζή καο ινηπφλ θαη ζ'απηφ ην πιαίζην, εκείο ιέκε φηη πξέπεη λα... 

ζπλνιηθφηεξα ην Θαιιηθξαηηθφ λέν ζρέδην παλειιαδηθά, λα αδπλαηήζεη απηή ε 

δνκή, γηαηί φζν δπλακψλεη ηφζν ρεηξφηεξα γηα ηνλ εξγαδφκελν ν νπνίνο ζα 
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πάεη λα απνιαχζεη ηηο πξψελ απηέο θνηλσληθέο παξνρέο πνπ ζα κεηαηξέπνληαη 

ζε εκπφξεπκα. Θαη ζα 'ζεια λα δηαβάζσ θαη ηελ πξφηαζε ζπλνιηθά.  

 Λα θαηαξγεζεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά 

επζχλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

παηδηθψλ ζηαζκψλ ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε.   

 Λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά θξαηηθνί δεκφζηνη δσξεάλ ζχγρξνλνη 

θαη αζθαιείο παηδηθνί ζηαζκνί θαη δεκφζηα θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ.  

 Λα θαηαξγεζνχλ άκεζα φια ηα ηξνθεία θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ 

ζηαζκψλ θαη λα θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, απφ 

ιεθηά πνπ έρνπλ πιεξψζεη νη εξγαδφκελνη ήδε.  

 Θαη ηέηαξηνλ. Λα κπεη ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα πξφγξακκα 

απαιινηξηψζεσλ νηθνπέδσλ θαη θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ αζθαιψλ παηδηθψλ 

ζηαζκψλ πνπ ζα θαιχςνπλ φιεο ηηο αλάγθεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, ρσξίο λα 

ινγαξηάζνπκε αλ ζα 'λαη 10, 20, 50 παηδηά παξαπάλσ, αλ ζα 'ρεη εηζφδεκα ν 

εξγαδφκελνο, 3, 5, 8.000 ή είλαη άλεξγνο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπεηδή έθαλα κεξηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ, κε 

ηηο πξνζιήςεηο θαη φια απηά, αλ κπνξείηε λα καο απαληήζεηε ή λα πάξεηε 

ζέζε γη'απηφ, ήηαλ θάπνηεο παξαηεξήζεηο.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δρνπκε έλα ΞΔ πεξηβάιινληνο πνπ 'ρνπκε βάιεη γεσπφλν. 

Κε ην πνπ ζα... έρεη, έρεη, θιάδνη ΞΔ, πνπ ιέεη ζην άξζξν 11, κέξνο 4, έρνπκε 

βάιεη, εηθαζηηθψλ, εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ θαη απφ θάησ ΞΔ πεξηβάιινληνο, 
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έρνπκε βάιεη έλα. Καθάξη λα θαηαθέξνπκε θαη λα πάξνπκε θαη δεχηεξν, έηζη; 

Θαη ζα θάλνπκε, κε ην πνπ ζα είλαη φια έηνηκα, ζα θάλνπκε θαη γξαθείν 

πεξηβάιινληνο ζην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν. Δίλαη ζην κέξνο 4, πνπ ιέεη ζέζεηο 

πξνζσπηθνχ, έρεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθείλν πνπ έρσ λα πσ ζήκεξα πάλσ ζην ζέκα απηφ, κία 

θνπβέληα πξνηνχκ κπνχκε ζηελ ςεθνθνξία, πξφεδξε ζπγγλψκε, φηη απφιπηα 

κε θάιπςε ν Γηψξγνο. Θάζε εξγαδφκελε κεηέξα πξέπεη λα βξεη ζέζε ζηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ, απηφο είλαη ν ζηφρνο καο ν θχξηνο, ηα ππφινηπα φια είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα. Αλ είλαη 25 επξψ ην ηξνθείν ην κήλα, δειαδή νπζηαζηηθά 1 

επξψ ηελ εκέξα γηα λα ηξψεη ην παηδί ή 2 επξψ, εληάμεη, είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα θαη ζπδεηήζηκα ζηελ πνξεία, αιιά ην παλ είλαη θάζε 

εξγαδφκελε κεηέξα λα 'ρεη κία ζέζε ζην παηδί ηεο ζηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ 

θαη ζηνλ παηδηθφ θαη πξνο ηα εθεί θαηεπζπλφκαζηε. Ρα ηξέρνπκε ηα ζέκαηα, 

κελ αξρίζεη ν ηερληθφο ζχκβνπινο θαη ζαο ιέεη ιεπηνκέξεηεο, δελ ζα θχγνπκε 

πνηέ απφ 'δσ πνηέ γηα ηα ηερληθά ζέκαηα ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ πνπ 

είλαη ζε εμέιημε. Αιιε θνξά, άιιε θνξά Βαγγέιε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

Ν θ. Σαζηψηεο, δελ εγθξίλεη 

θαη ε θα Πηεξγίνπ.  

 Γελ ππάξρεη άιιε αληίξξεζε. Ρν ζπκβνχιην θαηά πιεηνθεθία εγθξίλεη 

ηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο, ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο παηδηθψλ 

ζηαζκψλ θαη ηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Ξνιηηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη Ιεηηνπξγίαο 

Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

(αξ. απνθ. 164/2011 - 166/2011) 
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 ΘΔΚΑ 7ν 

 

Δγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Θξεζθεπηηθήο παλήγπξεο, ηελ 

22α Απγνύζηνπ 2011, ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αθηδλώλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ εηζήγεζε ζα θάλεη ν πξντζηάκελνο ησλ Νηθνλνκηθψλ καο 

πεξεζηψλ ν θ. Σξήζηνπ.  

ΣΟΖΠΡΝ: Γεηα ζαο θαη απφ κέλα.  

 ζηεξα απφ ηελ 25/11 απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ, ε νπνία εηζεγείηαη λα γίλνπλ ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο 

θαηά ηε ζξεζθεπηηθή παλήγπξε ηεο Θνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ ζηηο 22 

Απγνχζηνπ 2011, ζέησ ππφςε ζαο ηα παξαθάησ.  

 Πχκθσλα κε ην άξζξν 158, παξάγξαθνο 3, ηνπ Λ.3463/2006, 

Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο, αλαθέξεηαη φηη νη πηζηψζεηο πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

ή ηεο Θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή 

Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ: 

 Α. Δζληθέο ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο ή δχν πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, 

ςπραγσγηθέο... θαη ινηπά.  

 Θαη Β. Νκνηεο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνπλ άιινη θνξείο θαη ζπκκεηέρεη 

ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα. 

 Γ. Ρηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα, θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία ζπλέβαιαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Θνηλφηεηαο, θαζψο θαη νη ζπλεπαγφκελεο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ.  
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 Κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο Θνηκήζεσο 

ηεο Θενηφθνπ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ εζίκσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθηδλψλ αλνηρηή ενξηή ζηηο 22/8/11 εκέξα Γεπηέξα, 

κεηά ην πέξαο ηνπ παλεγπξηθνχ εζπεξηλνχ, κε ηελ παξάζεζε αλνηρηνχ δείπλνπ 

γηα φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη 

θάηνηθνη θαζψο θαη νη επηζθέπηεο θαη νη πξνζθπλεηέο ζηνλ ενξηαζκφ.  

 Πηελ εηζήγεζε είρε κνηξαζηεί ζηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 3.500 επξψ. Δπεηδή έρεη πξνθχςεη φκσο έλα ζέκα κε ηελ 

Φηιαξκνληθή θαη πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί επηπιένλ δαπάλε φζνλ αθνξά ηε ζίηηζή 

ηνπο ή θαη ινηπή θηινμελία, ε πξφηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ηνπ πξνεδξείνπ 

κάιινλ, ηνπ πξνεδξείνπ, ζπγγλψκε, είλαη λα κείλεη ζην πνζφ ησλ 5.000 επξψ 

σο έρεη ε πξφηαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα κείλεη ζηελ εηζήγεζε ηνπ 

ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, δειαδή ζην πνζφ ησλ 5.000 πιένλ ΦΞΑ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ζεσξψ βάζεη ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ φηη είλαη ιίγα θαη ηα 

5.000 επξψ, αιιά ηη λα θάλνπκε, θάλεη νηθνλνκία ν θ. Ξάληνο, γεληθή νηθνλνκία 

θαη παιεχεη γηα ηηο Αθίδλεο φζν κπνξεί κε κεγάιε ιηηφηεηα λα δηεθπεξαηψλεη 

φια ηα πξνβιήκαηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηνο Αθηδλψλ. Δπραξηζηνχκε 

Βαγγέιε γηα ηε κεγάιε ζνπ πξνζπάζεηα θαη ηε ιηηφηεηα γεληθφηεξα ζηηο 

Αθίδλεο, πξαγκαηηθά έρεηο επηβαξχλεη ην Γήκν, έρεηο επηβαξχλεη ην Γήκν πνιχ 

ιίγν θαη γεληθφηεξα κε φιεο ηηο ελέξγεηέο ζνπ θαη ηηο πξάμεηο ζνπ θαη απηφ ζα 

θαλεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνλ θαηλνχξγην πνπ ζα θαηαζέζνπκε. Π'επραξηζηψ 

θαη ζπγραξεηήξηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα Βιάρνπ, ζαο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ θάζε θνξά, 

δελ έρεηε ην ιφγν, ζαο παξαθαιψ.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη. Ν θ. Σαζηψηεο ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ 

ζέκαηνο.   
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 Θπξία Βιάρνπ, παξεθηξέπεζηε.  

 Ν θ. Βειηαληψηεο, ν θ. Γέδεο, ε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Ρζάθσλα, ζεθψλεηε 

ην ρέξη ζαο; Α, θαηάιαβα, θαιά, λαη. Θαη ν θ. Αξκπξηψηεο.  

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

 Νξίζηε θ. Ρζάθσλα. Ηεξαξρηθά πξέπεη λα πάκε.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε πξφεδξε, δελ θαηάιαβα θαη εγψ απηφ πνπ εθθξάζηεθε 

εθηφο κηθξνθψλνπ πξνεγνπκέλσο, ην... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη εθηφο κηθξνθψλνπ.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νρη, εκείο εθθξάζακε θάηη εθηφο κηθξνθψλνπ, ην ιέκε εληφο 

κηθξνθψλνπ ηψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βιάρνπ, ζε ζπκβνχιην, ζε αίζνπζα ζπκβνπιίνπ, αθήζηε 

ηε δηαδηθαζία ζαο παξαθαιψ λα πξνρσξήζεη, κε κε θέξλεηε ζε δχζθνιε ζέζε, 

ζαο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ ζαο είπα.  

 Νξίζηε θ. Ρζάθσλα. 

 Νρη θα Θνληνγηάλλε, ζαο παξαθαιψ.  

 Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν.   

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γελ θαηάιαβα θαη εγψ ηελ αχμεζε απφ 3.500 ζε 5.000, κε ην 

ελάκηζη ρηιηάξηθν... ιφγσ ηεο Φηιαξκνληθήο. Ππλήζσο νη θηιαξκνληθέο κε θάπνηα 

ζπλελλφεζε απφ άιινπο θνξείο, απφ ζηξαηφ, απφ ππξνζβεζηηθή, απφ ζψκαηα 

αζθαιείαο θαη ηα ινηπά, απφ άιινπο Γήκνπο ίζσο, δελ μέξσ, ην ιέσ ζαλ ιχζε.  

 Γεχηεξνλ. Δρνπκε κία πάγηα ζέζε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

πεξλάεη ε ρψξα καο θαη ζαο έρνπκε πξνηείλεη ηε ιχζε, ηελ αθνινπζήζαηε ζε 

έλα, ζε κία παλήγπξε αλ ζπκάκαη θαιά, αλ φρη ζε δχν, λα δηνξγαλψλεηαη κέζσ 

πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ. Δζείο ηνπο αγλνείηε ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, 

θαιά θάλεηε, ζέιεηε λα ην θάλεη ν Γήκνο, θαιψο, θαίλεηαη ν Γήκνο, φκσο δελ 
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μέξσ αλ ζα κπνξέζνπλ λα πιεξσζνχλε απηά ηα έμνδα, αλ δελ ηα θφςεη ν 

επίηξνπνο. Θαη ζαλ ζέζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επαλαθέξσ ηελ πξφηαζή καο λα κελ 

ηα μνδεχνπκε απφ ην ηακείν ηνπ Γήκνπ αιιά λα βάινπκε φινη εκείο νη 41 απφ 

ηελ αληηκηζζία πνπ παίξλνπκε γηα ηηο παξνπζίεο καο εδψ, κία παξνπζία λα 

βάινπκε ηα ρξήκαηά καο γηα λα θάλνπκε θάζε παλεγχξη ζε θάζε ρσξηφ.  

.......: ... ζα ηα βάισ κφλνο κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ. Ξάλην. 

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξάγηα ζέζε καο ζρεηηθά κε ηε δηαξξνή ρξεκάησλ ζε παλεγχξηα 

θαη ζε ζρέζε αλ ζέιεηε ζε αληίζεζε κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην ηη ζεκαίλεη 

πνιηηηζκφο γηα εκάο. Δδψ πέξα ρψξηα απ'απηά πνπ είπε ζήκεξα εηζεγεηηθά θαη 

ν πξφεδξνο... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ. Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: ... ρψξηα απ'απηά πνπ είπε εηζεγεηηθά θαη ν πξφεδξνο, εζείο αιιά 

θαη ν θ. Ππαλφο, έρσ έλα απφζπαζκα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλφηεηαο Αθηδλψλ, ηεο 15 κελφο Ηνπιίνπ 2011, γηα ην ζέκα πνπ 

θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα. Θαη ηψξα... 5.000... νη άλζξσπνη θαη ιέλε γηα ηε 

δηνξγάλσζε θαη... 22 Απγνχζηνπ 2011 ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηεο Θνηλφηεηαο 

θαη ςεθίδεη πίζησζε 5.000 επξψ.  

.......: Γελ ππάξρνπλ πξνζθεθιεκέλνη, είλαη αλνηρηή εθδήισζε, είλαη κία 

απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ Αθηδλψ, δελ είλαη εηζήγεζε πξνο ην 

Πψκα.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνιχ σξαία, εγψ δηαβάδσ κηα απφθαζε ινηπφλ ηνπ ηνπηθνχ 

ζπκβνπιίνπ.  

.......: Ξήξε ηελ απφθαζή ηνπ εζθαικέλα ην ηνπηθφ ζπκβνχιην. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: πάξρνπλ άιιεο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο γηα καο ζην Γήκν, 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζρνιεία, ηα θνπβεληηάζακε φια πξνεγνπκέλσο. 

Θαηαςεθίδνπκε, φπσο θαη θαηαςεθίζακε φια ηα πξνεγνχκελα παλεγχξηα θαη 

ζπλαθή εθδειψζεηο θαη έηζη ζα θάλνπκε απφ 'δσ θαη πέξα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε.  

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ θαη εγψ φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα ζπκβνχιηα, έρνπκε 

άιιε άπνςε γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη γηα ηηο εθδειψζεηο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη 

θαη ζηνλ Υξσπφ, ζηε Πθάια Υξσπνχ έγηλε ην παλεγχξη ηνπ Ξξνθήηε Ζιία, ην 

έθαλε ν ζχιινγνο ηεο Πθάιαο Υξσπνχ, είλαη εδψ ε θα Βιάρνπ, δελ ηελ 

αθήλεηε λα κηιήζεη θαη ε νπνία, ν νπνίνο ζχιινγνο κφλνο ηνπ θάιπςε ηα 

έμνδα, ρσξίο λα ηνπ δψζνπκε κία, ινηπφλ, πνπ ζα 'πξεπε λα δψζνπκε 

ζπκκεηνρή. Θαη ζηα Ξαιάηηα γίλνληαη εθδειψζεηο απ'ηνπο ζπιιφγνπο. Γελ 

κπνξψ λα θαηαιάβσ απηή ηε ινγηθή, φπσο θαη ζηνλ Απιψλα, φπσο θαη ζηνλ 

Θάιακν, φπσο θαη ηψξα ζηα Θηνχξθα, λα δίλνπκε ρξήκαηα, λα θέξλνπλε 

θάπνηα "νλφκαηα", κέζα ζε εηζαγσγηθά, ηξαγνπδηζηψλ δελ μέξσ ηη θαη λα 

θάλνπλε παλεγχξηα. Λα ηα αλαζέζεηε ζηνπο ζπιιφγνπο, λα ηα αλαζέζεηε 

ζηνπο ζπιιφγνπο. Θαη μέξεηε θάηη; Δπεηδή αθξηβψο κηιάγακε ηφζε ψξα γηα ηα 

ηξνθεία, εγψ έθαλα 65.000 δηα ηνπ 24 πνπ είλαη ην θαηψηαην, είλαη 208 παηδηά 

γηα έλα κήλα δελ ζα πιεξψζνπλε ηξνθεία άκα βάινπκε ηα 5.000 ζηνλ 

θξαηηθφ, λα δψζνπκε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

ΞΑΛΡΝΠ: ... ν Βεληδέινο εηδηθή ζχκβνπιν ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ. Ξάλην, ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θνηηάμηε, θ. Ξάλην, εγψ αλ είκαη...  

(ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, θ. Ξάλην, ζαο παξαθαιψ κε δηαθφπηεηε.  
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα 'ζηε ζίγνπξνο φηη αδηθνχκαη. Δπραξηζηψ πνιχ θαη δελ ην 

ςεθίδσ, ελλνείηαη. Ρν μέξσ, ην μέξσ φηη ζα 'πξεπε λα ήκνπλα αιινχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βειηαληψηεο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δδψ έρεη γίλεη νιφθιεξε ζπδήηεζε γηα ην ηη ιεθηά κνίξαζα 

εγψ κε ηνλ Πσηήξρν, δελ μέξνπκε, ζηα blog θάζε κέξα ζπδεηήζεηο, πψο καο ηα 

δψζαλε θαη πψο ηα κνηξάζακε. Αιιά δελ μέξσ αλ ήηαλ θαη θαξθί απηφ γηα ηνλ 

Πσηήξρν, φηη ν θ. Ξάληνο είλαη ελεξγεηηθφο, ζην Θαπαλδξίηη θαη ζην 

Ξνιπδέλδξη δελ δψζαηε, ελψ ζηα Θηνχξθα δίλεηε.  

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, επί ηεο νπζίαο. Δκείο ζα ςεθίζνπκε ηελ εηζήγεζε, 

θπζηθά γηαηί ζεσξψ φηη ζα 'λαη άδηθν εθφζνλ ζε θάπνηα ρσξηά έρνπλ δνζεί, 

φπσο ήηαλ άδηθν πνπ δελ έηπρε ηεο αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο θαη αληηκεηψπηζεο 

νχηε ην Θαπαλδξίηη νχηε ε Καιαθάζα θαη, ζπγγλψκε... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε, αθήζηε λα νινθιεξψζεη, είλαη γλσζηφ ην ζέκα ηψξα, 

αο κε δηαθφπηνπκε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: ... θαη αθφκα πξνρζέο ζην Ξνιπδέλδξη. Πην Ξνιπδέλδξη φπσο 

μέξεηε θάζε ρξφλν ζηα γλσζηά Ξνιπδέλδξεηα πνπ έθαλε ην Ξνιπδέλδξη, 

εληάζζνληαλ θαη κία κέξα ην παλεγχξη, ην παξαδνζηαθφ παλεγχξη ην νπνίν 

γηλφηαλε απφ ηελ Θνηλφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αζιεηηθφ Πχιινγν. Λνκίδσ 

φηη ζαο θαηέζεζε, έθαλε πξνθνξηθφ αίηεκα ζηνλ θ. Πσηήξρν, ζαο θαηέζεζε θ. 

Γήκαξρε ην αίηεκα, απ'ηε ζηηγκή πνπ θέηνο ην νξγαλψλεη κφλνο ηνπ ν 

αζιεηηθφο ζχιινγνο Ξνιπδελδξίνπ ην παλεγχξη απηφ, λα κπνξνχζε λα είρε 

ηχρεη θαη απηφ ηεο ζηήξημεο ηνπ Γήκνπ. Γπζηπρψο θαη εθεί δελ 

αληαπνθξηζήθαηε. Θαη γηα λα ηειεηψλνπκε, επαλαθέξσ ηελ πξφηαζε πνπ είρα 

θάλεη... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, παξαλνκείηε, παξαλνκείηε.  
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, θ. Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε θαη θα Θνληνγηάλλε, γηα λα 

κελ ππάξρνπλ απηέο νη παξεμεγήζεηο θαη απηέο νη ζπλέρεηα ζπδεηήζεηο, λαη, 

ιέσ ε πξφηαζή κνπ είλαη φηη ηνλ Γεθέκβξην ζα-θ. Γήκαξρε, δελ κε αθνχηε-ηνλ 

Γεθέκβξην ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο πξνγξακκαηηζκφο πνηεο γηνξηέο θαη πνηεο 

εθδειψζεηο ζα νξγαλψζεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν κε ηε ζηήξημε ηνπ Γήκνπ, 

φπνηνο ζχιινγνο ζέιεη λα έξζεη αξσγφο θαη ζπλεξγάηεο ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν 

θαη λα ηειεηψλεη απηή ε ηζηνξία, λα κελ έρνπκε, ζηνλ Απιψλα δψζακε, ζην 

Θαπαλδξίηη δελ δψζακε. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε.  

 Ν θ. Γέδεο έρεη ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Δγψ θαη ζηελ πξάμε έρσ απνδείμεη φηη είκαη ππέξ ζηα παλεγχξηα αιιά 

ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. Δδψ πέξα βγάιαηε έλα λνχκεξν, απηφ ην λνχκεξν 

πψο πξνέθπςε, απφ πνχ ήξζε δειαδή; Ιέηε κηα αλνηρηή γηνξηή γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ εζίκσλ θαη ινηπά. Ξψο βγήθε απηφ ην 5.000 θαη φρη 6 ή 4 ή 3, 

ππάξρεη θάπνην πιάλν, θάηη; Γειαδή γηα... 

.......: Θχξηε Γέδε, κε ηα πεξζηλά θαη ηα πξνυπνινγηζζέληα ζηνηρεία ηεο 

Θνηλφηεηαο.  

ΓΔΓΔΠ: Υξαία, εληάμεη, δειαδή είραηε θάλεη θάηη παξφκνην δειαδή, ζηα 

Θηνχξθα ελλνψ.  

.......: 14.000 είραλε θάλεη απηνί, φρη 5.000, 14.000. 

ΓΔΓΔΠ: Υξαία, είκαζηε ζε θαιφ δξφκν, εληάμεη. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γέδε.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν, κηα θαη έρεηε μεραξκαληάζεη... 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε, Ξξφεδξε, κνπ ηελ κπαίλεηο ζήκεξα, δελ πάκε θαιά. 

Γηεπθξίληζε γηα ην πξνεγνχκελν. Κφλν ζήκεξα εθπξνζσπψ ηνλ εαπηφ κνπ 

γηαηί ιείπνπλ νη ζπλάδειθνη, γηα  απνθπγή παξεμεγήζεσλ. 

 Ρε δαπάλε ζα ηελ ςεθίζσ, επεηδή έρσ ςεθίζεη ηηο πξνεγνχκελεο ζην 

Καξθφπνπιν, ζην Ππθάκηλν, ζηνλ Απιψλα. Νκσο ζα ήζεια λα πσ αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, φηη θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα βάινπκε κία ηάμε ζ'απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη κέρξη ζήκεξα θαη ηη ελλνψ. Δίλαη ζεβαζηφ θαη επηβάιιεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο θηινμελίαο ζε θάπνηεο παλεγχξεηο λα δεμησλφκαζηε ηνπο 

θαιεζκέλνπο, ηνπο επίηηκνπο θαιεζκέλνπο είηε απηνί είλαη ην ηεξαξρείν είηε 

είλαη πνιηηηθά πξφζσπα θαη απηφ είλαη ζπγθεθξηκέλν πξάγκα θαη πνιχ κηθξή 

δαπάλε. Νκσο ε ρξεκαηνδφηεζε παλεγχξεσλ ηνπ ζηπι πνπ θάλνπκε κέρξη 

ζήκεξα ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη, φ γέγνλαη, γέγνλαη, βάιηε κηα 

ηάμε.  

 Θαη ζέισ αλαθνξηθά λα ζαο πσ θαη γηα ην ζχιινγν πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο αιιά θαη γηα ην ζχιινγν ηνπ Υξσπνχ πνπ έγηλε ηεο Αγίαο 

Πσηήξνο, ηνλ έθαλε κφλνο ηνπ κε νξρήζηξα, έβαιε θάπνην ηίκεκα, ν θφζκνο 

αληαπνθξίζεθε θαη βγάιαλε θαη ιεθηά θαη δελ επηβάξπλε ην Γήκν. Ρν λα 

δεμηψζνπκε, είπα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαιεζκέλνπο θαη ηα επίηηκα πξφζσπα 

επηβάιιεηαη αιιά φρη φκσο φιν ην ιαφ, εληάμεη; Γηαηί αθνχζηεθε φηη ζα 

δεμησζνχλε φζνη παξεπξεζνχλε, φινο ν θφζκνο δειαδή θαη δελ μέξσ αλ ζα 

θηάζνπλε θαη ηα 5.000.  

ΞΑΛΡΝΠ: Νζνη πεηλάλε Αξκπξηψηε, φζνη πεηλάλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ. Ξάλην, κεηά κπνξείηε λα πείηε ηε γλψκε ζαο.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γελ είκαη αξλεηηθφο αγαπεηέ Βαγγέιε, είπα ζα ην ςεθίζσ 

αιιά κηιάσ γεληθά, κηα γεληθή πξφηαζε γηα ην απφ 'δσ θαη πέξα, ζα πξέπεη λα 

βάινπκε θάπνηα ηάμε ζ'απηφ. Δπραξηζηψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Αξκπξηψηε.  

 Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε, ζπλάδειθε, λνκίδσ βέβαηα φηη... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, θ. Ξαπαγηάλλε, εληάμεη, εληάμεη, ζα ζαο θαιχςεη 

ν  θ. Γήκαξρνο θ. Ξαπαγηάλλε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπσο ιέεη θαη ν θ. Ξαπαγηάλλεο, δελ έρνπκε θαλέλα εζηθφ 

δηθαίσκα λα ζηακαηήζνπκε κηα παξαδνζηαθή, πέζηε ην φπσο ζέιεηε, παλεγχξη, 

εκπνξνπαλήγπξε, φ,ηη ζέιεηε πέζηε, γηλφηαλ φκσο επί ρξφληα. Θαη λα ζαο πσ 

θαη θάηη άιιν; Δίπα ζε θάπνηνλ, ξε παηδηά ιέσ λα θέξσ ηνλ Γατηάλν ζε κηα 

παξέα. Τνθήζαλε ζηα γέιηα, ιέεη ζα είζαη εζχ θαη απηφο ν ίδηνο. Ινηπφλ, λαη, 

φκσο ζην παλεγχξη γίλεηαη ρακφο, καδεχνληαη 1.000 άηνκα, 1.500 άηνκα, 

3.000 άηνκα, ηη λα θάλνπκε; Φηινιατθή πνιηηεία, φ,ηη ζέιεη ν ιαφο. Ινηπφλ, 

επνκέλσο πξψηνλ απηφ, δελ κπνξνχκε λα δηαθφςνπκε θάηη πνπ ζέιεη ν 

θφζκνο-δεχηεξνλ-πνπ ζέιεη ν ιαφο.  

 Γεχηεξνλ. Ζ ηάμε... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε θαη θ. Σαζηψηε, αθήζηε λα πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία, εληάμεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη δεχηεξνλ. πάξρεη κία ηάμε ησλ πξαγκάησλ ε νπνία ιέεη ην 

εμήο, ζα θάλνπκε φ,ηη θάλακε αθξηβψο, φ,ηη γηλφηαλε ζηηο πιαηείεο θαη ζηα 

ρσξηά καο, κε κεησκέλν θφζηνο. Δρσ πεη θάησ απφ 30% ην θφζηνο. Ρν 

θξαηάκε κε επιάβεηα θαη πξαγκαηηθά γίλεηαη απηφ. Απηφ ζεκαίλεη κία ηάμε θ. 

Αξκπξηψηε.  

 Ρν δεχηεξν είλαη φκσο, ζην κφλν πνπ δελ έρνπκε ηάμε είλαη ζην εμήο, 

φηη ζα κπνξνχζακε γηα λα κελ απαζρνινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλέρεηα 

κε θάπνην παλεγχξη πνπ γίλεηαη ζε φια ηα κέξε, απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ λα 

θαηαγξάςνπκε ηα παλεγχξηα ηη θάλακε θέηνο θαη απηά ζα θάλνπκε ηνπ 
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ρξφλνπ, πνπ έρσ πεη ε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θέηνο είλαη κεγάιε 

ππφζεζε γηα λα κπνχλε ζε κία ζεηξά θαη λα θάλνπκε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

θαη λα μέξνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο 

ηη ζα πάξνπλε γηα ην ρξφλν απηφ θαζνξηζκέλα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απφ 

ηελ αξρή ηνπ έηνπο φια καδί, Ξξνθήηεο Ζιίαο, Θάιακνο, Απιψλαο, φια ηα 

παλεγχξηα θαη φιεο νη γηνξηέο, ζα κπνχλε ζε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αθνχ 

θαηαγξαθνχλε θέηνο θαη ζα απνθαζίζνπκε ηη ζα πάξεη ν θαζέλαο, λα 

ηειεηψλνπκε κία θνξά ζε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη έμσ απηή ηελ ηζηνξία, 

απηφ είλαη ην πξφγξακκά καο. Ρψξα θέηνο δελ κπνξεί λα γίλεη, ην 

θαηαιαβαίλεηε απηφ, έηζη; Γηαηί είπα εγψ φρη ην Ξνιπδέλδξη;  

.......: Γήκαξρε, ην Ξνιπδέλδξη θάζε ρξφλν έθαλε εθδειψζεηο πνπ θνζηίδαλε 

πάλσ απφ 100.000 επξψ. Θαη λνκίδσ φηη ζαο θαηέζεζε ν θ. Πσηήξρνο, κίιεζα 

καδί ηνπ πξνθνξηθά, έλα αίηεκα, επεηδή θέηνο νξγαλψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

βξαδηά απηή ηελ παξακνλή ηεο Ξαλαγίαο ηελ Θπξηαθή ν Αζιεηηθφο Πχιινγνο 

Ξνιπδελδξίνπ, έζησ 3.000 λα επηδνηήζνπκε ην ζχιινγν πνπ νξγαλψλεη ην 

παξαδνζηαθφ παλεγχξη, απηφ είπακε. Ππγγλψκε θ. Ξέππα, φηαλ γίλεηε 

Γήκαξρνο ή Ξξφεδξνο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα απεπζχλνκαη ζε ζαο, ηψξα 

πξνο ην παξφλ είλαη... Γηνξγαλψλεη ην παξαδνζηαθφ παλεγχξη πνπ γίλεηαη κεηά 

ηελ πεξηθνξά ηεο εηθφλαο ηελ Θπξηαθή... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Αζιεηηθφο Πχιινγνο Ξνιπδελδξίνπ ζα πάξεη νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε κάιινλ ζηηο αξρέο Πεπηεκβξίνπ φπσο φιεο νη νκάδεο.  

.......: Κηιάκε γηα ηελ εθδήισζε Γήκαξρε, γηα ηελ εθδήισζε ηε ζπγθεθξηκέλε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ δελ κνπ 'ξζε εκέλα ηέηνην αίηεκα.  

.......: Γηαηί κίιεζε κε ηνλ θ. Πσηήξρν λνκίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάηη ζέιεη λα πξνζζέζεη ν ζπλάδειθνο ν θ. Κπαηδάθαο.  
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ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ: Θαιεζπέξα. Θα ήζεια λα πσ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φηη 

εγψ ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Ξνιπδελδξίνπ δελ κε ελφριεζε θαλέλαο. Ζδε 

θάλακε έλα ζεαηξηθφ θαη ήδε έρνπκε ζπλελλνεζεί κε ηνλ Ιανγξαθηθφ Πχιινγν 

Γπλαηθψλ πνπ πάληα θάλεη 10 Πεπηέκβξε λα θάλνπκε εθδειψζεηο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Κπαηδάθα νχηε εκέλα κε ελφριεζε θαλέλαο θαη δελ 

ήμεξαλ νη αλζξψπνη, δελ κπνξεί λα μέξνπλε ηη γίλεηαη. Δγψ καζαίλνληαο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε θαη μέξνληαο, γηαηί είκαη θαη απφ ην Ξνιπδέλδξη, έηζη, 

είκαη πην πνιχ απφ ζαο απφ φινπο έηζη, είκαη θαη απφ ην Ξνιπδέλδξη, ε κεηέξα 

κνπ ε ζπγρσξεκέλε ήηαλ απφ ην Ξνιπδέλδξη, έηζη, ινηπφλ, έθαλα πξφηαζε 

ζηνλ θ. Πσηήξρν λα ηε δηαβάζεη ζηνλ Γήκαξρν θαη πήξακε αξλεηηθή 

απάληεζε.  

ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ: Ξάλησο εγψ ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Ξνιπδελδξίνπ δελ πήξα 

θακία πξφηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Νρη άιινπο δηαιφγνπο, 

έρνπλ θαηαγξαθεί νη απφςεηο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 Γελ ςεθίδνπλ ηε ζρεηηθή δαπάλε: 

Ν θ. Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ εδήισζε.  

 Αιινο ζπλάδειθνο;  

 Ν θ. Ρζάθσλαο θαη ε θα Καξγέηα. 

ΞΑΛΡΝΠ: Μαλαβάιε Λνκαξρηαθφο Πχκβνπινο θ. Ρζάθσλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Ξάλην, δελ ζρνιηάδνπκε ηηο απνθάζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ, έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίζεη φπσο λνκίδεη ν θάζε ζπλάδειθνο.  

 Θαηά πιεηνςεθία ην ζπκβνχιην εγθξίλεη ηελ εθδήισζε θαη ηε ζρεηηθή 

δαπάλε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο Θνηκήζεσο ηεο 
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Θενηφθνπ, ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθηδλψλ θαη ςεθίδεη ηε ζρεηηθή πίζησζε 

πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000 επξψ, ζπλ ην ΦΞΑ, ην πξνβιεπφκελν ΦΞΑ.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην επφκελν θαη ηειεπηαίν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

(αξ. απνθ. 167/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 8ν 

 

Δθδνζε ςεθίζκαηνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ην δήηεκα ησλ 

ζπκβαζηνύρσλ "Κεξηθήο Απαζρόιεζεο". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάδσ ην ςήθηζκα. 

 Ρν Πψκα πξέπεη λα απνθαλζεί γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. Ρν ζέκα 

είλαη θαηεπείγνλ γηα ην ιφγν φηη νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 6 αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζην Γήκν, ιήγεη ηελ 31/8/2011.  

 Ν λένο Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Υξσπνχ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Λ.3852/2011 θαη επέθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζα 

πιεγεί άκεζα απφ ηελ επεξρφκελε απνρψξεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ, θαζψο ζα 

επηθέξεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ εχξπζκε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, 

δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3850/2004 ππνγξάθεθαλ νη εμήο ζπκβάζεηο: 

 1. 31/10/2005-10/4/2007. 

 2. 30/11/2007-31/5/2009. 

 Θαη 3. 1/3/2010-31/8/2011 κε ηνπο θάησζη  ζπκβαζηνχρνπο: 
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Α. Ιεκπνχζε Ξαλαγηψηα, θαηεγνξίαο ΞΔ, εηδηθφηεηαο αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ αλαγθψλ, απφ 31/10/2005-31/8/2011. 

Β. Ρζάθσλα Δπαγγειία, θαηεγνξίαο ΓΔ θαη εηδηθφηεηαο θχιαμεο ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ, απφ 31/10/2005-30/4/2007 θαη 30/11/2007-31/5/2009 θαη εηδηθφηεηα 

ελεκέξσζε-πιεξνθφξεζε πνιηηψλ. 

Γ. Εήζε Δπγελία, θαηεγνξίαο ΓΔ θαη εηδηθφηεηαο ελεκέξσζε-πιεξνθφξεζε 

πνιηηψλ, 31/10/2005-30/4/2007 θαη 30/11/2007-31/5/2009 θαη εηδηθφηεηα 

θνηλσληθή ελζσκάησζε κεηαλαζηψλ απφ 1/3/2010-31/8/2011. 

Γ. Γηαλλνπνχινπ Αλλα, θαηεγνξίαο ΓΔ θαη εηδηθφηεηαο θχιαμεο ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ, απφ 1/3/2010-31/8/2011, νη νπνίεο αζθνχζαλ θαζήθνληα δηνηθεηηθήο 

θχζεσο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηα κε ηελ νπνία είραλ πξνζιεθζε αθφκε 

θαη ζήκεξα ρσξίο θακία δηαθνπή, κε κεησκέλν σξάξην, 4σξε θαζεκεξηλή 

απαζρφιεζε, 20 ψξεο εβδνκαδηαίσο κε 18κελεο ζπκβάζεηο κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κνληκνπνίεζήο ηνπο, αζθνχλ ηα ίδηα θαζήθνληα κε 

απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα ησλ ζέζεσλ απηψλ.  

Δ. Θαξέγιε Αζπαζία, θαηεγνξίαο Δ θαη εηδηθφηεηαο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, απφ 31/10/2005-31/8/2011.  

ΠΡ. Ρζαθάιε Αλλα, θαηεγνξίαο Δ θαη εηδηθφηεηαο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, απφ 31/10/2005-31/8/2011, νη νπνίεο απαζρνινχληαλ ζηελ 

ππεξεζία θαζαξηφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηα κε ηελ νπνία είραλ 

πξνζιεθζεί, αθφκα θαη ζήκεξα ρσξίο θακία δηαθνπή κε κεησκέλν σξάξην, 

4σξε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε 20 ψξεο εβδνκαδηαίσο κε 18κελεο ζπκβάζεηο, 

κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κνληκνπνίεζήο ηνπο αζθνχλε ηα ίδηα 

θαζήθνληα κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα ησλ ζέζεσλ απηψλ.  

 Νη 6 πξναλαθεξφκελνη ππάιιεινη κεξηθήο απαζρφιεζεο ηνπ 

Λ.3250/2004, θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
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Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο θαη κέρξη ηε ζχλαςε 

λεφηεξεο εξγάδνληαη αλειιηπψο ακηζζί, δηφηη νη ππάξρνληεο ππάιιεινη ηνπ 

Γήκνπ είλαη ήδε επηθνξηηζκέλνη κε επηπιένλ αξκνδηφηεηεο, ελψ ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ δελ έρεη απμεζεί ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ηα νπνία είλαη ήδε επηβαξπκέλα θαη ελδερφκελε πξφζζεζε 

αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ λα δεκηνπξγήζεη ζπλνιηθά πξνβιήκαηα. 

 Κε βάζε απηά, νη αλσηέξσ ζπκβαζηνχρνη αιιά θαη φινη νη ζπκβαζηνχρνη 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο ιήγνπλ ηψξα ή αξγφηεξα, είλαη 

απαξαίηεηνη ζην Γήκν Υξσπνχ, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη εξγάδνληαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θαη θάιππηαλ πάγηεο θαη 

δηαξθείο αλάγθεο.  

 Θαηφπηλ ηνχηνπ εηζεγνχκαζηε ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ ζην Γήκν Υξσπνχ, κε κνληκνπνίεζή ηνπο ή παξάηαζε ησλ 

ζπκβάζεψλ ηνπο ή ζχλαςε λέσλ ζπκβάζεσλ εθφζνλ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη 

δηαξθείο αλάγθεο, έηζη ψζηε λα έρεη ην αλάινγν πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα ν Γήκνο.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, εξψηεζε.  

 Νξίζηε θ. Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ιέηε κέζα θαη δηαβάδνληαο ην ςήθηζκα εηζεγεηηθά θαη δηαβάδσ 

απηά πνπ δηαβάζαηε θαη εζείο πξηλ, φηη εξγάδνληαλ αλειιηπψο ακηζζί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζήο ηνπο θαη κέρξη ηε λεφηεξε. Αξα γηα ηη κηιάκε, 

γηα καχξε εξγαζία, αλαζθάιηζηνη.  

 Θχξηε Γήκαξρε, ζα 'ζεια λα κνπ απαληήζεηε ζε θάηη θαη δελ έρεη ζρέζε 

κφλν κε ηε Γεκνηηθή Αξρή ηψξα, έρεη θαη κε ηη παξαιακβάλνπκε θαη ηη 

θέξλνπκε ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ιέηε φηη εξγάδνληαλ αλειιηπψο 

ακηζζί απφ ηε ιήμε ηεο κίαο ζχκβαζεο κέρξη ηελ αξρή ηεο άιιεο, 
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εξγαδφληνπζαλ, δειαδή κηιάκε ηψξα κε καχξε εξγαζία, έηζη θαη απηφ καο ην 

θνηλνπνηείηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Βεβαίσο, ηίπνηα άιιν, είλαη μεθάζαξν. 

Ξέζηε ην ζην κηθξφθσλν λα θαηαγξαθεί Γήκαξρε, Γήκαξρε εξγαδφληνπζαλ 

καχξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απαληψ, απαληψ. Ξεξίκελα λα ην ςεθίζεηο απηφ, πεξίκελα λα ην 

ςεθίζεηο ρσξίο επηθπιάμεηο απηφ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απφ ζχκβαζε ζε ζχκβαζε... δελ ππάξρεη ζχκβαζε... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηθεηνζειψο εξγαδφληνπζαλ γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ην δηθαίσκά 

ηνπο αξγφηεξα λα δηεθδηθήζνπλ θάηη παξαπάλσ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ πνπ ιεο κνπ θηάλεη Γήκαξρε, επραξηζηψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία. Θαη ην δεχηεξν πνπ έρσ λα πσ θαη λνκίδσ δελ έρεη θαλείο 

αληίξξεζε, κηιάκε εδψ εθηφο απ'ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά πνπ ιήγεη 31/12 αλ 

αθνχζαηε, θαη φινπο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ πνπ 

εξγαδφληνπζαλ ηνπο ρξεηαδφκαζηε ζαλ πξνζσπηθφ. Θαη επνκέλσο, βέβαηα ην 

ςήθηζκα είλαη έλα επρνιφγην, έηζη, δελ ζεκαίλεη ηίπνηα γηα ηελ Θεληξηθή 

Γηνίθεζε, εχρνκαη απινχζηαηα ην ςήθηζκα λα βνεζήζεη απηά ηα παηδηά ηα 

νπνία δελ εξγάδνληαη 4 ψξεο πνηέ, εξγάδνληαη ζαλ λα 'λαη ζε πιήξε θαη 

απνθιεηζηηθή εξγαζία, 8 ψξεο, 6 ψξεο, φζν ηνπο ρξεηάδεηαη ν Γήκνο. Ρη λα 

πξνζέρσ; Νηθεηνζειψο πάιη, δελ ηνπο πηέδνπκε λα εξγάδνληαη. Δηζη ν Διιελαο 

δνπιεχεη πνιιέο θνξέο φηαλ ρξεηάδεηαη. Θαη πξαγκαηηθά γη'απηφ δελ έρνπκε 

θαλέλα πξφβιεκα απηά ηα παηδηά λα ηα βνεζήζνπκε. Δχρνκαη ην ςήθηζκα λα 

ζαο βνεζήζεη λα πξνζιεθζείηε θαη λα... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξνζθνξά ηνπο είλαη θαη εζεινληηθή θ. Σαζηψηε.  

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα θάλσ κία εξψηεζε. Δίρακε πξηλ απφ θάπνηνπο κήλεο, είρακε 

πάξεη απφθαζε γηα παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ θάπνησλ άιισλ εξγαδφκελσλ, 
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δελ είλαη απηνί, νη νπνίνη ιήγνπλ πάιη ζηηο 31. Κ'απηνχο ηη γίλεηαη, δελ δεηάκε 

θαη γη'απηνχο παξάηαζε; Απηνχο πνπ 'ρακε θάλεη ήδε, δελ είρακε πάξεη κία 

παξάηαζε; Δίρακε θάλεη κία... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα φινπο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο ελλνείηε πνπ είρακε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, είρακε πάξεη γηα ζπγθεθξηκέλνπο πνπ είρε ζηακαηήζεη ε 

ζχκβαζε θαη είπακε παξάηαζε, λα νινθιεξσζεί ε αξρηθή ζχκβαζε πνπ είραλ 

θάλεη κέρξη 31... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γφζεθε παξάηαζε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγγλψκε, λαη απηφ φκσο ιήγεη 31/8, γη'απηνχο δελ δεηάκε θαη 

γη'απηνχο λα ηζρχζεη απηφ πνπ ιέκε; 

.......: Θαη γη'απηνχο θαη φζνπο απνιπζνχλ. 

(ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά γηα θάζε ηνπηθή Θνηλφηεηα έρεη θαη δηαθνξεηηθή 

εκεξνκελία ιήμεσο. Πήκεξα παίξλνπκε ηελ απφθαζε λα είλαη εθηφο απ'απηνχο 

θαη γηα φινπο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, είλαη μεθάζαξν ην ςήθηζκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θαη εκείο θ. πξφεδξε ζα, αιίκνλν, ζα ήηαλε θξίκα έηζη, ιάζνο απφ 

κέξνπο καο λα κελ ζπλππνγξάςνπκε ην ςήθηζκα. Κία παξαηήξεζε ζα θάλσ 

φκσο ζηνλ Γήκαξρν. Θπκάζαη Γήκαξρε ην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην πνπ ζνπ 

ζέζακε ζέκα λα θάλνπκε ςήθηζκα ελαληίνλ ηνπ κλεκνλίνπ θαη είπεο φηη δελ 

επηιχνπκε ζέκαηα πςειήο πνιηηηθήο ηχπνπ Ιηβχεο; Λά ην, επέθηαζε ηνπ 

κλεκνλίνπ είλαη απηφο ν λφκνο, λα ην πνπ καο αθνξά. Γη'απηφ Γήκαξρε, 

άθνπζέ καο ιίγν, δελ θάλνπκε νχηε αληηπαξάζεζε, ζχκβνπιν ζέινπκε λα καο 

έρεηε έηζη ζε κεξηθά  δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα βγνχλε νκφζπκεο θαη 
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νκφθσλεο απνθάζεηο, ηίπνηα άιιν, εληάμεη. Δπραξηζηψ Γήκαξρε γηα ην 

ρακφγειφ ζνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη βέβαην φηη κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε ζαλ ζχκβνπινο θαη 

ζαλ, λα κελ πσ θαη θίινο πεξαηηέξσ, αιιά ζέισ λα ζαο πσ φηη φιεο νη 

απνθάζεηο ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο φπσο είπα θαη ηελ άιιε θνξά, επεξεάδνπλ 

φινπο ηνπο πνιίηεο. Γελ κπνξνχκε λα κπνχκε ζηελ εθάζηνηε δηαδηθαζία 

ςεθηζκάησλ φζνλ αθνξά ηνπο λφκνπο θαη ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηα 

δηαηάγκαηα, ηα νπνία ζα είλαη φζν λα 'λαη θαηά φισλ καο ζηε ζπλέρεηα. Ξξέπεη 

λα μερσξίδνπκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. Απηφ εδψ είλαη έλα ςήθηζκα ην νπνίν 

κπνξεί λα κεηξήζεη θαη ζηα δηθαζηήξηα, δειαδή είλαη ζπγθεθξηκέλε βνήζεηα 

πνπ πάκε λα δψζνπκε ζηνπο ζπκβαζηνχρνπο καο.  

.......: Πηα δηθαζηήξηα είλαη ε βεβαίσζε πνπ ζα δψζεηο κεζαχξην εζχ 

πξνζσπηθά Γήκαξρε, φπσο έδσζα εγψ σο Αληηλνκάξρεο ζε αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο ζπκβαζηνχρσλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα, νη απνθάζεηο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιιά άιια 

δελ κπνξεί λα ηα ζπδεηάκε φια εδψ κέζα, γηαηί βιέπεηο φηη δελ θηάλνπλ λα 

ζπδεηάκε ηα δηθά καο, θάλνπκε παξακνλέο Ξαλαγίαο ζπκβνχιηα γηα λα 

πξνρσξήζεη ν Γήκνο θαη λα ιεηηνπξγήζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

 Ππγγλψκε, ν θ. Βειηαληψηεο έρεη ην ιφγν.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ:  Ινηπφλ, δελ ρσξάεη ακθηζβήηεζε γηα ην ςήθηζκα, ελλνείηαη 

είκαζηε ππέξ. Απηφ πνπ ζα 'ζεια λα  ηνλίζσ φηη έλα ςήθηζκα είλαη απιά έλα 

ςήθηζκα. Ζ ζέζε ηεο παξάηαμεο ηεο δηθήο καο είλαη ε εμήο, φηη γηα φινπο 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Γήκν, απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη λνκηθή θάιπςε αιιά θαη πνιηηηθή 

θάιπςε, λνκηθή θαη πνιηηηθή, δειαδή θαη ε Λνκηθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ν 
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λνκηθφο ζχκβνπινο ή νηηδήπνηε άιιν, αλ έρνπλ θάπνην δηθαζηηθφ αγψλα ζα 

πξέπεη λα ζπλδξάκεη, λα βνεζήζεη έηζη ψζηε λα δηθαησζνχλ απηνί νη άλζξσπνη 

θαη πνιηηηθή θάιπςε, γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη ζαθψο ρξεηάδεηαη. Λαη, πέξαλ ηνπ 

ςεθίζκαηνο, έηζη, πέξαλ ηνπ ςεθίζκαηνο, γηαηί είλαη γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ 

θαη... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνξπθαία πνιηηηθή πξάμε ζηήξημεο δελ ππάξρεη θαιχηεξε 

απ'απηή. Ξέζηε κνπ άιιε κία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Νινθιεξψζαηε θ. Βειηαληψηε;  

.......: Πίγνπξα Γήκαξρε, φρη κφλν θαη κφλν γηα ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία ησλ 

αλζξψπσλ απηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ ζπκβαζηνχρσλ, αιιά θπξίσο γηαηί φινη 

μέξνπκε θαη εκείο μέξνπκε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ πνπ ζηεξίδνληαη νη 

ππεξεζίεο ηνπ είλαη θπξίσο νη ζπκβαζηνχρνη, ινηπφλ, ηνπο νπνίνπο θάπνηα 

ζηηγκή ζα πξέπεη λα ηνπο ζηεξίμνπκε κε θάζε ηξφπν.  

 Δπίζεο ήζεια κία δηεπθξίληζε εθηφο ζέκαηνο, κε ην πξνεγνχκελν ζέκα. 

Ν θ. Ξέππαο είπε φηη ηα παλεγχξηα ιέεη δίλνληαη ζηνπο δηθνχο ζαο. Δίλαη θαη 

ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ απηή ή είλαη άπνςε ηνπ θ. Ξέππα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

 Σαιαξψζηε, ραιαξψζηε. Δρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ. Αξκπξηψηε. Θχξηε 

Ξέππα, ζεβαζηείηε ηνλ ζπλάδειθν.  

 Ν θ. Αξκπξηψηεο έρεη ην ιφγν.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, επί ηνπ ζέκαηνο, ζαθψο δελ ππάξρεη 

αληίξξεζε θαη φζνλ αθνξά εξγαζία. Νκσο ζα έπξεπε λα δνχκε ιίγν πην 

ζθαηξηθά ην ζέκα, κε βάζε απηά πνπ ηζρχνπλ θαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη απφ 

ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Θαη ζέισ λα πσ ην εμήο, λα δνζεί θαη κία παξάηαζε θαη 
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δχν παξαηάζεηο. πάξρεη κηα εηδνπνηφο δηαθνξά, ηνλ ζπκβαζηνχρν ηνλ 

πιεξψλνπκε εκείο αληαπνδνηηθά, ηνλ κφληκν ππάιιειν ηνλ πιεξψλεη ην 

Γεκφζην. Νη επεθηάζεηο ησλ ζπκβάζεσλ κε ην ηη ηζρχεη ζήκεξα, ηη ιέσ. Κε ηηο 

επεθηάζεηο ησλ ζπκβάζεσλ εγείξνληαη θαη δηθαηψκαηα κνληκφηεηνο θαη απηφ 

είλαη αληίζεην κε ηε ζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο θπβέξλεζεο. Αθνπζέ ην.  

 Θάληε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζαο γηα ην επφκελν έηνο απφ ηψξα, γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ ρξεηάδεηαη ν Γήκνο. Γηεπθξίληζα φηη δελ είκαζηε αληίζεηνη 

ζην λα πξνζιάβνπκε πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη ν Γήκνο, έηζη; Δγψ κηιάσ γηα 

ηελ πξαθηηθή. Λα δνζεί ε παξάηαζε ζε απηνχο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο θαη ε 

επφκελε παξάηαζε ζ'απηνχο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο θαη ζε φινπο, ζαο 

ρξεηαδφκαζηε, ρξεηαδφκαζηε θαη άιιν πξνζσπηθφ, νη ζπκβάζεηο ζα ιήμνπλ 

θάπνηα ζηηγκή, επεηδή φκσο απηή ε ηαθηηθή πξαθηηθά θαηά ηελ Ξεξηθέξεηα θαη 

θαηά ηελ θπβέξλεζε εγείξεη δηθαηψκαηα κνληκφηεηνο θαη ζα βξνχκε ηνίρν, 

πξνγξακκαηίζηε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν είηε ζε 

κφληκν πξνζσπηθφ πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ πνπ δελ εγθξίλεηαη είηε κε 

αλαλενχκελεο ζπκβάζεηο γηα λα ιχζεηε ην πξφβιεκα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν 

Γήκνο, απηφ ιέσ, γηαηί ηα άιια είλαη επρνιφγηα. Ρν λα 'ξζείηε ζην επφκελν 

ζπκβνχιην θαη λα πείηε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ απφθαζε δελ καο ηελ πεξάζαλε, 

είλαη ην εχθνιν, ην ζέκα είλαη ηη πξέπεη λα θάλνπκε εκείο γηα λα δνπιέςεη ν 

Γήκνο, αλεμάξηεηα κε πξφζσπα, πξνζέρηε, αλεμάξηεηα κε πξφζσπα. Θαη 

ζαθψο ςεθίδσ ηελ εηζήγεζή ζαο αιιά ην ζέησ γηα ην κέιινλ, πξνζέρηε 

πξψηα ηα δηαδηθαζηηθά, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο θαη λα θαιχςνπκε ηηο 

αλάγθεο ηηο πξνζσπηθέο. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Αξκπξηψηε.  

 Ν θ. Σαζηψηεο ζέιεη λα δεπηεξνινγήζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ έρσ κηιήζεη πξψηε θνξά θχξηε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κηιήζαηε;           

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη. Κηα εξψηεζε έθαλα ε νπνία απαληήζεθε ακέζσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, παξάιεηςε ηφηε, είρα ιάζνο εληχπσζε, εληάμεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα ζπλερίζσ πάλσ ζ'απηφ πνπ είπε ν θ. Αξκπξηψηεο, αλ ζα 

πξνρσξήζεη ή δελ ζα-φζν ρξφλν κνπ δψζεη ην πξνεδξείν. Θα 'ζεια ιίγν 

παξαπάλσ ρξφλν θαη ηελ αλνρή ζαο γηα λα ηνπνζεηεζψ ζπλνιηθά γηα λα κελ 

δεπηεξνινγήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ, αθήζηε ηνλ ζπλάδειθν, ιίγνο ζεβαζκφο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίπε ν θ. Αξκπξηψηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη φηη 

πξέπεη λα βξνχκε ιχζε κε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ν 

Γήκνο. Δίηε έρεηο ζπκβαζηνχρνπο είηε έρεηο κφληκνπο είηε εξγνιάβνπο είηε 

ηδηψηεο, ν Γήκνο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη κε εξγνιάβνπο ιεηηνπξγεί ν Γήκνο θ. 

Αξκπξηψηε... Αθνπζέ κε, άθνπζέ κε ιίγν. Ζδε έρεη μεθηλήζεη πξφγξακκα, 10 

Γήκνη ζηελ Αηηηθή έρνπλ θάλεη αίηεζε, πξψηνο δηδάμαο Γήκνο ε Λέα Ησλία, κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ιεθηά απ'ηνλ ΝΑΔΓ ζηελ ηζέπε γηα λα 

πξνζιακβάλνπλ αλέξγνπο θαη λα ηνπο παξέρνπλε ζαλ ππεξεζία ζηνπο Γήκνπο, 

κε 650 επξψ κηθηά θαη 5% ζηελ ηζέπε πξνκήζεηα... Απηφ μεθίλεζε-ζαο 

παξαθαιψ ιίγν, δελ ζαο δηέθνςα, ζαο άθνπζα-απηφ μεθίλεζε, ην ζχγρξνλν 

δνπιεκπφξην μεθίλεζε θέηνο θαη δηνγθψλεηαη παληνχ. Ν Γήκνο Λέαο Ησλίαο 

πξψηνο... θπζηθά, πξνρψξεζε ζηε ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηα παηδηά 

ην απφγεπκα, λα πξνζιάβεη εθπαηδεπηηθνχο άλεξγνπο.  

 Φηάλνπκε θαη ιέκε ζήκεξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Γήκν, 

θνπβεληηάδνπκε αλ ζα πξέπεη λα 'λαη κφληκνη ή αλ ζα πξέπεη λα... Δδψ ην 

ςήθηζκα ιέεη ή κφληκνη ή παξαπέξα ζχκβαζε ή δελ μέξσ ηη εγψ. Δίλαη ιχζε ε 

παξαπέξα ζχκβαζε γηα ηνπο επφκελνπο ηξεηο, πέληε κήλεο; Δίλαη ιχζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο ίδηνπο; Ξξνθαλψο θαη δελ είλαη ιχζε, 
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νξηζηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε κνληκνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ. Θαη 

χςηζηε πνιηηηθή πξάμε δελ είλαη έλα ςήθηζκα, έρεη δίθην ν Γήκαξρνο, είλαη 

απφθαζε πνπ ζα παξζεί κέζα απ'ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη απφ θνηλνχ κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζηαζνχκε θνληά ηνπο ζηνλ αγψλα πνπ θάλνπλε ζήκεξα. 

Κ'απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηο δχν πξάγκαηα, ε κνληκνπνίεζε θαη ε πνιηηηθή 

απφθαζε, απνθεχγεηο δχν πξάγκαηα, ην δνπιεκπφξην, εξγνιάβνπο... είπε ν θ. 

Αξκπξηψηεο ζήκεξα θαη ην ελδερφκελν αχξην λα αλνίμεη δήηεκα κε ηε ιήμε ησλ 

ζπκβάζεσλ γη'απηνχο πνπ δελ ιήγνπλε. Θαη δελ ζα αγγίμνπκε κφλν ηνπο 

4σξνπο, εκείο δελ κηιάκε κφλν γηα ηνπο 4σξνπο ή γηα ηνπο 8σξνπο ή γηα ηνπο 

3κελίηεο ή ηνπο 6κελίηεο, κηιάκε γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο 

κφληκνπο. Πήκεξα ε θπβέξλεζε ιέεη 10 πξνο 1 θαη ζηνπο ΝΡΑ, κφληκνπο ζα 

απνιχζνπλε. Θαη πνηνπο ζα θέξνπλ ζηε ζέζε ηνπο, γηα πείηε κνπ, ΚΖΘΝ 500 

επξψ. Κπαίλεη δήηεκα εδψ φκσο, εδψ κπαίλεη δήηεκα, γηαηί πνιχ φκνξθα θαη 

κε πάξα πνιχ αλεκειηά θνπβεληηάδνπκε θαη γηα ην κεξνθάκαην, γηα εκάο λα 

μεθαζαξίζνπκε, δελ ππάξρεη πάγηα θαη δηαξθή αλάγθε ηνπ Γήκνπ, ππάξρεη 

πάγηα θαη δηαξθή αλάγθε ηνπ εξγαδφκελνπ γηα δνπιεηά, απηφ είλαη ην θξηηήξην 

ζήκεξα. Θάζε εξγαδφκελνο πνπ ράλεη ηε δνπιεηά ηνπ είηε απ'ην Γήκν απ'αιινχ 

δελ έρεη ιεθηά γηα λα ηατζεη ην παηδί ηνπ αχξην. Σσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

ινηπφλ κνληκνπνίεζε.  

 Θαη λα ζαο πσ θάηη θιείλνληαο; Γηα λα θηάζνπκε ζην ζεκείν κε ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο 2κελνπο, 4κελνπο, Stage, 6κελίηεο, πξνεγήζεθαλ θαη άιιεο 

Γεκνηηθέο Αξρέο ζηνλ ηφπν καο πνπ ηα εθαξκφζαλε ζηνλ ηφπν καο θαη 

θηάζακε εδψ ζήκεξα. Θαη βεβαίσο θ. Γήκαξρε πνιηηηθή απφθαζε λα ζηαζείο 

ελάληηα ζηηο απνθάζεηο, δελ είλαη ιχζε λα ιεο ή έηζη ή αιιηψο, εδψ ιεο, 

απαξαίηεηνη είλαη θαη εηζεγνχκεζα ή κνληκνπνίεζε ή παξάηαζε ή λέα ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ. Ζ λέα ζχκβαζε δελ είλαη ιχζε ζην πξφβιεκα ην νπνίν ππάξρεη 

ζήκεξα, είλαη δηφγθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη εξσηήζεθαλ επί ηνπ ςεθίζκαηνο θαη 

ζπκθψλεζαλ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Μέξσ πνιχ θαιά Γήκαξρέ κνπ, επεηδή είκαη ηδησηηθφο ππάιιεινο, 

ηη ζεκαίλεη λα έρεηο εξγνδφηε πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ, ην πψο αληηκεησπίδεη 

έλαο εξγαδφκελνο... πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ, μέξσ πάξα πνιχ θαιά. Θαη 

εζεινληηθή εξγαζία εδψ πέξα φηαλ δνπιεχεηο 8 θαη έρεηο ηνλ εξγνδφηε απφ 

πάλσ απ'ην θεθάιη ζνπ... ηηο 11, απηφ είλαη αιινπλνχ παπά επαγγέιην, λα κελ 

αλνίμνπκε ηέηνηα θνπβέληα φκσο εδψ πέξα ζήκεξα, ζα 'ξζνπλε θαηξνί λα 

αλνίμνπκε θαη απηέο ηηο θνπβέληεο αλ ζέιεηε. 

 Δπεηδή έρνπκε ππνγξαθέο Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, ζα επαλέιζνπκε ζην 

ηέινο ηνπ κήλα κ'απηφ ην ζέκα θαη δελ ζα πάκε λα δεηήζνπκε ςήθηζκα, 

απφθαζε, απφθαζε, φιε ε αληηπνιίηεπζε, απφθαζε. Θαη γηα λα κελ θαη είπα 

θάηη ζηελ αξρή, γηα λα κελ μεθεχγνπκε ζηα ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο, κίιεζα θαη 

κε ην Γήκν Λέαο Ησλίαο, βεβαίσο πξψηνο δηδάμαο, αιιά γηα λα μεθαζαξίζνπκε 

γηαηί θακηά θνξά ηα ιέκε θαη αθνχγνληαη θσλέο γχξσ θαη ηξηγχξσ, Γήκαξρνο 

Λέαο Ησλίαο εθιεγκέλνο κε ηνλ Ππλαζπηζκφ ΠΟΗΕΑ ζήκεξα, έηζη; Δπραξηζηψ 

πνιχ. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε.  

 πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε επί ηνπ ςεθίζκαηνο;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο Γήκαξρε, θαηά, κφληκε ζηαζεξή δνπιεηά κφλν. 

.......: Θαθφ απηφ γηαηί ήηαλ θαιχηεξα λα θχγεη νκφθσλα, είλαη ζίγνπξν.  

.......: Δγψ επεηδή δελ κίιεζα, έηζη, θαηαξρήλ φζνλ αθνξά ε ζέζε καο είλαη γηα 

κνληκνπνίεζε, σζηφζν φκσο ζα ςεθίζσ ην ςήθηζκα γηαηί πξαγκαηηθά νη 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ είλαη πνιχ ζνβαξέο θαη γηα ηα πξαθηηθά θαη γηα λα κελ 

αθήλνληαη εληππψζεηο, ε αλαθνξά ζε Γήκνπο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ θαηά 

θχξην ιφγν ν θ. Σαζηψηεο έρεη κία ηδηαίηεξε εθηίκεζε ζ'απηνχο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην θφκκα πνπ θαη εγψ ηέινο πάλησλ αλήθσ, γηα πξάγκαηα 
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πνπ δελ μέξνπκε, ζαο παξαθαινχκε πνιχ λα κελ ηα αλαθέξεηε, πξψηνλ θαη λα 

κε ιέηε θαη αλαθξίβεηεο. Απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ζπκβνχιην 

εγθξίλεη ην ςήθηζκα. 

(αξ. απνθ. 168/2011) 

 

 ------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Θαιή λχρηα, ρξφληα 

πνιιά ζηνπο ενξηάδνληεο. Θαιέο δηαθνπέο. 

 ------------------------- 
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