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ΑΔΟΗΝ Α.Δ. 

2. Δπηρνξήγεζε ηνπ Λαπηηθνχ Νκίινπ 
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Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: ... ησλ παξφλησλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. (δηαβάδεη θαηάινγν νλνκάησλ 

Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ).  

 Απφ ηνπο ηνπηθνχο ζπκβνχινπο παξεπξίζθνληαη ζήκεξα ε θα Νηθνλφκνπ 

Θσλζηαληίλα απφ ην Θαπαλδξίηη θαη ν θ. Πηδέξεο απφ ηε Καιαθάζα. 

Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα.  

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν ζπλάδειθνο ν θ. Πσηήξρνο.  

 Ξαξαθαινχληαη νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ-ν θ. Ιέθθαο, ν θ. Ιεκπνχζεο 

θαη ν θ. Θηνχζεο πξνζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα-παξαθαινχληαη νη ζπλάδειθνη 

πνπ ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο, λα ην δειψζνπλ ζην πξνεδξείν.  

 Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Γηαζεκάθεο, ν θ. Αξκπξηψηεο, ν θ. Θηνχζεο-ζεθψζαηε 

ην ρέξη ζαο θ. Θηνχζε; Θχξηε Ξαπαγηάλλε, ζεθψζαηε ην ρέξηα ζαο είδα;-ν θ. 

Βειηαληψηεο, ν θ. Γέδεο θαη ν θ. Θαιχβαο.  

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν θ. Γηακαξέινο.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν.  

ΛΙΣΑ: Θαιεζπέξα, θαιφ θζηλφπσξν λα έρνπκε.  

 Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Γήκαξρν αλην θιείζηκν ηνπ ΘΔΞ ηφζν ζηε 

Καιαθάζα αιιά θαη ζην Καξθφπνπιν έρεη θάπνην εηδηθφ ζρεδηαζκφ λα γίλεη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν. Γηαηί δελ αλαλεψζεθαλ, δελ έγηλε παξάηαζε δίκελε φπσο 

έδηλε ην δηθαίσκα ην πνπξγείν λα γίλνπλε ζπκβάζεηο γηα έλα δίκελν, λα 

παξαηαζεί δειαδή ε ιεηηνπξγία ησλ ΘΔΞ ηφζν ζηε Καιαθάζα αιιά θαη ζην 

Καξθφπνπιν. Θαη επεηδή μεθηλήζακε ην ΘΔΞ λα ην θάλνπκε ηξηήκεξν, κεηά ην 

θφςακε ηειείσο, αλ πξνηίζεηαη λα ην ζηακαηήζεη ηειείσο ηε ιεηηνπξγία ησλ 
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ΘΔΞ ηφζν ζηελ πξψελ Καιαθάζαο αιιά θαη ζηελ πξψελ Θνηλφηεηα 

Καξθνπνχινπ.  

 Δπίζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ζα ήζεια λα καο απαληήζεη, γηα ηε ιεηηνπξγία 

ζηνλ Θάιακν, γηαηί θαη εθεί καζαίλσ φηη ην ΘΔΞ ιεηηνπξγεί κε έλα ππάιιειν, 

νπφηε δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη. Λνκίδσ φηη ν ζεζκφο ησλ ΘΔΞ είλαη θάηη 

πνπ βνεζάεη πάξα πνιχ ηα ρσξηά καο θαη επ'νπδελί δελ ιέεη ν Θαιιηθξάηεο φηη 

πξέπεη λα θιείζνπλ ηα ΘΔΞ, είλαη κηα αξκνδηφηεηα ηελ έρεη ν Γήκνο λα 

ιεηηνπξγεί κε ηα ΘΔΞ θαη ζίγνπξα κπνξνχζε λα δψζεη παξάηαζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ε νπνία δελ δφζεθε θαη θιείζαλε. Θαη μέξεηε, ιίγν αλνηρηά, 

ιίγν θιεηζηά, ζην ηέινο δελ ζα πιεζηάδεη θαη θαλέλαο γηα θακία ππφζεζε.  

 Ρν δεχηεξν ζέκα-ιείπεη θαη ε θα Θνληνγηάλλε-ζα ήζεια λα ηεο πσ 

ηειηθά φηη απηή ε εθδήισζε, Ζρνο-Φσο, πνπ ζηνίρηζε θακηά 20αξηά ρηιηάδεο γηα 

ην Γήκν, ελεκεξψζεθα απφ πάξα πνιινχο πνπ παξεπξέζεθαλ θαη ηελ είδαλε 

ηελ εθδήισζε. Γελ λνκίδσ φηη ήηαλε απηφ πνπ έθεξε ζην Γήκν καο κηα 

ηεξάζηηα πξνβνιή, ζηνίρηζε θαη 20.000 θαη λνκίδσ δελ ήηαλ θάηη ηδηαίηεξν.  

 Ρξίην θαη ηειεπηαίν ζέκα-16 ΦΞΑ, καδί κε ην ΦΞΑ 16; 16-ηξίηνλ-δελ 

είλαη ιίγα ηα 16 θ. Φνξγηάξε-ηξίηνλ, ζα ήζεια λα πσ ην εμήο, φηη νη απνθάζεηο 

ηνπ Γήκνπ ζην Γηαχγεηα ζα πξέπεη λα αλεβαίλνπλ άκεζα, ην άκεζα είλαη 

ακέζσο, γηαηί νη απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ αλεβαίλνπλ κεηά απφ 

πάξα πνιχ θαηξφ. Γελ βιέπσ ην ιφγν λα κελ αλεβαίλνπλ ακέζσο εθφζνλ είλαη 

γξακκέλεο, θάπνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν αξκφδηνο πνπ ζα αλεβάδεη ηηο 

απνθάζεηο, ην ιέεη θαη ν Θαιιηθξάηεο, ην ιέεη θαη ν λφκνο, γηα λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη θαη πξνβιήκαηα. Γηαηί δηαπηζηψλνπκε φηη αλεβαίλνπλε ηψξα 

απνθάζεηο αλ θνηηάμνπκε ην Γηαχγεηα ζηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα απεπζείαο 

αλαζέζεηο πξαγκάησλ πνπ έρεη γίλεη δηαγσληζκφο, αιιά απηέο έρνπλε γίλεη 

πξνκήζεηεο εδψ θαη δπν, ηξεηο κήλεο, δελ είλαη θάηη παξάλνκν. Απιψο 
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κπεξδεχεηαη θάπνηνο φηαλ βιέπεη ζήκεξα λα αλεβαίλεη κία απφθαζε πνπ έρεη 

γίλεη πξηλ δχν κήλεο, ηξεηο ην έξγν. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Ιίηζα. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Γηαζεκάθεο.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θαιεζπέξα. Ρν πξψην ζέκα κε ην νπνίν ζα 'ζεια λα 

αζρνιεζψ αθνξά ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν Θαιάκνπ, ν νπνίνο φπσο γλσξίδσ 

έρεη θάλεη κία αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε. Απάληεζε βέβαηα δελ έρεη πάξεη, ην 

ζέκα δελ έρεη έξζεη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζα ήζεια λα μέξσ ηη πξνηίζεζηε 

λα θάλεηε γη'απηφ ην ζέκα.  

 Ρν δεχηεξν, είρακε θάλεη κία αλαθνίλσζε παιαηφηεξα, φηαλ ν Κήηηαο 

είρε πάξεη ηελ 3ε ζέζε ζην παγθφζκην πξσηάζιεκα θαη είρακε πεη φηη ζα ηνλ 

θαιέζνπκε εδψ γηα λα ηνλ ηηκήζνπκε θαη λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα 

βνεζήζνπκε θηφιαο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

Δκαζε φηη πξνρζέο θ. Γήκαξρε είρε θαη αγψλεο ζην ζθνπεπηήξην ηεο 

Καιαθάζαο θαη παξεπξεζήθαηε θαη δψζαηε θαη ηα κεηάιιηα. Λα καο πείηε ηη 

πξνηίζεζηε λα θάλεηε θαη ζ'απηφ.  

 Ρν ηξίην αθνξά ην θηινδσηθφ ζσκαηείν ηνπ Υξσπνχ, ην νπνίν 

επαλεηιεκκέλα φπσο κε ελεκέξσζαλ έρεη ζπλαληεζεί καδί ζαο, κε ηνλ αξκφδην 

ζχκβνπιν ηνλ νπνίν εζείο είραηε νξίζεη λα ζπδεηά καδί ηνπο. Ξνιιέο θνξέο 

ηνπ ππνζρεζήθαλε ηνπ ζσκαηείνπ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Πσκαηείνπ 

φηη ζα ππάξμεη βνήζεηα, αιιά κέρξη ηψξα δελ ππάξρεη ηίπνηα.  

 Ρν ηέηαξην ζέκα αθνξά ην θηήκα ησλ 26 ζηξεκκάησλ πνπ είρακε 

παξαρσξήζεη ην 2003 ζην ΗΘΑ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδνο πγείαο. Δίρε 

παξζεί ηφηε ε απφθαζε θαη ην 'ρακε παξαρσξήζεη γηα 4 ρξφληα κε θάπνηνπο 

φξνπο, λα 'ρνπλ πξνρσξήζεη, λα 'ρεη βγεη ε άδεηα, λα μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή θαη 
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αλ δελ γηλφληνπζαλ φια απηά, ππήξρε φξνο κέζα λα επαλέιζεη ζηελ πεξηνπζία 

ηνπ Γήκνπ.  

 Ρν 2007 ή 2008 αλ δελ θάλσ ιάζνο, είρε δεηεζεί θαηλνχξγηα παξάηαζε 

απ'ηε κεξηά ηνπ ΗΘΑ, ηελ νπνία πάιη ηελ είρακε δψζεη. Ρα πξάγκαηα φκσο 

Γήκαξρε ζήκεξα έρνπλ αιιάμεη. Νπσο γλσξίδεηε θαη εζείο ζαλ γηαηξφο, ζηηο 12 

ηνπ Πεπηέκβξε μεθηλάεη ν θαηλνχξγηνο Νξγαληζκφο, ην ΗΘΑ πιένλ δελ ζα 'ρεη 

ππεξεζίεο πγείαο, ε κνλάδα πγείαο απηή δελ έρεη πξνρσξήζεη. Θα πξέπεη λα 

δνχκε ηη ζα γίλεη κε ην θηήκα απηφ, ίζσο ζα πξέπεη λα ην δεηήζνπκε λα 

πεξηέιζεη μαλά ζηελ πεξηνπζία, ζαλ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ, γηαηί δελ ην 

βιέπνπκε λα πξνρσξάεη θάηη εθεί άιιν. Γελ μέξσ αλ ην ΗΘΑ κπνξεί λα ην 

παξαρσξήζεη ζηνλ ΔΝΞ θαη ν ΔΝΞ λα θάλεη θάηη άιιν, αιιά επεηδή ην 

βιέπσ ιίγν απίζαλν, λαη, ίζσο ζα πξέπεη λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε λα 

δηεθδηθήζνπκε πάιη πίζσ ην θηήκα απηφ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γηαζεκάθε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Βειηαληψηεο.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θαιεζπέξα ζαο, δελ ζα ζαο θνπξάζσ. 

 Κε αθνξκή ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο επνρήο, ζα ήζεια λα ζαο 

ππελζπκίζσ θ. Γήκαξρε φηη έρεη εγθξηζεί πίζησζε γηα ππξαζθάιεηα. Απ'φηη 

πιεξνθνξήζεθα αθφκα δελ έρεη νινθιεξσζεί ε κειέηε. Ξφηε ζα γίλεη απηή ε 

εξγνιαβία ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνζηαηεχζνπκε ηηο πεξηνρέο καο. 

Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Γέδεο.  

ΓΔΓΔ: Δπραξηζηψ θ. πξφεδξε. Θαιεζπέξα ζαο.  
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 Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην έξγν πνπ γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηα Λέα 

Ξαιάηηα, κηιψ γηα ηελ νδφ ηεο 28εο Νθησβξίνπ, γηα ην έξγν ησλ αγσγψλ ησλ 

νκβξίσλ, Γελλεκαηά, ζπγγλψκε. Γπζηπρψο ερζέο έθαλα κηα πνιχσξε απηνςία 

ζην ρψξν, είδα ηηο εξγαζίεο. Νη εξγαζίεο μεθηλήζαλε αξρέο θαινθαηξηνχ, έρνπκε 

θηάζεη ζην ηέινο, ζε 10 κέξεο αλνίγνπλ ηα ζρνιεία θαη δπζηπρψο ην έξγν 

αθφκα είλαη ζε πνιχ αξρηθφ ζηάδην. Φνβάκαη φηη δελ ζα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν κε απηέο ηηο ζπλζήθεο δηφηη ε πξφζβαζε θαη απφ ηηο 

δχν νδνχο πνπ εθάπηεηαη ην ζρνιείν είλαη αδχλαηε θαη ζέισ λα ξσηήζσ πνηεο 

ελέξγεηεο ζα θάλεη ν Γήκνο καο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζεη απηφ ην πνιχ 

ζνβαξφ πξφβιεκα. Πεκεησηένλ, νη θαηαζηεκαηάξρεο ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, 

θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηεξάζηην πξφβιεκα κ'απηφ ην έξγν. Θαη 

ζα ήζεια λα πσ φηη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςηλ 

φηη εδψ πέξα, ην 'ρσ μαλαπεί, είκαζηε παξαζεξηζηηθή πεξηνρή, πεξηκέλνπκε δχν 

κήλεο γηα λα βγάινπκε ηα ζπαζκέλα φπσο έρσ πεη φινπ ηνπ ρξφλνπ.  

 Θαη θάηη άιιν. Πε ιίγεο εκέξεο, φινη έρνπκε αθνχζεη θαη έρνπκε 

μαλαζπδεηήζεη εδψ γηα ην ξπζκηζηηθφ, ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα πνχκε πνηεο 

ζα είλαη νη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ 

θαη πψο ζα γίλνπλε, έηζη ψζηε λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα 

γηα ηε δηαβνχιεπζε φζνλ αθνξά ην Γήκν Υξσπνχ ζε φιε ηε γεσγξαθηθή ηνπ 

ελφηεηα. Θαη θαιφ ζα είλαη κεηά απφ ηφζεο γηνξηέο θαη παλεγχξηα, αο 

βνεζήζνπκε θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν ηνπ Θαιάκνπ, δηφηη είλαη κία λέα 

Γηνίθεζε, θάλεη κία λέα αξρή θαη έρεη πξνγξακκαηίζεη πάξα πνιχ σξαίεο 

εθδειψζεηο ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη λνκίδσ ζα βνεζήζεη θαη ηελ πεξηνρή 

θαη ζπλνιηθά ην Γήκν καο. Θαιφ ζα είλαη λα δνχκε έηζη κε ιίγν πεξηζζφηεξε 

αγάπε ην ζέκα απηφ. Παο επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γέδε.  

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν θ. Βαζίιεο Νηθνλφκνπ.  
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 Θαη ην ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ. Αξκπξηψηεο.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δπραξηζηψ θ. πξφεδξε.  

 Δγψ ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ, έρεη γίλεη κηα αίηεζε απφ ηηο 13/4 πξνο 

ην ηνπηθφ ζπκβνχιηνπ ηνπ Καξθνπνχινπ, γηα ηνλ δξφκν πνπ ζπλδέεη ην λέν 

Ιεβίζη κε ηε Καπξνζνπβάια θαη ζε απφζηαζε 200 κέηξσλ απφ ηνλ νηθηζκφ 

φπνπ ππάξρνπλ εθαηέξσζελ θαηνηθίεο κφληκεο γηα επηδηφξζσζε θαη θιείζηκν 

ηνπ δξφκνπ απφ ιαθνχβεο. Γελ λνκίδσ φηη είλαη θάηη ζνβαξφ, γηα έλα 

απηνθίλεην αζθαιηηθφ θαη κηαο κέξαο δνπιεηάο λα έρνπλ πεξάζεη ηψξα 4 κήλεο 

θαη λα κελ κπνξνχκε λα θιείζνπκε δέθα ιαθνχβεο. Ξξαγκαηηθά έρσ πεξάζεη 

θαη εγψ απφ εθεί, Η.Σ. ζπάεη, είλαη αδηάβαηνο ν δξφκνο, ελφςεη θαη ησλ 

βξνρνπηψζεσλ ζα γίλνπλ αθφκα ρεηξφηεξα ηα πξάγκαηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αξκπξηψηε.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ. Θαιχβαο.  

ΚΑΛΤΒΑ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα, θαιφ θζηλφπσξν. Κία αλαθνίλσζε 

ηελ νπνία ηελ επαλαιακβάλσ ζπλέρεηα Γήκαξρε, γηα ηελ απνκαγλεηνθψλεζε 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Δίρακε πεη λα ην βάινπκε 

ζπκβνχιην, ζην επφκελν, ζην επφκελν, ζην επφκελν, δελ ην βιέπσ θαη εγψ 

πεξηκέλσ λα ην δσ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Θαιχβα.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ. Θηνχζεο.  

ΚΙΟΤΗ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα θ. Ξξφεδξε, θ. Γήκαξρε, θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Ζ αλαθνίλσζή κνπ έρεη ραξαθηήξα πνιηηηθφ.  

 Θαη ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ, πηζηεχσ ζηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, αιιά ζα 

ήζεια λα ζρνιηάζσ έλα δεκνζίεπκα ηνπ ηχπνπ, ην νπνίν αθνξά ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην Υξσπνχ θ. πξφεδξε, γη'απηφ θαη ην ζρνιηάδσ. Ξηζηεχσ φηη νη 
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εθεκεξίδεο έρνπλ δηθαίσκα λα γξάθνπλ φ,ηη ζέινπλε, εθείλν φκσο πνπ λνκίδσ 

φηη ζα πξέπεη λα 'λαη θαηαδηθαζηέν απ'φινπο καο είλαη θάπνηεο εθεκεξίδεο λα 

ππνβηβάδνπλ θαη λα δηαζηξεβιψλνπλ απηφ πνπ πηζηεχνπκε νη πεξηζζφηεξνη. 

Δδψ νη πεξηζζφηεξνη είκαζηε ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα 

κηιάεη γηα δσδεθαζετζηέο. Δγψ ην δέρνκαη θαη θαιά θάλεη, δηθαίσκά ηνπ, δελ 

κπνξεί φκσο έλα άγην πνπ έρνπκε θαη δελ ζέισ λα γίλσ γξαθηθφο γη'απηφ, έλα 

άγην πνπ έρεη ε πεξηνρή λα ηνλ ιέκε Ρηκνιένληα θαη  Ξαηάπε. Θαη 

επαλαιακβάλσ, ην ζρνιηάδσ γηαηί απηφ αθνξά ζρνιηαζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ Υξσπνχ θαη πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

Υξσπνχ ην ηη πηζηεχνπκε. Γελ ζέισ λα κπεη θξαγκφο θαη λα γξάθεη ν θαζέλαο 

φ,ηη ζέιεη, αιιά ζέισ θ. Γήκαξρε θαη θ. Ξξφεδξε, αλ είλαη δπλαηφλ θαη απφ 

εζάο ην ζρφιηφ ζαο γηα ην ζέκα. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Θηνχζε.  

 Ρν ιφγν έρεη ε ζπλάδειθνο ε θα Βαξλάβα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δπραξηζηψ.  

 Θχξηε Γήκαξρε, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ Ξαξαζθεπή 27/8/2011 

δειψζαηε πσο ην Θαπαλδξίηη δελ κπνξεί λα πιεξσζεί θαλέλαο ινγαξηαζκφο 

γηαηί ε πξψελ Θνηλνηάξρεο δελ έρεη θξνληίζεη λα ςεθηζηεί απφ ην Θνηλνηηθφ 

Ππκβνχιην θακία πίζησζε. Θα ζέιακε λα ελεκεξψζεηε γηα ην ζέκα απηφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πφζεο πηζηψζεηο, ζε πνηνπο νθείιεη ε Θνηλφηεηα θαη κε 

πνην πνζφ. Ζ ΓΖΠΥ φπσο γλσξίδεηε έρεη ζαλ πάγην αίηεκά ηεο ηνλ νηθνλνκηθφ 

έιεγρν, γη'απηφ θαη δελ ςεθίδνπκε ηηο πξνεγνχκελεο νθεηιέο. Ν επηθειήο ηεο 

κάιηζηα ν θ. Νηθνλφκνπ δήηεζε επαλεηιεκκέλα λα γίλεη ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο 

θαη κάιηζηα αξρήο γελνκέλεο απφ ην Ξνιπδέλδξη θαη ηνλ Θάιακν, φπνπ νη 

πξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ ήηαλ ππνςήθηνη ζηε ΓΖΠΥ. Παο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

16 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ. Ξαπαγηάλλεο.  

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα.  

 Θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη, δεηψληαο ην 

ιφγν λα κηιήζσ σο Αληηδήκαξρνο Απιψλα, ήζεια λα γλσζηνπνηήζσ ελψπηνλ 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξψελ Γήκνπ 

Απιψλα κηιψληαο αλνηρηά θαη μεθάζαξα φπσο έκαζα πάληα λα θάλσ.  

 Νθηψ κήλεο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ θαη 

φηαλ φια αξρίδνπλ λα θαηαζηαιάδνπλ θαη λα βγαίλνπλ ζην θσο ηεο αιήζεηαο 

ηα θαιψο ή θαθψο θείκελα ησλ πξψελ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ εληάρζεθαλ 

ζηνλ Θαιιηθξάηε, ν πξψελ Γήκνο Απιψλα επάμηα θαίλεηαη ν πην πγηήο 

νηθνλνκηθά.  

 Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλε, ζηηο 31/12 ν ηφηε Γήκνο 

Απιψλα παξνπζίαδε 25.000,00 επξψ.  

 Ιίγεο κέξεο κεηά, ζηηο 5/1/11 ηα έζνδα ηεο Γεκνηηθήο πιένλ Δλφηεηαο 

Απιψλα απμήζεθαλ θαηά 35.000,00 επξψ, απφ έζνδα πνπ εηζέπξαμε απφ ηηο 

θπιαθέο αλειίθσλ. 

 Πηηο 9/1 κπήθαλε ζην δεκνηηθφ ηακείν 85.000,00 επξψ απφ έζνδα ηεο 

ΓΔΖ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ Απιψλα. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ, ην ηακείν ηνπ 

λένπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υξσπνχ λα είλαη πινπζηφηεξν θαηά 145.000,00 

επξψ, ράξε ζηε ζσζηή θαη δηαθαλή δηαρείξηζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Απιψλα, ηε 

ζηηγκή πνπ άιινη πξνεγνχκελνη Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο παξνπζηάδνπλε 

ειιείκκαηα θαη δεκηέο θαζηζηψληαο ην Γήκν Υξσπνχ δπζηπρψο ζηελ πνξηνθαιί 

ζέζε ηνπ Θαιιηθξάηε.  

 Δλα εμ ίζνπ ζέκα είλαη ε νηθνλνκηθή αξσγή πνπ δίλεη ν Γήκνο γηα ηε 

δηνξγάλσζε παλεγπξηψλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαη Θνηλφηεηεο. Παθψο 
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πεξηνξηζκέλε θαηά 30% ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη ηνπ κλεκνλίνπ, φκσο ππαξθηή.  

 Υο Αληηδήκαξρνο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απιψλα, ζα ήζεια λα 

δηεπθξηληζηεί πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ θαη θαθφβνπισλ ζρνιίσλ, φηη ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 6.000,00 επξψ πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ παλεγπξηνχ ζηνλ Απιψλ ην ηξηήκεξν ηνπ Αγίνπ 

Ξλεχκαηνο ηνλ Ηνχλην, έκεηλε αλέγγηρην θαη παξακέλεη σο πιεφλαζκα ζην 

δεκνηηθφ ηακείν. Ρν παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο ζηνλ Απιψλα έγηλε φπσο 

θάζε ρξφλν κε κεγαινπξέπεηα ρσξίο λα πζηεξεί πνπζελά, ηθαλνπνηψληαο φινπο 

ηνπο δεκφηεο, ρσξίο φκσο λα ηνπο επηβαξχλεη νηθνλνκηθά απφ ηα ρξήκαηα ηνπ 

Γήκνπ, αθνχ ην θφζηνο θαιχθζεθε απφ ηα έζνδα ηνπ ηδίνπ ηνπ παλεγπξηνχ. 

Κε ηελ εκπεηξία ησλ ρξφλσλ πνπ έρσ ζηα θνηλά θαη δηαρεηξίδνληαο 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θαη αλ πξνθχςεη, αγσληδφκελνο λπρζεκεξφλ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ηφπνπ κνπ, είκαη ζε ζέζε λα πσ πσο κε ηνπο 

ζσζηνχο ρεηξηζκνχο, ηνλ άςνγν πξνγξακκαηηζκφ θαη πάλσ απ'φια ηελ εζληθή 

ζπλείδεζε απέλαληη ζην δεκφζην ιεηηνχξγεκα, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ηα 

πάληα ρσξίο λα δεκησζεί θαλείο. Παο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Ξαπαγηάλλε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Βαζηιάθνο.  

ΒΑΙΛΑΚΟ: Λαη, εγψ ζέισ λα απαληήζσ ηνλ θ. Γηαζεκάθε, επεηδή είκαη 

ππεχζπλνο γηα ηηο θηινδσηθέο. Δρσ έξζεη ζε επαθή κε αξθεηνχο απ'απηνχο 

ηνπο ζπιιφγνπο, είκαη ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο γηα ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζε φιν ην Γήκν. Δρνπκε κία εκεξνκελία νξίζεη ζηηο 14 

Πεπηεκβξίνπ θαη ψξα 7 πνπ ζα γίλεη ζην Θαηάζηεκα, ην πξψελ Θνηλνηηθφ 

Θαηάζηεκα ηνπ Καξθνπνχινπ. Δθεί ζα ππνβιεζνχλ νη πξνηάζεηο απ'απηνχο 

ηνπο ζπιιφγνπο θαη ζα καο πνχλε νη ίδηνη ην πψο ζθνπεχνπλε λα 

αληηκεησπίζνπλε ην πξφβιεκα εζεινληηθά θαηαξρήλ, γηαηί έηζη θη αιιηψο κέρξη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

18 

ηψξα εζεινληηθά ην θάλνπλ θαη ην πψο κπνξνχκε εκείο ζαλ Γήκνο λα ηνπο 

βνεζήζνπκε. Δρσ έξζεη ζε επαθή κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, άιινη είλαη 

επίζεκνη ζχιινγνη, άιινη είλαη αλεπίζεκνη, έρνπκε θάλεη πάξα πνιιέο ελέξγεηεο 

φιν απηφ ην κήλα ηνπιάρηζηνλ πνπ είκαη πάλσ ζ'απηφ ην πξάγκα. Δρνπλ 

ζπκβεί πάξα πνιχ πεξίεξγα πεξηζηαηηθά, αθφκα θαη θφλνη ηέηνησλ δψσλ απφ 

θηιφδσνπο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε εκεξνκελία είλαη 14 Πεπηέκβξε 7 ε ψξα. 

Νξίζηε; Ξφηε; Ξεξίπνπ πξηλ έλα κήλα πεξίπνπ, πεξίπνπ. Ξαξ'φια απηά ηνπο 

ςάρλσ λα ηνπο βξσ απηνχο ηνπο ζπιιφγνπο, κεξηθνί είλαη επίζεκνη, νη 

πεξηζζφηεξνη είλαη αλεπίζεκνη θαη θαηά θχξην ιφγν φηαλ έξρνκαη ζε επαθή καδί 

ηνπο πεγαίλσ ζην ξαληεβνχ θαη είκαη κφλνο κνπ, δελ έξρνληαη, δελ μέξσ γηα 

πνην ιφγν. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζα αλαξηεζεί ζηε ζειίδα ηνπ Γήκνπ ε 

ζπγθέληξσζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη φζνη έξζνπλ, ζα 

ιεηηνπξγήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ζε φιν ην Γήκν θαηά θχξην ιφγν εζεινληηθά, 

γηαηί απηφ ην θνκκάηη είλαη πνιχ επαίζζεην θαη δελ έρνπκε νχηε κπφγηα νχηε 

ηα ρξήκαηα γηα λα ην αληηκεησπίζνπκε. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιάθν. 

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ε ζπλάδειθνο ε θα Θνληνγηάλλε, ζηελ νπνία 

επρφκαζηε θαη ρξφληα πνιιά γηα ηελ νλνκαζηηθή ηεο ενξηή.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ. Ξάληνο. Γελ δεηήζαηε ην ιφγν; 

 Ξξνζήιζε ινηπφλ ν θ. Ξάληνο, έγηλε παξαλφεζε.  

 Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαιεζπέξα. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ ηνπο ζπλαδέιθνπο φινπο γηα 

ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, πξαγκαηηθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηελ 

απφιπηα νξζή γηα ην Γήκν καο. Γελ έρνπκε ζθνπφ λα θιείζνπκε θ. Ιίηζα 

θαλέλα ΘΔΞ, λα 'ζηε ζίγνπξνο. Γπζιεηηνπξγίεο έρνπκε, ηειεηψκαηα ησλ 

ζπκβάζεσλ έρνπκε, αδπλακίαο επθνιίαο δηνξηζκνχ έρνπκε, γηαηί γηα λα δηνξίζσ 
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κία δίκελε θνπειηά ζην Θαπαλδξίηη βξεθνλεπηνθφκν, έθαλα 3 κήλεο λα εγθξηζεί 

απ'ηελ Ξεξηθέξεηα. Ινηπφλ, έρνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα, δελ έρσ ζθνπφ. Ρν 

ΘΔΞ νπζηαζηηθά, ν Θαιιηθξάηεο φπσο μέξεηε πνιχ θαιά είπαηε, νδεγείηαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΘΔΞ ζηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη θιείλνπλε ηα 

ηνπηθά θαηαζηήκαηα, ζηελ πνξεία απηή είλαη ε θηινζνθία ηνπ Θαιιηθξάηε. Ν 

θάζε πνιίηεο ζα πεγαίλεη ζην ΘΔΞ, ζα εμππεξεηείηαη εθεί, ζα παίξλεη ηα ραξηηά 

ηνπ θαη φια απηά, επνκέλσο δελ έρνπκε νχηε δηθαίσκα νχηε λα ην ζθεθηνχκε 

λα θιείζνπκε ηα ΘΔΞ.  

 Νζνλ αθνξά γηα ηε Καιαθάζα, έρνπκε κάιηζηα ζθνπφ λα ηελ 

επαλδξψζνπκε κε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ε νπνία ζα εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα θαη 

ηνπο πνιίηεο ηεο Καιαθάζαο γηα ηα ζέκαηα ηνπ ΘΔΞ.  

 Δλα άιιν πνπ έρσ λα ζαο πσ είλαη ην εμήο, φηη, ιεηηνπξγεί, δελ κπνξεί 

λα κε ιεηηνπξγεί ρσξίο ΘΔΞ, απνθαζίδεη γηα ην Γηαχγεηα, ζα ην δσ απηφ ην 

ζέκα, λα επηζπεχζνπκε, δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα λα... ηηο αλαθνηλψζεηο 

πνπ βγαίλνπλε ηππηθά, λνκφηππα φιεο κέζα απφ ζπιινγηθά φξγαλα. Ρψξα ην 

αλ πέηπρε ή δελ πέηπρε, πνπ ςεθίζαηε εζείο θαη ην πηζηέςαηε απφιπηα. 

Θπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά ην θεζηηβάι, ην Art Festival ην επξσπατθφ θαη ηα 

ινηπά, πνπ θάλαηε παξαηήξεζε, απηφ είλαη κία ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία. Δκέλα 

απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ ην πεξπάηεζα ν ίδηνο αλαιπηηθά, ζηακάηεζε πάξα 

πνιχο θφζκνο, δεθάδεο θφζκνο, εθαηνληάδεο θφζκνο θαη ελδηαθεξφηαλε θαη 

ξσηνχζε ηη είλαη απηφ ην πξάγκα θαη ηη έγηλε. Ρψξα αλ κε ξσηάο αλ πηάζαλε 

ηφπν ηα ιεθηά, ε πνηφηεηα θακηά θνξά δελ κεηξηέηαη κε ρξήκαηα πνπ 

πξνζθέξνπκε ζηνλ ηφπν καο, ζα κπνξνχζακε λα θέξνπκε πέληε θνξέο ηνλ 

Σξηζηνδνπιφπνπιν θαη λα θάλνπκε 10.000 θφζκν λα θέξνπκε, εληάμεη. Ζξζε 

θαη ν Σξηζηνδνπιφπνπινο, ήξζε θαη ν άιινο ν Γάιεδαο, πψο ηνλ ιέλε, ινηπφλ, 

ηέινο πάλησλ.  
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 Δρνπκε πξφβιεκα θ. Γηαζεκάθε, έρνπκε πξφβιεκα κε ηνπο αζιεηηθνχο 

ζπιιφγνπο θαη κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, απφ ηνλ επίηξνπν  είκαζηε ζε 

κία δηαδηθαζία επαθήο γηα λα δνχκε πψο ζα θαηαθέξνπκε λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε απηνχο ηνπο ζπιιφγνπο θαη αζιεηηθνχο νκίινπο. Ν 

επίηξνπνο απηή ηε ζηηγκή δελ απαληάεη ζε θαλέλα, πεξηκέλνπκε θαη ν ίδηνο ν 

επίηξνπνο λα απνθαζίζεη, λα δνχκε πψο ζα θαηαθέξνπκε λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε, γηαηί ην λα πάξνπκε κία απφθαζε πνιχ εχθνια ζήκεξα 

θαη λα πάκε ηα ραξηηά θαη λα κελ πιεξψζεη, λα κελ ηα εγθξίλεη ν επίηξνπνο, 

είλαη πξφβιεκα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε ηνλ ηξφπν απφ ηνλ επίηξνπν 

πξαγκαηηθά. Ζκνπλα ζε επαθή θαη κε άιινπο Γεκάξρνπο, δελ έρεη επηδνηεζεί 

θαλέλαο αζιεηηθφο φκηινο γη'απηφ ην ιφγν. Πήκεξα πξνηείλσ θαη ζα ην πεη θαη ν 

πξφεδξνο, ηνλ ζχιινγν ηνπ Θαιάκνπ πνπ θάλεη απηή ηελ εθδήισζε, λα 

πάξνπκε απφθαζε θαη αλ ηα πάξνπλ ηα ιεθηά λα ηα πάξνπλε, λα πάξνπκε ηελ 

απφθαζε ζήκεξα λα ηνλ ρξεκαηνδνηήζνπκε. Ρν έρνπκε θαη πξν εκεξεζίαο.  

 Θχξηε Βειηαληψηε, κηιήζαηε γηα ηελ κειέηε ηεο ππξαζθάιεηαο. Ρη λα 

θάλσ; Γέθα θνξέο έρσ πάεη, δέθα θάζε κέξα, ηέιεησζε ε κειέηε, λα ηελ 

πξνσζήζνπκε;  Αθνχζηε λα δείηε. Κία δηάλνημε δξφκνπ φκσο ή έλαο 

θαζαξηζκφο δξφκνπ ή κία δηακφξθσζε ελφο δαζηθνχ αλνίγκαηνο θαη νηηδήπνηε, 

δελ είλαη ζέκα λα γίλεη κφλν ηνλ Αχγνπζην, απηά κπνξεί λα γίλνπλε ζηελ 

πνξεία θαη λα πξνζθέξνπκε ζηνλ ηφπν καο θαζαξνχο δξφκνπο γηα πξνζβάζεηο 

είηε γηα ππξαζθάιεηα  είηε γηα ρηφληα αχξην κεζαχξην είηε γηα νηηδήπνηε. Θα 

δνχκε ηε κειέηε φηαλ βγεη γηαηί ε πεξεζία είλαη πληγκέλε θαη δελ κπνξεί λα 

γίλεη δηαθνξεηηθά. Δλ ησ κεηαμχ, φπσο θαη λα γηλφηαλε ην ζέκα, ην θαινθαίξη 

ζα ην ράλακε φζνλ αθνξά ηελ επνρή πνπ καο ήξζαλε ηα ρξήκαηα θαη θάλακε 

ηελ απνδνρή, γηαηί είλαη πνιιά ηα ρξήκαηα, είλαη αλνηρηφο ν δηαγσληζκφο, είλαη, 

θαηαιαβαίλεηε φιε ε δηαδηθαζία γηα λα γίλεη, δελ είλαη εχθνιε. Ρν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απηφ ζα 'λαη πνιχ ζηελφ γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ 

ππξαζθάιεηα.  
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 Δθείλν ην επράξηζην πνπ είλαη, παξεκπηπηφλησο κπνξψ λα αλαθνηλψζσ 

ζην Πψκα, λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θαη φινπο ηνπο 

ππεχζπλνπο ππξαζθάιεηαο πνπ φπνηε ρξεηάζηεθαλ κέρξη ζήκεξα, επελέβεζαλ 

κέζα ζε πνιχ ιίγα ιεπηά θαη θαηαθέξακε λα ειέγμνπκε φρη ιίγεο θσηηέο θαη φρη 

ιίγν επηθίλδπλεο. Ρνπο επραξηζηψ απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο κνπ γηαηί 

πξαγκαηηθά πξνιάβαλε θσηηέο κε αέξα ζην πξψην ζηξέκκα ή θαη αθφκε 

ιηγφηεξν ζην δεχηεξν, ζην Ξνιπδέλδξη, ζην Φέξη, ζην Καξθφπνπιν, ζηνλ 

Θάιακν, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, κε αέξα θαη πξνιάβακε ηηο θσηηέο. Απηφ 

είλαη ην δεηνχκελν, απηφ είλαη ην κεγάιν κπξάβν, ην κεγάιν ζηνίρεκα λα 

απνθχγνπκε. Αθφκα βέβαηα ε πεξίνδνο δελ έρεη ηειεηψζεη πνπ δηαλχνπκε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Ζ κειέηε θ. Γήκαξρε, ζα ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα ή κφλν ηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αιίκνλν, ηη ιέηε; Γηαηί, κφλν εκείο θηλδπλεχνπκε απφ θσηηά;  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θα ην δνχκε, έηζη; Γηαηί κέρξη ηψξα ν Γήκνο, έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη ιεηηνπξγεί ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νρη, φρη, δελ ππάξρε πεξίπησζε θακία γη'απηφ, ζα θαηαλεκεζεί 

απφιπηα ζσζηά.  

 Γηα ην ζέκα ηεο Γελλεκαηά θ. Γέδε. Ρη λα θάλακε; Δρνπκε, ζπλέρεηα 

ηζαθψλνκαη κε απηφ ηνλ εξγνιάβν. Ρελ Ξαξαζθεπή κνπ ππνζρέζεθε 

ηειεπηαία θνξά φηη ζηα ζρνιεία ζα είλαη έηνηκνο ε πξφζβαζε λα είλαη θαλνληθή 

θαη λα έρεη πξνρσξήζεη ην έξγν. Ρη άιιν λα θάλσ απφ ηελ πίεζε ηελ 

θαζεκεξηλή ζηνλ εξγνιάβν; Γελ γηλφηαλε ην έξγν λα γίλεη αιιηψο, θηλδπλεχακε 

λα ην ράζνπκε αλ δελ μεθίλαγε ηνλ Ηνχλην. Κε ηηο δηαβεβαηψζεηο πνπ είρα ζηελ 

αξρή, πήγε θαιά ην  ρξνλνδηάγξακκά ηνπ, λα θχγεη απφ ηνπο δχν, ηξεηο 

δξφκνπο ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ θεληξηθψλ, κεηά ην ράιαζε ην ζέκα. Δίκαζηε 

ζε ζπλερφκελε επαθή θαη πίεζε.  
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ΓΔΓΔ: Γελ λνκίδσ λα 'ρεη πξνιάβεη θ. Γήκαξρε λα 'ρεη ηειεηψζεη κέρξη ηφηε, 

καθάξη λα δηαςεπζηψ αιιά δελ ην βιέπσ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγψ ζνπ ππφζρνκαη θαη αχξην λα πηέζσ ηνλ εξγνιάβν λα 

ηειεηψλνπκε. Ξηζηεχσ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε, ηα παηδηά ζα βξνχκε ηξφπν λα 

πάλε ζρνιείν, λαη, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κε βξνχκε ηξφπν λα πάλε ηα 

παηδηά ζρνιείν νχησο ή άιισο.  

 Γηα ην κεγάιν ζέκα πνπ αλέθεξε ε θα Βαξλάβα. Ξξαγκαηηθά ζε φιεο ηηο, 

ηα ηηκνιφγηα, ηηο ΞΝΔ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, 

απνπζηάδεη ε ςήθηζε έγθξηζεο ηεο πίζησζεο. Δίπα εδψ ηη απνπζηάδεη. Ζ 

Νηθνλνκηθή κνπ πεξεζία αδπλαηεί λα πιεξψζεη ΞΝΔ, ρξέε δειαδή 

παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ είηε ζε 

πξνκήζεηα είηε ζε ππεξεζία είηε ζε έξγν κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν, ιφγσ 

έιιεηςεο απηήο ηεο έγθξηζεο ηεο ςήθηζεο πίζησζεο, απηφ πνπ θάλεη ε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε δηθή καο θάζε ηφζν. Ιείπεη απηή ε απφθαζε θαη δελ 

κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε. Θα δνχκε πψο ζα ιχζνπκε ην πξφβιεκα. Δκείο δελ 

κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε, γηαηί φηαλ ιείπεη ην ραξηί απηφ, δελ ην πιεξψλεη ν 

επίηξνπνο, γηα λα πιεξψζνπκε νπνηνδήπνηε ΞΝΔ, πεγαίλεη πξψηα ζηνλ 

επίηξνπν, έξρεηαη ε έγθξηζε λα ην πιεξψζνπκε θαη κεηά ην πιεξψλνπκε, φ,ηη 

είλαη λα πιεξψζνπκε. Γελ κπνξεί λα εγθξίλεη ν επίηξνπνο απηή ηε ζηηγκή ΞΝΔ 

ρσξίο έγθξηζε ςήθηζεο ηεο πίζησζεο απφ ην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην. Νη 

Θνηλφηεηεο δελ είραλε απ'φηη μέξεηε Νηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο θαη Γεκαξρηαθέο, 

ςήθηδε απηφ ην πξάγκα ην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην. Απηφ κπνξεί λα ην ιχζεη, ζα 

καο απαληήζνπλε νη ππεξεζίεο νη παξαπάλσ γηα λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα. 

Κπνξψ λα ζαο, δελ ηηο έρσ ηψξα καδί κνπ ηηο πηζηψζεηο, δελ κπνξψ λα ζαο 

απαληήζσ ηψξα απηφ, απηφ έρσ ηηο ΞΝΔ γξακκέλεο ζηελ πεξεζία ησλ 

Νηθνλνκηθψλ, φπνηε ζέιεηε λα 'ξζείηε λα ηηο δείηε, φπνηε ζέιεηε, εθεί είλαη 

γξακκέλεο, ην ηη... αθξηβψο μέξνπκε θαη ζην γξαθείν κνπ ην έρσ θαη ν 
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δηεπζπληήο Νηθνλνκηθψλ ην έρεη, αιιά δελ κπνξεί λα μέξνπκε ηψξα ηα ρξέε 

ηνπ Θαπαλδξηηίνπ αθξηβψο θαη πνηα είλαη θαη πφζα. Δίλαη αξθεηά πάλησο, έηζη, 

είλαη έλα πνζφλ. Κα ηη ιέηε ηψξα, είλαη ζνβαξφ ζέκα, γη'απηφ ην αλέθεξα. 

Δίλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη έρσ πεη ζηηο πεξεζίεο λα δνχλε πψο ζα ην 

ιχζνπλε, ηη απάληεζε ζα πάξνπκε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, απφ ηελ 

Ξεξηθέξεηα, πψο ζα ιπζεί ην πξφβιεκα. Θαη απνξψ φηη έλα ηέηνην κεγάιν 

ιάζνο απφ έκπεηξνπο ηνπηθναπηνδηνηθεηηθνχο πξνεγνπκέλσλ εηψλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ην θιείζνπκε θ. Βειηαληψηε ηψξα.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: πάξρνπλ έξγα ρσξίο απφθαζε ή ππάξρεη θάπνην ιάζνο 

ηππηθφ ζε απφθαζε;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νρη ζε κία απφθαζε, είλαη ζε πνιιέο.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: ... ππάξρνπλ θάπνην ηππηθφ ιάζνο ή ππάξρνπλ... 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Παο είπα, ιεπηνκέξεηεο ειάηε εθεί λα ζαο πνχκε. Ξάλησο έρνπκε 

έλα κεγάιν πξφβιεκα, ζε πνιιέο απνθάζεηο, ζε πνιιά ηηκνιφγηα ΞΝΔ πνπ 

είλαη λα πιεξσζνχλε ζην Θαπαλδξίηη, δελ έρνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε έγθξηζε 

πίζησζεο θαη δελ κπνξνχλε λα πιεξσζνχλε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ. Γήκαξρε.   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Απηφ επεηδή είλαη κείδνλ ζέκα θ. Γήκαξρε, πξέπεη λα 'ρνπκε 

ελεκέξσζε.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δρεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γφζεθε εμήγεζε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, αο πξνρσξήζνπκε θ. 

Νηθνλφκνπ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θα θάλεηε ηνλ θφπν λα καο θέξεηε λα καο ελεκεξψζεηε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ. Γήκαξρε. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα η'αθνχεη απφ ηψξα ε Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε πνπ είλαη εδψ ν 

θχξηνο... λα θάλεη κία ιίζηα πνχ έρνπκε πξφβιεκα. Ρελ επφκελε θνξά θ. 

Ππχξν λα ην θαηαζέζνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνχ ππάξρεη πξφβιεκα, ζε 

πνηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ππάξρεη πξφβιεκα, εληάμεη; Γελ 

έρνπκε πξφβιεκα. Δθεί ηειεηψλεη ην ζέκα απηφ. 

 Ν Απιψλαο είλαη έηζη φπσο ηα ιέεη ν Ξαπαγηάλλεο, είλαη λνηθνθπξεκέλνο 

Γήκνο ν Απιψλαο. Ξνχ είλαη ν Ξαπαγηάλλεο; Δίπα, ιέσ θάηη θαιφ γηα ηνλ 

Ξαπαγηάλλε θαη είλαη έμσ; Δίλαη έηζη, παξαιάβακε ιίγν κεηξεηφ, αιιά 

πξαγκαηηθά ήηαλε λνηθνθπξεκέλνο ν Γήκνο. Γελ έρεη ΞΝΔ, έρεη ειάρηζηεο ΞΝΔ, 

1.000 επξψ, 2.000, δειαδή 5.000, δειαδή ΞΝΔ αληίζηνηρα κε απηά πνπ 

παξαιάβακε. Ζηαλε ηζνξξνπεκέλνο Γήκνο θαη είλαη έηζη αθξηβψο φπσο ηα ιέεη 

φζνλ αθνξά ηα ρξέε θαη απηά πνπ παξαιάβακε.  

 Δρσ λα θάλσ κία αλαθνίλσζε θαη εγψ, είλαη απιή αλαθνίλσζε, είλαη 

ζθέηε αλαθνίλσζε, δελ ην έθεξα γηα ζπδήηεζε, ζηελ πνξεία φκσο ζα 'ρεη 

εμέιημε θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζα κπνχκε ζε ελέξγεηεο. Ιφγσ Απγνχζηνπ... 

Δ; Νρη ε ηζάπα, εθηφο απηφ, ην μέξσ. Βξέζεθε ιέεη, αιίκνλν λα κελ ην μέξσ. 

  

 Απηφ δπζηπρψο είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζην Γήκν πνπ ζα ζαο 

αλαθνηλψζσ απηή ηε ζηηγκή, γηα κέλα ηψξα, ΔΓΑΞ ιέγεηαη. Γηεχζπλζε 

Λνκηθψλ πεξεζηψλ, πεξεζία Αλαγθαζηηθψλ Δηζπξάμεσλ, αξκφδηνο ππεξεζία 

ινγαξηαζκψλ Γεκνζίνπ, ΝΡΑ θαη κεγάισλ πειαηψλ. Ξξνο ην Πχλδεζκν 

δξεπζεο Δθκεηάιιεπζεο Γεσηξήζεσλ Καπξνζνπβάιαο, πνπ εδξεχεη ζηνλ 

Υξσπφ Αηηηθήο, Ιεσθφξνο Σαιθνπηζίνπ θαη ηα ινηπά, εθπξνζσπείηαη λφκηκα.  

 Θνηλνπνηνχκε ζην Γήκν Υξσπνχ πνπ ππνθαηέζηεζε ζηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο, Θαιάκνπ, Πθάιαο, Λέα Ξαιάηηα, 

Καξθφπνπιν Υξσπνχ, Καιαθάζαο, πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο, νη νπνίεο κε 
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αληίζηνηρεο Θνηλνηηθέο απνθάζεηο πξνέβεζαλ ζηε ζχζηαζε ηνπ αλσηέξσ 

Ππλδέζκνπ.  

 Απφ πξνεγνχκελα έγγξαθά καο έρεηε ελεκεξσζεί φηη ζηελ εηαηξεία καο 

πθίζηαληαη εθθξεκείο νθεηιέο πδξνιεςίαο ζπλνιηθνχ χςνπο 3.872.073,63 

επξψ, ήηνη βεβαησκέλεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζε βάξνο ζαο πξνο ηελ ΔΓΑΞ 

Α.Δ., ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.967.899,00 επξψ.  

 Ξξνζαπμήζεηο εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο κέρξη ηηο 27/6/2011 πνζνχ 

904.174,63 επξψ, σο ε ελζσκαησκέλε κεραλνγξαθεκέλε θαηάζηαζε 

αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ εθ ζειίδσλ 5.  

 Ξιένλ πξνζαπμήζεσλ εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο απφ 28/6/2011 κέρξη 

πιήξνπο θαη νινζρεξνχο εμφθιεζεο.  

 Γ. Δμφδσλ ελ γέλεη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο 

είζπξαμεο κέρξη ηελ πεξαίσζε απηήο.  

 Κε ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε-εδψ πξνζέμηε ιηγάθη-πξφζθιεζε, ζαο 

θαινχκε εληφο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο απφ ηελ επίδνζή ηεο, λα πξνβείηε ζηελ 

πιεξσκή ηεο άλσ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο ζαο, δηαθνξεηηθά θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ λφκηκε πξνζεζκία ζα επηδηψμνπκε ηελ 

είζπξαμε ηνπ σο άλσ νθεηινκέλνπ πνζνχ αλαγθαζηηθά θαη'εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ, ΘΔΓΔ ή κε θάζε άιιν 

λφκηκν κέζν. Αξκφδηνο δηθαζηηθφο επηκειεηήο λα επηδψζεη λφκηκα ηελ παξνχζα 

θαη ηελ ελζσκαησκέλε ζε απηή κεραλνγξαθεκέλε θαηάζηαζε ιεμηπξνζέζκσλ 

νθεηιψλ πξνο απηφλ πνπ απεπζχλεηαη πξνο γλψζε ηνπ γηα ηηο λφκηκεο 

ζπλέπεηεο, αληηγξάθνληαο ηαπηφρξνλα νιφθιεξε ηελ έθζεζε επίδνζεο. 

Αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο Λνκηθψλ πεξεζηψλ πξντζηάκελνο ππεξεζίαο 

αλαγθαζηηθψλ εηζπξάμεσλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε.  
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 Γελ ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα θ. Νηθνλφκνπ, δελ ζα ζπδεηεζεί, δελ γίλεηαη 

δηάινγνο, αλαθνίλσζε έθαλε ν Γήκαξρνο. Λνκίδσ φηη ζα είλαη ζηε δηάζεζε 

ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε ησλ αξρεγψλ ησλ παξαηάμεσλ, φ,ηη πιεξνθνξίεο 

θαη φ,ηη ζθνπεχεη λα θάλεη ν Γήκνο, λα ελεκεξσζνχλ νη αξρεγνί θαη θπζηθά 

θάπνηα ζηηγκή θαη ην Πψκα.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηφ πνπ έρσ λα πσ, είλαη κεγάιν ζέκα, είλαη πάξα πνιχ κεγάιν 

ζέκα θαη ζαο είπα θ. Ιίηζα, ζα θάλσ αλαθνίλσζε ζήκεξα θαη εληφο ησλ εκεξψλ 

ζα ιάβεηε πξφζθιεζε, κπνξεί λα είλαη θαη ζέκα ηδηαίηεξεο ζπλάληεζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είηε θιεηζηφ, είηε αλνηρηφ είηε απηφ ην ζθέθηνκαη είηε 

νη αξρεγνί εληφο ησλ εκεξψλ έρνπκε ζέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ. Νηθνλφκνπ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θαη γηα πνηα πεξίνδν πξφθεηηαη απηφ ην πνζφ θ. Γήκαξρε; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απ'ηε ζηηγκή πνπ ηειείσζε ε πξψηε ζχκβαζε πνπ είρε ε ΔΓΑΞ 

κε ηνλ Πχλδεζκν, απφ ην 2004 κέρξη ηψξα. Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζέισ λα έξζεηε 

λα καο βνεζήζεηε ζ'απηφ ην ζέκα, ζα ζαο θαιέζσ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Λα μέξνπκε πνηνη θνξηψζαλε ηα θέζηα απηά, γηα λα μέξσ. 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Γήκαξρε ή ζα γίλεη ζπδήηεζε ή δελ ζα γίλεη ζπδήηεζε, δελ 

κπνξεί λα ξίρλνπκε εδψ πέξα... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διεμε ην ζέκα θ. Ιίηζα, θ. Ιίηζα ζηακαηήζηε, έιεμε ην ζέκα ζαο 

είπα, δελ πξφθεηηαη λα γίλεη ζπδήηεζε. Παο παξαθαιψ, έθαλε κία εξψηεζε 

δηεπθξηληζηηθή ν θ. Νηθνλφκνπ.  

ΛΙΣΑ: Νρη, λα γίλεη ζπδήηεζε θαη λα πνχκε ηελ αιήζεηα ζηνλ θφζκν. Ν 

κνλαδηθφο... είζαζηε εζείο. Ρα 3 εθαηνκκχξηα είπαηε εζείο φηη ηα ρξσζηάκε... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζξεκήζηε θ. Ιίηζα, εξεκήζηε, εξεκήζηε θαη αθήζηε ηηο θνξφλεο 

ηψξα πιένλ, δελ γίλεηαη ζπδήηεζε, ζαο παξαθαιψ, δελ έρεηε ην...  
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 Νρη θ. Γήκαξρε, φρη θ. Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ.  

 Πηακαηήζηε θ. Ιίηζα.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρα παξακχζηα αιινχ θ. Ιίηζα. Νη ινγαξηαζκνί ησλ 3 

εθαηνκκπξίσλ εξρφληνπζαλ πξηλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, νη ινγαξηαζκνί ησλ 3 

εθαηνκκπξίσλ ρξένο ζηελ ΔΓΑΞ θαη ηα ιφγηα θαη νη θνξφλεο εδψ κέζα δελ 

ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα. Δκείο θιεξνλνκήζακε ην πξφβιεκά ζαο θαη 

πξνζπαζνχκε λα ην ιχζνπκε θαη κηιάηε θηφιαο; Πε παξαθαιψ πνιχ.  

(ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε) 

ΛΙΣΑ: Ρν ρξένο ην αλαγλσξίδεηε εζείο, φζν ήκαζηαλ εκείο θαη θάλακε 

θνπκάλην ζηελ πεξηνρή δελ ηνικνχζε ε ΔΓΑΞ λα δεηήζεη ην παξακηθξφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Ιίηζα.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη. Αθήζηε ην θ. Γήκαξρε, έρεη ζπδεηεζεί ην ζέκα, 

εληάμεη.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη-θ. Ιίηζα-ππάξρνπλε δχν ζέκαηα πξν εκεξεζίαο 

δηάηαμεο. 

 

ΘΔΜΑ 1ν Δ.Η.Γ. 

 

πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Χξσπνύ ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο Γηαδεκνηηθήο εηαηξείαο ΑΣΣΙΚΟ ΑΔΡΙΟ Α.Δ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν έλα αθνξά ηελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Γηαδεκνηηθήο Δηαηξείαο ΑΡΡΗΘΝ ΑΔΟΗΝ 

Α.Δ. ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο γεληθήο ηεο ζπλέιεπζεο.  
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 Θα παξαθαιέζσ ηελ θα Καλαβέιε λα εμεγήζεη ζην ηη ζπλίζηαηαη ην 

θαηεπείγνλ θαη ην ζέκα.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ν πξψελ Γήκνο Υξσπίσλ, νη Θνηλφηεηεο Καιαθάζαο, Ππθακίλνπ, 

Ξνιπδελδξίνπ, Θαπαλδξηηίνπ, Αθηδλψλ θαη Καξθνπνχινπ, ήηαλ κέηνρνη ζηελ 

εηαηξεία ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ Α.Δ.  

ΡΟΤΗ: Ππθακίλνπ φρη, ζαο δηαθφπησ, ιάζνο έρεηε θάλεη. Ξνηέ δελ ήκνπλα 

κέηνρνο εγψ.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Γξάθεη, έηζη γξάθεη ην ραξηί. Γήκνο Απιψλνο, γξάθεη Γήκνο 

Απιψλνο, Γήκνο Υξσπίσλ, Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ, Θνηλφηεηα Αθηδλψλ, 

Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ, Ξνιπδελδξίνπ, Ππθακίλνπ θαη Καιαθάζαο.  

(ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε) 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Κπνξεί λα είλαη απιψο αλαθεξφκελν, θ. Ονχζζε... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο πξνρσξήζνπκε θ. Ονχζζε, εληάμεη, κπνξεί λα 'ρεη γίλεη... ζα 

ην δνχκε.  

ΡΟΤΗ: Γελ πξέπεη λα ην δηνξζψζνπκε ηψξα ην ιάζνο;  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Δθεί πνπ γξάθεη δίπια ηηο κεηνρέο, εζάο ζαο έρεη θελφ, άξα δελ 

είζαζηε. Αλαθέξεη ηηο Θνηλφηεηεο, αιιά δίπια δελ γξάθεη, ζην ΑΡΡΗΘΝ ΑΔΟΗΝ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρεηε κεηνρέο ινηπφλ, εληάμεη.  

ΡΟΤΗ: Δίκαζηε ακέηνρνη, δελ έρνπκε κεηνρέο.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ρέινο πάλησλ φπσο θαη λα 'ρεη, επεηδή απηνί πνπ είραλ, ζηε 

γεληθή ζπλέιεπζε απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ αθνχγεηαη ε θα Καλαβέιε.  

 Ππλερίζηε θα Καλαβέιε.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ξξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη φηη ζπκθσλεί κε 

ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο δηαδεκνηηθήο εηαηξείαο ΑΡΡΗΘΝ 

ΑΔΟΗΝ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία 
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αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.991,60 επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 136 κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο 29 θαη 35 επξψ εθάζηε, ηζφπνζα δειαδή κε ην πνζνζηφ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην.  

 Απηφ είλαη ην ζέκα, δειαδή λα απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα 

λα θαηαβιεζεί απηφ ην πνζφ, είλαη γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη θαη απφ θάπνην ζπλάδειθν θάπνηα αληίξξεζε;  

 Νξίζηε θ. Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Δπραξηζηψ πνιχ.  

 Απφ πφηε πθίζηαηαη απηή ε εηαηξεία; Βνεζήζηε κε ιίγν, είκαη λένο 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη ζέισ ελεκέξσζε πάλσ ζην ζέκα.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Απφ πφηε πθίζηαηαη;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δδψ δελ είλαη γηα ελεκέξσζε. Δπξεπε λα έξζεηε λα δείηε ην 

θάθειν, λα ελεκεξσζείηε, εδψ δελ θάλνπκε καζήκαηα.  

ΥΑΙΧΣΗ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, έρσ ην δηθαίσκα λα ελεκεξσζψ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα 'ξζείηε φπνηε ζέιεηε, λα δείηε ην θάθειν, λα ελεκεξσζείηε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Θνηηάρηε θ. Γήκαξρε, έρσ ην δηθαίσκα λα ελεκεξσζψ, είκαη 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο. Θαηεπείγνλ ην θέξλεηε ην ζέκα, φρη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε, γη'απηφ θαη δεηάσ ελεκέξσζε.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ζ εηαηξεία απ'φζν μέξσ, απ'φζν ζπκάκαη εγψ πνπ είκαη 20 

ρξφληα ππάιιεινο, ππήξρε απφ ηα Λέα Ξαιάηηα πθίζηαηαη απηή. Θάζε ρξφλν 

παίξλακε απνθάζεηο γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην, δειαδή πθίζηαηαη, είλαη πάξα 

πνιινί Γήκνη, εδψ πέξα αλαθέξεη φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο, Αγίνπ Πηεθάλνπ, 

Αλνημεο, Γηνλχζνπ, Θξπνλεξίνπ, Ονδφπνιεο, είλαη Γιπθάδα, Θεθηζηά, Σαιάλδξη. 

Ξξφεδξνο είλαη ν θ. Ξαηνχιεο εθεί, είλαη ν Γήκαξρνο γηαηί εδξεχεη θαη ζην 

Καξνχζη ε εηαηξεία απηή ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ. Απφ εθεί θαη πέξα... 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δμεγήζηε ιηγάθη θα Καλαβέιε, ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ, 

γηα λα απνθαζίζεη ην Πψκα.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Δίπα φηη έπξεπε, δειαδή πήξαλε απφθαζε ε γεληθή ζπλέιεπζε 

θαη πξέπεη άκεζα λα ζηείινπκε ηελ απφθαζή καο φηη ζπκθσλνχκε κε ηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

ΥΑΙΧΣΗ: Κηα εξψηεζε αθφκα. Ξνηνο ν ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηζφ ιεπηφ θ. Σαζηψηε.  

 Δγθξίλεη ην Πψκα ην θαηεπείγνλ; πάξρεη...  

 Δγθξίλεη ινηπφλ.  

ΥΑΙΧΣΗ: Δξσηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηνπ ζέκαηνο, νξίζηε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Ζ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο γηα πνην ιφγν έγηλε, ηη εμππεξεηνχζε ε 

ζχζηαζε απηήο ηεο εηαηξείαο ηεο δηαδεκνηηθήο;  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Γελ έρσ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο κπξνζηά κνπ γηα λα 

απαληήζσ, ην ζέκα είλαη απηφ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: πάξρνπλ παιηέο απνθάζεηο, ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ησλ 

Θνηλνηήησλ ησλ παιηψλ ζην ΑΡΡΗΘΝ ΑΔΟΗΝ, ηελ εηαηξεία απηή. Νπζηαζηηθά, 

ρσξίο λα 'ρσ ην θαηαζηαηηθφ κπξνζηά κνπ, ζαο ιέσ πσο είλαη ε ζπκκεηνρή 

καο ζ'απηή ηελ εηαηξεία ζαλ κέηνρνη θαη ηε δπλαηφηεηα κεηά πξφζβαζεο ζην 

θπζηθφ αέξην, ζηελ παξνρή... 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ππγγλψκε θ. Γήκαξρε, λα δηαβάζσ θάηη λα δηεπθνιχλσ. Ινηπφλ, 

ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία, Ξεξηθεξεηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία 

Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ Βφξεηαο, Αλαηνιηθήο & Λνηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε 

ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΡΡΗΘΝ ΑΔΟΗΝ Α.Δ., είλαη δηαδεκνηηθή αλψλπκε εηαηξεία κε 

έδξα ην Καξνχζη, ηδξχζεθε ην 1994, κε κεηφρνπο 44 Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο 
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πνπ είλαη νη απνθιεηζηηθνί κέηνρνη ηεο εηαηξείαο. Πήκεξα, κεηά ηε δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε νη κέηνρνη Γήκνη είλαη 25, 25 είλαη κεηά, κε ηνλ Θαιιηθξάηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη 3.991,60 επξψ. 

(ζπδήηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη αληίξξεζε ζηελ έγθξηζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ;  

 Νξίζηε θ. Σαζηψηε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Δπραξηζηψ πνιχ.  

 Απ'φηη ιέεη ε θα Καξαβέιηα, κηιάκε γηα κία αλψλπκε εηαηξεία ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή θαη ηε 

δηαλνκή απηνχ ζηνπο Γήκνπο, ζηα κέιε ηεο θαη κηιάκε γηα αλψλπκε εηαηξεία, 

δπν θνξέο ηνλίζηεθε θαη απφ ηνλ εηζεγεηή θαη δηεπθξηληζηηθά απφ ηηο 

εξσηήζεηο πνπ έβαια ζην πξνεδξείν θαη ζην Πψκα. Γεχηεξν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, πξνηνχ θνπβεληηάζνπκε ζ'απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηα 

ζέκαηα ηνπ Γήκνπ, καο έθεξε ν Γήκαξρνο ζε ζπκβνχιην, πξν εκεξεζίαο 

δηάηαμεο γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ηελ εηαηξεία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα 

πέξλαγε αγσγφο απφ ηνλ Θάιακν, θαηαζηξέθνληαο πεξηνπζίεο, δάζνο θαη 

ζσζηά-αθνχζηε κε ιίγν, έρσ δηθαίσκα θ. Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, αιιά εληφο ζέκαηνο θ. Σαζηψηε, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρψξα αλ αλνίμνπκε ην θεθάιαην ΓΔΠΦΑ...  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηή ηελ εηαηξεία ηελ θάλνπλ νη ίδηνη νη δεκφηεο, νη ίδηνη νη 

Γήκνη, θακία ζρέζε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Κηιάκε, κηιάκε ζήκεξα γηα εθκεηάιιεπζε θπζηθνχ πινχηνπ κέζα 

απφ ηνπο Γήκνπο, κε αλψλπκε εηαηξεία. Θαη βεβαίσο δεκηνπξγείηαη αλψλπκε 

εηαηξεία γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, θέξδνο. Ρν θπζηθφ αέξην ζα 

θνζηίδεη φζν ζα νξίζεη ε αλψλπκε εηαηξεία θαη ζα δηαλεκεζεί έηζη ζηνλ θφζκν. 

Δγψ δελ είκαη γλψζηεο ηνπ ζέκαηνο απηνχ, αιιά απ'ηε θχζε ηνπ ζέκαηνο ην 
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θαηαςεθίδσ. Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ λα ιεο φηη ζα έρνπκε κία εηαηξεία 

δεκφζηα ε νπνία ζα πξνζθέξεη θηελφ θπζηθφ αέξην ζηα ιατθά λνηθνθπξηά θαη 

ηειείσο δηαθνξεηηθφ αλ... κία αλψλπκε εηαηξεία θαη ζα ηηκνινγεί ην θπζηθφ 

αέξην φζν απηή θξίλεη γηα λα βγάιεη θέξδνο θαη ην εθκεηαιιεχεηαη φπσο ζέιεη 

απηή θαη ζπκκεηέρνληαο θαη νη Γήκνη. Θαηαςεθίδσ γη'απηφ ην ιφγν. Δπραξηζηψ 

πνιχ. Θαη θπζηθά ζα ελεκεξσζψ κε ην πέξαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα 

ην ηη κέιιεη γελέζζαη κε απηή ηελ εηαηξεία. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε.  

 Ρν Πψκα θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 169/2011) 

 

 

 ΘΔΜΑ 2ν Δ.Η.Γ. 

 

Δπηρνξήγεζε ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Αγίσλ Απνζηόισλ. 

 

 ΘΔΜΑ 3ν Δ.Η.Γ. 

 

Δπηρνξήγεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Καιάκνπ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

ζπγγλψκε. Αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Λαπηηθνχ Νκίινπ ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ.  

 Θαη ζα παξαθαιέζσ ηνλ θ. Σξήζηνπ, πξντζηάκελν ηεο Νηθνλνκηθήο 

πεξεζίαο λα εμεγήζεη ζε ηη ζπλίζηαηαη πξψηα ην θαηεπείγνλ.  
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ΥΡΗΣΟΤ: (εθηφο κηθξνθψλνπ) ... ζηηο 21/8/2011 καο ήξζε ζην Γήκν κία... 

(δελ αθνχγεηαη)... δεηάεη κία νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα πιαίζηα ηεο δηνξγάλσζεο 

ηνπ... 10 θαη 11 Πεπηεκβξίνπ 2011... (ζπλερίδεη ζην κηθξφθσλν)... θ.θ. 

ζχκβνπινη ζχκθσλα κε ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο ειιεληθήο ηζηηνπιντθήο 

Νκνζπνλδίαο ζηνλ Νκηιφ καο, αλαηέζεθε γηα ην  2011 ε δηνξγάλσζε 

δηαζπιινγηθνχ αγψλα Λνηίνπ Δπβντθνχ ζηηο 10 θαη 11 Πεπηεκβξίνπ ηνπ '11, κε 

ηελ επσλπκία Ακθηαξάεηα 2011. Πηνλ δηήκεξν απηφ αγψλα ζα ζπκκεηέρνπλ 

200 αζιεηέο κε ηα ζθάθε ηνπο απφ ην λφηην θαη βφξεην Δπβντθφ, ηνλ 

Παξσληθφ, θαζψο θαη απφ φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο, ζπλνδεπφκελνη απφ 

πξνπνλεηέο, ζπλνδνχο, γνλείο θαη εθπξνζψπνπο ησλ νκίισλ πνπ ζα πάξνπλ 

κέξνο ζηνλ αγψλα.  

 Ν αγψλαο ζα δηεμαρζεί αλνηρηά ηνπ ιηκελίζθνπ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ. 

Ξξφθεηηαη γηα επίζεκν αζιεηηθφ γεγνλφο πνπ έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

ζρέζε κε ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, ηελ πξνβνιή 

ηεο πεξηνρήο θαη γεληθφηεξα ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ καο. Ρν θφζηνο ηεο 

δηνξγάλσζεο είλαη αξθεηά πςειφ θαη πνιχ δχζθνια αληηκεησπίδεηαη κφλν απφ 

ηνλ φκηιφ καο, ηδηαίηεξα ηηο ζεκεξηλέο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζηηο 

ζεκεξηλέο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο 

δηνξγάλσζεο απηήο, ζεξκά παξαθαινχκε γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε ην πνζφ 

ησλ 3.000 επξψ αιιά θαη ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ψζηε ν αγψλαο λα δηεμαρζεί κε πςειέο πξνδηαγξαθέο θαη κε ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ καο. Γηα ηνλ Λαπηηθφ Νκηιν, ν πξφεδξνο Σξήζηνο 

Θνιηαζηάζεο, ν έθνξνο ηζηηνπινταο Λ. Ξξαληνχλαο.  

 Κε ηελ αίηεζε απηή ππάξρεη ζπλεκκέλε επηζηνιή ηεο Διιεληθήο 

Ηζηηνπιντθήο Νκνζπνλδίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Διιεληθή Ηζηηνπιντθή 

Νκνζπνλδία έρεη αλαζέζεη ζην Λαπηηθφ Νκηιν "Αγηνη Απφζηνινη" ηε 
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δηνξγάλσζε ηνπ δηαζπιινγηθνχ αγψλα λνηίνπ Δπβντθνχ, κε ηελ επσλπκία 

Ακθηαξάεηα, κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ λαπηηθψλ νκίισλ λνηίνπ Δπβντθνχ. Ν 

αγψλαο ζα δηεμαρζεί 10 θαη 11 Πεπηεκβξίνπ ηνπ '11. Ρελ επηζηνιή απηή 

ππνγξάθνπλ ν πξφεδξνο Α. Γεκεηξαθφπνπινο θαη ν γεληθφο γξακκαηέαο 

Ησάλλεο Κπέεο.  

 Δπίζεο ππάξρεη ζπλεκκέλε θαη ε πξνθήξπμε ηνπ ηζηηνπιντθνχ αγψλα γηα 

ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζθαθψλ πνπ ζα δηαγσληζηνχλ κε αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην 

νπνίν κπνξεί ν θαζέλαο λα ιάβεη γλψζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γίλεηαη πξφηαζε γηα 2.000 επξψ, νηθνλνκηθή ελίζρπζε.  

 πάξρεη αληίξξεζε θάπνηα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο;  

 Νξίζηε θ. Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Ξξψηα απ'φια θ. πξφεδξε, ζαο έρσ επηζεκάλεη θαη ζην παξειζφλ φηη 

αλ θάπνην έγγξαθν απεπζχλεηαη-ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ εαπηφ κνπ κηιάσ γηαηί 

είκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, εθηφο αλ ζεσξείηε φηη δελ είκαη-ζα ήζεια λα είκαη 

ελήκεξνο. Κπνξείηε λα κνπ εμεγήζεηε γηαηί δελ είκαη ελήκεξνο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ιέεη πξνο ην Γήκν Υξσπνχ, θ. 

Γήκαξρε.  

ΛΙΣΑ: Νρη, ιέεη θαη Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο.  

.......: Νρη, φρη, δελ ιέεη, ζπγγλψκε, δελ ιέεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν θνίηαμα κε πξνζνρή.  

ΛΙΣΑ: Γηάβαζε γηα Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο.  

ΥΡΗΣΟΤ: Θχξηε Γήκαξρε, ιέεη θ. Ιίηζα, εγψ έθαλα ιάζνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ. Ιίηζα, δείηε ην ην έγγξαθν. Θέιεηε λα ην δείηε; Δδψ 

είλαη, εδψ είλαη.  
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ΛΙΣΑ: Θχξηε πξφεδξε, εγψ άθνπζα φηη δηάβαζε θαη Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη ην θαηεπείγνλ, δελ μέξσ αλ έγηλε ζαθέο, είλαη φηη ε επηζηνιή 

ήξζε ρζεο, νη αγψλεο γίλνληαη 10 θαη 11 Πεπηέκβξε, δελ ήκνπλ ζίγνπξνο λα ην 

πσ επζέσο αλ ζα γίλεη άιιν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζην ελδηάκεζν.  

ΛΙΣΑ: Λνκίδσ φηη δήηεζαλ 3.000, γηα έλα ζεκαληηθφ ηέηνην, αλ άθνπζα 

θαιά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, ήηαλ ε πξφηαζε γηα 3.000 θαη ε απφθαζε ηνπ, ε πξφηαζε 

πνπ θάλεη ν Γήκαξρνο είλαη γηα 2.000 επξψ.  

ΛΙΣΑ: Δγψ πηζηεχσ γηα έλα ηέηνην γεγνλφο, πνπ είλαη ζνβαξφ γεγνλφο δελ 

είλαη παλεγχξη, ζα πξέπεη λα δνζνχλ νη 3.000 επξψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρέινο πάλησλ, εληάμεη, θαιχηεξα είλαη νη 3.000 επξψ γηα ην 

ζχιινγν.  

 Θαη ππάξρεη θαη ε πξφηαζε, πηζηεχσ ζα, ππάξρεη θαη ε πξφηαζε ηνπ θ. 

Γηαζεκάθε  γηα ηνλ κνξθσηηθφ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν Θαιάκνπ, πνπ ζηηο 3 ηνπ 

Πεπηέκβξε, δειαδή ζε ιίγεο κέξεο δηνξγαλψλεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο  ζην 

πάξθηλγθ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, κε κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηε ιεγφκελε 

γηνξηή ζαξδέιαο.  

 Δρεηε θάπνηα πξφηαζε θ. Γήκαξρε; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λαη, λα δνζνχλ εθεί πέξα νη 2.000 κηα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε, 

αιιά αλ ν επίηξνπνο εγθξίλεη ηελ απφθαζή καο είλαη άιιν ζέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν Πψκα εγθξίλεη ινηπφλ.  

 πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

 Θαη γηα ην κνξθσηηθφ ζχιινγν, είλαη δχν ζχιινγνη. Δίλαη ηα πνζά 3.000 

επξψ γηα ηνλ Λαπηηθφ Νκηιν ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ 
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ηζηηνπιντθψλ αγψλσλ θαη 2.000 επξψ γηα ηνλ κνξθσηηθφ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν 

Θαιάκνπ γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ πξνγξακκαηίδεη.  

 Θαζίζηε θάησ θα Βιάρνπ, ζαο παξαθαιψ, δελ έρεηε ην ιφγν.  

 Θχξηε Σαζηψηε. Νξίζηε θ. Σαζηψηε.  

 Θαζίζηε, θαζίζηε θα Βιάρνπ, θαζίζηε θα Βιάρνπ. Θακία επηινγή δελ 

γίλεηαη.  

 Ππλερίζηε θ. Σαζηψηε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Δκείο είρακε πεη φηαλ μεθηλήζακε θαη θνπβεληηάδακε ην ηη κέιιεη 

γελέζζαη κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο... 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηα λα δνζεί ζε ζχιινγν ή ζε φκηιν-ζπγγλψκε θ. Σαζηψηε, 

ζπγγλψκε-θάπνην πνζφ, ζα πξέπεη αλ είλαη ζπγθεθξηκέλν ην αίηεκά ηνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Δπηρνξήγεζε ζε ζχιινγν ρσξίο λα έρεη 

απνδείμεηο φηη έθαλε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα φπσο ιέεη ηψξα εδψ, 

δελ πθίζηαηαη απηή ηε ζηηγκή, είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ λα ην δψζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαζίζηε θα Βιάρνπ, ζαο παξαθαιψ, θαζίζηε. Κπνξείηε λα θάλεηε 

ηε δηακαξηπξία ζαο εγγξάθσο. Παο παξαθαιψ, θαζίζηε θάησ, ζαο έδσζε θαλείο 

ην ιφγν; Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ην θάλεηε, θαζίζηε θάησ. Θαη απηφ ηη 

ζεκαίλεη, φηη ζα έρεηε ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ζην ζπκβνχιην; Παο παξαθαιψ, 

θαζίζηε θάησ, κε κε θέξλεηε ζε δχζθνιε ζέζε, ζαο παξαθαιψ θαη πάιη, ζαο 

παξαθαιψ θαη πάιη. Θα κε αλαγθάζεηε λα ζαο απνκαθξχλσ απφ ηελ αίζνπζα. 

.......: (εθηφο κηθξνθψλνπ)... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. Ινηπφλ, ηειεηψζακε θα Βιάρνπ. 

Σξεηάδεηαη θαη θάπνηνο απηνζεβαζκφο, εξεκήζηε. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ 

ην θάλεηε απηφ.  

ΒΛΑΥΟΤ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)...  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο παξαθαιψ ινηπφλ, ζαο παξαθαιψ, ζαο είπα, ηειεηψζαηε.  

 Θχξηε Σαζηψηε, επί ηεο ςεθνθνξίαο έρεηε αληίξξεζε;  

ΥΑΙΧΣΗ: Δίρακε πεη, έρσ ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηεζψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, εληάμεη, κε ζπγρσξείηε, γηαηί ράλνπκε θαη ηνλ εηξκφ καο 

κ'απηέο ηηο παξεκβνιέο.   

ΥΑΙΧΣΗ: Δίρακε πεη απφ ηφηε πνπ μεθηλήζακε θαη θνπβεληηάδακε ηνπο 

πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, φηη ην ζέκα ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ζπιιφγσλ πξέπεη λα 'ξζεη ζαλ ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα 

απνθαζίζνπκε ηη ζα θάλνπκε, ζα δίλνπκε ρξήκαηα ζηνπο πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο, δελ ζα δίλνπκε, ζα ηνπο εληζρχνπκε, κε πνην ηξφπν ζα ηνπο 

εληζρχνπκε; Δρνπλε γίλεη πνιηηηζηηθά δξψκελα ζε φιε ηελ πεξηνρή απφ ηνλ 

Θάιακν κέρξη ζε φια ηα ρσξηά θαη δελ έρεη πάξεη ζέζε ν Γήκνο.  

 Δκείο ζα ςεθίζνπκε ιεπθφ ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν 

αθξηβψο γη'απηφ ην ιφγν, λα έξζεη ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα 

θνπβεληηάζνπκε ην πψο ζα αληηκεησπίδνπκε εληαία ηνπο πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο ζηελ πεξηνρή καο. Ιεπθφ εκείο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηνλ Λαπηηθφ Νκηιν έρεηε αληίξξεζε θ. Σαζηψηε; 

ΥΑΙΧΣΗ: Νρη, θαλέλα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Νηθνλφκνπ έρεη ην ιφγν.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θχξηε Ξξφεδξε θαη θ. Γήκαξρε. Νζν δελ βάδεηε θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξαγκάησλ ζα 'ρνπκε απηά ηα θαηλφκελα, ηηο δηακαξηπξίεο. 

Θαη είλαη πνιχ ινγηθφ λα ππάξρνπλ δηακαξηπξίεο γηαηί ππάξρνπλε ζχιινγνη κε 

δξαζηεξηφηεηα νη νπνίνη δελ μέξνπλε φηη εζείο ζα ηνπο επηρνξεγήζεηε ή φρη θαη 

δελ θάλνπλ ηελ πξφηαζή ηνπο ή ηέινο πάλησλ, ρσξίο λα ππάξρεη γλψζε-ζαο 

άθνπζα ηη είπαηα, ζαο άθνπζα, ήκνπλα ζηελ πφξηα αθξηβψο-εγψ ιέσ ην εμήο, 
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φηη θπζηθά ζα ζηεξίμνπκε ηα αηηήκαηα ησλ ζπιιφγσλ αιιά πξέπεη λα ππάξμεη 

κία ζπλζήθε ελφο θαλνληζκνχ ν νπνίνο λα δψζεη ην δηθαίσκα ζηνπο 

ζπιιφγνπο, απηνχο πνπ ζέινπλ εζεινληηθά λα πξνζθέξνπλε, λα θαηαζέζνπλε 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπο θαη λα δνχκε πφζα ιεθηά ζα 

θάλνπκε, γηαηί ηψξα πάξε εζχ 2.000, πάξε 5.000 θαη πάξε θφζκε, απηά είλαη 

πνιηηηθή ζπγγλψκε, πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ. Σξεηάδεηαη κέζνδνο θαη ζχζηεκα. 

Πήκεξα δίλεηο, πφζν έρεη απηφ ην, ε ζαθνχια απηή γηα λα δψζεηο; Θαη αλ αχξην 

έξζεη ε θα Βιάρνπ εδψ πέξα πνπ θάλεη κία πξφηαζε θαη καο πείηε φηη δελ 

ππάξρνπλ ιεθηά, ηη ζα πνχκε; Αξα ινηπφλ πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα.  

 Δκείο ζα ςεθίζνπκε ζαλ... απηέο ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ Γήκσλ αιιά παξαθαιψ γηα λα κελ έρνπκε μαλά ηέηνηα θαηλφκελα, 

θαηαιαβαίλσ φηη είλαη ε αγαλάθηεζε, δελ μέξσ άκα είλαη εδψ ε θα Βιάρνπ, ε 

αγαλάθηεζή ζαο είλαη δηθαηνινγεκέλε κε πνηα έλλνηα, φηη εγψ δελ ζέισ λα ζαο 

βιέπσ λα ιέηε  δψζηε θαη ζε κέλα φηαλ κνηξάδεηε, πξέπεη λα ππάξρεη, δεηάηε, 

απηφ, ζ'απηφ γηα κέλα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ ιέηε. Νρη, ην φρη δηαθξίζεηο ηη 

ζεκαίλεη, θαλνληζκφο θαη κία δηαθάλεηα ζην κνίξαζκα ησλ ρξεκάησλ, απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηθνλφκνπ.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Θηνχζεο. Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν.   

ΚΙΟΤΗ: Γη'απηφ ην ζέκα εγψ ζα ήζεια λα θάλσ κηα πξφηαζε, βάζεη θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο κνπ ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα ηνπ Γήκνπ κε πξφεδξν ηελ θα 

Θνληνγηάλλε. Θαη εδψ, θαηαξρήλ ζέισ λα πσ φηη είκαη ζεηηθφο θαη γηα ηα δπν, 

ςεθίδσ λαη θαη ζηα δχν, δελ ην ζπδεηψ θαη είκαη θαη ζεηηθφο ζε νηηδήπνηε 

αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ. Δδψ δίλνπκε ιεθηά αβέξηα θνπβέξηα γηα ηε Σαξά 

Βέξξα, δελ ζα δψζνπκε γηα ηνλ πνιηηηζκφ; Θα ηα δψζνπκε.  

 Δθείλν φκσο πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη πξέπεη λα θαιέζνπκε φινπο ηνπο 

πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη αλ είλαη θαη κέζα απφ ηα Λνκηθά Ξξφζσπα 
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Γήκαξρε, γηα λα κελ ππάξρνπλ θαη αληίζεηεο θαηαζηάζεηο, δειαδή λα κελ, ηηο 

ίδηεο πεξίπνπ εκεξνκελίεο γίλνληαη θαη ηα Επγνκάιεηα, έρνπκε δειαδή ζηνπο 

δπν κεγαιχηεξνπο Γήκνπο, βέβαηα ην θαηαιαβαίλσ φηη δελ πξνβιέθζεθε.  

 Ζ πξφηαζή κνπ είλαη απφ ηνπ ρξφλνπ φινη απηνί νη ζχιινγνη λα 

απεπζχλνληαη ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν, λα παίξλνπλ ηε δπλαηφηεηα, ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο, λα κελ ππάξρεη ζχγθξνπζε ψζηε λα 

κπνξεί ν θφζκνο λα παξαθνινπζεί θαη ηα κελ θαη ηα δε, αιιά λα εληζρχζνπκε 

ηνλ πνιηηηζκφ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Θηνχζε.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. 

 Νξίζηε θ. Βειηαληψηε. 

 Λα κπνχκε θαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, βνεζήζηε ιηγάθη.   

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γηα ηξίην ζπλερέο ζπκβνχιην θ. πξφεδξε, ζα ππελζπκίζσ ζην 

Πψκα ηελ πξφηαζε πνπ έρσ θάλεη θαη πξνο ηελ πξφεδξν ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ θαη πξνο ηνλ Γήκαξρν. Θα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο 

πξνγξακκαηηζκφο. Ππκθσλνχκε βέβαηα ηψξα γηαηί δελ ππήξρε 

πξνγξακκαηηζκφο, αιιά ζα πξέπεη απφ ηα Σξηζηνχγελλα πξηλ ηελ Ξξσηνρξνληά 

λα ππάξμεη έλαο πξνγξακκαηηζκφο ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο ζε ζπλεξγαζία 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ησλ ζπιιφγσλ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε.  

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Λαπηηθνχ 

Νκίινπ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, κε ην πνζφ ησλ 3.000 επξψ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ κνξθσηηθνχ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ Θαιάκνπ κε ην πνζφ ησλ 

2.000 επξψ.  

ΥΑΙΧΣΗ: Ρν δεχηεξν θαηά πιεηνςεθία.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηά πιεηνςεθία, θαηά πιεηνςεθία, κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. 

Σαζηψηε.  

 Ξαξαθαιψ θα Θνληνγηάλλε, αο πξνρσξήζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

Δρεη δεζκεπηεί ν Γήκαξρνο γηα ηα ζέκαηα απηά.  

ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ: Αθήλεη αηρκέο φηη γηα ην Λνκηθφ Ξξφζσπν φηη εκείο έρνπκε 

θάπνηεο ηδηαίηεξεο ζπκπάζεηεο. Δκείο απηή ηε ζηηγκή δελ έρνπκε επηρνξεγήζεη 

ζαλ Λνκηθφ Ξξφζσπν θα Βιάρνπ, θαλέλα πνιηηηζηηθφ ζχιινγν, ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν κέρξη ηψξα απηφ πνπ θαιείηαη λα θάλεη είλαη λα δηνξγαλψζεη ηηο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο απφ 'δσ θαη πέξα. Ν πξνυπνινγηζκφο καο εγθξίζεθε 

απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ζηηο 24 Απγνχζηνπ. Ζδε ερζέο πήξακε απφθαζε απφ ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν φια ηα κέιε γηα ηηο εθδειψζεηο ησλ Επγνκαιείσλ, απηέο πνπ 

ζα δηνξγαλψζνπκε εκείο. Γελ επηρνξεγνχκε θαλέλα πνιηηηζηηθφ ζχιινγν, απηφ 

ζα 'λαη κηα πνιηηηθή. Ρη ζαο είρα πεη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, εληάμεη θα Θνληνγηάλλε, αθήζηε ην δηάινγν ηψξα, 

νινθιεξψζηε ηελ ηνπνζέηεζή ζαο λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  

ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ: Ζ θα Βιάρνπ, γηα λα ην ηειεηψζσ εδψ, κνπ 'ρεη δψζεη δχν 

πξνζθνξέο, ε κία μεθίλεζε κε 7.400 θαη ε άιιε, ιέγνληαο ν Γήκαξρνο φηη ζα 

πάξνπκε 30%, φρη λα ηα πσ γηαηί είρε πεη θαη κε ηελ Αξεηή Θεηηκέ φηη ηεο 

ζηνίρηζε 2.400, ελψ ε πξφηαζή ηεο εδψ ζε κέλα πνπ 'ρεη δψζεη είλαη 4.200, κε 

ιέκε πξάγκαηα γηα ηηο εληππψζεηο.  Νηαλ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, αο καο θέξεη 

ε θα Βιάρνπ ηα παξαζηαηηθά πνπ έθνςε θαη λα δνχκε ηε δηαθνξά, λα θέξσ θαη 

εγψ ηελ πξνζθνξά κνπ, γηαηί δελ κπνξνχλε λα αθνχγνληαη πξάγκαηα. Παο 

επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη κπαίλνπκε ζην 1ν ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

(αξ. απνθ. 170/2011 - 171/2011) 
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 ΘΔΜΑ 4ν 

 

Δγθξηζε αλάζεζεο πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο έρεη ν θ. Θαξίλνο, ζπλεπηθνπξνχληνο 

θαη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ θ. Βιάρν. 

 Θχξηε Θαξίλν, έρεηε ην ιφγν.  

ΚΑΡΙΝΟ: Δγψ ζα ζαο πσ ην λνκηθφ πιαίζην θαη ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο θαη 

απφ εθεί θαη πέξα ν θ. Αληηδήκαξρνο ζα ζαο πεη γηα ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο.  

 Ινηπφλ, ζχκθσλα κε ην απφ 15/7/2011, ζχκθσλα κε ην 15/7, ζηηο 15/7 

είρακε δηαγσληζκφ γηα ηα θαχζηκα, ζχκθσλα ινηπφλ κε ην πξαθηηθφ ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, ζηηο 

15/7/2011, ζπλήιζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΞΝΡΑ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζκ. 75/11 

απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Πην δηαγσληζκφ 

ζχκθσλα κε ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ έιαβαλ κέξνο: 

 Θαξγηάκεο-Κπιαηζηψηε Ν.Δ. 

 Θαη Φξαγθή Αγγειηθή.  

 Πηε ζπλέρεηα αθνχ εμεηάζηεθαλ ε ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθνξψλ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ππ'αξηζκ. 1/2011 κειέηεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Θαξγηάκεο-

Κπιαηζηψηεο Ν.Δ. πιεξνί ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο θαη ν θάθεινο γίλεηαη απνδεθηφο γηα ην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ελψ ν θάθεινο ηνπ άιινπ πξνζθέξνληνο 

Φξαγθή Αγγειηθήο δελ είρε, δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφο θαζ'φηη δελ πεξηείρε 
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εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ην 

δηαγσληζκφ.  

 Θαηφπηλ ε επηρείξεζε Θαξγηάκεο-Κπιαηζηψηεο Ν.Δ. καο έθαλε 

πξνζθνξά κφλν γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη φρη γηα ηα ιηπαληηθά. 

Δηζη ινηπφλ ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκφο θαηαθπξψζεθε απφ ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ζην νπνίν δελ είλαη άγνλνο, δειαδή είλαη γηα 

ηα θαχζηκα ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη απφ εθεί θαη πέξα ν δηαγσληζκφο έρεη βγεη 

άγνλνο θαη γηα ηα ιηπαληηθά θαη γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο θαη επνκέλσο γηα ηε 

ζπλνιηθή πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο ππφινηπεο ηνπηθέο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππ'αξηζκ. 1/2011 κειέηε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, εθφζνλ δελ ππνβιήζεθαλ θακία πξνζθνξά κπνξνχλ νη 

αλαζέηνπζεο Αξρέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  ΔΘΞΝΡΑ θεθάιαην Β, κε 

ηίηιν, δηαγσληζκνί αμηνιφγεζε ζπκβάζεηο, άξζξν 3, παξ. 3 Γ1, λα ζπλάπηνπλ 

ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. Απφ εθεί θαη πέξα είλαη ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλ ζα θάλεη 

ρξήζε απηψλ ησλ δηαηάμεσλ θαη ζα πξνρσξήζεη ζε απεπζείαο αλάζεζε γηα ηα 

θαχζηκα. Δγψ δελ έρσ λα πσ θάηη άιιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Θαξίλν.  

 Δλεκεξψλσ ην Πψκα φηη ζηελ αίζνπζα πξνζήιζαλ νη ζπλάδειθνη θ. 

Αλπθαληήο θαη ν θ. Ιάκπξνπ.  

 Ξαξαθαιψ ηνλ θ. Βιάρν λα αλαθέξεη γηα ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο γηα ηα 

πξαηήξηα θάζε Γηακεξίζκαηνο.  

ΒΛΑΥΟ: Δπραξηζηψ θ. πξφεδξε.  
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 Νζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε, κηιάκε 

γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Θαιάκνπ, Αθηδλψλ, Θαπαλδξηηίνπ, Ξνιπδελδξίνπ, Απιψλα, 

Καξθνπνχινπ, Ππθακίλνπ, Καιαθάζαο.   

 Γηα ηελ δηαθάλεηα θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ζπληάρζεθε κία 

επηζηνιή απφ κέλα πξνζσπηθά, ε νπνία κνηξάζηεθε θαη ζε φινπο ηνπο 

Αληηδεκάξρνπο ησλ πεξηνρψλ πνπ  ζθνπφ είρε λα απνζηαινχλ απηέο νη 

επηζηνιέο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν  απφ ηνπο Αληηδεκάξρνπο, λα ελεκεξψζνπλε 

φια ηα πξαηήξηα βελδίλεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα θαπζίκσλ. 

Απ'απηνχο-γηα λα κελ δηαβάζσ ηψξα ηελ επηζηνιή, άκα ζέιεηε ηελ έρσ 

κπξνζηά κνπ, είλαη βαζηθά ίδηα γηα φινπο πνπ πήγε-ινηπφλ, δεηήζεθε επίζεο 

απφ ηνπο πξαηεξηνχρνπο λα ππνγξάςνπλε ζην ηέινο αλ δέρνληαη λα ζηείινπλ 

πξνζθνξά ή επίζεο αλ δελ δέρνληαη λα ζηείινπλ πξνζθνξά, λα βάινπλ ηελ 

ππνγξαθή ηνπο θαη λα καο απαληήζνπλε.  

 Θαη ζπλνιηθά αλαθέξσ φηη ζηηο Αθίδλεο ηα βελδηλάδηθα πνπ ππάξρνπλε 

ζηελ πεξηνρή είλαη έλα θαη καο έδσζε 1 πξνζθνξά.  

 Θαπαλδξίηη, Ξνιπδέλδξη, ππάξρνπλε 3 βελδηλάδηθα απφ ηα νπνία δελ καο 

έδσζε θαλέλα πξνζθνξά, αξλήζεθαλ θαη ηα 3 λα δψζνπλ πξνζθνξά. 

 Πηνλ Απιψλα επίζεο ππάξρνπλε 3 βελδηλάδηθα θαη θαλέλα απ'απηά δελ 

έδσζε πξνζθνξά. Ρν έλα είλαη θιεηζηφ, δελ γλσξίδσ αθξηβψο, κπνξεί λα κελ 

καο ήξζε. Λαη, ελεκεξσζήθακε, έρνπκε πάξεη απαληήζεηο απ'φινπο.  

 Πην Καξθφπνπιν ππάξρνπλε 4 βελδηλάδηθα, ην έλα δελ καο έδσζε 

πξνζθνξά, καο δψζαλε 3. 

 Ππθάκηλν, Καιαθάζα είλαη 2 βελδηλάδηθα, ηνπιάρηζηνλ γηα ην Ππθάκηλν 

κηιάσ, είλαη 2 βελδηλάδηθα, θαλέλα απ'απηά δελ καο έδσζε πξνζθνξά. 

 Πηνλ Θάιακν είλαη 4 ηα βελδηλάδηθα, απ'απηά καο έδσζε κφλν έλα 

πξνζθνξά.  
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 Ξεξλάκε ιίγν ζην δχζθνιν ηεο ππφζεζεο, εληφο εηζαγσγηθψλ ην 

δχζθνιν, πνπ αθνξνχζε ην Καξθφπνπιν. πάξρνπλε 3 βελδηλάδηθα εθεί πέξα, 

ην έλα είλαη ηνπ θπξίνπ-ζπγγλψκε κηζφ ιεπηάθη-πνπ δψζαλε πξνζθνξά, είλαη 

ηνπ θ. Ληάζε, ηνπ θ. Ιακπαδαξίδε θαη ηνπ θ. Θνιηκάηζε. Απ'απηνχο φινπο 

ηνπο πξαηεξηνχρνπο δεηήζαλε λα ζηείινπλε πξνζθνξέο θιεηζηέο, 

ζθξαγηζκέλεο κε ηηο δηθέο ηνπο ππνγξαθέο, λα παξαιεθζνχλ απφ ηα θαηά 

ηφπνπο Γεκνηηθά Θαηαζηήκαηα, λα ζθξαγηζηνχλ θαη λα ππνγξαθνχλ απφ ηελ 

νηθεία πεξεζία θαη λα έξζνπλε ζην Γήκν Υξσπνχ, φπσο θαη έηζη έγηλε γηα 

φινπο.  

 Εεηήζεθε απφ ην Καξθφπνπιν, απφ ηνπο πξαηεξηνχρνπο λα έξζνπλε 

ζήκεξα ζηηο 11 ε ψξα ην πξσί γηα λα αλνηρηεί κπξνζηά ηνπο νη πξνζθνξέο πνπ 

ζηείιαλε.  

 Ν θχξηνο, κηζφ ιεπηφ αλ δελ θάλσ ιάζνο, ν κφλνο πνπ παξνπζηάζηεθε 

ήηαλ ν θ. Θνιηκάηζεο θαη αλνίρηεθαλ νη πξνζθνξέο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ 

Γεκάξρνπ, ηα δηθά κνπ θαη ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ θ. Ιάηζα.  

 Θαηνρπξψλεηαη ν... ε πξνκήζεηα βαζηθά πνπ ήηαλ ε πην νηθνλνκηθή, ε 

θαιχηεξε είλαη ηνπ θ. Ληάζε, ν νπνίνο έδσζε πξνζθνξά έθπησζε 2% θαη 20% 

έθπησζε ζηα ιηπαληηθά.  

 Νπνηνο ζπλάδειθνο ζέιεη λα δεη ηηο πξνζθνξέο θαη φιν ην θάθειν, ηνλ 

έρσ απηή ηε ζηηγκή φιν καδί κνπ, εληάμεη;  

 Θαη πξνρσξάκε γηα ηνλ, ν επφκελνο πνπ είλαη λα αλνίμεη θάθεινο είλαη 

ηνπ Θαιάκνπ, ν νπνίνο δίλεη πξνζθνξά γηα ηε βελδίλε ζνχπεξ 0,5% έθπησζε, 

ην ίδην γηα ηελ ακφιπβδε, ην ίδην γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο, ην ίδην γηα ην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη 1% γηα ηα ιηπαληηθά.  
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 Θαη ππάξρεη θαη θιεηζηή πξνζθνξά απφ ηνλ θ. Γξνχγθα, ν νπνίνο αθνξά 

ην πξαηήξην ησλ Αθηδλψλ αλ δελ θάλσ ιάζνο, ν νπνίνο δίλεη, δελ δίλεη 

έθπησζε. Δίλαη φ,ηη δίλεη ππάξρεη αλαγξαθφκελε ηηκή.  

 Ινηπφλ, αλ ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο, νηηδήπνηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

.......: Κπνξείηε λα καο πείηε ηελ αξρηθή ηηκή ηεο κειέηεο, είλαη ζχκθσλα κε 

ηε κέζε ηηκή ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο; Ξνηα είλαη, κπνξψ λα κάζσ; 

ΒΛΑΥΟ: Απηή ηε ζηηγκή; Απηή βγαίλεη θάζε θνξά, ζε θάζε ηηκνιφγην αλ δελ 

θάλσ ιάζνο. 

.......: Θάζε βδνκάδα αιιάδεη, ην μέξσ θαη εγψ. Ξνηα είλαη απηή ηε ζηηγκή. 

ΒΛΑΥΟ: Απηή ηε ζηηγκή δελ γλσξίδσ. Γίλνπλ εθπηψζεηο, δελ δίλνπλε ηηκέο, 

δίλνπλε εθπηψζεηο επί ηεο ηηκήο.... 

.......: Δπί ηεο ηηκήο ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εβδνκαδηαίαο. Κήπσο κπνξνχκε λα 

κάζνπκε πνηα είλαη ε κέζε ηηκή; 

ΒΛΑΥΟ: Πήκεξα; Γελ ζπκάκαη, δελ γλσξίδσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε, κηζφ ιεπηφ, λα κπνχκε ζε κία δηαδηθαζία.  

 Νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλε λα ηνπνζεηεζνχλε, αο ην δειψζνπλε ζην 

πξνεδξείν. Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Γηαζεκάθεο, ν θ. Νηθνλφκνπ, εξψηεζε, εληάμεη, ν 

θ. Θαιχβαο, ν θ. Θηνχζεο-ε θα Βαξλάβα πνχ πήγε, κε εγθαηέιεηςε εδψ πέξα-ν 

θ. Αξκπξηψηεο.  

 Θχξηε Ιίηζα, ζέιεηε λα πξνβείηε ζε εξψηεζε;  

ΛΙΣΑ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Βιάρν, γηα λα κελ θάλνπκε θάπνην 

ιάζνο, δειαδή ζηνλ Θάιακν ήξζε θαη έδσζε έλαο ν νπνίνο έδσζε 0,5 

έθπησζε, ζηηο Αθίδλεο ήξζε θαη έδσζε έλαο ν νπνίνο έδσζε κεδέλ έθπησζε, 

ζην Καξθφπνπιν ηειηθά ην πήξε ν θ. Ληάζεο πνπ έδσζε 20%-2; 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: 20 αθνχζηεθε θ. Βιάρν, α, 20 ζηα ιηπαληηθά. 

ΛΙΣΑ: Νρη, εληάμεη ζηα ιηπαληηθά ζα 'ιεγα, εληάμεη, 2% έθπησζε θαη 20% 

ζηα ιηπαληηθά, κάιηζηα. Πηα ιηπαληηθά νη άιινη δψζαλε έθπησζε, θαλέλαο ηφζν 

κεγάιε;  

ΒΛΑΥΟ: Νζνλ αθνξά ην Καξθφπνπιν, έδσζε 10% αλ δελ θάλσ ιάζνο, λα 

κνπ δψζεηε κηζφ ιεπηάθη λα ην δσ, αλ δελ θάλσ ιάζνο ν θ. Θνιηκάηζεο κνπ 

θαίλεηαη έδσζε 10%, κηζφ ιεπηφ. 2% έρσ κπξνζηά κνπ θαη έθπησζε 20%. 

1% έθπησζε ζπλνιηθά έδσζε ν θ. Ιακπαδαξίδεο ζε φια λαη. Θαη 2%, ινηπφλ, 

2% ν θ. Θνιηκάηζεο ζηελ βελδίλε θαη 10% ζηα ιηπαληηθά.  

ΛΙΣΑ: Λαη, αο πνχκε ζε ζρέζε, ζην Ππθάκηλν είπαηε δελ έδσζε θαλέλαο. 

ΒΛΑΥΟ: Νρη.  

ΛΙΣΑ: Νχηε ζηε Καιαθάζα έδσζε θαλέλαο, έλαο πνπ ππήξρε. Νχηε ζηνλ 

Απιψλα θαλέλαο. Αξα ηα ππφινηπα Γηακεξίζκαηα ζα παίξλνπλε απφ ηα πην 

θνληηλά ίζσο; 

ΒΛΑΥΟ: Πσζηά.  

ΛΙΣΑ: Λα ξσηήζσ θάηη άιιν; Νζνλ αθνξά ηα ιηπαληηθά, δελ είλαη ηεξάζηηα 

δηαθνξά πνπ έρνπλε ζε ζρέζε κε ηνλ Ληάζε νη ππφινηπνη, έηζη πξφρεηξα;  

ΒΛΑΥΟ: Δίλαη δηθαίσκά ηνπο πφζν ζα δψζεη ν θαζέλαο έθπησζε, έηζη, 

ειεχζεξν εκπφξην.  

ΛΙΣΑ: Γηθαίσκά ηνπο κπνξεί λα είλαη, είλαη ππνρξεσκέλνο ν Γήκνο λα 

αγνξάδεη απφ εθεί ιηπαληηθά; Γηαηί άκα κνπ ηα δίλεη ν έλαο εκέλα κε 5% 

έθπησζε θαη ν άιινο κε 20, πξέπεη λα πάσ εθεί πνπ είλαη κε 20. Θάλσ ιάζνο;  

ΒΛΑΥΟ: Νζνλ αθνξά ηα ιηπαληηθά, εληάμεη, νξηζκέλα πξάγκαηα είλαη θαη 

πφζν... φπσο θαη κε ηα βελδηλάδηθα κε ηελ πεξηνρή, γεληθψο ηα πεξηζζφηεξα 

ιηπαληηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπληήξεζε, έηζη, ζην ζπλεξγείν. Θακηά θνξά 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ιηπαληηθά, εηδηθά κηιάκε ηψξα γηα η'απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ, 

ζθνππηδηάξηθα θαη ηέηνηα πξάγκαηα, πνπ 'ρνπλε λα θάλνπλε βαζηθά κε ηε 

ιίπαλζε πνπ γίλεηαη πξφρεηξα, δελ είλαη ηεξάζηηα ηα πνζά πνπ θεχγνπλ ζε 

ιηπαληηθά.  

ΛΙΣΑ: Ρέινο πάλησλ. Νη ππφινηπνη ινηπφλ ζα πεγαίλνπλε λα παίξλνπλε 

θαχζηκα απ'ηα θνληηλφηεξα βελδηλάδηθα;  

ΒΛΑΥΟ: Λαη, λαη.  

ΛΙΣΑ: Γειαδή γηα λα θαηαιάβσ, ηνπ Απιψλα ην θνληηλφηεξν πνην είλαη;  

ΒΛΑΥΟ: Κπνξεί λα πεγαίλεη ζηα Θηνχξθα ή κπνξεί λα πεγαίλεη θάησ ζηνλ 

Υξσπφ.  

ΛΙΣΑ: Κάιηζηα, λα ξσηήζσ θάηη; Ν θχξηνο ζην δηαγσληζκφ πνπ ήξζε θαη 

έδσζε θαη ζπγραξεηήξηα πνπ ήξζε θαη έδσζε ν θ. Θαξηάκεο θαη Κπιαηζηψηεο, 

ηη έθπησζε έδσζε ζην δηαγσληζκφ; 

ΒΛΑΥΟ: Απηφ δελ ην γλσξίδσ, απηφ ήηαλε ζηελ... 

ΛΙΣΑ: 0,9; Θαη ζηα ιηπαληηθά, ζηα ιηπαληηθά; Α, δελ έδσζε θαζφινπ, 

κάιηζηα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Γηαζεκάθεο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Πην δηαγσληζκφ ν νπνίνο έγηλε, έγηλε γηα θάζε πξψελ, γηα θάζε 

Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα μερσξηζηά ή γηα ην ζχλνιν;  

ΒΛΑΥΟ: Ν αξρηθφο, ζπγγλψκε... 

.......: Δίραλ δηθαίσκα λα πξνζθέξνπλε γηα φ,ηη θνκκάηη ζέιαλε, απφ φια, κέρξη 

ηελ ηνπηθή Θνηλφηεηα.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δρεηε εμεηάζεη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο θάπνησλ 

δεμακελψλ ζηα κεγάια Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ ψζηε λα μεθχγνπκε απ'απηφ 

ην πξφβιεκα κειινληηθά; Γειαδή ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάπνπ ζηνλ Θάιακν κε 
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ην Θαπαλδξίηη ελδηάκεζα δεμακελή, λα γεκίδεη εθεί απφ ηα βελδηλάδηθα θαη λα 

πεξλάλε ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ λα γεκίδνπλ απφ εθεί. Θα κπνξνχζε λα γίλεη 

θάηη ηέηνην θαη ζηε Καιαθάζα γηα λα πεγαίλνπλε Θηνχξθα, Απιψλα, Καιαθάζα, 

θάπνπ ελδηάκεζα, ψζηε λα κελ έρνπκε ηέηνην πξφβιεκα ζην κέιινλ θαη 

ςάρλνπκε λα βξνχκε βελδηλάδηθν. Θα πξέπεη λα ην εμεηάζνπκε απηφ ην ζέκα, 

λα δεκηνπξγήζνπκε...  

.......: Δγψ επεηδή ην 'ρσ μαλαδήζεη απηφ, ζέιεη κειέηε γηα ακαμνζηάζηα γηα λα 

γίλεη απηφ.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Αο γίλεη, δελ κπνξεί λα 'ρνπκε θάζε ρξφλν ην ίδην πξφβιεκα, 

έρνπκε, δελ έρνπκε πξνζθνξέο απφ ηα βελδηλάδηθα ή λα 'ξρεηαη ην απηνθίλεην 

ηνπ Θαιάκνπ λα γεκίδεη ζην Σαιθνχηζη. Δληάμεη Γήκαξρε, ην θαηαιαβαίλσ, ιέσ 

φκσο φηη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν λα δεκηνπξγήζνπκε δπν, 

ηξεηο δεμακελέο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα κελ 

αληηκεησπίζνπκε μαλά ζην κέιινλ ην ίδην πξφβιεκα. Θέιεη ρξφλν, ζέιεη 

πξνζπάζεηα, αιιά πξέπεη λα ηελ θάλνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζέιεηε, έρεηε εξψηεζε είπαηε;  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ζ δηαδηθαζία ήζεια λα ξσηήζσ απηή πνπ αθνινπζείηαη, είλαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ;  

.......: Ν κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο θεξχρηεθε άγνλνο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Απηφ πνπ θάλεη ν Γήκνο ηψξα, ηη είλαη θχξηε; Οσηάσ ηνλ 

Γήκαξρν.  

.......: Αλάζεζε είλαη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρν λνκηθφ πιαίζην ξσηάηε, ζαο ην εμήγεζε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Νρη, φρη, απηφ πνπ αθνχζακε θαη αθνχκε ηψξα θαη 

ζπκκεηέρνπκε.  
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Ν κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο έγηλε ηελ πξψηε θνξά, ν 

κεηνδνηνδηθφο δηαγσληζκφο γεληθά φπσο ην θαηαιαβαίλεηε, ζηνπο δηαγσληζκνχο 

εζείο, πνπ ηζρχεη ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο, έγηλε ηελ πξψηε θνξά. Θαη ζαο 

εμήγεζε ν δηεπζπληήο καο φηη ήηαλ άγνλνο θαη ζαο πεξηέγξαςε ηνλ αξηζκφ ησλ 

λφκσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ πάκε ζηε ζεκεξηλή αλάζεζε ζαλ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Αξα ινηπφλ, εγψ ξσηάσ γηαηί φπσο θαηαιαβαίλεηε... 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ...εκείο παξεκπηπηφλησο θαη ζήκεξα φκσο, φπνηα Ρνπηθή 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ήηαλε πάλσ απφ έλαο, νπζηαζηηθά είλαη κεηνδνηηθφο, φπσο 

έγηλε ζην Καξθφπνπιν ζηα ηξία, κε θιεηζηνχο θαθέινπο πξνζήιζαλ ζην... 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ρη ζέισ λα πσ θ. Γήκαξρε, γηαηί πξέπεη, επεηδή είλαη δεκφζην 

φξγαλν απηφ θαη δελ είκαζηε κία θηιηθή παξέα, πξέπεη απηά πνπ ιέκε λα 

έρνπλε, λα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα. Αξα ινηπφλ, θάλνπκε 

απηή ηε ζηηγκή ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, φρη θάπνην δηαγσληζκφ. 

Μέξεηε γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηφηη αλ θάπνηο εξρφκελνο ζήκεξα ζηελ αίζνπζα 

εδψ άθνπγε ηνλ θ. Βιάρν, ζα ππέπηπηε ζηελ πιάλε φηη αθνχεη θάηη πεξί 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Δίλαη απεπζείαο αλάζεζε. Ρν μεθαζαξίδσ απηφ, θ. 

Βιάρν λνκίδσ είλαη ζαθέο απηφ φηη κηιάκε γηα απεπζείαο αλάζεζε.  

ΒΛΑΥΟ: Λα ζαο δηαθφςσ ιίγν κηζφ ιεπηφ θ. Νηθνλφκνπ, φρη, απιψο ε φιε 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ πεξεζία είλαη  γηα λα κελ ππάξρεη ηφζν 

φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο δηαθάλεηαο. Γη'απηφ ζπληάρζεθε κία επηζηνιή ε νπνία 

ήηαλε θνηλή ε νπνία κνηξάζηεθε ζε φινπο ηνπο Αληηδεκάξρνπο ησλ πεξηνρψλ 

πνπ είραλε πξφβιεκα γηα λα πάλε νη ίδηνη φπσο πήγα θαη εγψ θαη μέξσ ηη θάλαλε 

θαη φινη νη Αληηδήκαξρνη θαη πήγαλε ζε φινπο ηνπο βελδηλάδεο. Θαη έρνπκε 

πάξεη ππνγξαθέο απφ φινπο, γηαηί θάπνηνπο δελ ηνπο βξήθακε, θάπνηνπο δελ 

ζέιαλε, θάπνηνπο ππήξρε, ζπγγλψκε, θάπνηνο αιινδαπφο εθεί πέξα, εληάμεη, 

δελ κπνξνχζεο λα ζπλελλνεζείο, αιιά πάλησο πήγακε ζε φια ηα βελδηλάδηθα 
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θαη κηιήζακε θαη ηνπο δεηήζακε λα καο ζηείινπλ, δεηψ ζπγγλψκε, 

επαλαιακβάλσ, θιεηζηέο πξνζθνξέο κε ηε δηθηά ηνπο ζθξαγίδα, λα έξζνπλε 

ζηα Γεκνηηθά Θαηαζηήκαηα γηα λα κπνξέζνπλε λα αλνηρηνχλε ζσζηά. Γηαηί 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην Καξθφπνπιν έηπρε θαη ζηείιαλε ηξεηο, έηζη;  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Μέξεηε γηαηί δελ κπαίλσ ζε εξσηήζεηο πνπ ηηο ζεσξψ  

πεξηηηέο, δειαδή πφζν, ηη θαη γηαηί θαη εθπηψζεηο, απηά ηζρχνπλ φηαλ έρνπκε 

δηαγσληζκφ θαη γίλεηαη έιεγρνο ηήξεζεο ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Ρψξα 

πνπ είλαη απεπζείαο αλάζεζεο, ζα κπνξνχζα εγψ αλ ήκνπλα Γήκαξρνο λα πσ, 

δίλσ ζηνλ θχξην ηαδφπνπιν γηαηί έηζη γνπζηάξσ, έηζη είλαη ε απεπζείαο 

αλάζεζε, ηελ πξνκήζεηα απηή θαη απηή, απηφ ην έξγν. Νια ηα άιια είλαη εθ 

ηνπ πεξηζζνχ θαη είλαη γηα λα δηθαηνινγνχκε ηελ ζπδήηεζε. Νκσο εγψ δελ 

ζέισ λα ζπκκεηάζρσ ζε δηθαηνιφγεζε ζπδεηήζεσλ, εγψ ιέσ φηη ηελ 

απεπζείαο αλάζεζε ηελ νπνία θάλεηε θ. Γήκαξρε, δελ ζα ηελ ςεθίζνπκε, εκείο 

ζεσξνχκε φηη θάζε ιεηηνπξγία ε νπνία ππάξρεη ζην Γήκν, ζα πξέπεη λα 

ππφθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ζηηο δεζκεχζεηο δηαγσληζκψλ κε-πξνζέρηε-κε 

ηελ θιαζηθή ηππηθή έλλνηα πνπ δειαδή λα πιεξνχληαη νη έλλνηεο ηεο 

δεκνζηφηεηνο θιπ, θιπ. Αξα ινηπφλ απηφ είλαη κία επίθαζε, είλαη θάηη πνπ 

ζέιεη λα κνηάζεη κε δηαγσληζκφ, είλαη απεπζείαο αλάζεζε. Ρελ απεπζείαο 

αλάζεζε δελ ζέισ λα πσ εγψ φηη θάλεηε θάηη θαθφ ή φρη, φκσο δελ ηελ 

ςεθίδνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηθνλφκνπ. Ρνπνζεηήζεθε ν θ. Νηθνλφκνπ. 

 Θχξηε Ιίηζα. Κηζφ ιεπηφ θ. Ιίηζα, ζέιεη λα δψζεη κηα απάληεζε ν 

Γήκαξρνο. 

ΚΑΡΙΝΟ: Δδψ έρνπκε λα δηαιέμνπκε δχν πξάγκαηα, λα ην βάισ ιίγν, γηαηί 

λα κελ, εδψ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα εάλ ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε 

απεπζείαο αλάζεζε. Δάλ δελ πξνρσξήζνπκε ζε απεπζείαο αλάζεζε, ζα πξέπεη 

λα επαλαπξνθεξχμνπκε ην δηαγσληζκφ, απηέο είλαη νη δχν επηινγέο. 
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.......: Δηζη κπξάβν, εκείο ινηπφλ πξνηείλνπκε, ηε ζηηγκή πνπ δελ ςεθίδνπκε, 

ην ζπκπιεξψλσ θ. Θαξίλν γηαηί πνιχ ζσζηά ην ιέηε, απ'ηε ζηηγκή πνπ δελ 

ςεθίδνπκε ηελ απεπζείαο αλάζεζε, πξνηείλνπκε ηελ... 

ΚΑΡΙΝΟ: Δθείλν πνπ ζέισ εγψ λα ην πσ, είλαη φηη, δελ κπνξψ λα μέξσ ηη ζα 

γίλεη ζε έλα επφκελν δηαγσληζκφ, ην πην πηζαλφ είλαη πάιη θαη ηξεηο θαη ηέζζεξηο 

θνξέο λα ηνλ θάλεηο απηφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν, απφ ηελ ψξα πνπ δελ έξρνληαη 

νχηε άηππα λα ζνπ πνχλε ζέισ λα πάξσ αλάζεζε, πάιη λα βγεη άγνλνο. 

Γειαδή ηα θνβνχληαη ηα θαχζηκα επεηδή είλαη πνιχ κεγάιεο δαπάλεο, ηα 

θνβνχληαη φινη λα κπιέμνπλε κε ην Γήκν Υξσπνχ. Αξα νη δχν εθδνρέο απηέο 

είλαη, αλ ζα μαλαγίλεη ή αλ ζα γίλεη... Ξάιη άγνλνο ζα βγεη, δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα κε βγεη άγνλνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάιηζηα. Θχξηε Ιίηζα. 

 Γελ είλαη, εξψηεζε έθαλε ν θ. Ιίηζαο, ζα ηνπνζεηεζεί ηψξα επί ηεο 

ςεθνθνξίαο πηζηεχσ.  

ΛΙΣΑ: Θέισ λα πσ ην εμήο, φηη ην θαηλφκελν λα κελ έξρεηαη λα δίλεη 

θαλέλαο πξνζθνξέο έρεη λα θάλεη κε ηελ αιιαγή ζηελ αγνξά. Ξαιηά νη 

βελδηλάδεο θφβαλε επηηαγέο 3, 4 κήλεο, ηψξα πξναγνξάδνπλ ηα θαχζηκα. Αξα 

δελ κπνξνχλ λα πηζηψλνπλ νχηε θαλ έλα Γήκν ή κία Θνηλφηεηα γηαηί είλαη 

ηεξάζηηα ηα ρξήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα βάδνπλ θάζε κέξα απφ ηελ ηζέπε ηνπο 

γηα λα ζηεξίμνπλε ην Γήκν, λα δψζνπλε θαχζηκα ζην Γήκν. Ν Γήκνο έθαλε ηελ 

πξψηε ηνλ δηαγσληζκφ φπσο φθεηιε λα θάλεη θαη είρε ηε δπλαηφηεηα, βέβαηα 

είλαη ιίγν νμχκσξν ην ζρήκα, γηαηί ν βελδηλάο πνπ ηελ πξψηε θνξά δελ ήξζε 

λα δψζεη πξνζθνξά, ηε δεχηεξε έδσζε, απηφ κπνξνχκε λα ην θαηαιάβνπκε 

φηη δελ ήζειε λα κπεη ζηε δηαδηθαζία ησλ εγγπεηηθψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

γηαηί ήηαλε θαη ζηνηρίδαλε νη εγγπεηηθέο θαη ρξνλνβφξν λα καδέςνπλε φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ έπξεπε λα είλαη ζην δηαγσληζκφ. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο 

ππάξρεη θαη ε πξαγκαηηθή αλάγθε φηη ν Γήκνο πξέπεη λα βάιεη θαχζηκα. Δάλ ν 
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Γήκνο θαηαθέξεη λα πιεξψλεη ηνπο βελδηλάδεο άκεζα, δειαδή λα θιείλεη ν 

έλαο κήλαο θαη λα παίξλνπλε ηα ρξήκαηά ηνπο, ηνλ επφκελν ρξφλν νη 

βελδηλάδεο ζα δψζνπλ φινη πξνζθνξέο, ην ζέκα είλαη θαζαξά ζηε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Αλ απηνί νη άλζξσπνη πιεξψλνληαη πην 

γξήγνξα, ζα δέρνληαη λα δίλνπλε θαη πξνζθνξέο, ζα ζέινπλ λα δνπιεχνπλε 

θαη κε ην Γεκφζην θαη ην Γήκν γηαηί θαλέλαο ηνπο δελ έραζε ιεθηά, απιψο 

θαζπζηεξνχλε πάξα πνιχ νη δηαδηθαζίεο ησλ εληαικάησλ. Αξα ε πξνζνρή ηνπ 

Γήκνπ ζα πξέπεη λα είλαη λα πιεξψλνληαη άκεζα γηα ηα ηηκνιφγηα. Φαληαζηείηε 

φηη  εθθξεκνχλε ηηκνιφγηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηε δηθηά καο, ησλ Θνηλνηήησλ θαη 

ησλ Γήκσλ ησλ πξψελ, κέρξη πξφηηλνο θάπνηνη δελ είραλε πιεξσζεί ηα ιεθηά 

ηνπο εδψ θαη έμη, εθηά κήλεο, απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δελ είρακε 

πξνζθνξέο.  

 Ινηπφλ, θ. Νηθνλφκνπ, επεηδή έρσ θάλεη Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε εγψ, λαη 

ζα ην ςεθίζσ, γηαηί έθαλαλ ηα πάληα γηα λα βξνχλε, ε ηηκή είλαη αθξηβψο ε 

ίδηα, δελ κπνξεί λα μεθχγεη θαλέλαο, απιψο λα θνηηάμνπλε πάξα πνιχ θαιά θαη 

επηκέλσ ζ'απηφ, φηη ηα ιηπαληηθά επεηδή, λα θνηηάμνπλε λα πάξνπλε απ'ηε 

δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζθνξά, φπνηνο θαη αλ είλαη απηφο. Γειαδή εάλ ζηα 

ιηπαληηθά πνπ κπνξεί λα ηα θάλεη γεληθή πξνκήζεηα ν Γήκνο απφ έλα, λα ηα 

πάξεη εθεί πνπ είλαη ε θαιχηεξε πξνζθνξά. Νζνλ αθνξά ηα θαχζηκα, 

αλαγθαζηηθά ζα πάξεη κ'απηφ ηνλ ηξφπν, κέρξη λα θηηάμεη δηθφ ηνπ ρψξν, λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θάηη πνπ είλαη αλαγθαίν, λα θηηάμεη έλα δηθφ ηνπ ρψξν, 

λα είλαη εθεί ηα απηνθίλεηα, λα κελ ράλνληαη θαη νη ηζάπεο θ. Νηθνλφκνπ, πνπ 

ζήκεξα βξέζεθε ε κία, δελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηε, αλ ην γλσξίδεηε, ζήκεξα 

βξέζεθε ε κία. Ινηπφλ, εγψ ην ςεθίδσ, λαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Ιίηζα. 

 Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Αλαιάβαηε εθπξφζσπνο Ρχπνπ ηνπ Γήκνπ θαη ελεκεξψλεηε; 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ηψξα ηη θάλνπκε;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ινηπφλ, έρσ λα πσ ην εμήο ην ζεκαληηθφ. Ρν πξφβιεκα είλαη 

έηζη αθξηβψο φπσο ην είπε ν Θψζηαο ν Ιίηζαο, αθξηβψο. Νη βελδηλάδεο δελ 

ζπκκεηέρνπλ  ζην δηαγσληζκφ θαη αλαγθαζηήθαλε λα πάκε πξνζσπηθά νη 

Αληηδήκαξρνη... ππνγξάςηε φηη δελ ζέιεηε ή ζέιεηε, φιε ηε δηαδηθαζία απηή, 

γηαηί δελ παίξλνπλ ηα ιεθηά ηνπο ηψξα ηειεπηαία ζχληνκα. Θα κπνξέζνπκε 

εκείο ζαλ Γήκνο, ηψξα είρακε έλα βελδηλάδηθν πνπ δίλακε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, 

κε πέληε, εθηά βελδηλάδηθα πφζα είλαη, λα εθδίδνπκε ηα εληάικαηα ζχληνκα; 

Γελ κπνξνχκε θ. Ιίηζα λα ην θάλνπκε απηφ, δελ κπνξνχκε. Γηαηί έρσ θαη ηνλ 

θ. Θηνχζε ζηελ Νηθνλνκηθή εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, δελ κ'αθήλεη λα... δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα είλαη Νηθνλνκηθή πεξεζία ηνπιάρηζηνλ έλα 

κε δχν άηνκα φιε ηελ εκέξα λα αζρνιείηαη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ ηνπ 

Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ γηα λα κπνξέζνπκε λα εθδίδνπκε εληάικαηα ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνπο βελδηλάδεο, ελλνψ ζε κία βδνκάδα λα 

πάξνπλ ηα ιεθηά ηνπο. Γηα λα γίλεη απηφ ζέινπκε πξνζσπηθφ, ζαο ην 'ρσ πεη 

πνιιέο θνξέο λα ην θαηαιάβεηε, δελ ην έρνπκε, δελ θηινδνμψ, κε ηελ αχμεζε 

ησλ βελδηλάδηθσλ, κε ην ίδην πξνζσπηθφ λα κεηψζσ ην ρξφλν, είλαη απιά 

καζεκαηηθά, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ην θαηαθέξεη θαλείο ζην management 

απηφ ην πξάγκα ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ή ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, κε 

ην ίδην πξνζσπηθφ, κε κεγαιχηεξν φγθν δνπιεηάο λα κεηψζεη ην ρξφλν 

παξαγσγήο, δελ γίλεηαη πνπζελά ζηνλ θφζκν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε, φρη θ. Νηθνλφκνπ.  

 Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ζ απεπζείαο αλάζεζε ε νπνία ζα γίλεη γηα πφζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα γίλεη;  
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ΒΛΑΥΟ: Δίλαη γηα κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, κέρξη 31/12/2011, γηα ηνπο 4 

κήλεο, Πεπηέκβξε, Νθηψβξε, Λνέκβξε, Γεθέκβξε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θαη κεηά πξνρσξάκε ζε θαηλνχξγην δηαγσληζκφ; 

ΒΛΑΥΟ: Θαη κεηά μαλά πάιη, μαλά πάιη απφ ηελ αξρή, λαη.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Σσξίο ηελ θαζπζηέξεζε ηε θεηηλή ρξνληά πνπ ήηαλε ζε 

κεηαβαηηθφ ζηάδην. Γειαδή Γελάξε ζα 'ρνπκε δηαγσληζκφ, Γεθέκβξε κάιινλ 

ζα 'ρνπκε δηαγσληζκφ γηα λα πάκε... 

ΒΛΑΥΟ: Εεηψ ζπγγλψκε... λα ηνλ θάλνπκε πην λσξίο, ελλνψ ηνλ 

δηαγσληζκφ, λα γίλεη κέζα ζηνλ Γεθέκβξε γηα λα κπνξέζνπκε λα θαλνλίζνπκε 

λα είκαζηε έηνηκνη γηα ηνλ Γελάξε, Φιεβάξε. Γηα φιε ηε ρξνληά, έηζη, κεηά 

είλαη γηα ην 2012 γηα φιν ην έηνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θχξηε πξένδξε, επηκέλσ γηα ιφγνπο ηάμεσο, φρη γηα ηίπνηα 

άιιν, γηαηί ηέινο πάλησλ θαηαιαβαίλσ φηη είλαη ε πεπαηεκέλε ηεο πεξηνρήο 

εδψ, αιιά πξέπεη λα πνχκε θάηη γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά θαη κφλν, φηη 

εδψ ηα θφιπα, πξψηνο άγνλνο δηαγσληζκφο, δελ πεγαίλνπκε θαη κεηά θάλνπκε 

έλα άηππν δηαγσληζκφ κεηαμχ καο... 

ΒΛΑΥΟ: Γελ είλαη θφιπα, είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Θα 'ζεια ην ιφγν κεηά θ. 

πξφεδξε.   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Κηιάσ, αθνχζηε, αθνχζηε, λαη, γηαηί δελ... ππάξρνπλ 

εθπξφζσπνη ησλ βελδηλνπσιψλ εδψ;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ. Νηθνλφκνπ. Μαλαηνπνζεηεζήθαηε, λα 

'ζηε ιηγάθη ζχληνκνο, λα πξνρσξήζνπκε.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Πηε δεπηεξνινγία κνπ κηιάσ. Θαη ιέσ ινηπφλ, φηη ηέινο 

πάλησλ, εδψ ππάξρεη έλα πξάγκα ην νπνίν δελ γίλεηαη απνδεθηφ ζηελ έλλνηα 
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ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, δειαδή φηη απηφ ην νπνίν εκείο ιέκε άγνλνο ν 

πξψηνο δηαγσληζκφο θαη αθνχ μέξνπκε ηελ πεπαηεκέλε, αλνίγνπκε ην 

δηαγσληζκφ. Δθεί ζα δνχκε πνηνο ζα βάιεη ή δελ ζα βάιεη ππνςεθηφηεηα. Αιιά 

φκσο αλ θάλνπκε απηφ πέξζη, θάλνπκε πξφπεξζη, θάζε ρξνληά θάλνπκε ην ίδην, 

δειαδή έλα δηαγσληζκφ πνπ είκαζηε άγνλνο θαη κεηά πεγαίλνπκε θαη ηα 

δίλνπκε εθεί πνπ θαηαζέηνπλ νπνηνηδήπνηε, απηφ δεκηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ 

απνξίεο, ηέινο πάλησλ. 

 Θχξηε Γήκαξρε, εζείο ζέιεηε λα θάλεηε έηζη ηηο δεκνηηθέο δνπιεηέο, 

θάληε ηηο, δελ ζαο ιέεη θαλέλαο ηίπνηα, φκσο απηφ δελ είλαη δηαθαλήο 

δηαδηθαζία κε ηελ θιαζηθή έλλνηα. Δγψ δελ ιέσ φηη είλαη αδηαθαλήο, αιιά δελ 

είλαη, δηαθαλήο δηαδηθαζία ζεκαίλεη δηαγσληζκφο, απηφ δελ ππάξρεη απηφ 

εληνπίδνπκε εκείο θαη απηφ ιέκε, δελ ιέκε φηη γίλεηαη θάηη άιιν, αιιά φκσο δελ 

είλαη ν δηαγσληζκφο. Αλ ζέιαηε λα ππεξαζπηζηείηε  ηελ έλλνηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζα 'πξεπε λα ην αλνίμεηε θαη λα ππάξρνπλε θαη βελδηλάδηθα θαη 

απφ φιε ηελ Διιάδα πνπ ιέεη ν ιφγνο θαη εθεί ζα βιέπακε πνηνο ζα 'ξρφηαλε 

θαη πνηνο δελ ζα 'ξρφηαλε. Γηαηί ηειηθά παίξλνπλ ή δελ παίξλνπλ ηα ιεθηά, 

ππάξρνπλε πξνζθνξέο, άξα δελ είλαη εθεί ην ζέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηθνλφκνπ.  

 Ν θ. Θαιχβαο έρεη ην ιφγν. 

ΚΑΛΤΒΑ: Δγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο βαζηθφ. Γηαηί έρνπκε απνξξίςεη 

ή δελ έρνπκε πιεζηάζεη κεγάιεο εηαηξείεο απεπζείαο, ηελ ΔΘΝ αο πνχκε, ηψξα 

δηαθεκίδσ εηαηξεία, δελ έρσ θακηά ζρέζε. Ινηπφλ θαη κφλνη καο ζα 

κπνξνχζακε θ. Γήκαξρε λα πάκε. Δάλ ξσηήζνπκε εηαηξείεο, εηαηξείεο κε 15 

απηνθίλεηα θνξηεγά, ν θ. Θηνχζεο μέξεη θαιχηεξα απφ κέλα. Δρνπλε κία 

δεμακελή ζηνλ θεληξηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν, κία δεμακελή θαη 

πξνκεζεχνπλε κε θαχζηκα φια ηα απηνθίλεηά ηνπο θαη κε πνιχ θαιχηεξε ηηκή. 

Θα κπνξνχζακε θάιιηζηα κε ιίγα ιφγηα, ν Απιψλαο αο πνχκε επεηδή ζα 
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αλαγθαζηεί λα θαηέβεη ζην Γήκν, ηνλ παιηφ Γήκν Υξσπίσλ έλα θνξηεγφ 

κεγάιν λα βάιεη πεηξέιαην, άξα ην 10% ηνπ θαπζίκνπ ην έρεη θάςεη ζην 

πήγαηλε-έια, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είρακε ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν πνπ 

έρεη ν Γήκνο Απιψλα, ν πξψελ Γήκνο Απιψλα, λα βάινπκε κία δεμακελή κε 

5.000 ιίηξα θαη λα πξνκεζεχνληαη ηα απηνθίλεηα ηνπ Απιψλα απφ εθεί. Ρν ίδην 

λα γίλεη θαη ζε θάπνηα άιια ζεκεία. Απηφ είλαη γηα ην ζέκα ησλ θαπζίκσλ.  

 Γηα ην ζέκα ησλ ιηπαληηθψλ, φπσο είπε θαη ν θ. Ιίηζαο ζσζηά, ηα 

ιηπαληηθά δελ ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε απφ ηνλ Απιψλα ή απφ ηα Θηνχξθα ή απφ 

νηηδήπνηε, πνηνο δίλεη ηελ θαιχηεξε ηηκή. Ρα ιάδηα ζα αιιαρηνχλε ζην 

ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν ιηπαληηθφ. Θα πάκε δειαδή λα 

πάξνπκε-αλ ζπκάκαη θαιά θ. Βιάρν, 2% θάπνηνο έρεη δψζεη ζην Καξθφπνπιν, 

20%; Λαη θαη θάπνηνο ζηα Θηνχξθα έρεη δψζεη 2%, πεξίπνπ ηψξα, έηζη;-ινηπφλ, 

γηαηί λα κελ πάξνπκε απφ ην Καξθφπνπιν κε ηα ιηπαληηθά καο πνπ είλαη κε 

20% θαη ζα πξέπεη ην Θηνπξθαηέηθν δειαδή λα πάξεη απφ ηα Θηνχξθα κε 2% 

έθπησζε, αλ είλαη δπλαηφλ. Θα κπνξνχζακε-θαη λα ηειεηψζσ θ. Γήκαξρε-ζα 

κπνξνχζακε λα ην πάκε κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ, γηα 4 κήλεο φπσο είπε ν θ. 

Βιάρνο θαη ζηνπο 4 κήλεο απηνχο λα θνηηάμνπκε λα θάλνπκε ζε θάπνηα 

θνκκάηηα πνπ έρνπκε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο, δεμακελέο θαη λα κπνχκε ζηε 

δηαδηθαζία πιένλ λα βγνχκε κε κεγάιεο εηαηξείεο. Ν θ. Θηνχζεο έρεη 80 

απηνθίλεηα θαη λνκίδσ φηη πξνκεζεχεηαη απεπζείαο, ζα ην πεη θαη ν ίδηνο, 

θαθψο ηνλ πξνιαβαίλσ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Θαιχβα. 

 Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΚΙΟΤΗ: Νηαλ κίιεζα, θαηαξρήλ ζέισ λα πσ φηη θαηαιαβαίλσ ηε ζέζε ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο, είλαη πνιχ δχζθνιε, φηαλ κίιεζα πξηλ κήλεο γηα ην πψο 

πξέπεη λα νξγαλσζνχλε θάπνηα πξάγκαηα, κνπ είπαηε φηη είλαη αξθεηά λσξίο. 

Αλ ζπλερίδεη λα είλαη Γήκαξρε αξθεηά λσξίο, ζα έρνπκε ηα ίδηα πξνβιήκαηα. 
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Δγψ επεηδή κεηείρα ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Γήκαξρνπ, ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο. Γελ κπνξψ λα δερζψ φηη ζην 

δηαγσληζκφ ήξζε έλαο νπζηαζηηθά γηαηί ν δεχηεξνο δελ έθεξε θαλέλα ραξηί θαη 

ζηελ πξφρεηξε αλάζεζε ήξζαλ θακηά δεθαξηά, απηφ δελ θηαίεη ν Γήκνο, δελ 

θηαίεη ν Γήκαξρνο, δελ θηαίεη ν Αληηδήκαξρνο, αιιά φκσο είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα. Ξξέπεη λα πσ φηη ελζνπζηάζηεθα κε ηνλ θ. Ιίηζα, 

management δηνίθεζεο ζηφινπ, ηξνκεξφ. Νια απηά πνπ είπε ν θ. Ιίηζαο έρεη 

απφιπην δίθην, απ'ηελ άιιε φκσο ζα ζπκθσλήζσ θαη κε ηνλ θ. Νηθνλφκνπ, 

θάλνπκε απεπζείαο αλάζεζε... γίλεηαη, γίλεηαη θχξηε. Δρεηε δίθην, ην 

θαηαιαβαίλσ είζηε ζε έλα αδηέμνδν, αιιά θάλνπκε θαη απεπζείαο αλάζεζε.  

 Θαηαιήγσ, θαηαιήγσ πξφεδξε ζην εμήο, φηη απηφ φκσο πνπ δελ κπνξψ 

λα δερηψ θαη απηή ζα είλαη ε πξφηαζή κνπ, είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα 

δερηνχκε έλα πνπ ήξζε έζησ ζηελ απεπζείαο αλάζεζε θαη καο έδσζε κεδέλ, 

ην ζεσξψ ιάζνο, λα πάκε ζηνλ δίπια, ζεσξψ ιάζνο λα 'ξζεί έλαο θαη λα καο 

δψζεη κεδέλ, λα πάκε ζηνλ πην θνληηλφ. Νινθιεξψλσ φηη νχηε εγψ ην 

θαηαςεθίδσ γηαηί είκαη ελαληίνλ ησλ, θαη εγψ ην θαηαςεθίδσ γηαηί είκαη 

ελαληίνλ ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ αιιά θαηαιαβαίλσ ηε δπζθνιία ζαο. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Θηνχζε. 

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δπεηδή ελ πνιινίο κε θάιπςαλ νη ζπλάδειθνη πνπ κίιεζαλ, 

εγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο, γηαηί απηφο ν δηαγσληζκφο θαη ην ζεκεξηλφ 

ζέκα γίλεηαη κεηά απφ 8 κήλεο αλάιεςεο ηνπ Γήκνπ θαη δελ έγηλε ηνλ Γελάξε, 

ηνλ Φιεβάξε, ηνλ Κάξηε, γηαηί δελ έγηλε δεχηεξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο θαη 

ζηνλ ηξίην πνπ ζα γίλεη άγνλνο έρνληαο ην ρξφλν λα κπνχκε ζηηο απεπζείαο 

αλαζέζεηο.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αξκπξηψηε.  

 Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν.  

ΡΟΤΗ: Θχξηε πξφεδξε, γηα λα κελ έξζεη ζε αδηέμνδν απηή ε δηαδηθαζία, γηα 

κέλα πξέπεη λα γίλνπλ δχν εξσηήκαηα.  

 Ρν πξψην εξψηεκα ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε απηφλ ηνλ πξαηεξηνχρν ν 

νπνίνο έρεη δψζεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο, αλ δέρεηαη λα 

ηξνθνδνηεί φια ηα κεραλήκαηα θαη ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ, πξψηνλ απηφ. 

 Θαη δεχηεξνλ, έρνπκε ξσηήζεη-γηαηί απ'φηη γλσξίδσ Ππθάκηλν καο είπε 

θαη ηα ινηπά δελ έρνπλ δψζεη πξνζθνξά-έρνπκε ξσηήζεη ηα δηπιαλά πξαηήξηα 

ησλ δηπιαλψλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ αλ δέρνληαη λα ηξνθνδνηήζνπλε θαη ην 

Ππθάκηλν θαη ηε Καιαθάζα θαη νπνηνδήπνηε άιιν; Γηα λα κελ, απηφ ιέσ εγψ.  

 Θαηά ηα άιια, δχν εξσηήκαηα πξέπεη λα γίλνπλε, θαηά ηα άιια, επεηδή 

θαη εγψ σο 12 πξφεδξνο είρα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα κε ηα θαχζηκα, επεηδή νη 

ηηκέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη νη πξαηεξηνχρνη πιεξσλφληνπζαλ κεηά απφ 3 

κήλεο, ηνπο παξαθαινχζα λα έξζνπλ λα δψζνπλ πξνζθνξά ζηνπο 

δηαγσληζκνχο. Θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ΔΘΞΝΡΑ, αθνχ ε πξνκήζεηα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΘΞΝΡΑ, άξζξν 21 θαη άξζξν 23, έρνπκε δηθαίσκα 

κεηά απφ έλα άγνλν δηαγσληζκφ λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ή κε 

δηαπξαγκάηεπζε, γηαηί απηφ πνπ θάλνπκε ηψξα δελ είλαη απεπζείαο αλάζεζε, 

είλαη δηαπξαγκάηεπζε, κία ιέμε πνπ κέρξη ηψξα δελ εηπψζεθε  ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ζσζηφο, θ. Γήκαξρε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρν καδεχσ ην ζέκα ιίγν. Ξξψηα απ'φια θ. Νηθνλφκνπ, μέξεηε ηη 

γίλεηαη ζ'απηφ ην Γήκν θαη ζ'απηφ ηνλ ηφπν θαη ζ'απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; 

Λαη, λαη, λαη, πνιχ ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιέμε, θφιπα, δηαθάλεηα, αδηαθάλεηα, ν 

θαζέλαο ηε ρξεζηκνπνηεί φπνηε ζέιεη, φπσο ζέιεη, ζα ράζεη ην λφεκά ηεο. 
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Νπσο ην πάκε ζα ζέιεη θάπνηνο θάπνηε λα πεη ηελ ιέμε αδηαθάλεηα θαη λα 

πηάζεη ηφπν θαη δελ ζα πηάζεη. Δίλαη ζίγνπξν απηφ ην πξάγκα. Δδψ είλαη κία 

αγσλία, κία αγσλία λα ιεηηνπξγήζεη ν κεγαιχηεξνο Γήκνο ηεο Διιάδνο κε ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα, έρνπκε θάλεη δχν παξαηάζεηο ζπκβάζεσλ, θηάζακε 

εδψ λα παξαθαιάκε ηνπο βελδηλάδεο απφ ζπίηη ζε ζπίηη, απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ, 

είλαη ζπγθεθξηκέλεο νη ηηκέο, δελ ππάξρεη ηίπνηε ην κεκπηφ, αληί γη'απεπζείαο 

αλάζεζε κπνξνχζακε λα θάλνπκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα πάξνπκε... θαη 

λα πάσ λα πσ, εζχ ρσξίο πεξαηηέξσ, έρνπκε κπεη ζε δηαπξαγκάηεπζε 

νπζηαζηηθά ζε δηαγσληζκφ θαλνληθφ νχηε δηαπξαγκάηεπζε δελ είλαη απηφ, ζαλ 

θαλνληθφο δηαγσληζκφο είλαη εθφζνλ αλνίμακε πξνζθνξέο θιεηζηέο θαη ηα 

ινηπά, δελ είλαη θαλ απεπζείαο αλάζεζε, ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηελ θάλακε 

δηαγσληζκφ θαη έρνπκε θαη ην ζπδεηάκε ηψξα; Ρη λα ζπδεηήζνπκε ηψξα γηα 

θφιπα θαη γηα δηαθάλεηεο θαη γηα αδηαθάλεηεο; πάξρνπλε πνιιά ζέκαηα 

πξαθηηθά πνπ άθνπζα θαη ρξήζηκα, ζα κπνξνχζε ζηελ πνξεία βέβαηα φια απηά 

λα πηάζνπλε ηφπν.  

 Δκείο ηψξα παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ ν Απιψλαο έρεη κία δεμακελή, δελ 

μέξσ θάπνηα πεξηνρή, Αθίδλεο, ζα κπνξνχκε λα πνχκε ζηνλ Ληάζε, ζηνλ 

Θαξηάκε, ζηνλ Ιακπαδαξίδε λα πάλε πεηξέιαην ζηε δεμακελή πνπ ππάξρεη θαη 

λα παίξλεη απφ εθεί ηα απηνθίλεηα ηνπ Απιψλα απηφο πνπ έρεη ηε ρακειφηεξε 

έθπησζε. Θα κπνξνχκε λα πνχκε λα πηέδνπκε ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη φια ηα 

νρήκαηα λα αιιάδνπλ ιάδηα ζην πην θηελφ, γηαηί ιάδηα αιιάδνπλ κηα θνξά 

ζηνπο ηξεηο κήλεο, δελ ράζεθε ν θφζκνο λα θάλεη θαη δέθα ρηιηφκεηξα. Ρέινο 

πάλησλ, ην ζέκα πξνρσξάεη, είλαη ζε πιήξε δηαθάλεηα, θφιπν ή θνιπάθη δελ 

ππάξρεη ζε θακία πεξίπησζε. Ρν θέξακε ην ζέκα εδψ γηαηί θνβφκαζηε λα κε 

κείλνπκε θαη ρσξίο πεηξέιαηα θαη βελδίλεο, θνβφκαζηε κήπσο ν επίηξνπνο 

ηξίηε παξάηαζε ζχκβαζεο δελ καο ην εγθξίλεη...  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ ηψξα.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δπεηδή ν θ. Ονχζζεο ήηαλ ζην κπαιφ ηνπ Γεκάξρνπ θαη 

κίιεζε πεξί δηαπξαγκαηεχζεσλ, κπαίλνπκε εθεί.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη. Νξίζηε. 

.......: Ξαξάηαζε, άιιε παξάηαζε δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηα πξνεγνχκελα 

πξαηήξηα πνπ ππήξραλε; Γηαηί λα ληξέπεζαη λα ην δεηήζεηο; Απ'ην λα πάκε ζε 

απεπζείαο αλάζεζε, θαιχηεξα λα δνζεί παξάηαζε φπσο ήηαλε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ. Αξκπξηψηε.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξνηα είλαη ε πξφηαζε ηειηθά, ηη ςεθίδνπκε, μέξεηε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, ην ζπκβνχιην ζα εγθξίλεη ηελ αλάζεζε θαη ζα 

εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν λα ππνγξάςεη ζπκβάζεηο.  

.......: Πε πνηνλ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πηα πξαηήξηα πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, απηή είλαη ε πξφηαζε ηεο 

πιεηνςεθίαο, ηνπ Γεκάξρνπ. Θαη απφ εθεί θαη πέξα αλαθέξζεθε φηη κπνξεί λα 

γίλνληαη πξνκήζεηεο θάζε πεξηνρήο.  

.......: Ππγγλψκε, δηεπθξίληζε. Θα γίλεη αλάζεζε ζε πξαηήξην πνπ έδσζε κεδέλ 

έθπησζε, απηφ είπαηε;-γηαηί αλαθνηλψζεθαλ φια- ή ζηνλ κεηνδφηε; Λα μέξσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη θαηά πεξηνρή θ. Αξκπξηψηε, ζηηο Αθίδλεο ζπλέβε απηφ.  

 Νξίζηε θ. Ιακπαδαξίδε, ελεκεξψζηε ην Πψκα.  

ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΓΗ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα 4 κήλεο είλαη ε δηαδηθαζία απηή.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, κηα δσή ιάζνο είζαζηε, κία δσή ιάζνο θ. 

Ιακπαδαξίδε θαη απηφ πνπ ιέηε ιάζνο είλαη, θαζίζηε θάησ ηψξα, ζε 

παξαθαιψ, ιάζνο ην ιεο.   

 Θχξηε Θαξίλν, γηα πέζηε ιέεη ζσζηφ, είλαη ζσζηφ απηφ, φηη απνθιείζακε; 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ. Ιακπαδαξίδε, εληάμεη, αθνπζηήθαηε. Δληάμεη θ. 

Ιακπαδαξίδε, εληάμεη, σξαία, γίλαηε ζαθήο, εληάμεη θ. Ιακπαδαξίδε.  

 Θχξηε Θαξίλν.   

ΚΑΡΙΝΟ:  Δίλαη δπλαηφλ λα ζπδεηάκε επεηδή ε βελδίλε ή ην πεηξέιαην είλαη 

ζην δεχηεξν δεθαδηθφ θηελφηεξε, λα θχγεη ηζάκπα θαη ην GCB λα ηαμηδέςνπλ 

λα πάλε λα βάινπλε θαχζηκα; Θα θάςνπλε, φρη ηε δηαθνξά ζα θάςνπλε ζην 

δξφκν, ζα θάςνπλε άιιεο ηξεηο θνξέο, δειαδή εθ ησλ πξαγκάησλ δειαδή 

πξέπεη λα είλαη θνληά εθεί πνπ βάδεη. Ζ κφλε πεξίπησζε λα ιπζεί ην ζέκα 

απηφ, είλαη λα θάλεη ν Γήκνο δεμακελέο θαη λα έρεη δηθφ ηνπ φρεκα λα κηθξχλεη 

ηηο απνζηάζεηο, αιιηψο δελ ζπκθέξεη εηδηθά ζθαπηηθά κεραλήκαηα θαη GCB λα 

ηαμηδέςνπλ λα πάλε λα βάινπλε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο.  

 Θαηαςεθίδεη: 

Ν θ. Νηθνλφκνπ 

ν θ. Θηνχζεο 

ε θα Βαξλάβα; Λαη  

θαη ν θ. Ιέθθαο  

θ. Σαζηψηεο 

θ. Γάβξεο 

θ. Αξκπξηψηε 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξαξψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξψλ ν θ. Αξκπξηψηεο 

θαη ν θ. Γηαζεκάθεο. 
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 Θαηά πιεηνςεθία ην ζπκβνχιην εγθξίλεη.  

 Ν θ. Θαιχβαο δελ είλαη ζηελ αίζνπζα, δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ςεθνθνξία. 

(αξ. απνθ. 172/2011) 

 

 ΘΔΜΑ 5ν 

 

Δγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα θαη 1νπ ΠΚΣΝΜΔ ηνπ έξγνπ 

"Αληηθαηάζηαζε Δπέθηαζε Γηθηύνπ Τδξεπζεο Οηθηζκνύ θελδάιεο 

γηα ππξαζθάιεηα & Δξγα Τδξεπζεο Οηθηζκνύ Μαιαθάζαο Μειεζίνπ & 

θελδάιεο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Θαξίλν, έρεηε ην ιφγν.  

ΚΑΡΙΝΟ: Κε ηελ ππ'αξηζκ. 121/10 απφθαζε ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Καιαθάζαο, ζηηο 3/8/10, εγθξίζεθε ε ππ'αξηζκ. 165/10 κειέηε ηεο ΡΓΘ 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε ηνλ αλσηέξσ ηίηιν, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 

272.532,00 κε ην ΦΞΑ 23% θαη νη φξνη δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κε αλνηρηή 

δεκνπξαζία γηα ην παξαπάλσ έξγν. Πχκθσλα κε ηε κειέηε πξνβιέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε αγσγψλ απφ ζθιεξφ πνιπαηζπιέλην ηξίηεο γελεάο, ζπλνιηθνχ 

κήθνο 2.420 κέηξσλ θαη επίζεο πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλε θαη παξνρέο 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ηψξα λα κελ ηα πσ αλαιπηηθά φπσο  ηα έρεη εδψ ε 

εηζήγεζε.  

 Κε ηελ ππ'αξηζκ. 158/15-9-10 απφθαζε ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

εγθξίζεθε ην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ζηνλ εξγνιάβν Ξαπαληθνιάην Κηραήι, κε πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο 

197.667,30 πιένλ ΦΞΑ θαη αλαζεσξήζεσλ. Ξνζνζηφ έθπησζεο 10%.  
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 Θαηφπηλ ππνγξάθεθε ε ππ'αξηζκ. 1752/18-11-10 ζχκβαζε, πνζνχ 

187.867,30 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% θαη πξνβιεπφηαλε ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηδίνπο πφξνπο.  

 Πηε ζπλέρεηα ζηηο 1/4/2011 έγηλε νξηζκφο επηβιέπνληα απφ ηελ 

ππεξεζία ηελ νπνία ηελ ζπζηήζακε ζηηο 28/3 θαη εγθξίζεθαλ ζηηο 19/4 ην 

νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ηα ινηπά.  

 Κεηά απφ έιεγρν ηνπ θαθέινπ, δηαπηζηψζεθε φηη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο 

είλαη 197.867,30 επξψ πιένλ ΦΞΑ θαη αλαζεσξήζεηο θαη φρη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, φπσο αλαγξάθεηαη απφ ιάζνο ζην 

ζπκθσλεηηθφ. Δπνκέλσο ην νξζφ πνζφ ηεο ζχκβαζε είλαη απηφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα εξγαζηψλ, ζηνλ αξρηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ζην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, δειαδή 197.867,30 πιένλ 

αλαζεσξήζεσ, ΦΞΑ θαη ηα ινηπά. Δδψ έρεη γίλεη έλα ιάζνο ζηε ζχκβαζε, ην 

ιέσ γηα λα θαηαιάβεηε, αληί λα ιέεη πιένλ ΦΞΑ, έιεγε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΞΑ ε ζχκβαζε, έπξεπε ινηπφλ, απηφ πξέπεη λα δηνξζσζεί θαη δηνξζψλεηαη 

κέζσ ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ.   

 Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο κε ηελ απνξξφθεζε 

πνζνχ ησλ απξνβιέπησλ, νη εξγαζίεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε κειέηε θαη 

λέεο εξγαζίεο πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο. Δδψ έρνπκε ην εμήο, δελ πεξηέρεη ε 

κειέηε ηελ απνθαηάζηαζε φηαλ θφβεηο ην δξφκν θαη δεκηνπξγήζακε κία λέα 

ηηκή κνλάδνο γηα λα γίλεη ε απνθαηάζηαζε ησλ δξφκσλ ζηνπο νπνίνπο 

εθηειείηαη ην έξγν. Ν παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο είλαη ζε ηζνδχγην, δειαδή δελ 

θεχγεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απιψο ηξαβηέηαη έλα θνκκάηη ησλ 

απξνβιέπησλ γηα λα ηαθηνπνηήζεη θαη λα δεκηνπξγεζεί λέα ηηκή κέζσ ηεο 

νπνίαο είλαη απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ κε 16, αλ ζπκάκαη, 16,00 επξψ ην 

ηεηξαγσληθφ-λα ην δσ ιίγν κφλν-φρη, είλαη κε 18,40, είλαη ε απνθαηάζηαζε κε 
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κία ππφβαζε, κηα βάζε θαη δπν αζθαιηηθέο ζηξψζεηο ηνπ ραληαθηνχ πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ χδξεπζε. Απηφ, δελ έρσ λα πσ θάηη άιιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ιέεη ην ζπλνιηθφ πνζφ, 9.556, ην ζπλνιηθφ; Ιέη, έδσζε ηηκή 

κνλάδνο, δελ αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε θ. Γηαζεκάθε.    

ΚΑΡΙΝΟ: Δδψ βαζηθά είλαη δχν ζηελ ππφζεζε, ηα βαζηθά είλαη δχν.  

 Ξξψηνλ, έρεη ιάζνο ε ζχκβαζε, ην δηνξζψλνπκε, δηφηη δελ ππάξρεη 

άιινο ηξφπνο, λαη, 10%. Θαη δεχηεξνλ, είλαη έλα ιάζνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν 

πξέπεη λα ην γξάςνπκε θαη ζηελ απφθαζε, γηαηί ζα πάεη ζηνλ επίηξνπν ε 

ππφζεζε, ζα ην δεη φηη είλαη ιάζνο απιφ, αιιά πξέπεη λα ην πνχκε.         

 Θαη δεχηεξνλ, δελ ππάξρεη ζην έξγν ηηκή κνλάδνο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ράλδαθα, δειαδή ζθάβνπκε θαη δελ έρεη ηε ισξίδα ηνπ 

αζθαιηηθνχ γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηελ απνθαηάζηαζε. Θαη 

εηζεγνχκαζηε ηελ έγθξηζε ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;  

 Θχξηε Ιίηζα. Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Νηθνλφκνπ, ν θ. Σαζηψηεο.  

 Νξίζηε θ. Ιίηζα. Α, θαη ν θ. Γηακαξέινο.  

 Ξξέπεη λα αλαθέξσ, παξάιεηςε δηθή κνπ, φηη ζηελ αίζνπζα πξνζήιζαλ 

ν θ. Αλπθαληήο εδψ θαη αξθεηή ψξα βέβαηα θαη ν θ. Ιάκπξνπ.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν.  

ΛΙΣΑ: Πην πξψην θνκκάηη πνπ αλαθέξαηε ζρεηηθά κε ην ΦΞΑ είλαη έλα 

ιάζνο θαη θαιά θάλεηε θαη ην δηνξζψλεηε, εμ άιινπ απηφ ζα θαηλφηαλε θαη 

παξαθάησ φηαλ ζα πήγαηλε λα πιεξσζεί.  

 Νζνλ αθνξά ην δεχηεξν ην θνκκάηη, δελ έρεη γίλεη θαλέλα ιάζνο. Δρσ 

αζρνιεζεί πξνζσπηθά ν ίδηνο κε ηε κειέηε, δελ ζα ρξεηαδφηαλε λα θάλεηε πνηέ 

απηή ηελ απνθαηάζηαζε. Ν ιφγνο πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε απηή ηελ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 23ε 30 ΑΓΝΠΡΝ 2011 
 

  65 

απνθαηάζηαζε, είλαη φηη εζείο θ. Γήκαξρε δηαιέμαηε λα κελ ππνγξάςεηε ηε 

ζχκβαζε ηεο νδνπνηίαο πνπ γηλφηαλε, πνπ δεκνπξαηήζεθε απφ ηε Καιαθάζα, 

θαθψο, γηαηί δελ ζα κπαιψλακε θάηη γηα λα πάκε κεηά απφ πάλσ λα ξίμνπκε 

λέα πίζζα, λα ηε βγάινπκε θαη λα ξίμνπκε θαηλνχξγηα, νη δξφκνη πνπ 

αλαθέξαηε εδψ κέζα, ην 70%, δειαδή Θνινθνηξψλε, Ξάξλεζαο, Βεληδέινπ, 

Θαπνδίζηξηα, Γπκλαζηεξίνπ, Διαηψλ, είλαη κέζα ζηε κειέηε ηεο νδνπνηίαο. Αξα 

εκείο είρακε πξάμεη νξζψο θαη δελ βάδακε λα ξίμνπκε λέα πιηθά εθεί πνπ δελ 

ρξεηαδφληνπζαλ, γηαηί είρακε απφ πίζσ δεκνπξαηήζεη ηελ νδνπνηία, έξγν ην 

νπνίν εζείο δελ ππνγξάςαηε ηε ζχκβαζε σο νθείιαηε. Γη'απηφ ην ιφγν δελ ζα 

ην ςεθίζσ θηφιαο θαη ζαο ιέσ ην εμήο, λα ππνγξάςεηε ηε ζχκβαζε θαη λα κελ 

θηηάμεηε ηα ζπγθεθξηκέλα κεξεκέηηα. Πε άιια ζεκεία ζπγθεθξηκέλα ε λέα 

ζσιήλα πεξλάεη ζηα πξαλή πνπ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε απνθαηάζηαζε. 

Γη'απηφ ην ιφγν θαη εκείο δελ βάιακε κέζα ζηε κειέηε ηέηνην θσδηθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θχξηε Γήκαξρε, ρσξίο λα κπαίλσ ζηελ νπζία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο, φπσο γλσξίδεηε κε κία βαζαληζηηθή εκκνλή δελ 

ςεθίδεη ε παξάηαμή καο Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο. Κέρξη θαη απηφ ηνλ 8ν 

κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε Γεκνηηθή Ππλελλφεζε γηα ηνλ 

Υξσπφ, δελ ςεθίδεη Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο θαη απηφ πξνηίζεηαη λα θάλεη 

εθηφο θαη πέξα απφ πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δηθαηνινγνχλε ηελ πξνζρψξεζε 

άιισλ παξαηάμεσλ ζηε δηθηά καο ζέζε.  

 Απηφ φκσο πνπ ζα ήζεια λα ξσηήζσ θ. Γήκαξρε θαη λνκίδσ φηη είλαη κία 

αβιεςία θαη ηνπ πξνέδξνπ, είλαη ην δήηεκα ηεο παξαίηεζεο ηεο θαο Βαξλάβα 

απφ ηελ Δπηηξνπή Ξεξηβάιινληνο, Ξνηφηεηα Εσήο θαη ζα έπξεπε ζ'απηφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα θάλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θαο Βαξλάβα απφ ηνλ 

θ. Ιέθθα. Κήπσο λα ην βάινπκε ζην άιιν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα 'λαη ζίγνπξα ζέκα, πξέπεη λα ην δνχκε φκσο πξψηα αλ 

ρξεηάδεηαη απφθαζε ζπκβνπιίνπ ή κπνξεί λα...  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Νρη, ε θα Βαξλάβα ζέιεη λα παξακείλεη αλαπιεξσκαηηθή, αιιά 

ζηε ζέζε ηνπ θ. Πηδέξε λα κπεη ν θ. Ιέθθαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νπσζδήπνηε ζα δηνξζσζεί ην πξφβιεκα.  

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΥΑΙΧΣΗ:  Απφ ηελ αξρή είρακε πεη θαη εκείο φηη δελ ςεθίδνπκε 

Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Παο ελεκεξψλσ, κνπ ιέεη ε θα Καλαβέιε θ. Νηθνλφκνπ, λα 

ηειεηψζεη ην ζέκα απηφ, εάλ παξαηηεζεί θαη ν αλαπιεξσκαηηθφο, δελ ππάξρεη 

αληηθαηάζηαζε, δελ δηθαηνχκαζηε λα αληηθαηαζηήζνπκε άιινλ, κέλεη θελή θαη 

ν αλαπιεξσκαηηθφο.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Νηαλ έγηλε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Πηδέξε, πήξα ζην πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη κίιεζα κε ηνλ θ. Πηδεξφπνπιν θαη ηνλ ξψηεζα ηη γίλεηαη 

κ'απηφ ην ζέκα. Θαη ην γξάθεη ηψξα, έρσ θαη ην άξζξν ηνπ Θαιιηθξάηε πνπ ην 

γξάθεη κέζα θαη κνπ ην δηεπθξίληζε, φηη φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηφ ην 

κέινο δελ ππάξρεη πηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πάεη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, δελ 

μαλαγίλεηαη εθινγή γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Δίρε γίλεη... 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θπξία Καλαβέιε ε αλαπιεξψηξηα αλέιαβε θαη παξαηηείηαη, άξα 

είλαη θελή ζέζε, πξέπεη λα μαλαυπάξμεη. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Δγψ είρα ην ελδερφκελν ηη ζα γίλεη κε ηε ζέζε ηνπ θ. Πηδέξε 

είρα ξσηήζεη.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Νπσο θαηαιαβαίλεηε δελ κπνξεί λα είλαη ιεηςφ ε επηηξνπή.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ρελ παξαίηεζε ηεο θαο Βαξλάβα δελ ηελ έρσ ππφςε κνπ, 

απιψο... 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ρελ θαηέζεζε ζηνλ πξφεδξν, λαη. Γειαδή πξέπεη λα, Γήκαξρε, 

πξέπεη λα, ην θαηαιάβαηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν ζπδεηήζακε ην ζέκα θαη κε ηελ θα Βαξλάβα, ζα 'λαη ζίγνπξα 

ζέκα επφκελνπ ζπκβνπιίνπ. 

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΥΑΙΧΣΗ: Δρνπκε πεη θαη εκείο ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά φηη θαηαςεθίδνπκε 

Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο, γηα ηνλ απιφ θαη κφλν ιφγν φηη φηαλ δελ ηεξείηαη 

ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζχκβαζεο ππάξρεη αλαζεψξεζε ηηκψλ ζηα πιηθά, ζε 

νηηδήπνηε, ηα μέξεηε θαη εζείο, ππέξ ηνπ εξγνιάβνπ θαη είλαη πάγηα ζέζε θαη 

θαηαςεθίδνπκε θαη απηφ ην ζέκα φπσο θαη φινπο ηνπο Αλαθεθαιαησηηθνχο 

Ξίλαθεο έρεηε θέξεη κέρξη ζήκεξα εδψ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεςνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Α, ζπγγλψκε θ. Γηακαξέιν, έρεηε δίθην, κε ζπγρσξείηε. Δρεη ην ιφγν. 

ΓΙΑΜΑΡΔΛΟ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ. Γήκαξρε, κία δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζηνλ 

θ. Θαξίλν ήζεια λα ζέζσ.  

 Αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε φηη ζηηο 19/4/2011 εγθξίζεθε ην 

νξγαλφγξακκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα κε εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηελ 

15/4/2011 θαη πέξαο ηελ 24/8/2011. Θα ήζεια λα εξσηήζσ εάλ απηφ ην 

νξγαλφγξακκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα έρεη ηεξεζεί.  

 Θαη δεχηεξνλ, πψο απηή ε κειέηε δελ πξνέβιεπε ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ νδνζηξψκαηνο ε κειέηε ηνπ έξγνπ.  

 Γειαδή δχν εξσηήζεηο, ε κία είλαη εάλ ηεξήζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 

ην νξγαλφγξακκα θαη γηαηί δελ πξνβιέθζεθε ζηε κειέηε ε απνθαηάζηαζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, δειαδή κία ηζεθνπξεκέλε αο πνχκε εξγαζία ζα παξέδηδαλ, 

ρσξίο λα είλαη νινθιεξσκέλε; Βέβαηα απάληεζε ελ κέξεη ν θ. Ιίηζαο, αιιά 
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απηφ ήηαλ θάηη άιιν ελ πάζε πεξηπηψζεη. Γελ μέξσ αλ ήηαλε ζπλδεδεκέλν κε 

ην ζέκα απηφ, ε κειέηε δειαδή, ιέσ ε κειέηε απηή ηνπ έξγνπ δελ πξνέβιεπε 

απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. Απαληήζαηε ελ κέξεη θ. Ιίηζα εζείο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΚΑΡΙΝΟ: Ρν γηαηί δελ πξνέβιεπε, απηφ εγψ δελ κπνξψ λα ην μέξσ. Βξήθα 

κία κειέηε ε νπνία εθηειείηαη, ππάξρεη κηα νδνπνηία πνπ δελ έρεη ππνγξαθεί ε 

ζχκβαζε, απηφ είλαη άιιν ζέκα, άξα πξέπεη λα κπεη ην άξζξν κέζα ηεο 

απνθαηάζηαζεο γηαηί πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ε ηάθξνο. Θαιά, ε νδνπνηία 

είλαη ηα δεθαπιάζηα ιεθηά, ε απνθαηάζηαζε είλαη 30.000, ε νδνπνηία είλαη 

700.000. Απηφ είλαη ζέκα πνιηηηθφ, δελ είλαη ζέκα δηθφ κνπ ην αλ ζα γίλεη ε 

νδνπνηία ή φρη.  

 Νζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην νξγαλφγξακκα, δελ έρεη ηεξεζεί 

θαη έρεη ππνβιεζεί αίηεζε παξάηαζεο γηα θάπνηνπο κήλεο, δηφηη έρεη ππνβάιεη 

θαη ινγαξηαζκφ, είλαη απφ ίδηνπο πφξνπο ην έξγν, δελ μέξσ αλ έρεη 

πξνρσξήζεη, αλ έρεη πιεξσζεί ή φρη, γεληθψο έρνπκε κηα θαζπζηέξεζε ζην 

έξγν, δειαδή επεηδή έρεη ηηο εθθξεκφηεηεο, πξέπεη θαη ε ζχκβαζε λα ξπζκηζηεί 

γηα λα 'λαη ζίγνπξνο φηη ζα πιεξσζεί πνπ έρεη ην ιάζνο θαη ε ηηκή κέζα ηεο 

ηηκήο κνλάδνο πξέπεη λα κπεη, άξα ζίγνπξα ζα έξζεη θαη ζέκα γηα ρνξήγεζε 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο.  

.......: Ξάλησο παξαηεξψ φηη απηέο, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα απηά θαη ηα 

νξγαλνγξάκκαηα δελ ηεξνχληαη θαηά θαλφλα ζηα έξγα.  

ΚΑΡΙΝΟ: Απηέο νη ζπκβάζεηο ηψξα ιφγσ ηνπ Θαιιηθξάηε, θαζπζηέξεζαλ 

ηέζζεξηο θαη πέληε κήλεο, δειαδή ε ΡΓΘ αξλνχληαλε λα νξίζεη επηβιέπνληεο 

επεηδή έιεγε, εγψ δηαιχνκαη θαη εκείο ζηελ νπζία μεθηλήζακε απφ ηνλ Απξίιην, 

ζίγνπξα ηέζζεξηο, πέληε κήλεο πάλσ ζ'απηή ηε δηαδηθαζία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, επί ηεο ςεθνθνξίαο.  
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 Νξίζηε θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νη Αλαθεθαιαησηηθνί Ξίλαθεο, θ. Νηθνλφκνπ, νη 

Αλαθεθαιαησηηθνί Ξίλαθεο πνπ δελ ςεθίδεηε, είλαη ην ηνπηθναπηνδηνηθεηηθφ 

βάζαλν ζα έιεγα, φπσο ην 'παηε αθξηβψο. Φαληαζηείηε λα ζαο αθνινπζνχζαλε 

φινη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Ν Θαιιηθξάηεο, ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ν 

Γήκνο έθιεηλε, ζα βάδακε θιεηδί, θαλέλα έξγν δελ ζα γηλφηαλε πνηέ. Πε 

παξαθαιψ, ζε παξαθαιψ. Γειαδή κε απηφ ην θξηηήξην πξέπεη λα ςεθίδνπκε, 

ηέινο πάλησλ. Γηαθσλψ, έηζη; Γελ κπνξείηε λα ιέηε δελ ςεθίδσ. Ρη πάεη λα πεη 

δελ ςεθίδσ; Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ςεθίδεηο, ε ζέζε πνπ παίξλεηο ζε κία 

ιεηηνπξγία, ζε έλα ζεζκφ θαη ζαο ιέσ είλαη βάζαλν. Θα πξέπεη λα 

αλαξσηεζείηε φηη εάλ Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ 

δελ ςεθίδακε ηεθκεξησκέλνπο θαη ζπλήζσο είλαη θαη θάησ απφ ηελ ηηκή πνπ 

δεηάλε Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο, δειαδή γιπηψλνπκε ιεθηά θάπνηνη θαη 

ιέκε φρη εμ νξηζκνχ, δελ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο, θιείλεη. Ρέινο πάλησλ. Ξάσ ζην 

άιιν ην ζέκα πνπ είλαη ζνβαξφηεξν. 

 Λα απαληήσ ζηνλ θ. Ιίηζα. Θχξηνη αγαπεηνί ζχκβνπινη, παξαθαιψ 

πξνζέμηε κε. Ιέεη ν θ. Ιίηζαο θ. Γηακαξέιν, γη'απηφ είλαη θαη γηα εζάο, φηη δελ, 

ζπλεηδεηά ε κειέηε δελ είρε απνθαηάζηαζε ηνπ αλνίγκαηνο κε άζθαιην γηαηί 

ζα γηλφηαλε άιιν έξγν νδνπνηίαο, ην νπνίν αλαγθαζηηθά ζα επίζηξσλε, λα κελ 

ην θάλνπκε δχν θνξέο. Δηζη δελ είπαηε θ. Ιίηζα, αλ θαηάιαβα θαιά; 

 Ξξψηνλ. Γηα λα ζπληαπηηζηνχλ δχν έξγα, κφιηο ηειεηψζεη ην έλα λα 

αξρίζεη ην άιιν είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. Θα κπνξνχζε λα 'ρε κείλεη γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλνηρηέο νη ιαθνχβεο κε θίλδπλν αλζξψπσλ, 

απηνθηλήησλ θαη νηηδήπνηε άιιν. Δίλαη πνιχ δχζθνιν δπν κεγάια έξγα λα 

ζπληαπηηζηνχλ ζην ρξνληθφ νξίδνληα πνπ πξέπεη. 

 Γεχηεξνλ. Ρν βαζηθφηεξν φκσο, ην λα έθηηαρλε ηελ άζθαιην ν 

εξγνιάβνο πνπ αλέιαβε ην έξγν αληηθαηάζηαζεο ησλ αγσγψλ, λα δηφξζσλε ην 
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άλνηγκα ην απιάθη, είλαη γχξσ ζηηο 20.000 επξψ, 30.000, ην πνζφλ. Ρν έξγν 

ηεο νδνπνηίαο ηνπ θ. Ιίηζα είλαη 700.000 επξψ, έρνπκε κία δηαθνξά, ε εμήο. 

Απηή ηε ζηηγκή ιέεη θαθψο ην νηηδήπνηε δελ ππέγξαςα ηε ζχκβαζε ησλ 

700.000 επξψ γηα νδνπνηία ηεο Καιαθάζαο. Θαη απαληψ, ην 2011 είλαη ν Γήκνο 

Υξσπνχ, δελ είλαη ε Θνηλφηεηα Καιαθάζαο, ν Γήκνο Υξσπνχ ζα θξνληίζεη γηα 

ην πνχ ζα ξίμεη ηα 700.000, ηα 400.000 ηνπ Ππθακίλνπ θαη φια απηά ηα νπνία 

έρεη δηθαίσκα πξν ζχκβαζεο λα κελ ππνγξάςεη ζχκβαζε.  

 Γεχηεξνλ. Γελ κπνξεί απηή ηε ζηηγκή λα κελ απνθαηαζηήζσ ηελ αδηθία 

θάπνησλ πξνεθινγηθψλ έξγσλ κεγάισλ νη νπνίνη πήγαλε λα γίλνπλε ην 2010 ζε 

ηζνηηκία ησλ πνιηηψλ ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. Θαη επαλαιακβάλσ, απηή ηε 

ζηηγκή ηα δχν έξγα Ππθάκηλν θαη Καιαθάζα νδνπνηίαο δελ ζα γίλνπλ κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο. Θαηαζηάιαμε ν θνπξληαρηφο θαη έρσ πάξεη ηελ 

απφθαζε, ηα 700.000 επξψ ηεο Καιαθάζαο, ηα 400.000 ηνπ Ππθακίλνπ γηα 

νδνπνηία πνπ πήγα θαη ηξειάζεθα αλ δείηε ηνπο δξφκνπο πνπ έρνπλε πεη λα 

γίλνπλε, κπξάβν ζηνλ θ. Ονχζζε, έρεη θάλεη φινπο ηνπο δξφκνπο θαη έθαλε θαη 

ζηα βνπλά ηα 400.000, απηή ηε ζηηγκή φκσο ζηνλ Θαιιηθξαηηθφ Γήκν θ. 

Ονχζζε, θ. Ιίηζα, ππάξρνπλ άλζξσπνη 10 θαη 20 νηθνγέλεηεο ζε δξφκνπο κε 

ρψκα θαη κε ραληάθηα πνπ δελ κπνξνχλε λα κπνχλε νη ίδηνη κέζα θαη δελ ζα 

θάλσ δξφκν 100.000 επξψ κφλν θαη κφλν γηα λα πάεη ζην ρσξάθη ηνπ θάπνηνο, 

είκαη ππνρξεσκέλνο απηά ηα έξγα λα ηα αλαζθεπάζσ, λα πάλε ηα ιεθηά 

ηζφηηκα θαη κνηξαζκέλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη φρη αλάινγα 

κε ηηο πξνεθινγηθέο αλάγθεο θάπνησλ, ηέινο. Ζ νδνπνηία ηεο Καιαθάζαο δελ ζα 

γίλεη, ηα ιεθηά ηα 700.000 επξψ ζα κπνχλε ζηνλ θνπξβαλά ηνπ Γήκνπ θαη ζα 

κνηξαζηνχλε ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, 

γηαηί αλ θάλσ 700.000 επξψ νδνπνηία ζηε Καιαθάζα εγψ ζήκεξα, ζα πξέπεη 

λα θάλσ γχξσ ζηα 9 εθαηνκκχξηα νδνπνηία αλάινγα κε ην πνζφλ ζε φιν ην 

Γήκν. Απηή ηελ αδηθία δελ ηελ πεξλάσ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηίπνηα.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηζφ ιεπηφ θ. Ιίηζα.  

 Νξίζηε θ. Αξκπξηψηε.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Κηα εξψηεζε θ. Γήκαξρε. Ρα 700.000 ηεο Καιαθάζαο θαη ηα 

400.000 ηνπ Ππθακίλνπ είλαη ιεθηά ηνπ Γήκνπ, ήηαλε ησλ Θνηλνηήησλ ή 

έθηαθηα εηδηθεπκέλα; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ηδίνηο πφξνηο.  

ΛΙΣΑ: Ρεο Καιαθάζαο ήηαλε θαη εμεηδηθεπκέλα ρξήκαηα, δελ μέξεηε θ. 

Γήκαξρε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ. Ιίηζα, έρεηε δεπηεξνινγία, ζαο αθνχκε.  

ΛΙΣΑ: Ξξψηνλ, θ. Γήκαξρε, φηαλ ζα θάλεηε ην πξψην ζαο έξγν ζαλ 

Γήκαξρνο, κεηά ζα κάζεηε αλ κπνξείο λα θάλεηο θάηη θαη κεηά λα θάλεηο θάηη 

δεχηεξν γηα λα ην σξαηνπνηήζεηο, φηαλ ζα θάλεηε ην πξψην ζαο έξγν, δελ ην 

'ρεηε θάλεη αθφκα.  

 Ινηπφλ, απφ εθεί θαη πέξα ζαο ιέσ ην εμήο. Νη δξφκνη, γηαηί δίλεηε 

εληππψζεηο ηψξα, δελ είλαη απηνί νη 5 δξφκνη πνπ θάλαλε 700.000 επξψ, πνπ 

κε ηελ έθπησζε ζα 'λαη κε 42% έθπησζε 500.000 επξψ, κε 42% έθπησζε 

έθηαλε ζηηο 500.000, ν πξνυπνινγηζκφο ήηαλ 1 εθαηνκκχξην, είλαη δηάθνξνη 

δξφκνη. Κέξνο απηψλ ησλ ρξεκάησλ ήηαλε απφ ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ 100.000 επξψ, άξα ηηο 100.000 είρακε γηα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, φπσο θαη ζ'απηφ ην έξγν ηεο χδξεπζεο πάιη ήηαλ 

απφ εμεηδηθεπκέλα ρξήκαηα γηα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πνπ ην 'ρακε πάξεη 

απνδεκίσζε απφ ηηο ζενκελίεο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ινηπφλ εκείο θνηηάγακε λα 

θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ καο. Ρψξα εάλ εκείο θαηαθέξακε λα 

θηηάμνπκε θάπνηεο βαζηθέο αλάγθεο θαη θηηάρλακε ην θάηη παξαπάλσ ζηα ρσξηά 

καο, γη'απηφ καο αμίδεη έπαηλνο. Δάλ έξρεζηε ζήκεξα λα ηηκσξήζεηε ηνπο 

δεκφηεο ηεο Καιαθάζαο θαη ηνπο δεκφηεο ηνπ Ππθακίλνπ, εηδηθά γηα ηε 
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Καιαθάζα ζα κηιήζσ, είλαη εδψ ν θ. Ονχζζεο ζα κηιήζεη γηα ην Ππθάκηλν, λα 

παίξλεηε ρξήκαηα ηνπ θνξβαλά ηνπ κεγάινπ Γήκνπ αιιά ρξήκαηα πνπ 

ππήξραλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Καιαθάζαο, ρξήκαηα πνπ ππήξραλ ζην 

ηακείν ηεο Καιαθάζαο γηα δεκνπξαηεκέλν έξγν θαη λα ηα παίξλεηε θαη λα ηα 

θάλεηε παλεγχξηα, λα ηα θάλεηε νη 16.000 ε σξαία εθδήισζε πνπ ζε θάπνηνπο 

δελ άξεζε, λα ηα θάλεηε αλαζέζεηο ζε ζπκβνχινπο 24.000, 24.000, 24.000, 

24.000, γηαηί πξνζσπηθφ ιέηε δελ έρεη ν Γήκνο, ε, ινηπφλ απηά ηα ρξήκαηα ηα 

είραλε καδέςεη ε Καιαθάζα θαη απφ ηδίνπο πφξνπο δίρσο λα θάλεη παλεγχξηα, 

γηαηί δελ έθαλε θαλέλα ε Καιαθάζα αιιά έθηηαρλε ηνπο δξφκνπο θαη γη'απηφ ην 

ιφγν ζα έπξεπε λα ζεβαζηείηε έλα έξγν ην νπνίν ζρεδηάδεηαη απφ ην '09, φρη 

απφ ην '10, εδψ θαη ηξία ρξφληα. Γεκνπξαηήζεθε θαλνληθά ην έξγν θαη δελ 

ππνγξάθηεθε ζχκβαζε γηα έλα θαη κφλν ιφγν, φηη εξρφηαλε ηφηε ν 

Θαιιηθξάηεο θαη ε ΡΓΘ δελ έβαδε κεραληθνχο αξκφδηνπο επηβιέπνληεο ζηα 

έξγα. Δκείο δελ ην θάλακε αλάζεζε, δεκνπξαζία ην θάλακε ην έξγν, θαζ'φια 

λφκηκα θαη θαζ'φια ζσζηά. Θαη επίζεο ήηαλε αλαγθαίνη νη δξφκνη λα γίλνπλε 

κέζα ζηα ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα απηνχ ηνπ έξγνπ, αιιά ηα ρξήκαηα πνπ 

βξήθαηε έηνηκα απφ ηηο Θνηλφηεηεο, νπαί θη αιίκνλν λα πάηε λα ηα δψζεηε ζηελ 

ΔΓΑΞ, εγψ ζα ην πεξηκέλσ λα πάηε λα ηα δψζεηε ζηελ ΔΓΑΞ, είζαζηε 

ηθαλνί, γηαηί ηα βάιαηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηνλ απνινγηζκφ, πνπ γη'απηφ 

δελ ςεθίζακε. Δκείο ζηελ ΔΓΑΞ δελ ηφικεζαλ πνηέ λα καο πνχλε θνπβέληα 

γηα ην νηηδήπνηε. Ινηπφλ, αιιά λα μέξεηε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ πψο ήηαλ 

ν ζχλδεζκνο θαη ηη έγηλε. Παο παξαθαιψ θ. Φνξγηάξε, ζαο παξαθαιψ, ζαο 

παξαθαιψ. Ινηπφλ, ηα ρξήκαηα απηά ήηαλε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Καιαθάζαο, ππήξραλε 500.000 επξψ πνπ ήηαλ ην αληηθείκελν ζρεδφλ ηνπ 

έξγνπ, κπνξεί λα ιείπαλε 30.000, 40.000 επξψ θαη αθπξψλεηε έλα ηέηνην έξγν, 

αθπξψλεηε έλα ηέηνην έξγν θαη λά ηα ηα απνηειέζκαηα, ιείπεη απφ έλα 

ζρεδηαζκφ πνπ είρε γίλεη. Δθφζνλ ζα γηλφληνπζαλ δέθα δξφκνη νη 

ζπγθεθξηκέλνη πνπ γηλφληνπζαλ αγσγφο λένο ηάπεηαο γηαηί ήηαλε απφ 
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ζπαζκέλεο απφ δεκηέο, παιαηφο ηάπεηαο, ήζειε επηζθεπή, δελ βάιακε κέζα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ζε άιια ζεκεία δελ ηελ βάιακε θ. Θαξίλν... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ. Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Ρη, παίδεηε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, φρη, ζήκα ζαο έθαλα λα νινθιεξψζεηε.  

ΛΙΣΑ: Γελ ην βάιακε γηαηί είλαη κέζα γηα λα, εμεπίηεδεο, γηαηί δελ ζα 

αθήλακε ηνλ εξγνιάβν λα θφςεη ηελ άζθαιην. Λέα άζθαιην εγψ δελ ηνλ 

άθελα λα θφςεη πνηέ. Δηδηθά ζηνλ νηθηζκφ ηεο Πθελδάιεο λα ην πεξάζεη ζην 

πεδνδξφκην θαη λα βάιεη ηηο παξνρέο φιεο ζην πεδνδξφκην, φρη λα  ζπάζεη φιε 

ηελ άζθαιην γηα λα 'λαη εχθνιν ην έξγν γηα ηνλ εξγνιάβν. Απηφο ήηαλ ν 

ζρεδηαζκφο ελφο έξγνπ, εγψ ν ίδηνο απνθάζηζα λα γίλεη έηζη, εζείο θάληε φ,ηη 

ζέιεηε, αιιάμηε ην. Ρν απνηέιεζκα ζα είλαη θαη ηνλ Γήκν δεκηψλεηε θαη εηδηθά 

ηε Καιαθάζα. Απιψο εθεί θ. Νηθνλνκάθν δελ είλαη ν πνιχο ν θφζκνο, γη'απηφ 

ην ιφγν ην εθκεηαιιεχεζηε θαη ηη θάλεηε, παίξλεηε ηα σξαία ηα ιεθηά ηεο 

Καιαθάζαο θαη ηα θάλεηε παλεγπξάθηα θαη εηδηθέο ζπκβάζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, μεπεξάζαηε ην ρξφλν ζαο.  

 Θχξηε Ονχζζε, δελ είραηε γξαθηεί ζηνπο νκηιεηέο. Δληάμεη, κηα θαη 

αλαθέξζεθε ην Ππθάκηλν, έρεηε ην ιφγν γηα δχν ιεπηά.  

ΡΟΤΗ: Θχξηε Γήκαξρε, πξνεγνπκέλσο ζε έβγαια απφ ηε δχζθνιε ζέζε κε 

κία ιέμε πνπ είπα, ηψξα ζα ζε δπζαξεζηήζσ φκσο.  

 Νζνλ αθνξά ην έξγν, Θνηλνηηθή Νδνπνηία Ππθακίλνπ, έγηλε κεηά απφ 

δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, λφκηκεο απνθάζεηο πήξε ην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην 

Ππθακίλνπ, ην πνζφ ησλ 400.000 ή κε δάλεην απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ 

& Γαλείσλ, ην νπνίν άκα δελ ην πάξεηε δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε ηίπνηα 

άιιν, ην έξγν δεκνπξαηήζεθε, ιάβαλε κέξνο αλ ζπκάκαη θαιά πεξίπνπ 25 

εξγνιάβνη, ην πνζνζηφ έθπησζεο ήηαλ 52%, έηζη, θαη αλ ζεσξείηε εζείο ηψξα 
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φηη απηφ ην έξγν ην νπνίν έρεη μεθηλήζεη, έρεη θάλεη πεξίπνπ ηηο 50.000 επξψ 

έξγν, ζα δηαιχζεηε ηε ζχκβαζε, κεηά ν εξγνιάβνο ζα δεηήζεη νξηζηηθή θαη 

πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, εδψ είλαη ν θ. Θαξίλνο αο κε δηαςεχζεη θαη 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ έρεη δηθαίσκα ν εξγνιάβνο, έρεη 

δηθαίσκα ν εξγνιάβνο λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηελ δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. 

Γελ μέξσ πνην πνζφ είλαη, ππνινγίδσ φηη είλαη πάλσ απφ 50.000. Γειαδή 

50.000 πνπ 'ρεη γίλεη θαη 50.000, 100.000, 400.000 είλαη φιν ην έξγν. Αλ 

λνκίδεηε φηη έηζη ζα ηηκσξήζεηε ηνπο δεκφηεο ηνπ Ππθακίλνπ πνπ ζαο 

θαηαςήθηζαλ, απηφ θάλεηε ηψξα, λα έξζεηε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε λα ην πείηε. 

Ρν πνηνη δξφκνη ζα γίλνπλ έθξηλε ηφηε ην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην Ππθακίλνπ φηη 

έπξεπε λα γίλνπλ απηνί, εληάμεη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λνκίδσ ηα είπα πξνεγνπκέλσο φια, φηη ζεσξψ απηή ηε ζηηγκή 

είλαη κε ηδίνπο πφξνπο ηα ιεθηά, 100.000 κπνξεί λα είλαη εηδηθεπκέλα, αιιά ην 

ζχλνιν ησλ δχν έξγσλ πνπ κηιάκε ηψξα είλαη ηδίνπο πφξνπο. Απηή ηε ζηηγκή 

νη θχξηνη ηεο Καιαθάζαο θαη ηνπ Ππθακίλνπ ζεσξνχζαλ θαη πνιχ έθαλαλ θαη ην 

έξγν κηα ραξά ήηαλε, αλ ππήξρε Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ ακηγήο, αλ ππήξρε 

Θνηλφηεηα Καιαθάζαο απηή ηε ζηηγκή κφλε ηεο, κηα ραξά ην θάλαλε ην έξγν 

ηνπο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο θαη πνιχ ζσζηά. Γελ ζέισ λα ππνηηκήζσ 

θαζφινπ ή λα κεηψζσ ηελ αμία ησλ αλζξψπσλ ηεο Καιαθάζαο  ή θαζελφο 

ζπκπνιίηνπ καο ζε φιν ηνλ Θαιιηθξαηηθφ Γήκν, δελ ζα ην θάλσ πνηέ, πξψηνλ 

απηφ. 

 Γεχηεξνλ. Ρα έξγα απηά ηεο Καιαθάζαο δελ ζα γίλνπλε θαηά κέξνο, 

κπνξεί λα κε γίλνπλ 700.000 επξψ, αιιά ζίγνπξα νδνπνηία ζην Γήκν Υξσπνχ 

ζα γίλεη, ζα πξνζπαζήζνπκε θαη ζηε Καιαθάζα θαη ζην Ππθάκηλν λα 

επηιέμνπκε ηνπο δξφκνπο θαηά πξνηεξαηφηεηαο αλάγθεο θαη ζα γίλνπλε κέζα 

ζην έξγν ηεο νδνπνηίαο πνπ ζα θάλνπκε θαη ζα ην δνχκε κε πνιχ ζπκπάζεηα 
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θαη επαηζζεζία ηα πξνβιήκαηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζηα βνπλά ηεο 

αζθαιηφζηξσζεο ζην Ππθάκηλν ζε ζρέζε κε ηνλ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζαο δηέθνςε θαλείο θ. Ονχζζε νχηε ηνλ θ. Ιίηζα νχηε 

επθπνινγήκαηα αθνχγνληαη φηαλ κηιάηε εζείο, ζαο παξαθαιψ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγψ ζα ζαο ζηείισ επηζηνιή φηαλ θηηάμνπκε ηελ νδνπνηία καο, 

θ. Ονχζζε, θ. Ιίηζα, λα κνπ αμηνινγήζεηε ηνπο δξφκνπο ηεο Καιαθάζαο, ηνπ 

Ππθακίλνπ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη γηα πνηνπο 

ιφγνπο, εληάμεη; Ινηπφλ, αιιά φκσο ζα θάλεη θαη ν Θάιακνο δξφκνπο νδνπνηίαο 

πνπ έρεη ηεξάζηηεο αλάγθεο, ην Σαιθνχηζη δελ κπνξνχλε λα κπνχλε ζηνλ 

Ξεπθηά κέζα. Νρη κφλν... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζζπράζηε θ. Ιίηζα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ:  Νρη, φρη κφλν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ είλαη ηψξα δηαδηθαζία απηή. 

 Νινθιεξψζηε θ. Γήκαξρε, λα θιείζνπκε ην ζέκα.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρα ρξήκαηα απηή ηε ζηηγκή ηεο Καιαθάζαο, ηνπ Ππθακίλνπ, ηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ πνπ βξήθακε ηα πεξηζζφηεξα ζην ηακείν, αλήθνπλε ζην Γήκν 

Υξσπνχ, δελ αλήθνπλ νχηε ζηε Καιαθάζα νχηε ζην Ππθάκηλν, αλήθνπλε, 

αμηνινγνχληαη, θαηακεξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο καο αμίεο θαη πξννπηηθέο 

ηνπ Γήκνπ καο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη φρη κε πνιηηηθά παηρλίδηα θαη 

κηθξνπνιηηηθέο πξνεθινγηθέο ή κεηεθινγηθέο φπσο θάλεηε ζήκεξα, ηειεηψζαλε 

ηα παηρληδάθηα απηά. Θα κπνχλε ζηνλ θνπξβαλά, 1 εθαηνκκχξην, δχν, ηξία, ζα 

ξσηήζσ ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα φινπ ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ, ζα κνηξαζηεί ην 

θνλδχιη αλαινγηθά κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο θαη ζα γίλεη νδνπνηία. Λα θάλσ 

νδνπνηία εγψ ζήκεξα, ζαο είπα κε ηέηνηα αδηθία, δελ ηελ θάλσ, φηαλ 

ππάξρνπλε νηθνγέλεηεο ηεξάζηηεο, κφληκνη θάηνηθνη γηα 20 ρξφληα εδψ θαη δελ 
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κπνξνχλε λα κπνχλε ζπίηη ηνπο, λα πεγαίλσ λα θάλσ ζαο είπα ζε αλχπαξθηα 

κέξε αζθαιηφζηξσζε, δελ ην δέρεηαη ε ζπλείδεζή κνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, επί ηεο ςεθνθνξίαο.  

 Νη ζπλάδειθνη πνπ δειψλνπλ αληίξξεζε; 

Θχξηε Ιίηζα-παξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο. 

Ρειεηψζαηε θαη δεπηεξνινγία θαη φια, δελ λνκίδσ.  

Νρη ινηπφλ ν θ. Ιίηζαο 

ν θ. Ονχζζεο 

ν θ. Βειηαληψηεο 

ν θ. Γέδεο 

ν θ. Θαξαγηάλλεο 

ν θ. Νηθνλφκνπ 

ν θ. Ιέθθαο 

ν θ. Σαζηψηεο 

ν θ. Γηαζεκάθεο 

ν θ. Θαιχβαο 

ν θ. Αξκπξηψηεο  

θαη ν θ. Θηνχζεο. 

 Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην ζπκβνχιην... 

θαη ε θα Βαξλάβα, λαη, λαη, ε θα Βαξλάβα 

θαη ν θ. Εαραξίαο.  

 Ρνλ Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα, φρη, λαη, δελ είλαη ιηγφηεξνη.  

 Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ην ζπκβνχιην εγθξίλεη.  

Θαη ν θ. Βαζηιάθνο, πεξάζηε θ. Βαζηιάθν ζηε ζέζε ζαο, θαιή ε παξέα ηνπ θ. 

Γξακκέλνπ αιιά λνκίδσ φηη ηα ζέκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ.  
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 Ξάκε ζην επφκελν ζέκα-κελ καο αγρψλεηε θ. Αξκπξηψηε-πάκε ζην 

επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

(αξ. απνθ. 173/2011) 

 

 ΘΔΜΑ 6ν 

 

Καζνξηζκόο πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο γηα ηνπο ππαιιήινπο 

ανξίζηνπ ρξόλνπ ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.3584/2007. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Θαξίλν, έρεηε ην ιφγν. 

ΚΑΡΙΝΟ:  Δίλαη αίηεκα ησλ ππαιιήισλ ανξίζηνπ λα ζεσξεζεί ε Γεπηέξα 

αξγία θαη λα δνπιεχνπλε Πάββαην. Ξξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία εθφζνλ ην 

εγθξίλεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη κεηά πάεη ζηελ Ξεξηθέξεηα γηα λα βγεη 

απφθαζε. Φαίλεηαη φηη δηεπθνιχλεη θαη ην Γήκν  δηφηη ζα έρεη πδξαπιηθνχο θαη 

ην Πάββαην πνπ έρνπλ αξγία νη κφληκνη πδξαπιηθνί ππάιιεινη, απφ εθεί θαη 

πέξα είλαη ζέκα ηνπ ζπκβνπιίνπ λα ην εγθξίλεη ή φρη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΚΑΡΙΝΟ: Αίηεκα ησλ ππαιιήισλ είλαη λα δνπιέςνπλε Πάββαην νη ανξίζηνπ 

θαη λα ζεσξεζεί ε Γεπηέξα αξγία. Βέβαηα, εθφζνλ ην εγθξίλεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη βγήθε ε απφθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο. Αίηεκα ησλ ππαιιήισλ είλαη 

απηφ, ηνπ ζπιιφγνπ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ρψξα γηα ην πφζν αίηεκα ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη, φηαλ θέξλεηε 

εηζήγεζε θαη ιέηε ππεξεζηαθφ ζεκείσκα απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο χδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ζα ην θνπβεληηάζνπκε. Δδψ νη ππάιιεινη νη δεκνηηθνί, νη 

δεκφζηνη ππάιιεινη κέρξη ζήκεξα έρνπλ ππνζηεί θαηά ζεηξά πεηζφθνκα ησλ 

δψξσλ, κείσζε ησλ κηζζψλ δχν θνξέο ζε δχν δηαδνρηθνχο κήλεο Ηνχιην θαη 

Αχγνπζην, θαηαζηξαηήγεζε ηνπ πελζεκέξνπ βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο 

ππεξεζίαο θαη ζήκεξα εξρφκαζηε θαη ιέκε ηη, ζην πιαίζην απηφ ην 5 πξνο 1 αλ 

κε ηη άιιν, θεχγνπλ 5, 10, έξρεηαη έλαο, εδψ έρεηε βάιεη πνιιέο θνξέο δήηεκα 

φηη δελ κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε θφζκν, ζηε ινγηθή ηε δηθηά ζαο βεβαίσο, 

ζήκεξα ινηπφλ έξρεζηε θαη ηη ιέηε, ζε φιε ηελ αιιαγή απηή ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ λα θαηαζηξαηεγήζνπκε θαη ην πελζήκεξν. Ακα ζέιεηε θφζκν λα 

θαιχςεηε ηελ ππεξεζία ην Πάββαην, λα δηεθδηθήζεηε πξνζιήςεηο, πξνζιήςεηο 

θαη λα βγείηε κπξνζηά λα ηηο δηεθδηθήζεηε. Θαηαςεθίδνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Απηά ηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο είπε πξνρζέο ε, φπσο 

επηθαιέζηεθε-κε ζπγρσξείηε θ. Ληθνιάνπ-φπσο επηθαιέζηεθε πξνρζέο ν 

Γήκαξρνο φηη εξγαδφκελνη εζεινληηθά έξρνληαη θαη δνπιεχνπλε ελάκηζη κήλα 

πξηλ θαη ελάκηζη κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, ρσξίο λα καο 

απαληήζεη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο, άκα πάζεη θάηη έλαο εξγαδφκελνο πνπ 

επηθαιείηαη ν ίδηνο φηη δνχιεπε εζεινληηθά γηα ην Γήκν, ην πνηνο ζα ηνλ 

θαιχςεη, άκα πάζεη έλα θαξδηαθφ επεηζφδην, θάηη, έλα αηχρεκα κέζα ζηε 

δνπιεηά; Νηαλ έξρεηαη θαη γπξίδεη θαη ιέεη, γηαηί αθνχζηε λα δείηε, μέξνπκε 

πάξα πνιχ θαιά ην ηη πίεζε αζθείηαη απηή ηε ζηηγκή ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ζην Γήκν θαη παληνχ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απηά ηα, "ζέιεη ν εξγαδφκελνο" 

αθήζηε ηα, αιινχ απηά. Θαηαςεθίδνπκε θαη άκα ζέιεηε θφζκν λα θαιχςεηε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

80 

ηηο ππεξεζίεο θαη επηθαιείζηε φηη δελ έρεηε θφζκν, λα δηεθδηθήζεηε πξνζιήςεηο 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Θαη άκα ζέιεηε πξαγκαηηθά θφζκν γηα λα θαιχπηεη ηηο 

ππεξεζίεο ζαο, λα κνληκνπνηήζεηε θαη ην πξνζσπηθφ πνπ έρεηε ήδε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν μαλα... θ. Σαζηψηε, επραξηζηνχκε.  

 Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

 Θαη πάκε ζην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

(αξ. απνθ. 174/2011) 

 

 ΘΔΜΑ 7ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ΚΔΠ Απιώλα. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξία Καλαβέιε, έρεηε ην ιφγν.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ρν θηίξην πνπ ζηεγάδεη ην ΘΔΞ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο 

Απιψλα ζην Γήκν Υξσπνχ, έρεη κηζζσζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε Γεψξγην 

Ξαπαζενδψξνπ απφ ην 2003 θαη κεηά απφ δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο ε παξάηαζε 

ήηαλε κέρξη 30/4/2011. Πχκθσλα κε ελεκέξσζή καο απφ ηε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα Απιψλα, επίθεηηαη ζε ιίγνπο κήλεο ε κεηαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΘΔΞ ζε ηδηφθηεην θηίξην ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ην νπνίν ζα εμππεξεηήζεη ηελ σο 

άλσ ππεξεζία. Ξιελ φκσο επεηδή ε κίζζσζε έρεη ήδε ιήμεη απφ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2011 θαη επεηδή ε κεηαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ζην ηδηφθηεην θηίξην δελ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη άκεζα, πξέπεη λα παξαηαζεί ε ππάξρνπζα ζχκβαζε γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 10 κελψλ, ψζηε λα κε δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηελ 

ππεξεζία ηνπ ΘΔΞ. Δπεηδή ε πεξίπησζε απηή δελ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα 

άιισλ νξγάλσλ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηνλ θαλφλα ηεο γεληθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 65, παξάγξαθνο 1 ηνπ Θαιιηθξάηε, λα απνθαζίζεη 
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πεξί παξάηαζεο ή κε ηεο κίζζσζεο ελφςεη ησλ νξηδνκέλσλ Ξξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ-ηέινο πάλησλ λα κελ ζαο ηα αλαθέξσ φια-θαη έρνληαο ππφςε ην 

απφ 14/10/2003 ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, ην άξζξν 58, παξάγξαθνο 1, 

πεξίπησζε α θαη δ ηνπ 3852/2010, ην άξζξν 65, παξάγξαθνο 1 ηνπ 

3852/2010, ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 5316/2011 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Απιψλα, εηζεγνχκαζηε ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο ηεο 

κίζζσζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη ην ΘΔΞ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Απιψλα 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα 10 κήλεο θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ 

Ησάλλε Νηθνλνκάθνπ λα ππνγξάςεη απηή σο ζπκβαιιφκελνο, ππνθαζηζηψληαο 

ηελ απφ 14/10/2003 ππνγξαθείζα ζχκβαζε ηνλ Αγγειή Πχξκα σο Γήκαξρνο 

Υξσπνχ θαη εθπξνζσπεί ηνλ Γήκν Υξσπνχ κε ηνλ εθκηζζσηή Γεψξγην 

Ξαπαζενδψξνπ ηδηνθηήηε ηνπ σο άλσ θηηξίνπ επηθαλείαο 60 η.κ. πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ Απιψλα κε κεληαίν κίζζσκα ήδε ηζρχνλ, ήηνη 519,61 επξψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ παξάηαζε ηεο 

κίζζσζεο;  

 Ρν ζπκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 175/2011) 

 

 ΘΔΜΑ 8ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ηεο Λέζρεο Ηιηθησκέλσλ Απιώλα.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξία Καλαβέιε. Ζ εηζήγεζε έρεη κνηξαζηεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Ξάκε ζην δηα ηαχηα, δειαδή εηζεγνχκαζηε.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ρν ζέκα είλαη, ε εηζήγεζε είλαη ε παξάηαζε ηεο κίζζσζεο γηα... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη γηα 5 έηε. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: ... γηα 5 έηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Ρν ζπκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη, γηα ην ΘΑΞΖ Απιψλα.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ρν ΘΔΞ ην πεξάζακε, ηψξα κηιάκε γηα ην ΘΑΞΖ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν ΘΑΞΖ, ήηαλε πξνεγνχκελν ζέκα. Λαη, ππάξρεη ην αηηηνινγηθφ 

ζηελ εηζήγεζε λνκίδσ, έηζη; Ρψξα εδψ είλαη, κήπσο είλαη γηα 5 κήλεο; Κε γίλεη 

θαλέλα ιάζνο.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Γπν ιεπηά, ζπγγλψκε.  

.......: Ρηο εηζεγήζεηο πνηνο ηηο ππνγξάθεη;  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Γηα 5 έηε είλαη, λαη.  

.......: Ξνηνο ππνγξάθεη ηηο εηζεγήζεηο δελ κνπ 'παηε θαη ζην πξνεγνχκελν θαη 

ζ'απηφ ην ζέκα.  
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ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Απ'ηε Λνκηθή πεξεζία ηνπ... 

.......: Γελ βιέπσ ππνγξαθή, δελ γξάθεη φλνκα πνηνο ηελ έρεη θάλεη απηή ηελ 

εηζήγεζε θαη απηή θαη ηελ πξνεγνχκελε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ Λνκηθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

.......: Λαη, αιιά δελ έρεη ππνγξαθή ξε παηδηά νχηε φλνκα, δελ αλαθέξεη 

ηίπνηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ιέζρε ειηθησκέλσλ, λαη.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Δίλαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ απηά, δελ είλαη Λνκηθφ 

Ξξφζσπν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ην δνχκε πάιη ην ζέκα. Θαη ηη ζα θάλνπκε ηψξα, ην ρξφλν 

εδψ ζα ην παδαξέςνπκε; Κπνξεί λα γίλεη ιχζε ηεο κίζζσζεο αξγφηεξα αλ  

πξνθχςεη ζέκα.  

.......: Ππγγλψκε, ζηελ εηζήγεζε πνχ ην αλαθέξεη φηη είλαη γηα 5 ρξφληα;  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Πην δεχηεξν κέξνο, εηζεγνχκαζηε ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ηεο 

κίζζσζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη ηε Ιέζρε Ζιηθησκέλσλ γηα 5 έηε.  

.......: Θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, γηαηί έξρνληαη θαη ηφζν αξγά, απφ ηνλ 4ν κήλα 

έρεη ιήμεη θαη έξρεηαη ηνλ 8ν γηα λα ην... θαη ην ΘΔΞ. Ξαηδηά δελ έρνπλε 

πιεξσζεί νχηε ηα ελνίθηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρνπκε αληίξξεζε; Ρψξα, απηή είλαη ε εηζήγεζε θ. Γηαζεκάθε. 

Θάπνηα ζηηγκή θεχγεη θαη απφ φινπο καο.  Ινηπφλ, ην ζπκβνχιην εγθξίλεη.  

 Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είλαη ην 7ν ζέκα. Αθνξά ηε 

ξχζκηζε νθεηιψλ πξνο ην Γήκν, ζην πιαίζην ηνπ Λ. 3979... Ππγγλψκε θχξηνη 

ζπλάδειθνη, είλαη ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

(αξ. απνθ. 176/2011) 
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ΘΔΜΑ 9ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ πξώελ Κνηλνηηθνύ Ιαηξείνπ 

ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μαξθνπνύινπ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξία Καλαβέιε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Νρη, φρη, εγψ έρσ κία εξψηεζε εδψ λα θάλσ. Θαηά πφζν 

ιεηηνπξγεί απηφ ην δεκνηηθφ ηαηξείν, ππάξρεη γηαηξφο; Ξξνβιέπεηαη λα έξζεη 

γηαηξφο; Γηαθνξεηηθά, λα ην κηζζψλνπκε κφλν γηα λα ην κηζζψλνπκε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ππάξρεη γηαηξφο θαη ην κίζζσκα είλαη αξθεηά ρακειφ.  
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Δρεη πξνβιεθζεί δειαδή πξφζιεςε, πξνθήξπμε ζέζεσο; Δληάμεη, 

επραξηζηψ θ. Φνξγηάξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη είλαη θαη πιήξσο επαλδξσκέλν ην ηαηξείν. Ρη λα ην θάλνπκε, 

λα ην θιείζνπκε;  

 Ρν ζπκβνχιην εγθξίλεη.  

 Νξίζηε θ. Σαζηψηε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Ρψξα πξνθαλψο θαη φινη ζα ζπκθσλείηε, πξνθαλψο θαη ζηε 

ινγηθή αο πνχκε ηεο, ηνπ πεξάζκαηνο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν, 

φινη ζα ζπκθσλείηε λα ππάξρεη δεκνηηθφ ηαηξείν, λα πιεξψλεη ν Γήκνο, φπνπ 

Γήκνο ίζνλ πνιίηεο γηα κία ππεξεζία πνπ έρεη πιεξψζεη, λα κηζζψλνπκε 

ηαηξεία, λα πιεξψλνπκε θαη ηνπο γηαηξνχο, απηφο είλαη ν Θαιιηθξάηεο. Θαη 

πείηε ζηνλ θφζκν λα μαλαπιεξψζεη, βεβαίσο. Δδψ ή ιεο λαη ή ζεθψλεηο 

εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηνπ θχξηε. Γηθφ ζαο δηθαίσκα λα πξνρσξήζεηε κε 

απηφ ηνλ ηξφπν. Γχν ηξφπνη ή λα δηεθδηθήζεηε λα 'ρνπκε γηαηξνχο πνπ έρνπκε 

πιεξψζεη λα έρνπκε ή λα πεγαίλεηε λα κηζζψλεηε ηαηξεία θαη λα πιεξψλεηε 

μαλά γηαηξνχο απφ ηελ ηζέπε πνπ ζα 'ρεηε αξκέμεη ηνπ πνιίηε ηνπ 

εξγαδφκελνπ ηεο πεξηνρήο καο, ζηε ινγηθή βεβαίσο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

ηεο πγείαο, απηφο είλαη ν Θαιιηθξάηεο. Δκείο θαηαςεθίδνπκε, πξνρσξήζηε, 

εκείο θαηαςεθίδνπκε. Δρεηε ηελ πιεηνςεθία ινηπφλ, πξνρσξήζηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηά πιεηνςεθία ην ζπκβνχιην. 

 Νξίζηε θ. Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θαη απηή ε εηζήγεζε δελ έρεη ππνγξαθή ην πνηνο ην 

εηζεγείηαη. πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φπσο κνπ δηεπθξηλίζαηε πξηλ φηη νη 

εηζεγήζεηο απηέο είλαη ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο, ην ςεθίδνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γηαζεκάθε.  
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 Ρν ζπκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

 Ρν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

(αξ. απνθ. 177/2011) 

 

 ΘΔΜΑ 10ν 

 

Ρύζκηζε νθεηιώλ πξνο ην Γήκν ζην πιαίζην ηνπ Ν.3979/2011. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Σξήζηνπ είλαη εδψ; Γηαβάζηε. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Θα δηαβάζσ εγψ, ηελ έρσ ηελ εηζήγεζε. 

 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3979/2011 γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο, ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο ζηηο 16/6/2011 θαη κε ην άξζξν 54, εηζάγεηαη λέα δηαδηθαζία 

ξχζκηζεο θαηαβνιήο νθεηιψλ πξνο ηνπο Γήκνπο. Δηδηθφηεξα κπνξνχλ λα 

ξπζκηζηνχλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νη πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πνπ 

γελλήζεθαλ ή βεβαηψζεθαλ απφ 1/9/2009 θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, 

εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί ην 30% ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο. Κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, εθφζνλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο έρεη ππαρζεί 

ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Λ.3801/2009 θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ήδε θαηαβιεζεί ην 30% ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ εθφζνλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο έρεη δηαθαλνληζηεί θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Λ.3463/2006 θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ήδε θαηαβιεζεί ην 30% ηνπ δηαθαλνληζζέληνο πνζνχ. Απφ ηε ξχζκηζε 

εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πνπ αθνξνχλ ζε πξφζηηκα απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ.  
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 Νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα εμνθιήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνηειψλ πξνζηίκσλ σο εμήο.  

 1. Δθάπαμ κε θαηαβνιή ηεο θχξηαο νθεηιήο ην 15% ησλ πξνζηίκσλ θαη 

ην 15% ησλ πξνζαπμήζεσλ. 

 2. Κε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ηεο 

θχξηαο νθεηιήο ην 30% ησλ πξνζηίκσλ θαη ην 30% ησλ πξνζαπμήζεσλ.  

 Πεκεηψλεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εληφο 3 κελψλ 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, κπνξεί λα νξίδεηαη αλψηαην πνζφ 

ππνρξεσηηθήο εθάπαμ θαηαβνιήο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ αλαιφγσο 

ηνπ χςνπο ησλ νθεηιψλ, κε αλψηαην πάλησο φξην ηηο 20 ηζφπνζεο κεληαίεο 

δφζεηο.  

 Ζ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη χζηεξα 

απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ν νθεηιέηεο πξνο ην Γήκν εληφο 3 κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 Πηελ πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο, ν νθεηιέηεο κπνξεί λα εμνθιήζεη 

ηελ νθεηιή εληφο 6 κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ κε ηαπηφρξνλε 

πξνθαηαβνιή ηνπ 20% ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο.  Πηελ πεξίπησζε 

θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο κε δφζεηο, ν ππφρξενο θαηαβάιιεη ηελ 1ε δφζε κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ. Νη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε θάζε κήλα. Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ 

δφζεσλ ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηεο ξχζκηζεο.  

 Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί πξηλ ηελ ππαγσγή ζηελ ξχζκηζε θαη 

αθνξνχλ ζε πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, δελ 

ζπκςεθίδνληαη θαη δελ επηζηξέθνληαη ζηνπο νθεηιέηεο.  

 Ρέινο ζεκεηψλεηαη φηη ε ππαγσγή ζηε ξχζκηζε πξνβιέπεη ηελ έθδνζε 

απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο κε κεληαίεο ή ζηνπο ππφρξενπο πνπ είλαη ζπλεπείο 
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θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαβιεζεί πξνεγνπκέλσο ην 50% ηεο αξρηθήο 

 ηνπο νθεηιήο.  

 Ζ εηζήγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο είλαη ηελ ππαγσγή ηνπ Γήκνπ 

ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γήκν ζηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο.  

 Νη νθεηιέηεο ζα πξέπεη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, 

λα ππνβάινπλ ζην Γήκν καο αληίζηνηρεο αηηήζεηο θαη δειψζεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα ππαρζνχλ ζηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο.  

 Ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ νξίδεηαη ζε 10 θαη ε 

κηθξφηεξε δφζε ην πνζφ ησλ 150,00 επξψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ λα γίλεη κία δηφξζσζε θχξηνη ζπλάδειθνη ζηελ εηζήγεζε. Ν 

κέγηζηνο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ νξίδεηαη ζε 20, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ην λφκν.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Σαζηψηεο. 

 Θχξηε Ιίηζα.  

 Θαη ζπγγλψκε θ. Γηακαξέιν γηα κία αθφκα θνξά, ν θ. Γηακαξέινο.  

 Δξψηεζε δηεπθξηληζηηθή; Νξίζηε. Ν θ. Αξκπξηψηεο.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ζ ξχζκηζε απ'φηη άθνπζα αθνξά ηηο νθεηιέο πξνο ην Γήκν 

κεηά ην '09. Ξξνβιέπεηαη θάηη γηα πξηλ ην '09;  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Δίρε μαλαβγεί άιινο λφκνο ην '09.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Θαη δελ ηζρχεη; 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Νρη, φηαλ βγαίλεη άιινο, θαηαξγείηαη ν πξνεγνχκελνο. 
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ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δπίζεο, νη κεληαίεο δφζεηο, ην πεξηζψξην ησλ δφζεσλ έγηλε 20 

απφ 10, παξακέλεη πάληα βέβαηα ην 150 ην θαηψηαην, θαηψηαηε ηηκή νθεηιήο, 

έηζη; Δπραξηζηψ.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Λαη, λαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα.   

ΛΙΣΑ: Θα ήζεια ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Αξκπξηψηεο αθξηβψο, αλ ππάξρνπλ 

θαη ρξέε πξηλ ην '09, λα κπνχλε θαη απηά κέζα ζηε δηαδηθαζία ηνπ λφκνπ, λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη απηά ν λφκνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε πνην ηξφπν, κε πνην ηξφπν.  

ΛΙΣΑ: Ακα δελ πξνβιέπεηαη, απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί 

λα ην βάιεη, ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα ην βάιεη.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Κε ηελ πξνυπφζεζε θ. Ιίηζα πνπ ιέεη φηη ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο 

έρεη ππαρζεί ζηε ξχζκηζε ηνπ 3801/09. Δάλ έρεη θαηαβιεζεί ην 30% ηεο 

ξχζκηζεο πνπ είρε θάλεη ην '09, κπνξεί λα ππαρζεί.  

ΛΙΣΑ: Δληάμεη θαη θάπνηνο φκσο δελ είρε πιεξψζεη ηφηε, δελ είρε κπεη ζηε 

ξχζκηζε, δελ ηελ ήμεξε. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Απηά αθξηβψο, είλαη φκσο... 

ΛΙΣΑ: Ππγγλψκε θα Καλαβέιε, εγψ λα πσ ηελ άπνςή κνπ;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ. Ιίηζα.  

ΛΙΣΑ: Αλ θάπνηνο έρεη αθφκα θαη παιηά ρξέε πξηλ απ'ην '09, λα κπνξεί λα 

κπεη κεο ζηε ξχζκηζε.  

 Γεχηεξνλ. Δθεί πνπ ιέεη κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ησλ δφζεσλ, 

δειαδή αλ ράζεη έλαο κία δφζε, λα ράλεη φιε ηε ξχζκηζε; Θαη απηφ λα ην 

δνχκε ιίγν, γηαηί είλαη ηξαβεγκέλν. Νπσο επίζεο, εθεί λα δνζεί δειαδή έλα 

πεξηζψξην αθφκα. 
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 Ξνιχ ζσζηά θάλεηε ηνπο 20 κήλεο θαη κηθξφηεξε δφζε αλ ζέιεηε βάιηε 

ην 100. 

 Ρψξα, γηα λα πάξεηο ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, ηελ ελεκεξφηεηα, 

λα βάιεηε ην 30%, γηαηί ππάξρνπλε θάπνηνη πνπ δχζθνια κπνξνχλε λα 

δψζνπλε κεγάια ρξήκαηα.  

 Γηα ηελ ελεκεξφηεηα ινηπφλ ην 30% πξνηείλσ εγψ.  

 Θαιά θάλαηε γηα ην 20, κηθξφηεξε δφζε, λα ην πάηε αλ ζέιεηε ζην 

100άξηθν.  

 Λα ππάξρεη πξφβιεςε λα κελ κπνξνχλε εάλ θαζπζηεξήζνπλε κία κέξα 

κία δφζε δελ πξνιάβνπλε, βξνχλε θιεηζηά, θάηη ζπκβεί, λα κπνξνχλε λα 

έρνπλε θαη έλα πεξηζψξην ελφο κελφο κία ράξε θαη απφ εθεί θαη πέξα λα δείηε 

θαη ην ζέκα ην πξηλ ηνπ '09 πνπ αλέθεξε θαη ν θ. Αξκπξηψηεο, λα κπνξνχλε λα 

κπνχλε θαη απηνί κέζα ζηε ξχζκηζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ. Ονχζζε.  

ΡΟΤΗ: Ν λφκνο ιέεη, πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πνπ γελλήζεθαλ ή 

βεβαηψζεθαλ κεηά απφ 1/9/2009. Δπεηδή θάζε θνξά πνπ βεβαηψλεηαη 

θαηάινγνο χδξεπζεο, βεβαηψλεηαη ην θαηλνχξγην πνζφ-θαηαιαβαίλεηε ηη ιέσ θα 

Καλαβέιε-άξα κπνξεί λα ππαρζεί ζηε ξχζκηζε, επεηδή θάζε θνξά πνπ 

βεβαηψλεηαη θαηάινγνο χδξεπζεο, βεβαηψλεηαη ην ηειηθφ πνζφ καδί κε ηηο 

πξνζαπμήζεηο. Απηφ γηα κέλα κπνξεί λα ππαρζεί ζηε ξχζκηζε, θαηαιάβαηε ηη 

ελλνψ. Νξίζηε;  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Δάλ ππάξρεη ε επρέξεηα απηή ζην λφκν, επεηδή ε εηζήγεζε δελ 

είλαη δηθή κνπ γηα λα έρσ, δειαδή ην λφκν... 

ΡΟΤΗ: Θαιφ είλαη ηψξα λα ην βάινπκε ζηελ εηζήγεζε απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν, φηη επεηδή βεβαηψλεηαη θάζε θνξά ην λέν πνζφ, άξα είλαη 

νθεηιέο κεηά ην 2009 θαη κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε.  
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ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Γελ βεβαηψλεηαη. Απ'φηη μέξσ ηνπιάρηζηνλ ζην Καξθφπνπιν 

ζηηο Θνηλφηεηεο, ζ'απηφ πνπ ιέεη ν Θσκάο ζπκθσλψ βέβαηα αιιά λα γίλεη ηψξα 

ζηελ εηζήγεζε, γηαηί πξνζέρηε ηη ελλνψ, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο χδξεπζεο 

παξάδεηγκα, έξρεηαη ν ηειηθφο θαη ιέεη, πξνεγνχκελεο νθεηιέο, δελ ιέεη ην 

πνζφλ. Δάλ φκσο βεβαησζεί ην ζπλνιηθφ πνζφλ θαη πξηλ ην '09, ζα κπνξεί λα 

ππαρζεί ζηε ξχζκηζε.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Νη πξνεγνχκελεο νθεηιέο πψο λα βεβαησζνχλ, αθνχ είλαη 

βεβαησκέλεο ήδε.  

ΥΡΗΣΟΤ: Γελ κπνξνχλ λα βεβαησζνχλ θ. Αξκπξηψηε νη πξνεγνχκελεο 

νθεηιέο, πψο ζα βεβαησζνχλε; 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Απηφ ιέκε, δελ κπνξεί λα ππαρζεί, απηφ, λα πάξνπκε κηα 

απφθαζε γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΥΡΗΣΟΤ: Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ απνθαζίδεη, εδψ είλαη λφκνο. Ρν ζέκα 

είλαη αλ δέρεηαη ην λφκν, ζχκθσλα κε ην λφκν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα 

ππαρζεί ζην λφκν απηφ. Θα θάλνπκε εκείο κεηαηξνπέο ηνπ λφκνπ; Απηφ είλαη 

μεθάζαξν. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Νρη, δελ ιέσ απηφ, ιέσ γηα ηηο νθεηιέο πξηλ ηνπ '09, ηη 

ζπκβαίλεη, γηαηί αθνχζηε, ε απάληεζε πξνεγνπκέλσο πνπ πήξα ήηαλ φηη αλ 

έρνπλ ππαρζεί ζην... ησλ πξψελ Θνηλνηήησλ. Νη Θνηλφηεηεο, θαηαξρήλ δελ ην 

'καζε θαλέλαο φηη ππήξρε λφκνο γηα λα ξπζκίζνπλε ηέηνηεο νθεηιέο ζηνπο 

πνιίηεο. 

.......: Ρψξα κηιάκε απφ ην '09 θαη κεηά.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δγψ κηιάσ γηα ην '09 θαη πξηλ. Θαη ε ζπλήζεο ηαθηηθή ησλ 

Θνηλνηήησλ ήηαλ λα θάλνπλ δηαγξαθέο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξεξηκέλνπκε κία λνκνζεηηθή ξχζκηζε δπζηπρψο κε αγσλία λα 

κπνξνχκε λα εμππεξεηήζνπκε θαη παξαλνκνχκε ζ'απηφ γηαηί πξνζπαζνχκε λα 
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εμππεξεηήζνπκε... Απηή εδψ ε ξχζκηζε είλαη, λα κελ ηελ πσ, ηεο πιάθαο, δελ 

εμππεξεηεί... είλαη πνιχ ιίγα, ειάρηζηα έσο κεδακηλά πνπ κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη.  

(ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Καθάξη λα κπνξνχζακε λα βγάινπκε θαλνληζηηθή δηάηαμε 

ξχζκηζεο εκείο νη ίδηνη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα 'ρακε, ζα κνπ 'ραηε ιχζεη 

κεγάιν πξφβιεκα, κεγάιν, ηεξάζηην πξφβιεκα ζην Γήκν καο, πνπ ρξσζηάεη 

φινο ν θφζκνο θαη δελ κπνξνχκε λα κπνχκε ζε ξχζκηζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ιέεη εδψ, εηδηθφηεξα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ νη πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πνπ γελλήζεθαλ ή βεβαηψζεθαλ 

απφ 1/9/09. Γηα λα βεβαησζνχλ νθεηιέο ζηε 1/9/09 ζεκαίλεη φηη είλαη 

παξειζφλησλ εηψλ.  

.......: Ν,ηη βεβαηψλεηαη απφ 1/9 θαη κεηά, αλεμάξηεηα αλ είλαη παξειζφλησλ 

εηψλ, φ,ηη βεβαηψλεηαη.  

.......: Ν,ηη έρεη βεβαησζεί 1/9/09, αθνχ αθνξά παξειζφληα έηε, είλαη κέζα.  

.......: Ρν ιέεη μεθάζαξα, φ,ηη βεβαηψλεηαη απφ 1/9 θαη κεηά, φ,ηη βεβαηψλεηαη... 

παιηά νθεηιή, αλ βεβαησζεί απφ 1/9 θαη κεηά, ζπκπεξηιακβάλεηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ. Βειηαληψηε. Γεπθξίληζε δήηεζε ν θ. Βειηαληψηεο.   

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δάλ θ. πξφεδξε, εάλ δελ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη 

πξνεγνχκελεο νθεηιέο, ε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε Νηθνλνκηθή πεξεζία ηνπ 

Γήκνπ ζα έξζεη ζε αδηέμνδν. Θα έξρεηαη ν δεκφηεο, ζα πιεξψλεη ην '09, ην 

'10, ην '11 θαη νη παιηέο νθεηιέο ζα κέλνπλε θαη κεηά απφ 4 ρξφληα, απφ 5 

ρξφληα ζα δηαγξάθνληαη. Γη'απηφ ινηπφλ ε ξχζκηζε πξέπεη λα είλαη ζπλνιηθή, 

δηαθνξεηηθά θ. Γήκαξρε, ζα έξζεη ν δεκφηεο, ζα ππνβάιεη κία αίηεζε, αθνχζηε 
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κε ιίγν ζαο παξαθαιψ, αλ ζέιεηε αθνχζηε κε, λαη, γηαηί κεηαθέξεηαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε ρξφλνπ, ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία κεηαθέξνπλ ην 

ππφινηπν ησλ βεβαησζέλσλ πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί. Ιέεη ν πξνυπνινγηζκφο 

φηη βεβαησζέληα ην 2008 15.000.000 επξψ. Δηζπξαρζέληα 8.000.000. Αξα ηα 7 

έρεη απαίηεζε ν ΝΡΑ, είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κέζα. Ρν είπαλε νη ζπλάδειθνη 

πξηλ, αιιά ζαο ιέσ ζα ππάξρεη θαη ηερληθφ πξφβιεκα, δειαδή ε ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ, ε Νηθνλνκηθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα έξζεη ζε αδηέμνδν, γηαηί ζα 

έξρεηαη ν δεκφηεο, ζα ξπζκίδεη ηηο ηειεπηαίεο ηνπ ρξνληέο θαη ηα άιια ζα πάλε 

πξνο, ζα... πξνο δηαγξαθή.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη θαη θάηη άιιν, λα ζπλεηζθέξσ θαη εγψ αλ κπνξψ ζηελ 

εηζήγεζε. Ρν επφκελν κεηά ην θφκκα, ιέεη εθφζνλ έρεη θαηαβιεζεί θαη ην 30% 

ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο κέρξη ηελ 1/9/2... εθφζνλ έρεη θαηαβιεζεί.  

.......: Δθφζνλ έρεη θαηαβιεζεί κε ηε ξχζκηζε, κε ηε ξχζκηζε. Ρνπ θάλεηο 

ξχζκηζε, θαηαβάιιεη ην 30% θαη ζα ππαρζεί ζηε ξχζκηζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ. Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ρψξα ηελ απφθαζε γηα λα εηζπξαρζνχλ νη θφξνη ηελ πήξαηε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ςεθίδνληάο ηνλ. Δρεηε έλα πνιχ κεγάιν πνζφ απφ, γηα 

εηζπξάμεηο απφ παξειζφληα έηε, ηψξα εδψ πέξα ινηπφλ θέξλεηε ηνλ ηξφπν. 

Θαη βιέπσ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζέξκε ζην πψο ζα γίλεη απηή ε 

είζπξαμε. Νη πνιίηεο, νη δεκφηεο καο, νη εξγαδφκελνη ρξσζηάλε ιεθηά ζην 

Γήκν. Φπζηθά δελ ρξσζηάλε κφλν νη δεκφηεο ζην Γήκν ιεθηά θαη ην θξάηνο 

ρξσζηάεη ιεθηά, αιιά εκείο θαζφκαζηε εδψ πέξα θαη θνπβεληηάδνπκε γηα ην 

πψο ζα πάκε λα ηξαβήμνπκε απ'ηελ ηζέπε φ,ηη έρεη απνκείλεη γηα λα 

εηζπξάμνπκε. Γελ είδα θακία ζέξκε, θακία πξφηαζε εθηά, νθηψ κήλεο πνπ 

είκαζηε εδψ πέξα λα πείηε πψο ζα δηεθδηθήζεηε απηά ηα νπνία αλ ηα 

δηεθδηθνχζαηε ζήκεξα δελ ζα κηιάγακε γηα ηηο εηζπξάμεηο. Απ'ην δεχηεξν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είρακε πεξηγξάςεη ηη είλαη ν Θαιιηθξάηεο, λα ηη είλαη, έλαο 
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θνξνεηζπξαθηηθφο κεραληζκφο κεγάινο. Ιεηηνπξγεί ζαλ ηξάπεδα βεβαίσο, έηζη, 

θαη πξνζαπμήζεηο βιέπσ θαη πξφζηηκα θαη ηνθίδνπκε. Κέζα ζ'απηέο ηηο νθεηιέο 

βεβαίσο κπνξεί λα ππάξρνπλ εξγνιάβνη, ηξαπεδίηεο, κπνξεί λα ππάξρνπλε 

βηνκήραλνη πνπ δελ πιήξσζαλ ηνπο θφξνπο ηνπο ζην Γήκν, αιιά είλαη 

δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ θαη ιατθέο νηθνγέλεηεο, άλεξγνη, εππαζείο νκάδεο, πάκε 

λα ηνπο αξκέμνπκε, απηφ απνθαζίδεηε ζήκεξα. Γηα εκάο φιεο νη εππαζείο 

νκάδεο, ηα ρακειά εηζνδήκαηα, νη ιατθέο νηθνγέλεηεο, γηα ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο 

πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε ζήκεξα θαη φ,ηη νθεηιή ππάξρεη απνδεδεηγκέλα 

γηα θησρή ιατθή νηθνγέλεηα, λα δηαγξαθεί, απηφ είλαη θνηλσληθή πξνζθνξά 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηφπνπ ζνπ. Θαη αληίζηνηρα ηα θνλδχιηα πνπ ζα ζνπ 

ιείπνπλε λα παο λα ηα δηεθδηθήζεηο, γηαηί είλαη άιιν πξάγκα λα δηεθδηθείο απηφ 

πνπ ππάξρεη θαη δελ ζην δίλνπλε θαη άιιν πξάγκα λα ην ραξίδεηο. Δκείο 

θαηαςεθίδνπκε θαη αο αλαιάβεη ν θαζέλαο ηηο επζχλεο ηνπ ζ'απηφ ην θνκκάηη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν λφκν-κηζφ ιεπηφ, δελ ζα αξγήζσ, 

κηζφ ιεπηφ-έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν λφκν πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θάλνπκε ξπζκίζεηο. Δκείο βάζεη ηνπ λφκνπ απηνχ πνπ δηθαηνχκαζηε λα ην 

θέξνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα θάλνπκε, θάλνπκε, ζπκθσλψ λα θάλνπκε 

ζην αλψηαην φξην πνπ καο επηηξέπεη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ λφκνπ 3979 

γηα φθεινο ησλ ζπκπνιηηψλ καο, δειαδή ην αλψηαην ησλ δφζεσλ ησλ 20. Ρα 

ρξήκαηα λα πάλε 100 επξψ, δελ δηαθσλψ, γηαηί βιέπσ ηε δπζθνιία λα 

πιεξσζνχλ, φζνη κπνχλε ζηε δηαδηθαζία απηή έρνπλε πξφβιεκα λα 

πιεξψζνπλ νη άλζξσπνη, δειαδή δελ ηα πιεξψλνπλε, ηε δεχηεξε κε ηξίηε 

δφζε ζηακαηάλε λα ην πιεξψλνπλε, φζνη κπαίλνπλε ζε θάπνην δηαθαλνληζκφ, 

κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα ζηακαηάλε θαη δελ ην πιεξψλνπλε θαη μαλάξρνληαη 

κεηά φηαλ έρνπλε θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε ην Γήκν, κεηά απφ έλα ρξφλν 

θαη είραλε ζηακαηήζεη φινη ζρεδφλ ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο. Θαλείο ζρεδφλ δελ 
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αθνινχζεζε ην 100, 150 επξψ φπνην κπήθε, ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία λα 

πιεξψζεη. Ρν αλψηαην πνπ καο επηηξέπεη ν λφκνο απηφο ην εμαληινχκε γηα λα 

εμππεξεηήζνπκε καθξφρξνλα θαη κε ιηγφηεξα ιεθηά ηελ ξχζκηζε, απηή είλαη ε 

ζέζε καο. 

 Γεχηεξνλ. Ρψξα, θ. Βειηαληψηε, επεηδή είζηε ρξφληα ζηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη έρεηε θάπνηεο γλψζεηο, πηζηεχσ φηη δελ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε άιιε ξχζκηζε γηα άιια ρξφληα εκείο εδψ ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

φκσο εάλ 'ξζείηε αχξην ζηελ πεξεζία θαη θαζήζνπκε θαη δνπιέςνπκε ζην 

ζέκα απηφ θαη κπνξέζνπκε λα πάξνπκε ην ΝΘ φηη λφκηκα ζα κπνξνχκε λα 

πάξνπκε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ξχζκηζε γεληθφηεξα ησλ 

νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ, λα ππαρζνχλε δειαδή ζ'απηφ φινη νη δεκφηεο καο, ηφηε ν 

πξψηνο πνπ ζα ζαο ζπγραξεί θαη ζα 'λαη επηπρηζκέλνο ζα 'καη εγψ. Δπνκέλσο 

εάλ θαη ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα θέξνπκε απηή ηε ξχζκηζε, 

εληάμεη; Νκσο ηψξα έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν απηφ, δελ κπνξνχκε λα ην 

μεπεξάζνπκε απηφ ην λφκν, βάζεη απηνχ ζήκεξα θαινχκαζηε λα ςεθίζνπκε 

απηφ. Δάλ κπνξέζνπκε λα ξπζκίζνπκε εκείο θαη λα έρσ έλα ραξηί ζην ρέξη κνπ 

λφκηκα, φηη κπνξψ λα ξπζκίδσ φια ηα ρξέε, δειαδή απηφ είλαη κεγάιε βνήζεηα 

ζηα έζνδα θαη ζην Γήκν, δελ κπνξνχκε δπζηπρψο φκσο. Ξεξηκέλνπκε απφ ην 

πνπξγείν φπσο ήξζε απηή ε δηάηαμε, λα έξζεη θάπνηα άιιε γηα ηα παιηά ρξέε 

ή νηηδήπνηε, γηα λα κπνξέζνπκε λα ηε θέξνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα 

λνκηκνπνηνχκαζηε γηα ξπζκίζεηο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γηακαξέιν. 

ΓΙΑΜΑΡΔΛΟ: Δπραξηζηψ θ. πξφεδξε.  

 Ζζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Σξήζηνπ, εάλ έρεη εθηηκεζεί απφ ηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία απηή ε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ζχκθσλα κε ην λφκν πνπ 

αλαθέξεηαη, ηη πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ χςνπο ησλ νθεηιψλ πξνο ην 

Γήκν εθπξνζσπεί. Γηαηί αλ ζπκάκαη θαιά, ν πξνυπνινγηζκφο αλαθέξεη γχξσ 
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ζηα 8.000.000 νθεηιέο πξνεγνπκέλσο εηψλ. Απφ ην ζχλνιν απηφ ησλ 8 

εθαηνκκπξίσλ, ν λφκνο ηη ξπζκίδεη, ηη πνζνζηφ, αλ έρεηε θάλεη θάπνηα 

εθηίκεζε. Βέβαηα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε φισλ ησλ εηψλ νη νθεηιέο λα 

ξπζκηζηνχλ θαη είλαη θάπσο νμχκσξν ην ζρήκα λα ιέκε φηη ρνξεγνχκε 

απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ν νπνίνο νθείιεη κέρξη ην 2009 θάπνηα ρξήκαηα, δελ 

ηα έρεη πιεξψζεη θαη έρεη πιεξψζεη κφλν απφ ην 2009 θαη πιένλ. Γειαδή ηα 

πξνεγνχκελα ηα ραξίδνπκε; Θάπσο πξέπεη ζπλνιηθά ην ζέκα λα ξπζκηζηεί ησλ 

νθεηιψλ απηψλ. Γίλνπκε κηα ελεκεξφηεηα εδψ πέξα, ε νπνία έρεη κεληαία ηζρχ. 

Δάλ θάπνηνο ρξσζηάεη πξηλ ην 2009, ζα πεη φηη εγψ έρσ πιεξψζεη, νξίζηε. 

Θάπσο είλαη κπεξδεκέλα ηα πξάγκαηα θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα ιπζεί ξηδηθά ην 

ζέκα, φιεο νη νθεηιέο λα δηαθαλνληζηνχλ.  

ΥΡΗΣΟΤ: Θχξηε Γηακαξέιν, δελ έρνπκε δηαρσξίζεη αθφκα, δελ έρνπκε 

πξνιάβεη ηα πνζά ηα νπνία ησλ 8 εθαηνκκπξίσλ ηα νπνία αλαινγνχλ απφ ην 

'09 θαη κεηά. Απηφ ζα ην θάλνπκε ηηο πξνζερείο εκέξεο γηα λα δνχκε, γηα λα 

έρνπκε κία εηθφλα θαη εκείο ηνπ ηη αθξηβψο ζα ξπζκηζηεί. Νζνλ αθνξά ηα 

ππφινηπα πνπ είπαηε, είλαη πνιχ ζσζηά, είλαη ζέκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλ 

κπνξεί λα ζπκβνπιεπηνχκε θαη ηε Λνκηθή πεξεζία αλ κπνξεί γεληθά, αλ 

κπνξνχλ γεληθά νη νθεηιέο ηνπ Γήκνπ λα ξπζκηζηνχλ, είλαη ζέκα λνκηθφ. Θα 

επηιεθζεί ε Λνκηθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ζα καο θάλεη κία εηζήγεζε θαη λα 

έξζεη ζέκα ζην Ππκβνχιην. Αιιά πξέπεη λα ζηέθεη λνκηθά, εάλ δελ ζηέθεη 

λνκηθά, ην ζπκβνχιην φ,ηη θαη λα πεη... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, επί ηεο ςεθνθνξίαο.  

 πάξρεη κία παξαηήξεζε λνκίδσ απφ ηνλ θ. Ιίηζα γηα ηα 100 επξψ 

ρακειφηεξε δφζε. Δγηλε δεθηή.  

 Ρν ζπκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

ΥΑΙΧΣΗ: Δκείο θαηά, επαλαιακβάλσ θ. Ληθνιάνπ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηά πιεηνςεθία αλέθεξα θ. Σαζηψηε, έρεη θαηαγξαθεί φηη 

θαηαςεθίδεηε.  

(αξ. απνθ. 178/2011) 

 

 ΘΔΜΑ 11ν 

 

Δγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεληθνύ Λπθείνπ θάιαο Χξσπνύ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, έρεηε ηελ εηζήγεζε. Δρεη μαλαζπδεηεζεί ην 

ζέκα. Αθνξνχζε... 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Γελ ππήξρε εηζήγεζε γη'απηφ ην ζέκα, δελ είρακε δψζεη γηαηί 

δελ ήηαλ ηίπνηα. Απιψο έγηλε κία ηξνπνπνίεζε, ην είρακε ζπδεηήζεη ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγηλε ηξνπνπνίεζε ζηελ πξνεγνχκελε εηζήγεζε γηα κία δαπάλε 

πνπ είρε γίλεη ην 2010 θαη ηελ νπνία δελ είρε θαηαγξάςεη ε θα Βιάρνπ ζην 

ηακείν, κε απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ην απνζεκαηηθφ ζηελ ηξάπεδα κεγαιχηεξν 

θαη ην νπνίν δηνξζψζεθε.  

 Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη αληίξξεζε επί ηνπ ζέκαηνο.  

 Ρν ζπκβνχιην εγθξίλεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ... 

ΥΑΙΧΣΗ: Δκείο  ηε ζέζε καο θ. Ληθνιάνπ, φηη δελ ςεθίδνπκε ηίπνηα γηα ην 

νπνίν δελ έρνπκε εηθφλα. Θαη φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010 δελ 

έρνπκε εηθφλα γηα ηίπνηα.   

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηά πιεηνςεθία ην ζπκβνχιην εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 179/2011) 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 23ε 30 ΑΓΝΠΡΝ 2011 
 

  101 

 ΘΔΜΑ 12ν 

 

Καζνξηζκόο πνζνύ εμόδσλ θίλεζεο εηζπξαθηόξσλ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξία Καλαβέιε. Ππγγλψκε, ν θ. Σξήζηνπ έρεη θάλεη ηελ 

εηζήγεζε. 

ΥΡΗΣΟΤ: Πχκθσλα κε ην Λ.3584/28-6-2007, ζηνπο εηζπξάθηνξεο ησλ 

Γήκσλ πνπ κεηαθηλνχληαη εθηφο έδξαο ή εθηφο γξαθείνπ γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% έσο 4% γηα 

ηα εθηφο έδξαο θαη 1% γηα ηα εθηφο γξαθείνπ επί ησλ δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ εζφδσλ. Ζ εηήζηα απνδεκίσζε ησλ εηζπξαθηφξσλ δελ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 1/3 ηνπ εηήζηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. Ρν 

χςνο ηνπ πνζνζηνχ ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη απφ ην νηθείν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Νη εηζπξάθηνξεο πνπ ππεξεηνχλ ζην Γήκν καο είλαη Βιάρνπ 

Αλαζηαζία, Θσζηνπνχινπ Ληθνιέηα, Ιάκπξνπ Διέλε, Ξαπαθσλζηαληίλνπ 

Ξαλαγηψηεο θαη Οάπηε Θσλζηαληίλα.  

 Εεηείηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα ε ιήςε απφθαζεο πνπ λα 

θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηνπο παξαπάλσ 

εηζπξάθηνξεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ην πνζνζηφ, ην νπνίν 

θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 4.  

.......: Ππγγλψκε, ν θ. Βιάρνο απέρεη απφ ηε ζπλεδξίαζε, εληάμεη, επεηδή... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ιφγσ ηνπ φηη ε Βιάρνπ Αλαζηαζία είλαη αδειθή ηνπ.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε.  
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ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξξφεδξε, γλσξίδνπκε ηηο απνζηάζεηο πνπ θάλνπλ νη 

εηζπξάθηνξεο. Θαη γηα πνην πνζνζηφ κηιάκε ηψξα; Γηαηί ν λφκνο ιέεη ην 1/3 ηνπ 

βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ, θάηη ηέηνην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε κε ην φπνην πνζνζηφ νξηζηεί λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 1/3.  

ΥΡΗΣΟΤ: Θχξηε πξφεδξε, ζπγγλψκε λα θάλσ κηα παξέκβαζε. Δγψ κηα 

ζπδήηεζε πνπ έθαλα κε ηνπο εηζπξάθηνξεο, εάλ πάξνπλ ην 2%, ην ρακειφηεξν 

δειαδή, θαιχπηνληαη, νη πεξηζζφηεξνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. Απηή ηελ εηζήγεζε 

κνπ έθαλαλ, ην ζπδήηεζα καδί ηνπο, κνπ ιέεη θαιχπηνληαη απ'ηα έζνδα, γηαηί 

είλαη αξθεηά κεγάια  ηα έζνδα θαη θηάλνπλ ζρεδφλ φινη ζην 1/3.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ρα πξνεγνχκελα ρξφληα ηη παίξλαλε;  

ΥΡΗΣΟΤ: Ρα πξνεγνχκελα ρξφληα εκείο ζηνλ Θάιακν δελ είρακε, δελ μέξσ 

εδψ ν Γήκνο αλ...  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν Γήκνο Υξσπίσλ ιέεη δελ είρε πάξεη. 

(ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε)  

.......: Δκείο ζην Καξθφπνπιν είρακε ε Θνηλφηεηα.  

ΥΡΗΣΟΤ: Ν Απιψλαο δελ κεηαθηλνχληαλ νη εηζπξάθηνξεο, εξρφηαλε απφ 

αιινχ.  

.......: Ζ εηζπξάθηνξαο ηνπ Καξθνπνχινπ εθηλείην, ζπγγλψκε θ. Ππχξν, ε 

εηζπξάθηνξαο ηνπ Καξθνπνχινπ εθηλείην απφ Καξθφπνπιν, Πηακάηα θαη Αγην 

Πηέθαλν θαη ππήξραλε έμνδα θίλεζεο. Ρψξα, αλ θαιχπηνληαη κε ην 2%, δελ 

έρνπκε ιφγν λα... 

ΥΡΗΣΟΤ: Δκέλα νη εηζπξάθηνξεο κνπ είπαλε φηη θαιχπηνληαη κε ην 2%.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξα ην πνζνζηφ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηα έμνδα θίλεζεο είλαη ην 

2%. 
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 πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; 

 Ρν ζπκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

 Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φπσο θαη ηα 3 επφκελα, 

αθνξνχλ ηελ ΘΔΓΥ. Ξηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα γίλεη κία ζπλνιηθή θνπβέληα γηα 

ηα ζέκαηα απηά, είλαη παξεκθεξή θαη αθνξνχλ ην ίδην αληηθείκελν. 

(αξ. απνθ. 180/2011) 

 

 ΘΔΜΑ 13ν 

 

Δγθξηζε ηεο αξηζκ. 5/2011 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο ΚΔΓΧ κε ζέκα "Φήθηζε δηεηνύο πξνγξάκκαηνο δξάζεο". 

 

 ΘΔΜΑ 14ν 

 

Δγθξηζε ηεο αξηζκ. 6/2011 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο ΚΔΓΧ κε ζέκα "ςήθηζε πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2011". 

 

 ΘΔΜΑ 15ν 

 

Δγθξηζε ηεο αξηζκ. 7/2011 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο ΚΔΓΧ κε ζέκα "Οξηζκόο εμόδσλ παξάζηαζεο πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

θαη απνδεκίσζεο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ζύκθσλα κε ην άξζξν 255 παξ. 

5 ηνπ Ν.3463/2006. 
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 ΘΔΜΑ 16ν 

 

Δγθξηζε ηεο αξηζκ. 9/2011 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο ΚΔΓΧ κε ζέκα "Σηκέο δηδάθηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα ηκήκαηα 

ηεο ΚΔΓΧ". 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Φνξγηάξε, κία ηνπνζέηεζε ζπλνιηθή.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα θπξίεο θαη θχξηνη. Δλ πεξηιήςεη θαη εγψ 

ζα ζαο πσ νξηζκέλα πξάγκαηα. Ξην δπλαηά ζέιεηε; Δληάμεη, πην θνληά, φπσο 

δηαηάμεηε.       

 1. Γηεηέο πξφγξακκα δξάζεο ΘΔΓΥ. 

 2. Ξξνυπνινγηζκφο ΘΔΓΥ.  

 3. Γίδαθηξα κνπζηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη αζιεηηθψλ ηκεκάησλ ΘΔΓΥ.  

 Θαη 4. Ακνηβέο κειψλ Γ.Π. ΘΔΓΥ. 

 Πήκεξα ην Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ κε αληίζηνηρεο νκφθσλεο απνθάζεηο θέξλεη 

πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηα 4 σο αλσηέξσ ζέκαηα. Πε 

πξνεγνχκελν ζπκβνχιην είραλ εγθξηζεί νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο πξνζσπηθνχ 

θαη δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηψξα νπζηαζηηθά κε ηηο 4 απηέο απνθάζεηο 

βάδνπκε ηηο βάζεηο ζηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΘΔΓΥ.  

 Πε γεληθέο γξακκέο ηφζν ην δηεηέο πξφγξακκα φζν θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ σο βάζε ηε κειέηε ζχζηαζεο θαη 

βησζηκφηεηαο πνπ έρεη ζπληαρζεί γηα ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ ίδξπζή ηεο. 

Βέβαηα έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ έγηλε ηνλ πξνεγνχκελν Ηνχλην, 

νη αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 
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ηφζν απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο φζν θαη απφ άπνςεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

πξνζσπηθνχ.  

 Ρφζν γηα ην δηεηέο πξφγξακκα φζν θαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 11, 

έρσ λα θάλσ ζπλνπηηθά ηηο εμήο επηζεκάλζεηο: 

 1. Πηφρνο αξρηθά είλαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

ζηειέρσζή ηεο ζηαδηαθά θαη ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  

 2. Θαηά ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ έηνπο ην νπνίν αθνξά θαη σο πξνο 

έγθξηζε πξνυπνινγηζκφο, ε επηρείξεζε ζα αξθεζηεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ηηο νπνίεο κέρξη ζήκεξα παξείρε ε ΓΔΑΓΥ, ηκήκα Υδείνπ, θαιιηηερληθά θαη 

αζιεηηθά ηκήκαηα, κε ζηφρν φκσο ηε δηεχξπλζε ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ζην 

ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ ηνπ λένπ Γήκνπ.  

 3. Νζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, επηζεκαίλσ φηη ηα πάγηα ζηνηρεία 

θαη κε βάζε ηε κειέηε ζχζηαζεο ηεο ΘΔΓΥ, κεηαθέξνληαη απφ ηε ΓΔΑΓΥ ζηε 

λέα επηρείξεζε. Γελ έρνπλ παξαιεθζεί, θαζψο ε εθθαζάξηζε ηεο ΓΔΑΓΥ 

βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε. Δηζη ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ απηψλ 

26.000 επξψ πεξίπνπ, παξακέλεη ππφ αίξεζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ '11.  

 4. Δπίζεο αλαθέξσ φηη ζηηο δηαηάμεηο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ απφ ηελ 

πξνυθηζηάκελε ζε λέα επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζχζηαζεο, 

εκπίπηνπλ ε θα Οάπηε θαη ν θ. Παινκίδεο, γηα ηνπο νπνίνπο ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζα μεθηλήζνπλ νη αλάινγεο δηαδηθαζίεο.  

 Ρνλίδσ ηέινο φηη ην επφκελν βήκα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ε θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηεο ΘΔΓΥ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, 

νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη, θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ηπρφλ ζα 

αλαιάβεη γήπεδα, δεκνηηθά ηαηξεία, ΘΑΞΖ θαη ινηπά. Ζ ππνγξαθή ηεο ελ ιφγσ 
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ζχκβαζεο είλαη αλαγθαία απφ ην λφκν αιιά θαη νπζηαζηηθή γηα ηελ νκαιή θαη 

λφκηκε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΘΔΓΥ απφ ην Γήκν.  

 Νζνλ δε αθνξά ην ζέκα ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ζεκεηψλσ φηη ηα αλαγθαία θνλδχιηα έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ '11 γηα ηνπο 4 επφκελνπο κήλεο.  Δγψ πξνζσπηθά θαη ην 

ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. δελ αηηνχκαζηε ακνηβήο γηα ηηο κέρξη ηψξα θαη 

ζπλεδξηάζεηο, παξά ην πιήζνο ησλ εξγαζηψλ ιφγσ ηνπ λενζχζηαηνπ ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Πεκεηψλσ επίζεο φηη ηφζν ηα αηξεηά κέιε φζν θαη ηα κε αηξεηά κέιε 

ηνπ Γ.Π. ππφθεηληαη ζηε λέα θνξνινγηθή λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

παξαδείγκαηνο ράξε εγψ πξνζσπηθά ππφθεηκαη ζε κείσζε 70% ηεο ζχληαμήο 

κνπ, ζε θάζε πεξίπησζε δε, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ 1νπ ηζνινγηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε φπσο απηή ζα 

δηακνξθσζεί αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ην Γ.Π. ζα επαλεμεηάζεη ην 

χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο 

ρξεζηήο Γηνίθεζεο ηεο ΘΔΓΥ.  

 Νζνλ δε αθνξά ην ζέκα ησλ δηδάθηξσλ, ζεκεηψλσ φηη ηα δίδαθηξα 

πξνο ηελ έγθξηζε είλαη ζηα επίπεδα ησλ δηδάθηξσλ ηνπ 2008, κε ζηφρν ηελ κε 

επηβάξπλζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπκπνιηηψλ καο θαη 

παξάιιεια ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα μεθηλήζνπλε. Πε 

απηφ δε ην ζεκείν ζα ήζεια λα δεηήζσ θαη ηε βνήζεηα ηνπ Πψκαηνο γηα ηελ 

έγθξηζε ελεκέξσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, ψζηε λα θαηαθέξνπκε λα 

εληάμνπκε ζηα ηκήκαηα ηεο ΘΔΓΥ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ ή αθφκα θαη ησλ ελειίθσλ ζηα ηκήκαηα ηνπ Υδείνπ ησλ θαιιηηερληθψλ 

θαη ηνπ αζιεηηζκνχ.  

 Δπίζεο ζέισ λα ζαο πσ φηη γηα πξνηάζεηο ή θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο, είλαη 

θνληά καο εδψ ν θ. Γεκήηξεο Θπξηαθνχ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη γηα ην 
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δηεηέο ν θ. Καπξηθάθεο. Αλ ζέιεηε νηηδήπνηε ζέιεηε, ζα απεπζπλζείηε ζε 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο εθεί λα έρεηε θάπνηεο δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο. Παο 

επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα 

ηνπνζεηεζνχλε ή λα εξσηήζνπλε. Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Γηαζεκάθεο, ν θ. Σαζηψηεο, 

ν θ. Βειηαληψηεο, ν θ. Γηακαξέινο. Θχξηε Ονχζζε; Γελ θαηάιαβα, ηη ιέηε θ. 

Ιίηζα; Α, ν θ. Βειηαληψηεο.  

 Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Απ'φηη θαηάιαβα θ. πξφεδξε, ζα θάλνπκε κηα ζπλνιηθή 

ηνπνζέηεζε γηα φια απηά ηα ζέκαηα, έηζη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα ξσηήζεηε ή ζα ηνπνζεηεζείηε θ. Γηαζεκάθε; Γηαηί 

δεηνχλ θάπνηεο...  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ρνπνζέηεζε ζα θάλσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε, έρεηε ην δηθαίσκα λα θάλεηε ηνπνζέηεζε, νξίζηε. Αο 

θάλεη ηελ ηνπνζέηεζε κηα θαη ν θ. Γηαζεκάθεο θαη θάζε ζπλάδειθνο... 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Γηαβάδνληαο θάπνηνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Θνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη ηελ απνπζία ηνπ 

θνηλσληθνχ πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ, θαζψο επίζεο ηελ απνπζία θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Θα πεξίκελε θαλείο ζ'απηέο ηηο 

επνρέο πνπ νηθνλνκηθά είκαζηε φινη δχζθνια, ε θνηλσληθή πνιηηηθή λα 'ρεη 

θπξίαξρν ξφιν ζην Γήκν θαη ζηε δσή ηνπ θαζελφο καο μερσξηζηά. Θα πεξίκελε 

θαλείο λα κελ ππάξρνπλ ππέξνγθεο απνδεκηψζεηο φζνλ αθνξά ηνπο 

ζπκβνχινπο ηνπ Γηνηεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΘΔΓΥ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

ζπκβνχιηα, θαζψο επίζεο θαη ππέξνγθε απνδεκίσζε γηα ηνλ πξφεδξν ηεο 

ΘΔΓΥ. Νπσο επίζεο ζα πεξίκελε θαλείο φηη δελ ζα ππήξρε ζηνλ θσδηθφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 16.000 επξψ γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο θαη ζπληήξεζε 
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ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Θα πεξίκελε θαλείο λα κελ επηβαξχλνπκε άιιν κε 

ηηο απνθάζεηο καο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ, κε ηα πςειά δίδαθηξα ηα νπνία βάδνπκε ζην Γεκνηηθφ Υδείν θαη ζηα 

εηθαζηηθά ηκήκαηα.  

 Ξνιιέο νηθνγέλεηεο απηφ ην ρεηκψλα ζα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, πάξα πνιιέο νηθνγέλεηεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα 

ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο νχηε ζηα εηθαζηηθά ηκήκαηα νχηε ζην Γεκνηηθφ Υδείν. 

Νπσο φινη μέξνπκε κε 600, κε 700 ή αθφκα θαη κε 1.000 επξψ θαλέλαο δελ 

κπνξεί λα ζηείιεη ηα παηδηά ηνπ θαη λα πιεξψλεη 70, 80 θαη 100 επξψ ην κήλα 

θαη αλ έρεη δχν παηδηά αθφκα ρεηξφηεξα.  

 Παο θαιψ ινηπφλ ζήκεξα λα πάξνπκε κία ζεκαληηθή απφθαζε λα 

βνεζήζνπκε ηηο νηθνγέλεηεο απηέο ηνπ Γήκνπ καο πνπ ηφζν δνθηκάδνληαη απηή 

ηελ επνρή.  

 Εεηψ ινηπφλ απφ ηνλ πξφεδξν ηεο ΘΔΓΥ απφ ηνλ θ. Φνξγηάξε θαη απφ 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα κελ ςεθίζνπλ απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα κελ 

ςεθίζνπλ ηηο απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ 

θηάλνπλ ηα 88 επξψ γηα θάζε ζπλεδξίαζε ζε θάζε κέινο μερσξηζηά, θαζψο 

επίζεο-είλαη έμνδν, κηθηφ αιιά απηφ είλαη ην έμνδν ηεο ΘΔΓΥ-θαζψο επίζεο θαη 

ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνέδξνπ ε νπνία θαζνξίδεηαη ζηα 2.200 επξψ ην κήλα, 

φπσο επίζεο θαη ηα 16.000 επξψ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο. Κε ηα 

ρξήκαηα πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ απ'απηέο ηηο δαπάλεο πνπ πξναλέθεξα, 

κπνξεί λα παξέρεηαη δσξεάλ εθπαίδεπζε ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο ΘΔΓΥ θαη ζην 

 Γεκνηηθφ Υδείν θαη ζηα εηθαζηηθά θαη ζηα αζιεηηθά. Δάλ θάλεηε ηηο πξνζζέζεηο 

θαη ηηο αθαηξέζεηο, ζα δείηε φηη ηα έζνδα απ'ηα δίδαθηξα είλαη ηφζα φζν είλαη 

θαη νη δαπάλεο νη νπνίεο πξναλέθεξα. Γηα λα γίλσ πην θαηαηνπηζηηθφο, κε ηα 

δίδαθηξα πιεξψλνληαη απηέο νη δαπάλεο. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 23ε 30 ΑΓΝΠΡΝ 2011 
 

  109 

 Ρα έζνδα εθκεηαιιεχζεσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ θσδηθφ 032, είλαη 

48.800.  

 Νη ινηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ, ζηηο δαπάλεο αηξεηψλ κάιινλ, είλαη 

20.475, ζπλ 16.000 επξψ ε θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο, ζα κπνξνχζακε λα 

δίλνπκε δσξεάλ ζε φια ηα παηδηά πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην Γεκνηηθφ Υδείν, 

ζηα εηθαζηηθά ηκήκαηα θαη ζηα αζιεηηθά ηκήκαηα, ρσξίο λα πιεξψλνπλ ηίπνηα, 

κηα ζνβαξή ειάθξπλζε ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γηαζεκάθε.  

 Θάπνηνη ζπλάδειθνη ζέινπλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο δήισζαλ.  

 Ν θ. Βειηαληψηεο, ν θ. Θαιχβαο. Θαη εζείο θ. Νηθνλφκνπ, εξψηεζε ή 

ηνπνζέηεζε; Δληάμεη. 

 Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δγψ κία εξψηεζε ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζηνλ πξφεδξν, 

ζρεηηθά κε... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρνπνζέηεζε ζέιεη λα θάλεη ν θ. Νηθνλφκνπ. Αθνχ ππάξρνπλ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο αθφκε.   

 Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θχξηε πξφεδξε, ζρεηηθά κε ηελ επηρνξήγεζε ησλ αζιεηηθψλ 

ζπιιφγσλ, πνην θεθάιαην είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ακνηβέο αζιεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ; 

 Θαη επίζεο, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ ππνδνκψλ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ιίγν πην θνληά ζην κηθξφθσλν θ. Βειηαληψηε, δελ αθνχγεζηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δπίζεο ην θεθάιαην ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ ππνδνκψλ, 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε ζπληήξεζε ησλ γεπέδσλ, ηνπ ριννηάπεηα; 

Δπραξηζηψ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο δψζεη ν ζχκβνπινο ηελ απάληεζε. Γψζηε ην κηθξφθσλν θ. 

Φνξγηάξε, δελ αθνχγεηαη.  

ΚΤΡΙΑΚΟ: Νζνλ αθνξά ηηο επηρνξεγήζεηο πξνο ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, 

ζ'απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηεηξακήλνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, έρνπλ 

πξνβιεθζεί φκσο έμνδα ζπληήξεζεο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δγψ ζέισ πνιηηηθή απάληεζε γηαηί κε ηνλ πξφεδξν θαη κε 

ηνλ δήκαξρν ζε ζπλάληεζε πνπ είρακε θάλεη κε φια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία 

είρακε θαηαιήμεη ζε θάπνηα δεδνκέλα.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίρα ζθνπφ λα ζαο θαιέζσ φζνη αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, 

εληφο ησλ εκεξψλ, λα ζαο πσ πσ, γηαηί έρνπκε δεζκεπηεί θάπνηα πξάγκαηα θαη 

απηά ηζρχνπλ απφ εκάο φ,ηη έρνπκε πεη, φηη φινη νη αζιεηηθνί ζχιινγνη θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αλάινγα ηελ θαηεγνξία, ηηο ππνδνκέο, ηα παηδηά πνπ 

έρνπλε, ζα πάξνπλε απηά ηα ιεθηά πνπ έρσ δειψζεη ζε εζάο  θαη ζε φινπο 

πνπ έρνπλ ελδηαθεξζεί κέρξη ηψξα θαη πνιχ θαιά θάλεηε. Νκσο θαη ερζέο 

κίιεζα κε άιινπο Γεκάξρνπο, δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζπγθεθξηκέλνο 

ηξφπνο ρνξήγεζεο ρξεκάησλ ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο. Δρνπκε πξφβιεκα, 

πεξηκέλσ απφ κέξα ζε κέξα, ν Σησηάθεο ζα πήγαηλε, ζα αλαγθαδφηαλε λα πάεη 

ν ίδηνο ζηελ επίηξνπν, ην ίδην θαη άιινη Γήκαξρνη απφ Αραξλψλ θαη ηα ινηπά, 

γηα λα δνχκε ηνλ ηξφπν πνπ ζα επηρνξεγήζνπκε ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο. 

πάξρεη πεξίπησζε ην πηζαλφηεξν, λα ρξεηαζηεί λα καο δψζεηε ζπγθεθξηκέλεο 

εθδειψζεηο πνπ ζα θάλεηε γηα λα κπνξέζεηε λα πάξεηε ρξήκαηα, 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα. Απηή ηε ζηηγκή δελ γλσξίδνπκε 

ηνλ ηξφπν, πεξηκέλνπκε απφ κέξα, ζα πηέζσ θαη εγψ ν ίδηνο ζα αλαγθαζηψ λα 

πάξσ αλ δσ φηη θαζπζηεξεί ην ζέκα λα δσ κε πνην ηξφπν ζα επηρνξεγήζσ, 

πνπ έρνπκε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε φινη καο λα επηρνξεγήζνπκε ηνπο 

αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο. Γελ μέξνπκε ηνλ ηξφπν απηή ηε ζηηγκή, ηνλ ηξφπν πνπ 

λα  'λαη ζίγνπξνο.  
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ΡΟΤΗ: Ζ επηρνξήγεζε ζα γίλεη απφ ην Γήκν ή απφ ηελ ΘΔΓΥ; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απ'ην Γήκν, απ'ην Γήκν ζα γίλεη, δελ καο πεηξάδεη, απ'ην Γήκν.  

ΡΟΤΗ: Νρη, είλαη έλα ζέκα, γηαηί αλ ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηψξα... 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αθνχ ιέεη ζπληήξεζε έρεη βάιεη κέζα... 

ΡΟΤΗ: Δληάμεη, ε ζπληήξεζε είλαη γηα ηα γήπεδα, κηιάκε ηψξα γηα ηηο 

επηρνξεγήζεηο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα ην πάξνπκε, λα 'καζηε 

πην ηζρπξνί.  

ΡΟΤΗ: Απφ ην Γήκν; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λαη, κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαιχηεξα είλαη, αιιά 

ην πξφβιεκα είλαη λα δνχκε ηνλ ηξφπν πνπ δεηάεη ν επίηξνπνο γηα λα κπνξέζεη 

λα εγθξίλεη ηα θνλδχιηα, κελ καο ηα απνξξίςεη θαη κείλνπλε νη νκάδεο, 

πεξηκέλεηε ιεθηά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Θαιχβα, ζέιεηε λα ξσηήζεηε θάηη; 

ΚΑΛΤΒΑ: Δξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δξψηεζε δεηήζαηε, μέξσ 'γσ; 

ΚΑΛΤΒΑ: Ινηπφλ, θαηαξρήλ δελ μέξσ πνηνο έρεη θηηάμεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

δελ ην γλσξίδσ. Γηα ην ζέκα ηεο ηζηνζειίδαο, θ. Γήκαξρε, έρνπκε ςεθίζεη 

ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πεξάζακε, εγψ ην ςήθηζα πξνζσπηθά, ηζηνζειίδα 

ε νπνία καο ζηνηρίδεη 15.000. Δηζη ςεθίζακε θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα 

φιν ην Γήκν, ήηαλε ν θ. Γξακκέλνο. Ακα ην πξνυπνινγίζνπκε, ζα ην 

πεξάζνπκε θηφιαο, δελ θηάλεη δειαδή; Ζ εξψηεζή κνπ είλαη, ηζηνζειίδα πνπ 

καο είπε φια απηά ηα ιφγηα ν θ. Γξακκέλνο φηη ζα θαιχπηεη ηα πάληα, δελ 
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θηάλεη θαη πξέπεη λα θηηάμνπκε θαηλνχξγηα ηζηνζειίδα; Δζησ έλα ρηιηάξηθν, 

έζησ έλα ρηιηάξηθν.  

(ζπδήηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΤΒΑ: Δγψ, ε εξψηεζή κνπ είλαη φηη απηή ε ηζηνζειίδα πνπ ν θ. 

Γξακκέλνο καο είπε ηφζν ραξαθηεξηζηηθά φηη θαιχπηεη ηα πάληα-ε θα Βαξλάβα 

ήηαλε παξνχζα, δελ ην ςεθίζαλε, φιε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή-απηή ε ζειίδα 

δελ θαιχπηεη ηελ ΘΔΓΥ; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θα ην δνχκε αλ κπνξνχκε λα ηελ θαιχςνπκε... Ζ ζα δψζνπκε 

1.000, 2.000 επξψ λα θάλνπκε ηζηνζειίδα ζηελ  ΘΔΓΥ; Γελ ην ζπδεηάκε 

ηψξα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν ζπληάμαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζέιεη λα δψζεη κία απάληεζε. 

Νξίζηε, ν θχξηνο πψο είπαηε;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: ... γηα λα θιείζεη ε ΘΔΓΥ ηψξα παηδηά... 

.......: Θχξηε πξφεδξε, εάλ ςεθίζνπκε ζήκεξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ 

ηζηνζειίδα... λα ηειεηψζεη ν θ. Γήκαξρνο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ... θέηνο δελ ιεηηνπξγνχλε πνπζελά Λνκηθά Ξξφζσπα θαη κε ηνλ 

Θαιιηθξάηε αθφκε νπζηαζηηθά θαη νξηζηηθά λα παξάγνπλ πνιηηηθή, δελ έρνπλ 

πξνιάβεη. Αχγνπζηνο κήλαο φινη ζε δηαθνπέο, δελ κέλεη 4 κήλεο λα ςεθηζηεί 

θαη λα μεθηλήζεη, νπζηαζηηθά δελ έρεη μεθηλήζεη. Θα πξέπεη λα εγθξηζεί ν 

πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα πάεη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα γηα λα μεθηλήζεη λα δνπιεχεη. 

Ρη λα δνπιέςεη 3 κήλεο ηψξα, ηη πνιηηηθή λα θάλνπλ νη άλζξσπνη; Γελ 

πξνιαβαίλνπλε λα ζηήζνπλ ην καγαδί, ηη λα ιέκε ηψξα; Ρν '12 ζα θξηζεί ε 

ΘΔΓΥ θαη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν γηα ην έξγν ηνπ Θαιιηθξάηε ε ζεκεξηλή 

Γηνίθεζε, γηα κέλα. Λα ιέκε ηα πξάγκαηα φπσο είλαη, ηη λα θάλνπκε; 

Καδεχνπκε ηα ζπληξίκηα καο ηνπ Θαιιηθξάηε ηψξα, ζηήλνπκε ηνλ Θαιιηθξάηε, 
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έηζη είλαη ηα πξάγκαηα ηψξα, ηη λα θάλνπκε; Κπνξνχκε λα παξάγνπκε 

πνιηηηθή; Δδψ ιέκε λα ηδξχζνπκε ηελ ΘΔΓΥ ή ην θαζέλα απ'απηά.  

ΚΑΛΤΒΑ: Δγψ δελ δηαθσλψ, δελ δηαθσλψ λα ηελ ηδξχζνπκε, φ,ηη ςεθίδνπκε 

ζήκεξα φκσο γηα πξνυπνινγηζκφ, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ ζα 'ξζεη πνηέ 

μαλά απηφ ην πξάγκα, ζα απνθαζίδεη ε ΘΔΓΥ, Λνκηθφ Ξξφζσπν είλαη. Δκείο δελ 

ζα θάλνπκε ηίπνηα, νχηε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα πεξάζεη θάηη, νχηε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζα πεξάζεη θάηη, φ,ηη εγθξίλνπκε εκείο ηψξα ζαλ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην πξνο ηελ ΘΔΓΥ, ε ΘΔΓΥ απνθαζίδεη θαη δηαηάδεη, ηέινο.  

(ζπδήηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηζφ ιεπηφ, κηιάεη ν θ. Γήκαξρνο. Νξίζηε.  

ΚΤΡΙΑΚΟ: Λα δψζσ κηα δηεπθξίληζε φζνλ αθνξά ηελ ηζηνζειίδα. Πηνλ 

θσδηθφ 614 γξάθεηε, θφζηνο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, δηθηχσζε θαη ζπληήξεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Πην δηεηέο ηεο ΘΔΓΥ ζηελ παξάγξαθν 7.4.1, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

θνλδχιηα, ηα νπνία είλαη, θφζηνο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο 10.000 

επξψ, θφζηνο δηθηχσζεο θαη ζπληήξεζεο ππνινγηζηψλ 3.000 επξψ θαη 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 3.000 επξψ, απηά ηα ηξία θνλδχιηα θάλνπλ 16.000 θαη 

φρη 16.000 ε ηζηνζειίδα.  

ΚΑΛΤΒΑ: Ράθε, επεηδή γλσξηδφκαζηε, είκαζηε ζπλδεκφηεο, γλσξίδεηο φηη 

έρνπκε ςεθίζεη ηζηνζειίδα κεγάιε γηα ην Γήκν, ην γλσξίδεηο;  

ΚΤΡΙΑΚΟ: Απφιπηα.  

ΚΑΛΤΒΑ: Ινηπφλ, απηφ θαιχπηεη ηα πάληα, έηζη ηνπιάρηζηνλ καο έρεηε πεη, 

έηζη ηνπιάρηζηνλ καο έρεηε πεη. Θαη έξρεζηε ηψξα, εξρφζαζηε λα κνπ πείηε θαη 

λα θηηάμνπκε θαη άιιε ηζηνζειίδα ξε παηδηά; Αλ είλαη δπλαηφλ.  

ΚΤΡΙΑΚΟ: Δίλαη άιιν Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ελφο 

θαηλνχξγηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη νπσζδήπνηε έλα 
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θνλδχιη γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δαπάλε, έζησ θαη 

κηθξφηεξε. Απηή είλαη... Δπραξηζηψ.  

(ζπδήηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Θχξηε Φνξγηάξε, γηα ηελ ηζηνζειίδα λα βάιεηο ηνλ Εαθείξε λα ζνπ θάλεη 

κία, δελ ρξεηάδεηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, ηνπνζεηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θέιεηε λα θάλεηε εξψηεζε θα Βαξλάβα;   

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δπεηδή είκαη ζαλ κέινο ηεο ΘΔΓΥ, θ. Φνξγηάξε, εγψ απνπζίαδα 

φηαλ έγηλε ε ζπλεδξίαζε, εμ άιινπ ην γλσξίδαηε φηη απηφ ην δηάζηεκα ζα 

ήκνπλα ζηελ Θχπξν. Γελ πεηξάδεη, ηψξα αο ππνβάισ θάπνηεο εξσηήζεηο.  

 Ξξψηα απ'φια γηα ηα δεκνηηθά ηαηξεία, πφζα ιεηηνπξγνχλε, πφζνη είλαη 

νη γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο, νη θαζαξίζηξηεο, πφζνη ζπκκεηέρνπλε, γηα λα 

μέξνπκε θαη ην θνλδχιην ην νπνίν έρεη βγεη γηα ην '11 θαη ην '12, απφ πνηα 

ζηηγκή ζα πιεξψλνληαη φιν απηφ ην πξνζσπηθφ ην '11, γηαηί γηα ην '12 

νπσζδήπνηε είλαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απ'φηη είδα, είλαη ηξηπιάζην ην 

πνζφ ηνπ '12 απ'φηη ην '11. Ξνχ νθείιεηαη απηφ; Θα γίλνπλ πξνζιήςεηο άιινπ 

πξνζσπηθνχ;  

 Δπεηηα, νη ππάιιεινη πνπ απαζρνινχζε, πνπ απαζρνιεί ε ΘΔΓΥ 

απ'απηνχο πνπ είρε ε ΓΔΑΓΥ, είλαη δχν. Νη άιινη πνπ ήηαλ ζηε ΓΔΑΓΥ ηη έρνπλ 

γίλεη, απαζρνινχληαη ζην Γήκν, έρεη ιήμεη ε ζχκβαζή ηνπο; Ινηπφλ, φρη,  

γξάθεη αξηζκνχο, δελ μέξσ, εγψ ξσηάσ ηη έγηλαλ απηά ηα πξφζσπα.  

 Ινηπφλ, απφ πνην ρξνληθφ  δηάζηεκα ζα αξρίζεη ε αληηκηζζία ηνπ 

πξνέδξνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην 

'11; Γηαηί ζεσξήζεθε φηη είλαη απμεκέλν ην πνζφ ησλ 2.000, δελ μέξσ πφζν 

έρεη.  
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 Νζνλ αθνξά ηψξα ην-επηηξέπεηαη-ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ην 

γξαθείν ζηήξημεο θνηλσληθψλ εππαζψλ νκάδσλ, πνην είλαη απηφ θαη πνχ 

ιεηηνπξγεί απηφ ην... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηαγξάθεθαλ ηα εξσηήκαηα;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα δεζκεπηψ ζε έλα πξάγκα πνπ είκαη ππνρξεσκέλνο. Πηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ αλ κπνξεί λα κπεη ζαλ παξάζπξν Λνκηθφ Ξξφζσπν ή... 

ηειείσζε, ζα κπεη, έηζη, δελ ην ζπδεηάκε, δεζκεχνκαη ζ'απηφ.  

ΜΑΤΡΙΚΑΚΗ: Ινηπφλ, ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε θα Βαξλάβα. Πρεηηθά κε 

ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ απνηππψλνληαη ηφζν 

ζην ζρέδην δξάζεο φζν θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζήκεξα θέξλεη πξνο 

έγθξηζε ε ΘΔΓΥ. Απηέο νη αξκνδηφηεηεο θαη απηέο νη δξάζεηο ζα εμεηδηθεπηνχλε 

πεξαηηέξσ ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππάξμεη κεηαμχ ηεο ΘΔΓΥ θαη ηνπ Γήκνπ 

ζχκθσλα θαη κε ηε λνκνζεζία, φπνπ εθεί ζα δνζνχλ πξνο ηελ ΘΔΓΥ είηε 

εγθαηαζηάζεηο αζιεηηθέο, γήπεδα, θιεηζηά γπκλαζηήξηα φπνπ θαη εδψ ζα 

αλαιάβεη ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη ζπληήξεζή ηνπο, κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ζα δνζνχλ δεκνηηθά ηαηξείαα, έηζη ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα επέιζεη 

κε ην λέν πηα έηνο ζηελ ΘΔΓΥ. Π'απηή ηε ινγηθή εκείο έρνπκε ήδε 

πξνυπνινγίζεη γηα κέζα ζην  '11 έλα πνζφ ζε πεξίπησζε πνπ απηή ε ζχκβαζε 

εθπνλεζεί θαη ππνγξαθεί ηειηθά κέζα ζην 2011, δηαθνξεηηθά απηφ ην πξάγκα 

ζα γίλεη ην '12.  

 Γη'απηφ πνπ είπαηε ζρεηηθά κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΘΔΓΥ, κάιινλ ηνπο 

πξψελ ππαιιήινπο ηεο ΓΔΑΓΥ, ε κειέηε ζχζηαζεο ηεο ΘΔΓΥ  πνπ είρε 

εθπνλεζεί ην 2010 απφ ηελ ΓΔΑΓΥ, πξνέβιεπε φηη θαη εδψ ζπζηήλεηαη κε 

απφζρηζε θιάδσλ ηεο ΓΔΑΓΥ, ζ'απηή ηελ απφζρηζε κεηέρνπλ νη δχν κφλν απφ 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΓΔΑΓΥ θαη άξα εκείο ζα πξέπεη λα θηλήζνπκε δηαδηθαζίεο 

κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ απφ ηελ ΓΔΑΓΥ ζηελ ΘΔΓΥ, πξάγκα πνπ 

δπζηπρψο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν θαη ζα 'λαη θαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν, 
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δπζηπρψο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ ψζηε απηνί νη 

άλζξσπνη λα κελ κείλνπλ νπζηαζηηθά ζην δξφκν θαη νχηε απιήξσηνη θαη κηιάσ 

γηα ηα δχν άηνκα πνπ αλέθεξε ν θ. Φνξγηάξεο θαη αλαθέξνληαη θαη ζην ζρέδην 

δξάζεο, γηα ηνλ θ. Παινκίδε θαη ηελ θα Οάπηε. Νη πξνεγνχκελνη νπζηαζηηθά 

απηή ηε ζηηγκή κέλνπλ ζην θελφ. Ζ ΓΔΑΓΥ δελ πθίζηαηαη, είλαη ππφ 

εθθαζάξηζε κάιινλ, φρη δελ πθίζηαηαη θαη απφ εθεί θαη πέξα νη άλζξσπνη απηνί 

κέλνπλ ζην θελφ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα ηνπο δνζεί θάπνηα πξνηεξαηφηεηα 

έηζη ψζηε ζε ελδερφκελεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ηεο ΘΔΓΥ ζχλλνκα λα 

κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ εθ λένπ ζηελ λέα επηρείξεζε.  

 Νζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. θαη ηνπ πξνέδξνπ, φπσο 

είπε θαη ν θ. πξφεδξνο  ζηελ εηζήγεζή ηνπ, αθνξνχλ ην ηεηξάκελν ην επφκελν 

θαη φρη ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν. Νζνλ αθνξά ηνλ κηζζφ ηνπ πξνέδξνπ 

πνπ είλαη 2.200, δελ μέξσ εάλ απνζαθελίζηεθε απηφ, απνζαθελίζηεθε; Ν θ. 

πξφεδξνο επεηδή είλαη ζπληαμηνχρνο, ζε πεξίπησζε πνπ παίξλεη ζχληαμε, ιέσ 

έλα λνχκεξν-α, ην είπαηε;-παίξλεη ην 30% ηεο ζχληαμεο, δειαδή ηνπ αθαηξεί 

φιε ηε ζχληαμε, δειαδή ζα παίξλεη νπζηαζηηθά, αλ ηνλ ζπκθέξεη λα παίξλεη 

ηίπνηα απφ ηε ΓΔΑΓΥ.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Θαη έλα εξψηεκα αθφκα ην νπνίν δελ έζεζα. Ρη γίλεηαη κε ην ρξένο 

πνπ είρε ε ΓΔΑΓΥ πνπ βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε θαη πνχ βξίζθεηαη απηφο ν 

έιεγρνο.  

ΜΑΤΡΙΚΑΚΗ: Απηφ νπζηαζηηθά δελ έρεη λα θάλεη θαζφινπ κε ηελ ΘΔΓΥ. Ζ 

ΓΔΑΓΥ απηή ηε ζηηγκή είλαη ππφ εθθαζάξηζε, αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα, ε 

κφλε ζρέζε ηεο ΘΔΓΥ κε ηελ πξνυθηζηάκελε επηρείξεζε, είλαη κφλν ε 

κεηαθνξά θάπνησλ παγίσλ πνπ κεηαθέξνληαη, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ, ε 

αλαπφζβεζηε αμία ησλ νπνίσλ είλαη γχξσ ζηηο 26.000 επξψ θαη βαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ '11 θαη απηφ πάιη ππφ αίξεζε.  
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 Γηα φ,ηη αθνξά πξνεγνχκελα ρξέε ηεο ΓΔΑΓΥ, δελ νθείιεη, δελ έρεη 

θακία ζρέζε ε ΘΔΓΥ, ε ΘΔΓΥ δελ είλαη θαζνιηθφο δηάδνρνο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ζρήκαηνο, έρεη δεκηνπξγεζεί λέα επηρείξεζε κε απιή απφζρηζε θιάδνπ ηεο 

ΓΔΑΓΥ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κεηαθέξνληαη ηα πξνεγνχκελα ρξέε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάιηζηα. Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Νξίζηε θ. Φνξγηάξε.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗ: Θχξηε πξφεδξε, επεηδή είπακε γηα ην πξνζσπηθφ ηεο ΘΔΓΥ, εγψ 

ζέισ λα ζπκπιεξψζσ δχν ιφγηα πνπ είπε ν θίινο κνπ ν Κάλνο γηα ηα δχν 

παηδηά ηα νπνία κέλνπλ απ'έμσ ζηελ νπζία. Δπεηδή έρσ ηδηαίηεξε επαηζζεζία 

θαη μέξεηε φηη απηά ηα παηδηά είλαη κε εηδηθέο αλάγθεο, ζα θάλνπκε ηα αδχλαηα 

δπλαηά θαη φ,ηη κπνξνχκε δειαδή λα ηα έρνπκε θνληά καο. Απηφ ζέισ λα πσ.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Γη'απηφ ην ξψηεζα θ. Φνξγηάξε θαη γη'απηφ ζα ήζεια λα μέξσ αλ 

απηή ηε ζηηγκή πιεξψλνληαη απφ θάπνπ ή... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θάλαηε ηηο εξσηήζεηο θα Βαξλάβα.  

 Θχξηε Ιίηζα.  

ΛΙΣΑ: Ινηπφλ, αλ θαη αξγήζακε πνιχ γηα λα έξζεη ζε ζψκα ην ζπγθεθξηκέλν 

Ξξφζσπν, βιέπνπκε φηη πάξα πνιιά ρξήκαηα ζα ζηνηρίζεη κία ιεηηνπξγία, πνπ 

ζα πξέπεη λα έρεη θαη απνηέιεζκα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη απηφ ην 

θνηλσληθφ θνκκάηη ζηε δσή απηνπλνχ ηνπ Γήκνπ. Θα ήζεια λα πξνζέμεηε φηη 

δελ κηιάκε γηα ην Γήκν ηνλ παιηφηεξν, κηιάκε γηα φιν ην Γήκν, κε γίλεη ιάζνο 

παξφκνην κε απηφ πνπ έρεη γίλεη θαη ζηε ζπγθνηλσλία φηη κηιάκε γηα ηνλ παιηφ 

ηνλ κηθξφ ηνλ Γήκν θαη φινο ν άιινο ν Γήκνο είλαη απ'έμσ. Γειαδή φια απηά 

ηα πξάγκαηα αθνξνχλε φιν ηνλ κεγάιν, ηνλ εληαίν ηνλ Γήκν. Δγψ έιεηπα θ. 

Νηθνλφκνπ θαη άκα βάιεηε ηη έρεη ςεθίζεη ν θαζέλαο καο, θ. Νηθνλφκνπ, αλ 

βάινπκε ην ηη έρεη ςεθίζεη ν θαζέλαο καο, ζα πξέπεη λα κελ κηιάηε θαζφινπ.  

(ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε) 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, ζπλερίζηε. Θχξηε Νηθνλφκνπ, ηη είλαη απηφ ηψξα θ. 

Νηθνλφκνπ, ηη είλαη απηφ ηψξα; Γελ κπνξείηε λα δηαθφπηεηε. Ρα ηνπ... 

Δπραξηζηψ πνιχ θ. Νηθνλφκνπ, δηδάζθεηε εδψ ήζνο κέζα. Δηζη ιεηηνπξγείηε θαη 

ζην Θνηλνβνχιην;  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Αθήζηε ηψξα θχξηε ηψξα, αθήζηε θχξηε ηψξα, αθήζηε θχξηε 

ηψξα πνπ ζα θάλεηε θαη ζρφιηα ηψξα, ζαο παξαθαιψ... θνηηάρηε ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ζαο ηψξα θαη... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρνπκε φινη ηζηνξία θ. Νηθνλφκνπ, λαη, ππνβξπρηαθή.  

 Ππλερίζηε θ. Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Ρψξα είρα πάξα πνιιά γηα ηνλ θ. Φνξγηάξε, κε θφςαηε θ. πξφεδξε, 

ην θάλαηε εμεπίηεδεο γηα λα κελ ηνπ ηα ζχξσ, ηέινο πάλησλ.  

 Θέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. Ρν 1,5% πνπ είλαη γηα επηρνξεγήζεηο γηα 

ζσκαηεία θαη φια απηά, αλ δελ κπεη ηψξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θ. Γήκαξρε, 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ γηα λα κπνξεί λα δνζεί θάπνηα άιιε ζηηγκή, 

ζα δνζεί απεπζείαο απφ ην Γήκν ζηα ζσκαηεία; Γελ ζα έπξεπε λα κπεη εδψ 

ηνπιάρηζηνλ λα ππάξρεη λα είλαη ςεθηζκέλν; Λαη, λαη, αθνχ ε ΘΔΓΥ ηα δίλεη 

απηά ηα ιεθηά. Νρη, φρη, αθνχζηε κε ιίγν, είλαη δηαθνξεηηθφ. Θα πξέπεη λα 

πάηε ζε κηα ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ, ζα πξέπεη λα πάξεηε απφ θάπνπ 

ρξήκαηα, λα ηα βγάιεηε δειαδή απφ θάπνπ, λα ηα βάιεηε θάπνπ, δειαδή έλα 

ξάςε-θφςε. Δλψ αλ ππήξρε κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θνλδχιη, δελ ζα ππήξρε θαλέλα πξφβιεκα, ζα κπνξνχζε ε ΘΔΓΥ λα δψζεη ηα 

ρξήκαηα. Δηζη φπσο ην πάηε εζείο, δελ ζα δψζεηε ρξήκαηα.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)... 

ΛΙΣΑ: Ρέινο πάλησλ, εληάμεη, εκείο ζα αθνχζνπκε εζάο, ινηπφλ. Θαιά, 

έρνπκε 10 εηαηξείεο ζπκβνχισλ, δελ κπνξεί θάπνηνο λα καο ζπκβνπιεχζεη πψο 
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ζα ην θάλνπκε; Ινηπφλ, έλα απηφ. Γεχηεξνλ-εληάμεη, ζαο παξαθαιψ λα 

νινθιεξψζσ-ινηπφλ.   

 Δκείο έρνπκε επίζεο λα πνχκε θάηη άιιν, φηη είλαη απφιπηα ζαθέο φηη 

ηφζν ν πξφεδξνο-λνκίδσ έρεη θαη αληηπξφεδξν ην Πψκα πνπ πιεξψλεηαη, έρεη 

θαη αληηπξφεδξν πνπ πιεξψλεηαη; Κφλν ν πξφεδξνο-φηη  ηφζν ν πξφεδξνο πνπ 

ζα 'λαη φιε κέξα εθεί, ζα είλαη ππεχζπλνο θαη ππφινγνο γηα ηα πάληα, ζα 

πξέπεη λα 'ρεη έλα κηζζφ. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο, νη ζχκβνπινη πνπ ζα 

πεγαίλνπλ γηα λα ζπλεδξηάδνπελε, είλαη ππεξβνιηθφ λα ζηνηρίζνπλ ηφζν πνιιά 

ρξήκαηα ζην Γήκν, είλαη παξάινγν. Γειαδή ηα θνηλνηηθά ζπκβνχιηα ηφζα 

ρξφληα, ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν πήξαλε θάπνηα ειάρηζηα ρξήκαηα νη θνηλνηηθνί 

ζχκβνπινη, ηφζα ρξφληα φζα ήκνπλα εγψ ζηε Καιαθάζα θαη εξρφληνπζαλ θαη 

απφ ηελ Αζήλα θάπνηνη. Ινηπφλ ηψξα, αθνχζηε κε ιίγν θ. Φνξγηάξε, αθνχζηε 

κε ιίγν, είλαη ππεξβνιή λα δεηάκε απφ ηνλ πνιίηε λα πιεξψζεη ρξήκαηα γηα ηα 

παηδηά θαη κάιηζηα ζε δχζθνιεο επνρέο θαη νη ζχκβνπινη πνπ εληάμεη, ν ξφινο 

ηνπο είλαη θαη, δειαδή δελ ηνπο πηέζακε λα έξζνπλε, ζέινπλε λα πξνζθέξνπλε 

ζηα θνηλά, δειαδή κε ηνλ ίδην ηξφπν έλαο πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο πξνζθέξεη θαη 

απηφο, δελ πιεξψλεηαη θαλέλαο, εθεί είλαη φινη ακηζζί. Παθψο έρεηε ηελ 

απφιπηε ππεπζπλφηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα έρεηε έλα κηζζφ εζείο, 

αιιά απφ εθεί θαη πέξα γηα θάζε ζπλεδξίαζε, δειαδή λα ζπλεδξηάδνπκε αλ ζα 

θάλνπκε έλα απιφ πξάγκα θαη λα ζηνηρίδεη ην θάζε ζπκβνχιην-πφζα κέιε είλαη 

ην Γ.Π.; 10, δειαδή πφζα ζα ζηνηρίδεη; 800 επξψ ην θάζε ζπκβνχιην-ζεσξψ 

φηη είλαη ππεξβνιηθφ.  

 Αξα ε πξφηαζε ε δηθή καο είλαη φηη ηα κέιε ηνπ Γ.Π... 

ΦΟΡΓΙΑΡΗ: Απηά ηα ιεθηά δελ είλαη θαζαξά είπακε. 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Φνξγηάξε, έρεηε απφιπην δίθην, είλαη ε πξφηαζή καο σο εμήο, 

φηη δελ ζα πξέπεη ηα κέιε λα είλαη κε απνδεκίσζε, γηαηί απηά ηα ρξήκαηα είλαη 

θαιχηεξα λα ηα σθειεζνχλ νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ, λα κεησζνχλε ίζσο ηα 
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ρξήκαηα πνπ πιεξψλνπλε γηα θάπνηα καζήκαηα, εηδηθά απηέο ηηο επνρέο πνπ 

είλαη πάξα πνιχ δχζθνιεο. Νπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ζέκα, έηζη ζα είλαη θαη 

ε δηθηά κνπ ε ηνπνζέηεζε εδψ, λα θνηηάμνπκε ιίγν λα θαιπηεξεχζνπκε. Δρεη 

ηνπο ζπκβνχινπο εθεί ν θ. Φνξγηάξεο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ επάλσ λα θχγνπλ 

ηα ρξήκαηα απφ εθείλν ην ζεκείν θαη λα πάλε εθεί πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη, 

ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ηνπ πνιίηε, ζηε βνήζεηά ηνπ, ζην απηφ, ην βνήζεηα 

ζην ζπίηη, πνπ έρεη πάεη πεξίπαην, δελ ππάξρεη πηα, δελ ιεηηνπξγεί γηα ην Γήκν. 

Θαη θ. Φνξγηάξε, ην ακάμη ηεο βνήζεηαο ζην ζπίηη, ζα ην 'ρεηε εζείο, ζα ην 

μαλαπάξεηε, ζα ην ιεηηνπξγείηε; Ξξνθαλψο. Δίλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ή είλαη 

ηξαθαξηζκέλν; Ινηπφλ, εγψ ζα επρεζψ θαιή επηηπρία, απιψο πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα κελ πιεξψλνληαη νη ζχκβνπινη γηα λα ην ςεθίζνπκε εκείο θαη 

λα κεησζνχλε θαη αλαινγηθά ηα ρξήκαηα πνπ επηβαξχλνληαη νη γνλείο, είλαη 

δχζθνιεο νη επνρέο, πξέπεη λα ηνπο βνεζήζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Ιίηζα.  

 Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θχξηε Γήκαξρε, έξρεζηε ην ηέινο Απγνχζηνπ, αξρέο 

Πεπηεκβξίνπ γηα λα μεδηπιψζεηε θέξλνληαο κέζα απφ ην ζπκβνχιην ην νπνίν 

νξίζαηε θαη βάζεη ησλ απνθάζεψλ ζαο, ηελ πνιηηηθή ζαο άπνςε θαη ζθέςε γηα 

ην Γήκν θαη πψο ζα ιεηηνπξγήζεη. Δπεηδή νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο είλαη απφ 

ηα βαζηθά εξγαιεία ζηελ ιεηηνπξγία ελφο Γήκνπ, είκαη ππνρξεσκέλνο λα θάλσ 

ηηο εμήο βαζηθέο παξαηεξήζεηο.  

 Ξξψηνλ. Ν πξνυπνινγηζκφο δειαδή ην θνλδχιην ην νπνίν αθηεξψλεηαη 

ζε απηφ ηνλ θιάδν ελεξγεηψλ ηεο ΘΔΓΥ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί επ'νπδελί ιφγσ ζ'απηφ πνπ θάπνηνο ζα κηιήζεη, κηα 

θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη βέβαηα ζε αλαινγηθφηεηα θαη ζε 

επηκεξηζκφ φισλ ησλ ηνκέσλ θαη φισλ ησλ Γηακεξηζκάησλ. Αξα ινηπφλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζα ιάβνπλ νη ζπκπνιίηεο απφ ηελ 
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Γεκνηηθή Αξρή, ζίγνπξα ζα είλαη ππνβαζκηζκέλεο έηζη φπσο ηελ παίξλαλε 

θαη'αλαινγία Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα. Δλα ην 

θξαηνχκελν. 

 Γεχηεξνλ. Ζ ΘΔΓΥ-θαη παξ'φιν πνπ ην 'ρσ μαλαδειψζεη φηαλ ήξζε ε 

πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ φηη ην φλνκα ηνπ πξνέδξνπ κνπ είλαη  πνιχ εθηηκεηέν 

θαη πνιχ κνπ είλαη πνιχ ζπκπαζήο θαη λνκίδσ φηη ζα θαηαβάιιεη ζην 

ππνθεηκεληθφ επίπεδν ηα θαιχηεξα δπλαηά-φκσο πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ην 

εμήο, θνηλσληθή πνιηηηθή ρσξίο μεθάζαξν ραξαθηήξα-δειαδή θάλνπκε δσξεάλ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε ή είλαη επ'ακνηβή αληαπνδνηηθά;-αλ γίλεηαη 

έηζη δελ είλαη θνηλσληθή πνιηηηθή, είλαη κηα παξνρή πνπ πξνζθέξεηαη έλαληη 

ηηκήκαηνο. Δγψ ζά ήζεια θ. Φνξγηάξε λα κνπ εμεγήζεηε θαη βέβαηα θ. 

Γήκαξρε, ηη ζα πξνζθέξεηε δσξεάλ ζηνλ πνιίηε εζείο σο Γεκνηηθή Αξρή; 

Γειαδή ν Γηάλλεο ν Νηθνλνκάθνο φηαλ ζα θηάζεη ν Ηνχληνο ηνπ '14 θαη ζα 

μαλαδεηήζεη ηνλ ςήθν ηνπ πνιίηε, ζα πεη φηη εγψ ζαλ Γήκαξρνο πξνζέθεξα 

ζηνπο ζπκπνιίηεο κνπ αζιεηηζκφ δσξεάλ δεκφζην αζιεηηζκφ, δειαδή πήγαλε 

ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο πξνζέθεξαλ θαζεγεηέο ή πξνπνλεηέο ή 

θπζηνζεξαπεπηέο ή ην έλα ή ην άιιν δσξεάλ. Αλ έρεηε απηφ, λα κνπ δψζεηε 

κία απάληεζε. Θα δψζεηε κία απάληεζε ζηνλ ζπκπνιίηε ην 2014 φηη ηνπ 

πξνζθέξαηε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε δσξεάλ; Γειαδή ηα δεκνηηθά 

ηαηξεία είλαη έλαο ζηφρνο ζαο θαη πψο απηφλ ηνλ πινπνηείηε; Αλ είλαη λα 

πιεξψλσ γηαηξφ, πάσ θαη ζηνλ γηαηξφ ηεο γεηηνληάο πνπ ηνλ πιεξψλσ θαη δελ 

δίλεηε παξνρή θνηλσληθή. Ρν Υδείν, αλ είλαη λα πνχκε φηη ηα παηδηά ζα 

πιεξψλνπλε-ζα κνπ πείηε κπνξεί λα πιεξψλαλε θαη κέρξη ηψξα, δελ μέξσ, εγψ 

δελ έρσ κπξνζηά κνπ άιι Γήκαξρν, έρσ ηνλ Γηάλλε ηνλ Νηθνλνκάθν-ηη 

πξνζθέξεη δειαδή ε θνηλσληθή πνιηηηθή κέζα απφ ην εξγαιείν πνπ ιέγεηαη 

ΘΔΓΥ; Δλα ην θξαηνχκελν θαη έλα ην δήηεκα ην κεγάιν.  



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

122 

 Γεχηεξνλ. Ζ θνηλσληθή ηαηξηθή, δειαδή ηα δεκνηηθά ηαηξεία Γήκαξρε θαη 

επεηδή είζαη γηαηξφο θαη είδα φηη έθαλεο θαη δήηεκα, νξζά γηα ηε δηθηά κνπ 

άπνςε, καδί κε άιινπο γηαηξνχο Γεκάξρνπο γηα ην δήηεκα ηεο απνδεκηψζεσο 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο λα αζθείηε θαη ην επάγγεικά ζαο θαη ζσζηά ην θάλαηε γηα 

κέλα, φκσο απαηηψ θαη δεηψ απφ ζέλα κηα ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη κηα ηδηαίηεξε 

πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ θνηλσληθήο ηαηξηθήο. Γειαδή πνηα είλαη ηα 

δεκνηηθά ηαηξεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην Γήκν, πψο ζα ζπλδεζνχλ ηα 

δεκνηηθά ηαηξεία θ. πξφεδξε κε ην Θέληξν γείαο, δελ ην βιέπσ, δελ ην 

αθνχσ. Δίλαη κεγάια δεηήκαηα.  

 Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία. Δίλαη κέζα ζηα δηθά ζαο, ζηηο δηθέο ζαο 

αξκνδηφηεηεο. Δίλαη έλα εξγαιείν θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ξξνζέρηε λα δείηε, 

έθεξε εδψ ν Γήκαξρνο ηα ΘΡΔΙ, θηηάρλεηε κία δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ΘΡΔΙ, 

ηελ νλνκάζακε εκείο ζαλ Γεκνηηθή Ππλελλφεζε, γηα ηνλ Υξσπφ. 

Απνρσξήζακε ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε πνπ ήξζε γηα ςεθνθνξία, εκείο 

απνρσξήζακε, δελ ζπκκεηέρνπκε ζηελ ςεθνθνξία απηή. Θαηαζέζακε θαζαξά 

ην δήηεκα θαη ηελ άπνςή καο, δεκνηηθή ζπγθνηλσλία κε ηδηψηε δελ κπνξεί λα 

ππάξρεη είηε ιέγεηαη ΘΡΔΙ είηε ιέγεηαη ν Νηθνλφκνπ ν πνπικαληδήο, δελ κπνξεί 

λα είλαη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, δελ είλαη πξνζθνξά ηνπ Γήκνπ, είλαη κία 

δνπιεηά ηνπ Γήκνπ, φκσο δελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Γειαδή ην 2014 ηνλ Ηνχλην 

ζα μαλάρνπκε εθινγέο, δελ κπνξείο λα 'ξζεηο λα κνπ πεηο ζνπ πξνζέθεξα 

αζιεηηθέο ππεξεζίεο, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ζπγθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, 

πνιηηηζηηθέο ζπγθνηλσλίεο αιιά κε πιήξσζεο. Απηά ηα θάλεη ζε έλα 

θξνληηζηεξηαθφ, ζε έλα φηαλ πάεη ν γνλέαο θαη πιεξψζεη ηνλ θαζεγεηή ηνπ 

γηα λα κάζεη ην παηδί ην έλα φξγαλν κνπζηθφ, ζηέιλεη ην παηδί ηνπ ζε κία 

ηδησηηθή αζιεηηθή ζρνιή. Δζείο ηη δσξεάλ πξνζθέξεηε, απηφ ζέισ λα κάζσ. 

Κ'απηά πάλησο πνπ ζήκεξα καο θέξαηε, δελ ππάξρεη δσξεάλ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ. Θα κνπ πείηε, κα, είλαη ηα νηθνλνκηθά άζρεκα θαη φια απηά πνπ 

ππάξρνπλε. Ρν δέρνκαη, φκσο πξέπεη λα μέξνπκε Γήκαξρε, φηη επεηδή φινη 
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θξηλφκαζηε εδψ θαη ζηελ νπζία ζα θξηζνχκε ζε πνην ζέκα, φρη ζην φηη δελ 

κπνξψ γηαηί είλαη δχζθνιε θαηάζηαζε, ζην είλαη δχζθνιε ε θαηάζηαζε θαη ηη 

κπφξεζα λα θάλσ, δειαδή κε δχζθνιε ηελ θαηάζηαζε ηη κπφξεζα λα θάλσ. Ρν 

μέξνπκε φινη φηη είλαη δχζθνιε, ηη κπφξεζεο λα θάλεηο; Γη'απηφ θ. πξφεδξε θ. 

Φνξγηάξε, εκείο δελ ζα ςεθίζνπκε ηηο εηζεγήζεηο ζαο, φρη γηαηί έρνπκε 

πξφβιεκα ζαο ην μαλαιέσ, κε ην πξφζσπφ ζαο, πηζηεχσ ζα 'ρεηε ηελ 

θαινπξναίξεηε θαη ζηήξημε φηαλ ρξεηάδεηαη ησλ ζεκάησλ, αιιά εηιηθξηλά ζαο 

κηιάσ γηα καο είλαη, αησξνχληαη απηά ηα δεηήκαηα, είλαη πνιχ θξίζηκα, φρη ηφζν 

γηαηί αλ πεηχρεη ή δελ πεηχρεη ε Γεκνηηθή Αξρή Νηθνλνκάθνπ, γηαηί πξέπεη θάηη 

λα πξνζθέξνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη αλ δελ ην θάλνπκε απηφ κε πνην 

εξγαιείν άιιν κπνξείο λα ην θάλεηο; Ζ ΘΔΓΥ είλαη έλα εξγαιείν, αλ απηφ ην 

εξγαιείν δελ πξνζθέξεη απηέο ηηο ππεξεζίεο, πνχ ζα πάκε κεηά; Δπραξηζηψ 

πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηθνλφκνπ.  

 Ν θ. Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν.  

ΥΑΙΧΣΗ: Απφ ηελ αξρή πνπ θνπβεληηάδακε ηελ αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηεο λέαο ΘΔΓΥ, είρακε δηαθσλήζεη θαη είρακε δηαθσλήζεη πεξηγξάθνληαο ηη ζα 

'λαη απηή ε ΘΔΓΥ. Δίρακε πεη φηη ζηα πιαίζηα ηνπ Θαιιηθξάηε ε ΘΔΓΥ ζα παίμεη 

έλα ξφιν δνκηθφ, ε θάζε ΘΔΓΥ ζε θάζε Γήκν, έλα ξφιν δνκηθφ πνπ ζα 

κπνξνχλε λα ζηεζνχλε θνξνεηζπξαθηηθνί κεραληζκνί, κεραληζκνί 

αληαπνδνηηθφηεηαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 

εληέιεη δελ ζα ππάξρεη έλα δηέμνδν ζε φια απηά, ζα έξρνληαη θαη ηδηψηεο. 

Πήκεξα ινηπφλ κε ηα 4 απηά ζέκαηα καο επηβεβαηψλεηε ζην αθέξαην, ζην 

100%. 

 Ππγθεθξηκέλα γηα ην πξφγξακκα δξάζεο. Πειίδα 12, ιέεη φηη ε 

Δπηρείξεζε κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα κπνξεί λα 

εηζπξάηηεη απνδεκίσζε απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ γηα θάιπςε κέξνπο 
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ηνπ θφζηνπο, ζα εηζπξάηηεη απνδεκίσζε γηα ππεξεζίεο, ζα δνχκε πνηεο 

ππεξεζίεο. Γηα ηελ είζπξαμε ηειψλ ιέηε πάιη φηη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο ΘΔΓΥ.       

 Πειίδα 20, πφξνη ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην Γήκν θαη επηπιένλ ζα ρξεκαηνδνηείηαη ην έξγν ηεο ΘΔΓΥ 

απφ ηελ είζπξαμε ηειψλ, ηελ ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη ρψξσλ πνπ ζα είλαη 

πεξηνπζία ηεο ΘΔΓΥ, ηα εηζηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ινγηθή ππεξεζία 

εηζπξάηησ εηζηηήξην γηα λα ην απνιακβάλεη ν θάζε εξγαδφκελνο ζηελ πεξηνρή 

καο θαη απφ δάλεηα, ζα κπνξείηε λα παίξλεηε θαη δάλεηα, δελ ηα βγάδσ πέξα, 

έλα δάλεην γηα λα κπνξψ λα θαιχςσ ηηο αλάγθεο, ηψξα πνηνο ζα πιεξψζεη ην 

δάλεην απηφ είλαη αιινπλνχ παπά επαγγέιην.  Θαη κεηά ιέηε κε φια απηά 

πνηεο ππεξεζίεο ζα θαιχςεηε, ζειίδα 23, 24. Ιέηε, ζειίδα 23, ιέηε ζα 

θαιχςεηε ηα ΘΑΞΖ, ελδεηθηηθά ιέσ ηψξα, δεκνηηθά ηαηξεία θαη ηελ έληαμε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζην δίθηπν δεκνηηθψλ πνιπταηξείσλ. Γειαδή νπζηαζηηθά ηη 

καο ιέηε εδψ πέξα; Θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πιεξσζεί, βεβαίσο ζα 

πάηε λα ζηήζεηε κεραληζκνχο εκπνξεπκαηνπνίεζεο γηα λα μαλαπιεξσζνχλε 

θαη ην ιέηε θαηεγνξεκαηηθά κέζα απφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ καο θέξλεηε.  

 Αθνπζα θαη ηελ αληηπνιίηεπζε, βεβαίσο είρακε πεη αξρηθά φηη θαη ε 

αληηπνιίηεπζε δελ δηαθσλεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ Θαιιηθξάηε θαη βεβαίσο ζα 

ππάξρνπλ επί κέξνπο δηαθσλίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ζην πψο ζα εθαξκνζηεί 

αλ ζέιεηε θαιχηεξα θαη επηβεβαηψλνληαη κεηά απ'απηά πνπ αθνχζακε κέρξη 

ηψξα. Αο πνχκε ραξαθηεξηζηηθά, είπε ν θ. Ιίηζαο φηη ηα θνλδχιηα πξέπεη λα 

κεηαθεξζνχλε ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο γηα θάπνηα θνλδχιηα θαη λα κεησζνχλε 

ε απνδεκίσζε ησλ ζπκβνχισλ. Αληίζηνηρα ν θ. Νηθνλφκνπ είπε φηη εθεί πνπ ζα 

'ρνπκε δσξεάλ ππεξεζία, πάεη λα πεη φηη έρνπκε θνηλσληθή ππεξεζία. Κα ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ Θαιιηθξάηε, φπνπ Γήκνο ηζρχεη πάληα ν πνιίηεο. 

Ξνχ ζα βξεη ιεθηά ν Γήκνο ζην πιαίζην ηνπ Θαιιηθξάηε, απ'ην θξάηνο, απ'ην 
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θξάηνο ζα βξεη; Δζησ θαη δελ πιεξψλεη εηζηηήξην ζηελ ππεξεζία ηελ θνηλσληθή 

ν πνιίηεο, πνχ ζα ηα βξεη; Κέζα απφ θφξνπο θαη ηέιε πνπ ζα 'ρεη εηζπξάμεη 

ήδε απφ ηνλ πνιίηε. Αξα θνηλσληθή ππεξεζία ζηα πιαίζηα ηνπ Θαιιηθξάηε δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη. Δδψ πέξα θαίλεηαη κάιηζηα θαη έλα ηηκνιφγην, ηη θνζηίδεη, 

ηη; Ξάκε ζηνπο γνλείο ζήκεξα εδψ πέξα, ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πεξηνρή καο 

θαη λα ηνπο πνχκε, γηα λα πάεη ην παηδί ζνπ ζήκεξα λα κάζεη κνπζηθή, λα παίμεη 

πνδφζθαηξν, ζα θνζηίδεη ηφζν ην θεθάιη, πεγαίληε πείηε ην. Αλνίγνπλ 

δεηήκαηα θαη ζηελ πεξηνρή καο. Δίκαη κεο ζηε λενιαία θαη κεο ζηα καγαδηά, ν 

πνιηηηζκφο θαη απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλε έλα δηέμνδν ζηε 

λενιαία καο, εδψ πέξα ζηνλ ηφπν καο, βξσκάεη ε πεξηνρή απφ ην ραζίζη θαη ην 

κπάθν, ηα μέξεηε φινη ζαο θαη δηέμνδν ζηε λενιαία πνπζελά. Θαη ζήκεξα ηη 

ιέηε ζηνπο γνλείο πνπ ζέινπλ λα δψζνπλ δηέμνδν ζηε λενιαία κ'απηνχ ηνπο 

είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, φηη δελ ζα πιεξψζνπλε, ζηελ αλεξγία θαη ζηα 700 

επξψ;  

 Δκάο, γηα εκάο, εκείο δελ πέθηνπκε απφ ηα ζχλλεθα, εκείο μέξνπκε 

αθξηβψο ηη ζπκβαίλεη θαη ηη ζα γίλεη απφ εδψ θαη πέξα θαη ζα ην θνηλνπνηήζνπκε 

θαη ζηνλ θφζκν. Ρν ζέκα είλαη λα βγάιεη ν θφζκνο γξήγνξα ζπκπεξάζκαηα, 

γηαηί ε ιαίιαπα πνπ αθνχκε θαζεκεξηλά απφ εδψ ζα πεξάζεη θχξηνη. Δπραξηζηψ 

πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Γηακαξέινο έρεη ην ιφγν.  

ΓΙΑΜΑΡΔΛΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. πξφεδξε.  

 Θα ήζεια θαηαξρήλ λα ζπγραξψ ηνλ θ. Φνξγηάξε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ γηα ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά πνπ έρνπλε θάλεη θαη γηα ηα πνιχ σξαία θείκελα 

ησλ εηζεγήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη. Νπσζδήπνηε θαη εδψ έρεη λα επηηειέζεη 

έλα ζεκαληηθφηαην έξγν ζην Γήκν θαη πνιιά ζέκαηα πνπ είλαη ζπνπδαηφηαηα 

ζα ηα ζπδεηήζνπκε ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο ζην κέιινλ θαη γηα ηα δεκνηηθά 

ηαηξεία θαη ινηπά.  
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 Δθείλν πνπ ζα ήζεια λα ζπκθσλήζσ θαη εγψ είλαη λα πεξηνξίζνπκε ιίγν 

ηα έμνδα θαη βέβαηα ε ηζηνζειίδα φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο, κπνξεί λα 

θαιπθζεί απ'ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Ηζσο ν κηζζφο ηνπ δηεπζπληή πνπ είλαη 

θάπνπ 40.000 θαη πάλσ αλ δελ θάλσ ιάζνο, ζα κπνξνχζε θάπσο λα θαηέβεη 

ιίγν, λα πάεη γχξσ ζηηο 30.000 αο πνχκε, λα ειαηησζεί θαη γχξσ ζην 30% ε 

ακνηβή ησλ ζπκβνχισλ. Ρα δίδαθηξα νπσζδήπνηε πξέπεη λα κεησζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 40%, γηα νηθνγέλεηεο πνιχηεθλεο λα είλαη δσξεάλ εη 

δπλαηφλ. Θαη απηά, δελ ήζεια άιια έηζη λα ζαο θνπξάζσ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γηακαξέιν.  

 Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θέισ λα πσ δπν, ηξία πξάγκαηα.  

 Ξξψηα απ'φια είλαη έλαο θαηλνχξγηνο πξνυπνινγηζκφο, κία θαηλνχξγηα 

ηζηνξία ε ΘΔΓΥ κέζα ζε έλα θαηλνχξγην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ Θαιιηθξάηε. Νη 

3.000 γηα ην δηαδίθηπν, δελ ην ζπδεηάκε, ην απαληήζακε. Νη ακνηβέο ησλ 

ζπκβνχισλ πνπ είλαη 88 επξψ κηθηά, ζε θάζε ζχκβνπιν ζε θάζε Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην πνπ έρνπλε, είλαη έλα ζχλζεην ζέκα, είλαη γχξσ ζηα 100 επξψ 

θαζαξά θάζε ζχκβνπινο ην κήλα. Δίλαη πξνζσπηθφ ην ζέκα ηνπ θαζελφο 

θαηαξράο. Γλσξίδσ θάπνηνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ δελ ζα ηα 

πάξνπλ ηα ρξήκαηα απφ ηνπο δέθα, δχν, ηξεηο ηνπο γλσξίδσ πνπ είπαλε ζα ηα 

αθήζνπλε, δελ ζα ηα εηζπξάμνπλε. Ακέζσο λα έλα ηξίην ηνπ πνζνχ πνπ 

κεηψλεη ην θφζηνο ηεο ΘΔΓΥ.  

 Γεχηεξνλ. Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΘΔΓΥ απφ ηε δεθάδα απηή απνθαζίζεη λα δνζεί 

ζηελ ΘΔΓΥ, απνθαζίδεη λα εξγάδεηαη γη'απηή, απνθαζίδεη πξάγκαηη λα θάλεη 

θνηλσληθφ έξγν θαη παίξλεη 100 επξψ ην κήλα θαη αζρνιείηαη, ζα καο πείξαδε; 

Γχν, ζα θάλεη δχν Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ην κήλα, 100 ζα παίξλεη ην πνιχ. 
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Ρξία, πνηέ δελ γηλφληνπζαλ ηξία, ν κέζνο φξνο είλαη δχν ην πνιχ. Γελ ζα 

θνιιήζνπκε θ. Γηψξγν. Ινηπφλ, επνκέλσο είλαη ζχλζεην ην ζέκα,  δελ είλαη 

απιφ. Δγψ ζα ήζεια λα είρα θαη άλζξσπν κε 200 επξψ ην κήλα θαη 300 επξψ 

λα εξγάδεηαη 8 ψξεο γηα ηελ ΘΔΓΥ, ζα πξφζθεξε ρηιηάδεο επξψ ζε ζρέζε κε ηα 

δχν θαηνζηάξηθα ή ην θαηνζηάξηθν πνπ εζεινληηθά θαη νηθεηνζειψο πξνζθέξεη 

ζηελ θνηλσλία. Λα κία πξνζθνξά, νη ηξεηο, ηέζζεξηο πνπ γλσξίδσ, κε κεδέλ θαη 

νη άιινη κε 100 επξψ ην κήλα, αξθεί λα ηξέρνπλε θ. Φνξγηάξε νη ζχκβνπινί  

ζνπ θαη λα πξνζθέξνπλε ζηελ ΘΔΓΥ θαη ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα πνπ είλαη 

ηαγκέλνη, εθεί είλαη ην δεηνχκελν, δελ είλαη ην δεηνχκελν ηα 100 επξψ ην κήλα 

γηα κέλα.  

 Ζ θηινζνθία καο ε πνιηηηθή καο θ. Νηθνλφκνπ, είλαη ε εμήο απηφ ην 

ηεηξάκελν, ην '14 ζα ηα πνχκε, έρνπκε θαηξφ κέρξη ην '14, αιιά ην ηεηξάκελν 

απηφ είλαη λα θξαηήζνπκε ηα θεθηεκέλα ησλ πξνεγνπκέλσλ Γεκνηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ή θνηλσληθψλ θαηαθηήζεσλ, λα θξαηήζνπκε ηα θεθηεκέλα, απηή 

είλαη ε θηινζνθία ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, λα ηα θξαηήζνπκε φζν κπνξνχκε 

γεξά λα ηα ηζρπξνπνηήζνπκε θαη λα ππάξμνπκε θαη λα ζπλερίζνπλε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο, κελ ηηο ράζνπλε, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο 4 κεηαβαηηθνχο 

κήλεο απηνχο, ην ζεσξψ ζεκαληηθφ έξγν.  

 Ρν θνηλσληθφ καο έξγν είπακε ζα ην πξνσζήζνπκε φηαλ θαηαθέξνπκε 

ην 110% πνπ ρξσζηάκε ηψξα λα κελ ην θάλνπκε 120% ή 140% κε δσξεάλ 

παξνρέο θαη ην επαλαιακβάλσ, θάλσ δσξεάλ παξνρέο εγψ ζε φια ηα ηκήκαηα 

απηά εδψ πνπ ιέηε, ζε φια δσξεά θαη απμάλσ ην ρξένο ηνπ Γήκνπ. Δρεη 

θέξδνο ν πνιίηεο πηζηεχεηε ζηελ πνξεία; Δρεη θαλέλα θέξδνο ν θαλέλαο 

πνιίηεο ζ'απηφ ην Γήκν φηαλ δελ θαηαθέξσ ην 110 λα ην θάλσ 80% ή 70 ή 50 

ή 60, ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ; Ξψο έρνπκε θηάζεη εδψ ζην κεγαιχηεξν 

αδηέμνδν ηεο κεηαπνιεκηθήο ηζηνξίαο καο; Αθξηβψο κ'απηφ ην ζθεπηηθφ. Λα 

δίλεη πνηνο ζε πνηνλ, λα δψζεη πνηνο ζε πνηνλ; Ρν 110% πνηνο ζα ην δψζεη ζηα 
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παηδηά πνπ παίδνπλε κπάια, ζ'απηφλ πνπ δελ έρεη παηδί, ζα δψζεη ζ'απηφλ πνπ 

έρεη παηδί γηα λα παίδεη κπάια, λα πιεξψλεη ηνπο πξνπνλεηέο θαη φια απηά; 

Ξψο ζα γίλεη απηφ ην πξάγκα δειαδή λα κεηψζσ ην ρξένο θαη λα κελ πιεξψλεη 

θαλέλαο κε δσξεάλ απφ άιινπο; Δθείλν πνπ πξνζθέξνπκε είλαη ην εμήο, φηη ζα 

θνηηάμνπκε λα ζηήζνπκε ην Γήκν καο νηθνλνκηθά, λα 'ρεη έλα πξνυπνινγηζκφ, 

λα 'ρεη ζηελ άθξε ρξήκαηα, λα κελ ρξσζηάεη, λα λνηθνθπξεπηεί, γηα λα κπνξεί 

λα δψζεη, ηφηε ζα δψζεη δσξεάλ. Ξξνο ην παξφλ, ην ηεηξάκελν απηφ 

ζηήλνπκε ην Γήκν καο, έρνπκε θηινζνθία ζην ζρέδην, δελ πάκε ηπραία, ζα 

'ξζεη πνπ ζα κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε νπζηαζηηθά, ζνβαξά θαη ππεχζπλα 

ζηνλ δεκφηε, νχηε κε δαλεηθά νχηε κε ρξέε, ηφηε ζεσξψ πξνζθνξά. Ρν λα 

δαλεηζηψ θαη λα ην παξαιάβεη ν επφκελνο Γήκαξρνο ή ν κεζεπφκελνο  

νπνηεδήπνηε ρξένο θαη λα 'ρσ πξνζθέξεη ζηνλ ηφπν κνπ, δελ ιέεη ηίπνηε, γηαηί 

ζα ην πιεξψζεη θάπνηα ζηηγκή, φπσο ην πιεξψλνπκε αθξηβψο εκείο. Δίκαη ηεο 

θηινζνθίαο επνκέλσο λα πάκε ζηαζεξά θαη ππεχζπλα, ην 'ρσ δειψζεη θαη έηζη 

ζα πάκε, γηαηί ράξε ζ'απηψλ ησλ αλζξψπσλ φινη πνπ ηξέρνπλε κε 100 επξψ ή 

κε κεδέλ πνιινί απφ ηνπο Γεκνηηθνχο καο Ππκβνχινπο θαη ησλ Ρνπηθψλ θαη 

φινη ζηνλ επξχηεξν Θαιιηθξαηηθφ Γήκν, πηζηεχσ ζα πάκε πνιχ θαιά ζηνλ 

θαηλνχξγην πξνυπνινγηζκφ, κε νηθνλνκία πάκε θαη κε ιίγα έξγα, ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα πξνζθέξνπκε, ν ζηφρνο καο είλαη θνηλφο. Θαη αλ εζείο 

ελδηαθέξεζηε λα έρσ λα πσ θάηη λα πσ εγψ ην '14, λα 'ζαη ζίγνπξνο φηη εγψ 

ελδηαθέξνκαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ζέλα ην ηη ζα πσ φηη πξφζθεξα, εγψ θαη 

ν ζπλδπαζκφο κνπ νιφθιεξνο. Απηά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γεπηεξνινγία; Νξίζηε θ. Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Γήκαξρε, ζαο άθνπζα κε πξνζνρή αιιά κπεξδεχηεθα ιίγν, κνπ 

θάλεθε φηη άθνπγα μέξσ 'γσ θαλέλα Ξξσζππνπξγφ ηεο Διιάδαο φηη παξέιαβε 

θακκέλε γε. Δζείο δελ παξαιάβαηε πνπζελά θακκέλε γε, έρεηε ρξήκαηα ζην 

Γήκν, πνξηνθαιί θαη θάλεηε παλεγχξηα θαη θάλεηε δεμηψζεηο, πνπ εγψ δελ είδα, 
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αιήζεηα, λα ξσηήζσ θαη ηνλ θ. Νηθνλφκνπ πνπ μέξεη θαιχηεξα ηνπο επίζεκνπο 

γηαηί είλαη θαη βνπιεπηήο, θ. βνπιεπηή, είδαηε, θ. Νηθνλφκνπ... 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαηαξράο εκπαίδεηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηα 'ρεηε ςεθίζεη, 

κελ εκπαίδεηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΛΙΣΑ: Τήθηζα εγψ γηα ηα Θηνχξθα; Θχξηε Νηθνλφκνπ, είδαηε θαλέλα 

επίζεκν ζηα Θηνχξθα;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θνιιήζακε ζηα 15.000, 20.000 επξψ; Απηά κε κεησκέλα έρσ 

πεη, ζα ηα δίλσ.  

ΛΙΣΑ: Πηε Καιαθάζα γηαηί δελ θάλαηε ηίπνηα θ. Γήκαξρε, δελ γηφξηαδε ε 

Καιαθάζα;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηαηί θάλακε δσξεάλ πεξηβαληνιινγηθφ δηήκεξν κε δσξεάλ, κε 

πξνζθνξέο ησλ θαηνίθσλ, πνπ δελ ην θάλαηε πνηέ θαη ην θάλαηε κε ιεθηά θαη 

εκείο ην θάλακε ηζάκπα.  

ΛΙΣΑ: Δίζηε ςεχηεο, ιέηε ςέκαηα, δελ έρνπκε θάλεη ηίπνηα κε ιεθηά, ιέηε 

ςέκαηα θ. Γήκαξρε, δελ έρνπκε θάλεη πνηέ κε ιεθηά εκείο ζηε Καιαθάζα, λα 

πάηε λα βξείηε έλα πνπ έρνπκε θάλεη κε ιεθηά.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: ... λα ζαο δψζνπκε, αθνχ δελ δίλαηε ιεθηά εζείο; Θαη εκείο ην 

θάλνπκε ρσξίο ιεθηά ζηε Καιαθάζα, κηα ραξά. Θα ηξειαζνχκε ηψξα, δελ 

μέξεηε ηη ιέηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ. Ιίηζα. Αο πξνρσξήζνπκε θ. Γήκαξρε.  

ΛΙΣΑ: Δλλνείηαη ν ενξηαζκφο ηνπ πνιηνχρνπ γηλφηαλε κε ρξήκαηα θ. 

Νηθνλνκάθν, γηαηί εξρφληνπζαλ νη θαιεζκέλνη θαη νη επίζεκνη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, αο ηνπνζεηεζνχκε ζην ζέκα ηψξα επί ηεο νπζίαο.  

ΛΙΣΑ: Δπί ηεο νπζίαο ινηπφλ, φηη ν Γήκνο ζα έπξεπε λα πξνζθέξεη 

θνηλσληθά, δελ ζα έπξεπε λα δίλεη θαηνζηαξηέο θαη δηαθνζαξηέο πνπ ζην ζχλνιν 
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είλαη 34.000. Κηιάηε γηα 34.000 επξψ, απηά ηα ρξήκαηα κπνξνχζαλε λα πάλε 

ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. Γελ είλαη ιίγα ηα ρξήκαηα. Ακνηβή δηεπζπληή, γηαηί 

ρξεηάδεηαη δηεπζπληήο, δελ ππάξρνπλε ππάιιεινη εθεί πέξα; πάξρεη θαη ν 

πξφεδξνο πνπ κάιηζηα είλαη θαη πάξα πνιχ εξγαηηθφο. Γηαηί λα ππάξρεη θαη 

δηεπζπληήο; Αιια 45; Ν δηεπζπληήο ηη ζα δηεπζχλεη ηφηε; Θχξηε Φνξγηάξε, ν 

δηεπζπληήο ηη ζα δηεπζχλεη; Θα γεκίζνπκε δηεπζπληέο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Φνξγηάξε, ζεκεηψλεηε θαη απαληάηε ζην ηέινο αλ ζέιεηε, 

εηζεγεηήο είζηε.  

ΛΙΣΑ: Ινηπφλ, απηφ πνπ ζέινπκε ινηπφλ εκείο λα πνχκε είλαη ην εμήο, φηη 

εδψ κπνξείηε λα θάλεηε ηεξάζηηα νηθνλνκία ζε φια απηά ηα έμνδα πνπ έρεηε, 

ζε φια απηά ηα έμνδα πνπ έρεηε, γηαηί είλαη πάξα πνιινί απηνί νη θσδηθνί πνπ 

έρεηε βάιεη θαη εηδηθά, δειαδή ακέζσο κε ηνλ δηεπζπληή θαη κε ηνπο 

ζπκβνχινπο πάκε ζε 70, 80.000, ρξήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα είλαη ν 

αζιεηηζκφο ηεο πεξηνρήο, ν αζιεηηζκφο πνπ είλαη θαη απηφ έλα θνηλσληθφ 

αγαζφ. Δ, ινηπφλ, γη'απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα θαηαιάβεηε θ. Γήκαξρε φηη 

ππάξρεη θαη κηα έηζη, λα κηιάκε ιίγν πην απιά, πην ήζπρα θαη λα μερσξίδνπκε ηα 

ζέκαηα έλα-έλα. Γελ παξαιάβαηε πνπζελά θακκέλε γε, δελ ζαο θπλεγάλε γηα 

ηα ρξσζηνχκελα θαλέλαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ. Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Γήκαξρε, έρνπκε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Ινηπφλ, εκείο εάλ δελ 

αιιάμνπλ λα βγνχλε απφ κέζα θνλδχιηα ηα νπνία δελ έρνπλε θακία ζρέζε κε 

ηελ πξνζθνξά ζ'απηή ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ζε φιν ην Γήκν μαλαιέσ θ. 

Φνξγηάξε, ζέισ ζε φια ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα εθεί λα ιεηηνπξγείηε ην 

αληηθείκελν θαη φρη κφλν ζηνλ παιηφ Γήκν. Ινηπφλ, δελ ζα ην ςεθίζνπκε. Ρη 

είπαηε; Νρη, εγψ ζαο ην ππελζπκίδσ απηφ, πξνο Θενχ θαη απφ εζάο πξαγκαηηθά 

πηζηεχσ ζα εξγαζηείηε θηιφηηκα. Ινηπφλ, φρη, αλ δελ βγνχλε ηα ρξήκαηα ζηηο 

επηηξνπέο, κέζα ζην Γ.Π. ζ'απηνχο πνπ νξίζαηε, ζεσξψ φηη εθεί νη άλζξσπνη 
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πάλε λα πξνζθέξνπλε θαη θαλέλαο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ δελ ζέιεη 100 επξψ, 

ην πηζηεχεη θαη ην θάλεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Ιίηζα.  

 Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν, θ. Γηαζεκάθε.  

 Θχξηε Φνξγηάξε, εληάμεη, ζεκεηψζηε θαη δψζηε ηελ απάληεζε.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Αθνχζακε εδψ φηη ε απνδεκίσζε ησλ 88 επξψ γηα θάζε 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζε θάζε ζχκβνπιν, ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, είλαη κηθηά. Δίηε κηθηά είηε θαζαξά, είλαη ην έμνδν πνπ θάλεη ε 

ΘΔΓΥ, είλαη 88 επξψ, έηζη θη αιιηψο.  

 Κηιήζαηε γηα εζεινληηθή πξνζθνξά επ'ακνηβή, δελ ην 'ρσ μαλαθνχζεη, 

εζεινληηθή πξνζθνξά επ'ακνηβή εγψ δελ ην 'ρσ μαλαθνχζεη, δελ γίλεηαη.  

 Δίπε ν Γήκαξρνο φηη αλ πξνβεί ζε δσξεάλ παξνρή εθπαίδεπζεο απ'ην 

Γεκνηηθφ Υδείν απ'ηα εηθαζηηθά ηκήκαηα, ην ρξένο ηνπ Γήκνπ ζα κεγαιψζεη. Ζ 

πξφηαζή καο δελ ήηαλ απηή, λαη κελ λα πξνβεί ζε δσξεάλ εθπαίδεπζε αιιά 

δελ ζα πιεξψλεηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα 

Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα νχηε ν κηζζφο ηνπ πξνέδξνπ ζα είλαη 2.200 επξψ νχηε ν 

δηεπζπληήο ζα παίξλεη 48.000 επξψ ην ρξφλν.  

 Θαη λα ζπκίζσ αθφκα θάηη, φηη ζηελ πνιχπαζε ΓΔΑΓΥ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ, θαλείο δελ δέρηεθε λα πάξεη κηζζφ νχηε πξφεδξνο νχηε 

αληηπξφεδξνο νχηε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έπαηξλε ηελ απνδεκίσζε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γηαζεκάθε.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Λα κηιήζνπκε, λα κηιήζνπκε, λα ηα πείηε κε νλφκαηα θ. 

Γήκαξρε, κε νλφκαηα, κε νλφκαηα θ. Γήκαξρε. Δάλ θάπνηνο πήξε κηζζνχο ή 

απνδεκηψζεηο, λα καο πείηε ηα νλφκαηα.  
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Δθεί είραλε ζηε ΓΔΑΓΥ ην 2002, '03 πνπ μεθίλεζε, λαη ηε ζεηεία 

ηνπ '03, ην '04 ηδξχζεθε, λαη, είραλε δηεπζπληή ν νπνίνο δνχιεπε 8 ψξεο θαη 

δελ ππήξρε πνπζελά.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δγψ κίιεζα γηα αηξεηνχο. Δάλ θάπνηνο αηξεηφο είρε πάξεη 

απνδεκίσζε, παξαθαιψ λα αλαθέξεηε ην φλνκά ηνπ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λαη δελ ππήξρε, απφ πνχ πιεξσλφηαλε θαη πψο ηνλ ζπλέθεξε, 

απηφ δελ ην 'καζε πνηέ θαλείο, δελ ππήξρε ζηα ραξηηά θαη ππήξρε δηεπζπληήο. 

Θαη δνχιεπε-πφιεκν ζηελ αληηπνιίηεπζε... ζαλ αληηπνιίηεπζε; Νρη βέβαηα, 

ηέινο πάλησλ, δελ λνκίδσ, δελ ζέισ παξειζνληνινγίεο, βιέπεηε φηη πξνζπαζψ 

λα κελ πάσ ζηα παιηά-ζέισ λα πσ φηη έρεηε ιίγν κπεξδεπηεί. Ν 

πξνυπνινγηζκφο εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο πάξα πνιχ ιίγνπο, είλαη 

πξνυπνινγηζκφο. Δζείο απηή ηε ζηηγκή είλαη ζαλ λα θξίλεηε ηνλ 

πξαγκαηνπνηεζέληα πξνυπνινγηζκφ, ιεο θαη ηα 'ρνπκε δψζεη ηα ιεθηά φια 

απηά ζε φινπο ηνπο θσδηθνχο. Γελ είλαη έηζη, απηά είλαη εγγεγξακκέλα 

θνλδχιηα, δελ ζεκαίλεη φηη απηά ηα θνλδχιηα ζα εθηακηεπηνχλε, λα 'ζηε 

ζίγνπξνη γη'απηφ, έηζη είλαη ηα πξάγκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Νηη κπνξνχκε 

λα ηα εθηακηζεχζνπκε βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο θσδηθνχο, λαη, αιιά 

δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα δερφκαζηε κία απφιπηε θξηηηθή απφ ζαο φηη είλαη 

πνζά ηα νπνία αθξηβψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλε έηζη. Θα 'λαη πνιχ δηαθνξεηηθά 

θαη πνιχ ιηγφηεξα ηδηαίηεξα απηφ ην ηεηξάκελν απηφο ν πξνυπνινγηζκφο.  

.......: Θχξηε Γήκαξρε, επηκέλνπκε δηφηη αλ ςεθηζηεί ζήκεξα ν 

πξνυπνινγηζκφο, δελ ζα μαλάξζεη εδψ πέξα πξνο έγθξηζε ε δαπάλε, ζα 

μαλάξζεη κφλν σο απνινγηζηηθφ ζηνηρείν, αθνχ ζα 'ρεη γίλεη.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηφο, ζα έξζεη ηνπ '12, ζα έξζεη ηνπ '12 θαη γηα λα έξζεη ηνπ 

'12, ζα πξέπεη λα μέξεηο ηη έρεη γίλεη ην '11. Νηαλ έξζεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

'12, δίπια ζα είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ '11 ηα βεβαησζέληα θαη ηα 

πξαγκαηηθά πνπ έγηλαλ, επνκέλσο ζα έρεηε εηθφλα.  
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 Γηεπζπληήο, ην ζέκα ηνπ δηεπζπληνχ. Δθεί δηαθσλψ θάζεηα, εθεί 

δηαθσλψ θάζεηα. Πε ηέηνην γξαθεηνθξαηηθφ ράνο κε ηέηνηεο δεκφζηεο ζρέζεηο 

θαη κε ηέηνηεο πεξεζίεο θαη κε ηέηνηεο αλάγθεο πνπ έρεη ε Θνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε, πνπ ζπκθσλψ καδί ζαο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν θαη ε Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε ρσξίο 

ηερλνθξάηε δηεπζπληή, είλαη θαηαδηθαζκέλε απφ ηελ αξρή λα πεζάλεη. Νρη, 

θάλεηο ιάζνο, θάλεηο ιάζνο. Ζ άπνςή κνπ γηα ην πξνεγνχκελν πνπ είπα, δελ ην 

θαηαιάβαηε, ην κεηαθξάδεηε ζην κπαιφ ζαο φπσο ζέιεηε. Παο είπα φηη ππήξρε 

δηεπζπληήο αιιά δελ θαηλφηαλε ζηα ραξηηά. Ν δηεπζπληήο θαη ν δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο ζηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο φρη κφλν είλαη απαξαίηεηνο νπζηαζηηθά 

αιιά θαη ηππηθά κε ηνλ θψδηθα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή λνκίδσ ε ζχζηαζε 

ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο-μέξεηε γηα πνην ιφγν;-γηαηί έρεη θάπνηεο αξκνδηφηεηεο 

πνπ δελ κπνξεί λα ηηο θάλεη άιινο, ηνπ δίλεη ν λφκνο, ν θψδηθαο,  ζνπ δίλεη 

απηή ηε ζέζε θαη ηελ απνζαθελίδεη ξεηά γηαηί δελ κπνξεί ηε δνπιεηά ηνπ 

δηεπζπληή λα ηελ θάλεη νπνηνζδήπνηε αηξεηφο, πξέπεη λα 'λαη ζπγθεθξηκέλνο 

ηερλνθξάηεο κε εκπεηξία ζ'απηά ηα ζέκαηα γηα λα κπνξέζεη λα πξνσζήζεη ηνλ 

ηεξάζηην φγθν δνπιεηάο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, 

δελ γίλεηαη ρσξίο δηεπζπληή.  

.......: Θαη ζε ππνρξεψλεη λα ηνπ δίλεηο 4.000 επξψ ην κήλα;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη ην πνζφλ, δελ είπα γηα ην πνζφλ, είπα γηα δηεπζπληή, γηα ην 

πνζφλ δελ κηιάσ, δελ κίιεζα γηα ην πνζφλ ηψξα, γηα ην πνζφλ δελ κίιεζα. 

Απφ εθεί θαη πέξα  ν δηεπζπληήο κε ηνλ δηεπζπληή ζε θάζε επηρείξεζε μέξεηε 

πψο πιεξψλεηαη; Απφ έλα εθαηνκκχξη επξψ ην κήλα κέρξη 1.000 επξψ, είλαη 

άιιν ζέκα απηφ. Απηφ είλαη ζέκα ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνηνλ άλζξσπν βξήθε, κε ηη εκπεηξία θαη κε ηη 

βηνγξαθηθφ θαη ηνλ πιεξψλεη αλάινγα κ'απηφ ην φθεινο πνπ πεξηκέλεη. Δηζη 
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ιεηηνπξγνχκε πξαγκαηηθά θαη νπζηαζηηθά.  Ππγραξεηήξηα θ. Φνξγηάξε, γηα 

ηελ εηζήγεζή ζαο, είλαη απφιπηα ζσζηή, γηα ην ηεηξάκελν ην επφκελν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θνηηάρηε λα δείηε, θαηαξράο εγψ είκαη πνιχ αληίζεηνο κε ηνπο 

θηιάλζξσπνπο θ. Γήκαξρε, κε ηνπο θηιαλζξψπνπο εδψ ηεο Απηνδηνηθήζεσο θαη 

γεληθφηεξα ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, νη νπνίνη ραξίδνπλ ην κηζζφ ηνπο, είκαη πνιχ 

επηθπιαθηηθφο κε απηνχο, ςάρλσ πξψηα ζε απηνχο λα βξσ ηη θάλνπλ απφ 

πίζσ. Κνπ ζπκίδνπλε ηνπο παιηνχο Ηεζνπτηεο νη νπνίνη έβξηζαλ ζηελ ακαξηία 

θάλνληαο κεγάινπο ζηαπξνχο.  

 Απφ εθεί θαη κεηά φκσο είπαηε θάπνηα πξάγκαηα. Θα θξηζείηε ζην 

επφκελν ηεηξάκελν ε ΘΔΓΥ κε ηε Γεκνηηθή Αξρή αλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ή 

λα απμήζεη ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο πνιίηεο, ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή ηε ιεγφκελε ζ'απηφ ην επίπεδν. Θαη ζαο εξψηεζα, 

πηζηεχεηε εζείο-αθήζηε ην νθηάκελν ην νπνίν δελ μέξσ πνηνο ζαο έρεη δψζεη 

ην δηθαίσκα λα ην αθήζεηε θαη λα κελ ην βάιεηε θαη λα κελ ην ρξεσζείηε ή 

πηζησζείηε, ζα ην ρξεσζείηε, νθηψ κήλεο δελ ζαο ην ράξηζε θαλέλαο, απ'φηη 

ζήκεξα έρεηε πάξεη ράξηζκα θαη λνκίδεηε φηη θάπνηνο ζαο έρεη δψζεη ην 

δηθαίσκα 8 κήλεο λα κελ ζαο θξίλνπκε, έρεηε εθιεγεί, έρεηε νξθηζηεί 1/1/2011 

θαη φρη ηνλ Πεπηέκβξην, φκσο εγψ ιέσ θάηη πνιχ απιφ-ην ηεηξάκελν πηζηεχεηε 

φηη εζείο ζα δηαηεξήζεηε ην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ φηαλ νη 

αζιεηηθνί ζχιινγνη είλαη ππφ δηάιπζε, δελ παίξλνπλ νχηε έλα επξψ, δπζθνιίεο 

ζα κνπ πείηε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, αιιά δελ παίξλνπλ, φηαλ ηα δεκνηηθά 

θνηλσληθά ηαηξεία δελ ιεηηνπξγνχλ απηή ηε ζηηγκή, φηαλ ην πξφγξακκα, 

βνήζεηα ζην ζπίηη δελ ην ζπδεηάκε, δελ αθνχσ λα ην ζπδεηάκε, πξνζέρηε, 

θαιψο ή θαθψο, ζάηξα-πάηξα λα ην πσ έηζη ιατθά, γηλφηαλε θ. πξφεδξε έλα 

πξφγξακκα βνήζεηα ζην ζπίηη. Νξίζηε; Ρν ράζακε. Αθνχζηε λα δείηε, αθνχζηε 

λα δείηε, κα απηφ ιέσ, ππήξρε κηα θνηλσληθή, ππεξεζηαθή, ππήξρε κηα... Ξέζηε 
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ην, κα αθήζηε κε λα δσ, εγψ, θνηηάρηε λα δείηε, επεηδή κνπ θάλεηε κία 

εξψηεζε, θ. Γήκαξρε, επεηδή κνπ θάλεηε κία εξψηεζε ηη ζα πνχκε ηνλ Ηνχλην 

ηνπ '14. Δληάμεη, μαλαιέσ, ζπκθσλψ, ζπκθσλψ, κα δελ θαηαιαβαίλεηε, δελ ην 

ρξεψλσ ζε εζάο φκσο, πξνζέρηε, πξνζέρηε κε ηη ιέσ, ήηαλ φκσο κία ππεξεζία 

πνπ ηελ απνιακβάλαλε, ήηαλε; Αξα απηή ηε ζηηγκή δελ ηελ απνιακβάλνπλε. 

Ξνηνο θηαίεη; Ξέζηε ην φλνκα, δηθηά ζαο απηή είλαη. Νκσο εγψ απαηηψ ζαλ 

πνιίηεο απηνχ εδψ ηνπ Γήκνπ ην, βνήζεηα ζην ζπίηη λα ππάξρεη, είλαη κεγάιε 

πνιπηέιεηα απηφ πνπ δεηάσ; Νρη. Αξα ινηπφλ πξέπεη λα βάινπκε θάησ λα ηα 

πνχκε ηη ιακβάλαλε, ηη παίξλαλε, ηη εηζπξάηηαλε νη πνιίηεο παιηά θαη ηη 

εηζπξάηηνπλ ζήκεξα. Θαη γηα ην '14 δελ είλαη ζπδήηεζε ηψξα γηα λα δηαζσζείηε 

εζείο, εγψ ή ν θαζείο εδψ πνιηηηθά ην ηνκάξη ηνπ, είλαη γηα ην ηη ηειηθά 

πξνζθέξακε ή δελ πξνζθέξακε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο, αλ δειαδή ην 

απνηέιεζκα απηήο ηεο πνξείαο καο ήηαλε αξλεηηθφ ή ζεηηθφ, φρη λα καο πνχλε 

κπξάβν ή λα καο αλαζεκαηίζνπλε, αιιά γηα λα δνχκε ηη θάλακε θαη ν πνιίηεο ηη 

βειηίσζε έρεη ζηε δσή ηνπ. Διιείκκαηα θ. Γήκαξρε ηα 2 εθαηνκκχξηα πνπ είλαη 

πνξηνθαιί ηψξα, γίλαλε απφ ηα δίδαθηξα ή φρη ζην Υδείν; Κφιηο ηψξα 

πξνεγνπκέλσο θέξαηε γηα 3 εθαηνκκχξηα ηεο ΔΓΑΞ, ζαο παξαθαιψ ηψξα, 

αθήζηε απηή ηελ θαξακέια ηψξα ηεο αθέιεηαο θαη ηεο ακεηξνέπεηαο ε νπνία 

κπεξδεχνπκε πξάγκαηα φηαλ δελ ηα θαηαιαβαίλνπλε θαη δελ ηα μέξνπλε. 

Κηιήζαηε γηα 3 εθαηνκκχξηα ΔΓΑΞ κφλν ηα νπνία θάπνηνη θνπηνπφλεξα ιέλε 

δελ ηα αλαγλσξίδνπκε,  θάπνηνη θνπηνπφλεξα ιέλε δελ ηα αλαγλσξίδνπκε.  

ΛΙΣΑ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, αθνχζηε ιίγν, πξνζέμηε ιίγν ηη ιέηε, γηαηί είζηε 

επηθίλδπλνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη ηψξα, δελ είλαη ζην ζέκα απηά θχξηε.  

(ζπδήηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, αθήζηε ηψξα λα νινθιεξψζεη ν θ. Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θχξηε Ιίηζα, ν ζηξνπζνθάκεινο φηαλ βάδεη ην θεθάιη κέζα, 
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δελ ζεκαίλεη φηη δελ θαίλεηαη. Ινηπφλ, αλ εζείο δελ... κηθξή ζεκαζία έρεη απηφ, 

ειάρηζηε κάιινλ.  

ΛΙΣΑ: Αλαγλσξίδεηε εζείο;  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Αλ ην δεκηνπξγήζαηε, λαη.  

(ζπδήηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δρεηε επζχλε, έρεηε επζχλε, αλ λνκίδεηε φηη είζηε ηνπξίζηαο, 

έρεηε επζχλε.  

ΛΙΣΑ: Δίζηε παληειψο άζρεηνο κε ηελ απηνδηνίθεζε, είζαζηε κε ηε Βνπιή 

ζρεηηθφο.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θαιά, θαιά, θαιά, φηαλ ζα ζαο γίλνπλ νη θαηαινγηζκνί ζα ζαο 

δσ ηψξα πψο ζα είζηε πεδηιλφο, ζα ζαο δσ ηφηε.  

ΛΙΣΑ: Γπζηπρψο εζείο νη βνπιεπηέο έρεηε ηνπο λφκνπο πνπ δελ ζαο 

πηάλνπλε.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ρη δελ καο πηάλνπλε, δελ καο πηάλνπλε νη λφκνη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο έξζνπκε ζην ζέκα, θ. Ιίηζα.  

ΛΙΣΑ: Δγψ δελ έρσ θαηεγνξεζεί πνηέ κνπ γηα δηαρείξηζε θαη γηα ηίπνηα 

πξνζσπηθά.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δζείο γηαηί έρεηε ηέηνηα αγσλία γηα ην ζέκα δελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ.  

ΛΙΣΑ: Παο εμεγψ ην γηαηί, γηαηί άλζξσπνη θαηλνχξγηνη ζηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε φπσο ε λέα Γεκνηηθή Αξρή, ήξζαλε μαθληθά θαη ζπδεηάλε γηα 

έλα ρξένο ην νπνίν δελ αλαγλσξίζηεθε πνηέ απφ θαλέλα. Γελ ην 

θαηαιαβαίλεηε; Παο ην εμεγήζακε θαη άιιε θνξά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο πξνρσξήζνπκε ζην ζέκα.  
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(ζπδήηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε γξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, θιείζηε ηα κηθξφθσλα.  

(δηαθνπή ερνγξάθεζεο) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: ... λνκηθά κφλν αλ ην δεηο, ν πξφεδξνο ηεο ΔΓΑΞ έηζη θαη δελ 

δεηήζεη ηα ιεθηά, πάεη γηα απηζηία θαη κφλν απηφ. Δίλαη δεκφζην, ηέινο 

πάλησλ, αιιά ηέινο πάλησλ, αο κελ ην ζπλερίζνπκε άιιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο έξζνπκε ζην ζέκα θ. Νηθνλφκνπ. 

 Θχξηε Ιίηζα, θ. Ιίηζα, εληάμεη, είπαηε ηηο απφςεηο ζαο κε θάζε επθνιία.  

 Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ ζην ζέκα ηεο ΘΔΓΥ.   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ρν ζέκ ηεο ΔΓΑΞ απαζρνιεί πνιινχο Γήκνπο ζηελ 

πεξηθέξεηα Αηηηθήο, δελ είλαη ζέκα ηνπ Υξσπνχ ηψξα γηα λα κάζνπκε ζήκεξα 

ηη ζεκαίλεη ΔΓΑΞ θαη ηη είλαη... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε ηελ ΔΓΑΞ ηψξα, ζα ελεκεξσζνχκε φινη θ. Νηθνλφκνπ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δγψ ιέσ φκσο θ. Γήκαξρε, φηη ηα 2 εθαηνκκχξηα, γηαηί 

κηιήζαηε, έλα ιεπηφ Γηψξγν, ηα 2 εθαηνκκχξηα έιιεηκκα ηνπ Γήκνπ ην 

πνξηνθαιί, ηα 2 εθαηνκκχξηα κήπσο γίλαλε γηαηί αζθήζεθε θνηλσληθή πνιηηηθή; 

Γειαδή θ. Γήκαξρε, πνπ εθθξεκεί αθφκα ην δήηεκα πνχ είλαη απηά ηα 2 

εθαηνκκχξηα θαη πνηνο θφξησζε κε 2 εθαηνκκχξηα ην Γήκν, εζείο έξρεζηε 

ζήκεξα θαη κνπ ιέηε φηη δεκηνπξγήζεθαλ γηαηί θάλακε θνηλσληθή πνιηηηθή, 

δειαδή πνπ πιεξψλακε θαζεγεηή βηνιηνχ ή θαζεγεηή θνηλσληθή ηαηξηθή, απφ 

εθεί βγήθαλε απηά ηα ειιείκκαηα ή βγήθαλε γηαηί θάλακε θαθή δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκάησλ, θάηη έξγα αηέιεησηα θαη θάηη; Δ, πέζηε ην, κε κνπ βάδεηε ινηπφλ 

ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ιέκε ζην πξφβιεκα ησλ ειιεηκκάησλ, δελ ζα πάεη 

ην 110%, 120 γηαηί ζα πξνζθέξεηε κία θνηλσληθή πνιηηηθή. Γηα λα ηειεηψλνπκε 

φκσο θαη λα είλαη θάηη ζπγθεθξηκέλν. 
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 Θνηηάρηε θ. πξφεδξε, θνηηάρηε, ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ έρσ ζεκεηψζεη 

εγψ, κήπσο θάλεηε εηδηθέο πνιηηηθέο πάλσ ζ'απηνχο.  

 Αλεξγνπο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ. 

 Ζ αλαπεξία, ηελ αλαπεξία. 

 Θαη ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο.  

 Γειαδή απηέο ηηο 3 θαηεγνξίεο ηνπιάρηζηνλ θ. Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε, 

θνηηάρηε κηα εηδηθή αληηκεηψπηζε είηε ζηα ηηκνιφγηα, δειαδή λα κελ 

πιεξψλνπλ ηίπνηα... 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δρνπκε ζθνφ φηαλ έξζεη ζέκα γηα ηέιε θαη ηα ινηπά, λα 

ειαθξχλνπκε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, είλαη ζε άιιε ηζηνξία.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Αλ έρεηε θαη εζείο ηελ ίδηα αληίιεςε. Δγψ ην πξνηείλσ 

πάλησο... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, λα καο δηεπθνιχλεηε. Κηιάηε έμη, εθηά ιεπηά, 

νρηψ, δελ μέξσ πφζα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ξνιιή ψξα, αθνχ έρεη κεζνιαβήζεη... Ινηπφλ, εγψ επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη ηψξα θ. Θαιχβα, ζαο παξαθαιψ.  

 Θχξηε Σαζηψηε. 

 Γελ έρεη δεπηεξνινγία ν θ. Θαιχβαο.  

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΥΑΙΧΣΗ: Δπραξηζηψ. Ξάιη κίιεζε ν Γήκαξρνο γηα ηελ ΘΔΓΥ, γηα ηε 

θηινζνθία ηε δηθηά ηνπ. Θαη βεβαίσο, θ. Νηθνλφκνπ ζαο παξαθαιψ πνιχ, εγψ 

δελ δηέθνςα, δελ ζαο έρσ δηαθφςεη θαζφινπ. Θαη ε θηινζνθία βεβαίσο, κεο 

ζηε θηινζνθία ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ απηφ πνπ είπε μεθάζαξα γηα δεχηεξε θνξά 

ζ'απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζ'απηφ ην Πψκα, φηη θάπνηνο πξέπεη λα 
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πιεξψζεη, πξνθαλψο ε θηινζνθία πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή, έρεη λα 

πιεξψζεη ν πνιίηεο,  ν δεκφηεο ηεο πεξηνρήο καο, ν δεκφηεο ηνπ Γήκνπ καο. 

Υξαία ιφγηα έρεη κέζα ε εηζήγεζε, ην ζρέδην δξάζεο, πνιχ σξαία ιφγηα. Θχξηε 

Ιίηζα, επηηξέπεηαη; Θχξηε Ιίηζα, ζαο άθνπζα κε πξνζνρή, παξαθαιψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ θαη θ. Ιίηζα, κπνξείηε λα κηιήζεηε έμσ κε φιε 

ζαο ηελ άλεζε, λα αθνπζηεί ν θ. Σαζηψηεο.  

 Θχξηε Σαζηψηε, ζπλερίζηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Γελ ζπλερίδσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεη δίθην ν θ. Σαζηψηεο ηψξα, δηακαξηχξεηαη. Ππλερίζηε θ. 

Σαζηψηε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Θα 'ζεια λα πσ ζ'απηφ ην ζεκείν φηη είκαη ν κφλνο Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο πνπ δελ έρσ δηαθφςεη πνηέ θαη θαλέλα, πνηέ θαη θαλέλα. Κπνξεί λα 

δηαθσλνχκε ζε θάπνηα, λα ζπκθσλνχκε ζε θάπνηα άιια, αιιά δελ έρσ 

δηαθφςεη πνηέ θαη θαλέλα θαη απαηηψ απφ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ζαο, απφ ηε 

ζπλέπεηά ζαο ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε. Θαη απηφ δελ είλαη θάηη ην νπνίν είλαη 

πξνζσπηθφ, αμίδεη ζε κέλα, ηε ζέζε ζαο ηελ ίδηα πνπ θαηέρεηε.  

 Διεγα γηα ηε θηινζνθία ηνπ Γεκάξρνπ, ην είπε μεθάζαξα άιισζηε, έρεη 

σξαία ιφγηα ε εηζήγεζε, ζα θάλνπκε δξάζεηο εδψ, πνιιά, ην πνηνο είλαη ην 

δεηνχκελν, πνηνο ζα πιεξψζεη. Θαη ηειηθά δελ βιέπσ λα ππάξρεη δηαθσλία  ζην 

πνηνο. Λα ην απαιχλνπκε ιίγν, λα ην ζηξνγγπιέςνπκε θαη ιίγν άλεξγνο θαη 

ιίγν κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, αλ ζέιεηε θαη ιίγν ην ηη πιεξψλνληαη ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα ην ζηξνγγπιέςνπκε. Κα απηφ είλαη; Μεθάζαξν ηη 

πξνβιέπεηαη κέζα απφ ηελ ΘΔΓΥ, απφ εδψ θαη πέξα θαη γηα θάζε ΘΔΓΥ ζε θάζε 

Γήκν ζηα πιαίζηα ηνπ Θαιιηθξάηε.  

 Θαη θάηη ηειεπηαίν γηα ηνλ κηζζφ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνλ κηζζφ ησλ 

κειψλ... ζε φια απηά, νχηε εζεινληηζκφο ε ιέμε, πξνζθνξά νλνκάδεηαη ε ιέμε 
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θαη φηαλ πξνζθέξεηο δελ ακείβεζαη, φζνη έρνπλ εξγαζία λα ακείβνληαη απφ ηηο 

δνπιεηέο ηνπο. Θα βγάινπκε έκκηζζεο ζέζεηο, γηα πνην ιφγν; Θαη φζνη 

εθιεγήθαλε εδψ πέξα θαη έρνπλε πφζηα, δελ έρνπλε κηζζφ; Γηαξξνή ρξεκάησλ 

είλαη, δελ ην βιέπεηε; Ρν θαηαιαβαίλεηε θπζηθά φινη. Θαη έλαο ιφγνο 

παξαπάλσ, θαηαςεθίδνπκε θαη ηα 4 ζέκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε.  

 Θχξηε Θαιχβα, ηη ζέιεηε; 

ΚΑΛΤΒΑ: Ζηαλ εξψηεζε απηή πνπ έθαλα-έηζη δελ είλαη;-γηα ηα 16.000.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζαο απαληήζεθε; Λνκίδσ φηη θάλαηε εξψηεζε γηα ην ζέκα 

ηεο ηζηνζειίδαο.  

ΚΑΛΤΒΑ: Γελ έρσ θάλεη ηνπνζέηεζε. Γηα ηελ ηζηνζειίδα, εξψηεζε, φρη 

ηνπνζέηεζε, δελ είλαη δεπηεξνινγία κε ιίγα ιφγηα, είλαη απιφ. ΠΡΟΔΓΡΟ: 

Δληάμεη, θάληε ηελ ηνπνζέηεζή ζαο ινηπφλ.  

ΚΑΛΤΒΑ: Ινηπφλ, εγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο πνπ πξνυπήξραλε ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, ν Απιψλαο ην μέξεη 

πάξα πνιχ θαιά, νκάδα, πλεπκαηηθφ θέληξν, νπνηαδήπνηε παξνρή πνπ 

πξνζθέξακε ρξφληα ηψξα, ν θ. Θπξηαθφο ήηαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο επί 

ζπγρσξεκέλνπ Θπξηαθνχ, ν Εαραξίαο επί Γεκάξρνπ Πχξκα, ινηπφλ, πφηε 

πήξακε κία δξαρκή απφ θάπνην θάηνηθν, απφ θάπνην παηδί ηνπ Απιψλα ζε φια 

απηά. Πήκεξα δειαδή ζα θαιεζηεί ην παηδί ηνπ Απιψλα λα πιεξψζεη γηα 

πξψηε θνξά. Δκείο κπήθακε κέζα ηφηε; Νρη, δελ κπήθακε, είλαη ζίγνπξν. Θαη 

δελ ζα θνθθηλήζεηο, λα 'ζαη ζίγνπξνο, δελ ζα θνθθηλήζεηο ην '14 ην Γήκν εάλ 

ζα θάλεηο θνηλσληθή πνιηηηθή γη'απηφ ην πξάγκα πνπ ιέκε ηψξα, έηζη; 

Ξξνεγνπκέλσο είπακε φηη ην ρξένο ησλ δεκνηψλ γηα λεξφ είλαη πεξίπνπ 8 

εθαηνκκχξηα, πάξε 2 θαη πιήξσζε γηα ηα ηξηάκηζη ρξφληα αθφκα φιε ηελ ΘΔΓΥ, 

είλαη απιά ηα πξάγκαηα. Γελ ζα ηνλ βάιεηο κέζα ηνλ Γήκν, είλαη ζίγνπξν απηφ 
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ην πξάγκα, εάλ ζα θάλνπκε απηφ. ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

Δρεηο ηειεηψζεη;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δρσ ηνπνζεηεζεί, δελ έρσ ηίπνηα άιιν λα πσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξα επί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Δγηλε ε 

παξαηήξεζε γηα ηελ ηζηνζειίδα λα αθαηξεζεί απφ ηνλ θσδηθφ. Αιιεο 

ηξνπνπνηήζεηο δελ ππάξρνπλ. Θα κπεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ε 

ηζηνζειίδα ηεο ΘΔΓΥ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. 

 Ζ αληηπνιίηεπζε ζην ζχλνιφ ηεο δελ ςεθίδεη.  

 Ρν ζπκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, έιεμε ε ζπλεδξίαζε. Νξίζηε; Α, ζπγγλψκε, έρεηε 

δίθην.  

 Ρν 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλαβάιιεηαη θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Ξεξηκέλακε απφ ηελ ΡΔΓΘΛΑ ζε επηθνηλσλία πνπ 'ρακε καδί ηεο δηεπθξηληζηηθή, 

εγθχθιην, δπζηπρψο δελ εζηάιε ε εγθχθιηνο απηή θαη ζα γίλεη ζπκβνχιην 

νπσζδήπνηε κέρξη ηηο 16 ηνπ κήλα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην ζέκα απηφ. 

 Παο επραξηζηψ, θαιελχρηα. 

(αξ. απνθ. 181/2011 - 184/2011) 

 ---------------------------
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 --------------------------- 
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