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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1 ΔΖΓ. Ππκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην 

πξφγξακκα εηδηθήο δηαρείξεζεο 

ηνπ Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε" ηνπ ΞΔΘΑ 

κε ηίηιν πξάμεο "Ξξφηππα 

Δπηδεηθηηθά Δξγα Δμνηθνλφκεζεο 

Δλέξγεηαο θαη Αμηνπνίεζεο Α.Ξ.Δ. 

Πρνιηθψλ Θηηξίσλ". 

2 ΔΖΓ. Νξζή επαλάιεςε ηεο 

αξηζκ.185/2011 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

3 ΔΖΓ. Νξζή επαλάιεςε ηεο 

αξηζκ.186/2011 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

4.  Απνδνρή πνζνχ 82.842,77 επξψ, 

πνπ αθνξά 2ε θαη 3ε θαηαλνκή 

έηνπο 2011 γηα θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ 

ζρνιείσλ. 

5.  Απνδνρή πνζνχ 75.000,00 επξψ 

απφ ην ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ & 

ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ γηα πξνκήζεηα 

Αηζνπζψλ Διαθξάο Ιπφκελεο 

Ξξνθαηαζθεπήο γηα ηελ θάιπςε 

εθηάθησλ αλαγθψλ. 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

195 

 

 

 

 

 

 

 

196 

 

 

197 

 

 

198 

 

 

 

 

199 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

Δγθξίλεηαη 

θαηά 

πιενςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη 

θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

 

 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

8 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη θαιεζπέξα. 

Αξρίδνπκε ηελ απνςηλή καο ζπλεδξίαζε θαη ζα παξαθαιέζσ ηελ Γξακκαηέα 

ηνπ Γεκνηηθνχ καο Ππκβνπιίνπ, ηελ θα Βαξλάβα Διέλε, λα θαλεη ηελ 

αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ ζπλαδέιθσλ. Θπξία Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα ινηπφλ θαη απφ κέλα. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο, 

Φνξγηάξεο, Ξαπαγηάλλεο, Γηαλλάο, Καθξήο, Θνληνγηάλλε, Ρζεθξεδήο. Γάβξεο 

απψλ. Ιεκπνχζεο απψλ. Ιέθθαο. Ξαξαθαιψ ιίγν βνεζήζηε κε ζηε δηαδηθαζία. 

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

παξψλ. Γηακαξέινο παξψλ. Βαζηιάθνο απψλ. Ξάληνο παξψλ. Κίρα παξνχζα. 

Ιάκπξνπ παξψλ. Κπφξζεο απψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο απψλ. 

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

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

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

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

παξνχζα. Σαζηψηεο παξψλ. Πηεξγίνπ παξνχζα.  

Ξξνζθιήζεθαλ θαη νη Ξξφεδξνη θαη παξεβξίζθνληαη νη Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ 

Ππκβνπιίσλ νη νπνίνη ςεθίδνπλ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Θνηλφηεηεο 

ηνπο: Ξνιπδελδξίνπ, Ξαπατσάλλνπ. Αθηδλψλ, Θεκπεζίδεο. Καιαθάζαο, Πηδέξεο 

παξψλ. Θαπαλδξηηίνπ, Νηθνλφκνπ. Απιψλα; Ν θ.Ξάληνο. Λέσλ Ξαιαηίσλ 

Εαθείξεο. Υξσπνχ Καθξεγηάλλεο. Πθάιαο Υξσπνχ θαη Σαιθνπηζίνπ ν 

θ.Βξνχβαο. Ππθακίλνπ ν θ.Ρδεβειέθνο. Καξθνπνχινπ, Ξαπαλησλίνπ. Λαη. Θαη 

Θαιάκνπ ν θ.Θηνχζεο.  

 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ αίζνπζα πξνζήιζαλ θαη νη ζπλάδειθνη ν θ.Βαζηιάθνο θαη ν 

θ.Κπαηδάθαο, θαζψο θαη ν θ.Ρζάδαξεο. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο πξνο ην Πψκα, λα ην δειψζνπλ ζην 

Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Ρζάθσλαο, ε θα Πηεξγίνπ, ν 
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θ.Ονχζζεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Εαραξίαο, ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Θηνχζεο, ν 

θ.Σαζηψηεο, ν θ.Ιέθθαο, ν θ.Γέδεο θαη ν θ.Γηακαξέινο. Θα πξέπεη λα 

ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη κνπ δφζεθε κφιηο ηψξα κηα ελαληίσζε, δηακαξηπξία 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε Βηνινγηθνχ Πηαζκνχ Ιεκκάησλ ζηε ζέζε Ξάλσ Ιάθθα 

Ππθακίλνπ. Ζ θάζσζη ππνγεγξακκέλνη θάηνηθνη Ππθακίλνπ απαηηνχκε ηελ 

άκεζε αθχξσζε ηεο ππ' φςε ςήθηζε απφθαζεο Γεκνηηθνπ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ, πνπ εθηάθησο ζα ςεθηζηεί αχξην, 28.9.2011 γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ Βηνινγηθνχ Πηαζκνχ Θαζαξηζκνχ Ιεκκάησλ ζην Ππθάκηλν Αηηηθήο θαη 

αθνινπζνχλ νη ππνγξαθεο ησλ ζπκπνιηηψλ καο νη νπνίεο είλαη ηνλ αξηζκφ 157. 

Θα πξέπεη λα ελεκεξψζσ ηνπο ζπκπνιίηεο καο φηη δελ κπνξεί λα γίλεη 

αθχξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζήκεξα, φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ 

θαλέλαλ θαλνληζκφ θαη ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ήξζε κφιηο ηψξα, νχηε θαλ 

έρεη πάξεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαδηθαζία ζα πξνρσξήζεη. 

Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν έγγξαθν απηφ ππνγξάθηεθε απφ ηνπο 157 πνπ είπαηε δεκφηεο 

ηνπ Ππθακίλνπ ρζεο ην βξάδη, κεηά απφ κηα ζπγθέληξσζε πνπ είρακε γηα ηελ 

ελεκέξσζε ζην ζέκα. Εεηάκε λα κελ ςεθηζηεί ζήκεξα ην ζέκα, λα 

ελεκεξσζεί ν θφζκνο, γηαηί νη πιεξνθνξίεο κνπ ιέλε φηη ν Γήκαξρνο ζα 

ελεκεξψζεη ή αχξην ή ην Πάββαην ή θάπνηα απ' απηέο ηηο κέξεο ηνλ θφζκν, 

ηνπο δεκφηεο ηνπ Ππθακίλνπ. Γη' απηφλ ην ιφγν δεηάκε λα κελ παξνπκε 

απφθαζε ζήκεξα, δε ράζεθε ν θφζκνο, έρνπκε θάλεη ηφζν ππνκνλή, δεηάκε 

απηφ. Ρίπνηα άιιν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, απ' φηη μέξσ πνιχ θαιά, έρεηε ελεκεξψζεη 

ιεπηνκεξψο ηνλ θφζκν θαη ζηελ πιαηεία θαη ηειεθσληθψο. Ρνπο έρεηε πάεη 

εθεί, ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηακεξίζκαηνο Ππθακίλνπ έρεη ελεκεξψζεη, ζήκεξα 

είκαζηε εδψ γηα ελεκέξσζε πιήξε γηα φζε ψξα ρξεηαζηεί, κε ηνλ κειεηεηή 

καο, κε βίληεν, λα ελεκεξσζεί ν θφζκνο πιήξσο θαη εκείο ήξζακε εδψ γηα λα 
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απνθαζίζνπκε, λα πξνρσξήζνπκε ηνλ ηφπν καο, λα ηνλ πάκε εθεί πνπ 

λνκίδνπκε εκείο, ςειά. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ. Ξαξαθαιψ θχξηνη. Θα ζαο 

παξαθαιέζσ λα εξεκήζεηε .. Ξαξαθαιψ. Θχξηνη, παξαθαιψ θχξηνη, ζαο 

παξαθαιψ. Ξξνζπαζήζηε λα εξεκήζεηε θαη λα αθνχζεηε. Παο παξαθαιψ, δελ 

είλαη δπλαηφλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ιεηηνπξγεί θάησ απφ πίεζε θαη 

απεηιέο. Παο παξαθαιψ. Κε κε αλαγθάζεηε λα εθθελψζσ ηελ αίζνπζα, ζα ζαο 

παξαθαιέζσ πνιχ. Ππγραξεηήξηα θ.Ονχζζε γηα ηελ αηκφζθαηξα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ππγλψκε, παηδηά ζπγλψκε, ζπγλψκε. Δπεηδή κνπ έδσζε 

ζπγραξεηήξηα ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, απηά γίλνληαη μέξεηε 

γηαηί; Γηαηί δελ ελεκεξψζαηε ηνλ θφζκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ελεκεξσζεί .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηά γίλαλε γηαηί εζείο θηαίηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φνβάζηε ηελ ελεκεξσζε;  

ΟΝΠΠΖΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ. Γέρνκαη ζπγραξεηήξηα γηαηί ελδηαθέξνκαη γηα 

ην ρσξηφ κνπ. Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γη' απηφλ ηνλ ζθνπφ είκαζηε θ.Ονχζζε. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

Ξεξάζηε ζαο παξαθαιψ πίζσ. Ξεξάζηε πίζσ. Ξξνζπαζήζηε λα εξεκήζεηε. 

Δρεηε εθπξνζψπνπο ζαο κέζα ζην Ππκβνχιην. Θα πνπλ ηελ άπνςε ηνπο επί 

ηνπ ζέκαηνο ειεχζεξα. Γελ έρνπκε ζθνπφ θχξηε λα παίμνπκε. Κπνξείηε ηψξα 

λα απνκαθξπλζείηε απφ ην Ξξνεδξείν; Γελ ππαξρεη πξαμηθφπεκα. Θα πάσ. 

Θαλέλα πξφβιεκα, θαλέλα πξφβιεκα θχξηε. Ινηπφλ, ζαο παξαθαιψ. Παο 

παξαθαιψ. Γελ έρσ πξφβιεκα. Γελ είλαη δηθφ κνπ ζέκα. Νχηε έρσ ζθνπφ λα ζε 

βιάςσ. Αιιειέγγπνο καδί ζαο είκαη, δελ έρσ πξφβιεκα. Δρεηε εθπξνζψπνπο 

κέζα εδψ. Γελ ηνπο εκπηζηεχεζηε; Αο ην αθνχζνπλ ηφηε φηη δελ ηνπο έρεηε 
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εκπηζηνζχλε. Γελ έρσ ζθνπφ λα ηζαθσζψ καδί ζαο ξε παηδηά. Γελ είκαζηε 

ερζξνί. Γελ είκαζηε ερζξνί. Θαλέλα ζπκθέξνλ πξνζσπηθφ δελ έρσ. Λαη 

θ.Ιίηζα, λαη. Ινηπφλ .. Ζξεκήζηε θ.Ιίηζα, εξεκήζηε. Ζξεκήζηε θ.Ιίηζα. Δίλαη 

κηα απφθαζε ηελ νπνία ζα παξνπλ νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ, πηζηεχσ θαη ην 

Ππκβνχιην.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαζίζηε, θαζίζηε. Ιίγν εζπρία. Δπεηδή γλσξηδφκαζηε πνιχ θαιά 

κε φινπο εζάο, κε φινπο εζάο πνπ ήξζαηε εδψ κπξνζηά κνπ, έλαλ έλαλ 

μερσξηζηά, θαη επεηδή γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη ηελ πνιηηηθή δελ ηελ έρσ ζαλ 

επάγγεικα αιιά ζαλ απνζηνιή, ζαο ιέσ ην εμήο, ν ηειεπηαίνο πνπ ζα ήζειε 

λα θάλεη θαθφ ζην Ππθάκηλν ήκνπλ εγψ. Ρν ζεσξψ.. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είλαη απηά θχξηνη; Ρη είλαη απηά;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, δελ είπα ηίπνηα θαθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είλαη απηά; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε, δε ζαο είπα ηίπνηα άζρεκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη κε θνβάζηε, δελ έρεη 

θαλείο πξφζεζε λα θάλεη θαθφ ζε θαλέλαλ, κα ζε θαλέλαλ. Νινη έρνπκε 

νηθνγέλεηεο θαη παηδηά. Δπραξηζηψ θχξηε, επραξηζηψ. Γε ζα είρα πξφβιεκα αλ 

κε ξσηάηε, εηιηθξηλά ζαο ην ιέσ. Ππλερίζηε θχξηε .. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θα 

ζαο βνεζήζεη λα αθνχζεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή ήξζε ε επνρή, επεηδή ήξζε ε επνρή πνπ ν ηφπνο καο, ν 

Γήκνο καο, ε Διιάδα δελ αληέρεη άιιν ην ςέκα, πξέπεη λα είκαζηε μεθάζαξνη. 

Δρεηε απφιπηα δίθην ην φηη δελ έρεηε ελεκεξσζεί.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα φηη έρεηε ελεκεξσζεί απφ ηνλ θ.Ονχζζε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη, παξαθαιψ θχξηνη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα φηη έρεηε ελεκεξσζεί απφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θαζίζηε θάησ θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζα ηηο θάλνπλ νη 

εθπξφζσπνη ζαο κεηά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα φηη δελ έρεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ ζαο παξαθαιψ. Θα έρεηε θαη ην ιφγν. Θαζίζηε 

θάησ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο είπα πσο έρεηε δίθην γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε πνπ δελ 

έρεηε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ. Γελ κπνξείηε λα δηαθφπηεηε. Παο 

παξαθαιψ. Κε φιν ην ζεβαζκφ, λα πάηε ζηε ζέζε ζαο. Κε φιν ην ζεβαζκφ, λα 

πάηε ζηε ζέζε ζαο. Παο παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ, ζε παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, εληάμεη. Γηα φλνκα ηνπ Θενχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππλερίδσ επί ηνπ πξαθηένπ φηη ζήκεξα πήξακε ηελ απφθαζε, 

κηαο θαη είζηε εδψ φινη, ζρεδφλ, πνπ ελδηαθέξεζηε γηα ην Βηνινγηθν θαη γηα ηε 

ρσξνζέηεζε ηνπ, λα ελεκεξψζνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί; Γηαηί;  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φίινη Ππθακηληψηεο, ελδηαθέξεη φιν ην Γήκν θαη φιν ηνλ θφζκν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ελεκεξψζνπκε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξφθεηηαη λα ζαο ζίμεη θαλείο. Ξεξηκέλεηε λα αθνχζεηε. Θαη 

ζηνλ Θάιακν ηνλ πάκε, δελ έρνπκε πξφβιεκα. Γίπια ζην ζπίηη κνπ ηνλ 

πεγαίλσ, φζν θαη αλ δελ ην πηζηεχεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πήκεξα ζα γίλεη εδψ ζπδήηεζε, ελεκεξσζε θαη δελ ζα παξζεί 

θαη δελ ζα παξζεί απφθαζε. Θαη δελ ζα παξζεί απφθαζε. Δίλαη επθαηξία, είλαη 

επθαηξία ζ' απηή ηελ αίζνπζα πνπ είλαη κεγάιε θαη είζηε πνιινί .. Κα δελ 

κπνξείηε λα καο εκπνδίζεηε λα ελεκεξσζνχκε ρσξίο απφθαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φνβάζηε ηελ ελεκεξσζε θχξηνη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Φνβάζηε ηελ ελεκέξσζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φνβάζηε ηελ ελεκέξσζε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δε ζα πάξνπκε απφθαζε θακία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ελεκέξσζε κηιάκε, φρη γηα απφθαζε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πάξνπλε ζήκεξα εδψ. Κα ζαο ηθαλνπνηψ απφιπηα, ζαο 

ηθαλνπνηψ απφιπηα. Γελ πξφθεηηαη λα πάξνπκε απφθαζε θακία γηα ην ρσξηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη εδψ ν κειεηεηήο, είλαη εδψ ν κειεηεηήο λα ζαο δείμεη .. Θα 

γίλεη θαη ζην ρσξηφ. Θαιά, πεηξάδεη λα γίλνπλε δχν ελεκεξψζεηο; Κηα ζήκεξα 

θαη κηα ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα έξζεη θαη εδψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Νρη, θαη εδψ θαη εθεί ζα γίλεη. Κα ζε παξαθαιψ πνιχ. 

Θα ην θάλνπκε θαη απηφ. Θα θάλνπκε .. Ρν είπα, ην είπα ήδε. Θα θάλνπκε θαη 

ελεκεξσζε θαη κηα ζην Ππθάκηλν .. Θαη ζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξηκέλεηε θχξηνη λα αθνχζεηε. Ξεξηκέλεηε θχξηνη λα αθνχζεηε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζα κπνξείηε λα θέξεηε φπνηνλ ζέιεηε θαη εζείο επηζηήκνλα 

εθείλε ηελ ψξα λα ζπδεηεζεί ην ζέκα εμαληιεηηθά. Γελ έρσ θακία .. Λνκίδσ .. 

Δίζηε ειεχζεξνη λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη, δελ παίξλεηαη απφθαζε. Αθήζηε λα ελεκεξσζνχκε 

πξψηα φινη καο. Νχηε εκείο ην γλσξίδνπκε ην ζέκα. Γελ παίξλεηαη απφθαζε. 

Αο είκαζηε φινη ςχρξαηκνη. Ζ δέζκεπζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή βιέπσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή δελ επηηξέπεηε νχηε ζηνπο Ππκβνχινπο λα 

ελεκεξσζνχλε; Αθήζηε λα ελεκεξσζεί ην Ππκβνχιην θχξηνη. Παο παξαθαιψ. 

Κα απφθαζε δελ παίξλεηαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ θάζηζε θάησ. Πε παξαθαιψ, θάζηζε θάησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάζηζε θάησ. Πε άθνπζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε άθνπζα, θάζηζε θάησ. Γελ πεξλάσ ηίπνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θχξηε. 

.......: Ξξαμηθνπεκαηηθά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη .. Δίλαη δεκνθξαηηθφηαηα θαη λφκηκα θχξηε. Νπσο 

πξνβιέπεηαη. Κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη αθνινπζεζεί .. Αθνχζηε θχξηε, 

αθνχζηε θχξηε, κε ηηο θσλέο δε βγαίλεη ηίπνηα. Κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη 

αθνινπζεζεί .. Ξξνζπαζήζηε λα αθνχζεηε θάηη θαη λα αθνχζνπλ φινη νη 

ζπλάδειθνη θαη φινη νη ζπκπνιίηεο καο. Κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη αθνινπζεζεί 

κέρξη θαη απηήλ ηε ζηηγκή .. Παο παξαθαιψ. Κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη 

αθνινπζεζεί κέρξη απηήλ ηε ζηηγκή, αο κε δηαςεχζνπλ νη ζπλάδειθνη, δελ έρεη 

δηαθσλήζεη θαλέλαο κε ηε δηαδηθαζία .. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ιέηε ςέκαηα θ.Ξξφεδξε. Πην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ηελ θαηαςεθίζακε. Ιέηε ςέκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη θαηαςεθίζαηε θ.Ιίηζα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαηαςεθίζακε ηελ αλάζεζε, γηαηί εζείο καο ιέηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηα αλάζεζε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρα 280.000.000 εθαη. πνπ πιεξψζαλε θάπνηε ηα Λέα Ξαιάηηα, είλαη 

ην ίδην κε ηα 5.000 επξψ πνπ δψζαηε γη' απηή ηελ έθζεζε ηδεψλ. Κηα απιή 

έθζεζε ηδεψλ πνπ δελ θάλεη ηίπνηα άιιν .. 

(παξεκβάζεηο θαη ρεηξνθξνηήκαηα) 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηακαηήζηε, ζηακαηήζηε. Κηζφ δεπηεξφιεπην. Δίλαη κηα έθζεζε 

ηδεψλ, πνπ εθδηθείηαη ηα 2 ρσξηά. Ρν Ππθάκηλν ηνπ πάεη ην Βηνινγηθφ θαη ηε 

Καιαθάζα πνπ δελ ηελ έρεη πνπζελά κέζα. Γελ ππαξρεη ζην Γήκν. Δθδηθείζηε 

2 ρσξηά ζπγθεθξηκέλα. Γελ είλαη ε πξσηε θνξά. .. ν Γήκαξρνο έδσζε ζην 

Ππθάκηλν θαη ζηε Καιαθάζα θαη θάλεηε ιάζνο, ιέηε ςέκαηα, εκείο 

δηαθσλήζακε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρσ κάζεη ζηε δσή κνπ λα ιέσ ςέκαηα. Παο ζπκίδσ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: παξρνπλε ηα γξαπηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο ζπκίδσ, ζ' απηφ ην Ππκβνχιην .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δθδηθείηαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε ε απφθαζε 91. Γηαθσλήζακε γηαηί ηελ ίδηα κέξα είραηε 

κηα εηζήγεζε πνπ έιεγε, λαη κελ ζηέιλνπκε ζην ΔΞΔΟΑ ηα ζηνηρεία, λαη κελ 

πάκε γηα θάπνπ αιινχ. Ζμεηο αθήμεηο θαη απηή ε πνιηηηθή λα ζέιεηε λα 

δηράζεηε ηνλ ηφπν, λα θέξλεηε ηε κηα γεηηνληά γηα λα ηζαθσζεί κε ηελ άιιε, 

είλαη αληθαλφηεηα θαη είλαη θαη ζπκπεξηθνξά ζαο θαη φ,ηη είραηε ηάμεη. Δίλαη 

αληθαλφηεηα πνπ δείρλεηε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζαηε θ.Ιίηζα; 

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο ζπκίδσ ηελ ηνπνζέηεζε ζαο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δθδηθείζηε ηα 2 ρσξηά. Ρν έρεηε μαλαθάλεη. Ρα κφλα ρσξηά πνπ 

θφςαηε έξγα είλαη ην Ππθάκηλν θαη ε Καιαθάζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Ξξφεδξνο δελ εθδηθείηαη θαλέλαλ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δθδηθείζηε ηα 2 ρσξηά. Ρν Ππθάκηλν θαη ηε Καιαθάζα θαη ην έρεηε 

μαλαθάλεη θαη ιππάκαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ιατθηζκφο απηφ θ.Ιίηζα. Δζραηνο ιατθηζκφο θαη δελ πξέπεη 

λα κπαίλσ ηνπιάρηζηνλ εγψ ζε αληηπαξάζεζε απηή κεηαμχ ζαο. Απιά ζα ζαο 

ππελζπκίζσ, αλ ζέιεηε, αλ έρεηε .. Θα ζαο ζπκίζσ, ζηε 10ν ζπλεδξηαζε 

είπαηε επί ιέμεη φηη είκαζηε ππεχζπλνη φινη καο απηή ηελ απφθαζε πνπ πήξακε 

λα αξρίζνπκε απφ κεδεληθή βάζε λα ηε ζεβαζηνχκε ηελ νπνηαδήπνηε 

απφθαζε ηνπ κειεηεηή, έζησ θαη αλ ε επηινγή ηνπ κειεηεηή είλαη δίπια ζην 

ζπίηη κνπ θαη ζην νηθφπεδν κνπ. Παο αλαθέξσ αθξηβψο ηα ιφγηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρνπ κειεηεηή πνπ ζα θάλακε δεκνπξαζία, φρη πνπ αλαζέζαηε εζείο 

λα θάλεη κηα έθζεζε ηδεψλ. Δίλαη κηα έθζεζε ηδεψλ απηφ. Κε 5.000, ζπγλψκε 

ιίγν, ν Γήκνο Υξσπνχ είρε δψζεη 280 εθαη. δξαρκέο. Ν Απιψλαο είρε δψζεη 

ζην Εαράξνθ έλα θάξν ιεθηά θαη εζείο κε 5.000 βξήθαηε ηε ιχζε; 

Ππγραξεηήξηα. Ξνηνλ πάηε λα θνξντδέςεηε εδψ κέζα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίζηε εηδηθφο απ' φηη θαίλεηαη θαη θξίλεηε θαη ηηο κειέηεο θ.Ιίηζα. 

Δληαμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίκαη εηδηθφο θ.Ξξφεδξε γηαηί .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 280 εθαη. γηα κειέηε κηιάηε; 280 εθαη. ήηαλ γηα ηε κειέηε; 

Πνβαξνινγείηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ηε κειέηε, λαη, ζηα Ξαιάηηα. Ινηπφλ, θ.Ξξφεδξε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζε παξαθαιψ πνιχ, ζε παξαθαιψ πνιχ. 

ΙΗΡΠΑΠ: 21 Φεβξνπαξίνπ 2006, ηελ εηζήγεζε κνπ ηελ είρα σο εμήο, ζην ίδην 

έξγν ζεαηέο, νη ίδηνη άλζξσπνη πνπ ιέγαλε φηη δελ κπνξεί λα πάλε εθεί πάλσ ηα 

ιήκκαηα, ζήκεξα έξρνληαη λα ιέλε λα πάκε εθεί ηα ιήκκαηα. Κε ην ίδην 

αθξηβψο ζθεπηηθφ, αιιά ηφηε κηιάγακε λα θαζαξίζνπκε ηνλ Αζσπφ, λα 

θαζαξίζνπκε θαη ηα ιήκκαηα ηνπ Αζσπνχ. Πήκεξα δε ιέκε θάηη ηέηνην. Ρελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ είραλε πεη θάπνηνη ηφηε, αιιά δψζαηε κηα έθζεζε ηδεψλ θαη 

ηίπνηα άιιν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κπνχκε ζην ζέκα ζπδήηεζεο ηψξα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θ.Ιίηζα. Θχξηε Γήκαξρε.  

ΙΗΡΠΑΠ: .. ην ζέκα. Θαη κε βάδεηε λα ηζαθσζνχλ νη γεηηνληέο κεηαμχ ηνπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ .. Ξξφζεζε δηθή καο ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, θαιφπηζηα Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, απφ πνπ παίξλεηε ην ιφγν; 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ζπγρσξείηε Ξξφεδξε. Κπνξψ λα έρσ ην ιφγν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, ζαο αθνχκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ειπίδσ λα είλαη επνηθνδνκεηηθφο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δπνηθνδνκεηηθφο πάληα ήκνπλ εγψ, φρη ηψξα. Ινηπφλ .. 

(παξεκβαζεηο θαη ρεηξνθξνηήκαηα) 
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ΟΝΠΠΖΠ: Παο παξαθαιψ. Γήκαξρε, ζε παξαθαιψ εγψ πξνζσπηθά, 

ηνπιάρηζηνλ 15, 20 κέξεο δψζε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. Ξξνζσπηθή ράξε 

κπνξείο λα θάλεηο κηα θνξά ζην Ονχζζε; Κπνξείο; Θάληελ. Γελ κπνξείο. Κελ 

ηελ θάλεηο. Ινηπφλ, κε ζπγρσξείο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, πξψηνλ, απηφ πνπ εηπαηε, παξαπιαλείηε ηνλ θφζκν. 

5.000 επξψ είλαη άιιε ε κειέηε πνπ δψζακε ηψξα, άιια ηα 280 εθαη. ην 1991 

πνπ εδφζε γηα άιινπο ιφγνπο. Απηή ε κειέηε ήηαλ κέρξη ηψξα εδψ ηφκνη, κε 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε δίθηπα θαη φια ηα ινηπά. Νη 5.000 ήηαλε γηα εμεχξεζε 

ρψξνπ. Ππγθξίλεηε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη ιατθίδεηε. Γελ είλαη ζσζηφ. 

Ξξψηνλ απηφ. Γεχηεξνλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, κπνξείηε λα αθήζεηε λα νινθιεξψζεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεχηεξνλ, δεχηεξνλ, πάξεηε ζέζε ζήκεξα, δελ κπαίλνπκε επί 

ηεο νπζίαο ηεο θνπβέληαο πξνο ηνλ παξφλ θαη πεζηε κνπ, ζα είλαη θαθφ ζήκεξα 

κηαο θαη έρνπκε θφζκν λα αληαιιάμνπκε απφςεηο ήξεκα, εηξεληθά γηα .. ; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σσξίο, ρσξίο απφθαζε, ρσξίο δηαθσλία θαη πάιη ζα θάλνπκε θαη 

άιιε κηα ζπγθέληξσζε ζην Ππθάκηλν κε πεξηβαιινληνιφγνπο δηθνχο ζαο. 

Δξσηψ ηνλ θ.Ονχζζε, ππάξρεη ηίπνηα θαθφ ζηελ πξφηαζε κνπ; Κηα ελεκέξσζε 

ζήκεξα θαη κηα ζην Ππθάκηλν κε πεξηβαιινληνιφγνπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θχξηνη, εξεκήζηε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε έρσ ην ιφγν; Δπεηδή είκαη ηππηθφο πάληα θαη ην μέξεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παθψο θαη έρεηε ην ιφγν. Παο αθνχκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κε ξψηεζεο αλ είλαη θαιφ λα γίλεη ελεκέξσζε. 

Θεσξψ επεηδή ην θιίκα είλαη πνιχ θνξηηζκέλν θαη δελ κπνξνχκε λα 

ζπδεηήζνπκε, πηζηεχσ φηη είλαη θαιφ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί φρη θ.Ονχζζε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ ξε Ξξφεδξε. Πε παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί δελ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε. Απηφ δελ ην θαηαιαβαίλσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα ζνπ πσ. Γηαηί είλαη ην θιίκα θνξηηζκέλν. Δίπα. Δίλαη ην θιίκα 

θνξηηζκέλν. Νη άλζξσπνη απηνί είλαη ελεκεξσκέλνη κελ, αιιά κπνξεί εζείο θάηη 

λα έρεηε επηπιένλ λα ηνπο πείηε. Γηαηί λα κελ παξνπκε κηα .. ; Γε ράιαζε ν 

θφζκνο γηα 20 κέξεο, 1 κήλα. Θέισ αχξην ην πξσί λα ελεκεξψζσ ηνλ θφζκν 

καδί κε ηνπο ηερληθνχο ζνπ θαη ηνπο εηδηθνχο Ππκβνχινπο ζαο. Γελ ην 

θαηαιαβαίλσ απηφ ην πξάγκα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, φρη, ζνπ ιέσ. Γηαηί λα κελ πάξνπκε απφθαζε κεηά απφ 20 

κέξεο; Γηαηί λα κελ ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ζην Ππθάκηλν .. Δλα ζα ζέζσ. Αλ έξζνπλ φινη απηνί νη 

άλζξσπνη ζην Ππθάκηλν, δε ρσξάλε ζην απηφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρσ θξνληίζεη, έρσ θξνληίζεη, έρσ θξνληίζεη γη' απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πάκε .. Δδψ έρνπκε ηα ερεία, έρνπκε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρσ θξνληίζεη εγψ γη' απηφ ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ .. ηνπ 

Γεκνηηθνχ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε ηελ άλεζε λα αληαιιάμνπκε απφςεηο, λα αθνχζνπκε θαη 

απφςεηο άιισλ αλζξψπσλ, Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, Γήκαξρε, έρσ θξνληίζεη γη' απηφ ζηελ αίζνπζα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ. Δίλαη κηα ραξά. Κπνξνχκε λα 

καδεπηνχκε θαη λα ελεκεξσζνχκε. Απηφ δεηάκε. Απηφ δεηάκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέγσ πάιη .. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Θαη ζε παξαθαιψ πξνζσπηθά .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία απφθαζεο γηα λα ζπγθξνπζηνχκε. 

Λα ελεκεξψζνπκε ην Πψκα ηη έρεη γίλεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπεηδή ην θιίκα είλαη θνξηηζκέλν, εγψ πξνηείλσ ηελ αλαβνιή ηνπ 

ζέκαηνο, ηνπ 1νπ ζέκαηνο θαη ζε παξαθαιψ θάλε κνπ ηε ράξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θάησ θχξηε, θαζίζηε θάησ. Παο παξαθαιψ, θαζίζηε 

θάησ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε λαη, είπακε ελεκέξσζε φκσο. Ινηπφλ, παξαθαιψ ην Πψκα 

λα ςεθίζεη αλ κπνχκε ζε κηα απιή ελεκέξσζε ζήκεξα, θπξίσο .. φρη απφ καο, 

απφ ηνλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα απνθαζίζεη ην Πψκα αλ ζέιεη κηα απιή ελεκέξσζε ρσξίο 

απφθαζε, ρσξίο λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία αληηπαξαζέζεσλ γηα απφθαζε. Κηα 

ελεκέξσζε γεληθφηεξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε απφ ην Πψκα θχξηνη ζπλάδειθνη; Ξνηνη δε 

ζέινπλ ηελ ελεκέξσζε, παξαθαιψ λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο ππεχζπλα.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε ηψξα. Ξξφεδξε, Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεηάλε νη θάηνηθνη ελεκέξσζε θαη φλησο δελ 

ππάξρεη ελεκέξσζε, ζεσξνχκε πξέπσλ λα γίλεη ελεκέξσζε φπσο ηε ζέινπλ νη 

θάηνηθνη θαη απφ εθεί θαη πέξα λα έξζνπκε ζε κηα, δχν κέξεο θαη λα έρνπκε 

πάιη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε επραξηζηνχκε πνιχ θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε καο θνζηίδεη ηίπνηα λα ην θνπβεληηάζνπκε ζε δχν κέξεο ην 

ζέκα. Γε καο θνζηίδεη ηίπνηα. 
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(ρεηξνθξνηήκαηα) 

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία, σξαία.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε θαη ζηηο 4 ζέζεηο πνπ ιέεη ε κειέηε λα γίλεη ελεκέξσζε 

ζε φια ηα ρσξηά, γηαηί ζα βξεζνχκε παιη λα θνπβεληηάδνπκε ζε θάζε πεξηνρή 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα πξφηαζε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ θαη ν Γήκαξρνο 

θαη νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, κπνξνχκε λα έρνπκε ηε γλψκε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Ππθακίλνπ; Κπνξνχκε λα έρνπκε .. ; Δδψ θαη λα καο αθνχζεη θαη ν θφζκνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, αιιά δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Πψκα θ.Ονχζζε. Γελ είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ην Πψκα. Δληάμεη. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε ην πξφβιεκα πνην είλαη. Γελ έρνπκε πξφβιεκα λα κε 

ζπλελλνεζνχκε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ρζεθξεδή, αο κε δίλνπκε αθνξκέο. Αο κε 

δίλνπκε αθνξκέο. Παο παξαθαιψ. Θαζίζηε θάησ, θαζίζηε θάησ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, αλέβαιε ην ζέκα. Πε παξαθαιψ πνιχ. Δίζαη ππεχζπλνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείλνπκε ην ζέκα. Θχξηνη, ζαο παξαθαιψ. Ινηπφλ .. Αθήζηε 

θχξηε, ζέιεηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη ή φρη; 

Θχξηε Ρζεθξεδή, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. Θχξηε 

Ρζεθξεδή, φρη, δε ρξεηάδνληαη απηά, φρη, ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Ονχζζε, 

θ.Ονχζζε, θ.Ονχζζε, ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Ονχζζε, ζα αθήζεηε λα 

ζπλελλνεζνχκε ζαλ ππεχζπλνη .. ; 
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ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ δε δέρνκαη λα κε βξίδεη θαλέλαο. Δγψ αγσλίδνκαη γηα ην ρσξηφ 

κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαηαιάβαηε; 

(ρεηξνθξνηήκαηα θαη παξεκβάζεηο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ζα κπνχκε ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία; Δληάμεη, απηά .. Δρεηε 

δήζεη ρξφληα ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηεηξαεηίεο πεξηζζφηεξεο απφ κέλα, 

πξέπεη λα κνπ θάλεηε κάζεκα, φρη λα ζαο θάλσ. Λα αθνχζνπκε ηελ πξφηαζε 

ηνπ Γεκάξρνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κ' απηέο ηηο ζπλζήθεο, πξάγκαηη επηβάιιεηαη, ζέιεηε δε 

ζέινπκε, λα αλαβιεζεί ην ζέκα.  

(ρεηξνθξφηεκα) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηή ζαο ιέγσ πσο δελ είλαη απφθαζε κνπ, είλαη δπζηπρψο 

επηβνιή ηνπ θνηλνχ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δλφο θνηλνχ, ελφο θνηλνχ.. Γε 

ζέισ, δε ζέισ ρεηξνθξφηεκα, εγψ δε ζέισ .. Θέισ λα ζαο πσ φκσο δχν ιφγηα, 

φηη ηελ Ξέκπηε ην απφγεπκα, ηελ Ξέκπηε ην απφγεπκα ήξζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζξζε ε κειέηε ηνπ πεξηβαιινληνιφγνπ καο γηα ηελ εθ ηνπ 

κεδελφο ζπδήηεζε θαη ρσξνζέηεζε θαηλνχξγηα ζηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν ηνπ 

κεγάινπ Βηνινγηθνχ Υξσπίσλ, Καξθνπνχινπ θαη ηψξα θαη ηνπ Απιψλα. Ρελ 

Ξαξαζθεπή εηδνπνίεζα ηνπο .. Παο ελεκέξσλσ κφλν, δελ ηνπνζεηνχκαη ζην 

ζέκα. Ρελ Ξαξαζθεπή ελεκεξψζακε ηνπο αξρεγνχο, ηνπο 7 επηθεθαιείο ησλ 

παξαηάμεσλ πνπ είλαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηαηί ζαο ζπκίδσ φηη ην ζέκα 

Βηνινγηθνχ δελ ην ρεηξίδεηαη ν Νηθνλνκάθνο, νχηε ε Γεκνηηθή Αξρή, ην ζέκα 

ηνπ Βηνινγηθνχ ην ρεηξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ίζσο ζηα ηνπηθα-απηνδηνηθεηηθά 
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ρξνληθά κηα επηηξνπή απφ ηνπο επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ. Γελ έρεη πάξεη 

θακία απφθαζε, νχηε ν Νηθνλνκάθνο, νχηε θαλέλαο Νηθνλνκάθνο. 

Δλεκεξψλνληαη πάληα νη επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ γηα νπνηδήπνηε ελέξγεηα 

θάλνπκε θαη γηα νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε ξε παηδηά, έρνπκε πάξεη απφθαζε ζ' απηφ. Ρελ 

Θπξηαθή ζπλεδξηάζακε, ηελ Θπξηαθή πξσί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ην Γήκαξρν λα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ Ξέκπηε παξαιάβακε ηελ έθζεζε, ηελ Θπξηαθή 

ζπλεδξηάζακε νη επηθεθαιείο θαη ην επηζπεχζακε δπζηπρψο έηζη ην ζέκα, έρεηε 

δίθην ζηε κε ελεκέξσζε, ζαο επαλαιακβάλσ γηα δεχηεξε θνξά, ην 

επηζπεχζακε ην ζέκα .. Ξεξηκέλεηε λα αθνχζεηε, πεξηκελεηε λα .. Ξεξηκέλεηε 

λα αθνχζεηε. Γηαηί έρνπκε θαηαιπηηθή εκεξνκελία, θαηαιπηηθή εκεξνκελία απφ 

ην ΞΔΣΥΓΔ, απφ ην ΔΞΔΟΑ, 30 ηνπ κελφο λα θαηαζέζνπκε ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά δειηία πνπ .. κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε απφθαζε Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δρεηε έγγξαθν γη' απηφ θ.Γήκαξρε; Δρεηε έγγξαθν γη' απηφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία. Θχξηε Θαξίλν, αχξην ην πξσί ζα έξζσ ζην γξαθείν ζαο λα 

κνπ ην δψζεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε έγγξαθν θ.Ονχζζε. 

.......: Γήκαξρε, είπεο αλαθξίβεηεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νη πεξεζίεο κηιάλε κφλν κε έγγξαθα Γήκαξρε. Πε παξαθαιψ 

πνιχ, έρσ θάλεη 12 ρξφληα δηνίθεζε. Νη πεξεζίεο κηιάλε κφλν κε έγγξαθα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ηψξα ηη είλαη απηά; Ρη είλαη απηά θ.Ονχζζε ηψξα; 

Γηαθφπηεηε κε έλαλ ηξφπν απαξάδεθην. Κε έλαλ ηξφπν απαξάδεθην. Θα 

κπνξνχζαηε λα δεηήζεηε ην ιφγν θαη λα κηιήζεηε .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Σαζηψηε, ζα έρεηε ην ιφγν. Αθήζηε, αθήζηε λα 

νινθιεξψζεη ν Γήκαξρνο θαη κεηά θσλάμηε. Ρη λα πσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νκσο, φκσο παξφια απηά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξηκέλεηε λα αθνχζεηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε γηα ηα θαιά ζαο ιφγηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί ζ' απηή ηελ 

πνξεία ηνπ Βηνινγηθνχ, δελ έρνπλε μαλαγίλεη πνηέ. Κε κηιάηε επνκέλσο, κε 

αδηθείηε. Κε αδηθείηε θαηάθνξα. Νηαλ έρσ επηηξνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Βηνινγηθνχ θαη πνξείαο ηνπ φινπο ηνπο επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ ηζφηηκα, 

δελ κπνξείηε λα κηιάηε γηα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε ιεο αλαθξίβεηεο. Ζ επηηξνπή δελ ππνθαζηζηά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είλαη απηά ηψξα; Ρη είλαη απηά θ.Σαζηψηε ηψξα; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ ππνθαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ηη είλαη απηά;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

(παξεκβάζεηο θαη ρεηξνθξνηήκαηα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ απφ ζαο πεξίκελα θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Ζ επηηξνπή έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη 

κφλν .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη πξσηνθαλέο απηφ πνπ θάλεηε. Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν 

Γήκαξρνο θαη ζα ηα πείηε θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο ιαζεκέλεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηα πείηε θ.Σαζηψηε, ζαο παξαθαιψ. Γελ έρεηε ην ιφγν. Θχξηε 

Σαζηψηε, πεξηκελεηε θ.Σαζηψηε θαη ζα πείηε .. θαη ηνπο απαξάδεθηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο ην λα ιεο ζε θάπνηνλ, ιεο ςέκαηα.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κα βεβαίσο. Ζ επηηξνπή δελ απνθαζίδεη, ην .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρνπλ πξαθηηθά γη' απηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξηκέλεηε, ζα έρεηε ην ιφγν ζαο είπα. Ρη είλαη απηά; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. φινη καο ζηελ επηηπρία θαη ζηελ απνηπρία ηνπ Βηνινγηθνχ. Παλ 

επηηξνπή ην απνδερηήθαηε αθξηβψο έηζη φπσο ην ιέσ θαη είλαη γξακκέλν ζηα 

πξαθηηθά. Θαη είλαη γξακκέλν ζηα πξαθηηθά. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη Γήκαξρε. Ξξφεδξε, ηα πξαθηηθά. Ξξφεδξε, βγάιε ηα 

πξαθηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είλαη απηά ηψξα θ.Σαζηψηε; Παο είπα, ζα ζαο δψζσ ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ιεεη ςέκαηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ δελ αθνξά, δελ αθνξά ην Πψκα ηψξα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ιέεη ςέκαηα. Δκείο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζαο δψζσ ην ιφγν ζαο είπα, δελ έρεηε ην ιφγν.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γψζηε ηνλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληε κπξάβν, επηηέινπο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρνλ έρσ ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πεκαζία έρεη φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κελ νινθιεξψζεη; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πεκαζία έρεη φηη ζήκεξα θαη γεληθφηεξα ζην ζέκα ηνπ 

Βηνινγηθνχ κεηξηέηαη ε ειιεληθή, ζα έιεγα νη ειιεληθέο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

πάξρνπλε πνιιά κέξε πξάγκαηη πνπ έρνπλε δπζθνιίεο λα ρσξνζεηήζνπλε θαη 

έρνπλε θάλεη 10 ρξφληα, 15 ρξνληα θαη δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα ρσξνζεηήζνπλε 

θαη έξρεηαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα ε ΔΝΘ θαη ιέεη φηη εάλ ζε 2 ρξφληα δελ 

έρεηε κπεη ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ Βηνινγηθνχ, ζα ηξψηε πξφζηηκν, 

φπσο ζηηο ρσκαηεξέο. Δκείο, εκείο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε κηιάσ .. Γεληθά .. Γελ έρεηε ιφγν λα αληηδξάηε ζ' απηά πνπ 

ιέσ, είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα απηφ. Απφ ην .. Νξίζηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε κηιάεη γηα ην Βηνινγηθφ θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε κηιάσ γηα ην Βηνινγηθφ. Γε κηιάσ γηα ην Βηνινγηθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ εδψ θαη πεξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ πνξεία κηιάσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιήζαηε κε έληνλν ηξνπν, καο ηα είπαηε ρχκα, δε ζαο δηέθνςε 

θαλείο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα ραξά ηνπνζεηεζήθαηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα πσ φηη δελ ππαξρεη θαλέλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε .. Θχξηε Ονχζζε, γηαηί ηψξα απηφ ην πξάγκα; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ, απηφ ην είπε .. Απηφ πνπ ζα πσ ηψξα ην είπε ν θ.Ιίηζαο 

θαη ν θ.Ονχζζεο λνκίδσ ην επαλέιαβε, ζηελ πξνεγνχκελε ζχζθεςε πνπ είρακε 

γηα ην Βηνινγηθφ, φηη θαη πνιχ ζσζηά θαη κάιηζηα ήηαλε απφ ηηο ιίγεο θνξέο 

πνπ ηνπ είπα κπξάβν, ηα είπεο πνιχ θαιά, φηη φπνπ θαη λα ρσξνζεηήζνπκε ιέεη 

πξέπεη λα πνχκε φινη καδί λαη θαη λα πξνρσξήζνπκε. Ρφζν κεγάιε αλάγθε έρεη 

ε πεξηνρή καο ην Βηνινγηθφ. Απηα δελ είλαη ιφγηα δηθά κνπ. Γελ είλαη ιφγηα δηθά 

κνπ. Αξα θαη ν θ.Ιίηζαο θαη ν θ.Ονχζζεο ζέινπλε ην Βηνινγηθφ, αιιά φηαλ ην 

ζέινπκε ην Βηνινγηθφ φπνπ αιινχ εθηφο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηε δηθή καο 

δελ πξφθεηηαη λα γίλεη πνπζελά. Δάλ δε γίλεη πνπζελά, εάλ δε γηλεη πνπζελά ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ζαο δηαβεβαηψ, εγψ ζαο δηαβεβαηψ, ζαο δηαβεβαηψ φηη νη 

ζέζεηο είλαη ζαο ιέσ κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

ζπλαίλεζε είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε ζ' απηφ. Ζ ελεκέξσζε ζα γηλεη φπσο 

είπαηε, ιίαλ ζπληνκνο φκσο, ζα ηξέμνπκε ιίγν ηηο εκεξνκελίεο κήπσο 

θαηαθέξνπκε ζην ΔΞΔΟΑ, ην ππεχζπλν πνπξγείν πνπ αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο 

θαη ηελ σξηκφηεηα ησλ έξγσλ, λα ην θάλνπκε ζχληνκα. Ρελ Ξαξαζθεπή 

πξνηείλσ λα θάλνπκε ηελ ελεκέξσζε ζην Ππθάκηλν. Λα πνχκε απνγεπκαηηλε 

ψξα; 7:00 ε ψξα ην απφγεπκα. Δίλαη κηα θαιή ψξα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, ζα κπνξνχζεο λα ην θάλεηο Πάββαην 7:00 ε ψξα; 

Πάββαην γηα λα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή Πάββαην έρνπλε γάκνπο, έρνπλε βαθηίζηα, έρνπλε.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αζε ηα γάκνπο θαη ηα παλεγχξηα. Γελ ππάξρνπλ ηψξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ν θφζκνο ξε παηδί κνπ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ, ε πξφηαζε ε δηθή κνπ, ε πξφηαζε ε δηθή κνπ .. 

.......: Νρη Πάββαην, έρνπκε δνπιεηά.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ. Ρψξα γηα κέξα παίδνπκε; Ξαίδνπκε κε ηα 

ιφγηα;  

ΟΝΠΠΖΠ: Θα έρνπκε πεξηζζφηεξν θφζκν Γήκαξρε. Γη' απηφ ην δεηάσ. Θα 

έρνπκε πεξηζζφηεξν θφζκν ην Πάββαην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαζθεπή βξάδη είλαη. Δίλαη κηα ραξά ε κέξα. Ξαξαζθεπή βξάδη 

7:00 ε ψξα ζην Ππθάκηλν.  

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην Πψκα εγθξίλεη ηελ πξφηαζε; Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, λνκίδσ φηη φινο απηνο ν θφζκνο δελ ηνπ αμίδεη λα ιέκε 

πξάγκαηα γηα λα έρνπκε εληππσζεηο. Δπεηδή φκσο ππάξρεη αγσλία ελφο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζπδεηάκε ηψξα. Γελ ζπδεηάκε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δζείο .. ηφζε ψξα. Δκείο λα κελ πνχκε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ζε παξαθαιψ. Ακα πηάζεηο ηελ θνπβέληα, ζα .. Απιψο 

έθεξα ην ζέκα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιια είπαηε φηη απφ θνηλνχ απνθαζίδνπκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα θαη εζείο είπαηε πξνεγνπκέλσο. Πε παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρέινο πάλησλ, απηά πνπ είπαηε δελ είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ζα 

έξζνπκε ζην Ππθάκηλν φπνηε ζέιεηε ηελ Ξαξαζθεπή, 7:00 ε ψξα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ηα πνχκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα καο δψζεηε φκσο θαη ην ιφγν αλαιπηηθά λα κηιήζνπκε θαη εκείο 

θαη λα πνχκε νξηζκέλα πξάγκαηα, γηαηί, λαη, είπακε φηη ζέινπκε Βηνινγηθφ αιιά 

ην Βηνινγηθφ θ.Γήκαξρε ήδε ηνλ έρεηε ράζεη εζείο, κε δηθή ζαο επζχλε, φρη κε 

ηελ επζχλε ηεο αληηπνιίηεπζεο. Κε γπξίζεηε πνηέ λα πείηε φηη θηαίκε εκείο 

πνπ ράζαηε ην Βηνινγηθφ.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο .. Θχξηε Ιίηζα, ε ηζηνξία ζα θαηαγξάςεη αθξηβψο ηελ 

πνξεία ζαο θαη ζα θξηζνχκε. Κε ζηελνρσξηέζηε θαζφινπ. Θαζφινπ κε 

ζηελνρσξηέζηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, λαη βεβαίσο, ζαο αθνχκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα κηιήζσ ζε ζαο θαη λα ζαο πσ γηα ηελ αλαθξίβεηα 

πνπ είπε πξηλ απφ ιίγν ν Γήκαξρνο. Δίπε ν Γήκαξρνο φηη απνθαθίζηεθε ε 

δεκηνπξγία αξρεγψλ ε νπνία ζα ζπλεδξηάδεη θαη ζα απνθαζίδεη θαη ζα θέξλεη 

απνθάζεηο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηφ είλαη ςέκαηα. Νηαλ ινηπνλ άλνημε ην 

ζέκα ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ ζηνλ Υξσπφ θαη έγηλε κεηά απφ πνιχ κεγάιε 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε θ.Σαζηψηε .. Κηζφ ιεπηφ. Κπνξείηε λα επαλαιάβεηε πην 

είλαη ην ςέκα; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε, απηφ ζέισ λα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή δελ ζαο άθνπζα, γη' απηφ ιέσ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ ζέισ λα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο θάλνπλ ιίγν εζπρία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο παξαθαιψ, ηη ζπδεηάκε ησξα ξε παηδηά; Ξξφεδξε, ηη 

ζπδεηάκε ηψξα; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ ινηπφλ .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Γήκαξρε, δε ράιαζε ν θφζκνο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ ινηπνλ ν θ.Γήκαξρνο δήηεζε επηηξνπή αξρεγψλ, εκείο 

είπακε φηη ζε ηίπνηα δελ πξέπεη λα ππνθαηαζηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη ην φξγαλν ην νπνίν ζα 

απνθαζίζεη ην ηη κέιιεη γελέζζαη κε φια ηα ζέκαηα θαη κε ην Βηνινγηθφ αχξην 
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γηα ηνλ ηφπν καο θαη απφ εθεί θαη πέξα άκα ν θ.Γήκαξρνο ζέιεη πξνθαλψο κε 

έλαλ πνιηηηθφ ειηγκφ, αλ ζέιεηε, λα κνηξάζεη ηξάπνπια θαη επζχλεο, απηφ απφ 

ηελ αξρή εκείο δε ζπκκεηείρακε. Δίρακε ηελ ελεκέξσζε ηηο πξψηεο δχν 

επηηξνπέο πνπ έθαλε ν Γήκαξρνο, δελ μαλαπήγακε κέρξη ηελ ηειεπηαία, πνπ 

ήηαλ ην ζέκα πνπ θνπβεληηάδακε γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην ζεκεξηλφ. Θαη 

είρακε βάιεη απφ ηελ αξρή, απφ ηελ αξρή, φηη ν θφζκνο πξέπεη πξψηα λα 

ελεκεξσζεί θαη πξηλ απφ 4 κήλεο ν θ.Γήκαξρνο δεζκεχηεθε φηη ζα ελεκεξψζεη 

φιν ηνλ θφζκν θαη πξνθαλψο δελ ελεκέξσζε, γη' απην θαη είκαζηε ζην ζηάδην 

πνπ βξηζθφκαζηε εδψ. Γε λνκίδσ, δε λνκίδσ φηη θαλείο απφ ζαο, απφ καο, δε 

ζέιεη ηνλ Βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Γελ κπνξεί ελ έηε 2011 λα πεηάκε ζην δξφκν 

θαη ζηε ζάιαζζα ηα ιήκκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ζαθέο θ.Σαζηψηε, έγηλε ζαθέο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νκσο, φκσο, γηα λα πξνρσξεζεη .. Γε ζα πξνρσξήζεη αλ ν θφζκνο 

δελ ελεκεξσζεί θαη ηειηθά δε κάζεη, γηαηί πξνθαλψο ζα ππαξρνπλ δπζθνιίεο 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ αλ δελ ελεκεξσζεί ζσζηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλήζεθε απηφ θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, πείηε ηη ζέιεηε, λα ηειεηψλνπκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κφλν δχν πξάγκαηα θ.Γήκαξρε. Θχξηε Γήκαξρε, πξνεγνπκέλσο 

είπαηε ην ηη είρα πεη εγψ ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γφμα ην Θεφ 

αθφκα ην Αιηζράτκεξ δελ κε έρεη αγγίμεη. Θπκακαη ηη είπα. Ν Βηνινγηθφο είπα 

φηη πξέπεη λα γίλεη. Δζείο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρνπλε πνιιέο παζήζεηο, φρη κφλν ην Αιηζράτκεξ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξάλησο δελ παίξλσ ςπρνθάξκαθα. Δζείο είπαηε φηη εγψ λαη κελ 

ζέισ, αιιά δελ ην ζέισ ζην ζπίηη κνπ. Δγψ έρσ πξφηαζε. Δρσ ιχζε ηελ νπνία 

ζα ηελ αθνχζεηε ηελ Ξαξαζθεπή πνπ ζα θάλνπκε ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην, λα ην 
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πσ έηζη, ζην Ππθάκηλν. Δρσ ιχζε θαη ζα ηελ αθνχζεηε. Αλ ζέιεηε λα γίλεη ν 

Βηνινγηθφο, ζα αθνχζεηε ηε ιχζε πνπ ζαο ιέσ πάληα, γηαηί εγψ πάληα ζαο 

δίλσ ιχζε θ.Γήκαξρε. Δπραξηζηψ πνιχ. Θαη πξηλ πσ νηηδήπνηε .. 

(ρεηξνθξνηήκαηα) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε ρξεηάδνληαη απηά, δε ρξεηάδνληαη απηά. Γε ρξεηάδνληαη. Γελ 

είκαζηε εδψ γηα λα καο ρεηξνθξνηάηε. Δδψ είκαζηε γηα λα ιχλνπκε 

πξνβιήκαηα.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξέππα, ζέιεηε θάηη; Λα πάξεη ην ιφγν ν θ.Ξέππαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θιείζηε ην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπνλ, γηα λα θιείζσ, γηα λα θιείζσ, ζέισ λα πσ ην εμήο.. 

ΞΔΞΞΑΠ: Καο πξνζβάιιεη θ.Ονχζζε απηφ πνπ ιέηε. Αλ έρεηε ιχζε, έπξεπε λα 

καο ηελ είραηε πεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εξψηεκα είλαη, αθνχ ππάξρεη ην ρεηξνθξφηεκα γηαηί δε ζαο 

εκπηζηεχνληαη .. 

ΞΔΞΞΑΠ: .. Αλ ζέιεηε λα θάλεηε πνιηηηθή, κηθξνπνιηηηθή, νηηδήπνηε.. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιηεο) 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξέππα, καθξηά απφ κέλα ε πνιηηηθή, ε πνιηηηθή καθξηά απφ 

κέλα. Ρν θαηάιαβεο;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΔΞΞΑΠ: Κπνξνχκε λα θέξνπκε θαη εκείο ην ρσξηφ καο.   
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ΟΝΠΠΖΠ: Ζ πνιηηηθή καθξηά απφ κέλα. Ξνηέ δελ αηζζάλζεθα πνιηηηθφο. 

Αηζζάλζεθα έλαο άλζξσπνο πνπ κπνξψ λα βνεζήζσ ην ρσξηφ κνπ. Ρν δέρεζαη; 

Θαιψο. Γελ ην δέρεζαη; Γε κε ελδηαθέξεη. Ρειείσζε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Ονχζζε, ην ρσξηφ ζνπ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα, δελ νδεγεί πνπζελά απηφ λα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, ηέινο πάλησλ. Ζζεια λα θιείζσ, ήζεια λα θιείζσ, γηαηί 

θ.Γήκαξρε ζα πξέπεη νξηζκέλνπο εηδηθνχο Ππκβνχινπο ζαο λα ηνπο.. Ππγλψκε 

παηδηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, αθήζηε ηηο ππνδείμεηο ηψξα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν θιείλσ, ην θιείλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα θιείλνπκε ην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν θιείλσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξψ θαη εγψ λα θάλσ ππνδείμεηο. Γελ είλαη ηεο ψξαο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κηα κφλν παξαηήξεζε. Πε παξαθαιψ Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θιείζνπκε ην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζα παξαθαινχζα, ζα παξαθαινχζα ηνπο εηδηθνχο 

Ππκβνχινπο ζαο λα κελ ηνπο βάιεηε λα θάλνπλε παξαηεξήζεηο ζηνπο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Δκείο είκαζηε εθιεγκέλνη. Δρνπκε ςεθηζηεί θαη 

είκαζηε εδψ. Ν εηδηθφο Πχκβνπινο ζήκεξα είλαη θαη αχξην δελ είλαη θαη ν 

θχξηνο, κε θνηηάεη πεξίεξγα. Δρεηο θάηη καδί κνπ; Δζχ; Δρεηο θάηη καδί κνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ηψξα δελ είλαη θαηάζηαζε απηή.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δάλ έρεηο θάηη, λα κνπ ην πεηο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, πξάγκαηη είζηε εθιεγκέλνο θαη πξάγκαηη 

εθπξνζσπείηε θαη λνκίδσ φηη εθπξνζσπείηε επάμηα ην Ππθάκηλν θαη ζα 

κπνξνχζαηε λα ηνπνζεηεζείηε επί ηεο νπζίαο ζην Ππκβνχιην. Λα ην θιείζνπκε 

ην ζέκα ινηπνλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζεκα ην θιείλνπκε, ην ζέκα ην θιείλνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππδήηεζε ηελ Ξαξαζθεπή .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Ρν ζέκα ην θιείλνπκε, ζπδήηεζε ηελ 

Ξαξαζθεπή ζην ρψξν ην κεγάιν πνπ είπαηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιέθθα, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα .. Κε κηα παξαηήξεζε, θιείλνπκε ην ζέκα. Νηη 

αγαπεηνί Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη θίιεο θαη θίινη, ν Γήκνο Υξσπνχ πιένλ 

είλαη πνιχ κεγάινο. Ρν ίδην θαη νη επζχλεο καο. Λνκίδσ φηη ν θάζε Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν θ.Ονχζζεο θαιείηαη λα βνεζήζεη φιν ην 

Γήκν Υξσπνχ θαη φρη κφλν ην ρσξηφ ηνπ. Δίλαη ππνρξεσκέλνο. Δίλαη 

ππνρξεσκέλνο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη Γήκαξρε, είκαη, ην μέξσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη νη θξάζε ζαο θ.Ονχζζε ε νπνία ιέεη θαη είπαηε κέζα ζ' απηφ 

ην ρψξν κπξνζηά ζε 300 άηνκα, φηη εγψ πάληα, εγψ, ιεο, πάληα δίλσ ιχζεηο, 

απηφ καο κεηαπεδάεη ζε ρξφληα άιια. Ξνηέ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο πνπ ζέβεηαη 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ δε ιέεη, εγψ πάληα δίλσ ιχζεηο. Απηφ δελ 

ην έιεγαλ νχηε νη κεγαιχηεξνη θενπδάξρεο ην 1460.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δπί πξνζσπηθνχ, παξαθαιψ πνιχ, επί πξνζσπηθνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί πξνζσπηθνπ θ.Ονχζζε, εληάμεη, ηε θξάζε ζαο.. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

34 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπί πξνζσπηθνχ, γηαηί ν θ.Γήκαξρνο κέζα ζε 8, 9 κήλεο έρεη κάζεη 

πνιιά. Ρνλ πιεξνθνξψ, δελ μέξεη ηίπνηα. Αλ ζα πάξεη, αλ ζα πάξεη ηα έξγα 

πνπ έθαλα εγψ ζηα 12 ρξφληα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ιέγεηαη κεηξηνθξνζχλε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλ ζα πάξεη ηα έξγα πνπ έθαλα εγψ ζηα 12 ρξφληα, δε ζα ηα θάλεη 

πνηέ ζηε δσή ηνπ. Δληάμεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. Κεγάια ηα έξγα ζαο. Δπραξηζηνχκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θξάηα κηθξφ θαιάζη γηα ηα έξγα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δζχ θξάηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξφηαζε, ε πξφηαζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα μέξεηο φηη ζα ζνπ απαληάσ πάληα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξφηαζε πνπ ηίζεηαη ζην Πψκα, είλαη ζπδήηεζε ηελ 

Ξαξαζθεπή θαη ζχγθιηζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηε Γεπηέξα. πάξρεη 

θάπνηα αληίξξεζε ζ' απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη; Ρν Πψκα .. Νξίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, αλαβιήζεθε ην ζέκα θαη 

δε ζα ζπδεηεζεί ζήκεξα. Θα γίλεη ελεκεξσζε ζην Ππθάκηλν αχξην θαη θαιψο 

ζα γίλεη θαη ζπκθσλνχκε ζ' απηφ. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηε Γεπηέξα ζα 

μαλαελεκεξσζεί; Γηαηί εθηφο απφ ηνπο αξρεγνχο ηεο παξάηαμεο, νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη νη ππφινηπνη δελ είλαη ελεκεξσκέλνη. Ππκθσλνχκε ινηπφλ λα κελ 

ζπδεηεζεί ζήκεξα ην ζέκα, λα γίλεη ελεκέξσζε ζην Ππθάκηλν αχξην, αιιά έλα 

ηέηνην ζέκα δελ αθνξά κφλν ην Ππθάκηλν, αθνξά φιν ην Γήκν θαη θπξίσο ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ ζα θιεζεί ηε Γεπηέξα λα απνθαζίζεη. Ξξφηαζε 

ινηπφλ είλαη λα αλαβιεζεί ην ζέκα, λα γίλεη ελεκέξσζε ζην Ππθάκηλν γηα ηνπο 

θπξίνπο πνπ είλαη εδψ θαη γηα φπνηνλ άιιν ζέιεη απ' φιν ην Γήκν λα πάεη λα 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 25ε 28 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  35 

παξαθνινπζήζεη, γηαηί δελ αθνξά κφλν ην Ππθάκηλν, θαη ε ελεκεξσζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα γίλεη ζήκεξα. Δπραξηζηψ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, άξα .. Κηζν ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ λα ην βάινπκε ζε .. 

Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εγψ δελ έρσ κηιήζεη ηφζε ψξα, αιιά θνηηάμηε, θέξεηε 

ζνβαξή επζχλε θ.Γήκαξρε γηαηί ην Κάην, απφ ην Κάην έρνπκε μεθηλήζεη ηελ 

ηζηνξία ηνπ λα βξεζνχλε λένη ρψξνη θαη έρνπκε θηάζεη ζην πάξα πέληε, καο 

ελεκεξψζαηε ηελ Θπξηαθή πνπ ππνηίζεηαη εκείο νη αξρεγνί αο ην πνχκε 

απνηεινχζακε απηή ηε γλσκνδνηηθή, βάδσ θαη εγψ, λα πξνζζέζσ επηηξνπή αο 

ην πνχκε, ινηπφλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηελ νπξά ζαο ζηγά ζηγα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε θαη απφ ηελ Θπξηαθή ην θέξλεηε ζήκεξα λα πάξνπκε 

απφθαζε. Ζηαλε ινγηθφ ινηπφλ λα δεκηνπξγεζεί απηή ε θαηάζηαζε. Ξξέπεη 

ινηπνλ φηαλ παίξλνπκε ηέηνηα ζνβαξά δεηήκαηα λα ππάξρεη θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε, πφηε ινηπφλ ζα ην θάλακε απηφ φηαλ ζην πάξα πέληε θέξλεηε λα 

ςεθηζηεί; πάξρεη επζχλε, πέξαζε φιν ην θαινθαίξη ρσξίο λα ππαξρεη ε 

απφθαζε έζησ ή ε πξφηαζε λα ηε ζπδεηήζνπκε κε ηνλ θφζκν. Ρψξα 

δηθαηνινγεκέλα δερφκαζηε απηέο ηηο αληηδξάζεηο. Δγψ ζαθψο δε ζπκθσλψ ην 

λα κε γίλεη ελεκέξσζε. Λα κελ πάξνπκε απφθαζε ζπκθσλψ. Λα κε γίλεη 

ελεκέξσζε φκσο δε ζπκθσλψ. Ξξέπεη ν θφζκνο θαη νη Πχκβνπινη λα κάζνπλ. 

Γελ είλαη ζσζηφ λα ιέκε θαη αο έξζνπκε γηαηί κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιιεο 

πξνηάζεηο αγαπεηνί κνπ θχξηνη ηηο νπνίεο άκα δελ ηηο αθνχζεηε, πνπ ζα ηηο 

αθνχζεηε; Θαη αο γίλεη θαη ζην Ππθάκηλν θαη αο γίλεη θαη ζην Καξθφπνπιν. Ν 

Βηνινγηθφο θαη ε απνρέηεπζε αθνξά φιν ην Γήκν. Γελ είλαη κφλν ζέκα ηνπ 

Ππθακίλνπ. Πεβφκαζηε ηελ αγσλία θαη ην δίθην αλ ζέιεηε ηνπ Ππθακίλνπ, αιιά 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

36 

πξέπεη λα γίλεη ελεκέξσζε κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηφ είλαη ην 

φξγαλν, εδψ γίλεηαη ε φιε ηζηνξία. Γελ κπνξνχκε δειαδή θάησ απφ θάπνηεο 

πηέζεηο λα κε γίλεη κηα ελεκέξσζε. Αθνχζαηε έρνπλε έξζεη απφ Αζήλα 

άλζξσπνη, μέξαλε φηη ζα γίλεη ζήκεξα ε ελεκέξσζε, ζπκθσλνχκε λα κελ 

παξζεί απφθαζε απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη γίλεη ε ελεκέξσζε θαη δελ έρεη 

γίλεη, φρη ε ελεκέξσζε, γηαηί ε ελεκεξσζε δελ είλαη κφλν ελεκέξσζε, είλαη ε 

θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Γηα ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε κηιάκε θαη εδψ λνκίδσ φηη 

θαθψο ζπκπεξηθεξφκαζηε έηζη. Δπραξηζηψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, θα Πηεξγίνπ, απηή ήηαλε ε ζέζε κνπ πνπ 

είπαηε, αιιά αξγήζαηε λα ηελ πάξεηε ηψξα. Αξγήζαηε λα βνεζήζεηε. Ρη κνπ 

ιέηε ηψξα; Δδψ πξνπειαθηζηήθακε γηα απιή ελεκέξσζε πνπ είπακε λα 

θάλνπκε θαη δε κηιήζαηε ηφζε ψξα θαλείο.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε, πεξηκέλακε ηελ απφθαζε ηε δηθηά ζνπ θαη ηελ 

εηζήγεζε. Δγψ πξφηεηλα, αλαβάιιεηε ην ζέκα. Ρειείσζε. Θα πάκε αχξην, ζα 

πάκε αχξην ζην Ππθάκηλν, αιιά εδψ ζε καο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε 

ελεκέξσζε λα γίλεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Θαη εκείο δε γλσξίδνπκε ην ζέκα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο φζνη 

ζέινπλε λα ελεκεξσζνχλε ζήκεξα θαη αο θχγνπλε νη Ππθακηλαίνη. Δίλαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. Αξα ζα γίλεη ελεκέξσζε ζηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο ζήκεξα απφ ηνλ κειεηεηή. Νπνηνο ζέιεη απφ ηνπο ζεαηέο ή απφ ην 

Ππθάκηλν, κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ. 

ΠΑΚΞΑΛΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Νξίζηε θ.Πακπάλε. 

ΠΑΚΞΑΛΖΠ: Ρψξα ζα θάλεηε ελεκέξσζε;  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Πακπάλε. Ξήξε κηα απφθαζε ην Ππκβνχιην. Θα μεθηλήζεη 

ζαο παξαθαιψ ε ελεκέξσζε. Θακία παξέκβαζε. 

ΠΑΚΞΑΛΖ: Κηα ηνπνζέηεζε θχξηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Πακπάλε, φρη.  

ΠΑΚΞΑΛΖΠ: Κηα ηνπνζέηεζε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Πακπάλε.  

ΠΑΚΞΑΛΖΠ: Γελ κπνξψ λα θάλσ κηα ηνπνζέηεζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, φρη απηήλ ηε ζηηγκή. Θα γίλεη ελεκέξσζε. Κεηά 

νη εξσηήζεηο θαη νη ηνπνζεηήζεηο. 

ΠΑΚΞΑΛΖΠ: Δίλαη .. κέζα εδψ ζ' απηή ηελ αίζνπζα θαη δε κ' αθήλεηε λα κε 

αθνχζνπλε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Γε γξάθεηαη ηίπνηα θαη επηηέινπο θ.Πακπάλε δελ 

είζηε θαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο. Παο παξαθαιψ. 

ΠΑΚΞΑΛΖΠ: Ρν μέξσ, ην μεξσ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΑΚΞΑΛΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ κπνξείηε λα κνπ θφςεηε .. λα κε κνπ 

δψζεηε ην ιφγν γηα έλα ζέκα πνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Πακπάλε, ζα γίλεη ελεκέξσζε απφ ηνλ κειεηεηή θαη 

κπνξείηε λα ξσηήζεηε φ,ηη ζέιεηε.     

ΠΑΚΞΑΛΖΠ: Ρφζε ψξα ζα ην είρα πεη άκα κε είραηε αθήζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα παξαθαινχζα ηνλ θ.Κήηζηνπ, ην ιέσ ζσζηά ην φλνκα ζαο;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζέβεζηε ηελ απφθαζε πνπ πήξε ην Πψκα ηψξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Πψκα άιιαμε ηελ απφθαζε κνπ, λαη. Ρν Πψκα. Λαη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαλέλαο δελ έρεη ελεκεξσζεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ Ξαξαζθεπή 7:00 ε ψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαλέλαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ Ξαξαζθεπή 7:00 ε ψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Κήηζηνπ, ζαο αθνχκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ Ξαξαζθεπή 7:00 ε ψξα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξφεδξε, αλ δελ θάλσ ιάζνο έρνπκε Ππκβνχιην. Λα μεθηλήζνπκε 

ινηπφλ ηηο ηνπνζεηήζεηο εθηφο εκεξεζίαο. Γελ είκαζηε ζην 1ν ζέκα. Παο 

παξαθαιψ, αλαθνηλψζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία θ.Ιίηζα. Δρεηε δίθην, ζηελ έληαζε .. Ινηπφλ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν μέξσ φηη έρσ δίθην Ξξφεδξε, φπσο θαη πξηλ πνπ ζαο έιεγα φηη 

είρακε δηαθσλήζεη είρα δίθην θαη ππάξρνπλε ηα πξαθηηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ έρεηε θ.Ιίηζα δίθην, αλεπηθχιαθηα μέξεηε φηη ην 

αλαγλσξίδσ. Γελ έρσ .. Γελ είκαη δνγκαηηθφο πνηέ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ζα κ' αθήζεηε λα κηιήζσ ζαο παξαθαιψ; Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα πνην ζέκα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλαθνηλψζεηο δελ έρνπκε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, επεηδή έρνπκε θφζκν θαη πηζαλψο λα ζέιεη λα 

θαζίζνπλ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, ζα είκαη ζχληνκνο θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζξζε απφ ηελ Αζήλα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θάλαηε εηζήγεζε εζείο ν ίδηνο λα κελ ζπδεηεζεί ην ζέκα, ε 

ελεκέξσζε. Ρν γπξίζαηε ζηα 10 ιεπηά .. 

.......: Οε Θψζηα ηειείσζε ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην γχξηζε ν Γήκαξρνο θ.Ιίηζα. 
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.......: Ξήξε απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξνπ είζαη εζχ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην ην απνθάζηζε.  

..: Ξήξε απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρσ αλαθνηλψζεηο. Δρσ ην δηθαίσκα λα ηηο θάλσ; Αλαθνηλψζεηο 

έρνπκε δηθαίσκα λα θάλνπκε; Θα καο απαγνξεχζεηε λα θάλνπκε αλαθνηλψζεηο 

θ.Αληηδήκαξρε; Παο παξαθαιψ. Αλαθνηλψζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δεηήζσ ηελ έγθξηζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ιφγσ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα ζαο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θαη εγψ. Δπηηέινπο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξαμηθφπεκα ζα θάλεηε; Δρνπκε αλαθνηλψζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θάλσ πξαμηθφπεκα. Νηαλ απεπζχλνκαη ζην Ππκβνχιην, δελ 

θάλσ πξαμηθνπεκα. Ξξαμηθφπεκα θάλεηε εζείο. Θα δεηήζσ απφ ην Πψκα λα 

εγθξίλεη ηηο αλαθνηλψζεηο λα γίλνπλ ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. Ρν Πψκα θαηά 

πιεηνςεθία εγθξίλεη. Θαη πάκε θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, άκα δηαβάζεηο ηνλ Θψδηθα απηφ πνπ απνθάζηζεο ηψξα, 

είλαη ιάζνο. Δίλαη παξάλνκν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρνλ Θψδηθα πφζεο θνξέο ηνλ έρνπκε θαηαζηξαηεγήζεη Θψκα ην 

μεξεηο πνιχ θαιχηεξα εζχ, πφζν ηνλ έρνπκε θάλεη θνπξέιη. Αζην ηνλ 

θαλνληζκφ ηψξα θαη ην Πψκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη εγψ, ην Ππκβνχιην, ην Ππκβνχιην. Ινηπφλ, ππάξρνπλ 

θαλφλεο ζηε δεκνθξαηία. Ξαξαθαιψ θχξηε, ηη ζέιεηε ηψξα απηήλ ηε ζηηγκή;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Εσ εδψ πέξα, απιά ήκνπλ ζηελ Αζήλα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θχξηε, ζαο παξαθαιψ. Θαζίζηε, θαζίζηε, θαζίζηε. 

Θαζίζηε ζαο παξαθαιψ. Θα ελεκεξσζείηε θχξηε, θαζίζηε. Θαζίζηε θάησ.  

 Ξξνρσξνχκε κε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ είλαη ε 

ελεκέξσζε ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Θχξηε Κήηζηνπ, 

έρεηε ην ιφγν. Θαζίζηε θχξηε θάησ, θαζίζηε θχξηε. Θαζίζηε θχξηε θάησ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπνλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη 

θχξηνη...  

.......: Θα κπνξνχζα .. Ππγλψκε, κε ζπγρσξείηε.     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνο πήξε ην ιφγν ηψξα; Ρη γίλεηαη εδψ; 

.......: Δίκαη θηινμελνχκελνο.... 

 

 

 ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ. 1o 

 

Πςμμεηοσή ηος Γήμος ζηο ππόγπαμμα ειδικήρ διασείπηζηρ ηος Δ.Ξ. 

"Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη" ηος ΞΔΘΑ με ηίηλο ππάξηρ 

"Ξπόηςπα Δπιδεικηικά Δπγα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ και Αξιοποίηζηρ 

Α.Ξ.Δ. Πσολικών Θηιπίυν". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηάθη. Ινηπφλ, θχξηνη 

ζπλάδειθνη, κέζα ζηελ έληαζε δηέθπγε έλα ζέκα πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

ζπδεηεζεί πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αθνξά απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ καο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο "Ξεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε" ηνπ 
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ΞΔΘΑ, κε ηίηιν "Ξξάμεηο, πξφηππα, επηδεηθηηθά έξγα εμνηθνλφκηζεο ελέξγεηαο 

θαη αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Γεκνπ 

Υξσπνχ". Θχξηε Θαξίλν, εμεγήζηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν θαηεπείγνλ είλαη φηη ηελ Ξαξαζθεπή, αχξην δειαδή, ηειεηψλεη, 

κεζαχξην ηειεηψλεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο θαη πξέπεη λα ππάξρεη 

θαη απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ππνβνιήο 

πξφηαζεο. Δίλαη γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβαζκηζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ην θαηεπείγνλ 

ηνπ ζέκαηνο; Θχξηε Βειηαληψηε. .. Νξίζηε θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα ππνβνιή πξφηαζεο γηα έξγα παξεκβάζεσλ γηα 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηα ζρνιεία ηα νπνία ζα ππνβιεζεί ε 

πξφηαζε, είλαη ηα 2 θηίξηα ηνπ Γεκνηηθνχ ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη ην Γεκνηηθφ 

Θαπαλδξηηίνπ θ.Ζιηάζθν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα βνεζήζεηε θ.Ζιηάζθν; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Λα πσ, είλαη κηα πξφζθιεζε πνπ είρε αλνίμεη απφ ην ηέινο 

ηνπ Απξηιίνπ. Απηή ε πξφζθιεζε αλαθεξφηαλ ζηα ζρνιεία ηα νπνία έρνπλε 

θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην 1985 θαη έρνπλ άδεηα νηθνδνκήο. Απφ ηα ζρνιεία ηεο 

πεξηνρήο καο, απηά πνπ έρνπλε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο, είλαη 4 ζρνιεία. Ρν 

έλα είλαη ην Γεκνηηθφ ηνπ Απιψλα, ην άιιν είλαη ην 1ν Γπκλάζην Πθάιαο 

Υξσπνχ, ην Γεκνηηθφ Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη ην Γεκνηηθφ Θαπαλδξηηίνπ. Μαλαιέσ 

θαη πάιη γηα λα κε γίλεη θαη πάιη θακία παξεξκελεία, είλαη ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην 1985 θαη έρνπλε άδεηα νηθνδνκήο, γηαηί πνιιά ζρνιεία, 

πνιιά ζρνιεία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

42 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξηλ ην '85; Ξξηλ ην '85; Νρη, είλαη ζρνιεία πνπ έρνπλε γίλεη επί 

ρνχληαο θαη δελ έρνπλε θαζφινπ άδεηεο. Ρα έρνπκε πάξεη απφ ην αξρείν ηνπ 

ΝΠΘ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ Θάιακν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ηα έρνπκε πάξεη απφ ην αξρείν .. Θχξηε Ονχζζε. Ρα έρνπκε 

πάξεη απφ ην αξρείν ηνπ ΝΠΘ, ηα ζρνιεία πνπ έρνπλε άδεηα νηθνδνκήο θαη είλαη 

πξηλ ην '85. Γελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα θξχςνπκε ηίπνηα. Αιισζηε δελ 

κπνξνχκε λα ηα θαηαζέζνπκε φια, γηαηί φιε ε Διιάδα θαηαζέηεη ζ' απηφ ην 

κέηξν θαη δελ πξφθεηηαη λα ηα θεξδίζνπκε θαη έρνπκε ινηπνλ θαλνλίζεη, έρνπκε 

θαηαζέζεη ζηνλ ΝΠΘ, γηαηί ν ΝΠΘ ζα θάλεη γηα 20 έσο 30 ζρνιεία κφλνο ηνπ 

ζχληαμε θαθέινπ γηα λα θαηαζέζεη ζαλ ΝΠΘ, έρνπκε δψζεη ινηπνλ ηα 2 

ζρνιεία ζηνλ ΝΠΘ ηα νπνία είλαη ην 1ν Γπκλάζην Πθάιαο Υξσπνχ θαη ην 

Γεκνηηθφ ηνπ Απιψλα θαη ηα άιια δχν, επεηδή δελ κπνξνχζε λα ηα θάλεη 

θπζηθά φια ν ΝΠΘ, γηαηί ζα θάλεη, ζα επηιεμεη ζρνιεία απ' φιε ηελ Διιάδα, ηα 

άιια 2 είλαη ηα ππφινηπα ηα νπνηα ζπληάζζνπκε εκείο θαθέινπο καδί κε ηα 

πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή θαη θαηαζέηνπκε θάθειν ηελ 

Ξαξαζθεπή. Δίλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν αλαβαζκίδεη πεξηβαιινληνινγηθά 

αιιαγέο ζθεπψλ, επηρξηζκάησλ, παινπεηαζκάησλ, ιέβεηεο θιπ. θαη 

αλαβαζκίδεη .. ζρνιεία. Νπσο μέξεηε νη πεξηζζφηεξνη βέβαηα, απηά είλαη πξάμεηο 

νη νπνίεο ηηο θαηαζέηνπκε ζε κέηξα θαη πξνζπαζνχκε λα εληαρζνχλε θαη 

παιεχνπκε λα κπνξέζνπκε λα θεξδίζνπκε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο. Γη' απηφ πξέπεη 

λα πάξνπκε θαη ηελ απφθαζε λα είλαη πιήξεο ν θάθεινο καδί κε φια ηα άιια 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνγξάθεζαλ ζήκεξα απφ ην Γήκαξρν, γηα λα 

θαηαηεζνχλ ηελ Ξαξαζθεπή ην πξσί. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. πάξρεη .. Ππλάδειθνη, ζέιεηε λα 

ηνπνζεηεζείηε; Ν θ.Βειηαληψηεο; Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα ελεκεξψζσ ηνλ θ.Αληηδήκαξρν φηη θαη ην Γπκλάζην 

Θαπαλδξηηίνπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ην 1977 θαη ιεηηνχξγεζε ην 1987 έρεη 

άδεηα θαλνληθά νηθνδνκήο θαη κπνξεί ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη απηφ. Ζ 

άδεηα είλαη ζην γξαθείν ηνπ Γπκλαζηάξρε θαη φινο ν θάθεινο κε ηα ζρέδηα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. Δκείο ηηο άδεηεο θ.Βειηαληψηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ:Π: Δκέλα ξσηάηε; Δγψ .. λα ηηο έθεξλα; Κε θάιεζε θαλέλαο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο ηηο άδεηεο ηηο έρνπκε πάξεη απφ ην αξρείν ηνπ ΝΠΘ θαη απφ 

ηα θνκπηνχηεξ ηνπ ΝΠΘ. Γελ πήγακε κφλνη καο λα ηα θάλνπκε απηά. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε θαη εγψ ηελ άδεηα ηνπ Ιπθείνπ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε πξηλ 5 ρξφληα ηελ έςαρλα 3 κήλεο ζηα αξρεία ηνπ ΝΠΘ. Δγψ 

ζαο ελεκεξψλσ θαη ζαο ιέσ, ζην γξαθείν ηνπ Γπκλαζηάξρε ππάξρεη ν θάθεινο 

κε ηα ζρέδηα νηθνδνκήο θαη κε ηελ άδεηα. Ρν ζρνιείν απηφ θαηαζθεπάζηεθε ην 

'77, ηδξχζεθε ην Γπκλάζην ην '75 ζηελ κεηαπνιίηεπζε, ην '77 θαηαζθεπάζηεθε 

θαη ην '78 φηαλ εγψ ήκνπλα ζηελ 3ε Ιπθείνπ ιεηηνχξγεζε ηα Σξηζηνχγελλα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δληάμεη. Δγψ δελ ερσ ηίπνηα άιιν λα πσ. Παο ιέσ θαη πάιη φηη 

απηά φια έρνπλ παξζεί απφ ην αξρείν ηνπ ΝΠΘ θαη απφ ην θνκπηνχηεξ ηνπ 

ΝΠΘ. Ρψξα απφ εθεί θαη πέξα, δελ έρσ λα απνινγεζψ γηα ηίπνηα άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαλείο αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ηελ .. ; Νξίζηε 

θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, κηα εξψηεζε κφλν. Πρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, είπακε ηα 2 ηα ζρνιεία πάλε απφ ηνλ ΝΠΘ. Θαηαλνεηφ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα εληαρζνχλε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα εληαρζνχλε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηά δελ είλαη ζίγνπξν, γηαηί ππαξρνπλε πξνηάζεηο .. Πε έλα 

κέηξν κε έλα ζπγθεθξηκέλν παθέην ρξεκάησλ ζα ππάξμνπλ πξνηάζεηο απ' φιε 
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ηελ Διιάδα. Απηέο νη πξνηάζεηο φπσο φινη νη θάθεινη κειεηψλ πνπ 

θαηαηίζνληαη ζηα κέηξα αμηνινγνχληαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θχξηνη, δελ αθνχγνληαη νη Πχκβνπινη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νπζηαζηηθά θ.Αληηδήκαξρε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θάπνηνη ρξεκαηνδνηνχληαη θαη θάπνηνη δελ ρξεκαηνδνηνχληαη. 

Νπσο είλαη κε φια ηα έξγα ζε έλα κέηξν πνπ αλνίγεη. Γε ζεκαίλεη φηη φινη 

απηνί πνπ ζα θαηαζέζνπκε θάθειν ζα ρξεκαηνδνηεζνχλε. Δκεηο ην θάλακε 

έηζη γηα λα κε θαλεί ζαλ Γήκνο φηη θαηαζέηνπκε 4 ζρνιεία, γηαηί δελ ππήξρε 

πεξίπησζε λα καο ηα ρξεκαηνδνηήζνπλε θαη ηα 4. Γειαδή, απηφ καο είραλε πεη 

φηη αλ θαηαθέξνπκε λα ρξεκαηνδνηεζεί ην έλα, ζα είκαζηε πνιχ ηπρεξνί. Γη' 

απηφ θαη παιέςακε ηα 2 ζρνιεία λα ηα θαηαζέζεη ν ΝΠΘ, ζαλ ΝΠΘ θαη ν ΝΠΘ 

απφ ηηο αηηήζεηο πνπ έρεη θαη απηφο ζα θάλεη αμηνιφγεζε. Γειαδή αλ είρακε 10 

ζρνιεία δε ζεκαίλεη φηη θαη ηα 10 ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ. Δηζη; Ξαιεχνπκε λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε ην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη δεπηεξνινγία θ.Βειηαληψηε. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ππάξρεη αληίξξεζε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, κε δηέθνςε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. Γελ ηνλ μέξεηε ηνλ θαλνληζκφ; Γηαηί κε 

θέξλεηε ζπλερεηα ζε δχζθνιε ζέζε;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα κε δηαθφπηεη ν Αληηδήκαξρνο θαη κνπ ιέηε αλ μέξσ ηνλ 

θαλνληζκφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο ζηακαηήζαηε ηελ νκηιία ζαο θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζζεια λα ξσηήζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληε μαλαξσηήζηε επηηέινπο. Λα δνχκε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. ηνλ Γ/ληε ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ, αξθεί ε απφθαζε ή 

έρεη ζπληαρζεί κειέηε; Δίλαη ψξηκνο ν θάθεινο γηα λα έρνπκε ηχρε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: πάξρνπλε φια απηά πνπ πξνβιέπνληαη, ηερληθά δειηία, αίηεκα 

θιπ. Ν,ηη απαηηείηαη απφ ηελ πξφζθιεζε, ππάξρεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο νπζίαο. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρεη 

αληίξξεζε γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο λα ζπκκεηάζρεη ν Γήκνο καο ζην 

πξφγξακκα; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 195/2011) 

 

 Θ Δ Κ Α 

 

Δνημέπυζη και λήτη απόθαζηρ για ηο Βιολογικό Θαθαπιζμό ηος 

Γήμος Υπυπού. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πάκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Κήηζηνπ, 

έρεηε ην ιφγν. 

ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα. Νλνκάδνκαη Ξαληειήο Κήηζηνπ. Δίκαη 

πεξηβαιινληνιφγνο θαη ε νκάδα καο αλέιαβε λα κειεηήζεη, λα δηεξεπλήζεη ηελ 

χπαξμε ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιεκκάησλ ζην Γήκν Υξσπνχ. Λα πσ φηη είλαη αλακελφκελν θαη 

επράξηζην ην φηη ππάξρνπλ ηφζνη εδψ κέζα θαη ηφζνη ελδηαθεξφκελνη γηα έλα 

πξφβιεκα πνπ θαίεη θαη πηζηεχσ φηη ζε θάζε Γήκν, ζε θάζε γσλία ηεο Διιάδνο 

ζα ήηαλ ην ίδην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ λνηάδνληαη ηνλ 

ηφπν ηνπο, αλ κε ηη άιιν. Λα μεθηλήζσ ιέγνληαο φηη δελ πηζηεχσ φηη ππάξρεη 

έζησ θαη έλαο άλζξσπνο εδψ κέζα ν νπνίνο λα ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα δνζεί 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

46 

ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ησλ ιεκκάησλ ζην 

Γήκν. Π' απηφ ζέισ λα πηζηεχσ φηη είκαζηε φινη απφιπηα ζχκθσλνη. Ρα 

ιήκκαηα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ πξηλ θαηαιήμνπλ φπσο θαηαιήγνπλ ηψξα ζε 

νπνηνλδήπνηε απνδέθηε, ηειηθά ζηε ζάιαζζα. Θαη απηφ δελ έρεη λα θάλεη κφλν 

κε ην φηη καο αλαγθάδνπλ ζαλ ρψξα νη ππνγξαθέο πνπ έρνπκε βάιεη θαηά 

θαηξνχο ζε ζπλζήθεο ζηνπο Γηεζλείο Νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

ζπκκεηέρνπκε, ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε, αιιά πηζηεχσ φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αλάγθε φισλ καο λα πξνζηαηέςνπκε ηελ πγεία ηε δηθή καο, ηνλ ηφπν καο θαη 

ηελ πγεία ησλ παηδηψλ καο. Ξξηλ μεθηλήζνπκε ηελ νπνηαδήπνηε κειέηε, πξηλ 

εμεηάζνπκε ηη ζα πξέπεη λα γίλεη ζην Γήκν έπξεπε λα δνχκε ηη θαηάζηαζε 

ππάξρεη ζην Γήκν. Απηφ πνπ θαζνξίδεη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ην νηηδήπνηε 

θιεζεί ν θαζέλαο λα θάλεη, άζρεηα .. ην ρψξν πνπ ζα επηιέμεη ν θαζέλαο, είηε 

ηε κέζνδν, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θχξηα θαη πάλσ απ' φια είλαη 

φηη δελ έρεη ν Γήκνο ζηαζεξφ πιεζπζκφ. Νηη ην ρεηκψλα έρεη "α" θάηνηθνπο, ην 

θαινθαίξη κπνξεί λα έρεη 5 θνξέο ην "α" ή 10 θνξέο ην "α". Θαη φρη κφλν 

επνρηαθή δηαθχκαλζε, δειαδή αλάκεζα ζε θαινθαίξη θαη ρεηκψλα, αιιά θαη 

κέζα ζηελ εβδνκάδα έρεη ηελ πνιπηέιεηα ν Γήκνο, ν Γήκνο Υξσπνχ λα 

βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα κπνξεί λα θηινμελήζεη κεγάιν πιεζπζκφ 

ηαμηδησηψλ θαη ην Παββαηνθχξηαθν, γηαηί είλαη θνληά ζε έλα κεγάιν αζηηθφ 

θέληξν. Αξα ινηπφλ έρεη δηαθπκάλζεηο πιεζπζκνχ θαη ζην Παββαηνθχξηαθν.  

 Απηφ, ην φηη δελ έρεη ζηαζεξφ πιεζπζκφ, απφ κφλν ηνπ είλαη κεγάινο 

κπειάο γηα νπνηνλδήπνηε θιεζεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ιεκκάησλ, γηαηί ην ρεηκψλα κπνξεί λα έρεη 10 θπβηθά, ην θαινθαίξη λα έρεη 100 

θπβηθά. Θαη κηα κνλάδα αλ ηε θηηάμεηο λα επεμεξγάδεηαη 100 θπβηθά, φζν είλαη 

ην θαινθαίξη, φηαλ ζα είλαη ηα 10 θπβηθά, δελ πξφθεηηαη λα δνπιέςεη. Απηή 

είλαη κηα πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη κεραληθνί. Γε ζεκαίλεη φηη 

δε ιχλεηαη, ζεκαίλεη φηη είλαη πξφθιεζε. Δίλαη ζαλ λα ιέκε φηη θάπνηνο έρεη λα 

ρηίζεη ζε έλα νηθφπεδν πνπ είλαη ρψκα, ζα θαλεη εθζθαθή θαη ηειείσζε θαη 
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θάπνηνο έρεη λα ζπάζεη έλαλ βξάρν. Γε ζεκαίλεη φηη δε γίλεηαη, είλαη πξφθιεζε. 

Θα πξέπεη λα δνπιέςεη ιίγν παξαπάλσ γηα λα θαηαθέξεη λα ιχζεη ην πξφβιεκα 

ηνπ. Απηφ ήηαλ δεδνκέλν γηα καο. Δπξεπε ινηπφλ λα βξνχκε ιχζεηο νη νπνίεο 

λα εμππεξεηνχλ απηφ ην πξάγκα, ηε δηαθχκαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Δλα δεχηεξν 

πνπ έπξεπε λα εμεηάζνπκε είλαη, σξαία, επεμεξγαζηήθακε ηα ιήκκαηα κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ην επεμεξγαζκέλν λεξφ πιένλ, γηαηί δελ είλαη απφβιεην, 

είλαη ζε πνιχ θαιχηεξε πνηφηεηα ηη ην θάλνπκε; Ξνπ ην πάκε; Δίλαη βαζηθφ. 

Απηφ, ην πνπ ζα ην πάκε, θαζνξίδεη πνιιά βήκαηα πξνο ηα πίζσ. Γηαηί. Γηαηί 

άιια θξηηήξηα βάδεη ν λνκνζέηεο, πξνζέμηε ην εδψ, γηα λα ξίμνπκε ηα ιήκκαηα 

ζην λεξφ, ζηε ζάιαζζα, άιια γηα λα ηα ξίμνπκε ζε έλα νπνηνδήπνηε πνηάκη, 

άιια πνιχ πην απζηεξά αλ ηα ξίμνπκε ζηνλ Αζσπφ, άιια αλ κπνξνχζακε λα ηα 

ξίμνπκε ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα. Ρα θξηηήξηα θαζνξίδνπλ θαη ην είδνο 

ηεο επεμεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν Γήκνο ζηελ πεξηνρή.  

 Απηά είλαη απηά πνπ επηβάιιεη ν λφκνο. Κπνξεί εζείο λα πείηε φηη δε κε 

λνηάδεη ηη ιέεη ν λφκνο γηα λα ηα ξίμσ ζηε ζάιαζζα, εγψ ζέισ πην απζηεξά 

θξηηήξηα. Απηφ είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ. Ξξέπεη λα θαιχςεη απηά 

πνπ επηηάζζεη ν λφκνο. Δάλ ζειήζεη λα γίλεη πην απζηεξφο, έρεη θάζε δηθαίσκα. 

Λα πάξνπκε ηνπο απνδέθηεο. Θάιαζζα, ν πξψηνο. Δίλαη ν απνδέθηεο επηινγήο 

ζε φιε ηελ Διιάδα. Δρνπκε κπφιηθε ζάιαζζα, ππήξρε θάπνηε ε θηινζνθία φηη 

ξίμηα κέζα, ζα δηαιπζνχλ, ζα ηα παξνπλ ηα ξεχκαηα θαη ζα θαζαξίζνπκε, 

φκσο είκαζηε πνιινί θαη κε ηνλ ηνπξηζκφ γηλφκαζηε πεξηζζφηεξνη θαη απηά, ηα 

ιήκκαηα θαη ηα απφβιεηα, ζπζζσξεχνληαη θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. Πε 

θιεηζηνχο θφιπνπο, φπσο είλαη ν Λφηηνο Δπβντθφο, φπνπ νη επηθξαηνχληεο 

άλεκνη είλαη νη βφξηνη, βνξηναλαηνιηθνί, απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη ηειηθά ηα 

ιήκκαηα πνπ ξίρλνπκε κέζα ζηε ζάιαζζα θαη αο ηα ξίμνπκε ιίγν βαζηά κε 

αγσγνχο ππνζαιάζζηνπο, ηειηθά θάπνηα ζηηγκή κε ηνλ θπκαηηζκφ θηάλνπλ θαη 

ζηελ παξαιία. Γελ πηζηεχσ λα ππάξρεη επίζεο θαλέλαο ν νπνίνο λα ζειήζεη λα 

ππνζεθεχζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ, ηελ νηθνλνκηθή έζησ αλάπηπμε ηνπ 
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Γήκνπ, ε νπνία κπνξεί λα ζηεξίδεηαη θαη ζηνλ ηνπξηζκφ, βάδνληαο ελ 

ακθηβφιισ ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο. Απηφ ην γεγνλφο φηη 

κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηα ιήκκαηα εδψ, είλαη έλα ζελάξην. Δηζη; Γε ζεκαίλεη φηη 

ζα θηάζνπλ ή φηη ζα ππάξρνπλ αξθεηά ή επηθίλδπλα ιήκκαηα γηα λα θηάζνπλ, 

αιιά είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ' φςηλ καο. Δίλαη κηα ηάζε ζε φιν 

ηνλ θφζκν λα απνθεχγνπκε λα ξίρλνπκε ηα ιήκκαηα απεπζείαο ζηε ζάιαζζα 

θαη γηα έλα αθφκα ιφγν, πεξα απφ ην φηη ίζσο λα βάινπκε ζε θίλδπλν ηελ 

πνηφηεηα ησλ λεξψλ, ην θφζηνο λα πνληίζνπκε έλαλ αγσγφ ζε βάζνο ζηε 

ζάιαζζα είλαη ηεξάζηην. Κπνξεί λα θηάζεη, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

βπζνχ θιπ., κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 1.000 επξψ ην κέηξν, εγψ ζα πσ 500. 

Πθεθηείηε φηη έλαο θεληξηθφο αγσγφο απνρεηεπηηθφο ζην δίθηπν έμσ ζηελ πφιε 

ή ζηελ μεξά θνζηίδεη πεξίπνπ 250 επξψ ην κέηξν. Απηά ζε φ,ηη αθνξά ηε 

ζάιαζζα. 

 Δλαο δεχηεξνο απνδέθηεο είλαη νπνηνδήπνηε πνηάκη, ην νπνίν λα έρεη 

έζησ θαη ειάρηζην ηξερνχκελν λεξφ, λα κελ είλαη .. έζησ λα κελ είλαη 

ζπλερνχο ξνήο, αιιά επνρηθήο ξνήο, νχησο ψζηε λα εληζρχζνπκε ηε ξνή ηνπ 

ην ρεηκψλα πνπ ζα έρνπκε ρακειέο παξνρέο, γηαηί ζπλήζσο ηα επνρηθήο ξνήο 

πνηάκηα ην ρεηκψλα έρνπλ λεξφ θαη ην θαινθαίξη δελ έρνπλ. Δίλαη ιίγν 

θαιχηεξε ε θαηάζηαζε ζην πνηάκη γηαηί πεηπραίλνπκε απηφ .. κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ λεξνχ απφ ην 

ζεκείν εθξνήο κέρξη ηε ζάιαζζα, κηα παξαπάλσ επεμεξγαζία. Λα θάλσ κηα 

παξέλζεζε εδψ. Νη πεξηζζφηεξνη έρεηε αθνχζεη ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ κε ην φλνκα Βηνινγηθφο. Δρεη λφεκα απηφ. Δίλαη κηα θπζηθή 

δηεξγαζία. Απηφ πνπ έθαλε ν άλζξσπνο ινηπφλ, πήξε απηφ πνπ γίλεηαη έηζη θαη 

αιιηψο ζηε θχζε, αιιά γίλεηαη κε αξγή δηαδηθαζία, ην κάδεςε ζε ρψξν θαη 

πξνζπαζεί λα ην επηηαρχλεη. Βηνινγηθέο δηεξγαζίεο ζα γίλνπλ θαη ζην πνηάκη 

αθνχ πέζεη ην επεμεξγαζκέλν ιήκκα κέζα θαη πξηλ θηάζεη ζηε ζάιαζζα. Νη 

θίλδπλνη πάληα είλαη πνιινη φκσο. Ν θίλδπλνο είλαη ν επηξνθηζκφο, κπνξεί λα 
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έρεηε αθνχζεη ηε ιέμε, είλαη ζηελ νπζία ε κεγάιε αχμεζε, ζα έρεηε δεη, θχθηα, 

άιγε, πξαζηλάδεο, κνχρια. Δηζη; Απηφ είλαη ην πξψην ζηάδην. Ρν δεχηεξν 

ζηάδην είλαη ζάπηα λεξά, ην ηξίην ζηάδην είλαη νζκέο. Νη νζκέο έξρνληαη 

νπζηαζηηθά απφ ην ζάπην λεξφ, απφ ηελ έιιεηςε νμπγφλνπ πιένλ. Ρα θπηά ή ηα 

ςάξηα ή νη κηθξννξγαληζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα, νη κηθξννξγαληζκνί 

κάιινλ, φρη ηα θπηά, ζα θαηαλαιψζνπλ ην νμπγφλν θαη ζα έρνπκε κπξσδηέο. 

 Δλαο ηξίηνο ηξφπνο λα δηαζέζνπκε ηα ιήκκαηα καο είλαη ζην έδαθνο. 

Δγψ ζα έιεγα λα ηνλ μεράζνπκε απηφλ ηνλ ηξφπν, γηαηί ε πεξηνρή δελ έρεη 

δηαζέζηκεο εθηάζεηο άρξεζηεο ή ρακειήο νηθνλνκηθήο αμίαο γηα λα ξίμνπκε 

ιήκκαηα θαη λα έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα ηα πεξηκέλνπκε. Ζ αμία ηεο γεο ζηελ 

πεξηνρή είλαη πςειή θαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε έρεη θφζηνο. Κηα μερσξηζηή 

θαηεγνξία είλαη ν Αζσπφο θαη είλαη μερσξηζηή γηαηί ε πνιηηεία έρεη ζεζπίζεη ηα 

απζηεξφηεξα ζηελ Δπξψπε φξηα, ψζηε λα κπνξέζεη θαπνηνο λα ξίμεη ιήκκαηα 

ζηνλ Αζσπφ. Θπξηνιεθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο ην λεξφ 

απφ ην λεξφ πνπ πίλνπλ πνιιέο κηθξέο πφιεηο ζηελ Διιάδα, γηα λα κπνξέζεη λα 

πέζεη ζηνλ Αζσπφ. Θαη εγψ ζα ζαο έιεγα εάλ ηα θαηαθέξεηε θαη ην θάλεηε 

απηφ, πηείηε ην ην λεξφ. Δίλαη θαζαξά ςπρνινγηθνη ιφγνη πνπ θαλέλαο δε ζα ην 

πηεη. Λα πνχκε φηη ππάξρεη θαη έλα άιιν θνκκάηη ην νπνίν δελ κπαίλεη ζηνπο 

απνδέθηεο πνπ κπνξεί λα ξίμνπκε ην λεξφ, αιιά ην ζεσξψ ζεκαληηθφ. Ρν λεξφ, 

επεηδή είλαη πνιχ κεγάιε πνζφηεηα, ππνινγίδεηαη πάλσ απν 1,5 εθαη. θπβηθά 

κέηξα ην ρξφλν, ζθεθηείηε φηη ην 1 θπβηθφ έρεη 1.000 ιίηξα, πάκε 1,5 δηο ιίηξα 

λεξφ ην νπνίν θαηαλαιψλεηε φινη ζαο ζην Γήκν θαη απηφ ην λεξφ ζα πεγαίλεη 

άρξεζην ζηε ζάιαζζα θαη ζα ρξεζηκνπνηείηε πφζηκν λεξφ ην νπνίν είλαη 

πνιχηηκν θαη ην νπνίν πιεξψλεηε, είηε εζείο αηνκηθά είηε ν Γήκνο, γηα δνπιεηέο 

γηα ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαηε θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηείζεηε εθείλν ην λεξφ. 

Αξα ινηπφλ, ε δηθηά καο ε ζέζε θαη πηζηεχσ φηη είλαη κηα ζέζε ε νπνία ζα 

επηθξαηήζεη ζηαδηαθά ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζε φιε ηελ Λφηηα Δπξψπε πνπ 

έρεη πξφβιεκα λεξνχ, είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε. Θα πξέπεη λα βξεζνχλ 
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ηξφπνη, θπξίσο έρεη λα θάλεη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηθηχσλ, πνπ είλαη θάηη 

μερσξηζηφ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο απνρέηεπζεο θαη ηνπ Βηνινγηθνχ, ηεο 

κνλάδαο εγθαηάζηαζεο, νχησο ψζηε λα γίλνπλ ηα δίθηπα γηα λα 

μαλαρξεζηκνπνηήζεηε ην λεξφ. Κπνξεί λα είλαη γηα ην πιχζηκν ησλ δξφκσλ, 

κπνξεί λα είλαη γηα ην θνηλφρξεζην πξάζηλν, κπνξεί λα είλαη γηα ηηο 

αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα είλαη θαη γηα ηελ άξδεπζε 

.. θαιιηεξγεηψλ. Νια κπνξνχλ θαη είλαη ζην ηξαπεδη θαη ζπδεηήζεκα.  

 Αξα ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ απνδέθηε, 

έρνπκε βάιεη θάπνηα θξηηήξηα. Μέξνπκε ηη κπνξνχκε πεξίπνπ λα θάλνπκε ζηελ 

πεξηνρή. Δίπακε πξηλ φηη δελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην έδαθνο ζαλ 

απνδέθηε γηαηί ζηελ πεξηνρή έρεηε γε πςειήο αμίαο. Αο κε γειηφκαζηε, αο κελ 

θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιν καο, απηφ πνπ φινη θνβνχληαη, είλαη φηη ζα 

έξζεη ν Βηνινγηθφο εδψ, ζα αρξεζηέςεη ην ρσξάθη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν, ην 

νπνίν βέβαηα ζα απνδεκησζεί, ζα απαιινηξησζεη, αιιά ζε κηα έθηαζε γχξσ απφ 

απηφ ην ρσξάθη φινη νη ππνινηπνη ηδηνθηήηεο ζα έρνπλε κηα γε ε νπνία ζα έρεη 

ράζεη ηελ αμία ηεο. Νπζηαζηηθά ππνλνκεχεηαη έλα πεξηνπζηαθφ ηνπο ζηνηρείν. Ζ 

έθηαζε ηεο νπνίαο είλαη ζπδεηήζηκε. Αο κε γειηφκαζηε. Απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα. Κπνξεί λα κελ ην ιέεη ν θαζέλαο αιιά απηφ είλαη πνπ καο 

απαζρνιεί φινπο θαη δηακαξηπξφκαζηε. Δγψ δε ζα ην θξχςσ. Αξα ινηπφλ, ζα 

πξέπεη φηαλ ν κειεηεηήο, ν νπνηνζδήπνηε κειεηεηήο, ν νπνηνζδήπνηε Γήκνο, 

ζθέθηεηαη λα θάλεη θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα ινγαξηαζεη θπξίσο πφζε έθηαζε 

ζα ρξεηαζηεί θαη πφζε έθηαζε κπνξεί λα ππνβαζκίζεη. Κπνξεί λα κεδελίζεη ηελ 

ππνβάζκηζε; Λα κελ έρεη θαζφινπ ππνβαζκηζκέλε έθηαζε; Κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ην ρψξν απηφλ πνπ ζα απαηηεζεί ζην φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν; Θα 

είλαη ην ηδαληθφ. Απηφ ζα ην δνχκε ζηε ζπλέρεηα θαη δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί 

λα ιπζεί ή λα απνθαζηζηεί, αιιά ζα πξέπεη λα ην γλσξίδνπκε θαη λα ιέκε ηα 

πξάγκαηα φπσο έρνπλ.  Δλα άιιν πνπ ζα πξέπεη λα δνχκε, είλαη, σξαία, 

θαηαιήμακε, απνθαζίζακε φηη ζέινπκε 10 ζηξέκκαηα. Κπνξνχκε λα ηα 
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βξνχκε; πάξρνπλ δηαζέζηκεο εθηάζεηο, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε 

ζαλ Γήκνο ή είλαη δεκνηηθέο ή είλαη δεκφζηεο ή κπνξεί λα παξαρσξεζνχλ ζην 

Γήκν θαη νη νπνίεο λα ηεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο; Λα είλαη θνληά ζε 

απνδέθηε, λα κε ρξεηαδφκαζηε ηεξάζηηα έξγα γηα λα βξνχκε ηνλ απνδέθηε λα 

πάκε λα ηνλ βξνχκε, λα ηεξνχλ θάπνηεο απνζηάζεηο απφ θαηνηθεκέλεο 

νξγαλσκέλνπο νηθηζκνχο θαη ζηελ πεξηνρή ζαο επεηδή ππάξρνπλ δηάζπαξηα 

ζπίηηα θαη αγξνηφζπηηα, ην λα βξεηο ειεχζεξνπο ρψξνπο είλαη έλα ζέκα. Θαη 

επίζεο νη ηηκέο ηηο νπνηεο ζα θιεζεί ην δεκφζην ή ν Γήκνο λα θαηαβάιιεη ζηνλ 

ηδηνθηήηε ηηο αληερεη ην πξφγξακκα; Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ εθηάζεσλ. Δλα άιιν πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε, ζα αθήζσ ηειεπηαίν 

ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο, είλαη εάλ ηα εδάθε θαη νη ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ην 

επηηξέπνπλ. Απηφ πνπ έρνπκε εκείο εμεηάζεη ην βξήθακε φηη φιεο νη ζέζεηο 

ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί έλα έξγν. Γελ έρνπκε κεγάιεο θαηνιηζζήζεηο θαη φιε ε Διιάδα 

είλαη ζεηζκνγελήο πεξηνρή, άξα φιεο νη θαηαζθεπέο γίλνληαη κε αληηζεηζκηθά 

θξηηήξηα, άξα απηφ δελ ην ππνινγίδνπκε. Θα πξέπεη λα δνχκε έλαλ αθφκα 

παξάγνληα ηνλ νπνίν δελ κπνξεί θακία κειέηε εθ ησλ πξνηέξσλ λα 

πξνθαζνξίζεη, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ θνηλσληθή απνδνρή. Γελ πηζηεχσ φηη ζα 

ππάξμεη έξγν ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ ζα έρεη 100% ζπλαίλεζε λα γίλεη, αιιά 

είλαη ζην ρέξη νινλψλ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα απνθαζίζνπκε.  

 Δλα αθφκα πξνηειεπηαίν έρεη λα θάλεη κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε. Δλα 

έξγν απηνχ ηνπ κεγέζνπο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 

επαλαιακβάλσ, κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 60 εθαη. επξψ. Απηά ηα ρξήκαηα εάλ 

απνθαζίζεη ζήκεξα ν Γήκνο παξάδεηγκα φηη δε ζέιεη λα θάλεη Βηνινγηθφ, αχξην 

κεζαχξην ζα πξέπεη λα ηα βξεη κφλνο ηνπ. Πήκεξα ηνπ δίλνληαη απφ θάπνπ. 

Κπνξεί θάπνηνο λα ην πεη φηη απηφ είλαη εθβηαζκφο, κπνξεί λα ην πεη φηη είλαη 

παξακχζη, φηη αχξην ζα .. Δίλαη πξαγκαηηθφηεηα φκσο. Δγψ νθείισ λα ζαο 

ελεκεξψζσ. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΚΖΡΠΗΝ: Θαη ηα δίθηπα καδί θαη ηα δίθηπα καδί. Κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 60 

εθαη. επξψ. Πήκεξα ππαξρεη έλα παξάζπξν ην νπνίν .. κηα πφξηα κάιινλ, ε 

νπνία είλαη αλνηρηή, ε νπνία ιέεη, ειάηε, ππαξρνπλ απηά ηα δηαζέζηκα, πάξηε 

ηα. Λα πνχκε φκσο θαη γηαηί. Γηαηί θάπνηνη ζέινπλ λα ην αθνχζνπλ θαη απηφ. 

Γελ είλαη επεηδή μαθληθά ην Διιεληθφ δεκφζην απνθάζηζε λα δηαζέζεη 1,2 δηο 

επξψ. Ξνπ λα ηα βξεη; Δρεη εμαζθαιίζεη απφ ην ΔΠΞΑ απηφ ην πνζφ εηδηθά γηα 

ηνπο Βηνινγηθνχο. παξρεη φκσο θαη έλαο ιφγνο πνπ βηάδεηαη. πάξρνπλ 

πξνζεζκίεο νη νπνίεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ιήμνπλ θαη φζνη δελ είλαη έηνηκνη, 

ζα θιεζνχλ λα θαηαβάιινπλ πξφζηηκα ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε. Νπσο κε ηηο 

ρσκαηεξέο πνπ έρνπλ πιένλ εκεξήζηα πξφζηηκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα κπεη 

κηα θαηαδίθε, ην ίδην ζα γίλεη θαη γηα ηνπο Βηνινγηθνχο. Κπνξεί λα κελ είζηε 

ζηελ πξψηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα λα πιεξψζεηε πξφζηηκα, αιιά θάπνηα 

ζηηγκή ζα γίλεη θαη φηαλ εζείο ζα ζειήζεηε λα ην αληηκεησπίζεηε ζαλ Γήκνο 

δελ πηζηεχσ φηη ζα κπνξείηε λα βξείηε εχθνια 60 εθαη. επξψ γηα λα θάλεηε έλα 

ηέηνην έξγν. Νχηε πνιχ ιηγφηεξα γηα λα ηα θάλεηε θνκκάηη ηνπ έξγνπ. Ιππάκαη 

αιιά απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη νθείισ λα ζαο ηελ πσ. Θαη πάκε ηέινο, 

αθνχ έρνπκε πεη θαη ην παξάζπξν ην πνιηηηθφ, ζηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο. 

πάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο. Ζ θάζε κηα έρεη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά. πάξρεη ε θιαζηθή κέζνδνο, απηή πνπ ιέκε φινη ν Βηνινγηθφο, 

είλαη κηα εθηαηηθή κέζνδνο, απαηηεί ζρεηηθά κεγάιεο εθηάζεηο, 15, 20 

ζηξέκκαηα. Γπζθνιεχεηαη λα αληηκεησπίζεη πνιχ δηαθπκάλζεηο ηνπ 

πιεζπζκνχ, είλαη θνζηνβφξα, είλαη θαιή γηα κεγάιεο πφιεηο, γηα κεγάια 

πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα, είλαη αμηφπηζηε. Γελ κπνξεί λα πεη θαλείο φηη είλαη 

ε θαιχηεξε, αιιά δε ζα πξνδψζεη έλα κεγάιν αζηηθφ ζπγθξφηεκα ην νπνίν δελ 

έρεη ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο θαη ζα βγάιεη κηα ζρεηηθά θαιή πνηφηεηα λεξνχ. 

Δρεη κεγάιν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, γη' απηφ ζε κεγάια πνιενδνκηθά 

ζπγθξνηήκαηα, φπνπ νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο δξεπζεο ή άιιεο Δπηρεηξήζεηο 
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δξεπζεο είλαη αλψλπκεο εηαηξείεο θαη έρνπλ άιινπ είδνπο έζνδα, κπνξεί λα 

ηα βγάιεη πέξα. Ξάξηε ην θαη απηφ ππ' φςε ζαο.  

 πάξρνπλ κέζνδνη νη νπνίεο είλαη πάιη ηεο ίδηαο θηινζνθίαο, κε ηε 

βηνινγία, ηνπο κηθξννξγαληζκνχο νη νπνίνη ηξψλε ηα απφβιεηα θαη θαζαξίδνπλ 

ην λεξφ, κφλν πνπ γίλνληαη ζε κηθξφηεξν ρψξν θαη ζε θιεηζηφ ρσξν. Δρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα απηέο νη κέζνδνη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη άιια πξάγκαηα. Θα ηα δνχκε ζηελ πνξεία. πάξρνπλ κέζνδνη 

νη νπνηεο επεμεξγάδνληαη ηκεκαηηθά ηα απφβιεηα. Γειαδή δελ είλαη ε ζπλερήο 

ξνή πνπ πεξλάλε κέζα θαη θαζαξίδνπλ, αιιά κέλνπλ ζε κηα δεμακελή, 

ζπλερίδνπλ ζε κηα δεχηεξε, ζπλερίδνπλ ζε κηα ηξίηε, μαλαγπξίδνπλ ζηελ 

πξψηε. Γελ είλαη θαιεο γηα δηαθπκάλζεηο πιεζπζκνχ. Θαη ππάξρνπλ πην 

θαηλνχξγηεο κέζνδνη νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ βηνινγία. Σξεζηκνπνηνχλ 

άιιεο δηεξγαζίεο ζην λα θαζαξίζνπλ ην λεξφ. Σεκεία, ειεθηξηζκφ. Νιεο ηα 

έρνπλ ηα ζπλ θαη ηα πιελ. Δλα άιιν κεγάιν ζέκα πνπ κπαίλεη ζαλ θξηηήξην γηα 

ηελ επηινγή ελφο ρψξνπ είλαη ε κεηαθνξά. Θαη έρεη λα θάλεη θαη κε ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ, πνπ είλαη ην έλα, έρεη λα θάλεη θαη κε ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο. Νζν κεηαθέξεηο ηα απφβιεηα, ηφζν πιεξψλεηο. Νζν πην καθξηά 

ηφζν πην πνιχ, φζν πην ςειά, ηφζν πην πνιχ. Δίλαη απιά ηα πξάγκαηα, δελ 

είλαη .. Θαη φηαλ ηα ιήκκαηα θπθινθνξνχλ βαξεηηθά, δειαδή παίξλνπλ ηνλ 

θαηήθνξν απφ κφλα ηνπο, ηφηε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά κεδελίδεηαη. Νρη 

ηειείσο, αιιά είλαη πνιχ πην ρακειφ. Κηζφ ιεπηάθη.  

 Ινηπφλ, κε βάζε ηα παξαπάλσ, ρηίζακε θάπνηα ζελάξηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ. Μεθηλήζακε κε ην απιφ ζελάξην ην νπνίν θαηά ηελ 

άπνςε κνπ είλαη ηερληθά, νηθνλνκηθά, επηζηεκνληθά, ην θαιχηεξν. Ρν ζελάξην 

απηφ πξνβιέπεη, εάλ ήηαλ δπλαηφλ, γηα θάζε νηθηζκφ ηξίηεο πξνηεξαηφηεηαο, 

νηθηζκνί ηξίηεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη νηθηζκνί πνπ έρνπλ πάλσ απφ 2.000 

θαηνίθνπο θαη γηα ηνπο νπνίνπο ε Δπξσπατθή Δλσζε πιεξψλεη απηήλ ηε ζηηγκή, 
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ην ΔΞΔΟΑ πιεξψλεη, γηα λα γίλνπλ Βηνινγηθνί θαη δίθηπα. Πηελ πεξηνρή ζαο 

είλαη ν Θάιακνο, ην Καξθφπνπιν κε έλα θνκκάηη ηεο παξαιίαο, ην Σαιθνχηζη 

θαη ε Πθάια Υξσπνχ, Λέα Ξαιάηηα θαη ν Απιψλαο. Απηνί είλαη νη νηθηζκνί ηξίηεο 

πξνηεξαηφηεηαο. Π' απηνχο νπζηαζηηθά δηλεη ρξήκαηα λα γίλνπλ. Γηα ηνπο 

ππφινηπνπο δελ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθσλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Δίλαη ζνβαξή ε 

ζπδήηεζε. Παο παξαθαιψ. 

ΚΖΡΠΗΝ: Νη νηθηζκνί ηξίηεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη απηνί. πάξρεη θαη ην 

Θαπαλδξίηη αιιά είλαη ζε άιιε .. Κπνξνχκε λα ην πνχκε θαη απηφ, είλαη λνκίδσ 

θαη ην Θαπαλδξίηη ζηνπο νηθηζκνχο ηξίηεο πξνηεξαηφηεηαο. Δάλ ινηπφλ 

μεθηλνχζακε θαη ιέγακε, πνηα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε; Θαη' εκέ είλαη λα 

θηηάρλακε απφ έλαλ Βηνινγηθφ ζηα φξηα ηνπ θάζε νηθηζκνχ. Ρη ζα θεξδίδακε; 

Θα είρακε πνιχ κηθξφ έσο κεδεληθφ θφζηνο κεηαθνξάο λα ηα πάξνπκε απφ ηνλ 

.. ηνπ νηθηζκνχ θαη λα ηα πάκε αιινχ, ζα είρακε πνιχ κηθξφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

γηαηί δε ζα είρακε πνιιά αληιηνζηάζηα, πνιχ κηθξφ θφζηνο θαηαζθεπήο γηαηί δε 

ζα είρακε θεληξηθνχο αγσγνχο. Απηά είλαη ηα ζεηηθά. Θαη ζα είρακε θαη έλα 

θαιήο πνηφηεηαο λεξφ αλ βξίζθακε θαη πξφρεηξνπο απνδέθηεο θαη πηζηεχσ φηη 

ζα βξίζθακε, πνηακάθηα .. Θα βξίζθακε, παληνχ. Δρνπκε έλα πξφβιεκα φκσο. 

Νηη ζα εμππεξεηνχζακε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο ππάξρνληεο νηθηζκνχο. Γελ 

ζα κπνξνχζακε λα θαλνπκε ηίπνηα γηα ηνπο ππφινηπνπο θαη ζα πεξηκέλακε λα 

έρνπκε ηα ιεθηά. Απηά είλαη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά. Θα είρακε θαη έλα άιιν 

ζέκα. Θα έπξεπε απηφ πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα γηα κηα ζέζε, λα ην 

έρνπκε επί πέληε. Γηα θάζε ζέζε ζα είρακε απφ 4 παλφ θαη απφ 200 θαηνίθνπο. 

Γελ πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε θαλέλαο λα ειπίδεη φηη ζα βξίζθακε άθξε κε 5 

δηαθνξεηηθέο ρσξνζεηήζεηο θαη ζα είρακε ίζσο θαη άιια πξνβιήκαηα. Νη 
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αγαπεηνί θίινη ηνπ Ππθάκηλνπ ζα ιέγαλε, ηα δηθά καο ηα απφβιεηα ξε παηδηά; 

Ρη ζα ηα θάλνπκε εκείο; Θαη ζα είραλε απφιπην δίθην.  

 Ρν έλα ζελάξην πνπ είρακε εκείο ινηπφλ, πνπ ζθεθηήθακε, ήηαλε λα 

θάλνπκε δχν κνλάδεο, ε κηα ζην Καξθφπνπιν λα αληηκεησπίζεη ηα ιήκκαηα 

Καξθφπνπινπ θαη παξαιίεο, φρη αθξηβψο ζην Καξθφπνπιν, βξήθακε κηα 

πεξηνρή πνπ ήηαλε κεηαμχ Λέαο Ξνιηηείαο θαη Καξθφπνπινπ, βφξεηα απφ ηνλ 

νηθηζκφ Κπάθε ζε έλα ξεκαηάθη, εθεί ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε κηα κηθξή 

έθηαζε κέρξη 4, 5 ζηξέκκαηα θαη λα θηηάμνπκε κηα κηθξή κνλάδα. Ρν 

πςφκεηξν είλαη ζρεηηθά ρακειφ, 30 - 40 κέηξα. Γε ζα έρνπκε ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα. Θαη κηα δεχηεξε έθηαζε ζηνλ θάκπν Υξσπνχ κεηαμχ Ππθάκηλνπ 

θαη Λέσλ Ξαιαηίσλ, δίπια ζηνλ Αζσπφ φπνπ ζα πεγαίλακε ηα ιήκκαηα 

Σαιθνπηζίνπ θαη Πθάιαο Υξσπνχ, Λέσλ Ξαιαηίσλ. Δίρακε έλα ζέκα φηη εθεί 

ππάξρνπλ δηάζπαξηεο πνιιέο αγξνηθίεο, φρη φηη είλαη απαγνξεπηηθφ, θαη εθεί ζα 

είρακε ίζσο θάπνηα άιια, άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα λα βξνχκε εθηάζεηο νη 

νπνίεο λα ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο. Γελ ζπδεηνχζακε γηα ηνλ 

Απιψλα, ήηαλ θάηη δηαθνξεηηθφ, ππάξρεη άιιε πνξεία γηα εθεί, δελ 

ζπδεηνχζακε γηα ηνλ Θάιακν, πνπ δελ ζπδεηάκε αθφκε. Θαη δελ ζπδεηνχζακε 

γηα ην λφηην ηκήκα ηνπ Γήκνπ γηαηί εθεί ππάξρεη ζε εμέιημε κηα άιιε δηαδηθαζία 

πνπ καο έρνπλε πεη, ηνπ παξα-Θεθίζηνπ αγσγνχ. Απηφ είλαη ην πξψην ζελάξην. 

Πηελ πνξεία θαη ζε ζπδήηεζε, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επνπηεχνπζα αξρή, κε ην 

ΔΞΔΟΑ θαη κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία δάησλ ηνπ ΞΔΘΑ, ζπδεηήζακε κηα 

ζέζε ε νπνία αθνχζηεθε εδψ θαη πνιχ θαηξφ πνπ έρεη λα θάλεη κε ην Πηελφ 

Απιψλα. Ρν Πηελφ Απιψλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ Απιψλνο. Δίλαη αξθεηά καθξηά 

απφ νπνηαδήπνηε, νπνηνδήπνηε νηθηζκφ, έρεη ηθαλέο απνζηάζεηο, ππάξρεη 

δηαζεζηκφηεηα εθηάζεσλ, ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ ηα ιήκκαηα εθεί, ζα 

εμππεξεηνχληαλ πέξα απφ ηνπο 3 νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη ν 

Απιψλαο κε έλα έξγν θαη επεηδή ν αγσγφο ν θεληξηθφο νχησο ή άιισο ζα 

πεξλνχζε ζηε δηαδξνκή ηνπ απφ Υξσπφ θαη απφ Ππθάκηλν, ζα κπνξνχζαλ 
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εχθνια νη δχν απηνί νηθηζκνί λα απνθηήζνπλ δίθηπν θαη λα εμππεξεηεζνχλ απφ 

ην φιν έξγν.  

 Ρε δηαδξνκή απηή, ηνλ ρσξν απηφ, ηνλ έρσ επηζθεθηεί πάξα πνιιέο 

θνξέο. Νπζηαζηηθά, απφ ην Ππθάκηλν κερξη ην Πηελφ Απιψλα, φπνπ ζηακαηάεη, 

θαη απφ ηελ πίζσ κεξηά φζν κνπ επέηξεπε ην απηνθίλεην, κε ην απηνθίλεην θαη 

κεηά κε ηα πφδηα, γηαηί ε δηαδξνκή δελ είλαη εχθνιε. Πηηο πνιιέο επηζθέςεηο 

κνπ θαη βάδνληαο ηα πξάγκαηα θάησ κε ην κέηξν, είδα φηη απηφ πνπ ζα 

θεξδίδακε ζηελ παιηά ρσξνζέηεζε ηνπ Πηελνχ Απιψλα ζα κπνξνχζακε λα ην 

έρνπκε θεξδίζεη θάλνληαο ην Βηνινγηθφ απφ ηελ εδψ κεξηά, βφξεηα. Απφ ηε 

κεξηά πνπ βιέπεη πξνο ηε ζάιαζζα. Δίδακε φηη ππάξρνπλ εθηάζεηο δηαζέζηκεο, 

φηη νη νηθηζκνί είλαη ζε απνζηάζεηο αζθαιείαο, έλα ζέκα κνλάρα θαη ην ζπδεηάσ 

ακέζσο κεηά, ν Αζσπφο. Δπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε θαη ζηελ κηα πεξίπησζε 

θαη ζηελ άιιε ηα απζηεξφηεξα ζηελ Δπξψπε θξηηήξηα. Λα κελ ζαο πσ ζηνλ 

θφζκν. Θεσξεηηθά ε Δπξψπε έρεη απζηεξφηεξα απφ ηνπο ππφινηπνπο θξηηήξηα, 

άξα ζεσξψ φηη ν Αζσπφο έρεη ίζσο ηα απζηεξφηεξα ζηνλ θφζκν θξηηήξηα γηα 

λα ξίμεηο απφβιεηα κέζα. Θαη ζην ηέινο εμεηάζακε, είρακε ππνρξέσζε θαη ην 

θάλακε, ηε ζέζε ε νπνία είρε ήδε κειεηεζεί, ζην Παξαληάξε. Κε βάζε ηα 

θξηηήξηα πνπ ήδε βάιακε, δελ βάδσ νηθνλνκηθά θαη ζα ην πνχκε κεηά γηαηί, 

πνπ βάιακε απφ ηελ αξρή, θάλακε έλαλ πίλαθα. Πε φηη αθνξά ηνπο 

εμεπεξεηνχκελνπο νηθηζκνχο, νη δχν κνλάδεο νη κηθξέο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

εληάμνπλ παξά κφλν ηνπο 3 νηθηζκνχο. Θα έπξεπε, γηαηί ε ινγηθή ηνπο λα είλαη 

ε θάζε κνλάδα δίπια ζε νηθηζκφ, λα έρνπκε ηελ κηθξφηεξε απφζηαζε, ζα 

ραινχζε. Θα πεγαίλακε ζε κεγάιν ζελάξην. Κπνξνχκε λα ην εμεηάζνπκε κεηά 

απηφ. Ρν έρσ δεη θαη απηφ. Πε φηη αθνξά ηνλ απνδέθηε, ε κηα κνλάδα θαη 

αλαθέξνκαη ζην Παξαληάξε, δελ έρεη ξέκα δίπια ηεο, ππάξρεη έλα ξέκα, ην 

Παξαληάξε ην νπνίν είλαη έλα κηθξφ θνκκάηη ην νπνίν κάιηζηα ην επηζθέθηεθα, 

είλαη έλα κηθξφ θαξάγγη αιιά ζηακαηάεη, κεηά απφ ιίγν έρεη ηζνπεδσζεί απφ 

θηήκαηα.  
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 Δθεί ινηπφλ ζα έπξεπε λα ηξαβήμνπκε αγσγφ είηε κέρξη ηε ζάιαζζα, 

φπσο πξνέβιεπε ε πξνεγνχκελε κειέηε, είηε κέρξη ηνλ Αζσπφ. Πηελ 

απαηηνχκελε έθηαζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε 

έθηαζε δελ ζα μεπεξλνχζακε γηα ηηο απαηηήζεηο, ηηο αλάγθεο ζηελά ηεο 

κνλάδαο, ηα 5 ζηξέκκαηα. Δάλ είρακε νηηδήπνηε πεξηζζφηεξν απφ ηα 5 

ζηξέκκαηα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ιφγνπο. Δθφζνλ έρεηο 

παξαπάλσ έθηαζε θαη είλαη δεκνηηθή, ηελ έρεηο αγνξάζεη, κπνξείο λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεηο, αιιά ζηελά γηα ηηο αλάγθεο κηαο κνλάδαο δε ζα 

ρξεηαδφκαζηαλ πάλσ απφ 5 ζηξέκκαηα. Γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εθηάζεσλ 

ίζσο λα είρακε έλα πξφβιεκα ζηηο δχν εθηάζεηο. Γηαηί είλαη δχν; Θαη γηαηί ζηε 

κηα είλαη πνιιέο αγξνηθίεο, εθεί ζηελ .. φρη ζην Παξαληάξε, ζηελ άιιε πεξηνρή 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Πηα Ξιαηάληα. Πε φηη αθνξά ηε κεηαθνξά ιεκκάησλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιακπαδαξίδε. Δξσηήζεηο κεηά. Παο παξαθαιψ 

ζπλερίζηε. 

ΚΖΡΠΗΝ: Δρσ πεη φηη εμππεξεηνχλ ηνπο ίδηνπο νηθηζκνχο ηα 3 ζελάξηα, 

Παξαληάξε θαη δχν .. θαη έρσ απνξξίςεη ιφγσ νηθηζκψλ ηα δχν κηθξά, γηαηί 

είλαη κφλν ηνπο 3. Πε φηη αθνξά ηελ έθηαζε, ηελ απαηηνχκελε έθηαζε, είλαη 

φια ηα ίδηα, άξα ινηπφλ δελ βγάδνπκε θάπνην κείνλ, ίζσο είλαη θαιχηεξν απ' 

φια ην κηθξφ, ζέιεη κφλν 2 ζηξέκκαηα, 1 ζηξέκκα  ζηελ θάζε πεξίπησζε, αιιά 

ράλεη επεηδή δελ εμππεξεηεί άιινπο ζην Γήκν. Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ εθηάζεσλ 

είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εθηφο απφ ηε κηθξή, πξνβιεκαηηθή. Νη 

γεσνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη παληνχ θαιέο, ε θνηλσληθή απνδνρή είλαη άγλσζηε 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, δελ κπνξψ λα ηελ θξίλσ. Ζ πνιηηηθή απνδνρή γηα ηνπο 
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κηθξνχο είλαη αξλεηηθή. Ρν ΔΞΔΟΑ φηαλ αθνχεη γηα δχν κηθξνχο θαη ζθέθηεηαη 

φηη ζα πξέπεη λα δψζεη άιια ρξήκαηα, άιια δειηία, άιιε δηαδηθαζία γηα ηνλ 

Απιψλα, ιέεη παηδηά, δελ ηα θάλεηε φια καδί; Γηα ηα άιια ινηπφλ είκαζηε 

εληάμεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Λα ηειεηψζσ; Γελ έρσ ηειεηψζεη. Δίλαη ε αιήζεηα φηη, γη' απηφ 

θάλνπκε θαη ζπδεηήζεηο, φηη ζ' απηφ ην ζελάξην δελ έβαια κέζα ηελ 

πηζαλφηεηα λα' ξζνχλ ηα ιήκκαηα απφ ηνλ Απιψλα θαη ζην Παξαληάξε. Κνπ ην 

δήηεζε ν θ.Ιίηζαο θαη ην έθαλα πξάμε. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Πηε ζέζε Ξιαηάληα επηκέλσ ζηελ άπνςε κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θαη ηα ζπδεηάκε κεηά.  

ΚΖΡΠΗΝ: Πηε ζέζε Ξιαηάληα επηκέλσ ζηελ άπνςε κνπ. Ρελ απνξξίπησ γηα 

ιφγνπο άιινπο. Δπξεπε λα ηε βάισ λα ηελ εμεηάζσ. Ρνπο κηθξνχο ηνπο 

Βηνινγηθνχο. Γηαηί ην ζεσξψ .. Ρελ απνξξηπησ γηα άιινπο ιφγνπο. Δίπα απφ ηελ 

αξρή φηη επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ηε ζεσξψ ηελ θαιχηεξε ιχζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Νρη. Αλ κνπ επηηξέςεηε, επεηδή έθαλα ηελ αλαθνξά, έηζη; 

πάξρνπλ δηάζπαξηεο θαηνηθίεο, πεξηζζφηεξεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε 

ζηελ πεξηνρή. Ρν είπα απηφ θαη ίζσο λα γίλεηαη πξνβιεκαηηθή ε θηίζε ηεο 

έθηαζεο. Απηφ ην είπα απφ ηελ αξρή. Θαη επεηδή κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ε νπνηα 

ζα κπνξνχζε λα ηξαβήμεη αθφκα πεξηζζφηεξν, κε αζθαιηζηηθά κέηξα, κε ην 

έλα κε ην άιιν, δελ ζα ζαο ην πξφηεηλα, ζε κηα ζέζε φπνπ είλαη πάξα πνιιά ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο, ζπίηηα.  

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 
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ΚΖΡΠΗΝ: Λαη, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο έρεη πνιχ πεξηζζζφηεξα, 

πξαγκαηηθά. Ρψξα ινηπνλ εξρφκαζηε θαη ιέκε ηη ήηαλ απηφ πνπ ζα κπνξνχζε 

θάπνηνλ λα ηνλ θάλεη λα επηιέμεη ηε κηα απφ ηελ άιιε ζέζε. Γελ είκαη θάηνηθνο 

ηεο πεξηνρήο, δελ έρσ αγνξάζεη εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή ζαο, δελ έρσ 

ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή ζαο ζε φηη αθνξά ηηο εθηάζεηο ζαο. Ξξνζπάζεζα λα 

είκαη φζν ην δπλαηφλ πην κεηξήζηκνο. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έρνπκε ην εμήο, 

ην κήθνο ησλ θεληξηθψλ αγσγψλ ην νπνίν είλαη θαη ην θαζνξηζηηθφ, είλαη 

κεγαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα' ξζνχλ ηα ιήκκαηα θαη απφ ηνλ Απιψλα 

ζην Παξαληάξε θαη ζα γίλεη έλαο αγσγφο απφ ην Παξαληάξε θάζεηα κέζα απφ 

ηνλ Υξσπφ, απέλαληη είλαη ε πην θνληηλή απφζηαζε, 3,5 ρικ., λα θηάζεη ηνλ 

Αζσπφ γηα απνδέθηε. 3,5 ρικ. είλαη ε πην κηθξή απφζηαζε πνπ κπνξνχζα λα 

βξσ θάζεηε κέζα απφ δξφκνπο, γηαηί ην λα θάλεηο απαιινηξηψζεηο γηα λα 

πεξάζεηο ηνλ αγσγφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ζηα 2 ρικ., είλαη πξαθηηθά 

θαη νηθνλνκηθά αδχλαην. Ξξέπεη λα παο ζε ππάξρνπζεο νδνχο. Πηελ πεξίπησζε 

ηνπ Παξαληαξηνχ επεηδή φιε ε άιιε δηαδξνκή είλαη ε ίδηα, αλ ηηο βάιεηο θάησ 

ζην ράξηε, φιε ε άιιε δηαδξνκή είλαη ίδηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη θεληξηθνί 

αγσγνί, έρνπκε 3,5 ρικ. παξαπάλσ κήθνο αγσγνχ. Δρνπκε επίζεο πεξίπνπ 3 

ρικ. παξαπάλσ κήθνο αγσγνχ εάλ πάκε ζηε ζέζε Πηελν - Απιψλα απφ ηελ 

πάλσ κεξηά θαη ιέσ ηψξα ηη ζεκαίλεη 3,5 ρικ. θαη 2 ρικ. 2 ρικ. ζεκαίλεη 

500.000 επξψ παξαπάλσ θαη 3,5 ρικ. ζεκαίλεη πεξίπνπ 1.000.000 επξψ 

παξαπάλσ θφζηνο θαηαζθεπήο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. Θα απαληεζεί ε εξψηεζε.  

ΚΖΡΠΗΝ: Δγψ ππνρξενχκαη λα ην πσ απηφ. Δηζη; Ρν θφζηνο θαηαζθεπήο 

είλαη απηφ. Δάλ ην ΔΞΔΟΑ δεη ηηο κειέηεο, ζα επηιέμεη απηή πνπ είλαη ε πην 

νηθνλνκηθή. Ινηπφλ, ε κειέηε έρεη 3 ζέζεηο, 4. πάξρεη θαη έλα άιιν ζέκα, πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Γελ ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ λα 
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πνζνηηθνπνηήζσ, έηζη; Αιιά θάζε κέηξν παξαπάλσ κεηαθνξάο απνβιήησλ, 

πφζν κάιινλ ρηιηφκεηξν, πξνυπνζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα αληιηνζηάζην 

παξαπάλσ αλά ρηιηφκεηξν. Δλα αληιηνζηάζην παξαπάλσ έρεη έλα θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, θάζε κέηξν κεηαθνξά ιεκκάησλ πην ςειά ζην πςφκεηξν 

έρεη έλα θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Παο ην μαλαιέσ, δε ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ λα 

ζπγθξίλσ ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο, έηζη; αιιά ζθεθηείηε φηη ζην Παξαληάξε έρεηε 

απφ 60 έσο 90, 67 έσο 92 κέηξα πςφκεηξν θαη ζην Πηελφ Απιψλα μεθηλάηε 

απφ 45 κέρξη 62. Γειαδή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Ιακπαδαξίδε, ζα 

θάλεηε ηηο εξσηήζεηο ζαο αξγφηεξα θαη ζα ηα απνθαιχςεηε. Δρεη θαηαγξαθεί ε 

αγσλία ζαο επαλεηιεκκέλσο. Ππλερίζηε θχξηε, ζπλερίζηε. 

ΚΖΡΠΗΝ: Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ην δηθφ καο ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε ζέζε 

ζην Πηελφ Απιψλα απφ ηε κεξηά ηεο ζάιαζζαο, φρη απφ ηε κεξηά ηνπ Απιψλα, 

απφ ηε κεξηά ηνπ Ππθάκηλνπ, είλαη ε θαιχηεξε, ε πην ελδεδεηγκέλε ιχζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θχξηε Ονχζζε, αθήζηε. 

ΚΖΡΠΗΝ: Απηή είλαη ε δηθηά κνπ ε άπνςε. Δίλαη ζνβαξή, ε άπνςε κνπ είλαη 

ζνβαξή. Ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξεζνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθξνήο. Γελ είλαη αληηθείκελν απηήο 

ηεο κειέηεο, αιιά ζα ζαο πσ φηη ππάξρεη ηξνπνο λα πεηχρεηε ηα φξηα πνπ ιέεη 

ν λφκνο λα ειέγρεηε φηη ηα φξηα απηά ηεξνχληαη θαζεκεξηλά. Θαζεκεξηλά. Ξνπ 

ζεκαίλεη φηη ζα έρεη ζην πνηάκη πνηφηεηα λεξνπ θαιχηεξε απ' απηή πνπ έρεηε 

ζήκεξα θαη ζα έρεη θαη λεξφ, φζν δε ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα άξδεπζε. πάξρεη 
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ηξφπνο λα κεδελίζεηε ζηελ νπζία ηελ θαθή επίδξαζε ηεο παξνπζίαο ελφο 

Βηνινγηθνχ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κε ράζεη αμία νχηε ην ίδην ην νηθφπεδν 

ζην νπνίν ζα βξίζθεηαη ν Βηνινγηθφο. Δίλαη ζην ρέξη ζαο λα ςάμεηε θαη λα 

βξείηε ηηο κεζφδνπο. Δγψ απηά είρα λα πσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηε βνήζεηα ηεο ελεκέξσζεο φισλ καο, ζα παξαθαινχζα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη απφ ην θνηλφ φζνη ζέινπλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο λα ην 

δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν, ψζηε λα αθνινπζεζεί κηα ζεηξά. Λα θαηαγξαθεί, 

μεθηλάκε απφ ηνλ θ.Ιίηζα, ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Ιέθθαο. 

Βνεζήζηε κε. Ν θχξηνο; Θχξηε Γέδε ζα κηιήζεηε; Θα ξσηήζεηε; Ν θχξηνο .. 

Δπαλεξρφκαζηε ζηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Θαιχβαο, 

ν θ.Σαζηψηεο. Γε ζαο άθνπζα; Ππκπιεξψζηε θαη ηνλ θ.Αξκπξηψηε. Ν 

θ.Γεσξγφπνπινο, ν θ.Ιακπαδαξίδεο. Βνγηαηδήο. Βηνιηηδήο, ζπγλψκε. Ν θχξηνο;  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηζφ ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγνληαη ηα νλφκαηα. Γηαλλαθάθεο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γηα πέζηε κνπ, πείηε κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάληνο, Ξάληνο. Θαιά ην είπα; Ξάληνο Ξαληειήο .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη, λαη, ηνλ έρσ ζεκεηψζεη ηνλ θ.Πηδέξε. Ν θ.Ξαλαγφπνπινο. 

Ν θ.Γηακαξέινο. Ν θ.Πακπάλεο. Θα παξαθαιέζσ εξσηήζεηο, φρη ηνπνζεηήζεηο 

ζήκεξα. Δξσηήζεηο ψζηε λα ελεκεξσζνχκε φινη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Θαιχβαο; Θχξηε Θαιχβα δεηήζαηε ην ιφγν; Λα ζαο 

ζεκεηψζσ; Λα ζαο ζεκεηψζσ ρσξηζηά;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα αο κελ μεθχγνπκε, ζα γίλεη απηφ θ.Ιίηζα ζην Ππκβνχιην. 

Γελ είκαζηε εηδηθνί. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηελ παξνπζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κειεηεηή, κεζαχξην ζην Ππθάκηλν θαη ηνπ άιινπ θαη φζσλ 

άιισλ πξνθχςνπλ. Θχξηε Ζιηάζθν, ζέιεηε λα πξνζζέζηε θάηη ελεκεξσηηθά; 

Παο αθνχκε. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, ήζεια λα πσ δχν πξάγκαηα, θαηη πνπ ζα έπξεπε λα έρσ 

θάλεη ζηελ αξρή αιιά κε φιε απηή ηελ θφξηηζε δελ ην έθαλα. Ζζεια λα πσ γηα 

ηνλ θ.Κήηζηνπ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο κε ηνλ νπνίνλ, ν νπνίνο καδί κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ελεκέξσζε ηελ επηηξνπή ηελ ιεγφκελε, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Δρνπκε μαλακηιήζεη δειαδε άιιε κηα θνξά. Γελ 

είλαη θάπνηνο πνπ έξρεηαη γηα πξψηε θνξά θαη έρεη μαλακηιήζεη κε ηνπο 

αξρεγνχο ησλ ζπλδπαζκψλ. Ζηαλε θαη ν ιφγνο πνπ πήγακε θαη ζηελ Γεξκαλία. 

Απηά πνπ αθνχζακε δειαδή απφ ηνλ θ.Κήηζηνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ήηαλε ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πήγακε ζηε Γεξκαλία γηα λα δνχκε απηά πνπ είδακε φζνη 

είρακε παξαζηεί ηφηε. Ρε κειέηε ηνπ θ.Κήηζηνπ ηελ έζηεηια θαη ζηελ άιιε 

εηαηξεία πνπ καο ελεκέξσζε, ηελ ΑΚΚΑ, θαη καο έρεη ζηείιεη κηα επηζηνιή γηα 

ην πνηα είλαη θαη ε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηηο αμηνινγήζεηο απηέο πνπ έρνπλε 

γίλεη. Απηή ζα ηε δψζσ ζηνπο αξρεγνχο λα ηε δνχλε θαη ζέισ λα ηνλ 

επραξηζηήζσ γηα ηελ παξνπζία ηνπ θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κέζα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Θχξηε Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κφλν, ην κφλν, ζπγλψκε, πνπ ήζεια λα πσ, φια απηά πνπ 

έρνπλε γίλεη ζήκεξα θαη ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ έρεη ππάξμεη, είλαη γηαηί, 

δε ζέισ λα ζηαζσ ηψξα εγψ νχηε ζε θξίζεηο, νχηε ζε επηθξίζεηο, απηφ δελ 

είλαη κηα κειέηε ε νπνία γίλεηαη γηα δίθηπα θαη ιεπηνκέξεηεο δηθηχσλ, λα κελ ην 

ζρνιηάζσ. Δίλαη κηα κειέηε αμηνιφγεζεο ε νπνία γίλεηαη θαζαξά γηα 

ρσξνηαμηθνχο ιφγνπο θαη κεηξάεη βέβαηα θαη θάπνηεο πνζφηεηεο θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ πνηφηεηα, γηα λα κπνξέζεη λα βγάιεη απνηέιεζκα. Γελ 

έρεη θακία ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλε γίλεη νη νπνίεο φπσο 

μέξνπλ νη πεξηζζφηεξνη, δελ έρνπλε πάεη θαη πνπζελά. Ππλ ηνπ φηη είρακε θαη 

ηνλ Αχγνπζην ξαληεβνχ έθηαθην κε ην ΔΞΔΟΑ, ην νπνίν καο είπε γηα άιιε κηα 

θνξά φηη πξνζπαζήζηε λα κηθξχλεηε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζαο θαη λα 
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πξνζπαζήζεηε λα ελνπνηήζεηε, αλ είλαη δπλαηφλ, ηερληθά δειηία, γηαηί 

δπζηπρψο φπσο είρε πεη, φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο θαη ν θ.Κήηζηνπ, ηα πνζά 

ηα νπνία απηήλ ηε ζηηγκή είλαη δηαζέζηκα, είλαη γχξσ ζην 1.200 απηήλ ηε 

ζηηγκή, νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλε θαηαηεζεί κε ηα ηερληθά δειηία 31 Καξηίνπ 

θαη κε ηελ παξάηαζε 31.5., Καίνπ, ηα πνζά έρνπλε μεπεξάζεη, νη πξνηάζεηο 

έρνπλε μεπεξάζεη ηα 2,5 δηο θαη ε αμηνιφγεζε πνπ ζα γίλεη ζηηο πξνηάζεηο ζα 

πξέπεη λα είλαη .. νη αμηνινγήζεηο πνπ ζα γίλνπλε, ζα γίλνπλε ζε πξνηάζεηο νη 

νπνίεο είλαη ψξηκεο, σξηκφηαηεο θαη ζίγνπξεο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη 

θαηαζθεπή. Απηφο ήηαλε θαη ν ιφγνο ν νπνίνο δπζηπρψο πξνζπαζήζακε λα 

επηηαρχλνπκε ηε δηαδηθαζία θαη δπζηπρσο ε κειέηε δελ είλαη θάηη πνπ γίλεηαη 

κέζα ζε 20 κέξεο, ρξεηάδεηαη ρξφλν. Ζξζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, ν θφζκνο 

έρεη δίθην γηα ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο, ζεσξνχζακε φηη κέζα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κπνξνχζακε λα ελεκεξψζνπκε. Αιισζηε απηή ε απφθαζε δελ είλαη 

κηα απφθαζε ε νπνηα παίξλεηαη ζήκεξα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε.  

 Απηά κφλν ήζεια λα πσ θαη πξέπεη φινη λα θαηαιάβνπκε πφζν ζηελά 

είλαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πσο πξαγκαηηθά είλαη ε ηειεπηαία επθαηξία, 

πέξα απφ ην απνηέιεζκα θαη ηελ απφθαζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηα απ' φια λα δηαβάζσ ηελ απφθαζε 91/2011. Ρελ απφθαζε 

δειαδή ηνπ Γ.Π. γηα λα αλαζέζνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ηε κειέηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζα θάλεηε εξσηήζεηο πάλσ ζην ζέκα, ηερληθά ηψξα 

λα ελεκεξσζεί ν θφζκνο ή ζα αξρίζνπκε πνιηηηθή ζπδήηεζε πάιη;  ΙΗΡΠΑΠ: 

Θα κ' αθήζεηε λα κηιήζσ; Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε ζαο αθνχκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αλαθεξζήθαηε ινηπφλ ζε κηα νκφθσλε απφθαζε, πνπ ιέεη, ν 

Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θάιεζε ην Πψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, 
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κεηνςεθνχλησλ ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ Ιίηζα, Βειηαληψηε, Γέδε, 

Θαξαγηάλλε, Εαραξία, Ρζάθσλα, Σαζηψηε, πνπ δηαθψλεζαλ κε ηελ παξαπάλσ 

εηζήγεζε θαη ηεο θαο Πηεξγίνπ ε νπνία πξφηεηλε ηελ αλάζεζε κειέηεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε λέσλ ρψξσλ κε λέεο ηερλνινγίεο ζε κηθξφηεξε θιίκαθα Βηνινγηθψλ 

Θαζαξηζκψλ. Ινηπφλ, γη' απην πνπ είπαηε εζείο ην νκφθσλν, εκείο είρακε 

δηαθσλήζεη. Δκείο είρακε δηαθσλήζεη ζηελ λννηξνπία πνπ ιεηηνχξγεζε ην Γ.Π. 

Αληί λα αλαζέζεη, αληί λα δεκνπξαηήζεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ζηε κειέηε πάλησο. Αλ δελ θάλσ ιάζνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ, κε κε δηαθφπηεηε θαη φπνηνο θαηαιάβεη, θαηάιαβε. 

Παο παξαθαιψ. Ινηπφλ, ζαο παξαθαιψ. Απηή είλαη ε απφθαζε θαη κεηά εζείο 

απνθαζίζαηε ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο πξνκειέηεο πεξηβαιινληνινγηθψλ 

επηπηψζεσλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα ηε δηεξεχλεζε λέσλ 

ρσξνζεηήζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, απφ ην 

Καξθφπνπιν ζηνλ Απιψλα. Απηφ πνπ καο έθεξε ν θχξηνο είλαη δηεξεχλεζε 

χπαξμεο ρψξσλ θαη αμηνιφγεζε απηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο 

αζηηθψλ ιεκκάησλ θαη επίζεο δσξεάλ έρεη πεη θαη κε πνηνλ ηξφπν θαη πνηα 

κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε. Γσξεάλ ην έρεη θάλεη. Γειαδή θάηη 

άιιν απνθαζίζακε, θάηη άιιν έγηλε, θάηη άιιν ήξζε. Απηά είλαη ηα γξαπηά, νη 

απνθάζεηο θαη ε κειέηε πνπ ζπδεηήζακε ζήκεξα. Αιιν ζαο αλαζέζακε, θάηη 

ιίγν δηαθνξεηηθφ καο θέξαηε. Γε γίλεηαη λα έρσ άδηθν, ην δηαβάδσ εγψ, δελ 

θάλσ ιάζνο. Ππκθσλνχκε λνκίδσ ζ' απηφ. Ινηπφλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν, κε απηφ 

ηνλ ηξνπν ινηπνλ πξνρσξήζακε παξαπέξα. Φηάζακε ζε έλα ζηάδην, απην πνπ 

έιεγα, φηη κηα κειέηε πνπ άμηδε πνιχ παξαπάλσ ρξήκαηα, ν θχξηνο ηελ έθαλε 

κε πνιχ ιηγφηεξα. Νκσο εθεί ζα δηαθσλήζσ θαη ζα πσ φηη δελ είλαη κειέηε, 

είλαη κηα έθζεζε ηδεψλ ζηελ νπζία. Δίλαη θάηη πνπ ζα κπνξνχζαλε λα ην είραλε 

θάλεη φινη φζνη έρνπλ αζρνιεζεί, δίρσο εηδηθέο γλψζεηο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα αμηνιφγεζε ζα θάλεηε ηεο κειέηεο; Δξψηεζε 

ζπγθεθξηκέλε έρεηε λα θάλεηε; Απηή δελ είλαη ε δηαδηθαζία; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κπνξέζεηε .. ; Δγψ δε ζεθψλσ ηνπο ηφλνπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καο βνκβαξδίζαηε πνιηηηθά. Ππλερίζηε ηψξα, θάληε ηελ 

εξψηεζε ζαο. Γηαθνξεηηθά, ιππάκαη θ.Ιίηζα, ζα ζαο αθαηξέζσ ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ζα κ' αθήζεηε λα κηιήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε αιιά κεζα ζηε δηαδηθαζία πνπ έρεη ζπκθσλεζεί.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, πξψηνλ, πξψηνλ ζαο είπα θαη πξηλ φηη αθήζαηε έμσ ηε 

Καιαθάζα. Γηαηί ηελ αθήζαηε έμσ ηε Καιαθάζα; Δίλαη αλχπαξθηε γηα ην Γεκν 

Υξσπνχ; Ρε ζεσξείηε .. ; Απαληήζηε κνπ ζ' απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη. Βάιηε ηα εξσηήκαηα ζαο λα κπνξέζνπκε λα 

πξνρσξήζνπκε. Πεκεηψζηε ζαο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Γεχηεξνλ, επεηδή έρνπκε μαλακηιήζεη θαη κε άιινπο 

κειεηεηέο, γηαηί κηα ηέηνηα θνπβέληα θάλακε ζηελ νπζία, καο ιέγαλε φηη ζηε 

δψλε πξνζηαζίαο ηνπ Αζσπνχ ππαξρεη έλα πξφβιεκα γηα λα πεξάζνπλε 

αγσγνί. Απηφ μαθληθά εμαιχθζεθε; Θαη επίζεο, ε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία πνπ 

εγψ ζεσξψ φηη είλαη απαξαίηεηε 100%, δίρσο απηήλ δελ κπνξνχκε λα 

ζπδεηάκε γηα Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ, κε απιά ιφγηα, αλ εκείο νη ίδηνη πάκε θαη 

ξίρλνπκε βξσκφλεξα κέζα ζηνλ Αζσπφ θαη ζηε ζάιαζζα καο, ηειεηψλνπκε 

εκείο ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ θαη γεληθά ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο. 

Αξα είκαζηε φινη ζπκθσλνη φηη κφλν θαη κηα είλαη ε επεμεξγαζία. Ρξηηνβάζκηα, 

ηελ νπνία ην ΔΞΔΟΑ ην ίδην καο είπε, γηα ηνλ Αζσπφ ζαο δίλνπκε θαη 100.000 

παξαπάλσ. Δγψ είρα πάεη θχξηνη ζην ΔΞΔΟΑ. Θχξηε Ξξφεδξε, δελ ήζαζηαλ. Θαη 

μαθληθά αθνχκε απφ ην κειεηεηή φηη είλαη δχζθνιν. Αιιαμε θάηη; Γηαηί αλ 

άιιαμε, έρνπκε θαη εκείο ιαλζαζκέλα ζηνηρεία. Αλ ην Παξαληάξε δελ είρε 

εγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληνινγηθέο κειέηεο θαη ρψξνπο θαη ρσξνζεηήζεηο, δε ζα 
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ζπδήηαγα θαζφινπ. Νπσο θαη δε ζπδεηάσ απφ ηε ζηηγκή πνπ είπακε φηη ζην 

δηεπξπκέλν Γήκν Υξσπνχ θαη επεηδή δελ έρεη αληηδξάζεηο κφλν κηα πεξηνρή, 

έρεη ίζσο ηηο ιηγφηεξεο, θαη απηφ είλαη ην Πηελφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θάλνπλ 

νη Απισλίηεο Βηνινγηθφ εθεί. Γειαδή, ζε έλα Βηνινγηθφ πνπ ζα θάλαλε νη 

Απισλίηεο γηα ηνλ ηφπν ηνπο, λα κπνξέζνπλ λα πξνζηεζνχλ θαη ηα βηνινγηθά 

ιήκκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Απηφ ήηαλε κηα ..  ηδέα, έλα ζθεπηηθφ, έλα 

Βηνινγηθφ γηα φινπο εηο βάξνο ηνπ Απιψλα, μεθάζαξα ηα πξάγκαηα, αιια είρε 

ην ζεηηθφ φηη έθαλε θαη ν Απιψλαο έλα Βηνινγηθφ, πνπ βξηζθφηαλε ζε κηα 

πζηεξία. Γειαδή δελ είρε πξνρσξήζεη ηηο κειέηεο ηνπ. Γελ είλαη δπλαηφλ απηφ 

πνπ ζπδεηάγακε παιηά φηη ζην ρσξηφ ηνλ Υξσπφ ζα γίλεη Βηνινγηθφο θαη ην 

ρσξηφ ην Υξσπφ δε ζα ηα ξίμεη, φπσο θαη ην Ππθάκηλν απηφ πνπ ζπδεηάηε 

ζήκεξα, λα γίλεη Βηνινγηθφ ζην Ππθάκηλν θαη ην Ππθάκηλν δελ είλαη επηιέμηκν.  

 Ινηπφλ, ε ζθέςε ε δηθή ζαο πνπ ιέηε κέζα ζηε κειέηε, ζαλ έθζεζε 

ηδεψλ θαη πάιη ιέσ, είλαη φηη εθεί πνπ είλαη ην ρακειφηεξν ζεκείν, κπνξείο κε 

ηε βαξχηεηα λα παο ηα ιήκκαηα θαη κηιάηε γηα κηθξφηεξνπο Βηνινγηθνχο. Απηφ 

πνπ ιέηε ινηπνλ εζείο είλαη κηα πνιχ ζνβαξή ππφζεζε θαη αλ άμηδε ην ηαμίδη καο 

ζηε Γεξκαλία θαη αλ είκαζηε ππεχζπλνη θαη είκαζηε θαη ππφινγνη απέλαληη 

ζηνπο πνιίηεο καο, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεηε εκπηζηνζχλε, απηφ πνπ 

είδακε κπνξεί λα γίλεη παληνχ. Θαη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πξέπεη λα πάεη λα 

γίλεη ζε ηέηνηεο .. πεξηνρέο κε έλα ηεξάζηην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, κε κεγάιεο 

κνλάδεο πνπ εκείο δε ζα κπνξέζνπκε λα ηηο ιεηηνπξγήζνπκε, εδψ ην .. ηεο 

Καπξνζνπβάιαο δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε λα δψζνπκε λεξφ. Απηά ηα 

πξάγκαηα πξέπεη λα θάηζνπκε λα ηα ζπδεηήζνπκε ψξηκα θαη λα μεθαζαξίζνπκε 

ζηνλ θφζκν, πνηνο απφ ηνπο πνιίηεο πηζηεχεη φηη ν Βηνινγηθφο δε ζα κπξίδεη; 

Θαλέλαο. Θαλέλαο δελ ην πηζηεχεηα απηφ. Θαλέλαο δελ έρεη εκπηζηνζχλε ζ' 

απηά πνπ ηνπ ιέκε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη εξψηεζε ηψξα θ.Ιίηζα; Δθηηκήζεηο πξνζσπηθέο είλαη. 

Βάιηε ηα εξσηήκαηα ζαο λα κπνξέζεη λα γίλεη κηα θνπβέληα επνηθνδνκεηηθή. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δζείο ν ίδηνο θχξηε κειεηεηή .. Θχξηε κειεηεηή, εζείο ν ίδηνο 

αλαθέξεηαη θαη ιέηε εδσ κέζα φηη ππάξρεη πξφβιεκα κπξσδηάο. Δζείο ν ίδηνο 

ην ιέηε κέζα ζηε  κειέηε, φηη ζα ππάξρεη ηέηνην πξφβιεκα. Θαη ιέκε ην εμήο, 

εκείο γη' απην πήγακε ζηε Γεξκαλία, λα δνχκε κηα κέζνδν πνπ δε ζα έρεη 

πξφβιεκα. Μαθληθά βιέπσ κεηψλεηε πάξα πνιχ ηηο εθηάζεηο γηα ην Βηνινγηθφ, 

ηε ζηηγκή, πξνζσπηθή άπνςε, ην λα αγνξάζνπκε έλα παξαπάλσ ρψξν 

κεγαιχηεξν, γηα λα κπνξεί αχξην λα γίλεη θαη κηα επέθηαζε ζε έλα ζρεδηαζκφ 

λα κπεη θαη έλα άιιν ρσξηφ, ην ρσξηφ Υξσπφο αο πνπκε έλα παξάδεηγκα, 

θάπνπ, εθεί ζα έπξεπε λα πάξνπκε κηα κεγαιχηεξε έθηαζε. Μαθληθά βιέπσ φηη 

ην ζηξηκψρλεηε, ην ζηξηκψρλεηε θαη λα κνπ επηηξέςεηε, ιππάκαη, αιιά ην 

κπαιφ κνπ πάεη ζε εμεηδηθεπκέλεο ζεσξίεο θαηαζθεπψλ ιεηηνπξγίαο Βηνινγηθνχ, 

πνπ δελ ήηαλ αληηθείκελν απηφ πνπ ζαο αλαζέζακε. Δκείο δε ζαο είπακε λα καο 

πείηε ηνλ ηξφπν, θαηαιάβακε ν έλαο ηξφπνο, πήγακε ζηε Γεξκαλία λα δνχκε 

ηνλ θαιχηεξν. Γη' απηφ πήγακε ζηε Γεξκαλία, δελ είρακε θακία φξεμε λα 

θάλνπκε βφιηεο. Αξα, ε δηθή κνπ εξψηεζε είλαη γηαηί ζηελεχνπκε πνιχ ην 

νηθφπεδν πνπ ζα πάεη θαη αλ εκείο κπνξνχκε λα θνηηάμνπκε ηνπο πνιίηεο ζηα 

κάηηα θαη λα ηνπο πνχκε, φηη ν Βηνινγηθφο κπνξεί λα γίλεη έλα ζπίηη δίπια, έηζη 

μεθίλεζε κε ηελ εηαηξεία θ.Αληηδήκαξρε, πνπ ήξζε πξψηε θνξά θαη καο κίιεζε, 

φηη κπνξεί λα γίλεη έλα ζπίηη δίπια ζε άιια ζπίηηα θαη λα κελ ελνριεί θαλελαλ. 

Βηνινγηθφ έρεη θαη ν Πχξηνο, πνπ δνπιεχεη θαη δελ ελνριεί θαλελαλ ίζσο. Αιιά 

απφ ηε κηα καο ιέηε φηη πξέπεη λα απνκαθξπλζνχκε ρηιηφκεηξα απφ ηνπο 

νηθηζκνχο θαη απφ ηελ άιιε, δελ πάκε εθεί πνπ ε βαξχηεηα είλαη ρακειή. 

Γειαδή, ηε κηα θάζθεηε, ηελ άιιε αληηθάζθεηε. Ξξέπεη λα απνθαζίζεηε λα 

καο πείηε, εζείο είζαζηε ν εηδηθφο, πνηα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε.  
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 Ρε ιχζε δε πνπ ιέηε γηα ην Καξθφπνπιν, εγψ πξνζσπηθά ηε βιέπσ ηελ 

πιένλ θαηάιιειε. Γειαδή, λνκίδσ φηη κνλαδηθφο απνδέθηεο κπνξεί λα είλαη ν 

Αζσπφο, πηζηεχσ φηη, καο είπαηε θαη ν ίδηνο φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

πνηίδνπκε κε ηα λεξά, είλαη πνιχ δχζθνιν θαη λα ηα καδεχνπκε θαη πνπ ζα ηα 

δηνρεηεχζνπκε, ην είπαηε, καο ην έρνπλε πεη θαη νη πξνγνχκελνη κειεηεηέο. 

Δρνπκε κηιήζεη θαη κε άιινπο. Δρνπκε πάεη θαη ζην ΔΞΔΟΑ ήδε, έρνπκε θάλεη 

εξσηήζεηο, έρνπκε αζρνιεζεί θαη ζαλ παξάηαμε κ' απηφ θαη ιέκε ην εμήο, ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη κφλν ζηνλ Αζσπφ κπνξεί λα πέζεη θαζαξφ λεξφ. Γηαηί 

ηνπιάρηζηνλ κπνξείο λα ην ειέγμεηο θηφιαο ηη πέθηεη. Πηε ζάιαζζα κέζα δε ζα 

πάξεηο πνηέ ρακπάξη ηη γίλεηαη. Θαη εθεί ζα έρεηο πξφβιεκα κε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο. Αξα, εκείο ζα πξέπεη λα θνηηάμνπκε πάξα πνιχ πξνζεθηηθά ηη πάκε 

λα θάλνπκε. Δίλαη έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα θαη ε απφθαζε ζα πξέπεη λα 

θνηηάμνπκε απηνχο ηνπο πνιίηεο φηη δελ πάκε λα θαηαζηξέςνπκε ηνλ ηφπν. 

Ρψξα, ην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, 10 ιεπηά εξψηεζε ηψξα πάεη πνιχ. Λα ζεβαζηνχκε 

θαη ηνπο άιινπο ζπκπνιίηεο καο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ δηθή καο ινηπνλ, ε δηθή κνπ πξνζσπηθή άπνςε, γηαηί κπνξνχκε λα 

έρνπκε θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο, είλαη ε εμήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνςε ή εξψηεζε θ.Ιίηζα ηψξα; Ρνπνζέηεζε ζα θάλεηε; 

Νινθιεξψζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θεινπκε απφ ζαο λα καο πείηε πξαγκαηηθά πνηα είλαη ε θαιχηεξε 

ιχζε ζ' απηφλ ηνλ ηφπν, ρσξίο ζθνπηκφηεηα. Κέζα ζηε κειέηε βιέπνπκε κηα 

ζθνπηκφηεηα. Λα καο πείηε πνηα είλαη ε θαιχηεξε ηνπνζέηεζε πνπ γηα κέλα δελ 

κπνξεί λα είλαη απηή πνπ καο δείμαηε ζαλ θαιχηεξε. Κε ηίπνηα. Γηαηί; Γελ έρεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο. Ξάεη δίπια ζε έλα ρσξηφ πνπ δελ είλαη θαη επηιέμηκν. Γελ 

είλαη θαη επηιέμηκν. Γειαδή κπνξεί λα κε γίλεη θαη πνηέ. Αλ δε βξεζνπλε ηα 

ρξήκαηα γη' απηφ ην ρσξηφ, δε ζα είλαη πνηέ επηιεμηκν.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ, παξαθαιψ. Ν επφκελνο ζπλάδειθνο είλαη ν θχξηνο; Ν 

θ.Γηαζεκάθεο είλαη ζηελ αίζνπζα; Αο ζπλερίζνπκε, ζα επαλέιζεη ν 

θ.Γηαζεκάθεο. Θαηά ζεηξά. Ξαξαθαιψ θχξηε φρη δηάινγν, ζαο παξαθαιψ. Αλ 

ζέιεηε λα ελεκεξσζνχκε ζνβαξά φινη καο. Ξαξαθαιψ. Θχξηε Κπαιφθα, ζαο 

παξαθαιψ. Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν λα θάλεηε ηελ εξψηεζε ζαο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γχν θνπβέληεο ζα πσ Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε ηε δηαδηθαζία, ζαο παξαθαιψ θαη εγψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Πρεηηθά κε ην έξγν ζα πσ ηξία γεγνλφηα ηα νπνία είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζαηε θ.Ιίηζα ηψξα; Θα θάλνπκε θαη δηάινγν; Βνεζήζηε, 

ζεβαζηείηε ην αθξναηήξην ηνπιάρηζηνλ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ ζέισ λα πσ ηξία γεγνλφηα ηα νπνηα έξρνληαη κέζα απφ ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ έθαλε ν κειεηεηήο λα θέξεη, λα παξνπζηάζεη ηέινο πάλησλ 

θάηη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηα νπνηα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά, θαη φπσο 

θαη λα πσ φηη ζπκκεξίδνκαη ηελ αγσλία φισλ θαη απηφ πνπ ιέηε φηη ζα 

ππνβαζκηζηεί ε πεξηνρή, θνηηάρηε, δελ είλαη κφλν, ην θαηαιαβαίλσ, ην βιέπσ 

θαη εγψ δίπια, ζηα Νηλφθπηα ζα πάκε, ην έξγν γίλεηαη φπνπ λα επηιέμνπκε λα 

πάεη. Ξξέπεη λα γίλεη ην έξγν. Απφ εθεί θαη πέξα ην δήηεκα γηα εκάο είλαη, φπνπ 

θαη αλ πέζεη, πσο ζα ιεηηνπξγήζεη. Πήκεξα νη πεξηνρέο ππνβαζκίδνληαη φρη  

επεηδή ππαξρεη θηίζκα Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο θαη γχξσ ηξηγχξσ, ηα ρσξάθηα 

βεβαίσο ράζαλε ηελ αμία ηνπο πνπ είλαη ζην 1 ρικ. αο πνχκε, αιιά επεηδή δε 

ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη θάζε ηξεηο θαη ιίγν γεκίδεη είηε ε ζάιαζζα, είηε πνηάκη, 
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είηε ε πεξηνρή, κε θφπξαλα, αλεπεμέξγαζηα θφπξαλα. Απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Θνηηάρηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Ξέππα. Βάδεη έλα ζνβαξφ δήηεκα ν 

θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαιαβαίλνπκε ην πφζν, ην πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη απηφ ην έξγν .. Δίλαη έλα έξγν, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγνχκε θάζε 

κέξα επί 24 ψξεο θαη βεβαίσο ν κειεηεηήο κε ηα φπια πνπ είρε έθεξε απηή ηε 

κειέηε. Κα πσο κπνξνχκε λα θνπβεληηάζνπκε γηα έλα ηέηνην έξγν ζήκεξα, 

φηαλ δελ πξνζδηνξίδνπκε ην ηη πξνζσπηθφ ζα έρεη, ην πσο ζα ειέγρεηαη ε 

παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ην πνπ ζα πεγαίλεη ην ηειηθφ πξντφλ. Δίπε ν 

κειεηεηήο βεβαίσο θαη θαιά θαη ζσζηά γηα ην λεξφ πνπ ζα βγαίλεη, ην 

ηειεπηαίν, ην επεμεξγαζκέλν. Ζ ιεκκαηνιάζπε πνπ ζα πάεη; Γελ ππαξρεη εδψ 

πέξα απνδέθηεο. Ξνπ ζα ηελ πάκε ηελ ιεκκαηνιάζπε; Πηα ρσξάθηα καο; Θα 

θάλνπκε ρσκαηεξέο; Νπνπ θαη αλ πάεη ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο ηα 

πξνβιήκαηα ζα είλαη ππαξθηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο. Πήκεξα ε κειέηε πνπ παξνπζηάδεη ν κειεηεηήο, ζήκεξα 

ε κειέηε πνπ παξνπζηάδεη ν κειεηεηήο θαη είλαη μεθάζαξν απηφ ζε φινπο καο 

θαη ην γλσξίδνπκε φινη κηιάεη γηα β' βάζκηα επεμεξγαζία ιεκκάησλ. Ξνπ 

ζεκαίλεη ηη; Νηη κε ην ηερληθφ δειηίν πνπ δηεθδηθνχκε ην θνλδχιη απφ ην ΔΠΞΑ 

ζα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα λεξφ ην νπνίν ζα ην ξίρλνπκε είηε ζηε ζάιαζζα, 

πξντφλ κάιινλ, φρη λεξφ, είηε φπσο ιέεη ν κειεηεηήο ζηνλ Αζσπφ. Απην ην 

λεξφ φκσο δελ θάλεη νχηε γηα πφηηζκα, νχηε γηα ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ην λα 

ην ζηέιλεηο ζε αλαδαζσηέεο πεξηνρέο θαη λα πνηίζεηο μεξή γε ή λα ην ζηέιλεηο 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 25ε 28 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  71 

ζηε ζάιαζζα. Απηά πξέπεη λα κάζεη ν θφζκνο ζήκεξα θαη φρη κφλν ζηε κηα 

πεξηνρή ζην Ππθάκηλν θαη ζηηο 4 πνπ θέξλεη ν κειεηεηήο. Λα ελεκεξσζεί λα 

μέξεη ηη έξγν είλαη απηφ θαη βεβαίσο θαηαιαβαίλνπκε φινη φηη φπνπ θαη αλ γίλεη 

ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο, ην δίθηπν,  απηφκαηα ζα αλαβαζκίζεη φιε ηελ 

πεξηνρή. Ρελ αλαβαζκίδεη. Απφ ην λα πεηάκε ζήκεξα ηα ιήκκαηα ζην δξφκν 

θαη ζηε ζάιαζζα πνπ ηα πεηάκε, πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη δίθηπν ην 

νπνίν λα καο πξνζηαηεχεη θαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή καο θαη 

αλαβαζκίδνληαο θαη ηελ πεξηνρή καο. Απηά ηα δεηήκαηα πξέπεη λα 

θνπβεληηαζηνχλε θαη ζην Ππθάκηλν ηελ Ξαξαζθεπή αιιά θαινχκε ηε Γεκνηηθή 

Αξρή θαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ θέξλεη ν κειεηεηήο ζήκεξα. Ρν αλ ζα γίλεη 

ην έξγν, είπε κηα πξαγκαηηθφηεηα ν Αληηδήκαξρνο θαη είλαη απηφ αιήζεηα, ζε 

ιίγν ζα ππνρξεσζνχκε λα πιεξψζνπκε απφ ηελ ηζέπε καο απηφ ην έξγν θαη 

κηιάκε γηα πνιιά εθαηνκκχξηα θαη ζ' απηή ηελ θαηάζηαζε ηελ νηθνλνκηθή πνπ 

βξηζθφκαζηε ζήκεξα. Θαη είλαη κεγάιε επζχλε γηα ηνλ θαζέλα καο λα πεη αλ 

ζέινπκε ην έξγν ή φρη, λα πεη λαη ή φρη. Λα γλσξίδεη φκσο ηη έξγν είλαη απηφ. 

Θα είκαζηε παξφληεο ηελ Ξαξαζθεπή θαη νπνπδήπνηε αιινχ ρξεηαζηεί λα 

ελεκεξψζνπκε θαη εκείο ζ' απηά ηα δεηήκαηα πνπ βάδνπκε ηνλ θφζκν θαη απφ 

εθεί θαη πέξα είλαη επηινγή ηνπ θφζκνπ λα επηιέμεη αλ ζέιεη ην Βηνινγηθφ ή φρη. 

Πε φιεο ηηο πεξηνρέο, παληνχ. 4 είλαη; Αιιεο 4 ζα ππαξρνπλε θαληάδνκαη, πνπ 

δελ θέξλεη ν κειεηεηήο ζήκεξα εδψ. Δηζη; Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε θαη ζα παξαθαιέζσ γηα κηα αθφκε θνξά 

λα είκαζηε φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκνη γηαηί νη νκηιεηέο είλαη πάξα πνιινί. 

Θχξηε Γηαζεκάθε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ζα θάλσ ηνπνζέηεζε ζήκεξα. Απιά ζα ζέζσ θαη εγψ 

θάπνηα εξσηήκαηα, ηα νπνηα ελ κέξεη ηα γλσξίδσ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, αιιά 

ζα ήζεια λα αθνπζηνχλ θαη εδψ θαη ζα ήζεια λα ηηο δψζεη απηέο ηηο 

απαληήζεηο ν θχξηνο Κήηζηνπ. Αλαθέξζεθε πξηλ γηα ην πξφβιεκα ηεο 
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απμνκνίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ην ηη ζπκβαίλεη. Δλα είλαη απηφ. Ξσο κπνξεί λα 

ιπζεί, εάλ ιχλεηαη θαη ηη εγγπήζεηο ππαξρνπλ φηη απην ζα δνπιέςεη ζσζηά. 

Πηνλ απνδέθηε ηη εγγπήζεηο, γηαηί ηψξα κίιαγα κε έλαλ ζπλάδειθν εδψ απ' 

έμσ θαη κνπ ιέγαλε φηη έρνπκε πξφβιεκα κε ηνλ Αζσπφ, φηη δελ κπνξεί λα 

είλαη ν απνδέθηεο. Δάλ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηηο εθηάζεηο νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο θαη δελ ηηο δίλνπλε νη ηδηνθηήηεο, 

δελ ηηο πνπιάλε θαη πξνρσξήζνπκε ζε απαιινηξίσζε. Ξφζν ρξφλν ζέιεη θαη αλ 

είκαζηε κέζα ζηηο πξνζεζκίεο. Θαη ε απφζηαζε απφ ηνλ απνδέθηε ηη ξφιν 

παίδεη. Δίπαηε πξηλ θ.Κήηζηνπ ζρεηηθά γηα ην θφζηνο φηη εηλαη κεγάιν. Γε 

ρξεκαηνδνηνχληαη απηά απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε; Γηα λα καο θαιχςεη θαη 

απηφ ην θφζηνο; Γε ζα απνθχγσ βέβαηα ηνλ πεηξαζκφ λα θάλσ θαη κηα 

ηνπνζέηεζε. Νη δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ φλησο δελ έρνπλε ελεκεξσζεί. Δρνπλε 

ελεκεξσζεί νη δεκφηεο νη νπνίνη ζίγνληαλ βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο ηεο 

ζεηείαο Γαβξηήι. Νλησο ήηαλε πηεζηηθά ηα ρξνληθά πεξηζψξηα. Γελ κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ ελεκέξσζε, νχηε κπνξνχλ λα ελεκεξσζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο 

γλψζεηο πνπ απνθηήζακε εκείο σο επηθεθαιείο ησλ ζπλδπαζκψλ 

ζπκκεηέρνληαο ζ' απηή ηελ επηηξνπή, ζπδεηψληαο κε ηνπο κειεηεηέο, 

ζπδεηψληαο θαη κεζφδνπο επεμεξγαζίαο, αιιά θαη πξνβιήκαηα ρσξνζεηήζεσλ.  

 Θα πξέπεη ινηπφλ λα θαηαιάβνπκε φηη ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο, 

πξέπεη βέβαηα λα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ελεκεξσζνπλ 

φινη θαη κεηά λα απνθαζίζνπκε. Ξέθηεη ζε καο ινηπνλ ζηνπο 41 Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο ν θιήξνο θαη ην βάξνο θαη ν άραξνο ξφινο λα απνθαζίζνπκε γηα 

θάηη ηφζν κεγάιν. Δίλαη δχζθνιε ε απφθαζε, είλαη κεγάιεο νη επζχλεο, αιιά 

πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ηηο πάξνπκε. Γελ κπνξεί λα πεξηκέλεη νχηε ην έξγν, 

νχηε ε αλάπηπμε ηνπ Υξσπνχ. Ν θάζε έλαο απ' απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζ' απηή 

ηελ αίζνπζα θαη εθπξνζσπνχλ θάπνην θφζκν θαη έρνπλ εθιεγεί, ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ. Θαιά θάλεη ν θφζκνο θαη δηακαξηχξεηαη ηνπ 

Ππθακίλνπ, θαιά θάλεη ν θφζκνο ηνπ Παξαληαξηνχ θαη δηακαξηχξεηαη, θαιά ζα 
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θάλεη ν θφζκνο ηνπ Καξθνπνχινπ ή ηνπ Σαιθνπηζίνπ, αλ ζα πάεη εθεί, θαη 

δηακαξηχξεηαη. Δκείο νη 41 νη νπνίνη έρνπκε εθιεγεί θαη εθπξνζσπνχκε φινπο 

ηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο 

θαη λα παξνπκε απνθάζεηο θαη θάπνηα ζηηγκή ζα' ξζνχκε θαη ζε θφληξα κε έλα 

θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφο είλαη ν ξφινο καο. Νπνηνο δελ ηνλ αληέρεη, 

κπνξεί λα παξαηηεζεί. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζέισ λα πσ φηη παξά ην γεγνλφο φηη έρνπκε 

επαλεηιεκκέλα ελεκεξσζεί θαη απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο πνπ είραλ έξζεη ην 

πξψην δηάζηεκα λα καο δείμνπλ κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη απφ ηνλ θ.Κήηζηνπ 

πνπ καο έθαλε ηελ παξνπζίαζε, παξφια απηά πηζηεχσ ζε φινπο καο κέλνπλε 

εξσηήκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ ιπζεί, πφζν κάιινλ δειαδή ζηνλ θφζκν πνπ 

αθνχεη φηη ζα έξζεη έλαο Βηνινγηθφο θαη ζαθψο έρεη κεγάιν πξφβιεκα. Θέισ 

ινηπφλ λα θάλσ κεξηθά εξσηήκαηα, δε ζέισ λα ζαο πσ έηζη λα πάξσ ζέζε, αλ 

θαη ζα πσ κεξηθά πξάγκαηα, αιιά φζνλ αθνξά θάπνηα δεηήκαηα πνπ καο 

είπαηε. Γειαδή γηα παξάδεηγκα, ν Δπβντθφο ζαλ θιεηζηφο θφιπνο δελ κπνξεί λα 

είλαη απνδέθηεο. Ζ Σαιθίδα φκσο έρεη Βηνινγηθφ ζην λεζάθη πνπ είλαη αθξηβψο 

ζηνλ Δπβντθφ. Δηζη; Ζ Ραλάγξα, ν Γήκνο Πρεκαηαξίνπ, επίζεο έρεη απνδέθηε 

ηνλ Αζσπφ. Δρνπκε δειαδή ήδε δχν πεξηνρέο πνπ έρνπλε θαη ηε κηα 

πεξίπησζε θαη ηελ άιιε θαη εξρφκαζηε θαη ππάξρνπλ νη δηθνί καο νη 

πεξηνξηζκνί πνπ απφ πνπ πξνθχπηεη. Δλα ινηπφλ είλαη απηηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, ην Αιηβέξη είλαη πην θάησ φκσο. Κηιάκε γηα ηνλ θιεηζηφ 

θφιπν. Ρψξα, έλα άιιν δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζεηε, γηαηί ην έβαιε 

θαη ν θ.Σαζηψηεο, ην έβαιε θαη ζηελ επηηξνπή θαη είλαη έλα δήηεκα. Δκείο ην 

είδακε ζηε Γεξκαλία φηη νη κέζνδνη πνπ ιέκε δελ έρνπλ ιεκκαηνιάζπε. 
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Γειαδή ιεκκαηνιάζπε κε ηελ έλλνηα πνπ ην έρνπκε δεη ζηα δειηία εηδήζεσλ 

κε ηελ Τηηηάιεηα πνπ ηελ θνπβαιάγαλε ζηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη, δελ αθνχγεηαη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξνπ ηελ θνπβαιάγαλε ζηα Ιηφζηα θαη δελ μέξσ ηη θαη δελ μέξαλε 

πνπ λα πάλε ηε ιεκκαηνιάζπε, πνπ ηελ πεγαηλνθέξλαλε. Δίλαη θάηη 

δηαθνξεηηθφ, απηφ είλαη ζέκα επεμεξγαζίαο πνπ θαληάδνκαη φηη εάλ 

απνθαζίζνπκε ηειηθά θαη εγθξηζεί θαη θηάζνπκε ζηε κειέηε, φηαλ ζα 

θηάζνπκε ζηε κειέηε, ζα κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα πνπκε έηζη 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Δρσ φκσο έλαλ πξνβιεκαηηζκφ, πνπ αθνξά ην 

κεγάιν απηφ δίθηπν πνπ δεκηνπξγείηαη, αλ θαη κέλα ε άπνςε κνπ ήηαλε εμ' 

αξρήο λα γίλεη έλαο Βηνινγηθφο, φηη είλαη έλα πνιχ κεγάιν δίθηπν, πνπ μεθηλάεη 

απφ ην Καξθφπνπιν γηα λα θηάζεη, είλαη πεξίπνπ 30 ρικ., 33, πφζα έρνπκε 

βάιεη. Ξνπ ζεκαίλεη φηη έρεη πνιιά αληιηνζηάζηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα έρνπκε 

θφζηνο απαιινηξηψζεσλ γηα ηα αληιηνζηάζηα θαη ζα έρνπκε θαη κεγάιν θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο. Γειαδή ην ηειηθφ θφζηνο θαη απηφ πνπ ζα επηβαξχλεη ηνλ θφζκν, 

γηαηί καο ελδηαθέξνπλ νη πνιίηεο, έηζη; φρη κφλν ην γεγνλφο φηη πνπ ζα πάεη, 

αιιά θαη ηη ζηελ ηζέπε ηνπ θαζέλα αο πνχκε ηη ζα ζηνηρίζεη απηφο ν 

Βηνινγηθνο, ζα είλαη κεγάιν. Γειαδή ζα πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε φρη κφλν ηα 

κεγέζε πνπ είλαη ην θφζηνο ηεο γεο ή μέξσ εγψ ην θνηλσληθφ θφζηνο εθεί πνπ 

ζα γίλεη ν Βηνινγηθφο, αιιά θαη ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην θφζηνο ηεο .. 

θαη απηά ηα ρξήκαηα πνπ ζα βγαίλνπλ απφ ηελ ηζέπε ησλ θαηνίθσλ γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν. Θαη λα πνχκε θαη έλα άιιν ζέκα, φηη αξγα ή γξήγνξα 

φια απηά κε ην πσο πάεη λα γίλεη θαη γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ην μεπνχιεκα 

φιεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ηα λεξά καο θαη ε απνρέηεπζε ζα πεξάζνπλε 

ζε θάπνηεο ηδησηηθέο εηαηξείεο, λα κελ πσ ηελ ΔΓΑΞ γηαηί είλαη ήδε ε ΔΓΑΞ 

ηδησηηθή εηαηξεία ζήκεξα. Ινηπφλ, αξγά ε γξήγνξα ζα καο ηα πάξνπλ θαη ηα 
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δίθηπα, ζα καο πάξνπλε θαη ηα λεξά καο φια θαη ην θφζηνο πνπ ζα έρνπκε ηφηε 

λα πιεξψζνπκε ζα είλαη πνιχ κεγάιν. 

 Δρνπκε ινηπφλ θαη άιια δεηήκαηα λα ζθεθηνχκε θαη εδψ κήπσο ζα 

πξέπεη, γηαηί ήηαλε κάιινλ, έηζη, πνιχ βεβηαζκέλε θίλεζε λα πάξνπκε κηα 

απφθαζε, κήπσο ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηνπο κηθξφηεξνπο Βηνινγηθνχο. Γηαηί 

θνηηάμηε, φηαλ κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ιεηηνπξγνχλε κε δηθνχο ηνπο 

Βηνινγηθνχο θαη κεγάιεο κνλάδεο πνπ έρνπλε θαη 3.000 αο πνχκε άηνκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε θα Πηεξγίνπ θαη νινθιεξψζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. γηαηί λα κελ κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε ζε κηα αο πνχκε 

δηαδηθαζία ίζσο ησλ κηθξφηεξσλ Βηνινγηθψλ κνλάδσλ. Ξάληα έρνληαο ππ' φςηλ 

καο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην θφζηνο κεηαθνξάο πνπ ζα έρνπκε θαη θπζηθά ηηο 

ελδερφκελεο βιάβεο θαη φια απηά πνπ πηζαλφλ .. πνπ κεγαιψλνπλ φηαλ 

ππαξρεη έλα ηφζν κεγάιν εθηεηακέλν δίθηπν. Γελ είλαη κφλν δειαδή ε 

ρσξνζέηεζε. Δίλαη θαη φια ηα άιια πνπ αθνινπζνχλε απηή ηελ αο πνχκε 

ππφζεζε θαη παξεπηκπηφλησο γηαηί αλαθνηλψζεηο δε ζα θάλνπκε, ζα ήζεια θαη 

απφ ην Γήκαξρν λα καο πεη εδψ πέξα γηαηί κέζα ζηνλ Αχγνπζην, κέζα ζην 

θαινθαίξη πνπ θνηκφκαζηαλ φινη θαη ήκαζηε ζηηο δηαθνπέο καο, ε θπβέξλεζε 

θαη ε Βνπιή πέξαζε λφκν θαη βάδεη 13% ΦΞΑ ζην λεξφ. Κέρξη ηψξα ην 

θνηλσληθφ αγαζφ πνπ ιέγεηαη λεξφ θαη πνπ ην παίξλνπκε απφ ηηο πεγέο καο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίζηε εθηφο ζέκαηνο θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ πεηξάδεη. Ξνπ παίξλνπκε απφ ηηο πεγέο καο θαη δελ είρε ΦΞΑ 

θαη εμαηξφληαλ έρεη ΦΞΑ 13% ινηπφλ πάλσ ζην λεξφ θαη λα καο πεη ν 

θ.Γήκαξρνο αλ απηφ ζα ηζρχεη θαη αλαδξνκηθά γηα ηα εμάκελα πνπ δελ έρνπλ 

βγεη, γηαηί απηφ ζεκαίλεη έλα πνιχ κεγάιν θφζηνο θαη πνιχ κεγάιν πξφζζεην. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ονχζζεο;  
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δγψ ζέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα θαη ηνπο 

επηζθέπηεο φινπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε ζα θάλνπκε; Νηαλ αθνχσ λα ελεκεξψζεηε ην Πψκα 

θ.Ονχζζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δλα ιεπηφ Ξξφεδξε, έλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε ηε δηαδηθαζία ιηγάθη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δλα ιεπηφ, ζα ην δείηε, ζα ην δείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα αξρίζνπκε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηψξα θαη ηηο θφληξεο; Νξίζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε κε γειάηε ζαο παξαθαιψ. Γελ έθαλα θάηη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ζπγρσξείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, λα βνεζήζνπκε φινη δεηάκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ζέισ λα ελεκεξψζσ φηη δε ζέισ λα παξεμεγεζψ. Θα θάλσ 

νξηζκέλεο εξσηήζεηο θαπζηηθέο, θαηά ηε γλψκε κνπ. Δγψ δελ μέξσ αλ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Αζην ξε ζπ Γήκαξρε, ζε παξαθαιψ. Αζην ξε Γήκαξρε. Ινηπφλ, 

εγψ ζα ξσηήζσ θαη γηα ην Καξθφπνπιν, ζα ξσηήζσ θαη γηα ην Παξαληάξε θαη 

γηα φιεο ηηο πηζαλέο ρσξνζεηήζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζν κπνξείηε, πην πεξηεθηηθά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Θχξηε Κήηζηνπ, μέξεηε ηη ζαο έρεη αλαηεζεί κε ηελ απφθαζε 

91; Παο έρεη αλαηεζεί πξνκειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Γε ζαο έρεη 

αλαηεζεί απηφ ην πξάγκα, γηαηί γηα κέλα είλαη πξάγκα. Δίλαη κηα πνιχ σξαία 
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έθζεζε ηδεψλ πνπ δελ ππάξρεη θαη ππνγξαθή ζην ηέινο. Δγψ απηφ ιέσ. Ξξέπεη 

λα μέξεηε φηη ζηα .. ηνπ Πηελνχ ηνπ Απιψλα ιέγεηαη Ππθάκηλν. Νχηε θαλ απηφ 

δε γλσξίδεηε. Δπξεπε λα ην κάζεηε. Πηα .. ιέγεηαη Ξαλνιάθθα Ππθακίλνπ. Καο 

είπαηε φηη ην ΔΞΔΟΑ αλ ζα δεη απηφ ην πξάγκα ζα επηιέμεη ηελ πην θηελε ιχζε. 

Δζείο καο ην είπαηε. Ζ πην θηελή ιχζε πηα είλαη; Ρν Καξθφπνπιν; Ρέινο 

πάλησλ. Ζ πην θηελή λνκίδσ απηή πξέπεη λα είλαη. Καξθφπνπιν θαη Ξιαηάληα. 

Δηζη ιέηε. Νηη αλ ην δεη ην ΔΞΔΟΑ, ζα ρσξνζεηήζεη εθεί. Ρφηε γηα ηη λα 

απνθαζίζνπκε; Ινηπφλ, καο είπαηε φηη θηηάμαηε κηα, έλα πξάγκα, πνπ ζα 

κεηαθέξνληαη ηα ιήκκαηα απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Απηή είλαη ε  ελδεδεηγκέλε 

ιχζε; Δηζη γίλεηαη ζε φινπο ηνπο Βηνινγηθνχο ηεο Διιάδνο; Ρνπ θφζκνπ; Δγψ 

γλσξίδσ φηη ε Σαιθίδα είλαη δίπια ζηε ζάιαζζα. Δγψ γλσξίδσ φηη ν Βφινο είλαη 

πάλσ ζηε ζάιαζζα. Δγψ γλσξίδσ φηη ην Ζξάθιεην ην έρεη κέζα ζηε ζάιαζζα. 

Ζ Θαιακάηα ην ίδην. Γε ζπκάκαη άιιεο πφιεηο. Δρσ θαη θσηνγξαθίεο γη' απηά 

πνπ ζαο ιέσ θαη εζείο καο ιέηε φηη θάλαηε κηα κειέηε θαη ζα ην πάηε ζηελ 

Ξαλσιάθθα Ππθακίλνπ. Καο ιέηε φηη δε ζα ππάξρνπλ νζκέο. Θαη γηαηί λα ην 

πάκε ζηελ Ξαλσιάθθα Ππθακίλνπ θαη λα κελ ην πάκε ζηελ πιαηεία ηνπ 

Ππθακίλνπ; Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ. Γηαηί λα ην θξχςνπκε; Καο ιέηε φηη απφ 

ηνλ νηθηζκφ ε Ξαλσιάθθα, ην ζεκείν πνπ έρεηε ρσξνζεηήζεη, ζε πην θνληηλή 

θαηνηθεκέλε απφζηαζε λα ζαο θαιχπηεη. Ξνην είλαη απηφ ην φξην γηα ζαο; Γηαηί 

εθεί πνπ ρσξνζεηείηε ζηελ Ξαλσιάθθα ζηα 50 κέηξα έρεη ζπίηη θαη ην μέξεηε 

θαη ζηα 600 κε 800 κέηξα, δελ έρσ ηα ραξηηά κνπ, ζα ηα έρνπκε ηελ 

Ξαξαζθεπή θαη ηελ Ρξίηε.  

 πάξρεη νηθηζκφο Γνχξαο πνπ κέλνπλ, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 30 ζπίηηα. 

Καο ιέηε φηη ππαξρνπλ πνιχ απζηεξά θξηηήξηα γηα λα ξίρλνπκε ηα 

βηνινγεκέλα ιήκκαηα ζηνλ Αζσπφ πνηακφ. Θα γίλεη ηξηηνβάζκηα βηνιφγεζε; 

Απηή ε βηνιφγεζε πςειήο απφδνζεο πνπ ιέηε εδψ ζα είλαη ηξηηνβάζκηα; Καο 

είπαηε φηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηε βηνιφγεζε θαζεκεξηλά, εζείο καο ην 

είπαηε, θαζεκεξηλά λα ηελ πξνζέρνπκε θαη λα κεηξάκε λα κε καο μεθχγεη θάηη. 
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Αξα, γηα κέλα, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είζηε θαη ηφζν ζίγνπξνο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ή ηε κέζνδν ηεο επεμεξγαζίαο. Καο είπαηε φηη ν Αζσπφο 

ελδείθλπηαη γηαηί ξέεη λεξφ ζπλερψο. Παο πιεξνθνξψ φηη εδψ θαη 3 κε 4 ρξφληα 

ην θαινθαίξη ν Αζσπφο δε ξεεη λεξφ θαζφινπ. Απηφ ηη ζεκαίλεη γηα κέλα. Ρα 

δηζεθαηνκκχξηα, ηξηζεθαηνκκχξηα θνπλνχπηα πνπ ζα γεκίζνπλ ην ρσξηφ κνπ. 

Γηαηί αλ γίλεη εθεί, ην λεξφ ζα θαηεβαίλεη απφ ηνλ Αζσπφ θαη φια ηα θνπλνχπηα 

ζα είλαη ζην Ππθάκηλν θαη ζηνλ Υξσπφ πην θάησ. Πηε ζει. 8 απηνπλνχ ηνπ 

θπιιαδίνπ ιέεη ην εμήο, γηα ιφγνπο θφζηνπο θαηαζθεπήο αιιά θαη ιεηηνπξγίαο, 

ε ηδαληθή θαηάζηαζε είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζην 

δεπηεξεχνλ δίθηπν θαη ζηε κνλάδα. Δζείο επηιέμαηε ηελ πην καθξηλή. Γηαηί; 

Λνκίδεηε φηη ην Ππθάκηλν είλαη ρσξηφ κηθξφ θαη δε ζα αληηδξάζεη; Δίλαη κηθξν 

αιιά είκαζηε πνιινί θαη ελσκέλνη θαη δπλαηνί. Ξαξαθάησ ιέηε, ζηελ πξάμε 

απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ θάπνηνο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ιήκκαηα πνιιψλ κηθξψλ 

ζρεηηθά νηθηζκψλ νη νπνίνη απέρνπλ φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ ππφ κειέηε 

πεξηνρή, ηθαλέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θαη φρη έλαλ εληαίν αζηηθφ ηζηφ, ηφηε ε 

ηδαληθή ιχζε είλαη ε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιεκκάησλ αλά νηθηζκφ. Δζείο 

ην ιέηε, φρη εγψ. Γηα λα ην ιέηε εζείο ζεκαίλεη φηη ην δέρεηαη θαη ην ΔΞΔΟΑ. 

Δίζηε κειεηεηήο, δελ κπνξείηε λα θάλεηε .. Ππγλψκε παηδηά, ήξζα ιίγν θνληά. 

Ινηπφλ, ζπγλψκε Βαγγέιε, αλ ζε πείξαμε, ζπγλψκε. Ππγλψκε, κπεξδεχηεθα, 

έηζη; Ινηπφλ, εζείο ην είπαηε. Δίζηε κειεηεηήο θαη δελ κπνξείηε λα θάλεηε 

ιάζνο. Καο ιέηε εδψ ζ' απηφ ην θπιιάδην φηη ε πην ελδεδεηγκέλε ιχζε είλαη 

απηή.  

 Ρέινο, ζέισ .. Θα πληγείο. Θέισ λα κνπ πείηε γηαηί ηειηθά απηφ ην 

ζεκείν, ε Ξαλνιάθθα Ππθακίλνπ, είλαη ην πην ηδαληθφ. Γηαηί απηέο νη 

δηθαηνινγίεο πνπ ιέηε ζην πηλαθάθη, γηα κέλα, ζην πηλαθάθη ην ηειεπηαίν, ζηελ 

21 ζειίδα, είλαη ηνπιάρηζηνλ γεινίεο, γηα κέλα. Φάζθεηε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα αθήζεηε ηνπο ραξαθηεξηζκνπο θ.Ονχζζε. Λα ζεβαζηείηε ηνλ 

ζπλάλζξσπν θαη επηζηήκνλα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Αζε κε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα θάλεηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαθπβεχνληαη, δηαθπβεχνληαη πεξηνπζίεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο κε θφζκην ηξφπν θαη κε ζεβαζκφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ. Γηαθπβεχνληαη πεξηνπζίεο. Καο είπε φηη πξέπεη 

λα ην πξνζέμνπκε. Γηαηί; Γηα πνην ιφγν; Αθνχ δελ ππαξρνπλ νζκέο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζαο ηηκνχλ ηέηνηνη ραξαθηεξηζκνί. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δληάμεη, μέξσ εγψ ηη κε ηηκά θαη ηη δελ κε ηηκά. Πε επραξηζηψ 

πνιχ. Ινηπφλ, γηαηί; Ξσο θξίλαηε απηά; Αθνχ ην πάηε ζην πην καθξηλφ ζεκείν. 

Ξσο θξίλαηε φηη ηειηθά είλαη ε ηδαληθφηεξε ιχζε; Ξσο ην θξίλαηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ.Ονχζζε; Λνκίδσ πξεπεη λα έρεηε νινθιεξσζεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είζηε θαιά. Ν θχξηνο;  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Βειηαληψηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βειηαληψηεο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια λα ζπκίζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηη ζην 

πξψην Ππκβνχιην πνπ έγηλε κε ζέκα ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ ήκνπλ ν πξψηνο 

πνπ είρα κηιήζεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ θαη επίζεο 

είρα κηιήζεη γηα ηνλ θίλδπλν φηη αλ δε γίλεη ηψξα ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο ζε 

κεξηθά ρξφληα ν Γήκνο ζα πιεξψζεη θαη πξφζηηκν θαη ζα αλαγθαζηεί λα ηνλ 

θηηάμεη κε ηα ρξήκαηα ηνπ. Απηφ πνπ είπε θαη ν κειεηεηήο ην είρα πεη ζην 
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πξψην Ππκβνχιην, επεηδή εκείο ζην Θαπαλδξίηη είρακε αζρνιεζεί θαη είρακε 

παξεη ηηο αλαγθαίεο εγθξίζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ηνληζηεί απηφ θ.Βειηαληψηε. Αλ ζέιεηε πην πεξηεθηηθά, λα 

βνεζήζνπκε ηε δηαδηθαζία. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρψξα γηα λα θαηαιάβσ έρσ θάπνηεο απνξίεο θχξηε κειεηεηά. 

Πχκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζε ζαο ζηελ εηζήγεζε ζαο είπαηε γηα αιιαγή 

πιεζπζκνχ. Πεκαίλεη δειαδή φηη ην θαινθαίξη απμάλεη ε πνζφηεηα επνρηαθά, 

ησλ ιεκκάησλ. Απηά δε ζα είλαη δηαδνρηθέο κνλάδεο πνπ ην ρεηκψλα ζα 

ιεηηνπξγεί ε κηα θαη ην θαινθαίξη δχν; Αλ κπνξείηε λα καο ην εμεγήζεηε. 

Γεχηεξν ζέκα, ην πνηάκη. Δίπαηε φηη ζην πνηάκη βνεζάεη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ 

πξντφληνο. Δκείο επεηδή είκαζηε θαη απφ ρσξηφ, κεηξάγακε, καο έβαδε ε κάλα 

κνπ θαη κεηξάγακε 40 πέηξεο γηα λα πηνχκε λεξφ απφ ην ξέκα φηαλ ήκαζηε 

κηθξά παηδηά, αιιά φκσο φηαλ ην λεξφ απηφ έρεη ιήκκα, είλαη απν ιήκκαηα, ζα 

αθήλεη ζ' απηέο ηηο πέηξεο πάλσ θάπνηα θαηαθάζηα, θάπνηα .. Απηά δε ζα 

επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ θαη φηαλ δηέξρεηαη κέζα απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

δε δεκηνπξγεί πξφβιεκα θαη ζηελ θνίηε θαη ζηηο φρζεο θαη ζηηο δηπιαλέο 

πεξηνρέο; Δλψ αληίζεηα απ' φηη είρα δηαβάζεη ζηε κειέηε πνπ ππήξρε ηελ 

πξνεγνχκελε ζηε ζέζε Παξαληάξε πξνέβιεπε ε κειέηε φηη ν αγσγφο ζα 

πέθηεη 700 κέηξα κέζα ζηε ζάιαζζα. Ρξίηε απνξία κνπ. Δπαλαιάβαηε πάξα 

πνιιέο θνξέο ηνλ φξν ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ην ηνλίζαηε. Δδψ δελ ππάξρεη 

ππφ πξνυπνζέζεηο. πάξρεη ην δεηνχκελν. Εεηνχκελν δελ είλαη ν Βηνινγηθφο 

Θαζαξηζκφο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν Γήκνο Υξσπνχ λα είλαη ην ηειεηφηεξν 

ζχζηεκα; Ν φξνο ππφ πξνυπνζέζεηο δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πνπ ρσξάεη. Θα 

ξίρλνπκε ηα δάξηα; Θα βιέπνπκε ην θεγγάξη θαη ζα ιέκε ζήκεξα βγάδνπκε 

θαζαξφ λεξφ, αχξην δε βγάδνπκε θαζαξφ λεξφ; Δπηζηεκνληθά κηιάκε εδψ, δε 

κηιάκε .. Θα πξέπεη λα πάξνπκε ηελ απφθαζε. Βάζεη ηεο επηζηήκεο, φρη βάζεη 

ηνπ θαηξνχ.  
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 Ρέηαξηνλ. Ζζεια λα ξσηήζσ εάλ ππάξρνπλε απφ ην λφκν θαζνξηζκέλεο 

απνζηάζεηο απφ λφκηκεο θαηνηθίεο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ Βηνινγηθνχ 

Θαζαξηζκνχ θαη επίζεο αλ μέξεηε, γηαηί δελ είλαη κέζα ζηελ πξνκειέηε, ελψ ην 

Πηελφ Θαηάληη είλαη ζε 65 κέηξα πςφκεηξν, ην Πηελφ Αλάληη πφζα κέηξα 

πςφκεηξν έρεη; Αλ ην μέξεηε. Γελ ππάξρεη κέζα ζηε κειέηε. Θαη κηα επίζεο 

εξψηεζε ήζεια λα θάλσ ζηνλ θ.Αληηδήκαξρν, ζαλ αξκφδηνο, πφηε 

θ.Αληηδήκαξρε είλαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηά ηελ εθηίκεζε ζαο, ψζηε 

λα κελ θηλδπλεχνπκε λα ραζεί ε ήδε εγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θαηά ζεηξά είλαη ν θ.Γέδεο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πξνρσξήζνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη. Βνεζήζηε λα κηιήζνπλε 

θαη νη ζπκπνιίηεο καο. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Δλα έξγν φπσο ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο 

έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλσο φηη είλαη έλα έξγν θνηλήο νθέιεηαο. Ρα έξγα απηά 

έρνπλε δχν ζθέιε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν. Θχξηε Ζιηάζθν, φινη έρνπκε 

θνπξαζηεί, αο βνεζήζνπκε ιίγν ηε δηαδηθαζία.  

ΓΔΓΔΠ: Ρν πξψην ζθέινο ινηπνλ είλαη ε κειέηε - θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ην 

δεχηεξν ζθέινο είλαη ην πνιηηηθφ πιαζάξηζκα ηνπ έξγνπ. Πην δεχηεξν ζθέινο 

ζαλ Γεκνηηθή Αξρή θνβάκαη φηη δελ πεξάζαηε ηε βάζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, ζα ζαο δηαθφςσ. Ρψξα, δελ είλαη .. 

ΓΔΓΔΠ: Γε ζα κε δηαθφςεηε, ζα κ' αθήζεηε λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζαο δηαθφςσ. Δάλ ζέιεηε λα βνεζήζεηε ηε δηαδηθαζία, θάληε 

ζπγθεθξηκελεο εξσηήζεηο. 

ΓΔΓΔΠ: Θα ηε βνεζήζσ ηε δηαδηθαζία. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε λα θξίλεηε .. 

ΓΔΓΔΠ: Γελ θξίλσ ηίπνηα. Θα ηε βνεζήζσ ηε δηαδηθαζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θξίλεηε ηε ζπκπνιίηεπζε, απηφ φηαλ ζα γίλεη θαλνληθφ 

Ππκβνχιην. Δηζη; Γελ ηνπνζεηνχκαζηε ηψξα. 

ΓΔΓΔΠ: Θα ηε βνεζήζσ ηε δηαδηθαζία. Νκσο πιαλαηαη έλα εξψηεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θ.Ιίηζα. Κελ αγαλαθηείηε. 

ΓΔΓΔΠ: Ξιαλάηαη έλα εξψηεκα ζηνπ θαηνίθνπο ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ, ην νπνίν 

εξψηεκα έρεη σο εμήο: Πην Ππκβνχιην ζηηο 8.6.2011 πνπ θαηαιήμακε ζηελ 

απφθαζε φπνπ έρνπκε ζήκεξα ηε ζεκεξηλή κειέηε, απνθαζίζακε λα πάκε ζε 

κηα κειέηε λέσλ ρσξνζεηήζεσλ, απιά θαη σξαία, απνθιείνληαο ηε ζέζε 

Παξαληάξε. Δξρφκαζηε ινηπφλ ζήκεξα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, απφ κεδεληθή βάζε. Ρέινο πάλησλ .. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, θάλεηε ιάζνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα θάλεηε εξσηήζεηο ζηνλ κειεηεηή; 

ΓΔΓΔΠ: Θα θάλσ, βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ θάληε ηηο ηέινο πάλησλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ακα κνπ ην θέξεηο ηα πξαθηηθά, εγψ ζα παξαηηεζψ. Νηη 

απνθιείζακε θάπνηα ζέζε. Απν κεδεληθή βάζε μεθηλάκε.  

ΓΔΓΔΠ: Δρσ εδψ πέξα ηελ εηζήγεζε, έρσ ηελ εηζήγεζε, ηελ νπνηα εηζήγεζε 

ηελ πήξαηε πίζσ ζηε ζπλεδξίαζε. Λάηε ε εηζήγεζε. Δρεη δχν ζθέιε. Ξξψην 

ζθέινο, λα αλαζέζεη κειεηε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα ηε 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 25ε 28 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  83 

δηεξεχλεζε λέσλ ρσξνζεηήζεσλ, βιέπνληαο ην λέν Γήκν ζαλ κεγαιχηεξε 

ελφηεηα, απφ ην Καξθφπνπιν κέρξη ηνλ Απιψλα. Γεχηεξνλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη δεχηεξνλ. Γελ ππαξρεη δεχηεξνλ.  

ΓΔΓΔΠ: Γηαηί δελ ππάξρεη δεχηεξνλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:  Δρεη απνζπξζεί θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Δ α κπξάβν. Δίδαηε ινηπφλ; Ξσο εξρφκαζηε ινηπφλ ζήκεξα θαη 

βιέπνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δληάμεη. Δξρφκαζηε ζήκεξα .. Δζείο ιέηε απηφ, εγψ ιέσ απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε ιέηε ζην Γεκνηηθν Ππκβνχιην πνπ δελ έρνπλε γίλεη. 

ΓΔΓΔΠ: Ρα πξάγκαηα έρνπλ γίλεη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξείηε θχξηε, δελ έρεηε ην δηθαίσκα θχξηε λα ιέηε φ,ηη 

ζέιεηε. 

ΓΔΓΔΠ: πάξρνπλε θαηαγεγξακκέλα θ.Γήκαξρε. Ινηπφλ, αθήζηε κε λα 

νινθιεξψζσ θαη ζα ηνπνζεηεζείηε εζείο κεηά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. αιιά είλαη ηφζν ρνληξφ απηφ πνπ είπεο. 

ΓΔΓΔΠ: Θαη ε απφθαζε είλαη εδψ. πάξρεη. Δίλαη ε 91 απφθαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε .. 

ΓΔΓΔΠ: Νρη, μέξεηε ηη γίλεηαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ ζα ην θνπβεληηάζνπκε ην ζέκα, λα ηα πείηε απηά. Αλ 

ζέιεηε, κηα έθθιεζε αθφκε, δελ έρσ ιφγν λα αληηπαξαηίζεκαη, λα βνεζήζσ ηε 

δηαδηθαζία ζέισ ψζηε λα κηιήζνπκε φινη .. 

ΓΔΓΔΠ: Μέξεηε φκσο ηη γίλεηαη θ.Ξξφεδξε; Γελ είλαη σξαίν λα μεζεθψλεηαη ν 

θφζκνο. Λα παξαηάεη ηα ζπίηηα ηνπ, ηηο δνπιεηέο θαη φ,ηη άιιν έρεη θαη λα ηξέρεη 
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εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί ην έλα, γηαηί ην άιιν, γηαηί ην παξάιιν. 

Ξξέπεη λα δψζνπκε κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ. Ξξέπεη 

λα θαηαιάβεηε φη είλαη έλα ηεξάζηην έξγν, έλα έξγν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γσζηε ηε, δψζηε ηε. 

ΓΔΓΔΠ: Θα ην μαλαπψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Δίλαη έλα 

έξγν θνηλήο νθέιεηαο, ην έρεη αλάγθε ν Υξσπφο. Ξεγα ζην Σαιθνχηζη έλα 

κεζεκέξη θαη ληξάπεθα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα έρεηε μαλαπεη απηά θ.Γέδε. Δπί ηεο νπζίαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάληε κηα πξφηαζε ζαλ κεραληθφο, έηζη, πνπ μέξεηε ηα ζέκαηα 

θαιά. Γηα θάληε κηα πξφηαζε. 

ΓΔΓΔΠ: Θα ζαο θάλσ θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μεθάζαξε πξφηαζε. 

ΓΔΓΔΠ: Θαη ζήκεξα, θαη ζήκεξα πάιη δεκηνπξγήζεθε ην ίδην πξάγκα.   

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, γηα λα πεξάζσ θαη λα δηεπθνιχλσ ηνλ θ.Ξξφεδξν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλαηε πξφηαζε θ.Ονχζζε γηα ρσξνζέηεζε είπαηε; Γελ ηελ 

άθνπζα. Ππγλψκε .. Ρελ μαλαιέηε; 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ηνλ θ.Γήκαξρν πξέπεη λα καιψζεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ μαλαιέηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, αο κε δηαθφπηνπκε ηνλ θ.Γέδε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πνιχ ζνβαξφ απηφ πνπ ιέηε. Θχξηε Ονχζζε, λα αθνχζσ 

ηελ πξφηαζε ζαο πνπ είπαηε φηη θάλαηε.  
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(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπαηε πξφηαζε γηα ρσξνζέηεζε; Ξνπ είπαηε; Ξέζηε ηα. Δζείο 

είπαηε, φηη θάλαηε εζείο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο αθήζνπκε ηνλ θ.Γέδε. Αο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλαηε πξφηαζε γηα ρσξνζέηεζε; Δπαλαιακβάλσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα ηειεηψζεη ν θ.Γέδεο. Λαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ηελ πείηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Δθαλα. Ρν ιέεη απηφ. Ρν έρεηε δηαβάζεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηα; Ξνηα;  

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν έρεηε δηαβάζεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο πνηα θάλαηε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ιέεη, ζε θάζε νηθηζκφ θαη Βηνινγηθφ. Ρν ιέηε θχξηε κειεηεηά; Αξα 

δελ κπνξεί απηφ ην πξάγκα λα ην ιέηε ζηνλ αέξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο πξνηείλεηε απηφ;  

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, απηφ πξνηείλσ εγψ. Δίλαη θαθφ; Απηφ ην ιέεη, δελ ην ιεψ εγψ. 

Γελ ην ιέσ εγψ θ.Γήκαξρε. Απηφ ην ιέεη. Ρν ιέεη απηφ. Δηζη ζα ππάξρνπλ νη 

ιηγφηεξεο .. αλαθαηνζνχξεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα πξφηαζε. Γε ιέεη απηφ. Θχξηε Γέδε, ζπλερηζηε. Δίλαη κηα 

απφ ηηο πξνηάζεηο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Κέζα ζηηο πξνηάζεηο είλαη θαη νη 4 ζέζεηο. 

.......: Βεβαίσο.   
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Βηνινγηθφο πνπ ζα θάλνπκε μερσξηζηά ζην Ππθάκηλν δε ζα .. 

ην ρσξηφ ζνπ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε δηαθφςεη ηνλ θ.Γέδε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ρσξηφ ζνπ δελ ην ππνβαζκίδεη;  

ΟΝΠΠΖΠ: Δκείο ζα ηε βξνχκε ηελ άθξε.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θα ην πιεξψζεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Θάλην εζχ, θάλην εζχ. Δζχ θάλην θαη ζα δεηο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θα ην πιεξψζεηε; Θα ην πιεξψζεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ νη 

πνιίηεο ηνπ Πεθακίλνπ γηαηί δελ είλαη επηιέμηκν άκα γίλεη ζε θάζε νηθηζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Θχξηε Αξκπξηψηε, ζα έρεηε γξαθηεί 

ζηνλ θαηάινγν. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γελ είλαη επηιέμηκα. Δίλαη απιά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα βνεζήζνπκε ιίγν ηε δηαδηθαζία. Αδηθνχκε ηνλ θ.Γέδε ηψξα. 

Ππλερίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θχξην κειεηεηή εάλ ε κέζνδνο 

επεμεξγαζίαο ιεκκάησλ είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΓΔΓΔΠ: Ππλεπάγεηαη κε ηε ρσξνζέηεζε ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Δάλ 

δειαδή ην έλα εμαξηάηαη απφ ην άιιν θαη αλ ππαξρεη κηα ηθαλή θαη αλαγθαία 

ζπλζήθε ην νπνίν ην έλα λα αλαηξεί ην άιιν. Γεχηεξνλ, εάλ ε επεμεξγαζία ζα 

είλαη ηξηηνβάζκηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη μαλαηεζεί ην εξψηεκα πνιιέο θνξέο. Λα κε βάδνπκε .. 

ΓΔΓΔΠ: Ρν μαλαζέησ, λαη, λα μαλαηεζεί. Θαη πξνζπαζψ δηαβάδνληαο, ην 

δηάβαζα πνιιέο θνξέο ην .. ηέινο πάλησλ ηε κειέηε, απηή ηελ πξνκειέηε, δελ 
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κπνξψ λα θαηαιάβσ πνηα ήηαλ ηα θξηηήξηα. Γελ έρνπκε ζαθή θξηηήξηα. Γελ 

αλαθέξνληαη. Αλαθέξνληαη ε ιέμε θξηηήξηα ρσξίο λα αλαθέξνληαη πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηα. Δπίζεο αλαθέξζεθε γηα ηνπο επηιέμηκνπο νηθηζκνχο, δελ αλαθέξεη αλ 

κειινληηθά απηή ε κειέηε ζα κπνξεί λα ππνδερζεί ηνπο ζήκεξα κε επηιέμηκνπο 

νηθηζκνχο. Θαη επίζεο, επεηδή αλέηξεμα ζην δηαδίθηπν θαη ζε άιινπο Γήκνπο λα 

βξσ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο θαη παξφκνηεο κειέηεο, νη πεξηζζφηεξεο πνπ είδα, 

δειαδή 9 ζηηο 10, είραλε θαη παξαδείγκαηα άιισλ πεξηνρψλ. Φσηνγξαθίδεηε 

θαη κέζα ζηε κειέηε ζαο κηα ζπγθεθξηκέλε, έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ην νπνην 

δελ έρνπκε ζαθή εηθφλα εάλ απηφ είλαη απαξαίηεηα εμαξηεκέλν κε ηε 

ρσξνζέηεζε. Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, βξηζθφκαζηε ζε κηα ηζηνξηθή ζηηγκή γηα 

ην Γήκν. Γηα λα κελ καθξεγνξήζσ, έγηλαλ πνιιέο εξσηήζεηο θαη ζα ηηο 

απαληήζεη ν κειεηεηήο. Δπεηδή φκσο αλαθέξζεθε θαη ην Καξθφπνπιν, σο 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ηνπ Καξθνπνχινπ θαη νιφθιεξνπ ηνπ Γεκνπ, ζα ήζεια 

λα παξαθαιέζσ ην Γήκαξρν θαη ηνλ κειεηεηή, ζηε ζέζε πνπ πξνβιέπεη γηα ην 

Καξθφπνπιν λα κνπ θάλεη Βηνινγηθφ εάλ κπνξεί θαη αο κελ θάλεη πνπζελά 

αιινχ. Αο κείλνπλ νη άιινη κε ηα ζθαηνιήκκαηα θαη εκείο ζην Καξθφπνπιν λα 

έρνπκε Βηνινγηθφ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Θπξία Βαξλάβα, πνηνο ..; Ν 

θ.Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Ινηπφλ, ζηα γξήγνξα .. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε, κε ηελ πξνυπφζεζε γηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, 

απηή πνπ μέξσ ή παξφκνηα κε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία, φρη ιάθθνπο θαη 

αλαθαηέκαηα. Κηα δηεπθξίληζε γηα λα ζπδεηάκε, ηη ιέκε. Δηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πσζηά. Θχξηε Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ινηπφλ, κηα δηεπθξίληζε. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ινηπνλ απνθάζηζε 

λα γίλεη απηή ε επηηξνπή κε ηνπο αξρεγνχο θαη ςεθίζακε φινη νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη λα ζπζηαζεί απηή ε επηηξνπή θαη λα έξζεη θαηφπηλ λα ελεκεξψζεη 

εκάο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ηη αθξηβψο είδε γηα ηνπο Βηνινγηθνχο. Αθφκα 

πήξακε απφθαζε, ν Γήκνο λα ζηείιεη απηή ηελ επηηξνπή, κε ηνπο αξρεγνχο 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ή αλ ππήξρε θάπνηνο πνπ είλαη εηδηθφο, φπσο ν 

θ.Αξκπξηψηεο πνπ είλαη ρεκηθφο κεραληθφο, λα πάεη λα δεη αθξηβψο απηφ πνπ 

ιέκε λα θαηαζθεπάζνπκε θαη λα έξζεη ε επηηξνπή απηή ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαη λα καο πεη ηη πξάγκαηη είδε. Γηαηί θαη εγψ φπσο φινη, νη 

πεξηζζφηεξνη, δελ πηζηεχνπκε .. Πθεθηφκαζηε Βηνινγηθφ θαη μέξνπκε 

Κεηακφξθσζε. Ξεξλάκε θαη θιείλνπκε ηε κχηε, άπαληεο. Ζ ελεκέξσζε πνπ 

ήξζε απφ ηελ επηηξνπή απ' φινπο ηνπο αξρεγνχο, ήηαλε φηη εθεί πέξα 

κπνξνχζεο λα πηεηο ην λεξφ κε ην πνηήξη. Απηφ καο είπαλ φινη. Θαη ν θ.Ιίηζαο 

θαη φινη. Δγψ δελ κπνξψ λα πηζηέςσ φηη νη θάηνηθνη ηνπ Ππθακίλνπ θαη γεληθψο 

φινη νη θάηνηθνη ηνπ Υξσπνχ δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνηφηεηα δσήο. Νη 

πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί φινπ ηνπ Υξσπνχ είλαη παιαηνί νηθηζκνί θαη νη 

πεξηζζφηεξνη έρνπκε βφζξνπο νη νπνίνη είλαη κε ρψκα θαη απιά έλα ηζηκέλην 

απφ πάλσ. Απην ην λεξάθη ην πίλνπλε ηα παηδηά καο. Αλ ζέινπκε λα ην 

θαηαιάβνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέζσ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Βεβαίσο κέζσ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Ινηπφλ, εάλ θηάζσ θαη 

εγψ ζαλ θάηνηθνο Απιψλα λα θάλσ θάηη παξφκνην κε ηνλ θ.Ονχζζε, ζηελ 

επφκελε ζπλεδξίαζε ινηπφλ λα θέξσ θαη εγψ 200 άηνκα Απισλίηεο θαη εζείο 
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θ.Ξαπαγηάλλε πνπ είζηε απφ ηνλ Απιψλα, θ.Ιέθθα, ν θ.Εαραξίαο δελ είλαη εδψ, 

γηαηί λα ην πάξνπκε εκείο ηφηε; Γηαηί λα δερζνχκε φια ηα βνζξνιήκκαηα ηνπ 

Υξσπνχ; Θα πξέπεη ινηπφλ λα θνηηάμνπκε μεθάζαξα αλ πξέπεη λα ην θάλνπκε. 

Αιιηψο δελ πηζηεχσ πνηέ φηη ζα γίλεη απηφ ην έξγν. Γε ζα θαηαθέξνπκε ηίπνηα 

ζαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, δε ζα θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε θαιφ ζηνλ ηφπν 

καο. Θαη εκείο έρνπκε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνλ Απιψλα. Δκάο δε ζα ζηγνχλε; 

Πηελ ίδηα απφζηαζε είκαζηε κε ην Ππθάκηλν. Γηαηί λα ηα θέξεη ην Ππθάκηλν 

επάλσ; Δάλ ην κπαιφ καο είλαη έηζη ζηελφ, δελ πξφθεηηαη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Λαη θ.Ξαπαγηάλλε, 5.000, αθξηβψο. Αθξηβψο. Θα πξέπεη λα 

θαηαιάβεη ν θφζκνο ηη ζα γίλεη. Γελ ην έρεη θαηαιάβεη, δπζηπρψο θαη φινη 

ζθεθηφκαζηε λα πνχκε φηη εκέλα ζα ζηγεί ην 1 ζηξέκκα, ηα 5 ζηξέκκαηα, ηα 

10 ζηξέκκαηα. Ρν φηη δειεηεξηάδνληαη ηα παηδηά καο δελ ην ζθέθηεθε θαλείο. 

Νηαλ ν Γήκαξρνο Νηλνθχησλ, ν εθάζηνηε Γήκαξρνο Νηλνθχησλ θαη ην 

Γεκνηηθν Ππκβνχιην, δελ πήξε κέηξα γηα ηνλ Αζσπφ θαη δειεηεξηάδεη φιε ηελ 

πεξηνρή καο, ησξα ηα πιεξψλνπκε απηά, ζε θαξθίλνπο, ζε ηεξαηνγελέζεηο θαη 

νηηδήπνηε. Θάηη παξφκνην ζέινπκε θαη εκείο εδψ λα γίλεη. Λα κελ θαζαξηζηεί 

πνηέ απηφο ν Αζσπφο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα. Θχξηε Ιέθθα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε επραξηζηψ. Θχξηε Γήκαξρε, έρνπλ πεξάζεη αθξηβψο 2 

κήλεο απφ ηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2011, πνπ ζαο θαηέζεζα 

ηελ πξφηαζε κνπ γηα ηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ. Κηα πξφηαζε πνπ απαιιάζεη ην Γήκν καο αιιά θαη ην Γήκν 

Ραλάγξαο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο νηθηαθψλ 

απνβιήησλ. Δλαο θεληξηθφο ζπιιεθηηθφο απνρεηεπηηθφο αγσγφο απφ ηνπο 

Αγ.Απνζηφινπο έσο θαη ην Γήιεζη ζπγθεληξψλεη ηα ιήκκαηα φισλ ησλ 

παξαζαιάζζησλ Θνηλνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ. Γειαδή, ησλ Αγ.Απνζηφισλ, 
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Θαιάκνπ, Καξθνπνχινπ, παξαιίαο Καξθνπνχινπ, Πθάιαο, Κήιεζη, Σαιθνχηζη, 

Γήιεζη, Υξσπνχ θαη Ππθακίλνπ, ηα νπνία ζα κεηαθέξνληαη ζην Πηελφ ηνπ 

Αζσπνχ. Δθεί ζα ζπλαληνχλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΔΘΘΑΠ: Ρα είπα. Δθεί ζα ζπλαληεζνχλ, ζα ζπλαληνχλ ηνλ θεληξηθφ 

απνρεηεπηηθφ αγσγφ ηνπ Γήκνπ Ραλάγξαο θαη ζα κεηαθέξνληαη πξνο ηνλ 

παξα-Θεθίζην θεληξηθφ αγσγφ ηεο ΔΓΑΞ, ζπιιέγνληαο ζηε δηαδξνκή ηνπ ηα 

ιήκκαηα Απιψλα, Καιαθάζαο, Ξνιπδελδξίνπ, Θαπαλδξηηίνπ θαη Αθηδλψλ. Νχηε 

ζηαγφλα πγξψλ απνβιήησλ, επεξγαζκέλσλ θαη κε, ζηνλ Αζσπφ θαη ζηνλ 

Δπβντθφ. Απηφ αο καο απαληήζνπλε θάπνηνη άιινη ηερληθνί, θαζέλαο κε ην 

επάγγεικα ηνπ. Ινηπφλ, σο πξνο ηε κειέηε.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΔΘΘΑΠ: Ξεξάζαλε 2 κήλεο θαη δελ έγηλε νχηε θαλ ε αίηεζε ζηελ ΔΓΑΞ, 

γηαηί θάπνηα ζπκθέξνληα ππάξρνπλ απφ πίζσ. Ινηπφλ, αθήζηε λα κελ .. λα ηα 

πνχκε φια. Κηα παξαηήξεζε σο πξνο ηελ κειέηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηελ παξαηήξεζε ζαο θ.Ιέθθα. Παο παξαθαιψ. Ππλερίζηε, 

ζπλερίζηε. Θάληε ηελ παξαηήξεζε λα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γε ιακβάλεηε ππ' φςε φηη ν Αζσπφο είλαη έλαο ρείκαξξνο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξεηε ζηε κειέηε ζαο γηα ηα πδαηνξεχκαηα ζπλερνπο 

ξνήο ζην μεξνπφηακν ζα είλαη πνιιαπιάζηα. Δπίζεο πξέπεη λα ιάβνπκε σο 

δεδνκέλν, φηη εθφζνλ εκείο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ Αζσπφ σο απνδέθηε, ην 

ίδην ζα θάλεη θαη ν Γήκνο Ραλάγξαο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο θηλδπλνπο πνπ 

αλαθεξζήθαλε ζηε κειεηε ζαο. Θα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε θαη ηα πγξά 

απφβιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ, ηα νπνία ζα δηέξρνληαη επεμεξγαζκέλα ή φρη ζην 

Πηελφ ηνπ Αζσπνχ. Ζ πξφηαζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΔΘΘΑΠ: Γε ζαο θνπξάδσ γηα ηίπνηε άιιν, ελψ ππήξραλε πάξα πνιιά, 

εξσηήζεηο έρνπλε γίλεη, ζα απαληεζνχλε. Ζ πξφηαζε ηεο ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΠΛΔΛΛΝΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΥΟΥΞΝ είλαη λα γίλεη απφ ην Γήκν αίηεκα 

ελδηαθέξνληνο ζηελ ΔΓΑΞ κε νινθιεξσκέλε πξφηαζε, φπσο ζαο έρεη 

θαηαηεζεί. Απνρέηεπζε, απνξχπαλζε Αζσπνχ, χδξεπζε. Θαη φηαλ πάξεηε ηελ 

επίζεκε απάληεζε απφ ηελ ΔΓΑΞ, λα ηεζεί ζέκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνο 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζπγθξίλνληαο ηελ φπνηα κειέηε έρεηε. 

Ξαξαθαιψ λα ηεζεί ε πξφηαζε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιέθθα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεηφ. πάξρνπλε .. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θαζίζηε. 

πάξρνπλε ζπκπνιίηεο ζαο θαη ζπκπνιίηεο καο νη νπνίνη έρνπλ γξαθηεί ζηνλ 

θαηάινγν. Λα ηνπο ζεβαζηνχκε. Ρε ζεηξά .. Δρεη ην ιφγν ν θ.Γηακαξέινο. 

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ηειεηψζεη κε ηνλ θ.Γηακαξέιν θαη αο .. Υξαία, σξαία. Δληάμεη. 

Θχξηε Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Αθνχζηεθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο 

πξνηάζεηο θαη απφςεηο. Νπσζδήπνηε είλαη ηζρπξή βνχιεζε ηνπ Γεκνπ Υξσπνπ 

λα απνθηήζεη ε πεξηνρή καο απηφ ην Θέληξν Δπεμεξγαζίαο ησλ Ιπκάησλ. Θα 

αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ζα δψζεη κηα πξννπηηθή άιιε ζην 

κέιινλ ηνπ ηφπνπ καο. Θα πάξνπκε ην πνιηηηθφ θφζηνο ελ ηέιεη αιιά εθείλν 

πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα επηδηψμνπκε, είλαη λα βξνχκε ηελ ηδαληθή ιχζε. Κε 

βάζε φζα αθνχζακε θαη ζα παξαθαινχζα λα κε δηνξζψζεηε αλ θάλσ ιάζνο 

θ.Κήηζηνπ, είλαη φηη εθφζνλ επηιεγνπκε ηειηθά ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία, 

ηελ θαιχηεξε δειαδή πνπ κπνξεί λα γίλεη, ε έθηαζε πνπ απαηηείηαη είλαη γχξσ 

ζηα 5 ζηξέκκαηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 
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απηήο ηεο κνλάδνο. Δάλ επηιέμνπκε κηα πεξηνρή ε νπνία απέρεη αξθεηά απφ ηελ 

ζέζε πνπ ζα δηνρεηεπηνχλ ηειηθά, απφ ηνλ απνδέθηε δειαδή ηα ιήκκαηα, ζα 

έρνπκε επηβάξπλζε αλάινγα κε ην χςνο θαη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε. Γελ 

μέξσ αλ ηειηθψο ιακβάλνληαο φια απηά ππ' φςε, ε πξνηεηλφκελε ιχζε είλαη ε 

ηδαληθή. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζνπκε κε ηνπο εθιεγκελνπο ζπλαδέιθνπο. Ν 

θ.Πακπάλεο είλαη εδψ; Νρη. Γψζηε θ.Κήηζηνπ ηηο απαληήζεηο πνπ κπνξείηε 

κέρξη απηήλ ηε ζηηγκή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ εγψ ζέισ λα μεθαζαξίζσ κεξηθά πξάγκαηα 

γηαηί δπζηπρψο, δε ζα ραξαθηεξίζσ, ην κφλν πνπ ζα πσ είλαη ν φξνο, ε ιέμε 

αλαθξίβεηα. Δίλαη πνιχ εχθνιν δειαδή λα είζαη αλαθξηβήο θαη λα ιεο πξάγκαηα 

ηα νπνία θαη δελ έρνπλε ζπκβεί θαη άιια έρνπλε ππνζεί εδψ πέξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Θαη δελ είλαη αθξηβή θαη άιια θπζηθά έρνπλε εηπσζεί κέζα 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πηελ απφθαζε πνπ πήξακε γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

επηηξνπήο θαη γηα λα αλαζέζνπκε ζε κειεηεηή ηε δηεξεχλεζε, είρακε 

μεθαζαξίζεη φηη ζα πάκε ζε ηξηηνβάζκηα .. επεμεξγαζία. Γελ θαηαιαβαίλσ γηα 

πνην ιφγν είλαη απηή ε απνξία ζαο. Θα πξέπεη λα μέξεηε φηη ν φξνο ηξηηνβάζκηα 

απφ ην ΔΞΔΟΑ δελ γίλεηαη απνδεθηφ ζαλ κε επηιέμηκνο, γίλεηαη φκσο θαη ζα ζαο 

δείμσ θαη ην αλάινγν ραξηί ην νπνίν είλαη αλεπίζεκν, γίλεηαη φκσο δεθηφο ν 

φξνο πνπ ζα ηθαλνπνηνχληαη ηα φξηα εθξνήο πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα 

ηε ιεθάλε ηνπ Αζσπνχ. Γειαδή, πεξα απφ απηά πνπ μέξνπκε θαη κηιάκε 

κεηαμχ καο θαη ελεκεξσλφκαζηε είηε απφ κειεηεηέο, είηε απφ ηερλνθξάηεο, ην 

ζσζηφ είλαη λα έρνπκε θαη ηηο αλάινγεο επαθέο κε ην ΔΞΔΟΑ γηα λα μέξνπκε 
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θαη ηη δεηάκε. Γηαηί εκείο κπνξεί λα δεηάκε φ,ηη ζέινπκε, φρη κφλν εκείο θαη 

εζείο, φρη κφλν εκείο θαη εζείο.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, πήγακε κηα θνξά. Δκείο έρνπκε πάεη δεθαπέληε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ινηπφλ .. Δγψ δε δηέθνςα θαλέλαλ θ.Ιίηζα. Αθνπζα ηνπο 

πάληεο κε επιάβεηα. Θαλέλαλ δε δηέθνςα θαη ζέβνκαη φινπο θαη φ,ηη θαη αλ ιέλε 

θαη ζα ζαο παξαθαιέζσ λα κε κε μαλαδηαθφςεηε. Ινηπφλ, απηφ ινηπφλ πνπ έρεη 

μεθαζαξηζηεί, είλαη φηη πάκε λα πεηχρνπκε ηα φξηα εθξνήο πνπ ζήκεξα ζέηεη ε 

λνκνζεζία θαη φπσο είπε θαη ν θ.Κήηζηνπ, είλαη πάξα πνιχ απζηεξά. Απηφο 

είλαη ν ζθνπφο καο, πέξα απφ ην πνπ ζα γίλεη ε ρσξνζέηεζε. Απηφο είλαη φρη ν 

ζθνπφο καο, απηφ είλαη απηφ πνπ έρνπκε πεηχρεη θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΔΞΔΟΑ. Απφ εθεί θαη πέξα, γηα ην ζέκα ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ ρσξηψλ. Ρα 

πξάγκαηα είλαη πνιχ μεθάζαξα. Γηαηί θάλεηε ηε δσή ζαο δχζθνιε δελ 

θαηαιαβαίλσ. Νη επηιέμηκνη νηθηζκνί απηφ είλαη ην κέηξν. Γηαηί λα θνξντδεχσ 

ηνλ θφζκν; Γελ ηνλ θνξντδεχσ. Ρνπ ιέσ αθξηβψο ηη είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη. 

Νη επηιέμηκνη νηθηζκνί είλαη ζπγθεθξηκέλνη. Απηφ είλαη επίζεκν έγγξαθν ηνπ 

ΔΞΔΟΑ. Δίλαη ηα δεχηεξα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ηα μέξνπλ νη 

αξρεγνί θαη έρνπλ ελεκεξσζεί. Αλ εζάο δε ζαο έρνπλε ελεκεξψζεη, δε θηαίσ 

εγψ. Γε θηαίκε εκείο. Ζ δεχηεξε ινηπφλ ιίζηα ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ιέεη μεθάζαξα: Νη εμππεξεηνχκελνη νηθηζκνί ζα είλαη, Σαιθνχηζη, Καξθφπνπιν 

Υξσπνχ, Λέα Ξαιάηηα, εληαία δηνηθεηηθή ελφηεηα κε ηε Πθάια Υξσπνχ θαη 

ππθλνδνκεκέλν ηκήκα ηεο παξαιίαο Καξθνπνπινπ. Ρα έρνπκε πεη απηά. Γηαηί 

θνξντδεχνπκε ηνλ θφζκν; Θαη έρνπκε πεη βέβαηα φηη ζθνπφο καο είλαη θαη 

ζηφρνο καο, είλαη λα βάινπκε ηα ρσξηά πνπ δελ είλαη επηιεμηκα ζε δεχηεξε 

δηαδηθαζία, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εμαζθαιίζνπκε ηε ρσξσζέηεζε.  
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 Γηαηί ην ερνπκε πεη απηφ εδψ κέζα. Ρν έρνπκε μαλαπεί. Ρν έρνπκε πεη 

θαη ζηηο ζπλαληήζεηο καο, ην έρνπκε πεη θαη ζην ΔΞΔΟΑ. Γηαηί ην αλακαζάκε θαη 

ην ιέκε κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν; Γηαηί απηφ ζήκεξα κπνξνχκε λα 

πεηχρνπκε, απηφ ιέεη ε λνκνζεζία. Λα ηελ αιιάμνπκε εκείο ηε λνκνζεζία; Γελ 

κπνξνχκε. Απηφ ινηπνλ ζέινπκε λα πεηχρνπκε ζε πξψηε θάζε. Λα βάινπκε 

κέζα ηνπο επηιέμηκνπο νηθηζκνχο, απηφ πνπ ιέεη ην κέηξν. Ρν κέηξν είλαη απηφ, 

έρεη αλνίμεη απφ ην 2009, λνκηδσ. Ρν '10. Δίλαη ζπγθεθξηκέλν θαη πξέπεη λα ην 

θάλνπκε, φπσο ην ιέεη αθξηβψο. Ξξέπεη πξψηα λα εμαζθαιίζνπκε ηε 

ρσξνζέηεζε. Νζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα, παιη ησλ νηθηζκψλ, λα 

ζπκπιεξψζσ, είλαη πνιχ εχθνιν λα ιέκε ζηνλ θφζκν, θαζε ρσξηφ θαη 

Βηνινγηθφ. Ρν ιέκε ησξα. Γηαηί μέξνπκε πνιχ θαιά εκείο πνπ είκαζηε αηξεηνί, 

φηη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα είλαη απζηεξά κε έλα ραξηί. Ιέεη, 

31.3. θαηαζέζηε ηερληθφ δειηίν. Ρν ηερληθφ δειηίν θαηαηέζεθε 31.3. Δίρε 

θαηαηεζεί θαη ην ηερληθφ δειηίν ηνπ Υξσπνχ. 31.5. ππήξρε κηα παξάηαζε ζηελ 

νπνηα θαηαηεζήθαλε ηερληθά δειηία ηα νπνηα δελ είραλε θακία ππφζηαζε, 

θαλέλα βάξνο, θαλέλα ππφβαζξν. Αξα ινηπφλ ζήκεξα πνπ κηιάκε πξέπεη λα 

είκαζηε ξεαιηζηέο θαη λα ιέκε ζηνλ θφζκν ηελ αιήζεηα. Γελ κπνξνχκε λα πάκε 

ζε κηα άιιε δηαδηθαζία. Δρνπλε ιήμεη νη εκεξνκελίεο γηα λα θαηαζέζνπκε, αλ 

ιέκε ζηνλ θφζκν μερσξηζηφ ηερληθφ δειηίν γηα ην θάζε ρσξηφ. Ρη ιέκε δειαδή 

ζηνλ θφζκν; Τέκαηα; Ιατθίδνπκε δειαδή. Απηφ θάλνπκε γηα λα πεηχρνπκε 

απηφ πνπ ζέινπκε. Ρν φ,ηη ζέιεη ν θαζέλαο. Γε ζέισ λα ραξαθηεξίζσ ηη ζέιεη ν 

θαζέλαο. 

 Απφ εθεί θαη πέξα, δελ κπνξνχκε δειαδή λα αιιάμνπκε ηε δηαδηθαζία 

θαη γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, επεηδή θαη ζ' απην έγηλε θαη κηα ζπέθνπια 

θαη απηφ ζπδεηήζεθε ζηελ επηηξνπή, είλαη φηη ην ηερληθφ δειηίν ηνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ έρεη αμηνινγεζεί θαη απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Νηη έλα 

αμηνινγεκέλν ηερληθφ δειηίν, ην νπνίν έρεη κπεη ζε κηα βαζκίδα, κπνξεί λα ερεη 

ζπλέρεηα θαη κπνξεί λα κπνχλε ζπκπιεξσκαηηθά πξάγκαηα, αθφκα θαη ε 
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αιιαγή ηεο ρσξνζέηεζεο θαη ε έληαμε άιινπ ελφο νηθηζκνχ πξνηεξαηφηεηαο Γ'. 

Απιά πξάγκαηα. Απιά, ειιεληθά. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη άιιν. Γε 

ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη άιιν. Απηφ πνπ ίζσο δελ μέξεηε θαη πνπ ζα έπξεπε 

λα είραηε ελεκεξσζεί, είλαη φηη απηήλ ηε ζηηγκή ζην κέηξν, ην είπα 

πξνεγνπκέλσο ρνληξηθά, ζα ην πσ ιίγν πην αλαιπηηθά, ζην κέηξν απηφ έρνπλε 

θαηαηεζεί πξνηάζεηο νη νπνίεο μεπεξλνχλε ηα 2,5 δηο. Νη πξνηάζεηο ηηο 31.3., νη 

πξνηάζεηο ηηο 31.3. δελ έρνπλε κπεη θαλ ζηελ αμηνιφγεζε. Γελ ηηο έρνπλε θαλ 

αλνίμεη. Γηαηί ηνπο ελδηαθέξεη απηήλ ηε ζηηγκή λα πξνζπαζήζνπλε λα 

εληάμνπλε, λα πξνρσξήζνπλ ηα έξγα πνπ είλαη ήδε αμηνινγεκέλα θαη ππφ 

έληαμε θαη είλαη απηελ ηε ζηηγκή φπσο ιέεη θαη ην ΔΞΔΟΑ, απηή ε πξφηαζε ηνπ 

Υξσπνχ είλαη ππφ αλαζηνιή, γηαηί ρξεηάδνληαη ηα δεχηεξα ζππιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία. Δκείο ινηπφλ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαζέζακε, ηα θαηαζέζακε γηαηί κηα 

πξφηαζε πνπ ηελ είρακε αμηνινγεκέλε θαη είρε πξνηεξαηφηεηα, ήζειε 

ζπκπιήξσζε θαη ε ζπκπιήξσζε απηή ήηαλε θαη ε πξνζπάζεηα καο λα 

εληάμνπκε άιινλ έλαλ νηθηζκφ πξνηεξαηφηεηαο Γ', γηαηί ζα ηνλ ράλακε θαη 

απηφλ. Θαη απηφ πνπ ζπδεηηέηαη ζην ΔΟΑΞΑ, φρη ζην ΔΞΑΟΑ, ζε φινπο ηνπο 

Γήκνπο, ξσηήζηε ην Γήκν Παξσλίδαο, πνπ έρεη ην ίδην πξφβιεκα, ηνλ Ξέηξν 

ηνλ Φηιίππνπ, απηά, πξνζπαζνχλε λα πξνρσξήζνπλ ηα αμηνινγεκελα ηερληθά 

δειηία θαη ζέινπλ λα έρνπλ απνξξφθεζε απ' απηά. Γελ παλε λα πηάζνπλε άιια 

ηερληθά δειηία πνπ έρνπλε κεδεληθφ ππφβαζξν. Γελ ηα πηάλνπλε θαζφινπ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θ.Ιακπαδαξίδε, έρεη αμηνινγεζεί απφ ηνπο πνιίηεο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ .. Θα δηαβάζσ ινηπφλ, ζα δηαβάζσ .. Θα δηαβάζσ .. Απηά 

πνπ ιέεη .. Ρψξα δε ζα θάηζσ λα αζρνιεζσ κε ιατθηζηεο ηνπ ρεηξίζηνπ είδνπο. 

Ινηπφλ, δηαβάδσ ινηπφλ ην πξψην έγγξαθν, ην πξψην έγγξαθν πνπ ιέεη γηα ηα 

.. Ρν πξψην έγγξαθν πνπ ιέεη γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηαηί πξέπεη λα 

ιεγνληαη φια ηψξα εδσ πέξα,  δελ κπνξνχκε λα ιέκε .. Ξξφεδξε, ζα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη λα θάλσ θ.Ζιηάζθν; Βιεπεηε φηη θσλάδεη έμσ απφ ηελ πφξηα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Γελ ήξζε πνηέ ζην Γήκν λα ελεκεξσζεί. Κφλν απ' έμσ μέξεη 

λα κηιάεη. Ρν πξψην ινηπνλ ζπκπιεξσκαηηθφ, ην πξψην ινηπνλ ραξηί πνπ 

κηινχζε γηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, νινθιεξψζηε γηαηί, εληάμεη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα κελ ελεκεξψζσ ηνλ θφζκν θ.Ξξφεδξε; Λα κελ ελεκεξψζσ 

ηνλ θφζκν; Κε ραξηηά. Γελ ηα ιέεη ν Ζιηάζθνο. Ρν πξψην ινηπνλ ραξηί πνπ 

ήξζε απφ ην ΔΞΔΟΑ θαη ην είδαηε φινη, έζεηε ινηπφλ ζε αλαζηνιή, ιέεη, ζηελ 

Αζήλα .. Ξξνζέρηε, εκείο θάλακε, ζαο ην είρα πεη, θάλακε ηελ πξψηε επαθή κε 

ην Γήκαξρν ην Γελάξε, γχξσ ζηηο 25 ηνπ Γελάξε, αλ ζπκάκαη θαιά, κφιηο 

είρακε αλαιάβεη, θάλακε ηελ πξψηε επαθή κε ηνλ θ.Ξαπαβαζηιφπνπιν θαη ηνλ 

θ.Πηακάηε θαη δεηήζακε λα ελεκεξσζνχκε θαη λα δνχκε πσο έρεη αμηνινγεζεί ε 

πξφηαζε. Θαη καο είπαλε, καο αλνίμαλε ην γξαθείν θαη καο είπαλε δχν 

πξάγκαηα. Θαη' αξρήλ, ε πξφηαζε πνπ έρεη θαηαηεζεί ζαλ πξνέγθξηζε ΞΞΔ, 

Ξξνέγθξηζε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβάλεη κέζα ην 

Καξθφπνπιν θαη έλα αζηείν ιάζνο, δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη .. ην Καξθφπνπιν 

κέζα ζην ράξηε. Γελ ππαξρεη. Γειαδή κέζα ζηε κειεηε κνπ έρσ έλα ρσξηφ 

αιιά ην ράξηε δελ ην έρσ βάιεη κέζα. Δλα. Γεινίν. Αιιάδεη εχθνια. Ρν 

δεχηεξν, ην δεχηεξν, λα ηεθκεξησζνχλε νη πιεζπζκνί ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

πνπ δίλνληαη ζην ηεχρνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο 

νηθηζκνχο Πθάια, Σαιθνχηζη κε ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ, φπσο .. Παο ηα είρα 

δηαβάζεη απηά, ηα μέξεηε. Νπσο αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ θαη ελεξγψλ 

πδξνκέηξσλ. Ρη ζεκαίλεη απηφ; Πεκαίλεη θαη ην ιέεη, νκφθσλα πξνηείλεηαη λα 

ηεζεί ζε αλαζηνιή ε πξφηαζε. Γελ είρακε θάλεη ηίπνηα εκείο. Απηφ είλαη 7 

Φεβξνπαξίνπ ε ζπλεδξίαζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξάζηε έμσ θ.Ιακπαδαξίδε. Ξεξάζηε έμσ θ.Ιακπαδαξίδε. 

Ξεξάζηε έμσ θ.Ιακπαδαξίδε. Δρνπλ αθνπζηεί νη θξαπγέο ζαο επαλεηιεκκέλσο. 

Νιν θξαπγέο είζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπνλ, ν θ.Ιακπαδαξίδεο μέξεη λα ιέεη δηάθνξα. Δδψ ππάξρνπλε 

ραξηηά. Σαξηηά απφ ην ΔΞΔΟΑ θαη ζα ζαο πσ θαη ηηο εκεξνκελίεο 

θ.Ιακπαδαξίδε γηα λα κελ θνπξάδεζηε. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, έρεηε θξηζεί. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ζαο πσ .. Νρη, δε κε ελδηαθεξνπλ εκέλα απηά. Δδψ ππάξρεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην Παξαληάξε .. 

ζαλ θαη απηή πνπ πάκε λα πάξνπκε ζήκεξα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηψξγν, άζε κε λα ηειεηψζσ. Γηψξγν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, δε ρξεηάδεηαη, δε ρξεηάδεηαη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ηθαλνπνηεζνχλε, ζα ηθαλνπνηεζνχλε νη πάληεο. Πηηο 7 ινηπφλ, 

ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ ιέεη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο: Πήκεξα, ζηελ Αζήλα 7 

Φεβξνπαξίνπ 2011 ζπλήιζε ε ηξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηά ηα 

νξηδφκελα απφ ην ππ' αξηζκ. ηάδε έγγξαθν ηεο .. ΔΞΔΟΑ, κε βάζε ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο νκφθσλα πξνηείλεηαη λα ηεζεί ζε 

αλαζηνιή ε .. πξάμε, δηφηη ηα παξαθάησ. Απηφ ην ραξηί καο ήξζε ζην Γήκν, 

θαζαξνγξάθεθε .. Δκείο δεηήζακε απφ ηνλ Ξαπαβαζηιφπνπιν θαη ηνλ Πηακάηε, 

απηά πνπ καο είπαλε πξνθνξηθψο, ηα ζέινπκε εγγξάθσο, γηαηί δελ κπνξείο λα 

απαληήζεηο ζε κηα έγγξαθε ηνπνζέηεζε φπσο είπε ν θ.Ονχζζεο. Δηζη δελ είλαη; 

Θέισ εγγξάθσο, γηα λα ζνπ θέξσ θαη ηα ζηνηρεία. Πηα εηνηκάδσ ηα ζηνηρεία ζε 

1 κήλα. Καο ήξζε ινηπφλ .. Ππλεδξηαζε ινηπφλ ε επηηξνπή 7 ηνπ κελφο, 
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θαζαξνγξάθηεθε 24 .., λάην, θαη ήξζε ζην Γήκν πξσηφθνιιν 9.5., 9.5 θαη 

εκείο θαηαζέζακε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαηαζέζακε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία κεηά απφ 1,5 κήλα. 

Ξξνζέρηε. Απηή ινηπφλ .. Γηα λα γίλεη ε δεχηεξε .. ε αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. 

Δξρεηαη ινηπφλ δεχηεξν ραξηί κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πξφηαζεο. Θαη μαλαιέεη: Απηφ ην ραξηί έρεη 19.7. εκεξνκελία θαη έρεη κπεη 

ζην Γήκν 27.7.  19.7. έρεη αμηνιφγεζε. Ρνλ 6ν πήγε πίζσ. Πε 1 κήλα πήγαλ ηα 

ζηνηρεία.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Δδψ είλαη νη εκεξνκελίεο, κπνξεί λα ηηο δείηε 

θαη λα ηηο ηζεθάξεηε. Γε ζέισ λα ιέηε .. Υξαία. Ινηπφλ, ήξζε ινηπφλ ζην Γήκν 

κε πξσηφθνιιν 27.7. ηα δεχηεξα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Γηα λα δνχκε θαη 

πνηνο έρεη βάιεη ζε αλαζηνιή ηελ πξφηαζε. Π' απηήλ ηελ πξφηαζε ηελ 

αμηνινγεκέλε πνπ δελ έρνπκε αιιάμεη ηίπνηα. Δηζη; Ζξζαλ ινηπφλ ηα δεχηεξα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Λα ζαο ηα δηαβάζσ φια; Δίλαη νη αιιαγέο ησλ ππν-

έξγσλ θαη ζέιεη λα ηνπ δψζνπκε ζπγθεθξηκέλα ζηξεκκαηα, φρη 64, 

ζπγθεθξηκέλα ζηξέκκαηα λα ηνπο δψζνπκε θαη λα ηνπο δψζνπκε θαη πνην 

ζηξέκκα είλαη απηφ, ζπλ λα ηεθκεξησζεί ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθηχσλ. Γειαδή, λα ζαο πσ θάηη; Δίρε θαηαζέζεη έλα ηερληθφ 

δειηίν ν θχξηνο κειεηεηήο ζην νπνίν κέζα είρε κεηξήζεη ιέεη θάπνηνπο 

αγσγνχο θαη ιέσ ηπραία λνχκεξα, νη νπνίνη αγσγνί θνζηίδαλε 25 εθαη. θαη ζνπ 

ιέεη, απφ πνπ ην ηεθκεξηψλεηο απηφ ξε θίιε; Ξσο βγαίλεη 25 εθαη. θαη φρη 35 

θαη φρη 15; Φέξε κνπ δειαδή ή ζηξέκκαηα, απηφ δεηαέη ην ΔΞΔΟΑ, αλά 

ζηξέκκα ζε ρξεκαηνδνηψ κε 2.000 επξψ ην ζηξέκκα, αλ δελ θάλσ ιάζνο .. 

2.400. Ξεο κνπ ζηξέκκαηα. Ξφζα ζηξέκκαηα έρεηο; 5.000 ζηξέκκαηα ζα θάλσ 

δίθηπα. ∞ θέξε κνπ ζηξέκκαηα λα ζε βάισ αλά ζηξέκκα ή θάλε κνπ κηα 
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νξηδνληηνγξαθία θαη πεξηέγξαςε κνπ αθξηβψο ηε δίνδν ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθηχσλ θαη κέηξεζε ηνπο. Γελ κπνξεί λα ιεο εζχ απζαίξεηα ηφζα εθαηνκκχξηα 

ζε έλα ηερληθφ δειηίν. Ξξέπεη λα είζαη ζπγθεθξηκελνο. Θαη δεηάεη επηπιένλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηνλ 7ν θαη εθεί πέξα επάλσ, ζηηο 25.7. έπξεπε λα 

πάκε ζηνλ θ.Αλδξεαδάθε γηα λα δνχκε ηειηθά ηη ζα γίλεη κ' απην ην πξάγκα, 

γηαηί .. λα ηνλ ελεκεξψζνπκε φηη έρνπκε θάλεη θαη απηήλ ηε δηαδηθαζία. Θαη 

κέζα ζηνλ Αχγνπζην δεηήζακε ξαληεβνχ, Ρεηάξηε πξσί, έιεηπε ν 

Αλδξεαδάθεο ζε άδεηα θαη γηα θαιή καο ηχρε ήξζε ηελ άιιε κέξα ην πξσί θαη 

κε πήξαλε ηειέθσλν ζηηο 5:30 θαη εκελα θαη ην Γήκαξρν θαη καο είπαλε, 11:00 

ην πξσί ειάηε. Ζηαλ λνκίδσ ή 12 ή 13 Απγνχζηνπ. Διάηε γηαηί έρεη έξζεη ν 

Αλδξεαδάθεο λα κηιήζεηε. Δθεί πήγακε θαη θάλακε ηελ ηειεπηαία θνπβέληα θαη 

είπακε φια απηά, φ,ηη έρνπκε θάλεη ζαλ Γήκνο Υξσπνχ. Νηη έρνπκε θάλεη απηή 

ηελ επηηξνπή, φηη θάλακε φιεο απηέο ηηο επαθέο, φηη έρνπκε πάεη εδψ, έρνπκε 

πάεη εθεί θαη ερνπκε απνθαζίζεη λα αλαζέζνπκε κηα κειεηε δηεξεχλεζεο.  

 Θαη ζέισ λα πσ ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Θσκά, γηαηί εγψ εηιηθξηλά ην ζεσξψ, 

αο κνπ επηηξαπεί λα ζνπ πσ ηελ ιέμε, ληξνπή, λα πξνζβάιισ έλαλ άλζξσπν 

θαη λα ηνπ ιέσ, απην πνπ έρεηο θάλεη είλαη Ξ.Ξ.Δ. Γελ είλαη Ξ.Ξ.Δ. Θσκά. Δίλαη 

κηα απιή ρσξνηαθηηθή κειέηε ε νπνία δηεξεπλά ρσξνηαθηηθά ηελ πεξηνρή. Πε 

παξαθαιψ πνιχ. Ζ Ξ.Ξ.Δ. είλαη Ξ.Ξ.Δ. Δίλαη πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ 

επηπηψζεσλ. Σξεηάδεηαη αλάζεζε θαη ρξεηάδεηαη λα πάξεη εγθξίζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ε πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, κε .. Ρνπ έρνπκε .. δηεξεχλεζε. Γηεξεχλεζε, δηεπξεχλεζε. Ζ 

δηεξεχλεζε. Ζ απφθαζε είλαη λα θάλνπκε, λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο ρψξνπο 

Θσκά. Ρψξα κελ παίδνπκε κε ηηο ιέμεηο, νχηε κε ηα θφκκαηα. Δκείο απηφ 

αλαζέζακε ζε έλαλ κειεηεηή θαη είλαη ληξνπή λα πξνζβάιινπκε έλαλ 
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κειεηεηή, λα ηνπ ιέκε, ζνπ αλαζέζακε   απηφ θαη εζχ έθαλεο ην άιιν. Δίλαη 

ληξνπή λα ην ιέκε απηφ. Ληξνπή λα ην ιέκε απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ απφθαζε είλαη δηεξεχλεζε λέσλ ρσξνζεηήζεσλ. Απηφ είλαη κηα 

απιή δηεξεχλεζε. Ρειείσζε απηφ ην πξάγκα, δελ ην .. Δγψ ζε δηέθνςα 

θαζφινπ φκσο. Δίπεο έλα ζσξφ αλαθξίβεηεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, εληάμεη, εληάμεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίπεο, είπεο .. Γε ζνπ απεχζπλα ην ιφγν. Δίπεο έλα ζσξφ 

αλαθξίβεηεο, δε ζε δηέθνςα θαζφινπ, θαζφινπ. Ξξνζέβαιιεο, ραξαθηήξηζεο, δε 

ζε δηέθνςα θαζφινπ, θαζφινπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα κέλα, γηα κέλα. Ινηπφλ, απηή ινηπφλ ε κειέηε είλαη κηα απιή 

κειέηε δηεξεχλεζεο λέσλ ρσξνζεηήζεσλ, ε νπνία αμηνινγεί θάπνηα πξάγκαηα. 

Δγψ δε δηαθφπησ θαλέλαλ Θσκά. Ξνηέ. Γελ δηαθφπησ θαλέλαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ινηπφλ απηφ πνπ ξψηεζε, ην πνιχ ζνβαξφ, 

ν Βειηαληψηεο, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. Ρα ρξνλνδηαγξάκκαηα είλαη πάξα πνιχ 

απζηεξά θαη δπζηπρψο εκείο ζαλ λέα Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε παξαιάβεη 

δηαδηθαζίεο θαη πξνζπαζνχκε κε λχρηα θαη κε δφληηα, αλ ην ζέιεηε θαη κέζα 

απφ ηελ νιηγσξία, νιηγσξία καο, αιια θαη ησλ ζηηγκψλ θαη ηεο ρξνληθήο 

ζηηγκήο πνπ πεξλάκε, πξνζπαζνπκε λα πεηχρνπκε θαη λα θαηαζέζνπκε 

πξνηάζεηο φζν γίλεηαη πην ζσζηέο ζε φ,ηη κέηξν πηζαλφλ κπνξεί λα αλνίμεη. 

Νπσο ήηαλε θαη απηφ πνπ πήξακε γηα ηα ζρνιεία, φπσο ζα είλαη θαη άιια πνπ 
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ζα πάξνπκε γηα ηα φκβξηα. Απηφ ινηπφλ πνπ έρνπκε παξαιάβεη εκείο απηήλ ηε 

ζηηγκή είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη ην κφλν πνπ πξνζπαζνχκε λα 

θεξδίζνπκε μέξεηε ηη είλαη; Δίλαη έλα θαηαηεζεκέλν αμηνινγεκέλν ηερληθφ 

δειηίν κε ηα φπνηα ιάζε ηνπ. Δγψ δελ θαηεγνξψ θαη δε ζέισ  λα θαηεγνξψ 

θαλελαλ, νχηε πάσ πίζσ. Νπνηνο πάεη πίζσ δελ πάεη πνηέ κπξνζηά. Θέινπκε 

ινηπφλ, ζέινπκε ινηπνλ λα πάκε ζην απνηέιεζκα πάλσ ζε έλα αμηνινγεκέλν 

ηερληθφ δειηίν ζην νπνην κπνξνχκε λα θάλνπκε ηξνπνπνηήζεηο, αιιά δελ 

έρνπκε ην ρξφλν λα πάκε άιιν πίζσ. Ξξεπεη απηφ πνπ θάλακε κε ην Γήκαξρν 

θαη ε θνπβέληα κε ηνλ Αλδξεαδάθε, είλαη φηη, εκέλα κνπ αξέζεη ε πξφηαζε 

ζαο, απηφ πνπ θάλεηε, κπξάβν ζαο θαη έηζη φπσο ην θάλεηε, γηα λα κπνξέζεηε 

λα έρεηε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλαίλεζε, θέξηε κνπ φκσο απφθαζε 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζέισ λα κνπ ππνδείμεηε ηελ εμαζθάιηζε κηαο 

ρσξνζέηεζεο, γηα λα κπνξέζσ εγψ αχξην λα ζαο δψζσ έληαμε θαη λα 

θαηαξγήζσ ηελ αλαζηνιή απηνχ ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ. Γηα λα ζαο δψζσ αθφκα 

θαη φηαλ δελ έρεηε πάξεη ην ζπκβφιαην απφ ηνλ Βαζίιε ηνλ Φνξγηάξε, φηη λαη, 

έρεηε πάξεη θάπνην ραξηί, κηα ππεχζπλε απιή δήισζε, αιιά ζέισ λα μέξσ θαη 

αχξην ζαο εληάζζσ, μεθηλάσ ηελ έληαμε ηνπ θαη ζαο δίλσ ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο γηα λα δεκνπξαηήζεηε ηα δίθηπα. Γηαηί απηφ ην θάλεη θαη ηψξα 

ην ΔΞΔΟΑ, θηηάρλεη πξφηππα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, φρη φπσο ήζειε ν θαζέλαο 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο γηαηί έηζη γνχζηαξε. Ξαξέλζεζε. 

 Απηφο είλαη ν ζθνπφο καο θαη απηή είλαη ε αγσλία καο. Απηφ ζέινπκε λα 

πεηχρνπκε. Θέινπκε λα πξνρσξήζνπκε έλα αμηνινγεκέλν ηερληθφ δειηίν θαη 

φιεο απηέο, αο κνπ επηηξαπεί, ρσξίο λα ζέισ λα πξνζβάιισ θαλελαλ, νη 

αλαθξίβεηεο δελ πάλε πνπζελά. Ρα πξάγκαηα ζαο ηα έρσ πεη, ηα μέξεηε, ηα 

έρνπκε πεη. Δίλαη ζπγθεθξηκέλα. Μέξνπκε θαη πνηα είλαη επηιέμηκα ρσξηά θαη 

πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη πφηε κπνξνχκε 

λα θαηαζέζνπκε ηερληθά δειηία. Ρη λα ιέσ εγψ δειαδή; Ρη λα ιεκε ζηνλ 

θφζκν; Λαη ζα θαηαζέζνπκε ηερληθφ δειηίν γηα ηε Καιαθάζα, γηα ηα Θηνχξθα, 
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γηα ηνλ έλαλ θαη γηα ηνλ άιινλ. Αθνχ δε γίλεηαη. Ρη ζπδεηάκε ηψξα; Θαη δε 

θηαίκε εκείο. Αλ ήκαζηαλ, φινη καο αλ ήκαζηαλ Γεκνηηθή Αξρή ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά θαη είρακε ηε δπλαηφηεηα, ζα είρακε θάλεη ηα πξάγκαηα 

θάπσο δηαθνξεηηθά. Δκείο ζήκεξα ινπδφκαζηε κηα δηαδηθαζία θαη πξέπεη λα ηελ 

ηειεηψζνπκε, γηαηί δελ έρνπκε άιιν πεξηζψξην. Γελ ππάξρεη άιιε επθαηξία. 

Δίλαη ε ηειεπηαία θαη ην κάηη καο απηήλ ηε ζηηγκή δελ είλαη, ρσξίο λα ζέισ λα 

πξνζβάιισ θαλέλαλ, θαλέλα ρσξηφ ζπγθεθξηκέλα, ν θαζέλαο λνκίδεη φηη 

ζήκεξα κπνξεί λα ζηρηεί. Πήκεξα ήξζαλ ζην γξαθείν θίινη κνπ απφ ην 

Ππθάκηλν θαη κνπ είπαλε δηάθνξα πξάγκαηα. Θαη έλα πξάγκα ηνπο έιεγα, 

παηδηά πξέπεη λα γίλεη ν Βηνινγηθφο. Ξαηδηά πξέπεη λα γίλεη ν Βηνινγηθφο. Ξαηδηά 

πξέπεη λα θάλνπκε Βηνινγηθφ. Λαη απφ ην Ππθάκηλν, ήξζαλε θίινη κνπ. Ξαηδηά 

πξέπεη λα θάλνπκε Βηνινγηθφ. Γελ έρνπκε άιιε επθαηξία. Δίλαη ε ηειεπηαία. 

Ππγλψκε γηα ηε θσλή. Δίλαη ε ηειεπηαία καο επθαηξία. Γελ ππαξρεη άιιε. Ν,ηη 

θαη λα ιέκε, φια ηα άιια είλαη γηα λα θάλνπκε απιά κηα πνιηηηθή, πνπ αο ηελ 

ραξαθηεξίζεη ν θαζέλαο φπσο ζέιεη. Λα κελ ηελ ραξαθηεξίζσ εγψ. Κηζφ 

ιεπηάθη λα δσ .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή είζαη ζην ζεκείν απηφ. Γηα λα μέξεη θαη ν θφζκνο, γηα 

λα μέξνπκε θαη εκείο νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, ππαξρεη εγθεθξηκέλν ή 

αμηνινγεκέλν ηερληθφ δειηίν ή δελ ππάξρεη; Γηαηί πξνεγνχκελσο πνπ ζνπ 

έθαλα απηή ηελ εξψηεζε, επεηδή πξνεγνπκέλσο πνπ ζνπ έθαλα απηή ηελ 

εξψηεζε θάπνηνη ζπλάδειθνη γειάζαλε. Δίπαλε φηη δελ ππάξρεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Φίιε Κίκε, θίιε Κίκε, θνίηαμε, επεηδή εζχ είζαη παιηφο θαη 

θαηαιαβαίλεηο, απηά ηα δχν, απηά ηα δχν ραξηηά, απηά ηα δχν ραξηηά, είλαη, 

ζεκαίλνπλε φηη ην δειηίν έρεη αμηνινγεζεί θαη πξνρσξάεη, φκσο είλαη ζε 

αλαζηνιή. Θαη ζην έλα ην γξάθεη θαη ζην άιιν. Θαη δε θηαίκε εκείο πνπ είλαη 

ζε αλαζηνιή θαη αο ιέεη ν θαζέλαο φ,ηη ζέιεη. Ξάξηα θαη δηάβαζε ηα. Δζχ 

θαηαιαβαίλεηο λα δηαβάζεηο. Δηζη; Γειαδή ηη λα θνξντδέςνπκε ηψξα; Ξνηνλ; 
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Δκείο δελ έρνπκε θάλεη θάηη γη' απηά ηα ζηνηρεία πνπ .. ζε αλαζηνιή ην ηερληθφ 

δειηίν. Ρίπνηα. Θαη ην έλα είλαη ηνλ 4ν θαη ην άιιν ηνλ 7ν. Ρη θάλακε εκείο; 

Ρίπνηα δελ αιιάμακε. Γχν θνξέο αλαζηνιή θαη θαηαζέζακε ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ θαηεγνξεζήθακε, γηαηί δειαδή ηη λα παίμνπκε 

ηψξα; Ρνλ παπά; Δρνπκε έλα αμηνινγεκέλν ηερληθφ δειηίν. Γε ζα ην 

ππνζηεξίμνπκε; Ρν εάλ ζπκθσλνχκε ή δηαθσλνχκε κε ηε ρσξνζέηεζε, καο 

δίλεη ην δηθαίσκα ην ΔΞΔΟΑ λα ηελ αιιαμνπκε. Θαη απηφ πάκε λα θάλνπκε. Ρη 

ιέκε ηψξα; Δίλαη πνιχ ζνβαξφ ην αμηνινγεκέλν ηερληθφ δειηίν. Οσηήζηε ηνλ 

Ξέηξν ηνλ Φηιίππνπ πνπ ηξαβάεη ην ίδην πξάγκα θαη ηνλ Γηψξγν ηνλ 

Ρδηβίινγινπ φζνη ηνλ μεξεηε. Ρνλ μέξεηο εζχ Θψζηα ηνλ Γηψξγν ηνλ 

Ρδηβίινγινπ. Οσηήζηε ηνλ Ξέηξν ηνλ Φηιίππνπ θαη ηνλ Γηψξγν ηνλ Ρδηβίινγινπ 

λα δείηε ηη .. Πε έλα αμηνινγεκέλν ηερληθφ δειηίν. Ξξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο, φρη δηθφ ηνπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αθξηβψο απηφ ιέκε. Ξάκε λα ην θεξδίζνπκε φκσο, φρη λα ην 

δηαγξάςνπκε, γηαηί κ' απηα πνπ θάλνπκε ζα ην δηαγξάςνπκε θαη δε ζα πάκε 

πνπζελά. Λαη, κ' απηνχο ηνπο ηξφπνπο Θψζηα κνπ .. Δγψ ηελ άπνςε κνπ ιέσ. 

Γελ πάλε πνπζελά. Ινηπφλ, απηά είρα λα πσ Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Θχξηε Κπίηζην ζαο παξαθαιψ. Θχξηε 

Ονχζζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπί πξνζσπηθνχ θ.Ξξφεδξε, πσο ζα γίλεη ηψξα. Δίπε φηη εγψ 

αλέθεξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηψξα ηξφπνο απηφο. Γε λνκίδσ φηη έζημε θαπνηνο ην 

Πχκβνπιν θαη ζπλάδειθν Θσκά Ονχζζε απηήλ ηε ζηηγκή. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίπε, αλέθεξε φηη εγψ έιεγα αλαθξίβεηεο. Ξνπ έγθεηηαη;   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, ήηαλ κηα ππεξβνιή ηψξα. Δληάμεη. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

104 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξνπ έγθεηηαη; Λα δεηήζεη ζπγλψκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη.  

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ ζέισ εγψ. Γελ είπα ηίπνηα άιιν. Πηνλ εηξκφ ησλ ζθέςεσλ 

καο θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θακηά θνξά μεθεχγνπκε φινη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δθαλεο ηφζνπο ραξαθηεξηζκνχο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ ιέσ, λα δεηήζεη ζπγλψκε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δθαλεο ηφζνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη δελ παξεμεγήζεθε θαλέλαο. 

Απηφ ζε πείξαμε; Πε παξαθαιψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ. Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ έθαλα ηίπνηα. Δίπα κφλν φηη απηφ ην πξάγκα είλαη γεινίν. Απηφ 

είπα κφλν. Ρίπνηα άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ είπα ηίπνηα άιιν. Γηα κέλα απην είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ηψξα, αο κε κέλνπκε ζ' απηά.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη άιιν αλαζέζαηε ζηνλ θχξην .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε, λα ζαο πσ ..  

.......: Κίια Εαθείξε, κίια. Κίια, δε θνβφκαζηε θαλέλαλ. Κίια. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ ηψξα, εληάμεη. 

..: Θα καο πάξεηο ην ιφγν .. ; Γε ζα καο αθήζεηο λα κηιήζνπκε; Δδψ ν 

θ.Αληηδήκαξρνο κίιαγε κηζή ψξα. Κηζή ψξα κίιαγε ν θ.Αληηδήκαξρνο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε, δε ζέιεηε λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία; 

Θχξηε Κήηζηνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, λα ζαο θάλσ έλα εξψηεκα; Λαη, λαη, λα κνπ 

απαληήζεηο. Αμίδεη ηνλ θφπν, αμίδεη ηνλ θφπν. Ν θ.Αληηδήκαξρνο, ν 

θ.Αληηδήκαξρνο επεηδή ρξφληα .. Ππγλψκε, αμίδεη ηνλ θφπν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιακπαδαξίδε, ζα καο επηηξέςεηε λα ζπλερίζνπκε; 

Δπραξηζηνχκε πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αμίδεη ηνλ θφπν λα κνπ απαληήζεηε. Νρη, ζέισ λα κνπ 

απαληήζεηε. Ν θχξηνο .. Ππγλψκε Ξξφεδξε γηα ηε δηαδηαθζία. Ν 

θ.Αληηδήκαξρνο πνιχ ζηστθά θαη κε κεγάιε ππνκνλή λνκίδσ φηη απάληεζε ζηελ 

πξφηαζε ζαο, ηε ζνβαξή πξφηαζε ζαο, ε νπνία ιέηε φηη ζέιεη λα βνεζήζεη ην 

ρσξηφ ζαο αιιά θαη ην Γήκν φιν, ε νπνία, ε θχξηα πξφηαζε ζαο πνπ ζήκεξα 

είκαζηε εδψ γη' απηφλ ην ιφγν είλαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ απηνχ, 

είπαηε φηη ε πξφηαζε ζαο είλαη λα πάκε ζε θάζε πεξηνρή, ζε θάζε νηθηζκφ λα 

θάλνπκε πεξίπνπ πνιινχο..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ηελ πηνζεηήζαηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο κειέηεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο ηελ πηνζεηείηε. Απηφ ιέσ. Δίλαη πξφηαζε ζαο. Παο 

απνδεηθλχεη ν θ.Αληηδήκαξρνο πνιχ ζηστθά θαη κε ηεξάζηηα ππνκνλή φηη απηφ 

ην πξάγκα επεηδή νη εκεξνκελίεο ηξέρνπλε, επεηδή ηα ηερληθά δειηία είλαη ελ 

εμειίμεη, επεηδή έρνπκε έξζεη δεθαπέληε θνξέο κε ην ΔΞΔΟΑ, δελ είλαη .. 

Αθήζηε κε λα ηειεηψζσ. Παο εξσηψ, ζαο απέδεημε φηη δελ είλαη εθηθηφ λα 

μαλαμεθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή ηνπ βγάδνπκε φια απηά απφ ην θάθειν πνπ 

είλαη αμηνινγεκέλνο ζην ΔΞΔΟΑ θαη μεθηλάκε θαηλνχξγηα ηερληθά δειηία γηα φιεο 

ηηο πεξηνρέο, είλαη κηα απηνθηνλία γηα λα πινπνηήζνπκε ην κεγάιν έξγν ηνπ 
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Βηνινγηθνχ. Ππκθσλείηε; Ρν εξψηεκα κνπ ηειηθά είλαη, ζαο έπεηζε ν 

θ.Αληηδήκαξρνο φηη ε ιχζε πνπ πξνηείλεηε ζήκεξα εδψ ζηνλ θφζκν δελ είλαη 

εθηθηή;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ εγψ ήζεια κηα απάληεζε απφ ηνλ θ.Ζιηάζθν λα 

κνπ πεη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε ζ' απηφ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δ άθεζε κε ξε Γήκαξρε. Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ απην ην 

πξάγκα εδψ κέζα. Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ξσο ζα γίλεη δειαδή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ήξεκα θαη πνιηηηζκέλα φινη καο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, ζπγλψκε, ζπγλψκε. Θαη λα θαληαζηείηε έρσ πάξεη θαη 

ραπάθη ηεο πίεζεο πξηλ έξζσ εδψ, έηζη;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θα κε θάλεηε εζείο. Θα κε θάλεηε εζείο. Ινηπφλ, θαη' αξρήλ εγψ 

ζέισ λα δεηήζσ απφ ηνλ θ.Ζιηάζθν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Αζε κε .. Θέισ λα δεηήζσ απφ ηνλ θ.Ζιηάζθν θαηά πνπ έγθπηαη νη 

αλαθξίβεηεο πνπ είπα εγψ. Δίπα εγψ αλαθξίβεηεο; Γηα πνην ιφγν; Γελ ην 

θαηάιαβα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, ζέισ απάληεζε. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ζνπ απαληήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάξηε θ.Ζιηάζθν πίζσ γηα ηε δηαδηθαζία, γηα ηε δηαδηθαζία. Λα 

πξνρσξήζεη. Βνήζα ιηγάθη. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξεξίκελε, ζα απαληήζεη. Λα ηειείσζεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε ηνπ Γεκάξρνπ ν θ.Ονχζζεο. Απηφ 

έρεη ζεκαζία.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαηά δεχηεξνλ, θαηά δεχηεξνλ, πνπ κνπ είπεο φηη απηφ κπνξεί λα 

εληαρζεί ζαλ έλα ηερληθφ δειηίν, κπνξνχλ λα κπνπλ θαη ππν-έξγα κέζα. Αλ 

θάλσ ιάζνο, ζπγλψκε, γηαηί εγψ κέρξη ηηο 31.12. απηφ έθαλα. Αλ είρα έλα 

ηερληθφ δειηίν κε έλα έξγν, κπνξνχζα λα βάισ θαη έλα ππν-έξγν κέζα. Πσζηά;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Αζην. Ρν ππν-έξγν; Ρν ππν-έξγν είλαη ν θάζε νηθηζκφο πξέπεη λα 

έρεη ην δηθφ ηνπ Βηνινγηθφ. Ξεξίκελε λα ηειεηψζσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη ζα αιιάμσ ην πνζφ; Θα ην ηεηξαπιαζηάζσ θαη ζα 

αμηνινγεζεί; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ιηγφηεξα ιεθηά ζα έρεηο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρψξα κε ιεο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ιηγφηεξα ρξήκαηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ θάζε κνλάδα μέξεηο πφζν θνζηίδεη Θσκά; Ξήγαηλε ζην ΔΞΔΟΑ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάκε ζην ΔΞΔΟΑ αχξην ην πξσί .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξήγαηλε κηα θνξά λα κηιήζεηο καδί ηνπο.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ ην δερζνχλε, ζα ην θάλνπκε. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ έρεηε πάεη πνηέ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάκε, πάκε παξέα νη δχν καο. Δάλ ην δερζνχλε απην πνπ ιέηε, 

λα ην θάλνπκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θάηζε ξε Γήκαξρε. Γηαηί ην γξάθεηο εδψ; Δδψ γηαηί ην γξάθεηο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κειεηεηήο .. Δκείο νη δπφ καο κηιάκε ηψξα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κηζφ ιεπηφ. Δγψ δηαβάδσ απηφ ην πξάγκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάκε ζην ΔΞΔΟΑ θαη αλ ην δερηνχλε, λα ην θάλνπκε. Δάλ δελ ην 

δερηνχλε φκσο ζα θάλνπκε ην άιιν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξάκε, πάκε λα ην δνχκε, πάκε. Ξάκε. Αχξην ην πξσί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξάκε αχξην ην πξσί. Αιιά εγψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θαηεγξάθε ηψξα, εληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ δελ ην ιέσ απφ κφλνο κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ην δηάβαζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα απφ ηηο πξνηάζεηο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ην δηάβαζα. Γελ ην ιέσ απφ κφλνο κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηψξα ην κειεηεηή λα καο δψζεη .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Γελ κπνξεί λα γίλεη απην πνπ ιέεη ν θ.Ονχζζεο. Δίλαη απιφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ, ζα δψζεη απάληεζε ν κειεηεηήο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Κα κε ζπγρσξείηε ηψξα. Λα κηιάκε εηιηθξηλά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δψζεη απάληεζε ν εηδηθνο. 
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ΞΔΞΞΑΠ: Αθνχ νη επηρνξεγήζεηο γίλνληαη ζε νηθηζκνχο παλσ απφ 2.000 

θαηνίθνπο. Ρν Ππθάκηλν είλαη πφζνη; 1.000 άηνκα. Ζ Καιαθάζα 1.000 άηνκα. 

Ξσο ζα θηηάμνπλ δηθφ ηνπο Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ζεβαζηνχκε ηνλ εηδηθφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν Ππθάκηλν είλαη θαη κε επηιέμηκν γηα ηα εζσηεξηθά δίθηπα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, βιέπεηε ηη αζθνχο αλνίγεηε ζπλέρεηα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξέππα, είλαη κε επηιέμηκν γηα ηα εζσηεξηθά .. Γειαδή.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ονχζζε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θα παξνπκε φια ηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θ.Ονχζζε, εξεκήζηε. Δληάμεη. Θχξηε Κήηζηνπ, έρεηε ην 

ιφγν θαη ειπίδσ ρσξίο δηαθνπή. 

ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, λα πσ φηη ζα απνθχγσ λα απαληήζσ ζε πνιηηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο. Δίκαη πνιηηηθφο, φινη είκαζηε πνιηηηθά πξφζσπα, αιιά απηήλ ηε 

ζηηγκή εγψ ζα απνθχγσ λα απαληήζσ ζε πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο. Ρα παίξλσ 

κε ηε ζεηξά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Ξνιηηηθφ νλ. Γηαηί ε Καιαθάζα είλαη εθηφο. Νινη νη κε επηιέμηκνη 

νηθηζκνί είλαη εθηφο. Ρειεία, παχια.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί θ.Ιίηζα ηψξα; Θάλαηε απηή ηελ εξψηεζε. Γίλεη απηή ηελ 

απάληεζε. Θα αθήζεηε επηηέινπο ηε δηαδηθαζία; Θα απαληήζεη. Δρνπλ ηεζεί ηα 

εξσηήκαηα απηά. Γελ είλαη επηιεμηκα. Ππλερίζηε θ.Κήηζηνπ. 

ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, γηα λα ην μεθαζαξίζνπκε θαη απηφ. Δγηλε κηα πξνζπάζεηα ε 

νπνηα φκσο δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα νπνηνλδήπνηε κειεηεηή, είλαη κηα άπνςε 
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φηη εάλ, φρη ζε εμσπξαγκαηηθέο δηαδξνκέο, ζε πξαγκαηηθέο δηαδξνκέο, ν 

αγσγφο κπνξεί λα πεξάζεη γηα λα πάεη ζε κηα ζέζε απφ θάπνηνλ νηθηζκφ. Απηφ 

κειινληηθά ζα βνεζήζεη απηφ ηνλ νηθηζκφ γηαηί ζα έρεη κπξνζηά ηνπ ηνλ 

αγσγφ. Πε νπνηνδήπνηε ζρεδην θαη αλ θάλακε επί ράξηνπ, ήηαλ πνιχ δχζθνιν 

λα βάινπκε κέζα, ήηαλ εμσπξαγκαηηθέο νη δηαδξνκέο, ην Κήιεζη, ηε 

Καιαθάζα, ηελ Λέα Ξνιηηεία θαη άιιεο πεξηνρέο. Καο ήηαλε πάξα πνιχ 

δχζθνιν λα κελ είλαη εμσπξαγκαηηθέο νη δηαδξνκέο. Δδψ φηαλ έξρνληαη ηα 

απφβιεηα απφ ην Καξθφπνπιν θαη .. ζηελ παξαιία θαη πεξλάλε απφ ηε Πθάια, 

αλαγθαζηηθά γηα λα πάλε εθεί ζα πεξάζνπλε απφ εθεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Νρη, δελ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. Θα αθήζεηε ηε δηαδηθαζία επηηέινπο; 

ΚΖΡΠΗΝ: Απηφ. Ζηαλ φ,ηη .. θαιχηεξν .. Πε φ,ηη αθνξά ηε δψλε πξνζηαζίαο 

Αζσπνχ, δελ πθίζηαηαη. Γελ ππάξρεη ΦΔΘ πνπ λα θαζνξίδεη ζηνλ Αζσπφ δψλε 

πξνζηαζίαο. Γελ ππαξρεη ΦΔΘ. Πε φ,ηη αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία 

επεηδή αθνχζηεθε πάξα πνιιέο θνξέο. Ξνιιέο θνξέο ππαξρνπλ φξνη νη νπνίνη 

ιέγνληαη θαη δε ζεκαίλνπλ απνιχησο ηίπνηα. Ινηπφλ, ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία 

ζεκαίλεη φηη κε θάπνηνλ ηξφπν απνζηεξψλσ ην λεξφ. Βγάδσ ηα θνινβαθηεξίδηα 

απφ κέζα. Γελ έρσ κηθξνβηαθφ θνξηίν. Κε ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ην 

νξγαληθφ θνξηίν δε κεηψλεηαη. Πηνλ Αζσπφ ηα φξηα δελ αθνξνχλ ηα κηθξφβηα, 

αιιά ην νξγαληθφ θνξηίν. Ιέεη BOD3. Νζε ηξηηνβάζκηα θαη 4 ζηε ζεηξά 

ηξηηνβάζκηεο επεμεξγαζίεο λα βάιεηο, ην BOD, απηφ πνπ ζα βγεη απφ ηε 

δεπηεξνβάζκηα, απηφ είλαη. Γελ ζέιεζα απφ ηελ αξρή λα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο. 

Θα κπσ ηψξα. Ρξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ινηπνλ ζεκαίλεη κεηψλσ ην κηθξνβηαθφ 

θνξηίν έσο ην κεδελίδσ. Ρν ζέκα είλαη λα βξνχκε εθείλε ηε δηαδηθαζία πνπ κε 

ηε δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία θαη κε έλαλ δηαρσξηζκφ αθφκα, ζα θαηεβάζεη ηα 

φξηα .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θχξηε ηηο δηαθνπέο, αθήζηε, εληάμεη. Γε ρξεηάδεηαη 

βνήζεηεο ν κειεηεηήο. 

ΚΖΡΠΗΝ: Κε ηελ ηξηηνβάζκηα .. Ρν ζέκα είλαη λα βξεζεί εθείλνο ν ηξφπνο 

πνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία ζα έρεη θαηεβαζεη ηφζν πνιχ ην νξγαληθφ 

θνξηίν, νχησο ψζηε κε κηα επεμεξγαζία ε νπνία ηαπηίδεηαη αιιά δελ είλαη ίδηα 

κε ηελ ηξηηνβάζκηα, λα πάξνπκε ηηο ηηκέο πνπ ζέινπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Κπνξψ λα ηειεηψζσ; Κπνξψ λα ηειεηψζσ θαη ζα ζαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θπξία, παξαθαιψ. Κπνξείηε λα ξσηήζεηε κεηά. Παο 

παξαθαιψ. 

ΚΖΡΠΗΝ: Γηα λα ην εμεγήζσ θαη απηφ ηψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Κήηζηνπ. Ππλερίζηε, ζπλερίζηε ζαο παξαθαιψ.  

ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, απηφ πνπ πξνηείλσ κέζα θαη ην έρσ γξάςεη 

επαλεηιεκκέλα, φρη ζε έλα κφλν ζεκείν, είλαη ε ρξήζε κεβξαλψλ. Ζ 

ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ζπλήζσο εκπεξηέρεη ρξήζε ρισξίνπ, ρισξίλε, 

ριψξην, γηα λα ζθνηψζεη ηα κηθξφβηα, φδνληνο, ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο θαη 

άιισλ δηαδηθαζηψλ ηέηνησλ, πνπ ζθνπφ έρνπλε λα ζθνηψζνπλε ηα κηθξφβηα. 

Δγψ πξνηείλσ ρξήζε κεκβξαλψλ. Νη κεκβξάλεο ζπγθξαηνχλ εθηφο απφ φια ηα 

άιια θαη BOD, νξγαληθφ θνξηίν. Απηφ εγψ ελλνψ ζαλ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία 

θαη απηφ ην ΔΞΔΟΑ ην δέρεηαη γηα ηε ιεθάλε απνξνήο ηνπ Αζσπνπ ιφγσ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ. Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα θηάζεηο ην BOD ζην ηξία. 

Γελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο ηξφπνο ζηνλ θφζκν απηήλ ηε ζηηγκή. Κφλν κέζα 

απφ κεκβξάλεο θαη φρη κέζα απφ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θ.Ιίηζα, πνπ 

ελλννχκε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ. Ζ κεκβξάλε κπνξεί λα 

μεθηλήζεη απφ 3 έσο 5 ρξφληα θαη θνζηίδεη απφ 15 - 50.000 επξψ.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θα Γηακαξέινπ. 

ΚΖΡΠΗΝ: Θαη απηή ε πιεξνθνξία είλαη πιεξνθνξία πξνο εζάο. Ινηπφλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, γηαηί ηα εξσηήκαηα εηλαη πνιιά. 

ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ην Καξθφπνπιν ή ηνλ Θάκπν Υξσπνχ ζηε 

ζέζε Ξιαηάληα, ζε φ,ηη αθνξά ηηο πνιιέο ρσξνζεηήζεηο ηηο νπνίεο εγψ είπα φηη 

είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. Ρν επαλαιακβάλσ, ε θαιχηεξε ιχζε ηερληθά, φρη .. 

επηζηεκνληθά είλαη απηή. Ξξαθηηθά δελ κπνξεί λα γίλεη θαη εγψ ζα έιεγα φηη ε 

θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο είλαη λα έρνπκε φινη, λα είκαζηε 

φινη ίζνη. Απηφ είλαη απηφ πνπ εχρνκαη. Απην πνπ κπνξψ λα θάλσ είλαη άιιν. 

Νηαλ ινηπφλ εγψ βάδσ θάπνηα θξηηήξηα, δελ κπνξεί θάπνηνο λα ηνλίδεη ην έλα 

θαη λα ιέεη, εδψ είπεο απηφ θαη λα παξαβιέπεη φια ηα άιια. Νια ηα θξηηήξηα ηα 

νπνία έρσ βάιεη θαη ππαξρνπλ, ζπλππνινγίδνληαη. Γελ κπνξείο λα μεθφςεηο ην 

έλα θξηηήξην θαη λα ην πεηο φηη απηφ είπεο. Αξα ινηπφλ είζαη ςεχηεο γηα ηα 

ππφινηπα. Δγψ ην επαλαιακβάλσ, ε θαιχηεξε επηζηεκνληθά ιχζε είλαη έλαο 

Βηνινγηθφο γηα θάζε ρσξηφ. Κφλν πνπ ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε φηαλ ζα έξζεη ε 

ψξα λα θηηάμσ ην λέν Βηνινγηθφ γηα ηνλ Υξσπφ ή γηα ην Ππθάκηλν ή γηα ηε 

Καιαθάζα ή γηα ην Γήιεζη, νη δαπάλεο ζα είλαη δηαθνξεηηθέο θαη δελ μέξσ αλ 

ζα απνθαζίζεηε λα ην θάλεηε πνηέ. Δγψ έπξεπε λα ζαο ην πσ απηφ. Δίρα ηελ 

ππνρξέσζε λα ην θάλσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Νρη, απηήλ ηε ζηηγκή φπσο είλαη ε θαηάζηαζε, δελ κπνξείηε λα 

θάλεηε ηίπνηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Γηα παληφο κέρξη λα βξείηε ιεθηά. Νρη δηα παληφο. Γελ .. Κπνξεί ν 

Γήκνο λα βξεη πεηξέιαην θαη λα έρεη έζνδα .. Απηφ είλαη.. Γελ κπνξψ .. Ινηπφλ, 
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ζε φηη αθνξα απηά πνπ είπε ν θ.Σαζηψηεο, γηα ηε ιεηηνπξγία. Δίλαη έλα κεγάιν 

ζέκα θαη αθνξά φιε ηελ Διιάδα. Ρν λα κπνξέζνπλ νη .. εθεί πνπ ππάξρνπλ ή 

εθεί πνπ δελ ππαξρεη ηίπνηα, νη Γήκνη λα βξνπλ ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ζεζκνχο λα δνπιέςνπλ ηα έξγα ηνπο. Γπζηπρψο ε 

θαηάζηαζε είλαη απηή πνπ είλαη θαη έρεηο λα δηαιεμεηο αλάκεζα ζε δχν. ∞ δελ 

θάλσ ηίπνηα θαη πεξηκέλσ πξψηα λα γίλεη ν Γήκνο θαιφο θαη κεηά ην θηηάρλσ ή 

ην θηηάρλσ θαη παιεχσ ηαπηφρξνλα. Δγψ είκαη ηεο δεχηεξεο άπνςεο. Φηηάμηε 

ην Βηνινγηθφ θαη παιέςηε λα ηνλ δνπιέςεηε. Ζ επζπλε είλαη δηθή ζαο πάιη. Πε 

φ,ηη αθνξά ηελ .. Ξάσ ζηνλ θ.Γηαζεκαθε. Α, ην πνπ ζα πάλε ηα απφβιεηα. Ρα 

απφβιεηα νχησο ή άιισο ζα πάλε ζηε ζάιαζζα. Θα κνπ επηηξέςεηε εδψ λα 

θάλσ κηα παξέλζεζε θαη λα απαληήζσ θαη ζηελ θα Πηεξγίνπ. Θπξία Πηεξγίνπ, 

είπα απφ ηελ αξρή επεηδή έρνπκε κεγάιε ζάιαζζα, ζρεδφλ ην ζπλνιν ησλ 

Βηνινγηθψλ ζηελ Διιάδα θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα θαη επίζεο επίζεκα ζηνηρεία 

ιέλε φηη ην 96% ησλ Βηνινγηθψλ, ησλ ελ ιεηηνπξγία ζηελ Διιάδα, 

ππνινηεηξγνχλ ή δε ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. Απηφ θαηαιαβαίλεηε ηη ζεκαίλεη 

παξαπέξα. Δηζη; Γηα ηε ζάιαζζα θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Δπίζεο ζηελ 

Διιάδα ε θφθθηλε ιάζπε ηεο αινπκίλαο πνπ ζηελ Νπγγαξία έγηλε πξφβιεκα, 

πάεη εδψ θαη ρξφληα ζηε ζάιαζζα. Λα μέξνπκε θάπνηα πξάγκαηα. Γειαδή, δε 

ζεκαίλεη φηη επεηδή γίλεηαη, είλαη θαη ζσζηφ. Δγψ δελ έρσ ζαλ πξφζεζε λα ζαο 

πσ απηφ πνπ θάλνπλε νη άιινη θάληε ην θαη εζείο. Δγψ πξέπεη λα ζαο πσ απηφ 

πνπ επηζηεκνληθά είλαη ζσζηφ, απηφ πνπ πξαθηηθά κπνξείηε λα θάλεηε θαη λα 

επηιέμεηε εζείο. Δγσ πξνηείλσ, δελ απνθαζίδσ.  

 Πηνλ θ.Γηαζεκάθε. Απμνκνίσζε πιεζπζκνχ πσο ιχλεηαη. Κφλν κε 

αξζξσηέο θαηαζθεπέο, modular, θνπκπψλεη, μεθνπκπψλεη. Δρεηο 5, 10, 3, 2 

αξζξσηά θνκκάηηα ηα νπνία κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα 

ηνπ εηζεξρνκέλνπ ιήκκαηνο θαη μεθνπκπψλνπλ αλάινγα επίζεο, αληηζηξφθσο 

αλάινγα. Απηφ δίλεη θαη θάηη άιιν. Βνεζάεη θαη ζηελ θαιχηεξε νηθνλνκηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο. Δλαο Βηνινγηθφο ν νπνίνο δελ είλαη αξζξσηφο, ην 
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ρεηκψλα πνπ δε ζα έρεηε θφζκν, ζα δνπιεχεη φπσο δνχιεπε ην θαινθαίξη. 10 

αληιίεο επί ηφζα θηινβάη ε θαζεκία, ηφζεο θηινβαηψξεο, ηφζα ηα ιεθηά. Δίηε 

10 άηνκα, είηε 100 άηνκα, ηα ίδηα ηα ιεθηά. Αλ έρεηε αξζξσηφ, ην ρεηκψλα ην 

θφζηνο ζα πέθηεη. Ρν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζα πέθηεη. Ινηπφλ, ηη .. Ρα παίξλσ κε 

ηε ζεηξά. Ιεκκαηνιάζπε. Γηα λα πνχκε ηα πξάγκαηα φπσο έρνπλε. Ν θάζε 

Βηνινγηθφο έρεη δχν εηδψλ ιάζπεο. Ζ πξψηε βγαίλεη κεραληθά, ηελ ψξα πνπ 

κπαίλνπλ ηα ιήκκαηα κέζα ππάξρεη κηα ζράξα, ζπγθξαηεί θάπνηα πξάγκαηα, 

απηή ε ιεκκαηνιάζπε είλαη ε πην εχθνια δηαρεηξίζεκε. Ρε καδεχεηο, έρεη 

ειάρηζην λεξφ, δελ έρεη λεξφ πνιχ, ηε ζηεγλψλεηο αθφκα θαη ζηνλ ήιην, ηελ 

αθήλεηο θαη ζηξαγγίδεη, έρεη  πνιχ ιίγν λεξφ θαη κεηά θεχγεη θαη πάεη .. Δπίζεο 

έρεη θαιή ζεξκνγφλν δχλακε. Θα ηελ πάξνπλ εξγνζηάζηα λα ηελ θάςνπλε θαη 

ππαξρεη ε δεπηεξνγελήο ιεκκαηνιάζπε. Απηή πνπ βγαίλεη φηαλ πιένλ 

θαζαξίδεη ην λεξφ, πεξηκέλεηο λα θάηζεη ην ίδεκα θαη απηφ πνπ παίξλεηο έρεη έσο 

80 ή θαη 90% λεξφ θαη ρξεζηκνπνηείο κεηά ελέξγεηα γηα λα κπνξέζεηο λα ηελ 

καλνπβξάξεηο απηήλ ηε ιεκκαηνιάζπε, ηε βάδεηο ζε πξέζεο. Φεχγεη ην 30% 

ηνπ λεξνχ, ηηο βάδεηο ζε .. , θεχγεη άιιν 40, ηε βάδεηο ζε θνχξλνπο μήξαλζεο, 

θεχγεη άιιν .. θαη ζην ηέινο κέλεη θάπνηα ιεκκαηνιάζπε πνπ έρεη πάιη ιίγν 

λεξφ, ε νπνία θαη λα ηελ θάςεηο δε βγάδεη θαζφινπ ζέξκαλζε, άξα δελ ηε ζέιεη 

θαλέλαο θαη ζα πιεξψζεηο λα ηελ επεμεξγαζηείο. Ππλήζσο έξρνληαη θάπνηεο 

εηαηξείεο, ηελ παίξλνπλ απφ εδψ επ ακνηβή, ηελ θνξηψλνπλ ζε θαξάβηα θαη 

ηελ πάλε ζηε Γεξκαλία θαη ηελ θαίλε. Ρελ θαίλε φρη γηα λα πάξνπλε ελέξγεηα, 

ππξφιπζε ή γηα λα ηελ μεθνξησζνχλ. Νη Γεξκαλνί πιεξψλνληαη.  

 Ρε δεχηεξε απηή ιεκκαηνιάζπε ππάξρνπλ κέζνδνη νη νπνίνη κπνξνχλ 

πξαθηηθά λα ηε κεδελίζνπλ ή λα ηελ θαηεβάζνπλ ζην, εγψ ζα πσ 10%, ηεο 

ζπλεζηζκέλεο πνζφηεηαο. Γειαδή αλ βγάδεηο 100 ηφλνπο ην ρξφλν 

ζπλεζηζκέλε πνζφηεηα, ππαξρεη ηξφπνο λα ηελ θαηεβάδεηο ζηα 10, ζηνπο 10 

ηφλνπο. Κπνξεί θαη λα ηε κεδελίζεηο. Θα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ πσο .. 

έηζη, γηαηί αμίδεη λα ην μέξεηε. Παο είπα φηη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο γίλνληαη ζηε 
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θχζε θάζε κέξα. Δάλ ήηαλ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ε ιεκκαηνιάζπε δε ζα 

ππήξρε ιίκλε ε νπνία λα κελ έρεη βνπιψζεη, γηαηί θαη ζηηο ιίκλεο έρνπκε 

κηθξφβηα, πέθηνπλ νξγαληθά απφβιεηα, ηα ηξψλε ηα κηθξφβηα θαη δε κέλεη 

ηίπνηα. Δάλ ήηαλ θπζηνινγηθή ε παξνπζία ηεο ιεκκαηνιάζπεο ζα έπεθεηε 

θάζε ρξφλν θαη ζην ηέινο ζα βνχισλαλ φιεο νη ιίκλεο. Γελ είλαη. Γηα ιφγνπο 

άιινπο, πνπ δελ είλαη ηνπ παξφληνο θαη δελ πηζηεχσ φηη ζα ζηαζεί θαλέλαο λα 

εμεγήζεη γηαηί γίλεηαη απηφ, νη θιαζηθνί Βηνινγηθνί Θαζαξηζκνί δελ ην θάλνπλ. 

Νη θιαζηθνί Βηνινγηθνί Θαζαξηζκνί μεθίλεζαλ φπσο ηνπο μέξεηε ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηψλα, ηνπ 1800 ηφζν ζην Ινλδίλν. 200 ρξφληα ζρεδφλ κεηά, 150 ρξφληα 

κεηά, παξακέλνπλ ίδηνη. Γείηε έλα απηνθίλεην ηνπ ηφηε θαη έλα απηνθίλεην 

ζήκεξα. Δρεη εμειηρζεί. Θάπνηνη επηρεηξνχλ αθφκα λα καο πείζνπλ φηη νη 

Βηνινγηθνί Θαζαξηζκνί δελ κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ. Κπνξνχλ. Απηφ είλαη 

άζρεην.  

 Ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ηηο νζκέο. Νη νζκέο νθείινληαη ζε θαθή 

δηαδηθαζία απνδφκεζεο ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ. Νηαλ δε γίλνληαη παξνπζία 

νμπγφλνπ, φζνπ πξέπεη γηα λα δήζνπλ ηα κηθξφβηα, αλαπηχζζεηαη έλα άιιν 

είδνπο κηθξφβην, απηά πνπ ιέγνληαη αλαεξφβηα, θάλνπλ αλαεξφβηα δχκσζε θαη 

πξνθαινχλ ηηο νζκέο. Βγάδνπλ ζπλήζσο πδξφζεην θαη άιια άεξηα θαη 

πξνθαινχλ ηηο νζκέο. Δίλαη απηφ πνπ παζαίλεη θαλέλαο εάλ δελ αλαθαηέςεη ηελ 

θνπξηά φηαλ ηελ αθήλεη γηα ρψλεπζε. Αλ ηελ αλαθαηέςεη, δε κπξίδεη, θάζε 

κέξα. Αλ ηελ αθήζεηο 2 κέξεο, 3, θαη παο λα ηε ζθαιίζεηο, είλαη λα θεχγεηο. 

Δίλαη απιά ηα πξάγκαηα. Νη νζκέο ινηπφλ ζε Βηνινγηθνχο νη νπνίνη είλαη 

θιεηζηνί, κεδελίδνληαη. Θα κπνξνχζε εάλ απνθαζίζεηε λα βάιεηε ππνδνρή 

βνζξνιεκκάησλ λα έρεηε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Λα κπξίδεη ζε κηα 

απφζηαζε ελφο ηεηξαγψλνπ ηελ ψξα πνπ ην βπηηνθφξν αδεηάδεη. Απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη θαη φηαλ θάπνηνο αδεηάδεη ζην ζπίηη ηνπ. Πε έλα δξφκν παξαθάησ δε 

κπξίδεη, κπξίδεη γχξσ εθεί. Δάλ δε βάιεηε ππνδνρή βνζξνιεκκάησλ, δε ζα 

έρεηε θαζφινπ νζκέο. Δάλ επηιέμεηε, δηαιέμηε απφ κηα ζεηξά κεζφδσλ. Γελ 
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είλαη νχηε αληηθείκελν ηεο κειέηεο, νχηε δηθηά κνπ δνπιεηά λα ζαο ππνδείμσ 

κέζνδν, αιιά παξφια απηά έρσ λα ζαο πξνηείλσ θαη ηελ έρσ .. Γε δίζηαζα λα 

ηελ πξνηείλσ κέζα ζηε κειέηε ζ' απηφ ην πξάγκα ηέινο πάλησλ, πνπ εγψ ην 

ιέσ κειέηε ρσξνζέηεζεο.   

 Πε φ,ηη αθνξά ηηο απνζηάζεηο απφ απνδέθηε. Δίλαη κηα, έλα πξφζζεην 

νηθνλνκηθφ βάξνο ε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηνλ απνδέθηε. Γελ είλαη φκσο 

απαγνξεπηηθφ, δειαδή λα ζνπ πεη θάπνηνο, αλ ζέιεηο λα ην βάιεηο αλά 

απνδέθηε 20 ρικ., βάιηνλ 20 ρικ., αλ ζέιεηο λα ηνλ βάιεηο 10, βάιηνλ 10. 

Δίλαη έλα θφζηνο. Θαη λα μέξεηε φηη φηαλ έρεη ην ΔΞΔΟΑ λα κνηξάζεη ζηάληαξ 

πνζφ ζε κεγαιχηεξε .. Δγψ είκαη ζίγνπξνο απηφ ζα θάλεη ζην ηέινο. Γε ζα 

αθήζεη πνιηηηθφ θφζηνο λα πιεξψζνπλ θάπνηνη Γήκνη πξφζηηκν θαη ζα αξρίδεη 

λα θφβεη, λα ςαιηδίδεη. Λα κεηψλεη ηα έξγα. Θάληε ην φζν ην δπλαηφλ πην 

πξαγκαηνπνηήζηκν θαη πην ινγηθφ γηα λα έρεηε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. 

Ινηπφλ, λνκίδσ φηη απάληεζα θαη γηα ηνλ Δπβντθφ ζηελ θα Πηεξγίνπ πξηλ θαη γηα 

ηε ιεκκαηνιάζπε ηη γίλεηαη. Γηα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Δρεηε δχν εηδψλ θφζηε 

ιεηηνπξγίαο θαη ηα δχν είλαη ειαζηηθά, εθφζνλ ηψξα ζρεδηάδεηε. Γελ ππαξρνπλ 

αλειαζηηθέο δαπάλεο αθφκα, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ πνξεία. Δρεη λα 

θάλεη κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί, αλζξσπνψξεο, έηζη; Θαη έρεη λα 

θάλεη κε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, θπξίσο ελέξγεηα. Θαη θάηη άιιν πνπ είπε ε 

θπξία. Αληαιιαθηηθά. Δηζη; Ζ θάζε κέζνδνο έρεη θφζηνο ζπγθεθξηκέλν. Γελ 

είλαη ηεο παξνχζεο κειέηεο, δελ είλαη ην αληηθείκελν ηεο λα θνζηνινγήζεη. Γε 

ζαο άθνπζα; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, απηφ είλαη άιιν. Ινηπφλ, ράξεθα πξαγκαηηθά, ράξεθα 

πξαγκαηηθά πνπ έκαζα γηα ηελ Ξάλσιαθθα. Γελ ην μέξσ. Δρσ ράξηεο νη νπνίνη 

είραλε παξάδεηγκα ηα Ξιαηάληα, εδψ, πσο ην ιέγαλε ζηνλ Υξσπφ, απηφ, 

ηνπνζεζία εθεί πέξα δελ είρα. Δληάμεη, ιάζνο κνπ. Δπξεπε λα ξσηήζσ, δε 
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ξψηεζα. Λαη, λνκίδσ φηη απάληεζα ζηηο πνιιέο ρσξνζεηήζεηο. Ρν πξνηείλσ. 

Δίλαη επηζηεκνληθά, επηκέλσ ζ' απηφ, ε θαιχηεξε ιχζε. Ξξαθηηθά, επηκέλσ 

επίζεο ζ' απηφ, επεηδή δελ κπνξψ λα παίξλσ κφλν ηελ επηζηεκνληθή κνπ 

άπνςε, είκαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβσ ππ' φςε θαη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δσ. 

Δηζη; Ξαίξλσ θαη άιια.. Λα ζαο θέξσ έλα παξάδεηγκα. πάξρεη ζηε Γξάκα έλα 

κνλαδηθφ ζηε Λφηηα Δπξψπε Γαζνο, .. Γελ ππάξρεη πνπζελά αιινχ, ππάξρεη 

κφλν ζηε Πθαλδηλαβία, ππάξρεη έλα θελφ αλάκεζα θαη ζηε Γξάκα. Ζ άπνςε 

νπνηνπδήπνηε επηζηήκνλα, ε δηθηά κνπ, ζα ήηαλ, κελ ην πεηξάδεηε. Δίλαη 

κλεκίν ηεο θχζεο, είλαη πνιηηηζκφο, είλαη θιεξνλνκηά. Δθεί ιεηηνπξγεί εδψ θαη 

ρξφληα έλα .., απφ ην νπνίν δνπλ 2.000 νηθνγέλεηεο. Δίκαη ππνρξεσκέλνο λα ην 

πάξσ θαη απηφ ππ' φςε. Υο επηζηήκνλαο ζα πσ, κελ ην πεηξάδεηε, σο πνιίηεο 

ζα πσ, βξείηε ηξφπν λα θξαηήζεηε δσληαλφ απηφ, ηα 1.500 άηνκα, κε ηηο 

ιηγφηεξεο δπλαηέο επηπηψζεηο ζην Γάζνο. Δίκαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλσ 

απνθάζεηο βαζηζκέλνο ζε πνιιά θξηηήξηα. Λα παίξλσ ππ' φςε κνπ πνιινχο 

παξάγνληεο. Ν θαζέλαο έρεη ηε βαξχηεηα ηνπ, ν θαζέλαο θξίλεηαη θαη φπσο θαη 

λα ην θάλνπκε, δειαδή είλαη αζηείν λα πεη θαλέλαο δηαθνξεηηθά, φηαλ έρεηο λα 

κεηξήζεηο πνιππαξαγνληηθά πξνβιήκαηα, κε πνιινχο παξάγνληεο, ζα κπεη θαη 

ην πξνζσπηθφ κέζα. Δίλαη πξνζσπηθή κνπ άπνςε. Δζείο θαιείζηε λα 

απνθαζίζεηε. Λα κνπ πείηε, ιεο βιαθείεο, θχγε, δελ ηελ ςεθίδνπκε, 

ςεθίδνπκε θάηη άιιν.  

 Λαη, δελ είλαη ινγηθφ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Δγψ ζα έιεγα λα 

θάλνπκε, λα ρσξνζεηήζνπκε ην Βηνινγηθφ δίπια ζηε ζάιαζζα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Δπεηδή αθξηβψο παίξλσ θαη άιια πξάγκαηα ππ' φςηλ κνπ. Νπσο θαη 

ζην πξψην θνκκάηη ζαο είπα φηη επηζηεκνληθά ιέσ, κηθξνχο Βηνινγηθνχο 

παληνχ, αιιά πξαθηηθά δε γίλνληαη, γη' απηφ ζαο ιέσ θαη ην άιιν. Ινηπφλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΚΖΡΠΗΝ: Απάληεζα πξηλ απφ ηνλ θ.Ιίηζα αθφκα. Νρη, φρη, δελ είπα απηφ. 

Δγψ ζα κπνξνχζα λα πσ αθφκα θαη απηφ. Θα κπνξνχζε λα πάεη.. Θχξηε 

Ονχζζε, ζα κπνξνχζε λα πάεη θαη ζηε Θεζ/λίθε. Γελ ην έγξαςα. Δίπα έλα 

παξάδεηγκα. Βάιηε "ρ", ην παίξλσ πίζσ. Γελ ην είπα.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

ΚΖΡΠΗΝ: Πε φ,ηη αθνξά θάηη πνπ είπαηε. Δίπαηε φηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε 

θαζεκεξηλά. Γελ είπα φηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε θαζεκεξηλά κε ηελ έλλνηα φηη 

πξνζέρσ κελ πέζσ θάησ, παξαθνινπζψ. Δρνπκε ηε δπλαηφηεηα θαζεκεξηλά 

λα παξαθνινπζήζνπκε ηη κπαίλεη θαη ηη βγαίλεη. Θαλνπκε monitoring, 

παξαθνινπζνχκε θαζεκεξηλά. Απηφ είλαη κηα επηπιένλ εμαζθάιηζε θαη κάιηζηα 

κε πνιχ ρακειφ θφζηνο θαη ερσ ηελ απνξία θαη ζα ζαο πσ γηαηί δελ ην θάλνπλ. 

Νρη, δελ έρσ ηελ απνξία θαζφινπ κάιινλ. Πε φιεο ηηο κνλάδεο Βηνινγηθνχ 

Θαζαξηζκνχ ζηελ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα κπεη κηα απιή κνλαδνχια, 20.000 

επξψ θφζηνο είλαη, ζηα 40, 50, 60 ή παξαπάλσ εθαηνκκχξηα πνπ θάλεη έλα 

έξγν, ην νπνίν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζέλαλ 

πνιίηε κέζσ δηαδηθηχνπ λα βιέπεη ηη κπαίλεη θαη ηη βγαίλεη κέζα απφ εθεί. Απηφ 

εάλ απνθαζίζεη λα ην θάλεη θάπνηνο θαηαζθεπαζηήο, ην θάλεη γηαηί είλαη 

ζίγνπξνο γη' απηφ πνπ θάλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Νρη, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά Δπεηδή θαη 

γηα λα είκαη μεθάζαξνο, γηαηί κελ πάεη θάπνηνο θαη ξσηήζεη θάπνηνλ άιινλ θαη 

έξζεη θαη κνπ πεη άιια, δελ κεηξηέηαη ΒOD, απηφ πνπ είλαη ε θιαζηθή κνλάδα 

κέηξεζεο ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ, νχηε COD. Αθνχηε νλφκαηα. Γελ κπνξεί λα 

κεηξεζεί γηαηί ην BOD ιέγεηαη BOD5 θαη ρξεηάδεηαη 5 ηνπιάρηζηνλ κέξεο λα 

κπεη ζην εξγαζηήξην γηα λα κεηξεζεί. Κεηξηέηαη ν νιηθφο άλζξαθαο πνπ 

ππάξρεη κέζα ζην λεξφ θαη ππάξρνπλ θάπνηνη αιγφξηζκνη νη νπνίνη κε αθξίβεηα 

95% ζνπ δίλνπλ BOD θαη COD. Κπνξνχλ .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Ρα πάληα. Ινηπφλ, απηφ κπνξεί λα γίλεη αιιά δελ είλαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλ. Γειαδή έρνπλε, κεηξάλε .. Πήκεξα ζα βγάισ έλα δειηίν κε 

ην BOD πνπ ήηαλε πξηλ απφ 5 κέξεο, πνπ είραλε θάλεη ην δείγκα πξηλ απφ 5 

κέξεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Δθείλε ηε ζηηγκή δε βγάδεη .. Δίλαη BOD5, εληάμεη, δελ έρεη ζεκαζία 

απηφ, αιιά κπνξεί λα ζνπ βγάιεη θαη άιια πξάγκαηα. Λα ζνπ βγάιεη 

αγσγηκφηεηα, pH, απηά βγαίλνπλ. Δγψ ζαο είπα κφλν γηα ην νξγαληθφ θνξηίν 

ην νπνίν έρνπκε απζηεξά φξηα. BOD3 είλαη.. πξαθηηθά εάλ ην πείηε ζε 

νπνηνλδήπνηε, ζα ζνπ πεη, δε γίλεηαη θαη νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο θαη 

θαηαζθεπαζηέο μεπεξλνπλ ηνλ ζθφπειν ιέγνληαο, είλαη εηδηθή δψλε ν Αζσπφο, 

μέρλα ηνλ, δελ πάκε εθεί. Δηζη ιέλε. Γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιν. Νηαλ εγψ ινηπφλ 

κηινχζα ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ην επαλαιακβάλσ, ππφ πξνυπνζέζεηο, δελ 

κπνξψ εγψ λα ζαο πσ φηη εάλ θάλεηε απηφ θαη απηφ θαη απηφ θαη απηφ, δε ζα 

έρεηε θαλέλα πξφβιεκα, δελ είλαη αληηθείκελν ηεο κειέηεο κνπ. Θα κπνξνχζε 

ν νπνηνζδήπνηε λα ζνπ πεη, ζε ξσηήζακε ξε θίιε ηη ζα θάλνπκε; Δζέλα ζε 

ξσηήζακε λα καο πεηο αλ ππαξρνπλ ρψξνη. Δίρα ππνρξέσζε λα απαληήζσ ζ' 

απηφ. Δθφζνλ ινηπνλ πακε ζε θάηη παξαπάλσ, ζαο ιέσ, λαη, έαλ ηεξεζνχλ 

θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ζπγθεθξηκέλεο, δε ζα έρεηε θαλέλα πξφβιεκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Βεβαίσο. Λνκίδσ φηη απάληεζε ν θ. .. ζρεηηθά κε ηηο πξυπνζέζεηο, 

έηζη; Ρε δηαθχκαλζε πιεζπζκνχ λνκίδσ ηελ έρνπκε ιχζεη. Ρα 700 κ. κέζα ζηε 

ζάιαζζα, γηα κέλα, εγψ ζαο επαλαιακβάλσ, επηζηεκνληθά, εάλ θαηαιήμεη, εάλ 

δειαδή απνθαζίζεη ν κειεηεηήο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο φηη ηνλ ζπκθεξεη 

θαιχηεξα λα πάεη κέζα ζηε ζάιαζζα, εγψ ζα δηαθσλνχζα επηζηεκνληθά αιιά 
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απηφο είλαη ν ηερληθφο θαη ζα απνθαζίζεη. Κπνξεί λα ην πάεη ζηε ζάιαζζα. 

Λνκηθά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλεη. Γη' απηφ ιέσ φηη κπνξείηε εζείο, εγψ ην 

είπα απφ ηελ αξρή απηφ, ν λφκνο βάδεη θάπνηα φξηα. Δζείο κπνξείηε λα βάιεηε 

πην απζηεξά. Ξην ειαζηηθά δελ κπνξείηε, αιιά πην απζηεξά έρεηε ην δηθαίσκα 

λα ηα βάιεηε. Ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ηηο απνζηάζεηο εγψ ζα πσ, δπζηπρψο 

λνκηθά ινγίδνληαη απνζηάζεηο απφ λνκίκσο ππάξρνληα φξηα νηθηζκψλ. Απηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζαθέο, είλαη ζαθέο .. 

ΚΖΡΠΗΝ: Λαη, λαη, έηζη είλαη. πάξρνπλ θαη θάπνηα άιια φξηα πνπ ζα βάιεη ν 

λνκνζέηεο ζε ζρέζε κε ζρνιία ..  

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Ξξαγκαηηθά δελ ππαξρνπλ φλησο. Δίλαη ε κηα απφ ηηο πιένλ 

ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο, αιιά λνκηθά ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξαγκαηηθά ίζσο δελ ππάξρνπλ, ζηα ραξηηά ππάξρνπλ φκσο.  

ΚΖΡΠΗΝ: Θαη ζηα ραξηηά ππάξρνπλ. Δπίζεκα .. Ινηπφλ, ζηνλ θ.Γέδε. Λαη, ε 

επηινγή .. Ππγλψκε. Ζ επηινγή ζέζεο είλαη ζαθψο, ην έρσ πεη, είλαη θξηηήξην. Ζ 

κέζνδνο επεμεξγαζίαο θαζνξίδεη. Θαζνξίδεη πξψηνλ ηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη. 

Δγψ έρσ θαηεπζχλεη, λαη, ην ιέσ. Δγψ ζεσξψ φηη θαιχηεξε κέζνδνο είλαη απηή 

πνπ ζνπ θαιχπηεη κηθξφηεξεο εθηάζεηο, ρσξίο νζκέο, ρσξίο νριήζεηο θαη ζνπ 

εμαζθαιίδεη θαιή αμία ζηε γε. Ξξνζέμηε θαη εδψ ζέισ λα βάιεηε ην ρέξη ζηελ 

θαξδηά θαη λα κνπ πείηε αλ είλαη έηζη. Ξήγαλ θάπνηνη δηθνί ζαο θίινη ζηε 

Γεξκαλία, ήξζαλ θάπνηνη άιινη απφ ηελ Διιάδα, απφ ηελ Θξήηε, απφ 

νπνπδήπνηε αιινχ θαη ζαο είπαλε θάπνηα πξάγκαηα. Νηη δελ κπξίδεη, πέξαλ ηνπ 

ελφο, ζαο είπαλε φηη δελ κπξίδεη, φηη δελ έρεη ιεκκαηνιάζπε, πέξαλ ηνπ ελφο. 

Δηιηθξηλά πείηε κνπ, πφζνη ηνπο πηζηεχεηε απηνχο;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΚΖΡΠΗΝ: Δηζη είλαη. Απ' απηνχο πνπ πήγεο, λαη. Ινηπφλ .. Θαη αλ 

ρξεηαδφηαλε, βίδσλε θαη κηα βίδα. Π' απηφ εγψ δελ κπνξψ θαη επίζεο εγψ ζα 

ήζεια πάξα πνιχ πξαγκαηηθά θαη ην μαλαιέσ θαη αο ην πάξεη θάπνηνο λα ην 

αξπάμεη, λα γίλεη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ. Λνκηθά, λνκηθά δε ζα καο 

ην επηηξέςνπλ κέζα ζηνλ νηθηζκφ θαη ςπρνινγηθά ζα έρεηο κεγάιν πξφβιεκα. 

Δγψ νθείισ λα ζαο ηα πσ. Ρα μέξεηε, δε ζαο ην ιέσ εγψ. Μέξεηε ηα πξάγκαηα 

πσο έρνπλε. Ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα ηα είπακε, ε ηξηηνβάζκηα 

είλαη άιιν πξάγκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε κειέηε απηή ε αθαιάησζε. Γελ ζαο 

είπα πνιιά θπξία κνπ, δελ ζαο είπα γηα ηε δηαρείξηζε ζθνππηδηψλ. Γελ έρεη 

ζεκαζία. Ινηπφλ .. 

.......: Θχξηε Κήηζηνπ, εγψ δελ θαηάιαβα, κηα δηεπθξίληζε, ζπγλψκε πνπ ζαο 

δηαθφπησ, γηαηί επηιέγνπκε λα ην πάκε ζηελ αλεθφξα. Γελ ην θαηάιαβα. Νπσο 

ην είπε θαη ν θ.Ονχζζεο. Γηαηί επηιέγνπκε λα πάκε ζηελ αλεθφξα θαη φρη λα 

πάκε ζηελ επζεία, δειαδή ιίγν πην θάησ. Γελ ην θαηάιαβα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Θαη ζηελ θαηεθφξα, λαη, λαη. Αο είλαη θαη ζηελ επζεία ηέινο πάλησλ.  

ΚΖΡΠΗΝ: Λα ηειεηψζσ θαη λα μαλαγπξίζσ ζ' απηφ ην θνκκάηη γηα λα 

δψζνπκε ιίγν παξαπάλσ ζεκαζία ζ' απηφ; Ιίγν παξαπάλσ. Κνπ επηηξέπεη ν 

θ.Γήκαξρνο θαη ν θ.Ξξφεδξνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε. Δίλαη ελδηαθέξνληα απηά πνπ καο ιέηε θαη λα βάισ 

θαη εγψ έλα εξψηεκα, κηα θαη είλαη εδψ θαη ν θ.Ξαλαγφπνπινο, απηφ ην λεξφ 

πνπ ζα βγαίλεη απφ ην Βηνινγηθφ, ην επεμεξγαζκέλν, ηη επίδξαζε ζα έρεη ζηε 

ξχπαλζε ηε .., δειαδή ζηα βαξέα κέηαιια, εμαζζελέο ρξψκην, γεληθα ζηνλ 

πδξνθφξν νξίδνληα.  
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ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, ίζσο λα ην απαληήζσ ηψξα, γηαηί ζα απαληήζσ ηψξα ζηνλ 

θ.Ιέθθα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Λαη. Ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ Αζσπφ, έηζη; Ρν θαινθαίξη, 

πξνζέμηε λα δείηε γηαηί ην είπα απηφ, ην θαινθαίξη πνπ ν Αζσπφο πξαθηηθά 

είλαη μεξνπφηακνο ζα έρνπκε ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ, γηαηί έρνπκε ην 

κέγηζην πιεζπζκφ θαη ζα έρνπκε πεξηζζφηεξν λεξφ, ην νπνίν ζα είλαη 

ηξερνχκελν θαη ζε ηξερνπκελα λεξά δελ έρνπκε θνπλνχπηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθεί πνπ ππάξρεη ηέικα ππαξρνπλ θνπλνχπηα. 

ΚΖΡΠΗΝ: Απηφ είλαη. Πε ζηάζηκα λεξά έρνπκε πξφβιεκα θνπλνππηψλ. Θαη 

θνηηάμηε λα δείηε ηη ζπκβαίλεη. Δρεηε έλα κείδνλ θαη έλα ειάζζνλ πξφβιεκα. 

Γειαδή, δελ πηζηεχσ φηη ππάξρεη άλζξσπνο ν νπνίνο ζα πξνηηκνχζε λα κε 

γίλεη ν Βηνινγηθφο, ιέσ ηψξα, ή λα γίλεη ζε άιιε ζέζε, γηαηί αλ γηλφηαλε ιίγν 

παξαθάησ ή ιίγν παξαπάλσ, ην ίδην πξφβιεκα ζα είρακε παληνχ κε ηα 

θνπλνππηα. Γειαδή λα πνχκε φηη επεηδή ζα έρνπκε θνπλνχπηα δε θηηάρλνπκε 

Βηνινγηθφ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Νρη, φρη. Ινηπφλ, ην ρεηκψλα ινηπνλ πνπ έρνπκε ιηγφηεξν 

πιεζπζκφ, ειπίδνπκε ιφγσ βξνρήο λα έρνπκε ιίγν παξαπάλσ ξνή, αιιά θαη 

πάιη θαη ζηνλ ειάρηζην πιεζπζκφ ζε 20.000 θαηνίθνπο εάλ ζθεθηείηε, κάιινλ 

ζε 10.000 θαηνίθνπο, αο πάξνπκε ην κηθξφηεξν, εάλ ζθεθηείηε φηη ε κέζε 

θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ πνπ θηάλεη ζηελ απνρέηεπζε είλαη 150 ιίηξα θαηά 

άηνκν ηελ εκέξα, θάζε κέξα, ζα έρνπκε κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα λεξνχ θαη ην 

ρεηκψλα. Δάλ ηεξεζνχλ ηα φξηα πνπ είπακε, γηα λα θηάζεη εθεί, ζα πξέπεη λα 
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ην απνδείμεηο φηη ζα ηεξεζνχλ, γηαηί αιιηψο δε ζνπ εγθξίλεη θαλέλαο ζαλ 

απνδέθηε ηνλ Αζσπφ, εάλ ηεξεζνχλ, δε ζα έρεηε θαλέλα πξφβιεκα. Θα είλαη 

πεληαθάζαξν. Δγψ ζαο είπα, γηα ςπρνινγηθνχο θαη κφλν ιφγνπο, δε ζα ην 

πηείηε. Ηζσο είλαη θαιχηεξν απφ λεξφ πνπ πίλνπλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, πνπ έρεη θαη αξζεληθφ θαη ρξψκην θαη κηθξνβηαθφ θνξηίν. Πε φ,ηη 

αθνξά ηα εξγνζηάζηα, δελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ επηρείξεκα 

θαηά κηα θαηάζηαζε πνπ ήδε πθίζηαηαη. Απηήλ ηε ζηηγκή ηα εξγνζηάζηα, ην 

μέξνπκε φινη θαη αο κελ θξπβφκαζηε, ξίρλνπλε απφβιεηα ζην πνηάκη θαη 

θάπνηνη άλζξσπνη ηνπο θπλεγάλε θαζεκεξηλά λα ηνπο βγάινπλε λα ηνπο 

θσηνγξαθίζνπλε, λα ηνπο θάλνπλε, λα ηνπο θηηάμνπλε. Γειαδή δελ ζα έξζεη ν 

Βηνινγηθφο θαη ζα θάλεη πην .. ζα θάλεη ρεηξφηεξε ηελ θαηάζηαζε. Ηζσο λα ηελ 

θάλεη θαιχηεξε, ίζσο λα ηελ θάλεη θαιχηεξε. Γελ ιέσ φηη ζα ηελ θάλεη. Δάλ 

πάιη, απηφ πνπ είπακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά, θξνληίζεη ν Γήκνο θαη έρεη 

έλαλ θαιφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνινγηθνχ, ζα ηελ θάλεη πνιχ θαιχηεξε. 

Θαη αλ ν Γήκνο απνθαζίζεη θαη ν Γήκνο, απηφ, κε ζπγρσξείηε, ζα θάλσ ηνλ 

πνιηηηθφ ηψξα, ν Γήκνο δελ είλαη ε Γεκνηηθή Αξρή αιιά είζηε φινη εζείο, εάλ ν 

Γήκνο απνθαζίζεη λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην έξγν νπνπδήπνηε θαη αλ γίλεη, 

ζσζηά, ζα έρεηε λα θεξδίζεηε φινη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίπεο .. Δβαιεο απηήλ ηε ζηηγκή ελ θαηαθιείδη ην πξφβιεκα θαη ην 

πσο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη. Λα θαηαιάβνπκε ην ηη έξγν πάκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε. Ξνιχ ζεκαληηθφ. Θαη άκα ην θαηαιάβνπκε, φπσο ην 

πεξηγξάθεηο, ηφηε ην έξγν φπνπ θαη λα .. ζα πξνρσξήζεη.  

ΚΖΡΠΗΝ: Θέισ λα πσ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ πξνο ην ηέινο. 
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ΚΖΡΠΗΝ: Πε επραξηζηψ πνιχ. Θέισ λα πσ θάηη αθφκα γηα λα θιείζσ. Δπεηδή 

αθνχζηεθαλ πξνζσπηθέο αηρκέο, θαηαλνψ πιήξσο ηνλ πφλν ηνπ θαζελφο. Ρν 

είπα απφ ηελ αξρή. Ρν είπα απφ ηελ αξρή. πάξρεη ζέκα, φπνπ θαη λα γηλφηαλε, 

γηαηί ππάξρεη ε ςπρνινγία απηή. Θα κπνξνχζα ινηπφλ λα θάλσ ηε κειέηε πην 

ηερληθή θαη φρη έθζεζε ηδεψλ. Μέξεηε έλαλ σξαίν ηξφπν; Θα ζαο θέξσ φιεο ηηο 

κειέηεο πνπ έρσ ζηα ρέξηα κνπ, πνπ αθνξνχλ ην Βηνινγηθφ. Νη 100 πξψηεο 

ζειίδεο ζε φιεο ηηο κειέηεο πνπ είλαη, έρνπλ δηαθνξεηηθή ππνγξαθή ζην ηέινο, 

είλαη ίδηεο. Νπνηνζδήπνηε θ.Ιίηζα αλ θάλεη έλα ςάμηκν ζην δηαδίθηπν, ζα βξεη 

φια ηα ίδηα. Θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία, γεσινγηθά ζηνηρεία, πιεζπζκφ, ην έλα, ην 

άιιν θαη λα ηα θνιιήζσ κπξνζηά κε ππνινγηζκνχο, κε λνχκεξα, κε 

θφξκνπιεο, πνιχ σξαία. Αιιά δελ πξνζζέηνπλ ζε ηίπνηα. Ζ νπζία πάληα 

βγαίλεη ζηελ έθζεζε ηδεψλ θαη δελ .. ζα ην πσ, δελ ζηεξίδεηαη πνηέ ζ' απηά 

πνπ δελ είλαη δεδνκέλα. Δγψ απηήλ ηε ζηηγκή γηα λα είρα κεηξήζεηο, γηα λα ζαο 

κηιήζσ ζε δεδνκέλα, ζα έπξεπε λα ερσ ηελ πνιπηέιεηα λα ζαο πσ παηδηά, 

ζέιεηε λα βξνχκε ηελ θαιχηεξε ηέηνηα; Λα θαζίζνπκε λα θάλνπκε πδξνινγηθέο 

κειέηεο, 5 ρξφληα, βξνρνκεηξηθά δεδνκέλα, πνπ δελ έρεηε, δελ ππαξρεη έλαο 

βξνρνκεηξηθφο ζηαζκφο, θαλνληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ μέξεηε πνιχ θαιά 

φηη δελ κπνξεί θαλέλαο ζήκεξα λα ππνινγίζεη ηη πιεζπζκφ έρεηε ην θαινθαίξη 

θαη ζα κπνξνχζα θαη εγψ λα βγάισ λνχκεξα. Υξαία. Θα ζαο ζπκίζσ κφλν φηη ε 

ηειεπηαία, ην ηερληθφ δειηίν φηαλ θαηαηέζεθε, κηινχζε γηα 50.000, 48.411, 

πιεζπζκφ ζεξηλφ θαη ην ΔΞΔΟΑ είπε, παηδηά, 25 έρεηε. Απηά είλαη. Γειαδή δε 

ζεκαίλεη φηη επεηδή ε κειέηε είλαη ηέηνηα, δελ είλαη θαιή.  

 Ξξαγκαηηθά ράξεθα ηελ θνπβέληα θαη ζα ήζεια απηή ε θνπβέληα λα 

είρακε ην πεξηζψξην λα ηελ θάλνπκε 5 θνξέο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Πηηο νζκέο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλην, πάηεζε ην .. 
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ΞΑΛΡΝΠ: Δπαλαιακβάλσ πάιη γηα λα ην θαηαιάβνπκε, απνθιείζαηε πην θάησ 

λα γίλεη, ζηελ ίδηα επζεία .. 

ΚΖΡΠΗΝ: Α λαη θαη είπα φηη ζα ην απαληήζσ ζπλνιηθά ζην ηέινο. 

ΞΑΛΡΝΠ: Λαη. 

ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, έλα θξηηήξην πνπ κέηξεζε θαηά πνιχ, ήηαλε λα 

εμππεξεηήζνπκε ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο είηε ηψξα, άκεζα, είηε 

κειινληηθά. Γλσξίδνληαο ηνλ θίλδπλν ν Γήκνο λα βξεζεί κε ηνπιάρηζηνλ δχν ή 

θαη ηξεηο νηθηζκνχο επηιέμηκνπο, ηξίηεο πξνηεξαηφηεηαο, εθηφο ΔΞΔΟΑ, γηαηί ν 

Απιψλαο θαη ν Θάιακνο θαη ην Θαπαλδξίηη, δελ είλαη ζίγνπξνη φηη ζα γίλνπλ. Ρν 

θαθφ μέξεηε πνην είλαη; Νηη φηαλ ζα αξρίζνπλ λα ηξέρνπλ ηα πξφζηηκα, δελ 

μέξσ αλ ε ΔΓΑΞ ζα έρεη πξνρσξήζεη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ είζαζηε ελεκεξσκέλνο.  

ΚΖΡΠΗΝ: Καθάξη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δηζη, χπαξρεη εμέιημε, ππάξρεη απνδνρή ηεο ΔΓΑΞ, γηαηί 

είλαη ε δψλε πξνζηαζίαο ηεο ιίκλεο ηνπ Καξαζψλα θαη Θαπαλδξίηη, Ξνιπδέλδξη 

θαη Θηνχξθα θαη Βαξλάβα ζα πάλε ζηνλ παξα-Θεθίζην.  

ΚΖΡΠΗΝ: Υξαία. Γελ ην ήμεξα απηφ. Ρν ήμεξα φηη ζα πάλε ζηνλ παξα-

ΘΖθίζην, αιιά δελ ήμεξα φηη έρεη πξνρσξήζεη ηφζν πνιχ θαη ζα θχγνπλ 

ζίγνπξα. Αξα ινηπφλ ήηαλε, κέζα ζην ζθεπηηθφ καο ήηαλε λα κπνξέζνπκε λα 

βάινπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο επηιέμηκνπο νηθηζκνχο. Δπίζεο, επεηδή 

ην μέξνπλ φινη, δελ ην ιέεη επίζεκα ην ΔΞΔΟΑ, νχηε πξφθεηηαη λα ζην πεη 

επίζεκα, φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα πνιχ πην εχθνια λα εληαρζνχλ ζε έλα άιιν 

ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, νηθηζκνί απφ ηνπο νπνίνπο δηέξρεηαη ν θεληξηθφο 

αγσγφο λα θάλνπκε θαη ην ηνπηθφ δίθηπν. Ζ θεληξηθή κνλάδα νχησο ή άιισο 

είλαη θηηαγκέλε έηζη, κπνξεί λα γίλεη έηζη, ψζηε λα αληέμεη ιίγν παξαπάλσ ή λα 

επεθηείλεηαη εχθνια. Γειαδή λα βάιεηο κφλν έλα, κηα άξζξσζε, είλαη πνιχ πην 
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θηελφ απφ ην λνηθηάζεηο θαη άιιε έθηαζε θαη απηφ απαληάεη θαη ζε θάηη άιιν 

πνπ είπε θάπνηνο, λα έρνπκε ηθαλή έθηαζε γηα επεθηάζεηο. Γηα λα θαηαιάβεηε, 

εάλ αθνινπζήζεηε κηα δηαδηθαζία, έλαο βηναληηδξαζηήξαο είλαη, έρεη δηάκεηξν 2 

κέηξα ην πνιχ. Γη' απηφ κηιάκε. Θαη πξνζζέηεηο έλαλ ηέηνην θαη έρεηο άιινπο 

5.000, 5, 10, αλαιφγσο ηη ζα επηιέμεηο. Νζν ζέιεηο. Απηφο ήηαλ ν ζθνπφο καο, 

λα κπνξέζνπκε λα εμππεξεηήζνπκε πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο θαη εθεί είρακε 

λα δηαιέμνπκε 3 κέξε. Θα κπνξνχζακε λα πάκε ζην πην ρακειφ, ζην 

Σαιθνχηζη, ζηα Ξιαηάληα, πσο ηε ιέλε ηε ζέζε. Πε εθείλν ην ζεκείν ην 

ζπγθεθξηκέλν, εγψ επαλαιακβάλσ, είλαη ε δηθηά κνπ εθηίκεζε, εάλ θάλσ 

ιάζνο, πείηε κνπ φηη θάλεηο ιάζνο θαη απνθαζίδεηε θαη ην ρσξνζεηείηε εθεί, φηη 

είλαη νπζηαζηηθά ζαλ λα παο ζε έλαλ αξαηνθαηνηθεκέλν νηθηζκφ κέζα ζην 

θέληξν. Δρεη αξθεηέο αγξνηθίεο θαη ην γξάθσ κέζα, δηάζπαξηεο αξθεηέο 

αγξνηθίεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Δλ κέξεη, λαη. Γη' απηφ βάδσ ζαλ έλα, αθνχζηε κε, βάδσ ζε έλα, 

εθεί ην ραξαθηεξίδσ, ζην θξηηήξην, φηη είλαη, ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε 

δηαζεζηκφηεηα γεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Γε ζέινπκε 4, ζέινπκε 5. Ιίγν παξαπάλσ. Δληάμεη, απηφ ινηπνλ 

εγψ ζαο ην ιέσ φηη εάλ εζείο ην θξίλεηε, γη' απηφ ζαο ιέσ, εγσ πξνηείλσ. 

Δπίζεο, επίζεο .. Παο ην ιέσ, έηζη; Θα κπνξνχζακε λα πάκε ζην πην ρακειφ, 

ζην πην ρακειφ απ' φια.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Νρη. Πηε ζάιαζζα δίπια. Γίπια .. Αιιά μαλαιέσ πάιη, φηη εθεί ζα 

έρνπκε κεγάιν πξφβιεκα ρσξνζέηεζεο γηαηί νη απνζηάζεηο απφ νηθηζκνχο, 
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φξηα νηθηζκψλ, δε ζα καο θαιχςνπλ πνηέ. Ρνπιάρηζηνλ 800 κέηξα, 800. Δγψ 

απηφ είρα λα πσ. Δίλαη .. Παο ιέσ, ε εθηίκεζε είλαη απηή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Ονχζζε. Ρψξα είλαη .. Λα θάλνπλ θαη νη πνιίηεο. Αιισζηε 

ζα θνπβεληηαζηεί πάιη ην ζέκα. Ρψξα, κελ .. Θα θάλνπλ θαη νη πνιίηεο, ζα ηνπο 

παξαθαιέζσ απφ κηα εξψηεζε ν θαζέλαο .. Νρη θ.Ονχζζε, αιιά λα κελ .. 

Ινηπφλ, λαη, λαη, εληάμεη. Θχξηε Ξαλαγφπνπιε, κηα εξψηεζε ζαο παξαθαιψ. Δάλ 

ζπκθσλνχλ νη ζπλάδειθνη λα θάλνπλ νη ζπκπνιίηεο καο απφ 2 εξσηήζεηο, 

επεηδή είλαη ε ψξα πεξαζκέλε. Νξίζηε θ.Ξαλαγφπνπιε. 

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ: Αθνπζα ηνλ θχξην κειεηεηή λα ιέεη γηα ηξηηνβάζκηα 

επεμεξγαζία, πνπ ζεκαίλεη θαζαξφ λεξάθη. Γλσξίδνπκε κέρξη ηψξα φηη ηα 

εξγνζηάζηα ηε Βνησηίαο παίξλνπλ άδεηεο ππεδάθεηαο δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ 

απνβιήησλ κε πξσηνβάζκην Βηνινγηθν Θαζαξηζκφ. Γη' απηφ θηάζακε ζην 

θαηάληεκα ν πδξνθφξνο νξίδνληαο ζήκεξα λα έρεη πάλσ απφ 1.000 

κηθξνγξακκάξηα εμαζζελέο ρξψκην. Θαη ξσηψ ηνλ θχξην κειεηεηή, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θαη νινθάζαξν λεξφ πνπ ζε θάπνηα 

θάζε είπαηε κπνξνχκε θαη λα ην πίλνπκε, γηαηί λα κελ ην δηαζέηνπκε ζε 

ππεδάθεηα, φηαλ έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο γηα ηελ απνξχπαλζε ηνπ Αζσπνχ 

πνηακνχ λα κπεη θαζαξφ λεξφ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα κέζσ ΔΓΑΞ γηα λα 

αξαηψζεη ην εμαζζελέο ρξψκην πνπ είλαη άθξσο ηνμηθφ θαη θαξθηλνγφλν; Κηα 

εξψηεζε. Λα θάλσ άιιε κηα θχξηε .. ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ: Γλσξίδνπκε επίζεο ιφγσ ησλ πνιχρξνλσλ αγψλσλ πνπ 

θάλνπκε γηα ηελ απνξχπαλζε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ, φηη νη Γήκνη Νηλνθχησλ 

θαη Δξπζξψλ έρνπλ απνδέθηε ηνλ Αζσπφ πνηακφ. Δίλαη ζήκεξα νη κεγαιχηεξεο 

πεγέο ξχπαλζεο ζε φιε θαη πεξηζζφηεξν απφ ηα πην απείζαξρα εξγνζηάζηα. 
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Νηαλ ινηπφλ νη Βηνινγηθνη πνπ ηνπο ρεηξίδνληαη νη Γήκνη, νη ίδηνη νη Γήκνη, 

ζήκεξα, κε δηαβεβαηψζεηο πξνρζεζηλέο ησλ Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο θαη κε 

αλαιχζεηο πνπ θάλακε κε ην Γήκαξρν πνπ πήγακε πάλσ θαη πήξακε απφ ηηο 

κπνχθεο απφβιεηα κεηά ηνπο Βηνινγηθνχο, απεδήρζε φηη μεπεξλάλε ηα 60 θαη 

70 κηθξνγξακκάξηα ηα επεμεξγαζκέλα, εμαζζελέο ρξψκην. Γη' απηφ ινηπνλ 

ππάξρεη πάληα θαη θαιά είπε ν θ.Θηνχζεο, αλ ν Βηνινγηθφο γίλεη δίπια ζην ζπίηη 

κνπ κε Γεξκαλνχο ην δέρνκαη. Δδψ δελ έρσ αθνχζεη Βηνινγηθφ, αθφκα θαη απφ 

απηνχο πνπ ρεηξίδνληαη Γήκαξρνη, λα έρνπλ έλα θαιφ απνηέιεζκα. Θαη ην άιιν, 

ην ηειεπηαίν θαη ηειεηψλσ, ππάξρεη απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο 

φηαλ δψζακε, αθπξψζακε ην λφκν Πνπθιηά, ε Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ, γηα ηα 

300 ξππνγφλα εξγνζηάζηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ .. Ραλάγξαο, ην 

Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο απνθάλζεθε, νχηε κηα ζηαγφλα επηβάξπλζεο ζηνλ 

Αζσπφ πνηακφ. Κε απηφ ην δεδνκέλν ζα ζέιακε λα κελ είλαη απνδέθηεο ν 

Αζσπφο πνηακφο αιιά ή λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ην λεξφ ή λα δηαηίζεηαη 

ππεδάθεηα κεηά απφ κεγάιε εμαθξίβσζε θαη παξαθνινχζεζε. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξαλαγφπνπιε. Λα ζπλερίζσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα απαληήζεη κηα κηα ηηο εξσηήζεηο; Θχξηε Κήηζηνπ. 

ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, λαη, κπνξεί λα είλαη ην έδαθνο απνδέθηεο. Θάιιηζηα. Απηφ 

δελ ππάξρεη, δελ ηίζεηαη ζέκα. Κπνξεί λα είλαη ην έδαθνο ν απνδέθηεο, απιά ε 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή θαη δελ είλαη πάληα νη ίδηεο 

ζπλζήθεο εδάθνπο πνπ είλαη ζηα Νηλφθπηα θαη εδψ. Κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

εληειψο δηαθνξεηηθή ηερλνινγία. Λα ρξεηζηεί αληίζηξνθε γεψηξεζε κε κεγάιε 

πίεζε γηα λα πάεη θάησ θαη ζα ρξεηαζηεί πξψηα λα θαηαγξάςνπκε ηνλ ππφγεην 

πδξνθνξέα. Γηα λα πάεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, νχησο ψζηε λα είλααη 

απνηειεζκαηηθή. Δηζη; Απηφ λνκίδσ φηη ην βάιακε απφ ηελ αξρή φηη κπνξεί λα 

είλαη. Νκσο είλαη ε δηαδηθαζία ιίγν πην δχζθνιε, δελ είλαη απαγνξεπηηθή. Πε 
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φ,ηη αθνξά ηα φξηα θαη ηνπο ιεηηνπξγνχληεο Βηνινγηθνχο, ζηνπο 

ιεηηνπξγνχληεο Βηνινγηθνχο έρνπλε κπεη θάπνηα πεξηζψξηα λα δηνξζψζνπλ .. 

αιιά ζε θαηλνχξγην .. απφ ηελ αξρή άδεηα, ζα πξέπεη λα ηεξείο ηα 

ζπγθεθξηκέλα φξηα γηα λα δηαζέζεηο ην λεξφ. Δίλαη, δειαδή είλαη ηα πην 

απζηεξά φξηα ζηελ Δπξψπε. Ρν αλ κπνξείο λα ην θάλεηο ή φρη είλαη, είπακε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλσ ζ' απηφ. Λα θάλσ ηνλ ζπλήγνξν. Δθφζνλ ηα ξίρλνπκε ζην 

ππέδαθνο ηα λεξά, ζε πεξίπησζε κε δεδνκέλε πνπ ιέεη ν θ.Ξαλαγφπνπινο θαη 

ν θ.Θηνχζεο ηελ ειιεληθή λννηξνπία θαηά 90% κε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Βηνινγηθνχ, είλαη πξνηηκφηεξν, αθνχ είλαη δεδνκέλε ε κε θαιε ιεηηνπξγία ηνπ 

Βηνινγηθνχ απφ ηνλ Διιελα Γήκαξρν θαη ηνπ ππφινηπνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

Διιάδνο, λα ηα ξίρλνπκε απεπζείαο ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα; ∞ λα ηα 

βιέπνπκε ζην πνηάκη θαη λα ηα δηνξζψλνπκε πην γξήγνξα;  

.......: Λα ηα βιέπνπκε θαη κεηά λα ηα ξίρλνπκε ζηνλ πδξνθφξν. 

ΚΖΡΠΗΝ: Δίλαη δήηεκα επηινγψλ. Ξξαγκαηηθά. Δίλαη δήηεκα επηινγψλ. Λα 

πνχκε θαη θάηη άιιν πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε. Ζ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε δελ είλαη απνδέθηεο. Αθφκα θαη αλ απνθαζίζεηο φηη ζα 

μαλαρξεζηκνπνηήζεηο ην λεξφ, πξέπεη λα νξίζεηο απνδέθηε, γηαηί ην πην πηζαλφ 

είλαη φηη δε ζα ρξεζηκνπνηείο φιεο ηηο πνζφηεηεο. Θα ππάξρνπλ πνζφηεηεο νη 

νπνηεο ζα κέλνπλ αρξεζηκνπνίεηεο. Ξξέπεη ινηπνλ απηέο λα πάλε ζε θάπνηνλ 

απνδέθηε. Δηζη; Ρψξα είλαη δήηεκα επηινγψλ λα βάιεηο πξνηεξαηφηεηεο. Ιεο, 

ζα πξνηηκήζσ λα κελ πνηίδσ ην θνηλφρξεζην πξάζηλν κε λεξφ απφ ηε 

Καπξνζνπβάια ην νπνίν είλαη πνιχηηκν θαη λα ρξεζηκνπνηήζσ εθείλν ή λα ξίμσ 

απηφ ζηνλ ππφγεην πδξνθνξέα γηα λα πνηηζηνχλ ηα ιαραληθά, ηα θεπεπηηθά κε 

πην θαζαξφ λεξφ; Κε λεξφ κε ιηγφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην. Γηαιπζε 

θάλεηο. Θαπνηνη ζα πνπλ φηη ξε ζπ, παίξλεηο 1 θπβηθφ θαζαξφ λεξφ, γηαηί θαζαξφ 

είλαη θαη παο θαη ην αλαθαηεχεηο, δειαδε ην βξνκίδεηο γηα λα είλαη ιηγφηεξν 

βξφκηθν ην άιιν; Δίλαη θαη απηφ κηα άπνςε. Δίλαη δήηεκα επηινγψλ. 
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Ξξαγκαηηθά. Κπνξείηε λα ην θάλεηε φκσο θαη ην έλα θαη ην άιιν. Δγψ 

πξνζσπηθά πξνηείλσ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, γηαηί γιηηψλεηο πνζφηεηεο 

λεξνχ ην νπνίν ηψξα είλαη θαζαξφ λεξφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Κφλν κε θαζαξφ. Ρν πην ινγηθφ είλαη απηφ. πάξρνπλ πνιιέο 

απφςεηο. Ρψξα πάκε ζε εληειψο επηζηεκνληθά θνκκάηηα θαη ίζσο λα 

θνπξάζνπκε θαη ηνλ θφζκν. Δάλ ζηακαηήζεηο ηηο αληιήζεηο θαη αθήλεηο ηελ 

θπζηνινγηθή θφξηηζε ηνπ πδξνθνξέα ζε 20 ρξφληα ζα είλαη θαζαξφ. Γηα λα 

ζηακαηήζεηο ηηο αληιήζεηο κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην λεξφ απφ ην 

Βηνινγηθφ. Δίλαη δειαδή φια .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Απηφ είλαη έλα άιιν ζέκα ην πσο ζα ζηακαηήζεηο ηε ξχπαλζε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Λα ην αθήζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία. Λα θάλεη ηηο εξσηήζεηο ν 

θ.Βαβιαδέληεο. Πσζηά ην είπα; Λαη. Ξάξηε έλα κηθξφθσλν, θαζίζηε.  

ΒΑΒΙΑΓΔΛΡΖΠ: Ζζεια λα ζαο θάλσ κηα εξψηεζε. Καο είπαηε φηη αλεβήθαηε 

ζην Παξαληάξε θαη βέβαηα γηα λα είλαη κηα επηινγή δηθηά ζαο απηή, ππνηίζεηαη 

δελ ήηαλ ηφζν ππθλνθαηνηθεκέλε, φπσο ήηαλε παξαδείγκαηνο ράξε πην θάησ 

πνπ καο είπαηε, ζηα Ξιαηάληα. Πίγνπξα πεξπαηήζαηε ζην Παξαληάξε; Ξξψηνλ. 

Θαη δεχηεξνλ, εγψ λνκίδσ φηη γίλεηαη έλα ιάζνο θαη φρη γηα κέλα πνπ κέλσ ζην 

Παξαληάξε, θαη απηνχο πνπ κέλνπλ ζην Ππθάκελν θαη απηνί πνπ κελνπλε φπνπ 

αιινχ έρεη επηιεγεί. Γηαηί εζείο ηψξα απηήλ ηε ζηηγκή καο θάλεηε κηα κειέηε 

γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη θαλείο δελ κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη ηνπο θαηνίθνπο ηη 

πξάγκα είλαη απηφ πνπ ζα θηηαρηεί. Λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη θάπνηα 

ηδέα, γηαηί, εληάμεη, άκα κνπ πείηε εκέλα φηη δίπια ζην ζπίηη κνπ ζα θέξεηε 
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θάηη ζαλ θαη απηφ πνπ ήηαλε ζηε Γεξκαλία, πνπ ζην κηζφ κέηξν δελ κπξίδεη, 

θαλέλα πξφβιεκα. Γίλεηαη δειαδή κειέηε γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη θαλείο δελ 

κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη θαλέλαλ ηη είλαη απηφ πνπ ζα θηηαρηεί. Απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο ήζεια λα θάλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θχξηε Βαβιαδέληε. 

ΚΖΡΠΗΝ: Ινηπφλ, ζε φηη αθνξά ην Παξαληάξε. Ρν ερσ πεξπαηήζεη. 

Ξξνζσπηθά, ην μαλαιέσ, δελ ζα ην επέιεγα. Γηα πνιινχο ιφγνπο. Ξξψηνλ ην 

πςφκεηξν. Γεχηεξν, ην φηη ππάξρεη ζηε κέζε ηνπ ρψξνπ έλα ξέκα, έηζη; Θαη 

ηξίην ε απφζηαζε απφ απνδέθηε. Απηέο είλαη νη απφςεηο κνπ. Γελ ζα ην 

επέιεγα. Ηζσο λα επέιεγα κηα άιιε ζέζε ιίγν πην θνληα ή ιίγν πην εθεί, αιιά 

ηε ζπγθεθξηκελε ζέζε δελ ζα ηελ επέιεγα. Νκσο εθφζνλ έρεη κειεηεζεί, ζα 

κπνξνχζε, αλ δελ ηελ αλέθεξα εγψ, ζα κπνξνχζε λα κνπ πεη θαλέλαο, θαιά, 

θιείλεηο ηα κάηηα ζνπ; Δδψ ππαξρεη κειέηε γη' απηφ. Δπξεπε λα ηελ αλαθέξσ. 

Δηζη; Πε φ,ηη αθνξά ην αλ ππάξρεη .. γηαηί δε κηιάεη θαλέλαο γηα ηελ 

ηερλνινγία. Θνηηάμηε λα δείηε, δπζηπρψο ή επηπρψο ππαξρεη κηα λνκνζεζία, 

πνπ ιέεη φηη ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ζα γίλνπλ αξγφηεξα, ππάξρνπλ δηαγσληζκνί 

νη νπνίνη ζα γηλνπλ, ππάξρνπλ πξνθεξχμεηο θαη κε βάζε απηά πνπ ζα γίλνπλ 

αξγφηεξα, ζα πεξηγξαθεί θαη ε κέζνδνο. Γελ κπνξψ λα έξζσ εγψ ν νπνίνο έρσ 

κηα απιή εληνιή λα δηεξεπλήζσ αλ ππαξρνπλ ρψξνη θαη λα ζαο πσ, ζα θάλεηε 

απηφ. Ηζσο λα θαηεγνξεζσ φηη έρσ θάλεη ππεξβαζε φηη αλαθέξζεθα ζ' απηφ. 

Δγψ φκσο ζαλ Ξαληειήο φθεηια λα ην θάλσ θαη ην έθαλα θαη παίξλσ φιε ηελ 

επζχλε πάλσ κνπ γη' απηφ πνπ έθαλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γεσξγφπνπινο;  

..: Δθπγε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθπγε. Ν θ.Βηνιηηδήο.  
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ΒΗΝΙΗΡΕΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο θ.Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, ζε φιν ην Ππκβνχιην, ζε 

φινπο ηνπο θηινπο εδψ θαη ζηνλ θχξην κειεηεηή. Δίκαη ν Ξξφεδξνο ζην 

πνιχπαζν Παξαληάξε θαη ην ιέσ πνιχπαζν γηα πνιινχο θαη δηαθφξνπο ιφγνπο 

θαη βαζηθά δηφηη ην Παξαληάξε έρεη επηιεγεί θαιψο ή θαθψο γη' απηφλ ηνλ 

ζθνπφ. Βέβαηα ην Παξαληάξε θαη φπσο φινο ν Υξσπφο ζέινπκε ηνλ Βηνινγηθφ 

Θαζαξηζκφ, αιιά ην ζέκα είλαη θαηά πφζνλ ζα επεξεάζεη ηελ ζέζε ηνπ ηφπνπ 

καο, ζα επεξεάζεη ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαζελφο, ζα επεξεάζεη ηελ 

πγεία καο, γηαηί αλ πάξνπκε απφ ηελ Κεηακφξθσζε πνπ μέξνπκε κέρξη ηψξα, 

ε, ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ πνιχ δηαθνξεηηθά θαη δχζθνια. Ξήγαλε ζηε 

Γεξκαλία νη άλζξσπνη, καο έθεξαλ άιιεο απφςεηο, καο είπαλ φηη δελ, δελ, δελ. 

Νκσο γηα κέλα, απ' φηη άθνπζα απφςε θαη απν ζαο θχξηε κειεηεηά θαη απφ ην 

Ππκβνχιην εδψ, είπαηε φηη δελ γίλεηαη θάηη θάησ απφ 2.000 θαηνίθνπο. Ρν 

Παξαληάξε βέβαηα δελ έρεη 2.000 θαηνίθνπο, έρεη θηίζκαηα ηα νπνία μεπεξλνπλ 

ηα 250 κε 300 ζαλ νηθηζκφο, αιιά δελ .. εθηφο απφ ηελ .. πνπ έρεη αο πνπκε ε 

νπνία θνζηίδεη πνιχ ζε αληιίεο γηα ηελ άλνδν, γηα ηελ θαζαξηζκν, γηα ην 

νηηδήπνηε θαη εθηφο απφ ην κήθνο αο πνχκε ην νπνίν ζα γίλεη ηειηθά ν 

απνδέθηεο ησλ φισλ ιεκκάησλ. Ρψξα, ην Παξαληάξε λνκίδσ φηη ελδηαθέξεηαη 

θαη ζα πξνηηκνχζε πεξηζζφηεξν ηε ιχζε ηνπ θ.Ιέθθα, ε νπνία είλαη κηα ιχζε 

πνπ ζα κπνξέζεη αο πνχκε λα πάεη ζηνλ παξα-Θεθίζην άμνλα εθεί πέξα θαη λα 

θχγεη θαη λα ηειεηψζεη απηφ ην ζέκα, ρσξίο λα καο βάιεη ζε ηφζνπο κπειάδεο 

θαη ζε ηφζεο, πσο λα ην πνπκε, πεξηπέηεηεο. Π 

 Ππγλψκελ εάλ κε απηφλ ην ζέκα ίζσο ζίγσ ηε δηθή ζαο ηε κειέηε, αιιά 

ελ πάζε πεξηπηψζεη, λνκίδσ φηη είλαη θάηη πξνο ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ, φπνπ 

ηαπηφρξνλα ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ θαη κηθξφηεξεο, κηθξφηεξνη νηθηζκνί, 

κηθξφηεξεο πεξηπηψζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα θαιχηεξα. Δπραξηζηψ 

πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είζηε θαιά θ.Βηνιηηδή. Θχξηε Κήηζηνπ. 
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ΚΖΡΠΗΝ: Ηζσο δελ έγηλε θαζαξφ. Γελ κηινχζε γηα ηε ζέζε πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ε κνλάδα φηη ζα πξέπεη λα έρεη πάλσ απφ 2.000, αιιά νη 

νηθηζκνί πνπ εμππεξεηεί. Ρα δίθηπα ζα γίλνπλ .. Ρν Παξαληάξε δελ πξφθεηηαη λα 

έρεη δίθηπα. Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ην Παξαληάξε δελ πξφθεηηαη λα έρεη δίθηπα, 

δελ πιεξψλεη θαλέλαο γη' απηά. Αξα ινηπφλ δελ ζα εμππεξεηεζεί .. εάλ γίλεη 

εθεί, ν νηθηζκφο Παξαληαξίνπ. Ηζσο λα έγηλε παξαλφεζε. Νη νηθηζκνί νη νπνίνη 

είλαη επηιέμηκνη είλαη ζπγθεθξηκέλνη. Πε φ,ηη αθνξά ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Ιέθθα ζα 

κνπ επηηξέςεηε λα κελ απαληήζσ, γηαηί αλ απαληήζσ ζα θάλσ πνιηηηθή 

ηνπνζέηεζε, θαζαξά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Γθηθάθεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Ιέθθα; Γε λνκίδσ, είλαη ηερληθφ ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ζαο απαληήζσ, πάξα πνιχ εχθνιν. 

Ξξσηνλ, ζαο έρεη ήδε απαληεζεί, αιιά κέζα ζηελ θφπσζε θαη ηηο πνιιέο 

πιεξνθνξίεο δελ κπνξνχκε λα θηιηξάξνπκε θαη λα βγάινπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζέινπκε ή πνιιέο θνξέο βγάδνπκε θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ 

έρνπκε ζην κπαιφ καο θαη καο θέξλνπλε θαη καο νδεγνχλε ζηε ζθέςε ηε δηθή 

καο. Ρέινο πάλησλ, ζεκαζία έρεη φηη ν θ.Ζιηάζθνο απάληεζε ζην εξψηεκα φηη 

παίδνπκε κε ηηο ψξεο, παίδνπκε κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηφζν άζρεκα, φηη 

30.9., κεζαχξην, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπκε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

γηα ρσξνζέηεζε, αιιηψο ράλνπκε ηα ιεθηά θαη ζε 2 ρξφληα ζα πιεξψλεη ν 

Γήκνο ρξήκαηα, γηαηί δελ έρεη Βηνινγηθφ. Γηα λα θάλεη κηα κειέηε - πξφηαζε ε 

ΔΓΑΞ ζηελ πεξηνρή καο επεηδή έρσ έξζεη ζε επαθή γηα άιια δχζθνια ζέκαηα 

θαη επψδπλα κε ηελ ΔΓΑΞ, ζα πξέπεη .. δεηάεη 3 κήλεο κε 6 κήλεο κειέηε, γηα 

λα καο θάλεη ηελ πξφηαζε ηεο. Λα κπεη ζε κηα κειέηε. Απηά είλαη .. Απηά πνπ 

ιέκε είλαη φια σξαία, είλαη ξνκαληηθά, είλαη ππνζέζεηο φκσο επί ράξηνπ. Πηελ 

πξάμε θηλδπλεχνπκε λα ράζνπκε ην Βηνινγηθφ απφ ψξα ζε ψξα θαη απφκ κέξα 
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ζε κέξα. Γε καο παίξλεη θαηλνχξγηα ηερληθά δειηία, θαηλνχξγηα έξγα, 

θαηλνχξγηεο απφςεηο πνπ αιιάδνπλε ξηδηθά ηα ζέκαηα φια απηά ηνπ Βηνινγηθνχ 

πνπ έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα. Δρεη γίλεη κηα δνπιεηά κέρξη ηψξα. Δθείλν πνπ 

έρεη γίλεη εδψ πιένλ δελ έρεη επηζηξνθή. 'Ζ ιέκε λαη ζην Βηνινγηθφ ή ιέκε φρη, 

ιίαλ ζπληφκσο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γήκαξρε, Γήκαξρε, κφλν έλα ζρφιην γηα ηελ ΔΓΑΞ. Θχξηε 

Ξξφεδξε, έλα ζρφιην γηα ηελ ΔΓΑΞ, έλα ζρφιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηψξα, εληάμεη. Θα επαλέιζνπκε, ζα μαλαεπαλέιζνπκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη, έλα ζρφιην γηα λα κελ μαλαεπαλέιζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν, αθήζηε. Θαζίζηε, κηζφ ιεπηφ, 

θαζίζηε. Θαζίζηε θα Γηακαξέινπ, ζα θάλεηε ηα εξσηήκαηα ζαο. Γε ζα 

αδηθεζείηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έλα ζρφιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, φζν κπνξείηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πχληνκν, ζχληνκν. Ξξψηνλ γηα ηελ ΔΓΑΞ, κηα θαη ξσηήζαηε. 

Θπξία Γηακαξέινπ, ξσηήζαηε γηα ηελ ΔΓΑΞ. Ρψξα ε ΔΓΑΞ είλαη αλψλπκε 

επηρείξεζε. Θα βάιεηο ηδησηηθή εηαηξεία λα ζνπ πξνζέρεη αλ ζα είλαη θαζαξφ ην 

λεξφ. Νιεο νη αλψλπκεο εηαηξείεο απηήλ ηε ζηηγκή πνπ μέξνπκε ζηελ πεξηνρή 

καο κνιχλνπλ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Δλα ην θξαηνχκελν. Γεχηεξνλ, ην 

δίθηπν ην δηθφ ζνπ, ηεο χδξεπζεο, δελ είλαη ζηελ ΔΓΑΞ θαη είλαη πξνθαλέο 

φηη φ,ηη ζα ζε ρξεψλεη ζα είλαη δηπιή ε ηηκή απ' φηη ζα ζε ρξέσλε φληαο ζην 

δίθηπν ηεο ΔΓΑΞ. Παο θέξλσ παξαζηαηηθά, ζαο θέξλσ παξαζηαηηθά ην ηη 

ζπκβαίλεη ζήκεξα κε ηελ ΔΓΑΞ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Γηαλλαθάθε, ειάηε θνληά. 
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ΓΗΑΛΛΑΘΑΘΖΠ: Λαη. Δπεηδή είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα γίλνπλε ηα έξγα γηα 

Βηνινγηθνχο, έλαλ ή πνιινχο, γηαηί είλαη ζέκα πγείαο θαη ε πγεία πηζηεχσ είλαη 

φ,ηη θαιχηεξν θαη ν Γήκαξρνο ζίγνπξα ηα μέξεη θαιχηεξα απ' φινπο καο. Ν 

Πχιινγνο Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο πνπ ηδξχζεθε ηψξα θαη έρσ ηελ ηηκή λα 

εθπξνζσπψ, ζέιεη λα βνεζήζεη κε θάζε ηξφπν λα γίλεη ην έξγν φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξν, κάιινλ ην φζν ην δηαγξάθσ, λα γίλεη ην θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα 

γίλεη θαη ζ' απηφ κε θάιπςε ν θ.Θηνχζεο, δε ρξεηάδεηαη λα πσ ηα ίδηα, αιιηψο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εξψηεκα, ην εξψηεκα λα βάινπκε.  

ΓΗΑΛΛΑΘΑΘΖΠ: Ρν εξψηεκα. Ξσο κπνξνχκε λα πάξνπκε εγγχεζε, γηαηί ε 

πεξηνρή δελ αληέρεη άιιε ππνβάζκηζε, φηη θαη δε ζα κπσ ζε επηζηεκνληθά 

πνιιά, απιψο απιά ζέισ λα κηιήζσ, λα βγαίλεη ην λεξφ γηα πφηηζκα, πνπ είλαη 

εθηθηφ 100% θαη λα κε κπξίδεη, πνπ είλαη εθηθηφ 100%, θαη φ,ηη κέλεη λα 

γίλεηαη θνπξηά, πνπ είλαη εθηθηφ 100%. Νρη 99,9. Ρψξα άκα ζθεθηφκαζηε φπσο 

είπε ν θχξηνο κειεηεηήο, πνπ ζέβνκαη απηά πνπ είπε αιιά έρσ νξηζκέλεο 

αληηξξήζεηο θαη αλ ζθεθηφκαζηε ην θφζηνο, δελ μέξσ ηη ζα γίλεη. Ξξέπεη λα 

ζθεθηνχκε απηφ πνπ είρε πεη ν Θαξηέζηνο, ν κεγάινο Γάιινο θηιφζνθνο. Ρη 

είρε πεη. Πθέπηνκαη, άξα ππάξρσ. Ξξέπεη λα ζθεθηνχκε φινη, φινη νη θάηνηθνη 

ηνπ Υξσπνχ. Λα ζθεθηνπκε. Ρίπνηα άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα ην εξψηεκα είλαη, εγγπήζεηο φηη δελ ζα έρνπκε πεξαηηέξσ 

ππνβάζκηζε θαη ην θφζηνο έρνπλε απαληεζεί ηα εξσηήκαηα. Ινηπφλ, ν 

θ.Πηδέξεο;  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ δε ζα κηιήζσ.. Δίκαη Αληηπξφεδξνο ζηνλ 

Δμσξατζηηθφ Πχιινγν Παξαληάξε, άξα ην ζέκα λνκίδσ φηη κε αθνξά άκεζα, 

άζρεηα απφ απηφλ ηνλ ηίηιν. Ζζεια λα θάλσ εξψηεζε πξνο ηνλ θχξην 

κειεηεηή ν νπνίνο απηά πνπ είπε είλαη πνιχ ζνβαξά θαη πνιχ ζσζηά. Δίκαζηε 

ζπλάδειθνη εμάιινπ. Γελ ηα είπε αλαιπηηθά αιιά δε λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη. 

Απηά πνπ είπε θαιχςαλε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θφζκν, ν νπνίνο ν πην πνιχο 
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βέβαηα έθπγε, έηζη; θαη ην ζρνιηάδσ απηφ. Νη Ππθακηλαίνη ήξζαλε, είπαλε θαη 

θχγαλε. Γηθαίσκα ηνπο. Δκείο θαζφκαζηε εδψ, αλ θαη ήξζακε απφ ηελ Αζήλα 

θαη ζα μαλαθχγνπκε γηα ηελ Αζήλα. Ινηπφλ, απηά ηα ιέσ γηα ηνλ θφζκν πνπ 

θψλαδε πξηλ .. Δγψ δε ζα πάσ ηψξα ζπίηη κνπ πνπ είλαη 5 ρικ., ζα θάλσ 50.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Λαη, λαη. Θχξηε Γήκαξρε, κε αθνξά φκσο θαη εκέλα απηφ, έηζη; Γηαηί 

θαη εγψ πνλάσ θαη ηξέρσ θαη .. Δηζη; Δρσ θαη εγψ ηα πξνβιήκαηα κνπ θαη είκαη 

πνιίηεο θαη έρσ θαη δηθαίσκαηα. Ρα είπα γηα ην ζρφιην πνπ έγηλε πξηλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Δηζη; Ζξζα απφ ηελ Αζήλα. Δγψ ηη είκαη; Ξαξείζαθηνο; Δίκαη εδψ 

δεκφηεο. Απφ ην '60 είκαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είπε θαλείο θάηη ηέηνην. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Νρη, ην ζρνιηάζαλε. Δληάμεη, πξνρσξάσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηέιην, δε ρξεηάδεηαη ηψξα .. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Βαγγέιε, επέηξεςε κνπ .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Δγψ πξσηνινγψ, δε δεπηεξνινγψ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίζνπκε .. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Αθεζε κνπ ην δηθαίσκα ζε παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, φρη .. Γε ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίδνπκε .. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Αθεζε κε. Πε παξαθαιψ Βαγγέιε. Πε παξαθαιψ. Κε κε 

θαπειψλεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Πηδέξε, θ.Πηδέξε, δελ ππάξρεη ηέηνηα .. 
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ΠΗΓΔΟΖΠ: Δρεηο κηιήζεη ψξεο. Αθεζε κε λα κηιήζσ γηα 1 ιεπηφ. Οσηάσ ηνλ 

θχξην κειεηεηή απηφ πνπ ξψηεζαλ θαη νη άιινη. Ηζσο λα γίλνκαη θνπξαζηηθφο. 

Ξξψηνλ, λφκνο 1650 γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, παξ. 4.1.2, άξζξν 2, 

ζπγθεθξηκέλα. Δλδεηθηηθά ιέεη, πξέπεη θαη' αξράο πεξηγξαθή θαη θαηαγξαθή 

ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξέπεη λα ππάξρνπλε ραξηεο 

ηεο πεξηνρήο άκεζεο απνξνήο. Ινηπφλ .. Νξίζηε θχξηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θχξηε, βάιηε ηα εξσηήκαηα ζαο. Παο παξαθαιψ. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Νη νηθηζκνί πξέπεη λα θαίλνληαη ελδεηθηηθά ζηνπο ράξηεο. Νηθηζκνί 

κφληκεο επνρηαθήο θαηνηθίαο, θαζψο θαη κεκνλνκέλεο θαηνηθίεο. Δπίζεο ζηνπο 

ράξηεο πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη εθηάζεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα 

κειινληηθή αζηηθή, ηνπξηζηηθή, γεσξγηθή αλάπηπμε. Θαη γπξλάσ ζην 

Παξαληάξε πνπ κε ελδηαθέξεη θαη ζηηο άιιεο πεξηνρέο. Ρν Παξαληάξε, φπσο 

είρα πεη θαη ζε άιιν Πχιινγν πνπ είρε γίλεη, ζε άιιν Ππκβνχιην, ην 

θαπειψλνπλε κφληκα. Αθνχ πνπιήζαλε φ,ηη πνπιήζαλε, ρσξάθηα νη εδψ νη 

ληφπηνη, έηζη; Καο ηα πνπιήζαλε, απφ εθεί θαη πέξα ηψξα ζέινπλε λα θέξνπλε 

ην Βηνινγηθφ, ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. Αθφκα θαη γηα γεσξγηθή αλάπηπμε αλ ην 

έρνπλε πιένλ, πνπ νχηε θαη γη' απηφ ην έρνπλε, εδψ ν λφκνο ιέεη φηη πξέπεη λα 

ιεθζεί ζνβαξά ππ' φςε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα, εξψηεκα θ.Πηδέξε. Ξνην είλαη ην εξψηεκα;    

ΠΗΓΔΟΖΠ: Λαη, σξαία. Αλ εζείο ινηπνλ πήγαλε ζην Παξαληάξε, ν 

πξνεγνχκελνο κειεηεηήο δελ είρε πάεη θαλ, πήγε γηα ςαξάθη ζηελ παξαιία θαη 

.. Λαη, ππάξρνπλ θαη ηα νλφκαηα, ην έρσ μαλαζρνιηάζεη. Αλ πήγαηε ζην 

Παξαληάξε λα δείηε φηη ππάξρνπλε πνιιέο θαηνηθίεο θαη φρη 2, 3 αγξνηθίεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ηζηνξία θαη εθζέζεηο θ.Πηδέξε. Ρν εξψηεκα. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Απηφ. Θαη δεχηεξνλ θαη δεχηεξνλ .. Κνπ επηηξέπεηε θ.Ληθνιάνπ.. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζπαζψ λα βνεζήζσ θαη εγψ ηελ θαηάζηαζε. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Πηνπο άιινπο δελ θάλεηε ζρνιηαζκνχο, δεπηεξνινγνχλε, 

ηξηηνινγνχλε. Κνπ επηηξέπεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Πηδέξε λα ζαο επηηξέπσ θαη ζαο επηηξέπσ. Δρεη 

ζπκθσλεζεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία είλαη ζεβαζηή απφ φινπο. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, θ.Ληθνιάνπ, ζπκθσλψ, ζπκθσλψ. Νηαλ θάπνηνη 

άιινη κηιάλε, δε ζρνιηάδεηε. Παο μαλαππελζπκίδσ, φρη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζρνιίαδσ. Πρνιηάδσ φηαλ θεχγνπλ απφ ηε δηαδηθαζία. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Θχξηε Ληθνιάνπ, κνπ επηηξέπεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε ην δηθαίσκα, λα ζαο ην πσ έηζη, λα θάλεηε θξίζεηο.  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Νρη, έρσ θάζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην έρεηε ην δηθαίσκα. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Δρσ θάζε δηθαίσκα, γηαηί έρσ ςεθίζεη γηα λα έρεηε απηέο ηηο 

θαξέθιεο. Δγψ δελ είρα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα μαλαςεθίζεηε θαη ζα καο ζηείιεηε ζπίηη καο εάλ δελ πάκε 

θαιά. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Ξνιχ σξαία, πνιχ σξαία. Ξξνο ην παξνλ ζαο ην ππελζπκίδσ φηη 

έρσ θαη εγψ δηθαηψκαηα. Φνξνινγνχκαη, έρσ δηθαηψκαηα. Δίκαη εδψ, δσ εδψ. 

Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηάρξεζε  κφλν θάλεηε ηψξα. Θάληε ηα εξσηήκαηα ζαο. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Γεχηεξνλ, δεχηεξνλ, θχξηε Κήηζηνπ αλ δε ιεηηνπξγέη ζσζηά ν 

Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο πνπ πξνηείλεηε, έηζη; ηη γίλεηαη; Απηφο είλαη κηα 

ηεξάζηηα αιπζίδα πνπ έρεη πνιινχο θξίθνπο. Αλ έλαο θξίθνο ζπάζεη ή ηζαθίζεη, 

πνπ ζα θηάζεη ε βξφκα; Θαη δε κηιάσ γηα Γεξκαλίεο. Δρσ πάεη ζηε Γεξκαλία, 
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έρσ δεη, ν Γεξκαλφο είηε εξγαηεο είλαη ή ρεκηθφο κεραληθφο, βάδεη ην θξάλνο, 

βάδεη ηε θφξκα θαη είλαη ππεχζπλνο θαη δελ είλαη επνρηαθφο ππάιιεινο θαη 

ηζάηζνο ηνπ θάζε Γεκάξρνπ, ηνπ θάζε πνιηηηθνχ πνπ ηνλ έβαιε εθεί γηα λα 

θάλεη έλα εμάκελν ν άλζξσπνο. Απφ εθεί θαη πέξα, εδψ φκσο ηζρχνπλ απηά. Ρα 

δσ ζηνλ Υξσπφ. Γιχςηκν γηα λα κπεηο ππάιιεινο ζηε ζθνππηδηάξα. Γιχςηκν 

γηα λα κπεηο ζε έλα γξαθείν θαη κεηά θεχγεηο. Αλ ινηπφλ κπνπλ ηέηνηνη 

ππάιιεινη λα ιεηηνπξγνχλ ην Βηνινγηθφ, ζπγλψκε γηα ηνλ ηφλν κνπ, κε 

ζπγρσξείηε, ινηπφλ, αλ κπνπλ ηέηνηνη ππάιιεινη, πνπ ζα κπνπλ ηέηνηνη 

ππάιιεινη γηαηί απηφ ην θαζεζηψο ππάξρεη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, ηη ζα γίλεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Πηδέξε, θίιε Πηδέξε .. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Ρη ζα γίλεη; Ζ βξφκα πνπ ζα θηάζεη; Νρη κφλν γηα ην Παξαληάξε. Ζ 

βξφκα πνπ ζα θηάζεη. Απηφ λα κνπ πείηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Πηδέξε, ζαο έρσ πξνζβάιιεη πνηέ;  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Γε ζαο πξνζβάιισ θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε πξνζβάιιεηο θ.Πηδέξε.  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηαλ ιέηε ηζάηζνπο φηη βάδνπκε θαη θαηεπζπλφκελνπο 

ππαιιήινπο ζηα γξαθεία καο, δελ έρσ βάιεη θαλέλαλ. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάξηε ην πίζσ. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Θαη εζείο ζα βάιεηε θαη νη άιινη βάιαλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρσ βάιεη θαλέλαλ εγψ. Ξάξην πίζσ. Γελ ζε έρσ 

πξνζβάιιεη εγψ. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: πάξρνπλε επνρηαθνί ππάιιεινη; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κάζεηο λα κηιάο. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: πάξρνπλε επνρηαθνί ππάιιεινη θ.Γήκαξρε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνβιέπνληαη θ.Πηδέξε.  

ΠΗΓΔΟΖΠ: Ξνιχ σξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απνθαζίδεη ην ΑΠΔΞ γη' απηνχο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέζσ ΑΠΔΞ έρνπλ έξζεη φινη. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Ξνιχ σξαία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπκε βάιεη θαλέλαλ πνηέ. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Ξνιχ σξαία. Ρη εθπαίδεπζε ζα έρεη ν ππάιιεινο πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

ην Βηνινγηθφ; Θα ηνλ ζηείιεηε γηα εθπαίδεπζε γηα λα είκαη εγψ θαηνρπξσκέλνο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Νρη θ.Γήκαξρε, φηαλ θηάζεη ε βξφκα ζε κέλα εζείο ζα είζαζηε 

θάπνπ αιινχ. Ππγλψκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνθαλψο ζα είλαη εηδηθφο ππάιιεινο θ.Πηδέξε. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Απηά. Δπραξηζηψ πνιχ. Θαη φζνλ αθνξά ζαλ εηδηθφο θαη εγψ, ηελ 

ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία, ην λεξφ είλαη θαηάιιειν λα πάεη ζηε ζάιαζζα θαη 

δελ έρεη θακία βξφκα, κφλν θάπνην ρξψκα έρεη. Απηά μέξσ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο. Λα είζηε θαιά. Θχξηε Κήηζηνπ. 

ΚΖΡΠΗΝ: Γελ έρσ λα απαληήζσ θάηη. Γελ κπνξψ λα δεζκεπηψ εγψ ή λα πσ 

φηη νη ππάιιεινη πνπ ζα κπνπλ ζα είλαη θαινί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΖΡΠΗΝ: Λαη, ην είπα φηη ζα πξέπεη λα είλαη θαινί. Απηφ. Ρν είπα πνιιέο 

θνξέο ζηνλ θ.Σαζηψηε απαληψληαο φηη ε ιεηηνπξγία είλαη ην θχξην πξφβιεκα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θ.Πηδέξε. Ν θ.Ξάληνο. Γελ ερεηε ην ιφγν θχξηε.. 

ΠΗΓΔΟΖΠ: Λα καο πεη ν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Γελ είλαη επηβνιή νξηζκέλσλ εδψ πεξα. Θάπνηε 

πξέπεη λα ζηακαηεζεη .. Ν θ.Ξάληνο είλαη εδψ; Ζ θα Γηακαξέινπ. Θαζίζηε, 

θαζίζηε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Γε ρξεηάδεηαη, δε ρξεηάδεηαη. Δίλαη κηθξή ε εξψηεζε κνπ. Γηαηί 

ηφζνπο κήλεο θ.Νηθνλνκάθνπ δελ θάλαηε ηίπνηα αθνχ ππήξραλ 

ρξνλνδηαγξάκκαηα; Δζείο δελ είζηε απφ εδψ θαη θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα 

μαλαθχγεηε. Δκείο είκαζηε εδψ, ε νηθνγέλεηα κνπ είλαη ρηιηάδεο ρξφληα εδψ, κε 

ξίδεο βαζηέο. Δζχ λα μαλαθχγεηο. Ζξζεο θησρφο, ζα γίλεηο πινχζηνο, έρεη 

θαγνπφηη ε θαηάζηαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ην ηη ζα θάλεη. Ρν εξψηεκα κπνξείηε λα ην επαλαιάβεηε;  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Ρν είπα, ην εξψηεκα είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζσο δελ ζαο άθνπζε ν Γήκαξρνο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Ρη ζα γίλεη; Γηαηί δελ θάλαηε ..; 1,5 ρξφλν, πφζν είζηε ηψξα; 

Πρεδφλ .. Γηαηί; Γηαηί; Ν ρξφλνο πεξλάεη γξήγνξα θαη ε εμνπζία έιεγε ν παπνχο 

κνπ, ν νπνίνο έδεζε έλαλ αηψλα πάλσ ζε απηφ ην αζηέξη, φηη είλαη ζαλ ηελ 

θνηλή γπλαίθα θαη ζαλ ηνλ μέλν γάτδαξν. Γξήγνξα θαβαιηθεχεηο, γξήγνξα 

μεθαβαιηθεχεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Γηακαξέινπ. Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη 

ζπλάδειθνη, δεηψ ηελ θαηαλφεζε ζαο θαη ηελ .. Ξαξαθαιψ θα Γηακαξέινπ. 

Δρεη απαληήζεη ν θ.Ζιηάζθνο γηαηί θαζπζηεξήζακε. 
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 ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ. 2o 

 

Νπθή επανάλητη ηηρ απιθμ.185/2011 απόθαζηρ ηος Γημοηικού 

Πςμβοςλίος. 

 

 ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ. 3ο 

 

Νπθή επανάλητη ηηρ απιθμ.186/2011 απόθαζηρ ηος Γημοηικού 

Πςμβοςλίος. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, είλαη δχν ζεκαηάθηα, λα ην πσ έηζη θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Αθνξνχλ ηα ζρνιεία θαη κ' απηά ζα ηειεηψζνπκε. Ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο 

θαηάζηαζεο ζηα ζρνιεία, ηηο θαηαιήςεηο, ηηο γλσξίδεηε φινη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεη δίθην. Λα κνπ ηε ζπκίζεηο Γεκήηξε, ζπγλψκε γηα ην .. 

Δληάμεη, γηα λα ηελ αλαθέξνπκε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝ: Θέισ λα απαληήζεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Γηακαξέινπ, ζαο παξαθαιψ. Δρεη απαληεζεί απφ ηνλ 

θ.Ζιηάζθν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θπξία Γηακαξέινπ, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ην ηη παξαιάβακε θαη 

ηελ πνξεία ηνπο, φπσο αθνχζαηε, 25 Ηαλνπαξίνπ, 7 Φεβξνπαξίνπ, ηέινο 

Ηνπλίνπ, 29 Ηνπιίνπ, ην ηειεπηαίν ραξηί πνπ καο δήηεζε ην ΔΞΔΟΑ. Ρα αλέθεξε 

ιεπηνκεξψο ν Αληηδήκαξρνο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, ήηαλε έλα ζέκα δηπιφ ζα έιεγα, 

αθνξνχζε ηηο Πρνιηθεο Δπηηξνπέο. Ζηαλ λα ηεζεί πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

θαηαιαβαίλεηε απφ ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο ηε ζπλέβε. Ρν πξψην αθνξά νξζή 

επαλάιεςε ησλ απνθάζεσλ 185 θαη 186 ηνπ 2011, πνπ αθνξνχλ ηελ έθηαθηε 

επηρνξήγεζε ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α' βάζκηαο θαη Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αληίζηνηρα, κε ην πνζφ ησλ 20.000 επξψ θάζε κηα, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηηο απνθάζεηο ε έθζεζε αλάιεςε ππνρξέσζεο κε αξηζκφ 

596/27.9.2011 γηα ηελ Α' βάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή θαη κε αξηζκφ 

597/27.9.2011 γηα ηελ Β' βάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή. Θπξία Καλαβέιε κε δχν 

ιφγηα εμεγήζηε. Νξζή επαλάιεςε. Λαη. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απιψο κηα ζπκπιήξσζε ζέιεη ε απφθαζε γηαηί ηε κέξα πνπ 

εγθξίλακε ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ζηηο δχν Πρνιηθέο Δπηηξνπέο είρε πεξάζεη 

θαη ε αλακφξθσζε. Ξξέπεη φκσο πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην έληαικα λα γίλεη 

έγθξηζε αλάιεςεο δαπάλεο. Κε ηνλ "Θαιιηθξάηε" ηζρχεη απηφ. Ρππηθά ε 

έγθξηζε αλάιεςεο δαπάλεο έγηλε. Ξξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζηελ απφθαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα εγθξίλεη ηελ .. αλάιεςεο νκφθσλα θαη γηα ηηο δχν 

Πρνιηθέο Δπηηξνπέο.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: .. ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ; Θα παξαθαινχζα γηαηί 

πεξηκέλνπλ άλζξσπνη λα πιεξσζνπλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο θιείζνπκε απηφ θαη αλ ζπκθσλεί ην Πψκα, απφ ην Ξξνεδξείν 

θακία αληίξξεζε.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δρεηε θάπνηα αληίξξεζε; Δίλαη ε αλακφξθσζε ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Λα ηειεηψζνπκε, λα ην θιείζνπκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απιψο λα ην αλαθέξνπκε .. Απιψο ζα αλαθέξνπκε λα 

θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρν 7ν ζέκα, γηα ην 7ν ζέκα, Αλακφξθσζε.... 

(αξ. απνθ. 196/2011 θαη 197/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 4ο 

 

Αποδοσή ποζού 82.842,77 εςπώ, πος αθοπά 2η και 3η καηανομή 

έηοςρ 2011 για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ηυν ζσολείυν. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ιέσ ηψξα, ζπγλψκε θα Θνληνγηάλλε, ζα ην αλαθέξνπκε, 

γηα ην 12ν ζέκα, είλαη απνδνρή πνζνχ 82.842,77 επξψ, πνπ αθνξά ηε δεχηεξε 

θαη ηξίηε θαηαλνκή ηνπ έηνπο 2011 γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ 

ζρνιείσλ. Θπξία Καλαβέιε, ηελ έρεηε ηελ εηζήγεζε; Δίλαη δχν επηρνξεγήζεηο 

πνπ έρνπλε δνζεί ζηα ζρνιεία .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δίλαη ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε θαηαλνκή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γεχηεξε θαη ηξίηε θαηαλνκή. Ρν πνζφ θαηαλέκεηαη εμ εκηζίαο ζε 

θάζε Πρνιηθή Δπηηξνπή. Πχκθσλα κε πξφηαζε ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Πρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ. Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, πνηα ζέκαηα είπεο; 12 θαη 13 ηψξα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 12 πνπ αθνξά ηα ζρνιεία.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν πξνεγνχκελν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη επεηδή ήηαλε εθηφο εκεξεζίαο.  
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν 7 πνην ήηαλε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7ν ζέκα είλαη: Δγθξηζε ηεο αξηζκ.24/2011 απφθαζεο ηνπ Γ.Π. 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη Ξξφεδξε. Ξξφεδξε, πήγακε ηξνράδελ θαη κε ζπγρσξείο πνιχ 

θαη λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά, βεβαίσο θαη ζπκθσλνχκε λα .. ην πνζφ ην 

νπνίν παίξλνπλε νη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κελ ην δηαβάζσ ην ζέκα;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηάβαζε ην, λαη. 

(αξ. απνθ. 198/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 5ο 

 

Δγκπιζη ηηρ απιθ. 24/2011 απόθαζηρ ηος Γ.Π. ηος Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Ξολιηιζμού, Ξεπιβάλλονηορ και Ιειηοςπγίαρ Ξαιδικών και 

Βπεθονηπιακών Πηαθμών Γήμος Υπυπού, πος αθοπά ηποποποίηζη 

ηος πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη θα Θνληνγηάλλε;  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νρη, δε ζέισ λα πξνζζέζσ θάηη. Αλ ζέιεη θάπνηνο 

Πχκβνπινο λα θάλεη θάπνηα εξψηεζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξνθαλψο θαη αθνξά ηε κηζζνδνζία θαη νηηδήπνηε αθνξά ηέινο 

πάλησλ, βιέπσ θαη ην επφκελν ζέκα.. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δίλαη λα πιεξσζνχλε θάπνηεο εθθξεκφηεηεο απφ ην ΘΑΞΖ 

ηνπ Θαιάκνπ, ν Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο Υξσπνχ θαη αλ είδαηε ζηε 

κηζζνδνζία έρνπκε κείσζε, δελ έρνπκε αχμεζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ ιέσ θαη ζπκθσλνχκε θαη ζηε κείσζε. Απιά ζηελ αξρηθή καο 

ζέζε γηα ην Λνκηθφ Ξξφζσπν, θαηαςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θαηά πιεηςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. Θαη ν 

θ.Γηαζεκάθεο φρη. Ινηπφλ, απηά είλαη .. 

(αξ. απνθ. 199/2011) 

 

 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κηιήζνπκε θαη γηα ηηο επηρνξεγήζεηο ησλ Ξνιηηηζηηθψλ θαη 

Αζιεηηθψλ Ππιιφγσλ; Νρη. Ινηπφλ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο θαη ν θ.Γηαζεκάθεο θαη ν θ.Θαιχβαο θαη ν 

θ.Αξκπξηψηεο.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ιχεηαη ε απνςηλή ζπλεδξίαζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, γηα ηα δηφδηα δελ είπακε. Γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε πνπ νξγαλψλεη ν Γήκνο. Λα ελεκεξψζνπκε ηνπο Ππκβνχινπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α λαη, λαη. Δρεηο ηελ αλαθνίλσζε; Γηάβαζε ηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κεηαθεξζνχλ ζε επφκελν Ππκβνχιην. Θα εθηηκεζεί θ.Θηνχζε, 

ζα δνχκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απιψο, ηελ Θπξηαθή ..  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρελ Θπξηαθή, 2 Νθησβξίνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Βειηαλησηεο θάλεη κηα αλαθνίλσζε γηα ην ζέκα ησλ δηνδίσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ Θπξηαθή 11:30 ε ψξα ζηα δηφδηα. Μεράζακε λα ην πνχκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απηφ ιέσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζέιαηε λα πείηε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη. Απηφ ππελζπκίδσ Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νιε ζηα δηφδηα 11:30 ε ψξα ηελ Θπξηαθή.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη επίζεο ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηηο Αθίδλεο. Λα θέξεηε θφζκν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε, κηα πξφηαζε. Αλ κπνξείηε κηα 

αλαθνίλσζε ζαο, λα δηαβαζηεί ζηα ζρνιεία γηα λα θηλεηνπνηεζεί ν θφζκνο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ κηα αλαθνίλσζε δηθή ζαο λα δηαβαζηεί ζηα ζρνιεία γηα λα 

ελεκεξσζεί ν θφζκνο, επεηδή είλαη ζεκαληηθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Δπνηθνδνκεηηθή ε πξφηαζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ληθνιάνπ, ζπγλψκε, κε θεχγεηε. Θχξηε Γήκαξρε, θάλαηε 

έλα ζνβαξφ ιάζνο ζαλ Γήκνο φζνλ αθνξά ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Θπξηαθήο 

γηαηί παξαθάκςαηε ηελ Δπηηξνπή πνπ έρνπκε, ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή. Νχηε 

καο θαιέζαηε, νχηε ζπδεηήζακε, νχηε καο θαιέζαηε λα ζπλδηνξγαλψζνπκε 

απηή ηελ εθδήισζε κεζαχξην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, θνηηάμηε, ζήκεξα είλαη Ρεηάξηε θαη είλαη ηελ Θπξηαθή. Θα 

έπξεπε λα γίλεη, λα καο θαιέζεηε ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή λα θαιέζνπκε καδί. 

Αληίζεηα εκθαλίζηεθε κηα θίλεζε πνιηηψλ. Ξνηα είλαη απηή ε θίλεζε πνιηηψλ; 
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Δδψ ππάξρεη κηα Ππληνληζηηθή πνπ έρεη ζεθψζεη έλαλ αγψλα 2 ρξφληα. Ξνπ; 

Ξνηα είλαη απηή ε θίλεζε πνιηηψλ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αχξην .. Γελ παξαιείπνπκε θαλέλαλ Πχιινγν, θακία Δπηηξνπή 

ζηνλ αγψλα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είκαζηε Πχιινγνο. Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αχξην ην πξσί ζην γξαθείν κνπ γηα λα μεθηλήζνπκε παξέα. Ν,ηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα θαιέζεηε επίζεκα ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιψ φινπο ηνπο Ππιιφγνπο, φινπο ηνπο θνξείο, φια ηα 

θηλήκαηα λα βνεζήζνπλε ζηα δηφδηα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είκαζηε Πχιινγνο, είκαζηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνο Θενχ ηψξα. Δθαλα δηαθξίζεηο; Εεηάκε απφ φιν ηνλ θφζκν 

θηλεηνπνίεζε. 

 

 ---------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 ---------------------------- 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΛΗΘΝΙΑΝ ΣΟΖΠΡΝΠ 
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