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    Σζάδαξεο σηήξηνο 

    Κπαηδάθαο ηπιηαλόο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ρνύζζεο Θσκάο 

    Βειηαληώηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Αξκπξηώηεο Γεώξγηνο 

    Θαιύβαο Δπάγγεινο 

    Οηθνλόκνπ Βαζίιεηνο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Ιέθθαο Βαζίιεηνο 

    Θηνύζεο Γεκήηξηνο 

    Καξγέηα Διέλε 

    ηεξγίνπ Ησάλλα 
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    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Γηακαξέινο Γεώξγηνο 

    Οηθνλόκνπ Γξεγόξηνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Υαζηώηεο Κηραήι 
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ΘΔΚΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δγθξηζε Απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2010 & Ηζνινγηζκνύ 31εο Γεθεκβξίνπ 

2010, 8εο Γηαρεηξηζηηθήο Υξήζεο (1 

Ηαλνπαξίνπ - 31 Γεθεκβξίνπ 2010) 

Γήκνπ Απιώλα. 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

200 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Οκόθσλα 

Δγθξίλεηαη 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παξαθαινύληαη νη θύξηνη ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ ζηελ 

αίζνπζα πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε. Θπξία Βαξλάβα. Θπξίεο θαη 

θύξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα. Αξρίδεη ε απνςηλή καο ζπλεδξίαζε θαη ηελ 

αλάγλσζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ παξόλησλ ζα ηελ θάλεη ε Γξακκαηέα καο ε θα 

Βαξλάβα Διέλε. Θπξία Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπόλ, θαιεζπέξα θαη από κέλα. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο παξώλ. 

Φνξγηάξεο Βαζίιεο παξώλ. Παπαγηάλλεο; Παξώλ. Γηαλλάο παξώλ. Καθξήο 

παξώλ. Θνληνγηάλλε απνύζα. Σζεθξεδήο παξώλ. Γάβξεο παξώλ. Ιεκπνύζεο 

απώλ. Ιέθθαο παξώλ. Πέππαο απώλ. Ληθνιάνπ παξώλ. Αλπθαληήο απώλ. 

Βιάρνο παξώλ. Γηακαξέινο απώλ. Βαζηιάθνο παξώλ. Πάληνο παξώλ. Κίρα 

παξνύζα. Ιάκπξνπ παξώλ. Κπόξζεο παξώλ. σηήξρνο παξώλ. Σζάδαξεο 

παξώλ. Κπαηδάθαο παξώλ. Οηθνλόκνπ απώλ. Ιίηζαο παξώλ. Ρνύζζεο παξώλ. 

Βειηαληώηεο παξώλ. Γέδεο παξώλ. Θαξαγηάλλεο απώλ. Εαραξίαο παξώλ. 

Γηαζεκάθεο απώλ. Αξκπξηώηεο παξώλ. Θαιύβαο παξώλ. Οηθνλόκνπ παξώλ. 

Βαξλάβα παξνύζα. Ιέθθαο παξώλ. Σζάθσλαο απώλ. Θηνύζεο;  

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δληάμεη, όηαλ έξζεη ζα ηνλ ζπκπιεξώζνπκε. Θηνύζεο παξώλ. 

Καξγέηα παξνύζα. Υαζηώηεο απώλ. ηεξγίνπ παξνύζα. Από ηνπο Σνπηθνύο 
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ηώξα πκβνύινπο βξίζθνληαη ζήκεξα καδί καο ν θ.Κειέηεο, Πξόεδξνο ηνπ 

Σνππηθνύ .. Βξνύβαο Κειέηεο, από ηε θάια Ωξσπνύ θαη ην Υαιθνύηζη. Θαη; 

Γελ μέξσ αλ βξίζθεηαη θάπνηνο .. ; Θαη ν θ.Πάληνο από ηνλ Απιώλα. 

Δπραξηζηώ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνύκε θα Βαξλάβα. Θύξηνη ζπλάδειθνη πξνηείλεηαη πξνο 

ην ώκα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη νξθσηνί ινγηζηέο θαη νη ππόινηπνη 

ππάιιεινη πνπ ζα κηιήζνπλε γηα ην ζέκα ηνπ Απνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Απιώλα 

λα κε γίλνπλ αλαθνηλώζεηο ηώξα .. Απνινγηζκνύ θαη Ηζνινγηζκνύ. Λα κε 

γίλνπλ αλαθνηλώζεηο ηώξα αιιά λα αθνινπζήζνπλε ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε 

όπσο έρεη βγεη από ηελ πξόζθιεζε πνπ έρεηε ιάβεη. Τπάξρεη θάπνηα αληίξξεζε 

ζ' απηό;  

(παξεκβάζεηο εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε λνκίδσ. Δλα ην ζέκα, κόλν θαη κόλν γηα λα εμππεξεηήζνπκε 

ηνπο .. 

 

 ΘΔΚΑ 1ο 

 

Δγκριζη Απολογιζμού οικονομικού έηοσς 2010 & Ηζολογιζμού 31ης 

Γεκεμβρίοσ 2010, 8ης Γιατειριζηικής Σρήζης (1 Ηανοσαρίοσ - 31 

Γεκεμβρίοσ 2010) Γήμοσ Ασλώνα. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σν κνλαδηθό ζεκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Τπεύζπλνη, 

ελεκεξώλσ ην ώκα, ηνπ Απνινγηζκνύ είλαη ν θ.Παπαθσλζηαληίλνπ 

Παλαγηώηεο, ηνπ Ηζνινγηζκνύ ν θ.Γεσξγόπνπινο Γεκήηξηνο θαη παξώλ ν 

νξθσηόο ινγηζηήο πνπ ζα θάλεη θαη ηελ εηζήγεζε, ν θ.Σδαβέιαο Θξίησλαο. 
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Θύξηε Σδαβέια, αλ ζέιεηε ειάηε λα θαζίζεηε ζε έλα έδξαλν ζην νπνίν ππάξρεη 

κηθξόθσλν. Δάλ κπνξείηε, ειάηε εδώ λα ζαο βιέπνπλ θαη νη ζπλάδειθνη. Διάηε 

θ.Σδαβέια.    

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Θαιεζπέξα ζε όινπο από εκέλα. Δκείο είκαζηε νη νξθσηνί 

ειεγθηέο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξώελ Γήκνπ .. 

(παξεκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Θαιεζπέξα ιέσ ζε όινπο από εκέλα. Δκείο είκαζηε νη νξθσηνί 

ειεγθηέο γηα ηνλ πξώελ Γήκν Απιώλα θαη ζα ζαο δηαβάζσ ηώξα ηελ έθζεζε 

ειέγρνπ πνπ έρνπκε ρνξεγήζεη ζην Γήκν Απιώλα γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010. Δθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Διέγμακε ηηο 

αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Απιώλα, πξώελ 

Γήκνο Απιώλα, πνπ απνηεινύληαη απν ηνλ Ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 

2010, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ 

ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό 

πξνζάξηεκα. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

Γηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηεζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξόηππα πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε Γηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηεζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιαζζνκέλσλ 

από νπζηώδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε, είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε 

ηνπ ειεγθηή. Ζ δηθή καο ε επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρν καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν 

καο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα ειέγρνπ. Δπίζεο ιάβακε ππ' όςε καο θαη 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Θνηλνηηθνύ Θώδηθα. Σα πξόηππα απηά 

απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο 
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δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από 

νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε, είηε ζε 

ιαζνο.  

 Θαηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο 

εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηεζε θαη εύινγε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, κε ζθνπό ην 

ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε 

ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ 

δηθιείδσλ ηνπ Γήκνπ. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ηνπ .. ησλ   εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε, θαζώο θαη ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεύνπκε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζε είλαη επαξθή θαη 

θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Γλώκε. Θαηά ηε 

γλώκε καο νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα από 

θάζε νπζηώδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη 

από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ 

ζεκάησλ. Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
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 Απηή είλαη ε έθζεζε πνπ ρνξεγήζακε ζην Γήκν Απιώλα. Γελ έρνπκε 

θακία ζεκαληηθή παξαηήξεζε λα θάλνπκε επί ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηνπ πξώελ 

Γήκνπ Απιώλα. Παξαθαιώ αλ έρεηε θάπνηα απνξία λα ζαο απαληήζνπκε. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο. Δπραξηζηώ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θύξηνη ζπλάδειθνη. Δγθξίλεηαη ινηπόλ .. Θπξία ηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θα ήζεια λα καο πείηε, ππάξρνπλε θάπνηα ζεκαληηθά .. Γελ έρσ 

κπξνζηά κνπ ην έληππν, ήηαλε κεγάιν θαη δελ ην θνπβάιεζα. Σνπο 

ινγαξηαζκνύο ηάμεσο. Τπάξρνπλε θάπνηεο εγγξαθέο .. Βέβαηα εληάμεη, 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζηε ρξέσζε θαη πίζησζε ην θαηαιαβαίλσ. Σα άιια όκσο 

πνπ αλαθέξεηε ζηα έζνδα θαη ζηα έμνδα, αιιά ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο, 

κπνξείε λα καο εμεγήζεηε ηη αθξηβώο ζεκαίλεη; 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Πνπ αθξηβώο αλαθέξεζηε;  

ΠΡΔΟΓΗΝ: ηνπο ινγαξηαζκνπο ηάμεσο. Τπάξρεη θαη κηα αλάιπζε κέζα. 

Γειαδή ππαξρεη ζηνλ .. 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Οη ινγαξηαζκνί ηάμεσο ρξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί. Δλλνείηε ηα 

18.000.000; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, λαη, είλαη έλα κεγάιν, αξθεηά κεγάιν πνζόλ. 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Δίλαη ν πξνϋπνινγηζκόο κε ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ην πεξλάηε ..; 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Δίλαη ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ κεηά πνπ .. όπσο έρνπλ γίλεη 

θαη νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πεξλάεη δειαδή από θάπνηνλ κεηαβαηηθό ινγ/κν; αλ κεηαβαηηθόο 

ινγ/κνο είλαη απηόο;     

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Λαη, είλαη ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Απιώλα, 

ζπλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ θαη είλαη ζηνπο ινγ/κνπο ηάμεσο ε ρξέσζε 
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θαη ε πίζησζε. Ζ αλάιπζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ εθηειεζηεθε ηελ έρεηε 

ζην απινγξαθηθό ην νπνίν ην έρεηε, δελ μέξσ, εγθξίλεη, δελ εγθξίλεη αθόκα. 

Δίλαη ν Απνινγηζκόο ηνπ απινγξαθηθνύ ε αλάιπζε απηή. Δδώ είλαη κόλν ην 

ζπγθεληξσηηθό πνζό. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ εξώηεζε κνπ ήηαλε αθξηβώο ηη ήηαλε απηό ην κεγάιν .. Ζ 

αλάιπζε ησλ εγγπεηηθώλ πνπ ιέηε από θάησ, ην θαηαιαβαίλσ, αιιά ην ζέκα 

ηνπ κεγάινπ πνζνύ.  

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Δίλαη ην ζπγθεληξσηηθό πνζό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Απιώλα καδί κε ηηο .. ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ην 2010. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη. Δίλαη εγγπήζεηο ζπλ ηα 598.000 .. Ιέηε όηη είλαη ν ελδηάκεζνο 

ινγ/κνο πνπ ρξεσπηζηώλεηε ζηηο απμνκνηώζεηο .. 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: ηνπο ινγ/κνπο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηάιαβα. Δπραξηζηώ. 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Δίλαη ην ζύλνιν ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ ηνπ κέζα ζηε 

ρξήζε, ζπλ ην ππόινηπν ηνπ ηακείνπ πνπ κέλεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θύξηε Βειηαληώηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγώ θ.Πξόεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, απιώο ήζεια λα 

ππνγξακκίζσ όηη κέζα ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα έρεη θαλεί μεθάζαξα όηη ν πξώελ 

Γήκνο Απιώλα από ηνπο 3 Γήκνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

"Θαιιηθξαηηθό" Γήκν καο έρεη δείμεη θαη κε ηελ απνγξαθή όηη πξαγκαηηθά θαη νη 

ππεξεζίεο ηνπ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ήηαλ πάξα πνιύ θαιή θαη ιππάκαη βέβαηα 

πνπ .. θαηά ηε γλώκε κνπ ζα έπξεπε ν Γήκνο ν δηθόο καο ν "Θαιιηθξαηηθόο" ζα 

έπξεπε λα είρε ζηεξηρηεί πάλσ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Απιώλα. Γπζηπρώο 

νη ππεξεζίεο απηέο δηαιπζήθαλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θύξηε Ιέθθα. 
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ΙΔΘΘΑΠ: Θύξηε Πξόεδξε, ζαο επραξηζηώ. ηνλ θσδηθό 8122.02 αλαθέξεηαη 

αθαηαζθεπή ζηνίβνπ ηνπ γεπέδνπ ηεο Θνηλόηεηαο, 161.226 επξώ. Δίλαη 

ζπλερηδόκελν έξγν; Δίλαη ηνπ 2010, ηνπ '9. Θα ζπλερηζηεί θαη ην '11; Ση γίλεηαη; 

Δρεηε ππ' όςηλ ζαο; Κπνξείηε λα καο πείηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θιείζεη ην κηθξόθσλν. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γε ζαο αθνύσ. 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Αλ έρεηε ηελ θαινζύλε ιέσ, αλαθέξεζηε ζηνλ Ηζνινγηζκό ην 

πνζό πνπ δηαβάζαηε ηώξα;  

ΙΔΘΘΑΠ: Δίλαη κέζα ζην .. 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: ε πνην, ζε πνην .. ; Γηα πείηε κνπ ζειίδα. Ση ζειίδα έρεηε; 

ΙΔΘΘΑΠ: Δίλαη ην 8122, ν θσδηθόο 8122.02   

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Λαη, απηό είλαη ζην απινγξαθηθό. 

ΙΔΘΘΑΠ: Σώξα ζε πνηα ζειίδα είλαη .. 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: ε πνηα ζειίδα αλαθέξεζηε; 

ΙΔΘΘΑΠ: Θαη αλαθέξεηε, αλαθαηαζθεπή ζηνίβνπ ζην γήπεδν ηεο Θνηλόηεηαο 

161.000 επξώ. 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Ζ ζειίδα, ζειίδα πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο. 

ΙΔΘΘΑΠ: ειίδα, ηώξα πξέπεη λα ην ςάμσ λα ην βξσ. 48. Δίλαη πξνο ην ηέινο. 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Σν βξήθα. Λαη. Κ' αθνύηε; Απηό ..  

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Δίλαη ζηε ζειίδα 48. 

ΙΔΘΘΑΠ: 48.  

ΡΕΑΒΔΙΑΠ: Δίλαη ζηνλ Απνινγηζκό ηνπ απινγξαθηθνύ. Κε αθνύηε;  
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ΙΔΘΘΑΠ: Δάλ είλαη ζπλερηδόκελν έξγν, γηαηί έρεη θαη έλα "ζ" δίπια. Δάλ είλαη 

από ην 2009 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα βνεζήζεηε θ.Παπαθσλζηαληίλνπ; Λα δνζεί έλα 

κηθξόθσλν ζηνλ θ.Παπαθσλζηαληίλνπ. Διάηε, δίπια ζηνλ θ.Θαιύβα θαζίζηε. 

ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ: Ζ αλαθαηαζθεπή ζηνίβνπ ζην γήπεδν ηεο 

Θνηλόηεηαο ήηαλ ζπλερηδόκελν έξγν από ην '9 έσο ην '10 θαη πιεξώζεθαλ 

161.226,33 επξώ.  

ΙΔΘΘΑΠ: πλερίδσ ηελ εξώηεζε. Σν 2009 είραλε πιεξσζεί ρξήκαηα θαζόινπ; 

∞ είλαη ην ζύλνιν 161.000; 

ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ: Αλ είραλ πιεξσζεί; 

ΙΔΘΘΑΠ: Λαη. 

ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ: Πνπ λα ζπκάκαη ηώξα ην '9 ηη είρε πιεξσζεί;  

ΙΔΘΘΑΠ: Αλ είραλε πιεξσζεί ην '9 .. Κπνξεί λα έθηαζε θαη 200.000 θαη λα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηηκνιόγην ηνπ '10 πνπ πιεξώζεθε 161.000. Απηό είλαη. 

ΙΔΘΘΑΠ: Κηα άιιε εξώηεζε θ.Γήκαξρε. Αλαθέξεη θάπνπ κίζζσζε πνύικαλ 

γηα κεηαθνξά αζιεηώλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κεηαθνξά; 

ΙΔΘΘΑΠ: Κεηαθνξά αζιεηώλ. 44.732 επξώ. Θέισ λα μέξσ πόζα δξνκνιόγηα 

γίλαλε ησλ αζιεηώλ; Δάλ κπνξνύκε.  

.......: Ζξζαηε ην κεζεκέξη θαη θύγαηε. Γελ θαζίζαηε λα ζαο εμεγήζσ. 

Εεηήζαηε όια ηα ζηνηρεία θαη δελ πεξηκέλαηε λα ζαο εμεγήζσ. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ορη, γηαηί κνπ δεηήζαηε λα ζαο δώζσ θσηνηππία θαη λα κνπ 

απαληήζεηε όπνηε ζέιεηε εζείο.  
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.......: Ορη όπνηε ζέισ. Δίπα ζε κηα ώξα. Γώζηε κνπ θσηνηππία λα θάηζσ λα 

ςάμσ λα βξσ ηα εληάικαηα.  

ΙΔΘΘΑΠ: Πόζα δξνκνιόγηα ..; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγώ απ' όηη γλσξίδσ, ν Απιώλαο ήηαλε Αζιεηηθόο Οξγαληζκόο 

θαη νξγαζκόο ζα έιεγα ζην γήπεδν κε πνιιά παηδηά, κε πνιιεο νκάδεο, κε 

ππνδνκέο. Ο Θαιύβαο θαη ν .. λνκίδσ, πνηνο άιινο από ηνλ Απιώλα εδώ; Α θαη 

εζύ από ηνλ Απιώλα είζαη, λαη. πγλώκε. Πξέπεη λα ην μέξεηε θαιύηεξα από 

καο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θύξηε Γήκαξρε, επεηδή πξάγκαηη έρεη Αζιεηηθό Οξγαληζκό .. 

.......: Δπεηδή έρεη πξάγκαηη Αζιεηηθό Οξγαληζκό .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ηγά, ζηγά, έλαο έλαο παηδηά. Λα νινθιεξώζεη ν θ.Ιέθθαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθείλν πνπ μέξσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θαη άιιε εξώηεζε θ.Ιέθθα;  

ΙΔΘΘΑΠ: Δίλαη πνιιέο αιιά δελ πξόθεηηαη λα πάξσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε ηώξα ηε δηαδηθαζία. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θαη ζηακαηάσ εδώ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Οη νξθσηνί ινγηζηέο, θ.Ιέθθα, λα γλσξίδεηε όηη κπαίλνπλε ζηε 

λνκηκόηεηα ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη όρη ζηε ζθνπηκόηεηα πόζα δξνκνιόγηα .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ορη βέβαηα.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ν Γήκνο ηόηε ρξεηάζηεθε λα δώζεη. Σν θαηαιάβαηε απηό; Γελ 

κπνξεί λα ξσηάηε ιάζνο πξάγκαηα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Βξίζθσ ηελ επθαηξία λα ξσηήζσ εζάο .. 



 ΠΡΑΘΣIΘΑ ΤΛΔΓΡIΑΖ ΓΖΚΟΣIΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙIΟΤ ΓΖΚΟΤ ΩΡΩΠΟΤ 
 

16 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Οη θύξηνη βξήθαλε ηηκνιόγην 44.000 επξώ θαη ήηαλε 

ππνρξεσκέλνη λα ην βάινπλε ζηελ πξόζζεζε, ζηελ αθαίξεζε ζηνλ Ηζνινγηζκό 

θαη ζηνλ Απνινγηζκό ηνπο.  

ΙΔΘΘΑΠ: Θύξηε Γήκαξρε, μέξσ πσο γίλεηαη ν Ηζνινγηζκόο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπί ηεο ζθνπηκόηεηνο ζα πξέπεη λα ξσηνύζαηε ηνλ θ.ίξκα 

πέξζη πνπ έδηλε πνιιά ιεθηα γηα κεηαθνξέο, παξαδείγκαηνο ράξε ιέσ.  

Δκείο δελ κπνξνύκε λα κπνύκε ζε απάληεζε απηώλ ησλ πξαγκάησλ. 

ΙΔΘΘΑΠ: Δγώ εζάο έρσ απέλαληη κνπ, γη' απηό απεπζύλζεθα ζε ζαο. 

.......: Οη νξθσηνί ινγηζηέο θνηηάλε ην ηππηθό, αλ έρεη ιεηηνπξγήζεη ην ηππηθό, 

όρη ην νπζηαζηηθό. Θα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο δηαθνξεηηθόο λα θαηαιάβνπκε. 

Γη' απηό πνπ ιέεη ν θ.Ιέθθαο κπνξεί λα έρεη δίθην, αιιά νη νξθσηνί ινγηζηέο δελ 

ειέγρνπλε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Βιέπνπλε εάλ έρεη .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θύξηε Γήκαξρε, δελ έρσ ηίπνηα κε ην γξαθείν πνπ αλέιαβε λα θάλεη 

ηνλ έιεγρν θαη λα θάλεη ηνλ Ηζνινγηζκό. Δγώ βξίζθσ επθαηξία θαη ξσηάσ εζαο 

αλ μέξεηε πόζα δξνκνιόγηα έθαλαλ κε ηηο 44.000 γηα ηνλ Αζιεηηθό Οκηιν, 

κάιινλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ αζιεηώλ, όηαλ ππάξρεη νξγαληζκόο μερσξηζηόο 

θαη βξίζθεηαη κέζα ζην Γήκν θαη απηό ην έμνδν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηό είλαη εξώηεκα πνιηηηθό πνπ δεηείηαη .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γη' απηό. Γελ απεπζύλνκαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα ραξά εξώηεκα. Λα ην ςάμνπκε, αιιά όρη όκσο Ηζνινγηζκνύ. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γελ είπα εγώ γηα ηνλ Ηζνινγηζκό, γη' απηό θαη έθαλα ηε 

ζπγθεθξηκέλε .. Σε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε ηελ έθαλα ζε ζαο πνπ έρεηε 

ππνγξάςεη.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνύκε. Θύξηε Ιέθθα νινθιεξώζαηε; 

ΙΔΘΘΑΠ: Δπραξηζηώ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είζηε θαιά. Θπξία ηεξγίνπ ζέιεηε λα ζπκπιεξώζεηε θάηη; 

Οξίζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπηζεο ζα ήζεια λα ξσηήζσ, ζηα πάγηα, πνπ ιέκε αθηλεηνπνηεζε 

ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο, επεηδή είλαη αξθεηά κεγάιν πνζό, 5.287, 

πξνθαλώο ζα ήηαλε ζε εθείλε ηε θάζε ηα ζπλερηδόκελα έξγα ή ελ πάζε 

πεξηπηώζε ό,ηη εθείλε ηε ζηηγκή ππήξρε. Θαη βέβαηα δελ κπήθαηε ζηε 

δηαδηθαζία λα δείηε ή λα .. θάπνηνο λα καο πεη, κάιινλ δελ απεπζύλσ πξνο 

εζάο ην εξώηεκα, πεξηζζόηεξν ζην Γήκαξρν. Απηά ηα έξγα ζπλερίζηεθαλ; 

Δρνπλ πεξάζεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ λένπ Γήκνπ; Γειαδή όια απηά ηα 

πνζά ηεο .. ρξήζεο ηνπ Απιώλα πσο πέξαζαλ; Γηα ηα πάγηα κηιάσ, γηαηί ηα 

απνηειέζκαηα, εληάμεη. Γηα ηα πάγηα θαη νη ππνρξεώζεηο θαη νη απαηηήζεηο. 

Δρνπλ πεξάζεη αληίζηνηρα ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ζηα βηβιία κάιινλ, ζηα 

βηβιία ηνπ λένπ Γήκνπ; Παξαθνινπζνύληαη δειαδή; Τπάξρνπλ θνλδύιηα πνπ 

παξαθνινπζνύληαη; Γελ κ' αθνύεη θαλείο. Γελ πεηξάδεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θύξηε Γεσξγόπνπιε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηαιάβαηε ηελ εξώηεζε; Θαηαιάβαηε ηελ εξώηεζε κνπ; 

Θαηαιάβαηε ηελ εξσηεζε κνπ; Λα ηελ πσ πάιη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παηήζηε ην θνπκπάθη. Γε ιεηηνπξγεί.    

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Λαη γεηά ζαο. ηνλ Ηζνινγηζκό πνπ θνηηάδεηε πξάγκαηη 

ππάξρνπλ αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο, πνζό 

5.287.607,18. Απηό ην πνζό ηη ζεκαίλεη. Δίλαη έξγα ηα νπνία αθόκα δελ έρνπλ 

νινθιεξσζεί. Δρνπλ θαηαγξαθεί, έρνπλ δνζεί ζηνπο άιινπο πνπ θάλνπλε 

απνγξαθή έλαξμεο ηνπ θαηλνύξγηνπ Γήκνπ θαη έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

απνγξαθή έλαξμεο πνπ ςεθίζαηε πξν 2, 3 κελώλ. Θαηαιάβαηε; Δίλαη 

ζπλερηδόκελα. Δρνπλ ππνινγηζηεί .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπεηδή θιείλεη ηώξα ην .. Δπεηδή θιείλεη ηώξα, γη' απηό ε εξώηεζε. 
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ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Δρνπλ ελζσκαησζεί. Γώζαλε .. θαηαζηάζεηο, ην πνζό θαη 

όρη κόλν απηό θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο νθεηιέο, ηα πάληα. Γηα λα 

κπνξέζνπλ, λα κπνξέζεη απηόο ν Ηζνινγηζκόο λα κεηαθεξζεί ζαλ ππόινηπα .. 

θαη λα ελζσκαησζεί ζηνλ Ηζνινγηζκό ηνλ θαηλνύξγην, ηνλ αξρηθό Ηζνινγηζκό 

ηνπ λένπ Γήκνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αξα πξέπεη λα καδέςνπκε ηνπο Ηζνινγηζκνύο ησλ επηκεξνπο 

Γήκσλ θαη λα θάλνπκε .. 

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ: Οισλ ησλ πξώελ Γήκσλ θαη όισλ ησλ πξώελ Θνηλνηήησλ 

λα ελζσκαησζνύλε θαη λα γίλεη έλαο Ηζνινγηζκόο πνπ ιέγεηαη Αξρηθόο 

Ηζνινγηζκόο Δλαξμεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνύκε θ.Γεσξγόπνπιε. Θαη επί ηεο ςεθνθνξίαο θύξηνη 

ζπλάδειθνη ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξσζηάσ κηα απάληεζε ζηνλ θ.Βειηαληώηε. Οηη δηαιύζακε νιεο 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαινύ Απιώλα .. 

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ:  Ορη, δηαιύζακε ην Γήκν καο. Δηζη δελ είπαηε; Γηαηί δελ 

αθνινπζήζακε ηελ πνξεία ηνπ Απιώλα. Κα είλαη δπλαηόλ λα ιεηε ηέηνηα 

πξάγκαηα; Αθνύ απηήλ ηε ζηηγκή κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο ζπλερίδνπκε  ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπ Απιώλα ζηνλ Ηζνινγηζκό, ηνπο έρνπκε ζπκπαξαζηάηεο ζην 

Γήκν, καο βνεζήζαλε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό νη ίδηνη άλζξσπνη. 

Απηνδηαςεύδεζηε ζήκεξα. Οη ίδηνη άλζξσπνη ηνπ Απιώλα είλαη απηνί. Οπδέπνηε 

.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ πηζηνπνηεκέλε Σερληθε Τπεξεζία .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζπλερίδσ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ πηζηνπνηεκέλε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Απιώλα πνπ είλαη; 



ΤΛΔΓΡIΑΖ 26ε 4 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2011 
 

  19 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Σερληθή Τπεξεζία; Ζηαλε 4, 5 άηνκα, ηα 3 θύγαλε ην '10 θαη 

κείλαλε 2, ηα νπνία .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θύξηε Ζιηάζθν, αο κελ κπαίλνπκε ζε δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Σερληθή Τπεξεζία δπζηπρώο δνύιεπε ζηνλ Απιώλα, ε κόλε 

Σερληθή Τπεξεζία πνπ δνύιεπε ζηνλ "Θαιιηθξαηηθό" Γήκν, ε κόλε Σερληθή 

Τπεξεζία πνπ δνύιεπε, αιιά δπζηπρώο πήξαλε κεηάηαμε ή απόζπαζε ην 2010 

αθξνγσληαίνη ιίζνη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Απιώλα θαη δπζηπρώο έκεηλε ν 

θ.Ιάηζαο θαη ε θα Αιεμάλδξα, ε νπνία θεύγεη από ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Θάζε 

εβδνκάδα είηε κνπ ιέεη ζα θύγσ άλεπ απνδνρώλ, είηε κε κεηάηαμε. Δίλαη 

νπζηαζηηθά θεπγάηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βξε παηδηά ήηαλε θαη ζε άδεηα θύεζεο επί 18 κήλεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλαο, έλαλ, ήξζε από ηνλ Απιώλα. Απηά είλαη ηα πξνβιήκαηα 

καο. Αθνύ ηα μέξεηο θ.Βειηαληώηε. Ορη δε δηαιύζακε ηίπνηα, ό,ηη θαιό 

ζπλερίζαηε ή ππήξρε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θύξηε Γήκαξρε, δελ είπα όηη δηαιύζαηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αζε κε λα ηειεηώζσ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίπα δε ζηεξηρηήθαηε πάλσ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

Απιώλα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο λέεο ππεξεζίεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. κεραληθό. ηεξηρηήθακε. ε νηθνλνκνιόγνπο, όινπο απηνύο. 

Απόιπηα ζηεξηρηήθακε, ό,ηη κπνξνύζακε λα πάξνπκε. Δίπαηε Σερληθή 

Τπεξεζία. Δλαλ κεραληθό πήξακε. Ση λα θάλνπκε δειαδή; Κηα πξαγκαηηθόηεηα 

δύζθνιε. Πνλάεη ε αιήζεηα, πνλάεη ε αιήζεηα ζε καο. Σώξα εζείο λα ηα ιέηε 

εθεί ζηελ κεηνςεθία θαια είλαη. Θάζε κέξα ηζαθώλνκαη, θάζε κέξα πόιεκνο 

ζην Γήκν γίλεηαη. Γώζηε κνπ ππαιιήινπο, θηηάμηε γξαθείν πξνκεζεηώλ, 

θηηάμηε γξαθείν ππνζηήξημεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Γελ κπνξώ λα δνπιέςσ, 
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δελ κπνξώ λα .. Οιν ην ίδην όιε ηελ εκέξα. Γελ θάλνπκε άιιε δνπιεηά, .. 

κεηαμύ καο. Οιε ηελ εκέξα απηή ε δνπιεηά γίλεηαη. Σέινο πάλησλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζό ιεπηό, κηζό ιεπηό θ.Ζιηάζθν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά ζεβαζηήθακε ηελ πνξεία ηνπ Απιώλα. Σν ζπκπέξαζκα κνπ 

πνην είλαη. Οηη αλαγλσξίδνπκε αλεμάξηεηα παξαηάμεσλ πνπ ππήξραλ πξηλ, 

Πξνέδξσλ, Θνηλνηάξρσλ, Γεκάξρσλ, ην θαιό ηνπο απνηέιεζκα θαη όπνπ 

έρνπκε πάξεη θαιά κελύκαηα, ζπλερίδνπκε αθξηβώο ηηο ίδηεο ππεξεζίεο. Δρσ 

απόδεημε. Γηθεγόξνπο, λνκηθνύο, απνξξίκκαηα, είρα αθνύζεη πνιύ θαιά ιόγηα, 

άθνπζα παληνύ ηα απνξξίκκαηα πνπ είρε ν θ.Ιίηζαο ζηνλ θ.Υξπζνζηάλε ζηε 

Καιαθάζα, ζην Κήιεζη, ηνλ ίδην. Σνλ θ.Θσκόπνπιν ζηηο Αθίδλεο λα εμππεξεηεί 

ηα ζπκθέξνληα ζε ζρέζε κε ηελ Ηππνθξάηεην, ηνλ ίδην. Σελ θα Υαξνθόπνπ πνπ 

ήηαλε πνιύ θαιή δηθεγόξνο, αιισλώλ, πξνεγνπκέλσλ παξειζόλησλ 

Θνηλνηαξρώλ. Σελ ίδηα. Γελ έρσ θάλεη θακία αιιαγή πνπ άθνπζα έλαλ θαιό 

ιόγν, πνπ ππνζηεξίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, θακία αιιαγή. Αλεμάξηεηα 

.. 

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πνηα;  

(νκηιία εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πνην; Γηα πνην ζέκα;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Σνλ θ.Πνπξζαλίδε δελ ηνλ αιιάμακε. Σνλ είρακε ζην Γ.Π.. 

Θαπαλδξηηίνπ θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ορη, όρη, ιάζνο, ιάζνο. Θύξηε Ιίηζα, ιάζνο θαη ζ' απηό.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θάλεηε ιάζνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ο θ.Πνπξζαλίδεο έρεη παξαθαιεζηεί από κέλα λα καο 

εθπξνζσπήζεη θαη ιόγσ ειηθίαο, ιόγσ απηό έρεη απνζπξζεί.  
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ορη, έρεη αλαιάβεη Γήκαξρε ην Γ.Π.. ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Απηόο 

παξίζηαηαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε δέρεηαη πιένλ λα ζπκκεηέρεη. Δρεη κεγαιώζεη, ηνλ έρσ 

παξαθαιέζεη, δελ .. νύηε απηό ην ιίγν.  

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ θ.Πνπξζαλίδε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Θύξηνη ζπλαδειθνη λα ην θιείζνπκε ην ζέκα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θιείλεη ην ζέκα. Απιώο γηα ελεκέξσζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπόλ. Σν πκβνύιην νκόθσλα εγθξίλεη. 

Θέιεηε, θ.Γηαζεκάθε ήξζαηε κόιηο ηώξα, λα ηνπνζεηεζείηε ζην ζέκα; 

(νκηιίεο εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη ζα επαλέιζνπκε.  

 

 -------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 ------------------------- 
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