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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΠΖ 
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"Αλαβάζκηζε εμσηεξηθνχ 

δηθηχνπ χδξεπζεο πεξηνρήο 

Γήκνπ Υξσπίσλ - Ξξνκήζεηα - 

Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

Ρειειέγρνπ - Ρειερεηξηζκνχ". 

2 ΔΖΓ  Δηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο 

Ππκβνχινπ θ. Πηεξγίνπ γηα ην 

Ρέινο Αθηλήησλ πνπ 

νιεξψλνληαη κέζσ ηεο ΓΔΖ. 

3. Δγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Ξίλαθα (Α.Ξ.Δ.) θαη ηνπ Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. 
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Ππθακίλνπ" ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 
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ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

241 

 

 

 

 

 

242 

 

 

 

243 

 

 

 

244 

 

 

245 

 

246 

 

 

 

247 

 

 

248 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

Γελ εγθξίλεηαη 

θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηνη θαηά 

πιεηνςεθία 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

8 

ρψξσλ ηερληθήο ππεξεζίαο Γήκνπ 

Υξσπνχ". 
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2011. 

16. Δγθξηζε δηάζεζε έθηαθησλ - 

αλεηδίθεπησλ εζφδσλ γηα πιεξσκή 

δαπαλψλ έξγσλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα. Αξρίδεη ε απνςηλή καο 

ζπλεδξίαζε θαη παξαθαιψ ηελ θα Καλαβέιε λα θάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ, κηα θαη ε Γξακκαηέαο ηνπ Ππκβνπιίνπ πξνο ην 

παξφλ απνπζηάδεη. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ) .. Θνληνγηάλλε Αιέθα απνχζα; Ρζεθξεδήο 

Σξήζηνο. Γάβξεο Γεψξγηνο απψλ. Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο παξψλ. Ιέθθαο 

Αλδξέαο. Ξέππαο Ξαλαγηψηεο παξψλ. Ληθνιάνπ παξψλ. Αλπθαληήο απψλ.  

Βιάρνο πάξσλ. Γηακαξέινο παξψλ. Βαζηιάθνο. Ξάληνο απψλ. Κίρα Θνιηαζηάζε 

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

Κπαηδάθαο παξψλ. Νηθνλφκνπ Γξεγφξεο παξψλ. Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο παξψλ. 

Ονχζζεο παξψλ. Βειηαληψηεο παξψλ. Γέδεο παξψλ. Θαξαγηάλλεο παξψλ. 

Εαραξίαο παξψλ. Γηαζεκάθεο παξψλ. Αξκπξηψηεο παξψλ. Θαιχβαο παξψλ. 

Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο απψλ. Βαξλάβα απνχζα. Ιέθθαο απψλ. Ρζάθσλαο παξψλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ξνηνο είλαη; Ν θ.Ιέθθαο πνπ είλαη; Δ, αθνχ δελ ηνλ βιέπσ πσο 

ζα πσ παξψλ ξε παηδηά; Κε ζπγρσξείηε. Αθνχ δελ είλαη ζηελ θαξέθια ηνπ. 

Θηνχζεο παξψλ. Καξγέηα απνχζα. Σαζηψηεο παξψλ. Πηεξγίνπ παξνχζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σξφληα πνιιά ζηνπο ενξηάδνληεο. Πηνλ θ.Κηράιε Σαζηψηε, ζηνλ 

Αγγειν ηνλ Θαιχβα θαη ζε φινπο άιινπο απφ ην θνηλφ ενξηάδνπλ.  
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Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ε θα Βαξλάβα Διέλε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δίλαη θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ εδψ, ζπγλψκε. Ν θ.Εαθείξεο, 

ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Ξαπαλησληίνπ θαη ν θ.Ξάληνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα 

πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Θαηαγξάςηε θα 

Βαξλάβα. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Ρζάθσλαο, ν θ.Ονχζζεο, 

Βειηαληψηεο, Γέδεο, Αξκπξηψηεο, Θηνχζεο. Απφ ηε ζπκπνιίηεπζε ν θ.Ζιηάζθνο, 

ν θχξηνο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ζαο είδα θα Πηεξγίνπ, δελ ζεθψζαηε .. Θνηηνχζα επίκνλα. 

Δληάμεη. Ζ θα Πηεξγίνπ ινηπφλ, ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ε θα Βαξλάβα. Ν 

θ.Ζιηάζθνο, ν θ.Βιάρνο θαη ν θ.Γηακαξέινο θαη ν θ.Εαθείξεο.    

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

 

 

 Ανακοινώζειρ 

 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε έλα ζέκα ιίγν έηζη πην 

εχθνιν λα δηνξζσζεί θαη κεηά ζε έλα ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κέζα ζε ζρέζεηο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δενληνινγία θαη κε ηελ απηνδηνηθεηηθή καο, έηζη, 

ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, πνπ είλαη θαη δχζθνιε 

γηα φινπο καο, αιια θαη γεληθα ελαο θαηλνχξγηνο "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρεη θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλε θαη ε δηθή 

κνπ ε παξάηαμε θαη πξνζσπηθά εγψ, αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πξέπεη λα 

έρεη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή λνκίδσ απέλαληη ζε κηα παξάηαμε, πνπ είλαη κέζα ζην 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 31ε 8 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  11 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε 6 εθπξνζψπνπο θαη πηζηεχσ φηη δείρλεη φηη 

ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηα θνηλά ηνπ ηφπνπ καο. Ρν πξψην πνπ ζέισ λα 

πσ είλαη φηη .. ζα παξαθαιέζσ θαη ηνλ θ.Γήκαξρν λα δηνξζψζεη ην ιάζνο πνπ 

έθαλε εθεί πνπ μεράζηεθαλ ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ ηνπ Υξσπνχ θαη δελ θάλαλε 

παξέιαζε, ηελ άιιε θνξά λα ηα βάιεηε πξψηα, γηαηη άθνπζα ηνλ θ.Ξάλην λα 

ιέεη φηη ήηαλ δεχηεξε θνξά πνπ έγηλε απηφ. Θα ζαο παξαθαιέζσ, ηελ άιιε 

θνξά βάιηε ηα πξψηα ζαλ Γεκνηηθφ, λα ηα ρεηξνθξνηήζνπκε γηαηί έδεημαλ 

πξαγκαηηθα κε ην θιάκκα ηνπο φηη απηά ηα παηδηά ζέιαλε λα θαλνπλε 

παξέιαζε θαη εληάμεη, έλα αηπρέο γεγνλφο, έλα ζπκβάλ. Βάιηε ηα πξψηα φκσο 

κελ ηα μαλαμεράζνπκε ζαο παξαθαιψ θ.Γήκαξρε ηελ επφκελε θνξά.  

 Ρψξα λα κηιήζσ γηα ην ζέκα ην .. απηφ πνπ έρεη λα θάλεη ζρεηηθά κε ηελ 

απηνδηνηθεηηθή ζπλεξγαζία. Θχξηε Γήκαξρε, έθαλα κηα αίηεζε θαη ζαο δήηεζα 

θάπνηα ζηνηρεία γηα λα κπνξέζνπκε θαη εκείο λα θάλνπκε έλα ζρεηηθφ έιεγρν 

ζηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ. Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη ελψ ην έγγξαθν ην έρεηε 

κε πξσηφθνιιν έλα κήλα πξηλ, εκέλα πεξηκέλαηε λα πεξάζεη έλαο νιφθιεξνο 

κήλαο γηα λα κνπ ην θνηλνπνηήζεηε θαη κνπ θνηλνπνηήζαηε έλα έγγξαθν πνπ 

ιέεη φηη είλαη πάξα πνιιά απηά πνπ δεηάσ θαη φηη δελ κπνξείηε λα κνπ ηα 

δψζεηε. Θέισ λα ζαο πσ ην εμήο, ζα κπνξνχζαηε απηφ λα κνπ ην πείηε απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή, εγψ λα δεηήζσ θάηη δηαθνξεηηθφ, θάηη ιηγφηεξν θαη λα 

ζπλελλνεζνχκε. Κ' απηφλ ηνλ ηξφπν δελ πξφθεηηαη λα ζπλελλνεζνχκε θαη 

εκείο δελ δεηήζακε θάηη παξάινγν. Δπεηδή δελ είκαζηε ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ζέινπκε λα έρνπκε κηα εηθφλα ηνπ ηη αθξηβψο γίλεηαη. Ρν λα καο 

απαληάηε ζε έλα έγγξαθν ηφζν απιφ έλα κήλα πξηλ καο θέξλεη θαη εκάο ζε κηα 

δπζάξεζηε ζέζε. Γε λνκίδσ φηη έρεη λφεκα λα αξρίζνπκε θαη λα θαηαγγέιεη ν 

έλαο ηνλ άιινλ, απιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπλελλφεζε. Κνπ απαληήζαηε 

κε έλα ραξηί πνπ κνπ ιέηε, δελ κπνξψ λα ζαο ηα δψζσ θαη πεξηκέλαηε λα 

πεξάζεη έλαο νιφθιεξνο κήλαο. Λνκίδσ φηη .. θαη κάιηζηα κε ηέηνηα ζπνπδή 

πνπ πήξα ην έγγξαθν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη δελ έρεη νχηε ζθξαγίδα ηνπ 
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Γήκνπ. Φαληαζηείηε έλα νιφθιεξν κήλα ην είραηε εηνηκάζεη, .. θαη ιίγν θαη ζην 

γξαθείν ζαο θαη δελ έρεη θαλ ζθξαγίδα ηνπ Γήκνπ. Γεκφζην έγγξαθν. 

 Ξέξα απ' απηφ φκσο εγψ ζα ζηαζψ ζηελ νπζία. Νηη είδακε λα 

ζπκβαίλνπλ δηάθνξα επηξάπεια. Δίδακε φηη .. θαη θαιά θάλνπλ νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη θαη νη γχξσ ζαο λα έρνπλε πξφζβαζε θαη λα ςάρλνπλ ηα πάληα ησλ 

παξειζφλησλ εηψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα, νινθιεξψζηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα νινθιεξψζσ θ.Ξξφεδξε. Ιέσ, φηη είδακε φηη νη απνθάζεηο πξψελ 

Θνηλνηηθσλ Ππκβνπιίσλ ηεο Καιαθάζαο απφ ην '9 βξεζήθαλε θαη ηηο ςάρλεηε 

θαη θαιά θάλεηε. Θα ζαο πσ θαη κπξάβν. Αιιά δε λνκίδσ φηη δελ κπνξεί εκείο 

λα  έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχκε ζε έιεγρν γηα ην 2011. Ρν '9 ινηπφλ 

θαη ην ςάρλεηε θαη θαιά θάλεηε θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ιίηζα, έρεη θαηαγξαθεί ην εξψηεκα, κελ 

επαλεξρφκαζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν '11 δελ κπνξεί λα κελ έρνπκε δπλαηφηεηα ειέγρνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ήζεια ζήκεξα λα ζηαζψ ζε δχν ζέκαηα. Ρν πξψην ζέκα 

αθνξά ηνλ ηνκέα πγείαο ηεο πεξηνρήο καο. Νπσο ζα γλσξίδνπκε νη 

πεξηζζφηεξνη εδψ, απφ 1.1.2012 ηα 4 κεγάια ηακεία ζπλελψλνληαη θαη 

δεκηνπξγνχλ ην Δζληθφ Νξγαληζκφ Α' βάζκηαο Ξεξίζαιςεο γείαο. Ρν ΗΘΑ, 

ΝΓΑ, δεκφζην θαη ΡΔΒΔ ζπλελψλνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ ΔΝΞ. Πε φ,ηη 

αθνξά ηψξα ζηελ Α' βαζκηα πεξίζαιςε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπαίλεη θαη ην ΝΓΑ. Δζησ δελ κπαίλεη. Αο δνχκε ην ζέκα φκσο 

Γηάλλε. Κε βιεπνπκε ην δέληξν, κε βιέπνπκε ην δέλδξν, λα δνχκε ην δάζνο. 
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Ζ απφθαζε πνπ έρεη πάξεη .. Λαη. Ξφηε άιιαμε απηφ; Ξφηε άιιαμε απηφ; Νρη, 

απφ ηελ αξρή είλαη κέζα θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη. Ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ηψξα 

ηελ Α' βάζκηα πεξίζαιςε, ν ΔΝΞ έρεη αλαθνηλψζεη φηη φπνπ ζηεγάδνληαη νη 

γηαηξνί θαη ηα θηίξηα είλαη ελνηθηαδφκελα, δελ είλαη ηδηφθηεηα, δελ είλαη ηνπ 

Νξγαληζκνχ ή θάπνηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ζα μελνηθηαζηνχλ θαη νη γηαηξνί 

πνπ είλαη εθεί ζα θχγνπλ θαη ζα πάλε ζηα Θέληξα γείαο. Ρη ζεκαίλεη απηφ γηα 

καο, γηα ηνλ Υξσπφ; Πεκαίλεη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, φρη, δελ πάλε ζπίηη ηνπο. Γηάλλε, δελ έρεηο ελεκεξσζεί, 

αζρνιήζνπ κε ηα δεκνηηθά. Αζην λα ζην πσ εγψ. Ινηπφλ, δελ πάλε ζπίηη ηνπο. 

Αζρνιήζνπ κε ην Γήκν, απηφ άζην λα ζην πσ εγψ. Ινηπφλ, μελνηθηάδνπλε ηα 

θηίξηα απηά θαη πάλε ζηα θνληηλφηεξα Θέληξα γείαο. Γηα ηνλ Υξσπφ απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη γηαηξνί ηνπ ΗΘΑ Υξσπνχ ζα πάλε ή ζην Θέληξν γείαο 

Θαπαλδξηηίνπ ή ζηα Νηλφθπηα. Ζ ίδηα πεξίπησζε ζπκβαίλεη θαη ζηνλ 

Αγ.Πηέθαλν. Δθεί φκσο, απ' φηη .. απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρσ, ζα παξακείλεη 

ζην θηίξην πνπ θαη απηφ είλαη λνηθηαδφκελν θαη δε ζα θχγνπλ νη γηαηξνί απφ 

εθεί. Θα πξφηεηλα ινηπφλ λα θάλνπκε κηα θνηλή παξνπζία, λα δεκηνπξγεζεί κηα 

επηηξνπή λα δνχκε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Νξγαληζκνχ, λα δεηήζνπκε λα 

ηζρχζεη ην ίδην θαη γηα ηνλ Υξσπφ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αληηδξάζεηο 

φζνλ αθνξά ηα θηίξηα επεηδή ηα λνηθηάδνπκε, λα παξαρσξήζεη ν Γήκνο θάπνην 

θηίξην, ψζηε λα ζηεγαζηνχλ νη Ηαηξηθέο πεξεζίεο. Ρν δεχηεξν ζέκα έρεη λα 

θάλεη κε ην δηαγσληζκφ ν νπνίνο δηεμάγεηαη αχξην θαη αθνξά ηε ζίηηζε ησλ 

παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ. Δηιηθξηλά δελ έρσ θαηαιάβεη γηαηί 

γίλεηαη απηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αιέθα κνπ γη' απηφ ξσηάσ, γηα λα κνπ ην εμεγήζεηο. 

Ξιεξνθνξήζεθε φηη κηα καγείξηζζα ζε έλαλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ ή ζην Θαπαλδξίηη 

ή ζηνλ Απιψλα ζπληαμηνδνηείηαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηνλ Απιψλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηνπκε, λα νινθιεξψζεη ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ Γηνίθεζε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ έθξηλε φηη ζε φινπο ηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο ζα πξέπεη ε ζίηηζε λα γίλεηαη κε catering. Αλεμάξηεηα εάλ 

ην πξνζσπηθφ ζηνπο άιινπο παηδηθνχο ζηαζκνχο παξακέλεη ην ίδην, εάλ 

ππάξρνπλ καγείξηζζεο ή φρη. Γλσξίδσ φηη νη γνλείο έρνπλ αληηδξάζεη, θαζψο 

επίζεο φηη έρνπλ ζηείιεη θαη επηζηνιή ζην Γήκαξρν θαη ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

Ξηζηεχσ φηη απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα ππαξρεη catering ζηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ πνπ φλησο ππάξρεη πξφβιεκα, πνπ ζπληαμηνδνηείηαη ε καγείξηζζα θαη 

ζηνπο ππφινηπνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο λα παξακείλεη ε θαηάζηαζε σο έρεη, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ δελ αληηκεησπίδνπκε πξφβιεκα κε ην πξνζσπηθφ. Θα έρεη έλα 

δηπιν θαιφ απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ακέζσο θ.Ξξφεδξε. Ρν πξψην ζα είλαη, φηη ζα ηθαλνπνηεζεί θαη 

ην αίηεκα ησλ γνληψλ ε ζίηηζε λα γίλεηαη απφ ην θαγεηφ πνπ καγεηξεχνληαη 

απφ ηηο καγείξηζζεο θαη ην δεχηεξν, φηη ηα ρξήκαηα γηα ηη ζίηεζε ζα 

παξακέλνπλε ζηελ αγνξά ηνπ Υξσπνχ. Θα παξακέλνπλ ζηα καλάβηθα ηνπ 

Υξσπνχ, ζηα θξενπσιεία ηνπ Υξσπνχ θαη ζηνπο θνχξλνπο ηνπ Υξσπνχ. Δάλ 

ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ catering ηνλ πάξεη θάπνηα εηαηξεία εθηφο Υξσπνχ, φια 

απηά ηα ρξήκαηα απηέο ηηο επνρέο ζα θχγνπλε απφ ηνλ ηφπν καο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β.: Θα ήζεια λα θάλσ κηα εξψηεζε. Ρη γίλεηαη θ.Γήκαξρε κε ην 

ζέκα ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Δίρακε πεη φηη ήηαλε πηινηηθφ ην πξφγξακκα. 

Ξνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Λνκίδσ φηη ε απνηπρία 

ηνπ είλαη θιαζηθή φπσο ηελ είρακε πξνβιέςεη, ππάξρνπλε .. ε εηθφλα δελ είλαη 

θαιή θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη ν ζπλδπαζκφο πνπ είπακε εκείο απφ ηελ 

αξρή. Ρν ΘΡΔΙ δελ κπνξεί λα κπεη ζηελ ππφζεζε απηή, γηαηί φπσο 

θαηαιαβαίλεηε είλαη έλα αληαγσληζηηθφ κέζν κε ην ζηδεξφδξνκν. Γεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία ρσξίο ζηδεξφδξνκν γηα έλαλ Γήκν πνπ έρεη 4 ζηαζκνχο 

πξναζηηαθνχο δελ κπνξεί λα λνεζεί. Ζ δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαηά ηελ άπνςε 

ηεο παξάηαμεο καο κπνξεί κφλν λα ζπγθξνηεζεί πάλσ ζηνλ πξναζηηαθφ 

ζηδεξφδξνκν, γηα λα έρεη έλα λφεκα, γηα λα κηιάκε γηα έλα νηθνινγηθφ, γηα έλα 

αλαπηπμηαθφ κέζν ζπγθνηλσλίαο θαη βέβαηα φινη θαη φζνη θαη φζεο ζέινπλ λα 

επηθνηλσλήζνπλε ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ θαη κε ηηο βαζηθέο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

φπσο είλαη ην Θέληξν γείαο ην νπνίν ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία φπσο 

θαηαιαβαίλεηε κφλν απ' έμσ δελ πεξαζε. ∞ κε ην Γεκαξρείν θαη κε ηα ρσξηά 

ηα νπνία απαξηίδεη ν Γήκνο δελ κπνξεί λα έρεη βάζε ην ΘΡΔΙ. Ξξνζέρηε κελ 

κπείηε ζε ληεθάθην δηρνηφκεζε ηνπ Γήκνπ. Κελ κπνχκε ζε ληεθάθην 

δερνηφκεζε, δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη επεηδή βιέπσ φηη έρεηε ζπκπαξαζπξζεί 

απφ ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ θνπβέληα ηνπ παιηνχ Γήκνπ 

Υξσπίσλ, ν Γήκνο Υξσπίσλ δελ είλαη κφλν νη γεηηνληέο εδσ ζηα πέξημ, κπνξψ 

λα ζαο πσ φηη είλαη ην κηθξφ θνκκάηη ηνπ Γήκνπ. Αξα ινηπνλ, ζα ήζεια ηε 

γλψκε ζαο ηη ζπκπεξάζκαηα έρεηε βγάιεη θαη ηη ζρεδηάδεηε λα θάλεηε γηα ην 

επφκελν δηαζηεκα.  

 Ρψξα, απφ εθεί θαη κεηά δελ ζα πσ ηψξα θάηη αιιά λα είλαη ζίγνπξνη 

φζνη είλαη αγσληνχληεο γηα ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ φζνλ αθνξά ην πσο θάπνηα 

δεηήκαηα ζα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη ζα πάξνπλ ην δξφκν ηνπο, φηη εγψ 

ηνπιάρηζηνλ επεηδή ζήκεξα είλαη ζίγνπξν θαη ζαθέο θαη γλσζηφ φηη δελ κπνξψ 

λα αζρνινχκαη θαζεκεξηλψο θαη απηφ είλαη κηα αδπλακία κνπ κε ηα ζέκαηα ηεο 
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πεξηνρήο κφλν, κε κε πξνθαινχλε θαη ζα αζρνιεζψ θαη κε ηα ζέκαηα, βέβαηα 

ζα πξέπεη λα βξσ 36 ψξεο ην 24σξν.     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη φηαλ ζα ιχζνπκε .. Θα ηα ιχζνπκε φια ηα ζέκαηα, θαη ηα 

θεληξηθά θαη ηα ηνπηθά θαη εθεί ηφηε ζα βιέπνπκε πσο ζα ρνξνπεδάλε νη 

γχθηνη αξξαβσληαζκέλνη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ρζάθσλαο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ζζεια .. Ζζεια λα απεπζπλζψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ αθνχγεηαη ν θ.Ρζάθσλαο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ζζεια λα απεπζπλζψ θαη ζηνλ θ.Γήκαξρν θπξίσο θαη λα 

αλαθέξσ ην εμήο πεξηζηαηηθφ: Ν θ.Θηνχζεο γχξσ ζηηο 10 Νθησβξίνπ πεξίπνπ, 

αλ ζπκάκαη θαιά, έθαλε έλα εξψηεκα ζηνλ Ξξφεδξν ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη Γήκαξρν γηα λα ηνπ δνζνχλε θάπνηα αληίγξαθα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην αξρείν ηνπ θαη κφλν, σο κέινο 

ηεο Δπηηξνπήο. Κεηά απφ θάπνηεο κέξεο απαληήζεθε, απηφ πνπ είπε θαη ν 

θ.Ιίηζαο πξνεγνπκέλσο, φηη έρνπλ αλαξηεζεί φια ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ θαη απφ εθεί 

κπνξνχκε λα ηα πάξνπκε. Σζεο ινηπφλ φιε ηελ εκέξα πξνζπάζεζα λα ηα 

θαηεβάζσ απφ ηε ΓΗΑΓΔΗΑ φιεο ηηο απνθάζεηο. Νη απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πνπ θαίλνληαη ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ είλαη 147. Δίλαη κφλν 147 θ.Γήκαξρε; 

Γεχηεξνλ, θαίλνληαη αλαξηεκέλεο απφ ηηο 12 Νθησβξίνπ κέρξη ζήκεξα φιεο 

απηέο νη απνθάζεηο θαη είλαη απνθάζεηο πνπ έρνπλ παξζεί απφ ηνλ Κάην, 

Ηνπλην, Ηνχιην, Αχγνπζην. Γηαηί δελ είραλ αλαξηεζεί ην θαινθαίξη; Κήπσο απηή 

ε αλάξηεζε νθείιεηαη ζηελ ελέξγεηα ηνπ θ.Θηνχζε λα δεηήζεη ηα αληίγξαθα; 

Θχξηε Γήκαξρε, είπακε απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ φηη ζα είκαζηε δίπια ζαο, 
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αξθεί λα ππάξρεη δηαχγεηα θαη λα καο βνεζήζεηε ζ' απηφ δίλνληαο καο ηε 

δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα ειέγμνπκε, λα κπνξνχκε λα ζπκβνπιεχζνπκε θαη 

λα πνχκε ηε γλψκε καο. Ξαξαηεξείηαη ην θαηλφκελν φρη κφλν ηεο 

θαζπζηέξεζεο απηήο, πνπ ζα κνπ πείηε κπνξεί λα είλαη θαη ηππηθή, κπνξεί ν 

ππάιιεινο λα άξγεζε, κπνξεί πνιιέο δηθαηνινγίεο, δελ αλαθέξνκαη ζ' απηά, 

αιιά ζην ςάμηκν, ρσξίο λα είλαη ελδειερήο ν έιεγρνο, ζα γίλεη θαη απηφ, 

παξαηήξεζα, ζα πσ ηε θξάζε, θαηαηκήζεηο έξγνπ. Δρσ κπξνζηά κνπ εδψ 3 

δηαδνρηθέο απνθαζεηο, 241, 244, 245, πνπ αθνξνχλ φιεο επηζθεπέο 

απηνθηλήηνπ, ιέεη ε αλάξηεζε. Απηνθίλεησλ ιέλε νη απνθάζεηο.  

 Ρα λνχκεξα είλαη κεγάια. Θα δηαβάζσ ελδεηθηηθά. 24.878 επξψ, 19.000 

επξψ. 7.000 επξψ, 5.179 θιπ. Λα κελ αλαθέξνκαη, λα κελ θάζνκαη ηψξα λα 

εμεγψ έλα έλα. Θα ήζεια .. Αλαθέξνληαη επίζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Βεβαίσο, λαη, λαη, θ.Ξξφεδξε. Αλαθέξνληαη επίζεο αξηζκνί 

απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ καο. Νια απηά είλαη πξνο επηζθεπή ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν ηεο πεξηνρήο καο. Θαιψο. Γε ζα κπσ εγψ ζηελ 

ιεπηνκέξεηα πνηνο είλαη θαη πνπ είλαη θαη ηη ζεκαίλεη απηφ. Αιιά ζέισ λα 

πξνζέμεηε θ.Γήκαξρε απηφ πνπ είπα, πνπ ηφληζα. Δίλαη θαηαηκήζεηο έξγνπ. Ρα 

παηδηά ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηα δηθά ζαο, ηνπ ζπλδπαζκνχ ζαο, πξέπεη λα 

πξνζέρνπλ ηη απνθάζεηο παίξλνπλ. Αλ είλαη δηαθνξεηηθφ έξγν .. Θα θάλνπκε 

δηαθνξεηηθφ έξγν γηα θάζε απηνθίλεην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: .. ε, δηθαίσκα ζαο είλαη λα ην ζθέθηεζηε. Γε ζθέθηεηαη φκσο ε 

δηνίθεζε, ε δεκφζηα δηνίθεζε έηζη, αλά απηνθίλεην θαη δηαθνξεηηθφ έξγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα θαη ρξφληα πνιιά ζηνπο ενξηάδνληεο. 

Απηφ πνπ ζέισ λα πσ θαη' αξρήλ, γηαηί θαη ηελ άιιε θνξά πνπ είρε βάιεη ν 

θ.Γηαζεκάθεο ην ζέκα ησλ Ηαηξείσλ θαη ηεο πγείαο ζηελ πεξηνρή καο είρα έηζη 

θάλεη κηα παξέκβαζε, θαιφ ζα είλαη επεηδή είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα θαη δελ 

είλαη ζέκα πνπ πξέπεη λα ην ζπδεηάκε κφλν ζηηο αλαθνηλψζεηο, λα ην θέξεηε 

ζην επφκελν Ππκβνχιην. Γελ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα ην θέξεηε ζέκα λα 

ζπδεηήζνπκε γηα ην δήηεκα ηεο πγείαο, ησλ Ηαηξείσλ θαη ζπλνιηθά ηεο πγείαο 

θαη πσο ζα ην αληηκεησπίζνπκε ζηελ πεξηνρή καο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεηο θαηαζέζεη Αλλα ηελ πξφηαζε πνπ ππνγξάςακε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, γηαηί δελ ππέγξαςαλ φινη, νπφηε θαη επεηδή ήηαλ θάηη... 

Ππγλψκε ηψξα πνπ θάλνπκε ην δηάινγν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θα Πηεξγίνπ. 

 

 

 ΘΔΚΑ 2ο Δ.Ζ.Γ. 

 

Διζήγηζη ηηρ Γημοηικήρ Πςμβούλος κ. Πηεπγίος για ηο Ρέλορ 

Ακινήηυν πος οληπώνονηαι μέζυ ηηρ ΓΔΖ. 

 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηαηί είλαη θάηη ην νπνίν εγψ πξνζσπηθά δε ζα ήζεια λα θάλσ ηελ 

εηζήγεζε, γηαηί δελ έρσ θαη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Θαιχηεξα ζα είλαη λα 

είλαη κηα κεγαιχηεξε Δπηηξνπή, 2, 3 άηνκα γηα λα θηηάμνπλ κηα εηζήγεζε γηα ην 

πσο βιέπνπκε ηα ζέκαηα ηεο πγείαο ζηελ πεξηνρή καο. Γη' απηφ ινηπφλ θαη δελ 

ην πξνρψξεζα. Θαιφ φκσο ζα είλαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Ξξνεδξείνπ λα ην 

θέξεηε ζην Ππκβνχιην, έζησ θαη γηα αληαιιαγή απφςεσλ λα θαηαιήμνπκε ζην 
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ηη ζέινπκε, ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ηη ελέξγεηεο ζα θάλνπκε γηα λα ην 

πεηχρνπκε. Αιιά επεηδή είλαη θάηη ζνβαξφ δελ κπνξνχκε λα ην πεξλάκε έηζη 

κέζα απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ζαλ κηα .. είπακε θαη κηα θνπβέληα θαη ηειείσζε. Λα 

ην πάξνπκε ζνβαξά ππ' φςηλ καο. Δλα ζέκα απηφ. Ρν ζέκα ηψξα ην άιιν πνπ 

ζέισ λα βάισ, έρεη ζρέζε κε γεληθφηεξν πξφβιεκα. Γλσξίδεηε φηη ηελ 

Θπξηαθή, ηελ πξνεγνχκελε Θπξηαθή έγηλε κηα ζπγθέληξσζε, φρη απηή, ηελ 

πξνεγνχκελε, κηα ζπγθέληξσζε ζην ΑΡΙΑΛΡΗΠ κε πξσηνβνπιία ηεο 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ησλ ΠΙΙΝΓΥΛ, ηεο Δπηηξνπήο Θαηνίθσλ Γήκσλ Υξσπνχ 

ελάληηα ζηα ραξάηζηα θαη άιιεο θηλήζεηο πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο εηζθνξάο, ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα 

αθίλεηα πνπ έξρεηαη κε ην ηέινο .. κε ην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ. Γλσξίδνπκε φινη 

καο θαη λνκίδσ φινη θαηαιαβαίλεηε πφζν άδηθνο είλαη απηφο ν θφξνο φηαλ 

ζήκεξα πεξίπνπ 1.000.000 θνξνινγηθέο δειψζεηο φπνπ ν θφξνο εηζνδήκαηνο 

πνπ ζα έπξεπε λα εηζπξαρζεί δελ έρεη αθφκε εηζπξαρζεί θαη δελ έρνπλε 

εθθαζαξηζηεί 1.000.000 δειψζεηο, φηαλ ην ΔΡΑΘ ηνπ '8 θαη ηνπ '9 δελ έρεη 

εηζπξαρζεί, φηαλ ν Φφξνο Κεγάιεο Ξεξηνπζίαο δελ έρεη εηζπξαρζεί, επηβάιιεηαη 

έλα άδηθν ηέινο επί αδίθσλ θαη δηθαίσλ πάλσ ζηα αθίλεηα, ρσξίο λα ξσηάηαη ν 

θφζκνο αλ έρεη, αλ δελ έρεη λα ην πιεξψζεη, ζπληαμηνχρνη, άλεξγνη, κηθξν .. 

κηθξνκεζαίνη, αιια θαη φζνη θάπνηα ζηηγκή θαηάθεξαλ λα έρνπλ έλα ζπίηη, έζησ 

λα έρνπλ θηηάμεη θαη κηα άιιε θαηνηθία λα αλαγθάδνληαη λα πιεξψζνπλ έλα 

ηέινο άδηθν. Δπεηδή απηφο ν λφκνο είλαη αληηζπληαγκαηηθφο, επεηδή έρνπλ γίλεη 

πξνζθπγέο θαη απφ ην Γηθεγνξηθφ Πχιινγν θαη απφ κηα ζεηξά άιινπο θνξείο θαη 

επεηδή πάξα πνιινί Γήκνη ηεο Διιάδνο, κεηαμχ απηψλ ν Γήκνο Παξσληθνχ, ν 

Γήκνο Λέαο Ησλίαο, ν Γήκνο Ξεξηζηεξίνπ, ν Γήκνο Ζιίνπ, Θακαηεξνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε ζηελ πξφηαζε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. ν Γήκνο Φηινζέεο .. Θα ηα πσ. Θα κνπ δψζεηε έλα ιεπηφ 

αθφκε. Θαη άιινη πνιινί, ηψξα απαξίζκεζα κεξηθνχο πνπ ζπκάκαη, έρνπλ πάξεη 
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απφθαζε ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο θαηνίθνπο πνπ δελ ζέινπλ λα πιεξψζνπλ ην 

ηέινο θαη πνπ θαινχλ θαη ζπκπαξαζηέθνληαη θαη λνκνηθά αιιά θαη εζηθά ζ' 

απηνχο πνπ δε ζέινπλ λα πιεξψζνπλ, θάλσ ηελ πξφηαζε θαη έρσ εηνηκάζεη θαη 

ην θάιεζκα - αλαθνίλσζε, εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ζπκκεηέρνπκε ζ' 

απην ην θίλεκα, λα πξνζθέξνπκε απηήλ ηε ζπκπαξαζηαζε θαη λα θαιέζνπκε 

ηνλ θφζκν λα κελ πιεξψζεη θάλνληαο θάπνηεο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο αλ ζέιεηε 

ζαο ηηο δηαβάδσ αλαιπηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρεηε ζηείιεη ην .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ ην έρσ ζηείιεη, ζαο είρα ζηείιεη κφλν ηεο Λέαο Ησλίαο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινη νη ζπλάδειθνη ην έρνπλ πάξεη, απ' φζν γλσξίδσ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λνκίδσ ζαο είρα ζηείιεη ηεο Λέαο Ησλίαο κφλν γηα λα δείηε πσο 

έρνπλε αληηκεησπίζεη νη άιινη Γήκνη. Ινηπφλ, ζαο ην δηαβάδσ γηαηί ζέισ λα ην 

βάινπκε γηα ςήθηζε ζην ηέινο. Ινηπφλ, Αγαπεηνί ζπκπνιίηεο, κε απηή ηελ 

επηζηνιή απεπζπλφκαζηε ζε φινπο εζάο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ .. 

Ρψξα απηφ κπνξεί λα αιιάμεη, έηζη; γηα λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ν Γήκνο καο 

αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα άιισλ Γήκσλ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηελ 

άξλεζε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο αθηλήησλ, ην νπνίν θαινχκαζηε φινη λα 

πιεξψζνπκε κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ. Ν Γήκνο Υξσπνχ θαηαγγέιεη ηε 

ζθιεξή δεκνζηνλνκηθή θαη θνξνεηζπξαθηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη, ηελ 

πνιηηηθή ηνπ κλεκνλίνπ θαη ζηεξίδεη, ζπκκεηέρεη ζε θάζε δξάζε πνπ έρεη ζηφρν 

ηελ άξλεζε πιεξσκήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο αθηλήησλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ 

ραξαηζηνχ. Ξαξάιιεια ζηέθεηαη ζην πιεπξφ φισλ ησλ πνιηηψλ πνπ αληηδξνχλ 

θαη αληηζηέθνληαη ζηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε θπβέξλεζε ηα νπνία πιήηηνπλ 

θπξίσο ηνπο ρακειφκηζζνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

θαη θπξίσο ηνπο άλεξγνπο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ απμάλεηαη θαζεκεξηλά. Ζδε 

νη Διιελεο πνιίηεο έρνπλ θιεζεί λα θαηαβάιινπλ ζην θξαηνο κηα ζεηξά απφ 

εηζθνξέο θαη ηέιε αθηλήησλ, αιιά θαη λα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο απφ 
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πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ, λέν 

κηζζνιφγην, αχμεζε ηνπ ΦΞΑ θαη άιια επψδπλα κέηξα. Γηα φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο ζαο θαινχκε λα αληηζηαζείηε ζ' απηήλ ηελ εηζπξαθηηθή 

πνιηηηθή αξλνχκελνη λα θαηαβάιιεηε ην εηδηθφ ηέινο αθηλήησλ. Ν Γήκνο 

Υξσπνχ ζα ζηαζεί δίπια ζαο θαη ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, 

πξνθεηκέλνπ φινη καδί λα απνηξέςνπκε ηελ πιεξσκή πξνο ην θξαηνο ηνπ ελ 

ιφγν ραξαηζηνχ. Γε ρξσζηάκε, δελ πιεξψλνπκε.  

 Νη νδεγίεο γηα ηελ κε πιεξσκή. Κε ην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ ή κε ην 

δσδεθαςήθην θσδηθφ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο πεγαίλνπκε ζην ΑΡΚ ηεο 

ηξάπεδαο, πξνυπφζεζε ε ηξάπεδα λα είλαη ζπκβεβιεκέλε κε ΓΔΘΝ, εδψ είλαη ε 

ALPHA BANK, βάδνπκε ηελ θάξηα θαη επηιέγνπκε: Αιιεο ζπλαιιαγέο, 

πιεξσκέο ΓΔΘΝ, ΓΔΖ. Ξιεθηξνινγνχκελ ην δσδεθαςήθην θσδηθφ 

ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα καο δεηεζεί λα νξίζνπκε ην 

πνζφ πιεξσκήο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, απηά δελ πξφθεηηαη λα ηα ζπγθξαηήζεη θαλείο 

καο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν θαηαγξάθεηε φκσο. Αθαηξνχκε απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ΓΔΖ 

εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζην εηδηθφ ηέινο αθηλήηνπ. Ξιεθηξνινγνχκε ην πνζφ 

πνπ απνκέλεη σο πνζφ πιεξσκήο ζην ΑΡΚ, δειαδή ην ππφινηπν. Αθαηξνχκε 

ην ηέινο θαη πιεξψλνπκε ην ππφινηπν. Ξαίξλνπκε ηελ απφδεημε θαη καδί κε ηνλ 

ινγαξηαζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα καο εξρφκαζηε ζην Γήκν. Πην Γήκν ζα 

ζπζηαζεί κηα πεξεζία πνπ ιακβάλνληαη ηα ζεκεηψκαηα απηά θαη επηπιένλ 

ππνγξάθεηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο κηα εμνπζηνδφηεζε πξνο ην Γήκαξρν ή ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, ψζηε λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο πξνο 

ηε ΓΔΖ, ψζηε λα κελ θνπεί ην ξεχκα απησλ ησλ αλζξψπσλ πνπ δε ζα 

πιεξψζνπλ. Ζδε, φπσο είπα, ην εθαξκφδνπλε θαη άιινη Γήκνη θαη ζα είλαη θαιφ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

22 

θαη γηα καο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αιιά θπξίσο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνπο 

θαηνίθνπο λα είκαζηε δίπια ηνπο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, σξαία θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. θαη λα ςεθίζνπκε, λα πάξνπκε απφθαζε γη' απηήλ ηελ ελέξγεηα. 

Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζαο παξαθαιέζσ θα Πηεξγίνπ λα κελ θάλνπκε ηέηνηα 

θαηάρξεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ αλαθνηλψζεσλ.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θακία αληίξξεζε. Θα ην δνχκε. Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θχξηε Γήκαξρε, πξνρζέο ην πξσί ζηελ πιαηεία 

ηνπ ρσξηνχ κνπ κε ζηακάηεζε έλαο θχξηνο, ν θ.Κπαηζηαβάλνο, ηνλ γλσξίδεηε. 

Θαη κνπ απεχζελε ην ιφγν θαη κε ξψηεζε, θαιά ξε Θσκά κνπ ιέεη, γηαηί δελ 

αθήλεηο κνπ ιέεη ηνλ Νηθνλνκάθν λα κνπ δψζεη ηα ρξήκαηα πνπ κνπ ρξσζηάεη 

ν πξψελ Γήκνο Υξσπίσλ; Ρνλ ξσηάσ εγψ, ηνπ ιέσ εγψ; Κνπ ιέεη, λαη. Ξήγα 

ζηνλ Νηθνλνκάθν θαη κνπ είπε φηη κε θπλεγάεη ν Ονχζζεο θαη ν Ιίηζαο θαη δε 

κε αθήλνπλ λα ζνπ δψζσ ηα ρξήκαηα. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ απηήλ ηε 

ζπθνθάληεζε ζην πξφζσπν κνπ θ.Γήκαξρε; Παο είπα εγψ πνηέ λα κελ 

πιεξψζεηε ηνλ θ.Κπαηζηαβάλν; Παο είπα εγψ λα κελ πιεξψζεηε ηνπο 

εξγνιάβνπο πνπ έρνπλ θάλεη έξγα ζηνπο πξψελ Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο; 

Δηιηθξηλά ζαο κηιάσ, δελ κπνξψ λα ζαο θαηαιάβσ. Ληξνπή. Παο είπα εγψ θάηη 

γηα ηνλ θ.Κπαηζηαβάλν; Δγψ δελ εμεηάδσ αλ πξεπεη ή δελ πξέπεη λα πιεξσζεί, 

νχηε κε ελδηαθέξεη ζην θάησ θάησ ηεο γξαθήο. Γε κε ελδηαθέξεη ην ζέκα, 

αιιά ζαο κηιεζα εγψ πνηέ γηα ην ζπγθεθξηκελν άλζξσπν; Γελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ γηαηί ρξεζηκνπνηείηε ην φλνκα κνπ; Ακα ιέεη ςέκαηα .. Ν άλζξσπνο 

κνπ ιέεη, ζα έξζσ θαη ζα ην πσ θαη ζην Ππκβνχιην. Ακα ιέεη ςέκαηα, λα κνπ 
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πεη ν Γήκαξρνο φηη ιέεη ςέκαηα. Λα ηα βάισ καδί ηνπ. Αιιά δελ κπνξεί φκσο 

λα ιέεη ν θαζέλαο, λα πηάλεη ην φλνκα κνπ ζην ζηφκα ηνπ. Δληάμεη; 

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

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, απφςε ζα αλαθεξζψ ζε έλα κεγάιν 

ζέκα, πνπ αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ηα νπνία 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηνπο πξψελ Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. Ξαξαθαιψ, παξαθαισ θχξηνη 

ζπλάδειθνη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπαλαιακβάλσ. Θα αλαθεξζψ ζε έλα ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ηα νπνία .. θαη ηε ζπληεξεζε ηνπο, ηα νπνία 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο πξψελ Γήκνπο θαη 

Θνηλφηεηεο. Δπεηδή βέβαηα δελ κπνξεί λα μέξσ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη 

Θνηλφηεηεο ηη έρεη γίλεη, ζα ζαο ππνγξακκίζσ έλα ζέκα πνπ αθνξά ηε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ. Πηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δχν έξγα. Ρν έλα είλαη αιιαγή 

ησλ ακηαληνζσιήλσλ πνπ έγηλε ην 2005 θαη ην έξγν απηφ πεξηιακβάλεη 3 

απηφκαηνπο κεησηέο πίεζεο, 3 απηφκαηνπο κεησηέο πίεζεο, νη νπνηνη 

ρξεηάδνληαη αλά 6κελν ζπληήξεζε. Απ' φηη πιεξνθνξήζεθα ήδε θιείλνπκε 1 

ρξφλν απφ πέξζη ηνλ Λνέκβξην πνπ ζπληεξεζήθαλε θαη δελ έρνπλ ζπληεξεζεί. 

Δάλ έλαο κεησηήο θνιιήζεη θαη κείλεη αλνηρηφο θηλδπλεχνπκε ην δίθηπν ην 

νπνίν έρεη πιεξσζεί κε ιεθηά ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ λα ηηλαρηεί ζηνλ αέξα. 

Ρν δεχηεξν αθνξά ην έξγν, βειηίσζε θαη ζπληήξεζε χδξεπζεο Θαπαλδξηηίνπ, 

ην νπνίν εθηειέζηεθε, ηειείσζε πεξί ηνλ Ηνχλην θαη απ' φηη καζαίλσ δελ έρεη 
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παξαιεθζεί αθφκα, είλαη έλα έξγν ην νπνίν είλαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΞΑ, 

επηβιέπνπζα πεξεζία ήηαλ ε ΓΔΠΔ, ιφγν ηνπ φηη ε ΡΗΓΘ δελ είρε πηζηνπνίεζε 

θαη ζα ζαο παξαθαιέζσ πνιχ λα γίλνπλ νη ελέξγεηεο απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία 

θαη απφ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν, ψζηε λα παξαιεθζεί ην έξγν απηφ, λα κπεη 

ζε ιεηηνπξγία, γηαηί εθηφο απφ ηνπο αγσγνχο πνπ πεξηιακβάλεη απηφ ην δίθηπν, 

πεξηιακβάλεη δχν επαίζζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ζεκεία. Ρν έλα είλαη ν 

έιεγρνο ρισξίσζεο, απηφκαηεο ρισξίσζεο θαη ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ θαη ην 

άιιν ηνπο απηνκαηνπο κεησηέο πίεζεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί, 11 ηνλ αξηζκφ, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεγάινπ .. πνπ έρεη ε πεξηνρή καο. Παο παξαθαιψ πνιχ 

λα δψζεηε εληνιή θαη ζηελ Ρερληθή πεξεζία θαη ζηνλ ππεχζπλν Αληηδήκαξρν 

ηεο δξεπζεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε ΓΔΠΔ θαη κε ηνλ αλάδνρν, λα 

παξαιεθζεί ην έξγν θαη λα κπεη ζηε ιεηηνπξγία γηαηί εάλ ηα έξγα κέλνπλ 

αλελεξγά ππαξρεη θίλδπλνο λα θαηαζηξαθνχλε, λα κελ έρνπλε ην απνηέιεζκα 

φηαλ ιεηηνπξγήζνπλε απηφ πνπ πξέπεη λα έρνπλε. Δπραξηζηψ πνιχ.  

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

ΓΔΓΔΠ: Θαιεζπέξα ζαο θχξηνη ζπλάδειθνη, θ.Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε. Ζ εηθφλα 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε βηηξίλα αο ην πνχκε ηνπ 

Γήκνπ καο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλνπκε 

κηα πξφζθιεζε γηα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ Ξαξαζθεπή ην κεζεκέξη ζηηο 

13:00 ε ψξα κέζσ mail, πνπ νη πεξηζζφηεξνη είκαζηε ζηηο δνπιεηέο καο γηα έλα 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν ζα γίλεη ηελ Ρξίηε ην απφγεπκα. Γε λνείηαη γηα 

έλα Γεκνηηθφ Πχκβνπιν ν νπνίνο ζέιεη λα εθπξνζσπήζεη ην δεκφηε ηνπ 

Υξσπνχ λα έρεη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Ρν έρνπκε αλαθέξεη πάξα πνιιέο θνξέο, 

ν θ.Γηαζεκάθεο έρεη θάλεη κηα πξφηαζε, εγψ απφ ηφηε είρα ζπληαρζεί κ' απηήλ 

ηελ πξφηαζε, δελ εηζαθνχζηεθε. Γε γίλεηαη λα παξαθνινπζήζνπκε ηα ζέκαηα, 

εθηνο εάλ δε ζέιεηε λα ηα παξαθνινπζήζνπκε. Δθηφο εάλ ζέιεηε λα ραξάμεηε 

κηα ηέηνηα πνιηηηθή, πνπ εδψ θαη 1 ρξφλν θαίλεηαη φηη δελ κπνξείηε λα ηελ 
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απνθχγεηε. Δρεηε δηαςεπζηεί πιεξσο ζε φιεο ζαο ηηο πξνεθινγηθέο ζαο 

εμαγγειίεο, πιήξσο. Θα παξαθαινχζα ινηπνλ θ.Ξξφεδξε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα βξείηε έλαλ άιιν ηξφπν λα 

γίλνληαη ηα Ππκβνχιηα. Δλα δεχηεξν επίζεο ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζα ήζεια λα 

ζίμσ, ην έρσ πεη θαη άιιε θνξά θαη ζα ην μαλαπσ, ν Γήκνο Υξσπνχ αθφκα δε 

γλσξίδεη πνηα είλαη ε αθίλεηε ηνπ πεξηνπζία. Θα ήζεια ινηπνλ λα ζαο θάλσ έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα θαη λα ζαο ξσηήζσ ην εμήο: πφηε είζηε δηαηεζηκέλνη λα 

ελεκεξψζεηε ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, πξψηνλ, θαη δεχηεξνλ, ηνπο 

πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ πνηα είλαη ε αθίλεηε ηνπο πεξηνπζία. Παο 

επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Σξφληα πνιια ζηνπο 

ενξηάδνληεο. Δγψ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε έλα δπζάξεζην πεξηζηαηηθφ πνπ 

έγηλε πξηλ απφ ιίγεο κέξεο θαη ζθνηψζεθε έλαο ζπκπαηξηψηεο καο, παηέξαο 3 

παηδηψλ. Απηφ έγηλε ζηε ιεσθ.Σαιθνπηζίνπ πξνο Υξσπφ, ζηε βελδίλα πνπ είλαη 

έμσ απφ ην Σαιθνχηζη. Απ' φηη έκαζε παξεβξέζε ν Γήκαξρνο λα πξνζθέξεη ηηο 

βνήζεηεο θαη σο γηαηξφο θαη σο άλζξσπνο. Δπεηδή έηπρε λα πεξάζσ ρζεο ην 

βξάδη απφ εθεί θαη κε βάζε ην ζπκβάλ δηαπίζησζα Γήκαξρε, φηη ζε κηα επζεία 

ρηιίσλ κέηξσλ ππάξρνπλ 5 ή 6 εηθνλνζηάζηα απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ραζεί. 

Γε ζέισ λα πσ φηη θαη ην πξνρζεζηλφ δπζηχρεκα είρε θάπνηα ηδηαίηεξε αηηία, 

αιιά ζηελ επφκελε ζηξνθή κεηά ην βελδηλάδηθν, πνπ είλαη 500 κ. ζε επζεία, 

ππάξρνπλε ζεκαηνδφηεο, ππάξρνπλε νη ηακπέιεο νη καχξεο, κε ην κπιε ην 

βέινο ην θσζθνξίδνλ, πνπ δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζηξνθή 90 κνηξψλ. Πηε 

ζπγθεθξηκέλε επζεία επεηδή ππάξρεη ν ππιψλαο ηεο ΓΔΖ θαη εθεί φπσο μεξεηε 

θαη φζνη δελ ην γλσξίδνπλ, αο ην κάζνπλ, ε ΓΔΖ δε βάδεη δεκνηηθφ θσηηζκφ ζε 

ππιψλα πνπ έρεη ππνζηαζκφ, είλαη ζθνηάδη. Γελ μέξσ αλ ππήξραλ 

ζεκαηνδφηεο αλ ζα είρε ζσζεί κηα δσή ή ζα ζσζεί ε επφκελε, αιιά 
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ηνπιάρηζηνλ παξαθαιψ λα θξνληίζεηε λα κπνπλ ζεκαηνδφηεο πνπ λα δείρλνπλ 

φηη ππάξρεη επηθίλδπλε ζηξνθή, φπσο ζηελ επφκελε ζηξνθή, ηνπιάρηζηνλ 

ελδερνκέλσο λα κπνξέζνπκε λα ζψζνπκε κηα δσή. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Ρν ιφγν έρεη ε θα Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα, ρξφληα πνιιά ζε φζνπο γηνξηάδνπλ 

θαη δεηψ ζπγλψκε απφςε γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Θα ήζεια δχν ζέκαηα, γηα δπν 

ζέκαηα λα ελεκεξψζσ. Ρν πξψην ζέκα είλαη φηη ζήκεξα παξαθνινχζεζα έλα 

ζπλέδξην ην νπνίν είρε .. απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Ηζφηεηαο Φχισλ, πνπ πξαγκαηνπνηήην ρζεο θαη ζήκεξα κε ζέκα 

ηελ ππνγξαθή απφ ηνπο Γήκνπο ηεο Δπξσπατθήο Σάξηαο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ 

Φχισλ ζηηο ηνπηθεο θνηλσλίεο. Νη Γήκνη πνπ ζα ππνγξάςνπλ κε επηθεθαιείο 

βέβαηα ην Γήκαξρν, ηε Σάξηα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηηο ηνπηθέο Θνηλφηεηεο 

είλαη απαξαίηεην λα εληάμνπλ ηε δξάζε ηνπο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

ηνπ Γήκνπ θαη λα νξίζνπλ Δπηηξνπή, πνπ ζα απνηειεηηαη απφ 2 αηξεηέο 

γπλαίθεο θαη πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Ρν δεχηεξν πνπ ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ 

θ.Γήκαξρε είλαη γηα κηα δηακαξηπξία θαηνηθσλ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, πνπ 

ελππφγξαθα, ζα ζαο ηελ θαηαζέζσ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαθέξνπλ φηη 

ελψ ε εθνξία ρξεψλεη ην ΡΑΞ 650 επξψ ην ηεηξαγσληθφ, ζηε ΓΔΖ ζην 

Θαπαλδξίηη ηνπιάρηζηνλ, ρξεψλνληαη 1.000 επξψ, κε απνηέιεζκα λα 

αλεβαίλνπλ ηα ηέιε θαη ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν ραξάηζη πνπ έρεη επηβιεζεί. 

Ινηπφλ, πξνηίζεληαη κάιηζηα λα πξνβνχλ θαη ζε φπνηεο άιιεο λνκηκεο ελέξγεηεο 

ρξεηάδεηαη γηα λα δηεθδηθήζνπλε ηε κείσζε.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Ρε κείσζε θαη νπσζδήπνηε .. Λα ηειεηψζσ θαη ζα καο ηα 

πείηε. Ινηπφλ, ηε κείσζε ζην ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ, ψζηε λα θαηεβεί θαη ην 
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θφζηνο απηφ ηνπ ραξαηζηνχ ην νπνίν ηνπο έρεη επηβιεζεί. Ινηπφλ, απηά. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Ν θ.Θηνχζεο έρεη ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα, θ.Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε θαιεζπέξα. 

Πήκεξα ν ιφγνο κνπ ζα είλαη αξθεηά θαηαγγειηηθφο θαη θ.Γήκαξρε ζα δεηήζσ 

απφ ζαο δχν, ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, γηαηί έιιεηπα ζην πξνεγνχκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Θεισ λα ζαο πσ ην εμήο: 

Ξξψηα απ' φια έρσ ηελ εληχπσζε φηη πξνζβάιιαηε βάλαπζα θαη εκέλα θαη 

ηνπο δχν κεραληθνχο, ηνλ θ.Θαξίλν θαη ηνλ θ.Ιάηζα. Δκείο κεηά απφ 5, 6 

ζπλεδξηάζεηο θαη αθνχ δερζήθακε ηε γλψκε ηεο δηθηάο ζαο Λνκηθήο Ππκβνχινπ 

πήξακε κηα απφθαζε γηα έλαλ δηαγσληζκφ. πελζπκίδσ ζην Πψκα φηη ζηνλ 

πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ πνπ κεηείρα δε κε είραλ θαιέζεη. Ρν ππελζπκίδσ. Θαη 

αο είλαη εδψ ν ηχπνο, απηφο πνπ πξφζθεηηαη  

θνληά.., λα γξαθεη φ,ηη είκαη πξνθάη θαηαγγειίεο. Αιιά αλ ζεσξείηε φηη απηή ε 

απφθαζε, απηή ε απφθαζε πνπ βγάιαηε γηα ην δηαγσληζκφ είλαη ζσζηή, 

ιππάκαη. Θαη ζα ζαο πσ γηαηη ιππάκαη. Ιέηε εδψ θ.Γήκαξρε .. Θαη' αξρήλ ηα 

βίληεν πνπ είδακε ζηα δηάθνξα site κε ην ηη ιέεη ε απφθαζε, δε ζπκθσλνχλ. 

Νηαλ ζήκεξα ην πξσί πήγα λα πάξσ ηελ απφθαζε, ε ππάιιεινο ηνπ Γεκνπ 

κνπ είπε, μέξεηε θάηη θ.Θηνχζε; Δλα κέινο ηεο πιεηνςεθίαο δηαθσλεί κε ηελ 

απφθαζε θαη ζα ζηείιεη επηζηνιή. Αξα θαη άλζξσπνο ζαο δηαθσλεί κε ηελ 

απφθαζε. Δθείλν φκσο πνπ ζέισ λα θαηαγγείισ είλαη ην εμήο: Ξήξακε κηα 

απφθαζε εκείο ηελ νπνηα έιεγε ηη. Γηαιέγνπκε ην θζελφηεξν. Δθφζνλ 

δερζήθακε απφ ηε Λνκηθή ζαο Πχκβνπιν κεηά απφ 2 κήλεο φηη έπξεπε λα 

απνξξίςνπκε φιεο ηηο ελζηάζεηο. Δξρεζηε θαη θάλεηε θαη ιέηε, φρη, ζα θξαηήζσ 

ηνλ ΘΑΝΠΖ, ζα ιέσ θαη νλφκαηα θαη ζα δηψμσ ηνλ άιινλ θαη ζα θέξσ ηνλ 

ληφπην, λα ηνπ δψζσ κεξηθά ςίρνπια. Κε πνηνλ ηξφπν; Κε ηνλ ηξφπν φηη ιείπεη 

ραξηί.  
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 Νκσο εκείο ζαλ Δπηηξνπή καδί κε ηνλ θ.Θαξίλν θαη κε ηνλ θ.Ιάηζα 

ζηείιακε ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία επηζηνιή, ε νπνία καο απάληεζε φηη δελ 

έιεηπε ην ραξηί. Απιψο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ήηαλ ππάιιεινο ηνπ ΗΘΑ. 

Οσηήζακε ην Λνκηθφ ηνπ Γήκνπ, ηη ζεκαίλεη απηφ; Θαη ιέεη έρεη δίθην ε 

εηαηξεία. Αξα απνξξίςακε ηελ έλζηαζε. Μαθληθά έξρεζηε εζείο, αιιάδεηε .. 

Γελ μέξσ αλ έρεηε Λνκηθφ Πχκβνπιν εζείο, εκείο παλησο ην Λνκηθφ Πχκβνπιν, 

Γήκαξρε, ηνπ Γήκνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη φρη ηνλ πξνζσπηθφ κνπ Λνκηθφ 

Πχκβνπιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θα νινθιεξψζσ θ.Ξξφεδξε κε κηα απιή εξψηεζε ζην Γήκαξρν. 

Ηζρχεη φηη Αληηδήκαξρνο ζαο είλαη ζηέιερνο .. ήηαλ, φρη είλαη, ήηαλ ζηέιερνο 

ζηελ εηαηξεία ΘΑΝΠΖΠ; Δάλ απηφ ηζρχεη, έρεηε εζηθφ πξφβιεκα. Δάλ δελ 

ηζρχεη, παίξλσ πίζσ φ,ηη ιέσ. Αλ ηζρχεη φκσο έρεηε εζηθφ πξφβιεκα θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη ην 

Πάββαην ην απφγεπκα ζηηο 18:00 ε ψξα ζα θάλνπκε κηα ελεκεξσζε ζηνπο 

Ππιιφγνπο, ζα ζπγθεληξψζνπκε ηνπο Ππιιφγνπο θαη ηνπο θνξείο γηα κηα 

ελεκεξσζε πνπ αθνξά ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαηξέησλ. Ζ αλάγθε απηή 

πξνέθπςε γηαηί φζνλ αθνξά ηελ ηαθηνπνίεζε ππάξρνπλ νκάδεο, θαηεγνξίεο 

κάιινλ απζαηξέησλ θαη δε κηιάκε γηα πεξηπηψζεηο κεκνλσκέλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα ην απζαίξεην ηνπ θαζελφο, ππάξρνπλ θαηεγνξίεο 

απζαηξέησλ νη νπνίεο .. γηα ηηο νπνηεο είραλ δεκηνπξγεζεί πξνβιεκαηηζκνί θαη 

έρνπλε γίλεη αλάινγεο εξσηήζεηο ζην ΞΔΘΑ. Γη' απηέο ηηο θαηεγνξίεο ζα 

ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν, παξφηη βέβαηα είλαη ζρεηηθά αξγά, αιιά νη 

εξσηήζεηο ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη ζην ΞΔΘΑ θαη είλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη 

99% ζα δνπλ παξαηάζεηο θαη φζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο αιιά θαη φζνλ αθνξά 

ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δρνπκε καδέςεη απηέο φιεο ηηο εξσηήζεηο 
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θαη απαληήζεηο θαη ζα θάλνπκε κηα ελεκέξσζε ζε πξψηε θάζε θαη ίζσο 

ρξεηαζηεί λα θάλνπκε θαη δεχηεξε. Ρν Πάββαην ινηπφλ ζηηο 18:00 ε ψξα ζα 

γίλεη απηή ε ελεκέξσζε, ζα θαιέζνπκε φινπο ηνπο Ππιιφγνπο θαη κπνξείηε θαη 

εζείο λα παξαβξεζείηε, φζνη ελδηαθέξεζηε, γηα λα κπνξέζεηε λα δψζεηε θαη 

εζείο αλ ρξεηαζηεί θαπνηεο πιεξνθνξίεο θαη μαλαιέσ θαη πάιη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δδψ ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζπγλψκε, εδψ 

ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο 18:00 ε ψξα ην απφγεπκα. 

Κπνξεί θαη εζείο .. ελεκεξψζηε θαη εζείο γλσζηνχο θαη θηινπο, αιιά 

επαλαιακβάλσ φηη δε ζα αλαθεξζεί, δε ζα γίλεη ε ζπδήηεζε ή ελεκεξσζε, δε 

ζα γίλεη ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα απζαηξέησλ, αιιά ζε θαηεγνξίεο νη 

νπνίεο κέζα απφ ην λνκν δελ είραλ απνζαθηληζηεί θαη ζπλερψο γίλνληαη 

εξσηήκαηα ηα νπνία απαληνχληαη απφ ην ΞΔΘΑ. Γηα φ,ηη άιιν ζέιεηε κπνξείηε 

θαη λα κε ξσηήζεηε θαη αχξην ην πξσί αλ είλαη θαη ζην γξαθείν. Θα θέξνπκε 

δειαδή ζπλεξγάηε καο απφ ην ΞΔΘΑ θαη ίζσο θαη άιιν έλα άηνκν απφ ην 

Λνκηθφ γηα λα κπνξέζνπλε λα ιχζνπλε απηά ηα πξνβιήκαηα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Δλεκεξψλεηαη ην Πψκα φηη ζηελ 

αίζνπζα πξνζήιζαλ νη ζπλάδειθνη, ν θ.Αλπθαληήο, ν θ.Ξάληνο, ν θ.Πσηήξρνο 

θαη ν θ.Ρζάδαξεο. Θαη ε θα Καξγέηα, ζπγλψκε.  

 Ν θ.Βιάρνο έρεη ην ιφγν. 

ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θα είκαη ζχληνκνο. Ρν Ππκβνχιην Δληαμεο 

Κεηαλαζηψλ γηα πξψηε θνξά ζπλεδξηάδεη αχξην ζην .. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν. 

Δρνπλ ελεκεξσζεί φινη νη ζπλάδειθνη πνπ απαξηίδνπλε ην Ππκβνχιην Δληαμεο 

Κεηαλαζηψλ. Ξαξαθαινχκε θαη φπνηνλ άιιν ζπλάδειθν απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, πνπ ζα ζειεζεη λα έξζεη, 7:00 ε ψξα αχξην ζην .. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιάρν. Θχξηε Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε. Σξφληα πνιιά ζηνπο ενξηάδνληεο. 

Θα ήζεια θ.Ξξνεδξε ιίγν ρξφλν πεξηζζφηεξν απ' φηη πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο, 

γηαηί ζα αλαθεξζψ ζηελ εθδήισζε γηα ην Ακθηαξάεην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε έλα ιεπηφ επηπιένλ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ:  Λαη, επραξηζηψ πνιχ. Ξξηλ φκσο αλαθεξζψ ζην Ακθηαξάεην 

ζέισ λα αλαθεξζψ ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη λα πσ ζηνλ 

θ.Γήκαξρν φηη αθνχζηεθαλ πνιχ ελδηαθέξνληα θαη ρξήζηκα γηα ην Γήκν 

ζέκαηα θαη απφςεηο θαη πξνηάζεηο θαη ζα παξαθαινχζα πνιχ λα ηηο ιάβεη ππ' 

φςηλ ηνπ, δηφηη κε απηέο ηηο πξνηάζεηο θαίλεηαη φηη φινη καο έρνπκε κηα θαιή 

πξφζεζε γηα ηελ πξφνδν ηεο πεξηνρήο καο. Δπηηέινπο λα ζηακαηήζνπλ νη 

δηελέμεηο κεηαμχ καο θαη λα θνηηάμνπκε ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ καο ελσκέλνη. Πε 

φ,ηη αθνξά ηψξα ηελ εθδήισζε γηα ην Ακθηαξάεην, ζα ήζεια θ.Γήκαξρε, 

επεηδή έρνπκε ζπλαληεζεί πνιιέο θνξέο θαη έρνπκε ζπδεηήζεη, λα 

επηβεβαηψζεηε ζαο παξαθαιψ ζην Πψκα φηη έρνπλ απνζηαιεί πξνζθιήζεηο πξνο 

ηνλ Κεηξνπνιίηε Ακαξνπζίνπ - Θεθηζηάο θαη Υξσπνχ, πξνο ηνπο βνπιεπηέο 

ηεο Αηηηθήο, πξνο ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε θαη ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ηνπο 

Ξεξηθεξεηαθνχο Ππκβνχινπο, πξνο ηνπο Γεκάξρνπο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

ζε Γεκαξρνπο ηεο γχξσ πεξηνρήο, Δξέηξηαο, Ραλάγξαο θιπ., ζαο έρσ πεη θιπ. 

Θαη ζα ήζεια αθφκα λα πσ φηη απηή ε εθδήισζε ζα πξέπεη λα έρεη θαη έλαλ 

ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ Γεκάξρνπ. Γελ μέξσ αλ ηνλ έρεηε εηνηκάζεη, ν 

νπνίνο πξέπεη λα βγεη πξνο ηα έμσ θαη πξνο ηνλ Γήκν Υξσπνχ θαη πξνο ην 

δηαδίθηπν. Δλα θάιεζκα θαη έλαο ραηξεηηζκφο ηνπ Γεκάξρνπ γη' απηήλ ηε 

ζεκαληηθή εθδήισζε. Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ φηη απηέο νη εθδειψζεηο γηα ην 

Ακθηαξάεην ζα είλαη πνιιέο, δε ζα είλαη κηα θαη δε ζα γίλνληαη πάληα ζηνλ ίδην 

ηφπν. Πήκεξα απηή γίλεηαη ζην Καξθφπνπιν. Ζ άιιε ζα γίλεη ζηνλ Θάιακν. Ζ 

επφκελε ζα γίλεη ζηνλ Υξσπφ, ην ρσξηφ, γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο. Ζ κεζεπφκελε 
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ζα γίλεη ζην Θαπαλδξίηη. Ζ παξαπέξα ζα γίλεη ζηνλ Απιψλα. Ζ άιιε ζα γίλεη 

ζηηο Αθίδλεο. Ρν Ακθηαξάεην αλήθεη ζε φινπο. Γελ είλαη κφλν ηεο πεξηνρήο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Παο παξαθαιψ θχξηε, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

Ινηπφλ, ζε φηη αθνξά ηα έμνδα. Γηαηί απηή ε εθδήισζε γηα λα πεηχρεη 

ρξεηάδνληαη θάπνηα έμνδα. Δρεη εγθξηζεί έλα πνζφ 5.000. Π' απηφ εγψ ζα 

θηλεζψ. Γελ έρσ αληίξξεζε, αιιά ζα πεξηνξίζνπκε, επεηδή είπα ζα θεξάζνπκε 

έλα θξαζί θιπ., ηνλ αξηζκφ εθείλσλ νη νπνίνη ζα παξεβξεζνχλ. Θα 

παξεβξεζνχλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, δειαδή νη αξρεγνί ησλ 

παξαηάμεσλ, νη Αληηδήκαξρνη θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ. Γελ έρνπκε γηα 

πεξηζζφηεξα θ.Γήκαξρε ρξήκαηα. Δθηφο εάλ απνθαζίζεη ην Ππκβνχιην φηη 

δηαζέηεηε θαη θάηη παξαπάλσ θαη φινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζαλ νκηιεηέο θαη ζαλ 

θνξείο, έλαο αξηζκφο αθφκε, ζα είλαη έλαο κηθξφο αξηζκφο ελ πάζε πεξηπηψζεη 

εθείλσλ νη νπνίνη ζα παξαθαζίζνπλ ζε έλα ιεηφ γεχκα. Παο έρσ θέξεη θαη ηηκέο 

θιπ. Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ φηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί απηή ε εθδήισζε 

θαη κεηέθεξα κφλνο κνπ ζηνπο ηνπηθνχο Ξξνεδξνπο ησλ Θνηλνηήησλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη, δελ αθνχγεηαη ν θ.Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: .. ηηο αθίζεο, ηηο πξνζθιήζεηο. Δρσ θάλεη αθηζνθφιιεζε θαη 

κφλνο κνπ. Ξαξαθαιψ φινη λα γίλνπλε ζεκαηνθφξνη απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

Λα γίλεη γλσζηή απηή ε εθδήισζε. Δίλαη ζεκαληηθφηαηε. Δπίζεο ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα φζνπο ηελ έρνπλ πξνβάιιεη θαη ηδηαίηεξα ηε ΛΔΑ 

ΔΘΦΟΑΠΖ, ε νπνία είρε θαη θάηη εηθφλεο απφ ηνλ Ηεξφ ρψξν εθεί ηνπ 

Ακθηαξαείνπ. Απηφ ζα πξέπεη θ.Γήκαξρε λα ην πάξεηε απφ ηε ΛΔΑ ΔΘΦΟΑΠΖ 

λα ην βάιεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ην ρσξν καδί κε ηνλ ραηξεηηζκφ θαη 

ηελ πξφζθιεζε. Δπίζεο ηδίαηεξε έηζη ηθαλνπνίεζε έλησζα φηαλ κνπ 

ηειεθψλεζε ζήκεξα ν Γπκλαζηάξρεο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ θαη κνπ είπε φηη κε 

απφθαζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, ηνπ Γπκλαζίνπ, απνθάζηζαλ λα 
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έξζνπλ ζην ρσξν εθεί, ζην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν 50 καζεηέο θαη δήηεζαλ έλα 

κεηαθνξηθφ κέζν λα δηαζέζεη ν Γήκνο. Γελ μέξσ αλ έρεηε ελεκεξσζεί γη' απηφ 

θαη αλ πξνηίζεζηε λα βνεζήζεηε. Ινηπφλ, απηά ήζεια λα πσ ελ νιίγνηο. Θέισ 

φινη καδί λα βάινπκε ηνλ θαιχηεξν εαπηφ καο θαη ζέισ θαη νη Ξνιηηηζηηθνί 

Πχιινγνη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο ΘΑΟΑΡΗΓΔΠ κήπσο κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα 

θάλνπλ θάηη παξαπάλσ. Λα θάλνπλ κηα αο πνχκε ζπαλαθφπηηα, λα θάλνπλε .. 

(γέιην)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ε ζπλάδειθνο ε θα Θνληνγηάλλε.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Θχξηε Ξέππα, πξαγκαηηθά 

ππάξρεη κηα θνηλνπνίεζε απφ θάπνηνπο γνλείο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ Υξσπνχ, 

πνπ δηακαξηχξνληαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ κε catering. 

Πήκεξα ην πξσί κε ην Γήκαξρν είρακε κηα ζπλάληεζε κε.. απφ ηνπο 30 πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ην ραξηί, 10 απ' απηνχο ήξζαλ θαη ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπδήηεζε, θαη καο εμέζεζαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη ηηο ακθηβνιίεο ηνπο γηα ην 

catering. Ρνπο εμεγήζακε βέβαηα φηη ν ιφγνο ηξνθνδνζίαο δελ μεθίλεζε έηζη 

επεηδή καο ήξζε ή επεηδή πηζηέςακε φηη γίλεηαη θάπνην ιάζνο απφ ηηο 

καγείξηζζεο πνπ καγεηξεχνπλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, αιιά γηαηί ππαξρεη ε 

πηζαλφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο πνιχ ζχληνκα κηαο καγείξηζζαο απφ ηνλ Απιψλα 

θαη απηφ ηη ζεκαίλεη. Νηη γηα λα κε ζεσξεζεί φπσο ιέγακε θαη πξηλ κε ηνλ 

θ.Ρζάθσλα σο θαηάηκεζε έξγνπ, ν παηδηθφο ζηαζκφο πξέπεη λα έρεη κηα 

ηξνθνδνζία.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη ιάζνο. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: ∞ λα γίλεη κε ηξνθνδνζία catering ή λα γίλεη αγνξά πξψησλ 

πιψλ. Δίλαη ιάζνο γηαηί; Ρν έρεηε εμεηάζεη απηφ; 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, λαη, λαη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαη ηη .. ; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ ζίηηζε κε αγνξά πξψησλ πιψλ είλαη πξνκήζεηα. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δίλαη πξνκήζεηα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν δηαγσληζκφο γηα ηξνθνδνζία catering είλαη αλάζεζε έξγνπ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Υξαία θαη αλ θχγεη .. Υξαία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κηιάκε γηα δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαη αλ θχγεη ε καγείξηζζα απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηεγξάθε θ.Γηαζεκάθε. Αο νινθιεξψζεη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ππληαμηνδνηεζεί ζε 15 κέξεο, πνηνο ζα καγεηξεχεη ζηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δληάμεη, απιψο .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γελ κπνξεί έλαο παηδηθφο ζηαζκφο λα πξνκεζεχζεη ηνπο 

άιινπο κε έηνηκν θαγεηφ θαη επίζεο ζέισ λα πσ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα δε ιέσ απηφ. Δίπα λα γίλεη catering ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ 

πνπ έρεη πξφβιεκα.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γε γίλεηαη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξσο δε γίλεηαη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γε γίλεηαη. Λα θάλνπκε δχν δηαθνξεηηθέο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν έλα είλαη πξνκήζεηα, ην άιιν είλαη αλάζεζε έξγνπ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γελ κπνξεί λα γίλεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απ' φηη βιέπσ δε ζπκθσλείηε. Αο νινθιεξψζεη ε θα 

Θνληνγηάλλε. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θχγεη ε καγείξηζζα, γηα θάζε 10.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δζεινληέο δελ ππάξρνπλε. Γηα θάζε 10 ππαιιήινπο πνπ 

θεχγνπλε γίλεηαη κηα πξφζιεςε. Νπφηε γηα καο είλαη αλέθηθην λα γίλεη. Πε 

απηήλ ηε δηαδηθαζία δελ κπνξνχκε λα κπνχκε θαη λα ξηζθάξνπκε. Αχξην ζα 

γίλεη ν δηαγσληζκφο. Αλ ππάξμεη θάπνηα ιχζε, βεβαίσο είκαζηε εδψ γηα λα ηε 

δερηνχκε, αιιά απ' φηη έρνπκε ζπλελλνεζεί θαη απ' φηη έρνπκε πεη κε ηελ 

Ξεξηθέξεηα δελ κπνξεί λα ζπκβεί απηφ.     

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αιέθα μαλαιέσ, ην έλα είλαη πξνκήζεηα θαη ην άιιν είλαη 

αλάζεζε έξγνπ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ξξνκήζεηα ζα θάλνπκε γηα ην πξστλφ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γχν δηαθνξεηηθνί, δχν δηαθνξεηηθνί θσδηθνί. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη θαη ιέσ ην εμήο, φηη αλ θχγεη ε καγείξηζζα πνηνο ζα 

καγεηξεχεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Catering. Δθεί πνπ είλαη πξφβιεκα, catering. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ζ άπνςε ζαο είλαη. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Δπραξηζηνχκε θαη ηνπο δπφ ζαο.  

 Θχξηε Εαθείξε, έρεηε ην ιφγν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξνχλ νη Ξξφεδξνη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ. Δρνπλ ην δηθαίσκα 

λα θάλνπλ κηα αλαθνίλσζε. Θάηη πνπ αθνξά .. Γελ έρνπκε άιιν ζπλάδειθν 

Γεκνηηθφ ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσζδήπνηε. Ππγλψκε θ.Εαθείξε. Νξίζηε θ.Θαιχβα. Γηνξηάδεηε 

άιισζηε, έπξεπε λα ζαο πξνζέμνπκε. Γπζηπρψο θάλακε ιάζνο. Δρεη δχν .. 

Δλεκέξσζε ην Ξξνεδξείν ν θ.Θαιχβαο, έρεη δχν νλφκαηα.      

ΘΑΙΒΑΠ: Δρνπκε δχν νλφκαηα. Ρη λα θάλνπκε. Ινηπφλ, εγψ γηα πξψηε θνξά 

δελ θάλσ κηα αλαθνίλσζε πνπ αθνξά ζέκαηα Γήκνπ, πεξηζζφηεξν πνιηηηθή ζα 

ηελ έιεγα, θαη ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηε ζέζε κνπ ζρεηηθά κε ηα φζα 

δηαδξακαηίζηεθαλ θέηνο ζηηο παξειάζεηο ηεο Δζληθήο καο Δπεηείνπ ζε θάπνηα 

κέξε ηεο ρψξαο. Δίδα ζηηο ηειενξάζεηο θάπνηα λέα παηδηά, δπζηπρψο, λα 

γπξλάλε ην θεθάιη ηνπο, λα κνπληδψλνπλε. Πηελ νπζία δειαδή είπακε ΝΣΗ 

ζηελ ηζηνξία καο, ζηνπο λεθξνχο καο, ζην αίκα πνπ ρχζεθε ζην φλνκα ηεο 

Δζληθήο Θπξηαξρίαο. Ν Θαβάθεο έρεη γξάςεη γηα ην πφηε πξέπεη λα ιέεη θαλείο 

ην κεγάιν ΛΑΗ ή ην κεγάιν ΝΣΗ. Γηεξσηψκαη, νη ππνθηλεηέο γηαηί ππήξμαλ 

ππνθηλεηέο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ; Ξσο λνκίδνπλ φηη εμππεξεηνχλ ην εζληθφ 

ζπκθέξνλ; Κε ην λα κελ ππάξρεη έζλνο Διιήλσλ; Κε ηνλ αθαληζκφ ηεο 

παηξίδαο; Γηαηί νη παξειάζεηο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 

Δπεηείνπ έρνπλ ηελ παηξίδα θαη ην έζλνο σο πξψηηζηα ηδαληθά; Απηφ είλαη πνπ 

ηνπο ελνριεί; Απηνί πνπ ηα αληηζηξαηεχνληαη ηη ςάρλνπλ άξαγε; Θαξέθιεο; 

Θαξέθιεο ζηεξεσκέλεο ζε πνηα γε; Γηαηί ηελ Διιεληθή γε δελ ηελ ηηκνχλ θαη 

δελ ηε ζέβνληαη. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα. Θχξηε Εαθείξε, έρεηε ην ιφγν. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ρελ 28ε Νθησβξίνπ είρακε θαη έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν 

πξνθαλψο δελ έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνλ θ.Ιίηζα θαη απφ ηνλ πνιηηηθφ ηνπ 

κέληνξα, γηαηί δελ πξνζθέξεηαη γηα αληηπνιηηεπηηθή εθκεηάιιεπζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  
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ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Νπσο αθξηβψο έθαλε κε ηελ παξέιαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ 

ηνπ Υξσπνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ .. Νρη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ππνδείμεηο. Παο 

παξαθαισ. Θχξηε Εαθείξε, λα εζηηαζηείηε ζηα ηνπηθά ζαο δεηήκαηα. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Πηα ηνπηθά, ζην ηνπηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δίκαη θαη Ξξφεδξνο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιφ είλαη θ.Ιίηζα λα έρεηε ηηο αληνρέο λα αθνχηε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ιίηζα, ιίγν ςπρξαηκία, ιίγν ςπρξαηκία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Εαθείξε.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ιίγν ςπρξαηκία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζα πεηάμεηο ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν θαηάιαβεο; ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ:  Κε ηνπο θνιιεηνχο ζνπ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. Γελ θαηαιαβαίλσ ηνλ εθλεπξηζκφ ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν εθλεπξηζκφο κνπ είλαη φηη δελ κπνξεί λα ιέεη φ,ηη ζέιεη γηα κέλα ν 

ζπγθεθξηκέλνο. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ππγλψκε, ηη αθξηβψο, ηη αθξηβψο είπα; Ρη πβξηζηηθφ είπα; Γελ 

θαηάιαβα. Γελ θαηάιαβα. Γελ θαηάιαβα ηη είπα πβξηζηηθφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Εαθείξε .. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δίπα φηη δελ αληηιεθζήθαηε ην γεγνλφο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ ππάξρεη δηάινγνο ηψξα. Γελ ππάξρεη δηάινγνο ζαο 

παξαθαιψ. Θχξηε Εαθείξε, θάληε ηελ αλαθνίλσζε ζαο  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Αθξηβψο. Κα δε κ' αθήλεη φκσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. θαη πξνζπαζήζηε λα κελ αλαθέξεζηε πξνζσπηθά. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Κα δε κ' αθήλεη ν θχξηνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ αλαθέξεζηε πξνζσπηθά. Θάληε ηελ αλαθνίλσζε ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα παο λα μαλαπεηάμεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη. Ππλερίζηε θ.Εαθείξε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θνηηάσ .. Ξαξαθαιψ ηψξα, κελ επαλεξρφκαζηε ζ' απηά. 

Θάληε ηελ αλαθνίλσζε. Θάληε ηελ αλαθνίλσζε επηηέινπο. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ινηπφλ, φπσο αθξηβψο έθαλε κε ην Γεκνηηθφ Πρνιείν ηνπ Υξσπνχ 

πνπ φςηκα ην ζπκήζεθε θαη ήξζε εδσ λα καο πεη ηη έγηλε κε ηελ παξέιαζε. Ρη 

έγηλε ινηπφλ αθξηβψο. Ζ λεπηαγσγφο ησλ Αθηδλψλ, έξρνκαη ζην γεγνλφο, ην 

νπνίν ζέισ λα πσ θαη πξνθαλψο ηνλ ελνριεί, δελ μέξσ γηαηί. Γε ζέιεη λα κ' 

αθνχεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηα ζρφιηα. Θάληε ηελ αλαθνίλσζε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Αξλήζεθε λα παξειάζεη, γηαηί ππνζηήξημε πσο δελ ηελ αλαγθάδεη 

θαλέλαο λνκνο λα ην θάλεη θαη σο εθ ηνχηνπ πξνηίκεζε λα παξακείλεη ζην ζπίηη 

ηεο. Καδί κε απηήλ θαη άιιεο 3 λεπηαγσγνί ησλ Αθηδλψλ. Γηα ην ζέκα απηφ 

ππάξρεη ςήθηζκα θνηλφ ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ & Θεδεκφλσλ ησλ Αθηδλψλ θαη 

ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ηεο Α' βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Απηφ 

ην ςήθηζκα ζέισ λα δηαβάζσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Τεθηζκα. Πηε 

δχζθνιε νηθνλνκνπνιηηηθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα 
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ε ρψξα καο είλαη επηβεβιεκέλε ε πξνζήισζε φισλ καο ζηηο ηζηνξηθέο εζληθέο 

αμίεο ηεο παηξίδαο καο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γέδε, θάλαηε ηηο αλαθνηλψζεηο ζαο. Γε ζαο 

ελφριεζε θαλείο. Ρψξα ζα ππνδείμεηε ζην πσο ζα θηλεζεί ν θαζελαο εδψ κέζα; 

Παο παξαθαιψ ηψξα θαη .. Δίλαη κέζα ζην ρξφλν ηνπ θ.Γέδε. Γελ ππάξρεη 

θάπνηνο πεξηνξηζκφο. Κήπσο είλαη εθηφο ζέκαηνο θαη δελ ην έρνπκε θαηαιάβεη; 

Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θχξηε .. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Φαληαζηείηε λα είραλ εθιεγεί. Θα ζπλεδξηάδακε απ' έμσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γέδε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ζ παξέιαζε ηεο 28εο Νθησβξίνπ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα 

φινπο εκάο ηνπο απνγφλνπο ησλ εξσηθψλ αγσληζηψλ ηνπ 1940 θαη δε λνείηαη 

απφ ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα λεπηαθήο θαη 

πξνλεπηαθήο ειηθίαο παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ Αθηδλψλ λα αξλνχληαη ηελ 

εζεινληηθή ηνπο παξνπζία, έζησ κε έλαλ κφλν εθπαηδεπηηθφ απφ ηνπο 4 

ππεξεηνχληεο ζηνλ επίζεκν ενξηαζκφ απηήο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ηνπο 

γλσζηνπνηήζεθε έγθαηξα ην επίζεκν πξφγξακκα ενξηαζκνχ ηεο 28εο 

Νθησβξίνπ απφ ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθηδλψλ κε ηελ ππ' αξηζκ. ζρεηηθή 

πξφζθιεζε παξάθιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ζα έπξεπε ρσξίο δεχηεξε ζθέςε 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέιαζε. Πηειηηεχνπκε απηήλ ηελ αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ε νπνία πξνζβάιιεη ηελ εζληθή θιεξνλνκηά θαη παξαθαηαζήθε 

ησλ πξνγφλσλ καο, πξνζβάιιεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο εθπξνζψπνπο 

Ρνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Αξρψλ, ηνπο γνλείο, ην Πχιινγν Γνλέσλ & Θεδεκφλσλ 

θαη ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή θαη απαηηνχκε λα κελ επαλαιεθζεί παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά ζην κέιινλ. Ξαξάιιεια ζπληζηνχκε ζηελ πξντζηακέλε αξρή ησλ 

λεπηαγσγψλ απηψλ λα ιάβεη ζνβαξά ππ' φςε ηε βαζχηαηε δπζαξέζθεηα πνπ 
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πξνθάιεζαλ ζε φινπο κε ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Δζληθφ Δνξηαζκφ, γεγνλφο πνπ 

ζπλέβε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λεπηαγσγείνπ Αθηδλψλ. Ξαξά 

ηαχηα ραηξεηίδνπκε ην γεγνλφο φηη ε παξέιαζε ησλ λεπίσλ θαη ησλ πξνλεπίσλ 

ζηέθηεθε κε απφιπηε επηηπρία ράξε ζηελ επηκνλή ησλ γνλέσλ, γεγνλφο πνπ 

θαηαρεηξνθξνηήζεθε απ' φιε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο 

ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ καο ην θελφ ησλ δαζθάισλ ήηαλ δπζαλαπιήξσην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Εαθείξε. Νζνλ αθνξά ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ, κηα αλαθνίλσζε αθνξνχζε ην Ξξνεδξείν, ήηαλ αλαθνίλσζε ηνπ 

θ.Γέδε, φπνπ έθαλε παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξα ηελ εκέξα ηεο πξφζθιεζεο θαη 

γεληθά ηελ ελεκέξσζε. Γελ έρσ λα πσ θάηη, πέξα ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 

Ξξνεδξείν ηεξεί κε επιάβεηα ηνλ θαλνληζκφ πνπ έρεη ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Αλ έρεη γίλεη θάπνηα παξαηππία θ.Γέδε, πείηε ηελ θα μέξεηε πάξα 

πνιχ θαιά φηη ζπλδξάκνπκε ηελ πξνζπάζεηα φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ κε θάζε 

ηξφπν λα έρνπλ παληφο είδνπο ελεκέξσζε, θαη απφ ηηο πεξεζίεο κε ηνπο 

θαθέινπο θαη απ' φηη είλαη δπλαηφλ, ηνπιάρηζηνλ απφ καο. Ρα ππφινηπα ζρφιηα 

ζαο είλαη ζέκα ηνπ θ.Γεκάξρνπ. 

 Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ηα ιφγηα .. Ρν ιφγν, ζπγλψκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαιεζπέξα. Δίκαη ζηελνρσξεκέλνο γηαηί 

θάζε 15 κέξεο πνπ θάλνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνδεηθλχνπκε φηη ζαλ ηφπνο 

δπζθνιεπφκαζηε λα θάλνπκε βήκαηα γηα κπξνζηά. Απηή είλαη ε δηαπίζησζε 

κνπ. Θχξηε Ξξφεδξε, ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εγψ ζα ζαο πξνηείλσ, 

ζην Πψκα, νη αλαθνηλψζεηο λα πάλε ζην ηέινο θαη φπνηνο ελδηαθέξεηαη 

πξαγκαηηθά γηα λα κάζεη θάηη θαη λα αλαθνηλψζεη θάηη ζηνλ αξκφδην ηνπ Γήκνπ, 

λα θάζεηαη ζην ηέινο θαη λα αλαθνηλψλεη. Ξξέπεη λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο 

κπξνζηά. Γελ αληέρεη άιιν απηή ηελ ηζηνξία. 20 .. Νρη, ηη 20, 20 αλαθνηλσζεηο 

επί δχν, 40 αλαθνηλψζεηο θάζε 15 κέξεο λα απαληεζνχλε ή λα ιπζνχλε 

πξνβιήκαηα. Πε πνιιά ερεηε δίθην. Ν Γήκνο Υξσπνχ θηλδπλεχεη. Ν Γήκνο 
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Υξσπνχ έρεη κπνπθψζεη, ζαο ην ιέσ απφ ηελ αξρή. Γελ ην πηζηεχεη θαλείο φηη 

έρνπκε 3 κεραληθνχο θαη ζέινπκε 15, φηη έρνπκε 4, 5 άηνκα Νηθνλνκηθή 

πεξεζία θαη ζέινπκε 20, 40. 1.000 άηνκα ζαο έρσ πεη έρεη ην Καξνχζη θαη 

εκείο έρνπκε 200. Γελ πξνρσξάεη ν Γήκνο, δελ κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε κηα 

θαζαξίζηξηα. Γελ κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε κηα καγείξηζζα πνπ έθπγε κε 

ζχληαμε λα πξνζιάβνπκε θάπνηα άιιε, γηα λα ηελ αληηθαηαζηήζνπκε. Ξξέπεη 

λα θάλνπκε catering θαη λα κπνχκε ζηηο δηαδηθαζίεο. Ν Γήκνο έρεη κπνπθψζεη. 

Θηλδπλεχεη ε κηζή Αηηηθή, ν κεγάινο καο Γήκνο. Ακα ζέιεηε λα ην θαηαιάβεηε, 

θαηαιάβεηε ην. Μεράζηεθαλ ηα παηδηά ηνπ Υξσπνχ. Δγηλε ηζηνξία. Ιππεζήθακε 

πνιχ, ζηελνρσξεζήθακε. Δρνπκε παηδηά κεγαιψζεη. Γελ είλαη γηα αλαθνηλψζεηο. 

Γελ είλαη νη ςπρέο ησλ παηδηψλ γηα αληηπνιίηεπζε. Γελ είλαη ην θιάκα ηνπο γηα 

ηέηνηεο δνπιεηέο. Ξήγακε ζην Γήκν Υξσπνχ, πήγακε ζην ρσξηφ ηνλ Υξσπφ, 

ζπγλψκε, κηιήζακε κε ηνπο γνλείο ηελ επφκελε κέξα, πήγακε ζπκθάγακε 

παξέα. Ρα βξήθακε, θαηαιάβαλε, αληαιιάμακε απφςεηο γηα ηελ παηδεία, γηα ηε 

δηδαζθαιία, γηα ην επίπεδν ησλ δαζθάισλ. Ξξέπεη ηα παηδηά λα ηα 

ζηελνρσξνχκε; Λα ηνπο ξίρλνπκε ιάδη ζηε θσηηά; Ρη παηδηά ζα αλαζξέςνπκε 

αχξην φηαλ νη γνλείο επηκέλνπλ λα ζηελνρσξνχλ ηα παηδηά ηνπο ζε έλα 

αλζξψπηλν ιάζνο θαη κφλν; Λα γίλεηαη ζέκα ζην Γήκν Υξσπνχ ην κεγάιν, πνπ 

δε ζπλελλνήζεθε θάπνηνο κε θάπνηνλ, ελψ έρεη φιε ηε δηάζεζε θαλεξά ν 

Γήκνο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ; Δίρε πάεη ην πνχικαλ θαη φια απηά .. Γελ είλαη 

λα κπσ ζε δηαδηθαζίεο ηέηνηεο. Ζ νπζία είλαη φηη αθφκα θαη ηα παηδηά είλαη 

εθκεηαιιεχζηκα ζ' απηφλ ηνλ ηφπν; Ζκαξηνλ. Νρη.  

 Θχξηε Ιίηζα, πξηλ ηηο εθινγέο λνκίδσ είρακε θαιέο ζρέζεηο. Νηαλ κε 

βιέπαηε, εξρφζαζηε θνληά κνπ, Γηάλλε, ηη γίλεηαη, ην έλα ην άιιν. Παο έρσ 

θάλεη ηφζν κεγάιν θαθφ; Γε κνπ ιέηε θαιεκέξα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Βξίζαηε εκέλα θαη ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ θαη πεηάμαηε ραξηάθηα 

θ.Γήκαξρε.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο; Δγψ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκέλα κε ιέγαηε μέξεηε κε ηη ραξαθηεξηζκνχο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

κνπ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη φια απηά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη έθαλα; Ρη έθαλα; Δβξηζα; Δβξηζα εγψ εζελα πνηέ; Γηα ηελ 

ηζηνξία .. Ληξέπνκαη θαη ιππάκαη, αθφκε κηα θνξά. Γηα ηελ ηζηνξία ιέσ, φηη 

θάπνηνο θάπνηε κε πήξε ηειέθσλν φηη πεηάλε θάπνηα ραξηάθηα ζηε Καιαθάζα 

θαη ιέσ, λα θαηέβεη θάησ λα έξζεη ζηελ Αζηπλνκία λα ην θαηαγγείισ ακέζσο 

εγψ. Κε πήξε ν Πηδέξεο ν Ξξφεδξνο, ην νπνίνλ ην θαηαζέηεη ζην δηθαζηήξην. 

Απηή είλαη φιε ε ηζηνξία ε πξνεθινγηθή πνπ ζνπ έρσ θάλεη θαθφ εγψ. Δπέκελα 

λα θαηέβεη ν Ξξφεδξνο, ν Ξξφεδξνο ζνπ ν ππνςήθηνο ζηε Καιάθαζα, λα 

θαηέβεη θαησ ακέζσο λα θάλνπκε καδί θαηαγγειία ζηελ Αζηπλνκία. Απηφ έρσ 

θάλεη εγψ γηα ζέλα, ην θαθφ. Αιιά ην θαθφ δελ είλαη απηφ πνπ ζνπ έρσ θάλεη. 

Ρν θαθφ είλαη άιιν. Νηη δε κνπ ιεο θαιεκέξα κεηά ηηο εθινγέο. Θαιεκέξα, δε 

κε θνηηάο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ είλαη .. Νρη, δελ είλαη ζέκα. Νρη, είλαη πνιηηηθφ ην ζέκα, 

είλαη πνιηηηθφ ην ζέκα. Νρη. Δίλαη, είλαη πνιηηηθφ ην ζέκα. Θχξηε Νηθνλφκνπ ζα 

ην θαηαιάβεηε ζηελ πνξεία. Κηιάεη, κίιεζε γηα ζπλελλφεζε .. Νρη, φρη, κίιεζε 

γηα ζπλελλφεζε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, ήξζα ζην γξαθείν ζνπ θαη κνπ είπεο, επεηδή κνπ έθαλεο 

κήλπζε, ζα ζνπ θάλσ θαη εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, αθήζηε ην δηάινγν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ςέκα απηφ πνπ ιέσ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη είλαη απηά πνπ ιεο κσξέ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ςέκα; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ κπνξείηε λα .. Κε γξάθεηε ηίπνηα ζηα 

πξαθηηθά.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην έθιεηζα θ.Γήκαξρε. Αλνηρηφ είλαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα κ' αθνχζεηο .. Θα κ' αθνχζεηο κε επιάβεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, παξαθαιψ. Αο νινθιεξψζεη ηε θξάζε ηνπ 

θ.Γήκαξρνο θαη κεηά κπνξείηε λα .. Γελ κπνξείηε λα αθνχζεηε έρσ δηαπηζηψζεη 

θαη ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπαηε φηη θάλαηε κηα αίηεζε. Ζ αίηεζε απηή δελ ηελ έρσ καδη 

κνπ, αιιά αλ απαληεζεί ε αίηεζε ζαο πξέπεη ηνπιάρηζηνλ γχξσ ζηηο 100.000 

ζειίδεο, 150.000 ζειηδεο, πξέπεη λα ζαο κεηαθέξνπκε  γηα λα ειέγμεηο. 

Αθξηβψο ηφζεο είλαη, γηαηί έλα έληαικα κπνξεί λα έρεη 500 ζειίδεο κε ηα 

παξαζηαηηθά. Δλα έληαικα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ππάξρνπλ φια ζε CD απηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε .. Ππλερίζηε. Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα παξαζηαηηθά δελ ππάξρνπλε ζε CD θαη θαηά ηχρε, θαηά ηχρε 

ηειείσο, ε αίηεζε έγηλε ην κεζεκέξη 5 Νθησβξίνπ, κφιηο ηειεηψζαλε νη δχν 

απηνςίεο ζην Ππθάκηλν. Ζ αίηεζε γηα λα ειέγμεη ην Γήκν καο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α, ηειείσο άζρεην. Θαηά ηχρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε. Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα. Γηαηί δελ αθήλεηε λα 

κηιήζεη ν Γήκαξρνο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεη γίλεη θαη άιιε παξφκνηα αίηεζε θ.Γήκαξρε. Ιέηε ςέκαηα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ λα αλαθαιέζεηε ηψξα ακέζσο. Αθνχηε θ.Ιίηζα. 

Δπηηέινπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηψξα θαηάζηαζε Ππκβνπιίνπ απηή.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα βγάισ θσηνηππίεο ηελ πξνεγνχκελε αίηεζε γηα ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα, φηη ν θ.Γήκαξρνο δε ιέεη ηελ αιήζεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα έξζνπκε φινη ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Γελ είλαη 

ζπκπεξηθνξέο απηέο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ζπλελλφεζε .. Ξηζηεχσ πσο έρεηε ζηνηρεηψδε ινγηθή θαη 

επίπεδν αλ ζέιεηε λα ζπλελλνεζνχκε, εζείο ηνπιάρηζηνλ πηζηεχσ φηη ην έρεηε, 

λα βξνχκε έλα επίπεδν ζπλελλφεζεο. Ρν ιέσ αιήζεηα. Αιιά φηαλ εζείο ζηε 

Καιαθάζα δελ δίλεηε ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ζηνπο Ππκβνχινπο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, εδψ δελ είλαη Καιαθάζα, νχηε είλαη ην ΗΘΑ ηνπ Υξσπνχ λα 

δίλνπκε αδεηνχιεο. Δδψ είλαη Γήκνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάιη ηα ίδηα. Θχξηε Ιίηζα, ζα κάζεηε λα ιεηηνπξγείηε εληφο 

θαλνληζκνχ; Θα κάζεηε ιέσ επηηέινπο λα ιεηηνπξγείηε εληφο θαλνληζκνχ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ αθξηβψο. Δδσ δελ είλαη Καιαθάζα θαη ν ιαφο ζαο έζηεηιε 

εθεί λα θάζεζηε γηα λα κάζεηε ηη θάλαηε ζηε Καιαθάζα θαη λα κάζεηε ηψξα ηη 

θάλεηε, ην '11, ζε ζρέζε κε ην '10.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο αθήζνπκε ην δηάινγν θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά ην κάζεκα θαίλεηαη δελ ην παίξλεηε. Δρνπλε πεξάζεη 10 

κήλεο, δελ έρεηε πάξεη θαλέλα κάζεκα. Ρν κάζεκα δελ ην παίξλεηε, δελ ην 

ζπνπδάδεηε. Θαιφ είλαη λα καζαίλεηε. Δίλαη αιιηψο ηα πξάγκαηα απφ ηε 

Καιαθάζα. Λα καζαίλεηε εδψ ζην Γήκν Υξσπνχ πσο αιιάμαλε ηα πξάγκαηα. 

Μέξεηε πφζν έρνπλ αιιάμεη; Ξνιχ.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, βεβαίσο. Ξάκε κπξνζηά. Ν Γηαζεκάθεο γηα ηα ζέκαηα 

πγείαο. Γηψξγν κνπ, δε ζα ηα μαλαπψ ηψξα πάιη φια. Θάλνπκε έλα Ππκβνχιην, 

δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα λα ηα κηιήζνπκε, λα πάκε παξέα ζην Πππξφπνπιν 

θαη νπνπδήπνηε, ζηνλ ΔΝΞ λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε κε ηελ πεξηνρή καο. Δίλαη 

κεγάιν ην ζέκα. Γέρνκαη θαη βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία θαη .. Γελ έρνπκε θαη 

ρξφλν λα αζρνιεζνχκε. Αλ έρεηε θάπνην .. πξαγκαηηθά ρξφλν, θιείζηε 

ξαληεβνχ λα πάκε λα κηιήζνπκε θαη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΔΝΞ θαη ζην 

Πππξφπνπιν ζην ΗΘΑ λα δνπκε ηη ζα θάλνπκε. Γεκνηηθή ζπγθνηλσλία. 

Ρειείσζε ην πηινηηθφ πξφγξακκα, αιια δπζηπρσο ηα απνηειέζκαηα πνπ κνπ 

θέξαλε, θαηαγξάθαλε ηα δξνκνιφγηα θαη ηνπο επηβάηεο ζε θάζε δξνκνιφγην. 

Ρα έρσ, ηα έδεημα ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηε δηθή κνπ, ζηελ Δπηηξνπή θαη 

είλαη λα ην θέξνπκε. Θαθψο, δελ πξνιάβακε λα ην θέξνπκε ηψξα, ζην 

επφκελν πξέπεη λα έξζεη γηα λα απνθαζίζεη ην Πψκα ηη ζα θάλνπκε. Ζ πξψηε 

εηθφλα είλαη απειπηζηηθή ζηα κεγάια δξνκνιφγηα. Γειαδή απφ Απιψλα γηα 

Υξσπφ ή απφ Υξσπφ γηα Απιψλα κεδέλ, έλαο θάηνηθνη πεγαίλαλε. Ν 

Ξαπαγηάλλεο ηνπ ην είπα, ηνπ ην αλαθνίλσζα. Γηα Θαπαλδξίηη, Θέληξν γείαο, 

απφ Υξσπφ γηα Θέληξν γείαο κηα ππάιιεινο πνπ δνπιεχεη. Δίλαη πνιχ ιίγνη 

απηνί πνπ έθαλαλ ηνλ Ξεξηθεξεηαθφ δξφκν ζχλδεζε Υξσπνχ κε ηα άιια ρσξηά 

ή απφ Αθίδλαη, Υξσπφ ή απφ Αθίδλαη, Καιαθάζα. Γπζηπρψο είλαη δπζνίσλα .. 

Γελ .. Ν θφζκνο, δελ μέξσ, δελ ην .. Γελ πξφιαβε, δελ ην μέξεη, δελ έρεη 

δνπιεηέο. Ρν κήλα απηφ πάλησο είλαη θαηαγεγξακκέλνη αθξηβψο θαη είλαη πάξα 

πνιχ ιίγνη. Ρν ΘΡΔΙ, ζπκθέξεη ην ΘΡΔΙ, φπσο κνπ είπε ν ίδηνο ν Κπνπξαιέμεο. 

Γελ έρσ .. Θα ζαο δψζνπκε φια ηα ζηνηρεία ησλ επηβαηψλ πνπ κπήθαλε θαη 

πνπ κπήθαλε. Δρσ ηα ζηνηρεία ζην Γεκαξρείν λα ηα θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν μέξσ. Ρν άιιν φκσο πνπ είπαηε, αλ ζπλερίζνπκε, απνθαζίζεη 

ην Πψκα λα θάλνπκε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη λα ζπλερίζνπκε απφ ην 

πηινηηθφ ζην κφληκν πξφγξακκα, εθείλν πνπ ζαο ππφζρνκαη είλαη, ζα θάλνπκε 

αληαπφθξηζε κε ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. Γελ ην ζπδεηάκε. Ρν πξσί ηη ψξα 

θεχγεη ην .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Απηφ ήηαλ ην δεηνχκελν.     

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ, ζε δηαβεβαηψ φηη έλα δξνκνιφγην ην πξσί ππάξρεη θαη 

πεγαίλεη απφ Υξσπφ, Πθελδάιη. Μέξεηο πφζνη πάλε; Γχν, έλαο ή ηξεηο. Πην 

ζηδεξφδξνκν. Ζ Ξφπε .. ζπγθεθξηκέλα θαη έλα, δχν άιινη θάπνπ θάπνπ. Δίλαη 

γξακκέλα. Δίλαη γξακκέλα. Ξάλησο, πάλησο φκσο εθεί .. Αλ, πηζηεχσ, ζηελ 

πνξεία αλαπηπρζεί ν Ξξναζηηαθφο θαη ζπρλά δξνκνιφγηα πξέπεη εκείο λα 

έρνπκε δξνκνιφγηα γηα ηε Πθελδάιη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη ζηηο Αθίδλεο Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έξζεη ζέκα φκσο, ζα έξζεη ζέκα. Λα ην ζπδεηήζνπκε, λα ην 

απνθαζίζνπκε. Δκείο ζα πξνηείλνπκε θάπνηα δξνκνιφγηα, εζείο θάπνηα άιια, 

λα θαηαιήμνπκε. Νζνλ αθνξά γηα ηνλ Αλδξέα ηνλ Ρζάθσλα, γηα ηηο αλαξηήζεηο 

είλαη πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Θα ην δσ αθξηβψο ηη έρεη γίλεη. Ξηζηεχσ φκσο, 

πηζηεχσ φκσο φηη επεηδή, ζαο είπα, ηη παξάδεηγκα λα ζαο θέξσ πσο δελ 

κπνξνχκε, δελ έρνπκε ην πξνζσπηθφ γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε, φηη ππάξρνπλ 

απνθάζεηο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο άγξαθηεο ή κε πεξαζκέλεο, ηνκνη 

νιφθιεξνη θαη πηέδεηαη ν ππάιιεινο απφ αηξεηνχο, απφ κέλα θιπ. λα 

πξνρσξεζεη θάπνηεο γηα λα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα θαη κεηά αθήλεη ηηο άιιεο .. 

λα ηηο πεξάζεη κεηά. Δίλαη ζέκα, είλαη ζέκα ππαιιειηθφ. Νζνλ αθνξά φκσο γηα 

δηαθάλεηα θαη γηα δηαχγεηα, ζαο επαλαιακβάλσ ην εμήο, δελ ππαξρεη θακία 

πεξίπησζε αηαζζαιίαο ή κε δηαχγεηαο. Γέρνκαη φκσο, γηα λα ην ειέγμεηε λα 
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είλαη θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη θάηη ζσζηφ. Θα ζα' ξζείηε ζην Γεκν θαη ζα 

δεηήζεηε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν, ην πινπνηήζηκν πνπ ζέιεηε λα ειέγμεηε θαη ζα 

ην πάξεηε ην θάθειν, φιν, φινπο ηνπο θαθέινπο γηα λα ειέγμεηε ηελ πνξεία ηη 

θάλνπκε. Γπζηπρψο ζήκεξα γηα λα εθηακηεχζεηο 1.000 επξψ απφ ηελ Δπηηξνπή 

ζέιεη απφ δέθα θαλάιηα. Δπίηξνπνο, .., λα γπξίζεη πίζσ, ην κηθξφ απφ ην 

κεγαιχηεξν έξγν. Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία ηψξα, δελ ππαξρεη ηξφπνο, είλαη ην 

ζέκα κφλν ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο. Γέρνκαη νηηδήπνηε φζνλ αθνξά απφ ηε 

ΓΗΑΓΔΗΑ, αιιά πξαθηηθά λα κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζαλ Γήκνο. Ξξέπεη 

λα ππάξμνπκε ζαλ Γήκνο πξψηα γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηα αηηήκαηα φρη ηα 

δηθά ζαο κφλν θαη φια ηα άιια. Ξξέπεη λα ππάξμνπκε ζαλ Γήκνο. Ξεξλάκε 

δχζθνιεο επνρέο. Θάζε κέξα, επαλαιακβάλσ, πνπ έξρεηαη ην απφγεπκα ή ην 

βξάδη, ιέεη, πεξάζακε θαη απηή ε κεξα. Απηφ πνπ θάλεηε εζείο εδψ θαη κνπ 

θέξλεηε ηφζα ζέκαηα εδσ ηα δέρνκαη ζην γξαθείν κνπ. Νια απηά θαη 

πεξηζζφηεξα θαη θάζε κέξα. Πχιινγνη, πξνβιήκαηα, πδξεχζεηο, ΓΔΖ. Γελ 

ππάξρεη, δελ ππάξρεη πξφβιεκα πνπ λα κελ .. Δίλαη κεγάινο ν Γήκνο.  

 Δίλαη ζίγνπξν φηη ν Γεκνο καο είλαη ν πην δχζθνινο ζηελ Διιάδα. Δίλαη 

ζίγνπξν. Νηαλ 10 ρξφληα δελ είρε θάλεη ηζνινγηζκφ ν Γήκνο Υξσπίσλ. Δίλαη 

ζίγνπξν φηη δελ κπνξνπκε λα θάλνπκε ελνπνίεζε. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηψξα 

ην ζπκήζεθα. 10 ρξφληα κνπ ιέλε νη νξθσηνί γηα λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν, ην 

ιηγφηεξν ε πεξηνπζηα ησλ Θνηλνηήησλ, πνπ δελ έρνπλε θαλέλα ζηνηρείν 

πεξηνπζηαθφ θαηαγξάςεη ζε έλα πεξηνπζηνιφγην ηνπ Γήκνπ, πνπ έπξεπε λα 

είραλε πεξηνπζηνιφγην βηβιίν ζε θάζε Θνηλφηεηα. Γελ ππαξρεη απηφ. Ρν δεηάλε 

απεγλσζκέλα νη νξθσηνί λα θαηαγξάςνπλε ην πεξηνπζηνιφγην, γηαηί δε 

βξίζθνπλε ζηνηρεία απφ ηηο Θνηλφηεηεο, πξψελ. Θχξηε Γέδε, δε βξίζθνπλε. Ξνπ 

λα ην βξνχλε; 

.......: Γήκαξρε, λα πάλε θαη ζην ππνζεθνθπιάθεην Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξήγαλε ζην ππνζεθνθπιάθεην, μεθηλήζακε ηελ θαηαγξαθή ζην 

ππνζεθνθπιάθεην, είλαη πάιη νξθσηνί ηψξα θαη βνεζάλε θαη .. Αιιά δελ είλαη 

ζέκα νξθσηψλ ην ππνζεθνθπιάθεην, πξέπεη λα βξεηο δηθεγφξν ή 

ππνζεθνθχιαθα λα βξεη ηα ζηνηρεία ζην ππνζεθνθπιάθεην θαη θάπνηα πνπ δελ 

είλαη .. Δίλαη κεγάιε δηαδηθαζία ε θαηαγξαθήο ηεο πεξηνπζίαο θαη ζα ηξαβήμεη 

ρξφλν γηα λα μεθαζαξίζεη. Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ βέβαηα ηεο πεξηνπζίαο 

θάπνηα ζηηγκή ζε ζχληνκν ρξνληθά ζα θαηαγξαθεί, αιιά γηα λα νξηζηηθνπνηεζεί 

λα πεηο, απηή είλαη ε πεξηνπζία καο νινθιεξσηηθά, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. 

Πηεξγίνπ γηα ην ζέκα πγείαο ην είπακε. Γηα ην ζέκα ησλ .. Θπξία Αλλα 

Πηεξγίνπ, επεηδή έρεηο θάλεη θαη βνπιεπηήο εζχ θαη δπζθνιεχνκαη ηψξα κε 

ζέλα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Γηαηί ηα ηνπηθά ζέκαηα κε ηα γεληθά κπεξδεχνληαη. Δκείο 

δελ κπνξνχκε λα ιχζνπκε .. Δκείο δελ κπνξέζακε λα ιχζνπκε ζηνηρεηψδε 

πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ καο. Ακα κπνξνχζα λα ιχζσ ηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα 

θαη ηνπο θφξνπο πνπ βάδεη ην θξάηνο απηφ θάζε ηφζν .. Δβαιε έλα θφξν ζηε 

ΓΔΖ. Κα είλαη ν κνλαδηθφο; Αιινη εθαηφ παξφκηνη. Ρη ζα θάλνπκε εκείο; Θα 

θάηζνπκε εκείο ζαλ Γεκνηηθν Ππκβνχιην λα ιχζνπκε ην πνιηηηθφ πξφβιεκα; 

Γελ κπνξνχκε λα ζηαζνχκε ζηα πφδηα καο. Γελ κπνξνχκε λα ζηαζνχκε ζηα 

δηθά καο πφδηα ζηνηρεησδψο, ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία εγψ, κελ πιεξψλεηο; Θαη 

άκα απνξξηθζεί κεζαχξην ζην δηθαζηήξην, ε Λνκηθή κνπ πεξεζία θαη πεη, 

θαιψο ηνπ θφςαλε ην ξνιφη, βάιε θαη πξφζηηκν θαη ηνλ θφβεη θαη απφ πειάηε 

ηεο ΓΔΖ; Ξνηνο ζα αλαιάβεη ην θφζηνο απηφ;  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ηα δηφδηα θ.Γήκαξρε, δελ είλαη .. ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα δηφδηα είλαη άιιν.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρη ζα πεη είλαη άιιν; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα δηφδηα είλαη άιιν. Θα ζην πσ. Αλ ζεο λα κπνχκε ζ' απηήλ ηελ 

θνπβέληα κπαίλνπκε. Ρα δηφδηα είλαη άιιν, αιιά απηφ ην πξφβιεκα, φηαλ ην 

Λνκηθφ Ππκβνχιην ηνπ θξάηνπο ιέεη, είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο θαη πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί θαη εγψ είκαη ζεζκηθφ φξγαλν δελ κπνξψ λα πάσ λα βάισ 

εζεινληή ειεθηξνιφγν, απηφ πνπ θφβεη ε ΓΔΖ λα πάσ λα ην ζπλδέσ εγψ. 

Κπνξψ λα κπσ ζε παξάλνκεο πξάμεηο; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είπακε θάηη ηέηνην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ιέεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ πνπ δηαβάζαηε είλαη ηνπ Γήκνπ Λέαο Ησλίαο, ζαο ην 

μαλαείπα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθείλν πνπ έρσ λα πσ, φηη είκαζηε θνληά ζηνπο δεκφηεο καο. 

Πήκεξα κηινχζα κε ην Πχιινγν Ξνληίσλ, κε ηνλ Φνξγηάξε ηνλ Βαζίιε ηνλ 

Ξξφεδξν θαη ην Σξφλε ην Ιεκνλίηζε, λα θάλνπκε .. μεθηλάκε ηελ απνγξαθή 

απφξσλ γηα λα καγεηξεχνπκε θαγεηφ. Δθείλν πνπ κπνξψ λα θάλσ θαη λα 

θάλνπκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη λα βάινπκε έλα πνζφλ ζηελ άθξε. 

Απηφ είλαη άκεζε βνήζεηα ζηνπο θνηλσληθά άπνξνπο θαη πνπ πηζαλψο δχζθνια 

λα κπνξνχλε λα πιεξψζνπλε ηε ΓΔΖ θαη ην ραξάηζη, πνπ είλαη ραξάηζη 

πξαγκαηηθφ, αιιά απ' φηη βιέπεηο δε ζα ζηακαηήζνπλ απηά ηα ραξάηζηα ζηελ 

πνξεία θαη κπνξνχκε λα βάινπκε έλα πνζφ, κηθξν ή κεγάιν, φ,ηη απνθαζίζεη 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε αλζξψπνπο πνπ πξαγκαηηθά είλαη άπνξνη, πνπ 

πξαγκαηηθά ηνπο πήγε ζηε ΓΔΖ θάπνην πνζφλ θαη δελ κπνξνχλε λα ην 

πιεξψζνπλε, κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα δίλνπκε ηα ιεθηά 

επηηφπνπ λα εμππεξεηείηαη ν άλζξσπνο. Απην είλαη άκεζε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Νρη λα πεξηκέλσ εγψ ηα δηθαζηήξηα, Λνκηθέο πεξεζίεο νη νπνίεο 

ζα απνξξηθζνχλε θαηά 99% ζηελ πνξεία θαηά ηνπ δεκφηε, γηαηί είλαη 

εμαζθαιηζκέλε ε θεληξηθή δηνίθεζε βάδνληαο θάπνην ηέινο, θάπνην θφξν πνπ 

έρεη πεξάζεη απφ ηε Βνπιή. Θαη δελ κπνξψ λα κπσ ζηε δηαδηθαζία, ην Γεκνηηθφ 
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Ππκβνχιην ην αηζζάλεηαη, φηη δελ κπνξνχκε λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία απηψλ 

ησλ πξνβιεκάησλ. Καθάξη, είκαζηε θνληά ζηνλ θφζκν αιιά ζνπ ιέσ, κε ην 

ηνπηθναπηνδηνηθεηηθφ πλεχκα, φρη ην πνιηηηθφ. Θχξηε Ονχζζε, ην θαίξην ζέκα. 

Δρεηε θάλεη 12 ρξφληα Ξξφεδξνο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ιέηε .. Κε; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ακθηζβεηήζεθε πνηέ απηφ; Νηη; Ρη ακθηζβήηεζα; Γειαδή; Γε ζε 

θαηαιαβαίλσ. Δίζηε 12 ρξφληα Ξξφεδξνο θαη πεξλάεη θάπνηνο ζηελ πιαηεία 

Ππθακίλνπ θαη ζαο ιέεη θάηη θαη ην θέξλεηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ιέηε 

ζην Γήκαξρν, ληξνπή ζνπ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δίπα ζην Γήκαξρν, ληξνπή ηνπ, γηαηί αλαθαηεχεη εκέλα ζε έλα 

ζέκα ην νπνίν δε γλσξίδσ θαλ θαη είλαη έηνηκνο λα έξζεη λα ην θαηαζέζεη θαη 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαη ζα έξζεη. Ρελ επφκελε θνξά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηπψζεθε, εηπψζεθε απηφ απφ ζαο. Γε ρξεηάδεηαη λα ην 

επαλαιάβεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έρσ γξακκέλν, ην έρσ γξακκέλν. Δίπεο, ληξνπή ζνπ 

Γήκαξρε. Κνπ είπε θάπνηνο πνιίηεο έηζη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε αλαθαηεχεηο έλα ζέκα ην νπνίν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ζαθέο θ.Ονχζζε. Ρν είπαηε επαλεηιεκκέλα. Ρξεηο θνξέο ην 

είπαηε. Ρελ ίδηα πξφηαζε ηξεηο θνξέο. Λα κελ απαληήζεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίζηε κέζα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιέσ, λα κελ απαληήζεη; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίζηε κέζα ζηελ αίζνπζα απηή; Μέξεηε .. Αθνχζηε, αθνχζηε, 

έρνπκε δξφκν κπξνζηά καο. Αθνχζηε λα δείηε, πεξλάεη θάπνηνο πνιίηεο ζηελ 

πιαηεία Ππθακίλνπ θαη ζαο ιέεη θάηη γηα ην Γήκαξρν θαη ην θέξλεηε ζέκα 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θαη ην ζεσξείηε δεδνκέλν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Γψζηε απάληεζε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ηνλ ζεσξείηε δεδνκέλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε βνεζάεη ν δηάινγνο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίπα, εάλ είλαη ςέκαηα, λα ην δηαςεχζεηε. Απηφ είπα. Γελ ην 

ζεψξεζα δεδνκέλν. Δρσ κάξηπξεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξηλ πείηε απηφ, είπαηε ληξνπή ζνπ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ιέσ, αλ ηζρχεη απηφ, ληξνπή ζνπ. Αλ φκσο δελ ηζρχεη, κηα 

ζπγλψκε αξθεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ αιιάδεη ηίπνηα. Ρέινο πάλησλ, δελ αιιαδεη. Ξξνρσξάσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη ρνξηάζαηε παξεκβάζεηο. Δπηηέινπο. Αθήζηε λα 

κηιήζεη θαη ν Γήκαξρνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ, ηη Ξξφεδξε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνρσξάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλεηε θάηη άιιν; Θα καο ηξειάλεηε θ.Ονχζζε; Θάλεηε θάηη αιιν 

ηψξα απηήλ ηε ζηηγκή; Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Κήπσο πξέπεη λα βάιεηε θαη 

ηνπο ιφγνπο ζην ζηφκα ηνπ Γεκάξρνπ; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κηιάσ; Γηα έλαλ πνιίηε, γηα έλαλ αζζελή κνπ 25 ρξφληα, γηα 

έλαλ πνιίηε πνπ ζε ζαο είπε απηφ θαη ην δέρνκαη φηη ζα ην είπε, αιιά ζε κέλα 

πνπ ήκνπλα 10 ρξφληα αληηπνιίηεπζε, 8 ρξφληα, ην έρεη πεη 500 θνξέο γηα ηνλ 

Γαβξηήι, γηα ην Κέμε, γηα έλαλ άλζξσπν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε κε λα ζαο πσ. Ν νπνίνο πεξηκέλσ ηα πάληα, ν νπνίνο 

ιφγσ ραξαθηήξα έρεη θάλεη ηα πάληα, ν νπνίνο δε ζέισ λα πσ πεξηζζφηεξα, 

ζαο .. ν νπνίνο κπνξεί λα κελ .. ν άλζξσπνο λα είλαη ζπκσκέλνο, ν άλζξσπνο 

λα κελ είλαη θαιά, ν άλζξσπνο λα παίδεη θάπνην παηρλίδη, έλαο άλζξσπνο 

κπνξεί λα πεη ζην δξφκν, ζηελ πιαηεία, γηα δηάθνξνπο, γηα ρηιηάδεο ιφγνπο 

θαπνην πξάγκα. Δίλαη ζέκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, λα κελ απαληήζεηο. Δπηκέλεηο λα απαληήζεηο ζ' απηφ; 

Μέξεηε ηη έρσ αθνχζεη εγψ γηα ζαο θ.Ονχζζε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ; Ρα έρσ 

θέξεη εδψ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε, αθήζηε θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιήηεο; Ρα έρσ θέξεη εδψ; Παο είπα φηη ν ηάδε πνιίηεο είπε θάηη 

γηα ζαο; Ρέηνην πξάγκα πνηέ εγψ;  

ΟΝΠΠΖΠ: Κε έπηαζε, κε έπηαζε έλαο δεκνηεο θαη κνπ είπε, φηη κνπ είπε ην 

θαη ην ν Γήκαξρνο θαη αληί λα κνπ δηαβεβαηψζεηε, λα κνπ επηβεβαηψζεηε απηφ 

πνπ ζαο είπε, αξρίδεηε κηα θνπβέληα ηψξα εθ ησλ νπθ άλεπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρειηθά ην είπαηε απηφ θ.Γήκαξρε; Λαη ή φρη; Δγψ απηφ ζέισ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Κε κπιέμαηε ζε έλα ζέκα ην νπνίν εγψ δελ έρσ εκπιαθεί. Ρν 

είπαηε; Λαη ή φρη; Δγψ απην ζέισ λα κνπ απαληήζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαιακβάλεζηε θ.Ονχζζε. Δληάμεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, κφλν πνπ θάλεηε ηελ εξψηεζε απηή κε 

πξνζβάιιεηε. Αλ έρσ πεη θάηη ηέηνην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζαο απαληάσ. Απηφ ζαο απαληάσ. Παο απάληεζα. Κφλν 

πνπ ην ιέηε κε πξνζβάιιεηε. Γελ ην θαηαιάβαηε φηη είλαη αξλεηηθή ε 

απάληεζε κνπ; Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη αξλεηηθφ απηφ; Νρη παηδί κνπ ζνπ 

ιέσ. Θέισ λα θάλσ ζαλ ζπλέρεηα, ζε ζπλέρεηα κηα αλαθνίλσζε. Δίλαη 

αλαθνηλψζηκν πιένλ. Κε ζεκεξηλή επηθνηλσλία κνπ κε ηνπο Δπηζεσξεηέο 

Ξεξηβάιινληνο φηη ηα απφβιεηα ζηελ θνηλφρξεζηε ρσκαηεξή ηνπ Ππθακίλνπ 

είλαη δπζηπρψο ρεκηθά, ηνμηθά, κεηαιινπξγηθψλ δηεξγαζηψλ, πξνθαλψο απφ 

εξγνζηάζηα, ηθαλά λα κνιχλνπλ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, ηθαλά λα κνιχλνπλ ηε 

γχξσ πεξηνρή θαη ηθαλά λα κνιχλνπλ ην λεξφ καο θαη ηε δεκφζηα πγεία. Ιέσ 

αθξηβψο απηά πνπ κνπ είπαλε απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο φηη είλαη αλαθνηλψζηκν. 

Δπηπρψο θσλάμαλε ηελ Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, γηαηί είραλε ππνςίεο φηη 

ππήξραλε ξαδηελεξγά ή .. Γειάηε; Ρε θσλάμαλε. Ρε θέξαλε. Γελ έπξεπε λα ηε 

θέξνπλε; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη. Γειάεη. Γειάεη εηξσληθά γηα ηέηνηα ζέκαηα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζ' απηφ ην ζέκα .. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πνβαξνινγείηε θ.Ιίηζα;  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απηήλ ηε .. Θχξηε Γήκαξρε, απηήλ ηε .. ην απνηέιεζκα ην 

έρνπκε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο είπα φηη είλαη πξνθνξηθή αιιά επίζεκε ..  

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρη πξνθνξηθή; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη κίιεζα, ζαο είπα θαη κνπ ιέεη είλαη αλαθνηλψζηκν, 

αλαθνίλσζε ην. Δρσ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ιέσ .. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, φρη, γξαπηψο ππάξρεη απηφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έξζεη θαη γξαπηψο. Νπνηε ζέιεηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Οαδηελέξγεηα ή αληηλνβνιία επνκέλσο πνπ είραλε θάπνηεο 

ππνςίεο ε Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο δελ έρνπκε. Δίλαη ρεκηθά, ηνμηθά 

απφβιεηα. Ζ αιήζεηα ζα ιερζεί ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα θαη πνηνο ζα ηελ αληέμεη 

είλαη ην πξφβιεκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ηίπνηε. Δγψ δε ιέσ ηη κνπ ιέλε ζηα θαθελεία. Δηπρε ζε 

κέλα. Ρν έξγν απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν θαη κεγάιν, αιιά ε αιήζεηα ζα ιερζεί 

ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα θαη φπνηνο ηελ αληέμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ ζέισ θαη εγψ ζαλ πξψελ Θνηλνηάξρεο ηνπ Ππθακίλνπ 

θ.Γήκαξρε. Λα ιερζεί ε αιήζεηα. Θαη φρη κφλν ζαλ Ξξφεδξνο θαη ζαλ θάηνηθνο 

νηθνγελεηάξρεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρεηε δειψζεη απηφ θ.Ονχζζε. Δληάμεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θχξηνο, ν θίινο κνπ ν θ. .. ν Αλδξέαο ν νπνίνο ήηαλε θαη 

ππνςήθηνο ζαο καδί ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πνςήθηνο ζαο .. Ππλεξγάηεο ζαο. Ππλππνςήθηνο θαη απφ ηα 

θαιχηεξα ζηειέρε, ζε νπνηαδήπνηε θνπβέληα γηα ηελ κφιπλζε απηή ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ρσκαηεξψλ, ιεεη ην εμήο, φηη απηφ δελ είλαη έγθιεκα, 

απηφ είλαη γελνθηνλία. Σξεζηκνπνηεί απηήλ ηε ιέμε ζπλέρεηα ζην θαξκαθείν. 

Λαη. Αλ πξφθεηηαη επνκέλσο γηα έλα ηφζν κεγάιν ζέκα, αθνχ ζπκθσλείηε γηα 

γελνθηνλία θαη επεηδή ν θ.Θσκάο Ονχζζεο έθαλε δειηίν ηχπνπ, αλαθνίλσζε, 

πσο λα ηελ πσ, ζηελ ΞΔΟΒΑΠΖ, ηελ έγθξηηε εθεκεξίδα καο, ηελ εβδνκαδηαία, 

απηή έρσ κπξνζηά κνπ ηέινο πάλησλ, δελ έρεη ζεκαζία, φηη ζην θσο .. Γε ζα 

ηα δηαβάζσ φια, λα κελ θνπξάζσ ην Πψκα θαη ην ηαιαηπσξήζσ. Πην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο δελ είλαη .. Νια απηά πνπ ηειεπηαία βιέπνπλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο δελ είλαη παξά έλαο αληηπεξηζπαζκφο γηα ηελ αξλεζε κνπ ζηε 

ρσξνζέηεζε ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ ζην Ππθάκηλν.  

ΟΝΠΠΖΠ: πνλνείηε φηη ηα κεηέθεξα εγψ θ.Γήκαξρε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ιέσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα εηιηθξηλά ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ηίπνηα δε ιέσ. Ιέσ ηη ιέηε. Νηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο ην ιέηε. Γηαβάδσ ηη είπαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ ζηγείηε πξνζσπηθά, ηνπιάρηζηνλ δεηήζηε ην ιφγν κεηά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη φια απηά πνπ γίλνληαη, γίλνληαη γηα αληηπεξηζπαζκφ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξφια απηά, πεπνίζεζε κνπ ζπλερίδεη λα είλαη φηη φια απηα 

πνπ ηειεπηαία βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο .. Παο δηαβάδσ αθξηβψο. Γελ 

.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα εξκελεχζεηε ηνλ εαπηφ ζαο ηψξα; Δζείο θ.Ιίηζα ηη 

θάλεηε ηψξα; Δζείο ηη θάλεηε θ.Ιίηζα; Παο παξαθαιψ ηψξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζνπ απαληήζσ. Αλαθνίλσζε θάλσ. Θα ζνπ απαληήζσ, λαη, 

λαη. Αλαθνίλσζε. Αιιά δελ κπνξεί λα ιέεη ν θαζέλαο φ,ηη ζέιεη. Δάλ φια απηά 

πνπ βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα είλαη απφ αληηπεξηζπαζκφ ζηε ρσξνζεηεζε ηνπ 

Βηνινγηθνχ, ν θχξηνο ππεχζπλνο θσηνγξαθίδεηαη φηη είλαη ν θχξηνο. Ν θχξηνο 

είλαη ν ππεχζπλνο ν πξψηνο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ Βηνινγηθνχ ζηνλ ρσξν 

εθείλνλ θαη δελ κπνξεί λα είλαη άιινο. Θαη αλ επνκέλσο εγψ, ν θχξηνο 

ππεχζπλνο έθαλα ην ζέκα απηφ γηα αληηπεξηζπαζκφ ζαο εξσηψ, γηαηί δε κε 

πάηε ζην δηθαζηήξην;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Γηαηί δε κε πάηε ζηα δηθαζηήξηα γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα  θαη κε πάηε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Ρνπηθνχ πνηνο ζα ππνγξάθεη. Δκελα, εκέλα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Ονχζζε. Αθήζηε λα νινθιεξψζεη κηα πξφηαζε. 

Δπηηέινπο. Γε κηιάηε θ.Ιίηζα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα καο θάλεηε κηα .. Δίπαηε φηη αγαπάηε ην πεξηβάιινλ ζηνλ 

πιαλήηε θαη ηδηαίηεξα ζην Ππθάκηλν. Κηα ραξά. Λαη, λαη, αιιά ζα ήζεια λα 

θάλεηε κελπηήξηα αλαθνξά. Ρψξα, ηψξα πηάλεη ηφπν. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ ην 

ζέκα απηφ γηα ηε γελνθηνλία πνπ ιέεη ν θίινο κνπ ν Αλδξέαο. Πε κέλα, ζηνλ .. 

ηνλ επηζεσξεηή θαη ζηηο άιιεο επηζεσξήηξηεο, ζηελ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ηη ζα θάλσ εγψ είλαη δηθή κνπ δνπιεηά. Γε ζα κνπ ππνδείμεηε 

εζείο ηη ζα θάλσ εγψ. Δληάμεη; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα λα πξνζηαηεχζσ ηνλ εαπηφ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία. Ρν ηη ζα θάλσ εγψ είλαη δηθή κνπ δνπιεηά θαη ζαο ην 

απαγνξεχσ λα κνπ ην ππνδείμεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, λαη, εγψ είκαη ππνρξεσκέλνο φκσο λα ακπλζψ, γηαηί 

κε θσηνγξαθίδεηε. Νηη εγψ ζθελνζεηψ ηηο ηζηνξίεο απηέο. Θαηαιάβαηε θχξηε .. 

; Δχρνκαη λα είλαη αληηπαξάζεζε, δελ είλαη θαζφινπ αγάπεο ε ηζηνξία απηή. 

Γπζηπρψο είκαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε θαη απηή λα ηελ βγάισ εγψ ζηελ 

επηθάλεηα ζ' απηφλ ηνλ ηφπν θαη πξέπεη λα θάλεηε φπσο ζαο είπα αλαθνξά γηα 

λα πξνζηαηεχζεηε ην φλνκα ζαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη κφλν θαη ην πεξηβάιινλ .. Λαη, λαη, λαη. Θαη ην πεξηβάιινλ .. 

Δρνπκε .. Θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Ππθακίλνπ, ηνπ ρσξηνχ ζαο, πνπ πξέπεη λα ην 

θξαηάκε, λα πξνζηαηεχνπκε ην πεξηβάιινλ ηνπ ρσξηνχ καο. Ξξέπεη λα 

πξνζηαηεχζεηε ην φλνκα ζαο θαη ζα πξέπεη επνκέλσο .. Αθήζηε κε λα 

ηειεηψζσ ζε παξαθαιψ πνιχ. Κα δε κ' αθήλεηο λα ηειεηψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε έλα ιεπηφ ηειεηψλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, αθήζηε ηνπο βαξείο ραξαθηεξηζκνχο. Πε 

παξαθαιψ εγψ, επηηέινπο. Δρεηο αληηκεηψπηζε κπνξψ λα πσ φζν θαλέλαο.. εδψ 

κέζα ζην Ξξνεδξείν. Θάλεη πξνηάζεηο. Ξνιηηηθέο είλαη νη πξνηάζεηο. Γελ ην ιέεη 

ζε ζαο. Πην Ππκβνχιην αλαθέξεηαη, ζην Ππκβνχιην αλαθέξεηαη. Ξαξαθαιψ 

θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξέπεη λα θάλεηε, γηα κέλα, εθφζνλ είζηε ηφζν αζψνο, 

κελπηήξηα αλαθνξά ζε κέλα θαη ζηνπο επηζεσξεηέο θαη δεχηεξνλ, πξέπεη λα 

θάλεηε ζε έλαλ θχξην ν νπνίνο έιεγε ην '95 ην εμήο: .. γξακκέλν ζηελ απηνςία. 

Δγψ δελ αλαθέξσ ζηνηρεία δηθά κνπ θαλέλα. Ν ηδηνθηήηεο ηεο ρσκαηεξήο ζα 
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θάλεη ελέξγεηεο γηα λα βγάιεη άδεηα ιεηηνπξγίαο, πνπ γξάθεη ε απηνςία, ν 

νπνίνο είλαη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη ζε κηα έμαξζε, ζε κηα έμαξζε ζπκνχ είπα απηά; Θα 

απνδεηρζνχλ. Απηά ζα απνδεηρζνχλ Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πξαθηηθφ, είλαη πξαθηηθφ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δθέ θάλεηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θάλσ θαλέλα εθέ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δθέ θάλεηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξείηε λα ιέηε φηη πξνζηαηεχεηε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

Ππθακίλνπ θαη λα ιέηε, έρσ ρσκαηεξέο θαη δελ ηηο θιείλσ, ην '95. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρεηε .. Ρν έρεηε μαλαεπαλαιάβεη. Δρεηε θαη δηθνχο ζαο.. 

(ηαπηνρξνλε νκηιία) 

ΟΝΠΠΖΠ: Δρεηε θαη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη γη' απηφ πξέπεη λα έρεηο θαη εζχ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νξίζηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη γη' απηφ πξέπεη λα έρεηο θαη εζχ, επεηδή είρα εγψ 

Ππκβνχινπο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ δελ .. θακία θαη απηφ ζα απνδεηρζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, δε ρξεηάδεηαη .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν κφλνο πνπ δελ είρε, εζχ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θακία. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ιεο έρσ θαη δελ ηελ θιείλσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θακία, θακία. Πε κηα έμαξζε ην είπα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξαθηηθφ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θάλεηο κεγάιν ιάζνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θσλάδεηε αζθφπσο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ληξνπή ζνπ, ληξνπή ζνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζθφπσο θσλάδεηε.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, ζε παξαθαιψ, κε ζίγεη πξνζσπηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δελ είλαη πξνζσπηθφ ην ζέκα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ. Πε παξαθαιψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρέινο, ηέινο. Ν,ηη ζέιεη λα κνπ πεη ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν θιείλσ, ην θιείλσ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θα κνπ πεη ηη ζα θάλσ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ κπνξείηε λα αθνχζεηε ηίπνηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηάβαζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν θείκελν είλαη ζαθέο. Θαηεγνξείηαη θάπνηνο .. γηα εζηθή 

απηνπξγία γηα θάπνηα πξάγκαηα. Λνκίδσ φηη έρεη ην δηθαίσκα λα απαληήζεη, κε 

φπνηνλ ηξφπν λνκίδεη. Αλ ζίγεζηε, κεηά δεηήζηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηεγνξνχκαη, θαηεγνξνχκαη φηη ην ζέκα απηφ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλ δηαβάζεη ζσζηά ην θείκελν, ζα ην πάξεη πίζσ απηφ πνπ ιέεη 

ηψξα. Αιιά δελ ην δηαβάδεη ζσζηά. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην; Ρν πξαθηηθφ;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηνξζψλεηε ζην ηέινο θ.Ονχζζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην δε δηάβαζα ζσζηά;  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε ηψξα λα ηειεηψλεη ην ζέκα. Λα ην 

θιείζνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη κηα .. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη είλαη κηα κηθξή απάληεζε 

..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ρε δπζθήκηζε ηνπ ηφπνπ πνπ έρεηε .. Θαη γηα ηνλ Θάιακν ηδηαίηεξα. 

Θα ηα πνχκε ελ θαηξψ. Κε θνβάζηε θ.Νηθνλνκάθν. Θα ηα πνχκε γηαηί έρνπλ 

δειψζεη ν θ.Ληθνιάνπ θαη ν θ.Βιάρνο ζηελ PLANET, ζηε REAL NEWS. Θα έξζεη 

ε ψξα πνπ ζα ηα πνχκε απηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη έρνπκε δειψζεη θ.Γέδε; Γπζθήκηζε; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θαιφ είλαη, πέζηε ζηνπο ζπλαδέιθνπο λα κε 

κηιάλε, λα κε κηιάλε γηα ην ζέκα. Θαιφ είλαη λα κε κηιάλε γηα ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ζεκεξηλή κνπ ηνπνζέηεζε ήηαλε κηα απιή απάληεζε, κηα 

απιή απάληεζε κφλν, πνιχ ιίγε, πνιχ κηθξή ζην ζέκα φηη θηαίσ .. φηη έθαλα 

αληηπεξηζπαζκφ γηα ηε ρσξνζέηεζε. Απηή ήηαλ ε απάληεζε κνπ ζήκεξα. Ρα 

ππφινηπα ζέκαηα είλαη πνιχ κεγάια θαη φπσο είπα, δπζηπρσο είκαζηε 
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ππνρξεσκέλνη λα ην ινπζηνχκε εκείο ην ζέκα. Ν θ.Αξκπξηψηεο έθαλε κηα πνιχ 

θαιή αλαθνίλσζε. Θχξηε Αξκπξηψηε, δεζκεχνκαη λα ζεκαηνδνηήζνπκε εθείλν 

ην ζεκείν ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λα ην κεηαθέξεηο. Λα ζεκαηνδνηήζνπκε εθείλν ην ζεκείν 

θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν, γηαηί είλαη ζηελ πεξηνρή εθεί, ηνπιάρηζηνλ ερσ 

πάεη 50 θνξέο ζε αηπρήκαηα, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ πέληε ζηξνθψλ απφ 

εθεί θαη πέξα. Ρν είρα θέξεη θαη εγψ ζέκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ επί Κέμε. 

πάξρνπλε θάπνηα ζήκαηα, λα ηα εληζρχζνπκε φζν κπνξνχκε. Δηδηθά ζ' απηέο 

ηηο ζηξνθέο. πνινγίζακε φηη κε ην θηηάμηκν ηνπ δξφκνπ λα ειαηησζνχλ, αιιά 

βιέπνπκε φηη ζπλερίδνληαη. Γελ ππήξρε Πάββαην θαινθαίξη πνπ λα κε κε 

μππλήζνπλ ην βξάδη λα ηξέρσ ζηα αηπρήκαηα. Ζ θα Βαξλάβα. Ππγραξεηήξηα 

θα Βαξλάβα γηα ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ ζεκηλαξίσλ θαη απηήο ηεο 

ελέξγεηαο πνπ έρεηε γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ καο. Δάλ δχν γπλαίθεο είλαη λα 

κπνχλε ζηελ επηηξνπή απηή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο θνηλσληθήο 

.. πσο ιέγεηαη ην ζέκα ζαο αθξηβψο, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα είζηε θαη εζείο. 

Ξηζηεχσ κέζα ζηηο δχν γπλαίθεο ζα πξνηείλσ φηαλ ην ηδξχζνπκε λα είζηε θαη 

εζείο κέζα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θα ην δνχκε γηαηί ππάξρνπλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα πξνσζήζεηε ην ζέκα απηφ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γηα ηε ΓΔΖ δελ κνπ απαληάηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρε ΓΔΖ; 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γηα ην ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην θνηηάμσ ην ζέκα. Γελ ην μέξσ απηφ αθξηβψο πσο γίλεηαη ε 

δηαδηθαζία. Ξνηνο βάδεη αθξηβψο θαη ιεπηνκέξεηεο δελ κπνξψ λα απαληήζσ 
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ηψξα. Ν,ηη δελ απαληάσ, ζεκαίλεη φηη δελ είλαη νινθιεξσκέλε ε απάληεζε 

κνπ. Γελ έρσ νινθιεξσκέλε απάληεζε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θα πεξηκέλνπκε ηφηε Γήκαξρε.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, είλαη επθαηξία λα ζαο πσ ζπγραξεηήξηα πάιη, 

δεκφζηα, γηα ηνλ αγψλα πνπ θάλεηε γηα ηελ εθδήισζε απηή θαη γεληθφηεξα γηα 

ηελ νπζία ηεο εθδήισζεο απηήο, γηα ην Ακθηάξεην. Δίκαζηε ζε κφληκε 

ζπλεξγαζία κέρξη ηελ Θπξηαθή ζπλερφκελα λα νξγαλψζνπκε φζν κπνξνχκε 

θαιχηεξα ηελ εθδήισζε απηή. Πήκεξα θπγαλε νη πξνζθιήζεηο φιεο γξαπηψο 

κε courier, έδσζα εληνιή θαη φια απηά θαη πξνρσξάκε ηε δηαδηθαζία. Δδσζα 

εληνιή γηα ην πνχικαλ ην έλα, ηψξα κνπ δεηάηε δεχηεξν, ζα δνχκε ηη ζα 

θάλνπκε. Δζησ θαη ηδησηηθά, έζησ .. ζα θνηηάμνπκε λα βνεζήζνπκε φ,ηη 

κπνξνχκε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ γηα ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ν θχξηνο 

.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν,ηη κπνξνχκε γη' απηήλ ηελ εθδήισζε. Δίλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή εθδήισζε. Ξηζαλψο λα νξγαλψλεηε ηελ πην ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε πξφβιεκα ρψξνπ, εγψ ην θνβάκαη, ζαο ην έρσ πεη, 

κφλν, φηη εθεί ρσξάεη 200 άηνκα;  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δρεη θαη ρψξν εμσηεξηθφ. Γελ πεηξάδεη, δελ πεηξάδεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα δνχκε, εληάμεη.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Καθάξη λα έξζεη θφζκνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καθάξη λα έξζεη θφζκνο θαη λα ζηξηκψρλεηαη. Λα έξρεηαη ν 

θφζκνο θαη λα ζηξηκψρλεηαη. Ν θ.Θαιχβαο πξαγκαηηθά καο ζπγθίλεζε. Κε 

βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλσ ζηελ αλαθνίλσζε θ.Θαιχβα. Δηζη είλαη ηα 
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πξάγκαηα. Ξξέπεη λα θξαηήζνπκε θάπνηεο αξρέο ζ' απηφλ ηνλ ηφπν θαη 

παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ηελ ηζηνξία καο. Ππκθσλψ απνιχησο. Θχξηε Ξξφεδξε, 

ηελ επφκελε θνξά επεηδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζδε θάγακε 2 ψξεο κε ηηο αλαθνηλψζεηο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 2 ψξεο, λαη, λαη. Δπεηδή έρνπκε μεθχγεη απφ ηνλ Θψδηθα ηειείσο, 

επεηδή ε κηα ψξα είλαη αλαθνηλψζεηο θαη απαληήζεηο, δελ κπνξνχλ λα 

απαληεζνχλε βέβαηα 20 θαη 30 αλαθνηλψζεηο κέζα ζε κηα ψξα, λα ιερζνχλε θαη 

λα .. Φεχγνπκε απφ ηνλ Θψδηθα ηειείσο. Πην ηέινο φζνη ψξα κε ρξεηάδνληαη ζα 

θάζνκαη κέρξη ην πξσί λα κνπ ιέλε ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη ηη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ζηηο αλαθνηλψζεηο. Δγψ ζα θέξσ ζέκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πάλε 

ζην ηέινο νη αλαθνηλψζεηο ηελ άιιε θνξά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θέισ ην ιφγν γηαηί είρα βάιεη ζέκα .. είρα βάιεη ζέκα 

ςεθνθνξίαο. Θέισ λα θάλσ κηα κεηαηξνπή ζ' απηφ πνπ έρσ πξνηείλεη. Λα ζαο 

δηαβάζσ φπσο ην έρεη θάλεη ν Γήκνο Ηιίνπ, λα ζαο δηαβάζσ θαη αλ δε 

ζπκθσλείηε .. Ιέεη ινηπφλ, φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην αθήζνπκε ην ζέκα θα Πηεξγίνπ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθαλε κηα πξφηαζε ν θ.Γήκαξρνο γηα θάπνην πνζφ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αθνχζηε λα ζαο πσ. Αθνχζηε λα ζαο πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη νη ζπλάδειθνη δελ είλαη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νη ινγαξηαζκνί έξρνληαη. Ζδε απφ ζήκεξα ιήγνπλ νη ινγαξηαζκνί. 

Γελ είλαη ζεκα λα ην αθήζνπκε. Αλ ζέινπκε λα πνχκε φηη δε καο ελδηαθέξεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην αθήλνπκε θα Πηεξγίνπ. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: .. λα βγάινπκε κηα αλαθνίλσζε θαη λα πνχκε, φηη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην δελ ελδηαθέξεηαη λα ζπκπαξαζηαεζεί ζηνπο δεκφηεο ηνπ. Λα 

πάξνπκε κηα απφθαζε πνπ λα ιέεη, γη' απηφ λα ζαο ην δηαβάζσ, εδψ πέξα επί 1 

ψξα αζρνιηφκαζηε ηη είπε ν έλαο θαη ηη είπε ν άιινο θαη έλα ζνβαξφ ζέκα ην 

πεξλάκε έηζη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθαλε κηα πξφηαζε ν θ.Γήκαξρνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εγψ ιέσ .. Θα θάλσ θαη εγσ κηα αληηπξφηαζε θαη ιέσ 

ινηπφλ λα πνχκε, αλ ζαο ελδηαθέξεη, αθνχζηε δχν ιεπηά, δε ράλεηε ηίπνηα, 

αθνχκε ηφζα θαη ηφζα εδψ πέξα άζρεηα λα πσ ηελ αιήζεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, ζαο αθνχκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, λα πνχκε φηη, ν Γήκνο Υξσπνχ ζπλαηζζάλεηαη ηηο 

ζνβαξέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη θάηνηθνη ηεο πφιεο 

θαινχκελνη λα θαηαβάιινπλε πνζά δπζβάζηαρηα πιένλ γηα θάζε νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα κε ηε κνξθή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ζηε ΓΔΖ. Πηελ θξίζηκε απηή 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ν Γήκνο καο ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

αξσγήο ησλ θαηνίθσλ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσληθή νκπξέια 

πξνζηαζίαο θαη ζθνπφ ηε ζπζπείξσζε θαη ηελ αιιειεγγχε φισλ ζηηο δχζθνιεο 

ψξεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πνιίηεο πνπ επηιέγνπλ κε δηθή ηνπο επζχλε, γηα λα 

κελ έρεηε ηελ επζχλε, παξά ην λφκν 421/2011, λα κελ πιεξψζνπλ ην εηδηθφ 

ηέινο ειεθηξνδνηνπκελσλ επηθαλεηψλ κέζσ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ, θαζψο θαη 

φζνη δελ κπνξνχλ γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο θαη αλσηέξαο βίαο λα 

θαηαβάιινπλ ην ζρεηηθφ ηέινο, κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Λνκηθή 

πεξεζία ηνπ Γήκνπ θσηνηππία ηνπ ινγ/κνπ θαη ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ 

πιεξσκήο εθηφο απφ ην εηδηθφ ηέινο, πξνθεηκέλνπ λα ην γλσζηνπνηήζνπκε κε 

νκαδηθφ εμψδηθν ζηε ΓΔΖ παξέρνληαο ηαπηνρξφλσο νπνηαδήπνηε λνκηθή 

ζπλδξνκή. Ξαξάιιεια ν Γήκνο ζα θαηαβάιιεη θαζε πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνθεηκελνπ θαλέλα ζπίηη λα κε κείλεη ρσξίο ειεθηξηθφ 
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ξεχκα. Απηφ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ην ςεθίζνπκε. Γελ ερεη θαλέλα ζνβαξφ 

λνκηθφ αλ ζέιεηε πξφβιεκα ν Γήκνο θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην βάδσ 

γηα ςεθνθνξία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Ξξψηα απ' φια λα μέξεηε φηη θαη' αξράο είκαζηε 

ζεηηθνί ζε θάζε ελέξγεηα πνπ ζα θάλεη θάζε Γήκνο ελάληηα ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο απηήο θαη είλαη θάηη ην νπνίν ην έρνπκε μεθαζαξίζεη απφ ηελ αξρή, 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φηαλ θνπβεληηάζακε γηα ηα δηφδηα. Θέινπκε Γεκάξρνπο 

θ.Γήκαξρε, ην έρνπκε πεη, λα μεζεθψλνπλ ηνλ θφζκν κπξνζηά θαη δίπια ζηνπο 

πνιίηεο θαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη γηα ηέηνηνπο Γεκαξρνπο εκείο ζα είκαζηε 

ζπλνδνηπφξνη ζηνλ αγψλα αλ ζέιεηε ελάληηα ηεο εθαξκνγήο ζπλνιηθά ηεο 

πνιηηηθήο αιιά θαη ζην Γήκν καο ζήκεξα. Γηα ην ςήθηζκα. Απ' φηη κνπ ήξζε θαη 

κέλα έλα mail, δηάβαζα θάπνηα πξάγκαηα, πάιη κπαίλνπκε θαη θνπβεληηάδνπκε 

απηφ πνπ θνπβεληηάδακε ζηα δηφδηα, ηη είλαη λφκηκν θαη ηη παξάλνκν. Ξάκε ζην 

ΑΡΚ λα βαξέζεη ην bar code ην ΑΡΚ, λα δνχκε ηειηθά ην πνζφ ην νπνίν είλαη 

λα πιεξψζεη ν θάζε δεκφηεο. Απφ εθεί θαη πέξα κηα εμνπζηνδφηεζε ζην Γήκν 

θαη ν Γήκνο απφ εθεί θαη πεξα κε ηηο Λνκηθέο πεξεζίεο αζθαιηζηηθά κεηξα 

ελάληηα ζηε ΓΔΖ. Δίλαη θάηη ην νπνίν έρνπλε .. θάηη ην νπνίν έρνπλε 

πξνρσξεζεη θαη άιινη Γήκνη. Θαη βεβαίσο φπνηνο δεκφηεο ζέιεη λα θηλεζεί έηζη, 

θαιφ είλαη λα ην πξνρσξήζεη εάλ επηιέγεη φηη είλαη ζσζηφ γη' απηφλ. Λα ζπκίζσ 

φηη ηνπιάρηζηνλ γηα ην ζέκα ηεο ΓΔΖ θαη ηεο ειεθηξνδφηεζεο κηα δεθαεηία 

ηψξα θαη απφ ην Πσκαηείν ην νπνίν ζπκκεηέρσ, αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, ην παλεξγαηηθφ κέησπν ζην νπνίν ζπκκεηέρσ, είκαη ελεξγφ κέινο, 

κε απαίηεζε απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ εθάζηνηε θαηαζηεκάησλ ηεο ΓΔΖ 

επαλαζπλδένπκε ην ξεχκα ζ' απηνχο πνπ πξαγκαηηθά ζήκεξα, άζρεηα εάλ 

ππαξρεη ηέινο ή φρη, δελ έρνπλ λα ην πιεξψζνπλε.  
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 Ρψξα, δελ είρακε απηαπάηε γηα ην ηη ζα πεη ν θ.Γήκαξρνο ζρεηηθά κε ην 

ηέινο αθηλήησλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο νπζίαο θ.Σαζηψηε, επεηδε πεξηκέλνπλε .. είλαη πάξα 

πνιιά ηα ζέκαηα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπί ηεο νπζίαο. Κηιήζαλ φινη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αδηθνχκε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε θνξά. Θάληε ηελ πξφηαζε 

ζαο πξνο ην Πψκα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο παξαθαισ πνιχ. Γελ έθαλα αλαθνίλσζε, 

πεξίκελα κε επιάβεηα, δελ δηέθνςα θαλέλαλ, ζα νινθιεξψζσ θαη βεβαίσο ζα 

πξνρσξήζνπκε θαη ζην ςήθηζκα. Δδψ ε δηθηά καο Γεκνηηθή Αξρε ζήκεξα γηα 

έλα αληίζηνηρν ζέκα, ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηνλ Απιψλα, νχηε θαλ 

βγήθε λα θαηαδηθάζεη ηελ χπαξμε ηνπ θαη είπε φηη πξνρσξψ ζηε βάζε ηεο 

λνκηκφηεηνο θαη ζπκίδσ φηη ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο εηζπξάηηεηαη 4 ρξφληα 

αλαδξνκηθά επί .. πξφζηηκν. Θαη ε ίδηα ε Γεκνηηθή Αξρή ζήκεξα κέζσ ηεο 

ΘΔΓΥ εηζπξάηηεη έλαλ ζθαζκφ εηζηηήξηα, ραξάηζηα αλ ζέιεηε κεληαία, γηα λα 

κπνχλε ηα παηδηά καο ζήκεξα λα πεγαίλνπλ ζην ρνξφ, λα παίδνπλ κπαια ζην 

γήπεδν, δηπιαζηάζακε ηα ηξνθεία ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνπο, βάδνπκε 

catering. Λα ζπκίζσ φηη ζηε ινγηθή ηνπ παξάλνκνπ θαη ηνπ λφκηκνπ, ζήκεξα, 

ζ' απηήλ ηε ινγηθή πνπ θέξλεη θαη ην ςήθηζκα έρνπκε απφθαζε ηνπ 

Ππκβνχιηνπ ηεο Δπηθξαηείαο φηαλ μεθίλεζε πιένλ ν θφζκνο λα πιεξψλεη ην 

ινγαξηαζκφ ζην Ξαξαθαηεζεθψλ & Γαλείσλ, ρσξηα απφ ην ηέινο, ην 

435/18.10.2011, πνπ ιέεη φηη ην Ξαξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ δε δέρεηαη 

ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ θαη απηφ έγηλε αθνχ πιένλ θνπβεληηάδακε ηη είλαη 

λφκηκν θαη παξάλνκν. Θαη γηαηί ην ιέκε απηφ; Ζ ίδηα ε θπβέξλεζε .. θαη ζηα 

δηφδηα. Γε ζα πάεη λα θαηαδηθάζεη ηνλ εαπηφ ηεο, ηξππεο θιείλεη κε ηνπο 

λφκνπο. Δκείο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζα ην δψζσ ζην Ξξνεδξείν λα 

θαηαρσξεζεί ζηα πξαθηηθά, έρνπκε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ πσο ην 
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αληηιακβαλφκαζηε, ζέινπκε ην δελ πιεξψλσ ην ζπγθεθξηκέλν απηφ λα έξρεηαη 

ελάληηα, λα εκπνδίζεη ηελ θπβέξλεζε λα καδέςεη ηα ρξήκαηα πνπ .. ζήκεξα 

αιιά θαη λα παίξλεη θαη λφεκα ελάληηα ζηελ εθαξκνγή ζπλνιηθά ηεο πνιηηηθήο 

απηήο, γηαηί θάζε επξψ πνπ βγάδνπκε απφ ηελ ηζέπε καο ζήκεξα είλαη έλα 

επξψ πνπ κπαίλεη ζηελ ηζέπε ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ ζήκεξα. Γιηηψλνπλ 

θνξνινγία απηνί, πιεξψλνπκε εκείο. Σαηξεηίδνπκε φινπο ηνπο καδηθνχο θνξείο 

πνπ έρνπλ πάξεη απνθάζεηο ηα ζσκαηεία, ηα ζπλδηθάηα, ζπληαμηνδνηηθέο 

νξγαλψζεηο γηα ηε καδηθή κε πιεξσκή ησλ θνξνραξαηζηψλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε ζην δηα ηαχηα θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηαζέησ ινηπφλ ηε ζέζε καο ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη κ' απηήλ ζπλερίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, φζνλ αθνξά .. Ινηπνλ, αο 

μεθαζαξίζνπκε ηψξα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπί ηεο πξνηάζεσο, ην ςήθηζκα 

πνπ αλέγλσζε πξνεγνπκέλσο ε θα Πηεξγίνπ. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε .. ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, ην ηξνπνπνηεκέλν, γηαηί έβαιε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηξνπνπνηεκέλν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δβαιε θάπνηεο αο πνχκε αληηξξήζεηο πξνεγνπκέλσο θαη ην 

ηξνπνπνίεζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζνη ζπλάδειθνη ζπκθσλνχλ λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: πάξρεη άιιν έλα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. έρσ λα πσ ην εμήο: Κελ παξεμεγεζνχκε. Δπαλαιακβάλσ ηελ 

ηνπνζέηεζε κνπ γεληθφηεξα γη' απηά ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ν 

ιαφο καο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη πξαγκαηηθά εκείο πνπ είκαζηε θαη 

δηνίθεζε ην δνχκε πνιχ πεξηζζφηεξν απ' φινπο ζαο, πνιχ πεξηζζφηεξν, ηε 
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θηψρηα θαη ηελ αλεξγία ηνπ θφζκνπ. Θάζε κέξα. Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πξνζθεξνπκε ζηνπο πνιίηεο καο ζα πξέπεη λα μέξνπκε .. λα έρνπκε 

απνηέιεζκα. Ρν απνηέιεζκα είλαη, αγψλαο θαηά ησλ δηνδίσλ γηαηί ην 

ζεσξνχκε θπξίσο, ζαο ην έρσ πεη πνιιέο θνξέο, ηνπηθφ πξνβιεκα θαη ηνπηθή 

αδηθία. Κελ κπαίλσ ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία. Γη' απηφ κε βιέπεηε πάληα κπξνζηά 

ζηα δηφδηα γηα νπνηνδήπνηε ρξεηαζηεί ςήθηζκα ή νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. Γηαηί 

αθνξά ην Γήκν Υξσπνχ, ηνλ αδηθνχλ ην Γήκν, καο πθαξπάδνπλ ρξήκαηα, 

ζπγθεθξηκέλα ην δεκφηε Υξσπνχ πνπ είκαη Γήκαξρνο Υξσπνχ θαη δελ κπνξψ 

λα θάλσ πίζσ κε ηίπνηε. Νηαλ έρνπκε έλα Γήκν πνπ ζαο ιέσ, δνχκε νξηαθά .. 

Γελ έρεη Λνκηθή πεξεζία ν Γήκνο, ν Γήκνο δελ έρεη Λνκηθή Ξεξεζία. Νη δχν 

πνπ έρσ, νη δχν λνκηθνί πνπ έρνπλ ηειεηψζεη Λνκηθή, είλαη δηθνί κνπ 

ζπλεξγάηεο. Λνκηθή πεξεζία επίζεκε ν Γήκνο δελ έρεη. Γελ έρεη θαλέλα 

δηθεγφξν, δελ έρεη γξαθείν Λνκηθήο πεξεζίαο, νχηε πεξεζία, νχηε Γ/λζε 

Λνκηθήο πεξεζίαο. Γελ έρνπκε Λνκηθή πεξεζηα ν Γήκνο. Γελ κπνξεί λα 

αλαιάβεη ε θα Θάλνπ λα πάεη ζην δηθαζηήξην, είλαη δηθή κνπ ζπλεξγάηεο. Γελ 

έρεη ν Γήκνο. Λα κπνχκε ζηε δηαδηαθαζία. Θα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα θάλσ 

ζχκβαζε κε Λνκηθή πεξεζία. Λα έρνπκε λνκηθέο ζπκβνπιέο πνιιά πνπ 

ρξεηαδφκαζηε θαη δελ πξνιαβαίλνπκε. Γελ πξνιαβαίλνπκε ηα δηθαζηήξηα θαη ηηο 

.. θαη ηε βγάδνπλε ηε δνπιεηά άλζξσπνη κε απηνζπζία, πνπ δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη ζην Γήκν.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δρνπκε εζεινληεο φκσο δηθεγφξνπο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρσ λα πσ απηφ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δρνπκε εζεινληέο δηθεγφξνπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη επαλαιακβάλσ, ν θφξνο απηφο πξαγκαηηθά είλαη έλαο 

εθβηαζκφο ζηνλ πνιίηε γηαηί δελ κπνξεί λα θάλεη αιιηψο, ζπκθσλψ απνιχησο, 

αιιά πξνηείλσ, φπσο είπα πξνεγνπκέλσο, λα κνπ θέξεηε ιχζεηο δηθέο καο, 

απηνδνηθεηηθέο, φπσο είπα δεκνηηθφ παληνπσιείν, δεκνηηθν καγεηξείν, φπσο 
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είπα ιεθηά ζηελ άθξε κε απνδείμεηο φηη θάπνηνο άλζξσπνο πξέπεη λα βνεζεζεί. 

Λα ην θάλνπκε. Απηά είλαη απνηειεζκαηηθά. Γηαηί φηαλ θάλνπκε αζθαιηζηηθά 

κεηξα, επαλαιακβάλσ, θηάζνπκε ζε αζθαιηζηηθά κέηξα θαη εθπξνζσπήζνπκε, 

ν Γήκνο βάιεη δηθεγφξν, πιεξψζεη δηθεγφξν απ' έμσ γηα λα πάεη λα 

εθπξνζσπήζεη ηνλ πνιίηε πνπ δελ πιεξσζε θαη ράζεη ηε δίθε, πνπ ζα ηε ράζεη 

ηε δίθε, γηαηί ην Λνκηθφ Ππκβνχιην ιέεη φηη πξέπεη λα πιεξψζεη θαη ράζεη ηε 

δίθε, ηη ζα θάλνπκε; Ρη έρνπκε δσζεη ζηνλ πνιίηε καο; Δρνπκε δψζεη ηίπνηα 

ζηνλ πνιίηε καο εληέιεη; Αθνχ ζα βγεη απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηειηθά θαηά 

ηνπ;  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιά πνπ ην βγάιαηε ..; Βγάιαηε θαη απφθαζε θ.Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δδψ έρεη μεζεθσζεί φιε ε Διιάδα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ζέισ αχξην ην πξσί λα κπνξψ λα βνεζήζσ ην δεκφηε κνπ. 

Λα έρσ 1.000 επξψ, λα έρσ 200 επξψ, λα ηνπ πσ .. Γελ έρεη λα δήζεη, δελ έρεη 

λα πεξάζεη. Θα ην δψζσ άκεζα, φρη λα πεξηκέλσ ην δηθαζηήξην πφηε ζα βγεη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίλαη πξνζσπηθή φκσο πνιηηηθή απηφ ην πξάγκα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. θαη αλ ππάξρεη θαη αλ ππάξρεη Διιάδα ηφηε θαη αλ ππάξρεη ην 

επξψ θαη ε δξαρκή. Ακεζα ζέιεη βνήζεηα ν πνιίηεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ακεζα βνήζεηα είλαη απηφ. Ακεζε βνήζεηα είλαη απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θα Πηεξγίνπ γηα λα ιήμεη ην ζέκα. Ξαξαθαιψ, θχξηνη 

ζπλάδειθνη, φζνη ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε ηεο θαο Πηεξγίνπ λα ζεθψζνπλ 

ην ρέξη ηνπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ην ςήθηζκα πνπ θαηέζεζε ε θα Πηεξγίνπ. Νζνη ζπλάδειθνη 

ζπκθσλνχλ, λα ζεθψζνπλ ην ρέξη ηνπο.  
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηξνπνπνηεκέλν, λαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείο. Δκείο ε ζέζε καο θαη ζα βάισ 

ην πιαίζην ην δηθφ καο γηα ςήθηζκα. Τεθίδσ ην δηθφ καο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα είλαη ηεο θαο Πηεξγίνπ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Υξαία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, 11. Γελ εγξίλεηαη ην ςήθηζκα ηεο θαο Πηεξγίνπ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε θαη εκείο ηε ζέζε καο. Πνπ έθεξα εθεί πέξα 

γηα λα θαηαρσξεζεί ζηα πξαθηηθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηαβάζαηε. Γελ ην δηαβάζαηε;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρν αλέθεξα θαη ζα ην βάιεηο γηα ςήθηζκα θαη αο είκαη ν κφλνο 

πνπ ζα ην ςεθίζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δρσ ην δηθαίσκα απηφ. Βάιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ςήθηζκα πνπ αλέθεξε θαη θαηέζεζε θηφιαο ν θ.Σαζηψηεο. 

Νζνη ζπλάδειθνη ζπκθσλνχλ λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο. Δλαο, δχν, ηξεηο. 3, 

6, 9. Θαιψο ή θαθψο, εληάμεη, ην Πψκα απνθάζηζε.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη έλα ζέκα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θάλεηε πξαμηθφπεκα ηψξα. Γελ κεηξήζαηε ζσζηά. Απφ ηελ 

ζπκπνιίηεπζε ήηαλε 5, 6 ρέξηα. Ρα κεηξήζαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 11 ζπλνιηθά κέηξεζα θα Πηεξγίνπ. Λα κεηξήζνπκε ηφηε ινηπφλ 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δίλαη: 4 + 5 = 9, 10, 11, 14 θαη..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διεμε ην ζέκα θα Πηεξγίνπ. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξαμηθφπεκα. 

Γηα φλνκα ηνπ Θενχ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, λα κνπ απαληήζεηε πφζνη ςεθίζαλε λαη. Ρη έιεμε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 11 άηνκα θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κεηά ηα βγάιαηε 14.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ άιιαμε κε ηίπνηα. 11 άηνκα. Γελ εκπηζηεχεζηε .. ; Θαιά, δελ 

εκπηζηεχεζηε εκέλα, θαη ηε Γξακκαηέα; Ππλσκνηήζακε φινη; 

(αξ. απνθ. 242/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 1o Δ.Ζ.Γ. 

 

Δγκπιζη μελέηηρ με ηίηλο: "Αναβάθμιζη εξυηεπικού δικηύος 

ύδπεςζηρ πεπιοσήρ Γήμος Υπυπίυν - Ξπομήθεια - Δγκαηάζηαζη 

ζςζηήμαηορ Ρηλελέγσος - Ρηλεσειπιζμού". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .. Ππγλψκε, είλαη πξν 

εκεξεζίαο δηάηαμεο. Δίλαη έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη έηνηκνο λα απαληήζεη, πξνθαλψο. Δγθξηζε κειέηεο κε 

ηίηιν: "Αλαβάζκηζε εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο πεξηνρήο Γήκνπ Υξσπίσλ, 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ". Θχξηε 

Θαξίλε, εμεγήζηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο πξσηνχ κπνχκε 

ζηελ νπζία ηνπ. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Ππλίζηαηαη φηη πξέπεη κέζα ζηελ εβδνκάδα λα ππνβιεζεί ηερληθφ 

δειηίν ζηελ Ξεξηθέξεηα γηα έληαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ σο ππνέξγν ζην έξγν 

χδξεπζεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξην θνληά ζην κηθξφθσλν θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Πην έξγν χδξεπζεο πνπ ήδε εθηειείηαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο 

θαη επίζεο ζα πξέπεη ζαλ άιιν ππνέξγν λα εληαρζεί θαη ην θφζηνο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ δεμακελψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ην θαηεπείγνλ; 

Δγθξίλεηαη ην θαηεπείγνλ. Δγθξίλεηαη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν εμσηεξηθφ δίθηπν πδξνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

ηξνθνδνηείηαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηηο γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο 

Καπξνζνπβάιαο. Ζ πνζφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 

700- 1.000 θπβηθά αλά ψξα. Ζ ηξνθνδφηεζε γίλεηαη κε δχν παξάιιεινπο 

αγσγνχο Φ450 θαη Φ900, φπνπ θαηεπζχλνληαη θαη νη δχν απφ ην αληιηνζηάζην 

ηεο Καπξνζνπβάιαο πξνο ην .. Ιηβηζίνπ. Απφ εθεί δηαρσξίδνληαη νη αγσγνί πξνο 

ηε δεμακελή Ξαιαηίσλ Φ450 θαη πξνο ηε δεμακελή Καξθνπνχινπ Φ900. Ζ 

κειέηε ηνπ ζέκαηνο ζα πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ γηα ηε ζπλερή κέηξεζε πίεζεο 

παξνρήο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ, πνπ ηξνθνδνηείηαη 

απφ ηε δεμακελή ησλ Ξαιαηίσλ, ηνλ ζπλερή έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ 

κέζσ ηνπ ζπζηεκάησλ ρισξίσζεο αιιά θαη ηνλ ηειερεηξηζκφ βαλψλ γηα ηελ 

απνθπγή  απσιεηψλ λεξνχ, θαζψο θαη ηελ απνθπγή ζξαχζεσλ κέζσ ηνπ 

ζπλερηδφκελνπ ειέγρνπ ζε φιν ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ. Ζ εγθαηάζηαζε 

απηνκαηηζκψλ ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο ρεηξηζηέο 

λα πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ελψ παξάιιεια ην δίθηπν 

απηνξπζκίδεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ψζηε λα ειέγρεηαη πιήξσο ην 

δίθηπν χδξεπζεο. Ξξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζπλνιηθά 8 ζηαζκνί ειέγρνπ 

θαη παξαθνινχζεζεο ζηηο παξαθάησ ζέζεηο: 1) αληιηνζηάζην Καπξνζνπβάιαο, 
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2) βαλνζηάζην Ιηβηζίνπ 3) δεμακελή Ξαιαηίσλ Ξαπάδεο, 4) ζηηο λέεο 

δεμακελέο, 5) ζηηο παιηέο δεμακελέο, 6) Ξεπθηά, 7) Σαιθνχηζη θαη 8) Θαιιηζέα. 

Πε θάζε ζηαζκφ ησλ θεληξηθψλ ηξνθνδνηηθψλ αγσγψλ ειέγρεηαη ε παξνρή θαη 

ε πίεζε θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο δηαθνπήο ηεο παξνρήο ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν. Ρν ζχζηεκα αληηιακβάλεηαη ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο ζε πεξηπηψζεηο 

πιήξσζεο ησλ δεμακελψλ θαη απηφκαηα δηαθφπηεη ηελ παξνρή απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν ζηαζκφ. Ζ πιεξσζε ησλ δεμακελψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

πδξαπιηθφ ηξφπν. Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εκθαλίδεηαη απμεκέλε παξνρή, ην 

ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο ρεηξηζηέο γηα ηελ εμέιημε απηή.  

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο νδεγεί ηφζν ζηε δπλαηφηεηα θαηαζηνιήο 

ησλ δηαξξνψλ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο πίεζεο ην 24σξν κε κέγηζην ηελ 

πίεζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηηο ψξεο αηρκήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξνρήο. Ζ 

κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη ζην θέληξν ειέγρνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζην Γήκν. Νη πιεξνθνξίεο κε θαηάιιειν κέζν κεηαθέξνληαη ζε κηκηθφ ζρεδην, 

δειαδή ζε ζρέδην ην νπνίν έρεη πξνζνκνηνηέο, ψζηε νη ρεηξηζηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα έρνπλ νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ. Απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλακέλνληαη: 1) 

ν πεξηνξηζκφο ησλ δηαξξνψλ ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ, 2) ε εμνηθνλφκεζε 

πδάηηλσλ πφξσλ, 3) ε εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζην δηαλεκφκελν λεξφ, 

4) ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν θαη .. έιεγρν ησλ 

πδξαγσγίσλ θαη ηειεπηαίν ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηαηάμεσλ. Ρν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειεηεο καδί κε ην ΦΞΑ είλαη 1.440.000 θαη ζα ππνβιεζεί 

ε κειέηε ζην Ξ.Δ.Ξ. γηα λα εληαρζεί απηφ ζαλ ππνέξγν ζην έξγν πνπ ήδε είλαη 

εληεηαγκέλν γηα ηελ χδξεπζε, θαζψο θαη άιιν έλα κηθξφ ππνέξγν πνπ ζα έρεη 

ην θφζηνο ηεο ειεθηξνδφηεζεο φισλ ησλ δεμακελψλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ δπφ ιφγηα, λα πσ δπφ ιφγηα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη έλα έξγν ην νπνίν μεθίλεζε ν Γηψξγνο ν Γαβξηήι γηα ηελ 

αλαβάζκηζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηιάσ βξε παηδηά. Γηα ην εμσηεξηθφ δίθηπν χδξεπζεο ηεο ηάμεο 

ησλ 10.000.000 κε ηελ έθπησζε 50%, 5.000.000, πνπ εμειίζζεηαη. Απηφ ήηαλ 

αίηεκα απφ ηελ αξρή λα κπεη ζην έξγν κε 1.000.000 μερσξηζηά. Γελ ην έβαιε 

θαη επηπρψο ηψξα έρνπκε ηηο πνιιέο πηζαλφηεηεο λα ην εληάμνπκε, γηαηί έλα 

ζνβαξφ έξγν πνπ έρεη γίλεη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο κεραλνξγάλσζε 

θαη ηειεπαξαθνινχζεζε. Δίκαζηε πνιχ ραξνχκελνη αλ θαηαθέξνπκε λα ην 

εληάμνπκε, βάζεη ησλ ππνζρέζεσλ πνπ έρνπκε φηη πξάγκαηη θαη απηνί ην 

ζεσξνχλε αλαγθαίν ππνέξγν ζην κεγάιν έξγν απηφ ησλ 5.000.000 πνπ 

ηειεηψλεη φπνπ λα είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρνπλ εξσηήζεηο, αληηξξήζεηο; Θχξηε 

Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ θαηαιαβαίλσ θαη ηε βηαζχλε, αιιά εδψ κηιάκε ηψξα γηα 

1.500.000 επξψ. Γειαδή δελ κπνξνχζε λα έξζεη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην; Γελ έρνπκε νχηε θαλ εηζήγεζε γη' απηφ θαη κνπ πξνμελεί 

εληχπσζε. Γε κηιάκε ηψξα γηα κηα απφθαζε ελφο έξγνπ, 7, 8, 10.000 επξψ γηα 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο, αιιά κε ζπγρσξείηε πνιχ θ.Γήκαξρε, ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθν Ππκβνχιην πνπ ήζαζηαλ εζείο παξψλ, εγψ δελ ήκνπλ 

θαη δελ ερσ ελεκεξσζεί γηα ηίπνηα απ' φια απηά ηα νπνία είπε ν θ.Θαξίλνο. Ρα 

άθνπζα πξψηε θνξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη γηαηί ηέηνηα βηαζχλε αο πνχκε. Γειαδή αχξην θαη ηέινο 

θ.Θαξίλν;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξέπεη λα ππνβιεζεί ηερληθφ δειηίν κέζα ζηελ εβδνκάδα, αιιά 

νχησο ή άιισο απηφ εάλ εληαρζεί θαη αλ καο ην εληάμνπλε θιπ. πάιη ζα 

επαλέξζεη γηα λα γίλεη δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, λα πεξάζεη Νηθνλνκηθέο θιπ. .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αίηεκα ππνβάιιεηαη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξνο ην παξφλ ζπληάμακε κηα κειέηε ε νπνία εγθξίλεηαη θαη 

ππνβάιιεηαη ην αίηεκα γηα ηελ έληαμε ελφο ππνέξγνπ ζηελ Ξεξηθέξεηα. Γελ 

έρνπκε θάηη αθφκα. Κπνξεί θαη λα κελ εληαρζεί .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη κηιάηε .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξάλησο μέξσ, μέξσ φηη απηφ είλαη έλα θνκκάηη πνπ έπξεπε λα έρεη 

εληαρζεί γηα λα είλαη άξηην ην έξγν ηεο πδξεχζεσο, ην νπνίν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Ζιηάζθν. Δρεη θαη έλα εξψηεκα ν θ.Βειηαληψηεο. 

Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί ην έξγν απηφ θ.Γηεπζπληά, επεηδή 

είλαη ππνέξγν ζα γίλεη μερσξηζηφο δηαγσληζκφο ή ην παίξλεη ν ίδηνο αλάδνρνο 

κε ηελ ίδηα έθπησζε πνπ έρεη πάξεη ην άιιν έξγν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Μερσξηζηφο δηαγσληζκφο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, αθξηβψο λα ζαο πσ ηη έρεη ζπκβεί κ' απην ην έξγν. Ρν 

έξγν απηφ είλαη ην εμσηεξηθφ δηθηπν χδξεπζεο πνπ έγηλε κεηά ην πξφβιεκα 

πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην εζαζζελέο ρξψκην. Ζ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θαη εγψ 

θαη ν Γήκαξρνο πνπ ήκαζηαλ θαη Πχκβνπινη απνθάζηζε λα ζπάζεη απηφ ην 

έξγν ζε δπν εηδηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. Πε 9.000.000 ζην έξγν πνπ 

δεκνπξαηήζεθε θαη πινπνηείηαη ηψξα θαη ζην ππφινηπν έλα θάηη, δε ζπκάκαη 

αθξηβψο πφζν ήηαλε, ήηαλε ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ηνπ δηθηχνπ. Απηφ ήηαλ 
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απφθαζε ηεο. Θαθψο έγηλε ηφηε. Ρφηε ην είρακε αλαθέξεη θαη εκείο θαη έηζη 

πξνρψξεζε. Ρψξα ινηπνλ, γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν ζα πξέπεη λα γίλνπλε 

θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο, φια απηά πνπ πεξηέγξαςε ν 

πξντζηάκελνο. Δκείο, επεηδή ην έξγν είρε δεκνπξαηεζεί, είρε εληαρζεί θαη είρε 

δεκνπξαηεζεί ειιεηπέο, ελ πάζε πεξηπηψζεη απηφ πνπ είρε γίλεη, ήκαζηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα θπλεγήζνπκε θαη λα εμαζθαιίζνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε. 

Απηφ πξνέβιεπε λα θάλνπκε κηα κειέηε, θαηλνχξγηα κειέηε, ε νπνία βέβαηα ε 

πξνκήζεηα απησλψλ πξνβιεπφηαλε απφ ηελ αξρηθή κειεηε. Γελ έρνπκε αιιάμεη 

δειαδε θάηη Κηράιε. Ζηαλε ε αξρηθή κειέηε ε νπνία ήηαλ νινθιεξσκέλε, γηα 

θάπνηνπο ιφγνπο ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε έθαλε δχν θνκκάηηα ην έξγν θαη ην 

δεκνπξάηεζε θαηά ηα 9/10 αο ην πνχκε ηψξα, θαηά ηα 9/10 θαη ην 1/10 έκεηλε 

αδεκνπξάηεην θαη αλπινπνίεην. Πήκεξα ινηπφλ πξέπεη νπσζδήπνηε ην έξγν 

απηφ γηα λα ιεηηνπξγεί, γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ, ζα πξέπεη λα γηλνπλ ηα 

ειεθηξνκεραλνινγηθά ηνπ θαη παξάιιεια κ' απηά θάλνπκε θαη ηελ 

ειεθηξνδφηεζε ησλ δεμακελψλ, πνπ δελ ήηαλε ζηελ αξρηθή, ζηελ αξρηθή 

κειέηε, αιιά πξέπεη φπσο είπε θαη ν Βειηαληψηεο, πξέπεη απηφ λα 

δεκνπξαηεζεί μερσξηζηά, λα γίλεη θαηλνχξγηα δεκνπξαζία θαη ζα πινπνηεζεί 

απφ απηφλ πνπ ζα ην πάξεη.  

 Γειαδή είλαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ θνκκάηη ηεο αξρηθήο κειέηεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο, ην νπνίν δελ είρε εληαρζεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε, 

δελ είρε κάιινλ δεκνπξαηεζεί, καδί δελ είραλ δεκνπξαηεζεί θαη ηα δχν. 

Γειαδή δελ θάλακε θάηη θαηλνχξγην. Ξξνζπαζήζακε λα εληάμνπκε ην 

1.500.000 ην νπνίν είρε απνζρηζζεί, είρε απνζπαζηεί απφ ην αξρηθφ έξγν. Απιά 

ζέιακε λα εμαζθαιίζνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη απην ζα θάλνπκε. Γηα λα 

κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη δειαδε ηέιεηα ην έξγν απηφ, ε πδξνδφηεζε δειαδή 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, πξέπεη λα γίλνπλε θαη ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ηεο 

αξρηθήο κειέηεο, ηνπ αξρηθνχ έξγνπ. Απηφ είλαη φιν θαη έπξεπε λα 

εμαζθαιίζνπκε, θάλακε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, καο ππνζρέζεθαλ φηη ζα ην 
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θάλνπκε θαη θαηαζέηνπκε ηε κειεηε γηα λα κπνξέζνπκε λα ρξεκαηνδνηεζεί θαη 

απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Θχξηνη ζπλάδειθνη, έρεη θάπνηνο 

αληίξξεζε; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, εγψ παξψλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Οψηεζα θ.Ιίηζα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Σαζηψηεο. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απιψο ην έξγν ην πξνεγνχκελν πνπ έρεη θάλεη ν πξψελ Γήκνο 

Υξσπίσλ ιεηηνπξγεί ήδε, απ' φηη γλσξίδνπκε, απ' φηη έρνπκε θαηαιάβεη. 

Ιεηηνπξγεί ήδε. Απηφ είλαη έλα έξγν ζπκπιεξσκαηηθφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Δγψ δε ζα πσ φρη. Κάιηζηα. Δληάμεη. Απιψο επεηδή είλαη κηα 

ηερλνινγία πςειήο απφδνζεο, απιψο ζην Γήκν καο απηήλ ηε ζηηγκή 

ππάξρνπλε θαη πξνηεξαηφηεηεο πνπ είλαη άιιεο ζην ζέκα ηεο χδξεπζεο 

θ.Γήκαξρε. Απηφ ην έρεηε παξαηεξήζεη. Δκείο ζα πνχκε λαη. Δίλαη έλα έξγν, 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ άιινπ έξγνπ, αιιά κηιάκε γηα πςειή, πςειή ηερλνινγία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δλάμεη, ην λα κπνξνχκε λα πάξνπκε παληνχ ιεθηά, κπνξνχκε λα 

πάξνπκε, αιιά ζεκαζία έρεη φηη έρνπκε θαη άιιεο αλάγθεο βαζηθέο ζηα ζέκαηα 

ηεο χδξεπζεο. Κάιηζηα. Λαη ζα πνχκε, εληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 241/2011) 
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ΘΔΚΑ 3ο 

 

Δγκπιζη 1ος Ανακεθαλαιυηικού Ξίνακα (Α.Ξ.Δ.) και ηος Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. 

ηος έπγος "Θαηαζκεςή οδοποιίαρ Πςκαμίνος" ηος Γήμος Υπυπού. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, κπαίλνπκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα κηα νδνπνηία πνπ εθηειείηαη κε δάλεην απφ ην 

Ξαξαηαζεθψλ. Ν ιφγνο πνπ ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο είλαη 

1) γηα λα ππαξμεη κηα αχμεζε ζηηο πνζφηεηεο επεηδή απμήζεθε ην κήθνο ηνπ 

αγσγνχ νκβξίσλ θαη κπαίλνπλε θαη θάπνηα πξφζζεηα θξεάηηα θαη ζπγρξφλσο 

ζπληάζζνληαη δχν λέεο ηηκέο, κηα γηα ηα θξεάηηα θαη δχν γηα θάπνηεο 

ηζηκεληνζηξψζεηο αληί γηα αζθαιηνζηξψζεηο ζε ζεκεία ηα νπνία έρνπλε πνιχ 

έληνλεο θιήζεηο. Γελ έρνπκε αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο θηλνχκαζηε, απιψο γίλεηαη ρξήζε ησλ απξνβιέπησλ γηα 

απηέο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αιιάδεη ηίπνηα ζηηο κεθνηνκέο; Γειαδή αιιάδεη ηίπνηα ζην 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ; Αιιάδνπλ δξφκνη 

θαη ηέηνηα πξάγκαηα; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, φρη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, ηειηθά ζα γίλεη φιν ην έξγν ή ζα γίλεη κέξνο ηνπ 

έξγνπ θαη πνηνη δξφκνη είλαη απηνί θαη πσο θξίζεθαλ φηη πξέπεη λα γίλνπλ απηνί 

θαη νη άιινη λα κε γίλνπλ.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δρεη δνζεί κηα πξψηε εληνιή γηα λα μεθηλήζεη ην έξγν γηαηί ήηαλ ζε 

δηαθνπή. Δρνπκε εθηακηεχζεη απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ 80.000 επξψ ζαλ 

πξνθαηαβνιή ηνπ 20%, λα δνχκε πσο ζα πάεη θαη ε ξνή ηνπ δαλείνπ θαη εδψ 

είκαζηε λα ην μαλαζπδεηήζνπκε. Γελ είλαη .. Ζδε έρνπκε ζηείιεη αίηεκα θάησ 

κε ινγαξηαζκνχο θιπ., λα δνχκε θαη ηη θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη κε ην δάλεην .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλ ην δάλεην εθηακηεπηεί φιν θαη δελ ππάξρεη πξφβιεκα 

ξεπζηφηεηνο φζνλ αθνξά ην ρξήκα, ζα γίλεη φιν ην έξγν ή ζα γίλεη κέξνο ηνπ 

έξγνπ;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ δελ είλαη δηθηά κνπ απφθαζε. Δίλαη πνιηηηθή απφθαζε ην αλ 

ζα γίλεη .. Ξξνο ην παξφλ ην έξγν .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, έρεη πάξεη εληνιή γηα λα θάλεη νξηζκέλνπο δξφκνπο ν 

εξγνιάβνο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν έξγν εθηειείηαη θαλνληθά. Ξξνο ην παξφλ εθηειείηαη θαλνληθά ην 

έξγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη 400.000 ην δάλεην γηα ηελ νδνπνηία Ππθακίλνπ. ην ζίγνπξν 

είλαη φηη ηα 250.000 ηνπιάρηζηνλ, 200 κε 250, θαπνηνη δξφκνη πνπ έρνπκε 

επηιεμεη, φπσο θαη ην .. θαη ν δξφκνο απηφο κε ην αληηπιεκκπξηθφ ζα γίλνπλε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεη πάεη, έρεη πάεη .. Απφ πνηνπο ζα μεθηλήζνπκε θαη ζα 

πξνρσξάκε ζηελ πνξεία, λαη, μέξνπκε. Δρεη πάεη κεραληθφο καδί κε ηνπο 

Ππκβνχινπο ηνπ Ππθακίλνπ, έρνπλε δεη ην εξγν, έρνπλε βάιεη ηηο 
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πξνηεξαηφηεηεο ησλ δξφκσλ πνπ λνκίδνπλε φηη ρξεηάδνληαη γηα ην μεθίλεκα θαη 

ζχκθσλα κε ηελ πνξεία ηνπ δαλείνπ θαη βιέπνληαο θαη θάλνληαο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δίπαηε πξνεγνπκέλσο θάηη γηα 250.000. Απηφ ηη ζεκαίλεη; Νηη ζα 

δελ ζα πάξνπκε .. Ρν έξγν ζα γίλεη ην κηζφ; Απηφ ελλνείηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. πξνηεξαηφηεηνο θαη αλάγθεο ηνπ έξγνπ είλαη γχξσ ζηηο 200- 

250.000. Ρα ππφινηπα δελ ην ζεσξνχκε ηφζν απαξαίηεην άκεζα λα γίλεη. Αλ 

κπνξέζνπκε λα ηθαλνπνηήζνπκε κ' απηά ηα ιεθηά θάπνην άιιν θνκκάηη ηεο 

πεξηνρήο ηεο γχξσ ε νπνία .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ δε γίλεηαη Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ακα δε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη ζπγθεθξηκέλε πίζησζε γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Γελ κπνξεί λα 

αιιάμεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρνπλ αληηξξήζεηο; 

Ξαξψλ ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Θαιχβαο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ ην ίδην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ε θα Βαξλάβα. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 243/2011) 
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ΘΔΚΑ 4ο 

 

Δγκπιζη παπάηαζηρ πποθεζμίαρ εκηέλεζηρ ηος έπγος "Αποσέηεςζη 

Νμβπίυν οδού Καπμαπά". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν, έρεηε ην 

ιφγν.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ζ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ ζπλέηαμε ηελ 190/2010 

κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 38.381,16 επξψ πιένλ ΦΞΑ. Ζ εξγνιαβηθή ζχκβαζε 

ην έξγνπ ππεγξάθε 30.12.2010. Πηηο 1.4.2011 νξίζηεθε επηβιέπνπζα ε θα 

Ξαπαζαλαζίνπ. Κε ηελ ππ' αξ. 57/12.4.2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ εγθξίζεθε φηη σο έλαξμε πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ εξγαζηψλ ζα είλαη ε 28.3.2011, εκέξα γηα ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε αιιαγή δηεζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ζ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ ζηηο 18.4.2011 ελέθξηλε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ κε εκεξνκελία 

έλαξμεο εξγαζηψλ 28.3.2011 θαη εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ έξγνπ 28.5.2011. 

Κε ηελ ππ' αξ. 62/2011 εγθξίζεθε ε παξάηαζε έλαξμεο εξγαζηψλ κέρξη 

28.10.2011 κεηά απφ αίηεκα ηεο Δλσζεο Δκπφξσλ Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ 

Υξσπνχ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ φκσο βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ έξγνπ ηεο νδνχ Γελλεκαηά. Δπεηδή ε 

θαηαζθεπή ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ έξγνπ δελ είρε πεξαησζεί θαηά ηνπο κήλεο 

Πεπηέκβξην θαη Νθηψβξην, πνπ έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν ηεο νδνχ 

Καξκαξά, πξέπεη λα δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη γη' 

απηφ εηζεγνχκαζηε ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ γηα 60 εκέξεο απφ ηελ 

εκέξα έγθξηζεο ηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ, πνπ πξνβιέπεηαη λα πέθηεη; Πε πνην 

ξέκα; Πην θαηλνχξγην πνπ γίλεηαη ή ζην παιηφ βάζεη ηεο κειέηεο; Ν αγσγφο 

ησλ νκβξίσλ.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην παιηφ πξνβιέπεηαη. Ινηπφλ, αθξηβψο επεηδή πξνβιέπεηαη 

ζην παιηφ, επεηδή πξνβιέπεηαη ζην παιηφ, δελ θαηαιαβαίλσ πνηα είλαη ε 

ζπλάθεηα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαηλνχξγηνπ. Θα κπνξνχζε δειαδή λα έρεη 

μεθηλήζεη ην έξγν, λα είρε γίλεη θαη λα πέζεη κέζα ζην ξέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα .. θαινθαίξη ζηε Καξκαξά, ζα ηξψγακε μχιν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάλλε, άιιν απηφ ην λα μεθηλάγακε θαινθαίξη ζηε Καξκαξά 

θαη άιιν απηφ πνπ επηθαινχκαζηε εδψ ζηελ εηζήγεζε φηη λα δψζνπκε 

παξάηαζε γηαηί είλαη ζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. δελ κπνξνχζακε. Δρεη πιεγεί ε Καξκαξά. Δρεη .. θαη δελ 

κπνξνχζακε λα μεθηλήζνπκε θαινθαίξη κε ηίπνηα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάλλε, κε κνπ θάλεηο ηψξα πνιηηηθή γηα ηε Καξκαξά. Δδψ 

κηιάκε γηα ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε. Νηη είλαη ζε ζπλάθεηα κε ην λέν έξγν. Γελ 

είλαη. Γελ ην θάλακε .. Ξεο κνπ φηη δελ ην θάλακε γηαηί ήηαλε θαινθαίξη θαη δελ 

έπξεπε λα γίλεη κέζα ζηε Καξκαξά, λα ην δερηψ φηη δίλνπκε παξάηαζε γη' 

απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαιηφο αγσγφο δελ πεξλάεη, δελ είλαη .. Ζ Γελλεκαηά δελ είλαη 

θάζεηνο ζηε Καξκαξά; Νχησο ή άιισο δελ έπξεπε λα παξέκβνπκε ζην ρσξν 

απηφλ, έζησ θαη ζηνλ παιηφ αγσγφ γηα λα πάεη;    

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα γηα ηνλ παιηφ .. Δδψ πέξα ηελ εηζήγεζε ηελ έρεηο 

δηαβάζεη; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζηνλ παιηφ αγσγφ λα πάεη .. Γε ζα έπξεπε λα γίλεη έξγν 

πάλσ ζηελ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ εηζήγεζε ηελ έρεηο .. ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. πάλσ ζηελ Καξκαξά; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ εηζήγεζε ηελ έρεηο δηαβάζεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηήλ εδψ πέξα πνπ καο δηάβαζε ν θ.Θαξίλνο. Δ ηφηε; Αζην, 

κελ ην .. Γελ είλαη ζε ζπλάθεηα κε ην θαηλνχξγην έξγν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν παιηφο αγσγφο πεξλάεη Καξκαξά θαη Γελλεκαηά. Δ, πσο ζα 

γηλφηαλε ην έξγν; Γε ζα πεξλνχζε απφ Καξκαξά αλαγθαζηηθά θαη Γελλεκαηά;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν αγσγφο νκβξίσλ είλαη Θνηκήζεσο Θενηφθνπ, Γελλεκαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, απφ Θνηκήζεσο Θενηφθνπ κέρξη Γελλεκαηά ζαλ 

παξάιιειεο. Κέζα ζηε Καξκαξά, αιιά φρη φηη έρεη ζπλάθεηα κε ην θαηλνχξγην 

έξγν.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηψξγν, ην πξφβιεκα .. Λα ζνπ πσ θάηη; Δίλαη κε ην παιηφ ξέκα, 

επεηδή έπεζε εθεί πνπ έζθαςε ν αγσγφο .. ν εξγνιάβνο .. Απηφ πνπ έζπαζε ν 

εξγνιάβνο έδεημε φηη δελ ππήξρε νπιηζκφο ζην ξέκα θαη είλαη πξφβιεκα ηψξα 

γηα ην αλ ζα ζπάζνπκε ην παιηφ ξέκα ή ζα .. κε ην θαηλνχξγην. Γηαηί αλ ζπάζεη 

θαη ν αγσγφο απηφο εθεί αθξηβψο ζηε ζπκβνιή Καξκαξά θαη Γελλεκαηά ζα 

έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα θαη κεηά ζα είλαη πάξα πνιχ δχζθνια λα θηηαρηεί 

θαη ζα αθήζνπκε ην ξέκα αλνηρηφ θαη πεζκέλν φπσο έρεη κείλεη θαη ην άιιν. Ρν 

ξέκα είλαη ζε ηζρχ απφ ηελ Αγ.Γεσξγίνπ θαη θάησ, ην παιηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, ην μέξσ. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δηζη; Απηφ είλαη ην πξφβιεκα. Απηφ θαζαξά ήηαλ ην πξφβιεκα, 

ην αλ ζα ζπλδέζνπκε ζηνλ παιηφ αγσγφ ή ζηνλ θαηλνχξγην. Ζ κειέηε έιεγε 

ζχλδεζε ζηνλ παιηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βαγγέιε, εγψ δε δηαθσλψ κε φια απηά πνπ κνπ ιεο. Βιέπσ 

φηη ζηελ εηζήγεζε αλαθέξεηαη αιιν πξάγκα θαη ιέσ, δελ είλαη έηζη. Απηφ ιέσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ παξάηαζε έρεη δνζεί γηα ην θαινθαίξη, αιιά ππάξρεη θαη έλα .. 

Ρη λα πεξηγξάςνπκε ηψξα; Αλ ζα ζπλδεζεί κε ηνλ παιηφ ή κε ηνλ λέν αγσγφ; 

Δ, δελ κπνξεί λα ην πεξηγξάςεηο απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ξέκα ην παιηφ ζα απνθαηαζηαζεί, έηζη;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ είλαη ζέκα ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δληάμεη, είλαη ζέκα ηνπ εξγνιάβνπ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Δίλαη ζέκα ηνπ εξγνιάβνπ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξνβιέπεηαη φηη φ,ηη δεκηέο γίλεη πξέπεη λα ηηο πιεξψζεη θαη λα 

ηηο απνθαηαζηήζεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο κηιάκε ηψξα γηα ην έξγν ηεο Καξκαξά, γηα ην 

αληηπιεκκπξηθφ ηεο Καξκαξά. Ζ παξάηαζε πνπ δίλνπκε είλαη γηα έλα έξγν ην 

νπνίν ην είρακε ζπκθσλήζεη φινη λα κε γίλεη ην θαινθαίξη, λα μεθηλήζεη απφ 

ηνλ Νθηψβξε θαη κεηά. Απιά δεκηνπξγήζεθε απηφ ην πξνβιεκαηάθη ηεο 

ζχλδεζεο ηνπ κε ηνλ παιηφ ή ηνλ λέν αγσγφ. Απηφ είλαη, δελ είλαη ηίπνηα άιιν. 

Θαη παξάιιεια ζα θάλνπκε θαη ηηο επηζθεπέο ζηε Καξκαξά ζηνλ 

αζθαιηνηάπεηα ν νπνίνο έρεη ην ράιη ηνπ ην καχξν.       

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θάηη αθφκα λα ξσηήζσ. Βαγγέιε, έρεηε θάλεη ηηο ελέξγεηεο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παιηνχ ηνπ ξέκαηνο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ζα γίλεη απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη ηνλ εξγνιαβν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ Ξεξηθέξεηα ην μέξεη; Δρεη ελεκεξσζεί; 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ Ξεξηθέξεηα έρεη ελεκεξσζεί, ππάξρεη θαη αιιεινγξαθία θαη 

απηφ ζα ην δνχκε. Θα δνχκε πσο ζα γίλεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Θπξία Πηεξγηνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ έρσ κηα αλεζπρία ζρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ ιέκε λα αξρίζεη. 

Αλ δειαδε αξρίζεη, δψζνπκε παξάηαζε 60 κέξεο, ζεκαίλεη αξρή ηνπ ρξφλνπ. 

Δηζη; Απφ 1.1.2012. Κε δεδνκέλν φηη είλαη κέζα ζην ρεηκψλα, βξνρέο, μέξσ 

εγψ θιπ., κήπσο καο πηάζεη πάιη ε άλνημε, πάεη θαινθαίξη γηα ην .. θαη ζα 

ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα πάιη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο. Γελ μέξσ 

θαηά πφζν ζα κπνξνχζακε ζε ζπλλφεζε θαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα γηα λα 

πξνρσξήζεη απην ην θνκκάηη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, αιιά γηα ην θνκκάηη ηεο .. γηα ηε Γελλεκαηά είλαη ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. Κήπσο δνζεί κηα πξνηεξαηφηεηα ζην θνκκάηη απφ ηελ Καξκαξά 

πξνο ηελ παξαιία γηα λα ηειεηψζεη πην γξήγνξα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο 

Γελλεκαηά, ψζηε έγθαηξα λα αξρίζεη ην έξγν ηεο Καξκαξά, γηαηί αλ αο πνχκε 

ιίγν θαζπζηεξήζεη απηφ, καο πηάζνπλ νη βξνρεο θαη ν ρεηκψλαο, ζα πάεη Ξάζρα 

θαη μέξεηε φηη είλαη πνιχ εχθνιν λα πάκε θαινθαίξη κε ζθακκέλε ηε Καξκαξά 

κεηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, δηεπθξηλίζηε κνπ θάηη. Εεηάκε παξάηαζε γηα έλα 

έξγν ην νπνίν δελ έγηλε ηνπο κήλεο πνπ έπξεπε λα γίλεη θαη φπσο έηπε θαη ε θα 

Πηεξγίνπ πξηλ, .. ην έηνο, κπαίλνπκε ζην 2012. Ξξνθαλψο θαηαιαβαίλνπκε φηη 

είλαη πνιχ πηζαλφ γηα έλα έξγν ην νπνίν ήδε έπξεπε λα είρε ηειεηψζεη λα εξζεη 

Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο γηα ηα πιηθά. Θέισ λα κνπ απαληήζεηε, ππάξρεη 

απηή ε πηζαλφηεηα;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: πάξρεη. Αξα ινηπφλ, κε ηελ παξάηαζε πνπ ζα δψζνπκε ιέηε φηη 

ππάξρεη πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα λα δψζνπκε παξαπάλσ ιεθηά ζηνλ 

εξγνιάβν. Απηφ .. Ρν ιέσ γηα λα απαληεζεί θηφιαο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δπεηδή, επεηδή νη αλαζεσξήζεηο πιένλ είλαη ακειεηέεο, δειαδή 

είλαη πνιχ κηθξά ηα πνζά ησλ αλαζεσξήζεσλ, δε λνκίδσ φηη ππάξρεη .. Δδψ 

θαη' αξράο, εθηφο απφ ην αίηεκα πνπ ππήξρε γηα ηνλ Νθηψβξην γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο, επεηδή εθηειείηαη ην άιιν ην έξγν εθεί, θαλνληθά ζα έπξεπε λα 

παο λα πέζεηο ζην θαηλνχξγην. Πην θαηλνχξγην δελ κπνξείο λα κπεηο γηαηί 

ζθνληάθηεηο ζηνλ παιηφ πνπ είλαη αλάκεζα. Ν παιηφο αιινχ είλαη άνπινο, 

αιινχ είλαη νπιηζκέλνο. Ξαξνπζηάδεη ηέηνηα θαηλφκελα, δειαδή θαλείο δελ 

μέξεη αλ ζθαςεηο αλ ζα αληέμεη ή αλ δε ζα αληέμεη ν παιηφο. Δρεη θαη έλα ιάζνο 

απ' φηη είδακε ζηα πςφκεηξα θαη ζα πξέπεη λα θαηέβεη ιίγν πην θάησ αλ ζα 

ζπλδεζεί ζην παιηφ, έρεη θαη θάπνην ηερληθφ πξνβιεκαηάθη δειαδή ε ππφζεζε 

πνπ έρνπκε εληνπίζεη ζηα πςφκεηξα. Γειαδή ζα πξέπεη ιίγν λα επεθηαζεί πξνο 

ηα θάησ ε ζχλδεζε κε ηνλ αγσγφ γηα λα κπνξέζνπλ λα βγνπλ ηα πςφκεηξα, 

γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε απνξξνή ησλ νκβξίσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ κελ μέξνληαο πνιιά πξάγκαηα γηα ηα 

Λέα Ξαιάηηα εμαηηίαο ησλ δχν έξγσλ απηψλ θαη ηνπ παιηνχ, ηε δηακφξθσζε 

ηεο Καξκαξά απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή είλαη νη δχν δξφκνη πνπ 

είκαζηε ζηνλ Υξσπφ θαη εθφζνλ εγψ έρσ βαξεζεί λα αθνχσ γη' απηά, 

θαηαιαβαίλσ ηη ηξαβάλε νη θάηνηθνη θαη νη επαγγεικαηίεο ζ' απηήλ ηελ πεξηνρή. 

Ρν έρνπκε θάλεη ην γεθχξη ηεο Αξηαο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη λα ηειεηψλνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε θάηη θ.Γηαζεκάθε επηπιένλ; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, λαη, θάηη ηερληθφ πάλσ ζ' απηά πνπ ιέκε. Κνπ είπε ν 

θ.Ζιηάζθνο πξηλ φηη ππάξρεη ζέκα, ζθεθηφκαζηε αλ ζα πάεη ζην θαηλνχξγην ή 

ζην παιηφ ην ξέκα. Ξσο ζα πεξάζεη απφ ην παιηφ ην ξέκα λα πάεη ζην 

θαηλνχξγην Βαγγέιε; 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ζαο εμήγεζε ηψξα ν θ.Θαξίλνο. Νηη έρνπκε πξφβιεκα θαη 

δελ μέξνπκε ηη νπιηζκφ έρεη ην ξέκα ην παιηφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα ην ξέκα ην παιηφ πξέπεη λα πεξάζεη θαη λα πάεη ζην 

θαηλνχξγην. Δ, απηφ ιέκε, φηη εθεί πέξα ππήξρε ε δπζθνιία θαη απηφ έπξεπε λα 

.. Γη' απηφ θαη έρεη αξγήζεη ν εξγνιάβνο θαη έξεπε λα είρε μεθηλήζεη ήδε θαη λα 

ηειείσλε ζρεδφλ ηψξα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξάλησο ε Καξκαξά, παξεπηκπηφλησο, πνπ είρακε πάεη πξηλ .. ζα 

απνθαηαζηαζεί, έηζη;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη πξέπεη λα θάλνπκε παξάιιεια θαη επηζθεπή, ην είπα 

πξνεγνπκέλσο, ζηνλ αζθαιηνηάπεηα ηεο Καξκαξά, γηαηί δελ ππαξρεη 

πεξίπησζε λα παξαιαβνπκε απηφ ην έξγν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρε Καξκαξά. Ρε Γελλεκαηά .. Νρη ε Γελλεκαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δμαληιήζεθε πηζηεχσ ην ζέκα. Δρεηε θάηη άιιν;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρη έπαζαλ ηα κηθξφθσλα; 

Γε δνπιεχνπλ;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπεηδή ινηπφλ Ξξφεδξε απφ ηελ πξψηε κέξα ησλ Γεκνηηθψλ 

απηψλ Ππκβνπιίσλ είρακε μεθαζαξίζεη, θαλέλα επξψ ζε εξγνιάβν γηα έλα έξγν 

πνπ έρεη ήδε πεξαησζεί θαη επεηδή ε παξάηαζε ζα θέξεη αχμεζε ηηκψλ ζην 

έξγν, θαηαςεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ινηπφλ.  

(αξ. απνθ. 244/2011) 
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ΘΔΚΑ 5ο 

 

Δγκπιζη ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών 

καθαπιόηηηαρ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πχκθσλα .. Θέιεηε λα δηαβάζσ θαη ηελ εηζήγεζε; Θέιεηε λα ηε 

δηαβάζσ ηελ εηζήγεζε ή λα κπσ ζην ζέκα;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπσο ην έρνπκε ζπδεηήζεη .. θαη ηελ πεξαζκέλε θνξά ην 

ζπδεηήζακε, απ' φηη γλσξίδεηε,  ζηηο Αθίδλεο, ζηε Καιαθάζα, ζην Ξνιπδέλδξη, 

είρακε κέρξη θαη ην 2010 ηδηψηε γηα ηα απνξξίκκαηα. Απηφ θιεξνλνκήζακε ην 

2011. Γπζηπρσο ή επηπρσο δελ κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε πιήξσο ζε 

πξνζσπηθφ ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε απνξξηκκαηνθφξα θαη ζε φ,ηη 

ρξεηάδεηαη γηα λα έρνπκε θαζαξφ ηνλ ηφπν καο, φπσο ζαο είπα. Ξξνζηέζεθε ην 

κεγάιν πξφβιεκα ηνπ Θαιάκνπ, κε ην θιείζηκν ηεο ρσκαηεξήο θαη πιένλ ζα 

πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηη ζα πξέπεη λα 

ζπλάςνπκε ελ κέξεη ζχκβαζε γηα απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηηο 

Αθίδλεο, Καιαθάζα θαη ελ κέξεη ηνπ Θαιάκνπ, γηα ην θαινθαίξη θπξίσο ζηνλ 

Θάιακν. Θέισ λα ζαο πσ ηα λνχκεξα πεξίπνπ. Ζ κειέηε είλαη γχξσ ζηηο 190- 

200.000 επξψ; Λαη, θάησ απφ 200, γηα λα κελ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία 

θαζπζηεξήζεσλ ηεξάζηησλ, 200.000 επξψ είλαη ε κειέηε. Κε ηελ έθπησζε δελ 

μέξσ πφζα ζα πάεη. Θα πάεη 150, 170, 100, δελ μέξσ πφζν ζα πάεη, αλάινγα 

πφζν αληαγσληζηηθφο ζα είλαη ε κειέηε απηή. Λα ζαο ελεκεξψζσ αλ ζέιεηε 
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νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηηο πεξαζκέλεο ρξνληέο ζρεηηθά γηα ηα θνκκάηηα απηά, 

φηη ήηαλε γχξσ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνην είλαη ην θφζηνο γηα θάζε ηφλν ζθνππηδηψλ ζην Γήκν φηαλ 

γίλεηαη κε δηθά καο κέζα;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γχζθνιν λα ην ππνινγίζεηο Γησξγν αθξηβψο. Γελ κπνξψ λα ζνπ 

πσ. Γελ κπνξψ λα ζνπ πσ. Θειεη κεγάιε κειέηε παλεπηζηεκηαθή, ηνπ 

Ξνιπηερλείνπ. Θέιεη κειέηε. Κνπ πξφηεηλαλ δειαδή λα κπεη ζε κειεηε ηα 

ζθνππίδηα καο, πξαγκαηηθά, απφ ην Ξαλεπηζηήκην θαη πηζαλφλ λα ην δψζσ. 

Κνπ δεηάλε βέβαηα ιεθηά θαη εθεί. Δίλαη δχζθνιν απηφ ην εξψηεκα ζνπ λα ζνπ 

απαληήζσ ηψξα ακέζσο αλά ηφλν πφζν είλαη. Ρέινο πάλησλ, 185.000 ζπλ 

ΦΞΑ ή κείσλ ΦΞΑ, πεξίπνπ ηφζν ήηαλ ην πνζφλ Αθίδλαη, Καιαθάζα πέξζη. 

110.000 ζπλ ΦΞΑ ήηαλε ζην Ξνιπδέλδξη. Κηιάκε γηα 320.000 επξψ πέξζη 

πιεξσζακε ζε ηδησηεο ην '10. Κηιάκε ηψξα γηα κηα κειέηε ησλ 190.000 επξψ 

πεξίπνπ ρσξίο ηελ έθπησζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ επαλαιακβάλσ, ζα θηάζεη 

πεξίπνπ ην κηζφ απφ πέξζη. Θάλνπκε εμνηθνλφκεζε 50% .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν Ξνιπδέλδξη είλαη κέζα ηψξα ζηελ .. ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, πιένλ ζα ην θάλνπκε κφλνη καο. Θα γιηηψζνπκε δειαδή 

100 ζπλ ΦΞΑ ηνπ Ξνιπδελδξίνπ θέηνο θαη ζα βάινπκε θαη ηνλ Θάιακν κε 

κεησκέλα ιεθηά ζε ζρέζε κε πέξζη Αθίδλαη, Καιαθάζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ελ κέξεη. Ρν είπακε. Ινηπφλ, θάλνπκε κηα νηθνλνκία πεξίπνπ 

50% ζε ζρέζε κε πέξζη, αιιά δελ κπνξνχκε λα κελ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα 

.. ηειείσο λα κελ έρνπκε δπλαηφηεηα λα ππνγξάςνπκε ζχκβαζε κε ηδηψηε. 

Γελ κπνξνχκε λα .. Καθάξη λα ην θαηαθέξνπκε. Ξηζηεχσ φηη απηφ ζα ην 

θαηαθέξνπκ, επαλαιακβάλσ, φηαλ πξνρσξήζεη ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο. 

Δπραξηζηψ. Απηή είλαη ε εηζήγεζε κνπ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ, επεηδή θ.Γήκαξρε αλαθέξεηε ηελ Καιαθάζα, λα ζαο 

ελεκεξψζσ φηη ε Καιαθάζα ε ζχκβαζε ήηαλε πάλσ απφ 12 κήλεο. Γειαδή, 

φηαλ αλαιάβαηε, ηνλ πξψην κήλα δελ ςάρλαηε λα βξείηε πνπ ζα πάηε ηα 

ζθνππίδηα, ππήξρε απνθνκηδή. Αξα ήηαλε πάλσ απφ ρξφλν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Θαη ζα παξαθαιέζσ λα κνπ πείηε αθξηβψο ην πνζφ πνπ 

ήηαλε ε Καιαθάζα πάλσ απφ ρξφλν. Θπκάζηε; Ρν έρεηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 45.000 επξψ λνκίδσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: 45 θαη πάλσ απφ ρξφλν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 45.000 επξψ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξάλσ απφ ρξφλν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Δίπα καδί κε Αθίδλεο, επεηδή ήηαλ ν ίδηνο εξγνιάβνο.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, κελ ηα ιέηε καδί. Κελ ηα κπεξδεχεηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ηα ίδηα .. Λνκίδσ ίδηα ζχκβαζε είραηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, δελ είρακε ίδηα ζχκβαζε. Ρη ίδηα ζχκβαζε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε 185 Καιαθάζα κε Αθίδλαη καδί.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη. Απφ πνπ θαη σο πνπ; Απφ πνπ θαη σο πνπ λα ην θάλακε απηφ; 

Ξσο; Γε γίλνληαη απηά. Δπίζεο, επίζεο ζαο ππελζπκίδσ ιίγν φηη ελψ ε 

Καιαθάζα έδηλε παιηά ζην Ξνιπδέλδξη θαη ζην Ππθάκηλν θαη ηα κάδεπαλ νη 

Θνηλφηεηεο, αλαγθάζηεθε φηαλ έθιεηζα εγψ κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ηε 

ρσκαηεξή ηνπ Υξσπνχ λα .. δελ κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ην Ππθάκηλν θαη γη' 

απηφλ ην ιφγν απεπζπλζήθακε ζε ηδηψηε, γηα κηα ρξνληά θαη κφλν θαη 

αλαγθαζηηθά δελ ππήξρε άιινο ηξφπνο. Ινηπφλ, ηψξα, ζα ήζεια λα βξηζθφηαλε 
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κέζα ζηελ αίζνπζα ν Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο θαη ζα ήζεια γηα έλα ηφζν 

ζνβαξφ ζέκα λα ππαξρεη κηα εηζήγεζε ιίγν θαιχηεξε. Ν ίδηνο είπαηε φηη 

ππάξρεη .. δεκηνπξγήζεθε έλα ζέκα γηα ηνλ Θάιακν. Λαη κελ είλαη έλα ζέκα γηα 

ηνλ Θάιακν πνπ αθνξά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, δελ έρεη δεκηνπξγεζεί φκσο 

ζέκα ζε ζρέζε κε πέξζη ζε φ,ηη αθνξά ηηο Θνηλφηεηεο Ξνιπδελδξίνπ, Αθηδλψλ 

θαη Καιαθάζαο. Γειαδή, ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ, ηνπ ππεχζπλνπ, 

ζα ήζεια λα έβιεπα ην εμήο: θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ έρεη ν Γήκνο 

απνθνκηδήο, θαηάζηαζε ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

απνθνκηδή, ηα 8κελα θαζαξηφηεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλε ζην Γήκν. Δπίζεο ζα 

ήζεια λα ζαο πσ ην εμήο, φηη αλ ζπκάζηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ηνλ 

ςεθίζακε, δηφηη δελ ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο εηδηθά ζηελ θαζαξηφηεηα θαη φηη ηα 

έμνδα ήηαλε πην πνιιά απφ ηα έζνδα. Γειαδή, ζα θηάζνπκε ζε ιίγν ν Γήκνο 

λα κελ έρεη ιεθηά γηαηί ζα κπαίλνπκε κέζα ζην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπνλ, επηηξέςηε κνπ θ.Γήκαξρε. Αιιν ζαο ιέσ. Κελ κπεξδεχεηε ηη 

γηλφηαλε πξηλ. Παο ιέσ, δελ ππάξρνπλ πιένλ νη Θνηλφηεηεο, ππάξρεη ν 

"Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο. Θα θνηηάηε ηα έζνδα ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ ζηα 

αληαπνδνηηθά θαη ηα έμνδα. Δρεηε έλα ηεξάζηην πνζφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

εζείο θαηαξηίζαηε. Νρη ηνλ πξψελ Θνηλνηήησλ. Ινηπφλ, επίζεο ζα ήζεια λα 

έρσ έλα δηαρσξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, πνηα είλαη γηα αλαθχθισζε, πνηα είλαη 

ηα κεραλήκαηα απηά, γηαηί κηιάηε κέζα γηα αλαθχθισζε θαη έρεη κεγάιε 

ζεκαζία ηη αθξηβψο ζα θάλεη θαη ν εξγνιάβνο. Δπίζεο θέηνο αληαπεμέιζαηε 

ζηηο Θνηλφηεηεο κε ηα δηθά καο απηνθίλεηα θαη μαθληθά ηνπ ρξφλνπ δε ζα 

κπνξέζνπκε λα αληαπεμέιζνπλε θαη εθφζνλ ππάξρεη έλα κηθξφ πξφβιεκα γηα 

ηνλ Θάιακν, εγψ ζα έιεγα έλα κηθξφ πξφβιεκα απφ ηνλ Θάιακν γηα ην 

θαινθαίξη λα ην θαηαλνήζνπκε, φκσο λα κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία λα 
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θάλνπκε κηα ζχκβαζε γχξσ ζηηο 200.000 κε ΦΞΑ πνπ είπαηε, δίρσο λα 

ππάξρεη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν Γήκαξρνο είπε κηθξφ θ.Ξέππα. Παο παξαθαισ κε κε δηαθφπηεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα. Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, επίζεο θ.Γήκαξρε ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζε κηα .. ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, λα κεηψζεηε ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ. 

πάξρεη δπλαηφηεηα απηή εηδηθά ζηα εθηφο ζρεδίνπ πνπ είλαη κεγάια νηθφπεδα, 

λα δψζεηε αηνκηθνχο θάδνπο θνκπνζηνπνίεζεο. Λα ηνπο κνηξάζεηε. Θαη εγψ δε 

κηιάσ καγηθά, ην έρσ θάλεη. πάξρνπλ αθφκα ζηε Καιαθάζα, κπνξείηε λα ηνπο 

κνηξάζεηε. Ινηπφλ, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία φκσο είλαη ην εμήο, ελψ κπνξέζακε 

θαη βγάιακε πέξα ηα ζθνππίδηα, μαθληθά ζα ρξεψζνπκε 200.000 ην Γήκν θαη 

ζαο ιέσ πάιη, εδψ έπξεπε λα ππάξρεη κηα εηζήγεζε, λα καο ιέγαηε, έρνπκε 20 

ζθνππηδηάξεο, ηα δξνκνιφγηα είλαη ζπγθεθξηκελα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα είπαηε, ηα είπαηε απηά θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη λα ηα θαηαιάβεηε, γηαηί ζέισ θαη κηα απάληεζε, πνπ δε ζα πάξσ 

πνηέ φκσο. Θα ήζεια κηα απάληεζε ινηπνλ, λα ππάξρεη κηα θαηάζηαζε θαη λα 

ιέεη, ππαξρεη ην ζθνππηδηάξηθν ηνπ Απιψλα πνπ αλέιαβε γηα ηε Καιαθάζα θαη 

θάλεη απηφ θαη απηφ θαη απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, έρνπλ θαηαγξαθεί. Υξαία. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. Μαλακηιάκε ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

λνκίδσ γηα ηέηαξην ζπλερφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 

βεβαίσο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή καδί κε ηελ θαζαξηφηεηα θπζηθά, έρνπκε 

θνπβεληηάζεη πνιιά ζέκαηα, θνπβεληηάζακε θαη εδψ, θνπβεληηάζακε 

Θνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο, απνδεηθλχεηαη μεθάζαξα ν ξφινο ησλ 

"Θαιιηθξαηηθψλ" Γήκσλ. Δξρεηαη ν θ.Γήκαξρνο ζήκεξα κε κηα εηζήγεζε θαη 
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καο ιέεη φηη ν κηζφο "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο ζα πεξάζεη ζε ηδηψηεο ζηελ 

θαζαξηφηεηα, γηαηί κηιάκε γηα ηνλ κηζφ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν, φιε ηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ Γήκνπ. Ξξαθηηθά απηφ .. Ν Γήκαξρνο επηθαιείηαη βέβαηα σο 

γεγνλφο απηφ πνπ ζα επηθαιφηαλε ν θαζέλαο ζηε ζέζε ηνπ, φηη θνηηάρηε, δελ 

έρσ πνιιά ιεθηά γηα λα θαιχςσ ηελ θαζαξηφηεηα ή δελ έρσ πξνζσπηθφ ή 

θσλάδεη ν θφζκνο γηαηί νη δξφκνη είλαη γεκάηνη ζθνππίδηα θαη δελ είλαη 

πξσηνηππία ηνπ Γεκάξρνπ καο λα επηθαιείηαη ηέηνηα γεγνλφηα. Ξαληνχ φινη νη 

Γήκαξρνη πνπ ηδησηηθνπνηνχλ ηελ θαζαξηφηεηα απηφ επηθαινχληαη. Λα ζπκίζσ 

φηη απφ ην 10ν ηνπ 2010 ην πξψελ Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην είρε μεθηλήζεη ηε 

δηαδηθαζία απηή, ην πσο ζα πεξάζνπκε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο 

ηδηψηεο, πνπ θαηαιαβαίλεηε φινη φηη κηιάκε γηα πνιιά ιεθηά.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνιιά. Νρη, είρε μεθηλήζεη λα θνπβεληηάδεη ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα μαλαείπακε απηά θχξηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα μαλαζπδήηεζεθε πάιη, κελ επαλαιακβαλφκαζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε ιίγν. πάξρεη αλαθνίλσζε .. 

Αθνχζηε κε ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε κηιεζα γηα απφθαζε. Δίραλ αξρίζεη απφ ηε Λνκαξρία. Δγψ δε 

κίιεζα γηα απφθαζε θα Πηεξγίνπ, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν .. Ππκβνχιην ηεο Αζήλαο, ε Αλαηνιηθή Αηηηθή ήηαλ θαηά. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Γε ζαο δηέθνςα εγψ. Παο έρσ δηαθφςεη πνηέ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζκαζηε Λνκαξρηαθνί Πχκβνπινη θ.Σαζηψηε, ήκαζηε ζην 

Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ .. Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε. Ξάλησο ην ζέκα έρεη 

μαλαζπδεηεζεί. Δρεηε θάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηελ ίδηα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίραλε μεθηλήζεη απφ ηελ πεξζηλή ρξνληά λα θνπβεληηάδεηαη ην 

πέξαζκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζε ηδηψηεο, ζηε ινγηθή ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο. Θαη λα ζπκίζσ, ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηά ηα 

νπνία επηθαιείηαη ν Γήκαξρνο ηα έρεη αλαηξέζεη ν ίδηνο κε ηα ιφγηα ηνπ, 

θνπβεληηάδνληαο γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Θα μαλαζπκίζσ, ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην εδψ κέζα, φηαλ πιένλ άλνημε ε θνπβέληα θαη ραιαξή θνπβέληα, 

γηαηί δελ ππήξρε νχηε θφζκνο, νχηε πνιινί Γεκνηηθνί Πχκβνπινη 12 ηνπ 

Απγνχζηνπ, ν Γήκαξρνο είπε, θαηαγεγξακκέλα ζηα πξαθηηθά, φηη εγψ πξφζεζε 

κνπ είλαη θαη αλνίγσ αζθνχο ηνπ Αηφινπ λα πεξάζσ ζε ηδησηεο ηε δηαρείξηζε. 

Γηαηί φκσο. Γηαηί δε ζα έρσ εξγαδφκελνπο πνπ ζα δνπιεπνπλε 8σξν, ζα έρσ 

ηδηψηε λα δνπιεχεη φιε κεξα θαη ζα κνπ θνζηίδεη βεβαίσο .. ν εξγαδφκελνο 

αξξσζηαίλεη, παίξλεη άδεηεο. Απηά επηθαιέζηεθε. Θαη λα ζπκίζσ, φηη νη 

εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ ζήκεξα θαη ζηελ θαζαξηφηεηα, πνηνο πιεξψλεη; Ν 

Γήκνο; Κε ηδίνπο πφξνπο; Πήκεξα απηφ ην νπνίν έρεη πιεξσζεί, ζα 

μαλαπιεξσζεί ζε ηδηψηε θαη ην θαηαιαβαίλνπκε φινη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο. Απηή ηελ πνιηηηθή εμππεξεηείηε θαη εηζη ζα 

πξνρσξήζεηε θαη απ' φηη βιέπσ θαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, ζε ηέηνηνπ είδνπο 

δεηήκαηα δελ κπαίλεη δήηεκα αλ ζα πεξάζεη ζε ηδηψηε ή φρη ην έξγν, αιιά ην 

πσο ζα εθαξκνζηεί θαιχηεξα θ.Φνξγηάξε. Γε δηαθσλνχκε. Απ' φιε ηελ 

αληηπνιίηεπζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηή ε ζεζε ζαο θ.Σαζηψηε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη βεβαίσο θαηαςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ην έλα δήηεκα είλαη φηη είκαη θαη εγψ θαηά ηεο 

απφθαζεο απηήο, θαηαςεθίδσ, κε ηελ έλλνηα φηη θαη εδψ δε ζπκθσλνχκε ην 

λα πάεη ζε ηδηψηε ε δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ. Γε ζέισ λα επαλαιάβσ φζα 

είπα θαη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην γηα ηε δηαρείξηζε, γηαηί πάιη 

απνζπαζκαηηθά μαλαβιέπνπκε ην ζέκα ζθνππηδηψλ. Νκσο επεηδή εδψ 

αθνχγνληαη θάπνηνη θαη θαηαγξάθνληαη θαη είλαη θαη ζσζηφ λα βάδνπκε ηα 

πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο θαη λα κε ιέκε ιφγηα, έηζη, επεηδή ηα αθνχζακε, 

ινηπνλ, ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην επεηδή ήκαζηαλ Λνκαξρηαθνί Πχκβνπινη, δελ 

είρε θαη' αξρήλ ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ζθνππηδηψλ ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην, 

ηε δηαρείξηζε ζθνππηδηψλ ηελ έρνπλ νη Γήκνη, ηελ απνθνκηδή. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

ζθνππηδηψλ πνπ αθνξνχζε ηηο ρσκαηεξέο, πνπ ήηαλε ν ζρεδηαζκφο ν 

Ξεξηθεξεηαθφο γηα ην Γξακκαηηθφ θαη ηελ Θεξαηέα, ήκαζηαλ ην Λνκαξρηαθφ 

Ππκβνχιην ζχζζσκν νκφθσλν θαηά ηεο εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ ρσκαηεξψλ, 

θαηά ηεο αλάζεζεο ζ' απηέο ηηο εηαηξείεο, φπσο είλαη αο πνχκε γλσζηφ φηη πάλε 

λα πεξάζνπλε ζε ηδησηηθά ρέξηα θαη ήκαζηαλ κπξνζηά ζε φινπο ηνπο αγψλεο. 

Γελ κπνξεί δειαδή εδψ κέζα λα αθνχγνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Αγψλεο 

πξαγκαηηθνχο, κε ΚΑΡ .. 

 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηαθσλεί θαλείο ζ' απηφ θα Πηεξγίνπ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. ήκαζηαλ κπξνζηά θαη ζην Γξακκαηηθφ θαη ζηελ Θεξαηέα θαη 

ήκαζηαλ θαηά φιεο απηήο ηεο .. φινπ απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ. Δηζη; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηαθσλεί θαλείο ζ' απηφ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα βάδνπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Γέδε. 
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ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφδεξε, δελ έρσ πεηζηεί γηα ην πσο ηεθκεξηψλεηαη ε αδπλακία 

εθηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ κε ηα ίδηα κέζα ηνπ Γήκνπ, ηε 

ζηηγκή πνπ ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: ν Γήκνο επέηπρε θαη πήξε απφ ηελ .. θάπνηα 

νρήκαηα ζην λα ζπγθεληξψλεη ηα ζθνππίδηα θαη λα ηα πεγαίλεη ζηε ρσκαηεξή 

ησλ Ιηνζίσλ. Ξξσηνλ. Γεχηεξνλ, ελνηθίαζε έλα αγξνηεκάρην έλαληη θάπνηνπ 

πςεινχ ηηκήκαηνο γηα λα θάλεη ΠΚΑ θαη απφ ηελ άιιε .. Θχξηε Φνξγηάξε, 

αθήζηε κε αλ ζέιεηε λα νινθιεξψζσ θαη ζα απαληήζεηε κεηά. Ινηπφλ, 

βιέπνπκε δειαδή φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο θνηλφο άμνλαο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαζαξηφηεηαο. Θηλείζηε πάλσ ζε δχν δξφκνπο νη νπνίνη είλαη παξάιιεινη 

θαη δελ ηέκλνληαη πνπζελά. Ρν απνηέιεζκα είλαη ην εμήο: νηη απνηέιεζκα δελ 

πξφθεηηαη λα έρνπκε. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Αθνχσ ζπλέρεηα ζπλδεκφηεο κνπ νη 

νπνίνη παξαπνλνχληαη φηη πιεξψλνπκε δεκνηηθά ηέιε θαη θαζαξηφηεηα δελ 

έρνπκε. Γειαδή πφζν πξέπεη λα ηελ πιεξψζεη ν δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ απηή 

ηελ θαζαξηφηεηα πνπ δελ ηελ έρεη;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ρέινο πάλησλ. Θχξηε Νηθνλνκάθν, δε γίλνληαη έηζη ηα πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ε εηζήγεζε ιέεη, πεξεζηψλ ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαζαξηφηεηαο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Θέισ ινηπφλ λα ξσηήζσ, επεηδή δελ ην αλαθέξεη ε 

εηζήγεζε, πφζα δξνκνιφγηα ζπγθεθξηκέλα ζα γηλνληαη ζε θάζε Γεκνηηθφ 

Γηακέξηζκα. Γειαδή .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ζέκα ζεκεξηλφ απηφ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε, ςεθίδνπκε κηα εηζήγεζε .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα έξζεη κειέηε γη' απηφ. Γελ έρεηε θαηαιάβεη ην ζέκα. 

Ππγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ. Ρν ζέκα ζήκεξα είλαη ε αλαγθαηφηεηα .. ε 

δπλαηφηεηα ζχκβαζεο, ε δπλαηφηεηα. Θα έξζεη ε κειέηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Καο κηιήζαηε γηα 190.000, έηζη; Δγψ ινηπφλ, ζα ην πσ ηψξα 

γηα λα κελ ην μαλαιέσ πάιη ηφηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κίιεζα ζαλ .. Γηα λα ζαο δψζσ ζηνηρεία ηεο αλαγθαηφηεηαο λα 

θάλνπκε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πηε κειέηε ζα πξέπεη λα έρνπκε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν απηφ, λαη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. ζπγθεθξηκελεο κέξεο απνθνκηδήο ζηα Θηνχξθα. Θα γίλεηαη 

..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιίκνλν, αιίκνλν. Θα είλαη αθξηβψο θαη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πηε Καιαθάζα, ζηνλ Θάιακν πνηα πεξίνδν ζα δνπιεχεη ν 

εξγνιάβνο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, κηιάηε γηα άιιν ζέκα φκσο ζήκεξα. Θα έξζεη 

κειέηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα νινθιεξψζσ. Κηα θξάζε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ζά' ξζεη κειέηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηα θξάζε. Λα ηελ πσ γηαηί ζα κνπ πείηε ηφηε φηη δε ζα 

είζαζηε έηνηκνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρφηε ζα κνπ πείηε, φηη δελ κπνξψ λα μέξσ ζηε κειέηε ηη 

πξφβιεπε. Ξφζνπο εξγαηεο ζα ρξεζηκνπνηεί ν Γήκνο γηα θνηλφρξεζηνπο 
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ρψξνπο πνπ αλαθέξεη εδψ πέξα; Θαη επίζεο, ν εξγνιάβνο, ν αλάδνρνο ζα 

ρξεζηκνπνηεί κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ ή φρη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΑΛΥΠ: Θχξηε Γήκαξρε, κφλν κηα παξαηήξεζε ζην ζέκα. Γε ζα ήζεια λα 

παξνπζηαζηεί θαηλφκελν φπσο ην θαινθαίξη πνπ καο πέξαζε, λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ νπνηνδήπνηε ηδηψηε αλαιάβεη 

ην έξγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ φκσο, λα ζαο πσ παξεπηκπηφλησο δχν ιφγηα. Ρν 

ζέκα θαζαξηφηεηνο ζα ην ζπδεηάκε ζην Γήκν, είλαη πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζην 

Γήκν καο, έηζη; Θα ην ζπδεηάκε ζπλέρεηα φιε ηελ ηεηξαεηία. Λα ζαο πσ ηελ 

θηινζνθία καο. Ιείπεη ε θα Πηεξγίνπ φκσο. Ζ θηινζνθία καο είλαη αθξηβψο 

απηή πνπ είπαηε, ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Υξσπνχ ζα ηελ θάλεη 

νινθιεξσκέλα ν Γήκνο Υξσπνχ. Γελ είκαζηε θηινζνθηθά δηαηηζέκελνη ππεξ 

ησλ ηδησηψλ ζην Γήκν Υξσπνχ, γη' απηφ ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην απηφ βέβαηα 

κέρξη πνπ λα νξγαλσζνχκε, βιέπεηε φηη θαηεβάδνπκε ην δφζηκν ζε ηδηψηε θαηά 

κεγάιν πνζνζηφ. Θαηαθέξλνπκε απηφ. Θαηά 50% νηθνλνκηθά δίλνπκε ζε 

ηδηψηεο ζε ζρέζε κε ην '10. Απηά είλαη λνχκεξα καζεκαηηθά. Γελ κπνξεί λα ηα 

ακθηζβεηήζεη θαλείο. Δπνκέλσο, ηνλ επφκελν, εχρνκαη ην .. ηνλ επφκελν 

ρξφλν πνπ ζα ςεθίδνπκε πάιη, λα κε ρξεηαζηεί λα θάλνπκε ζχκβαζε κε ηδηψηε 

θαη πηζηεχσ λα ην θαηαθέξνπκε. Βαδίδνπκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Απηή 

είλαη ε θηινζνθία καο. Νξγαλσλφκαζηε, πήξακε φπσο είπαηε ηα .. δηαιέμακε 

απηή ηφηε αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο, γηαηί είρε κεγάιε αλάγθε ν Γήκνο καο απφ 

θαζαξηφηεηα. Ν Γήκνο Υξσπίσλ, ν παιηφο, ζαο δηαβεβαηψ .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νξίζηε; Θα ζαο πσ, ζα ζαο πσ. Γηαηί δελ έρνπκε πξνζσπηθφ 

πξνο ην παξφλ. Λαη. Ιείπεη θαη ην πξνζσπηθφ θαη νη ζθνππηδηάξεο ηψξα. Ξνην; 

Θα ζην απνδείμσ ζηε κειέηε. Θα ζην απνδείμσ ζηε κειέηε, ακα ζέιεηο. Πνπ 

επαλαιακβάλσ, ηα ζηνηρεία πνπ .. ζχκβαζεο κε ηνλ εξγνιάβν, έρεηε .. δελ 

έρεηε άδηθν ζ' απηφ. Αιιά δελ έρνπκε εληζρχζεη ην ζηφιν καο, νπφηε λα 

μέξνπκε, εθηφο απφ .. Αθνπζε κε ιίγν. Γελ κπαίλνπκε ζε δηάινγν. Πε παξαθαιψ 

θ.Ξξφεδξε, πξνζηάηεςε κε. Δγψ δελ ηνλ δηαθφπησ πνηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή θάλαηε ηελ θνπβέληα, γη' απηφ θαη δε κίιεζα. Δληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ δε ζέιεη θάπνηνο λα ην θαηαιάβεη, δε ζέιεη .. Ζ αιήζεηα είλαη 

ην εμήο, φηη, ζαο είπα, νηθνλνκνηερληθή κειέηε .. Θα ην θέξσ ζηελ επφκελε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Θα ην δψζσ ζην Ξαλεπηζηήκην γηα λα καο θάλεη αθξηβψο 

ηη ζεκαίλεη ζην Γήκν Υξσπνχ. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θχξηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ακα επηκέλεηε λα ζαο απνδείμσ αθξηβψο ζηνηρεία ηεο 

αλαγθαηφηεηνο ησλ απνξξηκκάησλ καο θαη πφζν  ζηνηρίδεη θαη πσο απηφ .. Γελ 

πξνρσξάκε ζηε δηαδηθαζία. Πεκαζία έρεη φηη εκείο κπαίλνπκε ζε έλα 

κεηαβαηηθφ ζηάδην λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. Ρν 

ηεξάζηην πξφβιεκα απηφ. Απηφ ιχλεηαη κε εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηφινπ, κε 

θαηλνχξγηα κεραλήκαηα ηαπηφρξνλα, κε κεηαθνξά κε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο. 

Ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε πξνζσπηθν ηη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο, φπσο είρε θάλεη ην Ππθάκηλν, 6 

ρξφληα πνπ ιέεη δνχιεπε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο καο αλαθνίλσζε ν θ.Ονχζζεο, 

πξνρζέο καο είπε φηη δνχιεπε ζε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είρε άδεηα. Νρη, φρη ζα πξνζπαζήζνπκε λα βγάινπκε άδεηα 

εκείο. Δρνπκε μεθηλήζεη. Δρνπκε μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία. Γελ μέξσ θ.Ρζάθσλα 
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αλ δελ ην μέξεηε, έρνπκε δψζεη ήδε γηα πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ 

επηπηψζεσλ ζε ..  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην; Γηα πνην πξάγκα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μαλάγηλε θνπβέληα γηα ην ζέκα απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο; Γιηηψλσ πξνζσπηθφ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεεη γηα ηνλ εξγνιαβν ηψξα. Μέξσ ηη ζέιεη λα πεη ν 

θ.Γηαζεκάθεο. Ρν είπαηε θαη ηελ πεξαζκέλε θνξά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ζα ιπζεί ην πξφβιεκα ησλ 

απνξξηκκάησλ. Γηαηί. 3 απνξξηκκαηνθφξα ζα αδεηάδνπλ ζε έλα press θαη ζα 

θεχγεη. Δρνπκε εξγαηψξεο, έρνπκε βελδίλεο, ερνπκε πεηξέιαηα. Θα έξζεη ην 

ζέκα φκσο απηφ αλαιπηηθά. Ρψξα, ζαο επαλαιακβάλσ, φηη δελ κπνξνχκε λα 

ξηζθάξνπκε ηνλ Θάιακν πνπ θεχγαλε 9 απνξξηκκαηνθφξα θαη έρεη 2 κε ηε 

ρσκαηεξή ην θαινθαίξη ρσξίο ζχκβαζε κε ηδηψηε. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε 

ηελ αζθάιεηα απηή κηαο παξαιίαο, καδεχεη 40.000 θφζκν ην θαινθαίξη θαη λα 

κελ έρνπκε αλνηρηή ζχκβαζε γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε θαζαξφ ην Γήκν 

καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πε θαλέλα ζεκείν, νχηε ηεο εηζήγεζεο, νχηε φζσλ καο είπε ν 

θ.Γήκαξρνο δελ απνδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηερλνθξαηηθά γηα λα θάλνπκε απηή ηε 

ζχκβαζε. Γελ καο ιέηε θαλέλα ζηνηρείν θαη δε καο εμεγεηηε θαη γηαηί δελ 

θάλεηε ελέξγεηεο λα πάξεηε δχν κεραλήκαηα ή φηαλ παίξλαηε 8κελα, λα 

πάξεηε δχν νδεγνχο αθφκα. Ινηπφλ, δελ απνδεηθλχεηαη πνπζελά απηή ε 

αλάγθε ηνπ Γήκνπ. Θαηαιαβαίλνπκε ηη ζεκαίλεη γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 
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θαη ζα κπνξνχζακε απηφ ην πξάγκα λα ην ζπδεηήζνπκε. Νκσο, κε ην ζθεπηηθφ 

ην ζπγθεθξηκέλν ηνπ Γήκνπ λα ραιάεη πεξηζζφηεξα ρξεκαηα απ' φζα 

εηζπξάηηεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ην θαηαςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

πάξρνπλ αληηξξήζεηο. Ν θ.Σαζηψηεο έρεη ηνπνζεηεζεί. Νρη. Ζ θα Πηεξγίνπ. Ν 

θ.Ιίηζαο, πξνθαλψο θαη ε παξάηαμε, ν θ.Βειηαληψηεο κε ηνλ θ.Γέδε. Ρν 

Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπαίλνπκε ζηα εζσηεξηθά ησλ παξαηάμεσλ. Ρν επφκελν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγλψκε, πξηλ ζπλερίζεηε. Δγψ θαη ν θ.Θηνχζεο ζα 

απνρσξήζνπκε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο.  

(αξ. απνθ. 245/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 6ο 

    

Δγκπιζη μελέηηρ γευλογικήρ καηαλληλόηηηαρ για ηην ανέγεπζη 

παιδικού - βπεθονηπιακού ζηαθμού Θαλάμος Γήμος Υπυπού. 

 

 ΘΔΚΑ 7ο 

 

Δγκπιζη μελέηηρ ΘΔΛΑΘ για ηο έπγο: "Θαηαζκεςή βπεθονηπιακού 

ζηαθμού ζηον Θάλαμο Γήμος Υπυπού". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Κε ηελ ππ' αξηζκ. 83/2011 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ αλαηέζεθε ε ζχληαμε ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο ζηνλ γεσιφγν 

Θσλζηαληίλν Ξαλαγησηφπνπιν. Θαηφπηλ ππνγξάθεθε ζηηο 10.10.2011 ε 

ζρεηηθή ζχκβαζε θαη κε ηελ ππ' αξηζκ. πξσηνθφιινπ 24118/26.10. καο 

ππεβιήζε ζηελ Ρερληθή πεξεζία ε κειεηε ηνπ ζέκαηνο ε νπνία θαη 

ζεσξήζεθε θαη ζήκεξα θαινχκαζηε λα εγθξίλνπκε ηελ γεσινγηθή κειέηε απηή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή είλαη ζπλαθέο θαη ην άιιν ζέκα θ.Θαξίλν, πνπ αθνξά ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρν άιιν είλαη ε κειέηε ηνπ ΘΔΛΑΘ. Δπίζεο γηα λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ έθδνζε νηθνλνκηθήο αδείαο είλαη πξναπαηηνχκελν λα έρνπκε κειέηε 

θαλνληζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ.Θαξίλν, αλ δε γλσξίδεη, ηνλ θ.Γήκαξρν, 

λα κνπ απαληήζεη θαη ηνλ ηνπηθφ Αληηδήκαξρν, ηη ελέξγεηεο έρνπλε γίλεη θαη ηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ Ρνπηθνχ πνπ βξίζθεηαη εδψ, γηα ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ 

κπξνζηά απφ ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν πνπ πξνηίζεηαη λα γίλεη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, πξνυπφζεζε πνπ είρακε ζέζεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Θέισ δειαδή λα κνπ απαληήζεηε ηη ελέξγεηεο έρνπλε γίλεη πάλσ ζ' απηά πνπ 

είρακε πεη ηφηε, φζνη ζπκνχληαη, γηα λα γίλεη απηφ ην έξγν. Δίρακε πεη φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν ήηαλε παξα πνιχ κηθξφ θαη εηρε αλαγθε λα αγνξαζηεί 

ην κπξνζηά νηθφπεδν γηα λα κπνξέη λα γίλεη δξφκνο. πάξρνπλε πξαθηηθά θαη 

ζα ήζεια λα κνπ απαληήζνπλε πνηεο ελέξγεηεο έρνπλε γίλεη θ.Θαξίλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, επεηδή γλσξίδσ θαη εγψ θάπσο ην ζέκα, ζπκίζηε 

κνπ γηαηί εηιηθξηλά δε ζπκάκαη. Δίρε πάξεη απφθαζε ην Ππκβνχιην γηα αγνξά 

νηθνπέδνπ; 
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ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε θ.Ξξφεδξε. Δίρακε πεη απφ ηα πξψηα Ππκβνχιηα πνπ 

είρακε θάλεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή είλαη θαη εθηφο ζέκαηνο πηζηεχσ απηφ πνπ ιέηε ηψξα. 

Αιιά εληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δθηφο ζέκαηνο; Λνκίδεηε. Δίλαη πνιχ ζπλαθέο. Ινηπφλ, είρακε πεη γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ζα ην ζπκάηαη ν θ.Αληηδήκαξρνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπκάκαη ηελ ηνπνζέηεζε ζαο αιια δε λνκίδσ φηη ήηαλ απφθαζε 

Ππκβνπιίνπ ηφηε λα αγνξαζηεί ην νηθφπεδν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λνκίδσ φηη .. Λνκίδσ φηη είρε ζπκθσλήζεη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα απαληήζσ εγψ, ζα απαληήζσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: .. ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε θ.Ζιηάζθν, γηαηί .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, αθνχζηε λα δείηε θάηη. Γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο 

πεξηκέλακε λα αλνημεη κέηξν γηα λα ππάξμεη ρξεκαηνδφηεζε, γηαηί δελ ππήξρε 

ρξεκαηνδφηεζε. Ρν κέηξν έρεη αλνίμεη θαη ζα θαηαζέζνπκε ηελ πξφηαζε θαη 

γηα ηνλ Θάιακν θαη γηα ηνλ Υξσπφ. Δάλ φκσο ην έξγν δελ εληαρζεί θαη δε 

ρξεκαηνδνηεζεί, δελ κπνξνχκε απηήλ ηε .. δε ρξεηάδεηαη απηήλ ηε ζηηγκή λα 

μεθηλήζνπκε κηα δηαδηθαζία. Νχησο ή άισο, γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί έλα έξγν, 

δειαδή ζα ιήμεη ην κέηξν ζηα κέζα ηνπ '12, κέρξη λα αμηνινγεζνχλ νη 

πξνηάζεηο, λα κπνξέζεη λα εληαρζεί ην έξγν, λα δεκνπξαηεζεί θαη λα 

πινπνηεζεί ζα ππάξμεη κηα .. έλα ρξνλνδηάγξακκα ζηα 2 κε 3 ρξφληα. Απηφ θαη 

θπζηθά ζα ην θάλνπκε. Ρν είρακε πεη. Θα θνηηάμνπκε λα αμηνινγήζνπκε εάλ 

ρξεηάδεηαη λα αγνξάζνπκε ην νηθφπεδν, ηη είλαη απηφ πνπ καο ζπκθέξεη θαη 

νηθνλνκηθά, αιιά θαη απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθφηεηαο, αλ ρξεηάδεηαη λα 

αγνξάζνπκε ην απφ θάησ νηθφπεδν ή λα δηαλνίμνπκε ηνλ ππάξρνληα δξφκν. 

Απηφ φκσο ζα ην θαλνπκε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα μέξνπκε φηη ην εξγν έρεη 
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εληαρζεί, ην έξγν έρεη εληαρζεί θαη ζα δεκνπξαηεζεί θαη μέξεηε πάξα πνιχ 

θαιά, απηή ε δηαδηθαζία δελ είλαη κηα δηαδηθαζία ελφο ρξφλνπ. Δίλαη απιά ηα 

πξάγκαηα. Απηφ ην είρακε πεη. Αιιά δελ είλαη ηεο παξνχζεο. Ρψξα .. γηα λα 

κπνξέζνπκε λα βγάινπκε θαη ηελ άδεηα γηα λα θαηαζέζνπκε ηελ πξφηαζε. 

Απιφ πξάγκα είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη θαη ν θ.Γέδεο. Δληάμεη, εληάμεη. Νξίζηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Βαζηθή πξνυπφζεζε, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα εγθξίλνπκε ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζθνπηκφηεηα ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ γηα ηνλ Θάιακν ηέηνην 

έξγν, πνπ εκείο έρνπκε πεη λαη, είρακε πεη ηφηε, φηη γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζα 

πξέπεη λα αγνξαζηεί θαη ην κπξνζηά νηθφπεδν, λνκίδσ θαη νη Πχκβνπινη ηνπ 

Θαιάκνπ είλαη εδσ παξφληεο, ψζηε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν λα είλαη 

νινθιεξσκέλν, γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Θαιακνπ. Θαη επίζεο, δε ιέκε θάηη θαθφ, 

κηιάκε γηα κηα ηδηνθηεζία λα αγνξάζεη ν Γήκνο, πνπ απηφ δελ είλαη θαθφ ίζσο. 

Ινηπφλ, απφ εθεί θαη πεξα φκσο απηά ηα δχν πξάγκαηα είλαη ζε ζπλάξηεζε, 

είλαη παξάιιεια. Γελ είλαη αλεμάξηεηα, γηαηί έλα έξγν εάλ εγθξηζεί θαη δε 

ιεηηνπξγήζεη παξάιιεια κε ηε δπλαηφηεηα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξηλ ιίγν θ.Αληηδήκαξρε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίπα ζα ην θάλνπκε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εληάμνπκε ην έξγν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα εληάμνπκε ην έξγν. Κέρξη λα αμηνινγεζεί, λα εληαρζεί θαη λα 

δεκνπξαηεζεί θαη λα πινπνηεζεί, ζα πεξάζνπλ πάλσ απφ δχν ρξφληα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα θ.Αληηδήκαξρε .. Θχξηε Αληηδήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη θαιχπηεη ε απάληεζε πνπ δίλεη ν θ.Ζιηάζθνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ ιίγν Ξξφεδξε .. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

104 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ λνκίδσ φηη είλαη απιφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ. Ρψξα θ.Αληηδήκαξρε κε θαιχπηεηε πάξα πνιχ 

ζσζηά. Απιψο πξηλ ιίγν κνπ είπαηε φηη ηφηε ζα επηιέμεηε αλ ζα θάλεηε ή ην 

έλα ή ην άιιν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ αθξηβψο είρακε πεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, νρη. Δίρακε πεη λα αγνξάζνπκε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίρακε πεη φηη ζα θνηηάμνπκε θαη ηηο δχν επηινγεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ ιίγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. ή ηε δηάλνημε .. Ρν ζπκάκαη πνιχ θαιά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην μαλαδνχκε ην ζέκα θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο, εκείο ινηπφλ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: ∞ ηελ αγνξα ηνπ νηθνπέδνπ. Θάλσ ιάζνο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ινηπφλ, ζηε δέζκεπζε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γχν επηινγέο είρακε πεη. Θα θνηηάμνπκε θαη ζα ην θάλνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, ζηε δέζκεπζε φηη αμηνπνηνχκε πξαγκαηηθά θαη 

θάλνπκε ιεηηνπξγηθφ ην ρψξν θαη αγνξάδεηε ην κπξνζηηλφ νηθφπεδν γηα 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ρσξνπ, λαη, ζπκθσλνχκε ζ' απηφ ην έξγν, αιιά ζ' 

απηήλ ηε δέζκεπζε, έζησ θαη ηε δηθή ζαο κφλν, ηε ζηηγκή πνπ ην είρακε πάξεη 

θαη ηφηε απφθαζε. Ρν ζπκάκαη πάξα πνιχ θαια θαη εγψ είρα θάλεη θαζαξία 

γηαηί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ππάξρεη θνλδχιη γηα ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. άκα δελ μέξεηο πνην είλαη ην θφζηνο ηνπ ελφο ή ηνπ αιινπλνχ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη δχν πξάγκαηα. Δρεηο δχν επηινγέο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, κηα είλαη ε επηινγή. Δλα είλαη ην νηθφπεδν. Θχξηε Ξξφεδξε, θάλσ 

ιάζνο; Δλα είλαη ην νηθφπεδν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γχν είλαη ηα νηθφπεδα. Ρέινο πάλησλ, πάλησο αλ ζέιεηε θαη 

πξνζσπηθή ζέζε δηθή κνπ, είλαη λα αγνξαζηνχλ ηα νηθφπεδα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά λνκίδσ φηη δελ είλαη ηεο παξνχζεο. Ξξνζσπηθή ζέζε, 

επαλαιακβάλσ.          

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, εκείο ζέινπκε ηε δέζκεπζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη εθφζνλ 

ππάξρεη απηή ε δέζκεπζε, ζπλαηλνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε δεζκεχσ ην Γήκαξρν. Δγψ απιά, έηζη, ζαλ Πχκβνπινο κηιάσ. 

Θχξηε Γέδε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη' αξρήλ δελ μέξνπκε ηελ ψξα πνπ ζα έξζεη εθείλε ε ζηηγκή αλ 

ζα ππάξρεη .. Ιέκε ηψξα, έηζη; Αλ ζα ππάξρεη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ην μέξσ πφζν θάλεη Κίκε. Ξνπ λα μέξσ εγψ πφζν έρεη ην 

νηθφπεδν; Κα δελ έρνπκε πξφβιεκα. Γε δηαθψλεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη μεθεχγνπκε ηψξα. Θχξηε Γέδε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε λνκίδσ φηη δηαθσλεί θαλείο λα αγνξαζηεί έλα νηθφπεδν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηψξα ε κειέηε ηψξα κε ην .. Δληάμεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δληάμεη. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, είλαη ζεκαληηθφ φπσο θαη απηέο νη κειέηεο πξέπεη λα γίλνπλ 

γηα λα πξνρσξήζεη θαη λα βγεη ε άδεηα νηθνδνκήο, εγψ ζα πξφηεηλα ην εμήο, 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή απηφ ήηαλ κηα θαηάζηαζε ηελ νπνία ηε βξήθαηε έηνηκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 
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ΓΔΓΔΠ: Δηζη; Απφ ηελ πξνεγνχκελε Αξρή. Ινηπφλ, πξνηείλσ ινηπφλ λα 

θάλνπκε κηα, αο ην πνχκε, άηππε θξνχζε ζηελ πεξεζία ε νπνία αδεηνδνηεί ηε 

ιεηηνπξγία, δηνηη εγψ ηελ έρσ θάλεη θαη ε απάληεζε ηεο ήηαλε απνξξηπηηθή, 

ινηπνλ, επίζεκα ζαλ Γήκνο κε αλεπίζεκν ραξαθηήξα φηη κε ην πθηζηάκελν, κε 

ηελ πθηζηάκελε πξφζβαζε πνπ έρεη ην ελ ιφγν νηθφπεδν, απνθιείεηαη λα 

αδεηνδνηεζεί ε ιεηηνπξγία ελφο παηδηθνχ ζηαζκνχ. Κπνξεί ε άδεηα νηθνδνκήο 

λα βγεη θαη λα ρηηζηεί θαη λα θηηαρηεί θαη φια κηα ραξα, αιιά φηαλ ζα έξζεη 

κεηά ε πεξεζία, ε αξκφδηα πεξεζία πνπ αδεηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία ησλ 

παηδηθψλ ζηαζκψλ, λα πεη, φηη ιφγσ αθαηάιιειεο πξφζβαζεο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη ην μέξεηε, δελ κπνξψ λα αδεηνδνηήζσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζηαζκνχ. Ινηπφλ, εγψ πξνηείλσ, δηφηη πξέπεη λα γίλεη ην έξγν θαη είκαη ππεξ 

ηνπ έξγνπ, αιιά ζα πξέπεη ην έξγν λα γίλεη ζσζηά. Λα θαλνπκε ην εξψηεκα 

θαη λα καο ππνδείμεη θαη αλ ρξεηαζηεί, λα θάλνπκε θαη κηα κειεηε λα δνχκε ηη 

πξέπεη λα θάλνπκε, έηζη ψζηε λα κελ αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα άιιε παξάκεηξνο απηή.. 

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο θαη είλαη θαη πξέπεη λα ηε ιάβνπκε ππ' φςε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη πνιχ καθξηά ξε Θψζηα. Δίλαη πνιχ καθξηά απηή ε ηζηνξία. 

Ρν είπακε. Θα ηηο δνχκε θαη ηηο δχν επηινγέο, ζα ηηο δνχκε θαη ηηο δχν επηινγέο 

θαη κηα απφ ηηο δπν ζα θάλνπκε. 

ΓΔΓΔΠ: Δάλ θηάζνπκε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. ηελ αγνξά νηθνπέδνπ, ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ. Δίλαη καθξηά 

απηή ε ηζηνξία. 

ΓΔΓΔΠ: Δγψ ζα παξσ, εγψ ζα πάξσ ην .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Φαληάζνπ φηη ν παηδηθφο, ν παηδηθφο ζηαζκφο ηνπ Ππθακίλνπ έρεη 

ηειεηψζεη εδσ θαη 3 ρξφληα θαη αθφκα δελ έρεη αδεηνδφηεζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί δελ έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη δελ έρεη θαη πξνζσπηθφ. Ξσο 

λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο πξνζσπηθφ; Δρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο; Δίρε γίλεη 

πξνγξακκαηηζκφο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ; Νρη. 

ΓΔΓΔΠ: Λα πσ θάηη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί δελ κπνξνχζε .. ; Δληάμεη, πάκε αιινχ, πάκε αιινχ. 

ΓΔΓΔΠ: Αο ην παξνπκε ζαλ παξάδεηγκα λα θηλεζνχκε θαιχηεξα. Αο ην 

πάξνπκε ζαλ παξάδεηγκα λα θηλεζνχκε θαιχηεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, λνκίδσ φηη εμαληιήζεθε ην ζέκα. Ζ πξφηαζε 

ηνπ θ.Γέδε είλαη πνιχ επνηθνδνκεηηθή πηζηεχσ θαη ζα εμεηαζηεί θαη εηδηθά απφ 

ηνπο Ππκβνχινπο ηνπ Θαιακνπ πνιχ ζνβαξά. Δπη ηεο ςεθνθνξίαο. Νζνλ 

αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ κειεηψλ ππάξρεη αληηξξεζε; Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δε ζέισ λα ην πάξεηε .. Ρέινο πάλησλ, ςεθίδσ 

παξψλ κε ηελ έλλνηα φηη πεξηκέλσ λα γίλεη θαη απηφ πνπ δήηεζα, γη' απηφλ ην 

ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπνλ ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

 

(αξ. απνθ. 246/2011 θαη 247/2011) 
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ΘΔΚΑ 8ο 

 

Δγκπιζη παπάηαζηρ πποθεζμίαρ εκηέλεζηρ ηος έπγος: "Γιαμόπθυζη 

σώπυν ηεσνικήρ ςπηπεζίαρ Γήμος Υπυπού". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη κηα παξάηαζε γηα 20 κέξεο κέρξη λα πεξάζεη ν 

Αλαθεθαιαησηηθφο πνπ έρεη ην έξγν απφ ην Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ, πνπ 

πεξλάεη ηελ Ξέκπηε πνπ καο έξρεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλα ιάζνο ζηελ εηζήγεζε θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Πε έλα πνζφ πνπ ιέεη, ηερληθή ππεξεζία, εθεί πνπ ιέεη, ζηε 

δεχηεξε πξφηαζε, κειέηε πξνυπνινγηζκνχ, είλαη 42.284,47 επξψ θαη φρη 342. 

Ρππνγξαθηθφ αο ην πνχκε ην ιάζνο.  

 πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη σο πξνο ηελ .. Ρν 

Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν 6 δε ιέκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ην 6. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Ιίηζαο, παξσλ ν θ.Γέδεο θαη ν θ.Βειηαληψηεο. Ρν 

7ν... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξνχζα ε θα Βαξλάβα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη εγψ παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Σαζηψηεο.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Δληάμεη. Θαηαιαβαίλσ.  

(αξ. απνθ. 248/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 9ο 

 

Δπιλογή θέζηρ για ηην δημιοςπγία Δγκαηάζηαζηρ Δπεξεπγαζίαρ 

Ιςμάηυν ηυν Νικιζμών Θαλάμος & Αγίυν Αποζηόλυν Γήμος Υπυπού. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη, έρνπκε θαη κηα απφθαζε ηνπ Ρνπηθνχ ην νπνίν κνπ 

ήξζε ζήκεξα. Ξξφθεηηαη γηα κηα θαη' αξρήλ επηινγή ζέζεο γηα λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην δειηίν πνπ ζα εμεηαζηεί ζην ΔΞΔΟΑ, πνπ αθνξά ηε ζέζε 

Ιηκληφλα, Οίδα, Θαηζνχλη, αιιά ε ηειηθή ζέζε ζα πξνζδηνξηζηεί κεηά ηελ 

πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο. Ξάλησο πξφθεηηαη γηα κηα ζέζε ε νπνία πξνηείλεηαη 

θαη απφ ηνλ Θάιακν ζαλ θαηαιιειφηεξε θαη ππάξρεη θαη νκνθσλία λνκίδσ ζην 

ζέκα. Φάλεθε θαη ζηελ απφθαζε ηνπ Ρνπηθνχ.  ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ..; 

Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε. Δπεηδή ζηελ ίδηα αίζνπζα πξηλ ιίγν 

θαηξφ θάλακε αθξηβψο ηα ίδηα ζην Ππθάκηλν, αθξηβψο ηα ίδηα πξάγκαηα, εδψ 

φκσο δελ βιέπσ λα έγηλε πνπζελά θακία κειέηε πνπ λα ιέεη θάηη. Δδψ μαθληθά 

δίρσο λα ιέεη πνηνο είλαη ν εηζεγεηήο, δειαδή.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηζεγεηήο είλαη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ Ρερληθή πεξεζία θ.Θαξίλν έρεη πάεη ζην ρψξν; Δρεη θάλεη κειέηε; 

Θχξηε Θαξίλν, έρεηε άπνςε γηα ην αληηθείκελν; Δρεηε θάλεη κειέηε; Γηαηί γηα ην 
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Ππθάκηλν δελ θάλαηε θάπνηα κειέηε πνπ ήηαλε πην ζνβαξφ, γηα φιν ην Γήκν 

ηνπ Υξσπνχ. Ρψξα, μαθληθά .. Ππγλψκε ιίγν, επηηξέςηε κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλσ ζην Ππθάκηλν έγηλε κειέηε, ζέιεηε λα πείηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πην Ππθάκηλν έγηλε κειέηε φρη απφ ηνλ θ.Θαξίλν. Θαη ιέσ ην εμήο, φηη 

μαθληθά εδψ βξηζθφκαζηε λα ππάξρεη άπνςε γηα ρσξνζέηεζε  δίρσο λα 

ππάξρεη θακία κειέηε θαη λα έρεη γίλεη θακία δηαδηθαζία. Γειαδή, κε κηα 

δηαδηθαζία, εθεί ην βιέπσ, εθεί ην θάλσ .. Θαη κάιηζηα ζα ήζεια λα δείηε 

θ.Ξξφεδξε, εθφζνλ δελ ππάξρεη Γήκαξρνο, φηη σο πξνο ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά δεδνκέλνπ φηη κεγάιν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ Κεηαθνξάο 

Ιπκάησλ ζα απνηειείηαη απν βαξπηηθνχο αγσγνχο, νη νπνίνη έρνπλ ην 

κηθξφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, αληηζηξφθσο δηαθνξεηηθφ απ' απηφ πνπ έρεη 

γίλεη ζην Ππθάκηλν. Πην Ππθάκηλν δελ πήγακε ζε έλα ρακειφ ζεκείν γηα λα κελ 

έρνπκε θφζηνο ιεηηνπξγίαο, πήγακε ζε έλα ςειφ ζεκείν θαη ιέσ ην εμήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαη ε ηδηνκνξθία ηεο πεξηνρήο θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα θ.Ξξφεδξε, αιιά ζέισ λα ζαο πσ θάηη, δίρσο λα ππάξρεη 

κειέηε έρνπκε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απφ θάησ πνπ αμηνινγνχλ, εηδηθνχ, 

ηερλνθξάηε κειεηεηή. Ν θ.Θαξίλνο δελ κπνξεί λα είλαη, εθηφο αλ καο πεη φηη 

έρεη θάλεη κειέηε ε Ρερληθή πεξεζία θαη ππνγξάςεη ν θ.Θαξίλνο, ν θχξηνο .. 

πνγξάθνπλ θάπνηνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θχγεη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη έρνπλ ππνβιεζεί ηα 

ηερληθά δειηία.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη θ.Ξξφεδξε, ζαο παξαθαιψ, επεηδή μέξσ πνιχ θαιά ηη 

ζεκαίλεη έλα ηερληθφ δειηίν έρσ λα ζαο πσ ην εμήο: εάλ έρεη γίλεη κειεηε, εάλ 

έρεη κειεηεζεί ν Θάιακνο απφ ηε κηα άθξε σο ηελ άιιε γηα λα βγεη απηφ ην 

ζπκπεξαζκα θαη πνηνο ην ππνγξάθεη. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Γηαηί άιια 

πξάγκαηα θάλνπκε ζηελ κηα πεξηνρή, άιια πξάγκαηα πάκε θαη θάλνπκε ζηελ 
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άιιε πεξηνρή. Ξαξαθνινπζνχκε ηειείσο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αλ κε ηη 

άιιν, εληάμεη, δειαδή ακθηιεγφκελα πξάγκαηα, ηειείσο δηαθνξεηηθά. Δκείο δελ 

είκαζηε θαηά ηνπ έξγνπ, είκαζηε ππεξ ηνπ έξγνπ. Ρηο δηαδηθαζίεο φκσο, 

εηιηθξηλά, είλαη πξσηφγλσξεο. Μαθληθά θαη ζα ήζεια ηνλ θ.Θαξίλν λα κνπ πεη, 

έρεη γίλεη κειέηε απφ ηελ πεξεζία ζαο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ γη' απηφ ζηελ εηζήγεζε, αλ ζα δείηε, γξαθεη φηη ε ηειηθή 

απφθαζε ζα ιεθζεί κε ηελ πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ γηαηί 

απηφ πξφθεηηαη γηα κηα θαη' αξράο πξφηαζε, ε νπνηα έξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή, 

θαίλεηαη λα έρεη ηερληθά πιενλεθηήκαηα, θαίλεηαη, αιιά ηειηθέο απνθάζεηο ζα 

ιεθζνχλ κεηά ηελ πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ. Γελ έρεη γίλεη 

θάπνηα κειέηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θάπνηα κειέηε κεηαμχ 3, 4 ιχζεσλ θαη πξνθξίλεηαη απηή. 

Ξξφθεηηαη γηα κηα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ζα έπξεπε λα γίλεη απηφ πνπ ιέηε εζείο .. ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ελδεηθηηθή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα βγεη θάπνηνο 

πξνυπνινγηζκφο ζηα ηερληθά δειηία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε κηζφ ιεπηφ. Θχξηε Θαξίλν, δε ζα έπξεπε λα γίλεη απην πνπ 

ιέηε εζείο; Γειαδή λα πάεη θάπνηα .. λα γίλεη κηα κειέηε.. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη απαξαίηεηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη απαξαίηεηα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα γίλεη κε ηελ πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ην δέρεηαη ην ΞΔΘΑ. Ρν δέρζεθε ην ΞΔΘΑ θαη ην 

θέξλνπκε έηζη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηγήγεζε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη λα πξνρσξήζεη ε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο. Γελ θάλνπκε 

ηίπνηε ρσξίο ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν πνπξγείν, γηαηί δελ σξηκάδεη ν 

θάθεινο ζσζηά. Δίκαζηε ζε ζπλερφκελε επαθή θαη καο ιέλε νη αμηνινγεηέο 

πσο ζα καο βνεζήζνπλε ν θάθεινο λα γίλεη ζσζηφο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα δηεπθξηλίζσ θάηη Ξξφεδξε. Ππγλψκε, Αλλα κε ζπγρσξείο, λα 

δηεπθξηλίζσ θάηη Ξξφεδξε; Δπεηδή ζηνλ Θάιακν μεθηλάκε απφ κεδεληθή βάζε, ε 

πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ νχησο ή άιισο ζα αμηνινγήζεη 

θαη άιιε κηα ή δχν πξνηεηλφκελεο ζέζεηο. Απιά απηφο ν ρσξνο ζαλ ρψξνο νχηε 

είλαη ην ρακειφηεξν δπλαηφ χςνο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, ην ρακειφηεξν δπλαηφ. Θα κπνξνχζε λα είλαη ζηε ζάιαζζα 

επάλσ. Απηφ .. Λαη, ιέσ, απηφ ιέσ. Απηφ ιέσ, φηη δελ είλαη.. Νχηε είλαη ην .. 

Θάηζε ξε Ξαλαγηψηε, απαληάσ ζην Ιίηζα ζ' απηφ πνπ είπε ξε Ξαλαγηψηε. Αιιν 

ιέσ. Νχηε είλαη ην ρακειφηεξν δπλαηφ ζεκείν πάλσ ζηε ζάιαζζα, αιια είλαη 

έλαο ρσξνο ν νπνίνο είλαη απνδεθηφο, έηζη ηνπιάρηζηνλ δείρλεη θνηλσληθά, θαη 

ελδείθλπηαη θαη ηερλνινγηθά, ηερλνθξαηηθά κάιινλ, κε ηελ πξψηε, κε ηελ 

πξψηε εηθφλα. Απφ εθεί θαη πέξα απηφ ζα ην δείμεη ε κειεηε 

πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ θαη ζα ην ππνδείμεη ηειηθψο απηφ. Δηζη 

γίλεηαη θαλνληθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, εγψ ζέισ λα βάισ δχν δεηήκαηα. Θαη' αξρήλ ην έλα είλαη φηη 

εηζήγεζε εγψ ηνπιάρηζηνλ δελ έρσ, δε κνπ ήξζε. Δλψ έρσ φια ηα άιια, απηή 

δελ ηελ έρσ. Δλα ζέκα. Ρν δεχηεξν είλαη φηη ιέηε ηψξα, ην θέξλεηε εδψ θαη 

ιεηε, πξνηείλεηαη ε ζέζε Ιηκληψλ, Οίδα, πσο ην είπαηε ..  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δλα ιεπηφ. Δγψ πξνζσπηθά θαη φρη εγψ θαη άιινη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη, πνπ δελ μέξνπκε φινη ηελ πεξηνρή, δελ μέξσ πνπ είλαη. Νπσο έγηλε 

κε ηελ ηζηνξία ηνπ .. ηεο άιιεο ρσξνζέηεζεο ζην Πηελφ ηνπ Απιψλα. Δίρακε 

κπξνζηά καο θάπνηεο θσηνγξαθίεο πνπ έιεγαλ φηη απηή είλαη ε ζέζε. Απφ .. 

Ρφζν απέρεη απφ νηθηζκνχο θιπ. Θάπνπ, εδψ είλαη ζνβαξή απφθαζε. Γελ 

κπνξνχκε κηα απφθαζε, πνπ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξνπκε απφθαζε 

ρσξνζεηεζεο, έζησ πξφηαζε ρσξνζεηεζεο, λα κελ έρνπκε ζηνηρεία ηερληθά 

έζησ ππνηππψδε, αιιά λα έρνπκε θάπνηα ζηνηρεία. Λα καο δείμεηε ζε έλα 

ράξηε πνπ είλαη απηφ ην ζεκείν. Ρη είλαη θνληά; Ξφζν είλαη θνληά ε ζάιαζζα 

λα μέξνπκε, λα έρνπκε κηα εηθφλα. Δλα. Ρν δεχηεξν, ιέηε φηη πήξε απφθαζε ην 

Ρνπηθφ Ππκβνχιην. Δγψ ηε ζέβνκαη ηελ απφθαζε θαη δελ έρσ δηαθσλία αλ 

ζέιεηε επί ηεο νπζίαο, αιιά απηφ πνπ ιέκε, ηελ πεξηβφεηε δηαβνχιεπζε κε ηνλ 

θφζκν ηελ έρεηε θάλεη; Οσηήζεθε ν θφζκνο; Θαιέζαλε θακία ζπγθεληξσζε 

ζηνλ Θάιακν ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο Ππιιφγνπο ηνπο Δμσξατζηηθνχο λα ηνπο 

πνχλε, μέξεηε θάηη, λα ηνπο πείζεηε, εγψ δε ιέσ λα' ξζνχκε ζε αληίζεζε κε 

ηελ θνηλσλία, λα πείηε ζηνλ θφζκν, ζθεθηφκαζηε λα θάλνπκε απηφ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, κεζαχξην φκσο θ.Ξέππα ζα ζνπ έξζνπλε νη θάηνηθνη θαη ζα 

θσλάδνπλε. Ξξηλ ινηπνλ πξνρσξήζνπκε ζε κηα ηέηνηα απφθαζε, πξέπεη λα 

έρνπκε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο θνηλσλίαο ή έζησ ηελ αλνρή ηεο ή δελ μέξσ ηη 

άιιν. Δηζη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξαγκαηηθά ν θφζκνο ηνπ Θαιακνπ δελ είλαη εδψ επεηδή δελ 

ην μέξεη ή επεηδή ζπκθσλεί;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή ζπκθσλεί θ.Γηαζεκάθε. Θα ην δηαπηζηψζεηε. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

114 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπνλ, δελ είλαη κηα απφθαζε πνπ ηελ παίξλνπκε ζην πφδη θαη 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζεβφκαζηε θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ην ζέκα ηεο δηαβνχιεπζεο 

θαη ελ παζε πεξηπηψζη θαη θάηη άιιν λα πσ θ.Γήκαξρε κε ηελ επθαηξία εδσ. 

Απηή ε πεξίθεκε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, εδσ ζπδεηάκε ηφζν ζνβαξά ζέκαηα 

γηα ηελ πεξηνρή, δελ έρεη ζπλεδξηάζεη κηα θνξά. Γηα βάιηε ην κπξνζηά λα γίλεη 

θάηη. Απηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ηνπνζεηεζείηε θαη εζείο γηα λα ζαο απαληήζεη.. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Ρψξα απηά ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε 

ηα είδακε θαη ζην Ππθάκηλν φηαλ ηα θνπβεληηάδακε. Γελ κπνξψ λα πάξσ ζέζε, 

ηδίσο κε ηελ εηζήγεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε. Βεβαίσο ζέινπκε ην έξγν, έρνπκε 

κηιήζεη γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηέηνηνπ είδνπο έξγσλ, παξψλ, φηη γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε γηαηί δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε κ' απηφ πνπ έξρεηαη ηελ .. Νχηε 

θαλ ηελ πεξηνρε δελ μέξσ βαζηθά, έηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο πξνζθαιψ θ.Σαζηψηε λα πάκε λα ηελ δνχκε πάλησο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νηαλ ζα έξζεη νινθιεξσκέλε .. Νηαλ ζα έξζεη νινθιεξσκέλν ην 

ζέκα ζην επνκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζην κεζεπφκελν, ζα ην 

μαλαθνπβεληηάζνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ινηπφλ, ζα μεθηλήζσ κε ην εμήο: Παλ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη ζαλ ηερληθφο, δελ κπνξψ λα δερηψ κηα ηέηνηα 

εηζήγεζε γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, πνπ αθνξά ηνλ Θάιακν. Ξξψηνλ είλαη 

αλππφγξαθν. Γεχηεξνλ είλαη αλαθξηβέο θαη ηξίηνλ, ην πάζεκα δε καο έγηλε 

κάζεκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υο πξνο ηη είλαη αλαθξηβήο θ. Γέδε; 

ΓΔΓΔΠ: Δίλαη αλαθξηβέο πσο ιέκε γηα κηα ζέζε ρσξίο λα ππαξρεη θαλελα κα 

θαλέλα ζηνηρείν; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ελδεηθηηθή ε ζέζε. 

ΓΔΓΔΠ: Ρν κφλν ζηνηρείν πνπ .. Δλα ιεπηφ θ.Ξξφεδξε. Ρν κφλν ζηνηρείν .. Γελ 

ην ιέεη φκσο εδψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηειηθή ε ζέζε. Παο ην είπε ν θ.Θαξίλνο. 

ΓΔΓΔΠ: Λα ζαο πσ φκσο θάηη; Μέξεηε ηη γίλεηαη; Πήκεξα, απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

έρεη βγεη ζηνλ αέξα απηφ ην πξάγκα, έρεη γίλεη ρακφο ζηνλ Θάιακν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πνβαξά; 

ΓΔΓΔΠ: Βεβαίσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε ζπλάδειθε, αλ ζέιεηε λα νινθιεξψζσ .. Λα νινθιεξψζσ θαη 

ζα ηνπνζεηεζείηε κεηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε. 

ΓΔΓΔΠ: Θαη λα ζαο πσ ην εμήομήο: Δγψ είκαη ππεξ ηνπ έξγνπ θαη ην ηνλίδσ φηη 

είκαη ππέξ ηνπ έξγνπ. Αιιά έρσ έλα ειάηησκα. Θέισ φ,ηη έξγν γίλεηαη λα 

γίλεηαη ζσζηά θαη νη δηαδηθαζίεο θαη φ,ηη αθνξά ην έξγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην θνξέα θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ θ.Ξξφεδξε. Γελ ην μεθηλάκε θαιά ην έξγν, δηφηη βγήθε 

μαθληθά έλα ζέκα, ήξζε ζην Ρνπηθφ, δελ ήμεξε θαλέλαο ηίπνηα, εκείο ζαλ 

Πχκβνπινη πνηέ δελ είρακε .. Δλα ιεπηφ θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βξε αλζξσπε ηνπ Θενχ .. 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ. Ρνπ Θενχ είκαζηε φινη. Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γέδε.  

ΓΔΓΔΠ: Γελ είλαη δπλαηφλ έλα ηφζν κεγάιν έξγν λα ην πάκε κε ηέηνην ηξφπν. 

Δγψ ζέισ ην εμήο .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βξε άλζξσπε κνπ ην πνπξγείν καο ιέεη λα θάλνπκε αθξηβσο 

απηφ πνπ θάλνπκε, αθξηβψο. 

ΓΔΓΔΠ: Ρη ζαο είπε; Βάιηε κηα ζέζε φπνηα λα είλαη θαη ην ζπδεηάκε; Γειαδή, 

κε ηελ εηο άηνπνλ απαγσγή ζα πεγαίλνπκε; Δγψ γηα ηνλ Θάιακν ζέισ θαη ζα 

δηεθδηθήζσ ηα θαιχηεξα. Γηα ηνλ Θάιακν δελ δέρνκαη ζαλ Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

Γελ είκαη ηνπηθηζηήο. Ξιένλ εγψ ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ θαη Υξσπηψηε θαη 

ελλνψ ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. Γελ κπνξνχκε φκσο λα πακε κ' απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο. Λα αλαζέζνπκε ζε έλα ζσζηφ, ζε έλα έκπεηξν γξαθείν λα καο 

δψζεη ρσξνζέηεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ην επφκελν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηε κειέηε .. Απηφ πνπ ιέηε ζα κπεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ην επφκελν βήκα θ.Γέδε.       

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θαηαιαβαίλεηε ηφζε ψξα; Παο ην εμεγεί. 

ΓΔΓΔΠ: Θα έπξεπε .. Δλα ιεπην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίζαη κεραληθφο. Ρν εμεγεί. 

ΓΔΓΔΠ: Λαη αιιά.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ιεο άιια πξάγκαηα απ' φηη θάλνπκε. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Γήκαξρε, έλα ιεπηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα είλαη κεραληθφο, ζπλελλνεζείηε. 

ΓΔΓΔΠ: Λαη. Δδψ ιέεη γηα ηε ζέζε .. Δλα ιεπηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ιέηε άιια πξάγκαηα. 

ΓΔΓΔΠ: Γε ιέσ άιια πξάγκαηα. Δζείο ζέιεηε ..  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο θαη ε κειέηε ρσξνζέηεζεο ζα γίλεη 

ζηε κειέηε πνπ ζα κπεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη αληηθείκελν ησλ επφκελσλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γίλνληαη βηαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε 

ιεθηα απφ ηελ Δπξψπε λα θάλνπκε Βηνινγηθφ.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΔΞΔΟΑ, αθξηβψο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γήκαξρε, δελ εμεγείηε έλα πξάγκα, φηη έρεη ζηακαηήζεη πιεφλ 

ε ΞΞΔ θαη έρεη εληαρζεί ζηελ ΚΞΔ θαη γη' απηφ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο, απηφ ιέσ. Κπαίλεη κέζα ζηε κειέηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θάλνπκε ην ζηαπξφ καο λα πνχκε λα ρξεκαηνδνηεζεί ην 

έξγν. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. γχξσ γχξσ. Ξεζην ηη γίλεηαη λα θαηαιάβεη ν θφζκνο. 

ΓΔΓΔΠ: Γηα λα .. Παο ιέσ θαη πάιη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη. Θχξηε Ξέππα, δελ πξνρσξάεη ε 

δηαδηαθζία έηζη. Λα νινθιεξψζεη ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Γελ έρσ νπδεκία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε.  

ΓΔΓΔΠ: Νινθιεξψλσ θαη ζαο ιέσ θαη παιη, νπδεκία αληίξξεζε γηα ην έξγν. 

Νκσο κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ην έξγν. Θα έρνπκε 

κέγηζηεο αληηδξάζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ΔΞΔΟΑ καο βάδεη λα θάλνπκε απηή ηε δνπιεηά. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αχξην ην πξσί, κεζαχξην ζα πάκε ηελ απφθαζε καο ζην ΔΞΔΟΑ 

πνπ ζέιεη απηφ, ρσξνζέηεζε, φρη αθξηβσο ην ζπγθεθξηκέλν, ηα 5 ζηξ., ζηελ 

πεξηνρή. 100 κέηξα εδψ, 100 κέηξα εθεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ΔΞΔΟΑ ην ζέιεη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη' αξράο νχησο ή αιισο ζα εμεηάζηνπλ 3 ζέζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη επφκελν, λαη. Πηελ επφκελε κειέηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηιάο γηα άιια πξάγκαηα.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απιψο ην ΔΞΔΟΑ δεηά λα ππάξρεη κηα πξφθξηζε ζέζεο πάλσ ζηελ 

νπνία καδί κε άιιεο 2 ζέζεηο ή 3 πνπ ζα εμεηαζηνχλ, γηαηί 3 είλαη ην κίληκνπκ, 

ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ, αιιά γηα λα 

εληαρζεί ην έξγν λα γίλεη δειηίν, πξέπεη λα ππαξρεη έλα πξφθξηκα ζέζεο. Γε 

ζεκαίλεη φκσο φηη φηαλ ζα γίλεη ε πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ θαη βγεη φηη 

απηή ε ζέζε δελ είλαη θαηάιιειε, πιενλεθηεί θάπνηα άιιε, φηη απηή δε ζα 

αιιάμεη. Απηφ είλαη αληηθείκελν ηεο πξνκειέηεο πεξηβαιινληνινγηθψλ 

επηπηψζεσλ ηειηθά πνηα είλαη ε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε. Αιιά επεηδή ζπλήζσο 

κε ηνπο Βηνινγηθνχο ππάξρνπλ αληηδξάζεηο θιπ., πάληα ην ΔΞΔΟΑ δεηά, θέξηε 

κνπ θαη' αξράο κηα ζέζε λα μεθηλήζνπκε θαη πάλσ ζ' απηήλ λα εμεηαζηεί κε 

άιιεο δχν ζέζεηο γηα λα θαηαιήμνπκε. Θαη αλ απηή ε ζέζε πνπ ζα θέξεηε 

πξνθχςεη θαη απφ ηελ πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθσλ επηπηψζεσλ φηη έρεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ερεηε εζείο ζην κπαιφ ζαο, έρεη θαιψο, αλ δελ έρεη, 

ζα αιιάμεη. 

ΓΔΓΔΠ: Λα θάλσ κηα πξφηαζε; Κπνξνχκε λα δεζκεπηνχκε σο Ππκβνχιην φηη 

ζα επηιέμνπκε πέξαλ απηήο, έζησ θαη απηή αλ είλαη ε θαηάιιειε..; 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 31ε 8 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  119 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ θ.Γήκαξρε. Ρελ θαηαιιειφηεξε ζέζε πνπ ζα πξνθχςεη 

κεηά απφ κειέηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη απηνλφεην.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λα δεζκεπηνχκε πάλσ .. Νρη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.  

ΞΔΞΞΑΠ: Νρη θ.Γέδε κε ζπγρσξείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΔΓΔΠ: Γηαηί;  

ΞΔΞΞΑΠ: Ν Θάιακνο, ζπγλψκε ιίγν, φινη γλσξίδνπκε ηε γεσγξαθία ηνπ 

Θαιάκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα .. 

ΞΔΞΞϑ Π: Ππγλψκε. Ππγλψκε, είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα απηήλ ηε ζηηγκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πνβαξφηαην είλαη. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ν θ.Γέδεο πξνζπαζεί λα θάλεη εδψ κηα ηξηπια. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε πνηα έλλνηα; 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαηά ηνπ Θαιάκνπ. Κε ζπγρσξείηε, εγψ δε ζαο δηέθνςα. Δίλαη πνιχ 

ζνβαξφ ην ζέκα θαη ζα κηιήζσ γηα ηνλ ηφπν κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ινηπφλ, γλσξηδνπκε πνιχ θαιά, ε πην βεβαξεκέλε ζέζε .., Ιηκληψλα, 

ρσκαηεξή, φπσο ζέιεηε λα ηελ πείηε, ζηα ζχλνξα ηνπ Βαξλάβα κε απνδέθηε 
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ηε ζάιαζζα θαη ην ιηκαλάθη .. 600 κέηξα κέζα κε αγσγφ, είλαη ην ζεκείν ην 

νπνίν δελ επηβαξχλεη θαλέλαλ νηθηζκφ, δηφηη εθεί ζηα ήδε ππάξρνληα θηήκαηα 

δελ ππαξρνπλ νηθηζκνί. Δίλαη... Ξέζηε κνπ θ.Γέδε, νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν, 

Θαθθφζη, Θνθθηλνγηάλλε, γηαηί κηιάκε γηα λα έρνπκε απνδέθηε ηα ξέκαηα, εζείο 

εδψ ηψξα ζα ηα βάιεηε θαη ζα δηαθηλδπλέςεηε ηνπο νηθηζκνχο, ηα πεξηβφιηα θαη 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ κέλνπλ εθεί. Ξέζην εδψ κπξνζηά. Γελ ππάξρεη άιιε 

ζέζε. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξέππα, δελ θαηαιάβαηε ηη ιέσ. Ιέσ ην εμήο, καδί κε ηε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη θ.Γέδε. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δληάμεη, θαηαιαβαίλσ, αιιά εδψ είλαη ην πξνζηάδην θαη κεηά ζα 

γίλεη πξαγκαηηθά κηα κειέηε κε φινπο ηνπο πεξηβαιινληνινγηθνχο φξνπο, φπσο 

νξίδεη ε επηζηήκε θαη ηα .. γηα λα γίλεη. Αιια νπνπδήπνηε αιινχ, ηφηε 

πξαγκαηηθα ζα έρνπκε ηελ κε θνηλή απνδνρή απφ ηνλ θφζκν θαη ην μεξεηο θαη 

ην μεξσ θαιά απηφ.  

ΓΔΓΔΠ: Δγψ είπα ην εμήο, δελ απνξξίπησ νχηε έρσ ηε δπλαηφηεηα, νχηε ζέισ 

λα ην θάλσ, ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, αιιά ιέσ, ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ ιέηε 

ζήκεξα καδί κε φπνηεο άιιεο πξνθχςνπλ κεηά απφ κειέηε λα ηεζνχλ ζηελ 

θξίζε ηνπ Ππκβνπιίνπ. Λα κελ .. Γειαδή εγψ ηη ιέσ: κελ θιεηζηνχκε κφλν ζηε 

ζπγθεθξηκελε ζέζε, λα δνχκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή θαη καθαξη .. Λα ζαο πσ 

θαη θάηη; Καθάξη λα είλαη θαη απηή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη λα ζέινπκε λα γηλεη απηφ θ.Γέδε, δελ κπνξεί λα γίλεη. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θψζηα, θ.Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, Θψζηα, ππάξρεη πηζαλφηεηα κηα 

ζην εθαηνκκχξην, κηα ζην εθαηνκκχξην πηζαλφηεηα λα γίλεη έηζη φπσο ην ιεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θιείζεη ην ζέκα. Λα θιείζεη ην ζέκα θ.Βαζηιάθν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ππγλψκε, επεηδή κε μέξεηο πάξα πνιχ θαιά, ππάξρεη κηα ζην 

εθαηνκκχξην πηζαλφηεηα .. ;  
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ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Πε παξαθαιψ, δελ ην έρεηο δηαβάζεη ζσζηά. Γελ ην έρεηο 

δηαβάζεη ζσζηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βαζηιάθν, βνεζήζηε ηε δηαδηθαζία. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: πάξρεη κηα ζην εθαηνκκχξην πηζαλφηεηα λα .. Θα καο πεη 

θάπνηνο άιινο πνηα ζα είλαη ε ζέζε ή φρη; Ζ θαιχηεξε. Δλλνείηαη. Κεηαμχ καο 

ζα ην απνθαζίζνπκε. Δίλαη δπλαηφλ; Πε παξαθαιψ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη θαη εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχκε λα 

απνθιείζνπκε ηνπο κειεηεηέο. Γηα φλνκα ηνπ Θενχ. Ινηπφλ, επί ηεο 

ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε σο πξνο ηελ 

έγθξηζε ηεο κειεηεο .. ηεο ρσξσζέηεζεο;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξαξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Σαζησηεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξαξψλ θαη εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ε θα Πηεξγίνπ. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 249/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 10ο 

 

Θαηαγγελία ηηρ από 16-2-2009 ζύμβαζηρ μίζθυζηρ ηος ακινήηος πος 

είσε μιζθυθεί για κάλςτη αναγκών ηηρ ςπηπεζίαρ καθαπιόηηηαρ ηος 

ππώην Γήμος Υπυπίυν. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θπξία Καλαβέιε. 

Ξεξηγξαθηθά αλαθέξαηε. Ρελ εηζήγεζε ηελ έρνπλ νη ζπλάδειθνη. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ην .. Δίλαη έλα νηθφπεδν ην νπνίν ην μελνηθηάδνπκε, γηα λα 

γιηηψλνπκε 1.200 επξψ ην κήλα; 300 επξψ ην κήλα. Ρν μελνηθηάδνπκε γηαηί 

πιένλ δε καο ρξεηάδεηαη δίπια ζηνλ Αζσπφ πνηακφ πνπ είρε πξνζπαζήζεη ν 

θχξηνο .. πξψελ Γήκαξρνο λα ην θάλεη θαη απηφ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν ηδηνθηήηεο έρεη ελεκεξσζεί Γήκαξρε γηα ηε δηαδηθαζία; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν ίδηνο είρε πάξεη απφθαζε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη ελεκεξσζεί ν ηδηνθηήηεο, έηζη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. (αξ. απνθ. 250/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 11ο 

 

Δγκπιζη ηηρ ςπ' απιθμ. 12/2001 Απόθαζηρ ηος Γ.Π. ηηρ Θ.Δ.Γ.Υ. με 

ηίηλο "Γημιοςπγία Υδείος από ηην Θ.Δ.Γ.Υ.". 

 

 ΘΔΚΑ 12ο 

 

Δγκπιζη ηηρ ςπ' απιθμ. 15/2001 Απόθαζηρ ηος Γ.Π. ηηρ Θ.Δ.Γ.Υ. με 

ηίηλο "Ριμερ διδάκηπυν για ηη ζςμμεηοσή ζηα ημήμαηα ηηρ Θ.Δ.Γ.Υ.". 

 

 ΘΔΚΑ 13ο 

 

Δγκπιζη ηηρ απιθμ. 16/2001 Απόθαζηρ ηος Γ.Π. ηηρ Θ.Δ.Γ.Υ. με ηίηλο 

"Δκπηυζη διδάκηπυν ζηα ημήμαηα ηηρ Θ.Δ.Γ.Υ.". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε θαη 3 ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηεΛ Θ.Δ.Γ.Υ. Θχξηε 

Φνξγηάξε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα 3 .. Γε ζα ηα αλαιχζεη ν θχξηνο .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: 3 ζε 1. Γηαηί Γηψξγν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Φνξγηάξε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γε ζα ηα ςεθίζεηο; Γε ζα ηα ςεθίζεηο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ν θ.Γηαζεκάθεο. Ππλερίζηε θ.Φνξγηάξε.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γελ είλαη ηίπνηε .. ηφζν ζνβαξά ηα ζέκαηα απηά θαη πξέπεη λα 

ηα ςεθίζεηε λα πνχκε. Ππλερίδσ κε ην 1ν ζέκα. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο παηδείαο πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί θαη είλαη επηβεβιεκέλε. Ζδε απφ ην 2004 ζην Γήκν Υξσπνχ 

ιεηηνπξγνπλ ηκήκαηα κνπζηθήο παηδείαο. Πηα πιαίζηα απηά ζεσξψ φηη πξέπεη 

λα ζπζηεκαηνπνηήζνπκε θαη λα νξγαλψζνπκε ηε ιεηηνπξγεία ελφο σδείνπ 

θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

αλαπηπμε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ πξνηεηλφκελε δξάζε απνηειεί νχησο ή 

άιισο θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο θηινζνθίαο ησλ επηδηψμεσλ 

ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο. Απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ ίδξπζε δεκνηηθνχ 

σδείνπ κε ηελ επσλπκία "Γεκνηηθφ Υδείν Υξσπνχ". Ζ έδξα ηνπ νξίδεηαη ζηε 

Πθάια Υξσπνχ, πξψελ θπιαθέο Υξσπνχ. Ρψξα λα δηαβάζνπκε θαη ηα ηκήκαηα 

θαη απηά, δε λνκίδσ λα είλαη ηίπνηε, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα ερνπλ, ηα έρνπλ. Κελ αθνχηε ηνλ θ.Ιίηζα. Ρα έρνπλε ζηελ 

εηζήγεζε ε ζπλάδειθνη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρνπκε πάξεη ηηο εηζεγήζεηο θ.Φνξγηάξε. Γε ρξεηάδεηαη. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Αθξηβψο, αθξηβψο, απην ιέσ. Γηα λα κελ θνπξάδσ ην Πψκα, λα 

κελ θνπξάδσ ην Πψκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη ηξνπνπνίεζε ζηηο εηζεγήζεηο. Νπφηε κπνξείηε λα 

θάλεηε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα ζαο δεηεζνχλ. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νρη, φρη. Θχξηε Ξξφεδξε, κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Θεισ λ απσ 

θάηη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο ζέιεηε ρεηξηζηείηε ην. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κηζφ ιεπηφ. Θα ην ρεηξηζηνπκε θαη ζα βάινπκε ην Πψκα εάλ 

ζέιεη λα ην ςεθίζεη ή φρη. Δγψ είκαη ππνρξεσκέλνο, επεηδή δέρζεθα νξηζκέλα 

ζρφιηα, κε ηελ έλλνηα ζρφιηα ελλνψ φηη θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππδεηψληαο κε ηνπο πνιίηεο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ππδεηψληαο κε ηνπο πνιίηεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρα φξγαλα πνπ δελ αλαθέξνληαη θ.Ξξφεδξε, απνθιείνληαη απφ 

ην Υδείν; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γελ θαηάιαβα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλαθέξεηε εδψ ζην 4) ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ θαηά ειάρηζην 

ζα δηαζέηεη ην Υδείν είλαη 2 πηάλα, 1 αξκφλην, φξγαλα κνπζηθήο αγσγήο, 1 

κπνπδνχθη, 1 θηζάξα. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρα ππφινηπα φξγαλα ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη εδσ 

απνθιείνληαη;  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γελ έρεη άιια φξγαλα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν βηνιί ηη είλαη γηα παξάδεηγκα; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δίλαη ην πξψελ .. Ζ πξψελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε είρε απηά ηα 

φξγαλα ηα νπνηα εκείο εάλ θξαηήζνπκε απηά ηα φξγαλα ηεο πξψελ Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο ρξεσλφκαζηε θαη ην ρξένο ηεο πξψελ Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο. 

Απηά ηα φξγαλα πνπ αλαθέξνπκε εκείο εδψ είλαη θαηλνχξγηα αγνξά πνπ ζα 

γίλνπλ απφ ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Α, ελλνείο αγνξά, φρη φηη ζα δηδάζθνληαη; Δλλνείο ην ηη φξγαλα 

ζα αγνξάζεη ην Υδείν .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Αθξηβψο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. ή ην ηη ζα δηδάζθεη ην Υδείν; 
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ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρν ηη φξγαλα ζα αγνξάζνπκε. πφινηπα φξγαλα ηα νπνία καο 

ιείπνπλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην Υδείν.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. θ.Φνξγηάξε; Ξαιηά δελ είρε; Ρα παιηά ηη ηα θάλνπκε; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ζ πξψελ ΓΔΑΓΥ είρε, ηα νπνία παξακέλνπλ θαλνληθά ζην 

Υδείν. Ινηπφλ, έρνπκε ηηο εθπηψζεηο εδψ, ηηο εθπηψζεηο ησλ δηδάθηξσλ. Αιιά 

ζε θάπνην ζέκα εδψ .. Ξσο; 

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ν,ηη ζέιεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία, λαη. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε ν θ.Ιίηζαο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ν θ.Ιίηζαο εξψηεζε. Γελ πεηξάδεη πνπ δελ αλνίγεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ην δηπιαλφ .. Αλνημε, άλνημε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Ξξφεδξν ζρεηηθά κε ην ρψξν. Νξίδεηαη νη 

πξψελ θπιαθέο. Θαπνηα απφ ηα θηίξηα ησλ πξψελ θπιαθψλ;  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θάπνηα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θάπνηα απφ ηα θηίξηα; Θάπνηα απφ ηα παιηά ζρνιεία δειαδή; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Απηφ ην θηίξην ιεηηνπξγνχζε ήδε ζαλ σδείν; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ιεηηνπξγνπζε, βέβαηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κε ηε ΓΔΑΓΥ; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κε ηελ πξψελ ΓΔΑΓΥ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ν ρψξνο ηνπ παιηνχ Ιπθείνπ. Δηζη δελ είλαη; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δίλαη ν ρσξνο .. Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πην παιηφ Ιχθεην.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρν παιηφ Ιχθεην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Δίλαη ζε θαηάζηαζε δειαδή λα κπνξεί .. λα έρεη κηα 

αμηνπξέπεηα γηα ηνπο καζεηέο.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ξηζηεχσ λαη, πηζηεχσ λαη.   

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεηε πάεη αθφκα λα ην δείηε; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δρσ πάεη, έρσ πάεη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δ ηη; Αθνχ ην πηζηεχεηε, ζα ην μέξεηε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρψξα ην λα ππάξρνπλε κηα, δχν ειιείςεηο ζα ηηο θηηάμνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, ελλνψ απφ ζέκα βαςίκαηνο, απφ ζέκα λα δνπιεχνπλ φια .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη, λαη. Δίλαη εληάμεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: παξρεη. Θέξκαλζε γηα ηα παηδηά .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νια, φια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέξκαλζε είρε θαιή απηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπίζεο ζέισ εδψ λα ξσηήζσ ηνλ θ.Ξξφεδξν ην εμήο: Θχξηε Ξξφεξε, 

ε ΘΔΓΥ είλαη γηα ηνλ πξψελ Γήκν Υξσπνχ ή γηα φιν ηνλ Υξσπφ; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ζ ΘΔΓΥ είλαη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Αληηπξνζσπεχεη ηνλ Γήκν Υξσπίσλ ή .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νιν ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρνλ λέν "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη, λαη.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Πηα ππφινηπα ρσξηά, ζηνλ Απιψλα αο πνχκε. Ρα παηδηά πνπ ζέινπλε 

λα θάλνπλε απηή ηελ ππνδνκή. Πηελ Καιαθάζα πνπ ππήξρε κηα ηέηνηα 

ππνδνκή ηεο Θνηλφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηε, γηαηί εκείο δελ είρακε νχηε 

ΓΔΑΓΥ, νχηε ΘΔΓΥ, ζην Θαπαλδξίηη, ζηνλ Θάιακν, ζε φιεο απηέο ηηο πεξηνρέο, 

ζηα Θηνχξθα πνπ είλαη καθξηά, θαληαζηείηε έλαλ γνληφ λα θέξλεη ην παηδί ηνπ 

ζηηο θπιαθέο ηνπ Υξσπνχ απφ εθείλεο ηηο πεξηνρέο. Γελ έπξεπε ε ΘΔΓΥ .. 

Δπηηξέςηε κνπ λα νινθιεξψζσ ηελ εξψηεζε κνπ. Δρεη έλα, έρεη έλα 

ζπκπέξαζκα. Ζ ΘΔΓΥ δελ έπξεπε λα έρεη παξαξηήκαηα ζε φια ηα Γεκνηηθά.. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Απηφ πήγα λα ζνπ πσ ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηηξέςηε κνπ. Πήκεξα πνπ ηελ ηδξχεηε, ζα έπξεπε ινηπνλ λα ιέηε 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα έπξεπε λα έρεηε πξφηαζε θαη γηα ηηο άιιεο 

πεξηνρέο. Γειαδή εθεί δε ζα πξέπεη λα αγνξάζεηε φξγαλα; Γε ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη κέξηκλα θαη γηα ηα άιια ηα ρσξηά; Κφλν .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ηδξχνπκε θ.Ιίηζα Υδείν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη είπαηε; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ηδξχνπκε είπα Υδείν. Αδεηνδφηεζε δελ έρνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη. Αθνχζηε κε ιίγν. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θα γίλεη αδεηνδφηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ θαη 

παξαξηήκαηα ζηα ππφινηπα Γηακεξίζκαηα.   

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηηξέςηε κνπ φκσο. Δπηηξέςηε κνπ. Δίλαη ν 11νο θαη ην μεθηλάηε 

ζηνλ Υξσπφ. Γειαδή πφηε ζα θηάζεη ζηνλ Απιψλα, πφηε ζα πέη ζηα Θηνχξθα; 

Γηαηί φρη καδί θαη ηα άιια ηα ρσξηά; Γειαδή απηνί νη πνιίηεο είλαη Β' 

θαηεγνξίαο; Γηαηί .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θαη πφηε ζέιεηε λα ηα πξνιάβνπκε φια απηά; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ θαηάιαβα. 
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ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ξφηε ζειεηε λα ηα πξνιάβνπκε; Ρνλ Ηνχλην πνπ πήξακε ην 

ΦΔΘ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Πήκεξα, ζήκεξα θ.Ξξφεδξε έπξεπε λα θάλεηε ηελ πξνκήζεηα θαη ηε 

δηαδηθαζία φιε γηα φιεο ηηο πεξηνρέο. Λα έρεηε ςάμεη λα βξείηε.. Θαη θάηη άιιν 

ηψξα. Ζδε ζην Θαπαλδξίηη ιεηηνπξγνχλε απηά ηα ηκήκαηα. πάξρνπλ 

ππνδνκέο. Νια απηά γηαηί δελ ηα αγθαιηάδεηε; Ρνπιάρηζηνλ λα βνεζήζεηε εθεί 

πνπ πξέπεη.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Βεβαίσο ζα βνεζήζνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά κε κηα έδξα κφλν ηνλ Υξσπφ δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δίπακε πξνεγνπκέλσο, ην είπα πξνεγνπκέλσο, εθηφο θαη αλ δε 

ζέιεηε λα ην θαηαιάβεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ην γξάθεηε .. Θχξηε Ξξφεδξε, επηηξέςηε κνπ.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρη δελ ην γξάθεη; Ζ εηζήγεζε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηά πνπ είπαηε, απηα πνπ είπαηε θαη ε εηζήγεζε είλαη γξακκέλα 

εδψ. Απηά πνπ ιέηε εζείο, ζεσξψ φηη έρεηε ηελ πξφζεζε λα ηα θάλεηε, απιψο 

δελ απνθαζίδνληαη ζήκεξα. Πήκεξα απνθαζίδνπκε κφλν λα παξνπκε 3, 4 

φξγαλα, λα λνκηκνπνηήζνπκε ηε δηαδηθαζία ζηηο παιηέο θπιαθέο ηνπ Υξσπνχ. 

Δκείο ιέκε λαη, αιιά ιέκε ην εμήο ζε ζαο: Γηαηί ζήκεξα ζηελ πξφβιεςε δελ 

είλαη θαη ν ππφινηπνο "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο θαη είλαη κφλν ν Υξσπφο; Δγψ 

μέξσ πάξα πνιχ θαιά .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κα ζα επαλέιζνπκε. Θα επαλέιζνπκε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηηξέςηε κνπ. Νηη ππήξρε .. Αθνχζηε κε ιίγν. Δγψ ζπκάκαη κηα 

ππνηππψδε ππνδνκή, ππνηππψδε ηειεηψο, 4, 5 φξγαλα πνπ είρα εγψ ζηε 

Καιαθάζα. Θαη ιέσ ην εμήο .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κα ην Υδείν ..  
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο παξαθαιψ. Θαη μαθληθά απηφ έπαςε θαη λνκίδσ 

κέζσ ηνπ Ππιιφγνπ θάηη δεκηνπξγείηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ ΘΔΓΥ, ε ΘΔΓΥ, απηφ πνπ θάλεη εδψ, γηαηί δελ ην θάλεη θαη ζηνλ 

ππφινηπν Γήκν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα ηδξχεηαη κε έδξα εδψ πέξα Γεκνηηθφ Υδείν. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κα ηδξχεηαη εδψ Γεκνηηθφ Υδείν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ έδξα είλαη .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γελ κπνξνχκε λα ηδξχζνπκε 15. Θα ηδξχζνπκε ην Γεκνηηθφ 

Υδείν Υξσπνπ, ζα γίλεη αδεηνδφηεζε θαη ζα επεθηαζνχκε ζηα ππφινηπα .. κε 

παξαξηήκαηα ζηα ππφινηπα Γηακεξίζκαηα. Ρη πξέπεη λα πσ δειαδή γηα λα ην 

θαηαιάβεηο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νρη. Γηαηί λα γίλεη ζήκεξα Ξξφεδξε;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο δηαβεβαηψ φηη πνηέ δε ιεηηνχξγεζε κε άδεηα ην Υδείν καο. 

Γελ είρε άδεηα πνηέ. Μεθηλάκε, μεθηλάκε πξαγκαηηθά κηα νξγάλσζε .. λα 

λνκηκνπνηήζνπκε πξάγκαηα ηα νπνία δελ ίζρπαλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: πήξρε Υδείν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είρε, δελ είρε. 

ΙΗΡΠΑΠ: πήξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αδεηα Υδείνπ; Δδψ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη. πήξρε Υδείν φκσο. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υδείν ππήξρε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αδεηα δελ είρακε φκσο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Δγψ φκσο ζαο δειψλσ ην εμήο θ.Γήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη είλαη θαη παξάπνλν. Νηη ελψ ζηε Καιαθάζα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υδείν δελ ππήξρε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκηθά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Λνκηθά κπνξεί λα κελ ππήξρε, αιιά ππήξρε Υδείν. Γηαηί 

έρσ δεη ην Υδείν λα θάλεη σξαία πξάγκαηα. Ινηπνλ, αο πνχκε εγψ ζηε 

Καιαθάζα είρα κηα ππνηππψδε, πνιχ ππνηππψδε δηαδηθαζία, πνπ μαθληθά .. 

.......: Λα θάλσ κηα εξψηεζε θ.Ιίηζα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη φινη καδί θχξηνη ζπλάδειθνη. Νρη φινη καδί. 

.......: Αλ είρε άδεηα ην Υδείν πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηε Καιαθάζα. Αλ είρε άδεηα. 

Δίραηε άδεηα εζείο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαλέλα Υδείν δελ είρε άδεηα. Πε θαλέλα Γήκν. 

.......: Δ ηφηε ηη καο ιέεη; Γηα πνην παξάξηεκα καο ιέεη;  

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ζαο απαληήζσ. 

.......: Δίραηε άδεηα; Απηφ λα κνπ πείηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ζαο απαληήζσ. Νρη, δελ είρα άδεηα, αιια θαη δε ρξέσλα θαζφινπ 

ηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα θαη πξφζθεξα ζηνπο πνιίηεο κε κηθξφηεξν νηθνλνκηθφ 

θφζηνο, παξα πνιχ κηθξφ, ηε δπλαηφηεηα λα κελ ηαμηδεχνπλ λα πάλε ζηνλ 
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Υξσπφ, αιιά λα πεγαίλνπλε κε ηα πφδηα ζην ρσξηφ ηνπο κέζα. Απηφ ινηπνλ ζα 

επηζπκνχζα, εάλ είλαη δπλαηφλ, λα ην θάλεη θαη ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή γηα 

ηνλ Απιψλα, ηε Καιαθάζα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή ε πξφζεζε ππάξρεη .. 

.......: Δάλ είραηε εζείο ηελ ππνδνκή, ζα ήηαλ πνιχ πην εχθνιν γηα καο. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξακε, πξνρσξάκε θ.Φνξγηάξε θαη φζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο 

ησλ δηδάθηξσλ θαη ζηηο εθπηψζεηο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, επεηδή ήζαζηαλ δχν ρσξηά, ην Κήιεζη είρε 

παξάξηεκα;  

(νκηιία εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Γελ είρε παξάξηεκα. Θαη πσο ζα πεγαίλαλ επάλσ; Ρψξα 

είλαη πην θνληα. Θα έξρνληαη απφ ην Κήιεζη εδψ, ζα είλαη πην θνληά. Δπξεπε λα 

είρεο πξνβιέςεη, δχν ρσξηά έρεηο, έλα παξάξηεκα ζην Κήιεζη, νιφθιεξν 

ρσξηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνηα 

αληίξξεζε ζην ζέκα; Νξίζηε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ. 

Νρη πιένλ. Δρσ δψζεη ην ιφγν ζηνλ θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη πξνο ηηκή ζνπ θ.Φνξγηάξε πνπ ηα θέξλεηο ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Λνκίδσ φηη δελ είζαη ππνρξεσκέλνο λα θέξεηο ηέηνηα ζέκαηα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Κπνξείο λα ην πεξάζεηο θαη κέζα απφ ηελ ΘΔΓΥ. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη, ηα θέξλνπκε γηα .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη απηφ είλαη πξνο ηηκή ζνπ. Ρψξα ζπγθεθξηκέλα, φρη έλα Υδείν, 

νχηε δχν, πνιιά. Κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιιά Υδεία; Δκείο ην ζέινπκε, αιιά 

επαλαιακβαλσ, γηα καο ην δήηεκα είλαη ην πνηνο πιεξψλεη ην βαξθάξε; Ξνηνο 
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πιεξψλεη ην θφζηνο; Ξιένλ νηηδήπνηε έρεη ζρέζε .. Θαη ηα 3 ζέκαηα καδί ζα ηα 

ςεθίζνπκε. Ρνπνζεηνχκαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δλα έλα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα, έλα. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία δε λνκίδσ φηη 

ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη, είλαη απφ ηελ αξρηθή θνπβέληα πνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην ινηπνλ, κηζφ ιεπηφ θ.Σαζηψηε, εγθξίλεη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Υδείνπ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη. Θχξηε Ξξφεδξε, Ξξφεδξε κνπ, γηα ηε δεκηνπξγία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηε δεκηνπξγία. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πηελ αξρηθή καο ζέζε γηα ηελ ΘΔΓΥ θαη ην πσο ιεηηνπξγεί, εηζη 

φπσο ηελ θνπβεληηάζακε ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξηλ απφ 2 κήλεο 

πεξίπνπ, θαηαςεθίδνπκε ηε δεκηνπξγία Υδείσλ ζηε ινγηθή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο. Θέινπκε Υδεία ηα νπνηα ζα παξέρνπλε δσξεάλ θαζνιηθά 

ππεξεζίεο ζηα παηδηά καο θαη λα δίλνπλ ηε δηέμνδν απηφ πνπ ιέκε, ζηε λενιαία 

ηεο πεξηνρήο καο. Θαηαςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιε αλίξξηζε ππάξρεη; Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ην 1ν ζέκα, ηελ ίδξπζε Υδείνπ, δελ έρσ 

βέβαηα αληίξξεζε, ην ςεθίδσ, ππέξ είκαη θαη εγψ, απιψο ζα ήζεια λα 

πξνζζέζσ θαη εγψ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε πξφβιεςε ζε φια ηα ρσξηά 

λα ππάξρνπλ παξαξηήκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη, ππάξρεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Βέβαηα εδψ δε καο ιέηε .. Δληάμεη, βέβαηα είλαη κηα απφθαζε πνπ 

έρεηε πάξεη, είλαη θαζαξά αο πνχκε ηππηθή λα ην πσ, απηή ε απφθαζε. Δίλαη 
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θαη ην ζέκα πνηνη ζα ην .. Κε ηη πξνζσπηθφ θ.Φνξγηάξε ζα δνπιέςεη. Γε κ' 

αθνχεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ηη πξνζσπηθφ ζα δνπιέςνπλ απηφ ην Υδείν. Δίλαη έλα δήηεκα. 

Δηζη; Κε ηη πξνζσπηθφ ζα δνπιέςεη. Θα θάλεηε πξνζιήςεηο; Θα θάλεηε 

ζπκβάζεηο; Ρη ζα θάλεηε; Δίλαη έλα δήηεκα, γηαηί .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δξρεηαη θαη ε ζεηξά ησλ πξνζιήςεσλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, θαιφ ζα είλαη ινηπνλ φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πάξεηε λα 

καο ηηο θέξεηε εδψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη άιιν ζέκα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα πνχκε, λα ηνπνζεηεζνχκε θαη γηα ηα επφκελα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ λαη, είλαη .. Ρα δχν ζέκαηα είλαη παξεκθεξή. Δίλαη νη ηηκέο ησλ 

δηδάθηξσλ θαη νη εθπηψζεηο πάλσ ζηηο ηηκέο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία. Ινηπφλ, φζνλ αθνξα ην 2ν θαη ην 3ν θαη εγψ δελ ηα 

ςεθίδσ, γηαηί ζεσξψ φηη ε παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα είλαη 

δσξεάλ ζηνλ θφζκν θαη εηδηθα ζήκεξα ζ' απηήλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε 

δπζρέξεηα πνπ ππάξρεη, ζα είλαη κεγάιε πνιπηέιεηα γηα ηνπο γνλείο λα 

πιεξψλνπλ έζησ θαη ηα 20 επξψ ην κήλα. Θαιφ ζα είλαη λα κπνξέζνπκε λα 

είλαη δσξέαλ θαη είκαζηε ππέξ ηεο δσξεάλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θα ήκαζηαλ πην επραξηζηεκέλνη αλ κπνξνχζακε λα ηα θάλνπκε 

δσξεάλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα κπνξέζνπκε θ.Φνξγηάξε, λα κπνξέζνπκε. Λα βξνχκε ηξφπνπο 

λα έρνπκε έζνδα, λα απαηηήζνπκε έζνδα απφ ην θξάηνο λα θάλνπκε 
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εθδειψζεηο. Θα βξνχκε ηξφπν λα είλαη δσξεάλ γηα φιν ηνλ θφζκν, λα κπνξεί 

θαη ν θησρφο άλζξσπνο ν νπνίνο ληξέπεηαη λα έξζεη θαη λα θάλεη ρξήζε ηνπ 

εθθαζαξηζηηθνχ ηνπ γηα λα δείμεη φηη είλαη ρακειφκηζζνο ή φηη είλαη άλεξγνο θαη 

δε ζα ην ζηείιεη ην παηδί ηνπ, γηαηί αθξηβψο ληξέπεηαη λα έξζεη λα δεηήζεη 

βνήζεηα θαη λα δεηήζεη ειεεκνζχλε απφ ην Γήκν. Δάλ είλαη δσξεάλ, ζα κπνξεί 

φινο ν θφζκνο ειεχζεξα θαη φια ηα παηδηά λα πάλε θαη λα ζπκκεηέρνπλε ζ' 

απηά ηα ηκήκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ην 10ν ζέκα, ηηκέο δηδάθηξσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηα ηκήκαηα ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. πάξρεη πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε καο 

φζνλ αθνξά ζηα δίδαθηξα. Δίκαζηε θαηά, δε ζπκθσλνχκε λα κπνπλ. Νπφηε 

ινγηθφ είλαη λα ην θαηαςεθίζνπκε. Πην 11ν ζέκα .. Θέισ λα ζηαζψ φκσο ζε 

θάπνηα πξαγκαηάθηα, ζηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ ιέεη, εγγξαθή δχν κειψλ 

κηαο νηθνγέλεηαο δηθαηνχληαη 20% έθπησζε, ζην 2ν, ζηελ πεξίπησζε εγγξαθήο 

ηξηψλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο ηα δχν άηνκα πιεξψλνπλ θαλνληθά θαη ην ηξίην 

δσξεάλ, ζηελ ηξίηε πεξίπησζε, ν αηηψλ ή ε αηηνχζα ζπκκεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ηκήκα ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. δηθαηνχηαη έθπησζε 20%.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε θάζε ηκήκα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, ζε θάζε ηκήκα. Λνκίδσ φηη είλαη κηθξέο νη εθπηψζεηο. 

Δηζη; Πην 4, φηαλ αλήθνπλ ζε πνιχηεθλε νηθνγέλεηα θαη είλαη .. είλαη δσξεάλ 

ιέεη, φηαλ αλήθνπλ ζε ηξίηεθλε ή κνλνγνλετθή δηθαηνχηαη έθπησζε 30%. 

Ξξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Δρνπκε 

ζθεθηεί γηα εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην; Γειαδή πνιχηεθλνο είλαη θαη ν 

Βαξδηλνγηάλλεο. Ν Βαξδηλνγηάλλεο δε ζα πιεξψλεη θαη εγψ ζα πιεξψλσ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ιέκε κηα πεξηπησζε. Γελ είλαη ζεσξεηηθφ. πάξρνπλ άλζξσπνη 

νη νπνίνη είλαη πνιχηεθλνη θαη δελ έρνπλ αλάγθε. Δηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ην 

έρνπκε ζθεθηεί λα ην βάινπκε εδψ; Ινηπφλ, ζην 5ν, ν αηηψλ ή ε αηηνχζα είλαη 

άλεξγνο είλαη δσξεάλ θαη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θσηνηππία θάξηαο αλεξγίαο 

ηνπ ΝΑΔΓ, έηζη; Θαιφ απηφ, πνιχ θαιφ ν άλεξγνο λα είλαη δσξεάλ. Ππκθσλψ 

απφιπηα. Απηφο ν νπνίνο έρεη κηζζφ 500 ή 700 επξψ λνκίδνπκε φηη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πιεξψζεη;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξνηα είλαη; Λα ηειεηψζσ θ.Φνξγηάξε θαη λα κνπ ηα πείηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πεκεηψζηε, ζεκεηψζηε θ.Φνξγηάξε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην 6ν ζέκα, ζηελ 6ε παξάγξαθν. Νηαλ ν αηηψλ ή ε αηηνχζα 

είλαη εξγαδφκελνο ζην Γεκν Υξσπνχ ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ εξγάδεηαη 

ζην Γήκν Υξσπνχ δηθαηνχηαη έθπησζε 20%. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δεκφηεο 

δχν ηαρπηήησλ; Ν ππάιιεινο ηνπ Γήκν Υξσπνχ πνπ είλαη κφληκνο, πνπ έρεη 

ην κηζζφ ζίγνπξν, λα δηθαηνχηαη έθπησζε θαη ν ηδησηηθφο ππάιιεινο λα κε 

δηθαηνχηαη. Θαη απηφ, ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ εξγάδεηαη ζην Γήκν, ηη 

ζεκαίλεη απηφ; Φσηνγξαθίδνπκε θάηη εδψ; Ρν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πεκεηψζηε, ζεκεηψζηε θ.Φνξγηάξε. Αιισζηε είπε δπφ ιφγηα ν 

θ.Φνξγηάξεο γηα ηελ παξάγξαθν απηή. Ηζσο, ίζσο δελ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: .. πην κπξνζηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη δε ζαο άθεζα εγψ. Δγψ πήξα ην ιφγν απφ ηνλ Ξξφεδξν. 

Νρη, ζαο άθεζα. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δζείο φηαλ ήζαζηαλ .. Δγψ εξσηψ θαη θάπνπ γξάςαηε θαη ζε 

θάπνηα εθεκεξίδα θάπνην άξζξν θαη ιέηε, πνην ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηνπ 

Γεκνπ Υξσπνχ. Ρν θνηλσληθφ πξφζσπν ππάξρεη ζην Γήκν Υξσπνχ. Δζείο δελ 
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ην έρεηε θαηαιάβεη πξνθαλψο. Θαη ζαο ξσηψ, εζείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή γηαηη 

είραηε ηα δίδαθηξα;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζκαζηαλ ζηηο επνρεο ησλ παρηψλ αγειάδσλ. Ρφηε πνπ ε 

Διιάδα .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Α έηζη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρφηε πνπ ε Διιάδα έθαλε ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ ΑΓΥΛΔΠ, ην 2004. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Α ηφηε ππήξρε ε αγειάδα θαη ηελ αξκέγακε, έηζη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαρεηξίδεζηε πείλα θαη θηψρηα θαη δελ ην έρεηε πάξεη 

ρακπαξη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαρεηξίδεζηε πείλα θαη θηψρηα. Ν Γήκνο ηα έρεη. 4.000 επξψ 

ζηνλ Γ/ληε. Ν Γ/ληεο έρεη πξνζιεθζεί; Ν Γ/ληεο έρεη πξνζιεθζεί ηεο 

Θ.Δ.Γ.Υ;  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λα απαληήζσ θ.Γηαζεκαθε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θξαηήζηε, θξαηήζηε ηα εξσηήκαηα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δξσηήκαηα ξεηνξηθά βάδσ. Θα ηειεηψζσ θαη ζα απαληήζεηε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: 4.000 επξψ. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ξφζν; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: 4.000 επξψ ζε Γ/ληε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κα ζνβαξνινγνχκε ηψξα;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ; Δζείο ην έρεηε θέξεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πεκεηψζηε, ζεκεηψζηε θ.Φνξγηάξε. Λα νινθιεξψζεη ν 

θ.Γηαζεκάθεο. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ηέινο πάλησλ, γηα λα μεθαζαξίζνπκε ηψξα θαη θάπνηα 

πξάγκαηα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηψξγν, κελ ιατθίδνπκε ηψξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ ιατθίδσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν πξνυπνινγηζκφο ζεκαίλεη κηζζφ; Κηζζνο ζεκαίλεη φηαλ 

θέξνπκε απφθαζε εδψ, ηφζν ζα πάξεη ν Γ/ληεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Γηαζεκάθεο θ.Γήκαξρε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί ηα βάδεηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηφηε ηα 4.000; Γηαηί ηα 

βάδεηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηα 4.000;   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ είλαη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί ηα βάδεηο ζηνλ πξνχπνινγηζκφ ηα .. ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζηαλ 85. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί δελ έβαιεο 3; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα θαηαιήμεη ζηα 20. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί δελ έβαιεο 3; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νξίζηε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαηί δε βάιαηε 3 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη βάιαηε 4; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξσο δελ έρεη ζεκαζία. Ρεινο πάλησλ, γηα λα ηειεηψλνπκε κ' 

απηφ. Λα ζαο πσ θάηη αθφκα, νη παξαηεξήζεηο φιεο απηέο πνπ θάλσ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη, αο νινθιεξψζεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νη παξαηεξήζεηο φιεο απηέο πνπ θάλσ, γίλνληαη εθ κέξνπο 

καο, φρη γηαηί έρνπκε δηάζεζε λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα απηφ, ζέκαηα ζαλ θαη 
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απηά έξρνληαη εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα ξίμνπλ ζηάρηε ζηα κάηηα 

ησλ δεκνηψλ. Δάλ ζέιεηε λα δείμεηε θνηλσληθφ πξφζσπν θαη λα ειαθξχλεηε 

ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, λα ηα βάιεηε δσξεάλ. Νια ηα ππφινηπα .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Πηελ πνξεία. Κειινληηθά θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νια ηα ππφινηπα ηα αθνχσ δσξεάλ εγψ εδσ κέζα. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κειινληηθά, κειινληηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πεκεηψζηε θ.Φνξγηάξε θαη νινθιεξψζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νη παξαηεξήζεηο πνπ έθαλα είλαη γηα λα αλαδείμνπλ ηελ 

πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία ε Γεκνηηθή Αξρή αληηκεησπίδεη θαη δείρλεη ην 

θνηλσληθν ηεο πξφζσπν θαη δελ είρα θακία δηαζεζε λα ηα ζπδεηήζσ. Ζ ζέζε 

καο είλαη δεδνκέλε. Δίλαη μεθαζαξηζκέλε απφ ηελ πξψηε θνξά πνπ ήξζε ην 

ζεκα ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. Δίκαζηε θαηά ησλ δηδάθηξσλ θαη δελ είλαη ιατθηζκφο 

θ.Νηθνλνκάθν απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, δελ ηειείσζα. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρνπιάρηζηνλ, ηνπιάρηζηνλ εληππσζηαζκφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, ζα έρεηε ην ιφγν κεηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Σαίξνκαη ηδηαίηεξα βέβαηα πνπ κεηά ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο 

πηεζεηο ηεο ΓΛΑΚΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ έξρεηαη ην ζέκα έζησ θαη κε εθπηψζεηο, 

γηαηί φηαλ ην πεξλάγαηε πξνυπνινγηζκφ δε ζπδεηάγαηε ηίπνηα γηα εθπηψζεηο. 

Απηφ ην ζθνπφ είρε θαη ην δειηίν ηχπνπ πνπ αλαθνηλσζακε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Αθήζηε λα ην ρεηξηζηεί ην Γ.Π. ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. απηφ θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα πεξίκελα φκσο θ.Φνξγηάξε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, δε βνεζάηε ηε δηαδηθαζία. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα πεξίκελα θ.Φνξγηάξε απφ έλαλ αλζξσπν ζαλ θαη ζαο πνπ 

ρξφληα έρεηε πξνζθέξεη ζηα θνηλά .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. πξνυπνινγηζκνχ ζα κπνχκε ζηηο εθπηψζεηο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα πεξίκελα θ.Φνξγηάξε απφ έλαλ άλζξσπν ζαλ θαη ζαο, πνπ 

έρεηε πξνζθέξεη ρξφληα ζηα θνηλά θαη απφ πνιιέο ζέζεηο, λα είζαζηε ιίγν πην 

γελλαίνο ζ' απηφ θαη λα έρεηε πάξεη απφθαζε πην θαιή γηα ηνλ θφζκν, γηα λα 

ειαθξχλεη ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Ρν 20% έθπησζε ζε θάπνηνλ πνπ 

έρεη δχν παηδηά, 700 επξψ κηζζφ, δε ιέεη ηίπνηα. Γελ κπνξεί λα ηα ζηείιεη γηα 

λα πάξεη απηά ηα 20.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ.Γηαζεκάθε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βαξλάβα.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Ξξφεδξε, λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, ζεκεηψζηε ηψξα γηαηί κ' απηφλ ηνλ ηξφπν δελ 

πξνρσξνχκε ζηα ζέκαηα. Θπξία Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, πξαγκαηηθά ζην Ππκβνχιην ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. ςεθίζηεθε 

ην ηηκνιφγην θ.Φνξγηάξε κε ηελ πξνυπφζεζε, αλ ζπκάκαη θαιά, λα ππνζηεί 

κεηαβνιή εθφζνλ ρξεηάδεηαη. Δηζη; Δθφζνλ έξζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Λνκίδσ ζήκεξα φκσο φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, δηφηη έρεη γίλεη ην θνχξεκα, 

δηφηη έρνπλε κπεη ηα ραξάηζηα θαη επνκέλσο θαη νη Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

πξέπεη λα έρεη έλαλ άιιν πάιη ξφιν. Λα δείμεη δειαδή έλα πεξηζζφηεξν 

θνηλσληθφ πξφζσπν. Κεηά εμάιινπ θαη απφ επαθέο πνπ είρακε κε θαηνίθνπο 

ησλ πεξηνρψλ καο είδακε φηη πξάγκαηη νη ηηκέο απηέο ζήκεξα δελ κπνξνχλ λα 

ηηο αληέμνπλε νη άλζξσπνη. Δ φηαλ ν ίδηνο ν Γήκνο ήξζε πξνεγνπκέλσο ήξζε 

πξνεγνπκέλσο θαη καο είπαηε φηη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Ππιιφγνπο  Ξνληίσλ 

θαη μέξσ εγψ θιπ. ζα πξνζθέξνπλε ζίηηζε ή ρξήκαηα ζε απφξνπο, ζθεθηείηε 
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φηη ηψξα θαη ε Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε πνπ έρεη ζα ζθνπφ λνκίδσ λα έρεη έλα 

θνηλσληθφ πξφζσπν ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, λα δεηάεη ην πνζφλ απηφ ην 

νπνίνλ εηέζεθε αιιά ζε θάπνηα άιιε ζηηγκή πνπ δελ είρακε θηάζεη ζ' απηφ ην 

ζεκείν ηψξα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Λνκίδσ επνκέλσο φηη .. θαη κάιηζηα κηα 

πξφηαζε απφ ΘΑΞΖ ηεο πεξηνρήο καο, ησλ πεξηνρψλ καο γεληθά, είλαη φηη νη 

ζπληαμηνχρνη, νη κεγάινη άλζξσπνη ζηελ ειηθία θιπ. δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ 

ηέηνηα ζπκκεηνρή θαη πξνηείλνπλ νη ίδηνη ηελ δσξεάλ .. λα ζπκκεηέρνπλ 

δειαδή κε δσξεάλ εηο ηα ηκήκαηα. Δπνκέλσο λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην 

μαλαζθεθηνχκε. Γειαδή ζήκεξα είλαη ε επθαηξία λα ην μαλαβάινπκε ην ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Θέιεη θάηη λα ζπκπιεξψζεη .. Νξίζηε 

θχξηε .. Ν θχξηνο .. Λα απαληήζεηε ζπλνιηθά θ.Φνξγηάξε; ∞ ζέιεηε λα δψζεηε 

..; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη, λαη, λα απαληήζσ ιίγν ζηελ θα Βαξλάβα. Ξξνθαλψο κηιάηε 

γηα ηα 3 ηκήκαηα πνπ εληάμακε. Γη' απηφ κηιάηε, γη' απηέο ηηο ηηκέο πξνθαλψο, 

έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γη' απηέο ηηο ηηκέο. Κα, δελ έρεη θαη άιιεο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Αλ θαηάιαβα θαιά. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρηο ηειεπηαίεο ηηκέο αιιά θαη νη πξνεγνχκελεο φηαλ 

εγθξίζεθαλ .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δγψ, εγψ ζαο είπα θαη ζην Ππκβνχιην, γηαηί είζηε θαη ζην 

Ππκβνχιην κνπ θαη είλαη ραξά κνπ λα είζηε ζην Ππκβνχιην κνπ, εγψ ζαο είπα 

φηη εάλ ζέιεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην Πψκα, λα πεη θάπνηα κείσζε ηεο ηηκήο 

απφ 20 λα λα ην θάλνπκε 15 θαη ην 15 λα ην θάλνπκε 10, είκαη εππξφζδεθηνο, 

δελ έρσ πξφβιεκα. Αο απνθαζίζεη ην Πψκα θαη απφ εθεί θαη πέξα εγψ δελ έρσ 

θαλέλα πξφβιεκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαιχβα. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γσξεάλ, ηηο δσξεάλ πξέπεη λα δνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαιχβα. Θχξηε Θαιχβα ηνπνζεηεζείηε. 

ΘΑΙΒΑΠ: Λαη, πεξηκέλσ λα ζηακαηήζνπλε ηνπο δηαιφγνπο. Ν θ.Φνξγηάξεο ην 

ζέηεη πνιχ ζσζηά πάλησο γηα κέλα. Λα απνθαζίζεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ν θ.Φνξγηάξεο ην ζέηεη πνιχ ζσζηά. Λα απνθαζίζνπκε ζαλ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δσξέαλ. Γηαηί; Γελ έρνπκε ηελ ηφικε; Γελ θαηάιαβα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Ιατθίδσ θαη .. Θχξηε Φνξγηάξε θαη κηα παξαηήξεζε. Απηφ πνπ 

εηπαηε πξνο ηνλ θ.Γηαζεκάθε, φηη φηαλ ήηαλ εθείλνο .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νρη, φηαλ ήηαλ Γεκνηηθή Αξρή. Γελ είπα φηαλ ήηαλ εθείλνο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γεκνηηθή Αξρή. Λαη, λαη. Ν Απιψλαο πνπ δελ πιεξσλε;  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κελ πξνζσπνπνηνχκε. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ν Απιψλαο πνπ δελ πιήξσλε;  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ξφζα παηδηά είρε ν Απιψλαο θ.Θαιχβα; 

ΘΑΙΒΑΠ: 300 θ.Φνξγηάξε. 300 κε 7 δαζθάινπο. 7 δαζθάινπο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ξνπ ηα βξήθαηε ηα 300 παηδηά θ.Θαιχβα; Ξνπ ηα βξήθαηε; 

ΘΑΙΒΑΠ: Οσηήζηε ηνλ θ.Ξαπαγηάλλε.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δίραηε 30 παηδηά ηα νπνία καζαίλαλ κνπζηθή .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΙΒΑΠ: Νρη κφλν κνπζηθή. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρα νπνία πεγαίλαλ ζε ηδησηηθφ Υδείν .. 

ΘΑΙΒΑΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, δελ ήηαλ κφλν κνπζηθή. 
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ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: .. θαη ηα πιήξσλε ν Γήκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα δελ είλαη θνπβέληα απηή κ' απηφλ ηνλ ηξφπν. 

ΘΑΙΒΑΠ: Θχξηε Φνξγηάξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηεζείηε θ.Θαιχβα θαη κελ απαληάηε θ.Φνξγηάξε πξσηνχ 

νινθιεξψζεη. 

ΘΑΙΒΑΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, θ.Ξαπαγηάλλε, ιέηε ζην κηθξφθσλν πφζα άηνκα 

είρακε; Γηαηί ήκαζηαλ ζην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν θαη νη δχν καο. Ξφζα άηνκα 

είρακε; Θαη δελ ήηαλ κφλν γηα κνπζηθή. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλαηε ηελ πξφηαζε ζαο .. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ξξσί, κεζεκέξη, βξάδη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. Ν θ.Ιίηζαο ζέιεη λα δεπηεξνινγήζεη.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηζφ ιεπηφ φκσο γηαηί δελ ηέιεησζα εγψ ηελ 

εηζήγεζε κνπ ζην ηειεπηαίν ζέκα. Λα ην ηειεηψζσ, δηφηη θάηη είπε ν 

θ.Γηαζεκάθεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάκε ηψξα ζπλνιηθά. Δίλαη νη ηηκέο θαη νη εθπηψζεηο πάλσ ζηηο 

ηηκέο. Δίλαη ην ίδην ζέκα ζηελ νπζία ηψξα. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε θ.Ξξφεδξε πξέπεη λα απαληήζσ ζηνλ 

θ.Γηαζεκάθε γη' απηφ πνπ είπε κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λα απαληήζσ γηα λα ην γλσξίδεη ν θ.Γηαζεκάθεο ηελ εηζήγεζε 

κνπ νινθιεξσκέλε. Δηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηεζήθαηε θαη πξνεγνπκέλσο γη' απηφ, αιιά λα θάλεηε ηελ 

ηνπνζέηεζε ζαο πάιη. 
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ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Αθξηβψο. Απηφ ιέσ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, εγψ εηζήγεζε έρσ πάξεη. Απηή ηελ εηζήγεζε 

μέξσ. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νρη, άιιν ζέισ λα πσ θ.Γηαζεκάθε. Αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε 

κε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρελ εηζήγεζε ηελ έρσ πάξεη θαη ιέεη απηά πνπ δηάβαζα. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δγψ ζαο άθνπζα φκσο κε πξνζνρή. Δζείο γηαηί δε κε αθνχηε; 

Γελ ην αληέρεηε; Δ, Γηψξγν, άθεζε κε λα ηειεηψζσ. Ινηπνλ, επεηδή απηφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ θαη γέιην) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δπεηδή γη' απηφ πνπ είπαηε .. (γέιην) Γη' απηφ πνπ είπαηε γηα 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, έρσ λα ζαο πσ φηη πξάγκαηη δέρζεθα νξηζκέλα 

ζρφιηα, αιιά κπνξψ λα ζαο πσ κε ππεπζπλφηεηα φηη ηα ζρφιηα ήηαλ ζεηηθά ηα 

πην πνιιά. Δίρα θαη αξλεηηθά ζρφιηα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ηα ζεηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειηθά ην απνζχξεηε. Δηζη δελ είλαη θ.Φνξγηάξε; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Απηφ ζέισ λα δηαβάζσ, φηη ε πξφηαζε κνπ 

είλαη, εάλ ζέιεη ην Πψκα λα ηνπνζεηεζεί ζεηηθά, λα ηνπνζεηεζεί. Δάλ δε ζέιεη, 

εάλ δε ζέιεη, ζα ην επαλαθέξσ εγσ ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ζην Γ.Π. θαη 

ην επαλεμεηάδνπκε ην ζέκα. Αιια πηζηεχσ φηη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ δελ 

είλαη πνιίηεο Β' θαηεγνξίαο. Κελ ηνπο ππνηηκάηε έηζη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ηζα ίζα. Ρψξα εδψ πάεη ν ιατθηζκφο πνπ ιέεη ν Νηθνλνκάθνο. 

Αζηα Βαζίιε.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δ ινηπφλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αζηα, γλσξηδφκαζηε. Απηά κελ ηα θάλεηο ζε καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ. Απνζχξεη ν θ.Φνξγηάξεο ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, νπφηε δελ έρεη αληηθείκελν ηψξα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ιεπηφ Ξξφεδξε. Δγψ δελ είπα φηη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ 

είλαη πνιίηεο Β' θαηεγνξίαο. Ρνπο άιινπο εληάζζεηε ζηελ Β' θαηεγνξία. Απηνί 

ζηελ Α'.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθιεηζε, έθιεηζε ην ζέκα. Δληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, νλνκαζηηθή ςεθνθνξία γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ην ζέκα 

Ξξφεδξε. Λα θαηαγξαθεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θέιεη λα θάλεη κηα εξψηεζε ν θ.Ιίηζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ ζέισ λα παξαθαιέζσ ηνλ θ.Φνξγηάξε ζρεηηθά κ' απηφ 

πνπ κνπ είπε πξηλ. Ρνλ ξψηεζα θάηη δηεπθξηληζηηθφ πξηλ κπνπκε ζηελ αίζνπζα, 

ζρεηηθα κε ηε γηφγθα θαη ην pilates. Αλ ν ίδηνο .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δίλαη αζθήζεηο επί εδάθνπο θ.Ιίηζα. Παο ην είπα. Δίλαη αζθήζεηο 

επί εδάθνπο. Παο ην είπα.  

(γέιην) 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα θχξηε. Αθνχ ην ιέηε εζείο θ.Φνξγηάξε ζα ην δερηψ. Ινηπφλ, 

επίζεο, επίζεο ν ίδηνο ν Ξξφεδξνο, ζα παξαθαιέζσ επί ηεο δηαδηθαζίαο ηνλ 

θ.Φνξγηάξε, ηνλ Ξξφεδξν ηεο Θ.Δ.Γ.Υ., λα θάλεη ν ίδηνο ηελ πξφηαζε πνπ είπε 

γηα πνην ρακειφ θφζηνο. Δσο κεδεληθφ. Νζν κπνξεί λα αληέμεη ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη λα ζνβαξεπηνχκε ηψξσ, ην εμήο, Γ/ληε θάλαηε 

πξνζπάζεηεο λα πξνζιάβεηε; Θέιεηε λα πξνζιάβεηε ή ζα ην αθήζεηε γηαηί δελ 

ηνλ έρεη θαη ηδηαίηεξα αλάγθε ε Θ.Δ.Γ.Υ.; Θαη ηε ζηηγκή, πξνζέμηε θ.Φνξγηάξε, 

φηη ην θφζηνο, φζν θαη λα είλαη ην θφζηνο ην δηθφ ηνπ, είλαη απηφ πνπ δεηάκε 

απηήλ ηε ζηηγκή εδψ λα είλαη κηθξφηεξν γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ. Γειαδή 
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αλ καο ιείςεη απφ εθεί ν Γ/ληεο δε ζα κπνξέζεηε λα ηα βγάιεηε πέξα εζείο 

ζηελ Θ.Δ.Γ.Υ.; Θαη αλ κπνξνχκε λα ην .. λα κελ πάξνπκε Γ/ληε θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ε Θ.Δ.Γ.Υ. θαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο κε κεδεληθφ αλ γίλεηαη 

θφζηνο. Γηαηί ν θνζκάθεο δελ ηνπ πεξηζζεχεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξψ λα κηιήζσ ιίγν γηα ην ζέκα απηφ; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε. Νζνλ αθνξά γηα ηελ πξνζιεςε Γ/ληνπ ην ζεσξνχκε, 

εγψ, άθξσο απαξαίηεην γηα ην θαιφ ηεο Θ.Δ.Γ.Υ, ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη 

ηνπ Γήκνπ καο. Δίλαη δχν ζρεκαηηζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κεγάιεο 

εκβέιεηαο, κεγάιεο .. Βιέπεηε φηη ε Θνηλσληθή Ξξφλνηα θαη ηα πνιιά ζέκαηα, 

πνιχ ζπνπδαία πεξλάλε κέζα απφ ηα Λνκηθά Ξξφζσπα απηά θαη δπζηπρψο ή 

επηπρσο ν Ξξφεδξνο ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. είλαη πνιηηηθφ πξφζσπν θαη ρσξίο 

ηερλνθξαηηθή ππνζηήξημε απφ πίζσ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ απηά ηα 

κεγάια Λνκηθά Ξξφζσπα πιένλ ζηνπο κεγάινπο Γήκνπο ηνπο 

"Θαιιηθξαηηθνχο". Ξξσηνλ απηφ. Γεχηεξνλ, ν Γ/ληεο θάζε Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

έρεη ζπγθεθξηκελεο εξγαζίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ν Θψδηθαο γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζχζηεκα. Ρξίηνλ, κεγάια πξνγξάκκαηα θαη πνιιά ιεθηά 

έξρνληαη κέζα απηψλ ησλ ηερλνθξαηψλ ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα απηά εδψ θαη 

είλαη δπλαηφλ θάπνηνο άλζξσπνο απ' απηνχο λα θαηαθέξεη λα θέξεη θάπνην 

πξφγξακκα επηδνηνχκελν θαη κφλν ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα απηά θαη λα βνεζήζεη 

πάξα πνιχ ην Γήκν θαη ην θνηλσληθφ ηνπ πξφζσπν. Σξεηάδεηαη θαη είλαη 

απαξαίηεηνο θαη πηζηεχσ πξνζσπηθά, φπσο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε θίλεηξα 

θαη φζν θαιχηεξν κηζζφ, ηφζν θαιχηεξνο ζα έξζεη ηερλνθξάηεο γηα λα 

βνεζήζεη ην Γεκν καο. Δίλαη κηα πξφζιεςε ε νπνία πξαγκαηηθά είλαη ζίγνπξα 

απφ ηηο πην αλαγθαίεο ζην Γεκν. Γπζηπρψο, δπζηπρψο θαζπζηεξεί ε πξφζιεςε 

απηή, φπσο θαη φιεο νη πξνζιήςεηο, κέζσ Ξεξηθέξεηαο, κέζσ πνπξγείνπ θαη 

ηζηνξίεο. Γελ κπαίλσ ζε ιεπηνκέξεηεο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, ζα ήζεια απφ ηνλ θ.Φνξγηάξε λα 

ηνπνζεηεζεί επί ηεο νπζίαο ησλ ζεκάησλ. Γειαδή ηηο ηηκέο θαη φζνλ αθνξά 

ηελ ηειηθή κνξθή πνπ ζα έρνπλ νη εθπηψζεηο γηα λα πάκε ζηελ ςεθνθνξία.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ξξφεδξε κπνξψ λα έρσ ιίγν ην ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θέισ λα πσ φηη αθφκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε δειψζαηε φηη είζαζηε κε ηα δίδαθηξα θαη γεληθά 

κε ην .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Σαζηψηε, κηζφ ιεπηάθη. Γε ζα αξγήζσ, δε ζα αξγήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη γλσζηή ε ηνπνζέηεζε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ζ Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε αθφκα δελ έρεη θάλεη ζχκβαζε κε 

ην Γήκν. Ζδε ην Λνκηθφ Ξξφζσπν έρεη αλαιάβεη φιε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ΘΑΞΖ. Δγψ ζα ήζεια λα πσ γη' απην πνπ ιέλε γηα ηα δίδαθηξα 

δσξεάλ. Ξνηα είλαη ε ζέζε κνπ ζ' απηφ. Ρψξα κηα πξφρεηξε, έηζη, θαηακέηξεζε 

πνπ θάλακε ησλ παηδηψλ, ππάξρνπλ ζην Γήκν Υξσπνχ γχξσ ζηα 1.500 παηδηά 

κφλν ζηα Γεκνηηθά Πρνιεία. Δγψ δε ιέσ λα ελδηαθεξζνχλ φια ηα παηδηά, λα 

πσ φηη ζα ελδηαθεξζνχλ ηα 1.000 απ' απηά. Ξνηνο ζα ηα δηδάμεη; πάξρεη 

πξνζσπηθφ αθηινθεξδψο πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο; Θαη νη θχξηνη πνπ ην 

πξνηείλνπλ αο καο βξνπλ απηφ ην πξνζσπηθν, αο καο ην ππνδείμνπλ θαη εκείο 

πνιχ επραξίζησο ακέζσο ζα αθαηξέζνπκε ηα δίδαθηξα. Γηαθνξεηηθά δελ 

κπνξνχκε λα ζπδεηάκε κε ιφγηα. Δπραξηζησ.  

ΘΑΙΒΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ επηηξέπεηαη θ.Θαιχβα δεπηεξνινγία. Ν θ.Γηαζεκάθεο ζα 

κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. Κίιεζα κε ηνλ Ξξφεδξν Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη κεηά κε ηελ θα Καλαβέιε γηα ηε ΓΔΑΓΥ. Ζζεια λα κάζσ ηη 

έρεη γίλεη κε ηε ΓΔΑΓΥ απφ ηφηε πνπ ζπζηάζεθε θαη κάιηζηα δήηεζα λα πάξσ 

θάπνηα πξαθηηθά Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη κεηά πιεξνθνξήζεθα απφ ηελ θα 

Καλαβέιε φηη ππαξρνπλε πξαθηηθά, φηη ηφηε ηα ζέκαηα δελ πεξλάγαλε απφ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη φ,ηη απνθαζηδφηαλε, απνθαζηδφηαλε ζην Γ.Π. ηεο 

ΓΔΑΓΥ ηφηε. Γηαηί ζεσξνχκε φηη ζηνπο πξψηνπο "Θαιιηθξαηηθνχο" Γήκνπο 

απηνχ ηνπ είδνπο νη επηρεηξήζεηο ήηαλ ε αξρή ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο. 

Γειαδή νπζηαζηηθά εδψ ππάξρεη κηα θπζηθή ζπλέρεηα. Δηζη; Δρνπκε κηα 

Θ.Δ.Γ.Υ. ε νπνία δηαδερεηαη ηε ΓΔΑΓΥ ζε έλα κεγαιχηεξν Γήκν θαη απηφ 

ζπκβαίλεη ηψξα. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη, κηιψληαο γηα ηελ .. Θα κάζσ ηη έγηλε. 

Ξιεξνθνξήζεθα θ.Φνξγηάξε ζην γξαθείν ζαο ζηελ Θ.Δ.Γ.Υ., έρεηε φια ηα 

πξαθηηθά απφ ηφηε θαη βεβαίσο ζα ζαο επηζθεθηψ λα δνχκε θαη ηη απνθάζεηο 

πάξζεθαλ ηφηε ζην ηφηε Γ.Π. ηεο ΓΔΑΓΥ, γηα λα κάζνπκε ηειηθά ηη ςεθίζηεθε 

θαη ηη απνθαζίζηεθε γηα ηα ηφηε δίδαθηξα. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο, 

εληππσζηαθφ φρη γηα καο, θαη γη' απηνχο πνπ αθνχλε θαη δελ είλαη πνιινί 

ζήκεξα, φηη ηειηθά απνδεηθλχεηαη γηα αθφκε κηα θνξά φηη ζπκθσλείηε ζηε 

ινγηθή ηεο εκπνξεπκαηνπνίζεο. Δίπε ε θα Βαξλάβα ζαλ κέινο ηνπ Γ.Π. ηνπ 

δηθνχ ζαο, φηη βεβαίσο είρακε ζπκθσλήζεη γηα ηα δίδαθηξα θαη γηα ηελ 

έθπησζε αιιά πξν θξίζεο επνρή. Γειαδή ην πφζν εκπνξεπκαηνπνηεκέλνο ζα 

είλαη ν πνιηηηζκφο, ηα θαιιηηερληθά δξψκελα αο πνχκε γηα έλα παηδί. Δρεη 

ζεκαζία κε ηελ θξίζε θαη φρη ηειηθά κε ηε θχζε αλ είλαη εκπνξεπκαηνπνηεκέλν 

ή φρη έλα αγαζφ ή εκπφξεπκα. Νπσο θαη απηφ πνπ άθνπζα πνπ είπαηε ζηελ 

θνπβέληα, ζην δηάινγν, πνπ θάλαηε κε ηνλ θ.Γηαζεκάθε, φηη θαη ηφηε ππήξραλ 

δίδαθηξα αο πνχκε ηα νπνία έβαδε αλ θαηάιαβα θαιά ε ΓΔΑΓΥ.  
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 Κηα θπζηθή ζπλέρεηα ππάξρεη. Βεβαίσο θαη μαλαιέσ φηη ζηελ εθαξκνγή 

ηεο πνιηηηθήο απηήο ζπκθσλείηε, ζηα επηκέξνπο δηαθσλείηε θαη απηφ 

αλαδεηθλχεηαη θαη κε ηελ θνπβέληα πνπ θάλεηε. Γηα ηελ Θ.Δ.Γ.Υ. έρνπκε 

ηνπνζεηεζεί ζπλνιηθά, είλαη θαηαγεγξακκέλα ζηα πξαθηηθά πξνεγνχκελσλ 

Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ θαη θαηαςεθίδνπκε θαη ηα 3 ζέκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Γηαζεκάθε, δεηήζαηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέισ λα πσ .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δγψ είπα θ.Σαζηψηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λφκηδα φηη ζα πείηε λαη απφςε ζηα ζέκαηα ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. γηαηί 

γηνξηάδεηε θηφια .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο αξρήο έρεη δηαθσλήζεη ν θ.Σαζηψηεο απφ ηε δεκηνπξγία 

ησλ δχν Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα έιεγε λαη απφςε. Θχξηε 

Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλαθέξζεθε ε θα Θνληνγηάλλε ζηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ θάλακε 

ζρεηηθά κε ην πφζα παηδηά ζα πάλε ζηελ Θ.Δ.Γ.Υ. λα κάζνπλ φξγαλα εάλ ην 

αθήζνπκε ειεχζεξν. Δκκέζσο δειαδε ε θα Θνληνγηάλλε αλαγλσξίδεη φηη ην 

νηθνλνκηθφ είλαη έλα ζέκα, ψζηε λα εκπνδίζεη ηα παηδηά λα πάλε λα κάζνπλε ή 

λα παξαθνινπζήζνπλε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. Ρν αλαγλσξίδεη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δζείο ην εξκελεχεηε έηζη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νηαλ ιέεη .. Νηαλ ιέεη φηη αλ ην αθήζνπκε κεδεληθά ζα πάλε 

1.500 παηδηά, αλαγλσξίδεη φηη βάδνληαο θάπνηα δίδαθηξα ζα πάλε 200. Δλα είλαη 

απηφ. Ρν δεχηεξν .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Αξα; Ξνηνο ζα ηα δηδάμεη λα καο πείηε. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ηειεηψζσ θα Θνληνγηάλλε, δε ζαο δηέθνςα. Ρν δεχηεξν 

είλαη φηη ν Απιψλαο δελ είρε 300 παηδηά θ. Ξαπαγηαλλε πνπ εξρφληνπζαλ, έρεη 

1.500. Ζξζαλ φκσο ηα 300 θαη αο ήηαλ δσξεάλ.  

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ: 300 εξρφληνπζαλ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νζνλ αθνξά ηψξα γηα ην πσο ζα βξεζνχλ .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ιεπηφ θ.Ξαπαγηάλλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Γε γίλεηαη δηαδηθαζία έηζη. Αθήζηε λα 

νινθιεξψζεη ν θ.Γηαζεκάθεο θαη ζα απαληήζεηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, ν Απιψλαο είπακε δελ είρε 300 παηδηά. 300 παηδηά 

ήηαλε γξακκέλα ζην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν. Ρν ρσξηφ δφμα ην Θεψ έρεη 

πεξηζζφηεξα. Γελ πήγαλ φια επεηδή ήηαλ δσξεάλ. Θαη ηξίην θαη ηειεπηαίν, εάλ 

ζέιεηε λα κάζεηε πσο γίλεηαη δηαρείξηζε .. Θχξηε Ιίηζα, λα ηειεηψζσ; 

Ρειεπηαίν, εάλ ζέιεηε λα καζεηε πσο γίλεηαη δηαρείξηζε κε δσξεάλ δίδαθηξα 

θαη λα έξρνληαη ηα παηδηά, λα πιεξψλνληαη νη θαζεγεηέο, λα ξσηήζεηε ηνλ 

θ.Ξαπαγηάλλε πνπ ήηαλ Ξξφεδξνο ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Θχξηε Ξαπαγηάλλε .. Κηζφ ιεπηφ, 

κηζφ ιεπηφ θα Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λα κνπ πείηε εζείο πνπ ήζαζηαλ Ξξφεδξνο Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη θέξλαηε ηα ζέκαηα. Δζείο ζα κνπ πείηε.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, ζαο αθνχκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Φνξγηάξε θάληε ηελ ηειηθή ζαο πξφηαζε λα πάκε ζηελ 

ςεθνθνξία. 
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ππγλψκε. Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, ζπγλψκε, ζπγλψκε Ξξφεδξε. 

Θεισ λα πσ γηα ηηο ηηκέο θάηη γηα ην Θαπαλδξίηη. Δγψ φπσο ζπδήηεζα κε ηα 

ηκήκαηα επάλσ γηα ηηο ηειεπηαίεο ηηκέο ζα ζέιαλ θάπνηα έθπησζε γηα λα 

κπνξέζνπλ λα θάλνπλ εγγξαθέο. Γειαδή, ζηνπο παξαδνζηαθνχο απφ 15 λα 

γίλνπλ 10 επξψ. Αιιηψο δελ κπνξνχλε λα ζπκκεηέρνπλε. Κνπ ην έρνπλ δεηήζεη 

θαη γη' απηφ ην κεηαθέξσ. Πην Θεαηξηθφ απφ 20 λα θαηέβεη ιίγν ην πνζφλ. 

Θχξηε Φνξγηάξε, ζηε ξπζκηθή γπκλαζηηθή .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρν είπακε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Απηά. Πε δχν, ηξία, φπσο θαη ζηε δσγξαθηθή. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρν είπα απηφ θα Νηθνλφκνπ πξνεγνπκελσο, φηη εάλ ην Πψκα ην 

δερζεί, εκείο είπακε λα γίλνπλ 15 ην 20 θαη ην 15 λα γίλεη 10. Ρν είπακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα ζα ην δείηε ζην επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Αθξηβψο. Πην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπφηε ινηπνλ ηα ζέκαηα απνζχξνληαη. Δηζη δελ είλαη; Γελ 

εγθξίλνληαη νη ηηκέο. Νη ηηκέο απηέο .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νρη, δελ απνζχξνληαη ηα ζέκαηα θ.Ξξφεδξε. Νη ηηκέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, ην ζέκα πνπ αθνξα .. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νη ηηκέο ζηα 3 ηκήκαηα είλαη πνπ είπακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα 3 ηκήκαηα. Ρν ζέκα ησλ ηηκψλ. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Ρα 3 ηκήκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη εθπησζεηο παξεκέλνπλ.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Βεβαίσο παξακέλνπλ νη εθπηψζεηο. Νη εθπηψζεηο παξακέλνπλ 

σο έρεη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, ηηο ηηκέο πνπ είλαη ζηελ εηζήγεζε.  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κπνξεί λα πάξεη απφθαζε γηα ηηο ηηκέο θ.Ξξφεδξε θαη ην Πψκα 

ηψξα. Δίπακε φηη αλ ζέιεη ην Πψκα λα θαηεβάζνπκε ην 20άξηθν 15 θαη ην 

15άξη, 10, ην θάλνπκε ηψξα θαη δελ ην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα εηζεγείζηε απηφ. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Βεβαίσο θαη δελ ην επαλαθέξσ πάιη ζην Γ.Π. ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη δσξεάλ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αιιε πξφηαζε. Θάλνπκε κηα άιιε πξφηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή είλαη ε ηειηθή πξφηαζε θα Πηεξγίνπ θαη ζ' απηήλ ηελ 

πξφηαζε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, κα ππάξρεη θαη αληηπξφηαζε. πάξρεη αληηπξφηαζε. Γελ 

θαηαιάβακε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη κηα πξφηαζε γηα ηα ΘΑΞΖ θ.Φνξγηάξε πνπ έρσ πεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζπδεηνχληαη ΘΑΞΖ ηψξα θα Βαξλάβα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε ..        

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κέζα ζηηο ηηκέο, κέζα ζηηο ηηκέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βαξλάβα δε ζπδεηάκε ΘΑΞΖ ηψξα. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, ππάξρεη κηα αληηπξφηαζε πνπ δηακνξθψζεθε θαη 

απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο θάπνησλ κειψλ, έηζη, ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ κηα πξφηαζε, έζησ κε ηηο κεησκέλεο ηηκέο πνπ ιέεη ε Θ.Δ.Γ.Υ., ε 

άιιε είλαη λα είλαη δσξεάλ. Νια ηα ηκήκαηα λα είλαη δσξεάλ. Δγψ βάδσ .. 

παίξλνληαο ππ' φςε θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ άιισλ Ππκβνχισλ θαη βάδνπκε 

ζέκα ςεθνθνξίαο ζ' απηφ ην ζέκα. ∞ θαζφινπ δίδαθηξα ή απηήλ ηελ πξφηαζε 

πνπ θάλεη ε Θ.Δ.Γ.Υ. θαη λα γίλεη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. 

.......: Θαη λα είλαη νλνκαζηηθή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νλνκαζηηθή ςεθνθνξία ινηπνλ γηα ηηο ηηκέο πνπ πξνηείλεη ν 

Ξξφεδξνο ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. θαη αλ δελ εγθξηζνχλ νη ηηκέο ηφηε ζα δνχκε γηα ηελ 

πξφηαζε ηεο θαο Πηεξγίνπ.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζιηαζθνο. Γελ είλαη εδψ. Φνξγηάξεο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαπαγηάλλεο λαη. Γηαλλάο. Γελ είλαη εδψ. Καθξήο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θνληνγηάλλε λαη. Ρζεθξεδήο. Γάβξεο. Ιεκπνχζεο. Ιέθθαο λαη. 

Ξέππαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ληθνιάνπ  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Αλπθαληήο λαη. Βιάρνο λαη. Γηακαξέινο. Βαζηιάθνο. 

Ξάληνο. Γελ είλαη εδψ. Κίρα. Ξνπ είλαη; Νρη, δελ είλαη εδψ. Ιάκπξνπ λαη. 

Κπφξζεο; Πσηήξρνο. Δδψ; Λαη. Ρζάδαξεο; Λαη. Κπαηδάθαο. Γελ είλαη εδψ. 

Νηθνλφκνπ. Γελ είλαη εδψ. Ιίηζαο; Τεθίδεηε. Ξέζηε ην φρη. Νρη. Ονχζζεο 

απνρψξεζε. Βειηαληψηεο; Γέδεο; Λαη. Θαξαγηάλλεο; Γελ είλαη εδψ. Νρη. 

Εαραξίαο; Γηαζεκάθεο. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Αξκπξηψηεο. Νρη. Απνρψξεζε, ζπγλψκε. Θαιχβαο φρη. 

Βαξλάβα λαη. Ιέθθαο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη ζηηο κεηψζεηο, φπσο έγηλαλ. Κεηψζεηο ησλ ηηκψλ. Ιέθθαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νξίζηε; Λαη κεδεληθφ άκα γίλεηαη. Ινηπφλ, πάκε παξαθάησ. 

Ιέθθαο;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, φρη. Ιέθθαο. Ιέθθαο; Νρη. Υξαία. Σαζηψηεο; Γελ πεηξάδεη. 

Δια. Νρη. Πηεξγίνπ φρη. Δληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. 11 κε 10. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: 12 κε 10. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 12 κε 10. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: 12 κε 10. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 12 κε 10. Ρα είραηε κεηξεκέλα θ.Γηαζεκάθε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξηζηεχακε φηη θάπνηνη Πχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ζα είραλ ηελ 

επαηζζεζία λα πνπλε φρη, αιιά δελ έρνπλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ηη είλαη ηψξα; Ρη λα θάλνπκε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη δίθην ζε πνην ηψξα; 

.......: Αλδξέα, Αλδξέα. Αζην, άζην. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηνη ζπλάδειθνη παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ. 

Θχξηνη ζπλάδειθνη .. Ξαξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Γηαζεκάθε, δελ 

ππάξρεη ιφγνο ηψξα. Πρεηηθφ είλαη ην δίθην. Δμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία 

βξίζθεζαη. Θαη ην ζρφιην πνπ έθαλε ε θα Πηεξγίνπ δελ επηηξεπφηαλ. Δληάμεη, 

δελ είλαη .. Ξάλησο νη επαζζεζίεο δελ είλαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηεο 

αληηπνιίηεπζεο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είλαη ζέκα ηνπηθφ θ.Ιίηζα; Ρνλ 

θαλνληζκφ ηνλ μέξεηε; Παο παξαθαιψ ηψξα. 

(αξ. απνθ. 251/2011 - 253/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 14ο 

 

Δγκπιζη παπάηαζηρ πποθεζμίαρ ζςμβάζευν ππομήθειαρ ςγπυν 

καςζίμυν για ηιρ Γημοηικέρ και ηιρ Ροπικέρ Θοινόηηηερ ηος Γήμος 

Υπυπού. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Βιάρν. 

ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε πνπ ζαο 

έρσ δψζεη, κε ηελ αξ. 68/2011 θαη .. , εγθξίζεθε ε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ 

πνπ είραλ ππνγξαθή απφ ηηο .. Θνηλφηεηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο πγξψλ 

θαπζίκσλ κέρξη 30.8. Ν δηαγσληζκφο πνπ έγηλε, δπζηπρψο γηα ιφγνπο 

γξαθεηνθξαηηθνχο κέρξη λα εγθξηζεί απφ ηελ .. έιεγρνο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 4 κήλεο θαη απηφ δελ έρεη γίλεη αθφκα. Γη' απηφ δεηάκε 

απφ ην Πψκα λα εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ είραλ ππνγξάςεη 

νη πξψελ Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο 

Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο Αθηδλψλ, Θαπαλδξηηίνπ θαη Ξνιπδελδξίνπ κε ηνλ 

θ.Γξνχγθα, γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιακνπ κε ηελ θπξία .. απφ ηνλ 
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πξνκεζεπηή Αγγειηθή Φξαγθή, γηα ηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ θαη ηηο Γεκνηηθέο 

Θνηλφηεηεο Απιψλα, Ππθακίλνπ θαη Καιαθάζαο κε ηελ εηαηξεία .. Δπίζεο 

δεηάκε ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζην πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ φζνλ αθνξά ηε 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ ζην πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ Γεσξγίνπ 

Σξήζηνπ Ληάζε, ηφζν γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ Θνηλφηεηα 

Καξθνπνχινπ, αιιά θαη ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα φιν ην Γήκν Υξσπνχ. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θαπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ηελ παξάηαζε 

ηεο πξνζεζκίαο; Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ ήζεια λα ήμεξα, φηη .. πέξαζε έλαο ρξφλνο θαη αθφκε δελ 

έρνπκε πξνκεζεπηή γηα ηα θαχζηκα. Αιιά θαη θάηη άιιν. Δθφνζλ βάδεηε ηνλ 

θ.Ληάζε, λνκίδσ φηη έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή, αλ δελ κε απαηάεη ε κλήκε κνπ, 

γηαηί δελ παίξλεη θαη θάπνηα αθφκα ν θ.Ληάζεο πνπ λα είλαη πην θνληά ζηελ 

πεξηνρή; Γειαδή λα θνηηάμνπκε ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ. Γηαηί δελ θνηηάκε ηελ 

πην νηθνλνκηθή πξνκήζεηα φζνλ αθνξά ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ; Ζζεια λα 

θάλσ κηα εξψηεζε. Γηαηί απηήλ ηε ζηηγκή πάκε ζε απεπζείαο αλάζεζε. 

Ξξνθαλψο ζηνλ θ.Ληάζε δελ πεγαίλνπκε κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε 

δψζεη θ.Βιάρν; Γηαηί δε δίλνπκε πεξηζζφηεξα ζηνλ θ.Ληάζε πνπ είλαη θαη πην 

θηελφο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Κπνξψ λα απαληήζσ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Αιιε πεξηνρή. Αθνχ αλάζεζε θάλνπκε ηψξα. Γειαδή .. 

ΒΙΑΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Ν θ.Ληάζεο έδσζε ηε ζπκθεξφηεξε ηηκή φζνλ 

αθνξνχζε ηα ιηπαληηθά, γη' απηφ πήξε θαη γηα φιν ην Γήκν.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, ην είρακε πεη απην. 

ΒΙΑΣΝΠ: Δληάμεη; Νζνλ αθνξά ..  
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ΙΗΡΠΑΠ: Πηελ βελδίλα; 

ΒΙΑΣΝΠ: Νζνλ αθνξά ηηο εθπηψζεηο, νη εθπηψζεηο πνπ δψζαλε κε εμαίξεζε 

ησλ Αθηδλψλ πνπ έδσζε 0%, φινη νη ππφινηπνη θηλεζήθαλε ζην ίδην πνζνζηφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, ν Ληάζεο ήηαλε παξαπάλσ. 

ΒΙΑΣΝΠ: Απφ 0,5% κέρξη 2%. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη.  

ΒΙΑΣΝΠ: Ινηπφλ, ε δηαθνξά ην λα ζηείιεηο έλα .. Ξξαθηηθά. Λα θχγεη απφ ηνλ 

Θάιακν αο πνχκε γηα λα πάεη λα βάιεη πεηξέιαην ζηνλ Ληάζε ζην Καξθφπνπιν 

είλαη κηα δηαδξνκή 10 θαη 10, 20 ρηιηνκέηξσλ. Ρν 2% δελ ην γιηηψλεηο. Γειαδε 

δελ έρεηο ζπκθέξνλ πεξηζζφηεξν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απφ ηα Ξαιάηηα; 

ΒΙΑΣΝΠ: Νχηε απφ ηα Ξαιάηηα έρεηο ηδηαίηεξν ζπκθέξνλ λα θχγεηο. Νη 

δηαδξνκέο είλαη 10, 15 ρηιηφκεηξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα πην καθξηά είλαη .. 

ΒΙΑΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Γελ ππάξρεη, δελ ππαξρεη ηέηνην πξάγκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξην καθξηά είλαη λα παο ηα Ξαιάηηα θάπνπ αιινχ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Δίλαη θαηνρπξσκέλα θηφιαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, εληάμεη .. 

ΒΙΑΣΝΠ: Νζνλ αθνξά, ζπγλψκε, απφ ηνπ δηαγσληζκφ .. Ππγλψκε Γήκαξρε, 

φζνλ αθνξά φκσο ην δηαγσληζκφ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, εληάμεη; είρε 

θαηνρπξσζεί απφ ην δηαγσληζκφ. Γελ κπνξεί λα πάεη .. Ν πξψελ Γήκνο 

Υξσπίσλ δελ κπνξεί λα πάεη λα βάιεη .. Γελ κπνξεί λα πάε θάπνπ αιινχ. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Κα ζπγλψκε ηψξα ιίγν. Ξάκε ηξίηε θνξά λνκίδσ παξάηαζε; 

Ρέηαξηε; Ρξίηε; Γειαδή λνκίδσ φηη είλαη έμσ απφ ηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχ ηα εγθξίλεη ην .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρφηε γηαηί θάλακε .. 

ΒΙΑΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ λα ζαο εμεγήζσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν δηαγσληζκφο πνπ θάλακε γηα πφηε ζα ηζρχεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπνηε ηνλ εγθξίλεη ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην. 

ΒΙΑΣΝΠ: Νηαλ ην εγθξίλεη ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απφ ηφηε κέρξη πφηε; 1 ρξφλν κεηά; 

ΒΙΑΣΝΠ: Κέρξη ηέινο ηνπ ρξνλνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ; Απηφ είλαη αλέθδνην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ, ηη λα θάλνπκε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή, ζέιεηε λα κνπ πείηε φηη ηνπο 11 κήλεο ηνπο θάλακε αλάζεζε 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Αθνχ παίξλνπλε 5 κήλεο λα καο απαληήζνπλε ηη λα θάλνπκε εκείο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε ηψξα ιίγν. Αθνχζηε κε θ.Βιάρν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη ηψξα, ζέιεηε λα κνπ πείηε φηη θάλακε δηαγσληζκφ γηα ηνλ ελα 

κήλα θαη ηνπο 11 κήλεο ηνπο θάλνπκε αλάζεζε. 

ΒΙΑΣΝΠ: Γελ θάλακε δηαγσληζκφ θ.Ιίηζα. .. γηα 6 κήλεο δηαγσληζκφ, φηαλ 

μεθίλεζε ν δηαγσληζκφο. Ν δηαγσληζκφο φκσο επεηδή είρε θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα λα γίλεη. Γεχηεξνλ, δελ ππήξραλε ζπγθεθξηκέλεο 
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πξνηάζεηο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο. Γελ θαιχςακε φιεο ηηο πεξηνρέο, γη' απηφ 

πήγακε κε ηε δηαδηθαζία πνπ είρακε θέξεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, πνπ 

αλνίμακε πξνζθνξέο εδψ πεξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. 

ΒΙΑΣΝΠ: Γη' απηφ. Γελ έρεη λα θάλεη κε ηίπνηα. Δίλαη θαζαξά γξαθεηνθξαηηθή 

ε δηδηθαζία θαη δελ είλαη επζχλε δηθή καο. Νηαλ .. .. ζπγθεθξηκέλν πνζφ, αλ 

θάλσ ιάζνο λα κε δηνξζσζεη ν θ.Σξήζηνπ εδψ πέξα, γηα πάλσ απφ 100.000 

επξψ δηαγσληζκφ .. πξνκήζεηα, ζπγλψκε, πνπ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

ρξεηάδεηαη λα δεη ην δηαγσληζκφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην. Ρν Διεγθηηθφ Ππλέδξην 

παίξλεη πεξίπνπ 4 - 5 κήλεο. Δρνπκε εμαληιήζεη ηα πεξηζψξηα λα ηνπο 

πεξηκέλνπκε. Γελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ νη βελδηλάδεο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θεσξψ φηη είλαη ηειείσο έμσ απφ θάζε ινγηθή απηφ ην .. 11 κήλεο θαη 

λα θάλνπκε ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηνλ έλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Βιάρν, αθνχ πεξάζεη ν δηαγσληζκφο απφ ην Διεγθηηθφ 

Ππλέδξην, ζα ηζρχεη γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο ή ζα πάκε πάιη ζε αλάζεζε; 

ΒΙΑΣΝΠ: Θα πξέπεη λα μαλαγίλεη πάιη δηαγσληζκφο γηα ην 2012. Αλ δελ.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη. Θα μεθηλήζεη, ζα γίλεη δηαγσληζκφο, ζα βγάιεη.. Ζ Ρερληθή 

πεξεζία ζα βγάιεη ηε κειέηε γηα ην 2012. Δδψ κπνξεί λα καο βνεζήζεη θαη ν 

θ.Θαξίλνο βέβαηα. Αιιά .. Λαη, είλαη ζέκα Ρερληθψλ πεξεζηψλ, δελ είλαη ζέκα 

δηθφ κνπ. Δληάμεη; Δίλαη ζέκα ηεο πεξεζίαο λα μεθηλήζεη θαη λνκίδσ ην έρεη 

πξνγξακκαηίζεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γειαδή θ.Γ/ληα ζα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε παξάηαζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ λα εμαληιεζνχλ νη πνζφηεηεο θαη κεηά λα θάλνπκε 

δηαγσληζκφ. Γειαδή, ηε λέα πεξίνδν, αθνχ εγθξηζεί ν δηαγσληζκφο, ζα 

κπνξνχκε κέρξη ηνλ Κάην, Ηνχλην λα παίξλνπκε θαχζηκα..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δηζη; Λα δψζνπκε παξάηαζε δειαδή ζην δηαγσληζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνηα 

αληίξξεζε φζνλ αθνξά ηελ παξάηαζε;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ. Δλλνείηαη θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εκείο παξψλ γηαηί .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη. Δθφζνλ είλαη λφκηκα, λαη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: .. έρνπκε πνιιέο παξαηάζεηο θαη νχησο ή άιισο 

θαηαςεθίζακε θαη ηηο πξνεγνχκελεο αλαζέζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Ιέθθαο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Α, κε ζπγρσξείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ; Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ, λαη. Νρη ν θ.Ιίηζαο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 13ν ζέκα ηεο εκεξεζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ςήθηζε ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο. Νσι εζείο 

θαη ν θ.Ιέθθαο. Ξαξψλ .. Θαη παξψλ ν θ.Ιέθθαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

(αξ. απνθ. 254/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 15ο 

 

Δγκπιζη 7ηρ Αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 

2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε Σξήζηνπ, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΣΟΖΠΡΝ: Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνρσξάκε 

ζηελ 7ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο '11 σο πξνο ηα 

έζνδα θαη σο πξνο ηα έμνδα. Δρεη ρνξεγεζεί ε εηζήγεζε ηεο αλακφξθσζεο ζε 

φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαηά θσδηθφ αξηζκφ. Κπνξνχκε αλαιπηηθά 

λα ζπδεηήζνπκε, αλ ππάξρεη θάπνην εξψηεκα, θαη επηπιένλ ρνξεγήζεθε κε 

θαηλνχξγηα εηζήγεζε ζήκεξα, επεηδή πξνέθπςαλ θάπνηεο αλακνξθψζεηο 

αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ θάπνηεο έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ. Δάλ ζέιεηε λα ζπδεηήζνπκε ηηο αλακνξθψζεηο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

θαηλνχξγηα εηζήγεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ φινη νη ζπλάδειθνη ηελ θαηλνχξγηα εηζήγεζε; Κνηξάζηεθε; 

Γε κνηξάζηεθε; 
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ΣΟΖΠΡΝ: Κνηξάζηεθε, λαη, κνηξάζηεθε. Ξξνζηέζεθε ε πξνκήζεηα αδξαλψλ 

πιηθψλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Δδσζα ζηνλ θ.Βειηαληψηε λα ζαο ηε δψζεη. Ππληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ. Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ 

πεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη δξεπζεο θαη ζηηο .. ρξήζεηο έλα ηηκνιφγην ηνπ 

Λίθνπ ηνπ Κίρα πεξίπνπ 2.000, αθξηβψο 2.611,97, ην νπνίν είρε κείλεη εθηφο 

πξνυπνινγηζκνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρνπλ εξσηήζεηο; Ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηε κείσζε εμφδσλ, ζηνλ θαζαξηζκφ ξεκάησλ. Γε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά ηα ιεθηά; πάξρνπλ άιια κέζα ή έρνπλ ηειεηψζεη νη 

θαζαξηζκνί ξεκάησλ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη, φρη, αθαηξείηαη ην πνζφ απηφ. Ζδε, δελ έρεη ζπληαρζεί θάπνηα 

κειέηε κέρξη ζηηγκήο, ελ πάζε πεξηπηψζεη ηψξα ζα ζπληαρζεί ν θαηλνχξγηνο 

πξνυπνινγηζκφο .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γε ζεκαίλεη δειαδή φηη έρνπλ θαζαξηζηεί ηα ξέκαηα; 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη, φρη, δελ έρεη θαηαξγεζεί.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη. Πηηο απμήζεηο θσδηθψλ εμφδσλ, ακνηβέο Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ηη είλαη απηφ ην 70.000;  

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, απηφ αθνξά .. Κηζφ ιεπηάθη λα ζαο πσ. Ινηπνλ, ζην 

ζχλνιν αθνξά ηελ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ ηνπ '11 ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Ακνηβή γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

εηζθνξψλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ αλαδξνκηθά ζε ππαιιήινπο. Δίλαη έλα 

πνζφ 984 επξψ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ππχξν, κηιάκε γηα ηα Λνκηθά Ξξφζσπα; 
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ΣΟΖΠΡΝ: Νξίζηε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ακνηβέο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη, Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Νια απηά πεξηιακβάλνληαη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ακνηβέο δηάθνξεο ηέηνηεο. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη. πεξεζία Ππκβνπιεπηηθήο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία. Θαη ην ηειεπηαίν, ζηε δεκηνπξγία λέσ θσδηθψλ, ε 

δηακφξθσζε πξφζβαζεο ζην ρσξν ιατθήο αγνξάο. Ρη δηακφξθσζε είλαη απηή; 

ΣΟΖΠΡΝ: Απηφ δεηήζεθε εθεί θάπνηα δηακφξθσζε πξέπεη λα γίλεη ζε έλα 

ξεκαηάθη πνπ ππάξρεη εθεί, γηα λα ππάξρεη κηα πξφζβαζε, κηα ξάκπα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Θα ζπληαρζεί κηα ηερληθή έθζεζε θαη ζα πξνρσξήζνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ.Γηαζεκάθε; Ν θχξηνο .. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε θάηη; 

Ν θ.Σαζηψηεο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη γηα ηα δχν ζέκαηα ζηελ αξρηθή ζέζε καο κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, θαηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιε αληίξξεζε; Αθνχ ςεθίζαηε θ.Ιίηζα. Νξίζηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Γηαζεκάθεο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Πην ζπγθεθξηκέλν .. Πηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε ζα δνχκε πάιη 

ην ίδην έξγν πνπ έρνπκε θαη ζηα θαχζηκα. Γειαδή, ελψ έρνπκε θάλεη 

δηαγσληζκφ γηα ηηο επηζθεπέο θαη γηα ηα ζέξβηο θ.Θαξίλν, ζα πεγαίλνπκε πάιη λα 

θάλνπκε απεπζείαο αλαζέζεηο γηα φιν ην ρξφλν, κε ηελ ίδηα αθξηβψο 

δηαδηθαζία, γηαηί δε ζα έρνπκε κεηνδφηε. Θαη εθεί λα πξνζέμνπκε ιίγν ηηο 

πξνζθνξέο θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ είραλε δψζεη θάπνηνη, ψζηε ν Γήκνο, εθφζνλ 
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έρεη κηα πξνζθνξά κπξνζηά ηνπ, πξέπεη λα παέη ζηνλ πην θζελφ θαη φρη ζηνλ 

πην αθξηβφ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ θαη εκείο παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξαηήξεζε θ.Ιίηζα. Ξαξψλ ε θα 

Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ιέθθαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ιέθθαο θαη ν θ.Βειηαληψηεο θαη ν θ.Γέδεο θαη ε θα Πηεξγίνπ; 

Ξαξψλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, ιφγσ αξρήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ν θ.Σαζηψηεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά ν θ.Σαζηψηεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, ν θ.Γηαζεκάθεο είπε λαη. Λαη ή φρη; Α, ην άιιαμε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 255/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 16ο 

 

Δγκπιζη διάθεζη έκηακηυν - ανειδίκεςηυν εζόδυν για πληπυμή 

δαπανών έπγυν. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 14ν θαη ηειεπηαίν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηε 

Σξήζηνπ θαη επηθνπξηθά ν θ.Θαξίλνο ζα βνεζήζεη εδψ. 
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ΣΟΖΠΡΝ: Πηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2011 θαη ζηνλ θσδ. αξ. 808122, έξγα 

ΞΝΔ, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε 2.945.012,64 πνπ αθνξά ππνρξεψζεηο 

ηνπ Γήκνπ απφ εθηειεζζέληα έξγα θαηά ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε. 

Ξξνθχπηεη ε αλάγθε λα γίλεη απνπιεξσκή κέξνπο ησλ παξαπάλσ 

ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ θαηαζηαζε ηε ζπλεκκέλε πνπ έρεη ρνξεγεζεί, 

πνπ αλαθέξεηαη ζε έξγα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην 

ηερληθφ πξφγξακκα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη ηα νπνία είραλ πξνβιεθζεί λα 

πιεξσζνχλ απφ εηδηθεπκέλα έζνδα ΠΑΡΑ, Νιπκπηαθά έξγα θιπ. Δπεηδή δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα ε επηρνξήγεζε ησλ ελ ιφγν έξγσλ 

πξνηείλεηαη ε απνπιεξσκή ηνπο λα γίλεη απφ ηα δηαζέζηκα, έθηαθηα 

αλεηδίθεπηα έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, ηα νπνία αζξνηζηηθά 

αλέξρνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζφλ ησλ 3.083.029,68 επξψ θαη έρνπλ εγγξαθεί 

ζηνλ θσδ.αξ. 5122 κε ηίηιν "Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα 

αλεηδίθεπηα έζνδα". Αλ ζέιεηε λα ηα δηαβάζνπκε ηα έξγα. Νινη έρεηε ηε 

ζπλεκκέλε θαηάζηαζε θαηά πνζφ, έξγν θαη αλάδνρν. Ρίηιν έξγνπ θαη αλάδνρν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, βιέπσ ζηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο φηη ηα έξγα πνπ 

αλαθέξνληαη είραλ πξνβιεθζεί λα πιεξσζνπλ απφ εηδηθεπκέλα έζνδα ΠΑΡΑ θαη 

Νιπκπηαθά έξγα θαη επεηδή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα ε 

επηρνξήγεζε ησλ ελ ιφγν έξγσλ, πξνηείλεηαη ε απνπιεξσκή ηνπο λα γίλεη απφ 

ηα δηαζέζηκα έθηαθηα αλεηδίθεπηα έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Θαη 

ζέισ λα ξσηήζσ, φηαλ δεκνπξαηήζεθαλ απηά ηα έξγα, δελ έπξεπε λα είρε 

εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο; Δπξεπε λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ζην 

100%; Κε κνπ ιεο πνπ έθπγε. Δγψ είπα, ζα κηιήζσ, έθπγε δελ έθπγε. Ρη ζεο 

λα θάλσ ηψξα δειαδή;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ζρφιηα .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, επξεπε ή δελ έπξεπε λα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

εμαζθαιηζκέλε; Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Δίλαη ελέξγεηα παξάλνκε θαη κε πνηλή 

αθχξσζεο ηνπ έξγνπ. Ξεξίκελε λα ηειεηψζσ, δελ έρσ ηειεηψζεη. Θαηζε, ζα 

αθνχζνπκε πνιιά ζήκεξα. Ρα έξγα ζην Θαπαλδξίηη, ηα έξγα ζην Θαπαλδξίηη, 

αθνξνχλ νδηθφ δίθηπν φια, νδνπνηία .. Θα ζνπ πσ ηη ζεκαζία έρεη. Δρεη 

δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα λα ππάξεη θαηάηκηζε; Ρξία. Ρν έξγν ηνπ Ππθακίλνπ, 

ηα έξγα ηνπ Ππθακίλνπ. Δίλαη φια .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, είζηε ζε ιάζνο θάζε. Ζ λνκηκφηεηα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ πεηξάδεη. Αθεζε κε λα ηειεηψζσ. Κα, άθεζε κε λα 

ηειεηψζσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεηξάδεη. Κα πεηξάδεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κα, άζε κε λα ηειεηψζσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ κα δελ κπνξνχκε λα ιέκε φπνηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αζε κε λα ηειεηψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, αθήζηε. Αο νινθιεξψζεη ηε ζθέςε ηνπ ν 

θ.Γηαζεκάθεο θαη κεηά .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αζε κε λα ηειεηψζσ ξε ζπ Γηάλλε. Ρα έξγα ηνπ Ππθακίλνπ. 

Δίλαη φια ζενκελίεο. Ρξία είλαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, αθήζε κε φκσο έλα ιεπηφ λα ην πσ θαη .. Γελ είλαη 

θαηαλνκή πίζησζεο. Θα ζνπ πσ ηη είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ηέηαξην. Ρα αζιεηηθά έξγα ηεο Καιαθάζαο. 640.000 επξψ. 

Ρξίηνο ινγαξηαζκφο, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ πιεξσζεί θαη άιια. Δρνπλε 

πιεξσζεί θαη άιια. Αιινη δχν ινγαξηαζκνί, αθνχ είλαη ν ηξίηνο. Πηε 
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Καιαθάζα, πνπ δεηάλε 640.000 επξψ. Ν πξψελ Θνηλνηάξρεο γηαηί δελ 

πιήξσλε; Απηφ ην έξγν έρεη ζηακαηήζεη απφ ην 2004. 6 ρξφληα. Γηαηί δελ 

πιεξψζεθαλ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίρε κπεη .. Ρν κλεκφλην .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θάηζε, έλα ιεπηφ. Βαγγέιε, ζε παξαθαιψ. Θαη γηαηί 

θαινχκαζηε λα πιεξψζνπκε εκείο ηψξα; Ν ειεθηξνληθφο εθπξφζσπνο ηνπ 

Γήκνπ, ν θ.Εαθείξεο, ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ν ειεθηξνληθφο εθπξφζσπνο ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο έγξαθε άξζξα επί άξζξσλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Μέξσ εγψ ηη ιέσ. Αξζξα επί άξζξσλ γη' απηφ ην ζέκα θαη 

έθαλε θαη δσληαλή εθπνκπή γη' απηφ ην ζέκα. Νια απηά ηα εξσηήκαηα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαηνρπξσκέλνο ν ηίηινο απηφο, ειεθηξνληθφο εθπξφζσπνο; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ην δνχκε. Νια απηά ηα εξσηήκαηα, φια απηά ηα 

εξσηήκαηα ίζσο ζα κνπ είραλε απαληεζεί, εάλ απφ ρζεο πνπ δήηεζα απφ ηνλ 

θ.Θαξίλν κέζσ ηνπ θ.Ππχξνπ, κέζσ ηνπ θ.Σξήζηνπ, λα κνπ δνζνχλ νη 

απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ ην αλ έγηλαλ δηαγσληζκνί θαη πσο 

γίλαλε, πνηνη ήηαλ επηβιέπνληεο θαη αλ έρνπλ γίλεη απηά ηα έξγα, εάλ ηα είρα 

πάξεη. Ζ απάληεζε ε νπνία πήξα ζήκεξα ήηαλ .. Δλα ιεπηφ λα ζηελ πσ 

αθξηβψο. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε απηψλ ησλ εγγξάθσλ. .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ιεπηφ λα ηειεηψζσ. Αθνχ ην είπαηε εζείο θ. Θαξίλν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αθνχ ην είπαηε εζείο θ.Θαξίλν .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίπα θαη θάηη άιιν. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα κνπ ην πείηε κεηά. Αθνχ ην είπαηε εζείο θ.Θαξίλν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Θαξίλν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. κπνξείηε λα κνπ πείηε πσο εγψ ζα ςεθίζσ ζήκεξα λα 

πιεξψζσ 1.300.000 επξψ ρσξίο λα μεξσ νχηε ηηο απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνπιίσλ .. Θνηλνηηθψλ Ππκβνπιίσλ, λαη, νχηε αλ γίλαλε δηαγσληζκνί θαη 

πσο γίλαλε, πνηνη ήηαλ επηβιέπνληεο θαη ηη παξαιάβαλε θαη θαινχκαη εγψ 

ζήκεξα λα ςεθίζσ λα εθηακηεπηνπλ 1.300.000 επξψ. Κήπσο έρνπκε αξρίζεη 

θαη ηα κπεξδεχνπκε ιηγάθη ηα πξάγκαηα; Θαη γηαηί δελ πήξακε ηηο απαληήζεηο 

πνπ έπξεπε ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ.Θαξίλν; Διπίδσ λα κε ζεσξνχλ 

θάπνηνη φηη είλαη πάλσ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε θ.Γηαζεκαθε; Θχξηε Θαξηλν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξνο ην παξφλ, λαη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ είπα, δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα βγάδνπκε θσηνηππίεο, 

αιιά είπα φηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίπα φηη νη θάθεινη, ην είπα θαη ζηνλ Ξξφεδξν, φηη νη θάθεινη είλαη 

ζηελ θα Ξαπαζαλαζίνπ θαη φπνηνο ζέιεη κπνξεη λα πάεη λα μεθπιιίζεη θαη λα δεη 

φ,ηη ζέιεη. Δλα είλαη απηφ. Γεχηεξνλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ν Ξξφεδξνο μέξεη αλ ην είπα κπξνζηά ηνπ ή φρη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ελεκέξσζε. Κεηά εγψ δελ επηθνηλψλεζα κε ηνλ θ.Γηαζεκάθε 

αξγφηεξα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα ησλ έξγσλ, νχηε εγψ κπνξψ λα ηελ 

θξίλσ ηε λνκηκφηεηα, ππάξρνπλ αξκφδηνη ππάιιεινη, φηαλ ζα έξζεη ε ψξα ηεο 
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εληαικαηνπνίζεο, πνπ είλαη ππφινγνη ηνπ Γήκνπ θαη βάδνπλ ηελ ππνγξαθή 

ηνπο θαη παίδνπλ θαη ην θεθάιη ηνπο, λα θξίλνπλε αλ είλαη λφκηκεο νη δαπάλεο. 

Δθείλν πνπ κπνξψ λα πσ γηα λα δηεπθνιχλσ, είλαη φηη θαλέλα έξγν απφ απηά, 

φια απηά είλαη έξγα πνπ έρνπλ εθηειεζηεί κέζσ ηεο ΡΗΓΘ, ε Γηεπζχλνπζα 

πεξεζία ησλ έξγσλ ήηαλ ε ΡΗΓΘ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, νη επηβιέπνληεο ήηαλ 

απφ ηελ ΡΗΓΘ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ν πφξνο ζηα ζπγθεθξηκελα έξγα είρε 

εξγνιαβηθφ φθεινο 18%.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ιεπηφ θάηη πάλσ ζηε λνκηκφηεηα.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ινηπνλ, ην κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα απαζρνιήζεη ην Γήκν ήηαλε, 

δηφηη ην έλα έρεη θαη δηθαζηήξην, ην κεγάιν έρεη 6 Λνεκβξίνπ θαη καο πήξαλ νη 

δηθεγφξνη θαη ιέλε φηη επεηδή ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Γήκν αλέβαιε ηε δίθε 

θαλέλα δχν κήλεο θαη .. Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρα 640. Ινηπφλ, έρεη δηθαζηήξην .. Δίρε κάιινλ, 6 Λνεκβξίνπ. 

Ινηπφλ, εδψ ηίζεηαη ην εμήο εξψηεκα, εάλ πιεξψλεηο κε αλεηδίθεπηα, ην 

εξγνιαβηθφ φθεινο είλαη 18%. Δάλ πιεξψζεηο κε ιεθηά ηνπ Γήκνπ, ην 

εξγνιαβηθφ φθεινο είλαη 28%. Πεκαίλεη ινηπφλ φηη θάζε έξγν έρεη κηα 

επηβάξπλζε 10%. Ξέξαλ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα ηα μαλαπαξαιάβεη ε Ρερληθή 

πεξεζία ηνπ Γήκνπ, λα θάλεη Αλαθεθαιαησηηθνχο Ξίλαθεο, λα πεξάζνπλ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα αιιάμεη ην εξγνιαβηθφ φθεινο θαη λα πιεξσζνχλ απφ 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ. Αξα, ην λα πιεξψζεη ν Γήκνο απφ αλεηδίθεπηα θαη κε 

εξγνιαβηθφ φθεινο 18%, είλαη επ σθειεία ηνπ Γήκνπ ελ ζρέζε κε ην λα 

πιεξψζεη κε ηδίνπο πφξνπο πνπ έρνπλ εξγνιαβηθφ φθεινο 28%.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νηαλ δεκνπξαηήζεθαλ απηά ηα έξγα, δελ δεκνπξαηήζεθαλ κε 

ηδίνπο πφξνπο;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αιιά; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κε ΠΑΡΑ θαη επηρνξεγήζεηο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κε ΠΑΡΑ θαη επηρνξεγήζεηο. Υξαία. Λα ξσηήζσ θάηη πάλσ ζηε 

λνκηκφηεηα θαη λα κνπ απαληήζεηε αλ κπνξείηε. Θάπνηα απ' απηά ηα έξγα είλαη 

απεπζείαο αλαζέζεηο. Δάλ θάπνηα ζηηγκή απηά, φπσο ην άιιν, νδεγεζνχλ ζηε 

δηθαηνζχλε θαη πνπλ φηη απηά είλαη παξάλνκα, δε ζα ξσηήζνπλε θαη καο πσο ηα 

πιεξψζαηε απηά ηα έξγα; Απιή εξψηεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, γηα λα ηειεηψλνπκε ην ζέκα. Πήκεξα θ.Γηαζεκάθε 

ςεθίδνπκε νπζηαζηηθά θαη ηειεησηηθά λα κπνξέζνπκε λα .. πξνο ζπκθέξνλ ηνπ 

Γήκνπ λα γιηηψζνπκε ην 10%. Λα πάλε φια απηά ηα πξάγκαηα ζην λα 

πιεξσζνχλε απφ ηα αλεηδίθεπηα ηα νπνία έρνπλ εξγνιαβηθφ θέξδνο 18% αληί 

28. Απηφ θάλνπκε ζήκεξα. Νιε ε ππφινηπε δηαδηθαζία, θαθέινπο πνπ δεηάηε, 

θαη φια απηά θαη πνιχ θαιά ηα θάλεηε, αλ έξζεηε ζην Γήκν θαη ςάμηε απηά ηα 

έξγα, ηα νπνία είλαη θαη παιηά έξγα, έηζη; δε κηιάκε γηα έξγα πνπ έρνπκε θακία 

επζχλε ε Γεκνηηθή Αξρή ζε ηίπνηε, είλαη φια παιηά έξγα, ΞΝΔ, είλαη κέζα ζηα 

ΞΝΔ, έξζεηε θάπνηα ζηηγκή ζην Γήκν θαη ειέγμεηε απηνχο ηνπο θαθέινπο ησλ 

έξγσλ θαη καο βξείηε θάπνην ζηνηρείν ην νπνίν πξέπεη λα ην ιάβνπκε ππ' φςε 

καο, ζα είκαζηε ππνρξεσκέλνη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη είλαη απηά πνπ ιέηε; Δγψ ζα ζνπ ειέγμσ απηφ ην πξάγκα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν ζνπ ιέσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ζα ζνπ ειέγμσ απηά ηα έξγα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Εεηάο ηνπο θαθέινπο ησλ 15, ησλ 20 κεγάισλ έξγσλ λα ηνπο 

ειέγμεηο. Πνπ ιέσ, φπνηε ζέιεηο είλαη ζηε δηάζεζε ζνπ .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηαλλε, δε δήηεζα ηνπο θαθέινπο. Εήηεζα ηέζζεξα πξάγκαηα 

ζπγθεθξηκέλα.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη πξάγκαηα; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρηο απνθάζεηο γηα ηελ αλάζεζε απηψλ ησλ έξγσλ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηηδήπνηε, ζέισ λα ζνπ πσ, είλαη εθεί. Δίλαη ζην Γήκν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν δηαγσληζκφ πσο έγηλε θαη πνηνο ήηαλ ν επηβιέπσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξείο λα έξζεηο λα πάξεηο ην θάθειν θαη λα πάξεηο 

θσηνηππίεο φ,ηη ζέιεηο απφ ην θάθειν .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηά δήηεζα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ην θάθειν ησλ έξγσλ. Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζηα ηεο 

λνκηκφηεηαο γηα λα πιεξσζνχλε, μέξεηε πσο γίλεηαη ζην Γήκν καο. Δξρεηαη ν 

θ.Σξήζηνπ, δεηάεη .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γηάλλε, απηή είλαη ε "Α, Β". Ξαξαθάησ, ζηελ νπζία. Ξξνρψξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ ηφηε, άκα είλαη "Α,Β", μεθεχγνπκε απφ ην "Α,Β". Δκείο δεηάκε 

.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ξσηήζσ έλα ηειεπηαίν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. λα εληαρζνχλ απηά ηα έξγα ζηα αλεηδίθεπηα γηα λα .. φηαλ ηα 

πιεξψζεη ν Γήκνο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ ππήξρε λνκηκνπνίεζεο ηνπο θαη 

ειέγρνπ ηνπο, κέρξη ηψξα, κε ηελ δηαδηθαζία ηελ απφιπηε κέρξη ηψξα, απφ 

άιιν θσδηθφ. Γηα λα γιηηψζνπκε ην 10%. Απηή είλαη ε νπζία. Γελ κπνξεί λα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία. Λα ξσηήζσ θάηη ηειεπηαίν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπνκέλσο δε ζπδεηάκε γηα λνκηκφηεηα ηνπ έξγνπ. Θαλέλα έξγν.. 

Ρν θαζέλα έξγν πνπ ζα θχγεη απφ εθεί, ζα ειεγρζεί. Θχξηε Θαξίλν .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δθηφο απφ απηά ηα έξγα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη πάεη θαη ζηνλ Δπίηξνπν θαη έξρεηαη ην νθ. Γε γιηηψλεηο. Γελ 

ππάξρεη .. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Υξαία. Δθηφο απφ απηά ηα έξγα, ηα 15 .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θακία. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δθηφο απφ απηά ηα έξγα ηα 15 ππάξρνπλ άιια έξγα ηα νπνία 

πξέπεη λα πιεξσζνχλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξηζαλψο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη πηζαλψο. Λαη ή φρη ζέισ. Ρη πηζαλψο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πιεξσζνχλε; Σηιηάδεο.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: πάξρνπλ; Ρελ επηινγή γη' απηά ηα 15 πνηνο ηελ έθαλε θαη κε 

πνηα θξηηήξηα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ έδσζα εληνιή ζηηο πεξεζίεο λα βάινπλε θάπνηα έξγα.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηελ ηχρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ ηχρε. Ρα κεγαιχηεξα .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέιεηε λα κνπ πείηε φηη απηά ηα έξγα είλαη ζηελ ηχρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη απφιπηα ζηελ ηχρε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κελ ηξειαζνχκε θηφιαο, γηαηη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη απφιπηα ζηελ ηχρε, φρη απφιπηα ζηελ ηχρε. Ρα κεγαιχηεξα 

πνζά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είλαη ηα κεγαιχηεξα πνζά. Δρεη πνζφ 6.000 επξψ εδψ 

κέζα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δγψ κε ηνλ Ππχξν, απηά ηα νπνία είραλ φριεζε, απηά πνπ 

ππήξραλ ραξηηά ζην πξσηφθνιιν πνπ είραλ πηέζεη γηα λα πιεξσζνχλε.  

Γηαηί δελ ηα μέξνπκε θαη φια. Γειαδή εάλ δείηε ηα ΞΝΔ .. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

172 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απηά ηα έξγα είραλε πηέζεη δειαδή νη εξγνιάβνη γηα λα 

πιεξσζνχλ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξνπ έρνπλ ππνβάιιεη ραξηηά θαη έρνπλε θάλεη, πσο ην ιέλε, 

φριεζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν άλζξσπνο απηφο ν νπνίνο έρεη θαηαθχγεη ζηε δηθαηνζχλε 

ζπλερηδεη θαη νριεί ην Γήκν δειαδή; Δρεη ππνβάιιεη πάιη ραξηί θαη .. εμψδηθα 

θαη δεηάεη .. ;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη, γηα γξαπηά ζπδεηάγακε. Εεηάεη απηφο εδψ γξαπηά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα ζπλερίζνπκε. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα ελεκεξψζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Πε φηη αθνξά ηα έξγα 

ηνπ Θαπαλδξηηίνπ πνπ είλαη ζηνλ θαηάινγν, είλαη φια έξγα δεκνπξαηεκέλα 

θαλνληθά κε επηβιέπνληεο ηεο ΡΗΓΘ, εθηφο απφ έλα πνπ είλαη .. ζην δξφκν πξνο 

Αγ.Ρξηάδα, ην νπνίν ήηαλ έθηαθηεο αλάγθεο γηαηί είρε βνπιηάμεη ν δξφκνο ζε 

έλα ζεκείν. Ρν μεξεη θαη ν Αληηδήκαξρνο απηφ θαη ππαξρεη ηερληθή έθζεζε ηεο 

ΡΗΓΘ. Δπίζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, απηφ ήηαλ απεπζείαο αλάζεζε. Ζηαλ 12.000 Γηψξγν, 

πνπ είλαη .. έρεη βνπιηάμεη ν δξφκνο ζε έλα ζεκείν θαη ήηαλ επηθίλδπλν.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη ζην δηθαίσκα, κε κειέηε ηεο ΡΗΓΘ. Απεπζείαο αλάζεζε 

κε κειέηε ηεο ΡΗΓΘ. Λαη, φια ηα άιια ήηαλ δηαγσληζκνί. Πε φηη αθνξά ην έξγν 

θαηαζθεπή - ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Β' θάζε, λα ελεκεξψζσ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, βιέπεηε φηη είαλη έλα έξγν, γη' απηφ ιέγεηαη θαη Β' θάζε, γηαηί ε 

Α' θάζε ήηαλε πνπ κε ηελ έθπησζε δελ απνξξνθήζακε ηα ρξήκαηα απφ ην 
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ΘΖΠΔΑ. Κέλαλε 29.000 επξψ, γη' απηφ βιέπεηε, ν πξψηνο ινγαξηαζκφο δελ 

ππάξρεη, έρεη ππνβιεζεί .. γηα ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, ν πξψηνο 

ινγαξηαζκφο πνπ ήηαλ 29.000 έρεη ππνβιεζεί ζην ΘΖΠΔΑ θαη ν δεχηεξνο θαη 

ηξίηνο ινγαξηαζκφο είλαη ππνρξέσζε ηεο Θνηλφηεηνο, ε πξψελ, θαη ηψξα ηνπ 

Γήκνπ. Πε φηη αθνξά ην εξψηεκα ηνπ θ.Γηαζεκάθε γηαηί δελ ππήξραλ ηα 

ρξήκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε Θνηλφηεηα είρε ππνινγίζεη κε ην ξπζκφ πνπ 

ηξέραλε νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΠΑΡΑ ηα πνζά απηά, άιισζηε κπνξεί λα καο 

ελεκεξψζεη θαη ν θ.Σξήζηνπ, ζα είραλ θαιπθζεί, δπζηπρψο, ρξήκαηα απφ ηελ 

Θνηλφηεηα ππήξραλε, αιιά φρη ζε ΠΑΡΑ, έηζη; θαη γη' απηφ αθξηβψο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ θάλεηο έλα έξγν, φηαλ θάλεηο έλα έξγν θ.Γηαζεκάθε, 

έρεηο θάλεη Γηνίθεζε, ππνινγίδεηο φηη κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα εηζπξάμεηο ηα 

πνζά, ηα 200.000 επξψ. Δηζη; Ινηπφλ, εγψ, εγψ εμεγψ ..  

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δηζη; Απφ εθεί θαη πέξα, ηα ρξήκαηα ζην ηακείν ηεο 

Θνηλφηεηαο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ζε εηδηθεπκέλα ππάξρνπλε, ζηα ηαθηηθά 

ππάξρνπλε. Απιψο δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλε θαη πξέπεη λα γίλεη απηή ε 

δηαδηθαζία λα κεηαθεξζνχλε θαη λα πιεξσζνχλε. Γελ μέξσ αλ ζαο θάιπςα. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θπξία Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δπεηδή απηά πνπ πξέπεη λα ςεθίζνπκε είλαη ΞΝΔ θαη δελ 

μέξνπκε πσο έγηλαλ ηα έξγα, αλ ηεξήζεθαλ πξνυπνζέζεηο, αλ ππάξρεη 

λνκηκφηεηα .. Δλα ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηπψζεθε απφ ζηειέρε ε λνκηκφηεηα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δληάμεη, εληάμεη, ζα ην δνχκε. Γελ έρεη γίλεη αθφκα 

νηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη εηδηθά γηα ην Θαπαλδξίηη ζέισ λα ζέζσ έλα εξσηεκα. 
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Δπεηδή είρε εηπσζεί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη 

θάπνηα εληάικαηα δελ κπνξνχζαλ λα πιεξσζνχλ, θάπνηεο πηζηψζεηο, ινηπφλ, 

κήπσο απηά πνπ πιεξψλνπκε ζήκεξα αλήθνπλ ζ' απηέο ηηο πηζηψζεηο; Π' απηά 

ηα εληάικαηα;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Λα απαληεζεί ε εξψηεζε κνπ απφ ηνλ θ.Γήκαξρν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρεη θακία ζεκαζία. Γε ζπλδέεηαη ην έλα εξψηεκα κε ην 

άιιν. Ρν πξφβιεκα ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ιχζεθε κε ηελ παξνπζία κνπ ζηελ 

Δπίηξνπν. Δθαλα ραξηηά, δηάθνξεο αληαιιαγέο θαη ιχζεθε ην πξφβιεκα θαη 

πιεξψλνπκε. Ρη δνπιεηά ..; Νπνπδήπνηε αλήθνπλε ηα έξγα πιένλ ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ πνπ δελ είραλε ηελ έγθηζε ηελ ηππηθή ιέμε, εγθξίλσ ηελ πίζησζε 

ηφηε ζαλ Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην, ιχζεθε ην πξφβιεκα κέζσ ηεο αλνρήο ηεο 

Δπηηξφπνπ θαη ηειείσζε. Γελ έρεη θακία ζρέζε κε πνην έξγν θαη πσο. Νια, φια 

ηα έξγα ηνπ .. Αλεμάξηεηα πνπ ήηαλε νη πηζηψζεηο λα πιεξσζνχλε.     

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα εληάμεη. Κελ κπνχκε ηψξα ζε αληηδηθίεο. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επί πξνζσπηθνχ έλα ιεπηφ, επί πξνζσπηθνχ. Ρν 

δηθαηνχκαη λνκίδσ. Θχξηε Γηαζεκάθε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Πε ηη ζπλίζηαηαη ην πξνζσπηθφ; 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Π' απηφ πνπ είπε ν θ.Γηαζεκάθεο. Λνκίδσ .. Γελ αθνχζαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν φξνο ειεθηξνληθφο εθπξφζσπνο είλαη πξνζβιεηηθφο; 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δίπε, ν θ.Εαθείξεο, είπε, ν θ.Εαθείξεο. Δλα ιεπηφ φκσο. Γψζηε 

κνπ έλα ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Παο παξαθαιψ θαη αθνχζηε κε ιίγν. Αθνχζηε κε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, δελ είκαη ειεθηξνληθφο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, 

είκαη ηνπ εαπηνχ κνπ. Μέξσ φηη κνπ πεηάμαηε ηελ θαπηή παηάηα γηαηί 

θνβεζήθαηε φηη δε ζα ηελ πάξσ. Δγψ ηελ παίξλσ γηαηί μέξεηε απφ ην 

παξειζφλ φηη ηηο παίξλσ θαη δελ κπνξεί ε αιεπνχ λα είλαη 100 ρξνλψλ θαη ην 

αιεπνπδάθη 101. Ξνιηηηθά ελλνψ. Θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ. Δθείλν φκσο ην 

νπνίν ζέισ λα πσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πνπ είλαη ν θ.Γεδεο; Γελ ηνλ 

βιέπσ. Δθπγε; Δίλαη ην ιηγφηεξν αλέληηκν απην πνπ έθαλε ν θ.Ιίηζαο απφςε. 

Γελ είλαη δπλαηφλ γηα 20.000, γηα 10, γηα 5, γηα 7 λα καο πξήδεη θαη λα 

ζεθψλεηαη λα θεχγεη, φηαλ θνπβεληηάδεηαη έξγν ηνπ 640.000 επξψ. Γειαδή 

απηφ είλαη απίζηεπην.  

ΓΔΓΔΠ: Ρα παξάπνλα ζνπ ζην Γήκαξρν. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Απηφ είλαη απίζηεπην. Πεθψζεθε θαη έθπγε θαη θνπβεληηάδνπκε 

γηα έλα έξγν 640.000 επξψ θαη επεηδή επαλεηιεκκέλσο έρεη αλαθεξζεί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ππγλψκε θ.Γήκαξρε, αθνχζηεθε απηφ θ.Γήκαξρε. Δρεη αλαθεξζεί 

επαλεηιεκκέλσο ν θ.Ιίηζαο θαη έρεη βγάιεη θαη αλαθνηλψζεηο θαη σο 

ζπλδπαζκφο γηα ηνπο θνπκπάξνπο ηνπ θ.Γεκάξρνπ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

εξρφκαζηε ζήκεξα λα πιεξψζνπκε ηηο θνπκπαξηέο ηνπ θ.Ιίηζα, 640.000 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Εαθείξε.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα 

αληίξξεζε; Θχξηε Γηαζεκάθε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα επηβεβαηψζσ ήζεια. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Εαθείξε, ζα πιεξσζεί φ,ηη είλαη λφκηκν. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά θ.Γηαζεκάθε; Θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ε θα Πηεξγίνπ. Θαηά ν θ. Σαζηψηεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αθνχζηε, αθνχζηε. Ρν θαηά .. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εκείο θαηά. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, ην θαηά είλαη πέξα απφ ην γεγνλφο φηη δελ έρνπκε, δελ 

έρνπκε γλψζε ηη έρεη γίλεη. Ρν ζπνπδαηφηεξν φκσο πνπ δελ ην είπε θαλείο εδψ 

κέζα θαη έρεηε αλαισζεί φινη ζην λα ιεηε πνηνο ην έθαλε θαη ηη δελ ην έθαλε, 

είλαη ην θπξηφηεξν, φηη απηά ηα ρξήκαηα ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλα λα 

πιεξσζνχλ κέζσ ΠΑΡΑ θαη επηδνηήζεσλ πνπ ην θξάηνο ήηαλ ππνρξεσκέλν λα 

ηα δψζεη θαη ζήκεξα δελ ηα δίλεη θαη δελ ιέεη θαλείο γη' απηφ ην πξάγκα ηίπνηα. 

Νηη νη επηδνηήζεηο απηέο γηα ηα έξγα έπξεπε λα δνζνχλ απφ ην θξαηνο θαη 

ζήκεξα αλαγθαδφκαζηε λα ηα βγαινπκε απφ ηελ ηζέπε καο. Απηή είλαη ε νπζία 

ηνπ πξάγκαηνο. Γη' απηφ πξέπεη λα είκαζηε θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε θαη θ.Βειηαληψηε, επί ηεο ςεθνθνξίαο. Λαη. Ρν 

Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 256/2011) 

 

 -------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε θχξηνη ζπλάδειθνη. Θαιε ζαο λχρηα. 

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

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΛΗΘΝΙΑΝ ΣΟΖΠΡΝΠ 

 

 Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ-ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΓΗΑΛΛΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΚΑΘΟΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ   ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ-ΒΝΡΠΑ ΑΙΔΘΑ 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ   ΙΔΘΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΞΔΞΞΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΑΛΦΑΛΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΒΙΑΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΞΑΛΡΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

ΚΗΣΑ-ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ  ΙΑΚΞΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

178 

ΚΞΝΟΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΠΥΡΖΟΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ   ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΓΔΓΔΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΑΙΒΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΙΔΘΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ   ΘΗΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΚΑΟΓΔΡΑ ΔΙΔΛΖ    ΣΑΠΗΥΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΠΡΔΟΓΗΝ ΗΥΑΛΛΑ    ΓΑΒΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ (απψλ) 

ΙΔΚΞΝΠΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

 

 

                   
 

ΣΗΡΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΕΙ 
 

 

ΦΑΛΔΟΥΚΔΛΖΠ 4    15561 ΣΝΙΑΟΓΝΠ 
ΡΖΙ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 31ε 8 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  179 

ΔΟΔΡΖΟΗΝ 

 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ .................................................................................................................. 177 
ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ........................................................................................................... 25, 178 
ΒΑΟΛΑΒΑ ................................................................................................................... 5, 177 
ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ ..................................................................................................... 120, 121, 177 
ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ...................................................... 23, 74, 85, 95, 96, 158, 159, 172, 173, 178 
ΒΙΑΣΝΠ .............................................................................. 29, 154, 155, 156, 157, 158, 177 
ΒΝΡΠΑ ......................................................................................................................... 177 
ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ ............................................................................................ 30, 31, 32, 61, 177 
ΓΗΑΛΛΑΠ ........................................................................................................................ 177 
ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ......................... 12, 13, 14, 18, 32, 33, 34, 81, 82, 83, 85, 88, 98, 113, 117, 122, 
123, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 148, 149, 153, 159, 161, 162, 164, 

165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 178 
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ5, 26, 45, 60, 61, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 159, 162, 163, 173, 174, 175, 176, 177 
ΓΑΒΟΖΠ ......................................................................................................................... 178 
ΓΔΓΔΠ......................... 24, 59, 95, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 175, 178 
ΓΖΚΑΟΣΝΠ ....................... 5, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 

99, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 129, 130, 131, 137, 139, 145, 
165, 169, 170, 171, 174, 176 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ....................................................................................................................... 178 
ΖΙΗΑΠΘΝΠ ................... 28, 29, 74, 82, 83, 84, 86, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 166, 177 
ΘΑΙΒΑΠ............................................................................................ 35, 141, 142, 146, 178 
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ .............................................................................................................. 5, 177 
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ................................................................................................................ 178 
ΘΗΝΠΖΠ ............................................................................................................. 27, 28, 178 
ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ .................................................................................................................. 177 
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ ........................................................................ 32, 33, 34, 146, 148, 149, 177 
ΙΑΚΞΟΝ ...................................................................................................................... 177 
ΙΔΘΘΑΠ ................................................................................................................... 177, 178 
ΙΔΚΞΝΠΖΠ .................................................................................................................. 178 
ΙΗΡΠΑΠ ........................... 10, 12, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 76, 77, 89, 90, 91, 99, 101, 102, 103, 
104, 105, 108, 109, 110, 111, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 144, 155, 156, 157, 158, 

159, 162, 178 
ΚΑΘΟΖΠ ......................................................................................................................... 177 
ΚΑΛΑΒΔΙΖ .................................................................................................................. 9, 10 
ΚΑΟΓΔΡΑ ....................................................................................................................... 178 
ΚΗΣΑ ............................................................................................................................. 177 
ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ................................................................................................................... 178 
ΚΞΝΟΠΖΠ ...................................................................................................................... 178 
ΛΗΘΝΙΑΝ ................................................................................................................. 5, 177 
ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β ......................................................................................................... 15, 178 
ΝΗΘΝΛΝΚΝ Γ ............................................................................................................... 178 
ΞΑΛΡΝΠ ......................................................................................................................... 177 
ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ........................................................................................................ 149, 177 
ΞΔΞΞΑΠ .......................................................................................................... 119, 120, 177 
ΞΟΝΔΓΟΝΠ .......................... 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

180 

80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 177 

ΟΝΠΠΖΠ .............................................. 22, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 78, 79, 178 
ΠΡΔΟΓΗΝ...................... 18, 19, 20, 21, 22, 47, 48, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 84, 92, 94, 112, 
113, 114, 121, 125, 132, 133, 151, 152, 153, 163, 176, 178 
ΠΥΡΖΟΣΝΠ ..................................................................................................................... 178 
ΡΠΑΓΑΟΖΠ ..................................................................................................................... 178 
ΡΠΑΘΥΛΑΠ .......................................................................................................... 16, 17, 178 
ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ .................................................................................................................... 177 
ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ .................. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 177 
ΣΑΠΗΥΡΖΠ64, 65, 66, 69, 73, 74, 76, 79, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 108, 114, 121, 131, 132, 147, 162, 178 

 


