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 Ρεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2011 

 Ζκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 18:00 

 

 

 ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΓΗΑΛΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΑΘΝΠ 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

    Κίρα -Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 
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    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Βαξλάβα -Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Ιέθθαο Βαζίιεηνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

 

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Καξγέηα Διέλε 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1 ΔΖΓ. Νξηζκφο επηηξνπήο παξαιαβήο γηα 

ηελ πξνκήζεηα θηλεηήξα γηα ηελ 

επηζθεπή ηνπ αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ζην αληιηνζηάζην 

Πθάιεδα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο 

Απιψλα. 

2 ΔΖΓ. Νξηζκφο Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ γηα 

ηελ Δπηηξνπή Βεβαίσζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ζηείξσζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ. 

3 ΔΖΓ. Δθδνζε ςεθίζκαηνο ηνπ Γ.Π. γηα ην 

ραξάηζη ηεο Γ.Δ.Ζ. 

 

4. Δγθξηζε 4εο Ρξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο έηνπο 2011. 

 

5. Δγθξηζε 2νπ ΑΞΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Αληηθαηάζηαζε - Δπέθηαζε δηθηχνπ 

χδξεπζεο νηθηζκνχ Πθελδάιεο γηα 

ππξαζθάιεηα θαη έξγα χδξεπζεο νηθηζκνχ 

Καιαθάζαο, Κειεζίνπ θαη Πθελδάιεο" θαη 

παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο. 

6. Δγθξηζε 1νπ ΑΞΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Ππληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ" θαη 

παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο. 

7. Δγθξηζε 1νπ ΑΞΔ θαη 1νπ ΞΘΡΚΛΔ ηνπ 

έξγνπ "Γηακφξθσζε ρψξσλ Ρερληθήο 

πεξεζίαο Γήκνπ Υξσπνχ". 

ΑΟ. ΑΞΝΦ 

257 

 

 

. 

 

 

258 

 

 

 

259 

 

 

260 

 

 

261 

 

 

 

 

 

262 

 

 

263 

 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Νκφθσλα 

νξίδνληαη ηα 

κέιε 

 

 

 

Νκφθσλα 

νξίδεηαη ν 
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Δγθξίλεηαη 

θαηά 

πιεηνςεθία 

Δγθξίλεηαη 

θαηά 

πιεηνςεθία 
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πιεηνςεθία 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

8 

8. Δγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: "Γίθηπν 

χδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκφ Βαξηθφ Γήκνπ 

Υξσπνχ". 

9. Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζην ΞΔΞ 

Αηηηθήο γηα έληαμε ηνπ έξγνπ: "Γίθηπν 

χδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκφ Βαξηθφ Γήκνπ 

Υξσπνχ".  

10. Νξηζκφο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο γηα ηελ 

πξνκήζεηα επίπισλ λέσλ ρψξσλ ηεο 

Ρερληθήο πεξεζίαο. 

11. Δγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ 

ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: "Θαηαζθεπή 

Γεκνηηθψλ Parking (Σαιθνχηζη)". 

12. Δγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ 

ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

"Αληηθαηάζηαζε ππφγεηνπ αγσγνχ 

χδξεπζεο θαζέησο ζηελ γξακκή Ν.Π.Δ. 

Απιψλνο". 

13. Νθεηιφκελε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα 

ηελ αξρηθή ηδηνθηεζία κε θ.α. 008501, 

πεξηνρήο Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ Λέσλ 

Ξαιαηίσλ. 

14. Ξαξαρψξεζε νηθνπέδνπ ζηνλ ΝΠΘ ΑΔ ή 

ζηνλ θνξέα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε 

ζπγρσλεπζε ηνπ, γηα ηελ αλέγεξζε 

12ζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη δηζέζηνπ 

Λεπηαγσγείνπ Θαπαλδξηηίνπ. 

15. Θαζνξηζκφο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ 

ζσκαηείνπ κηθξνπσιεηψλ ηεο πεξηνρήο 
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ηνπ Γήκνπ. 

16. Δγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γεκνηηθψλ Θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

17. Απνδνρή θαη θαηαλνκή πνζνχ 43.225,06 

επξψ απφ πηζηψζεηο ΠΑΡΑ/2011, γηα 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

18. Απνδνρή θαη θαηαλνκή πνζνχ 113.424,00 

επξψ απφ πηζηψζεηο ΠΑΡΑ/2011.  

19. Θαζηέξσζε ηνπηθήο αξγίαο γηα ην Γήκν 

Υξσπνχ. 

20. Δπηρνξήγεζε ηνπ Λένπ Ξνιηηηζηηθνχ 

Ππιιφγνπ Καιαθάζαο. 

21. Δγθξηζε δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ εθδειψζεσλ (ην 

εξγαζηήξη ηνπ Αε Βαζίιε). 

22. Δγθξηζε 8εο Αλακφξθσζεο 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011. 

 

23. Θαηαβνιή αμίαο γάιαθηνο ζε ρξήκα ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

24. Αλαπξνζαξκνγή Ρειψλ Θαζαξηφηεηαο - 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ.   

25. Αλαπξνζαξκνγή Ρέινπο Γεκνηηθνχ 

Φφξνπ. 

26. Αλαπξνζαξκνγή ΡΑΞ θαη θαζνξηζκφο ηηκήο 

δψλεο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. 

27. Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ 
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ππνγξαθή ηεο Δπξσπατθήο Σάξηαο γηα ηελ 

Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Ρνπηθέο 

Θνηλσλίεο. 

 

 

 

εγθξίλεηαη 

 

 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη λα θαηαιάβνπλ ηα έδξαλα 

πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζπλεδξίαζε. Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη 

θαιεζπέξα ζαο. Αξρίδνπκε ηελ απνςηλή καο ζπλεδξίαζε θαη παξαθαιψ ηελ 

Γξακκαηέα καο, ηελ θα Βαξλάβα Διέλε λα πξνβεί ζηελ αλάγλσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ. Θπξία Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θαιεζπέξα ινηπφλ θαη απφ κέλα.  

 Ζιηάζθνο παξψλ. Φνξγηάξεο παξψλ. Ξαπαγηάλλεο απψλ. Γηαλλάο παξψλ. 

Καθξήο παξψλ. Θνληνγηάλλε παξνχζα. Ρζεθξεδήο παξψλ. Γάβξεο απψλ. 

Ιεκπνχζεο απψλ. Ιέθθαο Αλδξέαο παξψλ. Ξέππαο Ξαλαγηψηεο παξψλ. 

Ληθνιάνπ Σξήζηνο παξψλ. Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο απψλ. Βιάρνο Γεκήηξηνο 

παξψλ. Γηακαξέινο Γεψξγηνο απψλ. Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο απψλ. Ξάληνο 

Δπάγγεινο απψλ. Κίρα Αηθαηεξίλε παξνχζα. Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο παξψλ. 

Κπφξζεο Βαζίιεηνο απψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο απψλ. Κπαηδάθαο 

παξψλ. Νηθνλφκνπ απψλ. Ιίηζαο παξψλ. Ονχζζεο παξψλ. Βειηαληψηεο παξψλ. 

Γέδεο παξψλ. Θαξαγηάλλεο παξψλ. Εαραξίαο παξψλ. Γηαζεκάθεο απψλ. 

Αξκπξηψηεο απψλ. Θαιχβαο απψλ. Νηθνλφκνπ απψλ. Βαξλάβα παξνχζα. 

Ιέθθαο Βαζίιεηνο παξψλ. Ρζάθσλαο Αλδξέαο απψλ. Θηνχζεο Γεκήηξεο παξψλ. 

Καξγέηα Διέλε απνχζα. Σαζηψηεο Κηραήι παξψλ θαη Πηεξγίνπ Ησάλλα 

παξνχζα.  

 Απφ ηνπο Ρνπηθνχο Ξξνέδξνπο παξεβξίζθνληαη ν θ.Θηνχζεο απφ ηνλ 

Θάιακν, Ξάληνο απφ ηνλ Απιψλα. Δίλαη θάπνηνο άιινο Ξξφεδξνο πνπ 

παξεβξίζθεηαη; Ν θ.Πηδέξεο απφ Καιαθάζα. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 32ε 8 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  11 

 Υξαία, επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο πξνο ην Πψκα λα ην δειψζνπλ ζην 

Ξξνεδξείν.  

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν ζπλάδειθνο ν θ.Ξαπαγηάλλεο.   

Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Βειηαλίσηεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Θηνχζεο, ε θα Πηεξγίνπ θαη ν 

θ.Ξέππαο θαη ε θα Βαξλάβα. 

ΒΙΑΣΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν θ.Βιάρνο; 

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν θ.Βιάρνο.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

 

 

 Αλαθνηλψζεηο 

 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θέισ λα αλαθεξζψ ζε έλα ζέκα πνπ 

μαλαζπδεηήζακε θαη ζηα πξνεγνχκελα Ππκβνχιηα ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 2 ιεπηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: .. θαη έρεη λα θάλεη κ' απηφ ην ραξάηζη πνπ έρνπλ επηβάιιεη λα 

πιεξψζεη φινο ν θφζκνο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πνπ έρεη λα θάλεη απφ ην Γήκν. 

Ξάξα πνιινί ζπκπνιίηεο καο, γχξσ ζηα 1.000 άηνκα, έρνπλ ππνγξάςεη θαη 

δεηνχλ ηε ζπκπαξάζηαζε απφ ην Γήκν. Γηαθξίλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ είηε αδπλαηνχλ λα ην πιεξψζνπλ, είηε δελ επηζπκνχλ λα ην 

πιεξψζνπλ γηαηί βιέπνπλ φηη είλαη έλα παξάινγν ραξάηζη ηεο πνιηηείαο. Δγψ 

ζα ήζεια λα βάισ θαη άιιε κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ κέζα, ησλ αλζξψπσλ 

πνπ θνβνχληαη θαη ζέινπλ λα ην πιεξψζνπλ .. κε ην Γήκν. Δρεη ιάζνο 
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ηεηξαγσληθά, έρεη ιάζνο ζηελ ηηκή δψλεο, έρεη ιάζνο ζηελ παιαηφηεηα, έρεη 

γεληθά ιάζνο θαη ζηε θηινζνθία ησλ απνθάζεσλ ησλ πξψελ Γεκνηηθψλ θαη 

Θνηλνηηθψλ Ππκβνπιίσλ θαη δε ζα ήζεια λα πσ θάηη γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, 

απιψο απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ ζηε Γεκνηηθή Αξρή, φηη πξέπεη λα θάλεη έξγν. 

Γειαδή πξέπεη λα .. νπζηαζηηθά εθεί λα δψζεη κηα ιχζε. Λα δψζεη κηα ιχζε θαη 

γη' απηνχο πνπ θνβνχληαη θαη ζέινπλ λα ην πιεξψζνπλ ή ην βιέπνπλ φηη 

πξέπεη λα ην .., δηθαίσκα ηνπο είλαη, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ κπνξνχλε λα 

ην πιεξψζνπλε, λα ηνπο ππνζηεξίμνπκε εζηθά θαη κε φπνην άιιν ηξφπν 

κπνξνχκε, ψζηε λα κε θνβνχληαη θαη λα κε δνχκε θαη ην άζρεκν θαηλφκελν 

λα πάλε λα ηνπο θφςνπλε ην ξεχκα θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηδενινγηθά αλ 

ζέιεηε θαη απηνί είλαη κηα θαηεγνξία πνπ ζεσξνχλ φηη απηή είλαη κηα ηειείσο 

παξάινγε πξάμε γηαηί ηα ρξέε άιισλ ηα πιεξψλνπλ άιινη.  

 Γίρσο λα ζέινπκε λα βαινπκε ην Γήκν ζε πεξηπέηεηεο, ππάξρεη εδψ κηα 

εηζήγεζε, ζαο έρνπλε δψζεη θαη εζάο, θαη δεηνχλ ηε ζηήξημε ηνπ Γήκνπ θαη 

λνκίδσ φηη ν Γήκνο δελ έρεη λα ράζεη ηίπνηα, φηαλ ζα ζπκπαξαζηαζεί κε έλαλ 

θφζκην ηξφπν ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ φηαλ έρνπλε έλα δίθαην αίηεκα θαη λνκίδσ 

θαη μαλαιέσ πάιη θαη κηα πεξίπησζε πνπ βάδσ αθφκα εγψ, εθεί πνπ ν Γήκνο 

έρεη επζχλε, φρη ν ησξηλφο Γήκνο, παιαηφηεξα, γηα ιάζε πνπ ππάξρνπλ θαη 

ππαξρνπλε ιάζε ζε πάξα πνιιέο θαηεγνξίεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, θ.Ξξφεδξε επεηδή έρσ θάλεη πάξα πνιιεο εξσηήζεηο ζηνλ 

θ.Γήκαξρν θαη ζρεδφλ θακία απάληεζε δελ έρσ πάξεη πάξα πνιιέο θνξέο, 

ζέισ λα ηνλ ξσηήζσ ηη έρεη θάλεη 11 κήλεο κε ην ζέκα ηεο ΔΓΑΞ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζεθε ν ρξφλνο ζαο θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, ν ρξφλνο κνπ νινθιεξσζεθε. Γειαδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Γχν εξσηήκαηα έρεηε βάιεη. Θα ζαο απαληήζεη ν 

θ.Γήακξρνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, λα κελ ην αλαιχζσ ηη αθξηβψο έρεη .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλάιπζε ηψξα ηνπ ζέκαηνο ζηελ αλαθνίλσζε; Λνκίδσ είλαη 

ζαθήο ε εξψηεζε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, ζέισ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε ζα θάλεηε ηψξα ή ηζηνξηθή αλαδξνκή; Γελ κπνξεί 

ηψξα .. δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ηζηνξηθή αλαδξνκή φηη 11 κήλεο ηψξα παίξλεη λεξφ απφ ηελ ΔΓΑΞ 

ελψ δε ζα έπξεπε λα παίξλεη λεξφ αθνχ δηεθδηθεί ρξήκαηα ε ΔΓΑΞ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη πνηαλνχ ην παηρλίδη παίδεη απηφο ν Γήκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

 

 

ΘΔΚΑ 3ν Δ.Ζ.Γ. 

 

Δθδνζε ςεθίζκαηνο ηνπ Γ.Π. γηα ην ραξάηζη ηεο Γ.Δ.Ζ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θνπβεληηάζακε ινηπφλ .. Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θνπβεληηάζακε 

ινηπφλ ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλνίγνληαο ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, γηα ην λεξφ, γηα ην ραξάηζη, είπε ν θαζέλαο ηελ άπνςε ηνπ θαη ηε 

γλψκή ηνπ. Δίπακε ζαλ ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ, ε παξάηαμε ηνπ 

ΘΝΚΚΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΝΚΚΑΡΝΠ ΔΙΙΑΓΝΠ, φηη ην δήηεκα δελ είλαη αλ κπνξεί 

θάπνηνο λα πιεξψζεη ή φρη. Ξαίδνπκε θνηλσληθά αγαζά ζήκεξα. Δθβηάδνπλ ηνλ 

θφζκν κε ην θσο, ην ειεθηξηθφ, αχξην ζα ην θάλνπλ κε ην λεξφ καο θαη είπακε 

φηη κεζαχξην ζα ην θάλνπλ θαη κε ηελ ειεπζεξία καο. Θνπβεληηάζακε θαη 

έρνπκε αθνχζεη πνιιεο θνξέο θαη ην Γήκαξρν λα κηιάεη γηα ηξφτθα, γηα ρξέε 
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θαη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιηψο, νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ παξζεί εδψ 

κεζα ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηη είλαη ιίγα ηα ιεθηά, ιίγα ηα έζνδα ηα 

νπνία έρνπκε ζαλ Γήκνο. Καο θνξηψλνπλ ινηπφλ ζηε ινγηθή ηνπ ρξένπο, πνπ 

φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα αλαγλσξίδνπλε, άιινο ιηγφηεξν, άιινο πεξηζζφηεξν, 

άιινο 50, άιινο 30, άιινο παγσκα ζήκεξα, ην πιεξψλνπκε αχξην, φηη ππάξρεη 

ρξένο θαη ζ' απηφ ην ρξένο ινηπφλ θέξλνπλ ζήκεξα θαη ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ 

κε ην ραξάηζη. Δκείο παιεχνπκε γηα λα θαηαξγεζεί ινηπνλ απηφ ην άδηθν 

ραξάηζη θαη ζέισ λα ζηαζψ ζε έλα δειηίν ηχπνπ πνπ εμέδσζε ε Γεκνηηθή 

Αξρή πξηλ απφ 20 κέξεο πεξίπνπ ζρεηηθά κ' απηφ ην δήηεκα θαη ήξζε ζαλ 

ζπλέρεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηφηε. Ιεεη ν Γήκαξρνο θαη ε Γεκνηηθή 

Αξρή, φηη δηαθσλεί κε ηε ινγηθή επηβνιεο ηέηνησλ κέηξσλ κέζα απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ΓΔΘΝ, δηφηη ην λεξφ θαη ην ξεχκα είλαη βαζηθά αγαζά θαη ε 

παξνρή ηνπο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ είζπξαμε ρξήκαηνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. Νινθιεξψζεθε ν ρξφλνο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα νινθιεξψζσ, ζα νινθιεξψζσ Ξξφεδξε. Ρη ζεκαίλεη απην 

πξαθηηθά; Νηη άκα ην πεξλάγαλε ζηε κηζζνδνζία καο ζα ζπκθσλνχζε ν 

Γήκαξρνο γηα ηελ επηβνιή ηέηνησλ κέηξσλ; Ιέεη φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βάιηε ην ηειεπηαίν ζαο εξψηεκα θ.Σαζηψηε. Γελ θάλνπκε 

ηνπνζέηεζε. Παο παξαθαιψ νινθιεξψζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηζφ ιεπηφ Ξξφεδξε. Δίλαη ζεκαληηθφ ην δήηεκα. Κηζφ ιεπηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα φια ηα ζέκαηα είλαη ζεκαληηθά. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηζφ ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηεξήζνπκε ηνλ θαλνληζκφ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα κ' αθήζεηο λα ηειεηψζσ Ξξφεδξε; Αλ κ' αθήζεηο, κε έρεηο 

δηαθφςεη ήδε ηξεηο θνξέο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηελ ηειεπηαία ζαο εξψηεζε θ.Σαζηψηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρξεηο θνξέο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξαο Γήκαξρε ινηπφλ πξνρσξψληαο ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ιεο φηη ζα πιεξψζνπκε ην ραξάηζη εκείο γη' απηνχο πνπ δελ κπνξνχλε. Θαη 

πνπ ζα βξεηο ηα ιεθηά; Νηαλ δε δηεθδηθείο απφ ηνλ θξαηηθφ θνπξκπαλά ηίπνηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε. Θα ζαο δψζεη ηελ απάληεζε ν θ.Γήκαξρνο. 

Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αληαπνδνηηθφηεηα. Λα νινθιεξψζσ ηελ εξψηεζε. 

Αληαπνδνηηθφηεηα ινηπνλ Γήκαξρε ζε φια. Ξαίξλεη ιεθηά απφ ηνλ θφζκν θαη .. 

Σνπβαξληά; Γηθά καο ιεθηά; Απηφ θάλεηο θαη παο θαη ρσξίδεηο κάιηζηα κέζα 

απφ ην δειηίν ηχπνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαγξαθεί ε ζέζε ζαο θ.Σαζηψηε. Δπραξηζηνχκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρειεηψλσ θαη νινθιεξψλσ θαη νινθιεξψλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Βειηαληψηεο. Παο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νινθιεξψλσ Ξξφεδξε. Ξξφεδξε νινθιεξψλσ. Κηζφ ιεπηάθη 

δψζηε κνπ. Παο παξαθαιψ πνιχ λα νινθιεξψζσ. Ππλάδειθνη ηελ θαηαλφεζε 

ζαο. Ξαο Γήκαξρε θαη θαηεγνξηνπνηείο ηνλ θφζκν ζε αλήκπνξνπο ή κε. Γειαδή 

πνηνο είλαη πην θησρφο θαη πνηνο φρη. Γειαδή ν καγαδφηαξαο ν νπνίνο δελ έρεη 

πειάηε λα κπεη ζην καγαδί ηνπ είλαη πην πινχζηνο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζαο παξαθαιψ. Γελ έρνπκε ζπλαδέιθνπο δχν 

ηαρπηήησλ εδψ πεξα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ν ζπληαμηνχρνο ηη είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα απαληήζεη ν Γήκαξρνο ζ' απηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απαληήζεη. Παο επραξηζηνχκε.  

 Ζ θα Πηεξγίνπ έρεη ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ινηπφλ θ.Ξξφεδξε γηα λα μεθαζαξίζσ εμ 

αξρήο, εγψ δε ζα ηεξήζσ ην ρξφλν κνπ γηαηί βάδεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρφηε ζα ζαο δηαθφςσ θα Πηεξγίνπ. πάξρεη θαλνληζκφο. Λα είζηε 

ζίγνπξε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε, κε ζπγρσξείηε. Βάδεηε 24 ζέκαηα θαη ηα πην 

ζνβαξα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ ηφπν δελ ηα βάδεηε, γηαηί φηαλ 

έξρεηαη, φηαλ πεγαίλνπλ ζην Γήκν θαη πξσηνθνιινχλ νη θάηνηθνη 1.100 

ππνγξαθέο γηα λα έξζεη ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε ζπδήηεζε γηα ηα 

ραξάηζηα δελ ην βάδεηε ζέκα. Αθήλεηε λα ην βάδνπκε ζηηο αλαθνηλψζεηο θαη 

καο αθήλεηε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε κηιήζεη γηα ην ζέκα απηφ. Θάληε ηελ ηνπνζέηεζε ζαο θα 

Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη καο αθήλεηε ζε 1 ιεπηφ λα πνχκε ηηο απφςεηο καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο. Γελ ην θάλσ εγψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ζα κηιήζσ .. Αθνχζηε, ζα κηιήζσ φζν ζέισ θαη ζα ην 

αθαηξέζσ απφ άιιε νκηιία ζηα επφκελα ζέκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε γίλνληαη απηά ηα παδάξηα θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, έξρεζηε ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, ζην πξνεγνχκελν 

Ππκβνχιην ζαο βάιακε ζέκα λα πάξεηε ζεζε γηα ην ζέκα ησλ ραξαηζηψλ. Κε 

κηθξνςπρία ζα έιεγα ην αξλεζήθαηε. Ζξζαηε κεηά, κεηά ηελ απφθαζε ηεο 

ΘΔΓΔ, γηαηί αλαγθαζηήθαηε λα ην θάλεηε θαη βγάιαηε κηα αλαθνίλσζε ηνπ 

Γεκάξρνπ πνπ ιέηε φηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη πξφζεζε λα πξνζθέξεη 
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πξαγκαηηθή βνήζεηα ζηνπο ζπκπνιίηεο καο. Κε πνηα απφθαζε θ.Γήκαξρε; Ξφηε 

πήξακε απφθαζε φηη ζα βγάιεη ρξήκαηα ν Γήκνο λα πιεξψζεη απηνχο πνπ δελ 

έρνπλ λα πιεξψζνπλ. Δλα ζέκα. Ξήξακε απφθαζε; Δρεηε απφθαζε Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ; Δλα ζέκα. Ξαξαθάησ ιέηε φηη ζα δψζεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζ' 

απηνχο νη νπνίνη δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλε ην εηδηθφ ηέινο. Κε πνηα θξηηήξηα 

θ.Γήκαξρε; Κε ηη ρξήκαηα; Απφ πνηνπο θσδηθνχο ζα ηα βγάιεηε; Απφ ηελ 

ηζέπε ζαο; Κε πνηα θξηηήξηα ζα θξίλεηε πνηνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ή δελ 

έρνπλ λα πιεξψζνπλ; Απηφ πνπ θάλεηε είλαη γηα λα ξίμεηε ζηάρηε ζηα κάηηα 

ηνπ θφζκνπ γηα λα βγεη ζηνλ ηχπν θαη λα πείηε φηη πήξαηε ζέζε. Απηφ είλαη έλα 

ςεπδεπίγξαθν έγγξαθν, κηα αλαθνίλσζε ε νπνία δε ζαο ηηκά θαζφινπ ζαλ 

Γήκαξρν θαη ζαλ Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν θ.Ληθνιάνπ, πνπ ην 

θαιχπηεη. Ρψξα, είζαζηε ππνρξεσκέλνη λα πάξεηε ππ' φςε ζαο ηηο 1.011 

ππνγξαθέο, ζπλ άιιεο ηφζεο πνπ έρνπκε καδέςεη θαη δελ ηηο έρσ ζηα ρέξηα 

κνπ απηήλ ηε ζηηγκή, φπνπ ιέεη, φηη πξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ν 

Γήκνο λα ζηαζεί δίπια ζ' απηνχο πνπ δελ έρνπλ ή πνπ δε ζέινπλ λα 

πιεξψζνπλ ην ηέινο ησλ αθηλήησλ.  Δθ ησλ πξαγκαησλ είδαηε φηη ζρεδφλ 

φιε ε Διιάδα θαη φινη νη Γήκνη πήξαλ ζέζε. Ζ ΓΔΖ, ΓΔΛΝΞ/ΓΔΖ πήξε ζέζε. 

Αθφκε θαη ν πνπξγφο αλαγθάζηεθε λα θάλεη πίζσ. Ξνπ ινηπφλ θνιιάηε; Γηαηί 

ινηπφλ δε ζέιεηε λα ςεθίζνπκε; Λα πάξνπκε εδψ έλα ςήθηζκα πνπ λα ιέεη, 

φηη .. Γε ζα ην δηαβάζσ γηα λα κελ ηξψσ ρξφλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, δε ζηακαηάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ζαθέο ην ηη ζέιεηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θα πσ, αθνχ ηειεηψζνπλ νη αλαθνηλψζεηο, έλα ςήθηζκα θαη ζα 

ήζεια παξαθαιψ φινπο ζαο θαη ηδηαίηεξα ηε ζπκπνιίηεπζε λα κελ ηελ έρεηε 

δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν, λα ςεθίζεη, λα ςεθίζεη απηφ ην ςήθηζκα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην έγηλε απηφ πνπ ιέηε. 

Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Ξξψηα απ' φια 

θ.Γήκαξρε ζα ήζεια λα μαλαθέξσ πάιη ηελ πξφηαζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ φπσο 

ελεκεξσζήθακε ρζεο πξνρσξάεη ζηε δηαβνχιεπζε ν ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΡΖΠ 

ΑΘΖΛΑΠ ζην Οπζκηζηηθφ Πρέδην Αζήλαο - Αηηηθήο, ζα πξέπεη πνιχ ζχληνκα λα 

ππάξμεη κηα ζπλάληεζε ησλ θνξέσλ, ησλ ηερλνθξαηψλ ηεο πεξηνρήο καο 

ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ή ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ γηα λα ππάξρεη, γηα λα έρεη 

ν Γήκνο ηηο πξνηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ καο. Ρν 

δεχηεξν ζέκα πνπ ήζεια λα ζίμσ, κηα πξφηαζε, δελ μέξσ αλ ζα γίλεη δεθηή, 

είλαη ζρεηηθά κε ην ραξάηζη έλα ηερληθφ πξφβιεκα. Δπεηδή έρσ αζρνιεζεί κε 

ηε ρξέσζε δεκνηηθψλ ηειψλ ηα πξνεγνχκελα 8 ρξφληα, νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο καο θαη φισλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη κηθξψλ πφιεσλ αδηθνχληαη 

θαηάθνξα ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ αζηηθψλ πφιεσλ. Γηαηί. Γηαηί νη 

Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο ρξεψλαλε ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηα ππφγεηα, πνπ 

ίζσο είλαη θαη κεγαιχηεξα απ' φηη είλαη ηα ζπίηηα, ζηα δεκνηηθά ηέιε, κε 

απνηέιεζκα ν θάζε θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο καο θαη γεληθά ηεο αγξνηηθήο 

πεξηνρήο θαη ησλ κηθξψλ πφιεσλ λα ρξεψλεηαη δηπιά δεκνηηθά ηέιε, άξα δηπιφ 

ραξάηζη. Θα ήζεια ινηπνλ λα θάλσ ηελ πξφηαζε λα γίλεη κηα επαθή κε ην 

πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε πσο κπνξεί απηφ ην 

πξάγκα λα ειαθξπλζεί. 

 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Γέδεο. 
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ΓΔΓΔΠ: Θαιεζπέξα ζαο θ.Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Θα ήζεια λα ζέζσ 

ην εμήο εξψηεκα, ην έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

ηεο δηέιεπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ πεξηνρή καο, έρεη ζρεδφλ απ' φηη 

έρσ δεη νινθιεξσζεί. Γελ γλσξίδεη ν θάζε ηδηνθηήηεο, ν νπνίνο ν αγσγφο 

πέξαζε απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ, δελ γλσξίδεη πνηα ζα είλαη αθφκα ε απνδεκίσζε 

ηνπ. Γελ μέξεη πφηε ζα ηελ πάξεη θαη αλ ζα ηελ πάξεη θαη ζα ήζεια λα ζέζσ ην 

εμήο εξψηεκα: Ζ Γεκνηηθή Αξρή ηη ελέξγεηεο έρεη θάλεη πξνο απηφ ηνλ άμνλα 

θαη πνπ βξηζθφκαζηε, δηφηη ν θάζε ηδηνθηήηεο έρεη ζήκεξα απσιέζεη ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ θαη δελ μέξεη πφηε, πφζν θαη αλ ζα απνδεκησζεί.  

 Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. Ρν ιφγν έρεη ε ζπλάδειθνο ε θα Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα ινηπφλ πάιη θαη απφ κέλα. Ζζεια λα ζίμσ έλα ζέκα 

θ.Γήκαξρε γηα ην Θαπαλδξίηη θαη φρη κφλν αιιά εθεί θαηνηθψ, φηη 

παξνπζηάδνληαη πνιιά θξνχζκαηα θινπψλ θαη πξφζθαηα ζηε δηθή κνπ ηελ 

πεξηνρή νη θάηνηθνη ηξνκνθξαηήζεθαλ κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ Ππκβνχιηα θαη 

μαλά Ππκβνχιηα γηα λα βξνχλε θάπνηεο ιχζεηο πξνζηαζίαο. Ινηπφλ, αηζζάλνληαη 

φηη ν Γήκνο δε θηάλεη σο ην Θαπαλδξίηη. Γη' απηφλ ην ιφγν ζα ήζεια κηα 

πξφηαζε λα θάλσ. Λα έξρεηαη θαηά δηαζηήκαηα ε νκάδα ΓΗΑΠ πξνο ην 

Θαπαλδξίηη ψζηε λα κπνξεί .. λα αηζζάλνληαη θαη νη θάηνηθνη εθεί θάπνηα 

αζθάιεηα. Ινηπφλ, δελ μέξσ. Θα είλαη πξσί, κεζεκέξη, απφγεπκα, αιιά πάλησο 

λα αηζζάλνληαη νη θάηνηθνη φηη έρνπλε θάπνηα πξνζηαζία, θάπνηα αζθάιεηα. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Ν ζπλάδειθνο ν θ.Θηνχζεο έρεη ην 

ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Θαη' αξρήλ ζέισ λα ππελζπκίζσ ζηνλ 

θ.Γήκαξρν φηη απφ ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ έρσ θάλεη κηα 
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εξψηεζε γηα ην δηαγσληζκφ ησλ νρεκάησλ θαη δελ έρσ πάξεη απάληεζε θαη έλα 

δεχηεξν ζέκα πνπ ζεισ λα πσ, πάιη γηα ηνλ θ.Γήκαξρν, είλαη ην εμήο: Πηελ 

ηειεπηαία Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη απηφ πξέπεη λα ην αθνχλε φινη νη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη θαη ηδηψο ηεο ζπκπνιίηεπζεο, απνξξίςακε έλα έξγν γηα ηε 

Καιαθάζα θαη ζεσξψ ιάζνο λα απνξξίπηεηαη έλα έξγν γηα έλα ρψξν. Δγψ 

εθιέγνκαη Γήκαξρε ζην Καξθφπνπιν, αιιά δε ληψζσ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 

Καξθνπνχινπ αιιά ληψζσ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Υξσπνχ. Θεσξψ φηη είλαη 

ιάζνο λα απνξξίπηνπκε έξγα πνπ ήηαλ εγθεθξηκέλα, πνπ είραλ 43% έθπησζε 

θαη ζαο ξψηεζα, αλ εθιεγφζαζηαλ ζηε Καιαθάζα ζα ην θάλαηε; Θαη κνπ 

είπαηε, ζα ην έθαλα, απφδεημε ιέεη φηη δελ έρσ θάλεη ηίπνηα γηα ην Σαιθνχηζη 

θαη ζε 5 κέξεο βιέπσ ην 8ν ζέκα: Γεκηνπξγία parking ζην Σαιθνχηζη 240.000 

επξψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Πε παξαθαιψ Θψζηα. Γήκαξρε, ην ζεσξψ ιάζνο. Ξξνηείλσ λα 

επαλεμεηαζηεί ην ζέκα ηεο Καιαθάζαο, γηαηί δελ κπνξνχκε γηαηί έρνπκε 

ζέκαηα κε ηνλ αξρεγφ ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο γηαηί πξέπεη λα ιέκε ηα 

ζέκαηα φπσο είλαη, λα ηηκσξνχκε ην ρσξηφ ηνπ. Ρν ρσξηφ ηνπ πξέπεη λα πάξεη 

ηα έξγα. 

 Δπραξηζηψ. 

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

αίζνπζα πξνζήιζαλ ν θ.Γηακαξέινο Γεψξγηνο, ν θ.Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο, ν 

θ.Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο θαη απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ε θα 

Νηθνλφκνπ Θσλζηαληίλα απφ ην Θαπαλδξίηη θαη ν θ.Θεκπεζίδεο απφ ηηο 

Αθίδλεο. Θαη ν θ.Εαθείξεο. Διάηε ζηα έδξαλα θ.Εαθείξε θαη ν θ.Ξαπατσάλλνπ 

απφ ην .. Ξαπαλησλίνπ απφ ην Καξθφπνπιν. Ππγλψκε.   

 Ν ζπλάδειθνο ν θ.Ξέππαο έρεη ην ιφγν. 
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ΞΔΞΞΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηνπ Υξσπνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηήξημεο κνπ ζην 

Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη ζέισ λα πσ φηη ζα είκαη παξψλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη θαηά ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Θα είκαη ζηξαηηψηεο θαη 

ζα ήζεια ηελ επφκελε 4εηία ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ηνπ Υξσπνχ πνπ ζα 

κπνξεί λα αληέμεη θαη λα ππάξμεη, λα έρεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξέππα. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Βιάρνο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

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

ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Πην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν ζπλάδειθνο ν θ.Θηνχζεο έθαλε κηα εξψηεζε πξνο ην 

Γήκαξρν εάλ ή φρη Αληηδήκαξρνο ήηαλ ζηέιερνο ζηελ εηαηξεία "Θανχζεο". Δάλ 

απηφ ηζρχεη, ζχκθσλα κε .. δηαβάδσ ηα πξαθηηθά, ηφηε έρεηε εζηθφ πξφβιεκα. 

Οσηάεη ην Γήκαξρν. Δπεηδή, αλαηξέρνληαο ιίγν ζηελ φιε εξψηεζε θ.Θηνχζε 

θαη λα ελεκεξψζσ επίζεο εζάο, εθηφο απφ ζαο βέβαηα θαη ην Πψκα, είλαη φηη 

απφ ηνπο 7 Αληηδεκαξρνπο πνπ ππαξρνπλε ζ' απηφ εδψ πεξα ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην νη 6 έρνπλε ζρέζε  κε ην δεκφζην κε ηε κηα ή άιιε, ν κνλαδηθφο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είκαη εγψ, ινηπνλ, θαη ζέισ εδψ πεξα 

λα δειψζσ ζην Πψκα θαη ζε ζαο θπζηθά πνπ θάλαηε ηελ εξψηεζε, φηη πνηέ 

δελ ππήξμα εξγαδφκελνο ζηελ εηαηξεία "Θανχζεο", εάλ θαη δε βξίζθσ θάηη 

κεκπηφ λα εξγαδεηαη θάπνηνο ζ' απηήλ ηελ εηαηξεία. Δπίζεο ζέισ εδψ πέξα λα 

ζεκεηψζσ φηη νχηε κνπ δεηήζεθε, νχηε εγψ πξνζθέξζεθα νη δηθέο κνπ νη 

γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο πάλσ ζην δηαγσληζκφ πνπ ερεη λα θάλεη κε ηε 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νρεκάησλ θαη ν ιφγνο πνπ ην έθαλα απηφ ήηαλ 
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φηη πεξίκελα θάπνηεο άζηνρεο ηνπνζεηήζεηο ζαλ θαη ηηο δηθέο ζαο, νη νπνίεο ζα 

ακαχξσλαλ νπνηαδήπνηε θηιφηηκε πξνζπάζεηα ππήξρε απφ κέξνπο κνπ, κηα θαη 

είκαη ν κνλαδηθφο, αλ δελ θάλσ ιάζνο, κεραλνιφγνο ν νπνίνο ππάξρεη απηήλ ηε 

ζηηγκή ζην Γεκν ή κεηαμχ ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ.  

 Ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ζαο θ.Θηνχζε είραηε πεη φηη αλ δελ 

ηζρχεη απηφ ζα ην παίξλαηε πίζσ. Εεηψ ινηπνλ λα ην πάξεηε πίζσ, φπσο επίζεο 

δεηψ θαη κε αλαθνίλσζε ζαο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα επεηδή βγήθε θαη ζηνλ 

ηχπν, λα αλαθνηλσζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γεκνπ καο. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιάρν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη πξνζσπηθφ θ.Θηνχζε, δελ είλαη. Ξνην είλαη πξνζσπηθφ 

δειαδή; Κήπσο ζαο εζημε; Κα εζείο ηνπ είραηε πεη απηφ. Δληάμεη. Μέξεηε φηη 

ζηηο αλαθνηλψζεηο δελ επηηξέπεηαη δηάινγνο, δελ επηηξέπνληαη απαληήζεηο θαη 

νχηε είδα θάπνην ζέκα πξνζσπηθφ. Γε δηαπίζησζα θάηη ηεηνην. Υξαία, εληάμεη. 

Γελ είλαη πξνζσπηθφ απηφ.  

Ινηπνλ .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Αλ ν θχξηνο .. Αλ ν θ.Αληηδήκαξρνο δελ ππήξμε, εγψ δελ είπα 

ζηέιερνο, είπα ζπλεξγαηεο, αλ πνηέ δελ ππήξμε ζπλεξγάηεο κε ηνλ θ.Θανχζε, 

εγψ θπζηθά θαη ην παίξλσ πίζσ, γη' απηφ θαη έθαλα θαη εξψηεζε. Δγψ 

ξσηνχζα. Απφ εθεί θαη πεξα θαη ν θχξηνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διεμε, έιεμε ηψξα λνκίδσ ην ζέκα. Δληάμεη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Νρη. Θαη ν θ.Θανχζεο πήξε ην δηαγσληζκφ, θ.Βιάρν, θαιά ηνλ πήξε, 

κεηνδφηεο ήηαλ. Αιιά ήηαλ δχν κεηνδφηεο θαη μαθληθά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα θξίλνπκε ηψξα ην δηαγσληζκφ. Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Νρη. Μαθληθά .. Νρη θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε, εξεκήζηε. Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θα απαληήζσ γη' απηφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δρσ δεηήζεη ην ιφγν. Γηα κηα αλαθνίλσζε, λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή θαζπζηεξήζαηε θ.Γηακαξέιν .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη θαζπζηέξεζα ιίγν. Δλα ιεπηφ, δε ζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο αθνχκε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηελ πξψηε εκεξίδα 

γηα ην Ακθηαξάεην πνπ έγηλε θαη λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο ζε φζνπο 

παξαβξέζεθαλ θαη λα εθθξάζσ επίζεο ηηο επραξηζηίεο ζε φζνπο βνήζεζαλ γηα 

ηελ επηηπρία απηήο ηεο εθδήισζεο. Ηδηαίηεξα ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ 

Ξξφεδξν ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Καξθνπνχινπ, ηνλ θ.Ξαπαλησλίνπ 

Αιέμαλδξν, ζήθσζε ζηνπο ψκνπο ηνπ ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο εθδήισζεο θαη 

ηελ Ξξφεδξν ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, ηελ θα Νηθνλφκνπ, 

ε νπνία κίιεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη είρακε έλα Γπκλάζην, ην Γπκλάζην 

ηνπ Θαπαλδξηηίνπ πνπ παξαβξεζεθε ζ' απηήλ ηελ εθδήισζε. Δίλαη πνιχ, έηζη, 

ελζαξξπληηθφ ην φηη θαη ζήκεξα αθφκε εδψ απφ ην ΔΞΑΙ, ε Ιπθεηάξρεο, κνπ 

είπε φηη πξνγξακκαηίδεη κηα επίζθεςε ζην Ακθηαξάεην γηα ηηο 15 Γεθεκβξίνπ. 

Θα ήζεια επίζεο λα πσ φηη ηα ζέκαηα ησλ αξραηνηήησλ ζέινπλ νκαδηθή 

πξνζπάζεηα θαη πξνηείλσ θαη εηζεγνχκαη ηε ζχζηαζε ηνκέα Αξραηνηήησλ θαη 

Ακθηαξαείνπ. Ρελ επζχλε ζα ηελ έρεη βέβαηα εθείλνο ν νπνίνο έρεη πάξεη ηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη απφ ηψξα αλαθνηλψλσ φηη φπνηνο έρεη ηνλ πφζν, 

ηνλ ίκεξν θαη ηνλ έξσηα γηα ηηο αξραηφηεηεο είλαη εππξφζδεθηνο ζηνλ ηνκεα 

πνπ δεκηνπξγνχκε.  
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 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. 

 Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Ρν ζέκα πνπ θπξηάξρεζε 

ζήκεξα, δελ μέξσ αλ αθνχγνκαη, ην ζέκα πνπ θπξηαξρεζε ζήκεξα ήηαλε γηα 

άιιε κηα θνξά ην ραξάηζη, νπσο ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ην νπνίνλ απ' φηη 

ζπκάζηε κπήθε ζε έλα ςήθηζκα αιιά δελ έρσ πξφβιεκα λα απαληήζσ θαη 

πάιη, γηαηί απαζρνιεί φιν ηνλ Διιεληθφ ιαφ θαη ηδηαίηεξα αλζξψπνπο θαη ηάμεηο 

πνπ δελ κπνξνχλ πεξηζζφηεξν, παξά αλζξψπνπο πνπ απιά δε ζέινπλ λα 

πιεξψζνπλ. Γελ είλαη ε ίδηα θαηεγνξία αλζξψπσλ απηή, απηνί πνπ δε ζέινπλ 

θαη απηνί πνπ δελ κπνξνχλ. Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθνί. Ρν ζέκα έρεη σο εμήο: 

Ζζηθά ζαλ ζπκπαξάζηαζε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο, ζηνπο δεκφηεο καο, ζηνπο 

παηξηψηεο καο φινπο, δελ ππάξρεη θαλείο θνξέαο, θαλείο ζχιινγνο, θαλείο 

Γήκνο πνπ λα κελ ζπκπαξίζηαηαη, πνπ λα κελ ην ζεσξεί παξάλνκν, 

αληηζπληαγκαηηθφ ή φπσο αιιηψο ζέιεηε πέζηε. Θαλείο. Θάλνπκε έλαλ 

αληαγσληζκφ ελδηαθέξνληνο φινη καο γη' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλε 

ζνβαξφ πξφβιεκα θαη δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ζνβαξέο ηνπο αλάγθεο 

θαη επνκέλσο θαη απηφ ην ραξάηζη, πνπ είλαη έλα απφ ηα πνιιά ραξάηζηα. Απιά 

έρεη κπεη κε ηξφπν αλνξζφδνμν, ππνρξεσηηθφ. Λα ζαο ζπκίζσ φηη ζηηο 2 

Γεθεκβξίνπ ζπλεδξίαζε ην Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο γηα λα .. ε νινκέιεηα ηνπ, 

γηα λα απνθαζίζεη γηα ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ή φρη απηνχ. Νη πιεξνθνξίεο κνπ 

ιέλε φηη πνιχ ζχληνκα ζα μεθαζαξηζηεί ην ζέκα απφ ην Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο 

κεηά απφ θαηαγγειία ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζελψλ.  

 Δπνκέλσο έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ην εζηθφ πξφβιεκα πνπ ζαλ 

άλζξσπνη, ζαλ Πχκβνπινη, ζαλ θνξέαο Γήκνο ζπκπαξαζηεθφκεζα θαη ηη κπνξεί 

λα θάλνπκε απφ λνκηθήο απφςεσο. Απφ λνκηθήο απφςεσο ζαο είπα ηελ 

πεξαζκέλε θνξά ν Γήκνο Υξσπνχ δελ έρεη θαλ Λνκηθή πεξεζία. Ξξσηνλ. 
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Γεχηεξνλ, αλ απνθαζίζνπκε θαη λνκηθά λα ζηεξίμνπκε ηνπο ζπλδεκφηεο καο, 

ζαο δηαβεβαηψ δελ έρνπκε ην δηθαίσκα. Γελ κπνξεί λα πιεξψζεη ε Δπίηξνπνο 

θαη θάζε Δπίηξνπνο γηα ηδησηηθά δεηήκαηα, άζρεηα εάλ είλαη γηα πνιινχο, λα 

εθηακηεχζνπκε ρξήκαηα. Κφλν γηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ κπνξνχκε λα νξίδνπκε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πνπ νξίδνπκε θάζε θνξά 5, 10 ζέκαηα λνκηθά γηα λα 

εθπξνζσπεί ην Γήκν. Γελ κπνξεί λα πιεξψζνπκε αιιηψο. Δπνκέλσο λνκηθά 

είκαζηε δεζκεπκέλνη. Ζζηθά φινη ζεσξψ φηη είκαζηε ην ίδην απέλαληη ζηνπο 

ζπκπνιίηεο καο. Γελ ην ζπδεηψ. Γελ βάδσ θαλέλαλ νχηε πην πάλσ, νχηε πην 

θάησ. Νινη ζα ζέιακε λα ζπκπαξαζηαζνχκε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Νπνηε 

ζέιεηε φκσο, θαη ζήκεξα, δελ μέξσ αλ κπνξνχκε, κπνξνπκε πηζηεχσ βάζεη ηνπ 

Θψδηθα, λα κε ζπκβνπιέςνπλε θαη νη αξκφδηνη εδψ, νη Γηεπζπληεο πνπ είλαη, 

κπνξνχκε λα πνχκε απηφ πνπ ζαο είπα ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Δθηαζε ε 

επνρή, ην μεθαζαξίδσ, πνπ ζα πξέπεη λα θνηηαδφκαζηε φινη ζηα κάηηα 

μεθάζαξα θαη λα ιέκε ηηο θνπβέληεο πνπ πξέπεη θαη φρη λα πξνζπαζνχκε λα 

πθαξπάζνπκε ζπλεηδήζεηο ή κε ιατθηζκνχο ή κε κηθξφηεηεο ή κε 

κηθξνπνιηηηθέο. Ρέιεησζε απηή ε επνρή. ∞ είκαζηε απνηειεζκαηηθνί φινη καο, ν 

θαζέλαο μερσξηζηά θαη ζαλ Γήκνο, απνηειεζκαηηθνί επαλαιακβάλσ θαη κε 

επζχλε ή ράλνπκε ην ηξέλν.  

 Βάδνπκε 20.000 επξψ ζε πξψηε θάζε ζηελ άθξε θαη ιέκε γηα ηνπο 

θησρνχο. Ξνηνο είλαη ν ηξφπνο λα θξίλνπκε ηνπο θησρνχο πνπ δελ κπνξνχλε. 

πάξρεη ηξφπνο θα Πηεξγίνπ. Ρν εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο.. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη. Θα γίλνπλε δειαδή, κε ζπγρσξείηε, είλαη παξαβίαζε 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ λα δεηάηε απφ ηνλ θφζκν λα ζαο απνδείμεη φηη είλαη 

θησρφο. Δίλαη, είλαη θαηαπάηεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλεηε ιάζνο. Θάλεηε ιάζνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θα έξζεη λα ζαο πεη ν επαγγεικαηίαο φηη έρσ επηηαγέο θαη δελ έρσ 

λα πιεξψζσ ην ηέινο; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Πηεξγίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην δεηάκε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Ρν θαηαζέηεη ζε έλαλ 

ππάιιειν πνπ ζα νξίζνπκε. Γελ ην θαηαζέηεη ζε δεκφζηα .. Δμάιινπ ν άπνξνο 

πσο παίξλεη ην ραξηί απνξίαο θαη ηα ιεθηά ηνπ; Θαηαζέηεη έλα ραξηί ζε κηα 

πεξεζία φηη δελ .. φηη ηα ρξήκαηα πνπ θαηαζέηεη, έρεη πεξηνπζία, είλαη ιίγα. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ππλερηζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ ηψξα. Γελ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ 

θάπνηνο έρεη αλάγθε ή φρη. πάξρνπλ αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιέθθα. Ξαξαθαιψ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αχξην θ.Γήκαξρε ζα ζαο θέξσ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. λα ζαο θέξνπκε 500 άηνκα έμσ απφ ην Γήκν θαη λα ιέλε, θέξηε 

καο ρξήκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ.Γήκαξρν. Παο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Φέξηε καο ρξήκαηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθείλν πνπ δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε απφθαζε ζε θακηά 

πεξίπησζε, είλαη φπνηνο δε ζέιεη λα πιεξψζεη λα ηνπ πνχκε εκείο, ζε 

εμνπζηνδνηνχκε λα κελ πιεξψλεηο. Ρη είκαζηε εκείο; Ρη είκαζηε εκείο πνπ 

κπνξνχκε λα παξαβνχκε ην λφκν ηνπ θξάηνπο πνπ έρνπλε ζεζπίζεη, λα πνχκε, 

κελ ην πιεξψλεηε. Ρη είκαζηε εκείο; Κπνξνχκε λα ην πνχκε απηφ ην πξάγκα 

ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζαλ ζεζκφο; Γηα ην Οπζκηζηηθφ, εηνηκάδνκαη θαη εγψ 

λα είκαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, είλαη πνιχ θαιφ ην ζέκα ζαο, ζα 

θνηηάμνπκε ηη ζα θάλνπκε, φπσο κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, φπνηνο κνπ κίιεζε 

γηα ην Οπζκηζηηθφ. Ν θ.Βειηαληψηεο. Γηα ηα ππφγεηα είλαη ζέκα ηερλνθξαηηθφ. 
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Γελ μέξσ αλ κπνξνχλε λα αθαηξεζνχλε ή φρη. Νη κεραληθνί ηα μέξνπλε 

θαιχηεξα θαη δίπια ζαο ν θ.Γέδεο. Νη απνδεκηψζεηο γηα ηε ΓΔΠΦΑ ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Θαιάκνπ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίσο είλαη ηνπ Θαιάκνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη κπνξεί λα είλαη .. Θα πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε ηνπο 

θαηνίθνπο, έρεηε δίθην, δελ μέξσ, κπνξεί λα κελ είλαη ελεκεξσκέλνη, επεηδή .. 

Θα ήηαλ ππνρξεσκέλνη βέβαηα λα μεξνπλε φηη ηηο απνδεκηψζεηο ηνπο ν έλαο κε 

ηνλ άιινλ, ηηο παίξλνπλε κεηά απφ δίθε απφ ην Ξξσηνδηθείν. Θαηαζέηνπλε 

ππνηίζεηαη θάπνηα αγσγή θαη πάλε απφ εθεί θαη βγαίλεη ην πνζφλ θαη πάλε ζην 

Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ πνπ πξνρζέο κε ελεκεξψζαλε φηη έρνπλε 

ηνπνζεηεζεί ηα ρξήκαηα απφ ηε ΓΔΠΦΑ θαη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία. Θα ζπλελλνεζνχκε κε ηελ Δπηηξνπή ηε Ππληνληζηηθή θαη ην Ρνπηθφ 

ηνπ Θαιάκνπ θπξίσο, λα καδέςνπλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, λα ηνπο 

ελεκεξψζνπκε ηη δηελέξγεηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ. Θαη πάιη, επαλαιακβάλσ, 

πνιχ ζα ζέιακε λα βάινπκε θαη εκείο έλαλ λνκηθφ λα ηνπο εθπξνζσπήζεη. Κε 

επαλεηιεκκέλα εξσηήκαηα ζηνπο Λνκηθνχο κνπ Ππκβνχινπο ιέλε, δελ 

κπνξνχκε ζαλ Γήκνο. Γελ κπνξνχκε λα ηνλ πιεξψζνπκε δειαδε. Γελ 

ππάξρεη. Δίλαη ζέκα εθηφο Γήκνπ γηα λα πιεξσζεί ν Λνκηθφο πνπ θάζε θνξά 

νξίδνπκε φηη κπνξνχκε λα ηνλ πιεξψζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηνπο καδέςνπκε .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Γήκαξρε κε ζπγρσξείο ηψξα. Γηαηί εδψ ε ΓΔΦ έρεη πεη ην εμήο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα γίλεη ζπγθέληξσζε θ.Ξέππα. Ρψξα αο κελ .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα γίλεη κηα νξγάλσζε εδψ.  



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

28 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Θα ζπδεηεζεί ην ζέκα.  

ΞΔΞΞΑΠ: Σσξίο νξγάλσζε, άληε, λα είλαη ππνρξεσκέλνο ν παηεξαο κνπ, 80 

ρξνλψλ, λα μέξεη ηα λνκηθά ηνπ Γήκνπ; Ν Γήκνο ζα πξέπεη λα βάιεη έλαλ 

άλζξσπν λα νξγαλψζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Δδψ λα κηιήζνπκε έηζη ιατθά, 

θάησ, ρακειά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα θνηηάμνπκε .. Ιατθά κηιάκε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λαη, έηζη λα κηιήζνπκε. Θα ηνπο κπεξδέςνπκε ηνπο αλζξψπνπο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα θνηηάμνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο Ξαλαγηψηε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Υξαία. Λα θαηαγξαθνχλ απηά ηα νλφκαηα ζηνλ Θάιακν εγψ 

πξνηείλσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηνπο καδέςνπκε φινπο θαη ζα θνηηάμνπκε λα βάινπκε έλα 

δηθεγφξν ή δχν .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δηζη αθξηβψο θαη αο ηνλ πιεξψζνπκε εκείο. Γελ πεηξάδεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα κεηψζνπκε θαη ην θφζηνο, απηφ λα ηνπο ζπζηήζνπκε, λα 

κελ πιεξψλεη ν θαζέλαο ην δηθεγφξν μερσξηζηά. Δλψ έλα πνζφλ, πηζηεχσ ζα 

είλαη πνιχ ιίγν, λα δνχκε πσο ζα βνεζήζνπκε. Θα ηνπο καδέςνπκε λα 

πξνηείλνπκε απηφ. Ζ θα Βαξλάβα. Αλ ην Θαπαλδξίηη, εθεί αθνχσ κπζηήξηα 

πξάγκαηα ηψξα ηειεπηαία, είλαη εθηφο Γήκνπ επεηδή ππάξρνπλε θινπέο θαη 

εγθιεκαηηθφηεηα, ε, ηη λα πεη, ηη λα πεη ε Αζήλα; Ζ Αζήλα πνπ είλαη; Πηε Λέα 

φξθε; Ξνπ ε εγθιεκαηηθφηεηα έρεη θηάζεη ζε κεγάια χςε; Ρη λα πεη νη 

Αθίδλεο; Ρη λα πεη ν Υξσπφο πνπ θιέβεηαη θάζε κέξα; Ζ Καιαθάζα; Νη άιινη ηη 

είλαη δειαδή; Δίλαη κεζα ζην Γήκν ή κφλν ζην Θαπαλδξίηη ππάξρεη 

εγθιεκαηηθφηεηα; Ζ εγθιεκαηηθφηεηα είλαη παληνχ, δπζηπρψο έρεη απμεζεί, 

ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα παλειιήλην θαη ζηελ πξσηεχνπζα θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα καο. Νη ιεζηείεο έρνπλε απμεζεί φισλ ησλ εηδψλ θαη νη απιέο 

ιεζηείεο αιιά θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα απηή θαζ' απηή, αθφκε θαη νη δνινθνλίεο, 
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είλαη ζε ζπλερε επηθνηλσλία ηα θφκκαηα, ε θπβέξλεζε θαη πξνζπαζεί λα θάλεη 

φ,ηη κπνξεί κε ηα πεληρξά κέζα πνπ έρεη. Γλσξίδεηε φηη έρεη πεληρξά κέζα. Δκείο 

ην έρνπκε .. Ρη κπνξνχκε άιιν λα θάλνπκε απφ ην λα ην πνχκε ζηελ 

Αζηπλνκία θαη λα πηεδνπκε ζηελ Αζηπλνκία λα απμήζεη ηελ θχιαμε ηεο 

πεξηνρήο καο; Απηφ δεηείηαη απφ παληνχ. Νπσο ζαο είπα φκσο είλαη έλα 

πξφβιεκα θαζφινπ δεκνηηθφ.  

 Δθείλν πνπ έρσ λα πσ ηψξα, φηη ζπγραξεηήξηα ζηελ Καιαθάζα πνπ δξα 

θακηά θνξά πξσηνπφξα γηαηί αλαγθάζηεθε κε πξσηνβνπιία ησλ ηδησηψλ, ηνπ 

Ππιιφγνπ θιπ. ηεο Καιαθάζαο, λα καδέςεη 110 ππνγξαθέο, λα πνχλε φηη 

βάδνπλε 20 επξψ ν θαζέλαο ην κήλα θαη βάιαλε ηδησηηθή θχιαμε ζηελ πεξηνρή 

ηνπο. Θάζε βξάδη έλαλ ηδηψηε security λα θάλεη φ,ηη κπνξεί ν άλζξσπνο γηα λα 

πξνθπιάμεη ηελ πεξηνρή ηνπο. Φηάζακε ζ' απηφ ην ζεκείν, πνπ νπζηαζηηθά κε 

δηθά καο ιεθηά, κε ηδησηηθά ιεθηά λα πεξηθξνπξνχκε ηελ αζθάιεηα καο. Ζ 

αζθάιεηα είλαη θνξπθαία αλάγθε θαη ππνρξέσζε φισλ καο, φκσο δελ είλαη.. 

Δπηπρσο, επηπρψο θαη ε Αζηπλνκία δελ αλήθεη ζην Γήκν.  

 Ν θ.Ξέππαο θαη ν θ.Γηακαξέινο. Καο είπαλ δχν επράξηζηα ζήκεξα, καο 

ηηκήζαλε. Θχξηε Ξέππα, ζπγραξεηήξηα. Ππγραξεηήξηα θαη γηα ηε ζεηξά εθινγήο 

ζνπ θαη γηα ηελ εθινγή ζνπ. Καο ηηκάο, καο θνζκείο, θνπξάζηεθεο γη' απηφ ην 

αμίσκα, ην αμίδεηο, ζπγραξεηήξηα. Δρεηο βνεζήζεη παιηά ηελ πεξηνρή καο απφ 

απηήλ ηε ζέζε, ζπλέρηζε λα ηε βνεζάο, πηζηεχσ δελ κπνξεί λα θάλεηο θαη 

αιιηψο. Δίζαη γελλεκέλνο γηα λα ηξέρεηο αγφξη κνπ. Ρη λα θάλνπκε. Λαη. Ινηπφλ, 

ν Γηακαξέινο. Ρν ίδην απφ εθεί κε ηνλ θ.Γηακαξέιν. Κφιηο πήξε ηελ 

αξκνδηφηεηα γηα ηνλ Ακθηάξεην θιπ., ην εθηίλαμε ην ζέκα. Ρη λα πσ; Δίλαη ιίγα 

φ,ηη θαη λα πσ γηα ην Γηψξγν ην Γηακαξέιν. Αθήζηε ηελ παξνπζία ηνπ εθείλε 

ηελ εκέξα. Γελ ήηαλ αξραηνιφγνο .. Γελ ήηαλε γηαηξφο, ήηαλε αξραηνιφγνο, 

ήηαλε θαζεγεηήο αξραηνινγίαο. Ζηαλε απίζηεπηνο. Δίλαη ζπάληεο 

πξνζσπηθφηεηεο ζην Γήκν Υξσπνχ ζαλ ην Γηακαξέιν θαη ηδηαίηεξα ζηα ζέκαηα 
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απηά. Κε εθπιήμαηε θ.Γηακαξέιν αθφκε κηα θνξά. Ππγραξεηήξηα. Δίλαη ν 

ηξφπνο γηα λα αλέβεη ν ηφπνο κπξνζηά. Ρνλ πξνρσξήζαηε έλα βήκα. 

Δλεκεξσζήθακε φινη γηα ηνλ Ακθηάξεην, ελεκεξσζήθακε γηα ηνλ Κπέλν, γηα ηα 

Αξραία Θέαηξα. Φχγακε πην ζνθνί θαη πην πινχζηνη ράξε ζε ζαο, γλσξίζακε 

θφζκν θαη κπνξνχκε λα είκαζηε πνιχ πην θνληά ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκαησλ 

καο.  

 Δπραξηζηνχκε πνιχ αθφκε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Γήκαξρε θαη πξνρσξάκε ζηνλ ηνκέα 

Αξραηνηήησλ.   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπξάβν ζαο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κε ηε ζχκθσλε γλψκε ζαο. Δηζη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίκαη ζίγνπξνο. Απηά. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη. Δίρα πεη φηη ζα επαλέιζσ θαη ζα δηαβάζσ ην ςήθηζκα ην 

νπνίν ην βάδσ θαη ην μαλαβάδσ γηα ςήθηζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην μαλαβάινπκε πάιη ζε ςεθνθνξία; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αιιν .. Λαη, κε άιιε δηαηχπσζε, ζχκθσλα κε απηφ πνπ έρνπλ 

καδεπηεί νη ππνγξαθεο. Απφ εθεί θαη πέξα αλ ζέινπλ, φζνη ζέινπλ, αο ην 

ςεθίζνπλ. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ςήθν ηνπο. Ρν δηαβάδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. Γελ ππάξρεη αληίξξεζε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νη δεκφηεο Υξσπνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο απνθαζίζεη ην Πψκα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νη δεκφηεο Υξσπνχ, φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ 

βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κηα πξσηνθαλή ζπξξίθλσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. 
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Λένη, ζπληαμηνχρνη, ππάιιεινη, εξγαδφκελνη, πην εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο 

πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζδε νη Διιελεο πνιίηεο έρνπλ 

θιεζεί λα θαηαβάιινπλ κηα ζεηξά απφ εηζθνξέο θαη ηέιε, αιιά θαη λα 

ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, δε κνπ έρεη έξζεη απηφ. Κνπ έρνπλ έξζεη άιια 

δχν.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εγψ ζαο δηαβάδσ ην δηθφ κνπ. Αλ ππάξρνπλ θαη άιια, αο 

δηαβάζεηε θαη ηα άιια. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη 1.000 άηνκα θαη ζα δηαβάζεηε ην δηθφ ζαο; Δρνπλε 

θαηαζέζεη 1.000 άηνκα εδψ πέξα θαη ην έρσ κπξνζηά κνπ απηφ πνπ δεηάλε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ πνπ ζαο ιέσ είλαη ην θείκελν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνηηκψ λα δηαβάζνπκε ηηο ππνγξαθέο .. ην θείκελν ησλ 

ππνγξαθψλ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία, δελ έρσ θακία αληίξξεζε. Ρν ίδην πξάγκα ιέκε, ην ίδην 

πξάγκα ιέκε. Απιψο έρσ βάιεη κηα πξνζαξκνγή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα παξεκβαίλεη ζηηο ππνγξαθέο 1.000 

αηφκσλ θαη λα αιιάδεη ην θείκελν ηνπο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε. Θαη' αξρήλ ην θείκελν απηφ πνπ θέξλεη ην ςήθηζκα 

είλαη κε βάζε απηφ πνπ έρνπλ καδεπηεί νη ππνγξαθέο, αιιά ην βαδσ εγψ, δελ 

ην βάδνπλ απηήλ ηε ζηηγκή. Κε βάζε απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία, εζχ, απφ κφλε ζνπ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε ιέκε ηίπνηα παξαθάησ. Θα δείηε φηη είλαη ην ίδην πξάγκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζδε νη Διιελεο πνιίηεο έρνπλ θιεζεί λα θαηαβάιινπλ κηα ζεηξά 

απφ εηζθνξέο θαη ηέιε αιιά θαη λα εηπσζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πεξηθνπψλ ζε 
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κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ, λέν κηζζνιφγην, 

αχμεζε ηνπ ΦΞΑ θαη άιια επψδπλα κέηξα. Αληηιακβαλφκελνη ηε δχζθνιε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην αδηέμνδν θαη ηελ θνηλσληθή αδηθία γηα εθαηνληάδεο 

νηθνγέλεηεο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Υξσπνχ απνθαζίδεη λα ζηεξίμεη θάζε 

δεκφηε πνπ αξλείηαη λα πιεξψζεη ηα θνξνραξάηζηα, θπξίσο δε γηα ηε βνήζεηα 

θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε ΓΔΖ ή άιινο πάξνρνο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνβεί ζε δηαθνπή ειεθηξηθήο ζχλδεζεο ζε πνιίηε ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνπ πνπ δελ έρεη θαηαβάιιεη ην ραξάηζη. πελζπκίδνπκε φηη ήδε ε 

Διιεληθή δηθαηνζχλε έρεη απνθαζίζεη ηελ επηβνιή αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα 

ηελ κε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο θαη φηη ε επίζεκε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο 

Θνηλφηεηαο θαη ηνπ Δπηηξφπνπ γηα ελεξγεηαθά ζέκαηα, είλαη φηη θάζε ηέηνηα 

δηαθνπή ειεθηξνδφηεζεο σο πνηλή γηα ηε κε θαηαβνιή θφξσλ ή ηειψλ είλαη 

παξάλνκε. Γε λνκίδσ φηη ιέσ θάηη δηαθνξεηηθφ απ' απην πνπ γξάθεη ην 

θείκελν. Θαη εθηφο ησλ άιισλ δελ απαληήζαηε θ.Γήκαξρε, απηήλ ηελ 

αλαθνίλσζε πνπ βγάιαηε, πσο ιέηε φηη ήηαλ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Γελ απαληήζαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη έλα άιιν δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Ρν ςήθηζκα ζα βάιεηε θαη φρη λέα 

εξσηήκαηα. Παο επραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, θα Πηεξγίνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε, λα κε ιέκε .. Ρέινο πάλησλ, δελ πξέπεη λα 

κπαίλνπκε ζε δηάινγν. Ππγλψκε Ξξφεδξε κνπ αιιά .. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

Υξσπνχ κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία, ζεβαζκφ θαη εηιηθξηλή πξφζεζε ιέσ. Γελ είπα 

φηη πήξε ηίπνηε. Ξξφζεζε λα πξνζθέξεη. Δρεη πξφζεζε λα πξνζθέξεη. 
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Φαληάδνκαη φινη έρνπκε ηελ πξφζεζε. Ρν είπα θαη πξνθνξηθά πξνεγνπκέλσο. 

Ρη ιέηε φηη ιέσ; Γελ είπα φηη πήξε θακία απφθαζε. Ξξφζεζε λα πξνζθέξεη 

γξάθεη ε αλαθνίλσζε κνπ. Γεχηεξνλ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηαηί δελ ην θέξαηε ζην Ππκβνχιην ινηπνλ ζέκα; Γηαηί δελ ην 

θέξαηε ζην Ππκβνχιην θ.Γήκαξρε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γεχηεξνλ, έρσ λα πσ φηη απηφ ην ζέκα έρεη εμειηρζεί απφ ηφηε 

πνπ πξσηνήξζε ζε κέλα αηθληδηαζηηθά θαη είρε .. ήηαλε κέξεο πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί. Ξαξφια απηά φκσο ηα πξάγκαηα κε δηθαηψλνπλ. Νηη ην ίδην ην 

θξάηνο κπνξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα, ην ίδην ην θξάηνο έδσζε 80 κέξεο 

παξάηαζε, ην ίδην ην θξάηνο ιέεη, ζα ππάξρεη 3κειή Δπηηξνπή εθ ησλ νπνίσλ 

θαη ε κηα ζα είλαη ηνπηθν-απηνδηνηθεηηθψο ην πηζαλφηεξν, γηα λα θξίλεη πνηνη 

άλζξσπνη έρνπλ πξφβιεκα θαη δελ ζα ηνπο θφςεη ην ξεχκα πνηέ. Ζδε ην ζέκα 

πξνρσξάεη. Γελ κπνξεί λα ην ιχζεη ν Γήκνο κε θαλέλα ςήθηζκα ή κε 

ςήθηζκα. Δίλαη γηα λα ιέκε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε ζέινπκε λα ην ιχζεη. Θέινπκε .. Γε ζέινπκε λα ην ιχζεη, 

ζέινπκε λα ζπκπαξαζηαζεί θ.Γήκαξρε. Γελ θαηαιαβαίλεηε απηφ πνπ ιέκε; 

Ππκπαξάζηαζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζπκπαξαζηεθφκαζηε φινη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία. Ξάξηε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Λα ηελ 

πάξνπκε ηψξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη ζπκπαξηζηάκεζα ζηνπο ζπκπνιίηεο καο εζηθά; Γελ ην 

ζπδεηάκε. Ρη ςήθηζκα λα θέξσ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηαηί δελ ην βάιαηε ζην Ππκβνχιην θ.Γήκαξρε; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέζηε κνπ ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζαο είπα, ην ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν πνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο. Ρν ζπγθεθξηκέλν ηξφπν λα ηνπο 

βνεζήζσ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Βάιηε ην ζην Ππκβνχιην λα πάξνπκε απφθαζε. Απηφ ζαο ιέκε 

ηφζε ψξα. Γελ ην βάιαηε. Φέξαηε 24 ζέκαηα θαη απηφ δελ ην βάιαηε πνπ ζαο 

είπαλε, 1.000 άλζξσπνη ζαο είπαλε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα εζηθή ζπκπαξάζηαζε; Κα είλαη λα ηε θέξσ; Ρν ζπδεηάκε 

απηφ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, αο πξνρσξήζνπκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε. Ξαξαθαιψ θ.Κπαιφθα, δελ έρεηε ην ιφγν. Ξαξαθαιψ, 

παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ θχξηε θαζίζηε θάησ. Παο παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ. Γελ 

επηβάιινληαη ηα ζέκαηα θ.Κπαιφθα. Παο παξαθαιψ. Δρεη βάιεη ε θα Πηεξγίνπ 

κηα πξφηαζε γηα λα κπνχκε ζε ςεθνθνξία θαη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε. Παο 

παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ.  

 Θχξηε Γήκαξρε, αο κελ κπαίλνπκε ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία. Ξαξαθαιψ. 

Δληάμεη θ.Κπαιφθα, θαζίζηε. Θαζίζηε θ.Κπαιφθα, θαζίζηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάηζε θάησ, θάηζε θάησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θ.Κπαιφθα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάηζε θάησ, θάηζε θάησ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θαζίζηε θπξία, θαζίζηε. Παο παξαθαιψ. Γελ έρεηε ην 

ιφγν θπξία. Θαζίζηε θάησ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν αλ ζπκθσλνχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αλνίγνπκε δηάινγν ηψξα θ.Γήκαξρε. Παο παξαθαιψ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ αλνίγσ κε ηελ θπξία. Νρη κε ηελ θπξία. Κε ηνλ 

θ.Κπαιφθα πνπ δελ ην πεξίκελα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα δψζνπκε απάληεζε θ.Γήκαξρε ηψξα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, παξαθαιψ, παξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νχηε θαλ ην έρεη ην Ξξνεδξείν. Γηάβαζε έλα ςήθηζκα ε θα 

Πηεξγίνπ. Νη ζπλάδειθνη δελ έρνπλ εκπεδψζεη ηίπνηα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξψ λα επηκείλσ γηα λα ην θαηαιάβεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θα Πηεξγίνπ, αθήζηε ηνπο κεινδξακαηηζκνχο θαη ηνπο 

ζεαηξηληζκνχο. Παο παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Δάλ ζέιαηε λα δψζεηε .. 

Αλ ζέιεηε λα δψζεηε νληφηεηα ζην ςήθηζκα ζαο, ζα κπνξνχζαηε λα ην 

θέξεηε ζην Ξξνεδξείν. Παο κηιάσ φπσο πξέπεη λα ζαο κηιήζσ. Απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη κπνξείηε λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε. Αλ ζέιεηε λα δψζεηε νληφηεηα λα 

ην θέξεηε ζην Ξξνεδξείν. Θαη κε ηελ εκπεηξία ζαο πνπ έρεηε θα Πηεξγίνπ, δελ 

πξέπεη λα απαμηψλεηε ην Ξξνεδξείν. Λνκίδσ φηη έρσ δίθην ζ' απηφ πνπ ζαο ιέσ. 

Γελ είλαη εμνπζία, θακία αιαδνλία θ.Ιίηζα. Νχηε .. Λα κελ εθαξκφζσ νχηε ηνλ 

θαλνληζκφ; Θα κε θαηαξγήζεηε; Λα θχγσ; Δληάμεη. Ξαξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δε δηαθσλνχκε ζε ηίπνηα απφ ην ςήθηζκα θαη ην έρνπκε 

ςεθίζεη. Ρν έρνπκε ςεθίζεη Πηξάην κνπ. Ρελ πξνεγνχκελε θνξά ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Θχξηε Γήκαξρε, λα 

πξνρσξήζνπκε.. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη. Δίπακε φηη ζπκπαξηζηάκεζα .. Ρη θαηαςεθίζακε; Δζείο. 

Δζείο πξψηα. Δζείο πξψηα. Θάλεηε ιάζνο. παξρνπλε πξαθηηθά. Ρέινο πάλησλ, 

λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα ςήθηζκα ην νπνίν δελ ην είρε ην Ξξνεδξείν, δηακνξθψζεθε 

ηψξα, απηήλ ηε ζηηγκή .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπαλαιακβάλσ, απηφ πνπ κνπ δεηάηε έρεη αθξηβψο ιερζεί ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη έρεη απφ κέλα εηζεγεζεί.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θάλεηε ιάζνο, θάλεηε ιάζνο. Δγψ εηζεγήζεθα θαη ν θ.Σαζηψηεο. 

Θάλεηε ιάζνο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Βεβαίσο, βεβαίσο. Βεβαίσο εζείο ην θέξαηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δθεξα εγψ θαη κεηά ν θ.Σαζηψηεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηζη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δζείο δελ ην ςεθίζαηε φκσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε λαη, είπακε λαη .. Δίκαζηε θαηά ηνπ ραξαηζηνχ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ ην ςεθίζαηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: πάξρνπλ ηα πξαθηηθά εδψ λα ηα δηαβάζνπκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα κνπ ιέηε λα ςεθίζνπκε φηη είκαζηε θαηά ηνπ ραξαηζηνχ θαη 

ην έρνπκε ςεθίζεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αξλεζήθαηε λα ην ςεθίζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, γηα λα κελ .. Ξαξαθαιψ θα Πηεξγίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην θέξλσ βάζεη ηνπ Θψδηθα φηη πξέπεη κεηά απφ 2 κήλεο λα 

μαλάξζεη ίδην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Γήκαξρε. Θχξηε Γήκαξρε .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπκε δηθαίσκα λα ην θέξνπκε. Γελ ην ιέσ απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, γηα λα κελ αλαισλφκαζηε άιιν θα Πηεξγίνπ θαη 

θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ ην ςήθηζκα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έρνπκε ςεθίζεη. Δίκαζηε θαηά ηνπ ραξαηζηνχ. Ξσο ζέιεηε λα 

ην πνχκε; Θαη είκαζηε θνληά ζηνπο ζπκπνιίηεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία. Ξάξηε απφθαζε. Λα πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαζε κέξα, θάζε κέξα εκείο ην δνχκε ζην Γήκν. Δξρνληαη 

ζπκπνιίηεο καο, ηνπο βνεζάκε, ηνπο ελεκεξψλνπκε. Ρα ιάζε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γηαηί θνβφζαζηε λα 

πάξεηε απφθαζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ιάζε πνπ έρνπλε γίλεη απφ πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο 

Αξρέο  ηνπο δίλνπκε ραξηηά θαη πάλε ζηε ΓΔΖ λα ηα δηνξζψζνπλε, ζηνλ 

Απιψλα, ζηε Καιαθάζα .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απην είλαη ππνρξέσζε ζαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ΓΔΖ ην ππνιφγηδε βάζεη ηα .. Δρεη θάλεη ιάζνο. Ρα 

δηνξζψλνπκε θάζε κέξα. Ρη λα θάλνπκε άιιν δειαδή; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πηελ νπζία φκσο δέρεζηε .. ην ραξάηζη ην δέρεζηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζπδήηεζε είλαη αηέξκνλα. Θχξηε Γήκαξρε, παξαθαιψ. Δίλαη 

αηέξκνλνο ε ζπδήηεζε. Θπξία Πηεξγίνπ, ζα καο δηεπθνιχλεηε; Ινηπφλ, ην 

ςεθίζκα πνπ αλέγλσζε ε θα Πηεξγίνπ ζα κπεη ζε ςεθνθνξία θαη παξαθαιψ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζπκθσλνχλ κε ην ςήθηζκα απηφ λα ζεθψζνπλ ηα 

ρέξηα ηνπο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, λα ηνπνζεηεζνχκε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη 

ςήθηζκα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ κπνξεί λα γίλεη έηζη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα ηνπνζεηεζνχκε επί ηνπ ςεθίζκαηνο θαη ην πξνβιέπεη θαη ε 

δηαδηθαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη. Ινηπφλ, πάκε ζε ςεθνθνξία. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη, δελ πάεη έηζη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ πάεη έηζη, δελ πάεη έηζη. Φψλαδεο κηζή ψξα, ην θέξλεηο θαη 

θαιά ην θέξλεηο, λα ην θνπβεληηάζνπκε. Θάηζε. Δηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θνπβεληηάζνπκε ηη; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ζ δηαδηαθαζία ιέεη, φηη γηα θάζε ςήθηζκα ην νπνίν έξρεηαη απφ ην 

Ξξνεδξείν ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρνπλε δηθαίσκα νη παξαηάμεηο λα 

θνπβεληηάζνπλε επί ηνπ ςεθίζκαηνο. Θαη βεβαίσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαθφπηεηαη ε ζπλεδξίαζε γηα 5 ιεπηά. 

 5 ιεπηά δηαθνπή 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πξνζέιζνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζπλεδξίαζε. Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαβάδσ ην ςήθηζκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Θχξηε Ξέππα θαη θ.Ιάκπξνπ, παξαθαιψ 

πεξάζηε ζηηο ζέζεηο ζαο. Βνεζήζηε θ.Ιάκπξνπ.  

 Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθαινχκε φπσο ιάβεηε .. Γηαβάδσ ην ςήθηζκα.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαζίζηε ζηηο ζέζεηο 

ζαο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνζζέζακε δχν κηθξέο πξνηάζεηο θαη δηαβάδσ ην ςήθηζκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζίζηε θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθαινχκε .. Απηφ .. Νπσο ιάβεηε ηα θείκελα ησλ αηηήζεσλ. 

Ρν έρνπκε ιάβεη απηφ. Ξαξαθαινχκε, ιέεη ην θείκελν, φπσο ιαβεηε ηα θείκελα 

ησλ αηηήζεσλ θαη ηηο ππνγξαθεο πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, κε ηηο νπνίεο 

ζαο θαινχκε φπσο ζπδεηήζεηε θαη απνθαζίζεηε γηα ηελ κε θάζε ηξφπν αξσγή 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο εκάο ηνπο δεκφηεο ηνπ γηα ηε 

κε πιεξσκή ηνπ παξάλνκνπ ραξαηζηνχ ηεο ΓΔΖ. Θπξίσο δε γηα ηε βνήζεηα θαη 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε ΓΔΖ ή άιινο πάξνρνο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνβεί ζε δηαθνπή ειεθηξηθήο ζχλδεζεο ζε πνιίηε ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ ν νπνίνο δε ζα έρεη θαηαβάιιεη ην ραξάηζη. Πεκεηψλσ, κε 

νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν. πελζπκίδνπκε φηη ήδε ε Διιεληθή Γηθαηνζχλε έρεη 

απνθαζίζεη ηελ επηβνιή αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηε κε δηαθνπή ηεο 

ειεθηξνδφηεζεο θαη φηη ε επίζεκε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο θαη ηνπ 

Δπηηξφπνπ γηα ελεξγεηαθά ζέκαηα είλαη φηη θάζε ηέηνηα δηαθνπή 

ειεθηξνδφηεζεο σο πνηλή γηα ηε κε θαηαβνιή θφξσλ ή ηειψλ είλαη παξάλνκε. 

Θεσξνχκε δεδνκέλε θαη ζίγνπξε ηελ ππνζηήξημε ζαο ζηα πην πάλσ δίθαηα 

αηηήκαηα καο θαη απηφ ζα απνηειέζεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

επηινγή καο γηα ηνλ επφκελν Γήκαξρν θαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Αξα κε επηιέγεηε. Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη Ρνπηθνί Πχκβνπινη, απηφ 

πξνζζέζακε ηψξα εκείο, θαινχληαη λα ζηεξίμνπλ ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη ηηο 

Δπηηξνπέο Ξνιηησλ γηα ην ζέκα απηφ.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θάπνηνο αληίξξεζε; Νξίζηε 

θ.Σαζηψηε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θάζε λφκηκν ηξφπν. Ρν αθνχζακε πάξα πνιιέο θνξέο. Λφκηκν 

ηξφπν ζηα δηφδηα. Δίδακε. Καγείξεκα έγηλε πξηλ απφ 5 κήλεο. Νινη καδί ππέξ 

ηεο ηδηνθηεζίαο. Ρα δηφδηα έμσ απφ ηελ πεξηνρή καο. Δζείο λα ςάρλεηε λα 

βξνχκε λφκηκν ηξνπν ζηνπο λφκνπο πνπ έξρνληαη θαη καο ηξψλε ηε δσή. 

Τάρηε φινη καδί θαη ςεθίζεηε φινη ζαο, ην λφκηκν, ην νπνίν ζα ςεθηζηεί. Πην 

λφκν ηνλ νπνίνλ ηνλ έρνπλε θάλεη θνπξειφραξην. Απφ ην Πχληαγκα κέρξη ην 

κηθξφηεξν Λφκν θαη πεγαίλεηε εθαξκφζηε ηνλ θαη λα ηνλ επηθαιείζηε θάζε 

θνξά γηα άιινζη. Δκείο θαηαςεθίδνπκε θαη φρη κφλν θαηαςεθίδνπκε, 

ζπκπαηγλία ππάξρεη εδψ πέξα θαη ηελ θαηαγγέινπκε θηφιαο θαη αλ απηφ είλαη 

πνπ ζέιεη ν θφζκνο θαη παξαπνηείηε ηη ζέιεη ν θφζκνο θαη ηη ιέεη, είλαη δηθαίσκα 

ζαο, αιιά φπσο είπα θαη ζηα δηφδηα ηφηε ζα καο θηχλεη ν θφζκνο, φινπο καο 

γηα ηε ζέζε καο. Ξεγαίλεηε κε ην λφκηκν. Ξξνρσξήζηε. Δκείο θαηαςεθίδνπκε, 

έρνπκε βάιεη απφ ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθν Ππκβνχιην ηε ζέζε καο θαη ζα 

δψζνπκε ιφγν φινη καο ζηνλ θφζκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ επηηξέπεηαη. Παο παξαθαιψ.  

 Θχξηε Ιίηζα.   

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζέισ λα αλαθεξζψ φηη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην είρα 

ςεθίζεη θαη ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Σαζηψηε. Δγψ ζεσξψ φηη Λφκνο είλαη ην δίθην 

ηνπ πνιίηε θαη ην ςεθίδνπκε, ππνζηεξίδνπκε ηνπο πνιίηεο καο είπακε θαη πέξα 

απφ απηφ ην ςήθηζκα φκσο ππελζπκίδσ απηφ πνπ είπα ζηελ αξρή ηεο 

εηζήγεζεο κνπ, φηη ππάξρεη θαη κηα άιιε θαηεγνξία πνιηηψλ γηα ηελ νπνία ν 

Γήκνο ζα πξέπεη λα ιάβεη κέξηκλα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζέκα πνπ έρνπκε 

γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ ρψξσλ, ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη φισλ ησλ 

νηθνπέδσλ, φ,ηη έρνπκε ζηα επφκελα ζέκαηα παξαθάησ, ζα πξέπεη λα ιάςνπκε 
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ππ' φςε καο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Ινηπφλ, ην ςεθίδνπκε απηφ, αιιά απηφ 

πνπ ζαο είπα θ.Γήκαξρε δελ είλαη λα ην αθήζνπκε θαη λα πεξηκέλνπκε, λα 

πεξηκέλνπκε, λα πεξηκέλνπκε. Θα πξέπεη, ηψξα πνπ έρσ ιίγν ρξφλν λα κηιήζσ, 

λα θάλνπκε ην εμήο: Κέρξη ην 1ν 10ήκεξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ λα έρνπκε 

δηνξζψζεη ηα ιάζε απφ ηα δηπιά ΡΑΞ, λα έρνπκε δηνξζψζεη ηα ιάζε απφ ηεο 

αγξνηηθέο απνζήθεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βηάδεζηε. Γηνξζψλνληαη ζήκεξα κε ηελ απφθαζε ησλ ηειψλ φια 

απηά. Θα θχγεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηα δνχκε, ζα ηα δνχκε. Ππλερηζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, καθάξη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζηγά ζηγά δηνξζψλνληαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Καθάξη λα γίλεη απηφ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα, απηφ μεθηλάκε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ηνπνζεηεζνχκε. Θα ηνπνζεηεζνχκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζδε, επεηδή είραηε θάλεη ιάζνο απφθαζε πάξεη ζηε Καιαθάζα 

λνκηδσ, είραηε βάιεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηα δνπκε ζηα ζέκαηα απηά θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηα δνχκε ζηα ζέκαηα. Κελ αξρίζνπκε ηψξα λα ζπδεηάκε ηα 

ζέκαηα ηψξα. Θα ηα πνχκε παξαθάησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα λα κελ κέλνπλ εληππψζεηο, ην 1993 ε Καιαθάζα είρε πάξεη κηα 

απφθαζε .. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

42 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ ηψξα θάηζε ληε, γηαηί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βνεζήζηε κε. Αο έξζνπκε ζην ςήθηζκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ ην ςήθηζκα είπακε λα ην ςεθίζνπκε. Αιιά ην '93 είρε πάξεη 

απφθαζε ε Καιαθάζα ε νπνία δελ ήηαλ ιαλζαζκέλε, ήηαλε βαζηζκέλε ζε 

θάπνηνπο Λφκνπο. Ινηπφλ, απηφ φκσο έρεη ζαλ πξφβιεκα ζήκεξα ην 

δηπιαζηαζκφ ησλ ΡΑΞ. Νκσο ππάξρνπλ ηα ρξεσκέλα ππφγεηα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, γηα ην ςήθηζκα κηιάκε, φρη γηα ηα ηέιε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν ςήθηζκα ην ςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Δθιεηζε ην ζέκα. Θα επαλέιζνπκε.  

 Δλεκεξψλνληαη νη ζπλάδειθνη φηη ζην Πψκα πξνζήιζε ν θ.Ρζάθσλαο 

θαη ν θ.Αξκπξηψηεο θαη ν θ.Ρζάδαξεο κε ηνλ θ.Κπφξζε. Θαη απφ ηνπο 

Ξξνέδξνπο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ ν θ.Κειέηεο Βξνχβαο. 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν Πψκα θαηά πιεηνςεθία 

εγθξίλεη κεηνςεθνχληνο ηνπ θ.Σαζηψηε.  

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ λνκίδσ φηη είλαη ζεηηθφ ην φηη πήξακε έζησ θαη 

απηήλ, ε, αο ην πνχκε θνπηζνπξεκέλε απφθαζε. Δίλαη ζεηηθφ γηα ην θίλεκα 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί ελάληηα ζηα ραξάηζηα, φκσο ζέισ ηαπηφρξνλα, 

ηαπηφρξνλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, αθήζηε ηψξα λα πξνρσξήζνπκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξεηηε. Λα θαηαγγείισ θαη κηα άιιε πξαθηηθή, κηα άιιε 

πξάμε πνπ έγηλε απηέο ηηο κέξεο απφ Πχκβνπιν ηεο δηθήο ζαο παξάηαμεο, ηνλ 
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θ.Νηθνλφκνπ απφ ην Θαπαδξίηη, πνπ επηηέζεθε ζηελ θα Ληάζε Αξγπξψ πνπ 

κάδεπε απηέο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πσηήξρνπ, ζπγλψκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα είλαη απηφ .. ; Δίλαη ηψξα .. ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίλαη ζεκα πνπ επηηέζεθε ζηελ θα Ληάζε Αξγπξψ, πνπ κάδεπε ηηο 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ ζηακαηήζηε. Γελ έρεηε ην ιφγν, ζαο παξαθαιψ. 

Αθήζηε ην Ππκβνχιην λα πξνρσξήζεη. Δ πσο θ.Ιίηζα. Θάλνπκε αλαθνηλψζεηο. 

Ξάιη αλαθνίλσζε; Ξάιη αλαθνίλσζε. Κηιήζακε γηα ην ςήθηζκα θαη ηψξα ζα 

πνπκε ηη έγηλε .. Αο ην έθαλε ε θα Πηεξγίνπ ζηηο αλαθνηλψζεηο απηφ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηαγγειία ήηαλ, δελ ήηαλ αλαθνίλσζε απηφ. Θαηαγγειία θαηά 

ηνπ θ.Πσηήξρνπ πνπ επηηέζεθε ζηελ θα Αξγπξψ πνπ έθαλε .. ηελ Ληάζε 

Αξγπξψ πνπ κάδεπε ηηο ππνγξαθέο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ θαη θαλνληζκνί επηηέινπο ζ' απηφ ην Ππκβνχιην.  

  

 ΘΔΚΑ 1ν Δ.Ζ.Γ. 

 

Νξηζκφο επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα θηλεηήξα γηα ηελ 

επηζθεπή ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην αληιηνζηάζην Πθάιεδα 

ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Απιψλα. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρνπλε δχν ζέκαηα πξν εκεξεζίαο 

δηάηαμεο.  
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 Ρν 1ν ζέκα αθνξά ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα 

θηλεηήξα γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην αληιηνζηάζην 

Πθάιεδα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Απιψλα. 

 Θχξηε Σξήζηνπ, εμεγήζηε ζην Πψκα ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ ηνπ 

ζέκαηνο. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη θαιεζπέξα. Δγηλε κηα επηζθεπή ζην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζηε 

ζέζε Πθάιεδα θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΘΞΝΡΑ πξέπεη θαηά πεξίπησζε λα 

ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζθεπήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν θαηεπείγνλ πνην είλαη ηνπ ζεκαηνο; 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρν θαηεπείγνλ φηη πξέπεη λα πιεξσζεί ν άλζξσπνο απηφο. 

Ρειεηψλεη ν ρξφλνο, πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλεη ην Πψκα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο; Ρν Πψκα εγθξίλεη. 

Ρψξα ιεπηνκέξεηεο ζέιεη .. ; Δγθξίλεηαη θαη ην ζέκα. 

(αξ. απνθ. 257/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 2ν Δ.Ζ.Γ. 

 

Νξηζκφο Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ γηα ηελ Δπηηξνπή Βεβαίσζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηείξσζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο αθνξά ηνλ νξηζκφ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα θαζίζηε ιίγν θ.Ξξφεδξε. Απνθαζίδνπκε θαη δηαηάζζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ απνθαζίδνπκε. Ιέσ, αλ ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Κα είλαη δπλαηφλ λα κε καο πείηε πνην είλαη ην ζέκα; Λα ην 

ζπδεηήζνπκε, αιια λα κελ ην αθνχζνπκε θαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Σξήζηνπ. Γψζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, λα δηαβάζσ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είπε ν θ.Σξήζηνπ. Δγψ ηνλ δηέθνςα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λα δηαβάζσ ηελ εηζήγεζε. Πχκθσλα κε ηηο παξ. 1 + 2, άξζξν 28 

ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο 11389 ΔΘΞΝΡΑ, ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη 

απφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη θαηά ην ρξφλν πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαζε 

θνξά πξνκήζεηα κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζ' 

απηήλ νξίδεηαη θαη ν Ξξφεδξνο ηεο. 2) Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 3 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, εθφζνλ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, 

έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα έρεη ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθφηεηα. Γηα ηελ πξνκήζεηα θηλεηήξα θαη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ζην αληιηνζηάζην Πθάιηδα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Απιψλα, 

πξνηείλεηε απφ ηελ πεξεζία ε Δπηηξνπή λα απνηειείηαη απφ ηνλ θ.Εψε 

Θαξίλν, Γ/ληε Ρερληθψλ πεξεζηψλ, ηνλ κεραλνιφγν ηνπ Γεκνπ καο θ.Πηακάηε 

Ιάηζα θαη ηνλ θ.Θηξθηγηάλλε, ππάιιειν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπνγξάθνπ. Αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη ε θα Ξαπαζαλαζίνπ Καξία, 

ν θ.Κπαξδάθαο Ξαλαγηψηεο θαη ν θ.Σξήζηνπ Ππχξνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ξξφεδξνο νξίδεηαη ν θ.Θαξίλνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

 Θχξηε Θηνχζε. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ.Σξήζηνπ, απηέο ζπλήζσο ηηο απνθάζεηο ηηο 

παίξλνπκε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ξφηε παίξλνπκε ηέηνηεο απνθάζεηο ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη πφηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λνκίδσ φηη έξρεηαη 

πξψηε θνξά ηέηνηα απφθαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΣΟΖΠΡΝ: Θχξηε Θηνχζε δηάβαζα ηελ εηζήγεζε. Ν ΔΘΞΝΡΑ είλαη ζαθήο.  

ΘΗΝΠΖΠ: Γειαδή φιεο απηέο .. ∞ κήπσο μέξεη ν θ.Θαξίλνο; 

ΣΟΖΠΡΝ: Θαηά πεξίπησζε, θαηά πεξίπησζε. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη θάπνηα 

αληίξξεζε ζην ζέκα;  

ΣΟΖΠΡΝ: Δρεη ζπδεηεζεί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έρεη εμεηαζηεί. πάξρνπλ νη ηερληθέο εθζέζεηο, έρεη 

αλαιπζεί ην ζέκα ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη θάπνηα αληίξξεζε θ.Ιίηζα; Παο βιέπσ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ην ζέκα .. Ξξνζπαζψ θαη εγψ λα θαηαιάβσ κηα 

δηαδηθαζία. Ρν ζέκα είλαη ε Δπηηξνπή. Παθσο θαη ιέκε λαη ζηελ Δπηηξνπή. Θα 

καο ελδηέθεξε λα κάζνπκε θαη ην αληηθείκελν ην νπνίν ςεθίδνπκε. Δρεη 

πεξάζεη Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δληάμεη, ην δερφκαζηε. Ινηπφλ, απιψο ζα 

ζέιακε λα δνχκε θαη ην αληηθείκελν. Δκείο ζέινπκε λα μέξνπκε γηαηί είκαζηε 

εδψ. Γελ είλαη θαθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο. Δπραξηζηνχκε. 

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  
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 Ρν 2ν ζέκα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δίλαη: Νξηζκφο Γεκνηηθνχ 

Ππκβνχινπ γηα ηελ Δπηηξνπή Βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ζηείξσζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ. 

 Θχξηε Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Πχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ξ.Γ. 28/80 πξέπεη λα νξηζηεί έλαο 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο γηα ηελ Δπηηξνπή Βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ γηα ηε ζηείξσζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ. Γηα ηελ Δπηηξνπή απηή 

πξνηείλνληαη ζαλ ηαθηηθφ κέινο ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ.Ξαλαγηψηεο 

Βαζηιάθνο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ην Γεκνηηθφ Πχκβνπιν θ.Ξαλαγηψηε Ξέππα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη επηπιένλ 2 δεκνηηθνί ππάιιεινη θχξηνη ζπλάδειθνη κε 

απφθαζε Γεκάξρνπ.      

 Λνκίδσ φηη δελ ππαξρεη ζπλάδειθνο πνπ λα έρεη αληίξξεζε ζην ζέκα 

απηφ.  

ΞΔΞΞΑΠ: Ξφηε έγηλε απηφ θαη δελ ην μέξσ; (γέιην) Αλ είλαη, κφλν pointer θαη 

.. Αιιά ζθπιηά δελ ηα δέρνκαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 258/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 4ν 

 

Δγθξηζε 4εο Ρξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο έηνπο 2011. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη 

κηα ηξνπνπνίεζε ζηελ αξρηθή εηζήγεζε πνπ είρε δηαλεκεζεί. Γφζεθε ζε φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ζήκεξα. Ν,ηη απνξίεο ππάξρνπλ, αθνχ θάλεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ν θ.Θαξίλνο λα ζπδεηεζνχλ.  

 Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, απιψο ε κφλε αιιαγή είλαη φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλεκεξψζηε ην Πψκα, λαη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. ηεο δεκνηηθήο νδνπνηίαο θαη εγγξάθεηαη κηα εληαία δεκνηηθή 

νδνπνηία κε πξνυπνινγηζκφ 480.000 ζπλ ην ΦΞΑ. Ρα άιια είλαη ζχκθσλα κε 

ηελ εηζήγεζε φια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θχξηνη ζπλάδειθνη. Ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Ιίηζαο, ε θα 

Πηεξγίνπ.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ζεθψζαηε ην ρεξη ζαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο, ηελ 4ε θαηά ζεηξά.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζα ηελ αλαθέξεηε; Δηζη ηελ πήξακε, ζα ηελ πνχκε ζηνλ αέξα ηηο 

παξαηεξήζεηο καο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν, δεηάεη επηπιένλ ζηνηρεία ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε ζα ηελ αλαθέξεηε θαζφινπ; Θα ηνπνζεηεζνχκε εκείο απεπζείαο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νπσο είλαη ε εηζήγεζε πνπ έρνπκε δψζεη κε κφλε ηε δηαθνξά.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Γελ ηελ έρσ πάξεη εγψ ηελ αιιαγή. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. φηη νη δεκνηηθέο νδνπνηίεο αλά Θνηλφηεηα ελνπνηνχληαη ζε κηα 

εληαία δεκνηηθή νδνπνηία, κε ηνλ ηίηιν "Νδνπνηία Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ 
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Θνηλνηήησλ Υξσπνχ έηνπο 2011, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 480.000 ζπλ ην 

ΦΞΑ".  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Δρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ζα ήζεια λα θάλσ κηα εξψηεζε γηα ην ζεκα 2, πνπ είλαη ην 

"Ππληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ". Θα ήζεια λα κνπ ππελζπκίζεηε πνην έξγν 

είλαη, ηη πξνυπνινγηζκφ θαη πφηε γίλεηαη απηφ ην έξγν. Ρνλ αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ, ην πνζφ ηεο έθπησζεο πνπ έρεη πάξεη απηφ ην έξγν θαη πφηε γίλεηαη 

απηφ ην έξγν θαη πνπ γίλεηαη, ζε πνηεο πεξηνρέο γίλεηαη. Δπίζεο, βιέπνπκε ζην 

3 ζέκα φηη έρεη δχν κειέηεο, 36.900 ε κία θαη 73.500 ε άιιε θαη λα δνχκε φηη 

κήπσο επεηδή ζπκάκαη ηνλ θ.Αληηδήκαξρν είρε πεη φηη ζα έρεη θαη άιιεο ηέηνηεο 

κειέηεο ε πεξηνρή ηνπ .. ην έξγν ηεο αλάδεημεο ηνπ πδξνβηφηνπνπ, κήπσο ζα 

έπξεπε λα δεκνπξαηήζνπκε έλα έξγν κε φια απηά ηα ππν-έξγα/κειέηεο, γηαηί 

φια απηά είλαη αλαζέζεηο, αλαζέζεηο, αλαζέζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα γίλεη κηα δεκνπξάηεζε ζχλνιν ησλ κειεηψλ πνπ ρξεηάδεηαη, 

γηαηί ζεσξψ φηη είλαη θαηάηκεζε. Ρψξα, κεηά ζηα άιια ηα έξγα πνπ έρεηε 

θάλεη, πνπ ιέηε, ζηα φκβξηα, βιέπσ πάιη κε θαηαηκήζεηο ηνλ αγσγφ ηεο νδνχ 

Βπδαληίνπ θαη εθεί ζα ήζεια ζαο παξαθαιψ λα ιέηε θαη αθξηβψο ζε πνηα 

Γηακεξίζκαηα είλαη, λα θαηαιαβαίλνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν. Ρεο νδνχ, ε νδφο 

κάιινλ, Ξνηαπίνπ.. Ξαηαπίνπ; Κάιηζηα. Καξκαξά θαη Θνξηηζάο θαη εδσ ζα 

ήζεια λα πσ ην εμήο, πάιη είλαη θαηαηκήζεηο, ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη έλα 

ζπλνιηθφ έξγν θαη ζα ήηαλε θαη ελδηαθέξνλ λα πνχκε λα κελ μαλαδήζνπκε 

απηφ ην θαηλφκελν πνπ ππάξρεη ηψξα ζηα Λέα Ξαιάηηα, γίλεηαη έλα έξγν θαη 

είλαη ζπλέρεηα κέζα ζηε ζθφλε. Γελ μέξεη θαλελαο λα καο πεη πφηε ζα 

νινθιεξσζεί απηφ ην έξγν. Γελ μέξνπκε πφηε ζα νινθιεξσζεί θαη άκα 

αλνίμνπκε άιιεο 3 ηέηνηεο πεγέο, δελ μέξσ πφηε .. θαη είλαη θαη θαηάηκεζε. 
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Δίλαη κηα ζπλέρεηα κηαο θαηάηκεζεο. Λα γίλεη έλα νινθιεξσκέλν έξγν. Απηφ 

έρσ λα πσ θαη ειπίδσ θαη λνκίδσ γηα ην 6 ζέκα ζα ηνπνζεηεζνχκε φηαλ ζα 

έξζεη ε ψξα γηα ην πάξθηλγθ ηνπ Σαιθνπηζίνπ.    

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα.  

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ κάιινλ εξψηεζε ζέισ λα θάλσ, πνπ αθνξά ηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο απαληήζεηε ζπλνιηθά. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αθνξά ηα .. Νπζηαζηηθά εξσηεζε είλαη απηφ πνπ ζέισ, δελ είλαη 

ηνπνζέηεζε. Ρν 3 πνπ είλαη γηα ην, πνπ ιέηε γηα ην .. Ξξνζηαζία θαη αλάδεημε 

πδξνβηφηνπνπ θαη ζπάεη ζε δχν, πξνζηαζία θαη αλάδεημε πδξνβηνηφπνπ θαη απφ 

θάησ πξνζηαζία πάιη, ζχληαμε κειεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη ζχληαμε 

νξηζηηθήο κειέηεο απφ πάλσ. Γηαηί ην ζπάηε; Ρη έρεη απηφ; Ξνηα είλαη ε 

δηαθνξά. Δλα είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν είλαη ην εμήο: Νηη ππήξραλ θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο πνπ είραλ γίλεη ζηελ αξρηθή κειέηε γη' απην ην έξγν, πνπ 

ππαξρνπλε ελζηάζεηο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο εθεί ηνπ 

Αγ.Θσλζηαληίλνπ θαη φιεο ηεο .. ηνπ Βαξπθνχ θαη ηνπ Αγ.Θσλζηαληίλνπ, 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο, απηνχ αο πνχκε ηνπ πδξνβηφηνπνπ θαη 

δελ μέξσ θαηά πφζν έρεηε θάλεη δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ην ηη ιέλε νη θάηνηθνη 

θαη πσο πξνηείλνπλ λα γίλεη απηή ε αμηνπνίεζε πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε 

νπνηαδήπνηε αξρηηεθηνληθή κειέηε. Λνκίδσ φηη απηφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα απφ 

ηα πξψηα δεηήκαηα, πνπ πξηλ λα μεθηλήζνπκε ην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε, λα 

αθνχζνπκε θαη ηη ιέλε νη θάηνηθνη θαη ππάξρεη .. παιηφηεξα ηνπιάρηζηνλ είραλ 

γίλεη θαη ζπγθεληξψζεηο, είραλ γίλεη θαη κειέηεο θαη ν θ.Νηθνλνκάθνο ην 

γλσξίδεη, γηαηί ήηαλε ζε φιεο απηέο ηηο ζπγθεληξψζεηο θαη θαιφ ζα είλαη λα 

ιάβνπκε ππ' φςε καο, λα κελ πάξνπκε απηέο ηηο κειεηεο πνπ ππήξραλε ζηα 

ζπξηάξηα ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο, έηζη φπσο ηηο είραλε, φπσο ηηο 
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βξήθακε, αιιά λα βάινπκε θαη ηα ζηνηρεία ηα θαηλνχξγηα, απηά πνπ νη ίδηνη νη 

θάηνηθνη αλ ζέιεηε, φρη κφλν θαη νη θάηνηθνη νη ίδηνη αιιά θαη φινη εκείο, δειαδή 

νη ππφινηπνη ηεο πεξηνρήο ηνπ Υξσπνχ, λα πνχκε ηηο απφςεηο καο ζρεηηθά κ' 

απηφ ην έξγν. 

 Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ είλαη ζρεηηθά κε ηε κειέηε 

αλάπιαζεο ηνπ θηήκαηνο ησλ θπιαθσλ, πνπ είλαη ζην 5)α. λνκίδσ, έηζη; Πην 

6)α. Ρν ζεσξψ, βιέπσ έλα πνιχ κηθξφ πνζφλ θαη ηη ζα είλαη απηφ; Δλα βάςηκν 

δειαδή; Θάπνπ λα καο πείηε. Α, κειέηε. Λαη, αλάπιαζεο φκσο. Ρη αλάπιαζε ζα 

γίλεη. Θαη ην ηξίην δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ πνπ είλαη γεληθφ, ην βάδεηε ηψξα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο, 20 κέξεο πξηλ ηειεηψζεη ν 

ρξφλνο. Θα πξνιάβεη λα γίλεη πινπνίεζε απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ ηψξα ην 

θέξλεηε; Κήπσο ζα έπξεπε λα έξζεη ιίγν πην λσξίο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Θχξηε Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, έρεη δεκνπξαηεζεί ην έξγν απηφ; Ππγλψκε. Ρν έξγν 

Λν 2, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπληήξεζε αγξνηηθψλ ρσκαηφδξνκσλ. Δρεη 

δεκνπξαηεζεί;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη ζχκβαζε ηνπ 2010. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κάιηζηα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε εθηελψο γηαηί έρνπκε ζέκα ηνλ ΑΞΔ 

ζην 3ν ζέκα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, εγψ δε ιέσ απηφ. Ιέσ, φηη πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο, εθφζνλ έρεη δεκνπξαηεζεί. Γε 

ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ηξνπνπνίεζε .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γηα ην πνζφ, γηα ην πνζφ. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Γηα ην πνζφ ηνπ έξγνπ θάλνπκε κφλν αλακφξθσζε 

πξνυπνινγηζκνχ. Γελ θάλνπκε ηξνπνπνίεζε Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Ξξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ηελ ηξνπνπνίεζε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ ππήξρε ε άζθαιηνο. Γη' απην, γηα ιφγνπο ηππηθφηεηνο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο ιέσ είλαη έλα ην έξγν θαη ην απηφ. Ξξέπεη λα αθαηξεζεί απφ 

ηελ ηξνπνπνίεζε Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη λα κπεη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαιά ζηελ αλακφξθσζε είλαη νχησο ή άιισο. Απιψο, εληάμεη, 

εκάο καο δηεπθνιχλεη απηφ, δηφηη κεηαθέξνληαο ηα ζπλερηδφκελα, φηαλ ζην 

Ρερληθφ έρνπλ ην πξαγκαηηθφ λνχκεξν, απιψο, εληάμεη, ζα κπνξνχζε λα κε .. 

θαη άιια ζα κπνξνχζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη. Ρειεηψζαηε θ.Ονχζζε; Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. 

 Θχξηε Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, γηα ην ζέκα 3) ζα πσ θαη εγψ ιίγν, γηα ηνλ 

πδξνβηφηνπν. Νπσο μέξνπκε ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε ηνπ Γεκνπ Υξσπίσλ επί 

θ.Γαβξηήι είρε παξνπζηάζεη κηα επξχηεξε κειέηε γηα ηνλ πδξνβηφηνπν. Απηφ 

εδψ απνηειεί ζπλέρεηα, ηκήκα απηήο ηεο παιηάο ή θαηάξγεζε ηειείσο ηεο 

παιηάο θαη μεθηλάκε απφ ηελ αξρή απηφ εδψ; Θαη έλα δεχηεξν, κηα δηεπθξίληζε 

ηππνγξαθηθή κάιινλ. Πην Λν 4) ιέεη γηα 480.000 ή γηα 48.000 ζπλ ΦΞΑ; 

Νξίζηε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: 480. Κάιηζηα. Υξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν θ.Βειηαληψηεο έρεη ην ιφγν. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γχν εξσηήζεηο θ.Ξξφεδξε. Αλ κπνξεί λα κνπ πεη ν 

θ.Γηεπζπληήο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ έξγσλ "Αλάδεημε ηνπ πδξνβηφηνπνπ" ηη 

ηάμε κεγέζνπο ζα είλαη, γηα λα κπνξνχκε θαη εκείο λα θξίλνπκε εάλ είλαη 

ζπκθέξνπζα ε δηαδηθαζία ηε αλάζεζεο ή φρη. Θαη ην δεχηεξν, ζε φηη αθνξά ην 

έξγν νδνπνηίαο ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηα 480.000 θ.Γηεπζπληά 

πξνθχπηεη, έρεη ζπληαρζεί κειέηε; Θαη αλ λαη, εθεί αλαθέξνληαη θαη αθξηβψο νη 

δξφκνη πνπ ζα γίλνπλ ζε θάζε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ή πξνυπνινγίδνπκε φηη ζα 

είλαη απηήο ηεο ηάμεο ζε χςνο;  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε. Γε δεηήζαηε ην ιφγν;  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ, είκαζηε 20 κέξεο πξηλ ιήμεη ην έηνο. 

Θα έπξεπε λα ζπδεηάκε ην θαηλνχξγην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηνπ '12 θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ '12 θαη εκείο θάλνπκε αλακνξθψζεηο πνπ δελ ζα 

πινπνηεζνχλ θαη ζα ηηο μαλαζπδεηήζνπκε λα πεξάζνπλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ '12. Ρη λφεκα έρεη απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. 

 Θχξηε Γήκαξρε. Θέιεηε λα απαληήζεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Θχξηε Αξκπξηψηε, έρσ ζηείιεη ζηελ Ρερληθή πεξεζία 

έλα έγγξαθν κνπ θαη δεηψ απφ ηνλ Πεπηέκβξην λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο 

ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Ξληγφκαζηε. Γε ζνπ ιέσ ηίπνηα άιιν, φπσο ηα 

άιια ζέκαηα. Ρν έρσ πεη δέθα θνξέο. πάξρεη κηα θηιφηηκε πξνζπάζεηα θαη ηεο 

Νηθνλνκηθήο θαη ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. Πήκεξα κνπ αλαθνίλσζε ν θ.Ππχξνο 

Σξήζηνπ φηη ζα δνπιεχεη θαη ην Παββαηνθχξηαθν λα απελεξγνπνηήζνπκε ην 

ζπλαγεξκφ κέρξη .. γηα λα πξνιάβεη θάπνηα πξάγκαηα. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ 

ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα δελ είλαη έηνηκν θαη θαζπζηεξνχκε. Ξάκε παξαθάησ. 
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Γηα ην ζέκα ηεο θαο Πηεξγίνπ φζνλ αθνξά ην ζθέινο ηα πνιηηηθά πνπ ξψηεζε, 

γηα ηα ηερλνθξαηηθά ζα ηα απαληήζνπλ άιινη, γηα ηηο θαηαηκήζεηο θαη πσο 

δίλνληαη νη κειέηεο. Δθείλν πνπ έρσ λα ζαο πσ θα Πηεξγίνπ είλαη ην εμήο: φηη 

απηφ ην έξγν γηα λα θηάζεη κέρξη εδψ λα δηεθδηθνχκε 5.200.000 επξψ πεξίπνπ, 

ηφζν δελ είλαη; 5.200.000 επξψ είλαη ην πνζφλ γηα λα αλαδείμνπκε 600 ζηξ. 

ηνπιάρηζηνλ ηεο πεξηνρήο καο εθεί θαη λα γίλεη ζεκείν αλαθνξάο, είλαη έλαο 

πδξνβηφηνπνο απφ ηνπο ιίγνπο ζηελ Αηηηθή πνπ έρνπλ κείλεη. Ρν βιέπνπλ κε 

πνιχ θαιφ κάηη επάλσ γηα ρξεκαηνδφηεζε, αξθεί φκσο λα ππαξρεη ν θάθεινο, 

λα ππάξρεη σξίκαλζε. Απηφ ην έξγν είλαη πνιιά ρξφληα πνπ εηνηκάδεηαη, έρεη 

κηα πξνκειέηε νιφθιεξν .. νιφθιεξε ε WWF, έρεη κηα πξνκειέηε ν Γήκνο πνπ 

θάλεη. Δάλ κπαίλακε ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο απηψλ ησλ πξαγκάησλ δε ζα 

ζπδεηάγακε γηα έξγν.  

 Ππλερίδνπκε επνκέλσο απηά πνπ έρνπλε ςεθηζηεί απφ ηελ πξνεγνπκελε 

Γεκνηηθή Αξρή θαη πνιχ θαιά θάλαλε θαη εγψ είρα θάπνηεο δηαθσλίεο λα γίλεη 

δηαθνξεηηθφ ην έξγν, ηέινο πάλησλ πέξαζε φκσο απηφ ηφηε ην πσο ζα γίλεη ην 

έξγν θαη φια απηά θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην ζπλερίζνπκε γηαηί ζε 

νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ή ζηακάηεκα απηνχ ηνπ έξγνπ ράλνπκε ην έξγν. Γελ 

κπνξεί λα ην μαλαθάλνπκε απφ ηελ αξρή ηηο πξνκειέηεο πνπ ήδε έρνπκε.  

Αληαγσληδφκαζηε ζπλέρεηα ην πνηνο ζα θεξδίζεη ην ζηνίρεκα λα πάξεη έξγα απφ 

ην ΔΠΞΑ. Γελ έρνπκε άιιν ηξφπν λα θάλνπκε έξγα ππνδνκήο γηα ηελ πεξηνρή 

καο. Δίλαη κεγάιν ην έξγν, έρεη πνιιά είδε κειεηψλ πνπ ζα ζαο αλαιχζνπλ ν 

ζπλάδειθνο κνπ ν Βαγγέιεο θαη ν θ.Θαξίλνο, ην πσο δίλνληαη νη κειέηεο απηέο 

νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ζπδεηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε. Δάλ δελ 

ππάξρνπλ νη κειέηεο ζην θάθειν δε ζπδεηηέηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Θχξηε Θαξίλν, δψζηε ηηο απαληήζεηο 

πνπ ζαο έρνπλ δεηεζεί. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ ζέισ .. Λαη, ζπγλψκε θηφιαο. Δγψ ζέισ λα πσ δχν 

πξαγκαηάθηα γηα ην ζέκα ηνπ βηφηνπνπ, επεηδή έρσ αζρνιεζεί απφ ην 2005. 

Δκείο παξαιάβακε, γηα λα μέξνπκε θαη ηη δεηάκε κάιινλ θαη ηη ιέκε, εκείο 

παξαιάβακε ηελ πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθσλ επηπηψζεσλ, ε νπνηα απηή 

είρε πεξάζεη απφ ηε Λνκαξρία, ηελ είραηε πεξάζεη θαη εζείο θα Πηεξγίνπ θαη ν 

θ.Ρζάθσλαο ην μέξεη, απφ ηελ θα Ιαγθαδηλνχ. Ρελ πεξάζαηε θαη Λνκαξρηαθφ 

Ππκβνχιην. Απηή ε κειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ πξνέβιεπε 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο. Ρν έξγν ιέγεηαη "Ξξνζηαζία θαη αλάδεημε 

ηνπ βηφηνπνπ". Νκσο ην έξγν είλαη ζην ζηάδην ηεο πξνκειέηεο. Γηα λα 

κπνξέζεη λα εληαρζεί θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΞΑ πξέπεη λα γίλεη 

νξηζηηθή κειέηε, κειεηε εθαξκνγήο. Θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ, έηζη; Νξηζηηθή 

κειέηε. Απηφ φκσο επεηδή ν Γήκαξρνο είρε πάεη θαη ζην Ππκβνχιην Γεκνζίσλ 

Δξγσλ γηα λα μεθαζαξηζηεί, απηφ ήηαλε φξνο γηα λα κπνξέζεη λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΞΑ. Γελ κπνξνχζε δειαδή λα πάεη 

κειεηνθαηαζθεπή θαη δελ ην ζπδεηνχζακε απηφ. Απφ ηε ζηηγκή ινηπνλ πνπ 

ρξεηάδεηαη νξηζηηθή κειέηε εθαξκνγήο, πξέπεη λα εθπνλεζνχλε κηα ζεηξά 

κειεηψλ νη νπνίεο είλαη αξρηηεθηνληθή .. Δκείο ήδε αλαζέζακε, ε Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ην μέξεη, ηελ νξηζηηθή κειέηε, ηελ ΚΞΔ, ηελ Κειέηε 

Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Δίλαη ην δεχηεξν ζηάδην ηεο ΚΞΔ. Δκείο 

αλαζέζακε ηελ νξηζηηθή Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη βέβαηα 

πξέπεη λα γίλνπλ αξρηηεθηνληθά θαη άιιεο 6, 7 κειέηεο. Πηαηηθά, Κειεηε 

Αιαηφηεηαο Λεξνχ, Ρνπνγξαθηθέο Απνηππψζεηο θαη άιιεο, πνπ δε ζπκάκαη λα 

ζαο ηηο πσ φιεο.  

 Απηέο ινηπνλ νη κειέηεο πξέπεη λα εθπνλεζνχλε κε έλα γξήγνξν ξπζκφ, 

έηζη ψζηε κέζα ζην '12, εάλ είλαη δπλαηφλ, λα έρνπκε ηελ νξηζηηθή κειέηε γηα 
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λα ηελ θαηαζέζνπκε γηα ρξεκαηνδφηεζε. Δάλ πάκε κε ηνλ 3316 ν νπνίνο είλαη 

ν Λφκνο πεξί αλαζεζεο κειεηψλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζίγνπξν φηη ζα 

θαζπζηεξήζνπκε γηα ηελ εθπφλεζε, γηα ηελ αλάζεζε κάιινλ, ζε κειεηεηή 

αιιά θαη ηελ εθπφλεζε πάλσ απφ 1,5 κε 2 ρξφληα θαη ζα καο θνζηίζεη πεξίπνπ 

ηα ηξηπιάζηα ιεθηά. Απηφ είλαη μεθάζαξν θαη αλ ζέιεηε κπνξείηε λα κηιήζεηε, 

λα ξσηήζεηε νπνηνλδήπνηε κειεηεηή. Ξξνηηκήζακε ινηπνλ λα θάλνπκε ηε 

κειέηε ζε δχν θάζεηο. Ζδε πήξακε ην νθ απφ ην Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ 

γηα λα αλαζέζνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ζηελ νπνηαλ ζα κπνξνχζακε λα 

θάλνπκε θάπνηεο παξεκβάζεηο φζνλ αθνξά ηηο θαηαζθεπέο, αιιά απηφ δελ είλαη 

ηεο παξνχζεο θαη νη ππφινηπεο κειέηεο ζα αλαηεζνχλε ζπλνιηθά κε ην πνζφ 

πνπ πξνβιέπεηαη κέζα ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα, έηζη ψζηε λα γίλεη ε κειέηε 

εθαξκνγήο. Απηή είλαη φιε ε εηθνλα γηα ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο 

ηνπ βηφηνπνπ. Νκσο ην μαλαιέσ θαη ην ηνλίδσ, φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο, δελ 

κπνξνχκε λα παξεθθιίλνπκε απφ ηελ πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ 

Δπηπηψζεσλ ε νπνία έρεη εθπνλεζεί απφ ηελ πεξηβαιινληνιφγν θαη γη' απηφ 

πξνηηκνχκε λα πάκε, φρη πξνηηκνχκε, πάκε δειαδή ζ' απηή ηε δηαδηθαζία, έηζη 

ψζηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θχξηνη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. έηζη ψζηε λα έρνπκε γξήγνξα ηελ νξηζηηθή κειέηε. Γε ζπκάκαη 

αλ ξσηήζεθε θάηη άιιν γηα ην ζέκα ηεο κειέηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δνχκε. Θχξηε Θαξίλν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο δψζεη ηηο απαληήζεηο θαη .. Νξίζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, επεηδή .. Γηα λα απαληήζεη. Γε δηαθσλνχκε κε ην έξγν, απιά 

επεηδή ππεξμαλ νξηζκέλεο .. νχηε νη θάηνηθνη δηαθσλνχζαλ κε ην εξγν, απιά 
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θάπνηεο επηκέξνπο παξαηεξήζεηο πνπ είραλ, αλ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

εληαρζνχλ κέζα ζ' απηφ. Απηφ ιέκε. Αλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίπα Αλλα φηη ζηελ εθπφλεζε ηεο Νξηζηηθήο Αξρηηεθηνληθήο 

Κειέηεο απηά ζα ηα δνχκε. Γελ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα ηειεηψζεη αχξην. 

Δίλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα θάεη θαη 1 ρξφλν. Δκείο επειπηζηνχκε λα 

ηελ θάλνπκε θαη πην γξήγνξα, αιιά επεηδή ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη απηήλ ηε 

ζηηγκή .. δελ είλαη αλνηρηή, αιιά ην ζεκα ην μεξνπλε πνιινί, θαη ζην ΔΠΞΑ ην 

μεξνπλε θαη ε Ξεξηθέξεηα, είλαη επηιέμηκν ην έξγν, ζέινπλε θαη λα ην 

ρξεκαηνδνηήζνπλε γηα λα ππάξμεη θαη απνξξφθεζε γηαηί δελ ππάξρνπλ έξγα 

ψξηκα γηα απνξξφθεζε θαη είλαη έλα έξγν ην νπνίν ην βιέπνπλε θαη απηνη κε 

πνιχ ζεηηθφ κάηη. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη δηαθνξεηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ είλαη έλα έξγν πνπ 

είρακε βξεη θάπνηνπο δξφκνπο θαηαζθεπαζκέλνπο θαη ζπληεξεκέλνπο ήδε ζηηο 

Αθίδλεο. Δίρακε πεξαζεη ηξνπνπνίεζε κειέηεο. Απηή πέξαζε θαη Ππκβνχιην 

Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη απιψο ζην ζέκα 3) έξρεηαη θαη ν Αλαθεθαιαησηηθφο κεηά. 

Νζνλ αθνξά ηνλ πγξνβηφηνπν ππάξρεη απφ ηνλ 3316 δπλαηφηεηα, εθφζνλ ην 

Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ θξίλεη φηη είλαη πξάγκαηη θαηεπείγνλ, λα γίλεη 

πξφρεηξνο ζηελ νπζία δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

κειέηεο θαη πξάγκαηη ην Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ είρακε πάεη καδί κε ηνλ 

θ.Ζιηάζθν, ηνλ Αληηδήκαξρν, ελέθξηλε ην θαηεπείγνλ θαη έηζη κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε κεκνλσκέλα ζηελ αλάζεζε κέζσ ζπλνπηηθήο θαη πξφρεηξεο 

δηαδηθαζίαο κηαο κειέηεο 30.000 επξψ. Νζνλ αθνξά .. Ρν θφζηνο είλαη 

απνδεδεηγκέλν φηη αλ πάκε ζε κεγάιε πξνθήξπμε κειέηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 

5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, άξα κηιάκε γηα κηα κειέηε πνπ ζα πήγαηλε 

κε ηνλ Θψδηθα 250.000 επξψ ζπλ ην ΦΞΑ θαη ππάξρεη θαη ην επείγνλ. Γειαδή 

αλ κέρξη ην θαινθαίξη δελ θαηαθεξνπκε λα έρνπκε νινθιεξψζεη ηηο κειέηεο θαη 
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λα έρνπκε ππνβάιιεη θάπνηα πξφηαζε γηα έληαμε δε ζα κπνξέζεη λα 

ρξεκαηνδνηεζεί ην έξγν.  

 Νζνλ αθνξά ηελ νδνπνηία, ην ζθεπηηθφ κε ηηο πξψηεο εγγξαθέο ησλ 

60.000 είλαη λα κπνξνχκε λα έρνπκε θάπνηα εξγαιεία λα επεκβαίλνπκε 

γξήγνξα. Δηζη ινηπνλ θαη ε ηξνπνπνίεζε πνπ κηιάεη γηα 480.000 επξψ έρεη ην 

εμήο λφεκα. Λα έρνπκε κηα ζχκβαζε ε νπνία .. Δρνπκε θαη' αξράο πάξα πνιιά 

αηηήκαηα γηα νδνπνηία ζηελ Ρερληθή πεξεζία. Ξνην είλαη ην λφεκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ 480.000 επξψ; Δίλαη ην λφεκα λα είκαζηε θάησ απφ ηηο 

500.000 επξψ, δηφηη φηαλ ππεξβαίλνπκε ηηο 500.000 επξψ έρνπκε έιεγρν ηνπ 

θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, πνπ ζεκαίλεη πξαθηηθά ηνπιάρηζηνλ 3, 4 

κήλεο, άξα δε ζα πξνιάβνπκε νχηε ζην ηέινο ηνπ '12 λα θάλνπκε νδνπνηία, φρη 

.. Αξα ινηπφλ είπακε λα γξαθηεί κηα νδνπνηία 480.000 επξψ ε νπνία λα 

κνηξαζηεί ζηηο Γεκνηηθέο θαη Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο φ,ηη κπνξέζεη λα γίλεη, λα 

ζπληαρζεί ε κειεηε θαη απφ εθεί θαη πέξα λα αθνινπζήζεη κηα κεγαιχηεξε 

νδνπνηία, πνπ λα ππάξρεη άλεζε ρξφλνπ γηα λα πάξεη θαη ηηο εγθξίζεηο, ε νπνία 

πξνο ην ηέινο ηνπ '12 ζα είλαη έηνηκε ε κειεηε. Απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ ηνπ 

480.000 επξψ.  

 Νζνλ αθνξά ηα φκβξηα, απηά ηα 3 ζεκεία, ππάξρεη .. είλαη ζεκεία ζηα 

νπνία πνλάεη ν ιεγφκελνο Ο3. Ξξνθχπηεη απφ ηηο κειέηεο Ιαδαξίδε απηφ, φηη 

ππάξρνπλ 3 ζεκεία ζηα νπνηα δε ζα κπνξέζνπλ, επεηδή δελ ππάξρνπλε 

ππνζηεξηθηηθνί αγσγνί κε θξεάηηα πνπ λα πιεζηάδνπλ πξνο ην Ο3 λα 

παξαιάβνπλ ηα φκβξηα. Δηζη ινηπφλ γλσξίδνληαο φηη ππάξρνπλε απηά ηα 3 

ζεκεία ζηα νπνία φλησο πνλάεη ε ζπιινγή ησλ νκβξίσλ ζην Ο3, εγγξάςακε 3 

εξγάθηα ηέηνηα κηθξά. Ρψξα ην αλ ζα πινπνηεζεί έλα, γηαηί κάιινλ ην πην 

επείγνλ είλαη απηφ ηεο Θνξηηζάο, εθεί ηεο Καξκαξά, εθεί δειαδή, βιέπσ φηη 

απηφ ζα πινπνηεζεί άκεζα, δειαδή έλαο αγσγφο πξνο Αζήλα, ν νπνίνο λα έρεη 

δηάθνξα θξεάηηα λα παξαιάβεη ηα λεξά. Γελ βιέπσ θάηη άιιν. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία.  

 Θχξηε Ιίηζα. Θχξηε Ιίηζα. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηήζεθε ν θ.Ονχζζεο. Δθαλε κηα παξαηήξεζε. Δρεηε ην 

ιφγν. Γελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ θ.Ονχζζε. Παο παξαθαιψ. Νη 

αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ είλαη ηψξα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ζέιακε λα ξσηήζνπκε αλ απηφ ην έξγν, 480.000, ζα είλαη 

ζπγθεθξηκέλε νδνπνηία ή αλ ζα είλαη πάιη κε κεξνθάκαηα θαη κε θπβηθά θαη κε 

φια απηά. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ππγθεθξηκέλε νδνπνίηα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγθεθξηκέλε, απφ εθεί κέρξη εθεί θαη ηφζν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα κνηξαζηεί ζηηο Γεκνηηθέο θαη Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο κε 

ζπγθεθεξηκέλνπο δξφκνπο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Ινηπφλ, λα αηηηνινγήζσ ην παξψλ, γηαηί εδψ θιείλνπκε ην 

ξήκα ε αλάζεζε ηεο αλάζεζεο. Νπφηε δελ ην ςεθίδνπκε, ην θαηαςεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα άιιε αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Ν θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βάζεη ηεο αξρηθήο καο ηνπνζέηεζεο γηα ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα, 

θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα.  

 Θχξηε Ρζάθσλα, είδα φηη ζεθψζαηε ην ρέξη ζαο. Γηα ηελ ςεθνθνξία. 

Ρνπνζεηεζείηε. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θαη ε παξάηαμε ε δηθή καο παξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 32ε 8 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  61 

ΠΡΔΟΗΝ: Γηα ιφγνπο αξρήο, θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ. Δρνπκε .. Νξίζηε θπξία.. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εκείο ςεθίδνπκε παξψλ, επεηδή θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

ςεθνθνξίεο, ηνπιάρηζηνλ ηα 2 πξψηα ζέκαηα ςεθίζακε παξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Νη ζπλάδειθνη ηεο αληηπνιίηεπζεο ςεθίδνπλε παξψλ.  

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.    

(αξ. απνθ. 260/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 5ν 

 

Δγθξηζε 2νπ ΑΞΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: "Αληηθαηάζηαζε - Δπέθηαζε 

δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Πθελδάιεο γηα ππξαζθάιεηα θαη έξγα 

χδξεπζεο νηθηζκνχ Καιαθάζαο, Κειεζίνπ θαη Πθελδάιεο" θαη 

παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα Αλαθεθαιαησηηθφ ζην εξγν χδξεπζεο ηεο 

Καιαθάζαο. Ξξνθχςαλε δηαθνξέο ηνζν απφ ραξαθηεξηζκνχο εθζθαθψλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεζηε, δελ αθνχγεζηε. Ξην θνληά ην κηθξφθσλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξνθχςαλε δηαθνξέο ηφζν απφ ραξαθηεξηζκνχο εθζθαθψλ, 

ππήξμαλ ζεκεία ζηα νπνία βξέζεθαλ λα είλαη πνιχ βξαρψδε, φπσο θαη απφ 

αθξηβείο κεηξήζεηο θαηά ηελ επηκέηξεζε θαη ιφγσ ησλ απμνκνηψζεσλ έρνπκε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ. Γελ έρνπκε αχμεζε δαπάλεο, 

παξακέλνπκε ζην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν πνπ είλαη 245.278 επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ.Θαξίλν αλ ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζα 

εθηειεζηεί ζην 100% ή αλ έρεη γίλεη θάπνηα αιιαγή.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, ζα εθηειεζηεί ζην 100%. Γη' απηφ πήγακε θαη Ππκβνχιην 

Γεκνζίσλ Δξγσλ γηα λα πάξνπκε θαη ρξήζε ησλ ..  

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γειαδή επεηδή έρνπκε θάλεη ρξήζε ησλ .. αλ δελ πεγαίλακε ζην 

Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ ζα είρακε κείσζε αληηθεηκέλνπ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ιφγνπο αξρήο ινηπνλ επεηδή απηφ ην έξγν είρε ζπκπιεξσκαηηθφ 

έξγν ηελ νδνπνηία ηεο Καιαθάζαο, πνπ δε ζα ρξεηαδφζηαλ ηφζνπο 

Αλαθεθαιαησηηθνχο, εγψ ζα ςεθίζσ παξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Αιινο ζπλάδειθνο πνπ έρεη αληίξξεζε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ, παξψλ.  
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 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, παξψλ. Θαη ν θ.Σαζηψηεο θαη ε θα Πηεξγίνπ.  

 Ν ρξφλνο παξάηαζεο είλαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κέρξη ηελ 

24.12.2011. Ξαξψλ θαη ε θα Θαξαγηάλλε.  

(αξ. απνθ. 261/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 6ν 

 

Δγθξηζε 1νπ ΑΞΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: "Ππληήξεζε αγξνηηθψλ 

δξφκσλ" θαη παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Θαξηλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη ην έξγν ζην νπνίν είρακε θάλεη ηξνπνπνίεζε αληηθεηκέλνπ, 

πέξαζε Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ΑΞΔ θαη ηε ρξήζε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη. Θαη απιψο δίλνπκε θαη κηα παξάηαζε κέρξη 31.12. Κνπ 

θαίλεηαη φηη ξίρλαλε θαη αζθαιηηθά ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν Ππκβνχιην, αλ δελ ην έρεηε 

θαηαιάβεη, ζπλεδξηάδεη.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λνκίδσ φηη απηφ ζα ερεη ηειεηψζεη θαη πνιχ πην πξηλ απφ ηηο 31.12. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Θχξηε Γέδε.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Θαξίλν, είπαηε φηη κεηαβιήζεθε ην αληηθείκελν. Ρη αθξηβψο 

ελλνείηε; 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Δλαο απφ ηνπο δξφκνπο βξέζεθε θαηαζθεπαζκέλνο απ' απηνχο πνπ 

πεξηέγξαθε ε αξρηθή κειέηε ηεο ΡΗΓΘ θαη ζηε ζέζε ηνπ είρακε βάιεη θάπνηνλ 

άιινλ. Ρν είρακε πεξάζεη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εδψ πξηλ θαλέλα 2 κήλεο, πήγε 

Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ, εγθξίζεθε απηή ε αιιαγή θαη ζπκπεξηιίθζεθε 

ζηνλ 1ν ΑΞΔ θαη ζήκεξα θαινχκαζηε λα εγθξίλνπκε απηφ ηνλ ΑΞΔ πνπ ηνλ 

έρεη εγθξίλεη θαη ην Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη λα δψζνπκε θαη ηελ 

παξάηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Ιίηζαο.  

ΓΔΓΔΠ: Ξαξψλ. Γελ κπνξνχκε .. Ρν ηνπίν είλαη αζαθέο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγθξηζε ΑΞΔ ρσξίο νηθνλνκηθά ζηνηρεία; ∞ κφλν γηα ηελ 

παξάηαζε πξφθεηηαη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Α, δελ ππάξρεη αιιαγή, γη' απηφ ην βάδεηε. Γε ζα πξέπεη λα ην 

αλαθέξεηε φκσο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηνλ 1ν ΑΞΔ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θαη ηελ παξάηαζε ρξφλνπ πξνζεζκίαο 40 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κέρξη ηηο 31.12.2011.  

(αξ. απνθ. 262/2011) 
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ΘΔΚΑ 7ν 

 

Δγθξηζε 1νπ ΑΞΔ θαη 1νπ ΞΘΡΚΛΔ ηνπ έξγνπ "Γηακφξθσζε ρψξσλ 

Ρερληθήο πεξεζίαο Γήκνπ Υξσπνχ". 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη απηφ έρεη πεξάζεη επεηδή θάλεη κηα κηθξή ρξήζε ησλ .. έρεη 

πεξάζεη Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ, παξακέλεη ζηελ ίδηα δαπάλε πνπ είλαη 

48.000 επξψ. Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Ξαξψλ ν θ.Σαζηψηεο. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη θ.Ξξφεδξε, δπφ ιφγηα. Γχν ιφγηα γη' απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δδψ πεξα θ.Θαξίλν ιέηε φηη ζα ππάξρεη αλαπξνζαξκνγή πξνο ηα 

πάλσ ηνπ έξγνπ. Δηζη δελ είλαη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νξίζηε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πηελ εηζήγεζε καο ιέηε ζα ππάξρεη αλαπξνζαξκνγή ηνπ έξγνπ 

πξνο ηα πάλσ ε ηηκή, ζε ηηκέο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη. Ζ ρξήζε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ιέηε, ζχκθσλα κε ηελ .. έθζεζε επηβιεπφλησλ κεραληθψλ 

ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη λέεο ηηκέο, πνπ δελ πξνβιέπνληαλ ζηελ 

αξρηθή ζχκβαζε.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θεσξνχληαη φκσο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα, εξγαζίεο γηα δεκηνπξγία ρψξνπ αξρείνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, αλ θαηαιαβαίλσ θαιά, απμάλεηαη. Δηζη δελ είλαη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, δελ απμήζεθε, απιψο έγηλε ρξήζε ησλ απνβιέπησλ γη' απηφ. 

Πην ίδην παξακέλεη, ζην 48.059. Απιψο ηη γίλεηαη. Δπεηδή κεησζήθαλε θάπνηεο 

άιιεο πνζφηεηεο γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ απηά, ε λνκνζεζία ιέεη ην εμήο, φηαλ 

απηά πνπ κεηψλνληαη ηα ρξεζηκνπνηείο, άξα δελ θαηεβαίλεη ην αληηθείκελν, ηφηε 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πάξνπκε έγθξηζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Δξγσλ. 

Απηφ έρεη γίλεη. Ρν αληηθείκελν δελ απμήζεθε, απιψο δελ κεηψζεθε. Γειαδή 

θάλακε ρξήζε ησλ .. απηφ πνπ ιέεη ν Λφκνο δειαδή, θαη παξακείλακε ζην ίδην, 

κε έγξηζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Δξγσλ. Αξα βγάιακε θάπνην αληηθείκελν 

παξαπάλσ κέζα ζηα ίδηα ιεθηά. Απηφ έρεη γίλεη. Θαπνηεο πνζφηεηεο ηνπ έξγνπ 
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κηθξχλαλε, ηηο εθκεηαιιεπηήθακε θαη βγάιακε απηέο ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο, 

αιιά πήξακε ηελ έγθξηζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Δξγσλ γηα λα ην θάλνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιινο ζπλάδειθνο; πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; 

 Ν θ.Ιίηζαο θαη ν θ.Θηνχζεο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρνπκε ηνπνζεηεζεί γηα ηε θηινζνθία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, 

48.000 επξψ ζε κηα μέλε ηδηνθηεζία θαη ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

λα ζπλεδξηάδεη ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο. Γελ έρνπλ νχηε θαξέθιεο λα 

θαζίζνπλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Ξεηάμακε 50.000 επξψ θαη δελ έρνπκε θαη 

ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα έρεη έλα ρσξν λα ζπλεδξηάζεη θαη λα ζπλεδξηάδεη 

απαξάδεθηα ηειείσο. Κε απηά ηα ρξήκαηα ζα κπνξνχζακε λα είρακε θάλεη 

άιια, δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ζε ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ.  

 Ρν θαηαςεθίδνπκε βέβαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε αληηιεπηφ θ.Ιίηζα. Θέιεη λα πξνζζέζεη θάηη ν θ.Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έγηλε αληηιεπηφ απφ κέλα θαιά. Δρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν 

Γεκαξρείν θ.Ιίηζα. Δλσζήθακε 9 Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο θαη ζην πξνεγνχκελν 

Γήκν Υξσπίσλ ν ρψξνο απηφο ήηαλε νξηαθά αξθεηφο, νη ππάιιεινη είλαη εδψ. 

Φηινδνμνχκε απηφλ ην Γήκν λα ηνλ πξνρσξήζνπκε. Απ' φηη είδαηε βγάιακε 

αλαθνίλσζε ζην internet, ζην δηαδίθηπν, δεηάκε ππαιιήινπο κε κεηάηαμε, γηα 

λα κπνξνχκε λα ζηειερψζνπκε απηφλ ηνλ Γήκν. Γπζηπρσο ή επηπρψο, 

δεχηεξνλ, ην Γεκαξρείν απηφ ζα είλαη Γεκαξρείν καο, φπσο θαίλνληαη ηα 

πξάγκαηα, γηα πνιιά ρξφληα. Ρν Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ, γηα λα θηηάμνπκε 

Γεκαξρείν δηθφ καο, εάλ κπνξέζνπκε θαη αλ είρακε ηα ιεθηά, αο βγεη ην 

Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ πνπ ην πξνρσξάλε, είλαη ζην Ππκβνχιην Δπηθξαηείαο, 

ιηκλάδεη εθεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, φπνηε θαη λα εθδνζεί, κηα 

δπλαηφηεηα γηα λα πάκε ζε δηθφ καο Γεκαξρείν είλαη καθξφρξνλε ηζηνξία. Ρν 

θαηαιαβαίλεη θαη ν ηειεπηαίνο θαη ν πην θαηλνχξγηνο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 

απηφ. Αξα, γηα λα δνπιέςεη απηφο ν Γήκνο γηα πνιιά ρξφληα, ρξεηάδεηαη θάπνηα 

νξγάλσζε. Ζ Ρερληθή πεξεζία πνπ πήγε θάησ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Ρερληθή πεξεζία πνπ πήγε θάησ ζ' απηφλ ην ρψξν πηζηεχσ 

φηη αλ ν Γήκνο απηφο είρε πξαγκαηηθά ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο θαη 

εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη κηα Ρερληθή πεξεζία ζε έλα κεγάιν Γήκν πιένλ, 

Υξσπνχ, πηζηεχσ νξηαθά λα κε ρσξάεη θηφιαο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. 

Γεχηεξνλ, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ έρεη πνπ λα θαζίζεη. Πε 3 ηεηξ. είλαη 3 

άηνκα κέζα ζηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ. Θέινπκε γχξσ ζηηο 15- 20 ζέζεηο απηήλ 

ηε ζηηγκή. Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ, Νηθνλνκηθή Γ/λζε, Ινγηζηηθή, εληάικαηα θαη 

φια απηά, γηα λα δνπιέςνπκε. Κε μερσξηζηνχο ρψξνπο, κε ρσξίζκαηα, κε 

computer ην θαζέλα γξαθείν γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζπλδέζεηο δηθέο 

ηνπο. Γελ ππαξρεη δπλαηφηεηα λα πάλε ζε δηθφ καο ρψξν άιιν, πνπ λα 

εκπεξηέρεη Ρερληθή πεξεζία, Νηθνλνκηθή πεξεζία, Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη φια 

απηά. Γελ ππαξρεη ρψξνο. Γε δέρνκαη ηίπνηε απ' φηη ιέηε, ηα ιέηε απιψο 

ιατθίζηηθα, σο ζπλήζσο, ρξεηαδφκαζηε έλα Γεκαξρείν θαη ζα ην νξγαλψζνπκε 

απηφ ην Γεκαξρείν, δπζηπρψο έζησ θαη κε 50 θαη κε άιιεο 50 θαη άιιεο 50, 

100.000, 150.000, γηα λα κπνξέζεη λα δνπιέςεη. Αλ ν ππάιιεινο είλαη ζε έλα 

δηάδξνκν θαη πεξλάλε νη πνιίηεο, πεξλάλε Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη κηιάλε φιε 

ηε κέξα θαη ζπδεηάλε, δελ απνδίδεη θαλείο. Θα πξέπεη λα θηηάμνπκε ηηο 

ζπλζήθεο εθείλεο πνπ λα κπνξεί ν ππάιιεινο, ν Γ/ληεο λα έρεη ην ρψξν ηνπ, 

λα ζπγθεληξψλεηαη λα δνπιεχεη θαη λα απνδίδεη. Απηφ ζα θάλνπκε εκείο ζην 

Γεκαξρείν ηνπ Υξσπνχ, γηαηί απηφ αμίδεη θαη ν Γήκνο Υξσπνχ. Λα έρεη έλα 

Γεκαξρείν ην νπνην λα κπνξεί λα δνπιεχεη.  
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 Ξεγαίλεηε ζην Καξνχζη, πεγαίλεηε ζηελ Ξαιιήλε, πήγακε ζην Γέξαθα 

πξνρζέο, λα δείηε Γεκαξρεία. Λα δείηε δηαθνξέο, λα δείηε ηεξάζηηεο αίζνπζεο 

κε ππνδνκέο. Λα δείηε ηη δηαθνξέο έρνπκε θαη κνπ κηιάηε γη' απηήλ ηελ 

ζπαηάιε, φηαλ έρνπλ ραιαζηεί δεθάδεο εθαηνκκχξηα επξψ. Θαη κηιάηε γηα 

48.000 λα νξγαλψζνπκε ην Γήκν θαη άιιεο 48 γηα λα νξγαλψζνπκε ηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία πάλσ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κηα απάληεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη θ.Ζιηάζθν. Νη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ1 δελ έγηλαλ απφ 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Πεβφκαζηε ηνλ θ.Γαβξηήι. Ρη λα θάλνπκε ηψξα, δελ 

είλαη κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Παο παξαθαιψ. Νρη. Γελ κπνξεί λα 

γίλεη. Θα δεπηεξνινγήζεηε θ.Ιίηζα. Δρεηε ην δηθαίσκα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, γηα ην Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ ηνπ Γεκαξρείνπ αθνξά θαη 

ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, γηα έλα ιεπηφ λα ηνπο θάλσ κηα ελεκέξσζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, επεηδή έρνπλ εξσηήζεηο θαη άιινη ζπλάδειθνη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, γηα ην Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ. Δγψ ζα απαληήζσ κφλν κε έλα 

ιεπηφ, κε έλα ιεπηφ γηα λα ηνπο εμεγήζσ ηη αθξηβψο έρεη ζπκβεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ ηνπ Γεκαξρείνπ μεθίλεζε ην 2006, αλ 

ζπκάκαη θαιά, κε κηα απιε απφθαζε. Γελ έγηλε ηηπνηα άιιν. Κέζα ζηα 4 

ρξφληα ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο γίλαλε φιεο νη ελέξγεηεο. Γπζηπρψο φκσο 

δχν πξάγκαηα δελ είραλε γίλεη θαη ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ην έρεη 

απνξξίςεη. Δρνπλ έξζεη ηα αλάινγα ραξηηά θ.Γαβξηήι. Διάηε λα ζαο ηα δείμσ. 

Γελ έρνπλ έξζεη .. Γίλαλε ινηπνλ θάπνηεο παξαιήςεηο, απηέο ηψξα ηηο έρνπκε 

πάξεη .. Νρη ηψξα, απφ ην Φιεβάξε. Παο είρα ξσηήζεη θηφιαο γηα ην θάθειν, 

πήξακε ινηπνλ ηηο απαληήζεηο απφ ηε Γ/λζε Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ, ηελ 
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απφθαζε απφ ην ΠηΔ θαη απηά ηα πξάγκαηα ζα ηα θαηαζέζνπκε γηα λα 

ηειεηψζεη.  

(παξέκβαζε εθηφο παξέκβαζε) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νηη ζέιεη ρξφληα, ζέιεη. Ζδε έρνπλε πεξάζεη 5 ρξφληα. Θα 

κπνξνχζαλ λα είραλ ηειεηψζεη ζε 2 ρξφληα ην πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 5 ρξφληα ην Ρνπηθφ Οπκνηνκηθφ. Γηα λα ηειεηψζεη ην Γεκαξρείν 

ην θαηλνχξγην θαη λα εγθαηαζηαζνχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη ην ιφγν. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Απιά ήζεια λα πξνζζέζσ φηη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ρσξνο δελ είλαη ηνπ Γήκνπ θαη φπσο ζα δνχκε θαη 

παξαθάησ, ππαξρεη θαη άιιν ζέκα ην νπνίν ζέιεη λα επελδχζεη ιεθηά ν Γήκνο 

απφ ηδίνπο πφξνπο αιιά δελ είλαη δηθφο καο, θαηαςεθίδνπκε φπσο 

θαηαςεθίζακε θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ δε ζέισ λα κηιήζσ επί ηεο ςεθνθνξίαο. Θέισ λα ξσηήζσ αλ 

νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη μέξνπλ γηα ηη κηιάκε ηψξα. Δρνπλ δεη ην έξγν; Δγψ 

ηπγράλεη λα ην βιέπσ γηαηί πάσ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Θάπνηνη 

Αληηδήκαξρνη είλαη ζην Γεκαξρείν, ην μέξνπλ. Νη ππφινηπνη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη έρνπλ δεη ην έξγν; Δγψ πξνζσπηθά θ.Γήκαξρε, ρσξίο λα έρεηε θακία 

επζχλε επ' απηνχ, γη' απηφ ην έξγν δε ζα έδηλα νχηε 10.000. Ρν έξγν είλαη 

ζηελ θπξηνιεμία ηεο πιάθαο. Αλ απνθαζίζεηε λα θάλεηε έλα δηθφ ζαο ηαηξείν 

θαη ζαο είπα, δελ έρεηε επζχλε, έηζη; Γε ζαο ξίρλσ θακία επζχλε. Δγηλε κηα .. 

πξφρεηξνο δηαγσληζκφο, αλέιαβε .. Δίλαη ηεο πιάθαο. Νηαλ ζα πάηε λα 
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επηζθεθηείηε ηελ Ρερληθε πεξεζία, ζα δείηε φηη πξφθεηηαη γηα έλα έξγν ηεο 

πιάθαο. Θαη εδψ θχξηνη ζαο θνηηάσ ζηα κάηηα θαη ζαο ιέσ, έρεηε θίινπο 

αινπκηλάδεο. Ξεγαίλεηε θαη ξσηήζηε ηνπο, εδψ έμσ πνπ θπθινθνξνχλ, πίλνπλ 

θαθέ. Γηα λα κνπ θάλεηο απηφ ην έξγν πφζα ιεθηά ζεο ξε θίιε; Δγψ ξψηεζα 

δχν. Θαλέλαο δε κνπ είπε πάλσ απφ 10.000. Θέισ λα ζαο πσ φηη ην έξγν απηφ 

είλαη ππεξεθηηκεκέλν θαη είλαη ηεο πιάθαο. Γειαδή φρη γηα ζεηζκφ, ιίγν λα 

θάλεη, δε ζα κείλεη ηίπνηα. Δίλαη εληειψο ηεο πιάθαο. 

 Δπραξηζηψ θαη θπζηθά ην θαηαςεθίδσ. Ρν έρσ θαηαςεθίζεη θαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, δελ είλαη ιατθηζκφο λα ιεο ηελ άπνςε ζνπ. Δγψ μέξσ φηη 

φηαλ έρσ έλα ζπίηη λνηθηαζκέλν δελ ηνπ ξίρλσ 50.000. Κε ην δφξη ην βάθσ. 

Γελ ηνπ αιιάδσ ηα πιαθάθηα, δελ ηνπ θηηάρλσ άιιε δηαξξχζκηζε. Κε ην δφξη 

ην βάθσ. Ρψξα, ηελ θηινζνθία φηη είλαη κηα επνρή δχζθνιε, ζα πξέπεη λα ην 

δνχκε θαη ιίγν ζην Γήκν καο. Δρεη ηδηνθηεζίεο ν Γήκνο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ηηο 

εθκεηαιιεπηεί θαη ηνπιάρηζηνλ λα πξνρσξήζεη θαη λα επηζπεχζεη ηα έξγα πνπ 

ρξεηάδνληαη. Νκσο, 50 θαη άιιεο 50 πνπ ιέηε, λα δνπκε ηη ζέιεηε λα θάλεηε κε 

ηηο επφκελεο 50, λνκίδσ φηη είλαη ρξήκαηα πνπ θαλέλαο δε ζα ηα έδηλε ζην ζπίηη 

ηνπ άκα ήηαλε λνηθάξεο θάπνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν. Δρεη πεξεζίεο ν 

Γήκνο, θάλαηε απνθέληξσζε, έρεη θαη άιια θηίξηα ν Γήκνο, κπνξεί λα θάλεηε 

αθφκα πεξηζζφηεξε. Ξνηνο είλαη ν ιφγνο δειαδε φιεο νη πεξεζίεο λα είλαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν; Δρεη κηα ηεξάζηηα πεξηνπζία ν Γήκνο. Σξεζηκνπνηήζηε 

ηε, αληί λα ξίρλεηε 50άξηα δεμηά θαη αξηζηεξά.  

 Ρν θαηαςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Νξίζηε θ.Θαξίλν. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Νηαλ πξσηνδηνξίζηεθα ζην δεκφζην θαη πήγα γηα λα δνπιέςσ, ην 

'92 θαη '93, ήηαλε Γήκαξρνο ζηε Λέα Κάθξε ν Βαζίιεο ν Ρδηιάβεο. Ρν πξψην 

επηρείξεκα πνπ άθνπγα πάληα, είλαη φηη δηαζπαζίδνπκε ηα δεκφζηα ρξήκαηα 

φηαλ θάλνπκε έξγα κε κειέηεο θαη δεκνπξαζίεο, ελψ απηφ ζα γηλφηαλε κε 

5.000, κε 10.000, κε 20.000 θιπ. Ρν απνηέιεζκα ήηαλε λα πεγαίλνπκε έξγα κε 

απηεπηζηαζία Γεκαξρνπ, ηα νπνία αλ παο λα ηα δεηο ζήκεξα είλαη έξγα ηα 

νπνία έρνπλε 1,5 πφλην άζθαιην, ρηιηνζηά άζθαιην θιπ., πάληα κε ην 

επηρείξεκα ηεο νηθνλνκίαο ησλ δεκνζίσλ ρξεκαησλ. Νηαλ ζπληάζζεηαη κηα 

κειέηε γηα λα βγάινπκε έλα δεκφζην έξγν έρεη έλα ηηκνιφγην. Δγψ ζα ήζεια λα 

κνπ πεη θάπνηνο παίξλνληαο ηε κειέηε, φηη δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιιεο ηηκέο. Ρψξα, 

ζε έλα πξάγκα πνπ γίλεηαη δεκνπξαζία, πνπ έξρεηαη θάπνηνο θαη δίλεη έθπηψζε 

θιπ., έρεη κηα δηαδηθαζία κέζα ζε έλα πιαίζην ελφο Λνκνπ. Κπνξεί θαη λα έρεηε 

δίθην, λα κπνξνχζε λα θηηαρηεί κε 10.000, κε 15.000, δελ ην μεξσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί δηαθφπηεηε ηψξα θχξηε .. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ν πξφρεηξνο δηαγσληζκφο είλαη δηαγσληζκφο. Ρνλ πξνβιέπεη ε 

λνκνζεζία. Κπαίλεη ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ ηνπ Γήκνπ γηα 7 κέξεο, γηα 8 κέξεο, 

ελεκεξψλνληαη φινη νη εξγνιάβνη θαη φπνηνη ελδηαθέξνληαη θαη αλ 

ελδηαθέξνληαη πάλε .. Αθνχ ήηαλ ηφζν επηθεξδέο έξγν, γηαηί ήξζαλ 2, 3 κφλν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαξίλν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρεχρε φκσο πήξαλ 10 ή 15. Λα ζαο δείμσ ηε ιίζηα, αθνχ δελ ην 

μέξεηε. Δρνπλ πάξεη 15 θαη ζηε δεκνπξαζία ήξζαλ 3. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρέινο πάλησλ, εγψ μέξσ φηη ε ππφζεζε απηή, φηη ην δεκφζην έξγν 

έρεη επηβάξπλζε. Γηα λα εθηειέζεηο δεκφζην έξγν πάλσ απφ 4.000.000 δξρ. ή 

12.000 επξψ κε απηεπηζηαζία πξέπεη λα παο ζην Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ 

θαη φηαλ ζα παο ζην Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ ζα ζην απνξξίςνπλ. Δρνπλ 

θαηαξγεζεί απηά ηα πξάγκαηα, άξα δελ κπνξείο λα εθηειέζεηο έξγα κ' απηφλ 

ηνλ ηξφπν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Θαξίλν, ζε άιιε πεξηπησζε πνπ ζέιεηε λα θάλεηε παξφκνην 

έξγν, ζα θάλνπκε απφ ηνλ ΔΘΞΝΡΑ κηα πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ζα ζαο 

ππνδείμσ έλαλ ππάιιειν λα ην θηηάμεη θαη λα κε ρξεψζνπκε θαζφινπ ην Γήκν. 

Θαη φρη ιφγηα, δεζκεχνκαη φηη ζα ην θάλσ. Αθνχζηε κε πάιη. Ξξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ ζα θάλεηε κφλν, ζα ζηνηρίζνπλε. Ξάξηε 3 πξνζθνξέο, ηελ πην θηελή, 

πάξηε ηα πιηθά θαη λα βάινπκε έλαλ ππάιιειν λα καο ηα ζηήζεη. Ππνπδαία 

δνπιεηά.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα ηνλ ζηείισ λα πάξεη ην λφκηκν απηφ πνπ πεξηγξάθεηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξνκήζεηα απφ ηνλ ΔΘΞΡΑ ζα θάλνπκε θαη ζα .. Ξξνκήζεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ζα βάινπκε έλαλ ππάιιειν λα ηα ζηήζεη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αξα είλαη απηεπηζηαζία Γεκάξρνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχ ζαο μαλαιέσ πάιη, πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα πάξνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ απηεπηζηαζία δελ είλαη απηφ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη απηεπηζηαζία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νχηε 5.000 δε ζα πήγαηλε ην έξγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηεπηζηαζία είλαη απηφ. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Παο ιέσ φηη φηαλ εθηειείο έξγν κε ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

νλνκάδεηαη απηεπηζηαζία Γεκάξρνπ. Γε ζα ζην εγθξίλνπλε. Νηαλ ζα πάσ ζην 

Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ δε ζα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, επραξηζηνχκε. Ρψξα έιεμε ην ζέκα.. 

ΙΗΡΠΑΠ: .. ηελ πξνκήζεηα ηνπ ΔΘΞΝΡΑ. Θα μεράζνπκε θαη απηά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηελ πξνκήζεηα ηνπ ΔΘΞΝΡΑ ζα θάλεηε. Ρίπνηα άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θάλαηε ηελ πξφηαζε ζαο. Γφζεθε απηή ε απάληεζε. Δπί 

ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Ν θ.Σαζηψηεο θαηά. Θαηά. Ξαξψλ ν θ.Αξκπξηψηεο. Θαηά ε θα Πηεξγίνπ, 

φπσο θαη ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εκείο ςεθίδνπκε θαηά, δηφηη εγψ ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή είρα ςεθίζεη ιφγσ ηνπ θφζηνπο φηη είλαη αθξηβφ, νπφηε ζπλερίδνπκε 

ζηελ ίδηα πνιηηηθή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά.  

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηεο 

Ρερληθήο πεξεζίαο. Ρελ έγθξηζε, ζπγλψκε, ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Ξίλαθα γηα ηε δηακφξθσζε ρψξσλ Ρερληθήο πεξεζίαο. 

(αξ. απνθ. 263/2011) 
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ΘΔΚΑ 8ν 

 

Δγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: "Γίθηπν 

χδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκφ Βαξηθφ Γήκνπ Υξσπνχ". 
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 ΘΔΚΑ 9ν 

 

Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζην ΞΔΞ Αηηηθήο γηα έληαμε ηνπ έξγνπ: 

"Γίθηπν χδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκφ Βαξηθφ Γήκνπ Υξσπνχ". 

 

 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 32ε 8 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  81 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 5ν θαη 6ν ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

αθνξνχλ ην ίδην έξγν.  

 Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα δεηήζσ θαη' αξράο ζπγλψκε γηαηί έρεη θάπνηα ιάζε ζηελ 

εηζήγεζε ε θα Πακπάλε πνπ ηηο έθηηαμε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, λαη. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Δπεηδή έθεπγε κε κεηάηαμε, έρεη .. Δπεηδή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

Αθηδλψλ ην παιηφ, έηζη ινηπφλ κηιάκε γηα κηα κειέηε ε νπνία δελ είλαη 1.391 

αιιά είλαη 1.600.000 επξψ κε ην ΦΞΑ θαη αθνξά βέβαηα ην Γήκν Υξσπνχ θαη 

φρη ην Γήκν Αθηδλψλ πνπ ιέεη. Ξξφθεηηαη γηα  κειέηε ηελ νπνία αλαζέζακε ζην 

γξαθείν ηνπ θ.Φσηφπνπινπ. Ν Αληηδήκαξρνο μέξεη ην ζέκα ρξφληα θαη πνιχ 

θαιχηεξα. Δίλαη αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνχ δηθηχνπ ην νπνίν είλαη 

πξνβιεκαηηθφ θαη δηαπξσκέλν ζε κεγάια βάζε. Θα ζαο ηα πεη πην αλαιπηηθά.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, είλαη απφ ηηο πξψηεο κειεηεο, αθνχ κάζακε φηη ζην ΞΔΞ 

ππάξρεη κέηξν αλνηρηφ ρξεκαηνδφηεζεο γηα αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο. 

Δίλαη απφ ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ ζειήζακε λα αλαζέζνπκε γηα λα θάλνπκε, 

γηαηί ην δίθηπν ηνπ Βαξηθνχ είλαη έλα δίθηπν 30 ρξφλσλ, 35, πνιχ βαζχ, είλαη 

γχξσ ζηα 2,5 - 3 κέηξα, ζπάεη ζπλερψο, έρνπκε ηεξάζηηεο δηαξξνέο θαη έρεη 

κέζα θαη εηζξνή ζην ζπάζηκν θαη ζηελ αλαξξφθεζε πνπ θάλεη ην δίθηπν, έρεη 

θαη εηζξνή ιπκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ηηο 

μέξεηε. Ρν Βαξηθφ είλαη αθξηβψο θάησ απφ ην Γεκαξρείν. Δίλαη ηνπ πνπξγείνπ 

Γεσξγίαο. Δίλαη ην ζρέδην ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο. Δίλαη έλαο κεγάινο 

νηθηζκφο εληφο ζρεδίνπ, είλαη ην κνλαδηθφ δίθηπν απ' φζν μεξσ εγψ, ην νπνίν 

είλαη ηφζν βαζηά ε χδξεπζε θαη ην ρεηξφηεξν φισλ, πέξα απφ ηηο απψιεηεο πνπ 

έρνπκε ηηο κεγάιεο, είλαη φηη δε βξίζθνπκε θαη ηηο δεκηέο. Γειαδή πνιιέο θνξέο 

έρεη ηχρεη, εγψ ζπκάκαη παιηφηεξα, απφ ην 2004- 2005, φηη ππήξραλ δεκηέο ζην 

δίθηπν ηηο νπνίεο βξίζθακε κεηά απφ .. δε ζπκάκαη κεηά απφ πφζν θαηξφ. Δίλαη 

πιαζηηθφ αιιά νη ζπλδέζεηο είλαη ζηδεξέληεο θαη απηέο δηαβξψλνληαη θαη ζπάλε 

θαη ραιάλε. Αιιά δε βξίζθεηαη θαη ην δίθηπν. Δίλαη δειαδή πάξα πνιχ βαζχ. 

Δπειπηζηνχκε λα ρξεκαηνδνηεζεί γηα λα κπνξέζεη θαη απηή ε πεξηνρή λα 

αλαζάλεη θαη λα .. Δρνπκε ηεξάζηηεο, ηεξάζηην ράζηκν λεξνχ. Καθάξη λα 

ρξεκαηνδνηεζεί ην έξγν θαη λα κπνξέζνπκε λα ην θηηάμνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ κπνξψ λα ζπκεζψ λα ζνπ πσ. Δίλαη πνιχ παιηφ, είλαη πάξα 

πνιχ παιηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Δξψηεζε;  

 Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ ακθηβάιιεη θαλείο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη 

ηέηνησλ έξγσλ ππνδνκήο, απιψο ήζεια λα ξσηήζσ θαη ην έρσ μαλαξσηήζεη 

πάιη θαη ζα ην ξσηάσ ζπλέρεηα, γηα λα εληαρζεί έλα έξγν ζην ΔΠΞΑ δε 

ρξεηάδεηαη κφλν ε έγθξηζε ηεο κειέηεο, ππάξρεη θ. Γ/ληα θαη θ.Αληηδήκαξρε, λα 

ππάξρνπλε, λα είλαη πιήξεο ν θάθεινο, γηα λα κπνξέζεη ην έξγν λα ηχρεη 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα δελ είλαη εξψηεζε, είλαη ππφδεημε.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δρνπκε πάξεη θαη ηα πεξηβαιινληνινγηθά ζ' απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ.  

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη ηε κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 

νπσο θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην Ξεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα Αηηηθήο ηνπ έξγνπ "Γίθηπν χδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκφ Βαξηθφ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ". 

(αξ. απνθ. 264/2011 θαη 265/2011) 
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ΘΔΚΑ 10ν 

 

Νξηζκφο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα επίπισλ λέσλ 

ρψξσλ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δρεη θαη άκεζε ζρέζε κε ην 

4ν, αθνξά ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.  

 Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. γηα ην ΔΘΞΝΡΑ πξέπεη λα ζπγθξνηείηαη μερσξηζηή Δπηηξνπή. 

Ξξέπεη θαη εδψ ινηπνλ λα ζπγθξνηήζνπκε κηα Δπηηξνπή γηα λα παξαιάβεη ηα 

έπηπια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα άηνκα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ Δπηηξνπή είλαη ν θ.Θαξίλνο 

Εψεο, ν θ.Ιάηζαο Πηακάηεο θαη ε θα Ξαπαζαλαζίνπ Καξία, κε αλαπιεξσηέο 

αληίζηνηρα, ηνλ θ.Κπαξδάθα Ξαλαγηψηε, ηνλ θ.Θξηθνγηάλλε Θπξηάθν θαη ηελ θα 

.. Ζ θα Θνπληνπξηψηνπ; Διέλε. Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ν θ.Θαξίλνο. 

 πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηαςεθίζακε ην έξγν, θαηαςεθίδνπκε γηα ιφγνπο αξρήο θαη ηελ 

Δπηηξνπή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα θαηαςεθίδεηε θαη εζείο;  Ρν Ππκβνχιην .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. εξψηεζε. Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ, ηαπηφρξνλα ιέσ θαηά βέβαηα, 

γηα λα κελ μαλαπάξσ ην ιφγν, ε πξνκήζεηα ησλ επηπισλ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξνεγνχκελν έξγν. Αξα δειαδή είλαη ηα 48.000 ζπλ 
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ηελ πξνκήζεηα επίπισλ. Αξα ε αλαθαίληζε ζα καο πάεη 100 ηφζν. Δηζη; Ξνιχ 

σξαία.  

 Δπραξηζηψ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ρα έπηπια απηά είλαη Διιεληθήο θαηαζθεπήο ή εηζαγσγήο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη 15.000 ηα έπηπια, φρη 100.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δίλαη Διιεληθήο θαηαζθεπήο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ ε ΛΔΝSET είλαη Διιεληθή. (γέιην) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δληάμεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(αξ. απνθ. 266/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 11ν 

 

Δγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

"Θαηαζθεπή Γεκνηηθψλ Parking (Σαιθνχηζη)". 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Θαξίλν. Γελ αθνχγεζηε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα κηα κειέηε ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε ην ΦΞΑ 

240.000 επξψ, γηα δηακφξθσζε parking ζηελ παξαιηαθή δψλε δίπια ζην 
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ιηκαλάθη ζην Σαιθνχηζη, θαζψο θαη ππνδνκέο ζε ειεθηξνθσηηζκφ. Ν ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο είλαη 240.000 επξψ θαη πξνηείλεηαη κε αλνηρηή δεκνπξαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Σαζηψηε, ζέιεηε ην ιφγν; Γελ 

θαηάιαβα. Ππγλψκε.  

 Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θπκάκαη πξηλ απφ αξθεηά Ππκβνχιηα γλσξηδα απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ 

Ιηκεληθνχ Ρακείνπ, ηνλ θ.Γαζβηληάλ, γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνλ 

επραξίζηεζα γη' απηφ θηφιαο γηαηί είλαη έλα ζεκαληηθφ έξγν γηα ην Σαιθνχηζη. 

Θα αληηπαξέιζσ φηη δε γίλνληαη έξγα ππνδνκήο, θφβνληαη έξγα ππνδνκήο θαη 

θηηάρλνπκε άιια έξγα πνπ ίζσο είλαη ζε δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα. Νκσο ην 

ζεσξψ ζεκαληηθφ πνιχ απηφ ην έξγν θαη ιέσ λαη ζην εξγν. πάξρεη έλα 

πξνβιεκαηάθη φκσο. Αλ δε κε απαηάεη ε κλήκε κνπ θαη είλαη γξακκέλν ζηα 

πξαθηηθά, ν θ.Γήκαξρνο είπε, λα δψζνπκε 20- 30.000 λα δηακνξθψζνπκε ην 

ρσξν. Νη 20- 30.000 γίλαλε 240.000 θαη εδψ είλαη έλα εξψηεκα: κε καο πείηε 

θ.Γήκαξρε φηη ιεθηά ππάξρνπλε, γηαηί ζα ζαο ξσηήζσ θαη κεηά πνπ ηα 

βξήθαηε. Δδψ ππάξρεη έλα ζέκα. Απηφο πνπ ην έιεγε πήγε εθεί πνπ έπξεπε λα 

πάεη. Ρν ζέκα μέξεηε πνην είλαη φκσο; Ξξνζέμηε γηαηί ζα πάλε θαη άιινη εθεί θαη 

λα ζαο πσ ην γηαηί. Δίλαη δπλαηφλ μαθληθά .. Λα θηηάμνπκε κε ιίγα ρξήκαηα ην 

έξγν εθεί λα εμππεξεηεζεί ν θφζκνο, πνπ είλαη αλαγθαίν, λα παξθάξνπλ ηα 

απηνθίλεηα, απφ ηελ άιιε φκσο ην Σαιθνχηζη έρεη θαη άιιεο αλάγθεο. Δρεη ε 

νδνπνηία. Πεκαληηθφηεξε. Δρεη θαη άιια πξνβιήκαηα ζίγνπξα, πνπ ηα μέξεηε 

θαη θαιχηεξα εζείο πνπ κέλεηε θηφιαο εθεί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Κε δηαθφπηεηε, κε δηαθφπηεηε. Κε 

δηαθφπηεηε θ.Ρζεθξεδή. Κε δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ. Θα απαληήζεη ν 

θ.Γήκαξρνο.  
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ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ρη είλαη απηά πνπ ιέηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ρζεθξεδή, ραίξνκαη γηαηί κνπ ιέηε θάηη πνπ κνπ έρνπλε πεη θαη 

άιινη. Κα ιέεη ην θηηάμαλε ήδε απηφ. Θα ην μαλαθηηάμνπλε πάιη; Κα ήδε θάηη 

έρεηε δηακνξθψζεη. Θα ραιάζαηε ζηηο εθζθαθέο γχξσ ζηηο 50.000 λα 

μαλαδηακνξθψζεηε ηα ήδε .. ; Δζείο ν ίδηνο καο είπαηε ηψξα φηη μεβξψκηζε ην 

Σαιθνχηζη. Ππκθσλψ θαη κπξάβν ζαο θαη καδί ζαο θαη πνιχ ραίξνκαη πνπ ν 

Ξξφεδξνο .. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Κπξάβν ζηνλ θ.Γήκαξρν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κπξάβν ζηνλ θ.Γήκαξρν. Γελ έρσ πξφβιεκα λα ην πσ. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: 42 ρξφληα κε έθαγε ε βξψκα θ.Ιίηζα, λα ην μέξεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Αθνχ ηε βγάιαηε ηε βξψκα, ζηηο εθζθαθέο ηα 50.000 ηη ηα 

ξίρλεηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ αλ δηαβάζεηε απηφ πνπ ςεθίδεηε, γηαηί εγψ πήξα ηερληθή 

πεξηγξαθή, νη εθζθαθέο έρνπλε θαη έλα πελεληάξηθν κέζα, 50.000 επξψ. Θαη 

ιέσ ην εμήο, ν θ.Γήκαξρνο είρε πεη, λα θάλνπκε έλα κηθξφ έξγν. Λα ην θάλεηε. 

Δίραηε κηιήζεη γηα 20- 30.000. Λα ηηο θάλεηε. Θάλαηε ήδε έλα άιιν ππν-έξγν 

κηθξφ εθεη πεξα θαη θαζαξίζαηε θαη θαιά θάλαηε θαη ζπγραξεηήξηα, αιιά θαη 

240.000 αθφκα; Κε 50.000 εθζθαθέο λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ππεξβνιηθφ 

θ.Γήκαξρε. πάξρνπλε θαη δελ έξρνκαη ζε .. ηελ εξψηεζε είλαη θαη ηα ρξήκαηα 

βέβαηα πνπ ηα βξίζθνπκε. Απφ εθεί θαη πέξα ιέκε λαη ζην έξγν, αιιά φρη κε 

πξνθιεηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο γηα έξγν πνπ ζηελ νπζία δελ ππαξρεη. Γειαδή, 

ήδε ην είπε θαη ν θ.Ρζεθξεδήο, φηη ην θάλαηε ην έξγν. Ρψξα ηη έξγν ζα πάηε λα 

θάλεηε; Ξάλσ ζην άιιν έξγν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 
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 Ν θ.Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν. Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ξαξαθαιψ. 

Θχξηε Σαζηψηε. Πεκεηψζηε θ.Γήκαξρε.  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Δπεηδή αλαθεξζήθαηε ζην φλνκα κνπ, ζπγλψκε θ.Ξξφεδξε, 

κηζφ ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Ρζεθξεδή.  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Κηζφ ιεπηφ, έλα ιεπηάθη, έλα ιεπηάθη. Δπεηδή αλαθεξζήθαηε ζην 

φλνκα κνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη. Θα πάξεηε ην ιφγν κεηά.  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Λαη. Δγψ είπα, επραξηζηψ ην Γήκαξρν γηαηί 42 ρξνλψλ έρσ ηελ 

πεξηνπζία κνπ κπξνζηά ζηε ζάιαζζα, κε έθαγε ε βξψκα θαη ην ζθαηφ θαη 

θαηνξζψζακε κεηά απφ 42 ρξφληα λα ην επνπιψζνπκε. Απηφ πξέπεη λα 

δηακνξθσζεί θ.Ιίηζα. Δηζη ζα κείλεη; Κα δελ είλαη δηακνξθσκέλν. Ρν βιέπεηε.. 

Δζείο ην βιέπεηε δηακνξθσκελν;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξήγα θαη ην είδα θχξηε. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Δίλαη δηακνξθσκέλν θ.Ιίηζα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Βεβαίσο θαη είλαη. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ξσο; Απφ πνπ είλαη δηακνξθσκέλν; Σψκα έρνπκε ξίμεη απφ 

παλσ. Νχηε .. Γελ έρεη ηίπνηα, ηίπνηα, ρψκα έρνπκε ξίμεη. Ξνπ ηελ είδαηε ηε 

δηακφξθσζε εζείο; Δζείο πνπ ηελ είδαηε ηε δηακφξθσζε; Ξνπ ηελ είδαηε ηε 

δηακφξθσζε εζείο; Ξνπ παηάκε κέζα ζηηο ιάζπεο; Απηή είλαη ε δηακφξθσζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζεθξεδή. 

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, αλ ζπκάκαη θαιά, ν ρψξνο ν νπνίνο δηακνξθσλεηαη 

σο parking ζήκεξα είλαη ηνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ, ην νπνίν απνθαζίζακε 500 

επξψ ην ρξφλν, ηηκήο ελεθελ αο πνχκε, λα ηνλ παξαρσξήζεη ζην Γήκν θαη λα 
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ην εθκεηαιιεχεηαη γηα parking. Θάλσ ιάζνο; Κε ην κηθξφ αληίηεκν ην νπνίν 

ςεθίζακε εδψ πέξα, ηα 500 επξψ... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη πεξίπνπ ηφζν. Απηφ είλαη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αξα κηιάκε γηα ηνλ ίδην ρσξν. Νκσο ν ρψξνο είλαη ηδηνθηεζία 

απηήλ ηε ζηηγκή ηνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ θαη φρη ηνπ Γήκνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη 

αλά πάζε ζηηγκή ην Ιηκεληθφ Ρακείν, ν νπνίνο είλαη ηδηνθηήηεο ρψξνπ, ηνλ 

παίξλεη θαη ηνλ θάλεη φ,ηη ζέιεη θαη ηνλ εθκεηαιιεχεηαη. Ξάκε εκείο ινηπνλ 

ζήκεξα λα εθηακηεχζνπκε απφ ηδίνπο πφξνπο 240.000 επξψ γηα λα θάλνπκε ηη 

θαη ζε πνηα πεξηνπζία πάλσ; Πε μέλε πεξηνπζία πάιη, φπσο έγηλε θαη κε ηελ 

Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ. Θαη ην ιέσ απηφ, γηαηί .. Θαη ζέισ λα κνπ 

απαληήζεηε θαη θάηη άιιν. Θα γίλεη ην parking. Ν Γήκνο δηαρεηξηζηήο; Ξνηνο ζα 

είλαη δηαρεηξηζηήο; Ν Γήκνο; Θα είλαη αλνηρηφ ην parking; Διεχζεξν; Υξαία. 

Ζηαλ θαη κηα απνξία πνπ .. θαη κνπ ιχζεθε. Αιιά ην θχξην γηα καο είλαη φηη 

πάκε ζε μέλνπ ην ρσξάθη λα επελδχζνπκε ρξήκαηα ηα νπνία ζα είλαη ηνπ 

μέλνπ θαη φρη δηθά καο θαη θπζηθά θαηαςεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: πάξρνπλε ρψξνη λα θάλνπκε parking, κε ηφζα ρξήκαηα, αλ 

ζέιεηε λα γίλεη θαη σξαίν ην parking, αιιά ζε δηθηά καο πεξηνπζία, φρη ζε 

αιινπλνχ πεξηνπζία.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΗΝ: Δγψ ζε ζπλέρεηα απηψλ πνπ είπε ν θ.Σαζηψηεο ζα πσ ην εμήο: φηη 

νη πεξηνπζίεο πνπ ζήκεξα δηαρεηξίδεηαη ην Ιηκεληθφ Ρακείν αλήθνπλ ζηελ ΘΔΓ, 

ζηελ Θηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ. Πήκεξα, ζε εθαξκνγή ηνπ κλεκφληνπ 

θαη απηψλ ησλ Λφκσλ πνπ έρνπλε ςεθίζεη, ησλ εμεπηειηζηηθψλ Λφκσλ, απηή ε 

πεξηνπζία ζα εθπνηεζεί, ζα παξαρσξεζεί ζε ηδηψηεο γηα εθκεηάιιεπζε. Δδψ 
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ινηπφλ, αθνχ δελ έρνπκε εκείο απηήλ ηε .. δελ έρνπκε ηελ ηδηνθηεζία, ην λα 

έρνπκε λνηθηάζεη απηήλ ηε ζηηγκή έλα ρψξν δε καο δηαζθαιίδεη ζε ηηπνηα. Δλα 

ινηπνλ είλαη απηφ. Γεχηεξνλ, απηφ πνπ είπακε. Απηφ ην parking πνηνο ζα ην 

δηαρεηξίδεηαη; Ξνηνο ζα παίξλεη ηα έζνδα; Δκείο; Θα θάλνπκε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γσξεάλ. Δγψ ζπκθσλψ κε ην δσξεάλ. Απφ εθεί θαη πέξα δελ 

ςεθίδνπκε. Δγψ πξνζσπηθα δελ ην ςεθίδσ, γηαηί ζεσξψ φηη είλαη ππεξβνιηθφ, 

φρη λα κε γίλεη, έηζη; Λα γίλεη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, λα ππάξμεη εμπγίαλζε 

ηεο πεξηνρήο, λα ππαξρεη ρψξνο λα αθήλνπλ ηα απηνθίλεηα νη άλζξσπνη εθεί 

θαη νη επηζθέπηεο, αιιά είλαη ππεξβνιηθφ. Νηαλ ιέκε 240 ζπλ ΦΞΑ, είλαη 

κεγάιν ην πνζφλ. Θαη κε ζπγρσξείηε δειαδή, φηαλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά 

αθπξψζακε έλα έξγν ηεο Θνηλφηεηαο Καιαθάζαο, ηεο πξψελ Θνηλφηεηαο 

Καιαθάζαο γηαηί δελ είρακε ιεθηά λα ηα θηηάμνπκε θαη ηψξα κε ηδίνπο πφξνπο, 

δειαδή κε θνξνινγία ησλ θαηνίθσλ λα θηηάμνπκε έλα parking, έλα έξγν ηφζν 

κεγάιεο αμίαο ζε κηα ηδηνθηεζία πνπ δε καο αλήθεη θαη έλα έξγν κε 43% 

έθπησζε ην απνξξίςακε, λνκίδσ φηη έρνπκε επζχλε κπξνζηά ζ' απηά πνπ 

ςεθίδνπκε θαη έηζη πξαγκαηηθά λνκίδσ φηη εκείο δε ζα πξέπεη λα ην 

ςεθίζνπκε. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Θαξίλν, θχξηε ζπλάδειθε, λα κηιήζνπκε 

έηζη ζαλ κεραληθνί. Θα ήζεια λα κε πείζεηε, έρσ κπξνζηά κνπ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαη βιέπσ κηα πνζφηεηα 2.250 θπβηθά κέηξα 

εθζθαθψλ θαη πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ επεηδή γλσξίδσ ην ρψξν θαη ηνλ έρσ 
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δεη θαη ηνλ έρσ δεη θαη πξφζθαηα, πνπ ζα γίλεη απην ην πξάγκα θαη ηη ζπληζηά 

κηα ηφζν κεγάιε εθζθαθή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ρν γλσξίδσ. Λαη, λαη. Γειαδή ζα πάκε λα μεκπαδψζνπκε .. Δδψ 

κηιάκε φηη ζα θάλνπκε κηα δηακφξθσζε .. Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ.. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αλ δελ πέζεη .. δελ θάλνπκε ηίπνηα. 

ΓΔΓΔΠ: Αιιν απηφ πνπ ζέιεηε λα καο πείηε θαη άιιν κάιινλ απηφ πνπ ζέιεηε 

λα θάλεηε. Γελ αλαθέξνκαη ζε ζαο πξνζσπηθά αιιά ζα πξέπεη λα μέξνπκε ηη 

γίλεηαη. Γε κηιάκε γηα κηα απιή δηακφξθσζε, εδψ κηιάκε γηα έλα νιφθιεξν 

έξγν. Θαη επίζεο ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: ζην Σαιθνχηζη πξφζθαηα έγηλε κηα 

πιαηεία ε νπνία είλαη θνληά, ζρεηηθά θνληά. Αλ πακε δίπια λα δηακνξθψζνπκε 

έλα parking ην νπνην λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη 

αηζζεηηθήο απφ ηελ πιαηεία, ζα έρνπκε δπν ηειείσο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε 

έλα ηφζν θνληηλφ ζεκείν θαη ζα πσ πάιη ην εμήο, κελ βαθηίδνπκε 

δηακνξθψζεηο, αλακνξθψζεηο θαη βάδνπκε θεθάιαηα θαη δαπάλεο κειεηψλ θαη 

εξγσλ. Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ην έλα κε ην άιιν. Λνκίδσ ζα έπξεπε λα είλαη 

ιίγν πην πξνζεθηηθέο νη εηζεγήζεηο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ θέξλνπκε ηα 

ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Νρη ηίπνηα άιιν, δηφηη καο ξσηάεη ν θφζκνο 

θαη δελ μέξνπκε ηη λα ηνπ απαληήζνπκε 

 Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξηλ κπσ ζηελ νπζία ζα ήζεια απφ ηνλ θ.Θαξίλν λα ξσηήζσ 

κηα δηεπθξίληζε. Δίλαη απνξία κνπ θ.Θαξίλν, φηαλ ζπληάζζεηαη κηα κειέηε νη 

ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη γηα δηάθνξεο εξγαζίεο βγαίλνπλε απφ θάπνην 

ηηκνθαηάινγν, είλαη κνλαδηθή ηηκή ή ππάξρεη αλψηαηε θαη θαηψηαηε γηα θάζε 
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δνπιεηά; Νρη εδψ ζηε κειεηε. Πηνλ ηηκνθαηάινγν πνπ δίλεη ην πνπξγείν. 

πάξρεη αλψηαηε θαη θαηψηαηε ή είλαη θημ;  

Δίλαη κνλαδηθέο; Δίλαη ζίγνπξν; Γελ αλαθέξνκαη ζηε κειεηε, πξνζέρηε.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κπνξεί λα ππάξρνπλε δηάθνξα παξεκθεξή άξζξα. Αλάινγα κε 

πνηα εξγαζία ην θαζέλα. Ξάλησο ην θάζε αξζξν είλαη κνλαδηθή ε ηηκή.  Νηαλ 

ιέκε εδψ φηη ρξεζηκνπνηνπκε ην άξζξν .. 1123Α .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ηζσο λα κελ έγηλα θαηαλνεηφο. παξρεη αλψηαηε θαη 

θαηψηαηε ηηκή γηα ηελ εθζθαθή ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ πνπξγείνπ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: πάξρεη εθζθαθή άιινπ ηχπνπ. Αιιε είλαη ε ηηκή φηαλ ζθάβεηο έλα 

δξφκν, άιιε είλαη ε ηηκή φηαλ ζθάβεηο έλα ραληάθη. Νηαλ κηιάκε φκσο γηα 

εθζθαθέο νδνπνηίαο, κηα είλαη ε ηηκή. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ππγλψκε, εδψ κηιάκε φηη ζα θάλνπκε κηα εθζθαθή, αλ 

θαηαιαβαίλσ θαιά απφ ηνλ ηππν ηεο εθζθαθήο, κε DCB. Πηνλ ηηκνθαηάινγν 

ππάξρεη αλψηαηε θαη θαηψηαηε ηηκή; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γηα λα ζαο δηεπθνιχλσ. Απηή ε ηηκή, πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε είλαη ε ρακειφηεξε, δηφηη είλαη απφ ην άξζξν ηεο νδνπνηίαο. Δίλαη απφ 

ην νδφ 1123Α.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ άιιν ξσηάσ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αλ ρξεζηκνπνηνχζακε ηηκή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζα ήηαλ 

αθξηβφηεξε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δγψ άιιν ξσηάσ. πάξρεη αλψηαηε θαη θαηψηαηε θαη θαηά ην 

δνθνχλ ρξεζηκνπνηνχκε απηή πνπ ζέινπκε.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη. Ξξέπεη λα .. Ν λνκνζέηεο ιέεη ην εμήο: φηαλ ζα ζθάςσ  

ζεκέιηα γηα λα ξίμσ κπεηφλ, δελ κπνξεί λα είλαη ε ίδηα ε ηηκή κε ην λα ζθάβσ 

νδνπνηία .. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Υξαία, είλαη κνλαδηθέο νη ηηκέο ινηπνλ.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κνλαδηθέο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δηζη κνπ ιέηε. Δληάμεη, επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε.  

 Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ κηα εξψηεζε ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Νηαλ έλαο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο γηα ηε δηαδηθαζία θάλεη κηα 

εξψηεζε ζην Γήκαξρν, κεηά απφ πφζν θαηξφ πξέπεη λα απαληηέηαη; Γηαηί έθαλα 

θαη εξψηεζε γη' απηφ ην ζέκα. Γελ απαληήζεθε. Δίκαη ν κνλαδηθφο θ.Γήκαξρε 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο πνπ δελ ηνπ απαληάο, αιια δελ πεηξάδεη. Δθαλα θαη ζην 

πξνεγνχκελν, πέξαζαλ 30 κέξεο, γηαηί κηιάηε γηα δηαδηθαζία, αιιά δελ ηελ 

ηεξείηε ηε δηαδηθαζία. Μεθεχγσ, απιψο ζεκεηψζηε ην φηη δελ κνπ απαληάηε θαη 

έξρνκαη ζην ζέκα απηφ πνπ ηψξα ππνρξεσηηθά πξέπεη λα κνπ απαληήζεηε 

θ.Γήκαξρε. Δγψ δε δηαθσλψ κε ην έξγν θαη δε δηαθψλεζα πνηέ κε θάπνην 

έξγν. Ρψξα αλ είλαη αθξηβφ ή θηελφ ζα δνχκε θαη ηη έθπησζε ζα πάξεη απηφ ην 

έξγν, κφιηο ζα βγεη ζε κηα δηαδηθαζία. Δγψ κ' απηφ πνπ δηαθσλψ θαη ζα ην 

μαλαπψ δεκνζίσο, είλαη λα θάλνπκε έξγα ζην ρσξηφ καο θαη λα κελ θαλνπκε 

έξγα ζηα δηπιαλά ρσξηά, γηαηί εκείο απφ ην δηθφ καο ρσξηφ δελ έρνπκε 

θαλέλαλ, είκαζηε φινη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Δρνπκε κφλν ηνλ Αληηδήκαξρν 

δξεπζεο. Θχξηε Γήκαξρε, θαιά θάλεηε θαη θάλεηε ην parking ζην Σαιθνχηζη, 

έρσ θάπνηεο ελζηάζεηο φπσο νη ζπλαδειθνη, αιιά εγψ επεηδή είλαη έλα έξγν 

πνπ ζα βνεζήζεη πνιχ ηελ πεξηνρή, ζα ςεθίζσ ππέξ, φκσο κε εληεηαικέλα ηα 

100.000, κε 43% ζηε Καιαθάζα δελ θάλεηε ηελ νδνπνηία ησλ αλζξψπσλ θαη 

πξνζέμηε, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αλ είλαη ςέκαηα λα καο ην πείηε, ήηαλ ν 

πξψελ Θνηλνηάξρεο Καιαθάζαο θαη είπε, ε Καιαθάζα άθεζε πνζφ.  
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 Αξα δειαδε κεηαθέξζεθαλ ζην Γήκν ηα ρξήκαηα γηα λα γίλεη ην εξγν. 

Αξα νη πνιίηεο ηεο είραλ θνξνινγεζεί γη' απηφ ην ζέκα θαη έπξεπε λα ηνπο ην 

θάλνπκε. Καο είπαηε φηη ζθέθηεζηε γηα έλα άιιν έξγν, αιιά λνκίδσ φηη εθφζνλ 

απηφ είρε βγεη, έπξεπε λα ην θάλεηε θαη πξνο ηηκή ηνπ θ.Κπφξζε ςήθηζε ππέξ 

απηνχ ηνπ ζέκαηνο πνπ είλαη ηεο Καιαθάζαο δηθφο ζαο Πχκβνπινο. Θέισ φκσο 

λα νινθιεξψζσ θαη ζα πάξεη ην ιφγν θαη ν Ξξφεδξνο θαη λα πσ, φηη εκείο 

είκαζηε ππέξ ησλ έξγσλ, είηε γίλνληαη ζην Σαιθνχηζη, είηε ζηε Καιαθάζα, είηε 

ζην Καξθφπνπιν. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 

 Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κηα θαη αλαθέξζεθε ν θ.Θηνχζεο γηα ην Καξθφπνπιν, ζα πσ γηα 

αληίζηνηρν έξγν φηη ππάξρεη ήδε απφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είκαζηε ζην ζέκα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ππγλψκε, θάλσ κηα παξεκβνιή, κηα παξαηήξεζε, πξνζζήθε ζ' 

απηά πνπ είπε ν θ.Θηνχζεο. Πην Καξθφπνπιν ππάξρεη ήδε κειέηε 

νινθιεξσκέλε, ηα ρξήκαηα ππάξρνπλε απφ ηνλ πξψελ Ξξφεδξν, ηνλ 

θ.Δπζηαζίνπ, έρεη θηάζεη ε δηαδηθαζία ζηελ απαιινηξίσζε ηνπ ρψξνπ γηα ην 

parking ηνπ Καξθνπνχινπ. Απηφ ην μέξεη θαη ν θ.Ιάκπξνπ, ν θ.Αληηπξφεδξνο, 

ην έρεη μεθηλήζεη καδί φηαλ ήηαλε Ξξφεδξνο Καξθνπνχινπ. Κπνξείηε θαη απηφ 

λα ην εληάμεηε θάπνηα ζηηγκή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη έλα ζέκα ην 

νπνίνλ ην γλσξίδσ πνιχ θαιά. Ρν δσ θάζε κέξα, πεξλάσ θαζε κέξα, πάζρσ 25 
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ρξφληα ζην θνκκάηη απηφ, πάζρεη ην Σαιθνχηζη εθεί, έρεη θσηνγξαθεζεί, έρεη 

ππνηηκεζεί, έρεη ππνζηεί νηθνλνκηθή δεκία, πεξηβαιινληνινγηθή δεκία, απηφ ην 

θνκκάηη εθεί είλαη ε ληξνπή ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ. Δπη 25 ρξφληα βξσκάεη 

ε πιαηεία Σαιθνπηζίνπ. Δπί 25 ρξφληα ην ζπδεηάκε. Απηφ είλαη ην θνκκάηη πνπ 

ζέινπκε λα θηηάμνπκε. Parking Σαιθνπηζίνπ. Θαη ην θάλνπκε ηψξα φρη ηπραία, 

γηαηί ηειείσζε κφιηο ε πιαηεία Σαιθνπηζίνπ. Απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή 

Αξρή επί 2 ηεηξαεηίεο θηηαρλφηαλε, ηειείσζε ηψξα ηειεπηαία, χςνπο 740.000 

επξψ. Απηφ ην θνκκάηη, απηφ ην ρσξηφ έρεη ην κεγάιν πιενλέθηεκα λα έρεη 

απηφλ ην ρσξν. Απηφο ν ρψξνο είλαη ηεξάζηην πιενλέθηεκα. Λα κε ζαο πσ 

φηαλ πξσηνπέξαζα απφ εθεί πξψηε θνξά ζην Σαιθνχηζη θαη έκεηλα ηειηθά, ην 

1985, απηφ ην θνκκάηη πνπ είδα ζηε ζάιαζζα είλαη απφ ηα ζεκεία πνπ κε 

θξαηεζε ζηελ πεξηνρή. Απηφ είλαη φξακα κνπ. Λα πεγαίλνπλ ηα απηνθίλεηα λα 

παξθάξνπλ εθεί, λα έρνπλε ην παξθν δίπια πνπ ζέιεη ιίγα ιεθηά γηα αλάπιαζε, 

ην 5 ρ 5 ην νξγαλψλνπκε, ε εθθιεζία, parking απφ παλσ, γήπεδν. Δίλαη έλα 

πξνλνκηνχρν ρσξηφ ηεο Αηηηθήο, κε ιίγν θξνληίδα θαη ιίγν επηκέιεηα. Απηά ηα 

ιεθηά πνπ ξίρλνπκε εθεί ηα ξίρλνπκε επνκέλσο γηα ζπγθεθξηκέλν ζαθή ιφγν 

αλάπηπμεο ελφο ρσξηνχ. Ξξαγκαηηθά, εάλ 10.500 κέηξα, 10,5 ζηξέκκαηα, γίλεη 

parking, δίπια απηή ε πιαηεία θιεηζηεί ην θαινθαίξη θαη παίξλεη ν θφζκνο ηα 

παηδάθηα ηνπ, κε ην θαξφηζη, είηε ν αλάπεξνο, είηε απηφο πνπ ζέιεη λα 

πεξπαηήζεη, είλαη ηεξάζηηνο ρψξνο πνπ δελ ππάξρεη ζε άιιε πεξηνρή.  

 Νιεο νη πιαηείεο ζε φιν ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν είλαη πνιχ πνιχ 

κηθξφηεξεο ζε έθηαζε. Θα γίλεη επίθεληξν έλα ρσξηφ κε κηα θίλεζε. Κε έλα 

parking. Απηφ ην parking είλαη ίζσο ε εηδνπνηφο δηαθνξά απηνχ ηνπ ρσξηνχ. 

Απηφο ν ρψξνο πνπ δελ ππάξρεη νχηε ζε κεγάια ρσξηά, νχηε ζε κεγάιεο 

πφιεηο, ην δειεχνπλ, ζα ην ήζειαλ, πιεξψλνπλ ππφγεηα parking, parking 

πνιπθαηνηθίεο, γηα λα θηηάμνπλε απηφ πνπ εκάο καο ην έρεη δψζεη ε θχζε εθεί 

πεξα. Δρεη έλα κεγάιν πξφβιεκα. Ιέκε γηα δηακφξθσζε, γηα λα πάξνπκε 

κπάδα. Απηφ ην θνκκάηη ηψξα πξέπεη λα έρεη 1.000 θπβηθά ηνπιάρηζηνλ. Θα 
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πξέπεη λα θαζαξίζνπκε ην ρψξν, κπξνζηά αθξηβψο απφ εθεί απφ ηα θχθηα θαη 

απφ ηηο .. κέρξη ηνλ Αζσπφ. Θέιεη θαζάξηζκα κεγάιν. Θέιεη πνιχ κεγάιν 

θαζάξηζκα γεληθά ε παξαιία. Δίλαη ακκνπδηά εθεί. Απηή ε ακκνπδηά πξέπεη λα 

γίλεη ακκνπδηά θαη κπνξεί λα γίλεη ακκνπδηά θαη ζα ηε δείηε κεραληθέ κνπ, φηη 

απηή ζα γίλεη ακκνπδηά θαη ζα πξέπεη πιένλ λα βάινπκε έλαλ ππάιιειν ή έζησ 

κε κηα .. πνπ έρσ ππ' φςε κνπ λα πσ ζην Ρνπηθφ, λα ην επηβιέπεη θάζε κέξα 

απφ 2 ψξεο, λα κελ ην αθήλεη λα θηάλεη ζ' απηφ ην ζεκείν ην επαίζρπλην πνπ 

ππάξρεη ζήκεξα.  

 Δίλαη επνκέλσο έλα έξγν φλεηξν γηα ηελ πεξηνρή καο. Δίλαη έλα έξγν πνπ 

δηαθνξνπνηεί ην Σαιθνχηζη, πνπ ην αλεβάδεη πνιχ ςειά. Πε κηα νηθνλνκηθή 

θξηζε πνπ δνχκε είλαη έλαο ηφπνο αζχινπ, έλαο ηφπνο νκνξθηάο γηα ηελ 

πεξηνρή καο. Γηαηί θάλσ ζην Σαιθνχηζη πνπ είλαη ην ρσξηφ κνπ; Ξνπ ιέηε είλαη 

ην ρσξηφ κνπ. Γελ είλαη ην ρσξηφ κνπ. Ρν ρσξηφ κνπ εκέλα είλαη φινο ν 

"Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο θαη ην έρνπλ αηζζαλζεί φινη. Θάπνηνο είπε γηα ην 

Καξθφπνπιν, δελ θάλνπκε έξγα. 5.200.000 επξψ ππέγξαςα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γίλεηαη έξγν παηδη κνπ, γίλεηαη έξγν, γίλεηαη έξγν. Ζδε 

επηθνηλσλψ κε ην Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Ππκβνχιην λα μεκπινθάξεη .. 

Γνπιεχνπκε γηα ην Καξθφπνπιν. Γελ έρεη ζεκαζία ηη έξγν. Δξγν γίλεηαη. 

Γψζακε κειέηεο γηα ηα φκβξηα Καξθνπνχινπ. Ξξνρσξάκε έξγα. Γηα ηα φκβξηα 

ηνπ Καξθνπνχινπ. Ρν κεγάιν έξγν. Ρν δηεθδηθνχκε. Θάλνπκε, πξνζπαζνπκε 

λα βάινπκε ην Καξθφπνπιν ζην Πρέδην. Ξαιεχνπκε ζε θάζε πεξηνρή. Λα είζηε 

ζίγνπξνη φκσο φηη αλ ζην Σαιθνχηζη απηφ ζα πάξεη .. Δχρνκαη λα πάξεη 

έθπησζε, άκα ην ζεσξήζνπλ εχθνιν ζηελ αλνηρηή δεκνπξαζία πνπ έξρνληαη 

20, 50 κεηνδφηεο, 50 κεηνδφηεο, ηέινο πάλησλ εξγνιάβνη. Δθείλν πνπ δελ 

θαηάιαβα πνηέ θαη δε ζα θαηαιάβσ πνηέ, είλαη ν έλαο λα ην παίδεη ηνπηθν-

απηνδηνηθεηηθφο γλψζηεο ζε κεξηθά ζέκαηα θαη ζην άιιν λα πάζρεη ζην "α" ηεο 
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Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Θχξηε Ιίηζα, ή είκαζηε ηνπηθν-απηνδηνηθεηηθνί θαη 

αξρηδνπκε λα κηιάκε ηε γιψζζα καο ή φρη. Ζ κειέηε, ε κειέηε ελφο έξγνπ 

κπαίλεη κε ηηκέο απφ ην πνπξγείν. Νη ηηκέο νη δηθέο ζαο φηαλ θάλαηε ηα έξγα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε κηιήζα εγψ γηα ηηκέο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, φρη. Νρη, φρη, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είπαηε φηη είλαη αθξηβφ ην έξγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Δρεηε ην ιφγν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκπιέθεηαη θαλείο αηξεηφο πνηέ ζε κειέηε κεραληθνχ; Κπνξεί; 

Κπνξεί πνηέ λα εκπιαθεί αηξεηφο ζηελ ηηκή ηεο κειέηεο ή ζηε κειέηε; Αλ είλαη 

δπλαηφλ. Δίλαη δπλαηφλ λα κηιάκε εκείο νη αηξεηνί γηα αθξηβφ ή κηθξφηεξν έξγν 

ή κεγαιχηεξν; Νη αηξεηνί; Αθνχ βγαίλεη ηειείσο καθξηά απφ ηνπηθν-

απηνδηνηθεηηθά θξηηήξηα θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά. Γη' απηφ ν Λφκνο .. Καθάξη ην 

θξαηνο, ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ λα βξεη άιιν ηξφπν πην δίθαην. Γελ έρνπκε 

άιιν ηξφπν απ' απηφλ εδψ. Κειέηε, δηαγσληζκφο, κεηνςεθία. Δπί ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο κπνξνχκε λα ζπδεηάκε; Κπνξείηε λα κνπ ιέηε είλαη αθξηβφ 

έλα έξγν κηαο κειέηεο; Ζ νδνπνηία ζαο πνπ ήηαλ 900.000 επξψ πήγε ζηα 450, 

ζην 500. Ξήξε 42% έθπησζε. Ρη λα θάλνπκε. Ζηαλε ζην 950. Θα έπξεπε λα 

ζνπ πεη ην Ππκβνχιην ζνπ δελ ην ςεθίδεη θαλέλαο επεηδή είλαη αθξηβφ; Κα είρε 

γίλεη κειέηε θαλνληθά κε ηηο ηηκέο ηνπ πνπξγείνπ. Ρν άιιν ην έξγν ζαο ην 

κεγάιν ηνπ 1.000.000 επξψ ζηε Καιαθάζα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηε Καιαθάζα ην 1.000.000, ην έξγν ην κεγάιν. Αζιεηηθνί 

ρψξνη, εγθαηαζηάζεηο θαη φια απηά. 950.000, πφζν είλαη. Ινηπφλ, απηφ ην 

Θνηλνηηθφ ζαο Ππκβνχιην ηφηε ζαο είπε δελ ην ςεθίδνπκε, είλαη αθξηβφ; Δηζη 

κνπ ιέηε, είλαη αθξηβφ ην έξγν ηνχην εδψ, ηηο 240.000. Ρν έξγν εθείλν ήηαλε 

θηελφ; 950.000 επξψ αζιεηηθνί ρψξνη ζηε Καιαθάζα; Γηαηί ην ςεθίζαηε; Δγψ 
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ην βιέπσ θαη εγψ πνιχ αθξηβφ ζεσξεηηθά, αιιά πήξε έθπησζε. Δγηλε 

δηαθαλνληζκφο, έγηλε κηα λφκηκε δηαδηθαζία. Θα πεγαίλνπκε ζην "α"; Θα 

ζπδεηάκε εδψ, ζα ζαο θάλσ κάζεκα; Γε ζέισ .. Γε λνκίδσ φηη κπνξψ. Θεσξψ 

φηη ην θάλεηε επίηεδεο θαη ηα ιέηε απηά ηα πξάγκαηα. Αθξηβφ ή θηελφ ην έξγν. 

Δθαλε κηα εξψηεζε ν Αξκπξηψηεο, ζπγθεθξηκέλε. Κήπσο κπνξνχζε λα 

παξέκβεη ν κεραληθφο ζε θάπνηα ηηκή λα παίμεη; Δ, δελ κπνξεί λα παίμεη, πάεη 

βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ πνπξγείνπ.  

 Ινηπφλ, ηψξα άκα ζπδεηάκε ηψξα απηά ηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα 

έπξεπε λα ηα έρνπκε μεπεξάζεη ζαλ Ππκβνχιην ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ξσηήζαηε κηα ραξά ιέσ. Πσζηή ε εξψηεζε ζαο. Ρν parking 

επνκέλσο επεηδή ζπδεηηέηαη θαη ζα ζπδεηεζεί ηη θάλνπκε ζηνλ Απιψλα, ηη 

θάλνπκε ζην Καξθφπνπιν, ηη θάλνπκε ζηε Καιαθάζα, εθείλν πνπ είλαη ζίγνπξν 

είλαη φηη ε Θνηλφηεηα Καιαθάζαο ζα πάξεη ηα πεξηζζφηεξα ιεθηά ζην Γήκν. 

Απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ ζηελ Θνηλφηεηα Καιαθάζαο ζα γίλνπλε ηα 

πεξηζζφηεξα έξγα. Ρα ιηγφηεξα ζα γίλνπλε ζην Σαιθνχηζη ζηελ 3εηία απηή, 

επεηδή είλαη ην ρσξηφ κνπ. Πε πξαγκαηηθά πνζά θαη βιέπεηε φηη κηιάσ αληξίθηα 

θαη ην ιέσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην έρσ πεη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, είπαηε φηη ζηε Καιαθάζα δελ θάλνπκε έξγν, ζην 

Καξθφπνπιν γηαηί δελ θάλνπκε έξγν. Αξρίζαηε ηα πνιηηηθά παηρλίδηα. Δγψ κε 

ηνπο Ππκβνχινπο κνπ ζπλελλνχκαη. Γη' απηφ είκαζηε θαη νκάδα, ζπκπαγή θαη 

απηφ είλαη ην φπιν καο θαη μέξνπκε ηη ζα θαλνπκε ζε θάζε πεξηνρή. Θα 

θαλνπκε έλα έξγν ηεο ηάμεο απηήο ζε φια ηα Γεκνηηθά θαη Θνηλνηηθά 

Γηακεξίζκαηα. Νζν θαη λα πξνζπαζείηε λα παίμεηε πνιηηηθά θφιπα.  

(παξεκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη ζην Καξθφπνπιν δελ θάλνπκε έξγν. Θα θάλνπκε θαη ζην 

Καξθφπνπιν, ζα θάλνπκε θαη ζηε Καιαθάζα ζα θάλνπκε θαη παληνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, θ.Θηνχζε, δελ αληέρεηε λα αθνχζεηε; Θχξηε Ιίηζα, 

θ.Ιίηζα. Δίλαη ζην ζέκα, απιά δελ κπνξείηε λα αθνχζεηε. Θα έρεηε ην ιφγν. 

Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε παξαθαιψ θ.Θηνχζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο δηέθνςα; Παο δηέθνςα; Θα θάλνπκε έξγα ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο, αληίζηνηρα, αληίζηνηρα πξαγκαηηθψλ ρξεκαησλ. Φαληάδνκαη, καθάξη 

λα δψζνπλ έθπησζε, 70%, 60, γηα λα πέζεη ην πνζφλ, λα θάλνπκε θαη θάηη 

άιιν ζην Σαιθνχηζη, ην νπνίνλ θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζαο εμήγεζα, φηη είλαη 

έξγν πλνήο θαη μεθηλάεη. Δπνκελσο παξαθαιψ λα ην ςεθίζεηε. Δίλαη γηα ην 

θαιφ ελφο νηθηζκνχ θαη θαληάδνκαη αλ γίλεη έθπησζε, απηή πνπ πξέπεη λα γίλεη, 

ζε αλνηρηή δεκνπξαζία γίλεηαη, δελ ειέγρνπκε εκείο ηίπνηε, ζα είλαη θαη θαιφ 

έξγν θαη θηελφ αλ θηάζεη 60% έθπησζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε.  

 Νξίζηε θ.Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν γηα 3 ιεπηά λα δεπηεξνινγήζεηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: 3 ιεπηά. Ινηπφλ, Γήκαξρε πξψηνλ, είραηε πεη ζα θάλεηε έλα έξγν 20, 

30.000. Ρν έξγν είλαη 240.000. Γεχηεξνλ, δε ζαο κίιεζα πνηέ γηα ηηκή 

κνλάδαο. Κίιεζα, εγψ πξνζσπηθά, δελ μέξσ ηη θάλνπλ νη άιινη Πχκβνπινη, γηα 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Γειαδή, ν έλαο ν Πχκβνπινο ν δηθφο ζαο είπε ήδε φηη 

έρεηε θάλεη κηα δηακφξθσζε. Ξάκε λα θάλνπκε κηα δηακφξθσζε γηα κέλα είλαη 

50.000 κέζα ζην έξγν, ηα νπνία δελ ππαξρεη αληηθείκελν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζπγλψκε, λα ζε ελεκεξψζσ, λα ζε ελεκεξψζσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ λα νινθιεξψζσ;  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζε ελεκεξψζσ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα νινθιεξψζσ. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ. Παο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε ιάζνο δεδνκέλα θάζεζηε θαη ελεκεξψλεηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ. Δληάμεη. Ινηπφλ, σξαία. Ινηπφλ, ελψ έρεη έλα 

αληηθείκελν 50.000 πνπ εκείο δελ κπνξνχκε λα ην αληηιεθζνχκε, είλαη φπσο 

ζην ρσξηφ .. ηα κεραλήκαηα κε ην γθξετληεξ πνπ ηειηθά δελ μέξσ ηη έγηλαλ, 

ινηπφλ .. Ππλεζίδεηαη απηφ. Ινηπφλ, εζείο ηψξα έρεηε κπεξδέςεη άιια 

πξάγκαηα. Δίπαηε έλα θάξν πξάγκαηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο πξνθαιψ θαη ην ζέισ θαη λα ην θάλεηε. Ινηπφλ, αθνχζηε κε. 

Αζρνιεζείηε ιίγν κε ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Ινηπφλ, ππάξρεη ην εμήο: ν 

πξνεγνχκελνο Γήκαξρνο έθαλε έλα έξγν απφ ην ΘΖΠΔΑ, γηαηί κηιήζαηε θαη γηα 

καζήκαηα Απηνδηνίθεζεο, πξνζέμηε ιίγν, έθαλε έλα έξγν απφ ην νπνίν πήξε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΘΖΠΔΑ. Ζ Καιαθάζα έθαλε έλα έξγν απφ ην νπνίν είρε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΙΙΑΓΑ 2004, απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, 

καο θφςαλε θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, κεηά αλαγθαζηήθακε λα βάινπκε ηδίνπο 

πφξνπο, ππάξρεη φκσο θαη ην εμήο: εζείο αθφκα θαη ζαλ ηε ζεκεξηλή 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεηε, πξνζέμηε γηαηί έρεηε θάλεη θαη ιάζνο, παηξλεηε 

ρξήκαηα απφ αληαπνδνηηθά θαη ηα πεγαίλεηε ζε έλα ηέηνην έξγν. Δρεηε θάλεη 

θαη εθεί ιάζνο, αθνπ ζέιεηε καζήκαηα Απηνδηνίθεζεο. Δγψ δελ ήξζα λα θάλσ 

ην γηαηξφ. Παο ιέσ ινηπφλ, έρεηε θάλεη ιάζνο. Δρεηε πάξεη απφ πεξεζία πνπ 

δελ έπξεπε, ρξήκαηα θαη ηα έρεηε πάεη γηα λα θάλεηε ην ζπγθεθξηκελν έξγν. 

Γηνξζψζηε ην ινηπνλ γηα λα ην θάλεηε ην έξγν. Δκείο ιέκε λαη ζην έξγν, αιιά 

απηφ ην πελεληάξηθν πνπ δελ ππάξρεη, βγάιηε θαη ιέκε, λαη θαη λα ην θσηίζεηε 

θαη πεδνδξφκηα θαη λα θάλεηε θαη φ,ηη ζέιεηε θαη ζπγραξεηήξηα θαη φπσο 

πήξαηε ην μίζκα απφ ηε Καιαθάζα πνπ είρα θαη ην ξίμαηε ζην Σαιθνχηζη, ξίμηε 
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θαη ην ππφινηπν ην μίζκα ηζάκπα. Γε ρξεηάδεηαη λα μνδέςεηε ην Γήκν. Ρν 

ξίμαηε. Οίμηε θαη ην ππφινηπν ηζάκπα, κελ πάεη θαη ρακέλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα.  

 Θα απαληήζεηε θ.Γήκαξρε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε, επραξηζηνχκε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ. Δρεη δηθαίσκα ν 

θ.Ιίηζαο λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Δάλ έρνπκε θάλεη ιάζνο ζα ην 

δηνξζψζνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δπεηδή κηιήζαηε γηα καζήκαηα. Λα κηιήζνπκε απηνδηνηθεηεθά, γη' 

απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ κίιεζα, εγψ κίιεζα γηα ην κάζεκα "α". Απηφ είλαη 

πξνρσξεκέλν πνπ ιέηε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Ινηπφλ, εγψ ιέσ λα κάζεηε .. Γηα λα πάηε ζε 

πξνρσξεκέλα καζήκαηα πξέπεη λα κάζεηε ην "α" πξψηα. Ρν "α", έπξεπε λα 

έρεηε ζεβαζκφ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα ιεηε απηά πνπ πξέπεη. Ινηπφλ, 

παξαθάησ ηψξα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ζεβαζκφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιάζε κπνξνχκε λα θάλνπκε. Ιάζε κπνξνχκε λα θάλνπκε, φκσο, 

φκσο, ηελ πνξεία καο δελ κπνξεί λα καο ηελ αλαθφςεηε θ.Ιίηζα θαη πνλάηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, κηα εθηίκεζε ηνπ θ.Γεκάξρνπ. Γελ λνκίδσ φηη 

ππάξρεη πξφβιεκα. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πήκεξα δεηάγαηε αλαβνιή πνπ ζαο έθαλα δηθαζηήξην πνπ βξίδαηε. 

Δζείο δεηάγαηε αλαβνιή, εγψ ήζεια λα πασ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηνο πνλάεη ζα ην δνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα.  

(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχκε. Θχξηε Ιίηζα, είλαη άιια ζέκαηα. Γελ αθνξνχλ ην 

Ππκβνχιην. Θχξηε Ιίηζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κε ηνλ Εαθείξε καδί, ηνλ θχξην ζπγθεθξηκέλν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Κφλν γη' απηά είζαζηε, γηα έξγν δελ είζαζηε.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξαιη ζαο ελνριεί ν θ.Εαθείξεο θ.Ιίηζα; Ρη λα θάλνπκε θ.Ιίηζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, αθήζηε λα ιεηηνπξγήζεη ην Ππκβνχιην. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: πάξρεη θαη μίδη θ.Ιίηζα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θχξηε Ιίηζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Εαθείξε, θνίηα κε ρξσζηάο ηίπνηα δαλεηθά θαη άζε ην μίδη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, δελ είλαη ηψξα ζνβαξή ζπδεηεζε απηή. Καο 

παξαθνινπζνχλ φινπο θαη νη πνιίηεο θαη ηα κελχκαηα πνπ δίλνπκε δελ είλαη 

ζσζηά. Ξαξαθαισ θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ θ.Ιίηζα. Θχξηε Εαθείξε, 

παξαθαιψ.  
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ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξξφεδξε, λα ζαο πσ θάηη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κε κνπ πείηε ηίπνηα θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Νρη, δελ κπνξεί ν θ.Ιίηζαο λα ρξεζηκνπνηεί, λα ρξεζηκνπνηεί 

νλφκαηα έηζη ζηνλ αέξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ζαο έδσζα θαη' αξράο .. Γελ ζαο έδσζε θαλείο ην ιφγν.  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ππγλψκε θ.Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείηε. Αλ ην έθαλε γηα ζαο, 

ζπγλψκε, αλ ην έθαλε γηα ζαο, δε ζα επεκβαίλαηε; Ζ εκκνλή θ.Ξξφεδξε είλαη 

παζνινγηθή θαηάζηαζε θαη ρξεηάδεηαη ζεξαπεία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Ιίηζα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα παο ζηελ παηδηθή ραξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα ..  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Γηα λα επαλέιζνπκε θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ππκβνπιίνπ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, αιιά ην επφκελν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ν θ.Σαζηψηεο. Σσξίο ζρφιηα θ.Ιίηζα, ρσξίο ζρφιηα. Δίπαηε 

φηη ςεθίδεηε ην έξγν κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Τεθίδνπκε ην έξγν άκα βγνπλ ηα 50.000 πνπ είλαη αέξαο κέζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα φρη. Λαη ε παξάηαμε ηνπ θ.Ρζάθσλα. Θπξίε Αξκπξηψηε; Λαη. 

Θπξία Πηεξγίνπ; Νρη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εκείο .. Βαξλάβα, λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 267/2011) 
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ΘΔΚΑ 12ν 

 

Δγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

"Αληηθαηάζηαζε ππφγεηνπ αγσγνχ χδξεπζεο θαζέησο ζηελ γξακκή 

Ν.Π.Δ. Απιψλνο". 

 

 

 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 32ε 8 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  107 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα, ην 9ν θαηά ζεηξά ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα αληηθαηάζηαζε ελφο αγσγνχ πνπ πεξλάεη ηηο γξακκέο 

ηνπ ΝΠΔ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιίγν πην θνληά ζην κηθξνθσλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ν θ.Ξαπαγηάλλεο ην μέξεη θαιά απηφ, πνπ ην δεηάεη θαηξφ ηψξα. 

Δίλαη πξάγκαηη έλαο παιηφο αγσγφο, ν νπνίνο πεξλάεη κέζα απφ φκβξηα, είλαη 

ζέκα πγηεηλήο ζηελ πεξηνρή θαη επεηδή είλαη παιηφο αγσγφο κε δηαξξνέο πνπ 

πεξλάεη κέζα απφ φκβξηα θάησ απφ ηηο γξακκέο ηνπ Ν.Π.Δ., είλαη ζέκα πγηεηλήο 

θαη γη' απηφ ζπληάμακε απηήλ ηε κειέηε λα θαηαζθεπαζηεί ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ θαη κάιηζηα είλαη θαη κε δηάηξεζε θάησ απφ ηηο γξακκέο ηνπ Ν.Π.Δ. λα 

πεξάζεη. Γελ κπνξεί λα γίλεη θαη κε εθζθαθή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;  

 Ν θ.Σαζηψηεο. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη βεβαίσο ζπκθσλνπκε λα γίλεη ην έξγν, φλησο ε θαηάζηαζε 

είλαη έηζη φπσο ηελ πεξηγξάθεηε. Ρψξα ην πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα 

δηεπθξηλίζηε ην κνπ ιίγν παξαπάλσ. Δίκαη θαη λένο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη 

είλαη θάηη πνπ ζηελ εηζήγεζε δελ κπνξνχζα λα ην θαηαιάβσ. Γελ ην έρνπκε 

μαλαθνπβεληηάζεη, ζέισ λα κνπ εμεγήζεηε ηη είλαη πξφρεηξνο δηαγσληζκφο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη γηαηί φρη αλνηρηφο; Γηαηί δε ιέεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ; (νκηιία 

εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ ππάξρεη θφιιεκα λνκηθφ. Κπνξνχζε λα ήηαλε θαη αλνηρηφο 

δηαγσληζκφο. Δηζη δελ είλαη;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα κπνξνχζε λα ήηαλε, αιιά γηα έλα ηέηνην έξγν ηψξα 20 κέξεο 

πξνζεζκία; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα κπνξνχζε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαη ΦΔΘ θιπ.; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γη' απηφλ ην ιφγν, επεηδή ζέινπκε ην έξγν, αιιά επεηδή αθξηβψο 

δελ είλαη αλνηρηφο δηαγσληζκφο, ςεθίδνπκε ιεπθφ, παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ιέθθαο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επραξηζηψ. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ έξγν πνπ έπξεπε λα 

είρε γίλεη πξηλ απφ πνιιά ρξφληα. Θέισ φκσο λα θάλσ ηελ εμήο εξψηεζε: ιέηε 

κέζα ζηελ εηζήγεζε, θάζεηα. Ξφζα κέηξα είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΔΘΘΑΠ: Παο παξαθαιψ θ.Γήκαξρε. Ξεηξάδεη λα κνπ πεη πφζα κέηξα είλαη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην δεη. Ρψξα είλαη έλα ζέκα θαζαξά ηερληθφ. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ρερληθφ, λαη. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: 150 κέηξα ζσιελψζεηο έρεη.  

ΙΔΘΘΑΠ: Αξα δελ είλαη θάζεηα.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη .. 

.......: Θαζεηνη ζα είλαη ζηα δίθξαρηα Βαζίιε, πνπ ζα γίλεη ππφγεηα δηάηξεζε. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γελ είλαη θάζεηα. Γηνξζψζηε ην. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, δελ είλαη ζέκα .. Γελ είλαη κφλν ε δηέιεπζε. 

ΙΔΘΘΑΠ: Αιιά ηη είλαη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη έλα θνκκάηη νιφθιεξνπ αγσγνχ, 150 κέηξσλ θαη ην θνκκάηη 

πνπ πεξλάεη ζηηο γξακκέο είλαη θνκκάηη πνπ ζα γίλεη κε δηάηξεζε. Γελ κπνξείο 

λα ζθάςεηο θαη γη' απηφ αλ δείηε ηε κειέηε έρεη θαη ραιπβδνζσιήλεο γηα ηε 

δηάηξεζε θιπ.  

ΙΔΘΘΑΠ: Θακία αληίξξεζε αιιά γηα ην ζεκείν πνπ έρεη πξφβιεκα είλαη θάζεην 

ησλ γξακκψλ θαη ζα παξακείλεη ην πξφβιεκα, γηαηί εθεί δελ πεξλάλε φκβξηα 

χδαηα θ.Αληηδήκαξρε θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά, πεξλάλε θαη αζηηθά ιχκκαηα, 

πνπ δεκηνπξγνχλε πξφβιεκα. Γη' απηφ δελ ζέινπλε λα αλνίμνπλε απηφ ην 

ζεκείν. Θέισ λα πξνζζέζσ, λα αλνηρηεί απηφ ην ζεκείν γηα φκβξηα χδαηα θαη 

κφλν.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιέθθα.  

 Θχξηε Θαξίλν, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νρη, φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Θέιεηε λα 

ηνπνζεηεζείηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, πέξα απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ βάδεη ν θ.Ιέθθαο, εκείο 

ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεην ην έξγν, ζέινπκε λα ην ςεθίζνπκε. Απηφ πνπ 

ιέεη ν θ.Ιεθθαο, είλαη ν θ.Θαξίλνο, λα ην ιάβεη ππ' φςε ηνπ. Ιέκε λαη ζην έξγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Φπζηθά θαη ζπκθσλνχκε ζην έξγν, απιψο επεηδή ηέζεθε ην 

ζέκα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ή θαλνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη επεηδή αθξηβψο 

θχξηε Γηεπζπληά ε δηαθνξά, ε εηδνπνηφο δηαθνξά, είλαη απηή, αλ ζα πάεη ζην 

ΦΔΘ ή αλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα 7 ή 9 εκέξεο, ζα ήζεια 

απφ ηελ πεξεζία, ζε φια ηα έξγα απηά, λα έρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη 

αλαξηήζεθε ζε 9 εκέξεο, γηαηί έρσ γίλεη δέθηεο πνιιψλ ζρνιίσλ. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Θχξηε Θαξίλν, ζέιεηε λα 

πξνζζέζεηε θάηη; Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρνπλ 

αληηξξήζεηο; Ξαξψλ ν θ.Σαζηψηεο. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 268/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 13ν 

 

Νθεηιφκελε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηελ αξρηθή ηδηνθηεζία κε θ.α. 

008501, πεξηνρήο Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ Λέσλ Ξαιαηίσλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα αίηεζε πνπ ππάξρεη θαη πήγε ζηελ Ρερληθή πεξεζία 

απφ ηνπο Πηπιηαλή Θνπθίδνπ, Νπξαλία Ιεθάθε, Ησάλλεο Μεξνηχξεο, Ληθφιανο 

Μεξνηχξεο, Πηέιια Ξαπαγεσξγίνπ, Αληψληνο .. Απηνί έρνπλε κηα ηδηνθηεζία 

ζηνλ Αγ.Θσλζηαληίλν, φπνπ ρξσζηάλε νη ίδηνη εηζθνξά ζε ρξήκα 60.000 επξψ, 

ηνπο ρξσζηάεη ν Γήκνο απφ κεηαηξνπή, γηαηί ηνπο έρεη πάξεη 902 κέηξα 

παξαπάλσ, 87.000 επξψ θαη πξέπεη λα γίλεη απηφο ν εμσδηθαζηηθφο 

ζπκβηβαζκφο, δειαδή κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα εγθξηζεί ε 

απνδεκίσζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνεγεζεί ε πιεξσκή ησλ 60.000 θαη λα 

κπνξέζνπλ λα πάξνπλ ηελ απνδεκίσζε ηνπο. Απηνί βαζηθά ζέινπλε λα 

ρσξίζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο, αιιά αλ δελ έρνπλε μεκπιέμεη κε ηνλ Γήκν δελ 

κπνξεί λα ην θάλνπλε. Γηα ην Γήκν εθείλν πνπ ζέισ λα ηνλίζσ, φηη απηφ είλαη 

επ σθειεία ηνπ Γήκνπ, δηφηη ε ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αξρηθή ηηκή 

πνπ είρε βάιεη ε Ξνιενδνκία, πνπ είλαη 75 επξψ ην κέηξν θαη επνκέλσο ζηελ 

νπζία γιηηψλεη θαη ιεθηά ν Γήκνο θάλνληαο απηφ ην .. Γειαδή ζηελ νπζία 

είλαη, αλ ην δείηε πξαθηηθά, δειαδή απνδεκηψλνληαη κε 75.000 επξψ ην 

ζηξέκκα, ην νπνίν είλαη πνιχ ρακειή ηηκή. Απιψο επεηδή επείγνληαη λα 

θάλνπλε ηνπο δηαθαλνληζκνχο ηνπο γη' απηφ θαη ζπκθσλνχλ ζ' απηήλ ηε 

δηαδηθαζία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ν θ.Ρζάθσλαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ρζάθσλαο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Θαξίλν, κηα εξψηεζε. Θχξηε Θαξίλν. Ππγλψκε. Δίπαηε φηη 

ππάξρεη έλα ρξένο απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ην Γήκν θαη έλα αληίζηνηρν απφ ην 
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Γήκν πξνο ηνπο πνιίηεο. Ππκςεθηζκφο ζα γίλεη ή πξψηα πξέπεη λα γίλεη ε 

είζπξαμε;  

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. Κπνξεί λα γίλεη ηελ ίδηα κέξα βέβαηα αιιά πξψηα ζα πιεξψζνπλ 

θαη κεηά απνδεκησλεηο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρελ ίδηα κέξα, εληάμεη. Δληάμεη, νθ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ππκςεθηζκφο δειαδή, επεηδή ην είρακε θνηηάμεη, δελ κπνξεί λα 

γίλεη νχηε κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, νχηε κε ηίπνηα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Πηελ θνξνινγηθή ελεκεξψηεηα κε παξαθξάηεζε; Ρελ ίδηα κέξα 

πνπ είπαηε πξνεγνπκέλσο.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γηαδηθαζηηθά δειαδή κφλν λα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, επεηδή απηφ ην δήηεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αγ.Θσλζηαληίλνπ αιιά θαη ζηελ επέθηαζε ηνπ νηθηζκνχ ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, 

ην λφηην ηκήκα πνπ ιέκε, ήηαλ απηέο νη δχν εληάμεηο πνπ γίλαλε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ην 2001 ε πξάμε εθαξκνγήο ηνπ Αγ.Θσλζηαληίλνπ, ε άιιε είλαη ιίγν 

παιηφηεξα, ινηπνλ, ππαξρνπλ πάξα πνιινί ηδηνθηήηεο νη νπνίνη έρνπλ πιεξψζεη 

θαη θαηνηθνη αο πνχκε ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη δεκφηεο θαη γεγελείο, κε ηελ 

έλλνηα φηη απηα ηα είραλε απφ ηνπο θιήξνπο πνπ πήξαλ νη πξφζθπγεο. Νηαλ 

ινηπνλ κεηαβίβαζαλ ηηο αθίλεηεο ηδηνθηεζίεο ηνπο ζηα παηδηά ηνπο, είηε ηα 

πνχιεζαλ, έρνπλ πιεξψζεη ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα ε νπνία ήηαλ βάζεη ηνπ 

πίλαθα ηεο πξάμεο εθαξκνγήο. Δγψ ξσηάσ ην εμήο, αλνίγεηε ηψξα κ' απηφλ 

ηνλ ηξφπν έλα δξφκν λα δεηήζνπλ θαη φινη νη άιινη νη νπνίνη έρνπλε πιεξψζεη, 

έρνπλ πιεξψζεη ηηο εηζθνξέο, αιιά ηε δηαθνξά δελ ηελ έρνπλ εηζπξάμεη θαη 

ξσηάσ, αλ θάλνπλ αηηήζεηο θαη δελ μέξσ αλ έρνπλ γίλεη θαη αηηήζεηο θαη θάλσ 

εξσηεκα, γηαηί πξψηε θνξά κεηά απφ 1 ρξφλν ζρεδφλ πνπ έρνπκε εδψ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έξρεηαη ηέηνην ζέκα, φινο απηνο ν θφζκνο πνπ έρεη ήδε 
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πιεξψζεη θαη πεξηκέλεη λα πάξεη ηελ επηζηξνθή, αλ θάλεη αηηήζεηο ζα ηελ 

πάξεη; Θα ηηο θέξεηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; ∞ θαη' εμαίξεζε ην θέξλεηε 

απηφ; Δλα ζέκα. 

 Θαη θπζηθά, γηα πνηεο πεξηνρέο ζα ηζρχεη. Γειαδή γηα ην λφηην ηκήκα 

πνπ είλαη αθξηβψο ίδηα πεξίπησζε, ζα ηζρχεη απηφ; Κπνξνχλε λα θάλνπλε 

αηηήζεηο ζήκεξα νη ηδηνθηεηεο θαη λα πάξνπλ επηζηξνθή; Γηαηί ν Γήκνο 

ρξσζηάεη ζ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Δλα ινηπνλ είλαη απηφ. Θαη έλα άιιν δήηεκα 

πνπ βάδσ, ηα έζνδα, ην είρα βάιεη θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ βαζηθά ην είρα βάιεη, ηα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζπξάμεηο απηέο ησλ εηζθνξψλ πνπ κε ηνλ 3336, δε 

ζπκάκαη ηνλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: 3337, λαη, ζπγλσκε, ην Λφκν ησλ εληάμεσλ ζην Πρέδην Ξφιεο, ηα 

ρξήκαηα απηά επί ρξφληα ηψξα κπαίλαλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη 

αλαθαηεχνληαλ κε φια ηα άιια θαη δελ πήγαηλαλ γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίνλ 

πξέπεη λα είλαη. Ζ νπνία ηη είλαη; Ζ εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ ζηελ πεξηνρή. 

Γειαδή ηα έζνδα απηά ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο μερσξηζηφο θσδηθφο, λα ηα 

πεγαίλεηε γηα λα θηηαρηνχλ νη δξφκνη, λα ραξαρηνχλ νη δξφκνη, νη πιαηείεο, 

γηαηί αθφκε ζηνλ Αγ.Θσλζηαληίλν είλαη ρσξάθηα, δελ έρεηε αλνίμεη ηνπο 

δξφκνπο, δελ έρεη γίλεη δηάλνημε, άξα ινηπφλ βάδσ θαη έλα δήηεκα, ηα ρξήκαηα 

απηά πνπ εηζπξάηηνληαη πάλε ζε μερσξηζηνχο θσδηθνχο, πνπ λνκίδσ δελ πάλε. 

Δμαθνινπζνχλ λα κελ πεγαίλνπλ αθφκε. Ρα βάδεηε κέζα ζηνλ θνπβά θαη ηα 

ρξεζηκνπνηείηε γηα δηάθνξεο άιιεο δνπιεηέο θαη απηφ είλαη παξάλνκν. Θαη 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην δνχκε κε ηελ επθαηξία απηή λα κνπ απαληήζεηε θαη 

θπζηθά λα δνχκε θαη ηη κπνξεί λα γίλεη γηα ηνλ επφκελν πξνυπνινγηζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα παξέκβαζε λα θάλσ. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα θαηαγξαθεί 

θηφιαο, φηη ε πιεξσκή ηνπ έξγνπ parking Σαιθνπηζίνπ ζα γίλεη απφ ηα 

αδηάζεηα πηζηψζεσλ έθηαθηα αλεηδίθεπηα θαη φρη απφ αληαπνδνηηθά, πνπ 

αθνχζηεθε απφ θάπνηνλ Γεκνηηθφ Πχκβνπιν πξνεγνπκέλσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα απαληήζσ ζ' απηφ πνπ είπε ε Αλλα γηα ην ζέκα ησλ θσδηθψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, νξίζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, γηα ην ζέκα ησλ εηζθνξψλ ηνπ Αγ.Θσλζηαληίλνπ 

είλαη έλα ζέκα πνπ καο έρεη ηαιαλίζεη απφ ην 2005, φηαλ θέξακε ηνπο 

θαηαιφγνπο. Ρν έρνπκε ζπδεηήζεη θαη θαη' ηδίαλ. Δκείο έρνπκε πξνβιέςεη 

θσδηθφ γηα ηηο εηζθνξέο ζε ρξήκα πνπ πιεξψλνληαη θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

καδέςνπκε φ,ηη καδέςνπκε ηψξα πιένλ, γηαηί έρνπλε πιεξσζεί θάπνηα ιεθηά, 

δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε πνηα είλαη απηά πνπ έρνπλ πιεξσζεί, αθφκα 

ηνπιάρηζηνλ, επειπηζηνχκε κέζα ζην 2012 λα ην θάλνπκε. Απηφ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ '12 ζα ην έρνπκε ζαλ θσδηθφ, απηφ είλαη ζηγνπξν θαη φπσο 

επίζεο ζα βάινπκε θαη έλαλ θσδηθφ ζαλ έξγν γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε 

δηαλνίμεηο δξφκσλ. Αλ θαηαθέξνπκε, ζα ηηο θάλνπκε φιεο. Γηαηί εγψ ην έιεγα 

ζε φια ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα απφ ην 2007 κέρξη ην 2010 θαη γηα ηηο εηζθνξέο 

ζε ρξήκα νη νπνίεο πξέπεη λα θσδηθνπνηεζνχλε θαη γηα ηηο δηαλνίμεηο. Νη 

δηαλνίμεηο φκσο επεηδή έρνπκε αζρνιεζεί πάξα πνιχ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία 

θαη κε ηα παηδηά, ην μέξνπκε πάξα πνιχ  θαιά, δελ είλαη εχθνιν πξάγκα. Δκείο 

ζα βάινπκε έλαλ θσδηθφ, δελ κπνξψ λα πσ πφζα ιεθηά ζα είλαη απηά, 50, 80, 

100.000 επξψ θαη ζα ην θάλνπκε ζαλ αλάζεζε, ζαλ έλα έξγν θαη λα 

δηαλνίμνπκε 20, 30 θαη 40 δξφκνπο θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Πχιινγν θαη λα 

δνχκε θαη πνηεο είλαη απηέο νη πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ αδηάλνηρηνπο, 

γηαηί είλαη επ σθειεία ηνπ Γήκνπ λα αλνηρηνχλε ηα νηθφπεδα, γηαηί ππαξρνπλ 

ηπθιά νηθφπεδα, ηα νπνία νχηε κπνξνχλ λα ρηηζηνχλε, νχηε κπνξνχλ λα 
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πνπιεζνχλε θαη βέβαηα θαη ν Γήκνο δελ ζα κπνξέζεη λα εηζπξάμεη, αθνχ δελ 

ππάξρνπλε, δελ ζα ππάξρεη ζπλαιιαγή. Απηφ ζα ην θάλνπκε ζην 2012. Δίλαη 

ζίγνπξν.  

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

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ κνπ απαληήζαηε γηα ηηο επηζηξνθέο, απηέο πνπ εθθξεκνχλ. 

Γειαδή πξνζσπηθά εγψ κπνξψ λα ζαο θέξσ θαη 10 αηηήζεηο θαη λα δεηάσ 

ρξήκαηα. Θα ηα δψζεη ν Γήκνο απηά ηα ρξήκαηα; Δίλαη ε δηαθνξά απφ ην 

θφξν πνπ πιεξψζεθε θαη ην θφξν πνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ ξσηάσ. Γειαδή άκα γίλνπλε αηηήζεηο ζα ηα θέξνπκε ζην 

Ππκβνχιην θαη ζα ηα επηζηξέςνπκε ηα ρξήκαηα;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γήκαξρε, ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θαη ην άιιν. Λα 

βεβαηψζνπκε θαη ηηο εηζθνξέο ζε ρξήκα νη νπνίεο είλαη πάξα πνιιέο θαη 

απιήξσηεο. Γελ είλαη κφλν απηφ. Θαη κάιηζηα ήηαλ πάιη, γηαηί δελ ην είπα, ήηαλ 

θάηη πνπ ην έιεγα απφ ην 2006 θαη δελ έρεη γίλεη. Βέβαηα απηήλ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν, παξφηη ζα έπξεπε λα είρε γίλεη θαη 

επηβάιιεηαη λα γίλεη, λα βεβαηψζεη ηηο εηζθνξέο ζε ρξήκα ηνπ 

Αγ.Θσλζηαληίλνπ, νη νπνηεο είλαη θαη απηέο αξθεηέο. Θαη είλαη έλα ζέκα, είλαη 

έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα ην δνχκε ζνβαξά θαη είλαη κηα ζνβαξή πνιηηηθή 

απφθαζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γη' απηά πνπ έρνπλ πιεξσζεί φκσο θ.Ζιηάζθν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα γεληθφηεξε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γη' απηά πνπ έρνπλ πιεξσζεί, γηαηί νη ηδηνθηήηεο επεηδε δελ είραλ 

δηαλνηρηεί νη δξφκνη πιήξσζαλ ινηπνλ ηελ εηζθνξά, πιήξσζαλ ρξήκαηα ζε 

κεραληθνχο γηα λα θάλνπλε ηνπνγξαθηθά θαη λα θάλνπλε .. γηα λα κπνξέζνπλε 

λα θάλνπλ ζπκβφιαηα, κπήθαλ δειαδή ζε έμνδα γηα έξγα ηα νπνία ζα έπξεπε 
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λα είρε θάλεη ν Γήκνο θαη ηνπο ρξσζηάεη θαη ν Γήκνο. Κ' απηή ινηπνλ ηελ 

έλλνηα ξσηάσ, αλ θάλνπλ αηηήζεηο ζα πάξνπλ ηα ρξήκαηα πίζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνθαλψο δελ κπνξεί λα δνζεί άκεζα απάληεζε. Νζνλ αθνξά 

ηψξα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 269/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 14ν 

 

Ξαξαρψξεζε νηθνπέδνπ ζηνλ ΝΠΘ ΑΔ ή ζηνλ θνξέα πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ηε ζπγρσλεπζε ηνπ, γηα ηελ αλέγεξζε 12ζέζηνπ Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ θαη δηζέζηνπ Λεπηαγσγείνπ Θαπαλδξηηίνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη. Ινηπφλ, φπσο ίζσο μέξεηε, απφ ην Θαπαλδξίηη, ν Κίκεο ην 

μέξεη ζίγνπξα, ε Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ είρε κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ζε 

εμέιημε κε ηνλ ΝΠΘ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 12ζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη 

ελφο δηζέζηνπ Λεπηαγσγείνπ. Απηή ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε δελ θαηάθεξε, 

ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ κπνξέζακε λα ππνγξάςνπκε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε 

ε Θνηλφηεηα, γηαηί ήηαλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ν ΝΠΘ ήηαλ ζε δξακαηηθή 

θαηάζηαζε θαη έηζη έκεηλε γηα λα πάεη γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην ΔΠΞΑ. Ν ΝΠΘ 

έρεη θάλεη, απ' φζν μέξνπκε θαη απ' φζν έρνπκε ελεκεξσζεί, φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, δπζηπρψο φκσο παξφηη ήηαλε θάηη ην νπνίν ζα έπξεπε 

λα είρε γίλεη λσξίηεξα, θαη κάιηζηα εγψ ην είρα ζίμεη θαη ζηνλ θ.Θξαζζά απηφ 
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γηα ην ζέκα ηεο παξαρψξεζεο, ππήξρε έλα ζέκα δηαδηθαζηηθφ κε ηελ 

παξαρψξεζε απφ ην πνπξγείν, απφ ηελ Ξεξηθέξεηα πξνο ηελ Θνηλφηεηα, ν 

ΝΠΘ ινηπφλ πξνρζέο ζηηο 6.12. καο έζηεηιε έλα έγγξαθν θαη καο δεηάεη λα 

επαλαπαξαρσξήζνπκε ην νηθφπεδν ζαλ Γήκνο Υξσπνχ πιένλ. Λα ζαο ην 

δηαβάζσ θηφιαο. Κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, 1ν Λεπηαγσγείν θαη 1ν 

Γεκνηηθφ Πρνιείν Θαπαλδξηηίνπ. Δρεη νινθιεξσζεί θαη βξίζθεηαη ζε ζηάδην 

έθδνζεο πνιενδνκηθήο άδεηαο θαη ηε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηε ρξεκαηνηφδεζε ΔΠΞΑ απφ ηνλ ΝΠΘ ΑΔ 

είλαη ε παξαρψξεζε ηνπ νηθνπέδνπ κε δηθαίσκα αλέγεξζεο δηδαθηεξίνπ γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνο ηνλ ΝΠΘ ΑΔ. 

Ξαξαθαινχκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο ζαο. 

 Δκείο ινηπφλ πξέπεη λα παξνπκε απφθαζε ζήκεξα ε νπνία ζα ιέεη φηη 

παξαρσξνχκε ην νηθφπεδν έθζεζεο, 19.558 η.κ. ζηε ζέζε .. Κειηάηδε. Θαιά ην 

είπα; Ρεο πξψελ Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ ζηνλ Νξγαληζκφ Πρνιηθψλ Θηηξίσλ ή 

ζην θνξέα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπγρψλεπζε ηνπ γηα ηελ αλέγεξζε 

12ζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη δηζέζηνπ Λεπηαγσγείνπ. Απηή είλαη θαη ε 

εηζεγεζε θαη εξρφκαζηε λα απνθαζίζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο μεθηλήζνπκε απφ ηνλ θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια θ.Ξξφεδξε λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ 

Αληηδήκαξρν θαη εζαο, πνπ άκεζα κφιηο ηέζεθε ην ζέκα, ην βάιαηε ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απιψο γηα λα θαηαιαβεηε γηα ηη δνπιεηά .. Θαη' αξρήλ λα 

δηεπθξηλίζνπκε ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηη ην αθίλεην απηφ πξνέξρεηαη απφ 

παξαρψξεζε ηνπ πνπξγείν Γεσξγίαο. Γεχηεξνλ, γηα λα θαηαιάβεηε, έρεη 

μεθηλήζεη απηή ε πξνζπάζεηα απφ ην 2004 θαη απ' απην ην παθέην πνπ έρσ 

εδψ, ε θάζε απφθαζε είλαη απφξξνηα 4 ή 5 κειεηψλ. Γη' απηφ ινηπνλ ζαο 

παξαθαιψ λα νινθιεξψζνπκε ηε δηαδηθαζία. Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ Αληηδήκαξρν 

θαη εζάο πνπ ην ζέζαηε άκεζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα ηειεηψλνπκε.  
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα ζπκπιεξψζσ κφλν γηα ηα ζρνιεία, φηη απφ εδψ θαη ζην εμήο 

απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη δελ ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε ρξεκαηνδνηήζεηο 

πεξαλ απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ΔΠΞΑ, γηα ηα θαηλνχξγηα ζρνιεία θαη 

δπζηπρψο ηα πξάγκαηα πεγαίλνπλε πάξα πνιχ αξγά. Απηά ηα έξγα εθφζνλ ν 

ΝΠΘ ηα είρε μεθηλήζεη απφ πέξζη ηνλ Λνεκβξην, απ' φηη ζπκάκαη, γηαηί είρα 

κηιήζεη θαη κε ηελ Δπδνμία, ζα έπξεπε ήδε λα είραλε εληαρζεί. Ρνπ 

Καξθνπνχινπ πνπ έρνπκε άιιν έλα, ην 9ζέζην Γεκνηηθφ, είλαη ήδε εληαγκέλν 

θαη αλακέλεηαη λα δεκνπξαηεζεί θαη κέλεη ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ην νπνίν ήηαλε 

πξαγκαηηθά ζε κηα θαζαξά γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία, πνπ καο θαζπζηεξεί 

ηφζνλ θαηξφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη 

ζπλάδειθνη;  

 Θέιεηε γηα ην Καξθφπνπιν ηψξα εζείο. Θάληε ηελ εξψηεζε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ επεηδή ηνπ Καξθνπνχινπ έρεη 

δεκνπξαηεζεί κηα θνξά, ζηακάηεζε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, ζηακάηεζε θαη ηψξα .. Πηακάηεζε ε δεκνπξαζία, εληάρζεθε 

ζην ΔΠΞΑ, γηαηί είρε δεκνπξαηεζεί απφ ηνλ ΝΠΘ, κε ρξεκαηνδφηεζε ΝΠΘ. 

Αθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, παξαηηήζεθε ν εξγνιάβνο θαη ηψξα πιένλ έρεη 

εληαρζεί ζην ΔΠΞΑ θαη επαλαδεκνπξαηείηαη.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γειαδή επί ηεο νπζίαο ζα γίλεη. Απηφ καο ελδηαθέξεη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, λαη. Απηφ εληάρζεθε γηαηί ήηαλ ηα πξψηα ζρνιεία ζην ΔΠΞΑ 

πνπ εληαρζήθαλε ηνπ Καξθφπνπινπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Γηαβιέπσ δελ ππαξρεη 

θάπνηα αληίξξεζε. Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 270/2011) 
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ΘΔΚΑ 15ν 

 

Θαζνξηζκφο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζσκαηείνπ κηθξνπσιεηψλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 12ν ζέκα ηεο εκεξεζηαο δηάηαμεο.  

 Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ρελ εηζήγεζε ηελ έρνπλ πάξεη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Νπσο 

γλσξίδεηε θαη βάζεη ηνπ Θψδηθα, φηη πξέπεη κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνο λα 

ηζρχνπλ .. πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη απνθαζεηο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ γηα 

λα ηζρχνπλε γηα ην επφκελν έηνο πφζεο άδεηεο, δειαδή ζα θαζαξίδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ αδεηψλ θαηά θαηεγνξία επαγγεικάησλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ρνξεγεζνχλ ζην επφκελν έηνο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηζάξηζκεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ ππαίζξησλ ζηάζηκσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ζηεξα απφ εξψηεκα πνπ θάλακε καο απάληεζαλ φηη ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν 

Πσκαηείν είλαη: ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΔΛΥΠΖ ΚΗΘΟΝΞΥΙΖΡΥΛ ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΥΛ ΘΑΗ 
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ΔΚΞΝΟΗΘΥΛ ΞΑΛΖΓΟΔΥΛ ΘΑΗ ΚΗΘΟΝΞΥΙΖΡΥΛ ΑΡΝΚΥΛ ΚΔ ΔΗΓΗΘΔΠ 

ΑΛΑΓΘΔΠ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΥΛ ΔΗΓΥΛ. Καο φξηζε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ηνλ 

θ.Ησάλλε Θσκφπνπιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υο Ξξφεδξν.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Υο Ξξφεδξν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νη ππφινηπνη νξίδνληαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε απφθαζε Γεκαξρνπ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γειαδή ην Γεκνηηθν Ππκβνχιην έρεη αξκνδηφηεηα λα νξίζεη ηνλ 

εθπξφζσπν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηα ππφινηπα.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ είλαη απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ. Κφλν ν εθπξφζσπνο, 

κφλν ν ζπγθεθξηκέλνο εθπξφζσπνο ησλ ..  

 Νξίζηε θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ιέκε φηη είλαη Πσκαηείν ηνπ Γήκνπ. Ξνπ είλαη ε έδξα ηνπ 

Πσκαηείνπ απηνχ;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νρη, φρη, ζηελ εηζήγεζε ιέηε φηη αζρνινχληαη ζαλ κηθξνπσιεηέο 

ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ. Ρνπ Γήκνπ, αληηπξνζσπεπηηθφ Πσκαηείν ηνπ Γήκνπ. Ξνπ 

είλαη ε έδξα ηνπ; Ξνπ είλαη; Ρεο πεξηνρήο καο, ηνπ Γήκνπ καο. Ξνπ είλαη ε 

έδξα; Δλα. Γχν. Ξνπ έγηλε ην εξψηεκα, πξνο πνηνλ έγηλε ην εξψηεκα .. ; 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θαζνξηζκφο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνηέξνπ Πσκαηείνπ 

Κηθξνπσιεηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Πην ζέκα, ζηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλα. Γεχηεξν .. Θα κνπ απαληήζεηε. Γχν εξσηήκαηα είλαη αθφκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Βαξλάβα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νρη, λα πσ δχν, ηξία θαη λα κνπ απαληήζεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη αλ δε βξνχκε ζην Γήκν ηέηνην αληηπξνζσπεπηηθφ Πσκαηείν 

θιπ., κεηά πάκε ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη δεηάκε θαη πξαγκαηηθά βξήθε απηφ ζαλ 

κεγαιχηεξν ζηελ Διιάδα Ξαλειιήληαο εκβέιεηαο.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ξνπ ξψηεζε; Γεχηεξν εξψηεκα. Ξνπ ξψηεζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ινηπφλ, δεχηεξε εξσηεζε. Ξξνο πνίνλ έγηλε ην εξψηεκα απηφ; 

Γλσκνδνηεί ιέεη φηη ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν Πσκαηείν βάζεη Δπηηξνπήο θ.ι.π. 

θ.ι.π. Δληάμεη; Ξνηα είλαη ε Δπηηξνπή απηή πνπ ζπλεδξίαζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζπλεδξίαζε. Ρν Γηνηθεηηθφ ηνπ Ππκβνχιην ηνπ Πσκαηείνπ. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή ιέεη εδψ. Πηελ εηζήγεζε είλαη απηφ. Ιέεη, 

γλσκνδνηεί σο αληηπξνζσπεπηηθφηεξν Πσκαηείν ζηελ Δπηηξνπή Λφκνπ 

3377/2005, Αζήλα, 20.9.2011, αξηζ.πξση. 38. Δίλαη θνκκέλν. Ξνηνο είλαη απηφο 

πνπ γλσκνδνηεί ξε παηδί κνπ;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ζ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΔΛΥΠΖ γλσκνδνηεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο.  

ΞΔΞΞΑΠ: Κπνξψ λα επέκβσ ιίγν ζην ζέκα απηφ θ.Ρζάθσλα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θαη άιιε εξψηεζε θ.Ρζάθσλα;  

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, πξέπεη λα ζαο ζπκίζσ φηη απηέο αθξηβψο νη 

ζπλεδξηάζεηο ν θ.Θσκφπνπινο ήηαλε απφ ηελ πιεπξά ηεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ζηε Λνκαξρία θαη γλσκνδνηνχζε γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ 
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κηθξνπσιεηψλ ζηελ ηφηε Λνκαξρία θαη κέζα ζηελ Δπηηξνπή πνπ είρε νξηζηεί 

ήκνπλ θαη εγψ ζαλ εθπξφζσπνο απφ ην Δπηκειεηήξην. Ρν αληίζηνηρν γίλεηαη 

ηψξα κε ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν Υξσπνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζα είλαη πάιη εθπξφζσπνο ν θ.Ξέππαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ινηπφλ, έλαο .. Θαη ζέιεη πάιη έλαλ εθπξφζσπν απφ ηελ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ, έλαλ απφ ην Δπηκειεηήξην, έλαλ απφ ηελ 

Ρξνραία, ηνλ Γηνηθεηή. Θαηαιάβαηε; Γηα λα γίλεη. Ινηπφλ, θαηάιαβα ηη ελλνείο, 

αιιά δπζηπρψο ε ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ είλαη απηή, γη' απηφ ην ιέεη 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ, πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν καο απφ ηελ 

κεξηά ηνπο ζηνπο κηθξνπσιεηέο. Δθεί πεγαίλνπλ ινηπνλ θαη γίλνληαη θαη νη 

εγγξαθέο ησλ κηθξνπσιεηψλ θαη κπνξνχλε λα εγγξαθνχλε θαη ζην 

Δπηκειεηήξην θαη λα έρνπλε θαη ΡΔΒΔ. Παο θέξλσ έλα παξάδεηγκα ζηνλ θ. .. 

ζηνλ Θάιακν πνπ γξάθηεθε ζηελ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ γηα λα κπνξεί 

λα είλαη κηθξνπσιεηήο. Δπραξηζηψ.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δπεηδή .. Ππγλψκε, ζπγλψκε Γήκαξρε, έλα ιεπηάθη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ αμίδεη ηνλ θφπν. Λαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ηππηθφ θ.Θηνχζε. Γελ κπνξεί λα γίλεη αιιηψο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξαγκαηηθά είλαη έηζη. Ρειείσο, ηειείσο ηππηθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γξαθεηνθξαηηθφ είλαη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα θαη ηελ εηζήγεζε ην έρεη αλαιάβεη ε αξκφδηα 

ππάιιεινο, ε θα Βελάξδνπ. Δκέλα κε ελεκέξσζε φηη ην έςαμε πάξα πνιχ θαιά 

θαη βξήθε απηφ ην Πσκαηείν ζαλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξν. Ρν πξφβιεκα είλαη ην 

εμήο, φηη θαη εδψ ζ' απηα πνπ είπαηε, ηηο δχν παξαηεξήζεηο θαη ιέεη, 

γλσκνδνηεί σο αληηπξνζσπεπηηθφηεξν Πσκαηείν ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Λφκνπ 
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3377/2005, απηφ είλαη ηίηινο. Γε ιέεη ηίπνηε. Δπεηδή ν Λφκνο ιέεη φηη ζα πξέπεη 

απηφ ην Πσκαηείν λα γλσκνδνηεί, ην γξάθεη απφ θάησ φηη είλαη αξκνδηφηεηα 

ηνπ. Γε ιέεη ηίπνηε. Αθνχ ζπκκεηέρεη πιένλ ζηε δηαδηθαζία απηή πνπ 

ζπδεηάκε. Ρέινο παλησλ.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ζ δηαδηθαζία, φπσο αλέθεξε ν θ.Ξέππαο, έγηλε ην 2006 ζηε 

Λνκαξρία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ απνθαζίδεη ν Θσκφπνπινο. Ζ Δπηηξνπή έρεη πιεηνςεθία απφ 

καο. Δηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ζ δηαδηθαζία ηνπ 2006 πνπ έγηλε ζηε Λνκαξρία, κπνξεί λα είλαη 

έλαο κπνχζνπιαο. .. λα δείηε. Δγψ απιψο επηζεκαίλσ φηη ππάξρεη θαη άιιν 

Πσκαηείν, ηα απνηειέζκαηα ηεο θφληξαο ησλ νπνίσλ Πσκαηείσλ ηηο είδακε 

θέηνο ην θαινθαίξη, γηα λα κελ ππάξμεη θαη ζα ππάξμεη πηζαλφλ, εληφο 

εηζαγσγηθψλ ή φρη, απφ ηνπο άιινπο πξνζβνιή ηεο απφθαζεο καο. Θέισ λα 

είλαη πιήξσο θαιπκκέλε ε απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε ζήκεξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξσο ζα ηελ πάξνπκε; Αιιηψο; Αληηλνκάξρεο ήζνπλ ζηα ζέκαηα 

απηά, έηζη; (γέιην) 

(παξεκβάζεηο) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Θνληνγηάλλε. Θχξηε Ξέππα. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θέισ λα πσ θάηη. Ρν θαινθαίξη βιέπνληαο ηψξα ην φλνκα, 

γηαηί δελ ην είρα πξνζέμεη, ηνπ θ.Θσκφπνπινπ, ν ζπγθεθξηκελνο θχξηνο καο 

είρε πιεζηάζεη ζαλ Λνκηθφ Ξξφζσπν ζέινληαο λα καο παξαρσξήζεη θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο δεκφηεο καο δσξεάλ, κε αληάιιαγκα λα ηνπ 

παξαρσξήζνπκε έλαλ ρψξν ζην Φάξν. Νηαλ εγψ αξλήζεθα λα ην θάλσ απηφ, 
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γηαηί ήζειε λα θέξεη γχξσ ζηηο 200 ζέζεηο θιπ. θαη δεηνχζε θάπνηα ιεθηά απφ 

ηνπο ηδίνπο λα βγάιεη ν ίδηνο, εγψ αξλήζεθα θαη πήγε θαη έθαλε έλα αίηεκα 

ζηελ Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα κπαίλνπκε ζε άιια ζέκαηα θαη ζε άιια ρσξάθηα. Γελ είλαη 

ηνπ ζέκαηνο. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νρη, ζα ήζεια γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχξην, ζα ήζεια λα 

πξνζέμνπκε πνιχ ην ηη ζα καο δεηήζεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ζα ην δνχκε. Δληάμεη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη. Απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιή είλαη ε επηζήκαλζε πνπ θάλαηε .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρεξψ ηελ επηθχιαμε πξνο ηνλ θ.Θσκφπνπιν. Απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο δε καο ιέηε ηη πξνηείλεηε θ.Ρζάθσλα.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ζ δηαδηαθαζία λα ηεξεζεί, λα θιεζνχλε φζνη είλαη, δελ είλαη έλαο, 

είλαη θαη άιινο. Λα θιεζνχλε φινη.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ππγλψκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε, κπνξεί ην ζέκα λα κελ είλαη πνιχ 

ζνβαξφ, αιιά κελ μερλάηε φηη παξα ιίγν λα θάκε μχιν θαη θάπνηνη ζπλάδειθνη 

θάγαλε μχιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ δε ζα ιεηηνπξγνχκε θαη κε ην θφβν. Δληάμεη. 

ΘΗΝΠΖΠ: Νρη, αλ δείηε φκσο ηελ εηζήγεζε, εκέλα μέξεηε ηη κνπ έθαλε 

εληχπσζε; Δίδαηε ηελ εηζήγεζε; Ζξζε απφ ηε ΠΡΑΚΞΑ ΔΞΔ. Ζ εηζήγεζε.. 
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(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ςεθίζνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη. Ινηπφλ, ππάξρνπλ αληηξξήζεηο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχξηνη; Νρη ν θ.Ρζάθσλαο. Νρη ν θ.Θηνχζεο. Νρη ε θα 

Πηεξγίνπ.  

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 271/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 16ν 

 

Δγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηκεηεξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρελ 

εηζήγεζε ζα θάλεη ε θα Πέηηα Αηθαηεξίλε. Θπξία Πέηηα.  

 Θέιεη έλα κηθξφ ζρφιην λα θάλεη ν θ.Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζαο θάλσ έλαλ πξφινγν θα Θπβέινπ. Θέισ λα επραξηζηήζσ 

ηελ θα Θπβέινπ γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλεη θαη έθαλε. Ζηαλε πάληα, αλεμάξηεηα 

ησλ ππνινίπσλ δηαδηθαζηψλ, άςνγε, ελεκεξσκέλε, έρεη δνπιέςεη ην ζέκα 
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πνιχ, έρεη πξνζθέξεη κεγάιν έξγν ζην ρσξν απηφ ησλ λεθξνηαθείσλ. Δθεξε 

ηελ εηζήγεζε ζηε Γεκνηηθή Αξρή, ηελ θνηηάμακε, έρεη θάλεη πνιχ ιεπηνκεξή 

δνπιεηά, μέξεη ηα πάληα. Ρν κφλν πνπ θάλακε εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, ηε 

ζηελνρσξήζακε ιίγν, ζπδεηήζεθε ζην πξν-Ππκβνχιην κνπ θιπ. θαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηψζακε πνιχ έσο αξθεηά απηά πνπ καο πξφηεηλε. Ρα 

ηέιε δειαδή, ηα δηάθνξα ηέιε ηνπ λεθξνηαθείνπ. Νκσο βξίζθσ ηελ επθαηξία 

λα ηεο πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ αθφκε.  

ΘΒΔΙΝ: Θαη εγψ επραξηζηψ θ.Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πέηηα, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΔΡΡΑ: Νπσο γλσξηδεηε έρνπκε 14 Θνηκεηήξηα ζε φιν ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" καο 

Γήκν. Λνκίδσ φηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΔΡΡΑ: Θνηκνχληαη πνιχ επηπρψο θαη δε καο ελνρινχλε. Λαη. Ρν θχξην ζέκα 

καο ήηαλ φηη ππήξραλ παιαηφηεξεο απνθάζεηο απφ φια ηα Γεκνηηθά θαη 

Θνηλνηηθά Ππκβνχιηα γηα πνιιά ζέκαηα, ζηα νπνία είρακε νκνηφηεηεο. Απιά δελ 

εθαξκνδφηαλ θαη απνθαζίζακε λα έρνπκε έλαλ εληαίν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

γηα λα ιεηηνπξγνχκε φκνξθα. Βέβαηα ππάξρεη θαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα, ην φηη 

έρνπκε κφλν 4 ππαιήινπο. 3 εθ ησλ νπνίσλ απηνί .. νη 4 εθ ησλ νπνίσλ, φπσο 

είπα, ζπγλψκε είλαη 5 νη ππάιιεινη, ν έλαο είλαη κφληκνο, νη άιινη 4 είλαη κε 

ζπκβάζεηο 8κελεο. Γειαδή απφ ηνλ Φεβξνπάξην θαη έπεηηα δελ ζα έρνπκε. 

Δίλαη έλαο ππάιιεινο αλά 4 Θνηκεηήξηα. Λα ζάβεη, λα μεζάβεη, λα πιέλεη 

νζηενθπιάθαη θιπ. ζπλ ηνλ ρψξν πνπ πνιιά Θνηκεηήξηα είλαη ηεξάζηηα. Αο 

πνχκε ηνπ Θαιάκνπ είλαη ηεξάζηην ζε έθηαζε. Ξαξφια απηά νξγαλσζήθακε, 

ηνπο πεγαίλακε 4, 4, ηα θαηαθέξακε, ηα θέξακε ζε έλα σξαίν ζεκείν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΠΔΡΡΑ: 4, 4, δειαδή 4 ρ 4, 16. (γέιην) Ινηπφλ, φπσο ηνλ είδαηε, ν θαλνληζκφο 

είλαη ίδηνο κε ηνλ παιηφ πνπ ππήξρε ζην Γεκν Υξσπίσλ. Ρνλ ζπγθξίλακε θαη 

ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο πνπ θάλακε θαη κε ηνπο Αληηδεκάξρνπο κε πνιινχο 

άιινπο Γήκνπο, θαη Αζελαίσλ θαη Ξηεξξίαο, δηάθνξνπο Γήκνπο άζρεηνπο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΔΡΡΑ: Δίλαη αθξηβνί πνιχ, λαη. Αιιά σο πξνο ηνλ θαλνληζκφ θαη ηα άξζξα 

έρνπκε ηα ίδηα. Δθείλν ην νπνίν ζα ζαο ζηελνρσξήζεη πνιχ, φηη πξέπεη λα 

ππάξμεη αλαζηνιή πψιεζεο νηθνγελεηαθψλ ηαθψλ. Γελ ππάξρνπλ ρψξνη. Δάλ 

ιάβνπκε ππ' φςε καο, πξψηνλ, ην Θνηκεηήξην ηνπ Σαιθνπηζίνπ, λνκίδσ φηη 

νχηε φξζηνπο πιένλ ζαλ ζεαηέο ζηε κάλδξα δελ κπνξνχκε λα ηνπο βάινπκε. 

Ρν ίδην ηζρχεη γηα ην Θνηκεηήξην ηεο Καιαθάζαο. Ινηπφλ, νη επεθηαζεηο ησλ 

Θνηκεηεξίσλ θ.Ρζάθσλα ή ν θ.Θηνχζεο, δελ είλαη σξαίν δηφηη φια απηά ηα 

ιχκκαηα, ν Γήκαξρνο ηα μέξεη, ην αλζξψπηλν ιχκκα δελ δηπιίδεηαη κε ηίπνηα. 

Αξα ην πηλνπκε. Λα κείλνπκε απιά ζην φηη εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε ηηο 

εθηαθέο κεηά ηελ 5εηία, ελψ ζε φια ηα κέξε ηεο Διιάδνο είλαη ζε 3εηία, ζα 

αξρίζνπκε απ' απηνχο νη νπνίνη είλαη ζακκέλνη δπζηπρψο θαη απφ ην 1915 θαη 

απφ ην '40, ηα νπνία αλ ηα αλνίμνπκε, δε βξίζθνπκε ηίπνηα κέζα. Ηζσο έλα 

θξαλίν κφλν. Απηά ηα νπνηα πξέπεη λα βγνχλε. Ζ άιιε ιχζε είλαη, φζνη απφ ζαο 

έρεηε παιαηφηεξνπο ζπγγελείο ζακκέλνπο λα πξνζπαζήζεηε λα ηνπο βγάιεηε. 

πάξρνπλ νζηενθπιάθηα θαη αλ παιη δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, 

έρνπκε ηα ρσλεπηήξηα. Ρα Λεθξνηαθεία καο πξέπεη φια λα επαλδξσζνχλε κε 

πιπληήξηα νζηψλ, ηνπαιέηεο δεκνζίσλ, γηαηί είλαη ζε απφκαθξα ζεκεία. Βάζεη 

ηνπ Λφκνπ πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα ηνπαιέηα γηα ηνλ θφζκν πνπ πεγαίλεη.  

 Γε λνκίδσ φηη ππάξρεη θάηη άιιν. Αλ ζέιεηε λα κε ξσηήζεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ εθεί θαη πέξα ζα πάκε ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλε, ζηα 

ιεγφκελα .. 
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ΠΔΡΡΑ: Πηα πνζά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηα πνζά, λαη.  

ΠΔΡΡΑ: Ινηπφλ, ηα πνζά ηα νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ είλαη ζην 5 άξζξν, 

Θαηαζθεπή κλεκείνπ λνκίδσ, βάιακε ην πνζφ ησλ 150 επξψ γηα ην ηέινο πνπ 

ζα πξέπεη λα πιεξψλεη ν εθάζηνηε θαηαζθεπαζηήο θαη αθαηξέζακε ηε 

ζπληήξεζε θ.Ληθνιάνπ, αλ δελ απαηψκαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, κεηαηξέπεηαη ην πνζφ ησλ 100 επξψ ζε κεδέλ επξψ.  

ΠΔΡΡΑ: Υξαία. Κεηα έρνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην άξζξν 5 αιιά είλαη θαη αξγφηεξα .. Δίλαη θαη ζηε ζει.8 απφ 

ηελ 9 ηεο εηζήγεζεο. 

ΠΔΡΡΑ: Λαη, εθεί πνπ είλαη ηα δηθαηψκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθεί πνπ είλαη ηα δηθαηψκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια απηά. 

ΠΔΡΡΑ: Υξαία. Πην άξζξν 7 πνπ είλαη νη νηθνγελεηαθνί ηάθνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, αο μεθηλήζνπκε απφ εθεί. 

ΠΔΡΡΑ: .. είρακε βάιεη έλα ηέινο ησλ 20, ησλ 50 επξψ γηα εηήζην θαη λνκίδσ 

ην θέξαηε ζην 20.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, γηα ηε ζπληήξεζε είλαη ζην άξζξν .. 

ΠΔΡΡΑ: Ζ ζπληήξεζε. Νηαλ ιέκε ζπληήξεζε ελλννχκε λα βγαίλεη ε 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ απφ εθεί απφ ηνπο ππαιιήινπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαη ζην άξζξν 14 ζηε ζει. 7 απφ 9.  

ΠΔΡΡΑ: Λαη, ζσζηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηε ζει. 7. 

ΠΔΡΡΑ: Ρν αθαηξέζακε θαη απφ εθεί. Θαη ππάξρεη κηα δηφξζσζε .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηε ζει. 7, άξζξν 14, ην 50 επξψ κεηαηξέπεηαη ζε 20 επξψ. 

Αθνξά ηε ζπληεξεζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ Θνηκεηεξίνπ γχξσ απφ 

ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο. 

ΠΔΡΡΑ: Υξαία. Δρνπκε θαη ην άξζξν 10 πνπ είρε γίλεη κηα .. Νη άπνξνη δεκφηεο 

κφληκνη θάηνηθνη Γήκνπ Υξσπνχ, απηή ε πξνυπφζεζε πνπ ιέεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνο ν ζαλψλ ζηελ θαηάζηαζε απφξσλ ηνπ Γήκνπ ή πξνζθνκίδνπλ 

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Γηα λα θαηαιάβεηε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά, είλαη ην εθθαζαξηζηηθν ηεο εθνξίαο λα είλαη φρη κεδεληθφ, φπσο 

ην ιακβάλνπκε ππ' φςε, λα κελ ππάξρεη Δ9. Γπζηπρσο ν Λφκνο ιέεη θαη έλα 

κεραλάθη λα έρεη, δε ζεσξείηαη άπνξνο. Νπφηε λα .. Λαη, ζα πξνζέμεηε φηαλ 

ζαο έξρνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ απφξνπ ζα πξέπεη λα έξρνληαη φια ηα έγγξαθα 

ζσζηά θαη ν ρξφλνο είλαη πάξα πνιχ κηθξφο, γηαηί ζηηο 12 ψξεο γίλεηαη ε ηαθή. 

Δηεξνδεκφηεο. Βάιακε έλα αξθεηά ςειφ πνζφ, ην 2.000, ην νπνίν βέβαηα είλαη 

πνιχ πην ρακειφ απφ άιινπο Γήκνπο, δηφηη δελ έρνπκε ρψξν. Αο θξνληίδεη ν 

θαζέλαο κε ην θαιφ, φηαλ είλαη λα θχγεη, λα πάεη ζηνλ ηφπν ηνπ. Θαη θάλακε 

θαη κηα άιιε ηξνπνπνίεζε λνκίδσ θ.Ληθνιάνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ζηε γ) παξ. ζην β. ην μαλαλαθέξακε, απφ 100 επξψ ζε 

κεδέλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο κλεκείνπ.  

ΠΔΡΡΑ: Λαη, λαη. Απηφ ην αθαηξέζακε ηειείσο. Νηαλ ιέγακε επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε είλαη φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ηδίνπ κλήκαηνο, αλνίγεην ε θεληξηθή 

πιάθα, ην νπνίν φλησο, εληάμεη, δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ πξνθιεζεί, λαη, θάπνηα δεκηά. 

ΠΔΡΡΑ: Αλ πξνθιεζεί, ζα ηελ πιεξψζεη αλαγθαζηηθά πάιη ν ίδηνο.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Κηα εξψηεζε. Πην άξζξν 9 έγηλε ε αιιαγή ησλ 300 επξψ; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ηα αλαθέξνπκε φια θ.Βαζηιάθν. Θα θηάζνπκε θαη εθεί, ζα 

θηάζνπκε. 

ΠΔΡΡΑ: Πην άξζξν 9, λαη. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δγηλε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, ζηα 100. 

ΠΔΡΡΑ: Θαηαβάιιεηαη 100 επξψ ζηελ παξάηαζε. Ξαξάηαζε ηαθήο απφ 300 

επξψ ζηα 100 επξψ ην ρξφλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. πάξρεη απηφ θαη ζηελ παξ. ζη), ζηε ζειίδα πνπ 

βξηζθφκαζηε. 

ΠΔΡΡΑ: Ξνπ είλαη φια ηα ηέιε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαζηε ζην δ) Γηθαηψκαηα αλαθνκηδήο νζηψλ, απφ ηα 180 επξψ 

γηα ηνπο ηάθνπο 5εηήο ρξήζεο, απφ 180 επξψ κεηψλεηαη ζηα 100 επξψ.  

ΠΔΡΡΑ: Λαη, απηφ δελ ην είρα εγψ. Λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη φζνλ αθνξά πεξηπηψζεηο πνπ ε εθηαθή γίλεηαη παξνπζία 

ηαηξνδηθαζηή θαη κε .. είλαη ην πνζφ ησλ 250 επξψ. Πην ε) είλαη ηα δηθαηψκαηα 

ρξήζεο ηνπ νζηενθπιαθίνπ. Γηα ηε ρξήζε κηαο ζέζεο ην πνζφ ησλ 45 επξψ 

κεηαηξέπεηαη ζε 40.  

ΠΔΡΡΑ: Υξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ην δηθαίσκα θχιαμεο απφ 30 επξψ ζε 20.  

ΠΔΡΡΑ: Ρσλ νζηενθπιαθίσλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ζην νζηενθπιάθην.  

ΠΔΡΡΑ: 20 γηα ηνπο δεκφηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνπο δεκφηεο. Γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο είλαη ζηα 50 επξψ.  

ΠΔΡΡΑ: Ξαξακέλεη ζηα 50; 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

144 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, παξακέλεη ζηα 50. Πην ζη) .. 

ΠΔΡΡΑ: Δηήζην. Δηήζην είλαη πάληα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην ζη) είλαη απηφ πνπ αλαθέξζεθε ν θ.Βαζηιάθνο. Ρν δηθαίσκα 

παξάηαζεο ηαθήο ζε ηάθνπο 5εηνπο ρξήζεο, εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ελλνείηαη, θαζνξίδεηαη ζην πνζν ησλ 100 επξψ αληί γηα 300.  

 Απηέο είλαη νη ηξνπνπνηήζεηο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΔΡΡΑ: Γελ ππάξρεη ιφγνο παξάηαζεο κεηά ηελ 5εηία θ.Ξέππα. Νηαλ νη άιινη 

φινη ζηελ 3εηία θάλνπλε εθηαθέο.. Γε ζα ρσξέζνπκε, δε ρσξάκε. Θαη ηα 

Ξαιάηηα δελ έρνπλ ρψξν. Πηνλ Θάιακν έρεηε. πάξρεη θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θ.Γέδε, ζα ηνπνζεηεζείηε. Ξαξαθαιψ, παξαθαισ 

θ.Γέδε. Θα έιεγα θαη εγψ ζηελ θα Πέηηα φηη ππάξρνπλ πέξα απφ ηελ .. 

πάξρνπλ θαη θάπνηα βηψκαηα ηα νπνία .. είλαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ηα νπνία 

δχζθνια κπνξνχλ λα δνπλ κε ςπρξαηκία θάπνηα ηέηνηα ζέκαηα. Πε καο 

επαθίεηαη λα ιεηηνπξγήζνπκε θαη θάπσο θαζνδεγεηηθά.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη. Λα θαηαγξάςνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ξξνθαλψο 

ην ζέκα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. Δίλαη ν θ.Ιίηζαο .. Λαη, λαη, ζα γίλνπλ θαη 

εξσηήζεηο. Ν θ.Σαζηψηεο. Ζ θα Πηεξγίνπ. Ν θ.Ρζάθσλαο. Ν θ.Ονχζζεο. Ν 

θ.Βειηαληψηεο. Ν θ.Γέδεο. Ν θ.Αξκπξηψηεο. Ζ θα Βαξλάβα. Ν θ.Γηακαξέινο θαη 

ν θ.Βαζηιάθνο. Θαη ν θ.Ιέθθαο.  

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηα απ' φια θ.Ξξφεδξε καο έρεη δνζεί κηα εηζήγεζε, έρεη πεξάζεη 

απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έρεη ςεθηζηεί δειαδή απφ κέιε ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ζαο, Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο, έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη 

εξρφκαζηε εδψ ζήκεξα θαη έρνπλ αιιάμεη φια θαη καο θάλεηε κηα απιή 
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αλάγλσζε, ηάδε, ηάδε, ηάδε ζειίδα πνπ δελ κπνξνχκε θαη λα ηα 

ζπγθξαηήζνπκε. Ξξψηνλ. Βέβαηα είλαη ζε θαιή πνξεία γηαηί είλαη νη ηηκεο 

θαιχηεξεο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κφλν ηηκέο αιιάμακε, φρη φια.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δ, απηφ έιεηπε, λα αιιάμεη φιν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη ιεο ηψξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα λνκίδσ φηη απηφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αιιάμαλε φιεο νη ηηκέο θ.Γήκαξρε. Ρφηε, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηη πεξλάγαλε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη .. ; Ρνλ ηειηθφ ξφιν, ηελ ηειηθή απφθαζε δελ ηελ έρεη 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; Γελ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κηα απφθαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη εληάμεη, αιιά απηφ ην θάλεηε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη εηιηθξηλά, 

εηιηθξηλά φιν ην Πψκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη δελ θαηαιαβαίλσ πνπ είλαη θαη ην ζέκα ηψξα, αθνχ είλαη.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ζπγθξαηήζνπκε φιεο απηέο ηηο ηηκεο θ.Γήκαξρε είλαη ην ζέκα. 

Αιιάμαηε ηηο ηηκέο, ζέινπκε λα ηηο δνχκε, λα ηηο θαηαλνήζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λα ηα μαλαζπδεηήζνπκε πάιη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ηηο μαλαπνχκε. Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζέισ λα πσ φηη παίξλνληαο 

απηφλ ηνλ θαλνληζκφ έλησζα ζαλ .. πξαγκαηηθά ζαλ πνιίηεο ησλ βνξείσλ 

πξναζηίσλ. Ιέσ, αλαβαζκηζηήθακε. Ρα πνζα απηά δειαδή ιέσ φηη αλ δνχζε ν 

Σαιεπάο εδψ ζα έθαλε ρξπζέο δνπιεηέο δειαδή. Απιψο φκσο δελ μέξσ πνπ 

απεπζπλφκαζηε. Γελ μέξσ πνπ απεπζπλφκαζηε. Αλ είλαη δπλαηνλ λα 

καθαξίδνπκε ηνλ άιινλ πνπ πεζαλε γηαηί δε ζα έρεη ιεθηά ν άιινο λα ηνλ 

ζάςεη θαη αλ κηιάγακε γηα έλαλ Γήκν ηεο Αζήλαο, ζα ιέγακε φηη δελ ππήξρε 
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ρψξνο, δελ ππήξρε έθηαζε. Αθνπζα θαηη θαη γηα ηελ Καιαθάζα, φηη ην 

Λεθξνηαθείν είλαη γεκάην. Λαη, γη' απηφ ππάξρεη έλα θαηλνχξγην Λεθξνηαθείν. 

πάξρεη έλα θαηλνχξγην ζηε Καιαθάζα, έλα άδεην ηειείσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αδεηα θ.Γήκαξρε αλ κνπ δείμεηε πνιιά Λεθξνηαθεία λα έρνπλε, λα 

κνπ ηα δείμεηε. Αλ μέξεηε πνιιά εζείο κε άδεηα, λα κνπ ηα δείμεηε. Ινηπφλ, θαη 

ιέσ ην εμήο: Απηέο νη ηηκέο πνπ ήηαλ πξηλ ζέινπκε ιίγν λα ηηο δνχκε ιίγν πην 

νπζηαζηηθά ηψξα, αιιά θαη πάιη έρνπλε ηελ ίδηα θηινζνθία, πνπ ε θηινζνθία 

είλαη κφλν εηζπξαθηηθή. Θαη επίζεο δε ζπκθσλψ κε ηίπνηα κε ηελ ηζηνξία ηεο 

5εηίαο. Γειαδή ζηα 5 ρξφληα είλαη θάηη ην νπνίν δελ ην κάζακε έηζη ζηα ρσξηά 

καο. Γελ κπνξνχκε λα ην μεπεξάζνπκε, δειαδή λα πεηο φηη ηνλ παηέξα ζνπ, 

ηνλ ζπγγελή ζνπ, ηνλ δηθφ ζνπ ηνλ άλζξσπν ζηα 5 ρξφληα θαη εκείο έρνπκε θαη 

κηα εηθφλα. Δρνπκε θαη ηε γηαγηά πνπ πάεη αλάβεη ην θαληίιη, έρνπκε ηε κάλα 

πνπ πάεη θαη αλάβεη ην θαληίιη. Γειαδή ζα αιιάμνπκε φιεο ηηο ζπλήζεηεο; Κφλν 

θαη κφλν γηαηί; Δάλ ππάξρεη ζέκα ρψξνπ, λα ην δνχκε, είκαζηε καδί ζαο, λα 

θάλεηε έλα έξγν, λα θάλνπκε έλα κεγάιν Λεθξνηαθείν, λα ζάβνληαη ν 

θνζκάθεο. Λα κελ ζάβνπκε μέλνπο θαζφινπ, ην έρεηε θάλεη απαγνξεπηηθφ. 

Δρεηε θάλεη 30.000 ηάθν νηθνγελεηαθφ, δειαδή αγνξάδεηο θαη .. λνκίδσ έηζη έλα 

κηθξφ δσκαηηάθη ζηνλ Υξσπφ ην αγνξάδεηο κε ηφζα ρηιηάξηθα. Ινηπφλ, δελ μεξσ 

δειαδή πνπ απεπζχλεζηε απηήλ ηελ επνρή, αιιά εηιηθξηλά ζαο ιέσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηζρχεη, απηφ έρεη αλαζηαιεί. Ρέινο πάλησλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, εληάμεη αιιά βιέπσ άιιν καο δψζαηε, άιιν καο είπαηε ζε 2 

ιεπηά. Ινηπφλ, επί ηεο νπζίαο φκσο ζέισ λα ζαο πσ, γηα ηνπο μέλνπο, θαιά, γηα 

φζνπο δελ έρνπλε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή, θάληε ην απαγνξεπηηθφ. Δίλαη κηα 

θηινζνθία, έλαο ηξφπνο απηφο γηαηί φλησο ζέιαλε φινη λα έξζνπλε εδψ γηαηί 

ήηαλε ηζάκπα. Δίλαη ζίγνπξν φηη είλαη αληαπνδνηηθφ ηέινο θαη δελ κπνξεί λα 

είλαη δσξεάλ. Θαθψο ην είρακε δσξεάλ εκείο, θαθσο ην είρακε, απφ ηελ άιιε 
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φκσο δελ είλαη δπλαηφλ 200 επξψ, ζπλ δελ μέξσ πφζν θάλαηε ηνλ ηερλίηε. Γηα 

ηνλ ηερλίηε λα βάιεηε έλα πνζφ πνπ λα είλαη κφλν θαη κφλν γηα λα έξρεηαη λα 

παίξλεη άδεηα. Νρη έλα πνζφ πνπ ζα ην βάδεη πάλσ ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ηα 

εθαζηάξηα, ηα εθαηνλπελεληάξηα ζα ηα βάιεη παξαπάλσ ζηνλ θαθνκνίξε, πνπ 

πξέπεη λα πάεη λα πιεξψζεη έλα θάξν ιεθηά. Θαη ν θφζκνο ζε καο ηνλ ζέβεηαη 

ηνλ λεθξφ. Θάλεη έλαλ ηάθν, ηνλ αθξηβνπιεξψλεη θηφιαο. Ρψξα ζηα 5 ρξφληα 

λα ηνπ ιεο ζα ηνλ μεζάςεηο θαη ζα ηνλ βάιεηο ζην νζηενθπιάθην ή θάηη άιιν, 

λνκίδσ φηη απηά δελ είλαη κε ηελ θνηλσλία πνπ δνχκε. Γελ αξκφδεη. Δηιηθξηλά 

ζαο ιέσ φηη πξέπεη λα ην μαλαδείηε, είλαη ηα πνζά πάξα πνιχ κεγάια θαη εηδηθά 

ην ζέκα ηεο 5εηίαο. Αλ ππαξρεη ζε Λφκν, έλαο πνπ δε ζέιεη θηφιαο έηζη θαη ιίγν 

έηζη απζηεξά, ζα αξρίζεη θαη λα ηα πεηάεη έμσ.  

 Δκείο δελ είκαζηε ζπλεζηζκέλνη ζ' απηφ. Αλ ππήξρε έλα κεγάιν 

πξφβιεκα ζηνλ πξψελ Γήκν Υξσπνχ, θαηαλνεηφ, αιιά ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζην κεγάιν "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν, ηα ρσξάθηα είλαη πακθζελα, κπνξνχκε λα 

βξνχκε έλα κεγάιν ρσξν θαη θάληε ην θ.Γήκαξρε κε φινπο ηνπο ηχπνπο, κε 

φιεο ηηο άδεηεο, κε κειέηεο, αλαζέζεηο πεξηβαιινληνινγηθέο κειέηεο. Δκείο 

παίξλακε έλαλ ρψξν ζηε δνχια θαη θνηηάγακε λα ην θηηάμνπκε ην Λεθξνηαθείν 

λα βνιέςνπκε ηελ πεξηνρή καο. Ρν είρακε δσξεάλ. Θαθψο ην δσξεάλ, αιιά 

εηιηθξηλά απηέο ηηο επνρέο πνπ δνχκε, δελ είλαη ιατθηζκφο λα πνχκε φηη δελ 

αληέρεη ν θφζκνο. Ρν είραηε λα δίλεηο 300 επξψ ιέεη γηα λα ζπλερίζεηο ηελ 

παξάηαζε. Ρν θάλαηε πφζν είπαηε; 100; Θαη πάιη δελ είλαη .. Γηα ζθεθηείηε 

ηψξα ηε γξηνχια πνπ παίξλεη ηελ αγξνηηθή ηεο ζχληαμε. Δρνπκε θαη κεξηθέο 

γξηνχιεο πνπ παίξλνπλε ιίγα ιεθηά. Θα δίλεη θαη 100 επξψ γηα λα έρεη ηνλ 

ηάθν; Θαη άκα έρεη θαη ηνλ παηεξα ηεο;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν ρξφλν. Ακα έρεη θαη ηνλ παηεξα ηεο θ.Γήκαξρε; Θαη εδψ πέξα 

έρνπκε ζφηα, έρνπκε νηθνγέλεηεο. Πίγνπξα δελ πξέπεη λα έρνπλε θάπνηνη 10 θαη 
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20 ηάθνπο, απφ ηελ άιιε φκσο, κε ιίγα ρξήκαηα γηα ηε ζπληήξεζε, λαη, λα 

ππάξρεη έλα ειάρηζην πνζφ φκσο. Δλα πνζφ γηαηί ηψξα είλαη θαη αληαπνδνηηθφ 

ην ηέινο. Γελ πακε λα νηθνλνκήζνπκε ζηα Λεθξνηαθεία. Γελ πακε λα ην 

θάλνπκε καγαδη. Νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ληψζνπλ φηη ππάξρεη έλαο Γήκνο πνπ 

βιέπεη ηελ θαηάζηαζε, ηελ επνρή. Θάπνηε πνπ παίξλαλε θάπνηνη απνθάζεηο, ζε 

κηα νηθνγέλεηα ν κηζζφο ν έλαο ήηαλε 2.000, ν άιινο 1.500. Ρψξα ν έλαο είλαη 

άλεξγνο θαη ν άιινο είλαη 1.000. Δ, δελ είλαη δπλαηφλ λα δεηάηε ηφζα ιεθηά 

απφ ηνλ θφζκν. Δηιηθξηλά. Πθεθηείηε ην, αιιάμηε ηηο ηηκέο, λα είλαη πνιχ 

ρακειέο, λα κπνξεί ν θνζκάθεο λα ζαθηεί. Ρνπιάρηζηνλ λα κπνξεί λα πεζάλεη. 

Λα δήζεη δελ κπνξεί πνπ δελ κπνξεί ζ' απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζήκεξα. Αιιν έλα 

ραξάηζη εκείο;  

 Θα ζαο παξαθαιέζσ ινηπνλ πάξα πνιχ λα ην πάηε πξνο ηα θάησ, πνιχ 

πξνο ηα θάησ θαη ην ζέκα ηεο 5εηίαο είλαη έμσ απφ θάζε ινγηθή. Δίλαη έμσ απφ 

ηα ήζε θαη ηα έζηκα καο. Δ θαη έρνπκε θ.Γήκαξρε θάπνηα ήζε θαη έζηκα εδψ. Ρν 

ηηκάκε. Δκέλα ε κάλα κνπ θάζε απφγεπκα πάεη ζην Λεθξνηαθείν θαη αλάβεη ην 

θαληίιη θαη αλαβεη θαη ηνπ ζείνπ δίπια. Γειαδή, ζα ην απαγνξέςνπκε απηφ ή 

ζα ηε βάινπκε λα πιεξψλεη θαη εθαηνζηάξηθα γηα λα δηαηεξεί ηνλ ηάθν; Ξνπ 

ην είδαηε απηφ γξακκέλν; Πην 3ν ησλ Αζελψλ; Δρεη θαη ηελ θνηκσκέλε ηνπ 

Σαιεπά εθεί πέξα. Γελ είλαη δπλαηνλ λα ζέινπκε ηψξα ηνλ Υξσπν λα ηνλ 

εμηζψζνπκε. Γελ κπνξνχκε λα ηνλ εμηζψζνπκε ηνλ Υξσπφ κε ην 3ν Αζήλαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ μέξαλε ην 1ν. Δρσ πάεη, κηα θνξά έρσ πάεη. Ινηπφλ, επί ηεο 

νπζίαο ινηπφλ, είλαη έμσ απφ ηε θηινζνθία, ηε θπζηνγλσκία ηεο Βφξεηαο 

Αηηηθήο, έμσ απφ ηα ρσξηά καο. Δκείο είκαζηε Βφξεηα Αηηηθή θαη φρη βφξεηα 

πξνάζηηα. Ινηπφλ, θ.Γήκαξρε, εηιηθξηλά, ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή φρη λα ιέηε, 

έρσ ηελ πιεηνςεθία θαη ην πεξλάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Νινθιεξψλσ θαη ιέσ ην εμήο, δελ είλαη δπλαηφλ κ' απηά ηα πνζά λα 

αληαπεμέιζνπλε νη θάηνηθνη καο. Θαη ηη ζα θάλεηε; Θα θάλεηε βεβαησηηθφ 

θαηάινγν θαη ζα έρνπλε θαη πξνζαχμεζε θάζε ρξφλν; Πηελ χδξεπζε ηνπο 

βγάδνπκε ην ξνιφη, ηψξα ζα ηνπο παίξλνπκε ηνλ πεζακέλν λα ηνλ πεηακε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε παιη ζηα ίδηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: ∞ ζα θάλνπκε ξνπζθεηάθηα; Ρν πακε γηα ξνπζθεηάθηα, εζέλα ζηνλ 

βγάδσ ζηελ 5εηία, ηνλ άιιν ηνλ μερλάσ, εζχ πιεξψλεηο, άιινο δελ πιεξψλεη; 

Ρη ζα θάλνπκε ηψξα δειαδή εδψ; Γελ είλαη λα ην εθκεηαιιεπηνχκε νηθνλνκηθά 

ην Λεθξνηαθείν. Ξάξηε κηα κεγάιε έθηαζε 20 ζηξ., λα θάλεη θαη ε εθθιεζία 

έλα εμσθιήζη θαη λα πεγαίλεηε εθεί πεξα γηα ηνπο άπνξνπο ζε φια ηα ρσξηά, 

φζνπο δελ κπνξνχλ λα ηα βγάινπλ πέξα. Θαη ηα 200 είλαη πνιιά. Γελ ηα 

έρνπλε ζπλεζίζεη ηα ρσξηά καο. Δκείο ην είρακε ηζάκπα. Δίλαη θαθψο, θάληε 

έλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε φινπο ηνπο θαλνληζκνχο ππήξραλ, απιά δελ εηζπξάηηνληαλ.  

 Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πε καο δελ ππήξρε. Δρεηε ιάζνο, λα πξνζέρεηε ηη ιέηε θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ ζηε Καιαθάζα, ζηνλ Θάιακν ζίγνπξα ππήξρε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο, θαθψο κελ, ην είρακε ηζάκπα. Ρνπιάρηζηνλ λα πεζάλεηο 

κπνξνχζεο ηζάκπα. Θαη θάηη άιιν. Λα δηνξζψζσ. Ρεο Καιαθάζαο δελ είλαη 5 

ζηξ. πνπ ιέηε, είλαη ιηγφηεξν. Ξξψηνλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα έρεη γίλεη ιαζνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη δεχηεξνλ, ζηε Καιαθάζα ππαξρεη θαη έλα θαηλνχξγην 

Λεθξνηαθείν ην νπνίν δελ έρεη μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ ππαξρνπλ 

πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ζην ηέινο θαηάθεξα κέρξη λα ηνπ βάινπκε θαη ηελ 

πφξηα, λα ην θιείζνπκε.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: πήξραλ πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο, θαηαλνεηέο. Δρνπκε θηηάμεη ην 

δξφκν λα παο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε, θιείζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληαμεη. Ινηπφλ, ην θακπαλάθη. Γελ εηλαη γηα ηε Βφξεηα Αηηηθή απηφ. 

Απηφ είλαη γηα ηα βφξεηα πξνάζηηα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί. Δίλαη εηζεγεηήο ε θα Λίλα. Νξίζηε θπξία .. 

ΠΔΡΡΑ: Θχξηε Ιίηζα, δήηεζα θαη' επαλαιεςε απφ ηελ Θνηλφηεηα ηεο 

Καιαθάζαο ζηνηρεία. Κνπ δψζαλε, ν θ.Ληίλνο ν ππάιιεινο, ην 5.576 ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη ην θαηλνχξγην ζαο Θνηκεηήξην. Λαη, έηζη κνπ είπε ν ίδηνο. Καδί 

θαη ηα δχν καδί, φηη έρνπλε .. ζαλ ζηξέκκαηα είλαη 5.500 ζηξ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 5,5 ζηξ. 

ΠΔΡΡΑ: Γελ κνπ δψζαλε, ζαο ην μαλαιέσ, δελ κνπ δψζαηε ηίπνηα. Δρσ κφλν 

έλα ραξηί, λα ζαο ην δείμσ, φρη εζεηο, δε θηαίηε εζείο, νη αξκφδηνη πνπ είλαη 

εθεί. Ρν κφλν ραξηί πνπ έρσ απφ ηε Καιαθάζα γηα λα κπνξέζσ λα βγάισ 

άθξε, είλαη απηή ε απφθαζε θ.Ιίηζα. Ρίπνηε άιιν. Δλα θνκκάηη ηφζν δα. Νχηε 

πφζα είλαη ηα Θνηκεηήξηα ζαο, νχηε ηίπνηα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο απφ ηνπο πεζακέλνπο δελ ηα παίξλακε. 

ΠΔΡΡΑ: Λαη, εληάμεη, δελ ηα παίξλαηε. Ρψξα φκσο ζα πξέπεη λα ζπληεξήζνπκε 

έλαλ ππάιιειν. Ξσο ζα πιεξσζεί απηφο ν ππάιιεινο; Πε φιν ηνλ θφζκν 

πιεξψλνπλε. Δκείο δειαδή ζα πξέπεη λα κελ παίξλνπκε; Γελ ην θάλνπκε φπσο 

ιέηε καγαδί γηα είζπξαμε. Ρν θάλακε καγαδί γηα λα κπνξεί λα δηαηεξεζεί έλαο 

ππάιιεινο, πνπ ζην θάησ θάησ δεκηνπξγείηαη κηα ζέζε εξγαζίαο θ.Ιίηζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΠΔΡΡΑ: Κα, ην 30.000 θχξηε ην βάιακε κε ηε ζθέςε φηη ζα απνθεπρζεί ε 

δήηεζε νηθνγελεηαθψλ ηαθψλ. Κπνξεί βέβαηα λα δεκηνπξγεζεί κηα Δπηηξνπή, 

πνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ή θαηά πξνηίκεζε γηα νπνηνπζδήπνηε 

θνηλσληθνχο ιφγνπο λα πσινχληαη νηθνγελεηαθνί ηάθνη κε άιιν πνζφ. Λα ην 

κεηψζνπκε. Γελ θνιιάκε εθεί. Θνιιακε ζην ζέκα φηη δελ ππάξρεη ρψξνο γηα 

νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο πιένλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά, κεηά. Λαη, ζα επαλέιζνπκε.  

ΠΔΡΡΑ: Ρη άιιν ζέιεηε λα ζαο πσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη θάηη άιιν πξνο ην παξφλ. 

 Θχξηε Ρζάθσλα, έρεηε ην ιφγν. Αο ηνπνζεηεζεί θαη ν θ.Ρζάθσλαο.. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Ιίηζα μεθηλψληαο ζην.. 

Ππγλψκε, λαη. Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Ιίηζα μεθηλψληαο, ζην ζέκα ην εζηθφ, 

ζα έιεγα, ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Δρνπκε ζπλεζίζεη λα είκαζηε ρσξηά θαη είπακε 

φηη ελσλφκαζηε ρσξηά γηα λα θηηάμνπκε έλαλ θαηλνχξγην Γήκν. Κέζα ζηα 

πιάλα καο φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πξνεθινγηθά ήηαλε θαη απηφ ην ζέκα. Νκσο 

ε αληηκεηψπηζε πξέπεη λα έρεη θαη κηα θνηλσληθή αλζξψπηλε δηάζηαζε, δηφηη 

φινη καο έρνπκε ηνπο πξνγφλνπο καο, έρνπκε ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο απφ καο, 

πνπ θνηκνχληαη ζηνπο ρσξνπο απηνχο ηνπο ζεκεξηλνχο. Κε ηνλ θαλνληζκφ 

απηφ θαινπκεζα λα ππνζηεξίμνπκε ηε δηαζάιεπζε ηνπ αηψληνπ χπλνπ, εληφο 

εηζαγσγηθψλ. Ρεο καθαξίνπ νδνχ, φπσο ιέλε ηα παηεξηθά θείκελα. Ζ ζχζηαζε, 

έηζη, πξνηξνπή ε δηθή κνπ ζα ήηαλε λα ην δνχκε .. βιέπνληαο ην έηζη 

θνηλσληθά ην ζέκα, γηα ηνπο ππαξρνληεο ηάθνπο, πνπ εληφο εηζαγσγηθψλ 

κπνξεί λα πεη θάπνηνο φηη εηλαη νηθνγελεηαθνί γηαηί εθεί ζάβνληαη θαη ν παηέξαο 

καο θαη ν παππνχο καο θαη ν πξνπάππνπο καο θαη πάεη ιέγνληαο, ζα έπξεπε λα 

έρεη κηα άιιε αληηκεηψπηζε.  Δγψ ζα έιεγα φηη απηή δε ζα έπξεπε, δε ζα 

έπξεπε λα ελνριήζνπκε ηελ θνίκεζε ηνπο.  
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 Ξάκε ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο. Νινη γλσξίδνπκε φηη 

ππάξρεη απηή ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νινέλα θαη βαζαίλεη, πνπ ηα επφκελα 

ρξφληα φια δείρλνπλ φηη ζα είλαη αθφκα βαζχηεξε θαη θαινχκαζηε θαη θαιά 

θάλαηε θ.Ξξφεδξε θαη επηζεκάλαηε φηη δηνξζψζεθαλ θάπνηα πνζά, κεηψζεθαλ 

αξθεηά, αιιά κε βάζε απηφ εδψ ην ζθεπηηθφ ζα ήζεια λα πσ φηη ε λπλ κνληκνη 

θάηνηθνη, νη εθαζηνηε κφληκνη θάηνηθνη .. γηαηί κπνξεί λα έξζεη θαη κεζαχξην θαη 

άιινο θφζκνο θαη λα γίλεη κφληκνο, ζα πξφηεηλα λα είλαη δσξεάλ ζηνπο 

κφληκνπο θάηνηθνπο. Γε ζα δηαθσλήζσ γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο, γη' απηνχο πνπ 

δελ είλαη κφληκνη θάηνηθνη. Δπίζεο έρνπκε έμνδα θαζαξηζκνχ. Νινη γλσξίδνπκε 

απφ ηηο νηθνγέλεηεο καο φηη ε κάλα καο, ε γηαγηά καο, θξνληίδνπλ ηνπο ηάθνπο 

ηνπ παηέξα καο, ηνπ παππνχ καο, ηνπ παηδηνχ ηνπο, ηνπο θξνληίδνπλ νη ίδηνη 

θαη κάιηζηα επί θαζεκεξηλήο βάζεσο, φπσο είπε θαη ν θ.Ιίηζαο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ππάξρεη ε θαζαξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο, ιίγν σο πνιχ. Ν έλαο κε ηνλ άιινλ. 

Ρν γεηηνληθφ ηάθν, γηαηί ν γείηνλαο δελ είλαη μέλνο, δελ ήηαλ ζηε δσή μέλνο. 

Απηφ ππάξρεη ε ζπληήξεζε. Αξα εθείλν ην εμνδν ζα κπνξνχζακε λα ην 

απαιείςνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζάθσλα, επηηξέπεηαη κηα παξέκβαζε ζ' απηφ; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ αθνξά ηα 20 επξψ εηήζηα γηα νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη φηη 

απηφ πνπ ιεηε έρεηε απνιπην δίθην φηη θαζαξίδνληαη νη ηάθνη απ' φινπο εκάο, 

αιιά ππαξρνπλε θαη ρψξνη ηνπ Λεθξνηαθείνπ πνπ δελ είλαη δίπια ζηνπο 

ηάθνπο, δηάδξνκνη θιπ., νη νπνίνη είλαη πληγκέλνη ζηα ρφξηα, ζηα βάηα, λα ην 

πσ έηζη θαη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ θ.Ξξφεδξε ζα κπνξνχζαλε απηφ κηα 

θνξά ην ρξφλν λα ην αληηκεησπίζνπλε. Κηα θνξά ην ρξφλν. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη δελ είλαη ηψξα ηα .. Ππλερίζηε. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ξξνο ζπδεηήζεηο. Βάδσ ηα ζέκαηα απηά πξνο ζπδήηεζε. Δηζη; 

Γελ είλαη ζέκα φηη έρσ ην αιάζεην.  

ΠΔΡΡΑ: Θχξηε Ρζάθσλα .. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δλα ηειεπηαίν, ελα ηειεπηαίν, ζπγλψκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη αθνξά πάιη κφλν ηνπο νηθνγελεηαθνχο.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δλα ηειεπηαίν. Κα απηφ αλέθεξα θαη εγψ, γηα ηνπο 

νηθνγελεηαθνχο. Δηπαηε, αλέθεξε ν θ.Ιίηζαο φηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 

θαηλνχξγηνπο ρψξνπο. Θαηλνχξγην ρψξν έρεη πξνζπαζήζεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Ονχζζεο, φηαλ ήηαλ Ξξφεδξνο ζηελ Θνηλφηεηα ηνπ θαη μέξεη ηε δηαδηθαζία 

πνιχ θαιχηεξα απ' φινπο καο. Θα κπνξνχζε λα καο βνεζήζεη πσο κπνξνχκε 

λα αζρνιεζνχκε λα βξνχκε κηα άθξε, αζρεησο αλ ην θαηάθεξε ή φρη πιήξσο. 

Ηζσο δελ πξφιαβε λα ην ηειεηνπνηήζεη απηφ. Νκσο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Απφ ηελ Δπηηξνπή θ.Ονχζζε, απφ ηελ Δπηηξνπή. Λα ζπλερίζσ; 

Θχξηε Ζιηάζθν, ζπγλψκε. Λα ζπλερηζσ. Γε κνπ ιέηε θ.Γήκαξρε θαη θ.Ξξφεδξε, 

είπαηε φηη είλαη παξάλνκν ζηνλ θ.Ιίηζα ε εμεχξεζε λέσλ ρψξσλ. Ξαξάλνκν ή 

παξάηππν δελ είλαη θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ΠΚΑ; Ξξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε 

Πηαζκνχ Κεηαθφξησζεο απφ ηνλ Ξεξηθεξεηαθφ Πρεδηαζκφ λφκηκα; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, ζε πεξηνρή ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, αο κελ αξρίζνπκε ηψξα ηηο θνπβέληεο 

κεηαμχ καο.  

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ.Σαζηψηε θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε 

Γήκαξρε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα είπε θαη ν εηζεγεηήο φηη .. ζε κηα απάληεζε πνπ έδσζε ζηνλ 

θ.Ιίηζα, φηη 20, 30, 50, ηα καδεχνπκε, έξγν θάλνπκε, λα πάξνπκε θαη έλαλ 

εξγαδφκελν παξαπάλσ, λα ηνλ πιεξψζνπκε. Νπσο είπε ν ίδηνο ν εηζεγεηήο, 

πάιη, φηη έρεη 5 εξγαδφκελνπο απηήλ ηε ζηηγκή ζηελ πεξεζία ηνπ ν Γήκνο γηα 

ηα Λεθξνηαθεία θαη 4 είλαη 8κελνη ζπκβαζηνχρνη, ζηνπο νπνίνπο ιήγεη ε 

ζχκβαζε ην Φιεβάξε. πάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη 

απφ ην Γήκν ηδίσο ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα θαηά γξάκκα. Ρν είδακε ζηελ 

Θαζαξηφηεηα. Ν κηζφο Γήκνο εθεί πνπ ιείπνπλ νη εξγαδφκελνη αλ ζέιεηε, εθεί 

πνπ ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο, έρεη θαηαιεθζεί απφ εξγνιάβν ν νπνίνο θαζαξίδεη 

θαη πιεξψλεηαη απφ ην Γήκν. Θεσξνχκε φηη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπο νπνίνπο ιήγεη ε ζχκβαζε, απνιχνληαη επεηδή ιήγεη ε 

ζχκβαζε ηνπο θαη κέλνπλ ζέζεηο θελέο, ζα θαιπθζνχλ νη ζέζεηο απφ εξγνιαβν 

θαη απηφ έρεη δείμεη κέρξη ηψξα ε ηζηνξία ηνπ Γήκνπ. Ινηπφλ ην ιέσ απηφ γηα 

λα αθήζνπκε ηελ ηζηνξία θαη ηα παξακχζηα κε ην έξγν πνπ πξνζθέξνπκε, 

θνηλσληθή ππεξεζία, πξνζιακβάλνπκε θφζκν. Απφ πνπ ζα πξνζιάβεηε θφζκν; 

Γηεθδηθήζαηε θακία ζέζε γηα λα πξνζιάβεηε θφζκν;  

 Ρψξα ζέισ λα βάισ θαη ην δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα 

ζηηο πεξεζίεο. Βεβαίσο. Ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ έρεηε, 

αληαπνδνηηθφηεηα θνπι, θάπνπ πξέπεη λα καδέςεηε θαη έζνδα. Π' απηήλ ηε 

ινγηθή ινηπνλ θαη κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Θνηκεηεξίνπ ιέηε, 150 επξψ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ηάθνπ, παξάηαζε πέξα ηεο 5εηίαο 100 επξψ ην έηνο, 

νζηενθπιάθην 40 επξψ ε αίηεζε, 20 επξψ ην έηνο θαζαξηφηεηα γηα ηνπο 

νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, 200 επξψ γηα δηθαίσκα ηαθήο 5εηνπο δηάξθεηαο θαη 

100 επξψ γηα νζηά εθηαθή κεηά ην πεξαο ηεο 5εηίαο, 250 επξψ κε 

ηαηξνδηθαζηή, φπσο είπαηε θαη εηζεγεηηθά. Θαη κάιηζηα καο ιέηε ζην άξζξν 16, 
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φηη αλ δελ πιεξσζνχλε απηα απ' απηνχο πνπ βάδνπλ ζην ρψκα ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπο, ζα βεβαηψλεηε φπσο πξνβιέπεη ν Λφκνο ην φθεινο ζηελ 

εθνξία .. ε νθεηιή ζηελ εθνξία. Δκ ζα ζάβνπκε ηνπο αλζξψπνπο καο, εκ ζα 

βεβαηψλνπκε θαη ηελ νθεηιή ζηελ εθνξία. Θπλεγεηφ ινηπφλ, θνξνεηζπξαθηηθφ 

κεραληζκφ. Ιέεη φπσο πξνβιέπεη ν Λφκνο θαη ν θαλνληζκφο ν ηειεπηαίνο. Ν 

ηειεπηαίνο απηφ πξνβιέπεη, νη νθεηιέο πξνο ην Γήκν. Απηφ πξνβιέπεηαη. 

Φνξν-ζαθάξη θαη θνξν-θπλεγεηφ ζα γίλεηαη. Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί. Ρηκνιφγην 

κεγάιν γηα ηνπο .. γηα λα καδεπηνπλ ρξήκαηα απφ ηνπο ηάθνπο, φπσο θάλαηε 

θαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, ηα πνιηηηζηηθά, ηα θαιιηηερληθά θαη ζα δνχκε παξαθάησ 

ΡΑΞ θαη ειεθηξνθσηηζκφ. Δκείο ζπλνιηθά δηαθσλνπκε κε ηε ινγηθή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο. Θαηαςεθίδνπκε φπσο έρνπκε θαηαςεθίζεη νηηδήπνηε 

έρεηε θέξεη πνπ έρεη ζρέζε κε απηφ, έηζη; θαη αο αλαιάβεηε θαη ηηο επζχλεο 

ζαο. Ξεγαίλεηε λα δεηάηε απφ ηνλ θφζκν, λα ζάβεη ηνλ άλζξσπν ηνπ θαη λα 

ηνπ δεηάηε θαη ιεθηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ πνπ ιέλε ηψξα φηη νχηε λα πεζάλεηο δελ κπνξείο, εδψ 

έξρεηαη θαη δέλεη αθξηβψο. Ινηπφλ, πξνζσπηθά ζα εθθξάζσ ηε ζέζε κνπ φηη δε 

ζπκθσλψ κε ηελ άπνςε φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ Θνηκεηήξηα ηα νπνηα ζα 

είλαη αησλίσο νη ηάθνη, έρνληαο κηα έηζη κεηαθπζηθή αληίιεςε πεξί ηνπ 

ζαλάηνπ θαη ηεο χπαξμεο ησλ ηάθσλ, γηαηί πηα θαηαληάκε .. Αλ έρεη πάεη θαλείο 

ζε κνπζνπικαληθή ρψξα βιέπεη απέξαληα Λεθξνηαθεία απφ ηα νπνηα, μέξεηε, 

εθεί νη κνπζνπικάλνη δελ θάλνπλ εθηαθέο, ιφγσ ηεο .. ηέινο πάλησλ ηεο 

ζξεζθείαο ηνπο δελ .. Αιιά εθείλα ηα Λεθξνηαθεία φκσο είλαη πξαγκαηηθά 

παξθα θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνλ θφζκν λα κπαίλεη, λα ιεηηνπξγεί κέζα, λα θάλεη 

βφιηα. Γελ είλαη ζαλ ηα δηθά καο Θνηκεηήξηα. Ινηπφλ, ε άπνςε κνπ ινηπνλ 

είλαη, εγψ ζπκθσλψ λα γίλεηαη εθηαθή θάζε 5 ρξφληα. Λνκίδσ φηη είλαη 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

156 

απαξαίηεην λα γίλεηαη θαη αλ ζέιεηε θαη ηελ άπνςε κνπ επίζεο, είλαη φηη 

παίξλνληαο ζαλ κηα εκπεηξία ηνπ Γήκνπ Καξθνπνχινπ  Αηηηθήο, φπνπ πήξαλ 

απφθαζε λα θηηάμνπλ απνηεθξνηήξην, ζέιεηε έζνδα αγαπεηνί ζπλάδειθνη; 

Δρνπκε ρψξν; Αο πάξνπκε κηα απφθαζε λα θάλνπκε κηα κειέηε λα θάλνπκε 

έλα απνηεθξνηήξην. Μέξεηε ηη θξάγθα ζα καδέςνπκε εάλ ην πάκε θαζαξά έηζη 

νηθνλνκίζηηθα; Γηαηί λα κελ ην θάλνπκε; Μέξεηε πφζεο ρηιηάδεο άλζξσπνη ζα 

ζέινπλ λα ην θάλνπλ απηφ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη. Δπεηδή πάηε ζηε Βνπιγαξία, γη' απηφ. Θαη επεηδή ν Γήκνο 

Καξθνπνχινπ είλαη θνληά καο, πήξε απφθαζε. Γηαηί λα κελ ην θάλνπκε θαη 

εκείο; Τάμηε ην. Γε ράλνπκε ηίπνηα λα ην ςάμνπκε. Γελ είλαη επί ηνπ 

παξφληνο, αιιά αο ην δνχκε. Ρα πξνβιήκαηα φκσο πνπ έρσ ζρεηηθά ηψξα κε 

απηά φια είλαη ην εμήο: Πέβνκαη απηφ πνπ ιέλε φηη ππάξρνπλε θάπνηνη ζηα 

ρσξηά, ππήξρε απηή ε αληίιεςε ηέινο πάλησλ, εληάμεη, λνκίδσ φκσο φηη θαη 

παιηφηεξα ππήξραλ θάπνηεο άιιεο αληηιήςεηο, αιιά ε δσή ε ίδηα ηηο ερεη 

μεπεξάζεη. Λα κε κέλνπλ εθεί. πάξρνπλ φκσο θάπνηεο παξαηππίεο ηψξα. Γηα 

παξάδεηγκα. Ιέκε, δε ζα δίλνληαη νηθνγελεηαθνί ηάθνη. Δγψ πξνζσπηθά δελ 

είκαη ππέξ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ. Γελ έρεη θαλέλα λφεκα λα θάλνπκε 

ζπηηάθη γηα ηνπο λεθξνχο καο. Φαίλεηαη αζέβεηα; Γελ πεηξάδεη. Ξάξηε ην φπσο 

ζέιεηε. Ινηπφλ, ππάξρνπλ φκσο ήδε ζηα ππάξρνληα Λεθξνηαθεία, φρη ησλ 

Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη ηεο Πθάιαο Υξσπνχ, ππάξρνπλ φκσο απηνί νη ηάθνη. Δδψ 

ινηπνλ ηψξα δεκηνπξγείηαη κηα αο πνχκε θαηάζηαζε δχν ηαρπηήησλ. Απηφο 

πνπ πηζαλφλ ζέιεη γηα θάπνηνλ ιφγν θαη ν άιινο πνπ ην έρεη ρσξίο λα έρεη 

πιεξψζεη. Ξξέπεη λα ιπζεί απηφ. Δηζη; Ιέηε ηψξα, δίλεηε παξάηαζε έλαο πνπ 

ζέιεη πάλσ απφ 5 ρξφληα. Γηα πφζα ρξφληα; Ακα ην έρεη ηζνβίσο, νπζηαζηηθά 

είλαη, πσο ην ιέλε, είλαη αγνξα. Δίλαη δειαδή νηθνγελεηαθφο άκα ηνλ θξαηάεη 

κνλίκσο. Ρξίην ζέκα. Νη δηαζηάζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ. Γελ 
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αλαθέξνληαη. Κπνξεί λα αλαζηέιιεηαη, αιιά δελ αλαθέξνληαη νη δηαζηάζεηο. 

Ξξέπεη λα αλαθέξνληαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξνληαη, αλαθέξνληαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πηνπο νηθνγελεηαθνχο δελ ην ιέεη εδψ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρέινο πάλησλ. Ινηπφλ, ην άιιν ζέκα. Νηθνγελεηαθφ ιέεη φηαλ είλαη 

ελ δσή. Γειαδή άκα πεζάλεη θαη ζέιεη ην παηδί ηνπ λα ην θάλεη, γηαηί ην .. ; 

ΠΔΡΡΑ: Ρν αγνξάδεη, ην αγνξάδεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν αγνξάδεη ην παηδη ηνπ γηα ηνλ παηέξα ηνπ αο πνχκε γηα 

παξάδεηγκα. Γελ είλαη ζψλεη θαη θαιά ππνρξεσηηθφ λα είλαη ελ δσή. Δηζη; Απηφ 

λα ην δνχκε. Δίλαη .. Ρψξα, είκαη θαηά ηνπ γεγνλφηνο λα.. Ιέεη εδψ αο πνχκε .. 

Λα ιέκε .. Απηφ δελ ην ιέκε εδψ, εζείο έρεηε αληηγξάςεη έλαλ θαλνληζκφ πνπ 

ηνλ έρνπκε θέξεη ζηα κέηξα καο.  Ιέκε φηη γηα λα ηαθεί, πξέπεη λα έρεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ θαη ηελ απφδεημε φηη πιήξσζε. Ξαηδηά γηα ζηαζείηε εδψ πεξα. Ν 

άιινο έρεη ράζεη ηνλ άλζξσπν ηνπ. Κπνξεί λα κελ έρεη ιεθηά. Θειεη θνληά 

2.000, ίζσο θαη παξαπάλσ, γηα λα ηνλ ζάςεη ζην γξαθεηφ θεδεηψλ θαη λα ζέιεη 

λα πιεξψζεη γηα λα πάεη λα ηνλ ζάςεη. Δίλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρα πιεξψλεη φκσο ν πειάηεο. Απηφ ιέσ. Ινηπφλ, εδψ είλαη απηφ 

ην εθβηαζηηθφ πνπ ιέκε ηεο ΓΔΖ. Ξιήξσζε ην ή αιιηψο ζα ζνπ θφςσ ην 

ξεχκα. Γελ ζνπ επηηξέπσ λα ηνλ ζάςεηο αλ δελ πιεξψζεηο. Ξξνζέρηε ην απηφ. 

Δλαο πνπ δελ έρεη δπλαηφηεηα, λα ηνπ δψζνπκε ηελ επθαηξία λα ην δψζεη ίζσο 

κεηά ην ζάλαην, κεηα απφ 1, 2 κήλεο μέξσ εγψ. Λα ηνπ δψζνπκε ηελ επθαηξία, 

φρη λα είλαη ζψλεη θαη θαιά ππνρξεσηηθφ. Ρν άιιν δήηεκα. Λα κπεη ν ηερλίηεο 

κέζα λα θηηάμεη ηνλ ηάθν, 150 επξψ. Ν ηερλίηεο ζα ην βάιεη ζηνλ πειάηε θαη 

ζα ηα εηζπξάμεη απφ ηνλ πειάηε. Γειαδε, βάδσ ηνλ ηερλίηε λα θηηάμεη ηνλ 
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ηάθν θαη λα είλαη φκνξθν, θαζαξφ μέξσ εγψ κέζα εθεί θαη ηνλ βάδσ λα 

πιεξψζεη. Ακα δελ ην θηηάμσ θαη ην αθήζσ λα γίλεη ρφξηα θαη απηφ, δελ 

πιεξψλσ. Γειαδή είλαη ιίγν νμχκνξν. Θαη ζε ηειηθή αλάιπζε γηαηί λα.. Δίκαζηε 

κεζίηεο εκείο; Λα παίξλνπκε πξνκήζεηα απφ απηφλ πνπ ζα έξζεη αο πνχκε λα 

θηηάμεη ηνλ ηάθν; Ρνλ ηερλίηε; Λνκηδσ απηφ δελ πξέπεη λα ππαξρεη θαζφινπ. 

Γελ έρεη λφεκα λα ππάξρεη. Γελ έρεη βάζε απηφ ην πξάγκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. Ππκπιεξψζεθε ν ρξφλνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νζνλ αθνξά ινηπφλ ην πνζνζηφ ηψξα, απηφ πνπ ιέκε γηα ηελ 

ηαθή, λα είλαη έλα κηθξφ πνζφλ. Θάησ απφ εθαηνζηάξηθν. Γελ έρεη λφεκα λα 

έρεη ηφζν κεγάιν πνζφλ. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα δψζεη, αο δψζεη παξαπάλσ έηζη 

απφ κφλνο ηνπ. Ρψξα, ζέισ θαη άιια λα πσ βέβαηα, αιιά ηέινο πάλησλ .. 

Ινηπφλ, είπα γηα ηελ παξάηαζε. Α, θαη θπζηθά λα δηεπθξηληζηεί ηη ζα γίλεη κε 

ηνπο ππάξρνληεο. Ξξέπεη λα βγεη θάηη μερσξηζηή, κηα μερσξηζηή απφθαζε πνπ 

λα ιέεη πφζνη είλαη, πνπ είλαη θαη ηη ζα γίλεη απφ εδψ θαη πεξα, γηαηί έηζη, 

μαλαιέσ, έρνπκε δχν ηαρπηήησλ αο πνχκε πεξηπηψζεηο. Βέβαηα επεηδή γηα φια 

απηά θαη γηα, έηζη, γηα θάπνηα βαζηθά πηζηεχσ ζπκθσλψ. Αλ ηα πάξεηε πίζσ ή 

αλ πξνρσξήζεηε ζε δηαθνξεηηθή .. ε πξφηαζε δειαδή λα είλαη δηαθνξεηηθή, 

μαλαζπδεηάσ ηελ άπνςε κνπ. Δηζη φπσο είλαη δελ ην ςεθίδσ. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αθνχ ζπκθσλήζσ θαη εγψ κε ηελ άπνςε ηνπ θ.Ιίηζα θαη ηνπ 

θ.Ρζάθσλα φζνλ αθνξά ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο Θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ θαη επραξηζηήζσ ηνλ Αλδξέα ηνλ Ρζάθσλα γηα ηα θαιά ηνπ ιφγηα γηα 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλακε λα θηηάμνπκε έλα λφκηκν Λεθξνηαθείν ζηελ 

πεξηνρή καο, ην κνλαδηθφ ζα ήηαλε, ηειηθά δελ πξνθηάζακε. Δίρακε θηάζεη 
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ζην .. Θα ζαο εμεγήζσ. Γελ πξνθάκακε, λαη. Δγψ ζα ζαο κηιήζσ ιίγν γηα ην 

Λεθξνηαθείν ηνπ Ππθακίλνπ. Θχξηε Νηθνλνκάθν, φηαλ ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Λεθξνηαθείσλ ηνπ Γήκνπ πέξαζε απφ ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ζαο είδα ζε έλα βίληεν θαη ζαο άθνπζα λα ιέηε φηη ε πξψελ 

Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ πνπινχζε έηζη ηάθνπο ζε έλα ρσξάθη. Ρν φηη ν ρσξνο 

δελ ήηαλ πεξηθξαγκέλνο, δελ ήηαλ ρσξάθη. Δηζη; Θαη ζην θάησ θάησ δελ έρεηε 

θαλελα δηθαίσκα εζείο ή νπνηνζδήπνηε άιινο λα θξίλεη εγεθξηκέλεο απνθαζεηο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Ππκβνπιίσλ. Δζείο είζαζηε 

Γήκαξρνο απφ 1.1.2011 θαη πξηλ απφ ζαο ππήξραλ Γεκνηηθά θαη Θνηλνηηθά 

Ππκβνχιηα θαη απνθάζηδαλ γηα ην πην είλαη ην ζσζηφ θαη πην είλαη ην θαιφ γηα 

ηα ρσξηά ηνπο. Απηφ γηα ηελ ηζηνξία.  

 Απνθαζίζακε ην 2006 λα επεθηείλνπκε ην Θνηλνηηθφ Λεθξνηαθείν ηνπ 

Ππθακίλνπ. Κεηά απφ ζπδεηήζεηο πνπ είρακε κε ηνπο γείηνλεο δελ καο 

πνπινχζαλ ην ρψξν δηπια πνπ ζέιακε λα επεθηαζνχκε. Αξα ηη έπξεπε λα 

θάλνπκε; Λα πξνρσξήζνπκε ζε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε. Γηα λα γίλεη απηφ, 

ζα έπξεπε λα θξηζεί ν ρψξνο θαηάιιεινο γηα Λεθξνηαθείν. Αθνχ κηιήζακε κε 

ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο, αθνχ ήξζαλ 4, 5 θνξέο καδί κε ηνλ Αλδξέα ηνλ 

Ρζάθσλα ζην Ππθάκηλν ε Δπηηξνπή ηεο Λνκαξρίαο γηα λα δνχκε ην ηη ζα 

θάλνπκε, αλαζέζακε ζε κειεηεηηθφ γξαθείν ηε κειεηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, ηελ πδξνγεσηερληθή κειεηε, ηελ κειέηε γεσινγηθήο 

θαηαιιειφηεηνο θαη ηελ ηερληθή κειεηε ηνπ έξγνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζπγλψκε. Αιιά ηψξα ηη ζρεζε έρνπλ απηά κε ηνλ 

θαλνληζκφ πνπ ζπδεηάκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρειεηψλσ, ηειεηψλσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζηνξία ηψξα ζα θάλνπκε ..   

ΟΝΠΠΖΠ: Παο παξαθαιψ, δελ έρσ κηιήζεη θαζφινπ ζήκεξα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, νινθιεξψζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δάλ ην ζέιεηε θαη έηζη, είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεηε λα ζαο 

δψζσ, φπσο είπε θαη ν Αλδξέαο ν Ρζάθσλαο. Αλαζέζακε.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ πνπ ζαο είπα εγσ θ.Γήκαξρε. Αθήζηε ηα απηά. Ινηπφλ, καο 

απαληάεη ην πνπξγείν γείαο ην 2008 θαη καο ιέεη φηη ην ελ ιφγν Λεθξνηαθείν 

δελ εληάζζεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Λφκνπ, ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ 838/98 θαη 

ζπλεπσο δελ επηβάιινληαη φιεο απηέο νη κειέηεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ λέσλ Λεθξνηαθείσλ. Πχκθσλα κε ην ΦΔΘ 1022/2002 πνπ 

θαηεγνξηνπνηεί ηα δεκφζηα έξγα, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ Λεθξνηαθείνπ 

εληάζζεηαη ζε έξγα Ξνιενδνκίαο θαη εθφζνλ ππάξρεη θαη ΦΔΘ, ην 678/91, ηεο 

Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ πνπ νξίδεη ηελ 

θαηάιιειε πεξηνρή σο επέθηαζε ηνπ Θνηλνηηθνχ Λεθξνηαθείνπ δε ρξεηάδεηαη 

ηίπνηα απ' φια απηά. Ρη θάλακε; Αγνξάζακε ην θηήκα, αθνχ ηνπο πείζακε, 

ηειηθά δελ πξνρσξήζακε ζε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζαο θαηεγνξεί θαλείο γη' απηέο ηηο πξνζπάζεηεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αγνξάζακε ην θηήκα θαη ην Πεπηέκβξην ηνπ 2010 ακέζσο ήξζε ε 

Δπηηξνπή, ε Λνκαξρηαθή Δπηηξνπή, γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηα έγγξαθα πνπ 

έπξεπε λα ζηείινπκε ζηε Λνκαξρία .. Δλα ιεπηφ. Πηα έγγξαθα πνπ έπξεπε λα 

ζηείινπκε ζηε Λνκαξρία, γηα λα πεξάζεη Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην θαη λα εθδνζεί 

ε κνλαδηθή άδεηα. Γπζηπρσο δελ πξνθάλακε, γηαηί δελ ππάξρεη Λνκαξρηαθφ 

Ππκβνχιην θαη δελ ππάξρεη θαη ε Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ απηήλ ηε ζηηγκή. 

πάξρεη Ξεξηθεξεηαθφ λα ην ςάμεηε λα δείηε πνπ είλαη ηα έγγξαθα, ηα ραξηηά. 

Οψηεζα φιεο, ξψηεζα φιεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Βαγγέιε, έλα ιεπηφ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξφηε μεθίλεζεο ηε δηαδηθαζία απηφ, κφλν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νξίζηε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξφηε μεθίλεζεο ηε δηαδηθαζία ηεο αδεηνδφηεζεο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν 2006 μεθίλεζα λα αγνξάζσ. Ρν 2007 αλέζεζα ηηο κειέηεο, ην 

2007 θαη κπνξψ λα ζε θαηαηνπίζσ πνιχ θαιά Βαγγέιε. Ινηπφλ, ξψηεζα φιεο 

ηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο. Γελ ππάξρεη Λεθξνηαθείν κε άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

Θαλέλα. Νια ιεηηνπξγνχλ αλ έρνπλ θαη απηφ ην έγγξαθν πνπ έρσ εγψ απφ ην 

πνπξγείν γείαο, φηη δε ρξεηάδνληαη νη κειεηεο θαη φηη κπνξεί λα επεθηαζεί 

έηζη. Ρέινο θ.Νηθνλνκάθν ζέισ λα ζαο ξσηήζσ ηη ζα γίλεη κ' απηνχο ηνπο 91 

δεκφηεο θαη κε θαη  εηεξνδεκφηεο, πνπ έρνπλ αγνξάζεη νηθνγελεηαθνχο ή .. 

ηάθνπο ζην λέν Λεθξνηαθείν ηνπ Ππθακίλνπ θαη έρνπλ ππνγξαθεί θαη πξάμεηο 

παξαρψξεζεο απφ ηελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ. Γηαηί ζην άξζξν 18 ιέηε φηη νη 

άδεηεο ρξήζεο ρψξνπ θαη ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

λφκηκα ζην παξειζφλ πξν ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ, εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. Δηζη; Θέισ λα κνπ πείηε απηφ. Γηαηί ζην λέν θαλνληζκφ πνπ 

ςεθίδνπκε ιεηε φηη ν νηθνγελεηαθφο ηάθνο ζα ζηνηρίδεη 30.000 επξσ θαη ζα 

γίλεηαη θαη ε παξαρψξεζε απφ ην Γήκν.  

Αθήζηε λα ηειεηψζσ θαη πείηε φ,ηη ζέιεηε. Θαη ζα γίλεηαη παξαρψξεζε απφ ην 

Γήκν. Γειαδή, ζα έξζεη κεζαχξην έλαο άιινο Γήκαξρνο θαη ζα αθπξψζεη απηέο 

ηηο πξάμεηο, πνπ έρεηε θάλεη εζείο ή πνπ ζα θάλεηε εζείο κεζα ζηε ζεηεία ζαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηά ήζεια λα πσ. Θαη έλα ηειεπηαίν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ηψξα .. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Κηιάηε εδψ, ζηνλ θαλνληζκφ ιέηε, ρνξήγεζε αδεηψλ ηαθήο λεθξψλ 

θαη παξάηαζε. Ρν γξαθείν ησλ Γεκνηηθψλ Θνηκεηεξίσλ. Θα ππάξρεη μερσξηζηφ 

γξαθείν πνπ ζα εθδίδεη ηηο άδεηεο ηαθήο ή ζηα θαηά ηφπνπο Ρνπηθά 

Γηακεξίζκαηα, Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθέο ζα εθδίδνληαη ε άδεηα ηαθήο; 

Θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν Ρνπηθνχ, γηαηί έηζη είλαη θαη εζείο δελ 

ην έρεηε πάξεη αθφκα πίζσ. Ρελ απφθαζε δελ ηελ έρεηε δηνξζψζεη, παξφηη έρεη 

έξζεη έγγξαθν απφ ηελ Ξεξηθέξεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Αξκπξηψηεο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, είλαη .. Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. Λαη, παξάιεςε απφ εκάο. 

Δ, δελ πξφθεηηαη ηψξα .. Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. Ρνλ θξαηάσ ην 

ρξφλν. Γηα 3 ιεπηά ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δ φρη θ.Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρφζν δηθαηνχζηε απφ ηνλ θαλνληζκφ θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γειαδή φζνη κηιήζαλε κηιήζαλε κε ην ρξφλν πνπ δηθαηνχληαη 

απφ ηνλ θαλνληζκφ; Ινηπφλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζαο επραξηζηψ πνιχ 

Ξξφεδξε. Ξξψηα απ' φια, ε ηνπνζέηεζε ηεο εηζεγήηξηαο, λα πάεη ιέεη ν ζαλψλ 

ζηνλ ηφπν ηνπ. Γειαδή εκείο εδψ ζηελ πεξηνρή ζέινπκε ηνλ θάζε άλζξσπν, 

ηνλ θάζε νηθνγελεηάξρε λα έξζεη λα επελδχζεη, λα δνπιέςεη, λα πιεξψζεη ην 

Πνχπεξ Κάξθεη, λα πιεξψζεη ην βελδηλάδηθν θαη φηαλ πεζάλεη λα ηνλ 

μαπνζηέιλνπκε. Γε ζα ζπκκεξηζηψ ηελ άπνςε ζαο θπξία κνπ. Γεχηεξνλ, 

θ.Γήκαξρε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. Νρη δηάινγν, ζπλερίζηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρηο ζέζεηο ζαο θαη ηηο εθηηκήζεηο ζαο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ, δε ζέισ ππνδείμεηο. Παο παξαθαιψ Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ επηηξέπεηαη ν δηάινγνο, αλ δελ ην μέξεηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κα έθαλα δηάινγν; Πρνιίαζα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

εηζεγήηξηαο, πνπ είλαη έμσ απφ ηε θηινζνθία ηνπ ηφπνπ καο. Γελ κπνξεί 

δειαδή λα ζέινπκε θάπνηνλ νηθνγελεηάξρε λα έξζεη λα επελδχζεη ζηελ 

πεξηνρή, λα αγνξάζεη, λα δεη εδψ, λα πιεξψλεη θαη φηαλ είλαη λα πεζάλεη λα ηνλ 

ζηείινπκε ζην ρσξηφ ηνπ. Γεχηεξνλ, ζέισ λα θαηαγγείισ ηελ κέρξη ζήκεξα 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Δπεηδή κε έθαλε ε ηχρε απηφ ην δηάζηεκα 

πιεξνθνξήζεθα απφ ηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ φηη θάπνηα 

ππάιιεινο Θνηκεηεξίνπ Υξσπνχ πήξε ηειέθσλν θαη έδσζε θαηεπζχλζεηο ζην 

πσο ζα ιεηηνπξγνχλ ηα Λεθξνηαθεία, ρσξίο θαλ, νχηε θαλ ν Αληηδήκαξρνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρξίηνλ, θαη απηφο ν θαλνληζκφο είλαη έλα αληίγξαθν ηνπ 

Γήκνπ Υξσπίσλ, ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Απφδεημε πνιχ απιή: 

Νη ζπληάμαληεο νχηε θαλ επηζθέθηεθαλ ηα Λεθξνηαθεία. Ρν κφλν 

πεξηκαληξσκέλν Λεθξνηαθείν είλαη ηνπ Σαιθνπηζίνπ; Γειαδή ζπληάμαηε έλαλ 

θαλνληζκφ ρσξίο λα έρεηε επηζθεθηεί ηνπο ρσξνπο, ρσξίο λα έρεηε δεη πσο 

έρνπλ νξγαλσζεί θαη παξαθαιψ πνιχ φπνηνο ζπλάδειθνο ζέιεη λα απαληήζεη, 

λα πάξεη ην ιφγν θαη λα απαληήζεη. Γε ρξεηάδνληαη ζρφιηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε, κε δηαθφςαηε εθαηφ θνξέο Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαλησηε, ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε ζέκα; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε δηαθφςαηε εθαηφ θνξέο. Παο παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καιινλ απηνδηαθφπηεζηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, ηη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ππαξρφλησλ 

νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ. Ξνηα ηηκή ηειηθά δηακνξθψλεηαη γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ 

ηάθν, γηαηί εδψ ιέεη 30.000. Ηζρχεη απηφ ή άιιαμε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηζρχεη απηφ. Δίπακε αλαζηέιινληαη νη νηθνγελεηαθνί. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη ηη ηζρχεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλ ρξεηαζηεί. Αλαζηνιή. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γειαδή αλ αχξην πεζάλεη έλαο άλζξσπνο θαη ζέιεη λα 

αγνξάζεη νηθνγελεηθφ, ε νηθνγέλεηα ηνπ νηθνγελεηαθφ ηάθν, δελ κπνξεί λα 

αγνξάζεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπίζεο έλα άιιν εξψηεκα. Δδψ ε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ 

ηάθνπ, εθφζνλ ιέκε φηη έρνπκε πξφβιεκα Θνηκεηεξίσλ, ε δηαδηθαζία αγνξάο 

ελφο ηάθνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ. Δάλ δηαβάζεηε ην 

άξζξν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάιη κέλεηε ζηελ αγνξά. Ινηπφλ θ.Βειηαληψηε, ππάξρνπλ θαη 

άιινη νκηιεηέο θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα κηιήζνπλ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Παο παξαθαιψ. Δγψ λνκίδσ .. Ξξφεδξε, εγψ λνκίδσ φηη 

παξαθνινχζεζα φινπο ηνπο νκηιεηέο θαη παξαθαιψ λα κνπ δψζεηε 1 ιεπηφ λα 

νινθιεξψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διπίδσ λα νινθιεξψζεηε ζε 1 ιεπηφ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, ε δηαδηθαζία ινηπφλ ηεο παξαγξαθνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο ζεκαίλεη φηη θάπνηνο πξέπεη λα θάλεη 

πξναγνξά. Γειαδή, απφ ηε κηα πιεπξά δελ έρνπκε ηάθνπο, δελ έρνπκε ζε 

θάπνηα Γηακεξίζκαηα ηάθνπο θαη απφ ηελ άιιε πξσπνπιάκε, φπνηνλ δίλεη 

30.000. Ζ πξφηαζε κνπ Ξξφεδξε είλαη λα .. εάλ ζε θάπνην Γεκνηηθφ 
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Γηακέξηζκα ππάξρεη πξφβιεκα, λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη 

ζην Ρνπηθφ Γηακέξηζκα. Γηα παξάδεηγκα ζην Θαπαλδξίηη, νη Θαπαλδξηψηεο απφ 

ην 1991 πιεξψλαλε, ζε θάζε θεδεία θαηαζέηαλε ρξήκαηα, θαη αγνξάζηεθε ην 

Λεθξνηαθείν. Ινηπνλ, πσο ζα πάηε ζήκεξα λα ηνπο πείηε φηη έρεη "ρ" ηηκή ή 

δελ αγνξάδνληαη νηθνγελεηαθνί ηάθνη; Θαη επίζεο, ππαξρνπλ θάπνηεο πεξηνρέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. Δπηηέινπο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρειεηψλσ, ηειεηψλσ. Παο παξαθαιψ. πάξρνπλ θάπνηεο 

πεξηνρέο πνπ ζπλεζίδεηαη λα γίλεηαη εθηαθή. Μέξσ φηη θάπνπ ζηελ Βνησηία 

ππαξρεη απηή ε ζπλήζεηα. Δδψ δελ ππαξρεη. Πσζηφ κπνξεί λα είλαη λα γίλεη 

εθηαθή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δ, δε ζα αθνινπζήζεη θχξηε κνπ φινο ν Γήκνο ηα Ξαιάηηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηεγξαθε θαη απηφ. Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαλησηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δηζη; Γε ζα αθνινπζήζεη φινο ν Γήκνο ηα Ξαιάηηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: πάξρνπλε ήζε θαη έζηκα θαη ζην Θαπαλδξίηη θαη ζηα Θηνχξθα 

θαη ζηνλ Θάιακν θαη ζηνλ Υξσπφ θαη ζην Σαιθνχηζη. Γελ είλαη κφλν νη 

Ξαιαηηαλνί εδψ πεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΠΔΡΡΑ: Θχξηε Ληθνιάνπ, κε ζπγρσηείηε, αιιά είλαη ζηνλ παιηφ θαλνληζκφ ηνπ 

θ.Βειηαληψηε φια απηά ηα νπνία αξλείηαη. Νξίζηε, εδψ είλαη ην Θαπαλδξίηη. 

Ξξψηα απ' φια επηζθέθηεθα, κε πξνζβάιιαηε, επηζθέθηεθα φια ηα Θνηκεηήξηα 

έλα έλα θαη ξσηήζηε ηνπο Ρνπηθνχο ζαο Ξξνέδξνπο. Ινηπφλ, εγψ βιέπσ φκσο 

φηη θαη εζείο εδψ έρεηε παξαρψξεζε γηα ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ. Δρεηε 

εθηαθέο, έρεηε νζηενθπιάθην ..  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΔΡΡΑ: Κα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ερεηε απφζπακα θαη πξαθηηθφ θαη απνθάζεηο, 

δε ηα εθαξκφζαηε, φρη δε ζαο παξαθνινχζεζα. Γελ εθαξκφζαηε θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαισ θ.Βειηαληψηε, αθήζηε λα ηνπνζεηεζεί ε εηζεγεηήο. 

ΠΔΡΡΑ: Ινηπφλ, ππαξρεη ζε παιηφ ηνπο .. απφ ην 2008 ζην Θαπαλδξίηη 

ζπδεηάλε θαη γηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είλαη απηά θ.Βειηαληψηε ηψξα; Θαζίζηε θάησ. Παο παξαθαιψ 

ηψξα.  

ΠΔΡΡΑ: Θαη ζην άξζξν 7 ν θ.Βειηαληψηεο ιέεη, ην δηθαίσκα ηαθήο ζηνπο 

νηθνγελεηαθνχο  .. Ν δηθφο ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Βειηαληψηε. 

ΠΔΡΡΑ: Λνκίδσ ήζαζηαλ θαη εζείο ηφηε. Μέξεηε πνιχ θαιά ηνλ θαλνληζκφ ζαο 

ινηπφλ πνπ ηνλ ζπζηήζαηε. Γξάθεη φηη γίλεηαη απφ ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν ή ηε 

ζχδεγν. Ρίπνηα δηαθνξεηηθφ δελ θάλακε. Ζ ζχζηαζε ηνπ θαηλνχξγηνπ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, εξεκήζηε. Θχξηε Βειηαληψηε, κε δηαθφπηεηε. 

ΠΔΡΡΑ: Δθφζνλ ην πξφβιεκα ζαο είλαη ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, λα ζαο 

ην βάινπκε 2.000 θ.Βειηαληψηε. Ρν πξφβιεκα είλαη φηη δε ζέινπκε λα 

δψζνπκε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο πιένλ. Απηφ είλαη πνπ εζείο δε ζέιεηε λα 

δερζείηε, φηη δελ κπνξνχκε λα πνπιάκε ζπλέρεηα νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο 

θ.Βειηαληψηε. Ξαληνχ ην γξάθεη θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πέηηα.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα ήζεια θαη' αξρήλ λα δηακαξηπξεζψ σο 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο γηαηί απνθαζίζακε, ζπδεηήζακε έλαλ 
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θαλνληζκφ Λεθξνηαθείνπ, ην ζπγθεθξηκέλν, αιιάρηεθε ζηε δηαδξνκή απ' απηά 

πνπ είπακε, βέβαηα ππαξρεη ην δηθαίσκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ άιιαμε ν δηαγσληζκφο. Νη ηηκέο. Ρψξα .. Ν θαλνληζκφο δελ 

έρεη αιιαμεη. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θαη νη ηηκέο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κφλν νη ηηκέο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κφλν νη ηηκέο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κφλν νη ηηκέο.  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δζησ θαη νη ηηκέο. Δγηλε αιιαγή. Γε ζα έπξεπε πξψηα λα 

ελεκεξσζνχκε; Πηελ Ξνηφηεηα Εσήο δελ έπξεπε λα ελεκεξσζνχκε; Λα ηηο 

αιιάμνπκε; Γειαδή εκείο απνθαζίζακε θάηη, εζείο είζαζηε νη θαινί πνπ ην 

αιιάμαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Αξκπξηψηε θαη εδψ έρεηε ηε δπλαηφηεηα απηή. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Ξξφηαζε .. Ξξφεδξε, πξνζέρηε ην ζεκείν ην ζπγθεθξηκέλν. 

Γελ ηελ θάλεη ηελ πξφηαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ν "ρ" Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο. Ρελ θάλεη ε εηζεγήηξηα ε νπνία ην έθεξε ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη θ.Βειηαληψηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: .. θαη θάλεηε εζείο εηζήγεζε ηψξα θαηλνχξγηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη πεξάζεη απφ ηελ Νηθνλνκηθή .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θεσξψ, ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα ζπδεηεζεί ε πξφηαζε ζαο 

ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο. Δλα ην θξαηνχκελν. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ, επεηδή 

αθνχζηεθε πεξί θαηλνχξγησλ Λεθξνηαθείσλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα ηέιε φρη ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο, αιιά ηέινο πάλησλ. 
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ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: .. λα ζαο ελεκεξψζσ φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηδξπζεί, λα 

επεθηαζεί Λεθξνηαθείν απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη Γ.Ξ.Π. 250 κέηξα απφ 

ηα φξηα ηνπ Λεθξνηαθείνπ, δελ εληάζζεηαη ζην Πρέδην ε πεξηνρή, παξά κφλν 

κεηά απφ δηππνπξγηθέο απνθάζεηο, ειέγρνπο, κειεηεο θαη ηελ επζχλε απηψλ 

ησλ θηεκάησλ πνπ δε ζα εληαρζνχλ ζην Πρέδην, 250 κ. απφ ην θαηλνχξγην 

Λεθξνηαθείν, ην ππφ ίδξπζε, πνηνο ηελ αλαιακβάλεη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Δπαλαιακβάλσ, κπνξείο λα παο θαη ζηα 50 κ. κεηά απφ 

δηππνπξγηθέο απνθαζεηο, κειέηεο .. πνπ ζα απνδείμνπλ φηη δελ επεξεάδεηο ηνλ 

πδξνθφξν νξίδνληα θαη απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν. Δπνκέλσο, πεξί θαηλνχξγησλ 

Λεθξνηαθείσλ ρξεηάδεηαη άιιε δηαδηθαζία, γηα λα ην δηεπθξηλίζνπκε θαη απηφ. 

Κπνξεί λα γίλεη θαηλνχξγην Λεθξνηαθείν εμ' αξρήο, αιιά είλαη πνιχ δχζθνιν, 

ιφγν ησλ .. Νζν αθνξά ηα ππάξρνληα, επεηδή έγηλε κεγάιε ζπδήηεζε θαη 

εηπψζεθαλ θαη πνιιέο ζσζηέο απφςεηο, φζνλ αθνξά ηα εζηκα θαη ηελ εθηαθή 

ηεο 5εηνπο ηαθήο, εγψ ζα ήζεια λα θαλσ ηελ εμήο δηεπθξίληζε θαη ζ' απηφ πνπ 

είπε ν θ.Ρζάθσλαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη κε θαηνίθνπο: Δγψ ζα πξφηεηλα γηα 

ηνπο γεγελείο θαη κε. Θαη ηη ζεκαίλεη απηφ. Ξξνζσπηθά κηιάσ. Δθεί πνπ κπήθε ν 

πξνπάππνπο κνπ, κπήθε ν παππνχο κνπ, κπαίλνπλ νη γνλείο κνπ, ζε έλαλ κνλφ 

ηάθν, κεηά αλ έρεη παξέιζεη ε 3εηία βαζηθά θαη κπνξνχκε λα βγάινπκε ηνλ 

παιηφ ζπγγελή θαη λα βαινπκε ηνλ θαηλνχξγην, φκσο ν εηεξνδεκφηεο ν νπνίνο 

έγηλε είλαη κνληκνο θάηνηθνο, αιιά κέλεη πεξηζηαζηαθά θαη μέξνπκε πσο έγηλε 

κφληκνο θάηνηθνο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο έγηλε, δελ έρεη ηέηνηα έζηκα θαη ηέηνηα 

πξαθηηθή. Δπνκέλσο ζεσξψ φηη ε εθηαθή ε 5εηήο λα ηζρχζεη κφλν γηα ηνπο κε 

γεγελείο. Νζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία ηνπνζέηεζε ηεο θπξίαο εηζεγήηξηαο, δελ 

ζέινπκε λα δψζνπκε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, κε βάδεηε ηίκεκα, απαγνξεχηε 

ηνπο. Γελ ππάξρεη νηθνγελεηαθφο ηάθνο. Κφλνο γηα ηνπο γεγελείο, αλ ππαξρεη 
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ζπλέρεηα, δηαδνρή, φζν ππάξρεη δηαδνρή. Δάλ δελ ππάξρεη, εθηαθή ζηα 5 

ρξφληα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο .. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Α θαη θάηη άιιν, ζπγλψκε θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Γηαηί φρη ηελ Θπξηαθή; Θα πεζάλεη άλζξσπνο ηελ Ξαξαζθεπή, 

ζα ηνλ θέξνπλ ην Πάββαην θαη ζα ηνπ πνχκε, ηελ Θπξηαθή φρη, πεξηκέλεηε ηε 

Γεπηέξα, γηα λα πιεξψλνπκε ςπγείν; Γηαηί φρη ηελ Θπξηαθή; Κέρξη ηψξα ζηα 

ρσξηά καο θαη ηελ Θπξηαθή γίλνληαη νη ηειεηέο. Λα αθαηξεζεί θαη λα γίλνληαη θαη 

ηελ Θπξηαθή. Δθηφο απν ηελ Κεγάιε Ξαξαζθεπή, δελ μέξσ, ην Ξάζρα, είλαη 

εμαίξεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε γηα ηηο πξνηάζεηο ζαο.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, νη απφςεηο φισλ είλαη απφιπηα ζεβαζηέο. 

Νκσο ζα πξέπεη λα ιαβνπκε ππ' φςηλ ηα εμήο: Γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα ζα 

έπξεπε λα ππήξρε έζησ ε ειάρηζηε δηαβνχιεπζε, ηελ νπνία δελ είρακε ηελ 

ηηκή απφ ηελ πιεπξά ζαο λα ηελ έρνπκε. Δζησ λα είρακε ζπδεηήζεη, λα είρακε 

πεη ηε γλψκε καο. Κελ μερλάηε φηη θαη εκείο αληηπξνζσπεχνπκε θάπνηνλ 

θφζκν. Γελ ζα ήηαλ ινηπνλ θαθφ λα ην είρακε ζπδεηήζεη απηφ ην ζέκα. Ινηπφλ, 

παξαθάησ. Νζνλ αθνξά γηα ηα πνζά θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ Λεθξνηαθείσλ 

ζήκεξα, ζα έπξεπε λα είρακε ιάβεη ππ' φςε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη λα 

είρακε κηα θαιχηεξε εηθφλα ησλ Λεθξνηαθείσλ ζηα Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ 

καο. Θεσξψ ηελ 5εηία απαξάδεθηε θαη θαιψ ηε Γεκνηηθή Αξρή λα ηελ 

αλαθαιέζεη. Δξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε απηφ πνπ ηζρχεη ζηα ρσξηά καο κε 

ηελ παξάδνζε, κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα καο. Νζνλ αθνξά ηα ππφινηπα θαη ηηο 

ρξεψζεηο, ζα ήζεια ην εμήο: Ρα Λεθξνηαθεία πνηνο ζα ηα ρεηξίδεηαη ζην Γήκν; 
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Ξνην φξγαλν ή πνηα πεξεζία; πάξρεη, ζα ππάξρεη μερσξηζηή πεξεζία; Δρεη 

ζπζηαζεί ζην Γήκν καο πεξεζία ηέηνηα; Ινηπφλ, επαλεξρνκαη, γηα λα κελ 

θνπξάζσ ην Πψκα. Ζ 5εηία είλαη απαξάδεθηε. Απφ εθεί θαη πέξα είζηε 

ππεχζπλνη γηα ηηο απνθάζεηο ζαο θαη ν θφζκνο ζα ζαο θξίλεη. Νινπο ζα καο 

θξίλεη.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο .. Νξίζηε, ζέιεηε λα .. Νξίζηε. 

ΠΔΡΡΑ: Θχξηε Ληθνιάνπ κε ζπγρσξείηε. Λα ππελζπκίζσ ζηνλ θ.Γέδε φηη ζηηο 

απνθάζεηο ηνπ Θαιάκνπ θαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγία ηνπο είραηε 5εηνχ 

εθηαθή θαη δελ ηελ θάλαηε πάιη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν μέξσ. Νπσο θαη ην δηθαίσκα ηαθήο ην είρακε θαη φια απηά. 

ΠΔΡΡΑ: Λαη, φια ηα είρακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ εθαξκφζηεθε ηίπνηα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε, εξεκήζηε. Θχξηνη ζπλάδειθνη, εληάμεη. Κε θσλάδεηε 

ηψξα γηα .. Ρελ εθθξάδεηε ηε γλψκε ζαο ειεχζεξα.  

 Θχξηε Ιέθθα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επραξηζηψ. Γε ζα αλαθεξζψ ζ' απηά πνπ είρα ζθνπφ 

λα πσ πεξί θαλνληζκνχ θαη εηδηθά ελάληηα ησλ παξαδφζεσλ γηαηί ήδε νη άιινη 

Πχκβνπινη ηα είπαλε. Ζζεια λα θάλσ κηα αλάιπζε ζηηο 30.000, πνπ απεζχξζε 

βέβαηα, φηη ηα 7,5 κ. κε 30.000 αληηζηνηρεί 4.000.000 επξψ ην ζηξέκκα. Απηή 

είλαη ε εηζεγεζε. Δθφζνλ ε θηινζνθία φκσο ηνπ θαλνληζκνχ είλαη εηζπξαθηηθή, 

έρσ λα θάλσ κηα πξφηαζε θαη ζα ήζεια λα κπεη θαη ζε ςεθνθνξία. Θάζε άηνκν 

πνπ γελληέηαη λα ρξεψλεηαη απφ 1 επξψ ην κήλα. Κε κέζν φξν 80 ρξφληα δσήο 
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ζα έρεη πιεξψζεη απηφ ην άηνκν 1.000. Δίλαη ην κφλν ζίγνπξν ζηε δσή καο, φηη 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφλ ηνλ ηάθν. Ινηπφλ, απηά είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινη 1 επξψ ην κήλα δεηάλε θαη κε SMS κάιηζηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΔΘΘΑΠ: Ππγλψκε, ηη ζπδεηάκε ηψξα θχξηε; Λα θχγνπκε απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα; Κήπσο δελ είλαη ζίγνπξν φηη απηά δε ζα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε; Κήπσο .. Δίλαη ζίγνπξν .. Ρν πην ζίγνπξν ζηε δσή καο είλαη 

ν ζάλαηνο. Δληάμεη; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γε δέρνκαη λα πιεξψλσ γηα ην παηδί κνπ 1 επξψ ην εηνο γηαηί 

ζα πεζάλεη θάπνηα ζηηγκή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί ν θαζέλαο απφ καο λα αλνίγεη έλαλ θνπκπαξά. Ππλερίζηε 

θ.Ιέθθα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Λαη αιιά ην παηδί καο κπνξεί λα πεζάλεη θαη απφ ην πξψην έηνο. 

Απηφ ζπδεηάκε ηψξα. Ινηπφλ, ε πξφηαζε ε δηθή κνπ είλαη γηα ηελ Δπηηξνπή 

πνπ ζα ρεηξίδεηαη ηα Θνηκεηήξηα, πεξίπνπ ζχλνιν 400.000 ην ρξνλν .. Δάλ 

ζέιεηε βάιηε ην ζε ςεθνθνξία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιέθθα.  

 Ρν ιφγν έρεη ε ζπλάδειθνο ε θα Βαξλάβα. Ρν ρξνλν ζαο .. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ινηπφλ .. Ρν ρξφλν κνπ. Λαη, λα θξαηήζσ θαη εγψ ην ρξφλν, παξά 

ην γεγνλφο φηη δελ ηνλ παξαβηάδσ πνηέ. Ινηπφλ, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

επεηδή είρε έιζεη απιψο γηα ζπδήηεζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ησλ 

Λεθξνηαθείσλ, ππήξρε νκφθσλε ε .. γηαηί ζα ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Γη' απηφλ ην ιφγν αθξηβψο ππάξρνπλε θαη νη αιιαγέο πνπ ππάξρνπλ 

ηψξα ζηηο ηηκέο. Ινηπφλ, ηψξα φζνλ αθνξά ηνπο ηάθνπο, ήηαλε θαη κέλα 

νηθνγελεηαθφο ηάθνο, κνπ θάλεθε πάξα πνιχ κεγάιε ε ηηκή, ην θφζηνο ησλ 
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30.000. Δθφζνλ έρεη απνζπξζεί ζπκθσλψ, αιιά θαη ζπκθσλψ λα κελ 

δηαηίζεηαη θαλέλαο νηθνγελεηαθφο, φρη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ πξνιαβαίλεη 

θάπνηνο λα πεζάλεη θαη λα πεξηκέλεη πφηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα ζπλέιζεη. 

Ινηπφλ, έπεηηα νη ηάθνη πνπ έρνπλ αγνξαζηεί ή έρνπλ κέρξη ηψξα ηαθεί, θαιφλ 

είλαη λα ιεθζεί κηα απφθαζε λα κε γίλεηαη πηα απ' απηνχο ηνπο παιηνχο 

ηάθνπο θακία εθηαθή. Θαη εκέλα κε παξαμέλεςε ην ζέκα ηεο 5εηνχο εθηαθήο 

ησλ λεθξσλ, γηαηί ήηαλε άγλσζην ζηα δηθά καο ηα ήζε θαη ηα έζηκα, αιιά 

επεηδή ξψηεζα εθθιεζηαζηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη κνπ έρνπλε πεη φηη θαη' 

νηθνλνκίαλ απηφ ην επηηξέπεη ε ίδηα ε εθθιεζία, εγψ δελ κπνξψ απηφ λα κελ ην 

απνδερηψ. Θαη εθφζνλ ηψξα αθνχσ φηη φινη νη θαλνληζκνί ησλ Θνηλνηήησλ 

πεξηείραλ κέζα απηφ ην άξζξν, παξά ην γεγνλφο .. Αθνχζηεθε απηφ,  αθήζηε 

κε. Ξαξά ην γεγνλφο φηη δελ γηλφηαλε, ίζσο είλαη θαηξφο λα γίλεη θαη ζπδήηεζε 

επξχηεξε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ην ζέκα.  

 Ινηπφλ, ηψξα ζην Θαπαλδξίηη κηα εξψηεζε. Αγνξάδνληαλ κέρξη ηψξα 

ηάθε 2.000 επξψ ν έθαζηνο, ηδηφθηεηε βέβαηα θαη θάπνηνη απφ ηνπο θαηνίθνπο 

δελ έρνπλε εμνθιήζεη φιν ην πνζφλ. Ρη ζα γίλνπλε απηνί νη ηάθνη; Θα ηνπο 

αλήθνπλε ή δε ζα ηνπο αλήθνπλε ησλ αλζξψπσλ; Δίλαη έλα εξψηεκα πνπ ζέισ 

λα απαληεζεί. Πεκαληηθφ αθφκα γηα κέλα ζέκα είλαη θαη νη εξγάηεο ησλ 

Θνηκεηεξίσλ. Νηαλ ιήμεη ε ζεηεία ηνπο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ππαξρνπλ ηέιε 

αληαπνδνηηθά, ηη ζα γίλνπλε; Ξσο δειαδή ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, πνπ ζα 

πεγαίλνπλε αλ δελ ππάξρνπλε εξγάηεο νη νπνηνη ζα αλαιάβνπλε ηελ 

θαζαξηφηεηα; Θα πξέπεη εδψ λα ππαξρεη νπσζδήπνηε θάπνηα κέηξα θαη επεηδή 

είπαηε φηη ηα ρξήκαηα είλαη αληαπνδνηηθά γηα λα γίλνπλε θαη θάπνηα έξγα κέζα 

ζηα Θνηκεηήξηα, ζα ήζεια λα ξσηεζσ, κάιινλ λα πσ, φπσο έρσ αθνχζεη γηα ην 

Θνηκεηήξην ηνπ Θαιάκνπ ππαξρεη ήδε ζρέδην, νπφηε θαιφ είλαη λα δνζνχλε ηα 

ζρέδηα απηά θαη κάιηζηα δσξεάλ πξνο ην Γήκν, ψζηε λα κελ μαλαγίλνπλε 

ηέηνηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα.  
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 Ινηπφλ, απηά είρα λα πσ. Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Γηακαξέινο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ, λαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζε έρνπκε γξάςεη θαλ. Δληάμεη, εληάμεη. Κηα θαη δφζεθε ν 

ιφγνο ζηνλ θ.Γηακαξέιν. Δληάμεη ..  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γεκήηξε κίιεζε. Λαη, λαη.  

ΘΗΝΠΖΠ: Γχν εξσηεζνχιεο. Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ έρσ λα θάλσ, είλαη φηη 

επεηδή εγψ είκαη θαη λένο Πχκβνπινο, πνηα είλαη ε θπξία πνπ εηζεγείηαη, δελ ηελ 

μέξσ θαη γηα πνην ιφγν εηζεγείηαη. Θαη λα θάλσ θαη ηε δεχηεξε. 

ΠΔΡΡΑ: Κπνξψ λα απαληήζσ εγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΠΔΡΡΑ: Ζκνπλ ε πξψελ Ξξφεδξνο ησλ Θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ θαη 

απιά είκαη εζειφληξηα θαη επεηδή δελ ππήξρε δηαζέζηκνο, κάδεςα φινπο ηνπο 

θαλνληζκνχο, επηζθέθηεθα φια ηα Θνηκεηήξηα, ηα κέηξεζα ε ίδηα θαη κε ηνλ 

θ.Θπξηάθν, ηνλ ηνπνγξάθν ηνπ Γήκνπ, δήηεζα φια ηα έγγξαθα, ηα ζρεδηα, ηα 

πξνζρέδηα, φ,ηη είρε θαη φ,ηη απνθάζεηο ππήξραλε. Βάζεη φισλ απηψλ ησλ 

θαλνληζκψλ θαη ησλ απνθάζεσλ, έθαλα ηνλ θαηλνχξγην θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

θαη θαθψο ειέρζε φηη βαζίζηεθε απνθιεηζηηθά ζηνλ παιηφ Γήκν Υξσπίσλ.  

ΘΗΝΠΖΠ: Υξαία, επραξηζηψ. Ρψξα, ε δεχηεξε εξψηεζε κνπ ζα είλαη, ηα 

Θνηκεηήξηα ζα αλήθνπλ ζην λέν Λνκηθφ Ξξφζσπν λνκίδσ; Νρη; Δρνπκε..; 

Πην Γήκν;  

ΠΔΡΡΑ: Θα γίλνπλ δεκνηηθά. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Υξαία. Θαη ην ηξίην πνπ ζέισ λα ξσηήζσ, αλ μέξεη λα κνπ πεη ε 

θπξία, ζην ηειεπηαίν άξζξν, 19, ην 8, ζπγλψκε, ην 6, ην επηζήκαλε θαη ν 

θ.Αξκπξηψηεο, απαγνξεχεηαη απζηεξψο ε πάζεο θχζεσο εξγαζία ζηνπο 

ρψξνπο ησλ Θνηκεηεξίσλ, άξα θαη ε ηαθή θαληάδνκαη.. 

ΠΔΡΡΑ: Νρη, φρη. Ξάζεο θχζεσο εξγαζίαο ελλννχλε γηα ηηο θαηαζθεπέο. Θαη 

μέξεηε γηαηί θ.Θηνχζε; Γηαηί έξρνληαη, αθήλνπλ ηα ππφινηπα ηνπο θαη δελ ηα 

καδεχνπλε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Αξα ηαθέο ζα γίλνληαη;  

ΠΔΡΡΑ: Ραθέο; Ραθέο γίλνληαη. 

ΘΗΝΠΖΠ:  Ρψξα γίλνληαη. 

ΠΔΡΡΑ: Νη ηαθέο; Ξάληνηε θάλακε ηαθέο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, απηφ ιέσ. Θα ζπλερίδνπλ Πάββαην θαη Θπξηαθή νη ηαθέο λα 

γίλνληαη. 

ΠΔΡΡΑ: Νρη ηελ Θπξηαθή. Ρψξα ζηελ Αηηηθή ν Κεηξνπνιίηεο βγάδεη θαη έλα 

θαηλνχξγην Γηάηαγκα κέζσ ΦΔΘ, ζα απαγνξεχνληαη θαη ηα Πάββαηα. Θάπνπ 

πξέπεη θαη ν ππάιιεινο ηνπ Θνηκεηεξίνπ παηδηά, λα έρεη θαη απηφο κηα κέξα 

άδεηα. Ζ εθθιεζία ην ιέεη, ε εθθιεζία ην είπε. Δρσ ηα ΦΔΘ, έρσ ηα 

Γηαηάγκαηα. Νπνηε ζέιεηε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ξάλησο είλαη ιάζνο.  

ΠΔΡΡΑ: Δίλαη ιάζνο γηα καο, αιιά πξέπεη ζηγά ζηγά λα ην ζπλεζίζνπκε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Απφ ηελ εκπεηξία κνπ .. 

ΠΔΡΡΑ: πάξρνπλ ςπγεία θαη ζηνλ ηφπν καο θα Πηεξγίνπ. Γξαθεία Θεδεηψλ.  

ΘΗΝΠΖΠ: Απφ ηελ εκπεηξία κνπ, ζε φζεο θεδείεο έρσ πάεη ζην Καξθφπνπιν 

.. Λαη, ρηχπα Αλδξέα. Γελ έρσ δεη ππάιιειν Θνηκεηεξίνπ. Δηιηθξηλά ζαο ιέσ. 
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ΠΔΡΡΑ: Ξφηε πήγαηε; Ρηο ηειεπηαίεο θνξέο ππάξρεη θάπνηνο θ.Κάθαξεο. 

Οσηήζηε θαη ηνλ θ.Ξαπατσάλλνπ. Ξαπαλησλίνπ, ζπγλψκε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, δελ ηνλ έρσ δεη. Κπνξεί λα ππάξρεη ν άλζξσπνο, δελ ηνλ έρσ 

δεη. 

ΠΔΡΡΑ: Γελ έηπρε λα πεζάλεηε, φπσο ιέεη.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ινηπνλ, επραξηζηψ πάλησο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε.  

 Θχξηε Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, ζπδεηάκε έλα πνιχ 

ζνβαξφ ζέκα, πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ καο, κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο 

πεξηνρήο καο, φπσο πνιχ εχζηνρα αλέθεξε ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Ρζάθσλαο θαη νη 

άιινη νκηιεηέο, ε θα Πηεξγίνπ έζημε θαη ην νηθνλνκηθφ ζέκα θαη ν θ.Σαζηψηεο. 

Λνκίδσ φηη έρνπκε πξνβιήκαηα ζηα Λέα Ξαιάηηα θαη ζην Σαιθνχηζη, αιιά νη 

άιιεο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο δελ έρνπλ ην ίδην πξφβιεκα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

κπνξψ λα θαηαιαβσ απφ πνπ πξνθχπηεη ην δε ζέινπκε λα δψζνπκε 

νηθνγελεηαθφ ηάθν εθεί πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δνζεί. Απφ πνπ πξνθχπηεη 

ην δε ζέινπκε; Ξνηνο ην έδσζε ην δηθαίσκα ζηελ εηζεγήηξηα λα ιέεη φηη δε 

ζέινπκε. Ρν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη, φηη ζα πξέπεη λα ζεβαζηνχκε 

απφιπηα ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο πεξηνρήο θαη λα ζηξαθνχκε πξνο δχν 

θαηεπζχλζεηο. Ζ κηα είλαη λα επεθηείλνπκε ηα ήδε ππάξρνληα Λεθξνηαθεία θαη 

λα δεκηνπξγήζνπκε λέα, εθεί πνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη ε δεχηεξε, λα 

θάλνπκε ην πξψην "Θαιιηθξάηεην" Θνηκεηήξην ηνπ Γεκνπ Υξσπνχ, ν νπνίνο ζα 

ερεη κφλν νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο θαη ζα δέρεηαη θαη γεγελείο ληφπηνπο 

θαηνίθνπο, δεκφηεο Υξσπνπ, αιιά θαη μέλνπο θαη ζα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο γηα ηνπο γεγελείο, γηα ηνπο ληφπηνπο, γηα ηνπο δεκφηεο Υξσπνχ θαη γηα 

ηνπο μέλνπο θαη ζα έρεη θαη ν Γήκνο έλα έζνδν.  
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 Απηή είλαη ε πξφηαζε κνπ θαη λνκίδσ φηη ην δε ζέινπκε λα δψζνπκε 

νηθνγελεηαθφ ηάθν, ζε πεξηνρέο πνπ ππαξρεη δπλαηφηεηα λα δψζνπκε, δελ 

είλαη ζσζηφ. Γελ είλαη ζσζηή ζέζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Βαζηιάθνο. Δίλαη εδψ ν θ.Βαζηιάθνο; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη. Ξξνθαλψο κε θαιχςαλε νη πξνεγνχκελνη νκηιεηέο θαη 

θάλακε θαη θαιακπνχξη ζην ηέινο. Νπσο είπε θαη ν θ.Ξέππαο. Λαη, λα 

ζεβαζηνχκε θαη λα .. παξρνπλ φλησο πξνβιήκαηα, ην έρνπκε ζπδεηήζεη έηζη 

θαη αιιίσο ζην πξν-Ππκβνχιην. Ζζεια λα πσ φηη παξφηη θαη εγψ ηα ήζεια φια 

δσξεάλ, δε γίλεηαη δσξεάλ. Θέισ φκσο φηαλ εθαξκνζηεί ην ςήθηζκα ηνπ 

Ππκβνπιίνπ απέλαληη απφ .. ν θαλνληζκφο ηνπ Θνηκεηεξίνπ, πνπ ππάξρεη, πνπ 

ππήξρε θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο έηζη θαη αιιηψο, λα 

εθαξκνζηεί. Γειαδή, εθεί πνπ είλαη ν ηάθνο λα κε βξίζθεηαη ζθνππηδηάξηθν 

δίπια θαη εθεί πνπ ππάξρεη αγξηάδα δηπια ζε έλαλ θαζαξφ ηάθν, λα 

θαζαξίδεηαη. Απηφ. Γειαδή λα ηνλ ςεθίζνπκε, λα εηζπξάηηνπκε ηα ρξήκαηα, 

αιιά λα ππάξρεη θαη θάπνηνο πνπ ζα ηεξεί ην Λφκν θαη ηελ θαζαξηφηεηα. Απηφ, 

ηίπνηε άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βαζηιάθν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Θνληνγηάλλε έρεη ην ιφγν. Νρη θ.Βιάρν, δελ επηηξέπεηαη, δελ 

επηηξέπεηαη. Αο ηνπνζεηεζεί ε θα Θνληνγηάλλε .. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λα πσ ηελ άπνςε κνπ; Λαη, λαη. Θα ήζεια λα πσ θαη εγψ, 

λα δψζσ κηα άιιε έηζη έθηαζε ζην ζέκα, φηη είκαη θαη εγψ θαηά ηεο αγνξάο 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηαηί κπνξεί λα ζπκβεί ην εμήο θαη δελ μέξσ αλ ην 

έρεη ζθεθηεί θαη θάπνηνο: Αλ έξζεη θάπνηνο πνπ έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 
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θαη πεη, εγψ ζέισ λα αγνξάζσ ην 90% ησλ ηαθψλ ηνπ Λεθξνηαθείνπ. Δθεί ηη 

θάλνπκε; Μεπνπιάκε φιν ην Λεθξνηαθείν; Ρν δίλνπκε;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κφλν έλα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θεσξεηηθά κπνξεί λα γίλεη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κφλν έλα ζπκβφιαην γηα θάζε νηθνγέλεηα; Αλά νηθνγέλεηα. 

Δλα κφλν;  

ΞΔΞΞΑΠ: Πσζηά, ζσζηά. Ρα αγνξάδεη θαη κεηά ηα πνπιάεη απηφο ζε άιιε ηηκή 

θαη ην θάλεη εκπφξην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ππλερίζηε θα 

Θνληνγηάλλε.  

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κε 30.000, λαη. Δπίζεο ζέισ λα πσ ζην ζέκα φηη είκαη ππέξ 

ηεο εθηαθήο ζηελ 5εηία, πξνζσπηθή άπνςε, θαη γηα ην άιιν, γηα ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έξρνληαη θαη επηιέγνπλ ηνλ ηφπν καο λα κείλνπλ, λα ρηίζνπλ 

ην ζπίηη ηνπο, λα δήζνπλ ηα ππφινηπα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, ζα ηνπο πξφηεηλα 

λα γίλνπλ εδψ δεκφηεο θαη λα έρνπλ ηα πξνλφκηα ησλ δεκνηψλ εδψ.  

 Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Θνληνγηάλλε. 

 Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δεηήζεη ην ιφγν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ζέκα ησλ Λεθξνηαθείσλ ζέιεηε; Γηα ην ζέκα καο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ Εέα ζε πνην ζεκείν Γηάλλε; Ζ Εέα ζε πνην ζεκείν; Α, λαη, λαη.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θ.Γηάλλε. Ιίγν πξνζνρή ζην ζέκα. 

Θαηαιαβαίλσ ηνπο πάληεο. Δρεη μαλαζπδεηεζεί ην ζέκα επί Ππχξνπ Κεμε, 

μεθηλήζακε θαη θάλακε θαλνληζκνχο. Ν Ππχξνο ν Κέμεο .. Ρνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ. Ξξαγκαηηθά κνπ ζπκίδεη ην Ππκβνχιην ηνπ Γεκνπ ηνπ παιηνχ. 

Αθξηβψο. Δπαηζζεζίεο απφ εδψ, εθεί θιπ., ηέινο πάλησλ ςεθίζηεθε απηφο ν 

θαλνληζκφο ηφηε, αθξηβψο ζαλ κηα αληηγξαθή ηνπ ίδηνπ Ππκβνπιίνπ. Ξήξακε 

ηελ απφθαζε ηέινο πάλησλ, θάλακε ηνλ θαλνληζκφ. Γελ ηνλ εθαξκφζακε. Γελ 

θάλακε θακία εθηαθή. Νπσο ην Θαπαλδξίηη δελ έθαλε θακία εθηαθή, πνπ έρεη 

ηνλ θαλνληζκφ, φπσο ν Θάιακνο έρεη ηνλ θαλνληζκφ κε εθηαθέο θαη δελ έρεη 

θαλέλαλ πνηέ, γηαηί φινη καο δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε ην θφζηνο θαη λα 

παίμνπκε κε ηελ επαηζζεζία ηνπ άιινπ ζηα ζέκαηα απηά ηεο παξάδνζεο θαη 

ηεο ζξεζθείαο. Δκείο αλ εθαξκφζνπκε ην Λφκν απηφλ ή φρη, ζα θξηζνχκε. Αλ 

κπνξέζνπκε θαη πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ηελ θνηλσλία 

πξνο ηα κπξνζηά ή πξνο ηα πίζσ, απηφ ζα θξηζνχκε. Ν θαλνληζκφο φκσο ζαλ 

θαλνληζκφο πξέπεη λα ππάξμεη. Ξξέπεη λα ππάξμεη. Γελ γίλεηαη αιιηψο. Ξαληνχ 

ππάξρνπλε θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο, γηαηί δελ κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ην 

Σαιθνχηζη, δελ έρνπκε θακία ζέζε, ζα θάλνπκε άιιν θαλνληζκφ, παξαπέξα 

έρνπκε κέηξην πξφβιεκα, άιιν θαλνληζκφ, παξαπέξα δελ έρνπκε θαλέλα 

πξφβιεκα, άιιν θαλνληζκφ. Γελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ. Ξάκε λα 

θηηάμνπκε έλαλ Γήκν. Ξάκε λα θηηάμνπκε εληαίνπο θαλνληζκνχο. Ιέκε 

ζπλέρεηα, καδί φινη. Δλαο Γήκνο. Ξάεη απηφ ην θνκκάηη. Ξξαγκαηηθά φινη καο 

έρνπκε ηελ επαηζζεζία, θαη εζείο θαη εκείο. Δγψ ζα πσ λα ςεθίζνπκε ηνλ 

θαλνληζκφ. Ρν ηη ζα θάλνπκε, πσο ζα ην εθαξκφζνπκε, φπσο ρξφληα φινη νη 

πεξηζζφηεξνη θαλνληζκνη.., απηφ ζα ην δείμεη ε ηζηνξία.  

 Θχξηε Ονχζζε, πεξίκελα λα κηιήζεηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, εθηφο 

απφ ην Λεθξνηαθείν ζήκεξα, πάιη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζαο ην πσ. Λαη, λαη. Λνκίδσ φηη κνπ έρεηε θάλεη κε ηηο 

επινγίεο ζαο, κε ηηο επινγίεο ζαο, κηα πξνζθπγή, κηα δηθνγξαθία θέηνο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Ρνπηθνχ.. Νρη, φρη, εζείο, εζείο. Γξάθεη κέζα ε δηθνγξαθία, κε 

ηελ εληνιή ηνπ Θσκά Ονχζζε θαη ηνπ Ρδεβειέθνπ. Γξάθεη κέζα ε δηθνγξαθία. 

ΟΝΠΠΖΠ: πνγξάθεη ν Ονχζζεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ηψξα ηη είλαη απηά; Πε παξαθαιψ ηψξα. Παο 

παξαθαιψ ηψξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, άιιν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάζε θνξά πνπ αθνπηε έζησ θαη ην παξακηθξφ .. Ινηπφλ, θαη 

εζείο είπαηε δηάθνξα πξάγκαηα. Γε ζαο δηέθνςε θαλείο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αεξνινγία γηα ηνλ θχξην .. Αεξνινγία; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη δηθή ζαο εθηηκεζε θ.Ονχζζε. Δάλ ν Γήκαξρνο δελ ιέεη θάηη 

ζσζηά, ζα ζαο δψζσ ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε πξνθαιείηε θ.Ονχζζε. Αεξνινγία γηα ηνλ θ.Ονχζζε; 

Δπαλαιακβάλσ. Δίλαη κηα δηθνγξαθία πνπ γξαθεη κέζα, ε δηθεγφξνο κε 

ππνγξαθή. Νηη κε εληνιή ηνπ θ.Θσκά Ονχζζε θαηαγγέισ απηά. Ζ δηθνγξαθία. 

Θαη ππνγξάθεη άιινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θχξηε .. Ξαξαθαιψ θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο γξάθεη έηζη. Θέιεηε λα ηελ θέξσ εδψ ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα ηε δηαβάζνπκε; Γξάθεη ην φλνκα ζαο. Κε εληνιή δηθή ζαο, λαη. 

Ζ δηθεγφξνο πνπ ην θαηαζέηεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίδνπκε, ζπλερίδνπκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηή ε δηθνγξαθία εθηφο ησλ άιισλ, ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

Ξξνέδξνπ, καο θαηαγγέιεη εκέλα θαη ηνπο Ππκβνχινπο κνπ ζην Ππθάκηλν φηη 

δελ πήξακε θάπνηα ρξήκαηα απφ δχν ηαθέο. Κηα άπνξε πνπ πξνζπάζεζε λα 
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θάλεη ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην, ηέινο πάλησλ, κηα άιιε .. Νη νπνίεο ήηαλε 2.000 

θαη 3.000 επξψ απφ ηνλ θαζέλαλ αληίζηνηρα. Θαη θαηαγγειφκαζηε εκείο γηαηί 

δελ εηζπξάμακε απηά ηα ιεθηά θαη θαηά ηα άιια ν θ.Ονχζζεο ζπκθσλεί ζε φια 

κε ηνλ θ.Ιίηζα θαη καο θαηαγγέιεη πνπ δελ πήξακε ιεθηά. Θαη ελψ καο 

θαηαγγέιεη πνπ δελ πήξακε ιεθηά 2- 3.000 επξψ ζηνλ θαζέλα ηφηε, πνπιάεη 

νηθνγελεηαθφ ηάθν κε 100 επξψ 31.12.2010. 31.12.2010, ιίγεο ψξεο πξηλ 

απνρσξήζεη απφ ηελ εμνπζία, πνπιάεη νηθνγελεηαθφ ηάθν 100 θαη 200 επξψ. 

Θαη 500 επξψ πνπιάεη ζε εηεξνδεκφηε, ηνλ νπνίν φκσο γηα ηνλ ζάςεη ήζειε 

2.000 νη ηξεηο θαη πνπιάεη νηθνγελεηαθφ ηάθν κε 500 επξψ, ηελ ψξα πνπ έρεη 

ράζεη ηηο εθινγέο, ηελ ψξα πνπ παξαδίδεη ηελ εμνπζία. Υξεο πξηλ, ψξεο. 

Ξνπιάεη νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο 30.12.2010 θαη 31.12.2010 θαη κηιάεη γηα 

Λεθξνηαθεία. Γελ επηηξέπεηαη θ.Ονχζζε. Ξνιηηηθά. Ππγραξεηήξηα γηα ηελ 

πξνζπάζεηα ζαο λα θηηάμεηε, λα επεθηείλεηε ην Λεθξνηαθείν ζαο, κηα ραξά, 

έρεηε πξνρσξήζεη ζε κηα αδεηνδφηεζε, φια θαιά, αιια λα πνπιάηε ηάθνπο 

31.12.; Κε αίηεζε 31.12. λα παίξλεη απάληεζε πξσηνχ θχγεηε θαη λα πάξεηε 

άδεηα παξαρψξεζεο. Ρέηνηα βηαζχλε, ηέηνηα .., ηέηνηα .. Ξηζηεχσ ζηελ Διιάδα 

δελ ην έρεη θάλεη άιινο. Δίζηε κνλαδηθφο θ.Ονχζζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ έρεη ηειεηψζεη ν θ.Γήκαξρνο αθφκα. Γελ έθιεηζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, έλα έλα ηα πξαγκαηα θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη ηειεηψζεη. Ρειεηψζαηε θ.Γήκαξρε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν έθιεηζε ην κηθξφθσλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έθιεηζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρειεηψζαηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνο ην παξφλ ηειείσζα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ακα μαλαεπαλέιζεηε, ζα επαλέιζσ. Θέισ λα πσ ην εμήο, ε 

Γηνίθεζε ε δηθή κνπ ήηαλε κέρξη ηηο 31.12.2010. Απηφ, ζαο αξέζεη, δε ζαο 

αξέζεη. Κέρξη ηε 12ε ηε λχρηα. Ζξζε έλαο, δε ζπκάκαη θαη αλ είλαη 31, κπνξεί 

λα ην ιεο εζχ έηζη, δε κε ελδηαθέξεη φκσο, αιιά πεο φηη είλαη. Ζξζε έλαο θαη 

δήηεζε παξαρψξεζε ηάθνπ θαη ήξζε πξνο ηελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ θαη ζα 

ππνγξαθεί απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ, φπσο θαη 

ππνγξάθεθε. Ρψξα, αλ δε ζέιαηε εζείο, έπξεπε ζηηο 15 ηνπ  κελφο λα έξζεηε 

λα παξαιάβεηε ηε Γηνίθεζε ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ. Δρεηε .. Ζ Γηνίθεζε ηνπ 

Γήκνπ θαη ηεο Θνηλφηεηαο είρε αξρή θαη ηέινο, ζπγθεθξηκέλα, ζπγθεθξηκέλεο 

εκεξνκελίεο. Ρψξα, γηα ηα δχν απηά δηθαηψκαηα ηαθήο πνπ ιέηε ήηαλ 

δηθαησκαηα ηαθήο εηεξνδεκνηψλ ζην παιηφ Λεθξνηαθείν, φρη ζην λέν 

Λεθξνηαθείν. Πχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ πνπ αλακνξθψζακε ηνλ Πεπηέκβξην 

ηνπ 2010, ζην λέν Λεθξνηαθείν ε αγνξά ηάθνπ είλαη 200 επξψ νηθνγελεηαθνχ 

γηα ην δεκφηε Ππθακίλνπ θαη 500 γηα ηνλ εηεξνδεκφηε. Θάλακε αλαθνηλψζεηο 

παληνχ θαη ήξζαλ αγνξάζαλε θαη έρνπκε κε πξάμε, κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε, έρνπκε πιεξσζεί θαη έρνπκε παξαρσξήζεη ην ρψξν. Απηφ πνπ ζα 

θάλεηε εζείο κ' απηφλ ηνλ θαλνληζκφ κε ηηο 30.000 επξψ θαη ζα παξαρσξήζεηε 

ην ρψξν θαη ζα έξζεη κεζαχξην ν άιινο Γήκαξρνο .. Γε καο εηπαηε φκσο ηη ζα 

γίλεη κ' απηνχο; Θαη δελ καο είπαηε αλ ηειηθά ζα πξέπεη ηελ άδεηα ηαθήο λα ηελ 

ππνγξάθεη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ, πνπ δε γίλεηαη κέρξη ηψξα. Πην Ππθάκηλν 

θαη κφλν. Απηφ ζέισ λα καο απαληήζεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηηο 30.12. ηνπ 2010 νη 6 πνπ πεξάζαλε θαη δεηεζαλε ηάθν 

ήηαλε πεξαζηηθνί; Παο έρνπλε μαλαδεηήζεη θ.Ονπζζε 6 άδεηεο ηάθνπ ηελ ίδηα 

κέξα πνηέ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ξσηάηε; Κε ξσηάηε λα ζαο απαληήζσ; 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίραηε θαλείο πξψελ Ξξφεδξνο, ζηνλ Απιψλα, πνπζελά, 6 

ηάθνπο 30.12.; 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ξσηάηε; Δ ηη θηαίσ εγψ πνπ .. ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρπραίν είλαη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Κπνξεί λα ήξζαλε θαη 20 θαη 30.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη νη 90 ηάθνη θαη παξακνλή ησλ εθινγψλ θαη παξακνλή ησλ 

εθινγψλ, ηάθε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά ηηο εθινγέο.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, ε ηξνπνπνίεζε έγηλε ηνλ Νθηψβξην θαη μεθίλεζε.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ζ ηξνπνπνηεζε έγηλε ηνλ Πεπηέκβξην. Κφιηο αγνξάζακε .. Γηαηί 

έγηλε ηνλ Πεπηέκβξην. Γηαηί 13 Πεπηεκβξίνπ αγνξάζακε, παξφηη νξηζκέλνη 

ιέγαλε φηη δελ έρνπκε αγνξάζεη ην ρσξν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη νη πσιήζεηο ηάθσλ μεθηλήζαλε ηνλ Νθηψβξην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, νη πσιήζεηο ηάθσλ μεθηλήζαλε απφ ηηο 27 Πεπηεκβξίνπ. 

Ακέζσο κεηά απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ θαλνληζκνχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή έπεζα 3 κέξεο έμσ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Θα καο πείηε εζείο ηη ζα θαλνπκε εκείο ζηε Γηνίθεζε ηε δηθή καο; 

Ρη ιέηε θ.Γήκαξρε; Δίζαζηε θαιά; Ρη ζπδεηάηε ηψξα; Θξίλεηε ηηο απνθάζεηο ηηο 

δηθέο καο; Ρη πξάγκαηα είλαη απηά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ονχζζε. Θχξηε Γήκαξρε, έρνπκε θχγεη εθηφο ηνπ 

ζέκαηνο ηνπ θαλνληζκνχ. Λα επαλέιζνπκε .. Αθήζηε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο 

θ.Ονχζζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλα κήλα, έλα κήλα. Αθνχζηε θχξηε .. Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζηνλ θαλνληζκφ καο θ.Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη εγθχθιηνο θ.Ονχζζε. πάξρεη εγθχθιηνο απφ ηνλ 

θ.Ξαπιφπνπιν θαη κεηά απφ έλαλ άιιν πνπξγφ πνπ ήηαλε, φηη 1 κήλα πξηλ ηηο 

εθινγέο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίζηε αδηάβαζηνο. Απηφ ηζρχεη κφλν γηα ηνπο Γήκνπο θαη φρη γηα ηηο 

Θνηλφηεηεο. Γηαβάζηε ηνλ αδηάβαζηε Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίδνπκε θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αρνπ, ησξα κε πξφζβαιιεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κφλν γηα ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, φρη ηα Θνηλνηηθά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή, νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη επαηζζεζίεο θαη νη 

αγνξαπσιεζίεο ησλ ςεθνθφξσλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε ..  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΟΝΠΠΖΠ: Κηιήζαηε γηα απνθάζεηο Θνηλνηηθσλ Ππκβνπιίσλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη είλαη απηά πνπ ιέηε;  

ΟΝΠΠΖΠ: Δίζηε αδηάβαζηνο. Απνθάζεηο κπνξνχζε λα πάξεη ην Θνηλνηηθφ 

Ππκβνχιην κέρξη ηηο 31.12. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζαο δφζεθε ν ιφγνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, θ.Ονχζζε, ε ηζηνξία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πακε ζηνλ θαλνληζκφ θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ηζηνξία θαηαγξαθεη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, ηε δηδηθαζία δελ ζα ηελ θξαηάκε κφλν εκείο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ηζηνξία θαηαγξάθεη, είπα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα ηελ θξαηάλε φινη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πάκε ζηνλ θαλνληζκφ, λα πάκε ζηνλ θαλνληζκφ.  

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγλψκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Γέδε, φρη θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ν θ.Γήκαξρνο πξνζπαζεί λα ζηήζεη εδψ πέξα έλα εηδηθφ δηθαζηήξην 

ζε θάζε Ππκβνχιην θαη δελ μέξσ εγψ ηη άιιν ζθνπφ έρεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ ηψξά. Ρη είλαη απηά πνπ ιέηε ησξα; 

ΓΔΓΔΠ: Θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα ηνλ ζηακαηήζεηε. Γηα φλνκα ηνπ Θενχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζηακαηήζσ ηη λα ιέσ; Ρελ πξαγκαηηθφηεηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε .. Κηζν ιεπηφ θ.Γήκαξρε.  

ΓΔΓΔΠ: Γειαδή ηη πξάγκαηα είλαη απηά ηψξα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα ζηακαηήζεηε λα θξίλεηε ηηο απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνπιίσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε, ππαξρεη κηα δηαδηθαζία εδψ πέξα. Νζν 

γηα ην ζέκα πνπ ιέεη ν θ.Γέδεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λνκίδσ φηη είζηε 

άδηθνο θ.Γέδε, γηαηί ην ζέκα ην άλνημε ν θ.Ονχζζεο. Απνθιεηζηηθά ην άλνημε θαη 

δελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ θαη κάιηζηα ην είπα, ηη ζρεζε έρεη ε ηζηνξία γηα 

ηνλ θαλνληζκφ πνπ πξνζπαζνχκε λα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα. Ξαξαθαιψ, δε 

λνκίδσ φηη ππάξρεη θαλέλαο ηέηνηνο ληαιθάο. Ν ίδηνο ν θ.Ονχζζεο ην άλνημε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπκε ληαιθά; Γελ έρεη κηα ζπλέρεηα ε Γηνίθεζε; Γελ 

έρνπκε ληαιθά; 

ΟΝΠΠΖΠ: Γη' απηφ νθείιεηαη λα ηεξείηε ηε ζπλέρεηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε κηα ζπλέρεηα ηεο Γηνίθεζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νθείιεηαη λα ηελ ηεξείηε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα είζαη ζίγνπξνο φηη επεηδή ζέιεηο πνιχ δνπιεηά θαη δελ ειπίδσ 

πνηέ φζν θαη απηνθξηηηθή λα θάλεηο, λα βειηησζείο έζησ ιίγν, γηαηη δε βιέπσ 

ηέηνηα ζεκάδηα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Βξε αγξάκκαηε, ηψξα ζνπ είπα πξνεγνπκέλσο φηη δελ ηζρχεη γηα 

ηα Θνηλνηηθά Ππκβνχιηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνπζε κε ιίγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρψξα ηη κνπ ιεο ηψξα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρψξα ζνπ ην είπα, ηψξα ζνπ απέδεημα φηη δελ μέξεηο ηη γίλεηαη. Ρη 

είλαη απηά πνπ ιεο ηψξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πάκε ζηελ νπζία θ.Γήκαξρε. Πηελ νπζία. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θα κνπ πεηο εζχ εκέλα; Θνίηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη άζε κε εκέλα. 

Θνίηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέζηε κνπ, ηη ζαο έρσ θάλεη εγψ; Ξφηε εμαγφξαζα έλαλ 

ςεθνθφξν;  

ΟΝΠΠΖΠ: Δρεηε 1 ρξφλν θαη δελ έρεηε θάλεη .. νχηε 1 επξψ δελ έρεηε θέξεη 

ζην Γήκν. Ππαηαιάηε ηα ρξήκαηα πνπ είραηε πάξεη απφ ηα πξνεγνχκελα 

Θνηλνηηθά θαη Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. Απηφ θάλεηε. 1 επξψ δελ έρεηε θέξεη. 

Βάιαηε ηακπέια ζην Ππθάκηλν, Γήκνο Υξσπνχ.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ πξέπεη λα ζηακαηήζεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε ηνπο ηάθνπο, 30.12. Λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζα ζηακαηήζσ ηε ζπλεδξίαζε. Λα 

πξνρσξήζνπκε. Ξαξαθαιψ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δμαγφξαζε ν θχξηνο ..  

.......: Θχξηε Γήκαξρε, βνιεχεη λα κελ πξνρσξάεη ην Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δμαγφξαζε ςεθνθφξνπο ν θ.Ονχζζεο κε ηελ πψιεζε ηάθσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θάλεηο πνιχ κεγάιν ιάζνο. Δίζαη ιαζπνιφγνο θαη ν δηάβνινο σρξηά 

κπξνζηά ζνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε, αθήζηε θχξηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίζαη ιαζπνιφγνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βιεπσ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη κάιηζηα πνιχ ζθιεξνχο, ηνπο 

επηζηξαηεχεηε ζε θάζε ζηηγκή. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Ξαξαθαιψ θ.Γέδε, παξαθαιψ θ.Γέδε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ηε δηαδηθαζηα επαλαιακβάλσ, πξέπεη λα ηελ 

θξαηάεη πξψηα ν Γήκαξρνο. Ξξέπεη λα ζέβεηαη ηε δηαδηθαζία πξψηα ν 

Γήκαξρνο. Γελ κπνξεί ηελ θάζε ζηηγκή λα δεηάηε απφ ηνπο Ππκβνχινπο λα 

ζέβνληαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θ.Βειηαληψηε. Απ' φινπο δεηάσ ην ίδην. Απ' φινπο 

δεηάσ ην ίδην θαη πξνζπαζψ λα πξνρσξεζεη ην Ππκβνχιην. Ξξνζπαζψ λα 

πξνρσξήζεη ην Ππκβνχιην θ.Βειηαληψηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο θαη ηελ 5εηή εθηαθή .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπνηνο θαηάιαβε, θαηάιαβε. Νπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη, δελ 

πξφθεηηαη λα θαηαιάβεη πνηέ ζηε δσή ηνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, γηαηί δηαθφπηεηε ηψξα; Δρεηε δεπηεξνινγία. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ 5εηή εθηαθή ηνπνζεηήζεθαλ φινη νη ζπλάδειθνη. Δθείλν 

πνπ έρσ λα πσ είλαη ην εμήο: Νηη θαλνληζκφο πξέπεη λα ππάξμεη ζηα πιαίζηα 

ελνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ καο, εληαίνο θαλνληζκφο θαη θαιψ ην Πψκα λα ην 

ςεθίζεη. Δίλαη αληαπνδνηηθφ ηέινο. Κεηψζακε θαηά ηα 2/3 πεξίπνπ ην πνζφλ 

πνπ καο πξφηεηλε ε πεξεζία ηνπ Λεθξνηαθείνπ γηα λα κπνξεί λα 

εμππεξεηεζεί ζην κέγηζην. Ρψξα καο δεηάεη 50.000, 30.000 λα θηηάμεη ηα 

ηνηρία πνπ έρνπλε γθξεκίζεη. Ρέινο πάλησλ, έβαιε θάπνηα πνζά ππεξβνιηθά, ηα 

κεηψζακε θαηά ηα 2/3 θαη δεηψ λα ην ςεθίζεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ήζεια, αλ θαηαιάβα θαιά, ζα ςεθίζνπκε κηα δηαδηθαζία, έλαλ 

θαλνληζκφ πνπ δε ζα εθαξκνζηεί θαη λα πνηνο εμαγνξάδεη ςήθνπο θ.Γήκαξρε. 

Απηφο πνπ θιείλεη ην κάηη, φηη εληάμεη, εζχ δε ζα .. ζηα 5 ρξφληα δε ζα ζνπ 

πεηάμνπκε ηνλ δηθφ ζνπ. Δίλαη έλα ραξάηζη γηα ηνπο δεκφηεο καο. Δκείο αλ 

θαηαθέξνπκε πνηέ λα έρνπκε ηελ πιεηνςεθία, ζα ην αιιάμνπκε θ.Γήκαξρε θαη 

ζα είλαη φρη ηέηνηα λχθηα, κέξα κεζεκέξη ζα είλαη. Απηφ ην πξάγκα δελ ην 

ζεθψλνπκε. Δκείο εδψ έηζη θάλνπκε. Πην δηθφ ζνπ ην ρσξηφ κπνξεί λα θάλνπλε 

αιιηψο. Πηα 5 ρξφληα δελ ηνπο πεηάκε ηνπο δηθνχο καο. Δηζη ην είρακε ζηα 

ρσξηά καο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλερίζεη έηζη θαη ληαβαηδηιίθη θάζε 

ρξφλν γηα λα έρεη ηνλ παηέξα ζηνπ ζην κλήκα, δελ ην δερνκαζηε. Θαη αλ 

θιείλεηο πνλεξά ην κάηη ζε φζνπο έρνπλε ήδε ηάθνπο, ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ 

ζα είλαη θαηλνχξγηνη ηάθνη θαη ζηα 5 ρξφληα ζα ηνπο έξζεη ην ραξάηζη. Παο ηα 

μαλαιέκε, δε δηνξζψλεζηε κε ηίπνηα. Θα θάλεηε έλαλ Λφκν, πξνζέμηε ιίγν, ζα 

είκαη απηφο πνπ ζα δεηάεη λα ηνλ επηβάιιεηε. Λα ζηέιλεηε ζην ηακείν απηνχο 

πνπ δελ πιεξψλνπλε. Γηαηί ηνλ πεξλάηε αλ δελ ηνλ εθαξκφζεηε; Ρε κηα ιέηε, 

δε ζα ηνλ εθαξκφζεηε θαη ηνλ πεξλάηε. Απηφ ζέιεηε λα ςεθίζεηε; Απηή είλαη 

ε Γηνηθεζε πνπ πξεζβεχεηε; Ππγραξεηήξηα. Δκείο ζα ην θαηαθέξνπκε απηφ 
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πνπ ςεθίδεηε λα ην ζηείινπκε απφ εθεί πνπ ήξζε. Γελ κπνξεί λα ην 

εθαξκφζεηε εδψ. Γελ είλαη δπλαηφλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα καο αιιάμεηε ηα ήζε θαη ηα έζηκα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέξα απφ ηε ζέζε ζαο θ.Ιίηζα. Ππγλψκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα παξεκβαίλεη ν Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίζηε αγελήο. Δίζηε αγελήο γηαηί ηξνπνηείηε ηειεηψο απηά πνπ 

είπα. Δγψ δελ είπα, δελ έθιεηζα ζε θαλέλαλ ην κάηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, πξσηνχ ζπκπιεξψζεη θξάζε ν Γήκαξρνο 

πεηάγεζηε θαη δηαθνπηεηε. Δρεηε .. Θνηλνβνπιεπηηθή παηδεία ζα απνθηήζεηε; 

Δίζηε αξρεγφο παξάηαμεο θ.Ιίηζα. Θα εθαξκνζηεί ν θαλνληζκφο θ.Ιίηζα. 

Φηινδνμία ηνπ Ππκβνπιίνπ είλαη .. θαη ηνπ Γεκαξρνπ, λα εθαξκνζηεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ πνπ θάλαηε εζείο θ.Ιίηζα .. Απηφ πνπ θάλαηε εζείο, δε ζα 

ην θάλνπκε.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ πνπ θάλαηε εζείο φκσο, δε ζα ην θάλνπκε. Θα είλαη θάπσο 

θαιχηεξν. Λα είζηε ζίγνπξνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε ην ιφγν θ.Ιίηζα. Γελ έρεηε ην ιφγν.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Ρζάθσλαο. Γε ζε είδα Βαγγέιε. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Απφ ηελ πξσηνινγία ησλ ζπλαδέιθσλ βγήθαλε δχν, ηξεηο 

εξσηήζεηο. Αξα, θάλνπκε έλαλ θαλνληζκφ φρη γηα Λνκηθφ Ξξφζσπν μερσξηζηφ 

βεβαίσο, αιιά γηα κηα αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. Γειαδή ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ 
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Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ; Γειαδή, ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηελ ηήξεζε απηνχ ηνπ 

θαλνληζκνχ. ∞ ν Γήκαξρνο; Κηα εξψηεζε. Γεχηεξε εξψηεζε. Δάλ ηελ έρεη ν 

Γήκαξρνο ηελ αξκνδηφηεηα.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ξνηα είλαη ε Γ/λζε; Ρελ νξίζακε; Ξνηα είλαη; Θα θάλνπκε πξψηα 

ηνλ θαλνληζκφ θαη κεηά ηελ πεξεζία; Ξνηα είλαη ε πεξεζία; Οψηεζε ν 

θ.Θηνχζεο πνηα είλαη ε πεξεζία θαη δελ ηνπ απαληήζαηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηνλ ΝΔ ππάξρεη. Γελ κπνξεί λα κελ ππάξρεη πεξεζία ζηνλ 

ΝΔ. πάξρεη. Γηαβάζηε ηνλ ΝΔ λα ηε δείηε. Αλδξέα, λα ζε δηαθφςσ;  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, δε κίιεζα θαζφινπ. Ξξφεδξε, κνπ επηηξέπεηο; Δλα 

ιεπηάθη ζα πσ κφλν. Δίλαη πνιχ εχθνιν θ.Ιίηζα λα ιεο απζαίξεηα πξάγκαηα .. 

Γε ζε δηέθνςα, δε ζα κε δηαθφςεηο. Γε ζα κε δηαθφςεηο. Αθνπζεο ηη ζνπ είπα 

ηψξα; Αθνπο ηη ζνπ ιέσ; Γε ζε δηέθνςα. Γε ζα κε δηαθφπηεηο εκέλα. Δκέλα δε 

ζα κε δηαθφπηεηο. Θα αθνχζεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ην αθνχζακε απηφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ακα δελ κπνξείο λα αθνχο ηελ άιιε άπνςε, λα παο ζηε 

Καιαθάζα Θψζηα. Ακα δελ κπνξείο λα αθνχο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, έρεη ην ιφγν .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ζε ραξαθηήξηζα, δε ζε ραξαθηήξηζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ζε ραξαθηήξηζα. Πε παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ζιηάζθν, ζπλερίζηε. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

190 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, είλαη πνιχ εχθνιν απζαίξεηα .. Δίλαη πνιχ εχθνιν 

απζαίξεηα .. Γελ ραξαθηεξίδσ θαλέλαλ. Λα ιέκε πξάγκαηα ηα νπνία θαη δε 

ζπκβαίλνπλε θαη δε δηαβάδνπκε γηα ην πσο ζπκβαίλνπλε. Ν θαζνξηζκφο ηειψλ 

είλαη ππνρξεσηηθφο λα γίλεη γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη .. λα θαλεί κέζα ε 

αληαπφδνζε ηνπ γηα λα θιείζεη ν πξνυπνινγηζκφο. Νπσο ζα θάλνπκε θαη ζηα 

δεκνηηθά ηέιε, φπσο θάλνπκε θαη ζηα Θνηκεηήξηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν επεηδή 

είλαη Γεκνηηθή πεξεζία. Ινηπφλ θ.Ιίηζα, κε ιέηε απζαίξεηα πξάγκαηα πνπ 

μέξεηε φηη δε ζα γίλνπλε ή αλ ζα γίλνπλε. Ρν αλ ζα εηζπξαρζνχλ, φπσο μέξεηε 

πάξα πνιχ θαιά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, έζνδα ηα νπνηα θαη εζείο 

πξνυπνινγίδαηε θαη δελ ηα εηζπξάηηαηε, πνιιά έζνδα θαη ηα μέξεηε πνιχ θαιά, 

λα κελ αλαθεξζψ ιεπηνκεξεηαθά, ζε παξαθαιψ, δε δηαθφπησ, ινηπνλ, εάλ δελ 

εηζπξαρζνχλε θάπνηα απ' απηά ηα ηέιε, απηφ είλαη αιινπλνχ παπά επαγγέιην. 

Νκσο εκείο απφ ηε δηαδηθαζία θαη απφ ηνλ "Θαιιηθξάηε" είκαζηε ππνρξεσκέλνη 

λα θαζνξίζνπκε ηέιε. Απφ εθεί θαη πέξα, απηφ πνπ είπε θαη ν Γήκαξρνο, ην ηη 

ζα θάλνπκε θαη πσο ζα ην θάλνπκε θαη ίζσο θαηά πεξίπησζε, πνπ εγψ αλ ζεο 

δε ζπκθσλψ, αιιά εάλ εκείο ζαλ πεξεζία δελ παξνπκε ηα ηέιε θάπνπ ή ηα 

πάξνπκε κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν, είκαζηε ππνρξεσκελνη λα ηα νξίζνπκε, λα ηα 

θαζνξίζνπκε. Γηα λα πξνρσξήζεη θαη ν πξνυπνινγηζκφο.  

 Ινηπφλ, είλαη πνιχ εχθνιν πξάγκα λα θάλνπκε ζπέθνπια πνιηηηθή, έηζη; 

απιά γηα λα δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο. Ρν πην εχθνιν πξάγκα είλαη απηφ. Δγψ 

έρσ θάλεη θαιχηεξε αληηπνιίηεπζε απφ ζέλα, ζε πιεξνθνξψ. Ξνιχ θαιχηεξε 

θαη είλαη απιά ηα πξάγκαηα. Ξνιχ απιά. 

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

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λα νινθιεξψζσ. Δίπαηε θ.Γήκαξρε φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, αθήζηε λα ιεηηνπξγήζεη ην Ππκβνχιην 

επηηέινπο.  
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ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, είπαηε φηη φπνηνο θαηάιαβε, θαηάιαβε. Δγψ ζέισ 

λα ξσηήζσ θάηη. Ξνηνο ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο κε εθαξκνγήο, εληφο 

εηζαγσγηθψλ, απηψλ πνπ κεξηθνί ίζσο απφ καο θαηάιαβαλ ή δελ θαηάιαβαλ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Σαζηψηεο. Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε 

ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, εκείο δελ έρνπκε θακία απηαπάηε φηη ε Γεκνηηθή Αξρή δε 

ζα εηζπξάμεη νπνηνδήπνηε ηέινο, αληαπνδνηηθφηεηαο ή νπσο αιιηψο νλνκάζηε 

ην, ζα βάιεη απφ εδψ θαη πέξα. Θαη απηφ γηαηί. Γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ 

επηθξνηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ "Θαιιηθξάηε", δελ έρεη άιιε επηινγή γηα λα 

καδέςεη έζνδα. Γελ έρνπκε απηαπάηε αλ ζα εθακνξζηεί ν θαλφλαο. Θα 

εθαξκνζηεί. Θα θπλεγάηε ηνλ θφζκν, ζα ζάβεη θαη ζα θπλεγάηε απφ πίζσ ην 

παξάβνιν. Απηφ ζα θάλεηε. Θαη πάιη ε θνπβέληα πνπ γίλεηαη ζε απηφ ην 

επίπεδν, αλαδεηθλχεη ην εμήο: ην θχξην, φηη δε δηαθσλείηε θαλέλαο νχηε ε 

ζπκπνιίηεπζε, νχηε ε αληηπνιίηεπζε ζην αλ ζα εθαξκνζηεί έηζη φπσο ηνλ 

πεξηγξάθεηε εηζεγεηηθά απηφο ν θαλνληζκφο. Γηαθσλείηε ζηα επηκέξνπο. Αλ ζα 

έρεη απμεκέλν παξάβνιν, κεησκέλν παξάβνιν. Δθεί δηαθσλείηε. Θαη βεβαίσο ν 

θ.Γήκαξρνο θαη φπσο κπαίλεη θαη εηζεγεηηθά ην λφκηκν ζα πάεη λα εηζπξάμεη, 

απηφ πνπ θέξλεη κέζα ν θαλνληζκφο θαη ζα ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη 

ζηε ινγηθή ηεο λνκηκφηεηαο αλ ζέιεηε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ "Θαιιηθξάηε" δε ζα 

θάλεη πίζσ. Θάζε θνξά απηφ ζα επηθαιείηαη. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Νπσο ηε 

λνκηκφηεηα ζα επηθαιείζηε απφ εδψ θαη πεξα γηα νηηδήπνηε ζα εηζπξάηηεηε απφ 

ηελ ηζέπε ησλ δεκνηψλ, ζα θηάζνπκε θαη 4 ψξεο πξηλ ζ' απηφ ην Γεκνηηθν 

Ππκβνχιην, πάιη λνκηκφηεηα ιέγαηε, γηα ηε λνκηκφηεηα κηιάγαηε, φινη ζαο, γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ γηα ην ραξάηζη θαη θαιά ζα θάλεηε, έηζη φπσο ην 

βάδεηε εζείο, θαη ζηελ πνιηηηθή ζαο, έηζη φπσο ηελ εθθξάδεηε θαη ηελ 

πξνρσξάηε, φπσο πξνρσξάηε θαη ηνλ "Θαιιηθξάηε" θαη ηα ραξάηζηα θαη φια, 
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γηαηί ραξάηζηα είλαη θαη απηά, έηζη; ην λφκηκν ζα θάλεηε, πνπ ζεκαίλεη; Νηη ν 

θφζκνο απφ ηε κηα θαη εζείο απφ ηελ άιιε. Νινη ζαο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

 Ρν ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγσ εμ' αξρήο είπα ηελ αληίζεζε κνπ γηα ην ζέκα ηνπ θαλνληζκνχ. 

Λα κελ μαλαεπαλαιακβάλσ. Δπαλαιακβάλσ κφλν ην εμήο: φηη εγψ δε ζα ηνλ 

ςεθίζσ, έηζη; Τεθίδσ θαηά. Αιιά βάδσ έλα ζέκα ζην Ππκβνχιην γη' απηνπο 

πνπ ηνπιαρηζηνλ ζα ηνλ ςεθίζνπλε θαη ζα γίλεη Λφκνο αο ην πνχκε ηνπ Γήκνπ 

καο. Λα απαιιαγεί, λα θχγεη ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο, ηα 150 επξψ. Δίλαη, κε 

ζπγρσξείηε γηα ηε θξάζε, κεζηηία απηφ ην πξάγκα. Ξαίξλνπκε απφ ηνλ ηερλίηε 

κεζηηία γηα λα ηνλ βάινπκε λα δνπιέςεη ην καγαδί καο θαη λα ηα θνξηψζεη 

ζηνλ πειάηε. Γειαδή ζηνπο ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ. Λνκίδσ φηη απηφ πξέπεη λα 

θχγεη. Λνκηδσ φηη πξέπεη λα θχγεη, γηαηί απηφ ην πιεξσλεη ζηελ ηειηθή 

αλάιπζε ν πειάηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, επί ηεο ςεθνθνξίαο. Νρη ε παξάηαμε ηνπ θ.Ιίηζα, 

φπσο ηνπνζεηήζεθε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θεσξψ απαξάδεθην θαη ην θαηαςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Σαζηψηεο. Ν θ.Ιέθθαο; Νρη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ δελ ςεθηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε ηεο ζπκπνιίηεπζεο.. 

Νρη ν θ.Ρζάθσλαο θαη ε θα Πηεξγίνπ. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 272/2011) 
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ΘΔΚΑ 17ν 

 

Απνδνρή θαη θαηαλνκή πνζνχ 43.225,06 επξψ απφ πηζηψζεηο 

ΠΑΡΑ/2011, γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Θπξία Καλαβέιε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ καο θνηλνπνηήζεθε ε 

ρξεκαηηθή εληνιή ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ αθνξά πνζφ 43.225 επξψ 

ηα νπνηα είλαη ε πξψηε θαηαλνκή ηεο ΠΑΡΑ γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Ρν σο έγγξαθν δηαβηβάζηεθε ζηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Ξαηδείαο ε νπνηα κε ηελ ππ' αξ. 9/2011 απφθαζε ηεο, ην θαηέλεηκε ην πνζφ σο 

εμήο: Γηα ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ην πνζφ ησλ 23.000 
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επξψ θαη γηα ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ην πνζφ ησλ 20.225 

επξψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

 Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη βεβαίσο ηα ζρνιεία λα πάξνπλε απηά ηα ιεθηά, αιιά λα καο 

πεη θαη ν Ξξφεδξνο αο πνχκε εδψ ηεο Α' βαζκηαο, δε θηάλνπλε νχηε γηα ηηο 

βνχξηζεο ζηηο ηνπαιέηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλλνείηαη. Δίλαη ρακειφ ην πνζφ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη πξέπεη λα καο πείηε, επεηδή ππάξρνπλ θαη ζα ππάξμνπλ 

κεγαιχηεξεο ειιείςεηο ζηα ζρνιεία, ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε απφ εδψ θαη πέξα 

ζηα ζρνιεία; Δκείο ςεθίδνπκε θπζηθά ην πνζφ ην νπνίν είλαη πνιχ κηθξφ, αιιά 

πξέπεη θάπνηα ζηηγκή θαη ε Γεκνηηθή Αξρή λα πάξεη ζέζε λα καο πεη ηη ζα γίλεη 

κε ηα ζρνιεία γηα ηηο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά.  

 Δπραξηζηψ. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ λα πσ; Δλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε βέβαηα θαη ηελ αξκνδηφηεηα θ.Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δπεηδή ν θ.Σαζηψηεο μέξσ φηη έρεη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ θαη 

είλαη, φπσο έρσ μαλαπεί, απφ ηνπο ιίγνπο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα κελ 

πσ ν κνλαδηθφο, πνπ έξρεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Δθείλν φκσο πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ηελ πξνεγνχκελε Ρξίηε έγηλε κηα 

ζπγθέληξσζε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Α' Βάζκηαο κε ηνπο Γ/ληεο ησλ 

ζρνιείσλ. Δθεί ινηπνλ θίιε Κηράιε δηεθάλε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Γ/ληεο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ζα ππάξμεη θαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, φηη φια απηά πνπ δηαβάδνπκε 

ζηνλ ηχπν γηα ηα ζρνιεία, γηα πεηξέιαηα πνπ δελ ππάξρνπλ, γηα πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο, γηα έιιεηςε ραξηηψλ, γηα έιιεηςε βηβιίσλ θιπ. θιπ., είλαη πάξα 

πνιχ καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Θα ππαξμεη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θπζηθά απηφ έρεη γίλεη επεηδή 
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ππαξρεη νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη επεηδή ππάξρεη θαη ακέξηζηε ζπκπαξάηαμε 

ηνπ Γήκνπ, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Εαθείξε.  

 Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Φπζηθά θαη ζπκθσλνχκε κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ, αιιά 

ήζεια λα ξσηήζσ θαη θάπνηα ζηηγκή λα έρνπκε κηα ελεκέξσζε πσο γίλεηαη ε 

δηαδηθαζία ησλ έξγσλ-επηζθεπψλ. Γειαδή βιέπνπκε ζηα ζρνιεία θάπνηα 

ζπλεξγεία, έξρνληαη, θηηάρλνπλε θάπνηα πξάγκαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ηψξα κε αλαγθάδεηε πάιη .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πε παξαθαιψ θ.Ξξφεδξε, κηα θξάζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη έλα ζέκα θαζαξά θαηαλνκή ελφο πνζνχ θαη κνπ ιέηε ηψξα 

πσο ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο; Θα θάλνπκε .. ; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηα θξάζε. Θα είρα ηειεηψζεη θ.Ξξφεδξε. Θα είρα ηειεηψζεη. 

Κηα θξάζε. Παο παξαθαιψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάζε θνξά δειαδε φ,ηη ζπκάηαη ν θαζέλαο εδσ ζα ζπδεηάκε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θα ήζεια ινηπνλ λα ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εάλ 

κπνξνχλ απηά ηα έξγα λα θηηαρλνληαη απφ ζπλεξγεία απ' φια ηα Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα ή απφ έλα ζπλεξγείν πνπ λα πεξλάεη φια ηα Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. πάξρεη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη ηψξα, εληάμεη, αιιά εδψ κηιάκε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Δίλαη ζνβαξφ απηφ πνπ ιέηε, δελ αληηιέγσ αιιά δελ κπνξεί λα γίλεηαη φκσο θαη 

ε θνπβέληα έηζη. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ δελ είλαη ζέκα αλ ζπκθσλνχκε, δε ζπκθσλνχκε κε ηε 

ΠΑΡΑ. Απηά ηα ρξήκαηα πήξαηε, ηα θαηαλέκεηε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ 

ππαξρνπλ, ζε εηζαγσγηθά ηηο αλάγθεο. Γεγνλφο είλαη φηη είλαη ειάρηζηα. Απηφ 

είλαη ην ζεκα θαη φηη εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα κηα αθνκε θνξά πξέπεη 

καδί κε ηελ απφθαζε πνπ παίξλνπκε, λα ζηείινπκε έλα κήλπκα φηη απηά ηα 

ρξήκαηα είλαη ειάρηζηα, είλαη ςίρνπια θαη ηνλ επφκελν ρξφλν ζα είλαη αθφκε 

ιηγφηεξν, γηαηί θαηά 60% ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα κεηψζεθαλ νη επηδνηήζεηο θαη 

ηεο ΠΑΡΑ, γηα ηα ΘΑΞ θαη φια απηά, πξνο ηνπο ΝΡΑ θαη απηφ είλαη έλα δήηεκα 

πνπ πξέπεη λα ην βάδεηε ζηηο απνθάζεηο, φηη εκείο δίλνπκε έλα κήλπκα, φηη 

απηά ηα ρξήκαηα δε καο θηάλνπλ θαη φηη δηεθδηθνχκε πεξηζζφηεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ξξνθαλψο επί ηεο ςεθνθνξίαο δελ 

ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε. 

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 273/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 18ν 

 

Απνδνρή θαη θαηαλνκή πνζνχ 113.424,00 επξψ απφ πηζηψζεηο 

ΠΑΡΑ/2011.    
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 15ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Σξήζηνπ, ε εηζήγεζε έρεη δνζεί. Γελ μέξσ αλ νη θχξηνη 

ζπλάδειθνη ζέινπλ θάπνηα εξψηεζε.  

 Θχξηε Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή απ' φηη βιέπνπκε ζηελ εηζήγεζε .. Θχξηε Ξέππα, αλ 

ζέιεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπεηδή ζηελ εηζήγεζε θαίλεηαη κηα θαηαλνκή ζχκθσλα κε 

ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 θαη επεηδή πξνεγνπκέλσο ςεθίζακε έλα έξγν 

νδνπνηίαο ζπιινγηθφ, ε ΠΑΡΑ απηή ζα κπεη ζηελ νδνπνηία απηήλ ή ζα πάεη γηα 

άιια έξγα νδνπνηίαο ζε άιιε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα; Κήπσο αιιάδεη δειαδή θαη 

ε εηζήγεζε. Απηφ ξσηάσ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαηάιαβα, λαη, θαηάιαβα. Νρη, αιιά είπε ν Γήκαξρνο .. 

.......: Δθηαθηα αλεηδίθεπηα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη απφ ηα έθηαθηα αλεηδίθεπηα ην έξγν ηεο Γεκνηηθήο 

Νδνπνηίαο. Γελ έρεη ζρέζε κε ηε ΠΑΡΑ ηε θεηηλή.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε φηη αλ κπνξέζνπκε λα θάλνπκε .. Βειηαληψηε, απηά ζα 

ηα αμηνπνηήζνπκε γηα νδνπνηία. Νηαλ ζα έξζεη ην ζέκα νδνπνηίαο ζα πνχκε φηη 

απηή ηελ νδνπνηία ηελ θάλακε, απφ ηε ΠΑΡΑ απηή ζπλ απηφ. Απηφ ζα έξζεη. 

Απηφ αθφκε δελ έρεη έξζεη. Ρν πξνεγνχκελν είπακε φηη ζα γίλεη απφ ηα 

αλεηδίθεπηα, ηα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ εξψηεζε κνπ είλαη αλ εθηφο απφ ηε ζπγθεληξσηηθή 

νδνπνηία ππάξμεη θαη έλα άιιν πξφγξακκα, επνχισζεο ιαθνχβσλ φπσο ιέκε 

μέξσ εγψ, κέζα απ' απηή ηε ΠΑΡΑ, γηαηί ηψξα νη δξφκνη έρνπλε δεκηέο, κήπσο 

κ' απηήλ ηε .. γίλνπλ θάπνηεο εξγνιαβίεο γηα λα θιείζνπλε ιαθνχβεο θαη ηέηνηα 

πξάγκαηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζα ην δνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε.  

 Θχξηε Σαζηψηε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απιά ζα ήζεια λα πσ φηη, δεχηεξε θνξά πνπ δίλνπκε ιεθηά απφ 

ηε ΠΑΡΑ. Ρα ιεθηά απηά είλαη πνιχ ιίγα. Δδψ έξρνληαη κειεηεο θαη θνζηίδνπλ 

10, 15 θαη 20.000 επξψ αο πνχκε θαη βγαίλνπλε γηα θάζε Θνηλφηεηα αο πνχκε 4 

κειέηεο. Γηα ηίπνηα δε θηάλνπλε απηά ηα ιεθηά. Δηζη; Απηφ λα μέξνπκε. 

Βεβαίσο θαη λα ηα πάξνπλε νη Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο, αιιά δε θηάλνπλ νχηε γηα 

ραιίθη ζηνπο δξφκνπο, φρη γηα άζθαιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Γελ ππάξρεη αληίξξεζε. Ρν 

Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 274/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 19ν 

 

Θαζηέξσζε ηνπηθήο αξγίαο γηα ην Γήκν Υξσπνχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 16ν ζέκα ηεο εκεξεζηαο δηάηαμεο.  

 Ζ εηζήγεζε έρεη δηαλεκεζεί. Ξξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε ηεο ηνπηθήο 

αξγίαο γηα ηελ εκέξα ενξηήο ηνπ Ξνιηνχρνπ Αγ.Αλδξέα ζηηο 30 Λνεκβξίνπ θαη 

ηελ επίζεκε έληαμε ηεο σο ππνρξεσηηθή αξγία γηα ηηο δεκφζηεο πεξεζίεο πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην Γεκν Υξσπνχ. 

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππαξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα 

εγθξίλεη.  

 Νξίζηε θ.Ιέθθα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: Ν Απιψλαο έρεη ηνλ 

Αγ.Γεκήηξην σο Ξνιηνχρν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζα ζπλερίζεη λα ηνλ έρεη; 

ΙΔΘΘΑΠ: Θα ζπλερίζεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο ζα ηνλ έρεη. 
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ΙΔΘΘΑΠ: Ξαξάιιεια έρεη ηελ Κεηξφπνιε κε ηνλ Αγ.Αλδξέα. Θα έρεη δχν 

αξγίεο;  

 Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα απαληήζσ ζ' απηφ. Κέρξη ηψξα, κέρξη ηψξα, πξηλ παξζεί 

απηή ε απφθαζε πνπ παίξλνπκε ηψξα θαη γίλεη ΦΔΘ, θακία αξγία δελ είρακε, 

θακία. Νρη, έπξεπε λα είρε πάξεη απφθαζε θαη λα γίλεη ΦΔΘ.  

ΙΔΘΘΑΠ: Ν Απιψλαο είλαη κε ΦΔΘ θ.Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κε ΦΔΘ ηνπ Απιψλα; 

ΙΔΘΘΑΠ: Ρνπ Αγ.Γεκεηξίνπ είλαη κε ΦΔΘ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηέζε ην ζέκα ηψξα ζ' απηέο ηηο γηνξηέο εδψ ζηνλ Αγ.Αλδξέα 

θιπ. εάλ κπνξνχλ .. Αθνχζηε κε ιίγν, ζα ζαο απαληήζσ.  

ΙΔΘΘΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζην άξζξν 5 ιέεη, λα νξίδνπλ κέρξη 5 ενξηέο. Κήπσο 

κπνξεί λα έρεη δχν ν Απιψλαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αξγία κπνξνχκε λα έρνπκε κηα ζην Γήκν καο ην ρξφλν ζαλ 

Ξνιηνχρν. Πε φιν ην Γήκν κηα. Αλαγθαζηηθά, ηη λα θάλνπκε; Βάδνπκε ηεο 

έδξαο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαηά Θνηλφηεηεο δε γηλεηαη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηά Θνηλφηεηεο, εθεί πεξα θάληε φ,ηη ζέιεηε. Ξνιηνχρνο 

ζπλερίδεηαη, ηνλ ηηκάηε, αιιά δελ κπνξνχκε επίζεκα λα δψζνπκε κηα 

αλαθνίλσζε φηη ππάξρεη αξγία ζηνλ Απιψλα, μερσξηζηή ζην Θαπαλδξίηη, 

μερσξηζηή ζηνλ Υξσπφ, μερσξηζηή .. Γελ είλαη λφκηκνο ηξνπνο. Κηα αξγία 

δηθαηνπκαζηε λα έρνπλε νη δεκνζηνη ππάιιεινη ηελ εκέξα απηή ζε έλα Γήκν. 

Κηα. 

(αξ. απνθ. 275/2011) 
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ΘΔΚΑ 20ν 

 

Δπηρνξήγεζε ηνπ Λένπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ Καιαθάζαο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Σξήζηνπ ζην δηα ηαχηα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Κε ην απφ 16/11/2011 έγγξαθν ηνπ ν Λένο Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο 

Καιαθάζαο καο δεηά νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα θάιπςε πξνγξακκαηηζκέλσλ 

εθδειψζεσλ πνπ ζα εθηειέζεη γηα ην έηνο 2011. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 202/Λ.3463/2006 πξνβιέπεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ είλαη δπλαηε ε παξνρή ρξεκαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζε Λνκηθά 

Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζε Αζιεηηθνχο θαη Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθσλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ 

αλαπηχζζνπλ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ξξνηείλνπκε ηελ 

επηρνξήγεζε ηνπ παξαπάλσ Ππιιφγνπ κε ην πνζφ ησλ 3.000 επξψ γηα θάιπςε 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εθδειψζεσλ θαη παξαθαινχκε 

γηα ηηο ελέξγεηεο ηηο ζρεηηθέο. Ζ αίηεζε ηνπ Ππιιφγνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δηαλεκεζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ε αίηεζε θαη ε εηζήγεζε.  

 Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλε σο ην ηέινο ηνπ 2011; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαγξάθνληαη φιεο ζηελ αίηεζε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ έρεη δνζεί ε αίηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεη δηαλεκεζεί ε αίηεζε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νρη, φρη, δελ έρεη δηαλεκεζεί.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη έλαο Πχιινγνο 

αμηνινγφηαηνο, πνιχ δπλακηθφο, κε κεγάιν ελεξγεηηθφ. Ρν 3.000 είλαη πνιχ 

ιίγν γηα ηηο .. Ρψξα δελ ηηο ζπκάκαη απ' έμσ, δελ ηηο έρσ γξακκέλεο, αιιά 

κπνξψ λα ζαο ηηο δηαβάζσ .. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 32ε 8 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  207 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα ζαο ηηο δηαβάζσ; Δίλαη: Δθδήισζε θαη έθζεζε 

παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ θαη ρνξψλ, θφζηνο 1.500 επξψ. Δθζεζε δσγξαθηθήο, 

γιππηηθήο θαη θσηνγξαθίαο θφζηνπο 1.000 επξψ. Ζκεξίδα κε ζέκακα: 

Αζθαιήο ρξήζε δηαδηθηχνπ απφ παηδηά θαη εθήβνπο θφζηνπο 950 επξψ. 

Δθζεζε θαη πξνβνιή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο θφζηνπο 900 

επξψ. Βξαδηά πνίεζεο θαη κνπζηθήο κε ηε ζπκκεηνρή σδείσλ θαη πνηεηψλ ηεο 

πεξηνρήο, θφζηνπο 1.200 επξψ. Ζκεξίδα κε ζέκα "Δλδνζρνιηθή βία θαη ηξνπνη 

αληηκεηψπηζεο ηεο", θφζηνπο 900 επξψ. Δθζεζε θνζκήκαηνο θφζηνπο 700 

επξψ. Θαη πξνβνιή ηαηλίαο γηα παηδηά, ζπδήηεζε κε ηε ζπκκεηνρή ςπρνιφγσλ 

θαη παηδαγσγψλ θαη έθζεζε βηβιίνπ, θφζηνπο 1.500 επξψ. Ππλνιηθφ θφζηνο 

8.650 επξψ.  

Δίλαη εηήζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Λαη, έρνπλ γίλεη απηέο.  

 Νξίζηε θ.Βειηαληψηε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, θπζηθά ζα ςεθίζνπκε ην ζέκα 

απηφ, ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Ππιιφγνπ Καιαθάζαο, επεηδή αθξηβψο έρνπκε 

ςεθίζεη θαη ζε άιινπο Ππιιφγνπο. Δγψ φκσο επαλαθέξσ ηελ πξφηαζε κνπ, 

εγψ πξνζσπηθά εάλ δελ ππάξμεη πξνγξακκαηηζκφο απφ ην Γελάξε, απφ ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη ηελ ΘΔΓΝ πνηνη Πχιινγνη θαη γηα πνην ιφγν ζα 

επηρνξεγεζνχλε ζπιινγηθά, ζπλνιηθά, λα μέξνπκε απφ ηελ αξρή ηη γίλεηαη θαη 

πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη πνηνο Πχιινγνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΘΔΓΝ ή κε ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν γηα ηε δεκηνπξγία εθδειψζεσλ. Θα ην θεθίζνπκε ζήκεξα 

αιιά επεηδή ηελ έρσ θάλεη απηή ηελ πξφηαζε, παξαθαιψ πνιχ λα ην ιάβεηε 

ππ' φςε ζαο θαη λα έξζεη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα φινπο ηνπο 

Ππιιφγνπο ηνπ Γήκνπ. Κελ έρνπκε ην ίδην πξφβιεκα πάιη. 

 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηα πάξεη ηα ρξήκαηα ε Καιαθάζα. Ρη ηνλ ζέιεηε ην ιφγν 

θ.Ιίηζα; Νξίζηε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, θ.Γήκαξρε απελζχλνκαη ζε ζαο θαη ζηνπο Γεκνηηθνχο ζαο 

Ππκβνχινπο, θφςαηε 500.000 απφ ηε Καιαθάζα. Γψζηε θάηη παξαπάλσ ζην 

Πχιινγν. Ακαξηία απφ ην Θεφ είλαη. 500.000 θφςαηε. Γψζηε θαη παξαπάλσ ζην 

Πχιινγν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: 500.000 θφςαηε απφ ηε Καιαθάζα. Γψζηε ηνπο θαη παξαπάλσ. Ρη 

είλαη ηψξα;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. δψζνπκε ηα 500.000 ζην Πχιινγν; Ρα 500.000 ζην Πχιινγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βαξλάβα, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, επεηδή ζπκθσλήζακε θαη έρνπκε ςεθίζεη φιεο ηηο 

θνξεο γηα ηνπο Ξνιηηηζηηθνχο Ππιιφγνπο, μέξνπκε ην έξγν πνπ παξαγνπλε θαη 

είλαη απαξαίηεηνη ζηνπο ηφπνπο καο, βέβαηα ζα μαλαςεθίζσ θαη ηψξα, αιιά 

θαη πάιη φπσο είπα θαη ζηηο πξνεγνχκελεο θνξέο φηη πξέπεη λα γίλεη έλαο 

πξνγξακκαηηζκφο. Ξνηνη Πχιινγνη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΘΔΓΝ θαη κε ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη λα ζέζσ θαη παιη έλα εξψηεκα. Γηαηί ν Ξνιηηηζηηθφο 

Πχιινγνο ησλ ΓΛΑΗΘΥΛ ΑΦΗΓΛΥΛ 2000, ελψ έρεη θάλεη αίηεκα δελ έρεη 

επηρνξεγεζεί.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Γελ ππαξρεη.. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θεισ λα ζέζσ έλα ζέκα θαη αο κε δηνξζψζεη ε θα Θνληνγηάλλε. 

Λνκίδσ φηη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν δελ κπνξεί λα επηδνηήζεη θαλέλαλ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν δελ επηρνξεγεί Ξνιηηηζηηθνχο 

Ππιιφγνπο. Θάλεη εθδειψζεηο αιιά κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη Ξνιηηηζηηθνί 

Πχιινγνη ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέζσ ηνπ Λνκηθνχ. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Αξα .. Νρη, άιιν ζέισ λα πσ. Αξα, θαθψο ην δεηάκε απφ ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν θαη απφ ηελ ΘΔΓΝ θ.Βειηαληψηε, πξέπεη λα ην δεηήζνπκε απφ ην 

Γήκν απηφλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Γελ είλαη ζέκα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ν Γήκνο, ν Γήκνο ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γε δηαθσλψ ζ' απηφ πνπ ιεο θ.Θηνχζε, εκέλα ε πξφηαζε κνπ 

είλαη ζε ζπλεξγαζία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, δεηήζηε ην ιφγν .. Θαιή ε πξνζπάζεηα λα 

ιχλεηε φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ .. (γέιην) .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δηζη; Γηα λα κελ έξρνληαη θαη ζε αληίθαζε κεηαμχ ηνπο νη 

Πχιινγνη κε ην Λνκηθφ Ξξφζσπν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 276/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 21ν 

 

Δγθξηζε δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ 

εθδειψζεσλ (ην εξγαζηήξη ηνπ Αε Βαζίιε). 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 18ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ην δηαβάζσ εγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ρξεηαδεηαη λα ην δηαβάζνπκε φιν. Ρν έρνπλ φινη νη 

ζπλαδειθνη. Λνκηδσ φηη πξέπεη λα ην έρνπλ δηαβάζεη. Απιά ζηελ εηζήγεζε 

θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηε 2ε ζει. ηεο εηζήγεζεο .. Λαη, εθεί πνπ ιέεη ηελ 

πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΑΤΝΛ ζπκπιεξψζηε ζηελ εηζήγεζε, είλαη 20.000 

επξψ, ζπλ ην ΦΞΑ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α, έρεη δηαλεκεζεί; Λαη. Θαη είλαη ε ςήθηζε πίζησζεο ηνπ πνζνχ 

24.600 επξψ ζηνλ θσδ.αξ. 1564430000, δαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή 

ηνπηθψλ γηνξηψλ.  

 Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, θ.Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, παξεμεγήζεθαλ 

θάπνηνη απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πνπ έρνπλε πάεη βέβαηα γηα χπλν, δελ ηνπο 

βιέπσ εδψ, ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο .. Νρη, είλαη θάπνηνη πνπ ήηαλε πξηλ θαη 

ηψξα έρνπλ πάεη γηα χπλν. Ινηπφλ, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηαλ ηνπο εηπα 

φηη ε Καιαθάζα ηα αληαπνδνηηθά ηα έθαλε έξγα ππνδνκήο θαη δελ έθαλε 

παλεγπξάθηα θαη λφκηζαλ φηη ην είπα γη' απηφλ ην Γήκν, εγψ έιεγα γηα ηηο 

πξψελ Γηνηθεζεηο, φηη εκείο πνηέ δελ έρνπκε θάλεη ηέηνην αληηθέηκελν 

δξαζηεξηφηεηαο. Γελ ήκαζηαλ θαη θαινί ζ' απηφ θαη γη' απηφ δελ ηα θάλακε 

θηφιαο. Ινηπφλ, φκσο αλ θάλνπκε πξφζζεζε ηα ρξήκαηα πνπ έρεη δαπαλήζεη 

θέηνο ν Γήκνο ζε απηέο ηηο εθδειψζεηο, ην άιιν εθεί κε ηα θψηα ην θαινθαίξη 

ήηαλ έλα θνβεξφ πξάγκα, ιέγακε πξηλ, κεηά είπακε φηη ηειηθά δελ ήηαλ θάηη 

ηφζν θαιφ θαη γηαηί εγψ ζηελ Θξήηε ήκνπλ, θνίηαγα ηειεφξαζε λα ην δσ, γηαηί 

είραηε πεη εδψ κέζα φηη ζα γηλνπκε παγθφζκηα γλσζηνί κ' απηφ, φια ηα 
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θαλάιηα, εγψ φιε ηελ κέξα θνίηαγα ηειεφξαζε, ζηελ Θξεηε δελ έπηαλε. 

Ινηπφλ, επί ηεο νπζίαο ηψξα, ηέηνηεο επνρέο λα πεηάκε ηα ιεθηά γηα ηέηνηα 

παλεγπξάθηα, ηέηνηεο επνρέο λα πεηάκε ηα ιεθηά γηα ηέηνηα παλεγπξάθηα 

θ.Γήκαξρε, εδψ δεηάκε θαη απφ ηνπο πεζακέλνπο ιεθηά θαη απφ ηελ άιιε ..  

 Λαη, ινηπνλ, ε θα Θνληνγηάλλε ζήκεξα καο έθεξε έλα πξφγξακκα θαη 

ζπγραξεηήξηα, πνιχ σξαία, ην θφζηνο καο ην είπε, έλα ινγηθφ, ζην θάησ θάησ 

είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν, έρεη ηνπο Ππκβνχινπο, έρεη απνθαζίζεη θαη θαιά θάλεη 

ηε δνπιεηά ηεο θαη παξάιιεια μαθληθά έρνπκε θαη θάηη αθφκα. Δ, δελ είλαη 

δπλαηφλ. Βξήθαηε έλα ηακείν, λα ην δηαρεηξηζηείηε κε έλαλ ηξφπν πνπ αξκφδεη 

θαη κε ηελ επνρή καο. Ξεηάηε ηα ιεθηά. Ρν νπνηνδήπνηε πνζφ είλαη ζεκαληηθφ, 

ππάξρνπλ θαη θησρέο νηθνγέλεηεο, απφ 100 επξψ λα δψζεηε γαινπνχια ζ' 

απηνχο πνπ δε ζα θάλε, ζα θάλε θνλζέξβα θέηνο. πάξρεη θαη θηψρηα θαη 

εκείο πεηάκε ηα ιεθηά. Γηαηί ζπλερηδνπκε λα ην θάλνπκε απηφ; Ππλερίδνπκε λα 

πεηάκε ηα ιεθηά ζε παλεγπξάθηα θ.Γήκαξρε, πνπ είλαη γηα κηθξά παηδηά. Δλψ ε 

θα Θνληνγηάλλε θάλεη ηε δνπιεηά ηεο, πνπ γη' απηφ είλαη νξηζκέλε, ε Δπηηξνπή, 

ζε φια ηα ρσξηά θαη νηηδήπνηε άιιν. Ινηπφλ, ζηακαηήζηε ηα πηα απηά ηα 

πξάγκαηα. Γελ είλαη ηεο επνρήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, εγψ δε ζα δψζσ απάληεζε ζ' απηφ, γηαηί δελ 

επηηξέπεηαη, απιά ζα ειεγα φηη φηαλ θάηη γίλεηαη γηα παηδηά, πνπ φινη ζηα 

παηδηά καο θνηηάκε λα δψζνπκε θαη απφ απηά πνπ δελ έρνπκε,  ίζσο έπξεπε λα 

ην δνχκε κε θάπσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην ζπγθεθξηκέλν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ηα δψζεηε ζηα ζρνιεία, πνπ δελ είπακε πνηέ φρη. Νρη λα ηα 

πεηάμεηε ζηνπο δξνκνπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα ζηα ζρνιεία δίλεη ν Γήκνο ιεθηά θαη κάιηζηα αθηδψο. 

Ρνπιάρηζηνλ φζν κπνξεί. 
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 Θχξηε Σαζηψηε. Ππγλψκε, ν θ.Ρζάθσλαο. Βιέπσ ην Κηράιε κπξνζηά 

ζπλέρεηα κε ην ρέξη.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δχν εξσηεζνχιεο. Δρνπκε κηα πξνζθνξά απφ 

ηελ εηαηξεία ΑΤΝΛ. Γειαδή ππάξρεη κηα απεπζείαο αλάζεζε εδψ ή έγηλε έλαο 

πξφρεηξνο δηαγσληζκφο; Θαη αλ έγηλε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ππάξρνπλ άιιεο 

εηαηξείεο; Θαη πνπ είλαη νη πξνζθνξέο ηνπο; Ιέεη κέζα εδψ ζηελ εηζήγεζε φηη 

ππαξρνπλε πνιιέο ζπκκεηέρεο απφ παηδηά, απφ ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ 

εζεινληηθά. Κήπσο ηα 20.000 είλαη πάξα πνιιά γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

εκςπρσηέο θαη θαιιηηέρλεο; Θαη φπσο είπε θαη ν θ.Ιίηζαο πξνεγνπκέλσο έρεη 

έλα πξφγξακκα θαιφ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Κήπσο είλαη εθ ηνπ πεξηζζνχ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο, εκείο εθηηκάκε φηη γηα ηα κηθξά παηδηά είλαη αλάγθε 

απηνχ ηνπ είδνπο νη γηνξηέο θαη αλ ζέιεηε θαη ν Αγ.Βαζίιεο γηα ην κήλπκα πνπ 

πεξλάεη. Γελ πξέπεη ηα παηδηά λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

κεγάισλ θαη ηδίσο ζ' απηέο ηηο επαίζζεηεο κηθξέο ειηθίεο. Αθνχσ ηψξα πνπ ιέηε 

φηη είκαη ζεηηθφο. Αθνχζηε πνπ είλαη ε δηαθσλία κνπ. Κηιάκε, κηιάηε κέζα ζηελ 

εηζήγεζε γηα εθδειψζεηο 20.000 επξψ. Γειαδή ράζεθε ν θφζκνο λα θάλεη ν 

Γήκνο εθδήισζε κε έλα πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο απφ ηα 20.000; Θαη λα ζαο πσ 

θάηη; Κέζα ζηελ εηζήγεζε ηελ ίδηα, εκείο δηαθσλνχκε ζπλνιηθά κε ηνλ 

εξγνιάβν πνπ ζα πάξεη ηε δνπιεηά απηή, γηα 20.000. Ιέηε κέζα φκσο, 

παξάιιεια δσληαλεχνπκε ην θέληξν, πξνζθαινχκε ηνπο δεκφηεο λα ην 

επηζθεθηνχλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή αγνξά εληζρχνπκε ηνπο 

εκπφξνπο θαη ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο πνπ έρνπλ αλάγθε ηε ζηήξημε καο, εηδηθά 

απηήλ ηελ πεξίνδν. Ξνιχο θφζκνο ινηπφλ, πνιχ θνπβέληα ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην έρεη γίλεη γηα ηνλ πφλν ζαο γηα ηελ ηνπηθή αγνξα, ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη φια απηά. Γειαδή επαγγεικαηίεο ζηνλ ηφπν καο δελ 

ππήξραλε; Θαιιηηέρλεο ζηνλ ηφπν καο δελ ππήξραλε;  Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη 
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πνπ ζα κπνξνπζαλε λα ζπλεηζθέξνπλε αθηινθεξδψο ζε θάζε Ρνπηθή 

Θνηλφηεηα, απηή ηελ φκνξθε γηνξηή δελ ππήξραλε;  

 Πηα 20.000 ινηπφλ .. Απνξνη είπε ν θ.Ιίηζαο δελ ππάξρνπλε; Αλεξγνη δελ 

ππάξρνπλε; Γειαδε εξγνιάβνο θαη ζηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηέο ησλ 

παηδηψλ; Διενο. Απηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ππνςηάδνκαη φηη ζαο ήξζε θάπνηα εηαηξεία θαη ζαο είπε, έρσ 

απηφ θαη απηφ, ηελ νκάδα, κ' απηνχο ηνπο θαιιηηέρλεο. Λα ζαο θάλσ ην 

παλεγπξάθη; Θαη εζείο είπαηε, σξαία ζα είλαη λα ην θάλνπκε ζηνλ ηφπν καο. 

Ινηπνλ, 20.000, ηφζν ζηνηρίζαλε ηα Ακθηάξεηα ην θαινθαίξη, πνπ ζεσξείηαη φηη 

είλαη θαη κηα θνξπθαία εθδήισζε ηνπ Γήκνπ αο πνχκε θαη πηζηεχσ φηη ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν, ε ΘΔΓΝ, ζα έρεη θαλελα εηθνζάξη αθφκε, ζα δψζεη, δελ 

κπνξεί λα κε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη, καδί κε ην ΦΞΑ θαη απηφ ζα πάεη θαλέλα εηθνζάξη. 40, δελ 

είλαη ινηπνλ 20 κφλν. Λνκίδσ φηη είλαη ππεξβνιηθφ γη' απηήλ ηελ πεξίνδν. Ρν 

μαλαείπακε. Θαη φρη κφλν γη' απηήλ ηελ πεξίνδν θαη γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο είλαη 

ππεξβνιηθφ απηφ, γηαηί φπσο είπε θαη ν θ.Σαζηψηεο ππάξρνπλ Ξνιηηηζηηθνί 

Πχιινγνη πνπ έρνπλ αμηφινγν έξγν. Ν Πχιινγνο ηεο Πθαιαο θάλεη εμαηξεηηθέο 

Σξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηέο κε ρνξσδία θαη κε παξαζηάζεηο πνιηηηζηηθέο, 

παξαζηάζεηο ζεαηξηθέο. Ν Πχιινγνο ησλ Ξαιαηίσλ θάλεη επίζεο εμαηξεηηθέο 

εθδειψζεηο. Θα κπνξνχζαηε καδί κε ηα ζρνιεία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο 

Ππιιφγνπο ησλ άιισλ πεξηνρψλ λα θάλνπκε έλα θεζηηβάι, αλ ζέιεηε, έλα 

παλεγπξάθη, φπσο ζέιεηε λα ην πνχκε, πνπ λα ην θηηάμνπλε κφλνη ηνπο. Ρελ 

άιιε θνξά εδσ ςεθίζακε γηα ζεαηξηθέο νκάδεο, ςεθίζακε γηα ρνξφ, 
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ςεθίζακε .. Δδψ ςεθίζακε γηα ηα ηκήκαηα πνπ ζα θάλεη ε ΘΔΓΝ. Ινηπφλ, 

θαληε κηα .. Γελ έρνπλ ζπζηαζεί, ην μέξσ, αιιά ζα κπνξνχζαηε λα πείηε, φπσο 

ππάξρνπλε άπεηξνη θαιιηηέρλεο, λα ζαο πσ εγψ 10 ζηελ πεξηνρή καο, νη νπνηνη 

είλαη εζνπνηεί θαη κπνξνπλε λα θάλνπλε παξαζηάζεηο. Γελ απεπζχλεζηε φκσο 

ζε αλζξψπνπο πνπ θάηη μέξνπλ παξαπάλσ. Παο ην έρσ μαλαπεη θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο πνιηηηζηηθεο εθδεισζεηο, φηαλ πξνγξακκαηίδακε ηηο άιιεο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Ξαίξλεηε θνλζέξβεο, φ,ηη ζαο πιαζάξνπλε θαη καο ηα 

θέξλεηε εδψ πέξα. Δ, πάξηε ινηπφλ κηα πξσηνβνπιία κε εξαζηηερληθή 

δεκηνπξγία θαη εξαζηηερληθή πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή καο. Βάιηε 

ηνλ θφζκν λα δνπιέςεη.  

 Γειαδή παίξλνπκε .. Λα ζαο πσ θάηη; Ζ φπνηα εηαηξεία είλαη απηή, δελ 

μεξσ πσο ηε ιέλε θαη δε κε ελδηαθέξεη, έρεη 5, αλ ζα έρεη 5 αλζξψπνπο, 5 

εζνπνηνχο, ζα ηνπο δψζεη δχν κεξνθάκαηα πεηλαο θαη ζα έξζεη εδψ λα πάξεη ηα 

20.000 ζπλ ην ΦΞΑ. Ινηπφλ, κε θηάλνπκε ινηπνλ ζε ηέηνηα ζεκεία. Λα 

αλαπηχμνπκε ηηο δπλακεηο ηνπ ηφπνπ καο. Γελ είκαζηε θαηά ην λα γίλνληαη 

εθδειψζεηο, αιιά απφ ηηο δηθέο καο δπλάκεηο, απφ ηα δηθά καο παηδηά. Βάιηε ηε 

ρνξσδία ηνπ σδείνπ. Νξγαλψζηε κηα ηέηνηα εθδήισζε θαη ζα είλαη αθφκε 

θαιχηεξα. Απηά ηα ρξήκαηα, ηα κηζά απ' απηά, πάξηε δσξάθηα ζηα κηθξά 

παηδηά, λα ηνπο δψζνπκε δψξα. Λα θάλνπκε έλα αληαιιαθηηθφ παδάξη, λα 

θάλνπκε έλα   ραξηζηηθφ παδάξη. Δρνπκε πεξηζψξην 20 κέξεο. Λα θέξνπκε φ,ηη 

ερνπκε. Γψξα, παηρλίδηα. Δρνπκε δπλαηφηεηα. Δζεινληηθά. Λα θηηάμνπκε έλα 

παδάξη θαη λα πξσηνζηαηήζνπκε. Δγψ πξνζσπηθά δηεηίζεκαη λα βνεζήζσ θαη 

λνκίδσ πνιινί απν καο κπνξνχλ. Λα θάλνπκε θάηη άιιν πνπ πξαγκαηηθά λα 

πηάζεη ηφπν ζηελ πεξηνρή καο. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα. Πηεξγίνπ.  

 Θχξηε Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ ζα αλαθεξζψ ζ' απηέο ηηο εθδειψζεηο, 

πνπ είλαη πέηξα ζθαλδάινπ ζηηο θνηλσλίεο καο. Γειαδή, ν Γήκνο ιεηηνπξγεί 

είηε έξγα θάλεη, είηε εθδεισζεηο θάλεη κε ρξήκαηα ησλ δεκνηψλ θαη φηαλ ηηο 

νξγαλψλεη, είηε ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ηηο θάλεη, είηε ν Γήκνο ηηο θάλεη, ηηο 

θάλνπκε φινη καδί. Δδψ πξνρζεο είδα έλα βίληεν απφ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην 

Θαπαλδξηηίνπ, ιεο θαη ν θαζέλαο θάλεη κηα εθδήισζε, άιιε θάλεη ε 

Θνληνγηάλλε, άιιε εθδήισζε θάλεη ν Αληηδήκαξρνο, άιιε ν Γήκαξρνο, άιιε ην 

Ρνπηθφ Ππκβνχιην. Δάλ δε ζνβαξεπηνχκε ζ' απηφ ην ζέκα, πσο ζα θάλνπκε 

εθδειψζεηο; Γειαδε πξηλ θάλνπκε ηηο εθδειψζεηο έρνπκε ζθνησζεί θαη φηαλ 

έξζεη θαη ην ελδηαθέξνλ θάπνηνη άιινη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηα θνηλά, 

Πχιινγνη Γνλέσ θαη νηηδήπνηε λα εκπιαθνχλ ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία θαη λα 

βνεζήζνπλε, ηνπο απνθαξδηψλνπκε θαη ηνπο δηψρλνπκε. Θα πξέπεη λα ην 

πξνζέμεηε πάξα πνιχ απηφ. Ξάκε δειαδή γηα καιιί θαη βγαίλνπκε θνπξεκέλνη, 

φπσο ιέεη ε παξνηκία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνπκε θ.Βειηαληψηε. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δγψ. Λνκίδσ δήηεζα ην ιφγν θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βαξλάβα, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ινηπφλ, εγψ έθαλαλ ηνλ θφπν θαη θνίηαμα ζην δηαδίθηπν γη' 

απηήλ ηελ εηαηξεία ινηπφλ ηελ ΑΤΝΛ. Δληάμεη; Θαη ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ, ε 

νπνία ιέεη είλαη κηα εηαηξεία επηθνηλσλίαο πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εηαηξηθήο, θνηλσληθήο επζχλεο θαη έρεη ζηξαηεγηθή ηελ αλάδεημε ηνπ 

θνηλσληθνχ πξνζψπνπ επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ θαη αηφκσλ. Γειαδή, είλαη κηα 

εηαηξεία πνπ είλαη γηα δεκφζηεο ζρέζεηο θαη γηα ηελ επηθάλεηα. Πε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πξαγκαηηθά εάλ δελ καδέςνπκε ηα νηθνλνκηθά καο θαη 

δίλνπκε 20.000 επξψ ζε κηα εηαηξεία, αληί λα ηα δψζνπκε ζηελ Πρνιηθή 

Δπηηξνπή θαη δίλνπκε ην ίδην πνζν ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή ηεο Α' βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, λνκίδσ είλαη ιάζνο. Απφ ηελ άιιε, ν Γήκνο έρεη θαη ηελ ΘΔΓΥ, 
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πνπ εληάμεη, κπνξεί λα κελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα παξάγεη έξγν, εηλαη ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν, αιιά ζε ζπλεξγαζία κε Ξνιηηηζηηθνχο θνξείο, κε ηα ζρνιεία, 

κπνξεί θαη ε ελφηεηα ηνπ Γεκνπ κέζα απ' απηνχο ηνπο θνξείο λα επηηεπρζεί 

πνπ είλαη θαη ν ζθνπφο θαη ε ςπραγσγία θαη αθφκα λα .. Ν ζθνπφο είλαη λα 

ππάξμεη θαη δεκηνπξγηθφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο ίδηνπο, φρη απιψο λα 

δερφκαζηε θάπνηα πνιηηηζηηθά κελχκαηα ρσξίο εκείο λα ζπκκεηέρνπκε ζ' απηά.  

 Ινηπνλ, απηφ ήζεια λα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. 

 Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ζα κηιήζσ θαη κε ηελ ηδηνηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ, εθιεγκέλν απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη κάιηζηα πνπ ζπκκεηέρσ 

ζηελ Δπηηξνπή Ξνιηηηζκνχ. Γελ έρσ αζρνιεζεί πάξα πνιχ, αιιά ζέισ λα 

ππελζπκίζσ θαη ζηνλ θίιν κνπ ηνλ θ.Ιίηζα φηη γηα ην .. FESTIVAL, ην νπνίν 

απνδείρζεθε κεγάιε απνηπρία ηνπ Γήκνπ ην θαινθαίξη, είκαη ν κνλαδηθφο πνπ 

θψλαδα θαη γη' απηφ ππάξρνπλ πξαθηηθά. Φψλαδα ζην Γήκαξρν. Ρνπ έιεγα, παο 

ζε απνηπρία. Ινηπνλ, θίιε Βαζίιε ζα ζνπ πσ. Δγψ δελ ην ήμεξα απηφ, ηψξα 

καζαίλσ ηελ πιεξνθνξία, κηα εηαηξεία εηαηξηθήο επζχλεο δελ έρεη θακία ζρέζε 

κε γηνξηέο παηδηψλ. Ππλερίδσ, ζπλερίδσ. Βιεπνληαο απηφ ην θείκελν θαη 

βιέπνληαο φηη ζα δψζνπκε 20.000 ζε κηα εηαηξεηα ΑΤΝΛ, ε νπνία ζα πάεη ζηελ 

είζνδν ηνπ ιηκαληνχ Λέσλ Ξαιαηίσλ Πθάιαο Υξσπνχ, θ.Γήκαξρε, θάλεη ζην 

Πχληαγκα ν Γήκνο Αζελαίσλ ηηο εθδειψζεηο, γηαηί έρεη ηελ πιαηεία 

Ππληάγκαηνο. Γηθαηνινγεκέλα ζα έξζεη ν θ.Κπαηδάθαο, δελ μέξσ αλ είλαη εδψ, 

θαη ζα πεη ζην Ξνιπδέλδξη, ξε παηδηά, γηαηη λα κελ πξσηνηππήζνπκε θαη λα 

πνχκε φηη απηήλ ηε ρξνληά ζα ην θάλακε έζησ απηφ ζηνλ Απιψλα; Θα ην 

θάλακε ζην Θαπαλδξίηη πνπ λνκίδσ φηη ην έρνπκε αδηθήζεη θαη παξάθνξα. Αξα, 

ζπγθεληξψλνπκε εδσ, ζην θέληξν, ζ' απηφ πνπ κπνξεί λα ιέγεηαη θέληξν ηνπ 

Γήκνπ. Αθνχζηεθε απφ θάπνηνπο Ππκβνχινπο φηη πεξλάλε κε ην θεξπ κπνη θαη 
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είλαη ηδαληθή .. Δκείο δε ζέινπκε πειαηεο θχξηνη. Απηέο νη εθδειψζεηο δε 

ζέινπλε πειάηεο, απηέο νη εθδειψζεηο είλαη γηα ηα παηδηά καο. Ξιεξψλνπκε γηα 

ηα παηδηά καο, φρη γηα λα θέξνπκε πειάηεο. 

  Θαη ζέισ λα πσ θαη ην εμήο: Γελ μέξσ πφζν πνιχ δεκηνπξγηθφ ζα είλαη 

γη' απηά ηα παηδηά, απηά ηα 20.000 θαη ε πξφηαζε κνπ, γηα λα κελ είκαη κφλν 

λα ιέσ, ζα ήηαλε, φηη ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε θ.Γήκαξρε ηα 20.000 ζε 

παηδάθηα πνπ ίζσο δε ζα έρνπλε λα θαλε απηέο ηηο κέξεο, απφ ην λα θάλνπλ 

face painting, ην νπνίν ην έρνπκε θαη εδψ, κε πνιχ ιηγνηεξα ιεθηά. Πε κηα, 

δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε, έμη, επηά, νθηψ, ελλέα, δέθα, έληεθα, δψδεθα 

εθδειψζεηο ζε φιν ην Γήκν, κεηαθεξφκελν. Κε ιηγφηεξα ρξήκαηα. Γελ μέξσ ηη 

αθξηβψο είλαη απηή ε εθδήισζε, αιιά είκαη ζίγνπξνο φηη ζα είλαη απνηπρία. 

Δπθαηξία θ.Γήκαξρε, δηνξζψζηε ηελ θαη δψζηε ηα ιεθηά ζε παηδηά πνπ δελ ζα 

έρνπλ λα θαλε.  

 Δγψ πξνζσπηθά ην θαηαςεθίδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρσ λα πσ πνιιά. Απια φηη ςάρλνπκε, πξνζπαζνχκε απηέο 

ηηο κέξεο λα θξαηεζνχκε ζαλ θνηλσλία θαη ζαλ Γήκνο. Νη γηνξηέο, απ' φηη 

μέξεηε, δπζηπρσο απφ καο έρνπλε μεθχγεη. Ρα παηδηά καο φκσο θαιφ είλαη λα 

ηα γαινπρνχκε θαη λα ηνπο δίλνπκε ηελ παξάδνζε θαη λα πεξηκέλνπλ ηνλ 

Αγ.Βαζίιε ηνπο θαη λα ηνπο κέλεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο άιιεο θνξεο. Πηα 

πιαίζηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηνο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο καο λα 

ηθαλνπνηήζνπκε απηφ ην αίηεκα ησλ εθαηνληάδσλ παηδηψλ ηνπ Γήκνπ καο, 

απνθαζίζακε λα θάλνπκε απηφ ην... ηελ εθδήισζε απηή ε νπνηα ζα είλαη επί 

16 κέξεο ζπλερφκελεο, επί πνιιεο ψξεο. Γελ ππάξρεη ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν κε 

κηα εθδήισζε 3σξε, πνπ πιεξψλνπκε 1.000 επξψ θαη 2 θαη 3.000 επξψ. Δίλαη 
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16 κέξεο. Παο παξαθαιψ πνιχ κφλν λα θέξεηε ηα παηδηά ζαο. Λα γίλεη εζηία 

απηή ε ηζηνξία, λα γίλεη παηρληδνππνιε 16 κέξεο. Λα δνχλε ηα παηδηά θαη λα 

παίμνπλε θαη λα ζπκνχληαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Δκείο θαη ηα ιεσθνξεία ζα 

δηαζέηνπκε θαη ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο παξαθαιψ πνιχ λα θέξνπλ φια ηα 

παηδηά ησλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ ζαλ εθδξνκνχια, 

θάπνηα ζηηγκή λα παίμνπλε θαη λα ηνπο κείλεη θάηη ζην Γήκν. Θα ην 

πξνζπαζήζνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ζηα παηδηά καο κηα αλάκλεζε, 

κηα θαιή Σξηζηνπγελληάηηθε λφηα δηαθνξεηηθή απ' φηη κέρξη ηψξα. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε.  

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξξηλ λα πσ γηα ην ζέκα ηεο ςεθνθνξίαο, ζέισ λα θάλσ κηα 

δηεπθξίληζε. Λα καο θάλεηε κηα δηεπθξίληζε, γηαηί ιέηε φηη ζα γίλνπλ απηέο νη 

εθδειψζεηο επί 16 κέξεο θαη θάησ θάησ, φηη ζα γίλεη ζην ιηκάλη απηή ε 

εθδήισζε, πνπ απηή ε εθδήισζε ζα θάλεη 20.000. Ρα ππφινηπα πνπ ζα 

γίλνπλε ζηα ζρνιεία, πνπ θάπνηα πιηθά ζα αγνξαζηνχλε θαληάδνκαη, δψξα 

θιπ., κπνξεί θάπνην catering, πνηνο ζα ηα πιεξψζεη απηά; Δίλαη εθηφο ή είλαη 

κέζα ζηα 20.000;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν,ηη γξάθεη ε εηζεγεζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, γηα ηε κηα εθδήισζε. Γηα ηηο ππφινηπεο εθδειψζεηο πνπ ζα 

γίλνπλε ζηα ζρνιεία είλαη άιια ιεθηά. Δηζη ιέηε. Δηζη δε ιέηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνο εθδειψζεηο; Πηα ζρνιεία .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, ιέεη εδψ .. Κε ζπγρσξείηε ή εγψ δε δηαβάδσ θαιά, ιέεη 

φηη ζα πάλε ζε φια ηα ζρνιεία. Ρν εξγαζηήξην ζε ζπλεξγαζία.. ζα επηζθεθηνχλ 

ζε ζπλεξγαζίαο κε ηηο Πρνιηθεο Δπηηξνπέο φια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

γηα λα ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ζηα δξψκελα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ηα 20.000 είλαη απηά. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ιέεη, εθεί ζα γίλεη πξσηφηππν εξαζηήξην δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο θιπ., κε ζνθνιάηεο .. Δλα ιεπηφ. Νρη παηδί κνπ. Ρν εξγαζηήξην ζα 

επηζθεθηεί. Ρψξα .. Δ ηψξα δηάβαζε .. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, έηζη πνπ 

θαηαιαβαίλσ εγψ, είλαη έμηξα απηά, δελ είλαη κέζα ζηα 20.000. Ινηπφλ, 

θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκάδα απφ ην εξγαζηήξη ζα πάεη ζε θάζε πεξηνρή.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαλσ ηελ πξφηαζε γηα νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. Λα 

απνθαζηζνπκε, λα ςεθίζνπκε νλνκαζηηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλνιηθή είλαη ε δαπάλε απηή. 

 Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπεηδή απηφ πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ ηψξα, ηελ έρσ δηαβάζεη ηελ 

εηζήγεζε, κάιινλ θνπξαζκέλνο, κνπ δηέθπγε, θαη ήζεια λα ηνπνζεηεζψ 

αξρηθά, απιά κνπ δηέθπγε, ζα βάιεηε ηψξα έλαλ εξγνιαβν γηα ην ζέκα ηνπ Αε 

Βαζίιε ζηα ζρνιεία θαη ζα πείηε φηη έρεη ην δηθαίσκα απηφο ν εξγνιάβνο, απηή 

ηελ κπίδλα πνπ θάλεη, ιεθηά βγάδεη, λα πεη ζηα ζρνιεία θαη λα δηαθεκίζεη ην 

πξντφλ ηνπ. Λα κνηξάδεη θάξηεο, φπσο ιέεη ν θ.Θηνχζεο. Αλ αχξην ην πξσί .. ηη 

ζα βάιεηε ζηε ινγηθή απηή; Αιινο εξγνιαβνο. Θα κνηξάζεη δνπιεηέο. Coca 

Cola. Λα καζαίλνπλ ηα παηδηά απφ έλα θαπάθη αο πνχκε, γηαηί έρνπκε 

παξαδείγκαηα απφ ζρνιεία ηεο Αζήλαο, γηα λα πεγαίλνπλ λα δνπιεχνπλ κεηά 

ζηα εξγνζηάζηα. Απηφ αλνίγεηε. Κεζαχξην ηελ Colgate γηα λα δηαθεκίζνπκε 

ζηα παηδηά νδνληφλεκα θαη νδνληφπαζηεο. Κπίδλεο κέζα ζηα ζρνιεία. Θαιά, 

απηφ δε ζαο ελνριεί θαζφινπ; Δξγνιάβνο ζην ζρνιείν; Απηφ είλαη πξψηε θνξά 

πνπ γίλεηαη ζην Γήκν καο. Ξξψηε θνξά πνπ ζα κπεη εξγνιάβνο κε ην Γήκν 

παξέα γηα λα θάλεη δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο κέζα ζηα ζρνιεία, γηαηί μέξνπκε 

πνπ πάεη ην θνκκαηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη κε ηνπο "Θαιιηθξαηηθνχο" Γήκνπο θαη 
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κε ηηο κπίδλεο, κε ηηο ρνξεγίεο, κε φια. Δθεί ζα ην πάηε. Αζθφ ηνπ Αηφινπ 

αλνίγεηε θαη εδψ ζα είκαζηε, ζε ιίγν θαηξφ απφ ηψξα ζα δείηε πξάγκαηα πνπ 

ζα αλνίμεηε. Δζείο ζα ηα αλνίμεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νλνκαζηηθή θ.Ξξνεδξε λα θάλνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Βαξλάβα. Θχξηε Ζιηάζθν, εηδνπνηήζηε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη εθεί έμσ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζιηάζθνο λαη. Φνξγηάξεο λαη. Ξαπαγηάλλεο λαη. Γηαλλάο 

απνρψξεζε; Δδψ είλαη; Ξσο λα πξνρσξήζσ; Ν θ.Γηαλλάο είλαη εδψ ή φρη; 

Υξαία. Καθξήο; Θνληνγηάλλε λαη. Ρζεθξεδήο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέηξεζε ε θα Πηεξγίνπ. Δίδε ιηγφηεξνπο, δήηεζε νλνκαζηηθή.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρζεθξεδήο; Λαη; Δληάμεη. Ινηπφλ, Ιέθθαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιέθθαο; 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Λαη. Ξέππαο λαη. Ληθνιάνπ λαη. Γηακαξέινο λαη. Βαζηιάθνο λαη. 

Κίρα. Κίρα; Ιάκπξνπ. Κπφξζεο λαη. Πσηήξρνο λαη. Ρζάδαξεο λαη. Κπαηδάθαο 

απνρψξεζε; Νηθνλφκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απψλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, πξνζήιζε ν Νηθνλφκνπ. Απνρσξεζε. Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αξθνχλ νη εθδειψζεηο πνπ θάλεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Δίλαη παξάινγν 

φιν απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Ιίηζαο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ςεθίδεη, ζρνιηάδεη. 
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ονχζζεο; Θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ν θ.Ονχζζεο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Βειηαληψηεο; Θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη. Γέδεο φρη. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γέδεο φρη. Θαξαγηάλλεο θαηά. Εαραξίαο θαηά. Ν Αξκπξηψηεο 

απνρψξεζε. Βαξλάβα παξψλ. Ιέθθαο φρη. Θηνχζεο. Ππγλψκε, θ.Ρζάθσλαο; Νρη. 

Θηνχζεο φρη. Σαζηψηεο φρη. Πηεξγίνπ; Νρη. Ν θ.Βιάρνο; Παο άθεζα πίζσ; 

Ινηπφλ .. Δλλνείηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη θχξηνη ζπλάδειθνη. 

(αξ. απνθ. 277/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 22ν 

 

Δγθξηζε 8εο Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2011. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη, ην 

19ν.  

 Θχξηε Σξήζηνπ, ππαξρεη θάπνηα αιιαγή ζηελ εηζήγεζε πνπ έρεη δνζεί 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο;  

ΣΟΖΠΡΝ: παξρεη ζε έλαλ θσδ. αξ. κφλν. Δρεη πξνζηεζεί επηπιένλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλεκέξσζηε πνηνο είλαη απηφο. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, αθνξά ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ηελ πξφβιεςε ζρεηηθήο 

πίζησζεο γηα ηελ είζπξαμε ΦΞΑ επί ησλ ινγ/κσλ χδξεπζεο θαη ηελ πξφβιεςε 

αληίζηνηρνπ θσδηθνχ ζηα έμνδα γηα ηελ απφδνζε ηνπ ΦΞΑ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπ είλαη απηφ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν πξνβιέπεηαη είλαη 150.000 επξψ. Θαηά 

ηα ινηπά ηζρχεη ε εηζήγεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλε ελζηάζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη;  

 Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ ζα ζέιακε ιίγν απφ ηνλ θ.Σξήζηνπ λα καο εξκελεχζεη 

ιίγν απηά πνπ είπε θαη επίζεο, εγψ ζαο ην είπα ήδε φηη έρεηε θάλεη ιάζνο θαη 

φηη είλαη παξάηππν φιν απηφ, αιιά ζα ήζεια λα καο ην εμεγήζεη, φηη απφ εδψ 

θαη πέξα δειαδή ηη ελλνείηε κε ΦΞΑ; Ξιεξψλνπλε φινη κε ΦΞΑ; Δπίζεο 

θ.Γήκαξρε ζαο μαλαζπκίδσ φηη ηα έξγα θάπνηνη ηα θάλνπλε κε 

ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ δηεθδηθνχλ. Δζείο ηα θάλεηε απφ έλα ζηαηηθφ ηακείν ηνπ 

Γήκνπ, ην νπνίν ζα ην ηηλάμεηε  ζηνλ αέξα πνιχ ζχληνκα.  

ΣΟΖΠΡΝ: Πχκθσλα κε ην Λφκν 4002/2011 θαη ηε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην 

1242 ε νπνία καο απεζηάιε ζηηο 24.11.2011 ζηα εμάκελα ηεο χδξεπζεο ζηα 

νπνία ζα βεβαησζνχλ ζην εμήο: ππνρξεσηηθά ζα ζπκπεξηιεξζεί 13% ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο χδξεπζεο.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΟΖΠΡΝ: Κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο ζηνπο θαηαιφγνπο πνπ έρνπκε πξνβιέςεη 

ζαλ έζνδν 150.000, πξφβιεςε είλαη απηή, θαη ζαλ έμνδν ην αληίζηνηρν, γηαηη 

πξέπεη λα απνδνζεί ην πνζφ απηφ. Κηιάκε γηα ηνπο θαηαιφγνπο νη νπνίνη ζα 

βεβαησζνχλ κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Νρη, φρη, φπνην εμάκελν βεβαησζεί ηψξα 

ζα επηβαξπλζεί κε 13% ΦΞΑ. Νια. Νπνηα εμάκελα δελ έρνπλ βεβαησζεί.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε, κπνξψ λα ξσηήζσ δηεπθξηληζηηθά; Ινηπνλ, ζα ζέιακε λα 

μέξνπκε πνηα είλαη ηα εμάκελα πνπ δελ έρνπλε βεβαησζεί κέρξη ηψξα, πνηψλ 

Θνηλνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ. Αλ είλαη φινη ηνπ Γήκνπ, ην πνζφ είλαη ηεξάζηην. 

Γελ είλαη ηφζν κηθξφ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, ζαο ιέσ θ.Ιίηζα απηή είλαη πξφβιεςε κέρξη ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ. Αλ βεβαησζεί. Κπνξεί θαη λα βεβαησζεί, κπνξεί λα κελ βεβαησζεί. 

Δκείο θαλνπκε κηα πξφβιεςε, είκαζηε έηνηκνη λα βεβαηψζνπκε θάπνηνπο 

θαηαιφγνπο. Δάλ βεβαησζεί, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πξνβιέςνπκε ζαλ 

έζνδν ην ΦΞΑ. Δάλ δελ βεβαησζεί, δε ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα πάεη ηνπ ρξφλνπ. Κάιηζηα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ξαξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ρζάθσλαο. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζα επαλέιζσ πάιη ζηελ ηνπνζέηεζε ηελ αξρηθή 

πνπ είρακε θάλεη κε ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνλ Κάξηην. Δίρακε πεη 

φηη είλαη πξφρεηξνο ν πξνυπνινγηζκφο. Δπαλεηιεκκέλε, 8ε επαιήζεπζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Κφλν; Δρνπκε άιιεο 15 κέξεο. Θα θέξεηο θαη άιιε; Ζκαξηνλ. 

Γεχηεξνλ, είρα πεη ηνλ Πεπηέκβξην, ηη ζα γίλεη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ '12 

θαη κνπ είραηε πεη φηη ππάξρεη κηα εγθχθιηνο ε νπνία ππάξρεη κηα παξάηαζε. 
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Ρειείσζε απηή ε παξάηαζε. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο ςεθίζηεθε 

πξνρζέο. Κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξαηνπο έρεη πξνυπνινγηζκφ ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθσλ ζα έπξεπε λα ππάγνληαη θαη φινη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο. Νινη νη άιινη Γήκνη, δελ μέξσ αλ 

ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα κελ έρεη θάλεη .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δκείο. Δκείο δελ έρνπκε θάλεη. Δκείο δελ έρνπκε θάλεη. Δληάμεη. 

Απηφ ζέισ. Απηφ ιέσ. Δρεη θάλεη, έρεη θάλεη. Δρεη θάλεη. Δίλαη Ξξφεδξνο, είλαη 

Ξξφεδξνο. Ρνλ ζέιαλε πνιινί απφ εδψ κέζα λα είλαη Ξξφεδξνο. Ξάκε. Ινηπνλ, 

θ.Γήκαξρε ινηπφλ, έρνπκε έλα ζεκείν ζην νπνίν πάζρνπκε σο Γηνίθεζε. Ρν 

ζέκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δγψ δέρνκαη φηη ε πεξεζία θάλεη ηα αδχλαηα 

δπλαηά θαη έηζη είλαη, ηα παηδηά δελ θηαίλε ζε θάηη, αιιά ίζσο ζα έπξεπε λα 

ππαξρεη έηζη κηα αξσγή ζηελ πεξεζία, λα κειεηεζνχλ ηα βήκαηα ηεο γηα λα 

πξνιαβαίλνπκε απηέο ηηο πξνζεζκίεο. Γελ μέξσ ηη ζπλέπεηεο ζα έρνπκε κε ηελ 

κε ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ κέζα ζηε ρξήζε ηνπ '11 γηα ην '12. Ξφηε ζα ην 

ςεθίζνπκε; Ρνλ Φιεβάξε; Ρξίηνλ, ε πεξεζία έρεη δίθην. Δπηβάιιεηαη ην 13% 

ΦΞΑ κε ηνλ 4002. Ινηπνλ, πνηνο φκσο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ κε βεβαίσζε 

παξειζφλησλ εμακήλσλ; Δίραλ νη πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο. Βεβαίσο είραλε θαη 

νη πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο. Δίζηε φκσο Γηνίθεζε 10 κήλεο θαη, 11 κήλεο θαη. 

Γελ έπξεπε λα ππάξμνπλε ην θαινθαίξη νη βεβαηψζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ 

εμακήλσλ, νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαη νη αλαδξνκηθφηεηεο ηεο αχμεζεο 

ζε θιίκαθα επηβνιήο ηνπ ΡΑΞ θαη ησλ ηειψλ πδξεχζεσο; Ρψξα, εθηφο απφ ηελ 

αχμεζε απηή ηεο αλαδξνκηθφηεηαο έρνπκε θαη ηελ επηβάξπλζε ηνπ ΦΞΑ. Ξάιη 

ν πνιίηεο. Ξέξαλ απηνχ, έρνπκε άιιν ζέκα πην θάησ, ζα ηα μαλαπνπκε, γηα 

ηνλ νξηζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αχμεζεο ζην ΡΑΞ. Γειαδή επηβάιινπκε θαη 

αχμεζε ζην ΡΑΞ θαη 13%.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Νρη εκείο, φρη εκείο, επηβάιιεηαη ην 13. Κήπσο ζα έπξεπε λα 

πεξηνξηζηνχκε ζ' απηφ πνπ καο αλαγθάδεη ν Λφκνο; Πσζηφ είλαη απηφ πνπ ιέηε. 

Καο αλαγθάδεη ν Λφκνο. Αιιά ρσξίο λα μερλάκε ηελ επζχλε πνπ έρεηε θαη εζείο 

σο Γηνίθεζε γηα ηελ κε κέρξη ηψξα βεβαίσζε ησλ πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ. 

Κήπσο ινηπνλ, γηα λα νινθιεξψζσ, κήπσο ζα έπξεπε λα δνχκε ηελ κείσζε 

πηζαλφλ ησλ ηειψλ πδξεχζεσο θαη φρη ηελ αχμεζε ηνπο; Ρν επφκελν ζέκα .. ζα 

ηα μαλαπνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ έρεη ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ φζνλ αθνξά ην ηέινο. Ξξηλ απφ 1,5 κήλα 

πεξίπνπ ήκνπλα ε κφλε πνπ ην έβαια εδψ ην δήηεκα, ζαο ην έθεξα ππ' φςε 

ζαο, είρα ζαλ παξάηαμε βγάιεη θαη κηα αλαθνίλσζε ζηελ νπνηα έιεγε γηα ην 

άδηθν ηέινο ΦΞΑ πνπ κπαίλεη ζην λεξφ θαη είρα θάλεη θαη ηελ εξψηεζε αλ ζα 

ηζρχζεη αλαδξνκηθά. Ρφηε δελ ππήξρε λνκίδσ ε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο θαη 

έκεηλε ζηνλ αέξα. Λα ζαο πσ φκσο θάηη; Δδψ ππάξρεη θαηαζηξαηήγεζε ηνπ 

Ππληάγκαηνο πξσηνλ, γηαηί κηιάεη γηα αλαδξνκηθφηεηα ησλ θφξσλ .. Κελ 

θάλεηε έηζη θ.Ληθνιάνπ, γηαηί ππάξρεη επζχλε θαη ηνπ Γήκνπ, ηψξα ζα ην πσ 

θαη απηφ. Ινηπνλ, ινηπφλ, κηζφ ιεπηφ. Θαηαζηξαηήγεζε ηνπ Ππληάγκαηνο θαη 

γηαηί θαλέλαο θφξνο δελ κπνξεί λα κπεη αλαδξνκηθά θαη εηδηθά έκκεζνο θφξνο. 

Γελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Δηζη; Δίλαη έλαο έκκεζνο θφξνο ν νπνίνο κπαίλεη 

αλαδξνκηθά. Κε 100.000 ηψξα Λφκνπο αληηζπληαγκαηηθνχο, καο έρνπλ αιιάμεη 

ηα θψηα θαη εκείο θαζφκαζηε θαη δε κηιάκε. Θχξηε Γήκαξρε, φηαλ ην βάιακε ην 

δήηεκα, εγψ ζαο είδα ζηελ εθνξία πνπ πήγαηε θαη ζεσξήζαηε ακέζσο ην 

βηβιίν εζφδσλ -εμφδσλ, βάδνπλε ηνπο Γήκνπο λα γίλνληαη έκπνξνη. Γειαδή λα 

παίξλεηο ην λεξφ ρσξίο ΦΞΑ θαη λα ην παίξλεηο απφ ηελ πεγή, κηιάκε γη' απηφ 

ην λεξφ, φρη κέζσ ηεο ΔΓΑΞ, ην λεξφ απφ ηελ πεγή, πνπ δελ έρεη ΦΞΑ, λα 
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βάιεηο ΦΞΑ, λα ην πιεξψζεη ν πνιίηεο θαη κεηα απηφ ην ΦΞΑ λα ην δψζεηο ζην 

θξάηνο. Πε βάδεη ελδηάκεζν, ην Γήκν, εκάο, ηελ πεξεζία, γηα λα εηζπξάμνπκε 

ην ΦΞΑ. Φνξνεηζπξάθηνξεο καο έρεη θάλεη. 

 Υξαία θαη ζαο ιέσ, πήγαηε ζηελ ΘΔΓΔ. Βάιαηε ην ζέκα απηφ; Θάλαηε 

θακία πξνζθπγή θαηά ηνπ Λφκνπ απηνχο; Θαζφκαζηε ζαλ ηηο θφηεο θαη φ,ηη 

καο βάδνπλ ηα πιεξψλεη ν ιαφο. Θχξηε Γήκαξρε θαη θχξηνη Γεκνηηθνί 

Πχκβνπινη, ε αλαδξνκηθφηεηα ηνπ ΦΞΑ είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Δίλαη 

παξάλνκε. Γελ κπνξεί λα παο ζηα πξνεγνχκελα εμάκελα. Ρα Ξαιάηηα θαη ε 

Πθάια έρνπλε απφ ην 2009. Γεχηεξν ηνπ '9, πξψην θαη δεχηεξν ηνπ '10 θαη 

δχν εμάκελα ηνπ '11. Ξέληε εμάκελα. Μέξεηε ηη επηβάξπλζε είλαη ζηνλ θφζκν 

απην ην ΦΞΑ; Γειαδή δελ έρνπκε επζχλε; Κε ζπγρσξείηε δειαδή θ.Γήκαξρε, 

πάξηε απφθαζε ηψξα θαη λα ιέηε φηη θαηαδηθάδνπκε απηφ ην Λφκν θαη θαινχκε 

ηελ θπβέξλεζε λα ηνλ πάξεη πίζσ, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ αλαδξνκηθφηεηα. 

Ρνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ αλαδξνκηθφηεηα. Ξξέπεη λα θάλνπκε .. λα 

αληηδξάζνπκε. Κελ θαζφκαζηε ζαλ ηηο θφηεο θαη φ,ηη καο ιέλε .. Ν Λφκνο ν 

4002 θαηαζηξαηήγεζε πνιιά δηθαίσκαηα. Ινηπφλ, ζαο παξαθαισ πνιχ θαη 

εζαο ηνπο Ππκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο, μππλήζηε επηηέινπο. Γελ βιέπεηε ηη 

γίλεηαη; Ν,ηη καο ιέεη ν Λφκνο. Ξνηνο Λφκνο; Ν Λφκνο ν παξάλνκνο; πάξρνπλ 

νη Λφκνη νη παξάλνκνη θαη απηφ πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε. Νηη απηή ε 

θπβέξλεζε, απηφ ην κλεκφλην, απηή ε ηξφηθα καο έρεη βάιεη θαη καο έρεη 

αιιαμεη ηα θψηα. Γελ ην θαηαιαβαίλεηε; Βάδεη ην Γήκν λα γίλεη ν κεζνιαβεηήο 

λα εηζπξάμεη ην ΦΞΑ ζην λεξφ, ην νπνίν λεξφ δελ έρεη ΦΞΑ. Γειαδή είλαη ζαλ 

λα βάδεηο εκέλα αο πνχκε λα θάλσ ηνλ κεζνιαβεηή, ηνλ θνπβαιεηή. 

Φνξνκπίρηεο θαη θνξνεηζπξάθηνξεο είκαζηε.  

 Λα δηακαξηπξεζνχκε θ.Γήκαξρε. Λα βγάινπκε έλα ςήθηζκα, κηα 

απφθαζε, κηα αλαθνίλσζε, έλα δειηίν ηχπνπ ζήκεξα θαη λα πνχκε φηη δε 
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ζπκθσλνχκε κ' απηφ ην Λφκν θαη λα πάξεη πίζσ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. 

Λα θάλνπκε ελέξγεηεο. Κα θαζφκαζηε θαη δελ θάλνπκε ηίπνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε αληηιεπηφ θα Πηεξγίνπ. Δπραξηζηνχκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ θάλνπκε ηίπνηα. Δλα απηφ. Γεχηεξν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ερεη δεχηεξν. Ξφζε ψξα ζα κηιήζεηε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νζν ζέισ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζε ζέιεηε; Νρη φζε ζέιεηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γεχηεξν δήηεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γεχηεξν δήηεκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπνλ, φρη έηζη-ζειηθά. Ξαξαθαιψ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νζνλ αθνξά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θα Πηεξγίνπ. Θπξία Πηεξγίνπ. Θα μαλαδεηήζεηε ην ιφγν. 

Δίκαη ζίγνπξνο.  

 Θχξηε Σαζηψηε, είραηε δεηήζεη ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρψξα βεβαίσο απηφ πνπ ήζεια λα πσ εγψ είλαη φηη είλαη 

παξάλνκν, παξάλνκν, αλ ζέινπκε λα βάινπκε ην λφκηκν ή φρη, ηη είλαη ην 

δίθαην ή φρη, γηαηί κε ηε λνκηκφηεηα παίδνπκε εδψ πέξα πάξα πνιχ κπάια θαη 

θνπβεληηάδνπκε ζπλέρεηα ην λφκηκν θαη ην κε λφκηκν θαη ηειηθά, απηφ πνπ 

ζέισ λα πσ, ηειηθά πνην είλαη ην δίθην θαη πνην δελ είλαη ην δίθην. ΓΔΖ, λεξφ, 

θνηλσληθά αγαζά θνξνινγνχληαη κηα, δχν, πέληε, δέθα θνξέο κε απμεκέλα 

ηηκνιφγηα, πείηε ην φπσο ζέιεηε εζείο. Νκσο ζέισ λα ζπκίζσ ζ' απηνπο πνπ 

επηθαινχληαη αληη-ζπληαγκαηηθφηεηεο, φηη ελαο Λφκνο είλαη αληη-ζπληαγκαηηθφο 

ή φρη θαη φηη νη Λφκνη είλαη παξάλνκνη, λα ζπκίζσ φηη ε πεγή ηνπ Λφκνπ είλαη ε 
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λνκνζεηηθή εμνπζία, πνπ ηελ ειέγρεη έλα θξαηνο, ην νπνην ην θξάηνο έρεη 

κνξθή θαη ππφζηαζε θαη ειέγρεηαη θαη δνχκε βεβαίσο ζε κηα θνηλσλία ε νπνηα 

ειέγρεηαη απφ ηηο ηάμεηο πνπ θάλνπλε θνπκάλην θάζε θνξά. Θαη θνηηάρηε λα 

δείηε ηψξα, γηα ην λφκηκν θαη ην παξάλνκν. Αληη-ζπληαγκαηηθφ ην γεγνλφο φηη 

δελ επηηξέπεηαη ειεπζεξε πξφζβαζε ησλ θαηνίθσλ απφ θαη πξνο ηελ θαηνηθία 

ηνπο. Γηφδηα. Κα ην Λφκν ην θηηάρλεη ην ίδην ην θξάηνο. Ξαίδαηε κπαια πξηλ 

απφ 5 κήλεο γηα ηα δηφδηα ζηε ινγηθή ηνπ λφκηκνπ θαη ηνπ παξάλνκνπ. 

Μαλαπηάλνπκε ηελ θνπβέληα απηή, ζήκεξα, πνπ θσλάδεηε γηα ηελ 

ζπληαγκαηηθφηεηα θαη ζπκθσλείηε φινη ζαο ζην λφκηκν γηα ηελ βνήζεηα πνπ ζα 

πξνζθέξεηε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζρεηηθά κε ην ραξάηζη, ζην λφκηκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα κηιήζνπκε; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη θηάλνπκε ινηπνλ ζην ζεκεξηλφ θαη μαλαλνίγεη ε θνπβέληα .. 

λφκηκν ή παξάλνκν; Νινη πάλσ ζην γάτδαξν θαη βαξάηε κηα κε ην θαξφην κηα 

κε ην καζηίγην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο νπζίαο δε κηιάεη θαλεηο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηαςεθίδνπκε βεβαίσο θαη απφ ζέζε αξρήο αιιά θαη νπζηαζηηθά 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε πνπ έθαλα ζρεηηθά κε ην λφκηκν θαη ην παξάλνκν θαη 

απηά, λα ζαο πσ θάηη; Αμία εδψ πέξα ζε θάηη πνπ ζπκθσλείηε, δελ έρνπκε 

ιφγν λα ην επηθνηλσλνχκε ζπλερεηα. Πηνλ θφζκν ζα ην βάινπκε, φπσο βάιακε 

θαη φια ηα πξνεγνχκελα θαη ν θφζκνο δελ είλαη ραδφο, απηήλ ηελ επνρή έρεη 

αλνίμεη ηα απηηά ηνπ θαη αθνχεη.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, θα Πηεξγίνπ, ζα πσ κηα θνπβέληα κφλν. 

Ππκθσλψ εγψ ζ' απηφ. Αγαλαθηηζκέλνο κε βξήθαηε ζηελ εθνξία ηφηε πνπ 

πξσηνκπήθε πνπ ην έκαζα ηφηε, αλ ζπκάζηε, αιιά λα ζαο πσ θάηη; Αλ έξζεηε 
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ζηελ εμνπζία, είηε εζείο, είηε ν θ.Σαζηψηεο, πάιη κε Λφκνπο ζα ιεηηνπξγείηε. 

Ξάιη κε θάπνηνπο Λφκνπο. Ππγλψκε δειαδε, πσο ζα ιεηηνπξγείηε; Κε θάπνηνπο 

Λφκνπο νη νπνίνη θάπνηνη άιινη δε ζα ηνπο αξέζνπλε. Γελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγείηε ρσξίο Λφκνπο. Γελ κπνξεί ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, εκείο λα 

ιεηηνπξγνχκε ρσξίο Λφκνπο. Κφλν απηφ δε δέρνκαη. Γελ κπνξψ. Δίλαη ζεζκηθφ, 

είλαη ζπλέρεηα ηεο ρψξαο καο, είλαη ζπλέρεηα ηεο δεκνθξαηίαο καο. Γελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ρσξίο Λφκνπο. Ξσο ζα ην θάλνπκε δειαδή; Λα ηα 

δηαιχζνπκε φια; Παο ιέσ, θαη εζείο λα έξζεηε πάλσ, ζα έρεηε ηνπο δηθνχο ζαο 

Λνκνπο. Γε γίλεηαη αιιηψο. Αιιαγή Λφκσλ, λαη, κπνξεί λα γίλεη, αιιά Λφκνη.. 

Γελ κπνξνχκε λα κελ ππάξμνπκε ζαλ θνηλσλία ρσξίο Λνκνπο. Πην κφλν πνπ 

δηαθσλψ, απηφ, θαη ιέηε ηη λφκηκν ηη παξάλνκν; Δίκαζηε ζπλέρεηα ηνπ 

θξάηνπο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ θαηαιάβαηε; Απηφ θαηαιάβαηε φηη είπακε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε πξνο ηνλ θ.Σξήζηνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπηηέινπο. Λα έξζνπκε ζην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πηνπο ινγ/κνπο χδξεπζεο εγγξάθνληαη θαη νη παιηέο νθεηιέο. Πηηο 

παιηέο νθεηιέο ηψξα, ζα ζπκπεξηιεθζεί ΦΞΑ θαη γη' απηέο; Γειαδε, ρξσζηάεη 

έλαο 5 εμάκελα κε 1.000 επξψ. Θα ζπκπεξηιεθζεί ΦΞΑ γηα ηα 1.000 επξψ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Νρη, φρη, φ,ηη βεβαηψλεηαη, φ,ηη βεβαηψλεηαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξάιη θαιά, πάιη θαιά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαλησηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, εγψ δε ζα αλαιχζσ, ρσξίο βέβαηα λα 

δηαθσλψ, ρσξίο βέβαηα λα δηαθσλψ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπλαδέιθνπο, δε 

ζα αλαιχζσ ηελ δηθαηφηεηα ηνπ Λφκνπ, αιιά φκσο ζα ηνλίζσ ηελ αδηθία ησλ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 32ε 8 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  233 

θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο. Κηα αδηθία ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ. Γειαδή, ζα έπξεπε ν Γήκνο πνιχ γξήγνξα λα 

έρεη πξνγξακκαηίζεη, λα είρε βεβαηψζεη ηνπο ινγ/κνπο ζηαδηαθά, ρσξίο λα 

καδεπηνχλ ηα πνζά θαη ηψξα ζα ηνπο έξζεη θαπάθη θαη ην ΦΞΑ. Γειαδή, ζηνλ 

Υξσπφ ππνινίπνληαη 2 ρξφληα. Θα κπνξνχζαλε λα εθδίδνληαη νη ινγ/κνη αλά 

ηξίκελν. Θα είρακε θηάζεη ηψξα, ζα είραλε κείλεη δχν ινγ/κνη πίζσ. Θαη ν 

Γήκνο λα εηζπξάμεη ρξήκαηα θαη νη δεκφηεο λα κπνξνχζαλ ζηαδηαθά λα 

απνπιεξψλνπλε θαη λα κελ επηβαξπλζνχκε απφ ην ΦΞΑ. Δγψ φκσο λα θάλσ 

θαη κηα άιιε πξφηαζε. Ρν ΦΞΑ απηφ έηζη θαη αιιηψο πνπ ζα εηζπξάηηεη ν 

Γήκνο ζπκςεθίδεηαη. Λα ζπκςεθηζηεί απφ ηα ηηκνιφγηα ησλ έξγσλ πνπ ζα 

θάλνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί; Αιιάδεη ν θνξνινγηθφο Λφκνο; Λα πσ .. εγψ πηζηεχσ 

φηη φπσο είλαη ην ΦΞΑ πνπ πιεξψλνπκε ζηελ ΔΓΑΞ ή ην ΦΞΑ πνπ 

πιεξψλνπκε ζηα έξγα, ζα πξέπεη λα ζπκςεθίδεηαη. Δάλ ην ΦΞΑ απηφ είλαη 

έζνδν ηνπ Γήκνπ, ε γλψκε κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη λα ειαθξχλνπκε ηνπο 

θαηαιφγνπο ψζηε νη δεκφηεο λα κελ επηβαξπλζνχλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. 

 Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, παξφιν πνπ μέξεηε πφζν ζαο ζπκπαζψ, πξέπεη λα 

ζαο πσ φηη .. πξέπεη λα ζαο πσ ην εμήο, φηη είκαζηε ζηελ 32ε ζπλεδξίαζε. Αλ 

εμαηξέζεηε φηη ν πξνυπνινγηζκφο έγηλε πεξίπνπ ζηε 10ε θαη απφ ηε 10ε κέρξη 

ηελ 32 είρακε θαη θάπνηεο έθηαθηεο γηα θάπνηα άζρεηα ζέκαηα, ζρεδφλ 

ζπλεδξίαζε παξά ζπλεδξηαζε αλακνξθψλνπκε πξνυπνινγηζκφ. Αλ θ.Γήκαξρε 

ήζαζηαλ απηήλ ηε ζηηγκή Ξξφεδξνο κηαο εηαηξείαο, νπνηαζδήπνηε, πξέπεη λα 

μέξεηε φηη αθφκα θαη εηαηξείεο κε 3 αλζξψπνπο θάλνπλ ην πεξηβφεην budget, 
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αλ ήζαζηαλ Ξξφεδξνο ζα είραηε απνιπζεί. Ζ νηθνλνκηθή ζαο δηαρείξηζε, εγψ 

ζαο ην είπα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ν θ.Ρζάθσλαο είπε φηη επαιεζεπκφκαζηε 

γηα 8ε θνξά, ε νηθνλνκηθή ζαο δηαρείξηζε είλαη απνηπρπκέλε θαη ζα ζαο 

εμεγήζσ γηαηί. Θαη είλαη απνηπρεκέλε θαη λα κε ιέηε ςεπδήο, θαλέλαο, ν θίινο 

κνπ ν Βαγγέιεο ιέεη, θαλέλαο Γήκνο, πνιινί Γήκνη έρνπλ θαλεη 

πξνυπνινγηζκφ. Νη ζνβαξνί Γήκνη έρνπλ θάλεη πξνυπνινγηζκφ. Δρνπλ θάλεη 

πξνυπνινγηζκφ γηαηη αλ δελ έρνπλ θάλεη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Αθνπ. Αλ δελ έρνπλ θάλεη πξνυπνινγηζκφ, δε ζα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν; Γηαηί κηιάηε γηα ην Λφκν ηνπ ΦΞΑ 

θαη δε κηιάηε γηα ην Λφκν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ έιεμε θαη πξέπεη ηψξα λα 

ηηκσξεζνχκε. Θαη γηαηί δελ ην ιέηε ζε κέλα, ζηελ θα Βαξλάβα θαη ζηνλ 

θ.Θαιχβα πνπ ιείπεη, πνπ δε ζπκκεηέρνπκε ζηε Γηνίθεζε, πνπ δελ 

απνθαζίδνπκε γη' απηά πνπ απνθαζίδεηε εζείο, λα καο παηε θαηεγνξνχκελνπο, 

γηαηί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ έρεη έξζεη αθφκα ην ζέκα. Δκείο αχξην, αλ 

έξζεη ν θ.Οαθηληδήο ή πσο αιιηψο ηνλ ιέλε απηφλ ηνλ θχξην απφ ηελ Γηνίθεζε, 

ζα πεη, γηαηί θχξηνη δελ απνθαζίζαηε; Ρη θάλαηε; Αξα θ.Γήκαξρε, πξέπεη πξψηε 

κνπ αλαθνίλσζε ζηελ επφκελε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα πσ, πνπ είλαη ν 

πξνυπνινγηζκφο. Θαη ηέινο πάλησλ, έλαο νξγαληζκφο, αθφκα λνκίδσ θαη ν 

νξγαληζκφο ηνπ ζπηηηνχ καο ηνπ θαζελφο, μεθηλάεη απφ έλαλ πξνυπνινγηζκφ. 

Ιέηε, έπαηξλα 10.000 ζαλ γηαηξφο θαη μφδεπα ηφζα. Ιέηε, ηψξα παίξλσ 3.000 

ζαλ Γήκαξρνο θαη πξέπεη λα μνδέςσ πνιχ ιηγφηεξα.  

 Ινηπφλ, εληειψο ζνβαξά ην ζέησ ην ζέκα, ην ζέησ πάξα πνιχ ζνβαξά, 

βάδσ πξν επζπλψλ ηνλ θαζέλαλ θαη δειψλσ γηα δέθαηε θνξά ζην Γεκνηηθν 

Ππκβνχιην φηη εγψ θ.Γήκαξρε ζηνλ Δηζαγγειέα δελ ζα πάσ. Γελ πνηληθνπνησ .. 

αιια ζηνλ Δηζαγγειέα δε ζα πάσ. Δδψ, δελ μέξσ ηη ζα γίλεη.  

 Δπραξηζησ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, επραξηζηψ γηα ηε βνήζεηα. Απηά πνπ ιεο εζχ ηα 

ιέσ θάζε κέξα ζηηο πεξεζίεο κνπ. Δπραξηζηψ. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

πξνυπνινγηζκφ δπζηπρψο ηηο εκέξεο πνπ επηζπκεί ν Γήκαξρνο θαη πηέδεη ηελ 

θαηάζηαζε, θάζε κέξα. Πε επραξηζηψ γηα ηελ πίεζε. Ρη άιιν λα ζνπ πσ. Ρν λα 

έρνπκε επζχλεο γηα ηηο εκεξνκελίεο θαηάζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δελ 

έρνπκε. Θαπνπ εθεί ην ραιάο. Γελ έρνπκε επζχλεο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θεισ δχν πξάγκαηα λα πσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. Πχληνκα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέισ δχν πξάγκαηα λα πσ γηα ην ζέκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αλ 

θαη δελ είκαη ζηα νηθνλνκηθά, αιια επεηδή πξνζπαζψ λα ηα παξαθνινπζψ. 

Ινηπφλ, ζα ζπκίζσ ζην θίιν κνπ ην Γεκήηξε, κάιινλ ζα ηνπ γλσζηνπνηήζσ, 

φρη ζα ηνπ ζπκίζσ, φηη ν Γήκνο Υξσπίσλ έγηλε ην 2003 θαη θαηάθεξε λα θάλεη 

Νηθνλνκηθή θαη λα εθαξκφζεη ην δεκνγξαθηθφ ην 2005. Απην πνπ ιεο γηα 

θάπνηνπο Γήκνπο, νη νπνίνη είλαη ζήκεξα ζηεκέλνη θαη έρνπλε θάλεη 

πξνυπνινγηζκφ θαη θπζηθά ππαξρνπλε. πάξρνπλ Γήκνη νη νπνίνη δελ 

ζπλελσζήθαλε θαη κείλαλε απηνχζηνη θαη έρνπλε πεξεζίεο, δπλαηέο πεξεζίεο 

θαη ερνπλε πξνρσξήζεη ζε πνιιά πξάγκαηα. Γηαηί; Γηαηί δε ρξεηάζηεθαλ λα 

θάλνπλε θαζφινπ αιιαγέο. Δίραλε θαζνξηζκέλα ηέιε, είραλε ηέιε Θνηκεηεξίσλ, 

είραλε ΡΑΞ, εηζπξάηηαλε ην έλα, εηζπξάηηαλε ην άιιν θαη ζήκεξα εκείο φια 

απηά πξνζπαζνχκε λα ηα μεθηλήζνπκε απφ ην κεδέλ θαη λα ηα 

δεκηνπξγήζνπκε εθεί πνπ δελ ππήξραλε. Δίλαη ινγηθφ ινηπνλ λα ππάξρεη 

ζήκεξα δπζθνιία ζηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Θαη φρη κφλν απηφ. Δκείο 

αθφκα έρνπκε νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ πεξηνρέο ηα νπνηα δελ ηα μέξνπκε. 

Δξρνληαη αθφκα, ν θ.Θηνχζεο ζα ην βεβαηψζεη, έξρνληαη αθφκα ηηκνιφγηα απφ 

νθεηιέο παιηέο ηηο νπνηεο δελ ηηο μέξνπκε. Γελ ππήξραλ δειαδή ζηνπο Γήκνπο, 

ζηηο Θνηλφηεηεο θπξίσο, θίιε Γεκήηξε πεξεζείο νη νπνίεο λα ειέγρνπλ 

απφιπηα. Αιιά θαη λα ππήξρε έλαο ππάιιεινο, δελ ζα κπνξνχζε λα ειέγρεη 
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φια απηά ηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλαλε κέζα ζηελ Θνηλφηεηα γηαηί είραλε 

δεκφζην ηακείν γηα λα πιεξψλνπλε θαη ΡΗΓΘ γηα λα πινπνηνχλε έξγα. 

 Δκείο ζήκεξα ινηπνλ εξρφκαζηε γηα λα ελνπνηήζνπκε θαη ζ' απηήλ ηελ 

πξψηε ρξνληά θαη εγψ πηζηεχσ ε δπζθνιία ζα είλαη θαη ζηε δεχηεξε, 

εξρφκαζηε λα ελνπνηήζνπκε απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγία 9 πξψελ ΝΡΑ, 

ζπλελνχκελσλ ζήκεξα ΝΡΑ, γηα λα κπνξέζνπκε λα ζηήζνπκε έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ, έλα ηερληθφ πξφγξακκα θαη φια απηά πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα 

πξψηε θνξά. Ζ δπζθνιία είλαη ηεξάζηηα. Θαλέλαο απφ ηνπο ζπλελνχκελνπο 

Γήκνπο, ηνπο "Θαιιηθξαηηθνχο" δελ έρεη πξνρσξήζεη επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, 

πνπ ζα έπξεπε λα πξνρσξήζεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηαηί είλαη 

αλαγθαίν γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ν Γηάλλεο ν Θαιαθαηέιεο δελ 

έρεη θάλεη Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη έθαλε δηαβνχιεπζε γηα ην επηρεηξεζηαθφ 

κε καο παξέα. Θάιεζε ην Γήκαξρν, εκελα, εθπξνζψπνπο ηνπ Καξαζψλα θαη 

θάπνηνπο άιινπο φκνξσλ Γήκσλ γηα λα θάλεη κηα κηθξή δηαβνχιεπζε γηα ην 

επηρεηξεζηαθφ ηνπ. Νη δπζθνιίεο ινηπνλ, γηα λα θαηαιάμσ, ζηνπο 

"Θαιιηθξαηηθνχο" Γήκνπο είλαη ηεξάζηηεο θίιε Γεκήηξε. Γελ είλαη απιά. Κφλν 

ζα ζαο ζπκίζσ, εκείο πνπ είκαζηε πην παιηνί Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ζην Γήκν 

Υξσπίσλ, θαλακε 14, 15 αλακνξθσζεηο, γηαηί ε αλακφξθσζε δελ είλαη κφλν 

γηαηί έρεηο θάλεη έλαλ θαθφ ζρεδηαζκφ, είλαη γηαηί έρεηο κηα πηζησζε ε νπνηα 

ζνπ ήξζε θαη πξέπεη λα ηελ εληάμεηο ή γηαηί πξέπεη λα ηξνπνπνηήζεηο ην θφζηνο 

ελφο έξγνπ ή γηαηί πξέπεη λα βγάιεηο έλα πνζφ ηεο κηζζνδνζίαο πνπ δελ ηνπο 

πήξεο. ∞ θάπνηνπο πνπ ηνπο πήξεο θαη πξέπεη λα ην αιιάμεηο.  

 Ζ αλακφξθσζε ινηπνλ έρεη πνιινπο θσδηθνχο θαη αλακφξθσζε ζα 

κπνξνχζεο λα θάλεηο θαη ζε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γε ζεκαίλεη φηη έρεηο 

θάλεη θαθφ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ. Ξφζν κάιινλ ζε έλα Γήκν ν νπνίνο 

πξαγκαηηθά δελ είρε πξνεγνχκελν. Θαη ηη πξνεγνχκελν λα έρεη; Ρν ιέσ ινηπνλ, 

γηα λα θαηαιήμσ, νη αλακνξθψζεηο θίιε Γεκήηξε δελ είλαη θαθφο νηθνλνκηθφο 

ζρεδηαζκφο. Δίλαη ππνρξεσηηθέο λα γίλνληαη, αθφκα θαη γηα 1 επξψ, ην νπνίν 

δελ ζνπ ήξζε θαη ζνπ ήξζε ηψξα, ιέσ έλα παξάδεηγκα ή δε ζα ην δψζεηο θαη 
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ζα ην βγάιεηο γηα λα ην δψζεηο θάπνπ αιινχ. Δίλαη απιά ηα πξάγκαηα. Λα κελ 

ηα θάλνπκε ηξαγηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. 

 Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ν θ.Σαζηψηεο. Θαηά ε θα Πηεξγίνπ. Θχξηε Ιίηζα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαηά θαη ζαο είπα φηη έρεηε θάλεη θαη παξαηππία εδψ κέζα. Γε ζέιεηε 

λα ην δηνξζψζεηε. Γελ πεηξάδεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά θαη ν θ.Ιίηζαο. Ν θ.Ρζάθσλαο θαηά.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαη εκείο θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα.       

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ιήμνπκε ην Ππκβνχιην γηα 4 ζέκαηα θχξηνη ζπλάδειθνη; Θα 

δνχκε. 

(αξ. απνθ. 278/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 23ν 

 

Θαηαβνιή αμίαο γάιαθηνο ζε ρξήκα ζηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 20ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλαδειθνη.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

 Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ξσο; Ξσο; Κηιάκε .. Αθνχζηε ιίγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. Γε ζαο έδσζα ην ιφγν; 
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ΣΟΖΠΡΝ: Κηιάκε ηψξα γηα εξγάηεο νη νπνίνη ηξψλε ηνμίλε θαη ρξεηάδνληαη ην 

γάια θαζεκεξηλά γηα .. θαη θαιά θάλεηε πνπ δίλεηε θέηνο ηα ιεθηά, ιέηε δελ 

έρεηε εξγνιάβν. Θάζε κέξα ην γάιν ζηνλ εξγάηε, αιιά φρη κφλν απηφ, νη 

εξγάηεο πνπ ζέινπλ ην γάια, ζέινπλ θαη ηα αληίζηνηρα ξνχρα. Ονχρα έρνπλε 

πάξεη νη εξγάηεο; Λα κηιήζνπκε γηα ηηο ππεξσξίεο; Ξφζνη απφ ηελ Θαζαξηφηεηα 

πιεξψζεθαλ ππεξσξίεο θ.Γήκαξρε; Ξξψην εμάκελν πιεξψζεθαλ ππεξσξίεο; 

Γεχηεξν εμάκελν ηψξα ηη γίλεηαη; Θα πιεξσζνχλ νη ππεξσξίεο; Μέξσ φηη νη 

εξγαδφκελνη ζηελ Θαζαξηφηεηα βξάδνπλ. Βξάδνπλ. Ρη ζα θάλεηο εζχ Γήκαξρε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ ην θξίλεηε εζείο θ.Ξέππα; Ξεγαίλεηε ινηπνλ θαη καδεχεηε 

ζθνππίδηα εζείο, θαηε ηνμίλε θαη θαξθίλν θαη θάληε ην. Ρη θάλεηε Γήκαξρε. 

Δίλαη απιήξσηνη νη εξγάηεο ζηελ Θαζαξηφηεηα; Δίλαη. Δίλαη. Παββαηνθχξηαθα 

δνπιεχνπλ; Γνπιεχνπλ. Γηαηί δελ πιεξψζεθαλ απηνί νη εξγάηεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη Παββαηνθχξηαθν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίραηε επψλπκε θαηαγγειία. Δπψλπκε θαηαγγειία. Ξνιχηεθλνο 

ήξζε θαη ζαο βξήθε. Ρη ζα θάλεηε κ' απηφ; Θα πάξεηε ζέζε; Γηαηί νη 

εξγαδφκελνη ζα πάξνπλε ζέζε. Δζείο ηη ζα θάλεηε; Δζείο ηη ζα θάλεηε. Νη 

εξγαδφκελνη ζα πάξνπλε ζέζε, φπσο παίξλσ θαη εγψ γηα ηε δνπιεηά κνπ θαη νη 

εξγαδφκελνη ζα παξνπλε ζέζε. Δζείο ηη ζα θάλεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα γηα ην γάια ηη ζα θάλνπκε; Θα ςεθίζνπλε λα πιεξσζνχλ; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γειάηε, γειάηε, αιιά απιήξσηε δνπιεηά δελ έρεηε θάλεη εζείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαια απηά πνπ ιέηε. Δπί ηεο νπζίαο ηνπ ζέκαηνο θ.Σαζηψηε. 

Ινηπφλ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θα πιεξσζνχλ νη εξγαηεο ηηο ππεξσξίεο Γήκαξρε; Θαη γηαηί δελ 

έρνπλ πιεξσζεί κέρξη ζήκεξα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθίζηε λα παξνπλ ηα ιεθηά γηα ην γάια ηνπιάρηζηνλ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα πάξνπλ ηα ιεθηά γηα ην γάια. Θα πιεξσζνχλε ηηο ππεξσξίεο 

νη εξγάηεο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Παθψο θαη δε ιέκε λα κελ ηα παξνπλ ηα ρξήκαηα, αιιά έπξεπε 

έγθαηξα λα θάλεηε ην δηαγσληζκφ ηνπ γάιαηνο. Δπξεπε λα παίξλνπλ ην γάια 

ηνπο φπσο πξέπεη λα ην παίξλνπλ θαη λα κε καο ην μαλαθέξεηε απηφ ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ ηνπ '12 επεηδή πάιη δελ πξνιάβακε. Παο βάδνπκε κπξνζηά ζηηο 

επζχλεο ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ιππάκαη θ.Ιίηζα, ζα ζαο ζηελνρσξήζσ. Ρη λα θάλνπκε. 

(γέιην) Ζζεια λα παξαθαιέζσ πάιη ηελ πεξεζία λα ειέγμεη ηα πνζά εηδηθα 

ζηελ εκη-απαζρφιεζε θαη ζηνπο ζπκβαζηνχρνπο. Ξαξνπζηάδεη βιέπσ ηψξα ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ ηνλ .. πνπ ήηαλ 15κελν θαη πήγε 18κελν θαη έρεη κφλν 85 επξψ. 

Απηφ ην παηδί δνχιεπε κέρξη ηνλ Αχγνπζην. Κήπσο έρνπλ γίλεη θάπνηα ιάζε. 

Απηφ ήηαλε πνπ ήζεια λα ζαο πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε, απηφ νπσζδήπνηε είλαη θάηη ην 

νπνίν κπνξεί λα εμεηαζηεί.  

 Ρν Ππκβνχιην ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 279/2011) 
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ΘΔΚΑ 24ν 

 

Αλαπξνζαξκνγή Ρειψλ Θαζαξηφηεηαο - Ζιεθηξνθσηηζκνχ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 21ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη απηφ ην ζέκα .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θα δεηήζσ .. Παο θάλακε έλα αίηεκα λα ην κεηαθεξνπκε ζην 

επφκελν Ππκβνχιην. Θάληε έλα Ππκβνχιην λα ηα .. Γελ κπνξνχκε απηήλ ηε 

ζηηγκή λα ην .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ζα ην ζπδεηήζνπκε απηφ θαη ηα ππφινηπα άκα ζέιεηε..  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε, ζηηο 00:00 ε ψξα ζα ζπδήηεζνπκε .. ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δληάμεη. Γηαηί. Γηαηί ηα βάιαηε ηειεπηαία; Ξξαγκαηηθά, βάιαηε φια 

ηα ΑΞΔ θιπ. .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα εθαξκφζνπκε ηελ άιιε θνξά .. Γελ ην θέξακε.. Θα 

εθαξκφζνπκε απηφ πνπ εηπακε γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξάκε. Ρέινο 

πάλησλ. Θαζπζηεξνχκε, ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο Γήκνπο θαζπζηεξνχκε πνιχ 

ηα ζέκαηα. Γηα ηα ηέιε, γηα ηα ηέιε .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, εζείο θαη εκείο θαη εγψ, εγψ θηαίσ. Δγψ θηαίσ πην 

πνιχ. Δγψ θηαίσ πην πνιχ γη' απηφ, αιιά δελ κπνξνχκε .. ηψξα ν Θηνχζεο 

πηέδεη λα θάλνπκε πξνυπνινγηζκφ. Γελ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε θακία 

δηαδηθαζία ρσξίο ηέιε. Νξίζηε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ηέιε έρνπλε κηα δηαδηθαζία. Δρεη θνπξαζηεί ε Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή πάξα πνιχ γηα λα θηάζεη κέρξη εδψ λα θάλεη απηήλ ηελ εηζήγεζε. 
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Δίλαη.. Κηιάκε ζήκεξα γηα ηέιε Θαζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ θπξίσο. Ρα 

κεγάια απηά ηέιε πνπ είλαη ζηε ΓΔΖ θαη ηα εηζπξάηηνπκε απεπζείαο απφ εθεί 

θαη είλαη θαη ηεο κφδαο ηψξα ηειεπηαία. Κε νκφθσλε απφθαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εξρφκαζηε εδψ θαη εηζεγνχκαζηε απηά πνπ ζα 

εηζεγεζνχκε, εθηφο απφ ην ηέινο εξγνζηαζίσλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα .. Ππγλψκε, ηα γεληθά πνπ ιέγνληαη, νηθηαθά θαη γεληθά. Δθηφο 

απφ ηα γεληθά, πνπ δελ ςήθηζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Πε φια ηα ππφινηπα 

ηέιε εξρφκαζηε νκφθσλα λα εηζεγεζνχκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζαλ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηα ηέιε απηά, ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε. Ζ 

εηζήγεζε καο έρεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά. Δρεηε πάξεη ηελ εηζήγεζε. Γε ζα κπσ 

ζε ιεπηνκέξεηεο πνιιέο, φ,ηη έρνπκε, ζα ην ζπδεηήζνπκε. Δρεη κηα κηθξή 

απμνκείσζε ησλ ηειψλ. Πηνπο πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο είλαη ζηαζεξή, ζε 

κεξηθνχο κεηψλεηαη θαη ζε κεξηθνχο απμάλεηαη. Δρεη απηή ηελ αχμεζε φπσο 

είπακε ζε κεξηθά .. ζηα επαγγεικαηηθά. Δρνπκε ηνπνζεηεζεί, έρνπκε 

δεζκεπηεί, ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πξηλ ηα Σξηζηνχγελλα ζα 

έξζεη αθξηβήο εηζήγεζε γηα ηελ απαιιαγή εππαζψλ νκάδσλ απφ ηα ηέιε. Θαη 

κηιάκε γηα άπνξνπο, κηιάκε γηα αζζελείο, κηιάκε γηα ΑΚΔΑ, κηιάκε γηα 

κνλνγνληθνχο, κηιάκε γηα πνιχηεθλνπο, κηιάκε γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο, κηιάκε 

ζα θνηηάμνπκε κηα .. ζα θηηαμνπκε κηα νκάδα πάξα πνιχ θαιή εππαζψλ 

νκάδσλ ή νκάδσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο, πνπ ζα θέξνπκε 

ειάηησζε έσο απάιεηςε ησλ ηειψλ. Απηά ηα ηξία, απηά ηα ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά, απηά ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζα έξζεη εηζήγεζε, ζα έξζεη 

εηζήγεζε.. Απηά ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά έρεη ε εηζήγεζε καο.  

 Δγηλε πνιχο ιφγνο γηα ηνλ ηζνζθειηζκφ απηήο ηεο ηζηνξίαο. Τάμακε θαη 

βξήθακε φια ηα ηεηξ. κέηξα, ςάμακε θαη βξήθακε φια ηα ηέιε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πάξα πνιχ δχζθνιε. Θαηαιήμακε κε ην 
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άζξνηζκα ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ .. Απηά είλαη αληαπνδνηηθά, είλαη 

ππνρξεσηηθά αληαπνδνηηθά. Θα πξέπεη ζην πεξίπνπ λα ηζνζθειίζνπκε ηα έζνδα 

καο κε ηα έμνδα καο. Ρν άζξνηζκα έβγαηλε φηη έρνπκε έμνδα γηα ην 2012 πάλσ 

απφ 1 εθαη. ζε ζρεζε κε ηα έζνδα καο. Δγηλε ιεπηνκεξήο, ζαο επαλαιακβάλσ, 

αλάιπζε ζ' απηφ ην ζέκα. Ρα ζηνηρεία είλαη φια ζηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία, 

πξνζηηζεκέλα κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα θαη απφιπηα. Θα έπξεπε νπσζδήπνηε λα 

θάλνπκε θάηη. Κέζα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δνχκε ήηαλε πάξα πνιχ 

δχζθνιν γηα καο λα πνχκε έζησ θαη ηε ιέμε αχμεζε θαη φκσο ζεσξψ φηη κηα 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ Θαιάκνπ ή ηνπ Απιψλα παξαδείγακηνο ράξε, πνπ ζα 

είλαη 3- 3,5 επξψ αλά δίκελν, απηή είλαη ε αχμεζε ζηνλ Απισλα, γηαηί έρεη 

0,42 ν ζπληειεζηήο ηεισλ ζε ζρέζε κε ην Καξθφπνπιν πνπ έρεη 1,5, ην ίδην 

κε ην Ππθάκηλν πνπ θάλνπκε κηα κηθξή κείσζε εθεί. Ξξνζπαζνχκε κε ηνλ πην 

δίθαην ηξφπν λα εηζπξάμνπκε θάπνηα ρξήκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ηζνζθειίζνπκε, πξνζπαζνχκε ηαπηφρξνλα λα αλαθνπθίζνπκε ηηο πξαγκαηηθά 

εππαζείο νκάδεο ηεο πεξηνρήο καο θαη δπζηπρσο κπαίλνπκε θαη ζε κηα κηθξή 

αχμεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηηκνινγίνπ.  

 Κε ηελ κηθξε αχμεζε απηή θαη κε ηελ πξνζπάζεηα νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ καο, πηζηεχνπκε φηη ζα θαηαθέξνπκε κε ηε ιίγε απηή 

αχμεζε, ζε κεξηθά κέξε, φρη ζε φια, ζε δχν, ηξία είλαη, φπσο ηα ππφινηπα 

παξακέλνπλ ζηαζεξά ή κείσζε κηθξή, λα κπνξέζνπκε λα ηζνζθειίζνπκε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ καο, λα εγθξηζεί θαη λα θξαηήζνπκε έλαλ Γήκν ζηαζεξφ, πγηή, 

γηα λα κπνξεί λα βνεζάεη φπσο ιέεη ν θίινο κνπ ν Σαζηψηεο ηνπο αλήκπνξνπο 

θαη ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα θάλεη θνηλσληθή πνιηηηθή. 

Θνηλσληθή πνιηηηθή ρσξίο πγηή θαη δπλαηφ Γήκν δελ κπνξεί λα γίλεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Ρζάθσλαο, ν θ.Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν 

θ.Βειηαληψηεο θαη ν θ.Θηνχζεο θαη ν θ.Ονχζζεο. 
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 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ βάδσ ζέκα αθαηάιιεινπ ηεο ψξαο. Δίκαζηε θνπξαζκέλνη, 

είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη ζα ζέιακε λα ην ζπδεηήζνπκε, λα ην βάινπκε 

ιίγν λα ην αλαιχζνπκε, λα ην θαηαιάβνπκε θαη εκείο θαιχηεξα. Δρνπκε 

απνξίεο, έρνπκε εξσηήζεηο θαη ζα ήζεια πξψηα λα ζπδεηήζνπκε απηφ. 

Κπνξνπκε λα ηα θάλνπκε ζε έλα αιιν Ππκβνχιην λα θαηαιαβαίλνπκε ηη ιέκε; 

Ζ ψξα είλαη 00:00 ην βξάδη.  

Λπζηάδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, κηα θαη ηη μεθηλήζακε ην ζέκα ηψξα, λα ην 

νινθιεξψζνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη έλα, είλαη 4 ζέκαηα θαη είλαη ζνβαξά  θαη ηα 4 θαη είλαη θαη 

παξφκνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δνχκε ηψξα αλ κπνξεί θάπνην απ' απηά λα παέη ζην επφκελν 

Ππκβνπιην. Ξάλησο μεθηλήζηε ηε δηαδηθαζία ηψξα, κηα θαη ην μεθηλήζακε ην 

ζέκα. Λα κελ ην ζηακαηήζνπκε ζηε κέζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα ζαο είπακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φηη δελ αληέρνπκε έλα ηέηνην 

ζέκα λα ην ζπδεηήζνπκε. Γελ έρνπκε πξφβιεκα. Ραιαηπσξία είλαη γηα λα 

μαλαέξζνπκε .. Απιψο είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ λα ην πεξλάκε ζην πφδη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξξψηα απ' φια νη δηθνί ζαο Γεκνηηθνί Πχκβνπινη έρνπλ θχγεη νη 

κηζνί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ .. Δληάμεη, ζέιεηε; Δγψ ζα πσ φ,ηη κπνξψ.. Λαη, ζηηο 

00:00 ην βξάδη, εληάμεη. Ινηπφλ, εληάμεη θ.Γήκαξρε, σξαία. Ινηπφλ, εγψ ζέισ 

λα πσ ην εμήο .. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε, δελ ππνηηκάηαη ην Ππκβνχιην φηαλ νη κηζνί απφ 

ηνπο δηθνχο ζαο έρνπλε θχγεη θαη νη άιινη εδψ .. Γειαδή είλαη Ππκβνχιην απηφ 

ηψξα γηα ηέηνην ζνβαξφ δήηεκα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Νη δηθνί ζαο θχγαλε φινη. Νη δηθνί ζαο θχγαλε φινη, εκείο θαζφκαζηε 

εδψ ζαλ ηα θνξφτδα. 

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, έρνπκε πάξα πνιιέο εξσηήζεηο λα θάλνπκε θαη έρνπκε θαη 

απνξίεο πνπ ζα ζέιακε δηεπθξηλίζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηνλ .. Θαη ηνπνζεηήζεηο ζε θάπνηα πξάγκαηα. Ξξψηνλ, καο 

είπαηε, καο είπε ν θ.Γήκαξρνο φηη αλαιχζαλε θαη είραλε ζηνηρεία, είδαλ 

αθξηβψο ηα ζηνηρεία, πνηα είλαη ηα έζνδα δειαδή, ηα έμνδα,  ππνινγίζαλε, 

πξνυπνινγίζαλε. Νια απηά δε θαίλνληαη ηφζν μεθάζαξα ζ' απηέο ηηο ιίγεο 

ζειίδεο πνπ πήξακε εκείο. Ινηπφλ θαη ππάξρεη θαη ην εμήο: Ξαίξλεηε έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ, ην είρακε πάξεη θαη νη πξνεγνχκελεο Θνηλφηεηεο, κέηξν, ππέξ ησλ 

εππαζψλ νκάδσλ θαη πνιχ θαιά θάλεηε θαη έρεηε πξνζζέζεη θαη άιιεο νκάδεο, 

πνπ εγψ, ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο, δε γλψξηδα φηη είλαη εππαζείο νκάδα. Θαιά 

θάλεηε θ.Γήκαξρε, πνιχ σξαία. Απηφ ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ην έρεηε 

θνζηνινγίζεη; Γειαδή, πσο .. γηαηί, έηζη, λα καζαίλνπκε θαη εκείο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα γηα ην ζεκεξηλφ πξέπεη λα έρεηο θνζηνινγήζεη θαη ην άιιν, αιιηψο 

πσο είλαη ηζνζθειηζκέλα φια απηά; Ξσο πξνυπνινγίζαηε ην ζεκαληηθφ κέηξν 

πνπ ζα πάξεηε ππέξ ησλ εππαζψλ νκάδσλ; Δίπαηε δειαδή, έρσ ηφζεο δεθάδεο 

πνιχηεθλνπο, έρσ ηφζνπο αλέξγνπο, γηαηί αλέξγνπο δφμα ην Θεψ έρνπκε 

πνιινχο. Αλέξγνπο δελ είπαηε; Πηελ Νηθνλνκηθε Δπηηξνπε λνκίδσ ην είπαηε. 
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Δίζηε ζίγνπξνο; Δγψ λνκίδσ άθνπζα απφ εζάο ηνλ ίδην λα κηιάηε γηα αλέξγνπο. 

Α, κάιηζηα. Λνκίδσ φηη ην είπαηε .. Δππαζείο νκάδεο. Κάιηζηα. Απνξνπο; 

Κάιηζηα. Ινηπνλ, επίζεο, ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Γήκαξρν, ηα κεηξα θαη ηα 

ζηαζκά είλαη .. κεξηθέο θνξέο μέξεηε πνηθίινπλ. Γειαδε, ιέηε εζείο, ζηα 

Λεθξνηαθεία ηνλ ίδην θαλνληζκν ζαλ εληαίν Γεκν φιν, ζηα ηέιε φκσο δελ είλαη 

ην ίδην, γηαηί πνιχ σξαία είπε ν θ.Γηακαξέινο, αθνχ ξε παηδηά εδψ έρεη λα 

πνπιήζνπκε ηάθνπο, εδψ έρεη λα ζάςνπκε, ρσξάεη λα βάινπκε ηνλ θφζκν, 

γηαηί λα πάξνπκε κέηξα πνπ δελ κπνξεί λα πάξεη θαη ν άιινο; Θα κπνξνχζα λα 

θαηαλνήζσ ηηκέο δσλψλ. Ξαξαιηαθή δψλε, νξεηλή δψλε. πάξρεη κηα 

δηαθνξνπνίεζε. Θα κπνξνχζα λα ζεσξήζσ φηη ππάξρνπλ εηδηθέο θαηεγνξίεο. 

Λα παξνπκε κηα, δχν, ηξεηο πεξηπηψζεηο. Νκσο, φπσο θαη ζηελ χδξεπζε είπαηε, 

εγψ δελ ην αιιάδσ, εθεί πνπ είλαη θηελά, ην ιεέη θαη ν θ.Γήκαξρνο, ζηνλ 

Απιψλα ζα είλαη θηελά, έλαο δελ είλαη ν Γήκνο; Θαη κάιηζηα λνκίδσ φηη 

ππαξρεη θαη Λφκνο φηη δελ κπνξεί λα έρεηε απνθιήζεηο πάλσ απφ 10, 15%.  

 Δλαο δελ είλαη ν Γήκνο; Γειαδή άιιε ηηκή ζα έρεη εθεί πνπ ηειεηψλεη ηα 

Λέα Ξαιάηηα, άιιε ηηκή ζα έρεη.. Ν πξψελ Γήκνο κπνξεί λα είρε ίδηεο ηηκέο. Ρν 

Καξθφπνπιν απφ δίπια ζα έρεη άιιε ηηκή; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη. Ξξνηείλσ πξνο ηα θάησ πάληα θαη κε ηε δπλαηφηεηα πνπ 

γίλεηαη, γηαηί πξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη νη πνιχ κηθξέο Θνηλφηεηεο.. Αθνχζηε κε 

ιίγν, αθνχζηε κε. Θα πξέπεη λα ππαξρεη έλαο ηζνζθειηζκφο. Δλαο είλαη ν Γήκνο. 

Πηα Λεθξνηαθεία γηαηί ην θάλακε απηφ;  

(νκηιηα εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξνζέμηε, πξνζέμηε. Θα πξέπεη .. Θχξηε Γήκαξρε, αλ ζέιεηε.. Λαη. 

Νρη, φρη, δελ κπνξεί .. Αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε ιίγν. Θα πξέπεη, ζα πξέπεη 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 32ε 8 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  251 

ζηαδηαθά λα ελψζνπκε ηνλ έλα κεγάιν "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν. Λα θάλνπκε 

ιατθηζκφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, θ.Βειηαληψηε. Ν θ.Ιίηζαο κηιάεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, λα θαλνπκε πνιηηηθή ςεθνζεξηθή θαη λα ιέκε, εζχ 

πνπ έθαγεο ην απγφ, δειαδή εζχ ζα πιεξψλεηο πην ρακεια ηέιε, ν άιινο 

απηφ, εθεί δε ζα ην εθαξκφδσ, ην άιιν έηζη, ην άιιν θάπσο αιιηψο, ππήξραλ 

θάπνηεο αδηθίεο πξηλ. Λα έξζνπλε ιίγν πξνο ηα θάησ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο καο 

θαη ζηγά ζηγά λα εμηζνξξνπίζνπκε κε έλα ζρεδηαζκφ .. Αθνχζηε κε ιίγν. Κε έλα 

ζρεδηαζκφ .. Λαη, αιια ερνπκε 20 δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Γειαδή, ηηκέο πνπ 

δηαθέξνπλε 10 ιεπηά θάπνπ, θέξηε ην ζην ίζην. Γειαδε ν έλαο έρεη 1,10, ν 

άιινο 1,15, ν άιινο 1,22.. Δ, ηφηε ζηα Λεθξνηαθεία ηη πείξαδε δειαδή πνπ 

είρακε άιιεο ηηκέο; Γελ ην θαηάιαβα. Λαη; Πην λεξφ ζέιεηε λα έρνπκε 

δηαθνξεηηθεο ηηκέο, γηαηί .. Γειαδή.. Θχξηε Γήκαξρε, λα ζαο πσ θάηη άιιν; Πην 

Καξθφπνπιν ζα βγαίλνπκε λα ιέκε, ππήξραλε ραξάηζηα ζην λεξφ θαη ζα 

ζπλερίζεη ν Γήκαξρνο, ελψ ζηε δίπια γεηηνληά ζηα Ξαιάηηα, έλα είλαη ην λεξφ 

ηνπ Γήκνπ, κηα είλαη ε ΓΔΖ ε ξεκάδα, δελ έρνπκε 15 ΓΔΖ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ζέισ λα πσ ην εμήο: Ν Γήκνο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη φηη 

ελαο θαη εληαίνο θαη ππάξρεη θαη Λνκνο πνπ ιέεη, απμήζεηο. Νη δηαθνξέο δελ 

πξέπεη λα είλαη 10, 15%. Θαηαιαβαίλσ φηη νη άιινη κπνξεί λα είλαη νη νξεηλνί .. 

Ρη είπαηε; πάξρεη Λφκνο. Ινηπφλ θαη ζαο είπα θαη ζηελ αξρή, ππάξρνπλ 

ηεξάζηηεο αδηθίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Νπσο είλαη νη αγξφηεο. 

Ξιεξψλνπλ αγξνηηθέο απνζήθεο ηέιε, ελψ δε ζα έπξεπε λα πιεξψλνπλ απφ ην 

Λφκν. Ρν ιέεη ν Λφκνο. Πην επφκελν Ππκβνχιην ζα ζαο θέξσ θαη ηε 

λνκνζεζία. πάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία.  

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

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Πηελ πεξεζία κηα εξψηεζε. Ρη έζνδα - έμνδα είρακε γηα ην '11. 

Δρνπκε πξφρεηξα; Γειαδή ηα πξαγκαηηθά, φρη ηα πξνυπνινγηζζέληα πνπ ιέεη 

εδψ ηεο θαηάζηαζεο, έηζη; Ζ θαηάζηαζε έρεη ηα πξνυπνινγηζζέληα. Ρα 

πξαγκαηηθά αλ έρνπκε εηθφλα.  

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, ην γεληθφ ζχλνιν εζφδσλ γηα ην '11 είλαη 5.389.577 ζηνλ 

Ξίλαθα 7, αλ πάηε, ηα έμνδα είλαη 5.463.532 .. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Σξήζηνπ, ζπγλψκε, ζπγλψκε. Γηα ηα πξαγκαηηθά, φρη γηα 

ηα .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ξξαγκαηηθά, πξαγκαηηθά. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Δδψ ιέεη πξνυπνινγηζζέληα.  

ΣΟΖΠΡΝ: Ξξαγκαηηθά είλαη.  

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Γειαδή απηά ηα έρνπκε πάξεη; 

ΣΟΖΠΡΝ: Νξίζηε; 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ρα έρνπκε εηζπξάμεη; 

ΣΟΖΠΡΝ: Κε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο. Ρν ιέεη. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Λαη, απηά έρνπλε ππνινγηζζεί λα εηζπξαρζνχλε. Δηζπξαρζήθαλε 

απηά; 

ΣΟΖΠΡΝ: Δηζπξαρζήθαλε. Λαη, είλαη πξαγκαηηθά απηά. Ρν '12 ε αλάιπζε 

είλαη 5.753.398,41. Δμνδα 6.389.421,17. Δίκαζηε κείνλ 636.022,76.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ρζάθσλα.  

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πηελ εηζήγεζε ζηε ζει.3 ιέηε: Ζ αλαπιήξσζε κέξνο ησλ εζφδσλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Λφκνπ 1080/80 θαη ην .. 907/1981 απφθαζε 
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ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζα επηηερπζεί κε ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ 

απφ ηνλ άκεζν θαη δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ειαζηηθσλ δαπαλψλ ησλ 

αληαπνδνηηθψλ πεξεζηψλ, ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ην ζθέινο δαπαλψλ 

κηζζνδνζίαο ππαιιήισλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ιφγσ ησλ λέσλ 

κέηξσλ ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Απηφ ηη ζεκαίλεη; Κείσζε ηνπ 

ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ. 3) Ρελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο θνξνινγεηέαο 

χιεο πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηε ζπλεπή θαη απνηειεζκαηηθή εξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο Δζφδσλ θαη Ξεξηνπζίαο. Καδεχνπκε ηνπο θφξνπο 

ινηπνλ .. ηνπο εξγαδφκελνπο λα καδεχνπλ θφξνπο. Φνξνζαθάξη θαη αχμεζε 

θνξνινγίαο. Δληαηηθή δνπιεηά. 4) Γηαζηαχξσζε ησλ δειψζεσλ ησλ πνιηηψλ 

γηα ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ αθηλήησλ ηνπο ζην Δζληθφ Θηεκαηνιφγην, θαζψο 

θαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εκη-ππαίζξησλ θαη απζαίξεησλ θηηζκάησλ. Θα 

πάκε λα εηζπξάμνπκε ινηπφλ θαη κέζα απφ ηα απζαίξεηα θαη εδψ ζαλ Γήκνο 

ραξάηζηα. 5) Ρνλ ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ, ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ 

αλαθχθισζε ε νπνία ζα εληαηηθνπνηεζεί. Δζνδα απφ ηελ αλαθχθισζε. Κε δχν 

ηξφπνπο; Ηδησηηθνπνίεζε, ηέιε. Ξσο ζα γίλεη; Δθκεηαιιεχεζαη ηα απνξξίκκαηα. 

Ρν ξφιν απηφ εηνηκάδνπλε γηα ηνπο Γήκνπο. 6) Ρελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο γηα ηε βεβαίσζε ησλ αλείζπξαθησλ ινγαξηαζκψλ πνπ επηζηξέθεη ε 

ΓΔΖ. Αιιν θπλεγεηφ.  

 Απηέο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηα ηέιε ινηπνλ θαη ην πσο ζα εηζπξάηηεη 

έζνδα ν Γήκνο απφ ηα ηέιε. Ξάκε ηψξα ζην ζπγθεθξηκέλν. Γηα ηα ηέιε πνπ .. 

ν Γήκνο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ θαη ζηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο. 

Ππληειεζηήο ζηνλ Απιψλα 2010, 0,42. Θέιεηε 0,60. Απμεκέλν 0,18. Αθηδλψλ 

γηα ηελ νηθηαθή 0,68 πεξζη, 0,90 θέηνο. Θάιακνο 0,78 πέξζη, 1,00 θέηνο. Ξάηε 

ζην Καξθφπνπιν, έρεηε κείσζε. Πην Ξνιπδέλδξη απφ 0,7, 1,00 θαη ην Ππθάκηλν 

ην κεηψλεηε θαηά 0,6, ηα ππφινηπα ην ίδην. Ππλνιηθά έρεηε κηα ζπλνιηθή 

αχμεζε 0,2% πεξίπνπ γηα ηα νηθηαθά. Θαη βεβαίσο απηφ πνπ είπαηε κε 

εηιηθξίλεηα θ.Γήκαξρε, ν ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο, πνπ ζα βξσ θαη εγψ 
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ιεθηά; Απφ ηα ηέιε ζα βξσ ιεθηά. Απηφ ιέκε φηη θάλεηε. Νηαλ είπακε εκείο 

φηη ζα αλεβαζεηε ηα ηέιε πξηλ απφ 4 κήλεο καο θαηεγνξήζαηε θηφιαο φηη ιέκε 

απξέπεηεο θαη λα ην πάξνπκε πίζσ. Θαη ζαο είπακε, Γήκαξρε, ζα ην 

θνπβεληηάζνπκε ζ' απην ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζα δνχκε πνηνο έρεη δίθην 

θαη πσο ζα επηβεβαησζεί απφ ηηο πξάμεηο ηηο δηθέο ζαο. Λα ηη θάλεηε. 

Φνξνζαθάξη, ηέιε θαη φπνηνο αληέμεη Γήκαξρε. Θαη βεβαίσο ζα πείηε, ην 

λφκηκν, "Θαιιηθξάηεο" θαη δελ έρσ ιεθηά. Ιεθηά ππαξρνπλ ζηελ ηζέπε ηνπ 

θαζελφο καο, φζα έρνπλ απνκείλεη. Ξάξηε ηα θαη απηά, αιιά λα μέξνπκε εδψ 

πέξα λα κελ θνξντδεπφκαζηε.  

 Αλαθπθισλφκαζηε ζηηο ίδηεο θνπβέληεο ζπλέρεηα. Θαη λεφο Γήκνο θαη 

φξακα θαη νξάκαηα. Απηά είλαη ηα νξάκαηα, λάηα.     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ απηφ πνπ ζέισ λα πσ ζαλ ζηνηρείν είλαη φηη 

ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν έρνπλ απμεζεί θαηά 35% νη απιήξσηνη ινγ/κνη ηεο ΓΔΖ. 

Νρη γηα ην ραξάηζη, απφ ηελ αδπλακία λα πιεξψζεη ν θφζκνο ην ξεχκα, πνπ 

ζεκαίλεη φηη αληίζηνηρα δελ έρνπλ πιεξσζεί νχηε ηα δεκνηηθά ηέιε θαη νχηε 

πξφθεηηαη λα πιεξσζνχλ θαη απηφ πνπ πξνβιέπεηαη, είλαη φηη θαη ηνλ επφκελν 

ρξφλν ζα απμεζεί απηφ ην πνζφλ, γηαηί ε αδπλακία πιεξσκήο πηα ησλ ινγ/κσλ 

έρεη γίλεη πάξα πνιχ κεγάιε. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη εκείο γηα λα ηζνζθειίζνπκε 

ηα έζνδα καο, ζα πξέπεη λα απμάλνπκε θαη λα πιεξψλνπλ απηνί πνπ πάληα 

πιεξψλνπλ. Δλα ινηπνλ ζέκα είλαη απηφ. Ζ άπνςε καο ινηπφλ είλαη φηη.. Θαη' 

αξρήλ φζνλ αθνξά ην εληαίν. Δίπαηε, γίλεηαη κηα αο πνχκε, έλαο 

εμνξζνινγηζκφο. Υζηφζν φκσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη αθφκε ιίγν, αθφκε 

πεξηζζφηεξε κείσζε ψζηε ηελ επφκελε ρξνληά αλ ζέιεηε λα έξζνπλε θαη λα 

γίλνπλε φια ίδηα. Γειαδή ην 0,60 ηνπ Απιψλα γηαηί λα κελ είλαη αο πνχκε ην 

ζεκείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηεβνχλε θαη νη άιινη ινγ/κνη θαη ζα πξέπεη λα 
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αλέβεη ν Απιψλαο. Γειαδή ν Απιψλαο πσο έβγαηλε ηφζα ρξφληα κε ην 0,42 πνπ 

είρε. Αξα ινηπνλ ζεκαίλεη φηη αλ εμνξζνινγεζνχλε νη δαπάλεο, αο ην πνχκε 

έηζη ή ηα επηπιένλ δεηήκαηα, ινηπφλ, λα θαηεβνχλε φια ζην 0,60. Αλ φρη ζε 

πξψην ρξφλν, λα γίλεη ην δεχηεξν ρξφλν, ηνλ ηξίην ρξφλν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Γήκαξρε, ζα βξείηε λα πιεξψζεηε ηνπο εξγαηεο αλ 

αγσληζηνχκε φινη καδί, αλ αγσληηζηνχκε φινη καδί γηα λα απμεζνχλε νη πφξνη 

θαη ζα πνχκε θαη παξαθάησ. Ινηπφλ .. Λα ζαο πσ, λα ζαο πσ. Κηζφ ιεπηφ. Ιέηε 

εδψ πεξα, ιέηε εδψ πέξα .. Θαη' αξρήλ, έλα ζηνηρείν είλαη φηη, κε βάζε ηα 

ηεηξαγσληθά πνπ ζα έρνπλ δεισζεί απφ ηα απζαίξεηα ζα απμεζνχλ ηα 

ηεηξαγσληθά. Βάδεηε εδψ ζηελ αλαπιήξσζε κέξνο ησλ εζφδσλ, φηη 

ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ απφ ηελ αλαθχθισζε, έρεηε πεξζη πξνυπνινγίζεη 

399.000, θέηνο βάδεηε 400. Ρψξα θάηη έγηλε αο πνχκε. Γηαηί δελ θάλεηε ηέηνηεο 

θηλήζεηο, ψζηε ηα έζνδα απφ ηελ αλαθχθισζε πνπ είλαη πνιχ κεγάιν θνκκάηη, 

πνπ άκα δνπιεπηεί ζσζηά είλαη κεγάια ηα έζνδα, πνπ κπνξνχλ λα είλαη 

κεγάια ηα έζνδα, λα απμήζεηε απφ εθεί ηηο δηαθνξέο απηέο; Λα ζαο πσ άιιν. 

Ρη πξνηείλσ δειαδή. Νζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ρξήζε. Γελ κπνξνχκε λα 

βάδνπκε ζηελ ίδηα κνίξα ην καγαδάθη αο πνχκε ησλ 30, 40 ηεηξ. κε ην Πνχπεξ 

Κάξθεη θαη λα πιεξψλεη ηελ ίδηα ηηκή. Ινηπφλ, ην Π/Κ, νη ηξάπεδεο, πνπ έρνπλ 

θεξδνθνξία θαη πνπ έρνπλ θαη κεγάιεο αο πνχκε θαη κεγάια αθίλεηα θαη δελ 

έρνπλ αλάγθε, γηαηί ζην καγαδάθη ε αχμεζε ζα θαλεί, ελψ ζηελ ηξάπεδα δε ζα 

θαλεί. Νη ηξάπεδεο ινηπνλ, ηα κεγάια Π/Κ, ηα κεγάια εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, 

φπνπ έρνπκε, λα έρνπλε κεγαιχηεξν ζπληειεζηή. Ξξνζπαζείζηε λα απμήζεηε 

απηνχο ηνπο ζπληειεζηέο, εθεί πνπ κπνξεί.  

 Κηα άιιε πξφηαζε. Ξέζηε κνπ, ε Καξκαξά δελ πξέπεη λα απαιιαρζεί 

απηφλ ην ρξφλν απφ ηα δεκνηηθά ηέιε; Απηά ηα καγαδηά φιεο ηεο Καξκαξά 

πνπ κε ηηο δηθέο καο πνιηηηθέο, ηνπ Γήκνπ δειαδή, δελ βάδσ εκείο ή νη 
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πξνεγνχκελνη, έρνπλ θηάζεη ζ' απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη ζήκεξα 

καξαδψλνπλε, δε ζα πξέπεη λα ηνπο θάλνπκε θάηη; Λα κεηψζνπκε έζησ, δε ιέσ 

λα απαιιάμνπκε, λα κεηψζνπκε ηα ηέιε; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε αλζνθνξνχλ, αιιά ηα ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπγθεθξηκέλα έρνπλε 

θαη έλα επηπιένλ πξφβιεκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νη βηνκεραληθνί ρψξνη. Νη βηνκεραληθνη ρψξνη εθεί πνπ ππάξρνπλ, 

ηδηαίηεξα ζηνλ Απιψλα, λα έρνπλε απμεκέλν. Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν; Λα 

βάινπκε ηέινο πεξηβάιινληνο. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ην βάινπκε. Δλα ηέινο 

γηα ηηο βηνκεραλίεο πνπ ξππαίλνπλ. Λα απμήζνπκε κε άιινπο ηξφπνπο ηα έζνδα 

καο θαη φρη αλεβάδνληαο ηα δεκνηηθά ηέιε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ πξφηαζε, ζαο είπα, είλαη κε βάζε ην 0,60 ηνπ Απιψλα.. Ξσο δελ 

έρνπκε. Ν Απιψλαο έρεη. Γελ έρεη ν Απιψλαο; Ν Απιψλαο έρεη θαη εξγνζηάζηα, 

έρεη θαη απνζήθεο αιιά έρεη θαη εξγνζηάζηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ζέισ λα πάκε ιίγν πάιη ζην πηλαθάθη 7. Κηιάεη γηα ζχλνια 

πξνυπνινγηζζέληα. Δίπαηε θ.Σξήζηνπ φηη είλαη πξαγκαηνπνηεζέληα; 3.966. 

Γίπια ιέεη, ζχλνια πξνυπνινγηζζέληα πάλησο πάιη, γηα ην 2012 κε ηνπο 

ηζρχνληεο ζπληειεζηέο. Θαη πάκε ζην 5.193. Γηαηί; Δλψ .. Κε ηνπο ηζρχνληεο. 

Αλ αιιάμνπκε, πάκε ζηα 5.713.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάπνην ιάζνο έρεη γίλεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ηνπο ηζρχνληεο ζα έπξεπε λα είλαη ην ίδην.  
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ΣΟΖΠΡΝ: Πχλνια πξνυπνινγηζζέληα ηνπ '12 .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο. 

ΣΟΖΠΡΝ: Κε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο. 

ΟΝΠΠΖΠ: 5.193.  

ΣΟΖΠΡΝ: Ξνπ είλαη ην 5.193; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρα ζχλνια φζνλ αθνξά ηα δεκνηηθά ηέιε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηε δεχηεξε ζηήιε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη. Κάιηζηα, λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαηί; Αλ δελ αιιάμνπκε ζπληειεζηέο πξέπεη λα εηζπξάμνπκε ηα 

ίδηα. Αλ δελ θάλνπκε αχμεζε, πξέπεη λα εηζπξάμνπκε ηα ίδηα. Θαη δεχηεξνλ, 

ζηνλ θσδηθφ 2111, ηαθηηθά έζνδα θαη ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ, ελψ γηα ην 2011 έρνπκε ζρεδνλ 1.000.000, 999.000, ζην 

2012 έρνπκε 100.000. Γηαηί; 

ΣΟΖΠΡΝ: Απηφο ν θσδηθφο αθνξά ηα ΞΝΔ θ.Ονχζζε. Δίλαη πξνεγνχκελσλ.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Α, παξειζφλησλ εηψλ.  

ΣΟΖΠΡΝ: Ξαξειζφλησλ εηψλ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, εληάμεη. Ρν 2111, έηζη; 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δρνπκε πξνυπνινγίζεη .. Γειαδή εηζπξάμακε ην 2011, 1.000.000 

θαη πξνυπνινγίδνπκε φηη ην '12 ζα πάξνπκε 100.000 κφλν; 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη. Απηφο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν μαλαιέσ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1.000.000 ην 2011 θαη ην '12 ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν 100.000; Κνπ θαίλεηαη ιίγν δχζθνιν απηφ. 
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ΣΟΖΠΡΝ: Απηά είλαη βάζεη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλε πξνθχςεη απφ ηνλ έιεγρν 

πνπ θάλακε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κάιηζηα. Νζνλ αθνξά ην πξψην γηα ηα δεκνηηθά ηέιε, ηα ζχλνια, 

ππάξρεη ιάζνο;  

ΣΟΖΠΡΝ: Γελ έρεη ηα ΞΝΔ κέζα. Αλ πξνζηεζνχλ ηα ΞΝΔ.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Α. Ξάκε ζηα 5.753. Δ; 

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, λαη.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαιά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

ζηνπο πξψελ Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο είρε δηακνξθσζεί κηα θαηάζηαζε αλάινγα 

κε ηα έζνδα, ηα έμνδα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάζε Γήκνπ. Θα 

ζπκνχληαη φινη νη παιηνί ζπλάδειθνη, θαζε θνξά πνπ ζπλαληηφκαζηε ην 

πείξαγκα πνπ γηλφηαλε κεηαμχ ηνπ θ.Παξθίξε θαη ηνπ Κάθε ηνπ Δπζηαζίνπ, 

πνπ ηνπ ιέγακε ηνπ Κάθε, Κάθε εζχ ηξσο ζθφλε θαη ν Παξθίξεο παίξλεη ηα 

ιεθηά απφ ην ιαηνκείν. Αιιά ηψξα είκαζηε έλαο Γήκνο, φπσο είπε θαη ν 

θ.Ιίηζαο. Θα πξέπεη, ζα πξέπεη λα θνζηνινγεζνχλ νη πεξεζίεο Θαζαξηφηεηαο 

θαη Φσηηζκνχ, λα δεκηνπξγεζνχλ δχν ή ηξεηο δψλεο. Ζ πξφηαζε κνπ είλαη 

ηξεηο, κηα παξαιηαθή δψλε, κηα νη νηθηζκνί, νη εληφο νηθηζκνχ δφκεζε θαη κηα 

εθηφο Πρεδίνπ δφκεζε θαη επαγγεικαηηθή θαηνηθία. Δπίζεο ππάξρνπλε άιια 

παξαδείγκαηα. Ξξνρζέο έβιεπα ιφγσ ηνπ θφξνπ έλα ινγ/κν .. Κπνξείηε λα κε 

αθνχηε θ.Γήκαξρε; Δβιεπα έλα ινγ/κν ζε έλα νηθφπεδν ζην Ξνιπδέλδξη .. 

Θχξηε Γήκαξρε, αλ ζέιεηε αθνχζηε κε. Αλέιπα .. Κνπ θέξαλε ηνλ ινγ/κν .. Αλ 

ζέιεηε κε αθνχηε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δβιεπα ην ινγ/κν ΓΔΖ ζηελ πξψελ Θνηλφηεηα Ξνιπδελδξίνπ 

έλα νηθφπεδν κε έλα ιπφκελν, 1.280 η.κ., αιιά ζχκθσλα κε ην Λφκν, ην 

αλψηεξν πνπ δειψλεηο δεκνηηθά ηέιε είλαη 1.000 ηεηξαγσληθά. Γειαδή εκείο .. 

Γελ κε παξαθνινπζείηε θ.Γήκαξρε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθνινπζεί, παξαθνινπζεί θ.Βειηαληψηε. Ππλερίζηε. Θαη 

έπεηηα, δελ κπνξεί λα επηβάιιεηε ηελ παξαθνινχζεζε. Ππλερίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δ ηφηε πνπ ζα κηιάκε; Πηνλ ηνίρν; Ρα ιέκε γηα λα ηα αθνχζεη 

θάπνηνο.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθνινπζψ εγψ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ιέσ ινηπφλ, φηαλ εκείο δεισζακε ην θηήκα Ιαδαξίδε θαη 

βάιακε 3.000 η.κ., ν άλζξσπνο απηφο έθαλε έλζηαζε θαη δηθαηψζεθε γηαηί ν 

Λφκνο ιέεη φηη ην αλψηεξν πνπ βάδεηο ζε έλα θηίζκα, είηε είλαη επαγγεικαηηθφο 

ρσξνο, είηε είλαη θαηνηθία, είλαη 1.000 ηεηξ. Γελ κπνξείο λα βάιεηο .. Αλ έρεη 

5.000 η.κ.; Ζ πξφηαζε κνπ πνηα είλαη. Δθηφο απφ ηηο δψλεο ζα πξέπεη λα βξεζεί 

ν ηξφπνο λα πάξνπκε ηα ζηνηρεία απφ ηε ΓΔΖ θαη ζε ζρέζε θαη κε ηνπο εκη-

ππαίζξηνπο πνπ δεισζήθαλε θαη κε ηα απζαίξεηα πνπ δεισζήθαλε, λα γίλεη 

επαλαπξνζδηνξηζκφο πξαγκαηηθφο θαη δίθαηνο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ 

δεκνηψλ θαη εθεί πάλσ λα βγεη κηα εληαία ηηκή. Νη θάηνηθνη είλαη φινη ίδηαο 

θαηεγνξίαο. Γελ ππάξρνπλ θάηνηθνη .. θαηεγνξίαο θαη δελ είλαη θαη ζσζηφ 

θάπνηνη λα έρνπλε 200 ηεηξ. θαη λα πιεξψλνπλε γηα 20 θαη θάπνηνη λα έρνπλε 

100 θαη λα πιεξψλνπλε γηα 200.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θα θάλσ κηα παξαηήξεζε πεξί ηεο νκνθσλίαο ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. Θχξηε Γήκαξρε, λαη, απνθαζίζακε γηα ηελ νηθηαθή νκφθσλα, γηαηί 
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είπακε φηη πξέπεη λα πάκε θνληά ζε έλα γεληθφ ζπληειεζηή, αιιά αθνχ θέξαηε 

θαη ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα ελεκεξψζεη ην Πψκα φηη ε Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ήηαλε 9:30 ε ψξα θαη ε εηζήγεζε καο δφζεθε ζηηο 10:15. Αξα δελ 

μέξακε ηη ςεθίδακε. Λα ην μέξνπκε θαη απηφ θαη λα ηα δειψλνπκε φια. 

Γεχηεξνλ, βιέπνληαο 1,40 ην Καξθφπνπιν, πηζηεχσ φηη εγψ, ν θ.Ρζάθσλαο, ν 

θ.Γηακαξέινο, ν θ.Ιάκπξνπ, ν θ.Αξκπξηψηεο ιείπεη θαη ν θ.Αλπθαληήο, δσ ζην 

Θνισλάθη ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ. Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη; Μέξεη ν 

θ.Ιάκπξνπ θαη γειάεη, γηα 15 κέξεο, εγψ δελ είρα θψηα, 10 κέξεο. Γελ έθηαηγε 

ν Γήκνο, έθηαηγε ε ΓΔΖ, αιιά εγψ θψηα δελ είρα θαη πιεξψλσ 1,40. Δπίζεο 

πξέπεη λα ζαο πσ φηη ην Ξάζρα δελ είρακε θαη πνιχ θαιέο ππεξεζίεο 

θαζαξηφηεηαο. Ξαξφια απηά εκείο πιεξψλνπκε 1,40. Ζ γεληθή θηινζνθία 

θ.Γήκαξρε ηνπ Λφκνπ είλαη άδηθε. Δγψ ζπκθσλψ φηη πξέπεη ιίγν λα ηα 

εμνξζνινγήζνπκε, καο είπαηε κηα δηθαηνινγία φηη ν Απιψλαο έρεη 0,60 γηαηί 

έπαηξλε πνιιά ιεθηά απφ δεκνηηθά ηέιε γεληθήο θαη φρη νηθηαθήο. Αιια λα ζαο 

πσ θαη θάηη άιιν; Θαη ην Καξθφπνπιν έθεξε έλα εηζφδεκα 1.700 ζην Γήκν, 

πνπ πνιχ πηζαλφλ ην έθεξε απφ ηελ πςειή θνξνινγία πνπ πιεξψλακε θαη 

ζπγλψκε, δελ ηελ ήμεξα. Δγψ ηψξα έκαζα ηη θνξνινγία πιεξψλσ, γηαηί πνηέ 

δελ είδα ζην ινγ/κν ηεο ΓΔΖ ηη πιεξψλσ.  

 Γεληθά επίζεο ζεσξψ άδηθν θαη αο κε θαηεγνξήζεη ν θίινο κνπ ν 

Κηράιεο θαη ε θίιε κνπ ε Ησάλλα, γηα ηνπο επαγγεικαηίεο λα ηνπο απμάλνπκε 

θαηά 20, 30%. Απηήλ ηε ζηηγκή νη επαγγεικαηίεο είλαη ζε βαζηά χθεζε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Δληάμεη, δελ έρεη ζεκαζία θαη γεληθψο. Δγψ ζα εμαηξνχζα κφλν ηηο 

ηξάπεδεο θαη ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ πνπ πξνθππηεη ην Καξθφπνπιν 1.700 πνπ κνπ ιέηε 

εηζπξάηηακε;  
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ΘΗΝΠΖΠ: Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Καο είπαηε φηη ην Καξθφπνπιν έθεξε 

1.700 εηζφδεκα. Ρακείν. Πηελ απνγξαθή. Λαη. Δρεη ηακείν 1.700 γηαηί 

εηζέπξαηηε αβέξηα απφ ηνπο πνιίηεο ηνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: 1,50 ιέεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ην ρξφλν απφ ην νηθηαθφ θαη 46.776 απφ ην γεληθφ. Πχλνιν 

477.000 εηζέπξαμε ην .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ δε δηαθσλψ ζ' απηφ. Γε ζαο είπα φηη .. Δγψ ζαο είπα γηα ην 

ζπληειεζηή. Αλ ζηνλ Απιψλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα νινθιεξψζεη, λα νινθιεξψζεη ν θ.Θηνπζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, αλ ζηνλ Απιψλα έρνπλ θαη λα καο απαληήζεη ν Αληηδήκαξρνο 

ηνπ Απιψλα, αλ ζηνλ Απιψλα δελ έρνπκε ηηο ίδηεο πεξεζίεο. Γηαηί ζην 

Καξθφπνπιν λα πιεξψλνπκε 1,40 θαη ζηνλ Απιψλα 0,60. Δίλαη απιήξσηεο. 

Δγψ, πξνζέμηε, δελ πξνηείλεη λα γίλεη ν Απιψλαο 1,40 θ.Αληηδήκαξρε, 

πξνηείλσ λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ φια ζην 0,60. Νζν ην δπλαηφλ. 0,80. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε, επραξηζηνχκε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέσ φηη γηα λα ηζνζθειίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, πξέπεη λα 

ην θάλνπκε 1,1. Νια. Γελ ηζνζθειίδεηαη. Κε 0,60 ζηνπο 3 κήλεο, ζηνπο 4, 

ηέινο ε θαζαξηφηεηα. Ξσο ζα ην θάλνπκε; Απηφ είλαη καζεκαηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Βαξλάβα, θαληε ηελ εξψηεζε ζαο.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Κηα εξσηεζε αλ κπνξψ θαη εγψ λα θάλσ. Πχκθσλα κε ην 

Λφκν 2575, νη ρψξνη ηνπ .. θαη νη ρψξνη θαηνηθίαο πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα 

νίθηζε, λα απαιάζζνληαη. Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππισηέο θαη νη 

απνζήθεο; Θαη αθφκα κηα εξψηεζε. Ρη ζα γίλεη κε φζνπο δελ έρνπλ δειψζεη φια 

ηα ηεηξαγσληθά ηνπ ζπηηηνχ ή ηνπ ππνγείνπ ηνπο. Ξσο ζα γίλεη έιεγρνο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Γελ μεξσ αλ δνζεί απάληεζε απφ 

ηνπο .. 

 Ινηπφλ, θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γπζηπρσο θ.Ξξφεδξε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, δελ κπνξψ λα 

ην παξαθνινπζήζσ 100%, ππάξρεη κηα θνχξαζε. Ζδε ζην πξνεγνχκελν ζέκα 

ήζεια λα ξσηήζσ θάηη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ιφγσ ηεο ψξαο θαη ηεο θφπσζεο, 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, πνπ ήηαλε ζ' απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ θάλαηε 

θαη ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.Αληηδήκαξρν, ηνλ θ.Ζιηάζθν, λα κνπ απαληήζεη, 

θάηη πνπ είρα δεη εδψ, Ραθηνπνίεζε απζαηξέησλ θηηζκάησλ Γήκνπ Υξσπνχ. 

Δλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα. Ζζεια λα κάζσ πνην είλαη απηφ ην απζαίξεην θαη λα 

ηνπ πσ φηη ππάξρνπλ ίζσο θαη άιια θαη είλαη κνλαδηθή επθαηξία λα 

λνκηκνπνηεζνχλ. Γηαηί ππάξρνπλ θαη άιια. Δρνπκε ζηε Καιαθάζα πνπ πξέπεη 

λα λνκηκνπνηεζνχλ, λα γίλεη ην εξγνηάμην ηνπ Γήκνπ λφκηκν 100%. Ινηπφλ, 

ζαο ην ιέσ ελεκεξσηηθά. Γελ κπνξνχκε λα ην παξαθνινπζήζνπκε. Ζ 

ηνπνζέηεζε κνπ είλαη απιή. Γε ζπκθσλνχκε. Θα ζέιακε κηα ζπδήηεζε ιίγν 

πην άλεηε, λα ξσηήζνπκε πξάγκαηα, λα δνχκε πξάγκαηα θαη ζε ζπλάξηεζε κ' 

απηά ηα ραξάηζηα πνπ έρνπλε κπεη ηψξα, απηά ηα ιάζε πνπ ηα ζπλερίδνπκε, ν 

θνζκάθεο ζα ηα πιεξψλεη. Δδψ έπξεπε λα πάκε πνιχ απζηεξά. Λα ζαο πσ θάηη 

θ.Γήκαξρε; Δρεηε ραιάζεη πάξα πνιιέο δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ ζε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγαηεο λα θάλνπλ θάπνηα πξάγκαηα. Αλ δελ κπνξνχζε λα θάλεη θάηη ε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εδψ κπνξνχζε θάπνηνο γηα 1 κήλα λα δνπιέςεη, 1 κήλα, 

φρη παξαπάλσ θαη λα έρεη θαη απνηέιεζκα πνπ είλαη αλαγθαίν. Θαηγφκαζηε εδψ. 

Γειαδή ρξνληθά πεξηζψξηα δελ ππάξρνπλ, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή μελπρηαλε 

φιε κέξα νη άλζξσπνη, απνηέιεζκα δελ ππαξρεη. Δρεηε δψζεη απίζαλα πνζά γηα 

άιιεο ελέξγεηεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπλε δνπιέςεη πνιχ, φρη 1 κήλα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, ην απνηέιεζκα ησλ άιισλ δελ έρσ δεη φκσο. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην απνηέιεζκα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε. Θχξηε Γήκαξρε, εδψ επί ηεο νπζίαο.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ηα βιέπσ ηα απνηειέζκαηα φκσο.  

.......: Δίλαη αθξηβή ηα ζηνηρεία, φια. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρα απνηειέζκαηα φκσο θ.Γήκαξρε .. Αθνχζηε κε ιίγν. Αθνχζηε κε 

ιίγν. Αλ ε ψξα δελ ήηαλ 00:00 ην βξάδη, ζα είρακε ζπγθεθξηκέλα.. 

Παο ξψηεζα θάηη, δελ είζηε ζε ζέζε λα κνπ ην απαληήζεηε. Ρν κέηξν πνπ ζα 

θέξεηε πφζν ζηνηρίδεη. Φέξλεηε έλα κέηξν θ.Γήκαξρε. Ξείηε κνπ πφζν ζηνηρίδεη 

ζην Γήκν. Ππγλψκε, θέξλεηε έλα κέηξν θαη θαιψο θάλεηε θαη ην θέξλεηε, ην 

είρακε θαη εκείο ζηε Καιαθάζα, πάξεη ηέηνηα απφθαζε. Ξφζν ζα ζηνηρίζεη ζην 

Γήκν. Κηα απιή εξσηεζε. Δπξεπε λα κνπ πείηε, φηη ν πξνυπνινγηζκφο απηψλ 

ησλ κέηξσλ ζα ζηνηρίζεη 200- 300.000 επξψ. Απηέο νη 300.000 επξψ ζα 

κεησζνχλ απ' απηφ ή ζα κπνπλ εθεί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ λαη αιιά δε γίλεηαη .. Γήκαξρε κνπ, φκσο απηά ηα πξάγκαηα.. 

Γήκαξρε κνπ θαη ζην θνπηνπξνχ απηά ηα πξάγκαηα δε γίλνληαη. Δγψ 

θαινπξναίξεηα ζην ιέσ. Ρέηνηα ψξα δε ζπδεηηνχληαη ηφζν ζνβαξά ζέκαηα. Λα 

ζαο πσ θάηη; Πηνλ Απιψλα είλαη ρακειφ θαη θαιά θάλεη θαη είλαη ρακειφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη ζηε Καιαθάζα ζα κπνξνχζε λα είλαη ρακειφ. Ρνλ ηειεπηαην 

ρξφλν ζηε Καιαθάζα θαηαθέξακε θαη δηεθδηθήζακε θαη πήξακε ηξειά ηέιε. 

Ρξειά ηέιε. Ρν μέξεηε πάξα πνιχ θαιά, ην ζπλερίδεηε θαη εζείο θαη θαιά 

θάλεηε. Ρν απνηέιεζκα .. Θαη εθεί ζα κπνξνχζε λα ρακειψζεη. Γηα λα 

ηζνζθειηζσ ζηνλ πξνχπνινγηζκφ ηα αληαπνδνηηθά έβαδα ζα αγνξάζσ 10 
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ζθνππηδηάξεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, γηα λα πεξάζεη. Δβαδα ηξνκαθηηθά έμνδα 

πνπ ήηαλ θαη αλχπαξθηα, γηα λα πεξάζεη, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε πιενλαζκφ 

ζην ηακείν. Νκσο, είπακε, έλαο είλαη ν Γήκνο ησξα. Ρα θαιά ηνπ ελφο, ηα θαθά 

ηνπ αιινπλνχ, πξέπεη λα ζπκπνξεπηνχκε κεηαμχ καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα.  

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ηελ νηθηαθή θαηαλάισζε κίιεζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε ζαθέο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γεληθή θαηαλάισζε. 2010 ζηνλ Απιψλα, 1,22. Ρψξα, 1,50 κε ηελ 

πξφηαζε πνπ θάλεηε. Θάιακνο 1,09, 1,50 ζήκεξα. Καιαθάζα 1,61, 1,80 

ζήκεξα. Θαη βεβαίσο φηαλ κηιάηε γηα γεληθή, εμηζψλεηε ηελ απνζήθε ηεο 

L'OREAL, ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία θαιιπληηθψλ ζηελ Δπξψπε, κε ην καγαδί ζηε 

Καξκαξά θαη ζηνλ Απιψλα, γηα ηελ θαθεηέξηα πνπ δελ κπαίλεη άλζξσπνο. Θαη 

δελ είλαη ην ίδην. Θαη δελ είλαη ην ίδην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζα νινθιεξψζσ θαη ζα κνπ απαληήζεηε. Θα κνπ 

απαληήζεηε θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρα εμηζψλεηε φια θαη βεβαίσο νη επηρεηξήζεηο φιεο δελ είλαη ην 

ίδην. Ηδην είλαη ην κπαθάιηθν ζηε γεηηνληά πνπ δελ κπαίλεη θαη άλζξσπνο; Ηδην 

είλαη ην Πνππεξ Καξθεη ηνπ θάζε ΓΑΙΑΜΗΑ πνπ έρεη ζηήζεη ζηνλ Υξσπφ; Γηα 

πείηε κνπ; Ηδην είλαη νη απνζήθεο νη κεγάιεο πνπ έρνπλε θαηαθιείζεη ηελ 

πεξηνρή κε ηα παπνπηζάδηθα ζηελ Καξκαξά; Αιιά εζείο πνπ δείμαηε ηφζν 

πφλν, ηφζν πφλν ην θαινθαίξη γηα ηνλ αγσγφ ζηελ Καξκαξά, λα απαληήζεηε 

αχξην ζηνπο εκπφξνπο θαη ζηε Καξκαξά αιιά θαη ζε φιε ηελ πεξηνρή, ζε φιν 
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ην Γήκν καο, γηα ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεηε ζήκεξα, γηαηί εκείο ζα βγνπκε 

πφξηα πφξηα θαη ζα ηνπο ελεκεξψζνπκε θαη ζα ηνπο πνχκε φηη απηά ηα νπνία 

γίλνληαη 00:30 ε ψξα ηε λχρηα, λχρηα, έηζη; θαη απηέο νη απνθάζεηο πνπ 

παίξλνληαη, ζα ηνπο βάινπλε ην θιείδη ζηελ πφξηα γηα λα ην θιείζνπλε ην 

καγαδάθη κηα ψξα αξρχηεξα. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

 Θέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη θα Πηεξγίνπ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, απιψο ζ' απηά πνπ είπα πξνεγνχκελα θαη λνκίδσ φηη έηζη 

φπσο κπαίλνπλ ηα δεηήκαηα ηέηνηα ψξα κε ην κηζφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην 

μαλαιέσ, γηαηί είκαζηε ην κηζν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, είκαζηε 22 άηνκα απφ ηα 

41, είλαη ληξνπή καο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα παίξλνπκε ηέηνηεο 

απνθάζεηο. Δίλαη ληξνπή καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ιεθζεί κέξηκλα θαη γη' απηφ θαη δελ είλαη ληξνπή, νη 

απνθάζεηο είλαη δεκνθξαηηθέο. Ξξνβιέπνληαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίλαη ληξνπή καο. Δίκαζηε ην κηζφ.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη απ' φια. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, απηφ πνπ ζέισ λα πσ, θνηηάμηε, θάλακε νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο. Νη πξνηάζεηο ήηαλε λα πάεη ιίγν παξαθάησ γηα λα θηάζνπλε ζηνλ 

Απιψλα. Πε πξψηε θάζε ιίγν ιηγφηεξν, ζην επφκελν ίζσο πεξηζζφηεξν. 

Γεχηεξε πξφηαζε, λα ππάξμεη ζηαδηαθή, κάιινλ θιηκάθσζε, ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη ηα Πνχπεξ Κάξθεη, νη ηξάπεδεο θαη κεγάια εκπνξηθά 

θέληξα, φπνπ ππάξρνπλ. Βηνκεραλίεο, φρη απνζήθεο κφλν, απνζήθεο είλαη ε 

ηξίηε θαη ηα καγαδηά είλαη ε ηέηαξηε πεξίπησζε. Θαη δήηεζα επίζεο γηα ηελ 

Καξκαξά λα ππάξρεη κηα εηδηθή κεηαρείξηζε ηνπιάρηζηνλ γη' απηφλ ην ρξφλν. 
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Απηά ινηπφλ ηηο πξνηάζεηο πνηνο ζα ηηο ςεθίζεη; Γηα πέζηε κνπ. Ρηο είπακε, ηηο 

θαηαγξάςαηε θαη καο γξάςαηε. Απηή είλαη ε νπζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κπεη ςεθνθνξία, ζα απνθαζίζεη ην Πψκα.. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ είλαη. Θα γξαθηνχλε ζηα πξαθηηθά θαη ζα καο γξάςεηε, σο 

ζπλήζσο. Γηαηί πνην Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη απηέο ηηο πξνηάζεηο πνπ 

θάλακε; Ζηαλε παξάινγεο; Γελ είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ δελ απνθαζηζηεί ε εηζήγεζε ηεο πιεηνςεθίαο, ζα κπνχλε νη 

πξνηάζεηο ζαο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξνηα πιεηνςεθία; Δγψ δελ .. έλα Ππκβνχιην κε 20 άηνκα φηαλ 

είκαζηε 41 εθιεγκέλνη εδψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, αηηνχκαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία, νλνκαζηηθή 

ςεθνθνξία.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε θαη ζαο ην βάδσ απφ ηψξα ην ζέκα γηα λα κελ μαλαπάξσ 

ην ιφγν. Ξαξαθάησ πνπ ζα κηιήζνπκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα, δελ έρεηε, πάιη δεπηεξνινγία είλαη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξνπ ζα κηιήζεηε γηα ηα ΡΑΞ, έρεηε θάλεη ιάζνο. πάξρνπλε ηηκέο 

εθθίλεζεο θαη εδψ έρσ δηαθνξέο. Δδψ πνην Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη; Ρα 20 

άηνκα πνπ είκαζηε εδψ κέζα; Ινηπφλ, γη' απηφ ζαο μαλαιέκε, αθήζηε ηα λα ηα 

ζπδεηήζνπκε κε πην αλνηρηφ κπαιφ, κε πεξηζζφηεξε δηαχγεηα πλεχκαηνο θαη λα 

έρνπκε θαη άιια ζηνηρεία λα πάξνπκε απφθαζε θαη λα αθνχζνπκε θαη ηνπο 

άιινπο ζπλαδέιθνπο πνπ ιείπνπλε ζεκεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, άιιν ε δηαχγεηα θαη άιιν ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ηψξα. Δίκαζηε 25 άηνκα, δελ κπνξψ λα ην δηαθφςνπκε γη' απηφλ ην 

ιφγν, ππάξρνπλε θαλνληζκνί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. Θχξηε Ξξφεδξε, αηηνχκαη νλνκαζηηθή 

ςεθνθνξία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Βαξλάβα, δηαβάζηε ζαο παξαθαιψ ηνλ θαηάινγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ λα δψζσ κηα απάληεζε γηα ηα απζαίξεηα Σξήζην.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ηα απζαίξεηα, γηα ηα απζαίξεηα. Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

απζαηξέησλ. Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαηξέησλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ. 

πάξρνπλ πνιιά θηίξηα δπζηπρψο. Ρν δπζηχρεκα είλαη φηη γηα λα θάλνπκε ηελ 

ηαθηνπνίεζε ζηα θηίξηα θνηλσθειήο ρξήζεο, ρξεηάδνληαη εηδηθά ζηνηρεία θαη φρη 

ηα απιά ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη ηα απζαίξεηα. Ν Θψζηαο ηα μέξεη γηαηί 

αζρνιείηαη. Θαη ρξεηάδνληαη ζηνηρεία θαη απφ ηε ζηαηηθή κειέηε θαη εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηθέο κειέηεο, γηαηί δελ ππάξρνπλ. Θα πξέπεη λα πάξνπλε 

δείγκαηα κε .. θαη λα θάλνπλε πάξα πνιιέο εξγαζίεο. Γελ μέξσ αλ ζα 

θαηαθέξνπκε λα ην θάλνπκε, γηαηί ηα θηίξηα δπζηπρψο είλαη πάξα πνιιά. Θαη 

ζρνιεία θαη ζρνιεία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αθνπζε κε Θψζηα. Θαη ζρνιεία ππαξρνπλ απηήλ ηε ζηηγκή πνπ 

είλαη θάληαζκα, πνπ δελ έρνπλ άδεηα θαζφινπ θαη θηίξηα Θνηλνηηθά, πξψελ 

Θνηλνηηθά θαη ηα απνδπηήξηα, φπσο είπε θαη ν θ.Ονχζζεο θαη απ' φηη μέξεηε ίζσο 

νη πεξηζζφηεξνη, νη αζιεηηθνί ρψξνη, φινη νη αζιεηηθνί ρψξνη πνπ είρακε, είλαη 
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φινη απζαίξεηνη. Νινη. Ινηπφλ, δελ μέξσ θαηά πφζνλ κπνξνχλ λα 

λνκηκνηεζνπλε θαη λα ηαθηνπνηεζνχλε θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλε γη' απηήλ ηε 

ρξήζε. Δκείο ζα θάλνπκε ηελ πξνζπάζεηα, αλ θαη δε βιέπσ λα θαηαθέξνπκε λα 

ηα θαηαγξάςνπκε φια γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαζέζνπκε ζηνηρεία, γηαηί δελ 

έρνπκε θαη ζηνηρεία.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ μέξσ, αλ έρεηε θάπνηα ζηνηρεία λα καο ηα θέξεηε. Ακα έρεηε, 

λα καο ηα θέξεηε θάπνηα ζηνηρεία. Αλ έρεηε θάπνηα ζηνηρεία, λα καο ηα θέξεηε. 

Αιιά ζαο ιέσ φηη είλαη κηα πνιχ δχζθνιε ηζηνξία θαη κε ηελ Ρερληθή .. Λαη, 

πξέπεη λα γίλεη αιιά δελ μέξσ .. Αλ δε δνζεί παξάηαζε, πνπ απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρσ, ζα είλαη κφληκε παξάηαζε .. Θα δνχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν.  

 Θπξία Βαξλάβα, λα πάκε ζηελ ςεθνθνξία. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ: Ζιηάζθνο λαη. Φνξγηάξεο λαη. Ξαπαγηάλλεο λαη. Θπξία 

Θνληνγηάλλε λαη. Ρζεθξεδήο λαη. Ιέθθαο Αλδξέαο λαη. Ξέππαο Ξαλαγηψηεο λαη. 

Ληθνιάνπ λαη. Γηακαξέινο. Βιάρνο λαη. Γηακαξέινο λαη. Βαζηιάθνο λαη. Ιάκπξνπ 

λαη. Πσηήξρνο λαη. Ρζάδαξεο λαη. Κπαηδάθαο. Νρη, απνρψξεζε ε; Νηθνλφκνπ 

απνρψξεζε. Ινηπφλ, Ιίηζαο; Κπφξζεο; Λαη. Ινηπφλ, πξνρσξάκε. Ιίηζαο; Νρη. 

Ονχζζεο φρη. Βειηαληψηεο φρη. Δηζη; Ιέθθαο; Ππγλψκε, Γέδεο; Νρη. 

Θαξαγηάλλεο φρη. Εαραξίαο είλαη εδψ; Νρη, απνρψξεζε. Απνρψξεζε, έηζη; Λαη. 

Ινηπνλ, πξνρσξάκε. Βαξλάβα παξνχζα. Ρζάθσλαο φρη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Τήθηζα .. Νρη, κε ζπγρσξείηε, ςήθηζα γηα ηηο θαηνηθίεο, φρη 

γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Θηνχζεο φρη. Σαζηψηεο φρη θαη Πηεξγίνπ φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα απνρσξήζεηε θχξηνη ζπλάδειθνη. 

(αξ. απνθ. 280/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 25ν 

 

Αλαπξνζαξκνγή Ρέινπο Γεκνηηθνχ Φφξνπ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Θχξηε Σξήζηνπ. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζπγλψκε. Ζ παξάηαμε κνπ απνρσξεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε. Δρεηε ην δηθαίσκα θ.Ρζάθσλα. 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ: Ιφγσ παξειεχζεσο ηνπ σξαξίνπ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε θαη εκείο ην ίδην, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ σξαξίνπ. 

Θαη νπνηαδήπνηε απφθαζε παξζεί απφ εδψ θαη πέξα ιφγσ ηνπ σξαξίνπ ζα είλαη 

παξάλνκε θαη ζα απνρσξήζνπκε βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Απνρσξνχκε θ.Ξξφεδξε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ αλαθέξεη ν θαλνληζκνο γηα ρξφλν.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θαζνξηζκφο γηα ην έηνο 2012 ηνπ ζπληειεζηή θφξνπ επί ησλ 

ειεθηξνδνηνπκελσλ ρψξσλ. Κε ην άξζξν 25, παξ. 13 ηνπ Λφκνπ 1828/89, 

ΦΔΘ 2, ηεχρνο Α, ηηο 31.1.1989, νξίδεηαη φηη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ Λφκνπ 1080/80, ζπλειεζηήο θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ 

ρψξσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ 0,02 κέρξη 0,07 επξψ. Ν ζπληειεζηήο απηφο κπνξεί 

λα απμάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κέρξη 20% 

γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη επνκέλσο ε αλψηεξε δπλαηή αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ γηα ην 2012 είλαη απφ 0,108 κέρξη 0,378 επξψ αλά η.κ. 

Ν ελ ιφγν θφξνο επηβάιιεηαη ζηνπο ζηεγαζκέλνπο θαη κε ρψξνπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σξήζηνπ, κε δηαβάδεηε νιφθιεξε ηελ εηζήγεζε. Γηαβάζηε 

ηηο πξνηάζεηο. Δίλαη, γηαηί ππαξρεη θαη κηα ηξνπνπνίεζε εδψ, πεγαίλεηε ζηηο 

ηηκέο. Πηεγαζκέλνο ειεθηξνδνηνχκελνο .. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, ζηεγαζκέλνο ειεθηξνδνηνχκελνο ρψξνο 0,30 επξψ αλά 

η.κ. θαη' έηνο. Κε ζηεγαζκέλνο ειεθηξνδνηνχκελνο ρψξνο 0,15 επξψ αλά η.κ. 

θαη' έηνο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κεξηθνί Γήκνη δελ πιεξψλαλε. Κπαίλνπκε ζε έλα εληαίν ρσξν. 

Δίλαη πνιχ ιίγα ηα ιεθηά, ίζσο 15 επξψ ην ρξφλν δειαδή κηιάκε ηψξα, απηφο 

ν θφξνο, πεξίπνπ. Γηα 100 ηεηξ. ζπίηη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;  

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 281/2011) 
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ΘΔΚΑ 26ν 

 

Αλαπξνζαξκνγή ΡΑΞ θαη θαζνξηζκφο ηηκήο δψλεο, ζχκθσλα κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα.  

 Θχξηε Σξήζηνπ, κε δηαβάζεηε ηηο ηηκέο, εμεγήζηε κφλν ην ζθεπηηθφ πνπ 

κπήθαλ απηέο νη ηηκέο. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρν ζθεπηηθφ πνπ .. Βαζίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Λφκνπ 2130/93. Ν ζπληειεζηήο ζα πξέπεη λα είλαη εληαίνο γηα φιε ηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. Νη ηηκέο δψλεο θαη ηα φξηα απηψλ ζα πξέπεη 

λα εθαξκνζηνπλ ζχκθσλα κε ηελ αξ. 1020564/487 ΦΔΘ 269Β/28.2.2007 θιπ. 

θαη ηα νπνηα φια απηά αθνξνχλ απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε πνπ 

ζαο έρεη ρνξεγεζεί, απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθσλ κε ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη νη ηηκέο δψλεο, ελψ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη ηηκή δψλεο, 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξξνηείλεηαη ε ιήςε 

απφθαζεο ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ε νπνία ζαο έρεη ρνξεγεζεί θαη αλαθέξεη 

αλα Γεκνηηθή θαη Θνηλνηηθή Θνηλφηεηα φιεο ηηο δψλεο. Θαινχκαζηε λα 

απνθαζίζνπκε πξψηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή Ρέινπο Αθίλεηεο 

Ξεξηνπζίαο, ΡΑΞ, ηνπ νπνίνπ ην πνζνζηφ ζα αλέξζεη ζε 0,30 ηηο ρηιίνηο εληαίν 

γηα φιε ηελ Ξεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Θαη δεχηεξν, λα εθαξκφζνπκε ηηο 

παξαθάησ δψλεο θαη ηηκέο αλά Ρνπηθή θαη Γεκνηηθή Θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε 

ηελ εηζήγεζε φπσο πξναλέθεξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο θάλσ κηα δηεπθξίληζε, κήπσο θάπνηνο δελ ην έρεη 

θαηαιάβεη θαιά. Νη ηηκέο δψλεο θαζνξίδνληαη απφ ην πνπξγείν. Πηελ ππφινηπε 

πεξηνρή πνπ γξάθεη απφ θάησ, ηελ θαζνξίδνπκε εκείο, ηελ κηθξφηεξε ηηκή 

εληφο Πρεδίνπ κείνλ 15%. Ππλήζσο βάδνπλε ηε κηθξφηεξε ηηκή εληφο Πρεδίνπ 

γηα εθηφο Πρεδίνπ. Δκείο ηε βάδνπκε θαη 15% ιηγφηεξν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή φπσο γηα ηελ πεξηνρή .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ βέβαηα αθνξά κφλν ην ΡΑΞ, δελ αθνξά ηελ αληηθεηκεληθή 

αμία ηνπ ζπηηηνχ ή νπνπδήπνηε άιιν λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ. Αθνξά γηα ην 

δηθφ καο Ρέινο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο .. Ρνλ ίδην ζπληειεζηή ζε φιν ην Γήκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 0,30. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη ηηκέο φιεο αιιάδνπλ. Δίλαη γξακκέλεο ζε φιν ηνλ πίλαθα, εδψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηνλ Απιψλα γηαηί είλαη κηα εληαία ηηκή;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηζη ην είραλε. Νπσο ην έρεη θαζνξίζεη ην πνπξγείν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρεη θαζνξίζεη ην πνπξγείν. Πηνλ Θάιακν γηα παξάδεηγκα, 

πνπ έρεη θαηψηεξε ηηκή, ηα 800 επξψ, ζηελ ππφινηπε πεξηνρή ηψξα 

αθαηξνχληαη απφ ηα 800 επξψ ηα 15%, πνπ είλαη 120 επξψ θαη βγαίλεη ην 680. 

Δηζη βγαίλεη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. 

ΣΟΖΠΡΝ: Αλαθαινχληαη φιεο νη πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ησλ πξψελ 

Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Ππκβνπιίσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηζρχνπλε απηέο πνπ πξνηείλνληαη ζήκεξα.  

 πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη, εγψ ην ςήθηζα θαη ζηελ Νηθνλνκηθή, ήηαλε ζέκα πνπ ην 

είρακε θέξεη εμάιινπ ζε ζπδήηεζε, αλ ζπκάζηε θαη ν Γήκαξρνο είρε αλαιάβεη 

ηελ επζπλε λα θέξεη ην ζπγθεθξηκέλν, γηα φιν ην Γήκν. Νπφηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 282/2011) 
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ΘΔΚΑ 27ν 

 

Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Δπξσπατθήο Σάξηαο 

γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Ρνπηθέο Θνηλσλίεο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 24ν ζέκα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δμνπζηνδνηνχκε ηε Πχκβνπιν Διελε Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε, 

αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζρεηηθσλ ελεξγεηψλ, θαη εμνπζηνδνηψληαο ηελ 

λα ππνγξάθεη θάζε ζρεηηθφ .. έγγξαθν. Ρελ θα Θαξαγηάλλε. 

.......: Πε ηη πξάγκα Ηζφηεηα; Πε ηη πξάγκα ζα είκαζηε ίζηνη; 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

.......: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Πε ηη πξάγκα ζα είκαζηε ίζηνη; Θχξηε Γήκαξρε, ζε ηη 

πξάγκα ζα είκαζηε ίζηνη; Γελ θαηάιαβα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ρη ζα πξσηνθάλσ; Απηφ ζέισ λα πσ θαη εγψ θ.Φνξγηάξε. 

.......: Πε ηη πξάγκα ζα είκαζηε ίζηνη θ.Γήκαξρε; Θπξηα Βαξλάβα, ζε ηη πξάγκα 

ζα είκαζηε ίζηνη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απαληήζηε θα Βαξλάβα ..  

.......: .. Γελ έρνπκε ηζφηεηα θχξηνη. Δίλαη ξαηζηζηηθφ.  
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γελ άθνπζα ηελ εξψηεζε. Ξάλησο, δελ μέξσ ηη ζα πξνθάκσ 

απ' φιεο απηέο ηηο Δπηηξνπέο πνπ βξίζθνκαη. 

.......: Κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεηε πξνο ην αλδξηθφ θχιν, δελ ππαξρεη 

ηζφηεηα. Καο έρεηε δηαιχζεη ηα λεχξα.  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δγψ πξνζσπηθά;  

.......: Νη γπλαίθεο γεληθά.  

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Θαιε ζαο λχρηα. 

(αξ. απνθ. 283/2011) 

 

 -------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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