
  

 

 
ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ 

ΓΗΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 
ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ 

 

 

       ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 

        2011 - 2014 

 

 

 

 

 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ 

 

 ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

 

 
 ΤΝΔΓΡIΑΗ 34η         22.12.2011 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

ΗΥΟΓΡΑΦΗΔI - ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΔI ΠΡΑΚΣIΚΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝIΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑIΑ ΚΔIΜΔΝΩΝ 

ΦΑΝΔΡΩΜΔΝΗ 4    15561  ΥΟΛΑΡΓΟ 

ΣΗΛ. 2106548568 - 2106548667 

FAX  2106533534 

Δ.Π.Δ. 
 





  

 

 

ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ 

ΓΗΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 
ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ 

 

 

       ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 

        2011 - 2014 

 

 

 

 

 

 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ 

 

 ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

 

 
 ΤΝΔΓΡIΑΗ 34η         22.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΥΟΓΡΑΦΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΥΟΛΗΠΣΗ: Φούρναρη Μ.  

ΗΛΔΚΣΡΟΝIΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑIΑ ΚΔIΜΔΝΟΤ ΑΠΟ: Λαζάρου Μαρία 

ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔIΜΔΝΟΤ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη 

ΦΩΣΟΔΚΣΤΠΩΗ:  Δ.Π.Δ.                                



 



 Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Α 

 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 

 Π π λ ε δ ξ ί α ζ ε        34ε 

 Ρεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2011 

 Ζκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 19:00 

 

 

 ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΓΗΑΛΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΑΘΝΠ 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 
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    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 
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    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1 ΔΖΓ. Απνδνρή πνζνχ 33.186,89 

επξψ γηα θάιπςε Ιεηηνπξγηθψλ 

Γαπαλψλ Πρνιείσλ έηνπο 2011. 

2 ΔΖΓ. Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, 

αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε 

δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ 

Πθελδάιεο γηα ππξαζθάιεηα θαη 

έξγα χδξεπζεο νηθηζκνχ 

Καιαθάζαο, Κειεζίνπ θαη 

Πθελδάιεο. 

3. Δγθξηζε 9εο αλακφξθσζεο 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2011. 

4. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο θ.Ξαξαζθεπήο 

Ρπξνβφιε. 

5. Απνδνρή πνζνχ 3.520,00 επξψ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

αθνξά ηνλ εζεινληή Πρνιηθφ 

Ρξνρνλφκν. 

6. Δθδνζε ςεθίζκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα ην δήηεκα ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ "Κεξηθήο 

Απαζρφιεζεο". 

7. Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ρνπξηζηηθήο 

Αλαπηπμεο κε ζθνπφ δηαζαιάζζηα 

επηθνηλσλία ηνπ Υξσπνχ κε πφιεηο θαη 

ιηκάληα ηνπ Βφξεηνπ θαη Λφηηνπ 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

287 

 

 

288 

 

 

 

 

 

 

 

289 

 

 

290 

 

291 

 

 

 

292 

 

 

 

293 

 

 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

8 

Δπβντθνχ. 

8. Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πξνο ρνξήγεζε αδεηψλ 

άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ 

εκπνξίνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Λ.3377/2005 θαη ηεο ΘΑ Θ1-164/11. 

9. Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ αλψηαηνπ αξηζκνχ αδεηψλ 

θαηά θαηεγνξία επαγγεικάησλ πνπ 

πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ην έηνο 2012 

θαη πξνζδηνξηζκφο ηζάξηζκσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ γηα ηελ 

άζθεζε ππαίζξησλ ζηάζηκσλ 

εκπνξηθψλ δξαηεξηνηήησλ ζχκθσλα 

κε ην Λ.3377/2005. 

10. Θαζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηε δηεμαγσγή εκπνξνπαλεγχξεσλ 

θαη Σξηζηνπγελληάηηθσλ Αγνξψλ. 

11. Δγθξηζε δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

γηα ηηο Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο 

ηνπ Γήκνπ. 

12. Γηαγξαθέο νθεηιψλ απφ ηέιε 

χδξεπζεο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιείπεη ε Γξακκαηέαο καο. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ζιηάζθνο Δπάγγεινο. Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο. Ξαπαγηάλλεο 

Γεψξγηνο. Γηαλλάο Ησάλλεο απψλ. Καθξήο Αζαλάζηνο. Θνληνγηάλλε Αιέθα. 

Ρζεθξεδήο Σξήζηνο. Γάβξεο Γεψξγηνο. Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο. Ιέθθαο Αλδξέαο. 

Ξέππαο Ξαλαγηψηεο. Ν θ.Ξέππαο; Ληθνιάνπ Σξήζηνο παξψλ. Αλπθαληήο 

Θσλ/λνο απψλ; Βιάρνο Γεκήηξηνο. Γηακαξέινο Γεψξγηνο. Βαζηιάθνο 

Ξαλαγηψηεο. Ξάληνο Δπάγγεινο. Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο. Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

απψλ. Πσηήξρνο Γεκήηξηνο. Ρζάδαξεο Πσηήξηνο. Κίρα - Θνιηαζηάζε Διέλε. 

Θαηεξίλα, ζπγλσκε, Θαηεξίλα. Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο; 

Ιίηζαο Θσλ/λνο. Ονχζζεο Θσκάο. Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο. Γέδεο Θσλ/λνο. 

Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο. Εαραξίαο απψλ. Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο απψλ. 

Αξκπξηψηεο. Θαιχβαο Δπάγγεινο απψλ. Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο απψλ. Βαξλάβα - 

Θαξαγηάλλε Διέλε απνχζα. Ιέθθαο Βαζίιεηνο. Ρζάθσλαο Αλδξέαο απψλ. 

Θηνχζεο Γεκήηξηνο. Καξγέηα Διελε απνχζα. Σαζηψηεο Κηραήι απψλ. Πηεξγίνπ 

Ησάλλα απνχζα.  

 Απφ ηνπο Ξξνεδξνπο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ είλαη ν θ.Βξνχβαο, ν 

θ.Ξαπαλησλίνπ. Απφ ηα Ρνπηθά άιινο θχξηνο έρεη έξζεη;  

Ζξζε ν θ.Αλπθαληήο, ν θ.Γηαζεκάθεο θαη ν θ.Κπφξζεο λνκίδσ, θάπνπ είδα θαη 

ηνλ Κπφξζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Καλαβέιε.  

 Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε 

αλαθνηλψζεηο λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν.   

Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Γηακαξέινο, ν 

θ.Βιάρνο, ν θ.Ξέππαο. 

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν θ.Θαιχβαο θαη ν θ.Σαζηψηεο. Θαιεζπέξα.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν.     
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ΙΗΡΠΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θα μεθηλήζσ απφ εθεί πνπ κείλακε ζην Ππκβνχιην ην 

πξνεγνχκελν, πνπ ήκαζηαλ παξφληεο. Γχξσ ζηηο 00:30 ζαο δεηήζακε λα 

αλαβάιιεηε ηα ππφινηπα ζέκαηα γηαηί ήηαλ ζνβαξά θαη λα ηα θάλνπκε ζε κηα 

επφκελε ζπλεδξηαζε. Κε ηελ απηνδηνηθεηηθή ζαο γλψζε θαη εκπεηξία θαη 

δπζηπρψο κε κηα ζπκπεξηθνξά πνπ δελ αμίδεη πηζηεχσ ζε φζνπο βξίζθνληαη 

κέζα ζηελ αίζνπζα, έξρνληαη ζηα Ππκβνχιηα, δε θεχγνπλ ελδηάκεζα θαη κηιάσ 

γηα ηε δηθή ζαο παξάηαμε θ.Ξξφεδξε, θαη επίζεο δελ ηξψλε πίηζεο θαη 

ζνπβιάθηα ζην δηάιεηκκα. Γη' απηνχο ινηπφλ πνπ θάζνληαη θαη αζρνινχληαη 

ζνβαξά κε ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ δε δερζήθαηε επεηδή γλσξίδεηε απφ 

Απηνδηνίθεζε είπε ν θ.Γήκαξρνο, λα ζπλερίζνπκε θάπνηα άιιε ζηηγκή. Αλη' 

απηνχ, ηελ επφκελε κέξα ζηηο 14:00 ε ψξα ην κεζεκέξη κνπ ήξζε κηα 

πξφζθιεζε γηα λα έξζσ ζε έλα θαηεπείγνλ Ππκβνχιην, θάηη πνπ δελ είλαη 

ζσζηφ, νχηε κέζα ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ "Θαιιηθξάηε", νχηε θαη θαλελφο Θψδηθα. 

Δκείο ινηπφλ ζ' απηα ηα ζνβαξά ζέκαηα ζέιακε λα θαηαζέζνπκε ηελ άπνςε 

καο, ζέιακε λα θαηαζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο, φπσο θάλνπκε ζε φια ηα 

Ππκβνχιηα. Απηφ φκσο δελ καο ην επηηξέςαηε πξψηα απ' φια κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ζαο θαη αλ είραηε ιίγν αλνηρηά απηηά λα αθνχηε, δε ζα είρακε 

απηφ ην θαηλφκελν.  

 Γεχηεξνλ, επεηδή κηιήζαηε γηα Απηνδηνίθεζε θ.Γήκαξρε ζα κηιήζνπκε 

ζήκεξα γηα απηνδηνηθεηηθή ζπλείδεζε. ΠΛΔΗΓΖΠΖ ινηπνλ είλαη κηα θαηλνχξγηα 

εθεκεξίδα, πνπ έκαζα φηη δεκνζηεχεη ν Γήκνο ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ. Θα 

ήζεια αλ θάπνηνο εδσ έρεη δεη απηή ηελ εθεκεξίδα, ηε ΠΛΔΗΓΖΠΖ, λα κνπ 

ηελ πεη λα γίλσ κέινο λα κνπ έξρνληαη θαη ηα ηεχρε. Γπζηπρψο θαη ζην site 

κπεξδεκέλα ήηαλ ιίγν ηα πξάγκαηα. Πηελ αξρή δελ είραηε εκεξνκελία, κεηά 

μαθληθά βξέζεθε ζην site ε εκεξνκελία αιιά πάιη κε ιάζνο ζην πφηε κπνξείηε 

λα πάξεηε παξαζηαηηθά. Θχξηε Γήκαξρε, ε απηνδηνηθεηηθή ζπλείδεζε θαη νη 

θαζαξέο δνπιεηέο είραλε άιιεο δηαδηθαζίεο. πήξραλε ζηελ πεξηνρή αξθεηνί 
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πξνκεζεπηέο λα πάξεηε πξνζθνξέο, λα πεηχρεηε ηελ θαιχηεξε ηηκή γηα ηνλ 

ηφπν. Πε κηα άγλσζηε εθεκεξίδα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, κηζφ ιεπηφ. Ινηπφλ, ην ζέκα ηεο ΔΓΑΞ. Γελ κνπ 

απαληήζαηε θ.Γήκαξρε ηη έρεηε θάλεη ηψξα 12 κήλεο. Αλ δελ κνπ απαληήζεηε 

θαη ζήκεξα ζα ζαο πσ εγψ ηη έρεηε θάλεη. Θα ζαο ην πσ δεκφζηα ζηνλ ηχπν. 

ΓΔΑΓΥ. Ξφηε ζα γίλεη εθθαζάξηζε. Κέρξη πφηε ζα είλαη νκεξία θάπνησλ 

αλζξψπσλ. Θα παξαθαιέζσ λα κνπ πνχλε θαη νη άλζξσπνη ηεο ΘΔΓΥ θαη ν 

αγαπεηφο θίινο ν θ.Ξξφεδξνο γηαηί δελ πξνρσξάεη ην ζέκα κε ηελ ΘΔΓΥ, γηαηί 

δελ έρεη θαλ πεηξειαην εθεί πνπ είλαη ηα παηδάθηα θαη θάλεη θξχν θαη θάλνπλε 

καζήκαηα ζην θξχν. Γελ είλαη δπλαηφλ ζην Γήκν Υξσπνχ λα κελ κπνξνχκε λα 

ζεξκάλνπκε εγθαηαζηάζεηο γηα λα είλαη ηα παηδηά. Θαη θάηη άιιν. Εεηάσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε. Δρεηε ππεξβεί .. Ξνιιά ηα 

εξσηήκαηα θαη έρεηε ππεξβεί θαηά πνιχ ην ρξφλν ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Παο παξαθαιψ θ.Ξξφεδξε λα κνπ απαληήζεηε ζε ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε κε δηαθφπηεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρέινο, δεηάσ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ζαο λα κνπ δψζεηε παξαζηαηηθά. Ρν ηειεπηαίν ζεκεξηλφ 

είλαη, φηη θαη αλ ραζεί θάηη κπνξεί λα είκαη εγψ ππφινγνο. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 

Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Ξαξαθαιψ θ.Γήκαξρε, δε λνκίδσ φηη έρεηε ιφγνπο λα κε δίλεηε 

θαλέλα παξαζηαηηθφ πνπ ζαο δεηάκε. Δγψ έηζη πηζηεχσ. Δκείο είκαζηε εδψ γηα 

λα ειέγμνπκε ην έξγν ζαο. Παο παξαθαιψ πνιχ ινηπφλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ηα ζέζαηε ηα ζέκαηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, λα ην θαηαιάβεη. Θαη ηελ άιιε θνξά ηνπ είπα παιη γηα ηελ 

ΔΓΑΞ θαη δελ .. Λα ην θαηαιάβεη.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα θαηάιαβε ν θ.Γήκαξρνο πνιχ θαιά.  

 Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαιεζπεξα. Αλ θαη νη κέξεο απηέο δελ πξνζθέξνληαη γηα 

γθξίληα θαη γηα παξαηεξήζεηο, είλαη δπν ζέκαηα ηα νπνία δελ κπνξψ λα κελ ηα 

ζίμσ. Ρν έλα ζέκα αθνξά ηνπο δξφκνπο εληφο Πρεδηνπ ζηνλ νηθηζκφ ζηνλ 

Αγ.Θσλζηαληίλν, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηαλνηρζεί. Ρν έρσ θέξεη επαλεηιεκκέλα 

ζέκα Ππκβνπιίνπ, κνπ έρνπλ απαληήζεη ηελ πξψηε θνξα πνπ ην έθεξα πξηλ 4, 

5 κήλεο φηη νη δξφκνη ζα δηαλνηρζνχλ, ζα έξζεη ε ψξα πνπ ζα ην θάλνπλ. Ρελ 

επφκελε ζηηγκή κνπ είπαλ φηη πξέπεη λα πάλε ζε δηθεγφξν, λα θαηαζέζνπκε 

αζθαιηζηηθά κέηξα γηα λα δηαλνηρζνχλ απηνί νη δξφκνη. Δρνπλ πεξάζεη ηφζνη 

κήλεο θαη αθφκα απηνί νη δξφκνη παξακέλνπλ φπσο είλαη. Θα ήζεια λα μέξσ αλ 

έρεη θηλεζεί ε δηαδηθαζία, πνηα δηαδηθαζία έρεη θηλεζεί θαη πνην είλαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ψζηε λα αλνηρηνχλ απηνί νη δξφκνη θαη λα κπνξέζνπλ νη 

άλζξσπνη λα πάλε ζηα ζπίηηα ηνπο, γηαηί ζήκεξα δελ κπνξνχλ λα πάλε.  

 Ρν δεχηεξν ζέκα αθνξά ηελ ΘΔΓΥ. Νηαλ ζε πξνεγνχκελν Ππκβνχιην 

είρε έξζεη σο ζέκα ν θαζνξηζκφο ησλ δηδάθηξσλ γηα ηα παηδηά πνπ ζέινπλ λα 

κάζνπλ δσγξαθηθή, κνπζηθή ή νηηδήπνηε άιιν, είραλε πεη φηη ρξεηάδεηαη λα 

κπνπλ απηά ηα δίδαθηξα γηα λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηα έμνδα ηνπ Υδείνπ. 

Απηήλ ηε ζηηγκή φκσο καζαίλσ φηη νη θαζεγεηέο είλαη απιήξσηνη, δελ έρνπλε 

πιεξσζεί νχηε ηνλ Νθηψβξε, νχηε ην Λνέκβξε, δε κηιάκε γηα ην Γεθέκβξε, ηα 

δίδαθηξα φκσο έρνπλε πιεξσζεί φινπο απηνχο ηνπο κήλεο, ερνπλε κπεη ζηα 

ηακεία, ην ηειέθσλν είλαη θνκκέλν, ηα παξάζπξα αξθεηά απ' απηα είλαη 
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ζπαζκέλα, νη γξακκαηείο είλαη θαη απηνί απιήξσηνη εδψ θαη 1 ρξφλν θαη 

δηάθνξα άιια. Θα ήζεια ινηπφλ κηα απάληεζε ζην ηη ζπκβαίλεη. Γηαηί δελ 

πιεξψλνληαη νη θαζεγεηέο, γηαηί απηνί νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ 

Σξηζηνχγελλα, γηαηί είλαη θνκκέλν ην ηειέθσλν θαη γηαηί ππάξρεη γεληθά απηή ε 

δπζιεηηνπξγία ζην Υδείν.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Δπραξηζησ θ.Ξξφεδξε. Θα ήζεια λα ζέζσ έλα 

εξψηεκα απφ κηα πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία ζηνλ θ.Γήκαξρν θαη λα ξσηήζσ αλ 

έρεη εμνπζηνδνηήζεη θάπνηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ρσξίο ππνγξαθή λα 

ειέγρνπλ ηε ζπλαιιαγή πνιηηψλ κε ην Γήκν καο. Γεχηεξνλ, ηελ πξνεγνχκελε 

θνξά ζπδεηεζακε γηα ην ζέκα ηνπ αγσγνχ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Ξιεξνθνξήζεθα φηη έρνπλ γίλεη αξθεηέο ελέξγεηεο πάιη ζε νκηριψδεο ηνπίν, 

ρσξίο λα μέξνπκε ηη, πσο, πνπ θαη γηαηί, έρνπλ πξνρσξήζεη νη δηαδηθαζίεο θαη 

δελ ππάξρεη θακία κα θακία ελεκέξσζε. Γφζεθαλ θαη θάπνηεο απνδεκηψζεηο γηα 

ηνλ θαξπφ ηεο ειηάο θιπ., δελ μέξνπκε κε πνηεο ηηκέο. Δίρε ηεζεί ην εξψηεκα 

λα κπνχλ νη ηηκέο. Ρηκέο δελ μέξνπκε αλ κπήθαλ, απφ πνηνπο κπήθαλ θαη πφηε 

κπήθαλ θαη γηαηί κπήθαλ. Πην πξψην ζηάδην δερζήθακε ηελ αο ην πνχκε ηε 

ζπλελλφεζε ηνπ Γεκάξρνπ κε ηελ εηαηξεία ε νπνία έγηλε αο ην πνχκε κε ηελ 

ειιηπή ελεκέξσζε καο. Π' απηφ ην ζηάδην βιέπνπκε φηη ζπλερίδεη απηή ε 

δηαδηθαζία θαη δελ ππαξρεη θακία ελεκέξσζε. Ρξίηνλ θαη θιείλσ κ' απηφ, ηα 

Λέα Ξαιάηηα εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ ηαιαηπσξνχληαη απφ έλα, θαηά ηε 

γλψκε σο ηερληθφ, απιφ έξγν ην νπνίν δελ κπνξεί θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ 

γηα πνηνλ ιφγν δελ πξνρσξάεη. Δρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ Ηνχλην, θηάζακε, 

ηειεηψλεη θαη ν Γεθέκβξεο θαη ην έξγν παξακέλεη ζηάζηκν. Θα ήζεια πνηα είλαη 
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ε ζέζε ηνπ Γήκνπ απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ πνπ 

ηαιαηπσξνχληαη θαη ζα ηαιαπαηξεζνχλ δπζηπρψο απφ απηφ ην έξγν.  

 Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε.  

 Θχξηε Θηνχζε, ερεηε ην ιφγν.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα. Θχξηνη ζπλάδειθνη, ε δηθή κνπ αλαθνίλσζε αθνξά ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο, πνπ φπσο μέξεηε είκαη κέινο. ζεσξψ γηα 

αθφκα κηα θνξά λα ζαο πσ φηη ε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή δε δνπιεχεη πνιχ 

θαιά. Ρειεηψλεη ν ρξφλνο θ.Ζιηάζθν θαη πξνυπνινγηζκν δελ θάλνπκε. Ν 

θ.Θαιαθαηέιεο ζηηο 28 ηνπ κελφο θάλεη πξνυπνινγηζκφ. Δηζη, γηαηί κνπ είπαηε 

φηη ε Θαιιηζέα είλαη παιηφο Γήκνο. Ν Γήκνο Γηνλχζνπ δελ είλαη παιηφο. 28 

θάλεη δηαγσληζκφ. Δπίζεο ζέισ λα πσ φηη ζ' απηήλ ηελ Δπηηξνπή πεξλάλε θαη 

δηάθνξα πξάγκαηα. Απηά ηα δηάθνξα πξάγκαηα πνπ πεξλάλε είλαη νη 

πεξηβφεηεο πάγηεο πξνθαηαβνιέο πνπ ρεηξίδνληαη νη Ξξφεδξνη θαη ε πάγηα 

πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ. Δρσ κηα εξψηεζε πνπ ζέισ λα ηελ θάλσ ζε φινπο. 

Γηαβάδσ ζηελ πξνεγνχκελε εθεκεξίδα ΘΝΚΞΟΑ θαη φηαλ ιέσ πξνεγνχκελε, 

αξηζκφ θχιινπ 104, ην εμήο: Αμηέπαηλε εζεινληηθή πξνζθνξά ζηηο Αθίδλεο. 

Ππρλά ζπλεζίδνπκε λα ιέκε κε απνγνήηεπζε πσο ε αλζξσπηα θαη ην θηιφηηκν 

έρνπλ ραζεί, ηδηαίηεξα ζηνπο γθξίδνπο θαηξνχο πνπ δνχκε θαη φινη παιεχνπκε 

λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζήκεξα, ρσξίο λα μέξνπκε ηη καο 

μεκεξψλεη αχξην. Ξαξφια απηά φκσο μεπξνβάιινπλ ζαλ ζπίζα θσηφο θάπνηνη 

αμηέπαηλνη άλζξσπνη πνπ καο απνδεηθλχνπλ πσο ηίπνηα δε ράζεθε αθφκα. Ν 

ιφγνο γηα ηνπο θ.θ.Γεκήηξε θαη Γηψξγν Νηθνλφκνπ, πνπ αζρνινχληαη κε 

ρσκαηνπξγηθέο αζθαιηηθέο εξγαζίεο πξνζθέξνληαο εζεινληηθά θαη αληδηνηειψο 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε θάζε αλάγθε ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αθηδλψλ. Ν 

Αληηδήκαξρνο Αθηδλψλ, ν θ.Ξάληνο, απεπζχλεη ζε εθείλνπο θάζε θνξά πνπ 
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επείγεη λα γίλεη θάπνην έξγν ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξίο λα επηβαξχλεη θαζφινπ ην 

ηακείν ηνπ Γήκνπ.  

 Θχξηε Ξάλην, αλ παηε ζηηο παγηεο πξνθαηαβνιέο ζα βξείηε πάλσ απφ 10 

ηηκνιφγηα ζην φλνκα Γ.+Γ.Νηθνλφκνπ θαη αλ πάηε θαη ζηελ ηειεπηαία 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα βξείηε παιη ηηκνιφγην Γ. + Γ.Νηθνλφκνπ. Δγψ δε ιέσ 

λα κελ πιεξσζνχλ νη άλζξσπνη, λα πιεξσζνχλ. Αλ θάλνπλ έξγν, λα 

πιεξσζνχλ. Αιιά δελ κπνξεί λα πιεξψλνπκε επηρεηξεκαηίεο θαη λα βγαίλνπκε 

ζηηο εθεκεξίδεο θαη λα ηνπο ιέκε φηη θάλαλε αμηέπαηλε πξνζπάζεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε.  

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ε ζπλάδειθνο θα Καξγέηα. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ έρεη ην ιφγν.     

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Δπεηδή θαζπζηέξεζα ξψηεζα αλ είραηε 

θάλεη ηελ αλαθνίλσζε θ.Γήκαξρε γηα ηε ζπλάληεζε πνπ είρακε ρζεο ζην 

Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα, ζην πξψελ Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα δηαβάζσ ην δειηίν ηχπνπ; Ρέινο παλησλ, αο ην πσ κηαο θαη 

είλαη ε θηλεηνπνίεζε αχξην. Απηφ πνπ ζέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα, φηη αχξην 

ππάξρεη κηα κεγάιε θηλεηνπνίεζε πνπ ζέινπκε λα είλαη κεγάιε θαη λα 

ζπκκεηέρνπκε φινη καο θαη φινη λα πξνζθέξνπκε, δειαδή λα θέξνπκε θαη 

άιινπο αλζξψπνπο καδί καο ζηα δηφδηα. Δίλαη κηα ζεκαληηθή θηλεηνπνίεζε, 

είλαη θνκβηθή ε ζηηγκή πνπ γίλνληαη απηέο νη θηλεηνπνηήζεηο, γηαηί ππάξρεη κηα 

επίζεζε ζηελ πεξηνρή καο, ζηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο καο απφ ηα κεγάια 

απηά ζπκθέξνληα πνπ εθπξνζσπνχλε απηέο νη εηαηξείεο θαη λνκίδσ φηη είλαη 

απαξαίηεην λα είκαζηε φινη εθεί. Θαη ζηα πιαίζηα ινηπνλ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ έρνπκε θάλεη, ρζεο ζπγθεληξσζήθακε ζην πξψελ Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα. 

Λα ζαο δηαβάζσ ην δειηίν ηχπνπ. Ξξαγκαηνπνηήζεθε θνηλή ζπλάληεζε ησλ 
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Γεκάξρσλ Υξσπνχ, θ.Γηάλλε Νηθνλνκάθνπ, Γηνλχζνπ, θ.Γηάλλε Θαιαθαηέιε, 

Ιπθφβξπζεο-Ξεχθεο, θ.Γεκήηξε Φσθηαλνχ, εθπξνζψπσλ ηεο ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ 

ΠΙΙΝΓΥΛ ΥΟΥΞΝ θαη ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Θαηνίθσλ θαη Φνξέσλ 

Βνξεην-Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ελαληηα ζηα δηφδηα, κε ζέκα ην ζπληνληζκφ 

δξάζεσλ. Δδψ επίζεο λα ζαο πσ φηη θαη ν θ.Σησηάθεο ηεο Θεθηζηάο δειψλεη 

ζπκπαξάζηαζε, απιψο ρζεο δελ κπνξνχζε λα έξζεη. Ππκθσλήζεθαλ ινηπφλ 

ζηε ρζεζηλή ζχζθεςε: Θνηλφ κέησπν ηνπ αγψλα ελάληηα ζηα δηφδηα, θνηλή 

ζπκκεηνρή ζηε θηλεηνπνίεζε πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηηο 23.12. ζηα δηφδηα 

Αθηδλσλ, ζηήξημε ησλ θαηνίθσλ ζηνλ αγψλα ηνπο ελάληηα ζηα δηφδηα, θνηλή 

ζπλάληεζε κε ηνλ πνπξγφ Γηθηχσλ & πνδνκψλ, ζπληνληζκφο γηα ηηο 

επφκελεο δξάζεηο. Λνκίδσ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην λα είκαζηε, λα 

ζπληνλίδνπκε ηηο δξάζεηο καο θαη λα πξνρσξάκε φινη καδί.    

 Ρν άιιν δήηεκα πνπ ζέισ λα βάισ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη φηη ζηελ 

Αηηηθή, λα ην πσ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, γηαηί αλ ήηαλ θάπνπ ζηε 

Καθεδνλία κπνξεί λα ιεγακε είλαη καθξηά καο, δε καο αγγίδεη, ππάξρεη έλα 

κέησπν αγψλα εδσ θαη 2 ζρεδφλ κήλεο πνπ είλαη ζηελ Διιεληθή Σαιπβνπξγία. 

Δθεί ινηπφλ ππάξρνπλ νη εξγαδφκελνη, ρηιηάδεο νη εξγαδφκελνη πνπ 

αλαγθάδνληαη λα δερζνχλ ή ηηο πεξηθνπέο πνπ γίλνληαη ζηνπο κηζζνχο ηνπο ή 

λα απνιπζνχλ. Κηιάκε γηα αλζξψπνπο πνπ ρξφληα πνιιά, κα θαη 30 ρξφληα, 20, 

25 ρξφληα θαη 30 ρξφληα ζ' απηήλ ηελ εηαηξεία θαη ζήκεξα βξίζθνληαη κπξνζηά 

ζην θάζκα ηεο αλεξγίαο. Ζ αιιειεγγχε πνπ έρεη ππάξμεη φιν απηφ ην 

δηάζηεκα απ' φινπο ηνπο θνξείο είλαη πάξα πνιχ κεγάιε. Γη' απηφ ινηπφλ 

θέξλσ έλα ςήθηζκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λνκίδσ λα εθθξάζνπκε ηελ 

αιιειεγγχε καο, γηαηί ε αιιειεγχε ζηνλ αγψλα απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη 

αιιεγγεχε ζε θάζε εξγαδφκελν πνπ ράλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Λα ην δηαβαζσ 

θ.Ξξφεδξε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, θάζε θνξά ζηηο αλαθνηλψζεηο θάλεηε θαηάρξεζε 

ηνπ ρξφλνπ ζαο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ πεηξάδεη. Ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ ηη δελ πεηξάδεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ιίγν, εληάμεη. Ινηπφλ, εθθξάδνπκε ηελ ακέξηζηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λαη αιια θαη εγψ φκσο πξέπεη λα εθαξκφζσ ηνλ 

θαλνληζκφ θα Πηεξγίνπ. Παο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα δηαβάζσ ην ςήθηζκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί δελ μεθηλνχζαηε απφ ην ςήθηζκα; Αθνχ ηα άιια ζέκαηα 

ήηαλ γλσζηά. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, λνκίδσ φηη κπνξείηε λα κνπ δψζεηε κηζφ ιεπην. Γε ζα 

θάλσ παξαπάλσ λα ην δηαβαζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ βιέπσ φηη έρεηε 2 ζειίδεο .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λάην.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είλαη.. Κε ζπγρσξείηε. Δθθξάδνπκε ηελ ακέξηζηε αιιειεγγχε 

καο ζηνλ αγψλα πνπ δηεμάγνπλ γηα 2 ζρεδφλ κήλεο νη εξγαδφκελνη ζηελ 

Διιεληθή Σαιπβνπξγία. Ν αγψλαο ηνπο είλαη αγψλαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

φινπο ηνπο θιάδνπο, ζε ηδησηηθν θαη δεκφζην ηνκέα. Δίλαη αγψλαο ελάληηα ζηε 

βάξβαξε αληηιατθή πνιηηηθή πνπ γθξεκίδεη δηθαηψκαηα θαη θαηαθηήζεηο 

νιφθιεξνπ αηψλα. Γηθαίσκαηα θαη θαηαθηήζεηο πνπ δε ραξίζηεθαλ αιιά πνπ 

απνθηήζεθαλ κε ηδξψηα, αγψλεο θαη ην αίκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πνπ ηψξα ε 

θπβέξλεζε, ε Δπξσπατθή Δλσζε, ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν, ην ληφπην θαη 

ην μέλν θεθάιαην επηδηψθνπλ λα πάξνπλ πίζσ. Πην φλνκα ηεο θξίζεο ηνπο 

επηδηψθνπλ ην ηζάθηζκα θαη ηελ εμαζιίσζε ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο. Ζ 
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πξνζπάζεηα ηεο εξγνδνζίαο λα κεηψζεη δξακαηηθά ηνπο κηζζνχο, ε εθαξκνγή 

ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη νη καδηθέο απνιχζεηο δελ πξέπεη λα 

πεξάζνπλ. Ν αγψλαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Σαιπβνπξγίαο είλαη δίθαηνο. Ξξέπεη 

θαη κπνξεί λα γίλεη θαη ληθεθφξνο.  

 Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ξξνθαηαβνιηθά ζαο ιέσ φηη ζίγνπξα 

είκαζηε αιιειέγγπνη ζηνλ αγψλα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαη θάζε απνιπκέλνπ, 

έλαο ιφγνο παξαπάλσ. Γελ .. Λνκίδσ φηη εξκελεχσ ηα ζπλαηζζήκαηα φισλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ. Ξαξφια απηά φκσο δελ κπνξνχκε θάζε θνξά λα κπαίλνπκε ζε 

ςήθηζκα γηα θάζε έλα εξγνζηάζην πνπ .. θαη ην θαηλφκελν έρεη πάξα πνιχ 

κεγάιε ζπρλφηεηα.  

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν θ.Νηθνλφκνπ.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Θαιχβαο. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε θαη θαιεζπεξα ζαο. Θα ήζεια λα πσ Σξφληα 

Ξνιιά θαη' αξρήλ γηα ηηο Αγηεο κέξεο πνπ έξρνληαη πξνο φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζπλαδέιθηζζεο, πξνο ηνπο πνιίηεο καο, πγεία πάλσ απ' φια 

θαη φ,ηη θαιχηεξν ζέινπλ ζηε δσή ηνπο. Ζ αλαθνίλσζε κνπ είλαη ζχληνκε. 

Αθνξά κηα κνλάδα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ Ηππνθξαηείνπ Ξνιηηείαο. Δίλαη κηα 

κνλάδα ε νπνία έρεη ζπζηαζεί απφ εζεινληέο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ καο. Ρε 

ζεξηλή πεξηφδν πνπ πέξαζε έιαβε κέξνο ζε 37 επεηζφδηα ζα ηα ιέγακε. Δθαλε 

πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά θαη κνπ έθηαζε ζηα ρέξηα κνπ έλα ραξηί λα 

βξαβεχεηαη απηή ε κνλάδα απφ ην Γήκν Γηνλχζνπ. Λνκίδσ φηη θαη εκείο ζα 

πξέπεη λα θάλνπκε θάηη αλάινγν. Γελ κπνξεί έλαο άιινο Γήκνο λα βξαβεχεη 

κηα κνλάδα πνπ είλαη κέζα ζην Γήκν καο. Δηζη;  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα.  
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 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, έρνπκε παξαιείςεη λα 

ηηκήζνπκε ηνπο θαιιηηέρλεο εθείλνπο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εθπφλεζε ηνπ 

ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο γηα ην Γήκν. Ξξνηείλσ ινηπφλ κε ηελ θνπή ηεο 

πίηηαο ηνπ Γήκνπ λα ζπλδπάζνπκε θαη απηή ηελ εθδήισζε, λα ηηκήζνπκε ηνπο 

αλζξψπνπο απηνχο πνπ κφρζεζαλ γηα λα έρνπκε απηφ ην ηδηαίηεξν δεισηηθφ 

ζήκα θαη ίζσο λα πξέπεη λα δψζνπκε θαη θάηη, έλα έπαζιν ζ' απηνχο. Ρν 

δεχηεξν ζέκα πνπ ήζεια λα αλαθέξσ, επ' επθαηξία ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζα ήζεια εδσ λα ζπγραξψ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, γηαηί είρε ηε δεκνθξαηηθή επαηζζεζία λα ην ζέζεη ζηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνθχπηεη ε αλάγθε ηεο εθινγήο ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε, γηαηί απηφ ην ζέκα είλαη ζέκα Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε. Δρνπκε ηελ 

ππνρξέσζε απφ ην Λφκν λα εθιέμνπκε Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε. Δίλαη πξνο 

ηηκή ζαο θ.Γήκαξρε, δηφηη δερζήθαηε ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε λα κελ 

πξνέρεηαη απφ ηε ζπκπνιίηεπζε αιιά λα είλαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε θαη 

δπζηπρψο αθφκε ε αληηπνιίηεπζε δελ έρεη πξνηείλεη κηα πξνζσπηθφηεηα ζηελ 

νπνία επάλσ λα εθιέμνπκε θαη λα ςεθίζνπκε θαη εκείο, φπσο είρακε δεζκεπηεί. 

Γη' απηφ ινηπνλ, γηα λα δηεπθνιχλσ ηηο δηαδηθαζίεο, πξνηείλσ έλα ςεθνδέιηην 

κε ηα εμήο πξφζσπα, ηα νπνία κπνξνχλε λα απγαηίζνπλε, λα κεγαιψζεη ν 

θαηάινγνο, πξνηείλσ ηνλ θ.Γαβξηήι, ν νπνίνο ήηαλ πξψελ Γήκαξρνο Υξσπίσλ, 

πξνηείλσ αλ ζέιεηε ηελ θα Θειίδνπ, πξνηείλσ ηνλ θ.Ξνιπρξφλε ζηνλ θαηάινγν 

απηφ, ηνλ θ.Κέμε, ηνλ θ.Κπαιφθα, ηελ θα Αβξάκε θαη απφ εθεί θαη πέξα λα 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία θαη κε φπνηνλ άιινλ ζειεη λα εθιέμνπκε Ππκπαξαζηάηε 

ηνπ Γεκφηε.  

 Ξξέπεη θαηά ηελ άπνςε κνπ εθείλνο πνπ ζα εθιεγεί λα κελ είλαη απφ ηε 

ζπκπνιίηεπζε, λα είλαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε θαη λα έρεη απηνδηνηθεηηθή 

εκπεηξία, ηθαλφηεηα θαη γλψζε. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

20 

 Δπραξηζηψ πνιχ.       

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Βιάρνο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζηηο 24 ηνπ Λνέκβξε 

ηνπ ηξέρνλ έηνπο ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ θαη ν Πχλδεζκνο Γήκσλ γηα ηελ 

Ξξνζηαζία θαη Αλάπιαζε ηνπ Ξεληειηθνχ έθαλε ηηο βξαβεχζεηο ηνπ γηα ηελ 

αληηππξηθή ρξνληά ηνλ Κάην κε Νθηψβξε ηνπ 2011. Πηα πιαίζηα απηά 

βξαβεχηεθε θαη ν Γήκνο Υξσπνχ ζην πξφζσπν κνπ σο Αληηδήκαξρνο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηε ζπλεηζθνξά θαη ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε κε ην 

ΠΞΑΞ, φπσο ιέγεηαη ν Πχλδεζκνο, γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη Αλαπιαζε ηνπ 

Ξεληειηθνχ. Θέισ εδψ πεξα λα πσ φηη παξέιαβα ην βξαβείν απηφ ζην φλνκα 

πξψηα απ' φια ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ κε βνήζεζαλ φιν απηφ ην θαινθαίξη, ηνπ 

θ.Ξαπαγηάλλε, ηνπ θ.Ξάληνπ θαη ηνπ θ.Πσηήξρνπ, ην ζπλάδειθν ην Βαζίιε ηνλ 

Κπφξζε, ηνλ Ληίλν ηνλ Κπαιφθα, φπσο επίζεο θαη ηνλ Ξξφεδξν ησλ 

Δζεινληψλ ηνλ θ.Πηδεξνθαζηξίηε. Κα πξψηα απ' φια ην παξαιακβάλσ απηφ ην 

βξαβείν εθ κέξνπο φισλ ησλ εζεινληψλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ηνπο νπνίνπο 

επραξηζηψ γηα άιιε κηα θνξά γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε φιν απηφ ην 

θαινθαίξη.  

 Δπραξηζησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνπκε θ.Βιάρν 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Ξέππαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Σξφληα Ξνιιά, Θαιέο Γηνξηέο λα έρνπκε, 

πγεία, επηπρία ζε φινπο καο. Δγψ ζέισ λα πσ έλα κεγάιν κπξάβν ζηηο 

Πρνιηθεο Δπηηξνπέο πνπ θάλαλε έλα κεγάιν θνηλσληθφ έξγν βνεζψληαο ηα 

παηδηά θαη κέζσ ησλ παηδηψλ ηηο νηθνγέλεηεο λα αληαπαμέιζνπλε ζηηο δχζθνιεο 

κέξεο πνπ πεξλάεη ν θφζκνο θαη θπζηθά πεξλάκε φινη καο. Απηφ πνπ δεχηεξνλ 
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ζέισ λα πσ είλαη, εκείο νη εθιεγκέλνη νθείινπκε λα πξάηηνπκε εηδηθά ζηνπο 

δεκφζηνπο ρψξνπο πνπ βξηζθφκαζηε θάζε κέξα σο πνιίηεο θαη λα θξαηάκε ηε 

δενληνινγία. Λα θξαηάκε ην πξσηφθνιιν, ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ γηα λα κε βξηζθφκαζηε ζε δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ή νηηδήπνηε 

άιιν. 

 Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξέππα. 

 Ν θ.Βαζηιάθνο έρεη ην ιφγν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ρν πεξάζακε γξήγνξα ζην 

πξνεγνχκελν Ππκβνχιην ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζηεηξψζεσλ. Θαη ην 

δηαβάδσ εδψ ζηελ εθεκεξίδα, έρεη θάπνηα ιάζε γηα θάπνηνπο θηιφδσνπο θιπ. 

Γελ είλαη έηζη. Ρν πξφγξακκα ζηεηξψζεσλ πνπ μεθίλεζε ν Γήκνο Υξσπνχ ην 

νπνίν ην ρεηξίδνκαη εγψ, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.Ξέππα, πήξε 2 κήλεο λα 

ζπληαρζεί, λα θηηαρηεί θαη είλαη απφ ηνπο πξψηνπο Γήκνπο ζηελ Διιάδα, ν 

νπνίνο απηήλ ηε ζηηγκή έρεη μεθηλήζεη απηφ ην πξφγξακκα, γηαηί ε θηινδσία πηα 

θαη νη ζηεηξψζεηο είλαη πνιηηηζκφο, δελ είλαη απιά θηινδσηζκφο, φπσο ην 

αλαθέξεη, είλαη πνιηηηζκφο. Ινηπφλ, απηήλ ηε ζηηγκή ν Γήκνο ηνπ Υξσπνχ έρεη 

έλα νινθιεξσκέλν ζρεδφλ πξφγξακκα ην νπνίν ην εμειίζζνπκε ζηγά ζηγά, 

πξάγκα πνπ νη πεξηζζφηεξνη Γήκνη ζηελ Διιάδα δελ ην έρνπλε. Απηφ γηα ηνπο 

ηχπνπο. Ρίπνηε άιιν. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βαζηιάθν.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη ζα δηαβάζσ ζην Πψκα κηα αλαθνίλσζε, πνπ έρεη 

ζηείιεη ζην .. θαη επηζπκεί λα γίλεη ε αλαθνίλσζε απηφ πξνο ην Πψκα, ε 

Δπηηξνπή Θαηνίθσλ Γήκνπ Υξσπνχ ελάληηα ζηα ραξάηζηα. Δπηηξνπή 

Ππγθέληξσζεο ελάληηα ζην ραξάηζη ηεο ΓΔΖ. Ρελ Ρεηάξηε, 28 Γεθέκβξηνπ 
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2011 θαη ψξα 19:00 ζην ρσξν ηνπ Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ Καξθνπνχινπ - 

Υξσπνχ, φπνπ ζα γίλεη ελεκέξσζε γηα ην ζέκα ηνπ ραξαηζηνχ ηεο ΓΔΖ θαη ην 

γηαηί θαη πσο νθείινπκε ζηνπο εαπηνχο καο λα αληηδξάζνπκε ζε απηφ. 

Δπραξηζηνχκε ηνλ Αληηδήκαξρν Καξθνπνχινπ Υξσπνχ ν νπνίνο απνδεηθλχεη 

έκπξαθηα ηελ επηζπκία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα 

ζηαζεί δίπια ζηνπο δεκφηεο θαη καο παξαρσξεί ην ρψξν γηα ηελ ελεκέξσζε 

απηή. Παο πεξηκέλνπκε φινπο, φπσο θαη ηνπο ζπλδεκφηεο καο θαη ηνπο 

γεηηνληθνχο νηθηζηέο θαη Θνηλφηεηεο. Ζ άξλεζε πιεξσκήο είλαη λφκηκε πξάμε 

γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ ηα ραξάηζηα, αιιά θαη ρξένο 

θαη πξάμε αιιειεγγχεο γηα φζεο νηθνγέλεηεο αθφκε αληέρνπλ. Νινη καδί 

ελσκέλνη κπνξνχκε λα ηα θαηαθέξνπκε. Ζ Δπηηξνπή Θαηνίθσλ Γήκνπ Υξσπνχ 

ελάληηα ζηα ραξάηζηα.  

 Νζνλ αθνξά γηα ηηο αλαθνηλψζεηο ζα αλαθεξζσ ζηελ αλαθνηλσζε ηνπ 

θ.Ιίηζα, πνπ αθνξά ην Ξξνεδξείν. Νζνλ αθνξά θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο 

ζπλαδέιθσλ θ.Ιίηζα ήδε ην Ξξνεδξείν έθαλε αλαθνίλσζε ζην πξνεγνχκελν 

έθηαθην Ππκβνχιην θαη δε ζα επαλέιζσ πάλσ ζ' απηφ. Νζνλ αθνξά ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα νπνία αλαζεσξήζεθαλ απνθάζεηο ηνπο, αλαθέξνκαη 

ζηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα δεκνηηθά ηέιε, πξάγκαηη νκνιφγεζα 

φηη σο Ξξφεδξνο δελ ήμεξα φηη ρξεηαδφηαλ ε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ησλ κειψλ, δε γελλήζεθα άιισζηε Ξξνεδξνο, γη' απηφ θαη επεηδή 

ε απφθαζε απηή ήηαλ άθπξε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη επεηδή ην ζέκα ήηαλ θαηεπείγνλ, γηαηί ήδε έρνπλ 

ζηαιεί νη απνθάζεηο απηέο ζηε ΓΔΖ, επαλείιζακε ηελ επφκελε κέξα.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Σξφληα Ξνιια, Θαιά 

Σξηζηνχγελλα κε πγεία, φινη λα πεξάζνπκε φκνξθα ηηο κέξεο απηέο κε 

ρακφγεια θαη κε ραξά κε ηηο νηθνγέλεηεο καο. Γπζηπρσο αλαηξέρνληαο ζην 
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παξειζφλ, κε κεγαιε ζηελνρσξηα είκαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθνηλψζσ θάπνηα 

ζνβαξά ζέκαηα θαη εγψ. Ζ θα Πηεξγίνπ ζαο είπε πξνεγνπκέλσο γηα ηηα δηφδηα. 

Καδεπηήθακε ζηε Καιαθάζα θαη θάλακε απηήλ ηελ εκεξίδα .. ηε 

ζπγθέληξσζε, πξάγκαηη φινη νκνθσλήζακε, 3 Γήκαξρνη κεγάισλ πεξηνρψλ γηα 

ηα δηφδηα θαη απνθαζίζακε λα είκαζηε κηα γξνζηά απέλαληη ζ' απηφ ην ραξάηζη 

ησλ δηνδίσλ πνπ αδηθεί ηδηαίηεξα ην Γήκν Υξσπνχ απηήλ ηε ζηηγκή. Κεζαχξην, 

ηελ Ξαξαζθεπή, 16:00 ε ψξα ζαο παξαθαιψ πνιχ, ζαο παξαθαιψ πνιχ, 16:00 

ε ψξα ην κεζεκέξη φινη ηελ Ξαξαζθεπή ζηα δίνδηα, καδί κε ηα απηνθίλεηα ηνπ 

Γήκνπ. Νπνηνο κπνξεί. Ξαπαγηάλλε απφ πάλσ, φιεο νη νξδέο λα θαηεβνπλε 

θάησ. Θα θαηέβεη θαη ν Γηνλπζνο, ζα θαηέβεη θαη ε Ξέπθε θαη ε Ιπθφβξπζε θαη 

φινη καο λα θαλνχκε ζηα δηφδηα. Κε 5 θίινπο ν θαζέλαο, είκαζηε εδψ 40 

άηνκα, καδεπηήθακε 200 άηνκα, ζπλ Ππληνληζηηθέο Δπηηξνπέο λα δείμνπκε φηη 

ππάξρνπκε.  

 Γπζηπρσο ήξζαλε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ ρσκαηεξψλ 

ησλ αλεμέιεγθησλ απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Ξεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία ηα ζηέιλεη ζην Γήκν, ηα ζηέιλεη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ηα ζηέιλεη ζηελ Αζηπλνκία, παληνχ. Θαη δηαβάδσ: Δπαλαιακβάλσ, 

απηφ ην ζέκα αθνξα ηνπο Δπηζεσξεηέο Ξεξηβάιινληνο, εκείο δελ έρνπκε θακία 

αξκνδηφηεηα λα ειέγμνπκε, νχηε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπκε θαλ ην 

ρψξν. Δλεκέξσζε επί ειέγρσλ ησλ Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο, ε ΔΔΞ, ζε 

ρψξν αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ππνβιήησλ πξψελ Θνηλφηεηνο Ππθακίλνπ ζηε 

ζέζε Κπνπξδέρηε. Ιήςε άκεζσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δεκηάο. Ρα ζρεηηθά δελ ηα δηαβάδσ. 4.10. έγηλε ε έθζεζε θαη 

2.12. .. ΗΓΚΔ, πνπ πήξαλε ηα δείγκαηα. Αγαπεηέ θ.Γήκαξρε, ζε ζπλέρεηα 

ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζαλε νη Δπηζεσξεηέο Ξεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΞ ζε 

ρψξνπο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο, θαη' 

αξρήλ επηζπκψ λα ζαο επραξηζηήζσ πξνζσπηθά γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα θαη 

ηε ζηήξημε πνπ παξείραηε ζηνπο Δπηζεσξεηέο θαη λα ζαο ελεκεξψζσ ηα 
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αθφινπζα: 1) Νη Δπηζεσξεηέο δηελήξγεζαλ απηνςία ζηηο 4.10.11 ζε ρψξν 

αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ ζηε ζέζε Κπνπξδέρηε, ρσκαηεξή πξψελ 

Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ, πνπ πξνέβεζαλ θαη ζηελ εμέηαζε απνβιήησλ πνπ 

αλαζχξζεθαλ απφ δηακνξθσκέλεο ηνκέο πνπ είραλ γίλεη θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο 

ηεο ίδηαο εκέξαο.  

 Ζ ελ ιφγν απηνςία έγηλε παξνπζία ππαιιήισλ ηνπ ΗΓΚΔ, απφ ηνπο 

νπνίνπο ειήθζεζαλ δείγκαηα ησλ απνβιήησλ γηα αλάιπζε, 8 δείγκαηα. Κε ην 

.. ην ΗΓΚΔ απέζηεηιε ζηελ ΔΔΞ 3 πίλαθεο κε αλαιπηηθά δεδνκέλσλ ησλ 

δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ ζχκθσλα κε ηα νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ε ζχλζεζε 

νξηζκέλσλ εμ απηψλ ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε ελαπφζεζεο ηνπο ζε .. σο εηδηθά 

απφβιεηα. Αιισλ είλαη ζαθήο ε πξνέιεπζε ηνπο, απφ απφβιεηα βηνκεραληθήο 

επεμεξγαζηαο, μαθξίζκαηα, .. θιπ. θαη απνηεινχλ επηθίλδπλα απφβιεηα θαη 

νξηζκέλσλ ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε αζβέζηε θαη ζε άιια ζηνηρεία 

ρεκηθήο πξνέιεπζεο πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα. Ρα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγν 

αλαιχζεσλ ζα αμηνινγεζνχλ θαη ζα θξηζνχλ απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο θαη νη 

δηαπηζηψζεηο ηνπο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ πνπ ζα ζαο 

δηαβηβαζηεί. Πεκεηψλεηαη φηη ζην ελ ιφγν ρψξν είρε πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

πξνγελέζηεξα απηνςία - επηζέσξεζε απφ Δπηζεσξεηέο Ξεξηβάιινληνο ηεο 

ίδηαο ηεο πεξεζίαο, ηεο ΔΔΞ ζηηο 3.5.2010, θαζψο θαη ζε αλάινγν ρψξν ζηε 

ζέζε Φπηφ θαη εθδφζεθε ε Γ' ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ. Θαηά ηελ ελ ιφγν 

απηνςία, ην '10 δειαδή, δελ είραλ γίλεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ζην βάζνο, 

σζηφζν δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε επηθηλδχλσλ θαη κε επηθηλδχλσλ πιηθψλ ρσξίο 

λα έρεη εθδνζεί ε απαηηνχκελε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη εηδηθή άδεηα γηα 

πξνζσξηλή απνζήθεπζε - δηάζεζε. Λφκνο ηάδε. Αλαινγα ήηαλ ηα επξχκαηα θαη 

ζηε ζέζε Φπηφ.  

 Πε ζπλέρεηα ησλ παξαπψλσ θαη κε δεδνκέλν φηη νη έιεγρνη ζπλερίδνληαη 

θαη ζε άιιεο ηδησηηθέο ζέζεηο πνπ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε παξάλνκσλ 
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ρσκαηεξψλ ελ ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ε δηάζεζε ζε απηνχο επηθίλδπλσλ θαη κε 

απνβιήησλ, ζα απαηηεζεί ε ζπλέρηζε ηεο ζπλεγαζίαο κε ηνπο Δπηζεσξεηέο 

Ξεξηβάιινληνο, πνπ ηε ζεσξψ δεδνκέλε, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ 

αλάζπξζε δεηγκάησλ απνβιήησλ απφ κεγαιχηεξν βάζνο θαη πξνο ηνχην ζαο 

παξαθαιψ γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ δηάζεζε θαηάιιεισλ ζπλεξγείσλ. 

Δπηπξφζζεηα ε ΔΓΔΞΔ είλαη ζηε δηάζεζε ζαο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη 

λα αληηκεησπίζνπκε απφ θνηλνχ ηα θξηζηκα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Ξξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 

επηθίλδπλεο απνζέζεηο ζηελ παξάλνκε ρσκαηεξή ζηε ζέζε Κπνπξδέρηε, γηα 

ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε θαη' αξρήλ ηφζν γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δεκηάο, φζν θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη 

απνθαηάζηαζε απηήο. Πεκεηψλνληαο φηη ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.148/2009 γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή επζχλε, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά ππεχζπλνο είλαη ε 

πξψελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ, ζην πιαίζην απηφ ην παξψλ δηαβηβάδεηαη ζηελ 

αξκφδηα Αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Ξ.Γ.148/2009 .. 

πξνθεηκέλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΞ θαη ην Γήκν καο λα πξάμεη ηα δένληα.  

 Θαηά ηελ παξνχζα θάζε επηζεκαίλσ ηελ αλάγθε ιήςεο ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ κέξνπο ζαο, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε 

πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηνπο ελ ιφγν ρψξνπο. Δπηπξφζζεηα, ην παξψλ 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειεά πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο δηθέο ηνπ 

ελέξγεηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηπρφλ πνηληθψλ επζπλψλ, θαζψο θαη ζην νηθείν 

Αζηπλνκηθφ Ρκήκα γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ ελ ιφγν ρψξσλ. Ζ ΔΔΞ 

παξαθαιείηαη λα νινθιεξψζεη ην ηαρχηεξν ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ θαη' 

αξρήλ ηνπ ρψξνπ ζηε ζέζε Κπνπξδέρηε, λα ζπλερίζεη ηνπο ειέγρνπο ηεο 

ζηνπο ππ' φςε ρψξνπο θαη λα ζπλδξάκεη κε ηα αλαγθαία ζηνηρεία ζηηο αξκφδηεο 

Δηζαγγειηθεο Αξρέο θαη ην ΠΓΑΞΔΠ. Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο Καξγαξίηα 

Θαξαβαζίιε.  
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 Απαληψληαο βέβαηα ζα πνχκε φηη εκείο ζα ζπλεξγαζηνχκε κε θάζε 

αξκφδηα Αξρή γηα ηε ζπλέρηζε θαη ησλ δηαγλψζεσλ θαη γηα κέηξσλ πξφιεςεο 

θαη απνθαηάζηαζεο θαη απφδνζεο επζπλψλ, αιιά θαη φιν ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην αλεμαηξέησο αιιά θαη θάζε πνιίηεο ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ζ' απηφ 

γηα λα ζψζνπκε ην πεξηβάιινλ καο. Γηαηί έλνρνο δελ είλαη απηφο πνπ κνιχλεη 

κφλν ην πεξηβάιινλ, είλαη θαη απηφο πνπ γλσξίδεη θαη δελ ελεξγεί ηα δένληα 

γχξσ καο. Γπζηπρψο ηα απνηειέζκαηα απηά πνπ ήξζαλε, έρεη απφ πίζσ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ 8 δεηγκαησλ, δπζηπρσο είλαη επηθίλδπλα 

απφβιεηα θαη δελ είλαη ηφζν επηθίλδπλα γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηνπ ρψξνπ πνπ 

καο ιεεη ε θα Θαξαβαζίιε, ζαλ γηαηξνο ζαο ιέσ φηη είλαη επηθίλδπλα 

καθξφρξνλα κέζσ ηεο θπηηθήο αιπζίδαο, κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη 

κέζσ ηνπ λεξνχ. Ρα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κνιχλζεσλ ζην ππέδαθνο καο 

είλαη καθξφρξνλα θαη είλαη αλππνιφγηζηεο νη δεκηέο ζηελ πγεία ηε δεκφζηα θαη 

ζην πεξηβάιινλ καο. Ξαξφια απηά εκείο ηελ πεξίθξαμε ζα ηελ θάλνπκε, ζα 

βάινπκε θαη ηηο θαηάιιειεο ηακπέιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλφκηα. 

Ξεξηκέλακε θαη ηηο αλαιχζεηο βέβαηα επίζεκα γηα λα ηα θάλνπκε απηά θαη ηηο 

νδεγίεο πάληα ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη ηνπ θξάηνπο βέβαηα, πνπ επί ηφζα ρξφληα 

θαη νη βηνκεραλίεο θαη ζηνλ Αζσπφ θαη ην ρξψκην ην εμαζζελέο θαη φια απηά ηα 

γλσξίδεηε, δε λνκίδσ φηη έπξαμε ηα δένληα γηα λα πξνθπιάμεη ην πεξηβάιινλ 

καο. Θα ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν, ζα ελεκεξψζνπκε ην Ππθάκηλν πνπ είλαη 

θνληά, ζα βγνχκε κπξνζηά ζ' απηφ ην πεξηβάιινλ, δε ζα αλερζνχκε θακία 

ζπλέρηζε κφιπλζεο ζην πεξηβάιινλ καο.  

 Απηφ έρσ λα πσ θαη δεηψ ηε βνήζεηα φισλ ζαο θαη εζαο απφ ην 

Ππθάκηλν, φ,ηη γλσξηδεηε, λα βνεζήζεηε ηηο πεξεζηεο γηα λα βξνχκε ηελ 

αιήζεηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηα ζέκαηα ησλ αλαθνηλψζεσλ λα απαληήζεηο.       
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Θχξηε Ιίηζα, θαιά ηα είπαηε. Δίπαηε γηα ηε ζέξκαλζε ζην ζρνιείν. Ξξάγκαηη 

έρσ δψζεη λα θάλνπλε κειέηε, θαζπζηεξνχλε νη κεραληθνί καο φπσο πάληα ζε 

φια ηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηνο γηαηί δελ πξνιαβαίλνπλε. Δδψ θαη θαηξφ 

ηνπο έρσ πεη λα θάλνπλε κειέηε γηα θαινξηθέξ λα βάινπκε γηαηί κε 

κεζνβέδηθεο ιχζεηο θαη πξίδεο .. Γε κ' αθνχηε; Δίπακε λα βάινπκε θαινξηθέξ 

γηα λα θξνληίζνπκε ηδηαίηεξα απηφ ην ζρνιείν, γηαηί νη ηνπαιέηεο, ν ρψξνο 

αλακνλήο θιπ. δε δεζηαίλεη κε ζψκαηα θαη κε ειεθηξηθά. Δρνπλε μέξεηε ηα air 

condition αιιά δε θηάλεη κε ηίπνηε απηφ. Δρσ δψζεη εληνιή λα θηηαρηεί φπσο 

ζσζηά είπαηε θαη εζείο θαη ραίξνκαη πνπ ελδηαθέξεζηε. Νπσο γηα ηελ ΘΔΓΥ, 

φπσο ηελ ΔΓΑΞ. Δίλαη ζέκαηα ηνπηθν-απηνδηνηθεηηθά. Ξνιχ ζσζηά θάλεηε. Γηα 

ηελ ΔΓΑΞ έρσ θαλεη πνιιά πξάγκαηα. Δρσ ζπλαληεζεί 3 θνξέο, κνπ δψζαλε 

έλα πξν-ζχκθσλν εθεί πέξα κήπσο δψζνπκε ην λεξφ, έρσ θαηαθέξεη απηήλ ηε 

ζηηγκή λα παγψζσ, έρσ δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηνλ πνπξγφ, κνπ ην ππφζρεηαη 

απφ κέξα ζε κέξα λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε κε ην ζέκα καο απηφ. Δρσ θάλεη, δε 

ζηακαηάσ, γηαηί είλαη επηθίλδπλν. Δπηθίλδπλν λα καο θαηαζρέζνπλε ηα ιεθηά 

καο θαη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε εχθνια θάηη. Λνκηθνχο Ππκβνχινπο θάζε 

κέξα ξσηάκε. Ξξνζπαζνχκε απφ κέξα ζε κέξα. Γελ κπνξνχκε φκσο λα 

θάλνπκε θαη ζπνπδαία πξάγκαηα, γηαηί είλαη έλα ρξένο ην νπνίνλ, ηα έρνπκε 

μαλαπεί, απηνη ζεσξνχλ ληε θάθην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο απηφ πνπ ζνπ ιέσ θάλνπκε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

θάλνπκε θαη πεξηζζφηεξα ζηε ζπλέρεηα. Ρσξα βέβαηα είλαη κηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδν ηεο θπβέξλεζεο, θαλείο δελ αλαιακβάλεη ηίπνηα θαη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ζνπ μεθαζαξίζεη θάπνηνο θαη ην ηνπίν θαη λα αλαιάβεη επζχλεο απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Δθείλν πνπ δε δέρνκαη φκσο, λα κνπ κηιάηε γηα 

ζπλείδεζε ηνπηθν-απηνδηνηθεηηθή. Νια θαιά ηα ππφινηπα, αιιά εζείο λα κνπ 

κηιάηε γηα ζπλείδεζε ζε καο, ζαο ην έρσ πεη κελ ην θάλεηε.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα πνιινχο ιφγνπο. Γηαηί είλαη κηα εζηθή ππνθξηζία. Γηαηί ε 

θνηλσλία .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε. Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ.Γήκαξρνο. Γε 

λνκίδσ φηη .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είπα ηίπνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ιίηζα, κε δηαθφπηεηε. Ξάληνηε .. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε 

θαη παξαθαιψ θ.Ιίηζα κε δηαθφπηεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε ζαο δηέθνςα θχξηε .. Θα κε αθνχζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο δε ζαο δηαθφπηεη θαλέλαο ζηηο αλαθνηλψζεηο ζαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πξφθεηηαη λα ζαο πξνζβάιισ. Νη ιέμεηο κνπ είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο, φηη ε ζπλείδεζε δελ απνθηηέηαη αλάινγα κε ηελ θαξέθια αλ 

είζαη πάλσ ε θάησ, ή ηελ έρεηο ζηε δσή ζνπ ή δελ ηελ έρεηο θαη δελ μέξσ, 

λνκίδσ ζην έρσ μαλαπεί, ε ζπλείδεζε είλαη κηα κφληκε θαηάζηαζε θαη ή ηελ 

έρεη ην άηνκν ή δελ ηελ έρεη θαη δελ αιιάδεη. Δπνκέλσο, επεηδή ε ζπκπεξηθνξά 

ζαο εθεί θαη φηαλ ήζαζηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθνί κε δεθάδεο απνδείμεηο, κε 

ζηελνρσξεί θαη κε ζηεγλψλεη λα αζρνινχκαη κε ην παξειζφλ, δελ ην ζέισ, έρεη 

ηφζεο αλάγθεο απηφο ν Γήκνο πνπ δε ζέισ λα αζρνινχκαη, θαζφινπ, εγψ 

πξνζσπηθά θαη ζαλ ραξαθηήξαο θαη ζαλ άηνκν θαη ζαλ Γήκαξρνο, ινηπφλ, 

επνκέλσο γηα ζπλεηδήζεηο αθήζηε ην. Ξέζηε ηα ηνπηθν-απηνδηνηθεηηθά ζέκαηα. 

Νχηε μέξσ πνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νχηε γλσξίδσ, νχηε κε ελδηαθέξεη αλ είλαη λφκηκε ε πξάμε.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γεκνζηεχζαηε ζηελ εθεκεξίδα .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ νη πξάμεηο είλαη παξάλνκεο λα ηηο θαηαγγείιεηε θαη εγψ καδί 

ζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ζέκα ζπλείδεζεο θ.Γήκαξρε λα δεκνζηεχεηε ζε κηα αλχπαξθηε 

εθεκεξίδα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ, δελ επηηξέπεηαη ν δηάινγνο. 

Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, μέξεηε ηελ εθεκεξίδα ΠΛΔΗΓΖΠΖ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη αλχπαξθηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, είλαη απαξάδεθηε ε ζπκπεξηθνξά απηή. Δίλαη 

απαξάδεθηε. Δίλαη πέξα γηα πέξα εθηφο Θαλνληζκνχ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιά εληάμεη. Ν,ηη πείηε θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ζέκα ηη ιέεη ν Ξξφεδξνο, ηη ιέεη ν Θαλνληζκφο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Μέξεηε εζείο ηελ εθεκεξίδα ΠΛΔΗΓΖΠΖ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ έρσ ηελ ηηκή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζαο απαληψ. Γελ ζαο απαληψ γηαηί απηφ ζα ζέιαηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη λα απαληήζεηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ζαο επαλαιακβάλσ φηη θάζε κε λφκηκε πξάμε πξαγκαηηθά 

ζα είκαη θνληά ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: πάξρνπλε θαη εζηθέο πξάμεηο θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν λφκηκν δελ είλαη θαη εζηθφ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, ην ζέκα ηνπ Αγ.Θσλζηαληίλνπ είλαη έλα ζέκα 

πξαγκαηηθά κεγάιν ηνπηθν-απηνδηνηθεηηθφ θαη θαινχκαζηε λα ην ιχζνπκε εκείο 

κεηά απφ ρξφληα. Απφ ηελ επνρή ησλ Ξαιαηίσλ έρεη γίλεη ην ζρέδην θαη δελ έρεη 

γίλεη εθαξκνγή, θπξίσο ζηνλ Αγ.Θσλζηαληίλν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε πνιιά ζεκεία. Θαινχκαζηε εκείο ζε 1 ρξφλν λα ιχζνπκε φια 

απηά ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, πνπ πξαγκαηηθά γηα λα ιπζεί απηφ ην 

πξφβιεκα ζηνλ Αγ.Θσλζηαληίλν ρξεηάδεηαη λα αζρνινχληαη 2, 3 κεραληθνί επί 

κήλεο αηειείσηνπο θαη έρνπκε 2, 3 φινπο. Ρνπιάρηζηνλ. Δίλαη φπσο ην ιέσ. 

Ινηπφλ, δελ κπνξνχλε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αιια κηιάσ γηα .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε 

θαηαζέζεη ην εξψηεκα ζαο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιπζεί. Θα πξνζπαζήζνπκε φζν 

κπνξνχκε κέξνο ηνπ, κηθξφ, κεγαιχηεξν, λα αλνίμνπκε δξφκνπο, λα ην 

θάλνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαθφπηεηε ζπλερσο θ.Γηαζεκάθε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γήκαξρε, Γήκαξρε, γη' απηέο ηηο 3 πεξηπηψζεηο έρνπκε θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ζα πξνρσξήζνπκε. Γηα ηηο ππφινηπεο έρσ πεη φηη ζα 

θάλνπκε κηα κειέηε γηα λα θάλνπκε δηαλνίμεηο φπνπ κπνξνχκε θαη φπνπ 

ρξεηάδεηαη. Γηα δξφκνπο αδηάλνηρηνπο. 3 πεξηπηψζεηο ζπγθεθξηκέλεο, λα κελ ηηο 

αλαθέξσ, έρνπκε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Ζ κηα έρεη ιήμεη. Δίλαη άιιεο 

2, ηηο νπνίεο πηζηεχσ ζε 2 κήλεο, 3, ζα ηηο έρνπκε ηειεηψζεη. Ζ κηα ζα 
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ηειεηψζεη θαη πνιχ γξήγνξα. Δίλαη ηδηαίηεξα Θψζηα πεξηπηψζεηο, δελ ηηο μέξεηο. 

Δίλαη άιιε ηζηνξία. Αιιν ην έλα, άιιν ην άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γέδε, πξαγκαηηθά κε ηε ΓΔΠΦΑ ην είπακε ηελ πεξαζκέλε 

θνξά, ζήκεξα λνκίδσ ή ρζεο, κνπ ήξζε απφ ηε ΓΔΠΦΑ ηελ πξφζθιεζε ησλ 

ηδηνθηεηψλ θαιιηεξγεηψλ γηα απνδεκίσζε θαη πξνζπαζψ λα βξσ ην ρξφλν λα 

θαηέβσ ζηνλ Θάιακν θαη ν ίδηνο γηα λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Λα βάινπκε ηνλ 

θνηλφ δηθεγφξν πνπ είπακε λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν καο γηα ηα ζπκθέξνληα 

ησλ ζπκπνιηηψλ καο. Δίκαη θνληά ζνπ, ζα έξζσ παξέα λα πάκε λα θάλνπκε 

Ππκβνχιην ζηνλ Θάιακν γηα λα πξνσζήζνπκε ην ζέκα. Δληφο ησλ εκεξψλ. 

Δληάμεη; Θαη κε φια ηα παηδηά. Ρν έξγν ηεο Γελλεκαηάο ην έρνπκε πεη πνιιέο 

θνξέο. Θαζπζηέξεζε ην Ιηκελαξρείν θαη ην πνπξγείν Δκπνξηθή Λαπηηιίαο λα 

ηνπο δψζεη άδεηα γηα θάησ θαη θαζπζηεξεί ην έξγν ην νπνίν είλαη Λνκαξρηαθφ, 

είκαζηε απφ πάλσ ζπλέρεηα. Δκείο έρνπκε εθηεζεί πεξηζζφηεξν ζηα Ξαιάηηα 

απφ ζέλα πνπ είζαη Θαιακηψηεο. Λα ζνπ πσ ηψξα, θάζε κέξα εκείο δερφκαζηε 

παξάπνλα, επηζέζεηο. Ξξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ην θαιχηεξν. Ξηέδνπκε ηνλ 

εξγνιάβν. Γελ κπνξεί .. Νη εξγνιάβνη μέξεηο ηψξα. Γελ κπνξεί λα ηειεηψζεη ην 

κηζφ έξγν, λα θέξεη άζθαιην, απφ πάλσ κεραλήκαηα θαη κεηά λα ην 

μαλαπάξεη, λα ην μαλαθέξεη λα ηειεηψζεη ην ππφινηπν θαη ηαιαηπσξεί θαη εκάο 

ηδηαίηεξα. Ξαξφιεο ηηο πηέζεηο καο, θάζε κέξα, έρσ πάεη 50 θνξέο εγψ, 50 

θνξέο, γηα ην ζέκα απηφ, γηαηί έρσ πνιινχο, φινπο θίινπο ζηε γεηηνληά θαη 

ηνπο ηαιαηπσξνχκε, ηνπο ηαιαηπσξνχκε εκείο. Ρνπο ηαιαηπσξεί ην έξγν. Ρη λα 

θάλνπκε;  

 Ρα έξγα απηά έρνπλε θάπνηα ηαιαηπσξία, φπσο πξαγκαηηθά ην έξγν ηνπ 

Υξσπνχ, είλαη έλαο θχξηνο κε ην πεξίπηεξν πνπ παξαπνληέηαη, 2 κήλεο έθιεηζε 

ην πεξίπηεξν, είλαη έλα ηεξάζηην έξγν εθαηνκκπξίσλ. Ξέξαζε κπξνζηά ηνπ. Ρη 

λα θάλνπκε; Ρέιεησζε πην ζχληνκα απφ ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είλαη ζηε 
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ζχκβαζε ηνπ, αιιά ην παηδί 2 κήλεο ηαιαηπσξήζεθε κπξνζηά πνπ πέξαζε, 

νιφθιεξνη αγσγνί, 10 κέηξα βάζνο επί 2,50 ν αγσγφο. Δίλαη ηα δχζθνια ησλ 

έξγσλ.  

 Θχξηε Θαιχβα, έρνπκε θαη εκείο εζεινληέο, γηα βξαβεχζεηο, ζα ηηο 

θάλνπκε φιεο καδί, γηαηί είλαη κεγάινο ν Γήκνο θαη πνιινί νη Πχιινγνη θαη 

έρνπλε βνεζήζεη πάξα πνιινί Πχιινγνη Δζεινληψλ. Ν θαζέλαο θάλεη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ. Ζξζε ε επνρή λνκίδσ λα θάλνπκε πξάμεηο. Θα πξνηείλνπκε λα 

θάλνπκε έλαλ .. ιίγα πξάγκαηα, δελ κπνξεί λα ηξέρνπκε ζε 200 Ππιιφγνπο 

ηψξα, φινη θαιεζκέλνη, φπσο γηλφηαλ φια ηα ρξφληα, κπαο θαη θάλνπκε κηα 

πίηηα φινη καδί, λα δνπκε πσο ζα ην νξγαλψζνπκε, κηα, δχν πίηηεο. Ν Γήκνο, 

εκείο θαη πηζαλσο κε ηνπο Ππιιφγνπο λα ηειεηψλνπκε απηήλ ηε δηαδηθαζία. Γελ 

κπνξνχκε ηψξα λα πεγαίλνπκε.. 45 θνξέο πεγαίλακε ζην Γήκν Υξσπνχ ηφζα 

ρξφληα θαη θφβακε πίηηεο .. Θαη Ππιιφγνπο. Θα ην νξγαλψζνπκε ηψξα λα 

δνχκε πσο ζα πάκε ζε κηα, δχν πίηηεο λα θφςνπκε φινη καδί.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα βγάινπκε θαη εκείο .. 

ΘΑΙΒΑΠ: Γηα έλα Πχιινγν δηθφ καο, έηζη; Δίλαη ε ππξαζθάιεηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρνπλε πνιιά άηνκα ζην Γήκν θ.Θαιχβα πνπ πξέπεη λα 

επαηλεζνχλ, πνιιά άηνκα.  

ΘΑΙΒΑΠ: Δηζη; Δίλαη ππξαζθάιεηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ππαιιήινπο, απφ ππαιιήινπο κέρξη εζεινληέο, κέρξη πάξα 

πνιινί, αζιεηέο. Θα θνηηάμνπκε.. 

ΘΑΙΒΑΠ: Ππκθσλσ απφιπηα. Δδψ πέξα είλαη εζεινληέο, εζεινληεο θαη 

θηλδπλεχνπλε. Γήκαξρε, είλαη εζεινληέο θαη θηλδπλεχνπλε. Κπαίλνπλε κέζα 

ζηε θσηηά. Γη' απηφ θαη ην είπα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Γελ ην ζπδεηάκε, δελ ην ζπδεηάκε φηη έρεηο δίθην. Γηα ην 

Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε είπαηε κηα πξφηαζε ηψξα ε νπνία ζα ηε δνχκε. Θα 

θάηζνπκε θάησ λα ηε ζπδεηήζνπκε, αιιά ζαλ πξψηε εληχπσζε δελ ήηαλε 

άζρεκε. Γελ ήηαλε θαζφινπ άζρεκε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα έρνπκε Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε 

απφ ην Λνκν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ήηαλε θαζφινπ άζρεκε. Θα θάηζνπκε Γηψξγν λα ην δνχκε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη. Πην ρέξη καο είλαη λα εθιέμνπκε θάπνηνλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιε κηα θνξά γηα ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο έρσ λα πσ 

ζπγραξεηήξηα. Ρν έξγν ηνπο είλαη πνιχ κεγάιν, ζα θαηαγξαθεί θαη ζα 

δεκνζηεπηεί θάπνηα ζηηγκή, ην θξαηάλε πεξηζζφηεξν κπζηηθφ απ' φηη παξάγνπλ 

.. απφ ηελ παξαγσγή ηνπ.  

 Απηά θ.Ξξφεδξε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ ΘΔΓΥ είλαη ν θ.Βαζίιεο, γηαηί είλαη απιήξσηνη νη 

θαζεγεηέο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ηη αθξηβψο ζέιεηε;  

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επεηδή ήκνπλ 12 ρξνληα Ξξφεδξνο ζηελ Θνηλφηεηα 

Ππθακίλνπ θαη επεηδή κέζα ζην έγγξαθν ηεο θαο Θαξαβαζίιε αλαθέξεηαη φηη 

πεξηβαιινληνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ππεχζπλνο είλαη ε πξψελ Θνηλφηεηα 

Ππθακίλνπ, ζεσξψ φηη ζα κπνξνχζα λα είρα ην ιφγν γηα 2, 3 ιεπηά λα εμεγήζσ 

θαη εγψ δχν, ηξία πξαγκαηάθηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μέξεηε φηη ζηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ δελ πξνβιέπνληαη 

απαληήζεηο, νχηε δηάινγνο. Δηζη; 
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ΟΝΠΠΖΠ: Θακία αληίξξεζε, θακία αληίξξεζε. Δίλαη ηφζν ζνβαξφ ην ζέκα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη μέξεηε φηη κπνξείηε λα ην θάλεηε ζην επφκελν Ππκβνχιην 

πνπ ζα είλαη ζηελ επφκελν βδνκάδα. Αθνχ έρεηε κειεηήζεη ην έγγξαθν θαη πην 

.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν έρσ ήδε κειεηήζεη θαη έρσ θαη εγψ ηα δηθά κνπ ηα ζηνηρεία θαη 

θαιφ είλαη λα ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν. Απηφ ζέισ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

θπξίσο, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Αθνχ βάδεηε ζέκα ελεκέξσζεο, νξίζηε, έρεηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ. Θχξηε Νηθνλνκάθν, θαη' αξράο νηηδήπνηε 

ππαξρεη ζ' απηήλ ηε ρσκαηεξή, πιελ ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ θαη ησλ 

κπαδψλ, θαθψο είλαη εθεί. Γελ πξέπεη λα είλαη εθεί. Νπσο επαλεηιεκκέλα έρσ 

δειψζεη, είκαη εδψ θαη ζα παξαθνινπζψ ζηελά βνεζψληαο, αλ κνπ ην 

δεηήζεηε, εηιηθξηλά ζαο κηιάσ, κε φιε κνπ ηελ θαξδηά, κε θάζε κέζν γηα ηελ 

παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ ελφρσλ αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο. 

Ρν αληίζεην απφ εζαο, πνπ κέρξη ζήκεξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη ελεκέξσζε ηψξα ή πνιηηηθή, θξηηηθή; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρίπνηα, δελ είλαη πνιηηηθή. Αθήζηε κε λα θάλσ ηνλ πξφινγν θαη ζα 

ζαο θάλσ ηελ ελεκεξσζε πνπ ζέιεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε ζπκβνπιεχσ λα κελ πξνρσξήζεηο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ, δε ζέισ ηε ζπκβνπιή ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα κπαίλνπκε ζε αληηπαξάζεζε πάιη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε ζέισ ηε ζπκβνπιή ζαο. Αληίζεηα απφ ζαο πνπ ιεηηνπξγείηε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ονχζζε, αιιά αλ ζέιεηε απεπζπλζείηε ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ζην θνηλφ. Αο κελ κπαίλνπκε ζε αληηπαξαζέζεηο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρσ μαλαζπκβνπιέςεη .. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ θ.Νηθνλνκάθν. Πε παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δηάβαζα αθξηβψο ηελ αλαθνίλσζε ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη 

εγψ είπα ζηνπο Δπηζεσξεηέο φηη ζα ζπλεξγαζηψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη εγψ έρσ ζηνηρεία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ απεπζχλζεθα ζε άηνκν, εζχ απεπζχλεζαη ζε άηνκν. Παο 

ιέσ πξηλ πείηε θάηη, πάξηε ην πίζσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απεπζχλνκαη ζηελ θηλδπλνινγία ηε δηθή ζαο. Αθήζηε λα ην 

θαηαιάβεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζπλερίζηε ζαο παξαθαιψ επί ηεο νπζίαο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δπί ηεο νπζίαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλσ ζην έγγξαθν ηψξα, ηα ππφινηπα δε λνκίδσ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θα κπνξνχζα λα πσ πνιιά γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ 

αλαιχζεσλ γηαηί έρσ θάλεη κεγάιε κειέηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έγηλε ζρφιην, θάπνην ζρφιην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη ν έγθξηηνο, ν έγθξηηνο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί θάλεη ηφζν κεγάιε κειέηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε θ.Γήκαξρε λα ηειεηψζεη ν θ.Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ν έγθξηηνο εθδφηεο ηεο πεξηνρήο καο, ν θ.Θνβαίνο, πνπ εθδίδεη ηε 

ΦΥΛΖ ΡΝ ΥΟΥΞΝ .. Αλ έρεηε ηελ θαινζχλε λα κε πξνζέμεηε. Κε 

ελεκεξσζε πξηλ απφ ιίγν .. Ν άλζξσπνο απηφο δελ πηζηεχεη θαλελαλ θαη πήξε 

δείγκα θαη πεγε θαη έθαλε ρεκηθέο αλαιχζεηο κφλνο ηνπ. Ν θ.Θνβαίνο. Δδψ έρσ 

ηηο αλαιχζεηο, ηηο αλαιχζεηο θαη ηε γλσκάηεπζε απφ ηα δηαπηζηεπκελα 

εξγαζηήξηα ηνπ Αλδξένπ, ηνλ νπνίν πνιχ θαιά μεξεηε, γηαηί εθεί θάλεηε ηηο 
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ρεκηθέο αλαιχζεηο ηνπ λεξνχ, απ' φηη έκαζα. Πηε γλσκάηεπζε ιέεη: Πήκεξα, 

22.12. .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή, ζέιεηε λα πείηε φηη ην ΗΓΚΔ ςεχδεηαη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Νηθνλνκαθν .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γίλεη πιαζηά ζηνηρεία; 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ. Δγψ δε ιέσ ηίπνηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ιέσ .. Κε κηιάηε θαζφινπ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ζέισ λα αλαθνηλψζσ, ζέισ λα αλαθνηλψζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζαο παξαθαιψ. Κηζφ ιεπηφ. Αλαθέξεζηε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν δεκφζην έγγξαθν, ηνπ νπνίνπ έθαλε ηελ αλάγλσζε ν Γήκαξρνο 

θαη εζείο ηψξα έξρεζηε ζε έλα ζρνιηαζκφ θαη κηα αληηπαξάζεζε κε ην Γήκαξρν 

πνπ δε βνεζάεη θαη ηελ θνπβέληα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ δελ έξρνκαη, εγψ δελ έξρνκαη. Θάλεηε ιαζνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, απεπζπλζείηε ζην έγγξαθν, πείηε απηά πνπ ζέιεηε λα 

πείηε θαη κε ζρνιηάδεηε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε κε αθήλεη. Γε κε αθήλεη ν Γήκαξρνο θαη δελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ γηα πνην ιφγν δε κ' αθήλεη. Γε ζέιεηε λα ελεκεξσζείηε θαη εζείο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε αιιά απεπζπλζείηε ζην Πψκα θαη θάληε ην ζρνιηαζκφ 

ζαο ζην έγγξαθν απηφ θαζ' απηφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα 

Αλδξένπ, 22.11.11. Δθεκεξίδα ΦΥΛΖ ΡΝ ΥΟΥΞΝ, Ησάλλε Θενιφγνπ θιπ. 

Αλαιπηηθά δεδνκέλα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. Γφζεθε ν ιφγνο θ.Νηθνλφκνπ, δφζεθε ν ιφγνο.. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Ρψξα .. Θχξηε Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Παο παξαθαιψ 

πνιχ θ.Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ. Γε ζέιεηε λα ελεκεξσζείηε; Αθήζηε λα 

θάλσ ιάζνο. Αθήζηε κε, αθήζηε κε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, ν θ.Ονχζζεο κίιεζε γηα ελεκέξσζε 

ζπλαδέιθσλ θαη ζπκπνιηηψλ. Ξαξφια απηά κπαίλεη ζε έλα ζρνιηαζκφ ηψξα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, απηφ εδψ δε κηιάεη γηα γλσκάηεπζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ονχζζε, ζαο παξαθαιψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ ην έγγξαθν δε κηιάεη γηα γλσκάηεπζε. Δγψ έρσ απφ 

έγθξηηνπο, ηνπο νπνίνπο γλσξίδεηε θαιά, ρεκηθνχο, κηα γλσκάηεπζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, δηαβάζηε ηε. Λα ηειεηψλνπκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Υξαία. Δθ ησλ αλσηέξσ αλαιπηηθψλ δεδνκέλσ ζπλάγεηαη φηη ην ελ 

ιφγν πέηξσκα πξνέξρεηαη απφ θαηάινηπα βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο 

αινπκηλίνπ. Ρειεία. Απφ ηηο δνθηκέο κεηαλάζηεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απφ ην ΗΓΚΔ, αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν απηφ, πξνθχπηεη φηη ην ελ ιφγν ζηεξεφ 

απφβιεην θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία κε επηθίλδπλα απφβιεηα. Αξζξν 222, 

άξζξν 16, παξ. 11, Θνηλνηηθή Νδεγία 1999. Γειαδή, δελ εκπεξηέρεη ζε πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ρεκηθέο ηνμηθέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζην 

πεξηβάιινλ, φηαλ ππνζηεί θπζηθή δηαβξνρή. Απηφ ιέεη απηφο εδψ ν ρεκηθφο. 

Θάλεη κηα γλσκάηεπζε. Ρν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ηεο θαο Θαξαβαζίιε δελ έρεη 

γλσκάηεπζε θαη κελ θηλδπλνινγνχκε. Δζείο ζην πξνεγνχκελν, ζην Ππκβνχιην 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. Αθήζηε, απηά ηψξα ζα ηα 

βξνπλ νη πεξεζίεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Παο παξαθαιψ, έλα ιεπηφ. Ρειεηψλσ θ.Ξξφεδξε. Δλα ιεπηφ. Πηηο 

8.11.11 θ.Νηθνλνκάθν θάλαηε κηα αλαθνίλσζε. Θάλαηε κηα αλαθνηλσζε θαη καο 

είπαηε, ζαο δήηεζε θαη ν θ.Νηθνλφκνπ ηα ζηνηρεία, καο είπαηε φηη ηα 
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απνηειέζκαηα βγήθαλε, φηη είλαη ηνμηθά αιιά επηπρψο δελ είλαη ξαδηελεξγά. 

Δδψ ε θα Θαξαβαζίιε δελ αλαθέξεη πνπζελά ηε ιέμε ηνμηθά θαη φινη μέξνπκε 

φηη κηα πιαζηηθή ζαθθνχια θαηαηάζζεηαη ζηα επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ε 

γλσκάηεπζε ησλ δηαπηζηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ ηνπ θ.Αλδξένπ ιέεη, φηη νη 

πνζφηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ απηά, θαηαηάζζνληαη ζηα κε επηθίλδπλα 

απφβιεηα. Γε ζέισ λα κπεξδέςσ ηνλ θφζκν, ζέισ λα ελεκεξψζσ ηνλ θφζκν. 

Απηφ ζέισ. Ρίπνηα άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη ζα παξαθαιέζσ θ.Γήκαξρε, ζα παξαθαιέζσ λα κελ ιατθίδεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, κελ παξαθαιείηε, θιείζηε ην ζέκα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα κελ θηλδπλνινγείηε θαη είλαη θαιφ λα ελεκεξψλνπκε ηνλ θφζκν. 

 Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, δεηήζαηε λα θάλεηε κηα εξψηεζε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, είλαη έλα ζέκα. Δπεηδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε είπαηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα παξαθαινχζα, επεηδή πξνθαλψο ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ν 

θ.Ονχζζεο, ην είπε ρσξίο λα θαηαιάβεη αθξηβψο πσο ην είπε, επεηδή έρσ ππ' 

φςε κνπ φηη είλαη παξάλνκε απηή ε ρσκαηεξή πνπ ζπδεηάκε, έηζη δελ είλαη; 

Αξα δελ ππαξρεη ηίπνηα λφκηκν, γηαηί είπαηε πεξα απηψλ, ηα άιια ςάρλνληαη. 

Αξα πξνθαλψο θάλαηε ιάζνο ζηελ έθθξαζε. Λα δηνξζσζεί γηα ηα πξαθηηθά γηα 

λα κελ ππαξρνπλ ζέκαηα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αγαπεηέ θίιε Βαζίιε, ην ζέκα είλαη αλ έρεη ππνζηεί 

πεξηβαιινληνινγηθή δεκηά. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε, δελ επηηξέπεηαη δηάινγνο. Θάληε ηελ 

ηνπνζεηεζε ζαο θ.Νηθνλφκνπ πάλσ ζην ζέκα, λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δηπαηε απηφ. Ιέσ, κήπσο θάλαηε ιάζνο ζηελ ηνπνζέηεζε ζαο. 

Γη' απηφ ιέσ. Λα δηνξζσζεί απηφ, γηαηί ζηελ παξάλνκε ρσκαηεξή δελ ππαξρεη 

ηίπνηα λφκηκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη ζηνπ Θαιακνπ θπζηθά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ, ζε παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη.    

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Πε θάζε παξάλνκε ρσκαηεξή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή, ε άπνςε ζαο, απ' φηη θαηάιαβα, είλαη φηη ζακκέλα θάησ 

ζε κηα ηνκή ε αλάιπζε θάπνηνπ ηδηψηε αλαηξεί φιε ηε δηαδηθαζία απηή θαη είλαη 

κηα ραξά απφ θάησ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Γε βιάπηνπλ, δελ είλαη θαζφινπ επηθίλδπλα γηα ηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη γεληθφηεξα γηα ην πεξηβάιινλ. Απ' φηη θαηάιαβα απηή 

είλαη ε άπνςε γηα ηελ .. Ζ άπνςε ζαο, ζε γεληθέο γξακκέο. Κα ην ρξψκην, ηα 

550 πνπ είλαη θάησ θαη εβξέζε, δελ είλαη ηνμηθφ; Κήπσο είλαη θαξθηλνγφλν; 

Γειαδή πεηξάδεη πνπ είλαη θαξθηλνγφλν θαη πάεη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα πνπ 

είπα πξνεγνπκέλσο; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ζέκα είλαη αλ πάεη. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν κφιπβδνο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ζέκα είλαη αλ πάεη θ.Νηθνλνκάθν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ρξψκην; 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλ πάεη. Αλ πάεη. Ξξνζέρηε ηη ιέηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφο πνπ ηα έξημε θάησ είρε πξνβιέςεη φηη δελ .., δελ 

πξνρσξάεη πξνο ηα θάησ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Βιέπσ φηη ην γλσξίδεηε θαιά ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζην Γεκνηηθν Πρνιείν ιελε άιια. Νρη ζην Ξαλεπηζηήκην, 

φρη νη ρεκηθνί, ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν ιέλε άιια, φηη ζακκέλα κε ηα ρξνληα 

νπσζδήπνηε γίλεηαη πεξηβαιινληνινγηθή δεκηά θαη είλαη επηθίλδπλα ζε 

καθξφρξνλε πνξεία. Θαη φκσο, αλ ην δείγκα  

πνπ πήξαηε εζείο ή θάπνηνο άιινο θαη θαιά θάλαηε θαη δελ μέξσ.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ ην πήξα εγψ θ.Νηθνλνκάθν. Κελ κπεξδεχεηε ηα πξάγκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, κε δηαθφπηεηε. Δίλαη ζίγνπξν φηη ην ζέκα είλαη 

αλεμάληιεην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή είδα ηελ αλαθνίλσζε ζαο δίπια ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, δίπια ζ' απηά πνπ έγξαθε ν Θνβαίνο, θαη ππέζεζα φηη 

ζπλαληεζήθαηε, ππέζεζα ιέσ. Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θάλεηε ιάζνο θ.Νηθνλνκάθν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πέζεζα ιέσ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κπνξεί λα ζαο πεηξάδεη. Παο πεηξάδεη απηφ. Γελ πεηξάδεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπζηπρψο, δπζηπρψο ε Διιάδα έρεη θάπνηα δεκνθξαηία θαη 

θάπνηνπο Λφκνπο θαη θάπνην Πχληαγκα. Θαη ιέεη ην πνπξγείν γηα ην 

πεξηβάιινλ είλαη ππεχζπλνη απηνί νη άλζξσπνη. Δκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνπιην 
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θαη ζαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, γηαηί είζηε ν κνλαδηθφο εδψ πνπ ζέιεη λα 

πηζηέςεη θάπνηνλ ηδηψηε θαη θαλείο άιινο; Θαη νη 40 ππφινηπνη πνπ είκαζηε εδψ 

πηζηεχνπκε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, απηή είλαη γλσκάηεπζε, είλαη γλσκάηεπζε 

θ.Νηθνλνκάθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε, θ.Ονχζζε, ζαο παξαθαιψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίζηε ρεκηθφο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ.Γήκαξρνο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίζηε ρεκηθφο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα, θαιχηεξα έλαο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο λα ππεξβάιιεη φζνλ 

αθνξά ηα ζέκαηα πγείαο παξά λα κεκςηκνηξεί. Ρν θαηαιάβαηε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θαηαζηξέθνπλε ηνλ ηφπν. Δίλαη 3 ζηξέκκαηα, αλνίμαλε κηα 

ηνκή. Δγψ ηνπο έρσ πεη ζηνπο Δπηζεσξεηέο Ξεξηβάιινληνο, δε ζα κείλεη νχηε 

έλα πνπ δε ζα βγεη ζηελ επηθάλεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. Νινθιεξψζηε ην 

θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά έρνπκε δξφκν κπξνζηά καο. Δρνπκε δξφκν κπξνζηά καο. 

Λνκίδσ φηη θαθψο αλνίγεηε θνπβέληα. Δθείλν πνπ ζα ήζεια ηε βνήζεηα ζαο, λα 

καδέςεηε ηνλ θφζκν, φπσο καδέςαηε γηα ην Βηνινγηθφ, ζην Ππθάκηλν, γχξσ 

ζηα 300, 400 άηνκα, λα κηιήζνπκε γηα ηα ηνμηθά. Λα ηνπο πξνθπιάμνπκε θαη 

λα θέξνπκε εηδηθνχο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε θαη θ.Ονχζζε. Ρν ζέκα είλαη 

αλεμάληιεην θαη δελ κπνξεί λα κπεη, λα ζπλερίζηεη ε ζπδήηεζε απηή. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ αλέθεξα ηε γλσκάηεπζε επηζηεκφλσλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, ζαο παξαθαιψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρε γλσκάηεπζε, φρη ηα απνηειέζκαηα, ηε γλσκάηεπζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, εληάμεη.  

ΟΝΠΠΖΠ: Αλ ζαο πεηξάδεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιια δε κείλαηε ζ' απηήλ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, ζ' απηήλ έκεηλα θαη κφλν. Δίρα πνιια λα πσ. Αιιά έκεηλα κφλν 

ζ' απηήλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε.  

   Θχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε 2 ζέκαηα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο.  Ρν 1ν ζέκα 

αθνξά ..  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, πξέπεη λα απαληήζσ ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε δεηήζαηε θ.Φνξγηάξε ην ιφγν. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Α, λα κελ απαληήζσ; Γελ απαληψ, εληάμεη. Ν,ηη πείηε Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε δεηήζαηε θαλ ζηηο αλαθνηλψζεηο. Αλ ην θξίλεηε αλαγθαίν..  

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δβαιε έλα ζέκα ν θ.Γηαζεκάθεο γηα ηνπο θαζεγεηέο. Γελ πξέπεη 

λα απαληήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφδξε, ππαξρεη έλα ςήθηζκα. Απηφ ην ςήθηζκα ζα κπεη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ςήθηζκα θ.Σαζηψηε θαη ζέισ λα ην θαηαζηήζσ ζαθέο, 

ηνπιάρηζηνλ, ηνπιάρηζηνλ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Οσηάσ. Γηα ηε δηαδηθαζία ξσηάσ. Γηα ηε δηαδηθαζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Οσηάσ γηα λα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ, φηαλ έξρεηαη έλα ςήθηζκα λα ην ερνπλε 

επεμεξγαζηεί, δειαδή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κηα εκέξα πξηλ ζην Γήκν. Λα ην 

έρνπλ επεμεξγαζηεί νη ζπλάδειθνη ψζηε λα γίλεη ζπδήηεζε πάλσ ζην ζέκα 

απηφ. Παο παξαθαιψ πνιχ. Νρη, δε ζα κπεη ζε ςεθνθνξία. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, κπνξψ λα πσ, γηαηί εγψ ην έβαια .. Δδψ δε θέξλεηε ηηο 

εηζεγήζεηο θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νιεο νη εηζεγήζεηο είλαη θα Πηεξγίνπ θαη γηα θάζε ζέκα κπνξείηε 

λα πείηε ηη αθξηβψο ζπλέβε. Ξξάγκαηη ππήξρε κηα αξξπζκία φζνλ αθνξά ηηο 

δηαγξαθέο, γηαηί θαζπζηέξεζαλ θάπνηα Ρνπηθά Γηακεξίζκαηα. Ρν αλαγλσξίδσ. 

Γελ είλαη θακία πάγηα ηαθηηθή θα Καξγέηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε, είπαηε απφ κηθξνθψλνπ ηελ ψξα πνπ 

ζαο έβαια ην ςήθηζκα φηη είζαζηε ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ινηπφλ, λα ην 

ζεσξήζνπκε φηη ην δέρεηαη ην Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηφ ηη ζεκαίλεη; Νηη ρσξίο λα επεμεξγαζηνχκε θάηη ην 

θέξνπκε ζε ςεθνθνξία;   

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρη λα επεμεξγαζηείηε; Κε ζπγρσξείηε, ιέεη ηίπνηα θνβεξφ δειαδή 

φηη ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζηνλ αγψλα ησλ αλζξψπσλ; Γειαδή ηη επεμεξγαζία 

ζέιεη; Κε ζπγρσξείηε δειαδή. Ρη κειεηε ζέιεη; Δλα ςήθηζκα είλαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ αο κελ 

ππνηηκνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κάιινλ εζείο ππνηηκάηε θαη ππνηηκάηε ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππνηηκψ θαλέλαλ. Γελ είλαη θαθφ λα έρεη έξζεη κηα κέξα πξηλ 

ηνπιάρηζηνλ, λα δηαλεκεζεί. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία θαη ζαο δελ είλαη θαθφ λα ην βάιεηε ζε ςήθηζε. Γε λνκίδσ 

φηη είλα θάηη πάξα πνιχ δχζθνιν γηα ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δεκηνπξγείηε κηα θαηάζηαζε ε νπνία δελ κπνξεί λα 

ζπλερίδεηαη κ' απηφλ ηνλ ηξνπν. Νχηε αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαλ δελ έρεηε  

πάξεη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξνπ εκπνδηδεη .. Γε ρξεηάδεηαη θ.Ξξφδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε ρξεηάδεηαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ ην ςήθηζκα. Ρν θέξλνπκε ηελ 

ψξα ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, δψζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δπραξηζηψ. Θαιεζπέξα, Σξφληα Ξνιιά ζε φινπο θαη εχρνκαη κε 

πγεία ην Λέν Δηνο ζε φινπο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Νπσζδεπνηε θ.Ιίηζα. Δλα λα μέξεηε θ.Ιίηζα, φηη εγψ γηα ηελ 

πξψελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε δελ απνινγνχκαη. Απηφ είλαη δεδνκέλν. Γελ έρσ 

θακία δνπιεηά κε ηελ πξψελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε. Δρνπλ κπεη εθθαζαξηζηέο, 

νξθσηνί, πάηε ζην Γεκαξρείν λα πάξεηε ηα ηειέθσλα, ηα νλφκαηα θαη λα δείηε 

πνπ βξίζθεηαη ε ππφζεζε. Δλα απηφ. Κηιήζαηε γηα πεηξέιαην; Δζείο κήπσο ή ν 

θ.Γηαζεκάθεο; Γηα πνπ γηα ην πεηξέιαην; Γηα πνπ κηιήζαηε; Γηαηί δελ είπαηε, 

δελ απεπζπλζήθαηε. Γεκνηηθφ Πρνιείν, Υδείν; Γηα πνπ ην πεηξέιαην; Υδείν έρεη 

πεηξέιαην θ.Ιίηζα. Κελ αλεζπρείηε. Γελ έρεη πεηξέιαην, έηζη; Δληάμεη θ.Ιίηζα. 

Δγψ ηνπο είπα, εγψ ηνπο είπα φηη θαη ε ζπληήξεζε ζα γίλεη. Γελ παζαίλεη φκσο 

ηίπνηε, δελ παζαίλεη ηίπνηε λα αλάςεηε ην θαινξηθέξ. Ξεηξέιαην ππάξρεη. Γελ 

ππάξρεη, επηκέλεηε. Δληάμεη, δελ ππάξρεη. Δληάμεη. Δληάμεη, δε ζα 

δηαθσλήζνπκε. Ρψξα αθνχ ην ιέεη ν θ.Ιίηζαο φηη δελ ππάξρεη, δελ ππάξρεη. Ρη 

λα θάλνπκε ηψξα. Λαη. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά γηα ηνπο θαζεγεηέο. Νζνλ αθνξά 
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γηα ηνπο θαζεγεηέο. Ξξάγκαηη έρεηε απφιπην δίθην θ.Γηαζεκάθε, είλαη 

απιήξσηνη νη άλζξσπνη. Δίλαη γεγνλφο απηφ. Ξξνζπαζνπκε φκσο λα 

απνθχγνπκε ηα πξνεγνχκελα πνπ θάλαλε, ε πξψελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, 

δίρσο λα ζέισ λα θαηεγνξήζσ θαλέλαλ. Δηζη; Θαη ζέινπκε λα πάκε λφκηκα θαη 

λα πιεξψζνπκε ηνπο αλζξψπνπο απηνχο λφκηκα. Ξξνρσξάκε ζηηο ζπκβάζεηο, 

πξνρσξάκε ζηηο ζπκβάζεηο θαη ζα δνζνχλ θάπνηα ρξήκαηα ζηνπο θαζεγεηέο. 

Ξξάγκαηη ζηελνρσξηέκαη θαη εγψ παξα πνιχ γη' απηφ ην ζέκα, εηδηθά απηέο ηηο 

Αγηεο κέξεο, λα κελ πιεξσζνχλ νη άλζξσπνη απηνί.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νη ζπκβάζεηο γηαηί θαζπζηέξεζαλ; 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δ δελ θαζπζηέξεζαλ, εληάμεη. Δίλαη κηα βδνκάδα ηψξα. Γελ 

έρνπλ θαζπζηεξήζεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη κηα βδνκάδα. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κηα βδνκάδα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δίλαη απφ ηνλ Νθηψβξε, Λνέκβξε θαη Γεθέκβξε πνπ είλαη 

απιήξσηνη. Ρα δίδαθηξα είλαη πιεξσκέλα Νθηψβξε, Λνέκβξε θαη Γεθέκβξε. Νη 

ζπκβάζεηο γηαηί δελ έγηλαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Φνξγηάξε θαη δελ κπνξεί λα γίλεη νινθιεξσκελε 

ζπδήηεζε γηα θάζε ζέκα πνπ κπαίλεη ζηηο αλαθνηλψζεηο. Γψζηε κηα ζχληνκε 

απάληεζε λα πξνρσξήζνπκε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Αθξηβψο. Δίπα φηη θαη νη θαζεγεηαί ζα πιεξσζνχλ ιίαλ 

ζπληφκσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Φνξγηάξε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα, παξαθαιψ. Γελ ππάξρνπλ εξσηήκαηα. 

Γφζεθε απηή ε απάληεζε, θιείλεη απηή ε δηδηθαζία.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Κα ζνβαξά κηιάηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πνβαξφηαηα. Παο παξαθαιψ, δε ζα επηβάιιεηε εζείο ην πσο ζα 

γίλεη ε δηαδηθαζία. Δάλ θάηη θάλσ παξάλνκα, λα ην πείηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πνβαξά κηιάηε; Ιεεη θάπνηνο, ν Ξξφεδξνο ηεο ΘΔΓΥ ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζε θάζε ηνπνζέηεζε έρεηε εζείο λα .. ; Ξξνβιέπεηαη 

δηάινγνο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Κηα εξψηεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δξψηεζε; Πνβαξά κηιάηε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξήξαηε ην ιφγν, θάλαηε ηηο εξσηήζεηο ζαο κε αξθεηφ ρξφλν, 

πήξαηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κηα εξψηεζε. πάξρνπλε ζνβαξά ζέκαηα θ.Ξξφεδξε. Κηα απιή 

εξψηεζε ζηνλ θχξην .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην επφκελν Ππκβνχιην.  

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαισ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Ρν λα πεηάηε θάζε θνξά ηελ κπάια ζηελ εμέδξα, 

ην έρεηε κάζεη θαιά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξφζνη εξγάδνληαη ρσξίο ζπκβάζεηο; Ξφζνη εξγάδνληαη ρσξίο 

ζπκβάζεηο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πέβνκαη θαη ζα βνεζήζσ ηελ πξνζπάζεηα ζαο. Αθνχζηε, αθνχζηε 

θ.Ιίηζα, ζα βνεζήζσ ηελ πξνζπάζεηα ζαο λα θάλεηε ηελ αληηπνιίηεπζε κε 

θάζε κέζν, αιια κφλν κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Θαλνληζκνχ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα κνπ απαληήζεηε πφζνη εξγαδνληαη ρσξίο ζπκβάζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Θαλνληζκνχ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίζαζηε ππφινγνο θαη εζείο ν ίδηνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ αθνχζηε ην ζαο παξαθαιψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: πάξρνπλε θαη Δηζαγγειείο. Ξσο εξγαδεηαη θάπνηνο ρσξίο ζπκβάζεηο 

θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Απαληήζηε εζείο ζαο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ επφκελε θνξά νη αξκφδηνη ζα ζαο δψζνπλε απαληήζεηο. 

Ρέιεησζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηά λα ηα ιέηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Πην δεκφζην ηνκέα, ζην Γήκν 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απαληήζηε εζείο ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Φνξγηάξε, ηνπο αλζξψπνπο λα ηνπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε γξάθεηε ηίπνηα ζηα πξαθηηθά ζαο παξαθαιψ. Θχξηε 

Φνξγηάξε ζαο παξαθαιψ κελ απαληάηε. Θαη ηα ζφνπ θάπνηε έρνπλε ηέινο.  

 Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ ην πηζηεχσ φηη εζείο ην είπαηε απηφ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ ην ιέσ εγψ, είλαη δηαπίζησζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ παξάηαμε, ε παξάηαμε πνπ έρεη θάλεη ηα πεξηζζφηεξα παλεγχξηα 

λα κηιάεη γηα ζφνπ. Δηιηθξηλά ζαο ιέσ, εηιηθξηλά ζαο ιέσ. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, 

δε ζέισ λα αλνίμσ δηάινγν .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαηάο .. Αθνχζηε κε  .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Δπραξηζηψ θ.Ιίηζα. Δπραξηζηψ θ.Ιίηζα. Πηακαηήζηε θαη 

ην δηθφ ζαο παλεγπξάθη θάπνηε. 

 

 

 ΘΔΚΑ 1ν Δ.Ζ.Γ. 

 

Απνδνρή πνζνχ 33.186,89 επξψ γηα θάιπςε Ιεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ 

Πρνιείσλ έηνπο 2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1ν ζέκα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη αθνξά 

ηελ απνδνρή πνζνχ 33.186,89 επξψ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ έηνπο 2011 θαη θαηαλνκή ηνπ πνζνχ απηνπ ζηηο Πρνιηθέο 

Δπηηξνπέο, Α' βαζκηαο θαη Β' βαζκηαο εθπαίδεπζεο. Ρν θαηεπείγνλ θχξηνη 

ζπλάδειθνη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, ην 

έγγξαθν ήξζε ζην Γεκν ζηηο 9.12., ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο ζπλεδξίαζε 

γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ, ηελ απνδνρή ηνπ θαη ηελ θαηαλνκή ζηηο 21.12., 

είρε απνζηαιεί ε πξφζθιεζε, δελ ζπκπεξηιήθζε ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξήζνπλ νη πηζηψζεηο απηέο πξνο ηα 

ζρνιεία, ην βάδνπκε πξν εκεξήζηα, ζηελ πξν εκεξήζηα δηάηαμε. πάξρεη 

θάπνηα αληίξξεζε γηα ην θαηεπείγνλ;  
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 Ρν πνζν θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη 33.186,89 επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ 

θαηαλέκεηαη ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α' βαζκηαο εθπαίδεπζεο 20.000 επξψ θαη 

ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Β' βάζκηαο εθπαηδεπζεο 13.186,89 επξψ. πάξρεη θάπνηα 

αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

 Νξίζηε θ.Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ε δνπιεηά ηνπ Ξξνεδξείνπ θαη ηνπ Ξξνέδξνπ είλαη λα 

πξνεηνηκάδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θεσξψ απαξάδεθην πνπ δελ έρνπκε ηελ 

εηζήγεζε. Δίλαη απαξάδεθην. Δπξεπε λα είρακε ηνπιάρηζηνλ ηελ εηζήγεζε. 

Δκείο ζπκθσλνχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηνο ζαο ην είπε; Αληη λα γειάηε ινηπφλ λα θνηηάμηε ιίγν θαιχηεξα 

λα θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ιίηζα.  

 Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρν πνζφ απηφ αθνξά ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο; Ραθηηθή 

θαηαλνκή απφ ηε ΠΑΡΑ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη, λαη, ε 3ε θαηαλνκή. Δίλαη 20 εθαη. επξψ πξνο φια ηα 

ζρνιεία. 20 εθαη. επξψ, απφ ηα νπνηα ν Γήκνο Υξσπνχ παίξλεη ην πνζφ ησλ 

33.000 πνπ πξναλέθεξα.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. παξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν Ππκβνχιην 

νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 287/2011) 
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ΘΔΚΑ 2ν Δ.Ζ.Γ. 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, 

αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Πθελδάιεο 

γηα ππξαζθάιεηα θαη έξγα χδξεπζεο νηθηζκνχ Καιαθάζαο, Κειεζίνπ 

θαη Πθελδάιεο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 2ν ζέκα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη αθνξά 

ηελ έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, αληηθαηάζηαζε θαη 

επέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Πθελδάιεο γηα ππξαζθάιεηα θαη έξγα 

χδξεπζεο νηθηζκνχ Καιαθάζαο, Κειεζίνπ θαη Πθελδάιεο. 

 Θχξηε Καλαβέιε εμεγήζηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Δίρε δνζεί παξάηαζε γηα ην εξγν, αιιά ιφγσ ηνπ φηη ε 

Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο δελ έρεη δψζεη αθφκε άδεηα ηνκήο γηα λα κπνξέζεη ν 

εξγνιαβνο λα θάλεη ηηο ηνκέο πνπ πξέπεη, ρξεηάδεηαη κηα παξάηαζε αθφκε γηα 

ην έξγν. Γηαηί έιεμε ε παξάηαζε πνπ ηνπ είρακε δψζεη, ρσξίο λα έρεη παξζεί 

άδεηα γηα ηελ άδεηα ηνκήο θαη δεηάλε κηα παξάηαζε αθφκε 60 κεξεο, κέρξη ηηο 

24.2. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;  

 Θχξηε Σαζηψηε. Α θ.Ιίηζα. Ππγλψκε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ:  Ρν έρνπκε μαλαθνπβεληηάζεη ζ' απην ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 

φηαλ ππάξρεη παξάηαζε ιήγεη θαη ν ρξφλνο, ζα ππάξρεη αλαζεψξεζε ηηκψλ 

ζηνλ εξγνιάβν. Δδψ ν θ.Θαξίλνο ην έρεη επηβεβαηψζεη 100 θνξέο απηφ ην 

δήηεκα ζρεηηθά κε ηα πιηθά ηνπ έξγνπ. Δκείο θαηαςεθίδνπκε γηαηί δε ζέινπκε 
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νχηε 1 επξψ παξαπάλσ απ' απηά πνπ έρεη δεζκεπηεί ν εξγνιάβνο, αλεμάξηεηα 

.. λα πέζνπλ ζηελ ηζέπε ηνπ, γηαηί είλαη ιεθηά δηθά καο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κε έθπιεμε θνηηάσ εδψ ηα ραξηηά κνπ, δελ ππάξρεη 

πάιη εηζήγεζε. Νχηε e-mail δέρζεθα, νχηε θακία ελεκέξσζε θαη ζεσξψ γηα 

ζνβαξά ζέκαηα ηέηνηα ζα πξέπεη λα έρσ ελεκέξσζε, εγψ θαη φινη νη ππφινηπνη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνηα 

αληηξξεζε; 

 Ξαξψλ ν θ.Νηθνλφκνπ. Νρη ν θ.Σαζηψηεο. Ξαξψλ ν θ.Ιέθθαο. Ζ θα 

Πηεξγίνπ; Νρη. Θχξηε Θηνχζε; Ξαξψλ ν θ.Θηνχζεο. Ξαξψλ ν θ.Γηαζεκάθεο, ν 

θ.Θαιχβαο θαη ν θ.Αξκπξηψηεο.  

 Ρν Ππκβνχιην .. Νρη ε θα Πηεξγίνπ. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία 

εγθξίλεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, λα ην θαηαιάβσ ιηγάθη, ην παξψλ θαη ην φρη. 

Ξαξάηαζε .. Γηα λα ην θέξνπκε πξν εκεξεζίαο ζεκαίλεη φηη ήξζε .. φηη πηζαλψο 

ην ζέκα ήξζε ζήκεξα θαη ην θέξλνπκε πξν εκεξεζίαο ή ρζεο πνπ δελ εζηάιζε 

κε ηελ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. Ακα είρε έξζεη θαη ην είρακε ζέκα, νη πεξεζίεο ζα ην 

είραλε βάιεη ζηα ζέκαηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπ ζέκαηνο απηνχ ηεο παξάηαζεο;  
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε. Δγψ ζέισ λα πσ Ξξφεδξε δχν πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηεηλφζαζηε ηφζν θαηξφ γηα ηε ρξφληα εκπεηξία ζαο ζηελ 

Απηνδηνίθεζε. Ξαξάηαζε πξνζεζκίαο ζε έλα έξγν ην νπνίν ρξεηάδεηαη 

αδεηνδφηεζε θαη μέξεηε φηη απφ ηηο ζπκβάζεηο απηέο νη παξαηάζεηο δίλνληαη 

απηνδηθαίσο θαη κνπ ιέηε γηα ζνβαξφ ζέκα; Κηιάηε .. Αξα είλαη ηππηθφ, φρη 

ηφζν ζνβαξφ ζέκα φπσο ιέεη ν θ.Ιίηζαο. Ινηπφλ, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Ρελ 

εκπεηξία ζαο λα ηε ρξεζηκνπνηείηε παληνχ θαη ην ίδην, φρη θαηά ην δνθνχλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη' αξρήλ αγαπεηέ θ.Αληηδήκαξρε λα ζαο δψζσ λα θαηαιάβεηε θάηη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ πεηξάδεη .. Ξξψηνλ, αλ αθνχζαηε ηελ ηνπνζέηεζε καο, εκείο ην 

ςεθίδνπκε, εγψ πξνζσπηθά θαη ε παξάηαμε .. Αθνχζηε ιίγν θ.Αληηδήκαξρε, 

αθνχζηε ιίγν θ.Αληηδήκαξρε, ζαο παξαθαιψ. Γηα λα θαηαιαβαίλεηε θαη ην ξφιν 

βαξάεη ν θαζέλαο εδψ κέζα. Δκείο ζαλ παξάηαμε ην ςεθίδνπκε. Δίπακε λαη, 

δελ είπακε θάηη δηαθνξεηηθφ. Απηφ πνπ φκσο ζαλ παξάηαμε ζεινπκε λα 

έρνπκε, είλαη απηφ πνπ .. εζάο πνιπηέιεηα, ηελ ελεκέξσζε έγθαηξα γηα ηα 

ζέκαηα ηνπ Ππκβνπιίνπ. Απηφ θξίλακε, δελ θξίλακε θάηη άιιν. Θαη επίζεο 

θ.Ζιηαζθν λα ζαο πσ ην εμήο, εγψ πξνζσπηθά .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κάιινλ δε ζπκάζηε ηη ιέηε. Γηα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, είπαηε, δελ 

έρνπκε εηζήγεζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνην ζεκα; Ρν έρσ κπξνζηά κνπ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζείο ην είπαηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν έρσ κπξνζηά κνπ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ην ηφζν ζνβαξφ ζέκα.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Ρν έρσ κπξνζηά κνπ; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα κε κνπ ιέηε ηψξα άιια αληί άιισλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, εληάμεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Φάζθεηε θαη αληηθάζθεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθιεηζε ην ζέκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη, κηζφ. Γελ νινθιήξσζα. Λα νινθιεξψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα επί ηνπ ζέκαηνο δε ζπδεηάκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπίζεο θ.Ζιηαζθν, λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν; Ρν έξγν κπνξνχζε λα 

είρε γίλεη θαη λα είρε ηειεηψζεη. Πε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, απφ ηελ εκπεηξία 

πνπ ιέηε φηη ερσ εγψ, νχηε θαλ ζα αζρνιηφκνπλα λα πάξσ ηε ζπγθεθξηκέλε 

άδεηα. Θα νινθιήξσλα ην έξγν. Δρνπλε πεξάζεη ρηιηφκεηξα δξφκσλ ζε ηέηνηεο 

πεξηνρέο, απφ ηε ΓΔΘΔ θαη απφ ηε ΓΔΠΔ θαη ηα έξγα έρνπλε γίλεη ρσξίο πνηέ λα 

αζρνιεζνχκε καδί ηνπο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα.  

(παξεκβάζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. Αο 

πξνρσξήζνπκε θ.Γήκαξρε. 

 

(αξ. απνθ. 288/2011) 
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ΘΔΚΑ 3ν 

 

Δγθξηζε 9εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. Ζ εηζήγεζε έρεη δνζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Αλ ππάξρεη 

θάπνηα ηξνπνπνίεζε ζηελ εηζήγεζε.. παξρεη; 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππαξρνπλ εξσηήζεηο;  

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη εδψ θ.Ξξφεδξε ζα ζέιακε λα έρνπκε απηά πνπ πεξλάκε. Ρψξα 

απηή ηελ αιιαγή ζηνλ αέξα είλαη ιίγν δχζθνιν λα ηελ θαηαλνήζνπκε. Δπίζεο 

ζα ήζεια λα καο απαληήζεη ν θ.Σξήζηνπ, απηά ζα πάλε γηα ηη ζπγθεθξηκέλα; 

Γηαηί αλνίγνπλε απηνί νη θσδηθνί; Δίλαη θάπνην έξγν πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη; Ξνπ 

έρεη .. ; Γηαηί ρξεηάδνληαη απηνη νη θσδηθνί; Γηαηί είλαη ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Λαη. Αζθάιηζε απηνθηλήησλ. Γελ ην άθνπζα. 

Κάιηζηα. Θαη ην άιιν; Λαη. Γελ έρνπκε εηζήγεζε. Δληάμεη. Ξνιχ σξαία. 

Δπραξηζηψ θ.Σξήζηνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δκείο ζηελ αξρηθή καο ζέζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Θαηαςεθίδνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Νηθνλφκνπ.  
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ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γε ζα ηε ςεθίζνπκε γηαηί είλαη κηα αλαζεψξεζε .. Ζ 9ε 

λνκίδσ. Ξφζν είλαη; 9ε. Γείρλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνπ, πνπ ηα 

είπακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θ.Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξαξψλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ.Ιίηζαο θαη ε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ .. Κε ζπγρσξείηε θ.Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θα πάξσ ην ιφγν πάιη γηα ην ζπγθεθξηκελν ζέκα. Λα ζαο πσ φηη 

είλαη ε 9ε ε αλακφξθσζε θαη ζέισ λα κνπ πείηε, ηελ 1ε ηνπ ρξφλνπ πνηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζα αλακνξθψλνπκε; Δίλαη κηα πνιχ βαζηθή εξψηεζε απηή θαη 

ζέισ λα πσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν φηη νη αηρκέο καο θ.Γήκαξρε δελ είλαη 

ελαληίνλ ηεο πεξεζίαο. Λα ην μεθαζαξίζνπκε. Ζ πεξεζία φ,ηη κπνξεί θάλεη. 

Γειαδή ππεξ ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, ππέξ .. φηη αθήλνπκε αηρκέο 

ελαληίνλ ησλ ππαιιήισλ. Γελ αθήλνπκε αηρκέο ελαληίνλ ησλ ππαιιήισλ. Ρν 

θαηαςεθίδνπκε, φπσο θαη ηηο ππφινηπεο 8. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηά γηα ιφγνπο αξρήο πάιη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ξαξψλ ε παξάηαμε ηνπ θ.Γηαζεκάθε.  

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 289/2011) 
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ΘΔΚΑ 4ν 

 

Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο θ.Ξαξαζθεπήο Ρπξνβφιε. 

 

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

 Γηαβάδσ ην αίηεκα ηεο θ.Ρπξνβφιε. Παο παξαθαιψ βαζεη ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ πξφηππνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί 

ζχγθιηζεο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηφπηλ ζπγθέληξσζεο νξηζκέλνπ αξηζκνχ 

ππνγξαθψλ δεηάκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα έξζεη πξνο ζπδήηεζε 

ζέκα: Ζ ράξαμε ηνπ αγξνηηθνχ δξφκνπ ηεο δηαλνκήο ηνπ 1927 ζηνλ νηθηζκφ 

Αγ.Αηθαηεξίλε, ζέζε Βάξε. Αθνινπζνχλ 73 ππνγξαθέο ζπκπνιηηψλ καο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ θίιε κνπ ε Ρπξνβφιε πξαγκαηηθά έρεη ηαιαηπσξεζεί γη' απηφ 

ην ζέκα. Δίλαη γελλεκέλε θαη ιίγν γηα ηελ ηαιαηπσξία, ηεο αξεζεη θαη ιίγν. Ρν 

ζέκα είλαη ην εμήο: φηη ζα κπνξνχζα ην ζέκα απηφ λα κελ ην βάισ ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί είλαη γηα ράξαμε. Ζ ράξαμε έρεη γίλεη. Αηηεί λα 

ραξάμνπκε ην δξφκν θαη ε ράξαμε έρεη γίλεη. Θα κπνξνπζα λα κελ ην βάισ 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα δεχηεξν ιφγν, φηη πνιχ εχθνια καδεχεη 

ππνγξαθέο απφ αλζξψπνπο πνπ είλαη άζρεηνη κε ην ζέκα. Ρέινο πάλησλ. 

Πεκαζία έρεη φκσο φηη ην θέξακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα δείμνπκε, 

φπσο πάληα, φηη πξνζπαζνχκε λα βνεζήζνπκε νπνηνδήπνηε αίηεκα πνιίηνπ θαη 

πξάγκαηη έρεη δίθην. Γηα ην λα δεηά ν πνιίηεο ηα δηθαηψκαηα ηνπ. Απηά είλαη 

αληαπνδνηηθά φκσο, πάληα, έηζη; Ν πνιίηεο κε ην Γήκν είλαη αληαπνδνηηθά. Ν 

έλαο πξέπεη λα δίλεη ζηνλ άιιν θαη ν πνιίηεο έρεη ππνρξεψζεηο θαη ν Γήκνο έρεη 

ππνρξεψζεηο. Γηαβάδσ επνκέλσο θ.Ρπξνβφιε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γήκνπ καο ζην 

ζέκα ζνπ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξσηνχ πάκε ζην ζέκα καο θχξηνη ζπλάδειθνη, δηαβαδσ ηελ 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνηα είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν. Δίλαη 

22.11.2011, αξηζκφο Απφθαζεο 526. Αλαθέξνληαη ηα άξζξα ζηα νπνία 

ζηεξίδεηαη ε απφθαζε απηή θαη ππάξρεη ε ππ' αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

25924/18.11.2011, πξνζθνξά ηνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ θ.Γεσξγίνπ 

Βαζηιείνπ. Δρνπλ εμαζθαιηζηεί νη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνπ ηξέρνληνο 

έηνπο ηνπ Γήκνπ ζηνλ θσδ.αξ.3062620000, ινηπά έμνδα ηξίησλ. Ζ δηάζεζε 

ηεο πίζησζεο απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ' αξ. 273/16.11.2011 

Απφθαζε ηεο, ε νπνία ελέθξηλε ηελ ππ' αξ. 684/11.11.2011 Απφθαζε. Ρελ 

αλάγθε ηνπ Γεκνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ πνπξγείνπ 

Γεσξγίαο ζηελ πεξηνρή Αγ.Αηθαηεξίλε, ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Λέσλ 

Ξαιαηίσλ. Απνθαζίδνπκε: Αλαζέηνπκε απεπζείαο ζηελ πεξεζία Δθαξκνγήο 

ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο ζηελ πεξηνρή Αγ.Αηθαηεξίλε ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ, ζηνλ ηνπνγξάθν κεραληθφ, 

θ.Γεσξγφπνπιν Βαζίιε, έλαληη ακνηβήο 16.026 επξψ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, 1.626 επξψ, πιένλ ΦΞΑ 23%. 373,98 δειαδε 

ζπλνιηθή ακνηβή. Ππκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΞΑ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ εηζήγεζε γηα ην ζέκα καο είλαη ε εμήο .. Α, δελ ηειείσζεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρνπκε ηε βεβαίσζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

καο. Δλεκέξσζε Ξξνέδξνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ππ' αξ. 

27348/7.12.2011 αίηεζε ηεο θ.Ρπξνβφιε Ξαξαζθεπήο. Πρεηηθά κε ην ζέκα 

ράξαμεο αγξνηηθνχ δξφκνπ δηαλνκήο ηνπ 1927 ζηε ζέζε Βάξε, νηθηζκνχ 

Αγ.Αηθαηεξίλε, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ αίηεζε ηεο θ.Ρπξνβφιε, ζαο 

ελεκεξψλνπκε ηα εμήο: Πχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 526/22.11.2011 Απφθαζε 

Γεκάξρνπ, αλαηέζεθε ζηνλ ηνπνγξάθν κεραληθφ θ.Βαζίιεην Γεσξγφπνπιν ε 

κειέηε ράξαμεο θαη ε εθαξκνγή επί ηνπ εδάθνπο ηεο αγξνηηθήο νδνχ ζηελ 
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πεξηνρή Αγ.Αηθαηεξίλε, ε νπνία εθηειέζηεθε θαη ελεκεξψζεθαλ νη παξφδηνη 

ηδηνθηήηεο γηα ηα φξζα φξηα ηεο νδνχ, ζχκθσλα κε ηα νπνία νθείινπλ λα 

κεηαθηλήζνπλ ηα φξηα ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ. Κε ηελ αίηεζε ηεο θ.Ρπξνβφιεο δεηείηαη ε δηάλνημε 

αγξνηηθνχ δξφκνπ ηνπ 1927 ζηνλ νηθηζκφ Αγ.Αηθαηεξίλε, ζηε ζέζε Βάξε, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ δηαλνκή ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο ηνπ έηνπο 1927. Ζ 

θπξηφηεηα ηεο νδνχ απηήο έρεη κεηαβηβαζηεί ζηελ ηέσο Θνηλφηεηα Λέσλ 

Ξαιαηίσλ κε ηελ αξηζκφ .. Απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αζελψλ ήδε απφ ην έηνο 

1978. Ξξφζθαηα, κεηά απφ αηηήζεηο ηεο θ.Ρπξνβφιε, ν Γήκνο πξνέβε ζε 

απνηχπσζε ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο ηεο ελ ιφγν νδνχ θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηεο κε ηελ αξρηθή ράξαμε ηεο νδνχο απηήο απφ ην πνπξγείν 

Γεσξγίαο. Απφ ηελ ηαπηνπνίεζε πξνέθπςαλ κηθξέο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηελ 

αξρηθή ράξαμε θαη ζηελ απφ δεθαεηίεο πξαγκαηηθή δηακφξθσζε ηεο νδνχ, νη 

νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα άιιεο ηδηνθηεζίεο λα νθεινχληαη θαη άιιεο λα 

δεκηψλνληαη ειαθξψο, κέρξη ζήκεξα φκσο γηα ηελ αλνρή ησλ παξφδησλ .. 

Κέρξη ζήκεξα φκσο κε ηελ αλνρή ησλ παξφδησλ ηδηνθηεησλ.  

 Λα ζαο πσ, ηα νηθφπεδα δεμηά θαη αξηζηέξα είλαη πνιχ κεγάια. Δηζη; Απφ 

7,5 κέρξη 30 ζηξέκκαηα δεμηά θαη αξηζηεξά θαη ε δεκία πνπ γίλεηαη ζηα 

νηθφπεδα είλαη ζρεηηθά ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Νηθφπεδα .. Ππγλψκε, λαη. Νρη νηθφπεδα. Ρη νηθφπεδα. 

Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιεξνηεκάρηα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη κηθξή ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ ηδηνθηεηψλ. Ν Γήκνο 

είλαη απνθαζηζκέλνο λα δηαθπιάμεη κε θάζε ηξφπν ηα δηθαηψκαηα ηνπ επί ησλ 
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πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Νπσο ε σο άλσ νδφο .. Δίλαη θνηλφρξεζηνο 

ρψξνο, είλαη ηνπ Γήκνπ. Ξάληνηε κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε απφ ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή άπνςε, επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

δεκνηψλ ηνπ. Πρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, επεηδή ην δήηεκα ηεο δηάλνημεο νδνχ 

βάζεη ηεο ράξαμεο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο ηνπ 1927, παξνπζηάδεη αξθεηέο 

ηερληθέο θαη λνκηθέο πεξηπινθέο, δεδνκέλνπ φηη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε έρεη 

δηακνξθσζεί απφ δεθαεηηψλ, εηζεγνχκαζηε λα δεηεζεί ε ζπλδξνκή λνκηθνχ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελδεδεηγκέλσλ εμψδηθσλ θαη δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ, γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ, ν δε θάθεινο λα απνζηαιεί θαη ζηε 

Γ/λζε Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν ηπρφλ χπαξμεο απζαίξεησλ 

θαηαζθεπψλ επί ηνπ σο άλσ ηκήκαηνο ηεο δεκνηηθήο νδνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπσο πξνθχπηεη θχξηνη ζπλάδειθνη, φζνλ αθνξά ην ζέκα απηφ 

πνπ έζεζε ε θ.Ρπξνβφιε απηφ θαζ' απηφ, ε ράξαμε ηνπ αγξνηηθνχ δξφκνπ, 

απηφ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. Απφ εδψ θαη πέξα βέβαηα ππαξρνπλε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία ζα πξναζπίζεη θπζηθά θαη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζηνλ ραξαρζέληα πιένλ δξφκν θαη απφ εθεί θαη πέξα βέβαηα ε 

απνθαηάζηαζε θαη ε δηάλνημε ηνπ δξφκνπ, φπσο αθξηβψο πξνβιέπεη ε ράξαμε. 

Δίλαη δχν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο επφκελεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλε.  

 Θέινπλ θάπνηνη ζπλάδειθνη .. ; Θπξία Ρπξνβφιε, έρεηε δψζεη θαη ην 

ηζηνξηθφ. Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν; 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Βεβαίσο θαη ζέισ λα πξνζζέζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάηη θαηλνχξγην δειαδή; Νξίζηε. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Βεβαίσο. Θαιεζπέξα θαη' αξράο ζε φινπο ζαο. Σξφληα Ξνιιά θαη 

Θαιέο Γηνξηέο. Θχξηε Γήκαξρε, ζαο έρσ θάλεη πάξα πνιιέο αηηήζεηο, αιιά ζε 

θακία δε κνπ έρεηε απαληήζεη. Απηά πνπ ιέηε ζήκεξα, γηαηί δε κνπ ηα 

απαληνχζαηε, νχησο ψζηε λα κελ έξζνπκε ζ' απηήλ ηε δηαδηθαζία; Λα κε κε 
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βάιεηε λα καδέςσ ππνγξαθέο. Δίπαηε, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ππέγξαςαλ. 

Νινη νη άλζξσπνη απηνί πνπ ππέγξαςαλ εηλαη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ. Δίλαη 

θάηνηθνη ηνπ Ππθακίλνπ θαη είλαη θαη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνχ Θαηεθφξε. Ινηπφλ, 

απηά πνπ είπαηε ζήκεξα φκσο δελ έρεηε .. ζε κέλα δελ ηα έρεηε 

γλσζηνπνηήζεη. Ρα αλαθέξεηε ηψξα. Ινηπφλ, λα ζαο πσ πφζεο αηηήζεηο έρσ 

θάλεη ζην Γήκν ζαο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ θ.Ρπξνβφιε είλαη εθηφο ζέκαηνο ηψξα. Ζ νπζία είλαη ν 

δξφκνο ηψξα. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζηνξία ζα θάλνπκε ηψξα; Ξφζεο αηηήζεηο έρνπλ γίλεη θιπ. 

παξρνπλ αξκφδηεο πεξεζίεο πνπ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε γη' απηέο αλ έρεη 

γίλεη θάηη παξάηππν ή θάπνηνη δελ έρνπλ θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο.  

ΡΟΝΒΝΙΖ: Δζείο θ.Ξξφεδξε φηαλ ζέιεηε λα καο απνθχγεηε, ιέηε φηη ζε 60 

κέξεο ζα ζαο απαληήζσ. Δγψ πεξηκέλσ 360 εκέξεο θαη απάληεζε δελ έρσ 

πάξεη. Θακία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Κπνξείηε απηφ ην ζέκα λα ην μεθαζαξίζεηε αιιηψο. Γελ 

είλαη ζέκα ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Νχηε θαλ ζην εμψδηθν. Δλψ ζε ίδηα πεξίπησζε ρσξίο απφθαζε 

δηθαζηηθνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πάκε ζηελ νπζία ηεο ππφζεζεο θαη λα αθήζνπκε ηελ ηζηνξία; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Ξσο ζα πάκε ζηελ νπζία θ.Ξξφεδξε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ νπζία, επί ηνπ ζέκαηνο ηψξα. 
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ΡΟΝΒΝΙΖ: Δδψ κε έρεηε ηαιαηπσξήζεη. 2 ρξφληα ηξέρσ ζηα δηθαζηήξηα θαη 

ζην Γήκν ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ, ηψξα πξνηείλεηαη απηή ε ιχζε. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Γηαηί πήγα λα πεξηθξάμσ ην ρσξάθη κνπ κε φιεο ηηο λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζέκα πάλησο πνπ θάλεηε ην αίηεκα ζαο εδσ, γηαηί απηφ 

δεηάηε ζήκεξα απφ ην Γεκνηηθφ καο Ππκβνπιην, είλαη ε ράξαμε. Απηφ ην ζέκα 

έρεη ηειεηψζεη. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Γειαδή, αθνχ ην πήξαηε απφθαζε, απηήλ ηε ζηηγκή κπνξψ λα 

πεξηθξάμσ ην δξφκν, ν νπνίνο είλαη ην αθίλεην κνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σάξαμε είλαη θα Ρπξνβφιε, ράξαμε. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Παο παξαθαιψ. Θάλαηε ρζεο, θάλαηε ρζεο απηνςία ζην ρψξν.  

Καδί πήγακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ είδα, λαη, βεβαίσο. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Λαη, σξαία. Κπνξψ απηήλ ηε ζηηγκή εγψ, αχξην ην πξσί λα πάσ 

λα πεξηθξάμσ ην θηήκα κνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη κηα πθηζηακέλε θαηάζηαζε θ.Ρπξνβφιε, ην μέξεηε πνιχ 

θαιά, ε νπνία πξέπεη λα μεθαζαξίζεη.  

ΡΟΝΒΝΙΖ: Ξφηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δελ κπνξψ λα ζαο ην πσ εγψ. Δίλαη λνκηθφ θαζαξά ζέκα. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Ρη δελ κπνξείηε λα καο ην πείηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν μέξεηε.  

ΡΟΝΒΝΙΖ: Υξαία. Δγψ ζα πάσ θαη ζα πεξηθξάμσ, έρσ απφθαζε 

δηθαζηεξίνπ, απφθαζε Λνκαξρίαο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα ην θάλεηε απηφ. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Θα πεξηθξάμσ. Δζείο ζα είζηε ππεχζπλνη εάλ νη θάηνηθνη απφ ην 

Θαηεθφξε, εάλ νη θάηνηθνη απφ ην Σαιθνχηζη νη νπνηνη έρνπλ θηήκαηα εθεί, ζα 

θάλνπλ 10 ρικ. θαη παξαπάλσ γηα λα πάλε ζηα θηήκαηα ηνπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ κπνξείηε λα ην θάλεηε αλαινγηδφκελνη ηηο επζχλεο ζαο θαη 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεηε.   

ΡΟΝΒΝΙΖ: Νρη, φρη. Νη δηθέο ζαο επζχλεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ δελ κπνξψ λα ζαο πσ, πεγαίλεηε θξάμηε. Δληάμεη; Γελ είκαη 

λνκηθφο. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Υξαία. Απηφ πεξίκελα. Γη' απηφ ην έθεξα ζήκεξα γηα λα θξάμσ. 

Κπνξψ; Δλαο άιινο πνπ ζα ζέιεη .. Δλαο ηδηνθηήηεο θ.Ξξφεδξε.. Θχξηε 

Ξξφεδξε, έλαο ηδηνθηήηεο πνπ ζέιεη ζήκεξα λα πεξηθξάμεη ην θηήκα ηνπ, 

κπνξεί ζ' απηφλ ην δξφκν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξψ εγψ λα ζαο δψζσ ηέηνηα απάληεζε. Γελ είκαη 

λνκηθφο.  

ΡΟΝΒΝΙΖ: Ξσο δελ κπνξείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη κηα δηακνξθσκέλε θαηαζηαζε. Νη λνκηθνί ιέλε φηη απηή 

ε θαηάζηαζε πξέπεη λα μεθαζαξίζεη.  

ΡΟΝΒΝΙΖ: Κφλν νξηνζέηεζε έρεηε θάλεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκηθά. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Λαη. Θαη λα ζαο πσ; Γελ έρεηε εηδνπνηήζεη ηνπο θαηαπαηεηέο 

θ.Ξξφεδξε. Θχξηε Γήκαξρε, νη θαηαπεηεηέο ησλ αθηλήησλ δε έρνπλ εηδνπνηεζεί 

φινη. Λα ζαο δηαβαζσ κεξηθά; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΡΟΝΒΝΙΖ: Ξφηε θ.Γήκαξρε; 1 ρξφλν κε παηδεχεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ εγθξίλεηε λα γίλεη απηφ; Λα πάξεη, λα εγθξίλεη απηή ηελ 

απφθαζε θαη ηελ εηζήγεζε ην Ππκβνχιην;  

ΡΟΝΒΝΙΖ: Θέισ εγψ λα κνπ πείηε πφηε; Λα κνπ δψζεηε θάπνην ρξφλν, 

νχησο ψζηε λα αθήζσ ην δξφκν, έζησ απηφλ ην κηθξφ πνπ πεξλάεη απφ ην 

θηήκα κνπ, λα δηεπθνιπλζνχλ νη θάηνηθνη. Αλ δε κνπ δψζεηε ζήκεξα 

ρξνλνδηάγξακκα, εγψ ζα θιείζσ ην δξφκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηελ 

πινπνίεζε ηεο, νη λνκηθνί ζα αλαιάβνπλ κεηά απφ απφθαζε βέβαηα ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην έξγν απηφ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα κπνξνχζακε ζήκεξα λα νξίζνπκε πεξίπνπ 

ρξνλνδηάγξακκα ην πφηε ζα αλνημεη ν δξφκνο απηφο; Ρνπιάρηζηνλ λα μέξεη ν 

θφζκνο πφηε ζα αλνηρζεί απηφο ν δξφκνο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηψξγν, ζα πξέπεη λα πάεη ε Ξνιενδνκία λα δεη ηηο παξαβάζεηο, 

λα ηηο θαηαγξάςεη, λα ηηο θαηαγγείιεη, λα δεη ηη έρνπλε γίλεη. Ξξέπεη λα γίλεη κηα 

δηαδηθαζία. Γελ ηνλ μέξσ ην ρξφλν. Ρη λα πσ ηψξα.  

ΡΟΝΒΝΙΖ: Ππγλσκε, ζπγλψκε, επεηδή έρσ αζρνιεζεί πνιχ κε ην ζέκα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ρπξνβφιε. Παο αθνχκε. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Ν θ.Πηάζεο ν νπνίνο έρεη κηα πεξίθξαμε δελ έρεη ελεκεξσζεί λα 

πάεη ζην ζεκείν ηνπ. Γλσξίδεη φηη είλαη θαηαπαηεηήο αιιά δελ έρεη πάξεη θακία 

ελεκέξσζε απφ ην Γήκν. Ν θ.Καπξίδεο ν νπνίνο είλαη θαηαπαηεηεο έρεη πάξεη 

ηελ ελεκέξσζε 5 κήλεο κεηά απφ κέλα, ν νπνίνο κνπ έρεη θάλεη δηθαζηήξην θαη 

ζε φια ηα δηθαζηεξηα αζσψζεθα, ζε 3 δηθαζηήξηα παξαθαιψ, θαη φκσο ηελ 

ελεκέξσζε δελ ηελ έρεη πάξεη. Γηαηί δελ ηελ έρεη πάξεη γηα λα πάεη ζηε ζέζε 

ηνπ; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δελ κπνξψ εγψ λα ζαο απαληήζσ θαη δελ είλαη θαη ζέκα 

πνπ αθνξά ην Ππκβνχιην. Αιιν είλαη ην ζέκα ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Ξνην είλαη ην ζέκα θχξηνη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ράξαμε ηνπ δξφκνπ είλαη επί ηεο νπζίαο. Απηφ είλαη ην αίηεκα 

ζαο θ.Ρπξνβφιε. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ράξαμε έρεη πξαγκαηνπνηζεί. Ν,ηη άιιν ζπδεηάκε, ζηελ νπζία 

είλαη εθηφο ζέκαηνο. Ξαξφια απηά ν Γήκαξρνο θάλεη κηα εηζήγεζε θαη πξνηείλεη 

κηα δηαδηθαζία. πάξρεη αληίξξεζε ζηε δηαδηθαζία απηή; 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Νρη, δελ ππάξρεη αληίξξεζε, αιιά ζα καο πείηε ζε πφζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα γίλεη απηφ. Κήπσο γίλεη 2 κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο; Υο ζπλήζσο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Α, θαιψο ρξφλνο είλαη θ.Θηνχζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, επί ηνπ ζέκαηνο. Θχξηνη ζπλάδειθνη, φζνη ζέιεηε λα 

ηνπνζεηεζείηε ζην ζέκα.  

 Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Βειηαλησηεο, ν θ.Γέδεο, 

ν θ.Θηνχζεο. Θπξία Πηεξγίνπ δε ζαο αλέθεξα; Θπξία Πηεξγίνπ. Θαη ν 

θ.Γηακαξέινο.   

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα κνπ επηηξέςεηε λα δηαθσλήζσ ιίγν κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ θ.Γεκάξρνπ, ηελ νπνηα εηζήγεζε, δελ μέξσ, θαη απηή ζήκεξα 

έγηλε; Γηαηί εγψ δελ ηελ έρσ. Θεσξεηηθά δελ έπξεπε λα έρνπκε εηζήγεζε; 

Γειαδή, λα δνχκε θαη πσο γίλεηαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ εηζεγείηαη ην ζέκα ν Γήκνο.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηνο ην εηζεγείηαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θ.Ρπξνβφιε δεηάεη. Απάληεζε δίλεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ηψξα .. Αθνχζηε κε, εκείο πηζηεχεηε φηη ερνπκε ηελ ηθαλφηεηα 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή είλαη ε ζέζε ηεο πιεηνςεθίαο ε ζπγθεθξηκέλε. Αλ έρεηε 

δηαθνξεηηθή, ζα κπεη ζε ςεθνθνξία.                    

ΙΗΡΠΑΠ: Κηιάηε εζείο ή εγψ θ.Ξξφεδξε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κηιάηε εζείο ή θάπνηνο άιινο; Γηα λα θαηαιάβνπκε. Κνπ δψζαηε ην 

ιφγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. Ππλερίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί ιέηε γηαηί δε ζαο δψζακε εηζήγεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, είλαη ζαλ λα δεηάκε ηελ εηζήγεζε ηε δηθή ζαο θάζε 

θνξά φηαλ εξρφζαζηε εδψ ηη εηζήγεζε ζα θάλεηε. Ρν ίδην ιέηε ηψξα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη ζα ςεθίζνπκε θ.Γήκαξρε;   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ εηζήγεζε ηελ θάλεη ε θ.Ρπξνβφιε πνπ θέξλεη ην ζέκα. Δκείο 

απαληάκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα Καξγέηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ θα Ρπξνβφιε είλαη κέινο ηνπ Ππκβνπιίνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ. Ρν έλα θαη έλα, δχν ηψξα; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ θα Ρπξνβφιε δελ είλαη κέινο ηνπ Ππκβνπιίνπ θ.Ξξφεδξε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ θα Ρπξνβφιε θέξλεη ην ζέκα θαη ην εηζεγείηαη θαη εκείο 

απαληάκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ εηζεγείηαη ν πνιίηεο θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αζρεηα αλ ηελ νλφκαζα εηζήγεζε δηθή κνπ εγψ ηψξα θαη 

κπεξδεχηεθεο. Αιιά βαζηθά .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ κπεξδεχηεθα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Γελ ην θαηαιαβαίλεηο;  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιά, εγψ θαίλεηαη δελ μέξσ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο απαληάκε ζηελ θ.Ρπξνβφιε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ μέξσ εγψ απφ Απηνδηνίθεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θέξακε ζέκα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρέινο πάλησλ. Δάλ θ.Γήκαξρε .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα ζα κνπ δψζεηο ην ιφγν Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ην ιφγν θ.Ιίηζα. Ππλερίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αληε λα δνπκε ηψξα ληε. Αληε πνπ ζα ην πάηε. Ινηπφλ, εγψ δελ έρσ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθξαηήζσ φια φζα είπε ν θ.Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζνπ ηα μαλαδηαβάζσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα κνπ ηα μαλαδηαβάζεηο, αιιά ζα ζαο πσ ην εμήο: Δίπαηε θάπνηα 

ζηηγκή φηη είζαζηε απνθαζηζκέλνη λα θξαηήζεηε αο πνχκε ηνλ ρσξν, ηνλ νπνίν 

ν ζπγθεθξηκελνο είλαη ηνπ Γήκνπ, είλαη πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Δίζαζηε 

ππνρξεσκέλνη θ.Γήκαξρε, φρη απνθαζηζκέλνη. Γε καο ελδηαθέξνπλ νη 

απνθάζεηο ζαο, νχηε ε εηζήγεζε πνπ κπνξεί εζείο λα απνθαζίζαηε. Θαη πφηε 
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άξαγε; Δίζαζηε ππνρξεσκέλνο θ.Γήκαξρε, είλαη δεκφζηα πεξηνπζία, δελ 

κπνξείηε λα ιεηε φ,ηη ζέιεηε. πνρξεσκέλνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Βιέπεηε; Κπξάβν. Δθφζνλ ινηπφλ έρνπλ ηειεζηδηθήζεη ηα δηθαζηήξηα, 

πξέπεη λα θάλεηε εθαξκνγή.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ θ.Γήκαξρε ηψξα. Παο παξαθαιψ. Θάπνηνο απφ ηνπο 

δχν ιέεη ςέκαηα. Γηαιέρηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, απφ εθεί θαη πεξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Ρπξνβφιε ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ. Αθνπζηήθαηε κε 

πξνζνρή. Κε δηαθφπηεηε. Ππγλψκε θ.Ιίηζα, αιια .. Παο παξαθαιψ 

θ.Ρπξνβφιε. Δρεη ην ιφγν ν θ.Ιίηζαο. Ππλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίπαηε θ.Γήκαξρε, ζα βάιεηε δηθεγφξνπο, ζα βάιεηε λνκηθνχο, ζα 

βάιεηε αξρηηέθηνλεο, πνιενδνκίεο, ζα πάηε λα θάςεηε θαη θαλέλαλ θαθνκνίξε 

πνπ έρεη θάλεη θακηά πεξίθξαμε .. Παο παξαθαιψ πνιχ. Ξσο δελ έρεη. Δρεη κηα 

απνζήθε. Ξήγα θαη ην είδα. Ινηπνλ, αθνχζηε κε ιίγν. Αλ ζέιεηε, ππάξρεη θαη 

κηα πξφηαζε δηθή καο, ε εμήο: Δθφζνλ ν θ.Γεσξγφπνπινο έρεη θάλεη επηηφπνπ 

ηε ράξαμε θαη δελ ακθηζβεηείηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο εθαηέξσζαλ, λα 

βνεζήζεη αθφκα ν Γήκνο κε σξαίν ηξφπν λα γίλεη εθαξκνγή. Λα ηνπο 

βνεζήζεηε θαη ιίγν ηνπο αλζξψπνπο, λα πάηε κηα ηζάπα εθεί πέξα, δηθηά καο, 

ηνπ Γήκνπ, κε ρξεψζνπκε πάιη ην Γήκν θαη λα γίλεη κε σξαίν ηξφπν θαη απιφ 

ηξφπν ε εθαξκνγή. Απφ εθεη θαη πέξα δεηήζηε ηνπο θαη εθαηέξσζελ 1 κέηξν 

δεμηά, 1 κέηξν αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ, γηα λα ππάξρεη έλαο δξφκνο 6 κέηξα γηα 

ηελ πεξηνρή. Γίρσο λα κπιέμεηε πνιενδνκίεο, δίρσο λα κπιέμεηε φια απηά πνπ 

είπαηε θαη δηθεγφξνπο θαη λνκηθνχο πνιινχο. Μέξνπλε πνιχ θαια φινη, ζα 
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ελεκεξψζεθαλ ακέζσο απφ ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο φηη φηαλ είλαη δεκφζηα θαη 

είλαη θιεξνηεκαρίνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ, ηφηε ηξαβηνχληαη κφλνη ηνπο, ζεθψλνπλ ηα ρέξηα, παξαδίλνληαη. 

Δρνπλε δηαθσλήζεη εγγξάθσο; πάξρεη απηφ; Ρφηε λα θάλεηε εμψδηθν 

θ.Γήκαξρε λα πξνζηαηεχζεηε .. Δληάμεη, εληάμεη. Αλ έρνπλε δηαθσλήζεη 

ινηπνλ, λα θάλεηε εμψδηθα λα δηαθπιάμεηε ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Υξαία. 

Πηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ .. Δίπαηε άιια θ.Γήκαξρε ζ' απηά πνπ δηαβαζαηε. 

Δίπαηε θάπνηα ζηηγκή φηη άιινη ζίγνληαη πεξηζζφηεξν, άιινη ιηγφηεξν. 

Ξαγησκέλεο θαηαζηάζεηο ζηε δηαλνκή δελ ππάξρεη θαηη ηέηνην, ε δηαλνκή είλαη 

δηαλνκή. Κέξνο θιεξνηεκαρίνπ δελ θαηαπαηείηαη θαη ηειείσζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο δηνξζψλσ. Νρη παγησκέλε, δηακνξθσκέλε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δίπε θαη ηε ιέμε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη παγησκέλε, δηακνξθσκέλε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ έρεη ζεκαζία. Δπί ηεο νπζίαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θηζηάκελε θαηάζηαζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, κέξνο θιεξνηεκαρίνπ δελ θαηαπαηείηαη θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

φηαλ είλαη δεκφζηα πεξηνπζία θαη κπνξείηε λα ην εθαξκφζεηε πνιχ γξήγνξα 

θαη πνιχ εχθνια, δίρσο φια απηά πνπ είπαηε. Ρψξα, αλ ππαξρνπλε δηεθδηθήζεηο 

απφ ηξίηνπο, εγψ απ' φηη είδα δελ ππαξρνπλ, θαη ζα ήζεια λα μέξσ, ππαξρεη 

δηθαζηηθή ελέξγεηα απφ ηξίηνλ, θπγφκελν; πάξρεη εγγξάθσο; Ζ ζην 

πξνθνξηθφ ή ζην νηηδήπνηε άιιν. Δγψ θαηάιαβα φηη δελ ππάξρεη, γηαηί είλαη 

δεδνκέλν φηη ζα ράζεη. Θαη είλαη έλα απιφ ζέκα θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην 

απνθαηαζηήζεηε θαη λα ηνπο παξαθαιέζεηε κε σξαίν ηξφπν, βνεζψληαο ηνπο 

λα κεηαθέξνπλ ηηο πεξηθξάμεηο, λα αθήζνπλ θαη 1 κέηξν απφ ηε κηα πιεπξά 

θαη απφ ηελ άιιε, λα ππάξρεη έλαο θαξδχο δξφκνο.  
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 Απηή είλαη ε πξφηαζε καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

 Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξηζηεχσ φηη ε ηαιαηπσξία θαη ε αγσλία ησλ πνιηησλ γηα ηελ 

πξνάζπηζε δίθαησλ αηηεκάησλ ηνπο δελ πξνζθέξεηαη νχηε γηα πνιηηηθή 

εθκεηάιιεπζε, νχηε γηα αληηπνιηηεπηηθά ηεξηίπηα. Δδψ ην ζέκα είλαη 

ζπγθεθξηκέλν. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν ρξνλίδεη, ην ζπκάκαη αθφκα απφ ηελ 

πεξίνδν πνπ ήκνπλ εγψ Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δελ είρακε 

θαηαθέξεη λα θάλνπκε ηε δηάλνημε φπσο έπξεπε. Ζ θ.Ρπξνβφιε ην θπλήγεζε 

θαη θαιά έθαλε θαη ην θπλήγεζε, ππαξρεη ε απφθαζε ε δηθαζηηθή. Απηφ πνπ 

πξέπεη ν Γήκνο λα θάλεη ηψξα, είλαη λα ζεβαζηεί απηήλ ηε δηθαζηηθή απφθαζε 

θαη αλ είλαη ηειεζίδηθε, φπσο ιέεη ε θ.Ρπξνβφιε, λα εθαξκνζηεί άκεζα. Δάλ 

δελ είλαη, αο θάλεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηέγξαςε ν Γήκαξρνο. Ρν ζέκα είλαη 

φηη ζήκεξα ζα πξέπεη λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ έλα ρξνλνδηάγξακκα ζην νπνίν 

ζα έρνπκε απάληεζε. Αο καο πεη ν Γήκαξρνο φηη ζε 1, ζε 2 κήλεο, ζα έξζνπκε 

ζην Ππκβνχιην θαη ζα καο πεη ηη έρεη θάλεη, ψζηε λα εζπράζνπλ θαη νη πνιίηεο, 

απηνί νη 73, νη 75 πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη λα μέξνπλ φηη ζε 2 κήλεο ζα 

έρνπλε κηα απάληεζε.  

 Νζνλ αθνξά ζην ζέκα ηνπ ελφο κέηξνπ δεμηά θαη αξηζηεξά, απηφ λνκίδσ 

φηη είλαη Λφκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη πξνβιέπεηαη κε Λνκαξρηαθή απφθαζε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξνβιέπεηαη ν νπνηνζδήπνηε ζειήζεη λα πεξηθξάμεη, ζα 

πξέπεη ζε δξφκνπο νη νπνίνη είλαη θάησ ησλ 6 κέηξσλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνιχ ζσζηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. λα αθήζεη 1 κέηξν, λα ηξαβερηεί 1 κέηξν κέζα. Αξα, 

νπνηνζδήπνηε πάξεη αίηεζε ..  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν 2004. Νπνηνζδήπνηε πάξεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αδεηα πεξίθξαμεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: .. άδεηα γηα πεξίξαμε, απφ ην Λφκν, ζα πξέπεη λα ηξαβερηεί 1 

κέηξν κέζα. Ρν βαζηθφ, επαλαιακβάλσ, είλαη λα έρνπκε έλα ρξνλνδηάγξακκα 

ζήκεξα γηα ην πφηε ζα γίλεη απηφ ή έζησ ζε 1 ή 2 κήλεο λα καο πεη ν 

Γήκαξρνο ηη έρεη θάλεη θαη πφηε ζα αλνίμεη.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. Θέιεηε .. Γελ δεηήζαηε θ.Νηθνλφκνπ γη' απηφ δε ζαο 

αλέθεξα. ∞ δε ζαο είδα; εληάμεη. Αλ ζέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε, πξνεγείζηε.  

 Δρεηε ην ιφγν. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λνκίδσ φηη πνιχ θαιά έθαλε ν Γήκαξρνο θαη έθεξε ην ζέκα 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λνκίδσ φηη ε θα Ρπξνβφιε κε ηε δεκνζηνπνίεζε 

θαη ηελ απφθαζε πνπ ζήκεξα ζα πάξνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηθαλνπνηεί 

ην αίηεκα ηεο, ην δίθαην, φηη πξέπεη λα δνζεί πιένλ ιχζε επίζεκα απφ ην Γήκν 

θαη φρη απφ αφξαηεο δπλάκεηο. Αξα ινηπνλ εκείο δεζκεπφκαζηε ζήκεξα ζαλ 

απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ ηελ εθηειεί ε Γεκνηηθή Αξρή, λα ιχζεη 

ην ζέκα βάζεη ησλ απνθάζεσλ ησλ ηειεζίδηθσλ. Απηφ πξέπεη λα ζαο 

ελδηαθέξεη. Δπεηδή είδα φηη ε ππφζεζε ρξνλίδεη θαη είλαη θαη πξνεγνχκελσλ 

Γεκνηηθψλ Αξρσλ, απ' φηη θαηάιαβα, ηαιαλίδεη ηελ πεξηνρή επί πνιιά έηε, ζα 

πξέπεη θ.Γήκαξρε λα ιπζεί ην ζέκα ηνπιάρηζηνλ επί ηεο Γεκαξρίαο ζαο. 

Γειαδή εηιηθξηλά, είλαη κηα θσηνγξαθία ηεο παζνγέλεηαο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, Θξαηηθήο Γηνίθεζεο. Γειαδή κηα βαιησκέλε ππφζεζε πνπ 

ηαιαηπσξεί πνιίηεο θαη ηδηνθηεζίεο. Θεσξψ φηη δελ έρνπκε λα πνχκε πνιιά 

πξάγκαηα επί ηνπ δεηήκαηνο. Γειαδή είλαη θσο θαλάξη ε ππφζεζε. πάξρνπλε 
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απνθάζεηο πνπ δηθαηψλνπλε ηελ θ.Ρπξνβφιε θαη ηνπο ζπλ απηφ. Ξξέπεη ε 

Γηνίθεζε, δειαδή ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, λα εθαξκφζεη ην Λφκν. Γελ 

θαηάιαβα δειαδή. Θα ζπδεηάκε ηίπνηα άιιν; Θαη πνιχ θαιά θάλαηε πνπ ην 

θέξαηε ζην Ππκβνχιην θαη δελ θάλαηε ράξε θ.Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε θαη 

θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θάλακε θακία ράξε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη, φρη. Δίπε ν Γήκαξρνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθαξκφδνπκε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, είπε ν Γήκαξρνο φηη θαη' εμαίξεζε ή θαηά παξέθθιηζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απιά ην αίηεκα ηεο θ.Ρπξνβφιε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Νζνλ 

αθνξά ηε ράξαμε πνπ επηθαιείηαη. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαιά θάλαηε θαη ην θέξαηε. Δγψ πηζηεχσ φηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπηθαιείζηε ράξαμε θ.Ρπξνβφιε. Κελ αγαλαθηείηε. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ινηπφλ, λνκίδσ φηη ζήκεξα κεηά ηε ζεκεξηλή απφθαζε θαη 

φπσο είπε θαη ν θ.Γηαζεκάθεο κε έλα ρξνλνδηάγξακκα πνιχ θιεηζηφ θαη ζθηρηφ 

λα ιπζεί ην ζέκα, εθφζνλ ππάξρνπλ θαη νη δηθαζηηθέο απνθαζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ εγψ ζέισ λα πσ ην εμήο: Ζ θ.Ρπξνβφιε είρε 

θάλεη ην αίηεκα ηεο μαλά, ην είρε θάλεη ζηελ αξρή ηνπ '11 θαη μαλαεπαλήιζε 

ηνλ 8ν. Πηηο 17 Λνεκβξίνπ μαλαεπαλήιζε. 16 + 17 πνπ έγηλε ε απηνςία. Πηηο 

22 πήξαηε απφθαζε. Νηαλ ήξζε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ θαη έθαλε ηελ αίηεζε, γηαηί 
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δελ ηηο είπαηε ηεο θ.Ρπξνβφιε φηη ήδε ν Γήκαξρνο έρεη πάξεη απηήλ ηελ 

απφθαζε λα δνζεί ε πίζησζε ηέινο πάλησλ γηα λα πξνρσξήζεη; Γειαδή, καο 

δίλεηε ην δηθαίσκα λα πηζηέςνπκε, εγψ ζα δερζψ φηη ππάξρνπλ ηερληθά 

πξνβιήκαηα κε ηελ έλλνηα δελ έρνπκε πξνζσπηθφ, δελ έρνπκε ην έλα, δελ 

έρνπκε ην άιιν θαη θάπνηεο πξάγκαηη θαζπζηεξνχλ, αιιά φηαλ αο πνχκε 

ππαξρεη κηα απφθαζε ζηηο 22 ηνπ κήλα, γηαηί δελ ηελ εηδνπνηείηε ηε γπλαίθα 

φηη μέξεηε θάηη, έρεη πξνρσξήζεη ην ζέκα ζαο. Γηαηί ζηηο 7.12. πνπ έξρεηαη θαη 

θάλεη ην αίηεκα δελ ηηο ην ιέηε θαη δελ ηηο θνηλνπνηείηε ηελ απφθαζε; Κήπσο 

ηελ απφθαζε ηε γξάςαηε ρζεο θαη βάιαηε εκεξνκελία 22.11. γηα λα ηε θέξεηε 

.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, θάηζε λα πσ. Λα ηε θέξεηε αο πνχκε ζήκεξα ζην Ππκβνχιην; 

Θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φκσο, ελ πάζε πεξηπηψζεη δε κέλσ εθεί, εγψ ην ιέσ 

απιά κήπσο καο θνξντδεχεηε. Δλα ινηπνλ είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν δήηεκα είλαη, 

αθήλεηε κε ηελ εηζήγεζε πνπ θάλαηε, παξέλζεζε, είλαη εηζήγεζε ε ζέζε ηνπ 

Γεκάξρνπ θ.Γήκαξρε θαη θ.Ξξφεδξε, ε ζέζε ηεο πιεηνςεθίαο είλαη εηζήγεζε. 

Γελ κπνξεί ν θάζε πνιίηεο πνπ δελ εηλαη κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα 

θάλεη εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλεηε ιάζνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απηφ ήηαλ παξέλζεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πξψηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απην πνπ θάλσ εγψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, πακε παξαθάησ. Νζνλ αθνξά .. Αθήζαηε κηα, αθήζαηε 

θάπνηεο ζθηέο. Αθήζαηε θάπνηεο ζθηέο θ.Γήκαξρε θαη εγψ πξνζσπηθά αλεζπρψ 

γηα ηελ πνξεία ηνπ ζέκαηνο. Δίπαηε φηη δελ είλαη ζέκα άκεζα λα πάεη λα ην 

ραξαμεηο ην δξφκν, φηη είλαη λνκηθφ. Γελ είλαη λνκηθφ. Ρν λνκηθφ έρεη ιήμεη. Ρν 

λνκηθφ ζέκα έρεη ιήμεη. Δρεη ηειεζηδηθήζεη ζηα δηθαζηήξηα, μέξεηε, ππάξρνπλ νη 
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ράξηεο ηνπ '27. Ρν φηη είλαη παγησκέλν δε ιέεη ηίπνηα. Δρεη ηειεζηδηθήζεη. Αξα 

είλαη ζέκα ράξαμεο, θαζαξά ηερληθφ δήηεκα θαη είλαη ζεκα απφθαζεο δηθήο ζαο 

θαη ηνπ θνλδπιίνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί, λα πξνρσξήζεη απηή ε ράξαμε. Αλ δε γίλεη 

απηφ, ζα αθήλεη άιιεο ζθηέο απφ πηζσ θαη γη' απηφ ινηπφλ απηή ε απφθαζε πνπ 

ζα πάξνπκε ζήκεξα, ζα ιέεη φηη άκεζα, ζηελ επφκελε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα 

ςεθηζηεί ε πίζησζε θαη ζα πξνρσξήζεη ε ράξαμε. Γηαηί ιέεη ε θ.Ρπξνβφιε φηη 

έρσ άδεηα πεξίθξαμεο πνπ ιήγεη θάζε 6 κήλεο. Απφ ην 2006 ε γπλαίθα. Ξνηνο 

ζα ηηο πιεξψλεη ηα εμνδα; Γηα βάιηε θαη εζείο δειαδή. Ξσο ηαιαηπσξείηε έλαλ 

πνιίηε έηζη; Δίλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα θαη πνιχ θαιά ιέεη φηη άκα δε γίλεη 

άκεζα απηφ, ζα πάεη λα ην πεξηθξάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, ηα κπεξδεχεηε ηα πξαγκαηα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα κπεξδεχεηε θαη πάξα πνιχ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ ηα κπεξδεχσ. Δγψ αθνχσ φ,ηη ιέηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπεξδεχεηε ηελ έλλνηα ηεο ράξαμεο κε ηελ έλλνηα ηεο δηάλνημεο. 

Γηα λα ζαο βνεζήζσ ζαο ην ιέσ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη αιιά δελ είλαη λνκηθφ ην δήηεκα. Ρν λνκηθφ έρεη ιήμεη. Απηφ 

ζέισ λα πσ. Βάδεηε ινηπφλ ζέκαηα θαηαπαηεηψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξφια απηά δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αθήλεηε, αθήλεηε ζθηέο. Δθεί είλαη ην δήηεκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάπνηνη. Αλ ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ δελ ερνπλ ζπκκνξθσζεί. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ακα ππάξρεη ζέιεζε, άκα ππαξρεη ζέιεζε ηνπ Γήκνπ λα 

πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο, ζα ζπκκνξθσζνχλε φινη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

 Ν θ.Βειηαλησηεο έρεη ην ιφγν. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

74 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δε ζα θνπξάζσ. Απιψο αλαξσηηέκαη. 

Γηάβαζα ηελ επηζηνιή ηεο θ.Ρπξνβφιε. Δρνπκε δηθαζηηθή απφθαζε, έρνπκε 

θιεξνηεκάρην κε ιεπηνκεξείο ράξηεο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη 

ηαιαηπσξείηαη ηφζν θαηξφ, ηφζα ρξφληα κηα πεξηνρή. Ρη θηαίεη; Γηαηί απ' φηη ιέεη 

ζηελ επηζηνιή ζαο ε θ.Ρπξνβφιε πξνζθέξνληαη λα θαιχςνπλ θαη ηα έμνδα ηεο 

ηνπνγξάθεζεο θαη ηεο ράξαμεο απηήο. Θαη απηφ είλαη ην εξψηεκα κνπ. Δπξεπε 

λα θηάζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα ιπζεί έλα ηέηνην ζέκα; 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Απιά ζαο ελεκεξψλσ φηη απηή ε 

ππφζεζε έθθξεκεί απφ ην 2006. 

 Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ν κφλνο ιφγνο πνπ πεξα ην ιφγν γη' απηφ ην ζέκα 

είλαη ν εμήο: Θαηά ηε γλψκε κνπ ζηε ζέζε ηνπ αηηνπληνο ζα έπξεπε λα ήηαλ ν 

Γήκνο καο θαη πξαγκαηηθά ζα ήζεια λα ζπκβάιισ, ρσξίο λα ζεσξεζεί φηη ζέισ 

λα θάλσ ππνδείμεηο ζην Πψκα, λα πάξνπκε κηα απφθαζε ζήκεξα ε νπνία ζα 

απνζηειέζεη νδεγφ, γηαηί θαληάδνκαη φηη ζην κειινλ ζα ζπλαληεζνπκε πνιιέο 

παξφκνηεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη δελ είλαη ζσζηφ ν πνιίηεο λα ηαιαηπσξείηαη 

θα' απηφλ ηνλ ηξφπν. Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ ζαλ πνιηηηθφο κεραληθφο 

κηιψληαο γηα έλα δξφκν πνπ απνξξέεη απφ θιήξνπο, απφ θιεξνηεκάρηα, φηη 

έρνπκε θηάζεη ζ' απηήλ ηελ θαηαζηαζε. Ινηπνλ, πξνηείλσ ζην Πψκα λα 

πάξνπκε κηα απφθαζε ηέηνηα ε νπνία λα πξνζηαηεχζεη πξψηνλ ηνπο πνιίηεο 

θαη θαη' επέθηαζε ην Γήκν καο ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο έηζη ψζηε λα κελ 

έρνπκε ηελ ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ. Νια ηα ππφινηπα λνκίδσ φηη φζν θαη λα 

ην ζπδεηήζνπκε, ην ζέκα δελ εμαληιείηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πίγνπξα. Ξνηα είλαη ε πξφηαζε ζαο φκσο; Ξνηα είλαη ε απφθαζε 

απηή .. 
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ΓΔΓΔΠ: Ζ απφθαζε είλαη ε εμήο: Νηη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη, άκεζα ν δξφκνο λα ηίζεηαη ζε θνηλή ρξήζε. Γελ 

έρεη δηθαίσκα θαλελαο ηδηνθηήηεο πνπ έρεη απνδερζεί ηνλ θιήξν λα ιέεη φηη ε 

ηδηνθηεζία ηνπ είλαη θάπνπ αιινχ απφ εθεί πνπ είλαη. Δίλαη μεθάζαξν απηφ ηα 

πξάγκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ην είπε θαη ν θ.Ιίηζαο θαη εγψ ζα έιεγα επεηδή θαη εγψ 

έθαλα απηνςία, είλαη κηα επρή. πάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα εθεί πέξα. 

Καθάξη λα κελ ππάξμνπλ θαη λα πξνρσξήζεη. 

ΓΔΓΔΠ: Ξνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα; Ξνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα; Γελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ πνην είλαη ην πξφβιεκα. Δίλαη 3 πεξηθξάμεηο θαη έλαο πνπ έρεη θάλεη 

κηα απνζήθε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ηε ινγηθή θ.Γέδε δε ζα έπξεπε λα ππαξρνπλ, αιιά ππάξρνπλ 

θάπνηα πξνβιήκαηα θαη λνκίδσ ηα είδαηε θαη εζείο. Καθάξη λα ζπκκνξθσζνχλ, 

αλ ζέιεηε λα πσ εγψ, θάπνηνη θαη λα πξνρσξήζνπκε άκεζα. 

ΓΔΓΔΠ: Υξαία. Ρφηε αο αλαιάβεη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ λα θάλεη έλα 

έξγν λα δψζεη ην δξφκν ζε θνηλή ρξήζε. Ακεζα. Νχηε δηθαζηήξηα, νχηε 

απνθάζεηο, νχηε λνκηθνί, νχηε ηίπνηα. Δξγα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ππαξρεη ζχκθσλε γλψκε ησλ .. 

ΓΔΓΔΠ: Ξνηψλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρσλ ηδηνθηεηψλ πνπ εθάπηνληαη ζην δξφκν δε ρξεηάδεηαη ηίπνηα. 

Γε ζα γίλεη ηίπνηα. 

ΓΔΓΔΠ: Κα δε ρξεηάδεηαη .. Κα δε ρξεηάδεηαη ε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ δε ζπκκνξθσλεηαη θάπνηνο, ηη ζα θάλεηο; Ξσο ζα ην 

επηβάιιεηο;  
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ΓΔΓΔΠ: Γε ρξεηάδεηαη. Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Νηθνλνκάθν, ζηνλ θιήξν έρεη.. Θχξηε 

Νηθνλνκάθν, ζηνλ θιήξν έρεη απνδερζεί. Γελ κπνξεί λα πεη φηη ε ηδηνθηεζία ηνπ 

είλαη άιιε. Δίλαη μεθάζαξα ηα πξάγκαηα.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε.  

 Λα δψζσ ην ιφγν .. Νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θάηη πνπ μέραζα λα πσ, είλαη φηη ην πξψην πνπ πξέπεη λα θάλεη ν 

Γήκνο αχξην ην πξσί θαη είλαη δηθαίσκα ηνπ, κεηαηψπηζε θνιψλεο θαη .. θαη 

μεθηλάεη ην παλεγχξη κ' απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξέπεη λα γίλεη αίηεζε ζηε ΓΔΖ θαη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πνβαξά κηιάηε; Κε αίηεζε ζηε ΓΔΖ. Δίλαη δπλαηφλ; Γειαδή ην πην 

απιφ ιέσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί ιέηε αχξην ην πξσί. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πηελ ηδηνθηεζία ηνπ ν Γήκνο δελ κπνξεί λα πάεη λα νξηνζεηήζεη ηηο 

θνιψλεο; Δίλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ ν δξφκνο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα.  

 Ν θ.Αξκπξηψηεο έρεη ην ιφγν. Θα κηιήζεη θαη ν θ.Ζιηάζθνο ζπλνιηθά 

πηζηεχσ. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, εάλ .. Θαη' 

αξρήλ ζα ήζεια λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε αλ θαη φρη λνκηθφο. Απν ηελ εκπεηξία 

κνπ. Ρειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε κπνξεί λα είλαη θαη πξσηφδηθε, αθνχ έρεη 

ραζεί ε πξνζεζκία έθεζεο. Θαζίζηαηαη ηειεζίδηθε. Δλα είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν 

είλαη, εάλ ππάξρεη δηθαζηηθή απφθαζε θαη δελ εθαξκνζηεί απφ ην Γήκν, αθνξά 

δηαθνξά ηδηψηε κε εθαξκνγή, εληνιή εθαξκνγήο απφ ην Γήκν, πξνζέρηε γηαηί 

αλ κελπζεί ν Γήκνο ππαξρεη θαηαδίθε. Ξξνζσπηθή εκπεηξία απφ απφθαζε φπσο 
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απηή ε ππφζεζε απφ πξνεγνχκελν Ξξφεδξν, φηαλ αλέιαβα έηξερα ζηα 

δηθαζηήξηα λα απνδείμσ φηη δελ είκαη ειέθαληαο. Λα εθαξκφζσ δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο ηειεζίδηθεο. Γε ρξεηάδεηαη ινηπφλ .. Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, δε ζα δηαθσλήζσ λα εθαξκνζηεί γηα νηηδήπνηε άιιν, αιιά δε 

ρξεηάδνληαη εξσηήκαηα θαη λνκηθέο γλψκεο γηα ηειεζίδηθεο απνθάζεηο πνπ 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Κε ηα πξνβιήκαηα ησλ ηδηνθηεηψλ πνπ δελ έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα δηακαξηχξνληαη γηαηί έρεη ηειεζηδηθήζεη ην ζέκα. Απιά. Θαη επίζεο απηφ πνπ 

είπαλ θαη νη θχξηνη, φηη αθνξά θιήξν θαη νη θιήξνη δελ αγγίδνληαη, δελ 

θαηαπαηνχληαη, δελ κεηαησπίδνληαη θαη φια ηα ζπλαθή. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. 

 Ν θ.Γηακαξέινο έρεη ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Παο ζπλεράξελ θαη ζηελ αξρή γηα ηε 

δεκνθξαηηθή έηζη επαηζζεζία πνπ εηραηε λα θέξεηε απηφ ην ζέκα ζην Γεκν. 

Δίλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπλαληήζνπκε πνιιέο θνξέο ζηελ πνξεία καο 

θαη γη' απηφ είπα φηη ρξεηάδεηαη θαη ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε. Σξεηάδεηαη 

νπσζδήπνηε λα δψζνπκε ιχζε εκείο θαη ε πξφηαζε πνπ έρσ λα θάλσ, είλαη ε 

εμεο: Λα θνηλνπνηεζνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο πνπ είλαη έλζελ θαη έλζελ ηεο νδνχ ε 

απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε ράξαμε ηεο νδνχ πνπ έρεη γίλεη απφ ηελ Ρερληθή 

πεξεζία θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη ε βνχιεζε ηνπ Γήκνπ εληφο 3κήλνπ 

λα δηαλνίμεη ηελ νδφ. Δάλ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο απφ πιεπξάο ησλ ηδηνθηεηψλ 

αο πξνζθχγνπλε εθείλνη ζηα δηθαζηήξηα. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 3κήλνπ ν 

Γήκνο ζα πξνρσξήζεη ζηε δηάλνημε ηνπ δξφκνπ. Απηή είλαη ε πξφηαζε κνπ. 

Δάλ έρνπλ αληηξξήζεηο κέζα ζην 3κήλν αο πξνζθχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε φζνη 
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λνκίδνπλ φηη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνζθχγνπλ εθεί. Πε έλα 3κελν 

δειαδή λα μεθηλήζνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λα θνηλνπνηήζνπκε δειαδή ζηνπο ηδηνθηήηεο ηηο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, ηε ράξαμε ηνπ δξφκνπ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη 

ηελ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ εληφο 3κήλνπ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε φισλ 

απηψλ ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπκε πάξεη, φηη αλνηγεη ν δξφκνο κε έμνδα ηνπ 

Γήκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. 

 Θχξηε Ζιηάζθν, έρεηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέισ λα πσ δπφ πξάγκαηα γηα ην πφζν εχθνιν ζεσξνπλε θάπνηνη 

φηη γίλεηαη, ιχλεηαη έλα πξφβιεκα, ην νπνίν πνιχ ην μέξνπλε αιιά ζήκεξα ην 

θάλνπλ εχθνιν. Ζ απφθαζε καο λα ην θάλνπκε κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ήηαλε 

θαζαξά .. είλαη ππνρξέσζε καο λα γίλεη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν γηαηί έηζη 

πξνβιέπεη ν Λφκνο. Γελ παίξλεη θαλείο απφθαζε λα ζηείιεη ηηο κπνπιληφδεο θαη 

λα γθξεκίζεη. Φπζηθά θαη νη δηαλνκέο απηέο νη νπνίεο έρνπλε γίλεη πνιιέο ην 

1927, άιιεο ππάξρνπλε ζηνλ Υξσπφ θαη ζην Σαιθνχηζη αξγφηεξα, έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί, έρνπλ αιιάμεη ηα φξηα θαη θπζηθά θαθψο έρνπλ αιιάμεη. Πηε 

ζπγθεθξηκελε πεξίπησζε επεηδή δελ ππάξρεη κφλν ην ζέκα ηεο δηνηθεηηθήο 

απνβνιήο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ νξίσλ, ππαξρνπλε θαη θαηαζθεπέο νη νπνίεο 

είλαη ακθηβφινπ λνκηκφηεηαο θαη δελ κπνξεί ν Γήκνο, δελ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ν Γήκνο λα θαηεδαθίζεη παξαλνκεο θαηαζθεπέο, είηε απηφ ιέγεηαη 

πεξίθξαμε, είηε απηφ ιέγεηαη νίθεκα. Απηφ ινηπφλ πνπ πξέπεη λα γίλεη, είλαη λα 

γίλεη .. Κεηά ηε ράξαμε, αθνπ έγηλε θαη ε ράξαμε, απηφ ην πξσηφθνιιν 

δηνηθεηηθήο απνβνιήο θάπνησλ νη νπνίνη δελ είλαη ζηα φξηα ηνπο, νη νπνίνη 

κπνξεί θαη λα ην ακθηζβεηήζνπλε, απηφ ην μέξεηε, λα πξνζθχγνπλ θαη απηνί 
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ζηα δηθαζηήξηα. Γελ είλαη θάηη ηφζν πνιχ απιφ θαη ην νπνίν ζα γίλεη ζε 1, 2, ή 

3 κήλεο. Δίλαη.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα ακθηζβεηήζνπλε ην φξην, γηαηί κπνξεί ε ράξαμε ή ην 

ηνπνγξαθηθφ απηφ πνπ έρεη θάλεη ν Γήκνο λα κελ ην ζεσξνχλ ζσζηφ. Δίλαη κηα 

πεξίπησζε. Γελ είπα φηη ζα γίλεη έηζη. Δίλαη κηα πεξίπησζε ε νπνία έρεη 

μαλαζπκβεί. Βεβαίσο. Δρεη μαλαζπκβεί. Ακθηζβεηνχλ ηελ ηνπνγξαθηθή 

απνηχπσζε απφ ηα ζηαζεξά ζεκεία. Απφ εθεί θαη πέξα εάλ δελ θάλνπλε 

πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο απνβνιήο, κπνξεί θαη ε Ξνιενδνκία λα παξέκβεη θαη 

λα θάλεη πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο ζε παξάλνκεο, ζε παξάλνκεο πεξηθξάμεηο ή 

θαη θηίζκαηα. Γειαδή, είλαη πνιχ εχθνιν ειαθξά ηελ θαξδία λα ιεο φηη ζε 1 

κήλα, 2 κήλεο κπαίλνπλε νη κπνπιληφδεο ηνπ Γήκνπ θαη θάλνπλ νηηδήπνηε. Γελ 

είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Θαη θπζηθά απηφ ην μέξεηε φινη θαη θπζηθά φινη νη 

δξφκνη ηεο δηαλνκήο, εγψ ζα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα απιφ, φηαλ θάλακε 

αζθαιηφζηξσζε ζηνπο δξφκνπο πνπ ζπλδένπλε ηε ιεσθ. .. κε ηε ιεσθ. 

Σαιθνπηζίνπ, απηνί νη δξφκνη απφ ηε δηαλνκή ηνπ '27 ήηαλ 4 κέηξα. Νη δξφκνη 

ζήκεξα απηνί είλαη 5, 6, 7 θαη δελ είλαη βέβαηα ζε επζεία γξακκή φπσο δείρλεη 

ν ράξηεο. Απφ εθεί θαη πέξα ε δηαδηθαζία δελ είλαη απιή, ε δηαδηθαζία έρεη 

ρξφλν θαη πηζηεχσ φηη ζα ππάξμνπλε νη αληηξξήζεηο θαη νη αληηδξάζεηο θαη ζα 

αθνινπζεζεί έηζη αθξηβψο φπσο είπακε. Γειαδή απφ ηα πξσηφθνιια 

δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαη ηελ πξάμε ηεο Ξνιενδνκίαο, ηελ νπνία εηιηθξηλά ζαο 

ην ιέσ, εγψ δελ ήμεξα φηη γίλεηαη ηφζν πνιχ δχζθνια.  

 Θέισ φκσο λα πσ θαη ην εμήο θ.Ιίηζα θαη απεπζπλφκελνο ζε ζαο γηαηί 

ην ζεσξείηε πνιχ εχθνιν. Κηα πεξίπησζε κνπ ήξζε ζην κπαιφ, πξφζθαηα, ε 

νπνία είραηε θαη δηθαζηεξην γηα κε δηάλνημε δξφκνπ. Γηαλνκήο, ηελ νπνία δελ 

ηελ είραηε θάλεη εζείο. Γειαδή δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πσο ζήκεξα ην 

βιέπεηε ηφζν πνιχ εχθνια θαη κάιηζηα ζα ην πσ, είλαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
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θ.Ιέθθα ηνπ Λάζνπ πνπ έρεη ηελ ηαβέξλα, ηελ νπνίαλ ζα έπξεπε λα ηελ είραηε 

θάλεη. Ρφζν πνιχ εχθνια ζήκεξα ην αληηκεησπίδεηε θαη θαιά θάλεηε, έηζη; 

Αιιά εζείο επί ζεηείαο ζαο πήγαηε ζην δηθαζηήξην γηα ηε δηάλνημε .. Δλαλ ίδην 

δξφκν αθξηβψο. Θαη δελ ην είραηε θάλεη. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ δειαδή γηαηί 

ζήκεξα είζαζηε, γίλεζηε .. Γελ έρσ πξφβιεκα εγσ λα απαληήζεη, Ξξφεδξε. 

Δγψ απιά ην αλαθέξσ γηαηί ηψξα ην ζπκήζεθα θαη είλαη κηα παξφκνηα 

πεξίπησζε. Φηάζαηε ζηα δηθαζηήξηα θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά.  

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δελ είλαη εχθνιν πξάγκα. Δίλαη πξάγκα ην νπνίν ζα 

ην αληηκεησπίζνπκε φπσο είπα, παξα πνιχ ζηελ πνξεία θαη είλαη κηα 

θαηάζηαζε ε νπνία ζηελ πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ γεληθφηεξα, φπνπ ππάξρνπλ 

δηαλνκέο, ππάξρνπλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα κε ηα φξηα ησλ δξφκσλ, ησλ 

δηαλνκψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν.  

 Ξξνζσπηθφ ηψξα ηη; Παο έζημε θ.Ιίηζα; Δίπε θάπνην ραξαθηεξηζκφ; 

Ξξνζσπηθφ κφλν φηαλ ζαο ραξαθηεξίζεη γηα θάηη.  Ινηπνλ, θ.Ιίηζα, κηζφ 

ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη αιήζεηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, κηζφ ιεπηφ πεξηκέλεηε. Θα δψζσ ην ιφγν 

ζηνλ θ.Θηνχζε θαη ζα δεπηεξνινγήζεηε φπσο δηθαηνχζηε.  

 Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θέισ λα πσ ην εμήο θ.Ξξφεδξε, ιίγν πξηλ ην ζέκα, φηη λα αλαθέξσ 

ζηνλ θ.Γήκαξρν φηη ηξίηε ζπλερνκέλε ζπλεδξίαζε θάλσ αλαθνίλσζε θαη δελ 

κνπ απαληάεη. Ρν επηθνηλσληαθφ ηνπ επηηειείν κε έρεη ραξαθηεξίζεη θαη σο 

πνιηηηθά αθειή, αιιά λνκίδσ ζε έλαλ πνιηηηθά αθειή απαληάκε θ.Γήκαξρε. 

Ρξίηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζέκα. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Δξρνκαη ηψξα ζην ζέκα γηα ηελ αλαθνίλσζε, γηαηί δελ είρα πάξεη 

ην ιφγν επίζεκα. Γελ παίξλσ ην ιφγν ρσξίο ηέηνην. Δξρνκαη ηψξα ζην ζέκα θαη 

ζα ζαο πσ κε ηελ πνιηηηθή κνπ αλσξηκφηεηα θαη αθέιεηα ην εμήο: Ξξψηνλ, δε 

ζπδεηάκε δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Γελ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε κηα δηθαζηηθή 

απφθαζε θαη κάιηζηα ηειεζηδίθε. Θαθψο ήξζε. Νκσο θ.Γήκαξρε επεηδή 

ζπκθσλείηε καδί κνπ, ζέισ λα ζαο πσ θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ ηαπεηλή θαη 

αλψξηκε ηέηνην, γηαηί ήξζε. Γηαηί ε θ.Ρπξνβφιε ελεκέξσζε φινπο εκάο ηνπο 

Ππκβνχινπο, ίζσο, ζίγνπξα θαη ηνπο Ππκβνχινπο ηεο πιεηςεθίαο πνπ ζα 

ζπκθσλνχζαλ θαη μαθληθά φ,ηη θάλαηε, φ,ηη απφθαζε πήξαηε, ην πήξαηε απφ 

ηηο 11, 12.11. θαη κεηά θαη θέξλεηε εδψ έλα ζέκα πνπ έπξεπε λα είρε ιήμεη εδψ 

θαη θαηξφ θαη καο ιέηε, λα, εγψ είκαη ν θαιφο θαη εμππεξεηψ ηνλ πνιίηε. Θχξηε 

Γήκαξρε, ζαο ην απεπζχλσ θαη εληειψο θηιηθά, απηφ ιέγεηαη πνιηηηθή 

ππνθξηζία. Ρνλ πνιίηε ηνλ εμππεξεηνχκε εθαξκφδνληαο ηηο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. Νχηε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζειεη απηφ ην ζέκα, νχηε ηίπνηα. Γη' 

απηφ ζαο παξαθαιψ, ππαξρνπλ πάξα πνιιά ζεκαηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

πνπ δελ έρνπλ έξζεη, εγψ δε δηαθσλψ έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη ηαιαηπσξεζεί 

ηφζν πνιχ λα δηθαησζεί, αιιά φκσο είδα κηα μαθληθή ελεξγνπνίεζε ησλ 

πεξεζηψλ ζαο, ελψ ε θ.Ρπξνβφιε ηαιαηπσξείηαη απφ ην '6, κέζα ζε 1,5 κήλα, 

γηα λα παξνπζηάζεηε ζε καο θαη ζηνλ θφζκν φηη θάλαηε απηφ πνπ έπξεπε γηα 

ηελ θ.Ρπξνβφιε.  

 Δκέλα πξνζσπηθά κε ηελ πνιηηηθή αθέιεηα, απηφο είλαη ν φξνο ην 

επηηειείνπ ζαο θ.Γήκαξρε, πνπ κε δηαθξίλεη, δελ κε πείζεη θαη λνκίδσ φηη δελ 

πείζεη θαη ηνλ θφζκν. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Δπεηδή απηά ζηα νπνία αλαθεξζήθαηε 

αθνξνχλ θαη ην Ξξνεδξείν, δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Ρν ζέκα ήξζε θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηεο θ.Ρπξνβφιε κε 73 ππνγξαθέο. Ξξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ 
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λα έξζεη θαη έηζη ήξζε θαη επηπιένλ, νπηε ζπλσκνζίεο ππαξρνπλε, νχηε 

νηηδήπνηε άιιν. Δίλαη πηζηνί εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ, φπσο πνιχ θαιά 

εθκεηαιιεχηεθε θαη έθαλε ε θ.Ρπξνβφιε. Πηα ππφινηπα, δελ αθνξνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν.   

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ.Αληηδήκαξρν, ηνλ Ζιηάζθν, πνπ ήμεξε 

πάξα πνιχ θαια ην ζέκα ηεο Καιαθάζαο, δε ζα ηνπ πσ φηη ιέεη ν ίδηνο ςέκαηα, 

απιψο ζα ηνπ πσ φηη ςέκαηα έιεγε απηφο πνπ κνπ είρε θάλεη κήλπζε θαη ην 

είπα θαη ζην δηθαζηήξην, ν ινγνο ηεο κήλπζεο ήηαλ έλα ςέκα, θαη γη' απηφ θαη 

ρσξίο δηθεγφξν ζην Δθεηείν αζσψζεθα παλεγπξηθά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Πε παξαθαιψ. Πε παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, κε δηαθφπηεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πε παξαθαιψ. Μέξεηε θάηη, ην ζπλεζίδαηε θαη πξνεθινγηθά, ην θάλεηε 

θαη ηψξα θαη είλαη πάγηα ηαθηηθή ζαο λα ξίρλεηε ιίγν κειάλη. Δίλαη ε ηαθηηθή ηεο 

ζνππηάο. Ξνηα; Γηάλνημε. Βεβαίσο. Κε κηα κφλν πξνυπφζεζε πνπ ζα 

θαηαιάβνπλ φινη εδψ κέζα. Πηνλ ίδην δξφκν ππήξρε δηθαζηήξην, ππεξρε 

δηακάρε ελεξγή κεηαμχ ηεο κηαο ηδηνθηεζίαο απφ εδψ θαη πέληε ηδηνθηεζηψλ απφ 

εδψ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηή πνπ ζα ζπκβεί θαη ηψξα ίζσο. Απηφ εμήγεζα πξνεγνχκελσο 

θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξεξηκέλεηε ιίγν, πεξηκέλεηε ιίγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ζαο εμήγεζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ρψξα, κηιάσ εγψ ή ν θ.Ζιηάζθνο; Λα μέξσ. Ινηπφλ, θ.Αληηδήκαξρε, 

ζαο ιέσ ινηπφλ λα θαηαιάβεηε, φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ έλαο 

δξφκνο ν νπνίνο ήηαλε ζηα δηθαζηήξηα ε κηα πιεπξά κε ηελ άιιε, ελεξγά 

δηθαζηήξηα, ελψ εδψ είδακε απφ ηα πξαθηηθά πνπ καο έθεξε ε θ.Ρπξνβφιε φηη 

έρνπλ ηειεηψζεη ηα δηθαζηήξηα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαλνκή δελ ήηαλ θ.Ιίηζα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηηξέςηε κνπ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαλνκή δελ ήηαλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηαζθν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχηε ιίγν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ, ηψξα εληάμεη. Ακα ζέιεη λα δηαθφςεη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα δηαλνκή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζηαλ ζηα δηθαζηήξηα, ν δξφκνο ηεο δηαλνκήο ήηαλ 2 κέηξα θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν δξφκνο ήηαλε 4 θαη 5 γηαηί πεξλάγαλε γηα λα πάλε νη 

ηδηνθηήηεο. Αξα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κηιάγακε γηα έλαλ αλνηρηφ δξφκν, 

κφλν πνπ ν έλαο έιεγε φηη είλαη πην πάλσ, ν άιινο πην θάησ θαη φρη 2 ηεο 

δηαλνκήο, 4 θαη 5 θαη αζσψζεθα παλεγπξηθά ιέγνληαο φηη ιέεη ςέκαηα ν 

κελπφκελνο ζηνλ Δηζαγγειά .. ν κελπηήο, ζπγλψκε, ν κελπηήο. Θαη ζαο ιέσ ην 

εμήο: ήηαλε ζηα δηθαζηήξηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Δθιεηζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν θαηαιάβαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επαλαιάβαηε πάξα πνιιέο θνξέο. Δπί ηεο νπζίαο ηψξα.. 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα ην δνχκε. Λα ην δνχκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο νπζίαο ηψξα. Θπξία Ρπξνβφιε δελ έρεηε ην ιφγν. Παο 

παξαθαιψ πνιχ. Γε ζα ζαο δψζσ ην ιφγν. Κελ επηκέλεηε. Γεκνθξαηηθφ .. Παο 

ιέσ, ην ζέκα πνπ έρεηε θέξεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη εμαληιεζεί. 

Δίκαζηε εθηφο ζέκαηνο. Ξαξφια απηά ππαξρεη επαηζζεζία λα γίλεη κηα πξφηαζε 

θαη γη' απηφ πάιη θαηεγνξνχκαζηε. 

 Ινηπφλ, επί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ. Μαλαδηαβάδσ ηελ πξφηαζε. Κηζφ 

ιεπηφ θα Πηεξγίνπ. Κπνξείηε λα δεπηεξνινγήζεηε. Λαη.  

Δπεηδή ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε έρεη δηακνξθσζεί απφ δεθαεηηψλ, 

εηζεγνχκαζηε 1) Λα δεηεζεί ε ζπλδξνκή λνκηθνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ εμψδηθσλ θαη δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ. 2) Ν θάθεινο λα απνζηαιεί θαη ζηε Γ/λζε 

Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν ηπρφλ χπαξμεο απζαίξεησλ 

θαηαζθεπψλ επί ηνπ σο άλσ ηκήκαηνο ηεο δεκνηηθήο νδνχ.  

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λνκίδσ φηη εδψ πάιη, ην είπα εγψ, ην επηζήκαλα εγψ ζηελ πξσηε 

νκηιία κνπ, φηη ην παξαπέκπεηε ζηηο θαιέλδεο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν. Νηη λα ην 

δεη λνκηθά. Θνηηάμηε, δελ παίξλνπκε ηελ απφθαζε λα πξνρσξήζνπκε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γήκαξρε, έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα λα είκαζηε θαιπκκέλνη. Δλα 

ρξνλνδηάγξακκα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, λα πσ θάηη; Λα ηειεηψζσ γηαηί θαη ν θ.Ζιηάζθνο 

πξνεγνπκέλσο έηζη φπσο ηα παξνπζηάδεη, ιέεη δελ είλαη εχθνια, ζαθψο δελ 

είλαη εχθνια, εδψ φκσο έρνπκε ην εμήο, φηη ε Ξνιενδνκία ηψξα αλήθεη ζην 

Γήκν, δελ είλαη θακηά άιιε πεξεζία πνπ ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε πφηε ζα 

απνθαζίζεη ε Ξνιενδνκία λα θάλεη κεηαηψπηζε ησλ ζπλφξσλ ή νηηδήπνηε 
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άιιν. Δδψ ινηπνλ πξέπεη λα θαζφκαζηε θαη λα πεξηκελνπκε αο πνχκε πφηε ζα 

θέμεη. Απηφ ιέκε. Γειαδή, δελ έρνπκε ην .. δελ κπνξνχκε εκείο ζαλ Γήκνο, 

ζαλ Ππκβνχιην, λα πάξνπκε κηα απφθαζε θαη λα πνχκε, λα πξνρσξήζεη ζηε 

ράξαμε. Κε αθνχηε; Ξξφηαζε θάλσ. Π' απηφ ην θείκελν πνπ πξνηείλεηε λα 

βάινπκε ηε ιέμε, φηη απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εθαξκφδνληαο ηα 

ζρέδηα θαη ηελ απφθαζε ηέινο παλησλ πνπ έρεηε πάξεη ηηο 22.11. πνπ είπαηε 

θαη ηηο πξνεγνπκελεο δηθαζηηθέο ηειεζίδηθεο απνθαζεηο, λα πξνρσξήζεη ζηε 

δηάλνημε θαη λα θάλεη ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο εληφο 3 κελσλ. Σσξίο λα ζεκαίλεη 

απηφ φηη είλαη δεζκεπηηθφ. Ππκθσλνχκε κε ηνλ θ.Γηακαξέιν. Βάιεηε ην ζέκα, 

δηάλνημε θαη λα θάλεη νιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο, λνκηθέο ή νηηδήπνηε άιιν 

ρξεηαζηεί εληφο 3 κελψλ. Αλ κέζα ζηνπο 3 κήλεο δελ ππαξμεη θάπνηα έλζηαζε 

ή νηηδήπνηε άιιν, γηαηί; Ξνηνο καο εκπνδίδεη λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηάλνημε 

θαη ζηε ράξαμε .. ζηε δηάλνημε ηνπ δξφκνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, παίδνπκε ηψξα εδσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ παίδνπκε. Γελ βάδεηε .. Π' απηφ πνπ πξνηείλεηε δε βάδεηε ηε 

ιέμε δηάλνημε. Ιέηε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ιέκε, ηψξα ζα πάξεη εληνιή .. Θα πάξεη εληνιή ν 

Γήκαξρνο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα βάιεη λνκηθφ λα ηειεηψζεη ην ζέκα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε βαδεηε ην ζέκα ηεο δηάλνημεο θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ακεζα. Γελ κπνξψ λα ην θαζπζηεξήζσ. Δίλαη παξάβαζε 

θαζήθνληνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γε βάδεηε ζέκα δηάλνημεο. Ρν μαλαιέσ. Π' απην πνπ πξνηείλεηε δε 

ιέηε δηάλνημε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ζα ξσηήζνπκε ηνπο λνκηθνχο πσο ζα ην δηαλνίμνπκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηαηί ηφζν θαηξφ ηη θάλεηε; Γηαηί δε ξσηάηε; Δλαο .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ξαξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απφ ηηο 22.11. έρεη πεξάζεη έλαο κήλαο. Γελ έρεηε ξσηήζεη ηνπο 

εηδηθνχο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιέκε ην ίδην πξάγκα φινη κεηαμχ καο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Γελ έρεηε ην ιφγν θ.Ιίηζα. 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Νλνκαζηηθά .. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: Θχξηε Ληθνιάνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Ρπξνβφιε. Νλνκαζηηθά νη ζπλάδειθνη πνπ ζπκθσλνχλ κε 

ηελ πξφηαζε ηεο πιεηνςεθίαο. Ρνπνζεηεζήθαηε δχν θνξέο θ.Ιίηζα. Ινηπφλ, 

νλνκαζηηθά ζα γίλεη. Αλ δελ πεξάζεη ε πξφηαζε, ζα βάινπκε άιιε πξφηαζε, 

δηθή ζαο. 

ΡΟΝΒΝΙΖ: .. Γειαδή γηα λα κνπ ην θάλεη ζηελ άιιε κεηά εμνπζία πνπ ζα 

έξζεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Καλαβέιε, πξνρσξήζηε. Ρν δηάβαζα θχξηε ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηάβαζα. Λα μαλαδηαβάζσ πάιη ηελ πξφηαζε; Νρη, δε 

ρξεηάδεηαη ηψξα. Δάλ δελ ππάξμνπλ αληηξξήζεηο, απηφ ζα γίλεη θα Ρπξνβφιε. 

Ππλερηζηε.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν θ.Ζιηάζθνο. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γηάλνημε, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη απηνλφεην .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Απηφ ιέκε. Θα γίλεη .. Λαη, λα μέξνπκε πνηνη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Καλαβέιε. Θπξία Καλαβέιε. Δθιεηζε ην ζέκα θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν θ.Ζιηάζθνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Ζιηαζθνο. Φνξγηάξεο. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν θ.Φνξγηάξεο. Ν θ.Ξαπαγηάλλεο. Ν θ.Καθξήο; Ζ θα 

Θνληνγηάλλε; Απνρσξεζε; Ν θ.Ρζεθξεδήο. Ν θ.Γάβξεο. Ν θ.Ιεκπνχζεο. Ν 

θ.Ιέθθαο. Ν θ.Ξέππαο. Ν θ.Ληθνιάνπ. Ν θ.Αλπθαληήο. Ν θ.Βιάρνο. Ν 

θ.Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζ ζέζε κνπ. Γηαλνημε εληφο 3κελνπ εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 

αληηξξήζεηο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. Αιια πξέπεη λα εθθξαζηνχλ νη αληηξξήζεηο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιχ πην ζχληνκα. Δάλ δελ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο, πνιχ πην 

ζχληνκα. Γελ έρνπκε θαλέλαλ ιφγν.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη, λα μέξνπκε πνηνη αληηδξνχλ θαη γηα πνην ιφγν.  

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν θ.Βαζηιάθνο; Ν θ.Ξάληνο. Ζ θα Κίρα; Ν θ.Ιάκπξνπ. Ν 

θ.Κπφξζεο. Ν θ.Πσηήξρνο. Ν θ.Ρζάδαξεο. Ν θ.Κπαηδάθαο. Ν θ.Νηθνλφκνπ. Ν 

θ.Ιίηζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ακεζε πινπνίεζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα λα κελ θνξντδεχνπκε 

ηνλ θφζκν. Βεβαίσο θαη λαη ζα πνχκε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν θ.Ονχζζεο. Ν θ.Βειηαληψηεο. Ν θ.Γέδεο. Ν θ.Θαξαγηάλλεο. Ν 

θ.Γηαζεκάθεο.  
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ςεθίζσ λαη κε ηελ πξνζζήθε φηη ζην επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζα καο ελεκεξψζεηε ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ην ζέκα. Δηζη; Αθνχ 

ζα έρεηε ξσηήζεη ηνπο λνκηθνχο λα καο ελεκεξψζεηε ζην επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπξάβν. Ρν δηεπθξηλίδσ λα θαηαγξαθεί. Πην επφκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα έρνπκε ελεκέξσζε γηα ην ηη ζα γίλεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Ν θ.Αξκπξηψηεο. Ν θ.Θαιχβαο. Ν θ.Νηθνλφκνπ Βαζίιεο. Ν 

θ.Ιέθθαο. Ν θ.Θηνχζεο. Ζ θα Καξγέηα. Ν θ.Σαζηψηεο. Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη αιιά κε επηθχιαμε φζσλ είπακε πξνεγνπκέλσο. Νηη ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη έλα ρξνλνδηάγξακκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππαξρεη άξλεζε. Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 290/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 5ν 

 

Απνδνρή πνζνχ 3.520,00 επξψ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ αθνξά ηνλ εζεινληή Πρνιηθφ Ρξνρνλφκν. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θπξία Καλαβέιε. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ ησλ ΝΡΑ 

καο θνηλνπνηήζεθε ε Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ θαηαλνκή 
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πνζνχ, πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πρνιηθνχ Ρξνρνλφκνπ 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη ηνλ Ηνχλην 2011. Ρν πνζν 

πνπ αλαινγεί ζην Γήκν καο είλαη 3.520 επξψ ην νπνην αθνχ ην απνδερζεί 

ζήκεξα ην Γεκνηηθν Ππκβνχιην, ζηε ζπλέρεηα ζα απνδνζεί ζηε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή Α' βάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα λα απνδεκεησζνχλε νη 7 Πρνιηθνί 

Ρξνρνλφκνη πνπ απαζρνινχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Α' βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη θάπνηα αληηξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη ζηελ απνδνρή; 

 Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη βεβαίσο λα πιεξσζνχλ νη ππάιιεινη, αιιά 7 ππάιιεινη ηψξα 

Απξίιην, Κάην, Ηνπλην, 170 επξψ ην κήλα. Θαη εδψ ππαξρεη θαη κηα έθεζε αο 

πνχκε απφ ηνπο λένπο Γήκνπο ηνπο "Θαιιηθξαηηθνχο" θαη απφ ην Γήκν ην δηθφ 

καο, λα βαθηίδνπκε ηελ εξγαζία εζεινληηζκφ αο πνχκε θαη λα ην πξνβάιινπκε 

ηνλ εζεινληηζκφ. Γηαηί ην ιέσ απηφ. Γηαθεκίδεηαη ν εζεινληηζκφο ζην 

πεξηβάιινλ. Δζεινληηζκφο ζηε δαζνππξφζβεζε, εζεινληηζκφο ζηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ παξαιηψλ. πεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη θαη έρνπλε 

πιεξσζεί, δσξεάλ, ζήκεξα ινηπνλ θνηηάκε λα ηηο θαιχςνπκε κέζα απφ 

εζεινληηθέο εξγαζίεο. Θαη πνπ θαηαιήγνπκε ηειηθά; Θαηαιήγνπκε απηφ πνπ 

βαθηίδνπκε εζεινληηζκφ λα ην πιεξψλνπκε 170 επξψ ην κήλα. Δηζη; Γνπιεηά 

είλαη θαη άκα ζέιεηε ζ' απηήλ ηε ινγηθή, ζε ιίγν θαη νη Γήκνη φιεο ηεο Διιάδαο 

θαη εζείο, θνηλσθειή εξγαζία, ηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ, 625 επξψ κηθηά. 

Λα πνπ θαηαιήγεη αο πνπκε απηή ε ηδέα θαη ε πνιηηηθή. Θαη ζα ήζεια λα μέξσ 

θαη λα κνπ απαληεζεί αλ απηνί νη άλζξσπνη νη νπνηνη εξγάδνληαη ζαλ 

Ρξνρνλφκνη είλαη αζθαιηζκέλνη θαη αλ .. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γελ πξνβιέπεηαη αζθάιεηα γη' απηνχο θχξηε .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ πξνβιέπεηαη αζθάιεηα. 
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ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Νρη, δελ είλαη πξφζιεςε απηή. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κηιάκε δνπιεηά αέξα γηα 170 επξψ. 

ΚΑΛΑΒΔΙΖ: Γνπιεχνπλε 1 ψξα ην πξσί πνπ παλε ηα παηδηά ζρνιείν θαη 1 

ψξα φηαλ ζρνιάλε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ακα ρηππήζεη θάπνηνο ηελ ψξα απηήο ηεο δνπιεηάο, πνηνο ηνλ 

θαιχπηεη; Ξνηνο είλαη ππεχζπλνο; Ξνηνο είλαη ππεχζπλνο; Θαλείο. Θαλείο. 

Βεβαίσο θαη λα ηα πάξνπλ ηα ιεθηά ηνπο αιιά εδψ καδί κε ηνλ εζεινληηζκφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ αθνχγεηαη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;  

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 291/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 6ν 

 

Δθδνζε ςεθίζκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην δήηεκα ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ "Κεξηθήο Απαζρφιεζεο". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρελ 

εηζήγεζε πνπ έρεη δηαλεκεζεί έρεη θάλεη ν Αληηδήκαξρνο ν θ.Βιάρνο. Θχξηε 

Βιάρν ππάξρεη θάπνηα ηξνπνπνίεζε ζηελ εηζήγεζε; 

ΒΙΑΣΝΠ: Λαη, ππάξρεη κηα κηθξή ηξνπνπνίεζε. Ρελ 3ε παξάγξαθν πξηλ ην 

ηέινο, πνπ ιέεη φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλλνείηε κε ηα νλφκαηα, κεηά ηα νλφκαηα. 
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ΒΙΑΣΝΠ: Λαη αθξηβψο κεηά ηα νλφκαηα. Πσζηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηελ αλάγλσζε ηεο. 

ΒΙΑΣΝΠ: Ζ πξναλαθεξφκελνη ππάιιεινη κεξηθήο απαζρφιεζεο ηνπ Λφκνπ 

3250/2004 θαιππηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ πεξεζησλ ηνπ Γήκνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπο θαη κέρξη ηε ζχλαςε 

λεφηεξεο, εξγάδνληαη αλειιηπψο ακηζζί θαη εδψ είλαη απηφ πνπ έρεη πξνζηεζεί, 

πξνζθέξνληαο εζεινληηθή εξγαζία. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δδψ πέξα ν θ.Βιάρνο έρεη πάεη θαη έρεη θάλεη copy paste έλα 

ςήθηζκα ην νπνίν ήξζε ηνλ 4ν ηνπ 2011, ε αληίζηνηρε πεξίπησζε 

εξγαδνκέλσλ ζπκβαζηνχρσλ ηνπ Γήκνπ, φηαλ αληηκεησπίζακε ην πξφβιεκα 

φηη πιένλ νη ζπκβαζηνχρνη θεχγνπλε. Θαη ιέηε εδψ πέξα θαη ην βάδεη 

πξνθαλψο γηα λα είλαη θαη λνκηθά θαιπκκέλνο ν θ.Βιάρνο .. εζεινληηθή 

εξγαζία. Δηζη; Π' απηήλ ηε εζεινληηθή εξγαζία πνπ ζα παξέρεηε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην Γήκν, φπσο ηελ πεξηγξάθεηε εζείο, άκα θαπνηνο πάζεη 

αλαθνπή, θαηη, πνηνο είλαη ππεχζπλνο; Κέζα ζην Γήκν πνηνο είλαη ππεχζπλνο; 

Ρν παίξλεη ηελ επζχλε ν Γήκνο; Ξξνθαλψο θαη δε ζειεηε λα ηελ παίξλεη ν 

Γήκνο, γη' απηφ θαη κηιάηε γηα εζεινληέο. Λάηνο ν εζεινληηζκφο. Ξξηλ ην είπα. 

Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη; Κηιάηε γηα νξηζηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ θαη ιέηε, εζείο πνπ αλαγλσξίδεηε φηη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη 

δηαξθείο αλάγθεο, ιέηε, ην πξνζσπηθφ απηφ ζα ιπζεί ην πξφβιεκα αλ 

λνκηκνπνηεζνχλε, βεβαίσο θαη ζα ιπζεί ην πξφβιεκα αλ λνκηκνπνηεζνχλε γηαηί 

θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, αιιά ιέηε παξαθάησ, ή παξάηαζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ηνπο ή ζπλαςε λέσλ ζπκβάζεσλ. Θαη φινη ζαο, φινη ζαο, ήζαζηαλ 
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θαη ζε πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο, φηαλ πξνζιάβαηε εξγαδφκελνπο κε 

2κελα, 3κελα, 8κελα, κπινθάθηα, πείηε ην φπσο ζέιεηε, αλνίγνληαο ηνλ Αζθφ 

ηνπ Αηφινπ, γηα εξγαδφκελνπο φπσο ππαξρνπλ ζήκεξα θαη ζα ζαο ηα πνπλ θαη 

νη ίδηνη εξγαδφκελνη αο πνχκε, γηαηί μέξνπκε θαη ηη αληηκεησπίδνπλε. Κηζή 

δνπιεηά, κηζή δσή, κηζή αζθάιηζε.  

 Δκείο θαηαςεθίδνπκε. Γηεθδηθνχκε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα 

φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα ππεξεζίεο πνπ έρνπκε ήδε πιεξψζεη θαη 

ζηακαηήζηε λα θνξντδεχεηε ηνλ θφζκν. Πηακαηήζηε. Κφληκε ιχζε ε παξάηαζε 

ζχκβαζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καθάξη λα κνληκνπνηνχληαλ φινη νη ππάιιεινη θ.Σαζηψηε, αιιά ..  

ΒΙΑΣΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βιάρν. Γελ λνκίδσ, έρεη μαλαηεζεί ην ζέκα. 

ΒΙΑΣΝΠ: Ιίαλ ζπληφκσο. Ινηπφλ, έλα. Λα γλσξίδνπκε θάηη. Απηέο εδψ πέξα νη 

πξνζιήςεηο ή ν ηξνπνο πνπ έγηλε, δελ ηηο έρεη νξγαλψζεη ν Γήκνο. Γελ έρεη 

νξγαλψζεη ν Γήκνο ηέηνηεο πξνζιήςεηο. Νχηε ην θαζεζηψο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ην κηζζφ, ην πφζν ζα δνπιέςνπλε, κε ηη είδνο ζπκβάζεηο ζα 

δνπιέςνπλε ηηο θαζνξίδεη ν Γήκνο. Ρηο θαζνξίδεη ε πνιηηεία. Ινηπφλ, δε ζα καο 

ρξεψλεηε ζπλερεηα εζείο εδψ πεξα ζαλ .. λα κελ πσ, λα κελ ραξαθηεξίζσ 

θάηη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΙΑΣΝΠ: Νηη γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκελσλ. 

Παθψο θαη ζέινπκε πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο ζην Γήκν. Παθψο έρνπκε 

πεξηζζφηεξεο αλάγθεο θαη ζαθέζηαηα ζέινπκε κφληκνπο ππαιιήινπο. Αιιά φρη 

απηέο νη θνπβέληεο ζπλέρεηα, εκείο νη ππεχζπλνη. πάξρνπλε πνιινί εζεινληέο 

θαη ην θαινθαίξη ηνπο ζέινπκε ηνπο εζεινληέο, ηδηαίηεξα. Θαη εθεί ππάξρνπλε 
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πξνβιήκαηα. Ν εζεινληηζκφο έρεη ξίζθν θαη γη' απηφ παίξλνπλε ηελ αλαγλψξηζε 

νη άλζξσπνη πνπ είλαη εζεινληέο.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βιάρν. Ρν Ππκβνχιην .. Θειεη λα θάλεη κηα 

εξψηεζε ν ζπλάδειθνο ν θ.Βειηαληψηεο πξψηα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Αθνξά .. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε αθνξά φινπο ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο εκη-απαζρφιεζεο πνπ απαζρνιήζεζαλ απφ ην Γήκν ή κηαο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο; 

ΒΙΑΣΝΠ: Δπεηδή .. Θχξηε Βειηαληψηε λα ζαο απαληήζσ κηζφ ιεπηφ ελ ηάρεη. Ν 

Γήκνο Θαιάκνπ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο είρε απιψο  θαζπζηεξήζεη, λα ην 

πσ απιά, ηελ έλαξμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: .. ιήγεη ε ζχκβαζε ηψξα. 

ΒΙΑΣΝΠ: Θαη ινγηθά ιήγνπλ απηέο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Νινη νη ππφινηπνη 

έρνπλ ηειεηψζεη πην λσξίο θαη έρνπλε πξνζβάιιεη δηθαζηηθά θαη έρνπλε 

δηεθδηθήζεη ηηο ζέζεηο θαη θάπνηεο απ' απηέο ηηο έρνπλε θεξδίζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ιήγνπλε φιεο νη ζπκβάζεηο ηαπηφρξνλα. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Παθψο θαη ςεθίδσ ππέξ ηνπ λα .. ππέξ αο πνχκε ηνπ λα γίλνπλ 

λφκηκνη. Νκσο εγψ ζα ήζεια λα πξνζζέζνπκε θαη ζέισ λα ην δερηεί θαη ν 

θ.Βιάρνο, εδψ πνπ ιέεη ζην ηέινο, θαηφπηλ ηνχηνπ,  αηηνχκαη, πνπ ιέεη .. 

εηζεγνχκαη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ζπκβαζηνχρσλ ζην Γήκν 

Υξσπνχ κε κνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβάζεσλ. Κάιινλ, φισλ ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ. Λα βάινπκε ηε ιέμε "φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ", αλεμάξηεηα 

αλ έρνπλ ή δελ έρνπλ ιήμεη νη απηέο. Δίλαη έλα ςήθηζκα. Δίλαη έλα αίηεκα. Λα 
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ην θάλνπκε. Απην δε ζέινπκε; Κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο θαη κε ανξίζηνπ ρξφλνπ ζπκβάζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπ' απηνχ δελ ππάξρεη αληίξξεζε, λα πξνζζέζνπκε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, λνκίδσ λα πξνζζέζνπκε, "νισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ" .. 

ΒΙΑΣΝΠ: Λα απαληήζσ ιίγν ελ ηάρεη. Ιίγν, πνιχ γξήγνξα, ην ζπγθεθξηκέλν.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κηζφ ιεπηφ, λα βάισ .. Λαη, εληάμεη.          

ΒΙΑΣΝΠ: Ρν ζπγθεθξηκέλν, επεηδή νη ζπλάδειθνη εθείλνη έρνπλε κηιήζεη θαη 

κε δηθεγφξν είλαη θαη ιίγν θαη ζπγθεθξηκέλε θαη ε δηαηχπσζε πνπ ζεινπλε. Γε 

ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ή λα αθαηξέζσ θάηη ην νπνίν πηζαλφλ λα έρεη θάπνην 

λνκηθφ, λα ηνπο θέξεη θάπνηα δπζθνιία ζηηο δηθαζηηθέο ηνπο δηακάρεο πνπ ζα 

έρνπλε, πνπ ζα θάλνπλε. Δηζη; Γη' απηφ δελ έρσ λα πξνζζέζνπκε νηηδήπνηε 

ζεινπκε, δελ έρσ πξφβιεκα είηε πνιηηηθφ, είηε νηηδήπνηε. Απιψο επεηδή είλαη 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη κε ην δηθεγφξν ηνπο, θαιφ είλαη λα πάεη έηζη φπσο 

είλαη. Ραπεηλή κνπ γλψκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπεηδή φκσο είλαη ςήθηζκα κπνξνχκε αλ δε ζέινπκε λα ην 

βάινπκε ζ' απηήλ ηελ παξάγξαθν, λα ην βάινπκε απφ θάησ, ζε κηα μερσξηζηή 

παξάγξαθν πνπ λα κελ παίδεη, πνπ λα κελ επεξεάδεη ηνπο ζπγθεθξηκελνπο 

εξγαδφκελνπο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ είλαη δειαδή .. θάλνπκε έλαλ 

δηαρσξηζκφ ζ' απηνπο θαη ηνπο άιινπο πνπ ζα ιήμνπλε αχξην νη ζπκβάζεηο 

ηνπο εκεί λα κελ παξνπκε ζέζε; Λα κελ έρνπκε ζέζε γηα κφληκνπο 

ππαιιήινπο;  

ΒΙΑΣΝΠ: πάξρνπλ .. Δίλαη νη ηειεπηαίνη, είλαη νη ηειεπηαίνη. Γελ ππαξρνπλ 

άιινη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ζέισ λα θάλσ θαη έλα εξψηεκα. Δρσ κηα ελεκέξσζε απφ ηε 

ζπλάληεζε .. Ιίηζα, πήγαηλε πην εθεί. Απφ ηε ζπλαληεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο ΘΔΓΔ κε ηνλ πνπξγφ, ηνλ Γηαλλίηζε, ν νπνίνο ηνπο είπε, 
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εληάμεη ηψξα ιφγηα ηνπ αέξα, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, φηη γηα ηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε εγθξίζεθαλ 840 ζέζεηο γηα Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο θαη Υδεία. Γελ 

μέξσ αλ ερεηε πιεξνθφξεζε γη' απηφ. Δρνπκε πιεξνθφξεζε; Δρνπκε θάλεη 

αηηήζεηο εκείο γηα θάπνηεο αο πνπκε ζέζεηο πνπ πηζαλφλ έρνπκε; Φσλή βνψληνο 

ελ ηε εξήκσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην γλσξηδνπκε ην ζέκα θα Πηεξγίνπ. Καθάξη .. 

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γπφ θνπβέληεο ζα πσ. Δδψ πέξα ηα ςεθίζκαηα ζ' απηφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαίλεηαη φηη είλαη ε θνιπκβήζξα ηνπ Πηισάκ. Δλα 

ςήθηζκα γηα λα πάξνπκε άθεζε ακαξηηψλ. Θακία απφθαζε γηα δηεθδίθεζε 

κφληκσλ ζέζεσλ. πάξρεη θαη ην πνπξγείν, ππάξρεη ε Θεληξηθή Γηνίθεζε, αιιά 

βεβαίσο δε ζα αγγίμνπκε απηνχο πνπ αλ ζέιεηε ζαλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεία 

εθαξκφδνπλε πνιηηηθή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κε ηνπο Γήκνπο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπηηξέςηε κνπ θ.Σαζηψηε επεηδή ηαιαηπσξνχληαη .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νινθιεξψλσ θ.Ξξφεδξε. 3 ιεπηά. 3 ιεπηά κνπ δίλεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη δελ αθνξά .. Ραιαηπσξνχληαη θάπνηνη άλζξσπνη έμσ. Δλα 

αγξνηηθφ απηνθίλεην, ην 9388 εκπνδίδεη. Ππγλψκε γηα ηε δηαθνπή. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί ζ' απηνχο ηνπο Γήκνπο θαη ζην Γήκν 

Υξσπνχ, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Διιάδνο εθαξκφζηεθαλ απηά 

πνπ δνχκε ζήκεξα ζηηο δνπιεηέο καο. Stage, 4σξα, εξγαδφκελνη φηαλ, φπσο θαη 

φπνπ θαη φπνηε ζέιεη ν θάζε εξγνδφηεο. Πήκεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξηλ ε 

πξφβα ηδελεξάιε ζηνπο Γήκνπο θαη φζν γηα ηελ πξφζεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

απηήο ζε ζρεζε κε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, 27.7.2011 

ζπκίδσ, ζει.94 ησλ πξαθηηθψλ, ν Γήκαξρνο ιέγνληαο φηη αλνίγεη ηνπο Αζθνχο 

ηνπ Αηφινπ, έιεγε, εγψ εξγνιάβνπο παληνχ, κνπ θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ ηνλ 
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εξγαδφκελν πνπ ζα είλαη κφληκνο, πνπ ζα δνπιεχεη 8σξν, πνπ ζα αξξσζηαίλεη, 

πνπ ζα παίξλεη άδεηεο. Απηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν 

Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 292/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 7ν 

 

Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ρνπξηζηηθήο Αλαπηπμεο κε ζθνπφ δηαζαιάζζηα 

επηθνηλσλία ηνπ Υξσπνχ κε πφιεηο θαη ιηκάληα ηνπ Βφξεηνπ θαη 

Λφηηνπ Δπβντθνχ. 

  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

Δδψ ππάξρεη κηα κηθξή ηξνπνπνίεζε ζηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. Δίλαη: 

Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηαζαιάζηαο 

επηθνηλσλίαο ηνπ Υξσπνχ κε πφιεηο θαη ιηκάληα ηνπ Βφξεηνπ θαη Λφηηνπ 

Δπβντθνχ.  

 Θχξηε Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαζίζηε ζηηο ζέζεηο ζαο θαη κελ 

θαπλίδεηε κέζα ζηελ αίζνπζα. Θχξηε Ξέππα θαη θ.Ιάκπξνπ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νπσο γλσξίδεηε είλαη έλα ζέκα πνπ είρα θαηαζέζεη ζηνλ 

Ξξνεδξείν απφ 22.2.2011. Θάιιην αξγά παξά πνηέ πνπ ιέλε. Δίλαη έλα θαηά 
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ηελ άπνςε κνπ πνιχ ζπνπδαίν ζέκα ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο 

θαη φρη κφλν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεηαη ν θ.Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Αλαθέξσ ζηελ εηζήγεζε φηη κηα ζαπκάζηα δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ "Θαιιηθξάηεηνπ" Γήκνπ Υξσπνχ, αιιά θαη ησλ 

άιισλ εκπιεθνκέλσλ πεξηνρψλ, πξνζθέξεη θαηά ηελ άπνςε καο ε αμηνπνίεζε 

δηαζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο καο κε αμηφινγεο πφιεηο θαη ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη 

ζην βφξεην θαη λφηην Δπβντθφ, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη 

επεηδή ν "Θαιιηθξάηεο" πξνβιέπεη ηε ζπγθξνηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη Πχκβνπινη θαζίζηε ζηε ζέζε ζαο. Κε δεκηνπξγείηε 

νριαγσγία. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: .. ζην Γεκνηηθν Ππκβνχιην πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ, είρα πξνηείλεη ηε ζπγθξνηεζε Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 70, παξ. 2, ηνπ Λφκνπ 3852/2010. Απφ ηφηε έρεη πεξάζεη πνιχο 

θαηξφο, ε ηδέα απηή έρεη γίλεη έηζη επξχηεξα γλσζηή, έρνπλ γίλεη ζπδεηήζεηο, 

παληνχ, έηζη, φπνηε ζπδεηήζακε έλα ηέηνην ζέκα ππήξρε κηα ελζνπζηψδεο 

ππνδνρή ηεο πξφηαζεο, φρη κφλν απφ εδψ απφ ηελ πεξηνρή ηε δηθή καο αιιά 

θαη απφ πφιεηο θαη ιηκάληα ηνπ Βφξεηνπ θαη Λφηηνπ Δπβντθνχ, απφ θαηνίθνπο 

δειαδή ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Βέβαηα ην ιηκάλη ηνπ Υξσπνχ ήηαλε έλα πνιχ 

ζπνπδαίν ιηκάλη θαη θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Ρνπξθνθξαηίαο θιπ. Ρψξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη αηνλίζεη αο πνχκε ε 

θίλεζε εδψ ζην ιηκάλη ηνπ Υξσπνχ θαη ε δηαζαιάζζηα απηή επηθνηλσλία είλαη 

κηα επηθνηλσλία ε νπνία ζα δψζεη πνιιέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο, φρη κφλν ζην 

Γήκν Υξσπνχ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη. Γελ αθνχγεηαη ν θ.Γηακαξέινο. Αο κελ 

απαμησλνπκε ην Ππκβνχιην κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

 Ππλερίζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: .. αιιά θαη ζε φιεο ηηο πφιεηο θαη ηα ιηκάληα ηνπ Βφξεηνπ θαη 

Λφηηνπ Δπβντθνπ. Ξηζηεχσ φηη, ζα αλαθέξσ ελδεηθηηθά, έλα θαξαβάθη εδψ, έρεη 

γίλεη θαη κηα κειέηε γηαηί θάπνην γξαθείν ελδηαθέξζεθε θαη έρεη θάλεη κηα 

κειέηε εθηθηφηεηαο απηήο ηεο ηδέαο, ζα πσ θάπνηα ζηνηρεία ζηε ζπλέρεηα, ζα 

κπνξνχζακε ινηπφλ λα ζπλδέζνπκε ηνλ Υξσπν κε πφιεηο θαη ιηκάληα ηνπ 

Λφηηνπ θαη Βφξεηνπ Δπβντθνχ, ελδεηθηηθά λα αλαθέξσ ηε Σαιθίδα, ηε ιίκλε ηεο 

Δχβνηαο, ηελ Αηδεςψ, ηνπο Υξενχο, ζα κπνξνχζακε ίζσο θαη απηφ είλαη θαηά 

ηελ άπνςε κνπ ην θαιχηεξν, λα θηάλεη κέρξη ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ ην θαξάβη 

θαη λα ζπλδεζνπκε έηζη ηε Βφξεηα Διιάδα, ηε Θεζζαιία, ηε Πηεξεά Διιάδα θαη 

ηε Λφηηα Διιάδα κεζσ ηνπ Υξσπνχ. Απηήλ ηελ ηδέα ηελ πήξαλ θάπνηνη εηδηθνί 

θαη κειέηεζαλ ηε δπλαηφηεηα εθηθηφηεηαο. Αλαθέξνληαη ινηπφλ ζε κηα, ζε 

έλαλ πξνυπνινγηζκφ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, παίξλνπλ ζαλ δεδεκέλα ηελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ Ηνχλην έσο ηνλ Πεπηέκβξην, δειαδή 122 κέξεο θαη κηα 

πεξίνδν ζπληήξεζεο ηνπ θαξαβηνχ ελφο κήλα. Δλαλ κέζν φξν εκεξήζησλ 

δξνκνινγίσλ ιακβάλνληαο ππ' φςε ηα δξνκνιφγηα κε ελδεηθηηθφ εβδνκαδηαίν 

πξνγξακκαηηζκφ θιπ., κέζν φξν πιεχζηκσλ σξψλ, έλα ζθάθνο πνπ λα ηξέρεη 

κε ηαρχηεηα 16 κηιίσλ ηελ ψξα.  

 Γίλεη ινηπφλ απηή ε κειέηε θαπνηεο δαπάλεο νη νπνίεο θηάλνπλ ζην 

πνζφ ησλ .. Κηζφ ιεπηφ λα ην βξσ ην ηειηθφ. Ρσλ 317.227 επξψ θαη έζνδα 

681.075 επξψ κε κηα κέζε θαη ζπληεξεηηθή αο πνχκε εθηίκεζε ηεο 

πιεξφηεηαο, ηδηαίηεξα δίλεη ζηνλ Ηνχλην αο πνχκε κηα πιεξφηεηα γχξσ ζην 

20%. Γειαδή πξνβιέπεη έλα θαξαβάθη ηεο ηάμεσο ησλ 300- 350 πεξίπνπ 

επηβαηψλ, ην νπνίν έρεη πιάηνο γχξσ ζηα 8 κέηξα θαη κήθνο 40 κέηξα. Κπνξεί 

λα δηέξζεη κέζσ ηνπ πνξζκνχ ηνπ Δπξίπνπ θαη απφ ηνλ Ηνχλην ινηπφλ κέρξη ηνλ 
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Πεπηέκβξην βγάδεη έλα ζχλνιν επηβαηψλ 17.500 κε πνζνζηά θάιπςεο ηνλ 

Ηνχλην γχξσ ζην 20%, ηνλ Ηνχιην γχξσ ζην 35- 40% θαη ηνλ Αχγνπζην γχξσ 

ζην 70%. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ.Γηακαξέιν, κηα δηαθνπή. Ξαξαθαιψ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ρσξίο θνπβέληα θαη ζέινπλ λα 

θάλνπλ ηηο θνπβέληεο λα βγνπλε έμσ απφ ηελ αίζνπζα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη λα θάλσ θ.Ιίηζα; Δθφζνλ δελ θάζνληαη θάησ .. Θχξηε 

Νηθνλφκνπ, καο παξαθνινπζείηε; Ν θ.Νηθνλφκνπ είπα. Θαη άιινη ζπλάδειθνη 

θαη απφ ηε ζπκπνιίηεπζε. Γελ είλαη ηψξα θαηάζηαζε. Γελ αθνχγεηαη ν 

θ.Γηακαξέινο, απαμηψλεηαη, απαμηψλεηαη ην Ππκβνχιην. Νρη πξνζσπηθά εζάο, 

απιά επεηδή δε καο παξαθνινπζείηε θαλ. Δηζη; Λα ζεβαζηνχκε ην Ππκβνχιην. 

Αλ ζέιεηε λα θνπβεληηάδνπκε κεηαμχ καο, λα βγαίλνπκε έμσ απφ ηελ αίζνπζα.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: πάξρνπλ ινηπφλ θάπνηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη θ.Νηθνλφκνπ ηελ ίδηα απαίηεζε, εγψ ηνπιάρηζηνλ ζα 

θξνληίζσ λα έρεηε απ' φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη φηαλ κηιάηε εζείο.  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, δελ ππνθξχπηεη θάηη. Γηα φλνκα ηνπ Θενχ. Ππλερίζηε 

θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ινηπφλ, ππαξρνπλ ζηε κειέηε θάπνηα πξνβιεπφκελα 

απνηειέζκαηα κε ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζαιάζζηαο έλσζεο ηνπ Υξσπνχ κε .. 

ηα νπνία είλαη ε πξνβνιή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε δηαθεκηζηηθή θακπάληα, ε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, θαηαιχκκαηα, 

ππεξεζίεο θιπ., ε αμηνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ θαη ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρσξσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη κε 

νινθιεξσκέλα δίθηπα δηαθίλεζεο ηνπξηζηψλ, ε αλαβαζκηζε ησλ ιηκεληθσλ 
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ππνδνκσλ ησλ ιηκέλσλ, αθεηεξίνπ ή πξνζέγγηζεο, ε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο θαη θαηαλάισζεο ζηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη ηνπξηζκνχ, 

θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, κπαξ θιπ., ε αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο ζε είδε 

θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο, ε αχμεζε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ - πξνζθελπκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο πξνζέγγηζεο, ε 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά είηε κε ηελ 

απαζρφιεζε πεξηζζνηέξσλ ππαιιήισλ, είηε κε ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ, 

κε ηελ ίδξπζε λαπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηε δξνκνιφγεζε ηνπ ζθάθνπο 

δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα απνξξνθεζνχλ απφ ηελ πεξηνρή.  

 Πην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα πσ φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπκε 

εκείο εθνπιηζηέο. Κπνξεί απηή ε ηδέα λα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

ΘΖΠΔΑΠ, δειαδή κηα ζχκπξαμε ησλ Γήκσλ πνπ ζα εκπιέθνληαη ζ' απηήλ ηε 

δηαδηθαζία κε ηνπο ηδηψηεο θαη λα γίλνπλ θάπνηα ζπκβφιαηα. Θαηά ζπλέπεηα 

πξνηείλεηαη νη πεξηνρέο πνπ κπνξνχλε λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ Υξσπν, δειαδή ε 

Σαιθίδα, ε ιίκλε, ε Αηδεςψ, νη Υξαηνί, ν Βφινο, ηα Θακκέλα Βνχξια, ν 

Αγ.Θσλ/λνο, ε Πηπιίδα θιπ. θαη πξνο ηα θάησ ε Θάξπζηνο θαη άιιεο πεξηνρέο, 

λα γίλεη κηα κεηαμχ καο ζπλελλφεζε, κηα ζπδήηεζε θαη αλ απηή ε ηδέα κπνξεί 

λα πινπνηεζεί λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πινπνίεζε ηεο. πάξρεη θαη απφ ηελ 

κειεηε απηή θαη θάπνηνη πξφγξακκα απφ ην ΔΠΞΑ πνπ κπνξνχκε λα 

αμηνπνηήζνπκε θαη ζα παξαθαινχζα ε Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί λα είλαη 

απφ άηνκα ηα νπνηα λα έρνπλε απνδεδεηγκέλε απηνδηνηθεηηθή εκπεηξία θαη 

γλψζε γηα λα κπνξέζνπκε λα θεξνπκε έλα απνηέιεζκα πνπ ζα είλαη επσθειέο 

φρη κφλν γηα ηελ πεξηνρή καο θαη γηα ηηο άιιεο πεξηνρέο πνπ ζα δηαζπλδένληαη 

κε ηνλ Υξσπφ, αιιά θαη κε φιε ηελ Διιάδα πηζηεχσ.  

 Θαηά ηελ άπνςε κνπ, αλ κνπ επηηξέπεηε, ζα ήζεια λα πξνηείλσ απφ ην 

Ππκβνχιην ηελ Δπηηξνπή απηή λα ηελ ζηειερψζνπλ ν θ.Ιίηζαο, ν 

θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Ρζάθσλαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, 
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θαπνην πξφζσπν απφ ηνλ Δκπνξηθφ Πχιινγν θαη έλαο εθπξφζσπνο απφ ηνπο 

μελνδφρνπο ηεο πεξηνρήο. Απηή ε Δπηηξνπή ζα κπνξνπζε απηή ηελ ηδέα λα ηελ 

επεμεξαζηεί, λα ηελ πινπνηήζεη θαη λα θέξεη έλα απνηέιεζκα ζην Ππκβνχιην. 

Θεσξψ φηη ην δεηνχκελν ζηελ επνρή καο είλαη ε αλάπηπμε θαη φπνπ έρεη 

ζπδεηεζεί κηα ηέηνηα ηδέα θάλεθε φηη είλαη θαη σξαία ζαλ ηδέα, αιιά θαη 

πινπνηήζηκε. Δρνπκε ππνρξεψζε ζηνλ ηφπν καο λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα 

λα αλνίμνπκε έλα παξάζπξν αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή καο θαη λα δψζνπκε θαη 

κηα ειπίδα ζηνπο δεκφηεο καο θαη ζα παξαθαινχζα ηνπο ζπλαδέιθνπο λα 

απνδερζνχλ απηή ηελ πξφζθιεζε, απηή ηελ ηδέα λα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ 

πινπνηήζνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη εγψ επραξηζηψ θ.Γηακαξέιν γηα αθφκε κηα θνξά. Θέισ λα 

ηνλίζσ ζην Πψκα φηη κπνξεί απ' φηη είδα πνιινί λα κε ζεψξεζαλ εθηθηή απηή 

ηελ πξφηαζε ηνπ θίινπ καο ηνπ Γηακαξέινπ, αιιά απνδεδεηγκέλα είλαη θαη 

εθηθηή. Γελ κπνξνχκε λα πεγαίλνπκε παληνχ θαη λα βιέπνπκε θαξαβάθηα, 

θξνπαδηεξφπινηα θαη εδψ ζην Γήκν καο λα κελ κπνξεί λα ππάξμεη έλα. 

Δπνκέλσο πηζηεχσ φηη κπνξεί θαη λα πινπνηεζεί. Νρη κφλν είλαη θαιή ε 

πξφηαζε αιιά θαη πινπνηήζηκε, αλ απηφ είλαη ην δεηνχκελν ζην κπαιφ καο. 

Ξξσηνλ απηφ θαη δεχηεξνλ, γηα ηελ Δπηηξνπή δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε ζε 

θακία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνηείλεη ν εηζεγεηήο καο, ζεσξψ φκσο φηη 

πξέπεη λα ςαρηεί λα βξεζεί θαη ν μελνδφρνο ή θαπνηνο άιινο εηδηθφο γηα ηε 

ζάιαζζα, γηα ζέκαηα ζαιάζζηα, λα βάιεηε άιινλ έλαλ, γηα λα κπνξεί λα ζαο 

ζπκβνπιεχεη.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ην βξνχκε. Θα ην βξνχκε θ.Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξεί λα κείλεη κε θελφ, κε θελφ ε Δπηηξνπή απηή. 

Κπνξνχκε λα ζαο δψζνπκε ηελ αξκνδηφηεηα λα θέξεηε ηελ επφκελε θνξά.. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα πξνρσξήζνπκε θ.Γήκαξρε θαη φπνηεο αλάγθεο πξνθχςνπλ, 

ζα ηηο θαιχςνπκε, ζε ζπλεξγαζία καδί ζαο. Κε ηε δηθή ζαο ζπλεξγαζία ζα 

πξνρσξήζνπκε θαη ζα θαιχςνπκε φπνηεο αλάγθεο ζα απαηηεζνχλ. Γελ είλαη 

αλάγθε ηψξα λα θαζφκαζηε λα ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Δπηηξνπή, αλ ςεθηζηεί ζήκεξα, λα είλαη νινθιεξσκέλε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δ είλαη νινθιεξσκέλε. Απηά πνπ ζαο είπακε ηψξα είλαη.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν άηνκν ην έρεηε ηνπ μελνδνρνυπάιιεινπ; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δ, ζα ηνλ βξνχκε θάπνηνλ. Θα βξνχκε θάπνηνλ. Θα βξνχκε 

θάπνηνλ πνπ λα εθπξνζσπεί ηνπο μελνδφρνπο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξέπεη λα ην πνπκε ζήκεξα γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε ε 

Δπηηξνπή. Γελ κπνξεί λα κείλεη κηζή απφθαζε ζήκεξα θαη κηζή κεηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κπνξνχκε λα πνχκε Γήκαξρε φηη ζα ππαξρεη ηέηνηα ζεζε θαη 

ηελ νξίδεη ε Δπηηξνπή απηή πνπ έρεη νξηζηεί πνηνο ζα είλαη. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Αθξηβψο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα νξίζνπκε ηε ζέζε φηη ζα ππάξρεη θαη ζα .. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γήκαξρε, ζπγλψκε, κπνξψ λα πσ θάηη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα θάλσ θαη κηα παξέλζεζε ζ' απηφ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, ηεξαξρηθά. Ρψξα νη ζπλάδειθνη 

λα… 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κφλν, ζ' απηήλ ηελ Δπηηξνπή ήζεια λα πξνηείλσ θαη εγψ έλα 

άηνκν ην νπνίν πηζηεχσ ζα ζαο βνεζήζεη πξαγκαηηθά, γηαηί έρεη αδπλακία, 

είλαη ν Βαζηιάθνο ν Ξαλαγηψηεο.  
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ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Κα έρσ αξκνδηφηεηα, έηζη θαη αιιηψο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρεη αδπλακία ζηε ζάιαζζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλε ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλε λα ηνπνζεηεζνχλε επί ηνπ 

ζέκαηνο; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ.Βαζηιάθν. Ππλάδειθνη πνπ λα ζέινπλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ή λα θάλνπλ θάπνηα πξφηαζε ζην ζέκα.  

 Ν θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Ιίηζαο, 

ν θ.Ξέππαο, ν θ.Βαζηιάθνο.  

 Μεθηλάκε απφ ηνλ θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ζέισ λα πσ ζπγραξεηήξηα ζηνλ θ.Γηακαξέιν γηαηί αζρνιείηαη 

πξαγκαηηθά κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη καο εθπιήζζεη νξηζκέλεο θνξέο κε 

πξσηφηππεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο ηνπ. Θέισ λα πσ φηη ήκνπλ παξψλ φηαλ ην 

αλέθεξε θαη ζηε ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ην Οπζκηζηηθφ ηεο Αζήλαο 

ζηελ Ξαιιήλε θαη ηψξα φζνλ αθνξά ηελ Δπηηξνπή έρσ λα πσ ην εμήο: Νηη φζν 

ιηγφηεξα είλαη λνκίδσ ηα κέιε, ζα είλαη θαιχηεξα. Δγψ κε ηηκάεη ε πξφηαζε ζαο 

θαη βεβαίσο λα πξνζπαζήζσ θαη εγψ κε ηηο δπλαηνηεηεο πνπ κπνξεί λα έρσ λα 

βνεζήζσ. Απιψο λα θηλεζείηε κφλνο ζαο θ.Γηακαξέιν, έρεηε απφ καο ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη εκπηζηνζχλε γηα λα έρεηε θάπνην απνηέιεζκα. Κελ ην 

πεξηκέλεηε λα βξεζνχλ φινη απηνί καδί γηαηί ην απνηέιεζκα ζα είλαη ιίγν πην 

δχζθνιν. Τάρηε ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα γίλεη θάηη ηέηνην θαη πξαγκαηηθά 

ζα είλαη θάηη πνπ δχζθνια πεξηκέλνπκε θάπνηνη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Καθάξη λα 

γίλεη, είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε, αιιά πάξηε ηελ πξσηνβνπιία κφλνο ζαο, εκείο 

ζαο ζηεξίδνπκε, εμάιινπ ζα λνκηκνπνηήζεη ηα πάληα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

θαη καθαξη απηέο νη ηδέεο θαη πξνηάζεηο λα θέξνπλ απνηέιεζκα αλάπηπμεο γηα 

ηελ πεξηνρή καο. Μέξεηε, ε δηθή ζαο ε πξσηνβνπιία είλαη θάηη πνπ .. έμσ απφ 
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ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη κέρξη ζήκεξα. Δίλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. 

Γελ θαηαγγέιεηε θάηη. Γε ζαο ελνριεί θάηη. Δρεηε κηα πξφηαζε πνπ κπνξεί λα 

θέξεη έλα θαιφ. Καθάξη λα γίλεη, εγψ ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη ζπκπαξαζηάηεο 

ζαο, απιψο δείηε ην ιίγν πην αηνκηθά λα ην θηάζεηε θάπνπ, λα σξηκάζεη θαη 

γηαηί φρη λα πξνρσξήζνπκε. Δκείο .. Δγψ δελ έρσ θάπνηα αληίξξεζε. Ν,ηη 

ζέιεηε ζ' απηφ ην θνκκάηη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη' αξρήλ ζέισ λα ζπγραξψ ηνλ θ.Γηακαξέιν γηα ηελ 

πξσηφηππε ηδέα ηνπ θαη φζν θαη αλ θαίλεηαη δχζθνιν λα πινπνηεζεί, πηζηεχσ 

φηη ζα κπνξέζνπκε λα ηα θαηαθέξνπκε θαη λα ην θάλνπκε. Λα ζαο ζπγραξψ 

άιιε κηα θνξά θαη ζα ήζεια φκσο λα θάλσ κηα πξφηαζε γη' απηήλ ηελ 

Δπηηξνπή, λα πξνηείλνπκε έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο έρεη ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν. Δλαλ θαπεηάλην ν νπνίνο έρεη θάλεη ρξφληα ζε θξνπαδηεξφπινηα, 

έρεη ηαμηδέςεη φιν ηνλ θφζκν, έρεη δεη πάξα πνιιά πξάγκαηα, πσο 

αλαπηχζζνληαη νη πεξηνρέο, έρεη ηδέεο πξσηφηππεο θαη απηφο, φπσο ν 

θ.Γηακαξέινο, κηιάσ γηα ηνλ Βαζηιάθν ηνλ Αγγειν, ν νπνηνο απηήλ ηε ζηηγκή .. 

Νρη ην δηθφ καο εδψ πέξα ηνλ Ξαλαγηψηε, ηνλ Αγγειν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη μάδειθνο, μάδειθνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξέπεη λα είλαη μαδέιθηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζπγγελείο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, απηήλ ηε ζηηγκή δελ είλαη πιεφλ ζηα θξνπαδηεξφπινηα, 

είλαη πινεγφο, πηιφηνο ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά θαη πηζηεχσ φηη κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζε απηήλ ηελ Δπηηξνπε αλ ζα κπεη κε ηηο ηδέεο ηνπ θαη κε ηελ 

εκπεηξία ηνπ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δππξφζδεθηνο θ.Γηαζεκάθε. Δππξφζδεθηνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπραξηζηψ.  
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ θαη εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζα θάλεηε δεπηεξνινγία; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, λα κε βάινπκε ηνλ Βαζηιάθν γηαηί είλαη ζηα λαπάγηα 

θαη είλαη θαθφο ν ζπλεηξκφο. 

(γέιην) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εληάμεη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρνλ Βαζηιάθν ηνλ Ξαλαγηψηε ελλνείο ή ηνλ Αγγειν;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρνλ Ξαλαγηψηε. 

ΞΔΞΞΑΠ: .. ζα ζε βάινπκε λαπαγνζψζηε εζέλα ζηελ πηζίλα. Κε 

ζηελνρσξηέζαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σξεηάδνληαη θαη απηά. Γελ πηζηεχσ φηη ήηαλ απαμησηηθφ, ήηαλ 

απιά ρηνχκνξ.  

 Ρν ιφγν έρεη δεηήζεη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Καο ήξζαλ νη εηζεγήζεηο θαη ε εηζήγεζε γηα ην ζέκα απηφ θαη ηελ 

πξφηαζε, ηε κειέηε πνπ θέξλεηε δε καο ήξζε. Ξξσηε θνξά ην αθνχκε, ην 

αθνχσ ηψξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη εδψ είπαηε ρίιηα δχν πξάγκαηα θαη 

επηρεηξεκαηνινγήζαηε θηφιαο πάλσ ζηελ πξφηαζε ζαο. Αλαθέξαηε κέζα ζηελ 

εηζήγεζε πνπ θάλαηε φηη ην πξφγξακκα ζα είλαη κέζσ ΠΓΗΡ θαη φηη ππάξρεη 

πεξίπησζε απηφ ην πξφγξακκα, αλ δε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ζα 

πεξάζεη κέζσ ΠΓΗΡ, ζχκπξαμε δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ ηνκέα γηα λα πξνρσξήζεη 

αο πνχκε απηφ ην νπνίν νξακαηίδεζηε. Δκείο δελ βάδνπκε ην δήηεκα αλ ζα 

πξέπεη λα ζπλδεζνχλε κε δξνκνινγηα φιεο νη πεξηνρέο. Ξξέπεη. Δίλαη αλάγθε αο 

πνχκε γηα φινπο ηνπο ηφπνπο. Λα κελ είλαη απνμελσκέλνη, λα κελ εηλαη 

απνθνκκελνη απφ ηηο ππφινηπεο θνηλσλίεο πνπ είλαη θνληά καο θαη βεβαίσο απηφ 
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πνπ ιεηε γηα αλάπηπμε εζείο ην θαηαιαβαίλσ, ζέιεηε λα βιέπεηε ηα καγαδηά 

γεκάηα, ζέιεηε λα βιέπεηε ηνλ θφζκν λα έρεη δνπιεηά, φκσο ζεσξνχκε φηη 

ηδίσο ζην θνκκάηη ηεο ζχκπξαμεο δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ ηνκέα φηαλ ν ηδησηεο 

δηαρεηξίδεηαη ρξήκαηα ηα νπνία αλήθνπλε ζ' απηνχο νη νπνίνη ζήκεξα είλαη 

άλεξγνη, ηα έρνπλ δψζεη, γηα λα κπνξεί λα θάλεη αλ ζέιεηε απηφ πνπ ιέκε 

κπίδλα, κε θέξδνο, κφλν φθεινο γηα ηνλ ηδησηε ζα έρεη θαη γηα θαλέλαλ άιινλ. 

  Γε δηαθσλνχκε ζηελ ηδέα, εκάο καο ελδηαθέξεη πάληα ην πνηνο βάδεη ην 

ρέξη ζηελ ηζέπε, πνηνο πιεξψλεη θαη πνηνο θαξπψλεηαη ηειηθά, πνηνο είλαη ν 

ηειηθφο απνδέθηεο φινπ απηνχ, δε δηαθσλνχκε ζηελ ηδέα, είλαη ην πνηνο κε 

πνηνλ. Γε ζπκθσλνχκε ζην ΠΓΗΡ, δε ζπκθσλνχκε .. Θαη θαη' αξρήλ φηαλ 

θνπβεληηάδνπκε γηα κηα επηηξνπή ρσξίο λα έρνπκε εηζήγεζε ζηα ρέξηα καο, 

φηαλ πιένλ απ' φηη θαηαιαβαίλσ θαη απηή ε Δπηηξνπή πάεη λα κειεηήζεη 

ζπγθεθεξηκέλε πξφηαζε, κειέηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ είρα εηζήγεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη εηζήγεζε, απιά ν θ.Γηακαξέινο επεηδή έρεη θάλεη κηα 

κειέηε πάλσ ζην ζέκα, ελεκέξσζε θαη γηα ηε κειέηε ην Ππκβνχιην. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ξνιχ σξαία. Δγψ δελ πήξα εηζήγεζε ζηα ρέξηα κνπ κέρξη ηηο 

16:00 ε ψξα ρζεο ην απφγεπκα. Γελ πήξα εηζήγεζε. Θαθψο πνπ δελ πήξα θαη 

ην ιέσ απηφ θαη ε πξφηαζε ζαο θαη ε πξφηαζε δελ ηελ έρσ πάξεη θ.Γηακαξέιν. 

Γελ έρσ ιφγν λα ζαο πσ ςεκαηα. Ζ πξφηαζε ζαο πξνζσπηθά κε ηηκάεη, φκσο 

δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή πξφηαζε, έρεη ζρέζε γεληθφηεξα κε ηελ 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη θαη κέζα απφ απηφ ην έξγν, γηαηί ην ΠΓΗΡ ζα ην 

δνχκε θαη εθεί πνπ ιέηε εζείο, αιιά ζα ην δνχκε θαη ζηα λνζνθνκεία ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηηο θνηλσληθεο ππεξεζίεο, παληνχ θαη απηφ πνπ ιέκε 

δπζηπρψο επαιεζεχεηαη. Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε ππέξ ηεο πξφηαζεο απηήο 
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φηαλ θνπβεληηάδεηαη κέζσ ΠΓΗΡ, θαηαςεθίδνπκε θαη κ' απηήλ ηε ινγηθή δελ 

κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε θαη ζηελ Δπηηξνπή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κε ζπγρσξείηε. Κε ζπγρσξείηε θ.Ξξφεδξε. Απηφ ην κέζσ 

ΠΓΗΡ ην είπα φηη είλαη κηα πξνζσπηθή κνπ άπνςε. Γελ επηκέλσ. Αλ έρεηε θακία 

θαιχηεξε ηδέα γηα λα πινπνηεζεί απηή ε πξφηαζε, επραξίζησο λα ηελ 

αθνχζνπκε. Δάλ ζπκθσλείηε κε ηελ ηδέα, αιιά δηαθσλείηε κε ην ΠΓΗΡ δελ έρσ 

αληίξξεζε λα αθνινπζήζσ ηελ ηδέα, λα ηε ζπδεηήζσ, δειαδε ηελ ηδέα πνπ 

έρεηε εζείο γηα πινπνίεζε απηήο ηεο πξφηαζε. Ξνηα είλαη ε ηδέα ζαο;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρσξα πνπ δεηάηε λα ζαο .. ζε θάηη ην νπνίν έρεηε δνπιέςεη λα 

ζαο κεηαθέξσ κηα πξφηαζε ζπγθεθξηκέλε, ηελ νπνία πξνθαλψο δελ είκαη ζε 

ζέζε απηήλ ηε ζηηγκή λα ζαο θέξσ. Ακα ζέιεηε κεηά ην επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνπιην .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ηε ζπδεηήζνπκε ζηελ 

Δπηηξνπή απηή. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη φκσο .. Πηε ινγηθε φκσο θ.Γηακαξέιν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

φπσο πεξηγξάθεηαη θαη απφ ην πξφγξακκα ΘΖΠΔΑΠ ην νπνίν πξηκνδνηεί θαη ηα 

ΠΓΗΡ δελ κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε. Ακα ζέιεηε κπνξνχκε λα θάηζνπκε λα 

θνπβεληηάζνπκε .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ θνιιάκε ζην ΘΖΠΔΑ. Αλ ππάξρεη θάηη θαιχηεξν 

επραξίζησο λα ην αθνινπζήζνπκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κπνξνχκε αλ ζέιεηε λα θάηζνπκε λα θνπβεληηάζνπκε θαη ηελ 

αλάγθε θαη ην πσο κπνξνχκε λα έρνπκε θνλδχιηα γηα λα έρνπκε ζπγθνηλσλία, 

γηαηί αλ ζέιεηε θαη .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθιεηζε, έθιεηζε ην ζέκα θ.Σαζηψηε. Δγηλε ζαθέο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λα νινθιεξψζσ. Κνπ εθαλε κηα εξψηεζε ν θ.Γηακαξέινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ, εληάμεη.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λνκίδσ ζεκηηφ είλαη θ.Γηακαξέιν λα νινθιεξψζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη μεθάζαξν ηψξα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηαηί απηφ πνπ ιέηε, βεβαίσο γη' απηέο ηηο αλάγθεο ρξεκαηα 

ππαξρνπλ αιιά πνηνο ηα δηεθδηθεί θ.Γηακαξέιν. Ακα ζέιεηε λα θνπβεληηάζνπκε 

ην πσο ζα δηεθδηθήζνπκε ηα θνλδχιηα πνπ πξέπεη λα έρνπκε γηα ηηο γξακκέο 

απηεο, λα ην θνπβεληηάζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ επαλεξρφκαζηε θ.Σαζηψηε. Δπραξηζηνχκε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ επραξηζηψ ηνλ θ.Γηακαξέιν γηα ηελ πξφηαζε 

πνπ κνπ έθαλε. Ρε ζεσξψ, εηζη ηηκή κνπ έηζη πνπ καο βάδεη ζηελ νκάδα ηέινο 

πάλησλ. Απφ εθεί θαη πέξα απηφ πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, είλαη φηη ε 

πξφηαζε πνπ γίλεηαη, δελ μέξσ αλ, γηαηί πξνεγνπκέλσο, έηζη; δελ άθνπγα ηνλ 

θ.Σαζηψηε, αλ απηή αο πνχκε, απηφ ην πινίν αο ην πνχκε, ζα είλαη δεκνηηθή 

επηρείξεζε, ζα είλαη δεκνηηθή αο πνχκε ηδηνθηεζία ή ζα είλαη θάπνηνπ 

εθνπιηζηή ν νπνίνο ζα έξζεη λα επελδχζεη αο πνχκε ζηελ πεξηνρή καο. Δλα 

ζέκα είλαη απηφ. Ρν δεηνχκελν .. Κηζφ ιεπηφ λα ηειεηψζσ θ.Γηακαξέιν. Απηφ 

είλαη ην πνηνο θνξέαο ζα είλαη. Θεσξψ φηη ίζσο ζα είλαη δχζθνιν λα θάλεηο κηα 

δεκνηηθή επηρείξεζε ηέηνηνπ είδνπο γηα ιφγνπο πνιινχο, έηζη; Ν πξψηνο ιφγνο 

είλαη ηα ρξήκαηα, έηζη; Ρν δεχηεξν ε δηαρείξηζε θαη φια απηά. Βέβαηα κε κηα 

άιιε πξννπηηθή ηνπ Γήκνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη απηφ. Νκσο ζα βάισ έλα 

δήηεκα θαη εδψ πνπ δελ ην είπαηε θαζφινπ. παξρεη ην Ιηκεληθφ Ρακείν ην 

νπνίν είλαη έλαο θνξέαο έμσ απφ ην Γήκν, πνπ γηα ηελ πεξηνρή καο είλαη έλα 

δήηεκα. Θα πξέπεη λα κπεη ζέκα Ιηκεληθνχ Ρακείνπ. Ρν Ιηκεληθφ Ρακείν ζα 
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πξέπεη λα είλαη ζην Γήκν. Γελ κπνξεί λα είλαη κηα αλεμάξηεηε Δπηηξνπή ε 

νπνηα λα ιεηηνπξγεί θαη πνιιέο θνξέο αληίζεηα κε ην Γήκν θαη λα κε 

ζπλεξγαδεηαη. Ξαιηφηεξα ππήξμαλε πνιιά ηέηνηα θξνχζκαηα. Απηά ινηπνλ ηα 

δεηήκαηα, γηαηί είλαη ην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ιηκαληνχ. Γελ κπνξείο 

δειαδή .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, απηά είλαη δεηήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ κεηά. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δλα ιεπηφ. Κα έρεη ζρέζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξεί λα εμεηαζηεί φιν ην ζέκα απηφ κέζα ζην Ππκβνχιην.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, φρη. Λα πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπγθξνηεζεί ε Δπηηξνπή θαη ζα ηα πείηε εθεί θαη ζα 

απνθαζίζεηε εθεί ηε δηαδηθαζία.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πηα 3 ιεπηά πνπ κνπ αληηζηνηρεί, αθήζηε κε λα πσ απηφ πνπ 

ζέισ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά λα είκαζηε ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ρν ζέκα είλαη ηεξάζηην.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ην έλα ινηπνλ είλαη ην Ιηκεληθφ Ρακείν. Ρν Ιηκεληθφ 

Ρακείν, ε εθκεηάιιεπζε δειαδή ηνπ ιηκαληνχ, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκαληνπ 

δελ αλήθεη ζην Γήκν. Αλ ινηπνλ εκείο έρνπκε έλα πινίν, ιέκε, κηα επηρείξεζε ε 

νπνία ζα πξέπεη λα πιεξψλνπκε θαη ηέιε ζην Ιηκεληθφ Ρακείν, είλαη έλα 

δήηεκα. Δίλαη ζέκαηα ηνπ Ιηκελαξρείνπ, ηεο λαπζηπινταο. Ινηπφλ, γηα λα θάλεηο 

κηα ηέηνηα αο πνχκε κειέηε, κηα Δπηηξνπή, ζα πξέπεη λα έρεη θαη εθπξνζψπνπο 

ηνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ, ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ, φπσο είλαη 

ζήκεξα, ίζσο θαη ηνπ Ιηκελαξρείνπ γηαηί πηζαλφλ θάπνηα πξάγκαηα δελ μέξνπκε 

εκείο. Γειαδε, ρσξάεη ζηελ πεξηνρή καο, ζην ιηκάλη καο λα είλαη έλα θαξάβη 

ηέηνηνπ κεγέζνπο; Ξαιηφηεξα ππήξρε έλα πινίν πνπ εξρφηαλ απφ ηε Σαιθίδα .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Απφ ηε Σαιθίδα, έλα δειθίλη πηάλνληαο ηνλ Υξσπφ θαη ηνλ Θάιακν 

θαη θαηέιεγε Οαθίλα θαη πήγαηλε ζηε Κχθνλν, αλ ζπκάκαη θαιά.  Απηφ δελ 

πξνρσξεζε, έηζη; Γηαηί ππάξρεη θαη έλα πξνεγνχκελν. Ζ άπνςε κνπ ινηπνλ 

είλαη, άκα ζέινπκε λα ην δνχκε, πνπ λνκίδσ έηζη ιίγν φηη είλαη καθξηλφο ν 

ζηφρνο, αιια ελ πάζε πεξηπηψζεη θαιφ ζα είλαη λα ην δνχκε, ζα πξέπεη λα είλαη 

θαη εθπξφζσπνη ηνπ Ιηκελαξρείνπ ή ηνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ ζ' απηήλ ηελ 

Δπηηξνπή, γηα λα κάζνπκε θαη ηερληθά δεηήκαηα, γηα λα έρνπκε θαη κηα εηθφλα. 

Γηαηί δελ είλαη κφλν ηη ιεκε εκείο, είλαη θαη ηη ιέλε γηα ηα ηερληθά δεηήκαηα 

ζηελ πεξηνρή.  

 Δπραξηζηψ. Απηφ ήζεια λα πσ, γη' απηφ ην αλέιπζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη. Θπξία Πηεξγίνπ επραξηζηψ πνιχ. Θα ήζεια λα ζαο πσ φηη 

δε ζα είκαζηε κφλν εκείο. Θα είλαη θαη φινη νη Γήκνη κε ηνπο νπνίνπο ζα έρνπκε 

απηή ηελ επηθνηλσλία θαη φια ηα Ππκβνπιηα. Θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη πνιχο 

δξφκνο, λα ζπδεηεζνχλ πνιιά ζέκαηα θαη ζα δνχκε ηειηθά ηη κνξθή ζα πάξεη 

απηή ε ηδέα αο πνπκε ζηελ πινπνίεζε ηεο. Ξξνζσπηθά πηζηεχσ φηη δελ πξέπεη 

λα θάλνπκε κηα δεκνηηθή επηρείξεζε, είλαη θαιχηεξα λα βάινπκε φινη νη Γήκνη 

ηηο πξνδηαγξαθέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα θηλεζεί απηή ε δηαδηθαζία θαη 

λα θαιέζνπκε ηνπο ηδησηεο ζε δηαγσληζκφ θαη λα επηιέμνπκε ηελ 

θαηαιιειφηεξε ιχζε. Απηε είλαη ε πξνζσπηθή κνπ ε άπνςε. Γελ είκαη φκσο 

θαη απφιπηα έηζη ακεηαθίλεηνο, κπνξεί θαη λα ππαξρεη θαη κηα θαιχηεξε. Δπεηηα 

ηα Ιηκεληθά Ρακεία θιπ., ε Δπηηξνπή ζα έξζεη ζε επαθή κε ηα δηάθνξα 

Ιηκεληθά Ρακεία θαη κε ηνπο ιηκελάξρεο θαη ζα ηα ζπδεηήζεη απηά ηα ζέκαηα. 

Γελ είλαη αλάγθε λα είλαη κέζα ζηελ Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή ζα θάλεη νιεο απηέο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο λα δηαιεπθαλζνχλ θάπνηεο έηζη πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο 

απηνπο θαη λα μεπεξαζηνχλ θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ ζα ππάξρνπλ. Θαηά 
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ζπλέπεηα δελ θξίλσ φηη είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέζα θαη ην Ιηκεληθφ Ρακείν 

αο πνχκε.          

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν.  

 Θχξηε Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Ζζεια λα ζπκπιεξψζσ, φζνλ αθνξά 

ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη φια απηά πνπ είπαηε θαη είλαη θαη πνιχ ηεο κφδαο 

θαη κηα θαη εγψ αλήθσ ζην ρσξν ηεο κφδαο, έηζη; φιν απηφ ηνλ θαηξφ, είλαη θαη 

λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηα γξαθεία ζπλνηθεζίσλ πνπ γίλεηαη θαη κέζα ζ' απηφ 

ην Love Boat, έηζη; ζπγλψκε πνπ ην ιέσ θαη απηά ζεισ λα θαηαγξαθνληαη, λα 

ππάξρεη θαη έλα γξαθείν ζπλνηθεζηψλ πνπ εθεί λα γίλνληαη γλσξηκίεο κεηαμχ 

ησλ πνιηηψλ θαη φια απηά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηα ζπδεηήζεηε κε ηνλ θ.Ιίηζα ζηελ Δπηηξνπή απηά. 

ΞΔΞΞΑΠ: Αθήζηε ιίγν. Δίλαη πξφηαζε κνπ λα ππάξρεη έηζη θαη κηα αλάπηπμε, 

ζίγνπξε αλάπηπμε νηθνλνκηθή, λα είζηε ζίγνπξνη, ζηηο επνρέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

θιπ. Ρν ππφινηπν πνπ ζέισ λα πσ .. Αθήζηε κε ζαο παξαθαιψ. Γηαηί γειάηε; 

Γελ θαηάιαβα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξέπεη λα κπνχκε θαη ζην site ηνπ Γήκνπ ηεο Εαράξσ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ππγλψκε, ηη ζρέζε ερεη ξε παηδηά ηψξα; Ξέππα; Ρη ζρεζε έρεη 

απηφ κ' απηφ πνπ ζπδεηάκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ ηψξα. Δληάμεη. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δγσ είπα λα ζπκπιεξψζσ κηα γλψκε κνπ ην νπνίν νηθνλνκηθά ζα 

κπνξέζεη λα βνεζήζεη απηήλ ηε .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα κπνξνχζε λα ην θέξεηο ζαλ ζέκα δηαθνξεηηθφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δεη ε Δπηηξνπή. 
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ΞΔΞΞΑΠ: Δγψ θ.Γηαζεκάθε δε ζαο δηέθνςα, απιά είλαη ε πξφηαζε κνπ κηα θαη 

ζα είζαζηε ζηελ Δπηηξνπή λα ην βάιεηε ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ζαο, γηα 

λα ην ζπκφζαζηε απηφ. Ρψξα φκσο πξέπεη λα ζπλερίζσ. Δίλαη πνιχ αμηφινγε ε 

ζέζε θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, ν Γήκνο ζα βάδεη ηα ιεθηά γηα λα γίλεη απηή 

ε πεξηήγεζε ή ν ηδηψηεο απιά ζα βάιεη απηφ ην σξαίν ην θξνπαδηεξφπινην κε 

ηηο πηζίλεο, κε ηηο σξαίεο κπαξγνχκαλ, κπαξηέληεξ, φια απηά, ηηο ρνξεχηξηεο; 

Γηα λα γίλεη φιε ε δηαδηθαζία θαη λα έρεη .. γηα λα έρεη πφιν έιμεο. Γη' απηφ ζαο 

ηα ιέσ απηά θαη ζαο ηα πεξηγξάθσ έηζη, φζν θαη λα ζαο θαίλνληαη πεξίεξγα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάιη απηά είλαη ζέκαηα Δπηηξνπήο.  

ΞΔΞΞΑΠ: Θέισ λα πσ ηη ζα γίλεη. Απηφ ζα είλαη λα βάιεη ν ηδηψηεο ηα ιεθηά ή 

ζα ηα βάιεη ν Γήκνο ηα ιεθηά; Απηφ ήζεια λα πσ. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξέππα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ήζεια λα πσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, αο ζπλερίζεη θαη ν .. Απιά ζα ηνπ πσ φηη 

εμαζθαιίδεη θαη ζέζε ζε πξνμελήηξεο ζην θαξάβη ν θ.Ξέππαο.  

 Θχξηε Βαζηιάθν, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαιχηεξα λα ην θάλεη ην γξαθείν θάπνπ αιινχ. Νρη ζ' απηή 

ηελ Δπηηξνπή, θάπνπ αιινχ. Δθεί πνπ ηνπ αξκφδεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βαζηιάθν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Λαη. Ρειηθά θ.Γήκαξρε έρεηε δίθην. Κνπ ιείπεη θαη ε ξεθιάκα θαη 

ε θηγνχξα. Λαη, έηζη είλαη. Ινηπφλ, γηα ηε ξεθιάκα ηψξα θαη ηε θηγνχξα. Κε 

έρεηε νξίζεη πξηλ θάπνηνπο κήλεο εθηφο απφ ηα λαπάγηα .. Λαη. Δρσ θέξεη πάλσ 

απφ 30 ηνχκπεο ζηε ζάιαζζα, ζε ζθάθε. Δρσ θάλεη πνιχ κεγαιχηεξεο δεκηέο 

απ' απηή. Απφ ηε γλσζηή δεκηά.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γελ πεηξάδεη. .. ζπλεζηζκέλνο ζε αγσληζηηθά ζθάθε. Ινηπφλ, 

απηήλ ηε ζηηγκή ζηελ Ξεξηθέξεηα είλαη νη κειέηεο γηα ηηο ξάκπεο αλέιθπζεο, 

θαζέιθπζεο ζθαθψλ πνπ δελ έρνπκε θακία λφκηκε ζην Γήκν. Απηή είλαη ε 

δνπιεηά πνπ έρσ θάλεη. Κε έρεηε ςεθίζεη γη' απηφλ ην ιφγν εδψ απφ ην 

Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιν ζέκα απηφ θ.Βαζηιάθν. Γηα ηελ Δπηηξνπή ..  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δρσ θηηάμεη ηε κειεηε γηα ηνπο δηαδξφκνπο ησλ ειηθησκέλσλ 

θαη ΑΚΔΑ γηα ηηο παξαιίεο. Δρεη πεξάζεη Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δπίζεο θέηνο 

είρακε 5 λαπαγνζψζηεο, εθ ηνπο νπνίνπο πιεξψλακε ηνπο 4, ν άιινο ήηαλε 

δσξεάλ, φηαλ δελ είρακε πνηέ θαλέλαλ θαη πιεξψλακε κφλν πξφζηηκα ζην 

Ρακείν. Απηή είλαη ε δνπιεηά κνπ πνπ έρσ θάλεη ζηε ζέζε πνπ κνπ έρεηε 

νξίζεη. Ινηπφλ, εάλ θάλσ γηα ηελ Δπηηξνπή ηνπ θ.Γηακαξέινπ πνπ έρεη 

ζπζηήζεη, ηε δέρνκαη, εμάιινπ ην είρα θάλεη θαη εγψ πξφηαζε ην Γελάξε. Νζν 

γηα ην μελνδνρεηαθφ θνκκάηη θ.Ιίηζα, μέξεηε πνιχ θαιά φηη έρσ πάλσ 350 

θιίλεο, ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνκαη εγψ πξνζσπηθά θαη γχξσ ζηηο 200 πνπ 

δηαρεηξίδνκαη κε άιιν ηξφπν. Νπφηε μέξσ θαη έρσ κεγάιε επηηπρία ζ' απηφ ην 

θνκκάηη. Αλ απνδέρνκαη ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ, λαη. Ρελ απνδέρνκαη γηα 

ηε ζέζε. Ρσλ αιισλψλ φρη. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηακαξέιν. Θχξηε Βαζηιάθν, ζπγλψκε.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ήζεια λα κνπ επηηξέςεηε λα πσ φηη ε πξφηαζε ηνπ 

θ.Ξαλαγηψηε ηνπ Βαζηιάθνπ γηα ην Γελάξε δελ ηελ έρσ ππ' φςε κνπ. Ρη είρε 

πξνηείλεη ην Γελάξε ν Ξαλαγηψηεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ζα ην δνχκε ηψξα .. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Αιιά, αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε θ.Γήκαξρε λα δψζνπκε, επεηδή 

ν θ.Βαζηιάθνο έρεη πνιιέο αξκνδηφηεηεο, λα δψζνπκε θαη ζε λέα άηνκα ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζα πξφηεηλα ηνλ θ.Ρζάδαξε, αλ δελ έρεηε 

αληίξξεζε, λα ζπκκεηέρεη. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γέρνκαη, λαη, λα θχγσ απφ ηε ζέζε πνπ κνπ έρεηε δψζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ππκθσλείηε ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία βέβαηα ηνπ Ππκβνπιίνπ.  

ΘΗΝΠΖΠ: Δθηφο απφ ηνλ θ.Γήκαξρν θαη εζείο θ.Ξξφεδξε κε μερλάηε. Δίλαη 

ηξίηε θνξά πνπ κε μεράζαηε. Θαη' αξρήλ φινη ιέλε ζπγραξεηήξηα ζηνλ 

θ.Γηακαξέιν. Ππγραξεηήξηα δίλνπκε .. Νηαλ θάλνπκε θαια ηε δνπιεηά καο δε 

ρξεηάδεηαη λα δίλνληαη ζπγραξεηήξηα. Ν θ.Γηακαξέινο έθαλε θαιά ηε δνπιεηά 

ηνπ θαη απνθαζηζε λα καο θέξεη ην άξζξν 70. Νκσο θ.Γηακαξέιν ην άξζξν 70 

ιέεη φηη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη αθξηβψο απηφ. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δηζη ιέεη ε εηζήγεζε πνπ έρσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ άιιαμα ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. Δίλαη .. Γελ είλαη Ππγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο γηα ηνπξηζηηθνχο Γήκνπο. Δίλαη: Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηαζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο ηνπ Υξσπνχ. 

ΘΗΝΠΖΠ: Απηφ δελ αλήθεη ζην άξζξν 70; Πε πνην άξζξν αλήθεη; Νηαλ 

ςεθίδνπκε θάηη πξέπεη λα μέξνπκε πνπ αλήθεη. Αλήθεη εδψ. Πην άξζξν 70 

αλήθεη. Γηαηί άκα δηαβάζεηε ην άζξν 70 ηη ιέεη; Ρν δηαβάδσ. Ρν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην κε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ζπγθξνηεί, κε 

ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο, ηνλ πεξάζακε, δελ μέξσ  αλ έρνπκε 

ζπγθξνηήζεη, Δπηηξνπέο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζεκαησλ ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ηνπξηζηηθνχο Γήκνπο .. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ καο θαιππηεη γη' απηφ πνπ θαλνπκε.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Υξαία, ηη πξφβιεκα ππάξρεη; 

ΘΗΝΠΖΠ: Αξα είλαη ην άξζξν 70. Γελ αιιάδεη θάηη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά ε Δπηηξνπή κπνξεί λα είλαη .. Ζ ζπγθεθξηκέλε κπνξεί λα 

είλαη ππν-Δπηηξνπή απηήο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 70.  

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ζέισ λα ζαο πσ φηη ζ' απηφ ην Ππκβνχιην έρνπκε λνκηθνχο, 

έρνπκε ρεκηθνχο, έρνπκε .. Ρψξα, απφ εδψ θαη πέξα ζα έρνπκε θαη εθνπιηζηέο. 

Λνκίδσ φηη δελ κπνξνχκε ζαλ Γήκνο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφκαζηε, λα 

αζρνιεζνχκε κε έλα ζέκα φπσο ζα είλαη έλα θαξάβη ζηνλ Δπβντθφ. Ξνηνο ζα 

είλαη ν ππεχζπλνο .. ; Δζείο θ.Γήκαξρε ζα αλαιάβεηε ηελ επζχλε ηνπ λαπαγίνπ 

ηνπ θαξαβηνχ; Δγψ πξνζσπηθά δελ ηελ αλαιακβάλσ. Αλ ηελ αλαιακβάλεη ν 

θ.Γηακαξέινο, αλ έρεη ηελ επζχλε απηή, λα ηελ αλαιάβεη. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ρελ ερσ εγψ ηελ επζχλε γηα ηα λαπάγηα θ.Θηνχζε. Ρν μεράζαηε. 

Κε έρεηε ςεθίζεη θηφιαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θχξηε ζπλάδειθε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δλα δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ θαη πνπ είλαη πνιχ βαζηθφ, είλαη ην 

εμήο: Δδψ ε Δπηηξνπή ιέεη φηη .. Ζ Δπηηξνπή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ε πξφηαζε 

ηνπ θ.Γηακαξέινπ ήηαλ νη αξρεγνί. Νη αξρεγνί δελ κπνξνχζαλ θ.Γηακαξέιν λα 

βξεζνχλ γηα ην Βηνινγηθφ, πνπ ζπγλψκε, ήηαλ πνιχ πην ζνβαξφ ζέκα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Ζζαζηαλ 3, ήζαζηαλ 2, ήζαζηαλ 5. Βάιηε θαιχηεξα ηνπο λένπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη. Βξεζήθακε πάληα θαη θαηά πιεηνςεθία. Θάλεηε ιάζνο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ην έρσ ηνλίζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.. 
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ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ επέηξεςε κνπ Γήκαξρε λα θάλσ ιάζνο, αιιά ν θ.Ιίηζαο εηπε 

φηη κφλν ν θ.Ιίηζαο ήηαλ θάζε θνξά ζηελ Δπηηξνπή. Αλ ιέσ ςέκαηα.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Θηνχζε, δελ έιεηςα νχηε κηα θνξά. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαη ν θ.Γηαζεκάθεο. Ινηπφλ, έξρνκαη ηψξα λα νινθιεξψζσ γηα ην 

ζέκα απηφ, ην ζέκα ηεο Δπηηξνπήο θαη λα πσ, θ.Γήκαξρε έρεηε .. ππήξρε έλα 

έληππν θαη ιέγαηε φηη ν Γήκνο έρεη γξαθείν ηνπξηζκνχ. Θπκάζηε φηη ζαο ην 

θέξακε, ζαο ην έθεξα εγψ ζε εξψηεζε θαη κνπ ιέηε, λαη, ππάξρεη. Ξνηα είλαη ε 

ζέζε ηνπ γξαθείνπ ηνπξηζκνχ εδψ; Δπξεπε καδί κ' απηήλ ηελ εηζήγεζε λα καο 

πεη θαη ην γξαθείν ηνπξηζκνχ, ην νπνίν ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη θαη εμαθνινπζεί λα κνηξάδεηαη ην έληππν, λα καο πεη πνηνο είλαη 

ην γξαθείν ηνπξηζκνχ. Δίλαη ν θ.Γξακκέλνο πνπ αλεβαίλεη ηψξα πάλσ ή φρη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη, νινθιεξψλσ θαη ζέισ λα πσ, δελ έρσ δεη ηελ εηζήγεζε ηνπ 

γξαθείνπ ηνπξηζκνχ θαη δελ μέξσ θαη πνηνο είλαη γξαθείν ηνπξηζκνχ.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Αλ κνπ επηηξέπεηε θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξηζηε θ.Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, ζέισ λα πσ ην εμήο: φηη δελ είπακε φηη ζα 

γίλνπκε εθνπιηζηέο θαη ζα έρνπκε εκείο ηελ επζχλε ηνπ πινίνπ. Δίπακε φηη 

απηή ε ηδέα εθφζνλ πεξπαηήζεη θαη πινπνηεζεί, ην θαξάβη ζα αλήθεη ζε 

θάπνηνλ πηζαλψο ηδηψηε. Γελ είλαη αλάγθε λα είκαζηε εκείο εθνπιηζηέο. Αιια ν 

ηδησηεο ζα ππαθνχζεη ζε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα βάινπλ φινη νη Γήκνη 

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζ' απηή ηελ επηθνηλσλία. Θαηαιάβαηε; Γε ζα γίλνπκε 

εθνπιηζηεο εκείο, νχηε ζα αλαιάβνπκε έμνδα, νχηε θηλδχλνπο, ηνπο θηλδπλνπο 

ηεο λαπζηπινταο θιπ.  
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ΘΗΝΠΖΠ: Ρνπο φξνπο θ.Γηακαξέιν, ζπγλσκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε .. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη ζπγλψκε. Ρνπο φξνπο ηνπο επηβάιιεη ην πνπξγείν Λαπηηιίαο 

θαη φρη ν Γήκνο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ρελ ηδηνθηεζία δε ζα ηελ έρνπκε εκείο ηνπ θαξαβηνχ.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη, ηνπο φξνπο, ηνπο φξνπο ζα ηνπο πξνηείλνπκε εκείο θαη αλ 

δηαθσλεί ην πνπξγείν Λαπηηιίαο ζα ηξνπνπνηεζνχλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζέκαηα πνπ ζα ηα δεη ε Δπηηξνπή απηά. Θχξηε Γηακαξέιν, 

αο επαλέιζνπκε ζην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε Ξξφεδξε. Γελ ςεθίδνπκε ηψξα ηα αζθαιηζηηθά κεηξα 

ηνπ θατθηνχ ή ηνπ θαξαβηνχ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα Δπηηξνπή πνπ ζα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο δηεξεπλεηηθά ζα θάλνπκε επαθέο κε δηάθνξεο 

πξνζσπηθφηεηεο ζηελ Διιάδα θαη ζην ρψξν κήπσο κπνξέζνπκε λα 

βνεζήζνπκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είπακε, δελ ςεθίδνπκε ηίπνηα άιιν ζήκεξα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Αθξηβψο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα δηεξεχλεζε ζα θάλεη ε Δπηηξνπή κε γλσξηκίεο, κε πηέζεηο 

κήπσο θαηαθέξνπκε θάηη. Φηάζακε ηψξα ζηηο αζθάιεηεο ηνπ θαξαβηνχ. Ξξνο 

Θενχ, δε κηιάκε γη' απηφ ην πξάγκα θαη ην δεχηεξν πνπ έρσ λα ζαο πσ 

θ.Θηνχζε είλαη φηη πξαγκαηηθά ε Δπηηξνπή Ρνπξηζκνχ είλαη απαξαίηεηε 
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Δπηηξνπή ζην Γήκν καο. Θα ζπζηαζεί, έξεπε λα ζπζηαζεί φκσο απ' φηη γξάθεη 

λνκίδσ ην άξζξν 70, δελ ην έρσ πάλσ καδί κνπ, κεηά απφ ηελ ςήθηζε ηνπ 

Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο. Γη' απηφ θαζπζηεξήζακε λα θάλνπκε ηελ 

Δπηηξνπή Ρνπξηζκνχ θαη αλέζεζα δχν Ππκβνχινπο .. ζηα γξαθεία ηνπξηζκνχ 

λα αζρνινχληαη κερξη πνπ λα ςεθίζνπκε ηελ Δπηηξνπή. Κε απφθαζε κνπ. 

Δίλαη θαη ζηε Γηάπγεηα λνκίδσ, θάπνηα ζηηγκή έρεη κπεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζνλ αθνξά ηελ Δπηηξνπή θχξηνη ζπλάδειθνη, αλαθέξζεθαλ 

θάπνηα νλφκαηα. Ν θ.Γηαζεκάθεο πξφηεηλε θαη φλνκα αιιά θαη νξηζκέλεο 

εηδηθφηεηεο αο ην πνχκε αλζξψπσλ πνπ ζα ζηειερψζνπλ απηή ηελ Δπηηξνπή.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γίλεηαη δεθηφο δειαδή ν θ.Βαζηιάθνο ν Αγγεινο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην γλσξίδσ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη, φρη. Κέζα, λα ηνλ βάινπκε. Γηαηί φρη. Απνδεθηφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα ηα νλφκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ησλ αξρεγψλ ησλ 

παξαηάμεσλ θαηά βάζελ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νκφθσλα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξφηαζε ηνπ θ.Ξέππα δελ αθνξά ηελ Δπηηξνπή. Αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σαζηψηεο δελ .. Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, ζαο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζσπηθή 

πξφηαζε πνπ θάλεηε. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα, ζα ζαο παξαθαινχζα 

πάξα πνιχ λα απνζχξεηε αο πνχκε ηελ πξφηαζε πνπ θάλαηε ζην πξφζσπν 

κνπ. Γελ είλαη πξνζσπηθφ. Κε ηηκάεη ε πξφηαζε ζαο. Θα ήζεια παξαθαιψ λα 

ηελ απνζχξεηε. 
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 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ επηκέλσ θ.Σαζηψηε. Δπραξηζηψ εγψ πνπ ζπκκεηείραηε ζηε 

δηαβνχιεπζε απηή.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή έγηλε πξφηαζε γηα ηνλ θ.Βαζηιάθν, πηζηεχσ φηη ην Πψκα 

πξέπεη λα ςεθίζεη.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ππγλψκε, λαη, ζέισ νλνκαζηηθή ςεθνθνξία γηα ην πξφζσπν 

κνπ. Θέισ νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. Αιιηψο δελ ηε δέρνκαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, δελ έρσ πξφβιεκα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δγψ, εάλ κνπ επηηξέπεηε .. Αλ κνπ επηηξέπεηε, είπα θάηη θαη γη' 

απηφ ν θ.Βαζηιάθνο ζέιεη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. Δίπα θ.Γήκαξρε φηη ν 

θ.Βαζηιάθνο έρεη αξθεηεο αξκνδηφηεηεο θαη ππάξρνπλε λένη άλζξσπνη, λένη 

Πχκβνπινη ζηνλ ζπλδπαζκφ, πνπ δελ έρνπλε αληηθείκελν αο πνχκε. Γελ ηνπο 

έρεη αλαηεζεί θαη πξφηεηλα θαη ηνλ θ.Ρζάδαξε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ην ζέηνπκε ζην Πψκα. Γελ κπνξψ λα θάλσ θάηη άιιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Βεβαίσο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ηνλ θ.Ρζάδαξε θαη φπνηνο ζέιεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξνπκε λα θάλνπκε θάηη άιιν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα ιχζεθε ην ζέκα. Νζνλ αθνξά ηα ππφινηπα ζηειέρε ηεο 

Δπηηξνπήο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ πηζηεχσ φηη αλ ζαο θάλεη θαη ν θ.Ρζάδαξεο πνπ είλαη λένο, 

λα κπεη θαη ν θ.Ρζάδαξεο, ε δηθή κνπ .. Θα ςήθηδα απηφ. Θαη νη δχν λα κπνχλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Νζνλ αθνξά ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λνκίδσ 

φηη ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλε ζε επφκελν Ππκβνχιην.  
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 Αξα ην Πψκα νκφθσλα εγθξίλεη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο φπσο αθξηβψο 

αλαθέξζεθαλ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θαηά πιεηνςεθία Ξξφεδξε, γηαηί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία. Δρεηε δίθην θ.Σαζηψηε. Θαηά πιεηνςεθία ην 

Πψκα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 293/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 8ν 

 

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο ρνξήγεζε αδεηψλ 

άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Λ.3377/2005 θαη ηεο ΘΑ Θ1-164/11. 

   

 ΘΔΚΑ 9ν 

 

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ αξηζκνχ αδεηψλ 

θαηά θαηεγνξία επαγγεικάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ην έηνο 

2012 θαη πξνζδηνξηζκφο ηζάξηζκσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ γηα ηελ 

άζθεζε ππαίζξησλ ζηάζηκσλ εκπνξηθψλ δξαηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε 

ην Λ.3377/2005. 
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ΘΔΚΑ 10ν 

 

Θαζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή 

εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη Σξηζηνπγελληάηηθσλ Αγνξψλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Ρα ζεκαηα είλαη παξεκθεξή. Ρηο εηζεγήζεηο ηηο έρεηε θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Δρνπλε γίλεη απφ ηελ θα Βελάξδνπ Αγγειηθή ε νπνία παξεβξίζθεηαη ζην 

Ππκβνχιην καο. Δάλ ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη, λα ηνλίζεη θάηη ε θα Βελάξδνπ.. 

Κνπ αλαθέξζεθε, δελ μέξσ θα Βελάξδνπ αλ ην έρεηε ππ' φςηλ ζαο, κηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο εηζήγεζεο, πνπ αθνξά ην ζηάζηκν εκπφξην. Πηε 2ε ζει. ηεο 

εηζήγεζεο, είλαη ζην ππ' αξ.7 ζέκα, φπνπ αλαθέξνληαη 20 ζέζεηο ζην δεκνηηθφ 

πάξθηλγθ δίπια ζην Πηαζκφ ΓΔΖ ζηνλ Θάιακν, ηξνπνπνηήζεθε σο εμήο: 10 

ζέζεηο ζην δεκνηηθφ πάξθηλγθ δίπια ζηνλ πνζηαζκφ ηεο ΓΔΖ ζηνλ Θάιακν θαη 

10 ζέζεηο ζην δξφκν Καξθνπνχινπ - Αζελψλ έλαληη ηεο εθθιεζίαο ηνπ 

Αγ.Γεσξγίνπ. Ρξνπνηείηαη σο εμήο ινηπφλ ε εηζήγεζε .. Δηζη ε εηζήγεζε.   

ΒΔΛΑΟΓΝ: Νρη, εθεί ππαξρεη πξφβιεκα. Πηελ πεξηνρή απηή ζηελ εθθιεζία 

ζην Καξθφπνπιν, φπσο θεχγνπκε γηα Αζήλα ιεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Δθεί δε ζπκθσλεί ε Ρξνραία. πάξρεη επηθηλδπλφηεηα ζην λα 

ζηακαηήζνπλ ηα απηνθίλεηα. Ξξφηεηλε ε Ρξνραία πξψηα λα γίλεη δηαπιάηπλζε 

ηνπ δξφκνπ θαη κεηά λα νξίζνπκε ζέζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα νξηζηνχλ νη ζέζεηο. 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ: Θάηη άιιν Ξξφεδξε. Ν ρψξνο, ν ρσξνο αλήθεη ζηελ εθθιεζία. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα ηη γίλεηαη ηψξα κε ην πάξθηλγθ; Κε ην πάξθηλγθ ζα νξίζνπκε 

20 ζέζεηο, φπσο έρεη πάξεη απφθαζε ε Δπηηξνπή γηα ην ζηάζηκν;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)   

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη έηζη θ.Αξκπξηψηε, αιιά είλαη άιιν ζέκα απηφ. 

Δξσηήζεηο πξνο ηελ θα Βελάξδνπ. Ν θ.Ιίηζαο .. 

.......: Ξξφεδξε, πξηλ ηηο εξσηήζεηο. Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, πξηλ ηηο εξσηήζεηο. 

Ξξφεδξε, πξηλ ηηο εξσηήζεηο. Δρνπκε θαη θάπνηεο άιιεο αιιαγέο. Γελ έρνπκε 

βάιεη ηε Καιαθάζα.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πήξρε ζηελ απφθαζε ζαο πνπ πήξαηε; 

.......: Ρέινο πάλησλ. .. γηαηί έρνπκε πάξεη θάπνηεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, γη' απηφ άιισζηε γίλεηαη θαη ην Ππκβνχιην. Αο 

νινθιεξψζεη ν .. 

.......: Δρνπκε ζην ζέκα 8 γηα ηηο άδεηεο γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ηα 

Σξηζηνπγελληάηηθα, γηα ηηο ζέζεηο πνπ είλαη πάληα πξνο δηάζεζε, δελ είλαη ζψλεη 

θαη θαιά φηη ζα ηηο δψζνπκε, πάληα πξνο δηάζεζε, έρνπκε 20 ζέζεηο ζηελ 

πιαηεία Καιαθάζαο γηα ηηο 26.7., ηεο Αγ.Ξαξαζθεπήο, πνπ γίλεηαη παλεγχξη, 

θαη 15 ζέζεηο ζηελ πιαηεία Αθηδλψλ ζηηο 23 Απγνχζηνπ; 23 Απγνχζηνπ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Ξνηεο; Δρεη ζπζηαζεί κηα Δπηηξνπή απφ ην Δπηκειεηήξην .. Λαη, λαη, 

βέβαηα, βέβαηα, λαη, λαη. Δηζη, λαη, λαη. Φηάλνπλε; Φηάλνπλε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γη' απηφ αθξηβψο γίλεηαη ην Ππκβνχιην θ.Ξέππα. Κελ αλεζπρείηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, λα θάλσ κηα παξέκβαζε; Ν θαζέλαο ζηελ νκηιία ηνπ αο 

πεη ηηο απφςεηο ηνπ. Ρψξα πεηάγεζηε θαη δε λνκίδσ φηη είλαη δηαδηθαζία. Λα 

θάλνπκε εξσηήζεηο θαη' αξρήλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. Πηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ πξνέθπςαλ 

θαη απηά.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα θάλσ ηελ εμήο εξσηεζε: Δρνπκε δχν 

απνθάζεηο. Πηε κηα κηιάκε γηα ηελ άζθεζε ππαίζξησλ ζηάζηκσλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ άιιε γηα ππεχζπλν πιαλφδην εκπφξην. Πηελ πξψηε 

θάλεηε .. Πηελ πξψηε ζην ζηάζηκν, εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θάλεηε ηελ 

πξφηαζε λα δνζνπλ 5 άδεηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ θαληηλψλ. Πηελ άιιε 

απφθαζε, ζην ππαίζξην πιαλφδην, γίλεηαη ε πξφηαζε γηα 7 άδεηεο θηλεηψλ 

θαληηλψλ. Γειαδή, 7 + 5, 12 άδεηεο θηλεηψλ θαληηλψλ. Ξξνθαλψο πεξα απ' 

απηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ. Θαη' αξρήλ γηαηί γίλεηαη απηφο ν δηαρσξηζκφο, γηαηί 

ζηε κηα θαη ζηελ άιιε βάδεηε απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο; 7 + 5, 12. Δλα. Θαη 

δεχηεξε εξψηεζε κνπ: είλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξψζεη ε θα Πηεξγίνπ θαη ζα δνζεί ε απάληεζε θαη απφ 

ηελ θα Βελάξδνπ πηζηεχσ. Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξέππα, ήκνπλ ζηελ Δπηηξνπή, ήκνπλ ζηελ Δπηηξνπή πνπ 

έδηλε ηηο άδεηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, ειάηε ζην ζέκα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε κνπ κηιάηε ηψξα εκέλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηελ εξψηεζε ζαο ζαο παξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ε άιιε κνπ εξψηεζε είλαη, γηαηί ζ' απηέο ηηο απνθάζεηο πνπ 

παίξλνπκε δε ιέκε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο; Γειαδή, πνηνη ζα είλαη απηνί πνπ ζα 

δηθαηνχληαη απηέο ηηο άδεηεο; Λα ιέκε, άλεξγνη; Κε ηφζν εηζφδεκα; Απηφ, 

εθείλν, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο καο; Ξξέπεη λα ππαξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. 

Γελ ηηο έρνπκε βάιεη εδψ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ΦΔΘ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ πξέπεη λα ην πνχκε;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία, απαληήζηε κνπ. Απαληήζηε κνπ.  

.......: Λα απαληήζσ; Κηιάκε γηα ζέζε, φρη γηα άδεηεο. Δίλαη πξνο δηάζεζε 

ζέζεο. Γελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα ηηο δψζνπκε απηέο ηηο αδεηεο ή φηη κπνξεί 

λα ηηο δεηήζνπλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν κάμηκνπ. 

.......: Δίλαη ην κάμηκνπ απηφ. Νζνλ αθνξά ην ζηάζηκν, έρεη δηαθνξά ην 

ζηάζηκν κε ην πιαλφδην.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ εξψηεζε κνπ δελ ήηαλε πην είλαη ην ζηάζηκν θαη πνην είλαη ην 

ππαίζξην. Ζ εξσηεζε κνπ ήηαλε νη 7 + 5, 12. Γηαηί δελ ηηο βάδεηε ζε κηα 

απφθαζε, γηαηί θαη νη 2 .. Θαη ζηελ πξψηε θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε είλαη 

πιαλφδηεο. Γελ ππαξρνπλ ζηάζηκεο θαληίλεο. Απαγνξεχεηαη λα είλαη ε θαληίλα 

ζηάζηκε θαη απηέο ηηο ζέζεηο πνπ ιέκε πνπ φηαλ ε θαληίλα είλαη ζηάζηκε .. 

Ξξέπεη ν Γήκνο λα ην ειέγρεη, απαγνξεχεηαη λα είλαη ζηάζηκε ε θαληίλα. Απηφ 

ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα ην μέξεηε απφ ηε λνκνζεζία. 

.......: Απιά πάλησο δελ είλαη ζέκα ηνπ Ππκβνπιίνπ ηψξα. Ρψξα είλαη γηα ηηο 

ζέζεηο. Κφλν γηα ζέζεηο κηιάκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο.  

 Ινηπφλ, ν θ.Γέδεο έρεη λα θάλεη κηα εξψηεζε. Νξίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, παξαθαιψ. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. Δρεη δνζεί ν ιφγνο ζε άιιν 

ζπλάδειθν. Νξίζηε θ.Γέδε. 
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ΓΔΓΔΠ: Δάλ δελ θάλσ ιάζνο ζα έπξεπε ην ζέκα 6, 7 θαη 8 πξψηα λα έρεη 

πέξαζεη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Ρν ξσηήζαηε. Υξαία. Θάηη άιιν. Απ' φηη δηάβαζα, ζπκθσλψ κε ηνλ 

αξηζκφ θαη κε φια ηα ππφινηπα, απηφ πνπ δε ζπκθσλψ.... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πξνβιέπεηαη, δελ πξνβιέπεηαη. 

ΓΔΓΔΠ: Απηφ πνπ δε ζπκθσλψ θαη επεηδή ην μέξσ, είλαη ην εμήο: φηη ν ρσξνο 

ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο πνπ είλαη ην δεκνηηθφ πάξθηλγθ πνπ αλαθέξνπκε, φινο 

απηφο ν ρψξνο αλήθεη ζην Ιηκεληθφ Ρακείν θαη εθεί, απ' φζν γλσξίδσ, ππάξρεη 

εηδηθφ Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν απαγνξεχεη ξεηά θαη θαηαλνεηά 

νπνηαδήπνηε ηέηνηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. Απηφ ην Γηάηαγκα ζα πξέπεη λα ην 

ιάβεηε ππ' φςε δηφηη κπνξεί κειινληηθά λα δεκηνπξγεζεί θάπνην ζέκα θαη εκείο 

λα βξεζνχκε ζηε δπζάξεζηε ζέζε εδψ θαη λα έρνπκε πάξεη κηα απφθαζε 

εζθαικέλε ρσξίο λα ην μέξνπκε. Απιά ιάβεηε ην ππ' φςηλ αλ ζέιεηε. 

 Δπραξηζησ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Νρη, πάληα κηιάκε γηα ζέζεηο. Γελ έρεη λα θάλεη απηφ. Ξάληα κηιάκε γηα 

ζέζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δάλ ππάξρεη πξφβιεκα δε ζα ρνξεγεζνχλ νη ζέζεηο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, κε ζπγρσξείηε, δε κηιάηε γηα ζεζεηο, κηιάηε γηα άδεηεο. 

Γηαβάζηε ζαο παξαθαιψ ηελ εηζήγεζε. Κε ιέηε φ,ηη ζέιεηε, ιέηε γηα άδεηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέζεηο, ζέζεηο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ είλαη άδεηα ε ζέζε; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα γίλνπλ αηηήζεηο γηα λα ρνξεγεζνχλ νη άδεηεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη αιιά ππάξρεη αξηζκφο αδεηψλ είλαη απηέο. Γελ είλαη ζέζεηο πνπ 

ζα ηνπνζεηεζεί.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ππνρξεσηηθά φηη ζα δνζνχλ άδεηεο. 

.......: Θπξία Πηεξγίνπ, ην μεθαζαξίζακε. Δίλαη πξνο δηάζεζε ε ζέζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ φηη ζα δνζνχλ νη αδεηεο. 

.......: Ξξνο δηάζεζε. Γελ είλαη ζσλεη θαη θαιά φηη ζα δψζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη κάιηζηα ζηελ Δπηηξνπή ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, 

ζην ζέκα 7, ζπζηείλεηαη θαη Δπηηξνπή ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνλ θ.Ξέππα, 

κε αλαπιεξσκαηηθφ, κε αλαπιεξσηή ηελ θα Θνιηαζηάζε, ηνλ θ.Ιέθθα κε 

αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ.Κπαηδάθα θαη έλαλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα είλαη 

ε θα Βελάξδνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.Σξήζηνπ.  

 Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Πε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ πνπ βάδεηε ζήκεξα θαη κε ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηεο πεξηνρήο; .. ζήκεξα θαη ζα 

είλαη απηή ε απφθαζε γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Απηφ είλαη ην ζεκαληηθφ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δγψ ην θαηαιαβαίλσ απηφ πνπ ιέηε, φηη δε κηιάκε 

γηα άδεηεο, κηιάκε γηα ζέζεηο θαη ην θαηαλνψ θαη αλ πξαγκαηηθά θαιχπηνληαη νη 

αλάγθεο, λα κελ είλαη ειιεηπείο θπζηθά ε πξφηαζε, εηπαηε γηα ηε Καιαθάζα, αλ 

ππαξρνπλ θαη άιιεο ειιείςεηο λα ηηο δνχκε, γηαηί ζήκεξα ζα απνθαζίζνπκε γη' 

απηφ θαη λα πξνρσξεζνπκε. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Δπεηδή είλαη πξψηε θνξά πνπ ν Γήκνο θάλεη απηήλ ηε 

δηαδηθαζία, παξαιάβακε ηα αξρεία απφ ηελ πξψελ Λνκαξρία θαη ν αξηζκφο 

απηφο βγήθε κε βάζε ηηο άδεηεο πνπ είρε ρνξεγήζεη ε Λνκαξρία, γηαηί εκείο δελ 

έρνπκε έλα πιαλν λα μέξνπκε πφζνη κπνξεί λα δεηήζνπλ. Ρα έρσ ζηε δηάζεζε 
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ζαο. 48 άδεηεο είρε εθδφζεη ε Λνκαξρία απφ ηηο νπνίεο νη 15 είλαη ελεξγέο 

ζεκεξα. Ξάληα δειαδή ππαξρεη πνιηηηθή λα δίλεηαη έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ν νπνίνο φκσο ζπάληα θαιχπηεηαη θαη νη ζέζεηο κεηαθέξνληαη γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κηα δηεπθξηληζηηθή ήζεια λα θάλσ εξσηεζε, αλ κνπ 

επηηξέπεηε. Θπξία Βελάξδνπ, εδψ αλαθέξεηε, ζηεξίδεζηε ζην Λφκν 

3377/2005. Θα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηαηί ζηεξίδεζηε εδψ θαη δε ζηεξίδεζηε 

ζην Λφκν ηνπ "Θαιιηθξάηε", πνπ ζην άξζξν 83, παξ.3, αλαθέξεη, ην άξζξν 83 

ιέεη, αξκνδηφηεηεο Ππκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο. Ζ Γεκνηηθή ινηπφλ 

Θνηλφηεηα πξνηείλεη ηνπο ρψξνπο     

ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ παξζεί νη απνθάζεηο απφ ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα 

θ.Γηακαξέιν θαη .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη αιιά απηά πξέπεη λα πεξάζνπλε θαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Ξνηφηεηα Εσήο, κε βάζε ην άξζξν απηφ εδψ. Απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα 

Εσήο δελ πεξάζαλε θαη κεηά λα έξζνπλ ζην Ππκβνχιην.  

ΒΔΛΑΟΓΝ: Γελ πξνβιέπεηαη ζηνλ "Θαιιηθξάηε" απηφ. Δκείο δεηήζακε απφ 

φια .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γηα ην Λφκν ηνπ "Θαιιηθξάηε" ζαο δηαβάδσ. Γε ζαο δηαβάδσ 

θάηη άιιν. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Λαη. Γε κηιάεη φκσο γηα εκπνξνπαλήγπξεηο ζηάζηκν, ππαίζξην θαη 

πιαλφδην εκπφξην.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κηιάεη γηα άζθεζε ππαίζξηνπ, ζηάζηκνπ, ε ιεηηνπξγία 

εκπνξνπαλεγχξεσλ, Σξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ππαίζξηεο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηά ιέεη ην άξζξν .. Ιέεη, αξκνδηφηεηεο 

Ππκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Θνηλφηεηνο. Ρν Ππκβνχιην .. 
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ΒΔΛΑΟΓΝ: Κα ηηο πήξακε ηηο απνθαζεηο απφ φιεο ηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη αιιά απηά πεξλάλε απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Ζ 

Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο ζα πξνηείλεη ζην Ππκβνχιην. Υο κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηα Εσήο νθείισ λα θάλσ απηή ηελ παξαηήξεζε.  

.......: Θχξηε Γηακαξέιν, δε κηιάκε γηα άδεηεο ηψξα. Κηιάκε απιά γηα ζέζεηο, 

ζέζεηο πξνο δηάζεζε. Ρίπνηα παξαπάλσ, ηίπνηα ιηγφηεξν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γηα νηηδήπνηε, γηα νηηδήπνηε πξέπεη λα παξζνπλ απνθάζεηο 

απφ ηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο, ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο. 

.......: Νη Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο καο δψζαλε απηέο ηηο ελδεηθηηθέο ζέζεηο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη αιια πξέπεη λα πεξάζνπλε θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα 

Εσήο. Απηά ιέεη ν Λφκνο. Ρψξα απφ εθεί θαη πεξα θάληε φ,ηη ζέιεηε.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Αθνχζηε ιίγν. Ξαξαθαιψ λα εηζεγεζείηε ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην αξγφηεξν έσο 31.12.2001 φπσο νξίδεηαη απφ ην 

Λφκν 3377/05, άξζξν 1, παξ.4, θαη ζέζεηε ην σο ζέκα εκεξεζίαο δηάηαμεο γηα 

ιήςε απφθαζεο ζηελ εηζήγεζε ηνπ αηηήκαηνο αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζε 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ πξσηνγελψλ 

πξντφλησλ γεο .. θαη θαιιηεξγεηαο, ζε φιε ηε ρψξα, ζε φιε ηε ρψξα θαη ηχπνπ 

Β' γηα πψιεζε ησλ ινηπψλ πξντφλησλ ζηελ Ξεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Ζ 

πεξεζία καο ιακβάλεη ππ' φςηλ. Ινηπφλ, εδψ γίλεηαη, εδψ γίλεηαη .. Νξίζηε; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Απηφ πνπ δηαβάζαηε απφ πνπ πξνέξρεηαη; 

ΞΔΞΞΑΠ: Απφ ηελ Ξεξηθέξεηα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Υξαία, πείηε ην φηη είλαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα. 
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ΞΔΞΞΑΠ: Γη' απηφ ζέισ λα ζαο ην μεθαζαξίζσ. Δδψ γίλεηαη κηα Δπηηξνπή ε 

νπνία Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ, απφ ην 

Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην, εθπξφζσπν εθιεγκέλν ζεζκηθά, απφ ην ΔΒΔΑ, 

απφ ην Δκπνξηθφ Βηνκεραληθφ, απφ ην Γηνηθεηή ηεο Ρξνραίαο θαη θπζηθά απφ ην 

δεκφζην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, πνπ είλαη αξκφδηνο. Ινηπφλ, εδψ απηήλ ηε 

ζηηγκή εκείο νξίδνπκε θαη νξηνζεηνχκε ηηο ζέζεηο ηνπ πιαλνδίνπ ζηάζηκνπ θαη 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ. ζηεξα απφ έξεπλα πνπ 

έρεη γίλεη απφ ηα Ρνπηθά Γηακεξίζκαηα θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ πήξακε απφ ην 

θάθειν ηεο Λνκαξρίαο, ηεο πξψελ Λνκαξρίαο, πνπ ζήκεξα είλαη ε Ξεξηθέξεηα, 

εκείο απιψο ζήκεξα βάδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ. Ρίπνηα παξαπάλσ. Νχηε 

ην αλ ζα ρνξεγεζεί ή φρη ε άδεηα ή .. ζην Γήκν καο ή νηηδήπνηε άιιν. Δκείο 

ιέκε φηη κέρξη απηέο ηηο ζέζεηο κπνξεί λα έρεη ν Γήκνο Υξσπνχ. Απφ εθεί θαη 

πέξα αλ ζα έξζεη νλνκαζηηθά θαη έρεη θάλεη ηελ αίηεζε ηνπ ζηελ θα Βελάξδνπ 

θαη έρεη πιεξψζεη θαη έρεη θέξεη ηα έγγξαθα ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα έξζεη ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο γηα ην θάζε Γηακέξηζκα θαη λα νξηζηνχλε 

νη ζέζεηο.  

 Απηφ έρεη γίλεη θαη γηα .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ πξνηείλεηε κφλν ηηο ζέζεηο, αιιά θαη ηνπο ρψξνπο; 

Ξνπ δελ είλαη αξκνδηφηεηα ζαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Νξηζηε;  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ πξνηείλεηε κφλν ηηο ζέζεηο, αιιά θαη ηνπο ρσξνπο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, φπσο πξαγκαηηθά επηβεβαίσζα θαη 

δηαζηαχξσζα κε ηελ θα Βελάξδνπ ην άξζξν 83, πνπ κε πξνβιεκάηηζε 

πξνεγνπκελσο ε παξ. γ) πξαγκαηηθά ιέεη απηά πνπ ιέηε, φηη πξέπεη λα 

παξαπέκπνληαη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη 

ηελ εηζήγεζε ηεο πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ησλ 
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πξνβιεπφκελσλ ζρεηηθψλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ. Απηέο δελ είλαη 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, γη' απηφ αθξηβψο δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξάζεη Ξνηφηεηα Εσήο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ν ρσξνο ηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δελ είλαη 

θαλνληζηηθή απφθαζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη θαλνληζηηθή απφθαζε, δελ έρεη ηηκέο, δελ έρεη..  Ζ 

επφκελε θάζε γηα λα παξνπκε απφθαζε γηα ηηο ηηκέο είλαη θαλνληζηηθή 

απφθαζε πνπ πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηελ Δπηηξνπή. Αλ θάλσ ιάζνο λα κνπ ην 

πείηε. Θαη νη φξνη. Πε επφκελε θάζε πξέπεη λα πεξάζεη απφ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα 

Εσήο. Δπνκέλσο θα Βελάξδνπ.. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Βάζεη πνην Λφκν θ.Γήκαξρε; Κε ζπγρσξείηε, κε βάζε πνην 

Λφκν γίλνληαη απηά;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Απηφο δελ ηζρχεη. Ηζρχεη ν Λφκνο ηνπ "Θαιιηθξάηε". Παο 

παξαθαιψ πνιχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θπξία Βελάξδνπ, απαληήζηε παξαθαιψ. Πην κηθξφθσλν. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζέζεο πνπ ζα δψζνπκε ζα 

αθνινπζήζεη κεηά ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Δζείο ζήκεξα θαιείζηε λα 

ςεθίζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ γηα λα είκαζηε ζπλεπεηο ζηα ρξνληθά φξηα 

πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο. Θαλνληθά κεηά ζε επφκελν Ππκβνχιην ζα έξζεη απηφ 

πνπ ζέηεη ν θ.Γηακαξέινο θαη θαλνληθά πξέπεη λα αθνινπζήζεη αθφκα θαη 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, πνπ ζα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηελ θάζε κηα ζέζε λα 

νξηνζεηεζεί. Πήκεξα ην νπζηαζηηθφ είλαη ε ιήςε ηνπ αξηζκνχ. Ρνπ αξηζκνχ. Ρα 

δηθαηνιεηηθά πνπ αλέθεξε ν θ.Γηακαξέινο θαη φια ηα ππφινηπα, ζα μαλαέξζνπλ 

πάιη ζην Γεκνηηθν Ππκβνχιην.  

.......: Κε ηνλ αξηζκφ ζπκθσλνχκε; Απηφ είλαη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ φηη ερσ θαη εγψ ηελ ίδηα άπνςε, 

αιιά εγψ ζα ήζεια λα κηιήζσ .. Δγψ ζα ήζεια λα κηιήζσ θαη ιίγν λα 

θαηαιάβσ ιίγν θαιχηεξα, γηαηί εληαμεη ζηηο Θνηλφηεηεο δελ είρακε ηέηνηεο 

αξκνδηφηεηεο. Δδψ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηελ πνιηηηθή πνπ 

ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε ζ' απηφλ ην Γήκν. Γειαδή, ζέινπκε έλα θάξν 

θαληίλεο λα ππαξρνπλ αλεμέιεγθηα φηαλ ηα καγαδηθά θιείλνπλ θάζε κέξα; Δίλαη 

έλα εξψηεκα θαη γηαηί βάδνπκε παξαπάλσ θαη λα πνχκε θαη πφηε ρξνληθά ζα 

δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλε θάπνηνη ηηο αηηήζεηο, γηαηί είλαη πάξα 

πνιινί πνπ ιέλε, είκαη άλεξγνο, λα αλνίμσ κηα θαληίλα, λα δσ αλ κπνξψ λα 

θάλσ θάηη ηέηνην. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ λα νινθιεξψζσ εγψ θαη φ,ηη ζέιεηε εζείο. 

Ινηπνλ, σξαία. Δλα ινηπφλ είλαη απηφ. Δδψ κέζα ζ' απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο 

θ.Ιέθθα ζα πξέπεη λα δείηε πσο λα ιχζεηε έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ 

έρεη ε Καιαθάζα, ην νπνίν εκείο επεηδή δελ είρακε πνηέ παξεη ηέηνηεο 

απνθάζεηο, δελ κπνξνχζακε λα ην ιχζνπκε. Δδψ πξέπεη λα κεξηκλήζεηε ψζηε 

φηαλ γίλνληαη ζπλαπιίεο ζηε Καιαθάζα, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πάλε 

θάπνηνη λα ζηήζνπλε θάπνπ θαληίλεο λφκηκα θαη λα πιεξψλνπλε ην Γήκν θαη λα 

παίξλνπλε άδεηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ δελ ην έρεηε θ.Ξέππα. Ρφηε, αλ ην μέξαηε θηφιαο, ιππάκαη πνιχ 

πνπ δελ ην έρεηε βάιεη. Πηακαηήζηε, ζαο παξαθαιψ. Ινηπφλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, κε δηαθφπηεηε. Κε δηαθφπηεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιέσ ην εμήο: Θχξηε Ιέθθα, επεηδή εθεί δεκηνπξγείηαη έλα πάξα πνιχ 

ζνβαξφ πξφβιεκα, ηεξάζηην, κε ηε ξχπαλζε, κε ηα ζθνππίδηα, πνπ πεηάλε φινη 
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απηνί, κε φηη θαλέλαο ηνπο δελ έρεη λφκηκε άδεηα, ζα πξέπεη λα βξείηε έλαλ 

ηξφπν λα ρσξνζεηήζεηε πνπ ζα κπνξνχλε λα είλαη λφκηκα απηέο νη θαληίλεο θαη 

κ' απηφλ ηνλ ηξφπν λα απνηξέπεηε λα ππάξρνπλ παξάλνκεο. Γηαηί φηαλ 

εξρφηαλε ε Ρξνραία θαη ε Αζηπλνκία λα δηψμνπκε ηνπο παξάλνκνπο, πνπ ήηαλ 

ζρεδφλ φινη, δελ ππήξρε ε δηθή καο ε πξφιεςε πνπ κπνξνχλ λα πάλε λφκηκα. 

Απηφ λα ην θνηηάμεηε θαη λα ην ζπκπεξηιάβεηε ζηελ απφθαζε ζαο. Νπσο 

επίζεο αο πνχκε, εληάμεη, εγψ μέξσ έηζη απφ γεληθή εκπεηξία, ιέηε, ζηελ πχιε 

ηνπ Πηξαηνπέδνπ. Λνκίδσ φηη απαγνξεχεηαη ζηελ πχιε ηνπ Πηξαηνπεδνπ 

θνληά λα είλαη θαληίλα. Θάπνηεο ηέηνηεο ινηπνλ ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα ηηο δείηε 

πην απζηεξά κε ηε Λνκνζεζία θαη κε ηελ Ρξνραία. Πε πνιιά ζεκεία, δελ μέξσ 

αλ έρεηε ηελ έγθξηζε γηα φια απηά ηα ζεκεία ηεο Ρξνραίαο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ ηψξα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη, ππάξρεη έγθξηζε. Κε δηαθφπηεηε θ.Ξέππα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γε γίλεηαη λα κηιεζνπκε ζνβαξά καδί ζνπ. Γε γίλεηαη, δε γίλεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηξφπνο ηψξα δηαιφγνπ απηφο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θαη επίζεο εγψ επηζεκαίλσ φηη κπνξείηε λα ιχζεηε ελα πνιχ ζνβαξφ 

πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε Καιαθάζα θαη λα ην δείηε θαη φηη λα δείηε θαη 

ην ζθεπηηθφ ηνπ Γήκνπ. Αλ ν Γήκνο ζέιεη λα γεκίζεη θαληίλεο ππαξρνπλ πάξα 

πνιινη άλεξγνη πνπ ζέινπλε .. δελ έρνπλε ζηνλ ήιην κνίξα, λα αλνίμνπλε κηα 

θαληίλα, αιιά ηε θηινζνθία θαη ηελ λννηξνπία θαη λα κε δνχκε θαη θάηη άιιν 

πνπ είδακε κεξηθέο θνξέο εδψ ζηνλ Υξσπφ. Γειαδε θαληίλεο λα θάλνπλε 

δνπιεηά, πνπ αο πνχκε έρνπλ λα θάλνπλε κε θαθεηέξηεο. Δίδακε πνιχ πεξίεξγα 

πξάγκαηα λα γίλνληαη ζηνλ Υξσπφ. Γειαδή, λα πξνθπιάμνπκε λνκίδσ θαη ηνπο 

ήδε ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο πνπ είλαη ζηεγαζκέλνη, πιεξψλνπλε θφξνπο, 
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πιεξψλνπλ ηα πάληα. Απφ ηελ άιιε, αο πνχκε θνζκήκαηα λα πνπιάλε θαληίλεο 

ζην δξφκν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, δελ ππάξρεη ηέηνην ζέκα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ .. Δπηηξέςηε κνπ θ.Γήκαξρε. Δδψ ζηε ζειίδα θάησ θάησ γξαθεη: 

ζπγθεθξηκελα 3 άδεηεο γηα είδε λενηεξηζκνχ. Κηα γηα ιεπθά είδε, κηα γηα 

θνζκήκαηα, εηθφλεο .. Παο παξαθαιψ θ.Γήκαξρε. Γελ ελλνψ θαληίλεο. Δλλνψ 

απηα ηα καγαδάθηα. Θνζκήκαηα ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ ινηπνλ βάδσ έλα εξψηεκα. Απηνχο ηνπο πάγθνπο εκείο ζέινπκε 

θαη άιινπο ζηελ πεξηνρή καο; Λα ηνπο λνκηκνπνηήζνπκε λα είλαη κφληκνη; Απηφ 

λα ην δνχκε. Γειαδή ζεσξψ φηη .. Λαη, λα δνχκε ιίγν ηελ πνιηηηθή πνπ ζέιεη 

λα ραξάμεη ν Γήκνο. Γελ ην γλσξίδσ ην ζέκα. Γελ είρακε πνηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο ππάξρεη ζηελ εηζήγεζε κηα κείσζε εδψ πέξα. Δίλαη 48 

θάθεινη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ Λνκαξρία, ε Λνκαξρία έρεη ηελ πνιηηηθή ηεο θαη ηελ ηαθηηθή ηεο. 

Δκείο δελ είκαζηε Λνκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, εκείο είκαζηε Γήκνο Υξσπνχ. 

Ινηπφλ, εγψ ζα ήζεια κηα δηεπθξίληζε πνηα είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

.......: Νζνλα αθνξά ηε Καιαθάζα, απνθιείεηαη λα παίξλνπλ άδεηα. Γελ 

κπνξνχκε λα δψζνπκε άδεηα εκείο ζ' απηφλ ην ρσξν, ζε πεξηθεξεηαθφ ηεο .. 

Γειαδή ε Ρξνραία δε ζα ην εγθξίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

.......: Νρη, είλαη φινη παξάλνκνη απηνί. Γελ κπνξνχκε λα ηνπο εγθξίλνπκε 

άδεηα. Γειαδή ν Γηνηθεηεο ηεο Ρξνραίαο δελ κπνξεί λα δψζεη ην νθ. 

Δληνκεηαμχ ε Δπηηξνπή, γηα λα θαηαιάβεηε, φηαλ ζπζηάζεθε, έδσζε ελ ιεπθψ 
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ηελ ηειεπηαία γλσκάηεπζε λα ηε δψζεη ν Γηνηθεηήο Ρξνραίαο. Ξέξαζε, 

ηζεθάξηζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη καο είπε φηη εθεί θαη καο .. θάπνηεο ζέζεηο, 

φηη εθεί θαη εθεί δε γίλεηαη. Γειαδή ζηνλ πεξηθεξεηαθφ δελ πξφθεηηα λα εγθξίλεη 

κε ηίπνηα αλ δελ ππαξρνπλ πξνδηαγξαθέο. Δγθξίλνπλε ηε γέθπξα ηεο 

Καιαθάζαο γηα παξάδεηγκα, πνπ έρεη θηηαρηεί εθεί έλα ππνηππψδεο πάξθηλγθ 

θαη κπνξεί λα παξθάξνπλ θάπνηα απηνθίλεηα κε αζθάιεηα. Ρν άιιν .. Ρη είπακε; 

Ρν άιιν εξψηεκα πνην ήηαλε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν βαζηθνηεξν είλαη, φηη φπνηνο ζέιεη λα θάλεη αίηεκα γη' απηέο 

ηηο δνπιεηέο πνπ ηηο θάλνπκε ηψξα εκείο είλαη απφ 1ε κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ. Αλ 

έξζεη ηνλ Απξίιην λα θάλεη αίηεκα γηα θαληίλα, γηα ζέζε, γηα πάγθν δε ζα 

κπνξεί πιένλ. Γηα Λφκνπ. 1 - 31 ηνπ κελφο, φπνηνο ζέιεη λα θάλεη αίηεκα 

πξέπεη λα έξζεη ζην Γήκν λα ππαξρεη ην αίηεκα. Ρν βαζηθφηεξν. Ρν δεχηεξν, ε 

πνιηηηθή καο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ πνιηηηθή καο δελ είλαη έηζη. Γελ θάλνπκε πνηέ 

ηίπνηε ρσξίο πνιηηηθή ζέζε θαη άπνςε. Δίλαη ζίγνπξν φηη παξαιακβάλνπκε κηα 

λέα αξκνδηφηεηα, φπσο είπαηε, πνιχ κεγάιε αξκνδηφηεηα. Κε πξνζσπηθφ θαη 

απηνζπζία κηαο ππαιιήινπ λα δηεθπεξαηψλεη ηεξάζηηα ζέκαηα πνπ 

δηεθπεξαίσλε κηα Λνκαξρία. Δπηπρσο είλαη παηδηά δίπια θαη ηξέμαλε, πήξαλε 

ηνλ Γηνηθεηή ηεο Ρξνραίαο, δελ αθήζαλε ζέζε γηα ζέζε πνπ λα κελ ηελ 

ειέγμνπλε θαη θάλνπκε κηα εηζήγεζε κεηά απφ πνιχ θφπν θαη καθξφρξνλε 

δηαδηθαζία γηα λα βγεη απηή ε απφθαζε πνπ θάλακε ζήκεξα. Κέζα ζηελ 

έιιεηςε πάληα ηελ ηεξάζηηα ηνπ πξνζσπηθνχ καο. Ζ πνιηηηθή καο γηα θέηνο 

επνκέλσο, θιεξνλνκψληαο γηα πξψηε θνξα θαη πξνζπαζψληαο λα 

νξγαλψζνπκε άιιε κηα θνξά έλα θνκκάηη ηνπ Γήκνπ καο πνιχ ζεκαληηθφ, 

είλαη: λα κείλνπκε ζηα πιαίζηα ηεο Λνκαξρίαο κε ηάζε κείσζεο ησλ αδεηψλ, λα 

απνθηήζνπκε θέηνο ηελ εκπεηξία καο, λα δνχκε πσο ζα ιεηηνπξγήζεη ην 

ζχζηεκα, αθνχ κεηψζνπκε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηηο άδεηεο πνπ ζα δψζνπκε, 

κέζα ζηα λφκηκα πιαίζηα πάληα θαη ηνπ ρξφλνπ πάιη απνθηψληαο ηελ εκπεηξία 

ηεο ιεηηνπξγία απηήο ηεο ζπλέρεηαο ηεο Λνκαξρίαο, λα απνθαζίζνπκε πάιη, 
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εδψ ζα είκαζηε, πσο ζα βειηηψζνπκε ηελ εηθφλα ηνπ δήκνπ καο θαη πσο ζα 

ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζέκα.  

 Δίκαζηε ζπλεηδεηά ζ' απηέο ηηο ζέζεηο γηαηί είλαη πνιινί επαγγεικαηίεο 

πνπ δνχλε επί ρξφληα απ' απηφλ ηνλ ρψξν. Γελ κπνξνπκε απηφκαηα εκείο λα 

δηαβάιινπκε .. φινπο απηνχο πνπ έρνπλε άδεηεο ή έρνπλε ζηακαηήζεη πξνο ην 

παξφλ θαη έρνπλε ζθνπφ λα μαλαπάξνπλε θαη είραλε. Ρνλ αξηζκφ δειαδή λα 

είκαζηε θνληά ζέινπκε ζην παξειζφλ γηα λα κελ αθήζνπκε αλζξψπνπο 

αλεξγνπο, αλζξψπνπο λα πεηλάλε, απηνχο θαη πνπ ζπλήζσο είλαη θαη 

πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, απηνί πνπ ηξέρνπλε κε ηηο θαληίλεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε.  

 Κηζφ ιεπηφ θχξηε ζπλάδειθε. Πην ζέκα.. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα απαληήζσ ζηνλ θ.Ιίηζα;       

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ζέκα απαληήζεσλ θ.Ξέππα.  

ΞΔΞΞΑΠ: Νρη, φρη. Δίπαηε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ. Δλα έλα ηα ζέκαηα, γηα λα έρνπκε κηα γξακκή. 

ΞΔΞΞΑΠ: Παο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ. Απηφ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην 6ν ζέκα .. Θχξηε Ξέππα .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Παο παξαθαιψ. Δληάμεη, ζέιεηε λα κνπ ην θφςεηε, λα κνπ ην 

θφςεηε. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ξέππα.  

ΞΔΞΞΑΠ: Ινηπφλ, θ.Ιίηζα ζην ζέκα ιέεη, ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ πξνο ρνξήγεζε αδεηψλ ππαίζξηνπ θαη πιαλφδηνπ εκπνξίνπ θαη 

παξαθάησ, παξάγξαθν, φπσο καο θέξαηε γηα παξάδεηγκα ηελ ηειεπηαία 

παξάγξαθν πνπ καο θέξαηε σο παξάδεηγκα, ζπγθεθξηκέλα 3 άδεηεο γηα είδε 

λεσηεξηζκνχ, κηα γηα ιεπθά είδε, κηα γηα θνζκήκαηα θιπ. θαη εηθφλεο, έρεη λα 
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θάλεη κε ην πιαλφδην εκπφξην. Ινηπφλ, ην πιαλφδην εκπφξην εάλ εκείο ζήκεξα 

δελ απνθαζίζνπκε βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ είρακε πάξεη εκείο ηηο 48 ήδε 

ππάξρνπζεο θαη πνιινί ζπλάδειθνη καο απφ εδψ απφ ηνλ Υξσπφ θάηνηθνη, δελ 

κπνξέζαλε γηα ηνλ "α" ή "β" ιφγν λα είλαη εληάμεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη 

ιεηηνπξγνχλε κφλν 13 ή 17 απφ ηηο 48; Κφλν 15. Δκείο βάζεη ινηπφλ απηψλ 

ησλ ζηνηρείσλ πήξακε φιεο απηέο ηηο ζέζεηο, ηηο μαλαβάδνπκε ζην παηρλίδη γηα 

λα κε ράζνπλ νη άλζξσπνη νη πιαλφδηνη απηνί ηελ άδεηα ηνπο θαη ην δηθαίσκα 

λα πνπιάλε φρη κφλν ζην Γήκν ην δηθφ καο, αιιά είλαη αλά ηελ επηθξάηεηα. Λα 

κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ παληνχ λα πνπιάλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρχπνπ "α". 

ΞΔΞΞΑΠ: Δάλ εκείο δελ ηνπο ην δψζνπκε απηφ ην δηθαίσκα ζα έξζνπλ απφ 

άιιν Γήκν κε ην δηθαίσκα απηφ πνπ ζήκεξα ζα ςεθίζνπκε θαη ζα πνπιάλε 

ζην Γήκν καο. Απηφ ήζεια λα δηεπθξηλίζσ. Ππγλψκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, είλαη ζσζηή ε παξαηήξεζε απηή.  

 Πην ζέκα απηφ γηα ην πιαλφδην εκπφξην ππάξρνπλ αληηξξήζεηο θχξηνη 

ζπλάδειθνη φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εδψ δελ ππαξρεη ρσξνζέηεζε ζηνλ πιαλφδην.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε, ζα κπνξέζνπλ, απηφ πνπ είπε ν θ.Ξέππαο λα έξζνπλε απφ 

άιιε πεξηνρή αο πνχκε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηχπνπ "α". 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ξξφεδξε, δελ ην μέξσ θαη ζέισ πξαγκαηηθά λα 

κάζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νχηε θαηεγνξψ θαλέλαλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα ην αλαθέξεη ε εηζήγεζε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Θαη ιέσ ην εμήο, εζείο ζήκεξα ρσξνζεηείηε ζην θάξν, γηαηί 

εθεί πνλάεη, 5 θαληίλεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: 3. Λα ξσηήζσ θάηη; Γηαηί δελ ην γλσξίδσ. Ξφζεο ήηαλε 

ρσξνζεηεκέλεο πέξζη; Θακία;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα. Θαη εζείο κηιήζαηε θα Πηεξγίνπ. 

Θα πάξεηε ην ιφγν. Θαη ν θ.Ιίηζαο εξσηήζεηο έθαλε.  

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. Νξίζηε, απνπνηείηε ηνπ δηθαηψκαηνο λα κηιήζεη ν 

θ.Ιίηζαο. Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπνλ, εγψ έρσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θνηηάμηε, εγψ έθαλα πξνεγνπκέλσο ηελ εξψηεζε. Γελ πήξα φκσο 

απάληεζε. Κνπ απάληεζε ν θ.Ιέθθαο φηη είλαη ζέζεηο. Αθνχζηε θ.Ιέθθα. Λα ζαο 

δηαβάζσ ηφηε ηη ιέηε ζηελ εηζήγεζε πνπ καο έρεηε δψζεη. Ιέηε, ζηελ 

πεξεζία καο ιακβάλνληαο ππ' φςε φηη κε ηε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο 

ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ παξαιάβακε 48 θαθέινπο, πξνθχπηνπλ ινηπνλ ζήκεξα 

15 ελεξγέο άδεηεο θαηνίθσλ Γήκνπ Υξσπνχ, 5 άδεηεο ηχπνπ "α", ςάξηα, 

ιαραληθά, 10 άδεηεο ηχπνπ "β" θαη 7 άδεηεο θηλεηψλ θαληηλψλ. Ρν δηαβάδσ. Α) 

ήηαλ απηφ. Β) Ρελ απφ ηάδε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί θαζνξηζκνχ 

αδεηψλ θαη γλσκνδφηεζεο σο εμήο: Λα ρνξεγεζνχλ 26 άδεηεο ηχπνπ "α" γηα 

πψιεζε πξσηνγελψλ πξντφλησλ. Ππκπεξηιακβάλνληαη θιπ. Ππγθεθξηκέλα 13 

θιπ. β) Λα ρνξεγεζνχλ 10 άδεηεο ηχπνπ "β" γηα πψιεζε ινηπψλ εηδψλ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. Ππγθεθξηκέλα 3 άδεηεο γηα είδε λεσηεξηζκνχ θαη 5 
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θαληίλεο. Δγψ δηαβάδνληαο ην ηη θαηαιαβαίλσ; 7 κνπ έδσζε ε Λνκαξρία, ηεο 

θιεξνλφκεζα θαη 7 θαηλνχξγηεο ρσξνζεηψ. Θαη ζαο έθαλα ην εξψηεκα. 7 θαη 5, 

12 θαληίλεο ζα έρνπκε ζην Γήκν; Απηή είλαη ε εξψηεζε κνπ θαη δελ κνπ 

απαληήζαηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 5 είλαη νη θαληίλεο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νη 7 πνπ πήξαηε απφ ην Γήκν .. απφ ηε Λνκαξρία ηη ήηαλε; Πην 

θάθειν ηεο Λνκαξρίαο. Νη άδεηεο ησλ θαληηλψλ, κε ζπγρσξείηε, ζπγλψκε, νη 

άδεηεο ησλ θαληηλψλ είλαη γηα 3 ρξφληα. Γελ έρνπλε .. πάξρνπλε άδεηεο πνπ 

έρνπλε ιήμεη; Γηαηί ινηπνλ δε καο απαληάηε φηη απηέο νη αδεηεο πνπ έρεη δψζεη ε 

Λνκαξρία πξηλ απφ 3 ρξφληα έρνπλ ιήμεη θαη είλαη 1, 2, 3 θαη έρνπκε 2 ελεξγέο. 

Ιέηε νηη είλαη ελεξγέο απηέο. Δγψ ζαο ην ξψηεζα. Γε κνπ απαληήζαηε. Δξρνκαη 

ινηπνλ θαη ζαο ιέσ ηψξα, ε Λνκαξρία ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα δε έδηλε άδεηεο 

λέεο θαληηλψλ γηαηί φιε ε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο είρε γεκίζεη απφ 

θαληίλεο. πάξρεη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηηο θαληίλεο, ππάξρεη κεγάιε 

αληίδξαζε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ πεξηνρψλ φισλ, ηδηαίηεξα 

παξαζαιάζζησλ θιπ. Δίρε γίλεη ζχζθεςε ζηε Λνκαξρία, ζαο ην κεηαθέξσ γηαηί 

ήκνπλ θαη ζηελ Δπηηξνπή πνπ δίλακε ηηο άδεηεο, ηελ 5ε Δπηηξνπή θαη φηαλ ήηαλ 

ν θ.Ρζάθσλαο Αληηλνκάξρεο θαη πξνεγνχκελα, ινηπνλ θαη ππήξμε έληνλε 

δπζαξέζθεηα θαη ήζαζηε θαη εζείο θ.Ξέππα εθείλε ηε θνξά κέζα ζηε ζχζθεςε 

.. Πηακαηήζηε παηδηά λα κηιήζσ. Πηε ζχζθεςε πνπ είρε γίλεη ηφηε ζηε 

Λνκαξρία θαη βάδαλε ζνβαξφ πξφβιεκα απηνί πνπ έρνπλε ηα καγαδηά, νη 

επαγγεικαηίεο ησλ πεξηνρψλ, φηη νη θαληίλεο δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηηο δηθέο 

ηνπο ηηο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θα Πηεξγίνπ, έγηλε θαηαλνεηφ. Θπξία Βελάξδνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ ηειείσζα. Θέισ λα ηειεηψζσ. Γελ ηειείσζα. Ινηπφλ, έια 

ινηπφλ πνπ εγψ .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζέιεηε απάληεζε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη δε βάδσ ηψξα, θάλσ ηνπνζέηεζε, λα κνπ απαληήζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, ηνπνζεηεζείηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπνκέλσο ινηπφλ, ε άπνςε κνπ είλαη, αλ απηέο νη θαληίλεο πνπ 

ππαξρνπλ ζήκεξα θαη είλαη παξάλνκεο, λα πξνθεξπρζεί ν δηαγσληζκφο γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ θαληηλψλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνπλ. Λα κε βάινπκε λέεο θαληίλεο. 

Γεκηνπξγεί πξφβιεκα. Γεχηεξν δήηεκα. Λα κε δνζνχλ λέεο άδεηεο ζε είδε ηα 

νπνία είλαη .. ηα ιεπθά είδε, εκπνξεχκαηα θιπ., ηέηνηνπ είδνπο, γηαηί απηά πάιη 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ πεξηνρψλ καο θαη είλαη έλα 

δήηεκα ζνβαξφ θαη πξέπεη λα πάξεηε ππ' φςηλ ζαο ηελ αλεξγία θαη ηελ αλέρεηα 

πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή. Γελ είλαη ε θαηάζηαζε φπσο ήηαλε πξηλ 

πνπ δίλακε αζξψα άδεηεο, πξέπεη λα ηνλνζνχλ ηα καγαδηά ηεο πεξηνρήο καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ πξνζσπηθα ςεθίδσ κφλν γηα ηηο ζέζεηο ησλ παξαγσγψλ. Νη 

παξαγσγνί πξάγκαηη πξέπεη λα δψζνπκε φζν κπνξνχκε πεξηζζφηεξεο άδεηεο. 

Νη παξαγσγνί ινηπνλ λα δψζνπκε θαη πεξηζζφηεξεο αλ κπνξνχκε, αιιά 

θαληίλεο θαη γηα ηα καγαδηά κε ηα ππφινηπα είδε, λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα 

βάινπκε έλα θξέλν, ηνπιάρηζηνλ γη' απηήλ ηε ρξνληά φπσο είπαηε, γηαηί νη 

άδεηεο δελ είλαη γηα κηα ρξνληά, είλαη γηα 3 ρξφληα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αξα ινηπνλ ζηα 3 ρξφληα κεζαχξην λα ην μαλαεμεηάζνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Γηα ηνπο παξαγσγνχο ην έρνπκε 

θάλεη πξάμε. Ρν είδαηε, έηζη; Δρνπλε απμεζεί. Γηα ηα ππφινηπα ζα απαληήζεη 

ιίγν ε θα Βελάξδνπ. Γηα ηηο θαληίλεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλ κεησζεί νη θαληίλεο. 
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ΒΔΛΑΟΓΝ: Ινηπφλ, απηή ηε ζηηγκή έρσ κπξνζηά κνπ ην έγγξαθν πνπ 

παξέιαβα απφ ηε Λνκαξρία, 5 αθνξνχλ ςάξηα, ηχπνπ "α" κηιάσ, έηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηηο θαληίλεο απνθιεηζηηθά. 

ΒΔΛΑΟΓΝ:  Γηα θαληίλεο 7.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίρε ε Λνκαξρία. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: 7. Νη άιιεο έρνπλ ιήμεη πξφζθαηα. Απ' φηη έρσ θαηαιάβεη νη 

άλζξσπνη έρνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζην λα αλαλεψζνπλ ηηο άδεηεο. Γειαδή, 

εθεί είλαη ην πξφβιεκα. Νρη φηη δελ ππαξρνπλ νη θαληίλεο απηέο, απιψο, 

ηνπιάρηζηνλ έηζη φπσο έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε κνπ, δελ κπνξνχλ λα 

πιεξψζνπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο ηηο αζθαιηζηηθέο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: .. επαλέιαβα ηελ εξψηεζε κνπ. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Απηή ήηαλ ε πξφηαζε .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: 7 + 5, 12 δειαδή; 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Απηή ήηαλ ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο. 

ΞΔΞΞΑΠ: .. αλαιπηηθά αλά Γηακέξηζκα θα Ησάλλα. Κε ζπγρσξείηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαθσλεί ε θα Πηεξγίνπ ζ' απηφ ην ζέκα. 

πάξρεη άιιε.. ; 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ θ.Ξέππα, λα ηειεηψλνπκε.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γειαδή έρεη 7 άδεηεο φιε ε πεξηνρή θαη ηψξα ιέκε 7 +5, 12. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διεμε ε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΔΞΞΑΠ: Νρη βξε, δελ είλαη έηζη. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνην ζέκα λα θαηαιάβνπκε θ.Ιίηζα; Ρη λα θαηαιάβνπκε ηψξα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θνίηαμε ην αλαιπηηθά. Γελ ηα θνηηάο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα άκα ζεο λα θάλνπκε, εληάμεη, θαζπζηέξεζε .. Νρη, θάζε 

άιιν. Ινηπφλ, νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε θαη εγψ δελ έρσ ηνπνζεηεζεί. Κηα εξσηεζε 

έθαλα, ζέισ λα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δρσ ην ιφγν θ.Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πε φ,ηη αθνξά ζην 7ν ζέκα, ζηελ 1ε παξ. ιέεη, 2 ζέζεηο γηα 

πψιεζε επνρηαθψλ εηδψλ, 2 ζέζεηο .. ζην Ξνιπδέλδξη. Απηέο νη άδεηεο κπνξεί 

λα ππήξραλ ηελ επνρή πνπ ε Θνηλφηεηα Ξνιπδελδξίνπ έθαλε 1,5 κήλα 

εθδειψζεηο. Δδηλε 100.000 γηαηί έπαηξλε ηα ιεθηά απφ.... θαη έθαλε εθδειψζεηο 

1,5 κήλα. Ρη λφεκα έρνπλε απηέο νη άδεηεο εθεί; Δθεί ζα πξέπεη λα κπνχλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη άδεηεο θ.Βειηαληψηε. Θέζεηο είλαη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απηέο νη ζέζεηο Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην δνχκε ην ζέκα μαλά. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ έρεη λφεκα. Θα πξέπεη λα κπνχλε ζε εκπνξνπαλήγπξεηο.. 

Παο παξαθαιψ θ.Ξέππα. Παο αθνχζακε ηφζε ψξα. Αθνχζηε καο θαη καο γη' απηά 

πνπ μέξνπκε ηνπιάρηζηνλ. Ινηπνλ, ζα πξέπεη λα κπνχλε θάπνηεο ζέζεηο ζην 

θεθάιαην εκπνξνπαλήγπξεηο, ζην ζέκα 8, ηηο εκέξεο πνπ παλεγπξίδεη εθεί ε 

Ρνπηθή Θνηλφηεηα. Κηα άιιε εξψηεζε. Πε φηη αθνξά, βιέπσ εδψ ζηε γ) 

παξάγξαθν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Γελ έρνπλ πξνβιεθηεί ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, δελ έρνπλε πξνβιεθζεί. Πην Ξνιπδέλδξη φρη. Πην 

Ξνιπδέλδξη, εθεί πνπ γίλεηαη ην παλεγχξη ζηηο ζεζεηο ηνπ κπάζθεη δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί. Δγψ ιέσ λα θαηαξγεζνχλε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζεκαίλεη φηη ζα δνζνχλε άδεηεο. Αλ πξνθχςεη .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γελ ην μέξνπκε .. Ξξφεδξε, ζπγλψκε ιίγν. Ρν κέξνο δελ ην μέξνπκε 

.. πνην είλαη, αιιά γηα ην Ξνιπδέλδξη καο έρεη θάλεη πξφηαζε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη ην κπάζθεη .. Αλδξέα, είλαη ην κπάζθεη πνπ είλαη 

αλάκεζα Θαπαλδξίηη, Ξνιπδέλδξη. 

ΙΔΘΘΑΠ: Καο έρνπλε θάλεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο ην Ρνπηθφ δελ ην έρεη εηζεγεζεί θ.Βειηαληψηε. Γελ ην 

έρεη εηζεγεζεί. 

ΙΔΘΘΑΠ: πάξρνπλε 2 ζέζεηο ζηελ Ξαλαγίηζα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ρν έρνπκε βάιεη ξε παηδηά. Γηαβάζηε θαιά ην .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΔΘΘΑΠ: Δίλαη άιιε πεξηνρή;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζ παλήγεξπο ηνπ Ξνιπδελδξίνπ γίλεηαη ζηελ Ξαλαγίηζα, 

είλαη ε εθθιεζία θαη κεηά αθνινπζνχλ νη εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη ζην γήπεδν 

ηνπ κπάζθεη. 

ΙΔΘΘΑΠ: Καο πξνηεηλαλε 2 ζέζεηο ζηελ Ξαλαγίηζα θαη 2 ζέζεηο ζην .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιια νη ζέζεηο .. ζην .. φπσο ην ιέκε, δελ είλαη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, είλαη γηα φιε ηελ πεξίνδν. Ρη λφεκα έρεη λα 

ππαξρνπλ φιε ηελ πεξίνδν; Ξξέπεη λα πάλε ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη πξνβιεθζεί ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη επίζεο δηαπηζηψλσ φηη ζηελ παξ. γ) .. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 34ε 22 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  143 

ΞΔΞΞΑΠ: Γηα εκπνξνπαλήγπξε είλαη θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη πξνβιεθζεί.  

ΞΔΞΞΑΠ: Δρεη πξνβιεθζεί. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρν ζέκα απηφ είλαη εκπνξνπαλήγπξεηο θ.Ξέππα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε κηιάκε θ.Βειηαληψηε. Δρεη πξνβιεθζεί. 

Ρψξα, γηα ην άιιν ζέκα πνπ ιέηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ε εηζήγεζε είλαη γηα πάγηεο ζέζεηο. Δίλαη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ιέεη γηα ην 7 ζεκα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νη 2 ζέζεηο ζην .. ζην κπάζθεη είλαη πάγηεο ζέζεηο. Γελ είλαη 

γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε. Δίλαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο 7. Δίλαη παξ. α) ην 

δεχηεξν. Απηφ ιέεη ε εηζήγεζε πνπ έρσ εγψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, εληάμεη. Αξα κπνξεί λα κε δνζνχλ άδεηεο εθεί. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γεχηεξνλ, εγψ δεηάσ απηέο λα γίλνπλε γηα 

εκπνξνπαλήγπξεηο, ηε κέξα ηνπ παλεγπξηνχ. Γεχηεξνλ, δηαπηζηψλσ εδψ φηη 

ζηελ παξ. γ) ηεο ίδηαο εηζήγεζεο νη ζέζεηο θσηνγξαθίδνληαη. Γειαδή, ζήκεξα 

εάλ θαπνηνο ζέιεη λα θάλεη κηα αίηεζε ζηε ιεσθ. Θαπαλδξηηίνπ, παξαδείγκαηνο 

ράξε 100 κέηξα πην πέξα, δελ έρεη ην δηθαίσκα; Δρεη παγησζεί απηή ε άδεηα 

πνπ ππαξρεη, ε θαληίλα πνπ ππάξρεη ζήκεξα;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, λα νθνθιεξψζσ. Λνκίδσ θαηαιαβαίλνπλε νη 

θχξηνη ηεο Δπηηξνπήο ηη ιέσ. Γειαδή, ζήκεξα έρσ εγψ κηα θαληίλα εδψ, ε 

θαληίλα είλαη κεηαθηλνχκελε. Αχξην ζα αξλεζνχκε ζε έλαλ άιιν δεκφηε λα 

θαηαζέζεη έλα αίηεκα θαη φπνηνο πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ηνπο δχν λα 

πάξεη ηελ άδεηα. Γηαηί μέξνπκε πνιχ θαιά φηη νη άδεηεο απηέο .. δνζήθαλε ζε 
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εκέηεξνπο, είηε απφ ηηο Θνηλφηεηεο, είηε απφ ηε Λνκαξρία δνζήθαλε. Δηζη; 

Γειαδή, δε ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή έλαο άιινο πνπ έρεη ηα θνηλσληθά θξηηήξηα 

λα παξεη κηα άδεηα; Απηφ είλαη ην εξψηεκα ηνπ θ.Ιέθθα. Λνκίδσ φηη γίλνκαη 

ζαθήο. Δηζη; Θαη επίζεο ζηηο ζέζεηο ησλ παξαγσγψλ .. Γε κ' αθνχηε Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, ζπγλψκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γε κ' αθνχηε. Δγψ κίιεζα ζπγθεθξηκελα θαη ιέσ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ζεζεηο θαληηλψλ .. Νη πεξηζζφηεξεο ζεζεηο, κηιάσ γηα ηελ παξ. γ) 

πνπ αλαθέξεη ηηο θαληίλεο θαη κηιάσ γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη ιέσ, νη 

ζέζεηο απηέο φινη μέξνπκε, φινη εδψ κέζα μέξνπκε, πσο δνζήθαλε θάπνηε. 

Αλζξσπνη πνπ δε δηθαηψληνπζαλ πήξαλε. Γηαηί; Γηα ιφγνπο .. Δκείο ζήκεξα 

ζηεξνχκε ην δηθαίσκα ζε άιινπο δεκφηεο πνπ έρνπλ αλάγθε πξαγκαηηθή, πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα λα πάξνπλ ηελ άδεηα πιένλ απηή; Απηφ είλαη ην εξψηεκα 

κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη ζέκα θξηηεξίσλ πνπ ζα απνθαζίζεη θαη ε Δπηηξνπή. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη αιιά εδψ .. Λαη Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή ηηο είραλ θάπνηνη ζα ηηο έρνπλ πάιη; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίπα .. Κα εδψ θσηνγξαθίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηδησηηθέο 

ζέζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνην θσηνγξαθίδνληαη; Θέζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα παξνπλ θαη 

ηηο άδεηεο νη ίδηνη; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ινηπφλ, λα νινθιεξψζσ; Λα νινθιεξψζσ; Θαη ην ηξίην 

εξψηεκα κνπ είλαη γηα ηνπο παξαγσγνχο. Γηα ηνπο παξαγσγνχο δελ έρεη 

πξνβιεθζεί κηα ζέζε ζην Θαπαλδξίηη απ' φηη βιεπσ, ελψ ππαξρνπλ πάγθνη 

παξαγσγψλ ζην Θαπαλδξίηη.  

 Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα έλα ηα ζέκαηα. Αο μεθηλήζνπκε απφ ηνπο παξαγσγνχο.  

ΒΔΛΑΟΓΝ: Ινηπφλ, ζηελ Ρνπηθή .. Ζ απφθαζε ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο 

Ξνιπδελδξίνπ, ζαο ηε δηαβάδσ αθξηβψο. 2 ζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία 

εκπνξνπαλήγπξε ζηνλ πξναχιην ρψξν εμσθιεζηνχ ηεο Ξαλαγίηζαο θαη 2 ζέζεηο 

ζηνλ θεληξηθφ ρσξν ηνπ κπαζθεη ζηε ζέζε .. γηα άζθεζε γεληθά ππαίζξησλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πνιηηηζηηθψλ δξφκελσλ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απηφ ξσηάσ. Ρη λφεκα έρεη, ηη λφεκα έρεη λα είλαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, ην είπαηε θ.Βειηαληψηε, κελ επαλεξρφκαζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα πάεη απηή ε θαηεγνξία ζε εκπνξνπαλήγπξεηο θαη ε 

δεχηεξε ζέζε. Απηή είλαη ε πξφηαζε κνπ ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο. Αλ έρσ 

δηθαίσκα λα θάλσ πξφηαζε, απηή θάλσ. Δηζη; 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Νζνλ αθνξά ην ζέκα πνπ είπαηε γηα ηηο θαληίλεο, ην πνηα ζέζε 

ζα παξεη ν θαζέλαο δηελεξγείηαη κε θιήξσζε. Απηφ πξνβιέπεη ν Λφκνο. Γειαδή 

δελ είλαη ζίγνπξν φηη εγψ πνπ ηελ ερσ απηή ηε ζέζε ζα ηελ μαλαπάξσ θαη ηνπ 

ρξφλνπ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λα θάλσ κηα εξψηεζε; Νηαλ φκσο εδψ, ζπγλψκε ηψξα ιίγν γηαηί δελ 

ην γλσξίδνπκε, δελ ην είρακε μαλαθάλεη, φηαλ εδψ φκσο κηιάο θαη ιεο.. 

.......: Γηαηί ην έρνπκε μαλαθάλεη εκείο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, αιιά δελ είλαη θαθφ λα καζαίλνπκε θάπνηα πξάγκαηα. 

Ινηπφλ, φηαλ φκσο εδψ κηιάο θαη ιεο ζε ηδησηηθφ ρσξν, πσο κπαίλεη ζε 

θιήξσζε; Ν ηδησηηθφο ρψξνο άκα είλαη ηδηνθηεζία θάπνηνπ ζα πξέπεη λα ηνπ ην 

λνηθηάζεη ή λα ηνπ ην παξαρσξήζεη κε θάπνηνλ ηξφπν. Γειαδή, ζπγλψκε 

θ.Ιέθθα, λα ην θαηαιάβσ. Ιέηε, λα κελ πσ ηη ιέηε, αιιά ιέηε, κεξηθά ηδησηηθά. 

Ιέηε εθεί, ζην ζεκείν απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε πνηα πεξίπησζε ιέηε θ.Ιίηζα; 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ έρσ ηελ εηζήγεζε ζέκα 7.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ θαη ιέηε εδψ, αθνχζηε κε ιίγν, ιέηε, ζε ζέζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε ρσξνπο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο. 

Δθφζνλ θαζνξίζεηε εηδηθνχο ρψξνπο, αξρίδεηο λα θσηνγξαθίδεηο. ∞ θάλσ 

ιάζνο; Αλ θάλσ ιάζνο λα ζαο δεηήζσ ζπγλψκε.  

ΒΔΛΑΟΓΝ: Λα ζαο δηαβαζσ ηη ιέεη ν Λφκνο πάλσ ζ' απηφ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ μέξσ ην Λφκν. Δγψ ξσηάσ εζάο γηα λα θαηαιάβσ πσο αθξηβψο.. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Νηαλ ιεκε ηδησηηθνχο ρψξνπο, αλ δείηε παξαθάησ ηνπο ρψξνπο, 

δελ είλαη ηδηνθηεζία θάπνηνπ αηνκνπ. Νη πεξηζζφηεξνη ρψξνη απηνί αλήθνπλ 

ζηελ Δζληθή Νδφ ζε θνκκάηηα ηνπ δεκνζίνπ. Γελ είλαη φκσο ηδηνθηεζία ηνπ 

Γήκνπ. Απηή είλαη ε δηαθνξά. Ν Λφκνο 3377 ζηελ πεξίπησζε 2) .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νζνη δειαδή δελ νξηνζεηνπληαη απφ ην Γήκν ζεσξνχληαη, 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηδησηηθνί. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Θεσξνχληαη σο ηδησηηθνη ρψξνη.  

ΙΔΘΘΑΠ: Νπσο ζηε γέθπξα ζηε Καιαθάζα. Απηφο ν ρψξνο είλαη ηδησηηθφο. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Λαη. Γελ είλαη φκσο ηδησηηθφο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Πηε γέθπξα ηεο Καιαθάζαο. Απηφο είλαη ηδησηηθφο ν ρσξνο. Γελ 

είλαη ηνπ Γήκνπ. Ηδησηηθφο δελ είλαη; Ρνπ δξφκνπ; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δθεί ηζρχεη Λφκνο. Απιψο, αλ είλαη έηζη ηφηε, ζα κνπ επηηξέςεηε ιίγν, 

ζα πξέπεη λα ην είραηε ιίγν πην large. Απηφ πνπ είπε ν θ.Βειηαληψηεο. Γειαδή, 

λα ιέγαηε, ζηνλ δξφκν απηφλ λα κπνχλε δχν θαληίλεο, νπνπδήπνηε. Θα κνπ 

επηηξέςεηε. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Παο ην ιέσ, ν Λφκνο 3377 ην ιέεη: Γχν πεξηπηψζεηο. Α) Πε ζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη θαη νξηνζεηνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο ζην 
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ρψξν ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο. Β) Πε ηδησηηθνχο ρψξνπο. ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, ζε 

ηδησηηθνχο ρψξνπο κελ αιιά λα δψζεηε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ άιινλ, κελ ηνπ 

ιεο, απέλαληη απφ εθεί, λα ηνπ δψζεηο ηε δπλαηφηεηα, λα πεηο, επί ηεο νδνχ 

ηάδε. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Δηιηθξηλα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πξέπεη λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Ρξνραίαο θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηήλ ηε ζηηγκή ζα κπνξνχκε .. Αθνχζηε κε ιίγν. Θα κπνξνχκε λα 

ζπλζέζνπκε θάπνηα πξάγκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δκείο κπνξνχκε λα ιέκε, αιιά .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Δάλ εζείο .. Κα απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ έξρεηαη πξνο 

ζπδήηεζε ζήκεξα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία θαη ιέσ ην εμήο .. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Δκείο δελ μέξνπκε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αο πνχκε ιέηε, ζηελ είζνδν ηνπ Πηξαηνπέδνπ. Δίκαη ζίγνπξνο φηη 

απαγνξεχεηαη απφ Πηξαηφπεδα. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Νρη ζηελ είζνδν. Γηα λα ζαο πσ αθξηβψο ην ζεκείν, είλαη πάλσ 

ζηελ Δζληθή. Γελ θάλεη ιίγν δεμηά ν δξφκνο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε κηιάηε γηα ηελ Δζληθή, κηιάηε γηα ηε ζέζε Θνχηζε. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ ζέζε Θνχηζε πνπ ιέηε εζείο εθεί, είλαη ζην δξφκν ιεσθ. 

Αγ.Κεξθνπξίνπ, Πθάιαο Υξσπνχ. Δίλαη ζηελ άιιε πιεπξά, πνπ δελ έρεη θαη 

θαλέλα.. Δίλαη ζην δξφκν δειαδή Καιαθάζα πξνο Κειεζη. Δηζη ην πεξηγξαθεηε 

κέζα. 
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ΒΔΛΑΟΓΝ: Πηελ Αγ.Καξίλα απέλαληη, ζηελ είζνδν ηνπ Πηξαηνπέδνπ. Νρη 

φκσο πάλσ ζην δξφκν, ιίγν δεμηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Α θαηάιαβα. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Γη' απηφ είπα .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δθεί ππάξρεη ήδε. Δληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έπξεπε λα έρνπκε θαη ηα ηνπηθά δηαγξάκκαηα. Γπζηπρψο δελ 

ηα έρνπκε. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Ξξνηείλσ λα γίλεη ηνπνγξαθηθφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα γίλεηαη κηα πεξηγξαθή. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη, φρη. Ππκθσλψ καδί ζαο. Δθεί απιψο ην έρεηε γηα θαληίλα;  

ΒΔΛΑΟΓΝ: Λαη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δθεί .. Λα ζαο εμεγήζσ γηαηί. Δθεί είλαη έλαο παξαγσγφο θαη εζείο 

βαδεηε θαληίλα. Ρνλ παξαγσγφ δειαδή ηνλ δηψρλεηε.  

ΒΔΛΑΟΓΝ: Κηιάηε γηα ηνλ παξαγσγφ πνπ είλαη απέλαληη ζηελ Αγ.Καξίλα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Ν παξαγσγφο απηφο ζχκθσλα κε ηελ Ρξνραία, δελ έρεη δηθαίσκα 

λα κείλεη εθεί. Γη' απηφ ηελ θαληίλα ηελ πάεη ιίγν πξνο ηελ είζνδν ηνπ 

Πηξαηνπέδνπ, νπφηε κπνξεί θάπνηνο λα παξθάξεη κε αζθάιεηα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πηελ είζνδν ηνπ Πηξαηνπεδνπ απαγνξεχεηαη. Δρσ θάλεη .. 

Απαγνξεχεηαη. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Ρη λα ζαο πσ. Νιεο νη ζέζεηο βγήθαλ κε γλσκνδφηεζε θαηα θχξην 

ιφγν ηεο Ρξνραίαο. Γειαδή, ε Δπηηξνπή επεηδή δε γλσξίδεη ην πνπ κπνξεί λα 

ζηακαηήζεη θάπνηνο κε αζθάιεηα γηα λα κε γίλεη αηχρεκα, ν Γηνηθεηήο ηεο 
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Ρξνραίαο πήγε πξνζσπηθά κηα κηα ζηηο ζέζεηο. Θάπνηεο ηηο έβγαιε, θάπνηεο ηηο 

ελέθξηλε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θέιεη λα θάλεη κηα εξψηεζε αθφκα ν θ.Βειηαλησηεο. 

Νξίζηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δπηκέλσ πάιη. Κε ζπγρσξείηε πνιχ θ.Βιάρν, κε ζπγρσξείηε 

πάξα πνιχ. Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, αιιά δε ζα κηιάσ φηαλ ζέιεηε 

εζείο. Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δηζη; Θέισ λα δηεπθξηλίζσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη κηα δηεπθξίληζε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξφεδξε, ζέισ λα δηεπθξηλίζσ φηη ε επηκνλή καο, ε επηκνλή 

καο είλαη απφ ελδηαθέξνλ γηα λα είκαζηε ίζνη απέλαληη ζε φινπο ηνπο δεκφηεο. 

Ινηπφλ, δελ κπνξεί επεηδή θάπνηε έδσζε ε Λνκαξρία κε ηελ παξέκβαζε ηνπ 

"Σ" Θνηλνηάξρε ή ηνπ "Σ" πνδηεπζπληή κηα άδεηα ζην γήπεδν ηνπ 

Θαπαλδξηηίνπ  θαη πήξε ν κηθξνπσιεηήο κηα άδεηα θαη κ' απηή εξρφηαλε θαη 

δνχιεπε ζηελ παξαιία ηνπ Υξσπνχ, δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηφ ην πξάγκα. 

Ξξέπεη λα .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, γηαηί ην θάλεηε απηφ ηψξα;  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίκαη ζαθήο ζ' απηφ πνπ ιέσ. Γειαδή, εγψ πηζηεχσ φηη ε 

ζέζε απηή ζην .. πνπ ιέσ, εμππεξεηεί θάπνηνπο πνπ παίξλνπλε κηα άδεηα γηα λα 

πεγαίλνπλε λα πνπιάλε νπνπδήπνηε αιινχ εθηφο απφ εθεί.   Δπραξηζησ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κηιήζσ ιίγν; Λα καδεςσ ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζέκα, απιψο απαληεζήθαλε πνιιά ζέκαηα, είλαη πξψηε θνξά 

γη' απηφ ην αθήζακε λα έρεη εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο ζε θηινκαζείο, ηδηαίηεξα 

ζαλ ηνλ Ιίηζα, θαη φκσο εθείλν πνπ θξάηεζα απ' απηήλ ηελ ηζηνξία, εθηφο απ' 

ην φηη φινη εθπαηδεπηήθακε, εάλ δελ ππαξρνπλ παξαγσγνί ζην Θαπαλδξίηη, 

κπνξεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα λα δηαιέμνπκε κηα ζέζε, λα πξνηείλεηε 

κηα ζέζε λα δνχκε πνπ ζα βάινπκε ηνπο παξαγσγνχο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Ρα 

ππφινηπα είλαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο. Αλ δελ έρεη ην Ρνπηθφ, γηα θάπνηα 

παξάιεηςε έρεη γίλεη, δελ έρεη πξνηείλεη, λα βάινπκε αλζξψπνπο ηνπ Γήκνπ 

καο πνπ παξάγνπλ θάηη, λα πνπινχλ ηα πξντφληα ηνπο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ην Γήκν καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θπξία Βελάξδνπ, ζπκπεξηιάβαηε 15 ζέζεηο ζην Θνηλνηηθφ πάξθηλγθ 

Ππθακίλνπ, φζνλ αθνξά ηελ εκπνξνπαλεγπξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε, έγηλε απηφ. Δγηλε. 

ΟΝΠΠΖΠ: 20 + 21 & 25 + 26 ηνπ Αγ.Γεκεηξίνπ, Νθησβξίνπ; 

ΙΔΘΘΑΠ: Δπεηδή γξάςακε εκεξνκελίεο άιιεο. 20; 

ΟΝΠΠΖΠ: 20, 21 Κατνπ θαη 25, 26 Νθησβξίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία.  

 Θχξηε Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη. Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Δίπα φηη απηφ ην ζέκα ηνπ 

ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ γεληθφηεξα ζα έπξεπε λα έξζεη ζηελ Δπηηξνπή 

Ξνηφηεηα Εσήο, γηαηί πηζηεχσ φηη ν "Θαιιηθξάηεηνο" Γήκνο Υξσπνχ πξέπεη λα 

έρεη κηα άιιε πνιηηηθή ζε φηη αθνξά ην ζηάζηκν ππαίζξην εκπφξην. Θα πξφηεηλα 
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ζαλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηα Εσήο, ν Γήκνο λα δεκηνπξγήζεη 4 

ηνπιάρηζηνλ ππαίζξηεο δεκνηηθέο αγνξέο, κηα ζηνλ Απιψλα, κηα ζην 

Θαπαλδξίηη, κηα ζηνλ Θάιακν θαη κηα εδψ ζηνλ Υξσπφ, γηα λα πνπιάλε ηα 

πξντφληα ηνπο νη παξαγσγνί ηεο πεξηνρήο καο θαη λα κπνξεί ν αιηέαο ηνπ 

Υξσπνχ λα πνπιήζεη ηα ςάξηα ηνπ ζην Θαπαλδξίηη παξαδείγκαηνο ράξε. 

Γειαδή κηα, έλα ζχλνιν δεκνηηθψλ αγνξψλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ είλαη ιατθή αγνξά, ππαίζξηα. Δίλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θ.Γήκαξρε θαη δε ζα ζηαζνχκε ηψξα ζην πσο 

ιεηηνπξγνχζαλ νη Θνηλφηεηεο. Δίκαζηε έλαο Γήκνο θαη ν "Θαιιηθξάηεο" καο έρεη 

δψζεη δπλαηφηεηα λα έρνπκε ηελ ηχρε ηνπ ηφπνπ καο ζηα ρέξηα καο. Γελ καο 

εκπνδίδεη θαλέλαο λφκνο λα θαλνπκε ππαίζξηεο δεκνηηθέο αγνξέο θαη λα 

δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παξαγσγνχο λα πνπιάλε ηα πξντφληα ηνπο ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηηο Αθίδλεο λα πνπιάλε πξντφληα εδψ ζηνλ 

Υξσπφ θαη απφ εδψ απφ ηνλ Υξσπφ ζηηο Αθίδλεο θιπ. Λνκίδσ ινηπφλ φηη ην 

ζέκα ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα ην δνχκε θάησ απφ κηα άιιε ζθνπηά, 

επξχηεξε. Λα θάλνπκε ππαίζξηεο δεκνηηθέο αγνξέο θαη αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα 

έρνπκε θαη κηα δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία κε δηάθνξα πξντφληα. Γε καο 

απαγνξεχεηαη απφ ην Λφκν. Λα θχγνπκε ιηγάθη, λα θχγνπκε ιηγάθη απ' απηή 

ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκνδφηαλε πξηλ απφ ηνλ "Θαιιηθξάηε". Λα πάκε ζε κηα 

πην επξχηεξε έηζη αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. Θα δψζεη πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο ζηνπο παξαγσγνπο θαη ζηνπο δεκφηεο λα βξνπλ κηα θάπνηα 

απαζρφιεζε θαη λα βξνπλ επθαηξίεο λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε .. Θχξηε Ξέππα έρεηε ην ιφγν. 
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ΞΔΞΞΑΠ: Θα ήζεια λα γηα πξψηε θνξά ν Γήκνο Υξσπνχ λα θαηαιάβεη φηη 

πσο ιεηηνπξγεί ην ππαίζξην θαη πιαλφδην εκπφξην κέρξη ηψξα. Γηα πξψηε θνξά 

ινηπφλ έξρεηαη ζε επίπεδα Γήκνπ, "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ, λα νξίδεη ην 

ππαίζξην θαη πιαλφδην ηνπ εκπφξην κε λφκηκεο άδεηεο θαη λφκηκεο δηαδηθαζίεο 

θαη εκείο πξνζπαζνπκε λα θάλνπκε απηφ θαη κφλν απηφ. Γηα πξψηε θνξά ζα 

αληηκεησπίζνπκε .. Ρα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ πήξακε απφ ηε Λνκαξρία ήηαλε 

ηειηθά λα δνχκε πφζνη δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ είραλ θάλεη .. παίξαλε άδεηεο απφ 

ηε Λνκαξρία. Δίδακε ηνλ αξηζκφ απηφλ, είδακε ηνπο αλζξψπνπο απηνη νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη κε ην πιαλφδην θαη ππαίζξην εκπφξην θαη αλα Γηακεξίζκαηα, 

δειαδή ε Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θαιακνπ, ε Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ θιπ. 

θιπ. λα κπνξέζνπλε απηνί νη άλζξσπνη πνπ ήδε αζρνινχληαη κε ην πιαλφδην 

θαη ππαίζξην εκπφξην θαη είλαη δεκφηεο καο, λα κπνξνχλε λα εμαζθήζνπλ 

ειεχζεξα ζην Γήκν ηνπο ην επάγγεικα ηνπο. Γη' απηφ ινηπνλ βάιακε ηνλ 

αξηζκφ απηφ θαη πξνζπαζήζακε λα βάινπκε θαη κηα ηάμε αλά Γηακέξηζκα ην 

πνπ ζα είλαη ν θάζε παξαγσγφο. Ξαξαδείγκαηνο ραξε ζηνλ Θάιακν είπακε λα 

πάεη ζην δεκνηηθφ πάξθηλγθ γηα λα κε βξίζθεηαη, φπσο θαη ην γλσξηδνπκε φινη, 

ν έλαο δεμηά, ν άιινο αξηζηεξα ή νπνπδήπνηε αιινπ. Ρν ίδην πξνζπαζήζακε 

θαη πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε θαη γηα ηνπο παξαγσγνχο ησλ ππνινηπψλ 

Γηακεξηζκάησλ.  

 Ρψξα φζνλ αθνξά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο, ηνπο 

ζηάζηκνπο πσιεηέο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα κπνξνχλ λα πνπιάλε ην 

πνπθνξλ, ην καιιί ηεο γξηάο, ηα θάζηαλα ηψξα ην ρεηκψλα, ν παξαγσγφο λα 

κπνξεί λα πνπιάεη ην κέιη ηνπ, πνπ είλαη απφ ηνλ ηφπν καο ή ηα θνπινπξάθηα 

ηνπ, λα είλαη .. θαη πνπ είλαη ληφπηνο, λα είλαη απφ εδψ, λα κπνξεί ν άλζξσπνο 

λα κελ θπλεγηέηαη, είηε απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, είηε απφ ηελ Αζηπλνκία. 

Λα κπνξεί λφκηκα λα πνπιάεη ηελ πξαγκάηηα ηνπ, ρσξίο ζεκηηφ ή αζέκηην 

αληαγσληζκφ. Απηφ θαη κφλν, πξέπεη λα ζθεθηνχκε φινη ζπιινγηθά θαη αλ είλαη 

θαη ην είπα θαη ην ιέσ, λα δψζνπκε θαη αο ππάξρνπλ νη ζέζεηο θαη αο κελ ηηο 
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ρνξεγήζνπκε, θαη 10 ζέζεηο παξαπάλσ, ε, αο ην θάλνπκε. Δδψ είλαη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εδψ ζα ηνπνζεηεζνχκε. Ρψξα φζνλ αθνξά ηηο θαληίλεο 

πνπ πξαγκαηηθά είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα, φπσο είπαηε θα Πηεξγίνπ, θαη έρνπκε 

θάλεη φινπο ηνπο αγψλεο, πνπ δελ ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ ε θαληίλα 

πξέπεη λα είλαη θηλεηή, δειαδή εθφζνλ ζα θαλεη ηε δνπιεηά ηεο ζα πξέπεη λα 

θεχγεη, λα κελ είλαη ζηαζεξή θαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ 

ζηα ήδε ζηαζεξά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηφηε εκείο ζα 

πξέπεη λα εθαξκφζνπκε ην Λφκν θαη κφλν ην Λφκν. Ρίπνηα άιιν.  

 Νπσο ζα ήζεια θαη ζα ζαο ην πσ, λα είκαζηε θαηαπέιηεο πεξα απφ 

απηέο ηηο αδεηνδνηήζεηο γηα ηνπο πσιήηεο καο, ζην παξάλνκν εκπφξην ην νπνίν 

γίλεηαη θαζεκεξηλά ζηνλ ηφπν καο, απφ Ξαθηζηαλνχο ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο, 

δηάθνξνη, νη νπνηνη, ην γλσξίδεηε, ην θαινθαίξη έξρνληαη, πνπιάλε αλεμέιεγθηα, 

θάλνπλ φ,ηη γνπζηάξνπλε θαη νη δηθνί καο κε ηα θαηαζηήκαηα, αθφκα θαη απηνί 

νη δηθνί καο κε ην ζηαζεξφ εκπφξην πνπ θάλνπλ δελ κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά. Δθεί λαη, λα εθαξκφζνπκε ην Λφκν. Αιιά γηα ηνπο 

δηθνχο καο, ηνπο δηθνχο καο δεκφηεο, λαη, ζα πξέπεη απηνί νη άλζξσπνη, γηαηί 

απηνί είλαη νη θαλφλεο ηεο αγνξαο, λα έρνπλε κηα λφκηκε άδεηα θαη απηφ 

πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε. Γη' απηφ ζαο παξαθαιψ πνιχ, δηαβάζηε 

ιεπηνκεξέζηαηα φιε ηελ εηζήγεζε, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο θαη φρη απφ ην 

ηέινο κηα ζεηξά, δχν θαη λα κε βγάδνπκε λφεκα. Απηφ ήζεια λα πσ θαη αλ 

έρεηε λα πξνζζέζεηε ζηα παλεγχξηα πνπ θάλνπκε αθφκε 2 ζέζεηο, εδψ είκαζηε 

λα ηηο πξνζζέζνπκε. Ξξνο Θενχ, παλεγχξη είλαη. Λα κελ έξζνπλ νη άλζξσπνη 

λα πνπιήζνπλε ηα πξάγκαηα ηνπο; Θα βάινπκε κηα ζέζε; 

 Δπραξηζηψ.     

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα έλα ηα ζέκαηα ηψξα. ζηεξα απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο 

πξνζζήθεο πνπ έγηλαλ, ππάξρνπλ αληηξξήζεηο; Πην 7 ζέκα. 
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ΙΔΘΘΑΠ: Λα αλαθέξνπκε ιίγν ηηο πξνζζήθεο, γηαηί καο ήξζαλε θαη απφ ην 

Ξνιπδέλδξη ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, ζπγλψκε. Πην 6 ζέκα πνπ αθνξά ην .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Κήπσο έρεη μεράζεη θάπνηνο θάπνηα, γηαηί κπνξεί λα κελ έρνπκε 

πάξεη νιφθιεξε ηελ πιεξνθφξεζε απφ ηα Ρνπηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξεηε ηεο θ.Ιέθθα.  

ΙΔΘΘΑΠ: Γειαδή, ζπκπιεξψζακε απηα ηνπ Βειηαληψηε. Ρν .. γηαηί δελ ην 

μέξνπκε ηψξα εκείο απηφ ην πξάγκα. Ρν .. απηφ λα ην βγάινπκε; Δίλαη ..;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΔΘΘΑΠ: Κφλν γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε. Κφλν γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε.  

Δρνπλε έλα εθθιεζάθη ηεο Ξαλαγίηζαο θαη έλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α, αο πξνβιεθζνχλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο.  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 4 ινηπφλ ζηε ζέζε .. γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε. Δηζη; Πην ζέκα 8 

απηφ.  

ΙΔΘΘΑΠ: Απφ άιιν κέξνο θάπνηνο; Ρα ζεκεηψζακε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία.  

ΙΔΘΘΑΠ: Δπίζεο, ζηελ εηζήγεζε 7, ζην ζέκα 7 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιέθθα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Πηελ εηζήγεζε 7 ζην πξψην ζέκα ιέεη, 7 άδεηεο γηα πψιεζε 

επνρηαθψλ εηδψλ εθεί λα γίλνπλ 11, γηαηί δελ είρακε βάιεη απφ ηε Πθάια, 3 ζηε 

Πθάια, πνπ κπαίλνπλε κπξνζηά ζην Ιηκεληθφ, ζηελ παξαιία εθεί πνπ πνπιαλε 

θαιακπφθηα θαη εηλαη Υξσπηψηεο απηνί θαη κηα ζην Σαιθνχηζη. Γειαδή νη 7 

άδεηεο λα γίλνπλ 11. Νξίζηε; 
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΔΘΘΑΠ: Νρη, είλαη ηδσηηθφο ρψξνο αιιά αθνχ ζα πάξνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Ιηκεληθνχ ρσξνπ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ξξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο παηδηά. Ξνπ νη ζέζεηο; Ξνπ ζην 

Σαιθνχηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαιήμηε θ.Ιέθθα, είλαη 11 ή 12 ηειηθά; 

ΙΔΘΘΑΠ: Δρνπκε βάιεη 10 ζέζεηο ζηε ιεσθ. Ξνζεηδψλνο ζην Σαιθνχηζη ζηε .. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Νρη παηδί κνπ, κηιάεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα έλα ηα ζέκαηα. Κηζφ ιεπηφ. Πην 7 είκαζηε, ζην 7 είκαζηε. 

Δηζη; Δίλαη 3 ζηε Πθάια είπαηε θαη κηα ή δπν ζην Σαιθνχηζη; Πην 7 ζέκα δελ 

είκαζηε; Αξα είλαη 7. Απηέο νη 5 ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο, 2 ζην Ξνιπδέλδξη, 3 

ζηε Πθάια θαη κηα ζην Σαιθνχηζη. Δληάμεη; 

 Ξάκε ζην 8. Γηάβαζε ηηο έλα έλα απφ ηελ αξρή. Απφ ην 6, απφ ην 6 

ζεκα. Αο μεθηλήζνπκε γηα ηηο ζέζεηο.  

ΙΔΘΘΑΠ: Απφ ην 6. Λα ρνξεγεζνχλ 26 άδεηεο ηχπνπ "α", γηα πψιεζε 

πξσηνγελψλ πξντφλησλ γεο θιπ., 13 γηα πψιεζε νπσξνιαραληθψλ θαη 13 γηα 

πψιεζε ςαξηνχ θαη γεπκάησλ. Β) Λα ρνξεγεζνχλ 10 άδεηεο ηχπνπ "β" γηα 

πψιεζε ινηπψλ εηδψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Ππγθεθξηκέλα 3 

άδεηεο γηα είδε λενηεξηζκνχ, κηα γηα ιεπθά, κηα γηα θνζκήκαηα, εηθφλεο, 

επνρηαθά είδε .. θαη 5 θαληίλεο. Απηφ είλαη ην 6. Ρν πιαλφδην εκπφξην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ δελ ππαξρεη θάηη άιιν. Δηζη; Ξάκε ζην 7. 

ΙΔΘΘΑΠ: Πην 7.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπνλ, αο ςεθίζνπκε ζ' απηφ. Δρεη δίθην ε θα Καλαβέιε. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

156 

 πάξρνπλ αληηξξήζεηο ζην ζέκα απηφ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ δελ ςεθίδσ θ.Ξξφεδξε γηαηί δε κνπ δφζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο 

πνπ δήηεζα θαη πηζηεχσ φηη θαη γηα ηηο 10 άδεηεο πνπ ιέκε επηπιένλ φηη 

θσηνγξαθίδνληαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ςεθίδεηαη. Δίπαηε φρη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ ςεθίδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, δηαθσλψ κε ηηο πνιιέο θαληίλεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα δελ ςεθίδεηε ην ζέκα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν θαηαςεθίδνπκε. 

.......: Θαη εκείο θ.Ξξφεδξε δηαθσλνχκε κε ηηο πνιιέο θαληίλεο θαη δελ 

ςεθίδνπκε ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Γηα ην 6 κηιάκε. Λαη ν θ.Σαζηψηεο. Θχξηε Ιέθθα δελ ζαο 

.. Λαη ν θ.Ιέθθαο.  

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

Ξάκε ζην 7 ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Πην 7 ζέκα 11 ζέζεηο ζηελ 1ε παξάγξαθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο δηαβάζνπκε πξψηα, λαη. 

ΙΔΘΘΑΠ: 11 ζέζεηο γηα πψιεζε επνρηαθψλ εηδψλ. Τεηά θάζηαλα, ςεηά 

θαιακπφθηα, πνπθνξλ, καιιί ηεο γξηάο θαη ηέηνηα. Πηηο παξαθάησ ηζάξηζκεο 

ζέζεηο ζε ρψξνπο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γήκνπ. 5 ζέζεηο ζην δεκνηηθφ πάξθηλγθ 

ησλ Αγ.Απνζηφισλ, 2 ζέζεηο ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηνπ κπαζθεη, ζέζε .. 

Δληάμεη είλαη; Απηφ ην ζβήζακε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δηαγξάθεηαη. Δηζη; 
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ΙΔΘΘΑΠ: Πηελ εκπνξνπαλήγπξε. Απηφ δηαγξάθεηαη.  

ΞΔΞΞΑΠ: Δλα ιεπηφ. Απηέο νη ζέζεηο ηηο έθεξε ην Ρνπηθφ .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Δληάμεη, εληάμεη, ην αθχξσζα .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διεμε ην ζέκα, εληάμεη.  

ΙΔΘΘΑΠ: 3 ζέζεηο ζηε Πθάια Υξσπνχ ζηα θέξξπ-κπνη, ζηελ πεξηνρή θεξξπ-

κπνη, 1 ζην Σαιθνχηζη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πάκε Β) ηψξα, έηζη; Δίλαη 5 θαη 3, 8. Δδψ ππαξρεη ιάζνο. 

Δίλαη 5 ζην πάξθηλγθ, 3 ζηε Πθάια, 1 Σαιθνχηζη, 2 ζην Ξνιπδέλδξη, 

δηαγξάθνληαη. Αξα νη ζέζεηο είλαη 9. 

ΙΔΘΘΑΠ: 9.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζην Β) θ.Ιέθθα. 

ΙΔΘΘΑΠ: 7 άδεηεο γηα ηνπνζεηεζε θηλεηψλ θαληηλψλ ζηνπο παξαθάησ 

ηζάξηζκνπο ρψξνπο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γήκνπ. Λα ηηο μαλαδηαβάζνπκε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, λαη. 

ΙΔΘΘΑΠ: 1 θαληίλα ζηε ζέζε Θνχηζε, δίπια ζην Πηξαηφπεδν ζηε Καιαθάζα, 

1 θαληίλα ζηε ζέζε ιεσθ. Αζελψλ δίπια ζηε γέθπξα ζηε Καιαθάζα, 3 

θαληίλεο ζηελ πεξηνρή Φάξνπ .. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Πην γήπεδν. 

ΙΔΘΘΑΠ: Πην γήπεδν, ζπγλψκε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη. Ιάζνο δηάβαζε ν θ.Ιέθθαο. 

ΙΔΘΘΑΠ: Γίπια ζην γήπεδν. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γίπια ζην γήπεδν.  

ΙΔΘΘΑΠ: 3 θαληίλεο ζηελ πεξηνρή Φάξνπ ζην Καξθφπνπιν .. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ξεο πνπ είλαη αθξηβψο γηα λα μέξνπκε. 

ΙΔΘΘΑΠ: Κηα κπξνζηά ζην .., 1 απέλαληη απφ ην λαπαγνζψζηε θαη 1 θνληά 

ζην μελνδνρείν ΓΔΠΞΥ. 1 ζέζε ζην ηέξκα ηεο νδνχ Ξηλδάξνπ, ζην ηέινο ηνπ 

πεδφδξνκνπ ζην Σαιθνχηζη, 1 ζέζε ζην θηήκα θπιαθψλ ζε απφζηαζε 300 

κέηξα απφ ηελ νδφ Πίιιε. Ξαξάγξαθνο Γ) .. Λαη. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, ην δηνξζψζακε. Δίλαη 7 ζέζεηο, 7 άδεηεο. Πην Β). Πην Β) 

είλαη 7 άδεηεο. Αιιν ζέκα είλαη απηφ.  

ΙΔΘΘΑΠ: Ξαξάγξαθνο Γ).  

ΞΔΞΞΑΠ: Δδψ έρνπκε θάλεη ιαζνο. Δρεη δίθην ν θ.Θηνχζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνην ιάζνο θ.Ξέππα; Γελ ηηο έρνπλε βάιεη θ.Ξέππα, ηηο βάιαηε. 

Πηελ Δπηηξνπή είζαζηε. Δίζαζηε ζηελ Δπηηξνπή θαη εζείο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βξε παηδηά ην πιαλφδην εκπφξην, δελ μέξσ αλ ην ιέσ θαιά, γηαηί 

δελ απαληάηε θα Βελάξδνπ; Δίλαη 5 θαληίλεο ζην ζέκα 6 θαη ζην δεχηεξν 7 θαη 

ξσηάεη 10 θνξέο. Απηφ δε ξσηάεη; Θαη εγσ λνκίδσ φηη 5 θαληίλεο ζην πξψην 

πνπ κηιάεη γηα πιαλφδην εκπφξην, είλαη θηλνχκελε θαληίλα, πνπ απαγνξεχεηαη 

λα έρεη ζέζε λα κείλεη πάλσ απφ 10 ιεπηά. Νη απφ θάησ θαληίλεο πνπ είλαη ζην 

ζηάζηκν, ηνπο δίλνπκε ην δηθαίσκα λα είλαη ζηάζηκεο. Απηή είλαη ε δηαθνξά. 

Γελ ην θαηαιάβαηε ηφζε ψξα; Κηιάκε ην ζέκα γηα πιαλφδην θαη ζηάζηκν. Απηή 

ε δηαθνξά είλαη ησλ 2 θαληηλψλ. 12 θαληίλεο. 5 ζην θηλεηφ θαη 7 ζην ζηάζηκν. 

Γελ κπνξεί λα ιέκε ηηο ίδηεο θαληίλεο ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Κα είλαη 

δπλαηφλ; 
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ΒΔΛΑΟΓΝ: Νη θηλεηέο θαληίλεο ζχκθσλα κε ην Λφκν κπνξνχλ λα 

ζηαζκεχζνπλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο. Γη' απηφ θαη μερσξίδνληαη 

ηα 2 ζέκαηα. Αιιν ζηάζηκν, άιιν ππαίζξην .. αιιν πιαλφδην. Πην πιαλφδην 

κφλν γηα λα πνπιήζεη ην πξντφλ θαη λα πάξεη ηα ρξήκαηα. Πην ζηάζηκν κέλεη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζπκβαίλεη, αιιά έηζη πξέπεη λα είλαη.  

ΙΔΘΘΑΠ: Ρη λα ζαο θάλνπκε ξε παηδηά; Απηφο είλαη ν Λφκνο. Ρη λα θάλνπκε 

ηψξα. Λα αιιάμνπκε ην Λφκν; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε, θαληίλα ζηάζηκε δελ ππαξρεη. Ζ θαληίλα είλαη 

θηλεηή. Νη θαληίλεο είλαη θηλεηέο. Απφ εθεί θαη πεξα είλαη καγαδηά. Ακα μέξεηε 

λα θάλεηε ην δηαρσξηζκφ .. θνηηάμηε ην θαη βξέζηε ηη ζεκαίλεη απηφ ην πξάγκα. 

Γελ ππαξρνπλ ζηαζεξέο θαληίλεο. Θάλεηε ιάζνο. Γελ είλαη πνηέ φκσο 

ζηαζεξέο. Κπνξεί λα είλαη γηα έλα νξηζκέλν δηάζηεκα, αιιά κεηαθηλνχληαη. 

Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθηλεζνχλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Ιέθθα. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξάλησο ε άπνςε κνπ είλαη φηη ςεθίδεηαη ιάζνο. Δίλαη ιάζνο απην 

πνπ έρεηε θέξεη ζην Ππκβνχιην θαη θαιφ ζα είλαη λα ην μαλαδείηε παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ην μαλαδνχκε ηψξα. πνηίζεηαη φηη έρνπκε ηελ εηδηθή. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αλδξέα, ζαλ εηζεγεηεο, εζχ απηελ ηε ζηηγκή νπζηαζηηθά βάζεη 

Λφκνπ, κηιάκε ηψξα γηα 7 θαληίλεο, δε κηιάκε γηα 12, γηαηί ην 5 ζηελ εηζήγεζε 

ζην ζέκα 6, νη 5 θαληίλεο, νπζηαζηηθά δελ κπνξνχλε λα ππάξμνπλε. Αξα κηιάκε 

γηα ην Γήκν Υξσπνχ 7 θαληίλεο. Απηφ πνπ κεηαθέξεη ν Λφκνο θαη καο ην 

κεηαθέξεηε θαη εζείο, ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί .. Αξα κηιάκε γηα 7 θαληίλεο. 

Απηφ θαηαιαβαίλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Σαζησηε. Κηζφ ιεπηφ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη εγθχθιηνο, Λφκνο, ν νπνίνο ιέεη φηη νη θαληίλα κπνξεί λα 

έρεη ζηάζηκε ζέζε, θαηά ηελ θα Βελάξδνπ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κήπσο αγνξάδεη θαη ην νηθφπεδν εθεί; Λα μέξνπκε. Καο ηνλ 

δηαβάδεηε ζαο παξαθαινχκε ην Λφκν; Ν Λφκνο πνπ ιέεη, ν 3377/2005 

αλαθέξεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θα Πηεξγίνπ. Γηαβάζηε ην Λφκν θα Βελάξδνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δίλαη ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ πνπ είλαη γηα ηηο θαληίλεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θα Πηεξγίνπ. Γηαβάζηε ην Λφκν θα Βελάξδνπ. 

ΙΔΘΘΑΠ: Κέρξη λα δηαβάζεη ε Αγγειηθή, κπνξψ λα πσ ιίγν ζην Κηράιε; 

Δκείο πήξακε θάπνηεο άδεηεο πνπ ήηαλ ζηε Λνκαξρία γηα δεκφηεο δηθνχο καο, 

γηα παηξηψηεο δηθνχο καο, νη νπνίνη είραλ άδεηα .. απφ ηε Λνκαξρία. Δκείο 

ζέινπκε λα ηνπο δψζνπκε ην δηθαίσκα απηνί νη αλζξσπνη λα ηελ μαλαπάξνπλε. 

Γελ μέξνπκε πνηνη είλαη. Δίδακε φηη νη 7 θαληηληέξεδεο ζην πιαλφδην εκπφξην 

απφ ηε Λνκαξρία. Δκείο ηη ζα ηνπο πνχκε ηψξα; Νρη, "ρ" δελ παίξλεηε εζείο 

άδεηα; 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ άιιε εξψηεζε έθαλα Αλδξέα. Αιιε εξψηεζε έθαλα. Δγψ 

άιιε εξψηεζε έθαλα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Θαη έρνπκε απφ ηνλ πιαλφδην, γηαηί ππαξρνπλε δχν είδε, είλαη ην 

πιαλφδην θαη ην ζηάζηκν. Απφ ην πιαλφδην ινηπνλ παίξλνπκε απφ ηε Λνκαξρία 

θαη καο ιέλε φηη ππαξρνπλ 7 θαληηληέξεδεο, πιαλφδηνπ ηχπνπ "β", έηζη ιέγεηαη 

ε θαηεγνξία θαη κεηά ππαξρνπλ θαη ζην ζηάζηκν νη νπνίνη ππάξρνπλε θαη άιιεο 

ππνςήθηεο ζέζεηο γηα θαληίλεο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Νκσο Αλδξέα λα ζνπ θάλσ κηα εξψηεζε ζ' απηφ πνπ ιεο;  

ΙΔΘΘΑΠ: Ρν εμήγεζε ε Αγγειηθή, ζπγλψκε ξε παηδηά, ην εμήγεζε ε Αγγειηθή 

φηη ε θαληίλα ζην πιαλφδην ζηακαηάεη κφλν γηα ηε δνζνιεςία. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αιιν ξψηεζα φκσο. Γηα λα θαηαιαβαίλνπκε απηφ πνπ ιέκε.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ πξνβιέπεη ν Λφκνο. Ρη λα θάλνπκε. Ξαξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Κεηαθέξνκαη ζην ζέκα 6 γηα λα απαληεζεί ζπγθεθξηκελα ζέισ. 

Νηαλ κηιάκε ινηπφλ, ζηακαηάεη θαηά ηελ ψξα ζπλαιιαγήο θαη θεχγεη, πξαθηηθά 

απηφ δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί. Αξα κηιάκε φηη ε θαληίλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξαθηηθά θ.Σαζηψηε, ην πξνβιέπεη ν Λφκνο απηφ, ηη λα θάλνπκε. 

Ρν μέξνπκε φηη πξαθηηθά δελ κπνξεί λα ζπκβεί. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρνλ εηζεγεηή ξσηάσ. Κηα εξψηεζε θάλσ. Ξνπ ζεκαίλεη πξαθηηθά 

φηη νη θαληίλεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλε ζα είλαη ν αξηζκφο πνπ ζα νξηζηεη ζην 

ζέκα 7, φρη ζην ζέκα 6. Πην ζέκα 6, νπζηαζηηθά απηφ ην νπνίν ςεθηζακε, δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη. Απηφ δελ ππάξρεη. Αξα νπζηαζηηθά νη ζέζεηο πνπ ςεθίζακε 

γηα ην ζέκα 6 δελ ππάξρνπλε. Απηφ ιέκε. Απηφ θαηαιαβαίλσ θαη εγψ απφ ηελ 

αξρε αο πνχκε. Κελ ηξειαζνχκε θηφιαο, ιέκε άιια πξάγκαηα. Νπσο 

κεηαθξάδεηαη θαη ν Λφκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γηαβάδνληαο ην ιίγν θαιχηεξα θ.Ιέθθα θαη δε ζέισ λα θάλσ .. κηα 

παξαηήξεζε. Βιέπσ φηη φινη νη παξαγσγνί πξέπεη λα είλαη ή ζηνλ Θάιακν, 

πήγακε θαη κεξηθνχο πάλσ ζηνλ Αε Γηψξγε θαη θαλά δχν ζηνλ Απιψλα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπνπ ππήξραλε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα κνπ επηηξέςεηε ιίγν. Νπνπ ππήξραλε πξηλ; Νη παξαγσγνί; Δγψ 

πηζηεχσ φηη, αο πνχκε ππάξρεη έλαο θάκπνο ηνπ Υξσπνχ κε παξαγσγνχο εθεί 

θαη κε κεξηθνχο πνπ πνπιάλε θηφιαο. Γη' απηνπο δελ πξέπεη λα πξνβιέςεηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλε φπσο έρνπλε ηα θηφζθηα ηνπο λα λνκηκνπνηεζνχλ 
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θάπνηνη; Γειαδή, εγψ μέξσ φηη κηα απφ ηηο παξαγσγηθέο πεξηνρέο ηηο κεγάιεο 

είλαη ν θάκπνο ηνπ Υξσπνχ. Θάλσ ιάζνο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πσζηά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Θαη έρσ ςσλίζεη θηφιαο απφ θαλα δχν θαη απηνχο δελ ηνπο 

έρεηε πνπζελά. Δίλαη ζην ρσξάθη θαη δε ζέιεη άδεηα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπλ πξνηείλεη ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρη είπαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπλ πξνηείλεη ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα θαη εθηφο ησλ άιισλ νη 

πεξηζζφηεξνη, επεηδή γλσξίδσ θαη εγψ ην επάγγεικα, έρνπλε άδεηεο ιατθψλ 

αγνξψλ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν ρσξάθη δε ζέιεη άδεηα. Πην ρσξάθη ηνπ απ' έμσ άκα είλαη δε 

ζέιεη άδεηα ν παξαγσγφο. Απαιάζζεηαη. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ξαηδηά μαλαείπακε. Αλ ζπκφζαζηε κηα ζέζε πνπ ηπρφλ ππάξρεη 

θάπνηνο, πνπ έρεη μεθχγεη απφ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην λα καο ην εηζεγεζεί, λα ην 

ιέκε ηψξα λα ην βάινπκε ηψξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπηηξέςηε κνπ, επηηξέςηε κνπ θ.Ιέθθα. Θχξηε Ιέθθα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππγλψκε. Δδψ ιέεη, γηαηί ιεο ν παξαγσγφο δε ζέιεη άδεηα. Υξαία. 

Δδψ ιέεη, άδεηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην ρσξάθη ηνπ είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πην ρσξάθη ηνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δηεπθξηλίζηεθε ην ζέκα. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ. 

Θχξηε Ιέθθα. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ έρεη δηεπθξηληζηεί θ.Ξξφεδξε, δελ έρεη δηεθξηληζηεί εάλ 

ππαξρεη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη πάλησο ν φξνο ζηαζηκνο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δάλ ππάξρεη ζηάζηκν εκπφξην πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαληίλα αο πνχκε. Δάλ ε θαληίλα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ζηάζηκν 

εκπφξην. Ζ θα Βελάξδνπ δελ ηνλ δηάβαζε ην Λφκν. Γελ ηνλ βξήθε αιιά ζα 

πξέπεη, ζα πξέπεη, επεηδή παίξλνπκε κηα απφθαζε, λα αλαθεξζεί ν Λφκνο 

πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη απην θαη ζα ςεθίζνπκε θάηη ην νπνίν ελ πάζε 

πεξηπηψζεη δελ είκαζηε βέβαηνη εάλ είλαη λφκηκν;   

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, δελ κπνξνχκε λα θέξνπκε φιε ηε λνκνζεζία 

ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο εδψ. Γελ ηελ έρεη καδί ηεο. Γεζκεχεηαη ε ίδηα φηη 

γλσξίδεη ην ζέκα, ε αξκφδηα ππάιιεινο. Αλ ζέινπκε .. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη αιια θαη εκείο θ.Γήκαξρε θάηη έρνπκε δηαβάζεη .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε θ.Γηακαξέιν.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ έρσ ηα εξσηεκαηηθα κνπ αιιά πξνο ην παξφλ κέρξη λα 

αθπξσζεί ε απφθαζε εάλ θάλεη ιάζνο ε πεξεζία, ζα ην ςεθίζσ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θνηηάμηε, ην πξφβιεκα καο δελ είλαη κε ηελ ππάιιειν. Ζ 

ππάιιεινο είλαη θαη έλα ζέκα πνπ πξψηε θνξά ην αληηκεησπίδεη, ην 

αληηκεησπίδνπκε θαη ζαλ Ππκβνχιην θαη ζαλ ππάιιεινη. Γελ ηα βάδνπκε κε 

ηνπο ππαιιήινπο. Δηζη; Δίλαη θάηη θαηλνχξγην. Γη' απηφ ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

κηα θαιχηεξε έξεπλα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ηη δηεξεπλα θαηξφ, δελ είλαη ησξα. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Αλδξέα, θαληάδνκαη φηη ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, γηαηί είλαη πξψηε θνξά πνπ ην θάλεηε, ζα μαλάξζεη 
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εηζήγεζε γηα λα ζπκπιεξσζνχλ θάπνηεο ζέζεηο νη νπνίεο πξνθαλψο απφ 

παξάιεηςε ιφγσ ηνπ θφξηνπ δνπιεηάο δελ κπήθαλε ζ' απηήλ ηελ εηζήγεζε.  

ΙΔΘΘΑΠ: Νρη, ζήκεξα πξέπεη λα γίλεη. Πήκεξα πξέπεη λα γίλεη απηφ.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γειαδή δελ ππαξρεη πεξίπησζε αλ ππάξρεη θάπνηα παξάιεηςε ζε 

θάπνηα πεξηνρή .. ; 

ΙΔΘΘΑΠ: Νρη, γη' απηφ άκα ζπκφζαζηε κηα ζέζε, ηψξα ήξζε ν θ.Ξάληνο, κνπ 

είπε γηα κηα ζέζε θαληίλαο λα βάινπκε ζηελ Ηππνθξάηεην Ξνιηηεία πάλσ ζηε 

ιίκλε. Λα ηε βάινπκε ηψξα. Ρψξα κφιηο κνπ ην είπε θαη εζείο αλ ζπκφζαζηε 

κηα άιιε ζέζε πνπ ηπρφλ έρνπκε μεράζεη ή έρεη μεράζεη ην Ρνπηθφ, λα ηελ 

πνχκε ηψξα λα ηε βάινπκε ηψξα. Απηέο είλαη ελ δπλάκεη. Γελ είλαη απαξαίηεην 

φηη απηνη ζα πάξνπλε άδεηεο, ελ δπλακεη ζέζεηο είλαη απηέο.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηαηί δελ κπνξείο αο πνχκε ζε έλα επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

λα .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Δρνπκε θαηαιεηηθή εκεξνκελία 31.12. θαη απηνί πξέπεη λα έξζνπλε 

γηα άδεηεο νη ελδηαθεξφκελνη απφ 1 έσο 31 Ηαλνπαξίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηαζέζνπλε αηηήζεηο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Ρελ επφκελε εβδνκάδα είπε ν Γήκαξρνο φηη έρνπκε Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Κήπσο πξέπεη λα μαλαδνπκε ηηο ζέζεηο αλ ππαξρεη θάπνηα έιιεηςε 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, θ.Σαζηψηε. Ινηπφλ, θ.Ιέθθα θάληε ηελ πξνζζήθε 

θαη λα πάκε ζηελ ςεθνθνξία. Γελ κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά. Γελ έρεηε θάλεη 

ηνπνζέηεζε θ.Ιέθθα; Γε ζέιεηε λα ςεθηζηνχλ ηα ζέκαηα πνηέ; Νξίζηε. 

ΙΔΘΘΑΠ: Ινηπφλ, μαλαδηαβάζσ ηελ παξάγξαθν Β) ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Λαη, λαη. 
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ΙΔΘΘΑΠ: Πην ζηάζηκν εκπφξην, γηαηί πξνζζέηνπκε κηα θαληίλα ζηε ζέζε 

Ηππνθξάηεηα Ξνιηηεία, ιίκλε; Ξσο ιέγεηαη ε πεξηνρή; Δρνπκε κηα θαληίλα ζηε 

ζέζε Θνχηζε, ζηελ είζνδν ηνπ Πηξαηνπεδνπ Καιαθάζα, κηα θαληίλα ζηε ζέζε 

ιεσθ. Αζελψλ δίπια ζην γήπεδν ηεο Καιαθάζαο, 3 θαληίλεο ζηελ πεξηνρή 

Φάξνπ ζην Καξθφπνπιν, κηα ζέζε ζην ηέξκα νδνχ Ξηλδαξνπ, ζην ηέινο 

πεδφδξνκνπ ζην Σαιθνχηζη, κηα ζέζε ζην .. Φπιαθψλ ζε απφζηαζε 300 κέηξα 

απφ ηελ νδφ Πίιιε. Ξαξ. Γ) 8 άδεηεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε 

ηδησηηθνχο ρψξνπο, 1 ζηε ιεσθ. Αζελψλ - Θαπαλδξηηίνπ ζηνλ θφκβν πεξηνρή 

Ξνιπδελδξίνπ, 1 πξηλ ηελ Αγ.Καξίλα ζηελ πεξηνρή Θαιάκνπ, 1 δίπια ζηνλ 

Αγ.Πψζηε ζηε Καιαθάζα, 1 ζηνλ θφκβν ηεο παιηάο Δζληθήο νδνχ Αζελψλ - 

Σαιθίδνο κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ πξνο Νηλφθπηα, απέλαληη απφ ην εξγνζηάζην 

ηνπ Βαξάγθε, πεξηνρή Απιψλα, 1 ζην ρσξν εκπξνζζέλ ησλ θπιαθψλ Απιψλα, 

πεξηνρή Απιψλα, 1 ζηε ζέζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ ηεο Δζληθήο Νδνχ, 

ξέκα πξνο Ιακία πεξίπνπ απέλαληη απφ ην εξγνζηάζην Walker, πεξηνρή 

Απιψλα, 1 ζέζε απέλαληη απφ ηα δηφδηα ηνπ 51 ρικ. ηεο Δζληθήο Νδνχ πεξηνρή 

Απιψλα, 1 ζέζε ζηελ πεξηνρή Πακνρείιε ζηνλ Απιψλα.  

 Γηα ηνλ Απιψλα λα ζαο πσ, λα αλνίμσ κηα παξέλζεζε, γηα παξάδεηγκα 

ηψξα απηήλ ηε ζηηγκή απφ απηέο ηηο ππνςεθηεο ζέζεηο ιεηηνπξγεί κηα. Απιά 

ππήξραλ εθεί θαληίλεο. Ρψξα απηήλ ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί κηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερηζηε, ζπλερίζηε θ.Ιέθθα. 

ΙΔΘΘΑΠ: Πηνλ πεξηθεξεηαθφ πξνο πεξηνρή Αγ.Ληθνιάνπ, Πακνρείιε. Ξαξ. Γ) 

23 ζέζεηο - άδεηεο θαηάιεςεο ρψξνπ γηα παξαγσγνχο πνπ έρνπλ εθνδηαζηεί κε 

ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο Γ/λζεηο Ρκήκαηα Δκπνξίνπ, άξζξν 6, ηνπ Ξ.Γ. θιπ. Νη 

ρψξνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηψλ καο παξαγσγψλ νξίδνληαη: 1 ζέζε 

ζην εθθιεζάθη δίπια ζηελ ηαβέξλα ηνπ Απζηξαινχ, πεξηνρή Κήιεζη, 10 ζέζεηο 

ζην δεκνηηθφ πάξθηλγθ δίπια ζηνλ ππνζηαζκφ ηεο ΓΔΖ ζηνλ Θάιακν θαη 10 
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ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγ.Γεσξγίνπ, 2 ζεζεηο ζηε ζέζε Πακνρείιε πεξηνρή 

Απιψλα. 

.......: Νη 20 γίλαλε 10;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη 10 θαη 10. Δρεη ηνληζηεί απφ ηελ αξρή.  

 παξρνπλ αληηξξήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο; 

Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ πέξα απφ ην ζέκα ηεο Καιαθάζαο φζνλ αθνξά ηηο ζπλαπιίεο 

πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα λα κελ ππάξρεη ην 

πξφβιεκα, πνπ ζα ππάξμεη ην θαινθαίξη θαη γηα λα έρεη έζνδα ν Γήκνο, πνπ 

ηψξα ζα ηα ράζεη, γηαηί απηνί ζα έξζνπλ θαη δελ ηνπο ζηακαηάεη θαλελαο, 

ηνπιάρηζηνλ λα έρεηο πάξεη ηα έζνδα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κπνπλ .. ηέινο 

πάλησλ, δε ζέιεηε λα ην ζπδεηήζεηε απηφ, έρσ λα πσ ην εμήο, φηη δελ έρσ 

πεηζηεί φηη ζηνπο παξαγσγνχο ηνπο έρνπκε θαιχςεη φινπο κε ηε θηινζνθία φηη 

ίζσο θάπνηνη πάλε ζε πην θεληξηθά ζεκεία πνπ δελ είλαη ηα ρσξάθηα ηνπο. 

Γειαδή ππαξρνπλ πεξηνρέο πνπ παξάγνπλε εηδηθφ πξντφλ. πάξρεη ν Απιψλαο, 

παξάγεη θεξάζηα, παξάγεη παηάηεο, παξάγεη νηηδήπνηε, ζέιεη λα βγεη έλαο ζε 

έλα θεληξηθφ ζεκείν ζηα Βιάρηα θαη λα πνπιήζεη. Ρη δπλαηφηεηα ηελ έρεη λα 

είλαη λφκηκνο θαη λα κελ ηνλ θπλεγήζεη θάπνηνο; Βάδσ έλα εξσηεκα. Γειαδή, 

ππάξρνπλε κεξηθά πξντφληα θαη αλ ην έρνπκε θαιχςεη. Θαη ηελ πξφηαζε κνπ 

θαη δελ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε; Γηαηί ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα δελ έρνπλ 

δψζεη ηίπνηα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, εγψ ζήκεξα ην ζπδήηεζα. Γελ ην έρσ μαλαζπδεηήζεη. Δίλαη 

θαθφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Αξα επί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ιέθθα, εγψ ιέσ απηφ αο πνχκε. Πηνλ Απιψλα, ζέιεη λα 

πνπιήζεη ν άιινο ηηο παηάηεο ηνπ θαη ζέιεη λα ηηο βγάιεη αο πνχκε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε, ην μαλαζέζαηε ην εξψηεκα θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κήπσο έπξεπε λα πξνβιέςεηε θαη κεξηθά πξάγκαηα γηα θάπνηεο 

πεξηνρέο πνπ είλαη, ηα παξάγνπλε ηνπηθά. Γειαδή ν άιινο ζέιεη λα πνπιήζεη 

ηα θεξάζηα ζηνλ Απιψλα. Ρν έρεηο πξνβιέςεη, γηαηί κπνξεί λα ζέιεη λα είλαη 

λφκηκνο;  

ΒΔΛΑΟΓΝ: Βάιακε 2.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Κπνξεί λα κε ζέιεη. Ν παξαγσγφο δε ζέιεη. 

ΒΔΛΑΟΓΝ: Βάιακε 2 ζέζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα επί ηεο ςεθνθνξίαο .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, εγψ δηαθσλψ .. 

ΙΔΘΘΑΠ: Λα δηνξζψζνπκε, ζπγλψκε Ξξφεδξε, λα βάινπκε 3 ζεζεηο ζην 

Πακνρείιε. Ν Ξαπαγηάλλεο ησξα κνπ είπε λα βάινπκε άιιε κηα. 3 ζέζεηο ζην 

Πακνρείιε.  

ΒΔΛΑΟΓΝ: Ξάλσ ζηελ Δζληθή. Ρν είπαλ Πακνρείιε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θ.Ιίηζα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν θαηαςεθίδσ. 

ΞΔΞΞΑΠ: .. ζηνλ θ.Ιίηζα, απηφ πνπ είπε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, είκαζηε ζηελ ςεθνθνξία ηψξα. Δθιεηζε ην ζέκα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα ην πσ. Κα ην έρνπκε πξνβιέςεη θαη απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, έθιεηζε ην ζέκα θ.Ξέππα. 
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ΞΔΞΞΑΠ: Κα ην έρνπκε πξνβιέςεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξήγακε ζηελ ςεθνθνξία. Γελ μαλαθάλνπκε θνπβέληα.  

ΞΔΞΞΑΠ: Ιέκε εδψ ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μαλαθαλνπκε θνπβεληα θ.Ξέππα. Δθιεηζε ην ζέκα ηψξα. 

Ινηπνλ, θα Πηεξγίνπ. Λαη ε θα Πηεξγίνπ. Λαη ν θ.Σαζηψηεο. Λαη ν θ.Ιέθθαο. 

Θχξηε Θηνχζε; Γηα ην 7 κηιάκε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Δκείο ζπκθσλνπκε ζηνλ αξηζκφ, θξαηάκε φκσο κηα πνιχ ζνβαξή 

επηθχιαμε .. Θα ζαο πσ, κηζφ ιεπηφ θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη ή φρη ηειηθά. 

ΘΗΝΠΖΠ: Απηφ πνπ θάλνπκε κπνξεί λα είλαη παξάλνκν. Κε πνηα έλλνηα. Αλ 

απηφ, γηαηί εκείο νξίδνπκε θαη ζέζεηο, είλαη θαλνληζηηθή απφθαζε ήζειε 

Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, γηα νπνηνδήπνηε ιάζνο ζα μαλάξζεη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην δηνξζσκέλν. Γελ ην ζπδεηάκε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Υξαία. Γηα ηηο ζέζεηο δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην ζπδεηάκε θαη ζα δεηήζνπκε θαη ζπγλψκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

 Γηα ην 8ν ζέκα θ.Ιέθθα. Λα επαλαιεθζνχλε νη ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ηηο εκπνξνπαλήγπξεηο.  

ΙΔΘΘΑΠ: Λα ρνξεγεζνχλ 100 ζέζεηο γηα ην 3ήκεξν ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ 

Αγ.Ξλεχκαηνο επί ηεο νδνπ .. - Σαιθίδνο, ζηελ πεξηνρή Απιψλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, εληάμεη. 

ΙΔΘΘΑΠ: 2 ζέζεηο ζηνλ πξναχιην ρψξν εμσθιεζηνχ ηεο Ξαλαγίηζαο, θαζψο 

θαη ζε ζεκείν ηεο νδνχ πνπ νδεγεί ζ' απηήλ θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Θνηκήζεσο 
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Θενηφθνπ ζηηο 15 Απγνχζηνπ ζηελ πεξηνρή Ξνιπδελδξίνπ θαη 2 ζέζεηο ζην .. 

πεξηνρή Ξνιπδελδξίνπ. Πηελ ίδηα εκεξνκελία. 10 ζέζεηο ζηε ιεσθ. 

Ξνζεηδψλνο ζην Σαιθνχηζη ζηηο 24 Καξηίνπ, 10 ζέζεηο ζηνλ πξναχιην ρσξν 

ησλ Αγ.Αλαξγχξσλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ πάιη ζην Σαιθνχηζη, 100 ζέζεηο ζηηο 30 

Λνεκβξίνπ ζηε Πθάια Υξσπνχ, 450 ζέζεηο ζηε Πθάια Υξσπνχ θαηά ηελ ενξηή 

ηνπ Ξξνθήηε Ζιεία, 90 ζέζεηο ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο ζηνλ Θάιακν, 10 ζέζεηο 

ζηελ Αγ.Καξίλα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην εηθνλνζηάζε πξνο ηελ παξαιία, 30 

κέηξα, 1 ζέζε ζην Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα ζηηο 17.1. ζην Καξθφπνπιν .. 

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηα πξνβιέπεηαη. 

ΞΔΞΞΑΠ: Οε παηδηά βάιηε 10 ζέζεηο. Ξαλεγχξη είλαη. 

ΙΔΘΘΑΠ: 10 ζέζεηο ζηηο 23.8. ζην Καξθφπνπιν. Θέιεηε θαη ζηηο 17.1. λα 

βάισ παξαπάλσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαλαιάβαηε ζην 9 θ.Ιέθθα.  

ΙΔΘΘΑΠ: 10 ζέζεηο ζην Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα ζηηο 17.1. ζην Καξθφπνπιν, 10 

ζέζεηο ζηηο 23.8. ζην Καξθφπνπιν, 20 ζέζεηο ζηνλ Υξσπφ θαηά ηνλ γηνξηή ηεο 

Αγ.Καξίλαο, 10 ζέζεηο ζηελ πιαηεία Θαπαλδξηηίνπ ζηηο 26.7., 20 ζέζεηο ζηελ 

πιαηεία Καιαθάζαο ζηηο 26.7. ηεο Αγ.Ξαξαζθεπήο, 15 ζέζεηο ζηελ πιαηεία 

Αθηδλψλ ζηηο 23.8., 20 ζέζεηο ζην δεκνηηθφ Ππθάκηλν .. ζην δεκνηηθφ πάξθηλγθ 

ζην Ππθάκηλν ζηηο 20 θαη 21 Καίνπ θαη 20 ζέζεηο ζηελ ίδηα πεξηνρή ζηηο 20 θαη 

26 Νθησβξίνπ, 25 θαη 26.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηακφξθσζε Πσηήξσο ζηνλ Θάιακν πξνβιέπνληαη ζέζεηο; Δθεί 

ζην κνλαζηήξη πνπιάλε θάπνηνη. Θα πξνβιέςνπκε ζέζεηο εθεί ..  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 5 ζέζεηο ζηελ πιαηεία; 10 ζεζεηο ζηελ πιαηεία Θαιάκνπ ζηηο 6.8.  
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 πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ππκθσλψ. Απιψο ζα παξαθαιέζσ ηελ Δπηηξνπή, θ.Ιέθθα, εμεηάζηε 

πάξα πνιχ, εμαληιήζηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζπξάμεηε θάζε θνξά ζηε 

Καιαθάζα 100 ζέζεηο. Δμαληιήζηε ηε δπλαηφηεηα λα βξείηε έλαλ ηξφπν λα 

εηζπξάηηεηε ρξήκαηα. Δίλαη ακαξηία απφ ην Θεφ, γίλνληαη 10 ζπλαπιίεο ην 

ρξφλν κε 100 ζέζεηο θαζε θνξά, είλαη έζνδα γηα ην Γήκν, πνπ εκείο δελ είρακε 

ηε δπλαηφηεηα λα ηα εηζπξάμνπκε. Γελ είρακε δηαδηθαζία. Δμαληιήζηε ην.  

ΙΔΘΘΑΠ: Ξσο ζα έρνπκε έζνδα; Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ. Απφ ηελ 

θαληίλα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα πιεξψζνπλε ηέινο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην δνχκε ζπλνιηθά ην ζέκα ηνπ TERRA VIBE. Θα ην δνχκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα πιεξψζνπλε ηέινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Αξα επη ηεο ςεθνθνξίαο ππάξρνπλ αληηξξήζεηο θχξηνη 

ζπλάδειθνη; παξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 294/2011 - 296/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 11ν 

 

Δγθξηζε δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ηηο Σξηζηνπγελληάηηθεο 

εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ. 

  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. Κε δηαβάδεηε φιε ηελ εηζήγεζε. Ρν πνζφ πνπ.. 

ΣΟΖΠΡΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρνπλ ..; Νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: .. αλ αθνξά θάηη πνπ έγηλε θαη γηα πνηα εθδήισζε είλαη ην θαζέλα. 

Γειαδή, ηα 400 επξψ ηα ερεηηθά γηα πνηα εθδήισζε είλαη θαη ηα 1.500 ηα 

δηαθεκηζηηθά απηά, γηα πνηα εθδήισζε είλαη.  

ΣΟΖΠΡΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γεληθά θαη αφξηζηα δελ κπνξεί λα είλαη. Γηα πνηα εθδήισζε είλαη. 

Απηφ είλαη γηα θάπνηα εθδήισζε. Δρεηε εδψ κηα εηδηθή ηζηνξία. Δίλαη γηα ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν ή είλαη γηα ηελ εθδήισζε ηνπ Γήκνπ; Γηαηί ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν ερεη ηε δηθή ηνπ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Αξα είλαη γηα ηελ εθδήισζε ηνπ Γήκνπ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ θάλεη ν Γήκνο, γηα ηε δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα, γηα ηηο αθίζεο ηνπ, γηα ηα πξνζπέθηνπο, γηα φια απηά θαληάδνκαη 

πσο είλαη θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη γηα ην Λνκηθφ Ξξφζσπν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν έρεη άιια. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αξα ε κφλε εθδήισζε πνπ έρεη θαλεη ν Γήκνο είλαη απηφ κε ηνλ 

Αγ.Βαζίιε, ην ζπηηάθη. Γελ έρεη άιιε. Ρα 25.000. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, κπνξεί λα θάλνπκε θαη θάπνηα άιιε. Δδψ ιέεη γηα θάπνηα 

άιια ζέκαηα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, λα ιέκε ιίγν, λα κηιάκε ιίγν λα μέξνπκε.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γαπάλεο δεμηψζεσλ. Κπνξεί λα θάλνπκε κηα δεμίσζε λα 

βξαβεχζνπκε θάπνηνλ παξαδείγκαηνο ράξε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπνηαδήπνηε δαπάλε γίλεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Σξήζηνπ, λα ζπκεζείηε λα καο δείμεηε ηα ηηκνιφγηα. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα, ππαξρεη θάπνηα αληίξξεζε ινηπνλ θχξηνη ζπλαδειθνη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, ην θαηαςεθίδσ, εηδηθα αλ είλαη γηα ην ζπηηάθη ηνπ Αε Βαζίιε ην 

νπνίν ήηαλε ππεξβνιή γηα ην Γήκν απηήλ ηελ επνρή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν, θνπβεληηάζακε ζε πξνεγνπκέλν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηηο εθδειψζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ πνπ δηαθσλήζακε 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, φκσο θαληάδνκαη θαη θαηαιαβαίλσ απ' απηά πνπ 

ιέεη θαη ν Γήκαξρνο, φηη αθνξά ηε ζπλέρεηα ηεο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

θαη ηνπ Γεκάξρνπ, ηα 20.000, ηα 15.000 γηα ην ζπηηάθη ηνπ Αγ.Βαζίιε. Φπζηθά 

θαη θαηαςεθίδνπκε αο πνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θέισ λα πσ φηη δηακαξηπξεζεθα θ.Γήκαξρε, αλ ζπκάζηε θαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θάηη πνπ δε ζα μέξνπλ νη πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη, 

ςεθίζακε θαη άιια 5.000 εθεί. Θα πάκε θαη κάιηζηα κνπ είπαηε φηη πξέπεη λα 

αλαπηχζζνπκε ην εζηθφ ηνπ θφζκνπ. Γήκαξρε, θηάζακε, έρνπκε πεξάζεη ηα 

50.000 γηα Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη Γήκνο, πνπ ην ζεσξψ έλα, απηά ηνπιάρηζηνλ 

πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζηε δηθηά κνπ αληίιεςε, θαη αλ ζέιεηε θαη ηε γλψκε κνπ 

δελ ερνπκε αλαπηχμεη θαη ην εζηθφ ηνπ θφζκνπ. Δλαο δεκνζηνγξάθνο, λνκίδσ 
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ηψξα ιείπεη, είπε ήκνπλ ζε έλα Γήκν, ιέεη, ήηαλ κηα ραξά, ήξζα εδσ, ήηαλ 

λεθξνηαθείν. Δδψ ππαξρνπλ θαη κεξηθνί πξψελ Θνηλνηάξρεο. Γελ μέξσ, εθεί 

ζηηο πξψελ Θνηλφηεηεο δελ είραλ ηίπνηα; Γηαηί εκείο πιεξψζακε 50, 60.000 θαη 

δελ θάλακε θαη ηίπνηα. Θαη ζέισ λα πσ θαη θάηη άιιν θαη κηα θαη παξίζηαηαη 

εδψ αθφκα ε θα Βιάρνπ, ππαξρνπλ Ππιινγνη πνπ θαλνπλε πνιχ κεγάιν αγψλα, 

βνεζάλε, καο ζπκίδνπλ ηα Σξηζηνχγελλα, ρσξίο λα.. Ππγλψκε θ.Ιίηζα. Σσξίο 

λα ηνπο εληζρχνπκε αλάινγα θαη ην έξγν ηνπο νχηε θαλ πξνβάιιεηαη. Αξα, 

ζέισ λα πσ φηη ζην ζέκα Σξηζηνπγέλλσλ θαη εθδειψζεσλ θιπ., θ.Γήκαξρε 

είκαζηε θαηά ηε γλψκε κνπ θάνπι.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηαςεθίδσ φρη γηαηί εηλαη κεγάιν ην πνζφλ, αιιά γηαηί ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά ςεθίζακε ηα 20.000 + ΦΞΑ γηα ηηο εθδειψζεηο ηηο 

Σξηζηνπγελληάηηθεο. Γε καο είπαηε φηη ήηαλε ρψξηα ην έλα, ρψξηα ην άιιν. 

Αθνχ δίλνπκε 20.000 θαη 23% ΦΞΑ, αο ηα θάιππηε απηφ ην θνλδπιη.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξρεη άιιε αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; Ρν Ππκβνπιην θαηά 

πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 297/2011) 

 

 ΘΔΚΑ 12ν 

 

Γηαγξαθέο νθεηιψλ απφ ηέιε χδξεπζεο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. 
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(δηαθνπή καγλεηνθψλεζεο) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή είκαζηε θνπξαζκέλνη ζα ηα πσ πεξηεθηηθά. Νξίζηε;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ζα ηα αιιάμσ ζήκεξα; Απηά πνπ είπα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη παηδηά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη είλαη απηά πνπ ιέηε; Ξεξηκέλεηε λα θάλσ ηελ εηζήγεζε κνπ 

λα θαηαιάβεηε ηη ιέσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε, εξεκήζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξεί λα ήκνπλ αξλεηηθφο. Ξνπ ην μέξεηο εζχ. Ξεξίκελε. Θαιά 

κηιάο εζχ γηα δηαγξαθέο ηψξα; Ρψξα ζα ηα αθνχζεηο. Ρψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζην ην "ξε" θ.Ονχζζε. Νρη θαη έηζη. Φνβάζηε, θνβάζηε λα 

αθνχζεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α, είλαη αζήκαληα ηψξα ηα ππφινηπα, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ην Γήκαξρν λα ηνπνζεηεζεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζχ είπεο φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε .. Κε δηαθφπηεηε ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην 

ιφγν θαη .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρίπνηε γηα ηε ζπλείδεζε ζηελ εθεκεξίδα ζα καο πεηο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ.Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηεξίδνπκε ηα ηνμηθά καο ή ηα θαξθηλνγφλα καο; Ρα ζηεξίδνπκε 

θ.Ιίηζα; Δ; Ρα ζηεξίδεηε εζείο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα ζηεξίδεηε; Θάλαλε επίζεζε θαη ζα αθνχζεηε θάησ πνηνη 

θάλαλε επίζεζε ηψξα γηα ηηο δηαγξαθέο. Μεθηλήζαλε ιίγν άζρεκα. Μεθηλήζαηε 

ιίγν άζρεκα. Μεθηλήζαηε ιίγν άζρεκα. Δγψ ζα μεθηλήζσ θαιά φκσο, φηη ν 

Γήκνο ζέιεη λα βάιεη κηα ηάμε, κηα λέα αξρή. Δζείο δε ζέιεηε. 12 ρξφληα αηαμία 

πιήξεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ηψξα είλαη .. Γελ κπνξείηε λα αθνχζεηε παξαπάλσ 

απφ κηα πξφηαζε ρσξίο λα θαλεηε δηαθνπή. Κηα πξφηαζε δελ κπνξείηε λα 

αθνχζεηε θαη κεηά δεηάηε ην ζεβαζκφ θαη λα κε ζαο δηαθφπηνπλ θαη φια ηα 

ππφινηπα. 

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξέξα απφ ηα ινγάθηα θαη ηα ρακνγειάθηα, ζα απνδεηρζνχλε κε 

ραξηηά φια απηά θαη ηα ραξηηά δελ δηαπξαγκαηεχεηαη ε αιήζεηα. Παο έρσ πεη, 

δελ ζα ηελ αληέμεηε ηελ αιήζεηα. Δγψ κπνξεί λα θάλσ ιάζε ζαλ λένο 

πνιηηηθφο, ζαλ λένο Γήκαξρνο, αιιά ηελ αιήζεηα ζα ηελ ιέσ θαη ζα ηελ 

ππεξεηψ, πξάγκα πνπ ζα απνδεηθλχεηαη ζπλερψο φηη πνιιέο θνξέο πνιινί ηνπ 

παξειζφληνο δελ ηελ ππεξέηεζαλ. Κε ζηνηρεία φκσο, πνηέ κε ιφγηα θαη 

γειάθηα. Δπνκέλσο, δηαγξαθέο λεξνχ. Θιεξνλνκήζακε θάπνηεο θαηαζηάζεηο. 

Θέινπκε φζν κπνξνχκε λα βάινπκε ηάμε. Λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή. Ρη 

ζεκαίλεη απηφ. πάξρεη ην άξζξν 174; Ξνπ κηιάεη γηα δηαγξαθέο. Πηνλ Θψδηθα 

3463/2006. Ρν πέηπρα; Λαη. Ινηπφλ, ην άξζξν απηφ είλαη ξεηά αλαθέξεη ηνπο 

ιφγνπο πνπ κπνξνχκε λα δηαγξάςνπκε λεξφ. Ππγθεθξηκέλα, 1, 2, 3, ην δηάβαζε 

ν θ.Σξήζηνπ. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα δηαγξάςνπκε 

θαπνην λεξφ ζπλαλζξψπνπ καο, ζπκπνιίηε καο, λα εκπίπηεη ζ' απηήλ ηε 

Γηάηαμε, ζ' απηφλ ην Λφκν. Γηαγξαθή Σξεψλ ιέγεηαη ην άξζξν απηφ, ιέεη 

ηίηιν, πνπ ζεκαίλεη ην εμήο: Νηη ζα πξέπεη κηα ιαλζαζκέλε ρξέσζε, κηα 

δηπινρξέσζε, .. χιε, ην πξφζσπν, ή ιάζνο ζηελ ειεθηξνληθή κεηάπησζε, ζα 

πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο, ν πνιίηεο καο πνπ πήξε ιάζνο ην ινγ/κν λεξνχ ηνπ 
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λα θάλεη ην αίηεκα ζην Γήκν θαη ν Γήκνο κηα θνξά ην ρξφλν, ην Λνεκβξην 

ζπλήζσο, πξηλ ηνλ επφκελν ρξφλν παίξλεη απφθαζε ζπλνιηθά ζηα αηηήκαηα 

ησλ πνιηηψλ γηα δηαγξαθέο λεξνχ. Απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ πξέπεη λα γίλεη.  

 Κπνξείο λα δηαγξάςεηο λεξφ επνκέλσο γηα ην ινγ/κν πνπ ζνπ ήξζε, ην 

ζπγθεθξηκέλν. Γελ κπνξείο λα δηαγξάςεηο λεξφ πξηλ 5 ρξφληα, πξηλ 7 ρξφληα, ην 

2010. Πε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ. Νζνλ αθνξά, επαλαιακβάλσ, ζα πξέπεη ν 

πνιίηεο κφιηο δερζεί ην ινγ/κν ηνπ θαη πάεη λα πιεξψζεη θαη ζεσξεζεί φηη 

αδηθείηαη, πξέπεη λα θάλεη ηελ έλζηαζε ηνπ. Γελ κπνξεί λα γίλεη αιιηψο. Σσξίο 

έλζηαζε ηνπ πνιίηε, ρσξίο δηεθδίθεζε ηνπ πνιίηε απφ ην ιάζνο, δελ πθίζηαηαη 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Γήκνο. Γηα λα δηαγξάςεηο θάηη πξέπεη λα έρεηο θάπνην 

αίηεκα. Σσξίο αίηεκα δελ κπνξείο λα δηαγξάςεηο θάηη ή λα κπεηο ζε κηα 

ελέξγεηα απηνβνχισο, πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ιάζνο. Δρνπκε απαιείςεη 

απ' φια ηα αηηήκαηα ην θαηλφκελν πνπ έιεγε, Γηαγξαθή Σξένπο ιφγσ 

δηαξξνήο. Νηη έηξερε ην λεξφ. Απην κε ην Λφκν, κε 10 λνκηθνχο, δελ 

επηηξέπεηαη λα ην δηαγξάςνπκε. Πε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ. Δίλαη παξάλνκε 

πξάμε ε δηαγξαθή ιφγσ δηαξξνήο. Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά. Δδψ είλαη νη 

πδξαπιηθνί καο, εδψ είλαη νη δηθνί καο. Πην Γήκν Υξσπίσλ δελ ππάξρεη ηέηνην 

ζέκα, δελ ην ζπδεηάκε. Δρσ ηνπο πδξαπιηθνχο λα ζηεξίμνπλε. Δθφζνλ γίλεη ην 

ιάζνο επνκέλσο είηε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, γίλεηαη κηα απηνςία απφ ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ, πνπ ηνλ νξίδεη ζπλήζσο ε Νηθνλνκηθή Γ/λζε. Ξάεη, θάλεη ηελ 

έθζεζε ηνπ, ηελ θέξλεη, ηελ θαηαζέηεη θαη έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε 

εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ γηα λα δηαγξαθεί έλα ρξένο. Δίηε ιέγεηαη 

λεξφ, είηε Γεκνηηθφ Ρέινο, ηέινο πάλησλ ζ' απηέο ηηο θαηεγνξίεο.  

 Απηή είλαη ε λφκηκε δηαδηθαζία. Ρη έγηλε ηψξα εδψ πέξα. Ξήξακε ηηο 

αηηήζεηο ηνπ 2011 εκείο, βάζεη απηψλ πνπ ιέκε θαη ηηο έρνπκε θέξεη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ηηο δηαγξάςνπκε. πάξρνπλ αηηήκαηα πξνεγνπκέλσλ 

εηψλ φκσο, ηα νπνία δελ είραλ έξζεη ζηα Ρνπηθά Θνηλνηηθά Ππκβνχιηα λα 
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δηαγξαθνχλε. Θαιφ είλαη λα ηηο δνχκε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη φζεο είλαη 

λφκηκεο κε ηε δηαδηθαζία πνπ είπα, αιιά δελ είραλε έξζεη ζηα Θνηλνηηθά 

Ππκβνχιηα, λα δηαγξαθνχλε. Γηαηί κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία ηεο αξρήο ηεο 

χδξεπζεο λα μαλαβάδεη ηα ίδηα ιάζε θαη λα μαλαζηέιλεη ηα ίδηα, λα 

μαλαθάλνπλε αηηήζεηο πάιη νη άλζξσπνη θαη λα δεκηνπξγείηαη πάιη έλαο θαχινο 

θχθινο. Δπνκέλσο φ,ηη θαζαξίζνπκε είλαη θαιφ γηα ην Γήκν, λα κελ 

μαλααηηείηαη, λα κε κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία φινο ν Γήκνο ζ' απηήλ ηελ 

ππφζεζε, λα κε ρξεσζνχκε ΦΞΑ ην νπνίνλ άκα ην βεβαηψζνπκε θηλδπλεχνπκε 

λα πιεξψλνπκε ΦΞΑ ρσξίο λα εηζξάμνπκε, λα πεξηκέλνπκε λα εηζπξάμνπκε 

πνηέ ζε ιάζνο ρξέσζε πνπ έρνπκε θάλεη. Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο, φζν 

κπνξνχκε πξνζπαζήζακε λα μεθαζαξίζνπκε ην ηνπίν, φηαλ αλαιακβάλνπλ νη 

εθάζηνηε πδξαπιηθνί πνπ ερνπλε πάεη, φηη έρνπλε θάλεη ηελ απηνςία, έρνπλε 

θαηαζέζεη κε ζθξαγίδα θαη κε ππνγξαθή ην φλνκα ηνπο, φηη αλαιακβάλνπλ 

ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπο ηνπ ειέγρνπ πνπ έρνπλε θάλεη φηη έρεη γίλεη 

ιάζνο. Ραπηφρξνλα κε ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πνπ έρεη ε χδξεπζε ζην 

Γήκν.  

 Απηά έρσ λα πσ. Ρν κφλν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη βέβαηα είλαη ζην 

Ππθάκηλν. Ρν Ππθάκηλν .. Σσξίο θαλέλα ζρφιην. Λα αθνχζεηε πξψηα θαη δε ζα 

θάλεηε θαλέλα ζρφιην. Πην Ππθάκηλν έρεη γίλεη .. Νπνην ζέκα πηάλνπκε είλαη θαη 

κε κηα νπηηθή γσλία θαη κηα πξαγκαηηθή θαηαζηαζε απίζηεπηε θαη πξσηνθαλήο 

ίζσο ζηα ρξνληθά ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δρνπλε γίλεη πνιιέο δηαγξαθέο 

λεξνχ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζην Ππθάκηλν. Ηδηαίηεξα ην 2010 εληφο ηνπ 

κελφο ησλ εθινγψλ, 8 Νθησβξίνπ .. έρεη γχξσ ζηηο 500 θαη δηαγξαθέο, απφ ηηο 

νπνίεο νη 200, 250 είλαη ιφγσ δηαξξνήο. Αθνχζηε. Ξξσηνλ, δηαξξνέο πνπ ήηαλε 

ην 2002, ην 2003, ην 2004, ην 2007, είρε κφληκε δηαξξνή ην ξνιφη θαη ην 

ζπκεζήθακε 1 κήλα πξηλ ηηο εθινγέο. Ρν αλαθαιχςακε θαη ην πεξίεξγν; 

Δςαρλα λα βξσ ην αίηεκα ηνπ πνιίηε, φηη έρεη δηαξξνή. Γελ ππαξρεη αίηεκα 

ηνπ. Γελ ππάξρεη αίηεκα φηη είρε δεκηά λα ην δηνξζψζνπκε. Θαζφινπ. Γελ 
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ππήξρε Θνηλφηεηα; Γελ ππήξρε πξσηφθνιιν; Γελ ππήξρε πδξαπιηθφο; Γελ 

ππάξρεη έθζεζε; Γελ ππάξρεη ηίπνηε. Κηα ιίζηα κε 500 δηαγξαθέο. Ρίπνηε άιιν. 

Θαλέλα ζηνηρείν. Ξηζηεχσ φηη δελ έρεη μαλαγίλεη πνηέ. Ξνηέ, πνπζελά. Κφλν 

ζην Ππθάκηλν. Γηαηί ην ξψηεζα θαη φινη κέλνπλ έθπιεθηνη. Οψηεζα 

Ξνιπδέλδξη, ξψηεζα .., ξψηεζα αιινχ, δελ ην έρεη θάλεη θαλείο απηφ ην 

θαηλφκελν. Ιφγσ δηαξξνήο, επαλαιακβάλσ, γηαηί αλ είλαη κεραλνγξαθηθφ 

κπνξεί λα δηνξζσζεί θάπνηα ζηηγκή, νηηδήπνηε, αιιά ιφγσ δηαξξνήο λα κελ 

ππάξρεη αίηεκα θαη λα δηαγξάθνπκε, ηνπ πνιίηε. 10 ρξφληα θαη ππάξρεη θαη 

ξνιφη κέζα εδψ, ζηε ζει. ηάδε, ην νπνίνλ έρεη απφ ην 2002 φια ηα εμάκελα, 

δηαγξαθή ζε έλα φλνκα, κε ζηαζεξή δηαξξνή, 100 επξψ ιέσ ην εμάκελν, 

ζηαζεξή πεξίπνπ, φια ηα εμάκελα απφ ην 2002 κέρξη ην 2010 ηνλ Νθηψβξην, 

έηξερε ην ξνιφη ζηαζεξά, δηαξξνή, ιάζνο δειαδή θαη δηαγξάθηεθε. Θαη δε 

δηαγξαθηεθε απηφ, δηαγξάθηεθε θαη ηεο θφξεο ηεο άιιεο άιια 10 ρξφληα θαη 

ηεο άιιεο ηεο θφξεο άιια 5, 10 ρξφληα, κε πνζά δηαξξνήο, κπνξείηε λα δείηε, 

21,13 επξψ. Δηξερε έλα εμάκελν ην ξνιφη, έγξαςε 21,13 επξψ θαη ην 

δηαγξάςαλε, ρσξίο αίηεκα.  

 Λαη, πηζηέςηε ηα. Ρα ρακφγεια πνπ ζαο έιεγα πξνεγνπκέλσο. Δίλαη 

αιήζεηα απηά πνπ ζαο ιέσ. Δίλαη ηξνκαθηηθά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, κηιάσ γηα ην Ππθάκηλν. Γειαδή πξέπεη λα έρσ θαη γηα ηε 

Καιαθάζα; ∞ κήπσο έπξεπε λα κε δηαθφςεηο γηαηί δελ έρεηο λα πεηο θάηη; Γηα 

ην Ππθάκηλν, γη' απηφ πνπ ιέσ. Λαη. Ινηπφλ, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε άιια 

νλφκαηα. Ιίζηεο ην 2010 κε δηαξξνέο, δηαγξαθέο αλζξψπσλ πνιιά ρξφληα πξηλ 

κε φιε ηε δηαδηθαζηα πνπ ζαο αλέιπζα. Δίλαη θαζαξά κηα παξάλνκε πξάμε, 

είλαη κηα δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο ηνπ δεκνζίνπ, πνπ δείρλεη ηελ επαηζζεζία .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ θ.Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα εληάμεη, δελ ήζεια απιψο λα κε ζαο δηαθφςσ εζάο λα 

θάλσ ηελ παξαηήξεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, δελ ηειεηψλεη. Γελ ηειεηψλεη εχθνια. Απηφ ην ζέκα λνκίδσ 

φηη άκα ην δερηνχκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρνπκε παξαλνκήζεη απέλαληη 

ζην ρξήκα ην δεκφζην ησλ ζπκπνιηηψλ καο. Ρν πήξακε απφ αιινχ θαη ην 

δψζακε εθεί ζε άιιν απ' φηη ην εηζπξάμακε απφ ηνλ πνιηηε καο. Πε άιιν είδνο, 

ζε άιιε ζέζε πνπ δελ αξκφδεη, πνπ είλαη θαζαξά φπσο ζαο είπα 

πξνεγνπκέλσο, πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο, πνπ είλαη δειεηήξην ζηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε απηή ε εμαγνξά ζπλεηδήζεσλ θαη δειεηεξηάδεη έλα θφζκν πνπ 

ηνλ θάλεη εμαγνξάζηκν θαη εηδηθά ηηο επνρέο απηέο πνπ θαινχκαζηε φινη λα 

παίξλνπκε απνθαζεηο μεθάζαξεο, δπλαηέο. Ν Γήκνο Υξσπνχ ν θαηλνχξγηνο δελ 

πξφθεηηαη πνηέ λα κπεη ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, δελ πξφθεηηαη πνηέ λα 

δηαγξαςεη φρη κφλν κε αίηεκα, γηα λα πάεη λα δηαγξάςεη ν Γήκνο καο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλσ πξφηαζε ηψξα. Λαη. Νρη, γηα φια, ηα πσ γηα φια. Θάλσ 

εηζήγεζε γηα γεληθά, φρη γηα ην Ππθάκηλν, ην νπνην ζα ιέεη .. Παο πείξαμε θαη 

ζαο ην Ππθάκηλν;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Γήκαξρε. Ξαξαθαιψ θ.Γέδε, παξαθαιψ. 

Θαη ν θ.Ιίηζαο θαη ν θ.Ονχζζεο θαη εζείο ζα πάξεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα πξέπεη λα ζαο ελεκεξσζσ, λα ζαο ελεκεξψζσ. Πε άιια 

Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα δελ ππάξρεη απηφ ην πξάγκα. πάξρνπλ παληνχ 

αηηήκαηα. πήξραλε. Γελ έρσ αιινχ πξφβιεκα ηέηνην. Γελ ππάξρεη δηαξξνή 

πνπζελά, ζε θαλέλα Γήκν θαη Θνηλφηεηα. Ζηαλε θάηη, θακηά δεθαξηά ζηνλ 

Θάιακν, ηα δηαγξάςακε ηηο δηαξξνέο θαη αθήζακε κφλν ηα κεραλνγξαθηθά 

ιάζε. Γελ έρσ αιινχ ηέηνην πξφβιεκα ρσξίο αίηεκα ηνπ πνιίηε λα 
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δηαγξάθνπκε λεξά. Ξνπζελά. Φαληάδνκαη δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, φπσο ην 

έρσ μαλαπεί θαη απηφ ζα ξσηήζσ θαη λνκηθψο κήπσο έρνπκε επζχλε γηα ην 

ζέκα απηφ. Γηαηί πήγε ην ζέκα απηφ ζηελ ΓΝ γηα δηαγξαθή θαη γχξηζε πίζσ 

ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. Ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ηεο ππαιιήινπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηε ΓΝ. Πην Γεκφζην Ρακείν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ ΓΝ Αγ.Πηεθάλνπ. Νρη, φρη. Πηνλ Αγ.Πηέθαλν, ζηνλ 

Αγ.Πηέθαλν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηνλ Αγ.Πηέθαλν. Πηελ θα Ξαπαδνγεσξγάθε ηε ιέλε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπαγγειία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ ήηαλε ηφηε, εμππεξεηνχζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

Θνηλνηήησλ θαη ην γχξηζε πίζσ ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. Ζ θα Ξαπαδνγεσξγάθε 

θξίλεη φηαλ πήγαηλαλ εθεί πέξα ηέηνηεο δνπιεηέο ησλ Θνηλνηήησλ αλ 

ρξεηαδφηαλε λνκηκφηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα ή φρη θαη ην έζηειλε αλ λφκηδε ή ίδηα 

φηη ήζειε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε. Θχξηε Ονχζζε, ζα παξεηε ην ιφγν ακέζσο κεηά. 

Ακέζσο κεηά θ.Ονχζζε. Θα έρεηε ην ιφγν. Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ζαο πείξαμε θ.Ονχζζε κηα δηαδηθαζία, κηα δηαδηθαζία ε νπνία 

έπξεπε λα γίλεη δηαθνξεηηθά, δε ιέεη ηίπνηα ην ζπνπδαίν γηα λα λεπξηάδεηε 

ηφζν πνιχ. Πεκαζία έρεη ε νπζία. Ζ νπζία είλαη φηη απηφ ην ζέκα είραηε κεγάιε 

.. απμεκέλν αίζζεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Δίραηε κεγάιε 

επαηζζεζία πσο ζα ην δηαρεηξηζηείηε, ζην Ππθάκηλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηηο ππνδείμεηο θ.Ιίηζα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, είλαη πνιηηηθή αιεηεία απηφ πνπ θάλεηε.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είπα γηα ζαο ηίπνηε εγψ. Ρη είλαη απηά πνπ ιεο; Ρη είλαη απηά 

πνπ ιεο ηψξα; Ξάξην πίζσ θ.Ονχζζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ έρεη θαηαγξαθεί. Δρεηε .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε, εξεκήζηε θ.Ιίηζα. Αθήζηε θ.Ιίηζα. Ππλερίζηε 

θ.Γήκαξρε, ζπλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη είλαη απηά;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε θ.Ιίηζα, εξεκήζηε θ.Ιίηζα. Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα. Γελ 

έρεηε κάζεη λα αθνχηε, απ' φηη θαίλεηαη έρεηε πξφβιεκα ζην λα αθνχηε. 

Πηνηρεία θ.Ιίηζα θαη θάληε ηε δνπιεηά ζαο. Αθήζηε ην Ππκβνχιην λα 

ιεηηνπξγήζεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιέηε ςέκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ην Ππκβνχιην θ.Ιίηζα λα ιεηηνπξγήζεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιέηε ςέκαηα. Ιέηε ςέκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νια απηά είλαη ςεχδε. Ξαξαθαιψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ην νπνίν λα ζέβεζηε εδψ κέζα; Θχξηε Ιίηζα .. 

Ππγλψκε θ.Γήκαξρε. πάξρεη θάηη ην νπνίν λα ζέβεζηε εδψ κέζα; Ινηπφλ, ζα 

παξεηε ην ιφγν. Σαξαθηήξηζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή. Γελ είπε θαλέλαλ 

αιήηε. Δάλ δελ θαηαιαβαίλεηε, λα θάλεηε καζήκαηα ειιεληθψλ. Δπηηέινπο. 

Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. Παο παξαθαιψ. Νπσο εζείο ζέιεηε λα ζαο εμαζθαιηζηεί ε 

εξεκία θαη ν ζεβαζκφο φηαλ κηιάηε, δελ ην αλαγλσξίδεηε ζε θαλέλαλ αληίπαιν 

ζαο εδσ κέζα. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θεσξψ ηέηνηεο ηαθηηθέο, πέξα απφ ηνλ Θψδηθα, πέξα απφ ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, νπσο είπα αηρκαισηίδνπλ αλζξψπνπο. Δκείο είκαζηε 

απέλαληη. Ξφηε δε ζα παξαδεηγκαηηζηνχκε απφ ην παξειζφλ ηνπο. Γηα θάζε 

αίηεκα πνιίηνπ καο ζα πεγαίλεη έλαο πδξαπιηθφο απφ ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα 

πνπ θάλεη ην αίηεκα, έλαο πδξαπιηθφο απφ κηα άιιε πεξηνρή θαη ν Ξξφεδξνο 

ηνπ Ρνπηθνχ πνπ ζα ειέγρνπλ ην αίηεκα θαη ζα ππνγξάθνπλ θαη νη 3 αλ ην 

αίηεκα .. απφ εδψ θαη πεξα κηιάκε, εάλ ην αίηεκα απηφ είλαη πξαγκαηηθφ ή φρη 

γηα λα δηαγξαθεί ρξένο. Απηφ πξνηείλεη ε λέα Γεκνηηθή Αξρή απφ εδψ θαη ζην 

εμήο. Γηα λα κελ ππάξρεη πνηέ θακία ακθηβνιία γηα πειαηεηαθή ζρέζε ή 

αηρκαιψηηζε ζπλεηδήζεσλ πνπ είπα πξνεγνπκελσο. Ρειεηψλεη ην ζέκα εδψ. 

Κπαίλεη λέα αξρή, κπαίλεη λέα ηάμε πξαγκάησλ.  

 Εεηψ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ςεθίζεη φιεο ηηο δηαγξαθέο εθείλεο 

πνπ είλαη, πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ εδψ νη ππάιιεινη ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ 

κε ππνγξαθή ηνπο, φηη ηηο έρνπλ ειέγμεη, ηνπ παξειζφληνο. Θαη ηνπ '11 βέβαηα 

έρνπκε ηελ επζπλε εκείο θαη ηνπο δηθνχο καο αλζξψπνπο εδψ πνπ ηηο έρνπλ 

ειέγμεη, λα ηηο δηαγξάςνπκε γηα λα μεθαζαξίζνπκε ιίγν ηνλ θαηάινγν εθφζνλ 

έρνπκε ηέηνην πξφβιεκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζέκα λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν 

θ.Ιίηζαο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ.Ονχζζεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ν 

θ.Θηνχζεο, ε θα Καξγέηα. Ν θ.Ζιηάζθνο, ν θ.Βιάρνο.  

 Μεθηλάκε. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ έθξηλα φηη ε ππνθξηζία δελ 

έρεη φξηα. Θχξηε Γήκαξρε ιππάκαη πάξα πνιχ, αιιά πξέπεη λα μέξεηε κεξηθά 

πξάγκαηα πνπ δελ ηα θαηαιαβαίλεηε, ίζσο γηαηί δελ ηα γλσξίδεηε. Γηα λα θάλεη 

φ,ηη έθαλε ην Ππθάκηλν θαη νπνηαδήπνηε Θνηλφηεηα πξηλ, έπξεπε λα ππαξρεη έλα 

θαηαζηαηηθφ θαη έρνπλ παξζεί Απνθάζεηο Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γελ είλαη 
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κφλν ν Ονχζζεο ζην Ππθάκηλν. πεξραλ άιινη 10 ζ' απηφ ην Ππκβνχιην. 

Πηακαηήζηε λα ξίρλεηε ιάζπε ζην Θσκά ην Ονχζζε. Θαη ην πξφβιεκα ζαο 

μέξεηε πνην είλαη; 1.200 ςήθνπο πήξε, 1.300, πξψηνο Γεκνηηθνο Πχκβνπινο 

ζηνλ Υξσπφ. Ρνλ παξαθαιάγαηε, θσινηνχκπεο θάλαηε λα ηνλ έρεηε καδί ζαο, 

αιιά πάηε λα ηνλ ζάςεηε. Γηαηί; Γηα ηελ επφκελε. Πηακαηήζηε λα ξίρλεηε 

ιάζπε ζηνλ Θσκά ηνλ Ονχζζε. Αθνχζηε κε θ.Γήκαξρε. Παο παξαθαιψ. Ινηπφλ 

.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Γήκαξρε. Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ.Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κεηψλεη έλα Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην έλα νιφθιεξν ρσξηφ. Ηζσο θαη αλζξψπνπο πνπ είραηε καδί ζηνλ 

ζπλδπαζκφ ζαο, πνπ ηφηε ήηαλε κε ηνλ θ.Ονχζζε. Γελ είλαη δπλαηφλ κ' απηφλ 

ηνλ ηξφπν λα πάηε λα θάλεηε πνιηηηθή. Θέιεηε λα γπξίζνπκε λα πνχκε εκείο, 

φηη απηέο νη .. ηα 50 άηνκα εδψ, είλαη ζε νκεξία, 50 νηθνγέλεηεο ηνπ .. γηαηί ηνπ 

ζβήζαλε ην λεξφ. Γελ είλαη ηφζν θηελνί νη Ππθακηλαίνη. Γελ είλαη ηφζν θηελνί 

φζν ηνπο πάηε λα ηνπο πεξάζεηε εζείο εδψ κέζα. Γειαδή πξέπεη θάπνηα ζηηγκή 

λα έρεηε φξηα ζ' απηά πνπ ιέηε. Απηφ ην πξάγκα φηη δελ κπνξείηε λα 

αληαπεμέιζεηε ζε άιια πξάγκαηα θαη ην κφλν πνπ θάλεηε .. Λα ζαο εμεγήζσ 

θάηη; Δζείο δελ έρεηε θέξεη έλα θαηαζηαηηθφ χδξεπζεο εληαίν, δελ έρεηε θέξεη 

κηα πξφηαζε, δελ έρεηε θέξεη ην παξακηθξφ, δελ έρεηε θέξεη ηίπνηα. Δίζαζηε ν 

άλζξσπνο πνπ 12 κήλεο κε ηελ ΔΓΑΞ δελ έρεη θάλεη κηα πξάμε. Λα πάκε λα 

θάλνπκε έλα εμψδηθν ζηελ ΔΓΑΞ, λα πνχκε φηη ιέγαλε νη παιηφηεξνη Γήκαξρνη 

θαη Θνηλνηάξρεο. Θαη έξρεζηε θαη ζπλέρεηα ιέηε, έζβελε ν Ονχζζεο απηφ, έθαλε 

ν Ονχζζεο εθείλν, έθαλε ν Ονχζζεο. Κα ζνβαξά, απηφ είλαη ην πξφβιεκα ηνπ 

ζεκεξηλνχ Γήκνπ ή φηη δελ είζηε άμηνη λα θάλεηε έλα πξάγκα ζσζηφ; Δθεί φινο 

καο ν πξνβιεκαηηζκφο; Δηιθξηλά ζαο ιέσ φκσο, δειαδή θάπνπ καο έρεη 

θνπξάζεη απηή ε ηζηνξία. Τάρλσ λα βξσ ηη άιιν ζα θάλεη ν Ονχζζεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, λα κε θνπξάζεη Γήκαξρε. Αλζξαθαο θαη ν ζεζαπξφο κε ηελ 

άιιε ηελ ηζηνξία κε ηηο ρσκαηεξέο. Ρν κφλν πνπ ζα ζε λνηάμεη εζέλα μέξεηο 

πνην είλαη Γήκαξρε; Ξφζν κεγάιν ζα είλαη ην έξγν λα δψζνπκε ζηε ρσκαηεξή 

λα ηα μαλαπάξεη πάιη ν γλσζηφο ν εξγνιάβνο πνπ έρεη γίλεη ηψξα 

κεγαινδχλακνο ζηελ πεξηνρή καο. Γηαηί ζε βνήζεζε θαη ηε δεχηεξε Θπξηαθή. 

Απηφ ην παλεγπξάθη, ε ΠΛΔΗΓΖΠΖ πνπ ιέγακε, ε εθεκεξίδα πνπ δηαβάδνπλ 

φινη, ε ΠΛΔΗΓΖΠΖ, ε ζπλείδεζε .. ηνπ Γεκάξρνπ. Αιιά έρεηο βέβαηα, έρεηο 

εθεί πέξα. Δρεηο άιινπο γηα παπαγαιάθηα. Ρα παπαγαιάθηα ηα έρεηο εδψ πεξα. 

Δίλαη αθφκα. Ρε ζπλείδεζε, ηε ζπλείδεζε .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, εγψ δε ζα μαλαλερηψ άιιε θνξά ραξαθηεξηζκνχο ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θα απνρσξήζσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιά. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αιιε θνξά δε ζα μαλαλερηψ νχηε..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε παξαθαιψ Θψζηα, ζε παξαθαιψ πνιχ.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα ζηελνρσξεζνχκε Βαγγέιε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γε ζα μαλαλερηψ άιιε θνξά ραξαθηεξηζκνχο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηαζθν, ραξαθηεξηζκφο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: .. θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ραξαθηεξηζκνχο θαη απξεπείο θαη 

αζεβείο. Απφ θαλέλαλ εδψ κέζα. Θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζε αλζξψπνπο πνπ 

είλαη ζηελ αίζνπζα θαη είλαη πνιίηεο αλεμαξηήηνπ ηδηφηεηαο. Δίκαη 8 ρξφληα 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, έρσ ζεβαζηεί .. Πε παξαθαιψ Ράθε. Δρσ ζεβαζηεί ηνπο 

πάληεο. Γελ έρσ ραξαθηεξίζεη πνηέ θαλέλαλ θαη δε ζα μαλαλερησ άιιε θνξά. 

Δίλαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ ην ιέσ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα θάλεη κηα παξαηήξεζε γηα έλα ζεκα .. Ινηπφλ, 

ραξαθηεξηζκνχο δελ είπε ν θ.Ιίηζαο. πνλλννχκελα σο ζπλήζσο αθήλεη. Γηα 

εξγνιάβνπο .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρεηο ραξαθηεξίζεη θαη εζχ πνιιέο θνξέο κε δηάθνξα θνζκεηηθά 

επίζεηα αλψλπκα θαη πξνο ηνπο πάληεο θαη δε ζε έρεη επαλαθέξεη θαλείο ζηελ 

ηάμε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νηαλ δε ζαο ζπκθέξεη θάλεηε θαζαξία. Νηαλ δε ζαο ζπκθέξεη 

θάλεηε θαζαξία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δελ έρσ ραξαθηεξίζεη θαλέλαλ θαη δε ζα αλερηψ απφ 

θαλέλαλ ραξαθηεξηζκφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ πνιηηηθή αιεηεία πνπ κίιεζε ν θ.Γήκαξρνο, δελ έρεηο άπνςε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γεληθψο θαη ανξίζησο ν θ.Ιίηζαο κπνξνχζε λα κηιάεη ζηε 

Καιαθάζα θαη θαιά έθαλε. Δδψ κέζα ζα ζεβφκαζηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Ζξεκήζηε. Θχξηε .. Ξαξαθαιψ, 

παξαθαιψ. Ξεξάζηε ζαο παξαθαιψ. Ξεξάζηε ζαο παξαθαιψ έμσ. Κα ζαο 

παξαθαιψ. Ξεξάζηε έμσ απφ ην Ππκβνχιην. Θχξηε .. Ξαξαθαιψ λα πεξάζεη ν 

θχξηνο έμσ. Λα πεξάζεη ν θχξηνο έμσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηνη είλαη νη αλζξσπνη ζαο εδψ. Νη .. ζαο θαη ηα παπαγαιάθηα ζαο. 

Ρα παγαγαιάθηα ηνπ θ.Γεκάξρνπ είλαη απηά.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, θ.Ιίηζα, μεθεχγεηε απηήλ ηε ζηηγκή. Γπζηπρσο, 

αιιά μεθεχγεηε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ιππακαη αιιά νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη ζαο 

ζηεξίδνπλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Ξαξαθαισ, πεξηκέλεηε λα αθνχζεηε. Ξαξαθαιψ, 

παξαθαιψ. Θχξηε Ιίηζα, αθήζηε, κηιήζαηε γηα εξγνιαβνπο. Δλλνείηε ηνλ 

θ.Θνιηαζηάζε, κνλίκσο, πνπ έρεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο δηαθνξέο θαη.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίζαη καθξηά λπρησκέλνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, παξαθαιψ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξφεδξε, είζαη καθξηά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιάμαηε ηψξα θαίλεηαη. Ινηπφλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη αο πάκε.. 

Λαη, βεβαίσο λα πεξάζεη ν θχξηνο .. Γε ζπκάκαη .. Ρζαθάιεο. Ινηπφλ, παξαθαιψ 

θ.Ρζαθάιε, παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ θ.Ρζαθάιε. Θαη θξαηήζηε ηε ζπδήηεζε ζε 

έλα επίπεδν θαη κελ ηνξπηιίδεηε ζπλέρεηα ην Ππκβνχιην.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Ινηπνλ, εγψ ςάρλσ λα βξσ, εηιηθξηλά ζαο ιέσ, ηη αθφκα ζα 

θάλεη ν Ονχζζεο. Γειαδή είκαη πνιχ πεξίεξγνο. Απιψο, ην δηα ηαχηα έρεη λα 

θάλεη κε ηελ χδξεπζε θαη ζπγθεθξηκελα κε ηελ χδξεπζε. Δίρακε έλα Ονχζζε 

πνπ έζβεζε, .. έλαλ Κάθε Δπζηαζίνπ πνπ δελ είρε ζβήζεη ηίπνηα. Πε εθινγέο 

πήγαηλε απηφο. Γελ είρε ζβήζεη ηίπνηα, ην παξακηθξφ. Ινηπφλ, είλαη ην πσο ν 

θαζέλαο δηνηθνχζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ έβιεπε πσο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

εγψ ηειεπηαίεο κέξεο έθεξα ζέκαηα γηα λα δηνξζσζνχλε θάπνηα ιάζε πνπ 

είραλε γίλεη. Θαη επίζεο Γήκαξρε, επεηδή καο θάλεηο θαη καζήκαηα, επηηξέςηε 

κνπ, εδψ δελ έρεη νχηε ηηο εηζεγήζεηο πνπ έγηλαλ ζην Γήκν Υξσπνχ θαη εδψ 

πνπ ιέηε εζείο, ιάζνο θαηαρσξεζε ζηνλ ππνινγηζηή, πνπ κπνξψ λα μέξσ εγψ 

αλ απηφ ην έρεη .. 3.055 ιέεη, αλ απηφ δελ είλαη κηα δηαξξνή. Θαη εμάιινπ ζε 

έλα θαηαζηαηηθφ κέζα ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπκε θαη απηφ θ.Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη. Ππγλψκε, λα ζαο απαληήζσ. Γελ έρεηε θαηαιάβεη. 

Ιάζνο.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην ιέσ εγψ απηφ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ππνγξάθεη ν Γήκαξρνο. Γελ έρεη θακία επζχλε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγλψκε, ηειηθά νη άιινη Πχκβνπινη εδσ κέζα παίδνπλ έλα ξφιν 

δηαθνζκεηηθφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε. Αθνχκε ηφζε ψξα λα ηζαθψλεζηε κεηαμχ ζαο. Νη 

άιινη Πχκβνπινη ηη ξφιν παίδνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Ιίηζα, θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο παξαθαιψ. Ινηπφλ, ιέσ ην εμήο θ.Γήκαξρε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε 2 ιεπηά, ζε 2 ιεπηά ιφγσ ηεο δηαθνπήο ζαο παξαθαιψ λα 

νινθιεξψζεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Ιέσ ην εμήο θ.Γήκαξρε, ππάξρεη έλα ζπίηη, ππάξρεη κηα 

θαηνηθία, κηα κνλνθαηνηθία, ππάξρεη έλαο ζπληαμηνχρνο κέζα κε ηε γπλαίθα ηνπ 

θαη έρεη ζπκβεί κηα δηαξξνή ζε κηα παξνρή πνπ έρεη πξηλ 40 ρξφληα θαη ηνπ έρεη 

έξζεη ε χδξεπζε θαη πάεη θαη ζην βφζξν θαηεπζείαλ θαη δελ ην πήξε ρακπάξη, 

πάεη θαη ζην ξέκα θαη ηνπ έρεη έξζεη ε χδξεπζε λα πιεξψζεη 3.000 επξψ θαη ε 

ζχληαμε ηνπ είλαη ηνπ ΝΓΑ. 400 επξψ θαη δεη εθείλνο ν άλζξσπνο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε θ.Γήκαξρε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, 3 ρξφληα δηαξξνή. 1 ρξφλν δηαξξνή θ.Γήκαξρε. Παο παξαθαιψ. 

Δλα εμάκελν δηαξξνή. Δπηηξέςηε κνπ θ.Γήκαξρε. πήξρε πεξίπησζε πνπ 
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κεηξάγαλε θαη κέζα ζην ρξνλν κηα θνξά. πήξραλε θαη άιια πνπ μέξαλε θάζε 

θνξά θάπνηνη ππάιιεινη θαη δελ πεγαίλαλε θαη θαζφινπ. Θα ηα δείηε ηα 

πξνβιήκαηα κε ηνπο ππαιιήινπο, αιιά ην ζέκα είλαη άιιν. Γειαδή 

απνθιείεηαη λα έρεη ζπκβεί δηαξξνή πνπ πξέπεη λα ζβεζηεί; πάξρεη θαη κηα 

δηαξξνή πνπ πξέπεη λα ζβεζηεί. Δίλαη απηή ε δηαξξνή πνπ δελ έρεη επί ηεο 

νπζίαο επζχλε ν ηδηνθηήηεο θαη πξέπεη λα ππάξρεη κηα θαηαλφεζε απφ ηελ 

Ρνπηθή Απηνδνίθεζε. Γελ είλαη δήκηνο. πάξρεη ινηπφλ θαη απηφ ην θαηλφκελν. 

Απηή είλαη ε άπνςε ε δηθή κνπ. Απηνδηνηθεηηθή άπνςε. Δληάμεη; Ινηπφλ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΙΗΡΠΑΠ: Γε κε αθνξά απηφ. Θαη ιέσ ην εμήο Γήκαξρε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη ηέηνηα άπνςε ηνπηθν-απηνδηνηθεηηθή; Γηα πέζηε κνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ λα νινθιεξψζεη ν θ.Ιίηζαο θ.Γήκαξρε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, επηηξέςηε κνπ. Θαη λα μέξεηε θάηη, ην πην εχθνιν.. Θχξηε 

Γήκαξρε, ηψξα λα ζαο πσ θάηη; Λα ζαο ην πσ ραξηηνινγψληαο; 

Σαξηηνινγψληαο λα ζαο πσ; Δια παππνχ λα ζνπ δείμσ πνπ είλαη ηα ρσξάθηα 

ζνπ. Ακα ζέιεηο λα θάλεηο απάηε κε ην ξνιφη, ηελ θάλεη ν θάζε Γήκαξρνο θαη 

νπνηνζδήπνηε. Τάμηε λα δείηε ζηε Καιαθάζα πφζα ειάρηζηα πξάγκαηα είραλε 

αιιάμεη αιιά θαη πνπ ππήξραλ θαη πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. πάξρνπλ θαη 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζηηο Θνηλφηεηεο. Γελ είραλε ρηιηάδεο άηνκα 

πξνζσπηθφ, ππήξραλ θαη πνιιά πξνβιήκαηα. Γε δηθαηνινγψ ηνλ εαπηφ κνπ, δε 

δηθαηνινγψ ηνλ θ.Ονχζζε, απιψο λα ζαο πσ θάηη. Δκείο εδψ ζήκεξα δε 

ξίρλνπκε λα πνχκε φηη θξαηάηε αλζξψπνπο νκήξνπο θαη ζαο ιέσ πξαγκαηηθά, 

δελ είλαη ηα πξάγκαηα έλα ρξψκα. Πεβαζηείηε θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

ππεξεηήζεη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη κελ είζαζηε ζηνλ ηφλν ην ζπγθεθξηκέλν. 

Ξξνθαιείηε θαη δελ ππάξρεη ιφγνο. Δληάμεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 
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 Θπξία Πηεξγίνπ έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηα πξνεγνχκελα, ηηο παιηέο ακαξηίεο, εγψ ζα 

ηηο πσ έηζη, ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πνπ δελ έρνπκε δπλαηφηεηα θαη λα 

ειέγμνπκε θαη λα δνχκε ηη έρεη γίλεη θαη ηη δελ έρεη γίλεη, πξνζσπηθά ςεθίδσ 

θαηά. Γελ ςεθίδσ ππέξ ηεο δηαγξαθήο, φρη γηαηί, μαλαιέσ, έρσ ακηθηβνιία αλ 

απηφ ή εθείλν, αιιά γηαηί δελ κπνξνχκε λα ερνπκε γλψζε. Απφ εδψ θαη πέξα 

γηα ηα .. φηη αθνξά ην Γήκν ην δηθφ καο, ην Γήκν Υξσπίσλ, θαη εθφζνλ ζα 

ιεηηνπξγεί έηζη ε Δπηηξνπή θαη ζα έρνπκε δπλαηνηεηα λα ην ειέγμνπκε, ζα 

έρνπκε άιιε αληηκεηψπηζε. Δλα απηφ. Γεχηεξν νκσο δήηεκα πνπ ζέισ λα 

βάισ, ζέισ θαη κηα θνξά λα θέξεηε ζην Ππκβνχιην ζέκα, Γηαγξαθή ινγ/κσλ 

ηνπ λεξνχ απφ αδπλακία πιεξσκήο, γηαηί ζα ππάξμεη πνιχο θφζκνο, θησρφο, 

ρσξίο πφξνπο, πνπ ζα κείλεη άλεξγνο θαη δε ζα κπνξεί λα πιεξψζεη. Αξα 

ινηπφλ, εθεί ζα θαλεί θαη ε θνηλσληθή καο επαηζζεζία θαη πσο εκείο ζα 

θξίλνπκε αλ πξέπεη ή δελ πξέπεη λα πιεξψζεη θάπνηνο άλζξσπνο.  

 Δπραξηζησ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Θχξηε Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θχξηε Γήκαξρε, έρσ πεη πνιιέο θνξέο φηη δελ 

έρεηο θαλέλα δηθαίσκα εζχ λα θξίλεηο ηηο απνθάζεηο άιισλ Θνηλνηηθψλ 

Ππκβνπιίσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο αθήζνπκε ηνλ πξψην εληθφ θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ θ.Ξξφεδξε, ζε παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνζπαζψ λα πξνιάβσ εληάζεηο. Ξξνζπσζψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ. Αθνπζα πνιιά, δε κίιεζα. Δμεπιάγελ ζε κηα 

ζηηγκή, αιιά εληάμεη, ηέξκα, ηειείσζε, κέρξη εδψ. Ινηπφλ, δελ έρεηο θαλέλα 
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δηθαίσκα. Ξάξζεθε κηα απφθαζε Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 

2010 γηα δηαγξαθέο. Ξξνεγνπκέλσο καο είπεο φηη ζέιεηο λα βάιεηο κηα ηάμε. 

Δγψ απηφ πξνζπάζεζα, λα βάισ κηα ηάμε απφ εδψ θαη πέξα ν Γήκνο λα 

θιεξνλνκήζεη έλαλ θαηάινγν ζσζηφ θαη έθαλεο κφλν 12 δηαγξαθέο γηα ην '11 

απφ ηελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ, ρσξίο λα έρεηο βεβαίσο θαηάινγν ζηελ 

Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ, έθαλεο 12 δηαγξαθέο. Απηή είλαη ε πεξηβφεηε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ δε ζέισ λα κε δηαθφςεηο. Απηή ε πεξηβφεηε 

απφθαζε πνπ κηιήζαηε γηα 500 δηαγξαθέο ηηο ειέγμαηε; Οσηήζαηε ηελ Ρνπηθή 

Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ αλ φλησο ππαξρεη δηαξξνή; Αλ φλησο είλαη 

κεραλνγξαθηθφ ιάζνο ή φρη; Παο είπαλ ην αληίζεην; Ρη ζαο είπαλ; Νηη δελ 

ππάξρεη δηαξξνή θαη φηη ην βάιακε έηζη; Ξνηνο; Ζ ππάιιεινο πνηα; Νλφκαηα. 

Δδψ είκαζηε μεθάζαξνη. πάιιεινο πνηα; Δπηκελσ. Δπηκέλσ, ππάιιεινο πνηα 

θ.Γήκαξρε; πεθθεχγεηε θαη δε ζέιεηε λα απαληήζεηε. Ξέζηε κνπ πνηα 

ππάιιεινο; Ζ ππεχζπλε ηεο χδξεπζεο; Ζ θα Ιεκπνχζε; Ζ θα Ιεκπνχζε. 

Υξαία. Λαη, φλησο ππαξρνπλ 500 δηαγξαθέο. 500 δηαγξαθεο, εθ ησλ νπνίσλ 

φκσο δελ είλαη πνιηηηθά φκεξνη. Μέξεηε πφζνη έρνπλ ηα δηθαησκαηα ηνπο ζην 

Ππθάκηλν απ' απηνχο; Μέξεηε θ.Γήκαξρε; Θα ζαο πσ εγψ. Ξεξίπνπ 30. 

Ξνιηηηθνί φκεξνη είλαη απηνί νη 30, απφ ηηο 500 δηαγξαθέο. Παο ζπκίδεη ηίπνηα 

ην φλνκα, γηαηί εγψ ζα κηιήζσ κε νλφκαηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ αλαθέξεηε νλφκαηα θ.Ονχζζε, κελ αλαθέξεηε. Δίλαη 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ. Δίλαη δηθή κνπ επζχλε. Αο κνπ θάλνπλ κήλπζε. Παο 

ζπκίδεη ηίπνηα ην φλνκα Πακπάλεο Διεπζέξηνο; Ρδεβειέθνο Αιέμαλδξνο. Νρη. 

Δκελα ςεθίζαλε απηνί. Δζέλα ςεθίζαλε. Δγψ ηνπο δηαγξάθσ ην λεξφ θαη 

ςεθίζαλε εζέλα θαη κηιάηε γηα πνιηηηθή νκεξία; Ληξνπή ζαο. Ληξνπή ζαο. Ρν 

μαλαεπαλαιακβάλσ. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά γηα ηηο αηηήζεηο .. Θαη κε γειάηε, ην 
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ζέκα είλαη ζνβαξφ. Αλ γειάηε, πξφβιεκα ζαο. Νζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο, ζηγά 

κελ θάηζσ εγψ λα δσ αλ έρνπλ θάλεη αηηήζεηο. Δγψ έρσ κηα πεξεζία 

δξεπζεο, φπσο έρεηο θαη εζχ θαη κνπ ιέεη, πήγα ζην ξνιφη ηνπ Νηθνλνκάθνπ 

ηνπ Ησάλλε θαη δηαπίζησζα δηαξξνή. Φέξην ζηελ απφθαζε, κείσζε ηνλ 

θαηάινγν θαη θέξην ζηελ απφθαζε. Δγψ δε κε ελδηαθέξεη αλ ππάξρνπλ ή δελ 

ππάξρνπλ αηηήζεηο. Απηφ .. Πε παξαθαιψ. Βγήθε ν πδξαπιηθφο ζνπ ιέσ. 

Γήκαξρε. Γελ ην θαηαιαβαίλεηο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην θαθελείν ή ζην Γήκν; 

ΟΝΠΠΖΠ: Αζε ηα θαθελεία. Θαθελείν είζαη εζχ. Πε παξαθαιψ. Αζε ηα 

θαθελεία.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε ζέισ, δε δέρνκαη ηίπνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γε δέρνκαη ηίπνηα. Ρν "ε" λα ην πεηο ζηνλ παηέξα ζνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ. Αθνχο ηη ζνπ ιέσ εγψ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ινηπφλ, ζε παξαθαιψ. Πε παξαθαιψ. Ξέππα ζε παξαθαιψ. Κε κε 

δηαθφπηεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ δε κε ελδηαθέξεη αλ ππαξρνπλ. Δγψ είρα κηα πεξεζία 

δξεπζεο θαη κνπ ιέεη, απηνί πξέπεη λα δηαγξαθνχλ θαη είλαη θαη ςεθνθφξνη 

δηθνί ζαο, πνπ αλ ήζεια δε ζα ηνπο δηέγξαθα, έηζη; Γηαηί είλαη πιαζκαηηθά ιεηε 

φια απηά. Νρη, θάλεηε ιάζνο. Δίρα κηα πεξεζία δξεπζεο πνπ εξρφηαλε θαη 

κνπ έιεγε, απηφ. Κηιάηε γηα ρξφληα δηαξξνήο. Λαη, ήζεια λα θάλσ μεθαζάξηζκα 
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θαη κηιάηε γηα δηαξξνέο. Απξην κεζαχξην ζα έρνπκε ρηφλη. Ρν λεξφ θάησ απφ ην 

ρηφλη δε θαίλεηαη. Ξξέπεη λα ιησζεη ην ρηφλη θαη κεηά λα δνχκε ηε δηαξξνή. 

Νηαλ έλαο αλζξσπάθνο ηνπ έξρεηαη βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ θαηαιφγσλ 

χδξεπζεο ηνπ έξρεηαη έλα πνζφ λεξνχ 30, 40 επξψ θαη ηελ άιιε ηνπ ήξζε 

1.000 ή 200, εγψ ζα ην δηαγξάςσ ιφγσ δηαξξνήο θαη δελ πηζηεχσ απηφ πνπ 

ιέηε φηη ιφγσ δηαξξνήο είλαη παξάλνκε ε απφθαζε. Γελ ην πηζηεχσ. Απηφ είλαη 

ζηνλ θαλνληζκφ χδξεπζεο. Απηφ ην εμεηάδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Αλ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αχξην παξεη κηα απφθαζε ζηελ πεξεζία δξεπζεο, ζηνλ 

θαλνληζκφ χδξεπζεο θαη πεη, λαη, φηαλ ην λεξφ ζπάζεη απφ ηνλ πάγν ν αγσγφο 

πξέπεη λα ην πιεξψζεη ν θνπθαξηάξεο; Ξείηε ην εδψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. Θχξηε Ονχζζε, ζπγλψκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαη' αξρήλ, δελ πξέπεη λα ειέγμαηε θαλ ηελ Απφθαζε ηνπ 

Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηελ 124, πνπ ζαο είπα θαη πξνεγνπκέλσο. Ζ 

ππάιιεινο ε νπνία δελ έρεη πεξάζεη ηηο δηαγξαθέο είλαη ππφινγε. Δπξεπε λα ηηο 

πεξάζεη. Ρη ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. Γελ ην θαηάιαβα. Ρηο άιιεο ρξνληέο πσο ηηο 

πέξλαγε; Αιια θπζηθά γηα κέλα θάπνηνο δάρηπινο έρεη κπεη θαη ηηο έρεη πεη, κελ 

ηηο πεξάζεηο απηέο ηηο δηαγξαθέο. Αζηεο απ' έμσ. Γηαηί ην θάλαηε απηφ; Γελ κε 

ελδηαθέξεη. Λα ζαο πσ θάηη; Ρν ιηγφηεξν πνπ κε ελδηαθέξεη εκέλα απηήλ ηε 

ζηηγκή είλαη απηφ. Αλ ζα πεξάζνπλ νη δηαγξαθεο ηνπ Ππθακίλνπ ή φρη. Γε κε 

ελδηαθέξεη. Δγψ θαηά ηελ άπνςε κνπ έθαλα ζσζηά ηε δνπιεηά κνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ πηζηεχσ εγψ. Θαη ηψξα φζν ιάζπε ζέιεηε, ξίρηε ηε. 

Αλζξαθαο ν ζεζαπξφο θαη ζα απνδεηρζεί. Ρίπνηε άιιν. 

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

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη ήξεκνο. Δγψ 1 

ρξφλν ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα πξνζπαζψ λα ζέβνκαη ηνπιάρηζηνλ ηνπο πάληεο 
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θαη επίζεο 51 ρξφληα πνπ είκαη δελ ερσ δηθαίσκα ζε θαλέλαλ λα κε βξίζεη θαη 

δπζηπρψο γηα άιιε κηα θνξά, γηα άιιε κηα θνξά, δε καο θαιχςαηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα έξζνπκε ζην ζέκα; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε έβξηζε θάπνηνο θ.Βειηαληψηε κέζα ζην Ππκβνχιην; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Οσηήζηε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Κε έβξηζε θ.Φνξγηάξε; Κε 

έβξηζε; Ν θχξηνο πνπ θαζφηαλε εθεί κε έβξηζε; Ζ θα Βιάρνπ κε έβξηζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. Δάλ κηιάηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηέλεμε, 

εληάμεη. Ππλερίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δ, δελ είλαη λα θνπβαιάκε ηα πξσηνπαιιίθαξα εδψ πέξα;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θνπβαιάεη θαλείο .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ δε ρξεηάδνκαη πξσηνπαιιηθαξα. Γελ είλαη.. Απφ ηε θχζε 

κνπ δελ ηζαθψλνκαη. Δηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε ζαο ηαηξηάδεη θαη δε καο ηαηξάδνπλ ηέηνηεο εθθξάζεηο θαη 

ηέηνηεο λννηξνπίεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Αιια φκσο δελ έρσ δψζεη ηέηνην δηθαίσκα ζε θαλέλαλ. Θχξηε 

Ξαπαγηάλλε, φηαλ ζνπ πεη ν άιινο, άληε γα .., φηαλ ζνπ πεη ν άιινο, άληε ..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δηζη κνπ είπε ν θχξηνο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη εζείο ζαλ ζπλάδειθνο ήζαζηαλ δίπια.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε, ρσξίο ζεμνπαιηθνχο φξνπο.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Βειηαληψηε. Ξαξαθαιψ, θ.Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Πην ζέκα καο ηψξα. Θχξηε Γήκαξρε, πιεξνθνξήζεθα φηη 

έγηλε κηα ζπλάληεζε κε ηνπο πδξαπιηθνχο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θαη 

απεθάλζε ν Γ/ληεο ηεο πεξεζίαο φηη απηά δε γίλνληαη δεθηα γηαηί παίξλεηε 30 

επξψ γηα λα θάλεηε εηζήγεζεηο. Δγψ δελ μέξσ εάλ ε εκπεηξία .. Κπξνζηά ζαο ν 

Γ/ληεο ηεο πεξεζίαο είπε ζηνπο πδξαπιηθνχο φηη εγψ δελ θάλσ δεθηέο ηηο 

πξνηάζεηο ζαο ζηηο εηζεγήζεηο ζαο, γηαηί παίξλεηε 30 επξψ θαη ηελ θάλεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηά ηα είπε ν Γ/ληεο πνηαο πεξεζίαο θ.Βειηαληψηε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ρνπ Γεκνπ Υξσπνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ.Σξήζηνπ; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη. Νρη ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, ηεο πεξεζίαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηαο πεξεζίαο; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ν θ.Θαλειιφπνπινο. Κπξνζηά ζην Γήκαξρν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θαη είπε, ζα δψζεη 30 επξψ γηα εηζεγήζεηο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, φηη νη ππάιιεινη ηεο χδξεπζεο παίξλνπλε 30 επξψ  θαη 

θάλνπλε πιαζηέο εηζεγήζεηο. Δάλ ππάξρεη θάηη ηέηνην, ζα έπξεπε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θνξηνχο ζην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ κέζα; Ρη είλαη απηά 

θ.Βειηαληψηε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απφ 40 ππαιιήινπο λνκίδσ φηη καζαίλεηαη ηη ιέγεηαη. Δηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 40 ππαιιήινπο; Κάιηζηα. Απηά είλαη απίζηεπηα πνπ αθνχγνληαη 

θ.Βειηαληψηε. 

.......: Νρη Γεκήηξε. Ζκνπλ παξψλ ζηε ζπδήηεζε, ζπγλψκε, ήκνπλ παξψλ. Γελ 

εηπψζεθε πνηε απηφ. Γελ εηπψζεθε πνηέ απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, απηά είλαη απίζηεπηα .. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ξξφεδξε, είλαη ζνβαξφ απηφ πνπ ιέεη ν θ.Βειηαληψηεο. 
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(παξεκβάζεηο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θχξηνη. Δπεηδή ζπλήζσο ήκνπλ ζ' απηέο ηηο 

ζπλαληήζεηο.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ Ξξφεδξε, εγψ Ξξφεδξε .. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπιάρηζηνλ απφ ζαο πξψηε θνξά αθνχγσ ηέηνηα πξάγκαηα.  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ξξφεδξε, ζπγλψκε, ζηγφκαζηε φινη. Ξξφεδξε, ζπγλψκε. 

Θηγφκαζηε φινη, ζηγφκαζηε φινη εδψ πεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Δδψ ζηγφκαζηε φινη θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηαηί ζίγεζαη θ.Ρζεθξεδή;       

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Δπεηδή είκαη ππεχζπλνο ηεο χδξεπζεο ζην Γήκν Υξσπνχ.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη. Ζζνπλ ζηε ζπλάληεζε κε ηνπο πδξαπιηθνχο; 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Λα ηειεηψζσ, λα ηειεηψζσ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ζζνπλ ζηε ζπλάληεζε κε ηνπο πδξαπιηθνχο; 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Λαη, ήκνπλ, ήκνπλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θχξηε .. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Τεχδεζηε θαη ζαο πξνθαιψ λα δειψζεηε ηα νλφκαηα ηψξα. 

Ρψξα ζαο πξνθαιψ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ξσηάσ .. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Γηαηί δε ιέηε νλφκαηα; 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ ξσηάσ .. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Γηαηί δε ιέηε νλφκαηα; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ρζεθξεδή. Αο ζπλερίζεη ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Ρζεθξεδή, εγψ ξσηάσ, εγηλε απηή ε ηνπνζέηεζε ζηε 

ζπλάληεζε απηή;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ είκαη ιάζνο πιεξνθνξεκέλνο. Δάλ είκαη ιάζνο 

πιεξνθνξεκέλνο ζα δεηήζσ ζπγλψκε. Δάλ είκαη ιάζνο πιεξνθνξεκέλνο ζα 

δεηήζσ ζπγλψκε. Δάλ φκσο έρεη ιερζεί, ζα πξέπεη ν αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ 

έθαλε απηή ηελ ηνπνζέηεζε λα θέξεη ηα ζηνηρεία πσο ιέεη απηε ηελ θνπβέληα 

γηα νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ζπλάδειθν ηνπ. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, θ.Βειηαληψηε ήκνπλ ζηε ζπδεηεζε..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο έξζνπκε .. Θιείζηε ην. Αο έξζνπκε ζην ζέκα θ.Βειηαληψηε. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θ.Ξξφεδξε .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιάκπξνπ, δε ρξεηάδεηαη, δε ρξεηάδεηαη. Θαη εγψ ήκνπλ ζηηο 

ζπλαληήζεηο απηέο θαη δηαςεχδσ ηνλ θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δάλ είκαη ιάζνο ελεκεξσκέλνο .. Δάλ είκαη ιάζνο 

ελεκεξσκέλνο, εγψ ζε επφκελν Ππκβνχιην ζα δεηήζσ εδψ ζπγλψκε. Δάλ είκαη 

ιάζνο ελεκεξσκέλνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ππεξβνιέο θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: .. εγψ εδψ ζην Ππκβνχιην ζα δεηήζσ ζπγλψκε. Δάλ φκσο 

έρεη γίλεη .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Νη πδξαπιηθνί καο είλαη ήξσεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζην ζέκα. Δθιεηζε.  
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(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζεθξεδή.  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Νρη, πξέπεη θάπνηα πξάγκαηα λα ιέγνληαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Εεηήζηε θαη θάπνηα ζηηγκή θαη ην ιφγν, έηζη;  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Κα πξέπεη θάπνηα πξάγκαηα λα ιέγνληαη. Ππγραξεηήξηα ζηνπο 

πδξαπιηθνχο γηα ηνλ αγψλα πνπ θάλνπλε γηα ην Γήκν καο. Απηφ λα πνχκε θαη 

φρη λα ηνπο ξίρλνπκε επζχλεο θ.Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δγψ είπα γηα ηνπο πδξαπιηθνχο θ.Ρζεθξεδή; Θαη εγψ δε 

δέρνκαη γηα θαλέλαλ ππάιιειν κνκθή. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Γελ μέξσ γηα πνηνλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γε κε βνεζάηε. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ειάηε ζην ζέκα. Δηζη; Πχληνκα, κε κηα, δχν 

πξνηάζεηο λα θιείζνπκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ε χδξεπζε ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ θαλνληζκψλ 

χδξεπζεο πνπ είραλε .. πνπ είρε ε θάζε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα. Γελ κπνξεί λα 

ηελ αιιάμνπκε κε νπνηαδήπνηε Απφθαζε. Θα πξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

λα θέξεη ηνλ λέν θαλνληζκφ χδξεπζεο πνπ εθεί λα πξνβιέπνληαη θάπνηα 

πξάγκαηα. Νηαλ ινηπφλ, φηαλ ινηπφλ ην 2003 .. Νηαλ ινηπφλ ην 2003 αλέιαβα 

ππεχζπλνο χδξεπζεο ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ηζηνξία θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θέζε έρσ θαη πξνηάζεηο. Ξξφεδξε, έρσ ζέζε θαη πξνηάζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηηο πξνηάζεηο ζαο ηψξα. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, αιιά κε δηαθφπηεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη; Αιιά έρεηε 5 ιεπηά πνπ κηιάηε παξαπάλσ θαη 

δηθαηνχζηε 3.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νηαλ ινηπφλ ην 2003 αλαιάβακε ζην Θαπαλδξίηη ηελ 

Θνηλφηεηα θαη εγψ αλέιαβα ππεχζπλνο χδξεπζεο, είρε ηφηε λα κεηξεζνχλ νη 

παξνρέο 7 εμάκελα. Θαηαιαβαίλεηε ηη πξνέθπςε. Θαζηεξψζακε ηφηε θαη θάλακε 

Δπηηξνπέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφηαζε θ.Βειηαληψηε. Ζ πξφηαζε ζαο πνηα είλαη ηψξα, γηαηί 

δελ κπνξεί ηψξα κ' απηφ ην ξπζκφ λα ζπλερίζνπκε.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη επεηδή αθξηβψο ππάξρνπλ θαη θαηνηθίεο νη νπνίεο δελ 

θαηνηθνπληαη κφληκα, ππάξρνπλ θαη νη αθαλείο δηαξξνέο θαη ζ' απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε κεηψλακε ην πνζφλ φηαλ απνδεδεηγκέλα 

ππήξρε αθαλή δηαξξνή ζηελ αμία πνπ λα κε ράλεη ε Θνηλφηεηα ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο χδξεπζεο. Γειαδή, πφζν θφζηηδε ην θπβηθφ ην λεξφ; 0,15. 0,15 

κεηψλακε. Γε κεηψλακε .. Απαιάζζακε δειαδή ην δεκφηε απφ ηηο επηπιένλ 

θιίκαθεο. Γελ ην δηαγξάθακε ηειείσο θαη απηφ πξνηείλσ λα θάλεη θαη ν Γήκνο 

εδψ. Απηφ πξνηείλσ ινηπφλ λα θάλεη θαη ν Γήκνο εδψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαη επίζεο .. Κηα θξάζε κφλν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν ζα έρεη ν θ.Γέδεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Κηα θξάζε Ξξφεδξε. Κηα θξαζε Ξξφεδξε. Δγψ πξνηείλσ λα 

κπεη θαη απηή ε παξάκεηξνο κέζα θαη ςεθίδσ ηηο δηνξζψζεηο ηνπ θαλνληζκνχ, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπλνδεχνληαη κε ην ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ησλ πδξαπιηθσλ 

ηεο πεξηνρήο. 

 Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο ελεκεξψλσ φηη ζπδεηάκε δηαγξαθέο θαη φρη θαλνληζκφ 

χδξεπζεο.  

 Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε .. Ξαξαθαιψ θ.Βειηαληψηε. Υξαία, έγηλε θαηαλνεηφ. 

Δγηλε θαηαλνεηφ, εληάμεη. πάξρνπλ, ππάξρνπλ.  

ΓΔΓΔΠ: Κηα εξσηεζε. Απηέο νη δηαγξαθέο πνπ γίλνληαη ζήκεξα, κέρξη πφηε 

είλαη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε φ,ηη αηηήκαηα ππήξραλ πνπ δελ είραλ απαληεζεί .. 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, δελ ξσηάσ .. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Απφ ην 1999. 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ. Ρν εξψηεκα κνπ είλαη ζαθέο. Δληάμεη, είλαη πεξαζκέλε ε 

ψξα. Ινηπφλ, ιέσ, κέρξη πφηε είλαη.  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ρη ελλνείηε; Γειαδή; 

ΓΔΓΔΠ: Ξφηε είλαη. Δίλαη κέρξη .. Ξφηε ηειεηψλνπλ, λαη. Νρη πφηε μεθηλάλε, 

πφηε ηειεηψλνπλ. Δίλαη κέρξη ηψξα;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔΠ: Λαη, λαη. Οσηάσ γηαηί αο πνχκε παξάδεηγκα ζηνλ Θάιακν έρεη λα 

βεβαησζεί ηέιε χδξεπζεο απφ ην 2ν εμάκελν .. 1ν ηνπ '10, αλ δελ θάλσ ιάζνο. 

2ν ηνπ '9, 1ν ηνπ '10. Δηζη; Λαη. Κέρξη ην α' ηνπ 10. Α, νξίζηε. Κέρξη ην α' ηνπ 

'10.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν,ηη αηηήκαηα είραλ ππνβιεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη δελ 

απαληήζεθαλ θαη φ,ηη ππνβιήζεθαλ ην '11.  

ΓΔΓΔΠ: Υξαία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπ αθνξνχλ πάιη πξνεγνχκελα ρξφληα βέβαηα. 

ΓΔΓΔΠ: Α θαη φηαλ βεβαησζνχλ ηα θαηλνχξγηα ηέιε ζα μαλαθνπβεληηάζνπκε 

πάιη. Υξαία, κάιηζηα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, είλαη θαη άιινη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ δεηήζεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Θηνχζεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, δελ ππάξρεη αληίξξεζε.  

ΚΑΟΓΔΡΑ: Δκείο ραηξφκαζηε ηδηαίηεξα πνπ ν Γήκαξρνο ζέιεη λα βάιεη ηάμε 

ζηα ηέιε ηεο χδξεπζεο. Βέβαηα ζα πξέπεη λα πσ φηη παξφηη είλαη πάξα πνιχ 

αξγά, ε εηζήγεζε καο ήξζε ζήκεξα θαη ηα νλφκαηα δηαγξαθψλ ζήκεξα ηα 

πήξακε ζηα ρέξηα καο, θαη επνκελσο εγψ σο ππεχζπλε ηεο χδξεπζεο γηα ην 

2010 δελ είρα ελεκεξσζε γηα ην πνηνη δηαγξάθνληαη θαη ην πνηνη δε 

δηαγξάθνληαη, γηα ηελ ελεκεξσζε ηνπ Πψκαηνο, φρη απηψλ πνπ είλαη απφ ηνλ 

Θάιακν, γηαηί πηζηεχσ φηη απηνί ην μέξνπλε θαη ν Αληηδήκαξρνο θαη νη 

ππεχζπλνη ζπλεξγαηεο κνπ ην 2010, ε θα Βιάρνπ θαη ν θ.Θνιηαζηάζεο πνπ 

παξεβξίζθνληαη, γλψξηδαλ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν 

γηα ην Γήκν Θαιάκνπ. Γειαδή ν ηξφπνο πνπ είπε ν Γήκαξρνο ήηαλ 

ελδεδεηγκέλνο γηα κέλα, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ, αηηήζεηο κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ, ν ππεχζπλνο θαηακεηξεηήο έγξαθε αλ ππαξρεη ή φρη πξφβιεκα 

ή ηη πξφβιεκα ππάξρεη θαη νχησ θαζεμήο. Δγψ έηζη ηδηαίηεξα 

επαηζζεηνπνηεκέλε θαη έρνληαο δειψζεη εμαξρήο απφ ην 2011, απφ ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζαο σο λέα Γηνίθεζε, φηη ζα είκαη ζην πιεπξφ ζαο, 
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ζηελνρσξηέκαη εηιηθξηλά γηαηί παξά ην φηη δήισζα φηη ζα είκαη ζην πιεπξφ ζαο, 

απηφ δελ ην εμέιαβα. Ξξψηνλ θαη δεχηεξνλ είραηε ζηα ρέξηα ζαο έλα πνιχ 

θαιφ αξρείν κε αηηήζεηο θαη πξσηφθνιια ππνγεγξακκέλα, πνπ δελ μεξσ αλ 

ηεξήζεθαλ. Απφ κηα πξφρεηξε καηηά πνπ έξημα είδα θάπνηα νλφκαηα, θάπνηα 

νλφκαηα δελ είδα κέζα. Γε ζέισ λα κπσ ζε επηκέξνπο, απιά ζέισ λα 

δηεπθξηλίζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηη ππήξρε έλα αξρείν ην νπνίν ηειηθά δελ 

μέξσ αλ ηεξήζεθε ή εάλ δελ ηεξήζεθε. Αο πνχκε.. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΟΓΔΡΑ: Δ φρη, αθνχ ν θ.Θνιηαζηάζεο θαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ην αξρείν θα Καξγέηα, ζαο ελεκεξψλσ. Απιά απφ ην 

αξρείν απηά έρνπλ βγεη φιεο νη δηαξξνέο.  

ΚΑΟΓΔΡΑ: Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν,ηη αθνξνχζαλ άιια αηηήκαηα ή παξνρέο πνπ ππάξρνπλ, έρνπλ 

πάςεη λα πθίζηαληαη, φια απηά είλαη κέζα ζηνλ θαηάινγν ησλ δηαγξαθψλ.  

ΚΑΟΓΔΡΑ: Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπλε .. Γελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη δηαξξνέο. 

 Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ξξψηα απ' φια ζέισ λα πσ ζην Πψκα φηη ζαλ Πχκβνπινο 

Καξθνπνχινπ θαη λα ππελζπκίζσ ζηνλ Αληηδήκαξρν δξεπζεο, ζιίβνκαη γηαηί 

καο θέξαηε λα δηαγξάςνπκε απφ ην '99. Θέισ λα ζπκίζσ Γεκήηξε φηη ην '99 

θαη ην 2000, δελ μέξσ αλ .. ήζνπλ θαη Αληηπξφεδξνο. Κπνξεί, κπνξεί .. 

.......: Ρν 2004. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ μέξσ. Θαη ην 2004. Ζζνπλ θαη Αληηπξφεδξνο. Δκείο είκαζηε 

θάζεηα ελαληίνλ φιεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, δειαδή ησλ δηαγξαθψλ φπνηε 

ζέιεη ν θαζέλαο. Αλ ππάξμεη ηάμε θαη βεβαίσο ζα ζπκθσλήζνπκε. Θέισ λα 
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ζνπ πσ θ.Γήκαξρε φηη καο αηθληδηάδεηο. Ρν ζέκα πνπ καο έθεξεο ηψξα γηα ην 

Ππθάκηλν δελ είλαη ζην ζέκα απηφ πνπ ζπδεηάκε, νη δηαγξαθέο. Ππγλψκε, 

ζπγλψκε Θσκά, ζπγλψκε. Δίλαη έλα ζέκα άιιν .. Ππγλψκε, είλαη έλα ζέκα 

άιιν πνπ αθνξά παξάλνκεο δηαγξαθέο. Φέξε έλα άιιν ζέκα, λα ην 

ζπδεηήζνπκε θαη αλ ηζρπεη, εγψ ζα είκαη ν πξψηνο πνπ ζα δεηήζσ αλ ππάξμεη 

θαη πνηληθή δίσμε απηνχ πνπ ην έθαλε. Αιια φκσο απηήλ ηε ζηηγκή κηιάκε γηα 

ηηο .. δηαγξαθέο. Δκείο είκαζηε καδί ζνπ, θέξην ζην επφκελν Ππκβνχιην θαη 

πεο, παξάλνκεο δηαγξαθέο. Δκείο είρακε ζαλ πάγηα ζέζε, γη' απηφ θαζίζακε θαη 

κέρξη ηηο 00:30, φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα πνχκε ηε γλψκε καο θαη ζα 

απνρσξήζνπκε. Θπξία Καλαβέιε, ζεκεηψζηε φηη εγψ θαη ε θα Καξγέηα 

απνρσξνχκε απφ ην Πψκα θαη δελ ςεθίδνπκε. 

 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Ρν ιφγν .. πάξρεη δηαδηθαζία. Κεηά ζα 

παξεηε ην ιφγν, θάλεηε θαη ηελ εξψηεζε ζαο. 

 Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα ην ζέκα ησλ δηαγξαθψλ εγψ ζα πσ κφλν δχν θνπβέληεο. Ρν 

2003 φηαλ ην μεθίλεζε ν Γήκνο Υξσπίσλ ήηαλ έλα πξάγκα ην νπνίν εκείο 

ηνπιάρηζηνλ ηα 4 ρξφληα δελ ην αθνπκπήζακε θαζφινπ. Δγψ δελ ην ήμεξα 

θαζφινπ απηφ ην ζέκα. Γελ ήμεξα πσο δηαγξάθνληαη ηα ηέιε χδξεπζεο. Απηή 

ε ηζηνξία μεθίλεζε ην 2007 ζηελ νπνηα θαηά ηελ 4εηία 2007 - 2010 γίλαλε 4 

δηαγξαθέο χδξεπζεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βαγγέιε, Βαγγέιε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θχξηνη. Θχξηε Θηνχζε θαη θχξηε ..   

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηα λα πάσ ζην δηα ηαχηα. Ξξαγκαηηθά πάληα θαη ηηο 4 θνξέο.. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ ηψξα. Θχξηε Θηνχζε, βνεζήζηε ην 

Ππκβνχιην. Ξαξαθαιψ θχξηνη, παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ 

θχξηνη, είκαζηε Γεκνηηθνί .. Θχξηε Ξάλην, ζαο παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ θ.Ξάλην. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γεκήηξε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηεο ψξαο. Γελ είλαη ηεο ψξαο. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

Ξαξαθαιψ θ.Ξάλην, θ.Ξάλην. Θχξηε Ξάλην, ζαο παξαθαιψ, αθήζηε ην 

Ππκβνχιην λα ιεηηνπξγήζεη. Ξαξαθαιψ. Ππλερίζηε θ.Ζιηάζθν. Θχξηε Θηνχζε, 

ζαο παξαθαιψ. Δληάμεη. Θχξηε Ξάλην, θ.Θηνχζε. Θχξηε Θηνχζε, δελ νδεγεί 

πνπζελά απηή ε ηζηνξία ηψξα. Δζησ. Ξαξαθαιψ ηψξα. Ξαξαθαιψ θ.Ξάλην. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βξε Βαγγέιε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βαγγέιε, Βαγγέιε, άζε λα ηειεηψζνπκε ηψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη.  

 Ππλερίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ζηηο 4 ινηπφλ απνθάζεηο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξάλην, θ.Ξάλην ζαο παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ζηηο 4 ινηπφλ απνθάζεηο πνπ παξζήθαλε απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηα δηαγξαθέο νθεηιψλ χδξεπζεο πξαγκαηηθά πνηέ δελ θαηάιαβα, 

εθηφο απφ ηηο δηπινεγγξαθέο ή απφ ηηο δηπινπιεξσκέο, φιεο νη άιιεο πσο 

γηλφληνπζαλ απηνςίεο. Θαη θπζηθά ζηηο δχν δελ ςήθηζα, ζηηο δχν δελ 

κπνξνχζα λα ζπκκεηέρσ γηαηί ήηαλ θαη δηθέο κνπ νθεηιέο νη νπνίεο είραλ 

δηπινπιεξσζεί. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εγψ ζεσξψ φηη ζ' απηεο ηηο δηαγξαθέο θαη 

απφ ηε κηθξή κνπ πείξα απφ ηηο πξψελ Θνηλφηεηεο πξαγκαηηθά ππήξρε θάπνηα 

πνιηηηθή εθκεηάιιεπζε, γηαηί πνηέ δελ βεβαησλφληνπζαλ θαη δελ ήηαλ 

πξαγκαηηθέο κε θάπνην ηξφπν, ν νπνίνο λα είλαη αμηφπηζηνο. Γηα κέλα ε απιή 
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βεβαίσζε ελφο πδξαπιηθνχ ν νπνίνο πάεη θαη θάλεη κηα απηνςία δελ είλαη 

αξθεηή. Δίλαη μεθάζαξν ζέκα. Γελ είλαη αξθεηή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ είλαη αξθεηή κηα απιή βεβαίσζε γηα ηνλ "α" ή "β" ιφγν. 

Κπνξεί λα ππάξρνπλε δέθα δηαθνξεηηθέο .. Κε ζηέθεζαη ζε κηα πεξίπησζε. Ζ 

βεβαίσζε ελφο πδξαπιηθνχ κπνξεί λα έρεη δέθα δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. 

Γέθα δηαθνξεηηθέο, δεθαπέληε. Γηα κέλα δελ ήηαλ αμηφπηζηε θαη ην είρα πεη απφ 

ηφηε θαη απηή ε πξφηαζε πνπ έθαλε θαη ν Γήκαξρνο ήηαλε θαη ε πξφηαζε πνπ 

είρακε θάλεη θαη ηφηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

πδξαπιηθνί θαη έλαο αηξεηφο ν νπνίνο λα θάλεη ηελ απηνςία απηή θαη λα 

βεβαηψλεη ηε δηαγξαθή. Γελ κπνξεί απηήλ ηε ζηηγκή ε χδξεπζε, θπξίσο εκείο 

πνπ πδξεπφκαζηε απφ ηελ Καπξνζνπβάια, λα πιεξψλνπκε παξαδείγκαηνο 

ράξε, γηα λα κελ πσ πνζφ αθξηβψο γηαηί δελ μέξσ, 1.000.000 επξψ ζηε 

Καπξνζνπβάια θαη λα κελ εηζπξάηηνπκε νχηε θαλ ην 1.000.000. Απηφ ην 

1.000.000. Γηαηί απηφο ν ηζνζθειηζκφο γηλφηαλ πεξίπνπ ζηε Καπξνζνπβάια θαη 

γη' απηφ ρξσζηάκε απηά ηα ιεθηά πνπ ρξσζηάκε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, 

πηζηεχσ φηη απφ εδψ θαη πέξα ζα κπεη κηα ηάμε. Θα θαηαιήμσ θαη ζα πσ ζε 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, θπξίσο ζηελ αληηπνιίηεπζε, δελ είλαη Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην απηφ θαη δελ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη θαλελαο απζαίξεηα, είηε 

γηαηί ζέινπκε λα ηνπνζεηεζνχκε ζε θάπνην ζέκα, είηε γηαηί ζέινπκε λα ζίμνπκε 

θάπνην, νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε. Ξξέπεη λα κάζνπκε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, δειψζαηε φηη ζα απνρσξήζεηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξέπεη λα κάζνπκε λα ζεβφκαζηε θαη ην ξφιν καο, γηαηί γη' απηφ 

καο έρεη ζηείιεη εδψ πέξα ν θφζκνο .. Θαη ην ξφιν καο θαη ην ξφιν καο, αιιά 

λα ζεβφκαζηε θαη ν έλαο ηνλ άιινλ απέλαληη πνπ θαζφκαζηε, γηαηί πάιη ν 
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θφζκνο ζα καο θξίλεη. Δλα ηειεπηαίν ζα πσ παξάδεηγκα. Ρα Γεκνηηθά 

Ππκβνπιηα ηνπ Γεκνπ Υξσπίσλ μεθηλήζαλε ζηελ παιηά αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη ήηαλ ζρεδφλ γεκάηε ε αίζνπζα θαη θαηέιεμε λα είλαη ζην ηέινο 

ηεο 4εηίαο λα είλαη άδεηα, γηαηί ν θφζκνο καο ζηράζεθε. Καο ζηράζεθε κ' απηέο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο. Απφ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη κ' απηήλ ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ θάλνπκε πνιηηηθή. Γελ αμίδεη θαη δε καο αμίδεη 

λα ην μαλαγεπηνχκε απηφ ην πξάγκα. Δίκαζηε φινη εδψ πέξα θαη πξνζπαζνχκε 

κε ηνλ "α" ή "β" ηξφπν. Θξηλφκαζηε απ' απηά πνπ θάλνπκε. Αο ζεβαζηνχκε 

ηνπο εαπηνχο καο πξψηα απ' φια θαη κεηά αο ζεβαζηνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

καο. Δγψ Ξξφεδξε, ζνπ ην ιέσ, άιιε θνξά ζε νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζκφ πνπ 

αθνξά γεληθφηεηεο ή εκέλα πξνζσπηθά, εγψ ζα απνρσξήζσ απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. 

 Θχξηε Γήκαξρε. Θέιεηε λα ξσηήζεηε θάηη; Υξαία. Λαη, άκα ζέιεη λα 

ξσηήζεη θάηη ν θ.Ιίηζαο. Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ δελ θαηάιαβα θάηη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηαηί είρακε 

θαη ηηο ηζηνξίεο, ηνπ Ππθακίλνπ ππάξρεη εθθξεκφηεηα; Γειαδή.. Ππγλψκε ιίγν. 

Ρνπ Ππθακίλνπ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Ξέππα. Ππλερίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζέισ κηα απάληεζε λα θαηαιάβσ θάηη. Κέζα εδψ 

είλαη νη δηαγξαθέο θαη πξνεγνπκέλσλ πνπ δελ είραλε πεξαζηεί θαη δελ είραλε 

πάεη θαη ζηελ εθνξία. Ρνπ Ππθακίλνπ είρε απφθαζε θαλνληθή, ε εθνξία δελ 

έθαλε ηε δηαδηθαζία. Θχξηε Γήκαξρε, ηνπ Ππθακίλνπ είπαηε φηη δελ 

νινθιεξψζεθε θάηη ζηελ εθνξία. Ρνπ Ππθακίλνπ δειαδε είλαη ζε εθθξεκφηεηα; 

Νρη, φρη. Δίλαη ζε εθθξεκφηεηα. Λνκίδσ δελ είλαη. Γελ ην έρεηε νινθιεξψζεη; Ρη 
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αθξηβψο ζεκαίλεη; Θα ήζεια κηα απάληεζε μεθάζαξε. Ρειείσζε. Απηφ. 

Δξψηεζε κφλν, γηα λα ηνπνζεηεζψ θαη ηη ζα ςεθίζσ θηφιαο.    

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: .. ηνλ Νθηψβξην ηνπ '10 γίλαλε νη δηαγξαθέο απηέο εδψ πνπ 

έηξερε ην λεξφ κε 20 επξψ ην εμάκελν φια ηα ρξφληα ε ζπλερεο δηαξξνή, πνπ 

ππεξαζπίδεζηε φηη ήηαλε ζσζηή. Ξήγε ζηελ εθνξία .. Ξήγε ζηελ 

Ξαπαδνγεσξγάθε πνπ ήηαλε ν δεκφζηνο ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο ησλ 

Θνηλνηήησλ ηφηε, ζηελ εθνξία. Ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο, ιέεη, δελ ηα δηαγξάθσ 

θαη ηα επηζηξέθσ πίζσ. Ρη κνπ είπε ζαο ιέσ θ.Ονχζζε. Ζ θα Ξαπαδνγεσξγάθε 

κνπ είπε αθξηβψο έηζη. Ρν έθαλα ζε πνιιέο Θνηλφηεηεο ην Γεθέκβξην κήλα, 

γηαηί Νθηψβξην, πήγε Λνέκβξην, ιέεη, ην Γεθέκβξην είρα πνιχ δνπιεηά, ηηο 

έζηεηια πίζσ. Θαη ζε άιιεο Θνηλφηεηεο κνπ είπε φηη ην έθαλε, ηηο δηαγξαθέο ην 

'10. Θαη ηηο γχξηζε πίζσ. Απφ εθεί θαη πέξα ε Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ κπήθε ζην 

ζχζηεκα θαη ηηο δηέγξαςε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ζαλ κε νθεηιφκελεο. Δπεηδή απηφ εδψ φκσο πιένλ ζεσξψ 

ζαλ Γήκνο φηη έρνπλε γίλεη παξαλνκίεο, ζαθέζηαηεο κε ην Λφκν, 

επηθπιάζζνκαη θαη γη' απηφ ζαο ην αλαθνηλσλσ ζήκεξα, γη' απηφ ην θέξλσ, γηα 

λα ην ειέγμσ. Νρη είλαη πξνο έιεγρν. Ξξνο έιεγρν ζε φινπο ηνπο αξκνδίνπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα πνζά είλαη δηαγεγξακκέλα απηήλ ηε ζηηγκή. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα πνζά απηήλ ηε ζηηγκή έρεη κπεη ε Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ, ε 

πξψελ θαη ηα έρεη δηαγξάςεη απφ ηε ιίζηα φια. Ρν '2, ην '3, ην '4, νηθνγέλεηεο 

καδί, παηδηά, νηθνγέλεηα, 15 ξνιφγηα καδί, φια.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αζρεκα; Γελ μέξσ ηη ιέσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, έθιεηζε θ.Γήκαξρε. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 34ε 22 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  207 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη, φρη. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηε ζει. 7 ζε έλα φλνκα "α", β' εμάκελν 2002, 250 επξψ, 

δηαγξαθή ιφγν δηαξξνήο. Ρν β' εμάκελν ηνπ 2003, 250, 250. Αλά εμάκελν ζαο 

ιέσ ηψξα. 250, 250 .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, μέξεηο, δελ μέξεηο λα ιεο θαη ςέκαηα. Μέξεηο γηαηί; Ιέεη, 

δηαγξαθή ιφγσ δηπινεγγξαθήο ιέεη εκέλα ην ραξηί εδψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιφγσ δηαξξνήο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρη δηάνιν; Αιιεο απνθάζεηο έρνπκε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πει. 7 .. 

ΟΝΠΠΖΠ: πάξρεη ππνγξαθή κνπ απφ πίζσ ζηελ ηειεπηαία ζειίδα 

θ.Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο, εδψ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, φρη, κπξνζηά. πάξρεη ππνγξαθή κνπ; Πηελ ηειεπηαία ζειίδα 

ηεο απνθάζεσο ππαξρεη ππνγξαθή κνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 8 Νθησβξίνπ απφθαζε ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πηελ ηειεπηαία ζειίδα ξε Γήκαξρε. πάξρεη ε ππνγξαθή κνπ ζηελ 

ηειεπηαία ζειίδα;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απνθαζίδεη νκφθσλα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πηελ ηειεπηαία ζειηδα, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη ζεκαζία έρεη; Δρεη ζηελ 1ε. Ρη ζεκαζία έρεη απηφ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Πηελ ηειεπηαία ζειίδα ππάξρεη ε ππνγξαθή κνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρειεηψλεη απηφ .. Δηζη ηειεηψλεη. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Δθεί ηειεηψλεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαηαγγέισ, θαηαγγέισ απηήλ ηε ζηηγκή, γηαηί εγψ έρσ, έηζη 

ηειεηψλνπλ νη απνθάζεηο Γήκαξρε. Κε αθξηβέο απφζπαζκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ε Απφθαζε ηελ έρεηε παξεη εδψ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Βξε ξσηάσ, έρεηο ηελ Απφθαζε ηελ 124 ηνπ 2010; πάξρεη ε 

ππνγξαθή κνπ ζηελ ηειεπηαία ζειίδα;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρη κεραληζκφο είλαη απηφο ιάζπεο; Ρη κεραληζκφο είλαη απηφο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη. Ζξεκήζηε, εξεκήζηε. Ρψξα αθήζηε ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ θ.Ξξφεδξε ζηε ζει. 7, ζηε ζει. 7 πνπ είπε ν θ.Γήκαξρνο, 

ζηελ Απφθαζε ηελ νπνία ηελ έρσ πάξεη απφ ην .. κε ζηηθάθη, κε ζηηθάθη απφ .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξψ λα ηε δσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα έξζεηε εδψ; Διάηε εδψ. Κπνξεί λα έρεη γίλεη 

παξεμήγεζε. Γηα λα δνχκε. Γηα λα ηα δνχκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπ '10 κηιάκε ηψξα, έηζη;  

ΟΝΠΠΖΠ: Νξίζηε. Δίλαη απηφ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ηδηεο είλαη, λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρη ιέεη εδψ; Ρη ιέεη εδψ; Δδψ ηη ιέεη κπνξείο λα κνπ πεηο; Μέξεηο 

γηαηί ην έρσ ζεκεηψζεη; Ρη ιέεη κπνξείο λα αλαθνηλψζεηο; Πε παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α, εδψ.. Δδψ ηα πξάγκαηα είλαη ζνβαξά. Θαηέζεζε ην. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, δελ ην θαηαζέησ γηαηί δελ έρεη ηελ ζηξνγγπιή. Ρα πήξα κε 

ζηηθάθη ζνπ είπα. Ρα πήξα κε ζηηθάθη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ην έρσ κε ζθξαγίδα ηεο Θνηλφηεηαο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δζχ έρεηο ην δηαβηβαζηηθφ κε ζθξαγίδα. Ρελ Απφθαζε ζέισ λα 

κνπ πεηο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρσ ηελ Απφθαζε κε ζθξαγίδα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αζε, απηή είλαη ην απνδεηθηηθφ. Κε γειάο. Δλεκεξψλεηο απηνχο 

εδψ, ελεκεξψλεηο ιάζνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Θχξηε Ονχζζε, εδψ είλαη θαη ε ζθξαγίδα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλάκεζα ζηηο δχν ζειίδεο ε ζθξαγίδα ηεο Θνλφηεηνο; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ζ ηειεπηαία ζειίδα ηελ ππνγξαθή κνπ κπνξψ λα ηελ έρσ; Κπνξψ 

λα ηε δσ ηελ ηειεπηαία ζειίδα;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθήζηε ην παξαθαιψ απηφ εδσ λα ην ειέγμνπκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, δε ζα ζην αθήζσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ζα ην αθήζεηε. Ρν θαηαζέησ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θα 

ην αθήζεηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, θέξην πίζσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη. Δ ηφηε ηη ην θέξλεηο;  

ΟΝΠΠΖΠ: Φέξην πίζσ, θέξην πίζσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηαλ έλα έγγξαθν .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ έρεη ηε ζηξνγγπιή, γη' απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θαζίζηε. Θαζίζηε, θαζίζηε θάησ. Θαζίζηε θάησ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ζηηθάθη ιέεη. Ρν ζηηθάθη δελ παίξλεη ηε ζθξαγίδα;  
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(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε. Θχξηε 

Βιάρν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε, γηα λα ην θαηαιάβσ. Γηα θαζίζηε ιίγν, 

γηα θαζίζηε ιίγν. Θχξηε Ονχζζε, γηα θαζίζηε ιίγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θαζίζηε θάησ, θαζίζηε θάησ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ιέσ, κπνξεί λα έρεη γίλεη ιαζνο ην έγγξαθν. Γηα εμεγήζηε 

κνπ. Ρν 2010 .. Ρν 2009 θάλαηε δηαγξαθέο, έηζη; Θαη ην '8 θαη ην '7 θαη ην '6.  

ΟΝΠΠΖΠ: Θαζε ρξφλν φπσο ζα θάλεηο θαη εζχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ λα ζε ξσηήζσ θάηη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζπλελλννχκαζηε εδψ κέζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη πήξαηε ην 2010 φηη ην 2002 έγηλε δηπινεγγξαθή ζε 12,32 

επξψ θαη ην δηαγξάςαηε. Γειαδή πιήξσζε ν άιινο 12,32 επξψ;  

ΟΝΠΠΖΠ: Δηζη .. Οε Γήκαξρε, πνπ λα ζπκάκαη εγψ; Δγψ έρσ κηα πεξεζία .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, φρη ιέσ παξάδεηγκα. Ξσο γίλεηαη ε δηπινεγγξαθή. Αθαηξείο 

.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, αθνπ ιέεη ιφγσ δηπινεγγξαθήο ή ζα ην έρεη πιεξψζεη ή δελ 

μέξσ .. Καιινλ απηφ. ∞ ην ζχζηεκα ηνλ έρεη γξάςεη δχν θνξέο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά εδσ απφ ην ζχζηεκα, απηά εδψ απφ ην ζχζηεκα είλαη 

δηαγξακκέλα ζην κεδέλ. Νια, φια. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αξα ην έρεη πιεξψζεη. Αθνχ είλαη ζην κεδέλ. Ρν έρεη πιεξψζεη. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 34ε 22 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  211 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη είλαη δηαγξακκέλα, φρη πιεξσκέλα. Δίλαη δηαγξακκέλα. Πην 

κεδέλ. Ξξσην απηφ. Γεχηεξνλ, ζαο ξσηψ ην εμήο, πσο είρακε δηπινεγγξαθή 

ην '2, ην '4, ην '5, ην '6, ην '7; Νια ηα εμάκελα δηπινεγγξαθέο; 

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε, λα ζνπ πσ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζην ίδην πνζφλ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ίδην πξφβιεκα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη λα έρσ θαη ιφγσ δηαξξνήο; Ρπραία φια απηά; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ίδην πξφβιεκα θ.Γήκαξρε ππήξρε θαη ζην πξφγξακκα ηνπ 

Γεκνηνινγίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζηελ άιιε ζειίδα θαη ζηελ άιιε ζειίδα .. ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξηζηεχσ φηη ζαο ελεκεξσζε ε ππάιιεινο, παξφηη εζείο ηελ 

εθζέζαηε ηψξα, εγψ ζα ξσηήζσ αλ φλησο ε θα Ιεκπνχζε έρεη πεη φηη απηά δελ 

είλαη λφκηκα θαη είλαη παξαλνκίεο θαη ιακνγηέο ηνπ Ξξνέδξνπ, έηζη; Δγψ ζα ηηο 

ππνβάιιν κήλπζε γηα ζπθνθαληηθή  

δπζθχκηζε. Γηαθνξεηηθά .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ηηο ππνβάιιεηε γηαηί ην είπε φηη είλαη πιαζκαηηθέο ε ίδηα ε 

ππάιιεινο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαθνξεηηθά ζα ππνβάιισ ζε ζαο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε ηειεθσληθή κνπ επηθνηλσλία γηα λα ξσηήζσ αλ ππάξρνπλ.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γηαθνξεηηθά ζα ππνβάιισ ζε ζαο γηα ζπθνθαληηθή δπζκθήκηζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη ην θαηαζέησ, ην θαηαζέζα ζην Ππκβνχιην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Κπξάβν, εληάμεη. Αλ ε θα Ιεκπνχζε έρεη πεη φηη απηά δελ είλαη έηζη 

θαη είλαη αιιηψο .. Θα ηε βξνχκε ηελ άθξε. Λα είζηε ζίγνπξνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Ονχζζε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Οψηεζα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππάιιειν θαη κνπ ιέεη, νη 

δηπινεγγξαθέο θιπ., ηα ππφινηπα, νη δηαξξνέο κνπ ιέεη είλαη πιαζκαηηθέο. Δίπε 

ηε ιέμε πιαζκαηηθέο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Νρη, θάλεηο ιάζνο. Οψηεζεο ηνπο πδξαπιηθνχο αλ είλαη πιαζκαηηθέο 

ή φρη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα ιήμεη, λα ιήμεη, δελ νδεγεί .. Δληάμεη, μεθαζαξίζηεθαλ 

φια θ.Ονχζζε, εληάμεη.  

ΟΝΠΠΖΠ: Ξξφεδξε, απνθαζίδνπκε γηα έλα ζέκα απηήλ ηε ζηηγκή πνπ δελ 

έρεη ζέκα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν νπνην δε ζπδεηάκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: .. πνπ δε ζπδεηάκε. Απηφ θάλνπκε ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ.Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηπινεγγξαθή 10 ρξφληα κεηά ζε φια ηα εμάκελα δε γίλεηαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Βξε Γήκαξρε ζνπ είπα, αιιάμακε ην πξφγξακκα. Γελ 

θαηαιαβαίλεηο ηη ιέκε; Διιεληθά δελ θαηαιαβαίλεηο; Αιιάμακε ην πξφγξακκα 

θαη απηφκαηα ε κεηάπησζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε γηα πνιιά εμάκελα. Γελ ην 

πήξακε ρακπάξη, βεβαηψζακε θαη πξέπεη λα δηαγξάςνπκε. Γελ ήζειε .. Γελ 

ζέιεηο λα ζνπ θέξνπκε έλα θαηάινγν ζσζηφ θάησ; Θαη λα ζνπ πσ; Ρν 

ηειεπηαίν πνπ κε ελδηαθέξεη, ηα δηαγξαςεηο δελ ηα δηαγξαςεηο, δελ κε 

ελδηαθέξεη θαλ. Δηιηθξηλά ζνπ κηιάσ. Δγψ θάλσ ην θαζήθνλ κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη θ.Ονχζζε. Ρέινο. Θχξηε Γήκαξρε, λα πξνρσξήζνπκε 

ηψξα. Λα θιείζνπκε ην ζέκα. Γελ ηειεηψλεη ε ζπδεηεζε απηή. Δρνπλ θαηαηεζεί 

φιεο νη απφςεηο.  

 Θχξηε Σαζηψηε. 
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ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Απηφ πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη θνπβεληηάδνπκε έλα ζέκα ην 

νπνίν δελ είλαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Λα ην θνπβεληηάζνπκε Γήκαξρε 

βεβαίσο, θέξην ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ηα πνχκε. Λνκίδσ φηη .. Δρσ ηελ 

εληχπσζε φηη ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηνπ θάζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηα 

βάδνπκε ηειεπηαία αθξηβψο γηα λα ζπκβαίλεη απηφ, λα κελ είλαη θαλείο 

κπξνζηά.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, πηάζαηε δηάινγν, κηιάγαηε κηα ψξα. Ξξφεδξε, 

Ξξφεδξε, ζε παξαθαιψ. Ξξφεδξε, πεξηκέλσ κε ππνκνλή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εληάμεη θ.Σαζηψηε. Ππλερίζηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλαο απφ ηνπο δχν θνξντδεχεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. ∞ εγψ ή 

ηέινο πάλησλ απηφο πνπ κνπ έδσζε απηφ .. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε ζα κπσ ζ' απηή ηε δηαδηθαζία Ξξφεδξε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ∞ ν Ξξφεδξνο ..  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γε ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη πξφβιεκα κεγάιν ηψξα πιένλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γήκαξρε, αθήζηε.  

 Θχξηε Σαζηψηε. Θχξηε Σαζηψηε, ζπλερίζηε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δγψ ζέισ λα πσ, ζέισ λα γηα ηα ζπγθεθξηκέλα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Βεβαίσο θαη είλαη δεδνκέλν φηη θάπνπ ζα ππήξρε πξφβιεκα θαη 

θάπνηνη δεκφηεο κε ιάζε ηα νπνία γίλαλε θαη παξαιείςεηο, κε δηαξξνέο, ζα 

πήγαλ ζην γθηζέ λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ απ' φζν έρνπλε θαηαλαιψζεη. Γελ 

κπνξνχκε λα έρνπκε εηθφλα, βεβαίσο θαη ζέινπκε γηα θάζε δηαγξαθή ε νπνία 
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γίλεηαη λα ππαξρεη βεβαίσζε θαη απφ ηνλ ππάιιειν ην δεκνηηθφ θαη αίηεκα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ δεκφηε, δελ κπνξνχκε λα έρνπκε εηθφλα φκσο γηα θάζε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξαπαγηάλλε, φρη κέζα ζηελ αίζνπζα. Νρη κέζα ζηελ 

αίζνπζα κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Ξεξάζηε ηψξα ιίγν έμσ. Ξεξάζηε, δελ είλαη ηψξα 

ζσζηφ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηα θάζε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα .. Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, Ξξφεδξε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε απφ ην 1999 γηα θαζε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα πσο βεβαησζήθαλ νθεηιέο, πνπ έγηλε ιάζνο θαη πνπ δελ έγηλε θαη 

πξνθαλψο θαλείο απφ ζαο δελ κπνξεί λα έρεη απηήλ ηελ εηθφλα μεθάζαξε, ζα 

θαηαςεθίζνπκε ηηο δηαγξαθέο, παηψληαο ζ' απηήλ ηε ινγηθή, φπσο έρνπκε 

θάλεη θαη ζε παιηφηεξεο απνθάζεηο πνπ έξρνληαη απφ πξνεγνχκελα Γεκνηηθά 

Ππκβνπιηα, απφ πξνεγνχκελεο Θνηλφηεηεο θαη Γήκνπο ηεο πεξηνρήο καο θαη 

φηαλ ζέινπκε λα θνπβεληηάζνπκε θάηη, λα είλαη μεθάζαξν, γηαηί πήγε 00:40 

πάιη, λα ην θέξνπκε ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα ην θνπβεληηάζνπκε. 

Ρν ζέκα καο είλαη νη δηαγξαθέο ησλ ηειψλ, ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δεκνηψλ 

θαη απηφ θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα.  

 Θαηαςεθίδνπκε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλάθεξα πξηλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνξνξίαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηαηί θ.Φνξγηάξε δελ κπνξεί λα έρνπκε νχηε εκείο, νχηε εζείο, 

νχηε θαλείο ην ηη γηλφηαλ ην 1999 ζε θάζε Θνηλφηεηα ζην Γήκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. Θχξηε Φνξγηάξε, 

δηακαξηχξεζηε θ.Φνξγηάξε, αιιά αθήζηε λα πάκε ζηελ ςεθνθνξία.  
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 πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; Νρη ν θ.Σαζηψηεο, παξψλ 

ν θ.Γέδεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ πξηλ ςεθίζσ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ Αληηδήκαξρν 

δξεπζεο αλ απηά απφ ην '99 .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα έιεμε ε ζπδήηεζε. ∞ έλα λαη ή έλα φρη.  

ΟΝΠΠΖΠ: Κηα εξψηεζε. Δρνπκε θάλεη ηφζε θαζαξία. Γηα κηα εξψηεζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλ ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ πδξαπιηθνχ φηη φλησο ππήξρε 

δηαξξνή ή νηηδήπνηε άιιν. 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: πάξρεη, ππάξρεη αθξηβψο ε ππνγξαθή ηνπ πδξαπιηθνχ. 

πάξρεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: πάξρεη. Δπεηδή ζέισ λα είκαη ζηαζεξφο ζηηο αξρέο κνπ 

θ.Ξξφεδξε, εγψ ςεθίδσ λαη, λα γίλνπλ απηέο νη δηαγξαθεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

 Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε κηζφ ιεπηφ. Κηζφ ιεπηφ θ.Βειηαληψηε. Κηα 

παξάθιεζε.  

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιά Σξηζηνχγελλα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λα κελ ςεθίζσ. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιά Σξηζηνχγελλα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ ςεθνθνξία .. 

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γηα ηελ ςεθνθνξία, λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλνδεχεηαη 

απφ βεβαηψζεηο ησλ ππαιιήισλ χδξεπζεο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπζηπρσο δε κε θνβάζαη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ησλ 

ππαιιήισλ χδξεπζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε.  

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 298/2011) 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, θ.Ονχζζε, ζαο παξαθαιψ.  

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιά Σξηζηνχγελλα ζηνπο ππαιιήινπο. Λα πεξάζνπλε θαιά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ζα ζαο δεηήζσ έλα έγγξαθν ην νπνίν θαηαηίζεηαη κέζα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα θαηαηίζεηαη θαη φρη λα ιέηε ην παίξλεηε.. Ζξζαηε εδψ 

κε έλα ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίμαηε θάπνηα 

επηρεηξήκαηα… 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιά Σξηζηνχγελλα ζηνπο ππαιιήινπο. Λα πεξάζνπλε θαιά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ δελ θαηέζεζα θαλέλα έγγξαθν. Δγψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δείμαηε γηα λα ζηεξίμεηε επηρεηξήκαηα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Φπζηθά, θπζηθά. Λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπφηε θνβάζηε λα ην θαηεζέζεηε;  

(νκηιίεο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ιχεηαη ε απνςηλή καο ζπλεδξίαζε.  

    ΘΑΙΑ ΣΟΗΠΡΝΓΔΛΛΑ ζε φινπο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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