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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"πεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εληαγκέλσλ έξγσλ ζην ΔΠΞΑ 2007 - 

2013", ζε αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο 

ΚΝΓ Α.Δ. 

2. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο 

απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

3. Δγθξηζε πξνκειέηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο 

απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

4. Δγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζην ΞΔΞ 

ΑΡΡΗΘΖΠ γηα έληαμε ηνπ έξγνπ 

"Αλάπιαζε θαη Δπέθηαζε ΘΑΞΖ 

η.Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ Γήκνπ 

Υξσπίσλ". 

5. Κείσζε θαη απαιιαγή απφ ηα Γεκνηηθά 

Ρέιε δξεπζεο - Θαζαξηφηεηαο - 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

6. Δγθξηζε θαλνληζκνχ χδξεπζεο Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

7. Θαζνξηζκφο ηειψλ χδξεπζεο ζην Γήκν 

Υξσπνχ. 

8. Αλαηξνπή αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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έηνπο 2011. 

9. Θαηαλνκή θαη θαζνξηζκφο εηδηθνηήησλ 

ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα, 

ζην Γήκν Υξσπνχ θαη ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. 

ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2011. 

10. Ιήςε απφθαζεο γηα πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

κεηαθνξά ησλ καζεηψλ Α/Βάζκηαο & 

Β/Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα Πρνιεία 

ηνπ Γήκνπ. 

11. Δγθξηζε ηεο ηειηθήο ζχκβαζεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ΘΡΔΙ κε ην Γήκν 

Υξσπνχ γηα ελδνδεκνηηθέο 

ζπγθνηλσλίεο. 

12. Ξξνγξακκαηηζκφο ζξεζθεπηηθψλ - 

ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηηο ηνπηθέο 

θαη δεκνηηθέο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 

13. Ιήςε απφθαζεο γηα εθκίζζσζε ηνπ 

ππ' αξηζκ. 96 θιεξνηεκαρίνπ ζηε ζέζε 

Αιψληα ζηε Πθάια Υξσπνχ. 

14. Δγθξηζε παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ 

θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην αξρείν ηνπ 

Ρκήκαηνο Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη θαιεζπέξα ζαο 

θαη ρξφληα πνιιά. Αξρίδνπκε ηελ απνςηλή καο ζπλεδξίαζε θαη παξαθαιψ ηε 

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

θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ. Θπξία Βαξλάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Αλ ζέιεηε, γηα λα κπνξέζσ 

λα πάξσ ηηο παξνπζίεο. Ινηπφλ, ρξφληα πνιιά, θαιή ρξνληά θαη απφ κέλα θαη 

επεηδή φινη θνβφκαζηε φηη ζα είλαη δχζθνιε, εχρνκαη λα θξαηήζνπκε ηελ 

ςπρξαηκία καο θαη ηελ αηζηνδνμία καο. Ινηπφλ, Ζιηάζθνο Δπάγγεινο παξψλ. 

Φνξγηάξεο παξψλ. Ξαπαγηάλλεο παξψλ. Γηαλλάο παξψλ. Καθξήο παξψλ. 

Θνληνγηάλλε παξνχζα. Ρζεθξεδήο παξψλ. Γάβξεο απψλ. Ξαξψλ; Γάβξεο, 

Γάβξεο. Ιεκπνχζεο εδψ; Ιέθθαο Αλδξέαο παξψλ. Ξέππαο Ξαλαγηψηεο παξψλ. 

Ληθνιάνπ Σξήζηνο παξψλ. Αλπθαληήο Θσλ/λνο. Βιάρνο Γεκήηξηνο παξψλ. 

Γηακαξέινο απψλ. Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο παξψλ. Ξάληνο Δπάγγεινο απψλ. 

Κίρα παξνχζα. Ιάκπξνπ παξψλ. Κπφξζεο παξψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο 

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

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

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

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

παξνχζα. Σαζηψηεο παξψλ. Πηεξγίνπ παξνχζα.  

 Ινηπφλ, απφ ηνπο Ρνπηθνχο Ξξνέδξνπο θιήζεθαλ θαη παξεβξίζθνληαη: Ν 

θ.Ξαπατσάλλνπ; Απψλ. Νηθνλφκνπ Θαπαλδξηηίνπ; Απιψλα; Ξάληνο παξψλ. 

Αθηδλψλ Θεπεζίδεο; Πθάιαο Υξσπνχ ν θ.Βξνχβαο Κειεηεο απψλ. Εαθείξεο 

απψλ. Καξθνπνχινπ Ξαπαλησλίνπ; Ξαξψλ. Καιαθάζα Πηδέξεο απψλ. Θάιακνο 

Θηνχζεο απψλ. Υξσπφο Καθξηγηάλλεο απψλ. Απψλ Ππθακίλνπ. Ν θ.Ρζεβειέθνο; 

Απψλ.  

 Ξξνζήιζε ν θ.Νηθνλφκνπ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ε 

απνςηλή ζπλεδξίαζε είλαη ε 1ε ζπλεδξίαζε ηνπ ρξφλνπ γηα ην 2012. Ν 

"Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο Υξσπνχ έγηλε ελφο έηνπο, φπσο θαη ην Γεκνηηθφ καο 

Ππκβνχιην θαη λα επρεζνχκε ν επφκελνο ρξφλνο λα είλαη πην παξαγσγηθφο γηα 

ην Γήκν καο θαη γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ λα είλαη πην 

παξαγσγηθέο επίζεο θαη πεξηζζφηεξν πνιηηηζκέλεο κε απφιπην ζεβαζκφ ηνπ 

ελφο ζπλαδέιθνπ πξνο ηνλ άιινλ. Παο επραξηζηψ. 

 Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο 

ή εξσηήζεηο πξνο ην Πψκα λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν 

θ.Γηαζεκάθεο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Ρζάθσλαο, ν θ.Σαζηψηεο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν 

θ.Γέδεο, ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Θαιχβαο.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΛΙΣΑ: Θαιεζπέξα. Ξξψηα απ' φια λα επρεζψ ρξφληα πνιιά, λα επρεζψ 

ρξφληα πνιιά ζην λενζχζηαην Γήκν θαη λα ηνπ επρεζνχκε λα έρεη κηα πνξεία 

θαιχηεξε απφ ηε ρξνληά πνπ πέξαζε. Απηφ πνπ ζέισ επίζεο λα ηνλίζσ ζήκεξα 

είλαη φηη θ.Ξξφεδξε βιέπνπκε φηη έρεη πάξα πνιινχο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

ζήκεξα εδψ κέζα. Αλ ππαξρεη θάπνην ζέκα ζρεηηθφ, γηαηί δελ ππάξρεη ζηελ 

εηζήγεζε πνπ ηνπο αθνξά, λα πξνεγεζεί θάηη πνπ ζα έρεη ζρέζε κε φιν απηφ 

ηνλ θφζκν, πνπ έρεη έξζεη ζήκεξα πξνθαλψο γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν. Δγψ ζηελ 

εηζήγεζε δελ έρσ δεη θάηη. Αλ ππαξρεη θάηη λα πξνεγεζεί. Ρψξα, ζηα ζέκαηα 

ηα δηθά καο ζέισ λα πσ ην εμήο: Δίρακε πεη απφ θαηξφ λα κηιήζνπκε γηα ην 

Οπζκηζηηθφ θαη λνκίδσ φηη καο έθηαζε ε ζπδήηεζε θαη ε δηαβνχιεπζε γηα ηελ 

εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε. Δηδηθά ηψξα λνκίδσ ζα είλαη θάηη πνπ ηελ πεξηνρή καο 

ζα ηελ ππνβαζκίζεη πάξα πνιχ. Θχξηε Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, κπνξνχκε λα 

καδέςνπκε ππνγξαθέο, νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο λα 

δεηήζνπκε θαη ππνγξαθέο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη ζηε δηθή ζαο 

παξάηαμε, ζεσξψ φκσο ζεκαληηθφηεξν θαη πνιχ πην νπζηαζηηθφ, δέζκεπζε 
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ζαο, φηη ζηελ επφκελε βδνκάδα ζα ζπλεδξηάζνπκε κ' απηφ ην ζέκα. Θα 

πξφηεηλα φρη απιψο λα ζπλεδξηάζνπκε, λα πξνεγεζεί κηα εκεξίδα απφ ηελ 

νπνία λα βγεη κηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα δηαβνπιεπηεί κεηαμχ ηεο, ζα βγάιεη 

απνηειέζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ζα έξζνπλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζα 

πάλε ππφ ηε κνξθή απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο. Θαζπζηεξήζακε πάξα πνιχ ην Οπζκηζηηθφ, ζα ςεθηζηεί φπνπ λα είλαη 

θαη ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε φηαλ ζα θαηαξγεζεί ηειείσο γηα θάπνηεο πεξηνρέο 

ηεο πεξηνρήο καο, γηα θάπνηα ζεκεία ζηελ πεξηνρή καο, λνκίδσ φηη ζα είλαη θάηη 

πνιχ άζρεκν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο καο.  

 Δπίζεο επεηδή ππάξρεη κηα έληνλε δπζαξέζθεηα ηνπ θφζκνπ ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ πεξίζαιςε. Δίρακε ην θαηλφκελν εδψ λα αθνχζνπκε απφ ηνλ 

θ.Γήκαξρν γηα ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ Θαπαλδξηηίνπ. Νκσο ζα ήζεια 

λα πσ ην εμήο θ.Γήκαξρε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξσζηε ζχληνκα θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Λαη, ζα νινθιεξψζσ. Ρη αθξηβψο έρεη γίλεη, γηαηί επεηδή είζηε θαη ην 

αληηθείκελν ζαο είλαη γηαηξφο, εθεί ζα πεξίκελα κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη 

λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη θάηη, δελ έρσ δεη λα γίλεηαη θάηη ζην Γήκν καο ζρεηηθά 

κε θάηη πνπ πηζηεχσ φηη είζηε θαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνο, ηνπιάρηζηνλ 

γλσξίδεηε θαιχηεξα ιφγσ ηνπ επαγγέικαηνο ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Νκσο .. Δληάμεη, ηειεηψλσ θ.Ξξφεδξε. Νκσο λνκίδσ φηη πξέπεη λα 

δψζνπκε κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί ξψηεζα αο πνχκε εθεί πφζεο θνξέο έρεη 

έξζεη ν Γήκαξρνο θαη κνπ είπαλ φηη κηα θνξά είραηε πάεη έλα απφγεπκα κε έλαλ 

αζζελή. Γειαδή, ζα πξέπεη λα ην δνχκε ην ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα δνζεί απάληεζε θ.Ιίηζα. Δπραξηζηνχκε. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Θα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ λα κπνξέζνπκε θ.Γήκαξρε λα δνχκε 

ιίγν ην ζέκα, ηα ζέκαηα πγείαο ζε φιν ηνλ "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν, εηδηθά ηνπ 

Υξσπνχ πνπ θεκνινγείηαη φηη ζα θιήζεη εδψ ην ΗΘΑ θαη ζην πξψην ζθέινο 

πξνηείλσ ηε δέζκεπζε φηη ζα γίλεη κηα ζπλεδξίαζε κε παξάγνληεο, κε 

κεραληθνχο, κε κεραληθνχο απφ ηελ Ξνιενδνκία καο, κε κεραληθνχο πνπ ζα 

ζέινπλε λα βνεζήζνπλε γηα λα έρνπκε κηα πξφηαζε ηερλνθξαηηθή γηα λα ηελ 

θαηαζέζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Γηαζεκάθεο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θαιεζπέξα, ρξφληα πνιιά, θαιή ρξνληά ζε φινπο. Θα 

μεθηλήζσ κε ηνλ αγαπεκέλν κνπ ηνλ θ.Φνξγηάξε θαη ην αγαπεκέλν κνπ ζέκα 

ηελ ΘΔΓΥ. Βέβαηα ζα είλαη γηα θαιφ. Απιά ζέισ λα ηνλ ελεκεξψζσ αλ δελ ην 

γλσξίδεη, πνιχ πηζαλφλ λα ην γλσξίδεη βέβαηα, γηαηί απ' φηη γλσξίδσ αζρνιείηαη 

ν άλζξσπνο κ' απηά, φηη έρεη βγεη έλα πξφγξακκα απφ ηνλ ΝΑΔΓ, ην παιηφ πνπ 

ιέγακε εκείο, γηα ηνλ πιεζίνλ ζηε ζχληαμε. Θαη έρεη μεθηλήζεη εδσ θαη κηα 

βδνκάδα λνκίδσ;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δλεξγείηε. Ρν γλσξίδεηε, σξαία. Ρν δεχηεξν ζέκα αθνξά ην 

κεγάιν έξγν ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ. Αλ θαη δελ έρεη αλαθνηλσζεί επίζεκα, 

φινη πιένλ γλσξίδνπκε φηη ε έληαμε ηνπ έξγνπ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη γεγνλφο. Απιά γηα λα ζπκνχληαη νη παιηνί θαη λα 

γλσξίδνπλ νη λεφηεξνη, ζα πξέπεη λα πσ θάπνηα πξάγκαηα, δηφηη απηφ ην έξγν 

είλαη έλα έξγν πνπ αθνξά φινπο καο θαη απηφ ην έξγν είλαη έλα έξγν γηα ην 

νπνίν παιέςακε φινη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θαη ηνπ Θαιάκνπ. Αιινο πάιεςε ιηγφηεξν, άιινο πεξηζζφηεξν 

.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε δηαθφπηεηε, κε δηαθφπηεηε θ.Ξέππα.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Λα ζνπ πσ θάηη θ.Ξέππα. Γελ αλέθεξα εγσ ηίπνηα γηα ηνλ 

Θάιακν. Ρν αλέθεξε ν θ.Νηθνλνκάθνο, αιιά λα είζηε ζίγνπξνο φηη γηα ηνλ 

Θάιακν δελ παιέςαηε κφλν εζείο. Δίλαη θαη άιινη Πχκβνπινη ηνπ Θαιάκνπ θαη 

λνκίδσ φηη φινη καδί έρνπλ ζπλεηζθέξεη καδί κε ηηο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο 

Αξρέο, καδί κε φινπο ηνπο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη, δελ είλαη ζέκα ηψξ απηφ, εληάμεη. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θαη δελ είλαη έξγν απηφ πνπ κπνξεί λα ην θαπειεπηεί ν 

θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, εληάμεη θ.Ξέππα. Κε δηαθφπηνπκε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Κα δε κ' αθήζαηε φκσο λα ηειεηψζσ ξε παηδηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ.Γηαζεκάθε, γηαηί ν ρξφλνο είλαη πνιχηηκνο. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Κε δηαθφςαλε φκσο θ.Ξξφεδξε. Ρέινο πάλησλ, ε θίλεζε 

ινηπφλ πνπ θάλακε ηνλ Κάξηην ηνπ 2011 λα καδέςνπκε ππνγξαθεο θαη λα 

θέξνπκε ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε 

είραλ πείζεη ηφηε ηε Γεκνηηθή Αξρή λα αλαζεσξήζεη ηηο ζθέςεηο ηηο θαη λα 

μεθηλήζεη απφ ην κεδέλ ην Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, κε 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη κε ελεκεξσζε πξνο φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο θαη ηνπο πνιίηεο. Δπίζεο ηφηε πηνζεηήζεθε θαη ε πξφηαζε ηνπ 

θ.Αξκπξηψηε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Δπηηξνπήο ε νπνηα ζα απνηειείην απφ ηνπο 

επηθεθαιείο φισλ ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη φπσο ζπκφζαζηε φινη 

αθνχζηεθαλ ηφηε πάξα πνιιά, φηη ζα ραζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία δελ 

ππήξρε, φηη δελ ππαξρεη ρξφλνο γηα επαλεμέηαζε, φηη θαπνηνη δε ζέινπλ λα 

γίλεη ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο θαη δηάθνξα άιια ηα νπνία είλαη αλάμηα ζρνιίσλ. 
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Δηζη θηάζακε ζην Ππκβνχιην ηνπ Πεπηεκβξίνπ ζην νπνίν απνθαζίζηεθε ε 

ρσξνζέηεζε θαη ε θαηάζεζε πξφηαζεο ζην ΔΞΔΟΑ. Ρν Γεθέκβξην ινηπφλ ηνπ 

'11 νη Βηνινγηθνί, γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηνπ Θαιάκνπ, εληάζζνληαη ζην 

ΔΠΞΑ, εμαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη νη Θαζζάλδξεο δηαςεχδνληαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ρν έξγν πιένλ κπνξεί λα ραζεί κφλν απφ θαθνχο ρεηξηζκνχο. 

Ζ δηθαίσζε ινηπφλ φισλ απηψλ πνπ είραλ ην ζζέλνο λα ζηεξίμνπλ απηή ηελ 

πξφηαζε κέρξη ην ηέινο είλαη πξνθαλήο, θξίλεηαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ην 

νπνίν απνηέιεζκα δελ είλαη άιιν απφ ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

Γλσξίδσ φπσο γξάθεη θαη ν θίινο κνπ, ν Πηέθαλνο ν Εαθείξεο ζην site, φηη 

ζηελ πνιηηηθή ηε λίθε θαη ηελ ήηηα ηελ πηζηψλνληαη απηνί πνπ θπβεξλνχλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Γελ ηειείσζα, αιιά δελ κπνξψ λα κηιήζσ θ.Ξξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρη ζπκβαίλεη;  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Γλσξίδσ φκσο επίζεο φηη ρσξίο ηε ζηήξημε ηεο κεηνςεθίαο θαη 

ρσξίο ην ζζέλνο πνπ ε κεηνςεθία επέδεημε, ην έξγν απηφ ίζσο λα ραλφηαλ. 

Θέισ ινηπφλ λα εθθξάζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε καο γηα ηελ έθβαζε απηή ηεο 

ππφζεζεο πνπ γηα κηα αθφκε θνξά απνδεηθλχεηαη φηη φηαλ πξνηάζζνπκε ην 

ζπκθέξνλ ηνπ Υξσπνχ ζαλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη φρη ην πξνζσπηθφ καο 

πνιηηηθφ ζπκθέξνλ θάηη κπνξεί λα γίλεη ζ' απηφλ ηνλ ηφπν.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε. Πήκεξα παξαβήθαηε θαηά πνιχ ην 

ρξφλν. Γε καο είραηε ζπλεζίζεη έηζη. Δληάμεη.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Νηθνλφκνπ. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Σξφληα πνιιά ζε φινπο. Δχρνκαη κηα θαιή ρξνληά γηα ηνλ 

θαζέλα θαη γηα ην Γήκν καο ζπλνιηθά. Δίζηζηαη εηο ηελ πνιηηηθή ηα θέξδε θαη ηε 

ραζνχξα λα ηελ παίξλεη απηφο πνπ είλαη κπξνζηά θαη ην ιέσ απηφ γηαηί κνπ 

κεηαθέξαλε κηα ζπδήηεζε πνπ έρεη αλαθχςεη ηειεπηαίσο πνηνο θάλεη ηη. Ρα 

θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηα θαιά θαη ηα άζρεκα. Τήθηζα θαη εγψ θάπνηα 

πξάγκαηα, αιιά πξνζέρηε, είζηζηαη θαη πξέπεη λα ηεξνχκε ηελ ηάμε ησλ 

πξαγκαησλ. Νπφηε φηαλ γίλεηαη θάηη, ζηνλ θχξην ηα ζπγραξεηήξηα. Νηαλ δε 

γίλεηαη θάηη, ζηνλ θχξην νη πνιηηηθέο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δηζη. Αξα ινηπφλ ζέισ λα πσ φηη είκαη απ' απηνχο πνπ 

ζηεξίμαλε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ κέζα απφ ηελ 

Δπηηξνπή πνπ ζηήζακε. Γελ ζπκθψλεζα κε ηε ρσξνζέηεζε πνπ έγηλε, 

ραίξνκαη πάξα πνιχ πνπ πξνρσξάεη ην έξγν θ.Νηθνλνκάθν. Ξηζαλφλ ην 2014, 

ηνλ Ηνχλην, λα έρεηε θάηη λα δείμεηε ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα ζηνλ απνινγηζκφ ζαο. 

Θα ήζεια λα κπεη ζε ζέκα ζπδήηεζεο άκεζα, γηαηί δελ πξνιαβαίλνπκε ιφγσ 

ησλ εκεξνκεληψλ, ην ζέκα ηνπ Οπζκηζηηθνχ. Δίλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά 

απφιπηα ην Γήκν καο, ηελ Ξεξηθέξεηα καο, ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Μέξεηε 

είκαζηε ζηε θάζε ηεο δηαβνχιεπζεο, ήκαζηαλ καδί κάιηζηα θάησ ζηε 

ζχζθεςε πνπ θάιεζε ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Θα έιεγα 

λα ηελ θαιέζεηε ηελ θα .. εδψ. Γελ μέξσ, έρεη έξζεη πνηέ εδψ; Ακθηβάιισ αλ 

μέξεη πνπ πέθηεη ν Υξσπφο. Αιιά ηέινο πάλησλ δείρλεη ηνπιάρηζηνλ θαιή 

ζέιεζε θαη είλαη έλα πξφζσπν λέν γηα ηελ πεξηνρή καο, ην νπνίν ηνπιάρηζηνλ 

δείρλεη κηα θαιή ζέιεζε λα πάξνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε απηή ηελ επθαηξία. 

Λα έξζεη εδψ ζηε ζπλεδξίαζε λα αθνχζεη θαη ηα πξνβιήκαηα απφ πξψην ρέξη 

πνπ αθνξνχλ ηα λέα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ην Οπζκηζηηθφ. Λα κελ ηα 

αλαθέξσ γηαηί είκαζηε ζηε θάζε αλαθνηλψζεσλ.  
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 Θαη έλα ηξίην ζέκα. Θχξηε Γήκαξρε, φπσο γλσξίδεηε, έθεξα ζηε Βνπιή 

έλα δήηεκα πνπ αθνξά ην ΗΘΑ Υξσπνχ γηα ην ζέκα, ηελ ηαιαηπσξία, γηα ηελ 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ αληηκεηψπηζε ζπκπνιίηεο καο ζε ζρέζε κε ην 

πσο ιεηηνπξγεί ην ΗΘΑ Υξσπνχ. Νρη ην ΗΘΑ Υξσπνχ κάιινλ, ζπγλψκε, γηα λα 

είκαη πην δίθαηνο, φρη ην ΗΘΑ Υξσπνχ ζαλ νξγαληθή κνλάδα, αιιά ην ΗΘΑ 

ζπλνιηθά, αιιά πνπ είδακε ην πξφβιεκα απηήλ ηε ζηηγκή ζην ΗΘΑ Υξσπνχ, 

φπνπ δελ πιεξψζεθαλ νη ειάρηζηεο ηαηξηθέο δαπάλεο γηα ην πξφβιεκα ηνπ. Ρν 

έθεξα ζηε Βνπιή. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν πήξε θαη κεγάιε δεκνζηφηεηα φπσο 

γλσξίδεηε, παλειιαδηθψο. Δίλαη έλα ζέκα πνπ αλαπαξήρζε πάξα πνιχ. Κε 

αθνξκή ινηπφλ απηή ηελ εξψηεζε πνπ έθηαζα ζηε Βνπιή, ζα έιεγα φηη είλαη 

κηα επθαηξία λα δνχκε ην δήηεκα πσο ιεηηνπξγεί εδψ ην ΗΘΑ, πσο θαιχπηεηαη 

πγεηνλνκηθά ε πεξηθέξεηα καο, ζα έβαδα κέζα θαη ην δήηεκα ηνπ Θέληξνπ 

γείαο.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ. Δπραξηζηνχκε.  

 Θχξηε Ρζάθσλα έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΚΧΝΑ: Θχξηε Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιή ρξνληά 

θαη απφ κέλα, κε αηζηνδνμία, γηαηί φπσο είπε θαη ε θα Βαξλάβα ηα πξάγκαηα 

είλαη ιίγν ζηξηκσγκέλα, αιιά λνκίδσ φηη θαιά ζα ηα πάκε κε αηζηνδνμία θαη 

ππνκνλή. Γήκαξρε, ζα θάλσ δχν εξσηήζεηο θξηηηθέο. Θα μεθηλήζσ έηζη ην 

ρξφλν κνπ, κε δχν εξψηεζεηο θξηηηθέο. Θα ήζεια αλ κπνξείο λα απαληήζεηο θαη 

λα ιάβεηο ζέζε, γηαηί λνκίδσ φηη είλαη δπν ζέκαηα ηα νπνία ρξνλίδνπλ. Ξξψηε 

εξψηεζε είλαη εάλ ερεη ηειεηψζεη επηηέινπο απηή ε ΔΓΔ πνπ μεθίλεζε ηνλ 

Αχγνπζην κεηά ηελ θινπή ησλ κεραλεκάησλ. Καο είπεο ηελ πξνεγνχκελε 

θνξά πνπ ην αλέθεξα φηη έλα βξέζεθε. Ρν άιιν βξέζεθε. Γε βξέζεθε. Δθηαηγε 

θαλείο, δελ έθηαηγε. Ξνηνο έθηαηγε. Πηα έρσ πεη απηά. Γεχηεξε εξψηεζε, πην 

θξίζηκε απφ απηή, είλαη, ίζσο φπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο ν θ.Ιίηζαο, 

βιέπνληαο θαη πνιινχο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, έρσ θάλεη έλα ζέκα απφ ηνλ 
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Αχγνπζην γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δίρακε πεη 31 Απγνχζηνπ. Δλεκεξσζήθακε 

ηφηε φηη δφζεθε παξάηαζε γηα ηα ηέιε Πεπηεκβξίνπ - κέζα Νθησβξίνπ. 

Μαλαθάλακε ζέκα, μαλά δελ έγηλε πξνυπνινγηζκφο. Δίπακε ηφηε φηη .. Παο είπα 

ηφηε θ.Γήκαξρε φηη ζα πξέπεη πξνυπνινγηζκφ λα θάλνπκε κέρξη ηα κεζα 

Νθησβξίνπ γηα λα ελζσκαησζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη λα ςεθηζηεί ζηε Βνπιή. Μαλαέθαλα ζέκα ην Λνέκβξην φηαλ 

ςεθηδφηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ζηε Βνπιή θαη δελ είρε γίλεη πξνυπνινγηζκφο 

απφ ην Γήκν Υξσπνχ θαη κνπ είπαηε φηη θαη άιινη Γήκνη πνιινί δελ έρνπλε 

θάλεη, αιιά παξά κφλν θάλαλε απηνί νη Γήκνη πνπ δελ άιιαμαλ απφ ην Λφκν 

ηνπ "Θαιιηθξάηε".  

 Γχξηζε ε ρξνληά, ήξζε ην 2012 θαη φπσο ζαο είρα πεη φηη δε ζα έρνπκε 

πξνυπνινγηζκφ, αθφκα δελ έρνπκε πξνυπνινγηζκφ. Θαη ξσηψ ζήκεξα, πσο ζα 

πιεξψζεηε ηηο κηζζνδνζίεο ζην Γήκν; Απφ πνην πξνυπνινγηζκφ; Κε απνθάζεηο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο; Ξσο ζα πιεξψζεηε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ Γήκνπ; 

Κε απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο; Θέισ κηα απάληεζε θαη κηα 

ελεκέξσζε. 

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. Ρν ιφγν έρεη ν θ.Σαζηψηεο. 

ΥΑΙΧΣΗ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Νλησο ζήκεξα είλαη πνιινί εξγαδφκελνη 

ηνπ Γήκνπ, ζπκβαζηνχρνη πνπ ιήγεη ε ζχκβαζε ηνπο εδψ πέξα παξφληεο ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 4, 5 θνξέο έρνπκε δεηήζεη λα ηεζεί πξν εκεξεζίαο 

δηάηαμεο ην ζέκα ζρεηηθά κε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο θαη λα παξζεί πνιηηηθή 

απφθαζε απφ απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, 

γηα κνληκνπνίεζε ηνπο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, λα παιέςνπκε καδί ηνπο 

γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπο. Πήκεξα ινηπφλ μαλαθέξλνπκε ην αίηεκα καο λα 

ηεζεί πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο ην δήηεκα ησλ ζπκβαζηνχρσλ θαη καδί λα .. θαη 

άιια ζέκαηα, φπσο ηα γάιαηα, ν ξνπρηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα πάξνπκε 
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πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ κνληκνπνίεζε ηνπο. Δλα δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέια 

λα αλαδείμσ είλαη ηη ζπκβαίλεη κε ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ εδψ θαη πέξα 

θαη ζην Γήκν Υξσπνχ. Ζδε γλσξίδνπκε φηη είλαη θαζ' νδνλ ε κεηαθνξά ηνπ 

θφζηνπο ησλ παηδηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν απφ ηηο πξψελ Λνκαξρίεο ηψξα 

ζηνπο Γήκνπο, πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο ην νπνίν έρνπκε πιεξψζεη ζα 

ην μαλαπιεξψζνπκε κέζσ ηεο ηνπηθήο θνξνινγίαο θαη .. μαλά. Ξνηα είλαη ε 

ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηη ζθνπεχεη λα θάλεη ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά.  

 Ρν ηξίην δήηεκα έρεη ζρέζε φλησο κε ην ΗΘΑ ηνπ Υξσπνχ θαη ην πσο 

αληηκεησπίδνληαη νη λεθξνπαζείο καο. πάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4, 5 πεξηπηψζεηο 

νη νπνίεο .. λεθξνπαζήο, ν νπνίνο ζέιεη λα πάεη ζηελ Αζήλα πξέπεη λα 

θαηαβάιιεη ζην ηαμί 1.150- 1.200 επξψ ην κήλα κέξα πάξα κέξα γηαηί αθξηβψο 

ην ΗΘΑ έρεη θφςεη ηηο πηζηψζεηο ζηνπο λεθξνπαζείο, ζηε ινγηθή αλ ζέιεηε ηεο 

κείσζεο ησλ δαπαλψλ ζηηο Θνηλσληθέο πεξεζίεο θαη ηειεηψλνληαο ζα ήζεια, 

πέξαζε κπξνζηά κνπ έλα ραξηί, ηψξα ην είδα αο πνχκε γηα κηα θηλεηνπνίεζε 

πνπ ιέεη, ην κνίξαζε ε εθπξφζσπνο ηνπ ΠΛΑΠΞΗΠΚΝ, γηα κηα θηλεηνπνίεζε 

πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ, απηνθηλεηνπνκπήο, ζηε ΣΑΙΒΝΟΓΗΑ. Αγάπε κεγαιε 

γηα ηνπο ραιπβνπξγνχο, αιιά ζην ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Καγλεζίαο φπνπ ζήκεξα 

έρεη απεξγία 24σξε ελάληηα ζην θαζεζηψο πνπ ζέιεη λα βάιεη ν Κάλεζεο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο, φρη κφλν θαηαςήθηζαλ καδί κε ηελ ΞΑΠΔ θαη ηε ΓΑΘΔ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ρειείσζα ζρεδφλ, ηειείσζα Ξξφεδξε. Απηήλ ηελ θηλεηνπνίεζε, 

αιιά κάιηζηα εθπξφζσπνο ηνπο ζην ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ είπε  φηη νη απεξγίεο δε 

βγάδνπλ πνπζελά θαη είλαη πξνο φθεινο ησλ εξγνδνηψλ. Δ, ηειηθά γη' απηνχο ν 

θνηλσληθφο δηάινγνο .. γηα λα πεηζνθφςνπκε θαη φ,ηη έρεη απνκείλεη, ε ΓΠΔΔ ηνπ 

Ξαλαγφπνπινπ είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θαιεζπέξα ζαο θαη ρξφληα πνιιά θαη απφ κέλα. Θχξηε 

Ξξφεδξε, πξψηα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην πεξηζηαηηθφ πνπ έγηλε ζην 

πξνεγνχκελν Ππκβνχιην. Λνκίδσ φηη είλαη ππνρξέσζε ζαο λα πξνζηαηεχζεηε 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φρη ην Βειηαληψηε ή ην Ιίηζα ή ηνλ θάζε ζπλάδειθν 

θαη ζίγνπξα εκείο εδψ πνπ έρνπκε έξζεη δελ έρνπκε έξζεη γηα κπξάβνη. Δρνπκε 

έξζεη γηα Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Ρν δεχηεξν πνπ πξέπεη λα δηεπθξηλίζσ είλαη ε 

ηνπνζέηεζε κνπ ζρεηηθά κε.. πνπ έθαλα ζρεηηθά κε ην ζέκα .. ησλ 

Νξγαληζκψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γ/ληνπ ηεο πεξεζίαο, ηνπ 

θ.Θαλειιφπνπινπ. Ζηαλε εζθαικέλε ηνπνζέηεζε γηαηί απ' φηη πιεξνθνξήζεθα 

κεηά, ηα 30 επξψ πνπ είπε ν θ.Θαλειιφπνπινο αλαθεξφηαλε ζηνπο ηδηψηεο 

εξγνιάβνπο θαη φρη ζηνπο ππαιιήινπο. Ρν ηξίην ζέκα πνπ ζέισ λα αλαθεξζψ 

ζε ζπλέρεηα κε φζα είπε ν θ.Γηαζεκάθεο γηα ηνπο Βηνινγηθνχο πξσηα απ' φια 

πξέπεη λα παλεγπξίδνπκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο απνρέηεπζεο Θαπαλδξηηίνπ πνπ 

εληάρζεθε θαη ην Ξνιπδέλδξη κέζα. Γεχηεξνλ, απφ ην 2008 πνπ είρε γίλεη .. 

ησλ ηφηε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ήηαλ ζίγνπξν φηη ζα εγθξηζνχλ ηα ρξήκαηα, 

ρσξίο βέβαηα λα ζέισ λα κεηψζσ ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ. Δγψ φπσο είπε θαη ν 

θ.Νηθνλφκνπ δελ ςήθηζα ηε ρσξνζέηεζε αιιά πάληα ήκνπλ ππέξ ηνπ έξγνπ 

θαη επρή κνπ, επρή κνπ είλαη λα πινπνηζνχλ απηά ηα έξγα.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε.     

 Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ.Βειηαληψηεο αλαθάιεζε. Ππγλψκε θ.Γέδε. Νξίζηε 

θ.Θαλειιφπνπιε. Θχξηε Ιίηζα ζαο παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ φρη 
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ηέηνηνπο δηαιφγνπο. Θχξηε Ιίηζα. Λνκίδσ φηη δηθαηνχηαη ν θ.Θαλειιφπνπινο λα 

ηνπνζεηεζεί αθνχ αλαθέξζεθε ην φλνκα ηνπ ρσξίο δηαθνπέο. Θχξηε Ιίηζα, ζαο 

παξαθαιψ.  

 Νξίζηε θ.Θαλειιφπνπιε.   

ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνκίδσ θ.Θαλειιφπνπιε έθιεηζε ην ζέκα ηψξα. Αλαθάιεζε ν 

θχξηνο .. Αλαθάιεζε ν θ.Βειηαληψηεο. Αλνίγνπκε έλα ζέκα .. Δπραξηζηνχκε 

θ.Θαλειιφπνπιε. Γψζηε κηα απάληεζε θ.Βειηαληψηε. Ξαξαθαιψ λα θιείζεη ην 

ζέκα. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα θιείζεη ην ζέκα. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δγψ είκαη μεθάζαξνο ζ' απηφ πνπ είπα. Δίπα ζην 

πξνεγνχκελν Ππκβνχιην φηη αλ δελ ηζρχεη ζα επαλνξζψζσ ζην επφκελν 

Ππκβνχιην αθνπ ην δηαζηαπξψζσ. Πήκεξα ινηπφλ δήισζα φηη ζηε ζπλάληεζε 

πνπ είρε ν Γήκαξρνο, ν θ.Θαλειιφπνπινο θαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ ηεο 

χδξεπζεο, ν θ.Θαλειιφπνπινο έθαλε ηελ ηνπνζέηεζε φηη κε 30 επξψ κπνξεί ν 

θαζέλαο λα πεγαίλεη ζε έλαλ ηδηψηε πδξαπιηθφ λα παίξλεη κηα βεβαίσζε, φηαλ 

ηνπ είπαλε λα δέρεηαη βεβαηψζεηο. Απηφ είπα.... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γελ μέξσ αλ είλαη. Απηφ κνπ είπαλε. Δηζη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δ ηψξα δελ είλαη θαη εθθξάζεηο απηέο, απηφ κνπ είπαλε. Δληάμεη, 

έθιεηζε ην ζέκα πηζηεχσ. Δληάμεη θ.Θαλειιφπνπιε. Ξαξαθαιψ, εληάμεη. 

Ξαξαθαιψ θ.Θαλειιφπνπιε, έθιεηζε ην ζέκα. Ξαξαθαιψ θ.Θαλειιφπνπιε. 

Λνκίδσ φηη έθιεηζε ην ζέκα.  
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ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ξξφεδξε, έθιεηζε, αιιά ην λα κεηαθέξνληαη ιφγηα θαθελείνπ 

θαη λα ζίγνληαη πξνζσπηθφηεηεο θαη άλζξσπνη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κα ήδε ην αλέθεξα θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Κπνξνχζαηε λα ην δηεπθξηλίζεηε ιίγν πεξηζζφηεξν λα 

ηειεηψλεη ην ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, λνκίδσ ηψξα φηη δε ρξεηάδεηαη λα δψζνπκε πεξαηηέξσ 

έθηαζε.  

 Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΔΓΔ: Θαιεζπέξα, ρξφληα πνιιά θαη θαιή ρξνληά ζε φινπο. Θα ήζεια λα 

μεθηλήζσ σο εμήο: Ζ ζεκεξηλή κνπ ηνπνζέηεζε έρεη λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ Δπηηξνπψλ, ηα δχν πάξα πνιχ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ. Πηε ρξνληά πνπ πέξαζε είδακε φηη ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο θαη ε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ απφ ηελ πιεπξά ηε δηθή κνπ δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί έηζη φπσο ιεηηνπξγεί. Θα πξέπεη ηάρπζηα, εάλ ζέινπκε λα 

ζηεζεί ζηα πφδηα ηνπ θαη λα πεξπαηεζεη ν λένο "Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο ηνπ 

Υξσπνχ, λα αιιάμνπκε ζηάζε απέλαληη ζ' απηέο ηηο δχν Δπηηξνπέο. Ζ 

Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο κέζα ζην 2011 ζπλεδξίαζε κηα, δπν θνξέο, ηξεηο; 

Διάρηζηεο. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εκείο δελ έρνπκε ζαλ κείδνλ αληηπνιίηεπζε 

ηελ ηχρε λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη παξαθνινπζψ θαη 

βιέπσ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη θαηά ηελ άπνςε κνπ θαη επηηξέςηε κνπ 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ, είλαη απαξάδεθηε. Λνκίδσ φηη ν Γήκνο θαη ε Γεκνηηθή Αξρή 

ζα πξέπεη λα αιιαμεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηεο Δπηηξνπέο. Δπίζεο 

έρνπκε ήδε κπεη ζην 2012 θαη ν Γήκνο Υξσπνχ δελ έρεη ηελ ηχρε λα έρεη 

Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη Ξξνυπνινγηζκφ. Βαδίδεη ρσξίο Ρερληθφ Ξξφγξακκα, 

ρσξίο Ξξνυπνινγηζκφ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ηεξάζηην πξφβιεκα φζνλ αθνξά 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  
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 Θα ήζεια λα γλσξίδσ πφηε πξνηίζεηε ε Γεκνηηθή Αξρή λα θέξεη πξνο 

ςήθηζε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ γηα ην έηνο 2012. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε.  

 Θχξηε Θαιχβα, έρεηε ην ιφγν. 

ΚΑΛΤΒΑ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Θαιεζπέξα ζαο, έρσ ζπλεζίζεη ηελ πξψηε 

αλαθνίλσζε ηεο ρξνληάο λα ιέσ κφλν επρέο. Δχρνκαη ινηπφλ θαιή ρξνληά, πγεία 

πάλσ απ' φια. Ξηζηεχσ λα είλαη κηα δεκηνπξγηθή ρξνληά γηα θαιφ ηνπ ηφπνπ. 

Γηα ην κνλαδηθφ πνπ ζα κπνξνχζα λα θάλσ κηα εμαίξεζε είλαη πξαγκαηηθά γη' 

απηφ πνπ αλαθέξζεθε ν Γηψξγνο ν Γηαζεκάθεο γηα ην Βηνινγηθφ, πνπ παιέςακε 

φινη καο θαη πηζηεχνπκε φηη μεθίλεζε θαη πινπνηείηαη.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα.  

 Θχξηε Θηνχζε, ερεηε ην ιφγν. 

ΚΙΟΤΗ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα ζε νινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ρξφληα 

πνιιά. Ζ δηθηά κνπ ε αλαθνίλσζε ζα αθνξά θαη' αξρήλ ην Γήκαξρν πνπ ζέισ 

λα ηνλ επραξηζηήζσ γηαηί κε ηελ ηαθηηθή ηνπ λα κε κνπ απαληάεη ζηηο 

εξσηήζεηο, ζηηο 3 ηειεπηαίεο εξσηήζεηο, κε έρεη αλαγάγεη ζε κεγάιν πφιν 

αληηπνιίηεπζεο παξφιν πνπ είκαη 1 ρξφλν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο κφλν. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ θαη απηφ θ.Γήκαξρε μέξεηε ηη ζεκαίλεη, φηη ζαο θάλσ πνιχ 

θαίξηεο εξσηήζεηο θαη δελ κπνξείηε λα απαληήζεηε. Ρν ζέκα ηεο αλαθνίλσζεο 

κνπ πνπ ζα αθνξά θαη θνκκάηηα ησλ πξνεγνπκελσλ εξσηήζεσλ, είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ έδεημαλ ήδε δχν ζπλάδειθνη. Θχξηε 

Γήκαξρε, δελ έρνπκε αθφκα Ξξνυπνινγηζκφ. Θχξηε Γήκαξρε, δελ έρνπκε 

ζπληάμεη 3κελεο εθζέζεηο παξα κφλν κηα θνξά γηα λα θαηαζέζνπκε ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα ηηο ειέγμεη. Παο δηαβάδσ ην άξζξν 72, Νηθνλνκηθή 
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Δπηηξνπή θαη αξκνδηφηεηεο. Απηέο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. Γελ έρνπκε πξνειέγμεη ηνλ Απνινγηζκφ. Απηφ μέξεηε θάηνηθνη ηη 

ζεκαίλεη; Νηη αθφκα θαη εκείο πνπ ζαο θσλάδνπκε θαη ηα ιέσ θαη εδψ ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ελεκεξσζνχλ φρη κφλν φινη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη 

αιιά θαη ν θφζκνο, ίζσο έρνπκε θάπνηεο επζχλεο. Ηζσο έξζεη αχξην θάπνηνο 

απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη πεη, εζείο ηη θάλαηε; Δζείο θα Βαξλάβα; Δζείο θ.Θαιχβα 

πνπ ήζαζηαλ αληηπνιίηεπζε ηη θάλαηε;  

 Δδψ δε ιέεη φηη ν Γήκαξρνο ζπληάζζεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. Δδψ ιέεη φηη 

ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. Δπίζεο ζέισ λα πσ ζ' 

απηφ πνπ είπε πξηλ ν θ.Ρζάθσλαο, φηη φλησο νη πξνκεζεπηέο καο δελ κπνξνχλ 

λα πιεξσζνχλ. Πηελ ηειεπηαία Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αξρίδνπκε λα ςεθίδνπκε 

θάπνηεο πηζηψζεηο πνπ έρεη ν πξνεγνχκελνο Ξξνυπνινγηζκφο, ην νπνίν ζεσξψ 

ιάζνο θαη ζα θιείζσ απφ ηελ πξψηε αλαπάληεηε εξψηεζε θ.Γήκαξρε, ην εμήο: 

ζην 5ν εδάθην ηνπ άξζξνπ 72, Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη αξκνδηφηεηεο γξάθεη 

φηη γηα ηε δηεμαγσγή δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί 

λα ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπέο απφ κέιε ηεο, ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηνπο 

δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Πηελ αξρή, γηα 

λα δείμεηε δηαθάλεηα, βάιαηε θάπνηνπο απφ καο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Πε κηα 

θαίξηα θαη απηφ είλαη ην εξψηεκα πνπ παξακάλεη αλαπάληεην, Δπηηξνπή ζηελ 

νπνία εγσ ζπκκεηείρα καδί κε ηνλ θ.Θαξίλν θαη ηνλ θ.Ιάηζα, ηνπο δχν 

κεραληθνχο ηνπ Γήκνπ, αλαηξέςαηε πξαμηθνπεκαηηθψο, θαζαξα 

πξαμηθνπεκαηηθψο, ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Θηνχζε. 

ΚΙΟΤΗ: Αλ θαη πάιη δελ απαληεζψ Γήκαξρε ζεκαίλεη φηη κε έρεηο αγαπήζεη 

πάξα πνιχ θαη ζέιεηο λα κε θάλεηο πξψηε θίξκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 
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 Θπξία Βαξλάβα, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Απιψο ζα ήζεια λα πσ φηη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλ θαη δε 

ζπκκεηέρεη ε κείδνλ αληηπνιίηεπζε, δε ζεκαίλεη φηη δε ιεηηνπξγεί θαη έρεη θσλή 

ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνηα κάιηζηα ιεηηνπξγεί θαη ζε ηαθηηθά 

δηαζηήκαηα, κέρξη θαη ηηο παξακνλέο ηεο Ξξσηνρξνληάο ππήξμε ζχγθιηζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. 

 Θχξηε Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαιεζπέξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θ.Ξξφεδξε, ρξφληα πνιιά, 

θαιή ρξνληά κε πγεία, επηπρία αηνκηθή θαη νηθνγελεηαθή ζηνλ θαζέλα καο θαη 

γηα ην Γήκν καο, πάληα λα πξνρσξάεη κπξνζηά κε βήκα γξήγνξν. Δίπα ζήκεξα 

λα κελ απαληήζσ γηαηί έρνπκε θαη ζνβαξά ζέκαηα ζηελ πνξεία λα 

ζπδεηήζνπκε θαη ζα έρνπκε θαη ελδηαθέξνληα ζέκαηα ζήκεξα, αιιά δελ 

κπνξψ λα κελ απαληήζσ ζε θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία πξαγκαηηθά ζέινπλ κηα 

απάληεζε. Ξξηλ φκσο λα πσ πεξαζηηθά ζηνλ Γεκνηηθφ Πχκβνπιν ηνλ Βαγγέιε 

ηνλ Ξάλην ν νπνίνο έθαλε εγρείξεζε πξνρζέο θαη είλαη αθφκε ζηελ εληαηηθή. 

Νια θαιά πηζηεχσ ζα πάλε. Δθαλε by bass θαη.... Δίκαζηε πνιχ ηπρεξνί πνπ 

δελ έπαζε θάηη θαη πξφιαβε λα ρεηξνπξγεζεί θαη ίζσο μεπεξάζεη ην πξφβιεκα 

ηνπ κε κεγάιεο πηζαλφηεηεο θαη ηνλ έρνπκε πάιη θνληά καο δπλαηφ θαη γεξφ. 

Λα είλαη θαιά, πεξαζηηθά ηνπ επρφκαζηε εθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

φινπ. Αχξην 13:00 ε ψξα φινη εδψ νη αηξεηνί θαη φινη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ 

παξαθαιψ λα έξζεηε λα θφςνπκε ηελ πίηα καο. Αχξην 13:00 ε ψξα. Κεηά ηηο 

12:00 ζηακαηάλε νη ππάιιεινη ηε δνπιεηά ηνπο θαη έξρνληαη θάησ εδψ λα 

θφςνπκε ηελ πίηα καο λα αληαιιάμνπκε επρέο. Ρν θάλακε εξγάζηκε κέξα γηα 

λα κπνξέζνπλ φινη νη ππάιιεινη λα είλαη θνληά καο.  
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(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ξέππα, ζαο παξαθαιψ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρα ζέκαηα πνπ ζίμαηε φινη ήηαλε πξαγκαηηθά πάξα πνιχ ζσζηά, 

πάξα πνιχ θαιά. Ζηαλε ζέκαηα πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληνο γηα ην Γήκν καο, 

κεγάια ζέκαηα. Παο επραξηζηψ γη' απηή ηελ ηνπνζέηεζε ζαο ζήκεξα, φπσο θαη 

κ' αξέζνπλ απηά ηα ζέκαηα πνπ πξνσζνχλ ην Γήκν καο θαη καο πηέδεηε πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δθηφο απφ ην ζέκα ηνπ Βειηαληψηε κε ηνλ 

θ.Θαλειιφπνπιν πνπ είλαη έλα κάζεκα θαληάδνκαη δενληνινγίαο, φξηνπ 

δενληνινγίαο ηη πξέπεη λα ιέκε κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ππεπζπλφηεηαο, 

ζνβαξφηεηαο θαη επηπέδνπ δενληνινγίαο ζπκπεξηθνξάο ησλ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ γηα λα μέξνπκε εδψ κέζα θάπνηα πξάγκαηα. Γελ κπνξνχκε 

παξαδείγκαηνο ράξε θ.Βειηαληψηε, ζπγλψκε δειαδή, λα ιεκε, κνπ είπαλε, ζνπ 

είπαλε θαη λα γίλνληαη ζέκαηα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Απηφ ην .. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Ακα δελ ήκνπλ ζνβαξφο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κελ δηαθφπηεηε. Παο παξαθαιψ θ.Βειηαληψηε, ππάξρεη έλαο 

θαλνληζκφο εδψ πέξα. Μέξεηε φηη δελ επηηξέπνληαη δηαθνπέο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα αλεβαίλεη ζθαινπάηη 

ζθαινπάηη θαη φρη λα θαηεβαίλεη. Ρέηνηεο αλαθνηλψζεηο φ,ηη θαη λα είλαη, απ' 

φπνπ λα πξνέξρνληαη, φπσο θαη λα είλαη, δε καο ηηκνχλ ζαλ Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Υξσπνχ. Γηα ην Οπζκηζηηθφ, γηα ηελ πεξίζαιςε, ζέζαηε πάξα 

πνιιά ζέκαηα. Γηα ην Οπζκηζηηθφ ζα απαληήζεη κεηά ν Βαγγέιεο, γηαηί έρνπκε 

θάλεη κηα πνιχ κεγάιε δνπιεηά θαη εγψ ηνπνζεηήζεθα ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ θαη κηιήζακε θαη 

έρνπκε πάεη θαη έρνπκε ζπδεηήζεη γηα ην Οπζκηζηηθφ. Δρνπκε ελεκεξσζεί ιίγν 

πνιχ, ζα απαληήζεη θαη ν Βαγγέιεο πνπ αζρνιείηαη ζπλερεηα κε ηελ εηδηθή 

ζχκβνπιν καο γηα ηα ζέκαηα απηά. Γηα ηελ πεξίζαιςε θαη πγεία. Παο έρσ 
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μαλακηιήζεη θαη ζαο έρσ πεη φηη δπζηπρψο ην ζέκα πγείαο ζηνλ Διιεληθφ ιαφ 

θαη φρη ζην Γήκν Υξσπνχ επεξεάδεηαη απφ ηε ιηηφηεηα, απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, αθφκε θαη πγεία ηνπ Διιεληθνχ ιανχ. Γπζηπρψο είλαη έηζη. Νηαλ έλα 

ηακείν ιεηηνπξγνχζε κε 750.000.000 επξψ θαη ηψξα 4 ηακεία πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη κε 500.000.000 θαη ππφ παξαθνινχζεζε ηεο ηξφηθαο, δπζηπρσο 

ή επηπρψο θάπνηα πξάγκαηα ζα επεξεάζνπλ απφ άθξε ζε άθξε ηνλ Διιεληθφ 

ιαφ. Δίκαζηε ζε κηα θηλνχκελε άκκν φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πγείαο, ζε έλα 

άθξσο κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη πεξηκέλνπκε απφ κέξα ζε κέξα θαη εκείο ζαλ 

Γήκνο λα δνχκε ηη θαη πσο κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε θάζε πεξηνρή.  

 Νπσο γλσξίδεηε φινη θαη ν θ.Γηαζεκάθεο ηδηαίηεξα, είλαη ππφ ζχζηαζε ν 

ΔΝΞΞ. Δρεη πξνζιάβεη θαπνηνπο γηαηξνχο, έρεη πξνζιάβεη θάπνηνπο γηαηξνχο 

εμ νξηζκνχ ηνπ ΗΘΑ, είλαη ππφ δηνξηζκφ άιισλ, είλαη ππφ αλαζχζηαζε φιν ην 

ζέκα πγείαο πνπ θαη πφζνη γηαηξνί θαη κε πφζνπο αζζελείο ν θάζε γηαηξφο ζα 

θαιχςεη ηελ θάζε πεξηνρή, πνπ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί θαη ηα εξσηήκαηα καο 

επνκέλσο ζαλ Γήκνο πφζν κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ 

ΔΝΞΞ δελ έρνπλ απαληεζεί θαη δελ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ. Δρνπκε ην εμήο 

πξφβιεκα επνκέλσο, είκαζηε έηνηκνη ζαλ Γήκνο λα ζηεξίμνπκε ηνπο αζζελείο 

καο θαη ηε ζπληαγνγξαθία ησλ αζζελψλ ζε φιε ηελ πεξηνρή. Γφμα ην Θεψ 

έρνπλ εγθξηζεί νη γηαηξνί κέζσ ηεο ΘΔΓΥ. Ν Βαζίιεο ν Φνξγηάξεο κε 

αθαηάπαπζηε δνπιεηά ζηελ ΘΔΓΥ ηειηθά εγθξίζεθε θαη απφ ην πνπξγείν θαη 

ηελ Ξεξηθέξεηα νη γηαηξνί πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζχκβαζε θαη είκαζηε 

έηνηκνη λα θάλνπκε ηε ζχκβαζε. Νχηε νη ίδηνη νη γηαηξνί πνπ είλαη λα θάλνπκε 

ζχκβαζε δελ είλαη έηνηκνη αθφκε λα απαληήζνπλ πσο θαη γηαηί θαη πσο ζα 

εμππεξεηνχλ ηνλ θφζκν πνπ ζα θάλεη ζχκβαζε κε καο. Γελ έρεη μεθαζαξίζεη ην 

ζέκα. Ρψξα, ζε κηα βδνκάδα, ζε 15 κέξεο, ζε 1 κήλα, ζε 2 ζα σξηκάζεη απηφ 

ην νηθνδφκεκα ην λέν ηεο Α' Βάζκηαο Ξεξίζαιςεο θαη λα είζηε ζίγνπξνη φηη 

παξφιε ηελ θξηζε ν δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ ζα έρεη απηά πνπ πξέπεη φζνλ 

αθνξά ηα ζέκαηα πγείαο. Δίκαζηε έηνηκνη λα βνεζήζνπκε επνκέλσο. 
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 Βηνινγηθφο. Θχξηε Γηαζεκάθε, απηή ηελ αλαθνίλσζε ηελ θάλεη ν 

Γήκαξρνο, φρη εζχ. (γέιην) Αιιά είκαζηε .. Γελ πεηξάδεη, δελ πεηξάδεη, είλαη 

θνηλή ραξά καο θαη θνηλή ραξά φισλ θαληάδνκαη, ζπκπνιίηεπζε αληηπνιίηεπζε, 

αλεμάξηεηα κε κηα δηαθνξεηηθή άπνςε    κπνξεί λα έρεη γηα ηε ρσξνζέηεζε 

θάπνηνο ή νηηδήπνηε άιιν. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ Δπηηξνπή ησλ 7 

επηθεθαιείο παξαηάμεσλ γηα ηε βνήζεηα γηα ηελ πνξεία ησλ Βηνινγηθψλ κέρξη 

ηψξα. Δίκαζηε πνιχ ραξνχκελνη πνπ κεηά απφ πάξα πνιιά ρξφληα, κεηά απφ 

πάξα πνιιά ρξφληα θηάζακε ζην ζεκείν απηφ πνπ δελ έρνπκε μαλαθηάζεη 

πνηέ. Γειαδή απηήλ ηε ζηηγκή πεξίπνπ 80.000.000 επξψ, δχν Βηνινγηθνί είλαη 

εληαγκέλνη ζην ΔΠΞΑ κε ππνγξαθέο θαη κε ζθξαγίδεο, πεξηκέλνπλ ην κέγαιν 

δχζθνιν έξγν απφ εδψ θαη πέξα πινπνίεζεο ηνπο, ην νπνίνλ είλαη κηα κεγάιε 

δηαδηθαζία θαη πάξα πνιχ δχζθνιε. Θάλακε έλα βήκα, έλα βήκα ππαξθηφ, 

ζηαζεξφ, πνπ ζεκαίλεη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φπσο είπακε φινη καδί, 

θηάζακε ζ' απηφ ην ζεκείν ην ζπγθεθξηκέλν. Δίλαη έλα ζεκείν πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ, είλαη έλα ζεκείν ην νπνίνλ έλα έξγν πλνήο, έλα έξγν πνιηηηζκνχ, 

έλα έξγν ην νπνίνλ έρεη ζπδεηεζεί φια ηα ρξφληα θαη επί καθξφλ θαη έθηαζε 

ζην ζεκείν πνπ δελ έρεη θηάζεη πνηέ. Δίκαζηε πάιη φινη καδί ζα δεηήζσ ηε 

ζπλαίλεζε ζαο γηα λα πξνρσξήζεη απηφ ην έξγν, δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα 

λα ζπλεξγαζηνχκε φινη καδί λα ην πξνρσξήζνπκε θαη λα δεηήζνπκε ηε 

βνήζεηα ζαο, ζπκπνιίηεπζε αληηπνιίηεπζε, φπσο θάλακε απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή.  

 Ν θ.Νηθνλφκνπ αλέθαζελ ηνλ ζπκπαζνχζα γηαηί έθαλε πνιιέο εξσηήζεηο 

ζηε Βνπιή γηα ηελ πεξηνρή καο θαη έιεγα είλαη ν ληφπηνο βνπιεπηήο. Δίλαη 

ζηνπο 300 βνπιεπηέο, είλαη ζηνπο 300 εθπξνζψπνπο ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, 

πηζηεχσ φηη ηνπ αμίδεη, ην απνδεηθλχεη εδψ κέζα. Δθεξε ηα δχν ζέκαηα ηνπ 

Βηνινγηθνχ φπσο είπε θαη πηζαλψο λα ηνλ ρξεηαζηνχκε θαη ζηελ πνξεία λα καο 

βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηηο επαθέο ηνπ ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή 

ζθελή. Γελ ληξεπφκαζηε λα ην δεηήζνπκε θαη λα ζπλεξγαζηνχκε, είλαη λνκίδσ 
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κέζα ζην ραξαθηήξα ηνπ απηφ λα βνεζάεη ηνλ ηφπν ηνπ, αλεμάξηεηα ζέζεηο 

θαη επραξηζηνχκε πνιχ πάιη γηα ηελ επεξψηεζε ζην ΗΘΑ Υξσπνχ. Πην ΗΘΑ 

Υξσπνχ, απ' φηη μέξεηε, έρσ δηαηειέζεη 25 ρξφληα, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1985 

κέρξη ηψξα. Κέρξη πξηλ απφ κεξηθέο κέξεο, πξηλ απφ 2 κέξεο κάιινλ, λα ζαο 

ελεκεξψζσ, φηη ππήξρε κηα απφθαζε φηη ηα ελνηθηαδφκελα δεκφζηα θηίξηα ζε 

ΗΘΑ ή ζηηο γεηνλνκηθέο Ξεξηζάιςεηο ή Γηνηθεηηθέο Ξεξηζάιςεηο ζα θιείζνπλ θαη 

ζα ζπλελσζνχλ. Ρν θαηλφκελν ηεο ζχκπηημεο ησλ ζρνιείσλ, ησλ ΗΘΑ, ησλ 

ηαρπδξνκείσλ, ηεο ηξφηθα. Κεηαμχ απηψλ θαη ηα δηθά καο. Δκείο ζαλ Γήκνο 

επίζεκα δελ έρνπκε ηίπνηε πάξεη. Νη εξσηήζεηο καο ζην ΗΘΑ, ζηελ Θεληξηθή 

Γηνίθεζε, είηε ιέγεηαη ζηέγαζεο, είηε ιέγεηαη δηνηθεζεο, δελ μέξεη θαλείο ηίπνηα 

λα καο απαληήζεη. Ρξίηνλ, εάλ νπνηαδεπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη θαη αθνξά 

ελνίθην ΗΘΑ, Ξνιπηαηξείν ηνπ ΗΘΑ πνπ έρνπκε ηψξα, ζα είκαζηε δηαηεζηκέλνη 

ζαλ Γήκνο λα πιεξψζνπκε εκείο ην ελνίθην θαη φρη θαλείο άιινο, αξθεί λα 

δηαηεξεζεί ην Ξνιπηαηξείν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Πηνλ ΔΝΞΞ πιένλ αλήθνπλ φια απηά Γηψξγν, φπσο ην ιεο 

είλαη, αιιά δελ ππαξρεη επίζεκε αλαθνίλσζε φηη ζε ηέηνηα .. γηαηί 1.800 επξψ 

πιεξψλεη ην ΗΘΑ γηα ηνπο 2 νξφθνπο θαη αο έρεη θχγεη ε Γηνίθεζε. Ρέινο 

πάλησλ, θιείλνπκε ξαληεβνχ ακέζσο λα δειψζνπκε απηήλ ηε ζηηγκή ην 

ιηγφηεξν πνπ ηνπο απαζρνιεί είλαη ην ΗΘΑ Υξσπνχ ηα 1.800 επξψ εδψ πέξα, 

αιιά εκείο ζα είκαζηε επηζεηηθνί ζ' απηήλ ηελ πνξεία λα παξακείλεη ην 

Ξνιπηαηξείν ηνπ ΗΘΑ αλ θαη ζαο ιέσ ζ' απηήλ ηελ αλαδηάζξσζε ηεο Α' Βάζκηαο 

Ξεξίζαιςεο φια είλαη αλνηρηά. Ξηζαλψο γηα ηνλ πνιίηε λα κε ζηήλεηαη 1,5 

κήλα, 2 κήλεο, νπξά γηα λα γξάςεη θάξκαθα ζην ΗΘΑ πνπ θάλνπκε ηψξα, ν 

ΔΝΞΞ θαη θάζε γηαηξφο αλ είλαη πνιινί γηαηξνί θαη θαιχπηνπλ ηνπο αζζελείο, 

λα είλαη πνιχ θαιχηεξα λα έρνπλ ην ΔΝΞΞ ζην ηαηξείν ηνπο. Απηφ είλαη 

αλνηρηφ. Γελ μέξνπλ αθφκε ηη ζα γίλεη. Ξνιχ ζχληνκα φκσο είκαζηε ζε ζέζε 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 1ε 12 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  29 

έηνηκνη λα θάλνπκε ζπκβάζεηο κε γηαηξνχο νπνηαδήπνηε πεξηνρή φπσο ν 

Θάιακνο, φπσο ν Απιψλαο, φπσο ε Καιαθάζα έρνπλ αλάγθε γηα γηαηξνχο.  

 Ρν άιιν ην ζέκα είλαη Ρερληθφ Ξξφγξακκα, Ξξνυπνινγηζκφο. Πήκεξα 

παξφιν πνπ είρακε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επί 3, 4 ψξεο κε ηνπο Γ/ληεο 

ζπδεηάγακε ηη κπνξνχζακε λα θάλνπκε πιένλ γηα λα ππάξμνπκε ζαλ Γήκνο. Υο 

ζπλήζσο φιν ην '11 κέρξη ηψξα δελ βξήθακε άθξε. Παο ιέσ μεθάζαξα, δελ 

βξήθακε άθξε ζηελ θνπβέληα καο. Ν θ.Θαξίλνο ήζειε 4 άηνκα Γξαθείν 

Ξξνκεζεηψλ, ν θ.Θαλειιφπνπινο ιέεη, εγψ παξαηηνχκαη, έρσ 3 άηνκα δηνίθεζε 

θαη ζέισ 13 θαη είλαη 2 εθεί. Ζ θα Βελάξδνπ αλεβαίλεη πάλσ θαη ιέεη, εγψ 

παξαηηνχκαη, δελ αληέρσ άιιν, ζέισ άιια 2 αηνκα ηνπιάρηζηνλ γηα λα 

ιεηηνπξγήζσ καγαδηά, θαηαζηήκαηα, παξαιίεο θαη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

"Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ. Πε φιεο ηηο πεξεζίεο έρσ απηφ ην αίηεκα θαη κνπ 

ιέλε, δψζε κνπ πξνζσπηθφ. Ξνπ λα ην βξσ; Κα απφ πνπ λα ην βξσ λα 

ιεηηνπξγήζσ. Ρν φηη ιεηηνπξγνχκε εδψ ιέσ ζηνπο Ππκβνχινπο κνπ φηη είλαη ην 

8ν ζαχκα, πνπ ππάξρεη απηφο ν Γήκνο. Αθξηβψο έηζη είλαη. Θάζε κέξα ην 

αληηκεησπίδνπκε απηφ. Απηφ ζπδεηάγακε ην κεζεκέξη κε ηνπο Γ/ληεο, εδψ 

είλαη νη 2, ν Θαξίλνο θαη ν Θαλειιφπνπινο θαη ν Ππχξνο ν Σξήζηνπ, 3. Δρνπκε 

πξφβιεκα επνκέλσο πξνζσπηθνχ. Δρνπκε 190 άηνκα ζην ζχλνιν, έρνπκε 40 

ζηε δηνίθεζε θαη ζα έπξεπε λα έρνπκε 140 ζηε δηνίθεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά απηφο ν Γήκνο. Δίλαη δπλαηφλ ζε 400.000 ζηξέκκαηα λα έρνπκε 2 

θεπνπξνχο; Λα θάλνπλε ηη; Βφιηα λα θάλνπλε δε θηάλεη. Ξαξάδεηγκα ζαο ιέσ. 

Δίλαη δπλαηφλ λα έρεη, ζαο ιέσ, 1.000 άηνκα πξνζσπηθφ ην Καξνχζη; Ξνπ είλαη 

ην 1/10 απφ καο θαη λα έρεη 10 θεπνπξνχο θαη εκείο λα κελ έρνπκε θαλέλαλ; 

Δλαλ ή δχν; Ξσο λα ιεηηνπξγήζνπκε;  

 Δρσ θάλεη ραξηί ζηνλ θ.Θαξίλν, ζηελ Ρερληθή πεξεζία, κήπσο θέηνο 

δελ πάζσ απηά πνπ έπαζα πέξζη, απφ ηνλ Αχγνπζην κήλα παξαθαιψ ζε 15 

κέξεο πέζηε κνπ γηα ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα. Αχγνπζην, ηέινο Απγνχζηνπ 
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θ.Θηνχζε. Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηειείσζε ζήκεξα. Κνπ ιέεη, ζήκεξα κπνξψ 

λα ζην δψζσ έηνηκν. Λαη αιιά άκα αζρνιείην κε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ε 

Ρερληθή πεξεζία κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνπ πνπ έρεη ζα πεξλάγακε 

Βηνινγηθνχο; Θα δεκνπξαηνχζακε ηα 5.500.000 έξγν χδξεπζεο ζην 

Καξθφπνπιν; Γίλεηαη έλαο αγψλαο. Δρεηε δίθην θαη έρνπκε θαη δίθην ζ' απηή ηελ 

πεξίπησζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε δηαθφπηεηε. Κε δηαθφπηεηε θ.Θηνχζε. Δληάμεη, κφιηο 

αλαθέξεηαη έλα φλνκα, βξίζθνπκε επθαηξία λα δηαθφςνπκε; Απηφ ιέσ θαη εγψ. 

Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θχξηε Θηνχζε, άκα ζέιεηε λα ζαο κηιήζσ θηιηθά θαη πξνζσπηθά 

ζα έρσ εξσηεκαηηθά κε ζαο. Ξεξηκέλσ κάιινλ λα σξηκάζεηε γηα λα ζαο 

απαληήζσ. Ρνπηθναπηνδηνηθεηηθά. (γέιην)  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαιφ θαη ην ρηνχκνξ. Ππλερίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δρσ πνιιά, ερσ πνιιά εξσηεκαηηθά. Ξνηνο άιινο; Γηα πνην 

άιιν; Δληάμεη, απηά λνκηδσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Α, γηα ην πξνζσπηθφ, γηα ηα άηνκα πνπ είλαη εδψ. Δμεπιάγελ έμσ 

κε 1, 2 άηνκα. Ιέσ ηη γίλεηαη εδψ; Γηαηί ηφζα παηδηά ηνπ Γήκνπ καο εδψ; Ιέλε, 

ήξζακε γηα λα πάξνπκε απφθαζε λα κείλνπκε ζην Γήκν, φπσο είπε θαη ν 

θ.Σαζηψηεο. Ρν έζεζε ην ζέκα θαη ζπγλψκε πνπ ην ζέησ ηειεπηαίν. Δπξεπε λα 

ην ζεζσ πξψην. Απ' φηη αθνχζαηε πξνεγνπκελσο, ην πξφβιεκα καο είλαη 

έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Γε ζα ήηαλε θαλείο επηπρέζηεξνο νχηε απφ ζαο ηνπο 

ίδηνπο αλ κέλαηε, εζείο απφ κέλα. Γελ ππαξρεη αίηεκα εξγαδνκέλνπ ή 

δηθαζηήξην πνπ λα κελ έρνπκε ζηείιεη ραξηί, λα κελ έρνπκε ζπλεγνξήζεη λα 

κείλεηε ζηε δνπιεηά. Λα μέξεηε έρνπκε πάξεη ςεθίζκαηα ζην Γήκν καο, ζα 
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μαλαπάξνπκε φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα εζάο, αιιά λα ζαο πσ ηψξα θαη ην παξάπνλν 

κνπ; Γηαηί δελ ήξζαηε ζην γξαθείν κνπ λα κνπ ην πείηε απηφ; Λα βιέπσ 30 

άηνκα εγψ εδψ ρσξίο λα μέξσ ην αίηεκα ζαο; Κα είλαη δπλαηφλ; Γε ζα 

ρξεηαδφηαλ λα εξρφζαζηε εδψ. Ρν αίηεκα ζαο ζα ην έθεξλα εδψ γηα ςήθηζε, 

γηα έθηαθην.  

(παξέκβαζε έθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κα δελ έρσ ην αίηεκα, δελ έρσ αίηεκα απφ ηνπο .. Πήκεξα ην 

θέξαηε γηα λα ην ςεθίζνπκε. Γελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα. Δγψ είκαη ν 

επηπρέζηεξνο απφ ζαο άκα ζπλερίζηε λα κείλεηε ζηε δνπιεηά. Ρν ζπδεηάηε; 

Θάζε κέξα ην ζπδεηάσ. Γελ έρνπκε θέξεη .. ζε 4σξίηε, ζε παξαηάζεηο 

ζπκβάζεσλ. Πε εξγαδνκέλνπο λα κείλνπλε ζηε δνπιεηά; Σξεηαδφκαζηε. Κπνξεί 

λα θφςνπκε νπνηνδήπνηε έξγν απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, νηηδήπνηε, αξθεί λα 

έρνπκε εξγαδνκέλνπο. Λα ιεηηνπξγεί ν Γήκνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο. Απηφ 

πνπ ππεξεηείηε θάζε κέξα εζείο νη ππάιιεινη. Δληάμεη; Ν,ηη ρξεηαζηνχκε 

δηθεγνξηθά θιπ., ειάηε ζην γξαθείν κνπ λα πάξεηε ηε δηαβεβαίσζε φηη ζαο 

ρξεηαδφκαζηε ζπλέρεηα θαη κφληκα, απφ καο απφ ην Γεκν καο. Δίλαη ηειεησκέλε 

ηζηνξία. 

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Θχξηνη ζπλάδειθνη .. Νξίζηε θα 

Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Λαη ζπγλψκε, δελ έθαλα αλαθνίλσζε, αιιά ζέισ λα πξνζζέζσ 

θάηη ζ' απηά πνπ εηπψζεθαλ ζρεηηθά κε ην ΗΘΑ θαη ηελ πεξίζαιςε. Γη' απηφ 

δήηεζα ην ιφγν, επεηδή είλαη ζρεηηθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δ ηψξα .. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Απηφ ινηπφλ πνπ ζέισ λα πσ, είλαη, ζσζηά ην εβαιε θαη ν 

Γήκαξρνο θαη ν θ.Γηαζεκάθεο, ην έλα ζέκα είλαη λα ην θέξεηε .. Θχξηε 
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Γήκαξρε, λα ην θέξεηε ζην Ππκβνχιην λα πάξνπκε κηα απφθαζε πνπ λα ιέκε 

ηη ζέινπκε ζρεηηθά κε ην ΗΘΑ, αλ ζέινπκε λα κείλεη, πσο λα κείλεη θαη απηφ πνπ 

ζέισ επηπιένλ λα ζαο πσ είλαη ην φηη ζα θχγνπλ θαη νη Γηνηθεηηθεο πεξεζίεο. 

Νη Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο ζα πάλε ζηα Νηλφθπηα. Θαηαιαβαίλεηε ηη πξφβιεκα 

έρεη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Πηνλ Αγ.Πηέθαλν ζα πάλε νη πεξεζίεο γείαο. Νη Γηνηθεηηθέο ζα 

πάλε ζηα Νηλφθπηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα έρνπκε ηξνκεξά κεγάιν πξφβιεκα. 

Αξα ινηπφλ ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξνπκε κηα απφθαζε θαη λα 

δηεθδηθήζνπκε λα κείλνπλ εδψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα ην ζεσξήζσ δεδνκέλν φηη νκφθσλα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

ζέινπκε λα παξακείλεη ηα Γηνηθεηηθά θαη ηα γεηνλνκηθά Ηαηξεία ηνπ ΗΘΑ εδψ; 

Πηνλ Υξσπφ; Ρν ζεσξψ δεδνκέλν, έηζη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νκφθσλα ην Ππκβνχιην εγθξηλεη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νκφθσλα απνθαζίδεη ην Ππκβνχιην. Κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηελ απφθαζε ζήκεξα ζαλ έθηαθην ζέκα λα ην 

πξνρσξήζνπκε. Ππκθσλείηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία, σξαία. Θχξηνη ζπλάδειθνη .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ξξφεδξε, λα δψζσ θαη εγψ κηα απάληεζε γηα ην Οπζκηζηηθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, λαη. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ινηπφλ, επεηδή πνιιέο θνξέο έρεη .. Θαη' αξρήλ ρξφληα πνιιά θαη 

απν κέλα, θαιή ρξνληά ζε φινπο. Δπεηδή αξθεηέο θνξέο έρεη ηεζεί ην ζέκα ηνπ 

Οπζκηζηηθνχ ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ ην εμήο: Ρν Οπζκηζηηθφ ζαλ Πρέδην 

Λφκνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί. Απηφ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη έρεη 
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βγεη ζε ηεχρνο, φζνη ην έρεηε πάξεη, αλ ην έρεηε πάξεη απφ ηνλ Νξγαληζκφ, 

είλαη έλα πξνζρεδην ην νπνίν είλαη κηα γεληθνινγία αθνξψληαο ηελ Αηηηθή 

γεληθφηεξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Λαη, λα .. Ινηπφλ, απφ εθεί θαη πέξα απηή ε ηζηνξία φιε ζα 

ηξνπνπνηεζεί θαη ζα θαηαηεζεί ζαλ ζρέδην Λφκνπ γηα λα κπεη θαη ζηε 

δηαβνπιεπζε. Δλα είλαη απηφ θαη ζα ζαο εμεγήζσ θαη γηαηί ην ιέσ. Ρν δεχηεξν 

είλαη φηη γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε δελ ππήξμε θακία αλαθνξά 

ζπγθεθξηκέλε κέζα ζην Οπζκηζηηθφ. Βγήθε αλ μέξεηε, αλ έρεηε ππ' φςε ζαο, 

ζηηο 22 ηνπ Γεθέκβξε έλα ζρέδην Λφκνπ ηνπ Πηθνπλάθε ην νπνίν αλαξηήζεθε 

θαη ζην ΞΔΘΑ, δελ μέξσ αλ ην έρεηε δηαβάζεη, απηφ ινηπφλ θάλεη αλαθνξά 

ζηηο ρξήζεηο πνπ ππάξρνπλε ζηα Γ.Ξ.Π. θαη ζηηο ΕΝΔ, αιια απηφ αθνξά ηελ 

Διιάδα. Γελ αθνξά κφλν ηελ Αηηηθή. Απηφ ην ζρέδην Λφκνπ έρεη κπεη ζε κηα 

κηθξή δηαβνχιεπζε ε νπνία έγηλε ηψξα, 23 ηνπ Γεθέκβξε. Ζδε ελεκεξψζεθα 

απφ ηελ πξψηε κέξα θαη ήδε επηθνηλσλήζακε, επηθνηλψλεζα  θαη κε ηνλ 

Νξγαληζκφ θαη κε ην ΞΔΘΑ γηα λα δσ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. Αιιά αθνχ ζέιεηε 

λα θάλνκε κηα θνπβέληα πνπ γηα κέλα έρνπκε πεξηζψξηα αθφκα γηα ην .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη θνπβέληα ηψξα, λα ην ηειεηψζνπκε. 

ΗΛΙΑΚΟ: Νρη ζήκεξα, φρη ιέσ, απηφ είλαη ε πξφηαζε κνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γψζηε ηελ απάληεζε.  

ΗΛΙΑΚΟ: Γηα λα κπνξέζνπκε λα δηεπθξηλίζνπκε θαη λα απνζαθελίζνπκε... 

Θχξηε Ιίηζα, δε κ' αθνχηε, θάλεηε εξσηήζεηο πνιιέο θνξέο πνπ αθνξνχλ .. 

Αιιά δελ αθνχηε ηη ζαο ιέσ. Αθνχζηε ηη ζαο ιέσ ηνπιάρηζηνλ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Απηφ ιέσ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρνπνζεηεζείηε θχξηε .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ακα ιέσ, λαη. Αιιά άκα δε κ' αθνχζεηε δε ζα μέξεηε ηη έρσ πεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, φρη δηάινγν. Θχξηε Ζιηαζθν, θάληε ηελ ηνπνζέηεζε ζαο. 

ΗΛΙΑΚΟ: Απηφ πνπ ζέισ ινηπφλ, ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα 

πξνζπαζήζσ λα θάλνπκε, λα βάινπκε έλα ζέκα, ζπδήηεζε θαη πεξί ηνπ 

Οπζκηζηηθνχ, αιιά θαη γηα ην ζρέδην ηνπ Πηθνπλάθε γηα λα απνζαθηληζηεί ηη 

είλαη ην έλα θαη ηη είλαη ην άιιν θαη λα κπνξέζεηε λα ελεκεξσζείηε θαη εζείο. 

Νκσο, ζέισ λα πσ ην εμήο, ην θνπηζνκπνιηφ γηα ην Οπζκηζηηθφ, γηα ην ζρέδην 

ηνπ Πηθνπλάθε, γηα ην έλα γηα ην άιιν ιέεη πνιιά. Θαιφ ζα είλαη λα 

ελεκεξσλφζαζηε κέζα απφ ηνλ Νξγαληζκφ θαη κέζα απφ ην ΞΔΘΑ γηα κεξηθά 

πξάγκαηα. Γηα ην ηη ζεκαίλεη ην έλα, ηη ζεκαίλεη ην άιιν. Νρη, ζέισ λα πσ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε δηαθφπηεηε. Νινθιεξψζηε θ.Ζιηαζθν. Γελ έρνπκε δηάινγν 

θχξηνη. Κε δηαθφπηεηε θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΗΛΙΑΚΟ: Δγψ θ.Γέδε φηαλ εζείο ραξαθηεξίδεηε δε ζρνιηάδσ ηίπνηα. Ιέσ, 

θαιφ ζα είλαη λα έρεηε εηθφλα πξαγκαηηθή κέζα απφ ηνλ Νξγαληζκφ γηαηί θαη 

κέλα κε πήξαλε πνιιά άηνκα θαη κνπ είπαλε, εθείλν, εθείλν, εθείλν. Γελ θάζηζα 

λα αζρνιεζψ, πξνζπάζεζα λα κάζσ κφλνο κνπ θαη λα πιεξνθνξεζψ κέζα 

απφ ηηο Ξεξεζίεο. Γηα λα ηειεηψλσ, δε ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε θνπβέληα 

θ.Γέδε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γέδε θαη θ.Ιίηζα, φρη δηάινγν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Γηα λα ηειεηψζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θιείζηε ην ζέκα θ.Ζιηάζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Γηα λα ηειεηψζνπκε. Νρη, γηα λα ηειεηψζνπκε  ..  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν,ηη θξίλεη ζσζηφ, ιέεη ν θάζε ζπλάδειθνο θ.Ιίηζα. 
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ΗΛΙΑΚΟ: Πην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα θέξσ δχν αλζξψπνπο, ζα 

πξνζπαζήζσ λα θέξσ θαη έλαλ άλζξσπν απφ ηνλ Νξγαληζκφ γηα λα θαηαιήμεη 

απηή ε ηζηνξία, γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη θαη εληππψζεηο εζθαικέλεο θαη ζηνλ 

θφζκν θαη δεκηνπξγείηαη θαη παληθφο θ.Γέδε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Γηαηί πνιιέο θνξέο ν παληθφο δεκηνπξγείηαη θαη εζθεκκέλα. 

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηνη ζπλάδειθνη .. Θχξηε Γέδε, θ.Γέδε, δε ζα 

θνπβεληηάζνπκε ην ζέκα ηψξα. Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, εζηάιε ζήκεξα ην κεζεκέξη απφ ηε ΙΑΗΘΖ 

ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ, ηελ παξάηαμε πνπ εθπξνζσπεί ν θ.Σαζηψηεο κηα επηζηνιή ζηελ 

νπνία δεηά λα ζπδεηεζνχλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο 3 ζέκαηα. Γηαβάδσ ηελ 

επνζηνιή. Ξαξαθαινχκε φπσο ζπδεηεζνχλ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 12.1.2011 ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ. Ππγθεθξηκέλα: ηε ρνξήγεζε γάιαηνο 

θαη κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζην Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ θαη ην Ξξνζσπηθφ 

Θαζαξηφηεηαο γηα ηα έηε 2011 θαη 2012. Ξαξαθαιψ. Ρελ ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε θαη απνδεκίσζε ηνπ Ξξνζσπηθνχ, θαζψο θαη πξφηαζε γηα πνιηηηθή 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε κε απφιπζε εξγαδνκέλσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ άκεζε κνληκνπνίεζε ηνπο κε 

πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

 Θχξηε Σαζηψηε, φζνλ αθνξά ην γάια θαη αλαθέξνκαη θαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ παξαβξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα .. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ξξφεδξε, εζχ απαληάο ή ζα ςεθίζεη ην Πψκα θαη ζα ην 

θνπβεληηάζνπκε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Σαζηψηε. 
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ΥΑΙΧΣΗ: Γελ έρεηο δηθαηνδνζία λα απαληήζεηο εζχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

ΥΑΙΧΣΗ: Λα ςεθίζεη ην Πψκα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δλεκέξσζε θάλσ θαη ζα ςεθίζεη ην Πψκα αλ ηα εγθξίλεη .. 

ΥΑΙΧΣΗ: Γελ είλαη δηθαηνδνζία .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Σαζηψηε. Ξαξαθαιψ. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ξξφεδξε, έρεηο δηθαηνδνζία ..; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα κελ ελεκεξψζσ; Λα κελ ελεκεξψζσ; 

ΥΑΙΧΣΗ: Θα ελεκεξψζεη ν αληίζηνηρνο Αληηδήκαξρνο ζηελ θνπβέληα πνπ 

ζα γίλεη Ξξφεδξε. Γελ είλαη δηθηά ζνπ δνπιεηά απηή. Θα ςεθίζεη ην Πψκα θαη 

ζα ελεκεξψζεη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο ελεκεξψλσ ινηπφλ εζάο θ.Σαζηψηε φηη ν αξκφδηνο 

Αληηδήκαξρνο δελ πξφιαβε λα ελεκεξσζεί γηα ηελ επηζηνιή ζαο, ήξζε ζηηο 

13:30 ην κεζεκέξη. 

ΥΑΙΧΣΗ: πάξρνπλ εξγαδφκελνη, ν Ξξφεδξνο ηνπ ζπλδηθάηνπ ηνπ ΝΡΑ 

ζήκεξα καδί καο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Σαζηψηε, παξαθαιψ. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ξξφεδξε, δελ είλαη δηθαηνδνζία ζνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα αθνχζεη ην Πψκα θαη ζα απνθαζίζεη. Νζνλ αθνξά ην γάια. 

Ρν Ππκβνχιην καο πήξε απφθαζε λα απνδεκησζνχλ νη εξγαδφκελνη ε νπνία 

ζηεξίρηεθε ζε θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ηελ νπνηα θαη ζα ζαο δηαβάζσ. 

Βέβαηα ηελ απφθαζε, φπσο ζα έρεηε πιεξνθνξεζεί, δελ ηελ έθαλε δεθηή ε 

Δπίηξνπνο. Βέβαηα ν Γήκνο ζηεξηδφκελνο ζηελ θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ζα 

επαλέιζεη θάλνληαο έλζηαζε. Ζ θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε αλαθέξεη: Πηελ 
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πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ησλ ΝΡΑ Α' Βαζκνχ λα ρνξεγήζνπλ έλα 

ιίηξν θξέζθν γάια ή καθξάο δηαξθείαο ή ηχπνπ εβαπνξέ, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ππκβνπιίνπ ζα θαηαβάιιεηε ε αμία απηνχ ζε ρξήκα κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

Ζ Απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ηζρχεη 

απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007. Νη θππνπξγνί Νηθνλνκίαο θαη Δζσηεξηθψλ, 

Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο. Ρν Ππκβνχιην καο έιαβε απηή ηελ 

απφθαζε θαη λνκίδσ φηη ην ζέκα ηνπ γάιαηνο έρεη θιείζεη θαη φπσο είπα ζα 

επαλέιζεη ν Γήκνο ζηεξηδφκελεο ζηελ Απφθαζε απηή, ηελ θνηλή πνπξγηθή. 

Νζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο κε απφιπζεο ήδε αλαθέξζεθε θαη απφ ην Γήκαξρν 

φηη έρνπλ απνθαζηζηεί απφ ην Ππκβνχιην καο 2 ςεθίζκαηα. Θαη γηα ηελ 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ Ξξνζσπηθνχ ζεσξψ φηη δελ είλαη ζέκα πνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηεπείγνλ ψζηε λα ζπδεηεζεί πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο.  

 Αλη' απηνχ, αλ επηκέλεηε θ.Σαζηψηε, λα ςεθίζεη ην Ππκβνχιην. 

ΥΑΙΧΣΗ: Λα κπεη ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. Πε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

λα κπεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ξνηνη ζέινπλ λα θνπβεληηάζνπκε ηα δεηήκαηα απηά πνπ αθνξνχλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ θαη πνηνη φρη, παξφλησο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, φζνη ζπλάδειθνη ζεσξνχλ ηα ζέκαηα θαηεπείγνληα, ηα 3 

ζέκαηα πνπ έζεζε ν θ.Βειηαληψηεο, λα ςεθίζνπλ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππγλψκε, ζπγλψκε θ.Βειηαλίσηε. Ν θ.Σαζηψηεο. Εεηάεη 

νλνκαζηηθή ςεθνθνξία ν θ.Σαζηψηεο. 

 Νξίζηε θα Βαξλάβα. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζιηάζθνο. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ξνην είλαη ην ζέκα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ είλαη θαηεπείγνληα ηα ζέκαηα πνπ ζέηεη ν θ.Σαζηψηεο.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε γηα ην γάια, πνπ έρεη παξεη 

απφθαζε ην Ππκβνχιην. πεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

θαη πξφηαζε γηα πνιηηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα κε απφιπζε 

εξγαδνκελσλ, αλεμάξηεηα .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Απηά Ξξφεδξε κπνξεί λα ηα βάινπκε ζε έλα επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, λα έρνπκε θαη εηζεγήζεηο, λα είλαη ελεκεξσκέλνη νη Πχκβνπινη θαη 

λα θαζίζνπκε λα ζπδεηήζνπκε. Γελ θαηάιαβα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβψο απηφ ζεσξψ θαη εγψ, φηη δελ είλαη θαηεπείγνληα. 

ΗΛΙΑΚΟ: Κηράιε, ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εθφζνλ είλαη ηφζν 

ζνβαξά, λα έρνπκε θαη .. λα ππάξρεη θαη ελεκεξψζε γηα ην ηη έρεη ζπκβεί ζην 

θάζε ζέκα θαη λα θάηζνπκε λα ηα ζπδεηήζνπκε. Πήκεξα .. Κηζφ ιεπηάθη, λα 

ηειεηψζσ. Πήκεξα λα θάηζνπκε λα ζπδεηήζνπκε γηα 3 ζέκαηα εθ ησλ νπνίσλ 

ηα 2 αθνξνχλε θαη ηηο πεξεζίεο, αλ ην ζέιεηο αιιηψο θαη γηα ην πνηνο θηαίεη, 

αλ θηαίεη θαη γηαηί θηαίεη, δελ κπνξνχκε λα θάηζνπκε λα θάλνπκε θνπβέληα. 

Αλ ζέιεηε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα θέξνπκε 3 ζέκαηα, λα ππάξρεη 

αλάινγε ελεκέξσζε θαη εηζήγεζε θαη λα θάηζνπκε λα ζπδεηήζνπκε. Γελ είλαη 

.. Θαη' αξρήλ δελ είλαη θάηη πνπ επείγεη θαη νχηε ππεθθεχγσ, νχηε πξνζπαζψ 

λα δψζσ παξάηαζε. Αο ην δεη θαη ν Ξξφεδξνο θαη ν Γήκαξρνο ζην επφκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλ ρξεηάδεηαη λα ηα βάινπκε ηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε. Λα ππάξρεη ελεκέξσζε πάλσ απ' φια φκσο θαη ηεθκεξίσζε απηψλ 

πνπ ζα πνχκε. Ρν λα θάλνπκε κηα θνπβέληα ηψξα γηα λα θηινζνθήζνπκε δελ 

έρεη θαλέλα λφεκα.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη πξνηάζεηο θπζηθά. 

ΗΛΙΑΚΟ: Θαη λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα είλαη θαη 

εθηθηέο θαη ζέισ λα ζπκπιεξψζσ έλα πξάγκα κφλν γηα λα θιείζσ, ζε φζεο, ζε 

φζα αζθαιηζηηθά κέηξα έρνπλε θάλεη νη ππάιιεινη, εγψ ηνπιάρηζηνλ θαη ζαλ 

παιηφηεξνο θαη ν Γήκαξρνο ζαλ παιηφηεξνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη έρνπκε 

παξαζηεί νη ίδηνη θαη ηα έρνπκε ππνζηεξίμεη. Γελ ππαξρεη δηάζεζε απφ θαλέλαλ 

λα πεη, δε ζέισ ππαιιήινπο. Ξάληα. Γελ ππάξρεη δηθαζηήξην ζην λα κελ έρεη 

παξαζηεί Γεκνηηθή Αξρή. Δγψ έρσ πάεη δχν θνξέο, ν Γήκαξρνο έρεη πάεη ηξεηο. 

Ξνηνο είλαη ν ιφγνο δειαδή; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζπκθσλείηε θ.Σαζηψηε; 

ΥΑΙΧΣΗ: Λαη, λα απαληήζσ ζηνλ θ.Ζιηάζθν πνπ κε ξψηεζε. Λα απαληήζσ 

ζηνλ θ.Ζιηάζθν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε. Πχληνκα, λα πάκε ζε ςεθνθνξία αλ ρξεηαζηεί.  

ΥΑΙΧΣΗ: Θχξηε Ζιηάζθν, ε θαιχηεξε ελεκεξσζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη είλαη εδψ πέξα λα ζαο ελεκεξψζνπλ θαη 

ζαο πνπ είζηε ζην Γήκν θαη φινπο καο. Δλα δεχηεξν δήηεκα, έλα δεχηεξν 

δήηεκα ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο θαη ηε ζηήξημε ησλ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δθαλε κηα πξφηαζε ν θ.Ζιηάζθνο. Ππκθσλείηε ή λα πάκε ζε 

νλνκαζηηθή ςεθνθνξία θ.Σαζηψηε; 

ΥΑΙΧΣΗ: Λα νινθιεξψζσ θαη ζα ζαο πσ. Ν θ.Ζιηάζθνο είπε πνιιά 

πξάγκαηα. Δπρνιφγηα εδψ πέξα ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνιιά. Λα 

πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία, λα ςεθίζνπκε νλνκαζηηθά θαη φζνη δηαθσλνχλ λα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μεθηλήζηε θα Βαξλάβα. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ρν επρνιφγην είλαη ε απφθαζε πνπ πήξακε γηα ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο πνπ έιεγε, φηη εδψ πέξα νη ζπκβαζηνχρνη ηνπο 
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ζπκπαξαζηεθφκαζηε κε έλα ςήθηζκα, έλα ραξηί ςήθηζκα, νχηε θαλ πνιηηηθή 

απφθαζε θαη γπξίδεηε θαη ιέηε, κάιηζηα, φηη νη ππάιιεινη απηνί ελψ ηεξνχλε 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά πνπ νχηε θαη απηφ ην 

απνδερφκαζηε γηαηί φινη νη εξγαδφκελνη είλαη αλαγθαίνη απηήλ ηε ζηηγκή ζην 

Γήκν καο, ιέηε, φηη ε νξηζηηθή ιχζε ηνπ δεηήκαηνο είλαη ε παξαπέξα 

αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο ή λα ην.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηιάεη θαη γηα κνληκνπνίεζε. Ξείηε ηα φια θ.Σαζηψηε. 

ΗΛΙΑΚΟ: Κηράιε, άθνπζεο θαη ην Γήκαξρν .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ζιηάζθν, θ.Ζιηάζθν λα πξνρσξήζεη ην Ππκβνχιην. Παο 

παξαθαιψ. Λα πξνρσξήζεη ην Ππκβνχιην .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ξξφεδξε, δεκηνπξγνπληαη εληππψζεηο, δεκηνπξγνχληαη 

εληππψζεηο εζθαικέλεο θαη θάλνπλ θαθφ ζε φινπο καο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

ζ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.  

ΥΑΙΧΣΗ: Ξξνρσξάκε ηε δηαδηθαζία θ.Ζιηάζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Αθνπζεο θαη ην Γήκαξρν θαη άθνπζεο πάξα πνιχ ραξαθηεξηζηηθά 

φηη φρη έρνπκε αλάγθε απηνχο ηνπο ππαιιήινπο, απηνχο έρνπκε θαη άιινπο 

ηφζνπο. Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη απφ εδψ κέζα Γεκνηηθφο Πχκβνπινο πνπ λα 

ιέεη, δε ζέισ ή ζέισ λα δηψμσ έλαλ ππάιιειν ζήκεξα; Ξνηνο είλαη απηφο πνπ 

ζα ην πεη απηφ ην πξάγκα; Δκείο πνπ είκαζηε εθεί κέζα θαη θάλνπκε δνπιεηά 

ππαιιήισλ θίιε Κηράιε, γηαηί δνπιεηά ππαιιήισλ νπζηαζηηθά θαλνπκε εθεί 

κέζα, ην μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά, θαη ν Αληηδήκαξρνο ηνπιάρηζηνλ ζην 

δξφκν, ν Γηάλλεο ν Γηαλλάο πνπ ηνλ βιέπσ θαιχηεξα θαη ν Κειέηεο θαη νη 

Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ θαη κηιάσ ηψξα, ζπγλψκε πνπ κηιάσ κφλν γηα ηνλ 

Γηάλλε, θαη φινη νη άιινη νη Αληηδήκαξρνη, είλαη θάζε κέξα ζην  δξφκν θαη 

θάλνπλ δνπιεηά θαη ησλ ππαιιήισλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Δγψ ζα κηιήζσ 

γηα ηνλ εαπηφ κνπ. Γνπιεηά ππαιιήισλ θάλσ Κηράιε. Γηεθπεξαηψλσ ππνζέζεηο 
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ησλ ππαιιήισλ, γηαηί δελ έρσ .. θαη δελ θάλσ άιια. Γελ ην μέξεηο απηφ. Πην 

έρσ πεη κάιινλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. Ξαξαθαιψ θα Βαξλάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζιηάζθνο Δπάγγεινο. 

ΗΛΙΑΚΟ: Λα έξζεη ζην επφκελν Ππκβνχιην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Νρη. Φνξγηάξεο ζην επφκελν. Ξαπαγηάλλεο φρη. Γηαλλάο φρη. 

Καθξήο ην ίδην, φρη. Θνληνγηάλλε, ζην επφκελν. Ρζεθξεδήο ζην επφκελν. 

Γάβξεο, ζπγλψκε, Ιεκπνχζεο, ζην επφκελν. Ιέθθαο ζην επφκελν. Ξέππαο, 

ζην επφκελν. Ληθνιάνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πην επφκελν. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πην επφκελν. Αλπθαληήο; Γελ άθνπζα. Βιάρνο; Δπφκελν. 

Βαζηιάθνο; Πην επφκελν; Πην επφκελν. Κίρα; Πε επφκελν. Ιάκπξνπ, ζε 

επφκελν. Κπφξζεο, ζε επφκελν. Πσηήξρνο, ζε επφκελν. Ρζάδαξεο, Νηθνλφκνπ 

ζε επφκελν. Ιίηζαο;  

ΛΙΣΑ: Δδψ θαη ηψξα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ρψξα. Βειηαληψηεο; Λα ζπδεηεζεί. Γέδεο; Ππγλψκε, δελ 

άθνπζα. Θαξαγηάλλεο; Λαη. Εαραξίαο, λαη. Γηαζεκάθεο; Αξκπξηψηεο;  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δπεηδή έρεη δεκηνπξγεζεί θαη άιιν ζέκα κε ηα θαηεπείγνληα, 

ηα εθηφο εκεξεζίαο θαη ηα έθηαθηα, ζα πξνηείλσ λα ζπδεηεζεί ζην επφκελν 

Ππκβνχιην θαη ζα ήζεια λα πσ θαη ζην ζπλάδειθν, ην θίιν ην Κηράιε, ζα 

κπνξνχζε λα πάξεη θαη ππνγξαθέο απφ 15 Ππκβνχινπο, φζν ρξεηάδεηαη, γηα λα 

έξζεη ηαθηηθά αλ λνκίδεη φηη ν Γήκαξρνο δε ζα ην θέξεη, αιιά πηζηεχσ φηη ζα 

έξζεη ζην επφκελν Ππκβνχιην, νπφηε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πε επφκελν.  
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ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: .. δε ζεσξψ φηη είλαη θαηεπείγνλ, έθηαθην. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θαιχβαο. Λαη, ζπγλψκε. Θαιχβαο;  

ΚΑΛΤΒΑ: Ππκθσλψ κε ην Γηψξγν ηνλ Αξκπξηψηε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πην επφκελν. Νηθνλφκνπ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ;  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία. (γέιην) 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λα πξνρσξήζσ; Ινηπφλ, Βαξλάβα ζην επφκελν. Ιέθθαο; Πην 

επφκελν. Ρζάθσλαο;  

ΣΑΚΧΝΑ: Ρψξα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ρψξα. Θηνχζεο; Ρψξα. Καξγέηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απνρψξεζε ε θα Καξγέηα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Απνρψξεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ είλαη; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δληάμεη, απηήλ ηε ζηηγκή. Σαζηψηεο; Ρψξα. Θαη Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαη κφλν απφ ζεβαζκφ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο πξέπεη λα ην 

ζπδεηήζνπκε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κάιηζηα, ηψξα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θχξηε, παξαθαιψ, παξαθαιψ. Γελ επηηξέπνληαη 

παξεκβνιέο ζην Ππκβνχιην. Παο παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ θχξηε.  
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 22 ζην επφκελν Ππκβνχιην, 10 ηψξα. Ρν ζέκα δελ ζεσξείηαη θαηεπείγνλ 

θαη επνκέλσο ζα ζπδεηεζεί ζε επφκελε ζπλεδξίαζε.  

 πάξρεη .. Ξαξαθαιψ θχξηε, κε δηαθφπηεηε ην Ππκβνχιην. Παο 

παξαθαιψ. Ξαξαθαιψ θχξηε. Θαζίζηε θάησ, ζαο παξαθαιψ. Θχξηνη ζπλάδειθνη, 

θ.Θηνχζε ηψξα, αο κελ αλνίγνπκε ην δηάινγν, λα πξνρσξήζεη ην Ππκβνχιην. 

Γελ θνπθνπιψλνπκε ηίπνηα. Γε ζέβεζηε ηηο απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ 

θ.Σαζηψηε; Εεηήζαηε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία; Λνκίδσ φηη ππνβαζκίδεηε κ' 

απηφ πνπ ιέηε ηελ θξηζε ησλ ζπλαδέιθσλ θ.Σαζηψηε. Απηφ έρσ λα πσ. Δγψ 

ελεκέξσζε έθαλα ηνπ ηη έρεη ζπκβεί. Δλεκέξσζε έθαλα ζην ηη έρεη ζπκβεί. Λα 

κάζεηε θ.Σαζηψηε λα δέρεζηε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ. 

 

 ΘΔΜΑ 1ν Δ.Η.Γ. 

 

Δγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

"Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Χξσπνύ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην ΔΠΑ 2007 - 2013", ζε 

αλνηρηή πξόζθιεζε ηεο ΜΟΓ Α.Δ. 

  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, έρεη ηεζεί απφ ηνλ Αληηδήκαξρν ησλ Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ, ηνλ θ.Ζιηάζθν έλα ζέκα, λα ζπδεηεζεί έλα ζέκα πξν εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Αθνξά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηίηιν: πεξεζίεο 

Ρερληθήο πνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ 

έξγσλ ζην ΔΠΞΑ 2007 - 2013, ζηελ πξναλαθεξζήζα αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο 

ΚΝΓ Α.Δ. 

 Θχξηε Ζιηάζθν, εμεγήζηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.  
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ΗΛΙΑΚΟ: Λαη, ε ΚΝΓ Α.Δ. έρεη βγάιεη, έρεη αλνίμεη έλα κέηξν ην νπνίν 

άλνημε ζηηο 23.12. Γε καο έρεη θνηλνπνηεζεί αθφκα ζην Γήκν επίζεκα. Ρν πήξα 

απφ ην Internet, ελεξψζεθα ηελ πεξαζκέλε βδνκάδα θαη ην θαηέβαζα ηε 

Γεπηέξα. Ρν κέηξν απηφ αθνξά ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ ηεο Αηηηθήο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο κελ κπνχκε ζηελ νπζία. πάξρεη αληίξξεζε γηα ην θαηεπείγνλ 

ηνπ ζέκαηνο θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΗΛΙΑΚΟ: Λα πσ ηη αθνξά ην κεηξν γηα λα δείηε πνην είλαη ην θαηεπείγνλ. 

Ρν κέηξν απηφ αθνξά ηελ Αηηηθή, είρε αλνίμεη γηα ηελ ππφινηπε Διιάδα, άλνημε 

γηα ηελ Αηηηθή θαη λνκίδσ θαη γηα ηελ Θξάθε καδί. Ρν κέηξν απηφ αθνξά ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ γηα λα κπνξέζνπλε λα πξνρσξήζνπλε έξγα ηα 

νπνία είλα εληαγκέλα ή ππφ έληαμε γηα λα κπνξέζεη λα κεγαιψζεη, λα απμεζεί 

θαη ε απνξξφθεζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΠΞΑ. Απηή ινηπφλ ε 

πξφζθιεζε έρεη βγεη ζηηο 23 ηνπ Γεθέκβξε. Ξξέπεη λα θαηαζέζνπκε πξφηαζε 

γηαηί πάεη κε.. φρη κε αμηνιφγεζε, πάεη πσο ην ιέλε, είλαη κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ θαη ζέινπκε φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα λα θηηάμνπκε ην 

Ρερληθφ Γειηίν γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαζέζνπκε θαη ηελ πξφηαζε καο. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο ηνπ θαηεπείγνλ. Θα ζαο δηαβάζσ θαη ηελ εηζήγεζε ε νπνία 

είλαη θαη κηθξή, απιά γηα λα θαηαγξαθεί θαη ζηα πξαθηηθά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ην θαηεπείγνλ ππάξρεη αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; Νρη. 

Ππλερίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ινηπφλ, ην ζέκα είλαη, ππνβνιή αίηεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, κε 

ηίηιν: πεξεζίεο ηεο Ρερληθήο πνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην ΔΠΞΑ 2007 - 2013. Πην πιαίζην ινηπφλ 

ηεο ππ' αξηζκ. 4578/11/23.12.2011 αλνηρηήο πξφζθιεζεο ηε ΚΝΓ Α.Δ. γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ ηεο Αηηηθήο, κε πεξεζίεο Ρερληθήο πνζηήξημεο 

απαηηείηαη ε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Δηζεγνχκαζηε ινηπφλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 
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ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηίηιν: πεξεζίεο Ρερληθήο πνζηήξημεο 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην ΔΠΞΑ 2007 

- 2013 ζηελ αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο ΚΝΓ Α.Δ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη ζηελ ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο γηα ρξεκαηνδφηεζε;  

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Απ' φηη θαηαιαβαίλσ απηή ε εηαηξεία ζα καο παξέρεη ηερληθέο 

ζπκβνπιέο γηα ηηο .. Γειαδή ζα είλαη κε κηα κειεηεηηθή εηαηξεία θαη ηη θφζηνο 

ζα έρεη απηή ε φιε ππφζεζε. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ζ ΚΝΓ Α.Δ. δελ είλαη εηαηξεία ηδησηηθή. Δίλαη ε Κνλάδα 

Νξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ. Γελ είλαη 

ηδησηηθή εηαηξεία. Ζ ΚΝΓ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο 

πεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, γηα λα κπνξέζνπλε λα πξνρσξήζνπλε λα σξηκάζνπλ 

έξγα γηα λα εληαρζνχλ ζηα έξγα, έηζη ψζηε νη θάθεινη λα είλαη νινθιεξσκέλνη. 

Απφ ηε ΚΝΓ ππάξρεη ε ρξεκαηνδφηεζε. Δκείο θαηαζέηνπκε ηελ πξφηαζε ζηε 

ΚΝΓ γηα λα καο εληάμεη ζην πξφγξακκα θαη απφ εθεί θαη πέξα εκείο ζα 

πξνθεξχμνπκε θαη ζα πξνζιάβνπκε εηδηθνχο ζπλεξγάηεο κεραλνιφγνπο, 

κεραληθνχο, θπξίσο κεραληθνχο πξνζιακβάλνληαη, θπξίσο κεραληθνί νη νπνίνη 

έρνπλε αλάινγε εκπεηξία ζηηο σξηκάλζεηο θαθέισλ, έηζη ψζηε λα καο 

βνεζήζνπλε ζηελ σξίκαλζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπκε θάλεη. Απηφ είλαη απ' 

φηη θαηαιαβαίλεηε, λνκίδσ ην θαηαιαβαίλεηε, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηαηί 

απηήλ ηε ζηηγκή νη Γήκνη έρνπλε ηεξάζηην πξφβιεκα απνξξφθηζεο γηαηί δελ 

κπνξνχλε λα ζηήζνπλ θαθέινπο ζνβαξνχο θαη ζσζηνχο γηα λα ηνπο 

θαηαζέζνπλε ζην ΔΠΞΑ. Ζ έιιεηςε δειαδή απνξξφθηζεο απφ ην ΔΠΞΑ είλαη 

θπξίσο γη' απηφλ ην ιφγν. Γηαηί νη Γήκνη θαη θπξίσο νη "Θαιιηθξαηηθνί" Γήκνη, 

αιιά θαη πάξα πνιινί Γήκνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα σξηκάζνπλε 
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θαθέινπο γηα ηα έξγα πνπ αλνίγνπλε θαη ηα κέηξα πνπ αλνίγνπλε απφ ην 

ΔΠΞΑ. Ζ ΚΝΓ καο έρεη επηζθεθηεί δχν θνξέο κέζα ζην θαινθαίξη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ.Ζιηάζθν, έγηλε ζαθέο πιένλ. Δληάμεη. 

ΗΛΙΑΚΟ: .. θαη λνκίδσ φηη δελ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε επί ηνπ ζέκαηνο θχξηνη ζπλάδειθνη;  

 Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, κέζσ ηεο ΚΝΓ Α.Δ. ζα πάξεη .. ζα 

πινπνηήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην έξγν; Θα καο ρνξεγήζεη ηερλνθξάηεο νη 

νπνίνη ζα παξαθνινπζνχλ θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ ηνπο θαθέινπο πνπ 

ππνβάιινπκε ζην ΔΠΞΑ;   

ΗΛΙΑΚΟ: Θα καο ρνξεγήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε. Απφ εθεί θαη πέξα ζα 

πξνθεξπρζεί ε ρξεκαηνδφηεζε απηή γηα λα κπνξέζνπκε λα επηιεμνπκε ηνπο 

ζπλεξγάηεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη; Λα ζεκεησζεί φηη ν ζπλάδειθνο ν θ.Σαζηψηεο δε 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία γηα ην ζέκα απηφ.  

 Νξίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Αληηδήκαξρε, πφηε κάζαηε γηα ην ζέκα απηφ; 

ΗΛΙΑΚΟ: Δγψ ήμεξα φηη ζα αλνίμεη ε πξφζθιεζε εδσ θαη 1,5 κήλα. Δίρε 

αλνίμεη ηνλ Λνέκβξην γηα ηελ ππφινηπε Διιάδα. Δίρε κείλεη λνκίδσ ε Αηηηθή θαη 

ε Καθνδνλία - Θξάθε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξφηε ην κάζαηε; 

ΗΛΙΑΚΟ: Απηή αλνημε 23.12. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξφηε ην κάζαηε; 
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ΗΛΙΑΚΟ: Δγψ ηελ έκαζα ηε Γεπηέξα. Γελ έρεη ζηαιεί ζην Γήκν κε 

πξσηφθνιιν. Ρελ θαηέβαζα απφ ην internet.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Κάιηζηα. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ρελ έρσ θαη κπξνζηά κνπ. Αλ ζέιεηε, φζνη ζέιεηε λα ηε δείηε.      

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δληάμεη, επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξησηε. Ρν Ππκβνχιην θαηά .. νκφθσλα 

εγθξίλεη. 

 

 ΘΔΜΑ 2ν 

 

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζηαζκνύ 

κεηαθόξησζεο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Χξσπνύ. 

 

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

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είκαη πνιχ ραξνχκελνο πνπ ζπδεηάκε έλα 

ηέηνην ζέκα, πξνσζεί πηζηεχσ ην Γήκν καο. Ν Γήκνο καο επηδεηεί βήκα βήκα .. 

Θαζίζηε παξαθαιψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θαζίζηε ζηα έδξαλα ζαο παξαθαιψ. Γελ είλαη 

εηθφλα Ππκβνπιίνπ ηψξα απηή. Νζνη ζέινπλ λα ζπδεηήζνπλ αο βγνχλε έμσ 

απφ ηελ αίζνπζα. Λα θιείζεη ε πφξηα θ.Ρζεθξεδή ζαο παξαθαιψ. Ππλερίζηε 

Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Βήκα βήκα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ξξνζπάζεηα πνπ ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ηα 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

48 

ρξήκαηα πνπ πιεξψλνπλ νη πνιίηεο. Ζ θαηαζθεπή ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο 

απνξξηκκάησλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ. Ν Γήκνο Υξσπνχ θάλεη έλα αθφκα βήκα 

νξγάλσζεο κε νθέιε νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληνινγηθά θαη βειηησζε ηεο 

πεξεζηαο Θαζαξηφηεηνο. Ρν πξψην ζέκα ην δεηνχκελν θαη .. ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, είλαη λα ςεθίζεη θαη κφλνλ αλ ππάξρεη αλαγθαηφηεηα λα θάλνπκε 

ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ή φρη. Γελ ππάξρεη πνηέ πνπζελά θαλελαο επηζηήκνλαο, 

θαλελαο εηζεγεηεο ζε κεγάινπο Γήκνπο πνπ πιένλ λα κελ αλαιχεη θαη λα 

απνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζηαζκσλ κεηαθφξησζεο. Πην Γήκν καο 

κηιάκε γηα έλαλ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο κηθξφ γηα ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ, 

θηλεηφ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο.  

 Θαη ζαο ιέσ θάπνηα πξάγκαηα γηα λα γλσξίδνπκε φηη ν λενζχζηαηνο 

"Θαιιηθξαηηθφο" Γήκνο, ηελ εηζεγήζε κνπ δειαδή ηελ θπξίσο, πνπ απνδεηθλχεη 

θαη απηφ, απνηειείηαη απ' φηη γλσξίδεηε πιένλ απφ 9 Γήκνπο θαη 13 νηθηζκνχο 

θαη θαηαιακβάλεη 350.000 ζηξέκκαηα. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ 

δξνκνινγίσλ ησλ νρεκάησλ, ηελ ππθλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ θαη ην κέγεζνο 

ησλ νρεκάησλ, φγθνο θαη βάξνο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν εκεξήζηνο 

παξαγψκελνο φγθνο απνξξηκκάησλ νηθηαθψλ θαη κφλσλ, απηψλ πνπ θεχγνπλ 

δειαδή απφ ηελ θνπδίλα, είλαη γχξσ ζηνπο 80 ηφλνπο, εθηφο ην θαινθαίξη, 

εθηφο ηα Παββαηνθχξηαθα, εθηφο ηελ επηβάξπλζε πνπ έρνπκε απφ ηνλ ληφπην 

ηνπξηζκφ ή ηνπ Παββαηνθχξηαθνπ ή γεληθφηεξα ησλ θηινμελνπκέλσλ καο. Ζ 

κέζε απφζηαζε πνπ δηαλχεη έλα απνξξηκκαηνθφξν απφ θαη πξνο ηνλ 

πξννξηζκφ απφξξηςεο ηνπ θνξηίνπ είλαη θαη' ειάρηζηνλ 130 ρικ. Κε βάζε 

απηή ηελ απφζηαζε ζπλάγεηαη φηη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ην άδεηαζκα ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζηα ΣΡΑ, ζηα Ιηφζηα, λα γπξίζεη, 

αλακνλή, είλαη γχξσ ζηηο πάλσ απφ 4 ψξεο ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, 

5 ψξεο πεξίπνπ. Ν εθηηκψκελνο ρξφλνο πιήξσζεο ελφο απνξξηκκαηνθφξνπ 

είλαη 3 ψξεο. Ππλεπψο ν ζπλνιηθφο εκεξήζηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ελφο 
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απνξξηκκαηνθφξνπ γηα λα πάεη ζηα ΣΡΑ είλαη πεξίπνπ 8 ψξεο, ελψ ε 

δπλαηφηεηα εξγαζίαο ελφο εξγάηνπ θαζαξηφηεηαο είλαη 6,5 ψξεο. Απφ ην 

ζπλνιν ηνπ εκεξεζίνπ αλαγθαίνπ ρξφλνπ πνπ πξναλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, 

ν ελεξγφο ρξφλνο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ είλαη κφιηο ην 38,5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο. Ρν ππφινηπν 61,5 ηνπ ρξφλνπ μνδεχεηαη ζηελ κεηαθνξά 

ησλ απνξξηκκάησλ.  

 Θαηά ζπλέπεηα είλαη πξνθαλέο φηη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ 

κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ, ΠΚΑ, είλαη επηβεβιεκέλε. Γλσξίδνληαο φηη ν 

ρξφλνο πιήξσζεο ελφο νρεκαηνο είλαη πεξίπνπ 3 ψξεο θαη ν ρξφλνο 

κεηαθφξησζεο ζην ΠΚΑ είλαη κφιηο 10 ιεπηά, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κφλν έηζη 

κπνξεί ην απνξξηκκαηνθφξν θαη ην πιήξσκα ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην 

δεχηεξν δξνκνιφγην ζηελ ίδηα βάξδηα. Γηα ηνλ αλψηεξν ηηκψκελν εκεξήζην 

φγθν παξαγσγήο απνξξηκκάησλ ελδείθλπηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ 

κεηαθφξησζεο κε ηνπιάρηζηνλ 2 press container ησλ 56 ή 59 θπβηθψλ 

κέηξσλ, ηνπιάρηζηνλ. Ζ κεηαθφξησζε ζα γίλεηαη κέζσ .. Δίλαη κηα ξάκπα, κηα 

ρνάλε, κπαίλεη κέζα ην απνξξηκκαηνθφξν, ξίρλεη ζην θηλνχκελν φρεκα ηα 

απνξξίκκαηα, ηα ζπκπηέδεη ην ίδην θαη θεχγεη. Γελ ππάξρεη θαλέλα ζηάζηκν 

κεράλεκα. Απφ απνξξηκκαηνθφξν ζε press θηλνχκελν θαη θεχγεη. Γηαηί 

ππάξρνπλ θαη δηάθνξα άιια είδε ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο. Κηιάκε γηα 

ζπγθεθξηκέλν, απηφ ην είδνο. Πηαζεξή πξέζα δελ ππάξρεη, δελ ππαξρεη ηίπνηε 

ζηαζεξφ θαη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθνξησλνληαη γχξσ ζηα 3- 4 

απνξξηκκαηνθφξα ζε έλα press. Ρα νθέιε απφ ηελ ελέξγεηα απηή είλαη 

πνιιαπιά. Ν Γήκνο Υξσπνχ πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ηνπ 

"Θαιιηθξάηε" θαη είλαη πνιχ κεγάινο θαη νη αλάγθεο ζε θαζαξηφηεηα είλαη 

απμεκέλεο, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απαιάζζεηαη απφ 

ην κεγάιν νηθνλνκηθφ βάξνο ζε κηα πνιχ δχζθνιε ζπγθπξία γηα ην θξάηνο ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο θαπζίκσλ, ην θφζηνο ζπληήξεζεο, ζεξβηο 

νρεκάησλ, ην θφζηνο ησλ δηνδίσλ θαη θπζηθά ην ελαιιαθηηθφ θφζηνο ζε 
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εξγαηψξεο πνπ δεζκεχεη πνιχηηκνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ζε ρξφλν αλακνλήο 

θαη φρη ζε πξαγκαηηθή ππεξεζία. Κε ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πξφηαζεο 

επηηπγράλεηαη ε βέιηηζε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νη θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο θαη ηειηθά εθηειείηαη απνηειεζκαηηθά ε θαη' εμνρήλ αξκνδηφηεηα ηεο 

πεξεζίαο θαη ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή θαζαξηφηεηα.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. Ππδεηάκε ζήκεξα λα πάξνπκε κηα απφθαζε αλ έρνπκε 

αλάγθε λα θάλνπκε ή φρη ζηαζκφ κεηαθφξησζεο. Απηφ είλαη ην πξψην ζέκα, 

ην νπνίνλ ζαλ απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ελλνείηαη καο εμππεξεηεί ζηελ 

Ξεξηθέξεηα, ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ζηηο απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο θαη φια απηά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν ζπλάδειθνο ν 

θ.Γηακαξέινο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κηα αλαθνίλσζε κφλν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, λαη. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ρν ΚΛ απηνθίλεην, 7775 εκπνδίδεη. Αλ ππάξρεη θάπνηνο εδψ 

πνπ κπνξεί λα ην κεηαθηλήζεη. Δπραξηζηνχκε 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην 

ζέκα λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ε θα 

Πηεξγίνπ, ν θ.Θαιχβαο. Θχξηε Ιίηζα. Θαη ν θ.Ζιηάζθνο. Θέιεηε θαη εζείο λα 

ηνπνζεηεζείηε; Θαη ν θ.Ξέππαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν πξψην ζέκα πνπ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 
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ΛΙΣΑ: Κάιηζηα. Ινηπφλ, επεηδή, δελ μέξσ αιιά δε λνκίδσ φηη κε απαηάεη ε 

κλήκε κνπ θαη ζα ήζεια απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο λα δψζνπλε ιίγν 

ζεκαζία εδψ, ηεο ζπκπνιίηεπζεο, σο πξνο ην εμήο: Πήκεξα εξρφκαζηε εδψ λα 

πάξνπκε κηα απφθαζε πνπ ιέεη, αλ είλαη αλαγθαίνο ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο. 

Λνκίδσ ζ' απηφ ην ζέκα δε ζα δηαθσλήζεη θαλελαο. Νκσο ππάξρεη κηα 

δηαθνξά. Ξνηνο θνξντδεχεη πνηνλ. Ζδε θχξηνη δελ έρεη λνηθηάζεη ν Γήκνο ρσξάθη 

γηα ζηαζκφ κεηαθφξησζεο; Ρν έρεη θάλεη ή φρη; Ξεξηκέλεηε. Θχξηε Γήκαξρε, ην 

πξψην ζέκα πνπ εζείο καο θάλαηε εηζήγεζε κέξνο ηνπ β' ζέκαηνο, ιέεη ην 

εμήο: αλ είλαη αλαγθαίν. Ινηπφλ, εθεί ζα ζπκθσλήζνπκε φινη φηη είλαη 

αλαγθαίν. Νκσο θ.Γήκαξρε εζείο έρεηε ήδε λνηθηάζεη ρψξν θαη επεηδή ηα δχν .. 

Θχξηε Γήκαξρε, ζαο παξαθαιψ. Θέιεηε λα πάσ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε, ζπλερηζηε θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Θέιεηε λα πάσ ζην δεχηεξν ζέκα; Ξήγα θαη πήξα ηε κειέηε απφ ηελ 

πεξεζία ζαο θαη γξάθεη κέζα φηη ζχγθξηλε θαη δχν πεξηνρέο. Ξνηνο θνξντδεχεη 

πνηνλ; Ξνηνο ιέεη ςέκαηα. Θαη λα ιέηε ςέκαηα ζε καο; Ιέηε θαη ζηνπο δηθνχο 

ζαο. Ξσο ζπγθξίλαηε άιιε πεξηνρή ηε ζηηγκή πνπ ήδε έρεηε λνηθηάζεη 

νηθφπεδν. Θαη ζέισ ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ηνπο δηθνχο ζαο λα κνπ 

πνχλε ην εμήο: 12 κήλεο κε 1.500 επξψ γηα 16 ρξφληα είλαη 288.000 θαη 

1.500.000 επξψ ζε έλα μέλν νηθφπεδν, ηε ζηηγκή πνπ ζηα 1.000 κέηξα, ζηα 

800 κέηξα, ππάξρεη ηδηφθηεην ηνπ Γήκνπ. Δίλαη δπλαηφλ λα πάηε λα ην 

ςεθίζεηε; Δίζαζηε θαη ππφινγνη. Δίζαζηε θαη ππφινγνη γηα κηα ηεξάζηηα 

πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Δίλαη δπλαηφλ; Δρεη ν Γήκνο ηδηφθηεην ρσξάθη 

παξαπιήζηα. Ιέκε λαη ζην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, αιιά φρη λα θαηαζηξέςνπκε 

δειαδή θαη ην Γήκν. Ζκαξηνλ. Ρα ιεθηά δειαδή απηά δε βξέζεθαλ ζηνλ αέξα. 

Ρα πιεξψλνπλ νη δεκφηεο καο. Θα ην θάλαηε ζηα ζπίηηα ζαο; Θα αλνίγαηε κηα 

επηρείξεζε κε 1.500 επξψ ην κήλα, 288.000, ηνπ ην αγνξάδνπκε θαη κε ην 

παξαπάλσ θαη ζα ηνπ ξίρλακε θαη 1.500.000 κέζα επέλδπζε; Παο παξαθαιψ 
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θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη πνπ δηνηθείηε ην Γήκν λα ζεβαζηείηε ηνπο ςήθνπο 

πνπ πήξαηε, ηνπο πνιίηεο ζαο θαη λα κελ πάηε λα δψζεηε ηα ρξήκαηα ζε μέλν 

ρψξν. Δρεη νηθφπεδν ν Γήκνο θαη δελ κπνξεί λα καο θνξντδεχνπλε ζήκεξα φηη 

παίξλνπκε ηελ απφθαζε γηα ΠΚΑ. Γη ΠΚΑ λα θάλνπκε, λαη, θαη εγψ καδί ζαο, 

αιιά κε κηα πξνυπφζεζε: ζηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, κελ απεπζχλεζηε ζηνπο Ππκβνχινπο θαη 

πξνζπαζείηε λα επεξεάζεηε. Κπνξείηε λα .. 

ΛΙΣΑ: Πε εζάο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβψο. 

ΛΙΣΑ: Δζείο κπνξεί λα κε γπξίδεηε θεθάιη κε ηίπνηα γηαηί κπνξεί λα ζέιεηε 

εθεί λα ην λνηθηάζεηε. Γελ μέξσ γηαηί. Αιιά ν εηζεγεηήο ην λα ζέιεη ζε μέλε 

πεξηνπζία λα ξίμεη 1.500.000 επξψ θαη λα δψζεη θαη 288.000 δελ είλαη δπλαηφ 

λα είλαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Ιέσ ινηπφλ ην εμήο: φηη 

έρεηε ήδε λνηθηάζεη ην ρψξν, έρεηε βξεη ρσξάθη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπρνινγηθή πίεζε αζθείηε ζηνπο Ππκβνχινπο θ.Ιίηζα;  

ΛΙΣΑ: Νρη, ε πίεζε είλαη ηνπ θφζκνπ θαη ζα ινγνδνηήζνπλε απηνί πνπ ζα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ θάλεηε μεθάζαξα θαη αλνηρηά. 

ΛΙΣΑ: Απην ην θάλσ θαη μεθάζαξα θαη αλνηρηά. Ξξνθαιψ ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο λα κελ ςεθίζνπλ .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Θψζηα, γηαηί θσλάδεηο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ δελ επηηξέπεηαη θ.Ιίηζα, δελ επηηξέπεηαη.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο θαη δελ επηηξέπεηαη.  

 Θχξηε Ζιηάζθν. 
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ΗΛΙΑΚΟ: Νρη, δελ θαηαιαβαίλσ δειαδή ηψξα ν ηφλνο ησξα απηήο ηεο 

θσλήο Ξξφεδξε, δελ ην θαηαιαβαίλσ. Καο καιψλεη ν θ.Ιίηζαο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρνπλ κεησκέλε ζπλείδεζε νη Πχκβνπινη ηεο ζπκπνιίηεπζεο. 

ΗΛΙΑΚΟ: Δίκαζηε ηίπνηα παηδαθηα; Γελ θαηάιαβα ηψξα. 

ΛΙΣΑ: Λα κε θξίλεηε; Λα κε θξίλεηε εκέλα;  

ΗΛΙΑΚΟ: Νρη, ζπγλψκε, δελ θαηάιαβα. 

ΛΙΣΑ: Δθξηλε ηε ζπλείδεζε κνπ ν Γήκαξρνο ηελ πξνεγνχκελε θαη βιέπσ ηε 

δηθή ηνπ ζήκεξα. Ινηπφλ, καο ιέεη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ζεβαζηνχκε ιηγάθη ηνπο ζεζκνχο θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Πε παξαθαιψ ηψξα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ζεβαζηνχκε ν έλαο ηνλ άιινλ. 

ΛΙΣΑ: Λα ζεβαζηείηε φηη έξρεζηε θαη ιέηε ςέκαηα φηη απνθαζίδνπκε 

ζήκεξα γηα ΠΚΑ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηθή ζαο άπνςε είλαη απηή. 

ΛΙΣΑ: Δρεηε ήδε λνηθηάζεη ην ρσξάθη. Δρεηε λνηθηάζεη ην ρσξάθη ήδε θαη 

καο ιέηε φηη απνθαζίδνπκε γηα ΠΚΑ. Ξνηνο θνξντδεχεη πνηνλ. Ρν ρσξάθη γηαηί 

ην λνηθηάζαηε θαη εξρφζαζηε ζήκεξα γηα ΠΚΑ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα δνζεί απάληεζε θ.Ιίηζα. 

 Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ.Ιίηζα γηα ηε ζεηηθή ζνπ ςήθν γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δγψ δε ζα ζεθψζσ ηνπο ηφλνπο φρη γηαηί είλαη ε πξψηε 

ζπλεδξηαζε ηνπ ρξφλνπ, γηαηί μέξεηε, φηαλ πξέπεη λα ζεθψζεηο ηφλνπο ε 
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αληηπνιίηεπζε έρεη πνιια εξγαιεία ζηα ρέξηα ηεο γηα λα ηνπο ζεθψζεη ηνπο 

ηφλνπο ζηελ νπζία. Γειαδή, ηηο πξνζθπγέο, ηνλ Δηζαγγειέα θαη φια ηα λφκηκα 

κέζα πνπ δίλεη ν Λφκνο, έηζη ψζηε λα ειεγρζεί πέξα ησλ θσλψλ νη νπνίεο είλαη 

παξαπιελεηηθέο θαη ππνθξηηηθέο φηαλ κφλν κέλνπλ απηέο. Δρεη ηα εξγαιεία λα 

ηα θάλεη. Δγψ ινηπφλ ιέσ φηη ε ζέζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ νπνίνπ έρσ ηελ ηηκή 

λα εγνχκαη, ηεο ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ γηα ηνλ ΥΟΥΞΝ, είλαη φηη πξέπεη λα 

ππάξρεη ζηαζκφο κεηαθφξησζεο γηα λα αληηκεησπηζηεί κε .. ηξφπν, νξζφ, 

ξεαιηζηηθφ, λα ππάξρεη κηα ζηνηρεηψδεο δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ζε ζρέζε κ' 

απηφ ην ηεξάζηην πξφβιεκα πνπ ηαιαλίδεη ην Γήκν καο ρξεηάδεηαη απηή ηε 

κεζνδνινγία. Ζηαλ κηα ζέζε ηελ νπνία ηελ είπακε θαη πξνεθινγηθά, έρνληαο ηε 

θηινδνμία λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο απηνχ ηνπ ηφπνπ πνπ ζεκαίλεη φηη άκα 

ηε εθινγή καο σο Γεκνηηθή Αξρή, ζα ην θάλακε. Γε ζα πσ ηα ππφινηπα γηαηί 

είλαη ην δεχηεξν ζέκα. Δκείο κηιάκε ζε ζέζε αξρήο. Δπεηδή ελζπκνχκαη απηφ 

πνπ είπε ν πξνιαιήζαο, φηη ην ςεθίζαηε, έρσ λα πσ ην εμήο: Ν,ηη ελνριεί, 

φπνηνλ ελνριεί, έρεη ηελ ππνρξέσζε έηζη θαη πηζηεχεη φηη ππάξρεη έζησ ε 

ππφλνηα δνιίαο ζπκπεξηθνξάο ή απφθαζεο, λα πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα Νξγαλα 

πνπ ην θξάηνο έρεη κεξηκλήζεη λα έρεη εγθαζηδξχζεη. Αλ δελ ην θάλεη απηφ 

απηφο ν νπνίνο θσλάζθεη θαη θσλαζθεί κάιινλ, είλαη ππνθξηηηθφο, είλαη απηφο 

ν νπνίνο ζέιεη λα θαιχςεη κε ηηο θσλέο ηνπ ηε δηθηά ηνπ ζπγθαιππηηθή 

πνιηηηθή θαη πξνζπάζεηα. 

 Δγψ ινηπνλ ιέσ ην εμήο θαη απεπζχλσ κηα θαιή παξαίλεζε. Λα 

ζηακαηήζνπλε εδψ νη θσλνχιεο νη νπνίεο θαιχπηνπλε ηνπ ελνο ρξφλνπ 

αδπλακία, αλεπάξθεηα θαη ζπλεηδεηή απνρή απφ πξαγκαηηθή αληηπνιηηεπηηθή. 

Δγψ θ.Γήκαξρε ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεηε αλ δσ ή θαηαιάβσ θαη' ειάρηζηνλ 

φηη θάλεηε θάηη, ην νπνίν λα θνζηίδεη ζην Γήκν, λα είζηε απφιπηα ζίγνπξνο φηη 

ζα πξνζθχγσ ζηα Νξγαλα πνπ κνπ δίλεη δηθαίσκα ν Λφκνο. Ρψξα θσλνχιεο 

εδψ θαη θαζαξία γηα λα καο βιέπεη ν ιαφο θαη λα καο βιέπνπλε εδψ νη θίινη 

καο θάησ ή λα παίδνπκε ην παηρλίδη ζηα bloggs, φζνη ηα παξαθνινπζνχλ, απηνί 
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νη ιίγνη, δελ έρεη αμία. Ινηπφλ, φπνηνο πηζηεχεη εδψ ζηελ αίζνπζα φηη ππάξρεη 

δηαζπάζηζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο, φηη ππάξρεη δνιία θαη παξάλνκε ζπκπεξηθνξά, 

ακέζσο ζηνλ Δηζαγγειέα θαη αλ δε ζέιεη λα ην ρνληξίλεη απεπζείαο, πξνζθπγή 

ζηελ Ξεξηθέξεηα, αλάθιεζε ηεο απνθάζεσο. Νια ηα άιια είλαη κπνχξδεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΛΙΣΑ: Βαζηιάθε, δελ παο λα δεηο θαλέλα ππνβξχρην; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα. Ξαξαθαιψ, έρεηε δεπηεξνινγία. 

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δγψ θ.Ιίηζα ηα έπαηξλα ζηε Βνπιή ηα ππνβξχρηα πνπ 

γέξλνπλε. Δζείο ζηε Θνηλφηεηα ζνπ απηά πνπ γέξλνπλε ζα ηα δνχκε θαη ζα 

δεηο ηφηε πφζν ζα γειάκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρψξα δελ είλαη .. Θχξηε Ιίηζα, 

έρεηε δεπηεξνινγία. Θα κηιήζεηε ..  

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Πίγνπξα είλαη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα, έλα πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέκα ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο ζην Γήκν καο θαη βεβαίσο εάλ 

εμππεξεηεζεί ζσζηά απηφο ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο ζα κπνξέζεη πξαγκαηηθά 

λα βνεζήζεη ηνλ ηφπν λα κεηψζεη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ. Αλ 

εμππεξεηήζεη θπζηθά κφλν ην Γήκν καο θαη θαλέλα άιιν Γήκν. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΥΑΙΧΣΗ: Θχξηε Νηθνλφκνπ .. Γπζηπρσο γηα έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα ε 

εηζήγεζε ζαο ζηα ρέξηα καο ρζεο ην κεζεκέξη θαη ε κειέηε 

πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ πνπ είλαη ηφκνο νιφθιεξνο, δελ κπνξέζακε 

ηειηθά λα ηε ιάβνπκε. Θνπβεληηάδνπκε ινηπφλ έλα ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα κε 

ηελ εηζήγεζε θαη έλα ηφκν ηελ πεξηβαιινληνινγηθή κειέηε θαη ηηο επηπηψζεηο. 
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Ξνηνο έρεη δηαβάζεη ηελ έθζεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ; Λα καο πεη εδψ 

πέξα απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Αζε ηε ζπκπνιίηεπζε. Ρελ αληηπνιίηεπζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο ην πνχκε απηφ ζην άιιν ζέκα. Νθείισ λα δεηήζσ εγψ 

ζπγλψκε θ.Σαζηψηε ζ' απηφ πνπ ιέηε. Ζηαλ θαζαξά ηερληθν ζέκα. Δπαζε 

βιάβε ην θσηνηππηθφ. Γελ κπνξέζακε λα βγάινπκε ηηο θσηνηππίεο. 

ΥΑΙΧΣΗ: Θχξηε Ξξφεδξε γηαηί ην ιέσ: είλα θξίκα γηαηί θαη' αξράο ζε έλα 

έξγν ην νπνίν πξαγκαηηθά ζα βνεζήζεη, θφζηνο κεηψλεη, ιεθηά γιηηψλνπκε, 

δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε ζέζε γηαηί δελ ελεκεξσζήθακε ζσζηά θαη γξήγνξα. 

Γηα λα κειεηήζνπκε απηή ηε κειέηε ζσζηά, κε επηζηήκνλεο, ζέινπκε 15 

κέξεο. Γηα λα έρνπκε άπνςε. Δίλαη καδί. Ρν έλα θέξλεη .. Ρν έλα είλαη καδί κε 

ην άιιν. Ξσο κπνξείο λα κηιάο γηα έλα ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ρσξίο λα έρεηο 

κειεηήζεη πξψηα ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζα απνθαζίζνπκε ηψξα. Πην άιιν ζέκα 

κπνξείηε λα επαλέιζεηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Γη' απηφ ην δήηεκα ζπλνιηθά ην αληηκεησπίδνπκε θαη επεηδή δελ 

ελεκεξσζήθακε ηε ζηηγκή πνπ έπξεπε γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ δεηεκα, δε ζα 

ζπκκεηέρνπκε νχηε ζ' απηφ ην ζέκα ζπδήηεζεο, νχηε ζην επφκελν.  

 Γε ζπκκεηέρνπκε θαη λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ επεηδή ηψξα παίξλσ θαλνληθά ην ιφγν, ηψξα 

ζα ζαο πσ θαιή ρξνληά ζπλάδειθνη, γηαηί ηψξα κηιάσ επηζήκσο. 

Ξξνεγνπκέλσο κε πήξεο απφ ην ιαηκφ.  

 Θαη' αξρήλ, απηφ πνπ ζέισ λα πσ, είλαη φηη απηφ ην θνκκάηη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο δε ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζθνππηδηψλ. Θαιφ ζα ήηαλ θ.Γήκαξρε, είρακε πεη θαη ηελ άιιε 

θνξά θαη είραηε παξαθνινπζήζεη θαη κηα εκεξίδα, λα θάλνπκε κηα εκεξίδα θαη 
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λα θέξνπκε θαη θάπνηνπο αλζξψπνπο, θάπνηνπο επηζηήκνλεο, θάπνηνπο πνπ λα 

μέξνπλε θαη έρνπλε αζρνιεζεί κε ην ζέκα, φπσο είρακε θάλεη θαη κε ηε 

Λνκαξρία παιηφηεξα, γηα ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζθνππηδηψλ. Ξάιη δειαδή 

κεκνλσκέλα πηάλνπκε έλα θνκκάηη γηα λα ην ιχζνπκε άκεζα. Θα ξίμνπκε 

θάπνηα ρξήκαηα, ζνβαξά ρξήκαηα, γηα λα γίλεη απηφο .. γηα λα αγνξαζηεί απηφο 

ν εμνπιηζκφο ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο, ρσξίο λα ιχλεη ζηελ νπζία ην 

πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Θα πξέπεη λα γίλεη έλαο 

ζρεδηαζκφο θαη είλαη απνζπαζκαηηθή απηή ε απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε ηψξα. 

Δίλαη κηα ιχζε αλάγθεο θαη φπσο ην βάιαηε θαη ζηελ εηζήγεζε είλαη κφλν 

νηθνλνκηθνί νη ιφγνη θαη ρξφλνπ πνπ ράλεη ην απνξξηκκαηνθφξν λα πάεη θαη λα 

έξζεη.  

 Γελ είλαη φκσο απηφ ην δήηεκα. Σξεηάδεηαη λα ππάξμεη έλαο ζρεδηαζκφο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Γειαδή, αλ παξάιιεια κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο βάδακε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ίδξπζεο ζηαζκνχ αλαθχθισζεο ζα ήηαλε πην ζσζηφ. Δλα θέληξν δηαινγήο ζα 

ήηαλ αθφκε πην ζσζηφ. Καδί κε έλαλ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ζα έιπλε έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζθνππηδηψλ ζηελ πεξηνρή καο θαη 

ππάξρνπλε φπσο έρνπκε μαλαπεί Γήκνη θαη Ξεξηθέξεηεο, πνπ ην έρνπλε ζε 

κεγαιν βαζκφ πξνρσξήζεη απηφ. Δπνκέλσο, κφλν ην λα θάλνπκε έλα ζηαζκφ 

κεηαθφξησζεο πξνζσξηλά καο ιχλεη έλα κηθξφ πξφβιεκα. Γε ιχλεη φκσο ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα αλνίμεη απηή ε 

ζπδήηεζε ην πσο ζα γίλεη ζσζηά ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηη φθεινο ζα 

έρεη ν δήκνο. Γηαηί αλ αμηνπνηήζεη ζσζηά ην ζηαζκφ θαη θηηάμεη έλα θέληξν 

δηαινγήο αλαθπθισζίκσλ, ζα κπνξέζεη λα έρεη θαη έζνδα απφ ηα ζθνππίδηα θαη 

φρη κφλν λα κεηψλεη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο. Λνκίδσ φηη άκεζα καδί κε ηα 

άιια δεηήκαηα, Οπζκηζηηθά θαη απηά πνπ έρνπκε κπξνζηά καο, λα δνχκε θαη ην 

ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζθνππηδηψλ.  Πε πξψηε θάζε θαη εγψ ζπκθσλσ κε 
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ηελ αλαγθαηφηεηα. Δπραξηζηψ.  ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Ν 

θ.Θαιχβαο είλαη ζηελ αίζνπζα;  Δρεηε ην ιφγν θ.Θαιχβα.  

ΚΑΛΤΒΑ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ κηα εξψηεζε, αιιά 

θπζηθά ζπκθσλψ θαη εγψ γηα ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο. Απιά ζα ήζεια λα 

ξσηήζσ θαη ίζσο ν θ.Ζιηαζθνο γλσξίδεη. Δρεη πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο γηα ηνλ 

πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ ζθνππηδηψλ Αηηηθήο. Ν δηαγσληζκφο απηφο είλαη γηα ην 

θαινθαίξη. Γελ μέξσ αλ γλσξίδεηε αλ πεξηιακβάλεη θαη εκάο απηφ. Δάλ καο 

πεξηιακβάλεη, δελ μέξσ αλ έρεηε ελεκεξσζεί θαλ γη' απηφ ην ζρεδηαζκφ, αλ καο 

πεξηιακβάλεη ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε. Απηφ εγψ ήζεια λα ξσηήζσ.  

ΗΛΙΑΚΟ: .. ζηαζκφ κεηαθφξησζεο; 

ΚΑΛΤΒΑ: Λαη, αθξηβψο, αθξηβψο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Νρη, δελ έρεη θακία ζρέζε.  

ΚΑΛΤΒΑ: Γη' απηφ ξσηάσ, γη' απηφ ξσηάσ. Ξεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο είλαη 

γηα ηα ζθνππίδηα. 

ΗΛΙΑΚΟ: Νρη, φρη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΤΒΑ: Γε γλσξίδσ, γη' απηφ θαη ξσηάσ. Γη' απηφ θαη είπα κήπσο ν 

θ.Ζιηάζθνο γλσξίδεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γλσξίδεη ην ζέκα ν θ.Γήκαξρνο. 

ΚΑΛΤΒΑ: Θαη άιιν έλα ζεκείν. Κ' απηά πνπ αλαθνίλσζε ν θ.Νηθνλφκνπ 

ζπκθσλψ απφιπηα.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 1ε 12 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  59 

 Θχξηε Ζιηάζθν, έρεηε ην ιφγν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Δγψ ήζεια λα πάξσ ην ιφγν ζήκεξα αθξηβψο γη' απηφ πνπ είπε ε 

θα Πηεξγίνπ. Δπεηδή ζε θάπνην πξνεγνπκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είρε κηιήζεη 

ζηηο αλαθνηλψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη δελ κπνξνχζα λα 

απαληήζσ, Γήκαξρε, λνκίδσ φηη πξέπεη λα πσ θάηη γηα ηε δηαρείξηζε επεηδή 

έρνπκε κηιήζεη θαη γηα ην ζέκα ηεο εμέιημεο ηνπ ζηαζκνχ. Ινηπφλ, ζέισ λα πσ 

έλα πξάγκα. Φπζηθά θαη ε δηαρείξηζε είλαη ην θαιχηεξν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

έρεη ζπκβεί ζην Γεκν καο. Νκσο εκείο απηήλ ηε ζηηγκή δελ έρνπκε θαλ θάλεη 

ην πξψην βήκα. Δίκαζηε ζηε ζθέςε νπζηαζηηθά. Δηζη; Δίλαη θπζηθά ην πξψην 

βήκα θαη πξέπεη λα γίλεη. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα δελ 

ππαξρεη ζρεδφλ πνπζελά. Πηελ Θαιακάηα μεθίλεζε ην πξψην κεγάιν θέληξν 

δηαρείξηζεο ην νπνίν θάεθε. Απηφ ην πξάγκα εγψ ηνπιάρηζηνλ έηπρε λα πάσ 

θαη ζηε Γαιιία θαη ην είδα κε ην θηιφ καο, ηνλ μέξεηε, ηνλ .. Θσλζηαληαθάην 

θαη πήγα θαη γη' απηφ ην ιφγν. Δρνπκε ήδε ζπδεηήζεη, θάλακε θαη κηα θνπβέληα 

κε ην Γήκαξρν ηνπ Γηνλχζνπ, ηνλ Γηάλλε ηνλ Θαιαθαηέιε, γηαηί ην πξψην 

πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηε δηαρείξηζε είλαη ν φγθνο ησλ ζθνππηδηψλ. Δλα 

θέληξν δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα είλαη 

απνδνηηθφ, θεξδνθφξν. Δηζη; Κε θάπνηνπο φγθνπο ζθνππηδηψλ.  

 Δίλαη ινηπφλ έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα ζπδεηεζεί απφ θνηλνχ, ίζσο κε 

φκνξνπο Γήκνπο θαη ήδε ην θάλακε ζε κηα δηαβνχιεπζε πνπ έθαλε ν 

Θαιαθαηέιεο ν Γηάλλεο, καο θάιεζε ζην Δπηρεηξεζηαθφ ηνπ Ξξφγξακκα, ήδε ην 

βάιακε ζηελ θνπβεληα θαη ηελ επφκελε ή ηελ κεζεπφκελε βδνκάδα ζα έρνπκε 

ζπλάληεζε κε δχν αλζξψπνπο νη νπνηνη αζρνινχληαη κε ην ζέκα θαη ζέινπλ λα 

ην μεθηλήζνπλε ζηελ Διιάδα κε πξνηάζεηο νη νπνίεο έξρνληαη απφ ην 

εμσηεξηθφ. Γελ είλαη φκσο απηήλ ηε ζηηγκή ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα θαη 

είλαη θαη πάξα πνιχ δαπαλεξφ ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ. Δκείο ινηπφλ θχξηνη 

ζπλάδειθνη απην πνπ καο θαίεη είλαη απηήλ ηε ζηηγκή λα κπνξέζνπκε λα 
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εμππεξεηεζνχκε άκεζα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο 

ζθνππηδηψλ. Θαλείο δε ιέεη φηη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηνπιάρηζηνλ 

απ' φζνπο μέξνπλε, δελ είλαη ζσζηφ. Δίλαη ζσζηή θαη ζα έπξεπε λα είρε γίλεη 

εδψ θαη 30 ρξφληα θαη ζα είρακε ιχζεη ην πξφβιεκα καο. Γε ζα ππήξρε θαλ 

πξφβιεκα. Γπζηπρψο φκσο αθνκα ζθεθηφκαζηε γηα ζηαζκνχο κεηαθφησζεο. 

Αθφκα κηιάκε γηα ΣΡΑ, γηα ΣΡΖ θαη δε κηιάεη θαλείο γηα δηαρείξηζε.  

 Θέισ λα πηζηεχσ, ζέισ λα πηζηεχσ, φηη κέζα απ' απηφ ην ζηαζκφ 

κεηαθφξησζεο ζα θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε θαη κηα δηαρείξηζε έζησ 

αλαθχθισζε. Απηφ είλαη ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο καο, αθνχ θαηαθέξνπκε 

λα πάξνπκε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο. Γελ είλαη απιφ πξάγκα θαη 

βέβαηα δελ ππάξρεη ηερλνγλσζία ζηελ Διιάδα γη' απηφ ην πξάγκα. Γελ 

ππαξρεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Λαη, δελ ππάξρεη φκσο ε ηερλνγλσζία, ε ηερλνγλσζία, απηή πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα καο, γηα έλαλ κηθξφ Γήκν, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε θαη 

απφδνζε. Λαη. Νκσο επεηδή κπαίλεη ζπλερψο ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη 

λα αλαινγηζηνχκε θαη ην πνηνη είκαζηε θαη ην ηη παξάγνπκε, γηαηί είκαζηε έλαο 

κηθξφο Γήκνο ζρεηηθά απφ πιεπξάο ζθνππηδηψλ θαη πιεζπζκνχ θαη απηέο νη 

θνπβέληεο ηνπιάρηζηνλ πνπ έρσ θάλεη εγψ κε θάπνηνπο αλζξψπνπο δελ 

εμππεξεηεί ν πιεζπζκφο καο θαη νη φγθνη ησλ ζθνππηδηψλ γηα λα κπνξέζνπκε 

λα έρνπκε κηα απνδνηηθή κνλάδα, ε νπνία είλαη θαη πάξα πνιχ δαπαλεξή. Δίλαη 

πνιχ πην δαπαλεξφ απ' απηφ ην πξάγκα πνπ θάλνπκε ζήκεξα. Θέισ πάλησο λα 

μέξεηε φηη απηφ ην πξάγκα ζα ζπδεηεζεί ην επνκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζα 

δνχκε αλ κπνξέζνπκε θαη παξάιιεια πέξα απφ ηε κειέηε 

πεξηβαιινληνινγηθψλ, απφ ηελ πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ, 

λα κπνξέζνπκε λα εληάμνπκε θαη άιιεο κνλάδεο. Ηζσο ζπδεηηέηαη φηη ζα αλνίμεη 
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θαη κέηξν ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά θαλείο δελ ην μεξεη. Θαλείο δελ είλαη 

ζίγνπξνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν.  

 Θχξηε Ξέππα, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΔΠΠΑ: Σξφληα πνιιά θαη απφ κέλα, θαιή ρξνληά λα έρνπκε, πγεία θαη 

επηπρία θαη λα κπνξέζνπκε λα αληαπεμέιζνπκε ζην θαηλνχξγην, πνπ δελ 

μέξνπκε .. Ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο ζε έλα Γήκν είλαη ην εξγαιείν 

αλάπηπμεο, θαζαξηφηεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο δεκφηεο. Θα ήζεια λα 

ζαο πσ θ.Ιίηζα φηη ζην θηήκα πνπ ππνλνείηαη γηα ην Γήκν φηη είλαη δηθφ καο θαη 

ηδηφθηεην, αθξηβψο δηπια ππάξρεη έλαο κηθξφο νηθηζκφο. Ρη ζα γίλνπλ απηά ηα 

ζπίηηα πνπ κέλνπλ αθξηβψο δίπια; Δηζη κηα εξψηεζε ήζεια λα ζαο πσ. Παθψο 

κηα επέλδπζε ζε βάζνο 16εηίαο μέξεηε πνιχ θαιά φηη είλαη αθξηβψο θαη ν 

ρξφλνο παχζεο κηαο ηερλνγλσζίαο, κηαο ηερλνινγίαο. Μέξεηε πνιχ θαιά φηη αλά 

10 ρξφληα νη ηερλνινγίεο αιιάδνπλ θαη ηα ζπζηήκαηα ζπγθνκηδήο ζθνππηδηψλ ή 

απηνθηλήησλ ή νηηδήπνηε είλαη απηφ, κε ην ξπζκφ πνπ ηξερεη ε ηερλνινγία, 

αιιάδεη. Αξα ινηπφλ ε νπνηαδήπνηε επέλδπζε είλαη ζε βάζνο 10εηίαο. Δίκαζηε 

Πχκβνπινη γηα λα παίξλνπκε ηηο κεγάιεο απνθάζεηο θαη ην ξίζθν ζε θαηλνηφκεο 

ηδέεο. Θέισ λα πξνηείλσ θαη λα πάξνπκε φινη καο ζήκεξα εδψ κηα απφθαζε λα 

έρνπκε έλα μερσξηζηφ ζέκα, κηα εκεξίδα πνπ λα είλαη ην ζέκα: Αλαθχθισζε, 

δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθά νθέιε πξνο ην Γήκν θαη θπζηθά κέζα απφ απηφ ην 

δηάινγν θαη ηε δηαβνχιεπζε φισλ εκάο θαη ησλ πνιηηψλ αλ ρξεηαζηεί, λα 

βξνχκε ηηο θαηλνπξγηεο θαη θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ ζα θάλνπλ ην Γήκν καο 

πξνζειθχζηκν θαη γηαηί φρη πξσηνπφξν φζνλ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα ζην Γήκν 

καο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ξέππα.  
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 Ν θ.Ρζάθσλαο έρεη δεηήζεη λα ππνβάιιεη θάπνηα εξψηεζε.  

ΣΑΚΧΝΑ: Πηνλ Αληηδήκαξρν ζέισ, ηνλ θ.Ζιηάζθν κηα εξψηεζε. 

Δλεκεξσζήθακε ηψξα φηη ζπκκεηείραηε ζε κηα ζχζθεςε αο πνχκε γηα ζέκαηα 

απνξξηκκάησλ. Σζεο ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΚΧΝΑ: Κε ην Γήκαξρν Γηνλχζνπ, φπσο είπαηε πξνεγνπκέλσο, κηα 

ζπδήηεζε.           

ΗΛΙΑΚΟ: Καο είρε θαιέζεη ν Γήκαξρνο .. 

ΣΑΚΧΝΑ: Πην Ρερληθφ ηνπ Ξξφγξακκα. 

ΗΛΙΑΚΟ: Νρη. Γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ ηνπ Ξξφγξακκα επεηδή δελ είρε 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. Δπξεπε βάζεη ηνπ Λφκνπ λα θάλεη κηα κηθξή 

δηαβνχιεπζε θαη απνθάζηζε απηήλ ηε δηαβνχιεπζε λα ηελ θάλεη κε φκνξνπο 

Γεκάξρνπο. Δίρε θαιέζεη εκάο, είρε θαιεζεη ηνλ Καξαζψλα. Ξνηνπο άιινπο 

Γήκαξρε; Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ηνπο φκνξνπο Γεκάξρνπο θαη έθαλε κηα 

δηαβνχιεπζε θαη κέζα ζ' απηή ηε δηαβνχιεπζε, κέζα ζ' απηή ηε θνπβέληα 

βάιακε θαη εκείο θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλε λα ιπζνχλε ή λα 

ζπδεηεζνχλε απφ θνηλνχ κε φκνξνπο Γήκνπο θαη ζπδεηήζεθε θαη απηφ ην 

ζέκα. 

ΣΑΚΧΝΑ: Ζ εξψηεζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη ε εμήο: κήπσο ζπδεηήζεθε 

θαη εθεί θάηη πνπ πιεξνθνξεζήθακε ρζεο ζαλ θνηλφ, ζαλ ηειεζεαηέο αλ ζέιεηο 

απφ δειηίν εηδήζεσλ ζην ζηαζκφ ΠΘΑΗ ζηελ ηειεφξαζε, φηη έρεη ζπκθσλεζεί 

απφ ηνλ ΞΔΘΑ, απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε θαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο 

Θπβεξλήζεσο ε λέα νξηνζέηεζε λένπ ΣΡΑ ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο ε νπνία 

δε ζα είλαη ε Θεξαηέα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΣΑΚΧΝΑ: Σζεο.                     

ΗΛΙΑΚΟ: Λα μέξακε εκείο θάηη ηέηνην ηε ζηηγκή πνπ .. 

ΣΑΚΧΝΑΑ: Ιέσ, κήπσο ζπδεηήζεθε Βαγγέιε .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Νρη, φρη απηή ε ηζηνξία θαη' αξρήλ έγηλε εδψ θαη 2 κήλεο. Απηή ε 

δηαβνχιεπζε έγηλε εδσ θαη 2 κήλεο κε ηνλ Γηάλλε ηνλ Θαιαθαηέιε. Γελ έρεη 

θακία .. Ρψξα ζνπ κηιάσ, εδψ θαη πνιχ θαηξφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ιίηζαο γηα 3 ιεπηά. 

ΛΙΣΑ: Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο, κεδέλ πξν ηνπ ηέινπο θαθάξηδε. Ινηπφλ, λα 

πεξηκέλεηε γηαηί ζα θάλνπκε ηηο αλάινγεο πξνζθπγέο, γηαηί θάπνηνη βηάδνληαη. 

Απιψο εκείο ιέκε ην εμήο: φηη επεηδή δελ έρνπκε ζπλεζίζεη λα θάλνπκε 

πξνζθπγέο, έρνπκε ζπλεζίζεη λα θάλνπκε αγψλεο. Θπκνχληαη θάπνηνη ηνπο 

αγψλεο πνπ θάλακε λα κελ έξζνπλε ηα ζηξαηφπεδα ζηε Καιαθάζα, φηαλ 

θάπνηνη άιινη θνηηάγαλε πσο λα βνιέςνπλε κεξηθνχο γηα λένπο ςεθνθφξνπο. 

Θπκνχληαη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Θπκάηαη θάπνηνο άιινο. Ινηπφλ θαη ιέσ ην εμήο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε δηαθφπηνπκε θαη λα είκαζηε ζην ζέκα, ζην ζέκα θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Πην ζέκα. Νηη ιεκε λαη ζε φ,ηη αθνξά ην λα γίλεη ν ζηαζκφο 

κεηαθφξησζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ έξγν. Μεθαζαξίδνπκε απηφ. Απιψο ιέκε 

πξέπεη λα θνηηάμνπκε ην ζπκθέξνλ ην νηθνλνκηθφ ηνπ Γήκνπ. Γελ θξχβνπκε 

θάηη, νχηε έρεη γίλεη θάπνηα ιακνγηά. Απηφ πνπ γίλεηαη είλαη λα κελ θνηηάμνπκε 

θάπνπ ην ζπκθέξνλ ην νηθνλνκηθν ηνπ Γήκνπ θαη λα ρξεψζνπκε ην Γήκν 

θάπνηα ρξήκαηα θαη λα θάλνπκε κηα επέλδπζε ζε κηα μέλε ηδηνθηεζία. Απιά 

ειιεληθά κηιάσ. Κπνξεί λα κελ ηα κηιάσ πάξα πνιχ θαιά γηαηί εγψ έκεηλα 
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γπκλαζηήο. Γελ πήγα παξαπέξα, ζηακάηεζα. Ινηπφλ, ιέσ ινηπφλ ην εμήο: φηη 

εθφζνλ ππαξρεη ηδηνθηεζηα ηνπ Γήκνπ, γηαηί λα κε γίλεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

Γήκνπ ην 1.500.000 επξψ επέλδπζε, λα γιηηψζνπκε θαη ηα 288, 300.000 ζε 

βάζνο ρξφλνπ πνπ ζα είλαη ηα ελνίθηα; Νχησο ή άιισο αλ είλαη θαη ζηνπ Γήκνπ 

ηελ ηδηνθηεζία λα ιάβνπκε επηπιένλ κέηξα λα κελ ελνριήζνπκε θαλέλαλ 

γείηνλα. Δίλαη πνιχ κεγάιν έλα νηθφπεδν, κπνξνχκε λα θπηέςνπκε, κπνξνχκε 

λα θάλνπκε δηάθνξα πξάγκαηα θαη λα είλαη ηνπ Γήκνπ ηδηνθηεζία. Απηφ 

εκκέλσ θαη ιέσ εγψ. Δγψ ιέσ λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε ηδηνθηεζία ηνπ 

Γήκνπ ζα γίλεη ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

 Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ είκαη θαζαξφο ζηηο θνπβέληεο κνπ, έζησ 

θαη θαθαξίδνληαο. Ρν 2011 πέξαζε, ε πξψηε ρξνληά. Ξνηνο έθαλε απηά πνπ έρεη 

δεη θαη δελ έθαλε θαηαγξάθεηαη. Δγψ ζαο μαλαιέσ, αλ είρα ή αλ είρε ππνπέζεη 

θάηη θαη άθνπζα θαη ηνλ θ.Θαιχβα θαη ραίξνκαη πνπ θαη ε άιιε πηέξπγα ηεο 

αληηπνιηηεχζεσο έρεη ηελ απηή γλψκε. Γειαδή ην απηνλφεην. Αλ θάπνηνο, 

αιιά απηφ είλαη θαη ππνρξέσζε θάζε πνιίηνπ, πέζεη θάηη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

έρεη ππνρξεψζεσο λα πξνζθχγεη ζχκθσλα κε ην Λφκν. Νπνηαδήπνηε άιιε 

ζπκπεξηθνξά είλαη θαηαδηθαζηέα φρη εζηθψο θαη πνιηηηθψο θαη πνηληθψο. Δίλαη ε 

ιεγφκελε ζπγθάιπςε πνηληθψο. Απφ εθεί θαη κεηά. Δίλαη γλσζηφλ φηη φηαλ εγψ 

θαηφπηλ παξαηλέζεσο θαη παξαθθιήζεσο βαζπηάηεο ηνπ Ξξνέδξνπ πξψελ ηεο 

Καιαθάζαο πεγαίλακε πάλσ εηο ην πνπξγείν Ακπλαο γηα λα κελ πάλε ηα 

ζηξαηφπεδα, γηα λα κε θχγνπλ ηα ζηξαηφπεδα θαη γίλνπλε ραβνχδα, ν 

θ.Νηθνλφκνπ ην πέηπρε. Κε αθνχζαηε πνηέ λα έξζσ λα ζαο ην πσ; Νρη, γηαηί 

είλαη ν ραξαθηήξαο κνπ ζα κνπ πείηε θαη δελ έρεη λφεκα θαη εδψ είλαη ν ηφπνο 

καο θαη φ,ηη θάλνπκε δελ ην θάλνπκε κφλν γηα ςήθνπο. Ξάλησο αθνχ θάπνηνη 

μχλνληαη ζηε γιίηζα ηνπ ηζνκπάλε έρσ λα πσ κφλν θάηη: έρσ ζην γξαθείν κνπ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 1ε 12 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  65 

ηα ηδηφρεηξα παξαθιεηήξηα αηηήκαηα γηα απνζπάζεηο θαη κεηαζέζεηο θαληάξσλ 

πνπ έρνπλε κηα ζπγθεθξηκέλε ππνγξαθή. Κήπσο ζέιεηε λα ηα θέξσ ζηελ 

επφκελε θνξά εδψ; Νρη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ ηψξα δελ είλαη ηα ηνπ ζέκαηνο .. 

.......: Λα ηα παο ηάκα ζε θαλέλα κνλαζηήξη .. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ, δε βνεζάεη ηελ θνπβέληα καο απηφ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Γε βνεζάεη, δε βνεζάεη. Αιιά φκσο ζην γξαθείν κνπ 

ππάξρνπλε νη δεθάδεο παξαθιήζεηο εηο ηνλ θχξην βνπιεπηή θαη εηο ηνλ θχξην 

πνπξγν Ακπλαο πξνο εμππεξέηεζεο ςεθνθφξσλ. Νρη ..  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θιείζηε ην ην ζέκα απηφ. Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. Θέιεηε θάηη θ.Αξκπξηψηε; Παο βιεπσ .. Νξίζηε.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: .. δε κίιεζα. Δπεηδή έγηλε πνιχ θνπβέληα πεξί .. 

(παξεκβάζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξαξαθαισ θχξηνη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο ζεβαζηνχκε ηνλ θ.Αξκπξηψηε.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ξάλησο λα πσ κηα θαθία ηψξα; Καιψλεηε θαη νη δπφ ζαο γηα ην 

ράιη ηεο Διιάδνο γηαηί ην θφκκα πνπ ππεξεηείηε θαη νη δχν καο έρεη θέξεη ζ' 

απηφ ην ράιη.  

(γέιην) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, θαιφ ήηαλ ην δηάιεηκκα .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ησάλλα, ζε παξαθαιψ .. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, θ.Νηθνλφκνπ, βνεζήζηε ιίγν ηε δηαδηθαζία 

ηψξα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Νρη, φρη, φρη. Γηαηί εγσ κίιεζα θ.Ξξφεδξε .. Θπξία Ησάλλα, θα 

Ησάλλα, θαζίζηε θάησ ιίγν, θαζίζηε ιίγν .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νη εληππψζεηο καο είλαη ην ζέκα; Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δπί ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπί πξνζσπηθνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θα κνπ δψζεηε κεηά ην ιφγν; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, εληάμεη. Ππλερίζηε, θιείζηε ην. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Γηαηί εγψ είπα ηη ραξηάθηα ειάκβαλα. Γελ είπα αλ έθαλα θάηη ή 

φρη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ξνιχ θαιά θχξηε. Θαη γηα ζαο ην ήμεξα θαιά θαη γηα ζαο θαη γηα 

ζαο θαη γηα πξνζσπηθφ ζαο ζεκα θαη γηα πξνζσπηθφ ζαο ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θαη γηα πξνζσπηθφ ζαο ζέκα. Βέβαηα. Αιιά φκσο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, δηάινγν ζα θάλνπκε ηψξα; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Αθήζηε. Αιια φκσο .. Βέβαηα θαη εζέλα λνκίδσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, κηιήζαηε ηψξα. Δληάμεη; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: ∞ θάλσ ιάζνο; ∞ θάλσ ιάζνο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Θχξηε Νηθνλφκνπ, ππάξρεη θαη Ππκβνχιην. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δζχ πξέπεη λα ληξέπεζαη.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ. Γελ είλαη ζέκαηα Ππκβνπιίνπ απηά. Ξαξαθαισ 

θ.Νηθνλφκνπ. 

 Θχξηε Αξκπξηψηε. Ξαξαθαιψ θχξηνη. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, εγψ δε ζα αλαθεξζψ ζην ζέκα, 

αλαθέξζεθε ν θ.Θαιχβαο θαη νη ππφινηπνη. Θχξηε Νηθνλφκνπ, θ.Νηθνλφκνπ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε ζπλερίδεηε άιιν. Παο παξαθαιψ.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δγψ ζα ήζεια λα αλαθνηλψζσ ζην Πψκα θάηη πνπ είπα θαη 

ηζρπξίζηεθα ζην έθηαθην Ππκβνχιην ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ, φηη θαηά ηε γλψκε 

κνπ, ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, εθείλν ην Ππκβνχιην ήηαλε παξάλνκν θαη ζα 

πξνζθχγσ. Παο ελεκεξψλσ ινηπφλ φηη πξνζέθπγα ζηα αξκφδηα Νξγαλα θαη 

φ,ηη απνθαλζεί απεθάλζε. Θχξηε Νηθνλφκνπ δελ παξαθνινπζείηε. Θα ήζεια 

ινηπνλ λα πσ, επεηδή αλαθέξζεθαλ πεξί πξνζθπγψλ θνξψλσλ θαη ηζηνξηψλ φηη 

ην ζσζηφ είλαη απηφ. Νηαλ ηζρπξηδφκαζηε θάηη θαιφ είλαη .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξξνζθχγαηε γηα ην επείγνλ ησλ ηειψλ πνπ θέξακε; 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Νρη γηα ην επείγνλ, γηα ην θαηεπείγνλ ην έθηαθην ζέκα ηεο 9εο 

Γεθεκβξίνπ. Παο είπα φηη ζα πξνζθπγσ γηαηί πηζηεχσ φηη ήηαλε παξάλνκν θαη 

ην έθαλα. Δλεκεξσηηθά.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξξνζθχγαηε ζηελ .. ; 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Γηνηθεηηθά, ζηα αξκφδηα Νξγαλα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε. Θχξηε .. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

Θχξηε Γήκαξρε, ηνπνζεηεζείηε λα θιείζεη ην ζέκα. 

 Δρεη ην ιφγν ν θ.Γήκαξρνο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε δηαθαηλφκελε νκφθσλε απφθαζε καο 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο. Δπηθπιάζζνκαη ηα επφκελα 

λα ηα πνπκε ζην επφκελν ζέκα.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΥΑΙΧΣΗ: Λα θαηαγξαθεί φηη εγψ δε ζπκκεηέρσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεη εηπσζεί. Ν θ.Σαζηψηεο δε ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο. Αξα ην Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο. 

 

 ΘΔΜΑ 3ν 

 

Δγθξηζε πξνκειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζηαζκνύ κεηαθόξησζεο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Χξσπνύ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 2ν ζεκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Θαξίλν. 

ΚΑΡΙΝΟ: Κε ηελ ππ' αξηζκ. 242/11 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ εγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκειέηεο 

πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ, 

ΠΚΑ, ζηελ πεξηβαιινληνιφγν θα Καξγαξίηα Γεκεηξνπνχινπ ηνπ γξαθείνπ 

κειεηψλ ΔΛΓΘ ΔΞΔ πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ .. ζην Καξνχζη. Ζ εηαηξεία κε ηελ 

ππ' αξηζκ. πξσηνθφιινπ 28008/15.12.11 έγγξαθν ηεο θαηέζεζε ζην Γήκν 

Υξσπνχ ηελ πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ γηα έγθξηζε ηεο απφ 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαηεζεί ζηελ ΞΔΣΥ γηα ηελ 

ηειηθή έγθξηζε. Πηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ζηαζκνχ 

κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ κε απηνζπκπηεδφκελα κε πξέζα, θιεηζηά 

θνληέηλεξο θαη κεηαθνξά απηψλ κε εηδηθφ φρεκα κε γάληδν. Αλαιπηηθφηεξα ηα 

απνξξηκκαηνθφξα ζα δηαζέηνπλ ηξνρνχο νη νπνίνη ππνβνεζνχλ θαηά ηε 
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θφξησζε ην .. φρεκα κε ζχζηεκα .. θαη ε ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα 

γίλεηαη κε θαηάιιειν ζπκπηεζηή ζε θιεηζηά θνληέηλεξο ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

κε θαηάιιειν φρεκα αλπςψζεσο κεηαθέξνληαη ζην ρσξν απφξξηςεο. 

Απνξξηκκαηα δε ζα απνζεθεχνληαη ζην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο παξα κφλν ζηα 

θιεηζηά θνληέηλεξο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κπνξψ λα κηιήζσ θαη εγψ γηα ην ζέκα απηφ ηψξα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο ήηαλ φλεηξν 

φισλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ησλ πξψελ. Ν Γήκνο Υξσπίσλ εηδηθά είρε 

κνρζήζεη ν θ.Γαβξηήι, είρε θηάζεη ζε θάπνην επίπεδν κάιηζηα κειεηψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ, απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν έηξερε 2, 3 ρξφληα γηα λα 

θαηαθέξεη λα θάλεη ζηαζκφ κεηαθφξησζεο. Ξξαγκαηηθά απαηηνχκελν, φπσο 

είπαηε φινη ζαο θαη ζαο επραξηζηψ γηα δεχηεξε θνξά, γηαηί θαηαιαβαίλεηε, 

ζεκαίλεη ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ έρνπκε ζηελ πεξηνρή καο απνξξηκκάησλ. 

Κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ, λα θαηαιάβεηε, Θνηλνηήησλ πνπ ήζειαλ λα θάλνπλ 

ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ήηαλ αθφκε θαη ην Ππθάκηλν πνπ ήηαλε ην ηειεπηαίν ζε 

πνζφηεηα ζρεδφλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηνρή καο. Γειαδή απηήλ ηε ζηηγκή 

έρνπκε έλα απνξξηκκαηνθφξν θαη παίξλεη θάζε κέξα ηα απνξξίκκαηα θαη ηνπ 

Ππθακίλνπ θαη ηνπ Υξσπνχ. Γειαδή νπζηαζηηθά ζέιεη 3 απνξξηκκαηνθφξα ηε 

βδνκάδα θαη είρε θάλεη ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί 6 ρξφληα 

ζηε γλσζηή ρσκαηεξή, απφ ην 2003. Ρν αλαθέξεη ζηε ζπλέληεπμε ηνπ ν 

πξψελ Ξξφεδξνο θιπ. Δρεη θάλεη ελέξγεηεο, έρεη θάλεη ξάκπα, θαηέβαηλε ην 

press θάησ γηα λα θνξησλεη ηα απνξξίκκαηα, ηα ιηγφηεξα δπλαηφλ ζην Γήκν. 

Ρφηε πνπ ε ρσκαηεξή καο ήηαλε δίπια, ην Παξαληάξε, 3 ρικ. απφ εθεί. Ρν '3, 

ην '4, ην '5 ιεηηνπξγνχζε ε ρσκαηεξή Παξαληαξηνχ. Κε ζπγρσξείηε, ην '8 

έθιεηζε, δελ θάλσ θαλέλα ιάζνο, ελψ ε ρσκαηεξή ήηαλε εδψ θνληά. 
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Ξξνρσξάσ, δελ έρεη ζεκαζία, ην είπα γηα ηε κεγάιε αλαγθαηφηεηα ζηαζκνχ 

κεηαθφξησζεο πνπ ην είδακε θαη πξνεγνχκελνη φινη νη Θνηλνηάξρεο.  

 Ξάκε ζηε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία είλαη απφιπηε, μεθάζαξε,  δηαθαλήο 

θαη απηή ε μεθάζαξε ηζηνξία θάλεη ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεηαο. Παο 

δηαβεβαηψ θαη αο κε θαηαγξάθεη θαη ην κηθξφθσλν, είηε αδεηνδνηεζεί, είηε φρη, 

είηε λφκηκα, είηε θαηαιήμεη γαηηί πνπζελά δελ έρεη δνζεί ζ' απηφλ ηνλ ηφπν 

άδεηα ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο εχθνια. Ξαιεχνπλε επί ρξφληα λα ηελ πάξνπλε. 

Δγψ ιέσ, κεζα ζηνπο άιινπο Γεκάξρνπο πνπ πάλε ζηα δηθαζηήξηα, ζα είκαη 

θαη εγψ έλαο απφ απηνχο πνπ ζα πεγαίλσ ζηα δηθαζηήξηα λα ππνζηεξίδσ ην 

Γήκν Υξσπνχ θαη ηελ αλάγθε ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο έζησ θαη κε ηξφπν κε 

λφκηκν, λα κελ έρεη αδεηνδνηεζεί πιήξσο. Δγψ ζα κπσ γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ 

θαη ζα ππνζηψ ηηο ζπλέπεηεο θαη ζα θάλσ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, γηαηί δελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγεζνπκε άιιν. Θα ηεικαηψζνπκε, ζα παηψζνπκε ζηελ 

Θαζαξηφηεηα.  

 Νια απηά πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ είλαη φρη θαιά, άξηζηα. Γελ ην ζπδεηψ 

θαη αθφκε πεξηζζφηεξα άκα ζέιεηε λα ζπδεηάκε γηα απνξξίκκαηα, επεηδή εγψ 

ην έρσ .. αζρνινχκαη. πάξρνπλε θαη θάδνη κέηξεζεο απηφκαηα, δπγηζκνχο 

ζθνππηδηψλ, ππάξρνπλε ηζηπο ζηνπο θάδνπο πνπ πάεη ην θαζέλα, ρίιηα 

πξάγκαηα κπνξνχκε λα θάλνπκε. Δρεη πξνρσξήζεη. παξρεη ζχζηεκα πνπ απφ 

ηελ θνπδίλα ζνπ λα θεχγεη λα πεγαίλεη θαηεπζείαλ ζηνλ θάδν. Σίιηα πξάγκαηα 

κπνξνχκε λα ζπδεηάκε γηα νξγάλσζε. Αιιά πξψηα απ' φια αλ δελ έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα έρνπκε θαζαξφ ην Γήκν καο, λα ηα καδεχνπκε θαη λα κπνξνχκε 

λα ηα δηνρεηεχνπκε ηα ζθνππίδηα, κεηά ην ην ζα ηα θάλνπκε είλαη άιιε 

ηζηνξία. Ξνιχ κεγάιε, πνιχ ζσζηή, πνιχ πνιηηηζκέλε. Δίκαη δηαηεζεηκέλνο. Ρν 

θνκκάηη ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο είλαη έλα βήκα, δελ είλαη φιε ε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ, φπσο είπε ν Βαγγέιεο εδψ, φινη καο. Δίλαη έλα θνκκάηη, είλαη ην 

απαξαίηεην θνκκάηη γηα κέλα φκσο. Δίλαη ε θαξδηά ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
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απνξξηκκάησλ δχν κεηαθνξέο ζε κηα. 3 κεηαθνξέο ζηα ΣΡΑ λα πεγαίλνπλ ζε 

10 ιεπηά λα ξίρλνπλ ηα απνξξίκκαηα θαη λα θεχγεη. Δίλαη κεγάιε αλαθνχθηζε 

γηα ην Γήκν καο.  Γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ηδηφθηεην ή κε ηνπ νηθνπέδνπ. 

Θαη' αξράο δελ είλαη 1,5 εθαη. ζε θακία πεξίπησζε. Δίλαη πνιχ .. ππνπιαπιάζηα 

ηα ιεθηα πνπ ζα μνδέςνπκε, αλ μνδέςνπκε. Γεχηεξνλ, κηα ραξά, καθάξη λα 

κπνξνχζα θαη εκέλα ην φλεηξν κνπ ήηαλ εθεί, αιιά φηαλ είλαη 7 ζπίηηα δίπια 

ζηα 50 κέηξα .. Μέξεηε ηη κπνξεί λα θάλεη έλαο ζηαζκφο κεηαθφξησζεο, κφλν 

πνηα ε επηβάξπλζε ηνπ; Ξνηα είλαη ε επηβάξπλζε ηνπ; Δρεη ην ζφξπβν θαη ηε 

ζθφλε άκα είζαη δίπια. Ρίπνηα άιιν. Ρν ζφξπβν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, ην 

press, πνπ δνπιεχνπλε θιπ. Αλ έρεη θάπνηα επηβάξπλζε, είλαη απηή. Γελ έρεη 

θακία άιιε πεξηβαιινληνινγηθή. Αξα, πσο ζα πάσ ζε έλαλ νηθηζκφ κηθξφ; Γε 

ιέσ κεγάιν, δίπια ζηα 50 κέηξα, λα ηνπ θάλσ ην νπνίνλ πξαγκαηηθά ζα 

έρνπλε δίθην νη άλζξσπνη θαη ήδε αληηδξνχζαλε γηαηί ην ράδεπα απηφ ην 

νηθφπεδν επί θαηξφ θαη φηαλ βξήθα έλα νηθφπεδν πνπ είλαη δίπια ζε ζθφλε, πνπ 

είλαη δίπια ζηε ζθφλε ηνπ ιαηνκείνπ, πνπ είλαη ζχλνξα κε ηα 

ζπξκαηνπιέγκαηα ηνπ ιαηνκείνπ, πνπ είλαη αθξηβψο εθεί θαη δελ επεξεάδεη 

νχηε ζθφλε, νχηε ζφξπβνο, πνηέ θαλέλα δεκφηε καο. Ρν πξψην θξηηήξην πνπ 

δε γηλφηαλ ζηαζκφο κεηαθφξησζεο ζηελ Διιάδα, φρη εδψ, ήηαλε ε κε 

θνηλσληθή απνδνρή, δπζηπρψο, δπζηπρψο. Αδηθν είραλε νη πνιίηεο, αιιά 

δπζηπρψο απηφ ήηαλε πνπ δε γηλφηαλε ζηαζκφο κεηαθφξησζεο, νπφηε λα έρεη 

εμνηθνλνκήζεη ν Διιεληθφο ιαφο ρξήκαηα λα κπνξεί λα ηα απνδψζεη αιινχ 

κεηά, πνπ λα πηάλνπλε ηφπν.  

 Δπνκέλσο .. Θαη θαηά δεχηεξν γλσξίδεηε φηη ην πξψην κνπ πάζνο γηα 

κέλα είλαη ε θαζαξηφηεηα, ην πξψην πνπ δήηεζα ζαλ αληηζηαζκηζηηθά νθέιε 

ήηαλε δχν press container, δφμα ην Θεψ, 59 ηφλνπο ην έλα, 59 θπβηθά, 

ζπγλψκε, θαη ην 1.200 πνπ γξάθεη ε κειέηε, εθεί πέξα ηη γξάθεη, παξακχζηα 

γξάθεη, δελ πξφθεηηαη λα πάεη ηφζν, αθαίξεζε 500- 600.000 πνπ θάλνπλ απηά 

πνπ έρνπκε ήδε ηα θηλεηά θαη πνιχ ιηγφηεξα θαη πνιχ ιηγφηεξα ζα πάλε γηαηί 
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δελ πξφθεηηαη λα θαλνπκε θακηά πνιπηέιεηα εθεί πέξα ηδηαίηεξε πξνο ην παξφλ. 

Θαη ηξίηνλ θ.Ιίηζα, πνπ ζέισ λα κε ζηεξίμεηε ζ' απηφ, λα ζαο πσ ην εμήο: φηη 

εάλ αδεηνδνηεζεί ν ζηαζκφο κεηαθφξησζεο, είκαζηε ζηε δηαδηθαζία, ζε βάδσ 

ζηελ Δπηηξνπή αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ. Λα ην αγνξάζνπκε, λα ην έρνπκε δηθφ 

καο γηα πάληα. Αιιά αλ δελ αδεηνδνηεζεί ζα κπσ ζε κηα αγνξά ησλ 300.000, 

δελ μεξσ, 250, 350, πφζν θάλεη ην νηθφπεδν απηφ. Λα κπσ ζε κηα αγνξά εθ 

ησλ πξνηέξσλ; Θαη αλ δελ αδεηνηνδεζεί; Λα έρνπκε αγνξάζεη έλα νηθφπεδν 

αθφκε, λα ην έρνπκε λα ην θνηηάκε; Νπζηαζηηθά ρσξίο άδεηα; Κπαίλνπκε ζηε 

δηαδηθαζία λα ην αγνξάζνπκε κεηά. Κε ηελ νηθνλνκηα πνπ ζα θάλεη ην '12 θαη 

ην '13 ν Γήκνο καο απφ ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο. Δδψ είκαζηε. Λα 

εμνηθνλνκήζνπκε θαη απφ εθεί ρξήκαηα θαη λα έρνπκε θαη έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν αθφκε, καδί ζαο. Αιιά φκσο λα πάσ δίπια ζε νηθηζκφ, λα είκαη 

αλαπνηειεζκαηηθφο θαη λα πάζσ απηά πνπ έπαζε ν θίινο κνπ ν Γαβξηήι, ζε 3 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, πνπ πήγε ζην Γήκν Υξσπίσλ λα ζηήζεη θαη 

πξνππιαθίζηεθε θαη βαξάγαλε νη θακπαλεο; Γηαηί λα ην θάλσ; Γηα λα κελ ην 

θαηαθέξσ πνηέ; Νρη, ζα ην θαηαθέξνπκε θαη ζα κπνχκε, γηαηί δελ ελνρινχκε 

θαλέλα κα θαλέλα δεκφηε καο εθεί, ζε εθείλν ην ζεκείν.  

 Δίκαζηε ηπρεξνί πνπ ην βξήθακε, ηπρεξνί, αιιά βξήθακε ην θαηάιιειν 

νηθφπεδν ζε φιν ην "Θαιιηθξαηηθφ" Γήκν. Αλ δηαιέγαηε έλα νηθφπεδν πνπ ζα 

γίλεη ζηαζκφο κεηαθφξησζεο, είλαη απηφ. Δίλαη 5 ρικ. απφ ην Ξνιπδέλδξη, 5 

ρικ. απφ ην Καξθφπνπιν, είλαη θεληξνβαξέο, φια ηα απνξξηκκαηνθφξα 

θεχγνπλε απφ εθεί ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, ηνπ Θαιάκνπ, ηνπ Θαπαλδξηηίνπ 

ζέινπλε 4, 5 ρικ. λα πάλε, απφ ηνλ Απιψλα πεξλάλε απφ εθεί. Ξεξλάλε. Ρη λα 

πνχκε; Νρη ζ' απην ην πξάγκα; Παλ Γήκνο; Κε 1.500 επξψ ην κήλα; Ξνπ είλαη 

νπζηαζηηθά έλαο ππάιιεινο; Ρφηε ζα γιηηψλνπκε, κηιάκε αλ ιεηηνπξγήζνπκε 

ζσζηά θαη απνδψζνπκε, κπνξεί 1 εθαη. ην ρξφλν απφ ηα 4. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρα δηφδηα. Μέξεηε πφζα είλαη ηα δηφδηα; 150.000 ην ρξφλν. 

Γειαδή, κηιάκε κφλν ηα δηφδηα λα γιηηψζνπκε ζα πιεξσλνπκε ην λνίθη. Δίλαη 

κεγάιε εμνηθνλφκεζε ρξήκαηνο έζησ .. Θαη κε κίζζσζε, γλσξίδεηε, ζε 

δεκφζην, φηαλ είλαη 16 ρξφληα δχζθνια ζε βγάδεη, κπνξεί λα πάλε θαη 20, 25 

ρξφληα. Ν Θεφο βνεζφο. Ν ζηαζκφο ζαο είπα φηη ζα είλαη θηλεηφο, δε ζα κέλεη 

ηίπνηε εθεί, ζα γίλεη κε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο κε ην 

λεξφ ηνπ, κε ην ιάζηηρν ηνπ, κε ην θαηάβξεγκα ηνπ ζηελ αλάγθε, κε ηνλ 

βφζξν ηέινο πάλησλ, φ,ηη ρξεηαζηεί ζα γίλεη. Θα δεηήζνπκε επηρνξήγεζε θαη 

ππάξρεη κέηξν θαη κάιηζηα έρνπκε θαη ππνζρέζεηο, φηη ζα καο ηνλ 

ρξεκαηνδνηήζνπλ θηφιαο απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή. Δ φρη ξε παηδηά λα κελ 

πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε απηφ ην πξάγκα γηα ην Γήκν καο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζέκα λα ην 

δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Ρζάθσλαο, ε θα 

Πηεξγίνπ, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Θηνχζεο, ν θ.Ζιηάζθνο, 

ν θ.Βαζηιάθνο. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ξξφεδξε, εγψ ην ίδην κε πξηλ. Λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο θ.Σαζηψηε. Ν θ.Θηνχζεο, ν Θαιχβαο, ε θα Βαξλάβα, ν 

θ.Ζιηάζθνο θαη ν θ.Βαζηιάθνο. 

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΛΙΣΑ: Γήκαξρε, κνπ άξεζε πάξα πνιχ πνπ ηνπνζεηήζεθεο θαη είπεο φηη ζα 

θάλεηο απηφ πνπ πξέπεη θαη απηφ πνπ ζθέθηεζαη θαη ην είπεο θαη εηιηθξηλά. 

Ινηπφλ, ην ίδην εηιηθξηλά ζνπ ιέκε θαη εκείο φηη αλ παο ζηνλ ηδηφθηεην ρψξν ζα 

καο έρεηο ζπκπαξαζηάηεο θαη θαηεγνξνχκελνπο δίπια ζνπ. Απηφ 

δεζκεπφκαζηε, ζα είκαζηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΛΙΣΑ: Πηνλ ηδηφθηεην ηνπ Γήκνπ. Ρνπ Γήκνπ ηνλ ηδηφθηεην. Αλ παο δειαδή 

ζην δεκνηηθφ ρσξν λα θάλεηο απηή ηελ επέλδπζε θαη επεηδή έρσ πάεη θαη εγψ 

θάλελα δχν θνξέο ζε ηέηνηνπο ρψξνπο θαη ηεο Θεθηζηάο, πνπ θαη απηφο δελ 

έρεη άδεηα, ζα ζαο πσ ην εμήο: έρσ κηα πξφηαζε. Θάλε έλα θιεηζηφ ρσξν, νχηε 

ζθφλε ζα έρεη, νχηε ηίπνηα. Γηάβαζα πνιχ θαιά ηε κειέηε, έρεη άζθαιην κέζα, 

ζην δηθφ καο ην ρψξν, θάλην θαη αθφκα θαιχηεξν, ξίμε θαη πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα. Γεζκεπφκαζηε λα ηα ςεθίζνπκε φια, αιιά θάληα, παξάλνκα αλ 

ζέιεηο, εθεί πνπ ζα είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ. Κ' απηφ ηνλ ηξφπν ινηπφλ εκείο 

ζα είκαζηε καδί ζνπ ζ' απηφ ην ζνβαξφ έξγν θαη ζεκαληηθφ έξγν. Πηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ φκσο. Πηελ πεξίπησζε πνπ παο λα ην θάλεηο ζηελ άιιε 

ηδηνθηεζία, δπζηπρψο ζα είκαζηε απέλαληη, ζα είκαζηε εκείο απηνί πνπ ζα 

θαηαγγέινπκε κηα παξάλνκε ελέξγεηα απφ πιεπξαο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθά αλ δελ 

έρεη ηελ αδεηνδφηεζε. Δπεηδή ήηαλε θνληά θαη ε Καιαθάζα εθεί, ε πεξηνρή 

κνπ, έρσ λα ζνπ πσ φηη ζα έρεηε θαη έλα εηδηθφ πξφβιεκα κε ηελ αδεηνδφηεζε. 

Θα ην παιέςεηε κε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο κειέηεο. Δίλαη κέζα ζηελ πεξηνρή 

πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλν ην ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο ηεο Καιαθάζαο.  

 Μαλαιέκε ινηπφλ, μεθαζαξίδνπκε ηε ζηάζε καο, φηη εκείο ζα είκαζηε καδί 

ζνπ κε ηελ πξνυπφζεζε πνπ ζα πάεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, δίρσο λα 

ελνριήζεη θαλέλα ζπκπνιίηε. Λα θάλεηο έλα θιεηζηφ toll, λα κπαίλεη απφ ηε κηα 

ην θνληέηλεξ, λα βγαίλεη απφ ηελ άιιε θαη νχηε λα θαίλεηαη, νχηε ζφξπβν λα 

έρεη, νχηε λα ξππαίλεη θαζφινπ. Γε ζέινπκε λα ππνβαζκίζνπκε ηελ πεξηνρή, ην 

αληηζεην. Λα θπηέςεηο γχξσ γχξσ, λα ηνπο θηηάμεηο θαη έλα δξφκν λα 

εμππεξεηνχληαη πην γξήγνξα, φ,ηη ζέινπλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο εθείλεο. 

Αληαπνδνηηθά θηφιαο δψζε ηνπο. Γε ζα ηνπο ελνριήζεηο θαζφινπ. Απηφ φκσο 

πνπ εκείο επηζεκαίλνπκε είλαη ην εμήο: λα πάκε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο. Θαη επίζεο ζηνλ θ.Θαξίλν κηα εξψηεζε: Ζ ζπγθξηηηθή ζέζε πσο βξέζεθε 

κέζα; Αλ .. Δηζη λα καο ην εμεγήζεη. Γηαηί είδα κηα ζπγθξηηηθή ζέζε. Αθνχ εκείο 

ήδε έρνπκε λνηθηάζεη ην ελ ιφγν νηθφπεδν, γηαηί μαθληθά βξέζεθε θαη κηα ζέζε 
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ζηε Πθάια Υξσπνχ; Ρν θφζηνο είλαη κεγάιν, ε κειέηε πξέπεη λα εθαξκνζηεί. 

Λαη κελ κπνξεί λα έρεηε θάπνηα κεραλήκαηα, ηα άιια πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη αηχπσο. Ρψξα, απηφ πνπ είπαηε γηα ηνλ Γαβξηήι έρεη κεγάιε 

δηαθνξά. Ν Γαβξηήι ηα έξηρλε θάησ, έπαηξλε ηελ κπνπιληφδα θαη ηα θφξησλε. 

Γελ έρεη θακία ζρέζε. Ξξνο Θενχ, δελ πάκε λα θάλνπκε θάηη ηέηνην. Δκείο 

δειψλνπκε ινηπφλ, θάληε θαη κφληκε θαηαζθεπή, θάληε κηα ζνβαξή θαηαζθεπή 

θαη είκαζηε καδί ζαο.  

 Ρέινο, λα πσ θαη ην εμήο: ππάξρνπλε θαη άιιεο κνξθέο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ. Δγψ ζηε ζεηεία κνπ είρα θάδνπο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, 

πνπ κνίξαδα ζηνπο πνιίηεο. Κπνξείηε αλ 

ζέιεηε λα ην ζπλερίζεηε απηφ ην έξγν λα ην αλνίμεηε ζε φιν ην Γήκν. 

Ρειεπηαία θνξά ζαο ιέκε ην εμήο: εάλ πάηε ζην ρσξν πνπ είλαη ηδηφθηεηνο θαη 

δε ζα πιεξψλνπκε λνίθη λα θάλεηε φ,ηη έξγν ζέιεηε ζα είκαζηε καδί ζαο, ζην 

άιιν ζα καο βξείηε απέλαληη κε ηα ζέκαηα πνπ καο δίλεη ν Λνκνο. Γε 

θσλάδνπκε θαζφινπ. Απιψο ζα θαηαγγείινπκε, ζαο ην ιέκε, ζαο έρνπκε 

μαλαθαηαγγείιεη θαη έρεηε θαη πξφβιεκα θηφιαο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ 

λεθξνηαθείνπ, φ,ηη βιέπνπκε παξαινγν. Ρν έρνπκε θάλεη εκείο. Νηαλ ιέκε θάηη 

θαη ην βιέπνπκε ην θάλνπκε, ην ζπλερίδνπκε.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίζηε ν θαζνδεγεηήο απηνπλνχ πνπ κε θαηείγγεηιε; 

ΛΙΣΑ: Νρη, δελ έρνπκε θαζνδεγεηέο εκείο. Δίκαζηε κηα παξέα κεηαμχ καο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νρη, γηαηί κνπ ην έθαλε ν Ξξφεδξνο ν Ρδεβειέθνο κε ην Ονχζζε. 

Δίζαζηε θαη εζείο απφ πίζσ; Πηηο θαηαγγειίεο; 

ΛΙΣΑ: Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηαηί δηαθσλνχλε. Δκέλα ν Ονχζζεο κνπ έιεγε, κφλν ν 

Ρδεβειέθνο ην έθαλε θαη νξθίδνκαη. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

76 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Γήκαξρε, αθξηβψο ην ίδην ιάζνο .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίζηε εζείο πίζσ απφ ηνλ Ρδεβειέθν θάζε θνξά πνπ κε κελχεη; .. 

Ππθάκηλν; 

ΛΙΣΑ: Δγψ είκαη ν αξρεγφο ηνπ ζπλδπαζκνχ. Δρσ λα ζνπ πσ ην εμήο: γηα 

ην Ππθάκηλν .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αξα γίλεηαη κε ηηο επινγίεο ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Ιίηζαο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νη θαηαγγειίεο ζηνλ Δηζαγγειέα ρζεο, ζήκεξα .. 

ΛΙΣΑ: Δπηηξέςηε κνπ, επηηξέςηε κνπ. Πηε Καιαθάζα θάλαηε αθξηβψο ην 

ίδην ιάζνο θαη δε ζαο έθαλα εγψ κήλπζε, νχηε ζηνλ θ.Κπφξζε. Θα κπνξνχζα. 

Παο ιέσ, ζηε Καιαθάζα έρεηε θάλεη ηελ ίδηα παξαλνκία. Γελ ην έθαλα. Αιιά 

δελ έρεη λφεκα γηα κέλα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Ρελ ίδηα πνπ θάλαηε θαη εθεί. Λα κελ πάξεηε ρξήκαηα απφ έλαλ πνπ 

ζα έπξεπε λα πάξεηε ρξήκαηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο επαλέιζνπκε ζην ζέκα. Πην ζέκα θαη φρη ζηηο θαηαγγειίεο. 

ΛΙΣΑ: Ινηπφλ, αιιά ζέιεηε λα πάηε αιινχ ηελ κπάια, ζηελ εμέδξα. Δδψ, ζα 

είκαζηε καδί ζαο αλ πάηε ζην ρσξν ηνπ Γήκνπ. Αλ πάηε λα δψζεηε 288.000 ζε 

ελνίθηα θαη κηα επέλδπζε ηεξάζηηα ζε μέλν ρσξν, ζα είκαζηε απέλαληη ζαο. 

Γηαιέμηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. Δβαιε, έζεζε έλα εξψηεκα θ.Θαξίλν ν 

θ.Ιίηζαο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κπνξψ λα ζαο απαληήζσ εγψ θ.Ιίηζα γη' απηφ ην ζέκα επεηδή 

ην έρσ δεη, φηη ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο κειέηεο φπσο πάληα, γίλεηαη, πξέπεη 

λα γίλεηαη έλαο ζπγθξηηηθφο έιεγρνο δχν, ηξηψλ ζέζεσλ. Ν θχξηνο κειεηεηήο 
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πήξε δηάθνξνπο ρψξνπο εθεί πνπ επξφθεηην λα γίλεη ζηαζκφο κεηαθφξησζεο ή 

πξνζπάζεζε ε πξνεγνχκελε, θάπνηα πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή θαη πήξε 

ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, πνπ ήηαλε κεγαιχηεξε δεκνηηθή .. Γήκνο εδψ πξηλ θαη 

πήγε ζε δχν ζεκεία, ζηνπ Γθηθάθε, ζηνλ Αζσπφ θαη ζηνλ άιιν θαη έθαλε 

ζχγθξηζε γηα πνπ είλαη πεξηβαιινληνινγηθά ζσζηά λα γίλεη. Δληάμεη; Γηα λα έρεη 

θαη ε πεξηβαιινληνινγηθή κειέηε ην θαηάιιειν, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαηεζεί. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρππηθφ θαζαξά. Θχξηε Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Πρνιηάδσ ζπλαδέιθνπο ή ζέζεηο άιισλ επηθεθαιείο 

παξαηάμεσλ θαη δεη ηνπ επηθεθαιήο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιηηεχζεσο ζην 

Γήκν, δηφηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δλαο είλαη. Ρη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. Θχξηε Ρζάθσλα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Γηφηη ζέβνκαη εθ ησλ πξαγκάησλ ην ζεζκηθφ ξφιν ηνπ θαζελφο 

θαη ππ' απηή ηελ έλλνηα, φπσο θαηαιαβαίλεηε, δελ έρσ θάπνηα πξνζσπηθή 

δηάζεζε αληηπαξάζεζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νπφηε εξρφκαζηε ζην ζέκα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δπί ηνπ ζέκαηνο κηιάσ. Γηφηη ραίξνκαη πάξα πνιχ φηαλ αθνχσ 

σξαίεο ηνπνζεηήζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλε θαη κνπ δίλνπλ θαη εκέλα ην 

δηθαίσκα λα πσ φηη ππάξρεη έδαθνο θαη πεδίν θ.Γήκαξρε λα ζπδεηήζνπκε επί 

ζνβαξήο βάζεσο θαη πνηα είλαη απηή. Νηαλ ππάξρεη δεκνηηθφο ρψξνο ν νπνίνο 

δε δίλεη, δελ κπνξεί λα επηβαξχλεη θαη είλαη θνληά θαη δελ κπνξεί λα επηβαξχλεη 

ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ γηα ην απηφ έξγν, ζαθέζηαηα εκείο πξνηηκνχκε λα 

πάεη εθεί ην έξγν. Αλ εδψ καο θέξεηε κηα κειέηε ή κηα εηθφλα ην φηη κπνξνχκε 

λα απνθχγνπκε απηφ ην θνλδχιη, δειαδή ηεο ελνηθίαζεο θιπ., θάλνληαο, γηαηί 
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δελ κπνξνχκε λα πάκε ζ' απην ην δεκνηηθφ ρψξν, γηαηί, 'α', 'β', 'γ' ιφγνπο, εγψ 

δελ ηνπο μέξσ, ηφηε λαη, λα ςεθίζσ. Αιιά φηαλ έρσ δίπια ηέηνην ρψξν, είλαη 

φπσο θαηαιαβαίλεηε ινγηθφ λα κελ ππνζηεξίμσ έλα θνλδχιην γηαηί νπζηαζηηθά 

κηιάκε πεξί ελφο πνζνχ ην νπνίν είλαη ην ελνίθην θαη είλαη φιε ε ππφζεζε απηή 

ε νπνία, εγψ δε ιέσ φηη είλαη παξάλνκε, ραίξνκαη πσο έθιεηζε ν θ.Ιίηζαο ην 

ιφγν ηνπ, αλ απηφο αλαγλψζεη θαη αλαγλσξίζεη παξάλνκα, αο θηλεζεί φπσο 

πξέπεη, αιιά εγψ ηνπιάρηζηνλ απηήλ ηε ζηηγκή δελ έρσ θάηη επηιήςηκν ππ' 

φςε κνπ. Ιέσ φκσο φηη ζα πξέπεη εδψ λα καο εμεγήζεηε γηα πνην ιφγν δελ 

επηιέρηεθε έλα γεηηνληθφ ή ηέινο πάλησλ θνληηλφο ρψξνο, δεκνηηθφο κάιηζηα, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ζα απνθχγνπκε ηνπιάρηζηνλ απηφ ην πνζφ, ην νπνίν ζ' 

απηνχο ηνπο ραιεπνχο θαηξνχο είλαη ζεκαληηθφ.  

 π' απηήλ ινηπφλ ηελ έλλνηα θαη ππφ ηελ αίξεζε απηήο ηεο εμεγήζεσο, 

εκείο ήκεζα εηο ην παξσλ γηα ην ζέκα.   

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ.  

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ρζάθσλαο. 

ΣΑΚΧΝΑ: Θχξηε Γήκαξρε, ζε έλα αθφκα ζέκα ζα ερσ κηα δηαθνξεηηθή 

ηνπνζέηεζε απφ ηε δηθή ζαο γηα ιφγνπο ζα έιεγα θαη' αξρήλ ηππηθνχο θαη 

θαηφπηλ νπζηαζηηθνχο. Αλαθέξζεθε ν θχξηνο εηζεγεηήο φηη έγηλε απεπζείαο 

αλάζεζε γηα ηε κειέηε. Ρν πνζφ δελ ην αθνχζακε, ηεο κειεηεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΚΧΝΑ: Κάιηζηα. Μέξεηε θ.Γήκαξρε θαη ην ιέσ πνιιάθηο, γηα πνιινζηή 

θνξά, φηη είκαζηε φζνλ αθνξά κεγάια έξγα, ελαληίνλ ησλ απεπζείαο 

αλαζέζεσλ, είηε πξφθεηηαη γηα κειέηεο, είηε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: 5.000 επξψ, αλ δελ αθνχζαηε έθαλε .. 

ΣΑΚΧΝΑ: Ρν άθνπζα θ.Γήκαξρε. Γελ κε απαζρνιεί ν φγθνο, κε απαζρνιεί 

ε δηαδηθαζία θ.Γήκαξρε ζην ζπγθεθξηκέλν.  
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Ζ δηαδηθαζία είλαη λνκηκφηαηε βάζεη ηνπ Θψδηθα θαη ησλ .. 

ΣΑΚΑΝΧ: Λαη, ζπκθσλψ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λνκηκφηαηε.  

ΣΑΚΧΝΑ: Ππκθσλψ θ.Γήκαξρε φηη είλαη λνκηκφηαηε βάζεη ηνπ Θψδηθα, 

ζπκθσλψ, αιιά έρσ ηελ άπνςε φηη ν Θψδηθαο ιέεη φηη δχλαηαη λα είλαη θαη κε 

αλνηρηή δηαδηθαζία θαη κε απεπζείαο αλάζεζε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαη έρσ θαη δηαγσληζκφ. Γελ πήξα απφ έλαλ, παξφιν ην 5.000 

έρσ θαη πξνηάζεηο, πξνζθνξέο.   

ΣΑΚΧΝΑ: Ππγλψκε, έγηλε δηαγσληζκφο; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξξνζθνξέο, πξνζθνξέο. Ππγλψκε. Ιάζνο. Ξξνζθνξέο, λαη. 

ΣΑΚΧΝΑ: Πε ζαο, ζε ζαο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αθνχ έηζη ιέεη .. Ξσο ζα ην θάλνπκε; 

ΣΑΚΧΝΑ: Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έιαβε γλψζε απηψλ ησλ πξνζθνξψλ; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νρη. 

ΣΑΚΧΝΑ: Νρη. Δκείο ιάβακε γλψζε; Νρη. Ξάκε ζε απεπζείαο αλάζεζε 

επνκέλσο. Ζ θξηηηθή κνπ γηα ηελ Δπηηξνπή .. Δλα. Γεχηεξνλ, ζέισ λα ηνλίζσ, 

βιέπνληαο έηζη ιίγν ηε κειέηε πνπ ηψξα κφιηο κπφξεζα θαη πήξα, ίζσο θηαίσ 

θαη εγψ ζ' απηφ, φρη εζείο ηφζν, ηελ πξνρεηξφηεηα ηεο εξγαζίαο απηήο πνπ 

έξρεηαη απφ απεπζείαο αλάζεζε. Κηιήζαηε πξνεγνπκέλσο θαη ιέηε, δε ζα 

θάλνπκε θαη θάηη πνιπηειέζηαην. Αλ δελ είλαη πνιπηειέζηαην, ζηνηρίδεη 1.445; 

1.445.000 επξψ; Αλ ήηαλε πνιπηειέζηαην, πφζν ζα ζηνίρηδε; Ζ εγθαηάζηαζε. 

Δίπε ν θ. .. γηα ην ελνίθην θαη ν θ.Νηθνλφκνπ γηα ηελ γεηηλίαζε δεκνηηθνχ 

ρψξνπ. Θαη εγψ ζα ζπκθσλήζσ καδί ηνπο. Γηαηί λα κελ εμνηθνλνκήζεη ν Γήκνο 

ηα επφκελα ρξφληα απηά ηα 288.000; Γεχηεξνλ. Ρξίηνλ, γξάθεη κέζα εδψ γηα 

ηηο απνζηάζεηο απφ ηηο ηνπηθέο Θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο γεηηληάδεη ν ρψξνο ηεο 
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ηνπνζέηεζεο .. νξηνζέηεζεο ηνπ ΠΚΑ. Πην Ξνιπδέλδξη πνπ βξίζθεηαη ε 

εγθαηάζηαζε, ζην ρσξν ηνπ Ξνιπδελδξίνπ πνπ βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε, δελ 

αλαθέξεηαη θαλ κέζα ζηε κειέηε πφζα ρηιηφκεηξα είλαη απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ 

Ξνιπδελδξίνπ. 1 ρικ.; 5 πνπ επηθαιεζηήθαηε εζείο; 4; Ιέσ, ηνλίδσ κεξηθά 

ζέκαηα, επηζεκάλσ μαλά, γηα ηελ πξνρεηξφηεηα, γηα λα θαηαδείμσ ηελ 

πξνρεηξφηεηα ηεο δνπιεηάο, ηεο ζχκβαζεο .. ηεο κειέηεο. Γεχηεξνλ, ιέεη κέζα 

εδψ ε κειέηε φηη γεηηληάδεη ζην ιαηνκείν Καιαθάζαο. Ζ Καιαθάζα δελ έρεη 

ιαηνκεία απ' φζν μέξνπκε. Ρν Ξνιπδέλδξη έρεη κφλν ιαηνκεία.  

 Ρξίηνλ, είπαηε ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΑΚΧΝΑ: Λαη, εληάμεη. Γηνξζψζηε. Καο θέξαηε λα ςεθίζνπκε θάηη. 

Ρειεπηαίν, ηέηαξην. Ιέσ, ιεηε, φηη ζα είζαζηε καδί κε άιινπο Γήκνπο, 

Γεκάξρνπο, πνπ ηξέρνπλε ζηα δηθαζηήξηα γηα λα δνζεί άδεηα ζε ΠΚΑ, πνπ δελ 

έρεη δνζεί, κφλνο ζαο ην είπαηε, ζε θαλέλαλ. Νπσο ζαο ην είρα μαλαπεη θαη 

θαηά ηελ εκέξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. Αλ ζα πάξνπκε πνηέ άδεηα. Ρψξα ιέηε φηη ζα 

πνιεκήζνπκε λα πάξνπκε, άξα δελ έρνπκε πάξεη θαη θαλείο κέρξη ηψξα άιινο 

Γήκνο δελ έρεη πάξεη. Κφλνο ζαο ηα ιέηε θαη ζα πάηε ζηα δηθαζηήξηα. Δκ δε ζα 

πάηε εζείο. Δκείο ζα ςεθίζνπκε. Νη Πχκβνπινη ζαο θαη νη Πχκβνπινη ηεο 

αληηπνιηηεχζεσο. Δκείο ζα ηξέρνπκε ζηα δηθαζηήξηα γηα λα απνδείμνπκε φηη 

ςεθίζακε κηα κίζζσζε θαη' αξρήλ θαη κηα νξηνζέηεζε θαηά δεχηεξνλ ζε έλα 

ΠΚΑ πνπ δε ζα έρεη άδεηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Ρζάθσλα.  

ΣΑΚΧΝΑ: Απηά εδψ, απηά εδψ ινηπφλ, ηα 4, 5 ζεκεία κνπ θαηαδεηθλχνπλ 

ηελ πξνρεηξφηεηα ηεο κειεηεο θαη έηζη δε ζα κπνξέζνπκε λα ςεθίζνπκε ην 2 

ζέκα, ηελ έγθξηζε πξνκειέηεο.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 1ε 12 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  81 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ρζάθσλα. Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, εγψ ζα βάισ θαη κηα άιιε δηάζηαζε ζ' απηή ηε κειεηε, 

ηελ πξνκειέηε φπσο ηελ έρεηε θέξεη. Θέισ λα ζαο πσ φηη φηαλ έγηλε ην 2003 

ν Ξεξηθεξεηαθφο Πρεδηαζκφο, φηαλ ςεθίζηεθε απηφο ν Λφκνο ηέινο πάλησλ 

ζηε Βνπιή πνπ είρακε αληηδξάζεη, κεηαμχ ησλ ρσξνζεηήζεσλ γηα ΣΡΑ ηφηε 

ήηαλε θαη νη Ρξχπεο Ξνιπδελδξίνπ. Πην βφξεην θνκκάηη ηεο Αηηηθήο ήηαλε 

Γξακκαηηθφ θαη Ρξχπεο Ξνιπδελδξίνπ. Νζνη ζα ζπκφζαζηε, είρακε βγεη ζην 

δξφκν, είρακε ζπγθξνπζηεί κε ηα ΚΑΡ, είρε γίλεη φινο εθείλνο ν αγψλαο γηα λα 

απνηξέςνπκε λα γίλεη ν ΣΡΑ ζηηο Ρξχπεο Ξνιπδελδξίνπ. Δλα απφ ηα ζεκεία 

πνπ ζηεξηδφκαζηε ηφηε θαη ιέγακε φηη δελ πξέπεη λα γίλεη εθεί, είλαη φηη είλαη 

θνληά ζηνλ Δζληθφ δξφκν, φηη έρεη νξαηφηεηα απφ ηνλ Δζληθφ δξφκν, φηη νη 

Ρξχπεο πνπ ιέκε, ε ζέζε Ρξχπεο, είλαη πξαγκαηηθέο Ρξχπεο, δειαδή ζπήιαηα 

εθεί ζε φιν απηφ ην βνπλφ. Ξάλσ απφ ην ληακάξη, αλ έρεηε πάεη θαη ζα είλαη, 

ζα έρεη ελδηαθέξνλ λα αλεβείηε πάλσ ζε έλα εθθιεζάθη πνπ είλαη πάλσ απφ ην 

ληακάξη, απηέο νη Ρξχπεο ινηπφλ είλαη ζπειηέο θαη ιέγακε φηη αλ γίλεη εθεί ν 

ΣΡΑ, απηά φια ηα ζηξαγγίζκαηα ηνπ ΣΡΑ ζα θαηαιήμνπλε ζηε ζάιαζζα ηνπ 

Δπβντθνχ θαη ζα θαηαιήμνπλε κέζα ζην λεξφ ηεο Καπξνζνπβάιαο πνπ πεξλάεη 

θαη θαηεπζείαλ κεηά ζηνλ Δπβντθφ. Κήπσο ινηπνλ δελ ην έρνπκε πάξεη απηφ 

ππ' φςηλ καο;  

 Γειαδή, ην γεγνλφο φηη εθεί, απηφ ην θνκκάηη είλαη έλα θνκκάηη 

απηνπλνχ ηνπ βνπλνχ, εθεί δίπια, πεξηβαιινληηθά δειαδή κήπσο έρνπκε θαη 

ηέηνην πξφβιεκα. Δλα είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν είλαη, κήπσο θάλνληαο εκείο εθεί 

απηφ ην ζηαζκφ, κεηαθέξνληαο εκείο ζθνππίδηα εθεί, δειαδή ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απηή ζα είλαη ε νπζία, κήπσο αλνίμνπκε ηελ φξεμε, γηαηί 

απηφο ν ζρεδηαζκφο δελ έρεη θαηαξγεζεί λα μέξεηε. Ζ ζέζε απηή εμαθνινπζεί 

λα ππάξρεη .. Κε γειάηε θ.Γήκαξρε, κπνξείηε λα ην ηζεθάξεηε απηφ πνπ ζαο 

ιέσ. Ξνιχ ζσζηά ην ιέσ. Ινηπφλ, απηφο ν ζρεδηαζκφο εμαθνινπζεί λα 
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ππάξρεη, δελ έρεη γίλεη αλάθιεζε απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ν ζρεδηαζκφο είλαη, 

θάπνηα ζηηγκή εθεί θάηη λα γίλεη, είηε κε κπαηαξίεο, είηε βηνκεραληθά απφβιεηα, 

είηε, είηε, είηε, ππάξρεη ζαλ ζεζε, έρεη θαηαγξαθεί θαη ιέσ, κεπσο αλνίμνπκε 

ηελ φξεμε. Ζ κηα ινηπφλ .. Δγψ έβαια ηε κηα απηή δηάζηαζε. Ρν δεχηεξν 

δήηεκα θαη εγψ πνπ ζέισ λα ζπκθσλήζσ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη φπσο 

είρακε πεη θαη κε ηε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ, φηη εθφζνλ πάκε λα δψζνπκε κηα 

κάρε φπσο ιέηε, γηα λα πάξνπκε ηηο άδεηεο γηα λα γίλεη φιν απηφ ην έξγν, είλαη 

ζσζηφ λα γίλεη ζε ηδηφθηεην αθίλεην. Δίρα θαη εγψ αληίξξεζε φζνλ αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν φηαλ ην θέξαηε γηα ηε κίζζσζε θαη κε ηελ έλλνηα 

ινηπφλ απηή θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπα πξνεγνχκελα, δειαδή ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο πνπ πηζηεχσ δελ ηνπο έρεη ιάβεη ππ' φςε ηεο ε κειεηε. Ηζσο 

γηαηί δελ μέξεη, ίζσο γηαηί δελ έθαλε, είλαη πξνκειέηε απ' φηη θαηαβαίλσ. Αλ 

μέξεηε θ.Θαξίλν θάηη λα καο πείηε. Γειαδή, ηα ζηξαγγίζκαηα πξνβιέπεηαη πνπ 

ζα πεγαίλνπλε; Ξσο ζα ζπιιέγνληαη; Ξνπ ζα πεγαίλνπλ ηα ζηξαγγίζκαηα απφ 

ηα ζθνππίδηα; Γηαηί ζίγνπξα ζα ππάξρνπλ ζηξαγγίζκαηα. Ρα ζθνππίδα φηαλ 

ζπκπηέδνληαη βγάδνπλε ζηξαγγίζκαηα. Θάπνπ πξέπεη λα πάλε απηά. Αλ ινηπφλ 

απηά θαηαιήγνπλε κέζσ ηνπ εδάθνπο πνπ είλαη απνξξνθεηηθφο ζ' απηή ηελ 

πεξηνρή θαηαιήγνπλε ζην λεξφ ηεο Καπξνζνπβάιαο ή ζηε ζάιαζζα, είλαη έλα 

ζνβαξφ δήηεκα.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

ΚΑΡΙΝΟ: Ξξνβιέπεη βφζξν πάλησο κέζα γηα ηα ζηξαγγίζκαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Βειηαληψηεο.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θχξηε Γήκαξρε, ραίξνκαη γηα ηελ επζχλε πνπ παίξλεηε

 πξνζσπηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΚΑ, αιιά απηφο είλαη θαη ν ξφινο ζαο 

θαη πξηλ απφ ζαο θάπνηνη Ξξφεδξνη, θάπνηνη Γήκαξρνη βξεζήθαλ εξήκελ ηνπο 
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θαηεγνξνχκελνη πνιιέο θνξέο ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηηο αλεμέιεγθηεο 

ρσκαηεξέο, ρσξίο λα έρνπλ ηφηε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ θάηη άιιν γηαηί δελ 

ηνπο απνδερφληνπζαλ ζην λφκηκν ΣΡΑ. Δπηπρψο θάπνηνη θαηαθέξακε, 

απνθαηαζηήζακε ηηο ρσκαηεξέο θαη ζήκεξα ν Γήκνο καο είλαη ζε κηα πνιχ 

θαιή θαηάζηαζε. Φαληαζηείηε δειαδή 3 ρσκαηεξέο αλαμέιεγθηεο, 

απνθαηεζηεκέλεο ζηελ πεξηνρή καο. Ρψξα κε κπέξδεςε ιίγν ε θα Πηεξγίνπ. Κε 

κπέξδεςε. Πηελ πξψηε ηεο ηνπνζέηεζε είπε γηα λα θαλνπκε θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ρψξα κίιεζε γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο πεξηνρήο. Απηφ πνπ 

ήζεια λα ππνγξακκίζσ είλαη φηη ζα πξέπεη ζηε ζπγθεθξηκελε πεξηνρή λα 

είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί γηαηί ππάξρεη ν πεξηθεξαηθφο ζρεδηαζκφο. Πηνλ 

πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ ζηε Βφξεηα Αηηηθή ε πεξηνρή εθεί, νη Ρξχπεο 

Ξνιπδελδξίνπ, είλαη ρσξνζεηεκέλεο ζαλ δεχηεξε ιχζε κεηά ην Γξακκαηηθφ θαη 

εθφζνλ δελ έρεη εθαξκνζηεί ν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα είκαζηε 

πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί κελ πξνθαιέζνπκε νηηδήπνηε, πνπ ζα είλαη εηο βάξνο 

ηεο πεξηνρήο καο.  

 Δγψ πξνηείλσ θ.Γήκαξρε λα επηζεθθηνχκε ηνπο ρψξνπο. Ρν ρψξν πνπ 

ιέκε φηη ππαξρεη ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ άιιν ην ρψξν κηα αληηπξνζσπεία απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάκε λα ηα δνχκε, γηαηί δελ είλαη γηα ηα ρξήκαηα πνπ 

κηιάκε. Γειαδή αλ πάξνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκειέηεο απφ ηα 

1.500.000 ηα 400.000 πεξίπνπ είλαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο 

κεηαθέξεηαη θαη ηα άιια 1.100 είλαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ζην αθίλεην πνπ 

ζα λνηθηάζνπκε, ζπλ 300.000 ηα ελνίθηα, πάκε ζην 1.400. Γε λνκίδσ ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Παο παξαθαιψ θ.Ξέππα, ν θαζέλαο έρεη ηελ άπνςε ηνπ. 

Δληάμεη, ν θαζέλαο έρεη ηελ άπνςε ηνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε δηαθφπηνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη. Θα δνζνχλ απαληήζεηο. 
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ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Παο παξαθαιψ πνιχ, ζαο παξαθαιψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. Ξαξαθαιψ. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δγψ λνκίδσ φηη δε ράλνπκε κηα αληηπξνζσπεία ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πάκε λα δνχκε ηνπο ρσξνπο θαη λα επηιέμνπκε. Πε 

φ,ηη αθνξά ζηελ εξψηεζε ηνπ θ.Ρζάθσλα γηα ηε κειέηε θαη ηνπο δχν ρψξνπο 

πνπ επηιέρηεθαλ, είλαη μεθάζαξν, ζα ην πσ θαη απφ κηθξνθψλνπ, φηη νη 

ζπγθεθξηκέλε πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ είλαη 

θσηνγξαθηθή, γη' απηφ πήξε άζπξν-καχξν. Ξήξε ηε κηα ζεζε πνπ ζέιαηε λα 

εγθξηζεί θαη πήξε κηα άιιε ζέζε πνπ είλαη εληειψο αληίζεηε. Δάλ ζέιακε λα 

θάλνπκε κηα πξαγκαηηθή ΞΞΔ, εάλ ζέιαηε λα θάλνπκε κηα πξαγκαηηθή 

πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ ζα είρακε πάξεη ηνπο δχν 

ρψξνπο πνπ πξνηείλνπκε. Ρνλ έλα ρσξν πνπ πξνηείλεηε εζείο θαη ηνλ άιιν πνπ 

πξνηείλεη ε αληηπνιίηεπζε.  

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

ΓΔΓΔ: Γηάβαζα ηε κειεηε θ.Ξξφεδξε θαη θ.Νηθνλφκαθν. Δρεηε απνδερζεί 

εζείο ζην Γξακκαηηθφ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔ: Νρη, δε κνπ άξεζε θ.Φνξγηάξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί θχξηε ..; Κε δηαθφπηεηε. 

ΓΔΓΔ: Δρεηε απνδερζεί ην Γξακκαηηθφ; Ν ζπλάδειθνο ζαο ν θ.Ιντδνο ην 

μέξεη απηφ;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηεπθξηλίζηε. Ρη ελλνείηε θ.Γέδε; 

ΓΔΓΔ: Δ, δελ έρεηε δηαβάζεη ηε κειέηε ηφηε. Ππγλψκε, είζηε αδηάβαζηνη. 

Κηιάηε γηα ΣΡΑ Γξακκαηηθνχ. Γηα πνην ΣΡΑ ηνπ Γξακκαηηθνχ κηιάηε;  

(παξέκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΓΔΓΔ: Ξνηα ελλαιαθηηθή ιχζε; Δγψ ζηε κειέηε ζαο ε νπνία καο ηε θέξλεηε 

εδψ λα ηελ ςεθίζνπκε ζήκεξα καο κηιάηε γηα ην ΣΡΑ ηνπ Γξακκαηηθνχ. 

Ινηπφλ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ.Γέδε. 

ΓΔΓΔ: Ινηπφλ, δελ κπνξνχκε λα απνδερηνχκε θαη λα θέξλνπκε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην .. Θχξηε Νηθνλφκνπ, αλ επηηξέπεηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ. 

ΓΔΓΔ: Γελ κπνξνχκε λα θέξλνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κηα ηέηνηα 

κειέηε λα ηελ ςεθίζνπκε. Ξάεη λα πεη φηη απνδερφκαζηε ζαλ φκνξνο Γήκνο 

φηη ηνλ ΣΡΑ ηνπ Γξακκαηηθνχ. Θα καο πάξνπλε κε ηηο πέηξεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΔΓΔ: Βέβαηα, ην ιέεη ε κειέηε. Πηελ 1ε ζειίδα θηφιαο. Λαη, αιιά δελ 

κπνξνχκε λα ηνλ απνδερηνχκε θ.Ζιηάζθν. Γελ κπνξνχκε λα ηνλ απνδερηνχκε 

απηφ ην ζρεδηαζκφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη δηάινγν, φρη δηάινγν. Λα θιείζεη ν θ.Γέδεο. Νινθιεξψζηε. 

ΓΔΓΔ: Γελ κπνξνχκε λα ην ςεθίζνπκε απηφ ην πξάγκα. Ινηπφλ, ε κειέηε 

απηή, ε κειέηε απηή πνπ θέξαηε ζήκεξα έρεη πάξα πνιιέο αζάθεηεο θαη εζείο 

ν ίδηνο θ.Νηθνλνκάθν είπαηε πξηλ γηα ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο, φηη απηά πνπ 

ιέεη κέζα δελ ηα απνδερφκαζηε θιπ. θιπ. Ρη λα ςεθίζνπκε; Κήπσο πξέπεη λα 

ηελ αλαζεσξήζεηε θαη λα ηε θέξεηε δηνξζσκέλε πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην; Βιέπεηε φηη εκείο ζαλ αληηπνιίηεπζε ζηα έξγα δε ιέκε φρη. 

Ξξνζπαζνπκε λα είκαζηε ζπλαηλεηηθνί. Θαη εδψ ζα ήζεια λα απαληήζσ ζηνπο 

θπξίνπο πνπ ζέινπλ λα ππνδείμνπλ ζηε κείδνλα αληηπνιίηεπζε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα αληηπνιηηεχεηαη ηε Γεκνηηθή Αξρή, θαιφ ζα ήηαλ λα θνηηάμνπλ 

πξψηα ηα ηνπ νίθνπ ηνπο. Ινηπφλ, γηα λα ηειεηψζνπκε θαη λα ην θιείζνπκε, 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα αλαζεσξεζεί κφλν θαη κφλν γηα ιφγνπο αξρήο ε κειέηε.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε.  

 Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΚΙΟΤΗ: Δίλαη ηνπ Γεκάξρνπ ζακπνηάδ απηφ. Γε δνπιεχεη ην κηθξφθσλν 

κνπ. Δγψ ζα πσ δχν πξάγκαηα, φηη λνκίδσ φηη εδψ κέζα δελ θαηαιαβαίλεη ν 

έλαο ηνλ άιιν. Ξνηα κειέηε; Οε παηδηά, πνηα κειέηε; Αθνχ έρνπκε λνηθηάζεη 

εδψ θαη 8 κήλεο, 6 κήλεο .. Κα δνπιεπφκαζηε ηψξα; Λα μέξσ δειαδή. Δγψ 

γειάσ κε φια απηά πνπ ζπδεηάηε. Δρεηε κηα ηξνκεξή ζνβαξνθάλεηα θαη δε ζαο 

ελδηαθέξεη ε νπζία. Ζ νπζία είλαη ε εμήο: επεηδή είκαη θαη ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θ. Γήκαξρε ην έιεγμα πξνζσπηθά, θέξαηε λα ην λνηθηάζνπκε 1.200 

επξψ, δελ ην δέρηεθε γηαηί απηή είλαη ε ηζηνξία θαη θαιφ είλαη λα ηελ μέξεη 

φινο ν θφζκνο. Γελ ην δέρηεθε ηα 1.200 επξψ. Μαλα ην επαλαθέξεηε, θ.Ξέππα 

είζηε θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο, ην ζπκάκαη θαιά απηφ, ην μαλαθέξλεηε θαη ην 

θάλεηε 1.500. Γειαδή δερηήθακε θαη έλαλ εληφο εηζαγσγηθψλ εθβηαζκφ πφζν 

ζα ην λνηθηάζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ.Θηνχζε.  

ΚΙΟΤΗ: Απιψο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαζίζηε, θαζίζηε θ.Ξέππα. Κπνξείηε λα πάξεηε ην ιφγν κεηά.  

ΚΙΟΤΗ: Θχξηε Ξέππα, θ.Ξέππα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ.Θηνχζε. Αθήζηε ην δηάινγν θαη ειάηε ζην ζέκα. 

Θαζίζηε θ.Ξέππα. Ξαξαθαιψ. 

ΚΙΟΤΗ: Θχξηε Ξέππα, δελ θξίλνπκε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Θηνχζε, ειάηε ζηελ ηνπνζέηεζε ζαο. Θαζίζηε 

θ.Ξέππα. Ξαξαθαιψ. 

ΚΙΟΤΗ: Ζ γλψκε κνπ ε πξνζσπηθή .. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε ρξεηάδνληαη ηα νλφκαηα. Κπνξνχκε λα θάλνπκε ηνπνζεηήζεηο 

ρσξίο λα αλαθεξφκαζηε ζε ζπλαδέιθνπο. 

ΚΙΟΤΗ: Ζ ηνπνζέηεζε γηα ηνλ θ.Ξέππα είλαη φρη αλ έθαλε .. είλαη φηη είλαη 

ζηελ Δπηηξνπή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. 

ΚΙΟΤΗ: Γελ έθξηλα αλ έθαλε θαια ή θαθά ηε δνπιεηά ηνπ. Απηφ είλαη νη 

άιινη λα ην θξίλνπλε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε ρξεηαδφηαλ θηφιαο. 

ΚΙΟΤΗ: Ινηπφλ, ε ηνπνζεηεζε ήηαλ απηή. Ρψξα αλ κε ξσηάεη ν θ.Ξέππαο 

θαη αλ κε ξσηάεη θαη ν θφζκνο, αλ ηα 1.500 επξψ είλαη πνιιά, γηα κέλα είλαη 

πνιιά Ξαλαγηψηε. Γηα έλα ρσξαθάθη 1.500 επξψ είλαη πνιιά θαη δελ είλαη 

πνιιά ηα 1.500 επξψ, είλαη πνιιά ην 1.500.000 πνπ ζα ξίμνπκε ζ' απηά ηα 

1.500 επξψ θαη ζα .. Ππγλψκε Ξαλαγησηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ. 

ΚΙΟΤΗ: Θαη ζα αληηπαξαηεζψ ζηνλ θ.Γήκαξρν θαη ζα ηνπ πσ ην εμήο: φηαλ 

θ.Γήκαξρε ζα ξίμεηε ζε έλα ρσξάθη 1.500, 1.500.000, ηφηε ν ηδηνθηήηεο δε ζα 

ζαο ιέεη 300, ζα ζαο ιέεη 600. Γηαηί ηνπ δψζαηε αμία. Ρν πεξηθξάμαηε, ηνπ 

βάιαηε δξφκνπο, ηνπ βάιαηε δέλδξα, ηνπ βάιαηε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Γε 

ιεηηνπξγεί έηζη θαηά ηε γλψκε κνπ. Δπίζεο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ξέππα. 

ΠΔΠΠΑ: Δπί πξνζσπηθνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ξέππα, κπνξείηε λα ηα πείηε κεηά απηά. Θχξηε Ξέππα. 

Θιείζηε θ.Θηνχζε. 

ΚΙΟΤΗ: Λαη, λαη.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ.  

ΚΙΟΤΗ: Θχξηε Ξέππα, εγψ φηη έρσ λα πσ ζα ην πσ ζην κηθξφθσλν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Θηνχζε ζέιεηε λα ην βνεζήζεηε ηε δηαδηθαζία ή ζέιεηε λα 

κηιάηε κε ηνλ θ.Ξέππα; 

ΚΙΟΤΗ: Κηθξφθσλν δελ θιείλσ φκσο. Ινηπφλ, αλ ζέιεηε λα βνεζάηε ηε 

δηαδηθαζία, λα κελ επεκβαίλεη ν θ.Ξέππαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νηαλ ηνλ επηθαιείζηε ζπλερψο. 

ΚΙΟΤΗ: Ινηπφλ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κήπσο ην θάλεηε θαη ζθφπηκα θηφιαο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΙΟΤΗ: Δίλαη θίινο κνπ, λαη. Ινηπφλ, άξα νινθιεξψλσ φηη θαη εγψ ζα 

θαηαςεθίζσ ην ζπγθεθξηκέλν, παξφιε ηελ αλαγθαίνηεηα ηνπ έξγνπ θαη ζα 

πξνηείλσ ζην Γήκαξρν λα μαλαζθεθηεί φηαλ ζα πεγαίλεη θαηεγνξνχκελνο ζηα 

δηθαζηήξηα.  

 Δπραξηζηψ. 

ΚΙΟΤΗ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 

 Θχξηε Θαιχβα. 

ΚΑΛΤΒΑ: Δπραξηζησ θ.Ξξφεδξε. Δγψ πηζηεχσ φηη φηαλ δε ζέινπκε λα 

θάλνπκε θάηη πξνζπαζνχκε κε ηέηνηνπο ηξφπνπο λα ην ζηακαηήζνπκε. Γηαηί ην 

ιέσ απηφ. Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ θέξακε ην ζέκα γηα λα λνηθηάζνπκε 

απηφ ην ζπγθεθξηκελν νηθφπεδν, ν θ.Ιίηζαο ήηαλ παξψλ, θαη εγψ είρα ηηο ίδηεο 

αληηξξήζεηο. πήξρε έλα νηθφπεδν ηδηφθηεην παξα πνιχ θνληά, ρσξίο λα 

γλσξίδσ φκσο φηη ππάξρεη θαη έλαο νηθηζκφο εθεί. Απηφ δελ ην γλψξηδα. Νηαλ 

ρσξνζεηήζακε ηνλ Βηνινγηθφ, πξαγκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα ηνλ θάλνπκε 

ζηελ πεδηάδα πνιχ πην νηθνλνκηθά. Ρν πήγακε φκσο ζην .. ηνπ Ππθακίλνπ, ζε 
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έλα ζεκείν πνπ δελ ελνρινχληαλ θαλέλαο. Ρν ίδην ζέκα ερνπκε θαη εθεί. 

Πήκεξα ππάξρεη έλαο νηθηζκφο κε 10 ζπίηηα εθεί πέξα, 20, άξα αλαπηπζζφκελνο 

νηθηζκφο, ζα πξέπεη ινηπνλ εθεί πεξα απηνί νη άλζξσπνη πνπ κε αίκα αγνξάζαλ 

θάηη θαη θάλαλε έλα ζπηηάθη λα ηνπο θαηαδηθάζνπκε, λα ηνπο .. εθεί πεξα έλα 

νηθφπεδν ην νπνίν ζα καδεχεη φια ηα ζθνππίδηα ηνπ Γήκνπ. Θαη εγψ ππέξ ηνπ .. 

Παλ επηρεηξεκαηίαο είκαη ππέξ ην λα θεξδίδσ φζν κπνξψ πεξηζζφηεξν, ρσξίο 

φκσο λα θαηαδηθάδσ θάπνηνπο άιινπο. Ν ρσξνο πνπ επηιέγνπκε απηήλ ηε 

ζηηγκή κπνξεί λα ζηνηρίδεη ζην Γήκν θάπνηα ιεθηά, έρνπκε παξεη απφθαζε 

ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εάλ .. θαη θαιππηφκαζηε θαη λνκηθά, φζνη είλαη 

λνκηθνί εδψ πεξα ην μέξνπλε, εάλ ηπρφλ δελ πάξνπκε πεξηβαιινληνινγηθή 

κειέηε, απηφ παχεη λα ηζρχεη, ην ελνηθηαζηήξην θαη φινη φζνη έρεηε αζρνιεζεί 

θαη άιια ρξφληα κε ηα ηνπηθά, ην γλσξίδεηε θαη νη λνκηθνί πνιχ πεξηζζφηεξν.  

 Ινηπφλ, ην λα θσλάδνπκε εδψ πέξα φηη κελ ςεθίδνπκε απηφ ην ρψξν, 

λνκίδσ.... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΤΒΑ: Οήηξα είλαη. Λαη, είζαη λνκηθφο Βαζίιε. Ρν λα κελ ςεθίδνπκε απηφ 

ην ρψξν είλαη ζαλ λα κε ζέινπκε πνηέ λα ηνλ θάλνπκε.  Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΚΑΛΤΒΑ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΤΒΑ: Κεηά, κεηά. Δρεηε δεπηεξνινγία θ.Ιίηζα. Λα πξνρσξήζνπκε.  

 Ν θ.Βαζηιάθνο έρεη ην ιφγν. 

ΒΑΙΛΑΚΟ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Ζζεια λα ξσηήζσ απιά ηελ 

αληηπνιίηεπζε θαηά θχξην ιφγν. Λαη, φλησο ππάξρεη έλα ηδηφθηεην θηήκα, είλαη 

ηεο Α' βάζκηαο ηνπ Θαιακνπ, ζηνλ Θνξαθά. Δίλαη ζηε γσλία απηφ. Γε κηιάκε 

ηψξα .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΑΙΛΑΚΟ: Λαη Θνξαθάο, Θνξαθάο ιέγεηαη. Ινηπφλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη. Θαη 

είκαη θαη εγψ ζηελ Δπηηξνπή καδί κε ηνλ θ.Ξέππα θαη ην Γήκαξρν. Νηθνλνκηθά 

καο ζπκθέξεη λα ραιάζνπκε απηφ ην θηήκα ηνπ Γήκνπ. Δίλαη έλα θηήκα .. θαη' 

αξρήλ είλαη πάλσ ζηελ Δζληθή νδφ ηνπ Γήκνπ καο. Γειαδή είλαη ζηνλ θεληξηθν 

δξφκν πνπ ελψλεη ηελ Αζήλα κε ην Γήκν. Δρεη κηα πξφζνςε, αλ ζπκάκαη είλαη 

πάλσ απφ 30 κέηξα, εγψ ζα πξφηεηλα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ Γήκνπ λα 

θάλνπκε ην κέγαξν εθεί, ην θαηλνχξγην καο κέγαξν. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

.. Γειαδή, αλεμάξηεηα ηνπ νηθηζκνχ ή φρη. Γειαδή, ζα ην ραιάζνπκε απηφ ην 

θηήκα. ζα ην ραιάζνπκε απηφ ην θηήκα εάλ ην πξνηείλακε ή ην πξφηεηλε 

θάπνηνο .. Δηζη είλαη ξε Θψζηα. Δηζη είλαη. Δγψ ζνπ κηιάσ ζαλ κεζίηεο. Λα ζην 

πσ έηζη. Δλα θηήκα πνπ είλαη πάλσ ζηε ιεσθφξν, πάλσ ζηε ιεσθφξν. Λα κνπ 

έιεγεο λα ην θάλνπκε έλα ηππηθφ φκηιν, έλα γήπεδν, έλα κέγαξν, ην δεκαξρηθφ 

κέγαξν. Νξίζηε ην θάλσ ζαλ πξφηαζε, θάπνηα ζηηγκή, λαη. Λα θάλνπκε ζηαζκφ 

κεηαθφξησζεο πάλσ ζ' απην ην αθίλεην, ε, φρη. Ζ ππνβαζκηζε ιφγσ 

ιαηνκείνπ, ινγσ ζπλεξγείνπ είλαη απηή πνπ έθεξε ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ.Βαζηιάθν. 

ΒΑΙΛΑΚΟ: Ρν νηθφπεδν ηνπ Γήκνπ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη δηάινγν. Ππλερίζηε θ.Βαζηιάθν ηελ ηνπνζέηεζε ζαο. Γίλεηε 

κηα άιιε δηάζηαζε ζην ζέκα. 

ΒΑΙΛΑΚΟ: Δλλνείο γηα ην παιηφ, παξάλνκν πάξθηλγθ πνπ ππάξρεη. Δληάμεη, 

απηφ είλαη έλα άιιν ζέκα. Απηφ αο πάεη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία λα ην μειψζεη, 

λα θνηηάμεη ηελ άδεηα, δελ μέξσ ηη ζα θάλεη. Ξάλησο λα ππνβαζκίζεηο ίζσο ην 

θαιχηεξν νηθφπεδν ηνπ Γήκνπ θάλνληαο ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, φρη, δε 

ζπκθσλψ. 
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 Δηζη είλαη. Απηή είλαη ε άπνςε κνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Βαζηιάθν. 

 Ν θ.Ζιηάζθνο έρεη ην ιφγν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Λαη, δχν πξάγκαηα κφλν ζέισ λα πσ. Κε πξφιαβε ν Αγγεινο γηα 

ην ζέκα ηεο αλαγθαηφηεηαο αιιά θαη ηεο κίζζσζεο πνπ έγηλε ηνπ αθηλήηνπ. 

πήξρε απηή ε αλαβιεηηθή .. Νπησο ή άιισο ινηπφλ δελ ηίζεηαη ζέκα γηα ην αλ 

ζα πξνρσξήζεη απηφ ή φρη. Απφ εθεί θαη πεξα εγψ ζέισ λα πσ δχν πξάγκαηα 

γηα ηνπο ιφγνπο νη νπνίνη επηθαινχληαη θάπνηνη, φηη απηφ δελ πξέπεη λα γίλεη θαη 

πξέπεη λα γίλεη ζην δεκνηηθφ θνκκάηη ή φηη θάπνηνη ζα πάκε ζηα δηθαζηήξηα. Θα 

ζαο ζπκίζσ φηη φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο, ν Γηψξγνο ν Γαξβξηήι είρε λνηθηάζεη 

ρσξν ζην Γήκν Υξσπίσλ κε πνιιέο δεκνηηθέο εθηάζεηο θαη ηνλ είρε λνηθηάζεη 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Ρνλ έθαλε έλαλ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ν νπνίνο βέβαηα 

δελ ήηαλ ζηαζκφο κεηαθφξησζεο, ήηαλε θάηη πάξα πνιχ δηαθνξεηηθφ. Ξήγε 

θαηεγνξνχκελνο φκσο φρη γηαηί λνίθηαζε ην νηθφπεδν, πήγε θαηεγνξνχκελνο 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ έθαλε απηή ηε κεηαθφξησζε. Γελ πήγε θαηεγνξνχκελνο 

θαλέλαο γηαηί λνίθηαζε έλα ρψξν γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

θαζαξηφηεηαο θαη θπζηθά ν ιφγνο ηνπ λα λνηθηάζεηο έλα αθίλεην .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Λα λνηθηάζεηο έλα αθίλεην γηα λα θάλεηο ζηαζκφ κεηαθφξησζεο 

θαη αθνχ ε αλαγθαηφηεηα είλαη αλαγλσξηζκέλε απφ φινπο καο είλαη πνιχ 

ζνβαξφο. Αξα ινηπφλ δελ ππαξρεη πεξίπησζε θαλείο λα πάεη θαηεγνξνχκελνο. 

Νζνλ αθνξά ηελ πξνκειέηε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ.... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Θαηεγνξνχκελνο ζα πάεη θάπνηνο φηαλ θάλεη παξάλνκε πξάμε. 

Ξαξάλνκε πξάμε είλαη λα θάλεηο κεηαθφξησζε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ. 
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ΗΛΙΑΚΟ: Αλδξέα, δε ζε δηαθφπησ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ξαξάλνκε πξάμε είλαη λα θάλεηο κεηαθφξησζε ρσξίο 

αδεηνδφηεζε. Νρη γηαηί .. Απηφ φκσο είλαη ξίζθν πνπ ην παίξλεη ν ίδηνο ν 

Γήκαξρνο γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνθνκηδήο 

ησλ ζθνππηδηψλ. Νπσο ην έρνπλε πάξεη, φπσο ην .. θαη μέξεηε θαη πνιινί απφ 

ζαο. πάξρνπλε Γήκνη απηήλ ηε ζηηγκή νη νπνίνη έρνπλε παξάλνκνπο ζηαζκνχο 

κεηαθφξησζεο θαη έρνπλε ππνζηεί ην θφζηνο γηαηί ην θάλνπλε. Γηα πνην ιφγν 

ην θάλνπλε; Ρν ζέκα ινηπνλ ηνπ ελνηθηαδφκελνπ ή κε είλαη απιά κηα 

δηθαηνινγία θαη φπσο είπε θαη ν θίινο κνπ ν Αγγεινο ν Θαιχβαο, είλαη ιφγνο 

απιά γηα λα ιέκε φηη δε ζέινπκε λα ην θάλνπκε .. γηαηί δελ πξέπεη λα γίλεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Βειηαληψηε.  

ΗΛΙΑΚΟ: Απηφ είλαη αιινπλνχ παπά επαγγέιην θ.Βειηαληψηε. Δίλαη 

αιινπλνχ παπά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Βειηαληψηε. Γελ έρεηε ην ιφγν ηψξα. 

ΗΛΙΑΚΟ: Δίλαη δηθαίσκα ζαο, είλαη δηθαηψκα ζαο λα εθηηκάηε ηηο επηινγέο 

ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο φπσο ζέιεηε. Γε ζαο ακθηζβεηεί θαλέλαο. Δγψ δελ είπα 

γηα ην ζέκα ηνπ θφζηνπο. Δγψ είπα γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ηεο 

επηινγήο απηνχ ηνπ ρψξνπ. Απιά ηα πξάγκαηα. Δγψ δε κίιεζα γηα ην θφζηνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Ζιηαζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Γηα θαλέλα θφζηνο. Αξα ινηπφλ θάπνηνη ιφγνη, εγψ δε ζέισ λα 

απαμηψζσ φιν ηνλ θφζκν ή φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαινχληαη 

θάπνηνη, θάπνηνη ιφγνη επηθαινχληαη κφλν θαη κφλν γηαηί πξέπεη λα πνχκε φηη 

δελ πξέπεη λα γίλεη γηαηί ηειηθά δε ζέινπκε λα γίλεη. Απηή ινηπφλ είλαη ε νπζία. 
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Νια ηα άιια ινηπφλ κπνξεί θάπνηνο λα ηα επηθαιεζηεί. Λαη, γηαηί είλαη ε 

δαπάλε, λαη γηαηί δελ πξέπεη λα γίλεη απηή ε δαπάλε, πξέπεη λα γίλεη θάπνηα 

άιιε. Ξάληα ινηπφλ φηαλ γίλεηαη κηα δαπάλε ζε θάπνην Γήκν ή ζε θάπνηα 

πεξεζία ή ελ πάζε πεξηπηψζεη ζην δεκφζην, θαπνηνο ζα βγεη θαη ζα πεη φηη 

πξέπεη ε δαπάλε απηή λα είλαη κηθξφηεξε. Θάπνηνο άιινο ζα πεη φηη πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξε. Ξνηνο είλαη απηφο πνπ ζα πεη ην ζσζηφ; Θαλείο δελ ην μέξεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. 

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΛΙΣΑ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ κπνξεί, αλ ζέιεη λα κνπ απαληήζεη ν 

θ.Γήκαξρνο ή αλ γλσξίδεη ν θ.Αληηδήκαξρνο θαη λα θάλσ θαη κηα δεχηεξε 

εξψηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. Γειαδή, ελνίθηα έρνπκε μεθηλήζεη λα 

πιεξψλνπκε; Δίλαη ε κηα εξψηεζε θαη πφηε πηζηεχεηε φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα 

λα ηξέμνπλε γξήγνξα φιεο νη κειέηεο γηα λα έρνπκε πάξεη αδεηνδφηεζε. 

Γειαδή, κέρξη λα πάξνπκε αδεηνδφηεζε ζα πιεξψλνπκε ελνίθηα δίρσο λα 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ρξήζε; Γηαηί δελ ζα κπνξνχκε λα πάκε λα θάλνπκε 

ρξήζε. Δλλνείηαη. Ινηπφλ, λα ηνπνζεηεζψ. Θαηαςεθίδσ γηαηί ν ρψξνο είλαη 

αθαηάιιεινο γηα ηε ρξήζε ΠΚΑ. Θαθψο έρεη ήδε λνηθηαζηεί, κε απνηέιεζκα 

θαηαρξεζηηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Γήκν. Ξαξαθαιψ λα γξαθεί ζηα 

πξαθηηθά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνπκε θ.Ιίηζα. 

 Θχξηε Νηθνλφκνπ. Θα δεπηεξνινγήζεηε; πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο απφ 

ηνπο αξρεγνχο ησλ παξαηάμεσλ; Νρη.  

Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ .. 

 Ππγλψκε θ.Γήκαξρε.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θιείλσ κε δχν ιφγηα. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θιείζηε θ.Γήκαξρε ην ζέκα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θιείλσ κε δχν ιφγηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θιείλσ κε δχν θαη ηξίην ζα είλαη ην λνίθη. Ρα δχν ιφγηα είλαη ηα 

εμήο: πξψηνλ, πνηνο δε ζα άλνηγε κηα επηρείξηζε ε νπνία ζα έθαλε απφζβεζε ζε 

έλα ρξφλν θαη λα ηελ θξαηήζεη 20. Ρν 1.000.000, πνπ ζα είλαη 500.000 επξψ, 

ζα ζηήζνπκε ην .. κε 500.000 επξψ θαη φρη παξαπάλσ νχηε δξαρκή, ιέσ ην 

κέγηζην πνζφ, θαηά ηελ εθηίκεζε κνπ, κπνξεί λα πεζσ, ζα δεηήζσ ζπγλψκε 

αλ πέζσ έμσ ζ' απηφ ην πνζφλ πνπ ζα δηαζέζνπκε εθεί. Γε ζα δηαζέζνπκε 

ηίπνηε πξσηνχ αδεηνδνηεζεί, νχηε κάλδξεο πεξηβνήηεο, ιίγα πξάγκαηα ζα 

θάλνπκε κέρξη πνπ λα αδεηνδνηεζεί, απιψο λα εμππεξεηνχκαζηε ηνλ πνιίηε 

καο, ην δεκφηε καο, ηελ πνηφηεηα δσήο καο. Αιιά ην δεχηεξν είλαη ην εμήο: φηη 

δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ θάλεη απφζβεζε ζε 1 ρξφλν, θακία, άκα 

ιεηηνπξγήζεη. Αξα πνηνο δε ζα έθαλε επέλδπζε κηα ηέηνηα, ζε 1 ρξφλν φηαλ 

θάλεη απφζβεζε θαη έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα λα ην θάλνπκε εθεί, 

επαλαιακβάλσ, γηαηί έρνπκε ηνλ νηθηζκφ, έρνπκε ηα πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ 

απνηχρεη πνιινί θαη πνιιέο θνξέο θαη ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη ν Γήκαξρνο ν 

θαηλνχξγηνο ηελ πεπαηεκέλε απνηπρίαο. Νρη, δελ ηελ αθνινπζψ.  

 Γεχηεξνλ, θχξηε αξρεγέ ζπλδπαζκνχ, είζηε αξρεγφο ζπλδπαζκνχ θαη 

κνπ είπαηε φηη ειέγρεηε ηελ θαηάζηαζε ζην ζπλδπαζκφ θαη εζείο είζηε 

αξρεγφο ζπλδπαζκνχ, φηαλ ν θ.Ονχζζεο καο έθαλε πξφηαζε γηα ην νηθφπεδν 

ηνπ λα ην πάξνπκε, γηαηί θαλακε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ θαηαιιειφηεηνο θαη 

ήξζε ν θ.Ονχζζεο, ήξζε ν θ.Ξαπατσάλλνπ θαη καο έθαλε πξνθήξπμε. Γίπια, 

εθεί καο .. έλα νηθφπεδν δηθφ ηνπ λα πάξνπκε. Θα ην θαηαςεθίδαηε ή δελ 

ειέγμαηε ην Πχκβνπιν ζαο ηη έθαλε ηφηε πνπ ήξζε θαη έδσζε πξνθήξπμε; Ζξζε 

θαη είπε, πάξηε ην νηθφπεδν κνπ γηα ζηαζκφ κεηαθφξησζεο; Γηα πνην ιφγν 

ηφηε; Γελ ην γλσξίδαηε; Ρφηε ζα ην ςεθίδαηε κήπσο άκα ην παίξλακε απφ 
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θάπνηνλ άιινλ πνπ ζπλέθεξε ηνλ αξρεγφ ηνπ ζπλδπαζκνχ ή δελ ην μέξαηε; Αλ 

δελ ην μέξαηε, κελ επηθαιείζηε φηη είζηε αξρεγφο ζπλδπαζκνχ φπνηε ζαο 

ζπκθέξεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα, παξαθαιψ. Γελ είλαη πξνζσπηθφ ην ζέκα θαη 

δελ νινθιήξσζε ν θ.Γήκαξρνο. Γελ νινθιήξσζε ν θ.Γήκαξρνο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηα ηα ελνίθηα, γηα ηα ελνίθηα δελ κπνξνχζε λα γίλεη αιιηψο. Ρα 

ελνίθηα έρνπλε μεθηλήζεη λα πιεξψλνληαη λνκίδσ 1, 2 κήλεο, δε ζπκάκαη 

αθξηβσο, ην .. αξρίδνπλ λα πιεξψλνληαη. Θα έπξεπε λα ππάξρεη ν ρψξνο γηα λα 

γίλεη πεξηβαιινληνινγηθή κειέηε. Γελ κπνξείο έλα ρψξν ην νπνίνλ κπνξεί λα 

κε καο ην δψζεη κεηά ν άιινο λα θάλνπκε πεξηβαιινληνινγηθή κειέηε. Ξξέπεη 

λα παξνπζηάζνπκε ηδηνθηεζία γηα λα πξνρσξήζνπκε θάηη. Ζ κίζζσζε είλαη έλαο 

ηξφπνο ηδηνθηεζίαο γηα λα πξνρσξήζνπκε ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο. Γε 

γηλφηαλε ρσξίο λα θάλνπκε πεξηβαιινληνινγηθή κειέηε ζε έλα μέλν ρσξάθη, ζε 

έλα μέλν ρψξν.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πχληνκα. Πε κηζφ ιεπηφ θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Γήκαξρε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θ.Ονχζζε δελ ηα έρσ 

ζπλαηηεξηθά. Ξξψηνλ. Γεχηεξνλ, φηαλ ήμεξα πνηαλνχ ήηαλ ην άιιν ην 

νηθφπεδν δελ ππήξρε πεξίπησζε λα κελ πάηε ζην άιιν ην νηθφπεδν. Δδψ 

αιιάμαηε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνζβάιιαηε ηνλ θ.Θαξίλν, 

ηνλ θ.Ιάηα θαη ηνλ θ.Θηνχζε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα μεθεχγεηε θ.Ιίηζα.  

ΛΙΣΑ: Ρνπο πξνζβάιιαηε πξνζσπηθά. Γηα ηνλ ίδην. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μεθεχγεηε απν ην ζέκα. Ρψξα δεκηνπξγείηε άιια ζέκαηα. 
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ΛΙΣΑ: Γηα ηνλ ίδην. Ινηπφλ, ηνπο πξνζβάιιαηε γηα ηνλ ίδην. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αιιν είπε ν θ.Γήκαξρνο. 

ΛΙΣΑ: Αξα ζα πεγαίλαηε εθεί θαη κάιηζηα επεηδή έρσ ππνγξάςεη εγψ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν γηα λα αγνξαζηεί, ήμεξα πνπ ζα ην πάηε πξηλ ην 

μεθηλήζεηε. Ινηπφλ, θαη δελ πξφθεηηαη λα θάλεηε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο εθεί. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρνπνζεηήζεθε ν 

θ.Ιίηζαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, έρεη θαηαγξαθεί ήδε ζηα καγλεηνθσλεκέλα. Ν θ.Θαιχβαο 

ζεηηθά θαη ν θ.Αξκπξηψηεο. Ν θ.Ρζάθσλαο θαη ν θ.Θηνχζεο φρη. Ππγλψκε θαη ε 

θα Καξγέηα. Ξαξψλ ν θ.Νηθνλφκνπ, ν θ.Ιέθθαο θαη εζείο θα Βαξλάβα. Γε 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ν θ.Σαζηψηεο.  

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

εγθξίλεη.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα θάλνπκε 5 ιεπηά δηάιεηκκα θαη ζα επαλέιζνπκε. 

 

 5 ιεπηά δηάιεηκκα 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίδεηαη ε ζπλεδξίαζε καο θχξηνη ζπλάδειθνη. 
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ΘΔΜΑ 4ν 

 

Δγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ζην ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ γηα έληαμε ηνπ έξγνπ 

"Αλάπιαζε θαη Δπέθηαζε ΚΑΠΗ η.Κνηλόηεηαο Νέσλ Παιαηίσλ Γήκνπ 

Χξσπίσλ". 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ξαξαθαιψ θχξηνη θαζίζηε. 

Θαζίζηε θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Ζιηάζθν, έρεηε ην ιφγν. Θαζίζηε θ.Ιίηζα, θαζίζηε θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΗΛΙΑΚΟ: Λα μεθηλήζσ Ξξφεδξε; Ρη θάλσ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαλακε ην δηάιεηκκα. πνηίζεηαη έγηλε ην ηζηγαξάθη καο, ήπηακε 

ηνλ θαθέ καο. 

ΗΛΙΑΚΟ: Γηα θαζίζηε ιίγν θάησ, γηα θαζίζηε θάησ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ρη λα θάλσ ηψξα. Θα ζαο δηαβάζσ ηελ εηζήγεζε φπσο έρεη 

γξαθηεί θαη κεηά ζα πσ θαη δχν πξαγκαηάθηα. Ινηπφλ, κε ηελ ππ' αξ. 144/2009 

απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ εγθξίζεθε ε ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο θαη ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Ξξνζζήθε θαη 

επέθηαζε ηζνγείνπ θαη κεηαηξνπή παιηάο θαηνηθίαο ζε ΘΑΞΖ ηεο Θνηλφηεηαο 

Λέσλ Ξαιαηίσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Πηε ζπλέρεηα κε ηελ ππ' αξ. 4/2010 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηξνπνπνηήζεθε ε απφ 19.10.2009 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε σο πξνο ηε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ απφ 

1.199.520 επξψ ζε 1.322.090 επξψ κε .. θαη ΦΞΑ θαη σο πξνο ηνλ ηίηιν ηνπ 
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έξγνπ, απφ: Ξξνζζήθε θαη' επέθηαζε ηζνγείνπ θαη κεηαηξνπή παιηάο θαηνηθίαο 

ζε ΘΑΞΖ ηεο Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ, ζε: Αλάπιαζε 

θαη επέθηαζε ΘΑΞΖ ηεο Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Ρν 

σο άλσ έξγν δεκνπξαηήζεθε ζηηο 26.8., ππνγξάθηεθε ε ζχκβαζε .. 

δεκνπξαηήζεθε ζηηο 26.8. θαη ππνγξάθηεθε ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν.  

 Ξξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ην 

νπνίν ζχκθσλα κε ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 70% 

απφ πηζηψζεηο ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη 30% 

απφ πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη εθηειεηηαη ζήκεξα απφ ηελ Ξεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ε Γ/λζε Ρερληθψλ Δξγψλ .. πεξεζίαο κε ηελ ππ' 

αξ. πξσηνθφιινπ ΡΔ7959/30.11.2011 έγγξαθν ηεο, δεηά ηε ιήςε απφθαζεο 

απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο 

ζην ΞΔΞ Αηηηθήο γηα έληαμε ηνπ σο άλσ έξγνπ.  

 Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνχκαη ηελ έγθξηζε ηεο ππνβνιήο πξφηαζεο 

ζην ΞΔΞ Αηηηθήο γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ αλάπιαζεο θαη επέθηαζεο ΘΑΞΖ 

ηέσο Θνηλφηεηαο Λέσλ Ξαιαηίσλ Γήκνπ Υξσπίσλ ζηε ζεκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα, αλάπηπμε ππνδνκψλ γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκαησζε εηδηθψλ 

νκάδσλ ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2, αεηθφξνο αλάπηπμε θαη βειηίσζε 

πνηφηεηαο δσήο, κε θσδηθφ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 79, άιιεο θνηλσληθέο 

ππνδνκέο.  

 Δρεη έλα ιάζνο ην έγγξαθν ηεο Ξεξηθέξεηαο, πξέπεη λα είλαη 30.12.11, 

φρη ..  

 Ινηπφλ, ζα πσ δχν ιφγηα γη' απηή ηελ ηζηνξία, επεηδή ηελ μέξσ αξθεηά 

θαιά ζαλ πξψελ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ζην Γήκν Υξσπίσλ. πήξρε κηα κειέηε 

πνπ είρε θάλεη ε πξψελ Θνηλφηεηα Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη ε νπνία ήξζε ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ γηα έγθξηζε θαη θαηφπηλ θαη 

γηα αλαζεψξεζε. Γη' απηήλ ηε κειέηε ινηπνλ θαη γη' απηφ ην έξγν ε 
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πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ είρε ζπλάςεη 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, φπσο είπα. Λα κελ πσ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο. Ζ 

ζπκκεηνρή ινηπφλ ηνπ Γήκνπ ζ' απηφ ην έξγν ήηαλε 30%. Δγψ πξνζσπηθά 

είρα δηαθσλήζεη γη' απηφ ην έξγν. Δίρα δηαθσλήζεη γηα δχν ιφγνπο. Ξξψηα απ' 

φια γηαηί ζεσξνχζα φηη ε κειέηε ήηαλε ππέξνγθε θαη δεχηεξν γηαηί ην εξγν 

ζαλ έξγν δελ ην ζεσξνχζα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, γηαηί ήηαλ θαη πνιχ 

δαπαλεξφ έξγν. Γε κηιάσ αλ ήηαλ ππεξηηκνινγεκελν. Κε κειέηε εγθεθξηκέλε 

απφ ηελ ΡΗΓΘ ήηαλε, κε ηηκέο κνλάδνο φπσο μέξεηε, ην έξγν, ην έξγν .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Ζ αξρηθή κειέηε είπα, ε αξρηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ήηαλε 

1.322.090. Απηφ ην έξγν ινηπφλ πξνέβιεπε λα γίλεη κηα απνμήισζε, κηα 

απνμήισζε ηνπ ππαξρφληνο θηηξίνπ, έλα θιεξνδφηεκα πνπ είρε θάλεη ε θα 

Θνηίδνπ, ε ζπγρσξεκέλε .. Λαη, ην θιεξνδφηεκα πξνέβιεπε κέζα λα γίλεη 

γεξνθνκείν, γεξνθνκείν. Ρν δέρηεθε ε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, είρε πεξάζεη 

θαη απφ ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην, είραλ δηαθσλήζεη .. Δληάμεη, δελ κπαίλσ ζε 

ιεπηνκέξεηα. Θέισ λα ζαο εμεγήζσ γηαηί θάλνπκε απηφ πνπ θάλνπκε. Δπεηδή 

δελ πάκε ηψξα λα ζπδεηήζνπκε ην θιεξνδφηεκα θαη φια ηα ππφινηπα, πάκε λα 

εμεγήζσ ηη θάλνπκε ζήκεξα. Δίρακε έξζεη ινηπφλ ζε ζπλεξγαζηα κε ηε λπλ 

Ξεξηθέξεηα, ε νπνία θαη πινπνηεί ην έξγν. Ρν έξγν βέβαηα, ζέισ λα ζαο 

ππελζπκίζσ, λα ζαο γλσξίζσ κάιινλ, φηη ην έξγν έρεη μεθηλήζεη απφ πεξζη, 

πξφπεξζη κάιινλ, ην '10, ηνλ Αχγνπζην αλ ζπκάκαη θαιά, ή ηνλ Ηνχιην ή ηνλ 

Αχγνπζην, έρεη μεθηλήζεη λα γίλεηαη ε απνμήισζε ηνπ θηηξίνπ θαη ην θηίξην 

έκεηλε κε ην θέξνληα ζθειεηφ.  

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Δίρε δεκνπξαηεζεί, βεβαίσο. Δίρε δεκνπξαηεζεί απφ ηνλ 8ν, απφ 

ηνλ 8ν ηνπ '10, κε έθπησζε 12%. Δίρε ινηπνλ μεθηλήζεη ην έξγν, είρε 

απνμεισζεί ην θηίξην, ην ππάξρνλ θηίξην, είρε κείλεη κφλν ν ζθειεηφο. Απηφ 
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πξνέβιεπε θαη ε κειέηε θαη πξνέβιεπε θαη ηελ επέθηαζε ελφο άιινπ ρψξνπ 

ζην ίδην νηθφπεδν. Ρν νηθφπεδν είλαη κεγάιν απηφ, αλ ζπκάκαη γχξσ ζηα 500 

κέηξα. Δίλαη 2 νηθφπεδα 250άξηα. Ρν θηίξην ήηαλε γχξσ ζηα 400 ηεηξ. θαη 

πξνέβιεπε λα γίλεη κηα απνμήισζε, αλαπαιαίσζε ηνπ θηηξίνπ κε θάπνηεο 

επεκβάζεηο θαη κηα επέθηαζε ζην ηζφγεην γχξσ ζηα 100 ηεηξ., 80, δε ζπκάκαη 

αθξηβψο. Νηαλ ήξζακε ινηπνλ ζε επαθή κε ηελ Ξεξηθέξεηα, κε ηελ λπλ 

Ξεξηθέξεηα πιένλ γηα λα δνχκε πσο ζα απνπεξαησζεί ην έξγν .. Α, είρε 

πξνθχςεη έλα πξφβιεκα ζηε ζεκειίσζε. Ζ κειέηε ινηπφλ πνπ είρε γίλεη θαη 

είρε πιεξσζεί 240.000 επξψ, δελ είρε θάλεη γεσηερληθή κειέηε γηα λα δεη αλ 

αληέρεη ην ππέδαθνο λα θηηζηεί θαη ην ππφινηπν θηίξην ή λα ζηεξηρηνχλ νη 

επεκβάζεηο απηέο πνπ φιεο έρνπλε γίλεη, πνπ ζα γίλνπλε κάιινλ. Πηακάηεζε 

ινηπφλ ην έξγν γχξσ ζην Φιεβάξε ηνπ '11, έγηλε γεσηερληθή κειέηε θαη έγηλε 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο γηα λα κπνξέζεη λα ζηεξηρηεί ην θηίξην. 

Λα κε ζαο πσ ιεπηνκέξεηεο, γηαηί θαη εγψ δελ ηηο ζπκάκαη θαιά. Βγήθε λέα 

νηθνδνκηθή άδεηα, γηαηί πξνέβιεπε θάπνηεο επεθηάζεηο, ην θαιφ ήηαλε φηη δελ 

απμήζεθε ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Πε ζρέζε δειαδή αο πνχκε κε ηελ 

πξνεγνχκελε κειέηε θαη ην έξγν ήηαλ λα μεθηλήζεη, είλαη λα μεθηλήζεη πάιη.  

 Ξξηλ απφ 1 κήλα πεξίπνπ είρα ελεκεξσζεί απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή φηη 

έρεη αλνίμεη κέηξν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηέηνην αληηθείκελν. Ξήγα ινηπφλ 

ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ξψηεζα αλ κπνξνχκε λα εληάμνπκε έλα έξγν ην 

νπνίν έρεη δεκνπξαηεζεί. Δίλαη βέβαηα ζηελ πνιχ αξρηθή ηνπ θάζε θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν γηαηί ν Γήκνο καο ζα έπξεπε λα ρξεσζεί κε ην πνζφ ησλ 360.000. 

Ζηαλε ε ζπκκεηνρή ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε 70 - 30 θαη κάιηζηα κε ην 

Γήκαξρν επεηδή ην είρακε ζπδεηήζεη, είρακε θαη εκείο ηηο ακθηβνιίεο καο γηα ην 

αλ απηφ ην έξγν πξέπεη λα γίλεη, λα πινπνηεζεί, λα ηειεηψζεη, λα κελ ηειεηψζεη 

θαη γηαηί ην θφζηνο είλαη πνιχ κεγάιν θαη δε ιέσ εγψ φηη είλαη, μαλαιέσ πάιη, 

δε ιέσ φηη είλαη ππεξηηκνινγεκέλν, αιιά ζίγνπξα είλαη έλα πνιχ κεγάιν 

θφζηνο γηα λα αλαπιάζεηο έλα ππάξρνλ θηίξην, ην νπνίν είλαη θαη πάξα πνιχ 
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παιηφ, έηζη; Δίλαη γχξσ ζηε δεθαεηία ηνπ '60, αλ ζπκάκαη θαιά. Ππδήηεζα 

ινηπφλ κε ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη καο είπαλε φηη φλησο κπνξεί λα γίλεη απηφ, 

εθφζνλ φιε ε δηαδηθαζία πνπ έρεη αθνινπζεζεί είλαη ζχκθσλα κε ην Λφκν, 

δεκνπξαζηεο, δεκνζηεχζεηο θιπ. θιπ. θαη πήγακε κε ην Γήκαξρν ζηελ θα 

Θηζθίξα, ζηελ Αληηπεξηθεξεηάξρηζα θαη ζηηο Ρερληθέο πεξεζίεο θαη δεηήζακε λα 

αθνινπζεζεί απηή ε δηαδηθαζία.  

 Γηαηί πηζηεχνπκε φηη εάλ ζα κείλεη ην έξγν ππήξρε ε πηζαλφηεηα λα 

πνχκε φηη ην έξγν δε ζέινπκε λα ην απνπεξαηψζνπκε θαη ζέινπκε λα ην 

ζηακαηήζνπκε. Π' απηήλ ηελ πεξίπησζε, αλ ην έξγν ζηακαηνχζε ππαηηηφηεηα 

δηθηά καο ζα έπξεπε λα πιεξψζνπκε κηα απνδεκίσζε ζηνλ εξγνιάβν ηεο ηάμεο 

ηνπ 7%. Ζηαλ δειαδε γχξσ ζηηο 70- 80.000 επξψ θαη ζα καο έκελε θαη έλα 

θηίξην ζθειεηφο. Θνπθάξη ην νπνίν ζα ην είρακε λα ην βιέπνπκε θαη ζα έπξεπε 

λα κπνχκε ζε κηα άιιε δηαδηθαζία γηα λα δνχκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε εκείο εθεί 

πέξα. Απνθαζίζακε ινηπφλ λα δεηήζνπκε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα λα θαηαζέζεη 

απηή ζαλ θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηελ πξφηαζε ζην ΞΔΞ θαη φπσο θαη ην 

δερηήθαλε. Καο έζηεηιαλ ην ραξηί απηφ ζηηο παξακνλέο, κάιινλ αλάκεζα 

Σξηζηνχγελλα Ξξσηνρξνληά ήξζε ην έγγξαθν, γηα λα πάξνπκε εκείο ηελ 

απφθαζε ε νπνία απφθαζε ζα πάεη ζηελ Ξεξηθέξεηα, ζα παξεη απφθαζε θαη ην 

Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην θαη είκαζηε, είλαη κάιινλ ε Ξεξηθέξεηα γηαηί απηή 

πξέπεη λα ην θάλεη απηφ, είλαη ζηε δηαδηθαζία λα καδέςεη φια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην ΞΔΞ θαη λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΞΔΞ. Θεσξψ, ζεσξήζακε κάιινλ φηη είλαη ην 

θαιχηεξν δπλαηφλ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε, έηζη ψζηε λα ηειεηψζεη απηφ ην 

έξγν ρσξίο λα ην ππνζηνχκε εκείο, θαλέλα θφζηνο, θαη απφ εθεί θαη πέξα λα 

δνχκε πσο ζα ην δηαρεηξηζηνχκε θαη ηη ζα θάλνπκε κ' απηφ.  

 Απηά έρσ λα πσ δηεπθξηληζηηθά. Αλ ζέιεηε θάπνηεο άιιεο εξσηήζεηο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ ελεκέξσζε. Ν 

θχξηνο .. θαη εξσηήζεηο ζα ερεηε ηε δπλαηφηεηα. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Αξκπξηψηεο, ν 

θ.Βειηαληψηεο, ε θα Πηεξγίνπ. 

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Αλ ζπκάκαη θαιά, ε αληηπνιίηεπζε ηφηε ήηαλε αληίζεηε ζην έξγν θαη 

εηδηθά ζπκάκαη είρε γίλεη κεγάιε θαζαξία κε ηε κειέηε. Δίπαηε 240.000, εγψ 

ζπκάκαη 170. 240 ήηαλε ζπλ ΦΞΑ;  

(πξφβιεκα ηερληθφ ζηε καγλεηνθψλεζε) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα αο κελ .. Δληάμεη. 

ΛΙΣΑ: Νρη, έρεη ζεκαζία γηαηί βιέπνπκε φηη κε ηα ιεθηά πνπ γίλεηαη έλα 

θηίξην, 240.000 έγηλε ε κειέηε θαη βιέπνπκε αο πνχκε θαη 1.200 γηα λα γίλεη, 

εγψ δελ έρσ θαηαιάβεη ηη αθξηβψο ζα γίλεη. Ξέξαζα ζήκεξα ζηε Καξκαξά, ην 

είδα θαη εγψ είρα θαηαιάβεη φηη είλαη θάηη δηαηεξεηέν θαη αλ ήηαλε δηαηεξεηέν, 

θαηαλνψ ην κεγάιν ην θφζηνο. Πε έλα παιηφ θηίξην ην νπνίν πην εχθνια ην 

γθξέκηδεο θαη έθαλεο θαηλνχξγην. Ζ ζθνπηκφηεηα. Θάηη άιιν ηψξα. Κπαίλνπκε 

ζ' απηή ηε δηαδηθαζία γηα πνην ιφγν; Πηακάηεζε ε ρξεκαηνδφηεζε; Λα 

νινθιεξψζσ άιιε κηα εξψηεζε; Γηαηί δελ ηα γλσξίδσ. Γελ είκαη, δε δηνηθψ ην 

Γήκν. Ινηπφλ, έλα είλαη απηφ. Κπαίλνπκε δειαδή ζηε δηαδηθαζία γηα λα 

πάξνπκε ηα 360.000 πνπ είλαη ε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νιν ην έξγν. 

ΛΙΣΑ: Υξαία. Παο παξαθαιψ ιίγν. Αξα πάκε φιν ην έξγν ζην ΞΔΞ γηα λα 

γιηηψζνπκε αο πνχκε ε Διιάδα ην 70% γηαηί ηα ρξήκαηα πνπ έβαδε ε 

Λνκαξρία, πνπ ηψξα ζα .. Θάλσ ιάζνο; Θάλσ ιάζνο γηαηί δε γλσξίδσ ηε 

δηαδηθαζηα, πσο έγηλε. Δληάμεη; Ινηπφλ, εθφζνλ ινηπνλ ππήξρε ρξεκαηνδφηεζε 
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ηνπ έξγνπ, ν ιφγνο πνπ πεγαίλνπκε θαη δεηάκε εμ νινθιήξνπ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε;  

ΗΛΙΑΚΟ: Λα απαληήζσ ζ' απηφ πξψηα θαη κεηά ζηα ππφινηπα. Ρν έξγν, 

μαλαιέσ θαη πάιη, είρε γίλεη, είρε ζπλαθή πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηε 

Λνκαξρία. Ζ Λνκαξρία ζα ην πιήξσλε απφ ηδίνπο πφξνπο. Ζ Λνκαξρία ινηπνλ 

ζα έβαδε ην 70% ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Κπξάβν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μαλαεηπψζεθε. 

ΗΛΙΑΚΟ: Δίλαη απφ ηδίνπο πφξνπο. Γελ ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε. Γειαδή, 

70% έβαδε ε Λνκαξρία απφ ηελ ηζέπε ηεο θαη 30% έβαδε ν Γήκνο. Ρν έξγν 

έρεη θαηαηεζεί ζην ΞΔΞ. Ρν ΞΔΞ ρξεκαηνδνηνζεί εμ νινθιεξνπ ην έξγν, αιιά 

δε ζα πιεξψζνπκε νχηε εκείο, νχηε ε Λνκαξρία, νχηε ε Ξεξηθέξεηα ηψξα. 

Απηφ ιέσ. Αξα πνην είλαη ην πξφβιεκα;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Ρνπνζεηεζείηε ηψξα θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Ζ δηεπθξίληζε έρεη λα θάλεη κε ζπγθεθξηκέλν πξάγκα. Δάλ ππάξρνπλ 

ηα ρξήκαηα απφ ηελ πιεπξά ηεο Λνκαξρίαο, αλ ππαξρνπλ ηα ρξήκαηα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν. Απηφ ήζεια λα κνπ 

πεηο. Ρν άιιν, ζην είπα θαη εγψ, φηη ην θάλεηο γηα λα ην ρξεκαηνδνηήζνπλε. 

Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα κέλα θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην εμήο: φηη ν 

Γήκνο θαη εθφζνλ δελ .. ζηε Λνκαξρία ζηελ νπζία ην έξγν ζηακάηεζε. Γε 

ζπλερίδεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηπψζεθε απηφ, εηπψζεθε, εηπψζεθε φηη ζηακάηεζε. 

ΛΙΣΑ: Ρψξα, ζέιεηε λα ην θαηαιάβσ; Θέινπκε λα ην θαηαιάβνπκε. 

Δληάμεη; 
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ΗΛΙΑΚΟ: Θχξηε Ιίηζα, είπα φηη ην έξγν ζηακάηεζε γηαηί πξνέθπςε 

πξφβιεκα ζηε ζεκειίσζε. Δγηλε λέα γεσηερληθή κειέηε, κάιινλ δελ είρε γίλεη 

θαζφινπ γεσηερληθή κειέηε, έγηλε γεσηερληθή κειέηε, έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο κειέηεο θαη ην έξγν ήηαλε λα μαλαμεθηλήζεη. Γειαδή ν εξγνιαβνο 

.. 

ΛΙΣΑ: Αξα ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα; 

ΗΛΙΑΚΟ: Ν εξγνιάβνο .. πάξρνπλ ηα ρξήκαηα .. Ζ Λνκαξρία, ε πξψελ  

Λνκαξρία, κάιινλ ε λπλ Ξεξηθέξεηα, ην έξγν εθφζνλ ην έρεη ζπκβαζηνπνηήζεη 

θαη ην μέξεηε απηφ πσο ιεηηνπξγεί, ην έξγν πξέπεη λα ην πινπνηήζεη. 

ΛΙΣΑ: Θα ην πινπνηήζεη. Αξα ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα. 

ΗΛΙΑΚΟ: Ρα ρξήκαηα ινηπφλ ηεο Λνκαξρίαο ζεσξεηηθά εγψ πηζηεχσ φηη 

ππάξρνπλε. Αιιά εκείο ηα ρξήκαηα δελ ηα έρνπκε εληάμεη θαζφινπ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ καο. Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ '11 δελ ηνλ είρακε εληάμεη 

θαζφινπ. 

ΛΙΣΑ: Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ '10 ηα έρεη ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ; 

ΗΛΙΑΚΟ: Νρη. Νχηε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ '11, απ' φζν ζπκάκαη. Ρψξα 

κπνξεί θαη λα θάλσ ιάζνο ή λα έρεη έλα .. 

ΛΙΣΑ: Θαη πσο, πσο κπήθε ην έξγν ζηε δηαδηθαζία; 

ΗΛΙΑΚΟ: Απηφ δελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ εγψ. 

ΛΙΣΑ: Γελ είλαη ινγηθφ. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: πήξρε; πήξρε. 

ΛΙΣΑ: Υξαία. Αξα ην εξψηεκα είλαη αλ ην έξγν ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί 

σο έρεη θαη αλ ζα ζπλερηζηεί σο έρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εγθξηζεί απφ ηα 

ΞΔΞ. Δάλ δελ κπεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΞΔΞ. 
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ΗΛΙΑΚΟ: Δμήγεζα φηη είρακε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο γηα έλα έξγν ην νπνίν 

είλαη πάξα πνιχ αθξηβν θαη ζα είλαη θαη δχζθνιν ζηε δηαρείξηζε ηνπ. Ρν έρνπκε 

πεη απηφ ην πξάγκα.  

ΛΙΣΑ: Λαη θαη επίζεο .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Απιά ζεσξνχκε φηη είλαη επθαηξία απηήλ ηε ζηηγκή λα 

ρξεκαηνδεηεζεί, λα ηειεηψζεη θαη απφ εθεί θαη πεξα ζα δνχκε. 

ΛΙΣΑ: Δληάμεη, σξαία. Πε ζρέζε κε ηελ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηψξα. Ρνπνζεηεζείηε. 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Ξξφεδξε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: 2 ιεπηά είλαη νη εξσηήζεηο ηψξα. Δληάμεη.  

ΛΙΣΑ: πάξρεη έλα έξγν ην νπνίν ν ίδηνο ν Γήκαξρνο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ζπκθσλνχκε ή φρη ηψξα ζηελ έληαμε. 

ΛΙΣΑ: Θάηζε Ξξφεδξε, αλ δε ζε ελδηαθέξεη, εκάο καο ελδηαθέξεη φκσο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θάλεηε ιάζνο θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Ν ίδηνο ν Γήκαξρνο θαη ν ίδηνο Αληηδήκαξρνο δελ ην είραλε ςεθίζεη 

θαη πξνθαλψο είραλε θαη ηνπο ιφγνπο ηνπο, αηηηνινγεκέλνπο θαη έξρνληαη 

ζήκεξα εδψ θαη ιέλε, λα ζπλερηζηεί απηφ ην έξγν θαη λα ην εληάμνπκε ζηα 

ΞΔΞ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Αλ ζπκθσλνχκε .. 

ΛΙΣΑ: Ινηπφλ, θαη ζέισ ηελ μεθάζαξε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη 

ηνπ Αληηδεκάξρνπ πσο βιέπεη απηφ ην έξγν ζήκεξα, ηη άιιαμε θαη ηη 

ζθνπηκφηεηα γηα λα ην θάλνπκε απηφ, γηαηί θνηηάμηε λα δείηε θαη ηα ιεθηά ζηα 

ΞΔΞ πεηακέλα ιεθηά δελ είλαη. Θαη επίζεο, πφζα ρξήκαηα έρνπλ απνξξνθεζεί 
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κέρξη ζήκεξα απφ ηνλ εξγνιάβν; Ξφζα ιεθηά έρεη πιεξσζεί ν εξγνιάβνο γηα 

ην έξγν πνπ έθαλε; Ξφζα απφ ην Γήκν, πφζα απφ ηε Λνκαξρία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία.  

 Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θχξηε Ιίηζα, είλαη μεθάζαξν ηψξα ην ηνπίν. Ρν ζέκα καο ζήκεξα 

είλαη ην εμήο: λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα ΞΔΞ; Δκείο είρακε δηαθσλήζεη γηα 

πνιινπο ιφγνπο, φπσο είπαηε, θαη ζα είλαη επρήο έξγν λα ρξεκαηνδνηεζεί. 

Δίλαη σξαίν ζαλ αξρηηεθηνληθφ ζρέδην απηφ πνπ πάεη λα γίλεη θαη είλαη κηα ραξά 

ζαλ έξγν. Βέβαηα, αλ απνξξηθζεί απφ εθεί, εκείο ζα θιεζνχκε λα πιεξψζνπκε 

γχξσ ζηηο 500.000 επξψ ν Γήκνο κφλν, κειέηε θαη πνζνζηφ θαη ίζσο 

παξαπάλσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρν έξγν. Θαη ε κειέηε πνπ είλαη ζηα δηθαζηήξηα; Πηα δηθαζηήξηα 

είλαη ε κειέηε γηα 200.000 θιπ. Γελ ηα δίλνπκε. Λαη, ζηα δηθαζηήξηα. 

Θεσξείηαη φηη απηφο έρεη λφκηκε βάζε πνπ έρεη θνζηνινγήζεη ηε κειεηε. Δκείο 

δελ ηελ πιεξψλνπκε. Καο ήξζε ην πξψην θνλδχιη λνκίδσ .. κε ηνπο 

δηθεγφξνπο, δελ ην ζπκάκαη αθξηβψο, λα πιεξψζνπκε θαη ζα πάκε ζηα 

δηθαζηήξηα. Γελ ηελ πιεξψλνπκε 200ηφζεο ρηιηάδεο ηε κειέηε κφλν ηνπ 

έξγνπ. Δίλαη πνιιά ηα ιεθηά, 500.000 κφλν γηα ηε ζπκκεηνρή. Λα πιεξψζεη 

έλαο Γήκνο ζε έλα νηθφπεδν, ζε έλα πξφβιεκα αο πνχκε κε ην απνηέιεζκα ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο ηνπ Γήκνπ. Νκσο αλ πξνρσξήζεη απφ ηα ΞΔΞ, θαιψο λα 

πξνρσξήζεη. Δάλ δελ πξνρσξήζεη απφ ηα ΞΔΞ, εδψ ζα απνθαζίζεη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δληάμεη, ζα ζηα πεη ν Βαγγέιεο ηψξα. 100.000 .. 
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ΗΛΙΑΚΟ: Ν εξγνιάβνο απηήλ ηε ζηηγκή έρεη θάλεη έξγν 103.000 επξψ, έρεη 

πιεξσζεί απφ ηε Λνκαξρία, αλ ζπκάκαη θαιά, ρσξίο λα είκαη ζίγνπξνο απφιπηα 

ή 5 ή 10.000 επξψ θαη έρεη πιεξσζεί απφ ην Γήκν 1.500 επξψ ζε έλαλ 

ινγαξηαζκν πνπ έρεη θαηαζέζεη. Απηά έρεη πιεξψζεη απηήλ ηε ζηηγκή ν Γήκνο 

θαη δελ μέξσ θ.Σξήζηνπ έρεη πιεξσζεί απηφ ην έξγν, ηα 1.500; Νρη. Δρεη 

θαηαζέζεη ινγαξηαζκφ γηα ηα 1.500 ν νπνίνο είλαη ινγαξηαζκφο απφ ηνλ πξψελ 

Γήκν Υξσπίσλ θαη δελ είρε κπεη θαζφινπ ζηα ΞΝΔ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζπλερίζεηε θ.Ιίηζα; Υξαία. 

ΛΙΣΑ: Δθφζνλ ινηπνλ είκαζηε ζην κεδέλ απφ πιεπξάο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, Γήκαξρε ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ λα ζπλερηζηεί λα 

γίλεη έλα ηέηνην έξγν θαη αλ ππήξρε ηφηε ζηελ ηνπνζέηεζε ηε δηθή ζαο, 

δειαδή ζε καο δελ έρεη ηεζεί ην εξψηεκα θαη νχηε είκαζηε εηνηκνη λα 

ηνπνζεηεζνχκε αλ ζε εθείλν ην ζεκείν ηεο Καξκαξά ρξεηάδεηαη λα γίλεη απηφ, 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάηη άιιν ή γηαηί ην έρεη αθήζεη ην θιεξνδφηεκα ε 

ζπγθεθξηκέλε θπξία. Δγψ δελ ήκνπλ ηφηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Υξσπνχ, 

δελ έρσ ζέζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Υξαία. Ινηπφλ, εληάμεη, επραξηζηψ πνιχ. 

 Θχξηε Βειηαληψηε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, εληάμεη.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δξσηήζεηο ζα θάλσ θαη δε ζα πάξσ ην ιφγν κεηά. Θχξηε 

Αληηδήκαξρε, εάλ ζπκφζαζηε πφζα ηεηξαγσληθά πεξίπνπ είλαη ην έξγν. Δάλ 

κπνξείηε λα καο πείηε, νη δχν κειέηεο, ε κηα πξνθεξχρζεθε ην '9 θαη ε άιιε ην 

'10 ήηαλ ζπκπιεξσκαηηθή κειεηε, δειαδή πιεξψζεθε επηπιένλ πνζφλ θαη 

επίζεο εθφζνλ ην θηίξην δελ είλαη δηαηεξεηέν θαη εθφζνλ πάκε ζε 
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ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε, κήπσο είλαη ζθφπηκν λα πάκε ζε θαηεδάθηζε θαη απφ 

ηελ αξρή. Θαη γηαηί ην αηηηνινγψ απηφ, γηαηί ην δεηάσ απηφ. Δπεηδή κηιάκε γηα 

έλα θηίξην ηνπ '60 πνπ πξνέθπςε πξφβιεκα ζηε ζεκειίσζε, θαηαιαβαίλσ ηη 

έρεη απφ θάησ, ιφγσ ηεο δνπιεηάο κνπ, ιφγσ ηεο δνπιεηάο κνπ. Ινηπφλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πάκε ζε ηζηκεληνελέζεηο γηα λα ππνζηειψζνπκε απηφ ην θηίξην 

πνπ θνζηίδεη πάξα πνιχ, κήπσο κπνξνχζε ε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε πνπ ζα 

πεξάζνπκε ηψξα λα πξνβιέςεη ηελ θαηεδάθηζε πιήξσο ηνπ θηηξίνπ θαη λα 

ζεκειησζεί απφ ηελ αξρή ζσζηά ην θηίξην. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. Λα απαληήζεη ζπλνιηθά ν 

θ.Ζιηάζθνο λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θιεξνλφκνπ λα παξακείλεη απηφ, 

λνκίδσ. Δ Βαγγέιε; 

ΗΛΙΑΚΟ: πάξρεη έλα πξφβιεκα λνκηθφ. πάξρεη έλα πξφβιεκα λνκηθφ. 

Δπεηδή απηφ είρεη ζπδεηεζεί θαη ζηε Λνκαξρία ηφηε. Λνκίδσ ήκνπλ θαη ζε 

εθείλν ην Λνκαξρηαθφ ή δε ζπκάκαη αλ είρα πάεη. πάξρεη έλα πξφβιεκα λνκηθφ 

φζνλ αθνξά ην θιεξνδφηεκα. Ρν θιεξνδφηεκα, ε θιεξνλνκηά δειαδή είρε 

δψζεη, δεζκεχεη λα γίλεη απηή ε ρξήζε. Δκείο ηφηε θαη ν Γήκαξρνο είρε πεη λα 

γίλεη πάξθηλγθ αλ ζπκάκαη θαη εγψ είρα πεη θάηη άιιν. Θεσξνχζακε ινηπφλ φηη 

επεηδή είλαη θαη έλα κεγάιν νηθφπεδν κέζα ζηα Ξαιάηηα, φηη κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηζεί γηα θάπνηνλ άιιν ζθνπφ θαη βέβαηα φρη κε ηφζν πνιχ κεγάιν 

πνζφ. Νκσο, απηήλ ηε ζηηγκή έρνπκε έλα ζπκβαζηνπνηεκέλν έξγν. Ρελ μεξεηε 

απηήλ ηε δηαδηθαζία θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη έλα έξγν ζπκβαζηνπνηεζεί, έλα 

ηφζν πνιχ κεγάιν έξγν θαη έρεη μεθηλήζεη ήδε ε πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ, ην 

νπνίν έρεη απνμειψζεη, αλ ην δείηε ην θηίξην είλαη απηήλ ηε ζηηγκή κφλν πνιχ 

ςειέο θνιψλεο θαη κπεηά θαη δελ είρε κπεη κέζα ζηε κειέηε λα θαληαζηείηε ην 

ζθπξφδεκα πνπ είλαη ην πηζηφιη, πσο ην ιέλε, ην .. Γελ είρε κπεη θαλ απηφ. 

Γειαδή, ηψξα δε ζέισ λα θάηζσ λα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα ραξαθηεξίζσ ηε 
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κειέηε, έηζη; Γηαηί ζα κηιάκε .. Δρνπλ γίλεη άπεηξεο ζπδεηήζεηο γη' απηή ηε 

κειέηε ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ.  

 Ινηπφλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη φπσο θαη λα έρεη έρνπκε έλα δεδνκέλν. 

Δρνπκε έλα έξγν ζπκβαζηνπνηεκέλν, έρεη ήδε πινπνηεζεί ην 2, ην 3% ηνπ 

έξγνπ. Ζδε ππάξρνπλε νθεηιέο ζηνλ εξγνιάβν θαη εάλ ε ζχκβαζε απηή ιπζεί 

ππαηηηφηεηα δηθηά καο, ζα αλαγθαζηνχκε εκείο λα πιεξψζνπκε κηα απνδεκίσζε 

ζηνλ εξγνιάβν. Ρνλ μέξεηε ην Λφκν θαη δε ρξεηάδεηαη λα ην αλαθέξσ. Γη' απηφ 

θαη ινηπφλ κε ηελ επθαηξία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ κέηξν ηνπ ΞΔΞ είπακε φηη 

αθνχ δελ πξφθεηηαη λα πιεξψζνπκε νχηε εκείο θάηη, νχηε θαη ε Ξεξηθέξεηα, αο 

θαηαηεζεί ε πξφηαζε. Γελ μεξσ θαη αλ ζα ηελ θαηαθέξσ λα ηελ θαηαζέζσ. 

Γειαδή ρξνληθά αο θαηαηεζεί ε πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε, έηζη ψζηε λα 

γίλεη ην έξγν απφ ην ΞΔΞ γηα λα κελ πιεξψζεη θαη θαλείο ηίπνηα. Γελ 

κπνξνχζακε νχηε λα αιιάμνπκε ηε κειέηε. Εεηήζακε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

κειέηεο θαη ζηελ θνπβέληα πνπ θάλακε κε ηνπο αλαδφρνπο θαη κε ηνλ 

επηβιέπνληα δεηήζακε θαη θάπνηα κηθξή ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο αιιά δελ 

κπνξνχζε λα γίλεη.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Γηαηί ε ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ηε κειέηε είλαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη επεκβάζεηο πνιχ κηθξέο ζα κπνξνχζεο λα θάλεηο. Γελ κπνξείο 

δειαδή λα αιιάμεηο εμ νινθιήξνπ ηε κειέηε θαη λα παο ζε έλα άιιν είδνο 

έξγνπ. Πην ππάξρνλ θηίξην. ∞ ζα έπξεπε λα ιχζνπκε απηήλ ηε ζχκβαζε 

ηειείσο, γηαηί είλαη ζπγθεθξηκέλε ε κειέηε.. Νη κειέηεο δελ ηξνπνπνηνχληαη 

έηζη εχθνια. ∞ ζα έπξεπε λα ιχζνπκε απηήλ ηε ζχκβαζε ππαηηηφηεηα δηθηά 

καο, ε Λνκαξρηα δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα ην θάλεη, ζνπ ιέεη, εγψ ζπκκεηέρσ, 

πάκε λα ηειεηψζνπκε ή ζα έπξεπε λα ηε ιχζνπκε θαη λα πιεξψζνπκε ηελ 

απνδεκίσζε θαη λα ην πάξνπκε σο έρεη θαη κεηά ηη λα ην θάλνπκε, αθνπ ε 
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ρξήζε ηνπ βάζεη ηεο δσξεάο ηεο θαο Θνηίδνπ ήηαλε ζπγθεθξηκέλε ή ζα έπξεπε 

λα ην ζπλερίζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ζιηάζθν. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, θαη εγψ θαη' αξρήλ ζαλ εξψηεκα, αιιά λνκίδσ ην είπε 

θάπνηνο, ν θ.Βειηαληψηεο ην είπε λνκίδσ, είλαη φηη εθφζνλ μεθίλεζε ην έξγν 

απηφ θαη γξάθηεθε φπσο ιέεη, πίζησζε ην 70% ε ζπκκεηνρή ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ '10, γηαηί δελ γξάθηεθε θαη ζην 11. Γειαδή, ζπλέρηδε έλα 

έξγν κέζα ζην '11, πνπ ζηακάηεζε γηα άιινπο ιφγνπο, ρσξίο λα είλαη 

γξακκέλε ε πίζησζε; Γειαδή εδψ είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα δηθήο καο 

δηαρείξηζεο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φια ζηνλ αέξα είλαη εδψ κέζα; Θαη εγψ ζαο 

ιέσ φηη, πεο φηη ζπλέρηδε απην ην έξγν, πσο ζα πιεξσλφηαλε απηφ ην έξγν; Γε 

ζέισ λα κνπ απαληήζεηο. Κνπ απαληάο κεηά. Θα θάλσ θαη ηνπνζέηεζε 

ηαπηφρξνλα. Ινηπφλ, εδψ ππάξρεη ην εμήο: γεγνλφο είλαη φηη απηφ είλαη έλα 

θιεξνδφηεκα θαη επεηδή έρσ δηαβάζεη θαη ηε δηαζήθε, ιέεη αθξηβψο φηη αθήλσ 

ην θηίξην απηφ, ηδηφγξαθε, ρεηξφγξαθε, λαη, ηδηφγξαθε ε δηαζήθε, γηα 

γεξνθνκείν. Δηζη ιέεη ε δηαζήθε. Απηφ ινηπφλ, ε ιέμε γεξνθνκείν, εγψ ην είπα 

θαη ζηε Λνκαξρία, είλαη έλα πξφβιεκα λνκηθφ πνπ κπνξεί λα ην ζπλαληήζνπκε 

κπξνζηά καο. Θπκάκαη ν γξακκαηέαο ηφηε ηεο Λνκαξρίαο είρε πεη, κπνξεί λα 

ππάξμεη πξφβιεκα ζηελ εθηακίεπζε ησλ ρξεκάησλ. Νηαλ ζα πάεη λα πιεξσζεί 

απηφ ην έξγν, φηη κπνξεί λα ππάξμεη πξφβιεκα. Γέζηε ην κε ηνπο λνκηθνχο 

ζαο.  Κήπσο ρξεηαζηεί ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Αθνχζηε κε. Λα ζαο βνεζήζσ. Ρν έρεηε ζπδεηήζεη γηαηί μέξσ φηη 

θαη εζείο θ.Γήκαξρε θαη ν θ.Ζιηάζθνο ζαλ αληηπνιίηεπζε είραηε δηαθσλήζεη ζην 

πξνεγνχκελν Ππκβνχιην. Δηζη; 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: .. δελ ππήξρε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Αιισζηε ηα ζηνηρεία ηνπ φηαλ ηνπνζεηήζεθα ζηε Λνκαξρία, ν 

Βαγγέιεο κνπ ηα έδσζε. Ξέξα φκσο απφ απηφ, λα πσ ινηπφλ φηη πξέπεη λα ην 

δνχκε, δέζηε ην λνκηθά, κήπσο αθφκε θαη ζηνλ ηίηιν, γηαηί νχηε γηα ΘΑΞΖ 

επηηξέπεηαη. Γελ επηηξέπεηαη γηα ΘΑΞΖ, είλαη αιιαγή ρξήζεο. Ρν ΘΑΞΖ είλαη 

άιιν πξάγκα. Δίλαη ρψξνο πνπ ζπρλάδεη, δελ είλαη γεξνθνκείν πνπ θάζεηαη ν 

άιινο θαη κέλεη κέζα. Ξξνζέρηε ην ιίγν απηφ. Κπνξεί λα ππάξμεη πξφβιεκα. 

Παο ην ιέσ γηα λα πξνθπιάμνπκε. Ρψξα, ην δεχηεξν δήηεκα είλαη πξάγκαηη φηη 

δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηε άιιν εθεί θαη απφ ην λα ην αθήζεηο λα ζηέθεηαη έλα 

θνπθάξη εθεί θαη λα κε γίλεηαη ηίπνηα θαη λα γίλεη θαη εζηία κφιπλζεο εθεί ζηελ 

πεξηνρή, θαιφ είλαη λα πξνρσξήζεη θαη εγψ ζπκθσλψ λα κπεη έηζη, ζπκθσλψ 

κε ηελ πξφηαζε πνπ θάλεηε, φκσο ζαο ηνλίδσ πάιη ηε λνκηθή ιεπηνκέξεηα. Απφ 

ηε κηα απηφ θαη ην δεχηεξν, ην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

φηη αλ αο πνχκε δελ θαηαθέξνπκε λα ην εληάμνπκε ζην ΞΔΞ ηη ζα γίλεη; Θα ην 

πξνρσξήζνπκε; Κε ηη ιεθηά; Θαη εδψ πάιη πξέπεη λα ην δνχκε ην ζέκα θαη 

πάιη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ην έξγν. Ξάιη δε ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη;  

      Δληάμεη, απηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα ξσηήζσ απφ ηε κειέηε πφζα 

ηεηξαγσληθά είλαη ην θηίξην ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. 580. 500 .. Υξαία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ζ δεκνπξαζία έγηλε, δεκνπξαηήζεθε ην έξγν απφ ην Γήκν ή 

απφ ηε .. ; Απφ ηε Λνκαξρία. Θεσξψ φηη θαη ε κειέηε είλαη κεγάιε γη' απηφ ην 

έξγν, αιιά θαη ε έθπησζε ηνπ 12% είλαη πάξα πνιχ κηθξή γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ, νηθνδνκηθά θαη απηφ είλαη έλα ζέκα. Δπεηδή έηπρε ζηε δηαδξνκή 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

112 

κνπ ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε λα θηίζσ ζηελ Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ 

Υξσπνχ κε 51% έθπησζε νηθνδνκηθά ην 1993.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο πξφηαζεο δελ καο είπαηε θ.Αξκπξηψηε αλ ζπκθσλείηε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δε λνκίδσ φηη ππάξρεη 

αληίξξεζε, απιά ζέησ ην δήηεκα ηεο ηακπαθηέξαο, φηη λα γίλνληαη ηα έξγα κε 

ην ζσζηφ θφζηνο. Δλαο κειεηεηήο ζήκεξα πνιηηηθφο κεραληθφο ή αξρηηέθησλ 

λα καο θάλεη κηα κειέηε γηα έλα θηίξην 500 ηεηξαγσληθψλ πφζα ζα πάξεη. Κηα 

απιή εξψηεζε ζε νπνηνλδήπνηε ειεχζεξν επαγγεικαηία ζα θαηαιάβεηε γηαηη 

κηιάσ.  

 Γεηα ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε.  

 Θχξηε Ιίηζα, ζα δεπηεξνινγήζεηε;  

ΛΙΣΑ: Θα πξέπεη λα δνχκε ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ λα γίλεη έλα ηέηνην έξγν. 

Δκείο δελ είρακε δπζηπρψο κηα πεξηζζφηεξν επεμεγεκαηηθή εηζήγεζε θαη δελ 

είρακε θαη ηε δπλαηφηεηα λα μέξνπκε πνιχ θαιά δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο αο 

πνχκε ηη θιεξνδφηεκα ήηαλε, κε ηη ζθνπφ θαη φια απηά. Γη' απηφ ζε έλα ηέηνην 

.. δε ζα δηαθσλήζνπκε, απιψο ζα δειψζνπκε παξψλ γηαηί δελ ην γλσξίδνπκε 

θ.Ξξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: .. ν θ.Ιίηζαο.  

 Θχξηε Σαζηψηε δε δειψζαηε. Νξίζηε, νξίζηε, εληάμεη. Γελ δεηήζαηε, γη' 

απηφ.  

ΥΑΙΧΣΗ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχξηε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ, έρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ.Σαζηψηε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν .. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ.Σαζηψηε. Θχξηε Ζιηάζθν, αο ζηακαηήζνπκε ην 

δηάινγν. 

ΥΑΙΧΣΗ: Θχξηε Ζιηάζθν, γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη έηζη φπσο ηα ιέηε, 

ην βξήθαηε πξνίθα θαη δελ πξέπεη πξνθαλψο λα θάεη ν Γήκνο θαη φιν ην 

θφζηνο κηαο πξνίθαο ηελ νπνία δελ ηε ζέιεη θηφιαο. Θαη βεβαίσο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ 1.000.000 επξψ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΞΔΞ. Δκείο 

ζπκθσλνχκε θαη ζα ςεθίζνπκε ππέξ.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Ν θ.Ιίηζαο θαη ε παξάηαμε ηνπ ππνζέησ παξψλ. Νξίζηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γελ μέξσ ηη κπνξεί λα έρεη πιεξνθνξεζεί ν θ.Ιίηζαο εδψ.. 

Δγψ πάληα είκαη ππέξ ησλ έξγσλ. Ρν κφλν πνπ δήηεζα είλαη αλ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ε ζηαηηθή κειέηε κέζα ζην έξγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάιηζηα. Λαη. Νρη ν θ.Γέδεο. πάξρεη άιιε αληίξξεζε;  

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

 

 ΘΔΜΑ 5ν 

 

Μείσζε θαη απαιιαγή από ηα Γεκνηηθά Σέιε Τδξεπζεο - 

Καζαξηόηεηαο - Ηιεθηξνθσηηζκνύ ησλ εππαζώλ νκάδσλ ηνπ Γήκνπ 

Χξσπνύ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Θχξηε Γήκαξρε. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δδψ δελ πηζηεχσ λα ηαιαηπσξεζνχκε. Θα 

ζπκθσλήζνπκε φινη ζχληνκα ζην ζέκα απηφ. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

νκφθσλα ην ςήθηζε. Καδί απνθαζίζακε ηα πνζνζηά έθπησζεο.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηα κηθξή δηαθνπή θ.Γήκαξρε, γηα κηα δηφξζσζε ζηελ εηζήγεζε. 

Πηελ παξ.2 εθεί πνπ αθνξά ηνπο ηξίηεθλνπο πνπ ιέεη, ηε κείσζε θαηά 30%, ην 

πνζφ είλαη 12.000 επξψ αληί γηα 15.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: 12.000 έρσ εγψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, λαη, ζηελ εηζήγεζε πνπ έρεη δνζεί έρεη γξαθεί 15.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νρη, 12 έρεη απνθαζίζεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Π' απηή, ζ' απηή εδψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Π' απηή ηελ θαηεγνξία ζπκπνιηηψλ. Πηε 2ε παξάγξαθν .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρα δηαβάδσ παηδηά. Λα ηα δηαβάζσ γηα λα γξαθηνχλε θηφιαο. 

Κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε εηήζην εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 12.000. 50% 

κείσζε. Παο δηαβεβαηψ φηη νη πνιχηεθλνη ην αίηεκα πνπ κνπ έρνπλε θάλεη ζε 

αίηεζε είλαη λα κεηψζνπκε 50% ηα ηέιε ηνπο απφ έλα πνζφλ θαη θάησ 

ελλνείηαη θαη 30% ζηνπο ηξίηεθλνπο. Μεπεξλάκε δειαδή ηελ .. αθφκε θαη ην 

αίηεκα ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά καο, ηελ Θνηλσληθή Ξξφλνηα. 

Κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 7.000. Ξιήξε 

απαιιαγή. Κηα γπλαίθα πνπ είλαη ρσξηζκέλε, είλαη άλεξγε, παίξλεη θάησ απφ 

7.000 εηζφδεκα. Λα κελ κπαίλσ ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο. Ρν θαηαιαβαίλνπκε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ∞ άλδξαο ή άλδξαο, λαη. Ξνπ είκαζηε; Ξνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο 

κε εηήζην εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 15.000 επξψ, 50%. Ξνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο 
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κε εηήζην εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 7.000 επξψ πιήξεο απαιιαγή. Απνξεο 

νηθνγέλεηεο, αλεμάξηεηνπ αξηζκνχ παηδηψλ πιήξεο απαιιαγή. Νηθνγέλεηεο 

ΑΚΔΑ κε πνζνζηφ 80% θαη άλσ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν 

ησλ 12.000 πιήξεο απαιιαγή. Γεκφηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θνηλσληθφ 

ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ 50% κείσζε θαη ζε φια απηά ηα ηέιε. Ρν εξψηεκα πνπ 

πηζαλψο επιφγσο λα γίλεη, είλαη αλ κπνξέζεη ν Γήκνο λα αληαπνθξηζεί θαη πνην 

είλαη ην πνζφλ. Ρν εξψηεκα κνπ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε απάληεζε, δελ 

κπνξεί λα απαληεζεί κε ιεπηνκέξεηα. Γελ έρεη θαηαγξαθεί. Μεθηλάκε ηελ 

θαηαγξαθή ηνπο, ζα θξαηάκε έλα ηδηαίηεξν βηβιίν απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζα θάλνπλε ηα αηηήκαηα ηνπο. πάξρνπλε νη ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο 

πξνυπνζέζεηο ησλ επηζπλαπηνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα λα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη νη άλζξσπνη φηη αλήθνπλ ζ' απηή ηελ νκάδα ή ηελ άιιε θαη 

ην πνζφλ πνπ ζα αλαγθαζηεί ν Γήκνο λα πιεξψζεη, πξαγκαηηθά είλαη πνιιέο νη 

νκάδεο, δελ ην γλσξίδνπκε. Γελ έρνπλε θαηαγξαθεί, δελ ππάξρνπλ 

θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία αθξηβψο. Θα θαιπθζεί ιέεη απφ πφξνπο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λαη, βεβαίσο κφλν γηα δεκφηεο. Γηα ην Γήκν Υξσπνχ κηιάκε, 

βέβαηα θαη φπσο είπακε πνιχ θαιά θ.Γεκήηξε ηφηε εάλ θάπνηνο θάηνηθνο, 

θάπνηνο θάηνηθνο είλαη κφληκνο, κφληκνο θαη δελ είλαη δεκφηεο, ν θχξηνο απηφο 

λα γίλεη δεκφηεο θαη ζε 2 κήλεο ζα θαηαζέζεη λα πάξεη ηελ απαιιαγή, εθφζνλ 

είλαη κφληκνο θάηνηθνο λα γίλεη θαη δεκφηεο καο γηα λα πάξεη ηελ απαιιαγή. 

Γελ κπνξεί λα είλαη δεκφηεο ζην Ξεξηζηέξη, λα κέλεη εδψ θαη λα παίξλεη 

απαιιαγή απφ εδψ. Θα γίλεη δεκφηεο καο γηα λα πάξεη ηελ απαιιαγή. Κηιάκε 

γηα δεκφηεο καο επνκέλσο. Δηζη;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη είλαη, πξέπεη λα δηαγξαθεί ε ιέμε θάηνηθνη.  
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη γηα δεκφηεο καο, νκφθσλα κε ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

κηιάκε γηα δεκφηεο καο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαγξάθεηαη απφ ηελ εηζήγεζε ε ιέμε θάηνηθνη. Γηα ηελ εηζήγεζε 

ιέσ εγψ ηψξα. Απφ εθεί θαη πέξα ..  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λαη, ζαο αθνχσ.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη θαη θάηη άιιν. Ππγλψκε θ.Ιίηζα, κηα κηθξή δηαθνπή. Πηελ 

ηειεπηαία ζειίδα ηελ 2ε παξάγξαθνο απφ ην ηέινο πνπ ιέεη, ε 

θαηάξγεζε/κείσζε ησλ ηειψλ, ζα ηζρχζεη, εδσ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί, ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο απφ ηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο. Θαη δελ 

μέξσ αλ ην ζπκεζήθαηε θ.Γήκαξρε, φζνη .. ππάξρεη θαη ε παξάγξαθνο ε 

ηειεπηαία πνπ αθνξά ην θνηλσληθφ ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ. Αλ θάπνηνο ζπκπνιίηεο 

επλνείηαη απφ απηφ, κπνξεί λα επηιέμεη απηφλ ηνλ ηξφπν λα έρεη ηε κείσζε ησλ 

ηειψλ ηνπ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αλ θάπνηνο δεκφηεο καο αλήθεη ζε 2 θαηεγνξίεο ζα επηιέμεη ηελ 

θαηεγνξία θαη ζα θαηαζέζεη ηα ραξηηά πνπ ηνλ επλνεί πεξηζζφηεξν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νη θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζέκα. Ν 

θ.Ιίηζαο, ν θ.Σαζηψηεο. Α, ν θ.Νηθνλφκνπ πξνεγνπκέλσο, ν θ.Σαζηψηεο, ε θα 

Πηεξγίνπ, ν θ.Θαιχβαο. Θχξηε Αξκπξηψηε ζεθψλεηε ην ρέξη ζαο; Ν 

θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Θηνχζεο. 

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΛΙΣΑ: Ν,ηη αθνξά απηφ πνπ είπαηε, λα βγάιεηε ηε ιέμε θάηνηθνο, λνκίδσ φηη 

ελαο θάηνηθνο πνπ θαίλεηαη απφ ην Δ9 φηη κέλεη κφληκα, έρεη κηα θχξηα θαηνηθία, 

κέλεη ζηνλ Υξσπφ, αιιά θαη' επηινγή ηνπ δελ είλαη δεκφηεο ηνπ Υξσπνχ, 

λνκίδσ φηη δελ κπνξείο λα ηνπ ζηεξήζεηο ην δηθαίσκα λα ππαρζεί απηήο ηεο 

επεξγεηηθήο ηζηνξίαο. Γειαδή .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΛΙΣΑ: Αλ πάεη; Παλ δεκφηεο; Ρη ζαλ δεκφηεο; Γελ κπνξεί .. Κα κηιάκε γηα 

ην νίθεκα θ.Γήκαξρε πνπ είλαη εδψ, ην νίθεκα πνπ είλαη εδψ ζα έρεη, ην νίθεκα 

πνπ είλαη εδψ .. Θχξηε Γήκαξρε, ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα έρεη, ην νίθεκα έρεη 

απαιιαγεί πνπ κέλεη ν άλζξσπνο. Ακα έρεη ζπίηη ζην Ξεξηζηέξη δελ ηζρχεη ε 

απφθαζε ε δηθή καο. Ηζρχεη ε απφθαζε .. Θχξηε Γήκαξρε, κα κπνξεί λα είλαη 

επηινγή ηνπ πξνζσπηθή .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία, ζπλερίζηε θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Θαη ιέσ ην εμήο, αλ είλαη θχξηα ε θαηνηθία ηνπ εδψ πέξα 

απνδεηθλχεηαη απφ ην Δ9. Δρεη ην δηθαίσκα, δε ιέσ ηίπνηα άιιν. Θαη θάηη άιιν, 

απηφ ην κέηξν ην έρεηε θνζηνινγήζεη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπε φρη ν θ.Γήκαξρνο. Γελ έρνπκε ζηνηρεία.  

ΛΙΣΑ: Κάιηζηα.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: .. ησλ ρξεκάησλ ζα είλαη πξψηε καο πξνηεξαηφηεηα λα 

θαιχςνπκε απηέο ηηο νκαδεο θαη κεηά λα αθήζνπκε θάπνην άιιν, αλ καο 

πξνθχςεη έιιεηκκα ζηελ πνξεία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΛΙΣΑ: Κηζφ, κηα ιεπηνκέξεηα. Δδψ πνπ ιέηε, ηελ πιήξε απαιιαγή. Ρν 

πιήξε απαιιαγή έρεη θαη έλα κηθξφ ξίζθν, φηη ζα βξεηο έλαλ αζπλείδεην πνπ ζα 

έρεη ην ιάζηηρν αλνηρηφ, ζπλέρεηα, πνπ δε ζα πιεξψζεη. Νρη, ηα έρνπκε δήζεη 

θ.Γήκαξρε απηά, ηα έρνπκε πεξάζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ρν ζέκα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διπίδνπκε φηη δε ζα ππάξμνπλ ηέηνηνη πνιίηεο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ρν ζέκα 4, 5 θαη 6 είλαη ζπλαθέο. Θαη ην ιέσ έηζη κε ηελ 

έλλνηα φηη πξέπεη λα δνχκε αλ ην λεξφ είλαη έλα είδνο πξψηεο αλάγθεο θαη άξα 
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πξέπεη λα κπεη κέζα ζ' απηά ηα αγαζά ηα νπνηα κπνξείο θαη πξέπεηο λα θάλεηο 

κηα θνηλσληθή πνιηηηθή, πφζν είλαη ην θφζηνο απηνχ ηνπ αγαζνχ, πνηνη θαη πφζν 

πιεξψλνπλε γη' απηφ ην αγαζφ. Πην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην, ζηηο 22 

Γεθεκβξίνπ, εςεθίζζε ε δηαγξαθή νθεηιψλ. Θαιά δε ιέσ θ.Γήκαξρε; 

Τεθίζηεθε ε δηαγξαθή νθεηιψλ πνιιψλ δεκνηψλ. Ζ παξάηαμε κνπ, νη 3 

Γεκνηηθνη Πχκβνπινη, δειαδή εγψ, ν θ.Ιέθθαο θαη ε θα Βαξλάβα δεηήζακε ηα 

νλφκαηα θαη ηα πνζά απησλψλ πνπ δηαγξάθεζαλ. Εεηήζακε εηδηθά ηνπ 

Θαιάκνπ κε αθνξκή ηνλ Θάιακν. Θα ηα εμεηάζνπκε εμνλπρηζηηθά θαη ζα πάκε 

θαη ζηηο άιιεο πφιεηο, φλνκα φλνκα. Γηαηί καο θάλεη κεγάιε εληχπσζε θαη 

απνξία πνηνη δελ πιεξψλνπλε θαη γηαηί δελ πιεξψλνπλε. Αλ δελ πιεξψλνπλε 

θάπνηνη γηαηί ππάξρεη πνιηηηθή απφθαζε, πνιηηηθφο ιφγνο, δειαδή ζέινπκε λα 

θάλνπκε κηα πνιηηηθή, ηνλ ηξίηεθλν, ηνλ άπνξν, ηνλ, ηνλ, ηνλ .. Ρνλ 

πνιχηεθλν. Λαη, ζπκθσλνχκε. Γη' απηφ θαη ζα ςεθίζνπκε απηφ ην ζέκα. Αιιά 

εδψ πξέπεη λα κπεη κηα αξρή θαη έλα ηέινο ζηελ ππφζεζε θαη κηα κέζε. Λνκίδσ 

φινη ζα ζπκθσλείηε ζ' απηφ. Γη' απηφ ινηπφλ ή ηέινο πάλησλ ηη πιεξψλεη θάζε 

πεξηνρή θαη θάζε δεκφηεο;  

 Δρνπκε εδψ ζε έλα, έρσ ζε έλαλ άιιν θαηάινγν, κε έθπιεμε δειαδή 

δηαβάδσ, ζα ηα πνχκε θαη ζηα επφκελα ζέκαηα, ρξέσζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Λαη, είλαη θαη ηα επφκελα ζέκαηα, λαη. Απιά ζέισ λα πσ σο 

ζέζε αξρήο θαη ζα κηιήζσ θαη ζηα επφκελα ζέκαηα .. Νρη, ζέισ λα πσ γηαηί 

ιέκε .. Ππγλψκε, απαιιαγή πνπ ζεκαίλεη, απαιιαγή αο πνχκε ζην Θαπαλδξίηη, 

πνπ δηαβάδσ εδψ έλα ηηκνθαηάινγν, έρεη άιιε αμία απφ απαιιαγή ζην, πέζηε 

έλα ρσξηφ, ζην Ππθάκηλν. Δρεη άιιε αμία. Νρη, φρη, άιιν ζέισ λα πσ. Γειαδή 

ζέισ λα πσ ηειηθά, πνην είλαη ην δεηνπκελν εδψ πέξα; Δίλαη λα ειαθξχλνπκε 

ηνλ ηξίηεθλν, αιιά φκσο άιιεο πνιηηηθέο ζε θάζε ρσξηφ, άιινη δηαγξάθνληαη ηα 

ρξέε ηνπο, πξάγκαηα ηα νπνία εκέλα θαη ζηελ παξάηαμε κνπ καο 
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δεκηνπξγνπλε ηνπιάρηζηνλ απνξίεο. Θα ςεθίζνπκε απηφ ην ζέκα αιιά ζα 

παξαθαινχζα πάξα πνιχ θ.Γήκαξρε γηα ηε ζπζηεκαηηθή, γηα ην ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ δεηεκάησλ. Ιέκε εδσ πέξα ινηπφλ πνηνη δε ζα 

πιεξψλνπλε. Πην 6, ζην 4 ζέκα. Ξνιχ σξαία. Βάδεηε κεηά ηνλ θαλνληζκφ 

χδξεπζεο. Ξνιχ σξαία. Λα κπεη ζε κηα ζεηξά ην πξάγκα θαη 3 θαη κεηά βάδεηε, 

θαζνξηζκνο ηειψλ χδξεπζεο. Γηα λα μέξνπκε ηειηθά ηη πιεξψλεη ν θαζέλαο εδσ 

ζ' απηφ ην Γήκν, ηνλ αραλή, ηεξάζηην Γήκν ησλ 9 ρσξηψλ Θνηλνηήησλ. Ξαθέην 

πάλε απηά. Δίλαη έλα ζέκα κεγάιν. Γηα κέλα ηνπιάρηζηνλ, εγψ επεηδή δελ 

κπφξεζα λα παξεβξεζψ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: .. θαη ηειεηψλσ, δελ είκαη ππέξ δηαγξαθήο πνζψλ ή ηέινο 

πάλησλ φηαλ είλαη απηά ηα πνζά δελ είλαη ην ζέκα, δηαγξάθσ θαη δηαγξάθσ 

200, 300. Νρη, ν θαζέλαο δηαγξαθεη ηνπ θ.Νηθνλφκνπ ην ρξένο γηαηί, α), β) 

ιφγνο, εμνλπρηζηηθφο έιεγρνο θαη ζπδήηεζε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Δληάμεη, δελ ήκνπλ ιέσ, αιιά ερνπκε ππνρξέσζε εδψ λα ην 

ζπδεηήζνπκε. Εήηεζα ηνπ Θαιάκνπ βέβαηα, κνπ δφζεθαλ φια ηα νλφκαηα 

αιιά εδψ δε βιέπσ πνηνο είλαη ηνπ Θαιάκνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Ιέσ π.ρ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα θάλσ κηα παξέκβαζε. Δρεη δίθην ν θ.Ιίηζαο. Κπνξνχκε λα, 

κπνξνχκε λα .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Νρη, εδψ ζηε ιίζηα, πνπ κνπ δνζεθε, πξνζέρηε, θ.Γήκαξρε.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα νινθιεξψζεη ν θ.Νηθνλφκνπ. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Κνπ εδφζεθε απηή ε ιίζηα, αιιά ςάρλσ, εγψ βαζηθά .. Λαη, 

δήηαγα αο πνχκε ηνπ Θαιάκνπ θαη δελ κπνξψ λα βξσ πνηνη είλαη ηνπ Θαιάκνπ. 

Δδψ πέξα κνπ ιέλε φινη Υξσπνχ. Κα δε ζέισ φινπ ηνπ Υξσπνχ. Δγψ αο 

πνχκε ην .. Ξαξαθαιψ ιίγν λα κε δηαθσηίζεηε πνπ κπνξψ λα βξσ ηνπο 

Θαιακηψηεο, γηαηί μέξεηε γηαηί ην ιέσ; Γηαηί εδέρζεθα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα γίλεη, ζα γίλεη θ.Νηθνλφκνπ. Δπραξηζηνχκε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Γηαηί εδέρζεθα κηα θαηαγγειία απφ ηνλ Θάιακν θαη ζέισ λα 

ηελ εξεπλήζσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΥΑΙΧΣΗ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηζφ ιεπηφ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα λα ην μέξεη θαη ν θ.Σαζηψηεο. Δίπε ν θχξηνο, εχινγα, ν 

θ.Ιίηζαο πνπ είλαη έκπεηξνο φηη αλ θάπνηνο έρεη ηε βξχζε αλνηρηή απ' απηνπο 

πνπ έρνπκε θάλεη πιήξε απαιιαγή θαη έξζεη κε 5.000 επξψ λεξφ, κε 3.000 

επξψ λεξφ ηη θάλνπκε. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα βάινπκε πιήξε απαιιαγή κέρξη 

θάπνηα θπβηθά, 100, 150, φζν θξίλνπκε εκείο φηη είλαη απαξαίηεηα γηα έλα 

λνηθνθπξηφ. Δίλαη ζσζηφ απηφ, έηζη; Λνκίδσ. Λα ην βάινπκε απηφ. Κε πφζα 

θπβηθά αθνχσ ηε γλψκε ζαο λα βάινπκε. 100; 150; Ξφζν;  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Απηφ ζα καο ην πνχλε νη ππάιιεινη ηεο χδξεπζεο πνπ κε 

ηελ εκπεηξία ηνπο μέξνπλ ηη θαηαλαιψλεη κηα 6κειήο νηθνγέλεηα.. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ν κέζνο φξνο είλαη 100 θπβηθά πεξίπνπ, 150. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γελ ην μεξνπκε Γήκαξρε, απηφ ην μέξνπλ νη έκπεηξνη 

ππάιιεινη ηεο χδξεπζεο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λα βάινπκε 150 θπβηθά λα είλαη δσξεάλ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: 150 θπβηθά.  
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ΓΗΜΑΡΥΟ: 200; 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γήκαξρε, ζην ζέκα απηφ .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: 150 θπβηθά είλαη πνιχ λεξφ παηδηά. Δίλαη πνιχ λεξφ. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Πην ζέκα απηφ πηζηεχσ ζα γλσκνδνηήζνπλε νη ππεχζπλνη 

ππάιιεινη ηεο χδξεπζεο πνπ μέξνπλε απφ ηελ εκπεηξία ηνπο .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κα πξέπεη λα ςεθίζνπκε .. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Λαη, αιιά απηνί ζα καο πνχλε πφζα θπβηθά .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Νξίζηε θαη ν θ.Θαλειιφπνπινο ιέεη .. 100 θπβηθά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: 20 θπβηθά κηα πξφηαζε απφ ηνλ θχξην .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αξα 100 θπβηθά. Δκείο ζα βάδνπκε 150. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Γήκαξρε, Γήκαξρε, ππάξρεη θαηαγξαθή ζην Γήκν θαη ζηηο 

πξψελ Θνηλφηεηεο θαξηέια αλά εμάκελν πφζν θαηαλαιψλεη θάζε λνηθνθπξηφ. 

πάξρεη πξνεγνχκελν. Ρελ έρεηε. Αλ μαθληθά απφ ηα 200 θπβηθά ην ρξφλν κηα 

ηεηξακειήο νηθνγέλεηα δηεζλψο ζηαηηζηηθά απ' φηη γλσξίδσ θαηαλαιψλεη γηα ηηο 

αλάγθεο ηηο, 200 θπβηθά ην ρξφλν είπα κέζν φξν. Ρψξα, δηεζλψο. Ινηπφλ, εάλ 

κηα νηθνγέλεηα μαθληθά απφ 200 θπβηθά ην ρξφλν πάεη 5.000, ζα πάξνπκε ηηο 

θαξηέιεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη ζα ηνπ πνχκε, απ' απηά απαιάζζεζαη, 

πνπ θαηο θάζε ρξφλν. Απιά είλαη ηα πξάγκαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξξέπεη λα πξνβιεθζεί απηφ φκσο. Λαη, κηζφ ιεπηφ θ.Σαζηψηε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Νρη, κπνξεί λα πνηίδεη δαξδαβαηηθά ζηνλ θήπν ηνπ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θάλσ κηα πξφηαζε. Λα βάινπκε 120 θπβηθά ην ρξφλν. Ρεινο, 

ηέινο. 120 θπβηθά ην ρξφλν, ε πξφηαζε κνπ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία, αο γίλεη, λα ππάξμεη νκνθσλία.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: 150 νκφθσλα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ρψξα εδψ πέξα θαη απηή ε εηζήγεζε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαισ, έρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ.Σαζηψηε θαη δελ αθνχγεηαη. 

Θχξηε Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ρψξα εδψ πέξα θαη απηή ε εηζήγεζε, πξψηα θαη θχξηα ζέιεη λα 

δείμεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ν θ.Γήκαξρνο φηη έρνπλε θνηλσληθφ πξφζσπν θαη 

πξνζθέξνπλε θνηλσληθή πνιηηηθή ζηνλ ηφπν.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ππλάδειθνη, ιίγν ζνβαξφηεηα. Λα αθνχκε ηη ιέλε νη άιινη. 

ΥΑΙΧΣΗ: Νηαλ πξηλ απφ κηα εβδνκάδα θνπβεληηάζακε ηα ηέιε ηα νπνία 

ήηαλε απμεκέλα αλά πεξηνρή, κηα γεληθή αχμεζε 20%, εθεί δελ θάλακε 

θνηλσληθή πνιηηηθή. Δξρεζηε ινηπφλ ζήκεξα κε ηε ζεκεξηλή εηζήγεζε θαη καο 

ιέηε, ηη; Νηη θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ην Γήκν είλαη λα έρεηο πνιχηεθλε 

νηθνγέλεηα κε 7.000 επξψ εηζφδεκα εηήζην γηα λα κελ ηνπ ρξεψλεηο ηίπνηα, λα 

κελ ηνπ θαηαινγίζεηο ηέιε. Δξρεζηε θαη καο ιέηε, φηη πξέπεη λα είζαη ηξίηεθλνο 

κε 7.000 επξψ εηήζην εηζφδεκα γηα λα κελ ηνπ θαηαινγίδεηο ηέιε. Λα είλαη 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, λα έρεη ιηγφηεξα απφ 7.000 επξψ εηήζην εηζφδεκα γηα 

λα κελ ηνπ θαηαινγίζνπκε ηέιε. Δληάμεη, ην έρεηε μαλαεθθξάζεη θαη ζε 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθν Ππκβνχιην, φηαλ θνπβεληηάδακε ηα ραξάηζηα θαη ιέγαηε 

φηη απηνί πνπ απνδεδεηγκέλα είλαη αλαμηνπαζνχληεο θαη δελ κπνξνχλ λα 

πιεξψζνπλ, δειαδή πεζαίλνπλε έηζη φπσο ηα πεξηγξάθεηε, γηαηί ηνπο 

θαηεγνξηνπνηείηε θηφιαο, ζα ην πιεξψζνπκε εκείο ην ραξάηζη γη' απηνχο κε ηα 

ιεθηά ηα δηθά καο πάιη. Γχν θνξέο ζε δχν Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ην είπαηε εζείο 

θαη πξνθαλψο ε θαηεγνξηνπνίεζε ζηνλ αλαμηνπαζνχληα ζηε ινγηθή ζαο είλαη 

απηή. Θάλαηνο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο ηη πξνηείλεηε θ.Σαζηψηε; 

ΥΑΙΧΣΗ: Λα νινθιεξψζσ θ.Ξξφεδξε. Γειαδή, ζα ζαο βάισ έλα δήηεκα. Ν 

λενιαίνο, ν εξγαδφκελνο ζηελ ειηθία κνπ πνπ έρεη εηζφδεκα 900 επξψ ην κήλα 

ηη είλαη; Ξινχζηνο; Δίλαη απηφο ν νπνίνο κπνξεί λα θαιχςεη φια ηα έμνδα θαη λα 

πιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ζην Γήκν; Ρη είλαη απηφο; Ζ κεηέξα κε 750, 

800 επξψ ην κήλα. Ρη είλαη; Κπνξεί λα .. Θχξηε Φνξγηάξε, δε ζε έρσ δηαθφςεη 

πνηέ. Ρη είλαη γηα ζαο; Δίλαη απηφο πνπ κπνξεί λα πιεξψζεη άλεηα φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη απέλαληη ζην Γήκν; Δδψ πέξα λνκίδσ φηη θνξντδεχεηε θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Θνξντδεχεηε. Απηφ δελ είλαη θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ θάλεηε. Απηφ 

εδψ πέξα είλαη κηα θνξντδία ζθέηε θαη αλ ππαξρεη πνιχηεθλε νηθνγέλεηα ..  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κελ θαηεγνξείηε ζπλαδέιθνπο θ.Σαζηψηε.  

ΥΑΙΧΣΗ: Θαη αλ ππαξρεη πνιχηεθλε νηθνγέλεηα κε 7.000 επξψ εηήζην 

εηζφδεκα, αλ δεη λα κνπ ηε δείμεηε. Αλ δεη, λα κνπ ηε δείμεηε. Γηα καο λνείηαη 

θησρφο ν εξγαδφκελνο ησλ 900, ν ζπληαμηνχρνο ησλ 800 θαη 700, ν 

καγαδάηνξαο ν νπνίνο έρεη 10 δάλεηα θαη δελ κπαίλεη άλζξσπνο ζην καγαδί ηνπ. 

Θαη φηαλ είπακε γηα ηα ηέιε θαη απφ πνπ ζα ηα πάξεηε αλ ζέιεηε λα 

πξνζθέξεηε θνηλσληθφ έξγν, λα κεηψλεηε ηα ηέιε θαη λα πεγαίλεηε λα ηα 

πάξεηε απφ ηηο κεγάιεο απνζήθεο θαη ηα κεγάια εξγνζηάζηα ζηελ πεξηνρή καο. 

Απηά λα θνξνινγνχζαηε.  

 Θαηαςεθίδνπκε. Θνξντδεχεηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Ρν ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ζρεηηθά κε ην ραξάηζη 

ηεο ΓΔΖ ηελ πξψηε λίθε καο ηελ πεηχρακε ζην Δηξελνδηθείν ηνπ Θαπαλδξηηίνπ 

ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα φηαλ κε ηελ πξνζθπγή πνπ έγηλε 5 ζπκπνιηηψλ 

καο, θαηαθέξακε λα θεξδίζνπκε ηελ πξψηε δίθε. Δλα απηφ.  
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, ηψξα φζνλ αθνξά απηή ηελ πξφηαζε, θνηηάμηε, απηή έηζη 

φπσο ηελ έρεηε βάιεη κε ηε ιέμε, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα, ηνπο έρεηε 

βγάιεη φινπο έμσ. Γηαηί φινη νη θνξνινγνχκελνη νη νπνίνη ζα ππνβάιινπλε 

θέηνο θνξνινγηθή δήισζε αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο ζα ηνπο πηάλνπλε 

ηεθκαξηά. Θέιεηε λα ζαο πσ παξάδεηγκα; Ινηπφλ, έλαο κε 800 επξψ ην κήλα, 

κηα νηθνγέλεηα, επί 14 κηζζνχο, αλ ζα ηζρχζεη αθφκε ην 14, είλαη 11.200 ην 

εηζφδεκα ηνπο. Αξα είλαη ζηελ θαηεγνξία θάησ απφ 12. Ξξνζέρηε ηψξα. Απηή 

ινηπφλ ε νηθνγέλεηα έρεη έλα ζπίηη 80 ηεηξ. Ρεθκήξην 80 ηεηξ., 3.200. Δρεη έλα 

παιηφ απηνθηλεηάθη πάλσ απφ 10εηία, 3.000 ην ηεθκήξην θαη 5.000 ην ηεθκήξην 

δηαβίσζεο, 11.200. Αλ έρεη, αλ έρεη ινηπφλ θαη έλα δαλεηάθη ην νπνίν, έρεη πάξεη 

έλα ζηεγαζηηθφ θαη δίλεη θαη ην δάλεην 300 επξψ ην κήλα ζαο ιέσ, είλαη 3.600. 

Πχλνιν; 14.800. Αξα ινηπφλ απηφλ ηνλ άλζξσπν ηνλ βγάιαηε απ' έμσ. Αιιν 

παξάδεηγκα. Κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα. Κε ην ίδην ζπίηη, ηα 80 ηεηξ., δε ζαο ιέσ 

κεγάιν, 3.200 ηεθκήξην θαη 3.000 έλα κηθξφ απηνθίλεην πνπ ην είρε, γηαηί ην 

ζέιεη λα πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηνπ ν άλζξσπνο θαη 3.000 ην ηεθκήξην 

δηαβίσζεο φηαλ είλαη 1 άηνκν, 9.200. Ρνλ βγάιαηε θαη απηφλ απ' έμσ.  

 Αξα ινηπφλ, ε πξφηαζε κνπ είλαη, λα γίλεη επί ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο. Δπί ησλ ρξεκάησλ πνπ πξαγκαηηθά εηζπξάηηεη θαη κπαίλεη κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, φπνηα θαη λα είλαη απηή θαη φπνην λα είλαη ην εηζφδεκα. 

Λνκίδσ φηη αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα βνεζήζνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζα 

πξέπεη λα θάλνπκε, λα βγάινπκε ηε ιέμε ηεθκαξηφ. Θαη γηαηί ην βάιαηε; 

Ππγλψκε, πνηνο ζαο έθαλε απηή ηελ εηζήγεζε λα βάινπκε ηε ιέμε ηεθκαξηφ; 

Ρν ηεθκαξηφ είλαη πιαζκαηηθφ εηζφδεκα. Γελ είλαη πξαγκαηηθφ θαη ην έρνπλ 

βάιεη αθξηβψο γηα λα θνξνινγήζνπλε θαη ηα ρακειά εηζνδήκαηα θαη θέηνο φινη 
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νη ζπληαμηνχρνη ησλ 300, 400 επξψ θαη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΝΓΑ αθφκε ζα 

βγνπλ θνξνινγεηένη γηαηί ζα ηνπο πηάλεη ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα. Αλ είλαη 

δπλαηφλ. Ρν ηεθκαξηφ πνηνο ζαο ην εηζεγήζεθε λα ην βάιεηε; Λα βγάιεηε 

ινηπνλ ηε ιέμε ηεθκαξηφ θαη λα πνχκε, επί ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θπξία Πηεξγίνπ, φηαλ θηηάρλακε ηα ηέιε απηά δελ ην είρα 

αληηιεθζεί απηφ πνπ ιέηε. Ξξαγκαηηθά ην αθαηξνχκε, ην αθαηξνχκε ηψξα. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δγψ ζαο ην ιέσ γηαηί θαη πξψηα ππήξρε. Απηή ηε ζηηγκή λα θχγεη 

ε ιέμε ηεθκαξηφ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δλλννχζα ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα φηαλ έιεγα 12.000. Δγψ 

ελλννχζα απηφ κέρξη ηψξα. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ρν πξαγκαηηθφ πνπ ζα κπεη, εγψ ζαο είπα παξαδείγκαηα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα.. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ είκαη θαη ινγηζηήο. Ρν ηεθκαξηφ δελ ην είρα θαηαιάβεη θαιά 

γηα λα .. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαη επεηδή ζα είλαη απμεκέλα ηα ηεθκαξηά θέηνο .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λνκίδσ δε δηαθσλνχκε λα βάινπκε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, εγψ πξνηείλσ λα βγεη θαη αθνχ ην δέρεζηε .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Βγαίλεη, βγαίλεη, δελ ην ζπδεηάκε. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Υξαία. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θχξηε Ξξφεδξε, θαηά ηελ άπνςε κνπ ηα 3 ζπλαθή ζέκαηα.. 

Θαηά ηελ άπνςε κνπ ηα 3 ζπλαθή ζέκαηα έρνπλ έξζεη αλάπνδα. Ξξψηα ζα 

έπξεπε λα είρε έξζεη ε έγθξηζε θαλνληζκνχ χδξεπζεο, κεηά ν θαζνξηζκφο 

ηειψλ χδξεπζεο θαη κεηά ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε. Γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε 

θαη ηάμε κεγέζνπο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη. Πην ζπγθεθξηκέλν ζέκα .. 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Λαη, ζα κπνξνχζακε λα μέξνπκε .. Ζ άπνςε κνπ είλαη απηή, 

φηη έηζη ζα έπξεπε λα είραλ εηζεγεζεί ηα ζέκαηα. Ρψξα, ζε φ,ηη αθνξά, πνιχ 

ζσζηά αλέιπζε ε θα Πηεξγίνπ ην ζέκα γηα ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα, αιιά φκσο 

ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπκε θαη κηα άιιε παξάκεηξν, πνπ εδψ ζηελ Διιάδα 

ππάξρνπλ θάπνηνη θαηξνζθφπνη πάληα, φινη είκαζηε ππέξ ηεο ειάθξπλζεο ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, αιιά θάζε 

κέξα δηαβάδνπκε ή αθνχκε ζηελ ηειεφξαζε γηα δηάθνξνπο επηηήδεηνπο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο ηνπ θξάηνπο. Ρη ζέισ λα πσ κ' απηφ. 

Θα πξέπεη λα ππάξμεη κηα Δπηηξνπή πνπ λα αμηνινγήζεη ηα αηηήκαηα απηά. Γηαηί 

κπνξεί εγψ, ζην ζπίηη πνπ κέλσ, πνπ θαηνηθψ, λα είλαη ε παξνρή ηνπ λεξνχ, ε 

παξνρή ηεο ΓΔΖ ζην φλνκα ηνπ παηέξα κνπ πνπ είλαη ζπληαμηνχρνο ηνπ ΗΘΑ 

θαη λα έρεη πξαγκαηηθφ εηζφδεκα 6.000 θαη λα ην ρξεζηκνπνηψ εγψ. Γη' απηφ 

αθξηβψο ζα πξέπεη λα πάξνπκε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη πξαγκαηηθνχο 

παξάγνληεο.  

 Δπραξηζηψ. 

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Ξνηνο ζα ην αμηνινγήζεη Γήκαξρε απηφ. Λα νξίζνπκε ην 

φξγαλν πνπ ζα ην αμηνινγήζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε.  

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Θαιχβαο. 

ΚΑΛΤΒΑ: Δπραξηζηψ θ.Ξξφεδξε. Δγψ ζα ήζεια λα επηκείλνπκε ιηγάθη ζην 

κφληκν θάηνηθν. Κπνξεί εδσ ζηνλ Υξσπφ επεηδή έρεηε πνιινχο παξαζεξηζηέο 

λα κελ ην θαηαιαβαίλεηε. Πε νξεηλέο πεξηνρέο, Απιψλα θιπ. έρνπκε νηθνγέλεηεο 

πνιχηεθλεο νη νπνίνη είλαη κφληκνη θάηνηθνη ρξφληα. Δρνπλε καγαδηά, έρνπλε 

δειαδή θαη ζέινπλε λα θξαηήζνπλε κηα ζχλδεζε κε ηνλ ηφπν γελλήζεσο ηνπο 
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θαη έρνπλ εθεί ηα εθινγηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Δηζη; Ξεγαίλνπλε δειαδή κηα 

θνξά θάζε 4 ρξφληα λα ςεθίζνπλε ή λα θχγνπλε ην θαινθαίξη 10 κέξεο. Απιά 

εγψ ίζσο ζεσξεζψ ξαηζηζηήο, πξέπεη λα έρεη ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΤΒΑ: Γεκφηεο απνθιείεηαη λα είλαη. Δίλαη πνιχ δχζθνιν, πνιχ δχζθνιν. 

Ζ γλψκε κνπ είλαη απηή. Ζ γλψκε κνπ είλαη απηή.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα.  

 Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΚΙΟΤΗ: Θχξηε ειέεζνλ. Γελ είλαη ην επηθνηλσληαθφ επηηειείν. Ππκθσλψ 

απφιπηα κε ην Γήκαξρν. Ππκθψλεζα κεηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή γηα ην ίδην ζέκα. Κ' αξέζεη γηαηί ζπκθσλείο θαη ζην ηεθκαξηφ. Ιέλε 

θάπνηνη ζπλάδειθνη, φπσο είπε ν θ.Βειηαληψηεο, πξέπεη λα μέξεηε φηη νη 

εθνπιηζηέο ζηελ Διιάδα έρνπλε κεδεληθή δήισζε. Αιιά πξνηηκψ λα δψζνπκε 

ηδάκπα λεξφ ζε έλαλ εθνπιηζηή, λνκίδσ δελ έρνπκε εθνπιηζηέο εδψ .. Λαη, λα 

ηνπο πηάζεη .. Νρη, έρνπλ κεδεληθή δήισζε γηαηί δειψλνπλ ηα εηζνδήκαηα ηνπο 

αιινχ νη εθνπιηζηέο. Πηα λεζηά Keyman, εθεί πνπ έρνπλ ηα θαξάβηα ηνπο. 

Ινηπφλ, φκσο είλαη πξνηηκφηεξν λα δψζνπκε ζε έλαλ απαηεσλίζθν ηδάκπα λεξφ 

.. λα δψζνπκε βνήζεηα ζε νηθνγέλεηεο πνπ πξαγκαηηθά ην έρνπλ. Θαη ζπκθσλψ 

κε ηνλ θ.Φνξγηάξε φηη θαη ζηνλ ηφπν καο ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ 

7.000 εηζφδεκα. Ππκθσλψ. Απηνχο λα ηνπο πξνζέμνπκε. Αλ δνχκε φηη είλαη 

κηθξφ ην λνχκεξν, γηαηί θάλακε κηα ζπδήηεζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ην 

Γήκαξρν θαη ιέκε φηη δελ έρνπκε δείγκα. Αλ δνχκε φηη είλαη πνιχ ιίγα ηα 

ρξήκαηα, ζα απμήζνπκε ηα φξηα, ηνπ ρξφλνπ. Λα έρνπκε ην πξψην δείγκα.  

 Ππκθσλψ .. θαη ζα δηαθσλήζσ κε ηνλ Αγγειν γηα ηνλ κφληκν θάηνηθν. 

Γηαηί; Γηαηί ν κφληκνο θάηνηθνο πνπ κέλεη εδψ, πνπ γεχεηαη φια απηά απφ ην 
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Γήκν, αιιά ηελ επηρνξήγεζε ηνπ .. ηελ παίξλεη ην ρσξηφ ηνπ, είλαη ιάζνο 

Αγγειε. Λα' ξζεί λα γίλεη δεκφηεο εδψ. Απηή είλαη ε γλψκε κνπ. Ινηπφλ, λα 

γίλεη δεκφηεο εδψ .. 

ΚΑΛΤΒΑ: Απηφ αθξηβψο. Απνγξαθή κπνξεί λα έρεη θάλεη εδψ θαη .. 

ΚΙΟΤΗ: Κπνξεί, αιιά είδα δελ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Θαιχβα .. 

ΚΑΛΤΒΑ: Απηά πνπ θεξδίδεη ηα ραιάεη εδψ πέξα. Γελ ηα ραιάεη ζηηο Πέξξεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, εληάμεη. 

ΚΙΟΤΗ: Ζ γλσκε κνπ είλαη γηα δεκφηε.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. Λα επαλαιάβνπκε φηη φζνλ αθνξά ην 

ηεθκαξηφ εηζφδεκα αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε απφ ην πξαγκαηηθφ θαη φζνλ 

αθνξά ηελ πιήξε απαιιαγή κέρξη 150 θπβηθά είλαη ε ζπκθσλία. Νκφθσλε 

λνκίδσ.  

 Θχξηε Ιίηζα, ζα επαλέιζεηε επί ηνπ ζέκαηνο; Νρη.  

Ξάκε επί ηεο ςεθνθνξίαο. πάξρνπλ αληηξξήζεηο; Θχξηε Σαζηψηε. Νρη ν 

θ.Σαζηψηεο.  

ΥΑΙΧΣΗ: Θαηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξα ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 
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ΘΔΜΑ 6ν 

 

Δγθξηζε θαλνληζκνύ ύδξεπζεο Γήκνπ Χξσπνύ. 

   

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Ρελ εηζήγεζε ηελ έρεη ν θ.Ιάκπξνπ.  

ΛΑΜΠΡΟΤ: Θαιεζπέξα ζαο θχξηνη ζπλαδειθνη. Ρνλ θαλνληζκφ ηνλ έρεηε φινη 

κπξνζηά ζαο. Λα κελ ην καθξεγνξψ εγψ θαη ηνλ δηαβάδσ. Κφλν κηα δηφξζσζε 

ππάξρεη ζην άξζξν 25, εθεί πνπ ιέεη, δηθαίσκα ζχλδεζεο, γηα ηελ πδξνδφηεζε 

νπνηνπδήπνηε αθηλήηνπ πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζην ηακείν 

ηνπ Γήκνπ ην δηθαίσκα ζχλδεζεο εληφο Πρεδίνπ πνπ αλέξρεηαη απφ 500 ζε 400 

επξψ θαη εθηφο Πρεδίνπ απφ 750 πνπ γξάθνπκε είλαη 600 επξψ. Απηή είλαη ε 

δηαθνξά πνπ ππάξρεη. Ρψξα αλ ζέιεηε θάπνηεο παξαηεξήζεηο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Απφ 500, 400 θαη απφ εθηφο Πρεδίνπ απφ 750 ζε 600. Αλ έρεηε 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο, θάηη λα πξνζζέζεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηα δηαγξαθή λα γίλεη. Πην άξζξν 11, ζηε 2ε παξάγξαθν, πνπ 

ιέεη, ζε θάζε δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, γξαθείν, απνζήθε θιπ. θαη γεληθά ζε 

θάζε ηκήκα ηνπ πδξεπνκέλνπ αθηλήηνπ κε δηαθεθξηκέλε ρξήζε αληηζηνηρεί 

ππνρξεσηηθά έλα πδξφκεηξν. Γηαγξάθεη ηε ιέμε ηνπιάρηζηνλ. Δρνπκε θάηη 

άιιν;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θαη ζην άξζξν 23 επεηδή έρεη παξαιεθζεί, ζπληζηνχκε λα 

πξνζζέζνπκε ην εμήο: ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο (πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

πδξνδνηείηαη απφ ην Γήκν) θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο φιεο νη 

νθεηιέο απφ θαηαλάισζε λεξνχ ή άιια ηέιε χδξεπζεο, κε επζχλε γηα 
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νιφθιεξε ηελ νθεηιή ηνπ θάζε θνξά θπξίνπ ή λνκέα ηνπ αθηλήηνπ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή ππνρξενχηαη ν ηδηνθηήηεο λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Γήκν 

εγθαίξσο γηα ηελ αιιαγή πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη κε αίηεζε ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε θαη ηελ αθξηβή δ/λζε 

θαηνηθίαο ηνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ν Γήκνο δηαθφπηεη ηελ παξνρή 

πδξνδφηεζεο κε ηηο ζηα πξνεγνχκελα άξζα νξηδφκελεο ζπλέπεηεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρνπλ εξσηήζεηο;  

 Ν θ.Ιίηζαο. Θχξηε Ιίηζα, μεθηλήζηε. Λα θαηαγξαθνχλ νη ζπλάδειθνη πνπ 

ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ηαπηφρξνλα. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Σαζηψηεο, ε θα 

Πηεξγίνπ, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο, ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Αξκπξηψηεο θαη ν 

θ.Θηνχζεο.  

 Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Θα αλαιαβεη ν θ.Βειηαληψηεο λα αλαιχζεη πεξηζζφηεξα ζέκαηα. Δγψ 

έλα, έλα δχν, γηαηί ηα έρεη ζεκεηψζεη φια ν θ.Βειηαληψηεο. Ινηπφλ, ζην 16, εθεί 

πνπ ιέηε, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. Δγψ ζα έιεγα λα βάιεηε θαη 

εθηφο ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηε ζθφπηκν θαη αλαγθαίν θαη ππαξρεη θαη ε 

ζχκθσλε άπνςε απφ ηνλ φκνξν Γήκν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Πην 16. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πηελ 1ε παξ. πνπ ιέεη .. 

ΛΙΣΑ: Λαη, λαη, λαη. Βάδσ έλα ζέκα γηα ζπδήηεζε εάλ ζα πξέπεη ηηο παξνρέο, 

ηα πιηθά λα ηα βάδνπλ, λα ηα θέξλεη ν ηδηνθηήηεο ή αλ ζα πξέπεη λα βγαίλεη 

απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη κφλν απφ ηνπο ππαιιήινπο ε δηαδηθαζία θαη ηα πιηθά 

λα κπαίλνπλε κε ηελ επζχλε ηνπ Γήκνπ θαη κε ηελ επηινγή ηνπ Γήκνπ κε κηα 

αλάζεζε λα έρεη ν Γήκνο ηα δηθά ηνπ ξνιφγηα, λα είλαη φια ίδηα κάξθα, κηα 

θαιή κάξθα. Λα έρεη ν Γήκνο ηελ επζχλε ηη αθξηβψο ζα ζπλδέζεη θαη πσο ζα 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 1ε 12 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  131 

ζπλδέζεη. Δπεηδή έρεη αζρνιεζεί ν θ.Βειηαληψηεο, ζα ζπλερίζεη ν Βειηαληψηεο. 

Απιψο ζέισ λα πσ θάηη Γήκαξρε, φηη απηφ ην θαηαζηαηηθφ ην Γήκαξρν ηνλ 

θάλεη λεξνπιά. Γειαδή, δελ είλαη δπλαηφλ θαη δελ είλαη θαη λφκηκν ίζσο, φιεο 

απηέο νη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Ξαληνχ αλαθέξεηαη φηη ν Γήκαξρνο θάλεη απηφ, ν Γήκαξρνο θάλεη 

εθείλν, ν Γήκαξρνο θάλεη ην άιιν, εθεί πνπ γξάθεη: απφθαζε Γεκάξρνπ. Γε 

γίλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ χδξεπζεο ν Γήκαξρνο λα έρεη ηέηνην ξφιν. Γελ είλαη 

θαη λφκηκν. Δρεη πνιιά. Θα ζαο ηα πεη θαη ν  Βειηαληψηεο. Δγψ ηη λα ζαο 

πξσηνπψ; Ιέεη, ην πξφζηηκν ιέεη θαζνξίδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε Γεκαξρνπ 

ηα 100 επξψ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαζίδεη ν Γήκαξρνο αλ ζα κπεη 

πξφζηηκν ή φρη. ∞ ζηηο δηαθνπέο ν Γήκαξρνο. Δίλαη θαη παξάλνκν απηφ. Δρσ 

ηέηνηα ζθέςε εγψ θαη ζαο ιέσ, ην Γήκαξρν ηνλ θάλεη λεξνπιά. Γε γίλεηαη. 

Δληάμεη. Δγψ ινηπφλ ιέσ φηη απηφ δελ είλαη θαη λφκηκν λα παίξλεη ηέηνηεο 

απνθαζεηο ν Γήκαξρνο, αιιά αλαιπηηθά, ν θ.Βειηαληψηεο. Δγψ πξφηεηλα ην 

εθηφο νξίσλ ηνπ Γήκνπ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δίλνπκε λεξφ, θάηη πνπ 

θάλακε πξηλ θαη νη Θνηλφηεηεο ζε ζπλελλφεζε θαη επίζεο φ,ηη ρξεηάδεηαη πξέπεη 

λα πιεξψλεη ν ηδηψηεο, ν λένο ν ζπκπνιίηεο πνπ ζέιεη λα θάλεη, λα βάιεη 

παξνρή, ζην Γήκν θαη λα κελ κπιέθνπκε ηα πξάγκαηα πάξα πνιχ. Δίλαη ε 

θαιχηεξε ιχζε θαη θάπνηεο .. Θχξηε Αληηδήκαξρε, θάπνηεο Θνηλφηεηεο ην είραλε 

εθαξκφζεη απηφ. Ρν είραλε εθαξκφζεη. Γειαδή, νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ λα 

είλαη ππεχζπλνη, λα ππάξρεη έλαο ηπθινζνχξηεο πνπ λα ιέεη: ην κέηξν ζα 

ρξεψζνπκε ηε ζσιήλα 5 δξρ., ην ξνιφη 50 θαη αλ ζέιεηε, ηα 400 πνπ ιέηε, 

θάληε ηα 500, βάιηε ηελ παξνρή εζείο. Ρν νηηδήπνηε ζέιεηε, κεγάιν είλαη ην 

πνζφ νχησο ή άιισο, εκείο ην είρακε πνιχ πην θάησ, δελ είκαζηε φκσο καθξηά 

ζηε θηινζνθία, αιιά φρη λα αξρίζνπκε λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ καο είραλε 

θνπξάζεη. Απφ ηελ εκπεηξία κνπ κηιάσ.  
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 Γειαδή, μεθάζαξεο δνπιεηέο, θαζαξέο. Ν Γήκνο είλαη ππεχζπλνο, 

ππφινγνο θαη ηα πιηθά πνπ βάδεη έρνπλε πξνδηαγξαθέο γηαηί ζα έξζεη έλαο 

πδξαπιηθφο, ζα πάεη λα βξεη απηφ πνπ πνπιάεη ν άιινο, έλα ξνιφη ηεο πιάθαο, 

ζα ην βάιεη θαη ζα ηξέρνπκε απφ εθεί θαη πέξα.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Δδψ ζηελ πξψηε ζειίδα πνπ βιέπσ γηα 

ην Γήκαξρν θαη δε κε ελδηαθέξεη λα γίλσ λεξνπιάο, λα είζαη ζίγνπξνο. Ιεεη ην 

εμήο θαη ζέισ ηε γλψκε ηνπ θ.Θαλειιφπνπινπ, λα κηιήζεη παξαθαιψ πνιχ. 

Μέξσ φηη έρεη κηα εκπεηξία θαη ιέεη: ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ 

πδξαπιηθψλ κπνξεί λα δηαθφςεη πξνζσξηλά θαη κέρξη 10 κέξεο ηελ παξνρή 

λεξνχ ή λα επηβάιιεη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζε 100 επξψ. 

ζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκαξρνπ. Ρν χςνο ην θαζνξίδνπκε εκείο, αιιά ηελ 

απφθαζε γηα λα ζηείιεη, πνηνο ζα ηε ζηείιεη; Δθ ησλ πξαγκαησλ ν Γήκαξρνο 

ζα ηε ζηείιεη, αιιά ην χςνο ην θαζνξίδνπκε εκείο. Γελ παίξλσ απφθαζε εγψ 

ην χςνο ηεο πνηλήο. Απιά θάπνηνο πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ απφθαζε ησλ 100 

επξψ. Δίλαη έηζη θ.Θαλειιφπνπιε; Ρν πξψην πνπ δηάβαζα γηα ην .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γήκαξρε. Ν θ.Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν.  

ΥΑΙΧΣΗ: Ρψξα ν θαλνληζκφο είλαη ζχκθπηνο αλ ζέιεηε κε ηελ 

αληαπνδνηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο πεξεζίαο, κε ηα ηέιε πνπ ππάξρνπλε θαη πνπ 

ζα ην θνπβεληηάζνπκε θαη ζην επφκελν ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

απηνχ. Δκείο δηαθσλνχκε, εκείο ζεσξνχκε φηη ην λεξφ είλαη θνηλσληθφ αγαζφ 

θαη πξέπεη λα παξερεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν δσξεάλ θαη βεβαίσο δηαθσλνχκε 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο χδξεπζεο θαη παιηφηεξα απφ ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 

αιιά θαη ηψξα απφ ηνπο λένπο Γήκνπο. Δίκαζηε ππέξ ελφο δεκνζηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ ζα κπνξεί θαη ζα πξνζθέξεη πνιχ θηελφ 

λεξφ, θνηλσληθφ αγαζφ ζηνλ θφζκν. Γε ζα ςεθίζνπκε απηφ ηνλ θαλνληζκφ, 

γηαηί νπζηαζηηθά είλαη, αλ ζέιεηε, ην ραιί ην νπνίν ζα παηήζνπλε πάλσ αο 

πνχκε, ζα παηήζεη ε αληαπνδνηηθφηεηα θαη ηα ηέιε.  
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 Θαηαςεθίδνπκε θαη απφ ζέζε αξρήο αιιά θαη νπζηαζηηθά. Δπραξηζηψ 

πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, ζέισ λα θάλσ κεξηθέο έηζη παξαηεξήζεηο ζε νξηζκέλα 

άξζξα, γηαηί απηφ πνπ βγαίλεη δηαβάδνληαο απηφ ηνλ θαλνληζκφ, πεξηζζφηεξν 

ιέεη, έηζη, ε θηινζνθηα ηνπ ηέινο πάλησλ, φηη ν Γήκνο κπνξεί λα θάλεη ηα 

πάληα, αιιά ηε λχθε ηελ πιεξψλνπλ νη δεκφηεο θαη λα πσ ζπγθεθξηκέλα 

κεξηθά πξάγκαηα. Πην άζξν 4, ζηελ παξ. 7, ιέηε, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

πξνγξακκαηηδφκελεο δηαθνπέο, ε αξκφδηα πεξεζία θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη 

έγθαηξα θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο θαηαλαισηέο. Πε θακία πεξίπησζε 

δελ επζχλεηαη ν Γήκνο ζε απνδεκίσζε γηα βιάβεο πνπ ελδερνκέλα πξνθάιεζε 

ζηνπο θαηαλαισηέο δηαθνπέο χδξεπζεο. Θνηηάμηε, θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη 

έγθαηξα, δελ θξνληίδεη θχξηνη ζπλάδειθνη, ππνρξενχηαη. Ξξέπεη λα γξάςνπκε 

ηε ιέμε ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα, πνπ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε 

απηή αλ πξνθιεζνχλ βιάβεο ζα επζχλνληαη νη θαηαλαισηέο, γηαηί αλ βάινπκε 

ην θξνληίδεη γεληθψο θαη ανξίζησο θαη ηη έγηλε; Κπνξεί λα κε θξφληηζε λα ην 

θάλεη. Δ ινηπφλ εγψ πξνηείλσ ηε ιέμε αληί θξνληίδεη, λα κπεη ε ιέμε, 

ππνρξενχηαη. Ξαξαθάησ ζέισ ζην άξζξν 16 λα θάλσ κηα παξαηήξεζε θαη 

εξψηεζε ηαπηφρξνλα. Αθίλεηα εθηφο εγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ. Αιιά κπνξεί λα 

είλαη θαη αθίλεηα εληφο εγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ θαη ζαο ξσηάσ, ζηελ .. ε 

εξψηεζε κνπ δειαδή είλαη, φηαλ είλαη απζαίξεην ηη γίλεηαη; Γίλνπκε λεξφ ή δε 

δίλνπκε λεξφ; Γηαηί αλ δίλνπκε, γηαηί κέρξη ηψξα δίλνπκε απ' φηη μέξσ, ζηε 

ζπλέρεηα ζην άξζξν 16, πνπ ιέκε, βέβαηα θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε παξνρήο είλαη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζηνχλ ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ην Λφκν έγγξαθα, δειαδε ην ζπκβφιαην.  
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 Πηα ζπκβφιαηα γλσξίδεηε πνιχ θαιά ζηηο κεηαβηβάζεηο ησλ απζαηξέησλ 

δε γξάθνπλ ην αθίλεην. Αξα ινηπφλ ππάξρνπλ ζπίηηα πνπ δε θαίλνληαη 

πνπζελά. Αξα πσο ζα ηνπο βάινπκε λεξφ; Ξξέπεη ινηπνλ θάπνπ εδσ λα 

ππαξμεη κηα πξφβιεςε. Κήπσο ζα πξέπεη αληί γηα λα βάινπκε ζπκβφιαηα λα 

βάδνπκε Δ9 ή δελ μέξσ θάηη άιιν; Θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα δίλνπκε λεξφ 

ζηα απζαίξεηα; Γηαηί κε θαληάδεζηε φηη ζα λνκηκνπνηεζνχλε φια.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Κα φηαλ ιέηε φκσο, απηφ έηζη φπσο είλαη ζηνλ θαλνληζκφ, ηα 

βγάδεηε απ' έμσ ηα απζαίξεηα. Ξάκε παξαθάησ. Πην άξζξν 18. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα λνκηκνπνηεζνχλ απηά. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Πην άξζξν 18. Δδψ ιέεη φηη φηαλ κεηαβάιιεηαη, λα ην πσ κε, ε 

ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ζαλ χςνο ή θαηαβίβαζεο 

παξνρήο βαξχλεη ηνλ πδξνιχπηε. Δδψ ζα πξέπεη λα βάινπκε φηη φηαλ ε 

κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη απνηέιεζκα έξγσλ ηνπ Γήκνπ, 

γηαηί ζα ηελ πιεξψζεη ν πδξνιχπηεο; Γελ θαηάιαβα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί επλνείηαη. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ρη επλνείηαη; Κε ζπγρσξείηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ην έξγν. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: πάξρνπλ δξφκνη, ππάξρνπλε παξνρέο πνπ δελ έρνπλε γίλεη αθφκε 

δξφκνη θαη έξρεηαη κεηά θαη θηηάρλεη ην δξφκν θαη αλπςψλεη ή θαηεβάδεη ην 

δξφκν θαη ζα πιεξψζεη ην λχθε ν πδξνιχπηεο; Λνκίδσ φηη πξέπεη λα κπεη 

ζπγθεθξηκέλα εδψ πέξα φηη φηαλ .. ε κεηαβνιή ηεο ζηαζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ 

ή ηνπ δξφκνπ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ. Ρφηε ην θφζηνο αλήθεη ζην Γήκν. 

Γελ αλήθεη ζηνλ πδξνιχπηε. Πεκεηψζηε ζαο παξαθαιψ γηαηί εγψ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζα ην ςεθίζσ. Πην 23 πξνζζέζαηε ην ζέκα ην φηη ζα πξέπεη λα 

πιεξσζνχλε νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Δγψ ζα έιεγα φηη κε ην ΡΑΞ κπνξείηε 
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λα ηνπο πηάζεηε. Ρν είπακε θαη πξνεγνπκέλσο. Δίρα επίζεο ζεκεηψζεη ην άξζξν 

25, ηα δηθαηψκαηα ζχλδεζεο, πνπ ζεσξψ ην 500 πνιχ αθξηβφ θαη ην 750, ην 

θαηεβάζαηε. 400 λνκίδσ φηη ήηαλ ζην Γήκν Υξσπνχ κέρξη πξφηηλνο, είλαη απηφ 

πνπ ήδε ηζρχεη. Ρν ίδην φκσο αθξηβφ είλαη θαη ε επαλαζχλδεζε, ζην άξζξν 29. 

Πην άξζξν 29 ινηπφλ ιέηε 150 επξψ. Δίλαη πνιιά. Ρν θάλαηε 100; Υξαία, ην 

θάλαηε 100.  

ΛΑΜΠΡΟΤ: Δρεη γίλεη 100 εθεί, λαη. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Υξαία, ην έρεηε θάλεη 100. Θαη κηα άιιε παξαηήξεζε πνπ έρσ 

είλαη ζην άξζξν 46, πνπ λα ζαο δηαβάζσ πάιη εδψ ηη ιέεη: ν Γήκνο θξνληίδεη 

ψζηε ην λεξφ πνπ παξέρεη ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο λα έρεη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλε νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο. Ξνιχ πεξηγξαθηθφ. Ζ άπνςε κνπ είλαη φηη πξέπεη λα ιέεη: ν Γήκνο 

είλαη ππεχζπλνο λα θάλεη ειέγρνπο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θάζε κήλα. Ξξέπεη λα 

κπαίλεη ζπγθεθξηκέλα θάζε πφηε ζα θάλεη έιεγρν, πγεηνλνκηθφ έιεγρν ηνπ 

λεξνχ. Γελ κπνξνχκε λα αθήλνπκε γεληθψο θαη ανξίζησο. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Θάζε, θάζε 20 κέξεο γίλεηαη έιεγρνο λεξνχ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Υξαία. Ρφηε λα ην γξάςεηε ζηνλ θαλνληζκφ, φηη είλαη ππεχζπλνο 

γηα λα θάλεη έιεγρν ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θάζε 20 κέξεο, φπσο ην ιέηε εζείο. 

Ππκθσλψ απφιπηα.  

 Θαη κ' απηέο ηηο παξαηεξήζεηο ζπκθσλψ κε ηνλ θαλνληζκφ.       

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Βειηαληψηεο. Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Λαη. Δκείο ζαλ παξάηαμε δηαθσλνχκε κε ηε θηινζνθία ηνπ 

θαλνληζκνχ, γηαηί ν θαλνληζκφο απηφο δηαθπιάζζεη κφλν ηα ηνπ Γήκνπ. Γελ 

δηαθπιάζζεη θαη δελ πξνζηαηεχεη θαζφινπ ην δεκφηε, ηνλ θαηαλαισηή. Ν 

θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο χδξεπζεο ή νπνηνπδήπνηε θνηλσθεινχο έξγνπ, 
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πξέπεη λα πξνθπιάζζεη θαη ηνλ ζπλεπή θαη ππεχζπλν δεκφηε. Πηα βαζηθά 

ζεκεία πνπ δηαθσλνχκε είλαη φηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο 

χδξεπζεο θαη ηεο άξδεπζεο. Ξξσηνλ. Γεχηεξνλ, δηαθσλνχκε θάζεηα κε ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηελ εκπινθή ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξνρψλ ησλ ηδησηψλ. 

Ξξέπεη ζην ηέινο ηεο ζχλδεζεο πνπ πξνβιέπεηαη, ν Γήκνο λα πξνκεζεχεηαη ηα 

πιηθά γηα λα απνθχγνπκε δχν πξάγκαηα. Ξξψηα απ' φια λα πξνζηαηέςνπκε 

ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ γηαηί μέξεηε ζηελ αγνξά ππάξρεη ξνιφη κε 5 επξψ, 

ππάξρεη θαη ξνιφη κε 35 επξψ θαη 50 θαη παξαπάλσ. Θαη δεχηεξνλ, λα κελ 

επηθνξηίδνπκε ηνπο ππαιιήινπο λα ςάρλνπλ λα δνπλ ηνλ ηδηνθηήηε πνπ ζα 

πάεη λα πάξεη ηα πιηθά, πνπ ηνπο άθεζε ηα πιηθά γηα λα πάλε λα θάλνπλε ηε 

δνπιεηά ηνπο. Γειαδή ζα πάλε λα βάινπλε κηα, αληί λα βάινπλε 3 παξνρέο ηελ 

εκέξα, κηα κέξα ζα ςάρλνπλε λα βξνχλε ηνλ ηδηνθηήηε λα ηνπο πάεη ηα πιηθά.  

ΛΑΜΠΡΟΤ: Λα ζνπ πσ θάηη πάλσ ζ' απηφ Κίκε; Λα ζνπ πσ θάηη; Ππγλψκε. 

Ρα πιηθά είλαη, έλα θνιάξν, ε ζέια, ν δηαθφπηεο 3/4, κεηά ην θνιάξν, ηνπ .., 

δηαθφπηεο 3/4 θαη ην ξνιφη. Απηά είλαη ηα πιηθά πνπ επηβαξχλεηαη ν 

πδξνιχπηεο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Απηά ηα πιηθά ινηπνλ ιέσ λα θνζηνινγεζνχλε, λα κπνχλε 

ζην ηέινο ζχλδεζεο, γηαηί αχξην ζα έξζεη ν θαθνπξναίξεηνο δεκφηεο θαη ζα 

ζνπ πεη φηη ν πδξαπιηθφο κε πήγε θαη πήξα ηα πιηθά εθεί. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Κπνξεί λα θάλεη κηα έξεπλα αγνξάο γηα λα ηα πάξεη θαη ν 

πδξαπιηθφο .. Θαηαιαβαίλσ ηη ιεο, ην θαηαιαβαίλσ.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Απηά πνπ ηα ιέσ ηα ιέσ θαινπξναίξεηα θαη κε ηελ εκπεηξία 

πνπ έρσ ηφζα ρξφληα ζηελ χδξεπζε, ζαλ ππεχζπλνο χδξεπζεο. Δπίζεο δε 

δηαρσξίδεηαη ε παξνρή πνπ δηαθφπηεηαη απφ ηελ αλελεξγφ παξνρή. Αιιε ε 

παξνρή πνπ δηαθφπηεηαη γηαηί πιένλ δελ ηε ρξεηάδεηαη ν δεκφηεο θαη άιιε ε 

παξνρή πνπ γίλεηαη αλελεξγφο γηα 1, 2, 3 ρξφληα. Δπίζεο .. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Λαη, ν θ.Ιίηζαο δε κίιεζε πνιχ ψξα. Λα ελεκεξψζσ. Δάλ 

ζέιεηε. Δάλ δε ζέιεηε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη φηη δε ζέινπκε, αιιά εληάμεη .. Ππλερίζηε, ζπλερίζηε 

θαη νινθιεξψζηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δπίζεο ζηνλ θαλνληζκφ, ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ κεηά, 

ππάξρεη ην ηέινο ζπληήξεζεο. Ρν ηέινο ζπληήξεζεο ηη λφεκα έρεη πνπ κπαίλεη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ, απηφ είλαη ην επφκελν ζέκα.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Λαη αιιά ην ηέινο ζπληήξεζεο ηη λφεκα έρεη πνπ κπαίλεη 

φηαλ ζπάζεη γηα ηνλ 'α' ή 'β' ιφγν έλα ξνιφη, θαιείηαη ν δεκφηεο λα ην 

πιεξψζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ηέινο ζπληήξεζεο δηθηπνπ, φρη ηνπ ξνινγηνχ θαη ηεο 

παξνρήο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δγψ αιιηψο ην εξκελεχσ θ.Ξξφεδξε θαη αιιηψο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, φρη, είλαη μεθάζαξν. Δίλαη μεθάζαξν. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θαη ε ΔΓΑΞ αιιηψο ην εξκελεχεη αθφκα θαη επίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη ζε πνην ζεκείν αλαξηηνχληαη νη 20ήκεξεο, νη κεληαίεο, νη δηκεληαίεο 

φπσο γίλνληαη αλαιχζεηο. Θα πξέπεη κέζα ζηνλ θαλνληζκφ λα πξνβιέπεηαη πνπ 

αλαθνηλψλνληαη απηέο νη αλαθνηλψζεηο. Δρσ θαη πνιιέο επηκέξνπο 

ζπκπιεξψζεηο ζε άξζξα, αιιά εληάμεη, εθφζνλ δε ζειεηε λα ηηο πνχκε, δελ ηηο 

ιέσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δηζη θαη αιιηψο θαηαςεθίδνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γέδε. 
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ΓΔΓΔ: Ρν εξψηεκα κνπ θ.Ξξφεδξε έρεη λα θάλεη σο εμήο: ηα ρξήκαηα είλαη 

γηα ην δηθαίσκα ηεο παξνρήο. Δηζη; Ξιεξψλνπκε ην δηθαίσκα ηεο παξνρήο. 

Ξσο θαη απφ πνηνλ ζα γίλεηαη ε ζχλδεζε ζηελ πξάμε. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Ζ ζχλδεζε θ.Γέδε ζα γίλεηαη απφ ηνλ πδξαπιηθφ ηεο θάζε Ρνπηθήο 

Θνηλφηεηαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κέρξη θαη ην κεηξεηή. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Κέρξη θαη ην κεηξεηή. Κε ηα πιηθά απηά πνπ είπακε, κε ηε 

ζχλδεζε απηή, ρσξίο έρεη ηίπνηα έζνδν ν πδξαπιηθφο, ηα κπαγαδάθηα απηά πνπ 

ππήξραλε κέρξη ηψξα λα ηα θφςνπλε, κέρξη ην κεηξεηή ην πδξφκεηξν.  

ΓΔΓΔ: Θαη ν αο ην πνχκε ν ηδηψηεο επηβαξχλεηαη ηελ ππφινηπε εγθαηάζηαζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Απφ εθεί θαη πέξα ζα κπνξεί λα θάλεη φ,ηη ζέιεη κέζα ζην ζπίηη 

ηνπ.  

ΓΔΓΔ: Θα κπνξνχζακε .. Λαη. Νκσο ζα κπνξνχζακε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

ζέκα απηφ κε ηνπο πδξνκεηξεηέο θαη εζείο ζα ην μέξεηε θαιχηεξα, ζα 

κπνξνχζακε λα ζέζνπκε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο πδξνκεηξεηέο, 

εθφζνλ, δειαδή λα ζέζνπκε 2, 3 ηχπνπο, έηζη; απφ ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί λα 

επηιέμεη ν θαζέλαο ηη λα βάιεη. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Δίλαη ζην άκεζν κέιινλ, επεηδή ζα πάξνπκε ηψξα θαη ηα 

ηεξκαηηθά ηα απηφκαηα, νη απηφκαηεο κεηξήζεηο, λα παξνπκε έλαλ ηχπν 

ξνινγηψλ πνπ λα θαηαγξάθνπλε θαη ηνπο θαηακεηξεηέο θαη λα είλαη πην εχθνιε 

ε δηαδηθαζία.  

ΓΔΓΔ: Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε.  

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν ζπλάδειθνο ν θ.Κπαηδάθαο.  
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 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Θαιχβαο. 

ΚΑΛΤΒΑ: Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ κηα εξψηεζε ζην άξζξν 16. Δλψ ζην 

άξζξν 14 κηιάεη γηα αθίλεηα εληφο εγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ, φια ηα αθίλεηα πνπ 

βξίζθνληαη εληφο εγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ κπνξνχλ λα πδξνδνηεζνχλε εθφζνλ 

πξνζθνκηζηνχλ ζηελ πεξεζία ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (ζπκβφιαην, 

άδεηα νηθνδνκήο). Πην άξζξν 16 κηιάεη γηα απιά αθίλεηα. Δλλνεί δειαδή αθφκα 

θαη έλα θηήκα κπνξεί λα πάξεη λεξφ; Ν Γήκνο Απιψλα, ν πξψελ Γήκνο 

Απιψλα, δελ δίλακε λεξφ ζε αθίλεηα ρσξίο νηθνδνκή γηαηί ππήξρε ν θφβνο φηη 

αλ πδξνδνηεζνχλε φια ηα θηήκαηα δε ζα έθηαλε ην λεξφ. Αξα, ζηνλ 

θαλνληζκφ εκείο εθηφο απφ ηα απζαίξεηα πνπ είπε θαη πνπ πξναλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο, ζα δψζνπκε λεξφ ζε νπνηδήπνηε αθίλεην, ζε νπνηνδήπνηε 

θηήκα; Γε δηεπθξηλίδεηαη δειαδε ζην άξζξν 16 γηα ηα αθίλεηα .. εγθεθξηκέλνπ 

Πρεδίνπ εάλ ζα πδξνδνηήζνπκε ηα ζπίηηα, ηα νηθήκαηα ή αθφκα θαη ηα 

θηήκαηα. Ν άιινο δειαδή πνπ έρεη θπηέςεη θπζηηθηέο ή εδψ ζηα 

παξαζαιάζζηα εζπεξεηδνεηδή ζα παξεη λεξφ; Θαη κπνξεί λα θηάζεη ην λεξφ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξα ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζπλ άδεηα νηθνδνκήο καδί.  

ΚΑΛΤΒΑ: Αθηλεην έζησ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππκβφιαην θαη άδεηα νηθνδνκήο. 

ΚΑΛΤΒΑ: Γηα λα πηαζνπκε θαη απηφ πνπ είπε θαη ε θα Πηεξγίνπ, έηζη; Γηαηί 

κπνξεί λα είλαη θαη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν αθίλεην κε ηηο θπζηηθηέο είλαη άιιε ρξήζε.  

ΚΑΛΤΒΑ: Βεβαίσο, βεβαίσο. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Γε ζα ζπκθέξεη θαη απηφλ λα πνηίζεη ηηο θπζηηθηέο απφ ην.. 

ΚΑΛΤΒΑ: Πηνλ Απιψλα ην είρακε ζηακαηήζεη γηαηί δε ζα έθηαλε ην λεξφ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΚΑΛΤΒΑ: Γηα αθίλεηα. Γξάθεη παξαθάησ, γηα εηδηθέο, πνπ ιέεη: γηα ζηαχινπο, 

ηζηνξίεο θιπ. Ξάιη θηίζκαηα κηιάκε, έηζη; Δγψ ιέσ, ζηνλ Απιψλα αο πνχκε, 

παιηά δίλακε, ν άιινο είρε 5 ζηξ. θπζηηθηέο, έπαηξλε λεξφ απφ ην Γήκν θαη 

πφηηδε ηηο θπζηηθηέο ηνπ. Κε απνηέιεζκα.. 

.......: Απηφ είλαη άξδεπζε Αγγειε. 

ΚΑΛΤΒΑ: Νρη. Ξαηδηά, ηη άξδεπζε; Απφ ην δίθηπν ην δεκνηηθφ κηιάκε.  .......: 

Δίλαη άδξεπζε φκσο. Γελ είλαη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη εηδηθή ρξήζε πιένλ. 

ΚΑΛΤΒΑ: Θα έξζεη άιινο θαλνληζκφο δειαδή άξδεπζεο;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΛΤΒΑ: Αξα δε δηθαηνχηαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 4 λνκίδσ ιέεη, φηη νη παξνρέο εηδηθήο ρξήζεο δηθαηνχληαη ηα 

αθίλεηα εηδηθνχ πξννξηζκνχ κε απφθαζε Γεκάξρνπ.  

ΚΑΛΤΒΑ: Γηα αθίλεηα. Αθίλεηα, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη είλαη αθίλεηα 

θηίζκαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, δηεπθξηλίζηεθε απηφ, ζπλ άδεηα νηθνδνκήο γηα ηα νηθφπεδα. 

Νρη, φρη, ζπκβφιαην, άδεηα νηθνδνκήο θαη λνκηκνπνίεζε απζαηξέηνπ.  

ΚΑΛΤΒΑ: Λα ην βάινπκε θαη ζηα εθηφο Πρεδίνπ γηα λα είκαζηε θαιπκκέλνη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Θαιχβα νινθιεξψζαηε;  

ΚΑΛΤΒΑ: Λαη θ.Ξξφεδξε, επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο θ.Θαιχβα.  

 Ν θ.Αξκπξηψηεο έρεη ην ιφγν. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Θεσξψ φηη ν θαλνληζκφο έρεη παξαιείςεη βαζηθά πξάγκαηα θαη 

μεθηλάσ απφ ην ζέκα ηεο παξνρήο θαη ηεο θαηεγνξίαο κε δηάκεηξν ζην άξζξν 
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10, 3/4. Δπίζεο ζην άξζξν 13: νη θνηλέο παξνρέο έρνπλ δηάκεηξν ζσιήλα 22, 

Φ22 θαη ζπλδέεηαη κε κεηξεηή 1/2 ηεο ίληζαο θαη δελ έρεη πξνβιεθζεί πνπζελά 

εηδηθή θαηεγνξία γηα πνιπθαηνηθίεο πνπ έρνπλε κηα παξνρή θαη ζα βάινπλε 

θνιιεθηέξ, κηα παξνρή ζην θεληξηθφ δίθηπν, γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο 

βηνηερληψλ, εξγνζηαζίσλ, μελνδνρείσλ κε κηζή ίληζα δελ πξφθεηηαη λα πάξνπλε 

λεξφ .. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Ρν άξζξν 11 Γηψξγν ην γξάθεη. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ρν άξζξν 11 .. 

(ηαπηφρξνλε νκηιία) 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Λαη αιιά ε ζχλδεζε φκσο ε θεληξηθή ζηνλ αγσγφ ζα είλαη κε 

Φ22. Κε Φ22 ζε κηα πνιπθαηνηθία ή ζε έλα εξγνζηάζην ηη ζα πάξεη; Γελ 

θαηάιαβα. Λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πην 9 θ.Αξκπξηψηε, δελ μέξσ αλ είλαη απηφ, αιιά ιέεη, νη αγσγνί 

δηαθξίλνληαη ζε ηξνθνδνηηθνχο θαη αγσγνχο δηαλνκήο κε ειάρηζηε δηάκεηξν 

Φ63. Αιιν είλαη; 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Απηνί είλαη αγσγνί. Δγψ κηιάσ γηα ζχλδεζε. Δγψ κηιάσ γηα 

ζχλδεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δ δελ είκαζηε θαη εηδηθνί, εληάμεη. Θα θάλνπκε θαη θάπνηα ιάζε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Αλ ζα βάινπκε έλα θνιιεθηέξ κε 10 ξνιφγηα, κε 15 ξνιφγηα 

ζε κηα πνιπθαηνηθία κε Φ22 ζα αλνίγεη ν έλαο ηε βξχζε θαη ν άιινο ζα ιέεη 

δελ έρσ λεξφ, ν γείηνλαο. Πηελ εηδηθή θαηεγνξία .. Λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα 

πξνζσπηθφ; Θα δεηήζσ παξνρή λεξνχ ζην Ιηνηξίβη. Ρη ζα κνπ βάιεηε; Κηζή 

ίληζα; Φ22; Γε θηάλεη νχηε γηα λα πίλνπλε νη πειάηεο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γξάθεη θάπνπ .. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξνπ ην γξάθεη; Απηφ ιέσ παηδηά. 
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ΛΑΜΠΡΟΤ: Κπνξεί λα κπεη θαη 3/4. Αλαιφγσο .. Γηψξγν, αλαιφγσο ηη αηηήζεηο 

ζα θάλνπλε θαη πφζνη ζα πάξνπλε ζηελ πνιπθαηνηθία.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί. Ππλερίδσ. 

Γήκαξρε, Γήκαξρε, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί θαη λα δηνξζσζεί γηα ηηο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο πδξνδφηεζεο. Δπίζεο, αλψηαηα φξηα θαηαλάισζεο. Ζ ηηκή αλά 

θπβηθφ κέηξν θαηαλαιηζθσκέλνπ λεξνχ είλαη θιηκαθσηή θαη θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. πάξρεη θιίκαθα. Γελ έρεηε πξνβιέςεη 

φκσο γηα ηα μελνδνρεία θαη ηηο βηνηερλίεο, ηηο παλζηφλ θαη ηα κεγάια 

ζπγθξνηήκαηα πνπ αλαγθαζηηθά ζα θαηαλαιψζνπλ λεξφ νη πειάηεο ηνπο, λα 

αλαγθάδνληαη λα πιεξψλνπλ κε ηελ αλψηαηε ηηκή ην λεξφ, ελψ δελ κπνξνχλ 

λα θάλνπλ ηίπνηα. Θαη φρη κφλν ηα μελνδνρεία, αθφκα θαη ηα καγαδηά θαη νη 

ηαβέξλεο, νη επαγγεικαηίεο. Θα θάζεηαη ν άιινο ζηελ ηαβέξλα, ζα παίξλεη 

ζηελ θαθεηέξηα έλα θαθέ θαη ζα ιέεη, θέξε κνπ δχν θαξάθεο λεξφ. Θα 

πιεξψλεη κε θιίκαθα; Απηφο δελ κπνξεί λα ην απνθχγεη. ∞ ζα είλαη 

ππνρξεσκελνο λα ηνπ ιέεη, αγφξαζε λεξφ 1 ιίηξν γηαηί είλαη ε θιίκαθα θαη ζα 

ην πιεξψλσ αθξηβά. Λνκίδσ φηη ν μελνδφρνο, ν ηδηνθηήηεο κηαο παλζηφλ δελ 

κπνξεί λα απνθχγεη ηε κεγάιε θαηαλάισζε. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί απηέο νη 

θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ ηχπνπ μελνδνρείσλ, παλζηφλ, επαγγεικαηηψλ λα 

απμήζνπκε ιίγν ηελ ηηκή ηνπ θπβηθνχ αιιά λα είλαη ζηάληαξ γηα φζε 

θαηαλάισζε θαηαλαιψζνπλ. Γελ κπνξνχλ λα ην απνθχγνπλ.  

 Ρη ζα πείηε ζε έλαλ βηνηέρλε; Κελ πιελεηο, κε δνπιεχεηο, κελ 

θαηαλαιψλεηο λεξφ γηαηί ζα πιεξψλεηο κε θιίκαθα; Ξσο ζα ιεηηνπξγήζεη; 

Ακέζσο ακέζσο αληαγσληζηηθά ηνπ απμάλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη κηιάσ επεηδή είκαζηε θαη ηνπξηζηηθή πεξηνρή ήδε ηα 

μελνδνρεία καο θαη ε παλζηφλ έρνπλε πξφβιεκα. Θα ηνπο θνξηψζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξξφεδξε, έλα ιεπηφ ζε παξαθαιψ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεηε ππεξβεί θαηά πνιχ ην ρξφλν ζαο.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δλα ιεπηάθη. Δίλαη ζνβαξφ ην ζέκα θαη είλαη πνιιά ηα.. Γε 

θηαίσ εγψ. Πην άξζξν 34 θαη απηφ αθνξά εζάο θ.Γήκαξρε θαη ζα ήζεια κηα 

απάληεζε θαη απφ ηνλ θ.Ππχξνπ, ε ιήςε ησλ αηηήζεσλ ησλ πδξνκέηξσλ 

γίλεηαη απφ αξκφδηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο αλά εμάκελν ή έηνο .. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Αλά εμάκελν, αλά εμάκελν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλά εμάκελν. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Αλά εμάκελν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαγξάθεηαη ην "ή έηνο". 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ρν "ή έηνο" δηαγξάθεηαη. Αθνχ γίλεηαη αλά εμάκελν ε 

θαηακέηξεζε απφ ηνπο πδξνιχπηεο ζα γίλεηαη θαη ε πιεξσκή αλά εμάκελν. 

Θέισ λα αλαθέξσ ην εμήο: ην α' εμάκελν ηνπ '11 ζα ην εηζπξάμεηε ηνλ 

Νθηψβξην, θαιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ. Απφ ην Γελάξε κέρξη ηνλ Νθηψβξε 

πσο ζα ιεηηνπξγήζεη ε Ρακεηαθή ζαο πεξεζία;  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Γηα λα θαιχςεηε.. Γελ έρεηε πάξεη πξνθαηαβνιή, γηαηί εδψ 

δελ έρεηε εηζπξάμεη ηα 2 ηειεπηαία έηε αθφκα. Θέισ λα πσ ινηπφλ, ζέισ λα 

πσ ινηπφλ, φηη θαη πξνηείλσ θαη πξνηείλσ επεηδή μέξνπκε .. Λαη, θαηάιαβα. 

Γηαηί έρεηε εηζπξάμεη πξνθαηαβνιηθά θαλέλα εμάκελν κέρξη ηψξα; Απφ ην '10 

θαη κεηά; Δ, κα απηφ ιέσ φηη είζαζηε 2 ρξφληα θαζπζηεξεκέλα. Νρη εζείο 

πξνζσπηθά. Ν Γήκνο ζαλ πεξεζία. Κελ ην παίξλεηε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 

θαη εδψ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Αξκπξηψηε, νινθιεξψζηε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δλα ιεπηφ Ξξφεδξε. Δρσ λα θαλσ πξφηαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ .. 
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ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δληάμεη. Ρειεηψλσ θαη ζα ηελ θάλσ ζην επφκελν ζέκα πνπ 

είλαη ζπλαθέο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία.  

 Θχξηε Θηνχζε. 

ΚΙΟΤΗ: Δγψ ζα ζίμσ έλα ζέκα γηαηί ην έρσ ζίμεη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

θαη ζέισ ζαο παξαθαισ θχξηε ζπλάδειθε λα κε αθνχζεηε ιίγν πξνζεθηηθά. Γελ 

είλαη ηφζν ζεκαληηθφ αιιά εγψ ην ζεσξψ ζεκαληηθφ. Ρν άξζξν 25, δηθαηψκαηα 

ζχλδεζεο. Βάδνπκε άιια ηέιε, πξνζέμηε γηαηί κηιάκε γηα δηθαηψκαηα ζχλδεζεο. 

Λα πεξηγξάςσ ηη είλαη ην δηθαίσκα ζχλδεζεο. Ζ δνπιεηά πνπ θάλεη ν 

πδξαπιηθφο λα πάξεη απφ ηνλ αγσγφ πνπ πεξλάεη έμσ απφ ην ζπίηη κνπ θαη λα 

ην βάιεη ζην ξνιφη πνπ είλαη θάπνπ εθεί θαη βάδνπκε, ν πδξαπιηθφο ηνπ Γήκνπ, 

θαη βάδνπκε ηέιε, ήηαλ 500, ην θάλακε 400 θαη 750 εθηφο ζρεδίνπ, 600. Δίλαη 

ιαζνο. Δίπα θαη ζην Γήκαξρν θαη ζέισ λα ην θαηαιάβεη. Θα ηνπ δψζσ έλα 

απιφ παξάδεηγκα γηα λα ην θαηαιάβεη. Πην ρψξν πνπ βξηζθφκαζηε είλαη εθηφο 

ζρεδίνπ. Νκσο φπσο βιέπεηε γηαηί αθνχζηεθε φηη πεξλάλε.. είλαη πνιχ 

ππθλνθαηνηθεκέλα. Ζ Ηππνθξάηεηνο Ξνιηηεία είλαη εληφο ζρεδίνπ, αιιά εθεί ην 

έλα ζπίηη απφ ην άιιν απέρεη ρηιηφκεηξα. Δίλαη ιάζνο απηφ γηαηί απηφ είλαη κηα 

παξνρή πνπ γίλεηαη ζε θάπνηνλ θαη είλαη ίδηα. Κελ κπαίλεηε ζηε δηαδηθαζία φηη 

είλαη καθξηά ην εθηφο ζρεδίνπ. Απηφ ζε άιιν άξζξν ζα ην πιεξψζεη ν 

θαηαλαισηήο ηε κεηαθνξά ην λα πάεη ην δίθηπν, ην λα ην .. Ζ ζχλδεζε φκσο 

πνπ είλαη κηα ίδηα δνπιεηά θαη πιεξψλεηαη εθάπαμ είλαη αθξηβψο ε ίδηα, είηε 

γίλεηαη ζην εληφο ζρεδίνπ, είηε γίλεηαη ζην εθηφο. Θεσξψ φηη είλαη άδηθν λα 

δψζνπκε ζηνπο εθηφο ζρεδίνπ 600 επξψ. 

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε.  

 Θχξηε Ιάκπξνπ, ζέιεηε λα θάλεηε θάπνηεο παξαηεξήζεηο; 
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ΛΑΜΠΡΟΤ: Νρη, εληάμεη. Γελ έρσ ηίπνηα άιιν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ν κέζνο φξνο θαη' νίθνλ εληφο ζρεδίνπ θαη εθηφο ζρεδίνπ 

παξφια ηα δχν πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα πνπ θέξαηε κε έλα εδψ θαη έλα ζηελ 

Ηππνθξάηεην είλαη πάληα πην κεγάινο ζηα εθηφο ζρεδίνπ. Γελ κπνξεί έλα εληφο 

νηθηζκνχ, εληφο ζρεδίνπ νηθηζκφο λα έρεη ίδηα ππθλφηεηα, θαηνίθεζε γεληθά κε 

ηα εθηφο ζρεδίνπ. Αξα ην δίθηπν εθηφο ζρεδίνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα 

ρηιηφκεηξα αλάινγα κε ηηο παξνρέο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγψ ζαο ιέσ ηη είπαηε. Νηη εδψ θαη εθεί είλαη έηζη. Δθηφο θαη 

εληφο ζρεδίνπ. Νρη. Θα πάηε ζην .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ, κε δηαθφπηεηε θ.Θηνχζε. Αο νινθιεξψζεη .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νρη ζηα δχν παξαδείγκαηα απηά. Θα πάηε ζηνλ κέζν φξν. Πηνλ 

κέζν φξν είλαη ηεξάζηηα ε απφζηαζε αξαηνθαηνίθεζεο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Θηνχζε, εξεκήζηε. Ινηπφλ, σξαία.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΛΙΣΑ: Λαη. Ινηπφλ, ζέισ λα πσ ην εμήο: Αλ έρεη ζεκαζία .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΛΙΣΑ: Αλ έρεη ζεκαζία λα πξνηείλνπκε θάπνηα πξάγκαηα θαη λα πάξνπκε 

κηα απφθαζε θαη λα ιεηηνπξγήζεη θάηη ζε φθεινο ηνπ Γήκνπ, έρεη ζεκαζία λα 

ην ιέκε θαη λα πξνζπαζνχκε λα πείζνπκε θάπνηνπο γηα θάπνηα πξάγκαηα. Π' 

απηφ πνπ ιέεη ν θ.Θηνχζεο έρεη έλα δίθην θαη έρεη έλα δίθην πνπ πξέπεη λα πάεη 

ζε ζπλάξηεζε κε θάηη άιιν φκσο. Γειαδή, ιέηε εδψ πέξα, φηη ν Γήκνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε ζχλδεζε. Δρεη θαη πδξαπιηθφ ζηελ αίζνπζα λα ζαο εμεγήζεη 

ην εμήο: αλ ζθάςεη ν Γήκνο, βξεη ηνλ αγσγφ θαη θάλεη ηε ζχλδεζε θαη ηξαβήμεη 

θαη κέρξη ην πεδνδξφκην θαη βάιεη θαη έλα δηαθφπηε, έρεη θάλεη φιε ηε δνπιεηά ν 
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Γήκνο. Γειαδή, ζα κπνξνχζε ν Γήκνο λα πιεξσζεί ηα ρξήκαηα πνπ είλαη φιε 

απηή ε θαζαξία ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Γήκαξρε, ηφηε ζαο πηάλνπλε θνξφτδν. Γηαηί άκα είλαη λα θάλεη 

φιε απηή ηε δνπιεηά ν Γήκνο .. Αθνχζηε κε ιίγν θ.Γήκαξρε. Αθνχζηε κε ιίγν. 

Θαη λα παίξλεη ηα ρξήκαηα θαη λα έξρεηαη ν πδξαπιηθφο ν απ' έμσ λα 

θνπκπψλεη, λα θνπκπψλεη θαη λα παίξλεη ηα ιεθηά ηεο ηνπνζέηεζεο απφ ηνλ 

ηδηψηε, ζεκαίλεη .. Θχξηε Γήκαξρε, ηφηε λα πείηε λα έρεη θαη ηα πιηθά λα ηα 

ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο θαη λα κπνχλε κέζα θαη ηα πιηθά. Ινηπφλ, ηέινο. Δπεηδή 

θφςαηε ηνλ θ.Βειηαληψηε, 3 επηζεκάλζεηο αθφκα. Ξξψηνλ, ηνπο Ηεξνχο Λανχο 

ιέηε, βάζεη ηνπ Λφκνπ ηάδε, γηα ηα Λνκηθά Ξξφζσπα ηψξα ζα ρξσζηάεη 

δειαδε ν θ.Φνξγηάξεο ζα πάηε λα ηνπ θφςεηε ην λεξφ; Γε λνκίδσ.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Θαη ε θα Θνληνγηάλλε. Λαη, Γηάλλεο πίλεη, Γηάλλεο θεξλάεη. Ινηπφλ, 

δεχηεξνλ. Ρψξα ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, ζηα εμσθιήζηα έρνπκε βξχζε. Βέβαηα, 

εληάμεη, κπνξεη λα κελ ην εθαξκφζεηε. Κπνξεί λα κελ εθαξκνζηεί, αιιά δελ 

είλαη δπλαηφλ λα δεηάκε, γηαηί φπνπ έρεη εμσθιήζη ή εθθιεζία έρνπκε θάλεη έλα 

ηεξάζηην θήπν νη Γήκνη θαη ηνλ ζπληεξνχκε εκείο. Ρνλ πνηίδνπκε κε ην λεξφ 

ηεο εθθιεζίαο. Λα ην δείηε αιιά δε ζηέθεη απηφ. Λαη, απηφ λα ην ιχζνπκε. 

Ινηπφλ, ε αθαλήο δηαξξνή. πάξρεη πεξηπησζε λα ππαξρεη κηα αθαλήο δηαξξνή 

θαη δελ κπνξεί λα ηε βξείηε. Γειαδή ζα ηξέρεη ην λεξφ θάπνπ, λαη, ζε έλα 

ζπίηη, λα ην βξεη θάπνπ ππφγεηα έλαο θαη λα ηνπ έξζεη έλα ηξειφ πνζφ. Θα 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα ινγηθή θαη κηα θαηαλφεζε. Λα δείηε ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξεψζεηο θαη λα ρξεψζεηε αλάινγα. Ρέινο, έρεηε κηα αληίζεζε ιίγν. Γειαδε ηε 

κηα θνξά ιέηε, ην πξφζηηκν είλαη 1.000 άκα θιέβεη θάπνηνο λεξφ θαη ηελ άιιε 

ζειίδα ην πάηε ζηα 2.000. Ρειηθά; 
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(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Δίλαη αλάινγα ηελ θινπή; Ακα θιέβεη πνιχ, άκα θιέβεη ιίγν; Γε 

λνκίδσ. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Δίλαη θινπή ην δεχηεξν, είλαη θινπή. Δδψ ιέεη, ην έλα άζξν: 

απνηειεί θινπή λεξνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, πξφζηηκν 1.000 επξψ. 

Πην άιιν ιέεη: απνηειεί θινπή θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν 2.000. Γηαιέρηε. 

Δληάμεη, αιιά ε ππφζεζε είλαη φηη ελλνείηαη φηη θάπνηνο ην δηάβαζε θαη ην 

έθεξε εδψ. Ινηπφλ θαη ηέινο, ε δηαδηθαζία ηεο είζπξαμεο: δηαθνπή ηνπ λεξνχ 

ζε πεξηνρέο θαη πσο ζα γίλεηαη ε είζπξαμε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Δληάμεη, λα νινθιεξψζσ αιιά δε ζαο ελδηαθέξεη απ' φηη βιέπσ θαη 

ηδηαίηεξα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θάλεηε ιάζνο, αιιά ππάξρεη θαη ρξφλνο θαη θαλνληζκφο. Ρη λα 

θάλνπκε. 

ΛΙΣΑ: Λαη αιιά πξέπεη λα θαηαγξαθνχλε απηά γηα λα δηνξζψζνπκε 

νξηζκέλα πξάγκαηα. Γειαδή, ηε κηα είλαη πξφζηηκν 1.000, ηελ άιιε 2.000;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πε πνην άξζξν αλαθέξεζηε ηψξα; 

ΛΙΣΑ: Γελ αθήζαηε ηνλ Βειηαληψηε λα ηα πεη θαη θνπξάδνκαη εγψ. Βιέπεηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ.Βειηαληψηεο είρε ρξνλν 3 ιεπηά, κίιεζε θάπνπ 5 θαη πάιη 

παξαπνληέηαη. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γελ παξαπνλίεκαη. Ακα ζέιεηε λα αθνχζεηε, ζην άξζξν 42, 

παξ. 1 είλαη ην έλα πνπ ιέεη 1.000 επξψ θαη ζην άξζξν .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κηζφ ιεπηφ. Δλα έλα λα ηα βιέπνπκε θηφιαο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Αξζξν 42, παξ. 1 .. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, λαη. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Ρν έλα ιέεη, λα παξαβηάδεηο, λα θιέςεηο ηνλ θξνπλφ θαη ην άιιν .. 

πάξρεη δηαθνξά φκσο. Δηζη; 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δίλαη θινπή θαη ηα δπν; 

ΛΑΜΠΡΟΤ: πάξρεη δηαθνξά φκσο.     

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δίλαη θινπή θαη ηα δχν; 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Λα κελ ηα ιέκε ζαλ ηνλ Ιαδφπνπιν πνπ παίξλεη ηηο κηζέο 

θνπβέληεο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δζείο ιέηε, απνηειεί θινπή. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Νρη, είλαη δηαθνξεηηθά φκσο. Γηαβάζηε φιν ην άξζξν θαη ζα ην 

θαηαιάβεηε.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Νηαλ θάπνηνο θιέβεη .. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Λαη αιιά είλαη δηαθνξεηηθφ ην έλα κε ην άιιν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν δεχηεξν κηιάεη γηα εκπνξεία θ.Βειηαληψηε. 

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνηειεί θινπή.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απνηειεί θινπή αιιά άιιν λα θιέβεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, άιιν λα 

θιέβεηο θαη λα εκπνξεχεζαη θηφιαο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Ν έλαο είλαη ιίγν θιέθηεο, ν άιινο είλαη πνιχ θιέθηεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δζείο κηιήζαηε θαη δεχηεξε θνξά θαη δεπηεξνινγήζαηε. Ξάιη 

.. ; 
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ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Θχξηε Ξξφεδξε, θάλακε θάπνηεο πξνηάζεηο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Θάλακε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηα μελνδνρεία, ηνπο 

επαγγεικαηίεο, ηηο βηνηερλίεο. Θιηκάθσζε πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζηνλ 

θαλνληζκφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ζα είλαη θαη ζην επφκελν ζέκα. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Ρν επφκελν είλαη ξε Γηψξγν. Θχξηε Αξκπξηψηε, ζην επφκελν ζέκα 

είλαη απηφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Αξκπξηψηε 

ζαο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ππγλψκε, επί ηεο ςεθνθνξίαο φπσο έρεηε θέξεη ην θείκελν ή κε 

ηηο παξαηεξήζεηο; Γηα λα μέξνπκε ηη ςεθίδνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δ, θάπνηεο παξαηεξήζεηο δηνξζψζεθαλ.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξνηεο; Κα θαη έρσ έλζηαζε ζ' απηφ πνπ ιέηε φηη είλαη ζην 

επφκελν ζέκα ε θιηκάθσζε. Δίλαη ην 31 άξζξν πνπ ιέεη φηη είλαη θιηκαθσηή. 

Γελ πξνβιέπεηαη, είλαη θιηκαθσηή γηα φινπο. Γελ κπνξείο ζην επφκελν λα πεηο 

φηη εμαηξψ ηα μελνδνρεία γηαηί ην .. ζηνλ θαλνληζκφ. Απηφ ιέσ, φηη είλαη ζέκα 

ηνπ θαλνληζκνχ.  

ΛΑΜΠΡΟΤ: Ρν 31 θ.Αξκπξηψηε ιέεη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Ρν επφκελν ζέκα είλαη απηφ. Θα θνπβεληηάζνπκε ηψξα. Ρν επφκελν ζέκα.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δθεί είλαη ηα ηέιε χδξεπζεο. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Δ, απηφ ιεο ηψξα. Ρν άξζξν 31 ιέεη ν θ.Αξκπξηψηεο.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ρν άξζξν 31 ηη ιέεη;  
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ΛΑΜΠΡΟΤ: Ζ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαηαλαιηζθψκελνπ λεξνχ είλαη 

θιηκαθσηή θαη θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν 

επφκελν ζέκα είλαη.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δίλαη θιηκαθσηή γηα φινπο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα φινπο, γηα φινπο. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Ρν επφκελν ζέκα .. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δ, απηφ ιέσ. Δίλαη ζέκα, είλαη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ππγλψκε, κε ζπγρσξείηε. Κπνξεί λα πξνζζέζεηε .. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ν θ.Αξκπξηψηεο πξνηείλεη κε θιηκαθσηή θιίκαθα γηα θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ππγλψκε, ζπγλψκε. Κπνξεί λα γξάςεη .. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Νρη κφλν, φρη κφλν. Δίπα, γη' απηέο ηηο θαηεγνξίεο λα 

απμήζνπκε ιίγν ην λεξφ αιιά λα είλαη ζηάληαξ γηα φζε θαηαλάισζε, γηαηί 

ζίγνπξα έρνπκε κεγάιε θαηαλάισζε. Λα κελ ην βάινπκε φζν είλαη ηνπ.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, θα Πηεξγίνπ, ζέιεηε λα δεπηεξνινγήζεηε απ' φηη 

θαίλεηαη. Νξίζηε. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θέισ λα πσ ην εμήο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θ.Ξέππα. Θχξηε Ξέππα, βνεζήζηε ηε 

δηαδηθαζία.  

 Θπξία Πηεξγίνπ, ζαο αθνχκε. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δγψ ζέισ λα πξνηείλσ .. Θχξηε Αξκπξηψηε, ζπγλψκε. Θα 

κπνξνχζε λα ζπκπιεξσζεί θαη λα ιέεη, εθηφο αλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νξίδεη 
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δηαθνξεηηθά θαη ηειεηψλεη ε ηζηνξία θαη έηζη κπνξείο ζε κηα θάζε λα ην έρεηο 

θιηκαθσηά, ζε κηα άιιε λα κελ ην έρεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο: Δρσ θάλεη .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ξέππα, φρη δηάινγν. Κηιάεη ε θα Πηεξγίνπ.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δθαλα θάπνηεο παξαηεξήζεηο. Αλ ν θ.Ιάκπξνπ απ' απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ έρσ θάλεη ηηο έρεη δερζεί, λνκίδσ ηηο έρεηε γξάςεη 

θ.Ιάκπξνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα. Δρεη δνζεί ν ιφγνο .. Ρψξα γηαηί 

δεκηνπξγνχληαη ηέηνηα δεηήκαηα. Γελ θαηαιαβαίλσ. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. 

Ξαξαθαιψ θ.Ξέππα. Θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη αίζνπζα Ππκβνπιίνπ εδψ, δελ 

είλαη θάηη άιιν. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θα κε αλαγθάζεηε λα ζαο απνκαθξχλσ 

απφ ηελ αίζνπζα θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ξέππα ..  

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. Νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δγψ ηειείσζα. Γελ ήζεια λα .. Ρειείσζα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΛΙΣΑ: Θαηαςεθίδνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηά ν θ.Ιίηζαο θαη ε παξάηαμε ηνπ. Θαηά ν θ.Σαζηψηεο. Αιιεο 

αληηξξήζεηο ππαξρνπλ θχξηνη ζπλάδειθνη; Νρη ινηπφλ θαη ν θ.Θαιχβαο θαη ν 

θ.Αξκπξηψηεο. Νρη ν θ.Θηνχζεο θαη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δγψ είπα, εθφζνλ νη παξαηεξήζεηο γίλνπλε δεθηέο, ην ςεθίδσ.  

ΛΑΜΠΡΟΤ: Δληάμεη. Απηά πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ, εληάμεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 
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ΘΔΜΑ 7ν 

 

Καζνξηζκόο ηειώλ ύδξεπζεο ζην Γήκν Χξσπνύ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Πχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ην 

2012 ηα ζπλνιηθά έζνδα χδξεπζεο εθηηκψληαη φηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζν ησλ 

4.388.000, ελψ ηα αληίζηνηρα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ξέππα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: .. έμνδα γηα ην ίδην έηνο πξνβιέπνληαη ζε 4.834.000. Πρεηηθνχο 

Ξίλαθεο. Κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ εμφδσλ θαηά θαηεγνξία ΦΞΑ, 

αθνπ απφ 1.1.2012 επηβάιιεηαη ΦΞΑ 13% ζηελ χδξεπζε, ζηνλ Ξίλαθα 1 

πξνθχπηεη φηη ε θαζαξή ζπλνιηθή αμία ησλ εμφδσλ ρσξίο ΦΞΑ ζα είλαη γηα ην 

2012 ην πνζφλ ησλ .. Νπφηε δελ πξνθχπηεη αλάγθε γηα νπνηαδήπνηε απμεζε 

ησλ ηειψλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα, πνιχ δε πεξηζζφηεξν 

πνπ ζα επηβαξπλζνχλ νη δεκφηεο καο κε 13% απφ ηελ επηβνιή ΦΞΑ ζηα ηέιε 

χδξεπζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη εηεζίσο γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο νινθιήξνπ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ θαη κε δεδνκέλν φηη κεραλήκαηα θαη ππεξεζία ζπληήξεζεο 

παξέρνληαη εληαία ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε 

ηέινπο ζπληήξεζεο δηθηχνπ κε εληαία ηηκή 30 επξψ αλά εμάκελν θαη ε 

δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ησλ θαηαλαισζεσλ λεξνχ ζε εμακεληαία βάζε ζε φιν ην 

Γήκν. Κε ηε ινγηθή απηή θαη κε δεδνκέλν ην λα κελ ππάξμεη αχμεζε ηεο 

ρξέσζεο ηνπ λεξνχ πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο επηβνιήο ΦΞΑ, ηξνπνπνηνχληαη νη 

θιίκαθεο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα ηφζν ζηα θιηκάθηα θπβηθψλ κέηξσλ, φζν θαη 
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ρξεψζεσλ, φπσο αθξηβψο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα ΗΗ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

απμάλνπκε πνπζελά ζε θακία Γεκνηηθή ή Ρνπηθή Θνηλφηεηα ην λεξφ θαη ην 

θφζηνο πνπ πιήξσλε ζε ζρέζε κε ηα πεξαζκέλα ρξφληα.  

 Γελ απμάλεηαη πνπζελά ην λεξφ. Δρνπκε θάλεη έλα κεγάιν, κηα κεγάιε 

ηαθηνπνίεζε ηνπ "Θαιιηθξαηηθνχ" Γήκνπ, κηα απίζηεπηε, δχζθνιε δηαδηθαζία 

γηα λα θηάζνπκε ζ' απηφλ ηνλ ηνκεά λα νξγαλψζνπκε ην Γήκν, ζε εμάκελν, 

ζε θνηλφ πάγην, ζε κηα αχμεζε ζε θαλέλα πνζφ λεξνχ φζν θαη λα θαηαλάισλε ν 

δεκνηεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο. Ξαξακέλεη 

ζηαζεξφ, ρσξίο θακία αχμεζε, αιιά κε νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο, ηνπ 

ηξφπνπ κεηξήκαηνο πνπ ρξεηάδεηαη ν Γήκνο καο. Γηαηί είρακε θσκηθνηξαγηθά 

πξάγκαηα. Ν Γήκνο Υξσπνχ είρε θαηαγγειίεο, εμψδηθα αλά κήλα ζπλέρεηα, ζε 

κέλα, ηα επηζπλάπηαλε ζαλ αληηπνιίηεπζε, φηη κέηξαγε κηα θνξά ην ρξφλν θαη 

πάγην δχν θνξέο ην ρξφλν θαη θιίκαθα κηα θνξά ην ρξφλν. Πην Καξθφπνπιν 

κηα θνξά ην ρξφλν κέηξεζε, αλά ηξίκελν ν ινγαξηαζκφο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λαη, αλά εμάκελν. Ππγλψκε, εληάμεη. Ξνπ λα ηα ζπκάκαη θαη φια 

απ' έμσ. Ζηαλε ηέινο πάλησλ έλα ζχζηεκα άιιν εδψ, άιιν εθεί, άιιν εθεί. 

Κεηξάκε αλά εμάκελν. Πηελ πνξεία πξνζπαζνχκε λα νξγαλψζνπκε, έρνπκε 

πάξεη ηα ειεθηξνληθά, πσο ηα ιέλε, κεραλάθηα γηα κέηξεζε, ηα νπνία ζα 

κπαίλνπλε ζην computer. Φηινδνμνχκε ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα 

κπεη κηα ηάμε θαη ζηελ χδξεπζε. Θα κεηξάκε θάζε ηέινο ηνπ εμακήλνπ, 1 κήλα 

πξηλ θαη 1 κήλα κεηά, ζε 1 κήλα, 2 κήλεο, ην λεξφ θαη ζα μεθηλάκε πάληα λα 

πιεξψλνπλε ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα αλά εμάκελν.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Α, λα κελ πσ άιια; Δληάμεη, εληάμεη, θηάλεη. Ινηπφλ, εληάμεη, 

πξνρσξήζηε.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζέκα λα ην 

δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Νηθνλφκνπ, ε θα Πηεξγίνπ, ν 

θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Θαιχβαο, ν θ.Αξκπξηψηεο, ν θ.Θηνχζεο. 

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη λνκίδσ φηη ν Γήκνο καο έρεη 

πάξεη 3 απνθάζεηο γηα ηέιε. Δίλαη ηα ηέιε πνπ αθνξνπλ ηελ θαζαξηφηεηα, είλαη 

ηα ηέιε ηψξα ηεο χδξεπζεο θαη είλαη θαη ηα ηέιε γηα ηα λεθξνηαθεία. Ινηπφλ, 

είρακε ην εμήο παξάδνμν θαηλφκελν. Πηα ηέιε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηα 

αθήζακε αιινχ ην έλα πνζν, αιινχ ην άιιν, ιεο θαη δε ζα δνπιεχνπλε νη 

ζθνππηδηάξεο παληνχ, ην αιιάμακε, πήγακε φπσο είλαη ηα παιηά. Πηα ηέιε ηεο 

χδξεπζεο πάιη ην ίδην ζθεπηηθφ, αιινχ αθξηβά, αιινχ θηελά, ην αθήλνπκε 

έηζη, δελ ην πεηξάδνπκε έηζη φπσο είλαη. Πηα λεθξνηαθεία φκσο ην θάλακε φιν 

ίζσκα. Πηα λεθξνηαθεία θάπνηνη δελ πιεξψλνπλε, ηψξα ζα πιεξψλνπλε. 

Ινηπφλ, ππήξρε έλα ζθεπηηθφ πάληα. Θαη ιέσ ην εμήο ηψξα, γηαηί ζηελ χδξεπζε 

πνπ ην λεξφ, ίδηα δηαδηθαζία είλαη παληνχ, κπνξνχκε λα εμαηξέζνπκε κφλν θαη 

ππάξρεη έλα ζέκα, εθεί πνπ παίξλνπκε θαη ππαξρεη απφ ηελ ΔΓΑΞ. Βέβαηα εδψ 

ζα βάινπκε έλα αζηεξίζθν. Γηαηί ινηπνλ λα κελ έρνπκε εληαίν ηηκνιφγην; Δλαο 

είλαη ν Γήκνο. Ζ δηαδηθαζία είλαη κηα. Δγψ λα δψζσ θαη ζπγραξεηήξηα ζηνλ 

παιηφ ην Γήκν ηνπ Απιψλα είρε πνιχ ρακειφ ηηκνιφγην ζηνπο πνιίηεο. Δ, λα 

γίλνπκε ξε παηδηά, λα παξαθνινπζήζνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ Απιψλα. Ξσο ηα 

θαηάθεξλε ν Απιψλαο θαη είρε ρακειφ ηηκνιφγην; Δίρε δηθφ ηνπ λεξφ; Γηαηί νη 

άιινη ηη έρνπλε; Μέλν λεξφ έρνπλε; Δρεη θαλέλαο .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Ρν ίδην έθαλα θαη εγψ. Ινηπφλ, έρεη θαλέλαο μελν λεξφ; Ηδην λεξφ 

έρνπκε φινη. Δγψ δε λνκίδσ φηη έρεη θάπνηνο μέλν λεξφ θαη ιέσ ην εμήο: φηη 

φινη νη δεκφηεο καο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε. Ξσο είπακε 

ζηνπο πνιχηεθλνπο φηη ζα έρνπλ κεησκέλν ηηκνιφγην; Ρψξα, άιιε κείσζε ζα 
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έρεη ν πνιχηεθλνο ηνπ Απιψλα, άιιε ν πνιχηεθλνο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ; Γηαηί; 

Δλαο είλαη ν Γήκνο, είηε θαιψο, είηε θαθψο θαη ζηα πνιιά θαθά πνπ έρεη θέξεη 

ν "Θαιιηθξάηεο" είρε θαη έλα θαιφ πνπ κίιαγε γηα .. θιίκαθεο. Απφ απηήλ ηε 

δηαδηθαζία ινηπφλ δελ έρεη κηα νηθνλνκηθή, έλα φθεινο ν Γήκνο; Ινηπφλ, πξέπεη 

λα είλαη έλα ην ηηκνιφγην, θνηλφ γηα φιν ην Γήκν. Δλαο είλαη ν Γήκνο θαη δελ 

είλαη δπλαηφλ αιινχ ην λεξφ λα ζηνηρίδεη ιίγν ή πεξηζζφηεξν. Δλαο αζηεξίζθνο 

πνπ είλαη εξψηεζε θαη ζέισ λα κνπ απαληήζεη ν θ.Γήκαξρνο. Λεξφ πνπ 

παίξλνπκε απφ ηε Καπξνζνπβάια κε πφζν ην πιεξψλνπκε ην θπβηθφ απφ ηελ 

ΔΓΑΞ θαη γηαηί δε δνπιεχνπλε νη γεσηξήζεηο πνπ δνπιεχαλε; Γειαδή είλαη 

απίζαλν ν Γήκνο Υξσπνχ λα παίξλεη ρεηκψλα απφ ηελ ΔΓΑΞ. Δίλαη απίζαλν λα 

παίξλνπκε απφ ηελ ΔΓΑΞ.  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε 

θ.Ιίηζα.  

ΛΙΣΑ: Θπξία Πηεξγίνπ, έρνπκε άιιν ζέκα ζήκεξα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα κελ κπαίλνπκε ζε δηάινγν.           

ΛΙΣΑ: Ινηπφλ θαη ιεκε ην εμήο: πφζν πιεξψλνπκε ην λεξφ πνπ παίξλεη ν 

Γήκνο ηεο Καπξνζνπβάιαο απφ ηελ ΔΓΑΞ θαη γηαηί παίξλνπκε απφ ηελ 

ΔΓΑΞ κέζα ζην θαηαρείκσλν; Δπίζεο, είδακε έλα πνζφ εδψ 600.000, ηη 

αθξηβψο είλαη απηφ ην πνζφ, ηη αθξηβψο πιεξψλνπκε θαη νη ινγαξηαζκνί πνπ 

έξρνληαη ζην Γήκν απφ ηελ ΔΓΑΞ γηαηί κέζα ζην '11 λα παίξλνπκε λεξφ απφ 

ηελ ΔΓΑΞ. Ρν ρεηκψλα θαη κε ην λέν έξγν πνπ έγηλε ζηνλ Υξσπφ δελ ήηαλ 

απαξαίηεην λα παίξλνπκε λεξφ απφ ηελ ΔΓΑΞ. Ξνηνο είλαη ν ιφγνο λα 

ακειήζνπκε λα ιεηηνπξγνχλ νη γεσηξήζεηο ηεο Καπξνζνπβάιαο θαη λα 

παίξλνπκε λεξφ απφ ηελ ΔΓΑΞ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 
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 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ.Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θχξηε Ξξφεδξε, φπσο είπα πξνεγνπκέλσο, ηα 3 ζέκα έρνπλε, 

ζα κπνξνχζαλε λα κπνχλε καδί γηαηί μέξεηε, θνηλσληθή πνιηηηθή επί πνηνπ 

ζέκαηνο θαη γηα πνηνπο. Ρν θάλακε αληίζηξνθα. Ππκθσλψ κε κηα ηνπνζέηεζε 

πνπ έιεγε φηη ζα έπξεπε λα ήηαλε αιιηψο ε ζεηξά ησλ ζεκάησλ. Π' απηφ ην 

ζέκα ζα ςεθίζνπκε ππέξ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θ.Γήκαξρε θάλαηε ην ειάρηζην 

θαη ζήκεξα, δελ μέξσ αλ ζαο έρεη πηαζεη θξίζε θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη θαιά 

θάλεηε, γηαηί κέρξη ηψξα δελ έρεηε βνεζήζεη κε ηελ πνιηηηθή ζαο παξέκβαζε ζ' 

απηά ηα ζέκαηα, ην φηη δελ απμάλεηε ηα ηηκνιφγηα. Αξα ινηπφλ εκείο ζαλ 

παξάηαμε ςεθίδνπκε ηε δηθηά ζαο ηελ πξφηαζε ηεο κε αχμεζεο ησλ 

ηηκνινγίσλ. Απφ εθεί θαη κεηά φκσο πξέπεη λα θάλσ έλα ζρφιην θαη εγψ. 

Βιέπνληαο, βιέπνληαο ηε κε αχμεζε, βιέπνληαο ηα ηηκνιφγηα θαη είλαη ε 

πξψηε θνξά πνπ απνηππψλεηαη απηή ε εηθφλα, βιέπσ αλάγιπθα κηα ηεξάζηηα 

δπζαξκνλία, αλαληηζηνηρία, ζχγθξνπζε ελφο θνηλνχ, ελφο αγαζνπ πξψηεο 

ηάμεσο ζε φκνξνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο. Ν έλαο ηφζν, ν άιινο αιιηψο.  

 Λα μεθηλήζσ ινηπνλ, έρσ εδσ αλζξψπνπο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ζα ήζεια λα κνπ απαληήζνπλε, λα κνπ ην ζρνιηάζνπλε κάιινλ, εγψ δελ 

κπαίλσ ζε κηα αληηπαξάζεζε, αιιά νκσο πξέπεη λα γίλεη έλαο ζρνιηαζκφο. 

Γειαδή, έρνπκε εδψ έλαλ πξψελ Αληηπξφεδξν Θνηλφηεηαο, ηνλ θ.Βειηαληψηε. 

Δρεη πάξεη θαη ην ιφγν, λα ην εμεγήζεη. Γηαηί ηξηπιάζηα ζρεδφλ ή δηπιάζηα ηέιε 

ζην Θαπαλδξίηη απφ ηε Καιαθάζα, απφ ην Ππθάκηλν, απφ ην Καξθφπνπιν, απ' 

φια ηα ρσξηά. Γηαηί; Νλησο θαη εγψ ζα έιεγα φηη ην λα έρνπκε έλα εληαίν 

ηηκνιφγην ζε φιν ην Γήκν ζα ήηαλε ην ηδεαηφ. Θαηαιαβαίλσ ηψξα φηη πνιχ 

θαιχηεξν είλαη λα πηάλακε ην κέζν φξν φπσο είπε ν θ.Ιίηζαο ηνπ Απιψλα θαη 

λα πάκε ηα.. ηα ραξάηζηα, γηαηί φηαλ είλαη 2 θαη 3 θνξέο πάλσ θ.Βειηαληψηε 

είλαη ραξάηζη εδψ πεξα. Ξξέπεη λα εμεγεζεί γηα πνην ιφγν αο πνχκε. Δίλαη β' 
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θαηεγνξίαο ν θάηνηθνο Θαπαλδξηηίνπ απφ ηνλ θάηνηθν ηνπ Απιψλα; Γηαηί 

πιεξψλεη 3 θνξέο ην ίδην αγαζφ. Ξξέπεη λα εμεγεζεί.  

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θ.Νηθνλφκνπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Κπνξεί λα ην πιεξψλεη γηαηί είλαη ην πξεζηίδ. Δίλαη πην θηξηιέ, 

αιιά φκσο θάηη άιιν ζα ππάξρεη. Λα ην κάζνπκε. Ρέινο πάλησλ λνκίδσ φηη 

θ.Γήκαξρε θέηνο ε κε αχμεζε ησλ ηειψλ είλαη κηα ζεηηθή θίλεζε θαη απφ ηνπ 

ρξφλνπ εγψ ζα πεξηκέλσ ηελ, κηα, πσο ην ιέλε, κηα ηηκή γηα φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο. Κηα ηηκή γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Δρεηε ην πεξηζψξην κεηά ηε 

θεηηλή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ λα βγάιεηε κηα ηηκή γηα φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο. Γειαδή έλα κέζν φξν. Νπφηε ν θάηνηθνο ηνπ Θαπαλδξηηίνπ κε 

ζεσξεί φηη είλαη ην θνξφτδν αο πνχκε απηνχ ηνπ Γήκνπ θαη λα πιεξψλεη ..  

(παξεκβαζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: Θνηηάρηε λα δείηε, άκα κπνξεί λα γίλεη ηψξα, ην ζηεξίδσ θαη 

εγψ. Δδψ έρεηε φρη αχμεζε. Ρν φρη αχμεζε εγψ ην ςεθίδσ. Αλ κπνξεί λα γίλεη 

θαη ηψξα θαη ηψξα. Δγψ δε ζέισ λα βάδσ κεγάινπο ζηφρνπο κε ηελ έλλνηα γηα 

ην άκεζν, γηαηί δειαδή ηέινο πάλησλ απηέο είλαη θαη ρζεζηλέο ηζηνξίεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Νηθνλφκνπ. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζα μεθηλήζσ απφ θάπνηα παξαηήξεζε πνπ 

πηζηεχσ φηη δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη απηφ ζε εηζεγήζεηο πνπ καο 

θέξλεηε. πάξρνπλε πξνρεηξα πξάγκαηα. πάξρεη κηα πξνρεηξφηεηα θαη κηα 

θαηά ηελ άπνςε κνπ ππνηίκεζε θαη ηεο λνεκνζχλεο ησλ Ππκβνχισλ, γηαηί 

εζείο ζέιεηε λα ηα πεξάζεηε θαη λα ηειεηψλεη ε ηζηνξία θαη καο ηα θέξλεηε 

φπσο θαη φπσο. Ιέεη: ζηε ζει. 7, λα ζαο ην δηαβάζσ, κε βάζε ηελ αλάιπζε 

ησλ παξαπάλσ εμφδσλ θαηά θαηεγνξία ΦΞΑ, ηψξα ηη δνπιεηά έρεη ε θαηεγνξία 
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ΦΞΑ εθεί δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ. Απφ 1.1.12 επηβάιιεηαη 13% ζηελ 

χδξεπζε, ζηνλ Ξίλαθα Η πξνθχπηεη φηη ε θαζαξή ζπλνιηθή αμία ησλ εμφδσλ, 

ησλ εμφδσλ ρσξίο ΦΞΑ είλαη 4.834.048 κείσλ ην 23% ΦΞΑ. Αξα γηα ην 2012 

θαζαξφ πνζφ 4.238.126. Κε ζπγρσξείηε, πνηνο ηα γξαθεη απηά; 4.834 θαη 

αθαηξείηε 23% ΦΞΑ. Γειαδή, νη ηαθηηθέο απνδνρέο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ 

έρνπλ ΦΞΑ; Ζ απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο έρεη ΦΞΑ; Νη εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο έρνπλ ΦΞΑ; Γειαδή, κε ζπγρσξείηε, ηα ηέιε θπθινθνξίαο έρνπλ 

ΦΞΑ; Γξάθεηε πξάγκαηα πνπ είλαη θαη ζα γξαθηνχλ ζηα πξαθηηθά απηέο νη 

εηζεγήζεηο; Δίλαη ζνβαξέο νη εηζεγήζεηο απηέο πνπ καο θέξλεηε θχξηνη 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, δελ μέξσ πνηνο ηα γξάθεη; Μέξεηε ηη είλαη ν ΦΞΑ θαη πνπ 

επηβάιιεηαη; Δρεηε λα θάλεηε θαη κε αλζξψπνπο πνπ μέξνπκε ηνπιάρηζηνλ 

νηθνλνκηθά εδψ πέξα. Ξξέπεη λα πξνζέρεηε ιηγάθη απηα πνπ καο θέξλεηε.  

 Ινηπφλ, δελ είλαη νηθνλνκηθή αλάιπζε απηή. Απηφ είλαη κηα ζαριακάξα 

πνπ ηε γξάςαηε ζην πφδη. Ινηπφλ, ζα θάλεηε θαλνληθά άκα ζέιεηε λα θάλεηε 

εηζήγεζε νηθνλνκηθή, ζα γξάθεηε νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ρφζα έμνδα επί 23, 

ηφζα επί 13. Ρν ξεχκα πνπ έρεηε βάιεη 1.000.000 ηφζν εδψ πέξα ζηελ 

εηζήγεζε, ζηελ πξφβιεςε ηνπ '12 έρεη 13%. Ινηπφλ, κε ηη ζηνηρεία αλάιπζεο 

καο θέξλεηε λα πάξνπκε απνθάζεηο θαη λα καο πείηε φηη ηα έζνδα 

ππεξθαιππηνπλ ηα έμνδα, άξα δε ρξεηαδφκαζηε αχμεζε ή ρξεηαδφκαζηε. Δίλαη 

ζνβαξά πξάγκαηα απηά; Γειαδή κε ζπγρσξείηε. Θχξηε Γήκαξρε, θ.Ξξφεδξε 

ηνπ Γεκνηηθνπ Ππκβνπιίνπ, λα πξνζέρεηε ηηο εηζεγήζεηο ζαο. Λα πξνζερεηε ην 

νηθνλνκηθφ ζαο επηηειείν λα θέξεη ζνβαξά ζηνηρεία εδψ. Πην πξνεγνχκελν 

Ππκβνχιην επέκελα φηη νη αληηθεηκεληθεο ηηκέο εθηφο ζρεδίνπ ζηνλ Απιψλα 

ππάξρνπλ θαη ππάξρνπλ κέζα ζην site ηνπ πνπξγείνπ. Δπηκέλαλε ν θ.Σξήζηνπ 

θαη ν θχξηνο, πσο ηνλ ιέκε, ν Αξγχξεο φηη δελ ππάξρνπλ θαη μέραζα λα ηελ 

ηππψζσ λα ζαο ηε θέξσ. Ξξνζέρηε ζαο παξαθαινχκε πάξα πνιχ γη' απηά πνπ 

θέξλεηε εδψ. Γελ είκαζηε ραδνί. Μέξνπκε ην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο καο.  
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 Ινηπφλ, ηα ζηνηρεία πνπ καο θέξαηε είλαη ιάζνο. Δλα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γελ άθνπζα. Γηαηί μέραζα....; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε δηαθφπηεηε θ.Ιέθθα. Ππλερίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γηαηί αθνξνχζε ην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην θ.Ιέθθα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλερίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαη δελ ην ζπκήζεθα θαη θ.Ιέθθα δε κηιάσ πξνζσπηθά κε ζαο. Γελ 

έρσ κε ζαο ηίπνηα. Απεπζχλνκαη ζηηο πεξεζίεο πνπ φηαλ θέξλνπλε εηζήγεζε 

γηα λα πάξνπκε ηέηνηα ζνβαξά δεηήκαηα θαη πνπ γηα ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ 

.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πην ζέκα θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: .. πξέπεη λα είκαζηε ζνβαξνί ζ' απηά πνπ γξάθνπκε. Δλα απην. 

Γεχηεξν, θαη' αξρήλ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα, παξαθαιψ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γε ζπκθσλψ, δε ζπκθσλψ θαη εγψ κ' απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

πνπ ππάξρεη ζηα ηέιε χδξεπζεο. Δθφζνλ ινηπνλ ππάξρεη εληαίνο Γήκνο θαη 

φηαλ ηνλ επηθαινχκαζηε θαη ιέκε ζπλέρεηα, ν λένο θαη ν κεγάινο 

"Θαιιηθξαηηθφο" καο Γήκνο θαη ζα θάλεη απηφ θαη ζα θάλεη εθείλν δελ κπνξεί λα 

έρεη ηαρχηεηεο δηαθνξεηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκνηψλ θαη ησλ πνιηηψλ 

ηνπ. Γειαδε ζην Ξνιπδέλδξη ηα καγαδηά πιεξψλνπλ δηαθνξεηηθά, ζηνλ Υξσπφ 

δελ πιεξψλνπλ δηαθνξεηηθά. ∞ ζα έρνπκε εληαία πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή θαη ε 

πξφηαζε κνπ είλαη θαη εκέλα λα πάκε, λα μεθηλήζνπκε απφ ην θαηψηεξν πνπ 

είλαη ηνπ Απιψλα θαη λα παξακείλνπλ εθεί ηα ηέιε, γηαηί ζα έρνπκε ην 13%, 

φπσο είπαηε θαη εζείο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 
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ΣΔΡΓΙΟΤ: Δπίζεο δελ έρεηε δηεπθξηλίζεη, κνπ ην είπαηε ηελ άιιε θνξά αιιά 

εγψ δελ έρσ βξεη πνηέ θάπνηα απφθαζε πνπ λα ιέεη φηη ζα ηζρχζεη αλαδξνκηθά 

ην 13% γηα ηα εμάκελα πνπ δελ έρνπλ βγεη αθφκε θαη επηπιένλ έξρεζηε θαη 

βάδεηε θαη έλα άιιν ραξάηζη ηα 30 επξψ ηα ηέιε δηαηήξεζεο ηνπ δηθηχνπ, πσο 

ην ιέηε, ζπληήξεζε δηθηχνπ. Ρα 30 επξψ είλαη έλα πάγην .. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ππγλψκε, ζήκεξα ζηνλ Υξσπφ ην πάγην ηνπ εμακήλνπ είλαη 30 

επξψ. Δξρεζηε θαη βάδεηε θαη έλα λέν πάγην πάλσ ζην .. Νρη, άιιν είληα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε ζπκβαίλεη απηφ πνπ ιέηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ρη ιέηε. Δκέλα .. Θάληε κηα αλάιπζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διεμε ν ρξφλνο ζαο. Παο επραξηζηψ θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: 30 επξψ βάδεηε. 30 θαη 30, 60, βάδεηε επηπιένλ ζε φινπο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο, ζε νινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο. Πε έλα έμηξα ραξάηζη  πνπ δελ 

ππάξρεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνπο βέβαηα δελ ην ςεθίδσ ελλνείηαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξία Θπξηαθνχ, επεηδή έρεη ζέζεη θάπνηα εξσηήκαηα ε θα 

Πηεξγίνπ, δηεπθξηλίζηε ζαο παξαθαιψ. 

ΚΤΡΙΑΚΟΤ: Λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΦΞΑ 

ζηα έμνδα. Δθ παξαδξνκήο ζηελ εθηχπσζε πνπ έγηλε ζηελ εηζήγεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ έρεη εθηππσζεί έλαο πίλαθαο θαη έρεηε δίθην ζην λα 

ιέηε φηη δε βγαίλεη ην ΦΞΑ έηζη. πάξρεη φκσο έλαο πίλαθαο πνπ ηνλ έρσ εδψ 

θαη ζα ηνλ θαηαζέζσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί έπξεπε λα είλαη κέζα. 

Πχκθσλα κε ηνλ πίλαθα απηφ ινηπφλ ππάξρεη κηα αλάιπζε φζνλ αθνξά ηηο 

δαπάλεο ρσξίο ΦΞΑ, πνπ είλαη ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ κε εξγνδνηηθέο 
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εηζθνξέο θαη φια ηα ππφινηπα, ππεξσξίεο, ηα πάληα. Δίλαη 964.000 επξψ, απηφ 

δελ έρεη ΦΞΑ. πάξρνπλ δαπάλεο κε ΦΞΑ 13% πνπ είλαη ε ΓΔΖ ησλ 

αληιηνζηαζίσλ θαη ε ΔΓΑΞ πνπ πιεξψλεηαη. Ρα πνζά απηα είλαη 1.175.548 

ηεο ΓΔΖ θαη 600.000 επξψ ηεο ΔΓΑΞ. Θαη επίζεο είλαη δαπάλεο κε ΦΞΑ 23%, 

πνπ είλαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ πιηθσλ, ησλ επελδχζεσλ, ησλ 

εξγνιαβηψλ θαη νηηδήπνηε άιιν έρεη 23%. Ρν πνζφ απηφ είλαη 2.094.500. Νια 

απηά καδί θάλνπλ ην 4.834.048. Αθαηξψληαο ην ΦΞΑ θαηά θαηεγνξία ζην 13 

θαη ζην 23 θαη θξαηψληαο ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ρσξίο ΦΞΑ 

πξνθχπηεη ην ηειηθφ πνζφ ησλ δαπαλσλ 4.238. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Νρη, δελ είλαη έηζη. Θάλεηε ιάζνο. Γηαηί ην 4.834 δηα ηνπ 1,23 

βγαίλεη ην 4.238. 

ΚΤΡΙΑΚΟΤ: Νρη, φρη, ζαο είπα θαη ζα ζαο ην δψζσ θα Πηεξγίνπ ηνλ πίλαθα. 

Δίλαη 3 πνζά. Δίλαη έλα ρσξίο ΦΞΑ, είλαη έλα κε 13 θαη έλα κε 23. Ππλεπψο 

πξνθχπηεη αθξηβψο ην πνζφ πνπ αλέθεξε ν Γήκαξρνο ζηελ εηζήγεζε ηνπ, ηα 

4.238 σο ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πεξεζίαο δξεπζεο. Θαη κηα δεχηεξε 

παξαηήξεζε. Πηελ εηζήγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ απφθαζε ηεο 

δελ ππάξρεη πιένλ ην πάγην ησλ 30 επξψ ζε θακία Θνηλφηεηα δηφηη εθ ηνπ 

Λφκνπ ε ρξέσζε παγίνπ απαγνξεχεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ 

αληηθαηαζηάζεθε ην πάγην κε ην ηέινο ζπληήξεζεο.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θπξηαθνχ. 

 Θχξηε Θαιχβα, έρεηε ην ιφγν. Νξίζηε θ.Θαιχβα. 

ΚΑΛΤΒΑ: Δγψ ζπκθσλψ ζην φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ αχμεζε. Απην 

πξαγκαηηθά είλαη θάηη ην νπνην νη πνιίηεο ην ρξεηάδνληαη. Ρψξα γηα ην 

δηαθνξεηηθφ ηηκνιφγην ίζσο ζα πξέπεη λα δνχκε ηνλ πξψην ρξφλν ηη 

εηζπξάηηνπκε, ηη μνδεχνπκε θαη λνκίδσ φηη ηελ επφκελε ρξνληά λα πάκε ζε έλα 
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εληαίν ηηκνιφγην. Ξηζηεχσ φηη απηφ είλαη ην θαιχηεξν. Αλ ηα θαηαθέξνπκε. 

Αιια αλ θξίλνπκε απφ ηνλ Απιψλα, ηνπιάρηζηνλ εκείο φζν ήκαζηαλ, κε απηφ 

ην ρακειφ ηηκνιφγην πνπ δε ραξίδακε, δε ραξίδακε θαλέλα ηηκνιφγην, δελ 

κπαίλακε κέζα.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θαιχβα. 

 Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν θαη ζπγλψκε γηα ηελ παξάθακςε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Νρη, δελ ππάξρεη.. Απιψο θ.Ξξφεδξε γηα λα κπνξέζσ λα 

ελεκεξψζσ ην Πψκα θαη ζηηο απνξίεο ηνπ θ.Νηθνλφκνπ, ζα ήζεια λα κνπ 

δψζεηε ιίγν ρξφλν παξαπάλσ. Ινηπφλ, ζε φηη αθνξά ηε ζέζε κνπ γηα ην 

ηηκνιφγην ηεο χδξεπζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίζηε ζχληνκνο, ζα ηα θαηαθέξεηε ζην ρξφλν ζαο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Πε φηη αθνξά γεληθά ην ηηκνιφγην ηεο χδξεπζεο θαη ηε ζέζε 

κνπ, ην θφζηνο χδξεπζεο είλαη θάπνηα ζεκεία ηα νπνηα είλαη ηα ίδηα παληνχ. 

Γειαδή, ε ζπληήξεζε δεμακελψλ θαη δηθηχνπ είλαη ίδηα παληνχ, εθηφο απφ 2, 3 

ζεκεία πνπ ην δίθηπν είλαη αθφκα παιηφ, φπσο είλαη ζηνπο Αγ.Απνζηφινπο πξηλ 

δεκνπξαηεζεί ην έξγν, ζην Καξθφπνπιν θαη ζηνλ Απιψλα έλα θνκκάηη πνπ 

έρεη δεκνπξαηεζεί ην έξγν απ' φηη μέξνπκε.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Ρν θφζηνο ζπληήξεζεο δηθηχνπ θαη δεμακελψλ είλαη πεξίπνπ 

ην ίδην. Πε φηη αθνξά ην θφζηνο άληιεζεο είλαη θαη απηφ παληνχ ην ίδην. Απηφ 

πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζηελ χδξεπζε, απηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζηελ χδξεπζε 

θ.Γήκαξρε .. Ζ 500 θηινβάη έρεη πεξηζζφηεξε παξαγσγή λεξνπ. Ινηπφλ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο κε δηαθφπηεηαη ν θ.Βειηαληψηεο θ.Γήκαξρε. Ξαξαθαιψ, λα 

ζπλερίζεη ν θ.Βειηαληψηεο. 
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ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην θφζηνο πδξνδφηεζεο είλαη .. 

Θψζηα, ζε παξαθαιψ. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην θφζηνο πδξνδφηεζεο θαη είλαη 

πνιηηηθή απφθαζε εάλ ζα ην ππνινγίζεη ή φρη, είλαη ε δηαθνξά ηηκνινγίνπ ηεο 

ΔΓΑΞ, δειαδή άιιε ηηκή αγνξάο γηα Υξσπφ ην λεξφ πνπ αγνξάδεη απφ ηελ 

ΔΓΑΞ θαη άιιε ηηκή ην αγνξάδεη ην Θαπαλδξίηη, ην Ξνιπδέλδξη θαη ηα 

Θηνχξθα. Δλεκεξψλσ φηη είλαη πεξίπνπ κηζφ επξψ ην θπβηθφ ζπλ ΦΞΑ, γηαηί 

αγνξάδεη ελίζρπζε δηθηχνπ ηα Θηνχξθα ην λεξφ πνπ ζηέιελεη ζηελ Ηππνθξάηεην 

Ξνιηηεία θαη επίζεο ην δηαθνξεηηθφ πνπ είλαη, είλαη ε πδξνδφηεζε ζε κεγάια 

πςφκεηξα. Γειαδή ζην Κεηφρη ζην Θαπαλδξίηη γηα λα πάεη ην λεξφ ρξεηάδνληαη 

5 δηαδνρηθέο αληιήζεηο. Απηφ ινηπφλ είλαη πνιηηηθή απφθαζε θ.Γήκαξρε εάλ ζα 

βάιεηε μερσξηζηφ ηηκνιφγην ζηα πςψκαηα ή ζηα ρσξηά πνπ έρνπλε αγνξά απφ 

ηελ ΔΓΑΞ ζε αθξηβή ηηκή. Αιιά φκσο δε δηθαηνινγείηαη, δε δηθαηνινγείηαη ζηα 

ππφινηπα Γηακεξίζκαηα ή θαηά βάζε λα κελ είλαη ε ίδηα ηηκή θαη λα 

επηβαξχλεηαη ην Θαπαλδξίηη, ην Ξνιπδέλδξη θαη ηα Θηνχξθα κε ηε δηαθνξά 

αγνξάο ηεο ΔΓΑΞ. Πε φηη αθνξά, ζε φηη αθνξά.. Ρα παιηά ηηκνιφγηα είραλε 

δηακνξθσζεί θάηα απφ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο.  

 Πε φηη αθνξά ηηο απνξίεο ηνπ θ.Νηθνλφκνπ ην 2003 νηαλ αλαιάβακε, 

βάιακε ηφηε γηα πξψηε θνξά πδξνκεηξεηέο ζε φιεο ηηο γεσηξήζεηο θαη ζε φιεο 

ηηο δεμακελέο θαη δηαπηζηψζακε φηη ε δηαξξνή, ε απψιεηα λεξνχ ζην δίθηπν καο 

θαη ζηηο δεμακελέο καο ήηαλ πάλσ ηνπ 55%. Ρν δίθηπν, ην ηηκνιφγην 

θ.Νηθνλνκνπ ήηαλ αθφκα αθξηβφηεξν. Νηαλ έγηλε ην πξψην έξγν χδξεπζεο, ε 

αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ ζην ρσξηφ, έγηλε ε πξψηε κείσζε θαη ηψξα εθφζνλ 

νινθιεξσζνχλ ηα έξγα θαη παξαιεθζεί θαη ην έξγν πνπ νινθιεξψζεθε πέξζη 

ηνπ ΔΠΞΑ, ηφηε ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα αθφκα κεγαιχηεξεο κείσζεο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Απφ ην Γήκν θπζηθά, πνπ ζα εθκεηαιιεπηεί ηηο απψιεηεο πνπ 

είρε ην δίθηπν ηνπ Κηθξνρσξίνπ. Αξα, άξα ε δηαθνξά ηνπ ηηκνινγίνπ ζην 
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Θαπαλδξίηη .. Δίρακε απψιεηεο λεξνχ. Ζηαλ ην δίθηπν, έραλε λεξφ. Ζ ηηκή πνπ 

βάιακε ην 2004, αθνχ κεηξήζακε, ήηαλ αθξηβφηεξε απφ απηήλ θαη ην 2006 ή 

2007 κεηψζεθε πεξίπνπ ζην 10- 15%.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηεπθξηλίζηεθε .. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Ινηπνλ, ε δηεπθξίληζε κνπ είλαη ε εμήο: φηη ην ηηκνιφγην απηφ 

νθεηιφηαλ πξψηνλ ζηε δηαθνξεηηθή ηηκή αγνξάο ηνπ λεξνχ απφ ηεο ΔΓΑΞ. 

Γεχηεξνλ, ζηηο κεγάιεο δηαξξνεο θαη ηξίηνλ, ζηηο κεγάιεο αληιήζεηο, πνιιέο 

δηαδνρηθέο αληιήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ην 50% ηεο θαηαλάισζεο ζην Θαπαλδξίηη 

γηα λα πάεη ην λεξφ ζην Κεηφρη, ζην Κηθξνρψξν θαη ζηηο άιιεο πεξηνρέο. 

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε.  

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Αγαπεηνη ζπλάδειθνη, θ.Γήκαξρε .. Βαζίιε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαισ, παξαθαιψ. Γελ αθνχγεηαη. Θχξηε Αξκπξηψηε, 

ζπλερίζηε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Θα επαλαθέξσ, ζα επαλαθέξσ ην ζέκα ηεο ελνπνίεζεο ηεο 

ηηκήο ηνπ λεξνχ ζην Γήκν Υξσπνχ θαη ζηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ θαη εμεγψ 

γηαηί. Απφ ηνλ Θάιακν κέρξη ηε Καιαθάζα θαη ην Ππθάκηλν θαη ην Σαιθνχηζη, ε 

πεγή πδξνδφηεζεο είλαη ίδηα. Καπξνζνπβάια. Ρν θφζηνο είλαη ην ίδην. Γηαηί 

ππαξρεη δηαθνξεηηθφ ηηκνιφγην. Ζ δηαθνξνπνηήζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζε έλαλ 

εληαίν Γήκν ζα ηνικνχζα λα πσ φηη ελέρεη θαη πξφβιεκα αληη-

ζπληαγκαηηθφηεηαο, αιιά απηφ είλαη ζέκα λνκηθψλ. Θα κπνξνχζε λα είλαη 

εληαίν κε εηδηθή έθζεζε θαη αηηηνιφγεζε Θαπαλδξίηη, Κεηφρη, Ηππνθξάηεηνο 

Ξνιηηεία, Απιψλαο ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη λεξφ θαη είλαη ιηγφηεξν ην θφζηνο 

ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη δηαθνξνπνίεζε. Νκσο ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα πνπ 

παίξλνπλε λεξφ απφ εληαία πεγή φπσο είλαη ε Καπξνζνπβάια ζα έπξεπε λα 
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είλαη εληαίν. Δπίζεο ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην Καξθφπνπιν ην νπνίν ην 

γλσξίδσ θαη αθνχζηεθαλ πνιιά θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη αθνχγνληαη 

θαη πνιιά .. πήξρε, ππάξρεη θαηαλάισζε απφ ην 0 - 55. Ρν ηηκνιφγην είλαη, 

ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ αθξηβφ. πήξρε ε έλδεημε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

λεξνχ φηη πιεξψλνπκε δάλεην 14,5 .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε δηαθφπηεηε, κε δηαθφπηεηε. Θχξηε Ξαπαγηάλλε, ζα ζαο δνζεί 

ν ιφγνο. Κε δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ. Ππλερίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Νηη πιεξψλεηαη δάλεην απφ ηα ιεθηά ηεο χδξεπζεο θαη ζα 

παξαθαινχζα ηνλ νπνηνλδήπνηε λπλ ή πξψελ Θνηλνηηθφ ή Γεκνηηθφ αηξεηφ λα 

καο θέξεη απφδεημε φηη έρεη πιεξσζεί 1 επξψ απφ ην θεθάιαην χδξεπζεο γηα 

δάλεην ή αλ πιεξψλεηαη ζήκεξα. Αλ έρεηε θάπνηα έλδεημε ζην '11 πνπ 

θπβεξλάηε εζείο, φηη ζαο ήξζε ραξηί λα πιεξψζεηε απφ ηελ χδξεπζε δάλεην 

γηα ην Καξθφπνπιν, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα ην θαηαξγήζεηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Γελ ην θαηαξγήζαηε. Γελ ην θαηαξγήζαηε, δελ έρεη πιεξσζεί 

.. 

.......: Ρν θαηαξγήζακε, ην θαηαξγήζακε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Γελ έρεη πιεξσζεί. Δγψ είπα δχν ζέκαηα, φηη ζεσξψ φηη ζα 

πξέπεη λα ελσζεί απφ ηηο πεγέο ηεο Καπξνζνπβάιαο φζνη παίξλνπλε λεξφ γηαηί 

είλαη ίδην ην ζχζηεκα θαη ην εμνδν λα είλαη εληαίν θαη λα δηνξζσζεί. Ρν φηη δελ 

απμάλεηαη είλαη ζεηηθφ. Κα ην ζέκα είλαη φκσο φηη νη πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο 

αλά Θνηλφηεηα γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: .. είραλ δηαθνξεηηθά ηηκνιφγηα θαη δηαθνξεηηθή πνιηηηθή. Απηφ 

δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηε ζπλερίζνπκε θαη εκείο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξάλησο δελ έρνπλε ηα ίδηα booster ην Σαιθνχηζη κε ηνλ Θάιακν 

επάλσ.  

 Θχξηε Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΚΙΟΤΗ: Απηφ πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ ην είπα θαη εγψ ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη κάιηζηα θάπνηνο δεκνζηνγξάθνο ην αλέβαζε θαη.. Νη εηζεγήζεηο 

έξρνληαη Γήκαξρε ζην πφδη. Γελ είλαη ειεγκέλεο. Θπκάζηε ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ζπδεηνχζακε ραξηηά. Γελ ππάξρεη απηφ, δελ ππάξεη ην άιιν. Δγψ 

φκσο ζα κείλσ. Δίκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Υξσπνχ, αιιά είκαη, έρσ εθιεγεί 

θαη απφ ην Καξθφπνπιν θαη εκείο εθεί ζην Καξθφπνπιν κπνξεί λα είκαζηε 

κάιινλ πάξα πνιινί δεκνθξάηεο θαη κάιινλ θαη ιίγν θνξφτδα. Θαη ζα εμεγήζσ. 

Πε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ καο ηα πξψηα θπβηθά είλαη 0. Δίλαη 

0,01 θαη ζεκαίλεη ηίπνηα. Θεσξείηαη ην πάγην. Πηε κνλαδηθή Θνηλφηεηα, ζηε 

κνλαδηθή θαη κηιάσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη κε ραξά βιέπσ φηη ππάξρνπλ 

θαη νη 5 Γεκνηηθνη Πχκβνπινη Καξθνπνχινπ. Γε ρξεηάδεηαη λα είκαζηε 

ηνπηθηζηέο, αιιά πξέπεη θαη εκείο θάπνηα ζηηγκή λα γίλνπκε ιίγν Απιψλαο. Ξσο 

ζα γίλεη δειαδή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΙΟΤΗ: Θα πξνζπαζήζνπκε. Ινηπφλ, απφ ην 0 - 50 ζηε κνλαδηθή θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ζαο ελεκεξψλσ θπξίνπο ηνπ Καξθνπνχινπ είλαη 29. Γειαδή ν 

θάζε θάηνηθνο Καξθνπνχινπ ζα μεθηλάεη ην ινγ/κν ηνπ ζπλ 30 επξψ απφ ηελ 

θάζε Θνηλφηεηα. Γε ιέσ γηα ην Γήκν Υξσπίσλ πνπ θηάλεη ζην 0,70 θαη ζα κνπ 

πεη ν Γήκαξρνο φηη αλ θάπνηνο θαηαλαιψζεη 500, κπνξεί λα είλαη ιίγν 

θηελφηεξν. Ρη; Θα ηηκσξήζνπκε απηνχο πνπ θαηαλαιψλνπλ ιίγν; Θα κνπ πεη 

φηη παίξλσ ηελ πξνεγνχκελε Θνηλφηεηα. Γήκαξρε θαη ζε ξσηάσ, δέρεζαη ηα 

ζθάικαηα ηνπ παξειζφληνο; Απηφ είλαη ζθάικα ηνπ παξειζφληνο. Ρν 

Καξθφπνπιν ζνπ έθεξε 1.700 θαηά ηα ιεγφκελα ζνπ. Γηαηί καο .. Γήκν. Ζ θα 

Καλαβέιε πνπ είλαη θαη απηή ζην Καξθφπνπιν είπε πνιχ εχζηνρα θαη ην ιέσ 
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θαη εγψ φηη πιεξψλνπκε ηα κεγαιχηεξα δεκνηηθά ηέιε. Δίκαζηε ην κηθξφ 

Ξαξίζη. Θαη πεξλάλε ηα ζθνππίδηα 3 θνξέο ηη βδνκάδα, ελψ ζηνλ Υξσπφ 

πεξλάλε θάζε κέξα θαη πιεξψλεηαη ιηγφηεξα. Ινηπφλ, εγψ απηήλ ηελ εηζήγεζε 

φρη κφλν δελ ηελ πιεξψλσ αιιά θαη πεξηκέλσ θαη ηνλ Αληηδήκαξρν θαη 

Καξθνπνπιαίν, θ.Ιάκπξνπ, λα δηνξζψζεη απηφ ην κεγάιν ιάζνο.  

ΛΑΜΠΡΟΤ: Θχξηε Θηνχζε, ήδε ην έρνπκε δηνξζψζεη. 

ΚΙΟΤΗ: Ξσο; 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Γελ πιεξψλνπκε ην 3κελν. Θαηαξγήζακε ηα 3κελα. Ρν θάλακε 2 

εμάκελα. Ζδε έρνπκε, ήδε έρνπκε 16 επξψ πεξίπνπ κείσζε ην θπβηθφ ζην 

Καξθφπνπιν. Νζν πιεξψλακε ην θπβηθφ, πιεξψλακε. Κήπσο ζπκάζαη 

θ.Θηνχζε θάζε πφηε πιήξσλεο χδξεπζε; 

ΚΙΟΤΗ: Ξιεξψλακε θάζε ηξίκελν. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Λαη. Ρψξα θάζε πφηε ζα πιεξψλεηο; 

ΚΙΟΤΗ: Θάζε εμάκελν. Λαη αιιά φκσο ηη γίλεηαη κε ηελ θαηαλάισζε. 

ΛΑΜΠΡΟΤ: Νζν πιήξσλεο. Γελ απμήζακε ην ηηκνιφγην θ.Θηνχζε. Γηα θνηηάμηε 

ην αλαιπηηθά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη δελ απμήζεθε θαη έρνπκε κείσζε θ.Θηνχζε. 

ΚΙΟΤΗ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πεξηκέλεηε, πεξηκέλεηε. Θχξηνη ζπλάδειθνη, 

ζαο είπα εγψ φηη απμήζεθε ην ηηκνιφγην; Νρη, δελ απμήζεθε ην ηηκνιφγην. Αιιά 

γηαηί εκείο λα πιεξψλνπκε πνιχ παξαπάλσ επεηδή ν πξνεγνχκελνο 

Θνηλνηάξρεο ην έρεη επηβάιιεη απηφ. Γηαηί λα πιεξψλνπκε 1,40 ηέιε θαη νη 

άιινη λα πιεξψλνπλε 60; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ.Ξαπαγηάλλεο. Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. 
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ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ: Ινηπφλ, επεηδή ηξψγεζηε φινη κε ηνλ Απιψλα, επεηδή 

ηξψγεζηε φινη κε ηνλ Απιψλα, ν Απιψλαο έρεη ππνδνκέο αγφξη κνπ. Αγφξηα 

κνπ, κάιινλ. Γεμακελέο, δίθηπα, γεσηξήζεηο δηθέο ηνπ. Δζείο φινη παίξλεηε 

λεξφ απφ ηε Καπξνζνπβάια, νη νπνίεο γεσηξήζεηο αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία 

δάησλ. Ρη ζέιεηε απφ εθεί θαη πέξα; Ρη ηξψγεζηε κε ηνλ Απιψλα; 

.......: Πηγά, ζηγά, ήξεκα. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ: Νρη, ηα έρσ πάξεη ζην θξαλίν, πάσ λα ζθάζσ. Ρη ηξψγεζηε 

φινη κε ηνλ Απιψλα; Γηαηί ηξψγεζηε; Ρη έρεηε;  

ΚΙΟΤΗ: Λα γίλεη φινο ν Γήκνο Απιψλα δεηάκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Θηνχζε. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ: Αθήζηε ηνλ Απιψλα, θαιά είλαη ν Απιψλαο. Νχηε ζαο 

ελφριεζε, νχηε ρξσζηάεη ζε θαλέλαλ, νχηε, νχηε, νχηε.  

ΒΑΙΛΑΚΟ: Θάιαζζα έρεηε θ.Ξαπαγηάλλε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Βαζηιάθν, δελ έρεηε ην ιφγν παξαθαιψ.  

 Θχξηε Θπξηαθνχ, δεηήζαηε λα δηεπθξηλίζεηε θάηη γηα ην Καξθφπνπιν; 

Νρη.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξξφεδξε, ζε παξαθαιψ, κηα παξέκβαζε, κηα παξέκβαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη θ.Αξκπξηψηε. Νρη, δελ πξνβιέπεηαη. 

 Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Γελ άθνπζα ηνλ θ.Γήκαξρν λα κνπ πεη πφζν πιεξψλνπκε ζηελ 

ΔΓΑΞ, λα κνπ πεη ηα 600.000 πνπ πάλε ζηελ ΔΓΑΞ. Γελ απάληεζε ηίπνηα. 

Γηαηί; 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Φνξγηάξε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαισ κε δηαθφπηεηε, κε δηαθφπηεηε.  

ΛΙΣΑ: Κπνξεί λα κε ζαο λνηάδεη εζάο, αιιά εζείο ςεθίζαηε θαη 

απνδερζήθαηε έλα αλχπαξθην ρξένο. Δίζαζηε ππφινγνη γη' απηά πνπ θάλεηε. 

Ινηπφλ, λα αθνχζσ ην Γήκαξρν φκσο λα καο πεη ην πσο ζα ζπκπεξηθεξζεί 

ζηελ ΔΓΑΞ. Θαη επίζεο λα καο εμεγήζεη γηαηί φπσο θάλαλε νη αλίθαλνη πξψελ 

Θνηλνηάξρεο θαη παίξλαλε λεξφ απφ ηηο γεσηξήζεηο ηεο Καπξνζνπβάιαο, γηαηί 

ηψξα παίξλνπκε απφ ηελ ΔΓΑΞ απεπζείαο. Γελ θαηάιαβα. Γελ θαηάιαβα. 

Δρεηε πάεη ζηε Καπξνζνπβάια θακηά θνξά θ.Φνξγηάξε; Δρεηε πάεη; Γηαηί δε 

δνπιεχνπλε νη γεσηξήζεηο; Πην Κήιεζη μέξεηε φηη κέλεη, ζηε Καιαθάζα κέλεη 

απφ λεξφ πνπ δελ έκελε πνηέ γηαηί έρεηε γπξίζεη ην booster πνπ έπαηξλε ε 

Καιαθάζα λα δίλεη ζηνλ Υξσπφ; Γπξίζακε 40 ρξφληα πίζσ. Λα ηα 

δηεπθξηλίζνπκε. Λα κνπ απαληήζεη ν Γήκαξρνο πφζν πιεξψλνπκε ην λεξφ 

ζηελ ΔΓΑΞ θαη πνπ έρνπλε θηάζεη ηα ρξέε ηα παιηά ζε ζρεζε κε ηα 

θαηλνχξγηα. Γηαηί κέζα ζην ρεηκψλα παίξλνπκε λεξφ απφ ηελ ΔΓΑΞ. Ξεξηκέλσ 

ηνλ θ.Γήκαξρν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Δπραξηζηνπκε θ.Ιίηζα. 

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη εχινγα ηα εξσηήκαηα ζαο θ.Ιίηζα, αιιά επεηδή απηήλ ηε 

ζηηγκή ςεθίδνπκε γηα ηα ηέιε, επηθπιάζζνκαη, έρσ απαληήζεηο, λα ζαο 

απαληήζσ κε ην λφκηκν δηθαίσκα κνπ ηελ επφκελε θνξά ή άιιε θνξά. Λα 

είζηε ζηγνπξνο φκσο. Λα κελ θνπξάδσ ην Πψκα, επεηδή είκαζηε επί ηεο 

ςεθνθνξίαο, ζα ζαο απαληήζσ γηα ηε Καπξνζνπβάια, επεηδή είλαη ηεξάζηην 

ζέκα, αλαιπηηθά ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε.. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Νλνκαζηηθή ινηπφλ. Θπξία Βαξλάβα, ζχληνκα. Δ, ηη λα θάλνπκε. Ν θ.Θηνχζεο .. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζιηάζθνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ζιηάζθν, πην πνιχ ζα θαζπζηεξήζνπκε ηψξα .. Φνξγηάξεο 

λαη. Ξαπαγηάλλεο λαη. Γηαλλάο λαη. Καθξήο λαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη θάπληζκα ζηελ αίζνπζα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θνληνγηάλλε λαη. Ρζεθξεδήο λαη. Ιεκπνχζεο λαη. Ιέθθαο λαη. 

Ξέππαο λαη. Ληθνιάνπ λαη. Αλπθαληήο. 

ΑΝΤΦΑΝΣΗ: Νπσο είρα πεη θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιέσ θαη εδψ ην 

ίδην, δελ ςεθίδσ ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ Καξθνπνχινπ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Βιάρνο λαη. Γηακαξέινο. 

ΓΙΑΜΑΡΔΛΟ: Κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπ ρξφλνπ ην Καξθφπνπιν δε ζα 

πιεξψλεη ην ραξάηζη ην επηπιένλ, ςεθίδσ λαη. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Βαζηιάθνο λαη. Κίρα λαη. Ιάκπξνπ λαη. Κπφξζεο λαη. 

Ξαξαθαιψ Πσηήξρνο λαη. Ρζάδαξεο λαη. Κπαηδάθαο λαη. Νηθνλφκνπ λαη. 

Ιίηζαο. 

ΛΙΣΑ: Θαηαςεθίδνπκε .. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θαηά. 

ΛΙΣΑ: Αθνχζηε ιίγν. Θαη λα γξαθεί ζηα πξαθηηθά γηα ηηο άληζεο ηηκνινγήζεηο 

ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα. Δπίζεο, λα επηζεκάλσ, λα επηζεκάλσ λα γξαθηεί 

ζηα πξαθηηθά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν είπαηε ζηε δεπηεξνινγία ζαο θ.Ιίηζα. Πηελ ψξα ηεο 

ςεθνθνξίαο φρη ηνπνζεηήζεηο.       

ΛΙΣΑ: Λα επηζεκάλσ θάηη; Κπνξεί λα ην δηνξζψζεηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη θ.Ιίηζα, φρη. 

ΛΙΣΑ: Λα ζαο πσ θάηη. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πξνβιέπεηαη. 

ΛΙΣΑ: Δπεηδή κεξηθά κεξηθά πξάγκαηα ζαο μεθεχγνπλε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πξνβιέπεηαη. 

ΛΙΣΑ: Πηνλ Απιψλα έρεηε .. ; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε μεθεχγεη ηίπνηα. Ξαξαθαιψ. Γε γξάθεηαη ζηα πξαθηηθά 

ηίπνηα. Ν θ.Βειηαληψηεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θαηά. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΙΣΑ: Απηφ ..   

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαλνληζκφο θ.Ιίηζα ιέγεηαη, θαλνληζκφο. Θαλνληζκφο. Θαλέλα 

θαιάκη. Κάιινλ εζείο πξνζπαζείηε λα επηβάιιεηε ηνπο φξνπο ζαο ζην 

Ππκβνχιην. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ θχξηε. Ππλερίζηε θα Βαξλάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ν θ.Θαξαγηάλλεο; Νρη, δελ .. Εαραξίαο θαηά. Αξκπξηψηεο 

θαηά. Θαιχβαο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Αξκπξηψηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ν θ.Θαιχβαο; Γελ άθνπζα θ.Θαιχβα. Θαηά. Νηθνλφκνπ λαη. 

Βαξλάβα λαη. Ιέθθαο λαη. Ρζάθσλαο θαηά. Θηνχζεο θαηά. Καξγέηα απνρψξεζε, 

έηζη; Σαζηψηεο θαηά. Θαη Πηεξγίνπ θαηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

ΥΑΙΧΣΗ: Θχξηε Ξξφεδξε, παξαθαιψ πνιχ ζ' απηφ ην ζεκείν λα θαηαγξαθεί 

ζηα πξαθηηθά φηη απνρσξψ απφ ηε ζπλεδξίαζε θαη δε ινγίδνκαη σο κέξνο ηεο 

απαξηίαο. Δρσ ππξεηφ θαη δελ κπνξψ λα ζηαζψ αο πνχκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηεγξάθε ήδε θ.Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Γε ζέισ λα ινγίδνκαη σο κέξνο ηεο απαξηίαο απφ εδψ θαη πέξα. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο. 

ΥΑΙΧΣΗ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΣΑΚΧΝΑ: Θαη εκείο απνρσξνχκε ιφγσ παξέιεπζεο ηνπ σξαξίνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Απνρσξεί θαη ν θ.Ρζάθσλαο. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Νκνίσο θαη εκείο θ.Ξξφεδξε, νκνίσο θαη εκείο, εγψ 

ηνπιάρηζηνλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε ηνλ θ.Θηνχζε.  

.......: Καο θάγαλε νη αλαθνηλψζεηο. Πην ηέινο λα γίλνληαη. Καο θάγαλε νη 

αλαθνηλψζεηο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ. 

.......: Θχξηε Ξξφεδξε, νη αλαθνηλψζεηο καο θάγαλε.  

(ηαπηφρξνλεο νκηιίεο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θ.Βειηαληψηε, παξαθαιψ. Υξαία. Απ' φηη θαίλεηαη 

κφλν νη αλαθνηλψζεηο ελδηαθέξνπλ θαη φρη ηα ζέκαηα. 

 

 ΘΔΜΑ 8ν 

 

Αλαηξνπή αλαιήςεσλ ππνρξεώζεσλ έηνπο 2011. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν επφκελν ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. Θχξηε Σξήζηνπ. Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, 

παξαθαιψ.   

ΥΡΗΣΟΤ: Ινηπφλ .. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, ε εηζήγεζε έρεη δηαλεκεζεί θ.Σξήζηνπ. Δρνπκε αιιαγέο; 

ΥΡΗΣΟΤ: Νρη, φρη θακία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη. Ξαξαθαιψ θ.Ιίηζα, παξαθαιψ. Γελ 

κπνξεί ην Ππκβνχιην. πάξρνπλ αληηθεηκεληθνη ιφγνη γηα λα ζπλεδξηάζεη άιιε 

ψξα. Αληηθεηκεληθνη ιφγνη. Αχξην δελ κπνξεί λα.. Ξαξαθαιψ. Αλ ζέιεηε λα 

απνρσξήζεηε, απνρσξήζηε. Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ ζέκαηνο; Ρν 7ν 

ζεκα πνπ αθνξά ηελ αλαηξνπή αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ έηνπο 2011. Ρν 7ν 

ζέκα πνπ έρεηε ζηελ εηζήγεζε ζαο. 

ΛΙΣΑ: Ξαξψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξψλ ν θ.Ιίηζαο.  

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Πηηο Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο ηα 24.600 πνπ ηα αθαηξείηαη 

πνηα είλαη θαη γηαηί ηα αθαηξνπκε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Σξήζηνπ.  

ΥΡΗΣΟΤ: Δρεη γίλεη ε αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο δαπάλεο, απιά δελ έρεη 

πιεξσζεί. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Αξα ζα μαλακπεη ζηνλ επφκελν πξνυπνινγηζκφ ζαλ παξειζφλησλ 

.. 

ΥΡΗΣΟΤ: Βεβαίσο.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Αξα δελ ηα αθαηξνχκε, εληάμεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη. Δπί ηεο ςεθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ξαξψλ ν 

θ.Ιίηζαο θαη ε παξάηαμε ηνπ ππνζέησ. Ξαξψλ. Θχξηε Ιέθθα; Λαη ν θ.Ιέθθαο. 

Θπξία Βαξλάβα; Θπξία Πηεξγίνπ; Λαη. Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 
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ΘΔΜΑ 9ν 

 

Καηαλνκή θαη θαζνξηζκόο εηδηθνηήησλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξόζσπα, ζην Γήκν Χξσπνύ θαη ζηα 

Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2011. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Θαλειιφπνπιε, έλα ζρνιηαζκφ ηεο εηζεγήζεσο ζαο.  

ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Νπσο γλσξίδεηε, απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ ν Γήκνο κε 

απφθαζε ηνπ δήηεζε λα ηνπ εγθξηζνχλ ζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ έθηαθην 

πξνζσπηθφ 8 κελψλ ζχκβαζεο θαη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ. Ρν .. Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε ην 

έγγξαθν ηνπ πνπ εθδφζεθε ζηηο 20.12.2011 ήξζε θαη καο ελέθξηλε 3 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, πξάγκα πνπ ήδε καο είρε γλσζηνπνηήζεη φηη είλαη 

λφκηκεο ην ΑΠΔΞ. Ρα ιέσ πεξηιεπηηθά. Δξρφκαζηε ζήκεξα εκείο λα θάλνπκε 

ηελ θαηαλνκή θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ. Απφ ηηο εηδηθφηεηεο απηέο 

δχν δηθαηνχηαη ν Γήκνο θαη έλα ην Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ αθνξά πνιηηηζκφ, 

πεξηβάιινλ, ιεηηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκσλ, βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ηνπ 

Γήκνπ καο. Δηζη; Ν Γήκνο Υξσπνχ δηθαηνχηαη δχν ζέζεηο θαζαξίζηξηεο 

γξαθείσλ θαη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν λα πξνβεί ζηελ πξφιεςε ελφο παηδηάηξνπ. 

Απηέο ηηο ζέζεηο πξνηείλνπκε θηφιαο.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 

έγθξηζε ε νπνία καο είπαλ νθ, καο δψζαλε ην νθ κε έγγξαθν ηνπο, καο 

θνηλνπνηήζεθε πνπ εθδφζεθε απφ ην πνπξγείν ζηηο 20.12.2011. Κπνξνχκε λα 

πξνβνχκε ζε αλαθνίλσζε. Ζ πξφζιεςε φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ 
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είπακε, πνπ ζα είλαη κε ζχκβαζε έξγνπ ζα γίλεη κέζσ ΑΠΔΞ. Απηά πνπ 

γηλφληνπζαλ παιηά απεπζείαο απαγνξεχεηαη πιένλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα ..; Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Λαη, ζπκθσλνχκε. Απιψο λα βγεη άκεζα, θαηεπζείαλ, φηαλ ζα βγεη ε 

πξνθήξπμε ζην ΓΗΑΓΔΗΑ ζηνπ Γήκνπ Υξσπνχ.   

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαλνκή θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ; Ρν Ππκβνχιην 

νκφθσλα εγθξίλεη. 

 

 ΘΔΜΑ 10ν 

 

Λήςε απόθαζεο γηα πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα 

ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ Α/Βάζκηαο & Β/Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζηα ρνιεία ηνπ Γήκνπ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην ππ' αξηζκ. 9. 

 Θπξία Καλαβέιε. Δμεγήζηε, έρεη δνζεί ε εηζήγεζε, πεξηγξαθηθά ηη 

αθξηβψο έρεη ζπκβεί.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Αλ ζέιεη θάπνηνο Πχκβνπινο λα ξσηήζεη θάηη. Ρελ εηζήγεζε 

αθνχ ηελ έρεηε πάξεη, εάλ ζέιεηε θακία δηεπθξίληζε, λα ζαο δηεπθξηλίζσ. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Κηα δηεπθξίληζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Πε φ,ηη αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ απφ ην 

Βαξλάβα πνπ θνηηνπλ ζην ζρνιείν, ζην Γπκλάζην θαη ζην Ιυθεην ηνπ 
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Θαπαλδξηηίνπ, έρεη γίλεη επαθή κε ην Γήκν Καξαζψλνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

παηδηψλ απηψλ πσο ζα γίλεη; 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Απηή ήηαλ ε κειέηε πνπ ππήξρε. πήξρε κηα κειέηε. πήξρε ε 

κειέηε. Ρψξα, δελ μέξσ αλ απηφ ήηαλε κέζα ζηε κειέηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Ζηαλε ζηε κειεηε ηεο Λνκαξρίαο.  

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Νρη, έθαλε κειεηε θαη ν Γήκνο.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γελ ην μέξσ απηφ, γη' απηφ ξσηάσ. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Λαη. πήξρε κειέηε, έγηλε ν δηαγσληζκφο. Γελ πξνζήιζε θαλείο 

λα δψζεη πξνζθνξά. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Λαη, εγψ δε ιέσ απηφ θα Καλαβέιε. Δγψ ιέσ, φηη ππάξρνπλε 

δχν ιεσθνξεία πνπ πξέπεη λα κεηαθέξνπλε ηα παηδηά ηνπ Βαξλάβα ζην 

Θαπαλδξίηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Νρη, πξέπεη λα γίλεη δηαβνχιεπζε θαη κε ην Γήκν Καξαζψλνο 

γηαηί απηά ηα παηδηά είλαη δεκφηεο Καξαζψλνο. Θα πξέπεη ινηπφλ ..  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Αξα ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο;  

 Νξίζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Μέξνπκε γηα πνην ιφγν δελ έδεημε θάπνηνο ελδηαθέξνλ γηα ην 

δηαγσληζκφ; Θαη ην δεχηεξν είλαη φηη έρνπλ παξαηαζεί νη ζπκβάζεηο κέρξη ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ. Δηζη δελ είλαη;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ρν μέξσ, λαη. Λα κηιήζσ θηφιαο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, επεηδή είλαη ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο πνπ απηφ είλαη έλα 

πνιχ ζνβαξφ δήηεκα θαη επί ηεο Λνκαξρίαο ην είρακε ηέινο πάλησλ, απηφ πνπ 

ζέισ εγψ λα πσ είλαη φηη θαη' αξρήλ δε ζα ςεθίζσ ηελ πξνζθπγή. Θεσξψ φηη 

ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα άιιε ιχζε γηα ην ζέκα ησλ ζρνιείσλ θαη ζέισ λα πσ, 

λα αλαθέξσ, έηζη, εδσ θαη λα θαηαγξαθεί ηε ζέζε..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Αθνχζηε. Λαη, κηζφ ιεπηφ. παξρεη κηα ζέζε, ππάξρεη κηα ζέζε ηελ 

νπνία ηελ έρνπλε εθθξάζεη ε Αλψηαηε ΠΛΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΝΛΔΥΛ ΚΑΘΖΡ≡ Λ 

ΔΙΙΑΓΑΠ, ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ΑΓΥΛΑ ΑΛΑΞΖΟΥΛ, ηα εηδηθά ζρνιεία, ε 

ΔΛΥΠΖ ΓΥΛΔΥΛ ΚΝΠΗΘ≡ Λ & ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΥΛ ΠΣΝΙΔΗΥΛ αιιά θαη ηα 

15κειή Καζεηηθά Ππκβνχιηα κε ηελ νπνία δεηάλ ηελ ίδξπζε ελφο θξαηηθνχ 

θνξέα, πνπ ζε επίπεδν ηεο εθάζηνηε Ξεξηθέξεηαο θαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο λα αλαιάβεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο 

ησλ καζεηψλ. Λα θχγεη δειαδε απν ηνπο Γήκνπο, αιιά κε επζχλε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, κε θξαηηθφ φκσο θνξέα πνπ ζα έρεη ην ζπληνληζκφ ην πνπξγείν, 

λα κεηαθέξεη ηνπο καζεηέο θαη απηή είλαη ε ζέζε ηελ νπνηα θαη εγψ, έηζη, 

πηνζεηψ. 

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξα επί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΛΙΣΑ: Ξαξψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξψλ ν θ.Ιίηζαο, ν θ.Βειηαληψηεο, ν θ.Γέδεο. Θπξία Πηεξγίνπ; 

Ζ ζέζε ζαο; Θαηά.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δκείο ςεθίδνπκε. Λαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 
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ΘΔΜΑ 11ν 

 

Δγθξηζε ηεο ηειηθήο ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΚΣΔΛ κε ην Γήκν 

Χξσπνύ γηα ελδνδεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 10ν ζεκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γε ζα ζαο θνπξάζσ πνιχ. Πε ζπλεξγαζία κε ην ΘΡΔΙ θαη κεηά 

απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην 

Πεπηέκβξε ηνπ 2011, ην πηινηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ήηαλ λα γίλεη γηα 1 

κήλα, έγηλε γηα 2 κήλεο πηινηηθφ πξφγξακκα, θαηαγεγξακκέλν ζε φιεο ηηο .. 

ηελ απφθαζε πνπ είρακε πάξεη ηφηε, ζε φιεο ηηο δηαδξνκέο, αθξηβψο πνηνο 

κπήθε, πνπ βγήθε θαη φια ηα έρνπκε ηα ζηνηρεία εδψ, είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

θαζελφο φπνηε ζέιεη. Κεηά απφ απηή ηελ εκπεηξία θαη ζηαηηζηηθή καζεκαηηθή 

αλάιπζε ν θ.Ρζεθξεδήο ν Σξήζηνο θαη ν Πάθεο ν Καθξήο, νη νπνίνη 

αθνινπζήζαλ θαη ην ιεσθνξείν πνιιεο θνξέο θαη δξνκνιφγηα θαη κε εκπεηξία 

δηθή ηνπο θαη πξνζσπηθή ηνπο γηα λα απνθαζίζνπκε πνπ ζα θαηαιήμνπκε γηα 

κηα κεηαβίβαζε απφ ην πηινηηθφ πξφγξακκα ζε κφληκν πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο 

κε ην ΘΡΔΙ απνθαζίζακε ηα δξνκνιφγηα πνπ είδαηε πην θάησ.  

 Γπζηπρψο, λα ζαο πσ θάπνηα πξάγκαηα, κήπσο ζαο δηαθεχγνπλ, αθφκε 

θαη ηεο ζπκπνιίηεπζεο πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ιίγν πεξίεξγα, ζηηο δηαδξνκέο 

απηέο, δπζηπρψο ην κεγάιν δξνκνιφγην θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ καθξηλψλ 

ρσξηψλ δελ είρε θακία ηχρε ζην ΘΡΔΙ. Ζηαλε πνιχ ιίγνη άλζξσπνη πνπ 

έκπαηλαλ απφ Απιψλα - Θαπαλδξίηη ή απφ Θαπαλδξίηη - Υξσπφ ή απφ Υξσπφ - 

Θαπαλδξίηη θαη φια απηά. Ρν πεξίεξγν ήηαλε φηη θαη ν Υξσπφο - Πθελδάιη θαη ν 

Υξσπφο - Θέληξν γείαο ήηαλε πνιχ κηθξή ε ζπκκεηνρή, πάξα πνιχ κηθξή 
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ζπκκεηνρή. Θαη απηφ δηθαηνινγήζεθε βέβαηα κε εθηελείο ζπδεηήζεηο απφ ην 

ΘΡΔΙ θαη απφ καο σο εμήο: φηη θάπνηνο επεηδή απφ ηνλ Υξσπφ απφ ηελ Πθάια 

θεχγεη ιεσθνξείν ζηηο 7, ζηηο 7:30, κεηά πάεη αλά ψξα, 8:15, 9:00, θάζε ψξα 

θεχγεη απφ εδψ, θάπνηνο πνπ ζα κπεη απφ ηνλ Υξσπφ γηα λα πάεη ζηελ Αζήλα 

δε ζα ζηακαηήζεη πνηέ ζηε Πθελδάιη αιιά ζα ζπλερίζεη ζε κηζή ψξα λα είλαη 

ζηελ Αραξλψλ. Γε ζα ζηακαηήζεη λα αιιάμεη δχν εηδψλ κέζα κεηαθνξάο γηα λα 

πάεη ζηελ Αζήλα θαη γη' απηφ δε ζηακαηάλε θαη δελ πάλε ζηε Πθελδάιη θάπνηνο 

θαη έρνπκε ιίγε θαη έσο αζήκαληε δπλαηφηεηα λα πάεη θάπνηνο ζην ηξέλν. Θαη 

βάιακε θαη εκείο δηαθνξά ζην ηξέλν θαη είκαζηε ζηε δηάζεζε βέβαηα λα μέξεηε 

φηη ζηε ζχκβαζε απηή κε θνηλή ζπλαίλεζε ΘΡΔΙ θαη Γήκνπ κπνξνχκε λα 

αιιάμνπκε ή λα ηξνπνηπνηήζνπκε ηηο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρα δξνκνιφγηα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: .. ηηο δηαδξνκέο απηέο πνπ έρνπκε θαηαιήμεη. Δίλαη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο, ππάξρεη δηαδξνκή δειαδή απίζηεπηα ρηιηφκεηξα κε 

1,5 άηνκν ηελ εκεξα ηε δηαδξνκή. Απηέο νη δηαδξνκέο δπζηπρψο θφπεθαλ. 

Δρνπκε γηα ην Θέληξν γείαο ηελ Θπξηαθή λα πάεη απφ εδσ λα πάξεη ηνλ θφζκν 

λα ηνλ πάεη θαη κεηά λα μαλαπάεη λα ηνλ θέξεη θαζε Ρξίηε. Ξηζαλψο λα 

ρξεηαζηνχλε θάπνηεο εμεηάζεηο, είκαζηε, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα φπσο ζαο είπα, 

εάλ πξνθχςεη ηα ζπζηήκαηα ΔΝΞΞ θαη αλαγθαζηνχκε λα κεηαθέξνπκε 

αζζελείο ή γηα ζπληαγνγξάθεζε ή νηηδήπνε λα θάλνπκε αιιάγεο θαη λα 

βάινπκε πνχικαλ γηα λα πεγαίλεη ζην Θέληξν γείαο θαη φπνηε ζέινπκε 

θάλνπκε θάπνηεο αιιαγέο. Απηά ηα νιίγα γηα ελεκέξσζε ζαο. Γέρνκαη θάπνηεο 

εξσηήζεηο γηαηί έρσ αζρνιεζεί θαη εγψ κε ην ζέκα αιιά θαη ηα παηδηά, νη 2, νη 

εμαίξεηνη Πχκβνπινη νη νπνίνη ηνπο επραξηζηψ πνιχ γηαηί έρνπλε ηαιαηπσξεζεί 

κε ην ζέκα απηφ, γηα λα θαηαιήμνπκε εδψ. Ρα ππφινηπα ηζρχεη ε παιηά 

ζχκβαζε, ζπληήξεζε ησλ ιεσθνξείσλ αλήθεη ζην ΘΡΔΙ, ε ηηκή ηνπ 

εηζηηεξίνπ. Γελ αιιάδεη ηίπνηα. Δηζη;  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, μαλαηνλίδνπκε, είλαη 2 ρξφληα. 

Νζνλ αθνξά θχξηνη ζπλάδειθνη ην πξφγξακκα ησλ ηηκνινγίσλ αθνξά ηηο 

θαζεκεξηλέο, δειαδή απφ Γεπηέξα κέρξη θαη Ξαξαζθεπή. Ρν πξφγξακκα ηνπ 

Παββάηνπ παξακέλεη σο έρεη.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη. Ν θ.Βειηαληψηεο.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Νπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ ήηαλ λα ςεθίζνπκε 

πάιη ην ίδην πξφγξακκα είρα ηνπνζεηεζεί θαη είρα πεη φηη ν Γήκνο πξέπεη λα 

δεηήζεη ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα ηηο ψξεο πνπ εμππεξεηεί ηνλ θφζκν. Γειαδή, 

λα θεχγεη ζπγθεθξηκελν δξνκνιφγην ηελ ψξα πνπ νη εξγαδφκελνη ή νη 

ζπνπδαζηέο παλε ζηε δνπιεηά ηνπο, πνπ λα ζπλδέεη κε ηα ηξέλα. Δίρα 

ραξαθηεξίζεη απηφ ην δξνκνιφγην πνπ γχξλαγε γχξσ γχξσ ζηα ρσξηά ζαλ 

θξνπαδηέξα .. 

(παξέκβαζε εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Λαη. Γειαδή 7:30 ε ψξα πνπ ζα θχγεη απφ ην Θαπαλδξίηη λα 

πάεη ζηα Θηνχξθα δε ζα κπεη ν θφζκνο κέζα; Κε ζπγρσξείηε. Γελ είπα ζηελ 

Δζληθή νδφ. Θαπαλδξίηη - Ξνιπδέλδξη - Θηνχξθα, ζηαζκφ Θηνπξθψλ λα πάξνπλ 

ην ηξέλν. Δίπα ζπγθεθξηκέλα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα έρεηε ην ρξφλν θ.Βειηαληψηε. Κελ αλεζπρείηε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αθνπζε κε ιίγν. Ρν έρσ κειεηήζεη πνιχ ην ζέκα. Αθνπζε κε. Γε 

ζα θαηέβεη ν άιινο λα πάεη ζην άιιν ην ρσξηφ, λα θαηέβεη ζην ζηαζκφ, λα 

πεξηκέλν έζησ 5 ιεπηά, 7, 10, πφζν ζα πεξηκέλεη γηα λα πεξάζεη ην ηξέλν θαη 

λα πάεη Αζήλα κεηά. Αθνχ κπεη ζην Θαπαλδξίηη, άθνπζε κε ιίγν, κπεη ζην 

Θαπαλδξίηη γηα λα πάεη ζηελ Αζήλα, δε ζα αιιάμεη άιιν κέζν ζπγθνηλσλίαο, 

νχηε λα πάεη ζηα Θηνχξθα δίπια. Δίλαη ηαιαηπσξία κεγαιχηεξε. Δίλαη ζην 

θάζηζκα ηνπ, είλαη ζην θαινξηθέξ ηνπ θαη πξνρσξάεη γηα Αζήλα. Γε ζα 
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ζηακαηήζεη λα πάεη ζην ηξέλν. Δίλαη θνληά ην ηξέλν δπζηπρσο ή επηπρψο. Δηζη 

είλαη ηα πξάγκαηα ηα πξαθηηθά, γη' απηφ απέηπρε θαη ην πηινηηθφ πξφγξακκα  

ζ' απηέο ηηο δηαδξνκέο. Γελ είλαη ηπραίν. Γελ έγηλε ηπραίν ε απνηπρία ησλ .. 39 

δξνκνιφγηα. Θα κνπ έιεγεο, δελ ην δηαθεκίζακε πνιχ. Κα έλαο φηαλ 

εμππεξεηνχζε κηα αλάγθε κέξα κε ηε κέξα ζα έπξεπε λα απμάλεηαη ε 

ζπρλφηεηα απηψλ ησλ δξνκνινγίσλ πνπ πξάγκαηη είρε αλάγθε ν θφζκνο. Γελ 

μέξσ αλ κε θαηάιαβεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Βειηαληψηε. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Δγψ επηκέλσ θαη ιέσ, θαηά παξαγγειία δξνκνιφγηα ηελ ψξα 

πνπ ηα ρξεηάδεηαη ν θφζκνο. Απφ εθεί θαη πέξα ζην ράξηε ηνπ Γήκνπ 

δπζηπρψο, εδψ βιέπσ εγψ Αγ.Θσλζηαληίλνο, Παξαληάξη, φιεο απηέο νη 

πεξηνρέο ππαξρνπλ ζην ράξηε ηνπ Γεκνπ. Γελ ππαξρεη ζην ράξηε ηνπ Γήκνπ 

νχηε ην Κεηφρη, νχηε ην Κηθξνρψξη, νχηε ε Ηππνθξάηεηνο Ξνιηηεία, νχηε ε 

Γξνζνππγή. Γελ μέξσ νη ζπλάδειθνη ηεο ζπκπνιίηεπζεο αλ δηαθσλνχλε, εγψ 

ην θαηαςεθίδσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Βειηαληψηε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, θαη' αξρήλ ζέισ λα πσ, ν απνινγηζκφο πνπ θάλνπκε ζε 

ζρέζε κε ην 2κελν πνπ αο πνχκε ήηαλ πηινηηθφ, εγψ δελ θαηάιαβα, ήηαλ 

ζεηηθφο ή αξλεηηθφο. Ξξνζσπηθά έρσ άπνςε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Λα πσ ηελ άπνςε κνπ θαη ιέηε. Νηη δελ ήηαλε ζπλεπή ηα 

δξνκνιφγηα, φηη ν θφζκνο πεξίκελε ζηε ζηάζε, είρε πεξάζεη πην πξηλ ην 

ιεσθνξείν, δελ κπνξνχζε .. Μέξσ, δειαδή απφ ηελ παξαιία ησλ 

Αγ.Απνζηφισλ θπξίσο ήηαλε ηα παξάπνλα. Δλα απηφ. Γεχηεξν, ιέηε φηη παίξλεη 

έλαο ην ιεσθνξείν θαη πάεη αο πνχκε θαηεπζείαλ Αζήλα. Θαη' αξρήλ δελ 
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πεξλάλε φια απφ Καιαθάζα θαη απφ Πθελδάιη. Ξηζηεχσ φηη ηα δξνκνιφγηα πνπ 

είραλ θαζνξηζηεί, νη σξεο, δελ εμππεξεηνχζαλ ηνλ θφζκν πνπ πεγαίλεη ζηε 

Καιαθάζα, γηαηί έμσ απφ ην ζηαζκφ ηεο Καιαθάζαο έρεη άπεηξα απηνθίλεηα 

παξθαξηζκέλα. Αξα ινηπφλ δελ εμππεξεηνχζε ηνλ θφζκν ην ζπγθεθξηκελν 

δξνκνιφγην. Θαη ην αιιν είλαη φηη θαη αξγά ην βξάδη ππαξρεη κηα αλάγθε λα 

ππαξρεη κηα ζχλδεζε, φηαλ έξρεηαη απφ ην ηειεπηαίν, φρη απφ ην ηειεπηαίν, 

αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη κεηά ηηο 9:00 ππάξρεη, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ 

ην ηξέλν, λα έξρνληαη πξνο ηελ πεξηνρή καο, πξνο ηνλ Υξσπφ. Απηφ είλαη ην 

ζέκα ηνπ ηερληθνχ αο ην πνχκε κέξνπο θαη πηζηεχσ φηη ν απνινγηζκφο πνπ 

θάλακε δελ ήηαλ θαη ηφζν, έηζη, αληηθεηκεληθφο. Ρψξα, φζνλ αθνξά ην ζέκα 

ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο είρα πεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, φηη δηαθσλψ 

κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη. Γειαδή ζηελ αλάιεςε ηεο ζπγθνηλσλίαο απφ ηα 

ΘΡΔΙ.  

 Ρα ΘΡΔΙ είλαη κηα ηδησηηθή εηαηξεία, εκείο βάδνπκε ηα απηνθίλεηα καο, 

απηνί βάδνπλε έλα νδεγφ, εηζπξάηηνπλε θαη ην εηζηηήξην θαη ηε ζπληήξεζε ηελ 

έρνπκε εκείο. Απηφ δελ ήηαλε ε ζχκβαζε καο θαη εμαθνινπζνχκε λα ηελ.. θαη 

θέξλεηε ηψξα γηα ςήθηζε νξηζηηθή θαη 2 ρξφληα είλαη πνιιά. Γειαδή, απηφ πνπ 

ιέγακε, ην νπδέλ κνληκφηεξν ηνπ πξνζσξηλνχ ηζρχεη εδψ. Γειαδή, δελ 

κπνξνχκε  

λα θάλνπκε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία γηαηί δελ έρνπκε νδεγνχο. Γελ κπνξνχκε λα 

πξνζιάβνπκε νδεγνχο. Αθνχ δελ κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε νδεγνχο, 

πξνζσξηλά θάλνπκε απηφ. Ρν θάλακε 2 κήλεο, ηψξα ην θάλνπκε 2 ρξφληα. Κα 

δελ πξφθεηηαη λα θάλνπκε πνηέ φκσο έηζη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, εθφζνλ 

έρνπκε ηα απηνθίλεηα, έρνπκε ηα πνχικαλ, ζα έπξεπε λα παιέςνπκε, λα 

αγσληζηνχκε κε θάπνην ηξφπν αλ φρη ηψξα, κεηά απφ 5, 6 κήλεο, μέξσ εγψ, 

πφζν κπνξνχκε, λα πξνζιάβνπκε νδεγνχο θαη λα θάλνπκε δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία ρσξίο αληίηηκν. Λα κελ ππάξρεη αληηηηκν. Λα είλαη κηα θνηλσληθή 
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εηζθνξά ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζ' απηνχο πνπ έρνπλε αλάγθε θαη κε ηελ έλλνηα 

απηή, εγψ δε ζα ην ςεθίζσ φπσο δελ ςήθηζα θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Νρη ν θ.Ιίηζαο θαη ε 

παξάηαμε ηνπ. Νρη ε θα Πηεξγίνπ. Νρη ν θ.Ιέθθαο κε ηελ θα Βαξλάβα. Ρν 

Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

 

 ΘΔΜΑ 12ν 

 

Πξνγξακκαηηζκόο ζξεζθεπηηθώλ - ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ζηηο 

ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Χξσπνύ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Ξξνηνχ ιάβεη ην ιφγν ν θ.Σξήζηνπ κηα δηφξζσζε ζηελ εηζήγεζε. Πην 4) 

πνπ ιέεη Θαιάκνπ, είλαη θαη Αγ.Απνζηφισλ, 16.8. γηα ηνλ Θάιακν ηνπ 

Αγ.Ρηκνζένπ θαη 30.6. ησλ Αγ.Απνζηφισλ κε αληίζηνηρα πνζά 3.000 επξψ γηα 

ηελ ενξηή ηνπ Αγ.Ρηκνζένπ θαη 2.000 επξψ γηα ηελ ενξηή ησλ Αγ.Απνζηφισλ.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. 

ΥΡΗΣΟΤ: Πην άξζξν 158 .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο κε δηαβάζνπκε φιε ηελ εηζήγεζε. Δρνπκε άιιε ηξνπνπνίεζε; 

Θάηη;  

 Νξίζηε. 

ΥΡΗΣΟΤ: Δληάμεη, έρεη δηαλεκεζεί ε εηζήγεζε .. 
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.......: Απηά είλαη κε ΦΞΑ φια θ.Γήκαξρε; Κε ΦΞΑ είλαη;  

ΛΙΣΑ: Δγψ ζέισ λα δψζσ .. 

.......: Δγψ ξσηάσ. Μέξσ εγψ ηη ιέσ. Δίλαη ζπλ ΦΞΑ; 

ΛΙΣΑ: Δγψ δηαθξίλσ .. 

ΥΡΗΣΟΤ: Ξιένλ ΦΞΑ λα ην βάινπκε, γηαηί ηα πνζά είλαη κηθξά. Ρψξα.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΛΙΣΑ: Α, είλαη θαη ΦΞΑ; 

ΥΡΗΣΟΤ: Ζ εηζήγεζε σο έρεη πιένλ ΦΞΑ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ εηζήγεζε σο έρεη .. 

ΥΡΗΣΟΤ: Ξιένλ ΦΞΑ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλ ην ΦΞΑ. 

ΛΙΣΑ: Α, ζπγραξεηήξηα ηφηε. Ρη ιεο; Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα δψζσ 

ζπγραξεηήξηα ζηε Γεκνηηθή Αξρή, γηαηί είλαη ζπλεπήο, πάξα πνιχ ζπλεπήο ζην 

έξγν ηεο θαη ζε κεξηθά πξάγκαηα έρεη κηα ηέξαζηηα, έηζη, ξε παηδί κνπ, ιακπξή 

ζηαδηνδξνκία, ιακπξή ζηαδηνδξνκία. Ππγραξεηήξηα. Γελ θξχβσ λα ζαο 

κεηαθέξσ θαη ζπγραξεηήξηα απφ έλαλ παιηφ απηνδηνηθεηηθφ παξάγνληα ηνπ 

ηφπνπ θαη κάιηζηα κνπ πξφηεηλε λα ζαο εηζεγεζψ ην εμήο: Λα θάλεηε θαη έλαλ 

Αληηδήκαξρν γηα ηα παλεγχξηα, γηαηί έρεηε πξνζζέζεη θαη άιια. Θαη αλ δελ 

έρεηε εηζήγεζε λα ζαο βνεζήζσ θαη εγψ. Ινηπφλ, ινηπφλ, είζηε θνξπθαίνη ζην 

είδνο, δελ ην ζπδεηάσ θαη εθεχξαηε θαη λέεο ενξηέο. Ππγραξεηήξηα. Γειαδή, 

είλαη απίζαλν. Δίλαη απίζαλν. Γηα ηα παλεγχξηα Γήκαξρε ην έξγν είλαη ηεξάζηην. 

Ππγραξεηήξηα, πάληα ηέηνηα. Λα κνπ επηηξέςεηε φκσο θαη λα γξαθεί ζηα 

πξαθηηθά φηη παξάλνκα κπήθαλε σο ενξηέο θαη είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία δε 

ζηέθεη.  

.......: Πηα παλεγχξηα έξρεζαη φκσο θ.Ιίηζα. Πηα παλεγχξηα έξρεζαη. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηα λα ελεκεξψζσ ην Πψκα, κήπσο θαλείο δελ ην έρεη αθνχζεη. 

Ρελ πάγηα πνιηηηθή κνπ ζε δχν πξνηάζεηο. Ξξψηνλ, δελ παίξλνπκε ηίπνηε 

θεθηεκέλν δηθαίσκα θαη γη' απηφ είκαζηε εδψ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Υξσπνχ, 

κέρξη ηψξα. Δίηε ιέγεηαη παλεγχξη, είηε παλεγπξάθη, είηε ενξηαζηηθή 

εθδήισζε, είηε φπσο ιεγφηαλε κέρξη ηψξα πνπ έθαλε ν θφζκνο θαη δεηνπζε θαη 

ηνπ άξεζε επί πνιιεο δεθαεηίεο. Γελ είκαη εγψ, δελ έρσ ηε δπλαηφηεηα ηελ 

πνιηηηθή, νχηε ην αλάζηεκα, λα αθαηξέζσ απφ θάπνηνλ δεκφηε ηνπ Απιψλα ή 

ησλ Αθηδλψλ φ,ηη έθαλε πξηλ λα ην αθαηξέζσ, αιιά ε πάγηα πνιηηηθή καο ήηαλε 

ε εμήο: φηη 30% θαη θάησ, ην θφζηνο πέξζη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο. Δγηλε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηνπο Ππιιφγνπο νη επηρνξεγήζεηο, αιιά θαη ζηηο 

ενξηαζηηθέο απηέο εθδεισζεηο θαη θέηνο πξνγξακκαηίδνπκε απφ ηελ αξρή φια 

ηα ζέκαηα ζσζηά, ηεθκεξησκέλα, νξγαλσκέλα λα κελ κπαίλνπκε ζηε 

δηαδηθαζία θάζε θνξά κηαο γηνξηήο, γηα λα μέξνπκε ηη έρνπκε λα 

αληηκεησπίζνπκε. Δίλαη κηα ηάμε πνπ κπαίλεη ζηγά ζηγά ζην Γήκν, ζηαδηαθά θαη 

αλνδηθά ζε κηα πνξεία πνιχ πςειή κε ηνλ ηξφπν πνπ βαδίδεη. Θαη θέηνο ηα 

πνζά πνπ ζα δψζνπκε ζα είλαη απφ ηα πεξζηλά θαη θάησ. Πε θακία πεξίπησζε 

αλ έρνπκε θάλεη θαλέλα ιάζνο, ην αθαηξψ ηψξα ζε ζρέζε κε πέξζη, αλ 

ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε θαη κφλν έρεη πάεη πην πάλσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπνλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Κάιηζηα. 

 Νξίζηε θ.Ιίηζα. 

ΛΙΣΑ: Θχξηε Γήκαξρε, λα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. Πην πξνεγνχκελν 

ζέκα πνπ είρακε, ηεο αλάθιεζεο, είδα ην εμήο, φηη επηζηξέςαλε 300 επξψ απφ 

ηα Θηνχξθα. Γειαδή εθεί πέξα ε γηνξηνχια πήγε 4.700. Ινηπφλ, είλαη παξάινγα 

λα δαπαλά ν Γήκνο 4.700 γηα θάηη ηέηνην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΛΙΣΑ: Δκέλα ζην δηθφ κνπ ρσξηφ δελ είρε θηάζεη πνηέ Γήκαξρε. Νρη, ην 

έρεηε ζην δηπιάζην, ζπλ, ζπλ, ζπλ. Ξέξζη δελ θάλαηε θαζφινπ, ην 

θαηαξγήζαηε. Ξέξζη ην θαηαξγήζαηε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Πε αληηθαηέζηεζε ν Βαζίιεο ν Κπφξζεο ν νπνίνο έρεη ηεξάζηηα 

πνιηηηζηηθή θνπιηνχξα θαη αλεβαίλεη ε Καιαθάζα ζηγά ζηγά. 

ΛΙΣΑ: Βεβαίσο. Ρνπ έρσ δψζεη θαη ζπγραξεηήξηα, δελ ην ζπδεηάσ. Ρν έξγν 

ησλ 500.000 λα κελ είραηε θφςεη θαη θαιά ζα ήηαλε. Ινηπφλ, ιέκε ην εμήο 

ινηπφλ, ζηα παλεγχξηα έρεηε ηξνκαθηηθή δηάθξηζε. Ξαιηά θαξαβάλα κνπ ην 

είπε, λα θάλεηε θαη Αληηδήκαξρν Ξαλεγπξηψλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ιίηζα, κελ πεξηραξαθψλεζηε ζηε Καιαθάζα ζπλέρεηα. 

(γέιην) 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Νρη ν θ.Ιίηζαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δκείο λαη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λέεο γηνξηέο; Γειαδή δε γίλνληαη νη ζξεζθεπηηθέο απηέο γηνξηέο;  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Βαξλάβα λαη. Δηζη; Ρν ιέσ γηα .. 

ΛΙΣΑ: Λα γξαθεί ζηα πξαθηηθά φηη παξάηππα κπήθαλε θαη λέεο γηνξηέο 

επηπιένλ πνπ δελ ππήξραλ θαη γη' απηφ είλαη παξάλνκν.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δρνπκε πνιινχο. Ρψξα, κελ ηνπο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξάλησο ζε πεξζηλέο απνθάζεηο ςεθίζαηε ζεηηθά. Νπσο γηα ην 

Ππθάκηλν, απ' φηη ζπκάκαη θαη γηα ηνλ Απιψλα. Υξαία.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ιέθθα; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λαη. Βαξλάβα λαη. Ιέθθαο λαη. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θπξία Πηεξγίνπ λαη. 

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Θαη εγψ λαη, επεηδή απηφ .. Λα γίλεη πξνγξακκαηηζκφο απφ 

ηελ αξρή, ήηαλε ε εηζήγεζε κνπ εκέλα απφ πέξζη γηα φια ηα ρσξηά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γέδε, δε ζαο αθνχζακε.  

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

ΒΔΛΣΑΝΙΧΣΗ: Γελ δεηάκε .. θ.Γήκαξρε, φ,ηη πηζηεχνπκε ιέκε. Γελ έρεη 

ζεκαζία. 

 

 ΘΔΜΑ 13ν 

 

Λήςε απόθαζεο γηα εθκίζζσζε ηνπ ππ' αξηζκ. 96 θιεξνηεκαρίνπ ζηε 

ζέζε Αιώληα ζηε θάια Χξσπνύ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Θχξηε Ιέθθα. Ζ εηζήγεζε έρεη δνζεί. Δπηπιένλ αλ έρεηε λα πξνζζέζεηε 

θάηη πξνο ελεκέξσζε. Θχξηε Ιέθθα. 

ΛΔΚΚΑ: Δληάμεη, ηελ εηζήγεζε ηελ έρνπλε πάξεη. Γελ μέξσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. πάξρνπλε θάπνηεο αληηξξήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΛΔΚΚΑ: Ρν ζέκα είλαη γηα ηε ζπκβνιηθή ελνηθίαζε απφ ην Γήκν Υξσπνχ 

αλεθκεηάιιεπηεο δεκνηηθήο γεο. Απηφ.   

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ. Νξίζηε θ.Ιίηζα.  

ΛΙΣΑ: Θέισ λα πσ φηη είλαη κηα αμηέπαηλε πξνζπαζεηα. Λνκίδσ ζα έρεη κηα 

δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή. Ππγραξεηήξηα ζηνλ θ.Ιέθθα γηαηί είλαη θάηη πνπ 
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γίλεηαη ζην εμσηεξηθφ θαη κπνξεί λα βνεζήζεη πξαγκαηηθά εδψ θάπνηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε. Γειαδή είλαη κηα θαηλνηνκία πνπ καθάξη ν 

Γήκνο λα έρεη πξνρσξήζεη θαη ζε άιια παξφκνηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Ιίηζα. 

 Αξα ην Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Νκφθσλα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ αλαθέξεη ην ζέκα. Ρη αιιν κπνξνχκε λα 

απνθαζίζνπκε;  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δξψηεζε, εξψηεζε βξε παηδηά. Λα θάλσ κηα εξψηεζε; Ρν 96 

θιεξνηεκάρην εθκίζζσζε ιέκε; Ρν κηζζψλνπκε; Γελ είλαη θνηλνηηθφ; Γελ είλαη 

δεκνηηθφ; Γηαηί εθκίζζσζε; Α, ζα ην εθκηζζψζνπκε. Λαη, κηιάκε ηψξα 

εθκίζζσζε ζε νκάδεο δεκνηψλ ή .. ; Γηαηί δελ θάλνπκε θάηη πην ζπγθεθξηκέλν; 

Λα πνπκε φηη ζε νκάδεο δεκνηψλ, φρη ζε κεκνλσκέλνπο δεκφηεο. Θα 

κπνξνχζαλ δειαδή λα θηηάμνπλ έλαλ ζπλαηηεξηζκφ ή λα θηηάμνπλε κηα νκάδα 

πξσηνβνπιίαο ή θάηη ηέηνην. 

ΛΔΚΚΑ: Ρν βήκα, ην ζεκεξηλφ ην βήκα είλαη λα λνηθηάζνπκε, ην πξψην βήκα 

είλαη λα λνηθηάζνπκε, λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα λνηθηάζνπκε ην ρσξάθη θαη κεηά ζα θαηεπζπλζνχκε κάιινλ πξνο 

δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ κηα ζα έρεη λα θάλεη κε ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ε κηα 

κε βηνθαιιηέξγεηα. Δθεί ζα απνθαζίζνπλε θαη νη ελδηαθεξφκελνη αλ ζέινπλε λα 

κπνχλε ζε νκαδεο ή λα κπνχλε ζε αηνκηθέο θαιιηέξγεηεο. Θαη' αξρήλ ζα βγεη 

κηα Δπηηξνπή, ζα πεξάζεη απφ Ξνηφηεηα Εσήο. Δρεη θαη άιια βεκαηάθηα πνπ 

έρνπλε λα γίλνπλε.  
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ΣΔΡΓΙΟΤ: Δπεηδή βάδεηε έλα δήηεκα Βηνινγηθήο Αθαδεκίαο, πσο ην ιέκε, 

θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ. Νια απηά ζα κπνξνχζαλ λα ηα θάλνπλε νκάδεο 

θαηνίθσλ, νκάδεο δεκνηψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρνπκε θαη άιιν ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη. Θαζίζηε. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαη φρη κεκνλσκέλε. 

ΛΔΚΚΑ: Ζ Αθαδεκία Βηνινγηθήο Θαιιηέξγεηαο μεθηλάεη ζε ιίγν θαη ζα είλαη ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ. Γίλεηαη ζηα Θηνχξθα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Ιάκπξνπ. πάξρεη 

αληίξξεζε θχξηνη ζπλάδειθνη;  

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

 

 ΘΔΜΑ 14ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην 

αξρείν ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Χξσπνύ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη ην ηειεπηαίν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη 

ζπλάδειθνη.  

 Ζ εηζήγεζε έρεη δνζεί απφ ..  

 Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔ: Ρν ζπδεηήζακε θαη παιαηφηεξα. Θα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή ην αξρείν 

επεηδή είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν ηεο πεξεζίαο λα νξγαλσζεί. Φπζηθά 

ζπκθσλνχκε κε ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, αιιά ζα πξέπεη άκεζα ν Γήκνο 

λα ζηξέςεη ηηο ελέξγεηο ηνπ, έηζη ψζηε λα νξγαλσζεί ην αξρείν.  
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 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γέδε. 

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

 

 -------------------------
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη θαιή ζαο λχρηα θαη θαιή μεθνχξαζε. Ιχεηαη 

ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΥΡΗΣΟ 
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