
  

 

 
ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ 

ΓΗΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 
ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ 

 

 

       ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 

        2011 - 2014 

 

 

 

 

 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ 

 

 ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

 

 
 ΤΝΔΓΡIΑΗ 2η         26.1.2012 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

ΗΥΟΓΡΑΦΗΔI - ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΔI ΠΡΑΚΣIΚΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝIΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑIΑ ΚΔIΜΔΝΩΝ 

ΦΑΝΔΡΩΜΔΝΗ 4    15561  ΥΟΛΑΡΓΟ 

ΣΗΛ. 2106548568 - 2106548667 

FAX  2106533534 

Δ.Π.Δ. 
 





  

 

 

ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ 

ΓΗΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 
ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ 

 

 

       ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 

        2011 - 2014 

 

 

 

 

 

 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ 

 

 ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

 

 
 ΤΝΔΓΡIΑΗ 2η         26.1.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΥΟΓΡΑΦΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΥΟΛΗΠΣΗ: Φούρναρη Μ.  

ΗΛΔΚΣΡΟΝIΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑIΑ ΚΔIΜΔΝΟΤ ΑΠΟ: Λαζάρου Μαρία 

ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔIΜΔΝΟΤ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη 

ΦΩΣΟΔΚΣΤΠΩΗ:  Δ.Π.Δ. 



 



 Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Α 

 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ 

 Π π λ ε δ ξ ί α ζ ε     2ε 

 Ρεο 26εο Ηαλνπαξίνπ 2012 

 Ζκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 19:00 

 

 

 ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΓΗΑΛΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΑΘΝΠ 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ - ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

    Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Ιέθθαο Βαζίιεηνο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 
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    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Καξγέηα Διέλε 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δγθξηζε ζπκκεηνρήο Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ ζην Ππλέδξην ηεο ΘΔΓΔ 

ζηελ Θνκνηελή. 

2. Ππδήηεζε γηα ην λέν Οπζκηζηηθφ Πρέδην 

ηεο Αζήλαο θαη ην Πρέδην Ξξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο γηα ηηο Σξήζεηο Γεο. 

3. Ξξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έηνπο 

2012 γηα ηηο άκεζεο επείγνπζεο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

(αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα). 

4. Ξξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ γηα ηηο 

άκεζεο επείγνπζεο λάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ (κε αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα) θαζψο θαη ζπκβάζεσλ 

έξγνπ, γηα ην έηνο 2012. 

5. Δγθξηζε κίζζσζεο νηθνπέδνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ Parking 

ζηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο. 

6. Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ "Απνρέηεπζε 

νκβξίσλ νδνχ Καξκαξά".  

7. Αίηεζε ALPHA DOMUS πεξί 

αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπήο ηεο εθβνιήο 

ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ δηθηχνπ ηνπ 

έξγνπ "Θεληξηθφο αγσγφο δηθηχνπ 

νκβξίσλ Ο3 Γ. Υξσπίσλ". 

8. Δγθξηζε ηεο κειέηεο "Κειέηε 

χδξεπζεο δηθηχνπ γηα ηνλ νηθηζκφ 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

15 

 

 

--- 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

 

--- 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

Δγθξίλεηαη  θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Αλαβάιιεηαη ε 

ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Νκφθσλα 

εγθξίλεηαη 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Γελ ζπδεηήζεθε 
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Βαξηθφ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ". 

9. Δγθξηζε γηα ηελ ππνβνιή έληαμεο ηνπ 

έξγνπ "Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο 

γηα ηνλ νηθηζκφ Βαξηθφ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ" γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην 

Ξ.Δ.Ξ. Αηηηθήο. 

10. πνβνιή πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο 

θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

"Θαηαζθεπή ηζηκεληφδξνκνπ ζηελ 

πεξηνρή Πέζζα Καξθνπνχινπ 

Υξσπνχ". 

11. Δγθξηζε 2νπ Ραθηνπνηεηηθνχ Α.Ξ.Δ. 

ηνπ έξγνπ "Αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ζενκελίεο ζηνπο νηθηζκνχο ηεο 

Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ". 

12. Δγθξηζε παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο "Ξξνκήζεηα θάδσλ 

απνξξηκκάησλ". 

13. Δγθξηζε παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο "Ξξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ Λένπ 

Θαιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υξσπνχ". 

14. Ππγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο 

πξνκήζεηαο "Ξξνκήζεηα αδξαλψλ 

πιηθψλ". 

 

15. Ππγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο 

πξνκήζεηαο "Ξξνκήζεηα αδξαλψλ 

πιηθψλ". 

 

--- 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

Γελ ζπδεηήζεθε 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηηνςεθία 

 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Θαηά 

πιεηνςεθία 

εγθξίλεηαη ε 

Δπηηξνπή 

Θαηά 

πιεηνςεθία 

εγθξίλεηαη ε 
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16. Ππγθξφηεζε λέαο επηηξνπήο 

παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο 

"Ξξνκήζεηα θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο" 

πξψελ Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ. 

17. Θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012. 

18. Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζκ. 19/2011 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. κε ζέκα 'Ρξνπνπνίεζε 

θαλνληζκνχ πξνζσπηθνχ ηεο Θ.Δ.Γ.Υ.'. 

19. Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζκ. 20/2011 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηεο Θ.Δ.Γ.Υ. κε ζέκα 'Κεηαθνξά 

πξνζσπηθνχ απφ ηε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο Γήκνπ Υξσπίσλ 

ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ 

Υξσπνχ". 

20. Νξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ ππφ ζπγθξφηεζε 

Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή γηα ζέκαηα 

αλέιθπζεο λαπαγίσλ. 

 

27 

 

 

 

28 

 

29 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

επηηξνπή 

Θαηά 

πιεηνςεθία 

εγθξίλεηαη ε 

επηηξνπή 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

 

Νκφθσλα 

νξίδεηαη ν Γ.Π. 

θνο Βαζηιάθνο 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη, θαιεζπέξα ζαο, 

αξρίδεη ε απνςηλή καο ζπλεδξίαζε θαη παξαθαιψ ηελ Γξακκαηέα, ηελ θα 

Βαξλάβα Διέλε, φπσο πξνβεί ζηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ. 

 Θπξία Βαξλάβα. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. 

Ζιηάζθνο: παξψλ 

Φνξγηάξεο: παξψλ 

Ξαπαγηάλλεο: παξψλ 

Γηαλλάο: παξψλ 

Καθξήο: παξψλ 

Θνληνγηάλλε: παξνχζα 

Ρζεθξεδήο: παξψλ 

Γάβξεο: απψλ 

Ιεπνχζεο: απψλ 

Ιέθθαο Αλδξέαο: απψλ 

Ξέππαο Ξαλαγηψηεο: παξψλ 

Ληθνιάνπ: παξψλ 

Αλπθαληήο: απψλ 

Βιάρνο: παξψλ 

Γηακαξέινο: απψλ 

Βαζηιάθνο: παξψλ 

Ξάληνο: απψλ 

Κίρα: παξνχζα 

Ιάκπξνπ: παξψλ 

Κπφξζεο: παξψλ 

Πσηήξρνο: παξψλ 

Ρζάδαξεο: παξψλ 

Κπαηδάθαο: παξψλ 
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Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνοξηνο: απψλ 

Ιίηζαο: παξψλ 

Ονχζζεο: παξψλ 

Βειηαληψηεο: παξψλ 

Γέδεο: απψλ 

Θαξαγηάλλεο: παξψλ 

Εαραξίαο: παξψλ 

Γηαζεκάθεο: παξψλ 

Αξκπξηψηεο: παξψλ 

Θαιχβαο: παξψλ 

Νηθνλφκνπ Βαζίιεο: απψλ 

Βαξλάβα: παξνχζα 

Ιέθθαο: απψλ 

Ρζάθσλαο: απψλ 

Θηνχζεο: παξψλ 

Καξγέηα: απνχζα 

Σαζηψηεο: παξψλ 

Πηεξγίνπ: παξνχζα 

 Απφ ηνπο ηνπηθνχο Ξξνέδξνπο θιήζεθαλ θαη παξεπξίζθνληαη: 

Ξαπαησάλλνπ-Ξνιπδελδξίνπ, απψλ 

Θαπαλδξηηίνπ, απψλ 

Απιψλα, ν θ. Ξάληνο, παξψλ. 

Αθηδλψλ, Θεπεζίδεο, απψλ. 

Πθάιαο Υξσπνχ, παξψλ, ν θ. Βξνχβαο. 

Λέσλ Ξαιαηίσλ, Εαθείξεο, παξψλ. 

Καξθνπνχινπ, Ξαπαλησλίνπ, παξψλ. 

Καιαθάζαο, Πηδέξεο, απψλ 

Θάιακνο, Θηνχζεο, παξψλ. 
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Υξσπνχ, Καθξπγηάλλεο, απψλ 

Ππθακίλνπ, Ρδεβειέθνο, απψλ. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ αίζνπζα πξνζήιζαλ ν θ. Γέδεο θαη ν θ. Ιεκπνχζεο. 

 Ξαξαθαινχληαη νη ζπλάδειθνη πνπ επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε 

αλαθνηλψζεηο φπσο ην δειψζνπλ ζην πξνεδξείν. 

Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Γηαζεκάθεο, ν θ. Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ. Βειηαληψηεο, 

ν θ. Γέδεο, ν θ. Θηνχζεο, ν θ. Θαιχβαο, ν θ. Φνξγηάξεο, ν θ. Ξέππαο θη ν θ. 

Αξκπξηψηεο ζηε ζεηξά ηνπ, αξρηθά. 

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. 

 Θχξηε Ξξφεδξε, ζπλελλνήζεθα καδί ζαο θαη κε ηνλ θ. Αληηδήκαξρν, ηνλ 

θ. Ζιηάζθν, λα κεηαθεξζεί ην ζέκα ην 1ν γηα ηε Γεπηέξα. Αιιά ε ζθνπηκφηεηα 

ήηαλ λα ζπδεηεζεί κφλν ηνπ. Θαη μαθληθά είδα νηη είλαη κε άιια ελληά ζέκαηα.  

 Ιππάκαη αιιά δελ είλαη αληηκεηψπηζε ελφο ηφζν ζνβαξνχ δεηήκαηνο 

πνπ αθνξά φιε ηελ πεξηνρή καο, λα ην κεηαθέξνπκε καδί κε άιια ελληά 

ζέκαηα. Κπνξνχζακε λα θάλνπκε έλα άιιν Ππκβνχιην φπνηε εζείο ζέιαηε. 

Αιιά φηαλ ζα ζπλελλνγηφκαζηε καδί ηνπιάρηζηνλ λα ππαξρεη κηα ζνβαξφηεηα. 

Γηαηί ελψ ιήγεη ζεσξεηηθά ε πξνζεζκία, ζα έπξεπε λα ζπδεηεζεί απηφ ην ζέκα 

θαη λα μαλαζπδεηεζεί θαη λα μαλαζπδεηεζεί πάιη. Δίλαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα. 

Δρνπκε πεη εδψ θαη ηφζνπο κήλεο λα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζπδήηεζε δελ θάλακε 

πνηέ θαη εηζήγεζε δελ είρακε γη' απηφ ην ζέκα. 

 Δπίζεο, θχξηε Ξξφεδξε, κε απηέο ηηο εηζεγήζεηο, εαλ εζείο ζέβεζηε ην 

ξφιν ζαο, λα ηηο έρνπκε έγθαηξα. Γελ είλαη δπλαηφλ παξακνλή λα εξρφκαζηε, 

λα μαλαεξρφκαζηε θαη λα ζαο παξαθαιάκε θαη, εληάμεη, λα κελ ηξέρεη θαη 

ηίπνηα, δελ ζηελαρσξηέζηε θαη ηδηαίηεξα. 
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 Θα ζαο παξαθαιέζσ ινηπφλ λα είζηε ζπλεπήο.  

 Ρψξα, ζηνλ Γήκαξρν, λα ηνπ ζπκίζσ φηη ζηελ πίηηα έπξεπε ν θ. 

Νηθνλφκνπ λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία, φρη ίζσο ηελ θαιχηεξε, ην λα κηιήζνπκε 

κε ην δφξη. Γήκαξρε, δελ είλαη δπλαηφλ ζηελ πίηηα ηνπ Γήκνπ λα κελ καο 

δίλεηο ην βήκα λα πνχκε ρξφληα πνιιά ζηνλ θφζκν. Απηφ ζπκίδεη άιια 

θαζεζηψηα θαη άιιεο λννηξνπίεο.  

 Θαη ηέινο, γηα ηελ χδξεπζε ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ δειψλσ 

θαηεγνξεκαηηθά κέζα ζην Γ.Π. νηη είλαη ψξα κεδέλ. Ρν πην ζνβαξφ ζεκείν ηνπ 

Γήκνπ, δελ δνπιεχεη ελα κπνχζηεξ, ηξία κπνχζηεξ είλαη εθηφο. Ξαίξλνπκε 

λεξφ απφ ηελ ΔΓΑΞ ην ρεηκψλα. Γηαηί, θχξηνη; κε πνηα ζχκβαζε, θχξηνη, ην 

θάλνπκε απηφ; Οσηψ ηνλ Γήκαξρν ζπλέρεηα θαη δελ κνπ απαληάεη. Ρη ζπκβαίλεη 

κε ηελ χδξεπζε ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ; Ρν 70%, ην 60% ηνπ Γήκνπ παίξλεη απφ 

ηνλ παιηφ Πχλδεζκν Καπξνζνπβάιαο. Γηαηί δελ ιεηηνπξγεί θαλέλα κπνχζηεξ; 

Απηφ εηιηθξηλά ζεσξψ νηη θηάλεη ζε ζεκεία ζθνπηκφηεηαο. Γηαηί δελ δνπιεχνπλ 

ηα κεραλήκαηα; Δρεηε ραιάζεη αξθεηέο ρηιηάδεο επξψ ζε δηάθνξα πξάγκαηα. 

Γελ δνπιεχεη έλα κπνχζηεξ, έλα ρξφλν ηψξα, γηα πξψηε θνξά ζηνλ Υξσπφ, 

ρεηκψλα, δελ έρνπκε λεξφ απφ ηνλ Πχλδεζκν θαη παίξλνπκε απφ ηελ ΔΓΑΞ. 

Θαη πψο παίξλεηε απφ ηελ ΔΓΑΞ; κε ηη ζχκβαζε; πνηνο ζαο έδσζε ην 

δηθαίσκα λα θάλεηε ζχκβαζε κε ηελ ΔΓΑΞ; 

 Παο είπακε απφ ηελ 1/1 κε ηελ ΔΓΑΞ πξέπεη λα μεθαζαξίζεηε ηα 

πξάγκαηα. Αιιν ΔΓΑΞ, άιιν .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νινθιεξψλσ. Αιιά νπσο ζέιεηε λα είκαη ζπλεπήο θη εγψ ζην ρξφλν 

κνπ, λα είζηε ζπλεπείο θη εζείο κηα θνξά θαη κφλν ζην δηθφ ζαο ην έξγν. Ρν 

ζέκα ηνπ λεξνχ είλαη πνιχ ζνβαξφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ιίηζα, ζα δνζεί απάληεζε. 
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 Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπεηδή, θ. Ξξφεδξε, ηελ πξνεγνχκελε θνξά πήξα ρξφλν 

παξαπάλσ, ζήκεξα ζα είκαη εμαηξεηηθά ζχληνκνο.  

 Ρν πξψην ζέκα πνπ ζέισ λα αλαθεξζψ αθνξά ζε έλα ζέκα πνπ 

ζπδεηήζακε ζηηο 22 ηνπ Γεθέκβξε ζρεηηθά κε ην δξφκν ζηνλ Αγην Αζαλάζην. 

Δίραηε πεη νηη ζα καο ελεκεξψλαηε, θ. Γήκαξρε, ζην επφκελν Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν δξφκν; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πην δξφκν, απηφ πνπ είρε θέξεη ε θα Ρπξνβφιε, πνπ είραλ 

καδέςεη ππνγξαθέο θαη είρε θέξεη ην αίηεκα θαη ην ζπδεηήζακε. 

Δίρακε πεη φηη ζην επφκελν Ππκβνχιην ζα καο ελεκεξψλαηε ην ηη έρεη γίλεη.  

 Ρν δεχηεξν είλαη έλα ζέκα, πνπ θνηηψληαο ηα πεξζηλά πξαθηηθά ηνπ 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, είδα νηη πάιη ζηηο αλαθνηλψζεηο ην είρα θέξεη αιιά 

αθφκα δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. Δίλαη πάιη ε Καξκαξά. Γχν πξαγκαηάθηα απιά. 

Δρεη γεκίζεη ιαθθνχβεο, δελ έρεη κπεη ζήκαλζε γηα ηε ζηάζκεπζε, ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία έξρεηαη εθεί αιιά δελ κπνξεί λα ην ειέγμεη, αθήλνπλ ηα απηνθίλεηά 

ηνπο θαη νη  πειάηεο ησλ καγαδηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα κπνπλ κέζα, θαη λα γίλεη 

κηα παξέκβαζε ζηηο πξνεμνρέο. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γηαζεκάθε. 

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε, ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζαο έθαλα 

κηα εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. Παο είπακε ην γεγνλφο φηη 

απφ ηελ 1/1/2012 ε αξκνδηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ πεξλάεη απφ ηηο 

πξψελ Λνκαξρίεο, απφ ην θξάηνο, ζηνπο Γήκνπο. Θαη είπακε κάιηζηα νηη ην 

θφζηνο κεηαθνξάο πνπ έρεη πιεξσζεί ήδε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θάζε 
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πεξηνρήο θαη ηνπ Γήκνπ καο γηα ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, ζηε ινγηθή αλ 

ζέιεηε ηνπ πεξάζκαηνο ππεξεζηψλ απφ ην θξάηνο ζηνπο Γήκνπο, θαη 

θαηαιαβαίλεηε νηη νη θαιιηθξαηηθνί Γήκνη, νη ίδηνη πφξνη, θνξνζαθάξη, 

θνξνεηζπξαθηηθνί κεραληζκνί, ζα μαλαπιεξσζνχλ πάιη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Θαη ζαο ξσηήζακε κάιηζηα ηη ζέζε ζα πάξεηε πάλσ ζ' απηφ. 

Γελ πήξακε απάληεζε, μαλαβάδνπκε ην ζέκα θαη ζα ήζεια κηα απάληεζε 

ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν εξψηεκα δελ θαηάιαβα. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Ρη ζθνπεχεηε λα θάλεηε κε ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ; Αλ ζα 

πάηε καδί κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ λα δηεθδηθήζεηε ηα ρξήκαηα πνπ 

αλαινγνχλ ζην Γεκν καο απφ ην θξάηνο, φπσο γίλνληαη νη θηλεηνπνηήζεηο 

ζπιιφγσλ γνλέσλ ζήκεξα γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ή αλ ζα μεθηλήζεηε 

πάιη, ζηε ινγηθή αλ ζέιεηε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, λα βάιεηε ηα ιεσθνξεία 

θαη λα μαλαπιεξψζνπλ νη γνλείο. 

 Θη έλα δεχηεξν πξάγκα πνπ ήζεια λα πσ, βεβαίσο κηα κέξα πξηλ, γηα 22 

ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα ηξέμνπκε λα πξνιάβνπκε λα ηα 

δηαβάζνπκε, αιιά λα κε μερλάκε, ζπλάδειθνη, νηη ηνλ θαλνληζκφ κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζήκεξα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν έιεγε ηφηε θαη ηνλ 

ςεθίζακε, θαηεγνξεκαηηθά, νηη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ην πξνεδξείν, ν 

Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο 24 ψξεο αθξηβψο λα 

δίλεη ηα ζέκαηα πξηλ, απηή είλαη ε ππνρξέσζή ηνπ, ην ςεθίζαηε φινη, εθηφο 

απφ εκέλα. Ξξψηα ςεθίδνπκε θαη κεηά θσλάδνπκε.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. Λα κελ ςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σαζηψηε. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα ζαο θη απφ κέλα. Θέισ λα βάισ θαηαξρήλ ην δήηεκα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο πξνεγνχκελεο, ε πξψηε πνπ καο ήξζε γηα ην 

ζεκεξηλφ Ππκβνχιην. 

Θαηαξρήλ θη εγψ ζέισ λα πσ γηα ηελ πξνρεηξφηεηα πνπ γίλεηαη θάζε θνξά ε 

ζχγθιεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ, πνπ βάδεηε ηα ζέκαηα. Ινηπφλ, έξρεζζε φκσο κεηά 

θάζε θνξά αλαηξνχκε απηφ πνπ ιέκε. Βάιαηε ινηπφλ ην Οπζκηζηηθφ. Δγψ ρζεο 

ζπκπησκαηηθά έκαζα νηη δελ ζα ζπδεηεζεί ζήκεξα. Θάλαηε κηα ζπκθσλία, δελ 

μέξσ κε πνηνλ θάλαηε, κε ηνλ θ. Ιίηζα πηζηεχσ, κεηά απφ ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ, 

είπαηε ζα γίλεη Ππκβνχιην ηε Γεπηέξα, εκείο πφηε ην κάζακε; καο πήξαηε έλα 

ηειέθσλν λα καο πείηε, λα καο εηδνπνηήζεηε νηη ζήκεξα δελ ζα ζπδεηεζεί 

απηφ ην ζέκα; Οσηάσ. Ρφζν δειαδή ζαο λνηάδεη ηη ζθέπηνληαη νη ππφινηπνη 

Πχκβνπινη; Θη ελ πάζε πεξηπηψζεη νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ δελ ζα έπξεπε 

λα είραλ ελεκεξσζεί νηη ζήκεξα δελ ζα ζπδεηεζεί απηφ ην ζέκα; Δγψ ην έκαζα 

ζπκπησκαηηθά, φρη απφ Πχκβνπιν, ζπκπησκαηηθά ην άθνπζα θαη πήξα ζήκεξα 

ην πξσί θαη επηβεβαηψζεθα. Δλα απηφ. 

 Γεχηεξνλ. Ρν ζέκα ηνπ Οπζκηζηηθνχ είλαη ζνβαξφ. Ρη ζα πνχκε εδσ 

πέξα, ζπλάδειθνη; ηη ζα πνχκε; πνηνο ζα καο θάλεη κηα παξνπζίαζε ηνπ 

Οπζκηζηηθνχ πνπ έρεη ζρέζε κε ηε βφξεηα Αηηηθή; Νηαλ έγηλε ζηε Λνκαξρία 

απηή ε ζπδήηεζε, ήξζαλ απφ ηνλ Νξγαληζκφ ηεο Αζήλαο θαη κε δηαθάλεηεο καο 

παξνπζίαζαλ ην θνκκάηη απηφ πνπ αθνξνχζε ηφηε ηελ αλαηνιηθή Αηηηθή, 

θαληάδνκαη εδψ γηα ηε βφξεηα Αηηηθή, θαη καο έθαλε κηα παξνπζίαζε. ' 

Δκείο εδψ ηη ζα θάλνπκε θαη ηη γλσκνδφηεζε ζα δψζεη ην δηθφ καο ην 

Ππκβνχιην γηα ην πψο ζθεπηφκαζηε εκείο ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο καο, φηαλ 

δελ ππάξρεη θαλ ε παξνπζίαζε; Ρν έρνπκε δηαβάζεη φινη; Δγψ έρσ ηελ 

εληχπσζε νηη δελ ην έρνπκε δηαβάζεη θαη φζνη ην έρνπκε δηαβάζεη ίζσο λα κελ 

ην θαηαιαβαίλνπκε, γηαηί δελ είκαζηε εηδηθνί, φρη γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν. 
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 Αξα ινηπφλ βάδσ έλα δήηεκα ελεκέξσζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

απφ ηνλ Νξγαληζκφ ηεο Αζήλαο ή φπνηνλ είλαη δπλαηφλ λα καο θάλεη 

παξνπζίαζε, ελεκέξσζε, ηη πξνβιέπεη. Θαη γηαηί απηφ ην Οπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο 

Αηηηθήο αθνξά ηελ πεξηνρή καο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξφληα, λα κελ πσ θαη 

παξαπάλσ, θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία λα είκαζηε ζσζηά ελεκεξσκέλνη γηα λα 

πάξνπκε ζσζηέο απνθάζεηο. 

Δλα δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θα Πηεξγίνπ, έρεηε ζπκπιεξψζεη ην ρξφλν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία, δψζηε κνπ έλα ιεπηφ λα πσ δχν θνπβέληεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, θάζε θνξά θάλεηε θαηάρξεζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γψζηε κνπ έλα ιεπηφ ζέισ, έλα ιεπηφ. 

 Ινηπφλ, γηα ην ζπλέδξην ηεο ΘΔΓΔ ζέισ λα πσ. Ρν Παββαηνθχξηαθν, 

Ξαξαζθεπή λνκίδσ αξρίδεη, ζηελ Θνκνηελή ην πξψην ζπλέδξην ηεο ΘΔΓΔ, ηεο 

Θεληξηθήο Δλσζεο Γήκσλ Διιάδαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζέκα πνπ ζα ηεζεί πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πήκεξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Υξαία, ην παίξλσ πίζσ. 

 Θαη ηξίην, απηέο ηηο κέξεο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη θαη ηξίην, ζαο παξαθαιψ ηψξα, ζαο παξαθαιψ, φρη, θα 

Πηεξγίνπ, φρη, ζαο παξαθαιψ. 

 Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο, θχξηνη ζπλάδειθνη. 
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 Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο παξαθάιεζα θη εγψ ηειεθσληθψο, φηαλ ν θ. Ιίηζαο 

ήηαλ ζην γξαθείν ζαο γηα ην ζέκα ηνπ Οπζκηζηηθνχ, λα είλαη έλα ζέκα πνπ λα 

ζπδεηεζεί κφλν ηνπ, λα θιεζνχλ νη αξκφδηνη παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζε έλα πφξηζκα. 

Πήκεξα, ηψξα κνπ θέξλεη ν θ. Γέδεο κηα πξφζθιεζε πνπ έρεηε βάιεη άιια 

ελλέα ζέκαηα. Φνβάκαη φηη δελ έρεηε θαηαιάβεη, νρη θνβάκαη, είκαη ζίγνπξνο 

νηη δελ έρεηε θαηαιάβεη ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ ζέκαηνο, δελ έρεηε θαηαιάβεη, 

θσλάδνπκε επηά κήλεο, απφ ηνλ Ηνχλην κήλα είλαη ε πξψηε κνπ αλαθνίλσζε ζ' 

απηφ ην ζέκα.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, εζείο δελ έρεηε θαηαιάβεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ζέκαηνο απηνχ; Σξεηάδεηαη δειαδή θάπνηνο, ηη λα θάλεη γηα λα ζαο ην πεη; πφηε 

ζα έξζεη; πφηε ζα νξγαλσζεί απηφ ην Ππκβνχιην; πνηνη ζα γλσκνδνηήζνπλ; 

εαλ απηφ γηλφηαλ πξηλ απφ  έλα ρξφλν, πνπ δελ ππήξρε ν Θαιιηθξάηεο, 

ζίγνπξα ζα είρακε θάλεη θηλεηνπνηήζεηο, ζα είρακε βγεη ζηνπο δξφκνπο, ζα 

είρακε θάλεη παξαζηάζεηο ζηα πνπξγεία. Ξνχ είλαη απηά ηα πξάγκαηα; 

 Θχξηε Γήκαξρε, θάπνηνο, πνιχ ειαθξηά, κπνξεί λα ζαο πεη νηη 'μέξεηε; 

επεηδή δελ είλαη απν δσ δελ ελδηαθέξεηαη ν Νηθνλνκάθνο'. Δγψ δελ ζα πσ απηφ 

φκσο. Δγψ ζα πσ νηη δελ έρεηε ηελ ηθαλφηεηα, 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είκαη απν δσ; 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Δπεηδή δελ είζηε απν δσ θάηνηθνο, δελ ελδηαθέξεηαη ν 

Νηθνλνκάθνο γηα ηελ αμία ηεο πεξηνρήο. 

 Δγψ ζα ζαο πσ νηη δελ έρεηε ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιάβεηε ηελ 

θξηζηκφηεηα ησλ πξαγκάησλ. Μέξεηε ηη ζεκαίλεη γηα έλαλ θάηνηθν; γηα έλαλ 

θάηνηθν πνπ ήξζε ζηα Ξαιάηηα ην '22, πφζεο θνξέο ερεη πιεξψζεη έλα αθίλεην 

απφ ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα; Μέξεηε ηη ζεκαίλεη..; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζπδεηεζνχλ φια απηά, θ. Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Μέξεηε ηη ζεκαίλεη γηα έλαλ θάηνηθν ησλ Αζελψλ, έλαλ 

θάηνηθν πνπ κέλεη ζε έλα δηακέξηζκα ζηελ Θπςέιε θαη κάδεςε ν,ηη κάδεςε εθεί, 

κε ην φλεηξν λα θέξεη θάπνηα ζηηγκή ηα παηδηά ηνπ λα ηα βγάιεη απφ ην θινπβί, 

λα κελ ηξαβάεη ν δηπιαλφο ην θαδαλάθη θαη λα ην αθνχεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Βειηαληψηε, νινθιεξψζεθε ν ρξφλνο ζαο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Ρφζν πνιχ ζαο ελνρινχλ; θχξηε Ξξφεδξε, ηφζν πνιχ ζαο 

ελνρινχλ απηά πνπ ιέσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ καο ελνρινχλ, έηζη;   

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ! Παο παξαθαιψ πνιχ! 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαξράο λα ζπκπεξηθέξεζηε πην θφζκηα κέζα ζην Ππκβνχιην 

θαη λα κελ ρηππάηε ηα κηθξφθσλα, δελ ηηκά θαλέλα καο απηφ ην πξάγκα πνπ 

θάλεηε. Παο παξαθαιψ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έηζη φπσο δηαθφπηεηε εκέλα, δελ δηαθφπηεηε 

θαλέλα ζπλάδειθν φκσο. Γελ έρεηε δηαθφςεη πνηέ θαλέλα ζπλάδειθν φπσο 

δηαθφπηεηε εκέλα, πάληα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη Γξακκαηέαο δίπια, θ. Βειηαληψηε, κπνξεί λα 

επηβεβαηψζεη αλ θάλσ θαηάρξεζε ηνπ ρξφλνπ. Παο παξαθαιψ. 

 Θχξηε Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. 

Γηα λα ζπλερίζσ ζην ζέκα πνπ αλέθεξε ν θ. Βειηαληψηεο, ε Απηνδηνηθεηηθή 

Ππλεξγαζία, ε νπνία είλαη πιήξσο επαηζζεηνπνηεκέλε ζηα ζέκαηα απηά πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξηνρή καο, ηελ πξνζερή Θπξηαθή ζηηο 7 ε ψξα ζην Ξνιηηηζηηθφ 

Θέληξν Θαπαλδξηηίνπ δηνξγαλψλεη ζπδήηεζε θαη ελεκέξσζε γηα ην ηεξάζηην 

απηφ ζνβαξφ δήηεκα πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή καο.  
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Δίλαη ην ζνβαξφηεξν απφ ηα δεηήκαηα, ην νπνίν ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη 

απηφ εδψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

Παο πεξηκέλνπκε ινηπφλ φινπο λα ζπκκεηάζρεηε ζ' απηή ηελ ζπδήηεζε.  

 Θάηη άιιν, ην νπνίν δελ είρα ζθνπφ λα ην αλαθνηλψζσ αιιά δπζηπρψο 

ην βιέπσ εδψ θαη κέξεο θαη ζπλερίδεηαη, είλαη ε αζιία θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

έρεη πεξηέιζεη απφ πιεπξάο θαζαξηφηεηαο θπξίσο ε πεξεζία ε Ξνιενδνκία 

Θαπαλδξηηίνπ. Θαη ην ιέσ απηφ δηφηη ην δσ θαζεκεξηλψο θαη δελ είλαη δπλαηφλ 

κηα πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ε νπνία δέρεηαη θφζκν θαη απφ άιιεο 

πεξηνρέο απ' φιε ηελ Αζήλα, λα παξνπζηάδεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε θη νχηε είλαη 

θαη ζσζηφ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη εθεί πέξα.  

 Θαη επίζεο πήξακε κηα απφθαζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζην πφδη, 

γηαηί ήηαλ ηειεπηαίν ζέκα, φζνλ αθνξά ην αξρείν, ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα 

πάξνπκε κηα απφθαζε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ, δηφηη ην αξρείν είλαη ζε 

πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε θαη ηνλίδσ νηη ν θφζκνο πνπ δνπιέπεη εθεί, δνπιεχεη 

θάησ απφ πάξα πνιχ άζρεκεο ζπλζήθεο.  

 Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γέδε. 

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζαλ νη ζπλάδειθνη ν θ. Βαζίιεο Νηθνλφκνπ, ν θ. 

Γηακαξέινο θη ν θ. Ιέθθαο Αλδξέαο. 

 Θχξηε Αξκπξηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην Οπζκηζηηθφ Πρέδην ηεο Αζήλαο είλαη 

έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα ζεκαδέςνπλ ηηο επφκελεο γεληέο ηεο πεξηνρήο καο. 

Οπζκηζηηθφ Πρέδην ηεο Αζήλαο αιιά δελ αθνξά θαζφινπ ηελ Αζήλα, ηελ Αζήλα 

ηελ έρνπλ ξπζκίζεη. Ρελ πεξηνρή καο ζέινπλ λα θάλνπλ θήπν ησλ Αζελψλ. Θαη 

κε έθπιεμε βιέπσ εδψ ην 1ν ζέκα ηεο Γεπηέξαο είλαη ζπδήηεζε.  
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Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ ζπδεηά κφλν. Δλεκεξψλεηαη, ζπδεηά, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο, θαη παίξλεη απνθάζεηο. Δκείο εδψ ηη ζα θάλνπκε; 

ζα ζπδεηήζνπκε ην Οπζκηζηηθφ ζαλ ηη; Ζ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο δελ έρεη 

ζπγθξνηεζεί. Ζ Ξνηφηεηα Εσήο δελ έρεη ζπδεηήζεη πνπ είλαη αξκνδηφηεηά ηεο. 

Θη εκείο ζα έξζνπκε εδσ ηε Γεπηέξα λα θάλνπκε ζπδήηεζε γηα έλα ζέκα πνπ 

ζα ζεκαδέςεη ηηο επφκελεο γεληέο. 

 Παο παξαθαιψ, λα γίλνπλ νη ζπδεηήζεηο, ε δηαβνχιεπζε, ε ελεκέξσζε 

απφ αξκφδηνπο θνξείο, λα ελεκεξσζεί ν ιαφο, λα απνθαζίζνπκε θαη λα 

έξζνπκε εδψ γηα απνθάζεηο θαη νρη γηα ζπδεηήζεηο. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Αξκπξηψηε. 

 Θχξηε Θαιχβα, έρεηε ην ιφγν. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε, θαιεζπέξα ζαο. 

 Γχν ζέκαηα ζηα γξήγνξα, γηα λα κελ θαζπζηεξψ ην Ππκβνχιην. Ρν 

πξψην ζέκα είλαη νηη ζα ήζεια λα εθθξάζσ εγψ θαη ε Γπλακηθή Ξνιηηεία, φινη 

καο καδί, ηα ζεξκά ζπιιππεηήξηα ζηνλ θ. Γηακαξέιν γηα ηνλ μαθληθφ ζάλαην 

ηνπ αδειθνχ ηνπ. 

 Ρν δεχηεξν ζέκα είλαη ζρεηηθά κε ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή. Δγηλε 

πξηλ 10 κέξεο έλα ζέκα, γηα κέλα πάξα πνιχ ζνβαξφ, λα δνζεί κηα αίζνπζα λα 

θνπεί ε πίηηα απφ πιεπξάο ελφο θφκκαηνο. 

Δγψ πξνζσπηθά εμέθξαζα θαη ζηνλ Ξξφεδξν ηνλ ίδην φηη απηφ είλαη γηα κέλα 

απαξάδεθην. Ρα ζρνιεία καο ζα πξέπεη λα κείλνπλ καθξηά απφ ηα θφκκαηα. Γελ 

πξέπεη πνηέ λα αλακεηγλχνπκε ηα ζρνιεία κε νηηδήπνηε θνκκαηηθφ. Ρα 

θφκκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάλε νπνπδήπνηε, αο πάλε ζε ηδησηηθέο 

αίζνπζεο, λα δψζνπλ θαη ηα ιεθηά ηνπο ζε επαγγεικαηίεο εδσ ηεο πεξηνρήο 

πνπ έρνπλ θαη αλάγθε.  



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

22 

Καθξηά απφ ηα ζρνιεία καο. 

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Θαιχβα. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα, θ. Ξξφεδξε, θαιεζπέξα, θ. Γήκαξρε. Πήκεξα ζα ήζεια 

λα θάλσ κηα αλαθνίλσζε πξφηαζε θαη ηαπηνρξφλσο θαη κηα εξψηεζε ζηνλ 

Γήκαξρν. 

 Ξξηλ 15 κέξεο πήγα ηελ θφξε κνπ εθεί πνπ έρνπκε πάξεη απηφ ην 

παξαρσξεηήξην απφ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη ζηεγάδεηαη ν Ξνιηηηζηηθφο 

ηεο Πθάιαο. Δίδα θάπνηα θνκκέλα δέληξα, πήξα ακέζσο ηνλ Σξήζην Ρζεθξεδή, 

ηνλ ζπλάδειθν, κε ελεκέξσζε νηη κε εληνιή Γεκάξρνπ έγηλε απηφ, γηαηί 

ππήξραλ.. Ξνιχ θαιά έγηλε. 

 Δγψ έρσ κηα εξψηεζε κφλν ζ' απηφ, αλ γη' απηφ είρακε θάπνηα 

νηθνλνκηθή, αλ πιεξψζακε θάηη, ε κηα εξψηεζε. Θαη ε δεχηεξε εξψηεζε είλαη ε 

εμήο. Καδί κνπ εθεί ήηαλ έλαο θχξηνο ν νπνίνο, δελ μέξσ ην φλνκά ηνπ, θη 

απηνο είρε ην παηδί ηνπ εθεί. Θαη ιέεη, θαιά, είζηε, ιέεη, θαη Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, γηαηί ιέεη δελ θέξλεηε ην δξφκν απφ πάλσ; κε ειάρηζηα έμνδα. 

Δλνπνηήζηε ηηο θπιαθέο κε φιν ην νηθφπεδν. Ρα έμνδα λα βγεη απηφο ν δξφκνο 

πνπ θφβεη ζηε κέζε ηηο θπιαθέο θαη ηέηνην, θαληάδνκαη είλαη ειάρηζηα. ∞ γηα 

ηέηνην έξγν πνπ πιεξψλνπκε θη έρνπκε θαη αλάπιαζε θπιαθψλ θιπ, είλαη πνιχ 

έμππλε ηδέα λα βγεη ν δξφκνο απφ πάλσ, λα ξζεη γχξσ γχξσ θαη λα θαηέβεη 

πάιη απφ ηα ζρνιεία. Θαη ηαπηνρξφλσο λα θάλνπκε έλα απφ ηα θαιχηεξα πάξθα 

ζηελ Διιάδα. 

πελζπκίδσ θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο, εδψ βιέπσ ηνλ Βαζίιε ηνλ Κπφξζε, φηη 

εθεί ζ' απηφ ην ζεκείν κπνξνχζακε λα θάλνπκε ην ζπίηη ηνπ Αε Βαζίιε, απηφ 

πνπ έπξεπε λα γίλεη, εθκεηαιιεπφκελνη φπσο ν Γήκνο Ρξηθάισλ ην παιηφ, εκείο 
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ζα εθκεηαιιεπζνχκε ηηο θπιαθέο, ζα αλαδείμνπκε θαη θάηη πνπ έρνπκε, ζα 

θάλνπκε κέζα ζηελ Αζήλα έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ. 

 Ζ πξφηαζή κνπ, θ. Γήκαξρε, είλαη νη Ρερληθέο πεξεζίεο, ν θ. Θαξίλνο 

λα καο πεη πφζν ζα ρξεηαζηεί λα αλεβεί απφ πάλσ ν δξφκνο, λα απεκπιέμνπκε 

θαη κεγάιν θνκκάηη ηεο παξαιίαο θαη λα ελνπνηήζνπκε, λα ξίμνπκε ηνλ ηνίρν 

θαη λα ελνπνηήζνπκε φιν απηφ. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Θηνχζε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Φνξγηάξεο. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. Θπξίεο θαη θχξηνη, θαιεζπέξα ζαο.  

 Θέισ λα θάλσ θη εγψ κηα αλαθνίλσζε ζε νηη αθνξά ην θνκκάηη ηεο 

ΘΔΓΥ. Δπεηδή ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πνιιά αθνχγνληαη πεξί θσιπζηεξγίαο ηεο 

ΘΔΓΥ ή αθνκα θαη γηα ζπαηάιεο, ζα ήζεια ζήκεξα κε αθνξκή ην ζέκα πνπ 

εηζεγνχκαη λα μαλαζπκίζσ κεξηθά πξάγκαηα πνπ έρνπλ βέβαηα μαλαεηπσζεί 

ζην Γ.Π. αιιά θαίλεηαη νηη θάπνηνη αξέζθνληαη λα αθνχλ κφλν απηφ πνπ ζέινπλ 

θαη παξάιιεια λα παξηζηάλνπλ ηηο Θαζζάλδξεο. 

 Θπκίδσ ινηπφλ, ε ΘΔΓΥ ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Ηνχλην φηαλ θαη ζπζηάζεθε 

ην Γ.Π.. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ έγηλαλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο πξνο ηηο Αξρέο, Δθνξία, ΗΘΑ θιπ, γηα ηελ έλαξμε ηεο Δπηρείξεζεο. 

Δπίζεο εληάρζεθε άλεπ θφζηνπο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ νηθνλνκνηερληθή 

κειέηε βησζηκφηεηαο είρε πξνυπνινγηζζεί πνζφ 20.000 επξψ ζ' απηέο ηηο 

εξγαζίεο. 

Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, θαλνληζκφο πξνζσπηθνχ, θαλνληζκφο ηακεηαθήο 

δηαρείξηζεο, θαλνληζκνί πνπ δελ έγηλαλ γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ αιιά 

θαλνληζκνί πνπ ηεξνχληαη επιαβηθά ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηε δηαθάλεηα θαη 

ηελ αμηνπηζηία ηεο Δπηρείξεζεο. 
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 Δθπνλήζεθε θαη εγθξίζεθε επίζεο δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο θα 

πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2011, δίρσο γηα κηα αθφκα θνξά θφζηνο γηα ηελ 

Δπηρείξεζε. 

 Μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ησλ κνπζηθψλ ηκεκάησλ. Δδψ ζέισ λα 

πξνζζέζσ φηη μεθίλεζαλ θαη άιια ηκήκαηα ζηελ ΘΔΓΥ. Θαη κεηα ηελ έγθξηζε 

ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

πξνζειήθζεζαλ νη θαζεγεηέο κνπζηθήο. Γειψλσ ζε απηφ ην ζεκείν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππληνκεχεηε, νινθιεξψζηε, θ. Φνξγηάξε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ : .. νηη γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία ρξφληα έγηλε δεκφζηα 

πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε μεθάζαξε θαη δηαθαλή δηαδηθαζία 

θαη γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ρξφληα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ζα έρεη κηα 

νξζή ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ Δπηρείξεζε. 

Γψζηε κνπ έλα ιεπηφ, θ. Ξξφεδξε. 

 Νπνηνο ςάρλεη γηα παξαηππίεο ή ζπαηάιεο ηεο ΘΔΓΥ, έρσ λα δειψζσ 

νηη ράλεη ην ρξφλν ηνπ. Πχληνκα δε κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ην 2012 αιιά θαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ 2011 ζα έρεηε ζηε 

δηάζεζή ζαο φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο.  

 Δπεηδή δε, δηάθνξα παπαγαιάθηα αλαθέξνληαη ζε κηζζνχο δηεπζπλησλ, 

θη εδψ είλαη ην ξεδνπκέ, θχξηνη ζπλάδειθνη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχληνκα, ζχληνκα, θ. Φνξγηάξε. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Γηεπζπληψλ πνπ δελ ππάξρνπλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ΘΔΓΥ δελ 

έρεη θάλεη πξφζιεςε δηεπζπληή αιιά θαη φηαλ θάλεη ζαο δειψλσ νηη ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην λφκν θαη βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

πνπ δηαλχνπκε, ζα παξαθαινχζα ε θξηηηθή λα θαηεπζπλζεί ζε πην γφληκεο 

πξνηάζεηο, αλ πξαγκαηηθά ζέιεηε λα βνεζήζεηε ην έξγν καο, ην Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ 

θαη ηελ Δπηρείξεζε γεληθφηεξα. 
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 Ρέινο, φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ θαη εκνχ 

πξνζσπηθά, ζαο δειψλσ, επεηδή θάπνηνη ζέινπλ λα δεκηνπξγνχλ εληππψζεηο 

νηη γηα ην έηνο 2011 δελ δφζεθε θακκία απνιχησο ακνηβή θαη ζαο παξαπέκπσ 

θαη ζηελ αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΥ φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε 

ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. επαλεμεηάδεηαη  κε βάζε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα 

ηεο Δπηρείξεζεο.  

Δπίζεο, αλ θαη δελ ζα ήζεια λα ην αλαθέξσ, αιιά απφ ηα πξάγκαηα είκαη 

αλαγθαζκέλνο λα ην θάλσ, ζε νηη κε αθνξά ζαο ελεκεξψλσ νηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απνδερζψ ηελ ακνηβή κνπ σο Ξξφεδξνο ηεο ΘΔΓΥ ή κέξνο 

απηήο, ππφθεηκαη ζε κείσζε ηεο ζχληαμήο κνπ βάζεη ησλ λέσλ δηαηάμεσλ.  

Θη εδψ ζέισ λα ζπκπιεξψζσ, θ. Ξξφεδξε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θ. Φνξγηάξε, κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ.. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Παο παξαθαιψ, θ. Ξξφεδξε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιε θνξά ζα πξέπεη λα γίλεηαη θη έλα είδνο πξφβαο κέζα ζην 

ρξφλν ησλ αλαθνηλψζεσλ, θη αθνχ ππάξρεη ζρεηηθφ ζέκα ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

εθεί απηφ. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Κηζφ ιεπηφ, Ξξφεδξε. 

Υο εθ ηνχηνπ θάζε ζρφιην πεξί απηψλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζαο αλέπηπμα, δελ ζα 

κε αγγίμεη θαη απιά εθζέηεη ηα παπαγαιάθηα θαη ηηο θαζζάλδξεο. 

 Θπξίεο θαη θχξηνη, πάξηε ην απφθαζε, ζηελ ΘΔΓΥ ιεηηνπξγνχκε κε βάζε 

ηα νξηδφκελα απφ ηε λνκνζεζία, πξνζπαζψληαο λα πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο 

ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπ Γήκνπ καο. Πηακαηήζηε λα θξίλεηε εμ ηδίσλ ηα αιιφηξηα. 

Νια ζα γίλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη θαη ζηελ ψξα ηνπο.  

 Θχξηε Ξξφεδξε, επεηδή έπξεπε λα θάλσ απηή ηελ αλαθνίλσζε, 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα ππήξρε ζρεηηθφ ζέκα ηψξα, ζα κπνξνχζε άλεηα λα γίλεη εθεί. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

26 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο παξαθαιψ, κηζφ δεπηεξφιεπην, αμίδεη ηνλ 

θφπν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα, αθνχ ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα ηνπ δηεπζπληή. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επεηδή έρνπκε θαη δεκνζηεχκαηα ηα νπνία 

θαηεγνξνχλ ηνλ Ξξφεδξν ηεο ΘΔΓΥ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα ζα ζπδεηεζεί ζην ζέκα. Πην ζέκα, αθνχ είλαη ηαθηηθφ ζέκα. 

ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ: Δληάμεη, επραξηζηψ πνιχ. Δπραξηζηψ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ην ιφγν έλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη ζπκβαίλεη, θ. Γηαζεκάθε; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δπί πξνζσπηθνχ αλαθέξεηαη ζε κέλα, ιέεη γηα δεκνζηεχκαηα. 

Δλα ιεπηφ, Ξξφεδξε, άθνπζέ κε έλα ιεπηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πψο αλαθέξζεθε ζε ζαο; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αο κνπ ην δηεπθξηλίζεη. Ρα παπαγαιάθηα θαη νη θαζζάλδξεο, 

αλαθέξεηαη ζε κέλα ή φρη; θαη ζηα δεκνζηεχκαηα. Αο ην δηεπθξηλίζεη. 

Ινηπφλ, ηφηε, αθνχ είλαη φπσο ην πάξνπκε, έλα ιεπηφ, Ξξφεδξε. Γλσξηδφκαζηε 

εδψ πέξα κέζα, δελ ήξζακε λα παίμνπκε, μέξεη ν έλαο ηνλ άιινλ, μέξεη ζε 

πνηνλ αλαθέξεηαη. Μεθηλψ απφ ηα ηειεπηαία, κε ην 'εμ ηδίσλ θξίλεη ηα αιιφηξηα'. 

Θα ηνπ ζπκίζσ νηη ζηελ ζεηεία ηε δηθή καο ζηε ΓΔΑΓΥ ήηαλ φινη άκηζζνη, δελ 

πήξε θαλέλαο νχηε έλα επξψ. Αληίζεηα, ζηε ζεηεία ηε δηθή ζαο, θ. Φνξγηάξε, 

ην πξφβιεκά ζαο απ' νηη θαηαιαβαίλσ είλαη αλ έρεηε πάξεη ή δελ έρεηε πάξεη 

ηα ιεθηά αθφκα. Δρεηε εμαζθαιίζεη  .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γηαζεκάθε. Κηζφ ιεπηφ γηαηί δελ επηηξέπεηαη 

θαη δηάινγνο κε ηηο αλαθνηλψζεηο. 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεηε εμαζθαιίζεη θη έρεηε ςεθίζεη 2.200 επξψ ζαλ κηζζφ 

δηθφ ζαο, 4.000 επξψ γηα ηνλ δηεπζπληή, ην ζεκεξηλφ 17ν ζέκα αθνξά ηελ 

πξφζιεςε δηεπζπληή θαη κελ καο ιέηε παξακχζηα. 

 Τεχδνκαη; ην 17ν ζέκα ηη ιέεη; ηη ιέεη ην 17ν ζέκα; κηιάεη γηα πξφζιεςε 

δηεπζπληή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ππάξρεη ζρεηηθφ ζέκα, δελ ππάξρεη ιφγνο ηψξα.. 

Ξαξαθαιψ, θ. Γηαζεκάθε. 

Κε γξάθεηε ζηα πξαθηηθά ηίπνηα. 

Θχξηε Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ. Θα ζπδεηεζεί ην ζέκα. 

Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ζέκα ζα ζπδεηεζεί, δελ θαηαιαβαίλσ. Θχξηε Γηαζεκάθε.. 

 Θχξηε Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε. 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Θαιχβα ηνλ Αγγειν θαη φινπο φζνπο 

καο ζπκπαξαζηάζεθαλ ζην πέλζνο καο γηα ηελ απψιεηα ηνπ αδειθνχ κνπ. 

 Δπί ηε επθαηξία ζα ήζεια λα ππελζπκίζσ ζε φινπο ηε θξαζε πνπ 

έιεγαλ νη αξραίνη καο, θνηλή ε ηχρε θαη ην κέιινλ άδεινλ θαη λα επηζηήζσ ηελ 

ηδηαίηεξε επζχλε πνπ έρνπκε λα δψζνπκε ηνλ θαιχηεξν εαπηφ καο ζην παξφλ 

γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

Δχρνκαη ζε φινπο πγεία, θαιή ρξνληά θαη εζηθφ αθκαίν. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είζηε θαιά, θ. Γηακαξέιν, επραξηζηνχκε. 

 Θχξηε Ξέππα, έρεηε ην ιφγν. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο θη απφ κέλα. 
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 Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ν ξφινο κνπ ζαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 

είλαη λα ελεκεξψλσ θαη λα θνηηάσ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Θέισ ηελ 

αλάινγε ζπκπεξηθνξά απφ νξηζκέλνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ, εαλ νη 

παξαηεξήζεηο κνπ γηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ δελ είλαη αξεζηέο, δελ θηαίσ εγψ.  

Θαη ζέισ λα βάισ θαη κηα εξψηεζε. Ρη γίλεηαη κε ην ραξηί ηνπ Γαζαξρείνπ, 

γηαηί ν Θάιακνο ζηνλ νηθηζκφ, ζηνλ λφκηκν νηθηζκφ ηνπ, δελ παίξλεη ραξηί 

Γαζαξρείνπ, κε απνηέιεζκα εδψ θαη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα λα κελ γίλεηαη 

θακκία νηθνδνκή θαη έηζη ν νηθηζκφο λα κελ έρεη θακκία αλάπηπμε. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ξέππα. 

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν ζπλάδειθνο ν θ. Αλπθαληήο. 

 Ξξνηνχ απαληήζεηε, θ. Γήκαξρε, επεηδή εηέζεζαλ πξνο ην πξνεδξείν 

θάπνηα δεηήκαηα, φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ εηζεγήζεσλ γηα ηα ζέκαηα λνκίδσ 

νηη απάληεζε δφζεθε απφ ηνλ θ. Σαζηψηε αιιά πέξαλ απηνχ ε πξνζπάζεηα ε 

δηθή κνπ ηνπιάρηζηνλ λνκίδσ νηη είλαη γλσζηή, λα ππεξβαίλνπκε δειαδή λα 

θεξδίδνπκε ρξφλν θαη πέξα απφ ηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεη ν 

θαλνληζκφο θαη λνκίδσ νηη ζρεδφλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα θαηαθέξλνπκε. 

 Νζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ Οπζκηζηηθνχ ηεο Αηηηθήο φπσο ζα έιεγε θαη 

πην εχζηνρα ήηαλ λα κπεη έηζη, αιιά ν ηίηινο είλαη δηαθνξεηηθφο, είλαη 1ν ζέκα 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ζα ππάξμεη αξθεηφο ρξφλνο, δελ ζα ππάξμεη θαλέλαο 

πεξηνξηζκφο, αιιά ν Γήκνο δελ είλαη κηα ζηαηηθή ππεξεζία, είλαη κηα ππεξεζία 

πνπ θαζεκεξηλά αλαθχνληαη πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ θαη απηά επείγνληα 

ραξαθηήξα. Γη' απηφ πξνζεηέζεζαλ ηα άιια ζέκαηα, ηα νπνία φκσο νπδφισο 

δελ ζα επεξεάζνπλ ηε ζπδήηεζε γηα ην Οπζκηζηηθφ. 

 Δπηπιένλ, πξνο ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ζέκα 

πνπ αθνξνχζε ηηο δηαγξαθέο ησλ νθεηιψλ χδξεπζεο, ζηηο νπνίεο είρε πξνβεί ε 
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πξψελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ, γηα ην έηνο 2010, ζαο αλαθέξσ νηη χζηεξα απφ 

επηθνηλσλία ηνπ Γήκνπ κε ηε ΓΝ Αγίνπ Πηεθάλνπ καο απεζηάιε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππθακίλνπ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

πξψελ Ξξφεδξν.  

Ζ απφθαζε απηή ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ απφθαζε ηελ νπνία πξνζθφκηζε 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ 22/12/2011 ν Γήκαξρνο θαη ηελ νπνία θαηέζεζε 

ζην πξνεδξείν.  

 Θαηφπηλ ηνχηνπ επεηδή ηίζεηαη ζέκα εζηθήο ηάμεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

νξζή ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, παξαθαιείηαη ν θ. Ονχζζεο φπσο 

ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ θαη Γηαθάλεηαο, 

θ. Βιάρν, ζε πνηεο ππεξεζίεο έρεη απνζηαιεί ε απφθαζε ηελ νπνία 

πξνζεθφκηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θη επηπιένλ λα πξνζθνκίζεη ζην 

πξνεδξείν ηελ απφθαζε ηελ νπνία επέδεημε ζην ζψκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο πνπ αθνξνχζε ην ζέκα "Γηαγξαθέο ησλ νθεηιψλ χδξεπζεο", ψζηε 

λα ππάξμεη πην έγθπξε ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 Παο επραξηζηψ. 

 Θχξηε Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα. 

Ρα ζπιιππεηήξηά κνπ ζηνλ Θψζηα ηνλ Γηακαξέιν επίζεκα θαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ηνλ ππνςήθηφ Πχκβνπιφ κνπ. Λα είζαη θαιά, Γηψξγν, λα ηνλ 

ζπκάζαη.  

 Ρν Οπζκηζηηθφ ηεο Αζήλαο, ηεο Αηηηθήο, είλαη πνιχ κεγάιν ζέκα, έρεηε 

δίθην ζε φια. Γη' απηφ ηελ εκέξα πνπ έιεηπα δπζηπρψο θαη ην ζέκα κπήθε 

πξψην ζε άιια ζέκαηα, δελ ην είρα δεη ν ίδηνο θαη γη' απηφ αλαβιήζεθε γηα λα 

ην πάκε ηε Γεπηέξα ψζηε λα έρνπκε ην ρξφλν λα ην ζπδεηήζνπκε γηα φζε ψξα 

ζέινπκε. 
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Παο επαλαιακβάλσ, αλ ρξεηαζηεί δελ ζα ζπδεηήζνπκε θαζφινπ ηα επφκελα 

ζέκαηα, ζα είλαη φιν ην βξάδπ καο γηα ην Οπζκηζηηθφ. Γελ ην ζπδεηψ. Γη' απηφ 

ην αλαβάιακε, γηα λα έρνπκε φζν ρξφλν ζέινπκε λα θαηαιήμνπκε. 

 Βεβαηα, ν θ. Αξκπξηψηεο ιέεη φηη παίξλνπκε απνθάζεηο. Νη απνθάζεηο 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην παίξλνληαη, θ. Αξκπξηψηε, θαη δίλνπλ εληνιή ζηνλ 

Γήκαξρν λα ηηο εθηειέζεη. Ρη λα εθηειέζσ εγψ; Ν,ηη απφθαζε πάξνπκε εδψ 

κπνξνχκε λα ηελ εθηειέζνπκε γηα λα θάλνπκε θάηη ζην Οπζκηζηηθφ, ζπνπδαίν; 

Νηη ζα θάλνπκε ηελ εηζήγεζή καο, ηηο πξνηάζεηο καο, ήδε ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο έθαλα πξνηάζεηο θαη ηηο έρνπλ θαηαγξάςεη, ηηο 

πξνζσπηθέο κνπ πξνηάζεηο ζαλ Γήκαξρνο.. 

Λα ηηο κάζεηε, δελ είλαη ε ψξα ηψξα, κελ κε δηαθφπηεηε, θ. Ιίηζα, ζαο 

παξαθαιψ. 

 Θαη δίλνπκε ηελ θαηάιιειε ζεκαζία ζην Οπζκηζηηθφ ηεο Αζήλαο. 

Γπζηπρψο φκσο, φπσο είπαηε θη εζείο, φηη είκαζηε έλαο θήπνο ησλ Αζελψλ, 

παξακειεκέλνο, παξαπεηακέλνο ζα έιεγα. 

 Νζνλ αθνξά γηα ηελ ελεκέξσζε γηα ην Οπζκηζηηθφ, πνπ είπε ε θα 

Πηεξγίνπ. Θπξία Πηεξγίνπ, ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα δελ θάλνπλ καζήκαηα. Ρν 

Οπζκηζηηθφ Πρέδην ηεο Αζήλαο είλαη ζην δηαδίθηπν, είλαη ζε εθεκεξίδεο, είλαη 

ζε βηβιία, είλαη ζε πεξηνδηθά εδψ θαη κήλεο.. Ππγγλψκε, ν Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο πνπ ζέιεη λα έξζεη λα κπεη ζηε ζπδήηεζε, ζα πξέπεη λα έρεη 

κειεηήζεη απεξηφξηζηεο ψξεο, λα κελ έιεγα θαη κέξεο, γηα λα ξζεη εδψ λα θάλεη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Γελ πάεη λα ελεκεξσζεί ηελ ψξα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ 

απφθαζή καο.  

Δηζη είλαη θαη ζε φια ηα ζέκαηα ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ. Νπνηνο ζέιεη 

έξρεηαη εδψ κειεηεκέλνο γηα λα πεη άπνςε ζην ζέκα, φρη γηα λα κάζεη γηα ην 

Οπζκηζηηθφ εδσ ηελ ψξα εθείλε. Ξξνο Θενχ! 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θα Πηεξγίνπ, κελ δηαθφπηεηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ζ πξφηαζε πφηε πξέπεη λα θαηαηεζεί, Γήκαξρε; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Γήκαξρε, ζπγγλψκε, αιιά πξηλ θηάζνπκε ζην Ππκβνχιην 

θάλνπκε ελεκέξσζε. Θαινχκε θαη ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο θαη κεηά 

θάλνπκε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θα Πηεξγίνπ. 

 Ππλερίζηε, θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέκα ΔΓΑΞ. Δίλαη πνιχ κεγάιν ζέκα γεληθφηεξα ε χδξεπζε 

ζην Γήκν Υξσπνχ. Δρεη κεγαιψζεη πνιχ ν Γήκνο καο θαη πξάγκαηη είλαη 

ηεξάζηην ην ζέκα ηεο χδξεπζεο. Νηη έρνπκε φκσο κεγάια πξνβιήκαηα, έρνπκε 

κεγάια πξνβιήκαηα. Βξίζθνκαη ηψξα ηειεπηαία ζε ζπλερή δξαζηεξηφηεηα γηα 

ηα ζέκαηα χδξεπζεο θη εγψ ν ίδηνο, εληφο ιίγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζα ζαο 

γίλνπλ θαη νη αλαθνηλψζεηο ζηα ζνβαξά ζέκαηα απηήο, θιεξνλνκήζακε έλα 

δίθηπν θαη παξνρή χδξεπζεο κε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα επί δεθαεηίεο. 

Γπζηπρψο ή επηπρψο δελ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα επηιπζεί κέζα ζε 

έμη κήλεο ηειείσο ή έλα ρξφλν. Λα είζηε ζίγνπξνη φκσο, ζε πνιχ ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ζήκεξα πνπ κηιάκε, ζα κπεη ζε κηα ηάμε, ζε κηα ζεηξά, 

ήδε γηα ηα κπνχζηεξ θαη ηηο πνκφλεο ηεο Καπξνζνπβάιαο πνπ δπζηπρψο θαη ε 

ηειεπηαία πνπ χδξεπε ηψξα ην ρεηκψλα έρεη ραιάζεη, ήδε απηή ηε ζηηγκή 

πεξηκέλνπλ απφ ηε Ιάξηζα θάπνην κεράλεκα γηα λα ην ηξαβήμεη, ην νπνίν 

βξίζθεηαη θα μεθίλεζε επεηγφλησο λα ην επηδηνξζψλεη γηα λα έρνπκε άκεζα 

λεξφ. 

 Ρα ππφινηπα ζέκαηα ζα ζπδεηεζνχλ επξέσο φηαλ έξζεη ε ψξα ηνπο θαη 

ζχληνκα έξρεηαη. 

 Ζ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, θ. Σαζηψηε, είλαη πιένλ απηή ηε ζηηγκή 

επηπρψο πήξε κηα παξάηαζε κέρξη 28/2, δεηάκε κέζσ ηεο ΞΔΓΑ, δεηήζακε ζε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

32 

έλα Ππκβνχιην πνπ είρακε, απφ ηνλ πνπξγφ λα ην ζπλερίζεη άιινπο δχν 

κήλεο πιένλ, αθνχ κείλαλε κέρξη ην έηνο, γηα λα καο δψζεη ηα πεξηζψξηα κε 

λέν ηξφπν θαη κε λέεο εγθπθιίνπο λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ζσζηά ηε 

δνπιεηά καο θαη κε ηελ θαηάιιειε επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο ζηνπο Γήκνπο. 

Απηφ είλαη ην αίηεκά καο. 

 Γηα ην ζέκα ηεο θπξίαο Ρπξνβφιε, ν,ηη δεζκεπζήθακε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ην πξνρσξάκε, ήδε έρεη πάεη ν θάθεινο ζηελ Ξνιενδνκία θαη έρεη 

δεηεζεί λα γίλεη απηνςία γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία πνπ έρνπκε 

δεζκεπζεί. 

 Ν θ. Βειηαληψηεο είπε γηα ην Οπζκηζηηθφ. Ρν Οπζκηζηηθφ, δελ ζα κπσ 

ζηε δηαδηθαζία λα ζπδεηεζεί ηψξα, ζα ηα πνχκε ηε Γεπηέξα αλαιπηηθά, δελ ζα 

κπσ επί ηεο νπζίαο ηνπ ζέκαηνο. 

Κα ζαο ιέσ, δελ ζα ζπδεηεζεί θαλέλα άιιν ζέκα ηε Γεπηέξα, αλ δελ έρνπκε 

ρξφλν. Θαλέλα. 

Θαη φζνη έρνπκε πεξάζεη Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηε κειέηε γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ ρψξνπ απηνχ. Ξαξέα ηελ έρνπκε πεξάζεη, δψζακε έλα κηθξφ πνζφ ζε 

θάπνην κειεηεηή γηα λα καο πεη ηη ζα θάλνπκε. Ζδε πξνρσξάεη απηφ πνπ ιέηε, 

λα καο θάλεη πξφηαζε ηη ζα θάλνπκε. Δίλαη ην θνκκάηη, είλαη πξάγκαηη κέζα 

ζην θέληξν ηνπ Γήκνπ, είλαη ηεξάζηην θνκκάηη, γη' απηφ μεθηλήζακε λα 

θαζαξίδνπκε θαη ηηο ειηέο, γηα λα δνχκε ηη έρεη εθεί κέζα, κέζα ζην ιφγγν, κέζα 

ζην ράνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, θ. Γήκαξρε, ν θ. Ιίηζαο έρεη κάζεη έηζη λα πεηάγεηαη.. 

Ξαξαθαιψ, θ. Ιίηζα, φηαλ ζα ρξεηαζηεί ε γλψκε ζαο γηα ην θιάδεκα, ζα θάλεηε 

θαη εηζήγεζε ζην πξνεδξείν πψο πξέπεη λα θιαδεχνληαη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζνλ αθνξά, λα κνπ επηηξέςεη ν θ. Φνξγηάξεο λα παξέκβσ γηα 

ηελ ΘΔΓΥ θαη γηα ηε ΓΔΑΓΥ, θ. Γηαζεκάθε. Δίρα ηνπνζεηεζεί ην 2003 θαη είρα 
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πεη ζηνλ θ. Ππχξν Κέμε, ηνλ Γήκαξρν ηφηε, φηη, θχξηε Γήκαξρε, πξνηηκψ λα 

παίξλεη 500 επξψ, 800, πφζν ήηαλ ηφηε, ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο θαλεξά θαη κε απφδεημε θαη λα δνπιεχεη θαη λα ειέγρεηαη θαη λα 

απνδίδεη, παξά λα καο παξαδψζεηε απηφ ην ράιη ηεο ΓΔΑΓΥ, ηνπ 1.200.000 κε 

φια ζηα δηθαζηήξηα.  

Ζ ηάμε πνπ επηβάιιεη ν θ. Φνξγηάξεο είλαη κνλαδηθή ζηελ Διιάδα.. 

(ηαπηφρξνλνο δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, θ. Γηαζεκάθε, ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε 

δηαηειέζεη θαη Ξξφεδξνο Ππκβνπιίνπ. Γελ είλαη ζπκπεξηθνξά απηή. Παο 

παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καο παξαδψζαηε κηα ΓΔΑΓΥ πνπ δελ ππάξρεη θακκία ζεηξά, 

θακκία ηάμε, θακκία άδεηα, θακκία αξρή θαη ηέινο, κε 1.200.000 ρξένο θαη είλαη 

φια ζηα δηθαζηήξηα ζα πάλε. Ξεξηκέλσ ηελ εθθαζάξηζε. Ξεξηκέλσ ηελ 

εθθαζάξηζε πνπ ζα έξζεη, φηαλ έξζεη, θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε. Δπφκελε 

θνπβέληα δελ έρνπκε. Αιιά είκαη ηεο άπνςεο νηη ν Διιελαο, ν εξγαδφκελνο θαη 

γεληθά ν εξγάηεο, ν δηεπζπληήο, πξέπεη λα πιεξψλεηαη, λα ειέγρεηαη, λα 

απνδίδεη. Δλα έξγν λα βγάιεη θάπνηνο, κηα επηδφηεζε λα βγάιεη, είλαη 

εθαηνκκχξηα επξψ, κέζσ ηεο ΘΔΓΥ ή κέζσ ηνπ Γήκνπ. Ρα βγάδεη ηα ιεθηά 

ηνπ απηφο ν ζσζηφο πνπ ειέγρεηαη. Γηα κέλα ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα 

πιεξψλεηαη.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κηιάκε γηα ζπκβνχιην, Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα νηηδήπνηε. 

 Δρσ λα θάλσ φκσο θη εγψ έλα δχν αλαθνηλσζνχιεο θαη αθνξά ηνλ θίιν 

κνπ ηνλ Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα απαληήζσ θη εγψ φκσο, ε; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, ηψξα, ζα δνχκε, θχξηε, εαλ ζηρηείηε, ζα απαληήζεηε, 

δηαθνξεηηθά, δελ πξνβιέπεηαη. Γελ πξνβιέπεηαη ν δηάινγνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην ιέσ κε φιε ηελ εηιηθξίλεηα ζαλ θίινο θαη φρη, θακκία ζρέζε 

γηα θάηη άιιν. Ξηζαλφλ, θίιε Γηψξγν, δελ έρεηο θαηαιάβεη γηα ην ηη έρεη ζπκβεί 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ Ππθακίλνπ θαη ηελ επηβάξπλζή ηνπ. Γηαηί δηαβάδσ ζηε 

ζπλέληεπμή ζνπ ην γλσζηφ άξζξν, ζπλέληεπμε, ε νπνία ιέεη, γηα λα 

ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν, ην εξψηεκα είλαη: 'Κέγαο ληφξνο ζρεηηθά κε ηα 

απφβιεηα ησλ ρσκαηεξψλ. Ρειηθά ππαξρεη ζνβαξφ ζέκα πγείαο ησλ θαηνίθσλ;' 

ξσηάεη ν δεκνζηνγξάθνο ηνλ θ. Γηαζεκαθε. 

Θαη απαληά: "Ρν ζέκα παξνπζηάζηεθε κε ππεξβνιηθφ ηξφπν θαη πήξε 

δηαζηάζεηο πνπ δελ ηνπ αξκφδνπλ πξηλ βγνπλ ηα επίζεκα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ.  

Απν θεη θαη πέξα, ην πψο αληηκεηψπηζε ηνλ Ονχζζε ν Νηθνλνκάθνο ζην ζέκα 

ηεο ρσκαηεξήο, πηζηεχσ νηη θάπνπ ππεξβάιιεη.  

Ζξζε ζε έλα Ππκβνχιην θαη καο είπε νηη είλαη ηνμηθά θαη νηη είρε ηειεθσληθή 

ελεκέξσζε. Γελ ηα ιεο απηά ζην επφκελν Γ.Π. ν Γήκαξρνο κε έλα ραξηί πνπ 

δελ έγξαθε ηίπνηα γηα ηνμηθά. Δθεί εθηέζεθε. 

Δθηέζεθα. Γειαδή αλ ηειηθά απνδερζεί νηη ηα απφβιεηα δελ είλαη ηνμηθά, ηη ζα 

γίλεη; ζα ην θαηαπηνχκε έηζη; ελψ ν άιινο ζα ηελ έρεη θάεη; 

Γελ ζέισ λα ππεξαζπηζηψ ην Ονχζζε αιιά ηελ αιήζεηα. Πνπ ζπκίδσ νηη ηελ 

εκέξα ηεο ζπδήηεζεο θάπνηνο Πχκβνπινο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ Νηθνλνκάθνπ 

κνπ δήηεζε λα πάξσ ζέζε θαη ηνπ είπα νηη δελ είκαη νπαδφο ηεο παξνηκίαο 

'δξπφο πεζνχζεο παο αλήξ μπιεχεηαη'.  

Νηαλ ήηαλ φξζηνο ν Ονχζζεο ήκνπλ απέλαληη. Νρη πιένλ." 

Δηζη ιέεη. 
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Γηαβάδσ, θχξηε Ονχζζε, δηαβάδσ ηη ιέεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είπε θάηη ν Γήκαξρνο, δελ είπε θάηη ν Γήκαξρνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα αζηεηεχεζαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο ζα αζηεηεχεζζε. Παο παξαθαιψ ηψξα, δελ είλαη εθθξάζεηο 

απηέο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δξρεηαη κηα ζπλέληεπμε πνπ ερσ δψζεη ζηελ εθεκεξίδα, 

έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη κνπ ιεο δελ ζα απαληήζσ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληήζεηε ηη; ζ' απηά πνπ έρεηε πεη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βεβαίσο, λαη, 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ, δελ είζηε κε ηα θαιά ζαο, ιππάκαη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Βεβαίσο θαη ζα απαληήζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληήζεηε ζ' απηά πνπ έρεηε πεη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα απαληήζσ ζ' απηά πνπ έρεη πεη. Θα απαληήζσ ζ' απηά πνπ 

έρεη πεη. Βεβαίσο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Γηαζεκάθε, παξαθαιψ, θ. Γηαζεκάθε, δελ είλαη.. 

Ξαξαπνίεζε θάηη ν θ. Γήκαξρνο; 

 Ινηπφλ, λα ηειεηψζεη ν θ. Γήκαξρνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, πάλσ ζην ζέκα απηφ έρσ λα ζαο πσ ην εμήο. 

Ν Ηππνθξάηεο είλαη ν παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο αιιά επεηδή είρε αζρνιεζεί πνιχ κε 

ην πεξηβάιινλ θαη είρε πεη νηη ε πνηφηεηα ηεο δσήο καο εμαξηάηαη απφ ην 

πεξηβάιινλ καο, ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ε πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, είρε 

ραξαθηεξηζζεί θαη παηέξαο Ξεξηβάιινληνο. Θαη είρε απφ ηφηε κηιήζεη γηα νπζίεο 

επηθίλδπλεο. 
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Ρν ίδην θαη ν Οακαηζάλη, ν Ηηαιφο, ηνλ 17ν αηψλα, είρε αλαθαιχςεη ηέζζεξηο 

νπζίεο απφ ηηο νπνίεο νη δχν είλαη ζηα ηνμηθά, είλαη ζηε ρσκαηεξή θάησ έρνπλ 

βξεζεί, είρε ραξαθηεξίζεη ηέζζεξα ηνμηθά απφ ηνλ 17ν αηψλα.  

 Αιιά γεληθά ζα πξέπεη λα μέξεηε νηη ε ηνμηθή νπζία, ζαλ γηαηξφο, είλαη 

κηα νπζία ε νπνία κπνξεί λα βιάςεη ηνλ άλζξσπν. Νπνηα νπζία κπνξνχκε λα 

πάξνπκε θαη λα καο βιάςεη, είλαη ηνμηθή.  

(δηάινγνο) 

Νρη, ην αληίζεην. Ρνμηθή είλαη θάηη αλφξγαλν, δελ είλαη νξγαληθφ, δελ είλαη 

κηθξφβην, δελ είλαη νχηε ηνμίλεο ησλ κηθξνβίσλ, είλαη θάηη κε δνλ, νπνηαδήπνηε 

νπζία. Δπνκέλσο φιεο απηέο νη νπζίεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηα βηνκεραληθά 

απφβιεηα πνπ είλαη ζακκέλα ζηε ρσκαηεξή, απνδεδεηγκέλα βηνκεραληθά 

απφβιεηα, είλαη ηνμηθά.  

 Ρελ πξψηε θνξά πνπ πήγα, εαλ θαζφζνπλ δέθα ιεπηά απφ παλσ, κε ην 

ζείν θαη κε ηελ ακκσλία πνπ αλαπλέακε, ζε δέθα ιεπηά έπξεπε λα θχγνπκε κε 

αζζελνθφξν, 100%. Απηά δελ είλαη ηνμηθά; 

Θη νηαλ ιέλε νη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο φηη έρνπκε επηθίλδπλεο νπζίεο απφ 

θάησ, ζε δηαβεβαηψ ζηηο επηθίλδπλεο νπζίεο αλήθνπλ ηα ηνμηθά, ηα δηαβξσηηθά, 

ηα ρεκηθά, είλαη ππνθαηεγνξία ησλ ηνμηθψλ ησλ επηθηλδχλσλ. Νηαλ ιέλε νη 

επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο νηη βξήθαλε επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ, δελ ζεκαίλεη κε ηνμηθά, ην αληίζεην, είλαη επηθίλδπλεο. Θαη θάζε 

επηθίλδπλε νπζία πνπ δχλαηαη λα πξνζιεθζεί απφ ηνλ άλζξσπν, ζεσξείηαη 

ηνμηθή. 

Λα ζαο θάλσ ζεκηλάξην, ηη λα θάλσ; αθνχ βιέπσ ηέηνηα πξάγκαηα, γηα ηφζν 

ζνβαξφ ζέκα ζηηο εθεκεξίδεο. 

Δγψ πξνζσπηθά θξάηεζα ρακεινχο ηφλνπο, δηάβαζα δχν θνξέο κφλν ν,ηη 

ειέρζε απφ ηνπο επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο θαη ηίπνηε άιιν, θαη κηα, επεηδή 
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βηαδφζαζηε λα κάζεηε ηα λέα θαη βέβαηα νη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο απηνί 

δελ έρνπλ κφλν ηνλ Υξσπφ, έρνπλ ζε φιε ηελ Διιάδα ηξέρνπλε. Αξγήζαλε λα 

ζηείινπλε θαη κνπ είπαλ θαπνηα ζηηγκή πξνθνξηθά 'αλαθνίλσζέ ην ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην' αθξηβψο κε ηα ιφγηα ηνπο, αλαθνίλσζα αθξηβψο, νχηε κηα 

ιέμε νχηε έλα θφκκα παξαπάλσ, φ,ηη έρνπλ νη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο. Γελ 

έρσ επηξξίςεη πξνζσπηθά επζχλε ζε θαλέλα, έρσ δειψζεη κφλν επαλεηιεκκέλα 

νηη είκαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, κε ηνπο επηζεσξεηέο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ απφδνζε επζπλψλ. Κπνξψ λα 

θάλσ θαη θάηη άιιν; Απνιχησο ηίπνηε άιιν. 

 Νζνλ αθνξά ηψξα εθθξάζεηο φπσο 'ην θαηάπηα, ην έθαγα' θιπ, απφ 

έλαλ αξρεγφ δεκνηηθήο παξάηαμεο, ζπγγλψκε, ζε έλα ηέηνην ζνβαξφ ζέκα 

πεξηβαληνινγηθφ, πνπ πξαγκαηηθά θαη πνξηνθαιφθινπδεο λα έρεη ε ρσκαηεξή 

δέθα κέηξα θάησ ζακκέλεο ή πέληε, επί ηφζα ζηξέκκαηα, δίπια ζηηο φρζεο ηνπ 

Αζσπνχ, είλαη ηεξάζηηα πεξηβαληνινγηθή επηβάξπλζε ζηνλ ηφπν καο. Ρεξάζηηα.  

 Δπνκέλσο δελ κπνξεί ηφζν ειαθξά ηε θαξδία λα ιέηε νηη ππεξέβαια. 

Αηζζάλνκαη νηη δελ έρσ ππεξβάιιεη θαζφινπ, κα θαζφινπ, θαη δελ αθνξά ην 

ζέκα εκέλα φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε επζπλψλ, θακκία ζρέζε. Ξνηέ δελ ζα 

απνδψζσ θακκία επζχλε πξνηνχ απνθαζίζνπλ νη αξκφδηνη παξάγνληεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κηζφ ιεπηάθη, δελ ζα θαζπζηεξήζσ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, δηεπθξηλίζηεθε ηψξα, εληάμεη. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ δηεπθξηλίζηεθε ηίπνηα.  

Γχν δηεπθξηλίζεηο ζα δψζσ. 

 Βεβαίσο θαη ηα απφβιεηα είλαη επηθίλδπλα θαη πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνχλ. Βεβαίσο νη ππεχζπλνη ή ν ππεχζπλνο ζα πξέπεη φρη απιά λα 

ηηκσξεζεί, ζα πξέπεη λα πάεη θπιαθή. Βεβαίσο θαη πηζηεχσ νηη ηελ επζχλε γηα 

ηε δεκφζηα ρσκαηεξή ηελ έρεη ν Θνηλνηάξρεο. Βεβαίσο θαη πηζηεχσ νηη ηελ 
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επζχλε γηα ηελ ηδησηηθή ρσκαηεξή ηελ έρεη ν ηδηψηεο, ν ηδηνθηήηεο.. Δίλαη 

θαηάπηπζηνο θαη απφβιεηνο απφ ηελ θνηλσλία ηνπ Υξσπνχ φπνηνο γεκίδεη κε 

απφβιεηα ηα ρσξηά καο. Αο πεξηκέλακε φκσο λα απνδεηρζεί. 

Απηφ πνπ εγψ δελ κπνξψ είλαη ε πνιηηηθή ζπέθνπια, βαζηζκέλε ζε κηα 

ηειεθσληθή ζπλνκηιία. Απηφ είπα εθεί. Δαλ ζαο αξέζεη, έρεη θαιψο. Γελ ζαο 

αξέζεη, δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηε άιιν, Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθ ησλ πξαγκάησλ θαη γηα ιφγνπο ηζνηηκίαο έρεη ην ιφγν ν θ. 

Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. 

 Δγψ ήζεια λα θάλσ κηα εξψηεζε ζηνλ θ. Νηθνλνκάθν. Ρη δνπιεηά έρεη ν 

Ονχζζεο κε ηα απφβιεηα ζηε ρσκαηεξή ηελ θνηλνηηθή ηνπ Ππθακίλνπ; Απηή ηε 

ζηηγκή πνπ ζπδεηάκε ζα κπνξνχζε θάιιηζηα ν νπνηνζδήπνηε.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα εγψ φηη έρεη ζρέζε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίπαηε, αλαθέξαηε ην φλνκα Ονχζζεο, θχξηε Νηθνλνκάθν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νηη έρεη ζρέζε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Αλαθέξαηε ηψξα. Ρψξα, αλαθέξζεθε. 

 Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα δειψζσ νηη θακκία ζρέζε.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, ζε παξαθαιψ, ζε παξαθαιψ.. Πε παξαθαιψ. Γελ είπα ηέηνην 

πξάγκα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ έρσ ην ιφγν.. Ξξφεδξε, ή ηεξείο ηε δηαδηθαζία ή δελ ηελ 

ηεξείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε, αο νινθιεξψζεη ν θ. Ονχζζεο, γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί 

θαη έληαζε ρσξίο ιφγν. 
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ΟΝΠΠΖΠ: Λνκίδεη νηη είλαη δηθφ ηνπ; δηθή ηνπ ηδηνθηεζία ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είπα πνηέ ηέηνην πξάγκα. Αιινο ην είπε εδψ κέζα. Ρψξα, 

άιινο ην είπε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ππλερίδεη! Λνκίδεη νηη είλαη ηδηνθηεζία ηνπ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; 

θαη πεηάγεηαη φπνηε ζέιεη; θάλεη ιάζνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, θχξηε Ονχζζε. Απιψο ελ ηε ξχκε, θαη απφ πνιινχο 

ζπλαδέιθνπο γίλεηαη.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ηφζε ψξα δελ κηιάσ, ηφζε ψξα δελ κηιάσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Νινθιεξψζηε ην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θα κπνξνχζε θάιιηζηα απηή ηε ζηηγκή πνπ ζπδεηάκε, θάπνηνο 

αζπλείδεηνο λα πάεη λα αλνίμεη ηε ρσκαηεξή ηνπ Θαιάκνπ. Θα κπνξνχζε ή δελ 

ζα κπνξνχζε; νηηδήπνηε. Ρν επηθίλδπλν είλαη θαη ε ζαθνχια, απηφ ην 

πξαγκαηάθη ην πιαζηηθφ είλαη επηθίλδπλν απφβιεην. Αθήζηε λα βγνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη ζα ηα πνχκε ζηε ζπλέρεηα. Ξξψηνλ απηφ. 

 Θαη δεχηεξνλ, ζα ζαο πσ εγψ, θ. Γηαζεκάθε, γηαηί εθείλε ηελ εκέξα 

έθαλε ηελ αλαθνίλσζε ν θ. Νηθνλνκάθνο φζνλ αθνξά ηα ηνμηθά αιιά δελ είλαη 

ελεξγά, έηζη αθξηβψο καο ην είπε. Μέξεηε γηαηί; Γηαηί ηζαληίζηεθε κε ηελ 

αλαθνίλσζε πνπ ηνπ έθαλα εγψ γηα ηνλ Ξαηζηαβάλν θαη γπξίδεη θαη κνπ ιέεη 'α, 

λαη, εζχ δελ έπξεπε λα κηιήζεηο, ηψξα ζα δεηο, κνπ ιέεη, ηη ζα πάζεηο'. Κε 

απείιεζε θηφιαο, κε θνβέξηζε. 

Ν κφλνο πνπ έρεη δηθαίσκα, θχξηε Νηθνλνκάθν, λα κνπ θφςεη ην ιφγν ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη ν δεκφηεο Υξσπνχ θαη θαλέλαο άιινο. Νζν έρσ ην 

ρξφλν κνπ ζα κηιάσ θαη ζα ιέσ απηά πνπ πξέπεη.  
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Δζείο ηζαληηζηήθαηε γηαηί κε έπηαζε εκέλα ν Ξαηζηαβάλνο θαη κε ξψηεζε γηαηί 

δελ αθήλσ εζάο λα ηνλ πιεξψζεηε - εγψ! δελ αθήλσ εζάο λα πιεξψζεηε ηνλ 

Ξαηζαβηάλν!- πφηε έγηλε απηφ; Θαη ζα ξζεη λα ην δειψζεη, ζα ξζεη λα ην 

δειψζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

Γη' απηφ ηφηε, θίιε Γηαζεκάθε, έθαλε απηή ηελ αλαθνίλσζε ν θ. Νηθνλνκάθνο.  

Ρίπνηε άιιν. Ρα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ονχζζε. 

 Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη, θ. Γήκαξρε; λα ην ηειεηψζνπκε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Ξαηζηαβάλνο είλαη πνιχ κεγάιν ζέκα θαη ηνλ αληηπαξαβάιιεη 

ν Γήκαξρνο κε ηελ πεξηβαληνινγηθή επηβάξπλζε.  

Γελ είκαζηε, έρνπκε πξνρσξήζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε δηαθφπηεηε ηψξα θη εζείο.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε πξνρσξήζεη πνιιά ρξφληα κπξνζηά θαη δεθαεηίεο, έρεηε 

κείλεη πνιχ πίζσ αλ λνκίδεηε φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα ηζνδπγηζηεί, λα 

αληηζηαζκηζηεί. Απνξψ, απνξψ κ' απηά. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δζείο κε απεηιήζαηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, εληάμεη ηψξα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα, απηά, γηα ηνλ Ξαηζηαβάλν; γηα ηνλ Ξαηζηαβάλν, ηνλ νπνίν 

ζαο απάληεζα.. 

Ρέινο πάλησλ. Θαησ εθεί έρεη ηνμηθά, έρεη κφιπβδν πνπ δεκηνπξγεί λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη πνιιά άιια, έρεη ραιθφ, ζε κεγάιεο ππθλφηεηεο βηνκεραληθά 

απφβιεηα. Απηφ έρεη ζεκαζία. Γελ κπνξνχκε λα παίδνπκε κε ηελ πγεία ηνπ 

θφζκνπ νχηε γηα έλαλ αζζελή νχηε γηα κηζφ. Αθνπ ν Ξαηζηαβάλνο κε ηηο 

πεξηβαληνινγηθέο επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο καο ήξζαλ απφ πάλσ! Δρεη θακκία 

ζρέζε ην έλα ζέκα κε ην άιιν; 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ έρεηε ην ιφγν. Θα κάζεηε λα ιεηηνπξγείηε κε 

βάζε ηνλ θαλνληζκφ. Ξαξαθαιψ, δελ έρεηε ην ιφγν θαη νχηε κπνξείηε λα 

κηιήζεηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπαλαιακβάλσ φκσο, θ. Ονχζζε, δελ μέξσ γηαηί ιέηε φηη είπα 

εγψ γηα ηνλ Ονχζζε. Ξνηέ! Ξνηέ! Νχηε ζήκεξα. Γηάβαζα ηελ εθεκεξίδα πνπ 

έιεγε ην φλνκά ζαο. Ρν φλνκά ζαο εγψ δελ ην αλέθεξα γηα θακκηά ρσκαηεξή 

πνηέ εδψ κέζα. Κεπσο έρεηε ηε κχγα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Γήκαξρε.. Κε ζπγρσξείηε, επεηδή ζέισ λα ηεξνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο. Ρη κνπ ιέεη ηψξα γηα κχγεο; ηη κνπ ιέεη γηα κχγεο ηψξα ν 

άλζξσπνο; 

Ζκνπλ Ξξφεδξνο, θχξηε Γήκαξρε, ήκνπλ Ξξφεδξνο θη έρσ ηελ επζχλε πνπ κνπ 

αλαινγεί. Αιιά δελ κπνξείηε εζείο λα θαηεγνξείηε ηνπο πάληεο γηα ηα πάληα.  

Αθήζηε λα βγνπλ ηα απνηειέζκαηα, επηκέλσ. Θαη ηα μέξεηε ηα απνηειέζκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηεπθξηλίζηεθε, θ. Ονχζζε, εληάμεη. 

 Ξξνρσξνχκε ζηε δηαδηθαζία, θχξηνη ζπλάδειθνη.  

πάξρεη έλα ζέκα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο, ήδε έγηλε κλεία γηα ην ζέκα απηφ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζνλ αθνξά, λα ην πσ, ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Γηψξγν θαη ηειεηψλσ. 

Ππγγλψκε, είλαη ζνβαξφ ην ζέκα. Θα απαληήζεηο. Δζχ είπεο αθ' φηνπ ήξζαλ ηα 

απνηειέζκαηα, νη αλαιχζεηο νηη δελ είλαη ηνμηθά. Δθεί επέκεηλα εγψ ζε ζέλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, έθιεηζε ηψξα ην ζέκα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθ' φηνπ ήξζαλ νη αλαιχζεηο, είπεο νηη δελ είλαη ηνμηθά, εζχ ην 

γξάθεηο, απνδείρηεθε νηη δελ είλαη ηνμηθά, αθ' φηνπ ήξζαλ νη αλαιχζεηο. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, ζηακαηεζηε ηε δπζθήκηζε ηνπ Γήκνπ καο. 
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Αξθεηά! Θαζφκαζηε θαη ζαο αθνχκε ηφζε ψξα θαη δελ μέξεηε ηη ιέηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, θχξηε Γέδε.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη; ηη είπαηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη είπαηε, θ. Γέδε; 

ΓΔΓΔΠ: Πηακαηήζηε ηε δπζθήκηζε ηνπ Γήκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γπζθεκείηαη ν Γήκνο; κάιηζηα. 

ΓΔΓΔΠ: Δίλαη ζέκα απηφ φιε ηελ ψξα; Θαζφκαζηε θαη αθνχκε! 

 

(δηάινγνο εθηφο κηθξνθψλσλ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θχξηνη, παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν κφιπβδνο θάλεη απηφ.. 

 Κήπσο δελ ην αθνχζαηε; 

ΓΔΓΔΠ: Αλ ζα απνδεηρζεί ην αληίζεην, ζα ην πάξεηε πίζσ, θ. Γήκαξρε. Αλ 

απνδεηρζεί ην αληίζεην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, δελ μέξσ ηη θάλνπκε ή δελ θάλνπκε, πάλησο δελ 

κπνξνχκε λα θιείζνπκε θαη ηα κάηηα. Ξαξαθαιψ, θχξηε Γέδε. πάξρεη έλα 

πξφβιεκα εθεί πέξα, ην νπνίν ειέγρνπλ νη αξκφδηνη θαη θαθψο ην ζπδεηάκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γέδε, θαζήζηε θάησ. Δίζηε κεραληθφο; είζηε κεραληθφο; 

Δδψ γξάθεη, νη αλαιχζεηο απφ ηνπο επηζεσξεηέο, κφιπβδνο, κφιπβδνο ζην 

ρψκα 3660 θη έρεη θπζηνινγηθφ φξην 10 έσο 20. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρη εθπιπζηκφηεηα έρεη, θ. Γήκαξρε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρη εθπιπζηκφηεηα έρεη; 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 2ε 26 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  43 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθπιπζηκφηεηα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Δθπιπζηκφηεηα, μέξεηε ηη ζεκαίλεη; μέξεηε ηη ζεκαίλεη 

εθπιπζηκφηεηα; μέξεηε; Ιαζπνινγείηε θαη ζπθνθαληείηε ζπλέρεηα, απηφ 

θάλεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαλέλα δελ ζπθνθαληεί. 

ΟΝΠΠΖΠ: Μέξεηε ηη εθπιπζηκφηεηα έρεη; γηαηί δελ απαληάηε, αθνχ μέξεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Ονχζζε, εληάμεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αθνχ μέξεηε, γηαηί δελ απαληάηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη, λα πξνρσξήζεη ην 

Ππκβνχιην. Θχξηε Ονχζζε, φρη ηέηνηεο.. Θχξηε Ονχζζε, ζαο παξαθαιψ. Παο 

παξαθαιψ, θχξηε Ονχζζε. 

Ξαξαθαιψ, θχξηε Γέδε, επηηέινπο! Γηα εζπράζηε. Ζζπράζηε, ζαο παξαθαιψ θαη 

θξνληίζηε λα ρεηξαγσγήζεηε ηα λεχξα ζαο.  

Ξαξαθαιψ. Βιέπσ πνπ απεηιείηε απέλαληη θαη ρίιηα δχν, έηζη; 

 Θχξηε Γήκαξρε, λα πξνρσξήζεη ην Ππκβνχιην. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αίηεζε γηα απνθαηάζηαζε θάλαηε, θ. Γήκαξρε; Θάλεηε αίηεζε γηα 

απνθαηάζηαζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθιεηζε ην ζέκα, θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Γήκαξρε, παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπλ πεξαηηέξσ έιεγρν, δελ έρνπλ ηειεηψζεη. Δρνπλ πεξαηηέξσ 

έιεγρν θαη δηεξεχλεζε, δελ έρνπλ ηειεηψζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειείσζε, έιεμε ην ζέκα εθεί, θχξηνη ζπλάδειθνη. Ιήγεη ην ζέκα 

εθεί. Ιήγεη ην ζέκα εθεί, θχξηε Ονχζζε! Θχξηε Ονχζζε.. 

Θχξηε Ζιηάζθν, ζαο παξαθαιψ.. Θχξηε Ζιηάζθν.. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππγγλψκε, ε ..... ρσκαηεξή είλαη επίζεκε ρσκαηεξή γηα λα 

δεηεζεί απνθαηάζηαζε; 

ΟΝΠΠΖΠ: Γελ ππάξρεη επίζεκε ρσκαηεξή. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: πάξρεη ρσκαηεξή επίζεκε; πψο ζα δεηεζεί απνθαηάζηαζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, καο ελδηαθέξεη λα ζπδεηεζνχλ ηα ζέκαηα ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ή φρη; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρελ απνθαηάζηαζε πνηνο ζα ηελ θάλεη, εγψ; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ρν ..... (δελ αθνχγεηαη) είλαη επίζεκε ρσκαηεξή; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βεβαίσο, λαη, αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ήδε ην 

θάλεη. Ρη ιεο ηψξα; 

ΟΝΠΠΖΠ: Ζ ρσκαηεξή ηνπ Θαιάκνπ είλαη επίζεκε ρσκαηεξή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηειεηψλεη ην ζέκα απηφ, θχξηνη ζπλάδειθνη, ηψξα, δελ 

ηειεηψλεη ην ζέκα απηφ, ζαο παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαηαγεγξακκέλε ζηελ Ξεξηθέξεηα, Θσκά. Αιιν λφκηκε επίζεκε, 

είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηελ Ξεξηθέξεηα. Απηή δελ είλαη. Γελ ππάξρεη. 

ΟΝΠΠΖΠ: Μέξεηο πφζεο δελ είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δηαθφςνπκε ηε ζπλεδξίαζε, θχξηνη ζπλάδειθνη; 

Γηαθφπηεηαη ε ζπλεδξίαζε γηα ηξία ιεπηά. 

 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην δηάιεηκκα νινθιεξψζεθε θαη παξαθαιψ 

λα επηζηξέςνπκε ζηηο ζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζπλεδξίαζε. 
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 ΘΔΚΑ 1ν ΔΖΓ 

 

Δγθξηζε ζπκκεηνρήο Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ ζην Ππλέδξην ηεο ΘΔΓΔ 

ζηελ Θνκνηελή. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη έλα ζέκα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο 

πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ κεηαθίλεζε αηξεηψλ ζην ζπλέδξην ηεο 

Θεληξηθήο Δλσζεο Γήκσλ Διιάδνο. 

 Θπξία Καλαβέιιε, εμεγήζηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ ηνπ 

ζέκαηνο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ην ζέκα είλαη επράξηζην, φπνηνο ζέιεη λα ηαμηδέςεη ζηελ 

Θνκνηελή, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα λα ην δειψζεη, πξέπεη λα ην 

δειψζεη ζήκεξα, γηα δηήκεξν ή ηξηήκεξν. 

Ν θ. Βιάρνο. Δπραξηζηψ, θ. Βιάρν. Αιινο πνπ ζέιεη λα πάεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάπνηα έμνδα ηα θαιχπηεη ν Γήκνο, αλά ρηιηφκεηξν, κε απφδεημε 

ζηα δηφδηα, κε 50 επξψ ην μελνδνρείν, 30 επξψ εκεξήζηα απνδεκίσζε,  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ εηζήγεζε έρεη ν θ. Σξήζηνπ. Δίλαη εδψ ν θ. Σξήζηνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γχν ζειίδεο εηζήγεζε; ηξεηο ζειίδεο; 

Ξνηνο ζέιεη λα πάεη θαηαξράο; θάηζε λα δνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ε δηάζεζε απφ ηνλ θ. Βιάρν. 

.......: Λα αθνχζνπκε ηελ εηζήγεζε, πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα αθνπζηεί. Δίλαη 27 θαη 28 ηνπ κήλα.  

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα θη απφ κέλα.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Δγθξηζε δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε αηξεηψλ ζην ζπλέδξην ηεο 

ΘΔΓΔ.  

 Παο γλσξίδνπκε νηη ελφςεη ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ΘΔΓΔ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Θνκνηελή 27 θαη 28 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012 κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ κέξνο κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθ' φζνλ εγθξηζεί απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε κεηαθίλεζή ηνπο θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 140 ηνπ Λ. 3463/06. 

Νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

2685/99 άξζξα 1, 3, 4, 6, 8 θαη 9. 

Δλδεηθηηθά νη δαπάλεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη νη εμήο.  

α. Ρν αληίηηκν εηζηηεξίσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θαζψο θαη ε δαπάλε ρξήζε 

ηδηφθηεηνπ κεηαθνξηθνχ ή κηζζσκέλνπ νρήκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. 

Ξαξαηεξήζεηο: 1. Γηα κεηαθίλεζε κε ηδηφθηεηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ε 

απνδεκίσζε είλαη 0,15 επξψ αλά ρηιηφκεηξν, ελδεηθηηθά, Λέα Ξαιάηηα-

Θνκνηελή 717 ρηιηφκεηξα επί 0,16, 107,55 επξψ. 

2. Γηα κεηαθίλεζε κε αεξνπιάλν ην αληίηηκν ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη κε 

πινίν θαη ηξαίλν β' ζέζε. 

Ρα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο, ζα ζαο ηα ιέσ ζπλνπηηθά, γηα ηνλ Γήκαξρν ή 

Αληηδεκάξρνπο είλαη κέρξη 52,82 επξψ αλά εκέξα, κέιε Γ.Π. κέιε 44,02 επξψ 

αλά εκέξα.  

Ζ εκεξήζηα απνδεκίσζε είλαη 29,35. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Βιάρνο. Αιινο; ε θα Πηεξγίνπ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νξίζηε, ν θ. Σαζηψηεο. Θέιεη άιινο ζπλάδειθνο ην ιφγν; 

ν θ. Νηθνλφκνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλησο απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ δηάβαζα είλαη 

πνιχ θαιφ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Νηθνλφκνπ. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, λνκίδσ νηη είλαη κηα πνιχ θαιή επθαηξία απηή, 

νη αληηπξφζσπνη φζνη ηέινο πάλησλ ζπκκεηάζρνπλ απφ ηε κεξηά ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζ' απηή ηε ζπδήηεζε ηελ 

παλειιαδηθή δηφηη ν θνξέαο, ην φξγαλν, ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ Γήκσλ 

πνπ ηε δηνξγαλψλεη, λνκίδσ κπνξεί λα δψζεη σθέιηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

δνπιεηά ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη γηα ηνλ Θαιιηθξάηε ηα πξνβιήκαηα 

ηα κεγάια πνπ ζπλαληάεη. 

 Αξα ινηπφλ εκείο ζαλ παξάηαμε εγθξίλνπκε θαη επαμαπλάλνπκε απηή 

ηελ απνζηνιή αληηπξνζψπσλ ζην ζπλέδξην, βέβαηα δελ πξφιαβα 

πξνεγνπκέλσο λα ξζσ απφ ηελ αξρή γηα λα ζαο θάλσ θαη κηα αλαθνίλσζε αιιά 

ζα ήζεια λα παξαηεξήζσ φηη εγψ ηνπιάρηζηνλ ιππάκαη γηαηί δελ κπνξψ, θ. 

Γήκαξρε, εθ ησλ πξαγκάησλ, ηε Γεπηέξα πνπ έρεη κεηαθηλεζεί ην ζέκα ηνπ 

Οπζκηζηηθνχ Αηηηθήο, δηφηη ήηαλ έλα δήηεκα πνπ αλ ζπκάζηε ην είρα ζέζεη θαη 

επαλεηιεκέλσο νηη πξέπεη λα είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο φπσο θάλνπλ φια ηα 

Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. 

Γελ ζα κπνξψ λα ζπκκεηάζρσ δπζηπρψο ηε Γεπηέξα, γξαπηψο φκσο ζα 

απνζηείιισ ηηο ζέζεηο κνπ θαη ηηο πξνηάζεηο κνπ έηζη νπσο ηηο είρα θαηαζέζεη 

θαη ζηελ πξψηε δηαβνχιεπζε επί Πνπθιηά ην ιεγφκελν πξψην Οπζκηζηηθφ πνπ 

είρε έξζεη ζαλ πξφηαζε, δηφηη ηε Γεπηέξα έρσ κηα εθδήισζε ηελ νπνία 

δηνξγαλψλσ, ζπλδηνξγαλψλσ, πξέπεη λα ελεκεξψζσ ην Πψκα, δελ είλαη βέβαηα 
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απηνδηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, είλαη πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, αιιά θαη σο κε ηελ 

ηδηφηεηά κνπ σο Βνπιεπηνχ αλεμάξηεηνπ πνπ ζπκκεηέρσ  θαη Γεκνηηθνχ 

Ππκβνχινπ, ζα ήζεια λα ζαο πσ νηη ζηηο 12 ε ψξα δηνξγαλψλεηαη ζηελ ΔΠΖΔΑ 

ζηελ αίζνπζα ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ Αζήλα, ε αλαθνίλσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηεο δηθήο κνπ κε ηελ Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά θαη ηνλ Φψηε 

Θνπβέιε θαη ησλ Διεπζέξσλ Ξνιηηψλ, ηεο θίλεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρσ. 

Δίλαη κηα εθδήισζε ε νπνία αλαγθαζηηθά κε θαζειψλεη εθεί, ήζεια πάξα πνιχ 

λα ηνπνζεηεζψ επί ηνπ Οπζκηζηηθνχ, δελ κπνξψ φκσο λα ην θάλσ απηφ, ζα 

ζηείισ γξαπηψο ηηο ζέζεηο κνπ θαη ηεο παξάηαμήο κνπ γηαηί είλαη πνιχ θξίζηκν 

ζέκα θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή καο.  

Ζ εθδήισζε ηελ νπνία ζαο είπα πέθηεη ηελ ίδηα ζηηγκή πάλσ θάησ θαη κε 

αλαγθάδεη λα είκαη απψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Νηθνλφκνπ. 

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Γελ κε εθπιήζζεη ην γεγνλφο νηη κε εχζπκν ηξφπν αο πνχκε φινη 

ζπκθσλήζαηε νηη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε ζην ζπλέδξην ηεο ΘΔΓΔ.. 

Θχξηε Νηθνλφκνπ, δελ ζαο έρσ δηαθφςεη πνηέ, αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ θη αλ 

ζέιεηε λα δεπηεξνινγήζεηε, δεπηεξνινγείηε. 

 Πην ζπλέδξην ηεο ΘΔΓΔ, ην φξγαλν αο πνχκε πνπ ζα ζπληνλίδεη ηε 

δξάζε ησλ Γήκσλ απν δσ θαη πέξα ζηε ινγηθή ηνπ Θαιιηθξάηε. 

 Απφ ηελ ΔΛΑΔ, ηελ πξνεγνχκελε θαη ην έθηαθην ζπλέδξηφ ηεο ζηηο 6 

ηνπ Κάε 2010 κέρξη θαη ζήκεξα, απηά ηα φξγαλα έπαηδαλ ηνλ Γνχξεην Ηππν γηα 

ην πψο ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη Γήκνη απν δσ θαη πέξα. 

 Απφ ηφηε, ζηηο αξρέο ηνπ 2010 φηαλ θνπβεληηαδφηαλ ν Θαιιηθξάηεο, 

βάδακε ην δήηεκα ην ηη ξφιν ζα παίμεη ν θάζε θαιιηθξαηηθφο Γήκνο θαη 

θαίλεηαη θη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ηνπ δηθνχ καο φηη φλησο νη Γήκνη 
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είλαη ην καθξχ ρέξη ηνπ θξάηνπο.  Ξ.ρ., ηη ζα θνπβεληηαζηεί ζ' απηφ ην 

ζπλέδξην; Ρν πψο ζα πξνρσξήζεη απηφ πνπ ιέγεηαη παξαπέξα αμηνπνίεζε ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο ε νπνία ππάγεηαη ζηνπο θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο, ηεο 

δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, δάζε θαη αθηέο, ζηε ινγηθή ηνπ πεξάζκαηνο θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο απηψλ απφ ηδηψηεο. 

 Ρη άιιν ζα θνπβεληηαζηεί; ην πψο ζα πξνρσξήζνπλ νη Γήκνη ζρεηηθά κε 

ην πξνζσπηθφ, φπνπ φιν ην 2011 έρνπλ γίλεη έλα ζσξφ απνιχζεηο θαη 

εηνηκάδνληαη θαη άιιεο, θαη ηειηθά απηφ πνπ ζα θνπβεληηαζηεί πψο ζα 

αλαπιεξσζεί ην ρακέλν έδαθνο απφ εξγνιάβνπο, πνπ ζα αλαπιεξψζνπλ ηηο 

ζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ρη άιιν ζα θνπβεληηαζηεί; Πε ιίγν πεξλάλε ηα ζρνιεία ζηνπο Γήκνπο, ηα 

θέληξα πγείαο ζηνπο Γήκνπο, ηα ηαηξεία ζηνπο Γήκνπο. Ππάεη ην εληαίν ηεο 

πγείαο θαη ηεο παηδείαο. Ξψο ζα δηαρεηξηζηεί ν Γήκνο-επηρείξεζε απν δσ θαη 

πέξα ηα ζρνιεία ζαλ επηρείξεζε θαη κε ηε ινγηθή ηνπ επηρεηξεκαηία; ην πψο ζα 

εκπιαθεί ν ηδηψηεο; 

 Απηά ζα πάηε λα θνπβεληηάζεηε. Ιέγακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή νηη δελ 

δηαθσλείηε πνπζελά ζρεηηθά κε ηνλ Θαιιηθξάηε, επηκέξνπο είλαη νη δηαθσλίεο 

ζαο. Ξάιη επαιεζεπφκαζηε. 

 Θαη βεβαίσο ζπκκεηέρεηε δηαθσλψληαο, δηαθσλείηε ζπκθσλψληαο, ζα 

ζπκκεηέρεηε θαη ζ' απηφ ην ζπλέδξην φινη ζαο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σαζηψηε. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θχξηε Ξξφεδξε, πφζα ιεθηά έρσ ζηε δηάζεζή κνπ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξέληε ιεπηά. 
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Ξάλησο πξνο ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, ερσ εδψ ην πξφγξακκα ηνπ 

ζπλεδξίνπ, δελ δηαβάδσ ηψξα ηνπο ραηξεηηζκνχο θιπ, ηα ζέκαηα πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ ζην ζπλέδξην είλαη: 

Ακεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζεκαηηθνί άμνλεο. 

Θεζκηθέο παξεκβάζεηο ζην πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο γηα ηελ εχξπζκε θαη 

απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. 

Νηθνλνκηθά ησλ Ν.Ρ.Α.. 

Ξξσηνβνπιίεο γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, γηα αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε, 

πξφγξακκα Α.Μ.Η.Α. ηα αξρηθά ηνπ. 

Ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Κεηά είλαη ζπκπεξάζκαηα ζπλεδξίνπ, ιήμε εξγαζηψλ. 

Απηά είλαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη' αξρήλ απηφ πνπ ήζεια θαη πήγα λα ην βάισ πξν εκεξήζηαο 

δηάηαμεο πνπ κε δηαθφςαηε, ήζεια λα πσ νηη ην ζπλέδξην ηεο ΘΔΓΔ ζα έπξεπε 

λα έξζεη ζαλ ζέκα ζην Ππκβνχιην λα ζπδεηήζνπκε θάπνηα πξάγκαηα, γηαηί 

εκείο ζα πάκε ζαλ παξαηεξεηέο, νη αληηπξφζσπνη νη εθιεγκέλνη πνπ έρεηε 

εθιέμεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην καδί κε ηνλ Γήκαξρν ζα πάλε λα εθθξάζνπλ ηηο 

ζέζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ είραλ φιν απηφ ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. 

Γελ ζα έπξεπε ινηπφλ εδψ λα γίλεη κηα ζπδήηεζε γηα λα κεηαθέξεηε θαη ηηο 

απφςεηο φισλ ησλ άιισλ Ππκβνχισλ; έλα ζέκα. Νρη λα καο ην θέξλεηε δχν 

κέξεο πξηλ, γηα λα θάλνπκε ηη; λα ιχζνπκε ηα δηαδηθαζηηθά πνηνη ζα πάλε θαη 

πφζα ζα πάξνπλε. Ζ νπζία είλαη ηη ζα πνπλ απηνί πνπ ζα πάλε θαη ηη ζέζεηο ζα 

πάξνπλε. 
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 Πηε βάζε ινηπφλ απηή εδψ ε παξάηαμή κνπ, νη Δλεξγνί Ξνιίηεο-ε Αιιε 

Ξξφηαζε, έρνπκε έλα ςήθηζκα ην νπνίν ζα ζαο ην δηαβάζσ, δελ επειπηζηψ λα 

ην ςεθίζεηε γηαηί αθνινπζείηε κηα δηαδηθαζία ζε ζνβαξά ζέκαηα λα κελ 

παίξλεηε ζέζε, εγψ φκσο είκαη ππνρξεσκέλε λα ζαο ην δηαβάζσ θαη λα έρεηε 

ππφςηλ ζαο νξηζκέλα πξάγκαηα. 

 ΤΖΦΗΠΚΑ ελ φςεη ηνπ 1νπ ζπλεδξίνπ ηεο ΘΔΓΔ. 

 Δλα ρξφλν απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαιιηθξάηε ζηελ Απηνδηνίθεζε θαη 

ελφςεη ηνπ 1νπ ζπλεδξίνπ νη εθηηκήζεηο, ξηδηθέο δηαθσλίεο θαη αληηξξήζεηο γηα 

ηνλ Θαιιηθξάηε, έρνπλ δηθαησζεί. Νηη δειαδή πξφθεηηαη γηα κηα 

αληηδεκνθξαηηθή, ζπληεξεηηθή, ζπγθεληξσηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζα θάλεη 

αθνκα πην γξαθεηνθξαηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ηνλ ζεζκφ, καθξηά απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 Μεθηλψληαο απφ κηα γεληθή εθηίκεζε ζα ιέγακε νηη ζήκεξα, κεηά απφ 

ηελ επηβνιή απφ ηελ ηξφηθα, ηνπ κλεκνλίνπ θαη ησλ εγρψξησλ πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ειίη ηνπ κεζνπξφζεζκνπ, ησλ απνθάζεσλ ηεο 27εο Νθησβξίνπ 

θαη ηνπ Γεθεκβξίνπ θαη έλα ρξφλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαιιηθξάηε ε ρψξα 

θαη ε Απηνδηνίθεζε είλαη ζε δνθεξή θαηάζηαζε ρσξίο νξαηέο πξννπηηθέο 

βειηίσζεο γηα ην κέιινλ. 

Ζ πνιηηηθή ηνπ κλεκνλίνπ επηρεηξείηαη κέζσ ηνπ Θαιιηθξάηε ν νπνίνο είλαη ε 

εθαξκνγή ηνπ κλεκνλίνπ ζηελ Απηνδηνίθεζε θαη ην φρεκα γηα ηελ επηβνιή 

λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ. Δπηρεηξήζεθαλ θαη επηρεηξνχληαη πνιηηηθέο άκεζεο 

θαη έκκεζεο ηδησηηθνπνίεζεο, θξίζηκσλ θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ηνκέσλ 

φπσο είλαη ηα απνξξίκκαηα, ε ελέξγεηα, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζρνιεία θιπ, 

ε εθπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρψξνπ.  
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Ρν θελφ ζα θιεζνχλ λα ην θαιχςνπλ κεγαινθαξραξίεο επελδπηέο πνπ 

επηδηψθνπλ λα επελδχζνπλ ζηνπο ηνκείο θηιέηα ησλ Γήκσλ θαη λα 

θεξδνζθνπήζνπλ απνκπδψληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο δεκφηεο. Λα ζαο 

ππελζπκίζσ ηελ ππφζεζε ηνπ Διιεληθνχ, ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

Ραπηφρξνλα νη εθεδξείεο θαη νη απνιχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Γήκνπο θαη 

ζην Γεκφζην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιφγσ κλεκνλίνπ άγξηεο πεξηθνπέο 3 

δηζεθαηνκκπξίσλ απφ ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο ηεο Ρνπηθήο Ααπηνδηνίθεζεο 

σο ην 2013 ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δηάιπζε νιφθιεξσλ πεξεζηψλ ησλ 

Γήκσλ ζε θξίζηκνπο ηνκείο.  

Θνηλσληθέο ππεξεζίεο πξφλνηαο, θαζαξηφηεηα, πξάζηλν, παηδηθνί ζηαζκνί, 

βνήζεηα ζην ζπίηη, ζα ζπξξπθλσζνχλ κέρξη εμαθαλίζεσο. Δλψ νη θαιιηθξαηηθνί 

Γήκνη εληζρχζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ηππηθά κε πεξηζζφηεξεο απφ 220 

αξκνδηφηεηεο, ππήξμε δξαζηηθή κείσζε θνλδπιίσλ. 

Νη αθξαίεο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηεο ηξφηθαο θαη ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ, ηα αιιεπάιιεια κλεκφληα θαη ν Θαιιηθξάηεο κεγέλζπλαλ ηα 

ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη νδεγνχλ ζε θαηάξξεπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, 

ππεξθνξνιφγεζε ησλ πνιηηψλ, απνιχζεηο θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ γεληθνχ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Δίλαη ζαθέο νηη ην πεξηερφκελν απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνρεχεη ζηνλ 

κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηα θπξίαξρα νηθνλνκηθά θαη 

πνιηηηθά ζπκθέξνληα, είλαη εληαγκέλν ζην ζχκθσλν ζηαζεξφηεηαο θαη 

ππεξεηεί ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ. 

Ραπηφρξνλα είλαη γξαθεηνθξαηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ, ζηξηκσγκέλν ζηηο 

ππεξεμνπζίεο ησλ επηηξφπσλ θαη ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ είλαη 

βξαρλάο γηα ηνπο Γεκάξρνπο. Νη επίηξνπνη είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ νρη κφλν 
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ηε λνκηκφηεηα αιιά θαη ηε ζθνπηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ.  

Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε φκσο παξακέλεη επηηαθηηθή αλάγθε. Δίλαη ν κφλνο 

δεκφζηνο θνξέαο πνπ έρεη αθφκα ηηο πξνυπνζέζεηο λα ελεξγεί γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά, λα αζθεί πνιηηηζκφ, θνηλσληθή πνιηηηθή θαη λα βξίζθεηαη θνληά 

ζηνλ πνιίηε. Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ν βαζηθφο κνριφο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο, κε θνηλσληθέο δξάζεηο δηαρξνληθέο θαη απφηνθεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Ξαξακέλεη φκσο επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα κηα εληαία, νινθιεξσκέλε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζεζκψλ. Απηφ ζα γίλεη κε 

ηελ αλαηξνπή ηνπ Θαιιηθξάηε θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ζα εγθαζηδξχεη κηα δεκνθξαηηθή απνηειεζκαηηθή Απηνδηνίθεζε κε 

νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη πφξνπο. 

Ζ ιχζε είλαη ε ζπιινγηθή αληίδξαζε ηεο Απηνδηνίθεζεο απέλαληη ζηελ 

εμαζιίσζή ηεο. Ζ δξάζε καο πξέπεη λα είλαη θνηλή δξάζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηελ ΞΝΔ ΝΡΑ. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θα Πηεξγίνπ.  

Νζνλ αθνξά ηε δαπάλε εγθξίλεηε πηζηεχσ, έηζη; γηαηί απηφ είλαη ην ζέκα καο. 

 Θέιεηε θάηη άιιν; 

 Νξίζηε, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Γελ ζα ζαο θνπξάζσ πνιχ αιιά ζεσξψ νηη γηα φινπο καο πξέπεη 

λα ππάξρεη ζπλέπεηα ιφγνπ θαη πξάμεο θαη ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα 

ηνλ θαζέλα ρσξηζηά θαη γηα ηηο παξαηάμεηο ηηο δεκνηηθέο θαη γηα φινπο.  
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 Θχξηε Ξξφεδξε, άθνπζα ην ςήθηζκα πνπ θέξλεη ε θα Πηεξγίνπ. Γχν 

επηζεκάλζεηο ζέισ λα θάλσ, γηαηί, θνηηάμηε, δελ είλαη, απφ ην παξειζφλ 

έξρνληαη. 

6ε Κάε 2010, πξαθηηθά ηεο ΔΛΑΔ γηα ηνλ Θαιιηθξάηε. Αθνχζηε, Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιν είλαη ην ζέκα καο ηψξα.. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Λαη, θνπβεληηάδνπκε φκσο γηα ηελ ΘΔΓΔ. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Δίπε 

ε θα Πηεξγίνπ νηη ζέινπλ λα δηαιχζνπλ ηνλ Θαιιηθξάηε γηαηί πιένλ δελ 

ηξαβάεη θαη δελ θάλεη. 

Αθνχζηε κε ιίγν, δελ ζαο δηέθνςα θαζφινπ, αθήζηε κε ιίγν, αθήζηε κε.  

Ξξαθηηθά, ινηπφλ, ηεο ΔΛΑΔ. Ν θ. Φιακπνπξάξεο, εθπξφζσπνο ηνπ ΠΟΗΕΑ. 

Πηελ ΔΛΑΔ γηα ηνλ Θαιιηθξάηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ιαγνπδάξεο δελ ππήξρε εθπξφζσπνο ηνπ ΠΟΗΕΑ. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Φιακπνπξάξεο. Αθήζηε κε, θα Πηεξγίνπ. Φιακπνπξάξεο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε, είλαη εθηφο ζέκαηνο ν θ. Σαζηψηεο ηψξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θη εζείο ήζαζηε εθηφο ζέκαηνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ δελ ήκνπλ, κηινχζα γηα ηελ ΘΔΓΔ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θη εζείο ήζαζηε, θα Πηεξγίνπ. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δχν ιεπηάθηα, ζα είρα ηειεηψζεη. Θα είρα 

ηειεηψζεη, θ. Ξξφεδξε.  

ΞΔΞΞΑΠ: Καο ελδηαθέξεη λα κάζνπκε ηα θφκκαηά ζαο.  

Παο παξαθαιψ, θ. Σαζηψηε, ζπλερίζηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δίλαη ζεκαληηθφ λα μέξνπκε ηη ιέεη ν θαζέλαο ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Αθνχζηε κε ιίγν. Ξξφεδξε, άθνπζέ κε ιίγν. 
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 Ιέεη, ηξία ζεκεία επηζεκαίλεη, δελ δηαθσλεί ζηε ινγηθή, θαη ιέεη: Δίλαη 

δπλαηφλ λα πξνρσξήζνπκε ηνλ Θαιιηθξάηε ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ; 

Ρν πξφβιεκα γη' απηνχο δελ είλαη ν Θαιιηθξάηεο θαη ε δνκή ηνπ Θαιιηθξάηε, ην 

πέξαζκα ησλ ππεξεζηψλ ζε πξσηνβάζκην επίπεδν ζηνπο Γήκνπο, αιιά αλ ζα 

ζπκκεηέρεη ν θφζκνο ζηηο απνθάζεηο απηέο. Ρν πξψην ζεκείν επηζεκαίλεη ν θ. 

Φιακπνπξάξεο. 

Γεχηεξν ζεκείν, κηιάεη γηα ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηη ιέεη; Ξξψηα ζα 

θηηάμνπκε ηνπο νξγαληζκνχο, πνπ ιέκε εκείο επηρεηξήζεηο νξγαληζκνί, πνπ ζα 

εκπνξεπκαηνπνηνχλ ηελ πγεία, ζα εκπνξεπκαηνπνηνχλ ηελ παηδεία, γηα λα 

πξνρσξήζεη ν Θαιιηθξάηεο. 

Θαηεγνξνχζε ην πξνεδξείν .. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Σαζηψηε, εθηίζεζαη. Σαζηψηε, εθηίζεζαη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, θπξία Πηεξγίνπ.. Ξαξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη.. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δθηίζεζηε, θ. Σαζηψηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Σαζηψηε, ζαο παξαθαιψ. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Κηζφ ιεπηφ, ζα είρα ηειεηψζεη, θ. Ξξφεδξε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Γελ ηνλ αθήλεη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαηεγνξνχζε ν εθπξφζσπνο ηνπ ΠΟΗΕΑ ην πξνεδξείν ηεο ΔΛΑΔ 

γηαηί δελ πξνρσξάλε πην γνξγά ζηελ δεκηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ απηψλ.  

Θαη ην ηξίην ζεκείν θαη ηειεηψλσ, δηαβάζσ κέζα απφ ηα πξαθηηθά: 

"Θαηαιαβαίλεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο θη απηέο νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ ηνλ β' ζηνλ α' βαζκφ Απηνδηνίθεζεο ρξεηάδνληαη πφξνπο γηα 

λα γίλνπλ". 
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Γελ ελνριείηαη πξνθαλψο ν εθπξφζσπνο ηνπ ΠΟΗΕΑ ζηελ ΔΛΑΔ, ν θ. 

Φιακπνπξάξεο, φηη ζα πεξάζνπλ νη αξκνδηφηεηεο απηέο ζηνπο Γεκνπο αιιά ηα 

ιεθηά θαη πψο ζα πξνρσξήζνπλε.. 

Θη απηφ ην ιέκε γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέπεηα ιφγνπ θαη πξάμεσλ. Κπνξεί 

θάπνηνο λα δηαθσλεί θαη λα ζπκθσλεί κε απηά πνπ ιέεη ν θαζέλαο εδσ κέζα, 

αιιά θαη ε θνινηνχκπα μέξεηε είλαη έλα ζπνξ ην νπνίν ηειεπηαία έρεη γίλεη 

πνιχ ηεο κφδαο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σαζηψηε. Ξάλησο θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο 

βιέπσ βηψλνπκε θη εδσ κέζα ηηο παζνγέλεηεο ηεο Αξηζηεξάο.  

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπεηδή δελ καο ηηκάεη θαζφινπ ην γεγνλφο φηη εκείο ππνηίζεηαη ηα 

δχν Αξηζηεξά θφκκαηα ζ' απηή ηελ αίζνπζα, ελψπηνλ ελφο θνηλνχ ην νπνίν δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δηθέο καο δηαθνξέο, ινηπφλ, είλαη ληξνπή καο λα 

ζπκπεξηθεξφκαζηε κ' απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Ρν ηη είπαλε πξηλ απφ δχν ηξία ρξφληα θάπνηνη πνπ αλαθέξαηε, θη εγψ κπνξψ 

λα ζαο βγάισ εθαηφ. Ρν αλ δηαθσλνχκε ή ζπκθσλνχκε είλαη δηθφ ηνπ ζεκα ν 

θαζέλαο. πάξρεη κηα ζπλέπεηα ιφγσλ θαη πξάμεσλ, ήκνπλ Λνκαξρηαθή 

Πχκβνπινο, μέξσ ηηο ζέζεη καο, μέξσ ηη πάιεπα κέζα ζην Λνκαξρηαθφ 

Ππκβνχιην, ππάξρνπλ ηα πξαθηηθά ηα δηθά κνπ ησλ νκηιηψλ κνπ, ηα πξαθηηθά 

ηνπ ζπλεδξίνπ φηαλ κίιεζα ζηα ζπλέδξηα ηεο ΔΛΑΔ θαη δελ κπνξεί ν θ. 

Σαζηψηεο θαη ν νπνηνζδήπνηε θ. Σαζηψηεο λα αλαθέξεηαη ζε ιέμεηο θαη πξάμεηο 

θάπνησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη λα αλαθέξεηαη ζηηο δηθέο κνπ ζέζεηο. Λνκίδσ νηη 

πξέπεη λα είκαζηε ζνβαξνί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θα Πηεξγίνπ.  

Δπί ηεο ςεθνθνξίαο, θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; 
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ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δκείο θαηά.  

Θαη γηα ην πξνεδξέην θάηη, Ξξφεδξε. Δπεηδή νη γεληθεχζεηο θαη ην ιέσ ζε ζαο, 

Ξξφεδξε, κε φιν ην ζεβαζκφ, είλαη πνιχ άζρεκν πξάγκα, εγψ είπα θαη ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έρσ ηαπηφηεηα, θ. Ξξφεδξε, θη έηζη ζέισ 

λα απνθαινχκαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ αγσλία εμέθξαζα, δελ .. Λνκίδσ νηη φινη νη Διιελεο πνιίηεο 

ζέινπλ ηελ Αξηζηεξά ελσκέλε.  

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Π' επραξηζηψ πάξα πνιχ, Ξξφεδξε,  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ πηζηεχσ εγψ πξνζσπηθά ηνπιάρηζηνλ. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Ν θαζέλαο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη φπσο ζέιεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βιάρνο θαη ε θα Πηεξγίνπ ζα πάλε. Ρν Ππκβνχιην θαηά 

πιεηνςεθία εγθξίλεη. Θαηά ν θ. Σαζηψηεο. 

 

 

 ΘΔΚΑ 3ν 

 

Ξξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ έηνπο 2012 γηα ηηο άκεζεο επείγνπζο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ (αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα). 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαλειιφπνπινο θάλεη ηελ εηζήγεζε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο. 

Ζ δηεχζπλζε, ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ καο έρνληαο ππφςηλ ην λφκν 2190/94, 

έρνληαο ππφςηλ ην αξ. πξση. 1586 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

έρνληαο ππφςηλ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, φπνπ πξνβιέπνληαη 150 
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ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εθηηκψληαο ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ καο, ιακβάλνληαο ππφςηλ νηη είκαζηε πεξίπνπ 33.500 

θάηνηθνη, ηελ εδαθηθή έθηαζε ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θηάλεη κέρξη ηα φξηα ηνπ 

λνκνχ Βνησηίαο, ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιχςνπκε σο πεξεζία 

Θαζαξηφηεηαο, ηηο αλάγθεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ 

αθηψλ, ησλ παηδηθψλ ραξψλ, ηελ επηζθεπή βιαβψλ ησλ εθηεηακέλσλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο, ην γεγνλφο φηη δελ καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ε έγθξηζε απφ ην 

επίζεκν θξάηνο γηα λα πξνβνχκε ζηελ πξφζιεςε κνλίκσλ ππαιιήισλ, 

εηζεγνχκεζα γηα ην έηνο 2012 λα πξνβνχκε ζε πξφζιεςε ππαιιήισλ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ 56 αηφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνκαη ζηηο εηδηθφηεηεο: 

3 άηνκα, εηδηθφηεηαο ΓΔ 24 ειεθηξνιφγσλ 

12 άηνκα, εηδηθφηεηαο ΓΔ 29 νδεγψλ 

26 άηνκα, εηδηθφηεηαο Δ εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο 

4 άηνκα, εηδηθφηεηαο Δ εξγαηψλ ηαθήο θαη εθηαθήο 

Θαη 11 άηνκα, εηδηθφηεηαο Δ εξγαηψλ χδξεπζεο. 

 Απηφ αθνξά ην πξνζσπηθφ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Πηε ζπλέρεηα ζα ζαο δηαβάζσ θαη ηνπο θσδηθνχο φπνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη 

ζπγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε, ζέιεηε λα ξσηήζεηε θάηη; Νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θχξηε Γηεπζπληά, ήζεια λα ζαο ξσηήζσ, αλ ζπκάκαη θαιά, ν 

αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δεηάκε λα πξνζιάβνπκε κε νθηάκελε ζχκβαζε 

είλαη πεξίπνπ απηνί καο πνπ εγθξίλαλε πέξζη θαη νρη απηνί πνπ αξρηθά είρακε 

δεηήζεη. Κπνξείηε λα κνπ δψζεηε απηή ηε δηεπθξίληζε; 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξέξπζη είρακε δεηήζεη έλαλ αξηζκφ 54 αηφκσλ θαη  54 

αηφκσλ καο εγθξίζεζαλ. Κηιάσ γηα αληαπνδνηηθνχ ηψξα. 

Θα πσ ζην κε αληαπνδνηηθνχ ζην επφκελν ζέκα. Ξάλησο ζην αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα πξνζσπηθνχ καο είραλ εγθξίλεη φιεο ηηο ζέζεηο. Θαη θέηνο ην ίδην 

πξνβιέπεηαη. Ξέξζη ήηαλ 54, θέηνο δεηνχκε 56. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε δεηήζεη ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Μαλαθνπβεληηάδνπκε ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Λνκίδσ είλαη ε ηέηαξηε, πέκπηε θνξά ζε ζρέζε κε ην ηη ζα γίλεη 

θαη ην αλ πξνζιάβνπκε εξγαδφκελνπο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νθηάκελνπο, 

ηεηξάκελνπο, ζπκβάζεηο, κπινθάθηα θ.ν.θ.. 

 Γηα καο, ην μαλαιέσ, εξγαδφκελνο νθηάκελνο, εμάκελνο, ηξίκελνο, είλαη 

εξγαδφκελνο κε κηζή δνπιεηά, κηζή δσή, κηζά αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, ζε 

πνιηηηθή νκεξία, ζε εξγαζηαθή νκεξία. Ρν ηη βηψλνπκε ζήκεξα ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ζαλ εξγαδφκελνη μεθίλεζε θαη έγηλε πξφβα ηδελεξάιε απφ ηνπο Γήκνπο 

παιηφηεξα θαη ζήκεξα ζπλερίδεηαη απηφ ην παλεγχξη, φπνπ εξγαδφκελνη-

ιάζηηρν πνπ δνπιεχνπλ, φπσο καο ζέινπλ θη εκάο ζήκεξα ηνπο εξγαδφκελνπο 

λα δνπιεχνπκε φηαλ, φπνπ, φπσο θαη φπνηε ζέιεηε, ιακβάλνπλ ζέζεηο ζηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

Γελ δηαθσλείηε θπζηθά φινη ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην 

μαλαεπαλαιακβάλσ, φινη ζαο, δελ δηαθσλείηε ζηελ εξγαζηαθή.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ απεπζχλεζηε ζηνπο Ππκβνχινπο, θ. Σαζηψηε. Γελ είλαη 

ηψξα.. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Αθήζηε κε, πάιη κε δηαθφπηεηε, Ξξφεδξέ κνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δ, ηψξα, λα απεπζχλεζηε ζηνπο Ππκβνχινπο θαη λα θξηηηθάξεηε 

ηελ απφθαζή ηνπο; 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

60 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θα ςεθίζνπλ φινη. Ξξφεδξε, αθήζηε κε ιίγν, ζαο παξαθαιψ. 

 Νινη κα φινη ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εθηφο απφ εκέλα έρεηε 

ςεθίζεη γηα πξφζιεςε είηε δίκελσλ εξγαδνκέλσλ είηε ηξίκελσλ εξγαδνκέλσλ 

είηε νθηάκελσλ εξγαδνκέλσλ, απνδερφκελνη απηέο ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο, πνπ 

ζέινπλ νη εξγνδφηεο καο λα γεληθεπηνχλ παληνχ ζε θάζε ηφπν δνπιεηάο, νη πην 

πνιινί απν ζαο, φρη νη πην πνιινί, θάπνηνη απν ζαο ζπκκεηείραλ ζε 

πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο Γήκσλ φπνπ εθαξκνδφληνπζαλ απηέο νη ζρέζεηο 

εξγαζίαο. 

Πην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηαλ δήηεζα παξφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα παξζεί πνιηηηθή απφθαζε λα ζπληαρζνχκε καδί ηνπο, λα 

πάξνπκε πνιηηηθή απφθαζε γηα κνληκνπνίεζε, ζηξίςαηε δηα ηνπ αξξαβψλνο, 

είπαηε νηη ζα ην θνπβεληηάζνπκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηαηί 

αθξηβψο δελ ζέιεηε κφληκνπο ππάιιεινπο, δέζκηνπο ζέιεηε, θαη είλαη δεδνκέλν 

γηα καο νηη ζην κνληέιν ηνπ Θαιιηθξάηε πνπ εθαξκφδεηε θαηά γξάκκα θαη πνπ 

ζπκθσλείηε δηαθσλψληαο, απν δσ θαη πέξα ζηγά ζηγά θνπηνξαπηηθή ζα 

δηψρλεηε ππαιιήινπο θαη ζα θέξλεηε εξγνιάβνπο.  

 Θαη ην 2 θαη ην 3 ηα θαηαςεθίδνπκε. Θαη αο αλαιάβεη ν θαζέλαο ηηο 

επζχλεο ηνπ απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Δκείο δεηάκε κφληκε θαη ζηαζεξή 

δνπιεηά, κνληκνπνίεζε άκεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ρσξίο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο. Θαη ζαο θαινχκε λα πάξνπκε απηή ηελ πνιηηηθή απφθαζε 

ζήκεξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σαζηψηε. 

 Ν θ. Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ζπκθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε θαη αλ έρεη εμεηαζζεί ε 

δπλαηφηεηα λα πάξνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο γηαηί κε 

ηε δηαδηθαζία απηή λνκίδσ νηη θάπνηνη άλεξγνη απφ ηελ πεξηνρή κπνξνχλ λα 
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θαιπθζνχλ θαη λα βξνπλ εξγαζία. Αλ ππήξρε δπλαηφηεηα γηα θάπνηνπο αθφκα 

έζησ λα δηεθδηθήζνπκε, θχξηε Θαλειιφπνπιε, γηαηί απηέο νη ζέζεηο εξγαζίαο 

πάλε ζε αλζξψπνπο ηεο πεξηνρήο ιφγσ εληνπηφηεηαο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ιίηζα.  

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ζεσξψ νηη είλαη 

απαξαίηεηε ε πξφζιεςε θη φρη κφλν 56, ίζσο 106 ρξεηαδφκαζηε γηα λα 

θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο, σζηφζν γηα ιφγνπο αξρήο φπσο θη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά, δελ ζα ην ςεθίζσ γηαηί ζεσξψ νηη πξέπεη, φρη ζεσξψ, ε 

ζέζε καο είλαη φηη πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο νη πξνζιήςεηο 

απηεο γηα λα θαιχπηνπλ ηηο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο πνπ έρεη αλάγθε ν 

Γήκνο καο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θα Πηεξγίνπ. 

 Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, πξψηα λα μεθηλήζσ κε έλα παξάπνλν. Δίκαη ν 

κνλαδηθφο Πχκβνπινο πνπ κνπ δηαθφπηεηε θάζε θνξά ηελ πξφηαζε, φρη ηελ 

παξάγξαθν. Πε άιινπο ζπλαδέιθνπο έρεηε δηαθφςεη παξάγξαθν. 

Ρν δεχηεξν ζέκα φζνλ αθνξά ηελ εηζήγεζε, επρή καο είλαη λα ππάξμεη θάπνηε 

λνκηθφ πιαίζην ψζηε ν Γήκνο, ν λένο απηφο Γήκνο, λα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη 

ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο κνλίκσλ ππαιιήισλ. Δίλαη επρή καο, μέξσ νηη είλαη 

δχζθνιν λα γίλεη. 

Αιιά πξφηαζή κνπ είλαη επεηδή θάζε θνξά αθνχκε θαη ην βιέπνπκε φηη δελ 

ππάξρεη πξνζσπηθφ, ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ, λα δηεθδηθήζνπκε φζνπο 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

62 

πεξηζζφηεξνπο ρξεηαδφκαζηε. Λα ηνπο δηεθδηθήζνπκε. Θαη ζην ιεμηιφγην ηνπ 

Γεκαξρνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα κπεη ε ιέμε δηεθδηθψ. 

Δίπε πξνεγνπκέλσο ν Γήκαξρνο νηη ζα πάξνπκε κηα απφθαζε γηα ην 

Οπζκηζηηθφ, πνπ ζα κείλεη, πνχ ζα πάεη; κα άκα απηή ε απφθαζε δελ θάλεηο 

παξαζηάζεηο, δελ δηεθδηθήζεηο, δελ πνιεκήζεηο, δελ πξφθεηηαη λα θεξδίζεηο 

ηίπνηα. 

Αλ ινηπφλ ζήκεξα εκείο πάξνπκε κηα απφθαζε αληί γηα 56 θαη πνχκε 70 θαη 

θάλεη παξαζηάζεηο ν Γήκαξρνο ζηνλ Ξεξηθεξεηάξρε θαη εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο 

πνπ ρξεηάδνληαη απηνί νη ππάιιεινη, δελ ζα πάξνπκε απηή ηελ έγθξηζε; 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Βειηαληψηε. 

 Θχξηε Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ γηαηί δελ θάλνπκε πξνζπάζεηα λα 

πάξνπκε κφληκνπο ππαιιήινπο γη' απηέο ηηο ζέζεηο; Θαη ζα επαλέιζσ ζην 

πξνεγνχκελν ζέκα, γηαηί γειάο, Γήκαξρε, έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα ζέζεηο 

ζηελ ΘΔΓΔ είλαη, άθνπζέ ην ινηπφλ, λα ην ζέζεηο θη αλ δελ γειάο γη' απηφ. 

Δλα απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ Γήκσλ ησλ ζεκεξηλψλ ηνπ θαιιηθξαηηθνχ είλαη κε 

ηα δηθά καο αληαπνδνηηθά έζνδα λα απαγνξεχεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε λα πάξνπκε ππαιιήινπο πνπ εκείο ζα ηνπο πιεξψλνπκε. Γελ ηνπο 

δεηάκε ιεθηά αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Λα ην ζέζεηε ινηπφλ ζηελ ΘΔΓΔ κηα 

θαη ζα πάηε, σο ζέκα. Νη εμαξηεκέλεο ζχκβαζεο εξγαδφκελνη λα γίλνπλ 

κφληκνη. Γελ καο ην επηηξέπεη πνηνο; Δκείο πιεξψλνπκε. Πηελ επηρείξεζε ηε 

δηθή κνπ ζα ξζεη ην θξάηνο λα κνπ πεη λα κελ πάξσ εξγάηεο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ηέζζεξα άηνκα πνπ έρνπλ πάξεη ΑΠΔΞ γηα λα γίλνπλ 

κφληκνη θαη πεξηκέλνπλ ηέζζεξα ρξφληα ζηε ζεηξά λα κπνχλε. 
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ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Απηφ ιέσ, Γήκαξρε, λα ην ζέζεηε ζέκα ζηελ ΘΔΓΔ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα ηη κνπ ιεο ηψξα κσξέ; άιιν πνπ δελ ζέιακε! Ρη κνπ ιεο 

ηψξα; 

ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Δρεηε θάλεη ελέξγεηεο; απηφ ιέσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα κηιάκε γηα αλέθηθηα πξάγκαηα ζε κηα επνρή; είλαη θαιφ λα ηα 

ιέκε. Νη κφλνη πνπ ζα ζέιακε κφληκν πξνζσπηθφ ζηαζεξφ λα κελ έρνπκε 

πξνβιήκαηα θιπ, είλαη εκείο, νη Γήκνη. 

ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Ξνηεο είλαη νη ελέξγεηεο, επ' επθαηξία ηεο ζπγθεληξψζεσο ησλ 

Γεκάξρσλ φιεο ηεο ρψξαο λα ην ζέζεηε ζαλ ζέκα ιέσ. Απηφ ιέσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα ζνπ πσ θαη θάηη, είρακε πάεη θακκηά δεθαξηά Γήκαξρνη θαη 

θάλακε παξάζηαζε ζηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ γηα ζέκα άιιν, γηα ζέκα ηνπ 

αζπκβίβαζηνπ εξγαζίαο καο. Θαη ζην ηέινο ν πνπξγφο κάο ιέεη 'πέζηε καο θαη 

θάηη πνπ ζα ζέιαηε'. Θαη ηνπ είπα απηφ εγψ, ηνπ είπα απηφ πνπ είπαηε.  

Ρη λα θάλεη ηψξα, ηη λα θάλεη ν πνπξγφο γηα κφληκνπο ππαιιήινπο λα 

πάξνπκε; ηη λα ιέκε ηψξα, ιφγηα; Καθάξη λα κπνξνχζακε. 

Απηφ ηνπ είπα εγψ ζαλ αηηνχκελν. Πηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κνλίκσλ 

ππαιιήισλ θαη δπλαηφηεηα ηνπ θάζε Γεκάξρνπ ζε θάζε Γηεχζπλζε, ηνπ ιέσ, 

λα κπνξεί λα πάξεη έλα δχν άηνκα κε δηαγσληζκφ, ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα λα 

πάξεη άηνκα ζε πςειφηαηα επίπεδα λα ζηειερψζεη ην Γήκν ηνπ θαη λα 

δνπιέςεη ζαλ επηρείξεζε πνιχ πην ζσζηά. 

ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Γήκαξρε, δελ δηαθσλνχκε. Λα ην ζέζεηε ζηελ ΘΔΓΔ ιέσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά πξφηεηλα ζηνλ πνπξγφ, ζνπ ιέσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε ζηνλ θ. Θαλειιφπνπιν, αλ απηέο εδψ 

νη ζέζεηο πνπ βάδεηε είλαη απφ έλα λέν πξφγξακκα πνπ είλαη γηα ηελ πξφζιεςε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

64 

αλέξγσλ γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ βγήθε ηψξα. Γηαηί αλ είλαη, αλ 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπκε θαη κ' απηφ ην πξφγξακκα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αλ ελλνείηε ην πξφγξακκα ηνπ ΝΑΔΓ, 54 κε 64 εηψλ,  ζε 

ζεκείν ζπληαμηνδφηεζεο, έρεη ην δηθαίσκα ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, νρη, ηψξα, ηψξα, θαηλνχξην πξφγξακκα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γηα ην πξφγξακκα πνπ κηιάηε, ζα αλνίμεη ζε 3 κέξεο, 4. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, απηφ. Αξα δελ είλαη απηέο νη ζέζεηο κ' απηφ ην πξφγξακκα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νρη, είλαη εθηφο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αξα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα κε ην θαηλνχξην πξφγξακκα λα 

βάινπκε θη αιινπο εξγαδφκελνπο. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νη νπνίνη είλαη κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο φκσο. 

Ξάλησο ελεκεξψλσ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νηη αλ ζπκάζηε θαιά ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2011 ςεθίζακε ηνλ νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο. Δθεί 

πξνβιέςακε θάπνηεο ζέζεηο, αλ ζπκάζηε θαιά ήηαλ, θη εγψ αλ ζπκάκαη θαιά, 

πεξίπνπ 372 ζέζεηο. Ζξζε φκσο ν λφκνο ηνπ θξάηνπο, ηειεπηαία, ην γλσξίδεηε 

πάξα πνιχ θαιά, θαη ηη είπε; νηη φζεο ζέζεηο έρεη ν Γεκνο θαη είλαη θελέο, 

θαηαξγνχληαη.  

Κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ηη καο θάλεη; αθ' ελφο καο νλνκάδεη φινπο θξαηηθνχο 

ππαιιήινπο θαη δελ ππάξρνπλ πιένλ δεκφζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη ΝΡΑ, φινη 

είκαζηε θξαηηθνί ππάιιεινη, έλα ην θξαηνχκελν. Θη έλα δεχηεξν είλαη νηη δελ 

καο δίλεη, ιέεη 'έρεηε εζείο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο; αθνχ θαηαξγήζεθαλ δηα 

λφκνπ, ηη καο δεηάηε; Κφλν κε κεηαηάμεηο'. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Θαλειιφπνπιε. 

 Ν θ. Ξέππαο έρεη δεηήζεη ην ιφγν. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο, θ.θ. ζπλάδειθνη. 
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ζηεξα απφ κηα ρξνληά δηαθπβέξλεζεο ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υξσπνχ ηα 

πξνβιήκαηα είλαη πνιιά. Ξηζηεχσ κέζα ζ' απηφ ην ρξφλν έρεη γίλεη ε 

πξφβιεςε, έρνπκε δεη ηα πξνβιήκαηά καο, ηηο αηέιεηέο καο θαη γη' απηφ ζα 

πξέπεη λα γίλεη ν Γήκνο καο πην ζπγθεθξηκέλνο ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία έρεη 

αληηκεησπίζεη θαη αληηκεησπίδεη θαη χζηεξα απφ απηφ λα αλαδείμεη ην πξφβιεκα 

ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ φζνλ αθνξά ην δπζαλάινγν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ 

πνπ ππάξρεη έλαληη ζηνπο άιινπο Γήκνπο θαη έλαληη ζην δηθφ καο Γήκν. 

Γελ κπνξεί ν θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Υξσπνχ απφ ηε κηα λα ιέκε είλαη ν 

κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε, ν κεγαιχηεξνο Γήκνο επηζθεςηκφηεηαο ζην λνκφ 

Αηηηθήο, λα έρεη κφλν 150 άηνκα πξνζσπηθνχ, νη νπνίνη είλαη θαη ζηα γξαθεία 

θαη δηνηθεηηθνί θαη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη θαη ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηελ 

ειεθηξνδφηεζε θαη πδξαπιηθνί, θαη απφ ηελ άιιε λα κπνξέζνπκε εκείο λα 

ιεηηνπξγήζνπκε απηφλ ηνλ Γήκν. Δλψ ζε άιινπο Γήκνπο ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη 1500 αο πνχκε ζην Καξνχζη, ην έρεη πεη ν θ. Γήκαξρνο 

πνιιέο θνξέο, 800 ζην Γήκν Θεθηζηάο θιπ θιπ. 

 Απηφο ν δπζαλάινγνο ινηπφλ αξηζκφο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί θαη 

επηηέινπο ν Γήκνο Υξσπνχ λα απνθηήζεη ηνπο αλάινγνπο εξγαδφκελνπο λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο πξνβιήκαηα. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ξέππα. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο, ινηπφλ, θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Νρη ν θ. Σαζηψηεο, νρη ε θα Πηεξγίνπ. 

Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νπφηε ε βεβαίσζε πεξί ςήθηζεο ησλ πηζηψζεσλ 

θαηαηίζεηαη ζην πξνεδξείν γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ απφθαζε. 
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ΘΔΚΑ 4ν 

 

Ξξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ γηα ηηο άκεζεο επείγνπζεο αλάγθεο 

ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ (κε αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα) θαζώο θαη 

ζπκβάζεσλ έξγνπ, γηα ην έηνο 2012. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ζ Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ Γήκνπ Υξσπνχ 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ην άξζξν 20, 21 ηνπ λνκνπ 2190/94 πεξί ζχζηαζεο 

αλεμάξηεηεο αξρήο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ κε ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο, 

ην αξ. 27913/20.12.2011 έγγξαθφ ηεο πξνο ηηο πεξεζίεο γηα πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ νξηζκελνπ ρξφλνπ, κε δεδνκέλν νηη αλακέλεηαη ε 

έθδνζε εγθπθιίνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ κε αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα, ηνλ νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ φπνπ 

πξνβιέπνληαη 150 ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ην 

γεγνλφο νηη ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ καο αλέξρεηαη ζε 33.500 θαηνίθνπο θαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ παξνπζηάδεη κεγάιε αχμεζε ιφγσ 

παξαζεξηζκνχ, νηη ν Γήκνο καο ζηηο πεξηζζφηεξεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο δηαζέηεη 

παξαιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν κεγάια πνζνζηά 

επηζθεςηκφηεηαο θαη νη νπνίεο δηθαίσο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί πνιπζχρλαζηεο 

απφ ην Ιηκεληθφ Πψκα ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, ηηο δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ κεγάιεο εδαθηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο, δεκηνπξγεί 

ηελ ππνρξέσζε απνςίισζεο απφ μεξά ρφξηα, ηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ 

εχθιεθησλ πιηθψλ θαη γεληθφηεξα ηε κέξηκλα, δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ησλ δαζηθψλ καο εθηάζεσλ, ε ζπλέλσζε ησλ 

δεκνηνινγίσλ ελλέα Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχκε ζην 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 2ε 26 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  67 

εζληθφ δεκνηνιφγην, νη επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο φπσο ε πξφζιεςε θαη 

αιιαγή επσλχκνπ, εμειιεληζκφο νλνκαηεπσλχκνπ Διιήλσλ εμσηεξηθνχ θαη 

αιινδαπψλ πνπ απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ 3852 

λφκνπ ηνπ 2010, ήηνη Θαιιηθξάηεο, θαζψο θαη ε επηθείκελε έληαμε ζην 

νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εθηφο ηνπ εζληθνχ δεκνηνινγίνπ, θαη 

ηνπ ιεμηαξρείνπ, κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ πνπ επαλδξψλεη ην Ρκήκα δελ 

θαιχπηεηαη ν ηεξάζηηνο απηφο φγθνο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη, κε 

απνηέιεζκα λα ππνιεηηνπξγεί θαη λα δηεθπεξαηψλεη σο πξνο ην πιείζηνλ ηηο 

ηξέρνπζεο ππνζέζεηο θαη θαηά δεχηεξνλ ηηο ππφινηπεο. 

 Πε θάπνηεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ 

αδπλαηνχλ λα επηηειέζνπλ ην ξφιν ηνπο δηφηη δελ επαξθεί ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ γηα ηε ζηειέρσζή ηνπο. Ζδε έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί δχν άηνκα 

εηδηθφηεηαο εξγαηψλ θαζαξηζκνχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νπφηε έρνπκε πξφβιεκα 

θαη ζηα ζρνιηθά καο θηίξηα γηα ηελ θαζαξηφηεηά ηνπο. 

Ζ κεγάιε χπαξμε θεπαξίσλ πιαηεηψλ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ζπληήξεζεο, 

θχηεπζεο δελδξπιιίσλ, θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη άιισλ γεσξγηθψλ 

εξγαζηψλ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο εηζεγνχκεζα ηα θάησζη πξνο ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην: 

Ξξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ δεηήκαηα πξνζηαζίαο δεκφζηαο πγείαο θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ νη ππεξεζίεο ζηνλ ηεξάζηην φγθν εξγαζίαο, λα πάξεη απφθαζε 

γηα πξνζιήςεηο πνπ αθνξνχλ γηα ην έηνο 2012, 59 άηνκα, ήηνη: Κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, 

ηηο παξαθαησ εηδηθφηεηεο θαη ηνπο αξηζκνχο σο εμήο: 

5 άηνκα εηδηθφηεηαο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

2 άηνκα εηδηθφηεηαο ΞΔ Γηνηθεηηθνχ 
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1 άηνκν εηδηθφηεηαο ΡΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ 

6 άηνκα εηδηθφηεηαο ΓΔ λαπαγνζσζηψλ κε ηξίκελε ζχκβαζε θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ 15/6/2012 έσο 15/9/2012 

3 άηνκα εηδηθφηεηαο ΓΔ 38 Σεηξηζηψλ κεραλεκάησλ έξγνπ 

4 άηνκα εηδηθφηεηαο Δ εξγαηψλ θαζαξηζκνχ αθηψλ 

4 άηνκα εηδηθφηεηαο Δ εξγαηψλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

6 άηνκα εηδηθφηεηαο Δ εξγαηψλ ππξνπξνζηαζίαο 

5 άηνκα εηδηθφηεηαο Δ εξγαηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

9 άηνκα εηδηθφηεηαο Δ γεληθψλ θαζεθφλησλ 

5 άηνκα εηδηθφηεηαο Δ εξγαηψλ θήπσλ 

2 άηνκα εηδηθφηεηαο Δ θαζαξηζηξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 Απηά ηα άηνκα πνπ πξναλέθεξα αθνξνχλ πξνζσπηθφ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 

 Κε ζχκβαζε έξγνπ δηάξθεηαο ελφο έηνπο πξνηείλνπκε ηηο εμήο 

εηδηθφηεηεο: 

3 άηνκα εηδηθφηεηαο Δ θαζαξηζηξηψλ γξαθείσλ, θαη κηιάκε γηα γξαθεία θαη 

ζρνιηθέο κνλάδεο εδψ. 

1 άηνκν εηδηθφηεηαο ΞΔ γεληθνχ ηαηξνχ 

3 άηνκα εηδηθφηεηαο ΓΔ δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ. 

 Απηά είλαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ καο θαη κφλν. 

Πηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζψ θαη ζε θάπνηεο άιιεο πξνζιήςεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ην Λνκηθφ Ξξφζσπφ καο, ην νπνίν καο έρεη θέξεη εδψ ηελ ππ' αξηζκ. 

4/2012 απφθαζή ηνπ θαη πξέπεη λα ηελ εγθξίλνπκε εκείο, ή νρη; είλαη ε 

απφθαζε ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ, ε νπνία πάξζεθε εθηάθησο ρζεο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε λα ζπκπεξηιεθζνχλ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δηθφ καο ζψκα. 

πάξρεη θαη ζαο έρεη δνζεί ζε κνξθή εγγξάθνπ ην αίηεκα ηνπο θαη ηψξα ζαο 

δηαβάδσ θαη ηελ απφθαζή ηνπ ζήκεξα. Καδί είλαη θαη ην δεχηεξν, καδί. 

Δλζσκαηψλεηαη ζηελ εηζήγεζε πνπ ήδε ζαο δηαβάδσ.  

Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ Ξεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθψλ θαη 

Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ Γήκνπ Υξσπνχ, πξνηείλεη θη εκείο λα εγθξίλνπκε: 

3 ζέζεηο ΡΔ9 βξεθνλεπηνθφκσλ 11κελεο δηάξθεηαο θαη αθνξά ηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ Υξσπνχ θαη ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ Ππθακίλνπ,  

4 ΓΔ8 βνεζνχο βξεθνθφκσλ 11κελεο δηάξθεηαο, έλαλ γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ 

Υξσπνχ θαη δχν γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ Θαπαλδξηηίνπ θαη δχν γηα ηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ Ππθακίλνπ 

2 ΓΔ32 καγείξηζζεο 11κελεο δηάξθεηαο, κηα γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ Απιψλα, 

ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ππαιιήινπ θαη κηα γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ Ππθακίλνπ 

2 ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 11κελεο δηάξθεηαο γηα ηελ έδξα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

3 εξγάηεο Δ16 γεληθψλ θαζεθφλησλ 11κελεο δηάξθεηαο γηα ηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ Ππθακίλνπ θαη 2 γηα ηηο εξγαζίεο πεξηβάιινληνο 

Θαζψο θαη 1 ΞΔ παηδίαηξν 11κελεο δηάξθεηαο κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. 

 Πηηο πξναλαθεξζείζεο εηδηθφηεηεο πνπ ζαο δηάβαζα ζπλ απηέο ηνπ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ φηαλ εγθξίλεηε θαη εθ' φζνλ εγθξίλεηε, λα ζαο δηαβάζνπκε 

θαη ηελ ςήθηζε ησλ πηζηψζεσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ εξσηήζεηο, θχξηνη ζπλάδειθνη; 

 Ν θ. Ιίηζαο. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πξνεγεζψ εγψ, Θψζηα; 

Ξξφεδξε, επεηδή γηα θάηη πνπ έρνπκε μεράζεη, δελ ην έρνπκε βάιεη κέζα 3 

ζέζεηο γηα ηελ Ρερληθή πεξεζία γηα ζχκβαζε έξγνπ. Ρν είπα θαη 

πξνεγνπκέλσο. Λα πξνηείλσ δειαδή εγψ λα κπεη έλαο αξρηηέθηνλαο, έλαο 

ηνπνγξάθνο θη έλαο πνιηηηθφο κεραληθφο, κε ζχκβαζε έξγνπ. Αξρηηέθηνλαο, 

ηνπνγξάθνο θαη πνιηηηθφο κεραληθφο, ηξεηο ζέζεηο. Λα κπνπλ δειαδή ζηηο 

ζπκβάζεηο έξγνπ απηέο πνπ δεηάκε. Απηφ θαθψο δελ είρε γίλεη απφ πξνρζέο, 

δελ ην είρακε δψζεη, λφκηδα νηη ην είρα δψζεη ζηνλ θ. Θαλειιφπνπιν.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Α, κε ζπγρσξείηε, ζέισ λα ζπκπιεξψζσ ζηα κέιε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηη γλσξίδεηε πάξα πνιχ νηη ν λφκνο 3986/2011 

πξνβιέπεη γηα θάζε έηνο ν,ηη πξνζιακβάλνπκε κείνλ 10%. Απηφ λα ην 

γλσξίδεηε. Γη' απηφ θαη έξρεηαη αο πνχκε ην επίζεκν θξάηνο ην πνπξγείν θαη 

δελ καο εγθξίλεη φιεο ηηο ζέζεηο πνπ δεηάκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρσ λα πσ φηη είλαη ζρήκα νμχκσξν φκσο, δηφηη φηαλ γίλεηαη έλαο 

λένο παηδηθφο ζηαζκφο ζην Ππθάκηλν ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί. Γελ γίλεηαη λα 

ζηειερσζεί δίρσο λα θάλνπκε πξνζιήςεηο, είλαη λένο, ν λένο ζα πξέπεη λα 

ζηειερσζεί. Γειαδή δελ ζα ξζεη πνηέ ην πνπξγείν λα ζνπ πεη νηη ηνλ λέν 

βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ πνπ ηνλ πιήξσζε ην θξάηνο, δελ ζα πάξεηο ππαιιήινπο 

λα ηνλ ιεηηνπξγήζεηο. 

Δθεί δελ θαηάιαβα γηαηί δελ ηελ έρσ ηελ εηζήγεζε απηή, ζρεηηθά εθεί παίξλεη 

θαη 3 εξγάηεο αλεηδίθεπηνπο; ν βξεθνλεπηαθφο; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν δεηάεη.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γεληθψλ θαζεθφλησλ παίξλεηε ππαιιήινπο. Δξγάηεο είλαη απηνί ή 

κέζα ζηα γξαθεία; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Εεηάεη γεληθψλ θαζεθφλησλ. Γεληθψλ θαζεθφλησλ. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Λαη. Ρη αθξηβψο αληηθείκελν ζα θάλνπλε; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Γεληθψλ θαζεθφλησλ, κπνξεί λα ζνπ θάλνπλ απφ 

θαζαξηφηεηα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θα Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. 

Απφ θαζαξηζκφ είηε αλ ρξεηαζηεί παηδηθψλ ζηαζκψλ, αλ δελ έρνπκε πξνζσπηθφ. 

Ξνιηηηζηηθψλ θέληξσλ, θαζαξηζκφ αθηψλ αλ ρξεηαζηεί.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, νρη, θα Θνληνγηάλλε, απηά ππάξρνπλ. Ρν αλ ρξεηαζηεί, απηέο ηηο 

επνρέο δελ θαιχπηεη θαλέλα. Δπί ηεο νπζίαο. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θα ζπλεξγαζηνχλ, ζα είλαη θαη ζηνλ Γήκν θαη ζα βνεζάλε 

θαη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Δίλαη έλα πξνζσπηθφ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε ιίγν. Ρν λα πάξνπκε θάπνηνπο εξγάηεο γηα έμσ θαη λα ηνπο 

δνχκε ζε θάπνηα γξαθεία λα θάζνληαη, είλαη ζπλεζηζκέλν ζην Γήκν. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νρη ζε γξαθεία, θ. Ιίηζα, νρη ζε γξαθεία.  

Γηα δελδξνθπηεχζεηο, γηα νηηδήπνηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, θαθφ ζα είλαη. Δίλαη πνιχ θαθφ λα πξνζιακβάλνληαη γηα εξγάηεο 

θάπνηνη έμσ αιιά επεηδή είλαη πκέηεξνη λα θάζνληαη κέζα ζηα γξαθεία. Γελ 

είλαη θαιφ. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γελ ζαο έρνπκε δψζεη ηέηνην δηθαίσκα, ηνπιάρηζηνλ εκείο 

ζαλ Λνκηθφ Ξξφζσπν, εαλ δείηε θάηη ηέηνην λα ην θαηαγγείιεηε, θ. Ιίηζα. Αλ 

δείηε θάηη ηέηνην, λα ην θαηαγγείιεηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, λα πξνζέρεηε ηη ιέηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιε εξψηεζε έρεηε, θ. Ιίηζα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, λα μεθαζαξίζνπκε φηη ηη αληηθείκελν.. 
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νηαλ ιέεη γεληθψλ θαζεθφλησλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, θα Θνληνγηάλλε, λα νινθιεξψζεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

ν θ. Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπεηδή δελ ηελ ερνπκε απηή ηελ εηζήγεζε, μαλαιέσ,  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο ηελ είρα δψζεη θη εγψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, δελ είλαη καδί κε ηελ άιιε, δελ μέξσ πψο, κπιερηήθακε ιίγν 

κε ηηο εηζεγήζεηο. 

Γεληθψλ θαζεθφλησλ, ηη αθξηβψο ζα θάλνπλ ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν ην 

ζπγθεθξηκέλν; Θαη αθνχσ θάηη, φηη ζα είλαη θαη ιίγν απν δσ θαη ιίγν απν θεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, απηά ζα ηα πείηε ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο. 

Αιιε εξψηεζε έρεηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο απαληήζσ; κηζφ ιεπηφ. 

Θχξηε Ιίηζα, νη γεληθψλ θαζεθφλησλ είλαη άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ην Γήκν καο παληνχ. Ξνπ ζεκαίλεη άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ εθδειψζεηο, φπσο είπε ε Ξξφεδξνο, κπνξνχλ λα πάλε λα ζηήζνπλ κηα 

εμέδξα, κπνξείο λα ηνπο ζηείιεηο εδψ, λα ηνπο ζηείιεηο λα θαζαξίζνπλ έμσ θάηη 

ζπλέβε ζηνλ βξεθνλεπηαθφ, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή ηνλ θήπν ηνπο ή 

νηηδήπνηε ρξεηαζηεί ην παηδί ζην Γήκν αιιά θαη γεληθφηεξα εκείο. 

Θαη κέζσ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζαλ αίηεκα, πηζαλφλ λα καο εγθξίλεη θάπνηα 

άηνκα, θάπνηνπο ζπλδεκφηεο καο λα ηνπο πάξνπκε. Δίλαη ν ηξφπνο λα 

πξνζιεθζνχλ ίζσο παξαπάλσ, απηφ πνπ είλαη ην αηηνχκελν φισλ καο λα 

πάξνπκε πξνζσπηθφ παξαπάλσ. Ξνην ην πξφβιεκα; δελ 

θαηάιαβα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ηηο εξσηήζεηο, θ. Ιίηζα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δδψ ιέεη 6 άηνκα εξγαηψλ ππξνπξνζηαζίαο θαη απφ θάησ 5 άηνκα 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία δειαδή κε ηη αζρνιείηαη; δελ 

αζρνιείηαη κε ηελ ππξνπξνζηαζία; άιιν πξάγκα; Ρν ρεηκψλα δειαδή, ζα είλαη 

γηα ηα ρηφληα απηνί; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νπσο γλσξίδεηε πνιχ θαιχηεξα θη απφ κέλα, θ. Ιίηζα, ε 

πνιηηηθή πξνζηαζία έρεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Παο ιέσ ακέζσο. Ξιεκκχξεο, άξα βάδνπκε θαη ηα ρηφληα 

κεζα εθεί, θαηαπνληηζκνί, ζεηζκνί θιπ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα πάξνπκε νθηακελίηεο πνπ ζα πιεξψλνπκε λα είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηηο πιεκκχξεο, ηνπο ζεηζκνχο θαη ηα ρηφληα; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Λα ηειεηψζσ. 

Νπσο μέξεηε, θάζε ρξφλν καο εγθξίλνπλ θάπνηα θνλδχιηα. Γηα ηελ 

ππξνπξνζηαζία κελ θαη δεχηεξν θαη ελ γέλεη θαζαξηζκφο αθηψλ, θαζαξηζκφο 

δαζψλ, θνίηεο πνηακψλ, ξεκάησλ θιπ. Δθ' φζνλ ηχρνπκε θάπνηαο ηέηνηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο εαλ καο εγθξηζνχλ, πνπ δελ πξφθεηηαη λα εγθξηζνχλ, γηαηί λα 

κελ ηνπο έρνπκε λα ηνπο πξνζιάβνπκε; Ξξνγξακκαηηζκφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νη πξνζιήςεηο γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο πφηε ζα γίλνπλ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δθ' φζνλ εγθξηζνχλ, γηαηί απηέο ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ, 

δελ είλαη κε απφθαζή καο  θαη έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κέζα ζην 2012. Ξφηε, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

αθξηβψο δελ ην μέξσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη. 
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Βιέπσ νηη έρνπκε ζπκπεξηιάβεη δχν καγείξηζζεο. Απηφ ζεκαίλεη νηη αλ ζα ηηο 

πάξνπκε, ζα ζηακαηήζνπκε ην catering; ή ζα ηξέρνπλ παξάιιεια απηά; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξαξαθαιψ ε εξψηεζε ζηελ θα Θνληνγηάλλε, απηή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θα Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ζ κηα καγείξηζζα ηειηθά, θ. Γηαζεκάθε, ζπληαμηνδνηήζεθε, 

νπφηε ην catering θαηαιαβαίλεηε ήηαλ αλαγθαία ιχζε γηαηί απηή ηε ζηηγκή δελ 

ζα είρακε θαγεηφ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. 

Θα δνχκε πψο ζα πάεη ην catering φιε απηή ηε δηάξθεηα θαη ζα ην θάλνπκε 

ηφηε. Δρνπκε δηθαίσκα λα ηηο δεηήζνπκε απηέο ηηο ζέζεηο ή λα κελ ηηο 

δεηήζνπκε, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ. Γειαδή φηαλ θηάζνπκε ζηελ πξνθήξπμε.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γειαδή εαλ ζα πάξνπκε φκσο ηηο καγείξηζζεο, ην catering ζα 

ζηακαηήζεη. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη, ζα ζηακαηήζεη, ελλνείηαη απηφ, βεβαίσο, δελ ην 

ζπδεηάκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. Θαηαξρήλ ππάξρεη εδψ ζηελ 

εηζήγεζε ζηηο ζέζεηο πνπ δεηάκε, θάησ θάησ ζηε ζχκβαζε ελφο έηνπο πνπ 

ιέκε ζχκβαζε έξγνπ, ηξία άηνκα εηδηθφηεηαο ΓΔ δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ 

πνιηηψλ. Δξψηεζε, ηη είλαη απηφ. Δλα. 

 Γεχηεξνλ, εαλ ζα είλαη φιεο απηέο νη πξνζιήςεηο κέζσ ΑΠΔΞ.  Θαη 

ηξίηνλ, κήπσο θάλεηε ιάζνο φηαλ ιέηε βνεζνί βξεθνθφκσλ ΓΔ; κήπσο έπξεπε 

ΡΔ; γηαηί νη βνεζνί βξεθνθφκσλ είλαη εηδηθφηεηα, δελ είλαη ΓΔ. Απηφ γηα ηνπο 

ηχπνπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε. 
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ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νπσο γλσξίδεηε, ν 2190 πιένλ θάζε πξφζιεςε θαη 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αληαπνδνηηθνχ, θαη κε αληαπνδνηηθνχ θαη ζπκβάζεσλ 

έξγσλ πεξλάεη πιένλ απφ ΑΠΔΞ. Νη κφλεο ζπκβάζεηο πνπ δελ πεξλάλε απφ 

ΑΠΔΞ αιιά πεξλάλε κε έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο είλαη νη δίκελεο. Υο εθ ηνχηνπ φιεο ΑΠΔΞ. Νιεο ΑΠΔΞ. 

Νζνλ αθνξά ΓΔ8 βνεζψλ βξεθνθφκσλ, έηζη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θψδηθα 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, κάιινλ απφ ηνλ 3584, ηνλ ππαιιειηθφ καο Θψδηθα, 

πνπ πξνβιέπεη ΓΔ8 βνεζψλ βξεθνθφκσλ. Θπξία Θνληνγηάλλε, απηφ ην ιέσ 

αληί γηα εζάο, εγψ. 

Δίλαη εηδηθφηεηα ζπγθεθξηκέλε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 3584 ζηνλ ππαιιιειηθφ 

θψδηθα. Δίλαη ηα ΗΔΘ, είλαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Πηελ θα Θνληνγηάλλε, ζα ήζεια λα ξσηήζσ, επεηδή φπσο 

μέξνπκε θαη κέρξη ηνλ Ηνχλην ζα έρεη νινθιεξσζεί ην θηίξην ηνπ 2νπ 

λεπηαγσγείνπ θαη ζα έρεη απνρσξήζεη απφ ην ρψξν ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ην 

2ν λεπηαγσγείν, νπφηε ζα κπνξεί ν παηδηθφο ζηαζκφο Θαπαλδξηηίνπ λα 

δνπιέςεη ζε πιήξε δπλακηθφηεηα πνπ είλαη πεξίπνπ ζηα 65 παηδηά. Δρεη 

πξνβιεθζεί πξνζσπηθφ γηα λα κπνξνχκε λα εμππεξεηήζνπκε φινπο ηνπο 

δεκφηεο ζχκθσλα κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη πιένλ ν παηδηθφο ζηαζκφο; Ξνπ 

ζα έρεη πιένλ ν παηδηθφο ζηαζκφο, έηζη; δειαδή απφ ηνλ Πεπηέκβξην ζα κπνξεί 

λα θηινμελεί πάλσ απφ 65 παηδηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Θνληνγηάλλε. 

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Δκείο θηλεζήθακε κε βάζε ηηο αηηήζεηο πνπ είρακε θέηνο 

ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη θαιχςακε φιεο ηηο αλάγθεο. Ζηαλ αίηεκα ηεο 

λεπηαγσγνχ γλσξίδνληαο θαη ην ρψξν θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν παηδηθφο 

ζηαζκφο, νπφηε πάλσ ζ' απηφ θηλεζήθακε. 
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Ξηζηεχσ νηη ζα είκαζηε εληάμεη κ' απηά ηα άηνκα. Αλ δνχκε νηη ρξεηαζηεί θάηη 

παξαπάλσ κε ηηο αηηήζεηο, ζα θηλεζνχκε κεηά κήπσο δεηήζνπκε θάπνηα δίκελε 

βνήζεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ θ. Θαλειιφπνπιε, 

αλ μέξεηε, άκα ηε εγθξίζεη ησλ ζέζεσλ απφ ΑΠΔΞ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, είλαη δεζκεπηηθφ λα ηνπο πξνζιάβεη ν Γήκνο; ή κπνξεί λα πεη 

νηη ηψξα δελ ππνγξάθσ ζχκβαζε, δελ παίξλσ ηα απαηηνχκελα άηνκα ή θαη 

ιηγφηεξα; γηα πεξηζζφηεξα δελ ην ζπδεηάσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Κέρξη ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ε Γεκνηηθή Αξρή 

θάλεη φ,ηη ζέιεη. 

ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Υξαία, εληάμεη, επραξηζηψ, ζα ηνπνζεηεζνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ. 

Γηεπθξίληζε πάιη; Νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δπζηπρψο πάιη. Μέξεηε θάηη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ζαο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα θάλεηε, ηψξα κνπ ιέηε 

πάιη απφ ηελ αξρή. Νξίζηε, θάλεηε ηε δηεπθξίληζε, ξσηήζηε ηη αθξηβψο ζέιεηε 

θαη ηνπνζεηεζείηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κνπ ηελ εμεγήζεηε, κπνξψ λα ξσηήζσ εζάο άκα ζέιεηε, λα κνπ 

ηελ εμεγήζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, δελ ην γλσξίδσ ην ζέκα εγψ, δελ είκαη εηδηθφο, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δίπε ν θ. Θαλειιφπνπινο ινηπφλ φηη ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζα 

είλαη απφ ρξήκαηα πνπ ζα πάξνπκε, θαη ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. Κέζα ζηηο 
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πηζηψζεηο είλαη πξνυπνινγηζζέληα ηα ρξήκαηα πνπ ζα πάξνπκε ζεσξεηηθά απφ 

ηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία; ή είλαη ίδηνη πφξνη; γηαηί είλαη δηαθνξεηηθφ. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πχκθσλα κε ηα πεξζηλά δεδνκέλα φζα πήξακε, θέηνο 

έρεη πξνβιεθζεί λα βάινπκε θη άιια ηφζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Αξα νη πηζηψζεηο πνπ έρεηε είλαη πξνυπνινγηζζέληα; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Ξξνυπνινγηζζέληα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαλνληθά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απφ ηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία ρξήκαηα. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αθξηβψο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αξα νη ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί.. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Απφ επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απφ επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ, πνιχ σξαία. Αξα δελ είλαη ίδηνη πφξνη. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νρη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπραξηζηνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε αθφκα, θ. Θηνχζε; δελ έρνπκε θαιπθζεί;  

 Νξίζηε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Αθνχ δελ έρνπκε θαιπθζεί, θ. Ξξφεδξε, ηη λα θάλνπκε; 

Θχξηε Θαλειιφπνπιε, κηα εξψηεζε. Γηαβάδσ εδψ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο πνπ δελ 

ηηο πνιπθαηαιαβαίλσ ηη ζα θάλνπλ ζην Γήκν. 

Νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ππξνπξνζηαζίαο, πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, γεληθψλ 

θαζεθφλησλ. Θαη ζα ζαο θάλσ πην δηεπθξηληζηηθή ηελ εξψηεζή κνπ. Αλ εγψ 

αχξην.. Θαηαξρήλ ζέισ λα θαηαζέζσ νηη αλ κπνξνχκε λα πάξνπκε θη άιινπο 

ηφζνπο, λα ηνπο πάξνπκε, είκαη απηήο ηεο γλψκεο, κε εηδηθφηεηα, ν,ηη 

εηδηθφηεηα ζέιεηε εζείο, δελ κε ελνριεί. 
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Δθείλν πνπ κε ελνριεί είλαη ην εμήο. Αλ πξνζιάβνπκε ηέζζεξηο εξγάηεο 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ζα κπνξεί ν Γήκνο καο, γηαηί εκέλα απηφ κε απαζρνιεί, 

λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη φπνπ έρεη αλάγθε; ή ζα βγεη ν εξγαδφκελνο θαη ζα πεη 

είκαη νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, δελ πάσ λα θαζαξίζσ ηηο αθηέο πνπ έρεη αλάγθε, 

δελ πάσ λα θάλσ απηφ πνπ έρεη αλάγθε, γηαηί δελ μέξνπκε θαηά πφζν έρεη 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ν Γήκνο; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Πσζηά ζα θάλεη ν εξγαδφκελνο λα κελ πάεη φπνπ έρεη 

αλάγθε, λα πάεη κφλν ζηελ εηδηθφηεηα πνπ πξνζιήθζεθε. Δγψ απηφ ζα πσ 

ζηνλ ζπλάδειθν αλ κε ξσηήζεη. Ξξέπεη λα παο κφλν γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.  

Αιιά είρακε πξνζιάβεη θαη θέηνο, κάιινλ ην 2011, εξγάηε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ θαη αλ ζπκάζηε έθηηαρλε θάπνηα πεδνδξφκηα, αλ ζπκάκαη ζηελ 

Κηθξάο Αζίαο ερσ δεη, έθηηαρλε πνιιέο εξγαζίεο, δειαδή έθηηαμε θαη ην δξφκν 

πνπ πεγαίλεη πάλσ απν ηε ιατθή καο αγνξά, ην πεδνδξφκην, είρε αζρνιεζεί κε 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Θη αλ ζπκάκαη, ν θ. Σχηαο ήηαλ, θχξηε Γήκαξρε; λαη. 

Γειαδή απαζρνιήζεθε κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.  

Ξάλησο ζηνλ ζπλάδειθν απηφ πνπ εγψ ζα ηνπ πσ, κφλν γη' απηφ πνπ 

πξνζιήθζεθεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, ππάξρνπλ 

αληηξξήζεηο; 

Ρνπνζέηεζε, ινηπφλ. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Θαλειιφπνπιε, είπαηε κηα αιήζεηα κεγάιε θαη έηζη είλαη, νηη 

θέηνο κεησκέλεο νη ζέζεηο ζηνπο Γήκνπο 10% θαη καδί θαη ηα θνλδχιηα σο ην 

2015, πνπ αθνξνχλ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Θαη ζε ιίγν ζα έρνπλ νη Γήκνη, νρη 

ηνπο κηζνχο, ηνπο κηζνχο απφ ηνπο κηζνχο, γηα λα βγάινπλ ζε πέξαο ηηο 

ππεξεζίεο. Θαη θαηαιαβαίλεηε θη φινη ζαο θαη έρεηε θη εκπεηξία ζ' απηφ ην Γήκν 

θαη γεληθφηεξα ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, νηη εθεί πνπ δελ ππάξρεη 
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εξγαδφκελνο κπαίλεη εξγνιάβνο. Θαη απηφ επηβεβαηψλεη αο πνχκε θαη ηε ζέζε 

καο γηα ηνλ Θαιιηθξάηε.  

 Δίπαηε, θα Θνληνγηάλλε, θη εζείο κηα αιήζεηα πνπ επηβεβαηψλεη πάιη απηφ 

πνπ ιέκε γηα ηνλ Θαιιηθξάηε θαη ην πψο ζα ζπκπεξηθέξεζηε απν δσ θαη πεξα 

ζηνπο εξγαδφκελνπο. Δίπαηε  ζα πξνζιάβνπκε έλαλ εξγαδφκελν ζην Γήκν, ε, 

θη άκα έρνπκε θαλέλα κεξεκεηάθη ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν, λα ηνλ παίξλνπκε θη 

απν δσ. 

Νηαλ ιέκε ζπλέρεηα θαη ιέκε ζέιεηε εξγαδφκελνπο φηαλ, φπνπ, φπσο θαη φπνηε 

ζέιεηε, απηφ ιέκε. Απηφ ιέκε. Θη εκέλα ν εξγνδφηεο κνπ απηά κνπ δεηάεη. Λα 

πεγαίλσ ην πξσί, λα κελ μέξσ πνχ ζα δνπιεχσ, ηη ψξα ζα ηειεηψζσ θαη νχησ 

θαζ' εμήο.  

Γελ ζαο έρσ δηαθφςεη πνηέ, ζα νινθιεξψζσ, θα Θνληνγηάλλε κνπ, ζα 

νινθιεξψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Ξέληε ιεπηά είλαη, Ξξφεδξε, ελάκηζπ κηιάσ. 

 Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, θ. Ξξφεδξε, είλαη απηφ πνπ είπαηε, πνπ 

αλαθέξζεθε ηψξα θαη γηα ηα caterings. Ιέεη ηψξα, ζηε ινγηθή νηη δελ κπνξψ 

λα πξνζιάβσ κφληκν πξνζσπηθφ ή άιιν πξνζσπηθφ, θαη ζ' απηφ πνπ είπε ν θ. 

Θαλειιφπνπινο, θεχγεη ην πξνζσπηθφ, βάδσ ηνλ ηδηψηε. Θη απηφ γίλεηαη, δελ 

είλαη θάηη ην νπνίν ζα γίλεη, ήδε έρεη μεθηλήζεη θαη γίλεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη ηψξα εληφο ζέκαηνο ν ηδηψηεο, αο έξζνπκε ζην 

πξνζσπηθφ θαη ζην ζέκα απηφ θαζεαπηφ. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε, θ. Ξξφεδξε, ζήκεξα κε ερεηο 

δηαθφςεη ηνπιάρηζηνλ δέθα θνξέο.  
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Πήκεξα ν κηζφο θαιιηθξαηηθφο Γήκνο έρεη εξγνιάβν ζηελ θαζαξηφηεηα. Π' απηή 

ηε ινγηθή πάκε.Θαη θαληαζηείηε ινηπφλ θαη λα πεξάζνπλ θαη ηα ζρνιεία θαη ε 

γεία ζην Γήκν, ηη έρεη λα γίλεη! Φαληαζηείηε λα δείηε ηη έρεη λα γίλεη απν θεη 

θαη πέξα! 

Ξνηνο πιεξψλεη ηνλ βαξθάξε, πνηνο πιεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη κε ηη 

ζρέζε εξγαζίαο ζα δνπιεχνπλ απηνί νη εξγαδφκελνη. 

 Κηιάκε έρεηε ηε ζρνιηθή επηηξνπή, ζε ιίγν ζα πεξάζεη φιε ε δηαρείξηζε 

θαη ε δηνίθεζε ζην Γήκν. Δίλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα, θχξηε, ην μέξεηε πνιχ 

θαιά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δίζηε κέινο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο, πάληα ππήξρε  ζρνιηθή 

επηηξνπή. Πε ιίγν ην ζρνιείν ζα είλαη θνκκάηη απηνδηαρεηξηδφκελν. Κπίδλεο, 

επηρείξεζε απηφλνκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο; νρη. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηαξρήλ εγψ ζπκθσλψ πάληα κε ηηο πξνζιήςεηο θαη ζεσξψ νηη 

είλαη απαξαίηεηεο νη πξνζιήςεηο. Γηαθσλψ κε ηνλ ηξφπν. Νπσο είπα θαη 

πξνεγνχκελα, ην νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κε ζπκβάζεηο κε κεησκέλα δηθαηψκαηα 

θαη κε κεησκέλεο απνδνρέο, ζαθψο θαη.. 

Γηαηί θνηηάμηε, φηαλ ιέκε νθηψ κήλεο ζηε βξεθνθφκν ή νηηδήπνηε, ζεκαίλεη φηη 

δελ έρεη άδεηα, δελ έρεη δψξα, δελ έρεη ηίπνηα. Κεησκέλε απαζρφιεζε θαη 

ρσξίο φιεο ηηο απνδνρέο ηεο.  

Αξα, ινηπφλ, ζεσξνχκε νηη είλαη κηζή δνπιεηά γηα ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο νη ζέζεηο απηέο λα ππάξρνπλ ζην Γήκν. Θαη κε ηελ έλλνηα απηή 

θαη κφλν θαηαςεθίδσ γηα ιφγνπο αξρήο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θα Πηεξγίνπ. 

 Θχξηε Αξκπξηψηε. 

ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Πίγνπξα θη εγψ επί ηεο αξρήο θαη επί ησλ πξνζιήςεσλ ζα 

ζπκθσλήζσ, ήζεια φκσο λα πξνηείλσ δχν πξαγκαηάθηα. Γηα ηνπο 

βξεθνλεπηνθφκνπο θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ Ππθακίλνπ κε ηελ 

πξνυπφζεζε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξψηεζεο πνπ έθαλα, φηη ε πξφζιεςε θαη ε 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ είλαη δεζκεπηηθή, ν,ηη ζέιεη θάλεη ν Γήκνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγήζεη ν βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο, απφ ηε ζπδήηεζε πνπ 

έγηλε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη απφ ηε ζηάζε, ηα παηδηά πνπ ζα θηινμελήζεη ζα 

είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα 25 πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ε κηα ζέζε. 

Θα πξφηεηλα ινηπφλ νη ζέζεηο λα γίλνπλ δχν. Γηαηί εηπψζεθε ην εμήο. Αλ 

ιεηηνπξγήζεη ν βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο, ζα ηνπο πάξνπκε. Αλ δελ 

ιεηηνπξγήζεη, δελ ηνπο παίξλνπκε, δελ ζα ηνπο ρξεηαζηνχκε. Γηαηί δελ 

ιεηηνπξγεί, ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ηε λέα ζαηδφλ. 

Γηεπθξηλίδσ νηη νη ζέζεηο είλαη απφ ηνλ Πεπηέκβξε. 

Ξξνηείλσ ινηπφλ απφ δχν ζέζεηο.   

 Θαη θάηη άιιν, Γήκαξρε, λα απαληήζσ. Αθνπζα γηα ηνπο λαπαγνζψζηεο. 

Απφ 16/6 αλ δελ θάλσ ιάζνο, 16/6 κέρξη 18/9. Αλ θάπνηνο πληγεί ζηηο 15/6, 

φηαλ κηιάκε γηα 6ν, ελλννχκε γηα Ηνχλην, ηη ζα ηνπ πνχκε; δελ είρακε 

λαπαγνζψζηε; Θάλνπλ κπάλην απφ ηελ 1ε Κατνπ.  

Ξξνηείλσ λα δηεπξπλζεί.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κνπ 'ρεη ηχρεη θαη ην ρεηκψλα. 

ΑΟΚΟΗΩΡΖΠ: Δληάμεη. Αιιά, κε γειηφζαζηε, ε πεξίνδνο ησλ ινπνκέλσλ 

μεθηλάεη απφ ηελ 1ε Κατνπ, αλ ζέιεηε απφ ηηο 20 Κατνπ θαη ηειεηψλεη 30 

Πεπηεκβξίνπ. Λνκίδσ νηη.. 
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Γελ ην ζέιεηε έηζη; 1ε Ηνπλίνπ κε 30 Απγνχζηνπ, κε 15 Πεπηεκβξίνπ. Γελ 

λνκίδσ γηα 15 κέξεο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Αξκπξηψηε. 

 Θχξηε Θαλειιφπνπιε, έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη εδψ; 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Νρη, ζα πσ ζηνλ θ. Αξκπξηψηε νηη θη εγψ είκαη ρεηκεξηλφο 

θνιπκβεηήο, κπνξεί λα πληγψ ηνλ Γελάξε, γηαηί λα ηνλ βάιεηε; 

Ξάλησο ιέκε ηξίκελεο φρη επεηδή ην απνθαζίδνπκε εκείο, καο ην νξίδεη ην 

θξάηνο, επεηδή πξνβιέπνληαη λαπαγνζψζηεο κφλν θαη κφλν φηαλ είλαη 

πνιπζχρλαζηε ε παξαιία καο, δέρεηαη πιήζνο θφζκνπ. Θαη καο έρεη 

πξνζδηνξίζεη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γη' απηφ θαη κφλν ην ιφγν 

βάδνπκε ηξηκελεο δηάξθεηαο. 

 Θαη θάηη άιιν γηα ηελ θα Πηεξγίνπ, φηη ε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ 

πνιηηψλ είλαη νη ππάιιεινη ησλ ΘΔΞ. Δίλαη νη ππάιιεινη ησλ ΘΔΞ, δελ ην είπα 

πξνεγνπκέλσο. Γηεπθξίληζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ζέισ λα πσ νηη θη εκείο ζα ζπκθσλήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε 

ζέζε εξγαζίαο αιιά ζα δηαθσλήζσ ξηδηθά θαη ζέισ λα ην θαηαζέζσ απηφ ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κε ηνλ πλεχκα ηνπ θίινπ κνπ ηνπ Γηάλλε ηνπ 

Θαλειιφπνπινπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είπαηε θαη ζηελ εξψηεζή ζαο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λαη αιιά ζέισ λα ην θαηαζέζσ, δειαδή πηζηεχσ νηη εδψ είκαζηε 

φινη γηα λα βνεζήζνπκε ην Γήκν. Γελ ζέινπκε λα πάξνπκε ππαιιήινπο λα 

θάζνληαη ζηα γξαθεία, φπσο είπε ν θ. ζπλάδειθνο, ζέινπκε λα πάξνπκε 

εξγάηεο λα είλαη έμσ θαη λα βνεζάλε ην Γήκν. 

 Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Θηνχζε. 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, φρη ν θ. Σαζηψηεο θαη ε 

θα Πηεξγίνπ, ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, θαη ηελ πξνζζήθε ησλ ηξηψλ ππαιιήισλ κε ζπκβάζεηο 

έξγνπ λα αλαθέξεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπήθαλ, κπήθαλ, έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. 

 

 

 ΘΔΚΑ 5ν 

 

Δγθξηζε κίζζσζεο νηθνπέδνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δεκνηηθνύ 

parking ζηνπο Αγίνπο Απνζηόινπο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, έρεη δηαλεκεζεί ε εηζήγεζε, απιά ηνλίδεηαη 

σο Θαιακηψηεο θη εγψ, ε αδίξξεηε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πάξθηλγθ 

ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

Νζνη ζπλάδειθνη επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, λα ην 

δειψζνπλ. 

Ζ θα Πηεξγίνπ, ν θ. Γηαζεκάθεο πξψηα, ν θ. Γέδεο, ν θ. Ξέππαο. 

 Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δληάμεη, είλαη ζίγνπξν νηη είλαη αλαγθαίν ην πάξθηλγθ ζηνπο 

Αγίνπο Απνζηφινπο, απιά κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Δδψ πνπ βάδεηε ηηο 

πξνδηαγξαθέο, ηελ πξψηε ηελ θαηαιαβαίλσ, ζηε δεχηεξε απηφ πνπ δελ 
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θαηαιαβαίλσ είλαη νηη μεθηλάεη απφ 3 έσο 6 ζηξέκκαηα. Γηαηί ππάξρεη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ πξνο ηα πάλσ; απηφ δελ θαηαιαβαίλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ζσζηφ, ζσζηφ. Αξα ην δηνξζψλνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ 3 θαη πάλσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Απφ 3 θαη πάλσ, λαη, πεξηνξηζκφο πξνο ηα πάλσ δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ 3 ζηξέκκαηα θαη άλσ. Ρξνπνπνηείηαη ε εηζήγεζε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, δελ ππάξρεη θαλέλα θηήκα ζην θέληξν ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ πάλσ απφ 6 ζηξέκκαηα. Γη' απηφ ην βάιακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Ξέππα. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηαξρήλ φζνλ αθνξά, θαη ην 3 είλαη ιίγν, ε άπνςή κνπ είλαη νηη 

3 ζηξέκκαηα είλαη πάξα πνιχ ιίγν, δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο. Κάιινλ απφ 4 θαη 

πάλσ πξέπεη λα πνχκε. Δλα είλαη απηφ. 

 Θαη ην δεχηεξν είλαη θαη εξψηεκα ηαπηφρξνλα, πνηνο ζα ην 

εθκεηαιιεχεηαη απηφ ην πάξθηλγθ; ζα είλαη δεκνηηθφ, αλνηρηφ, ειεχζεξν γηα 

φινλ ηνλ θφζκν; ή ζα ηνλ αλαζέζεηε ζε θάπνηνλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξεηαη. Γεκνηηθφ πάξθηλγθ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Σσξίο αληίηηκν. Διεχζεξν γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη γηα φινπο 

ηνπο επηζθέπηεο. Λα ην δηεπθξηλίζνπκε απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Αλ δελ βξεζεί έλα πνπ λα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο, ίζσο 

πάκε ζε δχν κηθξφηεξα. Αο ην βάινπκε φκσο λα ππάξρεη κέζα. Γειαδή θάληε 

κηα ηξνπνπνίεζε, κπνξεί λα κελ βξνχκε έλα πνπ λα καο θαιχπηεη θαη λα 

βξνχκε δχν, κηθξφηεξα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιππηφκαζηε απφ ην 3 θαη άλσ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα έρεη ην δηθαίσκα λα ειηρζεί ε επηηξνπή, κελ πεξηνξίδεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηεβάζνπκε ηα ζηξέκκαηα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ, βέβαηα. Απφ 2 ζηξέκκαηα θαη πάλσ. Κπνξεί λα είλαη 1, 2 

ζηξέκκαηα κέζα ζην θέληξν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηξνπνπνηεζεί ε εηζήγεζε ινηπφλ, απφ 2 ζηξέκκαηα θαη άλσ.  

 Θχξηε Γέδε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, αο ηειεηψζνπλ φινη νη νκηιεηέο θαη κεηά ζα θάλνπκε 

ηηο δηνξζψζεηο. Κελ βηαδφζαζηε λα ηηο θάλεηε ηηο δηνξζψζεηο επεηδή πεηάγεηαη 

θάπνηνο θαη ιέεη. Αο ηειεηψζνπκε θαη εκείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γέδε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, πξαγκαηηθά ραίξνκαη πνπ έλα 

ζέκα ην νπνίν είρε απνηειέζεη αληηθείκελν δηθήο κνπ αλαθνίλσζεο ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έξρεηαη ζχληνκα πξηλ θηάζνπκε ζηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν, λα ζπδεηεζεί θαη λα παξζεί απφθαζε. 

Ρν κφλν πνπ ιείπεη απφ ηε ζεκεξηλή εηζήγεζε, γηα κέλα πνπ μέξσ πξφζσπα θαη 

πξάγκαηα πνιχ θαιά, είλαη ην φλνκα. Ρν νηθφπεδν θσηνγξαθίδεηαη εδσ πέξα. 

Απηφ δελ κε αθνξά. 

 Απηφ πνπ κε αθνξά φκσο είλαη φηη ζα πξέπεη ην νηθφπεδν πνπ επηιεγεί, 

θαη κφλν κ' απηή ηελ πξνυπφζεζε ζα ην ςεθίζσ, είλαη νηη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηφ κε κηα θπθινθνξηαθή θαη ζπγθνηλσληαθή κειέηε, έηζη ψζηε επηηέινπο 

λα κπνξέζνπκε... 

Βεβαίσο θαη έρεη, θχξηε Γήκαξρε, δνπιεηά, λα κπνξέζεη επηηέινπο ην 

εληνλφηαην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο θάπνηα ζηηγκή λα 

ιπζεί.  
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Δπίζεο, επεηδή αλαθέξεηε γηα ην ππάξρνλ δεκνηηθφ πάξθηλγθ, θάπνηα ζηηγκή 

ζα πξέπεη λα θνηηάμνπκε θαη ην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην πψο ιεηηνπξγεί. 

Γηφηη είλαη ηειείσο αλεμέιεγθην θαη ελψ είλαη δπλακηθφηεηαο γηα παξάδεηγκα 

300 ζέζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη αο ην πνχκε 100 κε 150. Θα πξέπεη λα γίλνπλ 

θάπνηεο ξπζκίζεηο, λα εθκεηαιιεπηνχκε φιν ηνλ ππάξρνληα ρψξν. 

 Θαη επίζεο απηφ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ απ' φινπο 

καο είλαη φηη ην πάξθηλγθ θπζηθά ζα πξέπεη λα είλαη δσξεάλ. Γελ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη θάπνην αληίηηκν, θαηά ηε δηθή καο γλψκε. 

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

Δίλαη θαη απφθαζε ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θαιάκνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, βεβαίσο. 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ. Ξέππαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη, θαιεζπέξα θη απφ κέλα γηα ην θαηλνχξην ζέκα.. 

Θχξηε Ιίηζα, αλ δελ ζαο αξέζεη λα ζε απνθαιψ θχξην, πέζηε κνπ πψο ζέιεηε λα 

ζαο απνθαιψ γηα λα ην ιέσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Ξέππα, ζπλερίζηε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Αλ ζέιεηε λα κνπ πείηε θαη πνιχ επραξίζησο ζα θάλσ εηδηθφ γηα 

ζαο. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε ζην ζέκα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ινηπφλ, θη απφ κέλα ζαλ Θαιακηψηεο, ζαλ επηρεηξεκαηίαο ζηνλ 

Θάιακν, ε πεξηνρή καο έρεη κεγάιν θαη ηεξάζηην πξφβιεκα ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο εηδηθά, απφ ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπ θαη πηζηεχσ απηφ ην δεκνηηθφ 

πάξθηλγθ ην νπνίν ζα θηηάμνπκε θαη θπζηθά ζα είλαη ειεχζεξν γηα ηνπο 

πνιίηεο, δελ ην ζπδεηνχκε νηη ζα είλαη έλα πάξθηλγθ γηα λα πιεξψλεη ν θφζκνο, 
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δελ είλαη εθκεηαιιεχζηκν, ζα δψζεη θαη αλάπηπμε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ιχζεηο 

ζ' απηνχο πνπ καο επηζθέπηνληαη ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Θαιάκνπ. 

 Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν φινη καδί εδψ λα ζπκθσλήζνπκε θαη φινη 

πξαγκαηηθά ην έρνπκε επηζεκάλεη, θ. Γέδε, φρη κφλν εζείο, θαληαζηείηε εγψ 

πνπ είκαη ιίγν κεγαιχηεξνο απν ζαο ην έρσ επηζεκάλεη πην γξήγνξα απηφ, κε 

ηηο επηρεηξήζεηο κνπ, πνπ εμαξηψκαη απφ ην πάξθηλγθ, είκαη εμαξηεκέλνο. 

Θα ήζεια λα πξνρσξήζνπκε φινη ζχζζσκα έηζη ψζηε ην θαινθαίξη απηφ λα 

καο βξεη κε έλα πάξθηλγθ ζηνλ Θάιακν. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ξέππα. 

 Ν θ. Βαζηιάθνο έρεη ην ιφγν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θχξηε Γέδε, πψο αθξηβψο θσηνγξαθίδεηαη ν δηαγσληζκφο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, θχξηε Βαζηιάθν.. Ξάλησο ππάξρνπλ αξθεηά νηθφπεδα κε 

ηέηνηεο πξνδηαγξαθέο ζηνπο γχξσ δξφκνπο, θαη ην γλσξίδεη ν θ. Γέδεο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ρη ζεκαίλεη θσηνγξαθίδεηαη; ηη ζεκαίλεη θσηνγξαθίδεηαη; 

Γειαδή έρνπκε θσηνγξαθίζεη θάπνην αθίλεην; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, ηψξα, ζπλερίζηε. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Κα ζέισ λα κνπ απαληήζεη. 

ΓΔΓΔΠ: Αλ ζέιεηε, εγψ απαληάσ. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Γειαδή ηη πάεη λα πεη θσηνγξαθίδνληαη; ηη θσηνγξαθήζακε 

αθξηβψο δειαδή; 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, μέξεηε πάξα πνιχ θαιά θαη ηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο, μέξεηε 

πφζα νηθφπεδα δηαζέζηκα ππάξρνπλ, μέξεηε πνηνη ηα έρνπλ, μέξεηε ηελ ηζηνξία, 

ινηπφλ, θαηαιαβαίλεηε, κελ ππνηηκάηε ηε λνεκνζχλε ζαο.. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γέδε, ζπγγλψκε, αλ ππάξρεη έλα, λα κελ ην πάξνπκε; αλ 

ππάξρεη έλα ζην ρψξν εθεί πέξα, λα κελ ην πάξνπκε; Ξέζηε, θάληε πξφηαζε. 

ΓΔΓΔΠ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, είπα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη θσηνγξαθίδνπκε δειαδή, ηη; Αλ ππάξρεη έλα. Κάιηζηα είπακε 

εδψ αλ ππάξρνπλ δπν, λα κπνξνχκε θαη δχν. Ρη θσηνγξαθίεο δειαδή; δελ 

μέξσ. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, είπα, δελ κε αθνξά. Ρν κφλν πνπ κε αθνξά είλαη επηηέινπο λα 

γίλεη κηα .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, σξαία, κελ επαλεξρφκαζηε. 

 Ινηπφλ, θ. Βαζηιάθν. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Ινηπφλ, δελ θσηνγξαθίδνπκε ηίπνηα, θη απηφ λα δηαγξαθεί απφ 

ηα πξαθηηθά, δελ ππάξρεη θαλέλαο θσηνγξαθηθφο δηαγσληζκφο γηα ην πάξθηλγθ, 

είλαη απφθαζε ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θαιάκνπ εδψ θαη κήλεο θαη 

έρνπκε βάιεη ζαλ φξν λα ππάξρνπλ δπν είζνδνη, φπσο θαη ζην πάξθηλγθ ην 

δπηηθφ.  

Ινηπφλ, απηφ αλ ζεκαίλεη θσηνγξαθία, δελ είλαη έλα, είλαη πάλσ απφ ηξία. 

Δίλαη πάλσ απφ ηξία. Δθ' φζνλ έρνπλ ραξηί Γαζαξρείνπ. Ινηπφλ, αλ ζεκαίλεη 

απηφ θσηνγξαθία, ε, ζπγγλψκε.. Δρνπκε θαλέλα θσηνγξάθν εδψ κέζα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη φξνη ηεο πξνθήξπμεο, νπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο, είλαη ζέκα 

Νηθνλνκηθήο. 

 Θχξηε Βιάρν. 

ΒΙΑΣΝΠ: Λα ζπκπιεξψζσ θάπνηα πξάγκαηα, νηη ζε ζέκαηα φπσο αθνξά ηηο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα γίλνπλ θάησ, έρνπκε ζπλελλνεζεί κε ην 

Ρνπηθφ Ππκβνχιην θαη ζα θέξνπκε θαη θάπνηνλ επηζηήκνλα ηνπ είδνπο γηα λα 
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κπνξέζεη λα καο θαζνδεγήζεη ζε ηέηνηα πξάγκαηα. Ππγθνηλσληνιφγνο, ζσζηά, 

φπσο είπε θη ν Ξαλαγηψηεο. 

 Ρν δεχηεξν θαη ηειεπηαίν ζέκα φζνλ αθνξά ην πάξθηλγθ, ην πθηζηάκελν 

πάξθηλγθ, έρεη γίλεη ήδε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ γηα λα γίλεη ε δηαγξάκκηζε, 

πεξηκέλνπκε ηνλ θαηξφ βαζηθά λα καο βνεζήζεη γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε 

κηα θαιχηεξε ραξηνγξάθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, γηαηί πξνο ην παξφλ 

δελ ππάξρεη, έηζη ψζηε λα θαηαιακβάλεηαη θαη λα κπνξέζεη λα καο βνεζήζεη ην 

πάξθηλγθ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Βιάρν. 

 Ρψξα έρνπλ γίλεη ηνπνζεηήζεηο, θ. Σαζηψηε.. 

Νξίζηε, θάληε ηελ εξψηεζή ζαο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Οσηήζεθε αλ ην πάξθηλγθ φηαλ ζα ιεηηνπξγήζεη ζα είλαη δσξεάλ 

θαη αλνηρηφ ζηνλ θφζκν. Θαη εθηφο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ 

πνπ είπε νηη είλαη πξφηαζε ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ, δελ άθνπζα θαλέλα ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο λα παίξλεη ζέζε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Σαζηψηε, κε ππνηηκάηε.. Θχξηε Σαζηψηε, κε ππνηηκάηε, ην 

είπα δχν θνξέο. Δλλνείηαη είπα θαη ζα είλαη δσξεάλ. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Απαληήζαηε, εληάμεη. Δληάμεη, πνιχ σξαία, θαηαγξάθεθε, εληάμεη. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δλλνείηαη, ζαο ην μαλαιέσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πήκεξα δελ ςεθίδνπκε αλ είλαη δσξεάλ ή φρη. Δίλαη ζέκα 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Πήκεξα ςεθίδνπκε άιιν πξάγκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, γηα έγθξηζε κίζζσζεο νηθνπέδνπ, φπσο είπε θαη ν θ. 

Ιίηζαο, ςεθίδνπκε. 

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δκείο ζέινπκε λα βξεζεί απηφο ν ρψξνο θαη λα ελνηθηαζηεί γηα 

πάξθηλγθ ζηνλ Θάιακν, ειπίδσ κέρξη ηφηε λα κελ έρεη βξεη λα ην θάλεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηδηνθηήηεο θάηη άιιν θαη πάεη ζαλ ηνλ άιινλ ηνλ δηαγσληζκφ 

ηνπ Θαιάκνπ πνπ φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν πνπ ήηαλ λα λνηθηάζεηε γηα πάξθηλγθ 

ησλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ, λνηθηάζηεθε θαη έγηλε άιιν αληηθείκελν, έκεηλε 

άλεπ ζειήζεσο. Αλεπ ζειήζεσο.  

Αλ δελ θαηαιάβαηε αθφκα, λα ζαο ην μαλαεμεγήζνπκε, θχξηε Βιάρν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαιάβακε, θ. Ιίηζα, θαηαιάβακε, εληάμεη. Αιιά είλαη θαη θάηη 

ην νπνίν δελ κπνξείο λα εκπνδίζεηο. 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο, θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νη ηξνπνπνηήζεηο γίλαλε απηέο πνπ είπακε, έηζη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη απφ 3 ζηξέκκαηα θαη άλσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, γηαηί ζέιεηε λα ραιάηε κηα ζπλαηλεηηθή δηαδηθαζία 

αλαγθαηφηεηαο ελφο πάξθηλγθ, κε γειάθηα θαη κε εηξσλείεο; Φέξλνπκε λσξίο, 

Ηαλνπάξην κήλα γηα ην θαινθαίξη, γηα λα έρνπκε ην ρξφλν λα δεκηνπξγήζνπκε 

θάηη ζε κηα πεξηνρή. Ρα γειάθηα ζάο ηα επηζηξέθσ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, εζχ γειάο επί κνλίκνπ βάζεσο. Ρν ιέεη φινο ν θφζκνο. Κηα 

δσή γειάο επί κνλίκνπ βάζεσο. Πε παξαθαιψ πνιχ. Λα, γειάο, έηζη, κηα δσή. 

Πε παξαθαιψ ηψξα. 

ΞΔΞΞΑΠ.: Θαιφ είλαη λα έρνπκε θαη ρακφγεια γηα λα πεξλάεη θαη ε ψξα ιίγν 

λα ραιαξψλνπκε, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δζχ, Ξέππα, εζχ Ξέππα, θνίηα λα πιεξψζεηο, θαη κεηά ηα ππφινηπα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θχξηε Ιίηζα, θχξηε Ιίηζα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ, θ. Ξέππα, λα πξνρσξήζεη ην Ππκβνχιην. 
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ΞΔΞΞΑΠ: Νρη. Ν θ. Ιίηζαο, ζα αλαθαιέζεη απηφ πνπ είπε ηψξα, αιιηψο ζα βγεη 

έμσ θαη ζα γίλεη απηφ πνπ δελ έγηλε πνηέ. Απηφ πνπ είπεο ηψξα, απηφ πνπ 

είπεο, ζα ην αλαθαιέζεηο ηψξα! 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θαηάιαβα ηψξα, ηη ; 

ΞΔΞΞΑΠ: Απηφ πνπ είπεο θαη έθαλεο, ζα ην αλαθαιέζεηο ηψξα! Θα ην 

αλαθαιέζεηο ηψξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην! Αλ δελ ην αλαθαιέζεηο, ζα 

βξεζνχκε καδί φπνπ ζέιεηο!  Ρψξα! Ρψξα ζα ην αλαθαιέζεηο απηφ πνπ είπεο! 

Ξξνζβνιή γηα κέλα δελ ζεθψλσ, φζνλ αθνξά ην άηνκφ κνπ.. 

 Δίπαηε, θ. Ιίηζα, 'θνίηα, θχξηε Ξέππα, λα πιεξψζεηο απηφ". Ινηπφλ, 

αλαθάιεζέ ην ηψξα! Ιάζπε ηέινο ζην φλνκά κνπ! Πε παξαθαιψ πνιχ. Δίζαη 

παηέξαο, είκαη παηέξαο, είζαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, είκαη Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο. Αλαθάιεζε απηφ πνπ είπεο. Θαη λα πεγαίλεηο θαλνληθά ζηε δνπιεηά 

ζνπ!  

Δγψ ζε βαξέζεθα λα κε πξνζβάιιεηο! Κε πξνζβάιιεηο! Πην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην! Κε πξνζβάιιεηο! 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ πξφζβαια θαλέλα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Κε πξνζβάιιεηο, ζε παξαθαιψ, θαη λα αλαθαιέζεηο ηψξα. Αιιηψο 

δελ ζα ζπλερηζηεί αλ δελ αλαθαιέζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Ξέππα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα αλαθαιέζεη ηψξα! Θχξηε Ξξφεδξε, ζε παξαθαιψ πνιχ, ζηελ ηάμε 

ν θ. Ιίηζαο γηα ηελ πξνζβνιή πνπ κνπ έθαλε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, ζε παξαθαιψ. Δίλαη ε πνιινζηή θνξά πνπ γίλνληαη 

ραξαθηεξηζκνί, είλαη ε πνιινζηή θνξά.  

ΞΔΞΞΑΠ: Κε ραξαθηήξηζε. Κε ραξαθηήξηζε! Πε παξαθαιψ πνιχ λα 

αλαθαιέζεηο απηφ πνπ είπεο.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 

Ν θ. Ιίηζαο ιέεη νηη δελ είπε θάηη.. 

ΞΔΞΞΑΠ: Λα αλαθαιέζεη ηψξα απηή ηελ πξάμε πνπ έθαλε απέλαληί κνπ. Γελ 

ζνπ έρσ ην δηθαίσκα πνηέ, Θψζηα. Ξνηέ δελ ζνπ έρσ δψζεη ην δηθαίσκα! 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, θ. Ξέππα, εξεκήζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ εδψ κέζα θηλδπλεχνπκε λα ράζνπκε ν θαζέλαο καο ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Ν θ. Ξέππαο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα δηαςεχζεηε, έρεηε ην δηθαίσκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κα ιέεη φ,ηη ζέιεη, ζθέθηεηαη ν,ηη ζέιεη, θαληάδεηαη ν,ηη ζέιεη, είλαη 

ζε κηα ζθαίξα θαληαζίαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Ρελ θίλεζε απηή, θ. Ιίηζα, ηελ θάλαηε λαη ή νρη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Ξέππα! Θχξηε Ξέππα! 

ΞΔΞΞΑΠ: Δίλαη επί πξνζσπηθνχ λαη ή φρη; Γελ αληέρεηο ηε θσλή κνπ; 

........: Θχξηε Ιίηζα, θχξηε Ιίηζα, ζαο άθνπζα θη εγψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζήζηε θάησ, θχξηε Βξνχβα, θαζήζηε θάησ, δελ έρεηε ην ιφγν.  

ΞΔΞΞΑΠ: Λα δεηήζεηε ζπγγλψκε. Λα δεηήζεη ζπγγλψκε ηψξα! Λα δεηήζεη 

ζπγγλψκε. Λα κάζεηο λα δεηάο ζπγγλψκε φηαλ πξέπεη λα ηελ δεηάο. Νηαλ 

ζέιεηο λα ζηε δψζνπκε, ζηε δίλνπκε ηε ζπγγλψκε καο. Λα κάζεηο ηξφπνπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ είλαη θαηάζηαζε απηή.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ μέξεηο ηη ιεο. Γελ μέξεηο.. 

ΞΔΞΞΑΠ: Μέξσ πνιχ θαιά ηη ιέσ, φηαλ εζχ κε πξνζβάιιεηο κε ηνλ ηξφπν ζνπ 

θαη κε ην πθάθη ζνπ, πνπ εγψ δελ ζην θάλσ. Απηά ζηε Καιαθάζα! 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαθφπηεηαη ε ζπλεδξίαζε γηα δχν ιεπηά. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 2ε 26 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  93 

ΙΗΡΠΑΠ: Αιινο ζνπ έθαλε κήλπζε, φρη ν Ιίηζαο. Δπεηδή κηιάο. Αιινο ζνπ 

έθαλε κήλπζε, νρη ν Ιίηζαο. Δληάμεη; Λα παο ζε απηφλ πνπ ζνπ έθαλε κήλπζε. 

(δηαθνπή κηθξνθψλσλ) 

 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ 

 ----------- 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη ιππεξφ λα ζπκβαίλνπλ ηέηνηα 

θαηλφκελα κέζα ζηελ αίζνπζα. Θχξηε Ιίηζα, ζα ήζεια πξνζσπηθά λα ζαο 

παξαθαιέζσ επεηδή έρεη δηαπηζησζεί ην θαηλφκελν απηφ, θάπνηεο θνξέο 

ρεηξνλνκείηε ή γίλνληαη ηέινο πάλησλ, λαη, ζα ην πσ, ζπγρσξήζηε κε, θάπνηνη 

κνξθαζκνί θιπ, θαιφ είλαη.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλαθαιέζηε. Παο ζπγρσξψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, λα ηειεηψζσ θαη πείηε κνπ ν,ηη ζέιεηε, αληέρσ. 

Θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη απηά, γηαηί εθιακβάλνληαη δελ μέξσ πψο απφ ηνλ 

νπνηνλδήπνηε ζπλάδειθν. Αο ζεβφκαζηε ηνλ νπνηνλδήπνηε ζπλάδειθν. 

Ξάλησο δηαπηζηψζεθε θαη απφ ζπλαδέιθνπο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζαο φηη 

ζπγθεθξηκέλε κηα θάπνηα ρεηξνλνκία έγηλε. Ρψξα, ηη αθνξνχζε, κπνξείηε λα 

ηνπνζεηεζείηε θαη λα κελ .. Γελ μέξσ. 

Δαλ ζπκβαίλεη απηφ πνπ είπε ν θ. Ξέππαο πάλησο νθείιεηε λα αλαθαιέζεηε.  

Δαλ, ιέσ, ε ζπγθεθξηκέλε ρεηξνλνκία αθνξά απηφ ην νπνίν ηζρπξίδεηαη ν θ. 

Ξέππαο, ζα ην πείηε εζείο, λαη ή φρη, θαη ηειεηψλνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, γηα λα κελ ηξειιαζνχκε ηειείσο εδψ κέζα, γηα λα 

κελ ηξειιαζνχκε ηειείσο. Γελ έζημα ηνλ θ. Ξέππα. Αλ ν θ. Ξέππαο λνκίδεη νηη 

ζίγεηαη, ζα έπξεπε λα έρεη ζηγεί ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, απφ άιιεο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θψζηα, άζε ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, δελ ζε αθνξνχλ θαη κελ 

ξίρλεηο ην κπαιάθη ζηελ εμέδξα. Ρ' αθνχο; Θα κηιάο γη' απηά πνπ ζπκβαίλνπλ 
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θαη αθνξνχλ ην άηνκφ ζνπ. Πε παξαθαιψ, Θψζηα, ζε παξαθαιψ πνιχ. Πε 

παξαθαιψ πνιχ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Βαγγέιε ..  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα κηιάο.. Θα κηιάο.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Πνπ απαγνξεχσ λα κηιάο γηα κέλα. Ρειείσζε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζχ ζα κνπ απαγνξεχζεηο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ζνπ μαλακηιάσ. Ρειείσζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα κηιάο γη' απηά πνπ αθνξνχλ εζέλα θαη κφλν. Ρν κπαιάθη ζηελ 

εμέδξα λα ην ξίρλεηο αιινχ, φρη εδψ κέζα. Πην έρσ πεη θαη άιιε θνξά. Θη εδψ 

κέζα δελ είλαη Καιαθάζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Κηιάκε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ Καιαθάζα ήηαλ πνιχ πην νξγαλσκέλε θαη πνιχ πην θαζαξή απ' νηη 

ε ΓΔΑΓΥ θαη θάηη άιια παιηά.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, εθεί απαληάηε, θχξηε Ιίηζα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε, γηα 

λα θαηαιαβαίλνπκε ηη γίλεηαη εδψ, αθνξνχζε ηνλ θ. Ξέππα; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηα θίλεζε; πάηε θαιά; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Αξα αλαθαιεί, θχξηε Ξέππα, δελ ππάξρεη ζέκα. Δληάμεη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηα θίλεζε; δελ κπνξψ λα πησ λεξφ; πνηα θίλεζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, εληάμεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη ληξνπή θαη γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαηαξρήλ λα 

πξνζπαζνχκε λα εμεγήζνπκε κηα ζπκπεξηθνξά θαη λα καο πεγαίλεηο ζε άιια 

ιεγφκελα θαη δεδνκέλα. Γηαηί πξνζπαζείο λα δηθαηνινγήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 

Απηφ θαη κφλν δειψλεη ηελ ελνρή ζνπ. Γελ ρξεηάδεηαη λα πνχκε ηίπνηε άιιν. 

Απηφ θαη κφλν δειψλεη ηελ ελνρή ζνπ. Ρειείσζε.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 2ε 26 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  95 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, εληάμεη, αο αθήζνπκε ηε δηαδηθαζία λα 

πξνρσξήζεη, γηαηί έρνπκε θη έλα Ππκβνχιην λα δηεθπεξαηψζνπκε. 

 Γηα λα επαλέιζνπκε ζην ζέκα, παξαθαιψ, επί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ, 

θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη έγθξηζε κίζζσζεο νηθνπέδνπ, ηα ιέσ απνζηήζνπο, 

κεηαηξέπεηαη ζε έγθξηζε κίζζσζεο νηθνπέδσλ, κε εθηάζεηο απφ 3 ζηξέκκαηα 

θαη άλσ. 

πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε, θχξηνη ζπλάδειθνη; 

Απηά είλαη πξνηάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θχξηε Γέδε. Απηή ηε ζηηγκή 

φρη. Δίλαη πξνηάζεηο κεηέπεηηα. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Λαη, κε ηελ πξνυπφζεζε νηη φζν ζα κηζζψλεηαη απηφο ν ρψξνο ζα 

είλαη δσξεάλ γηα ηνλ θφζκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηαγξαθεί ε ζέζε ηνπ θ. Σαζηψηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ρν ίδην έρσ ηνπνζεηεζεί θη εγψ, κε δσξεάλ ηε ρξήζε ηνπ 

πάξθηλγθ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. 

 

 

 ΘΔΚΑ 6ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ "Απνρέηεπζε 

νκβξίσλ νδνύ Καξκαξά". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο, ε αξκφδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ δελ έρεη ρνξεγήζεη ηελ άδεηα 

εθζθαθήο θαη πξνηείλεηαη λα δνζνχλ 60 κέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δνζεί ε 

έγθξηζε απφ ηελ Αξραηνινγία.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε ζ' απηφ; 

 Δξψηεζε. Νξίζηε, θ. Γέδε. 

ΓΔΓΔΠ: Ζ έγθξηζε απφ ηελ Αξραηνινγία δελ έπξεπε λα είρε παξζεί απφ ηελ 

αξρή; Γειαδή εξρφκαζηε θαηφπηλ, ζε κηα πεξηνρή πνπ ην πξψην.. Δλα ιεπηφ, 

θ. Νηθνλνκάθν.. Ξψο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ πνξεία ηνπ έξγνπ.. 

ΓΔΓΔΠ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ.. Κπξάβν, είλαη ε δεχηεξε θνξά. 

Αξα, γηαηί ηφζν θαζπζηεξεκέλα ε αίηεζε ζηελ Αξραηνινγία; 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νρη κφλν απηφ ε αίηεζε γηα ηελ Αξραηνινγία. Ρν έξγν είρε 

μεθηλήζεη θαη ζηακάηεζε γηαηί ήηαλ Σξηζηνχγελλα, έηζη; μεθηλήζαλε θαη θφςαλε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Νη πξνεγνχκελεο παξαηάζεηο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, λα ζαο πσ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ Αξραηνινγία. 

Ζ Αξραηνινγία δίλεη απαιιαγή ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε ηνκή ηνπ έξγνπ. Γελ 

κπνξεί λα παο λα θάλεηο ηνκή, δελ είλαη ρσξάθη πνπ παο θαη θάλεηο ηνκή θαη 

κεηά απφ έλα ρξφλν παο θαη ρηίδεηο. Ζ απαιιαγή ζηελ Αξραηνινγία ζηελ 

νδνπνηία γίλεηαη ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε ηνκή ηνπ έξγνπ. Νπσο έγηλε θαη ζηε 

Γελλεκαηά θαη πξνθχςαλε πξνβιήκαηα. Νπσο έγηλε θαη ζηελ Θνξπηζάο θαη 

πξνθχςαλε πάιη πξνβιήκαηα. 

ΓΔΓΔΠ: Ρν έξγν πφηε μεθίλεζε; 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν έξγν μεθίλεζε πξηλ ηα Σξηζηνχγελλα ζηηο αξρέο ηνπ Γεθέκβξε. 

Δθεί πνπ έγηλε ε ηνκή απέλαληη απφ ηνπ Κνληνχ θαη ζηακάηεζε. Ρν ζέκα δελ 

είλαη κφλν απηφ. Απηφ απηή ηε ζηηγκή είλαη ην ηππηθφ, ην φηη ρξεηάδεηαη.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηακάηεζε ιφγσ Αξραηνινγίαο ή ζηακάηεζε γηα ..; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηακάηεζε θαη γηαηί δελ είρε πάξεη απαιιαγή απφ ηελ 

Αξραηνινγία ν εξγνιάβνο, θαη θαθψο βέβαηα, αιιά θαη επεηδή πάιη 

δηακαξηπξεζήθαλε ηα καγαδηά, ππήξρε θαη ν θαηξφο εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ήηαλ ράιηα, θαη πάιη ζα έπεθηε, δειαδή κε δχν βδνκάδεο θαζπζηέξεζε ζα 

πέθηακε πάιη κέζα ζηα Σξηζηνχγελλα. 

Ζ αηηηνινγία δειαδή απηή ηε ζηηγκή ηεο θαζπζηέξεζεο επί ηεο νπζίαο ήηαλ ε 

Αξραηνινγία ηελ πξψηε κέξα πνπ έθαλε ηελ ηνκή, εθεί πνπ έρεη ζθάςεη 

απέλαληη απφ ηνπ Κνληνχ. Απηφο είλαη ν ιφγνο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρν ζέκα είλαη νηη θάπνηα ζηηγκή απηφ ην έξγν ζα πξέπεη λα 

ηειεηψζεη γηαηί θαη ε Καξκαξά θαη ε Γελλεκαηά βαζαλίδνληαη κήλεο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηψξγν, άθνπζε λα ζνπ πσ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. 

Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ιεπηφ, κηα παξέκβαζε, λα ηειεηψλνπκε, δελ είλαη ηίπνηα 

ην ηδηαίηεξν. Δαλ δψζνπκε θη άιιε παξάηαζε ηφζν πνιχ 60 εκέξεο, ηελ ψξα 

πνπ ζα ηειεηψλνπλ ηα άιια ηα έξγα, ζα αξρίδεη πάιη άιιν θαη ζα ηαιαηπσξεί 

πάιη κέζα ζην θαινθαίξη ηνλ θφζκν. Αο ηειεηψλνπκε θάπνηα ζηηγκή, αο ηνλ 

πηέζνπκε, κελ ηνπ δψζνπκε 60 κέξεο, πηέζηε ηνλ ιίγν παξαπάλσ, ξε παηδηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ζέισ λα πσ φηη ηη ελέξγεηεο θάλακε εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή 

γηα λα πάξνπκε έγθαηξα ηελ απφθαζε ηεο Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο .. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα έδσζε ηελ δηεπθξίληζε ν θ. Ζιηάζθνο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαη ην δεχηεξν, νηη ηψξα πάκε ζην Ξάζρα. Γειαδή απηή ε 

ηαιαίπσξε ε Καξκαξά ππνθέξεη πνπ ππνθέξεη απφ ηελ έιιεηςε αο πνχκε κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θίλεζεο. Λα ηνπο βάινπκε πάιη ηα έξγα κέζα ζην 

Ξάζρα, πνπ απνθιείεηαη λα ηειεηψζνπλ κέρξη ην θαινθαίξη, είλαη ζνβαξφ ην 

πξφβιεκα. 

Θη εγψ έρσ ηελ άπνςε, έλα κήλα, θαη κε πνιχ κεγάιε πίεζε λα παξζεί ε 

έγθξηζε γξήγνξα θαη λα πξνρσξήζεη γξήγνξα ην εξγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, λα πσ θάηη πάλσ ζηε Καξκαξά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ξσηήζεη θη ν θ. Βειηαληψηεο ζέιεη θάηη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ην ζέκα Καξκαξά, Γελλεκαηά, εγψ ζαλ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο απφ άιιν Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ην ζπδεηάκε ηψξα 9 κε 

10 κήλεο. Απηφ πνπ έρσ δηαπηζηψζεη είλαη λα ηαιαηπσξνχληαη γνλείο κε ηα 

ζρνιεία, λα ηαιαηπσξνχληαη φινη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ζηελ πεξηνρή εθεί, λα 

έρνπλ θαηαζηξαθεί νη θαηαζηεκαηάξρεο θαη εκείο λα θάλνπκε πιάθα. 

Γειαδή ην αίηεκα ζηελ Αξραηνινγία.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξιάθα.. Θάλεη θαλείο πιάθα εδψ πέξα; 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Λαη, είλαη πιάθα, Ξξφεδξε. Ρν αίηεκα ζηελ Αξραηνινγία 

θαηαηέζεθε 7/12/2011.  

Δγψ θαηαςεθίδσ θαη απηφ θαη ην επφκελν ζέκα γηαηί ζεσξψ νηη εκπαίδνπκε 

ηνπο θαηνίθνπο ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίπα θαη πξνεγνπκέλσο θαη λνκίδσ κεξηθέο θνξέο απηά πνπ ιέκε 

δελ ηα αθνχκε, ή απηά πνπ ιέγνληαη δελ αθνχγνληαη.  
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Δίπα ινηπφλ θαη πξνεγνπκελσο νηη ε άδεηα απφ ηελ Αξραηνινγία γίλεηαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο ηνκήο, ηεο εθζθαθήο. Δίλαη έλα έξγν πνπ γίλεηαη θαηαηίζεηαη ε 

αίηεζε αιιά πξέπεη λα είλαη ε Αξραηνινγία πάλσ απφ ην έξγν ηελ ψξα πνπ 

ζθάβεηαη, ξε παηδηά, ειιεληθά κηιάκε. Γελ κπνξείο λα πάξεηο δειαδή άδεηα 

ηξεηο κήλεο πξηλ θαη λα μεθηλήζεηο ην έξγν ηξεηο κήλεο κεηά. Δίλαη 

ζπγθεθξηκέλν απηφ. Θαη πνιχ πεξηζζφηεξν.. Πε παξαθαιψ, Θσκά, θαη ε 

Γελλεκαηά κε ηνλ ίδην ηξφπν πήξε άδεηα θαη ε Γελλεκαηά θαη ε Θνξπηζάο πνπ 

είλαη έξγα ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

Ζ Καξκαξά φκσο, ζέισ λα πσ θάηη, ε Καξκαξά δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

ηαιαηπσξία πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα ηα Ξαιάηηα. Γελ έρεη θακκία ζρέζε. Γηαηί 

εκείο ζηε Καξκαξά ην κφλν πνπ είρακε λα θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή ζαλ έξγν 

ήηαλ απηά ηα φκβξηα ηα νπνία παξαιάβακε. Απν θεη θαη πέξα ε θαηάζηαζε ηεο 

Καξκαξά δελ εμαξηάηαη απν καο νχηε νθείιεηαη ζε καο. Θαη είλαη απφ ηα 

κεγαιχηέξά καο πξνβιήκαηα γηαηί ζέιεη αλαθαηαζθεπή ζρεδφλ φιν ην έξγν. Ρν 

έξγν έρεη θαθνηερλίεο, έρνπκε θάλεη ηα αλάινγα ραξηηά ζηελ πξψελ ΡΓΘ, 

ηνπο έρνπκε ελεκεξψζεη, έρνπλ έξζεη, έρνπκε πάεη δχν ή ηξεηο θνξέο θαη 

είκαζηε ζηε δηαδηθαζία γηα λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Ρν έρνπκε βάιεη θαη ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα, γηα λα θάλνπκε κηα αλαθαηαζθεπή ηεο Καξκαξά. Γελ 

θηαίκε εκείο αλ έγηλε έλα έξγν θαη αθφκα δελ έρεη παξαιεθζεί. Θαη δελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα παξαπάλσ απφ ην λα κπαιψζνπκε δπν ηξεηο 

ηξχπεο.  

 Νζνλ αθνξά ηελ ηαιαηπσξία πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηα Ξαιάηηα, 

είλαη ην έξγν ηεο Γελλεκαηά πνπ είλαη ηεο Ξεξηθέξεηαο, ην μέξεηε πάξα πνιχ 

θαιά θαη πξνρζέο εγψ έζηεηια πάιη ην ηειεπηαίν ραξηί, γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο 

ηνπ έξγνπ, φρη θαθνηερλίεο δελ κπνξνχκε λα πνχκε εκείο γη' απηφ ζ' απηφ ην 

έξγν. Γηα ην νηη έρεη θαζπζηεξήζεη, γηα ην φηη ν εξγνιάβνο δελ πξνζέρεη ή δελ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

100 

θάλεη θάπνηα πξάγκαηα, ίζσο θαη παξαπάλσ απφ απηά πνπ ζα έπξεπε λα θάλεη, 

γηα λα εμππεξεηήζεη.. 

Ξψο; Ν εξγνιάβνο κπνξεί λα ιέεη ν,ηη ζέιεη, θχξηε Γέδε, αο έξζεη λα καο ηα πεη 

εδψ πέξα. Δγψ θνπηζνκπνιηφ δελ κηιάσ, δελ κηιάκε κε θνπηζνκπνιηφ. Κπνξεί 

λα ιέεη ν θαζέλαο φ,ηη ζέιεη. Αο έξζεη εδσ πέξα λα καο ηα πεη. Αο έξζεη εδσ 

πέξα λα καο ηα πεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ζιηάζθν.  

 Θχξηε Θαξίλν, νξίζηε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ζ εηζήγεζε κέζα, εγψ δελ ηε δηάβαζα γηα νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ, ε 

εηζήγεζε κέζα ην αλαθέξεη, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο Καξκαξά δελ είλαη 

αλεμάξηεην έξγν, είλαη έξγν ζπλπθαζκέλν κε ην έξγν ηεο Γελλεκαηά. Νζν ην 

έξγν ηεο Γελλεκαηά δελ ηειεηψλεη, δελ κπνξεί λα ηειεηψζεη θαη ην έξγν ηεο 

Καξκαξά. Γειαδή δελ είλαη αλεμάξηεην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα κε αθήζεηε, ζαο παξαθαιψ, ηξία ιεπηά λα πσ 

απηά πνπ ζέισ, 

ΞΟΝΔΓΟΝΠΟΝΠ: Ρα δηθαηνχζηε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Αθξηβψο, θαη ζέισ λα κε πξνζηαηεχζεηε θηφιαο, έηζη;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ είλαη απφ ηνλ θαλνληζκφ, είκαη Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, αθνξά ην ζέκα.. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ρν ζέκα είλαη γηα ηε Καξκαξά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη πάιη ζα δηθαηνχηαη πεξηζζφηεξν. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ινηπφλ, έηζη κπξάβν. 
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 Ινηπφλ έρσ θνπξαζηεί, θπξίεο θαη θχξηνη, λα αθνχσ δηάθνξνπο 

απίζαλνπο ηχπνπο λα ζπεθνπιάξνπλ θαη λα πξνβνθάξνπλ πάλσ ζην ζέκα ηεο 

Καξκαξά θαη ηεο Γελλεκαηά. Αλζξσπνη άζρεηνη πνπ κέρξη πξηλ απφ ιίγνπο 

κήλεο δελ γλψξηδαλ θαλ ην φλνκα ησλ δξφκσλ, έξρνληαη ζήκεξα θαη θάλνπλ 

πνιηηηθή ρακεινχ επηπέδνπ. 

Θη απηά πνπ ιέσ δελ ηα ιέσ ηπραία νχηε ηα ιέσ γηαηί ζέισ λα δεκηνπξγήζσ 

εληππψζεηο. Θέισ λα ζαο πεξηγξάςσ ελα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο γηα λα δείηε 

πψο αθξηβψο ιεηηνπξγνχλ απηνί νη άλζξσπνη.  

 Ρελ Ρξίηε ην κεζεκέξη δέρηεθα ηειεθψλεκα απφ πνιινχο θαηνίθνπο 

ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, λένπο ζηελ ειηθία πνπ αζρνινχληαη κε ην δηαδίθηπν, νη 

νπνίνη κε ελεκέξσζαλ φηη ερεη γίλεη αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν απφ ηνλ θ. Ιίηζα, 

εγγξάθνπ πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Λέσλ 

Ξαιαηίσλ θαη ην Ρνπηθφ ηνπ Ππκβνχιην. 

 Ρν έγγξαθν απηφ ην ππέγξαθε ν Ρνπηθφο Πχκβνπινο ησλ Λέσλ 

Ξαιαηίσλ Πηαχξνο Αλδξηάο. Ν Πχκβνπινο απηφο αλήθεη ζηελ Απηνδηνηθεηηθή 

Ππλεξγαζία, ηνπ θ. Ιίηζα. 

Ρν έγγξαθν θαηάγγειλε κεηαμχ άιισλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηε 

Καξκαξά θαη ζηε Γελλεκαηά, ηελ αληθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο θιπ θιπ. 

Αλαδήηεζα ην έγγξαθν ακέζσο. Πην πξσηφθνιιν ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο 

δελ ππήξρε θαλέλα ηέηνην έγγξαθν. Παο δηαβάδσ επ' αθξηβψο ηη ιέεη ην 

έγγξαθν.  

 Δπηζηνιή πξνο Ξξφεδξν Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Ρνπηθνχο Ππκβνχινπο 

Λέσλ Ξαιαηίσλ. Θνηλνπνίεζε ζηνλ θ. Γήκαξρν θιπ. 

Νηαλ ιέεη 'πξνο Ξξφεδξν Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ' πξνθαλψο πξσηφθνιιν ζα 

πξέπεη λα πάξεη απν θεη πνπ απεπζχλεηαη, αλ δελ θάλσ ιάζνο. Γελ είκαη 
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έκπεηξνο ζηα απηνδηνηθεηηθά, κε ην ιίγν κπαιφ πνπ δηαζέησ. Απηφ ινηπφλ ην 

έγγξαθν δελ ππήξρε ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ.  

Δμαθνινχζεζα λα ην αλαδεηψ. Ρν βξήθα ινηπφλ απηφ ην έγγξαθν, ην είρε 

θαηαζέζεη θαη πάιη ν θ. Ιίηζαο, αιιά ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ  κε 

θνηλνπνίεζε πξνο ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λέσλ Ξαιαηίσλ. γλσξίδνληαο θπζηθά 

νηη δελ ζα ην πάξσ ακέζσο, ελψ είρε θξνληίζεη λα θάλεη ηελ αλάξηεζε ζην 

δηαδίθηπν θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε ζρεηηθή ζπέθνπια θαη λα πεηάμεη ηε ζρεηηθή 

ιάζπε. 

 Ρν έγγξαθν ινηπφλ φπσο ζαο είπα, απεπζχλεηαη ζηε Γεκνηηθή 

Θνηλφηεηα Λέσλ Ξαιαηίσλ. Ρν ζηέιλεη ν θ. Αλδξηάο. Δρσ ζηα ρέξηα κνπ, επεηδή 

εκείο, είκαη πεξήθαλνο γηα ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, γηα ηα 

παηδηά πνπ έρσ ζην Ρνπηθφ Ππκβνχιην ησλ Ξαιαηίσλ θαη ηεο ζπκπνιίηεπζεο 

θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη γηα ηνλ Πηαχξν ηνλ Αλδξηά, γηαηί μέξσ νηη δελ είλαη 

δηθή ηνπ ελέξγεηα.  

 Δρσ ην απφζπαζκα ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 1εο Πεπηεκβξίνπ 

ηνπ 2011, ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ, φπνπ εκείο ζηα Λέα 

Ξαιάηηα επεηδή ιεηηνπξγνχζακε δεκνθξαηηθά πάληα θαη είρακε δεκνθξαηηθέο 

επαηζζεζίεο πάληα, έρνπκε κνηξάζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ζηα πέληε. Νπσο ζαο ην 

ιέσ, ζηα πέληε. Δρνπλ πάξεη αξκνδηφηεηεο θαη νη Πχκβνπινη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο. 

Παο δηαβάδσ ινηπφλ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ. Ν Ξξφεδξνο 

εηζεγείηαη ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη επί ηνπ πξνθεηκέλνπ ζέκαηνο 

αλαθέξεη νηη πξνηείλεη λα γίλεη θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ γηα ηελ θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Δηζη νξίδνληαη: 

Αθζνληάηε Δπαγγειία γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ, Φεξκειεηδή 

Καξία γηα ηηο ιάκπεο θαη ηα θεπάξηα, Αλδξηάο Πηαχξνο γηα ηηο ιαθνχβεο ηα 

πεδνδξφκηα θαη ηηο πιάθεο. 
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Ν ίδηνο ν άλζξσπνο πνπ κε γνήηεπζε, κε απνγνήηεπζε. Ν ίδηνο άλζξσπνο πνπ 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ιαθνχβεο έρεη εμαθαληζηεί απφ ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ ηνπ 

2011, δελ έρεη εκθαληζηεί ζηα ηειεπηαία Ππκβνχιηα, πξνθαλψο δελ έρεη θέξεη 

θαλέλα ραξηί γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ιαθνπβψλ ζηα Λέα Ξαιάηηα θαη 

μαλαεκθαλίδεηαη, ή κάιινλ ηνλ μαλαεκθαλίδεη ν θ. Ιίηζαο κε θαηαγγειία γηα ηα 

φζα δελ θάλνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Εαθείξε θαη ειάηε θαη ζην δηα ηαχηα, ζην ζέκα 

πνπ είλαη έγθξηζε παξάηαζεο. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Αγαπεηνί θίινη, αγαπεηνί θίινη ππνθξηηηθά αλεζπρνχληεο, φηαλ 

ζε ηξεηο κήλεο ην έξγν ζα έρεη νινθιεξσζεί θαη ζα έρεη παξαδνζεί θφζκεκα 

ζην ιαφ ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ θαη ζηνλ ππφινηπν Γήκν, ηφηε ζαο πεξηκέλσ λα 

πεξπαηήζνπκε καδί θαη αλ ζέιεηε λα ζαο πεξηγξάςσ θαη ηελ ηζηνξία ησλ δχν 

δξφκσλ ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα, απφ ηηο λεξαηδηέο κέρξη ζήκεξα. Γηαηί 

ήκαζηαλ εκείο θαη ηφηε, είκαζηε θαη ηψξα εδψ  θαη ζα είκαζηε θαη αχξην, φηαλ 

εζείο ζα αζρνιείζηε κε ηνπο κηθξφθνζκνπο ησλ ρσξηψλ ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Εαθείξε.  

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δπεηδή κε ζπκβνχιεπζαλ θάπνηνη θίινη κνπ θαη δελ ζέισ λα ηνπο 

ζηελαρσξήζσ θαη ηνπο αγαπάσ ηδηαίηεξα θαη ζα ηνπο αθνχζσ, εθκεηαιιεχνληαη 

ηνλ ραξαθηήξα κνπ. Δγψ φηαλ κε αδηθνχλ εθλεπξίδνκαη θαη βγαίλσ απφ ηα 

ξνχρα κνπ θαη θέξνκαη θαη αλάινγα. 

Ινηπφλ, ην νηη, θχξηε Ξξφεδξε, δελ πξνζηαηεχζαηε φινπο απηνχο ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο πνπ είπε ν θ. Εαθείξεο, ιππάκαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ δελ άθνπζα ραξαθηεξηζκφ πξνζβιεηηθφ θαηαξράο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ αθνχζαηε. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. 

Θα ζαο πσ φηη είζαζηε άζρεηνο, νηη ζπεθνπιάξεηε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα πείηε κνπ κηα θξάζε πνπ ήηαλ πξνζβιεηηθή γηα ζαο. Λνκίδσ 

νηη ήηαλ κηα άθξσο πνιηηηθή ηνπνζέηεζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ είλαη άθξσο πνιηηηθή ηνπνζέηεζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Απν δσ θαη πέξα ζα μεθηλάσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπε ραξαθηήξηζε ην πξφζσπν ηνπ θ. Ιίηζα απαμησηηθά ν θ. 

Εαθείξεο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κε αθήζεηε λα κηιήζσ; ζαο παξαθαιψ. 

Απν δσ θαη πέξα, άιιε θνξά φηαλ ζα ζαο ιέσ νηη είζαζηε άζρεηνο θαη νηη 

ζπεθνπιάξεηε πνιηηηθά θαη φηη έρεηε πνιηηηθή ρακεινχ επηπέδνπ, λα δέρεζηε 

ζαλ ζπγραξεηήξηα απηά πνπ ζα ζαο ιέσ. 

 Ινηπφλ, ηέινο πάλησλ, γηα κέλα ν θ. Εαθείξεο εμάιινπ κπνξεί λα ιέεη 

φ,ηη ζέιεη, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία, έλαλ Ρνπηθφ Πχκβνπιν ν νπνίνο πεξπάηεζε 

φια ηα Λέα Ξαιάηηα γηαηί ηνπ θψλαδε ν θφζκνο νηη θάλε θάηη κε ηηο ιαθνχβεο 

θαη ηηο γλσζηνπνίεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, λα ζεβαζηεί ηνλ ζπκπνιίηε ηνπ ν 

νπνίνο είλαη θχξηνο κε Θ θεθαιαίν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θη απηφ πξφζβαιε εζάο ηψξα. Ξνπ ιέηε νηη δελ ζαο 

πξνζηάηεπζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ, ηψξα, είλαη πνιχ έμππλν απηφ πνπ θάλαηε, αιιά εηιηθξηλά, εληαμεη, 

πξνζπαζείηε πάιη λα δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, δελ ζαο μαλαδηαθφπησ, απιά γηαηί κνπ απνδψζαηε 

κνκθή φηη ζαο πξνζέβαιε θαη δελ ζαο πξνζηάηεπζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δ, ηψξα, θχξηε, ηελ επφκελε θνξά ζαο πσ νηη εζείο ζηελ άιιε 

ηεηξαεηία ζα είζαζηε ζην ρσξηφ ζαο λα ζθάβεηε ηηο ειηέο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα ην πείηε, θ. Ιίηζα, κπνξείηε λα ην πείηε αλ είλαη 

πνιηηηθή εθηίκεζε δηθή ζαο ηέηνηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη έηζη, δελ είλαη έηζη, εγψ δελ έρσ κάζεη έηζη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ άθνπζα ζην πξφζσπν ηνπ θ. Ιίηζα λα πεη θάηη πξνζβιεηηθφ. 

Ππλερίζηε, ζπλερίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ αθνχηε θαιά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνιχ θαιά αθνχσ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ έρσ λα πσ ην εμήο ζηνπο ζπκπνιίηεο καο νηη φζνη κέλνπλ ζηα 

Λέα Ξαιάηηα ζα δνπλ νηη ν θ. Αλδξηάο ηα πεξπάηεζε βήκα πξνο βήκα θαη κνπ 

δήηεζε λα θαζαξνγξάςσ εγψ ηε δηθή ηνπ επηζηνιή. Θαη αλ ελφριεζε θάπνηνπο, 

ιππάκαη, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα απηή θαη ν θ. Αλδξηάο έθαλε ην ξφιν ηνπ. Θαη 

κάιηζηα ζέισ λα πσ φηη είλαη έλαο πξαγκαηηθά άλζξσπνο πνπ αγαπάεη ηνλ 

ηφπν ηνπ θαη πεξπάηεζε πξαγκαηηθά δξφκν, δξφκν, γηα λα πεη πνχ έρεη 

ιαθνχβεο ν δξφκνο. Ζζειε λα πξνζθέξεη αθφκα θαη κ' απηφ ην κηθξφ ηξφπν. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θηνχζεο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ έρσ ηνπνζεηεζεί θαζφινπ γηα ην ζέκα, αιιά ζα δηαθσλήζσ κε 

ηνλ θίιν κνπ ηνλ θ. Ζιηάζθν. Κπνξεί ν θ. Βειηαληψηεο λα κελ ήμεξε ηε 

Καξκαξά θαη ηε Γελλεκαηά, εγψ ηελ μέξσ. Γελ έρσ γελλεζεί εδψ, αιιά ηα 17, 

18 ρξφληα ηελ μέξσ. 
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 Λνκίδσ νηη είλαη ζηα φξηα ηεο θσκσδίαο φιεο απηέο νη παξαηάζεηο 

ρξφλνπ. Αλ ζέιεηε λα είκαζηε ζνβαξνί, εγψ θαηαιαβαίλσ νηη ππάξρνπλ ηερληθά 

ζέκαηα, ζέβνκαη νηη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα παξζνχλ θαη θάπνηεο παξαηάζεηο. 

Αιιά πξέπεη λα ζεβαζηείηε θη εζείο θαη λα ζεβαζηεί θη ν θίινο κνπ ν θ. 

Εαθείξεο πνπ γειάεη, ηνλ θφζκν. Γηαηί εγψ δσ ζηε Καξκαξά, πεξλψληαο 

θαζεκεξηλά θαη κε θαιεί ν θνπξέαο, απηφο, θαη δηακαξηχξεηαη. Αλ ν θ. Εαθείξεο 

έρεη ηελ εληχπσζε νηη ν θφζκνο ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ ζα ηνπ ζηήζεη αδξηάληα.. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Πηε Γεσξγίνπ Γελλεκαηά κέλσ, θ. Θηνχζε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, θ. Εαθείξε, φρη, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ, δελ ζαο 

δηέθνςε θαλείο θαη ην δεηήζαηε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Εαθείξε, ζαο ιέσ αλ μέξεηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ν 

Ξξσζππνπξγφο ζπλήζσο δελ μέξεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε ζην ζέκα, θ. Θηνχζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ινηπφλ, άξα αλ μέξεηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θη αλ ζέιεηε λα έρεηε 

θάλεη αγψλα, λα ζηακαηήζνπλ νη θσκσδίεο δχν κήλεο πίζσ, δχν κήλεο πίζσ, 

ζαο βάδσ ζηνίρεκα θαη γη' απηφ πήξα ην ιφγν λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά φηη 

θαη κεηά απφ δχν κήλεο ζα δεηεζεί παξάηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα είζηε ελάληηα ζηελ παξάηαζε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Νρη, εγψ ηελ ςεθίδσ ηελ παξάηαζε. Αιιά αλ ζε δχν κήλεο 

μαλαδεηεζεί παξάηαζε, ηφηε ηελ επζχλε ηελ έρεηε απφιπηα εζείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ ζα έπαηξλα ην ιφγν αιιά κε αθνξκή πνπ είπε ν θ. Εαθείξεο, 

ν νπνίνο μεθίλεζε κε έλα χθνο νηη φινη νη άιινη δελ έρνπκε δηθαίσκα λα 

κηιάκε. Θχξηε Εαθείξε, δελ κίιεζε κφλν ν θ. Ιίηζαο, κίιεζα πξηλ απφ ηνλ 

Ιίηζα εγψ θαη είπα γηα ην πξφβιεκα ηεο Καξκαξά. Θη εκέλα δελ κπνξείηε λα 
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κνπ ακθηζβεηήζεηε νηη δελ ελδηαθέξνκαη γηα ηα Λέα Ξαιάηηα, έηζη; θαλείο δελ 

κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη. Θαη λα κελ ζαο πσ θαη γηα ηηο ιαθνχβεο, γηαηί δελ 

είρα ρξφλν λα ηα βάισ.. Ππγγλψκε, κελ κε δηαθφπηεηο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Εαθείξε, γηαηί ην θάλεηε ηψξα απηφ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ κνπ άθεζε ην ιφγν ν θ. Ξξφεδξνο ζηελ αξρή ζηηο 

αλαθνηλψζεηο κνπ λα ζαο πσ γηα ην ράιη ησλ δξφκσλ ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ. Ρν 

είρα ζεκεηψζεη λα ην πσ γηα ηελ Αξγπξνππφιεσο, γηα ηελ Θχπξνπ, γηα ηελ 

Κηθξάο Αζίαο, πνπ εξρφκνπλ ηψξα θαη έπεθηα κέζα ζηηο ιαθθνχβεο. Ινηπφλ, θη 

φρη κφλν απηφ, γηαηί κέλσ εθεί. Ινηπφλ, δελ είλαη εθεί ην ζέκα. Δκείο δελ είπακε 

νηη δελ θάλεηε δνπιεηά ή δελ αζρνιείζζε αιιά κελ ππνηηκάηε νηη θάπνηνη 

άλζξσπνη θάλνπκε θξηηηθή. Λα πείηε νηη, θχξηε, δερφκαζηε ηελ θξηηηθή ζαο, ζα 

θάλνπκε πξνζπάζεηα θαη φινη καδί λα ηα ιχζνπκε ηα δεηήκαηα. Νρη λα 

αληαιιάζζνπκε ραξαθηεξηζκνχο νηη 'εζείο δελ έρεηε δηθαίσκα λα κηιάηε'. Ξνηνο 

έρεη δηθαίσκα λα κηιάεη; Νινη έρνπκε δηθαίσκα λα κηιάκε είηε κέλνπκε είηε δελ 

κέλνπκε. Δίκαζηε Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, έρνπκε ππνρξέσζε λα αλαθέξνπκε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή καο είηε είλαη ζηα Λέα Ξαιάηηα είηε 

είλαη ζην Θαπαλδξίηη είηε είλαη ζην Ππθάκηλν. Γελ καο απαγνξεχεη θαλείο ην 

ιφγν λα αλαθεξφκαζηε, γηα φινπο ηνπο Ππκβνχινπο κηιάσ. Θαη λνκίδσ λα 

ζηακηήζνπλ νη ραξαθηεξηζκνί ζην δηαδίθηπν θαη νη επηζηνιέο θιπ. Λα ηα πείηε 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θχξηε Εαθείξε, απηά, πνηνο θάλεη θαη πνηνο δελ θάλεη 

ηε δνπιεηά ζσζηά. Γελ είλαη ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εδψ λα 

θαηαθέξεζηε θαηά κηαο παξάηαμεο, φπνηα παξάηαμε θη αλ είλαη απηή. Δγψ 

πξνζσπηθά ζίρηεθα νηαλ μεθηλήζαηε λα κηιάηε πξηλ αλαθέξαηε ηνλ θ. Ιίηζα. 

Γελ είλαη κφλν ν θ. Ιίηζαο εδψ, είκαζηε φινη νη Πχκβνπινη εδψ.  

 Λα δερφκαζηε νηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, πξάγκαηη ππάξρεη ην 

πξφβιεκα ηεο Αξραηνινγηθήο, εγψ δελ έθαλα θξηηηθή γηαηί δελ ην έθαλε ν 

Γήκνο, ε θξηηηθή κνπ ήηαλ λα θάηζνπκε απφ πάλσ απφ ηελ Αξραηνινγηθή 
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πεξεζία, κε ην πηζηφιη πνπ ιέεη ν ιφγνο, θαη λα πάξνπκε ην ραξηί γηα λα 

πξνρσξήζεη ην έξγν. Κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε απηά; θαη λα βνεζήζνπκε φινη. 

Νρη αληηπνιηηεπηηθά ν έλαο λα ρηππάκε ηνλ άιιν. 

 Δπραξηζηψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, εγψ κηα επηζήκαλζε ζέισ λα θάλσ. Θάλνπκε έλα 

κεγάιν ιάζνο. Ρν έξγν απηφ πνπ ζήκεξα ςεθίδνπκε δελ έρεη θακκία ζρέζε κε 

ηελ θαηάζηαζε ζηε Καξκαξά. Γελ έρεη θακκία ζρέζε. Ησάλλα, άθνπζέ κε. Ρν 

έξγν απηφ πνπ ςεθίδνπκε ζήκεξα, πνπ δίλνπκε παξάηαζε, δελ έρεη θακκία 

ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηε Καξκαξά. Απηφο είλαη έλαο αγσγφο νκβξίσλ ν 

νπνίνο είρε ζρεδηαζηεί λα γίλεη παξάιιεια, θαληαζηείηε, λα γίλεη παξάιιεια κε 

ην έξγν, πξηλ απφ 13 κήλεο, θαη δελ μεθίλεζε θαλ. Θαη δελ έρεη θακκία ζρέζε 

κε ηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη ζήκεξα ε Καξκαξά. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Βαγγέιε, δελ δηαθσλνχκε ζ' απηφ. 

(δηάινγνο) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, Γεκήηξε, είπεο νηη δηαθσλείο καδί κνπ γηαηί ζα ιχζεη ην 

πξφβιεκα ηεο Καξκαξά. Γελ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο Καξκαξά. Ρα φκβξηα 

απηά, έλαο αγσγφο 60 κέηξσλ, νκβξίσλ, δελ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο Καξκαξά ζήκεξα. Γελ έρεη θακκία ζρέζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θα αλνίμεη ην κέζν φκσο, θχξηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, θπξία Πηεξγίνπ, ζαο παξαθαιψ, ηψξα.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ Καξκαξά είλαη απηή ηε ζηηγκή ζ' απηή ηελ θαηάζηαζε, ε 

Καξκαξά. Κε ζπγρένπκε ηε Καξκαξά κε ηελ Γελλεκαηά. Ζ Καξκαξά είλαη 

ζήκεξα ζ' απηή ηελ θαηάζηαζε γηαηί έρνπλ αλνίμεη ηέζζεξηο ιαθθνχβεο 

ηεξάζηηεο, ηηο νπνίεο ηηο έρνπκε θιείζεη ηηο ίδηεο θνξέο θαη απηή ηε ζηηγκή απφ 

ηα Σξηζηνχγελλα θαη κεηά δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα θάλνπκε ηίπνηα γηαηί είλαη 

ε θαηάζηαζε ηνπ θαηξνχ φπσο είλαη. Απην είλαη ην ζέκα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ζιηάζθν. 

 Ξαξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη, ηνπνζεηεζήθαηε.  

Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά; 

Νρη ν θ. Βειηαληψηεο, παξψλ ν θ. Ονχζζεο, παξψλ ν θ. Σαζηψηεο θαη ν θχξηνο.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξαξψλ, θ. Ξξφεδξε, παξψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ ν θ. Γηαζεκάθεο θαη ε παξάηαμή ηνπ. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δγψ ςεθίδσ λαη θαη ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Ζιηάζθν λα δεζκεπζεί 

αλ ζε 60 κέξεο ζα έρεη ηειεηψζεη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ ζα θάλσ κηα πνιχ ζχληνκε απάληεζε ζ' απηφ. 

Απηφ ην πξφβιεκα ην κεγάιν είλαη απηφ ην κηθξφ ησλ νκβξίσλ ηειηθά δελ ζα 

ιχζεη ην πξφβιεκα ησλ νκβξίσλ ηεο Καξκαξά. Ρν έρσ ζπδεηήζεη θαη κε ηνλ 

Γήκαξρν θαη κε ηνλ θ. Θαξίλν.  

Γη' απηφ αθξηβψο ζθεθηφκαζηε θαη λα ζηακαηήζνπκε θη απηή ηε ζχκβαζε, ην 

έρνπκε βάιεη κέζα ζην ηερληθφ πξφγξακκα, γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε κηα 

απνθαηάζηαζε ηεο Καξκαξά καδί κε έλα κεγάιν αγσγφ νκβξίσλ πνπ ζα 

παίξλεη φιεο ηηο θάζεηεο. 

Απιά είλαη κηα ζχκβαζε ηελ νπνία ηελ έρνπκε παξαιάβεη θαη δψζακε απηέο ηηο 

δχν παξαηάζεηο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ πξνθχςεη.  

Ζ ζθέςε καο είλαη ίζσο λα κελ ην θάλνπκε θηφιαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη δηαδηθαζηηθφ, Γηψξγν, ην ζέκα, απιά δηαδηθαζηηθφ είλαη. 

Γειαδή ζήκεξα θάλακε κηα θνπβέληα κηαο ψξαο γηα θάηη πνπ δηαδηθαζηηθά 

κπνξεί θαη αχξην λα ην θαηαξγήζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 
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Θχξηε Ζιηάζθν, εληάμεη, έθιεηζε ην ζέκα. 

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

 

 

 ΘΔΚΑ 7ν 

 

Αίηεζε ALPHA DOMUS πεξί αδεηνδόηεζεο θαηαζθεπήο ηεο εθβνιήο 

ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ δηθηύνπ ηνπ έξγνπ "Θεληξηθόο αγσγόο δηθηύνπ 

νκβξίσλ Ο3 Γ. Ωξσπίσλ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Καο ζηάιζεθε κε έγγξαθν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ εθβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη 

δεηείηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα εθθξάζεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηη 

δελ έρεη αληίξξεζε γη' απηφ ην έξγν ηεο εθβνιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηπιεκκπξηθνχ. 

Απηφ ζπγρξφλσο έρεη πάεη θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο θνξείο πνπ ρξεηάδεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο έρεη ν θ. Ιίηζαο, θχξηε Βειηαληψηε, ζέιεηε λα 

ξσηήζεηε ή λα ηνπνζεηεζείηε;  

 Νξίζηε, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, δελ έρνπκε εηζήγεζε γη' απηφ ην ζέκα, δελ μέξνπκε 

θαλ ηη είλαη. Ξξνζπαζνχκε λα θαηαιάβνπκε ηψξα πνχ αθξηβψο είλαη. Δηζήγεζε 

δελ πήξακε πνηέ γη' απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δνζεί, ε ππ' αξηζκφλ 6. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, δελ έρεη δνζεί. Νχηε κε e-mail νχηε ηίπνηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ ηψξα, ίζσο έγηλε παξαλφεζε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεηε λα καο ηελ δψζεηε ηελ εηζήγεζε λα ηε δηαβάζνπκε; 

Δαλ δελ έρεηε εηζήγεζε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη δνζεί, έρεη δνζεί ε εηζήγεζε. Κήπσο έγηλε θάπνην ιάζνο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεηε εηζήγεζε; κπνξείηε λα καο ηελ δψζεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ αίηεζε απνηειεί θαη δεηάηαη ε ζχκθσλε γλψκε. Ρελ αίηεζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ηελ έρνπκε πάξεη, θχξηε Γήκαξρε, λα δνχκε γηα ηη ιέκε. Νχηε ε 

θα Πηεξγίνπ ηελ έρεη πάξεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξνχζαηε λα κνπ ηειεθσλήζεηε, θ. Ιίηζα, λα ζαο ηελ 

έζηειλα αλ είρα θάλεη ιάζνο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο παξαθαιψ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, αξξπζκία έγηλε, δελ ππαξρεη ηψξα δφινο λα κελ ζαο 

δψζσ.. Γηα πνην ιφγν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα ην αληηπιεκκπξηθφ ηεο Θνξπηζάο ην νπνίν εθβάιιεη 

επζεία, βγαίλεη θαηεπζείαλ ζηε ζάιαζζα, ππνζαιάζζηα κε ιηζνξηπέο θιπ. Δλαο 

ζσιελσηφο νρεηφο είλαη, κε δηάκεηξν 1,80. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγγλψκε ξε παηδηά, ηψξα, ζπδεηάκε απηφ ην ζέκα; 

εθαηνκκχξηα έξγν, λα ην πάκε πνχ; απηφ είλαη ηππηθή δηαδηθαζία θαζαξά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρηο εηζεγήζεηο, θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν ζέκα απηφ. Αιιά ην ζέκα απηφ λα ην ζπδεηάκε ηψξα; αλ 

ζα ηειεηψζεη ην έξγν απηφ, εθαηνκκχξηα επξψ, ηππηθή δηαδηθαζία; Κα είλαη 

δπλαηφλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, νξίζηε. Ρειεηψζαηε; 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρνπκε δεη ην πψο ζα βγαίλεη ζηελ παξαιία; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ, θ. Γηαζεκάθε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα πνχ ζα θηάζεη απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην επηηέινπο; 

Θάλνπκε κηα πιεηνδνζία πνηνο αγαπάεη πεξηζζφηεξν ηνλ θφζκν ή πνηνο αγαπάεη 

πεξηζζφηεξν ηνπο Ξαιαηηαλνχο εδψ κέζα επί κηα ψξα θαη επη ηνπ ζέκαηνο επί 

ηεο νπζίαο δελ είπακε ηηπνηα. Θέκαηα ηππηθφηαηα.  

 Ζκαξηνλ, ξε παηδηά! Ξνχ ζα πάεη απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Ιίηζα, κπνξείηε λα ηνπνζεηεζείηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ πξνζσπηθά ςεθίδσ λαη ζην έξγν, απιψο λνκίδσ νηη κπνξεί εζάο 

λα ζαο θαίλεηαη πεξίεξγν, ήζεια λα δηαβάζσ θαη λα μέξσ θαη λα θαηαιάβσ γηα 

ηη αθξηβψο κηιάκε. Δληάμεη, εγψ λαη ςεθίδσ, αιιά .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, απηφ, ζσζηφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, αιιά..  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Θαξίλν αλ έρεη δεη πψο ζα είλαη ε 

εθβνιή, πψο ζα είλαη; πψο βγαίλεη εθεί; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θα είλαη ππνζαιάζζηα κε ηάθξν θαη κε πξνζηαζία κε ιηζνξηπέο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξφζα κέηξα κέζα πάεη; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: 20 κέηξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θέισ λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά νηη εγψ δελ είρα εηζήγεζε, 

θνπβεληηάδνπκε γηα έλα έξγν ην νπνίν δελ ην γλσξίδσ θαλ δελ ην μέξσ 

θαζφινπ. Θαη ζέισ λα θαηαγξαθεί, θα Βαξλάβα, νηη δελ ζα ζπκκεηέρσ νχηε 

ζηελ ςεθνθνξία. Παλ λα κελ ζπκκεηέρσ θαζφινπ ζην Ππκβνχιην. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ έρσ ην εμήο εξψηεκα, ην είπε θη ν θ. Γηαζεκάθεο 

πξνεγνπκέλσο. Θαηαξρήλ είλαη έξγν ηεο Ξεξηθέξεηαο απηφ, θχξηε Θαξίλν; 

Ξεξηθέξεηα. 

Δρεηε δεη, είπαηε, ηηο κειέηεο. Δθεί ζην ζεκείν πνπ ζα εθβάιιεη, πνπ ζα βγαίλεη 

ν αγσγφο απηφο, είλαη ε πιαδ. Θα πεξλάεη θάησ απφ ην ραιίθη; δειαδή ζα 

βγαίλεη κέζα ζην βάζνο; ή ζα δεκηνπξγεζεί θξάζπεδν εθεί κπξνζηά; Γηαηί εθεί 

κπξνζηά βγάδνπλ βάξθεο, έρνπλ ξάκπα πνπ βγάδνπλ βάξθεο θαη θάλνπλ 

κπάλην. Δίλαη πιαδ εθεί. Κεζνιαβεί δειαδή απφ ην δξφκν κέρξη ηε ζάιαζζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξα; πφζν είλαη πεξίπνπ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έλα κέηξν καο κάξαλε λα κελ θάλνπκε ην έξγν; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγγλψκε, φρη, άιιν ζέισ, λα μέξνπκε πψο ζα δηακνξθσζεί εθεί, 

ζα ππάξμεη δηακφξθσζε ζπλνιηθά ηεο παξαιίαο; ζα γίλεη ηζηκέλην; πψο ζα 

πεξάζεη απηφο ν αγσγφο λα κπεη κέζα; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: .. θαη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ζαιάζζεο, αθνχ είλαη ζην κείνλ 

1,80 ν πάηνο ηνπ ηερληθνχ, είλαη κέζα ζην λεξφ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξάλσ ζα είλαη ην ραιίθη, θαλνληθά. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Παλ ζπγθνηλσλνχληα. Απηά ηα έξγα ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία, δειαδή είλαη φια κέζα ζην λεξφ θαη απιψο ιεηηνπξγεί 

ζαλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεία   

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ξσηήζσ θάηη; δελ ππάξρεη θίλδπλνο αληίζηξνθεο εηζξνήο ηεο 

ζάιαζζαο πξνο ηα πάλσ, ζε πεξηφδνπο πνπ δελ ζα έρεη λεξφ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κέρξη έλα ζεκείν, γηαηί πην πάλσ έρεη πνιχ κεγάιεο θιίζεηο θαη 

ζθαινπάηηα ν ζπγθεθξηκέλνο αγσγφο.  
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αλλα, απηέο νη κειέηεο είλαη απηέο πνπ είραηε πεξάζεη ζην 

Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην. Απηέο νη έμη κειέηεο, ηηο είραηε πεξάζεη ζην 

Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην ην 2010, ηηο νπνίεο ηηο μέξαηε, ήηαλ ηα αληηπιεκκπξηθά 

ηεο ιεθάλεο ηνπ Υξσπνχ, θη εκείο, νρη εκείο, ε Ξεξηθέξεηα, ηα πήξε 

δεκνπξαηεκέλα απφ ηε Λνκαξρία. 

Ρν ιέσ γηαηί μέξεηο ηη γίλεηαη; γίλνληαη πνιιά εξσηήκαηα γη' απηά ηα έξγα, αλ 

είλαη ζσζηφ, αλ είλαη θαιφ, αλ είλαη κέηξην, αλ είλαη ηέιεην, θαη απηά ηα έξγα 

δπζηπρψο είλαη δεκνπξαηεκέλα θαη ζπκβαζηνπνηεκέλα απφ ηελ επνρή ηνπ 

Θνπξή θαη πινπνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ : Δπραξηζηνχκε, θ. Ζιηάζθν. 

Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη.. Θπξία Πηεξγίνπ, παξαθαιψ! 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Βαγγέιε, ζπγγλψκε, λα πσ θαηη; νη εξσηήζεηο κνπ ήηαλ θαζαξά, 

δελ ήηαλ αξλεηηθέο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, θαηάιαβα ηη ιεο, απιά ζέισ λα εμεγήζσ ζην Πψκα νηη εκείο, 

φρη εκείο, εκείο ζαλ Γήκνο δελ έρνπκε θακκία αλάκεημε ζ' απηά ηα έξγα, είρε ε 

Λνκαξρία πνπ ηα δεκνπξάηεζε θαη ηα ζπκβαζηνπνίεζε θαη ηα πινπνηεί ζήκεξα 

ε Ξεξηθέξεηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, βνεζήζηε ηε δηαδηθαζία ιηγάθη, θαηαγξάθεθαλ νη 

απφςεηο ζαο.. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θα κπνξνχζακε φκσο αλ ππάξρεη κηα θαθνηερλία, λα παξέκβνπκε, 

απηφ ιέσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ κπνξνχκε ζρεδφλ λα θάλνπκε ηίπνηα, Αλλα. Θαη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ είλαη ζπκβαζηνπνηεκέλν ην έξγν θαη είλαη ΔΠΞΑ, νη κειέηεο απηέο 

δελ ηξνπνπνηνχληαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Βειηαληψηε. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ μέξσ αλ ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ν θ. 

Εαθείξεο κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διεμε ην ζέκα ήηαλ πξνεγνχκελν ζέκα απηφ, θ. Βειηαληψηε, 

είζηε εθηφο ζέκαηνο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ αλαθεξζείηε ζηνλ θ. Εαθείξε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Αλ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ απίζαλνη ηχπνη, απεπζπλφηαλ ζε 

κέλα, εγψ είκαη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ πνπ ιέηε ηψξα, απίζαλνη ηχπνη, θαη λα .. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Κελ κε δηαθφπηεηε, λα ηειεηψζσ. 

Κέρξη πξηλ απφ έλα ρξφλν δελ ήμεξα ηελ νδφ Καξκαξά. Θη εδψ πνπ έξρνκαη .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε θχγεη απφ ηε Καξκαξά ηψξα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θαη εδψ πνπ έξρνκαη ζέισ λα εθηειψ ηα θαζήθνληά κνπ ζαλ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο κε ηε κηθξή εκπεηξία πνπ έρσ γηα ηα εξγα. Ζ 

ηνπνζέηεζή κνπ ινηπφλ είλαη αθξηβψο ζην κέηξν πίεζεο πνπ πξέπεη λα πάξνπλ 

απηέο νη εηαηξείεο, γηαηί αλ ρξεηαζηεί λα δνπιέςεηε θαη λχρηα θαη κε 

νπνηεζδήπνηε θαηαζηάζεηο θαη κε βξνρέο, γηα λα παξαδνζεί ην έξγν πξηλ ην 

Ξάζρα. Γελ κπνξεί δειαδή απηνί νη άλζξσπνη, νη επαγγεικαηίεο, θαη μέξσ ηη 

ζεκαίλεη θαη επηηαγή γηα ηνλ επαγγεικαηία. Θαη δελ δέρνκαη θαλέλα 

ραξαθηεξηζκφ. 

Γελ μέξσ θαλέλα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ζηα Λέα Ξαιάηηα, αιιά θαηαιαβαίλσ 

γηαηί είκαη θη εγψ επαγγεικαηίαο, ην ηη ζεκαίλεη ε επηηαγή πνπ έξρεηαη γηα 

ππνρξέσζή ηνπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διεμε ηψξα ην ζέκα, θ. Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θαηαςεθίδσ γη' απηφ ην ιφγν. 
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 Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηαςεθίδεηε ιφγσ Καξκαξά ην έξγν ην άιιν; 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θαηαςεθίδσ γηα ηελ ηαιαηπσξία ησλ δεκνηψλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ ςεθίδσ ην ζέκα, απιά ζέισ λα επαλέιζσ ιίγν ζηε 

Καξκαξά, λα πσ νηη ζηε δηαζηαχξσζε Καξκαξά θαη Γελλεκαηά δελ ππάξρεη 

ηακπέια πνπ λα απαγνξεχεη ην δεμηά, Καξκαξά θαη Γελλεκαηά, θαη έρνπλ γίλεη 

ήδε δχν αηπρήκαηα. Λα ην δνχκε, λα πνχκε ζηνλ εξγνιάβν λα βάιεη, λα κελ 

γίλνπλ θη άιια.   

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γηαζεκαθε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφεδξε, ζπγγλψκε, λα πσ θάηη. Γελ ην έρνπλ θαηαιάβεη ζην 

Πψκα. Πήκεξα φινη νη εξγνιάβνη δελ έρνπλ ζηνλ ήιην κνίξα, θιαίλε, φπσο πάλε 

ηα πξάγκαηα. Ν ηειεπηαίνο πνπ ζπκθέξεη λα θαζπζηεξήζεη ην έξγν είλαη ν 

ίδηνο ν εξγνιάβνο. Ν ηειεπηαίνο πνπ δελ ζέιεη λα θαζπζηεξεί ην έξγν είλαη 

απηφο. 

Δίλαη ηερληθά πξνβιήκαηα θαη ηππηθέο δηαδηθαζίεο, πξνρσξάκε, ξε παηδηά. Δίλαη 

έξγα ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, ηεξάζηηα έξγα ηψξα, 

ζπδεηάκε πξάγκαηα ηψξα, παξαηάζεηο έξγσλ; Καθάξη λα γίλνληαη έξγα θαη λα 

θάλνπκε παξαηάζεηο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπκε παξάηαζε εδψ ηψξα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δξγα λα γίλνληαη, θαη λα ηαιαηπσξεζεί ν θφζκνο κηα θνξά θαη 

δχν, ρσξίο λα ην ζέινπκε βέβαηα. Καθάξη λα γηλφληνπζαλ. Δκείο ράλνπκε. Αλ 

ράλεη θάπνηνο, εκείο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν.. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, είλαη ζεκαληηθφ απηφ, ζέισ λα πσ θάηη ζην Κίκε, μέξεηο 

γηαηί; εγψ δελ δηαθσλψ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρνπκε θχγεη απφ ην ζέκα πάιη θαη επαλεξρφκαζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξξφεδξε, άθνπζέ κε, κηζφ ιεπηάθη, γηαηί απηφ θάλεη θαθφ ζε 

φινπο καο.  

Δγψ δηαθσλψ κε ηελ αγσλία ζνπ αιιά γηα ην ζπγθεθξηκέλν, γηα ηελ Θνξπηζάο, 

είλαη ην ηξίην απφ ηα ηξία έξγα ην νπνίν είρε ελζηάζεηο κε ηνπο εξγνιάβνπο θαη 

ζπκβαζηνπνηήζεθε κέζα ζην '11. Δίλαη ην κφλν δειαδή πνπ μεθίλεζε κεηά ην 

θαινθαίξη. Αθνπζέ κε ιίγν. 

Απηφ θαλνληθά ην έξγν ζα έπξεπε λα είρε μεθηλήζεη καδί κε ηα άιια, πνπ 

μεθηλήζαλε δειαδή ζηηο αξρέο ηνπ '11. Δίλαη ην κνλαδηθφ πνπ κεηά απφ 

ελζηάζεηο βγήθε ν αλάδνρνο ην θαινθαίξη αλ ζπκάκαη θαιά θαη μεθίλεζε πξηλ 

ηα Σξηζηνχγελλα. Γειαδή απηφ ηδίσο, απηφ ηδίσο, γη' απηφ ην μέξεηο θαη πνιχ 

θαιά φηη δελ μέξεηο πνηνο ζα είλαη ν εξγνιάβνο θαη δελ μέξεηο θαη πψο ζα 

ζπκπεξηθεξζεί. Απηφ ζπγθεθξηκέλα ην εξγν πάεη ηφζν πνιχ γξήγνξα πνπ θη 

εγψ πξαγκαηηθά δελ ην πηζηεχσ. Απηφ ην έξγν ην ζπγθεθξηκέλν. 

Ν δξφκνο απηφο είλαη φιν απφ ην Αίζξην κέρξη ην ηέξκα ηελ ηειεπηαία 

πνιπθαηνηθία.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθιεηζε ν δξφκνο ηψξα, θ. Ζιηάζθν, λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

ςεθνθνξία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζνπ ιέσ κφλν. Γη' απηφ ην ζπγθεθξηκέλν 

κφλν. Απν θεη θαη πέξα ν θαζέλαο ςεθίδεη ν,ηη ζέιεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, είπαηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζέισ λα πξνζζέζσ ην εμήο. Ππκθσλψ κε ηνλ θ. 

Γήκαξρν νηη πξέπεη λα θνηηάκε ηελ νπζία. Δγψ ζα ζαο πσ θαηη γη' απηφ, γηα ηελ 
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νπζία απηνχ ηνπ έξγνπ, πνπ θη εγψ φκσο αλαγθάδνκαη λα ην ςεθίζσ, πνπ ζα 

ζαο ζηελαρσξήζεη. Θαη ζα ζηελαρσξήζεη πην πνιχ εκάο ηνπο Γεκνηηθνχο 

Ππκβνχινπο πνπ ήκαζηαλ ζηε Γεξκαλία. 

Ρα φκβξηα, θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηε Γεξκαλία πεξλάλε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Θαη 

νη Γεξκαλνί ιέλε νηη ηα φκβξηα είλαη πην επηβαξπκέλα θαη πην ηνμηθά απφ ηα 

αζηηθά ιχκαηα. 

Γειαδή απηή ηε ζηηγκή δελ έπξεπε λα καο απαζρνινχλ ηφζν πνιχ νη 

εξγνιάβνη, εγψ πξνζσπηθά ζαο ιέσ δελ μέξσ θαη θαλέλα, αιιά επξεπε λα καο 

απαζρνιεί νηη ζα θέξνπκε φκβξηα κέζα ζηε ζάιαζζά καο. 

Παο ελεκεξψλσ... Δγψ ζαο ιέσ ηη καο είπαλ νη άλζξσπνη, πνπ είλαη θάπνηα 

ρξφληα κπξνζηά. Νηη ην πξψην πξάγκα πνπ θνηηάλε θαη κπνξεί λα ζαο ην 

βεβαηψζεη εδψ ν Αληηδήκαξρνο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα φκβξηα πνπ πάλε ζηνλ βηνινγηθφ, νρη φια ηα φκβξηα ηεο 

Γεξκαλίαο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Νια ηα φκβξηα ηεο Γεξκαλίαο πεξλάλε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Νια. 

Νια ηα φκβξηα, γηαηί ζεσξνχληαη πην ηνμηθά, κηα θαη αθνχζηεθε. 

 Δπραξηζηψ. Τεθίδσ ην έξγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. 

 Νξίζηε, θ. Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θχξηε Αληηδήκαξρε, απηφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη απαιιαγή απφ 

ηελ Αξραηνινγία; εληάμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ, ν θ. Σαζηψηεο δελ ζπκκεηέρεη, 

θαηαςεθίδεη ν θ. Βειηαληψηεο, ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

 -------------- 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ αξηζκεζεί κε 7 θαη 8 

ζηελ πξφζθιεζε πνπ έρεηε πάξεη, - "Δγθξηζε ηεο κειέηεο "Κειέηε χδξεπζεο 

δηθηχνπ γηα ηνλ νηθηζκφ Βαξηθφ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ" θαη "Δγθξηζε γηα ηελ 

ππνβνιή έληαμεο ηνπ έξγνπ "Θαηαζθεπή δηθηπνπ χδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκφ 

Βαξηθφ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην ΞΔΞ ΑΡΡΗΘΖΠ",- εθ 

παξαδξνκήο ζεκεηψζεθαλ εθεί, έρνπλ ζπδεηεζεί θαη επνκέλσο δελ κπαίλνπλ 

ζηε ζπλεδξίαζε. Δρνπλ ζπδεηεζεί, έρνπλ παξζεί απνθάζεηο θαη εθ 

παξαδξνκήο.. 

Θχξηε Θαξίλν..  

Ιάζνο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο θαη ηνπ πξνεδξείνπ. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, γηαηί δελ αηζζάλνκαη θαιά, απνρσξψ. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είζηε θαιά, θ. Θηνχζε. 

 

 

 ΘΔΚΑ 10ν 

 

πνβνιή πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ "Θαηαζθεπή ηζηκεληόδξνκνπ ζηελ πεξηνρή Πέζζα 

Καξθόπνπινπ Ωξσπνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα έξγν πνπ ην είρε επηβιέςεη ε ΡΓΘ, ηειείσζε ην 

2009 απ' νηη είδα εδψ ζηε βεβαίσζε πεξαίσζεο θαη καο έρνπλ ζηείιεη ην 

πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο, έρεη πεξάζεη θαη ην 15κελν γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 
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Γελ ππάξρεη ζεκεησκέλε θακκία παξαηήξεζε απφ ηελ επηηξνπή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη αληίξξεζε. 

 Ρν Ππκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη. Νξίζηε, θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ δελ ςεθίδσ γηα έξγα πνπ είλαη παιηά. Γελ ςεθίδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ε θα Πηεξγίνπ. Αξα ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

 

 

 ΘΔΚΑ 11ν 

 

Δγθξηζε 2νπ Ραθηνπνηεηηθνύ Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ "Αληηκεηώπηζε δεκηώλ 

θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο ζηνπο νηθηζκνύο 

ηεο Θνηλόηεηαο Ππθακίλνπ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Θη απηφ είλαη έξγν ηεο ΡΓΘ, έξγν πνπ επηβιέθζεθε απφ ηελ ΡΓΘ. 

Ν Αλαθεθαιαησηηθφο είλαη ηαθηνπνηεηηθφο, ε θπξηφηεξε αιιαγή είλαη ε 

αλαζεψξεζε πνπ κπαίλεη κέζα, πνπ νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη ζπληειεζηέο θαη 

νξηζηηθνπνηήζεθε θαη ε ηηκή ηεο αζθάιηνπ ε νπνία είλαη απνινγηζηηθή. 

ΓΔΓΔΠ: Ρη έθπησζε είρε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θ. Θαξίλν; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απφ ην αξρηθφ αληηθείκελν ζπλνιηθά είλαη πξνο ηα θάησ. 

47% είρε. 

ΓΔΓΔΠ: 47%. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε, θχξηνη ζπλάδειθνη; 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηνπο ιφγνπο νηη αθνξά έξγν πξνεγνχκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αξρψλ, δελ ην ςεθίδνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ε θα Πηεξγίνπ, παξψλ ν θ. Γηαζεκάθεο, ν θ. Θαιχβαο θαη ν θ. 

Αξκπξηψηεο. Νρη ν θ. Σαζηψηεο. 

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

 

 

 ΘΔΚΑ 12ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο "Ξξνκήζεηα θάδσλ 

απνξξηκκάησλ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη κεηά απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο, ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΘΞΝΡΑ πνπ επηηξέπνπλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο λα δνζεί παξάηαζε ιφγσ ησλ 

ενξηψλ θαη ηεο ππνιεηηνπξγίαο θαη ζηελ νπζία είλαη παξάηαζε γηα 15 κέξεο 

απφ ηηο 15/1, δειαδή κέρξη ηέινο ηνπ κελφο.  

Κέρξη ην 1/2 κπνξνχκε, ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο. Αξα ινγηθά κπνξνχκε, απηφ 

είλαη ην φξην πνπ δίλεη ν ΔΘΞΝΡΑ, κέρξη ην κηζφ. Αξα κπνξνχκε. Κπνξνχκε, 

κπνξνχκε, λαη, λαη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλεί ην Πψκα; 

Ν θ. Ιίηζαο ζέιεη λα θάλεη εξψηεζε. 

(ηαπηφρξνλε δηαινγηθή ζπδήηεζε) 
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ΘΑΟΗΛΝΠ: πάξρεη θάπνπ, κπνξνχκε. Κπνξνχκε κε εμαίξεζε ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην αλ αηηηνινγήζεη, κπνξεί λα ην ππεξβεί. 

Κνπ είρε μαλαηχρεη αιιά απηή ηε ζηηγκή δελ είκαη πξφρεηξνο λα απαληήζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 15 κέξεο ινηπφλ. 

 πάξρνπλ αληηξξήζεηο, θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δξψηεζε, Ξξφεδξε, ζηνλ θ. Θαξίλν. 

Θχξηε Θαξίλν, έγηλε ε πξνκήζεηα κε δηαγσληζκφ ή κε αλάζεζε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαθέξεηαη. Αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, πξφρεηξν. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ν θ. Σαζηψηεο. Ξαξψλ ν θ. Βειηαληψηεο.. Α, εξψηεζε; 

ζπγγλψκε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Πηελ εηζήγεζε βιέπσ νηη εθηφο απφ ην ενξηαζηηθφ 

δεθαήκεξν κηα αηηία είλαη θαη νη δηεπθξηλίζεηο πνπ έπξεπε λα δψζεη ν Γήκνο γηα 

ηα αλαγξαθφκελα ησλ ζηνηρείσλ ζηηο εηηθέηεο πάλσ ζηνπο θάδνπο. Ηζρχεη θάηη 

ηέηνην; Ππγγλψκε, ην ζήκα δελ είλαη θαηαρσξεκέλν;  

Γελ ήξζε ε εηαηξεία. Αξα ππεχζπλε είλαη ε εηαηξεία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη λα θάλνπκε, λα κελ ηνπο πάξνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ, ινηπφλ, ν θ. Βειηαληψηεο, ν θ. Ονχζζεο θαη ν θ. Ιίηζαο 

παξψλ, θη ν θ. Θαξαγηάλλεο. Ζ θα Πηεξγίνπ; νρη ε θα Πηεξγίνπ.  

Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 
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ΘΔΚΑ 13ν 

 

Δγθξηζε παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο "Ξξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ Λένπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Ωξσπνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δπίζεο δεηάεη παξάηαζε 15 κέξεο, εδψ ππάξρεη κηα ζπλελλφεζε, 

δειαδή θαη ν Γήκνο επεηδή εμέηαζε εηθαζηηθά ην ζέκα, δεκηνχξγεζε κηα 

θαζπζηέξεζε θαη ε εηζήγεζε είλαη λα δνζεί παξάηαζε 15 εκεξψλ πνπ μεθηλάεη 

απφ ηηο 30/1 πνπ ηειεηψλεη ε πξνζεζκία. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, ε ίδηα εξψηεζε.  

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ είλαη. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Γελ έρσ εηζήγεζε. Κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ θη απηφ. Γελ είρα 

εηζήγεζε.  

 Θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ν θ. Σαζηψηεο.  

Θχξηε Ιίηζα θαη ε παξάηαμή ζαο; Ξαξψλ. 

Ζ θα Πηεξγίνπ; φρη.. Ρη ςεθίδεηε, θα Πηεξγίνπ; λα κελ ζαο ξσηήζσ; Νρη ε θα 

Πηεξγίνπ. 

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 
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ΘΔΚΑ 14ν 

 

Ππγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο "Ξξνκήζεηα άιισλ 

πξνγξακκάησλ Ζ/ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ξξέπεη λα ζπγθξνηήζνπκε επηηξνπή πνπ είλαη κηα κηα μερσξηζηά 

έρνπλ πξνκήζεηεο ηνπ ΔΘΞΝΡΑ, πνηνπο πξνηείλεηε λα βάινπκε γηα ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κεραληθνχο ιέηε ηψξα ή ππαιιήινπο; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Πηνπο ππνινγηζηέο, λαη, λα βάινπκε, ν Ιάηζαο ζίγνπξα, πνπ μέξεη 

ην αληηθείκελν. Δ, αο κπεη θαη ε Ξαπαζαλαζίνπ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα νλφκαηα λα αθνχγνληαη. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ιέσ, νπσζδήπνηε ν Ιάηζαο επεηδή μέξεη θαη ην ζέκα θιπ, ε θα 

Ξαπαζαλαζίνπ θη αο βάινπκε θαη ηνλ θαηλνχξην κεραληθφ πνπ έρνπκε, ηνλ 

Ρζαγθαξάθε.  

Θαη Ρζαγθαξάθεο. Δίλαη έλαο θαηλνχξηνο πνιηηηθφο κεραληθφο πνπ έρνπκε.  

Αλαπιεξσκαηηθνχο.. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λα ξσηήζσ θάηη; ηα πξνγξάκκαηα είλαη πξνγξάκκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηερληθά ζέκαηα; ή είλαη θαη ινγηζηηθά θαη άιια; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αθνξνχλ θαη άιια. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αλ αθνξνχλ θαη άιια, βάιηε θαη θάπνην άιιν δηνηθεηηθφ, κελ 

βάδεηε φιν κεραληθνχο. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα βάινπκε ηνλ θ. Σξήζηνπ.  
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ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, ε ίδηα εξψηεζε κε πξηλ. Κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ, 

κε αλάζεζε ή κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ έγηλε ε πξνκήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γελ ην μέξσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ είλαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο.. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, πψο έγηλε ε 

δηαδηθαζία; κε δηαγσληζκφ αλνηρηφ, πξφρεηξν ή κε αλάζεζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, αλαπιεξσκαηηθνί είλαη: Θηξθηγηάλλεο, Σξήζηνπ θαη 

Θαλειιφπνπινο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, λα ππνβάιισ πάιη ηελ εξψηεζε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, θ. Σαζηψηε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ρειεηψζακε εδψ; ην είπακε; είλαη Ιάηζαο, Ξαπαζαλαζίνπ, 

Ρζαγθαξάθεο. Θαη αλαπιεξσκαηηθνί; 

ΚΑΛΑΒΔΙΙΖ: Σξήζηνπ, Θηξθηγηάλλεο θαη Θαλειιφπνπινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε, θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Λα επαλαιάβσ ηελ εξψηεζε; δελ απαληήζεθε ε εξψηεζε πνπ 

έθαλα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δγηλε κε αλάζεζε, κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ή κε αλνηρηφ 

δηαγσληζκφ ε πξνκήζεηα; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κε αλάζεζε πξέπεη λα είλαη αιιά δελ είκαη θαη ζίγνπξνο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ν θ. Σαζηψηεο. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Κηα πξφηαζε. Θα πξέπεη λα κπνχλ ηαθηηθά δχν ηερληθνί θαη 

έλαο δηνηθεηηθφο, θαη αλαπιεξσκαηηθνί. Ξεο νηη ιείπνπλ θαη νη δπν νη ηερληθνί 

θαη πάλε νη αλαπιεξσκαηηθνί. Λα κελ έρνπλ ηερληθή γλψζε ηη ζα παξαιάβνπλε; 

γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηνί νξίζηεθαλ ηψξα, ζ' απηή ηελ πξφηαζε απαληάκε. 

πάξρεη αληίξξεζε, θχξηνη ζπλάδειθνη; 

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

 

 

 ΘΔΚΑ 15ν 

 

Ππγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο "Ξξνκήζεηα 

αδξαλώλ πιηθώλ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Ινηπφλ, εκέλα, ηελ Ξαπαζαλαζίνπ θαη ηνλ Πάιαξε. Κε 

αλαπιεξσηέο ηνλ Ρζαγθαξάθε, ηνλ Θηξθηγηάλλε θαη ηνλ Θξνκκχδα ηνλ Θφδσξν 

ηνλ πδξαπιηθφ. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εξψηεζε. Θχξηε Θαξίλν, ε ίδηα. Αλάζεζε; 

πξφρεηξν ή αλνηρηφ; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κε πξφρεηξν. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ν θ. Σαζηψηεο. 

 Δξψηεζε; νξίζηε. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 2ε 26 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  127 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Ζ πξνκήζεηα, θχξηε Γηεπζπληά, πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζε 

ρνλδξηθή πνζφηεηα ή θαη θπβηθφ-θπβηθφ φπνηε ην ρξεηάδεηαη ν Γήκνο; αλ ην 

μέξεηε απηφ, αλ ην ζπκφζαζηε απφ ηε κειέηε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Κε ην θπβηθφ είλαη.. Φνξηεγφ-θνξηεγφ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Λαη αιιά ζα είλαη έλα ηεηξαμνληθφ ή ζα είλαη θαη έλα θπβηθφ 

φηαλ ρξεηαδφκαζηε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δ, ηψξα, έλα θπβηθφ, δχζθνιν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νπσο βνιεχεη ην Γήκν. Κάιηζηα πξνρζέο νη πδξαπιηθνί, επεηδή 

είρακε κηα ζπδήηεζε, είπακε λα θέξνπκε θάπνηα θπβηθά αξθεηά ζε έλα κέξνο 

ηνπ Γήκνπ, λα κπνξνχλ λα παίξλνπλ εχθνια γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ.  

Νπσο ζέινπκε εκείο ην παξαγγέιλνπκε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Βειηαληψηε θαη θ. Γήκαξρε. 

Δπί ηεο ςεθνθνξίαο, ην Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. Ν θ. Σαζηψηεο 

θαηά. Ζ θα Πηεξγίνπ; λαη. 

Ινηπφλ, κφλν ν θ. Σαζηψηεο. 

 

 ΘΔΚΑ 16ν 

 

Ππγθξόηεζε λέαο επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο "Ξξνκήζεηα 

θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο" πξώελ Θνηλόηεηαο Ππθακίλνπ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξίλν. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δδψ ππήξρε επηηξνπή πνπ απαξηηδφηαλ απφ ηνλ θ. Κπαηδίθν, ηνλ 

Γηψξγν ηνλ Πηδέξε θαη ηελ θα Πηεξγίνπ, κνπ θαίλεηαη, απφ ην Ππθάκηλν. Νηαλ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

128 

είρε έξζεη ν θ. Κπαηδίθνο είρε δηαπηζηψζεη θάπνηεο ειιείςεηο πνπ έπξεπε λα 

ηεξεζνχλ ζην θαιαζνθφξν, ηεξήζεθαλ απηέο, πξέπεη λα γίλεη ε παξαιαβή 

ηψξα αιιά κηιψληαο κε ηνλ Κπαηδίθν κνπ είπε νηη 'ηψξα, εγψ λα είκαη ζε 

επηηξνπή, κνπ ιέεη, πνπ έρεη γίλεη Θαιιηθξάηεο θιπ', θαη δήηεζε λα γίλεη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε έλα άιιν άηνκν ην νπνίν λα πάεη λα δεη ην θαιαζνθφξν 

νηη φια είλαη εληάμεη θαη λα ππνγξάςεη ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

Θαη ε πξφηαζε είλαη ζηε ζέζε ηνπ Κπαηδίθνπ λα κπεη ν Πηακάηεο ν Ιάηζαο, λα 

πάεη λα ην δεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξα αληηθαζίζηαηαη ν θ. Κπαηδίθνο απφ ηνλ θ. Ιάηζα. 

 Δξψηεζε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Θαξίλν, ε ίδηα εξψηεζε. Απεπζείαο αλάζεζε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Αλνηρηφο δηαγσληζκφο, αλνηρηφο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαγσληζκφο ηξεηο θνξέο, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Νξίζηε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρξεηο θνξέο, γηαηί ήηαλ άγνλνο. Ρξεηο θνξέο δηαγσληζκφο, γηαηί 

ήηαλ άγνλνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ν θ. Σαζηψηεο. 

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Γειάηε, αιιά ηα ηειεπηαία έμη ζέκαηα ηα νπνία θέξαηε, απεπζείαο 

αλαζέζεηο θάλαηε. Δζείο πνπ θφπηεζζε γηα ηε δηαθάλεηα, κηα ραξά! Λα 

κεηξήζνπκε; απφ ην 9 έσο ην 15. Γηθαίσκά ζαο είλαη, γηαηί ιέκε γηα ην λφκηκν 
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θαη ην παξάλνκν, αιιά νηαλ κηιάκε γηα δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

επηθαινχκαζηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα ηηο απνδεηθλχνπκε θηφιαο. 

Νηαλ θάλνπκε αλνηρηφ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα γίλεηαη αλνηρηφο δηαγσληζκφο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αλνηρηφο δηαγσληζκφο έρεη γίλεη, θ. Σαζηψηε. Ρνλ δηαγσληζκφ ηνλ 

έθαλε ε πξψελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ επαλεξρφκαζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ, γηα ην 10ν ζέκα, πνπ ιεο, έγθξηζε ηνπ 2νπ 

ηαθηνπνηεηηθνχ, κε έθπησζε 47% δηαγσληζκφο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Νρη, δελ δηαθσλψ εθεί.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπεηδή είπαηε απφ ην 9 κέρξη ην 16, γη' απηφ, κηα δηεπθξίληζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ονχζζε, παξαθαιψ.. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Απφ ην 11ν κέρξη ην 16ν, εληάμεη, γηαηί κηιάσ γηα ηηο αλαζέζεηο 

πνπ είπε ν θ. Θαξίλνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθιεηζε ην ζέκα, ην Ππκβνχιην ςήθηζε θαη εγθξίλεη θαηά 

πιεηνςεθία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην θαιαζνθφξν πφζε έθπησζε είρε; ζα ην δνχκε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λα πσ θάηη γηα ηνπο πξφρεηξνπο πάλησο. Νη πξφρεηξνη, φπνηνο ζέιεη 

πιένλ κπνξεί θαη λα ηνπο παξαθνινπζήζεη, δειαδή ηα ζέκαηα ζηελ νπζία είλαη 

δηαγσληζκνί, δελ είλαη απεπζείαο αλαζέζεηο. Δηδηθά ζήκεξα ην μέξνπλ φινη πφηε 

βγαίλνπλ θιπ, φπνηνο ζέιεη πάεη θαη ην παξαθνινπζεί ην ζέκα. πάξρεη θαη ε 

ΓΗΑΓΔΗΑ.. 

Γελ λνκίδσ νηη ηίζεηαη ηέηνην ζέκα πάλησο. Πηηο πηλαθίδεο, γηα παξάδεηγκα, 

ήξζαλ θαη ζθαρηήθαλε, γη' απηέο ηηο πηλαθίδεο πνπ ζπδεηάγακε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ππάξρεη δηαθσλία, έθιεηζε ην ζέκα. 
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 ΘΔΚΑ 17ν 

 

Θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 

2012. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα θάλεηε ηελ εηζήγεζε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα πνιχ κηθξή εηζήγεζε, ιφγσ ηεο θφπσζεο. 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα λα θάλνπκε ηερληθφ πξφγξακκα πην λσξίο μεθίλεζε απφ 

ηέινο Απγνχζηνπ. Ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο θαη έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θηάζακε 

δπζηπρψο λα ην ηειεηψζνπκε ηψξα. 

Ρν ζεσξψ νηη είλαη έλα μεθάζαξν ηερληθφ πξφγξακκα, είλαη πάξα πνιχ 

βειηησκέλν θαη νξγαλσκέλν ζε ζρέζε κε πέξζη, έρεη νκαδνπνηεκέλα 

πξνγξάκκαηα θαη λνχκεξα, γηα λα απνθχγνπκε φζν ην δπλαηφλ ηελ 

ηαιαηπσξία ηνπ Γήκνπ καο, πνπ είλαη ηφζν κεγάινο θαη πνιχ δχζθνινο λα ηνλ 

θνπκαληάξεηο ζ' απηή ηελ ππφζεζε πνπ ιέσ. Ξεξηέρεη κέζα απ' νηη γλσξίδεηε, 

λέα έξγα θαη ζπλερηδφκελα, πεξηέρεη κειέηεο, αλαπιάζεηο, πνιενδνκηθέο 

κειέηεο ιεπηνκεξψο, είκαζηε αλνηρηνί πξνζπαζνχκε κέζα απφ απηφ λα 

θηηάμνπκε κηα βάζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο πνπ είλαη κεγάιν πξφβιεκα ζην 

Γήκν καο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. 

Ρν ηερληθφ πξφγξακκα είλαη αληαπνθξηλφκελν ζην φξακα ην δηθφ καο ην 

μεθάζαξν, γηα ζπλέρηζε θαη ησλ έξγσλ, ηα ΔΠΞΑ, ζα ηα δείηε ηα έξγα κέζα 

φια, ηα κεγάια επηηεχγκαηα πνπ έρνπκε θάλεη ζε έλα ρξφλν θαη ηαπηφρξνλα 

κηα ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πξνψζεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

ιχζηκν πξνβιεκάησλ. 
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Δχρνκαη λα βειηησλφκαζηε κε ην ξπζκφ πνπ βιέπσ ην ηερληθφ πξφγξακκα έρεη 

βειηησζεί ζε ζρέζε κε πέξζη κέζα απφ ελνπνηεκέλα ελληά ηερληθά 

πξνγξάκκαηα πνπ είρακε λα ηαιαηπσξεζνχκε. Ξ.ρ. ιέσ νδνπνηία ηψξα, 

νδνπνηία βάδνπκε έλα θνλδχιη κηα θνξά ζην Γήκν νιφθιεξν λα ην θάλνπκε 

νηαλ θάλνπκε νδνπνηία. Λα κελ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία πνιιψλ δηαγσληζκψλ. 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε εληαίεο κειέηεο ζε φια ηα ζέκαηα γηα φιν ην 

Γήκν καο, γηα λα θχγνπκε απφ κηα κεγάιε ηαιαηπσξία, πξάγκαηη απφ ηνλ 

επίηξνπν, απφ γθξίληεο, θαη θάζε κέξα άγρνο. 

Λα είζηε θαιά. 

Γερφκαζηε βέβαηα θάπνηεο πξνηάζεηο απφ ηνπο Ππκβνχινπο, θάπνην δηθφ ηνπο 

ζηφρν, θάπνην δηθφ ηνπο απηφ, λα ην ζπδεηήζνπκε, λα βάινπκε κέζα, είκαζηε 

αλνηρηνί ζην ηερληθφ πξφγξακκα δελ ην ζπδεηάκε, ην ηερληθφ πξφγξακκα 

αθνξά φινπο ηνπο δεκφηεο θαη φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γήκαξρε. 

Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ή λα ππνβάιινπλ 

εξσηήζεηο, λα ην δειψζνπλ ζην πξνεδξείν. 

Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ. Βειηαληψηεο, ν θ. Θαξαγηάλλεο, 

ν θ. Γηακαξέινο,  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θα ήζεια αλ κνπ επηηξέπεηε, επεηδή είλαη πνιχ ζνβαξφ ην 

ζέκα θαη έρεη αδεηάζεη ε αίζνπζα ηνπιάρηζηνλ απφ ην ρψξν ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, πνιχ ιίγνη είλαη, λα ην αλαβάιινπκε λα ην ζπδεηήζνπκε κε ην 

Οπζκηζηηθφ. Δίλαη ζπνπδαίν ζέκα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ θχγαλε, θ. Γηψξγν, απφ ηε ζέζε ηνπο, δελ ζα αλαβάιινπκε 

ζέκαηα πνιχ ζπνπδαία γηα ην Γήκν, πεξηκέλνπκε απφ κέξα ζε κέξα λα 

ηειεηψζεη ην ηερληθφ πξφγξακκα, λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, δελ 

ιεηηνπξγεί ν Γεκνο ρσξίο πξνυπνινγηζκφ. Θαη δελ θηαίκε εκείο, βιέπεηε εζείο 
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δφμα ησ Θεψ είζαζηε φινη εδψ. Απηφ, ην λα κελ αγαπάεη θαλείο ηα Γεκνηηθά 

Ππκβνχιηα.. Ν Θηνχζεο ήηαλ άξξσζηνο, ηψξα δελ ην ζπδεηάκε ηψξα, ην παηδί.. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζδε αλαβάιακε ην 1ν, θη απηφ επείγνλ ήηαλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θη ελ ησ κεηαμχ ππνζρέζεθα ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

ην Οπζκηζηηθφ λα ζπδεηεζεί αλ ρξεηαζηεί θαη εηο βάξνο ησλ άιισλ ζεκάησλ, 

φιε ηε ζπλεδξίαζε, έλα ηέηνην ζνβαξφ ζέκα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ξάλησο έρεη κηα ζρέζε θαη κε ην Οπζκηζηηθφ, είλαη ελα ζνβαξφ 

ζέκα, ε άπνςή κνπ είλαη απηή, λα ζπδεηεζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξψηα απ' φια δελ κπνξψ λα κελ πσ θάηη ζηνλ θ. Γηακαξέιν. 

Θχξηε Γηακαξέιν, νη θχξηνη Ονχζζεο θαη Γέδεο είλαη εδψ. Δρνπλ πεηαρηεί γηα 

ιίγν έμσ, κπνξεί λα έρνπλ πάεη θάπνπ. Δίλαη εδσ, εληάμεη; 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κηιάκε γηα ηνπο ππφινηπνπο, ηνπο παξαπίζσ απν ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, είλαη εδψ. 

 Ινηπφλ εγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. Αλ ππάξρνπλ απνθάζεηο φισλ 

ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα αλ ππάξρνπλ εηζεγήζεηο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δξσηήζεθαλ, λαη. Δξσηήζεθαλ πνιχ λσξίο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. 

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρακε δχν κέξεο 

πξηλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζαο παξαθάιεζα θαη ζαο δήηεζα επεηδή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη θαζνξίδεη ζην ηερληθφ θνκκάηη ηελ πνξεία 

ηνπ Γήκνπ γηα ην επφκελν έηνο, λα πεξάζεη 1ν ζέκα. Γελ έγηλε απηφ. 
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Θαη ζέισ λα ξσηήζσ θάηη. Δίλαη φια ηα ζέκαηα ηα ζνβαξά θαη ην ηερληθφ 

πξφγξακκα, ηα θνπβεληηάδνπκε λχρηα. Δίηε θφξνη ιέγεηαη, είηε ηέιε ιέγεηαη, 

ηερληθά πξνγξάκκαηα, ηα θνπβεληηάδνπκε ζηε κηα, κηάκηζε ε ψξα ην βξάδπ, 

θαη παξφληεο θαλέλαο δεκφηεο.  

Θαη ζέισ λα .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη λσξίο, 10.30 είλαη αθφκα. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δίλαη λσξίο, ιέεη ν θ. Γήκαξρνο, 16ν ζέκα, ηερληθφ πξφγξακκα, 

πνπ ην αμηνινγεί ν ίδηνο σο ην πην ζεκαληηθφ ζέκα ηνπ ζεκεξηλνχ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

Θαη ζέισ λα ζαο ξσηήζσ γηαηί ην θάλεηε απηφ. Γελ ζέιεηε λα ζαο αθνχεη ν 

θφζκνο ζ' απηά πνπ ιέηε; απαληήζηε κνπ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θα ζαο απαληήζσ εγψ, θ. Κηράιε, θίιε Κηράιε. 

Θαηαξρήλ ε άπνςε ε δηθή κνπ γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα είλαη πην απιή, είλαη 

κάιινλ πην μεθάζαξε. Ρν ηερληθφ πξφγξακκα πέξα απφ ηα ζπλερηδφκελα έξγα 

πνπ είλαη έλαο ηπθινζνχξηεο, ηα έξγα ηα νπνία είλαη εληαγκέλα θαη ππφ 

έληαμε ηα ππφινηπα είλαη έξγα ζηα νπνία κπνξνχκε θη εκείο κε δπν πξνηάζεηο, 

κε πέληε, κε δέθα πξνηάζεηο, λα ζπκκεηέρνπκε, ελλνψ ν θάζε Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, θαη λα βάινπκε θη εκείο ην ιηζαξάθη καο. 

Γελ είλαη δειαδή ηφζν πνιχ ζεκαληηθφ ζαλ θηινζνθία. Ζ εθηίκεζε ε δηθή κνπ. 

Γειαδή ν θαζέλαο καο ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη απηφ πνπ λνκίδεη θαη λα κπεη 

ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη βέβαηα απηφ ζα δνχκε αλ ζα κπνξέζεη λα 

ηζνζθειηζζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Ρν ηερληθφ πξφγξακκα είλαη έηζη νπσο ζηήλεηαη γηα πξψηε θνξά γηαηί ην 

πεξζηλφ ήηαλ αλαγθαζηηθφ ηερλθφ πξφγξακκα, είλαη θάηη ην νπνίν δελ είλαη 

δχζθνιν λα ην ζπδεηήζνπκε απηή ηε ζηηγκή, δελ λνκίδσ δειαδή νηη ζα 

ππάξμεη πξφβιεκα λα ην ζπδεηήζνπκε ηψξα, ή αλ ζα ην αθνχζεη ν δεκφηεο ή 
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πφζνη δεκφηεο είλαη ζήκεξα. Δίλαη ζέκα δηθφ καο. Θη απν θεη θαη πέξα εκείο 

κπνξνχκε λα πνχκε ζηνπο δεκφηεο απηφ πνπ ζέινπκε λα πνχκε.  

Γελ ππάξρεη ιφγνο δειαδή λα ην αλαβάιινπκε. Ρν νηη κπαίλεη ηειεπηαίν ζέκα, 

ίζσο ππάξρεη έλα δίθαην ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζα κπνξνχζε λα είρε κπεη 1ν 

ζέκα, αιιά δελ είλαη ηφζν πνιχ ζεκαληηθφ, γηα λα κπεη 1ν ή 2ν ή 5ν. Γειαδή 

νη πξνηάζεηο κπαίλνπλ, εδψ πέξα είκαζηε γηα λα κπνπλ. 

Ν πξνυπνινγηζκφο δελ έρεη ζρέζε κε ην ηερληθφ πξφγξακκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θχξηε Σαζηψηε, νινθιεξψζηε ηηο 

εξσηήζεηο ζαο.  

Δξψηεζε, θα Πηεξγίνπ; Νξίζηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ζηα ζπλερηδφκελα έξγα ζέισ λα θάλσ έλα εξψηεκα ζηε 

ζειίδα 4 πνπ αθνξά κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. πάξρεη έλα έξγν, ζηα 

ζπλερηδφκελα, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο-νξγάλσζε, θαη ιέεη "Ππληήξεζε θαη 

επηζθεπή δεκνηηθψλ νρεκάησλ" 519.022 πξνυπνινγηζκφο, δελ ιέηε απφ ηη ζα 

γίλεη, απφ ηη πφξνπο ζα πιεξσζεί, δελ ιέεη πνπζελά ίδηνη πφξνη θιπ, δελ ην 

γξάθεηε. Δλα ζέκα, ε εξψηεζή κνπ ήηαλ απηή ε πξψηε. 

 Θαη ην δεχηεξν είλαη ζε ζρέζε κε ην ΘΖΠΔΑ, απηά ηα έξγα πνπ είλαη 

εληαγκέλα ζην ΘΖΠΔΑ, γηαηί απφ ην ΘΖΠΔΑ απνθιείεηαη λα πάξνπκε ρξήκαηα, 

έρνπκε θαλέλα λέν πνπ λα καο ιέεη νηη ζα καο δψζνπλ ηα ιεθηά ηνπ ΘΖΠΔΑ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γειαδή απηά πνπ είλαη γξακκέλα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζδε ζηείιακε φια ηνπ ΘΖΠΔΑ ζην πνπξγείν γηα λα ηα εληάμεη 

ζην ΔΠΞΑ. Καο ην δεηήζαλε νη ίδηνη δειαδή. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ν ΘΖΠΔΑΠ ζα εληαρζεί ζην ΔΠΞΑ δειαδή; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη, ν,ηη ιεθηά ρξσζηάκε.. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα ηα ζπλερηδφκελα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αθξηβψο, ζα πιεξσζνχλ φια απφ ην ΔΠΞΑ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε ζέιεη λα θάλεη ν θ. Εαραξίαο. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Λα ξσηήζσ εγψ ζηα λέα έξγα, ζηε ζειίδα 10, αλαγλψξηζε 

νηθηζκνχ Αζπξνρσξίνπ. Γελ ερεη γίλεη απηφ; ην έρνπκε πάξεη; ζα ην πάξνπκε; 

Βαγγέιε, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην γεληθφ πνιενδνκηθφ ηνπ Απιψλα, ην έρεη ν 

Γνμηάδεο, θπζηνινγηθά πξέπεη λα ην έρεη απηφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ππάξρεη κέζα ζην ΓΞΠ ηνπ Απιψλα, απιά επεηδή απηφ 

νπζηαζηηθά δελ έρεη θάλεη ηίπνηα, έρεη θάλεη κφλν κηα απνηχπσζε απ' νηη καο 

είπε ν Οντθφο, ην έρνπκε βάιεη ζαλ μερσξηζηφ. Δληάμεη, δελ ζεκαίλεη νηη θάηη 

πνπ κπαίλεη κέζα ζην ηερληθφ πξφγξακκα ζα γίλεη ζα πινπνηεζεί θηφιαο. 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ: Νρη, φρη.. Λα ην μέξεηε, γηαηί κε ηελ ΡΓΘ ηψξα θάπνπ κπιέμαλε 

εθεί ν Γνμηάδεο.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν μέξσ, ην μέξσ, έρεη γίλεη.. Δλ πάζε πεξηπηψζεη. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θη εγψ έρσ κηα δηεπθξηληζηηθή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Γηακαξέιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Αλαθέξνκαη ζηε ζειίδα 13, κηιάκε γηα κειέηε αλέγεξζεο λένπ 

Γεκαξρείνπ ζην θιεξνηεκάρην αξ. 96 ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ.  

Ρη έθηαζε έρεη απηφ ην αγξνηεκάρην θαη πνχ αθξηβψο βξίζθεηαη; 

Πειίδα 13 ιέκε, κειέηε αλέγεξζεο λένπ Γεκαξρείνπ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ, Γηψξγν, είλαη ην θηήκα πνπ είλαη αθξηβψο δίπια ζην 

αγξνηηθφ ηαηξείν. Δίλαη ην θηήκα απηφ ην κεγάιν, απηφ είλαη 24 ζηξέκκαηα, 

είρε μεθηλήζεη ην ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ απφ ηελ επνρή ηε δηθή καο επί Κέμε, 

δπζηπρψο δελ ην είραλ ηειεηψζεη, έρνπκε βξεη ελ πάζε πεξηπηψζεη απηφ πνπ 

δελ έρεη γίλεη θαη πνιεκάκε κε ηελ Ξεξηθέξεηα λα ην μεπεξάζνπκε. Γηαηί πέξαζε 
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θη απν ην ΠηΔ θαη απνξξίθζεθε γηα θάπνηα ζηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ δελ είρε αλαξηεζεί ζσζηά, κάιινλ δελ είρε δεκνζηεπζεί 

θαζφινπ. Θαη πνιεκάκε λα μεπεξάζνπκε απηφ ην ζέκα γηαηί είλαη ζρεδφλ 

ηειεησκέλν νηη ζα ηειεηψζεη. 

Νπφηε αθνχ πάξνπκε ην ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ  κεηά πξνρσξάκε ζηε ζχληαμε 

ηεο κειέηεο γηα λα δνχκε κεηά ηη ζα θάλνπκε. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην θψιπκα αο πνχκε απφ ηελ 

Αξραηνινγία π.ρ., κήπσο ζα κπνξνχζακε λα είρακε θαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε 

κηαο άιιεο πεξηνρήο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ, εληάμεη εχινγν ην εξψηεκα, αιιά ππάξρεη ην εμήο. Γηα λα 

πξνρσξήζεηο θαη λα θαηαζθεπάζεηο έλα ηέηνην θηίξην γχξσ ζηα 4.000 η.κ., 

πξέπεη λα αθνινπζήζεηο κηα δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ γηα λα 

πάξεηο ζπληειεζηή δφκεζεο θαηά παξέθθιηζε. Γειαδή αλ αχξην, καθάξη λα κελ 

ζπκβεί, πνπ πηζηεχσ νηη δελ ζα ζπκβεί εθεί μέξνπκε πεξίπνπ νηη δελ ππάξρνπλ 

πνιιέο αξραηφηεηεο, αλ αχξην ζπκβεί απηφ ην πξάγκα, θαήθακε. 

Γειαδή ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κηα δηαδηθαζία ζε θάπνηνλ άιιν ρψξν, κε έλα 

άιιν ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ, πνπ ζέιεη απνθάζεηο, ΠηΔ, γεσινγηθά, ζα καο θάεη 

πάιη άιια 4-5 ρξφληα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαη κηα άιιε αθνκα δηεπθξίληζε. Κηιάκε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θη 

έρνπκε κηα ακνηβή ελφο ηερληθνχ ζπκβνχινπ πνπ ζα παξαθνινπζεί απηά ηα 

έξγα, γηα κελ ηελ πεξηνρή Καξθνπνχινπ, Λέσλ Ξαιαηίσλ, Ππθακίλνπ, 490.000 

θαη γηα ηνλ Θάιακν 522.000. Απηή ε δηαθνξά πψο πξνθχπηεη; γηαηί ζα πξέπεη ν 

ηερληθφο πνπ ζα ειέγρεη κηα κηθξφηεξε πεξηνρή, λα πάξεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

απφ ηνλ άιινλ πνπ ζα έρεη κηα κεγαιχηεξε πεξηνρή ππφ έιεγρν; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη εχινγε ε απνξία ζνπ γηα ηνλ Θάιακν.  
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ΘΑΟΗΛΝΠ: Θαηά ην ΞΔΟΑ ην έξγν ηνπ Θαιάκνπ είλαη κεγαιχηεξνπ 

πξνυπνινγηζκνχ απ' νηη είλαη ην έξγν ην άιιν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ζέκα κειέηεο, θαηαζεζεο ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ θαη ην πψο 

ελέθξηλε ην ΞΔΟΑ. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Απηφ βγαίλεη κε πνζνζηά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλαλ εξσηήζεηο, θ. Σαζηψηε, νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ησλ 

εξσηήζεσλ, πάκε πιένλ ζηηο ηνπνζεηήζεηο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Θαξίλν, ιέηε εδψ, νη βηνινγηθνί, κειέηε απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ θιπ, νη βηνινγηθνί ηνπ Θαιάκνπ θαη ηνπ Υξσπνχ, ππφ έληαμε ζην 

ΞΔΟΑ δίπια, έηζη; 

Πήκεξα κνπ ήξζε απηφ ην ραξηί, ην είδαηε; 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Λαη, ην κεζεκέξη, 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν κεζεκέξη, ην κεζεκέξη 2 ε ψξα. Νηη έληαμε πξάμεο κε 

θσδηθφ θιπ, ρξεκάησλ. Νπφηε είλαη εληαγκέλν, δελ είλαη ππφ έληαμε, απν 

ζήκεξα ην κεζεκέξη ην έξγν ησλ βηνινγηθψλ. Δίλαη εληαγκέλν. Θσδηθφο 

δηθαηνχρνπ, Γήκνο Υξσπνχ, θσδηθφο πξάμεο, θσδηθφο φια. 

Νρη, γηαηί κεξηθνί ιέγαλε πνιιά θάπνηα ζηηγκή, ζε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

είρακε έλα κηιεηφ ή παξακηιεηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπφηε, εληάμεη, δηνξζψλεηαη. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Ξξφεδξε, δχν εξσηήζεηο ζηνλ θ. Ζιηάζθν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Σαζηψηε, γηα πφζν ρξφλν ζα θάλεηε εξσηήζεηο; 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Νζν θάλαλε θαη νη ππφινηπνη, θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινη νη ζπλάδειθνη έθαλαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο, ηειείσζαλ. 
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ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Ρψξα ην ηερληθφ πξφγξακκα ζα ην πεξάζνπκε λεξάθη; λα κελ 

θάλνπκε ηηο εξσηήζεηο ζηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ ππεχζπλν; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεηε δχν ιεπηά γηα εξσηήζεηο, ινηπφλ, φπσο πξνβιέπεηαη. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαη ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο.  

 Πηε 2ε ζειίδα, θ. Ζιηάζθν, αλαθέξεηε νηη δεηάηε 300.000 επξψ απφ 

ηδίνπο πφξνπο γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη 

γεσηξήζεσλ. Θαη παξαθάησ ιέηε φηη ζέιεηε 20.000 απφ ηδίνπο πφξνπο γηα 

παξαθνινχζεζε ππνγείσλ πδξεπηηθψλ λεξψλ θαη γεσηξήζεσλ. Ρψξα, εχινγε 

εξψηεζε ζα ζαο θάλσ. Θαη ιέηε ζην ηέινο "δηάλνημε θαη θαηαζθεπή δεκνηηθψλ 

γεσηξήζεσλ".  

Γηα ηε δηάλνημε, θαη ην ξσηάσ αθειέζηαηα αο πνχκε, ζε πνηνλ πδξνθφξν 

νξίδνληα ζα θάλεηε δηάλνημε ή γεσηξήζεηο; 

Θαη αλ δεηάηε δηάλνημε γεσηξήζεσλ, ππάξρεη πξφβιεκα απφ ηελ χδξεπζε; 

ζέιεηε λα εληζρχζεηε ην δίθηπν; γηα πνηνλ ιφγν ην θάλεηε απηφ; Γηαηί 

θαηαιαβαίλεηε πνιχ θαιά νηη ν πδξνθφξνο νξίδνληαο είλαη επηβαξπκέλνο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη ηνπνζέηεζε, εξψηεζε. Αιιε εξψηεζε έρεηε; 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δξψηεζε είλαη. Θα ηελ θάλσ φπσο ζέισ εγψ, Ξξφεδξε. Πε 

παξαθαιψ πνιχ. Πε παξαθαιψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί θάλεηε ηνπνζεηήζεηο. Δξσηήζεηο ζα θάλεηε, θ. Σαζηψηε, 

εξσηήζεηο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θα ηηο νξίζσ εγψ πψο ζα ηηο θάλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, θάλεηε ιάζνο. Θάλεηε ιάζνο. Δίκαζηε ζηηο εξσηήζεηο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Κε έρεηε δηαθφςεη, κε έρεηε δηαθφςεη.. Δγηλε εδψ πέξα ηξεηο 

θνξέο ξηγθ θαη κε έρεηο δηαθφςεη εκέλα είθνζη θνξέο! 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζαο δηαθφςσ φηαλ δελ είζηε ζηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη. 
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ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Νρη. Γελ δηαθφπηεο ην ξηγθ, ην ξηγθ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, φρη θσλέο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Γελ θαηάιαβα δειαδή! Γελ θαηάιαβα! 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηελ εξψηεζή ζαο, ηελ ηνπνζέηεζή ζαο κεηά. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θα ηελ θάλσ φπσο ζέισ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά ζα θάλεηε ηνπνζέηεζε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Νπσο ζέισ. Θα ηε θάλσ ηελ εξψηεζε φπσο ζέισ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θη εγψ ζα ζαο δηαθφπησ φπνηε δελ είζαζηε ζσζηφο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Ξαξαθαιψ πνιχ. Πε παξαθαιψ πνιχ. Γελ δηαθφπηεηο ην ξηγθ πνπ 

γίλεηαη εδψ κέζα θαη κνπ ιεο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ θάλσ αλ ζα κε δηαθφπηεηο; 

είκαζηε ζνβαξνί; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πνβαξφηαηνη. Ππλερίζηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαζφινπ! 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά ηελ άπνςή ζαο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαη ην ξσηάσ απηφ, θ. Ζιηάζθν, γηαηί απ' φζν γλσξίδσ θαη 

δηαςεχζηε κε αλ θάλσ ιάζνο, λνκίδσ νηη ν κφλνο ρψξνο πνπ παίξλνπκε λεξφ 

απηή ηε ζηηγκή είλαη ε Καπξνζνπβάια. Ξνηα ε ζθνπηκφηεηα ινηπφλ απηήο ηεο 

πξφηαζεο πνπ γίλεηαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα; Θαη θάλσ θαη εχινγα ην 

εξψηεκα αο πνχκε κήπσο πξέπεη λα εληζρπζεί ην δίθηπν, δελ θηάλεη ην λεξφ 

ην θαινθαίξη; ηη έρεηε ζην κπαιφ ζαο; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ γηα ηα ζέκαηα ηεο χδξεπζεο δελ είκαη θαη άκεζα εηδηθφο αιιά 

απηφ πνπ ζα ζνπ απαληήζσ, Κηράιε, είλαη νηη πνιινί θσδηθνί εδψ κέζα 

ππάξρνπλ ζαλ ηίηινη έξγσλ γηα λα ππάξρεη κηα πξφβιεςε. Δκείο νχησο ή άιισο 

πδξεπφκαζηε απν ηε Καπξνζνπβάια. Γίλεηαη έλαο κεγάινο αγψλαο γηα λα 
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κπνξέζνπκε απφ ηε Καπξνζνπβάια λα ιεηηνπξγήζνπκε ηηο γεσηξήζεηο γηαηί 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Απιψλαο είλαη κε γεσηξήζεηο. Κπνξεί λα ρξεηαζηεί θάπνπ 

αιινχ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δθεί ήζεια λα θαηαιήμσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, Αθίδλεο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δκείο νχησο ή άιισο πδξεπφκαζηε απφ ηε Καπξνζνπβάια, δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε λα πδξεπηνχκε απφ πνπζελά αιινχ. Αιιά ζηηο γχξσ 

πεξηνρέο ππάξρνπλ δίθηπα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ παιηφ ηξφπν, έρνπλ 

δηθέο ηνπο γεσηξήζεηο, κηθξέο ή κεγάιεο, θαη ππάξρνπλ αλάγθεο. Φεξ' εηπείλ 

ζηελ Ηππνθξάηεην ρξεηάδεηαη έλα κεγάιν κπνχζηεξ γηαηί δελ ππάξρεη πίεζε, 

ζηνλ Απιψλα ρξεηάδεηαη κηα λέα γεψηξεζε, ίζσο ζηα Θηνχξθα λα μαλαρξεηαζηεί 

κηα άιιε γεψηξεζε, γηαηί ην δίθηπν ζηα Θηνχξθα ην μέξεηε, ν Κίκεο ίζσο λα ην 

μέξεη θαιχηεξα, πδξεχεηαη απφ κηα γεψηξεζε ε νπνία απ' φηη έκαζα εγψ, είλαη 

ηδησηηθή. 

Γειαδή νια απηά ηα πξάγκαηα πξνβιέπνληαη κέζα γηα λα γίλνπλ θαη λα 

κπνξέζνπκε λα μεπεξάζνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

 Ινηπφλ, εληάμεη, δελ είλαη ηφζν πνιχ ζνβαξφ δειαδή δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε, αλ ππνλνείο θάηη ζε ζρέζε κε ηελ χδξεπζε ηνπ Υξσπνχ γηα ην αλ 

ζα θάλνπκε κηα άιιε γεψηξεζε γηα λα δψζνπκε λεξφ ζηνλ Υξσπφ, απηφ 

απνθιείεηαη, δελ ην ζπδεηάεη θαλείο, ην μερλάκε. Λα θάλνπκε γεψηξεζε ζηνλ 

Υξσπφ γηα λα πδξεχζνπκε θαη λα αθήζνπκε ηε Καπξνζνπβάια; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ζιηάζθν. 

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. Θχξηε Ιίηζα, ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θαη επί ηνπ ηερληθνχ αιιά κπνξψ λα ζρνιηάζσ θαη θάηη πνπ 

αλαθέξζεθε, ελεκεξσηηθά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ν,ηη ζέιεηε, ζην ρξφλν ζαο γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, δελ ζα ήηαλ θαζφινπ θαθφ λα θάλεη θαη αιινχ κηα γεψηξεζε 

ν Γήκνο πνπ ζα ζεσξνχζε απαξαίηεην. πάξρνπλ πάξα πνιιά κέξε, εγψ ζα 

ζαο ππνδείμσ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ δηαθφπηεηε, θ. Ζιηάζθν, ζεκεηψζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, νρη, Βαγγέιε, εγψ κεξηθά πξάγκαηα ηα γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά, 

δελ ιέσ ζην πεξίπνπ. Δρεη δχν γεσηξήζεηο ΔΓΑΞ πνπ έρσ δεηήζεη λα 

παξαρσξεζνχλ εγψ ζαλ Θνηλφηεηα Καιαθάζαο, ζην Κήιεζη απφ θάησ, πνπ ζα 

ιχλαλε ην πξφβιεκα ηνπ Υξσπνχ. Γηα ην Κήιεζη δελ θάλαλε γηαηί ήηαλ 

δχζθνιν, πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεξάζηηα. Ξνπ ζα ιχλαλε ην πξφβιεκα ηνπ 

Υξσπνχ. 

 Ινηπφλ, θαη επίζεο ζηελ ΔΓΑΞ άκα δνζνχλ δχν γεσηξήζεηο, ή κηα 

αθφκα ηνπιάρηζηνλ, γηαηί ηελ κηα ηελ πήξακε κε έμππλν ηξφπν, ζα ιχλακε ην 

πξφβιεκα ηνπ Υξσπνχ γηα πάληα θαη ζα απεκπιεθφκαζηαλ απφ ηελ ΔΓΑΞ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζα θάλνπκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, έπξεπε λα ην είραηε θάλεη εδψ θαη έλα ρξφλν, θχξηε Γήκαξρε. 

 Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα πσ γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα.. Δληάμεη.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη, δελ πεηξάδεη. Ρφζα ρξφληα θάπνηνη θάλαλε πάξα πνιιά, θχξηε 

Γήκαξρε, εληάμεη; λα ην δείηε απηφ γηαηί ππήξραλ άλζξσπνη πνπ βξήθαλ κηα 

γεψηξεζε θαη φηαλ θχγαλε αθήζαλε ηξεηο ηέζζεξηο δπλαηφηεηεο λα πάξεηο 

λεξφ. 
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 Ινηπφλ, θχξηε Γήκαξρε, ιππάκαη αιιά καο θέξαηε έλα θαηλνχξην ηερληθφ 

πξφγξακκα ιίγα ιεπηά πξηλ κπνχκε ζηελ αίζνπζα, δηαθξίλσ κηα πξνρεηξφηεηα 

κε αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, έξγα πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα γίλνπλ 

απφ ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαίλνληαη ζαλ έξγα θαη κάιηζηα κε κεγάια πνζά 

θαη πεξηέρνπλ θαηαηκήζεηο. Λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά, έξγα πνπ κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ απφ πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, παξνπζηάδνληαη ζαλ έξγα, εξγαζίεο 

παξνπζηάδνληαη ζαλ έξγα  θαη ππάξρνπλ θαη θαηαηκήζεηο. Απηφ λα γξαθηεί ζηα 

πξαθηηθά.  

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ιίηζα. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Ρψξα γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ζε ζρέζε κε ην επρνιφγην 

πνπ γίλεηαη ζηα κηζά θαη παξαπάλσ, πνπ αλαγξάθεηε κέζα ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ίδηνη πφξνη ιέηε, θη απηά, δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα θπζηθά απφ 

ην πεξζηλφ, ζηα ίδηα κέηξα θαη ζηαζκά έξρεηαη. 

 Γχν παξαηεξήζεηο έρσ λα θάλσ ζηε ινγηθή ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Δίρακε πεη απφ θαηξφ νηη βεβαίσο λα γίλνπλ έξγα ζην Γήκν θη 

φηη δχλαηαη ν Γήκνο ν δηθφο καο αο πνχκε λα είλαη ζέξεηξν γηα ηηο ιατθέο 

νηθνγέλεηεο ηεο Αζήλαο πνπ πιήηηνληαη ην θαινθαίξη θαη δελ κπνξνχλ λα 

θχγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο. Θαη βεβαίσο λα επελδχζνπκε εθεί πέξα, ζάιαζζα 

έρνπκε, θζελφ δεκνηηθφ θάκπηλγθ λα θάλνπκε, λα κπνξεί λα έξρεηαη ν ιατθφο 

θφζκνο λα απνιακβάλεη ηα θαιά ηνπ ηφπνπ καο. 

 Ξξνθαλψο φκσο απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ 

Γήκσλ φισλ θαη ηνπ δηθνχ καο δελ έρεη απηή ηε ινγηθή. Θα κπνξνχζακε λα 

έρνπκε ζην Γήκν καο αλ ζέιεηε, κηα Πηέγε, κηα Πηέγε αιινδαπψλ θαη απφξσλ, 

αο πνχκε. Απφξσλ, αλζξψπσλ πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ ζηέγε λα δήζνπλ απηή 
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ηε ζηηγκή. Θαη ππάξρνπλ θάπνηνη, φρη πνιινί, ππάξρνπλ θάπνηνη φκσο θαη ζην 

Γήκν καο. 

 Θα κπνξνχζακε λα βάδνπκε Πηέθηα λενιαίαο. Μέξεηε, γηα ηνπο λενιαίνπο 

νη νπνίνη δελ έρνπλ δνπιεηά απηή ηε ζηηγκή, πνπ είλαη ην 50%, απηνχο πνπ 

λνηψζνπλ φρη κφλν πίεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη δελ βιέπνπλ δηέμνδν, 

αιιά θαη απηνχο πνπ αλ δελ ππάξρνπλ απηέο νη δηέμνδνη, ηα ζηέθηα απηά ηεο 

λενιαίαο, ηα αλνηρηά πνιηηηζηηθά ζηέθηα, ζήκεξα ζην αδηέμνδφ ηνπο ηνπο 

πιαζάξνπλ θαη ην λαξθσηηθφ, λφκηκν. ∞ ην έλα ή ην άιιν ζα θάλεη ν λενιαίνο. 

 Θαη ηα ιέσ απηά γηα λα δείμσ αλ ζέιεηε θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηε κνξθή ηνπ, ζρεηηθά κε ην ηη κέιιεη γελέζζαη γηα ηνπο 

θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο.  

Φαίλεηαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ζην ηέινο, πέληε ζέκαηα ηα νπνία δελ ηα 

πεξάζαηε κέζα θαη ιέηε αο πνχκε 'αμηνπνίεζε παξαιίαο  

Καξθνπνχινπ ζην Φάξν' ή 'ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην δηαδεκνηηθφ δίθηπν 

πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο'. Γελ μέξσ γηαηί ηα αλαθέξεηε θαη ηη έρεηε 

ζην κπαιφ ζαο. Γηαηί κπαίλνπλ θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία δελ πεξάζηεθαλ ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα θαη καο ηα θέξλεηε ηψξα λα ηα δνχκε.  

Θαηαιαβαίλσ νηη ελ θαηξψ ζα ηα πξνρσξήζεηε. Ρνλ ηξφπν ζα ηνλ βξείηε εζείο 

θαη μέξσ πνηνο ζα είλαη. Νηαλ ιέηε αμηνπνίεζε παξαιίαο Καξθνπνχινπ, 

αμηνπνίεζε, ζηε ινγηθή ηε δηθή ζαο βεβαίσο ζα είλαη ή θιεηζηφ θιακπ ή ηδηψηεο 

ζηελ παξαιία θ.ν.θ.. 

Νπσο μέξνπκε νηη απηφ πνπ ιέηε, ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην δηαδεκνηηθφ 

δίθηπν πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ΝΡΑ, έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηκεζε 

ηνπ εληαίνπ ηεο πγείαο θαη ηειηθά ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ. Θαη ν γηαηξφο 

είλαη εδσ θαη ηα θαηαιαβαίλεη θαη ν ίδηνο.  
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Απηή είλαη ε ινγηθή ησλ ηερληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ θέξαηε θαη πέξζη θαη 

θέηνο ζπλέρεηα είλαη,  θαη θπζηθά ζα θαηαςεθίζνπκε. Θαη αληίζηνηρνο ζα είλαη 

θαη ν πξνυπνινγηζκφο ζαο. Αζε πνπ ηα κηζά είλαη θαη επρνιφγην. Θα ην δνχκε 

ζην ηέινο ηνπ επφκελνπ, φπσο θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ. Φέξαηε δεχηεξν 

πίλαθα, κε ζπλερηδφκελα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σαζηψηε. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ έρεη ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα πσ θαηαξρήλ γηα ην αλ είλαη ζνβαξφ ή φρη ην 

ζέκα ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ην πην ζνβαξφ αλ ζέιεηε δήηεκα πνπ 

ζπδεηάκε πξηλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα θη απφ ηα έξγα 

πνπ ζα πξνγξακκαηίζνπκε λα θάλνπκε, ζα εμαξηεζεί θαη ν πξνυπνινγηζκφο. 

Αξα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. Θαη ε επηβάξπλζε πνπ ζα έρνπκε ζηνπο δεκφηεο 

φζνλ αθνξά ηα έζνδα. 

 Ρψξα, εγψ ζα θάλσ δχν ζθέιε ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ. Ρν έλα ζα θάλσ 

κηα θξηηηθή πάλσ ζην πξφγξακκα, ζε νξηζκέλα ζεκεία πνπ έρσ επηζεκάλεη θη 

αλ κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε κεηά. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηα λέα έξγα ζηνλ θαζαξηζκφ αθηψλ, ζηελ πξψηε ζειίδα, 

'θαζαξηζκφο αθηψλ Γήκνπ Υξσπνχ', θαη απφ θάησ 'θαζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ θιπ. Δδψ έρνπκε 100.000 ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη 200.000 ζηε 

δεχηεξε. 

Δδψ πξνθαλψο κηιάκε γηα αλάζεζε ζε ηδηψηεο λα ην θάλνπλ, ζε εηαηξείεο. Γελ 

είλαη έξγν πνπ ζα ην θάλνπλ κε ηνπο εξγάηεο ηνπ Γήκνπ, έηζη δελ είλαη; Δδψ 

ινηπφλ κηιάκε γηα αλάζεζε, κπαίλνπλ εξγνιάβνη ζηελ θαζαξηφηεηα. Π' απηφ 

ινηπφλ πξνζσπηθά δηαθσλψ. 
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 Ξεγαίλνληαο παξαθάησ ζηε ζειίδα 5 ππάξρεη έλα 'ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ηειενπηηθψλ επίγεησλ θαη δηαδηθηπαθψλ θαη δνξπθνξηθψλ 

αλακεηαδνηψλ'. Θα ήζεια κηα δηεπθξίληζε ηη ζα πεη απηφ ην πξάγκα 

θαη ηη είλαη, λα μέξνπκε ηη καο γίλεηαη. 

 Πηε ζειίδα 8 ιέκε ζε θάπνην ζεκείν ιέηε 'νδνπνηία πεξηνρψλ Αγίνπ 

Θσλζηαληίλνπ θαη επέθηαζε ζρεδίνπ Λέσλ Ξαιαηίσλ, 590.000, πνπ είλαη 

εηζθνξέο ζε ρξήκα. Δγψ ην έρσ μαλαβάιεη ην ζέκα θαη πξέπεη λα ην, ζα ην 

δνχκε θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζα έρεηε μερσξηζηφ θσδηθφ πνπ ζα πεγαίλνπλ 

ηα ρξήκαηα ησλ εηζθνξψλ ζε ρξήκα απφ απηέο ηηο κεηαβηβάζεηο ή ν,ηη γίλεηαη 

κέζα ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ. 

Απν θάησ φκσο μαλαβάδεηε 'δηάλνημε δξφκσλ ζηνλ Αγην Θσλζηαληίλν' άιιεο 

100.000, απφ ηδίνπο πφξνπο. Γελ είλαη ην ίδην πξάγκα; αθνχ κηιάκε γηα ηνλ 

Αγην Θσλζηαληίλν; είλαη ζηε ζειίδα 8. Ρν βάδεηε δειαδή 600.000 πεξίπνπ 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη άιιεο 100.000 παξαθάησ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 Πηε ζειίδα 13, 'θαηαζθεπή πεδνδξφκνπ θαη ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ ζην θηήκα ησλ θπιαθψλ'. Ξφηε πήξακε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

απφθαζε εκείο λα θάλνπκε ην θηήκα ησλ θπιαθψλ πάξθηλγθ; δελ έρνπκε 

ηέηνηα απφθαζε. Φέξλεηε εδψ δειαδή πξνθαηαβάιιεηε, βάδεηε..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη ζηηο θπιαθέο, απφ πάλσ ιέκε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Πην θηήκα ησλ θπιαθψλ ιέηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιάζνο έθθξαζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ξήξακε εδψ εκείο; έρνπκε πάξεη απφθαζε λα θάλνπκε πάξθηλγθ 

ην θηήκα ησλ θπιαθψλ; δειαδή πξνθαηαβάιιεηε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δηνξζψλνπκε. Πην θηήκα απέλαληη, έλαληη ησλ θπιαθψλ. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ζπγρσξείηε, νχηε γηα ην απέλαληη νχηε γηα ην θάησ έρνπκε 

πάξεη. Γηα θαλέλα δελ έρνπκε πάξεη.  

Ξέξα ηνπ φηη είλαη ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, έλα είλαη απηφ ην ζέκα αιιά 

δελ έρνπκε πάξεη θακκία απφθαζε εδψ γηα πάξθηλγθ. Δρνπκε πάξεη απφθαζε; 

 Θαη παξαθάησ ιέηε πάιη 'κειέηε αλάπιαζεο θηήκαηνο θπιαθψλ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Πθάιαο Υξσπνχ', ζχκθσλνη, εθεί δελ δηαθσλψ κε ην λα 

γίλεη κειέηε, πξψηα ζα γίλεη ε κειέηε θαη κεηά ζα πάκε.. 180.000 βάδεηε λα 

θάλνπκε πάξθηλγθ ην θηήκα ησλ θπιαθψλ θαη κε ηδίνπο πφξνπο.  

 Ππλερίδσ ζηα ζπλερηδφκελα έξγα. Πηα ζπλερηδφκελα έξγα επίζεο έρνπκε 

218.000, πάιη βέβαηα εξγνιάβνο εδψ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 

 Θαη λα ηειεηψζσ ζηε ζειίδα 10, ηέινο, 'παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ'. Γηεπθξίληζε, 

150.000, ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ; εηζη ηα 

κνηξάδνπκε ηα 150άξηα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη; Θα κνπ απαληήζεηε. 

 Ζ δεχηεξε ινηπφλ ελφηεηα, ην έλα είλαη νη παξαηεξήζεηο πάλσ ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα. Ζ δεχηεξε φκσο ελφηεηα πνπ έρσ λα θάλσ θαη είλαη ε πην 

ζνβαξή είλαη ην φηη έρσ θάηζεη θη έρσ θάλεη κηα αλάιπζε εδψ, αλαιπηηθά, ζηα 

λέα έξγα ηα 10.000.000 αθνξνχλ ηδίνπο πφξνπο θαη ηα ζπλερηδφκελα πεξίπνπ 

4.000.000, δειαδή ζπλνιηθά 15.000.000 είλαη ζπλνιηθά. 

 15.000.000 ιέεη απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα ζα πιεξψζνπλ νη δεκφηεο 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα λα γίλνπλ απηά ηα έξγα ηα νπνία ηα έρνπκε βάιεη ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα ζαλ πξνυπνινγηδφκελα. 15.000.000 είλαη πάξα πνιιά, πνπ 

λα ιέκε νηη ζα ηα πιεξψζνπλ νη δεκφηεο. Ξνπ ζεκαίλεη κέζα απφ ηε 

θνξνινγία, κέζα απφ ηα δεκνηηθά ηέιε, κέζα απφ ηα ηέιε χδξεπζεο, κέζα απφ 

ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο, φια ινηπφλ απηά λνκίδσ νηη πξέπεη λα ηα ιάβνπκε 
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ππφςηλ καο. Ξνπζελά δελ βάδνπκε δήηεκα δηεθδίθεζεο, ηα έξγα απηά πνπ 

βάδεηε κε ηδίνπο πφξνπο ζα πξέπεη λα βάδνπκε ζέκαηα δηεθδίθεζεο.  

Θη εδψ, θχξηε Γήκαξρε, αχξην πνπ ζα είζαζηε ζην ζπλέδξην, λα ελψζεηε ηε 

θσλή ζαο εθεί κε φινπο ηνπο άιινπο, πνπ ζα ιέλε θαληάδνκαη θη άιινη, ζα 

ππάξρνπλ θη άιινη πνπ ζα ηα ιέλε, ην θπξηφηεξν δήηεκα ζήκεξα είλαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Νηαλ θαηά 3 δηζεθαηνκκχξηα 

έρνπλ κεησζεί νη δαπάλεο πνπ ην θξάηνο δίλεη ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηα 

έζνδα πνπ δίλεη ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε έξγα ζε 

βάξνο ησλ δεκνηψλ θαη πιεξψλνληαο κέζα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε λα 

θάλνπκε 15.000.000 έξγα. ∞ δελ ζα θάλνπκε ηίπνηα, ζα ζηαπξψζνπκε ηα 

ρέξηα θαη ζα θνηηάκε ν έλαο ηνλ άιινλ ή ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε λα 

πάξνπκε ρξήκαηα, λα θιείζνπκε ηνπο Γήκνπο, λα βγνχκε ζην δξφκν, λα 

θσλάμνπκε, γηα λα καο δψζνπλ ρξήκαηα γηα λα θάλνπκε έξγα απαξαίηεηα γηα 

ηνλ ηφπν. Γηαηί εγψ δελ ιέσ νηη ηίπνηα απφ απηά εδσ δελ είλαη απαξαίηεην, 

φια είλαη απαξαίηεηα. Θαη φρη κφλν απηά, άιια ηφζα πξέπεη λα γίλνπλ. 

 Δλα απηφ, θαη λα ηειεηψζσ, θαη καδί κε ηηο δηεθδηθήζεηο λα βάινπκε ην 

ζέκα, απηά πνπ ιέγακε πξνεγνχκελα, ην λα καο εγθξίλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

αχμεζε πξνζσπηθνχ γηαηί έρνπκε αλάγθε θαη είλαη αλάγθε ζε απηή ηελ πεξηνρή 

λα έρνπκε ηέηνηεο απνθάζεηο. 

 Βέβαηα εγψ ην θαηαςεθίδσ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπα παξαπάλσ,  γηα ην 

ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηα έξγα ηα επηκέξνπο δελ κε απαζρνινχλ αιιά γηα 

ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ην ζεσξψ ζνβαξφ δήηεκα. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θα Πηεξγίνπ. 

 Θχξηε Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 
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ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζα πξέπεη λα κνπ δψζεηε έλα δχν ιεπηά 

παξαπάλσ αλ ρξεηαζηεί, γηαηί εγψ δελ έθαλα θαζφινπ εξσηήζεηο, ζα είλαη θαη 

ηνπνζέηεζε θαη θάπνηεο εξσηήζεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηνλ θαλνληζκφ έρεηε ηξία ιεπηά, εληάμεη, ζα κηιήζεηε 

ηέζζεξα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Ινηπφλ, πξψηα απ' φια δελ έγηλε αλάιπζε φπσο ζχκθσλα κε 

ηνλ Θψδηθα έπξεπε λα γίλεη, γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα. Πηα πξφρεηξα πνπ 

είρακε πάξεη εκείο ζηηο εηζεγήζεηο, ζε πάξα πνιιά δελ αλαθέξεην ν ηξφπνο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπίζεο, κηα ζέζε είλαη νηη ηψξα ηειεπηαία ν Γήκαξρνο πνιχ κηιάεη γηα ηα 

επηηεχγκαηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Λα ππελζπκίζσ ινηπφλ νηη ηα επηηεχγκαηα 

απηή ηε ζηηγκή είλαη πξνηάζεηο πνπ εχρνκαη λα πινπνηεζνχλ. πάξρνπλ φκσο 

θαη θάπνηα επηηεχγκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, έξγα ηα νπνία 

είραλ πξνρσξήζεη, είραλ ρξεκαηνδνηεζεί, είραλ γίλεη νη δηαγσληζκνί .. 

Θχξηε Γήκαξρε, δελ ζαο δηαθφπησ, ζαο παξαθαιψ. 

Ινηπφλ, ππάξρνπλ έξγα ηα νπνία είραλ γίλεη νη κειέηεο, είραλ γίλεη νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί έλα ρξφλν δελ κπνξέζακε 

λα ηα ζπκβαζηνπνηήζνπκε ή λα θάλνπκε ην δηαγσληζκφ ζηελ χδξεπζε ζηνλ 

Απιψλα θαη λα έρεη μεθηλήζεη ην έξγν, γηαηί έρνπκε θαζπζηεξήζεη. 

Θα πξέπεη λα ην δνχκε απηφ ην πξάγκα γηαηί θαζπζηεξνχκε πάξα πνιχ ζηα 

ήδε εγθεθξηκέλα έξγα. Θαη εχρνκαη βέβαηα ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ έρεη 

θαηαζέζεη ν Γήκνο, λα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ.  

 Δλα ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί, θχξηε Γηεπζπληά, ζην Λν 7 δελ 

είλαη 'δεκνηηθφ λεθξνηαθείν', είλαη 'δεκνηηθά λεθξνηαθεία'. Καθάβξην βέβαηα 

αιιά πξέπεη λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε νηη ν Γήκνο είλαη θαιιηθξαηηθφο θη έρεη 

πνιιά λεθξνηαθεία. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνχ είλαη απηφ, θ. Βειηαληψηε; 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Πηε ζειίδα 7 ε επηθεθαιίδα ιέεη 'δεκνηηθφ λεθξνηαθείν', ελψ 

είλαη 'δεκνηηθά λεθξνηαθεία'.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ζσζηή ε παξαηήξεζε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Ξξέπεη λα ην ζπλεηδεηνπνηνχκε. 

 Ρν δεχηεξν ζέκα, ε δεχηεξε απνξία είλαη, ζηα ζρνιεία, ζηε ζειίδα 9 

ησλ λέσλ έξγσλ, πξνηειεπηαίν είλαη 'ζχληαμε ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ γηα ηελ 

αλέγεξζε ζρνιείνπ ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θαιάκνπ'. Θαη δελ βιέπσ πνπζελά 

θάπνην θεθάιαην πνπ λα αθνξά ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ Θαιάκνπ, πνπ έρνπκε 

θάλεη εδψ επαλεηιεκκέλα ην έρνπκε ζπδεηήζεη, πνπ πξέπεη λα γίλεη κειέηε, 

θχξηε Αληηδήκαξρε, θαη λα πξνρσξήζνπκε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πεκεηψζηε, θ. Ζιηάζθν θαη ζα κηιήζεηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Λαη αιιά ζαλ έξγν δελ πξέπεη θάπνπ λα ην εληάμνπκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε.. 

Νρη, θ. Θαξίλν, κε δηαθφπηεηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Γειαδή έρνπλ πιεξσζεί, έρνπλ νινθιεξσζεί νη κειέηεο; 

έρνπλ πιεξσζεί; είλαη ηειεησκέλα; είλαη ππφ έληαμε, δελ πξέπεη λα ην βάινπκε 

θάπνπ; δελ ππάξρεη πνπζελά ζαλ έξγν. Γηα ρξεκαηνδφηεζε.  

Ζ πξφηαζή κνπ είλαη νηη ζα πξέπεη λα κπεη θαη ν παηδηθφο ζηαζκφο ηνπ 

Θαιάκνπ. Πε πνηα θάζε είλαη εθεί; ζαλ έξγν; ζαλ κειέηε; απφ πνην ζεκείν θαη 

πέξα πξνρσξάκε. 

 Θαη ζηε ζειίδα ηελ ηειεπηαία ησλ λέσλ έξγσλ, ελψ βιέπσ πάξα πνιιέο 

πιαηείεο, Σαιθνχηζη, Κεηέξαο, πεδνδξφκηα ζην Γήκν Υξσπνχ ή ζηηο θπιαθέο, 

ην έλα ην άιιν, δελ βιέπσ θαη πξνηείλσ λα κπεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ε 

δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο πάξθηλγθ ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, πνπ εθεί ππήξρε θαη 
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ρξεκαηνδφηεζε 200.000 επξψ απφ ην 2009, ε νπνία έρεη αλαθιεζεί πξνζσξηλά 

κεηά ηα νηθνλνκηθά κέηξα θαη κπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε θαη ρξεκαηνδφηεζε. 

 Γελ μέξσ αλ θαηαιάβαηε ηη ιέσ, Γήκαξρε, ιέσ.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν θαηάιαβα, ην θαηάιαβα. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: πήξρε παιηά ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία έρεη αλαθιεζεί 

πξνζσξηλά, δελ έρεη αθπξσζεί. 

Θαη βέβαηα δηθαηνχληαη θαη άιια ρσξηά έλα έξγν, δελ δηθαηνχηαη κφλν ν πξψελ 

Γήκνο Υξσπίσλ. Θαη έλα έξγν πνπ εμππεξεηεί νιν ην Γήκν. Ξνηνο απφ νινπο 

εζάο δελ έρεη επηζθεθζεί ην Θαπαλδξίηη θαη δελ έρεη παξθάξεη ζ' απηφ ην ρψξν; 

Παο αξέζεη απηφ ην πξάγκα πνπ ππάξρεη εθεί; πάξρεη θαη κειέηε, ππάξρεη θαη 

αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη νινθιεξσκέλε κειέηε, ε νπνία ζέιεη απιψο 

ελαξκφληζε θαη λα δεκνπξαηεζεί. 

 Θαη επίζεο, ην δεχηεξν παξάπνλφ κνπ είλαη φηη ν Γήκνο καο έρεη δχν 

ρψξνπο πνπ κπνξεί λα γίλεη κηα ζπγθέληξσζε, κηα ζπλέιεπζε ή νηηδήπνηε, 

εθηφο απφ ηα ζρνιεία. Δίλαη ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Καξθνπνχινπ θαη ην 

Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Θαπαλδξηηίνπ. 

Λνκίδσ νηη δηθαηνχηαη ν ρψξνο απηφο κηα αλάπιαζε ψζηε λα γίλεη πην 

θαιαίζζεηνο, γηα λα κπνξέζεη ν Γήκνο θχξηα λα κπνξεί λα νξγαλψζεη θάπνηα 

ζπλέδξηα ή νηηδήπνηε άιιν. 

 Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Βειηαληψηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Θαξίλν, λα κπεη ε αλάπιαζε ηνπ Ξλεπκαηηθνχ 

Θέληξνπ, αλ δελ έρεη κπεη, γηαηί ην είρα θη εγψ ππφςηλ κνπ, αλ δελ έρεη 

γξαθηεί, λα γξαθηεί ε αλάπιαζε ηνπ Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ Θαπαλδξηηίνπ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαη ηνπ Καξθνπνχινπ, θ. Γήκαξρε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαπαλδξηηίνπ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Δγψ γηα ην Θαπαλδξίηη είπα. Γελ μέξσ αλ ρξεηάδεηαη, είπα φηη 

ν Γήκνο έρεη δχν ρψξνπο. Δαλ ρξεηάδεηαη, δελ ην μέξσ απηφ, εαλ ρξεηάδεηαη 

θάπνηεο εξγαζίεο .. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ πνπ ζέιεη πην πνιχ είλαη ηνπ Θαπαλδξηηίνπ. Ρνπ 

Καξθνπνχινπ είλαη θαηλνχξην. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Αλ ρξεηάδνληαη θαη ηνπ Καξθνπνχινπ θάπνηεο εξγαζίεο 

νινθιήξσζεο ή επηζθεπέο, λα ην βάινπκε θαη απηφ.  

Θαη επίζεο επηκέλσ γηα ην πάξθηλγθ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο ππάξρεη ε 

κειέηε, 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα είλαη γξακκέλν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Γελ είλαη κέζα, ηνπ Θαπαλδξηηίνπ δελ είλαη κέζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Γελ είλαη, Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ κπνξεί λα κελ είλαη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίλαη ε κειέηε ζηα ζπλερηδφκελα, ην ππφινηπν ηεο κειέηεο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη, είλαη, ζα απαληήζεη κεηά ν θ. Ζιηάζθνο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Αλ είλαη, ζπγγλψκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξαγηάλλε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη, θ. Βειηαληψηε, ην έρνπκε βάιεη, γηαηί ην έρνπκε ζε 

πξνηεξαηφηεηα ζην Θαπαλδξίηη απηφ ην έξγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θαξαγηάλλε. 
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζηα λέα έξγα, ζηε ζειίδα 2, αληηθαηάζηαζε 

ηκήκαηνο ηξνθνδνηηθνχ αγσγνχ ζην Κήιεζη, ζέισ λα κνπ πείηε ζε πνην δξφκν 

είλαη απηφ, θχξηε Γηεπζπληά.. 

Πηα λέα έξγα ζηε ζειίδα 2, κηα αληηθαηάζηαζε αγσγνχ ζην Κήιεζη, ζε πνην 

δξφκν είλαη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 7.200 επξψ; ε, νη πδξαπιηθνί θάηη ζα ζέινπλ, ζα έρνπλ 

πξνηείλεη.. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Δίλαη έλα θνκκάηη ζηελ εξγνιαβία πνπ εθηειείηαη ζην Κήιεζη, πνπ 

ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ επί έιαηηνλ θαη ησλ επηπιένλ ζηνπο 

αλαθεθαιαησηηθνχο δελ κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην έξγν, εηλαη έλαο 

αγσγφο πνπ ζηελ αξρή είλαη έλα παιηφ Φ90, αληηθαζίζηαηαη έλα θνκκάηη Φ140, 

κεηά έρεη πάιη Φ90. Θαη θάλνπκε απηφ ην κηθξφ εξγάθη ψζηε ν ζπγθεθξηκέλνο 

πνπ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ είλαη κέζα ζην έξγν ην κεγάιν ηεο Καιαθάζαο 

λα κπεη θη εθεί Φ140 γηα λα κελ έρεη απηέο ηηο απμνκεηψζεηο ηεο δηαηνκήο. 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πηα λέα έξγα πάιη, ζηε ζειίδα 9, αλέγεξζε πνιπρψξνπ ζηε 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Καιαθάζεο. Πε πνην νηθφπεδν ζα γίλεη απηφ ην πξάγκα, αλ 

γίλεη; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζα ην δνχκε, δελ έρνπκε βξεη αθφκα ην ρψξν, δελ έρνπκε 

θαηαιήμεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεηε θάηη άιιν, θ. Θαξαγηάλλε; 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαη ζηε ζειίδα 11, ζηε ζχληαμε ηεο β' θάζεο ηνπ Γ.Ξ.Π., 

εαλ είλαη γηα φια ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ή γηα ην Γήκν κφλν; γηα ηε β' 

θάζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δίπα θαη ηελ άιιε θνξά, λνκίδσ ην είπα θαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Ρν Γ.Ξ.Π. ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ καδί κε ην Ππθάκηλν, ε πξψηε θάζε 

είρε αλαηεζεί ζηνλ Νξγαληζκφ Αζήλαο. Εεηήζακε λα πάξνπκε ηνπο ράξηεο, 
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έγηλε κηα νιφθιεξε ηζηνξία, έρνπκε πάξεη ηψξα πιένλ καο ζηείιαλε ην ΓΞΠ 

πίζσ λα ην πινπνηήζνπκε λα ην ηειεηψζνπκε εκείο. 

Δίλαη ε ζχληαμε δειαδή ηεο Β' θάζεο, Β1 θαη Β2 θάζεο ηνπ Γ.Ξ.Π. ηνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ θαη Ππθακίλνπ. Δίλαη ηα Γ.Ξ.Π. πνπ είλαη ζε εμέιημε, δχν έρνπκε ζε 

εμέιημε, έλα ηνπ Θαιάκνπ θαη έλα ηνπ Υξσπνχ. 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Βαγγέιε, θαη ηεο Καιαθάζαο ήηαλ ζε εμέιημε. Παο ην έρσ 

μαλαπεί νηη κπνξνχζαηε λα βάιεηε έλα κηθξφ πνζφ λα πξνρσξήζεη ζηε β' 

θάζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρνπκε ην ζέκα κε ηα δαζηθά εθεί πέξα, Βαζίιε, ην έρνπκε πεη. 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Νρη, ηη δαζηθά; Δλα ραξηί απφ ην Γαζαξρείν ήζειε ην νπνίν 

κπνξνχζεο λα ην είρεο πάξεη θαη ζα πξνρσξνχζαηε ζηε δεχηεξε θάζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξψο κπνξνχζα λα ην είρα πάξεη; 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δ, ηη; άκα παο ην δεηήζεηο, ζα ζην δψζνπλε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Α, έηζη είλαη; 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίλαη ηειεησκέλε ε ηζηνξία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Α, εληάμεη, θαιά, ζα πάσ λα ην θάλσ. Αιιά ζα πάσ λα ην θάλσ 

θαη κεηά ζα ζνπ πσ. 

 Ν Κίκεο, πνχ πήγε ν Κίκεο;  

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρν νηθφπεδν μέξεηο εζχ πνηφ είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληεζεί ζηνλ θ. Θαξαγηάλλε ην εξψηεκα λα ηειεηψλνπκε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, λα πσ θάηη γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, πνπ είπε ν Κίκεο. 

Κίκε, ν παηδηθφο ζηαζκφο ηνπ Θαιάκνπ, αλ ζπκάζηε αλαζέζακε ηα γεσινγηθά 

θαη ηνλ θελάθ. Ρειείσζε ν θελάθ, ηα γεσινγηθά ηα πεξηκέλνπκε. Δρνπκε ζηείιεη 
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ζηελ Ξνιενδνκία γηα λα βγεη ε άδεηα θαη αθνχ πάξνπκε θαη ηα γεσινγηθά, φιν 

καδί ζα κπεη παθέην θαη ζα θαηαηεζεί ζηελ Ξεξηθέξεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

Νρη, κα απηή ηε ζηηγκή ηη λα βάινπκε;  

Λαη, απηφ καθάξη λα ην πάκε ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη λα καο ην 

ρξεκαηνδνηήζνπλε θαη απηφ είλαη ην ιηγφηεξν. Απηφ είλαη ην ιηγφηεξν. 

Ξνιεκάκε γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ Υξσπνχ, ν νπνίνο ηειεηψζακε ηνπηθφ 

ξπκνηνκηθφ θαη ζέινπκε λα θάλνπκε αλαζεψξεζε ζηε κειέηε, ηα γεσινγηθά ηα 

έρνπκε αλαζέζεη.  

Απηά φια γηα λα κπνξέζνπλ λα πάλε άκεζα γηα ρξεκαηνδφηεζε, αλ δελ έρνπλ 

απηά θαη ηα ηξία, δελ πξφθεηηαη λα πάλε πνπζελά. 

Ξηζηεχσ, φρη πηζηεχσ, εγψ είκαη ζίγνπξνο νηη κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ '12 ζα ηα 

έρνπκε ηειεησκέλα θαη ζα ηα θαηαζέζνπκε θαη ζα ρξεκαηνδνηεζνχκε, ζαο ην 

ιέσ απηά θαη ηα δπν. Θαη ζα παιέςνπκε θαη ηνλ Απιψλα φζν κπνξνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ζιηάζθν θαη θ. Θαξαγηάλλε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο θ. Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε. 

 Θα ήζεια λα ζπκθσλήζσ κε ηελ θα Πηεξγίνπ νηη ζα πξέπεη λα 

δηεθδηθήζνπκε θάπνηα έξγα γηα ην Γήκν καο, φπσο π.ρ. ηελ αλέγεξζε ελφο 

κνπζείνπ αξραηνινγηθνχ. Ρνπιάρηζηνλ κηα κειέηε, θάηη, κηα ρσξνηαμηθή κειέηε 

γηα ην πνχ κπνξεί λα γίλεη έλα ηέηνην θηίξην θαη ηα ρξήκαηα πηζηεχσ ζα 

κπνξέζνπκε λα ηα δηεθδηθήζνπκε. Δρνπκε πνιινχο ιφγνπο λα δηεθδηθήζνπκε 

ηε δεκηνπξγία αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ ζηελ πεξηνρή καο. Ξξέπεη λα ην 

θάλνπκε, λνκίδσ. 

 Δπίζεο, ίζσο είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ΘΔΓΥ, ν Γήκνο καο ν 

θαιιηθξαηηθφο ρξεηάδεηαη έλα κέγαξν κνπζηθήο θαη άιισλ εθδειψζεσλ.  
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 Θα πσ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 33.000.000 πεξίπνπ, ησλ έξγσλ, ην 

Καξθφπνπιν Υξσπνχ δελ παίξλεη παξαπάλσ απφ 1.000.000. Δίπακε νηη 

ρξεηάδεηαη ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν θάπνηα ππνζηήξημε θαη θάπνηα αλάπιαζε. 

Ρνπιάρηζηνλ δψζηε γχξσ ζηηο 200.000, 300.000 επξψ λα δηακνξθσζεί ιίγν ν 

ρψξνο ν πεξηβάιισλ, θαιχηεξα. Θαη ην θηίξην λα ζπληεξεζεί θαιχηεξα. 

 Γελ ζα ήζεια ηίπνηε άιιν λα πσ, θαιή επηηπρία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γηψξγν, λα είζηε θαιά, αιιά ζην Καξθφπνπιν μεθηλάεη ην 

έξγν 5.500.000 επξψ, χδξεπζεο,  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δδψ κέζα δελ θαίλεηαη θάηη ηέηνην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ζηα ζπλερηδφκελα. Μεθηλάεη πάκε πνιχ θαιά φζνλ αθνξά 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ νκβξίσλ κέζα ζην Καξθφπνπιν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ζ παξαιία Καξθνπνχινπ αο πνχκε απφ ην Φάξν θιπ, 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δρνπκε ζηελ παξαιία Καξθνπνχινπ αλάπιαζε, 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ είδακε ηίπνηα, δελ ην έρσ ηνπιάρηζηνλ εγψ ζηελ 

εηζήγεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη, γξάθνπκε 'αλάπιαζε θαη δηακφξθσζε παξαιίαο 

Καξθνπνχινπ' εθεί ζηελ παξαιία ζηνπο ινπνκέλνπο, απέλαληη, λα 

δηακνξθψζνπκε ην ρψξν, 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Λαη αιιά εγψ ζηε δηθή κνπ εηζήγεζε δελ ην έρσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη έρνπκε πνιιά έξγα κέζα. Γελ αδηθνχκε θακκία πεξηνρή. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ινηπφλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ην αξραηνινγηθφ κνπζείν πάλησο 

ζα ήζεια λα ην παιέςνπκε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νζνλ αθνξά γεληθφηεξα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, ν ηξφπνο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη απφιπηνο. Απφιπηνο. 

Κπνξείο λα πάξεηο απφ κηα, δχν, ηξεηο, πέληε πιεπξέο θαη ηδίνπο πφξνπο. Νπνην 
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πξφγξακκα, φπνηα ππνςία ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζεο θάζε κέξα επηπρψο κέζσ 

δηαδηθηχνπ ή κέζσ πιεξνθνξηψλ, ππάξρεη δπλαηφηεηα αηηήκαηνο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε θάπνπ, είκαζηε κέζα, δελ έρνπκε ράζεη απνιχησο θακκηα 

επθαηξία λα θάλνπκε ην αίηεκά καο γηα ρξεκαηνδφηεζε φπνπ αλνίμεη 

πξφγξακκα θαη δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο.  Γελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

Θαη φπνηνο γλσξίδεη θάηη πνιιέο θνξέο, αληαγσληδφκαζηε ψξα κε ηελ ψξα πνην 

πξφγξακκα άλνημε θαη πνχ ζα πάκε λα δεηήζνπκε ιεθηά. 

Γελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε λα κπνξνχκε λα δεηάκε θάηη ην νπνίν δελ 

ππάξρεη. Δίλαη ζπγθεθξηκέλνο ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο. Αλνημε ην 

πξφγξακκα; δεηάο ιεθηά. Γελ άλνημε; δελ κπνξείο λα παο λα δεηήζεηο, ζηνλ 

αέξα! Νπνηνο θαη λα ήηαλ, νρη ν Νηθνλνκάθνο, φπνηνο θαη λα ήηαλ εδψ, κε ηνλ 

ίδην ηξφπν ζα δηεθδηθνχζε ηα ρξήκαηα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Κελ πεξηκέλνπκε λα αλνίμνπλ νη πφξηεο, πξέπεη λα ηηο 

ρηππάκε θηφιαο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γηακαξέιν θαη θ. Γήκαξρε. 

ΘΑΟΗΛΝΠ: Γηα ην ζέκα ησλ θαηαηκήζεσλ ζε πνηα ζεκεία είλαη; γηαηί αλ 

ππάξρεη θάπνην δήηεκα λα ην ζεκεηψζσ λα ην δηνξζψζνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζέιεη έλα εξψηεκα λα ππνβάιιεη ν θ. Βειηαληψηεο, 

δηεπθξηληζηηθφ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Κηα ζπκπιήξσζε. Ρν έξγν ζηε ζειίδα 11, κειέηε θαηαζθεπή 

θαη ιεηηνπξγία ππφγεηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ θαη αλάπιαζε πιαηείαο 

Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ, είλαη έλα έξγν ην νπνίν είρε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε 40.000 επξψ ε κειέηε γηα λα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία 

ηνπ ΠΓΗΡ, δειαδή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ρν νπνίν 

φκσο ελψ ν αλάδνρνο πξνρψξεζε ζηε κειέηε, δελ πξνρψξεζε ε δηαδηθαζία 

γηαηί ζηακάηεζε ε ρξεκαηνδφηεζε. Θαη νθείιεηαη ήδε απφ ην πνπξγείν 
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Δζσηεξηθψλ ζηνλ αλάδνρν γχξσ ζηηο 15.000 επξψ, είλαη νη εξγαζίεο πνπ έρεη 

θάλεη. 

Απηφ ην έξγν έρεη ζηακαηήζεη, ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ έρεη ζηακαηήζεη απηή 

ηε δηαδηθαζία. πάξρεη ε κειέηε αλάπιαζε πάξθηλγθ θαη πιαηείαο 

Θαπαλδξηηίνπ..  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην ζπδεηήζνπκε απηφ. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Λαη, λα ην εληάμνπκε, γηαηί ην έλα απηφ είλαη ζπλερηδφκελν, 

κήπσο κπνξέζεη θαη πιεξσζεί ν αλάδνρνο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη, αιιά 

λα κπεη ε αλάπιαζε θνηλνηηθνχ πάξθηλγθ θαη πιαηείαο Θαπαλδξηηίνπ, φρη 

ππφγεην, ε δηακφξθσζε δειαδή ηνπ ρψξνπ, γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί, 

πνπ είλαη κε πνιχ ιηγφηεξα ιεθηά. Γειαδή κηιάκε ήηαλ ηφηε έλαο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ 400.000 επξψ, θάπνηα πξάγκαηα έρνπλ γίλεη, κε πνιχ 

ιηγφηεξα ιεθηά δειαδή γχξσ ζηηο 250.000 κειέηε λνκίδσ νηη ζα νινθιεξσζεί 

απηή ε αξρηηεθηνληθή κειέηε πνπ είρε γίλεη θαη ε νηθνλνκηθή κειέηε ζα 

αλαπξνζαξκνζηεί. 

πάξρεη ν θάθεινο, κπνξεί λα ζαο ηα θέξεη ν θ. Πσηήξρνο θαη λα κπεη, ζαο 

παξαθαιψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε γηα ηηο πιεξνθνξίεο, είκαζηε ζαο είπα ζηε 

δηαδηθαζία πξάγκαηη, πξψηα ν Θεφο λα ππάξρνπκε ζαλ ρψξα θαη ζαλ νηθνλνκία 

θαη ζαλ δηαδηθαζία φπσο είκαζηε ηψξα ηνπιάρηζηνλ, καθάξη λα κείλνπκε φπσο 

είκαζηε ηψξα. Αλ κείλνπκε φπσο είκαζηε ηψξα.. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Κα, Γήκαξρε, έλα πνζφ 200.000 επξψ γηα νια ηα ρσξηά ηα 

πάλσ κπνξεί λα δηαηεζεί. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην θάλνπκε, ζα ην θάλνπκε. Πην ηέινο ηεο 4εηίαο ζα είλαη 

έηνηκν ην πάξθηλγθ Θαπαλδξηηίνπ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Θαηαξρήλ δελ άθνπζα απάληεζε πνχ ζα γίλεη ην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν 

ζηε Καιαθάζα γηαηί είκαη πνιχ πεξίεξγνο θαη ζέισ λα κάζσ, φηαλ απαληήζεηε 

ζηνλ θ. Θαξαγηάλλε. 

Δπίζεο ζέισ λα πσ, θ. Αληηδήκαξρε, ζα πξέπεη λα ζέβεζαη θακκηά θνξά θαη κηα 

νιφθιεξε πεξηνρή. Δλα ρξφλν θσλάδνπκε λα αζρνιεζείηε ιίγν κε ην ζρέδην 

ηεο Καιαθάζαο. Γηα έλα ρξφλν αγλνείηε ηηο θσλέο καο. Δκείο πεξηκέλακε λα 

πεξάζεη έλαο ρξφλνο θαη θαθψο ίζσο αιιά πάιη επεηδή, λα ζαο πσ θάηη; 

ελδηαθέξεη θη εκάο πξνζσπηθά λα πξνρσξήζεη απηφ ην ζρέδην, πήγακε εκείο νη 

ίδηνη ζην Γαζαξρείν, θάλακε απηφ πνπ έπξεπε λα είραηε θάλεη εζείο, πξηλ έλα 

ρξφλν ηψξα, γηαηί λνκίδσ θαη ε Καιαθάζα είλαη κέζα ζην Γήκν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηαθνπέο, θ. Ζιηάζθν, ζαο παξαθαιψ, λα νινθιεξψζεη ν θ. 

Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αλ δειαδή ζα πξέπεη εκείο λα πάκε ζηηο Γεκφζηεο, δειαδή ζηνλ 

Νξγαληζκφ ηεο Αζήλαο γηα ην δηθφ ζαο ζρέδην γηαηί πήγαηε; θαη κάιηζηα θαη 

ρσξίο λνκηκνπνίεζε πήγαηε. Ξψο; ην πεξάζακε Ππκβνχιην νηη ζα πάξνπκε απφ 

ηνλ Νξγαληζκφ ην ζρέδην εκείο λα ην θάλεη ν Γήκνο; Θη εθεί έρνπκε θαη κηα 

δηαθνξεηηθή άπνςε. Ζ δηθή κνπ ε παξάηαμε έρεη ηελ άπνςε, λνκίδσ έρνπκε 

δηθαίσκα λα έρνπκε δηαθνξεηηθή άπνςε, νηη ην ζρέδην θαιψο ην έθαλε ν 

Νξγαληζκφο ηεο Αζήλαο γηα ην Γήκν Υξσπνχ. Απηή είλαη κηα άπνςε πάγηα, 

πξψηνλ γηα ην νηθνλνκηθφ ην ιφγν θαη δεχηεξνλ φηη παξ' νηη γξάθεη πνιχ 

πεξίεξγα ζην έγγξαθν πνπ κνπ δείμαηε ηνπ Νξγαληζκνχ, φηη ην φηη ν 

Νξγαληζκφο εθπνλεί ηηο κειέηεο δελ ζεκαίλεη νηη ηηο έρεη λνκηκνπνηήζεη ήδε. 

Νηαλ ν ίδηνο πνπ ζα έξζεη λα λνκηκνπνηήζεη ηηο κειέηεο, ην ερεη πεξάζεη ζεηηθά, 

δελ κπνξεί λα ην απνξξίςεη ε Δπηηξνπή ηνπ Νξγαληζκνχ κε ην έηζη ζέισ. 

Ξνιιά ρξφληα πνπ πεγαηλνεξρφκαζηε ζηνλ Νξγαληζκφ γηα λα θηάζνπκε εθεί 

πνπ θηάζακε ην ζρέδην ηεο Καιαθάζαο. 
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Δλα ρξφλν ινηπφλ δελ κπήθαηε ζηνλ θφπν λα αζρνιεζείηε θαλ. Θαλ. Ινηπφλ ην 

θάλακε εκείο, θαζπζηεξψληαο εζθεκκέλα θηφιαο, γηα λα δείμνπκε νηη νχηε θαλ 

ελδηαθεξζήθαηε, έλα ρξφλν θσλάδακε, θαη νχηε θαλ ππάξρεη πξφβιεςε. Θαη 

γηα άιια πνιιά δελ ππάξρεη πξφβιεςε. Θαη ζα πξέπεη δειαδή λα ζαο 

παξαθαιέζνπκε πψο; Θαη εζάο θηφιαο πνπ ήκαζηαλ θαη ζπλάδειθνη. Δίλαη 

δπλαηφλ έλα Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην λα ιείπνπλ νθηψ παξάζπξα θαη λα κελ ηα 

έρεηε βάιεη εδψ θαη έλα νιφθιεξν ρξφλν; Νθηψ παξάζπξα, έλα νιφθιεξν 

ρξφλν θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Δηνηκν είλαη. Νθηψ παξάζπξα! 

Ρα απνδπηήξηα, ην θφςαηε θαη ην έρεηε βάιεη κέζα. Αιιά δελ ζέισ λα 

θνπξάζσ, λα αλαθεξζψ επεμεγεκαηηθά. Αιιά, νθηψ, έλα νιφθιεξν ρξφλν, δελ 

κπνξέζαηε; γηαηί δελ αζρνιεζήθαηε ιίγν; 

 Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πξαγκαηηθά λα ππάξρεη θαιή δηάζεζε θαη λα 

θάλεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα έξγα.  

 Θχξηε Θαξίλν, ππάξρνπλ κέζα θαηαηκήζεηο, πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά, αιιά καο δψζαηε λέν ηερληθφ πξφγξακκα πξηλ δέθα ιεπηά 

λα κπνχκε ζηελ αίζνπζα. Θαη έρσ έξζεη θαη ηε Γεπηέξα θαη ηελ Ρξίηε θαη ζαο 

έρσ παξαθαιέζεη. Δαλ ζπκπεξηθέξεηαη ινηπφλ ε Γεκνηηθή Αξρή κ' απηφλ ηνλ 

ηξφπν, απν καο ηη πεξηκέλεηε; Δκπφδην δελ ζηαζήθακε ζε θάηη αιιά έρνπκε θη 

εκείο ζέινπκε απν ζαο λα ζπκπεξηθέξεζηε φπσο πξέπεη ζην ζέκα ησλ 

εηζεγήζεσλ. 

Ζξζα θαη ηε Γεπηέξα ζην γξαθείν ζαο.. 

Λαη αιιά ην αιιάμαηε ζήκεξα, θχξηε Γήκαξρε.. Θχξηε Γήκαξρε, ζέισ λα κνπ 

εμεγήζεηε, νη λέεο παξνρέο απφ 55.000 παξνρέο πψο πήγε 500.000; εμεγήζηε 

κνπ γηαηί δελ ην έρσ θαηαιάβεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ. Ρν έξγν ηεο παξαιίαο Καξθνπνχινπ δελ 

εκπεξηέρεηαη ζηηο παξνρέο, ζα πξέπεη εθεί λα ηηο θάλεη ν Γήκνο ηηο παξνρέο, 
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είηε κε έξγν είηε κφλνο ηνπ άκα κπνξεί, νηηδήπνηε. Δίλαη 1000 παξνρέο ζην 

λέν έξγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: 500.000 επξψ απφ 55.000; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 1000 παξνρέο, 350.000 πξνυπνινγηζκφο είλαη γηα λα γίλνπλ νη 

παξνρέο απφ ην έξγν 'αληηθαηάζηαζε αγσγψλ' κέρξη ην ζπίηη ηνπ θαζελφο. 

Απηή ε δηαδηθαζία απφ ηνλ αγσγφ κέρξη ην ζπίηη είλαη εθηφο έξγνπ. Θα πξέπεη 

λα γίλνπλ, αιιηψο ην έξγν ην ππφινηπν είλαη άρξεζην, αλ δελ ζπλδεζνχλ ηα 

ζπίηηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα. Κέζα ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ δελ ήηαλ; κέζα ζηε κειέηε 

ηνπ έξγνπ.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ είλαη επηιέμηκεο νη ζπλδέζεηο, θ. Ιίηζα, δελ ην μέξεηε απηφ; 

δελ είλαη επηιέμηκεο νη ζπλδέζεηο. Απηφ ηζρχεη ρξφληα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη επηιέμηκεο, δελ ζην ρξεκαηνδνηεί πνηέ. Απφ παιηά 

απηφ. Θαη ην ππέζηεκελ θαη ζην Γήκν Υξσπίσλ θαη ην θάλακε κφλνη καο ζην 

Γήκν Υξσπνχ. Θαη εθεί θαη ζε πνιιά άιια κέξε, θ. Ιίηζα.. Δίλαη παξνρέο πνπ 

έρνπλ πεξάζεη αγσγνί θαη αθφκε δελ έρνπλ κπεη παξνρέο. Κεγάιν πξφβιεκα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ έρσ λα ζαο απαληήζσ ζ' απηφ, θ. Γήκαξρε, νηη ζε νια ηα έξγα 

χδξεπζεο πνπ έρσ θάλεη εγψ θαη έρσ θάλεη αξθεηά, φπσο θαη ζην έξγν ηεο 

Καιαθάζαο, νη παξνρέο γίλνληαη κε ηδίνπο πφξνπο κέζα απφ ηελ πεξεζία 

δξεπζεο. 

Αιιά επεηδή εθπνλείηαη θαη ην έξγν ηεο Καιαθάζαο, χδξεπζεο, γίλεηαη κε 

απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Ιίηζα. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα είλαη κεγάιε καο επηπρία λα κπνξέζνπλ λα ην θάλνπλ νη 

πδξαπιηθνί ηνπ Γήκνπ. Δίκαζηε ζηε δηαδηθαζία απηή ειέγρνπ ησλ 
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δπλαηνηήησλ ηεο χδξεπζεο, καδί κε ηνλ Ιάκπξνπ ην Γεκήξε, λα δνχκε κήπσο 

κπνξέζνπκε λα ην θάλνπκε εκείο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θ. Γήκαξρε. 

 Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θέισ επίζεο λα., βέβαηα δελ είλαη ζέκα δεπηεξνινγίαο γηαηί δελ 

έρσ πάξεη απαληήζεηο ζ' απηά πνπ έρσ βάιεη ηα εξσηήκαηα, αιιά ζέισ επίζεο 

λα πξνζζέζσ νηη ζηε ζειίδα 9 ζηα λέα έξγα, ελψ είλαη ζρνιηθά θηίξηα ν ηίηινο 

ηεο ελφηεηαο απηήο, ιέηε ζπληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 250.000 ελψ 

αληίζηνηρα νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη είλαη 

άιια 634.000. Ρη αθνξά απηή ε ζπληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ; γηαηί 

μαλακπαίλεη πάιη κε 250.000; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, έρεηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, λα ζπκίζσ ζην Πψκα νηη θαη πέξζη ππήξρε πάιη έλζηαζε 

απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ζαο φηη ππάξρνπλ θαηαηκήζεηο θαη γη' απηφ θαηαςεθίζαηε 

ην ηερληθφ πξφγξακκα. Θαη θπζηθά ην ηερληθφ πξφγξακκα πέξαζε. Νπσο 

ζπκάκαη θαη κηα παξαηήξεζε πνπ πάιη δελ ςεθίζαηε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζηελ νπνία ιέγαηε νηη απηέο νη 

εηδηθφηεηεο δελ κπαίλνπλ ζηνπ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Αιιά ηειηθά 

πεξάζαλε. Νζνλ αθνξά ηηο θαηαηκήζεηο. Γηαηί θαη πέξζη ην ίδην πξάγκα είραηε 

πεη. 

 Ρν δεχηεξν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ δηαθφπηεηε, κε δηαθφπηεηε, απαληήζεηο δίλεη ν θ. Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ππάξρεη ζέκα έλζηαζεο, κηιάκε ηψξα γηα ηζηνξία. Δηζη είραηε 

πεη αιιά ηειηθά δελ ήηαλ έηζη. 
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 Νζνλ αθνξά ινηπφλ ην ΓΞΠ ζα ζπκίζσ, κάιινλ ζα ζαο γλσζηνπνηήζσ 

νηη εγψ θαη ην 2007 ήκνπλ ελάληηα ην λα δνζεί ην Γ.Ξ.Π. ζηνλ Νξγαληζκφ θαη 

ηειηθά δηθαηψζεθα. Ρνπο είρα πεη νηη ζα πεξάζνπλ ηα ηέζζεξα ρξφληα θαη άιια 

ηέζζεξα θαη δελ ζα πάεη πνπζελά. Θη φπσο θαη πξαγκαηηθά έγηλε. Γ.Ξ.Π. 

πάξζεθε απφθαζε ην 2007 γηα λα δνζεί ζηνλ Νξγαληζκφ θη εγψ ηνπιάρηζηνλ 

κε φζνπο πνιενδφκνπο κίιεζα, κνπ είπαλ νηη απηφ είλαη έγθιεκα, γηαηί ν 

Νξγαληζκφο δελ ηειεηψλεη πνηέ ηα Γ.Ξ.Π., θχξηε Γέδε, γη' απηφ. Νπσο δελ 

ηειείσζε θαη ηηο ΕΝΔ ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο ην '98, φπσο δελ έρεη 

ηειεηψζεη θαη άιια.  

Θαη δελ θαηεγνξψ θαλέλα γηαηί γλσξίδσ πνιινχο αλζξψπνπο απφ ηνλ 

Νξγαληζκφ αιιά μέξσ νηη πξαγκαηηθα εθεί πέξα ππάξρεη έλαο θφξηνο, ππάξρεη 

κηα δπζηνθία, δελ μέξσ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη αιιά φπνπ θη αλ αθνχζηεθε νηη ην 

Γ.Ξ.Π. αλαηέζεθε ζηνλ Νξγαληζκφ, φινη κνπ είπαλ νηη 'εγθιεκαηίζαηε'. 

 Ζηαλ ινηπφλ ε άπνςή κνπ ην Γ.Ξ.Π. λα δνζεί ζε κειεηεηή, λα ηειεηψζεη 

απφ εκάο θαη λα πάεη ζηνλ Νξγαληζκφ γηα λα πάξεη ηηο αλάινγεο εγθξίζεηο. Θαη 

ζαο ιέσ θαη πάιη νηη ηειηθά δηθαηψζεθα. Θαη δελ ήηαλ ζέζε καο λα ην πάξνπκε 

απφ ηνλ Νξγαληζκφ, θχξηε Ιίηζα.. Νρη, ζα κε αθνχζεηε κηζφ ιεπηάθη θαη ζα 

ηειεηψζσ. Γελ ήηαλ ζέζε καο λα ην πάξνπκε απφ ηνλ Νξγαληζκφ. Δκείο απφ 

ηνλ Νξγαληζκφ δεηήζακε ηνπο ράξηεο λα καο δψζεη, δελ δεηήζακε εγγξάθσο 

λα καο ηνλ δψζεη. Κεηά απφ 8 κήλεο θαη κεηά απφ θαζαξίεο πνιιέο, λα κελ πσ 

θαη νλφκαηα, θαη πηέζεηο θαη επεκβάζεηο, απνθαζίζαλε ηειηθά νηη δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ην ηειεηψζνπλ θαη ην ζηείιαλε ζε καο. 

Ινηπφλ, δελ δεηήζακε λα ην ηειεηψζνπκε εκείο ην Γ.Ξ.Π., δεηήζακε λα 

πάξνπκε ηνπο ράξηεο γηα λα ελεκεξσζνχκε, πξάγκα πνπ δελ ην θάλαλε, δελ 

καο ηνπο δίλαλε. Δγψ πηζηεχσ φκσο νηη ε δηαδηθαζία νχησο ή άιισο δελ 

πξφθεηηαη λα πξνρσξνχζε, νπσο δελ έρνπλ πξνρσξήζεη πνιιέο. 
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Ξηζηεχσ θαη εχρνκαη λα ην ηειεηψζνπκε γξήγνξα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. Ιέηε γηα ηνλ Νξγαληζκφ νηη έρεη θφξην 

εξγαζίαο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ην μέξσ εγψ γη' απηφ, δελ μέξσ ... 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, βεβαίσο θαη έρεη θφξην εξγαζίαο, γηαηί κφλν ηελ 

παξαθνινχζεζε πνπ έθαλε ζε καο, δελ κπνξνχζακε πνηέ λα αζρνιεζνχλε καδί 

καο. Νκσο, ην δηθφ ζαο ην δεκνπξάηεζε ν Νξγαληζκφο θαη ην αλέζεζε ζε 

ηξίηνλ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γεκνπξάηεζε ηελ πξψηε θάζε. Κα απηφ αθξηβψο ήηαλ θαη ην 

ηξειιφ. Απηφ ήηαλ θαη ην ηξειιφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γεκνπξάηεζε ζε ηξίηνλ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρελ πξψηε θάζε, φρη φιν ην Γ.Ξ.Π.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Καιηζηα, ηελ πξψηε θάζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ην μέξεηε θαιά. Ρελ πξψηε θάζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ρν μέξσ γηαηί πήγα ζηνλ Νξγαληζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ζπλερίζηε, θ. Ζιηάζθν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, ζέισ λα νινθιεξψζσ ην εμήο. Νηη ην δεκνπξάηεζε ζε ηξίηνλ, 

νπφηε είρε πάιη ηελ επίβιεςε κηαο εξγνιαβίαο, αιιά δηθήο ηνπ εξγνιαβίαο. Ξνπ 

είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ ν επηβιέπσλ ν πξψηνο, νρη δειαδή ν Γήκνο πνπ ζα 

ήηαλ απηφο πνπ ζα είρε δεκνπξαηήζεη ζηελ άιιε πεξίπησζε, λα είλαη ν ίδηνο ν 

Νξγαληζκφο. Απηφ ελλνψ εγψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη ηη αιιάδεη; ηειείσζε απηή ε δεκνπξάηεζε πνπ έθαλε ν 

Νξγαληζκφο, μέξεηε πφηε, θχξηε Ιίηζα; ζηηο αξρέο ηνπ '10. Πηηο αξρέο ηνπ '10 

ηειείσζε ε ππνρξέσζε. 
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Πηηο αξρέο ηνπ '10 λνκίδσ ίζσο θαη ηέινο ηνπ '09, ηειείσζε ε πξψηε θάζε 

απηνχ πνπ είρε αλαιάβεη ε θα Ξαπαρξηζνθίινπ. Ρειείσζε ζηηο αξρέο ηνπ '09, 

έλα ρξφλν έθαλε. 

Γελ ην μέξεηε, θχξηε Ιίηζα, αθνχηε θνπηζνκπνιηά θαη κεηαθέξεηε εδψ πέξα 

ιάζνο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη δηάινγν, θ. Ζιηάζθν, αο πάκε ζηα άιια εξσηήκαηα ηψξα. 

Απεπζπλζείηε ζην Πψκα. Ξαξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, μαλαιέσ γηα λα ηειεηψλνπκε, ηψξα δελ ζα θάλνπκε ηψξα 

ηζηνξία, θχξηε Ιίηζα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, βνεζήζηε ηε δηαδηθαζία. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ζ πξψηε θάζε αλαηέζεθε, βεβαίσο ην 2008 πξνθεξχρζεθε θαη 

ηειείσζε ηέινο ηνπ 2009 θαη έκεηλε εθεί, δελ πήγε πνπζελά αιινχ. Ξνπζελά 

αιινχ. Ξεξάζαλε δχν ρξφληα δειαδή ζηα νπνία δελ έγηλε ηίπνηα πάλσ ζην 

Γ.Ξ.Π.. Ξψο ινηπφλ εγψ ζα έρσ εκπηζηνζχλε θαη πίζηε ζε θάηη γηα λα 

πξνρσξήζεη λα ηειεηψζεη θάηη ην νπνίν επί πέληε ρξφληα έγηλε ε πξψηε θάζε 

πνπ ήηαλ έμη κήλεο δηαδηθαζία; Δμη κήλεο δηαδηθαζία ήηαλε. Θαη κνπ ιέηε νηη 

έρεηε θη άιιε άπνςε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη. 

 Γηα ην ζέκα ηνπ Γ.Ξ.Π. ηεο Καιαθάζαο δελ ζα απαληήζσ απηή ηε 

ζηηγκή, ζα απαληήζσ ζην επφκελν Ππκβνχιην θη επεηδή θη ν θίινο κνπ ν 

Βαζίιεο κε είρε ξσηήζεη θαη ηελ άιιε θνξά θαη θαθψο δελ ηνπ έρσ απαληήζεη, 

ζα ην θέξσ ζα ζαο απαληήζσ ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

 Ρψξα, γηα ην ζέκα ηνπ Θιεηζηνχ, επεηδή είκαζηε θαη ζπλάδειθνη θαη 

αζρνινχκαζηε κ' απηά ηα πξάγκαηα, εγψ ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ αλ απηφ ην 

πξάγκα έρεη αδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ππάξρεη κειέηε κε ην νπνίν ζηήζεθε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κε ξσηήζεηε, θ. Ζιηάζθν, λα ηνπνζεηεζείηε λα ηειεηψλνπκε, 

θχξηε Ζιηάζθν. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε πνηαλνχ επζχλε ζα κπνπλ κέζα παηδηά λα αζιεζνχλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, φρη δηάινγν, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρίπνηε άιιν, απηφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Ιίηζα, λαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ζιηάζθν, απηφ ην έξγν ζαο ελεκεξψλσ ππεχζπλα θαη ππφινγα, 

είλαη έξγν ηεο Λνκαξρίαο. Ρν ζθέπαζηξν είλαη έξγν ηεο Λνκαξρίαο, ηα 

ππφινηπα είλαη πάιη έξγν ηεο Λνκαξρίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Θνηλφηεηα ηεο 

Καιαθάζαο. Ζ Λνκαξρία έδσζε ηα πάλει θη εκείο θάλακε ηελ ηνπνζέηεζε. Ζ 

Λνκαξρία έδσζε ηελ πεξίθξαμε θη εκείο ηνπνζεηήζακε ηελ πεξίθξαμε. Δίλαη 

έξγν ηεο Λνκαξρίαο, έρεη κειέηε, έρεη δεκνπξαηεζεί, έρεη ηα πάληα. Ρν κφλν 

πνπ δελ έρεη είλαη ηελ άδεηα γηα λα γίλεη θιεηζηφ, πνπ δελ ηελ έρνπλε θαη πάξα 

πνιιά άιια έξγα.  

Θη επεηδή κηιάηε γηα άδεηεο ιεηηνπξγίαο, ζαο ελεκεξψλσ γηαηί έρσ δηαηειέζεη 

Ξξφεδξνο ζηελ ΔΞΠΑΛΑ, θαλέλα γήπεδν δελ είρε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηα 

πξσηαζιήκαηα ηα δηνξγαλψλακε κε εληνιή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο ΔΞΝ. Παο 

ελεκεξψλσ, θ. Ζιηάζθν, αλ ζέιεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ιίηζα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ηα αλνηρηά δελ πέθηνπλε, δελ πιαθψλνπλ παηδηά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπεηδή ζην πνδφζθαηξν έρσ δηαηειέζεη, εξρφηαλ επηηξνπή, 

έιεγρε ην γήπεδν θαη παίξλακε άδεηα θάζε ρξφλν. Ρη ιέηε ηψξα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο έρεη 

νινθιεξσζεί. Δπί ηεο ςεθνθνξίαο.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Μέραζα θάηη, Ξξφεδξε, πνπ κνπ είρε δεηήζεη, είλαη δηθή κνπ 

αξκνδηφηεηα λα ην βάισ, γηαηί ην είρα μεράζεη λα ην πεξάζσ. Δίλαη κηα 

ζχληαμε πδξνγεσινγηθήο κειέηεο γηα ηελ κείσζε δψλεο πξνζηαζίαο ηνπ 
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λεθξνηαθείνπ ζην ζρέδην ηεο παξαιίαο Καξθνπνχινπ. Ρν έρεηο γξάςεη; 

ζχληαμε πδξνγεσινγηθήο κειέηεο γηα ηε κείσζε ηεο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπ 

λεθξνηαθείνπ ζην ζρέδην ηεο παξαιίαο Καξθνπνχινπ. Λαη, λαη, γηα λα κεησζεί 

ε δψλε πξνζηαζίαο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, 10.000, 15.000, μέξσ 'γσ πφζν είλαη, 

βάιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, φρη ν θ. Ιίηζαο 

θαη ε παξάηαμή ηνπ, νρη ν θ. Σαζηψηεο, φρη ε θα Πηεξγίνπ, παξψλ ε θα 

Βαξλάβα θαη ν θ. Ιέθθαο. 

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ 

Γήκνπ γηα ην 2012. 

 

 ΘΔΚΑ 18ν 

 

Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζκ. 19/2011 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Θ.Δ.Γ.Ω. κε ζέκα "Ρξνπνπνίεζε θαλνληζκνύ 

πξνζσπηθνύ ηεο Θ.Δ.Γ.Ω.". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξηάξε, έρεη κνηξαζηεί ε εηζήγεζε θαη ε απφθαζε ηεο 

ΘΔΓΥ.  πάξρνπλ αληηξξήζεηο, θχξηνη ζπλάδειθνη; εξσηήζεηο; 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Δγψ δελ ζα θνπξάζσ, θ. Ξξφεδξε, κηζφ ιεπηφ, δελ ζα θνπξάζσ 

ην Πψκα  αθνχ ηηο εηζεγήζεηο ηηο έρνπλ ηα παηδηά.  

Δίλαη κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΘΔΓΥ γηα ηνλ 

Γηεπζπληή θαη ε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Αλάπηπμεο Γήκνπ Υξσπίσλ ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Υξσπνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη είλαη ην επφκελν ζέκα. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 2ε 26 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  167 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Ρψξα αλ ζέινπλ λα δηαβάζσ θαη ηηο εηζεγήζεηο, λα ηηο δηαβάζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, νρη, δελ ππάξρεη ζέκα, εληάμεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ηξνπνπνηήζεηο γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη 

κε θαλνληζκνχο ε ΘΔΓΥ, παηδηά. 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Αθξηβψο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνπ δελ ιεηηνπξγνχζε πνηέ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ιίηζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαηαξρήλ είλαη δχν δηαθνξεηηθά ζέκαηα, ην έλα είλαη ε πξφζιεςε 

δηεπζπληή θαη ην άιιν είλαη έλα δηαθνξεηηθφ ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηαθνξά πξνζσπηθνχ. Γηα ην πξψην ζέκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Κάιηζηα, γηα ην πξψην ζέκα πνπ είλαη ε πξφζιεςε δηεπζπληή, ζέισ 

λα πσ ην εμήο. Νηη είλαη ηθαλφηαηνο ν θ. Φνξηάξεο θαη κπνξεί λα ηα θαηαθέξλεη 

πεξίθεκα. Θαη λα πιεξψλνπκε ηψξα άιινλ έλα κηζζφ, λνκίδσ νηη είλαη ηνπ 

πεξηζζνχ, ηε ζηηγκή πνπ θάλακε νιφθιεξε θαζαξία γηα λα κπνξέζνπκε ηα 

παηδηά λα έρνπλ πην ρακειέο ηηκέο αλ φρη δσξεάλ ηειείσο, ζηελ ΘΔΓΥ. 

 Ινηπφλ, ν θ. Φνξηάξεο λα πηεζηεί πάξα πνιχ, έρεηε, θχξηε Γήκαξρε, 

επηά ζπκβνχινπο, κπνξεί λα ηνλ βνεζήζνπλ θη απηνί επηθνπξηθά ζε φ,ηη απηφ 

πνπ ρξεηάδεηαη, δελ είλαη απαξαίηεην λα πάξνπκε έλα δηεπζπληή ζηελ ΘΔΓΥ, 

πνπ θαη ην αληηθείκελν αλ ζέιεηε ηεο ΘΔΓΥ δελ είλαη ηεξάζηην. Γειαδή αλ 

δείηε θαη ηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ ερεη θάλεη κέρξη ζήκεξα θαη ην έξγν πνπ έρεη 

παξάγεη, πνιχ ζσζηά ηεθκεξησκέλα ζηγά ζηγά θάλεη ηα βήκαηά ηεο. Ν θ. 

Φνξηάξεο ηα θαηαθέξλεη κηα ραξά, κπνξεί λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη νη επηά 

ζχκβνπινη πνπ έρεηε θαη λα ηα θαηαθέξεη αθφκα θαιχηεξα. Θη έρεη θη άιινπο 

23 ζπλεξγάηεο έρεηε, ζπλεπηθνπξηθά λα ηνλ βνεζήζνπλ. 

Γελ είλαη απαξαίηεην λα πάκε λα πιεξψζνπκε. 
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Θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ θαη πφζν είλαη θαη ε ζέζε δηεπζπληή ν κηζζφο;  

 Ινηπφλ, εγψ είκαη θαηά ηνπ λα πάξνπκε δηεπζπληή θαη ιέσ ηα ζέκαηα 

μερσξηζηά, εληάμεη; κελ ηα κπεξδέςνπκε. 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Ππγγλψκε, θ. Ξξφεδξε, γηα ην κηζζφ λα πσ θάηη, γηαηί έρεη 

θπθινθνξήζεη πνιχ άζρεκα απηφ κε ην κηζζφ ηέινο πάλησλ.  

Δίρακε πξνυπνινγίζεη ηηο 4.000 γηα ην '11 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην ζπλνιηθφ 

γηα ηξεηο, πξνζέμηε, γηα ηξεηο κήλεο. Λαη, έηζη είλαη αθξηβψο φπσο ζαο ην ιέσ. 

Ν κηζζφο ν θαζαξφο ηνπ δηεπζπληή ππνινγίδεηαη γχξσ ζηα 1400 κε 1500 επξψ 

ην κήλα. Απηφο είλαη ν κηζζφο ν πξαγκαηηθφο ηνπ δηεπζπληνχ.  

Νρη, δελ ην έρσ, δελ ην έρσ. Θα ην δνχκε ζην επφκελν Ππκβνχιην. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, αθνχζηε κε πξνζεθηηθά. Ζ ηνπνζέηεζή ζαο απηή 

φζνλ αθνξά ηνλ δηεπζπληή απνδεηθλχεη θαη ηε δηαθνξά λννηξνπίαο Θνηλφηεηνο 

κε θαιιηθξαηηθφ Γήκν θαη πξνρσξήκαηνο ηνπ Γήκνπ. Αθξηβψο απνδεηθλχεη 

πφζν δελ έρεηε πξνζαξκνζηεί ζηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη απηφο ν Γήκνο. 

Ρν ιέσ εηιηθξηλά θαη ηειείσο θηιηθά.  

 Ζ ΘΔΓΥ είλαη έλα θνκκάηη ηεξάζηην ηνπ Γήκνπ, ε Θνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε. Κέζα απφ ηνλ Θψδηθα, αλ ηνλ δηαβάζεηε ιίγν πξνζεθηηθά, επεηδή 

έρσ αζρνιεζεί πνιχ κε ηηο Θνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο, επί Κέμε είρακε 

πνιέκνπο κεγάινπο, ππάξρνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ επηβάιιεη αθφκα ν Θψδηθαο 

ηελ πξφζιεςε ηνπ δηεπζπληνχ ππνρξεσηηθφηαηα γηαηί δελ κπνξεί θη άιινο λα 

ηηο θάλεη.   

Ν Βαζίιεο είλαη πνιηηηθφ πξφζσπν. Δίλαη δπλαηφλ λα μέξεη απφ ηε δπλαηφηεηα 

ηε γξαθεηνθξαηηθή ηελ απίζηεπηε, λα ζηήζεη απηφ ην νηθνδφκεκα; Ν Βαζίιεο 

έρεη δίπια ηνπ ηνλ ηερλνθξάηε δηεπζπληή, δελ ζα κπνξνπζε λα είρε 

πξνρσξήζεη ζηνηρεησδψο, λα ζπζηαζεί θαλ. Δρεη έλαλ άλζξσπν δίπια ηνπ, έλα 

δηεπζπληή, θαη ηνλ θαζνδεγεί θη έρνπκε θηάζεη κέρξη εδψ, γηα λα πξνρσξήζεη, 
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λνκηκφηαηα, νπνηνζδήπνηε είλαη παίξλεη ηψξα, νπνηνζδήπνηε, δελ έρεη 

ζεκαζία. Αιιά έρεη ζπκβνπιεπηεί ηερλνθξάηεο θαη κφλν γηα λα θηάζεη έζησ θαη 

κέρξη εδψ.  

Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη νχηε έλα κήλα ε Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε ρσξίο 

δηεπζπληή. Δίλαη ρσξίο θαξδηά έλα ζψκα. Απφ απηφλ μεθηλάεη ε λνκηκφηεηα, ε 

λνκηκνπνίεζε ελέξγεηαο θαη ηα πνιηηηθά πξφζσπα ηνλ θαζνδεγνχλ θαη δεηνχλ 

απιψο ηη πξέπεη λα θάλεη.  

Ν δηεπζπληήο επνκέλσο ζε Θνηλσθειή Δπηρείξεζε, πνπζελά ζηελ Διιάδα δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε ρσξίο άλζξσπν λα ηε βνεζάεη. Γελ 

ππάξρεη πεξίπησζε ζην ζεκεξηλφ ζχζηεκα. Δίλαη ππνρξεσηηθφηαην, άκα 

δηαβάζεηε ηνλ 3463, ζα γξάςεη νηη ν δηεπζπληήο έρεη απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο, 

πξέπεη λα θαηεπζχλεη, πξέπεη λα νδεγεί, πξέπεη λα θαηαγξάθεη θαη πνιιά άιια 

πξάγκαηα. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γήκαξρε. 

 Θχξηε Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δρνπκε δειψζεη θαη' επαλάιεςε νηη είκαζηε θαηά ζηε ινγηθή ησλ 

Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Κηα δεθαεηία θνληά ινηπφλ νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

είλαη απηέο πνπ αλαιακβάλνπλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο Γήκνπο. Θαη νρη 

κφλν απηφ. Εεηάηε ζήκεξα κε ηελ εηζήγεζή ζαο, φρη δηεπζπληή, έλα κάλαηδεξ, 

γηα λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί φια ζηελ επηρεηξεκαηηθή ινγηθή πνπ βάδνπλ νη 

θαιιηθξαηηθνί Γήκνη θαη ν Γήκνο καο, φιεο νη ππεξεζίεο εκπνξεπκαηνπνηνχληαη 

θαη πεξλάλε ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα. Νιεο.  

Ινγηθφ γηα ζαο θαη ην είπε θη ν Γήκαξρνο, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αιιηψο 

απηή ε Δπηρείξεζε. Κάλαηδεξ ζέιεη. 

Ππκθσλνχκε, Γήκαξρε, αθξηβψο..  
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Θαη ηη δηαρεηξίδεηαη ε ΘΔΓΥ; Θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Δκπνξεπκαηνπνίεζε, 

αληαπνδνηηθφηεηα, βάιηε θαη ηνλ κάλαηδεξ λα θάλεη θαιή δνπιεηά. Δ, απηφ 

ιέκε, ζπκθσλνχκε δειαδή, απηφ ιέκε νηη θάλεηε θαη ην θάλεηε θαη ην 

πξνρσξάηε.  

Βεβαίσο, λαη, απηφ θάλεηε, έηζη ζα πξνρσξήζεηε.  

 Θαηαςεθίδνπκε θαη βεβαίσο ζαο έρσ πεη θαη' επαλάιεςε, ρέξη ρέξη 

φπσο θαη ζε φια ηα πξνεγνχκελα ζέκαηα, κε ηνλ θφζκν, λα κάζεη ν θφζκνο ηη 

γίλεηαη. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαηαξρήλ ζέισ λα θάλσ νξηζκέλεο εξσηήζεηο θαη θαιφ ζα ήηαλ λα 

κνπ απαληήζεηε. 

 Ιέηε πξφζιεςε ελφο δηεπζπληή. Κε ηη ηξφπν; κε δηαγσληζκφ; κε ΑΠΔΞ; 

κε πξνθήξπμε πνπ θάπνηνο ζα ηα αμηνινγήζεη ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ; 

κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο, έηζη; Δλα είλαη απηφ.  

Ιέηε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Ρη επίπεδν, πξνθίζηελζπ; ιφνπεξ; 

γεληθψο λα μέξσ λα κηιάσ αγγιηθά θαη λα ζπλελλννχκαη; Δίλαη δειαδή θάπνηα 

πξνζφληα, γηαηί είλαη πξνθήξπμε απηφ νπζηαζηηθά, είλαη απφθαζε πξνθήξπμε.  

Θαη, εληάμεη, ηα αγγιηθά ηα ζέινπκε γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ιφγν; είλαη πξνζφλ 

πνπ ζα πξέπεη λα ην βάιεηε ζηελ πξνθήξπμε, θ. Φνξηάξε; Δλα είλαη ινηπφλ 

απηφ ην ζέκα.. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, λα ζαο θάλσ κηα εξψηεζε εγψ; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Α, ζπγγλψκε, λα θάλσ θαη κηα άιιε, λα ηειεηψζσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο νινθιεξσζεη ε θα Πηεξγίνπ. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Γηα λα ηειεηψζσ, θαη κηα άιιε, απηφο πνπ ζα πξνζιεθζεί ηη ζα 

είλαη; ππάιιεινο κε ΗΘΑ ή ζα είλαη κε ζχκβαζε έξγνπ; δειαδή κε κπινθάθη θαη 

κε ηέηνηα. Ρη ζα είλαη απηφ; θάπνπ δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζέζε είλαη απηή; 

 Απηά είλαη ηα εξσηήκαηά κνπ πνπ έρσ. Ρψξα φζνλ αθνξά ηελ 

ηνπνζέηεζή κνπ επεηδή ζπλνιηθά έρνπκε κηα αληίξξεζε κε ηνλ ηξφπν 

ζηεζίκαηνο, απφ ηνλ Θαιιηθξάηε, απφ ην λφκν πνπ ν θ. Γήκαξρνο 

πξνεγνπκέλσο χκλεζε, γηα καο φιν ην νηθνδφκεκα απηφ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο 

Δπηρεηξήζεηο, ηηο Θνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο θαη θαιά, ην ζεσξνχκε αξλεηηθφ θαη 

δελ ην είρακε ςεθίζεη νχηε θαη ζην λφκν νχηε ηψξα ην ςεθίζακε ζηε 

ζχζηαζε δειαδή ηεο ΘΔΓΥ, νπφηε γηα ιφγνπο αξρήο δελ ην ςεθίδσ. Αιιά 

πέξα απφ απηφ δελ παχσ λα ελδηαθέξνκαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεη απηή ε πξφζιεςε ελ πάζε πεξηπηψζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θα Πηεξγίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα κελ ζαο πσ εξψηεζε θαη κπνχκε ζηε δηαδηθαζία, εγψ ζαο 

ιέσ ην εμήο. Νηη αλ είρα κηα επηρείξεζε δηθή κνπ, ηνλ δηεπζπληή κνπ ζα ήζεια 

λα ηνλ πξνζιάβσ κε δηθά κνπ θξηηήξηα θαη λα κνπ θάλεη ε κηα πξφζιεςε. Λα 

κπαίλακε ζηε δηαθήξπμε, πνπ δπζηπρψο δελ είλαη έηζη, δπζηπρψο δελ είλαη 

έηζη, δελ κπνξείο λα πάξεηο θαλέλαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε απεπζείαο λα ηνλ 

πάξεηο θαη λα ηνλ δηνξίζεηο. Γελ είλαη έηζη.  

Αλ κε ξσηνχζαηε εκέλα γηα ηε κηα ζέζε ηνπ δηεπζπληνχ, ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

λφκνο, δηάηαμε, λα κπνξεί λα πάξεη ν θάζε Ξξφεδξνο ζηελ Θνηλσθειή 

Δπηρείξεζε απηφλ πνπ ζέιεη. Αλ κε ξσηάο. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δπεηδή ξσηάσ θαη δελ αθνξά κφλν εκέλα αιιά ην Γήκν, λα καο 

απαληήζεηε ηα θξηηήξηα πνπ ππάξρνπλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα θξηηήξηα έρνπλ ηεζεί. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Γελ κνπ απαληήζαηε, πεξηκέλσ ηνλ θ. Φνξηάξε λα απαληήζεη ηα 

θξηηήξηα. Γελ καο θαιχπηνπλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα. 

Θχξηε Φνξηάξε, νρη, παξαθαιψ, έρεη δνζεί ν ιφγνο ζηνλ θ. Ιίηζα, είζηε 

εηζεγεηήο, ζα θιείζεηε ην ζέκα. 

 Θχξηε Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Απ' φηη γλσξίδσ θαη είπε θη ν Γήκαξρνο επί ηεο νπζίαο, ήδε έρεη 

βξεζεί ην θαηάιιειν πξφζσπν. Δρεη έξζεη θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρη 

είπαηε; είλαη θαη Ξφληηνο, ιέεη ν θ. Ζιηάζθνο. Ξνιχ πηζαλφλ. 

Γελ μέξσ αλ απηφ είλαη αιήζεηα ε θαηαγσγή ηνπ, πάλησο έρεη βξεζεί. Θαη απ' 

νηη είπε ν Γήκαξρνο, βνήζεζε γηα λα ζηεζεί ην νηθνδφκεκα ηεο ΘΔΓΥ κέρξη 

ζήκεξα. Αξα έρεηε πξνβεί, ήδε έρεηε βξεη ηνλ άλζξσπν, βνήζεζε θαη ζα ηνπ 

θάλεηε θαη ηελ πξφζιεςε γηαηί ηψξα ίζσο ήξζε ε έγθξηζε ή θάηη άιιν 

ζπκβαίλεη. 

 Αξα επί ηεο νπζίαο, θα Πηεξγίνπ, δελ έρεη λφεκα λα βάινπκε 

δηαδηθαζίεο. 

 Θαη επίζεο έρσ λα πσ ην εμήο. Θα δνχκε ην θαηλφκελν φηη ζηελ 

Δπηηξνπή πνπ είρε ζπζηαζεί γηα ηα άιια άηνκα πνπ πξνζιάβαλε, ν θ. Φνξηάξεο 

ήηαλ κέινο ηεο επηηξνπήο αο πνχκε γηα ηε κνπζηθή θαη ραξηηνινγψληαο ηνλ 

ξψηεζα αλ κέζα ζηηο εμεηάζεηο πνπ δίλαλε ηνπο είπε γηα ηα ζήκαηα, λα δίλνπλ 

γηα ηα ζήκαηα. 

Γειαδή λα δνχκε θάηη άιιν ηψξα. Ζ επηηξνπή πνπ ζα θξίλεη, φπσο ιέηε λα 

πάξεη απηφλ πνπ ζέιεη, ζα πάξεη λα ππάξρνπλ θαη θάπνηα ζηάληαξ φκσο. Γηαηί 

δελ βάδεηε λα γίλεη έλαο δηαγσληζκφο; ζην ΗΛΡΔΟΛΔΡ, λα έξζεη θάπνηνο κε έλα 

πηπρίν. πάξρνπλ πάξα πνιινί άλεξγνη κε πηπρία θαη κε πξνζφληα ηξειιά, κε 

κάζηεξ θαη βηνγξαθηθά. Θαη κπνξεί λα είλαη θη απφ ηνλ ηφπν καο έλαο. Γηαηί 
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δειαδή επηιέγνπκε έλαλ απφ πξηλ λα βάινπκε ζ' απηή ηε ζέζε γηαηί αξέζεη ζε 

θάπνηνλ; Λα θάλεηε έλα δηαγσληζκφ κε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, λα αλεβάζεηε 

ην ζηάληαξ ησλ πξνζφλησλ πνπ δεηάκε.  

Ρη είπαηε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαθήξπμε ζα γίλεη, έηζη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχ ηνλ έρεηε ήδε πάξεη!  

Γήκαξρε, ηηο πξνάιιεο ζηα πξψηα Ππκβνχιηα ήηαλ εδψ απηφο ν θχξηνο θαη ιέεη 

είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζα πάεη ζηελ ΘΔΓΥ. Απηφ θαηάιαβα εγψ. Θαη ηνλ μέξσ 

θηφιαο. Γειαδή άκα έξζεη κεηά κελ κνπ πείηε νηη έηπρε θη ήξζε απηφο. Λα 

κηιάκε θαη κε εηιηθξίλεηα πξάγκαηα, γηαηί είπαηε φηη ηνλ έζηεζε ν ίδηνο. Γηαηί 

δελ ην θάλαηε απηφ κε δηαδηθαζίεο λα πάξεηε θάπνηνλ κε πεξηζζφηεξα πηπρία; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηή ηε ζηηγκή μεθηλάεη κηα δηαδηθαζία, ε λφκηκε, γηα λα γίλεη 

απηφ πνπ ιεο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γειαδή δελ ζα έξζεη ν ζπγθεθξηκέλνο ήδε ππάξρσλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί λα κελ έξζεη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Α! Αξα έρεη έξζεη. Γηαηί δελ ιέηε ηελ αιήζεηα; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί λα κελ έξζεη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηαηί δελ θάλεηε ηηο δηαδηθαζίεο λα έξζεη ν θαιχηεξνο, ν δπλαηφλ 

θαιχηεξνο, κε αμηνθξαηία; θαη δηαιέγεηε έλαλ. Θαη λα βάιεηε ζηάληαξ, απηφ 

πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ, ζπγθεθξηκέλα. Θαη λα κελ πάξνπκε έλαλ, κπακ, θαη λα 

ηνλ βάινπκε γηαηί έηζη ηνλ βξήθακε. Ξνπ ν άλζξσπνο κπνξεί λα είλαη ν 

θαιχηεξνο απηφο, δελ ιέσ, δελ κπνξψ λα ην ακθηζβεηήζσ. 

 Δγψ ινηπφλ απηφ πνπ πξνηείλσ, λα γίλνπλ δηαδηθαζίεο, θη αο πνχκε ζε 

κηα επηηξνπή κνπζηθήο ήηαλ ν αγαπεηφο ν θίινο Βαζίιεο. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δελ θάλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο εκείο, ζε παξαθαιψ 

ηψξα.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ ππάξρεη κηα αληίθαζε, θ. Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δγψ δεηάσ λα γίλεη ε δηαδηθαζία. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν,ηη ιέεη ν λφκνο ζα θάλνπκε, κε ηε δηαδηθαζία ηε λφκηκε ζα 

πάκε αθξηβψο. Αθξηβψο. Ρψξα, εζχ ζα θάλεηο ηε δηαδηθαζία ή εγψ; φρη. πάξρεη 

κηα δηαδηθαζία πνπ ιέεη νηη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα πξνζιακβάλνπλ έηζη ηνλ 

δηεπζπληή ηνπο. Απηή ηε δηαδηθαζία ζα αθνινπζήζεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θη έλα ζέκα εδψ πνπ αθνξά θαη ηελ ςεθνθνξία, θ. 

Ιίηζα. Ξξνεγνπκέλσο είπαηε νηη δελ ζέιεηε δηεπζπληή, λα ην θάλεη ν θ. 

Φνξηάξεο. Ρψξα κπαίλεηε ζε άιιε δηαδηθαζία, ιέηε ηα θξηηήξηα θαη ν ηξφπνο. 

Ρειηθά είζηε ππέξ ηνπ δηεπζπληή ή φρη; 

ΙΗΡΠΑΠ: Κε βνεζάηε πάξα πνιχ, θ. Ξξφεδξε, ηειηθά κε ηε ζηάζε ζαο. Λαη, 

είκαη θαηά ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη ζηεκέλεο. Δρεηε απφ πξηλ απφ ηνλ 

δηεπζπληή θαη ιέηε ζα πάξεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά ππέξ ηνπ δηεπζπληή πιένλ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, είκαη θαηά απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηά ηεο ζέζεο ηνπ 

δηεπζπληή.    

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνβείηε ζε θαηαγγειία αλ θάλνπλ παξαλνκίεο. 

Ρψξα λα ηα ιέηε έηζη ζηνλ αέξα, λα πεηάκε βξφλην απν δσ, φ,ηη ζέινπκε λα 

ιέκε θαη ηέηνηα ψξα θηφιαο; δελ κπνξεί λα ιέηε νηη ζα θάλνπκε παξαλνκίεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ. Κελ ηξειιαζνχκε εδψ κέζα! 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε. 
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Θα ήζεια λα δηεπθξηληζηεί ζην Πψκα απφ ηνλ θ. Φνξηάξε πνηνο ζα είλαη ν 

κηζζφο ηνπ δηεπζπληνχ.  

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Ν κηζζφο ηνπ δηεπζπληνχ, ην είπα, θ. Γηακαξέιν πξνεγνπκέλσο 

νηη ηα ιεθηά πνπ ζα βαδεη ζηελ ηζέπε ηνπ απηφο ν άλζξσπνο ζα είλαη 1400 κε 

1500 επξψ ην κήλα. Σψξηα νη θξαηήζεηο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Ν Γήκνο πφζα ζα δίλεη; πφζν ζα ζηνηρίζεη ζην Γήκν; 

Λνκίδσ φηη φηαλ .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, πάιη ρεηξνλνκίεο θη απηά. Αθήζηε ηνλ ζπλάδειθν. 

Δηξσλεχεζζε ηνλ θ. Φνξηάξε; 

Γελ ρξεηάδεηαη ηψξα, εληάμεη. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θχξηε Φνξηάξε, νηαλ ζπδεηήζακε ην ζέκα είρακε πξνβιέςεη 

κηα δαπάλε πεξίπνπ 48.000 λνκίδσ γηα έλα έηνο, 48.000 επξψ, πνπ είλαη 4.000 

ην κήλα. Απφ ηηο 4.000 ηα 1.500 επξψ δελ λνκίδσ νηη είλαη ηα θαζαξά.  

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Δλδερνκέλσο λα έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο, αιιά ην ζέκα ησλ 4.000 

πνπ πεξπαηάεη, δελ είλαη απηφ. Απηφ πνπ είλαη θαη ζαο είπα θαη πάιη, ν 

δηεπζπληήο ζα παίξλεη 1400 κε 1500 επξψ ην κήλα. Ρψξα ηα κηθηά πφζν ζα 

είλαη, απηφ δελ ην έρσ.. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Θαιά, πξνζσπηθά δελ κ' ελδηαθέξεη, αο πάξεη φζα κπνξεί λα 

πάξεη, δελ έρσ αληίξξεζε, αιιά ζα ήζεια λα δηεπθξηληζηεί πνηνο είλαη ν κηζζφο 

ηνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γηακαξέιν.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο, θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δθαλα θάπνηεο εξσηήζεηο, γηαηί δελ κνπ απαληάεη ν θ. Φνξηάξεο; 

Δίπα κε ηη ηξφπν ζα γίλεη 
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ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Κε δηαγσληζκφ, κε δηαγσληζκφ θαλνληθά. Γη' απηφ ηξνπνπνηείηαη, 

Αλλα, ην άξζξν 7, γηα λα γίλεη ε πξφζιεςε ηνπ δηεπζπληνχ απφ ηελ 

Θνηλσθειή Δπηρείξεζε. Θα γίλεη θαλνληθά κε δηαγσληζκφ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κε ην ΗΘΑ ζα είλαη ή ζα είλαη κε ζχκβαζε έξγνπ; 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Γελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ ζ' απηφ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Κεηά, ζαο είπα πάιη γηα ηα πξνζφληα, απηφ ην ζέκα ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, γηαηί κπνξεί λα έρσ εγσ έλαλ άλζξσπν πνπ λα ελδηαθέξεηαη, γη' απηφ 

ζαο ξσηάσ εγψ, δελ ζαο εηξσλεχνκαη. 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Δληάμεη ηψξα, εθεί θνιιήζακε ηψξα; ζηελ αγγιηθή γιψζζα; Δ, 

εληάμεη ηψξα, κελ ηξειιαζνχκε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Θπξία Πηεξγίνπ, ζηε ζχγρξνλε επνρή δνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, ππάξρεη πξνεδξείν, μέξεηε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Κα είλαη δπλαηφλ ηψξα λα ξσηάηε; Διάηε, ζαο παξαθαιψ πνιχ 

ηψξα, εληάμεη. Ξξέπεη λα ζηξηκψμεηε ηνλ θ. Φνξηάξε ηψξα; Κε εηξσλεία; κε 

πνην ηξφπν; 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Νρη, θάλεηε ιάζνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, δελ ρξεηάδεηαη δηθεγφξνπο ν θ. Φνξηάξεο, αθήζηε 

ηνλ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Αθξηβψο, θ. Ξέππα, δελ κηιάσ κε ζαο. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δληάμεη θη εγψ λνκίδσ, θα Πηεξγίνπ ηψξα, είλαη ππεξβνιή απηφ πνπ 

ιέηε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Παο είπα θαη πάιη, είπα ιφνπεξ, πξνθίζηελζπ ή απιή δήισζή κνπ 

φηη μέξσ αγγιηθά; Απηφ είπα. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θα Πηεξγίνπ, ην θαηαιάβακε, ην θαηαιάβακε. Θαιή ε 

επαλάιεςε αιιά.. 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ, φρη ν θ. Ιίηζαο θαη ε παξάηαμή ηνπ, ν θ. 

Γέδεο θαη ν θ. Θαξαγηάλλεο πνπ είλαη εδψ, φρη ν θ. Σαζηψηεο θη ν θ. Εαραξίαο 

βέβαηα φρη θαη ε θα Πηεξγίνπ. 

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 

 

 

 ΘΔΚΑ 19ν 

 

Δγθξηζε ηεο ππ' αξηζκ. 20/2011 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Θ.Δ.Γ.Ω. κε ζέκα "Κεηαθνξά πξνζσπηθνύ από ηε 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο Γήκνπ Ωξσπίσλ ζηελ Θνηλσθειή 

Δπηρείξεζε Γήκνπ Ωξσπνύ". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Φνξηάξε, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Ρελ έρνπλ θη απηή ηελ εηζήγεζε, δελ έρσ λα πξνζζέζσ θάηη. 

Κφλν δελ μέξσ αλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηα νλφκαηα λα γξαθηνχλ ζηα 

πξαθηηθά γηα ηα άηνκα απηά.  

Δίλαη ε κεηαθνξά ηεο Οάπηε Βαζηιηθή ηνπ Αλδξέα θαη ηνπ Παινπκίδε 

Θσλζηαληίλνπ ηνπ Ληθνιάνπ, απφ ηελ πξψελ ΓΔΑΓΥ ζηελ ΘΔΓΥ κε ηε 

δεκηνπξγία πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ ζην νξγαλφγξακκα ηεο ΘΔΓΥ. 

Δδψ έπξεπε λα ήηαλ θη ν θίινο κνπ ν θ. Γηαζεκάθεο γηα λα ηνπ έιεγα φηη απηνί 

νη άλζξσπνη δνπιεχνπλ, απφ ηελ πξψελ ΓΔΑΓΥ, δνπιεχνπλ δίρσο ρξήκαηα, 
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δελ παίξλνπλ ρξήκαηα θαη πξέπεη απηνί νη άλζξσπνη θάπνηε λα πιεξσζνχλ. Θαη 

πηζηεχσ θάλνπκε αγψλα γηα λα πιεξσζνχλ απηνί νη άλζξσπνη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Φνξηάξε. 

πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε, θχξηνη ζπλάδειθνη; 

 Νξίζηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαηαξρήλ ζα ηνπνζεηεζψ, ζπκθσλψ κε ηελ εηζήγεζε, ζα πξέπεη νη 

άλζξσπνη αθνχ δνπιεχαλε, λα ζπλερίζνπλ λα δνπιεχνπλ, απιψο ζέισ λα 

ξσηήζσ ηνλ Ξξφεδξν ηεο ΘΔΓΥ ηη ζα γίλεη κε ηελ πεξηνπζία ηεο ΓΔΑΓΥ θαη 

εηδηθά κε ην απηνθίλεην ηεο ΓΔΑΓΥ πνπ ήηαλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Ξνχ βξίζθεηαη θαη ηη ζπκβαίλεη αθξηβψο κ' απηφ. 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Λνκίδσ νηη ζαο είρα απαληήζεη θαη ζην πξνεγνχκελν Ππκβνχιην. 

Γελ ζπκάζαη κνπ θαηλεηαη, μερλάο, ε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, θ. Φνξηάξε. 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Δίπακε νηη εγψ δελ έρσ θακκία ζρέζε κε ηελ πξψελ ΓΔΑΓΥ. 

Δρνπλ δηνξηζηεί νξθσηνί εθθαζαξηζηέο, λα εθθαζαξίζνπλ ηε ΓΔΑΓΥ θαη απν θεη 

θαη πέξα βιέπνπκε.  

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Σαζηψηεο. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δκείο απηφ πνπ πξνηείλνπκε θαη δηαθσλψληαο θαη κε ηε ινγηθή 

ηεο ΘΔΓΥ είλαη απηνί νη εξγαδφκελνη λα πάλε ζην Γήκν, κε κφληκε θαη ζηαζεξή 

ζέζε. Νρη ζηελ ΘΔΓΥ, γηαηί αθξηβψο ζα εμππεξεηήζνπλ απηφ πνπ αλέθεξα ζην 

πξνεγνχκελν ζέκα, αθξηβψο απηφ. Λα πάλε ζην Γήκν γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, πνπ έρεη ειιείςεηο φπσο ιέηε εζείο νη ίδηνη, κε κφληκε 

θαη ζηαζεξή ζρέζε, κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά. 

 Θαηαςεθίδνπκε. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ζ θα Πηεξγίνπ. 
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ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ πξηλ λα ηνπνζεηεζψ ζέισ λα ξσηήζσ αλ μέξεη ν θ. 

Φνξηάξεο, κάιινλ δελ ζα μέξεηε γηαηί δελ είλαη ζέκα δηθφ ζαο, απηνί νη 

εξγαδφκελνη ζηε ΓΔΑΓΥ ήηαλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ζην ΗΘΑ 

αζθαιηζκέλνη θαληάδνκαη, έηζη; Ππλερίδεηαη ινηπφλ ε ζρεζε εξγαζίαο πνπ 

είραλ ζηε ΓΔΑΓΥ. Απηφ ζεκαίλεη νηη ζπλερίδνπλ λα έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο, ε πξνυπεξεζία ηνπο κεηαθέξεηαη ζηε ΓΔΑΓΥ, δειαδή αλ αχξην κεζαχξην 

ηνπο απνιχζεηε ζα πηάλεηαη ζαλ ρξφλνο ππεξεζίαο απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο 

ζηε ΓΔΑΓΥ. Ρν ιέσ, ζεκεηψζηε ην, ζ' απηή ηελ πεξίπησζε θαη ζα 

πξνζπαζήζσ λα έξζσ λα ην ειέγμσ κε ηνλ θ. Θαλειιφπνπιν, ζα πξέπεη λα 

θάλεηε δήισζε ζηνλ ΝΑΔΓ φηη αλαιακβάλεηε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο πνπ είραλ απηνί νη εξγαδφκελνη απφ ηε ΓΔΑΓΥ κέρξη 

ζήκεξα. Λα κε ράζνπλ νη άλζξσπνη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Λνκίδσ νηη πξέπεη λα ην ζεκεηψζεηε λα γίλεη αλαγγειία ζηνλ ΝΑΔΓ νηη 

ζπλερίδνπλ λα είλαη κε ηα δηθαηψκαηα πνπ είραλ. Κφλν κ' απηή ηε βάζε εγψ ην 

ςεθίδσ, γηαηί πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο γηα λα κε ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο. 

 Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε ινηπφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Ν θ. Ιίηζαο; λαη. Θη εκείο λαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη. 
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ΘΔΚΑ 20ν 

 

Νξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηελ ππό ζπγθξόηεζε Γλσκνδνηηθή 

Δπηηξνπή γηα ζέκαηα αλέιθπζεο λαπαγίσλ. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη ε ίδηα απφθαζε πνπ είρακε πάξεη θαη 

πέξζη, απιά επηθαηξνπνηνχκε νηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ν θ. Βαζηιάθνο 

Ξαλαγηψηεο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Κπφξζε Βαζίιεην. 

 Νκφθσλα ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

 

 -----------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε, θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιή ζαο λχρηα. 

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

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΛΗΘΝΙΑΝ ΣΟΖΠΡΝΠ 

 

 

 Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΔΙΔΛΖ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ-ΒΑΟΛΑΒΑ 

 

 

 

 ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΓΗΑΛΛΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΚΑΘΟΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ   ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ-ΒΝΡΠΑ ΑΙΔΘΑ 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ   ΙΔΘΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΞΔΞΞΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΑΛΦΑΛΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΒΙΑΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΞΑΛΡΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ (απψλ) 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

182 

ΚΗΣΑ-ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ  ΙΑΚΞΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΚΞΝΟΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΠΥΡΖΟΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ   ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΓΔΓΔΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΑΙΒΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΙΔΘΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ (απψλ)  ΘΗΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΚΑΟΓΔΡΑ ΔΙΔΛΖ (απνχζα)   ΣΑΠΗΥΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΠΡΔΟΓΗΝ ΗΥΑΛΛΑ    ΓΑΒΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ (απψλ) 

ΙΔΚΞΝΠΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ (απψλ) 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

                   
 

ΣΗΡΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΕΙ 
 

 

ΦΑΛΔΟΩΚΔΛΖΠ 4    15561 ΣΝΙΑΟΓΝΠ 
ΡΖΙ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 2ε 26 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2012 
 

  183 

ΔΟΔΡΖΟΗΝ 

 

ΑΛΦΑΛΡΖΠ .................................................................................................................. 181 
ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ..................................................................................... 20, 62, 63, 76, 81, 182 
ΒΑΟΛΑΒΑ ............................................................................................... 5, 10, 178, 179, 181 
ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ ......................................................................................................... 87, 88, 181 
ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ........................... 17, 18, 19, 58, 61, 75, 98, 115, 116, 122, 126, 127, 148, 149, 
150, 151, 156, 157, 182 
ΒΙΑΣΝΠ ................................................................................................................... 88, 181 
ΒΝΡΠΑ ......................................................................................................................... 181 
ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ ........................... 27, 131, 132, 135, 136, 137, 150, 154, 155, 156, 174, 175, 181 
ΓΗΑΛΛΑΠ ........................................................................................................................ 181 
ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ....... 14, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 73, 74, 83, 84, 85, 90, 96, 97, 109, 112, 116, 182 
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ............................................................................................................. 5, 181 
ΓΑΒΟΖΠ ......................................................................................................................... 182 
ΓΔΓΔΠ............................................................................. 19, 41, 42, 85, 87, 88, 96, 120, 182 
ΓΖΚΑΟΣΝΠ ................. 5, 14, 15, 18, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 
62, 63, 72, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 96, 111, 112, 113, 116, 118, 122, 124, 125, 127, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 145, 150, 151, 
152, 155, 157, 159, 160, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 179 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ................................................................................................................ 135, 182 
ΖΙΗΑΠΘΝΠ ...................... 44, 70, 83, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 108, 109, 114, 117, 128, 133, 135, 
136, 139, 140, 151, 152, 153, 160, 161, 163, 164, 165, 181 
ΘΑΙΒΑΠ.................................................................................................................. 21, 182 
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ .............................................................................................................. 5, 181 
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ................................................................................................. 152, 153, 182 
ΘΗΝΠΖΠ ........................................................... 22, 77, 82, 105, 106, 109, 117, 118, 119, 182 
ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ .................................................................................................................. 182 
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ ......................................................................................... 71, 72, 74, 75, 181 
ΙΑΚΞΟΝ ...................................................................................................................... 182 
ΙΔΘΘΑΠ ................................................................................................................... 181, 182 
ΙΔΚΞΝΠΖΠ .................................................................................................................. 182 
ΙΗΡΠΑΠ ........................... 12, 13, 60, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 104, 105, 
110, 111, 112, 132, 141, 158, 160, 163, 165, 167, 172, 173, 174, 178, 182 
ΚΑΘΟΖΠ ......................................................................................................................... 181 
ΚΑΟΓΔΡΑ ....................................................................................................................... 182 
ΚΗΣΑ ............................................................................................................................. 182 
ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ................................................................................................................... 182 
ΚΞΝΟΠΖΠ ...................................................................................................................... 182 
ΛΗΘΝΙΑΝ ................................................................................................................. 5, 181 
ΝΗΘΝΛΝΚΝ Β ............................................................................................................... 182 
ΝΗΘΝΛΝΚΝ Γ ............................................................................................................... 182 
ΞΑΛΡΝΠ ......................................................................................................................... 181 
ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ............................................................................................................... 181 
ΞΔΞΞΑΠ .................................................... 27, 54, 55, 64, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 176, 181 
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ........................ 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

184 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 
161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181 

ΟΝΠΠΖΠ ................................................................. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 118, 129, 182 
ΠΡΔΟΓΗΝ...................... 16, 17, 31, 49, 50, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 74, 80, 84, 95, 97, 98, 106, 
107, 108, 113, 114, 120, 121, 124, 134, 135, 144, 145, 146, 161, 170, 171, 172, 175, 

176, 179, 182 
ΠΥΡΖΟΣΝΠ ..................................................................................................................... 182 
ΡΠΑΓΑΟΖΠ ..................................................................................................................... 182 
ΡΠΑΘΥΛΑΠ ..................................................................................................................... 182 
ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ .................................................................................................................... 181 
ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ .............................................................................................. 23, 24, 25, 26, 181 
ΣΑΠΗΥΡΖΠ ....................... 14, 15, 48, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 78, 79, 80, 89, 95, 112, 122, 123, 
125, 126, 128, 129, 132, 133, 137, 138, 139, 142, 169, 178, 182 

 


