
Απιθ. Απόυασηρ:  154/25-5-2011 

 

ΘΔΚΑ 8ο Ζ/Γ.:  Αναμόπυυση πποϋπολογισμού τος Γήμος οικ. Έτοςρ 2011 για την 

εκτέλεση επγασιών μεπικήρ αποκατάστασηρ  ΣΑΓΑ Ππαπτέα Απεόποληρ ποσού 

24.000,00€. 

 

Δισηγητήρ Δξαπσάκορ Γεώπγιορ 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παξαθαιψ ν θ. Δμαξράθνο έρεη ην ιφγν. 

ΔΜΑΟΣΑΘΝΠ: χκθσλα κε ηελ αξηζ. Πξση: 12884/4025/6-4-2011 απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ –Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε , απαηηείηαη λα γίλεη απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ ζηε 

ζέζε παξηέαο ζηελ Αξεφπνιε θαη επεηδή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ δελ έρεη 

πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζην πξνυπνινγηζκφ νηθ. Έηνπο 2011 απαηηείηαη λα γίλεη 

αλακφξθσζε απηνχ θαη πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί ε πίζησζε πνζνχ 24.000,00€ απφ ηνλ Κ.Α. 

9111 Απνζεκαηηθφ ζηνλ Κ.Α. 20.7336.0001  κε ηίηιν: Δξγαζίεο κεξηθήο απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ 

παξηέαο Αξεφπνιεο  θαη πνζφ 24.000,00€ απφ ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ  θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Β.Γ. 17-5/15-

6-59, φπσο απηά ηζρχνπλ, παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 

Ραςτόσπονερ ομιλίερ εκτόρ μικπουώνυν  

ΔΜΑΟΣΑΘΝΠ: Αγαπεηνί πλάδειθνη ζηνλ πξψελ Γήκν Οηηχινπ θαη ζηε ζέζε παξηέαο 

ιεηηνπξγνχζε ν ρψξνο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ,  ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηάθνξεο εξγαζίεο 

νχησο ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ν ρψξνο, νη εξγαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζπιινγή 

φισλ φζσλ ππάξρνπλ εθεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη πάθησζε κε ρψκα απφ πάλσ ην νπνίν ζα 

ην θνπβαιήζνπκε βέβαηα απφ πεξηνρέο πνπ έρνπλ ρψκα γηαηί εκείο εθεί  δελ έρνπκε νχησο 

ψζηε ζηγά-ζηγά λα αξρίζεη λα απνθαζηζηάηαη ν ρψξνο, απηφ είρακε θάλεη θαη ζην ΥΑΓΑ ηνπ 

πξψελ  Γήκνπ Οηηχινπ πνπ ππήξρε φηαλ ζπλελσζήθακε ζε Καπνδηζηξηαθνί  Γήκνη, ζεσξψ φηη 

ζα πξέπεη φινη λα ην ςεθίζνπκε απηφ θαη απηή ε εζηία κφιπλζεο αιιά θαη επηθηλδπλφηεηα ζε 

ζρέζε κε θσηηέο θαη νηηδήπνηε άιιν ζα πξέπεη λα εθιείςεη . 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο, ν θ. Γεσξγαξάθνο  

ΓΔΩΟΓΑΟΑΘΝΠ: Σν έγγξαθν απηφ ηνπ……. κπνξνχκε λα ην δηαβάζνπκε ηη; Λέεη αθξηβψο ην 

έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ νξίδεη φηη πξέπεη λα πξνρσξήζεηε ζε απηέο ηηο εξγαζίεο γηα λα 

δνχκε θαη κε πνηνπο φξνπο πξνηείλεη θαη ηη ιέεη αθξηβψο 

ΔΜΑΟΣΑΘΝΠ: Σν έγγξαθν δελ είλαη ησξηλφ έγγξαθν είλαη ην έγγξαθν ην νπνίν έρνπλ ζηείιεη 

επαλεηιεκκέλα θαη εηδηθφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ 2008  31/12 /2008 γηα απνθαηάζηαζε ησλ 

ρψξσλ λνκίδσ φηη ήξζε ν θαηξφο ζηγά-ζηγά λα αξρίζνπκε λα γίλεη κηα πξψηε πξνζπάζεηα θαη 

ζηγά-ζηγά λα ηειεηψλεη απηφ ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σνπνζεηήζεηο, ν θ. Σδεθεξάθνο  

ΡΕΔΦΔΟΑΘΝΠ: θ. Πξφεδξε θ. πλάδειθνη,  θαη’ αξρήλ εθθξάδνπκε ελζηάζεηο δηφηη φπνπ 

ππάξρνπλ θαπηά ζέκαηα ή ζέινπλ ηερληθέο γλψζεηο δελ ππάξρεη εηζήγεζε,  επαλεηιεκκέλα ην 

έρνπκε επηζεκάλεη θαη ζήκεξα ζε ηξία ζέκαηα αλ ζπκάκαη θαιά  δελ ππάξρεη εηζήγεζε 

ξσηήζακε ηελ αξκφδηα γξακκαηέα ιέεη δελ καο έρνπλ θέξεη εηζεγήζεηο δελ έρνπκε εηζεγήζεηο 

θαη πέξαλ ηνπ φηη ελψ ςεθίζακε θαη θαλνληζκφ θαη ελψ ιέκε λα είλαη δχν ήκεξεο λσξίηεξα 

πιήξεηο δελ έξρνληαη εηζεγήζεηο ζρεδφλ πνηέ, ελ πάζε πεξηπηψζεη ζέηεηε έλα ηφζν ζνβαξφ 

ζέκα ρσξίο θακία εηζήγεζε,  ζα είκαζηε αλελεκέξσηνη θαη καο ιέηε ηελ ηάδε απφθαζε θαη ηελ 

ηάδε απφθαζε.  ε ηέηνηα ζέκαηα πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα, 

ινηπφλ  εκείο ηελ έρνπκε δηαβάζεη  θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ ηπραίλεη λα ηηο 

μέξνπκε γηαηί έρνπκε αζρνιεζεί αιιά φινη νη ζπλάδειθνη δελ ήηαλε ζηα Γεκνηηθά θαη δελ ηα 

μέξνπλε, ινηπφλ είπε ν θ. εηζεγεηήο φηη ιεηηνπξγνχζε ν ΥΑΓΑ άξα δελ ιεηηνπξγεί ηψξα εθφζνλ 

δελ ιεηηνπξγεί αλ δελ ιεηηνπξγεί ην άθνπζα θαη ην ζεκείσζα ην ξήκα ιεηηνπξγνχζε ν ΥΑΓΑ ηεο 

Αξεφπνιεο, πξέπεη λα γίλεη νιηθή απνθαηάζηαζε θαη νιηθή απνθαηάζηαζε πξνβιέπεηε ην ίδην 

απηφ πνπ είπα απφ ηελ Πεξηθέξεηα πξνβιέπεη λα ππάξρεη πεξηβαληνιινγηθή κειέηε,  ηερληθή 

κειέηε θαη φια απηά ηα ζρεηηθά θαη βεβαίσο ην είρα πεη θαη άιιε θνξά εκείο ην ράζακε ην 

ηξέλν έπξεπε λα είρακε ππνβάιεη κειέηε θαη πξφηαζε λα πάξνπκε επηρνξήγεζε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε,  ν Γήκνο παξηηαηψλ ππέβαιε ηειεπηαία ζηηγκή έζησ γηα 5.000.000 € κε 

24.000€ θ. Πξφεδξε θαη θ. ζπλάδειθνη ηη απνθαηάζηαζε ζα θάλνπκε ζην ΥΑΓΑ;  Θα βάινπκε 

έλα εθθνξησηή λα αλαθαηέςεη ηα πξάγκαηα ή λα επεθηείλνπκε ην ΥΑΓΑ ή αλ δελ ιεηηνπξγεί 

δελ μέξσ, εκείο  έρνπκε ηεξάζηηεο  ελζηάζεηο θαη δελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε θάηη πνπ δελ 

ζηεξίδεηε πνπζελά ζε θακία κειέηε ζε ηίπνηε ζρεηηθφ φηη ζα γίλεη απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ , 

κεξηθή απνθαηάζηαζε πξψηε θνξά αθνχσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ο θ. Καηζηβέιεο, λα ηνπνζεηεζνχλ πξψηα  Μηράιε νη χκβνπινη, θ. Μηραινιηάθν. 

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΨΗ-Γ



ΚΗΣΑΙΝΙΗΑΘΝΠ: θ. Πξφεδξε έθηαζε ε ψξα λα είκαζηε θαη  νιίγνλ δπζάξεζηνη,  θαη’ αξράο 

ζπγρσξέζηε κε αιιά ην κεξηθή απνθαηάζηαζε κνπ ζπκίδεη νιίγνλ έγθπνο πνπ ιέκε, ζεσξψ ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ εηζήγεζε κε φιν ην ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε πνπ έρσ ζε φινπο ηνπο 

ζπκβνχινπο κε επηεηθή ραξαθηεξηζκφ κε εηιηθξηλή,  ν ΥΑΓΑ δελ ιεηηνπξγνχζε, ιεηηνπξγεί, θαη 

εάλ ζέιεηε ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε θαιά θάλεη θαη ιεηηνπξγεί αιιά απηά ηα πξνβιήκαηα ηα 

δηζεπίιπηα γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα δελ ιχλνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν,  δελ ιχλνληαη δειαδή κε 

απνπξνζαλαηνιηζηηθνχο ηίηινπο φπσο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο αιιά γίλνληαη κε ηελ πεξηβφεηε 

θαη δεηνχκελε ζήκεξα ζε φιν ην θάζκα ην θνηλσληθνπνιηηηθφ ηελ πεξηβφεηε ζπλελλφεζε θαη 

ζπλαίλεζε.  

Πηζηέςεηε πξνζσπηθά δελ ηελ έρσ αλάγθε,  ηελ έρεη φκσο αλάγθε ν ηφπνο θαη ν ηφπνο πνπ 

ππεξεηνχκε.  Θα θαηαςεθίζσ ηελ πξφηαζε γηα πνιινχο ιφγνπο, γηα λα γίλεη κία 

απνθαηάζηαζε ζε έλα ΥΑΓΑ απαηηνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη γλσζηέο 

ζηνπο Γήκνπο πνπ  είραλ ΥΑΓΑ,  αλαιπηηθά,  ζαθέζηαηα θαη ιεπηνκεξεηαθά. 

Ο άμηνο ζπλεξγάηεο κνπ ν γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ ζα αλαθεξζεί ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ 

πνηνη φξνη απαηηνχληαη θαη ηνπο νπνίνπο δελ πιεξνχκε,  ζέισ φκσο λα ελεκεξψζσ ην ψκα φηη 

ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2011 είκαη θαηεγνξνχκελνο κε βαξηέο θαηεγνξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

αλελεξγνχ ΥΑΓΑ ηφζν αλελεξγνχ  φζν θαη ηνπ παξηέα,  δελ ζέισ λα ην βάισ πξφβιεκα ηνπ 

Γήκνπ ζα ην αληηκεησπίζσ κφλνο κνπ γηαηί κε αθνξά πξνζσπηθά, αιιά απηά ηα δεηήκαηα έρσ 

ηελ πεπνίζεζε φηη γίλνληαη κε ζπλελλφεζε δηφηη ην πξφβιεκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζην 

Γχζεην θαη πνπ  πξνυπήξρε παιαηφηεξα ζηελ Αλαηνιηθή Μάλε είλαη κεγάιν, ζέισ λα ην 

μεθαζαξίζσ απηφ,  ραξνχκελνη θαη εηιηθξηλά λαη πηζηέςηε ην  πεξήθαλνη πνπ ην Γχζεην είλαη 

ζήκεξα θαζαξφ αιιά γηα λα ζπλερηζηεί απηή ε εηθφλα  πνπ ηηκά ηνλ ηφπν θαη πνπ ζα 

πξνζειθχζεη  ζηνλ ηφπν ηνπξίζηεο θαη επηζθέπηεο πξέπεη λα δνζεί κία ιχζε ε νπνία λα 

ζηεξίδεηαη ζε εηιηθξηλή επηθνηλσλία ζε άξηηα ελεκέξσζε θαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ κε ηελ θεληξηθή πεξηθέξεηα θαη δηνίθεζε ε νπνία έρεη θαη ηελ επζχλε 

ηεο νινθιεξσκέλεο πηα δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ο θ. Καιαληψλεο ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί; 

ΘΑΙΑΛΡΩΛΖΠ: πκθσλψ απφιπηα κε ηνλ θ. Μηραινιηάθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: αο θάιπςε ν θ. Μηραινιηάθνο, θ. Γεσξγαξάθν παξαθαιψ . 

ΓΔΩΟΓΑΟΑΘΝΠ: Θέισ λα ηνπνζεηεζψ γηαηί κπαίλεη θαη μαλακπαίλεη ην ζέκα θαη ζα κπεη θαη 

ζην κέιινλ ην ζέκα, έρνπκε πεη φηη ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη έλα ζνβαξφ 

ζέκα θαη πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ πνιηηεία,  ελ πάζε πεξηπηψζεη απφ ηελ πεξηθέξεηα μέξνπκε 

θαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δψζαλε ζηα έγγξαθα γηα ηνλ Φηεξέα θαη απφ ηα πξνεγνχκελα 

έγγξαθά ηεο φηη δελ έρεη πξνρσξήζεη θαζφινπ ε Πεξηθέξεηα ζ’ απηφλ ηνλ ζρεδηαζκφ, εθ’ φζνλ 

ε Πεξηθέξεηα ινηπφλ δελ έρεη θαη εθ’ φζνλ έρνπλε δνζεί απφ ηνλ Καιιηθξάηε πνπ ηνλ 

θαηαδηθάδνπκε απφ ηελ αξρή θαη ηνλ μαλαθαηαδηθάδνπκε  θαη ζα δείηε πνπ ζα καο νδεγήζεη φ 

Καιιηθξάηεο,  εθ’ φζνλ καο πεηάεη ην κπαιάθη θαη γηα λα ζσζνχκε κφλε καο ζ’ απηφ ην ζνβαξφ 

ζέκα ζα ηα κπιέμνπκε άζρεκα, ζα κπιέμνπκε θαη κε πξφζηηκα ζα κπιέμνπκε θαη κε 

αλαγθαζηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην ΚΑΠ ζα κπιέμνπκε θαη κε θνξνιφγεζε ησλ πνιηηψλ ζα 

κπιέμνπκε πνιχ άζρεκα ζην κέιινλ. 

Λνηπφλ εδψ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε πάεη λα γίλεη κία θάιπςε θάπνησλ πξνεγνχκελσλ ή θαη 

ηξερφλησλ αλαγθψλ δειαδή γηα λα κε κπνπλ θάπνηα πξφζηηκα, γηα λα κελ  κπξίδνπλ ή λα κε 

δεκηνπξγεζνχλ, απηά είλαη ζεβαζηά ζσζηφ,  δελ πξέπεη λα έρνπκε ππξθαγηέο δελ πξέπεη λα 

έρνπκε εζηίεο κφιπλζεο αιιά απηφ  δελ είλαη ζηνηρείν γηα λα κε καο εμαλαγθάδεη φρη φπσο ιέεη 

ε ζπλελλφεζε θαη ε εηιηθξίλεηα θαη ηέηνηα απηά είλαη δεπηεξεχνληα πξάγκαηα δελ ζπδεηηέηαη,  

απηά γίλνληαη λνκνζεηηθά θαη κε δηεθδηθεηηθφ πιαίζην,  εάλ δελ βάινπκε  έλα δηεθδηθεηηθφ 

πιαίζην πξέπεη λα ην ρσλέςνπκε απηφ δελ κπνξνχκε λα αθνινπζνχκε θαηά γξάκκα ην 

Καιιηθξάηε, ν Καιιηθξάηεο καο πεηάεη ηα κπαιάθηα επεηδή ε πνιηηεία δελ κπνξεί λα ηα 

θαηαθέξεη, επεηδή ε πνιηηεία πεξί άιια ηπξβάδεη , επεηδή  αιινχ είλαη ηα ζπκθέξνληά θάπνησλ 

άιισλ  ρνληξψλ επηρεηξεκαηηψλ ή εηαηξεηψλ ή ελ πάζε πεξηπηψζεη μέλσλ κνλνπσιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Απηή ηε ζηηγκή ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη θαη ην είπε 

ήδε ν Πεξηθεξεηάξρεο,  ν ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο επεηδή δελ ππάξρεη νη δε ππάιιεινη ηνπ ην 

ιέλε κε έγγξαθν απφ κέζα φηη δελ έρνπκε θάλεη ζρεδηαζκφ φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηέηνην ζρεδηαζκφ θαη ιέεη φηη κέζα ζε έλα ηεηξάκελν,  εγψ ζα ζαο έρσ έηνηκα ηα ηεχρε 

απαληάεη ν θ. Πεξηθεξεηάξρεο,  απηφ ηη ζεκαίλεη, απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείεο δχν,  ηξεηο ηνλ αξηζκφ εληάμεη, κπνξψ λα θέξσ θαη άιια ζηνηρεία ζε κειινληηθφ  

Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ είλαη ηεο  ζηηγκήο ,  απηέο θάλνπλε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Διιάδαο ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο, πέθηεη πνιχ ρξήκα ζην ζθνππίδη, ην ζθνππίδη είλαη ν ρξπζφο ηνπ 

κέιινληνο κε ην βιέπνπκε έηζη κφλν απφ άπνςε πγείαο  θαη απφ άπνςε βνιέκαηνο 

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΨΗ-Γ



πξνζσξηλνχ,  θαη αηκνξξαγία ζα έρνπκε θαη δελ ζα έρνπκε ηθαλνπνίεζε πνηέ ηίπνηα θαη ζα 

έρνπκε έλα θπλεγεηφ πίζσ απφ θεη, λα πάξνπκε κία απφθαζε γηα έλα δηεθδηθεηηθφ πιαίζην εδψ 

κέζα είλαη θαηξφο πιένλ, ν Γήκαξρνο έρεη ην ζάξξνο λα ην θάλεη ην έρεη απνδείμεη, πξέπεη 

ινηπφλ λα απνθηήζεη  κέζσ κίαο απφθαζεο λα βάινπκε  απηφ ην πιαίζην θαη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε 

θαη πξνο ηελ θεληξηθή εμνπζία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Κάπνηνο ζπλάδειθνο έρεη λα ηνπνζεηεζεί; Ο θ. Καηζηβέιεο 

ΘΑΡΠΗΒΔΙΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα ηνπνζεηεζψ ζαλ Αληηδήκαξρνο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα πνπ 

αλήθεη πιένλ ν ΥΑΓΑ ηνπ παξηέα θαη ζα ζηαζψ ζε δχν ζεκεία ηα νπνία είλαη ηα ζεκαληηθά θαη 

επηζεκάλζεθαλ απφ ηνπο πξνιαιήζαληεο. 

Δίπε ν θ. Σδεθεξάθνο φηη πξάγκαηη πνιινί απφ εκάο δελ είρακε θακία ζρέζε κε ηα θνηλά απφ ην 

παξειζφλ κε απνηέιεζκα λα κε γλσξίδνπκε φιε απηή ηε λνκνζεζία,  φιεο απηέο ηηο παιηλσδίεο 

πνπ έρνπλ ππάξμεη θαηά ην παξειζφλ θαη αθφκε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη έγγξαθα ηα νπνία 

έρνπλ πνιχ κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, ην έλα θνκκάηη είλαη απηφ θαη ην 

άιιν είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Μηραινιηάθνπ πνπ είπε φηη είλαη θαηεγνξνχκελνο.  Δγψ ινηπφλ 

κέζα απφ ηελ ζπλαδεξθηθή αιιειεγγχε φισλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ γηαηί ε θαζαξηφηεηα 

δελ είλαη θάηη πνπ απνκνλψζεθε θαη πξνζσπνπνηήζεθε, φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

κνηξαζηήθακε απηφ ην θνκκάηη ηεο επηηπρίαο πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα έηζη φπνπ θαη λα πάκε 

ζαλ Γεκνηηθή χκβνπινη ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο εηζπξάηηνπκε έλα κπξάβν ή ελ πάζε 

πεξηπηψζεη θάπνηα εχζεκα γχξν απφ απηά ηα πξάγκαηα πνπ έρνπκε θαηνξζψζεη κέζα ζηηο 

εθαηφ πξψηεο εκέξεο κέζα ζηηο εθαηφλ πελήληα πξψηεο κέξεο ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. 

Θέισ ινηπφλ λα πσ ην εμήο , ππάξρνπλ έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο, θαη ηη 

γίλεηαη,  κέζα απφ απηά απνξξέεη ε επζχλε καο, δειαδή θαη έλαο ΥΑΓΑ ν νπνίνο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί νξηζηηθά αλελεξγψο ε επζχλε είλαη αθφκα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ ηνλ 

έρεη δηαρεηξηζηεί σο πξνο ηελ εππξέπεηα ηνπ νίθνπ ηνπ δειαδή δελ κπνξεί λα ηνλ αθήζεηο 

εθηεζεηκέλν λα κπαίλνπλε δψα γηα βφζθεζε δελ κπνξείο λα ην αθήζεηο λα γίλεη εζηία 

ππξθαγηάο γηαηί ηψξα ην θαινθαίξη νη ζπλζήθεο γίλνληαη αληηζηξφθσο αλάινγεο θαη επλννχλ 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο,  δελ κπνξείο λα κε ην θπιάμεηο δελ κπνξείο λα κε ιάβεηο θάπνηα 

πξνιεπηηθά κέηξα, ηη γίλεηαη ινηπφλ ηψξα, κέζα ινηπφλ ζ’ απηφ ην πιαίζην θαη κέζα ζηε 

ζπλέπεηα πνπ έρνπλε απηέο νη δηαδηθαζίεο φπσο είπε ν θ. Μηραινιηάθνο πνιχ ζσζηά 

πξνεγνχκελα,  γηαηί εθεί αζθνχληαη πνηληθέο δηψμεηο νη νπνίεο καο αθνινπζνχλ θαη καο 

αθνινπζνχλ θαη κπνξεί λα κελ είκαζηε πιένλ ζην αμίσκα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ αιιά 

έλαληη ηνπ λφκνπ έρνπκε ηελ επζχλε.  

 Μέζα ινηπφλ ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία έρεη κπεη απηφ ην ζέκα πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηελ 

εππξέπεηα ηνπ νίθνπ καο, έλα ην ζέκα απηφ , θαη δεχηεξνλ κέζα απφ ηελ επζχλε πνπ απνξξέεη 

φηη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηα θξνληίδνπκε απηά ηα πξάγκαηα είηε είλαη ελεξγφο είηε 

αλελεξγφο, εγψ ζέισ λα ην δνχκε κε πνιχ κεγάιε επαηζζεζία ην ζέκα απηφ φιν ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη ζέισ λα πσ θιείλνληαο αθφκε φηη θαλείο απφ ηε ζπκπνιίηεπζε δελ 

επαλαπαχεηαη ή έρνπλ δξνκνινγεζεί πξάγκαηα,  ππάξρεη κία ηεξαζηία θαηεχζπλζε ζην ζέκα 

ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ νξηζηηθή επίιπζε θαη πηζηεχσ φηη θάπνηα ζηηγκή ζα είκαζηε ζηελ 

επράξηζηε ζέζε ν θ. Γήκαξρνο λα αλαθνηλψζεη πεξηζζφηεξα θαη πνην ζεκαληηθά πξάγκαηα,  ζα 

ήζεια λα ην δνχκε κε κεγάιε επαηζζεζία θαη λα ην δνχκε κέζα απφ ηελ αιιειεγγχε πνπ 

κπνξεί λα έρεη ν έλαο έλαληη ηνπ δηπιαλνχ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ,  λα κε ζηεζνχκε 

δειαδή ζε κηθξνιεπηνκέξεηεο θαη ελ ησ κεηαμχ λα κε ζηαζνχκε  θαη λα γίλνπκε εκείο ε αηηία 

ηεο αληίζηξνθεο πάιη κέηξεζεο λα μαλαγπξίζνπκε πάιη πίζσ λα έρνπκε απηή ηελ ππνβάζκηζε 

λα έρνπκε φια απηά ηα πξάγκαηα, κέρξη ζηηγκήο ηα θαηαθέξλνπκε ην πνζφ δελ είλαη ηεξάζηην,  

πξάγκαηη φπσο επηζεκάλαηε είλαη κεξηθή αλ ήηαλε νιηθή απνθαηάζηαζε,  δελ γίλεηαη νιηθή 

γηαηί δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί φηη ζα γίλεη νιηθή,  ε κεξηθή φκσο απηή απνθαηάζηαζε καο 

επηηξέπεη λα έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα απηήο ηεο θαηαπιεθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

καο κέρξη ζηηγκήο θαη λα έρνπκε φιε απηή ηελ θαηαθάζαξε ηελ πεληαθάζαξε εηθφλα ηνπ 

Γήκνπ. Απηφ είρα λα πσ επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηψξγν παξαθαιψ . 

ΓΔΩΟΓΑΟΑΘΝΠ: Δγψ κε πνιχ ραξά άθνπζα θαη ηνλ θ. Δμαξράθν αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν θαη 

ηνλ θ. Καηζηβέιε, ζέισ λα ζπκίζσ φκσο ζηνλ θ. Καηζηβέιε πεξηζζφηεξν φηη φινη έρνπκε 

επαηζζεζίεο θαη φινη ζέινκε θάπνηα ζηηγκή ε Μάλε λα απαιιαγεί απ’ απηφλ ην βξαρλά ηα 

ζθνππίδηα,  ζα πξέπεη φκσο λα ηεξνχκε  θαη θάπνηα ζηηγκή θαη ηνπο λφκνπο θαη ηη ιέεη ν λφκνο 

θαη εζχ ηα γλσξίδεηο Μηράιε θαη εγψ ηα γλσξίδσ, ιέεη φηη γηα απνθαηάζηαζε είηε κεξηθή είηε 

νιηθή απαηηείηε πεξηβαληνιινγηθή  κειέηε  ε νπνία ζα ππνβιεζεί ζην ΤΠΔΥΩ Πεινπνλλήζνπ 

θαη ζα πάξεη έγθξηζε, θέξαηε θακία κειέηε; Δγψ ζα ήκνπλα ραξνχκελνο λα είραηε ηελ κειέηε, 

απηά πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη φρη λα ην ςεθίζνπκε αιιά ην ππεξςεθίζνπκε θαη λα είκαζηε 

φινη επραξηζηεκέλνη,  δελ ην θάλαηε γηα πνην ιφγσ δελ ην θάλαηε;  αλ ζέιαηε θάηη άιιν γηαηί 
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δελ θάλαηε κία ζπλελλφεζε,  εγψ δελ είπα κε εκέλα,  κε ηνπο αξρεγνχο ησλ ζπλδπαζκψλ 

νχησο ψζηε λα βξεζεί κία ρξπζή ηνκή λα μεπεξάζνπκε έζησ ηνλ πξνζσξηλφ ζθφπειν. 

Απηφ είρα λα πσ επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παξαθαιψ  θάπνηνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θ. Δμαξράθν  

ΔΜΑΟΣΑΘΝΠ: Δγψ φηη είρα λα πσ ην είπα  θ. Πξφεδξε 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ναη θ. Καηζαθνχξν 

ΘΑΡΠΑΦΝΟΝΠ: Θέισ λα θάλσ κία εξψηεζε θαη ζέισ λα κνπ απαληήζεη ν θ. εηζεγεηήο,  ε 

δηαδηθαζία είλαη λφκηκε;  

ΔΜΑΟΣΑΘΝΠ: Ο εηζεγεηήο έδσζε ηηο απαληήζεηο θ. Καηζαθνχξν, ην Γ είλαη …… 

ΘΑΡΠΑΦΝΟΝΠ: Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ζεβαζηεί ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην  λα έξρνληαη πξνηάζεηο νη νπνίεο είλαη ζχκθσλα κε ην λφκν, ζχκθσλεο κε ην λφκν,  

ινηπφλ δελ έρσ θη εγψ λα πσ ηίπνηε άιιν , απιά λα θαηαγξαθεί κφλν απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Λπξνθψλε  

ΙΟΝΦΩΛΖ: ε απάληεζε ηνπ θ. Καηζαθνχξνπ εθ’ φζνλ ππάξρεη Απφθαζε έζησ θαη εάλ δελ 

είλαη νκφθσλε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλε γηα κεξηθή 

απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ βεβαίσο θαη είλαη λφκηκεο…….. 

ΘΝΚΔΛΡΑΘΝΠ:  θαη εάλ δελ είλαη αο αθπξσζνχλ απφ πάξα πάλσ 

ΙΟΝΦΩΛΖ: λαη βεβαίσο θαη είλαη λφκηκεο, δειαδή αθήλεηε έλα ππνλννχκελν ζηνπο 

αθξναηέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηη γίλνληαη παξάλνκεο πξάμεηο, βεβαίσο θαη φηη γίλεηαη 

ζην Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο είλαη λφκηκα πξαγκέλν. 

ΘΑΡΠΑΦΝΟΝΠ: Θα απαληήζσ ακέζσο θ. Γεσξγαθάθν έρεηε ηα ραξηηά ζαο παξαθαιψ λα 

δηαβάζεηε ηε λνκνζεζία πνπ ιέεη γηα ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ.  

ΓΔΩΟΓΑΘΑΘΝΠ: Θα δηαβάζσ ηελ παξάγξαθν εθηφο ησλ άιισλ πνπ ιέεη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη ν θάζε Γήκνο ζπγθεθξηκέλα γηα ην δηθφ καο 

Γήκν ηνλ πξψελ Αλαηνιηθήο Μάλεο γηα ηελ ππνβνιή ηερληθήο κειέηεο πεξηβαληνιινγηθήο 

απνθαηάζηαζεο ζηελ Γ/λζε ΠΔΥΩ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ,  απηφ δήηεζα, ππάξρεη 

ηέηνηα κειέηε; 

ΘΑΡΠΑΦΝΟΝΠ: Δπραξηζηψ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ο θ. Γήκαξρνο  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ θαη λνκίδσ φηη ην είπε ε θ. Λπξνθψλε, αιιά επεηδή αθνχσ ζπλέρεηα απηφ ην 

ζέκα θαη δηαβάδνπλ έγγξαθα ζα ην πσ άιιε κία θνξά, παίξλνπκε κία Απφθαζε θ. πλάδειθνη 

ηε ζηηγκή πνπ εγθξηζεί ε απφθαζε είλαη λφκηκε γηα ην Υ ιφγν κπνξεί λα κελ έρνπκε πξάμεη 

ζσζηά ζα αθπξσζεί ε Απφθαζε,  πνπ είλαη ην παξάλνκν δελ ην βιέπσ, εθφζνλ είλαη λφκηκν 

απηφ πνπ πξάηηνπκε ζα εγθξηζεί ε Απφθαζε, δελ εγθξίλεηαη ζα καο δεηήζνπλε πεξαηηέξσ 

ζηνηρεία ηα νπνία εθφζνλ δελ ηα έρνπκε ζα αθπξσζεί ε απφθαζε, ην λφκηκν θαη ην παξάλνκν 

είλαη λα κελ πάξεηο απφθαζε, φηαλ πάξεηο απφθαζε νη απνθάζεηο ειέγρνληαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Σδεθεξάθν 

ΡΕΔΦΔΟΑΘΝΠ: Μία θνπβέληα ζαλ δεπηεξνινγία , ηφηε λα παίξλνπκε απνθάζεηο ζε φια ζεηηθά 

θαη αλ είλαη παξάλνκα ζα ηα απνξξίπηεη ε Πεξηθέξεηα ή Κεληξηθή Γηνίθεζε, ινηπφλ εκείο δελ 

είκαζηε απηήο ηεο άπνςεο,  εκείο ζέινπκε λα ιεηηνπξγνχκε ζεηηθά,  ζπλαηλεηηθά θαη είπακε αλ 

ζέιεηε θάηη άιιν λα γίλεη  εθεί πέξα λα ην θέξλαηε κε άιιν ηξφπν ελ πάζε πεξηπηψζεη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ έξρεηαη εκείο δελ κπνξνχκε λα ην ςεθίζνπκε θαη ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη εθεί πνπ 

πξέπεη, ζε πεξηβαληνιινγηθή κειέηε ζε ηερληθή κειέηε θ.ι.π. θαη επαλαιακβάλσ καο θέξλεηε 

ηέηνηα ζέκαηα ρσξίο θακία εηζήγεζε θαη απηφ είλαη απαξάδεθην, θαη ζην επφκελν ζπκβνχιην 

δελ ζα κεηάζρσ , δελ ζα ην αλερηψ άκα γίλεη έηζη ην έρνπκε πεη έρνπκε θάλεη αλνρή πέληε 

κήλεο δελ λνκίδσ φηη δεηάκε θάηη ηξαγηθφ κία πεξίιεςε λα ιέεη απηφ ην πξάγκα πνπ δηαβάζαηε 

ζήκεξα ην είραηε αιιά δελ καο ην δίλεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ο θ. Γήκαξρνο ..΄……….  παξαθαιψ θ. Δμαξράθν 

ΔΜΑΟΣΑΘΝΠ: θ. Πξφεδξε δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδερφκαζηε θάπνηνπο φηη δελ ππάξρεη 

εηζήγεζε, εηζήγεζε ππάξρεη αλ γηα ηνλ θ. Σδεθεξάθν θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ζεσξνχλ φηη δελ 

είλαη εηζήγεζε δηθαίσκά ηνπο, ην λα ιέλε φκσο λα ππάξρεη εηζεγεηήο λα δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε 

λα είλαη θαηαηεζεηκέλε ζην Πξνεδξείν θαη λα ιέλε φηη δελ ππάξρεη εηζήγεζε είλαη ιάζνο. 

ΡΕΔΦΔΟΑΘΝΠ: θ. Πξφεδξε δηεπθξίληζε δελ είπακε φηη δελ ππάξρεη, δελ καο δφζεθε πνηέ 

εηζήγεζε, έηζη λα δηεπθξηλίζνπκε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: σζηφ,  λαη θ. Γεσξγαξάθν 

ΓΔΩΟΓΑΟΑΘΝΠ: Σν πξφβιεκά καο είλαη επί ηεο νπζίαο, ην αλ είλαη λφκηκν ή παξάλνκν ή φπσο 

είπε ν θ. Γήκαξρνο εκείο ζα ην απνθαζίζνπκε θαη ζα δεη ε Πεξηθέξεηα κπνξεί λα καο ην 

εγθξίλεη ή λα κε καο ην εγθξίλεη,  απηή δελ είλαη ιηηφηεηα δελ ρξεηάδεηαη ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ν θαζέλαο κφλνο ηνπ ζα έθαλε θάπνηεο πξάμεηο ζα θαηαγγέιεην θαη αλ θέξδηδε ζην 

Γηθαζηήξην έρεη θαιψο,  κα δελ θάλνπκε απηή ηε δνπιεηά, απηφ είλαη θαζαξφ θαη πξέπεη λα ην 
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πεη ν Γήκαξρνο φηη πξνζπαζνχκε λα θαιχςνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο ή ελ 

πάζε πεξηπηψζεη λα κε πιεξψζνπκε θάπνηα πξφζηηκα θαη λα πξνιάβνπκε θάπνηεο θαηαζηάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ππξθαγηά , πνπ αθνξνχλ κνιχλζεηο θ.η.ι. απηφ λα πνχκε γηαηί ιέκε θάηη άιιν θαη 

ιέκε φηη απηφ δελ δηαθσλεί θαλέλαο, ην πξφβιεκα είλαη φηη απηφ είλαη έλαο θαχινο θχθινο καο 

έρνπλε πεηάμεη ην κπαιάθη κε ηνλ Καιιηθξάηε  ζα ην μαλαπνχκε,   ηη λα θάλνπκε έληαμεη, 

ινηπφλ άξα κε ιέκε ηα ίδηα θαη ηα ίδηα δελ ιεηηνπξγνχκε έηζη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πκθσλνχκε  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μία θνπβέληα ζα πσ κφλν,  δελ είλαη θακία ππνρξέσζή καο νχηε πξφθεηηαη εκείο 

ζαλ Γήκνο λα πιεξψζνπκε πξφζηηκν εάλ δελ γέλεη κεξηθή απνθαηάζηαζε, άιια ζε θάηη πνπ 

δελ ζε ππνρξεψλνπλε δελ ζνπ απαγνξεχνπλε θαη λα ην θάλεηο νξζφδνμα έηζη , φπσο είπε θαη ν 

θ. Καηζηβέιεο γηαηί  δειαδή ζα πξέπεη λα βξνκάεη θάηη εθεί δελ κπνξνχκε λα ην θαιχςνπκε; 

Δάλ ε Πεξηθέξεηα δεηήζεη φηη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξάμε απηφ απαηηείηαη κειέηε δελ ζα 

πξνρσξήζεη ε απφθαζε θαη ζα δεηήζνπκε κειέηε πνχ είλαη ην πξφβιεκα δειαδή, εκείο ζαλ 

Γήκνο δελ έρνπκε θακία επζχλε ην αλ δελ έρεη γίλεη ε απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ είλαη ζέκα ηεο 

Πεξηθέξεηαο εκείο ινηπφλ ζέινπκε λα θάλνπκε έλα κέξνο κε κία κηθξή δαπάλε πξνθεηκέλνπ λα 

κελ βξνκάεη λα απνθχγνπκε ππξθαγηέο θαη φια απηά,  πνπ ην πξφβιεκα;  ζα δεηήζεη κειέηε ε 

Πεξηθέξεηα εάλ δεηήζεη φηη απαηηνχληαη νη Υ κειέηεο ζα θαζπζηεξήζνπκε θαη δελ ζα 

πξνιάβνπκε ην θαινθαίξη θαη ππνρξεσηηθά ζα πξνρσξήζνπκε ζε κειέηεο, δελ ζα ην θάλνπκε 

εκείο έηζη ζέινπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ο θ. Γεσξγαθάθνο έρεη δεηήζεη ην ιφγν. 

ΓΔΩΟΓΑΘΑΘΝΠ: Δπεηδή, κηζφ ιεπηφ! κηζφ ιεπηφ! αθήζηε λα ην πνχλε θαηαιάβεηε, πξέπεη λα 

θαηαιάβεηε ηη ιέκε δελ είζηε πνην επαίζζεηνζ ή πνην παηξηψηεο εζχ απφ εκάο……….. ζε 

παξαθαιψ, ζε παξαθαιψ έρνπκε δψζεη εμεηάζεηο ……… δηαβάδσ έλα έγγξαθν ζέισ λα ζέζσ 

ζην ψκα …………….. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:  θ. Αικπξάληε πεξάζηε έμσ πεξάζηε έμσ, πεξάζηε έμσ θ. Αικπξάληε,  

ΓΔΩΟΓΑΘΑΘΝΠ: ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 26/11/2008 Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: παξαθαιψ κε κηιάηε άιιν θ. Αικπξάληε παξαθαιψ. 

ΓΔΩΟΓΑΘΑΘΝΠ:  ν Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο   θ. Παλαγησηφπνπινο ζρεηηθά κε έγγξαθά 

καο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο Απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα κε ζαο ηα 

δηαβάδσ, φηη 31/12νπ πξέπεη λα θιείζνπλ νη ΥΑΓΑ ψζηε ελ ζπλερεία λα εθδνζνχλ νη 

πξνβιεπφκελεο αληίζηνηρεο Απνθάζεηο ησλ Ννκαξρηαθψλ Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ιέεη 

απηφ ην απφ θάησ εάλ ζέιεηε λα αθνχζεηε, θαηφπηλ ηνχηνπ Απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ 

Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, Γεκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ θαη ινηπά πνπ ζαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη αθνξνχλ ζπκβάζεηο,  αλαλεψζεηο,  παξαηάζεηο,  δηαθεξχμεηο θ.ι.π.  

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη ελαπφζεζεο ζε ζέζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ  

ρεδηαζκφ δελ εγθξίλνληαη,  άξα…. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: δελ αθνξά λνκίδσ απηφ  

ΓΔΩΟΓΑΘΑΘΝΠ:   αθνξά απηά φηη ε κεξηθή…….  ιέεη πνην θάησ ε κεξηθή πξέπεη λα έρεη 

πεξηβαληνιινγηθή κειέηε εγθεθξηκέλε απφ ην ΠΔΥΩ Πεινπνλλήζνπ ……………… βξε αθήζηε 

ηψξα ηηο ……. Αθήζηε ξε Γηψξγν αθήζηε ……. ….. 

Φασαπία 

ΓΔΩΟΓΑΘΑΘΝΠ:   εγψ δελ είκαη ν ρεηξφηεξνο,  εγψ δηαβάδσ φηη καο έξρεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

εμνπζία. 

ΡΕΔΦΔΟΑΘΝΠ: θ. Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο  

ΡΕΔΦΔΟΑΘΝΠ: Ωξαία  έρνπκε κηιήζεη, έρεη εθζέζεη ν εηζεγεηήο, έρεη εθζέζεη ν θ. Γήκαξρνο, 

έρνπκε κηιήζεη έρνπκε δεπηεξνινγήζεη ε ςεθνθνξία λα ηειεηψζεη κε ην λα θσλάδνπκε……. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Να δψζσ ην ιφγσ ζηνλ θ. Μηραινιηάθν πνπ απφ ψξα πξνζπαζεί θάηη λα πεη ν 

άλζξσπνο θαη δελ ηνλ αθήλνπκε. 

ΚΗΣΑΙΝΙΗΑΘΝΠ: Δγψ ζέισ λα θιείζσ ιέγνληαο φηη ηελ ηνπνζέηεζή κνπ ηελ έθαλα, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, είλαη κείδνλ δήηεκα γηα ηνλ ηφπν θαη ζέιεη εθαηέξσζελ πξνζνρή ν 

ρεηξηζκφο ηνπ, θαη κία απάληεζε ζηνλ ζπλάδειθν θαη θίιν κνπ θ. Καηζηβέιε εγψ είκαη θαλ 

ππέξ ηεο αιιειεγγχεο αιιά ε αιιειεγγχε είλαη κηα ακθίδξνκε ζρέζε, κνλφδξνκνο δελ κπνξεί 

λα είλαη γηαηί  αιιειεγγχε ζεκαίλεη ζχζθημε ζρέζεσλ έηζη θαη κε κνλφπιεπξεο θηλήζεηο δελ 

επέξρεηαη πάληξεκα, επραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ινηπφλ παηδηά λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην θιείζνπκε ην ζέκα, ν θ. 

Καηζηβέιεο 

ΘΑΡΠΗΒΔΙΖΠ: Γελ ζα κηινχζα απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπνζεηήζεθε ν θ. Γήκαξρνο αιιά γηα ην 

θίιν κνπ ηνλ Κνχιε ην Μηραινιηάθν,  νη πεξηβαληνιινγηθέο κειέηεο μαλαζηέθνκαη ζηελ πξψηε 

επηζήκαλζε ηνπ θ. Σδεθεξάθνπ,  ππάξρνπλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν,  ηη γίλεηαη ηψξα 
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μαλαιέσ φηη εκείο πνπ έρνπκε λεφηεξε ζεηεία δελ γλσξίδνπκε φιν απηφ ην βάζνο ηεο ηζηνξίαο, 

εάλ δελ ππήξραλ πεξηβαληνιινγηθέο κειέηεο δελ ζα ιεηηνπξγνχζε ζα είρε θιείζεη έλα ην 

θξαηνχκελν,  δεχηεξν θξαηνχκελν λεφηεξε πεξηβαληνιινγηθή κειέηε δελ κπνξεί λα θέξεη λέα 

ζηνηρεία δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα ζην ζεκείν εθείλν δελ ππάξρεη πδξνθφξνο νξίδνληαο εηνχηα, 

θείλα,  ηα άιια,  απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηη γίλεηαη ινηπφλ ηψξα ε πξνζπάζεηα πνπ ππάξρεη 

ζην ζεκεξηλφ ζέκα είλαη λα ππάξμεη κία δηαζθάιηζε γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο φηη δελ ζα 

νδεγεζεί θάπνηνο, πηζαλφηεηα εγψ ζην απηφθσξν,  εάλ ζα γίλεη κία ππξθαγηά εθεί θαη ζα 

έρνπκε ηελ εππξέπεηά καο απηφ είλαη ην ζέκα φιν δελ πάκε ζε νιηθή απνθαηάζηαζε πνπ 

κπαίλνπκε ζην γξάκκα ηνπ λφκνπ πνπ πξέπεη λα ζπληάμνπκε λέεο θαη πσο αθξηβψο ζα γίλεη 

έηζη,  θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΑΓΑ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έρεη κία παιηλσδία εγγξάθσλ κε 

ζπλερφκελεο παξαηάζεηο έιεγε πξάγκαηη ην 2008 πιελ φκσο 31/12/2010 έρεη βγεη λέν 

έγγξαθν, πξηλ απφ 2010 ππάξρεη άιιν έγγξαθν κνπ έδηλε θαηαιεθηηθέο  εκεξνκελίεο θ. 

Γεσξγαξάθν γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ΥΑΓΑ θαη ηαπηφρξνλα ηελ ηειεπηαία κέξα πνπ 

εμέπλεε ην έγγξαθν έβγαηλε θαηλνχξγην κε παξάηαζε, απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη λέα παξάηαζε 

απηφ δελ ην πξνθαιεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην , απηφ ην πξνθαιεί ε πνιηηεία φπσο είπακε πνιχ 

ζσζηά πξνεγνχκελα, ηη γίλεηε ινηπφλ ηψξα αθνχ έρνπκε απηφ ην πξφβιεκα εθεί θαη θάλνπκε 

απηφ ην λνηθνθχξεκα δειαδή είκαζηε ειιεηκκαηηθνί ζην λα ην ζηεξίμνπκε γηα ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο λα ππάξμεη απηή ε δηαζθάιηζε φηη δελ ζα κπεη κία θσηηά,  φηη ζα κπνξέζνπκε λα 

θάλνπκε αθφκα δχν πξαγκαηάθηα λα κε κπξίδεη,  λα κε ζεθψλεη ν αέξαο ηηο ζαθνχιεο, ηψξα 

ζηελ Αξεφπνιε έρεη πνιχ δπλαηφ αέξα δειαδή λα θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα απηή είλαη ε φιε 

έλλνηα δελ έρεη έλλνηα φηη πξνζπαζεί θαλείο λα παξαθάκςεη , λα θξχςεη , λα θέξεη θάησ απφ ην 

ηξαπέδη , λα κε θάλνπκε ηηο πεξηβαληνιινγηθέο κειέηεο θαη φια απηά ηα πξάγκαηα, κηιάκε 

αλζξψπηλα ζαλ λνηθνθπξαίνη άλζξσπνη απηφ δελ ζέισ λα πσ δελ ζέισ ηίπνηε άιιν αο ην 

μαλαδνχκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ θ. Καηζηβέιε 

ΓΔΩΟΓΑΟΑΘΝΠ:  ιεηηνπξγεί λφκηκα ν ΥΑΓΑ ηεο Αξεφπνιε; 

ΚΗΣΑΙΝΙΗΑΘΝΠ:  έλα ιεπηφ , έλα ιεπηφ  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κιείλεη ην ζέκα θιείλεη  

ΚΗΣΑΙΝΙΗΑΘΝΠ: θ. Αληηδήκαξρε πείηε κνπ εηιηθξηλά θαη ην ζέησ ζ’ φιν ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην εδψ θαη ζηνπο παξηζηάκελνπο θαη ζηνπο αθξναηέο,  απηή ε αλάιπζε πνπ θάλεηε πνπ 

εκέλα κε αγγίδεη  έρεη θακία ζρέζε κε ηελ εηζήγεζε;  ζέισ κε εηιηθξίλεηα, ιέσ απηή ε αλάιπζε 

πνπ θάλαηε πνπ αγγίδεη επαίζζεηεο ρνξδέο δελ είλαη φια δελ ππάξρεη ζπκπνιίηεπζε θαη 

αληηπνιίηεπζε ζε φια ηα δεηήκαηα ππάξρεη ηφπνο, έρεη ζρέζε κε ηελ εηζήγεζε; Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πνηνη ςεθίδνπλε ηελ πξφηαζε;  Όινη απφ ηελ πιεηνςεθία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ θ. Μνπξθφγηαλλε. 

Καηαςεθίδνπλ ν θ. Σδεθεξάθνο , ν θ. Γαηέαο , ν θ. Καηζαθνχξνο, ν θ. Καξθαιάθνο,  ο κ. 

Θαπκαλάκορ ςπεπτηυίζει, ν θ. Γεσξγαξάθνο θαηαςεθίδεη, ν θ. Μνπξθφγηαλλεο ππεξςεθίδεη  

ν θ. Καιαληψλεο θαη ν θ. Μηραινιηάθνο θαηαςεθίδνπλε, θαη ν θ. Μπνπθνπβάιαο θαηαςεθίδεη 

θαη  ν θ. Γεσξγαθάθνο θαηαςεθίδεη.  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ην 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 12884/4025/6-4-2011 απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ Γξαθείν 

Πεξηθεξεηάξρε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 159-

160-161-162 ηνπ Νφκνπ 3463/2006 ηνπ ΚΓΚ ζε  ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

απφ 15-6/ 15-6-1959 Β. Γ/ηνο πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ 

 

                                        Απουασίζει κατά πλειοτηυία   

 

Αλακνξθψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ απφ 15-5 / 15-6-

1959 Β. Γ/ηνο πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ σο 

θαησηέξσ:  

Μεηαθέξεη πνζφ 24.000€ απφ ηνλ Κ.Α 9111 Απνζεκαηηθφ θαη δεκηνπξγεί λέν Κ.Α. 

20.7336.0001 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ κε ηίηιν «Δξγαζίεο κεξηθήο απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ  

παξηέα Αξεφπνιεο»   απφ ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

Τπεξςεθίδεη ε ζπκπνιίηεπζε, ν Γ.. Κ. Μνπξθφγηαλλεο , ν θ. Καξθαιάθνο. 

Καηαςεθίδνπλε νη Γ.. Σδεθεξάθνο, Γαηέαο,  Καηζαθνχξνο, Καιαληψλεο Γεσξγαξάθνο , 

Γεσξγαθάθνο , Μηραινιηάθνο , Μπνπθνπβάιαο.   

Αθνχ απνκαγλεηνθσλήζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Ο Πξφεδξνο      Σα Μέιε 
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    (ζθξαγίδα-ππνγξαθή)            (Τπνγξαθέο)  

    Υξήζηνο Αλαζηαζάθνο     

1. Καηζηβέιεο Μηραήι  

2. Αγξηφδεκαο Μηραήι 

3. Αξαπάθνο Θεφδσξνο 

4. Γξαθνπιάθνπ Διέλε 

5. Δμαξράθνο Γεψξγηνο   

6. Καπαζνχξεο Αιέμαλδξνο                 

7. Κνινθνηξψλε Αηθαηεξίλε 

8. Κνπκεληάθνο Αληψληνο  

9. Κνθνξάθεο Παλαγηψηεο 

10. Ληγλφο Νηθφιανο 

11. Λπξνθψλε Γεσξγία 

12. Μαπξνεηδφγγνλαο  Νηθφιανο 

13. Ρνδάθεο Γεψξγηνο 

14. Υξηζηνδνπιάθνο Θεφδσξνο 

15. Σδεθεξάθνο Ισάλλεο 

16. Γαηέαο  Αληψληνο 

17. Καηζαθνχξνο Γεψξγηνο 

18. Καξθαιάθνο Γεκήηξηνο 

19. Μηραινιηάθνο Κπξηάθνο 

20. Γεσξγαθάθνο Γεψξγηνο 

21. Μπνπθνπβάιαο Ισάλλεο 

22. Καιαληψλεο Αληψληνο 

23. Γεσξγαξάθνο  Ηιίαο 

24. Μνπξθφγηαλλεο ππξίδσλ 

 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 

Όιγα Πιαγηαλλάθνπ 

                                   

                                                

                                                   

 

  Αθξηβέο  Απφζπαζκα                                               

    Γχζεην     6-6-2011                                                   

  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..                   

                                                   

                                                   

                                                                                                     

 Υξήζηνο Αλαζηαζάθνο                  
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