
Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 
23/3/2011 ςτο Δήμο 
Αλεξανδρούπολησ 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν 

αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά. 

Εκκρεμεί θ ςυμπλιρωςθ οριςμζνων διαλόγων και ειςθγιςεων οι οποίεσ δεν καταγράφθκαν 

ακριβώσ και κα προςτεκοφν με τθν απομαγνθτοφώνθςθ που κα γίνει ςτισ ερχόμενεσ μζρεσ. 

Μπορείτε όμωσ να ζχετε μία εικόνα του τι ςυηθτικθκε και του κλίματοσ που επικράτθςε 

ςτο ΔΣ.  

Ερχόμενο ραντεβοφ τθ Δευτζρα 28/3/2011 ςτο τελευταίο ΔΣ του Μάρτθ. 

 

18.31 

Ο θνο πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

18.46 

Έλα έθηαθην ζέκα πνπ αθνξά ην θαπλνκάγαδν εηέζε απ’ηνλ θν πξφεδξν. 

Ο θνο Ξαλζφπνπινο αλέθεξε φηη έλα κηθξφ κεξίδην ζην νηθφπεδν ηνπ θαπλνκάγαδνπ, 

αμίαο 16.500 επξψ, αθνξά ζε ηδηνθηεζία εμ’αδηαηξέηνπ. 

Έλα κεξίδην 5 η.κ. αλήθεη ζε έλαλ νδεγφ φηαλ πνπιήζεθε ην αθίλεην απφ ην ΚΣΔΛ 

ζην δήκν, δελ ζπκπεξηιήθζεθε ην φλνκα ελφο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, ηνπ ηαχξνπ 

Σζηηάθε. 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα. 

18.49 

Έλα εξψηεκα ηεο Λατθήο πζπείξσζεο γηα ην πξφγξακκα “Βνήζεηα ην πίηη” 

Ο θνο δήκαξρνο αλέθεξε φηη ην πξφγξακκα ζπλερίδεηαη ζην δήκν καο αιιά ππάξρεη 

πξφβιεκα πιεξσκήο γηα ηνπο πξψηνπο 3 κήλεο ηνπ έηνπο. 

Πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 92.000 επξψ (νη 70.000 ιεμηπξφζεζκεο) πνπ αθνξνχλ ηε 

ΓΔΣΑΦ θαη ην δήκν Σξαταλνχπνιεο. 

ηηο Φέξεο αλαθαιχθζεθε φηη ππάξρεη ρξένο 300.000 επξψ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 

ηνπ δήκνπ Φεξψλ. 

Ο δήκνο εηνηκάδεη φια ηα έγγξαθα σο ηηο 6/4 ψζηε λα κε ζηακαηήζεη ην πξφγξακκα 

Βνήζεηα ην πίηη. 

Ζ θα Σξέιιε έιαβε ην ιφγν θαη είπε φηη έρνπλ δνζεί ζπλεληεχμεηο γηα ην ζέκα θαη 

απ΄ηελ θα Καηζέιε. 

Απ’ην 2012 θαη κεηά δε ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζε απηνχο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε 



αιιά ζα επσθεινχληαη ηα ΑΜΔΑ ή νη άλεξγνη πνπ ζα έρνπλ ειηθησκέλνπο ζην ζπίηη. 

Μεηά ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. 

18.54 

Ζ θα Σξέιιε αλέθεξε ηηο πξνηάζεηο ηεο Λατθήο πζπείξσζεο (ζα πξνζηεζνχλ εθ ησλ 

πζηέξσλ). 

Ο θνο Γήκαξρνο αλέθεξε φηη επραξίζησο ζα πηνζεηεζεί ε εηζήγεζε ηεο Λατθήο 

πζπείξσζεο. Φαγεηφ αλέθεξε φηη ζην δήκν καο παξέρεηαη απ’ην ΚΔΠΑΚΤ θαη φρη 

απ’ην “Βνήζεηα ην πίηη”. 

Ο θνο Γξεγνξηάδεο αλέθεξε φηη απηνί νη 3 κήλεο είλαη κεγάιν πξφβιεκα. Πξέπεη ε 

απφθαζε γηα ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα είλαη αλαδξνκηθή γηα λα κελ έρνπλ 

πξφβιεκα νη εξγαδφκελνη. 

18.56 

Ο θνο Καξππίδεο αλέθεξε φηη ην δάλεην ησλ 300.000 δελ είλαη ηνπ δήκνπ αιιά ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφ έγηλε ιφγσ ηεο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ θξάηνπο λα δψζεη ηνπο 

πφξνπο ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. Τπάξρνπλ 140.000 επξψ απαηηεηά απ’ην θξάηνο. 

Δπεηδή νη πηζηψζεηο αξγνχλ λα έξζνπλ, αλαγθάδεηαη λα πιεξψλεη ΗΚΑ θαη θφξνπο 

γηα λα έρεη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

Ο θνο Λακπάθεο είπε φηη ην πξφγξακκα “Βνήζεηα ζην ζπίηη” έιεμε ηέινο ηνπ 2010 

θαη αλέθεξε φηη ηα ρξέε ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηα εγγπάηαη ν δήκνο. Σα 60.000 

επξψ ηα εγγπήζεθε κε απφθαζε ην Γ ηνπ δήκνπ Φεξψλ. 

Ο θνο Καξππίδεο αλέθεξε φηη ν απνινγηζκφο ηνπ δεκάξρνπ έγηλε κφλν γηα ηνπο 

δήκνπο θαη φρη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

18.59 

Ο Κνο Ξαλζφπνπινο είπε φηη γηα ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ζα γίλεη έιεγρνο απφ 

άιια ειεγθηηθά φξγαλα. 

Ο θνο Γξεγνξηάδεο είπε φηη απφ ηηο 10/3 δεηά ηα ζηνηρεία γηα ηα 25,5 εθ επξψ 

έιιεηκκα αιιά δελ έρεη ιάβεη αθφκα νχηε έλα ραξηί. 

Ο θνο Αγγιηάο είπε φηη ν θνο Γξεγνξηάδεο δεηά ζηνηρεία απ’ην 1998 ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

Ο θνο Ξαλζφπνπινο αλέθεξε φηη κίιεζε γηα ηα ρξέε ησλ δήκσλ θαη φρη ησλ 

δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζηνηρεία ηεο αηηήζεσο ηνπ θνπ Γξεγνξηάδε είλαη έηνηκα 

θαη ζα ηνπ ηα παξαδψζεη (απφ 1-3 ζηελ αίηεζή ηνπ). Γηα ην ζέκα 4 πξέπεη λα 

ζπλελλνεζεί κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. Λφγσ πξνυπνινγηζκνχ έρεη θφξην εξγαζίαο 

θαη ζα ηα παξαδψζεη ζηνλ θν Γξεγνξηάδε εληφο ησλ εκεξψλ. 

19.03 

Αλαγλψζηεθε ςήθηζκα ηεο Λατθήο πζπείξσζεο γηα ηνλ πφιεκν ζηε Ληβχε. 

Αθνινχζεζε δηάινγνο κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ θν Αγγιηά γηα ηε δηφξζσζε ηεο 



δηαηχπσζεο ηνπ θεηκέλνπ πεξί κε εκπινθήο ηεο ρψξαο κε αεξνπιάλα θαη πινία ζηνλ 

πφιεκν. 

Δγθξίλεηαη κε έλα ιεπθφ ηνπ θνπ Λαζθαξάθε. 

19.07 

Ο θνο Γήκαξρνο αλαθέξζεθε ζην ζέκα ησλ 15.000 επξψ πνπ εθηακίεπζε γηα ηε 

ζρνιηθή εθδξνκή ζηε Βαξθειψλε πνπ αληηκεηψπηζε πξφβιεκα κε ην ηαμηδησηηθφ 

πξαθηνξείν Θεζζαινλίθεο Superior. 

Αλέθεξε φηη ν λφκνο ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα εθηακηεχεη πνζά γηα πεξηπηψζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

Ο θνο Γξεγνξηάδεο δήηεζε λα βξεζεί έλαο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπιιφγνπ 

γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ, λα δηεθδηθεζεί φηη κπνξεί απφ ην δήκν. 

Ο θνο δήκαξρνο πξφηεηλε φζνη γνλείο κπνξνχλ λα θέξνπλ ηα ρξήκαηα, θαη φζνη δελ 

έρνπλ λα πιεξσζεί ην πνζφ απηφ δήκν. Αθφκα, θάπνηνη ζπλδεκφηεο καο έρνπλ δψζεη 

3.500 επξψ, ελψ νη γνλείο κάδεςαλ άιια 2.500 επξψ. 

19.12 

Ο θνο Γεπηεξαίνο ξψηεζε ηη αθνξνχλ ηα 2.500 επξψ. 

Ο θνο δήκαξρνο είπε φηη ην πνζφ ησλ 2.500 επξψ έρεη καδεπηεί απφ ηνπο γνλείο ην 

νπνίν δελ είρε θαηαβιεζεί ζην πξαθηνξείν. 

Ο θνο Γεπηεξαίνο είπε φηη ζε ιίγν ζα δεηνχλ απφ ηα ζρνιεία θαη ρξήκαηα γηα ην 

πεηξέιαην. 

Ο θνο Γεπηεξαίνο δήηεζε λα κελ θαηαιήμεη ην Γ ζε απφθαζε ηψξα. 

Ο θνο Φαιέθαο αλέθεξε ηα νλφκαηα φζσλ πξνζέθεξαλ ηα 3.500 επξψ. Σν ζσκαηείν 

εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΔΤΑΑ, ν θνο Μηραειίδεο θαη ηα θξνληηζηήξηα ηνπ θνπ 

Καξακαλίδε. 

Ο θνο Γήκαξρνο είπε φηη ζα επραξηζηήζεη ν δήκνο κε επηζηνιή ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

δσξεηέο. 

19.16 

Ο θνο δήκαξρνο αλαθέξζεθε ζηνλ εθιηπφληα δήκαξρν θν Δπαγγειίδε. Σν 1997 ην Γ 

ελψ είρε απνθαζίζεη λα δψζεη ην φλνκά ηνπ ζηελ πιαηεία ηνπ θάξνπ, ηειηθά έδσζε 

ην φλνκά ηνπ ζε κία πιαηεηνχια κεηά ηε κεηακφξθσζε ηνπ σηήξα, ρσξίο πνιχ 

κεγάιε θίλεζε. 

Πξνηείλεη ζην ζψκα λα δνζεί ην φλνκά ηνπ ζην ΟΣ605Α ζηνλ Αγ. Βαζίιεην (νδνί 

νισκνχ, Γ. Παπαλδξένπ, Λφξδνπ Βχξσλα) ζηήλνληαο κία πξνηνκή ηνπ δεκάξρνπ 

θαη αλαθνξά ζην έξγν ηνπ., 

Ζ ζχιιεςε ηεο Δγλαηίαο νδνχ ήηαλ (κεηαμχ άιισλ) ηνπ θνπ Δπαγγειίδε. 

Αμηνκλεκφλεπην ήηαλ ην ήζνο θαη ε λνκηκφηεηά ηνπ. Αλέθεξε έλα πεξηζηαηηθφ φπνπ 

είρε πεη “κπνξεί λα κελ είλαη παξαλνκία αιιά είλαη παξαηππία, αλ αξρίζεη ην 

πνπιφβεξ λα μειψλεηαη…” 



Ο θνο Ραπηφπνπινο αλέθεξε φηη ζπκθσλεί, ην ίδην θαη ν θνο Γξεγνξηάδεο. 

Σν ζψκα ζπκθψλεζε νκφθσλα ηελ πξφηαζε. 

19.21 

Ο θνο Αγγιηάο αλέθεξε 2 πξνηάζεηο ηεο παξάηαμεο “καδί πάκε κπξνζηά” 

Πξψηα γηα ηε ζηαζηκφηεηα απνθνκηδήο ησλ κπιε θάδσλ θαη γηαηί ζπκβαίλεη απηφ, 

πφηε ζα εθαξκνζηεί θαη ζηηο άιιεο δεκνηηθέο ελφηεηεο. 

Ο αληηδήκαξρνο θνο Γηαλλέινο αλέθεξε φηη ε αλαθχθισζε έγηλε ζε 18 πφιεηο κφλν 

ζηελ Διιάδα, απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο. Οη κπιε θάδνη θαη 2 

απνξξηκκαηνθφξα αλήθνπλ ζε απηή ηελ εηαηξεία, ν δήκνο βάδεη ην πξνζσπηθφ θαη ηα 

θαχζηκα. 

Ο δήκνο απηή ηελ πεξίνδν είρε πξφβιεκα κε ηα θαχζηκα θαη ηα εξγαηηθά ρέξηα 

(ζπλνδνί απνξξηκκαηνθφξσλ). Σηο πεξηζζφηεξεο κέξεο έβγαηλε έλα 

απνξξηκκαηνθφξν. 

Μφιηο αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ έθπγαλ 50 άηνκα θαη έκεηλαλ ηα 2/3 ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ο δήκνο πήξε 5-6 άηνκα αιιά θαη πάιη δελ θηάλνπλ. Σνπο δηκελίηεο 

ζέιεη λα ηνπο θξαηήζεη γηα ην θαινθαίξη νπφηε ππάξρνπλ θαη νη κεγαιχηεξεο αλάγθεο. 

Σν εξγνζηάζην αλαθχθισζεο είλαη εθπιεθηηθφ θαη αμίδεη θαλείο λα ην επηζθεπηεί. 

ε Μαΐζηξν, Απαιφ, Υηιή, Σξαταλνχπνιε θαη Φέξεο ε εηαηξεία Αλαθχθισζεο 

αλέθεξε φηη είκαζηε ζηελ πξψηε γξακκή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκά ηνπο 

δηεπξπλζεί ζα πξνρσξήζνπκε θαη ζηηο άιιεο δεκνηηθέο ελφηεηεο. 

Ο θνο Γξεγνξηάδεο αλέθεξε φηη είκαζηε ζηηο πξψηεο πφιεηο ζε θαζαξφηεηα πιηθψλ 

ζηελ αλαθχθισζε. Εήηεζε λα κε κεηψλνληαη ηα δξνκνιφγηα ηεο αλαθχθισζεο αιιά 

ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ψζηε λα κελ απαμησζεί ν ζεζκφο ηεο αλαθχθισζεο ζηελ 

πφιε. 

19.29 

Ο θνο Γηαλλέινο είπε φηη είλαη ζέκα θαπζίκσλ θαη ρεξηψλ. 

Ο θνο Κηηζηθίδεο αλέθεξε φηη ην εξγνζηάζην δνπιεχεη πιένλ κία βάξδηα θαη έρεη 

δηψμεη 5-6 άηνκα γηαηί δελ έρεη πξψηε χιε λα δνπιέςεη. 

Ο θνο δήκαξρνο είπε φηη παξαθαιά ηνλ πξνκεζεπηή θαπζίκσλ γηα λα βάδεη θαχζηκα 

ζηα απνξξηκκαηνθφξα. 

Ο θνο Γηαλλέινο αλέθεξε φηη ζθέθηεθε λα πάλε θάδνη ζηα ζρνιεία ησλ Φεξψλ θαη 

Σξαταλνχπνιεο γηα λα ζπλεζίδνπλ ηα παηδηά ζην ζεζκφ ηεο αλαθχθισζεο, αιιά ην 

πξφβιεκα κε ηα θαχζηκα είλαη ηεξάζηην. Έρεη κείλεη απνξξηκκαηνθφξν ζην δξφκν 

απφ έιιεηςε θαπζίκσλ. 

19.31 

Ζ παξάηαμε “καδί Πάκε Μπξνζηά” δεηά λα θνηλνπνηνχληαη ηα ρξέε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ηα πνζά πνπ νθείινληαη ζηνλ θαζέλα. 

Ο θνο Κνγηνκηδήο αλέθεξε φηη δήηεζε απ’ηνλ θν Ξαλζφπνπιν ηα ζηνηρεία αιιά ν θνο 

Ξαλζφπνπινο είπε φηη πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί ηελ λνκηθή ππεξεζία.\ 

Ο θνο Αγγιηάο είπε φηη ζα ην δεη λνκηθά θαη ζα δψζεη ηα ζηνηρεία ζηηο παξαηάμεηο. 

Ο θνο Ξαλζφπνπινο είπε φηη κέρξη ηε Γεπηέξα είλαη αδχλαηνλ λα δνζνχλ ηα ζηνηρεία, 

πξνηεξαηφηεηα έρεη ν θνο Γξεγνξηάδεο. 

Ο θνο Ραπηφπνπινο είπε φηη εθφζνλ ππάξρεη ην ζχλνιν πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη 



επηκέξνπο ιίζηεο. 

Ο θνο Κνιρνχξεο είπε φηη απηφ είλαη εχθνιν λα βγεη απ’ην ινγηζηήξην. 

Ο θνο Ραπηφπνπινο είπε φηη ν δήκαξρνο Γηδπκνηείρνπ έδσζε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ 

πξνκεζεπηψλ πνπ νθείινληαη πνζά θαη ζε πνηφλ. Εήηεζε νλφκαηα θαη φρη ζπλνιηθά 

πνζά. 

Ο θνο Γεπηεξαίνο ελδηαθέξεηαη αλ κπνξεί λα δνζεί ε ιίζηα πνζψλ θαη γηα πνηά έξγα 

ππάξρεη ην ρξένο αλά πξνκεζεπηή. Πξέπεη ν θφζκνο λα μέξεη γηα πνηά έξγα ρξσζηάκε 

θαη πνηά πνζά. 

Ο θνο Κνγηνκηδήο αλέθεξε φηη ζέιεη λα δεη πφζα άηνκα ζηελ πφιε έρνπλ ιακβάλεηλ 

πνζά απ’ην δήκν θαη πνηνχ χςνπο (κηθξά θαη κεγάια πνζά). 

19.38 

Ο θνο Γξεγνξηάδεο δήηεζε λα δνζεί ιίζηα θαηαλνκήο ησλ ρξεκάησλ ζε πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κε πνηά θξηηήξηα έγηλε ε θαηαλνκή. 

Ο θνο δήκαξρνο είπε φηη έγηλε κε ηα πεξζηλά θξηηήξηα. 

Ο θνο Γξεγνξηάδεο ξψηεζε ηη έγηλε θαη ράζεθε ν αγψλαο πνδνζθαίξνπ απφ ην 

γήπεδν Φψηεο Κνζκάο. 

Ο θνο δήκαξρνο αλέθεξε φηη αθνχ ρξεζηκνπνηνχζαλ 3 νκάδεο ην γήπεδν δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα ηαθηνπνηεζεί ην γήπεδν ζηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

Ο θνο Γεπηεξαίνο αλέθεξε ζηνλ θν Γξεγνξηάδε φηη παιαηφηεξα είρε ζέζεη ην ζέκα 

ηεο ρξήζεο ηνπ γεπέδνπ απφ πνιιέο νκάδεο θαη είρε ινηδνξεζεί. 

Ο θνο Εηψγαο είπε φηη κέζα ζην ρεηκψλα δελ κπνξνχζε λα γίλεη άιιε παξέκβαζε. 

Έγηλαλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ αιιά ν ριννηάπεηαο 

είλαη 30 εηψλ θαη δελ κπφξεζε λα επαλέιζεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Ζ απφθαζε λα 

παίδνπλ φια ηα ζσκαηεία εθεί ειήθζε απ’ηνλ θν Θενδψξνπ επί ηεο απειζνχζαο 

δεκνηηθήο αξρήο. 

Σν ιφγν έιαβε ν θνο Θενδψξνπ. 

(Θα πξνζηεζεί αξγφηεξα ε εηζήγεζή ηνπ) 

19.48 

Ο θνο Θενδψξνπ αλέθεξε ην ηζηνξηθφ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ γεπέδνπ θαη ηεο 

απψιεηαο ηνπ αγψλα απφ ην γήπεδν ηεο πφιεο καο. 

Σα ζσκαηεία ήζειαλ λα πνπιάλε εηζηηήξηα γηαηί κφλν ζην θεληξηθφ γήπεδν 

πιεξψλνληαη ηα εηζηηήξηα γηα λα κπνξνχλ ηα ζσκαηεία λα πιεξψλνπλ θαη ηνπο 

δηαηηεηέο. Αλέθεξε φηη ιακβάλεη πιήξσο ηηο επζχλεο γηα ην φηη έδσζε ην γήπεδν θαη 

ζηα 3 ζσκαηεία. 

Ο θνο Εηψγαο έθιεηζε ηε ζπδήηεζε (ζα πξνζηεζνχλ ηα ιφγηα ηνπ αξγφηεξα) 

19.51 

Σν ιφγν έιαβε ν πξφεδξνο ηεο Μάθξεο. Αλέθεξε φηη δελ έρεη νχηε ην ηερληθφ 

πξφγξακκα νχηε ηηο εηζεγήζεηο. 



Ο θνο Κνγηνκηδήο δήηεζε λα κπαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο παξάηαμεο γηα λα 

ελεκεξψλνληαη. 

Ο θνο Γήκαξρνο αλέθεξε φηη μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηεο Γηαχγεηαο φπνπ ζα αλαξηψληαη 

φια. 

Ζ θα γξακκαηέαο είπε φηη ππάξρεη πξφβιεκα θαη κε ηα θσηνηππηθά ηνπ δήκνπ ιφγσ 

ηνπ φγθνπ ησλ θσηνηππηψλ, αιιά δήηεζε λα ελεκεξψλνληαη νη θνηλφηεηεο. 

19.54 

Σν ιφγν έιαβε ν γξακκαηέαο θνο Γαιάλεο. 

Αλέθεξε φηη νη εηζεγήζεηο δελ είλαη φιεο νη ζειίδεο πνπ ρξεηάδνληαη αιιά 

ηαπηφρξνλα είλαη πάξα πνιιέο νη ζειίδεο. 

Τπάξρεη θφζηνο νηθνινγηθφ αιιά θαη νηθνλνκηθφ. Εήηεζε λα γίλεηαη ειεθηξνληθή 

απνζηνιή ησλ ζεκάησλ ζηνπο ζπκβνχινπο. 

Αλέθεξε γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ φηη δε ιεηηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλα κέξε ηεο 

επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ δήκνπ. 

Ο θνο Βακβαθεξφο είπε φηη νη ζειίδεο είλαη ηξεηο. Έρεη δνζεί εληνιή λα γίλεη πην 

ιεηηνπξγηθή ζηελ εηαηξεία πνπ ηελ έζηεζε. 

ην πξφγξακκα πνπ ζα ςεθηζηεί πξνβιέπεηαη ε ζπλέλσζε ησλ ηξηψλ ηζηνζειίδσλ. 

19.58 

Ο θνο Ξαλζφπνπινο δηάβαζε 3 αηηήζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ζρνιεία γηα 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή (δεληξνθχηεπζε) 500 επξψ έθαζηε. 

Ο θνο Μπηηιελφο δηακαξηπξήζεθε γηα ην ζφξπβν θαη γηα ηα ερεία ηεο αίζνπζαο πνπ 

δελ ιεηηνπξγνχλ. 

Ο θνο Αγγιηάο δήηεζε λα γίλεη αχξην θηφιαο ζπληήξεζε ηεο κηθξνθσληθήο, 

Ο θνο Φαιέθαο δήηεζε λα ελεκεξψλεηαη θαη ν δήκνο λα είλαη παξψλ ζε ηέηνηεο 

εθδειψζεηο. 

Ο θνο Ξαλζφπνπινο είπε φηη γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ θαιχπηεηαη ην θφζηνο ησλ 

ζηεθαληψλ (800 γηα Φέξεο, 400 γηα Πέπιν, 80 Καβεζζφ, 150 γηα ην Σξηθχιιη, θά πνπ 

ζα πξνζηεζνχλ αξγφηεξα) 

20.07 

Θέκα 2ν: 

Ο θνο δήκαξρνο αλέθεξε ην ζέκα ηνπ θνηλνχ ζπκβνπιίνπ κε ηα Γ ηεο Αιεμ/πνιεο 

θαη ακνζξάθεο θαζψο θαη ηεο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο κε Λήκλν. 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αξγφηεξα. 

20.09 

Θέκα 3-12 

Ο θνο Καηζαληνχξαο δήηεζε ζπγγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε κνηξάζκαηνο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΝΠΓΓ ηνπ δήκνπ. 

Δπραξίζηεζε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γ πνπ ελέθξηλαλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 



ΝΠΓΓ νη νπνίνη ζχληνκα ζα ζπγρσλεπηνχλ ζε λέν ΝΠΓΓ θαη ζα έξζεη ν λένο 

πξνυπνινγηζκφο. 

Ο θνο Κνγηνκηδήο είπε φηη είλαη εχθνια ζέκαηα αιιά δήηεζε λα ζπδεηεζνχλ ηελ 

εξρφκελε Γεπηέξα ηα ζέκαηα. 

Ο θνο Λακπάθεο είπε φηη απηφ είλαη ηππηθφ θαη ηε Γεπηέξα ζα γίλνπλ ζπλεδξηάζεηο 

γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ λέσλ ΝΠΓΓ. 

Ο θνο Κνγηνκηδήο δήηεζε λα έξρνληαη φιεο νη εηζεγήζεηο αλαιπηηθά θαη λα κε 

ρξεηάδεηαη λα ηξέρνπλ νη ζχκβνπινη λα ξσηνχλ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη 

αληηδεκάξρνπο γηα λα ελεκεξσζνχλ. 

Ο θνο Λαζθαξάθεο είπε φηη ην ζέκα είλαη ζνβαξφ, δελ πξέπεη λα έξρνληαη εηζεγήζεηο 

πξηλ ην Γ. Αλέθεξε φηη ε επηηξνπή πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηνλ θαλνληζκφ δελ έρεη 

ζπλεδξηάζεη αθφκα. 

Ο θνο Γξεγνξηάδεο είπε φηη θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηα ηνπ Καιιηθξάηε αιιά δήηεζε 

λα ππάξρνπλ εηζεγήζεηο λσξίηεξα αιιά γηα ηα ΝΠΓΓ είπε φηη νη πξνυπνινγηζκνί ζα 

ηζρχζνπλ γηα 10 κέξεο κφλν θαη παξαθάιεζε λα ςεθηζηνχλ κέρξη λα έξζεη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγρσλεπκέλνπ ΝΠΓΓ. 

Ο θνο Ραπηφπνπινο είπε φηη φζν ηππηθφ θη αλ είλαη ην ζέκα πξέπεη λα έρνπκε ην 

ρξφλν λα βιέπνπκε ηηο εηζεγήζεηο θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, Γελ κπνξεί λα ςεθίδεη 

ελ ιεπθψ ζέκαηα ρσξίο ελεκέξσζε. 

Ο θνο δήκαξρνο είπε φηη ςεθίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ νη πξνυπνινγηζκνί γηα ηνπο 3 

κήλεο πνπ πέξαζαλ ήδε, επεηδή ν Καιιηθξάηεο ηψξα δίλεη ην δηθαίσκα απηφ ζηνπο 

δήκνπο. Σν πξφβιεκα είλαη ηνπ Καιιηθξάηε, 

Πέληε ςήθνη θαηά, Λατθή πζπείξσζε θαη Λαζθαξάθεο, Ραπηφπνπινο 

20.22 

Θέκα 13 – Γθφηζεο 

Αλαθέξζεθε ην ζέκα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ δήκνπ Φεξψλ πνπ απαζρνιείηαη κε ηα 

ζέκαηα ΟΑΔΓ. 

Ο θνο Γεπηεξαίνο ξψηεζε γηαηί δελ πξνζιακβάλεη ν ΟΑΔΓ ππάιιειν ζηηο Φέξεο 

Ο θνο Γθφηζεο είπε φηη έρεη ηεζεί ην ζέκα παιηά αιιά δελ κπνξεί ν ΟΑΔΓ λα αλνίμεη 

γξαθείν εθεί. 

Ο θνο Κνιρνχξεο είπε φηη δελ κπνξεί λα βγεη θάξηα αλεξγίαο ζηηο Φέξεο θαη δήηεζε 

λα δεηείηαη άπηνλ ΟΑΔΓ ε παξαρψξεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ζηνλ αξκφδην ππάιιειν 

γηα ηελ έθδνζε ηεο θάξηαο αλεξγίαο ζηηο Φέξεο. 

Ζ θα Σξέιιε ξψηεζε γηαηί δε δεηάκε λα ππάξρεη ππάιιεινο ηνπ ΟΑΔΓ ζηηο Φέξεο. 

Ο θνο Αγγιηάο δήηεζε λα γξαθεί λα γίλεη αίηεκα λα έξζεη ππάιιεινο ηνπ ΟΑΔΓ ζηηο 

Φέξεο. 

Φεθίδεηαη νκφθσλα. 

20.26 

Θέκα 14 – Γθφηζεο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο ππέζηε πιήγκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζην Γέιηα ηνπ 

Έβξνπ (ζα πξνζηεζνχλ ζηνηρεία αξγφηεξα) 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα. 

Θέκα 15 – Γθφηζεο 



Δγθξίλεηαη ην ζέκα νκφθσλα. 

Θέκα 16 – Γθφηζεο 

Αλέθεξε φηη δελ ην εγθξίλεη ν επίηξνπνο θαη απνζχξεηαη ην ζέκα. 

Ο πξφεδξνο Καβεζζνχ θνο ηδεξάο ξψηεζε αλ απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ Καβεζζφ γηα 

ηελ κεηαθίλεζε ησλ θαηνίθσλ, φπνπ δελ ππάξρεη ζπγθνηλσλία. 

Ο θνο Λακπάθεο απάληεζε πσο δελ ηζρχεη γηα ηελ Καβεζζφ. 

Ο θνο Γθφηζεο είπε φηη ν δήκνο δελ επηβαξπλφηαλ ηίπνηε. Σα πεηξέιαηα θαη ηνλ 

νδεγφ ηα πιήξσλαλ ηα ζσκαηεία, ν δήκνο έβαδε κφλν ην ιεσθνξείν. 

Ο θνο Λακπάθεο είπε φηη εάλ ππάξρεη ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηφηε ζα ην θάλεη 

επραξίζησο. 

Ο θνο Γξεγνξηάδεο είπε φηη ην ζέκα είλαη ζνβαξφ. Πξέπεη λα ςαρηεί ην ζέκα θαη λα 

δνχκε απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο πσο κπνξεί λα γίλεη. Θέιεη εκεξήζηα έγθξηζε θαη 

ΚΣΔΟ φηαλ κεηαθέξεη αλειίθνπο, ππάξρεη ζέκα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κε ην ΚΣΔΛ 

θαη επηηξέπεηαη κφλν ζε ζπλδηνξγαλψζεηο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ θα Κεζεζίδνπ είπε φηη ε θίλεζε ησλ ιεσθνξείσλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη γηα ζθνπφ 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο. 

Ο θνο Αγγιηάο είπε φηη απνζχξεη ην ζέκα γηα λα επαλέιζεη. 

20.36 

Δίρακε πξφβιεκα ζχλδεζεο κε ην αζχξκαην δίθηπν. 

Κχξηε Βακβαθεξέ, αθνχηε; :-) 

21.26 

Θέκα 22 – Καληίλα 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα 

Θέκα 23 – Οδνηπνξηθά Γεκάξρνπ-Αληηδεκάξρσλ 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα 

Θέκα 24 – Καλνληζκφο πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 

– Βακβαθεξφο 

Λεπθφ ε Λατθή πζπείξσζε (3 ιεπθά) 

Θέκα 25 – Λακπάθεο 

Ο θνο Γήκαξρνο αλαθαιεί ηελ απνδνρή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ψζηε λα 

εληαρζνχλ ζε έξεπλα γηα φιεο ηηο αλαζέζεηο. Σα έξγα πνπ ζα δηαπηζησζεί φηη έγηλαλ 



ζα έξζνπλ φια καδί ζε κειινληηθφ Γ γηα λα εγθξηζνχλ. 

Δθθξεκνχλ 800 έξγα πνπ δελ έρνπλ παξαιεηθζεί. 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα 

21.27 

20:50 

Θέκα 26 – Σερληθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο – Γεξαθφπνπινο Υξήζηνο 

Σν πξφγξακκα είλαη εληαγκέλν ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ γηα ην 2011-

2014 

πλνιηθφ πνζφ 125 εθ. επξψ πεξίπνπ. 

Τπάξρνπλ έξγα δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ρξνλνδηαγξακκάησλ, κεγάια θαη 

καθξνπξφζεζκα. 

Ζ θαηαλνκή είλαη πεξίπνπ αλαινγηθή, 95 εθ επξψ ζηελ Αιεμ/πνιε, 16.5 εθ επξψ ζηηο 

Φέξεο θαη 10 εθ επξψ ζηελ Σξαταλνχπνιε. 

Σνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο επηζθέθηεθαλ ηηο θνηλφηεηεο θαη άθνπζαλ ηα 

πξνβιήκαηα. Πεξίκελαλ λα γίλνπλ νη γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ θνηλνηήησλ θαη 

δεηήζεθε απφ ηνπο αξρεγνχο λα δψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

Σν Σερληθφ Πξφγξακκα αθνξά φινπο ηνπο ζπκπνιίηεο θαη πξέπεη λα ην δνχκε 

ζπλαηλεηηθά, φπσο ζπλαηλεηηθά ην είδε ν δήκνο θαη πξνζπάζεζε λα εληάμεη έξγα πνπ 

πξφηεηλαλ φινη, θάλνληαο θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη ζηηο 3 ελφηεηεο ηνπ δήκνπ. 

Πεξηκέλνπκε θαη άιιεο πξνηάζεηο, παξαηεξήζεηο θαη ζαο θαινχκε λα καο δψζεηε ηε 

βνήζεηά ζαο γηα λα θάλνπκε έλα νπζηαζηηθφ ηερληθφ πξφγξακκα. 

Ζ θηινζνθία καο είλαη λα ζπλεξγαζηνχκε φινη καδί γηα ην θαιφ ησλ ζπλδεκνηψλ 

καο. 

Σν ιφγν έιαβε ν θνο Γήκαξρνο. Ζ ζχλζεζε κέζα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα είλαη 

πνιχηηκε. Κε Κνγηνκηδή ζαο επραξηζηψ πνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηνξζψζαηε 

ιάζε ζηελ ελφηεηα ησλ Φεξψλ θαη θαιχςακε ην 80% φπσο νθείιακε απ'ην λφκν. 

Σν Σερληθφ Πξφγξακκα είλαη έλα πινπνηήζηκν πξφγξακκα θαη φρη νλεηξψδεο. 

Δπραξίζηεζε ηνπο αηξεηνχο θαη ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ηηο παξαηάμεηο Γξεγνξηάδε θαη 

Κνγηνκηδή γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζχληαμή ηνπ. 

Αλέθεξε ηελ αλάγθε νη κνπζνπικάλνη ζπκπνιίηεο καο λα θαηέβνπλ ζην θέληξν ηεο 

πφιεο θαη λα κε κέλνπλ εγθισβηζκέλνη ζην ηέξκα Άβαληνο, 

Μίιεζε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή νδφ πνπ ζα αιιάμεη ηε δνκή ηεο θίλεζεο ησλ 

Αιεμαλδξνππνιηηψλ. Ζ αλάπιαζε ηεο παξαιίαο βξίζθεηαη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ ΟΛΑ θαη ζα δηακνξθψζεη ηελ θνηλσληθή δνκή ηεο 

πφιεο ηνπο 8 κήλεο απ’ηνπο 12. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ Φψηεο Κνζκάο κε ηελ έλσζή ηνπ κε ην πάξθν Δγλαηία ψζηε λα 

αιιάμεη ηα πάληα κέζα ζηελ πφιε. 

Ζ αλάπιαζε ησλ απνζεθψλ ηεο ΚΤΓΔΠ. Ζ ΔΑ πψιεζε ηα αθίλεηα ζε 2 ηδηψηεο. Ο 

ρψξνο πξέπεη λα εμαγνξαζηεί θαη λα έξζεη ζην δήκν ψζηε λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα 

ηεο Αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο πφιεο θαη λα κεηαθεξζεί εθεί κία εκπνξηθή θίλεζε. 

Ο Παξκελίσλ ππφ ηελ θαηλνχξηα δνκή ηνπ. Πεξηκέλεη αθφκα απάληεζε ζε έγγξαθφ 

ηνπ πξνο ην ΤΠΔΘΑ γηα ηε επαλακεηαβίβαζε ηεο ρξήζεο ηνπ Πάξθνπ ζην Γήκν. 

Δπαλέξρνληαη νη ηξεηο ρξήζεηο ζην πάξθν, 30 ζηξ. ζρνιεία, 80 ζηξ. γηα πάξθν θαη 10-



12 ζηξ. γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη ηξεηο απηέο ρξήζεηο ζα ρσξηζηνχλ κε δξφκν 

3 κέηξσλ, φπσο καο δήηεζαλ απ’ην ππνπξγείν. 

21.33 

21:06 

Αλέθεξε ηηο αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ ζηε κειέηε θαη φηη ζα ιπζεί ην πξφβιεκα ησλ 

ζρνιείσλ γηα 30 ρξφληα. 

Σν παιηφ-παιηφ λνζνθνκείν πξνρσξά ζε 2-3 κήλεο. Θα παξακείλεη ν εκηψξνθνο πίζσ 

γηα λα κελ επεξεαζηεί ε ζηαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Θα λνκηκνπνηεζνχλ ηα αθίλεηα 

πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, ζα βγεη ε νηθνδνκηθή άδεηα ψζηε λα κε ραζεί ην 1,2 

εθ επξψ ηνπ ππνπξγείνπ. 

Γηα ην ζρέδην πφιεο ιχζεθε ην ζέκα ησλ ξεκάησλ ζε πξφζθαην ηαμίδη ζηελ Αζήλα 

θαη πξνρσξάκε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απ’ηνλ θν Μαζηνξφπνπιν. 

Σν ΓΠ ζα πξνρσξήζεη κε γνξγνχο ξπζκνχο γηαηί είλαη αλαγθαηφηεηα λα γίλεη. 

Ζ Σξαταλνχπνιε έρεη βαζηθνχο άμνλεο ζε πνιιά ζέκαηα: αξδεχζεηο, χδξεπζε, 

θεληξηθέο είζνδνη, γέθπξα Αξηζηείλνπ, θά. 

ηηο Φέξεο πξέπεη λα πινπνηεζεί ην ζθαγείν. Σα ζθαγεία Γηδπκνηείρνπ θαη αππψλ 

θιείλνπλ νπφηε ε βησζηκφηεηά ηνπ είλαη πην ζίγνπξε. Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ 

ακηαληνζσιήλσλ ζε φια ηα ρσξηά ηεο ελφηεηαο. 

ην βηναγξφθηεκα ππάξρνπλ 270 ηεκάρηα ησλ 50-80 ηκ κε αλαςπθηήξην, ηνπαιέηεο, 

απνζήθε, θνξηακνί, θπηψξην 3 ζηξέκκαηα, ρψξνο πάξθηλγθ απηνθηλήησλ, πνδειάησλ 

θαη κεραλψλ. Δίλαη 17 ιεπηά κε ηα πφδηα απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, 

Όπνηνο ζέιεη κπνξεί λα πάξεη θσηνηππία ηνπ ηνπνγξαθηθνχ απ’ην γξαθείν κνπ 

αχξην. 

Ζ ηρζπαγνξά θαη ε ηξάπεδα κε ΓΗΣ ζα δεκηνπξγήζνπλ κία λέα ηρζπαγνξά εθεί 

αθξηβψο πνπ ήηαλ. 

Σν γήπεδν ηεο Υηιήο ζα κεηαθεξζεί εθεί πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί απ’ηελ παιηά 

δεκνηηθή αξρή. 

Αλ έρεηε δηαπηζηψζεη ειαηηψκαηα, ειιείςεηο δερφκαζηε ηηο πξνηάζεηο ζαο. 

21.35 

Σν ιφγν έιαβε ν θνο Γξεγνξηάδεο αλαθέξνληαο πξνβιήκαηα πνπ βξήθε ζην Σερληθφ 

Πξφγξακκα θαη έιαβε απαληήζεηο απ’ηνλ θν Γεξαθφπνπιν. 

(Θα πξνζηεζνχλ αξγφηεξα) 

21.38 

Ο θνο Κνγηνκηδήο αλέθεξε φηη ππήξμε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία θαη δηνξζψζεθαλ 

θάπνηα ζέκαηα πνπ βξήθακε. Διπίδνπκε λα πάξνπκε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε 

θχιιν εξγαζίαο γηα λα ην δνχκε 



Ο θνο Κνιρνχξεο πήξε ην ιφγν θαη παξαθάιεζε λα γίλεη κία ηειεπηαία πξνζπάζεηα 

αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε κειέηε γηα ην αξδεπηηθφ ηνπ πεηάινπ θαη κέξνο ηνπ 

ππνινίπνπ ησλ Φεξψλ. 

Πξφηεηλε ε κειέηεο λα γίλνπλ ζε κειεηεηέο ηδηψηεο. 

21.41 

Ο θνο Γεκεηξηάδεο Ησάλλεο αλέθεξε πσο πηζηεχεη πσο ζηα ρσξηά ζα ππάξρεη 

καξαζκφο απφ ηερληθά έξγα. Γελ ππάξρεη θαηάιιεινο θσηηζκφο ζηα ρσξηά. Ζ 

αγξνηηθή νδνπνηία πάζρεη, θαζψο θαη ε επέθηαζε ζρεδίνπ ζηνλ νηθηζκφ ηεο 

Σξαταλνχπνιεο. 

Ο θνο Γεξαθφπνπινο είπε πσο ζηνλ πξφγξακκα ππάξρνπλ νη πξνηάζεηο ησλ ελνηήησλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ δηάινγν. 

Ο θνο δήκαξρνο απάληεζε φηη δελ πξέπεη λα ελνριεί ην ζέκα ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο 

πίηαο. Σν ηερληθφ Πξφγξακκα είλαη έλαο αλαπηπμηαθφο κνριφο, αιιά ηα ζέκαηα ησλ 

νηθηζκψλ αθνξνχλ θαη ηηο θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

21.46 

Ο θνο Κηηζηθίδεο αλέθεξε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ βξήθε θαη ηφληζε φηη πξέπεη λα 

απμεζνχλ ηα θνλδχιηα γηα ηηο αγξνηηθέο νδνπνηίεο. 

Σα κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ είλαη κφλν γηα λα δηνξζψλνπλ πξνβιήκαηα. Πξέπεη ζε φια 

ηα ρσξηά λα γίλεη ζπληήξεζε ησλ δξφκσλ. 

Εήηεζε λα γίλνληαη έξγα ππνδνκήο πνπ απμάλνπλ ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ. 

21.49 

Σν ιφγν πήξε ν θνο Γεπηεξαίνο. Αλέθεξε φηη βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε επηιεμηκφηεηα 

ησλ έξγσλ. 

Ο ίδηνο αλέθεξε φηη ζα ζηεξίμεη ηα έξγα κε απηεπηζηαζία. 

Σα κεγάια έξγα πνπ έρνπλ πιεξσζεί κε πνιιά θαη κεγάια δάλεηα (ζα ρξεηαζηεί θαη 

άιινο δαλεηζκφο) φηαλ έξρνληαη ζην ηέινο ηνπο είλαη πίζσ απ’ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ 

(πρ Παπαλαζηαζίνπ πνπ νινθιεξψζεθε κεηά απφ 20 ρξφληα, πεξηθεξεηαθή νδφο πνπ 

πξέπεη λα γίλεη άκεζα – δελ είλαη επηιέμηκν, ρψξνη ζηάζκεπζεο – 

απηνρξεκαηνδφηεζε). 

Σα κε επηιέμηκα έξγα επηβαξχλνπλ ηηο ηζέπεο ησλ πνιηηψλ ηειηθά. 

Σα κεγάια έξγα πηζηεχεη φηη πξέπεη λα είλαη επζχλε ηεο πνιηηείαο θαη φρη ηνπ δήκνπ. 

Δπραξίζηεζε ηνλ θν Γεξαθφπνπιν γηα ην γεγνλφο φηη πξψηε θνξά ηνπ δεηήζεθαλ 

πξνηάζεηο γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα. 

Γήισζε πσο ζα θαηαςεθίζνπλ. 

21.59 

Ο θνο Γξεγνξηάδεο αλέθεξε φηη ζα ζηεξίδεη ην Σερληθφ Έξγν ε παξάηαμή ηνπ, 

22.06 

Ο θνο Κνγηνκηδήο αλέθεξε ηα ζρφιηά ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα (ζα αλαθεξζνχλ 

εθηελέζηεξα αξγφηεξα). 



Σφληζε φηη ν ίδηνο είρε δεζκεπηεί ζην παξειζφλ θαη ζα θαηαςεθίζεη ηε δεκηνπξγία 

λεπηαγσγείνπ ζην ρψξν ηνπ πξψηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. 

Σφληζε φηη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα δελ ππάξρεη ζηηο κειέηεο ε κειέηε γηα ηηο 

απνζήθεο ηεο ΚΤΓΔΠ ελψ ππάξρεη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ. 

Ο θνο δήκαξρνο επηβεβαίσζε ηελ παξάιεηςε θαη δήηεζε λα κπεη ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα ε κειέηε γηα ηηο απνζήθεο ΚΤΓΔΠ. 

Σειεηψλνληαο αλέθεξε φηη ε παξάηαμε ζα ζηεξίμεη ην Σερληθφ Πξφγξακκα. 

22.10 

Σν ιφγν έιαβε ν θνο Λαζθαξάθεο. Αλέθεξε φηη ην πξφγξακκα δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε 

θηινζνθία. 

Θα πξέπεη γηα θάζε έξγν λα ππάξρεη κία ζηνηρεηψδεο έξεπλα ζθνπηκφηεηαο ηνπ 

έξγνπ. 

Θα ήζειε λα ππάξρεη θάπνηα αλαθνξά ζην ζέκα ηεο αεηθφξνπ θαη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, ζηε ρσξνηαμηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ζην πψο ζπληνλίδνληαη νη 

ππεξεζίεο ηεο πφιεο γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο. 

Με ην ζέκα ηνπ ππφγεηνπ πάξθηλγθ δηαθσλνχκε, ζα έπξεπε εθεί λα είλαη ην ηζηνξηθφ 

θέληξν ηεο πφιεο. 

Οη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα πνιενδνκίαο θαη ρσξνηαμίαο είλαη πνιχ 

ρξήζηκεο. 

Ο δξφκνο Αηζχκεο-θξάγκαηνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ηνπξηζηηθά. 

ηα λέα έξγα, ζρνιεία, ζπκθσλνχκε απφιπηα. 

Σν 3ν Γεκνηηθφ ζρνιείν (ζηε κεηξφπνιε) δήηεζε λα κεηαθεξζεί ζηνλ Παξκελίσλα 

επεηδή δελ έρεη απιή. 

Γηα ηελ ηρζπαγνξά δήηεζε λα πάεη ζηηο απνζήθεο ηεο ΚΤΓΔΠ. 

Σν παιηφ λνζνθνκείν ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν πγείαο πξέπεη λα αμηνπνηεζεί. 

Ζ ζηαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη ησλ ζρνιείσλ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο,. 

Ζ πιαηεία ζηελ νδφ Άβαληνο είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα γηνξηέο 

θαη ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ εθεί. 

Εήηεζε λα γίλεη θπθινθνξηαθή κειέηε γηα φιε ηελ πφιε, 

πκθσλεί γηα ην ππφγεην πάξθηλγθ ηεο κεηξφπνιεο. 

ηε Μάθξε πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ ηα ηζηνξηθά ζεκεία ηεο Μάθξεο (ρακάκ, 

κπαδσκέλα γεθχξηα) θαη λα αλαδεηρηεί ε παιηά Δγλαηία νδφο πνπ πεξλά απ’ηελ 

πεξηνρή καο. 

ηε ΓΔΤΑΑ εηζπξάηηνληαη ρξήκαηα απ’ηνπο δεκφηεο γηα έξγα ηα νπνία δελ γίλνληαη 

θαη ηα πιεξψλεη ν δήκνο. Πξέπεη λα κπεη ηάμε ζηε ΓΔΤΑΑ θαη λα γίλνληαη έξγα κε 

ηνπο πφξνπο ηεο. 

Ζ παξαγσγή ξεχκαηνο απφ ηελ πδαηφπησζε ζην θξάγκα. 

Να αιιαρζνχλ νη ιακπηήξεο κε ιάκπεο LED. 

Σν ΓΠ λα γίλεη απφ επηζηήκνλεο ηεο πφιεο κε επηζηαζία ελφο θαζεγεηή. 

Γηα ηηο Φέξεο πξέπεη λα γίλεη κία κειέηε δηαρείξηζεο/αμηνπνίεζεο ησλ ππφγεησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. 

Γηα ηελ Σξαταλνχπνιε δήηεζε λα γίλεη κειέηε γηα spa. 

22.26 

Ο θνο Σεξδήο Δπακεηλψλδαο αλέθεξε φηη ληψζεη πεξήθαλνο πνπ φιεο νη παξαηάμεηο 

ζπλέβαιιαλ ζηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο. 



Ο θνο Αδακάθεο αλέθεξε φηη ην θαινθαίξη ππάξρεη πξφβιεκα απφ ην λνζνθνκείν λα 

έξζεη θαλείο ζηελ πφιε, πεξλψληαο κέζα απ’ηε Υηιή. Εήηεζε λα γίλεη παξάπιεπξνο 

δξφκνο απ’ηνλ θφκβν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη λα πεγαίλεη ζην λνζνθνκείν. 

Ο θνο Μπηηιηλφο αλέθεξε φηη ζηε ΓΔΤΑΑ απηά πνπ αλέθεξε ν θνο Λαζθαξάθεο 

είλαη ζσζηά, ππάξρεη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηα ιχκαηα θαη ηελ ελέξγεηα αιιά ζα 

αλαθεξζεί άιιε κέξα ζε απηά ηα ζέκαηα. 

Ο θνο Καηζαληνχξαο κίιεζε γηα ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ππήξρε ζηε ζχληαμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αζάθεηα ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Καιιηθξάηε. Σν Σερληθφ 

Πξφγξακκα ηνπ δήκνπ είλαη ην φξακα ηεο αξρήο ζε βάζνο ηξηεηίαο ή αθφκα θαη 

νθηαεηίαο. Πξέπεη λα γίλεη ηεξάξρεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ψζηε ηελ εξρφκελε 

Γεπηέξα πνπ ζα ζπδεηήζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ λα μέξνπκε πνηά έξγα επείγεη λα 

εληαρζνχλ. ην επφκελν Σερληθφ Πξφγξακκα πξέπεη λα έρνπκε πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο. Πφξνη ππάξρνπλ φηαλ έρεηο έηνηκεο κειέηεο. 

Γελ είδα κέζα λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα θαηαζθεπή παηδηθνχ ζηαζκνχ, έρεη 12 ρξφληα 

λα γίλεη παηδηθφο ζηαζκφο ζηελ πφιε. 

22.36 

Σν ιφγν πήξε ν θνο Βακβαθεξφο.  

Ο θνο Γαιάλεο Νηθφιανο πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο αζηεξνζθνπείνπ ζηελ πεξηνρή 

καο. 

Ο θνο Καξππίδεο Νίθνο νκνιφγεζε φηη ν δήκαξρνο ήηαλ δίθαηνο ζηε ζχληαμε ηνπ 

Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη δήηεζε ην ίδην θαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Εήηεζε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ θξάγκαηνο ηεο Καβεζζνχ. Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Φεξψλ πδξνδνηείηαη 

απφ γεσηξήζεηο. 

Εήηεζε λα θαηαζθεπαζηεί έλα λέν ιχθεην ζηηο Φέξεο. Σν ππάξρνλ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν πάλσ ζε κπάδα. 

Ο πξφεδξνο θνο Αγγιηάο είπε φηη νη πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ςεθίδνπλ θαη 

απηνί ζην ηερληθφ πξφγξακκα. 

Ο θνο Γεξαθφπνπινο επραξίζηεζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, ηνπο 

ζπκβνχινπο ζπκπνιίηεπζεο θαη αληηπνιίηεπζεο γηα ηε βνήζεηά ηνπο. Σν πξφγξακκα 

είλαη 125 εθαη. επξψ θαη είλαη ζε βάζνο 3εηίαο. Εεηά λα ςεθηζηνχλ απ’ηε Λατθή 

πζπείξσζε φια ηα έξγα πιελ απηψλ κε ΓΗΣ θαη απηνρξεκαηνδφηεζε. 

Ο θνο Λακπάθεο δήηεζε απφ ηνλ θν Γεπηεξαίν θαη ηελ παξάηαμή ηνπ λα κε 

ςεθίζνπλ ΓΗΣ θαη λα ςεθίζνπλ φια ηα άιια (ΔΠΑ-ΑΣΑ) πνπ είλαη πφξνη απ’ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε θαη απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία. Δπραξίζηεζε φινπο θαη είπε πσο 

θαηαδείρζεθε πσο φηαλ δνπιεχεηο φρη κε εγσηζκνχο θαη ιεηηνπξγείο κε 

ηαπεηλνθξνζχλε ηφηε ππάξρνπλ νη δπλάκεηο πνπ ζα ην αμηνινγήζνπλ θαη ζα ζε 

ζηεξίμνπλ. 

Ο θνο Λαζθαξάθεο είπε φηη ζα ςεθίζεη ιεπθφ γηα λα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πνπ είρε απφ ηνπο άιινπο ζπκβνχινπο. 



Ο θνο Αγγιηάο είπε πσο είλαη απαξάδεθην γηα ηφζν παιηφ ζχκβνπιν λα ςεθίδεη έηζη. 

Φεθίδεηαη κε ηξία θαηά (απφ Λατθή πζπείξσζε) θαη έλα ιεπθφ απφ ηνλ θν 

Λαζθαξάθε. 

22.49 

Ο πξφεδξνο θήξπμε ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 


