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Αξηζκόο Απόθαζεο 4/2021 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό 3/2021 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο  

ηνπ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο 

 

 

ΘΔΜΑ: Γνωμοδόηηζη Δημοηικής Επιηροπής Διαβούλεσζης ζηο Δημοηικό Σσμβούλιο ζτεηικά με 

ηο Τετνικό Πρόγραμμα έηοσς 2022 ηοσ Δήμοσ Μεγαλόπολης (άρθρο 78 ηοσ ν. 4555/2018 παρ. 2α). 

 
 

ηε Μεγαιόπνιε ζήκεξα, ηελ ηξηαθνζηή (30ε) ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο δχν 

ρηιηάδεο είθνζη έλα (2021), εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ψξα 16:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

(κέζσ ηειεδηάζθεςεο) ζπλεδξίαζε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ ́ αξηζ κ. 496/2019 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, χζηεξα απφ ηελ από 15547/23-12-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, πνπ 

επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ λβ. 3852/2010 «Νέα 

Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – Πρόγραμμα Καλλικράηης» 

(ΦΔΘ Α' 87), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 78 ηνπ N. 4555/18 «… ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΔΘ 

133/19.07.2018 ηεχρνο Α').  

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν είθνζη έμη (26) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα ηα δέθα έμη (16) κέιε, ήηνη: 

 

Παξόληεο Απόληεο 

1.  Καξηλφπνπινο Γεκήηξηνο 1. Ρδηνχβειεο Ληθήηαο 

2.  Τπρνγπηφο Θεφδσξνο 2. Ξαγηψηαο Ξαλαγηψηεο 

3.  Ξαπαθπξηαδήο Ησάλλεο 3. Καληάηε Πηαπξνχια 

4.  Ρζίξκπα Αηθαηεξίλε 4. Γεκεηξαθνπνχινπ Γεσξγία 

5.  Γθηνπκέο Ησάλλεο 5. Οφκπνο Δπάγγεινο 

6.  Γηαλλφπνπινο Γεκήηξηνο 6. Ρζίξεο Αζαλάζηνο 

7.  Θαλάθεο Ησάλλεο (παηήξ Ηάθσβνο) 7. Βιάρνπ Αιεμάλδξα 

8.  Θηληήο Κάξηνο 8. Ξαληαδήο Ξαλαγηψηεο 

9.  Αγγειφπνπινο Θεφδσξνο 9. Θνξνιήο Ληθφιανο 

10.  ΄Ζληνπλαο Γεκήηξηνο 10. Θαξξάο Βαζίιεηνο 

11.  Θνπξέηα Καξία   

12.  Θάηθα Σαξά   

13.  Ιπθνγηάλλεο Γεκήηξηνο   

14.  Γξεγνξφπνπινο Πσηήξηνο   

15.  Σξηζηνδεκεηξνπνχινπ Καξία   

16.  Κάληεο Ληθφιανο   

 

Ζ πξφζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο, ηνπο 

Ξξνέδξνπο ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηνπο Ξξφεδξνπο ησλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ, νη νπνίνη 

θαινχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 
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Ζ πξφζθιεζε είρε λνκίκσο δεκνζηεπζεί θαη αλαξηεζεί ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  

 

Ρα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν Αζαλαζία Θνχηζνπξα ηνπ Ζιία, πνπ λνκίκσο είρε 

νξηζζεί κε ηελ αξηζκ. 1005/17-12-2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ.  

 

Πηε ζπλεδξίαζε κεηείραλ νη Αληηδήκαξρνη Γήκνπ Κεγαιφπνιεο θ. ηέκπνο Γεκήηξηνο, 

λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Αζαλαζίνπ Σξηζηνγηαλλφπνπινπ, ιφγσ απνπζίαο ηνπ,  θαη ν 

θ. Καινγεξόπνπινο Θενθάλεο, Αληηδήκαξρνο έξγσλ. 

 

Δπίζεο, κεηείρε ν Πξόεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο Κεγαιφπνιεο θ. Μπηιίζεο Γεώξγηνο. 

 

ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο. 

 

 

 Ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαιφπνιεο,  θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αθνχ εηζεγήζεθε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Γνωμοδόηηζη 

Δημοηικής Επιηροπής Διαβούλεσζης ζηο Δημοηικό Σσμβούλιο ζτεηικά με ηο Τετνικό 

Πρόγραμμα έηοσς 2021 ηοσ Δήμοσ Μεγαλόπολης (άρθρο 78 ηοσ ν. 4555/2018 παρ. 2α)» 

εμέζεζε φηη: 

 

Καηά ηελ παξ.2α ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.3852/2010, ε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο 

γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα 

δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ. 

 

Νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ κε ηα ζρεηηθά έγγξαθά ηνπο εηζεγνχληαη ζηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ 

θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαηά ην άξζξν 86 παξ.4 Ν. 3852/2010. 

 

Πχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β’ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ.3852/2010 ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπληνλίδεη ηελ 

θαηάξηηζε θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη 

παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ. 

 

Η εθηειεζηηθή επηηξνπή θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ην Ρερληθφ 

Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπ, θαηά ηελ πεξίπη. γ’ ηνπ άξζξνπ 63 

ηνπ Λ.3852/10. 

 

ύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Λ.4555/18: 

 

"Δηδηθά γηα ηελ ςήθηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

πξψηνπ έηνπο θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, δελ απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε θαηάξηηζε θαη έγθξηζε 

Ρεηξαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο. 

 

Γηα ην πξψην έηνο θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, ν αληίζηνηρνο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο θαη ην 

αληίζηνηρν ηερληθφ πξφγξακκα ινγίδνληαη σο πξνζρέδην ηνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο, κέρξη 

ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε απηνχ. Ρν Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο δεκνηηθήο 

πεξηφδνπ νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ Ρεηξαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο."  

 

Νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ κε ζρεηηθά έγγξαθά ηνπο ππέβαιαλ ηηο πξνηάζεηο γηα ηηο δξάζεηο θαη ηα 

έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζηηο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Κεγαιφπνιεο. 

 

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνέδξσλ ησλ 

Θνηλνηήησλ θαη ηηο πξνηάζεηο/εηζεγήζεηο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηελ αξηζκ. 4/22-

12-2021 απόθαζή ηεο θαηάξηηζε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα έηνπο 2022 πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο 

θαη ηα έξγα  πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ ηεξαξρηθά ζηηο Θνηλφηεηεο ηνπ  Γήκνπ κε ηνπο πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηα ζπλερηδφκελα έξγα πνπ έρνπλ 

ζπκβαζηνπνηεζεί θαη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί.  
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Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο θ. 

Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο θάιεζε φια ηα κέιε λα εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. 

Νη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη νη δεκφηεο- κέιε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο 

εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη δηαηχπσζαλ γλψκεο επί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο, σο εμήο: 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: ΄Δρνπκε κπξνζηά καο ην ηερληθφ 

πξφγξακκα έηνπο 2022. Ζ δνκή ηνπ δελ αιιάδεη είλαη ζπλεπηπγκέλα κεγάια έξγα. ΄Δηζη θεξδίδνπκε 

ηηο εθπηψζεηο. Ρξία εθαηνκκχξηα πεξίπνπ ηα  ζπκβαζηνπνηεκέλα  έξγα. Έλα λνχκεξν ην νπνίν είλαη 

αξθεηά κεγάιν. Δπίζεο, είλαη αθφκα λα γίλνπλ ηξία αξθεηά κεγάια έξγα, πνπ φιε ε δνπιεηά ηνπο 

έγηλε κέζα ζην 2021 θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζε ζπκβάζεηο ή ζε δηαγσληζκνχο άκεζα, κε ην πνπ ζα 

αιιάμεη ν ρξφλνο θαη ςεθηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο. 

 Λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα αλαθέξσ έλα – έλα ηα έξγα. Θα ήζεια λα ζαο πσ κεξηθά 

πξάγκαηα γηα λα κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ην ηερληθφ πξφγξακκα αζθαιέζηεξα θαη θαιχηεξα. 

 Ξξψηα απ’ φια, ζα ήζεια λα μέξεηε πνηα είλαη ε ΠΑΡΑ, δειαδή ηα ρξήκαηα πνπ έξρνληαη απφ 

ην θξάηνο γηα ηνλ Γήκν Κεγαιφπνιεο. Ν Γήκνο ινηπφλ ιακβάλεη απφ ην θξάηνο γχξσ ζηηο 

330.000,00€ ηα νπνία, αλ ηα δηαηξέζνπκε δηα 85 πνπ είλαη πεξίπνπ ηα ρσξηά θαη νη Θνηλφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ, αιιά θαη ε πφιε ηεο Κεγαιφπνιεο, βγαίλεη ην πνζφ ησλ 3.382,00€ απφ ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα αθαηξέζνπκε ην 24%, πνπ είλαη ην Φ.Ξ.Α. γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Αλ κηιάκε γηα 

έξγν, ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπκε θαη ην 15% πνπ είλαη ην εξγνιαβηθφ φθεινο θαη ην 18% πνπ είλαη 

απξφβιεπηα θηι. Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ φηη ηα ρξήκαηα είλαη πνιχ ιίγα. 

 κσο, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο δελ είλαη ηφζν ην νηθνλνκηθφ, γηαηί 

ηα θαηαθέξλεη κε ρξεκαηνδνηήζεηο, κπαίλεη ζε πξνγξάκκαηα θαη κε ην λέν έηνο ζα κπνπλ δχν 

πιαηείεο ζηε Κεγαιφπνιε απφ πξφγξακκα ΔΠΞΑ, θάηη πνπ έρεη λα γίλεη πνιιά ρξφληα. Ρν πξφβιεκά 

καο είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Ρνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ, ησλ εηδηθψλ 

αδεηψλ θαη φισλ ησλ ζπλζεθψλ, ε Ρερληθή πεξεζία ιεηηνπξγνχζε κε ηελ θπζηθή παξνπζία ελφο ή 

δχν αηφκσλ. 

 Θα πξέπεη λα ηνπο επραξηζηήζσ έλαλ – έλαλ νλνκαζηηθά, μεθηλψληαο απφ ηνλ Ξξντζηάκελν 

θχξην Θξφθν, ηελ θπξία Θαξάκπεια, ηελ θπξία Αζαλαζνπνχινπ, ηελ θπξία Κάξθνπ, ηνλ θχξην 

Γεκήηξε Πίλν, ηνλ θχξην Θνπηζνγηάλλε θαη ηελ θπξία Παθιαγηνχξα Άλλα, γηαηί ε ζπκβνιή ηνπο 

ήηαλ θαζνξηζηηθή. Γελ πήξαλ θαλνληθά ηηο άδεηέο ηνπο θαη μεπέξαζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 κσο θαη πάιη δελ είλαη αξθεηφ, αιιά ην παξήγνξν θαη ην θαιφ είλαη φηη κε ελέξγεηεο ηνπ 

θπξίνπ Γεκάξρνπ, ηνπ θπξίνπ Πηέκπνπ θαη ησλ ζπκβνχινπο ηνπ Γεκάξρνπ, νη νπνίνη θηλήζεθαλ 

ζρεδφλ απφ ηελ αξρή πνπ αλαιάβακε σο Γεκνηηθή Αξρή, αλακέλνπκε κέζα ζην 2022 άιινπο ηξεηο 

κεραληθνχο ζηνλ Γήκν. 

 Δπίζεο, κία αθφκα επηηπρία γηα ηελ Γεκνηηθή Αξρή είλαη φηη θαηαθέξακε απηνί νη ηξεηο 

κεραληθνί πνπ ζα έξζνπλ λα έρνπλ θξηηήξην πξφζιεςεο ηελ εληνπηφηεηα θαη απηφ θαίλεηαη αλ 

θάπνηνο ςάμεη ζην site ηνπ ΑΠΔΞ. Αλακέλνπκε έλαλ αξρηηέθηνλα κεραληθφ Ξαλεπηζηεκίνπ, έλαλ 

πεξηβάιινληνο θαη έλαλ κεραλνιφγν κεραληθφ, νη νπνίνη ζα είλαη φινη απφ ηε Κεγαιφπνιε, αλ 

βέβαηα ππάξρνπλ. 

 Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ν Γήκνο Κεγαιφπνιεο λα απνθηήζεη επαξθή Ρερληθή πεξεζία, 

πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη κία κειέηε ε νπνία ζα γίλεηαη ζηε Κεγαιφπνιε ζα ηειεηψλεη θαη ζηε 

Κεγαιφπνιε. Γειαδή, δελ ζα ρξεηάδεηαη λα πάεη ζηελ Ρξίπνιε γηα λα ζεσξεζεί θαη δελ ζα ππάξρεη 

απηή ε θαζπζηέξεζε. Απηή ε θαζπζηέξεζε ππάξρεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, γξαθεηνθξαηηθνχο, ηα 

πήγαηλε – έια θαη επίζεο, ε Ρερληθή πεξεζία ζηελ Ρξίπνιε έρεη αλαιάβεη θαη ηελ Ρξίπνιε σο πφιε. 

Νπφηε, ε πξνηεξαηφηεηά ηνπο ζίγνπξα δελ είλαη ε Κεγαιφπνιε. 

 Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, ηα απνηειέζκαηα δελ πεξηκέλσ λα θαλνχλ κέζα ζην 2022 απφ απηά ηα 

ηξία λέα άηνκα, γηαηί ζα είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα κάζνπλ ηελ δνπιεηά – ν 

θαζέλαο ζην αληηθείκελφ ηνπ - αιιά απφ ην 2023 θαη κεηά θαληάδνκαη φηη ζα είλαη έηνηκνη λα 

βνεζήζνπλ πξψηα απ’ φια ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη δεχηεξνλ, γεληθφηεξα ηνλ Γήκν. 

 Δκείο δνπιεχνπκε ην ηερληθφ πξφγξακκα κε 4ν – 5ν ΔΑΞ. Νη ίδηνη πφξνη είλαη ηα ρξήκαηα πνπ 

ζπγθεληξψλνπκε απφ ηα θαηαζηήκαηα, απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θηι θαη πξέπεη λα ζαο πσ φηη ηα 

ρξήκαηα ησλ ηδίσλ πφξσλ είλαη πάξα πνιχ ιίγα. Γειαδή, ην 2021 δνπιέςακε απφ ηδίνπο πφξνπο 

27.000,00€. Υο Γήκνο δελ δηαζέηνπκε ηελ κεγάιε αγνξά απφ ηελ νπνία πεξηκέλνπκε έζνδα θαη 

δπζηπρψο, έρνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα. 
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 Κεηά δνπιεχνπκε κε ηε ΠΑΡΑ πνπ έξρεηαη θάζε ρξφλν θαη φηαλ ιέκε «ηα ρξήκαηα πνπ 

έξρνληαη θάζε ρξφλν», ζέισ λα θαηαιάβεηε φηη γηα ην 2021 ε ηειεπηαία θαηαλνκή, πνπ ήηαλ γχξσ 

ζηηο 180.000,00€, έγηλε πξηλ απφ έλα κήλα πεξίπνπ. Αληηιακβάλεζηε ινηπφλ φηη ηα ρξήκαηα πνπ καο 

έξρνληαη θάζε ρξφλν αξγνχλ πνιχ λα έξζνπλ θαη νπζηαζηηθά, δελ πξνιαβαίλνπκε λα ηα 

αμηνπνηήζνπκε φια. Γίλνληαη κειέηεο, κπαίλνπλ ηα ρξήκαηα ζε θσδηθνχο, γίλνληαη θάπνηα έξγα κε 

απηά ηα ρξήκαηα θαη κεηά ππάξρεη ην θπλήγη ηεο πιεξσκήο ηνπ θάζε εξγνιάβνπ. 

 κσο, έρνπκε δνπιέςεη πάξα πνιιά ρξήκαηα απφ ΠΑΡΑ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Γηα 

λα θαηαιάβεηε, ην 2021 δνπιέςακε απφ ΠΑΡΑ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ γχξσ ζηηο 

500.000,00€. Νπφηε, αληηιακβάλεζηε ηη δνπιεηά γίλεηαη φηαλ ε ΠΑΡΑ ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν 

ζπδεηάκε ή θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ είλαη γχξσ ζηηο 300.000,00€ θαη εκείο δνπιεχνπκε 500.000,00€ 

κφλν απφ ΠΑΡΑ Ξξνεγνχκελσλ Νηθνλνκηθψλ Δηψλ. 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ: Ρν εηδηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο ηη είλαη; 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Ρν εηδηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο είλαη ηα 

ρξήκαηα πνπ έρεη ν Γήκνο απφ ηε ΓΔΖ, ηα νπνία ε ΓΔΖ δηεθδηθεί ζπλερψο κε δηθαζηήξηα θαη 

ζπλερψο ηα θεξδίδεη. Νπφηε, είλαη ρξήκαηα ηα νπνία λαη κελ είλαη ζηνλ θνπκπαξά ηνπ Γήκνπ, αιιά 

δελ κπνξνχκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Κφλν φηαλ ηειεζηδηθήζνπλ ηα δηθαζηήξηα. Αλ ράζνπκε φια 

ηα δηθαζηήξηα, ζα επηζηξέςνπκε ηα ρξήκαηα. Αλ θεξδίζνπκε θάπνην, ζα ηα θξαηήζνπκε. κσο, 

κέρξη ηψξα έρνπκε ράζεη φια ηα δηθαζηήξηα. 

 

Ο θ. Γεκήηξηνο Μαξηλόπνπινο, εθπ/πνο ηνπ πιιόγνπ Πηπρηνύρσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. 10ν 

Πεξηθεξεηαθό Σκήκα: Ξφζα είλαη απηά; Γλσξίδνπκε ην χςνο δαπάλεο; 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: Γχξσ ζηα 5.000.000,00€. 

 Θαηά ηελ ζεηεία καο, πξνζπαζνχκε λα βξνχκε πφξνπο θαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη απφ ηνπο 

πφξνπο είλαη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα, φπσο ην ¨ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ¨ θαη ην ¨ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ¨. 

Έρνπκε θαηαζέζεη ηερληθά δειηία ζε φ,ηη πξφγξακκα έρεη θηάζεη ζηνλ Γήκν. ,ηη πξφγξακκα έρεη 

εμαγγείιεη ην θξάηνο, ην έρνπκε θπλεγήζεη, έρνπκε θαηαζέζεη πξνηάζεηο θαη πεξηκέλνπκε ηελ έληαμή 

ηνπο. 

 Έρνπκε θάλεη ηελ έληαμή καο ζε δχν πξνγξάκκαηα, ζην Πρέδην Γξάζεο Θπθιηθήο Νηθνλνκίαο 

θαη ζην Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αζηηθή Αλάπιαζε, πνπ ην θάζε πξφγξακκα είλαη 1.300.000,00€. 

Έρνπκε εγθξηζεί θαη πεξηκέλνπκε απφ ην λέν έηνο λα ζπληάμνπκε ηα ηερληθά δειηία γηα λα θάλνπκε 

ηηο δξάζεηο ζε απηά ηα έξγα. Γειαδή, είλαη πφξνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Ξξάζηλν Ρακείν. 

 Γηα ηελ επφκελε ρξνληά είλαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Ξξαζίλνπ Ρακείνπ ηνπ έηνπο 2018. Γηα ην 

2019 έρνπκε εληάμεη πξνγξάκκαηα πάιη κέζα ζην Ξξάζηλν Ρακείν πνπ πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο, φπσο 

είλαη ε κειέηε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ακηαληνζθεπψλ, ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή Ξάξθνπ 

Θπθιηθήο Νηθνλνκίαο – κία ηχπνηο βηνκεραληθή δψλε, πέξα απφ ηε γλσζηή βηνκεραληθή δψλε – 

Δπηρεηξεκαηηθφ Ξάξθν πνπ έρνπκε ζην ¨Ιεχθηξν¨ θαη πεξηκέλνπκε ηα επφκελα πξνγξάκκαηα. 

 Δπίζεο, έρνπκε θπλεγήζεη θαη θπλεγάκε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ κεζνπξφζεζκνπ, ζην νπνίν 

έρνπκε θαηαζέζεη ηερληθά δειηία, θαθέινπο θαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ δξάζεηο γηα ην 

κεζνπξφζεζκν, πξηλ μεθηλήζεη αθφκα ε κεηάβαζε ζηελ κεηαιηγληηηθή επνρή. Δίλαη ην transition γηα 

ηελ κεηαιηγληηηθή πεξίνδν πνπ ζα μεθηλήζεη ην 2023. 

 Φπζηθά, έρνπκε ην κεγάιν ζρέδηφ καο πνπ είλαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο 

κεηαιηγληηηθήο, πνπ γηα ηα ΔΠΓΗΚ ηεο Κεγαιφπνιεο είλαη γχξσ ζηα 370 – 380 εθαηνκκχξηα επξψ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο είλαη νη ηνκείο ηεο Θπθιηθήο Νηθνλνκίαο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Αζηηθήο 

Αλαδσνγφλεζεο. 

 Θα πξέπεη ινηπφλ λα πξνεηνηκαζηνχκε πιήξσο γηα λα ζηακαηήζνπκε αξρηθά ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ Γήκνπ θαη λα μεθηλήζνπκε ηελ αλάπηπμή ηνπ. 
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 Δίλαη δξάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη θαη έρνπλ εγθξηζεί, αιιά θνιιάλε ζε 

θνκκάηηα γξαθεηνθξαηίαο. Έρνπλ γίλεη πάξα πνιιέο επηηξνπέο. Μεθίλεζαλ απφ ην έλα πνπξγείν, 

πήγαλ ζην άιιν θαη ράλνληαη ζηα γξαλάδηα ηνπ φηη νη ππάιιεινη είλαη αλαξκφδηνη. Ξξνζσπηθά, 

θπλεγάσ ηξία – ηέζζεξα έξγα ζηα πνπξγεία θαη φινη νη ππάιιεινη δειψλνπλ αλαξκφδηνη απφ ην 

έλα πνπξγείν ζην άιιν. 

 Πε φ,ηη αθνξά ηε κεηάβαζε θαη ηε κεηαιηγληηηθή, είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη ην νπνίν ζα δνχκε 

λα εμειίζζεηαη ηνλ επφκελν θαηξφ. Έρνπλ θαηαηεζεί πξνηάζεηο ζηα πνπξγεία, έρνπλ πηνζεηεζεί θαη 

ζηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΓΑΚ. 

 Έλα άιιν πξφγξακκα είλαη ην «Κεγαιφπνιε: Ζ πφιε ησλ δχν ηξνρψλ», ην νπνίν έρεη εγθξηζεί 

θαη πεξηκέλνπκε λα ζπληαρηνχλ ηα ηερληθά δειηία, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην 

Ξεινπνλλήζνπ. 

 Ξξηλ μεθηλήζνπκε ηελ φιε δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα αλαζπγθξνηήζνπκε πάιη ην ιηγληηφζηκν θαη 

λα βάινπκε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, ξεαιηζηηθά ζρέδηα θαη ξεαιηζηηθά έξγα πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ηα επφκελα ρξφληα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ δέρνληαη νη Γήκνη θαη νη 

θνηλσλίεο απηή ηελ επνρή. Θα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ είραλ κπεη θαη λα 

κπνπλ θαηλνχξηεο. 

 ιν απηφ ην ζχζηεκα είλαη δπλακηθφ. Ξηζηεχνπκε φηη, απφ θέηνο ηελ άλνημε ζα θηηαρηεί έλα 

πνιχ πην ζπγθεθξηκέλν, πην ξεαιηζηηθφ θαη πην δπλακηθφ ηερληθφ πξφγξακκα. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Λα ζπκπιεξψζσ ζε απηά πνπ είπε ν 

Ξξφεδξνο, γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε θάλεη θαη αλακέλνπκε ηελ έγθξηζή ηνπο, φηη ππάξρνπλ δχν 

θσδηθνί γηα ηελ αγξνηηθή νδνπνηία, νη νπνίνη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά αγξφηεο θαη θηελνηξφθνπο ηεο 

πεξηνρήο, γηα ηζηκεληνζηξψζεηο θηι. 

 Ζ κία Ξξφζθιεζε, ζηελ νπνία ήδε έρνπκε ππνβάιεη ηελ πξφηαζή καο, είλαη απφ ην 

¨ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ¨ γηα 500.000,00€ θαη ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα βγήθε άιιε κία απφ ην πνπξγείν, ε 

νπνία ιήγεη ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2022 θαη ζα ππνβάινπκε θαη ζε απηή πξφηαζε. Δίλαη θαη απηή 

γηα 500.000,00€ πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Γήκν καο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο  θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:  Κέρξη 500.000,00€. Γελ μέξνπκε πφζα ζα 

εγθξηζνχλ ζην ηέινο. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  Αλ πεηχρνπκε θαη ηα δχν, κηιάκε γηα 

1.000.000,00€. 

 Γηα λα γίλεη έλα έξγν, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κέζσ ΝΠΓΔ θαη κέζσ ραξηψλ φηη πξαγκαηηθά 

εμππεξεηεί θάπνηνλ θηελνηξφθν ή αγξφηε, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηέινο πάλησλ. Γειαδή, δελ 

κπνξεί απηφ ην πξφγξακκα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θάλνπκε έξγν φπνπ ζέινπκε εκείο. Ξξνζσπηθά, 

ζεσξψ φηη είλαη θαιφ πνπ ην πνπξγείν ην έρεη ζέζεη έηζη. 

 

Ο θ. Γεκήηξηνο Μαξηλόπνπινο, εθπ/πνο ηνπ πιιόγνπ Πηπρηνύρσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. 10ν 

Πεξηθεξεηαθό Σκήκα: Γελ έρσ κειεηήζεη πνιχ θαιά ην ηερληθφ πξφγξακκα, αιιά ζέισ λα πσ γηα 

ηελ χδξεπζε ησλ 17 – 18 ρσξηψλ απφ ηηο πεγέο ¨Παβαιιά¨. Ξξνηείλσ ηα εμήο : 

Α’ ζθέινο ηνπ έξγνπ: Ππληήξεζε γηα λα κελ ράλεηαη λεξφ θαη λα ππάξρεη επάξθεηα θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο ζε φια ηα ρσξηά. Ππληήξεζε απφ ίδηνπο πφξνπο ή απφ ηελ Ξεξηθέξεηα. Γελ 

γλσξίδσ απφ πνχ αθξηβψο λα βξνχκε ρξήκαηα γη’ απηφ. 

 Γεχηεξνλ, πξέπεη λα εληάμνπκε απηφ ην έξγν ζε έλα πξφγξακκα, είηε ζηα έξγα πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ κεηαιηγληηηθή επνρή, είηε ζε θάπνην άιιν επξσπατθφ πξφγξακκα θαη λα 

θάλνπκε αληηθαηάζηαζε. Ζ κειέηε δελ γλσξίδσ αλ ζα είλαη ε ίδηα ή φρη, αιιά ηνπιάρηζηνλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ νη ακίαληνη απφ ην δίθηπν θαη φπνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ δεμακελέο θηι. Πε 

δεχηεξε θιίκαθα απηφ. Πε πξψηε θάζε, πξέπεη άκεζα λα ζπληεξήζνπκε απηφ ην έξγν. 
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 Ιέηε γηα πξνκήζεηα θάπνησλ κεραλεκάησλ απφ ην πξφγξακκα ¨ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ¨. Θέισ λα κνπ 

πείηε ηη αθξηβψο κεραλήκαηα πεξηκέλνπκε γηα ηελ πφιε καο θαη γεληθά γηα ηνλ Γήκν καο. 

 Έλα άιιν ζέκα πνπ ζέισ λα ζίμσ ην εμήο: Ρη ζα θάλνπκε κε ηελ άξδεπζε ηνπ θάκπνπ ηεο 

Θαξίηαηλαο; Δίρε γίλεη κία κειέηε. Ρη πξνέβιεπε απηή ε κειέηε; Απφ ηελ θππαξηζζηαθή ζηξνθή πνπ 

μεθηλάεη ν θάκπνο, μεθηλνχζε έλα αξδεπηηθφ δίθηπν κέρξη ην βελδηλάδηθν ζηελ Θαξχηαηλα. Απηή ε 

κειέηε είρε γίλεη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, είρε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΑΞ θαη δελ πξνρψξεζε. Λα ην 

βάινπκε ζε θάπνην πξφγξακκα θαη λα ην δνχκε, γηαηί γπξίζακε πάιη ζηελ γε θαη απφ ηελ γε ζα 

δήζνπκε. 

 Ξελήληα ρξφληα είρακε ηελ ΓΔΖ εδψ, βξήθακε δνπιεηά, αθήζακε ηα θηήκαηά καο λα 

δαζψζνπλ, ήξζε ε πνιηηεία θαη ιέεη: «Α.Γ.» Γελ κπνξείο λα θφςεηο νχηε έλα θιαδάθη, πφζν κάιινλ 

λα θαιιηεξγήζεηο. Δίλαη γφληκα εδάθε δίπια ζηνλ Αιθεηφ θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «Α.Γ.». 

Ξξέπεη άκεζα λα θηλεηνπνηεζνχκε. Γελ κπνξεί γφληκα εδάθε λα βαθηίδνληαη δαζηθά θαη λα κελ ζνπ 

επηηξέπεη λα θφςεηο θαη λα θαιιηεξγήζεηο. Ξξέπεη ινηπφλ λα δηεθδηθήζνπκε ηα «Α.Γ.». 

 Γελ κηιάσ γηα ηα «Γ.Γ.». Ξξέπεη ν πνπξγφο λα θαηαιάβεη φηη ηα «Α.Γ.» ηα έρεη αλάγθε ην 

ιεθαλνπέδην ηεο Κεγαιφπνιεο ηψξα. Ξην πξηλ, ζπκθσλψ. Πηξαθήθακε φινη ζηελ ΓΔΖ, αιιά ηψξα 

ηα ζέινπκε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: Θα ζαο απαληήζσ ζην ηειεπηαίν. Γηα ηα «Α.Γ.» 

θαη γηα ηηο εθηάζεηο, έρνπκε θαηαζέζεη κέζα ζην πξφγξακκα ηεο κεηαιηγληηηθήο ηελ εμαίξεζε ηέηνησλ 

εθηάζεσλ θαη κάιηζηα γφληκσλ εθηάζεσλ. Ρηο έρνπκε δψζεη θαη ραξηνγξαθεκέλεο. Γειαδή, έρνπκε 

νξίζεη πεξηνρέο θαη ρσξηά φπνπ ζα πξέπεη λα γίλεη απνραξαθηεξηζκφο ησλ γαηψλ, ψζηε λα 

απνδνζνχλ ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή. Ρν έρνπκε δεηήζεη, πξνρζέο είρακε πάιη κία ζπλνκηιία κε 

ηελ γξακκαηεία ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο ην ζηείιακε μαλά, πξνθεηκέλνπ λα ην 

επαλεμεηάζνπλ. Ρν έρνπκε απαηηήζεη απηφ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, γηαηί ην πξψην πξφβιεκα γηα λα 

θάλεηο θάηη είλαη ε γε. 

 Γπζηπρψο, έρεη 767.300 ζηξέκκαηα ν Γήκνο Κεγαιφπνιεο θαη νη εθηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ειάρηζηεο. Δίλαη 5 ζηξέκκαηα δάζνο. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε αλάπηπμε θαη 

νη επελδπηέο πνπ έρνπλ έξζεη δεηάλε εθαηφ – δηαθφζηα ζηξέκκαηα. Γελ είλαη κφλν νη εθηάζεηο, αιιά 

δελ έρνπκε θαη ρξήζεηο γεο. 

 Ξξνο ηνχην ινηπφλ έρνπκε θάλεη ηηο πξνηάζεηο καο, ηηο δξάζεηο καο γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη γηα 

φιν ηνλ Γήκν, έρνπκε κπεη ζε έλα εηδηθφ πξφγξακκα θαη πξηλ έλα – ελάκηζη κήλα έγηλε ε έγθξηζή 

καο, ψζηε λα νξηζηνχλ θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ρξήζεηο γεο γηα φιν ηνλ Γήκν Κεγαιφπνιεο. 

 

Ο  θ. Γεκήηξηνο Λπθνγηάλλεο, εθπξόζσπνο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πιιόγνπ Μεγαιόπνιεο 

¨Αιθεηόο – Μαίλαιν 2020¨: Έρεηε δίθην. Δίρακε θαη εκείο έλα ζέκα κε ηα δαζηθά θαη εθηφο 

Κεγαιφπνιεο θαη ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ην πνπξγείν, κε ηελ θπξία Γθνιθηλνπνχινπ Ξαλαγηψηα, 

θνηηάδεη πνιχ ζνβαξά φια απηά. Δίλαη ζε ζηελή επαθή απηφ ηνλ θαηξφ γηα λα δνπλ ηη ζα θάλνπλ κε 

ηνπο ηειηθνχο δαζηθνχο ράξηεο. Ξάλησο, ππάξρεη κία θηλεηνπνίεζε απ’ φινπο ηνπο Γήκνπο γη’ απηφλ 

ηνλ ηνκέα θαη πηζηεχσ φηη θάηη ζα βγεη. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:  Καθάξη λα ππάξρεη θηλεηνπνίεζε, αιιά εκείο 

δεηήζακε θαη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, φρη κφλν ηνπο «Α.Γ.» πνπ ιέεη ν θχξηνο Καξηλφπνπινο. 

Εεηήζακε απνραξαθηεξηζκφ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο γλσξίδνπκε φινη, φηη είλαη 

γφληκεο, εχθνξεο, θαιιηεξγήζηκεο, επίπεδεο, ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηπρηεί δξαζηεξηφηεηα. Ρη λα ην 

θάλσ αλ απνραξαθηεξίζεη κία πιαγηά; Δγψ ζέισ θάκπν. Έρνπκε κηιήζεη γηα ηε Εψλε, γηα ην 

Σσξέκε, γηα πεξηνρή πξηλ απφ ηνπο Σξάλνπο, γηα ηνλ θάκπν ηεο Θαξίηαηλαο, ηα Θππαξίζζηα, ηα 

Καπξηά, ην Θαηζίκπαιε, ηελ Δθθιεζνχια. Άξα, μέξακε επί ζπγθεθξηκέλνπ λα πξνηείλνπκε. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   ζνλ αθνξά ην αξδεπηηθφ ηεο 

Θαξχηαηλαο, ελλνείηαη φηη απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν θαη πξνζσπηθά γλσξίδσ πνηα ζα είλαη 

ηα νθέιε ηνπ. ηαλ μαθληθά ζε κία πεξηνρή ζα αλαπηπρηεί έλαο ηέηνηνο θάκπνο αξδεπφκελνο, ε 

νηθνλνκία πνπ ζα αλαγελλεζεί ζα είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Αξθεί λα καο δψζνπλ θαη ηηο εθηάζεηο. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  Ρα κεραλήκαηα είλαη δχν. 

Ξεξηκέλνπκε ηψξα έλα θαιαζνθφξν θαη απηφ πνπ βιέπεηε εδψ είλαη έλα κεραληθφ ζάξσζξν, κία 

ζθνχπα κε ιίγα ιφγηα. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Λα πξνζζέζσ φηη γηα ηα κεραλήκαηα έρνπκε 

ζην πξφγξακκα ¨ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ¨ – ειεθηξνθίλεζε 1.000.000,00€ πεξίπνπ γηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα γηα ηνλ Γήκν. Έρνπκε ππνβάιεη ηελ πξφηαζή καο, ην ηερληθφ δειηίν θαη ζεσξεηηθά, έρνπκε 

ηηο δεζκεχζεηο φηη έρνπκε εγθξηζεί. Αλ δελ εγθξηζνχκε ζην 1.000.000,00€, κπνξεί λα εγθξηζνχκε ζε 

ιηγφηεξα ρξήκαηα. Έρνπκε εληάμεη έλα – δχν ζρνιηθά ειεθηξηθά ιεσθνξεία, θάπνηα κηθξά δεκνηηθά 

νρήκαηα, δχν ειεθηξηθά νρήκαηα γηα ην ¨Βνήζεηα ζην Ππίηη¨ θαη παξάιιεια, έρνπκε ππνβάιεη θαη 

πξφηαζε γηα ¨Πηαζκνχο Φφξηηζεο¨. Ρψξα ππνβάιακε θαη πξφηαζε ζε άιιν έλα πξφγξακκα ζην 

¨Ξξάζηλν Ρακείν¨ γηα έλα κεγαιχηεξν ζρέδην ¨Πηαζκψλ Φφξηηζεο¨ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ 

Γήκνπ. 

 Νη ¨Πηαζκνί Φφξηηζεο¨ ζην πξψην πξφγξακκα ηνπ ¨ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ¨ αθνξνχλ κφλν ηνλ 

δεκνηηθφ ζηφιν θαη ζα πάλε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ελψ ζην πξφγξακκα γηα ΠΦΖΝ ζα 

επηιέγνπλ πεξηνρέο κέζα ζηελ πφιε ηεο Κεγαιφπνιεο θαη θάπνηα ρσξηά – ζηα κεγαιχηεξα 

ηνπιάρηζηνλ – γηα λα κπνπλ ¨Πηαζκνί Φφξηηζεο¨. 

 Άξα, πέξα απφ ην ζάξσζξν θαη ην θαιαζνθφξν, είλαη θαη ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, πνπ 

πεξηκέλνπκε ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ην ¨ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ¨. Ζ έληαμή καο ζην ¨ΑΛΡΥΛΖΠ 

ΡΟΗΡΠΖΠ¨ έγηλε πέξζη ηέηνηα επνρή πεξίπνπ θαη πεξηκέλνπκε αθφκα ηα απνηειέζκαηα, γηα ηα νπνία 

είρακε ηε δέζκεπζε φηη ζα βγνπλ ηνλ Αχγνπζην. Θάπνηεο άιιεο δξάζεηο ηνπ ¨ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ¨ 

έρνπλ εγθξηζεί, φπσο απηή γηα ηα 200 ρξφληα θαη ηψξα πεξηκέλνπκε ην ζρέδην ηεο νδνπνηίαο. Πε 

φινπο ηνπο άμνλεο πνπ αθνξνχζαλ ην πξφγξακκα θαη κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν 

Κεγαιφπνιεο έρνπκε ππνβάιεη πξνηάζεηο. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  ζνλ αθνξά ηηο πεγέο ¨Παβαιιά¨, 

πξέπεη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ, γηαηί ρσξίδεηαη θαη κνηξάδεηαη ζε δχν Γήκνπο. Δίλαη ν Γήκνο 

Γνξηπλίαο θαη ν Γήκνο Κεγαιφπνιεο. 

 πήξρε κία κειέηε ζηελ νπνία ζπκβάιιακε θαη έγηλε ε επηθαηξνπνίεζή ηεο, αιιά αθνξά ην 

πξψην θνκκάηη ηνπ δηθηχνπ, γηαηί απηή πξέπεη λα είλαη ε ζσζηή ζεηξά. Γειαδή, πξέπεη ην δίθηπν λα 

θηηαρηεί απφ ηελ αξρή ηνπ πξνο ην ηέινο ηνπ θαη φρη απφ ην ηέινο ηνπ πξνο ηελ αξρή ηνπ. 

Δπειπηζηνχκε φηη ζηγά – ζηγά πξνρσξάεη απηφ. Θα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ θνκκαηηνχ θαη 

ζα πξνρσξήζνπκε θαη ζην δηθφ καο θνκκάηη, ζηα δηθά καο ρσξηά. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: Δπεηδή αλακέλνληαη, βάζεη πιεξνθνξηψλ, 

πξνγξάκκαηα απφ ην ¨Ξξάζηλν Ρακείν¨ γηα αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ, πεξηκέλνπκε απηά ηα 

πξνγξάκκαηα, γηα λα ην εληάμνπκε είηε κφλνη καο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Γφξηπλνο. Δίλαη 

δηαδεκνηηθφ ην πξφβιεκα θαη δηαδεκνηηθά πξέπεη λα ιπζεί. Κε ηνλ Γήκν Γφξηπλνο έρνπκε θαιή 

ζπλεξγαζία, πνπ θαη γη’ απηφλ είλαη δηαθαήο πφζνο ε πεγή ¨Παβαιιά¨. Ξξνζπαζνχκε λα ην θάλνπκε 

κε απηφ ηνλ ηξφπν. 

 

Ο θ. Γεκήηξηνο Μαξηλόπνπινο, εθπ/πνο ηνπ πιιόγνπ Πηπρηνύρσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. 10ν 

Πεξηθεξεηαθό Σκήκα: Έρεηε απφιπην δίθην, αιιά ζα έπξεπε ρζεο λα βγάινπκε έλα θνλδχιη θαη λα 

θάλνπκε θάπνηεο άκεζεο παξεκβάζεηο. Γελ μέξσ αλ έρεηε βάιεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα παξεκβάζεηο 

ζην δίθηπν, αιιά λα ην πξνβιέςνπκε. Λα ην δνχκε άκεζα, πξηλ γίλεη ε νιηθή αληηθαηάζηαζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Γφξηπλνο. 
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 Κνπ δίλεηε ηελ επθαηξία λα πσ θαη θάηη άιιν. Γηα ηελ πφιε ηεο Κεγαιφπνιεο, έρνπκε 

ηειεηψζεη κε ηνλ ακίαλην ή ππάξρεη θάπνην ηκήκα πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηψξα, πνπ 

κπαίλνπκε ζηελ κεηαιηγληηηθή επνρή θαη ζα έξζνπλ θάπνηα νηθνλνκηθά παθέηα; Έρσ ηελ 

πιεξνθφξεζε φηη θάπνην κέξνο ηνπ δηθηχνπ έρεη ακίαλην. Λα ην πξνβιέςνπκε. Δχθνιν είλαη λα 

βξνχκε ηα ρξήκαηα λα ην θηηάμνπκε. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  ζνλ αθνξά ηνλ ακίαλην ζηελ 

Κεγαιφπνιε, ην λέν δίθηπν χδξεπζεο ηεο Κεγαιφπνιεο γηα ηηο πεξηνρέο ¨ΚΝΚΑ¨ είρε νινθιεξσζεί 

ην 2015 πεξίπνπ, αιιά δελ είραλ γίλεη νη ζπλδέζεηο. Νη ζπλδέζεηο ινηπφλ μεθίλεζαλ λα γίλνληαη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ην 2021 θαη έρνπλ κείλεη ιίγεο. Θα θηηάμνπκε έλα λέν δίθηπν γηα ηξία – 

ηέζζεξα ζπίηηα, πνπ δελ είρε πξνβιεθηεί θαη δελ είρε γίλεη απφ ηελ αξρή πνπ έγηλε ην δίθηπν. 

 Θα δείηε κέζα φηη ππάξρεη κία κειέηε ε νπνία είλαη γχξσ 37.000,00€ γηα λα ρσξίζνπκε ην 

δίθηπν ζε ηκήκαηα θαη γηα λα θφςνπκε εληειψο ηνλ ακίαλην. Νπφηε, κέζα ζε απηφ ην έηνο ζα 

θαηαξγήζνπκε εληειψο ην δίθηπν ακηάληνπ θαη ζα νινθιεξσζεί φ,ηη είρε κείλεη λα νινθιεξσζεί. 

 

Η θα Αηθαηεξίλε Σζίξκπα, εθπ/πνο ηνπ πιιόγνπ Πνιπηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: Πηελ ζειίδα 5 

αλαθέξεζηε ζηνλ Βηνινγηθφ Θαζαξηζκφ, φπνπ γξάθεη ζπγθεθξηκέλα: «Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο 

Δ.Δ.Ι. Κεγαιφπνιεο» - ην Δ.Δ.Ι. ζεκαίλεη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ – θαη έρεη έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ 1.520.000,00€. Ρη αθνξά απηή ε αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο; Κπνξείηε λα καο δψζεηε 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο; Γηαηί είλαη ην πην αθξηβφ έξγν ζηελ πεξηνρή καο. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   Ρν έξγν απηφ έρεη κεηαθεξζεί ζην 

¨ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ¨ απφ ην ¨ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ¨ θαη είλαη φλησο αθξηβφ. ηαλ ιέεη αλαβάζκηζε, ελλνεί 

νπζηαζηηθά λα μεθηλήζνπκε λα ιεηηνπξγνχκε ηνλ Βηνινγηθφ, ν νπνίνο δπζηπρψο δελ ιεηηνπξγεί φια 

απηά ηα ρξφληα. Ξξφζθαηα κάιηζηα ν Γήκνο είρε θαη πεξηπέηεηεο ζρεηηθά κε ηνλ Βηνινγηθφ. 

 Δίρε εληαρηεί ην έξγν, αιιά δελ είρε κειέηε. Ήξζακε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ κειεηεηή, ν 

νπνίνο είρε αλαιάβεη πξηλ αλαιάβνπκε εκείο, γηα λα θάλνπκε κία κειέηε απφ ηελ αξρή ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζεη ν Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο. Δλψ μεθίλεζε απηή ε δηαδηθαζία, καο ελεκέξσζαλ φηη 

ρξεηάδεηαη λα βγάινπκε πάιη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. ζνη αζρνινχληαη κε ηέηνηα πξάγκαηα, 

θαηαιαβαίλνπλ φηη ην λα βγνπλ απφ ηελ αξρή νη πεξηβαιινληηθνί φξνη, νπζηαζηηθά γηα έλα λέν έξγν, 

είλαη κία πνιχ ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

 κσο, φια απηά έρνπλ γίλεη θαη είλαη έλα απφ ηα έξγα πνπ αλακέλνπκε λα κπεη ζε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζηηθή ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022. Γειαδή, ζα μεθηλήζεη ην έξγν λα δνπιεχεηαη 

κέζα ζην 2022. 

 Ρν χςνο ηνπ πνζνχ είλαη κεγάιν, αιιά πξέπεη λα ζαο πσ φηη απηφ είλαη ην πνζφ ηεο κειέηεο. 

Θα πάεη ζε δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θαη ελλνείηαη φηη ζα έρνπκε ηελ φπνηα έθπησζε, πνπ 

ζίγνπξα ζα βγεη. 

 Θα γίλεη κία λέα δεμακελή θαη ζα αιιάμεη φιε ε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ, κε ζθνπφ λα είλαη 

έηνηκνο λα ιεηηνπξγήζεη. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Δμεγήζηε γηαηί δελ ιεηηνπξγεί ν Βηνινγηθφο. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  Γελ ιεηηνπξγεί επεηδή, θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα, είρε γίλεη θάπνην ιάζνο ζηελ γεσινγηθή κειέηε θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε κία 

δεμακελή λα ζεθσζεί ιφγσ άλσζεο, επεηδή ηα ππφγεηα ξεχκαηα ήηαλ πνιχ θνληά ζηελ εθζθαθή θαη 

ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο δεμακελήο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Αλέβεθαλ ηα ππφγεηα λεξά θαη ζήθσζαλ 

νιφθιεξε ηελ δεμακελή, πνπ κηιάκε γηα ρηιηάδεο ηφλνπο. 
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Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ε δεμακελή 

ζεθψζεθε κνλνθφκκαηε. 

 Ρέινο πάλησλ, ην χςνο ηνπ πνζνχ ηνπ έξγνπ είλαη κεγάιν, αιιά ζα ππάξρεη έθπησζε. Ρν 

ζέκα είλαη φηη πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ιεηηνπξγήζεη ν Βηνινγηθφο. Ν Γήκνο έρεη ζέκαηα κε πξφζηηκα 

θηι. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Γελ είλαη κφλν ζέκα πξνζηίκσλ, αιιά θαη ζέκα 

πνηφηεηαο δσήο. 

 

Η θα Αηθαηεξίλε Σζίξκπα, εθπ/πνο ηνπ πιιόγνπ Πνιπηέθλσλ Μεγαιόπνιεο:  Ρν ειπίδνπκε. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   Ζ ειπίδα ήηαλ θάπνηε. Ρψξα είλαη 

ηειεησκέλν. Θα ιεηηνπξγήζεη. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Θα δεκνπξαηεζεί κέζα ζην πξψην ηξίκελν, ζα 

γίλεη ν ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο, κέρξη ηνλ Κάην – Ηνχλην ζα βγεη ν αλάδνρνο θαη ζα μεθηλήζεη λα 

ην δνπιέςεη. Κάιηζηα, ζα ην δνπιέςεη κε ζθιεξή επηζηαζία απφ εκάο. 

 

Η θα Αηθαηεξίλε Σζίξκπα, εθπ/πνο ηνπ πιιόγνπ Πνιπηέθλσλ Μεγαιόπνιεο:  Έρνπλ 

επηβιεζεί ζηνλ Γήκν θαη θάπνηα πξφζηηκα επεηδή δελ ιεηηνπξγεί ν Βηνινγηθφο; Γειαδή, πιεξψλνπκε 

θάηη σο Γήκνο; 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Πηηο 10 Γεθεκβξίνπ ήξζε απφ ην πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ έλα πξφζηηκν ηεο ηάμεσο ησλ 5.000.000,00€ πεξίπνπ. Θιείλεη ηνλ Γήκν κε απηφ ην 

πξάγκα. Θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, παξαδφζεθε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ηελ επίβιεςε 

ηελ είρε ε Ξεξηθέξεηα, αιιά ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζηνλ Γήκν. 

 

Η θα Αηθαηεξίλε Σζίξκπα, εθπ/πνο ηνπ πιιόγνπ Πνιπηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: Ρη ζα γίλεη 

ηψξα κε απηφ ην ζέκα; 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Έρνπκε ήδε απεπζπλζεί ζε έλα εμεηδηθεπκέλν 

δηθεγνξηθφ γξαθείν ζηελ Αζήλα γηα λα πξνιάβνπκε ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο εμειίμεηο. Θα 

ππνβάινπκε αίηεκα αλαζηνιήο κέζα ζηνλ έλα κήλα, φπσο έρνπκε δηθαίσκα θαη κέρξη λα εθδηθαζηεί 

ε απφθαζε ζεσξνχκε φηη ζίγνπξα ζα έρεη μεθηλήζεη ν αλάδνρνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ, αλ δελ έρεη 

νινθιεξσζεί. Πίγνπξα ζα είλαη κία πνιχ θαιή καξηπξία γηα ην πνπξγείν πνπ επέβαιε ην πξφζηηκν 

φηη θαθψο δφζεθε ην πξφζηηκν θαη ζα απαιιαρηνχκε απφ απηφ. Βέβαηα, απηά είλαη ππνζέζεηο. 

 Βξήθακε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη μεθηλήζακε κε ηνλ κειεηεηή, αιιά ππήξραλ θσιπζηεξγίεο, 

θαζψο επίζεο βγήθε θαη ε απφθαζε φηη ρξεηάδεηαη πεξηβαιινληηθή κειέηε, ε νπνία έρεη 

θαζπζηεξήζεη έλαλ ρξφλν πεξίπνπ. Αλ είρακε έλαλ ρξφλν πην πξηλ θαη δελ ρξεηαδφηαλ 

πεξηβαιινληηθή κειέηε, ην έξγν ζα είρε ηειεηψζεη. Έρνπλ εληαρηεί ρξήκαηα απφ ην ¨ΔΑΞ¨ θαη απφ 

¨ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ¨ γη’ απηφ ην έξγν, αιιά δπζηπρψο καο πξφιαβαλ νη εμειίμεηο. Ρν πνηνο θαη ηη θηαίεη, 

αο ην αθήζνπκε. 

 Ν ζθνπφο καο είλαη ζε ελάκηζη ή δχν ρξφληα ην πνιχ, πνπ ζα είλαη ε εθδίθαζε απηψλ ησλ 

αλαζηνιψλ, λα ιεηηνπξγεί ηέιεηα ν Βηνινγηθφο γηα λα απνηειέζεη ην θαιφ άιινζη θαη ζηνλ ρξφλν 

εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο, ψζηε λα απαιιαγνχκε απφ ην πξφζηηκν ησλ 5.000.000,00€. 
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Ο θ. Ισάλλεο Παπαθπξηαδήο, εθπξόζσπνο Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Αλαβξπηνύ: Θα 

αλαθεξζψ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ρσξηνχ καο. Ρν ρσξηφ καο έρεη έλα Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν ην νπνίν έρεη 

γίλεη ην γεθχξη ηεο Άξηαο. Έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη δεθαπέληε ρξφληα θαη είλαη εκηηειέο. Ρέινο 

πάλησλ, κπνξνχκε λα ζπγθεληξσλφκαζηε εθεί θαη δελ καο πεηξάδεη πνπ δελ έρεη δάπεδα, πνπ δελ 

είλαη βακκέλν θαη πνπ δελ είλαη φκνξθν. Δθείλν πνπ καο πεηξάδεη πνιχ είλαη ην φηη δελ έρεη ρψξνπο 

πγηεηλήο θαη είλαη ν κφλνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζπγθεληξσλφκαζηε νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ γηα 

λα θάλνπκε ηηο ζπλεζηηάζεηο, ηα παλεγχξηα, ηηο θνπέο ησλ πηηψλ. 

 Απ’ φηη έρσ ξσηήζεη ηνλ Ξξφεδξν, έρεη κπεη ζε θάπνην δξφκν. Θέισ λα πξνζέμεηε ιίγν απηφ ην 

ζέκα θαη λα κελ θαζπζηεξήζεη άιιν. Βέβαηα, δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα απφ πέξζη, 

ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ηνπ κεραληθνχ. Θέισ απηή ηελ θνξά λα κελ θαζπζηεξήζεη άιιν θαη λα γίλεη 

ηνπιάρηζηνλ απηφ. Δίλαη κεγάιν ζέκα νη ρψξνη πγηεηλήο. 

 Έλα άιιν ζέκα, πνπ ην έρεη βάιεη ν Ξξφεδξνο ζην πεξζηλφ θαη ζην θεηηλφ ηερληθφ πξφγξακκα, 

είλαη ν εξππζκφο ηνπ ρσξηνχ. Πην θάησ κέξνο ηνπ ρσξηνχ έρνπλ αξρίζεη ηα ζπίηηα λα θάλνπλ 

ξσγκέο θαη έρεη γίλεη απηνςία απφ κεραληθνχο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο, ρσξίο λα ππάξρεη 

θάπνηα επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν είλαη επείγνλ θαη πξέπεη λα ην 

δνχκε. 

 Δπίζεο, πέξζη είρακε πξφβιεκα κε ην λεξφ. Έρνπκε κία γεψηξεζε ε νπνία ηνλ Πεπηέκβξην 

ζηακάηεζε λα καο δίλεη λεξφ θαη θνπβαιάγακε ηηο πδξνθφξεο γηα λα γεκίζνπκε ηελ δεμακελή. 

Έρνπκε θάλεη άιιε κία γεψηξεζε, ε νπνία δελ έρεη ξεχκα, θαη απ’ φηη κνπ έρεη πεη ν Ξξφεδξνο. 

Θέιεη κία θνιψλα λα βάιεη ε ΓΔΖ,  ε νπνία είλαη πιεξσκέλε, αιιά δελ έρεη εκθαληζηεί ε εηαηξία πνπ 

έρεη πάξεη ην έξγν γηα λα ηελ βάιεη. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   Γελ είλαη θάπνηα εηαηξία. Δίλαη ε ΓΔΖ. 

 

Ο θ. Ισάλλεο Παπαθπξηαδήο, εθπξόζσπνο Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Αλαβξπηνύ: Ζ ΓΔΖ ή 

θάπνηνο εξγνιάβνο πνπ έρεη πάξεη απηφ ην έξγν. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   Γελ είλαη θάπνην δηθφ καο έξγν θαη 

δελ πάεη ν εξγνιάβνο ηνπ Γήκνπ λα βάιεη ηελ θνιψλα. Δίλαη ε ΓΔΖ. 

 

Ο θ. Ισάλλεο Παπαθπξηαδήο, εθπξόζσπνο Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Αλαβξπηνύ: Λαη. Ξξέπεη 

λα δνχκε, γηαηί δελ πάεη ν εξγνιάβνο λα βάιεη ηελ θνιψλα, εθφζνλ είλαη θαη πιεξσκέλε. 

 Λνκίδσ φηη ζε απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα έρεηε βάιεη έλα πνζφ γηα λα γίλεη απηφ ην έξγν ζην 

Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν, λα καο θηηάμεηε ηνπαιέηεο θαη θάπνηνπο ρψξνπο θνπδίλαο. Απηά ηα ρξήκαηα, 

νχησο ή άιισο, ηα δηθαηνχηαη ν Αλαβξπηφο, γηαηί είλαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο. Γειαδή, απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ δελ βιέπσ λα έρεηε βάιεη έλα πνζφ γηα λα θάλνπκε θαη έλα άιιν έξγν. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   ζνλ αθνξά ην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν, 

θαληάδνκαη φηη ζαο έρεη ελεκεξψζεη ν Ξξφεδξνο. Ρελ πξνεγνχκελε ρξνληά είρακε θάπνηα 

πξνβιήκαηα κε ηελ άδεηα γηα ηηο ηνπαιέηεο θαη ηελ θνπδίλα. Ρα γλσξίδεηε, ηα γλσξίδσ θη εγψ θαη 

θαιφ ζα ήηαλ λα κελ αλαθεξζνχκε ηψξα ζην πνην αθξηβψο ήηαλ ην πξφβιεκα θαη ζην ηη έγηλε. 

Ξάλησο, γλσξίδεηε, φηη δελ είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ. 

 Ξξηλ κία εβδνκάδα πεξίπνπ, ν Γήκαξρνο ππέγξαςε γηα λα βγνπλ νη άδεηεο γηα ην Ξνιηηηζηηθφ 

Θέληξν. Νπφηε, πνιχ ζχληνκα κέζα ζην 2022 ζα έρνπκε ηελ άδεηα ζηα ρέξηα καο, κέρξη ην 

θαινθαίξη ζα έρεη πξνρσξήζεη ε φιε δηαδηθαζία θαη κεηά ηνλ Κάην – Ηνχλην, πνπ μεθηλάλε λα 

γίλνληαη απηέο νη δνπιεηέο, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ πγηεηλήο θαη ηεο 

θνπδίλαο. 

 ζνλ αθνξά ηνλ εξππζκφ, ππάξρεη κία κειέηε πνπ ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε. Νπζηαζηηθά, 

επεηδή απηή ε κειέηε είλαη αξθεηά παιηά, ζεσξψ φηη ρξεηάδεηαη κειέηε απφ ηελ αξρή, γηαηί είλαη έλα 

ζέκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Γειαδή, λα παξαθνινπζήζνπκε ην ξήγκα απφ ηελ αξρή θαη λα 

δνχκε πνχ έρεη θηάζεη. 
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 ζνλ αθνξά ηελ θνιψλα, πηέδνπκε ζπλερψο ηελ ΓΔΖ θαη ηνλ εξγνιάβν λα έξζνπλ, αιιά κεηά 

ηελ Ξξσηνρξνληά ζα έξζεη. Γειαδή, ε πίεζε ζα είλαη αζθπθηηθή θαη ζα αλαγθαζηεί λα έξζεη. 

 Ρν ηειεπηαίν πνπ είπαηε ήηαλ φηη δελ βιέπεηε θάπνην άιιν έξγν γηα ηνλ Αλαβξπηφ. Θα ζαο 

απαληήζσ: φπσο δελ βιέπεηε θαη γηα θαλέλα άιιν ρσξηφ. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα Ξεξηβφιηα δελ 

θαίλνληαη πνπζελά ζην ηερληθφ πξφγξακκα, γηα ηνλ ιφγν πνπ είπα ζηελ αξρή. Έηζη έρεη δνκεζεί ην 

ηερληθφ πξφγξακκα. Ρα εθηαξάθηα πνπ μέξακε πην παιηά έρνπλ ηειεηψζεη. Δίπα ζηελ αξρή φηη νη 

πφξνη πνπ έρεη ν Γήκνο γηα λα πινπνηήζεη ηα έξγα θαη ηηο πξνκήζεηεο γηα φιν ηνλ Γήκν είλαη γχξσ 

ζηηο 330.000,00€. Αλ απηφ ην δηαηξέζνπκε κε ην 85, βγαίλνπλ γχξσ ζηηο 3.300,00€ θαη αλ 

αθαηξέζνπκε θαη ην Φ.Ξ.Α., βγαίλνπλ θάηη ιηγφηεξεο απφ 3.000,00€. Νπφηε, απηά ηα εθηαξάθηα θαη 

απηά πνπ είρακε παιηά δελ ππάξρνπλ. 

 Άξα, θάλνπκε νκάδεο θαη θηηάρλνπκε κία κειέηε κέζα ζηελ νπνία μέξνπκε φηη ζα βάινπκε, γηα 

παξάδεηγκα, νθηψ – δέθα ρσξηά. Φπζηθά, απηέο νη κειέηεο δελ πάλε κε απεπζείαο αλαζέζεηο, αιιά 

κε δηαγσληζκνχο. Κφιηο ινηπφλ γίλεη ν δηαγσληζκφο, ζα ππάξμεη κία έθπησζε αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ έξγνπ ηελ νπνία θξαηάκε ζην ηακείν καο θαη ηελ μαλαθάλνπκε έξγν. Γη’ απηφ δελ θαίλεηαη ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα θαλέλα ρσξηφ. 

 Αλ είλαη λα γίλεη ζηνλ Αλαβξπηφ, δελ ζα ην δείηε ζην ηερληθφ πξφγξακκα, αιιά κεηά ζηελ 

κειέηε. Απηφ πνπ θαίλεηαη γηα ην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν, θαίλεηαη αθξηβψο γη’ απηφ πνπ είπαηε, γηαηί 

είλαη ρξήκαηα ηνπ Αλαβξπηνχ. Γη’ απηφ θαη θαίλεηαη ζαλ θσδηθφο ζην ηερληθφ πξφγξακκα. 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηηζζα: Ππκθσλψ επί ηεο 

αξρήο κε ην ηερληθφ πξφγξακκα. Έθαλα κία αληηπαξάζεζε κε ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ 2021 θαη 

δελ είδα κεγάιεο δηαθνξέο. 

 Θα ζπκθσλήζσ φηη γίλνληαη θάπνηα νκαδνπνηεκέλα έξγα γηα λα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ 

εθπηψζεηο, αιιά έρνπκε κία απνξξνθεηηθφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 20% κε 30% ην πνιχ. Γειαδή, είδα, 

φηη ηα ζπλερηδφκελα έξγα είλαη 20% κε 30%. Έρνπκε έλαλ πξνυπνινγηζκφ 16.934.000,00€ θαη 

θαηαθέξακε λα απνξξνθήζνπκε ηα 3.418.000,00€, ρνληξηθά, πνπ είλαη ηα ζπλερηδφκελα. Άξα, θάηη 

δελ πάεη θαιά κε ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο. Ξξνθαλψο, δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ ζηελ Ρερληθή 

πεξεζία θαη ην γλσξίδσ απφ κέζα. Ξξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε απηφ. 

 Απφ ηελ άιιε, είλαη θάπνηα έξγα ηα νπνία ζέξλνπκε. Γηα παξάδεηγκα, θάηη πξέπεη λα γίλεη κε 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ Θέληξνπ Λεφηεηαο απφ ηελ ¨Ξαγθχπξηα Ππλεξγαηηθή Νκνζπνλδία¨, φπσο επίζεο 

απηφ πνπ είδα γηα ην Αξραίν Θέαηξν, «Αξραίν Θέαηξν Κεγαιφπνιεο: Απνθαηάζηαζε 300.000,00€», 

κειέηεο 60.000,00€, ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη απφ πέξζη θαη ζπλερίδεη θαη θέηνο. Διπίδσ ηνπ 

ρξφλνπ λα κπνξέζνπκε λα ην ηειεηψζνπκε. 

 Άξα, ζα πξέπεη λα αιιάμεη θάηη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο. Θαιά φια απηά πνπ βάδνπκε, αιιά κήπσο 

ζα πξέπεη λα δνχκε ηη ζέινπκε λα θάλνπκε απ’ φια απηά; 

 Βέβαηα, ζε απηφ ην νπνίν δηαθσλψ ξηδηθά είλαη ζην φηη 4.822.000,00€ πάλε ζην ¨ΔΑΞ¨. 

Γειαδή, είλαη ρξήκαηα ηνπ ¨ΔΑΞ¨ θαη πεγαίλνπλ απεπζείαο ζε δξφκνπο, ζε πηλαθίδεο, ζε 

πεδνδξφκηα, ζε αζθαιηνζηξψζεηο. Λα πσ θαη γηα ηελ θπξία Ρζίξκπα φηη κεηά ηνλ Βηνινγηθφ, ην νπνίν 

νλνκάδνπκε έηζη, γηα λα κπνξέζνπκε λα ην θηηάμνπκε, ππάξρεη άιιν έλα πνζφ 1.400.000,00€ απφ 

ην ¨ΔΑΞ¨ γηα λα θηηάρλνπλ απνζήθεο ηνπ Γήκνπ. 

 Ρν ¨ΔΑΞ¨ είλαη έλαο πφξνο πνπ πξέπεη λα ηνλ θάλνπκε θάηη πην δηαθνξεηηθφ απφ δξφκνπο, 

κάληξεο θαη πεδνδξφκηα. Δίλαη εχθνια ρξήκαηα θαη παξφια απηά, δελ ηα απνξξνθνχκε. Γειαδή, δελ 

θαηαθέξακε νχηε θαη απηά λα απνξξνθήζνπκε, πνπ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο κε ηα ¨ΔΠΞΑ¨. 

Ρα πεξηζζφηεξα είλαη απφ πέξζη, πξφπεξζη θαη ζπλερίδνληαη. Ρν κφλν θαηλνχξην είλαη απηφ γηα ην 

θαηαθχγην ησλ δψσλ, πνπ είλαη θαη απηφ απφ ην ¨ΔΑΞ¨. Κηιάσ γηα ηα 5.000.000,00€ απφ ην 

¨ΔΑΞ¨, βγάδνληαο ην 1.000.000,00€ πνπ ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα έρνπλ γίλεη απφ ην ¨ΔΑΞ¨, 

θάλνληαο ηα ζηξαβά κάηηα. 

 Έιενο! Αο πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε θάηη άιιν ην ¨ΔΑΞ¨. Έρσ γίλεη γξαθηθή, αιιά δελ 

κπνξνχκε λα βάδνπκε γη’ απνθαηάζηαζε δεκηψλ απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα έζησ θαη 37.000,00€ 

απφ ην ¨ΔΑΞ¨. Γειαδή, νη άιινη Γήκνη, πνπ δελ έρνπλ ¨ΔΑΞ¨, ηη θάλνπλ κε απηά ηα θαηξηθά 

θαηλφκελα; Γελ απνθαζηζηνχλ ηηο δεκηέο ηνπο. 

 Γελ είλαη θάηη πξνζσπηθφ. Δίλαη ε θηινζνθία πνπ αθνινπζείηε. Κε θάπνην ηξφπν πξέπεη λα 

ππάξμεη κεγαιχηεξε απνξξνθεηηθφηεηα θαη κία ζσζηή δηαρείξηζε. 

 Θα ζπκθσλήζσ φηη φια ηα έξγα είλαη ζεκαληηθά, αιιά δηαθσλψ κε ηνπο πφξνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο πξνέξρνληαη. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Ρν θαηαθχγην ησλ δψσλ δελ πξνέξρεηαη απφ 

ην ¨ΔΑΞ¨. Θάπνηα ιίγα ρξήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε… 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηηζζα:  ρη. Δίπα πσο 

ζπκθσλψ κε ην φηη πήγαλ απηά ηα ιίγα ρξήκαηα απφ ην ¨ΔΑΞ¨ θαη φηη είλαη ην κνλαδηθφ έξγν πνπ 

δελ είλαη απφ πέξζη ζπλερηδφκελν ηνπ ¨ΔΑΞ¨. Γελ είπα φηη θαθψο κπήθαλ απφ ην ¨ΔΑΞ¨. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Γη’ απηφ ην έξγν λα ζαο πσ φηη έρεη μεθηλήζεη 

ε κειέηε, έρεη ππνγξαθεί ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηε ¨Βηψζηκε Ξφιε¨ γηα ηε κειέηε ηνπ θαη 

κέζα ζην 2022 πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ. 

 Ρν πξφβιεκα είλαη φηη ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, πνπ αλέιαβε αληί ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, 

δελ έρεη θάπνηνλ ππεχζπλν γηα λα καο νξηνζεηήζεη ηελ άδεηα ίδξπζεο, πνπ είλαη βαζηθφ 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. Δπηθνηλψλεζα κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

κνπ είπαλ φηη ζα πάξεη παξάηαζε, αιιά ηνπο είπα φηη δελ καο ελδηαθέξεη παξάηαζε. Καο ελδηαθέξεη 

ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 Πχκθσλα κε ην πξφγξακκα ¨ΆΟΓΝΠ¨, πξέπεη λα νινθιεξσζεί 15 Ηνπιίνπ ηνπ 2022, πνπ θάζε 

Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη απηά ηα θαηαθχγηα. 

 Ζ απνζήθε γηα ηνλ Γήκν δελ ζα είλαη απνζήθε. Θα είλαη φξρνο θαη πιπληήξην γηα ηνλ Γήκν θαη 

γηα ηα απνξξηκκαηνθφξα. Δίλαη έλα θαηλνχξην ακαμνζηάζην. 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηηζζα:  Γελ ζα δηαθσλήζσ. 

Απιά ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα γίλεη απφ άιινπο πφξνπο θαη φηη δελ θέξλεη κία ζέζε εξγαζίαο. Γελ 

είλαη πξνζσπηθφ κε εζάο. Δίλαη ε θηινζνθία κνπ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Ζ πεπαηεκέλε ηεο Ξεξηθέξεηαο ηφζα ρξφληα 

γηα ην ¨ΔΑΞ¨ ήηαλ αζθαιηνζηξψζεηο, αζθαιηνζηξψζεηο, αζθαιηνζηξψζεηο. 

 Δίπακε ζηελ αξρή φηη φιν ην πξφγξακκα ηνπ ¨ΔΑΞ¨ ζα πξέπεη εκείο νη ίδηνη λα ην 

αλακνξθψζνπκε θαη ζα ην αλακνξθψζνπκε κέζα ζην 2022, γηαηί είλαη φια δπλακηθά θαη πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχκε ηηο εμειίμεηο. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ¨ΔΑΞ¨ είλαη γηα λα θάλνπκε ηηο κειέηεο γηα λα 

κπνξέζνπκε λα εληάμνπκε θάπνηα έξγα αξγφηεξα. 

 Θαη ν πεξηθεξεηαθφο δξφκνο ζα ήηαλ αλαπηπμηαθφ έξγν, αιιά δελ έρεη ζπγθηλεζεί θαλέλαο 

ηφζα ρξφληα, νχηε ε Ξεξηθέξεηα, νχηε πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο, νχηε ε ίδηα ε ΓΔΖ, λα 

απνθαηαζηήζεη απηνχο ηνπο δξφκνπο. 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηηζζα: Πηελ θάζε πνπ είλαη ε 

Κεγαιφπνιε, πνπ δελ βιέπνπκε άλζξσπν έμσ, δελ πξέπεη λα θάλνπκε θάπνην έξγν ην νπνίν λα δίλεη 

ζέζεηο εξγαζίαο; 

 Μέραζα λα πσ, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, πνπ είπαηε πξηλ φηη ζα βγνπλ 

πξνγξάκκαηα, φηη αο αμηνπνηήζνπκε θάπσο ηηο δχν ιίκλεο πνπ έρνπκε, αο θάλνπκε θαη θαλέλα 

ηνπξηζηηθφ έξγν. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Ζ κία ιίκλε είλαη ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο, 

πνπ είλαη ηνπ ¨Αγίνπ Γεσξγίνπ¨ θαη ε κεγάιε ιίκλε είλαη ζηα Θππαξίζζηα. Ρν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

ζηελ κία ησλ Θππαξηζζίσλ είλαη 100% ζηε ΓΔΖ. Ξεξηκέλνπκε ινηπφλ ηη ζα βγάιεη ην Δηδηθφ 

Ξνιενδνκηθφ Πρέδην γηα ηε ΓΔΖ, ψζηε λα δνχκε ηη ζα γίλεη θαη κε απηφ ην πξάγκα. 
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 Θεσξεηηθά, απ’ φπνηεο πιεξνθνξίεο έρνπκε, γχξσ απφ ηελ ιίκλε ζα ππάξρεη κία ηνπξηζηηθή 

δψλε. Πε θάπνηα δεθάδεο ή εθαηνληάδεο κέηξα ηεο φρζεο ηεο ιίκλεο ζα ππάξρεη κία ηνπξηζηηθή 

αλάπιαζε. κσο, ην 80% κε 90% ηεο ιίκλεο ηνπ ¨Αγίνπ Γεσξγίνπ¨ είλαη ζηελ ΓΔΖ. Διάρηζηεο 

ηδηνθηεζίεο είλαη εθηφο ΓΔΖ. 

 Αλ ε ΓΔΖ δελ καο θνηλνπνηήζεη ην επηρεηξεζηαθφ ηεο ζρέδην θαη ηηο πξνζέζεηο ηεο, ηη ζα πάκε 

λα θάλνπκε; Λα θηηάμνπκε ηελ ιίκλε ζηα Θππαξίζζηα; Υξαία ηδέα, αιιά πψο; 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηηζζα:  Ξξνθαλψο θαη φρη. 

Απιά λα δηεθδηθήζνπκε εθεί πνπ δηεθδηθνχκε θαη ηα ππφινηπα. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Θεσξεηηθά, ζα καο απνδνζεί. κσο, πξέπεη 

λα νινθιεξσζεί ην εηδηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην. Γελ ζα θξαηήζεη ε ΓΔΖ νχηε ηε κία ιίκλε, νχηε ηελ 

άιιε, αιιά απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   Δθεί πνπ είλαη ηδησηηθά ζηελ ¨Αγίνπ 

Γεσξγίνπ¨, πνπ ππάξρνπλ ηδηνθηεζίεο γχξσ – γχξσ, δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα ν Γήκνο. Ν 

ηνπξηζκφο θάπσο έηζη αλαπηχζζεηαη: Έρεηο κία ηδηνθηεζία εθεί θαη θάλεηο κία επηρείξεζε εθεί. 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηηζζα: Γελ είπα απηφ. Δίπα 

φηη ζηα πιαίζηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, επεηδή δελ ήμεξα ζε πνηνλ αλήθνπλ, λα 

θνηηάμνπκε θαη ην ζέκα ησλ ιηκλψλ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Ρα ζέκαηα ησλ ιηκλψλ ηα θνηηάδνπκε. 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηηζζα:  Δζείο ην μέξεηε φηη ηα 

θνηηάηε, αιιά εκείο δελ ην μέξνπκε. Γη’ απηφ ξσηάκε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Κπνξεί λα ζαο έρεη πεη κία θνηλή καο γλσζηή 

ην πψο ζα ζέιακε λα ηελ αλαπηχμνπκε. Γπζηπρψο, πξνζθξνχνπκε ηφζν ζην ηδηνθηεζηαθφ ηεο ΓΔΖ 

φζν θαη ζην ηδησηηθφ ηδηνθηεζηαθφ. Βξήθακε ην πάηεκα γηα λα κπνξέζεη λα πάεη ν Γήκνο ζηελ ιίκλε 

ηνπ ¨Αγίνπ Γεσξγίνπ¨, αιιά ζα πξέπεη παξάιιεια λα θάλνπκε θαη απαιινηξηψζεηο. 

 Φπζηθά, κελ μερλάηε θαη φηη νη ιίκλεο ζέινπλ εμπγίαλζε θαη απηφ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν 

θφζηνο. Ξξέπεη λα βξνχκε εμεηδηθεπκέλνπο κειεηεηέο, πνπ κάιινλ κφλν ηα Ξαλεπηζηήκηα κπνξνχλ 

λα ην θάλνπλ. Πθεθηφκαζηε λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ηηο κειέηεο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ιηκλψλ, 

ηνπιάρηζηνλ ηεο κηθξήο ηνπ ¨Αγίνπ Γεσξγίνπ¨, γηαηί ε ιίκλε ησλ Θππαξηζζίσλ είλαη ηεξάζηηα. Ζ 

ιίκλε ηνπ ¨Αγίνπ Γεσξγίνπ¨ είλαη θνληά ζηελ πφιε θαη κπνξνχκε λα ηε ζπλδέζνπκε κε δχν 

δξφκνπο, θαζψο επίζεο λα θάλνπκε θαη ην πεξίπινπ ηεο ιίκλεο. κσο, ζθνληάθηνπκε ζηελ 

γξαθεηνθξαηία θαη ε Ρερληθή πεξεζία είλαη ειιηπήο. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   Γελ κπνξεί λα ηελ θάλεη ε Ρερληθή 

πεξεζία. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: Ξξέπεη λα θάλνπκε δηαγσληζκφ. Θα ηελ 

εληάμνπκε ζε πξφγξακκα ¨ΠΓΑΔΘ¨, πεξηκέλνπκε θαη απφ ην ¨Ξξάζηλν Ρακείν¨ θάπνηα άιια 

πξφγξακκα, ψζηε ηνπιάρηζηνλ απηή ε κειέηε λα ρξεκαηνδνηεζεί, γηαηί νη πφξνη είλαη ιίγνη. Θάπνηεο 

κειέηεο ζα ηηο εληάμνπκε θαη ζην ιηγληηφζηκν. Λα κελ θάλνπκε κειέηεο θαη γηα ηα πνδήιαηα; Λα 
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θάλνπκε ζχλδεζε ηνπ πνδειαηνδξφκνπ κε ηελ ιίκλε; πάξρεη θάπνην φξακα, αιιά ην ζέκα είλαη φηη 

πξέπεη λα βξίζθνπκε θαη ηνπο ηξφπνπο λα ην πινπνηνχκε. 

 Γηα ην ιηγληηφζηκν γηα ηηο αζθάιηνπο, ε πεπαηεκέλε απηή ήηαλ κέρξη ηψξα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Ξξνζπαζνχκε λα ην αλακνξθψζνπκε θαη ζέινπκε λα ην θάλνπκε αλαπηπμηαθφ, αιιά θαη νη άζθαιηνη 

θάπσο πξέπεη λα γίλνπλ. Αλ δελ έρνπκε πφξνπο, πψο ζα γίλνπλ; Λα θηηάμνπκε ηνλ δξφκν ζην 

Σσξέκε ή ζηελ Θαξίηαηλα, αιιά κε πνηα ρξήκαηα; Ρψξα θαηαθέξλνπκε θαη βξίζθνπκε πφξνπο. 

 Γελ μέξνπκε ηη έθαλαλ νη πξνεγνχκελνη, αιιά μέξνπκε, φηη κε ην πνπ έξρεηαη αλαθνίλσζε φηη 

ππάξρεη πξφγξακκα, ην θπλεγάκε έσο εθεί πνπ δελ παίξλεη. Γελ μέξσ αλ παιηφηεξα έβγαηλαλ 

πξνγξάκκαηα, αιιά πηζηεχσ, φηη πάληα θάηη ζα έβγαηλε θαη δελ μέξσ αλ νη πξνεγνχκελεο 

Θπβεξλήζεηο δελ κπνξνχζαλ λα ηξέμνπλ πξνγξάκκαηα ιφγσ κλεκνλίσλ. Ξάλησο, κε ην πνπ έξρεηαη 

πξφγξακκα ηψξα, ζθαλάξεηαη θαη θνηηάδνπκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε, είηε λα βξνχκε κειεηεηή, 

είηε λα θάλνπκε κφλνη καο ην ηερληθφ δειηίν ή κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ή κε ηνπο εηδηθνχο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ θαη θπλεγάκε λα ην πάξνπκε. Γελ έρεη βγεη πξφζθιεζε ζε πξφγξακκα πνπ 

λα κελ ηελ έρνπκε αξπάμεη. 

 Γηα ηηο αγξνηηθέο νδνπνηίεο θαη γηα ηηο αζθαιηνζηξψζεηο βξήθακε θάπνηα ρξήκαηα. Αλ ηηο 

απεληάμνπκε απφ ην ιηγληηφζηκν, επρήο έξγν ζα είλαη. Δίλαη 1.000.000,00€, πνπ θαη ην ιηγληηφζηκν 

θάπνπ εθεί είλαη. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   Ζ αγξνηηθή νδνπνηία ζα άμηδε ηνλ 

θφπν λα κπεη θαη απφ ¨ΔΑΞ¨. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Ζ αγξνηηθή νδνπνηία είλαη αλάπηπμε, γηαηί ζα 

πάεη ν άιινο ζηηο ειηέο ηνπ, ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπ, ζηα ρσξάθηα ηνπ, ζηα πξφβαηά ηνπ θαη ζα 

δεκηνπξγεζεί έλαο ζηάβινο. 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηηζζα: Κα δελ κηιάκε γη’ 

αγξνηηθνχο δξφκνπο ζην πξφγξακκα. Δίλαη 100.000,00€ είλαη γηα θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Θξαηάκε απηφλ ηνλ πφξν επεηδή πξνθχπηνπλ 

ζπλερψο αλάγθεο. 

 

Ο θ. Γεκήηξηνο Λπθνγηάλλεο, εθπξόζσπνο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πιιόγνπ Μεγαιόπνιεο 

¨Αιθεηόο – Μαίλαιν 2020¨: Λα πσ θάηη ζπκβνπιεπηηθά. Γελ κπνξεί θάπνηνο ηδηψηεο δίπια ζηηο 

ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα λα αλαπηχμεη επηρείξεζε. Ξξέπεη λα είλαη δεκνηηθή επηρείξεζε. 

 Λα ζθεθηείηε κήπσο βγάιεηε κία κειέηε γηα θάπνην δηαδξαζηηθφ πάξθν δίπια απφ ηηο ιίκλεο 

θαη λα έρεηε θάηη ην νπνίν ζα αμηνπνηήζεη απηή ηελ ιίκλε, πνπ πξαγκαηηθά είλαη δίπια ζηελ πφιε ηεο 

Κεγαιφπνιεο. Αλ κπνξείηε ινηπφλ, βάιηε ζηα πξνγξάκκαηά ζαο θάπνην θηίξην, ην νπνίν ζα κπνξεί 

λα είλαη πνιπρψξνο θαη λα αμηνπνηείηαη δίπια απφ ηελ κία ή ηελ άιιε ιίκλε. 

 Δκείο βέβαηα, σο ¨Αιθεηφο 2020¨, ζαο έρνπκε θαηαζέζεη θαη ην πξφγξακκα γηα ην πψο 

θαληαδφκαζηε ηελ κεηαιηγληηηθή επνρή. Κία Κεγαιφπνιε κε ιηκάλη, φπσο είρακε πεη. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Νη ιίκλεο ηψξα είλαη δχν θαη ιέλε φηη ζα 

γίλνπλ ηξεηο, ζχκθσλα κε ηε ΠΚΞΔ πνπ ζα βγάιεη ε ΓΔΖ. Δίηε ζα γίλεη κία κεγάιε θαη ε κηθξή ηνπ 

¨Αγίνπ Γεσξγίνπ¨, είηε ζα ελσζεί πάιη ε ιίκλε ηνπ ¨Αγίνπ Γεσξγίνπ¨. 

 Παθψο θαη ζα πξέπεη λα είλαη δίπια δεκνηηθά, αιιά ηα δεκνηηθά θάπνηνο ζα πξέπεη λα ηα 

ηξέμεη. Κάιινλ ζα δνζνχλ ζε ηδηψηεο γηα λα ηξέμεη, αλ ζα θηηάμεη κία θαληίλα ή έλαλ πνιπρψξν ή 

έλα θαθέ. Γηα ηα ρσξάθηα κηιάκε, φκσο. 
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Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  Δίπακε φηη πξνο ην παξφλ ηα νηθφπεδα 

πνπ είλαη γχξσ απφ ηελ ιίκλε δελ αλήθνπλ ζηελ ΓΔΖ. Ρα άιια είλαη ηδησηηθά. 

 

Ο θ. σηήξηνο Γξεγνξόπνπινο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηεο: Θα ήζεια θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο ζε ηξεηο – ηέζζεξηο ελφηεηεο επί ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε δεχηεξν ρξφλν λα πσ 

κεξηθά πξάγκαηα φζνλ αθνξά ην ηη έρσ απνθνκίζεη θαη πνηεο απφςεηο ζα θαηαζέζσ γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ή θαη γηα θάηη πνπ ζίγνπξα πξνζβιέπσ θαη ζα βνεζήζεη. 

 Θαηαξράο, ζέισ λα ξσηήζσ ζε ζρέζε κε ην θαηαθχγην δψσλ ζε ηη θαηάζηαζε βξηζθφκαζηε 

απηή ηελ ζηηγκή. Θχξηε Ξξφεδξε, γλσξίδσ φηη είζηε πνιχ θνληά ζε απηφ, αιιά ζέισ λα έρσ κία 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ζε ζρέζε κε απηφ. 

 Ρν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ην ζρεδηαζκφ πνπ έρεη θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα ην αλνηρηφ 

ζηάδην ηεο πφιεο. 

 Ρν ηξίην έρεη ζρέζε κε ηα έξγα ππνδνκήο γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο 

Ρξηπνηάκνπ. Έρεη βξεζεί ρψξνο; Πε ηη θάζε βξίζθεηαη απηή ε ππφζεζε. 

 Ρν ηέηαξην έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάπιαζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο Θνηλφηεηαο 

Ιενληαξίνπ. Θαηά ηελ άπνςή κνπ, είλαη έλα δπζαλάινγν θφζηνο ζε ζρέζε κε εμππεξεηνχκελνπο. 

 Έλα άιιν ζέκα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζε 

ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαιφπνιεο. Πε πνηα θάζε βξίζθεηαη απηφ ην έξγν; Ρη αθξηβψο 

πξέπεη λα μέξνπκε ή ηη κπνξνχκε λα μέξνπκε; 

 Δπίζεο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο νξγάλσζεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ηεο πφιεο ηεο 

Κεγαιφπνιεο ζε πνηα θάζε βξηζθφκαζηε; 

 Ρέινο, φζνλ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε θεληξηθνχ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ απφ Ιενληάξη πξνο 

Διιελίηζα – Βειηγνζηή θηι, ηη αθνξά αθξηβψο θαη ηη πξνβιέπεη απηφ ην έξγν; 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Γηα ηα δχν πξψηα ζα απαληήζσ εγψ. Γηα ην 

θαηαθχγην έρεη μεθηλήζεη ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη έρεη γίλεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ 

¨Βηψζηκε Ξφιε¨. πσο εηθάδεηαη, ε κειέηε κπνξεί λα ηειεηψζεη ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ κε αξρέο 

Φεβξνπαξίνπ. 

 Ρν κφλν αγθάζη ζηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο είλαη φηη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηεο είλαη ε άδεηα ίδξπζεο, ε νπνία δίλεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Θηεληαηξηθήο ηνπ Λνκνχ Αξθαδίαο. 

Απεπζχλζεθα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Γηεχζπλζεο Θηεληαηξηθήο θαη κνπ είπαλ φηη δελ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζε απηφ, δηφηη ηα θαηαθχγηα απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πήγαλ ζην 

πξφγξακκα ¨ΆΟΓΝΠ¨ θαη είλαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Άξα ινηπφλ, ζα πξέπεη λα γίλεη 

παξέκβαζε θαη λα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο άδεηεο ίδξπζεο απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

 Δπηθνηλψλεζα κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα λα βξσ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη λα εθθξάζσ 

ην πξφβιεκα, ψζηε λα δνζεί ιχζε φρη κφλν γηα εκάο, γηαηί είλαη θη άιινη Γήκνη πνπ ζέινπλ λα 

θηηάμνπλ ηέηνην θαηαθχγην. Έκαζα ινηπφλ, φηη είλαη ε θπξία Βαζηιάηνπ, κεηά κία άιιε θπξία, κεηά 

έλαο θχξηνο Ξαπαδφπνπινο θαη ζην ηέινο ήηαλ φινη αλαξκφδηνη γη’ απηφ ην πξάγκα. 

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο κέλεη κφλν ε άδεηα ίδξπζεο. Βέβαηα, αλ γηα ηελ άδεηα 

ίδξπζεο ην πξναπαηηνχκελν ηνπ πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, αληί γηα 4 ηέζζεξα ηεηξαγσληθά αλά δψν, 

πάεη ζηα πέληε ηεηξαγσληθά, αιιάδεη θαη φιε ε κειέηε. Γελ πηζηεχσ, φηη ζα αιιάμνπλ ηα 

πξναπαηηνχκελα, αιιά δελ δίλεηαη θαη κία νξηζηηθή θεληξηθή ιχζε. Δίλαη ζέκα θεληξηθνχ θξάηνπο, 

κία δπζηνθία ηεο Θπβέξλεζεο. 

 Αλ δνζεί ιχζε, ε κειέηε ζα ηειεηψζεη ηέιε Ηαλνπαξίνπ κε αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ζα γίλεη ε 

δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ζε ηξεηο κήλεο θαη απφ ηνλ Κάην θαη κεηά ην έξγν κπνξεί λα νινθιεξσζεί 

έσο ηνλ Νθηψβξην – Λνέκβξην ηνπ 2022, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη δνζεί ιχζε ζε απηφ ην 

πξάγκα. Δηδάιισο, δελ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε. 

 Κηιάσ κε ηνπο κειεηεηέο γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο θαη ηελ βιέπσ εδάθην – εδάθην. 
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Ο θ. σηήξηνο  Γξεγνπόπνπινο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηεο: Ζ ρσξνζέηεζή ηνπ έρεη γίλεη; 

Ξνχ πξνβιέπεηαη; 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:      Ζ ρσξνζέηεζή ηνπ έρεη γίλεη. ηαλ μεθίλεζε 

ε κεηαιηγληηηθή, είρακε πξνιάβεη λα βξνχκε δέθα ζηξέκκαηα κέζα ζηελ ΓΔΖ, πίζσ απφ ηελ 5ε 

κνλάδα, είρακε θάλεη ήδε ζπκβφιαηα θαη πιεξψλνπκε ελνίθην 1.000,00€ ηνλ ρξφλν. 

 Ζ ΓΔΖ είλαη ηφζν γελλαηφδσξε πνπ παξαρψξεζε ζηνλ Γήκν δέθα ζηξέκκαηα κε 1.000,00€ ηνλ 

ρξφλν, ελψ καο έρεη πάξεη πελήληα ρηιηάδεο. Δπεηδή ζρεδηάδεη λα θηηάμεη θαη ηα θσηνβνιηατθά 500 

κεγαβάη, ήζειε λα καο πάξεη θαη απηά ηα δέθα ζηξέκκαηα, αιιά επηπρψο είρακε πξνιάβεη λα 

θαηνρπξσζνχκε θαη δελ κπνξεί λα ηα πάξεη. 

 Βέβαηα, ηξέρακε ζπλέρεηα κέρξη λα βξνχκε ηελ γε. Βξίζθακε ρσξάθηα, ηα νπνία ήηαλ 

δεζκεπκέλα απφ ηελ ΓΔΖ, δεζκεπκέλα απφ ηνλ ¨Αξθαδηθφ Ήιην Η¨, απφ ηνλ ¨Αξθαδηθφ Ήιην ΗΗ¨ ην 

άιιν ρσξάθη πνπ καο έδηλαλ δελ έπηαλε ηα πεξηβαιινληηθά, ην άιιν ρσξάθη ήζειε πάξα πνιιά 

ρσκαηνπξγηθά. Ξξνζσπηθά, είδα θακία δεθαξηά ρσξάθηα κε ηε ΓΔΖ θαη επηπρψο, ήηαλ ε Ρνκεάξρεο 

θπξία Θσκαΐο Αλησλίνπ, ε νπνία καο βνήζεζε πάξα πνιχ. Κνπ έδηλε ηηο πιεξνθνξίεο θαη δεηνχζακε 

ζπγθεθξηκέλα ηεκάρηα. 

 ζνλ αθνξά ην ζηάδην, έρνπκε αλάπιαζε γηα ηνλ αζιεηηθφ ρψξν κέζα, γηα ην ηεξέλ, αιιά 

πξέπεη λα δνχκε θαη ηη ζα θάλνπκε κε ηηο θεξθίδεο. Θα αλαζέζνπκε ζε έλα εμεηδηθεπκέλν κειεηεηηθφ 

γξαθείν λα καο θάλεη κία κειέηε ζηαηηθφηεηαο, ζα θάλεη ρεκηθή αλάιπζε ηνπ κπεηνχ, ζθαλάξηζκα 

ηνπ κπεηνχ θαη ηνλ ζηδήξσλ πνπ ππάξρνπλ θαη αλ θξηζεί θαηάιιειν, ζα εληζρπζεί. Αλ δελ θξηζεί 

θαηάιιειν, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηεδάθηζε ησλ θεξθίδσλ. Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ φηη απηφ είλαη έλα 

κεγάιν θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

 Έρνπλ γίλεη δηάθνξα ζελάξηα, γηα ην ηη κπνξεί λα γίλεη, αλ ζα γίλεη ππνζηήξημε ή αλ ζα γίλεη 

αλαζηήισζε θηι, αιιά θπζηθά πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε κειέηε. Απ’ φηη ζπκάκαη, θάπνηνο 

θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ ζα θάλεη ηελ κειέηε, ην ζθαλάξηζκα θαη ηα ππφινηπα. Θα δνζεί ζηηο αξρέο 

ηνπ Ηαλνπαξίνπ ε κειέηε, κφιηο νινθιεξσζεί ζα βγάιεη ηα πνξίζκαηα θαη κεηά ζα πξέπεη λα 

εθαξκφζνπκε απηφ πνπ ζα καο ιέεη ε κειέηε, γηαηί είλαη ¨ήμεηο – αθίμεηο¨. Γειαδή, ηε κία ζηηγκή 

είλαη θαηάιιειν θαη ηελ άιιε ζηηγκή είλαη αθαηάιιειν. Ξξέπεη λα γλσξίδνπκε πξαγκαηηθά αλ είλαη 

αθαηάιιειν θαη λα ην γθξεκίζνπκε, ψζηε λα κελ γίλεη θάπνην αηχρεκα θαη ζξελήζνπκε ζχκαηα. 

 Ρα πνζά είλαη ελδεηθηηθά. Γελ μέξνπκε αλ ζα ρξεηαζηεί αλακφξθσζε θαη αλ είλαη πνιιά ή ιίγα. 

Γελ έρνπκε ηνλ κπνχζνπια, φηη κία κειέηε θάλεη ηφζν, γηαηί γηα ηηο κειέηεο ππάξρεη πίλαθαο 

εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ πνπ βγάδεη ε πεξεζία. Γειαδή, ε πεξεζία ιέεη φηη, γη’ απηή ηελ κειέηε,  

ζα ρξεηαζηνχλ ηφζεο αλζξσπνψξεο απφ απηνχο ηνπο επηζηήκνλεο θαη θάζε επηζηήκνλαο ακείβεηαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν. Δίλαη ηηκέο δεκνζίνπ θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε απηή ηελ πεπαηεκέλε. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  Αλ δελ έρνπκε απηέο ηηο ηηκέο, ην 

Διεγθηηθφ Ππλέδξην ηελ γπξλάεη πίζσ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Κπνξεί εκείο λα πνχκε φηη ε κειέηε θνζηίδεη 

300.000,00€, αιιά ζα πξέπεη λα έρνπκε εγγξάςεη φηη θνζηίδεη 300.000,00€, λα θαηαηεζεί ε κειέηε 

θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα γίλεη δηαγσληζκφο, γηαηί είλαη πάλσ απφ 50.000,00€, ψζηε λα ππάξρεη 

έθπησζε. Ρν δεκφζην δνπιεχεη κε άιιν ηηκνθαηάινγν, απ’ φηη εκείο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   ζνλ αθνξά ην πεδνδξφκην ζην 

Ιενληάξη, ε κειέηε είλαη γχξσ ζηηο 580.000,00€. Γηα λα γίλεη κία κειέηε, ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο 

ηηκέο ηνπ πνπξγείνπ. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ηφζν είλαη ην θπβηθφ, ηφζν ην κέηξν ην πεδνδξφκην, ν 

θπβφιηζνο. Αλ ε κειέηε πνπ ζα θαηαξηίζεη ε Ρερληθή πεξεζία δελ είλαη ζχκθσλε κε φια απηά, 

βγαίλεη άθπξε. 
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Ο  θ. σηήξηνο Γξεγνξόπνπινο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηεο: Γελ ακθηζβεηψ ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ κειεηψλ. Ιέσ φηη ην θφζηνο είλαη δπζαλάινγν ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεη θαη ηνπ 

θφζκνπ πνπ εμππεξεηείηαη. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  Απηφ ην έξγν, αλ πάεη φπσο πάλε φια 

απηά ηα έξγα, ζα πάξεη κία έθπησζε γχξσ ζην 40%. 

 Πρεηηθά κε ην πφζν ρξήζηκν είλαη ή φρη, ην Ιενληάξη είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Φαιαηζίαο θαη έλαο απφ ηνπο ππιψλεο, καδί κε άιια ρσξηά ηεο Φαιαηζίαο, πνπ 

ζθεθηφκαζηε φηη ζα πξέπεη ζηγά – ζηγά λα αλαπηχζζεηαη θαη ηνπξηζηηθά. Δθεί είλαη ν λαφο ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ, ην Θάζηξν ηεο Υξηάο θαη πνιιά πξάγκαηα. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:  Δίλαη θαη ραξαθηεξηζκέλν σο παξαδνζηαθφο 

νηθηζκφο. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  λησο ην θφζηνο είλαη αξθεηφ, γηαηί 

απηφ ην πξάγκα ζα θάηζεη γχξσ ζηηο 250.000,00 – 300.000,00€, αιιά λνκίδνπκε φηη ηα νθέιε πνπ 

δηαρξνληθά ζα απνθέξεη ζηνλ Γήκν ζα ιεηηνπξγήζνπλ αληαπνδνηηθά. Ξαξφια απηά, έρεηε δίθην φηη 

είλαη έλα κεγάιν πνζφ, αιιά ηη ζα ήηαλ θαη άιια ρσξηά ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία είλαη γξαθηθά, αλ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, πνπ ηα πξάγκαηα ήηαλ πνιχ πην εχθνια απ’ φηη ηψξα, δελ είραλ γίλεη 

νξηζκέλεο παξεκβάζεηο; 

 

Ο  θ. σηήξηνο Γξεγνξόπνπινο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηεο:  Πηελ επνρή ηεο πείλαο, λα 

κελ ζθεθηφκαζηε ην ραβηάξη γηα θάπνηνπο θαη ηα ςίρνπια γηα θάπνηνπο άιινπο. Θάπνπ εθεί 

αθνπκπάεη ην δηθφ κνπ ζθεπηηθφ. Αο θχγνπκε απφ απηφ, φκσο. Έγηλε θαηαλνεηφ θαη είλαη απνδεθηφ. 

 Έρσ ξσηήζεη θαη θάηη γηα ηνλ Ρξηπφηακν. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:   ηαλ μεθίλεζε φιε απηή ε ηζηνξία κε 

ηνλ Ρξηπφηακν, πνπ εκείο δελ ήκαζηαλ εδψ θπζηθά, δεκηνπξγήζεθε απηφο ν θσδηθφο. Ν Γήκνο 

παίξλεη θάπνηα ρξήκαηα γηα ηνλ Ρξηπφηακν ζαλ απνδεκίσζε γηα ηνπο ρψξνπο πνπ απαιινηξηψλεη ε 

ΓΔΖ, ηηο πιαηείεο, ηνπο δξφκνπο θηι, πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν θαη απηά ηα ρξήκαηα κπαίλνπλ ζηνλ 

θνπκπαξά πνπ είπαηε πξνεγνπκέλσο. Ρφηε πνπ έγηλε απηή ε ηζηνξία, ππήξρε ε δηάζεζε λα γίλεη θαη 

ηψξα, πνπ έρνπλ πεξάζεη ηα ρξφληα, απηή ε δηάζεζε θαληάδνκαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη. 

 

Ο  θ. σηήξηνο Γξεγνξόπνπινο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηεο: Ρν θπλεγάλε αθφκα. Λα 

θηηάμνπλ κία εθθιεζία, θάηη λα θάλνπλ. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  Ρν γλσξίδσ πνιχ θαιά. 

 Απηά ηα ρξήκαηα ινηπφλ δελ κπνξνχκε λα ηα πεηξάμνπκε. Θα είλαη εθεί κέρξη λα 

μεθαζαξίζνπκε ην ρσξνηαμηθφ ζέκα θαη ην πψο αθξηβψο ζα γίλεη απηφ ην πξάγκα. Γειαδή, ζα γίλεη 

εθθιεζία; 

 Ζ θπθινθνξηαθή κειέηε έγηλε ην 2014, ιίγν κεηά αθνχ αλέιαβε ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ θπξίνπ 

Ξαπαδνπνχινπ θαη ην έξγν μεθίλεζε ηνλ Νθηψβξην ή ην Λνέκβξην ηνπ 2014. Κπνξεί θαη Κάην. 

 Ζ θπθινθνξηαθή κειέηε ήηαλ ρσξηζκέλε ζε δηάθνξεο θάζεηο, πνπ ε κία θάζε ήηαλ νη 

αζθαιηνζηξψζεηο νη νπνίεο έγηλαλ ζηελ πφιε. Κηιάσ γηα ηελ αζθαιηφζηξσζε πνπ έγηλε απφ ηελ 

πιαηεία πξνο ην Θέληξν γείαο. 

 Έλα άιιν θνκκάηη ήηαλ ε πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ γηα λα ηζρχζεη ε λέα 

θπθινθνξηαθή κειέηε, θάηη ην νπνίν δελ έγηλε πνηέ. 
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 Ρν έξγν απηφ πάεη γηα απέληαμε. Κέζα ζηελ ρξνληά ήξζακε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνιάβν 

πνπ είρε πάξεη ηφηε ην έξγν, ν νπνίνο δελ έρεη εθδειψζεη θαλέλα ελδηαθέξνλ, νχηε έρεη δειψζεη 

παξάηαζε, νχηε ηίπνηα. Άξα, λνκηκνπνηνχκαζηε λα ην απεληάμνπκε απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα, νη 

100.000,00€ λα έξζνπλ πάιη ζηνλ θνπκπαξά καο θαη λα ην δεκνπξαηήζνπκε πάιη. Νπφηε, πηζηεχσ 

φηη κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην ζα έξζνπκε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνιάβν θαη ζα γίλεη φ,ηη πξέπεη λα 

γίλεη. 

 Θα αλαθεξζψ πάιη ζηηο δπζθνιίεο φηαλ δελ έρνπκε Ρερληθή πεξεζία θαη εμαξηφκαζηε απφ 

ηξίηνπο. Πηελ πεξίπησζή καο, απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο Ρξίπνιεο. Γηα λα γίλεη απηή ε 

απέληαμε, πξέπεη λα έξζνπκε ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο Ρξίπνιεο, φπσο θαη γηα 

ηα πεξηζζφηεξα πνπ ζπδεηάκε. κσο, θαληαδφκαζηε φηη ζηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο ζα γίλεη θαη 

απηφ. 

 ζνλ αθνξά ην δηθφ ζαο δίθηπν χδξεπζεο, απηφ ην έξγν πνπ είδαηε είλαη ζηα ζπλερηδφκελα. 

Δίλαη έλα έξγν γχξσ ζηηο 37.000,00€; 

  Δίλαη ζηα ζπλερηδφκελα, πνπ ζεκαίλεη φηη απηφ ην έξγν έρεη ππνγξαθεί θαη μεθηλάεη λα γίλεη. 

 

Ο θ. Ισάλλεο  Γθηνπκέο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Σξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: Θα ήζεια λα 

ζηαζνχκε ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. Ξξηλ γίλνπλ φια απηά ηα έξγα 

πνπ έρνπκε εμαγγείιεη, ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ πφιε 

θαη ζηα ρσξηά. 

 Βιέπσ κία αδξάλεηα ησλ Ξαξέδξσλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ρσξηά ηνπο θαη κε ην πψο 

αλαθέξνπλ γηα ηα θαιψο έρνληαο ζηελ πεξηνρή ηνπο. Θα πξέπεη ινηπφλ κε θάπνην ηξφπν λα ηνπο 

ελεξγνπνηήζνπκε, γηαηί βιέπσ φηη πνιινί πνιίηεο αληηθαζηζηνχλ ηνπο Ξαξέδξνπο φζνλ αθνξά ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ησλ αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ δξφκσλ, ησλ άιισλ δεκνηηθψλ ρψξσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. 

 Ξάλσ ζε απηφ, ζα ήζεια λα πξνηείλσ λα ππάξρεη έλα κεληαίν δειηίν ειέγρνπ απ’ φινπο ηνπο 

Ξαξέδξνπο, ψζηε λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ Γήκν, λα ππάξρεη ελεκέξσζε θαη ε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Ρν μαλαιέηε πάιη; 

 

Ο θ. Ισάλλεο  Γθηνπκέο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Σξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο:  Ξξνηείλσ λα 

ππάξρεη κεληαίν δειηίν ειέγρνπ απ’ φινπο ηνπο Ξαξέδξνπο γηα ηα ρσξηά ηνπο, αθφκα θαη απφ ηνλ 

Ξάξεδξν ηεο πφιεο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ξεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ 

πφιε, αλ ππάξρνπλ, γηαηί βιέπσ φηη ππάξρνπλ ρξφληα πξνβιήκαηα ηα νπνία, ελψ ηα μέξνπλ φινη, 

δελ αλαθέξεη θαλέλαο. 

 Θα πσ έλα παξάδεηγκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ιαθθνχβεο πνπ ππάξρνπλ εληφο Θνηλνηήησλ ή 

ζε επαξρηαθνχο δξφκνπο. Γηα ηνλ δξφκν πνπ νδεγεί πξνο ηελ Αγία Θενδψξα, φπνπ ήηαλ κία 

θαηάζηαζε – λα κελ ηελ πσ ρείξηζηε – ελψ φινη γλψξηδαλ, πεξλνχζε απφ εθεί ππξνζβεζηηθή, 

αζηπλνκία, Γήκνο, δελ έθαλαλ ηίπνηα. Νη πνιίηεο επηζθέπηνληαλ ηελ Αγία Θενδψξα θαη έζπαγαλ ηα 

ιάζηηρά ηνπο, εηδνπνηνχηαλ ε αζηπλνκία, έθαλαλ κελχζεηο θαη θαλείο δελ αζρνιηφηαλ κε απηφ ην 

ζέκα, κέρξη πνπ αλαγθάζηεθα, θαθψο γηα κέλα, λα θάλσ πξνζσπηθή θαηαγγειία. 

 Απηφ είλαη κία δνπιεηά πνπ ζα έπξεπε λα είρε γίλεη απφ έλα άηνκν ηεο πεξηνρήο θαη λνκίδσ φηη 

ν Ξάξεδξνο έρεη επζχλε γη’ απηφ ην πξάγκα. 

 Ξξνηείλσ ινηπφλ, λα ππάξρεη έλα κεληαίν δειηίν ειέγρνπ απ’ φινπο ηνπο Ξαξέδξνπο, γηα λα 

ππάξρεη άκεζε ελεκέξσζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θάζε πεξηνρήο. 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ην ζθνπεπηήξην ηεο πφιεο. Ξξηλ πάξα 

πνιχ θαηξφ είρακε απαηηήζεη θαη καο είραλ ηάμεη φηη ζα γίλεη θάπνην ζθνπεπηήξην ζηελ πεξηνρή, γηα 

ην νπνίν δελ αθνχσ ηίπνηα. Γελ πξφζεμα αλ ππάξρεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. 

 Έλα άιιν ζέκα κε ην νπνίν ζα ήζεια λα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν ην αλέθεξε θαη ν θχξηνο 

Ξαπαθπξηαδήο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ. Ξνιιά απφ απηά ηα 

θηίξηα δελ έρνπλ πνιενδνκηθέο άδεηεο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δεκνπξαηεζνχλ θαη λα 

δνζνχλ ζε ηδηψηεο πξνο εθκεηάιιεπζε. 



19 

 
 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Έρεηε ππφςε θάπνην ηέηνην θηίξην ην νπνίν 

δεηάεη ηδηψηεο θαη δελ κπνξεί λα ηνπ δνζεί; 

 

Ο θ. Ισάλλεο  Γθηνπκέο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Σξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: πάξρνπλ 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, αιιά δελ έρσ αζρνιεζεί εθηελψο γηα λα ζαο πσ ιεπηνκέξεηεο. Θα ζαο πσ κία 

πεξίπησζε ζην πάλσ Θσηχιην φπνπ ππάξρεη έλα θηίξην ην νπνίν αλήθεη ζηνλ Γήκν, θαηά θαηξνχο 

παξαρσξείηαη ζε ηδηψηεο θαη παίξλεηαη πίζσ, γηαηί ελψ παξαρσξήζεθε ζε ηδηψηε, δελ κπφξεζε πνηέ 

λα βγάιεη άδεηεο γηα λα αλνίμεη θαηάζηεκα. 

 ια ηα δεκνηηθά θηίξηα ζα πξέπεη λα πάξνπλ πνιενδνκηθέο άδεηεο θαη λα είλαη πγεηνλνκηθά 

λφκηκα, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: ζνλ αθνξά ηηο ιαθθνχβεο ζηνλ 

επαξρηαθφ, είρα δεη ηελ θαηαγγειία ζαο θαη έρνπλ γίλεη αξθεηέο νριήζεηο πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα, ε 

νπνία είλαη αξκφδηα γη’ απηφλ ηνλ δξφκν, φπσο θαη γη’ άιινπο δξφκνπο. Αλ ν Ξάξεδξνο ηεο πεξηνρήο 

έρεη ελεκεξψζεη θαη απηφο ηελ Ξεξηθέξεηα, δελ ην γλσξίδσ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:  πάξρνπλ άπεηξεο θνξέο πνπ ν Γήκνο έρεη 

θιεζεί λα παξέκβεη ζε πξνβιήκαηα κίαο Θνηλφηεηαο, θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ Ξαξέδξνπ θαη ππάξρνπλ 

άπεηξεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν Ξάξεδξνο αδηαθνξεί πιήξσο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρσξηνχ 

ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη θαηά θφξνλ ζηα κεραλήκαηα. 

 Πηέιλνπκε ηα κεραλήκαηα ζην Θνηχιην, φπνπ θάζνληαη θαλέλα κήλα θαη αθνχ ηειεηψζνπλ ηηο 

δνπιεηέο θαη γπξίζνπλ νη κπνπιληφδεο ζηε Κεγαιφπνιε γηα λα πάλε ζε άιιν ρσξηφ, ζπκάηαη θάπνηνο 

άιινο φηη ν Ξάξεδξνο δελ ηνπ έθαλε ην ραηίξη λα ηνπ αλνίμεη ηνλ δξφκν θαη απαηηεί μαλά ηα 

κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 Απφ εθεί θαη πέξα, αλ ν Ξάξεδξνο δελ κπνξεί λα θάλεη ηελ δνπιεηά ηνπ, είλαη ππεχζπλνη νη 

δεκφηεο πνπ ηνλ ςήθηζαλ θαη αλ ν Ξάξεδξνο θάλεη δηαθξίζεηο, θαθψο ηηο θάλεη, αιιά νη δεκφηεο ηνπ 

ληψζνπλ απηέο ηηο δηαθξίζεηο. Θα πξέπεη λα γίλνπλ πην ζνβαξνί. 

 Έρνπλ γίλεη άπεηξεο παξεκβάζεηο ζηνπο Ξαξέδξνπο θαη θάπνηνη ζπκκνξθψλνληαη, θάπνηνη φρη. 

Γελ ιέκε λα ην θάλνπλ επηηαθηηθά, αιιά λα ππάξρεη θαη ινγηθή. Γελ κπνξεί ζε έλα ρσξηφ λα είλαη 

ηξηάληα κέξεο ηα κεραλήκαηα θαη πέληε κέξεο αθνχ θχγνπλ ν ίδηνο ν Ξάξεδξνο λα δεηάεη μαλά ηα 

κεραλήκαηα επεηδή μέραζε ην έλα ή ην άιιν. Πηα νγδφληα ρσξηά ηη ζα θάλακε; Γελ βγαίλεη. 

πάξρνπλ θαη νξηζκέλνη Ξάξεδξνη, νη νπνίνη λνκίδνπλ φηη ην ρσξηφ ηνπο είλαη ην κνλαδηθφ. 

 

Ο θ. Ισάλλεο  Γθηνπκέο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Σξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: Θχξηε 

Ξξφεδξε, δελ ππάξρνπλ κφλν ηα κεραλήκαηα. πάξρεη ν θαζαξηζκφο ησλ πεγψλ, νη ιάκπεο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: Ρν πξφβιεκα πνπ έρεη ην θάζε ρσξηφ ην γλσξίδεη 

ν δεκφηεο ηνπ ρσξηνχ θαη θπζηθά, νθείιεη λα ην γλσξίδεη ν Ξάξεδξνο. Αλ ε πιεξνθνξία απφ ηελ 

βάζε δελ πάεη ζηελ θνξπθή, δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζαλ έξγν. Αλ ινηπφλ ν αξκφδηνο 

Αληηδήκαξρνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο δελ κάζεη φηη ε πεγή ζην Θνηχιην έρεη πξφβιεκα, δελ ζα 

κπνξέζεη λα γίλεη θάηη. Λα απεπζχλεηαη ζηνλ Γήκν, φρη παξάπιεπξα ζε θάπνηνλ άιινλ. 

 

Ο θ. Ισάλλεο  Γθηνπκέο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Σξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: Γη’ απηφ 

πξνηείλσ ην κεληαίν δειηίν ειέγρνπ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:  Ρν κεληαίν δειηίν ειέγρνπ κφλν απφ ηνπ 

Ξαξέδξνπο δελ έρεη λφεκα. 
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 Θα ζαο πξφηεηλα λα ππάξρεη ηξφπνο νη πνιίηεο λα θάλνπλ ειεθηξνληθά ην αίηεκά ηνπο θαη 

ππάξρεη κία εθαξκνγή ζηα Smart Cities, ψζηε λα δνχκε θαη αλ ν Ξάξεδξνο έρεη δίθην ή φρη θαη αλ 

είλαη ηθαλφο θαη άμηνο λα ζπλερίζεη λα είλαη Ξάξεδξνο. Δίλαη κία εθαξκνγή, ε νπνία ζα γίλεη ζην 

κέιινλ θαη έρνπκε εηνηκάζεη ηα ζρεηηθά, αιιά θπζηθά ζέιεη θαη εμεηδηθεπκέλνπο αλζξψπνπο λα ηελ 

δνπιέςνπλ. Ξεξηκέλνπκε θαη ζα δνχκε. Ν δεκφηεο ζα δίλεη ηελ πιεξνθνξία θαηεπζείαλ ζηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε, ζα αξρεηνζεηείηαη θαη ζα πεγαίλεη πξνο εμεχξεζε ιχζεο. Απηφ είλαη κία εθαξκνγή 

ηελ νπνία θηινδνμνχκε λα θάλνπκε, ψζηε ηα πξνβιήκαηα λα ηαμηλνκνχληαη θαη λα θηάλνπλ 

θαηεπζείαλ ζηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν ειεθηξνληθά. Θα ππάξρεη ζην θηλεηφ έλα application. 

 Ξνιιέο θνξέο ε πιεξνθνξία θηάλεη ζηνλ ππάιιειν ρσξίο λα κεηαβηβαζηεί ζηνλ αξκφδην 

Αληηδήκαξρν, επεηδή ν ππάιιεινο πήγε δηαθνπέο, επεηδή ν ππάιιεινο μέραζε, επεηδή ν ππάιιεινο 

ήηαλ ηζαθσκέλνο κε απηφλ πνπ αλέθεξε ην πξφβιεκα. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Δίπαηε γηα ην ζθνπεπηήξην. Παο ην 

είραλ ηάμεη; 

 

Ο θ. Ισάλλεο  Γθηνπκέο,  εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Σξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: Ρν είραλ 

ηάμεη ζε φινπο, φρη ζε κέλα πξνζσπηθά. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Πηνλ Γήκν ελλνείηε; 

 

Ο θ. Ισάλλεο  Γθηνπκέο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Σξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: Πηνλ Γήκν. 

Έγηλαλ εγθαίληα, δφζεθαλ επραξηζηήξηα γηα ην ζθνπεπηήξην Κεγαιφπνιεο. Πε πνηα θάζε είκαζηε; 

 

Η θα Μαξία Υξηζηνδεκεηξνπνύινπ, κέινο ηεο επηηξνπήο, δεκόηηζζα: Λα βνεζήζσ κηαο θαη 

γλσξίδσ. Ν Γήκαξρνο ην έρεη ζε πξνηεξαηφηεηα θαη απ’ φηη μέξσ απφ ην θππνπξγείν Αζιεηηζκνχ, 

ζα ην δνπλ θαη απφ θνληά καδί. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Δπίζεο, είπαηε γηα έλα θηίξην ζην 

Θνηχιην. Πε απηφ ζα ζαο απαληήζεη ν θχξηνο Πηέκπνο. 

 

Ο θ. Ισάλλεο  Γθηνπκέο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Σξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: Κελ 

επηθεληξσλφκαζηε ζην Θνηχιην. πάξρνπλ θη αιινχ θηίξηα ηέηνηα. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Δπεηδή ην αλαθέξαηε ζαλ παξάδεηγκα. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο Μεγαιόπνιεο θ. Γεκήηξηνο ηέκπνο: Θαηαξράο, ηα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ 

έρνπλ πεξάζεη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Γήκνπ δελ κπνξνχλ λα λνηθηαζηνχλ γηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ θεχγεη, ππήξμε κία ηέηνηα πεξίπησζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

Θνηλφηεηα θαη πήξακε απφθαζε σο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα παξαρσξήζνπκε απηφ ην νίθεκα – 

πξψελ δεκνηηθφ ζρνιείν – γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά αθπξψζεθε ε 

απφθαζε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Εεηήζακε ηελ άδεηα απφ ηελ Ξξσηνβάζκηα Γηνίθεζε 

ηνπ Λνκνχ, ψζηε λα καο επηηξέςεη λα δψζνπκε ηελ άδεηα γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη δελ ηελ έδσζε. 

 Κε ιίγα ιφγηα, φζα θαηαζηήκαηα απφ εδψ θαη πέξα είλαη δεκνηηθά ζρνιεία δελ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ρα ππφινηπα, πνπ δελ ήηαλ δεκνηηθά ζρνιεία, 

φζα ιεηηνπξγνχλ σο θαηαζηήκαηα δελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα, γηαηί έρνπλ ηηο άδεηέο ηνπο. 

 Ρν άιιν πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαζηήκαηα 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, αζιεηηθνί ζχιινγνη θηι. Απηά πξέπεη λα ηα 

ιεηηνπξγεί κφλν ηδηψηεο. Θάηη ηέηνην ππήξρε ζε έλα ρσξηφ ηεο Φαιαηζίαο, ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα 
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πάξεη άδεηα θαη ιεηηνπξγνχζε γηα θάπνηα ρξφληα ζηελ θφςε ηνπ μπξαθηνχ. Ιχζεθε απηφ ην πξάγκα, 

ην πήξε ηδηψηεο κε δεκνπξαζία θαη ην ιεηηνπξγεί. 

 Γηα λα κελ αλαθέξνπκε ζπγθεθξηκέλα ην Θνηχιην, ζε απηή ηελ πεξίπησζε λνκίδσ φηη δελ είλαη 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Γελ κπνξεί λα ην ιεηηνπξγεί ζχιινγνο. Αλ ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζεη ζε εθείλν ην 

ρσξηφ, ζα πξέπεη λα γίλεη δεκνπξαζία, λα ην πάξεη έλαο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίαο θαη λα ην 

ιεηηνπξγήζεη. 

 Δπεηδή δελ γλσξίδσ αλ έρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα κε ηηο άδεηεο, είλαη κία επθαηξία λα ην 

κειεηήζνπκε. κσο, λνκίδσ φηη δελ ππάξρνπλ, γηαηί ηα είρακε ειέγμεη φηαλ αλαιάβακε. Αλ είλαη 

θάηη ζπγθεθξηκέλν, ζα ην ειέγμνπκε. 

 ζνλ αθνξά ηα άιια ζέκαηα γηα ηα θηίξηα, έρνπκε μεθηλήζεη ην ΔΛΦΗΑ, ην νπνίν δελ είρε 

πιεξσζεί φια απηά ηα ρξφληα θαη είλαη 390.000,00€ πεξίπνπ. Έγηλε ε θαηαγξαθή ησλ θηηξίσλ, 

βεβαηψζεθε ν ΔΛΦΗΑ, ηνλ βάιακε ζε ξχζκηζε θαη έρεη απνπιεξσζεί 100%. πνιεηπφηαλ έλα πνζφ 

ησλ 100.000,00€ ην νπνίν, ελψ είρακε κπεη ζε ξχζκηζε, πήξαλ απφ ηελ απαιινηξίσζε ηνπ 

Ρξηπνηάκνπ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:  Κάιηζηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη κέζα ζην 2022 

λα μαλαθάλνπκε ηελ θαηαγξαθή ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη λα βξνχκε πνηά απφ απηά έρνπλ 

πξφβιεκα ζηελ πξφζβαζε ΑΚΔΑ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη αλάινγεο ππνδνκέο. Άξα ινηπφλ, θηίξηα 

πνπ λα κελ έρνπλ άδεηα δελ πθίζηαληαη. 

 

Ο θ. Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ 2νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Θαηαξράο, λα πσ, φηη φζα έρνπλ εξσηεζεί κέρξη ηψξα κε θαιχπηνπλ θαη 

πξνζππνγξάθσ φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ. 

 Θα ήζεια λα ξσηήζσ γηα θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

εγθαηαιεηθζεί ζην έιεφο ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, αλαθέξνκαη ζηνλ ζηαζκφ ηνπ ΝΠΔ ζηνλ νπνίν, κεηά 

απφ κία ππξθαγηά, ππάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηεο ζηέγεο, αλ δελ έρεη θαηαξξεχζεη ήδε θαη 

παξφια απηά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθδειψζεηο. Δπίζεο, είλαη ην παιηφ 5Σ5 ζηελ ΚΝΚΑ θαη ην 

Θνιπκβεηήξην ιίγν πην θάησ απφ ην ζπίηη ηνπ Γηάλλε Γθηνπκέ πξνο ηε ΓΔΖ. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά 

απηά ηα ηξία, ηα νπνία είλαη εγθαηαιειεηκκέλα ρξφληα ηψξα θαη ε εηθφλα ηνπο δελ καο ηηκά. 

 Θα ήζεια λα ξσηήζσ ινηπφλ πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη πνπ αθνξνχλ απηά ηα ηξία ζεκεία ηεο 

πφιεο καο, ψζηε λα βειηησζνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή, αλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα 

γίλεη κία παξέκβαζε θαη λα καδεπηνχλ θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία είλαη πεηακέλα δεμηά θαη αξηζηεξά. 

 Ρν δεχηεξν ζέκα αθνξά ηνλ δεκνηηθφ θσηηζκφ, πνπ ζε θάπνηεο γεηηνληέο ηεο πφιεο καο 

ππάξρεη πξφβιεκα, δειαδή θακέλεο ιάκπεο, παιηέο ιάκπεο πνπ δελ θσηίδνπλ αξθεηά. Έρνπλ γίλεη 

θάπνηεο ελέξγεηεο λα αληηθαηαζηαζνχλ ή ηνπιάρηζηνλ έρεη θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο ε αξκφδηα 

πεξεζία ηνπ Γήκνπ λα θαηαγξαθνχλ θαη ζηελ πνξεία λα αληηθαηαζηαζνχλ; 

 Λα κελ ζεσξεζεί πσο θάλσ κνκθή φηη δελ δνπιεχνπλ νη ειεθηξνιφγνη ηνπ Γήκνπ καο. Ίζα – 

ίζα, ηνπο βιέπνπκε ζρεδφλ θαζεκεξηλά λα πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ φηη ρξεηάδεηαη. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Δίλαη θη άιια θηίξηα, φπσο ην παιηφ μελνδνρείν 

ηνπ ¨Βνχδα¨ θαη θηίξηα ηα νπνία είλαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο ΓΔΖ. 

 

Ο θ. Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ 2νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Απηά ηα ηξία ηα αλέθεξα ελδεηθηηθά. Ρν γλσξίδσ, φηη ππάξρνπλ θη άιια. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   ια απηά ηα έρνπκε ππφςε καο. Έρεη γίλεη ήδε 

ε θαηαγξαθή ηνπο θαη γίλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ζχληαμε κειεηψλ γη’ αμηνπνίεζή ηνπο. Γηα ηνλ 

ζηαζκφ ζα ζαο πεη ν θχξηνο Θαινγεξφπνπινο. Πην θηίξην ηνπ ¨Βνχδα¨ κάιινλ ζα δεκηνπξγήζνπκε 

έλαλ πνιπρψξν θαη ε παιηά πηζίλα είλαη ζε ρψξν πξαζίλνπ θαη πξέπεη λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα εθεί. 

Ξνην άιιν είπαηε; 
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Ο θ. Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ 2νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Ρν παιηφ 5Σ5, φπνπ ππάξρνπλ θαη θάπνηνη ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο,  νη νπνίνη 

είλαη αλνηρηνί θαη πξνζβάζηκνη ζε φινπο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Θα πξέπεη λα δνχκε ηη γίλεηαη κε ην 5Σ5, γηαηί 

λνκίδσ φηη θαη απηφ είλαη ζε ρψξν πξαζίλνπ. Νπφηε, ζα πξέπεη λα δνχκε ηε ζπκβαηφηεηα γηα ηε 

ρξήζε ηνπ σο αζιεηηθφ ρψξν ή φρη. Γη’ απηφ θαη ην θιείζακε. Βέβαηα, έγηλε θαη έλα αηπρέο γεγνλφο 

εθεί. 

 

Ο θ. Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ 2νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ:  Γη’ απηφ ην αλαθέξσ, γηαηί ππάξρνπλ θάπνηα ζίδεξα θαη ζπξκαηνπιέγκαηα. 

Δηδηθά ην θαινθαίξη, κπαίλνπλ κηθξά παηδηά γηα λα παίμνπλ θαη ππάξρεη θίλδπλνο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: πάξρεη έλα πξφγξακκα βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο 

κε ην νπνίν έρνπκε ζρεδηάζεη λα αμηνπνηήζνπκε απηνχο ηνπο ρψξνπο θαη λα ηνπο ζπλδέζνπκε κε ηελ 

αλάπιαζή ηνπο. πάξρνπλ θάπνηνη πφξνη ηνπο νπνίνπο ζέινπκε λα αμηνπνηήζνπκε γηα λα ην 

αλαπιάζνπκε, φπσο θαη ηελ πιαηεία Ξνιπηερλείνπ φπνπ είλαη ην ΘΓΑΞ. 

 Ν θσηηζκφο είλαη θαη απηφ έλα κεγάιν project, φζνλ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ιακπηήξσλ θαη ηελ πχθλσζή ηνπο. Θα μεθηλήζεη λα θαίλεηαη κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο. 

 

Ο θ. Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ 2νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ:  ζνλ αθνξά ηνλ θσηηζκφ, ελλνείηαη φηη ζε δηάθνξνπο δξφκνπο έρνπλ ήδε 

αληηθαηαζηαζεί ηα θσηηζηηθά θαη θαίλεηαη ην απνηέιεζκα. Κηιάσ γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, 

ηα νπνία ζέινπλ βειηίσζε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Θα αληηθαηαζηαζεί θαη ν θσηηζκφο κέζα ζηνλ 

θεληξηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, ζα επεθηαζεί ην δίθηπν ιίγν ζηηο πφιεηο, αιιά ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο νη 

νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθέο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πηζίλα, αλ δελ θνπνχλ ηα δέληξα, δελ 

πξφθεηηαη λα θσηηζηεί ν ηφπνο, γηαηί ηα θσηηζηηθά είλαη κέζα ζηα θιαδηά ησλ δέληξσλ, ή έμσ απφ ην 

Γπκλάζην ή πην πάλσ πξνο ηελ παιηά δεμακελή. 

 Ρν ζέκα είλαη φηη γλσξίδνπκε ην πξφβιεκα, ην έρνπκε θαηαγξάςεη, έρνπκε βξεη ηξφπν θαη 

ηψξα είλαη ε εθαξκνγή ηνπ. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Πηαδηαθά, φκσο, αιιάδνπλ ηα 

θσηηζηηθά. 

 

Ο θ. Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ 2νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ:  Γη’ απηφ ην επεζήκαλα, γηαηί έρνπλ ήδε αληηθαηαζηαζεί θαη λα 

πξνρσξήζνπκε θαη ζηα ππφινηπα. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Γπζηπρψο, είλαη κφλν έλαο ειεθηξνιφγνο πνπ 

πξνζπαζεί παξάιιεια κε απηφ λα αιιάδεη θαη θάπνηα θσηηζηηθά. 

 

Ο θ. Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ 2νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Γη’ απηφ είπα, φηη νη ειεθηξνιφγνη θαίλνληαη έμσ ζηνλ δξφκν θαη δνπιεχνπλ. 

Κελ παξεμεγεζψ. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: Γηα ηνλ ζηαζκφ ζα ζαο πεη ν θχξηνο 

Θαινγεξφπνπινο. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: ζνλ αθνξά ηνλ ζηαζκφ, ζηελ πξψηε 

δηαβνχιεπζε πνπ είρακε θάλεη είρακε ζέζεη σο ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, πνπ κέρξη 

εθείλε ηελ ψξα δελ είρε γίλεη ζρεδφλ ηίπνηα. 

 Κεηά απφ δχν ρξφληα, βξηζθφκαζηε πάιη εδψ θαη ην ζεηηθφ είλαη φηη ε κειέηε έρεη ζρεδφλ 

νινθιεξσζεί. Γηα λα νινθιεξσζεί απηή ε κειέηε, γηα ην κφλν πνπ κπνξψ λα ζαο δηαβεβαηψζσ είλαη 

φηη ππήξμε αζθπθηηθή πίεζε ζηνπο κειεηεηέο θαη πνιινί θαπγάδεο, αιιά πηζηεχνπκε, φηη ην 

απνηέιεζκα ζα καο δηθαηψζεη. Ξεξηκέλνπκε ηελ κειέηε κε ην λέν έηνο, ζα δνχκε πνην ζα είλαη ην 

θφζηνο αλαθαηαζθεπήο ηνπ ζηαζκνχ θαη ζα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. 

 Ξξέπεη λα ζαο πσ, φηη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζηνλ παιηφ ζηαζκφ είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Νπφηε, επειπηζηνχκε φηη άκεζα ζα έρνπκε 

απνηειέζκαηα θαη θάηη πην ζίγνπξν. 

 

Η θα Υαξά Κάηθα, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Νέσλ Μεγαιόπνιεο ελ Γξάζεη:  Θα ήζεια λα 

ξσηήζσ θη εγψ ζρεηηθά κε ηνλ ζηαζκφ. Θχξηε Θαινγεξφπνπιε, κηιάκε γηα αλαθαηαζθεπή κφλν ηνπ 

ππάξρνληνο θηηξίνπ ή θαη γηα πξνζζήθε θάπνηνπ άιινπ θηηξίνπ; Γηα ηη ρξήζεηο κηιάκε ζην 

εζσηεξηθφ; Πε ηη θάζε είλαη απηή ε κειέηε θαη πνηα αθξηβψο είλαη ε πξφηαζε; Γηαηί ε αξρηθή 

ηνπνζέηεζε ήηαλ θάπσο αζαθήο ζρεηηθά κε ην Θέληξν Λεφηεηαο θαη κε ην ηη ζα πεξηιακβάλεη. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο:  Γελ ήζεια ηψξα λα αλαθεξζψ νχηε 

αληηπνιηηεπηηθά νχηε ηίπνηα. Δίλαη απηή ε κειέηε πνπ φηαλ εκείο νη δχν θαη άιια δχν άηνκα είρακε 

βξεζεί ζην Γεκαξρείν κε ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, καο είραλ δηαβεβαηψζεη φηη είλαη ζρεδφλ 

έηνηκε. 

 Δίλαη ην Θέληξν Λεφηεηαο θαη ελλνείηαη φηη κηιάκε γηα ηνλ ζηαζκφ, γηα ην θηίξην πνπ είλαη πην 

δίπια, κία απνζήθε πνπ ζα δηακνξθσζεί θαη αλ δελ πάξνπκε ζηα ρέξηα καο ηε κειέηε γηα λα δνχκε 

ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη, δελ είκαη ζε ζέζε λα ζαο απαληήζσ. κσο, είλαη απηή ε κειέηε, φπσο ηελ 

είρακε ζπδεηήζεη ηφηε απφ ην Πχιινγν Λέσλ, θηι. 

 Κε ιίγα ιφγηα, απηή ε κειέηε, πνπ ην 2018 ήηαλ έηνηκε, αλαθαιχςακε εκείο ην 2019 φηη είλαη 

ιίγν πην πάλσ απφ ην κεδέλ. 

 

Η θα Υαξά Κάηθα,  εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Νέσλ Μεγαιόπνιεο ελ Γξάζεη:  Απηά ηα 

γλσξίδσ. Απιά επεηδή αιιάδνπλ ιίγν νη θαηξνί, νη πξνηεξαηφηεηεο, ην ηη ζεσξνχκε σο Θέληξν 

Λεφηεηαο θαη ην ηη έρνπλ αλάγθε νη λένη ηψξα, ζθέθηνκαη, πνηά ζα κπνξνχζε λα είλαη ε θαζνδήγεζε 

ηνπ Γήκνπ πξνο απηνχο ηνπο κειεηεηέο, γηα ην ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ηέηνην θέληξν ζήκεξα. 

Γη’ απηφ ξψηεζα αλ έρεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα, γηα ην ηη ρξήζεηο ζα πεξηιακβάλεη. Αλ ζα 

πεξηιακβάλεη θάηη θαη σο εθζεηήξην γηα ηνλ ίδην ηνλ ζηαζκφ, γηαηί θαη ν ρψξνο ηνπ θηηξίνπ δελ είλαη 

πνιχ κεγάινο θαη είλαη δηαρσξηζκέλνο ζε απηά ηα ηέζζεξα δσκάηηα ζηελ νπζία. Απφ ελδηαθέξνλ 

ξσηάσ. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Ξξνο ην παξφλ, καο ελδηαθέξεη άκεζα 

ε αλαθαηαζθεπή θαη ε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ. Φπζηθά, απηφ πνπ ιέηε, φηη πεξλάλε ηα ρξφληα θαη 

έρνπλ πεξάζεη πάξα πνιιά ρξφληα θαη αιιάδνπλ νη ζπλήζεηεο θαη νη αλάγθεο ησλ λέσλ, εθφζνλ 

κηιάκε γηα έλα Θέληξν Λεφηεηαο, είκαζηε ζε δηαδηθαζία πνπ ην ζπδεηάκε. 

 Ρα παηδηά 15 – 18 εηψλ ή 13 – 18 εηψλ έρνπλ αλάγθε λα έρνπλ ηνλ ρψξν ηνπο. Γειαδή, ηα 

15ρξνλα δελ ζα πάλε γηα θαθέ. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Θαη δελ πξέπεη λα πάλε ζηελ θαθεηέξηα ή ζην 

κπαξ. 

 

Η θα Υαξά Κάηθα, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Νέσλ Μεγαιόπνιεο ελ Γξάζεη:  Απηφ κνπ 

δίλεη πάηεκα λα ξσηήζσ αλ απηή ε κειέηε πεξηιακβάλεη κφλν ην θηίξην ή θαη ηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν, γηαηί θαη ν πεξηβάιινληαο ρψξνο έρεη ηξνκεξφ ελδηαθέξνλ θαη ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Θα γίλνπλ παξεκβάζεηο θαη ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν, κε ζθνπφ απηφ πνπ αλαθέξακε γηα ηηο ειηθίεο απηέο. 

 Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε πιαηεία ζηνλ Θηλεκαηνγξάθν, ε νπνία έρεη γίλεη ζηέθη, φπνπ είλαη ε 

Θεαηξηθή Νκάδα, ην ΘΓΑΞ, ε Φηιαξκνληθή, ν Πχιινγνο Ρξηηέθλσλ, ν Αιθεηφο 2020 θηι. Αθνχ 

ινηπφλ ζπγθεληξψλνληαη εθεί ηα παηδηά θαη ζηνλ ίδην ρψξν ππάξρεη ε Θεαηξηθή Νκάδα Κεγαιφπνιεο 

ή ε Φηιαξκνληθή ή ην ΘΓΑΞ, κπνξνχλ λα δνπλ θη άιια πξάγκαηα. 

 

Η θα Υαξά Κάηθα, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Νέσλ Μεγαιόπνιεο ελ Γξάζεη: Ππκθσλψ 

πνιχ κε απηφ. Λνκίδσ, φηη θαη ε αξρηθή πξφηαζε γηα ην Θέληξν Λεφηεηαο εθεί είρε ρσξνζεηεζεί. 

Απιά ππήξρε πξφβιεκα κε ηελ αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ ιφγσ πνιενδνκηθψλ. Δίλαη φλησο ζεκαληηθφο 

απηφο ν ρψξνο θαη ην πψο ηα παηδηά ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ζην ΘΓΑΞ. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο έξγσλ θ. Θενθάλεο Καινγεξόπνπινο: Ρν ζεκαληηθφηεξν είλαη λα θάλνπκε 

θάηη γη’ απηή ηελ αλάγθε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη έρνπκε δεη κέζα απφ ηα παηδηά. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Ξαξαθνινπζνχκε ηα παηδηά, ηελ αλάγθε ηνπο 

θαη ηη καο δίλνπλ θαη πξνζπαζνχκε λα πξνζαξκφζνπκε ηελ πφιε ζε απηφ πνπ βιέπνπλ ηα παηδηά. 

Γειαδή, φζνλ αθνξά ηελ πιαηεία πνπ είλαη ζην ΘΓΑΞ, βάιακε ζηφρν λα εληζρχζνπκε ην WiFi, ηα 

ειεθηξνληθά θαη ηνλ Ηαλνπάξην ζα γίλεη ηερληθφ δειηίν θαη ζα αλαηεζεί ε κειέηε γηα ηελ αλάπιαζε 

ηεο πιαηείαο, ψζηε λα γίλεη κία smart βηνθιηκαηηθή πιαηεία. 

 

Η θα Υαξά Κάηθα, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Νέσλ Μεγαιόπνιεο ελ Γξάζεη:  Απηά είλαη 

επράξηζηα θαη ζε κία επνρή πνπ ν δεκφζηνο ρψξνο πξέπεη λα αλαδηακνξθσζεί. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: Ρν επράξηζην είλαη φηη έρνπλ βξεζεί θαη νη πφξνη. 

 Έρεηε θάλεη θαη έλα ζρφιην γηα ηελ εθαξκνγή Novoville. 

 

Η θα Υαξά Κάηθα, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Νέσλ Μεγαιόπνιεο ελ Γξάζεη:  Ρν έγξαςα,  

γηα λα κελ δηαθφςσ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Ρελ έρνπκε ππφςε καο, αιιά ζα θνηηάμνπκε 

θαη κε πνηα πιαηθφξκα ζα δνπιέςνπκε. 

 

Η θα Υαξά Κάηθα, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Νέσλ Μεγαιόπνιεο ελ Γξάζεη:  Ρν είπα 

επεηδή, πηζαλφλ, ην λα θηηαρηεί κία θαηλνχξηα πιαηθφξκα δελ είλαη ηφζν ζνθφ απφ ην λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κία πνπ ππάξρεη ήδε θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ πνιινί Γήκνη ζηελ Διιάδα θαη 

θάπνηνη αξθεηά επηηπρεκέλα θηφιαο. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Δπεηδή ζα ππάξρνπλ νη ζηαζκνί θφξηηζεο θαη ε 

πιαηθφξκα γηα ηνπο ζηαζκνχο θφξηηζεο, φπσο επίζεο κία πιαηθφξκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ 

ησλ νρεκάησλ, φια απηά ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά. Θαιφ είλαη λα ηα βάινπκε ζε κία πιαηθφξκα 

θαη λα έρνπκε έλαλ ρξήζηε, έλαλ πάξνρν θαη κία εμάξηεζε. Λα κελ έρνπκε πνιιέο εμαξηήζεηο θαη 

πνιιέο ζπκβάζεηο. 

 

Η θα Υαξά Κάηθα, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Νέσλ Μεγαιόπνιεο ελ Γξάζεη:  Απηφ ζα ήηαλ 

ην ηδαληθφ γεληθφηεξα γηα ηελ Κεγαιφπνιε θαη γηα φια ηα ζρέδηα πνπ έξρνληαη γηα ηελ κεηαιηγληηηθή 

επνρή. Γηα λα γίλεη απηφ φκσο, πξέπεη λα ζθεθηείηε, φηη ρξεηάδεηαη θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα 

λα ην ζηεξίμεη θαη γηα λα ην ηξέμεη ζσζηά. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Γπζηπρψο, πξνζσπηθφ δελ ππάξρεη. Σξεηάδεηαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Θέινπκε αλζξψπνπο εμνηθεησκέλνπο κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

κε ηε λέα ηερλνινγία θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη απηή. Ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ κφληκσλ 

ππαιιήισλ είλαη 45 ζπλ. Ρη πεξηκέλεηε; 

 

Η θα Υαξά Κάηθα, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Νέσλ Μεγαιόπνιεο ελ Γξάζεη: Δίηε πξέπεη λα 

βξεζεί ην πξνζσπηθφ, γηα λα ηξέμεη ζσζηά, είηε θαιχηεξα λα βξεζεί κία άιιε ιχζε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:       πάξρεη ην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο θαη 

ίζσο γίλνπλ πξνζιήςεηο ή θάπνηεο άιινπ ηχπνπ ζπκβάζεηο. Δμεηάδεηαη απηφ. Ρν ζέκα δελ είλαη λα 

θάλνπκε ην έξγν, αιιά λα ην ιεηηνπξγήζνπκε. Ξαληνχ έρνπκε ην ίδην πξφβιεκα· κε ηη ζα ην 

ιεηηνπξγήζνπκε; Γηα παξάδεηγκα, ην θαηαθχγην κε ηη θφξκνπια ζα ην ιεηηνπξγήζνπκε θαη απφ πνην 

θνλδχιην; 

 

Ο θ. Γεκήηξηνο Λπθνγηάλλεο, εθπξόζσπνο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πιιόγνπ Μεγαιόπνιεο 

¨Αιθεηόο – Μαίλαιν 2020¨: Πρεηηθά κε απηφ πνπ είπε ν θχξηνο Γθηνπκέο, ζα ήζεια λα πσ, φηη 

ππάξρνπλ εηαηξίεο, νη νπνίεο ςάρλνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε Κεγαιφπνιε. Απηή ηε ζηηγκή 

ππάξρεη κία εηαηξία, ε νπνία λνηθηάδεη κεραλέο πςεινχ θπβηζκνχ θαη κε ζέινληαο λα δψζεη ζηνπο 

πειάηεο απφ ηελ Αζήλα γηα λα θηάζνπλ κέρξη ηελ Θαιακάηα, έρεη θάλεη ζηαζκφ ζηε Κεγαιφπνιε θαη 

έςαρλε πνιιά ρξφληα λα βξεη πνχ ζα εγθαηαζηαζεί ζηε Κεγαιφπνιε. Δπίζεο, ππάξρεη κία άιιε 

εηαηξία κε ηδησηηθά αεξνπιάλα. Ν θχξηνο Θαξακπάηεο, κε 32 αεξνπιάλα ζε φιν ηνλ θφζκν, πνπ θαη 

απηφο ςάρλεη ρψξν ζηε ΓΔΖ γηα λα θάλεη έλα ηδησηηθφ αεξνδξφκην. 

 Γηα ην αεξνδξφκην είλαη 34 άηνκα θαη γηα ηηο ελνηθηάζεηο κεραλψλ 2 άηνκα, ζπλ έλαο ληφπηνο 

επηζθεπαζηήο πνπ έρνπλ αλάγθε. Κε ην θαηλνχξην ΔΠΞΑ, ιέγνληαη λέεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο. 

 Κελ θνβεζείηε ηα θηίξηα. πάξρνπλ εξγνιάβνη πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο κάληξεο 

κέζα. Γελ είλαη αλάγθε λα ηα θάλνπκε φια θαθέ. Ρν θαθέ ζα απνηχρεη θαηά 95% θαη ηψξα πνπ ζα 

θιείζεη ε ΓΔΖ, θαηά 100%. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: Γηα ην αεξνδξφκην ρξεηάδεηαη έθηαζε, 

ηνπιάρηζηνλ ν αεξνδηάδξνκνο. 

 

Ο θ. Γεκήηξηνο Λπθνγηάλλεο, εθπξόζσπνο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πιιόγνπ Μεγαιόπνιεο 

¨Αιθεηόο – Μαίλαιν 2020¨: 1.800 κέηξα. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:  1.800 κέηξα κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο. 
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Ο θ. Γεκήηξηνο Λπθνγηάλλεο,  εθπξόζσπνο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πιιόγνπ Μεγαιόπνιεο 

¨Αιθεηόο – Μαίλαιν 2020¨: Ρηο έρεηε ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, γηαηί δελ έρεηε ππθλή δφκεζε 

εθαηέξσζελ ηνπ αεξνδξνκίνπ. Ν θχξηνο Θαξακπάηεο πεξηκέλεη πσο θαη πσο απφ πάλσ. Τάρλεη ηεο 

Ππάξηεο, ςάρλεη έλα αεξνδξφκην δίπια ζηελ Θαιακάηα. Μέξεηε, φηη απηά ηα αεξνδξφκηα πνπ είλαη 

ηψξα αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ κε ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε ηνπ ήιηνπ θαη δελ παξέρνπλ αζθάιεηα. 

πνηνο έξρεηαη κε ην δηθφ αεξνπιάλν, πιεξψλεη θάπνηνλ γηα λα ηνπ θπιάεη ην αεξνπιάλν. 

 Ζ Κεγαιφπνιε είλαη ην θέληξν ηνπ ηνπξηζκνχ απηή ηε ζηηγκή. πάξρεη ην Θφζηα Λαβαξίλν, ν 

Κηζηξάο αλαπηχζζεηαη ξαγδαία – δείηε ηα πεληάζηεξα πνπ γίλνληαη – θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη 

ην Λαχπιην, ην Άζηξνο. ια απηά έρνπλ έλα θέληξν· ηε Κεγαιφπνιε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:     Θαη ε κειέηε γηα ηε ζχλδεζε ηεο Νιπκπίαο κε 

ηελ Κεγαιφπνιε εληζρχεη απηφ πνπ ιέηε. Κπνξεί ε Κεγαιφπνιε λα γίλεη ην logistics ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Κπνξεί θάπνηνο λα πεγαίλεη βφιηα ζην Θφζηα Λαβαξίλν, ζην Γχζεην ή ζηελ Νιπκπία, αιιά λα κέλεη 

ζηελ Κεγαιφπνιε. 

 

Ο θ. Γεκήηξηνο Λπθνγηάλλεο, εθπξόζσπνο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πιιόγνπ Μεγαιόπνιεο 

¨Αιθεηόο – Μαίλαιν 2020¨:  Ρν ¨Θφζηα Λαβαξίλν¨ θνηκίδεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ πξνο 

ηνλ Ξχξγν Ζιείαο θαη είλαη 2.500 άηνκα. Γηαηί ινηπφλ λα κελ έρνπκε απηά ηα θηίξηα ζαλ δσκάηηα 

εξγαδνκέλσλ; Απηνί νη άλζξσπνη ζα θπθινθνξνχλ εδψ. 

 Θάζε πξφγξακκα δηθφ κνπ θξχβεη κέζα πάλσ απφ ηξεηο εξγαδφκελνπο, δχν ληφπηνπο θαη έλαλ 

εηζαγφκελν. Θέισ λα ην δείηε απηφ, γηαηί είλαη εχθνιν. Πηα emergency ησλ θπιιαδίσλ καο ππάξρεη 

ην αεξνδξφκην ηεο Κεγαιφπνιεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο. Γηαηί λα κελ ην εθκεηαιιεπηνχκε, ηελ 

ζηηγκή πνπ ππάξρεη θαη άλζξσπνο λα ζαο θέξσ ζε επαθή. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Θα καο θέξεηε ζε επαθή. 

 

Ο θ. Γεκήηξηνο Λπθνγηάλλεο, εθπξόζσπνο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πιιόγνπ Μεγαιόπνιεο 

¨Αιθεηόο – Μαίλαιν 2020¨: Γελ καθξεγνξψ, αιιά ζαο ιέσ λα ην θνηηάμεηε. Ρν αεξνδξφκην ζα 

έρεη θαη ειηθνδξφκην, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θαη απηνχο πνπ ζα κέλνπλ ζηε Κεγαιφπνιε. Γελ 

έρεηε ππθλή δφκεζε εθαηέξσζελ ηνπ δηαδξφκνπ, πνπ απηφ καο ζψδεη. Πε έλα αεξνδξφκην ππάξρεη ν 

θφβνο αηπρήκαηνο θαηά ηελ απνγείσζε, ψζηε λα κελ πέζεη ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Γελ εγθξίλεηαη 

θαλέλα αεξνδξφκην αλ ζηα δχν ή ζηα ηξία ρηιηφκεηξα ππάξρεη θαηνηθεκέλε πεξηνρή. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:    Θα ήζειε θάπνηνο άιινο λα κηιήζεη; 

 

Ο θ. σηήξηνο Γξεγνξόπνπινο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  δεκόηεο: Δίλαη ε ηξίηε θνξά πνπ ζα 

επαλέιζσ ζε έλα ζνβαξφ δήηεκα, θαηά ηελ άπνςή κνπ θαη ζρεηίδεηαη κε έλα έξγν αξκνδηφηεηαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, αιιά αθνξά ηνλ θάηνηθν ηεο Κεγαιφπνιεο, ηνπ Ιενληαξίνπ, ηεο Βειηγνζηήο θηι. 

 Ξξφθεηηαη γηα ην γεθχξη πνπ ζπλδέεη ηελ Θνηλφηεηα, ζηελ νπνία κέλσ,  κε ην Ιενληάξη θαη ζα 

ζαο δείμσ δχν ζεκεξηλέο θσηνγξαθίεο. Απηή είλαη ε πιεπξά πνπ βιέπεη ζην γεθχξη θαηεβαίλνληαο 

απφ Ιενληάξη θαη θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζηεζαίσλ θαη ησλ ζπλαθψλ ζηνηρείσλ. Απηή ε 

θσηνγξαθία δείρλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεθπξηνχ απφ ηελ Βειηγνζηή πξνο ην Ιενληάξη. Έρεη 

γίλεη επηρσκάησζε φινπ ηνπ γεθπξηνχ, κε απνηέιεζκα ν δξφκνο ζε θάπνην ζεκείν λα μεπεξλάεη θαη 

ην κέγηζην χςνο ηνπ ζηεζαίνπ. 

 Θα ήζεια λα κνπ πείηε αλ έρεη γίλεη θάπνηα θίλεζε απφ κεξηάο ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ 

Ξεξηθέξεηα, ψζηε λα δσ θη εγψ,  σο πνιίηεο, σο ηδηψηεο,  ηη κπνξψ λα θάλσ απφ εδψ θαη πέξα. 

 Έλα δεχηεξν ζέκα, πνπ πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα είρε ηειεηψζεη ρζεο, γηαηί δελ ηηκά θαλέλαο 

καο, είλαη νη κηθξέο ρσκαηεξέο ζηηο Θνηλφηεηεο. Πήκεξα, απνηχπσζα απηή ηελ θαηάζηαζε έλα 
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ρηιηφκεηξν απφ ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ κνπ, ακίαληνο θαη δηάθνξα άιια νηθνδνκηθά πιηθά. Ξξέπεη 

αχξην φρη λα ηα ρψζνπκε, φπσο κνπ είπε ν Ξάξεδξνο, αιιά λα ηα λνηθνθπξέςνπκε κε θάπνην ηξφπν. 

 Νη απαηηήζεηο κίαο κηθξνθνηλσλίαο, γηαηί κέλσ ζε κία κηθξνθνηλσλία, ζηελ Βειηγνζηή, είλαη ην 

λεξφ, ν θσηηζκφο, νη δξφκνη θαη ε γεληθφηεξε αζθάιεηα. 

 ζνλ αθνξά ην λεξφ, ηα πξνβιήκαηα ζρεδφλ έρνπλ δξνκνινγεζεί θαη ιέσ ζρεδφλ, γηαηί 

παξνπζηάδνληαη πνιιά ζεκεία κε έκθξαμε θαη ην κείδνλ ζέκα είλαη ε αδπλακία πδξνδφηεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ρσξηνχ κε λεξφ κε ηθαλνπνηεηηθά ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία, δειαδή κε πίεζε θαη κε 

πνζφηεηα. 

 ζνλ αθνξά ηνπο δξφκνπο, κπξάβν ζαο. Ρα θαηαθέξαηε θαιχηεξα απ’ φινπο θαη ζα έιεγα φηη 

αγγίδεηε ηα φξηα ηνπ ηέιεηνπ γηα ηα κέρξη ρζεο δεδνκέλα. κσο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνπκε θάζε 

ρξφλν λα θηηάρλνπκε ηα ίδηα δξνκάθηα, ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ λα 

θαζπζηεξήζνπκε δχν ρξφληα αλά δξφκν θαη λα θάλνπκε ηελ παξέκβαζή καο κε έλα κηθξφ ηερληθφ, 

γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ καο. 

 ζνλ αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Ξαξέδξσλ, κε βάζε θαη απηά πνπ είπε ν θχξηνο Γθηνπκέο, 

ηνπο έρσ ραξαθηεξίζεη σο ηνπηθέο εμνπζίεο πνπ έρνπλ ςηινθαβαιήζεη ην θαιάκη θάκπνζνη απφ 

απηνχο. Έρσ θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, αιιά δελ ζα αλαθεξζψ ζε απηέο θαη δελ πξφθεηηαη γηα ηελ 

δηθή κνπ Θνηλφηεηα. Έρσ αθνχζεη πάξα πνιιά πξάγκαηα,  ηα νπνία δελ ηηκνχλ νχηε ηνπο 

Ξαξέδξνπο, νχηε ηε ζρέζε πνπ έρεη ε απνθεληξσκέλε εμνπζία, φπσο ηελ ιέσ, κε ηελ θεληξηθή. 

 Γηα λα πεηχρεη ινηπφλ έλα ηερληθφ πξφγξακκα, πνπ ζέινπκε λα πεηχρεη, ζα πξέπεη απηνί πνπ 

δίλνπλ πξσηνγελψο ηελ πιεξνθνξία, φπσο νη Ξάξεδξνη, λα θαιχπηνπλ αληηθεηκεληθά ηηο αλάγθεο 

ηεο κηθξνθνηλσλίαο. Ξηζηεχσ φηη δελ γίλεηαη πνπζελά απηφ. πάξρνπλ κηθξνδηαθνξέο θαη θάπνπ 

γέξλεη. 

 Ξξνηείλσ ινηπφλ, φηαλ πξφθεηηαη γη’ απηέο ηηο ζεκαληηθέο κέξεο πνπ είλαη λα ζηνηρεηνζεηεζεί 

έλα πξφγξακκα θαη λα γίλεη έλαο ζρεδηαζκφο επίζθεςεο κεραλεκάησλ ζηελ πεξηνρή, λα ππάξρεη κία 

επίζθεςε ελφο αμησκαηνχρνπ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζηελ φπνηα Θνηλφηεηα, παξνπζία θη άιιεο 

νκάδαο,  ε νπνία δελ ζα δεζκεχεη ηνλ Ξάξεδξν, αιιά ζα ηνλ επηθνπξεί θαη ζα εμαζθαιίδεη σο έλαλ 

βαζκφ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ πιεξνθφξεζε. Γειαδή, δελ είλαη αξθεηφ ην «καο ην είπε ν 

Ξάξεδξνο». Κπνξεί ν Ξάξεδξνο λα έρεη πξφζεζε λα ην πάεη θάπνπ, αιιά επηθνπξνχκελνο απφ ηελ 

φπνηα αληηπξνζσπεία, αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππάξμεη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην πάεη πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε. 

 Θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε πξφηαζή κνπ λα ππάξρεη νκάδα ή επηηξνπή ή φπσο 

ζέιεηε πείηε ηελ, πνπ καδί κε ηνλ Ξάξεδξν ζα πιεξνθνξεί κε θάπνην ηξφπν ηελ Γεκνηηθή Αξρή, γηα 

λα γίλεη ην πξφγξακκα πεξηεθηηθφ θαη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη έηζη, λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν πνπ 

ζέινπκε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:  Θα ήζειε θάπνηνο λα πξνζζέζεη ή λα ζρνιηάζεη 

θάηη; 

 

Ο θ. Ισάλλεο Γθηνπκέο, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Σξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο: Θα ήζεια λα 

θάλσ δχν παξαηεξήζεηο κφλν. ζνλ αθνξά απηφ πνπ είπε ν θχξηνο Θαινγεξφπνπινο, γηα ην πνηνο 

άπηεηαη ζην λα θηηάρλεη ηνπο δξφκνπο, είλαη ε Ξεξηθέξεηα, αιιά ηηο επηπηψζεηο γηα φ,ηη θαη λα γίλεη 

ζηνλ δξφκν ηηο δέρνληαη νη πνιίηεο, ηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ε αξλεηηθή θξηηηθή πέθηεη 

ζηελ δηθή καο πεξηνρή. Άξα, αλ ε Ξεξηθέξεηα γηα ηνλ α ή β ιφγν δελ αληαπνθξίλεηαη, εκείο έρνπκε 

ηα πξνβιήκαηα. Απηή ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε θαη άξα, ζα πξέπεη ε πίεζε πνπ ζα αζθήζνπκε 

λα είλαη αξθεηά κεγάιε. 

 ζνλ αθνξά ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ, κέζα ζηελ κειέηε επ’ νπδελί δελ ζα πξέπεη λα ραζεί ε 

ππνδνκή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ ηεο πφιεο. Λα ζπληεξεζεί θαη λα αμηνπνηεζεί, αιιά λα κελ 

απνραξαθηεξηζηεί απφ ζηαζκφο ηεο πφιεο. Δίλαη κία ππνδνκή ηελ νπνία πξέπεη λα δηαθπιάμνπκε. 

 

Ο θ. Ισάλλεο Παπαθπξηαδήο, εθπξόζσπνο Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Αλαβξπηνύ:  Πην ηερληθφ 

πξφγξακκα βιέπσ φηη ππάξρεη ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ Κεγαιφπνιεο, αιιά δελ μέξσ πνηα 

αθξηβψο πεδνδξφκηα. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:   Παο αθνχζακε κε δηαθνπέο. Ζ εξψηεζε ήηαλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη φηη απιά δελ γλσξίδεηε πνχ ζα γίλνπλ νη παξεκβάζεηο. 

 

Ο θ. Ισάλλεο Παπαθπξηαδήο, εθπξόζσπνο Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Αλαβξπηνύ: Γελ μέξσ 

πνηά πεδνδξφκηα ελλνείηε, αιιά ζέισ λα επηζεκάλσ, φηη πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο ηα πεδνδξφκηα 

επί ηεο Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ, φπνπ ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα. Απφ ηελ Ξαπατσάλλνπ κέρξη ηελ 

πιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο δελ ππάξρνπλ θαζφινπ πεδνδξφκηα. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο:  Δθεί δελ ππάξρεη πιάηνο γηα πεδνδξφκηα. 

 

Ο θ. Ισάλλεο Παπαθπξηαδήο, εθπξόζσπνο Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Αλαβξπηνύ: Δηδηθά ηελ 

Ξαξαζθεπή, πνπ γίλεηαη ε Ιατθή, ππάξρεη κεγάιν ζέκα θαη νη άλζξσπνη θπθινθνξνχλ κέζα ζηνλ 

δξφκν. 

 Έθαλα ινηπφλ πξφηαζε ζε έλαλ Αληηδήκαξρν ηελ Ξαξαζθεπή λα κνλνδξνκεζεί απφ ηελ κία 

κεξηά θαη λα βάινπκε δέθα θψλνπο, ψζηε λα πεξπαηάεη ν θφζκνο αλάκεζα ζηνπο θψλνπο, γηαηί ζα 

παηήζεη θαλέλαλ θάπνην απηνθίλεην. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ 

Μεγαιόπνιεο θ. Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο: Ρν γλσξίδνπκε. Απηφ είλαη ζέκα ηεο αζηπλνκίαο, 

αιιά θαιά θάλαηε θαη ην ζίμαηε. Απηφο ν δξφκνο, απφ ηελ πιαηεία Ακαιίαο έσο ηελ θεληξηθή 

πιαηεία, είλαη έλα θνκκάηη ζην νπνίν ζέινπκε λα παξέκβνπκε, γηαηί φλησο δελ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα 

θαη ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ αζθάιεηα ησλ πεδψλ. 

 Θνηηάδνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα λα δψζνπκε κία ιχζε κε δηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ, κε 

θάπνηεο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζην πάξθηλγθ, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ ηα παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα θαη 

νη πεδνί. 

 Βέβαηα, ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ είπαηε εζείο, γηα λα κπνπλ νη θψλνη, είλαη ζέκα ηεο 

αζηπλνκίαο. Γελ καο ην επηηξέπεη ζηελ παξνχζα θάζε. 

 Ξξνρσξάκε ινηπφλ ζηελ ςεθνθνξία γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα. Δγθξίλεηαη ην ζέκα σο 

εηζήρζε πξνο ζπδήηεζε; Νκφθσλα. 

 Δίλαη πνιινί πνπ έρνπλ απνρσξήζεη θαη κνπ έρνπλ ζηείιεη πξνζσπηθφ κήλπκα φηη ζπκθσλνχλ 

κε ην ηερληθφ πξφγξακκα, φπσο ν θχξηνο Θηληήο, απφ ηνλ Θπλεγεηηθφ Πχιινγν Κεγαιφπνιεο,  ε 

θπξία Θνπξέηα απφ ηε Θεαηξηθή Νκάδα Κεγαιφπνιεο, ν θχξηνο Καξηλφπνπινο, ν θχξηνο Κάληεο 

Λίθνο, ν θχξηνο Γηαλλφπνπινο Γεκήηξεο απφ ηνπο επηζηήκνλεο θαη ν παηήξ Ηάθσβνο, απφ ηελ Ηεξά 

Κεηξφπνιε. 

 Παο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Έρεηε ελδηαθέξνπζεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο, εκπινπηίδεηε θαη ηηο 

δηθέο καο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα βειηησζνχκε. 

 Πίγνπξα, ζα ππάξμεη άιιε κία ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ηηο επφκελεο κέξεο γηα 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

        

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη φια ηα αλσηέξσ,  

  

Η Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ Μεγαιόπνιεο ΓΝΩΜΟΓΟΣΔΙ ΘΔΣΙΚΑ, 

ππέξ ηνπ θαηαξηηζζέληνο Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο.   

 

 

Ζ παξνχζα γλσκνδφηεζε κε ηηο θαηαηεζείζεο πξνηάζεηο θαη απφςεηο,  λα πξνσζεζνχλ ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν είλαη αξκφδην λα απνθαζίζεη γηα ηελ ςήθηζε θαη έγθξηζε ηνπ 

Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο, θαηά ην άξζξν 208 ηνπ Λ. 3463/2006 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 65 ηνπ 

Λ.3852/2010, ηνπ Γήκνπ Κεγαιφπνιεο. 
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Κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην νπνίν, αθνχ ζεσξήζεθε 

θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ Ξξφεδξν, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην θαη απφ ηα κέιε ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο. 

 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  4/2021. 

 

Γη απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο θαησηέξσ. 

 

Ο Πξόεδξνο 

ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαβνύιεπζεο 

  

Σα Μέιε 

 

 

Τπ/θή 

 

Μεγαιόπνιε   30 /  12 / 2021 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

 

Ο Πξόεδξνο 

ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαβνύιεπζεο 

 

 

 

Θεκηζηνθιήο αθειιαξηάδεο 

Τπ/θέο 

 


