
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν 22/2013 συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας.
Στους Αγίους Δέκα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 13η Νοεμβρίου  2013, ημέρα

Τετάρτη   και  ώρα  19:00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου Γόρτυνας  συνήλθε  σε   δημόσια
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την 29.065/08-
11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Σύμβουλο, ή
τον  ορισθέντα  αντίκλητό  του  χωριστά  από  Δημοτικό  υπάλληλο  του  δήμου,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Πριν  από την έναρξη της  συνεδρίασης,  ο  Προεδρεύων Δημοτικός  Σύμβουλος Γενιτσαρίδης
Γεώργιος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι παρόντες οι 20 και
απόντες οι 7, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αρβανιτάκης Δημήτριος 
Γαρεφαλάκης Δημήτριος
Δρετάκης Εμμανουήλ
Καλλέργης Νικόλαος
Καραπαναγιώτης Ανδρέας
Κοκκινάκης Νικόλαος
Κρητικόπουλος Ιωάννης
Μπομποδάκης Στυλιανός
Ξυλούρης Σταύρος
Πηρουνάκης Νεκτάριος

Πρινιανάκης Αντώνιος
Τσικνάκης Κωνσταντίνος
Κοκολάκης Κωνσταντίνος
Αθουσάκης Αντώνιος
Γενιτσαρίδης Γεώργιος
Οικονομάκης Φανούριος
Αλεγκάκης Γεώργιος
Καμπιτάκης Γεώργιος
Δαριβιανάκης Μιχαήλ
Χαριτάκης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αποστολάκης Δημήτριος
Μουλιανάκης Γρηγόριος
Ηλιάκη Κλεονίκη
Μανουράς Γεώργιος

Παπαχατζάκη Πελαγία
Παρανυχιανάκης Γεώργιος
Καλιτσουνάκης Γεώργιος

Στη  συνεδρίαση  είχαν  προσκληθεί  και  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου μας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ – Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ – Πηρουνάκης Μιχαήλ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Σπυριδάκης Βασίλειος

ΠΛΑΤΑΝΟΣ – Κυπράκης Γεώργιος
ΜΙΑΜΟΥ – Γρηγοράκης Δημήτριος

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ
ΣΤΑΒΙΕΣ – Καλαϊτζάκης Χρόνης ΔΙΟΝΥΣΙ – Κωνσταντάκης Βασίλειος
ΛΟΥΡΕΣ – Κουμιανάκης Εμμανουήλ ΣΤΕΡΝΕΣ – Παντεχάκης Γεώργιος

1

1

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Η-0ΓΗ



ΣΟΚΑΡΑΣ – Σέγκος Κωνσταντίνος
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ
ΓΕΡΓΕΡΗ – Προκοπάκης Εμμανουήλ ΝΥΒΡΙΤΟΣ – Χριστοδουλάκης Φραγκίσκος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - Σχοιναράκης Κωνσταντίνος
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ – Τσελεντάκης Σπυρίδων
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ – Δασκαλάκης Ζαχαρίας

ΠΡΙΝΙΑΣ - Στεφανάκης Χαράλαμπος
ΔΟΥΛΙ – Πανέρας Παντελής

ΛΑΡΑΝΙ – Κοζορώνης Χαράλαμπος

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ – Σμαραγδάκης Κων/νος
ΒΑΓΙΩΝΙΑ – Βρυσανάκης Γεώργιος
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ – Λαζανάκης Νικόλαος
ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ – Μαρκουτσάκης Ιωάννης

ΑΣΗΜΙ – Σταματάκης Μιχαήλ 
ΓΚΑΓΚΑΛΕΣ – Παπαδακάκη Ευριδίκη
ΠΛΩΡΑ – Τσαγκαράκη Ελένη

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ – Μελαμπιανάκης Φώτιος
ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΑ – Λαμπαρδάκης Γεώργιος
ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ – Δασκαλάκης Ιωάννης

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ
ΑΝΩ ΑΚΡΙΑ – Γαλανός Νικόλαος
ΣΤΟΛΟΙ – Φανουργάκης Εμμανουηλ

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ
ΠΑΝΑΣΟΣ – Ματζουρανάκης Ανδρέας

Στην συνεδρίαση είχε κληθεί νόμιμα και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Σχοιναράκης Νικόλαος.

   Παρών ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου Ζαμπετάκης Κωνσταντίνος,  για την τήρηση των
πρακτικών.
 Παρών  ήταν και οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, Τεχνικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,

Βαρδάκης Γεώργιος και Κρουσανιωτάκης Γεώργιος αντίστοιχα.

Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης,  ο  Δήμαρχος,
εισηγήθηκε  την  συζήτηση  και  την  λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  εκτός  ημερήσιας
διάταξης,  επειδή  αυτά  προέκυψαν  μετά  την  επίδοση  της  πρόσκλησης  για  συνεδρίαση  και
παρακάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.«Εξουσιοδότηση Δημάρχου για αναζήτηση επενδυτών για την χρηματοδότηση έργων, με σκοπό την έναρξη 
αναπτυξιακής προοπτικής για το Δήμο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας  & την έξοδο από 
την οικονομική κρίση».

2.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή έργων στον προϋπολογισμό του. 

3.Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου 3  “Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ ΑΕ στον οικισμό Άνω
και Κάτω Καπετανιανά” και έγκριση των όρων της σύμβασης με την ΔΕΗ ΑΕ.

4.Μεταφορά από τους ΚΑ του  81  με τίτλο (πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε) στους  αντίστοιχους  ΚΑ
του 83  με τίτλο (Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ ), προκειμένου  οι  ληξιπρόθεσμες
οφειλές να  μπορέσουν να  εξοφληθούν από τη χρηματοδότηση για τα ληξιπρόθεσμα.
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5.Τροποποίηση της υπ΄αριθ.279/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

6.Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "έργου "Διαμόρφωση αύλειου χώρου 
γηροκομείου Δ. Γόρτυνας (Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας)” (αρ. (αρ. μελέτης μελέτης 8/2013)).

7.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΕΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:
1)ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
2)ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
3) ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΒΙΕΣ ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ ΔΗΜΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ”.
 
8.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013 Αποδοχή 100.000,00 € για την αντιμετώπιση προβλημάτων
που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

9.Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  σύνδεση  δικτύου  ύδρευσης  στο  ολοήμερο  δημοτικό  σχολείο  και
νηπιαγωγείο Ασημίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε  κατά πλειοψηφία την συζήτηση και τη λήψη απόφασης
στα  παραπάνω  θέματα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  τα  οποία  προηγούνται  για  συζήτηση  των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : «Εξουσιοδότηση Δημάρχου για αναζήτηση επενδυτών για την χρηματοδότηση έργων, με σκοπό 
την έναρξη αναπτυξιακής προοπτικής για το Δήμο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας  & 

την έξοδο από την οικονομική κρίση».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 324/2013
Εισηγητής ο Δήμαρχος Σχοιναράκης Νικόλαος.

«Ο Δήμος Γόρτυνας (όπως και  όλοι  οι  Δήμοι)  εξαιτίας  της  οικονομικής  κρίσης  που μαστίζει  την
Ελλάδα τα τελευταία έτη, 
α) έχει υποστεί περικοπές σημαντικών πόρων από την Κεντρική Διοίκηση σε μεγάλο ποσοστό και 
β) παράλληλα  έχουν  μειωθεί  τα  έσοδα  του  Δήμου  λόγω  των  μειωμένων  επαγγελματικών

δραστηριοτήτων του Δήμου,
με  αποτέλεσμα  να  συναντά  δυσκολίες  στην  υλοποίηση  έργων  υποδομής  αλλά  και  κοινωνικού
χαρακτήρα δράσεων και ενεργειών.

Στο σημείο αυτό της εισήγησής μου επιθυμώ να αναφέρω την άποψή μου ότι:

Δεδομένης της αδυναμίας της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή
προς το Δήμο ακόμα και των βασικών κεφαλαίων, αλλά και με δεδομένο το νόμιμο δικαίωμα του
Δήμου να καταφύγει σε άλλα μέσα εξεύρεσης πόρων όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο 3852/2010
(που  αφορά  την  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα  «Καλλικράτης»),  με  σκοπό  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  του  Δήμου  αλλά  και  να
υποστηρίξει τις δραστηριότητές του, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να αποφασίσει σχετικά
με  την  μελλοντική  πορεία  αλλά  και  να  αποφασίσει  για  ένα  σχέδιο  δράσης  που  θα  ακολουθηθεί
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προκειμένου  να  δημιουργηθούν  νέοι  πόροι,  να  δομηθεί  μια  νέα  στρατηγική  δράσεων  προς
αντιμετώπιση των προβλημάτων, να συνεχιστούν τα έργα για να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας για να
αρχίσει  να μειώνεται  σταδιακά και  η  ανεργία που μαστίζει  τον  τόπο,  συμπεριλαμβανομένων των
ανθρωπιστικών και  εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων για τη βελτίωση των υποδομών
υγείας και πρόνοιας καθώς και τα έργα που αναφέρθηκα στο πιο πάνω θέμα.

Ζητούμε σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο να δράσει
είτε μόνος, είτε δι’ εκπροσώπων του με σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο ανεύρεση πόρων και  μέσων
για κατασκευή δημοσίων έργων και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων,  καθώς και για την εφαρμογή
επενδυτικών  σχεδίων  που  θα  υλοποιηθούν  στην  περιοχή  μας  προς  όφελος  των  συμπολιτών  μας
(καταπολέμηση της ανεργίας, μόχλευση της τοπικής οικονομίας, κλπ), αλλά και όλων των Ελλήνων
γενικότερα (αύξηση του ΑΕΠ, της φορολογητέας ύλης, των ασφαλιστικών εισφορών, κλπ).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρούσα να διορίσει το Δήμαρχο ως επίσημο και πλήρως
εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα αξιωματούχο του Δήμου, ο οποίος ανέκκλητα εξουσιοδοτείται για την
αναζήτηση, εξεύρεση και εξασφάλιση επενδυτών προς όφελος του Δήμου Γόρτυνας και των Ελλήνων
γενικότερα (εντός και εκτός της Χώρας), με κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο. 

Επιπλέον προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να δύναται να παρέχει ανέκκλητα με τους όρους
που θα προκαθοριστούν, δικαίωμα υπογραφής σε εκπρόσωπό του για τον ίδιο σκοπό.

Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω Εξουσιοδότηση:

1. Εφόσον βρεθεί  επενδυτής(ες),  ο  Δήμαρχος  οφείλει  να  ενημερώσει,  και  να  υποβάλει  έκθεση στο
Δημοτικό Συμβούλιο ή επενδυτές, προκειμένου να πραγματοποιείται η απαιτούμενη διαβούλευση και
να ελέγχεται η τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών.

2. Ο Δήμαρχος οφείλει να κάνει  όλες τις πράξεις και ενέργειες που θα κριθούν από τον ίδιο λογικά
αναγκαίες  και  απαραίτητες  για  να  δοθούν  όλες  οι  εφικτές  υποστηρικτικές  υπηρεσίες  προς  τον
επενδυτή  (ες)  ή  τον  χορηγό-δωρητή,  ούτως  ώστε  να  υλοποιηθεί  με  επιτυχία  η  ανεύρεση  και  η
δέσμευση  κεφαλαίων  υπέρ  της  υλοποίησης  των  έργων,  χωρίς  όμως  να  δημιουργήσει  καμία
υποχρέωση προς το Δήμο για δάνεια ή/και οικονομικές υποχρεώσεις οποιαδήποτε μορφής.

3. Όπως  επιτάσσεται  από  την  Ελληνική  Νομοθεσία,  δεν  παρέχεται  στον  Δήμαρχο  σε  καμία
περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δικαίωμα να προβεί σε:

1. ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, 
2. σύναψη οποιασδήποτε μορφής συμβάσεων, 
3. κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων,  
4. πράξεις κανονιστικού περιεχομένου, 
5. σύναψη οποιασδήποτε μορφής δανείων, &
6. εκποίηση ή αγορά ακινήτων,

αλλά  δίδεται  η  εντολή  να  υλοποιήσει  κάθε  προσπάθεια  που  αποσκοπεί  στη  προσέλκυση  και
διάρθρωση  ή  δέσμευση  διαφόρων  επενδυτικών  πακέτων,  από  όποιο  επενδυτή  δύναται  να
δημιουργήσει την επαρκή οικονομική υποδομή, με σκοπό να υλοποιηθούν έργα στο Δήμο που θα
είναι  προς  όφελος  όλων  των  Ελλήνων  και  με  πράξεις  που  θα  επιβαρύνουν  εξολοκλήρου τον
επενδυτή. 

1. Σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  όλες  οι  προσπάθειες  που  θα  γίνουν  στο  να  προσελκυσθούν
κεφάλαια να μην επιφέρουν κανένα πρόσθετο έξοδο ή βάρος προς το Δήμο ή και το Δημόσιο.

4

4

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Η-0ΓΗ



2. Οι επενδυτές ή σύμβουλοι σχετικοί με κάθε έργο, δράση ή επένδυση, δεν θα μπορούν να αξιώσουν
καμία  αμοιβή  για  την  υλοποίηση  των  προτάσεών  τους,  εκτός  και  εάν  υπάρχει  ειδική  γραπτή
ξεχωριστή συμφωνία για την οποία  θα πρέπει να προηγηθεί ή έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο
και στη συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα κάθε Απόφασης από την Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας).

3. Όλες οι μελέτες και ό,τι άλλο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας της διάρθρωσης των
χρηματοπιστωτικών εργαλείων που αποσκοπούν στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, αλλά και
κατά την υλοποίηση των διαφόρων έργων, θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τους επενδυτές και ο
Δήμος ή το Δημόσιο δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

4. Εννοείται ότι για την εξασφάλιση των κονδυλίων όπως περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση, ο
Δήμος δεν υποχρεούται να δεσμεύσει περιουσία του Δήμου ή του Δημοσίου. 

5. Κατά την υλοποίηση των έργων, κάθε έργο θα συμφωνείται ξεχωριστά αφού προηγηθεί η απαραίτητη
διαδικασία  όπως  επιτάσσεται  από  την  Ελληνική  Νομοθεσία.  Η  κάθε  ξεχωριστή  σύμβαση  για  την
υλοποίηση των έργων, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εξουσιοδότησης.

6. Κάθε ξεχωριστό έργο που θα προταθεί από τον εκάστοτε επενδυτή, εάν και εφόσον θα έχει σκοπό τη
Σύμπραξη του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφού η εκταμίευση των κονδυλίων έχει
επιτευχθεί με επιτυχία και τα χρήματα βρίσκονται δεσμευμένα σε ειδικό λογαριασμό, θα ελέγχεται
ξεχωριστά και θα συμφωνείται με τις νόμιμες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και θα απαιτείται:

α) η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, και 
β) όπου είναι υποχρεωτικό η έγκριση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής
Νομιμότητας).

Προκειμένου  να  μην  επηρεάζεται  η  αναπτυξιακή  πορεία  του  Δήμου από  πολιτικές  ή  διοικητικές
μεταβολές ή καθοριστικές μεταβολές σχετικές με τον Δήμαρχο (όπως θάνατος, ψυχική ή σωματική
ασθένεια, κτλ), καθώς και για να αποφευχθούν όποιες έμμεσες ή άμεσες συνέπειες από όποιες τέτοιες
αστοχίες,  προτείνεται η παρούσα Απόφαση να είναι διαρκείας και να έχει και μεταθανάτια ισχύ. 

Με  την  παρούσα  Απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  καλείται  να  παραιτείται  του  δικαιώματος
ανάκλησης και η Εξουσιοδότηση που παρέχεται στο Δήμαρχο να έχει κληρονομική μεταθανάτια ισχύ,
με τις προϋποθέσεις ότι: 
α) δεν έχει συντελεστεί παράβαση των καθηκόντων του Δημάρχου, & 
β) ο ίδιος ο Δήμαρχος ή πληρεξούσιός του  τηρεί τα οριζόμενα με την εν λόγω Εξουσιοδότηση. 

Τέλος  προτείνεται  σε  περίπτωση  που,  λόγω πολιτικών  ή  διοικητικών  αλλαγών,  αντικατασταθεί  ο
Δήμαρχος και ένας νέος Δήμαρχος εκλέγεται ή διορίζεται στη θέση του, λόγω του ότι ο Δήμαρχος και
κατ’ επέκταση όλοι οι πολίτες έχουν μεταφερόμενο έννομο συμφέρον (διότι θα προβεί σε συμφωνίες
με τρίτα μέρη οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν έννομο συμφέρον) και καθώς του ότι ο Δήμος και
το Δημόσιο δεν έχουν καμία επιβάρυνση και άρα δεν παθαίνουν καμία αποδεδειγμένη ζημιά, όλες οι
πράξεις και ενέργειες που έχουν προχωρήσει ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας
Απόφασης  -  Εξουσιοδότησης,  θα  πρέπει  να  είναι  αμετάκλητες  και  μη  αναστρέψιμες  και  ο  νέος
Δήμαρχος  δεν  θα  μπορεί   να   αναιρέσει  ή  να  αντιστρέψει  οποιεσδήποτε  τέτοιες  πράξεις  και
υποχρεωτικώς  θα  οφείλει  να  συνεχίσει  και  να  διατηρήσει  σε  ισχύ  την  παρούσα  Απόφαση  -
Εξουσιοδότηση  προς  τον  Δήμαρχο,  μέχρις  ότου  ο  ίδιος  έχει  υλοποιήσει  όλα  του  τα  καθήκοντα,
στόχους, πράξεις και ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, προς όφελος του Δήμου
και του Ελληνικού Λαού γενικότερα.».

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
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εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όποιες ενέργειες/ δράσεις αποφασίσει ο ίδιος δράσει, είτε
μόνος, είτε δι’ εκπροσώπων του, με σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο ανεύρεση πόρων και  μέσων για
κατασκευή δημοσίων  έργων και  υλοποίηση κοινωφελών δράσεων,   καθώς  και  για  την  εφαρμογή
επενδυτικών  σχεδίων  που  θα  υλοποιηθούν  στην  περιοχή  μας  προς  όφελος  των  συμπολιτών  μας
(καταπολέμηση της ανεργίας, μόχλευση της τοπικής οικονομίας, κλπ), αλλά και όλων των Ελλήνων
(αύξηση του ΑΕΠ, της φορολογητέας ύλης, των ασφαλιστικών εισφορών, κλπ).

Με  την  παρούσα  διορίζει  το  Δήμαρχο  ως  επίσημο  και  πλήρως  εξουσιοδοτημένο  υπογράφοντα
αξιωματούχο  του  Δήμου,  ο  οποίος  ανέκκλητα  εξουσιοδοτείται  για  την  αναζήτηση,  εξεύρεση  και
εξασφάλιση επενδυτών προς όφελος του Δήμου Γόρτυνας και των Ελλήνων γενικότερα (εντός και
εκτός της Χώρας), με κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο. Επιπλέον εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να δύναται
να παρέχει ανέκκλητα δικαίωμα υπογραφής σε εκπρόσωπό του για τον ίδιο σκοπό.

Διευκρινίζεται ότι στην (δυνάμει της παρούσας Απόφασης) προς τον Δήμαρχο Εξουσιοδότηση:

4. Ο  Δήμαρχος  οφείλει  να  ενημερώσει,  και  να  υποβάλει  έκθεση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εφόσον
εξευρεθεί επενδυτής ή επενδυτές, προκειμένου να πραγματοποιείται διαβούλευση και να ελέγχεται η
τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών.

5. Ο Δήμαρχος οφείλει  να κάνει  όλες τις  πράξεις  και  ενέργειες που θα κριθούν από τον ίδιο
λογικά αναγκαίες και απαραίτητες για να δοθούν όλες οι εφικτές υποστηρικτικές υπηρεσίες
προς τον επενδυτή ή τον χορηγό-δωρητή, ούτως ώστε να υλοποιηθεί με επιτυχία η ανεύρεση
και η δέσμευση κεφαλαίων υπέρ της υλοποίησης των έργων, χωρίς όμως να δημιουργήσει
καμία υποχρέωση προς το Δήμο για δάνεια ή οικονομικές υποχρεώσεις.

6. δεν παρέχεται στον Δήμαρχο σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δικαίωμα για :

6.1. ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, 

6.2. σύναψη οποιασδήποτε μορφής συμβάσεων, 

6.3. κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων,  

6.4. πράξεις κανονιστικού περιεχομένου, 

6.5. σύναψη οποιασδήποτε μορφής δανείων, &

εκποίηση ή αγορά ακινήτων,

αλλά δίδεται η εντολή για κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη προσέλκυση και διάρθρωση
ή δέσμευση διαφόρων επενδυτικών πακέτων, από όποιο επενδυτή δύναται να δημιουργήσει
την επαρκή οικονομική υποδομή, με σκοπό να υλοποιηθούν έργα στο Δήμο που θα είναι προς
όφελος όλων των Ελλήνων και με πράξεις που θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον επενδυτή. 

7. Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλες οι προσπάθειες που θα γίνουν στο να προσελκυσθούν κεφάλαια να
μην επιφέρουν κανένα πρόσθετο έξοδο ή βάρος προς το Δήμο ή και το Δημόσιο.

8. Οι επενδυτές ή σύμβουλοι σχετικοί με κάθε έργο, δράση ή επένδυση, δεν θα μπορούν να αξιώσουν
καμία  αμοιβή  για  την  υλοποίηση  των  προτάσεών  τους,  εκτός  και  εάν  υπάρχει  ειδική  γραπτή
ξεχωριστή συμφωνία για την οποία  θα πρέπει να προηγηθεί ή έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο
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και στη συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα κάθε Απόφασης από την Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας).

9. Όλες οι μελέτες και ότι άλλο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας της  διάρθρωσης των
χρηματοπιστωτικών εργαλείων που αποσκοπούν στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, αλλά και
κατά την υλοποίηση των διαφόρων έργων, θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τους επενδυτές και ο
Δήμος ή το Δημόσιο δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

10. Επίσης, συμφωνείται ότι για την εξασφάλιση των κονδυλίων όπως περιγράφονται στην εισήγηση κατά
τη  συζήτηση  του  θέματος,  ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  να  δεσμεύσει  περιουσία  του  Δήμου  του
Δημοσίου. 

11. Κατά την υλοποίηση των έργων, κάθε έργο θα συμφωνείται ξεχωριστά αφού προηγηθεί η απαραίτητη
διαδικασία  όπως  επιτάσσεται  από  την  Ελληνική  Νομοθεσία.  Η  κάθε  ξεχωριστή  σύμβαση  για  την
υλοποίηση των έργων, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εξουσιοδότησης.

12. Κάθε ξεχωριστό έργο που θα προταθεί από τον εκάστοτε επενδυτή, εάν και εφόσον θα έχει σκοπό τη
Σύμπραξη του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφού η εκταμίευση των κονδυλίων έχει
επιτευχθεί με επιτυχία και τα χρήματα βρίσκονται δεσμευμένα σε ειδικό λογαριασμό, θα ελέγχεται
ξεχωριστά και θα συμφωνείται με τις νόμιμες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και θα απαιτείται:

α) η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, και 
β) όπου είναι υποχρεωτικό η έγκριση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής
Νομιμότητας).

Προκειμένου  να  μην  επηρεάζεται  η  αναπτυξιακή  πορεία  του  Δήμου από  πολιτικές  ή  διοικητικές
μεταβολές ή καθοριστικές μεταβολές σχετικές με τον Δήμαρχο (όπως θάνατος, ψυχική ή σωματική
ασθένεια, κτλ) η παρούσα Απόφαση είναι διαρκείας και έχει και μεταθανάτια ισχύ. Επιπλέον με την
παρούσα Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο παραιτείται του δικαιώματος ανάκλησης της προς τον
Δήμαρχο Εξουσιοδότησης και η Εξουσιοδότηση που παρέχεται στο Δήμαρχο αποφασίζεται να έχει
κληρονομική μεταθανάτια ισχύ, με τις προϋποθέσεις ότι: 

α) δεν έχει συντελεστεί παράβαση των καθηκόντων του Δημάρχου, & 
β) ο ίδιος ο Δήμαρχος ή πληρεξούσιός του  τηρεί τα οριζόμενα με την παρούσα Εξουσιοδότηση. 

Τέλος αποφασίζεται σε περίπτωση που, λόγω πολιτικών ή διοικητικών αλλαγών, αντικατασταθεί ο
Δήμαρχος και ένας νέος Δήμαρχος εκλέγεται ή διορίζεται στη θέση του, λόγω του ότι ο Δήμαρχος και
κατ’ επέκταση όλοι οι πολίτες έχουν μεταφερόμενο έννομο συμφέρον (διότι θα προβεί σε συμφωνίες
με τρίτα μέρη οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν έννομο συμφέρον), όλες οι πράξεις και ενέργειες
που  έχουν  προχωρήσει  ή  έχουν  ήδη  ολοκληρωθεί  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  Απόφασης  -
Εξουσιοδότησης, θα πρέπει να είναι αμετάκλητες, μη αναστρέψιμες και να έχουν και μεταθανάτια
ισχύ και ο νέος Δήμαρχος δεν θα μπορεί  να  αναιρέσει ή να αντιστρέψει οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις
και  υποχρεωτικώς  θα  οφείλει  να  συνεχίσει  και  να  διατηρήσει  σε  ισχύ  την  παρούσα  Απόφαση  -
Εξουσιοδότηση  προς  τον  Δήμαρχο,  μέχρις  ότου  ο  ίδιος  έχει  υλοποιήσει  όλα  του  τα  καθήκοντα,
στόχους, πράξεις και ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, προς όφελος του Δήμου
και του Ελληνικού Λαού γενικότερα. 

                 Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου,
έκανε την παρακάτω διαλογική συζήτηση:

Τοποθετήσεις .

Ο  κ.  Κοκολάκης.  Μισό  λεπτό  κ.  Κοκολάκη,  θα  ήθελα  να  είστε  σύντομοι,  γιατί
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ήδη έχουμε καθυστερήσει  πάρα πολύ,  να μην το ξενυχτήσουμε.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Ούτως  ή  άλλως  κ.  Πρόεδρε  θα  φροντίσουμε  να  φύγουμε  λίγο  πιο

νωρίς,  να  σας  απαλλάξουμε  από  την  παρουσία  μας,  γιατί  βλέπω  ότι  ανησυχείτε  όταν

θα πάρουμε το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Εγώ προσωπικά όχι.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Κ.  Πρόεδρε  απευθύνομαι  στους  άλλους,  απευθύνομαι  στους  άλλους

και το ξέρεις  αυτό.

Ερχόμαστε  λοιπόν  να  συζητήσουμε  ένα  θέμα  που  μας  απασχόλησε  κάποια

στιγμή  πριν  από  λίγο  καιρό.  Τότε  είχε  ονοματεπώνυμο  ο  επενδυτής,  αλλά  και  σήμερα

εάν  διαβάσει  κανείς  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  θα  δει  σε  πολλά  σημεία,  ότι

συνιστούνε οι  ίδιες  λέξεις  για να βγει  το ίδιο αποτέλεσμα.

Παρακολουθώ  λοιπόν  και  λέμε  ότι  θα  κάνουνε  επενδύσεις  για  το  καλό  του

πολίτη μας,  αλλά και  γενικώς για της χώρας,  της Ελλάδος δηλαδή. Εμείς  δεν έχουμε κ.

Δήμαρχε  αντίθετη  άποψη.  Δεν  μπορούμε  όμως  να  δώσουμε  λευκή  επιταγή  σε  κανένα

Δήμαρχο  για  να  ενεχυριάσει  την  τύχη  των  παιδιών  μας  για  50  και  πλέον  χρόνια.  Και

δεν  μπορούμε  να  δώσουμε  το  ΟΚ  σε  κανένα  Δήμαρχο,  να  υπογράψει  αυτό  το  ειδικό

ανέγκητο  πληρεξούσιο  διάρκειας  50  ετών,  το  οποίο  θα  σε  βάλουν  να  υπογράψεις .  Και

δεν  υπάρχει  λέξη  μέσα  στην  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  πρόταση  σας,  που  να  το

διαχωρίζει  αυτό.

Η  αγωνία  μας  δεν  είναι  να  φέρεις  επενδύσεις ,  εμείς  θέλουμε  επενδύσεις  και

θέλουμε  και  επενδυτή,  ξέρετε  ποια  είναι  η  αγωνία  μας;  Δεν  μπορούμε  όμως  να

ενεχυριάζουμε  χωρίς  στοιχεία.  Σας  είπα  και  την  άλλη  φορά  ότι  θα  πρέπει  να  μας

δώσετε  τεκμηριωμένα  στοιχεία,  από  ειδικούς,  από  οικονομολόγους  και  νομικούς,  για

να μπορέσουμε να έχουμε άποψη σ’ αυτό το τεράστιο πραγματικά ζήτημα.

Δεν  μπορεί   να  έρχεται  ένας  επενδυτής  από  όπου  γης  και  να  χαρακτηρίζει

απατεώνες  τους  Κυβερνώντες  κι  όποιους  εν  πάση  περιπτώσει  συναλλάσσεται.  Ξέρετε

τι  έχει  βγει;  Αν δείτε  στο διαδίκτυο θα δείτε  πάρα πολλά θέματα που τον  αφορούν τον

συγκεκριμένο  επενδυτή.  Και  θα  δείτε  και  τους  χαρακτηρισμούς  οι  οποίοι  ε ίναι  πάρα

πολλοί  και  τελικά  θα  πρέπει  μέσα  απ’ αυτό  να  μας  προβληματίζει  αυτό  που  συζητάμε

σήμερα εδώ.

Όσον  αφορά  το  ειδικό  πληρεξούσιο  έχω  την  εντύπωση  ότι  και  εσείς  σαν

άνθρωπος,  σαν χαρακτήρας δεν θα  πρέπει  να το πιάσετε  στα χέρια σας,  γιατί  καίει  μια

περιοχή  όπως  είπε  πολύ  καλά  ο  κ.  Χαριτάκης,  ο  οποίος  θεωρώ ότι  είναι  και  ο  ειδικός

να  μας  αναπτύξει  τα  ζητήματα  που  αφορούν  αυτή  τη  σχέση  κι  αυτή  την  σύναψη  που

θέλουμε να κάνουμε.

Έχω  λοιπόν  την  αίσθηση  ότι  από  την  ώρα  που  δεν  υπάρχει  μια  επιστημονική

επιτροπή,  δεν  μπορούμε  να  διαβάζουμε  εκατοντάδες  κείμενα  και  να  βλέπουμε  άλλα

πράγματα.  Όπως  επίσης  δεν  πρέπει  να  είμαστε  πρώτοι  στην  Ελλάδα  γιατί  οι

καλλικρατικοί  δήμοι  μπορεί  να  είναι  μια  οντότητα,  έτσι  βγήκε  από  την  απόφαση  του

Καλλικράτη  και  μπορεί  να  υπογράφει  οτιδήποτε  με  οποιοδήποτε  επενδυτή,  όμως  οι
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αμαρτίες  είναι  μετά  την  υπογραφή.  Και  δεν  μπορεί  για  το  οποιοδήποτε  αντικείμενο

ανταποδοτικό,  ο  συγκεκριμένος  να  ενεχυριάζει  όπως  λέει  εδώ,  να  κάνει  οποιαδήποτε

πράξη αφορά το συγκεκριμένο έργο και  εμείς  να του δίνουμε σήμερα το ΟΚ.

Αν  σταματήσετε  στη  λέξη  ψάχνουμε  επενδυτή  και  μόνο  αυτό,  όχι  βέβαια  την

εισήγηση  την  οποία  έχεις  και  μας  έφερες  εδώ,  γιατί  η  εισήγηση  σε  πολλά  σημεία

αναφέρει  και  κάποια  τα  οποία  εγώ  τουλάχιστον  δεν  μπορώ  να  τα  δεχθώ.  Καλείται  το

Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  παρούσα  να  διορίσει  το  Δήμαρχο  ως  επίσημο  και  πλήρως

εξουσιοδοτημένο  υπογράφοντα  αξιωματούχο  του  δήμου,  ο  οποίος  ανέγκλητα

εξουσιοδοτείται  για  την  αναζήτηση  εξεύρεσης  και  εξασφάλισης  επενδυτών  προς

όφελος  του  δήμου  και  των  Ελλήνων  γενικότερα,  εντός  και  εκτός  της  χώρας,  με  κάθε

δυνατό  και  νόμιμο  μέσο.   Εμείς  από  εδώ  λοιπόν  θα  σώσουμε  και  την  υπόλοιπη  χώρα,

έτσι με τις  αντιλήψεις  μας κι αν θέλετε με την προσπάθειά μας.  

Λέει  και  σε  κάποιο  άλλο  σημείο,  τέλος  προτείνεται  σε  περίπτωση  που  λόγω

πολιτικών  ή  διοικητικών  αλλαγών  αντικατασταθεί  ο  Δήμαρχος  κι  ένας  νέος  Δήμαρχος

εκλέγεται  ή διορίζεται  στη θέση του,  λόγω του ότι  ο  Δήμαρχος και  κατ’ επέκταση όλοι

οι  πολίτες  έχουνε  μεταφερόμενο  έννομο  συμφέρον,  διότι  θα  προβεί  σε  συμφωνίες  με

τρίτα μέλη, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν έννομο συμφέρον.  

Λέει  παρακάτω,  για  οποιαδήποτε  ζημιά  κ.λ.π.  και  στο  τέλος  βέβαια  η  ίδια

αποστροφή λέει,  απόφαση προς  όφελος του δήμου και  του ελληνικού λαού γενικότερα.

Ότι  έλεγε  λοιπόν  και  η  προηγούμενη  εισήγηση  την  οποία  μας  φέρανε  τυποποιημένη,

γιατί  κι  αυτή  έτσι,  κάποιος  την  έφερε  κι  αυτή  δεν  την  γράψατε  εσείς ,  αυτό  είναι

δεδομένο και  από τα γράμματα αν θέλεις  αλλά και  από πολλά άλλα τέτοια.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:    Ο δικηγόρος την έγραψε Κώστα ο Παπαδάκης.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Κ.  Δήμαρχε  ειλικρινά θέλω να  πιστεύω ότι  θα  έχω μεγάλη ευθύνη αν

συναινέσω  σ’ αυτό  το  οποίο  επιδιώκετε  και  σας  καλώ  να  το  δείτε  προσωπικά.  Εμείς

θέλουμε  επενδυτές,  βρείτε  επενδυτές,  δεν  χρειάζεστε  εξουσιοδότηση  για  να  βρείτε

επενδυτές.  Βρείτε  επενδυτές.  Αυτό  που  πρέπει  να  διασφαλίσουμε  είναι,  ότι  το

Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  διαχειρίζεται  αυτό  το  συγκεκριμένο,  όποιο  έργο  γίνει

ανταποδοτικό.  Δεν  θα  έρθει  ένας  οποιοσδήποτε  και  δεν  χαρίζει  κανείς  τίποτα.  Απλά

δεν  μπορεί  να  πάρει  τα  λεφτά  του,  αν  υποτίθεται  ότι  τα  έχει,  από  κανένα  πιστωτικό

ίδρυμα.  Ο συγκεκριμένος  επενδυτής  που  γνωρίζω εγώ,  γι’ αυτό  θέλει  μία  οντότητα  να

την βάλει  μπροστά για να μπορέσει να πετύχει  κι  άλλους στόχους.

Έχουμε  εδώ πέρα  από  το  Δήμαρχο  της  Στυλίδας,  ο  οποίος  έκανε  μία  κουβέντα  ο

άνθρωπος  και  μάλιστα  σε  μια  συζήτηση  που  είχα  γιατί  ήρθε  κάποιος  από  πλευράς

Σώρρα και  με  βρήκε κι  επειδή εγώ διαφωνώ, μου είπε ότι  κάνεις  λάθος,  εμείς  θέλουμε

μόνο  να  δώσουμε  δεν  θέλουμε  να  πάρουμε  και  πολλά  τέτοια.  Βέβαια  εκτός

συμβουλίου  φαντάζεστε.  Εγώ  είμαι  μία  μονάδα  από  τις  27  και  δεν  επιδιώκω  να

ανατρέψω  κανενός  τη  σκέψη,  εάν  θεωρεί  ότι  αυτό  πρέπει  να  κάνετε,  να  θέλει  να  σας

δώσει  το ΟΚ. Ο Δήμαρχος Στυλίδας λοιπόν δεν βάζει  υπογραφή και για την ιστορία θα

σας  πω  ότι,  κι  αυτός  που  είναι  το  πρώτο  έγγραφο  που  κυκλοφορήσανε  οι  επιτήδειοι
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της  παρέας αυτής,  έχει  καταρρεύσει.  Δεν ισχύει  ούτε αυτό.  Οι  δε Δήμαρχοι  του Νομού

Ηρακλείου,  τουλάχιστον  όπως  γνωρίζω  και  μίλησα  μαζί  τους,  δεν  έχουνε  ούτε  κατά

νου να σκεφτούνε με το συγκεκριμένο οποιαδήποτε πράξη.

Βρες  λοιπόν  Δήμαρχε  επενδυτές,  εδώ  είμαστε  να  το  συζητήσουμε  αφού  θα  τους

βρεις ,  να  είναι  οι  άνθρωποι  εκείνοι  οι  οποίοι  πραγματικά  μπορούν  να  επενδύσουν.

Προς  Θεού  μακριά  από  τα  ανταποδοτικά  έργα,  γιατί  τα  ανταποδοτικά  δεν  θα  τα  ζει

εδώ που λέει προς όφελος του ελληνικού λαού.  Εμείς  ε ίμαστε εδώ…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Τελειώνετε κ.  Κοκολάκη.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Εμείς  είμαστε εδώ, εμείς  και τα παιδιά μας θα είναι εκείνοι  οι  οποίοι

θα δουλεύουνε μέσα σ’ αυτά και θα παίρνουνε ή θα δίνουνε μέσα από αυτά.  

Θα πρέπει  λοιπόν να το  δείτε  αυτό και  θα  φροντίσετε  να  αναβάλλετε αν υπάρχει

κάποια  πίεση  από  κάποιον.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  για  μια  καλή

τεκμηριωμένη,  επιστημονική  τελικά  πρόταση.  Μπορεί  να  κάνω  και  λάθος,  βρέστε

όμως  τη  λύση,  υπάρχουν  επιστήμονες,   υπάρχουν  οικονομολόγοι,  υπάρχουν  νομικοί,

να  τα  δούνε  αυτά,  για  να  μην  είμαστε  κ.  Δήμαρχε  εμείς  εκείνοι  οι  οποίοι  θα

ρεζιλευτούμε.

Ως εκ τούτου εγώ δεν δίνω την εξουσιοδότηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Ευχαριστούμε, ο κ.  Οικονομάκης έχει  το λόγο.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Αυτό  το  θέμα  υπήρχε  και  στο  προηγούμενο  συμβούλιο  κι  ε ίχε

αναβληθεί.  Θέλω  να  πω  ότι  έχουμε  πάρει  υλικό  σε  σχέση  μ’  αυτό  το  θέμα.  Έχουμε

πάρει  μία  εισήγηση  που  είπε  ο  κ.  Κοκολάκης  προηγουμένως,  έχουμε  πάρει  κι  ένα

πληρεξούσιο  περίπου  35  σελίδων  που  θα  υπογράψει  ο  Δήμαρχος  μετά,  θα  κάνει

πληρεξούσιο δηλαδή κάποιων τρίτων.  Κι έχουμε πάρει  κι  έναν κατάλογο έργων.  Εμένα

αυτός ο κατάλογος με προσβάλει και  που τον διάβασα μόνο. Έχει τίτλους…

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Εμείς  δεν πήραμε κατάλογο.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Εγώ έχω το προνόμιο μόνο;

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Μετέχεις  στην οικονομική επιτροπή γι’ αυτό.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:   Όχι,  ήρθα μια μέρα εδώ και  το πήρα.

Έχει  τίτλους  έργων  για  το  Δήμο  Γόρτυνας,  είναι  δηλαδή  ένα  σύνολο  έργων  που

προτείνουν  αυτοί  οι  επενδυτές  για  το  Δήμο  Γόρτυνας.  Η  μόνη  σχέση  που  έχουν  με  το

Δήμο Γόρτυνας είναι  η  φωτογραφία που έχει  απέξω,  την Ευρώπη.  Εάν διαβάσετε μέσα

θα  δείτε,  επέκταση  υπαρχόντων  αεροδρομίων,  κατασκευή  νέων  αεροδρομίων,  στο

Δήμο  Γόρτυνας,  ίδρυση  και  λειτουργία  ψυχιατρείου,  τώρα  δεν  το  ξέρω  πως  το

βγάλανε το συμπέρασμα.

Θέλω  να  σας  πω  ότι  αυτά  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  την  πραγματικότητα,  ίσως

μόνο  το  τελευταίο,  κι  εκεί  έξω  πέσανε,  δεν  ξέρω  ποιους  είδαν.  Λοιπόν  εγώ  δεν  θα  το

έφερνα  καθόλου  σαν  θέμα,  σας  το  λέω  ειλικρινά,  θεωρώ δηλαδή  ότι  εάν  κάποιος  έχει

συναίσθηση της  θέσης και  αυτού που εκπροσωπεί,  δεν θα πρέπει  να το φέρει  σαν θέμα

εδώ. Αυτό που ζητάει  αυτή  η  ομάδα που ξέρετε ποια είναι,  άλλωστε είχε έρθει  εδώ να
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ενημερώσει  κιόλας.  Είναι  η  παραχώρηση  δικαιοδοσίας,  δηλαδή  η  πληρεξουσιότητα

καταρχήν  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  Δήμαρχο  και  ο  Δήμαρχος  στη  συνέχεια  σ’

έναν  ιδιώτη.  Θα  κάνει  πληρεξούσιο  του  δήμου  δηλαδή  έναν  τρίτο.  Τι  σημαίνει  αυτό;

Σημαίνει  παραχώρηση εξουσίας.

Εμάς  οι  δημότες  μας  έχουν  παραχωρήσει  εξουσία  για  να  διαχειριστούμε  τα

προβλήματα  του  δήμου  σωστά;  Ένα  από  τα  θέματα  που  διαχειριζόμαστε  είναι  και  οι

επενδύσεις ,  ένα  κομμάτι  του  δήμου,  που  δεν  είναι  μόνο  αυτό  που  αναφέρεται  μέσα  το

πληρεξούσιο.  Αυτή  την  εξουσία  δεν  έχουμε  το  δικαίωμα  να  την  παραχωρήσουμε  ούτε

στο  Δήμαρχο.  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  εμείς  οι  27  την  έχουμε  αυτή  την  εξουσία  κι

εμείς  αποφασίζουμε.  Κακώς  την  έχουμε,  κατά  την  άποψή  μου  θα  έπρεπε  ν’

αποφασίζουν  οι  δημότες  για  όλα  τα  θέματα,  μέσα  από  λαϊκές  συνελεύσεις  ή  από  έναν

τρόπο τέτοιο τέλος πάντων άμεσο δημοκρατικό.

Αυτή  την  εξουσία  λοιπόν  εγώ  δεν  δέχομαι  να  την  παραχωρήσω  μέσω  του

Δημάρχου σ’ έναν άλλο.  Το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι  να την επιστρέψουμε από

εκεί  που την πήραμε,  δηλαδή στον απλό δημότη αυτή την εξουσία  και  σε  έξι  μήνες  θα

κληθεί  ξανά  να  εκλέξει  καινούριους  εκπροσώπους  που  θα  διαχειριστούν  αυτά  τα

θέματα.

Αυτό  το  πληρεξούσιο  αν  το  διαβάσετε  θα  δείτε  ότι  δεν  ανακαλείται  ούτε  και

μετά  το  θάνατο  αυτουνού  που  υπογράφει.  Δεσμεύει  δηλαδή  όλους  τους  επόμενους

Δημάρχους  από  εδώ  και  πέρα.  Μα  μπορεί  ο  επόμενος  Δήμαρχος  που  θα  έρθει  τον

Ιούνιο  να  μην  συμφωνεί  μ’  αυτό,  έχουμε  δικαίωμα  εμείς  να  δώσουμε  μία  τέτοια

δέσμευση; Νομίζω ότι δεν έχουμε.

Το  δεύτερο  είναι,  θα  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομος  Πρόεδρε,  εγώ  διαφωνώ  με  τη

διαχείριση  που  είναι  κοινά  αγαθά  από  ιδιώτες.  Είναι  η  προσωπική  μου  άποψη  αυτή.

Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  ν’ ανήκουν  στο  δημόσιο  χώρο.  Όπως  π.χ.  το  νερό.  Εάν  δηλαδή

αυτός  ο  επενδυτής  έρθει  και  μας  πει,  ξέρετε  το  πρόβλημά  σας  είναι  το  νερό,  που

κουβεντιάζαμε  προηγουμένως.  Εγώ  θα  σας  κάνω  και  φράγματα,  εγώ  θα  σας  κάνω  και

τηλεπαρακολουθήσεις ,  εγώ θα  σας  κάνω και  τηλεδίκτυα  κι  ότι  άλλο  θέλετε,  αλλά  εγώ

θα  το  διαχειρίζομαι.   Το  φαντάζεστε  αυτό;  Εσείς  θα  πληρώνετε  όλοι  κι  εμείς  θα  το

έχουμε δεσμεύσει αυτό.

Νομίζω  ότι  ε ίναι  δυο  βασικά  πράγματα  τα  οποία  με  κάνουν  να  μην  μπορώ  να

συμφωνήσω με την εισήγηση αυτή του Δημάρχου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Τελειώσατε; Ο κ.  Δαριβιανάκης έχει  το λόγο.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Κ.  Πρόεδρε  το  υλικό  που  έχουμε  μπροστά  μας  αυτή  τη  στιγμή

είναι  τριών  ειδών.  Είναι  το  πληρεξούσιο  στο  προηγούμενο  συμβούλιο  σε  κάποια  από

τα  συμβούλια,  ένα.  Είναι  αυτό  που  μας  δόθηκε  τώρα  διαφορετικό  προ  ημερησίας

διατάξεως,  δύο.  Και  το  τρίτο  είναι  αυτά  που  δείχνει  ο  κ.  Οικονομάκης  για  κάτι

Αρπαγή  της  Ευρώπης  κ.λ.π. ,  για  έργα.   Εγώ  τώρα  θα  σας  πω,  έχω  να  σας  πω  ότι  αν

είχα  ας  πούμε  την  Αρπαγή  της  Ευρώπης,  επειδή  έχω  μία  ιδιαίτερη  συμπάθεια  στην

Ευρώπη και στην Αρπαγή, μπορούσα να το ψήφιζα. 
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Γιατί  κάνετε  αυτό  το  λάθος;  Όλο  το  υλικό  δεν  πρέπει  να  το  έχουμε  εδώ  να

ενημερωθούμε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δεν  αποφασίζουμε  γι’  αυτό  κ.  Δαριβιανάκη,  αν  αποφασίσουμε.  Αυτό

είναι  μετέπειτα.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:   Μα  μήπως  δείχνει  και  κάποια  αμηχανία  κ.  Δήμαρχε  στη  Δημοτική

Αρχή  κι  εσείς  δηλαδή  δεν  το  έχετε  καλά  –  καλά  αποφασίσει  αυτό  που  θέλετε  να

κάνετε  και  έχετε  δώσει  τριών  ειδών  φακέλους  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους;  Μήπως

δηλαδή κι εσείς  έχετε κάποια ερωτηματικά;  Δείχνει κάποια αμηχανία αυτό.

Πάμε  τώρα  στο  νομικό  θέμα.  Κ.  Δήμαρχε  δεν  ξέρω  αν…,  εγώ  σ’ αυτό  το  θέμα,

σ’ αυτό  το  θέμα  κ.  Δήμαρχε  θα  σας  δω  σαν  φίλο  όπως  παλιά,  σαν  φίλο.  Σας  λέω  ν’

απέχετε.  Ν’ απέχετε  απ’ αυτό  το  πληρεξούσιο,  ν’ απέχετε,  να  το  αποσύρετε  το  θέμα,

θα  σας  πω  γιατί.  Ο  αστικός  κώδικας  είναι,  είχα  να  τον  πιάσω  χρόνια,  αλλά  λέω  ας

ασχοληθώ.  Το  πληρεξούσιο  αυτό  όπως  τίθεται  λέξεις  ανέγκλητο,  ανέγκλητο,

ανέγκλητο  και  το  μεταθανάτιο  και  μεταθανάτιο  και  μεταθανάτιο,  είναι  άκυρο  μεν  αν

το ψηφίσουμε απόψε γιατί  το λέει  το άρθρο 218 του αστικού κώδικα που λέει  το  εξής.

Ανάκληση πληρεξουσιότητας,  η  πληρεξουσιότητα  πάει  με  ανάκληση,  η  παραίτηση από

το  δικαίωμα  της  ανάκλησης  είναι  άκυρη.  Τι  μας  λέτε  εσείς  απόψε;  Να  παραιτηθούμε

εκ  των  προτέρων  με  το  πληρεξούσιο  εφ’  όρου  ζωής  ακόμα  και  μετά  το  θάνατό  μας

κ.λ.π. ,  κ.λ.π.    Αυτό  λέει  το  άρθρο  218  του  αστικού  κώδικα,  καθιστά  το  πληρεξούσιο,

ακόμα κι αν το ψηφίσουμε απόψε,  άκυρο.

Αλλά  εγώ  θα  έλεγα  ότι  είναι  και  λίγο  μακάβριο,  όσα  νομικά  βιβλία  κι  αν  έχω

διαβάσει,  αυτό  το  μεταθανάτιο,  το  μεταθανάτιο  δεν  το  έχω  δει  πουθενά  και  με

τρομάζει  αυτό.  Με  τρομάζει  ειλικρινά,  ποιος  ε ίναι  αυτός;  Άγνωστος  είναι ;  Από  το

υπερπέραν είναι;  Μας  μιλάει  για  μεταθανάτια;  Μήπως  έχει  βάλει  στόχο την περιουσία

μας εδώ την ωραία Κρήτη;

Προχωρούμε  τώρα,  τι  άλλο  θα  ήθελα  να  παρατηρήσω.  Το  θέμα  λοιπόν  είναι

σοβαρό  για  να  ψηφιστεί  λίγο  πριν  το  τέλος  της  θητείας  σας.  Εσείς  δέχεστε;

Καταδέχεστε  να  δεσμεύσετε  ένα  δήμο  μ’ ένα  πληρεξούσιο  που  δεν  ξέρει  κανείς  τι  θα

προκύψει  στο  μέλλον;  Και  μία  αμφιβολία  στο  εκατομμύριο  να  έχετε  θα  πρέπει  να  το

αποφύγετε.  Πού ξέρετε;  Κι  εγώ  ειλικρινά  με  καλή  διάθεση  να  το  υπογράψω,  εάν  μετά

από  μερικούς  μήνες,  μετά  από  κάποια  χρόνια  τα  έχει  πάθει  η  φτωχή  Ελλάδα  πολλές

φορές  αυτά  τα  πράγματα  και  με  Κωσκοτάδες  και  με  διαφόρους.  Προκύψει  κάτι  άλλο

από  την  Αμερική,  προκύψει  κάτι  άλλο,  ποια  θα  είναι  η  θέση  μας  για  την  υπογραφή

που  βάλαμε;  Κι  εγώ  τουλάχιστον  που  ξέρω  και  τι  θα  πει  πληρεξούσιο  με  το  άρθρο

218.

Θέλω δηλαδή να  σας  πω,  για  να  σας  προφυλάξουμε εμείς  σας  το  λέμε  αυτό.  Και

το  άλλο,  γιατί  εσείς  θέλετε  να  είστε  ο  μοναδικός  δήμος  στην  Ελλάδα  που  θα

υπογράψει  ένα  τέτοιο  πληρεξούσιο;  Ήρθε  κάποιος  και  με  βρήκε  προ  ημερών,  φίλος

του  κυρίου  αυτού,  του  Σώρρα  πώς  τον  λένε,  και  μου  κλείνει  ραντεβού  στο  Ηράκλειο,

να  σε  δω να  πείσω μου  λέει  ν’ ακούσεις  τι  θα  σου  πω.  Πήγα  λοιπόν  εκεί,  τον  άκουσα
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τον  άνθρωπο  και  του  λέω,  έχουμε  άλλα  παραδείγματα  στην  Ελλάδα;  Λέει  έχουμε  το

Δήμαρχο  Σφακίων.  Του  είπα  του  Δημάρχου  των  Σφακίων  τον  οποίο  πήρα  τηλέφωνο,

συμβαίνει  να  τον  ξέρω  τον  άνθρωπο  αυτόν,  Μπολάκης  λέγεται.  Τον  πήρα  τηλέφωνο,

λέω  αυτό  που  μου  λες  τώρα  να  κάνω  χρήση  το  βράδυ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο;  Λέει

κάνε  χρήση  δεν  έχω πρόβλημα.  Τι  μου  είπε  ο  άνθρωπος;  Ήρθε  τον  Αύγουστο  μου  λέει

εδώ, ήρθαν κάποια άτομα απ’ αυτούς και  είδα το πληρεξούσιο,  αλλά είδα μου λέει  δυο

σημεία  θολά.  Ρώτησα μου λέει  δικηγόρους  και  είδα  δυο σημεία  θολά.  Λέω ποια  ήτανε

τα  σημεία  θολά  του  λέω  κ.  Μπολάκη;  Λέει  είναι  τα  σημεία  εκεί  που  αναφέρεται  στο

ότι…,  σε  κάποιο  σημείο  του  πληρεξουσίου  λέγεται,  εκτός  εάν  υπάρχει  γραπτή

συμφωνία,  σύμβαση.  Εκτός  εάν   υπάρχει  γραπτή  σύμβαση.  Στο  θέμα  της  αμοιβής  για

τις  μελέτες  που θα κάνει   υποτίθεται  αυτός και  στο θέμα των περιουσιακών στοιχείων.

Δέστε το,  άμα το διαβάσετε σε κάποιο σημείο θα δείτε.

Εκεί  λοιπόν  είναι  μια  αδυναμία  του  πληρεξουσίου,  που  μιλάει  ότι  εκτός…,

δηλαδή  αφήνει  ένα  παραθυράκι  ότι  πιθανόν  στο  μέλλον  να  υπάρξει  κάποια  γραπτή

συμφωνία  μεταξύ εσάς ή δεν ξέρω κάποιου αλλουνού κι  αυτών που να λέει  για  αμοιβή

ενώ  τώρα  λέει  ότι  δεν  πληρώνονται,  δεν  θέλουν  τίποτα,  είναι  όλα  τζάμπα.  Κι  εκείνο

που  είναι  ανησυχητικό  είναι  ότι  αναφέρθηκε  για  την  περιουσία  του  δήμου  παρακάτω.

Αυτά  τα  δύο  σημεία  μου  λέει  μ’  έκαναν  εμένα  να  συμβουλευτώ  τους  δικηγόρους,

καθώς επίσης και  το ότι αντιβαίνει στον αστικό νόμο.  

Εγώ  μου  λέει  πάλι,  λέω  άσε  να  του  δώσω  μια  ευκαιρία  να  τον  δοκιμάσω  τον

άνθρωπο.  Δώσε μου του λέει  700.000 ευρώ που θέλω να καλύψω κάποιες  ανάγκες  εδώ

στο δήμο και  να  μπορώ κι  εγώ να  πάω το  βράδυ  στο Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  τους

πω  να  ο  άνθρωπος  έδωσε  δείγμα  γραφής  700.000  για  να  καλύψω  αυτό  και  θα  το

ψηφίσουμε.  Και μόλις  του είπα μου λέει  για λεφτά να τα δώσει ξέρω εγώ,  λέει ή όλα ή

τίποτα. Και του είπαμε κι  εμείς  να φύγει  και να μην μας ξαναενοχλήσει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Συντομεύετε κ.  Δαριβιανάκη.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:   Λοιπόν,  θέλω να  πω,  κάνω χρήση των παραδειγμάτων  εκείνων  που

κάποιος  καλός  φίλος,  υποστηρικτής  του  ανθρώπου  αυτού  με  κάλεσε  να  μου  πει,  να

προσπαθήσω ν’ αποδείξω αν είναι  αλήθεια ή ψέματα.

Εμείς  θέλουμε  πληροφόρηση  γι’  αυτό  το  θέμα,  είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό.

Εντάξει  η χώρα μας  είναι  σε δυσχερεστάτη θέση,  το ξέρουμε και  η Κυβέρνηση και  δεν

είναι  κανείς  ευχαριστημένος  για  όλα  τα  δεινά  που  παθαίνουμε.  Αλλά  εξακολουθεί  να

υπάρχει  ένα  κράτος,  έστω  αυτό  που  υπάρχει.   Υπάρχει  η  Περιφέρεια  κ.  Δήμαρχε  με

την  οποία  συνεργαζόμαστε.  Υπάρχει  Υπουργείο  Εσωτερικών,  σήμερα  μιλάμε  εδώ,

αύριο θα συνεργάζεστε μ’ αυτές  τις  υπηρεσίες.  Δεν θα πρέπει  να τους  πείτε,  ελάτε στο

δήμο ένας  από εσάς  να  μας  ενημερώσετε;  Τι  λέτε  εσείς;  Όπως  το  έκανα εγώ που πήρα

την Περιφέρεια Κρήτης  σήμερα.  Λέω αν το πληρεξούσιο το  ψηφίσουμε απόψε κι  έρθει

η  απόφαση  αυτή  αύριο  σε  εσάς  ως  Περιφέρεια  γιατί  κρίνετε  τη  νομιμότητα  εκ  του

νόμου,  κρίνετε  τη  νομιμότητα,  τι  θα  το  κάνετε;  Θα  το  ψηφίσετε;  Θα  το  εγκρίνετε  την
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απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Λουλουδάκη;  Είναι  ο  υπάλληλος  ο  οποίος

εξετάζει  τη  νομιμότητα.  Και  μου  λέει,  κοιτάξτε  να  δείτε,  για  μένα  όπως  το  λέτε  εσείς

είναι  έγγραφο  (…),  διότι  εμείς  εγκρίνουμε  ή  δεν  εγκρίνουμε  τις  συμβάσεις .  Είμαστε

καλλικρατικός  δήμος,  οποιαδήποτε  σύμβαση εμείς  κι  εάν  ψηφίσουμε απόψε  εδώ,  αυτή

θα πάει στην Περιφέρεια και  θα την εγκρίνει  για τη νομιμότητά της.

Άρα  λοιπόν  και  το  άλλο  θέμα.  Εσείς  κ.  Δήμαρχε  έχετε  εκλεγεί  Δήμαρχος,  έχετε

εξουσία,  να  βρείτε  όσους  επενδυτές  θέλετε  και  στο  εσωτερικό  και  στο  εξωτερικό  κι

όπου γης.  Να φέρετε εδώ πέρα τα λεφτά,  τους  επενδυτές  κ.λ.π.  Γιατί  δεν το κάνετε;  Τι

το  θέλετε  το  πληρεξούσιο;  Αυτό  είναι  ως  εκ  περισσού.  Είναι  άνευ  αξίας,  άνευ

αντικειμένου,  δεν  έχει  καμία  ουσία  στην ουσία,  καμία  βαρύτητα  δεν  έχει.  Γιατί;  Πότε

θα έχει  βαρύτητα;  Φέρετε  τον  επενδυτή εδώ να έρθει  εδώ,  να αναλάβει  να μας  φτιάξει

π.χ.  το  θέμα  το  θέμα  που  περάστηκε  προηγούμενα  που  είχαμε  εδώ  πέρα  και  το

συζητήσαμε  σήμερα  το  αρδευτικό  ζήτημα  και  θα  δούμε  τη  σύμβαση  τότε  και  να

κρίνουμε  εκείνη  τη  βραδιά  εδώ  αν  θα  το  ψηφίσουμε  ή  όχι.  Και  τότε  θα  κρίνει  και  η

Περιφέρεια που είναι η υπηρεσία εκείνη που είναι πάνω από μας.

Το  πληρεξούσιο  δεν  έχει  κανένα  νόημα  και  πρέπει  να  το  φοβόμαστε  όπως

τίθεται.  Εγώ  το  επιεικέστερο  τι  θα  μπορούσα  να  δεχθώ,  δηλαδή  γιατί  έρχεται  όπως

έρχεται  το πληρεξούσιο.  Μήπως έχει  κάποιο επικοινωνιακό χαρακτήρα,  δηλαδή επειδή

ο  άνθρωπος  αυτός  διώχτηκε  από  την  Κυβέρνηση,  δεν  δέχθηκαν  τα  600  δις  που  τους

έφερε.  Προσπαθεί  τώρα  με  άλλο τρόπο  κι  επιμένει  να  βρει  κάπου  αποκούμπι  να  πάρει

μια υπογραφή έστω κι ενός δήμου και  δεν ξέρω τι  θα την κάνει την υπογραφή αυτή. 

Εγώ δεν  θα  ήθελα κ.  Δήμαρχε  να  είναι  ο  Δήμος  Γόρτυνας.  Έχουμε…,  είναι  ένας

περήφανος  δήμος,  με  φοβερή  πολιτιστική  κληρονομιά,  μπορεί  να  έχουμε  τη  φτώχεια

μας  αλλά δεν  θέλουμε επειδή περνάμε τώρα δύσκολες  μέρες  να  είστε  εσείς  ο  μοιραίος

Δήμαρχος,  εκείνος  ο  οποίος  θα  δεσμεύσετε  αυτό  τον  τόπο  κι  αυτό  το  δήμο  δεν  ξέρω

για  200  χρόνια.  Με  υπερηφάνεια  να  του  πείτε,  ότι  εμείς  ε ίμαστε  φτωχός  δήμος  αλλά

υπερήφανος.  Θα  τον  κρατήσουμε  εκεί  πέρα  όσο  μπορούμε,  υπογραφές  δεν  βάνουμε.

Αν θέλετε  κι  ήρθατε από την Αμερική κι  έχετε  600 δις ,  δώστε μας  5-6 εκατομμύρια  να

πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας κι  εδώ είμαστε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κ. Μιχάλη γίνατε κατανοητός.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Αυτά ήθελα να τα πω.

Έτσι  πρέπει  να  σκεφτείτε  κ.  Δήμαρχε.  Δεν  ξέρω  τι  άλλο  έχετε  κάνει  εσείς ,  τι

συζητήσεις  έχετε  κάνει,  πού  βρεθήκατε,  πώς  βρεθήκατε,  αν  συνφάγατε  δεν  ξέρω  τι

άλλο μπορεί  να  έγινε,  ότι  και  να είναι  όμως δεν…, (δεν  αποδίδεται  καθαρά)…, και  θα

σεβαστείτε  και  θα  ακούσετε  και  θα  κοιτάξετε  να  προστατεύσετε  τα  συμφέροντα  του

Δήμου Γόρτυνας και  τώρα και στο μέλλον.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    Ο κ.  Χαριτάκης έχει το λόγο.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Συνάδελφοι  την  ημέρα  που  ήρθαν  οι  υποτιθέμενοι  επενδυτές,

τοποθετήθηκα κι  είπα την άποψή μου σχετικά με το θέμα.

14

14

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Η-0ΓΗ



Σήμερα  θα  προσπαθήσω  να  σας  εξηγήσω  κάποια  πράγματα,  μετά  από  πολλή

έρευνα  που  έκανα  για  το  συγκεκριμένο  θέμα.  Δήμαρχε  πριν  ξεκινήσω  κάνω  έκκληση

να  αποσύρεις  το  θέμα,  διότι  εκτίθεσαι  και  θα  εκθέσεις  κι  εμάς  τους  Δημοτικούς

Συμβούλους.

Δήμαρχε  στην  εισήγησή  σου  επιμελώς  απέφυγες  ν’  αναφερθείς  ότι  οι  πιθανοί

επενδυτές  είναι  ο  εξής  ένας.  Ο  υποτιθέμενος  πολυδισεκατομμυριούχος  Σώρρας  τον

οποίο  δεν  γνωρίζει  ούτε  η  μάνα  του.  Οι  πληροφορίες  λένε  πως  είναι  νταλικέρης  από

την  Πάτρα,  εσείς  ξέρετε  από  πού  είναι;  Πώς  είναι  δυνατόν  Δήμαρχε  να  βλέπετε  το

τυρί  και  δεν  βλέπετε  τη  φάκα;  Ξέρετε  τι  μπορεί  να  συμβεί  αν  σας  εξουσιοδοτήσουμε;

Ξέρετε  τι  μπορεί  να  συμβεί;  Θα  πάρουν  την  υπογραφή  σας,  θα  τιτλοποιήσουνε  τους

κατοίκους  του  δήμου  20.000  μ’  ένα  αστρονομικό  ποσό  τον  κάθε  δημότη  και  θα

εκδώσουν  έναν  πλαστό  τίτλο,  όπως  πλαστός  είναι  και  ο  τίτλος  του  ενός  τρις  που

έχουνε  που  εξέδωσε  ένας  δικηγορίσκος  της  πλάκας  έκπτωτος.  Απευθυνόμενος  και

κατηγορώντας  το  Δικηγορικό  Σύλλογο  Νέας  Υόρκης,  ότι  του  οφείλει  ένα  τρις .  Από  το

ένα  τρις  λοιπόν  600  δις  δώσανε  στον  Σώρρας  και  τα  περιφέρει  δήθεν  ότι  είναι

μεγαλοεπενδυτής που θα σώσει την Ελλάδα από το χρέος.

Απευθύνθηκε  λοιπόν  στον  κ.  Στουρνάρα  και  στον  κ.  Πρωθυπουργό,  οι  οποίοι

δεν  τους  δέχθηκαν.  Προσπαθεί  λοιπόν  στους  δήμους  της  χώρας  να  υφαρπάξει

υπογραφή  Δημάρχων  που  είναι  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  οι  Δήμαρχοι,  γιατί

εκπροσωπούνε  20.000  ο  συγκεκριμένος  Δήμαρχος  και  τον  καλούνε  να  υπογράψει

ανέγκλητο  πληρεξούσιο,  το  οποίο  θα  ισχύει  και  μετά  θάνατο  και  θα  βαρύνει  και  τους

κληρονόμους.

Δήμαρχε,  σε  παρακαλώ  πολύ  απέσυρε  το  θέμα,  διότι  απ’  ότι  που  και  να  το

κοιτάξεις  πάσχει.  Πώς  είναι  δυνατόν  ένας  επενδυτής  να  μην  θέλει  ικανοποιητικό

κέρδος  από  την  επένδυσή  του;   Αν  οι  σωτήρες  της  ομάδας  Σώρρας  είχαν  πράγματι

χρήματα  θα  επένδυαν  σε  όλες  τις  δημόσιες  επιχειρήσεις  όπως  ΟΠΑΠ,  λιμάνια,

αεροδρόμια,  τα  οποία  έχουν  βγει  και  βγαίνουν  συνέχεια  στο  σφυρί.  Γιατί  θέλουν  να

αποσπάσουν  την  υπογραφή  του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Οικονομικών  και

τελευταία  του  Δημάρχου;  Απλά  θέλουν  να  επισημοποιήσουν  την  ύπαρξή  τους  και  να

επικαλεστούν  τις  υπογραφές  εκπροσώπων  του  κράτους.  Εάν  είχαν  χρήματα,  που  δεν

έχουν  ούτε  για  μαντηλάκι  να  κλάψουν,  έχει  ανοιχτεί  λογαριασμός  όπως  ξέρετε  στην

Τράπεζα  Ελλάδος  για  την  αντιμετώπιση  του  εθνικού  χρέους.  Ας  κατέθεταν  εκεί  τα

χρήματα.

Δήμαρχε  εκθέτεις  σε  κίνδυνο  τον  εαυτό  σου  και  τους  δημότες.  Κινδυνεύεις  να

γίνεις  γραφικός  και  να  παρασύρεις  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  σε  ψήφο  παρά  τη

θέλησή τους  κι  έχοντας  πλήρη άγνοια,  υποσχόμενος  άφθονο χρήμα.  Τι  θα  πει  Δήμαρχε

ανέγκλητο  πληρεξούσιο  με  μεταθανάτιο  ισχύ  που  θα  δεσμεύει  και  τους  επόμενους

Δημάρχους  και  τους  κληρονόμους  τους;  Πώς  είναι  δυνατόν  να  σε  παραμυθιάζουν

άνθρωποι  αμφιβόλου  ποιότητας,  προέλευσης,  ηθικής,  οικονομικής  θέσης  και  σκοπού;

Γιατί  άραγε  θέλουν  να  επενδύσουν  στους  δήμους;  Δεν  έχουν  τι  να  κάνουν  τα  χρήματά

15

15

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Η-0ΓΗ



τους;  Είναι  τόσο  φιλεύσπλαχνοι,  λυπήθηκαν  το  Δήμο  Γόρτυνας  γιατί  έχει  πολλούς

φτωχούς  δημότες  και  υπερχρεωμένους;  Ρωτήσατε  την  Περιφέρεια,  το  Υπουργείο

Οικονομικών  και  Εσωτερικών  αν  εσύ  ως  Δήμαρχος  μπορείς  να  δεσμεύεις  με  την

υπογραφή σου τις  τύχες του δήμου και  των δημοτών και  τους επόμενους Δημάρχους;

Θυμήσου  Δήμαρχε,  κατά  την  εδώ  παράνομη  παρουσία  τους  στα  έδρανα  του

Προεδρείου,  σου  είπαν  οι  επενδυτές,  γράψε  μας  σ’ ένα  πρόχειρο  χαρτί  τι  έργο  θέλεις

να  σου  χρηματοδοτήσουμε  και  θα  πατήσουμε  ένα  κουμπί  και  θα  ‘ρθουν  τα  χρήματα

αμέσως.  Έλεος  Δήμαρχε!  Ας  σεβαστούμε  τους  δημότες  και  τους  εαυτούς  μας.  Και  μην

πουλάτε  ελπίδες,  ότι  θα  σώσουν  τα  σπίτια  μας  από  τους  πλειστηριασμούς.  Μην

γίνεσαι  Δήμαρχε  συμμέτοχος  σε  μια  απάτη.  Μυριστήκατε  χρήματα;  Δεν  δίνονται  έτσι

τα  χρήματα  με  το  πάτημα  ενός  κουμπιού.  Ότι  χρήματα  φτάνουν  στις  τράπεζες

ελέγχονται  διεξοδικά  ως  προς  την  προέλευσή  τους.  Το  ξέπλυμα  βρώμικου  χρήματος

είναι  αδίκημα που δεν παραγράφεται.

Συνάδελφοι  αναλογιστείτε  τις  ευθύνες  σας  και  πράξετε ότι  νομίζετε.  Το σίγουρο

είναι  ότι  λεφτά  δεν  μοιράζει  κανείς  όταν  τα  έχει,  τα  μοιράζει  απλόχερα  όταν  δεν  τα

έχει.  Κουμπιά  που  να  τα  πατάς  και  να  στέλνουν  λεφτά  δεν  υπάρχουν.  Το  μόνο  κουμπί

που  δίνει  λεφτά  είναι  αυτό  πατάει  ο  ταμίας  της  τράπεζας  όταν  θέλεις  να  κάνεις

ανάληψη από το λογαριασμό σου, εφόσον έχει υπόλοιπο.

Αυτά είχα να σας πω και  πράξτε ανάλογα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Ευχαριστούμε.

Ο κ.  Αθουσάκης.

ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ:    Θα πω κάτι επί της διαδικασίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Μισό λεπτό Αντώνη, μισό λεπτό.

ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ:   Πρόεδρε  κάτι  επί  της  διαδικασίας.  Η  άποψή  μου  είναι,  ότι  αυτός

που  φέρνει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  το  υποστηρίξει,  να

τοποθετηθεί  πρώτα και  μετά έπρεπε να γίνουν οι  υπόλοιπες τοποθετήσεις .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Θα απαντήσει στο τέλος.

ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ:   Όχι δεν είναι  θέμα απάντησης,  εγώ δεν…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Δεν  σας  βρίσκει  κανείς  και  πουθενά,  άλλοι  θέλουν  ν’ απαντάει  στο

τέλος,  άλλοι  θέλουν ν’ απαντάει  στην αρχή, δεν μπορούμε να κάνουμε…

Κ. Αθουσάκη ορίστε.    

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Λυπούμαι  που  θα  είναι  αντίθετος  μ’  όλα  αυτά  που  άκουσα  μέχρι

τώρα  από  τους  προηγούμενους  ομιλητές,  για  ποιο  λόγο;  Πρώτον  και  κύριον  Δήμαρχε

είχα  ζητήσει  από το  δικηγόρο  του δήμου,  επειδή  είχα  πάρει  αυτό  εδώ το  πληρεξούσιο,

είχα  ζητήσει  να  μου  κάνει  μία  εισήγηση,  γιατί  έχει  μέσα  πολλούς  δυσκολονόητους

όρους,  νομικός  δεν  είμαι  και  της  είπα  ότι  αν  μπορεί  να  μου  δώσε  μία  απάντηση.

Απάντηση δεν μου έδωσε.

Το  θέμα  ποιο  είναι;  Δεν  θα  είμαι  καυστικός  σαν  τους  προηγούμενους,  αλλά  δεν

θα  σας  δώσω  και  το  χέρι  βοήθειας  που  ζητάτε,  τουλάχιστον  γι’ αυτή  τη  στιγμή.  Για

ποιο λόγο θα εξηγηθώ.
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Όλα  αυτά  τα  οποία  όλοι  εγώ  πιστεύω  που  είμαστε  εδώ  μέσα,  πιστεύω  ότι  όλοι

έχουμε  και  προσπαθούμε  να  βοηθήσουμε  τον  τόπο  μας,  να  βοηθήσουμε  τους  πολίτες

μας  και  γενικώς  να  πάει  μπροστά αυτός  ο  τόπος  αυτή  την  κρίσιμη  στιγμή  που  έρχεται

τώρα.  Εγώ  λοιπόν  όταν  μου  ήρθε  αυτή  η  πρόταση  σαν  Δημοτικός  Σύμβουλος,  όχι  σαν

Αντώνης  Αθουσάκης,  σαν  Δημοτικός  Σύμβουλος,  είπα  ότι  θέλω να  εξετάσω,  να  δω,  αν

όντως  ισχύουν  όλα αυτά που μου  λένε,  αν  είναι  απατεώνες,  αν  είναι  κάποιος  ο  οποίος

δεν  δεσμεύεται,  κάτι  κουμπιά  άκουσα και  πατάει  και  βγαίνουνε  λεφτά,  άκουσα εδώ το

ένα  το  άλλο,  ναι.  Εγώ  λοιπόν  δεν  θα  μπω  σ’ αυτή  τη  λογική,  θα  μπω  στη  λογική  του

απλού  ανθρώπου  του  δήμου.  Δηλαδή  ποιο;  Ότι  δεν  αμφισβητώ  τις  καλές  προθέσεις

πρώτα  του  Δημάρχου,  ότι  θέλει  ας  πούμε  να  βοηθήσει  αυτός  το  δήμο,  αλλά  αυτό  το

κείμενο  αποτελείται  από  αρκετές  αοριστίες ,  είναι  γενικό  και  με  ιδιαίτερους  όρους

δυσνόητους.  Δηλαδή  αυτό  που  πήρα,  όχι  αυτό  που  μας  δώσατε  κ.  Δήμαρχε  τώρα.  Γι’

αυτό θα ήθελα λοιπόν στο συγκεκριμένο μια βοήθεια από κάποιον νομικό.

Σ’ αυτό  δεν  επιζητήθηκε  απ’ ότι  κατάλαβα  η  οικονομική  συμμετοχή  του  δήμου

κι  ούτε  επιβαρύνεται  οικονομικά ο  δήμος.  Αλλά υπάρχει  ένας  συγκεκριμένος  όρος  τον

γράφει,  τον  καταλαβαίνετε  όλοι,  ότι  με  τη  συγκεκριμένη  παρουσία  του  δεσμεύει  το

δήμο  απεριόριστα  χρονικά.  Τον  δεσμεύει  απεριόριστα  και  δεσμεύει  τουλάχιστον  και

την επομένη Δημοτική Αρχή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Κ. Αθουσάκη αν έχετε την καλοσύνη τι  δεσμεύει;

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:   Θα σου πω, θα πω παρακάτω ναι.

Χωρίς  να  μπορεί  να  υπάρξει  αναθεώρηση  σ’  ορισμένα  πράγματα  και

ενδεχομένως  και  μια  πρώτη  μεταβολή  συνθηκών  που  μπορεί  να  γίνει.  Λέω  λοιπόν  το

εξής,  ότι  όταν  υπογράφεται  μία  σύμβαση,   υπογράφεται  ένα  έργο,  όταν  υπογράφεται

και  γίνεται  μια  μελέτη,  δεν  μπορείς  να  την  πάρεις  μετά  πίσω  έτσι  δεν  είναι;  Άρα

λοιπόν αφού δεν μπορείς  να την πάρεις  πίσω γιατί  λοιπόν να  λέμε  μεταθανάτια και  να

δεσμεύουμε το άλλο συμβούλιο και  δεν ξέρω τι .  Η μια μου η ένσταση είναι  σ’ αυτό το

σημείο.

Θα  πω  και  παρακάτω.  Το  δεύτερο  είναι,  ότι  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να

αναθεωρείται  και  να  ανανεώνεται  ενδεχομένως  σε  κάθε  αλλαγή  ηγεσίας  και  η  δύναμη

την οποία θα έχει ο κάθε Δήμαρχος,  το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο.

Το θέμα είναι ότι ,  μπορούμε να του κάνουμε μία πρόταση πάνω σ’ αυτό το θέμα,

να  κάνουμε  αλλαγή σ’ ορισμένους  όρους,  να  συζητήσουμε.  Να κάνουμε  μια  αλλαγή σ’

ορισμένους  όρους  μέσα  οι  οποίοι  είναι  δυσνόητοι  ή  αυτοί  που  δεσμεύουνε  το  δήμο  κι

αν  μάλιστα  πρόκειται  και  υπάρχει  ας  πούμε  κάτι,  γιατί  έχει  γίνει  κι  ένα  δικαστήριο

σας θυμίζω τον  Ιούνιο  στον Πειραιά κι  έχει  αθωωθεί  ο  κ.  Σώρρας μαζί  μ’ αυτούς  τους

άλλους  κι  αποδείξανε  με  έγγραφο  ότι  όντως  υπάρχουν  τα  λεφτά,  αυτό  μπορείτε  να  το

μάθετε.  Εντάξει  θα  υπάρξουν  και  οι  αντίπαλοι  που  θα  τον  κατηγορούνε,  εμείς  θα

προσπαθήσουμε να  δούμε αν  συμφέρει  το  δήμο.  Δεν μ’ ενδιαφέρει  εμένα τίποτα  άλλο,

συμφέρει  το  δήμο;  Μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι  για  τους  δημότες  μας;  Κι  όχι…,  είναι

μερικοί  που  λένε,  ξέρετε  κάτι ;  Υπάρχουν  υπερχρεωμένοι  πολίτες  και  χρωστούν  τα
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σπίτια  τους,  θα  τους  τα  πάνε  στον  πλειστηριασμό  και  θα  έρθει  ο  Σώρρας  να  τους  τα

σώσει;  Κανείς  δεν  το  πιστεύει  αυτό  ότι  θα  έρθει  ο  Σώρρας  να  του  τα  σώσει  αν  είναι

υπερχρεωμένοι  ή δεν ξέρω τι .

Λοιπόν,  το  θέμα  ποιο  είναι;  Ότι  εγώ  σήμερα  μίλησα  με  τον  κ.  Ρούσσο,  είναι

Δήμαρχος Αμοργού,  επειδή έτυχε να γνωρίζω κάποιο δικό του πρόσωπο. Το συμβούλιο

έχει  πάρει  απόφαση  και  μιλήσαμε  και  μαζί  κι  έχει  πάρει  μια  απόφαση  και  τον

εξουσιοδότησε  να  ερευνήσει  το  θέμα  και  μάλιστα  να  ερευνήσει  το  θέμα  αν  μπορεί  να

κάνει  και  αλλαγή  στους  όρους.  Και  είπε  αυτός,  μου  είπε  εμένα  να  πω  στον  κ.

Δήμαρχο,  ότι  αν  θέλουν  μπορούν  να  συναντηθούν  όλοι  οι  Δήμαρχοι  αυτοί  οι  οποίοι

θέλουν,  αυτοί  δηλαδή  που  τους  έχει  προσεγγίσει  ο  κ.  Σώρρας  στην  Αθήνα  και  να

πάρουν όλοι μαζί μια απόφαση και θα δουλέψουν όλοι μαζί πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Θεωρώ  λοιπόν  ότι  ο  δήμος,  για  να  προχωρήσει  σ’ αυτή  τη  συνεργασία,  πρέπει

να εξακριβώσει  με  κάθε  λεπτομέρεια  το  οικονομικό κομμάτι  της  σύμβασης,  δηλαδή τη

μορφή  των  χρημάτων,  των  ποσών,  αν  θα  είναι  σε  τίτλους,  σε  μετοχές,  είναι  αυτά

έγκυρα, δεν είναι.  

Δεύτερον, να βάλει  γραπτά τους όρους για να μπορέσουμε εμείς  εδώ να μάθουμε

τι  γίνεται  και  να μας  διανεμηθούν εδώ και  να μπορεί  ο  καθένας  να πάρει  την  απόφασή

του  και  να  λέει  τη  γνώμη  του  και  να  προβεί  μαζί  με  το  συμβούλιο  ο  Δήμαρχος,  αυτό

που είχε  ο  κ.  Οικονομάκης σε κατάρτιση του πίνακα με  τα  έργα που θα γίνουν.  Δεν  το

έχει  ούτε  ο  αρχηγός  της  αντιπολίτευσης,  δεν  το  έχει  ούτε  ο  κ.  Δαριβιανάκης  σαν

αρχηγός,  ούτε οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κ. Αθουσάκη συντομεύετε.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:   Ναι.  Και  τέταρτον  να  καταστήσει  σύμβαση  χρηματοδότησης  κάθε

ενός  έργου…,  εκεί  είναι  τώρα  Δήμαρχε  ότι  υπογράφουμε  εμείς  πότε  ολοκληρώνεται,

τη  χρηματοδότησή  του  κι  όλα  αυτά  κα  δεν  χρειάζεται  να  εξουσιοδοτούμε  και  να

δεσμεύουμε και το άλλο συμβούλιο.  Καταλάβατε τι  θέλω να πω μ’ αυτό.

Και  το  τελευταίο  και  συντομεύω,  αν  τυχόν  έχουμε…,  το  κυριότερο  παιδιά,  αν

έχουμε καμιά διαφορά μαζί,  να οριστούνε τα ελληνικά δικαστήρια.  

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κάποιος άλλος; ο κ.  Ξυλούρης.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:    Κ.  συνάδελφοι  ποιος  δεν  θέλει  να  σωθεί  ο  δήμος  μας,  φυσικά  και  όλοι

θέλουμε.  Αυτή  τη  στιγμή  όμως  έχουμε  στα  χέρια  μας  ένα  χαρτί  το  οποίο  κανονικά

χρειαζόταν να είναι,  όπως είπε  και  ο  Αντώνης ο Αθουσάκης,  έπρεπε να είναι  η  Νομική

Σύμβουλος του δήμου να μας εξηγήσει  και θα έπρεπε να είναι και  ο ίδιος ο εισηγητής.

Από  ‘κει  και  πέρα  επειδή  πολλοί  Δήμαρχοι  έχουνε  συζητήσει,  δεν  έχει

υπογράψει  κανείς ,  όλοι  το  θέτουν  στα  Δημοτικά  Συμβούλια,  δεν  αποφασίζει  κανείς

ούτε ο Δήμαρχος Γαζίου ούτε αυτός έχει υπογράψει.  

Εμένα  η  γνώμη  μου  είναι,  επειδή  είναι  πολύ  σοβαρά  αυτά  τα  πράγματα,  δεν

παίζουμε  και  η  εποχή  με  το  παραμύθι  και  με  το  τζίνι  πέρασε.  Θα  έπρεπε  αν  όντως

είναι  πραγματικότητα  αυτό,  να  αναθέσουμε  σ’ ένα  γραφείο  στην  Αθήνα  σοβαρό  να  το
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ελέγξει,  να  δει  αν  υπάρχει,  να  ‘ρθει  να  μας  κατατοπίσει  κι  αν  όντως  είναι  έτσι  που

λέει  να  συμφωνήσουμε.  Δεν  μπορούμε  να   προποφασίζουμε  εμείς  για  το  μέλλον

γενεών  και  γενεών.  Αν  αυτός  ο  κύριος  υπογράψουμε  κι  έρθει  εδώ,  αυτός  θα  θέλει  να

πάρει  και  τα  λεφτά  του,  για  να  πάρει  τα  λεφτά  του  ο  δήμος  πρέπει  να  έχει  έσοδα.  Θα

πει  λοιπόν,  κύριοι  εδώ  δεν  μου  κάνετε  οι  υπάλληλοι,  θα  διώξουνε  κόσμο,  θα

κρατήσουνε κάποιους διοικητικούς στις  Ενότητες,  θα μπούνε εταιρείες  και  θα κάνουνε

τα  πάντα.  Θα  δουλεύει  αυτός,  θα  είναι  ο  Δήμαρχος  αυτός.  Αν  θέλουμε  να  το

καταλάβουμε, εμείς  δεν θα είμαστε τίποτα όποιοι ασχολούνται.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:    Να γίνει δημοψήφισμα.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:    Πρέπει  να  τα  δούμε  πολύ  σοβαρά  αυτά  τα  πράγματα,  γιατί  δεν

μπορούμε  να  κρίνουμε  εμείς .  Όπως  και  το  ελληνικό  κράτος,  που  μετά  η  ελληνική

Βουλή  ψήφισε,  ψηφίσανε  όλοι  το  μνημόνιο,  πώς  το  ψηφίσανε;  Και  μετά  λέει  το

διαβάσανε,  μην  πάθουμε  τα  ίδια.  Να  ‘ρθουνε,  να  μας  εξηγήσουνε  αναλυτικά,  να

θέσουμε  –  αν  συμφωνούμε  κάπου  –  να  θέσουμε  τους  όρους  μας  ότι  είναι  κι  αν  πρέπει

γιατί  όχι.  Θα  μπει  σε  διαβούλευση,  σε  διαβούλευση,  να  ‘ρθουνε  όλοι  οι  δημότες,  να

το δούμε.

Ευχαριστώ,  εγώ διαφωνώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ο κ.  Καμπιτάκης έχει το λόγο.

ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ:    Βασικά  θα  ήθελα  ν’ ακούσω του  Δημάρχου  την  άποψη πρώτα,  γιατί

για  να  είμαι  ειλικρινής  αυτό  το…,  ξανά  δεν  το  διάβασα.  Το  είχα  διαβάσει  την

προηγούμενη φορά,  δεν  ξέρω αν είναι  το  ίδιο.  Όμως  για  το  θέμα  που  συζητάμε αν  δεν

είναι  νερό  του  Καματερού  θα  θυμάστε  οι  πιο  παλιοί,  είναι  υπόθεση  πολύ  επικίνδυνη.

Κι  όταν  λέω  επικίνδυνη  πιστεύω  ότι  το  θέμα  αυτό  είναι  θέμα  πολιτικό,  αυτοί  που

ασχολούνται  με  το  θέμα  πολιτικά  θέλουν  να  προσεγγίσουν  την  Ελλάδα κι  έρχονται  ως

σωτήρες.   Οι  σωτήρες  μας  περισσέψανε  από  το  1823  που  ήρθε  ο  Μαυροκορδάτος  και

πήρε  το  πρώτο  δάνειο  από  την  Αγγλία,  πήρε  το  πρώτο  δάνειο  και  το  χρησιμοποίησε

για  να  πληρώσει  στρατιώτες,  πώς  τους  λένε,  μισθοφόρους,  για  να  βάλει  τον

Καποδίστρια  φυλακή,  από  τότε  μέχρι  και  σήμερα  η  Ελλάδα  δέχεται  συνέχεια

προστάτες.  Εμάς ποιος θα μας προστατέψει από τους προστάτες;

Προσωπικά  θεωρώ πως  το  θέμα αυτό  δεν  έχει  καμία  σχέση,  ούτε  με  επενδύσεις ,

ούτε  επειδή  μας  αγαπάνε  θέλουνε  να  ‘ρθουνε,  καταρχήν  θέλουν  ν’  αλλάξουν  το

σύνταγμα.  Κάπου  το  έχω  δει  κι  αυτό  γραμμένο.  Νομίζω πως  υπάρχει  στη  δήλωση  που

κάνουν οι πολίτες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κ. Καμπιτάκη τελειώσατε;

ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ:    Τελειώνω.  Θεωρώ  πως  είναι  απαράδεκτο  να  εξουσιοδοτείται  ο

Δήμαρχος  να  εξουσιοδοτεί  κάποιον  άνθρωπο,  όποιος  θέλει  ας  είναι  αυτός,  για  τα

επόμενα 50 χρόνια να διαχειρίζεται πράγματα και θέματα του δήμου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Ο κ.  Δήμαρχος έχει  το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Αγαπητοί  συνάδελφοι,  κυρίες  και  κύριοι.  Εγώ  για  το  συγκεκριμένο

θέμα είχα άγνοια πριν ενάμιση μήνα. Θεώρησα όμως ότι  ήτανε και  υποχρέωσή μου και
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καθήκον  μου  να  ενημερωθώ.  Διότι  δεν  αποφάσιζα  για  τον  εαυτό  μου,  ήτανε  ένα  θέμα

που  αφορούσε  όλο  το  δήμο.  Κι  ότι  αφορά  έναν  ολόκληρο  δήμο,  έχουμε  ιερό  καθήκον

ν’  ακούμε.  Να  δημιουργούμε  ερωτήσεις ,  να  παίρνουμε  απαντήσεις ,  διότι  έτσι  θα

μπορέσουμε  να  έχουμε  μία  ολοκληρωμένη  και  κατ’  επέκταση  να  πάρουμε  και  τη

σωστότερη απόφαση.

Σας  άκουσα  με  μεγάλη  προσοχή,  ε ιλικρινά.  Ασπάζομαι  την  αγωνία  σας,  τον

προβληματισμό  σας,  γιατί  οι  σημερινές  οικονομικές  συγκυρίες  έχουν  δημιουργήσει

σοβαρά  προβλήματα  στη  λειτουργία  του  δήμου  μας,  και  περισσότερο  στις   υπηρεσίες

τις  οποίες οφείλουμε και πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη τον οποίο υπηρετούμε.

Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας  φορέας,  επαναλαμβάνω εκφράζω την άποψή μου μέσα

από  την  ενημέρωση  που  έχω  κάνει  κι  από  αυτά  που  έχω  διαβάσει.  Έρχεται  ένας

φορέας  και  σου  λέει,  ότι  εγώ  μπορώ  να  εκταμιεύσω  από  ένα  παγκόσμιο

χρηματοπιστωτικό  καταπίστευμα  κάποια  χρήματα,  αφού  βάλω  ενέχυρο  την  περιουσία

μου.  Η  οποία  περιουσία  του  πιθανότατα  να  είναι  μετοχές,  πιθανότητα  να  είναι

χρεόγραφα,  πιθανότατα  να  είναι  κάποιοι  τίτλοι  αξίας  και  πιθανότατα  να  είναι  και

χρυσός.  Όμως…

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Ή πιθανότατα να μην είναι τίποτα Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Πιθανότατα.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:   Πες το κι  αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Πιθανότατα.

Όμως  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  μπορέσω να  εκταμιεύσω  αυτά  τα  χρήματα

είναι  να  έχω  υπογράψει  ένα  ανέγκλητο  πληρεξούσιο  από  το  Δήμαρχο,  με  την

προϋπόθεση ότι έχει πάρει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από  ‘κει  και  πέρα  αφού  ολοκληρωθεί  αυτή  η  διαδικασία,  ερχόμαστε  εδώ  εμείς

ως  Δημοτικό  Συμβούλιο,  και  του  λέμε,  κύριοι  εμείς  θέλουμε  να  μας  κάνεις  αυτά  τα

έργα,  εμείς  θ’  αποφασίσουμε,  διότι  θεωρούμε  ότι  αυτά  τα  έργα  θα  βοηθήσουν  την

ανάπτυξη του τόπου μας.  Γιατί  θεωρούμε ότι από αυτά τα έργα θα δημιουργηθούν νέες

θέσεις  εργασίας.  Διότι  θεωρούμε  ότι  απ’ αυτά  τα  έργα  θα  προσελκύσει  κόσμο  και  θα

υπάρχει  κατανάλωση  στα  αγροτικά  προϊόντα.  Στα  αγροτικά  προϊόντα,  στα

οπωροκηπευτικά,  κι όχι  μόνο.  Εμείς  αποφασίζουμε.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Δεν αποφασίζουμε εμείς  Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Εμείς  αποφασίζουμε.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Δεν αποφασίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κ. Χαριτάκη, κ.  Χαριτάκη μην διακόπτετε,  εντάξει.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Ε,  ναι αλλά μην λέμε και…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Γιατί μιλώ; Πώς θα κάνουν οι άλλοι χωρίς ν’ αποφασίσουμε εμείς;

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:   Να σου εξηγήσω αμέσως Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ναι άσε να ολοκληρώσω και  μετά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Να ολοκληρώσει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Από  ‘κει  και  πέρα,  αυτός  επενδύει  ένα  ποσό  άλφα  στο  δήμο  μας,  απ’
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αυτό  το  ποσό  περίπου  το  70%  πάει  σε  ανταποδοτικά  έργα,  δηλαδή  σε  έργα  που  μέσα

από  τη  δραστηριοποίηση  και  τη  λειτουργία  τους  θα  αποφέρουν  έσοδα.  Κι  ένα  30% σε

κοινωνικές  υπηρεσίες  και  σ’ ένα  κεφάλαιο  κίνησης  του  δήμου.  Επαναλαμβάνω  αυτά

είναι  απ’ ότι  μου  έχουνε  πει,  από  την  ενημέρωση  που  έχω  αποκτήσει  μέσα  απ’ αυτά

που έχω μελετήσει κι έχω διαβάσει κι  εκφράζω την άποψή μου, το ξεκαθαρίζω.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Ποια είναι  η άποψή σου;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Θα σας πω, θα σας απαντήσω.

Από  ‘κει  και  πέρα  ο  δήμος,  γιατί  εδώ  είδα  την  αγωνία  όλων  σας,  εδώ  είδα  την

αγωνία,  δεν  δεσμεύει  τίποτα,  δεν  δεσμεύει  κινητή  κι  ακίνητη  περιουσία,  δεν  δεσμεύει

ούτε  ένα  ευρώ.  Δεν  διαχειρίζεται  τίποτα.  Πού  έχουμε  λοιπόν  ευθύνη  εμείς  και

φοβόμαστε;

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Ποιος θα διαχειρίζεται  το ανταποδοτικό έργο που θα κάνει;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Να ολοκληρώσω και θα σου απαντήσω.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Για γενεές 50.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Μην κάνετε διάλογο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Όλη  τη  διαχείριση…,  θα  σου  απαντήσω  κ.  Κοκολάκη,  θα  σου

απαντήσω, συζήτηση κάνουμε.  Όλη τη διαχείριση των ανταποδοτικών έργων την κάνει

ο  ίδιος  ο  φορέας  κι  ο  ίδιος  ο  φορέας  μέσα  από  τη  διαχείριση  που  κάνει  και  τα  έσοδα

που θα  έχει  πληρώνει  το  2% ετησίως  του  συνολικού  ποσού της  επένδυσης  που  θα  έχει

κάνει  στο δήμο μας.  Ακόμα κι αυτά τα χρήματα που έχει  δώσει…

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:   Ο φορέας ποιος είναι Δήμαρχε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Αυτός που θα είναι.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:   Ποιος φορέας ο Λαμπράκης που ήρθε εδώ;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Μα μην κάνετε διάλογο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Κοιτάξτε,  εγώ  δεν  διέκοπτα  κανέναν,  να  ολοκληρώσω  και  κάντε  μου

ερωτήσεις .

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Εντάξει,  εσείς  θεωρείτε δεδομένο ότι  υπάρχει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ο  φορέας  αυτός  μέσα  από  τη  διαχείριση  αναλαμβάνει  να  πληρώνει  το

2%  της  συνολικής  επένδυσης  και  αυτά  που  ήδη  έδωσε  για  κοινωνικές  υπηρεσίες  το

δήμου  στο  παγκόσμιο  χρηματοπιστωτικό  καταπίστευμα.  Αν  μέσα  από  τη  διαχείριση

προκύψουνε  κέρδη  περισσότερα  από  το  2%,  αυτά  τα  κέρδη  πάνε  στη  διαχείριση  του

δήμου.  Εάν  από  τη  διαχείριση  προκύψουνε  ζημιές  αυτός  θα  χάσει  την  περιουσία  του

δεν θα την χάσουμε εμείς .  Εμείς  δεν έχουμε δεσμεύσει τίποτα.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Ποια περιουσία;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Αυτά που λέει ότι  έχει  δεσμεύσει ρε παιδιά.

ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ:    Τι σημαίνει καταπίστευμα;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Ρε  παιδιά  εγώ σας  λέω,  αυτά  που λέει  ότι  αυτός  έχει  δεσμεύσει  για  να

κάνει  εκταμίευση χρημάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Ποιος;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ο Σώρρας.  Αφήστε  με να ολοκληρώσω ρε παιδιά,  ερωτήσεις  γράψτε  τις

να τις  δημιουργήσετε μετά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Μην κάνετε διάλογο να τελειώσει  ο Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Επαναλαμβάνω.  Αντιλαμβάνομαι  την  αγωνία  σας,  αντιλαμβάνομαι  τον

προβληματισμό  σας,  όμως  επαναλαμβάνω πέστε  μου  πού  γράφει  ότι  εμείς  δεσμεύουμε

κινητή  και  ακίνητη  περιουσία  του  δήμου.  Πέστε  μου  πού  γράφει  ότι  διαχειριζόμαστε;

Ερωτήσεις ,  ερωτήσεις  ν’ απαντήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ο κ.  Κοκολάκης.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Γράφει  λοιπόν κ.  Δήμαρχε,  σε κάποιο σημείο κ.  Δήμαρχε του ειδικού

ανέγκλητου  πληρεξουσίου  που  θα  σας  βάλει  να  υπογράψεις  γράφει.  Ο  επενδυτής  θα

μπορεί  να  ανοίγει  τραπεζικούς  λογαριασμούς  όπου  μέρος  των  κεφαλαίων  των

περιουσιακών στοιχείων θα μεταφερθούν, θα εκδοθούν…

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Σας παρακαλώ μην διακόπτετε τον κ.  Κοκολάκη.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Ποιος θα μου απαγορέψει να μιλήσω εσείς;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Καθίστε κάτω, Γιώργο,  Γιώργο.  Συνεχίστε κ.  Κοκολάκη.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Θα  πω  λοιπόν,  ο  επενδυτής  λέει  σε  κάποιο  σημείο,  θα  μπορεί  να

ανοίγει  τραπεζικούς  λογαριασμούς  όπου  μέρος  των  κεφαλαίων  περιουσιακών

στοιχείων  θα  μεταφερθούν,  θα  εκδοθούν  νέα  χρηματοδοτικά  εργαλεία  και  συμφωνίες

πληρωμών.  Θα  μπορεί  να  παραλάβει  Δήμαρχε  να  μεταφέρει,  να  υποθηκεύσει,  να

ενεχυριάσει,  να  δανείσει,  να  μοχλεύσει,  να  αποφασίσει  σε  ποιες  επενδύσεις  είναι

καλύτερο  να  τοποθετηθούν  ως  κατάθεση,  χρηματοδότηση  του  έργου,  τοποθέτηση  σε

αγοραπωλησία  κ.λ.π. ,  αυτών  των  παραχθέντων  κεφαλαίων  περιουσιακών  στοιχείων,

έτσι  ώστε  να…,  λέει  παρακάτω,  όλα  αυτά  τα  λοιπόν  τα  λέει  στο  ανέγκλητο

πληρεξούσιο κ.  Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Ωραία ν’ απαντήσω.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Τα λέει  όλα αυτά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Θα σας απαντήσω.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Και στα απλά ελληνικά, τα διαβάσατε αυτά;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Θα απαντήσω,  όλα τα  έχω διαβάσει.  Ωραία  κι  αν  αυτός  αποφασίσει  μ’

έγκριση  δική  μας  να  φτιάξει  μια  ξενοδοχειακή  μονάδα  νότια  του  Λέντα  πού  είναι  το

πρόβλημα  το  δικό  μας;  Αυτός  θα  τη  διαχειρίζεται,  αυτός  έχει  την  ευθύνη  δεν  την

έχουμε εμείς .  Εμείς…

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Δήμαρχε  το  συγκεκριμένο έργο δεν  είναι  ανταποδοτικό κι  αυτός  λέει

και  το  είπες  κι  εσύ,  ότι  το  70%  των  κεφαλαίων  θα  πάνε  στα  ανταποδοτικά  έργα,  δεν

είναι  αυτό που λες ανταποδοτικό. Ανταποδοτικό είναι η ύδρευση, η άρδευση…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Η ξενοδοχειακή μονάδα δεν είναι  ανταποδοτικό;

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    …, κι  ότι  άλλο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δεν είναι  ξενοδοχειακή μονάδα ανταποδοτικό;
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ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Όχι βέβαια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Κάνετε λάθος κ.  Κοκολάκη.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Δεν είναι ανταποδοτικό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Λάθος κάνετε.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Είναι  εμπορικό, δεν έχει  καμία σχέση με το ανταποδοτικό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δεν είναι  ανταποδοτικό;

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Όχι βέβαια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δηλαδή τι  κάνεις;  Δουλεύεις  για να πληρώνεις;

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Δεν κατάλαβες,  δεν κατάλαβες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Μην κάνετε διάλογο.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Εξυπηρετεί  οποιονδήποτε  είναι  εμπορικό  το  θέμα,  δεν  είναι

ανταποδοτικό αυτό κ.  Δήμαρχε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ολοκληρώστε κ.  Κοκολάκη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Παρακάτω, άλλο ερώτημα.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Να ακούσουμε τον κ.  Δήμαρχο και  θα τοποθετηθώ στη συνέχεια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Όποια  δραστηριότητα  προσφέρει  υπηρεσίες,  έργο,  προϊόντα  και  δεν

ξέρω  κι  εγώ  οτιδήποτε  άλλο,  κι  έχει  μια  οικονομική  συναλλαγή  και  προσφέρει  και

εισπράττει  γι’ αυτό  που προσφέρει,  είναι  ανταποδοτικό έργο.  Κατά την άποψη τη δική

μου.

Από  ‘κει  και  πέρα  φυσικά  αφού  αυτός  διαχειρίζεται  όλα  τα  έργα,  εγώ  δεν  λέω

ότι  είναι  σίγουρο κι  ούτε μπορώ να βάλω το  χέρι  μου στη φωτιά.  Όμως κι  ο  δήμος δεν

ρισκάρει τίποτα.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Ρισκάρει  πολλά Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δεν  δεσμεύει  τίποτα,  εγώ κ.  Χαριτάκη μ’ όλο το σεβασμό που σου έχω

δεν με πειράζει να γελάσουνε αύριο για μένα,  δεν με πειράζει.   Δεν με πειράζει.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Ναι  αλλά θα έχεις  δεσμεύσει  τα παιδιά μας 50 χρόνια…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Γιατί κ.  Χαριτάκη κανείς  δεν μπορεί να μου πει ότι  αληθινό ή όχι αυτό

το πράγμα με απόλυτη σιγουριά.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:   Δήμαρχε  το  2014  το  Σεπτέμβριο  λήγει  το  ομόλογο  που  υποτίθεται  ότι

είναι  κατατιθέμενο,  καταπιστευμένο  κ.λ.π. ,  κ.λ.π.  Περιμένετε  να  λήξει  το  ομόλογο  να

έρθουνε τα λεφτά να τα δούμε και να ψηφίσουμε με χέρια – πόδια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Αφήστε με τώρα να ολοκληρώσω.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:   Περιμένετε να λήξει  το ομόλογο που υποτίθεται…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Αφήστε με να ολοκληρώσω.

Από  ‘κει  και  πέρα,  μέσα  από  τη  διαχείριση  των  50  χρόνων  που  θα  έχει  ο

φορέας,  μετά  τα  50  χρόνια  όλες  αυτές  οι  επενδύσεις  –  οτιδήποτε  είναι  αυτό  –  όλες

αυτές  οι  επενδύσεις  σύμφωνα  με  τα  λεγόμενά  τους  πάνε  στο  δήμο.  Μα  αφήστε  με  ρε

παιδιά να τελειώσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Μα μην κάνετε φασαρία,  κάντε ησυχία.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Πάνε στην ιδιοκτησία του δήμου.

Συγχρόνως  απ’  ότι  μας  έχουνε  πει  γιατί  εγώ  δεν  σας  κρύβω  ότι  έχω  κάνει

συναντήσεις ,  έχω  κάνει  ότι  είναι  να  το  κάνω,  έχω  ενημερωθεί,  μπορούνε  να

δανείσουνε  και  να  πληρώσουνε  και  τα  χρέη,  όχι  μόνο  των  δημοτών,  αλλά  και  όλων

των επιχειρήσεων του δήμου μας.  Κι από ‘κει και  πέρα ο δημότης οφείλει  μέσα από τη

διαχείριση  που  θα  την  έχουνε  αυτοί,  όχι  εμείς  ως  δήμος,  εμείς  δεν  έχουμε  καμία

διαχείριση,  να  πληρώνουνε  2,05  κάθε  χρόνο  και  το  2%  αφαιρείται  από  το  κεφάλαιο

και το 0,5 είναι  ο τόκος για να θεωρηθεί αυτή η υπηρεσία ανταποδοτική.

Κι  επαναλαμβάνω,  εγώ  σέβομαι  την  αγωνία  σας  και  τον  προβληματισμό  σας.

Όμως  εάν  δέσμευε  ο  δήμος  έστω  κι  ένα  ευρώ  κι  αν  δέσμευε  κινητή  κι  ακίνητη

περιουσία,  τότε θα είχατε απόλυτο δίκιο.  Όμως τώρα επιτρέψτε μου να διαφωνήσω.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:   Δήμαρχε  να  κάνω μία  πρόταση  να  λύσουμε  το  θέμα  οριστικά;  Κάποιος

Δήμαρχος  είπε  φέρτε  700  χιλιάρικα,  εμείς  θα  πούμε  μην  μας  τα  δώσετε,  φέρτε  τα  να

τα δούμε ότι έχουνε έρθει  έμβασμα 700 χιλιάρικα δεσμευμένα να ‘ρθουνε εδώ.

Δήμαρχε  επιτέλους  ας  καταλάβουμε  ένα  πράγμα,  μιλάμε  σαν  να  υπάρχουν  τα

λεφτά.  Τα  λεφτά  δεν  υπάρχουν,  γιατί  λοιπόν  ασχολούμαστε  με  το  θέμα,  τα  λεφτά  δεν

υπάρχουν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Μα  δεν  μίλησε  κανείς  για  λεφτά  ότι  υπάρχουνε.  Δεν  είπανε  ποτέ  οι

άνθρωποι  ότι  έχουνε  μετρητό.  Οι  άνθρωποι  είπανε  ότι  έχουνε  χαρτιά,  έχουνε  τίτλους,

έχουνε  μετοχές,  έχουνε  χρεόγραφα,  έχουνε  χρυσό.  Τα  οποία  θα  βάλουνε  ενέχυρο  να

εκταμιεύσουνε χρήματα. Αυτό είπανε οι άνθρωποι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ο κ.  Οικονομάκης.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Δήμαρχε  εμείς  προσπαθήσαμε  να  σε  αποτρέψουμε  να  το  κάνεις ,

θα έφευγα, θα έφευγα…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Εγώ  έχω  υποχρέωση  να  ενημερώσω  αυτά  που  γνωρίζω,  εξέφρασα  την

προσωπική μου άποψη.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Δεν είναι  καν σοβαρό να το συζητάμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Εξέφρασα την προσωπική μου άποψη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Μην κάνετε διάλογο κ.  Δήμαρχε.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:   Περίμενε τώρα. Άσε όλα τα άλλα, ότι  άκουσες εδώ μέσα, δεν έχεις

δικαίωμα να δεσμεύσεις  το Δήμαρχο που θα έρθει σε έξι μήνες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Πώς τον δεσμεύω;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:   Τουλάχιστον αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Πώς τον δεσμεύω,  πες μου πώς; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Σε μία υπογραφή που θα βάλεις .   Δεν έχεις  το δικαίωμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Γιατί δεν έχω το δικαίωμα;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Μπορείς  να διαχειριστείς  το θέμα για μια 4ετία όχι  παραπάνω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Τι δεσμεύει  ο Δήμαρχος λέω;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κ. Δήμαρχε μην φωνάζετε,  αφήστε τον να τελειώσει.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Αυτό.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Τι δεσμεύει ;  Τι πες μου.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Δεν  έχεις  το  δικαίωμα,  ούτε  εγώ  έχω  με  την  ψήφο  μου  τους

επόμενους συμβούλους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Κινητή;  Ακίνητη περιουσία; Τι δεσμεύει  πες μου; Τι δεσμεύει ;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:   Την  υπογραφή  σου  βάζεις ,  παραχωρείς  εξουσία,  καταλαβαίνεις  τι

κάνεις;  Κατάλαβε τι  σου λέω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Τι δεσμεύει  πες μου. Πες μου σε παρακαλώ τι  δεσμεύει ο δήμος;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:    Ξα σου τι  να σου πω;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ο κ.  Κοκολάκης.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Κ.  Πρόεδρε  σε  άλλη  μια  σελίδα  λέει,  ο  θεματοφύλακας  μπορεί  να

εκτελέσει  χωρίς  να  περιορίσει  τη  γενικότητα  των  αναφερθέντων,  οποιαδήποτε  πράξη

είναι  αναγκαία  για  ν’ αποσύρει,  να  μεταφέρει  ξανά,  να  υποθηκεύσει,  να  ενεχυριάσει,

να δανείσει,  να κατέχει,  να κρατήσει,  να διαχειριστεί…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Από την περιουσία του.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Σημειώστε,  να  αγοράσει,  να  πουλήσει,  ν’  ανταλλάξει,  να

υποσχεθεί…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Από την περιουσία του.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   …να  καταθέσει  για  επένδυση,  να  επανεπενδύσει  οποιαδήποτε

χρήματα  περιουσία  ιδιόκτητα  και  υπό  διαχείριση  που  μπορεί  να  περιλαμβάνει

ομόλογα,  δηλαδή  μπορεί  να  επανεπενδύσει,  να  πάρει  ομόλογα  ή  άλλα  τραπεζικά  ή

κυβερνητικά  χρηματοδοτικά  μέσα,  χρυσό,  αποθέματα,  τίτλοι,  κινητά  ή  ακίνητα

περιουσιακά  στοιχεία  με  εισοδήματα  ή  όχι  οποιαδήποτε  ασφάλεια,  εγγυήσεις ,

δεσμεύσεις  κ.λ.π.

Το λέει  και το επαναλαμβάνει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Μα αναφέρεται στην περιουσία του.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Άκουσε  Δήμαρχε,  με  το  να  υπογράφεις  αυτό  εδώ  το  ανέγκλητο  εσύ

του δίνεις  για 50 χρόνια την εξουσία όποια έργα κάνει…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Ποια εξουσία;

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Να τα…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Μα  εμένα  μ’ ενδιαφέρει  να  γίνουν  έργα,  μ’ ενδιαφέρει  να  δουλέψουν

άνθρωποι,  μ’ ενδιαφέρει να υπάρχει  κατανάλωση.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Μα  δεσμεύεις  την  κοινωνία  ρε  Δήμαρχε,  να  τα  Διαχειρίζεται  ένας

ιδιώτης.   Μπορεί  ένας  ιδιώτης  να  κάνει  τζάμπα;  Εσύ πιστεύεις  ότι  ήρθε  να  μας  σώσει

ντε και καλά;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Θα σου απαντήσω.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Γιατί  δεν  τα  πήρανε  οι  άλλοι;  Είμαστε  τόσοι  από  τους  300  τόσους

δήμους,  εμείς  είμαστε οι  εξυπνότεροι;  Να  υπογράψουμε πρώτοι;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Θα σου απαντήσω, θα σου απαντήσω. Η άποψή μου…

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Φέρε Νομικούς Συμβούλους εδώ, φέρε νομικούς,  φέρε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Δυο λεπτά,  δυο λεπτά.
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ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Φέρε…,  (δεν  αποδίδεται  καθαρά)…,  όχι  να  καταστραφούμε.  Δηλαδή

να καταστρέψουμε 50 χρόνια τις  γενεές πίσω τους ανθρώπους;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Δεν ακούγεται  τίποτα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Μισό λεπτό, μισό λεπτό ν’ απαντήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Ο Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Εγώ  τι  πιστεύω.  Εγώ  και  επιτρέψτε  μου  ν’  αναφερθώ  στο  πρόσωπό

μου,  εγώ  αν  ήμουνα  ομογενής  της  Αμερικής  κι  είχα  την  περιουσία  που  λέγεται  ότι  το

συγκεκριμένο πρόσωπο,  φυσικά θα ήμουνα φιλέλληνας και  φυσικά θα έμπαινα  σ’ αυτή

τη  διαδικασία  αν  μπορούσα  να  σώσω την  πατρίδα  μου.  Είμαι  σίγουρος  ότι  και  πολλοί

από εσάς το ίδιο θα κάνατε.  Πάω παρακάτω, πάω παρακάτω και τελειώνω.

Εγώ τι  πιστεύω ποιο είναι  το όφελός  τους,  την άποψη μου εκφράζω την ταπεινή.

Εγώ  πιστεύω  ότι  το  συγκεκριμένο  πρόσωπο  επειδή  δεν  μπορεί  να  ρευστοποιήσει  τα

ομόλογα κι  αυτά που έχει…

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Καλά τα λες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:     …έχει  βρει  έναν  τρόπο να  τα  βάλει  ενέχυρο  να  εκταμιεύσει  χρήματα,

απλά  μέσα  από  τις  δραστηριότητες  και  τις  επενδύσεις  που  θα  κάνει,  το  2% δεν  θα  το

αποδίδει  στο  ταμείο,  θα  το  βάζει  στο  ταμείο  το  δικό  του  και  χάνει  την  περιουσία  του.

Αυτό πιστεύω εγώ κατά την άποψή μου.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Δήμαρχε  καλά  το  πιστεύεις ,  δεν  υπάρχει  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα

που να αναλαμβάνει  να…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Όμως  αυτό  εμάς  δεν  μας  χαλάει,  ούτε  μας  εμποδίζει  για  να  κάνουμε

κάποιες επενδύσεις  στο δήμο μας και να προσφέρουμε κάτι.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Και τα ανταποδοτικά Δήμαρχε θα τα βάζει αυτός;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κ. Κοκολάκη μην φωνάζετε.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   Θα  εξυπηρετείται  ο  πολίτης  της  περιοχής  όπως  θέλει  ο  ιδιώτης,

κατάλαβέ το.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Ο κ.  Δαριβιανάκης έχει  το λόγο.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Κ. Πρόεδρε επειδή…

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Κ.  Δήμαρχε  αυτά  που  είπατε  τώρα  έχουμε  το  πληρεξούσιο  που

μας  λέτε,  το  φέρατε  απόψε  και  το  διαβάσαμε,  και  μας  ζητάτε  να  το  ψηφίσουμε.  Το

είδαμε,  δεν  αναφέρει  εάν  αυτά  που  είπατε  τώρα  στην  εξήγηση  την  οποία  θέλετε  να

δώσετε  τα  γράψετε  και  στο  πληρεξούσιο  εγώ  θα  το  ψηφίσω.  Αλλά  κοίταξε  τι  είπατε,

έρχεται  κάποιος  φορέας,  μετά  είπατε,  μετά  από  πίεση,  οτιδήποτε  είναι  αυτό.  Κ.

Δήμαρχε γιατί αποφεύγετε να πείτε  το όνομά του;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ποιο όνομα να πω;

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:    Το είπε το όνομα.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:   Εσείς  κ.  Δήμαρχε  γιατί  δεν  τον  αναφέρεται  Σώρρας  να  το  βάλετε

στο πληρεξούσιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Το είπε.
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ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Θέλετε να το βάλετε στο πληρεξούσιο;  Το όνομά του αυτουνού θα

το βάζατε  στο πληρεξούσιο  τώρα απόψε;  Βάλτο στο πληρεξούσιο,  βάλε  ο φορέας  είναι

αυτός,  αυτός  εδώ ο  φορέας,  είναι  αυτός,  βάλε  το  στο  πληρεξούσιο.  Ένα  λεπτό,  κι  ένα

άλλο… 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:   Και  κάτι  άλλο,  είπατε  επίσης  και  κάτι  άλλο  το  οποίο  συγκινεί

πολλούς  συνδημότες  μας,  οι  οποίοι  έχουν  πραγματικά  προβλήματα  οικονομικά,

πλειστηριασμούς.  Είπατε  το  εξής,   θα  πληρώνουν  των  δημοτών  τα  χρέη.  Το  είπατε

προηγουμένως.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ναι σύμφωνα με τα…

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:   Βάλτε  το  κι  αυτό στο  πληρεξούσιο,  βάλτε  το  να  δω,  να  βρω τρόπο

να το δω να υπογράψω, βάλτε το κι αυτό στο πληρεξούσιο.

Είπατε  και  το  άλλο,  κανείς  δεν  μπορεί  να  μου  πει  ότι  είναι  ψέματα  αυτά  που

λέει αυτός,  άρα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και θα το προχωρήσω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Ένα εκατομμύριο να ήταν η αμφιβολία κύριε

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δεν είπα εγώ, όχι.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Το είπατε,  μα αφού το έχω σημειώσει.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:    Δεν το έχει  πει όχι.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:   Μα το είπατε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Ότι έχετε πει έχει καταγραφεί στα πρακτικά.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Αν  έχετε  ένα  εκατομμύριο  αμφιβολία,  ένα  ελάχιστο  χιλιοστό

αμφιβολία δεν πρέπει να προχωρήσετε κ.  Δήμαρχε,  ένα χιλιοστό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δεν  θα  προχωρούσα  εάν  δέσμευα  περιουσία  του  δήμου  κι  αν  ο  δήμος

είχε διαχείριση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Τελειώνετε κ.  Δαριβιανάκη τελειώνετε.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Γιατί  εφόσον  έχει  νομική  υπηρεσία  ο  δήμος  μας  κι  είναι  τόσο

σοβαρό το θέμα και  πρόκειται  για  πληρεξούσιο κι  έχει  και  νομικούς  όρους  μέσα,  γιατί

δεν λέτε στη νομική υπηρεσία να πάρει  την ευθύνη;.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Και να βρούμε κι  άλλους.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Και  αν  δεν  μπορεί  μόνη  της,  κ.  Γαρεφαλάκη  να  συνεργαστεί  με

άλλους,  να  κάνει  ένα  ερώτημα  στο  Δικηγορικό  Σύλλογο,  να  κάνει  ένα  ερώτημα  στο

Νομικό  Συμβούλιο  του  κράτους,  να  είμαστε  κι  εμείς  δεμένοι,  να  κατοχυρωθούμε

καταλάβατε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Έγινε κατανοητό κ.  Δαριβιανάκη.

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:    Εάν βάλετε αυτούς τους όρους,  εάν δηλαδή αυτά που είπατε χωρίς

το πληρεξούσιο τώρα, τα γράψετε και  στο πληρεξούσιο εγώ θα το ψηφίσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ο κ.  Καλλέργης έχει το λόγο.

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ:    Εγώ και  οι  τρεις  επικεφαλής της  αντιπολίτευσης έχουνε  κάθε  λόγο να

μην  υπογράφουν  αυτό  το  θέμα.  Από  τη  στιγμή  που  υπάρχει  Νομικός  Σύμβουλος  στο
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δήμο  κι  έχω  συζητήσει  και  προσωπικά  μαζί  της,  δεν  αποκλείει  κάτι,  δεν  δεσμεύει

κανέναν  αυτό  το  θέμα,  δεν  δεσμεύω  εγώ  την  περιουσία  μου.  Εγώ  κ.  Χαριτάκη  άμα

‘ρθω  αύριο  στην  τράπεζα  και  σου  ζητήσω  δάνειο,  εάν  δεν  ‘ρθω  να  υπογράψω  με  την

περιουσία μου θα μου το δώσεις;

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:   Όχι δεν στο…, πρόσεξε να δεις…

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ:    Θα είναι  υπογραμμένο…, θα μου το δώσεις .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Μα μην κάνετε διάλογο.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:   Και  λίγο  η  διαλογική  συζήτηση  επιτρέπεται,  θα  του  εκχωρήσουμε  το

δικαίωμα  να  εκχωρήσει  το  δικαίωμα  της  υπογραφής  σε  τρίτο  πρόσωπο.  Εδώ μέσα  δεν

θα  ξανάρθει  θέμα  ούτε  για  έργα,  ούτε  για  τίποτα,  θα  τα  διαχειρίζεται  άλλος  με

εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ:    Θα ‘ρθει  δηλαδή μια εταιρεία να χτίσει  ένα έργο χωρίς  να το ξέρει  το

Δημοτικό Συμβούλιο;

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Ας φέρουνε λεφτά εδώ πέρα…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Μα μην κάνετε διάλογο, μην κάνετε διάλογο, κ.  Χαριτάκη.

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ:    (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου)…, με ποιο τρόπο,

γιατί εμείς  τι  είμαστε εδώ δηλαδή μετά;   (…) είμαστε,  δεν υπάρχουμε αύριο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κ. Καλλέργη μην κάνετε διάλογο.

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Κάντε ησυχία.

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ:    Τέλος  πάντων,  έχουνε  κάθε  λόγο οι  επικεφαλής  εδώ πέρα  να  λένε  ότι

δεν  θέλουν  να  ψηφιστεί,  αλλά  από  ‘κει  και  πέρα  δεν  δεσμεύει  καμιά  περιουσία

κανενός  και  κανένας  δεν  δεσμεύει  την  περιουσία  του  χωρίς  την  υπογραφή  του,  αυτό

λέει ο νόμος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Μην φωνάζετε.

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ:   Τώρα από ‘κει  και πέρα τα υπόλοιπα είναι  θεωρίες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Παρακαλώ  η  κυρία  που  θέλει  το  λόγο,  να  έρθει  μπροστά  να  την

ακούσουμε.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Μπορώ να μιλήσω.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:    Βεβαίως θα μιλήσετε,  δημοκρατία έχουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Το όνομά σας να μας πείτε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Και από πού είσαι πες

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κι από πού είστε.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ:   Ποιον εκπροσωπεί.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Είμαι  από  το  Δήμο  Γόρτυνας,  από  την  Αγία  Βαρβάρα,  καλησπέρα

σε  όλους  σας,  ονομάζομαι  Εφραίμογλου  Φλωρεντία  είμαι  από  την  Αγία  Βαρβάρα,

είμαι  πολίτης  του  Δήμου  Γόρτυνας.  Σας  άκουσα  με  μεγάλη  προσοχή  κι  ενδιαφέρον

γιατί  ξέρω  πέντε  –  δέκα  πράγματα  κι  είχα  ενδιαφέρον  να  δω  πως  σκέπτονται  σήμερα

οι τοπικοί μας άρχοντες.

Μου  έκανε  εντύπωση  μερικά  πράγματα  που  δεν  υπήρχε  σωστή  πληροφόρηση  κ.
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Χαριτάκη σ’ εσάς απευθύνομαι,  δηλαδή είπατε,  αφήσατε κάποιον υπαινιγμό…

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ:   Ποιον εκπροσωπείτε;

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Εγώ κανέναν,  τον εαυτό μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Είναι  δημότισσα.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Είμαι εγγεγραμμένος πολίτης και  θέλω το καλό της πατρίδας μου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Σας παρακαλώ κάντε ησυχία.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:    Όχι να μας το πει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Συνεχίστε.

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Καθίστε κάτω.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Δεν  είμαι  εβραία  κύριε  και  δεν  είμαι  και  μασόνα,  δεν  έχω  καμία

σχέση  μ’ αυτά,  το  επάγγελμά  μου  είναι  ψυχολόγος  και  είμαι  και  επιχειρηματίας,  έχω

ένα φωτοβολταϊκό  πάρκο, μέχρι  εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Συνεχίστε.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:   Θα ήθελα να σας πω κ.  Χαριτάκη για λόγους ενημερωτικούς,  επειδή

αφήσατε κάποιους υπαινιγμούς,  υπάρχουν δύο θέματα.

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:   Με το θέμα έχω ασχοληθεί  πολύ,  λάβετέ το υπόψη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Μα μην κάνετε διάλογο, θα μιλάτε εδώ προς το Προεδρείο.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Σας  παρουσιάζω  τούτη  εδώ  την  απόφαση  6341/2012  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών…

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ:    Την έχω διαβάσει  επανειλημμένως.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Σύμφωνα με το οποίο  αυτό αφορά τον  κ.  Σώρρα,  οι  μετοχές  λοιπόν

της τράπεζας μετατρέπονται  σε ομόλογα και δεν…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Συγγνώμη  τώρα  θα  παρέμβω  εγώ,  τώρα  θα  παρέμβω  εγώ,  μα

ακούστε με λίγο,  ακούστε με λίγο,  Γιώργο, Γιώργο,  εδώ…, θα με ακούσετε λίγο; 

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Εδώ  δεν  μιλάμε  για  τον  κ.  Σώρρα.  Εμείς  εδώ,  εδώ,  εδώ  με  το

Δημοτικό Συμβούλιο…

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Κατάλαβα, εστιάζω τότε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    …θέλει  να δώσει  μία εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:   Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Γι’ αυτό έχετε να μας πείτε κάτι ;  Για τον κ.  Σώρρα δεν μιλάμε.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Δημιουργείται  όμως  μία  άσχημη εικόνα σ’ αυτούς  που ακούνε  όταν

δεν  ξέρουν,  ότι  πρόκειται  η  παρέα  του,  ένα  πρόσωπο  απατεώνα.  Δεν  είναι  καθόλου

έτσι,  ιδού και άλλα, αυτά θα σας τα αφήσω…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Σ’ αυτούς μπορεί  να κάνει  μήνυση εδώ μιλάμε για άλλο θέμα.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Λοιπόν…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Εμείς  μιλάμε για άλλο θέμα.
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ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Επειδή  έχω  έντυπο  για  το  ενδιαφέρον  του  για  την  αγορά  της

Εθνικής  Τράπεζας,  το  οποίο  εκδόθηκε,  εδώ  είναι  η  απάντηση  από  τον  κ.  Μεϊμαράκη

πέρυσι,  ότι  κοινοποιεί  λοιπόν  αυτό  για  τα  600  δισεκατομμύρια  στα  αρμόδια

Υπουργεία,  δεν  απαντήθηκε  ποτέ.  Εδώ  έχουμε  πρόσφατο  έγγραφο  του  προηγούμενου

μήνα,  αν  θα  βρούνε  κάτι  αρνητικό  στον  Σώρρα  θα  το  κοινοποιήσουνε  στον  Βουλευτή

τον κ.  Τζαμουτζή ο οποίος είχε κάνει  ένα ερώτημα.  Αν και  θα,  δεν βρήκαν τίποτα.

Λοιπόν,  να  μην  πνιγόμαστε  σε  μια  κουταλιά  νερό.  Νομίζω το  θέμα θα  πρέπει  να

πηγαίνουμε  βήμα  –  βήμα,  εφόσον  υπάρχει  μια  ανασφάλεια,  δεν  ξέρουμε  ακριβώς  αν

υπάρχουν  αυτά  τα  χρήματα.  Και  είμαι  σίγουρη  ότι  όλοι  ενδιαφέρονται  για  το  καλό  το

τόπου.

Άρα  λοιπόν  απ’  ότι  καταλαβαίνουμε  εγώ  το  πρώτο  βήμα  είναι  το  εξής.

εξουσιοδοτούμε  το  Δήμαρχο  να  ψάξει  και  να  βρει  κάποιον  επενδυτή.  Μπορεί  να  είναι

εβραίος,  μπορεί  να  είναι  Γερμανός,  μπορεί  να  είναι  Έλληνας,  ότι  θέλει  ας  είναι.  Κ.

Δήμαρχε ψάξε να βρεις  έναν επενδυτή τον καλύτερο για τις  δικές μας δυνατότητες.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Είπε το όνομά του προηγουμένως κυρία,  είπε το όνομά του,  τι  θα πει

ψάξε;  Το Σώρρα λέει.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Όχι,  μία εξουσιοδότηση…

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Τον Σώρρα λέει.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Εγώ λέω κάτι  άλλο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Μπορεί να εμφανιστεί και  κάποιος άλλος κ.  Κοκολάκη.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:   (Δεν αποδίδεται καθαρά,  μιλάει  εκτός μικροφώνου)

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Όχι  κ.  Κοκολάκη  άλλο,  εμείς  σας  εξουσιοδοτούμε  για  τις  ανάγκες

του  δήμου  μας,  να  ψάξετε  να  βρείτε  έναν  επενδυτή,  τον  καλύτερο  επενδυτή,  αυτό.  Κι

επειδή  δεν  είμαστε  παιδάκια  να  παίζουμε,  τη  μια  θέλουμε  την  άλλη  δεν  θέλουμε,  σας

εξουσιοδοτούμε ανεγκλήτως, αυτό.  Να βρείτε έναν επενδυτή, τον καλύτερο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Το αποσύρουμε το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κατανοητό.

Κ.  συνάδελφο  για  να  μην  το  κουράζουμε  άλλο,  μισό  λεπτό,  μισό  λεπτό,  το

θέμα…

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    (Δεν αποδίδεται καθαρά,  μιλάει  εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κ. Κοκολάκη το θέμα θα αποσυρθεί,  το θέμα θα αποσυρθεί.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Προτείνω  προς  το  Σώμα  να  αποσύρουμε  το  θέμα,  για  να  το

συζητήσουμε μετά από περισσότερη ενημέρωση από τις  Νομικές Υπηρεσίες.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Το έχουμε ξανασυζητήσει.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Τα  ομόλογα  εξάλλου  να  ξέρετε   ότι  θα  πάρει  χρήματα,  θα  το  δείτε

το 2014.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Συμφωνείτε να αποσυρθεί  το θέμα;

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Με συγχωρείτε,  έχουνε κινηθεί από τον όμιλο σε άλλες χώρες.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Στην επόμενη συνεδρίαση θέλουμε στοιχεία.
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ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Κ. Πρόεδρε.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:    Σας παρακαλώ μην…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ορίστε κ.  Αθουσάκη. 

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Θέλω να μιλήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Σας παρακαλώ κλείστε το μικρόφωνο.

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ:   Θα  δείτε  ότι  κινήθηκαν  σε  άλλες  χώρες,  στο  you tube χτυπήστε

όλοι Εμμανουήλ Λαμπράκης…

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:    Αποσύρεται το θέμα;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ναι.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Κ. Πρόεδρε εγώ θέλω το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ορίστε κ.  Αθουσάκη, ορίστε.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Επειδή  εδώ  πέρα  έχει  έρθει  δύο  φορές  το  θέμα  και  το  έχουμε

αποσύρει  δεν ξέρω τι ,  εγώ αν ξέρετε έκανα μία πρόταση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ορίστε.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:   Και επιμένω στην πρόταση τη δικιά μου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Συμφωνώ, συμφωνώ κ.  Αθουσάκη.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:   Και την ψηφίζω κι  όποιος θέλει  μην την ψηφίζει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Η  πρόταση  που  έχετε  κάνει  κ.  Αθουσάκη  είναι  γραμμένη  στα

πρακτικά.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Ωραία,  εγώ επιμένω σ’ αυτή και  την ψηφίζω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Πάμε παρακάτω.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ:    Η οποία λέει;

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Αυτή είναι γραμμένη εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Κ.  συνάδελφοι  συμφωνείτε  για  την  απόσυρση;  Θα  ‘ρθουνε  πιο

πολλά στοιχεία κ.  Αθουσάκη.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Εγώ  έκανα  μία  πρόταση  κι  επιμένω,  άμα  θέλετε  να  αποσύρετε  το

θέμα ξα σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Ποιοι  συμφωνούνε με την πρόταση του κ.  Αθουσάκη;

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Η πρόταση η δικιά μου ήτανε…, να την ξαναπώ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ναι,  ναι πες την.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:    Η  πρόταση  η  δικιά  μου  ήτανε  ότι  επειδή  έχει  αποσυρθεί  δυο  φορές

το  θέμα,  να  πούμε  του  Δημάρχου  να  κάνει  επαφή  με  άλλους  δήμους  όπως  είχαμε  πει

ότι  είχα  πει  με  τον  κ.  Ρούσσο  από  την  Αμοργό  που  μίλησα,  να  συναντηθεί  μαζί  τους

και  να  πάρουμε  περισσότερα  στοιχεία  πάνω  σ’  αυτό  και  αυτά  τα  4-5  πράγματα  που

είπα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Μα γι’ αυτό αποσύρεται κ.  Αθουσάκη.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:   Ναι  αλλά  εγώ κ.  Πρόεδρε  είπα  συγκεκριμένα  πράγματα.  Είπα  πρώτον

να  εξακριβώσουμε  κάτι,  το  έχω  φέρει  και  γραμμένα,  να  σας  το  ξαναδιαβάζω.  Θέλετε

να σας ξαναδιαβάζω;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Τα έχουμε γράψει,  είναι υποχρεωτικά.

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:   Πρώτον  να  εξακριβώσουμε  να  κάνουμε  μια  κουβέντα,  το  οικονομικό

κομμάτι  της  σύμβασης,  δηλαδή τη μορφή των χρηματικών ποσών,  αν είναι  σε μετοχές,

αν είναι  σε τίτλους.

Δεύτερον,  να  λάβουμε  γραπτά  τους  όρους  της  χρηματοδότησης,  δεν  σας

ενδιαφέρει να έχουμε κανένα χαρτί και  να ξέρουμε οι ανθρώποι  τι  ζητούνε;

Τρίτον,  να  προβούμε  εμείς  σε  κατάρτιση  του  πίνακα  με  τα  έργα  που  χρειάζεται

ο  Δήμαρχος,  γιατί  εδώ πέρα αυτό  που έχει  ο  κ.  Οικονομάκης  δεν  ξέρω τι  ήτανε,  ποιος

το είχε βγάλει.

Τέταρτον,  να καταρτίσει σύμβαση χρηματοδότησης του κάθε έργου ξεχωριστά.

Και  το  πέμπτον,  ότι  οι  διαφορές  μας  θα  πάνε  στα  ελληνικά  δικαστήρια.  Αυτό

ήτανε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Μάλιστα, ποιοι συμφωνείτε λοιπόν με την άποψη του κ.  Αθουσάκη;

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Υπάρχει άλλη πρόταση;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Η  άλλη  πρόταση  είναι  ν’  αποσυρθεί  το  θέμα.   Για  το  ίδιο  πράγμα

μιλάμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Αποσύρεται  και την άλλη φορά…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:    Αποσύρεται  το  θέμα,  για  να  ψάξουν  αυτά  που  είπες.  Ωραία  να

συμφωνήσουμε με τον Αθουσάκη δηλαδή.

Συμφωνούμε λοιπόν,  όλοι  με την πρόταση του κ.  Αθουσάκη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ναι συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   Ομόφωνα.
αποφάσισε ομόφωνα

την απόσυρση του θέματος και την συζήτησή του σε μελλοντικό Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να
εξακριβωθούν τα παρακάτω, σύμφωνα με την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Αθουσάκη:

1.Να  εξακριβώσουμε  το  οικονομικό  κομμάτι  της  σύμβασης,  δηλαδή  τη  μορφή  των

χρηματικών ποσών,  αν είναι  σε μετοχές,  αν είναι  σε τίτλους.

2.Να λάβουμε γραπτά τους όρους της χρηματοδότησης (να έχουμε κάποιο χαρτί  και  να

ξέρουμε τι  ζητούνε).

3.Να προβούμε εμείς  σε κατάρτιση του πίνακα με τα έργα.

4.Να καταρτιστεί  σύμβαση χρηματοδότησης του κάθε έργου ξεχωριστά.

5.Οι τυχόν διαφορές μας να εκδικαστούν στα ελληνικά δικαστήρια.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 324/2013.
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται
το πρακτικό όπως παρακάτω : (Ακολουθούν οι υπογραφές)

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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