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Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Εέξβα Γηαλλνχια
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Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
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Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θακπφιε Διέλε
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Γεκνπιά Καξία
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Τήθηζε πίζησζεο κελφο Απξηιίνπ.

43

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

1.

Αηηήκαηα Θαηνίθσλ.

2.

Ππκπιήξσζε ηεο αξηζκ.: 232/2014 απφθαζεο ηνπ

46

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ
ηέινπο

ρξήζεο

πεδνδξνκίσλ,

πιαηεηψλ

θιπ.

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» έηνπο 2015.
3.

119

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξάηαζε ρξφλνπ
θαηαβνιήο κεησκέλνπ κηζζψκαηνο ηνπ κηζζσκέλνπ
θπιηθείνπ ζην Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4071/12.

4.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε
ζηέγαζε ηνπ Θέληξνπ «Πηέγε Ξνιηηηζκνχ» ηνπ Γήκνπ
καο.

5.

Δπηβνιή

πξνζηίκνπ

γηα

παξάλνκα

ηνπ Γήκνπ καο.
Ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο νθεηιψλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ Νηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ καο.
7.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

επηζηξνθήο

ρξεκάησλ

σο

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.
8.

122

ηνπνζεηεκέλεο

επηγξαθέο- ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο
6.

121

108
123
123

Αθχξσζε ηεο ππ΄αξηζκ.34/2015 Απφθαζεο Γ.Π.-Κεξηθή
αλάθιεζε δέζκεπζεο ηεο ΑΑ: 122/2015 πνπ αθνξά
ζηελ

επηζηξνθή

ρξεκάησλ,

σο

αρξεσζηήησο

θαηαβιεζέληα.
9.

Αθχξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 41/2015 Απφθαζεο Γ.Π.-Κεξηθή
αλάθιεζε δέζκεπζεο ηεο ΑΑ: 122/2015 πνπ αθνξά

123
124

8

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ζηελ

επηζηξνθή

ρξεκάησλ,

σο

αρξεσζηήησο

θαηαβιεζέληα.
10.

Γηφξζσζε ηεο αξηζ. 36/2015 Απφθαζεο ηνπ Γ.Π. κε ζέκα
«Δπηζηξνθή

ρξεκάησλ

σο

αρξεσζηήησο

θαηαβιεζέληα».
11.

Γηφξζσζε ηεο αξηζ. 35/2015 Απφθαζεο ηνπ Γ.Π. κε ζέκα
«Δπηζηξνθή

ρξεκάησλ

σο

αρξεσζηήησο

θαηαβιεζέληα».
12.

124

Ιήςε

απφθαζεο

θαλνληζηηθνχ

πεξηερνκέλνπ

124

γηα

θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
Γήκνπ (Ρνπνζέηεζε Ξηλαθίδσλ Πήκαλζεο ζηελ νδφ
Νδπζζέσο) καο Πρεη: 43/2015 Απφθαζε Δ.Ξ.Ε.
13.

Ιήςε

απφθαζεο

θαλνληζηηθνχ

πεξηερνκέλνπ

125

γηα

θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
Γήκνπ

καο

(Ρνπνζέηεζε

Ξηλαθίδσλ

Πήκαλζεο-

απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο-πξνζζήθε θαζξέπηε) Πρεη: 42
/2015 Απφθαζε Δ.Ξ.Ε.
14.

Ιήςε

απφθαζεο

θαλνληζηηθνχ

πεξηερνκέλνπ

125

γηα

θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
Γήκνπ καο (Ρνπνζέηεζε Ξηλαθίδσλ Πήκαλζεο ζηελ
Ξιαηεία Άλσ Γάζνπο Σατδαξίνπ) Πρεη: 44 /2015
Απφθαζε Δ.Ξ.Ε.
15.

Ιήςε

απφθαζεο

επαλαθνξά

πνπ

αθνξά

πεξηπηέξνπ

ζηελ

κεηαηφπηζε

ηδηνθηεζίαο

ή

Σξήζηνπ

Θαξαληάθνπ, ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Πρεη: 18/2015
Απφθαζε Δ.Ξ.Ε.
16.

125

126

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο δηαθφξσλ
πηζηψζεσλ, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ εθδειψζεσλ
ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο, θαηά ηελ
ενξηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ξάζρα, νηθνλ. έηνπο 2015.

17.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο, ζηα

126
127
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πιαίζηα δηνξγάλσζεο ηνπ «Ρνπξλνπά Ξνδνζθαίξνπ»
ησλ Γεκνηηθψλ Πρνιηθψλ Κνλάδσλ, ηνπ Γήκνπ καο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πάξεη
παξνπζίεο.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Λα μεθηλήζνπκε, λα θάηζνπκε λα
μεθηλήζνπκε
Θαξαγηάλλεο

ιίγν

γηα

Ληθφιανο,

ηηο

παξνπζίεο;

Γανπάρεξ

Ξαληειάξνο

Λανπάθ,

Βαζίιεηνο

Πηαζάο

παξψλ,

Θσλζηαληίλνο,

Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο
Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια, Σνπδεινχδεο Κφζρνο,
Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά

Καξία,

Εέξβα

Γηαλλνχια,

Θνπβαξάο

Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ Αιεμία, Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ
Γεκήηξηνο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αληξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία,
Ιπκπνπζάθε

Δηξήλε,

Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο
Ζξαθιήο,

Γθαλά-Οεγάθε

Αγγειηθή,

Θακπφιε

Διέλε,

Θενδσξαθφπνπινο

Φψηηνο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πξηλ πεξάζνπκε ζε εξσηήζεηο, αλαθνηλψζεηο, έρεη
δεηήζεη ν ζπκπνιίηεο καο ν θ. Σξηζηνθήο λα θάλεη κηα αλαθνίλσζε γηα κία
ζπλαπιία. Αλ ζέιεηε ζην κηθξφθσλν εδψ.
ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Σξηζηνθήο Ιεπηέξεο, νη πεξηζζφηεξνη κε
γλσξίδεηε, θηζαξίζηεο. Θα ήζεια λα ζαο πξνζθαιέζσ ζηε ζπλαπιία πνπ ζα
θάλνπκε ζηηο 17 Απξηιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Cutty Shark ζην νπνίν ζα
παξνπζηάζνπκε ηελ θαηλνχξηα κνπ δνπιεηά. Βέβαηα, πηζηεχσ φηη δελ είλαη
ηφζν ζεκαληηθφ ε θαηλνχξηα κνπ δνπιεηά, ε ζπλαπιία. Ρν ζεκαληηθφηεξν είλαη
φηη απηή ε δνπιεηά έρεη ερνγξαθεζεί εμ νινθιήξνπ ζηελ αίζνπζα κνπζηθήο
θαη ζην CD πνπ ζα βγεη απφ ηε Blue Note Records, γηα φζνπο γλσξίδνπλ, ην
νπνίν επειπηζηνχκε λα πάεη ζε φινλ ηνλ θφζκν ζα αλαγξάθεη πάλσ
Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε 101, Σατδάξη.
Ξηζηεχσ φηη είλαη έλα «θαιιηηερληθφ», αλ ζέιεηε, πξντφλ ηνπ Σατδαξίνπ, ζα
βάιεη ηελ πφιε καο ζε κηα άιιε πνιηηηζηηθή δψλε δηεζλή ζα έιεγα, θαη
πηζηεχσ φηη πέξα απφ ηελ σξαία κνπζηθή πνπ ζα αθνχζεηε ηελ Ξαξαζθεπή κε
ηε ζπκκεηνρή ζαο ζα ζπκπαξαζηαζείηε ζε κηα αμηφινγε δεκηνπξγηθή δνπιεηά
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πνπ έρεη βγεη, έρεη δηελεξγεζεί εμνινθιήξνπ ζηελ πφιε καο ελ κέζσ κεγάισλ
δπζθνιηψλ, απηφ πξέπεη λα ην πσ, εηδηθά απ’ ην καγαδί δίπια πνπ έρνπκε ε
φριεζε είλαη ηεξάζηηα, θαηνξζψζακε μεκεξψκαηα φηαλ φια ήηαλ θιεηζηά λα
κπνξέζνπκε λα ερνγξαθήζνπκε κηα δνπιεηά κε Ακεξηθάλνπο θαη Γάιινπο
κνπζηθνχο.
Πηε παξέα καο ζα είλαη κφλν ν Jacques Marugg πνπ παίδεη βηκπξάθσλν, έλαο
δηεζλήο βηκπξαθσλίζηαο ν νπνίνο θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξεί λα είλαη φινη
νη μέλνη θαιιηηέρλεο καδί καο, είλαη ζέκα θαζαξά θφζηνπο, αιιά ζα είλαη κηα
πνιχ δπλαηή, δπλακηθή νκάδα πνπ ζα παξνπζηάζεη απηή ηε δνπιεηά. Παο
επραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζαο, 17 Απξηιίνπ, Ξαξαζθεπή ζην Cutty Shark.
Λα ’ζηε θαιά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Σξηζηνθή. Δξσηήζεηο, ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα θίιεο θαη θίινη, θαιεζπέξα θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζηνπο ζπληνπίηεο απ’ φπνπ θαη λα
πξνέξρνληαη. Απ’ φ,ηη βιέπσ είλαη απφ ηελ Αθαία, είλαη απφ ηε Γξεγνξνχζα,
είλαη απ’ ην δάζνο. Γχν εξσηεζνχιεο, Ξξφεδξε, θαη ζα πξέπεη λα κε αθνχεη
θαη ν πξφεδξνο ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο ιίγν, γηαηί αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηνλ
ζθνπφ ηεο Δπηηξνπήο απηήο.
Θνηηάμηε, ηα ηειεπηαία έμη-εθηά ρξφληα θάζε θνξά πνπ είρα ηελ ηηκή λα είκαη
κέινο ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο, θάζε θνξά είρακε ζέκαηα ηξνπνπνίεζεο
κεξηθήο, παξέκβαζεο κεξηθήο, ζπγθνηλσληαθέο παξεκβάζεηο θαη θπθινθνξηαθέο
νη πεξηζζφηεξν παξεκβάζεηο κε ηνπνζεηήζεηο θψλσλ φπνηνο ήζειε, έθαλε έλα
αίηεκα, γηα ρίιηνπο δπν ιφγνπο γηλφηαλ δεθηφ, βάδακε θψλνπο κπξνζηά θαη
θνισλάθηα κπξνζηά ζηα ζπίηηα ηνπο, ζηεξνχζακε θάπνηεο ζέζεηο parking γηα
αλζξψπνπο, γηα άιινπο θαηνίθνπο θ.ιπ.
Ρν ζέκα πνπ ζέισ λα ζίμσ θαη ζα ήζεια λα ζπλεηζθέξνπκε θαη εκείο φζν
κπνξνχκε κε ηηο δπλάκεηο πνπ έρνπκε θαη κε ηηο γλσξηκίεο θαη κε ηηο γλψζεηο
πνπ έρνπκε είλαη φηη θάπνηα ζηηγκή, αγαπεηέ θ. Γήκαξρε, πξέπεη λα δνχκε ην
θπθινθνξηαθφ ζέκα ηεο πφιεο καο. Ζ ηειεπηαία κειέηε θπθινθνξηαθή πνπ
έγηλε πνηέ ζην Σατδάξη είλαη απφ ηε δεκαξρεία ηνπ Θψζηα ηνπ Ππειηφπνπινπ.
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Γελ ζα ηνικήζσ λα θάλσ αθαηξέζεηο θαη πξνζζαθαηξέζεηο εκεξνκεληψλ, ζα
θάλσ ιάζνο αλ είλαη 20 ρξφληα, 15 θ.ιπ..
Ξξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί απηφ. Έρνπλ αιιάμεη νη ζπλζήθεο, έρεη αιιάμεη ην
πνιενδνκηθφ καο, έρνπλ αιιάμεη νη δηαξξπζκίζεηο ησλ δξφκσλ, έρνπλ αιιάμεη
απζαίξεηα, έρνπλ πνιχ ιηηά απηνθίλεηα, θαη ην ηξαγηθφηεξν φισλ είλαη φηη δελ
έρνπκε, έρνπκε κεγάιν πξφβιεκα ζην parking. Θα παξαθαινχζα πνιχ λα
ιεθζεί πνιχ ζνβαξά ππφςε, γηαηί θάζε θνξά ζε απηήλ ηελ Δπηηξνπή ην
αλαθέξσ απηφ ην πξάγκα θαη έρσ αξρίζεη θαη θνβάκαη φηη θηλνχκαη ζηα
πιαίζηα θαη ζηα φξηα, ζηηο παξπθέο ηηο γξαθηθφηεηαο.
κσο, είλαη έλα έληνλν πξφβιεκα. Αλ ζαο πσ φηη πξνρζέο θαηέβαηλα 20.50
απφ ην Γάζνο Σατδαξίνπ απφ ηελ Ξνιπηερλ... απφ ηελ Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ
θαη έθαλα 22 ιεπηά λα βγσ ζηελ Θαβάιαο, ζηε Ι. Αζελψλ θαη θάλακε 1/4 λα
θηάζσ ζηελ Νκφλνηα. Γηα ηελ αθξίβεηα ζηε Εσνδφρνπ Ξεγήο, ζηελ
Αθαδεκίαο, μέξεηε.
Έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη θαη λα ζθχςνπκε φινη επάλσ
ζηε Γηνίθεζε θαη λα βνεζήζνπκε λα εμαληιήζνπκε θάζε δπλαηφλ δηφηη απηή
ηε

ζηηγκή

επηρνξεγνχκελα

πξνγξάκκαηα

δελ

ππάξρνπλ

γηα

κειέηεο

θπθινθνξηαθέο εθηφο απφ ην ΠΒΑΘ. Απηφ είλαη ην έλα.
Θαη έλα δεχηεξν πνπ παξαηεξείηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη δελ θηλδπλνινγψ
θαη δελ κηιάσ γηα ην ηειεπηαίν εμάκελν, κηιάσ γηα ηα ηειεπηαία δχν-ηξία
ρξφληα, θάζε ζπκπνιίηεο καο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θάηη δελ ηνλ βνιεχεη
ζην πεδνδξφκην ην έμσ θ.ιπ., ππάξρεη έλα πεχθν, ππάξρεη κηα ειηά, ππάξρεη
κηα λεξαληδηά, ππάξρεη θάηη, έξρεηαη θαη πεηάεη έλα αίηεκα εδψ θαη ιέεη ζέισ
λα ην θφςεηε γηαηί απηφ.
Μέξσ ηη ζα κνπ πείηε. Θα γπξίζνπκε λα πνχκε φηη, μέξεηε, ζπλάδειθνη, ζα πεη
ν αληηδήκαξρνο, εγψ παίξλσ ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ε νπνία ιέεη φηη ε
θπξία γεσπφλνο ππεχζπλε ηνπ Ρκήκαηνο Ξξαζίλνπ ιέεη φηη δελ έρεη πνιχπνιχ δσή απηφ ην πεχθν, ή απηή ε λεξαληδηά, ή απηή ε ειηά. Ξάεη θαη ε
Ρερληθή πεξεζία, θάλεη κηα απηνςία, καο θάλεη έλα ζθαξίθεκα, κηα θάηνςε
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θαη γπξλάεη θαη ιέεη, παηδηά πξέπεη λα θνπεί. Γηαηί; Γηαηί πεηάρηεθαλ νη
καιηεδφπιαθεο ή νπνηαδήπνηε πιάθα πεδνδξνκηαθή πνπ έρνπκε απφ ηηο ξίδεο.
Ξξνηηκνχκε λα βξνχκε έλαλ ηξφπν πάιη κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ
ππάξρνπλ θαη λα κελ ηα ζλνκπάξνπκε γηα ηηο αλαπιάζεηο θ.ιπ., λα δνχκε ην
θαηά πφζν κπνξνχκε λα επηζθεπάζνπκε ή λα αιιάμνπκε επίπεδα ησλ
πεδνδξφκσλ καο θαη λα ζψζνπκε ηα πεχθα ή ηα ιίγα ελαπνκείλαληα δέληξα
παξά ηελ εχθνιε ιχζε είπε ην πξάζηλν θφβεηαη, είπε ε Ρερληθή πεξεζία λαη,
άξα θφθηε ην. Απηφ, θαη ζα ήζεια ηε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Θάπνηεο εξσηήζεηο θη απφ κέλα. Ζ
πξψηε είλαη εξψηεζε-ελεκέξσζε θαηά θάπνηνλ ηξφπν. Θα ζέιακε, πηζηεχσ
φηη νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ην ζέκα πνπ πθίζηαληαη ζηνλ Άγην
Αληξέα θαη κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΔΓΑΞ. Θάπνπ έκεηλε ζηε κέζε απφ
δεκνζηεχκαηα πνπ κάζακε θάπνπ ππήξρε κηα δπζιεηηνπξγία ζηελ επηθνηλσλία
ή φρη. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ηψξα ζε πνην ζεκείν βξηζθφκαζηε θαη αλ ζα
ππάξμεη ζχληνκα ιχζε ζε απηφ ην ζέκα.
Έλα δεχηεξν ζέκα αθνξά ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην πάλσ ζην δάζνο.
Δλεκεξσζήθακε φηη ζηνλ πξφζθαην αγψλα ηεο Γάθλεο Γαθλίνπ ε νπνία
ζεκεησηένλ θαη ην αληξηθφ θαη ην γπλαηθείν αλεβαίλνπλ θαηεγνξία θέηνο,
ζπλαληνχλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηνλ θσηηζκφ, ζηηο ηνπαιέηεο, ζε ηέηνην
ζεκείν ψζηε αθφκα θαη πέξα απφ ην νπζηαζηηθφ επίπεδν ηεο δπζθνιίαο ησλ
αζιεηψλ λα αζιεζνχλ, λα παίμνπλ ηνλ αγψλα ππάξρεη ην ηππηθφ ζέκα ηεο
απαγφξεπζεο, ηεο ελδερφκελεο απαγφξεπζεο ηνπ αγψλα ζε πεξίπησζε πνπ
δελ πιεξνχληαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο.
πσο ζεκείσζα θαη νη δχν νκάδεο αλεβαίλνπλ θαηεγνξία, πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη φηη απ’ φ,ηη θαληάδνκαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα θξηηήξηα ζα είλαη
αθφκα απζηεξφηεξα ηνπ ρξφλνπ. Ρη γίλεηαη απφ ηε δηθή ζαο πιεπξά, απφ ηε
Γεκνηηθή Αξρή ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα.
Άιιν έλα ζέκα ζνβαξφ, ην γλσξίδεηε, ην μέξνπκε ρξφληα αθνξά ζην θηίξην
Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ θαη Οήγα Φεξαίνπ. Αλ ππάξρνπλ θάπνηεο ζθέςεηο αθφκα
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θαη αηζζεηηθήο παξέκβαζεο κε έλα παλφ, θάηη, δελ μέξσ, είκαζηε θαη εδψ,
ίζσο λα ην ζπδεηήζνπκε, λα ην ζέζνπκε σο ζέκα γηαηί είλαη κηα παξαηεηακέλε
θαηάζηαζε πνπ θαληάδνκαη δελ αξέζεη ζε θαλέλαλ καο. Δίλαη ζηελ είζνδν ηνπ
δάζνπο θηφιαο, δειαδή πιήηηεη αξθεηά ηελ εηθφλα ηεο πφιεο. Θα ήζεια
θάπνηεο ζθέςεηο πάλσ ζε απηφ θαη ηνικψ λα πσ φηη αλ κπνξνχκε λα
ηεξήζνπκε ηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο, θαηαιαβαίλσ φηη ππάξρεη ην
ηδηνθηεζηαθφ, νη ηδηνθηεζίεο εθεί θαη νη ηδηνθηήηεο, λα πάξνπκε φινη καδί αλ δελ
ππάξρεη θάπνηα πξφηαζε απφ εζάο λα βξνχκε κία πξφηαζε, κία ιχζε έζησ θαη
πξνζσξηλή ζην αηζζεηηθφ θνκκάηη. Γελ μέξσ, είκαζηε πξφζπκνη λα ην
ζπδεηήζνπκε λα δηαβνπιεπηνχκε πάλσ ζε απηφ.
Έλα αθφκα ζέκα ην νπνίν ην βηψζακε ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνδείεο πνπ θάλακε θαη
πξνεθινγηθά, αθνξά ζηνλ εκπνξηθφ δξφκν ηεο νδνχ Φινχηδε πνπ νδεγεί ζην
ζηξαηφπεδν.

Νη

πεξηζζφηεξνη

γλσξίδνπκε

φηη

ππάξρνπλ

εκπνξηθά

θαηαζηήκαηα παιαηφζελ εθεί, θαηαζηήκαηα πνπ δνχζαλ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Ξέξα απφ ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ θπζηθά έρεη
κεηψζεη

ηελ

εκπνξηθφηεηα

ηνπ

δξφκνπ

ππάξρεη...νη

θάηνηθνη

θαη

νη...επαγγεικαηίεο κάιινλ εθεί εθδήισζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο ζε ζρέζε κε
ηελ θαηεχζπλζε ηνπ δξφκνπ. Θεσξνχλ φηη νη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο φηη
ε θαηεχζπλζε απηή δελ σθειεί, δπζρεξαίλεη κάιινλ, ηελ εκπνξηθφηεηα ηνπ
δξφκνπ.
Φαληάδνκαη ή...απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ είραλ είλαη είηε λα γίλεη, λα έρεη ηελ
αληίζεηε θαηεχζπλζε ή λα είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο. Γελ μέξσ θαη ζε απηφ ηη,
πνηεο είλαη νη ζθέςεηο ζαο, αλ έρεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γη’ απηφ ην
ζέκα, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ηη πξνηείλεηε πάλσ ζε απηφ.
Πε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπνξηθφηεηα ηνπ δξφκνπ ηεο Φινχηδε θαη ην επξχηεξν
ζέκα ηεο εκπνξηθφηεηαο πνπ φπσο μαλαιέσ αζθαιψο είλαη θαη ζέκα
νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά φρη κφλν, θαη δεδνκέλνπ φηη εκείο θάλακε ηηο
παξαηλέζεηο καο θαη πξηλ ηα Σξηζηνχγελλα, δελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα
ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν ηνλ εκπνξηθφ ή γεληθφηεξα κε ηνπο επαγγεικαηίεο
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ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ Ξάζρα, γηα ηελ ηφλσζε ηεο εκπνξηθφηεηαο
έζησ, ηε κηθξή ηφλσζε ζηηο δχζθνιεο επνρέο ηεο θξίζεο. Απηά, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ απνδερφκελνο ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Φνπξιή δελ ζα
κηιήζσ ηψξα, ζα κηιήζσ ζην ηέινο, ηειεπηαίνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο,
επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Θαιεζπέξα. Θα ήζεια λα ξσηήζσ θάηη ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα
δηα βίνπ κάζεζεο. Δπεηδή ηψξα δπν-ηξία ρξφληα μέξσ φηη γίλνληαη ζα ήζεια
λα ξσηήζσ αλ πξνβιέπεηαη θάπνην θνληχιη, θάπνην πνζφ γηα θαζαξηφηεηα,
δεδνκέλνπ φηη αλ θξίλσ θαη απφ ην ηέηαξην, κε εκπεηξία δχν ρξφλσλ, θαη
θέηνο είλαη ε Ρξίηε, ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ επαθίεηαη ζηνλ εζεινληηζκφ
θαη ζηελ θαιή ζέιεζε ηεο θαζαξίζηξηαο. Δίηε πήγαηλε πξσί πξηλ απφ ην
σξάξηφ ηεο ή έκελε ζην ηέινο, επεηδή παξαθνινπζνχζε θάπνηα πξνγξάκκαηα
απφ ηηο ελλέα θαη κεηά θαη θαζάξηδε.
Απ’ φ,ηη μέξσ θαη ζην 2ν Γπκλάζην θάηη αλάινγν γίλεηαη. Δπίζεο είρε ιερζεί απφ
ηελ αξρή φηη ζα δίλεηαη θαη έλα πνζφ ζηα ζρνιεία γηα ηε ρξήζε πνπ γίλεηαη,
παξαδείγκαηνο ράξηλ φηαλ 3ε ρξνληά γίλεηαη ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ
πιεξνθνξηθήο θαληάδνκαη φηη ππάξρνπλ, μέξεηε φινη φηη ππάξρνπλ θζνξέο.
Απηά ηα ρξήκαηα ζα δνζνχλ θάπνηα ζηηγκή θαη απφ πνηνλ; Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γθαλά. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Θ. Ξξφεδξε, έλα ζέκα ζα ‘ζεια λα πσ φζνλ αθνξά απηφ πνπ είλαη
κε ηηο ζπγθνηλσλίεο, θαη απηφ γηαηί δέρζεθα κηα δηακαξηπξία ζήκεξα, αιιά
είδα θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνλ θ. δήκαξρν ν νπνίνο ήηαλ ζε
θάπνηα ζπλάληεζε κε ηνπο ηζχλνληεο εθεί πέξα. Θα ζέιακε λα μέξνπκε αλ
ππνηεζεί δειαδή, έρεη ζπκθσλήζεη θάηη, έρνπλ ππνζρεζεί, ηη πξφθεηηαη λα
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γίλεη, γηαηί θάπνηνο κε πήξε ηειέθσλν, ζα ‘ξζεη πνηέ ζπγθνηλσλία, εδψ θαη 45
ιεπηά πεξηκέλνπκε λα πάκε ζην κεηξφ. Απηφ θαη ηίπνηα άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο. Άιινο ζπλάδειθνο, ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ζ πξψηε εξψηεζε έρεη ζρέζε κε ηε κείσζε ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ςεθίζακε ζε απηφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Θα ήζεια
λα κάζνπκε αλ κπνξείηε λα καο ελεκεξψζεηε ηη απνηειέζκαηα έρνπκε κέρξη
ζήκεξα, πφζεο νηθνγέλεηεο έρνπλ εληαρζεί θαη πψο αθξηβψο γίλεηαη ε
δηαδηθαζία.

Γειαδή

έξρνληαη

θαη

θάλνπλ

αίηεζε

νη

νηθνγέλεηεο

νη

ελδηαθεξφκελεο ή ν δήκνο γλσξίδνληαο ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο εηδνπνηεί, γηαηί
ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηέο νη νηθνγέλεηεο είλαη εππαζείο, δελ έρνπλ νχηε
πξφζβαζε ζην internet, νχηε έξρνληαη εδψ ζην δεκαξρείν λα ελεκεξσζνχλ,
θαη θαληάδνκαη φηη ζα ππάξρεη έλα πξφβιεκα εθεί ζηελ ελεκέξσζή ηνπο αλ
δελ γίλεηαη απηφκαηα. Απηφ, δειαδή, λα δνχκε πψο κπνξεί λα βειηησζεί απηή
ε πεξίπησζε έηζη ψζηε λα κπνπλ φινη νη δηθαηνχρνη θαη λα απνθηήζεη θαη ην
κέηξν απηφ κηα απνηειεζκαηηθφηεηα.
Ζ δεχηεξε εξψηεζή κνπ, ζέκα δειαδή, δελ είλαη εξψηεζε, αθνξά ηηο δχν
ζηάζεηο ιεσθνξείσλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην Αηηηθφ Λνζνθνκείν. Δθεί
έρνπκε αηηήκαηα θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ κία ζηάζε δελ
έρεη θαζφινπ ζηέγαζηξν θαη εηδηθά απηφ ην ρεηκψλα πνπ νη βξνρνπηψζεηο ήηαλ
πάξα πνιχ...ήηαλ ζπλερηδφκελεο, ν θφζκνο βξερφηαλ, θαη ήηαλ ζε δχζθνιε
θαηάζηαζε.
Ζ άιιε ζηάζε πνπ έρεη ζηέγαζηξν ηα plexiglass έρνπλ μεισζεί θαη είλαη ζηελ
νπζία θαη απηφ ρσξίο πξνζηαζία απφ ηε βξνρφπησζε. Απηφ, ηη ζα θάλνπκε,
πψο κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα ελέξγεηα λα κπεη έλα ζηέγαζηξν θαη λα
επηζθεπαζηεί ην παιηφ.
Θαη ε ηξίηε εξψηεζε έρεη ζρέζε κε ηα πξάζηλα δψκαηα ησλ ζρνιείσλ. Κηα
ελεκέξσζε ζα ζέιακε, γηαηί ππήξρε έλα πξφγξακκα πνπ είρε εγθξηζεί ην
2013, δελ έρεη πξνρσξήζεη, ζηνλ δήκν καο ζίγνπξα δελ έρεη πξνρσξήζεη.
πνηίζεηαη

κέρξη

ηηο

30/09/2015

έπξεπε

λα

έρνπλ

νινθιεξσζεί

νη
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ρξεκαηνδνηήζεηο. πάξρεη θάπνην πξφβιεκα, πξνρσξάεη, είλαη ζέκα ηνπ
δήκνπ καο, είλαη ζέκα γεληθά φισλ ησλ δήκσλ; Έρεη κεηαθεξζεί; Απηφ, κηα
ελεκέξσζε γεληθά πάλσ ζε απηφ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Θαιεζπέξα. Γχν εξσηήζεηο, ε πξψηε εξψηεζε είλαη φηη ζα ήζεια
κία ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππνγεηνπνηεκέλνπο θάδνπο πνπ έρνπλ
εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ Πεπηέκβξε ζηελ πφιε, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ
εκπεηξία κέρξη ηψξα απφ ηε ρξήζε ηνπο. Θα ηελ ήζεια πνζνηηθά ηελ
ελεκέξσζε, αλ δελ είζηε ζε ζέζε θάπνηα άιιε ζηηγκή κε ελεκέξσζε απφ ηηο
ππεξεζίεο, αιιά πνηνηηθά ζα κπνξνχζε λα δνζεί θαη ζήκεξα κηα απάληεζε.
Σξεζηκνπνηνχληαη, θαιχπηνπλ πηζαλά κηα επξχηεξε πεξηνρή απ’ φ,ηη έλαο
ζπκβαηηθφο θάδνο, έρεη κεησζεί ε ζπρλφηεηα, ζπκβάιινπλ ζην λα κεησζεί ε
ζπρλφηεηα απνθνκηδήο; Ξνηα είλαη ε εκπεηξία; Αλ είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή, αλ
βιέπνπκε επέθηαζε ηνπ έξγνπ θ.ιπ..
Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. Δίλαη έλα ζέκα πνπ ην
έρνπκε ξσηήζεη θαη’ επαλάιεςε αιιά πιένλ ν θαηξφο αλνίγεη θαη έρνπκε
θηάζεη ζην Ξάζρα θαη λνκίδσ φηη θαη ε...θαη ε παξάηαμή κνπ λνκίδεη φηη ήξζε ε
ψξα λα θνπβεληηαζηεί θαη ζηα ζνβαξά, δηφηη θηλδπλεχνπκε δηα ηεο
δηνιηζζήζεσο λα ηζρχνπλ νη θαλφλεο πνπ ίζρπαλ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Θαη νη θαλφλεο πνπ ίζρπαλ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ππεξεηνχζαλ ηελ
πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, νχηε φζν αθνξά ην δηθαίσκα ηνπ πεδνχ λα
θηλείηαη, νχηε φζν αθνξά ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο θαη βεβαίσο ζηνπο
δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δνχκε είλαη πνιχ βαζηθφ λα ζηεξίδνπκε ηελ εκπνξηθή
θίλεζε, φκσο θαη πνιινί θάηνηθνη δελ κπνξνχλ λα θάζνληαη ζε έλα καγαδί. Γηα
λα δηαζθεδάδνπλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα έρνπλ έλαλ θνηλφρξεζην δσξεάλ ρψξν,
θαη ην έλα πνιιέο θνξέο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην άιιν.
Ζ πξφηαζή καο είλαη, θαη ην εξψηεκα εάλ... θαηαξρήλ αλ ππάξρεη θάπνην
ζρέδην, αλ ππάξρεη θάπνην ζρέδην γηα θέηνο, γηα ην θαινθαίξη, θάπνηα
δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο θαη αλ βιέπεηε ζεηηθά
ηελ πηζαλφηεηα λα ζπληάμνπκε κία θαλνληζηηθή πξάμε ε νπνία ζα επηηξέπεη
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θαη ζηνπο καγαδάηνξεο πνπ ζέινπλ λα επηρεηξήζνπλ ζηελ πεξηνρή λα μέξνπλ
κε ζαθήλεηα ηνπο θαλφλεο θαη ζηνλ δήκν λα δηαθπιάζζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ
θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη λα δηαθπιάμνπκε ιίγν ηελ αηζζεηηθή.
Ζ Θαξατζθάθε έρεη γίλεη, έρνπλ απισζεί ζαιφληα, θαλαπέδεο, πάγθνη,
ληνπιάπηα, είλαη έλα απίζηεπην πξάγκα απηφ πνπ ζπκβαίλεη θαη φρη κφλν ζηελ
Θαξατζθάθε, θαη λα δηαθπιαρζνχλ θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ δήκνπ, κηα
θαλνληζηηθή πξάμε, γηα παξάδεηγκα, πνπ δελ ζα επηηξέπεη ζε θάπνηνλ νθεηιέηε
λα θάλεη ρξήζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη κηα πξνθχιαμε γηα ηνλ δήκν. Απηή
είλαη ε εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκέλα είλαη εξψηεζε-ηνπνζέηεζε. ζνλ αθνξά ην Ξάζρα
απηφ πνπ λνκίδσ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη κε έμνδα ηνπ δήκνπ θαη ζα
ςεθίζσ ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα κε ηξνπνπνίεζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή
λα βγάινπκε ή πέληε ή εθηά παλφ πνπ λα ιέλε εληζρχζηε ηελ πνηνηηθή αγνξά
ηνπ

Σατδαξίνπ,

Θαιφ

Ξάζρα,

Γήκνο

Σατδαξίνπ,

εκπνξηθφο

ζχιινγνο

νλνκάδεηαη απηφ πνπ ζα θηηαρηεί ηψξα; Γελ μέξσ. Ή κφλνη καο. ,ηη ζέιεηε.
Λνκίδσ φηη είλαη έλα πξαθηηθφ κέηξν πέξα απφ φια ηα άιια, γηαηί δελ λνκίδσ
φηη πξνιαβαίλνπκε λα θάλνπκε θάηη άιιν απηή ηε ζηηγκή. Έλα ζέκα είλαη
απηφ. Ρν δεχηεξν έρεη ζρέζε κε ην εμήο, αβαληαδφξηθε εξψηεζε είλαη πξνο ηηο
ππεξεζίεο αιιά ζέισ λα κάζσ ηελ νπζία. Δίρακε κηα πξφζθαηε λεξνπνληή.
Μέξσ φηη έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο. Ρηο έρσ παξαθνινπζήζεη θαη ζηα
πεδνδξφκηα θαη ζηηο δηαηνκέο εγθνπήο, πψο ιέγνληαη, γηα ηελ απνξξφθεζε
ησλ νκβξίσλ. Δθηφο απφ ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ
κπνξνχλ λα ιπζνχλ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηα.
Έρσ κία αίζζεζε φηη ν δήκνο αληαπνθξίζεθε. Δγψ βγήθα ηελ ψξα ηεο
λεξνπνληήο θαη ζηελ Δπαχιεσο θαη ζηελ Θαβάιαο θ.ιπ., θ.ιπ.. Αλ έρνπκε
δεκηέο δελ ακθηζβεηψ φηη αληαπνθξίζεθε ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. Θέισ λα
μέξσ πψο αληαπνθξίζεθε ε δηνίθεζε, αλ είρακε έλα ζρέδην, δειαδή πνπ ιέεη
έλαο κεραλνιφγνο, έλαο ειεθηξνιφγνο, επηζηξαηεχζακε εθείλε ηελ ψξα ην
GSB, δπν ακάμηα, θ.ιπ., θ.ιπ.. Απηφ ην ζρέδην αλ ιεηηνχξγεζε θαη ζε πφζε
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ψξα ιεηηνχξγεζε, θαη εληέιεη εθηφο απφ ηα γλσζηά ζεκεία Δι Αιακέηλ ηα
νπνία έρνπκε εληνπίζεη αλ είρακε αιινχ θαηαζηξνθέο, ηη έγηλε ζηελ Θνξπηζάο
θ.ιπ.. Κία, έηζη, λα δνχκε, ήηαλ κηα λεξνπνληή γξήγνξε, λα δνχκε ζε ηη
επίπεδν είλαη ν δήκνο θαη ηη εθηηκνχλ νη αξκφδηνη αληηδήκαξρνη απηή ηε ζηηγκή
εθηφο

απφ

πξνζσπηθφ,

απφ

άπνςε

ηερλνινγηθνχ

εμνπιηζκνχ

θ.ιπ.

ρξεηαδφκαζηε θάηη άιιν; Δληνπίδνπκε θάηη άιιν; Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο
αξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο μεθηλψληαο απφ ηνλ αληηδήκαξρν θαζαξηφηεηαο, ηνλ
θ. Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Γειάσ γηαηί έθαλε κηα παξέλζεζε ν θίινο ν
Θνδσξήο γηα ην πξνζσπηθφ ην πνιηηηθφ, γη’ απηφ κε έπηαζαλ θαη ηα γέιηα.
Λα μεθηλήζσ κε ηε ζεηξά πνπ κπήθαλ θάπνηα ζέκαηα. Ξξψηνλ θαη θχξην γηα
ηελ πνηφηεηα δσήο. Θνηηάμηε λα δείηε, ιεηηνπξγνχκε θαη πηζηεχσ φηη έρνπκε
απηήλ ηελ επαηζζεζία γηα ην πξάζηλν θαη απφ δηάθνξεο άιιεο πιεπξέο θαη
πξνζσπηθά θαη ππεξεζηαθά κπνξψ λα πσ, γηαηί ππεξεηνχζα επί ηνπ θ.
Ρεληαθνχ ηνπ Θπξηάθνπ θαη ήηαλ πνιχ πην επαίζζεηνο γηα ην πξάζηλν απφ καο
πνπ είκαζηε ζήκεξα. Γελ ην ιέσ γηα λα επαηλέζσ ηνλ δήκαξρν, γηα ην
πξάζηλν πην πνιχ ην ιέσ.
Ρη ζέισ λα πσ, θνηηάμηε λα δείηε, ήξζαλ θάπνηεο ππνζέζεηο θαη έγηλαλ θάπνηα
αηηήκαηα πνπ θαιψο ή θαθψο, ην αλέθεξε θαη ν θ. Κπνδίθαο κπήθαλ απφ
ππεξεζηαθή πιεπξά. Δκείο ζαλ δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ζαλ επηηξνπή πνπ
ζπκκεηέρνπκε θάπνηνη έρνπλ θαη δηθή ηνπο άπνςε ηδίαλ, θάπνηνη, θαη
ζπγθεθξηκέλα ν Γηψξγνο ν Θαξαηδαθέξεο είρε βάιεη θαη ην internet εδψ θαη
θνηηνχζακε θαη ηα δέληξα, γηα λα ιέκε ηελ αιήζεηα. Ππγλψκε, Βαζίιε, δελ ζα
ζε βαθηίζσ, Γηψξγν, Βαζίιε, ρίιηα ζπγλψκε.
Ρη γίλεηαη, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, θαη ηα είδακε, λα κελ αλαθέξσ, πνπ
ππάξρεη πξφβιεκα θαη κε ην ζπίηη πνπ ππάξρεη θαη κε ην πεδνδξφκην. Ρψξα αλ
θάπνηνη ζέινπλ λα βγνπλ απφ πάλσ ή ςεθίδνπλ ιεπθφ ή είλαη απψλ είλαη
επηινγή αλ ζέιεηε πξνζσπηθή θαη λα πσ θαη θάηη άιιν, ζηελ επηηξνπή ην
έρνπκε πεη, λα ην πνχκε εδψ λα ην αθνχζνπλ θαη νη θάηνηθνη, αλ θφβνπκε έλα
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δέληξν, δεηάκε λα κπνπλ δχν λα θπηεπηνχλ. Γελ ππάξρεη λα θφβνπκε ην
δέληξν. Κπνξεί λα ππήξρε πεξίπησζε λα είλαη έλα δέληξν πνπ είλαη 30
ρξνλψλ θαη ζπκθσλνχκε, κα εάλ δελ γίλεηαη λα κελ θνπεί ηη ζα ην θάλνπκε;
Γειαδή κπνξεί λα ηνπ πέζεη ηνπ άιινπ έλα ζπίηη γηαηί έρεη έλα πεχθν; Κπαίλεη
έλα εξψηεκα θαη λα είκαζηε θαη ζσζηνί.
Έλα δεχηεξν, λα πσ έηζη γηα ηελ πνιπθαηνηθία ζηελ Ξαπαλδξένπ θαη Οήγα
Φεξαίνπ, ζα πεη θαη ν δήκαξρνο πηζηεχσ, εκείο απ’ ηα κέζα θαη ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε θάλνπκε θάπνηεο παξεκβάζεηο απνιχκαλζεο θαη
απεληφκσζεο. Βάδνπκε θάηη παγίδεο γηα ηα πνληίθηα κέζα, δελ επηηξέπεηαη λα
κπνχκε θαη ην μέξνπκε φινη θαιά. Θάπνηνη ππεξέηεζαλ θαη ζε...ή ππεξεηνχλ
ζε θάπνηεο δεκφζηεο ζέζεηο θαη ην μέξνπλ. πάξρεη κηα δηέλεμε αλάκεζα ζηνπο
ηδηνθηήηεο θαη απαγνξεχεηαη λα κπνχκε. πάξρνπλ πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο λα
πεξηθξαρηνχλ, λα ρηηζηνχλ ηα ληνπβάξηα, ζα ην δνχκε πψο ζα ην
δνπιέςνπκε, θ. Ληεληαθέ.
Θα ‘ζεια λα πσ ιίγν θαη κε ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο, γηαηί κπήθε απφ ηελ θα
Γθαλά. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο, θα Γθαλά, λα ην επαλαθέξσ θαη λα ην μαλαπψ,
ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ γίλνληαη θάπνηεο επεκβάζεηο πνπ είλαη πνιχ
αλαγθαίεο κε ηελ έλλνηα ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα,
θέξ’ εηπείλ ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ νη ηαξάηζεο θξαηάλε λεξφ απφ ην Πάββαην
ιφγσ θεξηψλ πιψλ, λα κελ αλαθέξσ. Γελ κπνξείο λα αθήλεηο ην έλα θαη λα
πεγαίλεηο ζην άιιν, θαη θαληαζηείηε κε απηφ ην πξνζσπηθφ θάλνπκε ηελ
πξνζπάζεηα γηα λα κπνξνχκε λα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε θαιχηεξν. Γελ είλαη
θάηη πνπ δελ πξνζπαζνχκε.
ΓΘΑΛΑ: Θπξίσο γηα ηηο ηνπαιέηεο, επεηδή ηελ άιιε κέξα έξρνληαη παηδηά θαη
φηαλ είλαη νθηψ ηκήκαηα επί δχν, δειαδή 16 ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, είλαη
κεγάινο

ν

αξηζκφο

ησλ

αηφκσλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ

ηηο

ηνπαιέηεο.

Θαηαιάβαηε; Δπραξηζηψ.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Απηφ ην πξφβιεκα δελ είλαη ζεκεξηλφ θαη ην μέξεηε φηη
είλαη ρξφληα. Δδψ δνχκε...
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ΓΘΑΛΑ: Απιψο επαθίεηαη ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ζηελ θαιή πξναίξεζε ηεο
θαζαξίζηξηαο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ππκθσλψ απφιπηα, κα δελ είλαη ζεκεξηλφ νη απνιχζεηο πνπ
είρακε κε ηηο θαζαξίζηξηεο πνπ έρνπλ θχγεη θ.ιπ., δελ ζέισ λα ην αλαιχσ, κα
δελ είλαη ζεκεξηλφ, θαηαιαβαίλεηε γηαηί ην ιέσ;
ΓΘΑΛΑ: Λαη, απιψο ιίγν λα βειηηψζνπκε ηα πξάγκαηα.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ππκθσλνχκε, θαη απηφ ζα παιέςνπκε.
ΓΘΑΛΑ: Δίλαη θξίκα νη εξγαδφκελνη λα ηνπο εθκεηαιιεπφκαζηε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Γελ ππάξρεη λα ην παξαηήζνπκε. Ρψξα κηα εξψηεζε πνπ
κπήθε απ’ ηελ θα Πθακπά γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε. Θνηηάμηε λα δείηε, ππάξρνπλ
εθηά θνκκάηηα ππνγεηνπνίεζεο ζην Σατδάξη. Ρν μέξεηε φηη κέζα παίξλνπλ δπν
θάδνπο. Κελ θαληαζηείηε φηη είλαη ππνγεηνπνίεζε θαη παίξλεη ηνλ ηξηπιάζην
ρψξν θάπνησλ άιισλ θάδσλ. Δίλαη νη ίδηνη θάδνη ζθνππηδηψλ δπν θάδνη. Απφ
ζέκα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθά αλ κε ξσηάηε θαη πξνζσπηθά δελ
ζπκθέξεη. Θαη γηαηί δελ ζπκθέξεη; Γηαηί είκαζηε θαη έλαο θφζκνο, λα κελ πσ,
δελ ζπκκεηέρνπλ νη θάηνηθνη ζσζηά, θαη ζα παξαηεξείηε θαη ζηελ πιαηεία ζην
δάζνο ζηε Πθακπάθε ζε άιινπο ρψξνπο πνπ είλαη, νη πην πνιινί ηα αθήλνπλ
απέμσ ηα ζθνππίδηα. Γελ θάλνπλ έηζη ην θαπάθη λα ηα ξίμνπλ κέζα.
Θάλακε κηα πξνζπάζεηα, βγάιακε θάπνηεο...έλα ελεκεξσηηθφ, θάλνπκε θαη κηα
πξνζπάζεηα κε ηνλ θφζκν, κε ηα κέζα πνπ ππάξρνπλ θαη πηζηεχσ λα
κπνξνχκε λα βάινπκε, αλ κπνξνχκε λα πνχκε, πνπ εγψ γηα κέλα αλ κε
ξσηάηε πξνζσπηθά δελ ζπκθέξεη απηφ ην ζχζηεκα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρερληθά έρεη βγάιεη βιάβεο; Δγψ ξψηεζα, ηερληθά κέρξη
ηψξα έρεη βγάιεη βιάβεο ην ζχζηεκα απηφ;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαλά δπν θνξέο είρακε πξφβιεκα κε ηα κάηηα, δπν θνξέο
ζε δχν. Βέβαηα είλαη θαηλνχξηα, έρεη θάπνηα ξαληάξ κέζα, ξαληάξ είλαη, απηά
πνπ πηάλνπλ...θαη λα πσ γηα ην ζέκα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, αληηδήκαξρε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαη δπν ιφγηα λα πσ γηα ην ζέκα ησλ πιεκκπξψλ. πήξραλ
θάπνηεο δεκηέο, βέβαηα, ππήξραλ θάπνηεο δεκηέο, έγηλε κία παξέκβαζε, κπνξψ
λα πσ άκεζε. Ρψξα ζρεδηαζκφο ππάξρεη, δελ ππήξρε πξνεηδνπνίεζε γηα
θαηξηθά θαηλφκελα, δελ μέξσ αλ ην έρεηε ππφςε ζαο. Βέβαηα ηψξα θάλακε κηα
παξέκβαζε, ε ηχρε καο βνήζεζε γηαηί ήηαλ Πάββαην θαη είρακε θαη ιατθή, γηα
λα ηα ιέκε φια εδψ, γηα λα κελ θξπβφκαζηε πίζσ απ’ ηα δάθηπιά καο θαη
ππήξρε πξνζσπηθφ πνπ βνήζεζε, θαη δελ είρακε...δειαδή θαζαξίζηεθαλ
θάπνηα θξεάηηα απφ ηελ Ξέκπηε, φια πήγαλ θαιά. Ρψξα ην ηη ιείπεη θαη κνπ
θάλεη...θαλέλαο δελ είπε...φιν βάδσ...γηαηί δελ θάλνπκε κηα θνξά απηέο ηηο
πξνζιήςεηο πνπ καο ππνζρεζήθαλ. Θαλέλαο δελ ιέεη γηαηί δελ καο δίλνπλ
ιεθηά παξαπάλσ γηα λα κπνξνχκε λα ιχζνπκε θάπνηα ζέκαηα. Ρν εξψηεκα
είλαη κφλν ζθήλα, δελ είλαη λα βάδνπκε θαη παξαπέξα ηελ θφληξα. Δπραξηζηψ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Έρσ δεηήζεη λα θάλσ ζπκπιεξσκαηηθή εξψηεζε γη’ απηφ
ην ζέκα απ’ ηνλ πξφεδξν. ηαλ κπνξέζεη, λα κνπ δψζεη ηνλ ιφγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βαξπηηκηάδεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλαλε. Λα μεθηλήζνπκε απφ ην
γήπεδν επάλσ ζην δάζνο Αγγνπξάθεο φζνλ αθνξά ην ζέκα. Θαηαξρήλ μέξεηε
φηη φια ηα γήπεδα δελ είραλ άδεηεο. Έρνπκε πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο άδεηαο,
έρνπκε θηάζεη ζηα ηειεηψκαηα. ζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ θσηηζκνχ
θαηαιαβαίλεηε φηη, εληάμεη, ππήξρε θάπνην πξφβιεκα, φζνλ αθνξά κέζα απφ
ην γήπεδν, ζηε ζθαισζηά, ήηαλ θνληή ε ζθαισζηά, ηψξα ηελ έρνπκε θηηάμεη,
ζα απνθαηαζηήζνπκε θαη κηα ιάκπα ελ πάζε πεξηπηψζεη πνπ είλαη θακέλε. Νη
ηνπαιέηεο

θάπνηεο

παξεκβάζεηο

έγηλαλ

απηή

ηε

βδνκάδα,

θάπνηεο

ιεπηνκέξεηεο ελ πάζε πεξηπηψζεη, πάιη θαη απηέο αληηθαηέζηεζαλ θαη
ιεηηνπξγνχλ.
Ρψξα γηα ην ζέκα ηνπ λνζνθνκείνπ, γηα ην ζηέγαζηξν, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη
ζε φιν ην κήθνο απηφ ηνπ λνζνθνκείνπ, γηαηί ππάξρεη, δελ είλαη ην ζηέγαζηξν
κφλν, είλαη φηη δελ ππάξρεη πεδνδξφκην, δελ ππάξρεη πιαθφζηξσζε, δελ
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ππάξρεη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα, δειαδή είλαη θνβεξφ λα πεξλάλε ηφζεο
ρηιηάδεο θφζκν θαη λα κελ ππάξρεη...λα είλαη ρψκα εθεί θαη λα παηάλε.
Έρνπκε πξνβεί ζε έλα έξγν ην νπνίν ζα πινπνηεζεί εληφο κελφο ελ πάζε
πεξηπηψζεη, έρεη γίλεη ήδε κειέηε θαη ζα θηηαρηεί θαη απηφ. Ρψξα γηα ηα
πξάζηλα δψκαηα, ηα πξνγξάκκαηα μέξεηε φηη έρνπλ παγψζεη φια, άξα θαη
απηφ ην πξφγξακκα έρεη παγψζεη, δελ ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε, άξα ην
μερλάκε. Πε φια ηα πξνγξάκκαηα, ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ ππάξρεη
πξφγξακκα ζήκεξα πνπ λα είλαη ελεξγφ .
Γηα ην ζέκα ηεο Ξαπαλδξένπ. Ζ Ξαπαλδξένπ, έρνπκε ήδε κπεη ζηε δηαδηθαζία
λα θηηάμνπκε πεξίθξαμε εμσηεξηθή θαη ζήκεξα ζπγθεθξηκέλα πνπ ην
αλαθέξαηε ήξζε θαη έλαο έλνηθνο εθεί ηεο Ξαπαλδξένπ θαη δήηεζε απφ ηελ
Ρερληθή πεξεζία λα πάξεη απαιιαγή απφ ηνλ ΔΛΦΗΑ φηη ν άλζξσπνο δελ
κέλνπλ εθεί, ελ πάζε πεξηπηψζεη, θαη θάλακε θαη κηα ζπδήηεζε φηη πξέπεη λα
ηειεηψλεη απηφ ην πξάγκα γηαηί έρεη θαηαληήζεη...δειαδή ζα ζξελήζνπκε
ζχκαηα. Έρνπκε κπεη ζηε δηαδηθαζία, ελ πάζε πεξηπηψζεη λα θάλνπκε κηα
πεξίθξαμε γχξσ-γχξσ κε ηελ απηεπηζηαζία, πξνρσξάκε ζηε δηαδηθαζία, γηαηί
λα μέξεηε έρνπκε ηξεηο αλζξψπνπο, δελ έρνπκε 103 θαη δπζηπρψο θαη απηά
πνπ θάλνπκε είλαη ππεξάλζξσπα. Έηζη; Απηφ ην γλσξίδνπλ φινη, δελ
ρξεηάδεηαη λα ην μαλαπνχκε θαη λα ην μαλαπνχκε. Αλ δελ πάξνπκε θφζκν δελ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο. Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ρξφλν
πνπ ζέινπκε δειαδή, πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη.
Ρψξα, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. Ρξαπεδνθαζίζκαηα φπσο
είρακε πεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά έρνπκε θάλεη κία ηνπνγξάθεζε έγηλε
ηψξα θαηλνχξηα, φια ηα καγαδηά απφ πξαζηέο, νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα,
δξφκνπο, ηη έρεη ην θάζε έλα καγαδί, αλεμαξηήησο αλ είλαη εζηίαζεο ή φρη, ηνλ
ρψξν πνπ έρεη κπξνζηά. Θάλακε έλα ζρέδην, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ην
θηηάμακε, ην πινπνηήζακε, ην ηειεηψζακε, γίλεηαη νξηνζέηεζε, ζα κπνπλ,
γηαηί δπζηπρψο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχκε λα ηα αθήζνπκε έηζη γηαηί
φπσο θαηαιαβαίλεηε αλ βάινπκε κία γξακκή θάησ δελ ιέεη ηίπνηα, ε θαξέθια
ζα μαλαπάεη πην πίζσ θαη πην πίζσ θαη πάιη ζα έξζεη ε θα Πθακπά θαη ε θάζε
θα Πθακπά θαη θάζε δεκφηεο πνπ ππάξρεη εδψ θαη πεξπαηάκε ή εκείο ή
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νπνηνζδήπνηε επηζθέπηεο έξζεη ζην Σατδάξη θαη ζα πεη απηφ είλαη θαηάληηα,
δελ είλαη...ζα έρνπκε, έρνπκε θάλεη έλα ζρέδην, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ε νπνία
ζα απνκνλψζνπκε, «ζα απνκνλψζνπκε», δειαδή λα κελ κπνξνχλ λα
βγάινπλ ηελ θαξέθια ηνπο πην έμσ απφ απηφ πνπ έρνπλ πάξεη απφ ηνλ δήκν.
Δδψ έρσ ην ζρέδην, φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα ην δεη. Ρν έρνπκε θηηάμεη, ην
πινπνηήζακε, ην ηειεηψζακε θαη κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία απφ ηε βδνκάδα
πνπ καο έξρεηαη πηζηεχσ, γηαηί θαη ν ρξφλνο είλαη...έρεη κπεη ε δηαδηθαζία γηα
λα κπνπλ θαη απηά ηα ζρεηηθά εκπφδηα, αο ην πνχκε, πνπ κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ ψζηε λα θιείζεη απηφ ην ζέκα κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα.
Γηα ηηο άιιεο παξεκβάζεηο φπσο μέξεηε εληάμεη, ππάξρνπλ θάπνηα έξγα ζηελ
πεξηθέξεηα γηα ηα αληηπιεκκπξηθά θαη ε παξέκβαζε πνπ έγηλε θαη πξηλ
θάπνηνπο κήλεο ζηελ Θνξπηζάο είδαηε ηη έγηλε, δειαδή θηάζακε θαη ζε έλα
ζεκείν λα απνθχγνπκε θαη ηα ρεηξφηεξα, πνπ ιέεη ν ιφγνο, αιιά ηα έξγα ηα
κεγάια ζα γίλνπλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη πξέπεη απηφ πξνζδνθνχκε φινη, λα
ηειεηψζνπκε εδψ ηελ Θαβάιαο λα πξνρσξήζεη λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ην
αληηπιεκκπξηθφ ηνπ Σατδαξίνπ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο πνιηηηζκνχ ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, ηψξα, θαιεζπέξα. Πε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα δηα
βίνπ κάζεζεο έρνπλ λα θάλεη ζε ζρέζε κε ην πνπξγείν Ξαηδείαο. Γελ
πξνβιέπεηαη θάηη γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Έρεη ηελ ππνρξέσζε ν δήκνο λα ηελ
θαιχπηεη θαη γη’ απηφ πξνζπαζνχκε εθεί κε δηάθνξα ηερλάζκαηα θάπσο λα
κπνξνχκε λα είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ ζηα επηηξεπηά φξηα γηα λα
κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη πξσί θαη απφγεπκα, γη’ απηφ θαη είλαη ζπγθεληξσκέλα
ζε δχν ζρνιεία, ηψξα θάλακε αίηεζε γηαηί ζα αλνίμεη θαη έλα θαηλνχξην ηκήκα
γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία, γηα ην 1ν, ιεηηνπξγεί ζην 2ν θαη ζην 4ν, εθεί είλαη ηα... .
Απηά είλαη ππνρξέσζε ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, ππνηίζεηαη, θαη δίλεη κηα
απνδεκίσζε γηα θάπνηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηα νπνία θηφιαο δελ... . Ρψξα γεληθά
νχησο ή άιισο ην φηη έρνπκε πξφβιεκα κε ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο, ζα
ππάξμεη νχησο ή άιισο δήηεκα πάλησο, δειαδή δελ είλαη κφλν γηα εθεί πνπ
είλαη ην Η.ΛΔ.ΓΗ.ΒΗ.Κ. πνπ ππάξρεη απηφ ην δήηεκα ηεο θαζαξηφηεηαο. Θα
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πξνθχςεη κεγάιν πξφβιεκα ηνλ Ηνχλε γηαηί φπσο μέξεηε ππάξρεη ην
λνκνζρέδην πνπ θαηαξγεί ηηο ζπκβάζεηο γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο ηνλ
Ηνχλε θαη ζα εδψ πέξα ζα πξέπεη λα έξζεη ζε κηα ζπλνιηθή ζπδήηεζε. Δκείο
είκαζηε έηνηκνη θαη ηηο επφκελεο κέξεο δειαδή ζα πξνβνχκε ζε θάπνηεο
πξσηνβνπιίεο, γηαηί θαηαιαβαίλεηε απφ ηνλ Ηνχλε πνπ ιήγεη απηφ ην
πξφγξακκα ζα βξεζνχκε πξν εθπιήμεσλ. Γηαηί ν δήκνο δελ κπνξεί λα θάλεη
ηέηνηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή θαη ηα ζρνιεία είλαη θνληά ζηα 50 ηέινο πάλησλ
πνπ πξέπεη λα θαιχςνπκε. Νη πξνζιήςεηο θαη κε ηνλ θαηλνχξην ππνπξγφ δελ
κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ.
Θαηαιαβαίλεηε, ινηπφλ, φηη αλ πάεη ε θαηάζηαζε έηζη φπσο είλαη λα πάεη, ζε
φινπο ηνπο δήκνπο δελ ζα ππάξρνπλ θαζφινπ ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο. Ρψξα
απηφ ιέσ γηαηί δελ είλαη κφλν ζε ζρέζε κε ην Η.ΛΔ.ΓΗ.ΒΗ.Κ..
Θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινγηζηέο θ.ιπ., ιεηηνπξγηθά έμνδα, θσηνηππηθά
θ.ιπ., θ.ιπ. θνηηάκε λα πξνζπαζνχκε λα ηα θαιχπηνπκε εθεί κε ηα ζρνιεία, κε
ηηο ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, αλ ππάξρεη θάπνην
πξφβιεκα δειαδή.
ΓΘΑΛΑ: Ρξίηε ρξνληά δελ έρεη δνζεί ηίπνηα ζην ζρνιείν έμηξα, ζαο ην ιέσ
δειαδή.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θα πεη θαη ε Διέλε. Ρψξα, γηα ηα πξάζηλα δψκαηα είπε θαη ν
αληηδήκαξρνο ηεο ηαξάηζαο, απηφ ηψξα ήηαλ, εληάμεη, ήηαλ ζαλ ηελ ηζηνξία
κε ηνλ ΝΑΔΓ, πνχ πήγαλ ηα ιεθηά, έηζη ήηαλ θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ
«Δμνηθνλνκψ», πξάζηλε θνχζθα. Απεληάρζεθε ην «Δμνηθνλνκψ» πάλε ηα
πξάζηλα δψκαηα έηζη απιά. Δίλαη ην αληίζηνηρν πνπ έγηλε θαη κε ηνλ ΝΑΔΓ γηα
λα πιεξσζεί, πξνεγείηαη νχησο ή άιισο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο
θπβεξλήζεηο θαη κε ηελ ησξηλή πξνεγνχληαη νη δαλεηζηέο απφ ηνπο εγρψξηνπο
πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο.
Ρψξα, γηα ην Ξάζρα, θαη λα πσ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη, γηα ηελ πεξηθέξεηα πνπ έδσζε θαη ηα ιεθηά ηνπ
ΝΑΔΓ θαη ηεο πεξηθέξεηαο πνπ δφζεθαλ γηα ην...έγηλε εζσηεξηθφο δαλεηζκφο,
έγηλαλ repos, ηψξα ηη έγηλαλ αο απαληήζεη ε πεξηθέξεηα θαη ε θπβέξλεζε, εγψ
δελ... . Ινηπφλ, γηα ην Ξάζρα είλαη δεθηή ε πξφηαζε. Θα δνχκε ηψξα ηηο
επφκελεο κέξεο ζα πξνρσξήζνπκε ζε παλφ. Βέβαηα ζα πεξηκέλακε, αθνχ είρε
θαηαξγεζεί ην κλεκφλην, ε ηξφηθα θ.ιπ. λα ήηαλ ζε θαιχηεξε κνίξα ε ρψξα,
λα κελ ρξεηαδφηαλ λα θάλνπκε παξαηλέζεηο κε παλφ γηα λα...λα είλαη θαιχηεξε
ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ γηα λα κπνξεί λα βγαίλεη λα έρεη λα
ςσλίδεη, γηαηί είηε κε παλφ είηε κε ρσξίο παλφ εθεί πνπ είλαη νη κηζζνί δελ
κπνξεί λα βγεη λα ςσλίζεη αλεμάξηεηα ηελ…
Ρψξα, ζε ζρέζε κε ην γήπεδν...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ κνπ απαληάο φκσο ζην αίηεκα αλ ην δέρεζαη ή φρη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, λαη. Δίπα, ζα ην πξνρσξήζνπκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Υξαία.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίπα δεθηφ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν ππφινηπν είλαη κηα ζπδήηεζε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίπα απφ ηελ αξρή δεθηφ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δληάμεη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρψξα ζε ζρέζε κε ην γήπεδν, γηαηί έρεη γίλεη κηα νιφθιεξε
ζπδήηεζε, θαη απηέο ηηο κέξεο ππάξρνπλ θαη δηάθνξα δεκνζηεχκαηα θαηά ηε
γλψκε θαθνπξναίξεηα, αιιά λα ην ζπδεηήζνπκε θηφιαο, ζα πσ δπν-ηξία
πξάγκαηα, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε
πνπ επηθξαηεί ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Λα ζαο πσ ηψξα, επεηδή ηίζεηαη έλα
δήηεκα γηα ην ΘΔΒΝΞ, αλ θαη είπε θαη ν αληηδήκαξρνο, λα ζαο πσ ην εμήο, ζην
ΘΔΒΝΞ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηα εμήο πξνβιήκαηα, θαη ηα ιέσ
αλαιπηηθά γηα λα μέξεηε ζε ηη θαηάζηαζε έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ζε κία
αζιεηηθή εγθαηάζηαζε.
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πάξρεη ην πξφβιεκα κε ην beach volley ην πεξηβφεην. πάξρεη ην πξφβιεκα
κε ηα δάπεδα ζηηο κπαζθέηεο πνπ είλαη θαηαζηξακκέλα, ππάξρεη ην πξφβιεκα
κε ηνλ πξναχιην ρψξν πνπ επίζεο είλαη θαηαζηξακκέλνο, ππάξρεη ην
πξφβιεκα κε ηα ηέζζεξα γήπεδα ηέληο ηα νπνία είλαη ην ηδηνθηεζηαθφ ζε
ζρέζε κε ην ζηξαηφπεδν, ππάξρεη ην πξφβιεκα κε ηνλ πίλαθα ηνπ ξεχκαηνο,
κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, κε ηε κφλσζε ηνπ θιεηζηνχ γεπέδνπ, κε ηε
ζπληήξεζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ, κε ηηο πφξηεο αζθαιείαο, κε ην ζχζηεκα
ππξαζθάιεηαο, κε ηα βάξε ηνπ αλνηρηνχ ρψξνπ ζπληήξεζεο, κε ηηο ζθάιεο,
κε ην θσο, κε ηνλ ηάπεηα ηνπ πνδνζθαίξνπ, θψηα, πεξίθξαμε, θάδνη,
κεηαιιηθέο εμέδξεο θ.ιπ., θ.ιπ.. Ρν ιέσ γηα λα κελ ππάξρεη...δελ ιέσ φηη απηφ
πξνζπάζεζε λα πεη θαη ν ζπλάδειθνο ν Ληεληαθφο αιιά ην ιέσ γηα λα έρνπκε
επίγλσζε πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο.
Ζ θαηάζηαζε, θαη ην έρνπκε πεη εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ είλαη ηξαγηθή. Θαη
είλαη ηξαγηθή, θάπνηνη πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ φηη κέζα ζε έλα
εμάκελν, δελ μέξσ, δηαιχζεθε ην ζχκπαλ εθεί πνπ ιεηηνπξγνχζαλ φια ζηελ
εληέιεηα, θαη ζε έλα εμάκελν μαθληθά θαηαζηξάθεθε ην ζχκπαλ. Παο ιέσ φηη
ππάξρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα ζε φιεο ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαη απηή
ηε ζηηγκή πξνζπαζνχκε απ’ ηα απηνλφεηα, δειαδή ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο
κε πξνηεξαηφηεηα απηφ λα αξρίζνπκε λα ηζνπιάκε θάπνηα πξάγκαηα.
Γπζηπρψο καθάξη λα ππήξρε ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην πξνζσπηθφ γηα λα
ιπζνχλ φια κνλνκηάο, κε κηα θίλεζε ηνπ ρεξηνχ. Γπζηπρψο δελ γίλεηαη απηφ
ην πξάγκα, θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη απίζαλν.
Ρψξα γηαηί ππάξρεη απηφ ην επαλαιακβφκελν θ.ιπ., εκέλα κνπ δεκηνπξγεί κηα
εληχπσζε θαη αλ ζέιεηε θαη θάπνηα εξσηεκαηηθά. Αιιά ηέινο πάλησλ, λα
θάλσ θαη κηα ζπδήηεζε γη’ απηφ, ζε πνηα θαηάζηαζε θαη κε πνηνπο φξνπο θαη ε
ρξήζε ησλ γεπέδσλ ήηαλ απηή πνπ ήηαλ, θάησ απφ πνην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο παξαρσξνχληαλ νη ρψξνη, πνηνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηνπο ρψξνπο
θαη ηη κέηξα πάξζεθαλ εδψ θαη πάξα, πάξα πνιιά ρξφληα γηα λα κελ είλαη ε
θαηάζηαζε ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο απηή πνπ είλαη ηψξα.
Θαη ην ιέσ θαη κε αθνξκή ην έξγν πνπ ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε δηάιεμε, πνπ
αληί λα δψζεη απηά ηα ιεθηά γηα λα γίλεη κηα έζησ θαη πην ζπλνιηθή, ηέινο
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πάλησλ, εξγαζία, θάπνηα πην ζπλνιηθά έξγα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηάιεμε λα δψζεη έλα ηφζν κεγάιν θνλδχιην γηα
λα αιιαρζεί ν ριννηάπεηαο ελφο ζρεηηθά θαηλνχξηνπ ριννηάπεηα πνπ ζα
κπνξνχζε δειαδή λα αιιαρζεί κεηά απφ ηξία...είρε αθφκα δειαδή ηξία,
ηέζζεξα ρξφληα δσήο.
Ρν ιέσ γηα λα έρνπκε ζαθή εηθφλα φηη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα, δελ είλαη
δειαδή...δελ έρεη λφεκα λα ην ζπδεηάκε ζε θάζε ζπκβνχιην, πξέπεη λα έρνπκε
επίγλσζε. Θαη ιέσ φηη είκαζηε ζηε θάζε πνπ παίξλνπκε ηα απαξαίηεηα κέηξα
ηνπιάρηζηνλ αζθάιεηαο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ρακειψλνπκε ιίγν; ζν κπνξνχκε. Ξξηλ επεηδή είλαη θάηη
πνπ αθνξά ηα δεηήκαηα ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, λα δψζνπκε ιίγν ζηελ θα
Θέξκνπ πνπ δήηεζε...
ΘΔΟΚΝ: Ρίπνηα, δπν θνπβέληεο ζέισ λα πσ, φηη ην δηα βίνπ κάζεζεο πήξε
παξάηαζε κέρξη ηνλ Ηνχλε, ήηαλ λα ηειεηψζεη ηνλ Γελάξε, αιιά νη ηειεπηαίεο
πιεξνθνξίεο πνπ είρα είλαη φηη ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία έμη κήλεο κεηά γηα
φ,ηη έρεη λα απνδνζεί απφ ην 2013 θαη κεηά, νπφηε έρνπκε κέιινλ, φπσο
θαηαιαβαίλεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ. Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. ζνλ αθνξά ηψξα ηε κείσζε ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ, λα πσ θαηαξρήλ φηη ε πξνζεζκία ήηαλ κέρξη ρζεο, κέρξη 31
Καξηίνπ γηα λα θαηαηεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά φισλ απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ
πνπ δηθαηνχληαη κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα,
είλαη φηη έρνπλ έξζεη πάξα πνιιέο αηηήζεηο νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή
αμηνινγνχληαη θαη απφ ηελ ππεξεζία ησλ εζφδσλ. Πην επφκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην κπνξνχκε θαη αλαιπηηθά λα πνχκε κε ηη αθξηβψο αξηζκφο αηηήζεσλ
έγηλαλ δεθηέο, απνξξίθζεθαλ θ.ιπ., γηαηί ππάξρνπλ θαη θάπνηεο πνπ έρνπλ
απνξξηθζεί.
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Ππκθσλψ απνιχησο φηη είλαη πνιχ δχζθνιν γηα πάξα πνιινχο ζπλδεκφηεο
καο λα κπνξέζνπλ λα ελεκεξσζνχλ εγθαίξσο ή λα έξζνπλ ζηνλ δήκν. Βέβαηα,
ππάξρνπλ πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ πάξα πνιιέο νηθνγέλεηεο κε
εμνπζηνδνηήζεηο έρνπλ ζηείιεη ηα ραξηηά θαη έρεη πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία,
δειαδή δελ ρξεηαδφηαλ λα έξζνπλ απηνπξνζψπσο εδψ θαη βέβαηα ην
κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη νη δεκφηεο ρξφληα ηψξα δελ είραλ κάζεη φηη
ππήξρε πεξίπησζε λα γίλεη θαη κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, κφλν ζηελ
αχμεζε είραλ ζπλεζίζεη, νπφηε δελ είραλ κάζεη λα έξρνληαη θαη απφ ην
δεκαξρείν. Ρψξα ζηγά-ζηγά επειπηζηνχκε φηη κε ηα ρξφληα ζα γίλεηαη ζπλερψο
πην γλσζηφ θαη ζα έξρνληαη θαη ζην δεκαξρείν θαη ζα ελεκεξψλνληαη θαη
θαιχηεξα.
Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απηφκαηα λα γίλνπλ απφ ην αξρείν ηνπ δήκνπ,
δπζηπρψο θαη δελ λνκίδσ, γηα λα είκαζηε θαη εηιηθξηλείο φηη απηφ είλαη θάηη ην
νπνίν κπνξεί λα γίλεη θαη άκεζα, δειαδή λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε βάζε
δεδνκέλσλ φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά απηφκαηα ή ζε
ζπλεξγαζία κε θάπνηνπο θνξείο ηνπ...φπσο είλαη νη επηηξνπέο πηζηνπνίεζεο
ηνπ

πνπξγείνπ

γείαο

πξνθεηκέλνπ

λα

έξρνληαη

απηφκαηα

θάπνηα

δηθαηνινγεηηθά. Γειαδή δελ λνκίδσ φηη κπνξεί λα γίλεη απηφ, ηνπιάρηζηνλ
άκεζα, γηα λα κελ πσ θαη καθξνπξφζεζκα. Ξαξφια απηά κε ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ εκείο παίξλνπκε δεκηνπξγνχκε κία βάζε εδψ ζηνηρείσλ ζηνλ δήκν ε
νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηνπ ρξφλνπ ψζηε λα ελεκεξσζνχλ απηνί νη
ζπκπνιίηεο πην άκεζα θαη λα κελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ηαιαηπσξία έρνπλ,
πθίζηαηαη απηή ηε ζηηγκή, αλ θαη δελ έρεη έξζεη θάπνην παξάπνλν ζηηο
ππεξεζίεο. Ξαξφια απηά αλ ηπρφλ ππάξρεη θάπνηα ηαιαηπσξία λα δνχκε ηνπ
ρξφλνπ λα απνθεπρζεί.
ζνλ αθνξά ηψξα γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ζαλ Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε
θάλεη κηα ζπλάληεζε κε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο εηδηθά ησλ θεληξηθψλ, ηεο
θεληξηθήο...ηνπ πεδφδξνκνπ ηνπ Θαξατζθάθε φπνπ εθεί πέξα έγηλαλ πάξα πνιχ
μεθάζαξεο νη ζέζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη γηα ην
ηη κέιεη γελέζζαη.
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Λα πσ επίζεο φηη απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ζηε δηαδηθαζία πξνπαξαζθεπήο κηαο
θαλνληζηηθήο πξάμεο ε νπνία ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θπζηθά θαη ε
νπνία ζα είλαη απηή ε νπνία ζα θαζνξίδεη θαη ην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν
πεδφδξνκνο θαη κε πνηνλ ηξφπν, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηηο κεηξήζεηο, ηηο
θαηφςεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη θαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία. Δπειπηζηνχκε αλ
φρη ζην επφκελν, ζην κεζεπφκελν ζπκβνχιην απηή λα είλαη έηνηκε θαη λα
έξζεη, Αζελά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δλλνείηαη φηη ζα δνζεί, ζα ππάξρεη θάπνην δηάζηεκα ην νπνίν
απηφ ην πξάγκα ζα δνζεί θαη ζηηο παξαηάμεηο θαη φπνηνο ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν, έρεη δεηήζεη ν Θνδσξήο
ν Ππειηφπνπινο κηα εξψηεζε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Οψηεζα ηνλ πξφεδξν αλ κνπ έρεη δηαθχγεη έλα ζέκα.
Έγηλαλ θάπνηεο εμαγγειίεο απφ ηελ θπβέξλεζε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε
ζπκπιήξσζε, επαλαπξφζιεςε ή ηέινο πάλησλ κηα ζεηξά αλζξψπσλ πνπ
είρακε πεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Αλάκεζα,
ινηπφλ, ζε απηά ηα δεηήκαηα πνπ ήηαλ νη θχιαθεο θ.ιπ., ππήξμε κηα εληνιή
πνπ δηάβαζα 11 Καξηίνπ ζην δηαδίθηπν ηελ νπνία δελ είρακε εμεηάζεη ζηνλ
δήκν. Ρειηθά φπσο κνπ δηεπθξίληζε ν πξφεδξνο θαη ν δήκαξρνο εθεί πνπ
ξψηεζα, απηφ έγηλε κεηά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θα ήζεια, ινηπφλ, λα μέξσ
ζρεηηθά κε απηφ ην...ηελ...πψο ιέγεηαη απηφ ηψξα, ηελ εγθχθιην ηέινο πάλησλ
πνπ ιέεη λα θαιχςνπκε ηηο άκεζεο αλάγθεο, θαη εθθξεκφηεηεο δηνξηζκψλ,
πξνζιήςεσλ θ.ιπ., κε απηέο, ηα δχν ζθέιε. Απηφ αθνξά, λνκίδσ, ηε
δπλαηφηεηα, αλ θαηάιαβα θαιά λα πάξνπκε αλζξψπνπο γηα κφληκν πξνζσπηθφ
κε βάζε ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ είραλ γίλεη ΑΠΔΞ ζην παξειζφλ θαη απφ
απηνχο λα επηιέμνπκε αλεμαξηήησο εληνπηφηεηαο θαη λα πνχκε φηη εκείο
ρξεηαδφκαζηε έλαλ γεσπφλν, έλαλ πδξαπιηθφ, αλ ην θαηαιαβαίλσ θαιά.
Θα ήζεια λα μέξσ, ινηπφλ, πψο απάληεζε ν δήκνο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα
ζηνηρεία, κε απηήλ ηελ έλλνηα. Απηφ, επραξηζηψ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα κεηά θαη απφ αξθεηνχο κήλεο πνπ ιεηηνπξγεί πηα ην λέν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λνκίδσ φηη...θαηαιαβαίλσ κάιινλ ηελ αλαγθαηφηεηα
θάπνηνη ζπλάδειθνη λα ζέινπλ λα βάινπλ δηάθνξα εξσηήκαηα ζηελ αίζνπζα
ηνπ

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ

αιιά

πξψηνλ

λα

πξνζέρνπλ

λα

κελ

επαλαιακβάλνληαη, δειαδή λα κελ ζπδεηάκε θάζε θνξά ηα ίδηα θαη ηα ίδηα
δεηήκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ηψξα ην ιηγφζηεςαλ πάξα πνιχ, θαίλεηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην βξνχκε, πάλσ-θάησ ζα ην βξνχκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιφ είλαη, γηα λα ιεηηνπξγεί θαη θαιχηεξα ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη νη θάηνηθνη νη νπνίνη έξρνληαη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο, γηα
δηάθνξα ζέκαηα ηα νπνία κπαίλνπλ λα κελ ππνκέλνπλ εδψ αξθεηέο ψξεο κηα
ζπδήηεζε πνπ ηειηθά επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά. Νη ζπλάδειθνη είηε λα κελ
επαλαιακβάλνπλ ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ ζπδεηεζεί επαλεηιεκκέλα ζε απηήλ
ηελ αίζνπζα θαη ζα πσ κεηά έηζη θάπνηα, είηε θάπνηεο θνξέο αο απεπζχλνληαη,
φηαλ εληνπίζνπλ θάπνην πξφβιεκα θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη λα πνπλ, ξε παηδηά,
ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα θαη λα ην πξνιάβνπκε ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα
ή πξηλ απφ δέθα κέξεο. ρη λα πεξηκέλνπκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα
θάλνπλ εξψηεζε γηα λα δνπλ ηειηθά λα ηξαβήμνπλ ην απηί ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο αλ έρεη θάλεη ή φρη θάπνηα παξέκβαζε. Απηφ πξαγκαηηθά ην ιέσ γηα λα
βνεζεζεί ζπλνιηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ρψξα, γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε, ε θπθινθνξηαθή κειέηε ςεθίζηεθε ζηελ
ηειεπηαία Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Τεθίζηεθε κηα κειέηε ε νπνία ήηαλ
απαξαίηεηε γηα ηνλ δήκν θαη πηζηεχνπκε φηη ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο παξεκβάζεηο
πνπ ζα γίλνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία πνπ εληνπίδνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
ηεο πφιεο φπσο πνιχ ζσζηά είπε θαη ν Αληξέαο Κπνδίθαο θαη βέβαηα ην ζέκα
ηεο Φινχηδε, πηζηεχνπκε φηη ζα αληηκεησπηζηεί έηζη πην ζπλνιηθά απηφ ην
ζέκα θαη θάησ απφ θάπνηα κειέηε ε νπνία βέβαηα δελ ζα αθεζεί κφλν ζηελ
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πξφηαζε πνπ ζα θάλνπλ νη ζπγθνηλσληνιφγνη αιιά ζα είλαη θαη πξντφλ
ζπδήηεζεο κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ.
Ρψξα λα πσ θάηη γηα ηε Φινχηδε, γηαηί απηφ ην ζέκα καο έρεη απαζρνιήζεη
πάξα-πάξα πνιχ. Δίλαη γεγνλφο φηη εθεί φινη νη θαηαζηεκαηάξρεο θάησ θαη
απφ ηελ θξίζε βαζηθά, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θξίζεο απηφ πνπ βηψλνπλ νη
θαηαζηεκαηάξρεο ζηε Φινχηδε νη νπνίνη πξαγκαηηθά δελ δνπιεχνπλ, ηα
θαηαζηήκαηα θηλδπλεχνπλ κε θιείζηκν, έρνπλ ζαλ κηα ηειεπηαία ειπίδα ηελ
αιιαγή ηνπ δξφκνπ, ηε κνλνδξφκεζε δειαδή ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε. Απηφ
θαη εκείο πηζηεχνπκε φηη ελ κέξεη ζα βνεζήζεη ζην ζέκα, αιιά γηα λα ζαο πσ
ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε κφλν ε δηπιή θαηεχζπλζε κπνξεί λα βνεζήζεη
ζηελ αληηκεηψπηζε.
Βέβαηα, γηα λα γίλεη δηπιή θαηεχζπλζε, γη’ απηφ ζαο ιέσ φηη πξέπεη λα ππάξμεη
κηα θπθινθνξηαθή κειέηε, θαη δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα ην παίμεη εηδηθφο, ζε
απηά ηα ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ηψξα ε θαηάζηαζε είλαη
πάξα πνιχ δχζθνιν, γηαηί φηαλ δηακνξθψζεθε ε Οίκηλε κε ηε Φινχηδε
αθξηβψο ζε εθείλν ην ζεκείν εκείο, είλαη ν Θψζηαο Βνξέαο εδψ πνπ ήκαζηε
ηφηε δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ν Αληξέαο Κπνδίθαο απφ ηνπο πην παιηνχο θαη ν
Θψζηαο ν Αζπξνγέξαθαο, ιέγακε ηφηε φηη φπσο γίλεηαη δηακφξθσζε δελ
εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο Οίκηλε θαη ησλ θάζεησλ. Έπξεπε λα γίλεη κε
θπθιηθή κνξθή νχησο ψζηε λα πέθηνπλ νη δξφκνη θαη λα δηεπθνιχλεηαη πάξα
πνιχ ε θίλεζε. Έγηλε απηφ ην ράιη ηψξα ζηε Οίκηλε θαη Φινχηδε πνπ
πξαγκαηηθά δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε θαη δελ κπνξεί λα
βξεζεί θαη ιχζε πνπ εκείο ζέιακε ηψξα ηε δηπιή θαηεχζπλζε αιιά δελ
κπνξεί, πνχ ζα βγεη; Θαηαιαβαίλεηε, ινηπφλ, φηη έλα ζέκα θαη έλα αξλεηηθφ
δεδνκέλν πνπ δεκηνπξγείηαη θάπνηα ζηηγκή, παιηφηεξα ζε άιιεο δηνηθήζεηο ην
αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα θαη γίλεηαη αμεπέξαζην απηφ ην πξφβιεκα.
Ρέινο πάλησλ, πνιχ γξήγνξα, ζαο ιέσ ηψξα ςεθίζηεθε ζηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, ζα γίλνπλ απηέο νη κειέηεο θαη ζα δνχκε γηαηί πξαγκαηηθά θπξίσο
ζηε Φινχηδε κπνξεί λα πάκε θαη πξηλ ηε κειέηε ζε κία αιιαγή λα δνχκε
δνθηκαζηηθά. Αιιά δελ κπνξνχκε λα πάκε ζε δηπιή θαηεχζπλζε φπσο είλαη
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απηή ηε ζηηγκή ε δηακφξθσζε, έηζη λα δνχκε κηα έζησ παξέκβαζε λα δνχκε
αλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαιχηεξα ηα καγαδηά.
Γηα ηελ θνπή ησλ δέληξσλ επεηδή εηπψζεθαλ θαη έρνπλ εηπσζεί πάξα πνιιέο
θνξέο εδψ, νη γεσπφλνη ίζα-ίζα πνπ δελ δίλνπλ εχθνια άδεηα γηα ηελ θνπή
ησλ δέληξσλ, θαη εκείο βξηζθφκαζηε πνιιέο θνξέο ζηε δχζθνιε ζέζε, είλαη
εδψ θάηνηθνη ηεο Αθαίαο, πφζεο θνξέο ήξζε γηα έλα πεχθν εθεί ζηελ Αθαία,
ζπκάζηε πνπ δελ έδηλε άδεηα ε γεσπφλνο; Ξφζεο θνξέο έρεη έξζεη απηή ε
γπλαίθα εδψ, ήξζε ε γπλαίθα θαη αλαιάβακε εκείο ηελ επζχλε, ρσξίο ηελ
άδεηα ηεο γεσπφλνπ λα πνχκε λα θνπξεπηεί ην δέληξν.
Γελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε ηη πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη, μεξηδψλνληαη
κάληξεο, δξφκνη, θαη ηέηνηα θαη δελ δίλνπλ άδεηα. Γειαδή ην αληίζεην
ζπκβαίλεη απφ απηφ ην νπνίν ιέεη ν Αληξέαο. Δδψ πξέπεη λα βξεζεί κηα ρξπζή
ηνκή νχησο ψζηε νχηε λα δίλεηαη κε επθνιία νχηε βέβαηα λα κελ δίλεηαη άδεηα
θνπήο δέληξσλ φπνπ είλαη επηθίλδπλα. Θαη βέβαηα, φζν κπνξνχκε λα γίλεηαη ε
αληηθαηάζηαζε ηνπ πξάζηλνπ κε θπηεχζεηο δέληξσλ πνπ δελ ζα δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα. Γειαδή ε ιεχθα, αο πνχκε, δελ πξέπεη λα κπαίλεη, γηα πνιινχο
ιφγνπο, θαη γηαηί ηηλάδεη ηα πάληα ζηνλ αέξα αιιά θαη γηα ιφγνπο πγείαο.
Γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΔΓΑΞ…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
Γηα ην θηίξην ηεο Ξαπαλδξένπ. Θνηηάμηε, είλαη έλα θηίξην θαη έλα πξφβιεκα
πνπ ηζρχεη απφ ην 1999 θαη ζε απηήλ ηελ αίζνπζα ην έρνπκε ζπδεηήζεη 188
θνξέο θαη κφλν ζηε δηθή καο δεκνηηθή αξρή ην έρνπκε ζπδεηήζεη πάξα
πνιιέο θνξέο, ζε θάζε ζπκβνχιην ζρεδφλ. Θάλακε παξεκβάζεηο εθεί θαη
πξέπεη λα ην μέξεηε απηφ, θαη ην μέξεηε, θαη θαζαξίζακε ηνλ ρψξν γχξσ-γχξσ
πνπ είρε λα θαζαξηζηεί δεθάδεο ρξφληα, δειαδή απφ ην ’99 είρε λα θαζαξηζηεί,
δελ είραλ πάξεη νχηε έλα...θάηη, κία ραξηνπεηζέηα, έλα πιαζηηθφ. Δκείο
ηνπιάρηζηνλ πνπ ήκαζηε εθεί, ζηνλ θαζαξηζκφ δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε,
θαη βξήθακε, ζαο ιέσ, απφ ην 1999 γηαηί βξήθακε θαη ηα ζηνηρεία.
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Λα ζαο πσ ην πφζεο ζχξηγγεο καδέςακε; Κε θίλδπλν, έηζη; ινη νη εζεινληέο
πνπ είρακε πάεη ηφηε. Δθαηνληάδεο, φρη δεθάδεο, εθαηνληάδεο ζχξηγγεο θαη
ρίιηα δπν άιια πξάγκαηα. Ρν θαζαξίζακε, γίλεηαη κέζα απνιχκαλζε, έρνπκε
έξζεη ζε επαθή κε ηνπο ηδηνθηήηεο γηαηί πξαγκαηηθά ππάξρεη έλα πξφβιεκα ην
αλ κπνξνχκε λα παξέκβνπκε κέζα, ππήξρε εθεί θαη ζπλερίδνπλ λα πεγαίλνπλ
θάπνηνη άζηεγνη, ζηελ αξρή έλαο ν νπνίνο θηινμελνχζε άιινπο δπν-ηξεηο,
πέζαλε δπζηπρψο ην έλα παηδί πνπ ήηαλ κέζα αιιά ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ
άζηεγνη εθεί, έρνπκε πξνβιήκαηα απφ θάπνηνπο επαηζζεηνπνηεκέλνπο κε ηνπο
άζηεγνπο νη νπνίνη ιέλε φηη κελ ηνπο πεηξάμεηε, αθήζηε ηνπο κέζα θαη ιέκε

έηζη φπσο είλαη ξε παηδηά; Λαη, ιέεη, γηαηί ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε βξνρή.
Έρνπκε θαη ηέηνηα πξνβιήκαηα, δειαδή.
Ζ ζέζε καο, ινηπφλ, είλαη ε εμήο, θαη ηελ έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κε ηνλ θφζκν
εθεί θαη κε ηνπο ηδηνθηήηεο. Αιιά πεξηκέλνπκε απηφ ην πεξηβφεην πξνζσπηθφ
γηα ην νπνίν έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα ηφζεο θνξέο θαη έρνπκε θαηαγγείιεη ηηο
θπβεξλήζεηο θαη ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ ησξηλή, γηαηί πξέπεη λα ζαο πσ φηη
είκαζηε κε δεκέλα ηα ρέξηα, απφ ηνλ Πεπηέκβξε δελ έρνπκε θάλεη κία
πξφζιεςε ζηνλ δήκν. Έρνπλ γίλεη απνρσξήζεηο, ζπληαμηνδνηήζεηο, αιιά δελ
καο έρνπλ εγθξίλεη νχηε κία πξφζιεςε εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
κπνξέζνπκε

λα

θάλνπκε

απηέο

ηηο

παξεκβάζεηο.

Θαη

βέβαηα

απφ

ρξεκαηνδνηήζεηο πάληα ζην κείνλ, έηζη; Θάησ, παξφια απηά έρνπκε θάλεη
θάπνηεο παξεκβάζεηο, έρνπκε θιείζεη θάπνηα παξάζπξα, ζα θιείζνπκε φιεο ηηο
εηζφδνπο θαη θιείλνληαο φηαλ θηάζνπκε ζηελ ηειεπηαία πφξηα, ζηελ είζνδν
δειαδή, ζα θάλνπκε κηα γεληθή απνιχκαλζε θαη ζα ζθξαγίζνπκε ηελ πφξηα,
θαη κεηά ζα γίλεη ε πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ απέμσ.
Γηα κέζα ε παξέκβαζε νπζίαο είλαη απηή θαη κεηά κπνξνχκε ηελ αηζζεηηθή
παξέκβαζε. Ζ αηζζεηηθή, θαη λα ην βάςεηο απέμσ, παλνχθια ζα είλαη κέζα.
Γελ κπνξεί δειαδή λα πνχκε φηη επεηδή ζα ην βάςνπκε απέμσ ιχζεθε ην
πξφβιεκα. Δίλαη βέβαηα θαη επηθίλδπλν θαη ρίιηα δπν άιια δεηήκαηα έρεη απηφ
ην θηίξην.
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Γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο πξέπεη λα ζαο πνχκε φηη έγηλε ζπλάληεζε πξηλ απφ ιίγεο
κέξεο κε ηε δηνίθεζε ηνπ ΝΑΠΑ, είρα πάεη εγψ θαη ν θ. Βαξπηηκηάδεο ν
αληηδήκαξρνο. Ρνπο είπακε ηα ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη
ζηελ πφιε καο, θαη κάιηζηα ηνπο πήγακε θαη έλα παθέην κε ηα αηηήκαηα ησλ
θαηνίθσλ, ηηο αλαθνξέο, ηηο θαηαγγειίεο ησλ θαηνίθσλ. Ν ΝΑΠΑ πξέπεη λα ζαο
πσ φηη έδεημε, ηνπιάρηζηνλ έηζη, ζε πξψηε θάζε έδεημε ελδηαθέξνλ θαη είπαλ
φηη ζα ην αληηκεησπίζνπλ ζεηηθά φζα πξνβιήκαηα απφ απηά κπνξνχλ.
Γεζκεχηεθαλ λα καο ζηείινπλ έλα έγγξαθν φπνπ ζα αλαθέξνπλ κεηά απφ ηηο
πξνηάζεηο ηηο νπνίεο θάλακε ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο ζα έρνπλ.
Απηφ ην έγγξαθν κε ην ζρεδηάγξακκα, κε ηνπο ράξηεο δειαδή πνπ ζα
απεηθνλίδνπλ αθξηβψο ηα δξνκνιφγηα πνπ πξνηείλεη ν ΝΑΠΑ ζα ηα θέξνπκε ζε
δεκφζηα δηαβνχιεπζε εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ ζα θαιέζνπκε ηνπο
θαηνίθνπο θαη ηνπο θνξείο ηεο πφιεο θαη θπξίσο εθεί πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζνβαξφ πξφβιεκα ζπγθνηλσληαθφ θαη ζα ζπδεηήζνπκε αλ δερφκαζηε ην
ζρέδην, ζε πνηα ζεκεία πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα βειηησζεί, λα αιιάμεη ή
νηηδήπνηε άιιν, νηηδήπνηε άιιε πξφηαζε ππάξρεη. Θαη κεηά ζα πάκε κεηά απφ
απηφλ ηνλ θχθιν ζε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηαηί εδψ πξέπεη λα ζαο
πσ

φηη

ππάξρνπλ,

δπζηπρψο,

αλ

δείηε

ηηο

θαηαγγειίεο,

ππάξρνπλ

αληηθξνπφκελεο πξνηάζεηο.
Γειαδή, λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα κφλν, δελ ζα ζαο πσ πνιιά λα ζαο
θνπξάζσ. Απφ ην Γαθλί, ε πξφηαζε ηνπ ΝΑΠΑ είλαη ην δξνκνιφγην απφ ην
Γαθλί λα πεξάζεη απ’ ην δάζνο επεηδή ππάξρεη θαη εθεί κηθξή ζπρλφηεηα
δξνκνινγίσλ, λα πεξάζεη, ινηπφλ, απφ ην δάζνο θαη αθνχ θάλεη κία δηαδξνκή
κέζα απφ ην δάζνο λα πεξάζεη απέλαληη θαη λα βγεη ζηελ Ηεξά Νδφ θαη λα πάεη
ζηελ Αγία Καξίλα.
Δδψ, ινηπφλ, έρνπκε δχν ζέκαηα. ζνη απ’ ην Γαθλί ζέινπλ λα
εμππεξεηεζνχλ θαη λα πάλε ζην δάζνο, ην βιέπνπλ πνιχ ζεηηθά απηφ θαη γηαηί
ζα κεησζεί θαη ζην κηζφ ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηάδεηαη ν δαζηψηεο γηα λα πάεη
ζηελ Αγία Καξίλα. ζνη φκσο απ’ ην Γαθλί δελ ζέινπλ λα πάλε ζην Γάζνο θαη
ζέινπλ λα πάλε θαηεπζείαλ ζην κεηξφ, δελ ην ζέινπλ. Έρνπκε ινηπφλ δχν
πξνηάζεηο πνπ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο. Απ’ ηελ ίδηα, απφ ηε κηα πεξηνρή,
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απφ κηα πεξηνρή. Ρα ίδηα πξνβιήκαηα δπζηπρψο ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο. Απηά, ινηπφλ, εκείο ζέινπκε λα ηα ζπδεηήζνπκε εδψ φινη λα δνχκε
ε πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ ηη ζέιεη θαη λα πάκε κεηά απφ ην έγγξαθν θαη ηηο
πξνηάζεηο πνπ ζα θάλεη ν ΝΑΠΑ, ζηε ιχζε.
Ξξέπεη φκσο λα ζαο πσ ην εμήο, φηη έηζη ψζηε ιχζεηο θαη λα πξνζπαζνχκε λα
βξνχκε γηα λα κπαιψζνπκε έλα θαγσκέλν ξνχρν δελ πξφθεηηαη λα βξνχκε
νπζηαζηηθή ιχζε. ζν, δειαδή, κεηψλνληαη ηα δξνκνιφγηα ηνπ ΝΑΠΑ, θαη
δπζηπρψο ε πνιηηηθή ηνπ ΝΑΠΑ είλαη λα κελ θάλεη πξνζιήςεηο αιιά θάζε
κήλαο πνπ πεξλάεη κε ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ λα κεηψλεηαη ην
πξνζσπηθφ, άξα λα κεηψλνληαη θαη ηα δξνκνιφγηα, εγψ πνιχ θνβάκαη φηη δελ
ζα βξνχκε ιχζεηο, φηη νη ιχζεηο πνπ ζα βξεζνχλ ζα είλαη απηέο, λα βάινπλ
δειαδή ηνλ θφζκν λα καιψλεη κεηαμχ ηνπο θφβνληαο δξνκνιφγηα γηα λα
εμππεξεηήζνπλ κία γξακκή θαη λα ζίμνπλ δχν άιιεο, νπφηε αλ δελ γίλνπλ
πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζηνλ ΝΑΠΑ, αλ δελ κπνπλ λέα ιεσθνξεία ζηηο
γξακκέο δελ πξφθεηηαη λα ιπζεί ην πξφβιεκα ην ζπγθνηλσληαθφ ζην Σατδάξη.
Θαη γη’ απηφ κεηά απφ ηελ πξφηαζε πνπ ζα γίλεη εκείο πξνηείλακε λα κπνπλ θαη
άιιεο γξακκέο γηαηί απηφ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα. Αλ δνχκε φηη πάκε ζε κία
πξφηαζε πνπ δελ εμππεξεηεί ηνλ Γήκν ζα δνχκε πηα θαη δπλακηθέο
θηλεηνπνηήζεηο, κάδεκα ηνπ θφζκνπ, λα πάκε θάησ λα δηακαξηπξεζνχκε θ.ιπ.
Ρψξα γηα ηα πξάζηλα δψκαηα φπσο θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ είπα πξηλ, θαιά,
δελ ην μέξεηε, ζπλάδειθνη, θαη κάιηζηα ζπλάδειθνο ν νπνίνο είλαη θαη
κεραληθφο, φηη ην «Δμνηθνλνκψ» ην έρνπκε πεη εδψ 150 θνξέο, φηη ην
«Δμνηθνλνκψ» έρεη απεληαρζεί πξηλ αλαιάβνπκε εκείο; Απ’ ην θαινθαίξη έρεη
απεληαρζεί θαη ηα πξάζηλα δψκαηα δπζηπρψο έρνπλ απεληαρζεί. πσο θαη ην
Ξξάζηλν Ρακείν θ.ιπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα, ζπγλψκε, ξε Βαζίιε, κνπ ην έρεηο πεη δέθα θνξέο εδψ
κέζα απηφ ην πξάγκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθηφο αλ δελ παξαθνινπζείο ηηο ζπλεδξηάζεηο. Θέιεηο λα θέξσ
ηα πξαθηηθά φηη έρεη ζπδεηεζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα θνξέο ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα; Δδψ κέζα λαη. Γηα ηα πξάζηλα δψκαηα. Γέθα θνξέο ηνπιάρηζηνλ.
Λα θέξνπκε ηα πξαθηηθά. Υξαία. Θα δεηήζεηο ζπγλψκε φκσο κεηά, έηζη;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη άιιεο δέθα ην θηίξην Γ. Ξαπαλδξένπ-Οήγα Φεξαίνπ; Άιιεο
δέθα θνξέο έρεη ζπδεηεζεί;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαπάλσ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηαηί κάιινλ εδψ αθξηβψο επεηδή ππάξρεη θφζκνο θάπνηνη
θάλνπλ θάπνηνπο ζεαηξηληζκνχο ειέσ ηνπ θφζκνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο λα νινθιεξψζεη. Γελ έρεηε ηνλ ιφγν, θ. ..., λα
νινθιεξψζεη ν δήκαξρνο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δδψ εγψ ... ην ζέκα απηφ είπα πξφηαζε, λα ην ζέζνπκε σο
ζέκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν 1999 ζπκίδσ φηη θάπνηνο άιινο ήηαλ δήκαξρνο ζε απηήλ ηελ
πφιε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Υξαία, ηψξα λα αλαιάβεη ν λπλ δήκαξρνο ηηο επζχλεο ηνπ θαη
λα κελ θάλεη ηνλ ηδάκπα κάγθα, γηαηί ηδάκπα κάγθα είλαη κία έθθξαζε πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν λπλ δήκαξρνο. Αο αθήζεη ηηο ηδάκπα καγθηέο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κέρξη...θνίηαμε, γηα εθηά ρξφληα κέρξη ην 2006 ήηαλ
ζπγθεθξηκέλνο δήκαξρνο κε νλνκαηεπψλπκν Θπξηάθνο Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Υξαία, ηψξα είλαη ν Κηράιεο Πειέθνο θαη απαηηνχκε ιχζεηο.
Απαηηνχκε ιχζεηο. Θαη επηπρψο πνπ είλαη εδψ ν θφζκνο
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ζέιεηε ιχζεηο...επηπρψο, επηπρψο πνπ είλαη θφζκνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαζφινπ, θαζφινπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Γήκαξρε.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία κνπ ζαο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ, λα πξνρσξήζεη ε
ζπλεδξία. Δίλαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη δπζηπρ... είλαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. Ρη λα θάλνπκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δελ ζα ην θαζνξίζεηε...αθνχζηε ζαο παξαθαιψ. Δδψ είλαη
πνιηηηθφ φξγαλν, είλαη πνιηηηθφ φξγαλν θαη δελ ζα θαζνξίζεηε εζείο. Παο
παξαθαιψ, θ. Γήκαξρε, πξνρσξήζηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, ν θ. Ληεληαθφο έβαιε απηφ ην ζέκα ελψ ζπδεηηέηαη
πάξα πνιιέο θνξέο έρεη ζπδεηεζεί επεηδή ... ζήκεξα εδψ...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γελ ηζρχεη απηφ, ζαο πξνθαινχκε. Γελ ηζρχεη απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ην έβαιεο; Αλ δελ έξρνληαλ νη θάηνηθνη ζα ην έβαδεο;
Αθνχ ηελ πξνεγνχκελε θνξά ην ζπδεηήζακε, ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρελ πξνεγνχκελε θνξά, κάξηπξεο νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη,
ζπδεηήζακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά ην ζέκα ηεο Γ. Ξαπαλδξένπ θαη Οήγα
Φεξαίνπ; Έιενο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην ζπδεηήζακε; Κάιινλ δελ έρεηε....
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κάιινλ δελ θαηαιαβαίλεηε ηη ζπδεηάκε ζε απηφ ην ζπκβνχιην.
Ιππάκαη πνιχ, πάξα πνιχ. Ξάξα πνιχ ιππάκαη. Ζ πξφηαζή καο είλαη απηή.
Γελ μέξσ αλ νη θάηνηθνη ηθαλνπνηήζεθαλ ή φρη αιιά κπνξνχλ πνιινί...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ, ινηπφλ, κπνξνχλ λα έξζνπλ λα ην ζπδεηήζνπκε
αλ είλαη ηδηνθηήηεο, αλ είλαη θάηνηθνη, πεξίνηθνη, νηηδήπνηε άιιν. Δγψ ζαο είπα
πνην είλαη ην πιάλν καο θαη λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα βξνχκε ιχζε.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Υξαία, απηφ δελ είπα θαη εγψ; Απηφ δελ πξφηεηλα; Λα ηεζεί ζε
δηαβνχιεπζε; Ρν πξφηεηλα; Απηφ; Ρν έρνπκε μαλαπεί απηφ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ μαλαζπκίδσ φκσο θάηη, φηη γηα λα θηάζνπκε κέρξη εδψ ....
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε, νινθιεξψζηε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Υξαία, ηελ πξνεγνχκελε θνξά κε νπνηαδήπνηε αθνξκή
αλαθέξζεθε απηφ ην ζέκα;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:..βξίζθακε θνπηάθηα πνπ έιεγε εκεξνκελία ιήμεο 1999. Ρν
θαηαιαβαίλεηε; ηη απφ ηφηε δελ είρε παξέκβεη θαλέλαο; Ρίπνηα;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Υξαία, ζαο δίλνπκε ηελ αθνξκή λα αγηνπνηεζείηε, θ. Πειέθν,
εθηφο αλ δελ ζαο αξέζεη, ζαο δίλνπκε ηελ αθνξκή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζέινπκε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα αγηνπνηεζείηε. Ξείηε ηα εδψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κελ θάλεηο έηζη, κνηάδεηο ηνπ παηέξα ζνπ έηζη φπσο θάλεηο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρη λα θάλνπκε, ππάξρνπλ θαη γνλίδηα, ηη λα θάλνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηνπο ππνγεηνπνηεκέλνπο θάδνπο λα πσ κηα θνπβέληα κφλν,
φηη ζαλ δήκνο εκείο δελ δψζακε ρξήκαηα, ήηαλ έλα πξφγξακκα απφ ηελ
πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή, είλαη πξφγξακκα επξσπατθφ, δελ αθνξά ηνλ
δήκν δειαδή, ε εκπεηξία θαη ε δηθή καο λνκίδνπκε φηη δελ πξέπεη
λα...ηνπιάρηζηνλ ζαλ δήκνο λα θάλνπκε εθηακίεπζε θαη λα δψζνπκε ιεθηά γη’
απηνχ ηνπ είδνπο ηε ιεηηνπξγία θαη πηζηεχνπκε φηη ζα βγνπλ δπζηπρψο
ηνπιάρηζηνλ απ’ φ,ηη έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κε άιινπο δήκνπο πνπ έρνπλ βάιεη
πηινηηθά, φηη ζηελ πνξεία ζα βγάινπλ πξνβιήκαηα νη ππνγεηνπνηεκέλνη θάδνη.
Θαη βέβαηα θαζπζηεξείηαη πάξα πνιχ θαη ε απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ θ.ιπ.,
θ.ιπ..
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Γηα ηε λεξνπνληή, πάληα πξέπεη λα μέξεηε φηη ππάξρεη ζρεδηαζκφο ζπλνιηθά
απφ ηνλ δήκν γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη
ππάιιεινη νη νπνίνη είλαη ζε επηθπιαθή, είλαη ζε θαηαζηάζεηο δειαδή
επηθπιαθήο θαη είλαη εηδηθφηεηεο νη νπνίεο πξέπεη λα παξέκβνπλ άκεζα φηαλ
γίλεη, φηαλ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα. πάξρνπλ ζπλάδειθνη αιιά θαη ν
αληηδήκαξρνο θαη εγψ θαη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη βγαίλνπκε πάληα θαη
ειέγρνπκε λα δνχκε ηη γίλεηαη. Ξξνρζέο, αο πνχκε, Θνδσξή, φινη εκείο, εγψ, ν
Βαζίιεο, ν Κφζρνο, θάλακε γχξσ-γχξσ ζπλέρεηα ζηελ πφιε. Απ’ φ,ηη θαίλεηαη
ε παξέκβαζε ηελ νπνία θάλακε ζε ζπλεξγαζία κε ην ζηξαηφπεδν έιπζε ζε
έλαλ θαιφ βαζκφ ην πξφβιεκα ησλ λεξψλ, φπσο επίζεο θαη ε παξέκβαζε
ζηελ Θνξπηζάο πνπ έγηλε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία.
Ξαξακέλεη ην πξφβιεκα ησλ λεξψλ πνπ έξρνληαη απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ
Ξνηθίινπ ξνπο, δειαδή απ’ ηελ Κπνπκπνπιίλαο, Πσθξάηνπο, απφ εθεί ην
νπνίν ζα ιπζεί κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ. Μαλαθάλακε επαθή
κε ηελ Ξεξηθέξεηα πξηλ απφ ιίγεο κέξεο ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα, πάιη είρα
πάεη εγψ κε ηνλ Ζιία Βαξπηηκηάδε θαη ηνλ Βαζίιε Ξαληειάξν, ζπδεηήζακε ηα
έξγα ηα νπνία κπνξεί θαη πξέπεη λα θάλεη ε Ξεξηθέξεηα θαη ζαλ πξψην έξγν
πνπ κπήθε ήηαλ ν θεληξηθφο αγσγφο. Ξηζηεχνπκε δειαδή φηη είλαη έλα δήηεκα
νπζίαο, έλα κεγάιν έξγν πνπ ζα ιχζεη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ έρεη λα
θάλεη, αλ ζέιεηε, θαη κε ηηο δσέο θαη ηηο πεξηνπζίεο ησλ θαηνίθσλ.
Θαη ηειεπηαίν ζέκα απηφ πνπ έβαιεο γηα ην έγγξαθν, γηα πξνζιήςεηο κφληκνπ
πξνζσπηθνχ πξψηνλ απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε ην ΑΠΔΞ θαη ηηο πξνζιήςεηο
ηνπ ΑΠΔΞ πνπ μέξεηο εθθξεκνχλ εδψ θαη ρξφληα. Γελ έρεη λα θάλεη απηφ ην
έγγξαθν κε απηφ ην πξνζσπηθφ. Δίλαη έλα έγγξαθν πνπ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεο κνπ αλ ζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνίηαμε, πξφζερε, λα ζνπ πσ θάηη. Νη πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΠΔΞ
ήηαλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ην πξνζσπηθφ ην νπνίν δελ είρε πξνζιεθζεί ήηαλ
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ζπγθεθξηκέλν. Απηφ ην έγγξαθν δελ κηιάεη γη’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ
πξνζσπηθνχ, κηιάεη γηα ηνλ ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν δήκνο.
Δκείο, ινηπφλ, θάλακε έλαλ ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ, παηήζακε πάλσ θαη ζηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ δήκνπ θαη ζηα νηθνλνκηθά, βέβαηα, δεδνκέλα, γηαηί
θαηαιαβαίλεηε πνιχ θαιά φηη φηαλ βάιεηο πνιχ πξνζσπηθφ πξέπεη απφ θάπνπ
λα αθαηξέζεηο, βξήθακε κία ρξπζή ηνκή θαη κε ηηο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο.
Δίλαη θπξίσο ε πξφηαζε πνπ ζπδεηήζακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ
πξφζιεςε ησλ νθηάκελσλ θαη ησλ εληεθάκελσλ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη
κφληκν πξνζσπηθφ, πνπ ην ιέκε πάληα απηφ ην πξάγκα, ζπλ θάπνηεο αθφκα
εηδηθφηεηεο νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν γηα ηα νθηάκελα, δειαδή
γηα ηε πξφζιεςε νθηάκελσλ θαη ΠΝΣ ηηο νπνίεο πξνζζέζακε ζαλ πξφηαζε γηα
ην κφληκν πξνζσπηθφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είκαη έηνηκνο ηψξα. Ρνπο μέξσ αιιά ηψξα δελ ζπκάκαη
αθξηβψο λα ζνπ πσ ην...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη επηπιένλ απφ απηνχο πνπ ζπδεηήζακε; Δίλαη γχξσ ζηα 30
άηνκα. Δίλαη επηπιένλ απφ ηελ πξφηαζε πνπ έρεη γίλεη γηα ην έθηαθην
πξνζσπηθφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνίηαμε, δελ μέξνπκε αθφκε κε πνηνλ ηξφπν, αλ ζα γίλνπλ,
πξψηνλ νη πξνζιήςεηο γηαηί κπνξεί λα είλαη κία εμαγγειία ηεο θπβέξλεζεο,
καθάξη λα κελ είλαη, φπσο...θνίηαμε, Θνδσξή κνπ, πεξηκέλνπκε ηψξα ηα
πεληάκελα. Απ’ ηελ πξψηε κέξα βγήθε ν Βνχηζεο ν νπνίνο είπε φηη κέρξη ην
ηέινο Φιεβάξε ζα έρνπκε πάξεη ηα πεληάκελα. Βγήθε ε Αλαγλσζηνπνχινπ, ε
Αλησλνπνχινπ, ε νπνία είπε κέρξη 10 Φιεβάξε ζα πάξνπκε ηα πεληάκελα.
Ήδε βγαίλεη ν Κάξηεο θαη ηα πεληάκελα αθφκα δελ ηα έρνπκε πάξεη. Γειαδή
...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έιενο, δειαδή αλ πάκε κε απηή ηε ινγηθή θαηαιαβαίλεηο θαηά
πφζν κπνξνχκε λα εκπηζηεπηνχκε θπξίσο πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ
πνπ θάπνηνη δελ ηηο ζέινπλ. Γελ ηηο ζέινπλ γηαηί ζέινπλ λα έρνπλ ην
πξνζσπηθφ ζε νκεξία, λα ην ρξεζηκνπνηνχλ κε κηθξφηεξνπο κηζζνχο θ.ιπ.θ.ιπ..
Πε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ πάλησο, πψο γίλνληαη νη πξνζιήςεηο κφληκνπ
πξνζσπηθνχ, γίλνληαη κε πξνθήξπμε θαη κέζσ ΑΠΔΞ. Ρψξα, αλ ε θπβέξλεζε
επηιέμεη λα πάξεη απηνχο πνπ είλαη ζηηο ιίζηεο ηνπ ΑΠΔΞ ζα πάξεη έλα κέξνο
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην άιιν κε ιίζηεο. Αιιά απηφ δελ δηεπθξηλίδεηαη ζηελ
εγθχθιην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη άιιν πξάγκα ξε παηδηά. Άιιν πξάγκα είλαη απηφ θαη άιιν
πξάγκα ε πξφηαζε γηα πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Δίλαη δχν δηαθνξεηηθά
πξάγκαηα. Δίλαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη 30. Δίλαη 30 ζπλ ηα ΠΝΣ είπακε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα θαη γηα ηνπο άιινπο κφληκνπο ηνπο ζέινπκε. Ρη λα θάλεηο;
Γειαδή κεηά απφ νθηψ κήλεο ζα έρνπκε ην ίδην πξφβιεκα;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, δελ ιέεη απηφ ξε παηδηά ε εγθχθιηνο. Γελ θαηαιάβαηε. Γελ
θαηαιάβαηε. Ζ εγθχθιηνο...άιιε εγθχθιηνο ήηαλ απηή ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ
νπνία έπξεπε λα θάλνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, άιιν απηφ θαη άιιν πξάγκα ε εγθχθιηνο ε νπνία δεηάεη
απφ ηνπο δήκνπο πνηεο είλαη νη αλάγθεο ζαο ζε κφληκν πξνζσπηθφ θαη δειψζηε
καο πνηεο είλαη απηέο νη αλάγθεο. Δίλαη άιιν πξάγκα.
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Γειαδή ζην δεχηεξν ζθέινο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ην πξψην ζπλ επηπιένλ
πνπ κπνξνχζακε λα βάινπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε έρεηε
πάξεη φινη ζηα ρέξηα ζαο έλα εθηφο εκεξεζίαο. Δίλαη ςήθηζε πίζησζεο κελφο
Απξηιίνπ.

ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
Θέκα 1ο ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Τήθηζε πίζηφζες κελός Απρηιίοσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:. Αθνξά πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Λνκίδσ φηη ην έρεηε πάξεη φινη.
Έξρεηαη εθηφο εκεξεζίαο γηαηί ε έγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ήξζε κφιηο ρηεο. Θαηαξρήλ πξέπεη λα απνθαζίζνπκε φηη ζαλ
ζπκβνχιην ην δερφκαζηε σο θαηεπείγνλ. Δίλαη νη πηζηψζεηο γηα ηνλ κήλα, γηα
ηηο εθδειψζεηο ηνπ κήλα Απξίιε. Θ. Κπνδίθα ζπκθσλείηε, θ. Ληεληαθέ;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλψ απιά έηζη ζα ήζεια κηα πην αλαιπηηθή παξάζεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα θνπβεληηα... ζπδεηάκε θαηαξρήλ αλ ην δερφκαζηε σο
θαηεπείγνλ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν δερφκαζηε. Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε; Ππκθσλείηε. Θ. Γξνχιηα; Ππκθσλείηε. Θ.
Αζπξνγέξαθα; Ππκθσλείηε. Θ. Φνπξιή; Ππκθσλείηε. ζνλ αθνξά ην ζέκα
απηφ γηα λα πεξάζνπκε κεηά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζηα αηηήκαηα
θαηνίθσλ. Θ. Θαξαγηάλλε, δπν ιφγηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα θχγνπκε απ’ απηφ θαη λα πάκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Γελ μέξσ.
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη πάλσ ζην εηζεγεηηθφ, θ. Ληεληαθέ, θάπνηα εξψηεζε,
θάηη, πάλσ ζην εηζεγεηηθφ;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ακνηβέο θαιιηηερλψλ, πφζνπο αθνξά; Ρη πεξηιακβάλεη Ζ
ζεαηξηθή παξάζηαζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θ. Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, ηψξα γηα λα πσ φζν κπνξψ πην αλαιπηηθά, έρεη θαη
πίζσ βέβαηα, δελ μέξσ αλ ην... . Δίλαη ηέζζεξηο εκέξεο, έμη παξαζηάζεηο. Δίλαη
δχν...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ρη, φρη, φρη. Δίλαη ηέζζεξηο κέξεο, έμη παξαζηάζεηο. Δίλαη ηηο
δχν κέξεο κνλέο, ηηο δχν κέξεο δηπιέο. Αθνξά δειαδή ην 12300 πνπ βιέπεηε
είλαη δηα έμη, θαη αθνξά ηνλ ζίαζν ηνπ ζεάηξνπ, είλαη κέζα ζηα έμνδα,
ζθεληθά, θσο δειαδή δελ πιεξψλνπκε θάηη άιιν, αγνξάδνπκε ηελ
παξάζηαζε. Δίλαη ε γλσζηή παξάζηαζε ηνπ Θαξαγθηφδε ηνπ γλσζηνχ
εζνπνηνχ Ρδειέπε θ.ιπ., ηνπ θ. Βακβαθίδε θ.ιπ. θαη έρνπκε ζηείιεη επηζηνιή,
ηέινο πάλησλ, ζε φια ηα ζρνιεία γηα λα παξαθνινπζήζνπλ δσξεάλ ηηο
παξαζηάζεηο, λα θαιχςνπκε δειαδή πιήξσο ηα έμνδα γη’ απηήλ ηελ
παξάζηαζε.
Ρν επφκελν είλαη κηα εθδήισζε πνπ θάλεη ν Πχιινγνο Ζπεηξσηψλ ζηηο 19
Απξηιίνπ. Βιέπεηε, είλαη ερεηηθή θάιπςε γηαηί είλαη έμσ είλαη ην πνζφ κεγάιν.
21 Απξηιίνπ, φρη 21, 25 Απξηιίνπ είλαη θαη παξάζηαζε απφ ην Κνπζηθφ Πρνιείν
Ηιίνπ κε 21 αθνξληεφλ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δδέζκαηα, ρπκνχο θξνχησλ, επεηδή ζα έξζνπλ ηα παηδηά, ζα...
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, λαη, αθξηβψο, ζα είλαη θάπνηνη ρπκνί θ.ιπ. επεηδή είλαη,
ζα ηνπο πάξνπκε απφ ην ζρνιείν απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ. Ζ επφκελε
είλαη ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ θάλεη κία νκάδα απφ εξαζηηέρλεο, παηδηά
δειαδή απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Λεθηαξίνπ ζηηο 26 Απξίιε θαη είπακε λα ηελ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9Η

31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

45

παξνπζηάζνπκε θαη είλαη απηά ηα έμνδα πνπ βιέπεηε, θαη ζηηο 29 ηνπ κήλα
είλαη ζηα πιαίζηα ησλ αληηθαζηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζα γίλνπλ κπξνζηά
ζηελ Ξξσηνκαγηά ζηελ 9ε ηνπ Κάε θ.ιπ.. Θα μεθηλήζνπκε κηα εθδήισζε ζηηο
29 Απξίιε ζηελ αίζνπζα ηνπ δεκαξρείνπ, κηα ζπλαπιία αθηεξσκέλε ζην
ξεκπέηηθν, ηελ Θαηνρή, ηελ Αληίζηαζε θαη ηνλ Δκθχιην θαη είλαη ην ζχλνιν
ρίιηα θάηη. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Αλ δελ ππάξρεη λα
πάξνπκε ηνλ ιφγν. Ζ θα Ιπκπνπζάθε. Ππκθσλείηε; Ππκθσλείηε. Θ. Ληεληαθέ;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Τεθίδνπκε, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθίδεηε. Θ. Ππειηφπνπιε; Τεθίδεηε. Θ. Γξνχιηα;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Τεθίδνπκε, αιιά λνκίδσ φηη γηα έλαλ δήκν πνπ ππνηίζεηαη ηα
νηθνλνκηθά ηνπ δελ είλαη πνιχ θαιά, κε βάζε φια φζα αθνχγακε ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα, λνκίδσ φηη είκαζηε πνιχ large θαη μνδεχνπκε πνιιά
ιεθηά ζε ηέηνηεο εθδειψζεηο, δειαδή ην πνζφ κνπ θαίλεηαη κεγάιν. Ξαξφια
απηά ςεθίδνπκε. Θα ήζεια φκσο ζε επφκελεο εθδειψζεηο λα πξνζπαζήζνπκε
λα μνδεχνπκε ιηγφηεξα ρξήκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Τεθίδνπκε κε κηα επηθχιαμε ηελ νπνία ζα εθθξάζσ
παξαθάησ ζε άιιν ζέκα. ζνλ αθνξά ηα ζσκαηεία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή; Νκφθσλα, ινηπφλ. Ξάκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε,
ζπλάδειθνη, θαη ζηα αηηήκαηα θαηνίθσλ.
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
ΘΔΚΑ 1ο
Αηηήκαηα θαηοίθφλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν πξψην αθνξά αίηεκα πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ έρεη
θαηαζέζεη ν Πχιινγνο Ηδηνθηεηψλ θαη Δλνηθηαζηψλ Αθηλήησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ
Πθαξακαγθά γηα λα θνπβεληηαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο εθεί πέξα
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. πάξρεη θάπνηνο εθπξφζσπνο λα έξζεη εδψ κπξνζηά
λα...; Διάηε. Δδψ ζην κηθξφθσλν, πείηε ην φλνκά ζαο.
ΞΑΙΑΠΖ: Γεηα ζαο. Θαιεζπέξα. Έξρνκαη πξψηε θνξά ζ’ απηφ ην ζπκβνχιην.
Δίκαζηε απφ ηνλ Πχιινγν Πθαξακαγθά Δλνηθηαζηψλ θαη Ηδηνθηεηψλ. Ιέγνκαη
Ξαιάζε Γαξπθαιιηά θαη έρσ εηαηξεία εθεί πάλσ απφ 40 ρξφληα.
ηαλ μεθηλήζακε λα καο εληάμνπλ ζηνλ Γήκν Σατδαξίνπ είραλ πιεξψζεη θαη
θάπνηα πνζά ηφηε νη παηεξάδεο καο κεγάια θαηά ηελ επνρή ηνπο γηα λα
εληαρζνχκε ζε έλαλ δήκν πνπ θαηά ηα άιια πηζηεχακε φηη ζα έρνπκε κηα
θαιχηεξε κεηαρείξηζε. Ν δήκνο φκσο απφ ηφηε πνπ πηζηεχσ κπνξεί λα είλαη
θαη 20 ρξφληα ηψξα ε έληαμή ηνπ, δελ μέξσ αθξηβψο, γηαηί ήηαλ ν παηέξαο
καο, δελ έρεη θάπνηνο δήκαξρνο λνηαζηεί γη’ απηήλ ηελ επνρή κέρξη ζήκεξα, γη’
απηήλ ηελ πεξηνρή κέρξη ζήκεξα.
Δίλαη, απ’ φ,ηη γξάθνπκε θαη δηαβάδεηαη ζην αίηεκα πνπ ζαο έρνπκε δψζεη, κηα
ππνβαζκηζκέλε ζε έηνο 2015, έρνπκε δψζεη θάπνηα ρξήκαηα γηα λα
επελδχζνπκε ζε απηήλ ηελ πεξηνρή, έρνπκε θάλεηο ηηο πεξηνπζίεο καο, ηηο
εηαηξείεο καο, ηε δνπιεηά καο, ηε δσή καο φιε γηαηί απ’ ην πξσί κέρξη ην
βξάδπ βξηζθφκαζηε εθεί θαη θαλείο δελ έρεη κεξηκλήζεη. Γξφκνπο; Ρίπνηα, φιν
ιαθθνχβεο, φιν... δειαδή αλ πεξάζεη έλαο κε Η.Σ. ζα ζπάζεη ην απηνθίλεηφ
ηνπ. Ξεξλάλε νη ληαιίθεο ζε έλαλ ζηελφ δξφκν, πεξλάλε πάλσ-θάησ δχν
ληαιίθεο θαη αλεβαίλνπλ πάλσ ζηα πεδνδξφκηα ηα νπνία έρνπκε θηηάμεη εκείο
νη ίδηνη. Πθνππίδηα, λα ζαο πσ φηη θαη εζείο απφ ην Σατδάξη, ην θέληξν ή απφ
άιιεο πεξηνρέο κπνξείηε λα έξζεηε λα αθνπκπήζεηε ηα ζθνππίδηα ζαο ηα νπνία
είλαη δηαθφξσλ εηδψλ ζθνππίδηα. Θαλαπέδεο, ζήκεξα έμσ απφ ην καγαδί ην
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δηθφ κνπ, ην εξγνζηάζην, ππήξραλ παπνχηζηα, ππήξραλ πεηακέλα ραξηηά θαη
ζεληφληα, γηαηί ππάξρνπλ θαη θάηη μελνδνρεία, θαη εληάμεη, δελ ππάξρεη θακία
κέξηκλα γηα θαζαξηφηεηα. Δκείο είκαζηε ζηελ Ζθαίζηνπ θαη Φσηνπνχινπ
θαζψο θαη ν θχξηνο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΙΑΠΖ: Γελ κέλσ, είλαη ε εηαηξεία εθεί. Νξίζηε; Ξαιάζεο. Σ. Ξαιάζεο θαη
ηφο Α.Δ. Κέζα ζε φινλ απηφλ ηνλ παληθφ πνπ θπξηαξρεί εθεί δελ ππάξρνπλ
θψηα, κεηά ηηο πέληε ε ψξα ην ρεηκψλα, ην θαινθαίξη έρεη, φπσο είπε θαη ν θ.
δήκαξρνο ππάξρνπλ ζχξηγγεο, ππάξρνπλ νηηδήπνηε δνπιεηέο ζηα ζθνηεηλά
γίλνληαη, θαη εθηφο φισλ απηψλ έρνπκε ηα κεγαιχηεξα δεκνηηθά ηέιε ρσξίο
λα έρνπλ παξνρέο, θαη έρνπλ βάιεη, αλ κνπ επηηξέπεηε ε έθθξαζε, ηελ
πεξηνρή ηελ κεηαηξέςαλε ζε ηξνχκπα, αλ θαηαιαβαίλεηε ή αλ έρεηε πεξάζεη
θαη έρεηε δεη ηη ζπκβαίλεη εθεί κεηά ηηο ηξεηο ε ψξα. Πηνλ δξφκν πνπ πάεη κέζα
ζηα λαππεγεία Πθαξακαγθά ππάξρεη κία πηάηζα απφ καχξεο νη νπνίεο δελ
κπνξείο, βγαίλνπκε απφ ηα καγαδηά καο απέμσ θαη πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ
ηνπο πειάηεο καο γηα πειάηεο ηνπο. Φαληάδεζηε ηψξα λα βγεη ην παηδί κνπ, λα
βγεη ην εγγφλη κνπ, λα βγεη θάπνηνο κεζαχξην πειάηεο, φπσο θαη έρεη ζπκβεί
βέβαηα, θαη πήγε ε άιιε θνπέια λα ηνπ πεη ηη δνπιεηά θάλεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΙΑΠΖ: Δκείο έρνπκε μπινπξγηθά κεραλήκαηα. Βέβαηα, φια απηά ηψξα ζαο
ηα έρνπκε αλαθέξεη. Δπειπηζηνχκε φηη κπνξεί θάηη λα δείηε θαη λα θηηάμεηε
απηήλ ηελ πεξηνρή, δηφηη είλαη κηα πεξηνρή πνπ απαζρνιεί θαη θφζκν,
εξγαδφκελνπο, ηη άιιν; Θαη ηελ κείσζε ησλ ηειψλ ζε...έρνπκε ηξηπιάζηα απφ
ην Σατδάξη πνπ δνπλ φινη νη άιινη, εκείο πιεξψλνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα ρσξίο
θάηη λα καο παξέρεη ν δήκνο.
Δπαλεηιεκκέλσο έρνπκε έξζεη, θαλείο δελ καο έρεη αθνχζεη, ν πξψηνο πνπ καο
έρεη αθνχζεη ν δήκαξρνο είλαη ν θ. Πειέθνο. Δπειπηζηνχκε φηη ζα καο θάλνπλ
θάηη θαη γηα καο, γηαηί εληάμεη, αηζζαλφκαζηε, εγψ ηνπιάρηζηνλ αηζζάλνκαη φηη
έβαια ρξήκαηα θαη ζε κηα πεξηνρή πνπ φρη έρεη αλαβαζκηζηεί, ππνβαζκίδεηαη
ιίγν-ιίγν θαη ηα παηδηά κνπ ζπλερψο απηφ κνπ ιέλε, ηη θάλακε πνπ
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δνπιεχνπκε 40 ρξφληα, ηίπνηα. Ρίπνηα, δνχκε ζε κηα πεξηνρή ιεο θαη είκαζηε
καχξνη, ιεο θαη δελ ππάξρνπκε, ιεο θαη ην Σατδάξη γηα καο, είκαζηε μέλνη γηα
ην Σατδάξη, δελ αλήθνπκε ζην Σατδάξη.
Ρψξα δελ μέξσ, αλ ζεο θαη θάηη λα ζπκπιεξψζεηο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη, λνκίδσ φηη ην πην ζεκαληηθφ είλαη ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ
είπακε.
ΞΑΙΑΠΖ: Λαη, φια είλαη ζεκαληηθά, θαη ηα δεκνηηθά ηέιε θαη φια. Θαη ηψξα
ζπγθεθξηκέλα ην Ξάζρα ππάξρεη έλα κνλαζηήξη, δελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηε.
Θάζε θνξά, ινηπφλ, θαζαξίδνπκε εκείο ηνπο δξφκνπο πνπ πεξλάεη ν Δπηηάθηνο
γηα λα κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη πνπ έξρνληαη λα κελ δνπλ απηφ ην ράιη. Γηαηί,
ζαο ιέσ θαη πάιη, αλ έξζεηε λα δείηε ηα ζθνππίδηα πνπ είλαη ληάλεο εθεί πέξα,
είλαη ειεεηλή ε θαηάζηαζε. Θαη κηα έθθιεζε θαη γη’ απηφ, λα κεξηκλήζεηε
ηνπιάρηζηνλ ηε κεγάιε βδνκάδα λα θαζαξίζνπλ απηνχο ηνπο δξφκνπο πνπ
πεξλάεη ν Δπηηάθηνο. Αλ φρη γηα φινλ ηνλ ρξφλν, θξνληίζηε ηνπιάρηζηνλ γη’
απηέο ηηο κέξεο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Ξαιάζε. Αλ ππάξρεη, ζπλάδειθνη, πξνο
ηνπο ζπκπνιίηεο καο θάπνηα εξψηεζε πνπ ζα ζέιαηε λα απεπζχλεηε; Ν θ.
Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θπξία, ηη καγαδηά, θαηαξρήλ θαηεβαίλνληαο κηιάκε
αξηζηεξά;
ΞΑΙΑΠΖ: Ινηπφλ, λα ζαο πσ θάηη...
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξην θάησ απ’ ηελ Αθαία κηιάκε;
ΞΑΙΑΠΖ: Κε έρεη ιππήζεη θάπνηα θνξά, ήξζα εδψ, ήξζα λα θάλσ ην
παξάπνλφ κνπ ζε θάπνηνλ δήκαξρν θαη κνπ είπε ην εμήο, «Αλήθεηε πάλσ απ’
ηνλ δξφκν ή θάησ απ’ ηνλ δξφκν;» Απηφ κε ιχπεζε πάξα πνιχ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ ξσηάσ γηα ηη καγαδηά, θπξία κνπ, γηα ηη αθίλεηα
κηιάκε.
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ΞΑΙΑΠΖ: Ν δξφκνο ηνπ Πρηζηνχ, ινηπφλ, ρσξίδεη ην Σατδάξη κε ηνλ
Πθαξακαγθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλνίμηε, παξαθαιψ, θα Ξαιάζε, αλνίμηε ην κηθξφθσλφ ζαο ηελ
ψξα πνπ απαληάηε γηα λα θαηαγξάθνληαη.
ΞΑΙΑΠΖ: Ν δξφκνο ηνπ Πρηζηνχ ρσξίδεη ην Σατδάξη απφ ηνλ Πθαξακαγθά. Ν
Πθαξακαγθάο μεθηλάεη φπσο θαηεβαίλεηε εζείο απφ ηελ Αθαία ζηε επζεία,
πεξλάηε ηνλ δξφκν ηνπ Πρηζηνχ θαη φιε ε πεξηνρή απφ θάησ κέρξη ηελ
παξαιία ηνπ Πθαξακαγθά πνπ ππήξρε παιηά ...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έσο ηνλ Κπαιάζθα είλαη.
ΞΑΙΑΠΖ: ... ηα λαππεγεία είλαη φιν Πθαξακαγθάο, κέρξη ην Κπαιάζθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΙΑΠΖ: Αξηζηεξή, δεμηά, ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη κηα πεξηνρή πνπ αλήθεη
...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αξηζηεξή απ’ ηελ εζληθή νδφ ελλνείηε;
ΞΑΙΑΠΖ:...είλαη ζην Σατδάξη, αλήθεη ζην Σατδάξη. Δγψ εξρφκελε απφ Ξεηξαηά
ζηξίβσ δεμηά γηα Κπαιάζθα γηα λα κπσ ζην καγαδί κνπ, ελ πάζε πεξηπηψζεη.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Οψηεζα ηη καγαδηά ππάξρνπλ εθεί.
ΞΑΙΑΠΖ: πάξρνπλ πάξα πνιιά καγαδηά. ιε ε πεξηνρή είλαη καγαδηά.
πήξρε έλαο παιηφο ζπλνηθηζκφο πνπ εγψ δελ ηνλ πξφιαβα ν νπνίνο είλαη
θνληά ζε απηφ ην κνλαζηήξη ν νπνίνο δελ θαηνηθείηαη πιένλ θαη αλ θαηνηθείηαη
δελ λνκίδσ, δελ μέξσ λα θαηνηθείηαη. Δίλαη φκσο φιν καγαδηά. ιν
εξγνζηάζηα, κάιινλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Γελ μέξσ, Γήκαξρε, ζα πεηο πξψηα
θαη κεηά νη...; Ν θ. Φνπξιήο; Λαη. Πην κηθξφθσλν ιίγν.
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ... Γηα ηα επαγγεικαηηθά θαη γηα ηηο
θαηνηθίεο είλαη ην ίδην;
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ΞΑΙΑΠΖ: ρη.
ΦΝΟΙΖΠ: Άξα απηφ είλαη γηα ηα επαγγεικαηηθά ην 4,5 αλ δηάβαζα θαλνληθά;
Νη θαηνηθίεο πφζν είλαη; Απηφ είλαη ην ηξηπιάζην;
ΞΑΙΑΠΖ: Ρν ηξηπιφ είλαη.
ΦΝΟΙΖΠ: Δίλαη ην ηξηπιφ νη επαγγεικαηηθέο ελψ νη θαηνηθίεο είλαη ην 1,5.
Κάιηζηα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν λα πεη εθ κέξνπο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο θαη κεηά λα πάξνπλ θαη νη ζπλάδειθνη απφ ηηο παξαηάμεηο. Θ.
Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνίηαμε, εγψ, θαη λνκίδσ φηη φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε
ζεβαζκφ αθνχζακε θαη απηά πνπ είπαηε ζήκεξα θαη βέβαηα θαη ηελ πνιχ πην
αλαιπηηθή ζπδήηεζε πνπ είρακε θάλεη ζην γξαθείν φηαλ είραηε έξζεη θαη
ζπκθσλήζακε λα θάλεηε θαη ην αίηεκα, λα έξζεηε, λα γίλεη γλσζηφ ζε φιν ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θπξίσο φκσο γηα λα πάξνπκε απνθάζεηο θαη λα δνχκε ηη
ζα θάλνπκε γηα κηα πεξηνρή πνπ πξαγκαηηθά είλαη εγθαηαιειεηκκέλε, δειαδή
έρεηε απφιπην δίθην, ην θείκελν αλ ζέιεηε είλαη ήπην, απεηθνλίδεη θάπνηα απ’ ηα
ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, γηα λα είκαζηε μεθάζαξνη,
λα είλαη εδψ θαη ε Γηάλλα Εέξβα ε νπνία κέλεη ζηελ Θάησ Αθαία, φπσο ιέκε,
θαη πάληα βάδεη ην δήηεκα ηη ζα θάλνπκε κε ηνλ Πθαξακαγθά, δειαδή θπξίσο
ζθεθηείηε ε Θάησ Αθαία είλαη ππνβαζκηζκέλε θαη απαμησκέλε, ν Πθαξακαγθάο
είλαη αθφκα ρεηξφηεξα απφ φ,ηη είλαη ε Αθαία, είλαη πξαγκαηηθά ην πην
εγθαηαιειεηκκέλν θνκκάηη ηεο πφιεο, θαη αλ ζέιεηε θαη απηφ ζπλεηδεηά
γηλφηαλ γηα πνιινχο ιφγνπο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη φηη εθεί δελ έρεη
θαηνίθνπο, πνιινχο θαηνίθνπο, έμη-εθηά ζπίηηα απηή ηε ζηηγκή θαηνηθνχληαη,
πνπ ζεκαίλεη φηη ειάρηζηνη ςεθνθφξνη.
Γεχηεξνλ, νη πεξηζζφηεξνη θαηαζηεκαηάξρεο δελ έρνπλ εθεί, δελ...είλαη θαη
Σατδαξηψηεο, νπφηε δελ ελδηαθέξνληαη απφ άπνςε ςήθσλ. Ρν δεχηεξν
δήηεκα είλαη φηη ππήξρε έλαο ζρεδηαζκφο παιηφηεξα γηα ηε δεκηνπξγία
βηνκεραληθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πθαξακαγθά πνπ έπξεπε λα δηψμνπλ
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ηνπο θαηνίθνπο ζηαδηαθά θαη κε κεζνδηθφηεηα λα θχγνπλ, λα απνκαθξπλζνχλ
νη θάηνηθνη απφ εθεί, θαη ην ηειεπηαίν ηψξα πνπ παίδεη γηαηί απηφ απνθιείζηεθε
κεηά απφ δηάθνξα γεγνλφηα, επέιεμαλ δειαδή λα θάλνπλ ην ΒΗ.ΞΔ. πην θάησ
ζην Πρηζηφ, ην ηειεπηαίν ηψξα πνπ παίδεη, πνπ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ έρεη
λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πθαξακαγθά ζαλ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ πνπ
ζέινπλ λα απνκαθξχλνπλ φια εθεί γηα λα θάλνπλ ηεξάζηηεο εγθαηαζηάζεηο γηα
ηελ απνζήθεπζε ησλ containers. Απηά βέβαηα ζέινπλ θάπνηνη άιινη. Δκείο θαη
ζαλ Γεκνηηθή Αξρή θαη πηζηεχσ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
Σατδαξησηψλ ηνπ ιανχ πνπ δελ έρεη ηέηνηα ζπκθέξνληα, δελ ηαπηίδνληαη ηα
ζπκθέξνληά καο κε ηα ζπκθέξνληα θάπνησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα
θεξδνζθνπήζνπλ ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ θαηνίθσλ. Δκείο ινηπφλ πξέπεη λα πάξνπκε κέηξα γηα λα ζηεξίμνπκε
φζν κπνξνχκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη δνπλ ή δνπιεχνπλ έρνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πθαξακαγθά.
Γηα ηα δεκνηηθά ηέιε λα ζαο πσ φηη, ζαο ην είπα θαη ηελ άιιε θνξά, φηη έρεηε
άδηθν. Απηφ ην πνζφ είλαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε, είλαη ίδην ζε φιν ην
Σατδάξη. Γελ είλαη δειαδή ηξηπιάζην. Απηφ πνπ ελλνείηε ην 1,5 είλαη γηα ηα
ζπίηηα. Άξα ινηπφλ είλαη άδηθν, θάλεηε έλα ιάζνο εδψ. Ξξέπεη φκσο λα ζαο πσ
ην εμήο, φηη εκείο ήδε θέηνο πήξακε θάπνηα κέηξα γηα θαηάξγεζε ή γηα
κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ θαη ηνλ επφκελν ρξφλν, βιέπνληαο θαη πσο ζα πάλε
θέηνο ηα πξάγκαηα, ε πξφζεζή καο είλαη λα πάκε πάιη ζε κείσζε δεκνηηθψλ
ηειψλ. Νπφηε πξαγκαηηθά απηφ πξέπεη λα ην δνχκε, αλ ηα βάινπκε ζε κηα
δψλε, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε ηψξα. Απηφ έπξεπε λα έρεη ςεθηζηεί
ηνλ Νθηψβξε. Θα κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα ζρεδηαζκφ, λα δνχκε κηα
ειάθξπλζε απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. Απηφ δειαδή είλαη έλα δήηεκα, ην νπνίν
πξέπεη λα ην δνχκε γηα ηνλ επφκελν ρξφλν. Αιιά φκσο ζαο είπα θαη πάιη είλαη
ίδηα ηα δεκνηηθά ηέιε, ε επαγγεικαηηθή ζηέγε ζε φιν ην Σατδάξη.
Ρψξα ηα ππφινηπα ζέκαηα, θσηηζκφο, ιαθθνχβεο, θαζαξηφηεηα, φια απηά,
έρεηε δίθην. Θάλακε βέβαηα κία παξέκβαζε πξηλ απφ ιίγεο κέξεο, ήξζε ν
θνξησηήο ηνπ Γήκνπ, πήξε αξθεηά κπάδα απφ ηελ πεξηνρή, απηφ πξέπεη λα
ην γλσξίδεηε, κάιηζηα…
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη ηεξάζηηνο ν φγθνο. Δίλαη ηεξάζηηνο ν φγθνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ηεξάζηηνο ν φγθνο, έρεηε δίθην, έρεηε δίθην….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη γηαηί αλ είλαη κεγάινο ν φγθνο, δελ βιέπνπλε. Νπφηε
δεκηνπξγνχλε ρεηξφηεξν πξφβιεκα. Έρεηε δίθην, φρη κφλν ηψξα ελφςεη ηνπ
Δπηηάθηνπ, πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλε θαζαξηζκφο, δελ ην ζπδεηάκε.
Γειαδή αλεμάξηεηα αλ θάπνηνο πηζηεχεη ή φρη, αλ έρεη επιάβεηα ζξεζθεπηηθή,
ζέβεηαη ηελ ηειεηή απηή. Αθξηβψο, είλαη ζέκα ζεβαζκνχ θαη ζίγνπξα είλαη θαη
ν Αληηδήκαξρνο εδψ, ζα ππάξμεη παξέκβαζε, δελ ππάξρεη ζέκα, ην… ηηο κέξεο
εθείλεο λα ππάξρνπλε ζθνππίδηα.
Γηα ην ζέκα ηεο Ρξνχκπαο πνπ είλαη πνιχ ζνβαξφ απηφ ην ζέκα, βιέπεηε φηη
κεηαθέξνληαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, εθεί δπζηπρψο ππάξρεη θαη πιηθφ γηαηί
είλαη ηνπ Ξαιάζθα ην… θαη ηα Λαππεγεία αιιά θπξίσο ην Ξαιάζθα πνπ είλαη
νη θαληάξνη, ππάξρεη δειαδή ζνβαξφ πξφβιεκα.
Θαη ππάξρεη έλα πξφβιεκα κε ηε ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ πνπ εκπνδίδεη
ηελ νπηηθή θαη κπνξνχλ, αο πνχκε θαη θξχβνληαη θαη δειαδή ιεηηνπξγνχλ
έηζη… Δδψ λα ζαο πσ φηη έρνπκε έξζεη ζε επαθή κε ηελ Αζηπλνκία, κε ην
Αζηπλνκηθφ Ρκήκα, κάιηζηα φηαλ ην είρακε ζπδεηήζεη ην ζέκα, εγψ είρα πάξεη
ην Γηνηθεηή ηφηε, κνπ είπε φηη ην γλσξίδεη βέβαηα, αιίκνλν αλ δελ ην γλψξηδε,
κνπ είπε φηη ζα θάλνπλε επηζθέςεηο, αιιά δήισζε φπσο θαη γηα πάξα πνιιά
άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε, φηη ππάξρεη αδπλακία ειέγρνπ γηαηί δελ
επαξθεί ην πξνζσπηθφ. Γπζηπρψο δειαδή πξνζθξνχνπκε ζε απηφ ην δήηεκα.
Ξάλησο λνκίδσ φηη αλ κπεη επαξθήο θσηηζκφο εθεί θαη αλ ππάξρεη θαη
κεηαθίλεζε ηέινο πάλησλ, αλ ππάξρνπλ… έζησ κία-δχν θνξέο ηε βξαδηά αλ
ππάξρεη κία αζηπλνκηθή παξνπζία, Εεηάδεο ή νπνηαδήπνηε άιιε δχλακε,
πηζηεχσ φηη ζα απνκαθξπλζνχλ. Βέβαηα ζα πάλε θάπνπ αιινχ, γηαηί είλαη ην
ζχζηεκα απηφ πνπ γελλάεη ηελ πνξλεία, ηνπο κεηαλάζηεο νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαο αλζξψπηλα πιηθά θ.ιπ. Γπζηπρψο, αιιά ζαο ιέσ θαη
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πξνζπαζήζνπκε

λα

ην

αληηκεησπίζνπκε απηφ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Λα ζαο πσ. Δπί 40 ρξφληα εγψ ηνπιάρηζηνλ εθηφο απφ ηνπο
γνλείο καο, ζπκάκαη ηα μελνδνρεία, ηα νπνία ήηαλ εππξεπή. Γειαδή δελ είλαη
φζν κπνξεί λα είλαη. Γελ ελνρινχζαλ ηνπιάρηζηνλ. πνηνο ήζειε λα πάεη, λα
πάεη. Απηφ φκσο ηψξα κεο ηνπο δξφκνπο πνπ αληηκεησπίδνπκε, ην βιέπσ
πξψηε θνξά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεηε δίθην, ζαο ιέσ έρεη κεηαθεξζεί εθεί. Γειαδή ηα ζηέθηα
παιηφηεξα ήηαλ εδψ… ηη λα ζαο πσ ηψξα; Ρα βιέπεη ν θαζέλαο πνπ είλαη.
Ρέινο πάλησλ ην ζέκα είλαη εκείο ζα μαλαθάλνπκε πάιη θξνχζεη ζηελ
Αζηπλνκία, αιιά ζαο ιέσ πάληα ηη καο ιέλε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δπεηδή έρεη πεξηζζφηεξε δχλακε, γηαηί εκάο δελ καο αθνχλε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πίγνπξα, ζίγνπξα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαη ην ζεκαληηθφ είλαη απηφ πνπ είπαηε, ν θσηηζκφο. Δίλαη
κεγάιε… ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, άξα ε πξφζεζή καο είλαη ζαο ιέσ φζν κπνξνχκε εθεί,
βαζηθά φκσο γηα λα ηειεηψζσ, ην κεγάιν δεηνχκελν γηα ην Πθαξακαγθά είλαη
ηα πξνζηαηεπζεί ε πεξηνρή. Απφ ηα ζρέδηα πνπ ππάξρνπλ, ζαο ιέσ θαη πάιη,
γηα λα αιιάμεη ρξήζε θαη ν Πθαξακαγθάο θαη απέλαληη θαη ηα φξε θ.ιπ., θ.ιπ..
πάξρεη δειαδή εδψ πνιχ κεγάινο δξφκνο πνπ έρνπκε λα θάλνπκε, ζα
πξνζπαζήζνπλ λα πάξνπλ ηα νηθφπεδά ζαο εθεί θαη ηηο πεξηνπζίεο γηα έλα
θνκκάηη ςσκί, νχησο ψζηε λα απμήζνπλ ηα νηθφπεδα εθεί, ηα ζηξέκκαηα γηα
λα πινπνηήζνπλ ηα ζρέδηα ηα νπνία έρνπλ. Βέβαηα, εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή
δελ πξφθεηηαη λα επηηξέςνπκε πνηέ λα γίλεη θάηη ηέηνην, ζα δψζνπκε
θνβεξνχο αγψλεο. Ξηζηεχσ λα ηα θαηαθέξνπκε.
ΞΑΙΑΠΖ: Λα είζηε θαιά. Δπραξηζηνχκε πνπ καο αθνχζαηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε… δελ ηειεηψζακε ζπκπνιίηεο. Δίλαη θαη νη
ζπλάδειθνη νη ππφινηπνη πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ ην ιφγν. Ν θ. Κπνδίθαο.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δπραξηζηψ πνιχ Ξξφεδξε. Αγαπεηνί θίιεο θαη θίινη, ηα
πξνβιήκαηα ηεο αλνξγαλσζηάο απηνχ ηνπ Θξάηνπο, ησλ πξνεγνχκελσλ
10εηηψλ, έρνπλ αξρίζεη θαη βγαίλνπλε ζηελ επηθάλεηα. ζν θαη λα ζνπ
θαίλεηαη Ιεσλίδα παξάμελν, απηφ πνπ ιέσ, θάλσ θαη ηελ απηνθξηηηθή κνπ.
Θέιεη δχλακε λα θάλεηο απηνθξηηηθή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρψξα λα έξζσ ζην ΘΘΔ δελ γίλεηαη. Κία παζνγέλεηα απηνχ ηνπ
Θξάηνπο θαη απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ, ήηαλε θαη ε άλαξρε
«αλάπηπμε», ή κάιινλ εμέιημε αλ ζέιεηε κεξηθψλ πεξηνρψλ, ζπλνηθηψλ,
καραιάδσλ ησλ πφιεσλ. Ρη ζέισ λα πσ κε απηφ; Αλερζήθακε λα
δεκηνπξγεζεί άλαξρα, ρσξίο θαλέλα πξνγξακκαηηζκφ, φπνηνο ήζειε έρηηδε
φπνπ ήζειε, νπνηαζδήπνηε ρξήζεο θαη φριεζεο θαη επηπέδνπ φριεζεο
δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθέο. Ξξνζπαζψ λα είκαη φζν κπνξψ πην
πξνζεθηηθφο, γηαηί θη εγψ πξνέξρνκαη απφ ηελ κηθξνκεζαία καρφκελε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία θαη έρνπκε ην γεγνλφο, ζηε δεμηά πιεπξά ηεο ιεσθφξνπ Πρηζηνχ
θαη

ειάρηζηα

απφ

ηελ

αξηζηεξή

πιεπξά,

πεξηζζφηεξν

εκπνξηθέο

δξαζηεξηφηεηεο, βηνκεραληθνχο, βηνηερληθνχο, βηνηερληθνχο κε ην ιέκε
βηνκεραληθνχο θαη θνβίδνπκε ηνλ θφζκν, γηαηί έρνπκε θαη κηα επαηζζεζία ζηε
βηνκεραλία ε νπνία δελ ππά… είλαη αλχπαξθην ζηελ Διιάδα πηα, πέζαλε. Θαη
δίπια ή αλάκεζα ζηα δχν εξγνζηάζηα, ζηηο δχν βηνηερλίεο, ζηνπο δχν
επαγγεικαηηθνχο παξαγσγηθνχο ρψξνπο λα ππάξρεη κία θαηνηθία.
Έξρεηαη ε θπξία πνιχ ζσζηά θαη ιέεη Ξαηδηά μέξεηε θάηη; Ξεξλάλε ηα θνξηεγά

απφ πάλσ καο, ζπάλε ηα πεδνδξφκηα. Φαληάδεζηε ην γέξνληα πνπ καδί κε ην
εγγνλάθη ηνπ θνηκφληαη εθείλε ηελ ψξα ζην δσκάηην ην κεζεκέξη, ηη
ηξάληαγκα ηξψλε θαη πσο πεηάγνληαη απφ ην θξεβάηη ηνπο; Ρη λα ζαο θάλσ

εγψ; Ιέεη ε θπξία Ξαιάζε. Δκέλα πνπ δψζαηε άδεηα εθεί πνπ πήγα. Απηφ είλαη
ν δχζθνινο πξφινγνο πνπ έθαλα γηα ην ζέκα ηεο άλαξρεο εμέιημεο ησλ δνκψλ
ελφο αζηηθνχ ρψξνπ.
Ρελ ίδηα ζηηγκή εκείο θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή καο θαη ιέκε ζα παίξλσ απφ
ζέλα θίιε, βηνηέρλε, επαγγεικαηία, κηθξνκεζαίε, γηαηί δελ είλαη ν Ιάηζεο ζην
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Πθαξακαγθά, νχηε ν Βαξδηλνγηάλλεο. Θα παίξλσ 1,5%, δελ μέξσ ηη, δεκνηηθά
ηέιε θαη 4,5 μέξσ εγψ θ.ιπ. γηαηί; Γηα λα ζνπ πξνζθέξσ δξφκνπο, λα ζνπ
πξνζθέξσ θαζαξηφηεηα, λα ζνπ πξνζθέξσ νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνζηαζία κε
ην trafficking θ.ιπ., θ.ιπ., πξνζπάζεζα λα ην πσ ζηα αγγιηθά, θαηαιαβαίλεηε
γηαηί, ηα νπνία δελ ηα πξνζθέξνπκε. Ξξέπεη ινηπφλ λα πάξνπκε κία κεγάιε
απφθαζε. Ρελ επθαηξία γηα ΒΗ.ΞΑ. ζην Πθαξακαγθά, κηθξήο θαη κεζαίαο
φριεζεο, εγψ ζα δερζψ κηθξήο κφλν, ην ράζακε, καο ην πήξε πην πάλσ ην
Πρηζηφ.
Πήκεξα φκσο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ην μαλαζθεθηνχκε θαη λα δψζνπκε ζε
απηή ηελ πεξηνρή έλα ραξαθηήξα, ν νπνίνο, φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο, απηή ε
δηαδηθαζία ζα ρξεηαζηεί δξφκν θαη αλεθφξα. Ξξέπεη λα είκαζηε φινη καδί, νη
θάηνηθνη κε θαηαλφεζε θαη νη επαγγεικαηίεο θαη απηνί κε ηελ θαηαλφεζε πνπ
πξέπεη, γηα λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε κία αξκνληθή ζρέζε ζπκβίσζεο απηψλ
ησλ δχν εηεξφθιηησλ ζηνηρείσλ.
πάξρνπλε ζήκεξα, ν ΑΠΓΑ αο πνχκε απηή ηε ζηηγκή, είλαη πάξα πνιχ θνληά
κε ηελ Ξεξηθέξεηα, κε ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην γηα έλα πξφγξακκα
6.500.000 €, 6.472.000 γηα αζθαιηνζηξψζεηο θαη αλαλέσζε ηνπ γεξαζκέλνπ
αζθαιηνηάπεηα ζηε Γπηηθή Αζήλα. Θάζε Γήκνο έρεη θαηαζέζεη θάπνηνπο
δξφκνπο θαη θάπνηα ρηιηφκεηξα, θάπνηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ ηνπ
αλαινγνχλ θαη ηνπ αληηζηνηρνχλ. Δδψ είλαη ινηπφλ ε πξφθιεζε πνπ ζήκεξα
καο θέξλνπλε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, νη ζπληνπίηεο καο, νη βηνηέρλεο, νη
επαγγεικαηίεο λα βάινπκε ζε απηφ ηνλ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ δξφκσλ, ηε
δπλαηφηεηα λα αιιάμνπκε ηνλ νδνηάπεηα ηνπ Πθαξακαγθά.
ζν γηα ηα άιια είλαη έλαο επξχηεξνο ζρεδηαζκφο πνπ απαηηεί πάξα-πάξα
πνιχ δνπιεηά, φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο θαη πηζηεχσ φηη κφλν κε ζπλελλφεζε
θαη θαηαλφεζε ζα κπνξέζνπκε λα ζπκβηψζνπκε νη θάηνηθνη απηνί νη ειάρηζηνη
θαη νη επαγγεικαηίεο. Παο επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΦΝΟΙΖΠ: Γηα ηε κείσζε πνπ δεηάλε; Ρη κείσζε; Ρη είπαηε;

56

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Πηα πιαίζηα ησλ ηαθηηθψλ πνπ παξέζεζε ν Γήκαξρνο, εκείο
δπζηπρψο δελ

ήκαζηαλ

φλησο απφ

απηνχο γηαηί, επεηδή δειψζακε

πξνεθινγηθά ζε φιε ηελ… φρη ζηηο πεξηνδείεο πνπ θάλακε ζην Πθαξακαγθά,
αιιά δεκφζηα θαη ζην πξφγξακκά καο φηη πξνηεξαηφηεηά καο είλαη ν
Πθαξακαγθάο θαη ε Γξεγνξνχζα, εκείο δε ινγαξηάζακε ηα ιίγα ζπίηηα πνπ
ππάξρνπλ εθεί ή ηνπο ιίγνπο ςεθνθφξνπο φπσο ιέεη θαη γη’ απηφ κάιηζηα,
επεηδή ζέζακε ηηο πξνηεξαηφηεηέο καο εθεί, θαηεγνξεζήθακε απφ ηηο πεξηνρέο
ηνπ δάζνπο θαη ηνπ θέληξνπ, φηη δε ζα θξνληίζνπκε ηδηαίηεξα γη’ απηέο. Ρν
πήξακε ην ξίζθν απηφ, ελδερνκέλσο λα είρε θαη έηζη… λα ζπλέβαιε ζην
απνηέιεζκα ην θνληηλφ κε ηνπο δχν πξψηνπο.
πσο γηα λα ζέζνπκε πξνηεξαηφηεηα ην Πθαξακαγθά θαη ηε Γξεγνξνχζα φπσο
ιέγακε, είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ φηη ηα πξνβιήκαηα είλαη ηεξάζηηα ζηηο πεξηνρέο
απηέο. Λα ζπκίζσ φκσο θαη ην εμήο, φηη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
Πθαξακαγθά πνπ επηηάζζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε λα ζηαζνχκε ζηελ
πεξηνρή απηή είλαη φηη είλαη νπζηαζηηθά ε δπηηθή πχιε ηεο Αζήλαο θαη απηφ…
ηνχην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ξεινπφλλεζν αιιά θαη κε ην κέησπν απφ ην
ιηκάλη ηεο Ξάηξαο, πνπ έξρεηαη πνιχο θφζκνο απφ ην εμσηεξηθφ, είλαη έλαο
παξαπάλσ ιφγνο γηα λα θξνληίζνπκε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο απηήο.
Ρη λα πξσηνπψ; Γηα ην απνρεηεπηηθφ, πνπ έρεη κείλεη ζηε κέζε; Γηα ηελ
απφδνζε ηνπ παξάθηηνπ κεηψπνπ πνπ πξέπεη επίζεο λα απνδνζεί ζηνπο
δεκφηεο θαη λα ππάξμνπλε αληίζηνηρεο έηζη… λα ππάξρεη θάπνηα εθκεηάιιεπζε
πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ δεκνηψλ; Δκέλα πνπ έθαλε εληχπσζε ην θείκελν,
γηαηί φλησο ηα πξνβιήκαηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ πεξηγξάθνληαη
αιιά είλαη πνιχ ζσζηά δνκεκέλν θαη ζπληεηαγκέλν. Ρψξα θάλσ κία
παξαηήξεζε πνπ γηα θάπνηνπο κπνξεί λα είλαη…, λα κελ είλαη ηφζν ζνβαξή,
σζηφζν γηα κέλα απνηππψλεη φηη έρεη κία βησκαηηθή ζρέζε ν ππνγξάθσλ ην
θείκελν, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλε νη θάηνηθνη εθεί. Παθψο
θαη ζα είκαζηε…
Δπίζεο ζε θάζε απφπεηξα γηαηί φλησο, ηνπιάρηζηνλ σο αληηπνιίηεπζε εκείο
ζέηνπκε θαη ζα ζέηνπκε ηελ πξνηεξαηφηεηά καο σο πξνο ην Πθαξακαγθά θαη
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ηελ Γξεγνξνχζα, δειαδή ζπλερίδνπκε λα αλαιακβάλνπκε ην θφζηνο απηφ πνπ
θάπνηνη άιινη κπνξεί λα κε ζέινπλ λα ην αλαιάβνπλ θαη ζα ζέηνπκε, θαη ζα
θέξνπκε νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο γηα ηηο πεξηνρέο απηέο θαη γηα ηηο άιιεο
αιιά θαη γηα ηηο πεξηνρέο απηέο ηδηαίηεξα.
Ξαξάδεηγκα, έζησ είδακε φηη ηερληθά δελ κπνξνχζε λα γίλεη απηφ αιιά γηα ην
ΠΝΑΞ, γηα ην νξγαλσκέλν ζρέδην είρακε ην φιν πξφβιεκα κε ηε δηαβνχιεπζε,
ελ πάζε πεξηπηψζεη εκείο ην θέξακε, ν ζχκβνπινο πνπ ήξζε θαη καο έθαλε
ηελ παξνπζίαζε καο είπε ηερληθά δε γίλεηαη λα εληαρζεί ν Πθαξακαγθάο σο
ζχιαθαο ζην ΠΝΑΞ.
Έλα ηειεπηαίν, εγψ ζα ήζεια λα πσ, γηαηί φλησο απφ ηηο πξάμεηο ζα θαλνχκε
θαη απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλεη ν θαζέλαο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε
Γεκνηηθή Αξρή θαη εκείο είκαζηε εδψ, γηα λα βνεζήζνπκε, δελ μέξσ αλ ε
αληίιεςε ηνπ Γεκάξρνπ ζπλάδεη κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη φια
απηά πνπ ιέεη, φηαλ απνπεηξάζεθε θαη ν θχξηνο Θαηζηθνιφγνο, θαη ε θπξία
Εέξβα είλαη εδψ θαη κπνξνχλε λα ην πνχλε, λα ζηεγάζεη θάπνηνπο κεηαλάζηεο
γηα ιίγν δηάζηεκα, γηα πεξηζζφηεξν θαη κε ηνλ μεζεθσκφ φινπ ηνπ θφζκνπ
εθεί, ην πήξε πίζσ. Γελ μέξσ δειαδή αλ απηφ εληάζζεηαη ζηελ αλαβάζκηζε
ηεο πεξηνρήο πνπ ζέιεη λα θέξεη ζην Γήκν, θαη ζπγλψκε ρξνληθά επεηδή δελ
είλαη εδψ κπξνζηά, ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα ελεκεξσζεί, κπνξεί λα απαληήζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: πνηνο πεη φηη απηφ ην ζέκα είλαη εχθνιν, λνκίδσ φηη
θάλεη ιάζνο, ην ιέσ έηζη απιά πνιηηηθά. Θαη ιφγσ πεξηνρήο θαη ιφγσ, πψο ην
ιέλε; Πχλζεζεο δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην
πεξηβάιινλ, ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηνηθνχλ, ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη
θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ κεηαθέξνπλ γηα λα ππεξεηνχλ ην trafficking ή
νηηδήπνηε άιιν. Έηζη είλαη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα. Καδί κε ηα
πξνβιήκαηα ηεο ρξφληαο ππνβάζκηζεο θαη ην φηη, ηεο πεξηνρήο δειαδή,
θηηάρηεθε έλα αξρηθφ ζρέδην, καδί κε ηα πξνβιήκαηα πνπ νη θπζηθέο
θαηαζηξνθέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Γειαδή ζην θάησ κέξνο, εθεί ηεο πεξηνρήο,
ην έρνπκε δήζεη απφ ηηο πιεκκχξεο εθεί ζηεο Θενηφθνπ, θαιά ηνλ ιέσ ηνλ
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δξφκν, ηνλ ρακειφ; Δληάμεη πξέπεη λα βξεζεί θαη κηα θπζηθή δηέμνδνο. Γειαδή
εληάμεη ην κνλαζηήξη είλαη έηζη φπσο είλαη, αιιά ζηελ νπζία είλαη έλαο
θπζηθφο θξάρηεο θαη ηελ άιιε θνξά, λνκίδσ εθεί πέξα είλαη ε βηνηερλία ηνπ
ελφο Σατδαξηψηνπ πνπ δηαιχζεθε ηειείσο, πνπ θαηαζηξάθεθε, έηζη; Ξνπ
έθηηαρλε ηηο θσηνγξαθίεο πάλσ ζε πιαθάθηα θ.ιπ. θαη δελ μέξσ αλ ν
άλζξσπνο έρεη…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαηαζηξάθεθε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:

Θαηαζηξάθεθε.

Ινηπφλ,

ηελ

επφκελε

θνξά

ζα

θαηαζηξαθεί θάπνηνο άιινο. Ρν ιέσ έηζη πνιχ σκά.
Αλ δελ ελεξγήζνπκε, εγψ λνκίδσ φηη ην πξφβιεκα απηήο ηεο πεξηνρήο παξφηη
ζεσξεηηθά είλαη δήηεκα ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, μεπεξλάεη ην Γήκν Σατδαξίνπ
θαη ζέισ λα πσ ηε γλψκε κνπ. Γειαδή ν Γήκνο Σατδαξίνπ, θαη’ αξρήλ δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ πνπ ιέκε, ζην
αίηεκα αζηπλφκεπζεο θ.ιπ., θ.ιπ. πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα, λα θηηάμνπκε ιίγν
καδί κε ηνλ ΑΠΓΑ θάπνηνπο δξφκνπο θ.ιπ., θ.ιπ. Δγψ βάδσ έλα ζπλνιηθφηεξν
δήηεκα. Έηζη φπσο είπακε, ιφγσ νηθηζηηθήο ζχλζεζεο θαη ρακειήο ζχλζεζεο
πιεζπζκνχ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε απηφ πνπ ιέκε ζπιάθνπο γηα ηελ
αλάπηπμε.
Δγψ λνκίδσ φηη πξέπεη λα πάκε ζηελ Ξεξηθέξεηα, ην ιέσ κεηά ιφγνπ γλψζεσο,
θαη λα θνπβεληηάζνπκε φρη ηη ζα θάλνπκε ηψξα ζε ηξεηο κήλεο, ηη ζα θάλνπκε
ηελ επφκελε 5εηία θαη 10εηία. Γηα λα μέξνπλ απηνί νη άλζξσπνη πνπ έρνπλε,
είλαη 40 ρξφληα, αλ ηελ επφκελε 10εηία θαη 20εηία έρεη λφεκα λα κέλνπλ ζε
απηή ηελ πεξηνρή ή ζα πξέπεη λα ηα καδέςνπλ θαη λα πάλε θάπνπ αιινχ. ρη
εγψ βάδσ πνιχ ρνληξά νξηζκέλα δεηήκαηα θαη κε… πψο λα ην πνχκε; Θαη κε
θίλδπλν αο πνχκε, μεπεξλάσ θαη θάπνηα φξηα, αο ην πνχκε έηζη. Γηαηί ην ιέσ;
Θα ζαο πσ ηψξα. Δίλαη γλσζηφ φηη βξίζθνκαη ζε έλα ρψξν πνπ απηή ηε ζηηγκή
ζην ΠΟΗΕΑ, καο απαζρνιεί ε αλάπηπμε θαη ίζσο ππεξβαίλσ θαη ηα φξηα, αο
πνχκε, αιιά ζέισ λα πσ θσλαρηά ηε ζθέςε κνπ. Γελ μέξσ αλ ζα γίλεη ή φρη,
αλ ζα κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε ή φρη αιιά φηη άιιν θαη λα θάλνπκε
είλαη ρακνκήιη θαη αζπηξίλεο.
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Ιέσ ινηπφλ φηη αλ ζέινπκε λα πνχκε θάηη, ζα πνχκε πξψηα ηη ζέινπκε, ην
νξακαηηθφ ζηνηρείν ζα ζπκθσλήζνπκε θαη κεηά ζα ην δηεθδηθήζνπκε. Θαη ζα
πνχκε, ηη ιεθηά έρνπκε απηή ηε ζηηγκή; Ρίπνηα. Ρη ιεθηά ζα έρνπκε ζε έλα,
ζε δχν, ζε ηξία, ζε ηέζζεξα, ζε πέληε ρξφληα; Έηζη γίλεηαη απηφ ην πξάγκα
θαη ζα βάινπκε πξνηεξαηφηεηεο. Πε απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ή ζα πάκε θαηά
πιεηνςεθία ή ζα πάκε θαηά κεηνςεθία.
Ιέσ ινηπφλ φηη ε ζπλνιηθή πεξηνρή, απηήο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο πνπ έρεη ηνλ
αηγηαιφ Πθαξακαγθά, ζεκαίλεη αλάπιαζε ζηα πιαίζηα ελφο…, κηαο ηνπξηζηηθήο
θαη πεξηβαιινληηθήο αληίιεςεο. Γελ ην αλαιχσ απηή ηε ζηηγκή. Γηα λα είλαη
απηφ… γηα λα κελ είλαη έλα πξάγκα μεθάξθσην θαη απιψο λα ιέκε ηη
ηθαλνπνηεκέλνη είκαζηε θ.ιπ., πξέπεη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο, αιιηψο δελ έρεη
λφεκα, έηζη; Ρν θάλεηο γηα άιινπο ιφγνπο, πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί. Δπνκέλσο
γηα λα αλαβαζκηζηεί απηή ε πεξηνρή πξέπεη λα δνχκε ζπλνιηθά, πψο ζα
επηθνηλσλεί ε κία πιεπξά κε ηελ άιιε κε ζχγρξνλν ηξφπν θαη φρη κε απηφλ
πνπ δελ ηέηνην θαη πψο απηέο νη επηρεηξήζεηο, αλ ζα κπνξνχκε λα θάλνπκε
θάηη. Γελ είλαη ψξα κηθξνπνιηηηθήο.
Δκείο έρνπκε δηαθσλήζεη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζε απηφ ην ζέκα πνπ έρεη
ζρέζε κε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, δελ κπνξεί λα αιιάμεη, δηαθσλήζακε
πηζηεχακε φηη πξέπεη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε κείσζε θαη ζηνπο θαηνίθνπο
θ.ιπ.. Θα ην δνχκε ηελ επφκελε ρξνληά. Ξηζηεχσ ζα πξέπεη λα πάκε ζε
δξαζηηθή κείσζε. Απηή ηε ζηηγκή εκείο έρνπκε έλα 68Σ3 γηα ηηο επηρεηξήζεηο,
φηαλ ζηνλ Γήκν ηεο Αγίαο Βαξβάξαο έρεη 1,05 θαη ζην Γήκν ηνπ Αηγάιεσ,
λνκίδσ φηη έθαλε κηα κείσζε, γχξσ ζην 1. Ήηαλε 1,18 κνπ θαίλεηαη θ.ιπ. θαη
θαη’ αληηζηνηρία απηφ έρεη ζρέζε κε ην ηη πιεξψλνπλ νη επηρεηξήζεηο. Γελ είλαη
ηεο ψξαο, ζσζηά βάδνπλ νη θάηνηθνη ην αίηεκα, ζα ην αληηκεησπίζνπκε ζηελ
ψξα ηνπο ζπλνιηθά θαη κε ηελ αληίζηνηρε επζχλε. Λνκίδσ φινη καο θαη δελ
είλαη ην κνλαδηθφ θνκκάηη πνπ αθνξά, ην πξνζπεξλάσ απηφ. Γελ είλαη δειαδή
ε ψξα λα δηαθσλήζνπκε ζε απηφ.
Δγψ απηφ πνπ ιέσ είλαη ην εμήο. Θα ππάξμεη κία αλαπηπμηαθή πνξεία ζηελ
Γπηηθή Αζήλα; Απηφ πνπ θνπβεληηάζακε ζηα πιαίζηα ηνπο ΠΝΑΞ, πνπ λα
δεκηνπξγήζνπκε ζέζεηο εξγαζίαο θ.ιπ.; Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη ηέηνην,
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πξέπεη λα δνχκε ινηπφλ, ζηα πιαίζηα πνηαο ζπλνιηθήο αληίιεςεο; Δγψ ιέσ
ινηπφλ φηη πξέπεη λα θάλνπκε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην ΑΝΕ. ΑΝΕ είλαη ηα
θαηεβάζεηο ηα κεξνθάκαηα. Δγψ ιέσ ινηπφλ φηη έλα αίηεκα πνπ κπνξεί λα
είλαη ζηα πιαίζηα ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, είλαη εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο γηα
ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο. Γειαδή φπνπ έρνπκε ζπιάθνπο
κηθξνβηνηερλίαο, αλ ζέινπκε λα είκαζηε ζνβαξνί θαη λα αλαπηχμνπκε εθηφο
δειαδή απφ απηφ πνπ ιέκε δεκφζηνο ηνκέαο, παηδεία, πγεία θ.ιπ., δελ ην
αλαπηχζζσ απηή ηε ζηηγκή. Απηά είλαη ηα εχθνια. Δχθνια, ηξφπνο ηνπ ιέγεηλ.
Ιέσ φκσο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηη κπνξείο λα
παξάγεηο; Ρη κπνξείο λα παξάζρεηο κάιινλ; Κπνξεί λα παξάζρεηο ππνδνκή,
ψζηε λα είλαη ζεκείν αλαθνξάο πνπ φκσο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνιιέο
θνξέο δελ παίδεη ξφιν. Γειαδή αλ ν άιινο πνπιάεη, μέξσ εγψ, έλα
αληηθείκελν, δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πεξηνρή. Δίλαη κία έδξα. Άξα ινηπφλ πξέπεη
λα δνχκε νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ζηνηρεία. Νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ζηνηρεία,
εγψ κε ην ιίγν κπαιφ πνπ δηαζέησ, αο ην πνχκε φζν αλαθνξά θαη ηελ
εκπεηξία γηα απηά ηα ζέκαηα, γηαηί δελ είλαη ην αληηθείκελφ κνπ, πξέπεη λα
δνχκε άιια ραξαθηεξηζηηθά. Άιια ραξαθηεξηζηηθά, ζα ιέγακε ινηπφλ έλα
εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηε Γπηηθή Αζήλα θαη νξηζκέλεο πεξηνρέο ίζσο θάηη
παξαπάλσ πνπ λα πνχκε φηη πξέπεη λα εληζρχζνπκε, αλ απηή ε επηρείξεζε δελ
απνιχζεη θαλέλαλ θαη ζηα επφκελα ρξφληα θάλεη πξνζιήςεηο, ηη ζεκαίλεη; Θα
έρεη θνξναπαιιαγή, π.ρ. ρη κατκνχ, απηά πνπ ιέκε απνιχνπκε ηνλ έλα θαη
παίξλνπκε ηνλ άιιν θ.ιπ..
Απφ θεη θαη πέξα, λνκίδσ πξέπεη λα δνχκε ζηα πιαίζηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο
θαη δπζηπρψο δελ είλαη κηα θαηεγνξία, λα δνχκε ηη άιια αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα ππάξρνπλε ζηα πιαίζηα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
ππνπξγείσλ, έηζη; Γειαδή εθηφο απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ καο ηη ζα θάλνπλ
ηα λαππεγεία Πθαξακαγθά, θαη αλ απφ 1.000 εξγαδφκελνπο πνπ λα ηνπο
πιεξψλνπλε κεζαχξην, ζα έρεη δνπιεηά θαη γηα πεξηζζφηεξνπο θ.ιπ.. Ξξέπεη λα
δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα απηά. Λνκίδσ ινηπφλ φηη ην Σατδάξη δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην πξάγκα. Ρη κπνξεί λα θάλεη; Κπνξεί λα
βάιεη έλα αίηεκα θαη λα δνχκε, ε Γπηηθή Αζήλα, πνιηηηθά δειαδή λα βάιεη ην
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αίηεκα θαη ζε απηφ ζπλεγνξψ θαη εγψ, λα δνχκε γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο πνπ
έρεη ζρέζε αο πνχκε κε ην μχιν π.ρ. ή κε ην κέηαιιν θ.ιπ., γηαηί πεξί ηέηνηνπ
πξφθεηηαη λνκίδσ, κέηαιιν, κάξκαξν, αλήθνπλ ζηε κηθξνβαξηά αο πνχκε
βηνκεραλία.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δκπνξία.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκπνξία αο πνχκε έηζη. Δίλαη δηαθνξεηηθφ δήηεκα απφ ηελ
παξαγσγή. Ρη κπνξνχκε λα θάλνπκε, φζν αλαθνξά απηφ ηνλ ηνκέα. Θαη ην
ηειεηψλσ ινηπφλ. Δληάμεη. Κέρξη εθεί πέξα λνκίδσ θαηαξρήλ κπνξνχκε λα
πνχκε, γηα λα κελ επρφκαζηε ή ππνζρφκαζηε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνιιά
πξάγκαηα. Ρν ζέκα είλαη λα κελ ην ράζνπκε απφ ηελ νπηηθή καο, ζπλνιηθά ν
θαζέλαο θαη απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά θαη βέβαηα ηα άιια κέζα, φηη απηφ πνπ
μεθίλεζε, αο πνχκε, απφ ηελ πάλσ πιεπξά ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο, αο ην πνχκε
έηζη, κηα… θαη κε αθνξκή ηηο πιεκκχξεο, λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε θάησ.
Ξξέπεη λα πσ ινηπφλ φηη λνκίδσ φηη είλαη έμσ απφ ηελ νπηηθή καο, ζε απηφ πνπ
ιέκε θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πιεκκχξεο θ.ιπ., δελ ππάξρεη ζρέδην νχηε ζηελ…
Απηφ ην θνκκάηη, δελ μέξσ αλ θάλσ ιάζνο, καθάξη λα θάλσ ιάζνο, αιιά δελ
ππάξρεη αληηπιεκκπξηθφ έξγν γηα απηή ηελ πεξηνρή.
Λαη, άξα ινηπφλ απηφ πνπ κπνξνχκε λα δνχκε άκεζα, έηζη; Γελ μέξσ αλ
κπνξεί λα θάλεη, απηφ πνπ ιέκε πξνκειέηε, ε ηερληθή ππεξεζία πνπ μέξεη ην
πξφβιεκα, γηαηί ηψξα ηη λα πάκε ζηελ Ξεξηθέξεηα; Λα πάκε κηα πξνκειέηε,
γηα απηφ ην ζέκα πνπ είλαη πνιχ βαζηθφ, έηζη; Θαη λα δεηήζνπκε κεηά απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα ζηα πιαίζηα, δελ μέξσ πφηε ζα γίλεη θ.ιπ., λα καο πιεξψζεη κηα
κειέηε, γηα λα δνχκε ζε απηή ηελ πεξηνρή. Γηαηί φηη άιιν θαη λα επελδχζεηο,
άκα δειαδή μαλαγίλεη κηα πιεκκχξα ζαλ ηελ πξνεγνχκελε, εληάμεη ηη λα
επελδχζεηο; Γειαδή θαη ηνπο δξφκνπο λα ηνπο θηηάμεηο, ζα μεισζνχλ ηα
πάληα. Λνκίδσ… ηειείσζα. Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ζ εηθφλα ηνπ Πθαξακαγθά είλαη πξαγκαηηθά απνθαξδησηηθή,
απαξάδεθηε ζα έιεγα, κηα ηξηηνθνζκηθή εηθφλα πνπ απνηειεί ληξνπή γηα ηελ
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πφιε καο, γηα ην Σατδάξη θαη ην πψο αθέζεθε απηή ε πεξηνρή λα είλαη έηζη, κία
πφιε-θάληαζκα, ζθνηεηλή, κε θιεηζηέο βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο.
Λνκίδσ φκσο φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη κία πεξηνρή ε νπνία ζα απνηεινχζε
ιαρείν γηα ην Σατδάξη θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη γηα ηελ αιιαγή ηεο εηθφλαο
ηνπ ζην κέιινλ. Δίλαη κηα πεξηνρή πνπ αλ αμηνπνηεζεί ζσζηά θαη εθεί λνκίδσ
ππήξραλ πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη πξνεθινγηθά. Γπζηπρψο φπσο ζπλήζσο γίλεηαη
φια απηά κέλνπλ πξνεθινγηθά θαη δελ ηα θνηηάδνπκε ηελ επφκελε κέξα ησλ
εθινγψλ. Θα κπνξνχζε πξαγκαηηθά λα αλαπηπρζεί. Λα αλαπηπρζεί θαη λα
αμηνπνηεζεί θαη ε παξαιία, λα δεκηνπξγεζνχλ θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
αιιά θαη θπξίσο λα γίλεη έλα φρη, φρη βηνκεραληθφ ή βηνηερληθφ πάξθν, έλα
επηρεηξεκαηηθφ πάξθν, λα δνζνχλ θίλεηξα ζε επηρεηξήζεηο, ζε πγηείο
επηρεηξήζεηο πνπ ζα αιιάμνπλ εληειψο ηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο θαη ζα
απνηειεί θαη πφιν έιμεο θαη γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν αιιά θαη γεληθφηεξα
γηα πνιίηεο κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ πάξθνπ, φπσο είπα, κε
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αλάπηπμε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ.
Γελ ζπκθσλψ κε ηνλ Θνδσξή, φηη μεπεξλάεη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ. Θαη εθεί
θξίλνληαη νη Γήκνη, απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο
πεξηπηψζεηο

θαη

ζηελ

αλάπηπμε

ηέηνησλ

πεξηνρψλ.

Θαη

ππάξρνπλ

πξνγξάκκαηα, ην JESSICA είλαη ην πην θιαζζηθφ, έηζη; Δίλαη πξαγκαηηθά έλα
πξφγξακκα αζηηθήο αλάπιαζεο πνπ απεπζχλεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ
αλάπιαζε ηέηνησλ πεξηνρψλ θαη έρνπλ ππάξμεη ζηελ Δπξψπε πνιιέο πεξηνρέο
πνπ έρνπλε αιιάμεη κέζα ζε κηα 5εηία, εληειψο εηθφλα, φςε θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα. Βέβαηα ηα ρξφληα πεξλνχλ, νη πξνζεζκίεο γηα ην JESSICA
ζρεδφλ έρνπλ εθκαηεχζεη, δελ πξνιαβαίλνπκε ηψξα ίζσο λα θάλνπκε κηα
κειέηε κέζα ζην ’15 θαη λα ην πξνσζήζνπκε.
Πίγνπξα φκσο ζα δνζνχλ θαη ζην κέιινλ επθαηξίεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη ν
Γήκνο λα ηηο αμηνπνηήζεη. Έηζη ζα αιιάμνπκε ηελ πφιε καο. Έηζη ζα
αιιάμνπκε ηελ εηθφλα ηεο πφιεο καο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο θαη ν
Πθαξακαγθάο απνηειεί κηα ρξπζή επθαηξία. Ζ πεξηνρή εθεί απνηειεί κηα ρξπζή
επθαηξία γηα λα θηλεζνχκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, αξθεί βέβαηα λα
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θηλεζνχκε ζσζηά θαη λα κελ αθήζνπκε θαη πάιη ηα ρξφληα λα πεξάζνπλ θαη λα
ζπδεηάκε θαη λα θάλνπκε νπζηαζηηθά εδψ κλεκφζπλα γηα ρακέλεο επθαηξίεο
θαη γηα πεξηνρέο ηηο νπνίεο ηηο έρνπκε αθήζεη θαη γηα επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο ηηο
έρνπκε αθήζεη νπζηαζηηθά έξκαην ζηε κνίξα ηνπο, βνξά ζε θπζηθέο
θαηαζηξνθέο ή ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, γηαηί πξαγκαηηθά έρνπκε απαμησζεί
θαη έρνπλ ραζεί νη επελδχζεηο πνπ έρνπλε γίλεη εθεί, δελ έρνπλε πιένλ
νπζηαζηηθά θακία αμία.
Υο πξνο ηα δεκνηηθά ηέιε, εγψ δελ είκαη ηεο άπνςεο φηη ζα έπξεπε λα
κεηψζνπκε δεκνηηθά ηέιε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Έρνπκε πεη φηη κπνξνχλ
λα γίλνπλ κεηψζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε. Κία πξψηε κείσζε έγηλε απφ ηελ
Γεκνηηθή Αξρή, βέβαηα γηα λα ππνζηεξηρζεί δελ πξέπεη λα θάλνπκε θαη 200
πξνζιήςεηο. Γηαηί έλα άιιν ζέκα, ζα ην ζπδεηήζνπκε κηα άιιε θνξά, είλαη φηη
γηα λα ζηαζεί ν Γήκνο θαη λα κπνξεί πξαγκαηηθά λα κεηψζεη ηα δεκνηηθά ηέιε
ζα πξέπεη λα δεη ιίγν θαη ηα αληαπνδνηηθά. Αλ είλαη λα θάλνπκε 200
πξνζιήςεηο, φπσο πήξακε απφθαζε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
απηφ θάπνηα ζηηγκή ζα ην βξνχκε κπξνζηά καο θαη δε ζα κπνξνχκε λα
θάλνπκε ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, πνπ ζα κπνξνχζακε ππφ άιιεο
ζπλζήθεο.
Δγψ ζα ήζεια λα δνζνχλ θίλεηξα ινηπφλ. ρη λα κεησζνχλ κφλν ζε κία
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηα δεκνηηθά ηέιε. Ρα δεκνηηθά ηέιε κπνξνχλ κε ζσζηφ
πξνγξακκαηηζκφ λα κεησζνχλ ζπλνιηθά, ην έρνπκε μαλαπεί. Αιιά λα δνζνχλ
θίλεηξα γηα λα αλαπηπρζεί ε πεξηνρή θαη απηά ηα δεκνηηθά ηέιε, ηα νπνία
πιεξψλνπλ

νη

επηρεηξήζεηο

λα

πηάλνπλ

πξαγκαηηθά

ηφπν,

λα

είλαη

αληαπνδνηηθά. Κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ κε θίλεηξα θαη εθεί ζα
κπνξνχζακε λα δνχκε, θαη είρακε θάλεη θαη πξνηάζεηο γηα ην πψο ζα
κπνξνχζαλ νη επηρεηξήζεηο πξνζιακβάλνληαο Σατδαξηψηεο θαη δίλνληαο
δνπιεηά ζε ζπκπνιίηεο καο, λα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα έρνπλε ζεζκηθά κία
κείσζε ζηα δεκνηηθά ηέιε. Απηφ είλαη κία πνιηηηθή πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηελ
εθαξκφζνπκε.
κσο γηα κέλα ην θπξίαξρν, δελ είλαη λα κεηψζνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε. Ρν
θπξίαξρν είλαη λα αλαπηπρζεί ε πεξηνρή, λα πηάλνπλ ηφπν πξαγκαηηθά απηά ηα
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δεκνηηθά ηέιε, ηα νπνία πιεξψλνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη λα αλαπηπρζεί κε
ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα πξνζειθχζνπκε πγηείο επηρεηξήζεηο, λα έξζνπλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πθαξακαγθά θαη λα αιιάμνπλ ηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο κε
ηελ ηαπηφρξνλε επξχηεξε αλάπιαζε, φπσο είπα πξνεγνπκέλσο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. Ρψξα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα,
αλ κνπ επηηξέπεηε εγψ δε ζέισ λα ην αγγίμσ πνιηηηθά, φπσο θαη γεληθφηεξα ηα
ζέκαηα δελ ηα βιέπσ πνιηηηθά. Θνηηάμηε εδψ ζίγνπξα ιάβακε κία έθζεζε,
έγξαςαλ νη άλζξσπνη θάπνηα πξάγκαηα πνπ καο ηα δψζαλε, αθνχζακε ηελ
θπξία, εγψ θαηάθεξα λα αθνχζσ ιίγν ην ηέινο γηαηί άξγεζα. Λνκίδσ φηη είλαη
πνιχ επηεηθψο γξακκέλα φια απηά πνπ αλαγξάθεη. Θεσξψ φηη φινη έρνπκε
πεξάζεη απφ εθεί, μέξνπκε γηα πην ζεκείν κηιάκε, ζίγνπξα θαη δπζηπρψο, φρη
πεξπαηψληαο, κε ην ακάμη καο. Ινηπφλ, φηαλ έρνπκε πεξάζεη θαη μέξνπκε γηα
ην ζεκείν απηφ, λνκίδσ φηη ηα ιφγηα είλαη πεξηηηά. Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλ
ιφγηα, λα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη εθεί.
Θνηηάμηε δε ζα δηαθσλήζσ φηη ην ζέκα απηφ, γηα λα ιπζεί δε ιχλεηαη έηζη,
ηφζν άκεζα, ηφζν εχθνια θαη κφλν κε ηηο δπλάκεηο ηνπ Γήκνπ. Ρν λα
θνηηάμνπκε θεληξηθά, λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάηη θαη λα βάινπκε έλα
πξφγξακκα, δε δηαθσλνχκε. Ρν ζέκα φκσο είλαη άκεζα ηη κπνξεί λα γίλεη.
Θεσξψ φηη νη άλζξσπνη πεξηκέλνπλ απφ καο θάηη άκεζν, θάηη ρεηξνπηαζηφ. Ρν
λα ηνπο πνχκε φηη εληάζζνπκε έλα πξφγξακκα θαη ζα δνχκε θάηη ζε 10
ρξφληα, θαλείο δε ιέεη φρη αιιά είλαη 10 ρξφληα, είλαη 5, είλαη 7, είλαη 12. Άκεζα
ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε; Ξψο κπνξνχκε ιίγν λα αλαβαζκίζνπκε εθεί ηελ
πεξηνρή;
Αλ κε ξσηάηε θαη ζαλ πνιίηεο θαη ζαλ κέξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ, πξαγκαηηθά
ληξέπνκαη γηα απηφ εθεί ην πξάγκα φπσο έρεη θαηαληήζεη θαη ζαλ πνιίηεο ηνπ
Σατδαξίνπ θαη ζαλ κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη ληξνπή, είλαη
ληξνπή γηα φινπο καο πψο έρεη θηάζεη εθεί απηή ε θαηάζηαζε; Ρη κπνξνχκε
ινηπφλ λα θάλνπκε άκεζα;
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Πίγνπξα, επαλαιακβάλσ, λα δνχκε πξφγξακκα, λα δνχκε, λα θηηάμνπκε άιια
πξάγκαηα, άκεζα φκσο, ψζηε λα μέξνπλε θαη απηνί νη άλζξσπνη φηη ζα
βειηησζνχλε δπν-ηξία πξάγκαηα, αλ απηφ είλαη θαζαξηφηεηα. Γλσξίδνπκε ηα
πξνβιήκαηα ηεο θαζαξηφηεηαο, φινη ηα γλσξίδνπκε. Μέξνπκε ε ππεξεζία ηη
ηξαβάεη, πψο δνπιεχεη. κσο λα βάινπκε θάπνηνπο άκεζνπο ζηφρνπο. Απηφ
ιέγεηαη θαζαξηφηεηα, ιέγεηαη θσηηζκφο, ιέγεηαη αζηπλφκεπζε, φζν δχζθνιν
θη αλ είλαη. Αθνχγεηαη απιφ, αιιά Γήκαξρε, ηα γλσξίδεηο είλαη δχζθνιν
πξάγκα. Έζησ φκσο θαη εθεί, θάπσο λα πηέζνπκε ψζηε λα δνχκε θάηη.
Θεσξψ φηη ην πξφβιεκα είλαη ηεξάζηην. Δπαλαιακβάλσ, ην είπα, ην μαλαιέσ,
ληξέπνκαη γηα απηήλ εθεί ηελ θαηάζηαζε. Ρν λα ιέκε ζηνπο αλζξψπνπο φηη

λαη, o.k. λα ζαο απαληήζνπκε, λα ζαο πνχκε ζε 10, 20 ρξφληα ηη ζα γίλεη, αλ
φρη, λα πάξεηε απνθάζεηο λα θχγεηε απφ εθεί. Θεσξψ φηη δελ είλαη έηζη απιά
ηα πξάγκαηα. Κία επηρείξεζε ή έλα ζπίηη δελ ην παίξλεηο θαη ην παο θάπνπ
αιινχ επεηδή πνιχ απιά εγψ δελ κπνξψ λα αληαπεμέιζσ ζηηο ππνρξεψζεηο
κνπ ζαλ Γήκνο, ζαλ πνιηηεία. Γελ κεηαθέξνληαη έηζη απιά νη επηρεηξήζεηο,
φζνη έρνπλ επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ.
Ρψξα φζν αλαθνξά ηε κείσζε Γήκαξρε, ζίγνπξα απηφ ζα ζπδεηεζεί
θαληάδνκαη ζε άιιε θάζε, ζε άιιν Ππκβνχιην, αιιά θαη γηα απηφ αθφκα, εγψ
λνκίδσ φηη ζα ηειεηψζσ κε κία ιέμε, είλαη αληαπνδνηηθά ηέιε. Πσζηά; Νπφηε
ηη λα ζπδεηήζνπκε; Ρη λα πνχκε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ηη λα πνχκε;
Δίλαη αληαπνδνηηθά ηέιε.
Άξα ινηπφλ δε λνκίδσ φηη… Θεσξψ, ζεσξψ φηη ζα κπνξνχζακε λα ην
θνηηάμνπκε, έζησ θαη κνλνκεξψο. Λαη, εκέλα δε ζα κε ελνρινχζε. Ξξέπεη λα
μέξνπκε θαη λα ιέκε, λα έρνπκε ηελ παξξεζία, ηελ αλδξεία, λα πνχκε φηη εθεί
δελ κπνξψ λα αληαπεμέιζσ γηα ηνλ (α), (β), (γ) ιφγν. Νπφηε δελ κπνξψ λα
ζαο θαηαηάζζσ καδί κε ηνπο άιινπο. Γελ είλαη ληξνπή. Απηφ δελ είλαη… Δίλαη
αληαπνδνηηθά ηέιε. Ξνηα αληαπνδνηηθά; Θαη πξνο Θενχ, δελ είλαη θακηά
κνκθή, δελ είλαη ηψξα ε θαηάζηαζε, είλαη ηφζα ρξφληα, έρεη αθεζεί ζηε κνίξα
ηεο ε πεξηνρή, Γήκαξρε. Νπφηε ινηπφλ θαη απηφ, λαη, εγψ ζα έιεγα λα δνχκε
θαη απηφ ην θνκκάηη. Κπνξεί λα αθνχγεηαη λαη, δελ πεηξάδεη, δελ ην
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ρξεηάδνληαη, μέξεη ε ςπρνχια ηνπο ηη ρξεηάδεηαη θαη ηη φρη. Ινηπφλ, απηά.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη, θχξηε Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, πξάγκαηη απηφ ην
ζέκα είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ κφλν ζιίςε κπνξεί λα πξνθαιεί θαη ζα πσ
ακέζσο γηαηί. Πε παιηφηεξε επνρή επί δεκαξρίαο ηνπ Θπξηάθνπ ηνπ Ληεληαθνχ,
θάπνηνη ηνπιάρηζηνλ ν Κηράιεο ν Πειέθνο ζα πξέπεη λα ην ζπκάηαη,
εκθαλίζηεθε έλαο άλζξσπνο εδψ, ν νπνίνο επξφθεηην λα θάλεη κία επέλδπζε
«παξαζθεπή ζαιακηνχ» ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, κε κηα επηδφηεζε ΔΝΘηθή
πνπ είρε, γχξσ ζηα 500.000.000, αλ ζπκάκαη θαιά. Γεζκεπφηαλ ινηπφλ ν
άλζξσπνο πιελ ησλ άιισλ φηη ζα έθαλε θαη πξνζιήςεηο γχξσ ζηα 70 άηνκα
απφ θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο καο. Θπκάκαη ινηπφλ θαη ην ζπκάκαη γηαηί ήξζε
κία θαη δπν θνξέο θαη ηξεηο ζην Ππκβνχιην, φηη ε επέλδπζε ηειηθά καηαηψζεθε
απηή, δηφηη ε άπνςε ηφηε θαη νη ιέμεηο νξίδνπλ ηα πξάγκαηα αθξηβψο, ηφηε
είρακε ηελ πεηξηά ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, πεξλάγακε ηε θάζε ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο. Ήηαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη
πνπ κηιάκε, δε ζεθψλεη νχηε κία γθαδηέξα, νχηε έλα γθαδάθη. Θαη ν άλζξσπνο
βέβαηα απνηξάπεθε, ηα πήγε αιινχ ηα ιεθηά ηνπ, δελ μέξσ πνπ πήγε, αιιά
ελ πάζε πεξηπηψζεη ε επέλδπζε δελ έγηλε.
Βιέπσ ινηπφλ ηε… δηαβάδσ κία απφ ηηο παξαγξάθνπο ηηο πξψηεο εδψ ηνπ
θεηκέλνπ πνπ έρνπλ ζηείιεη εδψ, νη θχξηνη ηνπ ζπιιφγνπ, πνπ ιέεη ε νπνία
θαηάζηαζε είλαη άδηθε, δελ αξκφδεη θαη ππνηηκά ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
αγσληζηεί πάλσ απφ 40 ρξφληα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο
ηνπο, ζπλεηζθέξνληαο κε δηθά ηνπο έμνδα ζε πνιιά ζέκαηα, γηα λα γίλεη
βηψζηκε ε πεξηνρή δίλνληαο παξάιιεια εξγαζία ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Θαη
είλαη αιεζηλφ απηφ.
Αλ ινηπφλ απηφ, μεθηλψληαο κε θάπνηεο ηέηνηεο επελδχζεηο απφ ηφηε είρε
δεκηνπξγήζεη πξάγκαηη έλα ζσζηφ εξγαζηαθφ ρψξν θαη απφ πιεπξάο ηεο
απαζρφιεζεο αιιά θαη απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ππήξραλ εθεί, ηα
πξάγκαηα πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθά. Ρψξα έρνπκε θηάζεη ζην
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κε παξέθεη θαη φζα επρνιφγηα λα θάλνπκε εδψ κέζα, ζαο ιέσ φηη ην δήηεκα
ζέινπκε δε ζέινπκε είλαη ππεξηνπηθφ. Θαη είλαη ππεξηνπηθφ γηαηί κε ην λα πάεη
ν Γήκνο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βάιεη 5 ιάκπεο, ηε δπλαηφηεηα λνκίδσ λα
ξίμεη θαη κηα άζθαιην, δελ ηελ έρεη απηή ηε ζηηγκή κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα
πνπ ππάξρνπλ, ην πξφβιεκα δε ιχλεηαη.
Ρν πξφβιεκα ιχλεηαη κφλν κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο. Θαη
αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε, δελ
είκαη ζπγθνηλσληνιφγνο, δελ είκαη εηδηθφο νηθνιφγνο, αιιά πηζηεχσ φηη κπνξεί
λα γίλεη κε ηελ αλαβάζκηζε νιφθιεξνπ απηνχ ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ Πθαξακαγθά
ησλ 400 ζηξεκκάησλ, πνπ αλήθνπλ θαη νξγαληθά θαη ηδηνθηεζηαθά ζην Γήκν
Σατδαξίνπ θαη έρνπλ θνπθνπισζεί κε ηε γλσζηή ζχκβαζε, πνπ θέξνληαη λα
είλαη, βέβαηα ζηα ραξηηά είλαη εθηφο, ζηελ πξάμε φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο
κπαδσκέλα.
Κηα αλαβάζκηζε ινηπφλ απηνχ ηνπ κεηψπνπ ηεο παξαιίαο ησλ 400
ζηξεκκάησλ ζα έθεξλε θαη ην επφκελν βήκα πνπ ζα ήηαλε επελδχζεηο θηιηθέο
κηαο κνξθήο βηνκεραληθνχ πάξθνπ πξνο ηελ πεξηνρή, αιιά θαη πξνο ηνπο
θαηνίθνπο θάπνηνπο ειάρηζηνπο πνπ κέλνπλ εθεί, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη είλαη
επαγγεικαηίεο. Απηφ φκσο απαηηεί ζρέδην. Απαηηεί φξακα θαη ζα ζπκίζσ ζε
φζνπο ηηο μέξνπλ ηηο πεξηνρέο, εθηφο Αζήλαο, εθηφο Σατδαξίνπ, φζνη
θαηεπζπλζνχλ ή ηαμηδέςνπλ πξνο Ξχξγν, λα δνπλ ην παξαιηαθφ κέησπν ηεο
Αραΐαο, πψο έρεη δεκηνπξγεζεί ζήκεξα θαη πσο ιεηηνπξγεί, φπσο θαη ηα
καγαδηά πνπ ππάξρνπλ πάλσ απφ απηφ ην κέησπν. Σξεηάζηεθε βέβαηα κηα
5εηία, κηα 6εηία γηα λα γίλνπλ φια απηά.
Κπαιψκαηα κπνξνχκε λα θάλνπκε, κπνξνχκε λα ξίμνπκε ιίγν άζθαιην,
κπνξνχκε λα βάινπκε 5 θψηα θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, νη άλζξσπνη λα έρνπλ
ηελ ςεπδαίζζεζε φηη θάηη θάλαλε. Ρψξα επηηξέςηε κνπ, ηα επρνιφγηα ηνπ
είδνπο αλ απνθαζηζηεί, φρη απφ καο βέβαηα ζε θακηά πεξίπησζε, απηφο ν
ρψξνο λα παξζεί πσο θαη απφ πνπ, είλαη γλσζηφ θαη ην νζκίδεηαη ν θαζέλαο
καο, δελ μέξσ λα έρνπκε πνιιά πεξηζψξηα αληίζηαζεο.
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Θαη κάιηζηα ζέισ λα ζπκάζηε, γηαηί είκαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εδψ
κέζα, ελλνψ ζε ειηθία, φηη ππήξμαλ θηλεηνπνηήζεηο θαη φηαλ επξφθεηην λα
απαιινηξησζεί ν Πθαξακαγθάο γηα ηα λαππεγεία ηφηε. Παο ιέσ ινηπφλ φηη νη
ίδηνη άλζξσπνη, ην είρακε ην θαηλφκελν θαη ζην άλσ δάζνο πνπ εληάρζεθε ζην
ζρέδην κε πνιινχο. Νη ίδηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη κε λχρηα θαη κε δφληηα
παιεχαλε

ππνηίζεηαη

γηα

ηηο

πεξηνπζίεο

ηνπο

ζηε

ζπλέρεηα

ήηαλ

ελζνπζηαζκέλνη πνπ απαιινηξίσζαλ ηα αθίλεηά ηνπο κε ηηο ηηκέο πνπ ηφηε
απαιινηξηψζεθαλ. Θαη ζπκάκαη ηφηε ηνλ ζπγρσξεκέλν ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν,
ηνλ Θαιηεξάθε, φπνπ, γηαηί ν άλζξσπνο είρε ηε δηθή ηνπ ηελ πεηξηά πνπ είπα
πξνεγνχκελα, αληηζηεθφηαλε κε λχρηα θαη κε δφληηα λα κε θχγεη απηφ ην
θνκκάηη, γηαηί απηφ ήηαλε ην επηπιένλ παξαιηαθφ κέησπν πνπ ηψξα εκείο
πάκε λα ην αλαθαιχςνπκε.
Άξα ινηπφλ ρξεηάδεηαη ζρέδην, ρξεηάδεηαη φξακα θαη ρξεηάδεηαη δηάζεζε. Κε
επρνιφγηα δε λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη θαη δελ πξέπεη νχηε λα
θνξντδεχνπκε ηνπο αλζξψπνπο, νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν λα θνξντδεχνπκε ηνπο
εαπηνχο καο.
Θαη ζα πσ θαη έλα ηειεπηαίν, θνληά ζε φια ηα άιια εδψ πνπ αλαθέξνληαη,
ζηα δεκνηηθά ηέιε, ζηνπο θηλδχλνπο, ζηνπο δξφκνπο θ.ιπ., αλαθέξεηαη θαη ην
ηειεπηαίν θνκκάηη γηα ην ζέκα ησλ ηεξνδνχισλ. Έρσ ηελ αίζζεζε φηη θαλέλαο
καο εδψ κέζα δελ ζέιεη λα κεηαηξαπεί νχηε αηνκηθά, νχηε ζπιινγηθά ζε απηφ
πνπ ιέκε, εζηθή αζηπλνκία. Απηφ είλαη έλα δήηεκα άιισλ πνπ δελ κπνξνχκε
λα ην αλαιάβνπκε εκείο, γηαηί απηφ θιείλεη πνιιέο παξακέηξνπο, είλαη
πνιπζχλζεην πξφβιεκα θαη δελ ιχλεηαη, ην είπε ν Γήκαξρνο πξνεγνπκέλσο,
κε ην λα θχγνπλ απφ εθεί θαη λα πάλε παξαπάλσ ή παξαθάησ.
Θαη γηα λα ην ειαθξψζσ ιηγάθη, θιείλνληαο ζα ζπκίζσ ζηνπο επαΐνληεο,
θάπνηνη απφ εζάο ζα ην μέξνπλ πηζηεχσ, φηη επηρεηξήζεθε ην 1917 ε Πνβηεηηθή
Έλσζε λα ηδξπζεί θαη αηζζεηηθή αζηπλνκία. Παο ιέσ ινηπφλ φηη απφηπρε
παηαγσδψο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
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ΦΝΟΙΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ δε ζα ζαο θνπξάζσ, νχησο ή άιισο έρεη
εμαληιεζεί ην ζέκα, νη θχξηνη ζπκπνιίηεο εδψ πέξα πεξηκέλνπλ θαη έλα άιιν
ζέκα. Φέξνληαο θαη εγψ ην αίηεκα ην νπνίν έρσ πέξαλ ησλ άιισλ, βιέπσ φηη
έρεη δχν εξσηήκαηα. Ρν έλα εξψηεκα είλαη, ζαο παξαθαινχκε ινηπφλ λα
εμεηάζεηε κε ηε δένπζα πξνζνρή ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, απηφ είλαη
νπζηψδεο, θαη ηε βειηίσζε ησλ παξνρψλ.
ζν αλαθνξά γηα ηε βειηίσζε ησλ παξνρψλ, φινη νη ζπλάδειθνη εδψ πέξα
έρνπκε ζπκθσλήζεη, ην είπαλ θαη πξνεθινγηθά ζην πξφγξακκά ηνπο, θη φηη
είρα λα πσ αλεθέξζε θη φινη νη ππφινηπνη φηη ππάξρεη έιιεηκκα ζε φια απηά ηα
αηηήκαηα,

ηα

νπνία

αλαθέξνπλ

ζηελ

θαζαξηφηεηα,

ην

δίθηπν

είλαη

αθαηάιιειν, δξφκνη, ζήκαλζε, θσηηζκνχο θ.ιπ.. Γεη δε ρξεκάησλ θαη άλεπ

ηνηνχησλ νπδέλ έζηη γελέζζαη ησλ δεφλησλ, έιεγε ν Γεκνζζέλεο ζηνπο
Αζελαίνπο. Δίλαη ππεξηνπηθφ ην πξφβιεκα, δε ιχλεηαη κφλν απηή. Θαιή είλαη ε
αλάπιαζε ηνπ JESSICA αιιά θαη ε Ξεξηθέξεηα, δελ μέξσ πνηνο κπνξεί λα
θάλεη, γηαηί ν Πθαξακαγθάο, ην μέξεη φιε ε Διιάδα, ίζσο απφ ηα λαππεγεία,
φπνπ θαη λα ξσηήζεηο, ππεξηνπηθά μέξεη πνπ είλαη, ζπκβνιηθά θαη
ζεκεηνινγηθά.
ινη ινηπφλ ζπκθσλνχκε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο. Δθείλν πνπ δελ
άθνπζα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη ζηε κείσζε ηη ζα γίλεη. ινη θχγακεΑκ’
έπνο ακ’ έξγνλ. Αλ ινηπφλ φπσο ιέεη ν θχξηνο, έθπγε, ν θ. Θενδσξαθφπνπινο,
φια

είλαη

ζέκα

αληαπνδνηηθφηεηαο

θαη

εδψ

πέξα

ππάξρεη

έιιεηκκα

αληαπνδνηηθφηεηαο, ηφηε αο θάλνπκε ηελ πξφηαζε, έσο φηνπ θάλεη, γηαηί ην
ζέκα δελ είλαη ηψξα λα κελ ιέκε ςέκαηα, είλαη εδψ θαη 40 ρξφληα είπακε,
έηζη; Γελ είλαη φηη πξνέθπςε, ψζπνπ λα γίλεη ν θσηηζκφο, ψζπνπ λα γίλεη ε
ζήκαλζε, ψζπνπ λα γίλεη ε νδνπνηία πνπ είπε ν θ. Κπνδίθαο κε ηα 5.372,
ζπκάκαη ηνλ αξηζκφ θηφιαο, ηφηε αο κεησζεί. Έηζη ζπκβνιηθά, γηα λα κάζνπκε
γηα λα είκαζηε ηζνλνκία θαη λα είκαζηε δίθαηνη. Θαη ηφηε λα επαλέιζεη θαη
βέβαηα δελ είλαη, δηφηη δελ ην ήμεξα φηη φια ηα επαγγεικαηηθά είλαη 4,5%, δελ
είλαη… πιεξψλεη ην ηξηπιάζην.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη ηα εθαηφ. 4,50 € ην ηεηξαγσληθφ.
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ΦΝΟΙΖΠ: Λαη ην ηεηξαγσληθφ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: 4,50 €.
ΦΝΟΙΖΠ: Δίλαη φινη ίδηνη νη επαγγεικαηηθνί ρψξνη, είλαη ην ηξηπιάζην κε ηελ
πγεία. Δγψ κέλσ φκσο θαη ζε απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο, φηη φια απηά ζα ηα
δνχκε θαη ελδερνκέλσο απφ ηελ θαηλνχξηα ρξνληά ζα ην δνχκε θαη αλ ππάξρεη
ηέηνηα επρέξεηα θαη είλαη επεπίθνξε θη φιε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζα κπνξεί
λα γίλεη θαη απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο; Θα
Ιπκπνπζάθε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ππγλψκε λα δηεπθξηλίζνπκε θάηη; Κέζα ζηα ηέιε πνπ παίξλνπκε
ζηελ πεξηνρή είλαη θαη απφ ηα λαππεγεία Πθαξακαγθά, έηζη δελ είλαη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Άξα αλ κεηψζνπκε ηα ηέιε. Γελ παίξλνπκε;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ιπκπνπζάθε. Ππλάδειθνη έρνπκε δψζεη ην ιφγν.
Πεβαζηείηε ηε ζπλάδειθν. Ξαξαθαιψ.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Δπεηδή ε πεξίπησζε ηνπ Πθαξακαγθά είλαη κηα εηδηθή
πεξίπησζε. Γελ μέξσ πσο έρεη ραξαθηεξηζηεί ε πεξηνρή. Βηνηερληθήβηνκεραληθή, είλαη θαη πεξηνρή θαηνηθίαο. Κε πνηφλ ηξφπν ζα αληηκεησπηζηεί;
Υο βηνκεραληθή πεξηνρή ή σο ηφπνο θαηνηθίαο απηψλ ησλ ειάρηζησλ θαηνίθσλ
πνπ ππάξρνπλ εθεί; Ρν ζέκα ηνπ trafficking κπνξεί λα… θαηά θάπνηνλ ηξφπν
κε ηελ παξνπζία αζηπλνκηθήο δχλακεο, εληάμεη ζα θχγνπλε ζα πάκε θάπνπ
αιινχ. Ν θσηηζκφο είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα γίλεη. Ζ αζθαιηφζηξσζε μέξεηε ηη
ζπκβαίλεη εθεί, εθφζνλ πεξλάλε ληαιίθεο κε ην βάξνο πνπ έρνπλ ζα είλαη θαη
ιίγν άδηθνο θφπνο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη είλαη κία δχζθνιε πεξηνρή. Ξψο ζα
αληηκεησπηζηεί; Απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Εέξβα έρεη δεηήζεη ην ιφγν.
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ΕΔΟΒΑ: Δγψ λα ζπκίζσ φηη ε πεξηνρή κπήθε ζην ζρέδην πφιεσο ην ’92 κε
αγψλα ησλ θαηνίθσλ θαη κφλν ησλ θαηνίθσλ. Λα ζπκίζσ φηη δελ ήκαζηαλ
εκείο Γεκνηηθή Αξρή, φηαλ έθιεηζε ην ζρνιείν. ηη δελ ήκαζηαλ εκείο
Γεκνηηθή Αξρή, φηαλ νη ζπγθεθξηκέλνη εξγνιάβνη κπάδσλαλ απφ ην Πρηζηφ θαη
θάπνηνη έδηλαλ άδεηεο, απφ θάησ λα γίλνπλε απνζήθεο container. Γελ ήκαζηαλ
εκείο Γεκνηηθή Αξρή, φηαλ άλαξρα αλαπηπζζφηαλ ε βηνκεραλία, ρσξίο θαλέλα
ζρεδηαζκφ. Γελ ήκαζηαλ εκείο Γεκνηηθή Αξρή, φηαλ δφζεθε άδεηα λα αλνίμνπλ
λεξνηζνπιήζξεο κέζα ζην Γάζνο. Ρν θπξηφηεξν; Γελ ήκαζηαλ εκείο Γεκνηηθή
Αξρή, φηαλ ην ηξέλν απηφ, πνπ δελ έπξεπε λα πεξάζεη απφ εθεί ήηαλ αιινχ
ζρεδηαζκέλν λα πεξάζεη, πέξαζε πάλσ απφ ηα θεθάιηα καο, ζηελ θπξηνιεμία
κέζα απφ ηα ζπίηηα καο, θαηέζηξεςε ην βνπλφ θαη φηη άιιν ππήξρε εθεί.
Ρψξα κνπ έθαλε κεγάιε εληχπσζε ν θ. Ληεληαθφο, ην φηη ελνριήζεθε επεηδή
δεηήζακε γηα 10 κέξεο λα θηινμελεζνχλ 5 κεηέξεο κε ηα παηδηά ηνπο απφ ηε
Ππξία, ζην λνζνθνκείν, ζην δεκφζην λνζνθνκείν πνπ αλήθεη ζην ιαφ, ηηο
εκέξεο ησλ Σξηζηνπγέλλσλ. Ρνλ ελφριεζε απηφ, γηαηί μεζεθψζεθε θαη πξέπεη
λα πνχκε φηη μεζεθψζεθαλ, πνηνη; Ζ Κ.Θ.Ν. πνπ είλαη κέζα, πνπ ζα ήηαλε κηα
πνιχ θαιή ζπδήηεζε λα δνχκε πψο κπήθε κηα Κ.Θ.Ν. θαη ιπκαίλεηαη έλα
δεκφζην λνζνθνκείν, φηαλ απηή ηε ζηηγκή πεζαίλνπλ ζηνπο δξφκνπο
αλαζθάιηζηνη.
Θαη έλα ηειεπηαίν πνπ ζα ήζεια λα πσ, αθνχ πξέπεη λα πσ φηη φινη καδί θαη νη
βηνηέρλεο θαη νη επαγγεικαηίεο αιιά θαη νη ιηγνζηνί θάηνηθνη, πξέπεη φινη καδί
λα παιέςνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο
αδηθεκέλεο

πεξηνρήο.

νινθιεξσκέλεο

Θα

είρε

πνιχ

πξνηάζεηο

ηνπ

θ.

ελδηαθέξνλ

Ληεληαθνχ,

λα

δειαδή

αθνχζνπκε
ηη;

Ξψο

ηηο
ζα

απνηειεηψζνπκε απηή ηελ πεξηνρή κεηά ηε δεκαξρεία ηνπ παηέξα ζαο;
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Δγψ θαηαιαβαίλσ εηιηθξηλά ηελ ηάζε πνπ κπνξεί λα έρεη ν
νπνηνζδήπνηε εδψ λα είλαη αξεζηφο θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη αξεζηφο λα ιέεη
θαη πξάγκαηα παξαπαλίζηα. Αιιά θάπνπ επεηδή γλσξηδφκαζηε, λνκίδσ φηη
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πξέπεη απηφ ην πξάγκα λα ην ζηακαηήζνπκε. Αθνχζακε δηάθνξα πξάγκαηα,
άθνπζα ηνλ Ππειηφπνπιν ηνλ Θνδσξή, ηνλ αγαπεηφ ηνλ ζπλάδειθν, λα ιέεη
φηη έπξεπε λα κεηψζνπκε θη άιιν δεκνηηθά ηέιε θ.ιπ. θαη ηα ιέεη ηελ ίδηα
ζηηγκή πνπ θάλεη γαξγάξα ν ίδηνο θη ν ρψξνο ηνπ, φηη ν δηθφο ηνπο πνπξγφο
Νηθνλνκηθψλ, ν θ. Βαξνπθάθεο έρεη δειψζεη επζαξζψο φηη ζπκθσλεί κε ην
λενθηιειεχζεξν ηνλ θ. Κάλν ζην φηη πξέπεη ην Θξάηνο λα πάςεη λα είλαη
ρξεκαηνδφηεο πηα ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη ζα πξέπεη λα έρεη πφξνπο απφ
αιινχ. Απφ πνχ αιινχ; Απφ ηνλ θφζκν. Θάλεη γαξγάξα…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απφ ηνλ ΔΛΦΗΑ.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Απφ ηνλ… λαη. Θάλεη γαξγάξα ην γεγνλφο, ην φηη απαηηεί απηφ ην
δηθφ ηνπ Θξάηνο, ε δηθηά ηνπ Θπβέξλεζε ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο
απφ ηνπο Γήκνπο, κε ζπλέπεηα λα θηλδπλεχνπλ ζε πξψηε θάζε 30 Γήκνη λα
κπνχλε ζε έλα ηδηφηππν κλεκφλην, πνπ λα κελ κπνξνχλ λα αλαζάλνπλ, λα
θάλνπλ φρη πξφζιεςε, αιιά νχηε έλα επξψ λα εθηακηεχζνπλ ρσξίο ηελ άδεηα
απφ πάλσ ηεο παξαπάλσ αξρήο.
Λα θάλεη γαξγάξα ην φηη πξηλ απφ ιίγεο κέξεο εηπψζεθε εδψ θη απφ ηνλ
Θνξαγηάλλε, πάξζεθαλ ηα απνζεκαηηθά απφ ΝΑΔΓ, απφ Ξεξηθέξεηεο, γηαηί δελ
ζέινπκε λα ηα πάξνπκε απφ ηνπο καηζσκέλνπο θαη ηα παίξλνπκε απφ κνλίκσο
απφ απηνχο πνπ κπνξνχκε λα ηα πάξνπκε.
Αθνχζακε, φπσο είπε θαη ε αγαπεηή εδψ ε θα Εέξβα, ηνλ θ. Ληεληαθφ λα
ππνλνεί φηη ηειηθά έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ
Πθαξακαγθά ήηαλε ε νιηγνήκεξε παξακνλή ησλ κεηαλαζηψλ, ιεο θαη δελ
θαηαιαβαίλνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, νθείιεηε ζε
πνιηηηθέο πνπ ππεξέηεζαλ θαη νη άλζξσπνη πνπ είλαη ζην ζπλδπαζκφ ηνπ θ.
Ληεληαθνχ αιιά θαη κηα ζεηξά άιινη πνπ είπαλ δηάθνξα εδψ πέξα.
Ππγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, νη νπνίεο είραλ ζπγθεθξηκέλε επηινγή λα δησρηεί ν
θφζκνο απφ εθεί γηα λα ιπκαίλεηαη ε πεξηνρή εθεί απφ ηα κεγάια ηα
ζπκθέξνληα. Λα ζβεζηνχλ νη κηθξνί γηα λα κπνξέζνπλ λα γηγαλησζνχλ νη
κεγάινη.
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Αθνχζακε ηνλ θ. Γξνχιηα λα καο ιέεη γηα αλάπηπμε ηεο παξαιίαο, γηα
παξαιηαθφ κέησπν, ιίγν σο πνιχ λα ην θηηάμνπκε σο Φάιεξν ή Άιηκν ή δελ
μέξσ θη εγψ ηη, πνχ θαη κε ηη; Ξνχ; Γίπια ζηα θνπγάξα πνπ ζπγθεθξηκέλεο
πάιη πνιηηηθέο ηα ζηξίκσμαλ φια ζην Θξηάζην, γηαηί εθεί ήηαλ ην θηελφ
εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηηο εξγαηνγεηηνληέο ηεο Διεπζίλαο θαη ζηα Γπηηθά
Ξξνάζηηα πνπ φια ηα καδέςακε εθεί, ελψ ε Αλαηνιηθή ε Λφηηα πιεπξά ηεο
Αζήλαο ήηαλ γηα θάπνηνπο άιινπο αλζξψπνπο; Θαη κε ηη; Κε πνηνπο πφξνπο;
Κε ηελ θάζε ρξφλν κείσζε ησλ πφξσλ πνπ παίξλνπλ νη Γήκνη απφ απηέο ηηο
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, πνπ μαλαιέσ εζείο ππεξεηείηε; Έιενο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα κηιήζσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ. Ληεληαθέ θνηηάμηε λα δείηε. Λνκίδσ φηη είλαη άδηθν γηα
ηε ζπκπνιίηεπζε λα κηιάλε φιε ε αληηπνιίηεπζε, 7 νκηιεηέο έηζη θη αιιηψο
ιφγσ 7 παξαηάμεσλ, έηζη; Θαη λα ζέιεηε λα δεπηεξνινγήζεηε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη, φρη δελ ζέισ λα… έιεηπε θαη ν Γήκαξρνο. Δγψ δελ είπα
απηφ ην πξάγκα. Θέισ λα δηνξζσζεί…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη άδηθν λνκίδσ. Έρνπλ δεηήζεη θη άιινη ζπλάδειθνη ην ιφγν.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δπεηδή έιεηπε, εγψ δελ είπα απηφ ην πξάγκα θαη ίζα-ίζα
αθξηβψο ιέσ φηη είλαη κηα επθαηξία γηα ηε λέα δεκνηηθή αξρή, εγψ είπα ζαλ
αληίιεςε. Φπζηθά θαη δελ είπα φηη ε απφπεηξα λα έξζνπλε νη κεηαλάζηεο
θαηέζηξεςε ην Πθαξακαγθά. Γελ ην είπα γηα απηφ ην ιφγν θαη αθξηβψο
ππάξρεη ε επθαηξία… Δίπα εγψ φηη θαηέζηξεςε επεηδή απνπεηξάζεθε; Αλ ε
αληίιεςε απηή ζπλάδεη κε ην επξχ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ … θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ
πεξηνρή.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: 2Ππκθσλψ απηή είλαη ε άπνςε κνπ αιιά δελ έγηλε. Ζ
αληίιεςε θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ; Ζ αληίιεςε αλ ζπλάδεη κε απηφ. Γελ είπα
φηη θαηέζηξεςε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ είλαη μεθάζαξν ηη είπε ν θαζέλαο.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έλα απηφ. Γχν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Θ. Ληεληαθέ, θ. Ληεληαθέ γηα ιφγνπο ηάμεο, κε ζπγρσξείηε,
γηα ιφγνπο ηάμεο, έηζη; ζε ψξα κηιάεη ε αληηπνιίηεπζε, ε ζπκπνιίηεπζε δελ
παξεκβαίλεη. Ινηπφλ δελ έρεηε δηθαίσκα. Θέινπλ θαη άιινη ζπλάδειθνη λα
κηιήζνπλ θαη λα θιείζνπκε ην ζέκα γηαηί ππάξρεη θη άιιν αίηεκα θαηνίθσλ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη, αδηθείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή ηψξα κε ην λα παξαθξάδεηαη
απηφ πνπ ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θαζέλαο κπνξεί λα θαηαιάβεη λνκίδσ ην ηη…; Ξνηα είλαη
πνιηηηθή ζέζε ηνπ θαζελφο. Θ. Αληηδήκαξρε, ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαηαξρήλ λα πσ φηη αλ ζέινπκε λα πνχκε αλ έρνπλ δίθην ή
άδηθν ή θάηνηθνη είλαη ζαθέζηαην φηη ζηα αηηήκαηά ηνπο έρνπλε απφιπην
δίθην. Βέβαηα εδψ λα πνχκε φηη ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη κεηψζεη ηα δεκνηηθά
ηέιε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε θαη ηνπ ρξφλνπ λα γίλεη αθφκα κεγαιχηεξε ε
κείσζε θαη λα πηάζεη αθφκα κεγαιχηεξεο θαηεγνξίεο. ηαλ βιέπεηε, αο πνχκε,
θαη ζε γεληθφηεξν επίπεδν επηθξαηεί ε ινγηθή θαη φηη φ,ηη έρεη δεκνζηνλνκηθφ
θφζηνο

δελ

ην

πεηξάδνπκε.

Δκείο

παξφια

απηά,

παξφιν

πνπ

έρεη

δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ιέκε κείσζε ηειψλ ζαλ Γεκνηηθή Αξρή.
Θνηηάμηε φκσο λα δείηε, δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θσηηζκφ, ηελ
θαζαξηφηεηα,

ηελ

νδνπνηία

αλ

ζέιεηε,

λνκίδσ

φηη

κπνξνχλ

λα

αληηκεησπηζηνχλ, δελ μέξσ νινθιεξσηηθά ή φρη, νη ππεξεζίεο λνκίδσ κπνξνχλ
ζε θάπνην βαζκφ λα ηα αληηκεησπίζνπλε.
Εεηήκαηα φκσο πνπ έρνπλ λα θάλνπλε ζε ζρέζε κε ηε γεληθφηεξα ηελ
πεξηνρή, δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλε εάλ πάλσ απφ ην Θξάηνο δελ
πάξεη απφθαζε άκεζε λα αιιάμεη ν ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο. Θαη λα κελ
θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο, φηαλ ην Θξάηνο ζθέθηεηαη λα
πνπιήζεη ηνλ ΝΙΞ ζηελ COSCO, ζηγά κελ αθήζεη ηνλ Πθαξακαγθά απνχιεην
ζηελ COSCO. Θη φηαλ έξζεη ε COSCO ζηνλ Πθαξακαγθά, ηφηε λα δνχκε ηη
ζρέδηα ζα θάλνπκε εκείο εδψ ζα Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πεξηνρήο. Θαη θαηαιαβαίλεηε βέβαηα ηη ελλνψ.
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Άξα ινηπφλ θαιφ ζα ήηαλε πέξα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο άκεζεο παξέκβαζεο ζε
θάπνηα δεηήκαηα θαη ηεο ελδερφκελεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ ησλ δεκνηηθψλ
ηειψλ πνπ λνκίδσ φηη ζπκθσλνχκε ζε απηφ, είλαη θνηλφο ηφπνο απηφ.
Ξέξα απφ απηφ, λα δνχκε πψο κπνξνχκε απηή ηελ πεξηνρή θαη νη θάηνηθνη,
γεληθφηεξα νη θάηνηθνη ηεο Αθαίαο θαη ε Γεκνηηθή Αξρή αιιά λνκίδσ θαη φινη
ινγηθά ζθεπηφκελνη εδψ πέξα πνιίηεο, πψο κπνξνχκε λα παιέςνπκε απηή ε
πεξηνρή λα απνδνζεί ζηνλ θφζκν θαη λα αιιάμεη ραξαθηήξα. Δίλαη κηα πνιχ
δχζθνιε κάρε, πξέπεη λα πάκε θφληξα ζε ηεξάζηηα ζπκθέξνληα, δελ είκαη
ζίγνπξνο φηη ζα έρνπκε ηελ ζηήξημε ηελ θπβεξλεηηθή ζε απηφ θαη
θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ. Θαη λνκίδσ φηη ζε απηφ ηνλ αγψλα ζα πξέπεη λα γίλεη
πιένλ θαη ζην Γήκν καο έλα ηεξάζηην θίλεκα. Λα απνδνζεί ν ρψξνο ζηνπο
πνιίηεο θαη λα κελ κείλεη ζηελ COSCO, ζηελ ΡrainΝΠΔ, ζην Copa Copana θαη
δελ μέξσ θη εγψ, ζε πνηφλ άιιν κεγαιντδηψηε.
Θαη επί ηελ επθαηξία λα δνχκε ηειηθά κε ην Copa Copana, ηη ζα γίλεη ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή, γηαηί θαη απηφ είλαη έλα πξφβιεκα κεγάιν. Γελ μέξσ ε
Ξεξηθέξεηα, αο πνχκε, ζα άξεη ηειείσο ηνπο φξνπο, δελ μέξσ, βάδσ
εξσηήκαηα. Θα ηα δνχκε ζηελ πνξεία.
Θιείλνληαο εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε θάλεη κηα ζρεηηθή δηεξεχλεζε γηα
έλα επξσπατθφ πξφγξακκα, δελ είλαη ηεο ζηηγκήο πψο θαη ηη, γηαηί αθφκα είλαη
ζε δηεξεπλεηηθφ ζηάδην, γηα λα γίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα ζηελ πεξηνρή. Λα ζαο
πσ φηη δελ ππάξρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε αθφκα ζε απηφ, δειαδή δελ έρνπκε
o.k., φηη κπνξνχκε λα εληαρζνχκε ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα. Δίλαη έλα
εγρείξεκα πνπ ην ζθεθηφκαζηε, λνκίδσ φκσο φηη φηαλ ζα δνζεί απηή ε
επθαηξία ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηνπο θαηνίθνπο ζηελ πεξηνρή θαη κε εζάο, ζα
έρνπκε κηα δηαβνχιεπζε ζην πσο κπνξεί απηφ λα πξνρσξήζεη, ψζηε λα
απνηξαπνχλ θαη κειινληηθά ζρέδηα ηδησηηθνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο πξνο φθεινο
ζηελ COSCO, ηεο NORSK θαη δελ μέξσ εγψ πνηαλνχ άιινπ κεγαινθεθαιαίνπ
θαη κεγαινθαπηηαιηζηή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ινηπφλ

λα

νινθιεξψζνπκε ην ζέκα.

δψζνπκε

ην

ιφγν

ζηνλ

Γήκαξρν

γηα

λα
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ πνιχ ιίγα πξάγκαηα ζα πσ. Ξξψηνλ, σο πξνο ηα
αηηήκαηα, είπα θαη εηζεγεηηθά φηη ζα δνχκε ζεηηθά ηε κείσζε ησλ ηειψλ θαη
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππνινίπσλ ζεκάησλ. Βέβαηα έλα κεγάιν δήηεκα πνπ
έρνπκε λα δνχκε, έρνπκε κε ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. Δκείο δε ζα
ππνηηκήζνπκε ηνλ αγψλα πνπ έδσζαλ νη θάηνηθνη πξηλ απφ δχν ρξφληα γηα λα
κελ γίλεη ην ιηκάλη ζηελ πεξηνρή. Απηφο ν αγψλαο είλαη παξαθαηαζήθε θαη
εκπφδηζε ηφηε ηα ζρέδηα, έηζη; Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ ην πξάγκα, δελ ζα
ην ππνβαζκίζνπκε.
Ξξέπεη λα πνχκε φηη απηή ηε ζηηγκή ζπλππάξρνπλε γεληθή θαηνηθία κε κηθξέο
επηρεηξήζεηο. Απηφο είλαη ν λφκνο γηα ην εξψηεκα ην νπνίν έγηλε. Γελ ζα
επηηξέςνπκε λα αιιάμεη ν ραξαθηήξαο θαη λα γίλεη νχηε βηνκεραληθφ πάξθν,
νχηε βέβαηα εκπνξηθφ ιηκάλη. Θάηη γηα ηελ αλάπηπμε, γηαηί πνιιά ιέγνληαη
απηή ηε ζηηγκή, θαη ηη σξαία ιφγηα ξε παηδηά, γηα ηελ αλάπηπμε. Λα ζαο πσ
θάηη; Έγηλε ην βηνκεραληθφ πάξθν ζην Πρηζηφ, πάλσ. Μέξεηε φηη απηή ηε
ζηηγκή ην 90% απηψλ ησλ ηεξάζηησλ θηηξίσλ, ηα νπνία έγηλαλ θαη αιινίσζαλ
θαηέζηξεςαλ ην πεξηβάιινλ εθεί είλαη μελνίθηαζηα; Αθνχ ππάξρεη θαηαζηξνθή
ηεο παξαγσγηθήο βάζεο. Γειαδή λα θαηαζηξέςνπκε άιιε κία πεξηνρή,
πηζαλφλ γηα λα θεξδνζθνπήζνπλ θάπνηνη θαη πηζαλφλ πξφζθαηξα γηα λα
εμππεξεηεζνχλ θάπνηα ζπκθέξνληα ζε βάξνο ησλ θαηνίθσλ. ρη, απηφ δε ζα
ην επηηξέςνπκε.
πσο δε ζα επηηξέςνπκε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Copa Copana θαη ηα ζρέδηα
πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ βνπλψλ, ηνπ Ξνηθίινπ φξνπο θαη ηνπ
φξνπο Αηγάιεσ. Θαη απηφ ην ιέκε μέξνληαο πνηνπο ζα έρνπκε απέλαληί καο,
μέξνληαο ηνλ αγψλα πνπ πξέπεη λα δψζνπκε, μέξνληαο φηη ρξεηάδνληαη πνιιέο
δπλάκεηο, αιιά πηζηεχνπκε φηη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη απηφο ν θφζκνο λα πάξεη
ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα ηνπ.
Θαη κηα θνπβέληα κφλν, λνκίδσ φηη ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηα απηά ηα
κεγαιφβνπια ζρέδηα Θνδσξή, εδψ δε κπνξνχκε κε ηελ Ξεξηθέξεηα λα
ζρεδηάζνπκε ην ζήκεξα, ην ηη ζα γίλεη ζήκεξα, έηζη; Γειαδή εκείο δεηάγακε
10 έξγα θαη καο ιέγαλε, φηη δελ μέξνπκε αλ ζα εγθξηζνχλ, ηη ρξήκαηα ζα
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ππάξρνπλ θ.ιπ. θαη θάληε ηηο πξνηάζεηο ζαο θαη ζα δνχκε. Θέισ λα πσ ινηπφλ,
φηη δελ είλαη εχθνιν πξάγκα λα θάλεηο έλα καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ κε ηελ
Ξεξηθέξεηα πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε ηελ Ξεξηθέξεηα έρεηο, έηζη θαη
άιινπο δξφκνπο. Αθνινπζνχληαη άιινη δξφκνη ζε ζρέζε κε επξχηεξνπο
ζρεδηαζκνχο, αλ ζέιεηο.
Θαη έλα ηειεπηαίν, λνκίδσ φηη θαιά έθαλε ν Βαγγέιεο θαη πξνζπάζεζε ιίγν λα
πάξεη πίζσ απηφ ην ζέκα έηζη ηεο θηινμελίαο ησλ κεηαλαζηψλ, γηαηί λνκίδσ
φηη, δελ μέξσ ηνπιάρηζηνλ είλαη απαλζξσπηά λα κελ πσ ληξνπή γηα θάπνηνλ ν
νπνίνο ζέιεη λα ιέγεηαη άλζξσπνο, φηαλ κπαίλεη δήηεκα λα θχγνπλε 5
γπλαίθεο θαη 5 κσξά απφ ηελ πιαηεία Ππληάγκαηνο, πνπ ήηαλ κεο ην
θαηαρείκσλν ηελ επνρή ηεο επθνξίαο γηα ηνπο άιινπο πνπ πήγαηλαλ λα
ςσλίζνπλε ζην Πχληαγκα, γηα απηνχο ινηπφλ ηνπο 5 γπλαίθεο θαη ηα 5 κσξά,
λα ιέκε φρη ζην λα κεηεγθαηαζηαζνχλ γηα ιίγεο κέξεο κέρξη λα πάξνπλε ηε
Visa. Λνκίδσ φηη απηφ ήηαλε ηειείσο έηζη άζηνρν, ην νπνίν είπεο. Θαη απηνί
πνπ μεζεθψζεθαλ ήηαλ θάπνηνη θάηνηθνη πνπ δε γλψξηδαλ, εγψ ζα πσ απηφ,
πνπ δε γλψξηδαλ ην ηη αθξηβψο πήγαηλε λα γίλεη εθεί θαη δεχηεξν ε Κ.Θ.Ν. πνπ
πνιχ ζσζηά είπε ε Γηάλλα ε Εέξβα, ε νπνία πξέπεη λα καο εμεγήζνπλ θάπνηνη
πσο κπαίλεη, δξα θαη θεξδνζθνπεί κέζα ζε έλα δεκφζην ρψξν κηα Κ.Θ.Ν. Απηνί
ήηαλ πνπ αληηδξνχζαλ ηφηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη πξνρσξάκε ζην δε… Δπραξηζηνχκε ηνπο
ζπκπνιίηεο καο, πξνρσξάκε ζην δεχηεξν αίηεκα θαηνίθσλ. Δπραξηζηνχκε γηα
ηελ ππνκνλή ηνπο ζπκπνιίηεο απφ ηελ νδφ Φεηδηππίδνπ. Ρν αίηεκα ινηπφλ έρεη
λα θάλεη κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο νδνχ Φεηδηππίδνπ θαη ησλ γχξσ δξφκσλ, φζν
αθνξά ηελ θεξαία, ηε ιεηηνπξγία ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην
Ξαιαηάθη. Μέξεηε ηε γλσζηή θεξαία. Νη ζπγθάηνηθνί καο έρνπλε έξζεη πάξα
πνιιέο θνξέο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πάξα πνιιέο θνξέο έρνπλε παξζεί
απνθάζεηο.
Λα ζαο πσ φηη ακέζσο κεηά ην αίηεκά ηνπο, δελ μέξσ απφ ηη πξνθιήζεθε, καο
ήξζε εδψ έλα ραξηί απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη
Ραρπδξνκείσλ, λα καο πεη φηη ε θεξαία είλαη απνιχησο λφκηκε θαη κε
ηνικήζεηε, νπζηαζηηθά απηφ ιέεη ην ραξηί, λα ηελ θαηεβάζεηε. Ινηπφλ θαη λα
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καο πεη επίζεο φηη ν ραξαθηήξαο ηεο θνπβέληαο ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη
νη απνθάζεηο είλαη γλσκνδνηηθέο θαη δελ έρνπλ θακία νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία.
Βέβαηα εκείο ζεσξνχκε φηη ην πξφβιεκα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ, ζέινπκε λα
αθνχζνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη λα πάξνπκε απφθαζε απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην ηη ζα θάλνπκε γηα απηφ ην πνιχ
ζνβαξφ δήηεκα πνπ δελ αθνξά κφλν ηελ νδφ Φεηδηππίδνπ, αθνξά θαη ην άλσ
δάζνο, αθνξά θαη ην Γαθλί πνπ θαη εθεί ππάξρνπλ θεξαίεο κεο ηνλ νηθηζηηθφ
ηζηφ, δίπια ζε θαηνηθίεο, δίπια ζε ζρνιεία θαη νη νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ θαη
απηέο ηελ αλάινγε αληηκεηψπηζε. Ξνηνο απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο-θαηνίθνπο
ζα έξζεη εδψ λα πεη δπν θνπβέληεο ζην κηθξφθσλν.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ: Θα ζαο πσ εγψ θχξηε. Δίπαηε φηη είλαη γηα άιιεο θεξαίεο,
αιιά…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν φλνκά ζαο λα πείηε γηα λα θαηαγξαθεί.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ: Αγγειφπνπινο Δπζηξάηηνο. Δίπαηε φηη είλαη θη άιιεο
θεξαίεο επάλσ ζην δάζνο θαη ζε πνιιέο κεξηέο. Δγψ ζα ζαο έιεγα ην εμήο θ.
Ξξφεδξε θαη θ. Γήκαξρε. Λα πάκε καδί φπνηα κέξα ζέιεηε, φπνηα κέξα ζέιεηε
θαη λα κνπ δείμεηε πφζα ζρνιεία είλαη απφ θάησ ζηνλ ειαηψλα, πφζα είλαη
απέλαληη, ην Θνιπκβεηήξην, εζείο εδψ ε δεκαξρεία, εγψ απνξψ έλα πξάγκα.
Κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, αιιά ζα ην πσ, δελ κπνξψ λα κελ πσ, αιιηψο ζα
ζθάζσ. Ινηπφλ, δε ζαο έξρεηαη ληξνπή πνπ βγαίλεηε εδψ ράκσ θαη βιέπεηε
απηφ; Ν εγσηζκφο θαζφινπ δελ ππάξρεη επάλσ ζαο, ζα δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ;
Γηαηί νη πεξηζζφηεξνη έρνπλε ηφζα ρξφληα θαη αθφκα δε κε αθήζαηε ηελ
επρέξεηα λα επρεζψ ζηνπο αλζξψπνπο ηνπο θαηλνχξηνπο πνπ βγήθαλ εδψ
πέξα. Γηαηί; Γηαηί πξφζθαηα έραζα θαη ηε ζχδπγφ κνπ απφ απηή ηε δνπιεηά.
Έρνπλε ραζεί 50 άηνκα. Ξνχ είλαη νη Γήκαξρνη; Ξνχ είλαη νη Ξξφεδξνη; Γηα
πνηφλ κνπ κηιάηε; Δγψ ληξέπνκαη. Αθνχσ απφ εθείλε ηελ ψξα θαη ιέηε γηα λα
πάηε ζηνλ Άξε, γηα ηνλ Πθαξακαγθά θαη γηα ην βνπλφ ηνπ Πθαξακαγθά θαη γηα
φια απηά θαη ην ραίξνκαη. Ξνηνο δε ζα ήζειε; Θαη δε βιέπεηε εδψ πνπ είλαη
2.500 παηδηά θαη, ηα ζεξίδεη θαη θάζε κέξα ν ... ν άλζξσπνο είλαη εδψ πνπ έρεη
γξαθείν θεδεηψλ. Οσηήζηε ηνλ ηη γίλεηαη.
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Ζ Αγία Γξεγνξνχζα μεγξάθεηαη απφ ην ράξηε ηνπ Σατδαξίνπ θαη έρεηε ζηφκα
λα κηιάηε θαη λα ιέηε απηά ηα πξάγκαηα; Ή πάκε θαη γθξεκάκε ληαειίηηθα
θάησ, δειαδή φπνηνο έρεη κεγάιν πνξηνθφιη έρεη ηα πάληα θαη ν άιινο
πνδνπαηηέηαη; Δπηηέινπο πέζηε κνπ γηα λα μέξσ. Γηαηί αλ είλαη έηζη λα ζεθσζψ
θαη εγψ λα πάξσ ην λφκν ζηα ρέξηα κνπ. Γηαηί ζήκεξα έραζα ηε ζχδπγφ κνπ,
αχξην κπνξψ λα ράζσ ην παηδί κνπ, ηελ άιιε κέξα δελ μέξσ πνηνλ. Παο
εξσηψ, ζα κνπ δψζεηε κηα ιχζε ηψξα. Ρψξα ζα κνπ ηε δψζεηε, νχηε άιιε
απηή. Αιιηψο ζα μεθηλήζσ απφ εδψ απφ εζάο. Θα μεθηλήζσ απφ εζάο αιιηψο
αλ δε κνπ δψζεηε ηε ιχζε.
Ξξψηνλ θαη θχξην έρσ κάξηπξα. Θαη λα θέξλεηε ηα ραξηηά. Ν Κπαινδήκαο, ην
πξψην ραξηί πνπ πήξε ήηαλ πεξηβαιινληηθή κειέηε. Γελ ππήξρε. Δθ ησλ
πζηέξσλ βγήθαλ φια απηά; Γηαηί πέζαλε; Ξψο ζα ην θάλνπκε δειαδή; Ρη; Κε
εμαλαγθάδεηε λα ιέσ πξάγκαηα πνπ δελ είλαη λα ηα πσ. Ή ηψξα ή πνηέ. Δγψ
ιππάκαη θαη λνκίδσ φηη είζαζηε φινη ζε κηα απηή θαη άλζξσπνη ησλ
γξακκάησλ. Γηαηί εγψ κε ζπγρσξείηε ήκνπλα ηζνπάλνο, δελ είρα ηα
πξνζφληα, φρη δελ είρα ηα πξνζφληα, βγήθα απφ θησρά απηά θαη δελ είρε ν
παηέξαο κνπ λα κε ζπνπδάζεη. Αιιά έκαζα ηελ αιήζεηα θαη ζέβνκαη ηνλ
άλζξσπν, θαη ζέβνκαη ηνλ ζπλάλζξσπφ κνπ. Δλψ άιινη κάζαλε λα
πνδνπαηάλε θαη ζην βσκφ ησλ ρξεκάησλ λα ζπζηάδνπλ θαη ηα πάληα.
Δκέλα ζα κνπ απαληήζεηε ηψξα. Δγψ δελ έρσ λα ράζσ ηίπνηα. Δίκαη 80
ρξνλψλ, είκαη 80 ρξνλψλ, ζα γξάθνπλε νη εθεκεξίδεο, ζέιεηε λα θαιέζεηε
εηζαγγειέα θαιέζηε ηνλ θαη απφςε λα κε πηάζεη λα κε θιείζεη κέζα. Έρσ έξζεη
κέρξη εδψ. πνγξαθέο κάδεπα θαη πεγαίλαλε ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ,
πεγαίλαλε ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ. Ξνχ είλαη νη ππνγξαθέο; Γηα θέξηε
ηηο. Γελ θξαηάεη αξρεία ε δεκαξρεία; Φέξηε ηηο ππνγξαθέο πνπ κάδεςα θαη
εγψ θαη ν θχξηνο. Φέξηε ηηο. Γηαηί δελ ηηο θέξλεηε; Γηα λα δνχκε ηέινο πάλησλ
πνηνο θηαίεη θαη πνπ βξηζθφκαζηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αλαγλσζηφπνπιε έρνπκε δψζεη ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο
Ππκβνχινπο ην αίηεκα κε ηηο ππνγξαθέο. Ρν έρνπλε ζηα ρέξηα ηνπο. Ιέσ
έρνπκε δψζεη ζε φινπο ηνπο ζπκπνιίηεο, ζηνπο ζπλδεκφηεο ην αίηεκα κε ηηο
ππνγξαθέο. Θαη ε δηθηά καο πξφζεζε δελ είλαη λα κείλεη ε θεξαία. Απηφ πνπ
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είπα γηα ηελ εηαηξία, ην είπα εηξσληθά. Ιέσ δελ πξνιάβαηε λα θάλεηε αίηεκα
θαη ακέζσο θάπνηνη κεξηκλήζαλε λα καο ζηείινπλε ραξηί. Θαηαιάβαηε; Γελ
είπα φηη ην δερφκαζηε εκείο.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ: Τάμηε ζηα αξρεία, ςάμηε ζηα αξρεία εδψ γηαηί θαη ν
Καξαβέιηαο είπε φηη έδσζε ζε δηθαζηηθφ ζε θαιφ δηθεγφξν. Γηαηί φηαλ είπε…
Γηαηί εγψ ηνπο είπα ην εμήο, ιέσ πφηε; ηαλ βγάιαλε επηηξνπή, Ξξφεδξν ηνλ
Κπαινδήκα, ηνλ Γήκαξρφ καο εδψ ράκσ ζην Ππκβνχιην. Ρξεηο θαηνίθνπο
πέξα ζην Ππκβνχιην θαη απφ έλαλ ζηελ θάζε παξάηαμε πνπ ήηαλε. Ινηπφλ πνπ
είλαη θαη πνπ είλαη ηα άιια ηα ραξηηά; Ρα ραξηηά πνπ αγσληδφκνπλα εγψ θαη ηα
πιήξσλα εγψ, πνπ είλαη;
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Κπακπά ζα κνπ επηηξέςεηο, δπν ιεπηάθηα, λα κηιήζσ
ζηνπο θπξίνπο γηαηί έρεηο θφξηηζε;
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ: Ιππάκαη πάξα πνιχ αιιά εγψ πξνηνχ θχγσ απφ εδψ ζα
κνπ δψζεηε ιχζε. Πε κηα βδνκάδα, ζε δπν βδνκάδεο, ηη απφθαζε ζα πάξεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα απηφ ην ζπδεηάκε άιισζηε ζήκεξα, έηζη; Ινηπφλ, ζέιεηε λα
πείηε…;
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ: Δδψ θαη ηψξα. Κε ζπγρσξείηε ζαο θνχξαζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, φρη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξνεθινγηθψο ιέγαλε θαη ηάδαλε φινη ζα καο ην…
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Ξξνεθινγηθά ιέεη ν θχξηνο, φηη φινη ηάδαηε. Ρν είπακε
δπλαηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κφιηο βγνχκε ε θπξία ζα εμαθαληζηεί. ινη ην ιέγαλε, φιεο νη
παξαηάμεηο.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Κπνξψ λα έρσ ην ρξφλν ζαο γηα δχν ιεπηάθηα,
παξαθαιψ;
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη βεβαίσο. Ξείηε ην φλνκά ζαο.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Θαιεζπέξα ζαο. Αγγεινπνχινπ ιέγνκαη θαη απφςε
ζπλφδεςα ηνλ κπακπά κνπ, είλαη ν θχξηνο 80 ρξνλψλ, ν νπνίνο πεξηκέλεη αιιά
δελ ην βιέπσ, δελ ην ειπίδσ νχηε εθείλνο δειαδή λα θαηεβαίλεη ε θεξαία,
νχηε εγψ πνπ είκαη 54. Γηα κέλα ην έρσ πάξεη απφθαζε φηη δε ζα ζπκβεί.
Δθείλνο δε ην παίξλεη αιιά ήζειε απφςε λα ηνλ ζπλνδεχζσ θαη ηνλ
ζπλφδεπζα θαη απηφ γηαηί; Γηαηί απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο, γηαηί έρνπκε απφ
φιεο ηηο παξαηάμεηο Γεκάξρνπο, ηνλ Πθακπά, ηνλ θ. Ληεληαθφ, ηνλ θ.
Καξαβέιηα, φινη πξνεθινγηθά φπσο είπε θαη ν άιινο ν θχξηνο ηάδαηε φηη ε
θεξαία απηή ζα θαηέβεη θαη ππήξραλ φια ηα θφληα θαη γηα ην γεγνλφο φηη
γχξσ-γχξσ ππάξρνπλε πφζα ζρνιεία, ππάξρεη απέλαληη ε δεκαξρεία. Δζείο
δείηε θαη αλ δνπιεχεηε κέζα εδψ, είζαζηε 6, 8 ψξεο ίζσο θαη πεξηζζφηεξν ζε
έλα ρψξν πνπ ην ίδην ππνβάιιεζηε ζε απηή ηελ αθηηλνβνιία, φπσο θαη ηα
ζρνιεία πνπ είλαη κηθξά παηδηά. Έρεη λεπηαγσγείν, γπκλάζην, ιχθεην, άιια απφ
ηελ άιιε ηελ πιεπξά. Κφλν απηφ ην αίηεκα ζα ήηαλ ηθαλφ κε θάπνηνλ πνπ ζα
είρε ηζακπνπθά θαη ζα ήηαλε έλαο πνιχ θαιφο Γήκαξρνο λα έρεη θαηαθέξεη
πξάγκαηα.
Δγψ απφςε απηφ πνπ ήζεια λα ζαο πσ, είλαη ην πξψην πνπ ήξζα λα πσ είλαη
βξε παηδηά, θφςηε θάπνηα θνλδχιηα απφ εδψ, απφ εθεί θαη βάιηε θαιχηεξνπο
δηθεγφξνπο, γηαηί μέξσ φηη ππάξρεη κία δηαδηθαζία φηαλ αθνινπζνχκε θάπνηα
δηθαζηηθή νδφ πνπ ιέγεηαη Ξξσηνδηθείν, Δηξελνδηθείν, Άξεηνο Ξάγνο. Δδψ είλαη
20, 30 ρξφληα πνπ ν παηέξαο κνπ ήηαλε λένο θαη γέξαζα εγψ. Πε πνην ζεκείν
βξίζθεηαη απηή ε δηθαζηηθή θαηάζηαζε γηα απηφ ην ζέκα; Ξνηνο ηελ μεθίλεζε;
Γηαηί είπαλ φηη βάιαλε δηθεγφξν. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ έρεη εθδηθαζηεί;
Δίλαη ζην Ξξσηνδηθείν; Δίλαη ζην Δηξελνδηθείν; Δίλαη αιινχ; Δίλαη πνχ; Ξνηνο
είλαη απηφο ν δηθεγφξνο πνπ έρεη αλαιάβεη θαη λα βγείηε λα καο πείηε κέρξη
πνπ έρεη θηάζεη απηή ηελ ππφζεζε ή απιά απηφ ην ραξηί κε ηηο ππνγξαθέο
πεξηθέξεηαη απφ ην γξαθείν απηή ηε ζηηγκή έηζη, ζην πξνεγνχκελν, ζην πην
πξνεγνχκελν θαη πηζαλφηαηα θαη ζε άιια δέθα κεηά. Πε πνην ζεκείν είλαη ε
δηθαζηηθή θαηάζηαζε απηή πνπ ν Γήκνο αζθεί γηα λα θαηέβεη κία θεξαία πνπ
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έρεη γχξσ-γχξσ 10 ζρνιεία. Αο αθήζνπκε ηνπο δεκφηεο. Απηφ είλαη ην έλα
κνπ εξψηεκα.
Ήξζα ινηπφλ λα πσ, εάλ δελ έρεηε θαινχο δηθεγφξνπο, ζεξκή παξάθιεζε,
βάιηε ιίγα ρξήκαηα φπσο είπαηε πξηλ λα θφςεηε ηέιε, λα θαιέζεηε έλαλ θαιφ
δηθεγφξν απφ άιιν Γήκν, δηφηη έρσ αθνχζεη πάξα πνιινχο Γήκνπο νη νπνίνη
έρνπλ θαηεβάζεη θεξαίεο θαη πνπ δίπια δελ ππήξραλ θαλ ζρνιεία. Απηφ είλαη
έλα ζέκα.
Έλα δεχηεξν, είπα φηη κάιινλ θηαίκε εκείο νη δεκφηεο νη νπνίνη δελ θάλακε
επαλαζηάζεηο, δελ...δελ… Έρσ θαηαιήμεη ζηα 54 κνπ, φηη είκαζηε πξφβαηα
κέζα ζηα πξφβαηα βέβαηα ππάξρνπλε θαη 5,6 ιχθνη αιιά, νη νπνίνη ράλνληαη.
Απηνί νη 5,6 ιχθνη ινηπφλ ζεσξνχκε θάζε θνξά θαη ειπίδνπκε φηη ηνπο
βγάδνπκε γηα λα δηεθδηθήζνπλε ηα δηθά καο ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ θαη
φπσο ν φρινο, ππάξρεη ε ςπρνινγία ηνπ φρινπ.
Δάλ ππήξρε έλαο πνιχ θαιφο Γήκαξρνο, ηζακπνπθάο ζα κπνξνχζε,
ππάξρνπλε θαη κέζα, νη ληνπληνχθεο, ηειέθσλα πνπ θάλεηε θάπνηεο θνξέο
ζηαηηζηηθέο ζηνπο Γήκνπο, δηάθνξα, λα καο πείηε, μέξεηε θάηη παηδηά;

Καδεπφκαζηε εθεί. Αλ δελ ζαο θηάλνπλ νη ηζακπνπθάδεο δεκφηεο ηνπ
Σατδαξίνπ ζα κπνξνχζαηε λα θηλεηνπνηήζεηε θαη άιινπο ηζακπνπθάδεο απφ
άιινπο δήκνπο, λα ηνπο θάλνπκε θαη απηνχο κηζνδεκφηεο ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ, λα έξζνπλ θαη απηνί λα βνεζήζνπλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Αγγεινπνχινπ, κε ζπγρσξείηε, κε φιν ην ζεβαζκφ.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Ξαξαθαιψ. Γε ζα αξγήζσ πάξα πνιχ. Ιίγν αθφκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηαζέζεηε ην αίηεκά ζαο, κηζφ ιεπηάθη, ρσξίο λα ζίγεηε θαη
ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηελ Αληηπνιίηεπζε. Ρν αίηεκα θαηαηέζεθε ζηα κέζα ηνπ
Γεθέκβξε, πξνέθπςαλ εθινγέο, θαη γηα απηφ ην ζπδεηάκε ζήκεξα.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Γελ ζίγσ ηελ ησξηλή
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, δελ έρεηε αθνχζεη θαλ ηελ πξφζεζε ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο θαη ηη πξνηείλεη. Παο παξαθαιψ ινηπφλ εθζέζηε ην αίηεκά ζαο, ηηο
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ζπλέπεηεο, βέβαηα εκείο ηα έρνπκε μαλαθνχζεη θαη έρνπκε βάιεη θαη ηε ζέζε
καο, ρσξίο παξαθαιψ λα ζίγεηε.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Λαη. Θνηηάμηε απηή ηε ζηηγκή…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί φηαλ κηιάηε γηα ηζακπνπθάδεο Γεκάξρνπο θαη Γεκνηηθέο
Αξρέο, απηφ ππνλνεί κία ζέζε.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Λαη, σξαία. Ρνπο ηειεπηαίνπο, ινηπφλ γηα λα ην
ηαθηνπνηήζσ ην ζέκα, ηνπο ηειεπηαίνπο πνπ ζα έζηγα είλαη ηελ ηειεπηαία
δεκαξρεία εδψ ηψξα ηνλ θ. Πειέθν εθεί, γηαηί είλαη ν άλζξσπνο, ηψξα
μεθίλεζε. Έρσ φκσο θάζε δηθαίσκα, φηαλ βιέπσ ηνλ παηέξα κνπ 30 ρξφληα λα
έξρεηαη θαη ζπλέρεηα λα ιέεη ηα ίδηα θαη ηα ίδηα πξάγκαηα, έλαο άλζξσπνο
γέξαζε κε απηφ ην αίηεκα θαη δελ έρεη αθνπζηεί, λα πσ φηη απηνί νη άλζξσπνη,
νη πξνεγνχκελνη πνπ φπσο είπα ήηαλ απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο δελ έθαλαλ
ηίπνηε θαη ιέσ, αλ έρεηε ηελ ίδηα πξννπηηθή, πνπ καθάξη λα κελ ηελ έρεηε θαη
λα θαλεί θάηη άιιν, ηφηε καδί ζαο. Αλ φκσο δείηε φηη δελ θηάλεη ν δηθφο ζαο ν
ηζακπνπθάο, δεηήζηε θαη βνήζεηα, είηε πην ηζακπνπθάδηθσλ δηθεγφξσλ, είηε
θαη άιισλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, Γεκάξρσλ, δελ μέξσ θη εγψ ηη λα πσ. Απηή
ήηαλε κία πξφηαζε αλ δείηε φηη δνξίδεζηε.
Κεηά άθνπζα απφ φιε ηελ ππφζεζε πην πξηλ, φηη ζαο ελφριεζε θάπνην θηίξην
ην νπνίν εγψ δελ έηπρε λα ην πξνζέμσ ζηελ Ξαπαλδξένπ. Ξηζηεχσ φηη
κάιινλ είκαζηε πξνρσξεκέλνη, καο αξέζεη ε minimal ηερλνηξνπία, δηφηη
απέλαληη απφ ην δεκαξρείν ζην νπνίν ν θφζκνο πιήξσζε γηα λα γίλεη απηφ ην
πνιχ σξαίν θηίξην, φια απηά, λα ππάξρεη κία θακηλάδα ε νπνία απφ φηη έρσ
κάζεη απφ λφκν, απηή ε θακηλάδα ζα έπξεπε λα είλαη απφ ην ηειεπηαίν
επίπεδν ησλ πνιπθαηνηθηψλ, 150 κέηξα επάλσ. Απηή ε θακηλάδα ζαο
πιεξνθνξψ φηη εγψ πξέπεη λα βάισ θάπνην θνθνξάθη, λα δσ αλ έρνπκε λφηην
ή βφξην άλεκν, γηαηί δηαθνξεηηθά δελ κπνξψ λα απιψζσ ξνχρα, γίλνληαη φια
καχξα.
Γηα απηφ ην ζέκα, ζπγλψκε έλα ιεπηάθη, απηφ δελ ελνριεί ηελ αηζζεηηθή
θαλελφο απέλαληη απφ ην δεκαξρείν ή πξέπεη λα έρνπκε θψηα λα θαίλνληαη
θαιά νη πηζίλεο αιιά λα θαίλεηαη, έρνπκε θαη θσηάθηα, έρνπκε ιίγν minimal
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ηερλνηξνπία, αιιά θαη αιά Las Vegas ή κάιινλ φπσο ιέγαλε παιηά, γηα λα κελ
ζίμσ θαη ηνλ άιιν ηνλ Γήκν αιιά έηζη ιέγαλε, Αγηνβαξβαξίηηθε θαηάζηαζε
απέλαληη απφ έλα πνιπηειέο θηίξην, ην βξψκηθν, ηελ θακηλάδα ηνπ βξψκηθνπ.
ηαλ θάπνηα ζηηγκή, γηαηί ιέσ φηη θαζέλαο πξέπεη ηειηθά λα παίξλεη θαη ιίγν
πάλσ ηνπ θάπνηεο θαηαζηάζεηο, βξήθα θάπνηνλ ππεχζπλν εθεί, ην κφλν πνπ
δελ κε απείιεζαλ φηη κπνξεί λα βξεζψ ζε θαλέλα ραληάθη.
Ινηπφλ, εάλ ινηπφλ, γηα απηφ δεηάκε λα έρνπκε θάπνηνπο γηαηί εγψ είκαη έλα
πξφζσπν, εζείο είζαζηε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ κπνξεί λα έξζεη θάπνηνο
ηζακπνπθάο θαη λα πεη ζα ζαο θαζαξίζσ φινπο, ελψ εκέλα κπνξεί λα πεη, ζα
ζε θαζαξίζσ, ζα ζνπ ζπάζσ ην ακάμη, ζα ζνπ θάλσ νηηδήπνηε. Ινηπφλ άξα ε
αηζζεηηθή δελ πξέπεη λα είλαη κφλν ζε θηίξηα αιιά θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ
αθνξνχλ θαη φινο απηφο ν θαπλφο πεγαίλεη θαη ζηα ζρνιεία, δηαρέεηαη παληνχ.
Άιιν ζέκα πνπ ήζεια λα πσ, απηά. Λνκίδσ φηη εάλ πξαγκαηηθά πξνηίζεηαη ν
Γήκνο λα θάλεη θάηη, ζα πξέπεη λα καο δψζεη άκεζα ιχζεηο, γηαηί απηφ δε
λνκίδσ φηη είλαη ζέκα νηθνλνκηθφ. Δίλαη ζέκα ηνπ λα θπλεγήζεηε κία
θαηάζηαζε. Θαη ζα ήζεια γηα λα κελ κείλεη αλαπάληεην θαη θχγνπκε θαη ρσξίο
πάιη ηίπνηα, κφλν ζεσξία θαη θηινζνθία, γηαηί εγψ απφςε ζα θχγσ θαη
κάιινλ ζα πξέπεη λα πάσ ζε ςπρίαηξν λα πάξσ αληηθαηαζιηπηηθά κε απηή ηελ
θαηάζηαζε πνπ είδα, λα είζαζηε 5 λνκαηαίνη πνπ ιέεη ν ιφγνο, λα είζαζηε
πηζαλφηαηα λα αλήθεηε ζην Σατδάξη θαη λα θνηηάεη ν έλαο πψο ζα πεη θάπνηνο
γηα ηε δηθή ηνπ ηελ παξάηαμε, ν άιινο λα αληηθξνχζεη γηα ηε δηθή ηνπ. Γελ
βιέπσ λα ππάξρεη κία νκνθσλία ζε 5, 10 πξαγκαηάθηα απιά, λα ιχζεηε 5
πξνβιήκαηα πνπ είλαη θαη γηα εζάο, είλαη θαη γηα εκάο. Θνηηάηε πσο ν έλαο λα
θσλάμεη ζηνλ άιινλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Αγγεινπνχινπ, νινθιεξψζηε ην αίηεκά ζαο θαη κελ θάλεηε
παξαηλέζεηο. Δίλαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη έρεη παξαηάμεηο. Ξαξαηάμεηο
ςεθίδεη ν θφζκνο. Γελ είκαζηε φινη ην ίδην. Ν θαζέλαο εθθξάδεη ηε δηθηά ηνπ
αληίιεςε. Ινηπφλ νινθιεξψζαηε φζν αλαθνξά ην αίηεκά ζαο;
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Απηφ πνπ πεηξάδεη είλαη φηη ππάξρεη κία θνηλή αληίιεςε, ην
θνηλφ θαιφ, πνπ δε κπνξεί λα ην ιέεη θαλείο αιιηψο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε λα δείηε, εδψ ήξζαηε λα εθζέζεηε ην αίηεκά ζαο. Ρν ηη
πνιηηηθή άπνςε έρεη ν θαζέλαο γηα νηηδήπνηε, θξίλεηε εδψ κέζα. Γηα απηφ
ππάξρεη απηφ ην φξγαλν, γηα λα θξίλεηαη θαη φρη γηα λα ζησπά.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Υξαία. Θα ήζεια λα θχγσ κε κία απάληεζε. Πε πνην
ζεκείν βξίζθεηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Λα πξνρσξήζνπκε ινηπφλ ηελ θνπβέληα καο.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Υξαία. Ζ δηθαζηηθή…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ππάξρεη θαηαξρήλ θάπνηα εξψηεζε;
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Έλα ιεπηάθη. Αλ έρεη γίλεη θάπνηα θίλεζε, γηαηί καο ιέγαλε
κφληκα φηη έρε κπεη θάπνηνο δηθεγφξνο πνπ αζρνιείηαη κε απηφ ην ζέκα. 20
ρξφληα απηφο ν δηθεγφξνο, πνηνο είλαη θαη πνπ έρεη θηάζεη ηελ ππφζεζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηαλνεηφ. Ιίγν αλ ζέιεηε λα θιείζεηε ην κηθξφθσλφ
ζαο γηα λα θαηαγξάθνληαη νη ζπλάδειθνη. Δξψηεκα, ν θ. Ληεληαθφο.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Θαη αλ ππήξμα ιίγν νμχζπκε είλαη γηαηί έρσ ηελ
επαηζζεζία κε ηνλ κπακπά κνπ, ν νπνίνο δε ζα πξνιάβεη λα δεη θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξξηλ πάξσ, πξηλ ηνπνζεηεζψ, έλα πξαθηηθφ ζέκα αλ ην
γλσξίδεη ε θπξία ή νη ππφινηπνη; Δπεηδή κηιάκε αθξηβψο γηα αξθεηά ρξφληα θαη
θαληάδνκαη πξφθεηηαη γηα κία κίζζσζε. Ζ κίζζσζε απηή γλσξίδνπκε πφηε
ιήγεη; Γλσξίδεη θαλείο πφηε ιήγεη ε κίζζσζε ηεο θεξαίαο;
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Κε ζπγρσξείηε. Απηφ ην εξψηεκα πνπ γπξλάηε θαη ην
θάλεηε ζηνπο δεκφηεο, ζα έπξεπε ηφζν ρξφληα πνπ είζαζηε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ δελ είκαη ηφζα ρξφληα.
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ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Γηαηί δελ ήξζαηε ρηεο φινη ζαο. Λα είζαζηε ελήκεξνη.
Ήξζαηε απφςε λα ζπδεηήζεηε έλα ζέκα γηα ηηο θεξαίεο θαη δελ μέξεηε ηίπνηε
γηα απηφ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη, εγψ μέξσ. Απιά αθνχζηε.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Γελ είλαη νχηε θη ν δηθεγφξνο ζαο εδψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία κε ζπγρσξείηε, επεηδή ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λνκίδσ φηη
έρεη…
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γελ είλαη έηζη ε δηαδηθαζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη λα θαηαιήμεη ζε κία απφθαζε, ε νπνία ζα είλαη ζεηηθή γηα
εζάο. Γε βνεζάηε. Γπζηπρψο, κε ζπγρσξείηε, δελ βνεζάηε. Απεπζχλεηαη πξνο
ηελ Γεκνηηθή Αξρή ην εξψηεκα θαη φρη ζε εζάο.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Δγψ πξνζσπηθά δελ ην μέξσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ δελ βνεζάηε ηε ζπδήηεζε. Ρν εξψηεκα ν θ. Ληεληαθφο
δελ ην απεπζχλεη ζε εζάο, ην απεπζχλεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη, φρη, ζε φινπο, ζε φινπο. Κπνξεί θαη εζείο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζαο παξαθαιψ, δελ βνεζάηε ηε ζπδήηεζε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Πε φινπο, ζε φινπο. Πηε Γεκνηηθή Αξρή…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ νινθιεξψζηε ηα αηηήκαηά ζαο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηφ είλαη έλα πξψην εξψηεκα γηα λα δνχκε πσο κπνξνχκε λα
ηνπνζεηεζνχκε αθφκα θαη λνκηθά ζε έλα ηέηνην ζέκα, πέξα απφ ην γεγνλφο
φηη αλ έρεη δηνξηζηεί δηθεγφξνο ή φρη. Φαληάδνκαη ζα απαληήζεηε έηζη θη
αιιηψο. Απιά επεηδή είλαη ιίγν πξαθηηθφ θαη λα δνχκε ρξνληθά δειαδή πσο
κπνξνχκε λα ηνπνζεηεζνχκε λνκηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη ππάξρεη; Δξψηεκα Καλψιε.
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ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Ξάληα εγψ ζα βάισ παξεκθεξή. Αλ ππάξρεη θαη αλ γλσξίδνπκε
δειαδή πνιενδνκηθή άδεηα. Γηαηί εδψ εκπιέθεηαη θαη ην δήηεκα απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη. Θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: Ρν εξψηεκα ζπλίζηαηαη ζην φηη αλ έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ε κίζζσζε, δηφηη απ’ φηη γλσξίδεηε κπνξεί λα θαηαζηεί ανξίζηνπ ρξφλνπ. Άξα
εδψ φκσο φηαλ είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, έρεη γίλεη θαη θαηλνχξηα κίζζσζε,
ρξεηάδνληαη θαηλνχξηεο άδεηεο λα πξνζθνκηζηνχλ ή ηζρχνπλ νη πξνεγνχκελεο;
Νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ έρεη λφεκα ην κηζζσηήξην, θ. Κπνδίθα, έηζη
δελ είλαη;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Έηζη είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ αλ δελ ππάξρεη άιιν εξψηεκα, απαληψληαο ζε απηά ηα
εξσηήκαηα ν Γήκαξρνο ζα βάιεη θαη ηε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα λα
ηνπνζεηεζνχλ νη παξαηάμεηο. Θ. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη ζχληνκνο, αλ θαη ζα κπνξνχζα λα
κηιάσ θάπνηεο ψξεο γηα απηφ ην ζέκα. Γηαηί ν θ. Αγγειφπνπινο έρεη έξζεη
πξαγκαηηθά δεθάδεο θνξέο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εκείο φκσο έρνπκε
ζπδεηήζεη εθαηνληάδεο γηαηί ππήξραλ θαη άιιεο θεξαίεο θαη ππάξρνπλ θαη
άιιεο θεξαίεο ζην Σατδάξη. Θαη πξέπεη λα μέξεη ν θ. Αγγειφπνπινο φηη
ηνπιάρηζηνλ απ’ ηε ζπδήηεζε πνπ παξαθνινπζνχζε, απ’ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ
είρε παξαθνινπζήζεη κέρξη ηψξα, φηη ππήξραλ δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο θαη
δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο.
Γειαδή ππήξραλ Γήκαξρνη ή Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, αλέθεξε θαη θάπνην φλνκα
πνπ ζηήξηδε κηα άπνςε, πνπ έιεγαλ φηη θαιψο ιεηηνπξγνχλ νη θεξαίεο θαη εκείο
απφ θάησ ρηππηφκαζηαλ θαη ιέγακε θαθψο θαη πξέπεη λα πάξεη απφθαζε ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα θαηέβεη ε ζπγθεθξηκέλε θεξαία πνπ κηιάκε ηψξα.
Θη φκσο ε πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζήθσλε ην ρέξη θαη έιεγε
θαιψο ιεηηνπξγνχλ. Θαιψο ιεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε θεξαία. Άξα ινηπφλ ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ ζηήξηδε κε απφθαζή ηνπ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έπξεπε
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λα γίλνπλε είηε κέζσ δηθεγφξσλ, είηε κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο θηλήκαηνο πνπ
ζα πήγαηλε λα γθξεκίζεη ηελ θεξαία.
Θα πξέπεη ινηπφλ λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζε κία ζεηξά, λα δνχκε γηαηί απηή
ε επηζεηηθφηεηα, ε νπνία βγήθε απφ ηελ αξρή, φηαλ ηνπιάρηζηνλ γλσξίδεηε νη
θάηνηθνη ηεο Γξεγνξνχζαο, φηαλ ήκαζηαλ αληηπνιίηεπζε ηη αγψλα θάλακε γηα
λα μεισζνχλ φιεο νη θεξαίεο. Δγψ πξαγκαηηθά δελ μέξσ, έλησζα πάξα πνιχ
άζρεκα. Γειαδή ιέσ ζηνρνπνηνχλ ηψξα εκάο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, φηαλ
μέξνπλ ηνπιάρηζηνλ έρνπλε δείγκαηα γξαθήο, ηη θάλακε ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα; Γειαδή…
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Θ. Πειέθν δε κίιαγα θαζφινπ γηα εζάο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε. Δληάμεη, εληάμεη ην δέρνκαη. Ρν δέρνκαη γηαηί…
εληάμεη.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ: Ξξνο ηηκή ζαο, απφ φινπο πνπ πέξαζαλ απηά ηα ρξφληα
ήζαζηαλ εζείο θαη ν ... . Θαη θαλέλαο άιινο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έηζη αθξηβψο γηαηί ην ζπκάζηε πνιχ θαιά. Ινηπφλ, δίλακε
αγψλα εδψ θαη φρη κφλν αγψλα αιιά κεξηθέο θνξέο καο έβαδαλ θαη ζηε γσληά.
Ξξέπεη λα ζαο πσ ην εμήο. Αθήζηε κε ήξεκα, ήξεκα, ήξεκα ζα κηιήζσ.
Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη… εληάμεη, εληάμεη. Ρν δέρνκαη, ην δέρνκαη. Λα ζαο πσ
δπν ιφγηα, ζαο παξαθαιψ κφλν. Δληάμεη, αθήζηε κε ιίγν.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: Απφ ηνλ έλαλ ζηνλ άιινλ, πέηαγε ζην θαιάζη ησλ
αρξήζησλ ην ραξηί απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο απηφ δε ζαο ιέσ; Απηφ αθξηβψο ζαο ιέκε. Απηφ ζαο
ιέκε ηψξα. Κα δπζηπρψο, ηη λα πσ; Αθήζηε ιίγν, θαζίζηε λα αθνχζεηε, ζαο
παξαθαιψ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θ. Αγγειφπνπιε θαζίζηε ιίγν. Γελ είλαη ηδέα ε θεξαία. Αθνχζηε
κε ιίγν, αθνχζηε κε.
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Ινηπφλ γηα ην ζέκα ησλ θεξαηψλ, πξέπεη λα ζαο πσ φηη εδψ ππάξρνπλε δχν
αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Απφ ηελ κία είλαη νη εηαηξίεο πνπ είλαη
πνιπεζληθέο, πνπ έρνπλε θχθιν εξγαζηψλ, δηζεθαηνκκχξηα ην ρξφλν θαη πνπ
εμαγνξάδνπλε ηδηνθηήηεο, δηθεγφξνπο, δηθαζηέο, επηηξνπέο νη νπνίεο έξρνληαη
θαη βγάδνπλε ηέηνηα θείκελα φπσο απηφ ην νπνίν ζηάιζεθε γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε θεξαία. Θαη απέλαληη, απέλαληη ζε απηέο ηηο εηαηξίεο ππάξρεη ν
ιαφο ν νπνίνο ππνθέξεη, ν νπνίνο δέρεηαη ηηο ζπλέπεηεο, απηέο ηηο νπνίεο
πεξηγξάςαηε

θη

εζείο

ηφζν

πνιχ

έηζη

εχγισηηα

θαη

πνιχ

ζσζηά

πξνεγνπκέλσο.
Γειαδή έρνπκε ζχκαηα, ππάξρνπλε κάιηζηα, μέξεηε θαη πάξα πνιιέο έξεπλεο
νη νπνίεο έρνπλ γίλεη. Δγψ επεηδή ήκνπλα θαη ζην ζχιινγν γνλέσλ θ.ιπ. είρα
αζρνιεζεί πάξα πνιχ. Δίρα έλα νιφθιεξν παθέην έγγξαθα-θεξαίεο, έλα
νιφθιεξν θάθειν θαη είρα έλα ηεξάζηην πιηθφ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη
θεξαίεο, ζχκθσλα κε κειέηεο θάπνησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηνπ Ξνιπηερλείνπ
θ.ιπ., θ.ιπ.. Απέλαληη ζε απηά, ππήξραλ άιινη επηζηήκνλεο, πνπ δελ μέξσ αλ
έθαλαλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο ή φρη, νη νπνίνη πηάλνληαλ απφ ηηο εηαηξίεο απηέο
θαη ιέγαλε φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα, ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ην νπνίν
εθπέκπεηαη είλαη αλεθηφ απφ ηνλ νξγαληζκφ, άξα δελ ππάξρνπλ ζπλέπεηεο.
Πχκθσλα κε απηφ ινηπφλ, έβγαηλε ηψξα επίζεκα θξαηηθά φξγαλα, φπσο είλαη ε
ΔΔΡΡ θαη ιέεη φηη θαιψο ιεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε θεξαία.
Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ φηη έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε κεγαζήξηα, γηα ηα νπνία
φκσο εκείο επεηδή έρνπκε, αλ ζέιεηε ηνλ πνιηηηθφ ηζακπνπθά, λα ηα βάινπκε
καδί ηνπο, δε ζα κείλνπκε κε ζηαπξσκέλα ρέξηα, δελ ηα δερηνχλε
νπνηνδήπνηε ηέηνην έγγξαθν θαη δελ ζα δερηνχκε ζε θακία πεξίπησζε φηη ε
ηνπηθή δηνίθεζε, απηνί δειαδή νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά
πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ, έρνπλε ζπκβνπιεπηηθφ θαη κφλν ραξαθηήξα. Γειαδή
αιίκνλν γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλ δερζεί φηη απηφ ην θαηάπηπζην
έγγξαθν έρεη ηζρχ θαη φηη εκείο έρνπκε κφλν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Ρφηε
λα ζεθσζνχκε λα πάκε ζηα ζπίηηα καο θαη λα έξζνπλ άιινη λα δηνηθήζνπλ γηα
λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ.
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Δδψ ινηπφλ ε ζπγθεθξηκέλε θεξαία, ηα είπαηε ζρνιεία απέλαληη, Γήκνο,
Ξαιαηάθη, ρίιηεο δπν ιεηηνπξγίεο, λαη Γήκνο είπα, ην ΗΘΑ πνπ είλαη αθξηβψο
έηζη δίπια πνπ πάλε θαη αζζελείο εθεί. Έρνπκε πάξα πνιινχο ζαλάηνπο θαη ε
ζχδπγφο ζαο αιιά θαη πάξα πνιχ άιινη ζηε γεηηνληά. Δγψ μέξεηε φηη έκελα…
ην μέξσ, ην μέξσ. Έρεη απνδεθαηηζηεί θπξηνιεθηηθά. Ρν μέξσ γηαηί έκελα κέρξη
πξηλ απφ δπν ρξφληα εθεί. Ινηπφλ έρεηε απφιπην δίθην ζε απηά.
Άξα ινηπφλ ε δηθή καο απφθαζε γηα λα κελ πσ πνιιά πξάγκαηα θαη επεηδή
εκείο ζαο ιέσ φηη δελ θσιψλνπκε ζην λα ζπγθξνπζηνχκε κε νπνηαδήπνηε
ζπκθέξνληα. Έλαο Γήκαξρνο ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο ηνπ ΘΘΔ πνπ αλήθεη ε
πιεηνςεθία απηή ηε ζηηγκή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν Κπελεηάηνο ζηε
Λίθαηα, ν νπνίνο έκπαηλε κπξνζηά θαη μήισλε θεξαίεο, αθφκε ηψξα δηθάδεηε
θαη έρεη θάεη πνιιά ρξφληα θπιαθήο, επεηδή πήγαηλε θαη μήισλε θεξαίεο. Θαη
αθφκα εθθξεκνχλ δίθεο ελαληίνλ ηνπ θαη ηνπ έρνπλε βγεη λα πιεξψζεη θαη
πάξα πνιιά ιεθηά. Κελ ιέηε ινηπφλ φηη εκείο, ή κε λνκίδεη θαλέλαο φηη εκείο
ζα θσιψζνπκε.
Απηφ πνπ πξέπεη φκσο λα γίλεη είλαη ην εμήο. Ν Γήκνο καδί κε ηνπο θαηνίθνπο
ηεο πεξηνρήο, γηαηί δελ κπνξεί νη θάηνηθνη λα κείλνπλ κε ζηαπξσκέλα ρέξηα θαη
λα ηα δεηάλε φια απφ ην Γήκν. Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλαο μεζεθσκφο καδί
κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ, εδψ πξέπεη λα δνχκε νη ζχιινγνη γνλέσλ έρνπκε
θαη εθπξνζψπνπο εδψ απφ ηα Γπκλάζηα, ηα Ιχθεηα, ηα Γεκνηηθά πνπ είλαη
γχξσ-γχξσ ζηελ πεξηνρή. Ξξέπεη λα πάξνπλε απνθάζεηο γηα λα ζπληνλίζνπκε
απηφλ ηνλ αγψλα, ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ζα πξνγξακκαηίζνπκε ην επφκελν
δηάζηεκα κία ζπγθέληξσζε-θάιεζκα λα έξζνπλ φινη νη θνξείο θαη νη θάηνηθνη
γηα λα ζπληνλίζνπκε απηφλ ηνλ αγψλα, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θάλνπκε.
Ξαξάιιεια ζα θάλνπκε θαη δηθαζηηθέο, βέβαηα κε δηθεγφξνπο λα μέξεηε φηη δε
ζα ιπζεί, ζα είλαη ρξφληνο ν δηθαζηηθφο αγψλαο πνπ δελ ζα νδεγήζεη πνπζελά.
Αλ δειαδή επαλαπαπζνχκε, πνπ ζα κπνξνχζακε αλ ζέιεηε λα θάλνπκε ηελ
ληξίπια, αλ δε ζέιακε λα ιπζεί ην πξφβιεκα θαη λα ιέγακε, φηη μέξεηε θάηη,
ζα πάκε κέζσ ηεο δηθαζηηθήο νδνχ θαη ζα βάινπκε δχν θαινχο δηθεγφξνπο.
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Κεηά απφ 50 ρξφληα, αθφκα ζα ζπδεηάγακε ην ζέκα. Γελ πξφθεηηαη λα ιπζεί
έηζη.
Δκείο ινηπφλ… Παο παξαθαιψ, έλα ιεπηάθη λα ηειεηψζσ. Θα πξνζπαζήζνπκε
ινηπφλ θαη κέζα απφ απηή ηε ζχζθεςε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θφζκνπ, λα
πάκε πηα ζε δπλακηθέο ελέξγεηεο. Δδψ λα ζαο πσ ην εμήο. Δπεηδή έρνπκε ηελ
εκπεηξία θαη απφ άιιεο θνξέο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νξηζκέλνη θάηνηθνη, νη
νπνίνη είραλ ηδηνθηήηεο ηέινο πάλησλ, νη νπνίνη είραλ βάιεη θεξαίεο,
δέρνληαλ… Ρη πξάγκα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν Γήκαξρνο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρελ επαλαιακβάλεηο ηελ πξφηαζε ζην κηθξφθσλν;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ πξφηαζή καο είλαη φηη πξέπεη, φηη δηαθσλνχκε, δηαθσλνχκε
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θεξαίαο θαη ζα πάξνπκε θάζε κέηξν, ζα πάξνπκε φια ηα
δπλαηά κέηξα γηα λα θαηέβεη ε θεξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ: Σαξηί πνπ πήξε απφ δεκφζηα ππεξεζία ν Κπαινδήκαο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο έρεη ην ιφγν.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θνηηάμηε είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ηαιαλίδεη
πνιιέο απηνδηνηθεηηθέο εγεζίεο, πνιιέο δηνηθήζεηο Γήκσλ ζε φιε ηε ρψξα. Λα
θνηηαρηνχκε ζηνλ θαζξέθηε θαη λα πνχκε, φηη ζέινπκε λα έρνπκε ζήκα φπνπ
βξηζθφκαζηε γηα λα επηθνηλσλψ εγψ κε ηνλ θ. Ρξνρίδε, κε ηελ Διέλε αιιά λα
είλαη καθξηά απφ ην ζπίηη κνπ. Γηαηί θαη ε θπξία ζα ηε ξσηήζσ, ηη κάξθα
θηλεηφ έρεη;
Φπζηθά αλ θάλσ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα δνχκε φηη ηέιε ηεο 10εηίαο ηνπ
’90, ε ηφηε δηνίθεζε ηνπ Θπξηάθνπ ηνπ Ληεληαθνχ έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα
κε ξίζθν θαη ρσξίο λα παξαβηάδεη εηζφδνπο, αιιά θξεκαζκέλνη Γεκνηηθνί
Πχκβνπι…, δεκνηηθνί ππάιιεινη ζπγλψκε, επάλσ ζε γεξαλνθφξα αλέβαηλαλ
απεπζείαο ζηηο Ξιαηαηψλ ηελ ηαξάηζα, ζε κηα θαηνηθία, επεηδή θξπβφηαλε
κέζα, είρε θιεηζηεί κέζα, ζπκάζαη Κηράιε, ν ηδηνθηήηεο θαη δε καο άλνηγε ηελ
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πφξηα θαη γθξεκίζακε ηφηε ηελ πξψηε, ξίμακε ηελ πξψηε θεξαία. Κεηά
ζπλερίζηεθε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ, ζα ην πσ δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα, ηνπ
γηαηξνχ ηνπ Θαιαθαηά απέλαληη απφ ην 2ν Γεκνηηθφ, εθεί λα δείηε έγθιεκα.
Θαη εθεί πάιη κπνξέζακε θαη ην ξίμακε θαη ζπλέρηζαλ φιεο νη άιιεο πνπ
αλέθεξε θαη ν Γήκαξρνο, πξφζζεζε θαη ν Ζξαθιήο ν Γξνχιηαο, ζην δάζνο
θ.ιπ. Λα κνπ επηηξέςεηε.
Φπζηθά, φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο θαη φπσο φινη γλσξίδνπκε, νη εηαηξίεο
ηειεπηθνηλσληψλ είλαη πην πινχζηεο απφ ηηο εηαηξίεο πεηξειαηνεηδψλ. Μέξεηε
φπσο είπε είρε…, έρνπκε δηζεθαηνκκχξηα ην ρξφλν ηδίξνπο κε ηεξάζηηα θέξδε,
κε θάπνηα αξρηθή επέλδπζε θαη κεηά κνλίκσο εηζπξάηηνπλ. Θαηαιαβαίλεηε φηη
ηα έρνπλε θέξεη φια ζηα κέηξα ηνπο. Λα παξαδερζνχκε θαη θάηη. Ρφηε ηα
θάλακε φια απηά, γηαηί ε φιε λνκνζεζία έκπαδε. Κέρξη λα νξγαλσζνχλε
ινηπφλ απηέο νη εηαηξίεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, εκείο βξίζθακε, φπσο είπε θαη ν
θ. Ληεληαθφο, φπσο είπε θαη ν θ. Φνπξιήο, βξίζθακε θάπνηα θελά, θάηη ζηηο
κηζζνδνζίεο, θάηη ζηα πνιενδνκηθά, θάηη απφ δσ, θάηη απφ θεη, κα κε ιίγν
ηζακπνπθά, ρξεζηκνπνηψ ηελ έθθξαζή ζαο, κε νηηδήπνηε άιιν, ην ξίρλακε.
Πήκεξα απηή ε θαηάζηαζε φκσο, απηέο νη εηαηξίεο έρνπλε πάξα-πάξα πνιχ
νξγαλσζεί θαη έρνπλε θέξεη ηε λνκνζεζία ζηα κέηξα ηνπο, φπσο ζαο πξνείπα.
Δγψ ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Πίγνπξα, αο βξεζεί
άιινο ηξφπνο λα έρνπκε θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ καο κέζσ θηλεηψλ.
πάξρνπλε θη άιιεο κέζνδνη, ππάξρνπλε κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
πξνεγκέλεο πφιεηο θαη απηνδηνηθεηηθέο πφιεηο ηνπ ιεηηνπξγνχλε κε Ξξάζηλε
ππνδνκή θαη κε αεηθφξνπο αλαπηχμεηο θαη είλαη θαη πξάγκαηη απνδεδεηγκέλα,
ππάξρνπλε ζπζηήκαηα ζηε Γαλία, ζηε Πθαλδηλαβία πνπ είλαη καθξηά απφ ην
άζηπ, ππάξρεη ζηελ Αθξηθή άιιν ζχζηεκα, ζηε Λφηην Αθξηθή.
Άξα είκαζηε ππέξ ηνπ λα θαηέβεη ε ζπγθεθξηκέλε θεξαία θαη αλ είλαη δπλαηφλ
επεηδή έρνπκε γχξσ καο νξεηλνχο φγθνπο πνπ δεκηνπξγνχλε θάπνηα δεμακελή
γχξσ-γχξσ απφ ην Σατδάξη, κήπσο βξεζεί θάπνηνο άιινο ηερλνινγηθφο
ηξφπνο, επηζηεκνληθφο πνπ λα βνεζήζεη ηηο επηθνηλσλίεο ηηο αζχξκαηεο θαη ηηο
θηλεηέο, ρσξίο βέβαηα ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ πηαζκέλσλ, εγψ ζα ην πσ έηζη γηα
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λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά, «επηζηεκφλσλ» θαη θαζεγεηάδσλ Ξνιπηερλείσλ θαη
παλεπηζηήκησλ πνπ αλάινγα κε ην πνηνο ηνπο πξηκνδνηεί θαη ηνπο
ρξεκαηνδνηεί ηηο έξεπλεο βγάδνπλ ηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα. Παο επραξηζηψ
πνιχ, είκαζηε ππέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ, ζχζζσκνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ… ζα κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ θαη
θάπνηα παξαζπξάθηα… ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Αγγεινπνχινπ, ζαο παξαθαιψ, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηε ζπδήηεζε. Ρνπο

ηξφπνπο κπνξνχκε λα ηνπο

ζπδεηήζνπκε, ην νπζηαζηηθφ είλαη λα παξζεί κηα απφθαζε. Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θα κνπ επηηξέςεηε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ζέκα, δπν
ιεπηά. ηη εγψ δέρηεθα απφ πνιινχο πνιίηεο ζε ζρέζε κε ην Πθαξακαγθά ηελ
αληίδξαζή ηνπο θαη δελ ζέισ λα απνθαιχςσ ην δηάινγν πνπ θάλακε κε ην
Γήκαξρν, πάλησο ήηαλ ζηα πιαίζηα ηεο αληίδξαζεο ηνπ θφζκνπ φιν απηφ. Γελ
μέξσ αλ παξαπιαλήζεθαλ ή φρη θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ ην είπα γηα απηφ.
Δζείο αθξηβψο δελ έρεηε επηδείμεη έξγν, είλαη αθνξκή έζησ θαη κε απηφ πνπ
κπνξεί εγψ λα ην ζεσξψ φηη ήηαλε ιάζνο, ήηαλ ε αθνξκή αθξηβψο λα
απνδείμεηε φηη κπνξείηε θαη λα θάλεηε έξγν ζε απηή ηελ πεξηνρή. Γελ ην είπα
κε θακία λχμε, επεηδή κπνξεί λα παξεξκελεχηεθε απφ άιινπο θαη έηπρε λα
ιείπεηε θαη απφ κπξνζηά.
Ινηπφλ δελ μέξσ ζήκεξα θαη ηα δχν αηηήκαηα θαηνίθσλ είλαη απφ ηηο πεξηνρέο
πξνείπα, πνπ ζεσξνχκε εκείο σο πξνηεξαηφηεηα θαη κάιηζηα φλησο γηα ηα
πξνβιήκαηα

πνπ

ηαιαλίδνπλε

ηηο

πεξηνρέο

απηέο,

ζα

θέξνπκε

πην

ζεκειησκέλεο πξνηάζεηο, αθφκα θαη πεξηζζφηεξν απφ ην πξφγξακκά καο.
Δξρφκαζηε εδψ ζηελ πεξηνρή ηεο Γξεγνξνχζαο, δειαδή. Γειαδή ηε δεχηεξε
ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηνπ Σατδαξίνπ, πνπ θαη απηφ παίδεη ην ξφιν ηεο γηαηί
θεξαίεο φπσο είπακε ππάξρνπλε ζε δηάθνξα κέξε ηνπ Σατδαξίνπ, αιιά ην
ζεκείν ην ζπγθεθξηκέλν, εηδηθφηεξα θαη επξχηεξα δειαδή θαη ζην ζεκείν ην
ζπγθεθξηκέλν αιιά θαη επξχηεξα ζην ζεκείν ηεο Γξεγνξνχζαο, εηδηθφηεξα κε
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ηα ζρνιεία αιιά θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή, παίδεη ην
ζπγθεθξηκέλν ξφιν.
Πε ζρέζε κε ηελ θπξία, αλ ζέιεηε λα κε αθνχζεηε ιίγν, ιίγν γηα ην
δηαδηθαζηηθφ, εγψ παξέιαβα ηελ Ξαξαζθεπή ην βξάδπ έλα θάθειν πνπ είρε ην
αίηεκά ζαο, ε κφλε εξγάζηκε κέξα, κάιινλ θακία, ήηαλ ερζέο θαη ζήκεξα πνπ
ζα κπνξνχζα λα θάλσ θάπνηα εξσηήκαηα ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεκνηηθή Αξρή.
Δγψ δελ είκαη Γεκνηηθή Αξρή, είκαη αληηπνιίηεπζε γηα λα εξεπλήζσ ιίγν
πεξηζζφηεξν ην ζέκα. Ρη ζέισ λα πσ κε απηφ; Δγψ ζπκθσλψ θαη ζα
ςεθίζνπκε γηα ηνλ αγψλα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε, σζηφζν κελ αγλννχκε ηνλ
αγψλα πνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηθαζηηθψλ αγψλσλ.
Ζ λνκνινγία πιάζεη δίθαην. Ζ λνκνινγία εμειίζζεηαη φλησο, κπνξεί λα έρεη
εμειηρζεί ε λνκνζεζία, φπσο ιέεη ν θ. Κπνδίθαο, πξνο ην ρεηξφηεξν, σζηφζν in
concreto ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο έρνπκε λα θάλνπκε εδψ πέξα,
κε ηα ζρνιεία θαη ζε ζπλδπαζκφ… Μέξεηε ν δηθαζηήο πνιιέο θνξέο δηθάδεη
θηφιαο αθφκα θαη ππφ ηελ πίεζε, ππφ ηελ θαιή έλλνηα, ηνπ πιεζπζκνχ, κίαο
νκάδαο πιεζπζκνχ πνπ κπνξεί λα είλαη επαίζζεηε ή πνιππιεζήο θαη λα
ζίγεηαη. Ξνπ κπνξεί λα είλαη ζην ρεηξφηεξν ζεκείν, κε ζπγρσξείηε αλ ζαο
ζίγσ, ζηελ πην ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο πην ππνβαζκηζκέλεο Γπηηθήο
Αζήλαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο.
Κελ ην… ζέισ λα πσ, φηη εκείο ζα ζπκθσλήζνπκε γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ
κπνξεί λα γίλνπλ πνιηηηθά αιιά λα κελ αγλνήζνπκε θαη ηνλ δηθαζηηθφ αγψλα
πνπ ζα πξέπεη ζα πξέπεη λα δνζεί θαη πάλσ ζε απηφ ην πιαίζην, ζα ήζεια, ζα
αλαδεηήζσ θαη πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε, δελ μέξσ, απηά πνπ εηπψζεθαλ γηα
αλ είρε αλαηεζεί ζε δηθεγφξν, γηα ηε κίζζσζε πνπ ιέκε. Γηαηί φρη; Δάλ είλαη
θνληηλή ε ιήμε ηεο κίζζσζεο ή αλ έρεη θαηαζηεί ανξίζηνπ, είλαη δχν ζέκαηα
πνπ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα δνχκε θαη εθεί πψο κπνξνχκε λα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζεηηθά, ψζηε λα έρνπκε κηα θαιχηεξε εμέιημε.
Νπφηε ςεθίδνπκε ηελ πξφηαζε απηή, αιιά κελ αγλννχκε ην λνκηθφ ζθέινο
ηεο ππφζεζεο πνπ κπνξεί ηειηθά, ελ ηέιεη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηά
πνπ κπνξεί λα ηα ςάμνπκε, λα είλαη θαη ππέξ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη λνκίδσ φηη θαη απηφ ην δεχηεξν αίηεκα θαηνίθσλ είλαη θάηη πνπ
φλησο ππεξβαίλεη ην Γήκν, ην Σατδάξη, ηελ πεξηνρή. Κηιάκε γηα έλαλ ηξφπν
αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο, ηεο ηερλνινγίαο πνπ πάληα ραξαθηήξηδε απηφ ην
ζχζηεκα, ην νπνίν δε ιάκβαλε πνηέ ππφςε ηνπ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα,
ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θ.ιπ.. ηη θαη λα ζθεθηεί θαλείο δειαδή
πεγαίλνληαο πξνο ηα πίζσ, θάζε θνξά έθηαλε λα έρνπκε αλζξψπηλα ζχκαηα
θαη καθξνρξφληεο αζζέλεηεο θαη ζαλάηνπο, γηα λα αλαηξαπεί έλαο ηξφπνο
παξαγσγήο, κία ηερλνινγία θαη λα πάκε ζε κία άιιε ή λα κελ αλαηξαπεί
θηφιαο πνηέ.
Ζ ηζηνξία κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία ζηελ νπζία αλάγεηαη ζην λα θαηαξγεζεί ε
ππνδνκή πνπ έρνπλ ζηήζεη νη εηαηξίεο ηφζα ρξφληα θαη λα πηνζεηεζεί έλα άιιν
κνληέιν

ηερλνινγίαο,

ην

νπνίν

λα

ζέβεηαη

ηελ

αλζξψπηλε

πγεία.

Θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ δελ πεξηνξίδεηε ζηελ αίζνπζα ελφο Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, γηαηί απηφ είλαη ε ιχζε. Ξιένλ μέξνπκε δπζηπρψο κε ηε ζθιεξή
νδφ φηη βιάπηεη ηελ πγεία, έλα πξάγκα πνπ ην έιεγαλ παιηφηεξα δηάθνξνη θαη
πνπ δε ην δέρνληαλ νχηε θαλ νη επηζηήκνλεο. Δγψ είκαη ειεθηξνιφγνοκεραληθφο θαη ζπκάκαη ηνλ θαζεγεηή κνπ ζην Ξνιπηερλείν λα ριεπάδεη ηνπο
αλζξψπνπο πνπ θηλεηνπνηνχληαλ ηφηε γηα ηε γξακκή πςειήο ηάζεο, ε νπνία
παξήγαγε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη άξρηζαλ ηα παηδηά ηνπο λα έρνπλε
πξνβιήκαηα, δελ ζπκάκαη ηψξα ζε θάπνην ζρνιείν, ζε έλα πεηξακαηηθφ θαη
ήηαλε κάιηζηα θαη θάπνηνο ζθελνζέηεο εθεί θαη είρε πάξεη δηαζηάζεηο ην ζέκα.
Θαη ριεχαδε ν θαζεγεηήο κνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ φηη δελ μέξνπλ ηη
ηνπο γίλεηαη γηα λα απνδεηρηεί θάπνηα ρξφληα αξγφηεξα βέβαηα.
Νη δε εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επεηδή έρσ πεξάζεη θη απφ θεη
επαγγεικαηηθά, ζηήζαλε ηηο πξψηεο θεξαίεο ηνπο κε ηειείσο θελφ λνκνζεζίαο,
φρη κε ηξχπεο, κε αλχπαξθηε λνκνζεζία. Θπκάκαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζηε
Vodafone, νη νπνίνη ιέγαλε ηζηνξίεο θαη γειάγαλε γηα ηνλ ηξφπν πνπ έζηελαλ
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ζαλ θιέθηεο ηηο θεξαίεο θαη ηηο καζθαξεχαλε είηε κε θνπξλάθηα θαη κε
ςεζηαξηέο. Απηά ηα θάλαλε κέρξη πνπ είραλε δξνκνινγήζεη ζε δεχηεξν ρξφλν,
ζε δεχηεξν ρξφλν θαη αθνχ είραλε θαηαιάβεη έλα πνζνζηφ ηεο αγνξάο,
δξνκνινγήζαλε θαη ην λνκηθφ πιαίζην, έηζη φπσο ηνπο… Πηελ πξαγκαηηθφηεηα
παιεχνπκε κε έλα γίγαληα πνπ είλαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ζε απηφ ην ζχζηεκα
πνπ ην ιέκε θαπηηαιηζκφ.
Ξξνθαλψο δε ζπκθσλψ λα θχγεη θεξαία απφ ην θεθάιη ζαο θαη ην θεθάιη καο
θαη λα πάεη ζην θεθάιη ηνπ γείηνλα. Απηφ ην πξάγκα δελ είλαη πξνο ζπδήηεζε,
έηζη; Λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάζε κέζν, ε θηλεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ είλαη πνπ
ζα αλαδείμεη απηφ ην πξφβιεκα. Έρνπλε πέζεη θεξαίεο επεηδή θηλεηνπνηήζεθε
θφζκνο, έρνπκε ηέηνηα παξαδείγκαηα θαη εζείο έρεηε ην κεξίδην ζαο ζην λα
θηλεζεί ε γεηηνληά, έηζη; Πην λα θηλεζεί ε γεηηνληά.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεηο ηε γεηηνληά. Ζ θηλεηνπνίεζε είλαη
απφ ηελ θεθαιή. Δάλ εζείο ζειήζεηε λα θηλεηνπνηεζεί ε γεηηνληά…
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη. Δκείο ζα ςεθίζνπκε, ζα ςεθίζνπκε, ζπκθσλνχκε κε ηελ
νκνθσλία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, νινθιεξψζηε.
ΠΘΑΚΞΑ: Θα ςεθίζνπκε ηελ πξφηαζε γηα θάζε κνξθή. Δγψ ζπκθσλψ θαη
κε ηα λνκηθά γηαηί είλαη θη απηά πνιιέο θνξέο θαη κέηξν πίεζεο θαη κέζν
δεκνζηνπνίεζεο ελφο πξνβιήκαηνο, θαη ε δεκνζηφηεηα είλαη ζεκαληηθή. Θα
ζηεξίμνπκε θάζε θίλεζε ζην δξφκν, δηνηθεηηθά, λνκηθά, κε φπνην ηξφπν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ ζε απηφ ην ζέκα ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ Αζελά, φηη
μεπεξλάεη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ θαη λνκίδσ κε έρεη θαιχςεη ζρεδφλ ζε φια ε
πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε, ε ηνπνζέηεζε ηεο θα Πθακπά. Ρν πξφβιεκα είλαη
επξχηεξν, είλαη ζπλνιηθφηεξν θαη βέβαηα αθφκα θαη ηε ζπγθεθξηκέλε θεξαία λα
θαηεβάζνπκε, ην πξφβιεκα παξακέλεη, γηαηί δελ είλαη κφλν ε ζπγθεθξηκέλε
ζην Σατδάξη, είλαη πάξα πνιιέο θαη φηη θάλνπκε ζα πξέπεη λα έρεη κηα
ζπλνιηθφηεξε αληηκεηψπηζε θαη λα κελ ην βιέπνπκε ζεκεηαθά.
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Γπζηπρψο δε λνκίδσ φηη εκείο κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε. Πην παξειζφλ έρσ
αληηκεησπίζεη ην ίδην πξφβιεκα θαη ζην ζέκα ησλ ζρνιείσλ θαη δπζηπρψο
αθφκα θαη νη κεηξήζεηο, φηαλ θέξλεηο εηδηθνχο λα θάλνπλ κεηξήζεηο απφ ην
Γεκφθξηην, ζνπ ιέλε φηη φια είλαη θαιψο, είλαη κέζα ζηα φξηα, άξα δελ
κπνξείο νπζηαζηηθά λα θάλεηο ηίπνηα. Ζ πξάμε βέβαηα έρεη δείμεη φηη
πξαγκαηηθά ππάξρεη πξφβιεκα θαη άξα ζα πξέπεη λα αιιάμεη ε ηερλνινγία θαη
λα βξεζεί έλαο ηξφπνο απηέο νη θεξαίεο λα είλαη έμσ απφ ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ,
αιιά βέβαηα φινη ζέινπκε λα ιεηηνπξγνχλ ηα θηλεηά καο ηειέθσλα φπνπ θαη
αλ βξηζθφκαζηε, επνκέλσο είλαη θαζαξά ζέκα αιιαγήο ηεο ηερλνινγίαο.
Καθάξη εκείο κε ηηο θηλήζεηο καο ζην Γήκν λα κπνξέζνπκε λα πεξηνξίζνπκε
ιίγν ην πξφβιεκα, φρη κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά, φρη κφλν κε ηε
ζπγθεθξηκέλε θεξαία, αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα. Γη’ απηφ θαη ζα ςεθίζνπκε ηελ
πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, επαλαιακβάλνληαο φκσο γηα κηα αθφκε θνξά
φηη, δπζηπρψο δελ είκαζηε απηνί πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ νπζηαζηηθή ιχζε
ζην πξφβιεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ……. Κία θνπβέληα κπνξψ λα πσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα νινθιεξψζνπκε. Θ. Θενδσξαθφπνπιε.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ:

Λαη,

Ξξφεδξε,

επραξηζηψ.

Γπζηπρψο

γηα

ηε

ζπγθεθξηκέλε θεξαία, ηη λα πνχκε; Δίλαη απηφ πνπ ιέκε ζην ίδην έξγν, ζεαηέο.
Ρν έρνπκε ζίμεη ηφζεο πνιιέο θνξέο, εδψ Κηράιε θαη εζχ Ξξφεδξε ηα
ζπκάζαη, έρνπκε πάξεη απνθάζεηο. Γπζηπρψο γηα πνιινχο δηαθφξνπο ιφγνπο,
γλσζηνχο-άγλσζηνπο δε δφζεθε πνηέ ιχζε. Πίγνπξα δε λνκίδσ φηη ππάξρεη
θάπνηνο πνπ ιέεη φηη απηέο νη θεξαίεο πξέπεη λα παξακείλνπλε εθεί πνπ είλαη.
Ρν ζέκα είλαη λα δνχκε θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θεξαία λα παξζεί απφθαζε,
λα δνζεί ιχζε θαη ζίγνπξα ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ Ζξαθιή, απηφ πνπ είπε,

98

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

πνπ θαληάδνκαη είλαη ζθέςε φισλ, λα δνζεί κηα ζπλνιηθφηεξε ιχζε γηα ην
ζέκα κε ηηο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο.
Αλ πεξηκέλνπκε λα βγνπλ απνηειέζκαηα κεηά απφ θάπνηα ρξφληα απφ κειέηεο
νη νπνίεο θαιψο, θαθψο πιεξψλνληαη απφ ηηο εηαηξίεο ηηο ίδηεο, κάιινλ θάηη δελ
βιέπνπκε ζσζηά. Κελ πεξηκέλνπκε ινηπφλ, νχηε κειέηεο, νχηε θάηη άιιν. Νη
εηαηξίεο είλαη απηέο πνπ είλαη, εδψ είλαη ε πφιε καο, είλαη ν Γήκνο, εληάμεη.
Θαιφ είλαη λα κελ ππνηηκνχκε ηε δχλακε ηνπ ιανχ, μέξνπκε πνιχ θαιά φηη
κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε πνιιά πξάγκαηα. Ρψξα δελ μέξσ θαηά πφζν ην
λνκηθφ πιαίζην ζα είλαη εθείλν πνπ ζα καο εμαζθαιίδεη ζε θάηη, αιιά δπζηπρψο
πνιιά πξάγκαηα, είλαη απηφ πνπ έιεγε ν Γήκαξρνο ν Ληεληαθφο, φηη ζηηο
παξπθέο λνκηκφηεηαο. Λα δνχκε ηη κπνξεί λα γίλεη; Λα δνζεί πξαγκαηηθά κία
ιχζε. Λα κελ ην έρνπκε ην ζέκα ην ζπγθεθξηκέλν πάιη κεηά απφ έλα ρξφλν ή
δχν.
Ππκθσλνχκε ινηπφλ απφιπηα Γήκαξρε, λα δνζεί ιχζε, λα θαηέβεη ε θεξαία ε
ζπγθεθξηκέλε θαη λα δνχκε ζίγνπξα θαη ην ζέκα κε ηηο άιιεο, κε ηηο ππφινηπεο
πνπ ππάξρνπλ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη εδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζψ ζηνπο
αξραίνπο πξνγφλνπο καο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα ππάξμεη πνιηηηθή
αληηπαξάζεζε, φπσο αληηιακβάλεζηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν. Ρν νπδέλ θαθφλ,
ακηγέο θαινχ. Ξξνρζέο δε άθνπγα κία απφ ηηο εηαηξίεο λα ιέεη φηη δελ έρεη
θαηαθέξεη αθφκα λα θαιχςεη ην 100%, είλαη ζην 70 ή ζην 80% ησλ
θαηλνχξησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ smartphone ή θάπσο αιιηψο. Απηφ ινηπφλ
θαη’ αλάγθε δεκηνπξγεί έλα πξφβιεκα. Απφ ηε κηα έρνπκε απηά ηα πξάγκαηα
ζε παιηφηεξε ή ζε λεφηεξε κνξθή θαη απφ ηελ άιιε έρνπκε απηφ ην
πξφβιεκα, ην νπνίν είκαζηε ππνρξεσκέλνη θαζεκεξηλά λα αληηκεησπίδνπκε
θαη κάιηζηα φηαλ πξνθχςεη ζην ζπίηη καο κέζα, θάηη πνπ φηαλ δελ κπνξνχκε
λα ην απνδψζνπκε αιινχ, ζα ην απνδψζνπκε εθεί.
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Ππλνιηθά ινηπφλ δελ δηαθσλνχκε κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ησλ θπξίσλ εδψ πνπ
ήξζαλ γηα ην πξφβιεκα πνπ παξνπζίαζαλ, αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ πνπ
κίιεζαλ. Απηφ ην νπνίν ζέισ λα πσ εγψ θαη ίζσο θάηη άθνπζα γηα δηθαζηήξηα.
Γελ γίλνληαη πνιιά δηθαζηήξηα. Μέξσ φηη ζε θάπνηα απφ ηα δηθαζηήξηα πνπ
έρνπλ γίλεη θαη έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ, έλα 90 κε 95% ησλ απνθάζεσλ
είλαη δεθηηθέο ηνπ λα απνκαθξπλζνχλ νη θεξαίεο, κάιηζηα απφ ρψξνπο
θαηνηθηψλ, απφ ρψξνπο ζρνιείσλ θ.ιπ..
Φαληάδνκαη ινηπφλ γηα λα ιέεη ε θπξία πξνεγνχκελα φηη πεξηκέλνπλε θάπνηα
απφθαζε, δελ πξέπεη λα ππάξρεη απφθαζε, γηαηί δελ πξέπεη λα ππάξρεη
πξνζθπγή. Γηα λα δείμνπκε ινηπφλ εκείο έλα θαιφ εαπηφ, γηαηί δελ κπνξνχκε
λα απηνδηθνχκε πάληα θαη παληνχ, ζα πξέπεη λα θηλεζνχκε πξνο δχν
θαηεπζχλζεηο.
Ζ κία θαηεχζπλζε ζα είλαη άκεζε θαη ζα έιεγα, φηαλ ιέσ άκεζε ελλνψ ρηεο,
πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην είλαη κηα δηαδηθαζία πνιχ απιή θαη πην γξήγνξε.
πάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη δηθεγφξνη, ιέσ έλαλ εμ’ απηψλ, είλαη ν θ. Γηάθνο,
γλσζηφο νηθνιφγνο, ηνλ νπνίν πξνθαλψο ζα ηνλ μέξεη θαη ε θα Ξεηξνπνχινπ.
Λα θηλεζνχλ ινηπφλ άκεζα κε απηή ηελ θαηεχζπλζε, μέξσ θαη ζαο ην
βεβαηψλσ φηη ην 95% ησλ απνθάζεσλ ζε θεξαίεο πνπ ππάξρνπλ ζε ρψξνπο
ζρνιείνπ, ζε ρψξνπο θαηνηθηψλ θ.ιπ. είλαη ζεηηθά.
Θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κηα απφθαζε ηειείσο απζαίξεηε ή ηειείσο
κε ζχκθσλε κε απηά ηα νπνία ζα απνδείμνπκε, θη φηαλ ιέσ φηη είλαη
εμεηδηθεπκέλνο ελλνψ έρεη θαη ηελ εκπεηξία, γηαηί έρεη δηθάζεη ρηιηάδεο
ππνζέζεηο ηνπιάρηζηνλ απφ φηη παξαθνινπζνχζα, φηαλ ζπλέβαηλε λα έρσ
θάπνηεο άιιεο ππνζέζεηο εγψ ζην ζπγθεθξηκέλν δηθαζηήξην. Ρφηε ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θηλεζνχκε κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο απφθαζεο, ηελ
νπνία πξέπεη λα πάξνπκε θαη ηελ νπνία πξνηείλεηε θαη ηελ νπνία ζε θάζε
πεξίπησζε απνδέρνκαη. Αιιά δε ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηε βάζε φηη
απηνδηθνχκε πξηλ έρνπκε κηα απφθαζε, ε νπνία ζα καο πείζεη ή δε ζα καο
πείζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
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ΦΝΟΙΖΠ: Κάιηζηα. Ππλερίδνληαο, θνηηάσ ηνλ θχξην ζπλάδειθν, ν θ. Γηάθνο
λνκίδσ θ. Ππειηφπνπιε, ήηαλε ππνςήθηνο ζην ΠΟΗΕΑ θαη είλαη θαη Γεληθφο
Γξακκαηέαο ή Πχκβνπινο ηνπ πνπξγνχ ηνπ Ξεξηβάιινληνο, απηφο κε ηα …
πνηνο είλαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άξα κπνξεί λα έρεη αζπκβίβαζην.
ΦΝΟΙΖΠ: ρη, δελ ελλνψ απηφ. Ίζσο, δελ ην γλσξίδσ, αλ αζρνιείηαη κε
απηά, ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ φκσο ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα, φηη ππάξρεη κηα
απφθαζε ην 2014, Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο, ηάιε θνπάιε, φπσο
είλαη απηή εδψ πέξα πνπ δεηάλε πνπ είλαη ζρνιεία. Δίλαη απφθαζε ηεο
πεξηνρήο Θέξκεο, δελ ηε ζπκάκαη πνηα είλαη, κπνξψ αχξην φκσο λα ζαο ηε
δψζσ, λα ηελ έρεηε. Αζθαιηζηηθά κέηξα είπε φηη κπνξεί λα γίλνπλ, φηη δελ
αξγνχλ ηφζν πνιχ, αιιά ζα έιεγα φκσο ζε απηέο ηηο απνθάζεηο εδψ πνπ
ππάξρνπλ ηνπ 95%, φηη ελδερνκέλσο είλαη ζεηηθέο, αο έβαδαλ απηνί νη εηδηθνί
δηθεγφξνη, ή φπσο ζα έιεγε ε θπξία γηαηξφο, λνκίδσ είζηε, έηζη δελ είλαη; Ρν
μέξσ απφ ηνλ παηέξα ζαο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζαο γλσξίδσ γηαηί πνπ
έιεγε. Λα βάδνπλ θαη φξν κέζα φηη φπνηνο θάζε κέξα πνπ ζα πεξλάεη, πσο καο
βάδεη εκάο ε ΔΝΘ, ζπγλψκε ε θνηλή αγνξά φηη κε ηα ζθνππίδηα, φηη φηαλ άκα
δε ζπκκνξθσζείηε πιεξψλεηε θάζε κέξα. ηη αλ δελ ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο
ππνδείμεηο πνπ έιεγε θαη ν Θενδσξάθεο, ζα πιεξψλεηε, δελ μέξσ, έλα πνζφ
γηα λα έρνπλ απηνί νη θχξηνη, φπσο απηφο ν θχξηνο πνπ ζαο έζηεηιε ην
έγγξαθν ρηεο. Έζπεπζε απηφο ηψξα, ηη θνβήζεθε άξαγε; Αθνχ είλαη λφκηκνο.
Ρη θνβάηαη θαη λα καο πεη λα θνβεζνχκε εκείο; Κελ πάξνπκε θακηά απφθαζε
θαη λα καο πάεη ζηα δηθαζηήξηα.
Θχξηνη πξέπεη λα ηνπο απαληήζεηε φηη έθπησζε ζηελ πγεία δελ θάλνπκε.
Θαηαιάβαηε; Απηφ λα ηνπο απαληήζεηε. Θαη εθεί πξέπεη λα είλαη πξνζεισκέλνη
θαη ε δηνίθεζε. Γηαηί απηφ δελ θνζηίδεη θηφιαο, αιιά κε ηελ πγεία δελ παίδνπκε.
Παθψο δε ζέινπκε, δελ είκαζηε ελάληηα ζηελ ηερλνινγία, δε ζέινπκε νχηε
ζήκαηα Morse, δελ ζέινπκε νχηε ηα Ρακ-Ρακ, νχηε ζέινπκε ηα πεξηζηέξηα θ.
Κπνδίθα πνπ γειάηε ηα ηαρπδξνκηθά. Αιιά ζέινπκε ηελ ηερλνινγία… Ξνηνο;

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9Η

31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

101

Θέινπκε ηελ ηερλνινγία ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηεο
πγείαο, εθεί πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ.
Άξα ινηπφλ, είλαη θαλείο πνπ δε ζπκθσλεί κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ είπε;
Απηά ζέισ λα πσ, φηη δελ είλαη θαη ηφζν εχθνια, ηα επρνιφγηα, δηφηη ν θ.
Κπνδίθαο ιέεη ζέισ λα έρνπλ ζήκα, θαη εγψ πξνζζέησ ζήκα θακπάλα. Ρν
ζπκάζηε έηζη; Πήκα θακπάλα. Λα καο αιιάμεη ηελ Ξαλαγία, ζπγλψκε γηα ηελ
έθθξαζε δειαδή.
Αιιά κεξηθέο θνξέο…. Ρη είπαηε; Αιιά κεξηθέο θνξέο μέξεηε εκείο είκαζηε
ππνρξεσκέλνη απφ πάλσ απφ ην θέληξν απνθάζεσλ, δηφηη θπξίαξρν Θξάηνο
είπακε πιένλ δελ είκαζηε γηαηί… Θπξίαξρν Θξάηνο γηαηί είλαη; Γηα λα ηζρχνπλ
νη λφκνη θαη ην δίθαην ηνπ θάζε Θξάηνπο. Δδψ ηζρχεη ηψξα ιέεη ηηο Βξπμέιιεο.
ρη γηαηί εκείο είκαζηε ζε ηδηαίηεξε θαηάζηαζε αιιά γεληθφηεξα φιεο νη ρψξεο.
Γελ κπνξεί, γηα λα δνχκε φκσο ηη θάλνπλ ζηα άιια Θξάηε; Πηελ Απζηξαιία,
ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε. Έρνπλ κε ιηγφηεξε ειεθηξνκαγλεηηθή
εκβέιεηα, έρνπλ πεξηζζφηεξεο θαη εθεί πξέπεη λα θάλνπκε. Αλ απηνί θ.
Κπνδίθα, πνπ νξζψο ιέηε, ζέινπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ άπαμ ηα θέξδε ηνπο, δε
γίλεηαη, θάπνηε πξέπεη λα πιεξψζνπλ. Θαη πξάγκαηη δελ είλαη ηνπηθφ, νχηε
ππεξηνπηθφ. Δίλαη εζληθφ ην ζέκα θαη μέξσ, ζπκπαξαηάζζνκαη κε ην Γήκαξρν
θαη φπσο φινη καο, ζε απηφ ην ζέκα, δηφηη…
Θαη μέξεηε θαη θάηη; Αλ εκθηινρσξήζσ ζην θάζε άηνκν κέζα, φπσο ν θ.
Αγγειφπνπινο είπε, δελ ην ήμεξα, φηη πέζαλε ε ζχδπγφο ηνπ θαη ελδερνκέλσο
ζα κπεη ζην κπαιφ κνπ κέζα θαη απηφ δηαηαξάζζεη ηελ ςπρηθή πγεία, κφλν θαη
κφλν θαη δελ μέξσ πνηεο ζπλέπεηεο έρεη ειεθηξνκαγλεηηθέο. Γηαηί απφ φηη ιέλε,
είπε ε θπξία Πθακπά, φηη κεηξάλε, έρνπλε απνηειέζκαηα θαη ηψξα καζαίλνπκε
φηη απηνί ιεηηνπξγνχλ θαη κε θνκπηνχηεξ. Θα πάσ λα κεηξήζσ εγψ πνπ είκαη
εηδηθφο θαη απηνί ελδερνκέλσο λα ηελ απελεξγνπνηήζνπλ, αλ είλαη φια πηζαλά.
Ππκθσλνχκε ινηπφλ κε ηελ πξφηαζε ζηνπο αγψλεο, αιιά ζπλάκα κπνξνχκε
λα θάλνπκε θαη απηέο ηηο απνθάζεηο, λα αμηνπνηήζνπλ. Δπραξηζηψ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα πεη; Ξφζνη ζέινπλ λα
κηιήζνπλ γηα λα ην θιείζνπκε ζπλάδειθνη; Ν θ. Ρξνρίδεο, ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
Θ. Θαξαγηάλλε θαη εζείο; Θαη ν θ. Θαξαγηάλλεο. Ινηπφλ, θ. Ρξνρίδε.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Λαη, θνηηάσ εδψ κέζα θαη ζα αλαθεξζψ θαη παιηφηεξα, έθπγε
βέβαηα θαη ν θίινο κνπ ν Ρζαηζακπάο ν Γεκήηξεο πνπ έρεη κία γλψκε θαη
άπνςε γηα απηά πνπ ζα πσ ηψξα. Βιέπσ ην Κηράιε ην Πειέθν, ηνλ Βνξέα.
Κπνξεί θαη ν Θψζηαο, λα ήηαλε, ηα ζπκφηαλε. Θαη λα μεθηλήζσ, λα ζαο
ζπκίζσ, φηαλ ήηαλε επί ηεο Ξξφεδξνο ζηελ επηηξνπή εθδφζεσο αδεηψλ, ν θ.
Πθαθηαλάθεο κε ηνλ θ. Ιαραλά θαη ηξψγνληαο έξρεηαη ε φξεμε.
Δκπιέθνληαη εδψ πνιιέο ππεξεζίεο, πάξα πνιιέο ππεξεζίεο ζην δήηεκα θαη κε
ηελ θεξαία πνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ θεξαία, κε ηνλ θ. Ιαραλά θαη
παξαπέξα. Θάπνηε ην ινηπφλ, φηαλ ήηαλ λα πάξεη γηα ην απξφνπην άδεηα καο
θέξαλε κία απφ ηελ Ξνιενδνκία, δελ μέξσ απφ πνχ ην εκθαλίζαλε απηφ ην
πξάγκα, φηη έρεη ην καγαδί απηφ πνπ είλαη Θνπθπδίδνπ, Φεηδηππίδνπ θαη
Φαβηέξνπ, φηη είλαη θάηζα ζηελ Θαβάιαο. Ρφηε δίλακε άδεηα ζε καγαδηά
ηέηνηνπ ελδηαθέξνληνο, κφλν αλ είραλε θάηζα ζηελ Θαβάιαο. Καο θέξαλε ην
ινηπφλ έλα απηφ, φηη είρε θάηζα ζηελ Θαβάιαο. Οε παηδηά ηη γίλεηαη εδψ πέξα;
Ινηπφλ, έηζη ηξψγνληαο αλνίγεη ε φξεμε. Ήξζαλ θαη κεηά θαη νη θεξαίεο. Θαη
δελ είλαη κφλν ε θεξαία απηή πνπ βάδνπλε ζήκεξα νη θάηνηθνη ηα…, απηφ ην
δήηεκα λα απνκαθξπλζεί, έρνπκε θαη άιιν δήηεκα εδψ. Ζ ΓΔΖ; Δδψ έρνπκε
θάλεη αγψλα θαη κε ηα ζρνιεία. Ζ ΓΔΖ είλαη δίπια καο. Δίλαη πςειή ηάζε.
Άιιν δήηεκα. Θάλακε ην δεκαξρείν δίπια ζηε ΓΔΖ. Ρν ζρνιείν δίπια ζηε
ΓΔΖ. Γελ μέξσ πνην ήηαλε πην… κπήθε πην πξψηα θαη πην χζηεξα. Νπφηε
κπαίλνπλε δεηήκαηα, ζπλάδειθε εδψ, πνιιά. Ξψο δεκηνπξγεζήθαλε απηέο νη
θαηαζηάζεηο ζην Σατδάξη; Θαη βέβαηα δελ είλαη άκνηξνη ησλ επζπλψλ ηνπο νη
παξαθάησ πνπ είπα. Ν θ. Πθαθηαλάθεο, πνπ ηφηε πήξακε απφθαζε κε 4-3 λα
κε δνζεί άδεηα ζηνλ θ. Ιαραλά, ηελ Ξαξαζθεπή. Ρελ Ρξίηε είρα Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη ηε Γεπηέξα μαλαθέξλνπλ ην δήηεκα θαη παίξλνπκε 8-1. 8-1 θαη
μέξεηε γηαηί. Δίραλε βέβαηα δεζκεχζεηο; Δίραλε θάλεη ζηνλ θ. Ιαραλά λα ηνπ
παξαρσξήζνπλ θάπνηα πξάγκαηα; Ρνλ αθήζαλε κεηά ζθφπηκα λα βάιεη ηελ
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θεξαία θαη δε δεκηνπξγήζαλε θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε λα απνκαθξπλζεί; Απηφ
είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα ςάμνπκε.
Βέβαηα ν Κηράιεο ν Πειέθνο ηφηε θαη ε δεκνηηθή παξάηαμε ε δηθή καο, έθαλε
κεγάινπο αγψλεο γηα φια απηά ηα δεηήκαηα. Γηα λα απνκαθξπλζνχλ νη θεξαίεο
απφ παληνχ θαη ηα καγαδηά λα κελ αλνίγνπλε εθεί πνπ ε ρξήζε γε δελ
επέηξεπε. Αιιά βέβαηα είκαζηε κεηνςεθία θαη πεξλάγακε κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο φηη ζέιαλε. Βέβαηα ηψξα απφ ηε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ
είκαζηε, είπε θαη ν Γήκαξρνο, φηη εκείο θαη πάληα θάλακε θαη πάληα παιεχνπκε
θαη ζα παιεχνπκε, ψζηε λα απνκαθξπλζνχλε ηα πάληα, φηη είλαη παξάλνκα
απφ φπνπ ππάξρνπλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Πχληνκνο ζα είκαη. πσο έρσ θαηαιάβεη, ε απφθαζε ζα
είλαη νκφθσλε. Θέισ λα θάλσ δχν επηζεκάλζεηο. Ζ κία είλαη φηη ν θ.
Ληεληαθφο έρεη λνκίδσ, εθηφο απφ ηνλ Γήκαξρν ηνλ παιηφ ηεο Λίθαηαο, έρεη θαη
ν θ. Ληεληαθφο θάπνηα αγσγή. Γελ ζπκάκαη ηψξα, δελ έρεη ζεκαζία πνηαλνχ
έηζη πνπ ήηαλε ε θεξαία απηή, αιιά έρεη θαη ν ίδηνο αγσγή απφ ηελ Cosmote,
νπφηε εληάμεη κελ ηα βάδνπκε φια ζην ίδην ηζνπβάιη. πήξρε θαη παιηφηεξα
κηα αγσληζηηθή δηάζεζε, παξφηη εγψ δελ ήκνπλα. Δίκαη λένο ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.
Θαη ε δεχηεξε επηζήκαλζε, λα θάλσ ιίγν ην δηθεγφξν ηνπ δηαβφινπ, ζην
ραξηί. Ρν ραξηί λνκίδσ απάληεζε ζε έλα έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ξνιενδνκηθή άδεηα δελ ππάξρεη αθφκα, κπνξεί εθεί λα….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζπλάδειθνη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: πάξρεη Ξνιενδνκηθή άδεηα.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: ρη, δελ ππάξρεη, δελ ππάξρεη αθφκα. Γελ έρεη πάεη ζηελ
Ξνιενδνκία.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αλ δελ ππάξρεη ινηπφλ Ξνιενδνκηθή….ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν ζπλάδειθνο ν Θαξαγηάλλεο γηα λα θιείζνπκε θαη ην…
Λα είκαζηε ιίγν ζχληνκνη. Λνκίδσ φηη είλαη πιήξεο ε ζπδήηεζε θαη…
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξνιχ ζχληνκα γηαηί είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα, φλησο φπσο
έζεζε θαη ν ζπλάδειθνο ν Φνπξιήο κε ηα δεηήκαηα πγείαο δελ παίδνπκε.
Ινηπφλ, λα ζέζσ εδψ θάπνηα δεηήκαηα. Ινηπφλ, θαηαξρήλ πξψηνλ, κπνξεί λα
αιιάμεη ην λνκηθφ πιαίζην άκεζα γηα ην πψο δίλεηαη. Δίλαη πνιχ απιφ, είλαη
πνιχ απιφ λα αιιάμεη ην λνκηθφ πιαίζην κε ην νπνίν δίλνληαη νη άδεηεο. Θαη λα
επαλεμεηαζηνχλ φιεο νη άδεηεο πνπ έρνπλε δνζεί κέρξη ηψξα.
Γεχηεξνλ, ππάξρεη άδεηα φπσο αλαθέξεη θαη ην έγγξαθν ηεο ΔΔΡΡ, ζπγλψκε.
Ινηπφλ, θαη έρεη δνζεί κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ κε ππ’
αξηζκφλ ηάδε, πνπ ιέεη φηη ρνξεγήζεθε άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο.
Ρξίηνλ, έρεη πάξεη απφθαζε ε Ξεξηθέξεηα πνπ κπνξεί επίζεο λα ηελ αλαηξέζεη
ην 2012, ηελ 1/6/12, φπνπ εγθξίλεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, νη νπνίνη
έρνπλ

ηζρχ

γηα

5

έηε.

Ρξίηνλ,

ν

ζηαζκφο

ν

ζπγθεθξηκέλνο

είλαη

εγθαηεζηεκέλνο απφ ην 2000. Θα κπνξνχζε δειαδή λα έρνπλε παξζεί
νπνηαδήπνηε κέηξα θαη πξνθαλψο φζνη ιέγαλε, ιέλε θαη ζα ιέλε, φηη πήξαλ
δηθαζηηθά θ.ιπ. είλαη κπαξνχθεο.
Ζ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα θηλεζνχκε, λνκίδσ
είλαη θαζνξηζηηθή. πάξρεη φκσο εδψ έλα δήηεκα. Αλ ζέινπκε θπξηνιεθηηθά λα
ζπδεηάκε γηα κία θεξαία, λνκίδσ φηη άθξε δε ζα βγάινπκε. Γηαηί ζα πνιεκάκε
κία θεξαία θαη αλ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθήλεη ηηο εηαηξίεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε δελ ην ιέσ γηα εζάο. Αθνχζηε κε,
αθνχζηε κε λα νινθιεξψζσ ιίγν. Ινηπφλ, λα ζπδεηάκε γηα κηα… Παλ Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ιέσ, δελ ην ιέσ γηα εζάο. Λα ζπδεηάκε γηα κία θεξαία είλαη έλα
δήηεκα. Αιιά θάζε θνξά πνπ ζα βγάδνπκε κία θεξαία, πξνθεηκέλνπ νη εηαηξίεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο λα κπνξνχλε λα έρνπλε θαη λα δηαθεκίδνπλε ην πφζν
θαιφ ζήκα έρνπλε, ζα παηάλε ζε θελά λνκηθά θ.ιπ., θ.ιπ. θαη ζα
μεθπηξψλνπλε ζαλ ηα καληηάξηα.
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πσο είλαη δεδνκέλν φηη ππάξρνπλε θαη θεξαίεο κεγάιεο αθηηλνβνιίαο πνπ δελ
είλαη ζηηο ηαξάηζεο ησλ ζπηηηψλ αιιά είλαη πεξηθεξεηαθά ζε νξεηλνχο φγθνπο.
Απηφ ηη ζεκαίλεη; Πεκαίλεη φηη είλαη έλα δήηεκα, ην νπνίν πξέπεη λα εμεηαζηεί
ζπλνιηθά, πφζν κάιινλ πνπ ην Σατδάξη βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δχν νξεηλνχο
φγθνπο. Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί; Γηαηί εδψ θαιφ είλαη λα ιέκε κεγάια ιφγηα
θ.ιπ., θ.ιπ. αιιά αλ ζεο λα ζπάζεηο απγά, έλα ζπαο κε ην ιαφ ζην δξφκν, κε
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θ.ιπ.. Θαη εδψ πέξα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα
θαη απφ ζαο θαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη είπακε φηη ζα θάλνπκε θαη ην
θάιεζκα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Αιιά πξέπεη εδψ λα πάξνπκε κηα απφθαζε. Γε γίλεηαη λα είκαζηε θαη κε ηελ
επξσπατθή έλσζε πνπ λνκνζεηεί θαη αθήλεη ηηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
λα βάδνπλ ηηο θεξαίεο δίπια ζηα ζπίηηα καο θαη αλ δελ ηηο βάινπλε, επεηδή
είλαη λφκηκεο ζηέιλνπλε θαη πξφζηηκα. Γε γίλεηαη λα είκαζηε θαη κε ηελ
θπβέξλεζε πνπ απφ ηε κία ιέεη απηφ, απφ ηελ άιιε θαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα,
πνπ απφ ηε κία ιέεη απηφ θαη απφ ηελ άιιε, απηφλ ηνλ θχξην εδψ πέξα πνπ
ππνγξάθεη, ηνλ Ξξφεδξν, δελ έρεη πάξεη θαλέλα κέηξν γηα λα ηνλ
απνκαθξχλεη. Ρξίηνλ, αο εμεηάζνπκε θαη θάησ απφ πνηνπο φξνπο γίλεηαη ε
έξεπλα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε; Γηαηί εδψ πέξα ππάξρεη έλα δήηεκα.
Θαη λα ζαο ην πσ. Ρν έζεζε ε θα Πθακπά, αιιά αο αλαινγηζηνχκε ηηο επζχλεο
καο.
ηαλ ινηπφλ ε θπβέξλεζε θαη ε επξσπατθή έλσζε αθήλεη λα ιεηηνπξγνχλε ηα
παλεπηζηήκηα κε ρξεκαηνδφηεο. Ξψο γίλεηαη λα παο ζαλ Ξαλεπηζηήκην πνπ
έρεηο ηδησηηθν-νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ελάληηα ζηνλ ρξεκαηνδφηε ζνπ; Γελ
γίλεηαη. Γηα απηφ θαη νη κεγαινθαξραξίεο πνπ παίξλνπλε project γηα λα
θάλνπλε ηέηνηεο έξεπλεο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηέο ηηο εηαηξίεο,
θνξντδεχνπλε θαη ηνπο θαίλνληαη αζηεία. Γηαηί πξνθαλψο δε κέλνπλ νχηε ζην
Σατδάξη, νχηε ζην Αηγάιεσ, νχηε ζην Ξεξηζηέξη. Κέλνπλε ζηελ Θεθηζηά, ζηελ
Δθάιε θαη ζηε Γιπθάδα.
Ινηπφλ θαη απηφ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα πνπ εδψ πέξα ή ζα είζαη κε
ηνπο κελ ή ζα είζαη κε ηνπο δε. Γηαηί θαιά λα ηα ιέγαλε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην αιιά ζηελ πξάμε ππάξρνπλ θαη θάπνηνη νη νπνίνη βάδνπλε ηελ
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ππνγξαθή ηνπο, παίξλνπκε κέηξα θαη παίδνπλε κε ηελ πγεία ηνπ ιανχ καο θαη
κε εκάο ηνπο ίδηνπο. Γηαηί φπσο θαηαιαβαίλεηε, δε λνκίδσ φηη καο ζεσξείηε
θνπηνχο λα θαζφκαζηε ζε απφζηαζε 100 κέηξσλ θαη λα έρνπκε εδψ πέξα ηελ
αθηηλνβνιία θαζεκεξηλά, αο πνχκε, κέζα ζηε δσή καο. Νχηε ζέινπκε ηα
παηδηά καο πνπ πεγαίλνπλε ζε απηφ ην ζρνιείν λα ηξψλε ηελ αθηηλνβνιία θάζε
κέξα. Αλ είλαη δπλαηφλ. Αιιά εδψ πέξα πξέπεη λα… θηαίεη θαη θάπνηνο ηειηθά.
Γηαηί, μαλαιέσ, ζα βγάινπλ κηα θεξαία θαη ζα θπηξψλνπλ άιιεο δέθα, απηφ
είλαη ην πξφβιεκα.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θα ηνπο θπλεγάλε νη ... .
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ππκθσλψ αιιά εδψ πέξα αλ δελ ππάξρεη ζαθήο, ζαθήο
θαηεχζπλζε ζην πνηνο θηαίεη γηα λα πνιεκήζνπκε απηφλ, ηειηθά ζα είκαζηε
κνλίκσο ζην θπλεγεηφ θαη θάησ απφ ηε Γακφθιεην ζπάζε ηεο δηθαηνζχλεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γηαηί θαη ε δηθαηνζχλε, βιέπεηε εδψ πέξα ζηέιλεη ηα
ραξηάθηα, ζαλ ηειεζίγξαθα θαη ζνπ ιέεη φηη ζα πιεξψλεηο, επεηδή δελ
ππνινγίδεη απηφ πνπ ιέκε εκείο πγεία, ππνινγίδεη ην θέξδνο πνπ είλαη ε Wind,
ε Cosmote θ.ιπ., θ.ιπ.
Άξα ινηπφλ ιέσ φηη επηηέινπο, ν θάζε θαηεξγάξεο πξέπεη λα θάηζεη ζηνλ
πάγθν ηνπ. Λα καο πνχκε ινηπφλ απηνί πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ θπβέξλεζε ηη
κέηξα ζα πάξνπλε γηα λα αιιάμεη ην λνκηθφ πιαίζην επηηέινπο; Απηνί πνπ
εθπξνζσπνχλε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ηελ Ξνιενδνκία, ηη κέηξα ζα πάξνπλε γηα
λα αιιάμεη απηφ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ έρεη ηα θελά; Απηφ είλαη ην δήηεκα. Θαη
ηα άιια ιφγηα ηα παρηά είλαη γηα ηηο κχγεο, ηνλ Αχγνπζην. Απηφ ιέσ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θαη αο μνδέςνπλε θαη θάηη νη εηαηξίεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Βέβαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ν θ. Γήκαξρνο γηα λα νινθιεξψζνπκε ην ζέκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, φρη δε ζα πσ ηίπνηα. Έλα ιεπηφ ζα πσ απιά φηη
πηζηεχσ φηη έηζη ππάξρεη νκφθσλε απφθαζε πάλσ ζε απηνχο ηνπο άμνλεο
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ηνπο νπνίνπο είπακε. Γηάζεζε απφ φινπο πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ππάξμεη θαη
θπξίσο θαη απφ ηνπο θαηνίθνπο, γηαηί αλ δελ ελεξγνπνηεζνχλ δε ζα γίλεη
ηίπνηα. Έρνπκε ηα παξαδείγκαηα, πνιιά παξαδείγκαηα θαη ζηελ πφιε καο πνπ
νη αγψλεο έθεξαλ απνηειέζκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ
ήηαλ πάλσ απφ 50% απνκαθξχλζεθαλ νη θεξαίεο. πσο επίζεο είρε γίλεη θαη
έλαο πνιχ κεγάινο αγψλαο γηα λα κε γίλεη κεηεγθαηάζηαζε θεξαηψλ, φρη πηα
θηλεηήο ηειεθσλίαο, αιιά κεγάιεο ηζρχνο θεξαηψλ απφ ηνλ κεηηφ ζην
Σατδάξη. Θαη πξαγκαηηθά θαη κε εθείλε ηελ θηλεηνπνίεζε πνπ αλεβήθακε κέρξη
πάλσ

ζην

βνπλφ,

αλεβαίλακε

θαη

ζπγθξνπφκαζηαλ,

εκπνδίζακε

ηελ

κεηεγθαηάζηαζε θαη απηψλ ησλ θεξαηψλ ζην Ξνηθίιν φξνο.
Ινηπφλ κε απηά ηα δεδνκέλα θαη ζαλ πξψην βήκα είπακε ζα θάλνπκε κία
ζπλάληεζε, ζα θαιέζνπκε ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο θαηνίθνπο γηα λα
δνχκε θαη ηα επφκελα βήκαηα θαη βέβαηα δελ απνθιείνπκε ζε φιε απηή ηε
δηαδηθαζία θαη ηε λνκηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, φπνπ ζίγνπξα ζα πάκε θαη
κε ηε λνκηθή πιεπξά, γηαηί δελ απνθιείνπκε θαλέλα κέζν γηα θαλέλα ηξφπν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα θάλνπκε θαη κηα εθδήισζε ζην δεκαξρείν κε ην πεξηερφκελν
απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη λα πάκε ζην 2ν ζέκα. Ππκπιήξσζε ηεο
απφθαζεο 232/14 ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ
ηέινπο ρξήζεο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θιπ. θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» γηα…
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γηαδηθαζηηθά λα πσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: πάξρνπλ θαη άιινη πνιίηεο… ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ…. Κήπσο
ην ζέκα ησλ επηγξαθψλ λα πξνεγεζεί;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
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ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γηαηί δηαθεκηζηηθψο …. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Κε κηα κηθξή παξέλζεζε παξαθαιψ. Θα ήζεια λα δηεπθξηληζηεί
γηα ην ζέκα ηεο θακηλάδαο γηα ην πξφηππν, αλ είλαη λφκηκε απηή ε θακηλάδα
ζε απηφ ην χςνο λαη ή φρη. Απηή είλαη ε παξάθιεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: O.k. Ινηπφλ. Δληάμεη.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δίλαη απιά φπσο ην ιέσ. Ρίπνηε άιιν. Δάλ είλαη λφκηκν ζε απηφ
ην χςνο λα ππάξμεη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ζα ην ειέγμνπκε. Λαη. Ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 5ο
Δπηβοιή

προζηίκοσ

γηα

παράλοκα

ηοποζεηεκέλες

επηγραθές-

σπαίζρηα δηαθήκηζε, ζηα όρηα αρκοδηόηεηας ηοσ Γήκοσ κας.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ Λα μεθηλήζνπκε ινηπφλ απφ ην ζέκα 5ν. πάξρεη θάηνηθνο; Λα
πξνηάμνπκε ινηπφλ ην 5ν ζέκα. Δίλαη Δπηβνιή πξνζηίκνπ γηα παξάλνκα
ηνπνζεηεκέλεο επηγξαθέο - ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ
Γήκνπ καο. Ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα ππάξρεη ην εηζεγεηηθφ, είλαη γηα πέληε πεξηπηψζεηο. Ρψξα
γηα κελ πεξηκέλεη ν Γηψξγνο ν Ρζεζκειήο εδψ πέξα γηαηί φλησο έρεη θάεη φιν
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απφ ηελ αξρή. Γελ μέξσ αλ ζέιεηο Γηψξγν θάηη λα πεηο,
ππάξρεη κηα δηαβεβαίσζε, αο πνχκε, φηη ζα θαηέβνπλε νη πηλαθίδεο απφ ηνλ θ.
Ρζεζκειή, νπφηε ε πξφηαζε ε δηθηά καο είλαη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα
κελ πάκε ζε επηβνιή πξνζηίκνπ, λα θαηέβνπλ νη πηλαθίδεο θαη λα ιήμεη ην
ζέκα εθεί.
ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ: Άκα κνπ επηηξέπεηε. Θαιεζπέξα, ζε ιίγν θαιεκέξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηψξγν ην φλνκά ζνπ πεο πξψηα.
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ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ: Ινηπφλ, νλνκάδνκαη Ρζεζκειήο Γεψξγηνο. Ήηαλε πξψηε θνξά
θηφιαο ε εκπεηξία κνπ εδψ κε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζεηηθέο είλαη ε φιε
άπνςε θαη έηπρε θαη ζε θάπνηα ζέκαηα πνπ δελ ηα γλψξηδα θαη κε αθνξνχλ
άκεζα, γηαηί θαη εκέλα είλαη ην… θαηνηθψ αθξηβψο δίπια.
Ινηπφλ, ηψξα επί ηνπ ζέκαηνο εδψ πέξα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρα παο θαιά κε ηνλ αξρεγφ.
ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ: Θαλέλαο δελ ηα πάεη θαιά καδί ηνπ. Ινηπφλ, απηφ πνπ ζέισ λα
πσ ηψξα γηα ηηο πηλαθίδεο είλαη φηη κνπ έρεη έξζεη απφ ην Γήκν έλα ραξηί πνπ
έιεγε φηη «Γξαθείν Ρειεηψλ», πνπ είρα ηηο πηλαθίδεο ρξφληα βέβαηα πνιιά, ηα
έρσ, ηηο έρσ ηηο πηλαθίδεο. Θαη έιεγε «Γξαθείν Ρειεηψλ» θαη γηα ηελ Θχπξνπ
λαη θαη γηα ην εδψ ζηε Γξεγνξνχζα θαη κνπ ιέγαλε φηη είλαη παξάλνκεο θαη λα
ηηο θαηεβάζσ. Δγψ ινηπφλ αληαπνθξίζεθα άκεζα ζηελ απηή ηελ εηζήγεζε σο
πξνο ηελ πηλαθίδα ηε δηαθεκηζηηθή πνπ έιεγε «Γξαθεία Ρειεηψλ Ρζεζκειήο»,
φπσο ζα κπνξείηε λα δείηε, άκα είλαη κέξα θαίλεηαη θαη απφ δσ πέξα,
ζβήζηεθε απηφ εδψ πέξα θαη αλαθέξεη, αλάθεξε πάλσ «Ηδηνθηεζία
Ρζεζκειή», ζεσξψληαο εγψ βέβαηα φηη δελ είλαη απηφ δηαθήκηζε. Δάλ φκσο
θαη απηφ είλαη δηαθήκηζε, εγψ πξνηίζεκαη θαη λα ηηο θαηεβάζσ.
Θέισ φκσο λα επηζεκάλσ, φηη ηα πιαίζηα ησλ πηλαθίδσλ κνπ είλαη
λνκηκνπνηεκέλα απφ ηελ Ξνιενδνκία θαλνληθά θαη έρσ ήδε επηζπλάςεη ζηηο
ππεξεζίεο ή θαη ηα έρσ θαη εδψ πέξα φηη έρνπλε λνκηκνπνηεζεί ηα πιαίζηα ησλ
πηλαθίδσλ. Υο πξνο ηε δηαθήκηζε, εάλ ε «Ηδηνθηεζία Ρζεζκειή» είλαη
δηαθήκηζε εγψ πξνηίζεκαη λα ηελ βγάισ θαη απηήλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εξψηεκα; Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηφ ην ζέκα είλαη έλα λνκηθφ-εξκελεπηηθφ ηψξα. Δάλ δειαδή
ε ηδηνθηεζία παξαπέκπεη ζην «Γξαθείν Ρειεηψλ», δειαδή ζα έπξεπε λα θάλεη
κηα εηζήγεζε ε λνκηθή ππεξεζία πάλσ ζε απηφ. Δίλαη έλα ηδηαίηεξν ζέκα πνπ
κπνξεί λα ππάξρεη θαη λνκνινγία απάλσ ζε απηφ. Γειαδή κπνξεί, αο πνχκε,
ζην Σατδάξη, Ρζεζκειήο = Γξαθείν Ρειεηψλ, αο πνχκε, αιιά πξέπεη λα θξηζεί
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θαηά πεξίπησζε. Ρψξα ε «Ηδηνθηεζία Ρζεζκειή» δε ζεκαίλεη θαη «Γξαθείν
Ρειεηψλ». Γελ μέξσ δειαδή, είλαη έλα ζέκα απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αληηδήκαξρνο δήηεζε ην ιφγν.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Ξξηλ θάηη ήζειε λα πεη ν
Αληηδήκαξρνο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ηψξα έρνπλ γίλεη εξσηήκαηα απφ ηελ ππεξεζία θαη ζηελ
Ξνιενδνκία θαη ζηελ Απνθεληξσκέλε. Δγψ ζα έιεγα απηφ ην ζέκα ηψξα λα
απνζπξζεί, ππάξρεη θαη απηά ηα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί θαη λα ην
δνχκε ηελ επφκελε θνξά. Λα ππάξρνπλε θαη νη απαληήζεηο φιεο θαη απφ ηηο
αξκφδηεο θαη λα ην δνχκε ηελ επφκελε θνξά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλνιηθά Αληηδήκαξρε; ρη. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: πσο ην είπα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν, έηζη;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απνζχξεηαη θαη ζα ην δνχκε ηελ επφκελε θνξά κε φια ηα
έγγξαθα απφ ηηο ππεξεζίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, Αληηδήκαξρε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αθνξά ηνλ θ. Ρζεζκειή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηα ππφινηπα. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρν 5 είκαζηε;
ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θαιελχρηα ζαο θαιή ζπλέρεηα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πην κεηαμχ θαινχ, θαθνχ θαηέβαζε θαη ηηο πηλαθίδεο.
ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ: Δίλαη κηα εξψηεζε θαη απηφ. Λα ηηο θαηεβάζσ ή λα πεξηκέλσ λα
…
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα πεξηκέλεηο. Γηψξγν λα πεξηκέλεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, ζπλάδειθνη δε ζα ην ιχζνπκε ηψξα. Θα ην
θνπβεληηάζεη ν άλζξσπνο κε ηελ ππεξεζία. Ν θ. Κπνδίθαο. Γηα ηα ππφινηπα
ζπλάδειθνη, ιίγν εζπρία.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε
ηνπ θ. Ρζεζκειή πνπ δελ εζεινηπθινχκε αιιά έρεη, ήηαλ ζαθέζηαηε ε
πξφηαζε θαη ε εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ. Έρνπκε ζηείιεη ζηνπο απφ πάλσ
καο, ζηνπο Απνθεληξσκέλνπο, ζηελ Ξνιενδνκία, πεξηκέλνπκε ηε δηθή ηνπο
απάληεζε θαη ηε ζνθία θαη απφ θεη ζα απνθαζίζνπκε φινη καδί. Γεθηφλ,
απνζχξεηαη. Ρα ππφινηπα ππνζέκαηα ην Διιεληθφ, ην μέξσ εγψ, LIDL θ.ιπ.,
ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ζπκβαδίζνπλε θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία κε
θάπνηνπο λφκνπο θαη γξαθέο. Ξξνηείλσ, φπσο ην εηζεγεηηθφ, ςεθίδνπκε…
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Κα δελ έρσ ζην εηζεγεηηθφ. Ιέεη απφ ηφζν έσο ηφζν.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λαη εληάμεη απηφ, αο πάξνπκε ην φηη επηβάιινπκε ην πξφζηηκν
θαη κεηά επί ηνπ πξνζηίκνπ…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ρη ζα αθνχζνπκε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξφηαζε ηεο ππεξεζίαο
γηα λα θξίλνπκε. Λνκίδσ φηη απηφ ην ξφιν παίδεη θαη ε δηνίθεζε. Ζ δηνίθεζε ζα
καο πεη, εκείο ζα επηβάινπκε 5 €, 100 € θαη ιέκε λαη, φρη. Θαη αο δνχκε θαη ην
κέγεζνο ηνλ πξνζεθψλ θαη αο δνχκε θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη αο
δνχκε θαη ην κέγεζνο ηεο θάζε εηαηξίαο. Αο πνχκε ηψξα, ζα ην πσ, ην
Βαζαληάξε, μέξσ εγψ, ηνλ ηάδε, δελ ζα ην δνχκε ην ίδην κε ην CASIO θαη κε
ην LIDL, ξε παηδηά ζπγλψκε είπακε λα είκαζηε ππέξ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο αιιά φρη ηφζν πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γελ…. Δίκαη ππέξ ηεο ίδηαο άπνςεο, δελ έρσ θαλέλα ζέκα.
Απιά δελ μέξσ, επεηδή ν Γηψξγνο είλαη Σατδαξηψηεο έκαζε, νη άιινη έρνπλε
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θιηζεί, δελ μέξσ επί ηεο δηαδηθαζίαο, έρνπλε θιηζεί, έηζη; Δληάμεη. Θαλνληθά
πξνρσξάκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαηαξράο θαη ηελ άιιε θνξά είραλ έξζεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη γηα απηφ, γηαηί ζπκάκαη φηη ν θχξηνο ηεο CASIO πνπ είρε
έξζεη θαη κηινχζε θαη ιέσ πξνθαλψο, πξνθαλψο ζα είλαη ζα λα ην έρεη
απνδερζεί πιένλ, αο πνχκε. Δίλαη παιηφ πξφζηηκν. Ρν εηζεγεηηθφ ιέεη είλαη
δεχηεξν, ηξίην, είλαη επαλαιακβαλφκελα απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ εγψ ζέισ… Δίκαζηε ππέξ ησλ πξνζηίκσλ, ηελ
έρνπκε θάλεη ηε ζπδήηεζε. Αιιά λνκίδσ φηη πξέπεη λα πάκε ζε κηα θιηκάθσζε,
αλ θάπνηνη έρνπκε… Γειαδή άιιν θάπνηνο άλνημε έλα θαηλνχξην καγαδί δελ
ήμεξε, δελ έθαλε, ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο απηφ, κεο ηα πιαίζηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηνπ ιέεη θη ν αξρηηέθησλ βάιε θαη κηα επηγξαθάξα εθεί πέξα.
Δληάμεη; Ππκβαίλεη απηφ. Ν δηαθνζκεηήο φπσο ιέεη ν Αληξέαο θαη άιιν ηψξα
θάπνηνο πνπ θαη’ εμαθνινχζεζε ζηελ νπζία ζνπ ιέεη δελ πεηξάδεη ζα πιεξψλσ
έλα πξνζηηκαηάθη αιιά ε δηαθήκηζε κνπ βγάδεη ηφζν επί ηφζν, φπσο ηνπ έρεη
πεη ν manager ηνπ θ.ιπ. Ινηπφλ εθεί δε ζα πάσ, ζέισ λα πάσ ζε κηα
θιηκάθσζε.
Θαη λνκίδσ φηη κε αθνξκή απηφ ην ζέκα, αο πιεξψζνπκε θαη κηα δηαθήκηζε θη
εκείο ζηα ηνπηθά κέζα, 1, 2 είλαη , ηη είλαη; Θαη λα πνχκε ν Γήκνο Σατδαξίνπ
θνπβεληηάδνληαο θαη επεηδή θαη’ επαλάιεςε κπια κπια κπια, ελεκεξψλεη
ηνπο πάληεο. Απηά. Ρα πξφζηηκα είλαη απηά. Θαη απφ φζν έρνπκε……. Γηα
πξψηε θνξά ηφζν, ηε δεχηεξε θνξά ζα πάκε θιηκάθσζε θαη ζα πάκε ζην
αλψηαην. Ρν παίξλνπκε απηφ, ηα θαθελεία ζην Σατδάξη είλαη πεξίπνπ 30,
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαη απηφ έρεη κεηξήζεη;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ηα θνιιήζνπκε, δε ζα ην βγάιεη
θαλέλαο καγαδάηνξαο θαη ηειείσζε ην έκαζε φιν ην Σατδάξη.
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Θαη απφ θεη θαη πέξα αο κελ έξζεη θαλέλαο λα θιαθηεί. Ρνπο δίλνπκε θαη έλα
ρξνληθφ πεξηζψξην θαη ιέκε ην θαη ην. Αλ ην θαηεβάζεηε κφλνη ζαο, κπξάβν
ζαο. Θαη γηα θάζε έλαλ πνπ ζα θάλεη απηφ, ζα ζαο κεηψζνπκε θαη ην πξφζηηκν.
Λα πάξνπκε κηα απφθαζε. Έρνπκε δηθαίσκα λα πάξνπκε κείσζε πξνζηίκνπ;
Άκα δείμεη κεηακέιεηα θ.ιπ., θ.ιπ. δελ μέξσ. Γελ πξνβιέπεηε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα πάεη ζηελ επηηξνπή επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη κνλνκεξήο ελέξγεηα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λα πάκε λα ην θάλνπκε ξε παηδηά, εληάμεη λα ην
ππεξαζπηζηνχκε απηφ ην πξάγκα. Λα βξνχκε, αο έρεη ιίγν ξίζθν εληάμεη. Αο
κελ είλαη φια…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη ξίζθν. Γηαδηθαζία είλαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη αο θάκε ηε δηαδηθαζία. Θαη λα πάκε απηφ θαη
ηειείσζε ην ζέκα. Κεηά δελ έρεη δελ είδα, δελ θαηάιαβα.
Θαη κεηά ζα πηάζνπκε ηελ πηάηζα, πνπ ιέκε, ηελ Θαξατ…, ηελ Θαξατζθάθε
ιέσλ, ηελ Ιεσθφξν Αζελψλ, ζα καδέςνπκε θαη έζνδα θαη ηειείσζε θαη ζα
θάλνπκε έλα πινχζην Γήκν ζηα πιαίζηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο.
Ρειείσζε, έηζη είλαη δειαδή. Δθεί πέξα, εθεί πέξα έρνπκε 300 ινγηζηέο θαη
αξρηκαζηφξνπο. Γελ είλαη λα πεη θαλέλαο δελ ήμεξα, λα ηνλ ιππεζνχκε. Θα
πάκε κε ην κεγαιχηεξν πξφζηηκν, ησλ 30.000.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ Πε απηφ δε ζα απαιινηξηψζεη ην κέξνο …… ΔΘΡΝΠ
ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κπξάβν, εληάμεη, ζσζηφ θαη απηφ. Ππκθσλψ Ξξφεδξε,
αιιά ιέσ κέρξη λα ην θάλνπκε απηφ ζην κεηαμχ αο δεηήζνπκε ην βαζηθφ. Αο
πάκε ινηπφλ κε ην κεγαιχηεξν πξφζηηκν γηα επηρεηξήζεηο πνπ είλαη φιν ηνλ
πξνεγνχκελν ρξφλν θαη αο έξζνπλ λα δηακαξηπξεζνχλε θαη ζα δνχκε ηψξα,
αλάινγα κε ην πφζν ζα θιάςεη ν θαζέλαο θαη πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή.
Αο καο θέξεη ην Δ9 ηνπ, ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη αλ έρεη κπεη ζε
θνξνινγηθή ξχζκηζε ηεο ηειεπηαίαο απηή ησλ 100 δφζεσλ, ζα πάξνπκε θαη
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εκείο αληίζηνηρα κέηξα γηα λα ηνλ δηεπθνιχλνπκε. Αλ δελ έρεη κπεη θαη έρεη κηα
αλαπηπμηαθή πνξεία θαη ζηελ νπζία αο πνχκε, πεξλάεη θαη ζηα έμνδά ηνπ θαη
απηφ πνπ ζα πιεξψζεη, ζα πάκε θαη εκείο κε αληίζηνηρν ηξφπν. Θαη
παξαδεηγκαηηθά ζα πιεξψζνπκε γηαηί ην κήλπκα πεξλάεη.
Θαη έρνπκε θαη επζχλε ην έρσ μαλαπεί γηα νξηζκέλα πξαγκαηάθηα, είκαζηε
ζηελ Θαβάιαο θαη ζηελ Ηεξά Νδφ. Έρνπκε παξαπάλσ επζχλε απφ άιινπο
Γήκνπο πνπ είλαη εζσηεξηθά κέζα. Γειαδή ηψξα ην λα θιαίκε γηα θάζε ζχκα
ζηελ Ηεξά Νδφ θ.ιπ., θ.ιπ. θαη λα κελ θάλνπκε ηίπνηα φζν αλαθνξά ηε
δηαθήκηζε, λα κελ θάλνπκε ηίπνηα φζν αλαθνξά ηελ θπθινθνξία, κε
ζπγρσξείηε, δελ ην καθξεγνξψ. Νξηζκέλα πξαγκαηάθηα αο ηα ζθεθηνχκε
ζπιινγηθά. Έρνπκε δπν δξφκνπο πνπ γηα νξηζκέλα πξάγκαηα αθνξνχλ ηε δσή
ησλ θαηνίθσλ θαη κέρξη λα γίλεη ν φπνηνο ζνζηαιηζκφο ζθνηψλεηαη θφζκνο απφ
απηή ηελ ηζηνξία. Ρειείσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γε ζα έρνπκε ζχκαηα έηζη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αηπρήκαηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ππκθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ.
Βέβαηα δελ θαίλεηαη ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ, δελ μέξσ είλαη ην ειάρηζην
απηφ;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Απφ κέρξη εθεί. Απφ κέρξη εθεί.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, απηφ, πψο γίλεηαη; Γίλεηαη ζε επφκελε θάζε;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ……Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γειαδή ην απνθαζίδνπκε ζήκεξα ή απιά ζήκεξα απνθαζίδνπκε
ηελ επηβνιή; Απνθαζίδνπκε ζπγθεθξηκέλν πνζφ άξα απνκέλεη λα θαζνξηζηεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε Αληηδήκαξρε, εθφζνλ απνθαζίδνπκε ζήκεξα ην
πνζφ, θαιφ είλαη λα ην αλαθέξεηο γηα λα γλσξίδνπλ θαη νη ζπλάδειθνη…
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Αθξηβψο. Γηαηί ζπκθσλνχκε κελ αιιά ηνπιάρηζηνλ λα μέξνπκε
πνην είλαη ην πνζφ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, λνκίδσ φηη ζα ήηαλε θαιφ λα ππάξρεη θαη κηα θνπβέληα
γεληθφηεξα. Ρψξα βέβαηα εκάο ε πξφηαζή καο είλαη πνιχ θνληά ζε απηφ πνπ
ιέεη θαη ν Θνδσξήο. Γειαδή λα πάκε κε ην ιηγφηεξν θαη απφ θεη θαη πέξα λα
είλαη

ε

ηειεπηαία

πξνεηδνπνίεζε,

γηαηί

απηνί

έρνπλε

επαλεηιεκκέλα

εηδνπνηεζεί δχν θαη ηξεηο θνξέο, φηη ηελ επφκελε θνξά ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη ην κέγηζην. Γειαδή θάπνπ μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο
θαιήο ζπλεξγαζίαο πιένλ ην φιν ζέκα.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ρξφπνο γηα λα πάξνπκε ρξήκαηα πνηνο είλαη;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν ζέκα είλαη… εληάμεη απφ ην LIDL ζα πάξεηο θαη κε
δεζκεχζεηο θαη απφ ελδερφκελα, δελ είλαη εθεί ην ζέκα. Ρν ζέκα είλαη λα ην
αληηκεησπίζεηο. Γελ είλαη κφλν εηζπξαθηηθφ. Άκα ήηαλ εηζπξαθηηθφ ζα βάδακε
θαηεπζείαλ ην κεγαιχηεξν θαη ιέγακε παηδηά, βάιηε ηηο θάζε ρξφλν. Ζ ινγηθή
είλαη μεθηλάκε ηψξα απηφ αιιά είλαη ε ηειεπηαία θνξά. Απφ θεη θαη πέξα
πξνρσξάκε ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα δηαπηζησζεί, ην πξφζηηκν ζα είλαη ην
κέγηζην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ. Γξνχιηα ζπκθσλείηε; Ππκθσλείηε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη ε απφθαζε, ε πξφηαζε λα ην πσ έηζη, ην ιηγφηεξν δπλαηφ
πξφζηηκν ηα 1.467 θαη ε πξνεηδνπνίεζε ζαθέζηαηε φηη ηελ επφκελε θνξά
πάκε γηα ην πςειφηεξν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Βέβαηα.
ΠΘΑΚΞΑ: Θαη ην επφκελν. Απνμήισζε ππάξρεη πξφζεζε λα θάλνπκε εκείο;
Κηα δηθή κνπ απνξία. Απνμήισζε. πάξρεη δπλαηφηεηα; Θάηη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γηα ηε δπλαηφηεηα ιίγν αξρίδσ θαη έρσ θάπνηεο ελζηάζεηο
Αζελά, ηψξα γεληθά…
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ΦΝΟΙΖΠ: Ζ ηερληθή ππεξεζία ππάξρεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Λαη, Ξξφεδξε. Θνίηαμε ζπκθσλψ κε ηελ εηζήγεζε,
ζίγνπξα λα δνχκε ηα πξφζηηκα δειαδή Αληηδήκαξρε πνπ ζα θαζνξηζηνχλε.
Ξάκε κε ην ρακειφηεξν θαη κεηά πςειφηεξν; Απηφ λα ζπκθσλεζεί, απιά, λα
ην πσ έηζη κηα πξφηαζε, κελ «λνκηκνπνηήζνπκε» κε ηα πξφζηηκα. Γειαδή
απηφ πνπ κφιηο εηπψζεθε. Ζ απνμήισζε ζα γίλεη; Θα έρνπκε θάπνην άιιν
ζθνπφ; Γηφηη βάδσ έλα πξφζηηκν ηψξα θαη ηνπ ρξφλνπ άιιν, ζαλ λα ηνπ ιέσ
o.k. απηφ είλαη πξνρσξάκε. Θάπνηεο εηαηξίεο πνιχ κηθξφηεξεο, φπσο είπεο
Αληξέα δε ζα κπνξνχλ, αιιά θάπνηεο άιινη θνινζζνί, λα ηνπ πεηο 2,3,5,7, δε
λνκίδσ λα έρεη πξφβιεκα. Αλ ινηπφλ κελ πάκε λα θάλνπκε εηζπξαθηηθφ
κεραληζκφ. Ρν ζέκα είλαη λα δνχκε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλ απηφ
ζέινπκε. Απνθαζίδνπκε ινηπφλ ηη ζέινπκε. Θαιφ είλαη λα εηπσζεί θαη απηφ
ζηελ απφθαζή καο, κελ ηα αθήλνπκε φια έηζη, λα αησξνχληαη, δηφηη αησξείηαη
ιίγν. Δγψ απηφ ζα ήζεια, κία απφθαζε λα μέξνπκε γηαηί κηιάκε. Απηφ είλαη
ην πξφζηηκν ηψξα, απηφ ζα είλαη κε ηειηθφ ρξφλν ηφηε, θάλνπκε απηφ.
ζν αλαθνξά ηα κέζα λνκίδσ φηη ε ηερληθή ππεξεζία κπνξεί θάιιηζηα αιιά
θαη λα κελ κπνξεί λνκίδσ φηη ππάξρεη ηξφπνο λα ρξεψζεηο κεηά απηφλ ηνλ
νπνίνλ ζα πάεη λα θάλεηο ηελ απνμήισζε. Γελ είλαη ην ζέκα απηφ. Ρν ζέκα
είλαη ηη ζέινπκε εκείο λα θάλνπκε. Δληάμεη; Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ινηπφλ ζα κνπ επηηξέςεηε λα έρσ κία ηειείσο δηαθνξεηηθή
άπνςε. Δπεηδή ππήξμε έλα θαζεζηψο ζην παξειζφλ θαη δε κηιάσ κφλν γηα
ην…, δε κηιάσ γηα ην Γήκν, ζηελ Ξνιενδνκία θαη ππάξρεη θαη ζήκεξα βέβαηα,
γηα φζνπο δελ ηαθηνπνηήζνπλ, φπνπ λα κπαίλνπλε ηα πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη
ηα πξφζηηκα δηαηήξεζεο, ηα νπνία είλαη θαη πνιχ κεγάια. Δάλ κελ, γηα λα κελ
θξπβφκαζηε, εάλ κελ ζέινπκε λα ζπληεξήζνπκε κηα θαηάζηαζε πνπ λα
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παίξλνπκε πξφζηηκα θαη ν άιινο ζα ζπλεζίζεη ζε απηφ θαη ζα ιέεη, ζα
πιεξψλσ θάζε ρξφλν έλα πξφζηηκν ζην Γήκν θαη παξακέλεη.
Ζ θηινζνθία θαη ε ινγηθή ηνπ λφκνπ ήηαλ αθελφο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ
κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ απηέο νη επηγξαθέο θαη αθεηέξνπ ην αηζζεηηθφ
δήηεκα ηεο πφιεο ζπλνιηθφηεξα. Αλ ινηπφλ εκείο ζέινπκε λα είκαζηε
ζχκθσλνη κε απηνχο ηνπο δχν ζθνπνχο, ζα πξέπεη λα θηλεζνχκε άκεζα θαη
δελ ελλνψ κε απηνδηθία, λα πάκε λα μειψζνπκε εκείο ηηο πηλαθίδεο,
πξνθεηκέλνπ λα μεισζνχλε, λα θχγνπλε απηέο νη πηλαθίδεο, φηαλ νη ίδηνη δελ
ηηο βγάδνπλε θαη ηα ηειεηψζεη απηφ ηα γατηαλάθη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο. Πην κηθξφθσλν θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: Πε απηφ εδψ είκαζηε ππνρξεσκέλνη θ. Αληηδήκαξρε λα βάινπκε
πξνζηίκαηα θαη γηαηί ζαο ην ιέσ; Δάλ ζα πάξεηε ηειέθσλν αχξην ην δηπιαλφ
Γήκν Ξεξηζηεξίνπ, απηνί πήγαλ θαηεγνξνχκελνη πξηλ αθξηβψο απφ έλα ρξφλν
γηα θαθνχξγεκα. Θαη άιινη Γήκνη αιιά ν θ. Κπνδίθαο ζα ην βξεη απηφ. Θαη
γηαηί πήγαλε; Ξήγαλε γηα απηζηία θαη παξάβαζε θαζήθνληνο. Θαη ήηαλ θαη
θαηεγνξνχκελνο θαη ν θ. Ξαραηνπξίδεο αιιά απηφο κεηά ζηνλ αλαθξηηή, δελ
μέξσ γηαηί νη Γήκαξρνη δελ δηψθνληαη θαη ήηαλ απφθαζε ηνπ Γήκαξρνπ θαη
πήγε θαη ε αληηπνιίηεπζε. Γηαηί πήξαλ κηα απφθαζε, δηφηη είλαη Θνηλή
πνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 2003, αλαθέξεηαη εδψ πέξα θαη ν λφκνο ηνπ 2001. Ζ
θα Πθακπά ην είδε, φηη πέξα απφ ην πξφζηηκν πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
θάλνπκε, πξέπεη λα θάλνπκε θαη απνμήισζε. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη.
Ινηπφλ άξα πξέπεη λα πάξνπκε ππνρξεσηηθά απφθαζε, θ. Αληηδήκαξρε, ζαο ην
ιέσ απηφ γηαηί ππάξρεη απφθαζε. Θα πάκε θαηεγνξνχκελνη. Δίκαζηε
ππνρξεσκέλνη. ζν θαινί θαη λα είκαζηε θαη λα ζέινπκε λα δψζνπκε απηά
πνπ ιέεη ν θ. Ππειηφπνπινο κε αλνηρηή θαξδηά, ηη είπαλ απηνί; Δπεηδή ππάξρεη
θξίζε θαη πξάγκαηη ππήξρε θξίζε ην ’12, αο αθήζνπκε έλα ρξφλν, κελ ηνπο
βάινπκε πξνζηίκαηα ηψξα θαη βγήθε έλαο δεκνζηνγξάθνο πνπ έθαλε κηα
κήλπζε θαη δελ μέξσ πνην απνηέιεζκα είρε βέβαηα ζηνλ αλαθξηηή, αιιά πήγαλ
θαηεγνξνχκελνη φινη, θαη είραλ θαη δηθεγφξν ν θαζέλαο γηα λα πάλε ζαλ ηνπ
Θνηλνχ Ξνηληθνχ Γηθαίνπ, ζαλ θαλέλα έγθιεκα θαζνζηψζεσο.
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Άξα ινηπφλ ππνρξέσζε είλαη, πξφζεμέ ην, πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε θαη λα
απνμεισζνχλε. Κα ην αλαθέξεηε κέζα εδψ πέξα. Ρν αλαθέξεηε εζείο νη ίδηνη
κε ην 2001 ην λφκν θαη Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ιέεη πνηνη είλαη νη φξνη, φηη
είλαη εθηφο, εθηφο αλ είλαη ε πηλαθίδα θνιιεκέλε εθεί.
Άξα ινηπφλ, ηψξα ην κέγεζνο ιέεη εδψ πέξα αλάινγα κε ηε βαξχηεηα. Γελ
κπνξνχκε λα ηνπο θάλνπκε φινπο 1.400, δελ είκαζηε ηφζν ζθιεξνί, αιιά αλ
έλαο δελ πήγε, βάιηε ην ειάρηζην. Αλ ην επηηξέπεη δείηε ην λνκηθά. Αλ καο
θαιχπηεη ην ειάρηζην, βάδνπκε ην ειάρηζην, ζαλ πξψηε θνξά. Δάλ φκσο
θάπνηνο, γηαηί ν λφκνο ιέεη, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα, δελ κπνξείο ηψξα ηνλ
Αζπξνγέξαθα πνπ έρεη κηα κηθξή θαη ηνλ Κπνδίθα πνπ έρεη κηα κεγάιε λα είλαη
ην ίδην. Ξάεη λα πεη φηη κεκςηκνηξνχκε. Ρη γειάηε θ. Κπνδίθα; Ρη γειάηε; Γείηε
ηα ζαο παξαθαιψ, δελ είλαη ζέκαηα ηίπνηα. Δίλαη ζέκαηα, πάξηε έλα
ηειέθσλν αχξην, ν θ. Κπνδίθαο ζα ζαο πεη θαη πνηα είλαη ε έθβαζε πνπ είπε ν
Ληεληαθφο, φηη θαη ζην Καξνχζη έρεη γίλεη θάηη ηέηνην, γηα λα είκαζηε δειαδή
ζχλλνκνη. Απηά ήζεια λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη λα πεη ηίπνηα γηα ην ζέκα; Ν
Αληηδήκαξρνο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ, θαηαξρήλ έρεη απφιπην δίθην ν θ. Θψζηαο φζν αλαθνξά
ηελ φιε δηαδηθαζία. Βέβαηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ παίξλεη απφθαζε γηα
λα εθαξκφζεη ην λφκν. Ν λφκνο εθαξκφδεηαη ηέξκα. Γελ ρξεηάδεηαη λα ην
απνθαζίζνπκε εκείο.
ΦΝΟΙΖΠ: ρη είλαη δεδνκέλν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη δεδνκέλν, έηζη; Δκείο ην κφλν πνπ απνθαζίδνπκε απηή ηε
ζηηγκή είλαη ην πξφζηηκν.
ΦΝΟΙΖΠ: Ρν πξφζηηκν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη;
ΦΝΟΙΖΠ: Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δκείο ινηπφλ ιέκε, φηη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζε απηή ηελ… λα
κελ θάηζνπκε απηή ηε ζηηγκή λα θάλνπκε δηθαζηήξην, αλ θάπνηνο είλαη
εζθεκκέλνο πνιχ, εζθεκκέλνο ιηγφηεξν ή θ.ιπ. ή θαη ε βαξχηεηα. Δκείο ιέκε
λα πάκε κε ηα 1.467 ζαλ πξφζηηκν θαη απφ θαη πέξα βεβαίσο νη ππεξεζίεο ζα
εθαξκφζνπλ ην λφκν, ν νπνίνο πξνβιέπεη απηά πνπ είπε θαη ν θ. Θψζηαο πξηλ
κε βάζε θαη ηελ ΘΑ θαη ην λφκν ηνπ 2003. Απηή δειαδή είλαη ε πξφηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζπκθσλνχκε ινηπφλ έηζη;

ΘΔΚΑ 2ο
Πσκπιήρφζε ηες αρηζκ.: 232/2014 απόθαζες ηοσ Γεκοηηθού
Πσκβοσιίοσ

ποσ

αθορά

ζηολ

θαζορηζκό

ηέιοσς

τρήζες

πεδοδροκίφλ, πιαηεηώλ θιπ. θοηλοτρήζηφλ τώρφλ» έηοσς 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 2ν. Ππκπιήξσζε ηεο 232/14 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηέινπο ρξήζεο πεδνδξνκίσλ,
πιαηεηψλ θιπ. θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» γηα ην 2015. Θχξηε Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ηψξα απηφ είλαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 29, αλ
ζπκάκαη θαιά, παξάγξαθνο 6 ηνπ λφκνπ 3431/06. Δίλαη ν θαλνληζκφο
θαζνξηζκψλ

ηειψλ

δηέιεπζεο.

Απηφ

έρεη

ζπγθεθξηκέλεο

ηηκέο

πνπ

πεξηγξάθνληαη θαη ζην εηζεγεηηθφ, ην κφλν ην νπνίν αιιάδεη αλάινγα ην Γήκν
θαη απηφ ιφγσ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο, είλαη ηα ηέιε ρξήζεο δηθαησκάησλ
δηέιεπζεο. Γείρλεη θαη ηνλ ηχπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηε. Γελ μέξσ αλ
ρξεηάδεηαη θάηη άιιν.
Βέβαηα έγηλε θαη κηα ζπδήηεζε θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη είπακε εθεί
πέξα λα … κηα παξφηξπλζε πξνο ηελ ηερληθή ππεξεζία, νη απνθαηαζηάζεηο λα
γίλνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχκε λα κελ έρνπκε κεηά
θαηαβπζίζεηο θαη ιαθθνχβεο θαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο; Θ. Κπνδίθα. Ρνπνζεηήζεηο. Νη εξσηήζεηο δελ είρε
θαλέλαλ λα πεη.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ρη, φρη, νχηε ηνπνζέηεζε, δελ είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλείηε. Υξαία. Ππκθσλείηε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρν κφλν πνπ ζπκθσλψ κε απηφ πνπ είπε, ζπγλψκε ν
Αληηδήκαξρνο θαη λα ην πσ γηαηί κνπ βγαίλεη. Απηφ πνπ απνθαζίζαλε ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή ην ζέκα κε ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ ηερληθή
ζπλδεζκνινγίαο θ.ιπ. πνπ ρξεηάδεηαη απηή ε ζεξκνθφιιεζε θ.ιπ., γηα λα κελ
έρνπκε θαηαβπζίζεηο θαη πξνβιήκαηα κε ηα κεραλάθηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ππάξρεη άιιν ζρφιην ή δηαθσλία;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηφ πσο ζα ην εμαζθαιίζνπκε, ζπγλψκε ηψξα, γηαηί έρσ κηα
δηαίζζεζε θαη ζε ζέισ λα πσ γηα ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: πάξρεη κεο ηε ζχκβαζε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θα ην ιχζνπκε απηφ; ηη…. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη δελ γίλεηαη έηζη ζπδήηεζε. Γήκαξρε, Θνδσξή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρψξα γηα ην ηέινο κηιάλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη θάπνηα δηαθσλία γηα ην ηέινο, ζπλάδειθνη;
Νκφθσλα;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη standard.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ινηπφλ.
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ΘΔΚΑ 3ο
Ιήυε απόθαζες ποσ αθορά ζηελ παράηαζε τρόλοσ θαηαβοιής
κεηφκέλοσ κηζζώκαηος ηοσ κηζζφκέλοσ θσιηθείοσ ζηο Γεκοηηθό
Θοισκβεηήρηο, ζύκθφλα κε ηελ παρ. 4 ηοσ άρζροσ 9 ηοσ Λ.
4071/12.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 3ν. Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξάηαζε ρξφλνπ
θαηαβνιήο κεησκέλνπ κηζζψκαηνο ηνπ κηζζσκέλνπ θπιηθείνπ ζην Γεκνηηθφ
Θνιπκβεηήξην θ.ιπ., θ.ιπ. Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη λα δηαηεξεζεί ην ίδην ελνίθην πνπ δίλεη δειαδή λα
θάλνπκε παξάηαζε ηεο κεησκέλεο… ηνπ κεησκέλνπ ελνηθίνπ γηα ην θπιηθείν
ζην Θνιπκβεηήξην, ην νπνίν είλαη 336 € γηα έλα αθφκα ρξφλν. Γελ ρξσζηάεη.
Δίλαη απφ ηνπο ειάρηζηνπο δειαδή πνπ δε ρξσζηάεη θαη ε εηζήγεζε είλαη λα
δνζεί ε παξάηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κπνξψ κηα εξσηεζνχια;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ εξψηεκα άιιν, ζπλάδειθνη; Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Έλα εξψηεκα. Θ. Κνζρνλά, πφζα ρξφληα; Ξφζεο πεξηφδνπο έρεη
απηφ ην ζρήκα ην ηδηνθηεζηαθφ θάλεη κε ηε κίζζσζε; Γηα πφζα ρξφληα; 2; 3;
4; 5; Ρν μέξεηε απηφ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απφ πφηε είλαη ε ζχκβαζε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Απφ πφηε λαη. Μέξεηο Βαγγέιε απφ πφηε έρεη; Απφ ην ’12; Λαη,
λαη. Ξφηε κπήθαλ απηνί νη δηαρεηξηζηέο, απηνί νη εθκεηαιιεπηέο; Νη πξψηνη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα ην θέξνπκε ζε επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα μέξνπκε
ιίγν ην ηζηνξηθφ; Κηράιε ζπκάζαη πην ηζηνξηθφ, έλα είρε απηφ; Ξνπ ήζειαλ λα
ηνλ βγάινπλε γηαηί ήηαλ θ.ιπ..
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη λα ην απνζχξνπκε, λα….
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγψ ιέσ λα ην πεξάζνπκε, δελ είλαη…
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπκθσλνχκε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε. Κπξάβν.

ΘΔΚΑ 4ο
Ιήυε απόθαζες περί έγθρηζες κίζζφζες αθηλήηοσ γηα ηε ζηέγαζε
ηοσ Θέληροσ «Πηέγε Ξοιηηηζκού» ηοσ Γήκοσ κας.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε
ζηέγαζε ηνπ Θέληξνπ «Πηέγε Ξνιηηηζκνχ» ηνπ Γήκνπ καο. Ν Γήκαξρνο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ πξφηαζε ινηπφλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη λα κηζζψζνπκε
έλα αθίλεην γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Θέληξνπ «Πηέγε Ξνιηηηζκνχ» ηνπ Γήκνπ καο,
ζην θέληξν ηεο πφιεο. Έρεη αλάγθε απηή ηε ζηηγκή ην θέληξν ηεο πφιεο καο
απφ κηα «Πηέγε Ξνιηηηζκνχ» πνπ ζα ζηεγάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ππάξρνπλε, ηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλε ζην Γήκν. Γηα
απηφ πξνηείλνπκε ηελ ζηέγαζε ηνπ θέληξνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία.
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ΘΔΚΑ 6ο
Ιήυε απόθαζες περί δηαγραθής οθεηιώλ ποσ αθορούλ ζηελ
Νηθολοκηθή Γηατείρηζε ηοσ Γήκοσ κας.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 6ν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δληάμεη φπσο ην εηζεγεηηθφ ηψξα ηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νκφθσλα ινηπφλ ην 6ν ζέκα.

ΘΔΚΑ 7ο
Ιήυε απόθαζες περί επηζηροθής τρεκάηφλ φς ατρεφζηήηφς
θαηαβιεζέληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

7ν.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

επηζηξνθήο

ρξεκάησλ

σο

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. πάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε; Κηζφ ιεπηφ, θ.
Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηφ είλαη ην ζέκα πνπ ηειηθά ή ην επφκελν; Κηζφ ιεπηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν αλάθιεζε απφθαζεο. Ρν επφκελν, λαη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απιά εθεί ήζεια λα θάλσ εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 7ν, νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 8ο
Αθύρφζε ηες σπ΄αρηζκ.34/2015 Απόθαζες Γ.Π.-Κερηθή αλάθιεζε
δέζκεσζες

ηες

ΑΑ:

122/2015

ποσ

αθορά

ζηελ

επηζηροθή

τρεκάηφλ, φς ατρεφζηήηφς θαηαβιεζέληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 8ν. Αθχξσζε ηεο ππ΄αξηζκ.34/2015

Απφθαζεο Γ.Π.-

Κεξηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο ηεο ΑΑ. Ρν βιέπεηε φπσο ην εηζεγεηηθφ.
Δξψηεκα.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Υο πξνο ηα αρξεσζηήησο, γηαηί ππάξρνπλ πνιινί θαθφβνπινη
θαη πνλεξνί θαη κνπ θαίλεηαη θαη νη ελληά έηζη είλαη. Απιά ην πξνιακβάλεηλ
είλαη θαιχηεξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπκθσλνχκε ζπλάδειθνη γηα ην 8;

ΘΔΚΑ 9ο
Αθύρφζε ηες σπ΄αρηζκ.41/2015 Απόθαζες Γ.Π.-Κερηθή αλάθιεζε
δέζκεσζες

ηες

ΑΑ:

122/2015

ποσ

αθορά

ζηελ

επηζηροθή

τρεκάηφλ, φς ατρεφζηήηφς θαηαβιεζέληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη γηα ην 9; Νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 10ο
Γηόρζφζε

ηες

αρηζ.

36/2015

Απόθαζες

ηοσ

Γ.Π.

κε

ζέκα

κε

ζέκα

«Δπηζηροθή τρεκάηφλ φς ατρεφζηήηφς θαηαβιεζέληα».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηφξζσζε ηεο αξηζκνχ…. Ρν 10; Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 11ο
Γηόρζφζε

ηες

αρηζ.

35/2015

Απόθαζες

ηοσ

Γ.Π.

«Δπηζηροθή τρεκάηφλ φς ατρεφζηήηφς θαηαβιεζέληα».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 11. Νκφθσλα.
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ΘΔΚΑ 12ο
Ιήυε απόθαζες θαλοληζηηθού περηετοκέλοσ γηα θσθιοθορηθές
ρσζκίζεης ζε δηάθορες περηοτές ηοσ Γήκοσ (Ροποζέηεζε Ξηλαθίδφλ
Πήκαλζες ζηελ οδό Νδσζζέφς) κας Πτεη: 43/2015 Απόθαζε Δ.Ξ.Ε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

12.

Ιήςε

απφθαζεο

θαλνληζηηθνχ

πεξηερνκέλνπ

γηα

θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: 12,13,14.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Δίλαη ηξεηο ξπζκίζεηο, πέξαζαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο
Εσήο. Νπζηαζηηθά γηα λα πσ, αθνξά πηλαθίδεο, είλαη φπσο είλαη ηα πξάγκαηα,
απιά ιείπνπλ νη πηλαθίδεο, πξέπεη λα κπνπλ θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο.
Θνδσξή πεο, ζε βιέπσ….
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θάηη είρα ξσηήζεη αιιά δελ αλήθεη ζην Γήκν Σατδαξίνπ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Εεθχξνπ είλαη ην ζχλνξν Αηγάιεσ-Σατδάξη. Εεθχξνπ θαη
Ζπείξνπ, λαη ππάξρεη. 12ν ινηπφλ, νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 13ο
Ιήυε απόθαζες θαλοληζηηθού περηετοκέλοσ γηα θσθιοθορηθές
ρσζκίζεης ζε δηάθορες περηοτές ηοσ Γήκοσ κας (Ροποζέηεζε
Ξηλαθίδφλ Πήκαλζες - απαγόρεσζες ζηάζκεσζες - προζζήθε
θαζρέπηε) Πτεη: 42 /2015 Απόθαζε Δ.Ξ.Ε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 13ν. Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 14ο
Ιήυε απόθαζες θαλοληζηηθού περηετοκέλοσ γηα θσθιοθορηθές
ρσζκίζεης ζε δηάθορες περηοτές ηοσ Γήκοσ κας (Ροποζέηεζε
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Ξηλαθίδφλ Πήκαλζες ζηελ Ξιαηεία Άλφ Γάζοσς Σαχδαρίοσ) Πτεη: 44
/2015 Απόθαζε Δ.Ξ.Ε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 14ν. Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 15ο
Ιήυε

απόθαζες ποσ αθορά ζηελ κεηαηόπηζε

ή επαλαθορά

περηπηέροσ ηδηοθηεζίας Σρήζηοσ Θαραληάθοσ, ζηελ αρτηθή ηοσ ζέζε.
Πτεη: 18/2015 Απόθαζε Δ.Ξ.Ε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 15ν. Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ κεηαηφπηζε ή
επαλαθνξά πεξηπηέξνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Σξήζηνπ Θαξαληάθνπ. Ππκθσλνχκε;
Ρν πεξίπηεξν πνπ ζηήζεθε ζηελ Ξαπαλδξένπ ην νπνίν δεηήζακε λα επαλέιζεη
ζηελ παιηά ηνπ ζέζε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Μειψζεθε. Απηφ πνπ μειψζεθε Θνδσξή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, γηαηί ππάξρνπλ εξσηήκαηα, Αληξέα. Θνδσξή,
άθνπζε. Ρν πεξίπηεξν πνπ ππήξρε ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο μειψζεθε θαη δελ
μέξνπκε απφ πνηφλ θαη γηαηί. Ρν επαλέθεξαλ ν ηδηνθηήηεο κε ηνπο ελνηθηαζηέο
ζηελ Ξαπαλδξένπ ζε ζεκείν πνπ εκείο δελ εγθξίλακε. Κεηά απφ απαίηεζε
μειψζεθε θαη επαλήιζε ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Δθεί πνπ πάληα ππήξρε
πεξίπηεξν. Νκφθσλα, ζπλάδειθνη; Νκφθσλα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

ΘΔΚΑ 16ο
Ιήυε απόθαζες περί έγθρηζες δηάζεζες δηαθόρφλ πηζηώζεφλ, ζηα
πιαίζηα σιοποίεζες

ηφλ εθδειώζεφλ ηφλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηοσ

Γήκοσ κας, θαηά ηελ εορηαζηηθή περίοδο ηοσ Ξάζτα, οηθολ. έηοσς
2015.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο δηαθφξσλ πηζηψζεσλ,
ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο

ησλ εθδειψζεσλ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ην

Ξάζρα. Νκφθσλα, ζπλάδειθνη;

ΘΔΚΑ 17ο
Ιήυε απόθαζες περί έγθρηζες δηάζεζες πίζηφζες, ζηα πιαίζηα
δηοργάλφζες

ηοσ

«Ροσρλοσά

Ξοδοζθαίροσ»

ηφλ

Γεκοηηθώλ

Πτοιηθώλ Κολάδφλ, ηοσ Γήκοσ κας.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα θαη ην «Ρνπξλνπά Ξνδνζθαίξνπ» ηνπ ζπλάδειθνπ.
Ινηπφλ, νκφθσλα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεξηκέλεηε ιίγν παηδηά. Έλα ιεπηφ. Κηα αλαθνίλσζε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξφηε ζα μαλαθάλνπκε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πσ, ζα πσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο ζέινπκε λα γίλεη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ρελ Ξέκπηε έρεη ζηάζε εξγαζίαο ηνπ Αηηηθφ Λνζνθνκείν, είλαη πνιχ νμπκέλα
ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ. Ρν ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ νκφθσλα
απνθάζηζε λα πξνθεξχμεη ζηάζε εξγαζίαο θαη πηζηεχσ φηη ζαλ Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε ζηήξημεο θαη ζπκκεηνρήο ζε απηφ ηνλ
αγψλα πνπ δίλνπλ νη εξγαδφκελνη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ:

Ππκπαξαζηεθφκαζηε

ζην

θίλεκα

ηνπ

εξγαηηθνχ

ηνπ

λνζνθνκείνπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρη ψξα είλαη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη 11:00.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δελ κπνξεί λα πάεη. Λα ςεθίζνπκε, ην ραξηί.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πεηξάδεη κσξέ. Ρν ςεθίδνπκε δελ πεηξάδεη. Γελ είλαη… ζα
ην θηηάμνπκε.

128

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν Ππκβνχιην ζα γίλεη κεηά ηελ Θπξηαθή ηνπ Θσκά.
Θαιέο γηνξηέο.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ (απνχζα)

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΑΚΞΝΙΖ ΔΙΔΛΖ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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