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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Πςνεδπίαζη 11Ζ
Ρηρ 27ηρ Αππιλίος 2015
Ζμέπα: Γεςηέπα και ϊπα: 19:00 μ.μ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

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

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 5εο Αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
Ιήςε
απφθαζεο
πεξί
ηξνπνπνίεζεο
Ρερληθνχ

71
72

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2015.
3.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ

73

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2015.
4.

Ιήςε απφθαζεο γηα νιηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο

73

πηζηψζεσλ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2015.
5.

Ιήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή ηηκνινγίνπ.

74

6.

Έγθξηζε 1εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ

74

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2015.
7.

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο 404/1992 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ

80

Ππκβνπιίνπ.
8.

Ξξνγξακκαηηζκφο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε

80

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηα
πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα ινπο, «ΞΑγΝ» 2015-2016.
9.

Ξξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ

91

ρξφλνπ δίκελεο (2) δηάξθεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηνπ
Γήκνπ καο.
10.

Ππκπιήξσζε-Γηφξζσζε ηεο 59/2015 Απφθαζεο

92

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
11.

Ρξνπνπνίεζε

ηεο

ππ΄αξηζκ.

82/2015

απφθαζεο

92

293/2014

απφθαζεο

92

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ .
12.

Ππκπιήξσζε

ηεο

ππ΄αξηζκ.

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ζέκα: «Ππγθξφηεζε ηνπ
Ππληνληζηηθνχ Ρνπηθνχ Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο,
Γήκνπ Σατδαξίνπ».
13.

Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο
ζχκβαζεο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Θαηαζθεπή Ξαηδηθνχ

93
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Πηαζκνχ ζην Γάζνο Σατδαξίνπ».
14.

Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο

95

ζχκβαζεο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε ηνηρίνπ
αληηζηήξημεο πξαλψλ ζηελ πεξηνρή Ξξνθήηε Ζιία».
15.

Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηεο ππ΄αξηζκ.

96

16186/19-05-14 ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα
ιηπαληηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ καο.
16.

Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηεο ππ΄αξηζκ.

97

16185/19-05-14 ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα
πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ καο.
17.

Δπηζηξνθή ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.

97

18.

Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο επηρνξήγεζεο απφ ην

97

Ξ. ΔΠ θαη έγθξηζε δηάζεζεο απηήο, ζηηο ζρνιηθέο
Δπηηξνπέο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ καο,
γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ γεληθψλ
δαπαλψλ (Β΄ θαηαλνκή 2015).
19.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ

70

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο
2015 (12/2015 Απ. Θνηλ. Δπηρ).
20.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ

70

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015 (13/2015 Απ. Θνηλ.
Δπηρ).
21.

Έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ

57

ηεο ΘΔΓΣ γηα ηε ρξήζε 2014 (15/2015 Απ. Θνηλ. Δπηρ ).
22.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο δηαθφξσλ

99

πηζηψζεσλ ζηα πιαίζηα δηνξγάλσζεο Ξνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο νηθ. έηνπο 2015.
23.

Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε κεηάβαζεο αληηπξνζσπείαο
ηνπ Γήκνπ καο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο

102
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εξγαζίεο ηνπ Δηήζηνπ Ππλεδξίνπ ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο
Γήκσλ Διιάδαο.

ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

πνβνιή

Α΄

ηξηκεληαίαο

έθζεζεο

σο

πξνο

ΠΔΙΗΓΑ
ηα

απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ.
έηνπο 2014, θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 106/14 απφθαζεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

53
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη. Βαζίιε, λα πάξνπκε παξνπζίεο; Ππλάδειθνη, ιίγν
ηελ πξνζνρή ζαο ζέισ. Ιίγν ηελ πξνζνρή ζαο. Θα παξαθαινχζα ηψξα επεηδή
πάληα μεθηλάκε κε κία θαζπζηέξεζε, αλ κπνξνχκε λα είκαζηε ιίγν πην
ζπλεπείο γηα λα μεθηλάεη ην ζπκβνχιην ζηελ ψξα ηνπ, λα κελ... αλ ζέιεηε
ιφγσ θαη ηεο... επεηδή ηψξα θαινθαηξηάδεη, αλ ζέιεηε ίζσο κπνξνχκε λα ην
πάκε θαη ιίγν πην πίζσ, αιιά...
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξξφεδξε, άθνπ λα ζνπ πσ θάηη. Ζ Αζελά είλαη αθφκα
ζηνλ δξφκν. Ρν έρσ πεη

θαη άιιε θνξά. Ρν πξσί ήκνπλ εδψ γηα ηελ

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Θαη άιινη βέβαηα. Ξξέπεη θαη απηά ιίγν λα ηα
πξνζέμνπκε. Γειαδή εγψ δελ έρσ... είκαη ζηνλ δξφκν απφ ην πξσί, απφ ηηο
νθηψ ε ψξα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηφ ζεκαίλεη ελεξγφο πνιίηεο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη, απηφ ζεκαίλεη ελεξγφο πνιίηεο αιιά θαη εγψ θαη
ν θ. Θνπβαξάο πνπ επίζεο θαληάδνκαη φηη έρεη έξζεη απφ ηε δνπιεηά ηνπ, γηα
λα είκαζηε θαη απνηειεζκαηηθνί θαη λα έρνπκε θαη πλεπκαηηθή δηαχγεηα, πξέπεη
λα κελ ζπκπίπηνπλ....
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ζα ην πάξνπκε ππφςε καο, ζπλάδειθνη, θαη αλ ιφγσ
ηνπ θαινθαηξηνχ ηψξα ζέιεηε, λα ην πάκε ιίγν πην πίζσ. Απιά ην βάδνπκε
ηέηνηα ψξα γηα λα κελ ηειεηψλνπκε θαη καχξε λχρηα. Ξνιιέο θνξέο είλαη θαη
πνιιά ηα ζέκαηα. Ν ζπλάδειθνο ν Βαζίιεο Θαξαηδαθέξεο λα πάξεη
παξνπζίεο.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, Γανπάρεξ
Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο
Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια,
Σνπδεινχδεο Κφζρνο, Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο, Γεκνπιά Καξία, Εέξβα
Γηαλλνχια,

Θνπβαξάο

Θσλζηαληίλνο,

Ξαλαγηψηεο,

Θενδψξνπ

Ξαλαγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Αιεμία,

Δκκαλνπήι,

Ρζνπθλίδαο
Κπνδίθαο

Αληξέαο, Ιηκπνπζάθε Δηξήλε, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ληεληαθφο Δπάγγεινο,
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο,
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Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά-Οεγάθε Αγγειηθή, Θακπφιε Διέλε,
Θενδσξαθφπνπινο

Φψηηνο,

Αζπξνγέξαθαο

Θσλζηαληίλνο

θαη

Φνπξιήο

Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρνπκε απαξηία. Λα μεθηλήζνπκε κε εξσηήζεηοαλαθνηλψζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ξξψηα απ’ φια ζέινπκε λα
δειψζνπκε ηα ζπιιππεηήξηα καο γηα ηνλ άδηθν ρακφ ηνπ ζπλαδέιθνπ καο
ηνπ Γηάλλε Θαπιάλε, ηνπ παηδηνχ ηνπ εξγαδφκελνπ ζην Ξεξηβάιινλ θαη ζην
Ξξάζηλν. Γηψξγν, ζπγλψκε. Θαη γηα λα μεθχγνπκε ιίγν απφ ηα κνηξνιαηξηθά,
λα πνχκε φηη δερφκαζηε πάξα-πάξα πνιιέο νριήζεηο απφ θαηνίθνπο ηεο Λ.
Φσθαίαο, δειαδή γχξσ απφ ηελ Ξαλαγίηζα. Θαη πξηλ έξζσ εδψ κε πήξαλ
ηειέθσλν, είλαη ε δεχηεξε ή ηξίηε κέξα, παηδηά, πνπ έρεη λα πεξάζεη
απνξξηκκαηνθφξν απφ ηελ πεξηνρή εθεί.
Θαη έλα δεχηεξν, πάιη γηα ζέκαηα θαζεκεξηλφηεηαο, έρεη λα θάλεη κε ηνλ
πεδφδξνκν

κπξνζηά,

εγψ

ζα

κηιήζσ

επψλπκα,

ζηα

καγαδηά,

ην

«Ιαδνξίγαλε» θαη ην άιιν δίπια, δελ μέξσ πψο ιέγεηαη, ην θεκπάπ, έρνπλ
θάπνηνη βάιεη, θαηά άιινπο θάπνηνη, θαηά άιινπο ν δήκνο, κεηαιιηθέο, θάπνηα
κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα, δελ μέξσ, πψο λα ηα ραξαθηεξίζσ, παηδηά; Λα καο
πείηε ζε ηη, πνχ βξίζθεηαη απηή ε δηαδηθαζία, γηα κηα ελεκέξσζε ζην Πψκα.
Γελ ην ιέσ νχηε γηα ηχπνπ θαηαγγειίαο, γηαηί μέξσ γηα πνηνλ ιφγν, αιιά γηαηί
έρνπλ κείλεη κφλν ζε απηά ηα δχν καγαδηά. Ή ηη γίλεηαη πεξαηηέξσ; Ρη έρεηε
ζθνπφ λα θάλεηε πεξαηηέξσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θαη εγψ ζέισ λα εθθξάζσ ηα ζεξκά
κνπ ζπιιππεηήξηα θαη ηε βαζηά νδχλε πνπ ληψζνπκε γηα ηνλ ρακφ ηνπ παηδηνχ
απηνχ. Ρν κάζακε ζηελ Δπηηξνπή ην πξσί απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ήξζακε ην
πξσί, γηα ηελ απψιεηα απηή, πνπ ζπγθιφληζε αξθεηνχο εξγαδφκελνπο απ’ φ,ηη
είδα, ήηαλ αξθεηά αγαπεηφ ην παηδί απηφ.
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Δγψ δελ ζέισ... είλαη δχζθνιν ζήκεξα λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία λα
ζπδεηήζνπκε έλα ηέηνην ζέκα, ζα έιεγα φηη ζην επφκελν ή ζην κεζεπφκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη θαηξφο λα κηιήζνπκε γηα ην κεγάιν πξφβιεκα κε ηηο
πεδνγέθπξεο επί ηεο Ιεσθ. Αζελψλ θαη επί ηεο Ηεξάο Νδνχ πνπ ζίγνπξα
θαλείο δελ ακθηζβεηεί φηη επηβάιιεηαη λα γίλεη απηφ ην έξγν. Ρψξα ηα ζεκεία
απηά πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ γηα ηηο αλάγθεο ίζσο πξέπεη λα κπνχκε ζε κηα
ηέηνηα δηαδηθαζία αθφκα θαη ηερληθνχ ραξαθηήξα, κέζα απφ δηαβνπιεχζεηο
θ.ιπ..
Ξξαγκαηηθά εδψ, ζπκάκαη ήκνπλ ζπγθινληζκέλνο πξηλ εθηά-νθηψ κήλεο,
ζρεδφλ ζην ίδην ζεκείν, ήηαλ παξφληεο ν θ. Ρζαηζακπάο θαη ν θ. Φνπξιήο
φηαλ ηξαπκάηηζε εληέιεη ζαλάζηκα έλα θνξίηζη έλα απηνθίλεην, έλα κεραλάθη,
θαη ήηαλ παξφληεο αθξηβψο ηελ ψξα πνπ έγηλε απηφ ην ζαλάζηκν γεγνλφο.
Ξηζηεχσ φηη αο δνχκε έζησ ηε ζεηηθή πιεπξά, αλ κπνξεί λα ππάξμεη ζεηηθή
πιεπξά, φηη απηά λα είλαη φζν κπνξνχλ ηα ηειεπηαία ζχκαηα, ηνπιάρηζηνλ
ιφγσ απηήο ηεο αλεπάξθεηαο πνπ ππάξρεη ζηηο δχν κεγάιεο θεληξηθέο
αξηεξίεο. Απηφ ζε πξψηε θάζε.
Ρψξα θάπνηεο εξσηήζεηο ζέινπκε λα ζέζνπκε. Θαηαξρήλ, πξνηνχ ζέζνπκε ηηο
εξσηήζεηο, λα εθθξάζνπκε ηα ζπγραξεηήξηά καο γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή πνπ
θαληάδνκαη

παξά...

κεηά

ηε

αθφκα

θαη

ηε

δηθή

καο

παξφηξπλζε

πεξηθξνχξεζε, έβαιε ηα θηγθιηδψκαηα ζηελ πνιπθαηνηθία ηεο νδνχ Γ.
Ξαπαλδξένπ θαη Οήγα Φεξαίνπ. Αο ειπίζνπκε λα είλαη ε αξρή απηή φλησο ζην
πξφβιεκα πγηεηλήο θαη αηζζεηηθήο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν.
Έλα πξψην ζέκα πνπ είλαη θαη επίθαηξν ιφγν ηεο επηθείκελεο ενξηήο γηα ηελ
γελνθηνλία ησλ Ξνληίσλ αθνξά ζηελ Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο θαη εηδηθφηεξα,
γεληθφηεξα ζηελ Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη, αιιά
εηδηθφηεξα ζην κλεκείν ησλ Ξνληίσλ πνπ είλαη γεκάην απφ δηάθνξα γθξάθηηη.
Δίλαη γεληθφηεξα ζε κηα άζιηα θαηάζηαζε. Ρν ζέησ ιίγν γεληθφηεξα γηαηί ε
Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο βιέπσ φηη είλαη θάπσο παξακειεκέλε. Ξαξφηη είλαη ζε
έλα πνιχ θεληξηθφ ζεκείν, ελ πάζε πεξηπηψζεη κε αθνξκή αθελφο κελ ηνλ
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άκεζν θαζαξηζκφ πνπ ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα γίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν
κλεκείν, ηη πξφθεηηαη λα γίλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πιαηεία, ηη ελέξγεηεο πξφθεηηαη
λα γίλνπλ θαη αλ είλαη ρξνληθά ζχληνκεο ιφγσ θαη ηεο ενξηήο πνπ επίθεηηαη γηα
ηε γελνθηνλία, ηεο θαζηεξσκέλεο εηήζηαο γηνξηήο.
Έλα άιιν ζέκα πνπ είλαη ιίγν ζέκα πξφηαζε απφ εκάο, θαη απηφ επίθαηξν ιφγσ
ησλ επεξρφκελσλ ενξηψλ, αθνξά ην κπινθ 15. Θα ιέγακε, έηζη ζπδεηήζακε
εκείο ε ηξηάδα θαη θάπνηα άιια κέιε ηεο παξάηαμήο καο φηη ζην κλεκείν
εζληθήο αληίζηαζεο πνπ είλαη ζηνλ ρψξν απηφλ πνπ έρεη απνδνζεί ζηνπο
δεκφηεο πνπ είλαη έλα θαηλνχξην κλεκείν ηα ηειεπηαία ρξφληα δειαδή έρεη
αλαγεξζεί, αλ ζεσξείηε φηη ζα έπξεπε θαη εθεί λα γίλεηε κηα εθδήισζε ιηηή,
ζεκαηνινγηθά, ζε ζρέζε κε ην γεγνλφο ην ζπγθεθξηκέλν.
Άιιν

έλα

ζέκα

αθνξά,

ην

επαλαθέξσ

θαηά

θάπνηνλ

ηξφπν

κηα

ζπκπιεξσκαηηθή απάληεζε ζα ήζεια ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηεο ΔΓΑΞ ζηνλ Αγ. Αληξέα δεδνκέλνπ φηη πξφζθαηα
παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο δηθνξνχκελεο εθδνρέο, αθελφο κελ κε έλα άξζξν
πξφζθαηα δεκνζηεπκέλν ειεθηξνληθά απφ φ,ηη είδα θαη απφ έλαλ ππάιιειν
ζην πξάζηλν ν νπνίνο κνπ θαίλεηαη φηη ακθηζβεηεί φηη απηή ε νθεηιή πξνήιζε
απφ

ελέξγεηεο,

ή

παξαιείςεηο,

κάιινλ,

ηεο

Γεκνηηθήο

Αξρήο

ηεο

πξνεγνχκελεο.
Θαη έλα ηειεπηαίν, αθνξά ζηε Ιεσθ. Πρηζηνχ, ηα δηάθνξα ζθξαπαηδίδηθα πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν αλ δελ θάλσ ιάζνο γεσγξαθηθά αλήθνπλ, ππάγνληαη
ζηνλ Γήκν Σατδαξίνπ. Θεσξνχκε φηη είλαη κηα θαηάζηαζε ξππνγφλα θαη
άζρεκε νπηηθά γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο. Αλ ην έρεηε ππφςε ζαο θαη αλ
έρεηε ζθεθηεί λα θάλεηε θάπνηεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε απηφ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή, επηκέλεηο ζην ηέινο; Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λα μεθηλήζσ εθθξάδνληαο θαη εγψ ηα ζεξκά κνπ ζπιιππεηήξηα
ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνπο νηθείνπο ηνπ εθιηπφληνο ππαιιήινπο, θαη ζηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ βέβαηα θαη ζε φινπο ζηνλ Γήκν Σατδαξίνπ ζηνπο γλσζηνχο
ηνπ, γηα ην ηξαγηθφ ζπκβάλ ζήκεξα.
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Πε ζρέζε κε ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, εγψ ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ αλ είλαη
δπλαηφλ λα έρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ηεο εβδνκάδαο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη ζα
πξφηεηλα λα είλαη Ρξίηε, εθηά ε ψξα ην απφγεπκα. Λνκίδσ ε Ρξίηε βνιεχεη,
δεδνκέλνπ φηη ε εηδνπνίεζε γηα ηε ζπλεδξίαζε ζα γίλεηαη απφ Ξαξαζθεπή.
Δίλαη ίζσο ε θαιχηεξε κέξα θαη βνεζάεη θαη ζε εκάο φινπο λα έρνπκε έλαλ
πξνγξακκαηηζκφ μέξνληαο φηη είλαη ζηαζεξή ηνπιάρηζηνλ ε κέξα θαη ε ψξα
ησλ ζπλεδξηάζεσλ.
Ρψξα, λα πεξάζσ ζε δχν εξσηήκαηα. Ρν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηνλ
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν πνπ είρε αλαθνηλσζεί ζε παιαηφηεξε ζπλεδξίαζε φηη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε θάπνηα ζέκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ
Θνηλσθειή Δπηρείξεζε αιιά θαη απφ ηηο κηζζψζεηο ησλ αθηλήησλ. Αλ ππάξρεη
θάηη λεψηεξν ζε απηφ, αλ ππάξρεη θάπνηα πξφνδνο, θάπνηα απφθαζε, θάπνηνο
πξνγξακκαηηζκφο, έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πάλσ ζην νπνίν ζα
θηλεζνχκε ή νπνηαδήπνηε άιιε εμέιημε.
Θαη ε δεχηεξε εξψηεζε, κε αθνξκή θαη ηηο ρζεζηλέο εθδειψζεηο εζεινληηζκνχ
θαη ηελ απνγνεηεπηηθή θαηάζηαζε πνπ γηα κηα αθφκε θνξά αληηκεησπίζακε
θαη αληηθξίζακε ζην «Θεαζήλαη» θαη ζην Ξάξθν Λενιαίαο, ζα ήζεια λα
επαλαθέξσ πάιη ην δήηεκα γηα ηελ αμηνπνίεζε, ηνλ θαζαξηζκφ, αιιά λνκίδσ
ην ζέκα είλαη επξχηεξν. Ρε ζπλνιηθφηεξε αμηνπνίεζε ελφο πξαγκαηηθά
ππέξνρνπ ρψξνπ ζηελ πεξηνρή καο ν νπνίνο έρεη αθεζεί θαη απνηειεί εζηία
κφιπλζεο, ζθνππηδηψλ θαη άιισλ έθλνκσλ πξάμεσλ.
Γηα κέλα έρεη δχν παξακέηξνπο. Ν πξψηνο είλαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ πνπ
ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη λα πξνθπιάζζεηαη φιε απηή ε θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί εθεί. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θαη ην
δεχηεξν, φκσο, θαη πην ζεκαληηθφ, ίζσο θαη πην καθξνπξφζεζκν, θαηαιαβαίλσ
φηη είλαη κηα πην δχζθνιε δηαδηθαζία, είλαη ε ηειηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ γηα
λα κελ παξνπζηάδεη ζην κέιινλ ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γπν θνπβέληεο ζέισ λα πσ, θ. ζπλάδειθνη. Θαηαξρήλ
έκαζα φηη είρακε θαη δεχηεξν ηξνραίν, θαη δελ είλαη γηα πνιηηηθή
κηθξνεθκεηάιιεπζε. κσο θαη ηα κλεκφζπλα δελ είλαη θαιφ πξάγκα, δελ
νδεγνχλ πνπζελά. Ρη ζέισ λα πσ. Ξνιιέο θνξέο πξαθηηθά δεηήκαηα ηνπο
δίλνπκε δηαζηάζεηο αθνχ ζπκβνχλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα κελ ηηο έρνπλ.
Θαη ελλνψ ζπγθεθξηκέλα, γη’ απηφ ιέσ δπν θνπβέληεο, ν ζπγθεθξηκέλνο
ζπγρσξεκέλνο ζήκεξα εξγαδφκελνο ζηελ θαζαξηφηεηα είλαη δεδνκέλν θαη
γλσζηφ φηη είρε κία λνεηηθή θαζπζηέξεζε, είρε θαη ην ηξαγηθφ πξφβιεκα φηη
πξηλ δπν κήλεο πέζαλε θαη ε κεηέξα ηνπ. Έρσ, ινηπφλ, ηελ αίζζεζε,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπ, φηη ζα κπνξνχζε απηφ ην άηνκν
πέξα απφ ην φηη πξέπεη λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ θαηά ηελ άπνςή κνπ νη
ππνγεηνπνηεκέλεο δίνδνη, νη δηαβάζεηο, κε θσηηζκφ θ.ιπ., ελ πάζε πεξηπηψζεη,
έλαλ ηξφπν, αθήλσ ηα ζεσξεηηθά θαη κεγάια, πεδνγέθπξεο θ.ιπ.
Θα έπξεπε, ζεσξψ, αιιά ηα ιέκε δπζηπρψο, θαη απηφ είλαη, γη’ απηφ βξίζθνκαη
ζε δχζθνιε ζέζε, ηα ιέκε εθ ησλ πζηέξσλ απηά. Απηφ ην άηνκν φηαλ ζα
ήηαλ ζε αλάγθε λα πεξάζεη ηε Ιεσθ. Θαβάιαο ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη, θαη
ππήξρε λνκίδσ πξαθηηθφο ηξφπνο λα απνθεπρζεί απηφ ην πξάγκα. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη, ην ιέσ, δελ πξνζθέξσ θάηη κε ην κλεκφζπλν πνπ θάλνπκε ηψξα,
αιιά γηα ην κέιινλ, γηαηί είλαη θάπνηα δεηήκαηα πνπ κπνξνχκε λα
απνηξέςνπκε ηνπιάρηζηνλ ζσηεξία ην ζάλαην θάπνησλ αλζξψπσλ θαη... δελ
μέξσ, νιηγσξνχκε, θξίλνπκε εθ ησλ πζηέξσλ θ.ιπ.. Ρν έλα. Απηφ είλαη ζαλ
παξαηήξεζε.
Ρν δεχηεξν, δηαπίζησζα φηη ζηελ πιαηεία ηνπ δάζνπο ππήξραλ ηξεηο θάδνη επί
ηεο νδνχ Γ. Ξαπαλδξένπ ζην ζεκείν πνπ ζηαζκεχνπλ ηα ηαμί, θαη κε ηε ζέζε
πνπ είραλ πξηλ ηνπιάρηζηνλ εγψ δηαθσλνχζα, φηη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα
ζέζε αθφκα γηα ηα ηαμί, αιιά δελ ήηαλ ζέζε απηή γηα ηνπο θάδνπο. Έρσ ηελ
αίζζεζε, ινηπφλ, θαη ππάξρεη ρψξνο ζηελ πξνέθηαζε ηνπ Ξνιπηερλείνπ θαη
θάλσ πάιη κία πξφβιεςε, δελ ζέισ λα βγσ πάιη πξνθήηεο, νη θάδνη ζηε ζέζε
πνπ έρνπλ κπεη ζήκεξα πέξα απφ ην αηζζεηηθφ κέξνο, ην φηη πάεη ν άιινο ζην
ΑΡΚ είλαη νη θάδνη δίπια ηνπ, ην φηη θάζεηαη ζην γξακκαηφζεκν ή μέξσ εγψ
δίπια, νη θάδνη είλαη... παίξλεη ηε κπξσδηά ησλ θάδσλ. Έλα παηδί αλ ζα
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ζπξψμεη έλαλ απφ ηνπο θάδνπο απηνχο ζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, δελ
μέξσ ηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη εθείλε ηελ ψξα θαη αλ ππάξρεη κηα θίλεζε.
Θα ήζεια λα πσ ζηνλ αληηδήκαξρν ηεο θαζαξηφηεηαο φηη πξέπεη λα βξεη θαη
ππάξρεη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ Ξνιπηερλείνπ πνπ κπνξνχλ λα κπνπλ απηνί νη
θάδνη. Δίλαη επηθίλδπλνη εθεί πνπ βξίζθνληαη νη θάδνη ζήκεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Θα ήζεια θαη εγψ λα εθθξάζσ ηα ζπιιππεηήξηα. Ξξάγκαηη ζηνλ
δήκν καο ζπκβαίλνπλ πνιιά αηπρήκαηα. Αλέθεξε ν Ληεληαθφο φηη εδψ θαη
νθηψ κήλεο κε ηνλ Ρζαηζακπά κηα θνπέια 18 ή 20 ρξνλψλ ήκαζηε κάξηπξεο,
ζπγθινληζηήθακε, ην ζπδεηάκε αθφκε. Θάηη πξέπεη λα γίλεη. Ρν ζηακαηάκε
εδψ ην ζέκα, δελ ρξεηάδεηαη ηψξα ζήκεξα. Υζηφζν, κπνξεί λα ην
εθκεηαιιεπζεί ν δήκαξρνο θαη ν δήκνο κε απηά εδψ πέξα πνπ ζπκβαίλνπλ
δηφηη είκαζηε ζε ρείξηζηε θαηάζηαζε.
Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ήζεια λα ζίμσ, επεηδή αλέθεξε θαη ν θ. Ληεληαθφο
ζήκεξα ζηνλ Γηθεγνξηθφ Πχιινγν, κνπ επηηξέπεηο, θ. Ληεληαθέ, λα ην
αλαθέξσ, θαηέβαηλα θάησ θαη φπσο δηάβαδα θάηη αλαθνηλψζεηο έλαο γλσζηφο
δηθεγφξνο πνπ θαηεβαίλεη γηα πξφεδξνο καδί κε έλαλ άιινλ ηνπ έθαλε
παξάπνλα γηα ην Σατδάξη. Έθαλα φηη δηάβαδα πην πνιχ γηα λα αθνχζσ,
θαηέβαηλε θαη ν Ληεληαθφο ζηελ ηχρε θαη ιέεη φηη, ηη γίλεηαη, ξε παηδηά, ζην

Σατδάξη, ηη θαθφ είλαη ζην Σατδάξη; Ήηαλ θαιή πφιε. Ιέεη, γηαηί θαη εκείο,
απηφο είλαη, ιέσ, ν γηνο ηνπ δεκάξρνπ θαη εγψ ρξφληα πνπ... εθεί. Ιέεη, καο
βάδεηε θιήζεηο, θάηη θιήζεηο φηη πιεξψλνπκε 70% πξνζαπμήζεηο θαη ηα
αθήλσ εθεί πέξα, δελ μέξσ, άκα είλαη θιήζεηο, λφκηκα ζα είλαη, ηνπ ιέσ,
δηθεγφξνο ηνπ είπε απηά κέζα εθεί πέξα, θαη κάιηζηα ν Γαιηηζέιεο ήηαλ
άιινο, πνηνο ήηαλ; Ν Ξαλαγηψηεο Γαιηηζέιεο, απηφ πνπ βάδεη ρξφληα γη’ απηφ.
Απινχζηαηα ην αλαθέξσ φηη άθνπγαλ θαη άιινη θαη κφλν ζε εκάο ζπκβαίλεη
απηφ.
Έλα άιιν πην ζνβαξφ, φκσο ζέισ λα θιείζσ ην κηθξφθσλν λα ην πσ απηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο. Ίζσο κεξηθέο θνξέο πξέπεη λα
θάλεη κηα ελεκέξσζε πξψηα ν δήκαξρνο γηα λα κελ ξσηάκε πξάγκαηα πνπ
ίζσο αλ καο ηα είρε ελεκεξψζεη. Ιέσ, γεληθψο. Βάδσ ζε νξηζκέλα ζέκαηα
ηίηινπο. Δίρα πάξεη κηα πξσηνβνπιία λα απεπζπλζψ ζηνπο δπν δεκάξρνπο
ζρεηηθά κε ηε ζπγθνηλσλία. Αλ έρεη γίλεη θάηη. Γελ ηελ αλαιχσ, θαη γηα
νηθνλνκία ρξφλνπ.
Γεχηεξνλ, έρνπκε δεκνζηνπνηήζεη ζηνλ Ρχπν ηελ άπνςή καο γηα ηα
απνξξίκκαηα. Θέισ λα κπεη ζέκα ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Ρξίηνλ, γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα έρνπλ... ππάξρεη θαη εξψηεζε εδψ απφ
δεκφηε λνκίδσ, θ.ιπ.. Θαη ζε απηφ έρνπκε δεκνζηνπνηήζεη ηελ άπνςή καο. Δλ
ζπληνκία, δελ ζέισ λα καθξεγνξήζσ.
1ε Κάε. Γεληθά ζεσξνχκε ζεηηθέο ηηο πξσηνβνπιίεο απηέο πνπ έρνπκε αθνχζεη,
εκείο φπσο μέξεηε είρακε αλνηρηή επηζηνιή γηα ηηο πξνηάζεηο καο, ζεσξνχκε
φηη ην ηζηνξηθφ ζθέινο πέξα απφ επηκέξνπο δεηήκαηα, δελ ζα ζηαζψ ηψξα,
καο θαιχπηεη ζε γεληθέο γξακκέο Ρψξα αλ αληί γηα ιακπαδεδξνκίεο ζα θάλνπλ
θάηη άιιν θ.ιπ., είλαη φια γξαπηά.
Λνκίδσ ζην ζθέινο ηεο εξγαηηθήο αλαθνξάο ν δήκνο κπνξεί λα πάξεη θαη
άιιεο πξσηνβνπιίεο. Ιέκε λα γίλεη κήλαο, φπσο θαη εζείο δειαδή, φινο ν
κήλαο ηνπ Καΐνπ λα είλαη αθηεξσκέλνο ζε απηφ. Δμάιινπ θαη ηέηνηεο
πξσηνβνπιίεο έρεηε πάξεη, θαη ζην δήηεκα ηνπ αληηθαζηζηηθνχ. Ζ Αζελά ζην
ηέινο, έρνπκε έλα ςήθηζκα, λα ην θνπβεληηάζνπκε ζην ηέινο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, πνπ είλαη ζπκπαξάζηαζε ζρεηηθά κε ηε δίθε ηεο Σξπζήο Απγήο
πνπ βάδνπλ νη θνξείο θαη ηε κεηαθνξά. Λα κελ θάκε ρξφλν. Πην ηέινο δεηάκε
λα... .
Δπεηδή βξίζθεηαη θαη ε θα Ξεηξνπνχινπ πνπ ην έρσ δεηήζεη, ην πξσί ινηπφλ
ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ελεκέξσζα φηη ζέισ λα ελεκεξσζεί ν δήκαξρνο
φηη ζα βάισ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Αλ νη Λνκηθέο πεξεζίεο ηνπ δήκνπ
κπνξνχλ

λα

αληαπνθξηζνχλ

ζηνλ

φγθν

ηεο

δνπιεηάο,

θαη

κάιηζηα
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ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε απηφ πνπ ιέκε δηεθδίθεζε νθεηιψλ ζηνλ δήκν.
Κπξνζηά θαη ζηα ζπλνιηθά κέηξα πνπ έρεη εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε, δφζεηο,
ρσξίο δφζεηο θ.ιπ.. Θαηά ηε γλψκε κνπ ππάξρεη έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη κπεη
θαη ζηε δηαδηθαζία δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ ιέεη φηη ηα Λαππεγεία
Πθαξακαγθά καο ρξσζηάλε βεβαησζέληα 850.000 θαη κε ηα κε βεβαησζέληα
1.200.000.
Δγψ, ινηπφλ, δελ ζέισ ζήκεξα λα θνπβεληηάζνπκε απηφ ην ζέκα αλαιπηηθά.
Θέισ ή λα έξζεη ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ή ε θα Ξεηξνπνχινπ αλ ζέιεη
ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα γηα ηα 2,5, 3εθαη. πνπ είλαη κεγάιεο νθεηιέο θαη
πνπ αλεζπρψ αλ έρνπκε εμαληιήζεη ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ
επίπεδν φ,ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα κελ ραζνχλ απηά ηα ιεθηά. Θα ήζεια
αλ μέξσ ηελ άπνςή ηεο ζε γεληθέο γξακκέο αλ είλαη ζήκεξα έηνηκε. Αλ δελ
είλαη, ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κε γξαπηφ θαη κε θαηεγνξεκαηηθφ
ηξφπν αλ αξθεί ε Λνκηθή πεξεζία ζην λα εμαγγείινπκε ηα φπνηα λνκηθά
κέηξα, ιέσ γη’ απηήλ ηελ πιεπξά, ή ρξεηάδεηαη λα απεπζπλζνχκε θαη κε
αλάζεζε πξνο ηα έμσ. Απηφ. Ρν έρσ ελεκεξψζεη ην πξσί, είλαη έλα δήηεκα
πνπ ην είρα βάιεη πνιιέο θνξέο, λνκίδσ πξέπεη λα απαληεζεί φρη γεληθά, κε
έλαλ ηξφπν ζεζκηθφ. Θέιεη λα απαληήζεη ν δήκαξρνο ζήκεξα, ζέιεη λα κνπ...
φ,ηη λνκίδεηε εζείο. Θαη ε θα Ξεηξνπνχινπ.
Γηα ην αηχρεκα, δπζηχρεκα ινηπφλ, πξέπεη λα ζαο πσ ην εμήο. Ξέξα απφ ηα
ζπιιππεηήξηά καο, γηαηί δελ ζέισ λα θάλσ θαηάρξεζε, λνκίδσ, δεηάσ απφ
ηνλ πξφεδξν λα θάλνπκε κία θνπβέληα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ίζσο θαη πξηλ
ηελ θνπβέληα λα θάλνπκε κηα εθδήισζε. Λα ζαο πσ ηε ζθέςε κνπ ηη είλαη. Ν
ξφινο, βάδσ ηίηιν, «Ν ξφινο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ ζηελ πξφιεςε ησλ
ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ», κε ηελ έλλνηα πψο ιέκε γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο, ην
φηη είλαη έλαο δήκνο πνπ είλαη ζηνπο δχν άμνλεο, πεξλάεη φιε ε Αζήλα άκα
ζέιεη λα πάεη πξνο ηα δψζε, θαη θαηά ζπλέπεηα λνκίδσ φηη κπνξεί λα παίμεη
έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ πνπ ιέκε δηαπαηδαγψγεζε ησλ νδεγψλ ζηνλ
Θ.Ν.Θ.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11Η

27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2015

19

Έρσ πεη θαη άιιεο θνξέο γηα παλφ κπξνζηά ζηηο Ξξσηνκαγηέο θ.ιπ.. Γελ ζέισ
λα ην μεπεξάζνπκε έηζη. Αλ θάλνπκε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε ή εθδήισζε,
επηιέμηε ην πξνεδξείν θαη ν δήκαξρνο, ζην νπνίν λα θαιέζνπκε θαη
αληίζηνηρνπο θνξείο θαη ζηα νπνία λα ζεζκνζεηήζνπκε θάπνηα κέηξα, απφ ηελ
άπνςε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη φηαλ ζα θνπβεληηάζνπκε
απηφ ην ζέκα λα αλαθεξζνχκε θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε Ιεσθ. Αζελψλ
πνπ αλ είλαη ιεσθφξνο θαη πψο ιεηηνπξγεί ζηε ζπλείδεζε ησλ νδεγψλ, γηα ηα
super-market πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ καγλήηεο γηα ην αλψηαην φξην, θ.ιπ.. δελ
ζέισ λα καθξεγνξήζσ. Θα γξάςνπκε θαη ζα δεκνζηνπνηήζνπκε ηελ άπνςή
καο. Απιψο ην βάδνπκε δηαδηθαζηηθά.
Θαη έλα ηειεπηαίν, αιιά φρη ηπραίν, παξφηη κπνξεί λα θαίλεηαη φηη αθνξά έλαλ
ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν. Ζ Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε, έηζη θη αιιηψο έρνπκε
δεηήζεη

κηα

γεληθφηεξε

ζπδήηεζε-ηνπνζέηεζε.

Θα

έιεγα

κέρξη

λα

απνθαζίζνπκε ηα πάληα, ππάξρεη έλα θνκκάηη πνπ ην δήηεζα απφ ηνλ θ.
Βαξπηηκηάδε, ηνλ πήγα, ηνπ ην έδεημα θ.ιπ., ζην νπνίν γηα δέθα ρξφληα νη
πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο είλαη ιεο θαη είλαη ζε άιιν θνκκάηη, θαη ελλνψ
ην θνκκάηη κπξνζηά ζηνλ Άγγειν πνπ... θαη ην θνκκάηη πνπ μεθηλάεη ε
Θαξατζθάθε απφ ηελ πάλσ πιεπξά, ην νπνίν βαζηθά ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
νπξεηήξην, πεξαζηηθψλ θαη κε πεξαζηηθψλ. Λνκίδσ άζρεηα ηη ζα θάλνπκε θαη
άζρεηα ηη ... θ.ιπ., λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα βξνχκε ην θνλδχιη θαη λα είλαη
πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Ν αληηδήκαξρνο κνπ είπε φηη ζπκθσλεί ζε απηφ ην
πξάγκα, λα βάινπκε, λα βειηηψζνπκε ηνλ θσηηζκφ ζε απηφ ην θνκκάηη,
άζρεηα ηη ζα γίλεη κεηά φια ηα άιια θαη απηά πνπ ιέκε θαη πνπ είλαη ζνβαξά
θαη ζα ηα θνπβεληηάζνπκε θ.ιπ. αιιά απηφ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο
πφιεο ην νπνίν... εληάμεη. Γελ ζέισ λα θάλσ ζρνιηαζκφ. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο θαηαξρήλ πνπ ζα ήζεια λα ξσηήζεη; Ζ θα
Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ... ζήκεξα ην ζπκβάλ απηφ λα
εθθξάζσ ηα ζπιιππεηήξηά κνπ θαηαξρήλ. Ήζεια λα αλαθεξζψ ζην ρξφλην
θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα επί ηεο δηαζηαχξσζεο ηεο Γεσξγίνπ Ξαπαληξένπ θαη
Ιεσθ. Αζελψλ. Ξξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηελ πξνβιεκαηηθή ξχζκηζε ησλ
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θαλαξηψλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα, πξψηνλ, ηελ θαζπζηέξεζε ησλ νρεκάησλ
απφ ηε Ιεσθ. Ξαπαλδξένπ πξνο ηε... Γ. Ξαπαλδξένπ πξνο ηε Ιεσθ. Αζελψλ
πνπ ηαπηφρξνλα ζπλαληνχληαη κε ηα νρήκαηα πνπ θεχγνπλ απφ ηελ νδφ
Θχπξνπ θαη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπο.
Δπίζεο, έλα δεχηεξν πνπ ζέισ λα επηζεκάλσ είλαη ν εγθισβηζκφο ησλ πεδψλ
ζηελ θεληξηθή ισξίδα ηεο Ιεσθ. Αζελψλ γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα,
εμαηηίαο ηνπ κε θαινχ ρξφλνπ δηέιεπζήο ηνπο θαηά κήθνο ηεο δηαζηαχξσζεο,
κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο αηπρήκαηνο θαη απηνχ πνπ έγηλε
πξηλ εθεί ζην χςνο ηεο Ξαπαλδξένπ θαη απηφ πνπ έγηλε ζήκεξα. Κεηά απφ φια
απηά ζα ζέιακε λα κάζνπκε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη
εθφζνλ ζηα ζπκβνχιηα ηεο γεηηνληάο ηεο πεξηνρήο εηπψζεθαλ πξνηάζεηο θαη
αηηήζεηο, έγηλαλ αηηήζεηο δεκνηψλ φπσο λέα ξχζκηζε ησλ θαλαξηψλ,
πξνζηαηεπηηθέο κπάξεο πεδψλ θ.ιπ., πνηεο ελέξγεηεο έθαλε ή πξφθεηηαη λα
θάλεη ε αξκφδηα ππεξεζία ησλ δήκσλ θαη ζε φζνπο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα
ξχζκηζεο ηεο δηαζηαχξσζεο επί ηεο Ιεσθ. Αζελψλ είηε πξφθεηηαη γηα ην
ΞΔΣΥΓΔ, είηε γηα ηελ πεξηθέξεηα.
Έλα άιιν πνπ ήζεια λα ξσηήζσ, ήζεια κάιινλ λα ζαο πσ φηη ν θσηηζκφο
ζηε δηαζηαχξσζε Θαξατζθάθε, Φαβηέξνπ θαη Ιεσθ. Αζελψλ θαη απηφ ην
πξφζεμα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κπαξψλ, κέρξη ην χςνο
ηνπ Βαζηιφπνπινπ θαη κέρξη ηε γσλία δελ ππάξρεη θσηηζκφο, ε δηάβαζε ησλ
πεδψλ είλαη θαηαζθφηεηλε, αλ πεξάζεη έλαο πεδφο πνπ θνξάεη ζθνχξα ξνχρα
δελ θαίλεηαη.
Δπίζεο, έλα ηξίην πνπ ζέισ λα πσ, κνπ έρνπλ γίλεη παξάπνλα απφ ηνπο
πεξίνηθνπο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αγσληζηψλ Πηξαηνπέδσλ Σατδαξίνπ κε ηα
Σίνπ. Πην ζεκείν εθεί ηα δηεξρφκελα νρήκαηα θαη θπξίσο απηνί πνπ δελ είλαη
Σατδαξηψηεο θαη δελ μέξνπλ φηη ε έμνδνο πξνο ηελ Ηεξά Νδφ είλαη κφλν ζην
ξεχκα πξνο Διεπζίλα θαη φρη πξνο Αζήλα, θαη επεηδή κπεξδεχνληαη θαη
ζηακαηάλε, παηάλε ηα θξέλα θαη ην έρσ δεη θαη εγψ απηφ, δελ μέξνπλ πνηα
θαηεχζπλζε λα αθνινπζήζνπλ, ηε Σίνπ ή ηελ έμνδν απφ ηελ Αγσληζηψλ, θαη
κνπ είπαλ κάιηζηα φηη έρνπλ ζπκβεί θαη πνιιά αηπρήκαηα, έρνπλ πξνζθξνχζεη

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11Η

27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2015

21

ακάμηα πάλσ ζηηο θνιψλεο. Γελ μέξσ αλ κπνξείηε λα θάλεηε θάηη, κηα πηλαθίδα
ελδερνκέλσο πνπ λα ελεκεξψλεη ηα δηεξρφκελα απηνθίλεηα φηη ε έμνδνο είλαη
πξνο ην ξεχκα πξνο Διεπζίλα θαη φρη πξνο Αζήλα, νπφηε λα κελ επηιέγνπλ
ηελ έμνδν απηή παξά ηελ γλσζηή. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Ν ζπλάδειθνο, ν
Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα μεθηλήζσ απφ ηα νηθφπεδα
εθεί ζηελ Ξαηξφθινπ, ζε ζπλέρεηα κηαο εξψηεζεο πνπ είρε θάλεη ν θ.
Ππειηφπνπινο θαη επεηδή, εληάμεη, δελ κπνξνχζα λα μαλα-παξέκβσ, είρα
θάπνηεο απνξίεο, ζα ήζεια κία ελεκέξσζε ε νπνία βέβαηα, επεηδή είλαη πάξα
πνιιέο νη εξσηήζεηο κπνξεί λα γίλεη θαη ζε επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
δελ... γηαηί βιέπσ φηη είλαη πνιιέο νη εξσηήζεηο.
Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ ηειείσζε ε πξάμε αλαινγηζκνχ θαη ηνπ ππφινηπνπ
ηκήκαηνο θαη αλ έρνπκε απνθαζίζεη ηη δηαδηθαζία ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ
απαιινηξίσζε, γηαηί ν παξαινγηζκφο ηεο λνκνζεζίαο πθίζηαηαη σο πξνο ην φηη
πξέπεη λα πιεξψζνπλ νη θάηνηθνη. Ξαξφια απηά ζίγνπξα ζα ήζεια λα ξσηήζσ
αλ έρεηε απεπζπλζεί ζε άιινπο δήκνπο πνπ θάλνπλ απαιινηξηψζεηο θαη έηζη
απνθιείσ ηελ πηζαλφηεηα λα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ ζα ξσηήζσ, επεηδή μέξσ έλαλ δήκν, θαη ζα πάσ λα
ξσηήζσ πψο ηελ θάλνπλ ηελ δηαδηθαζία. Αλ δελ ππάξρεη, εληάμεη, δελ
επηκέλσ. Ρέινο πάλησλ, θαη αλ έρνπκε απνθαζίζεη ηε δηαδηθαζία, γηαηί θάπνηα
ζηηγκή είρακε πεη γηα αληαιιαγή νηθνπέδσλ πνπ ππεξπεδά απηφ ην εκπφδην. Ρη
έρεη γίλεη εθεί.
Ρψξα αλ είλαη ιφγσ ρξφλνπ δελ έρσ πξφβιεκα, ην απαληάκε ηελ επφκελε
θνξά. Ν ιφγνο πνπ ζέησ ηελ Ξαηξφθινπ είλαη φηη ην πάλσ θνκκάηη έρνπκε
πάξα πνιιά παξάπνλα θαηνίθσλ επεηδή είλαη γεκάην ρνξηάξηα θαη ηζνπθλίδεο
θαη έρνπλ θίδηα, είλαη ηέινο πάλησλ κία εζηία κφιπλζεο πνπ έρεη ζνξπβήζεη
ηνπο θαηνίθνπο εθεί, είλαη αλαζηαησκέλνη, φπσο θάζε ρξφλν βέβαηα, δελ είλαη
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ε πξψηε ρξνληά πνπ αλαζηαηψλνληαη, θαη θάπνηα ληαιίθα κπήθε κέζα θαη
πάξθαξε,

ηέινο

πάλησλ

έθνςε

θάπνηα

θιαδηά,

δελ

μέξσ

αλ

είζηε

ελεκεξσκέλνη, αιιά απηφ ζα ην αλαιάβνπλ νη θάηνηθνη, έθνςε θάπνηα θιαδηά,
ηα έρεη εθεί πέξα, αλ πεξάζεηε ζα ηα δείηε, γηα λα κπεη λα παξθάξεη ινμά,
αιιά ην ζέκα είλαη αλ κπνξνχκε λα θαζαξίζνπκε απηφ ην νηθφπεδν φπσο θαη
έλα άιιν νηθφπεδν πνπ είλαη πάξα πνιχ θνληά ηνπ ζηελ Δπαχιεσο, ζηελ αξρή
ηεο Δπαχιεσο απέλαληη απφ ηε ΓΔΖ πνπ ππάξρεη θαη έλα αλνηρηφ ξέκα εθεί θαη
έρεη ηφζα πνιιά ρφξηα θαη βάηα πνπ δελ κπνξείο λα... δειαδή νχηε θαλ
θαίλεηαη ην ξέκα. Αλ απηά ηα δχν νηθφπεδα κπνξνχκε κε θάπνηνλ ηξφπν λα
θάλνπκε θάηη λα θαζαξηζηνχλ.
Θαη κηα δεχηεξε εξψηεζε, αλ κπνξεί ν αληηδήκαξρνο ησλ νηθνλνκηθψλ λα καο
απαληήζεη γηα ηα δεκνηηθά ηέιε, γηα ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Δίρακε
πεη ζηε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δίρακε πεη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη
είραλ κφιηο θιείζεη νη αηηήζεηο θαη ζα είλαη έηνηκνο ζε απηφ. Ή ζε απηφ ή ζην
επφκελν, ηέινο πάλησλ, κία ελεκέξσζε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Έρεη αηηεζεί ε ζπκπνιίηεο καο ε θα
Θαξξά λα θάλεη έλα εξψηεκα, ηνπνζέηεζε πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Ξξνηείλσ λα ηεο δψζνπκε ηνλ ιφγν.
ΘΑΟΟΑ: Ιέγνκαη ιγα Θαξξά. Ζ επαγγεικαηηθή κνπ ηδηφηεηα είλαη δηθεγφξνο.
Ξνιινί εμ πκψλ κε γλσξίδεηε. Δίκαη δεκφηεο θαη θάηνηθνο Σατδαξίνπ απφ ην
1968. Κέλσ ζηελ Θαξατζθάθε, ζηελ πεξηνρή ηνπ αηζξίνπ. Έρσ θαη’
επαλάιεςε δηακαξηπξεζεί θαη ζε εζάο, θ. Γήκαξρε, ζαο βξήθα θαη ερζέο ζην
κλεκφζπλν, αιιά είρακε θάλεη θαη θνπβέληα απφ πέξπζη ζηηο εθινγέο, φηαλ
ζαο βξήθα ζην πξνεθινγηθφ ζαο θέληξν, θαη ζαο θαηήγγεηια, ζαο ππέδεημα
πξνθνξηθά ηελ απαξάδεθηε θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ θάλνπλ
δηάθνξα θαηαζηήκαηα ηα νπνία θαη ηα νλνκάδσ. Δίλαη ν θ. Θακπάθεο ν νπνίνο
δξαζηεξηνπνηείηαη κε κία ζεηξά απφ θαηαζηήκαηα ζηνλ πεδφδξνκν θαη
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ηειεπηαία κε ην θαθέ πνπ έρεη θάλεη, φπνπ ε θαηάζηαζε πιένλ έρεη μεθχγεη
απφ θάζε έιεγρν.
Ρν ζέκα απηφ ην έρσ ζπδεηήζεη θαη’ επαλάιεςε κε ηνλ Βαγγέιε Ληεληαθφ,
ηψξα ην ζπδήηεζα κε ηνλ θ. Ρζαηζακπά, ην θχξηνο θαη ην θπξία είλαη
απηνλφεηα, αλ κνπ επηηξέπεηε, γηα λα κελ ζεσξείηε φηη ιηβαλίδνπκε θάπνηνπο,
κε ηνλ Ππειηφπνπιν ζπδεηήζακε ην Πάββαην πνπ βξεζήθακε ζε έλα θαθέ, κε
ηνλ Βαζίιε Θαξαηδαθέξε, ηελ Διεπζεξία Ρνθαηιίδε θαη’ επαλάιεςε, μέξεη φηη
είκαη θαηά ην ζξήζθεπκα Σξηζηηαλή Νξζφδνμε αιιά είκαη δηακαξηπξφκελε,
Γήκαξρε, γεληθά, έρσ κάζεη λα δηεθδηθψ ηα δηθαηψκαηά κνπ, ίζσο κε έλαλ
ηξφπν πεξίεξγν, αιιά πνιιέο θνξέο ίζσο θαη απνηειεζκαηηθφ, θαη ηνλ Αληξέα
Κπνδίθα κε ηνπο νπνίνπο θαη’ επαλάιεςε είρα ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ,
ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, κε ηνλ θ. Ξαληειάξν
θ.ιπ..
Ρν ζέκα είλαη ην εμήο, δελ είλαη κφλν ε πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε, είλαη θαη ε
εθηίκεζε πάξα πνιιψλ θαηνίθσλ, αιιά είκαη ζίγνπξε φηη πνιινί απφ εζάο ην
μέξεηε, ην έρνπλ αθνχζεη. πάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη αλήκπνξνη θαη
δελ κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. πάξρνπλ
άλζξσπνη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε έλα ηέηνην επίπεδν κνξθσηηθφ πνπ δελ
μέξνπλ επίζεο πψο ζα κπνξέζνπλ ζε νπνηαδήπνηε αξρή λα πξνζθχγνπλ γηα
λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Σψξηα ε ηαιαηπσξία.
Δγψ θαιψο ή θαθψο, ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηε ιατθή έθθξαζε, επεηδή «ηα έρσ
πάξεη» ήξζα ζήκεξα γηα λα εθζέζσ ην ζέκα απηφ. Κνπ είραηε πεη, Γήκαξρε,
πέξπζη, κάιηζηα κνπ είραηε πεη φηη, θάηζε λα έξζεη ε άλνημε θαη ζα δεηο ηη ζα

γίλεη, ζπγθεθξηκέλα ζαο είρα ππνδείμεη θαη ζην Smile απηά πνπ έρεη βάιεη
επάλσ ηα... ιεο θαη είλαη ρσξνζέαηξν ή είλαη ν ρψξνο δηθφ ηνπ, κε απηήλ ηελ
ινγηθή κπνξψ θαη εγψ λα βγάισ ηα ηξαπέδηα κνπ ζηνλ πεδφδξνκν ή λα θάλσ
κπξνζηά απφ ην ζπίηη κνπ, κηα θαη είκαη ζηελ Θαξατζθάθε θαη είκαη ζηα Ξεχθα
λα θάλσ θαη εγψ ην αληίζηνηρν, ζα έπξεπε άκεζα νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ λα πξνβνχλ ζε απνμήισζε, ζα έπξεπε λα εθαξκφζνπλ ηνπο λφκνπο ή
ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζχκθσλα θαη κε ηηο άδεηεο ησλ
θαηαζηεκάησλ φπνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη είλαη
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θνηλφ κπζηηθφ ζηελ πφιε ηνπ Σατδαξίνπ φηη φρη κφλν γη’ απηά ηα νπνία έρνπλ
ηελ άδεηα δελ πιεξψλνπλ ηα αληίζηνηρα δεκνηηθά ηέιε ή κηζζψκαηα θ.ιπ.,
αιιά θαηαιακβάλνπλ θαη ρψξν πνπ δελ ηνπο αλήθεη.
Ν πεδφδξνκνο ηνπ Σατδαξίνπ απφ ηελ θχζε ηνπ, ηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη ηνλ
ζθνπφ ηνπ είλαη γηα λα πεξπαηάεη ν θφζκνο. Δίλαη γηα λα ηνλ απνιακβάλνπκε
φινη εκείο. ινη θάλνπκε κηα δνπιεηά γηα λα επηβηψζνπκε. Θαλέλαο δελ πάεη
ζην ζπίηη ηνπ αιινπλνχ λα επεθηαζεί απζαίξεηα.
Θαη ην ηξαγηθφηεξν είλαη φηη απφ ηελ Ξιαζηήξα θαη κέζα ν παξάδξνκνο έρεη
απνθιεηζηεί θαη δελ κπνξεί λα πεξάζεη νχηε έλα αζζελνθφξν. Απηή είλαη ε
έλλνηα ηνπ παξαδξφκνπ. Αθελφο κελ θάπνηνη θάηνηθνη λα κπνξνχλ λα πεξλάλε
κε ηα απηνθίλεηά ηνπο γηαηί ππάξρνπλ νηθνδνκέο πνπ είλαη απφ ηελ πίζσ
πιεπξά θαη είλαη ε πξφζβαζε θαη αθεηέξνπ λα πεξλάεη ν θφζκνο αιιά θαη λα
εμππεξεηνχληαη πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Δγψ ζέισ λα εθαξκνζηνχλ νη
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζέισ, Γήκαξρε, απηφ πνπ κνπ είπεο
πέξπζη λα ην δσ θέηνο ηελ άλνημε.
Απηφ ην νπνίν εγψ ζα θάλσ απφ ηελ πιεπξά κνπ έρνληαο ιάβεη θαη ππφςε φηη
κπνξεί λα εθηίζεκαη ζε κεγάινπο θηλδχλνπο είλαη φηη αλ δελ δσ λα
ιακβάλνληαη απνθάζεηο εγψ ζα ζαο ζηείισ έλα εμψδηθν κε θνηλνπνίεζε ζηνλ
δηνηθεηή ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη ζηνλ εηζαγγειέα κε θσηνγξαθίεο.
Δίκαη ζίγνπξε φηη ν εηζαγγειέαο ζα δηαηάμεη πξνθαηαξθηηθή, νπφηε ζα
θαηαινγηζηνχλ επζχλεο.
Θαηαζέησ επίζεο, θαη ην γλσξίδσ, γηαηί κνπ ην είπαλ απφ ην αζηπλνκηθφ
ηκήκα φηη πέξπζη ν δηνηθεηήο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο βγήθε έμσ θαη
πξνέβε ζηηο λφκηκεο ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο αζηπλνκίαο, ζε ζρέζε κε
ηηο απζαηξεζίεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ είραλ, ελ πάζε
πεξηπηψζεη, απφ ηνλ λφκν.
Γείηε. Ρν γεγνλφο φηη είκαη δηθεγφξνο δελ ζεκαίλεη φηη είκαη αζηπλνκία ή ζα
πξέπεη εγψ —εληφο ή εθηφο εηζαγσγηθψλ— λα γίλσ ε ξνπθηάλα ή ν πνιίηεο
πνπ ζέιεη, αο ην πνχκε, λα βιάςεη έλαλ επηηεδεπκαηία ή έλαλ ζπλάλζξσπφ
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ηνπ. Απηά είζηε εζείο αξκφδηνη, είλαη ε ππεξεζία ζαο, θαη πξέπεη εζείο λα
κπείηε ζε απηή ηε δηαδηθαζία. κσο, εγψ απηφ ην νπνίν δειψλσ είλαη φηη αλ
δελ δσ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηελ πιεπξά ηεο θάζε
ππεξεζίαο, εγψ ζα πξνβψ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία.
Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κε αθνχζαηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Θαξξά. Λα πεξάζνπκε ζηηο απαληήζεηο,
θαηαξρήλ απφ ηνπο αξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο. Θ. Βαξπηηκηάδε, ζε φ,ηη
αθνξά...
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απηφ πνπ έθαλε ε θα Θαξξά είλαη έλα ζέκα νιφθιεξν. Θα
ην θάλνπκε κε ηε δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ ή ζέιεηε λα ην θνπβε... ηη
ζέιεηε λα θάλνπκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε λα δείηε, ζπλάδειθνη, εγψ, παξάδεηγκα.
ΘΑΟΟΑ: Λα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ θαη κηα παξέκβαζε; Ίζσο έρσ ην
ζάξξνο, ή ην ζξάζνο, δηφηη δελ έρσ βάιεη ππνςεθηφηεηα γηα δεκνηηθή
ζχκβνπινο, δελ έρσ απηφ ην φλεηξν, δελ εμαξηψκαη απφ θαλέλαλ, δελ έρσ ηηο
νπνηεζδήπνηε ζρέζεηο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Θαξξά, ζέζαηε ην αίηεκά ζαο...
ΘΑΟΟΑ: ...νχηε κε ρξεκαηνδνηεί θαλέλαο απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέζαηε ην αίηεκά ζαο, είλαη θαηαλνεηφ. Ινηπφλ, ζπλάδειθνη,
εγψ παξαηχπσο επέηξεςα λα γίλεη κηα εξψηεζε. Γελ κπνξεί λα κπεη ζαλ ζέκα.
Γηα λα κπεη έλα ζέκα αίηεκα θαηνίθνπ ή κηαο παξάηαμεο πξέπεη λα ππάξρεη κηα
πξνεξγαζία, λα γίλεη έλα αίηεκα. Αδηθνχκε, δειαδή, θαη άιινπο ζπκπνιίηεο
καο πνπ πεξηκέλνπλ.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ άιιν ιέσ. Αλ ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη δηαηεζεηκέλε λα
ην θνπβεληηάζεη κε ηε δηαδηθαζία εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ή ζέιεηε λα ην
θέξνπκε θαη ζαλ ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ, ζπλάδειθνη, φηη θαηαξρήλ ην δήηεκα ηεο Θαξατζθάθε,
ζπλάδειθνη, αλ ζπκάζηε, ην ζπδεηήζακε πνιχ πξφζθαηα, θαη κάιηζηα ζε
ζπειιψδε ζπλεδξίαζε, πνιχ-πνιχ πξφζθαηα. Λνκίδσ φηη ζα απαληήζεη ν
δήκαξρνο ηη κέηξα έρνπλ παξζεί, θαη κπνξνχκε ζε επφκελν ζπκβνχιην λα
επαλέιζνπκε. Δγψ απηφ πξνηείλσ. Αλ ζπκάζηε είλαη πνιχ-πνιχ πξφζθαηε ε
ζπλεδξίαζε γηα ην ζέκα ηεο Θαξατζθάθε. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο
αληηδεκάξρνπο. Θ. Σνπδεινχδε, μεθηλήζηε εζείο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Λα πσ θαη εγψ γηα ηνλ Γηψξγν
Θαπιάλε γηαηί ηχραηλε λα ήκαζηε ζπλάδειθνη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Δίκαζηε ιίγν θνξησκέλνη γηαηί απφ ην πξσί ηξέρακε ζην λνζνθνκείν κε
θάπνηα ζέκαηα ηξνραία. Δίλαη ιίγν δχζθνιε ε θαηάζηαζε, θαηαιαβαίλεηε φηη
ήηαλ θαη άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, ην είπε ν Θψζηαο Αζπξνγέξαθαο.
Λα έξζνπκε ζηα ζέκαηα. Θαη λα μεθηλήζσ απφ ην ζέκα πνπ έβαιε ν θ.
Κπνδίθαο γηα ηελ θαζαξηφηεηα γηα δπν-ηξεηο κέξεο γχξσ απφ ηελ Ξαλαγίηζα.
Θα ζπκίζσ δπν-ηξεηο κέξεο, αλ ελλνείηε, θ. Κπνδίθα, είρακε ζαββαηνθχξηαθν.
Έρεη θαζαξηζηεί ην Σατδάξη, δελ έρνπκε... ππάξρεη έλα πξφβιεκα κε ηε
ρσκαηεξή γηα θάπνηα θαζπζηέξεζε ζην άδεηαζκα ησλ ζθνππηδηψλ κα κπνξψ
λα ζαο πσ φηη θαη ην απφγεπκα έλα θνκκάηη ηνπ θέληξνπ θαη ηα θνπλέιηα
θαζαξίζηεθαλ, κέρξη ηηο ηέζζεξηο ην απφγεπκα θαζαξίζηεθε ε πφιε.
Ρψξα, λα πσ δπν ιφγηα γηα ην παιηαηδίδηθν πνπ ηέζεθε... πψο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: ρη, έβαιε ν θ. Ληεληαθφο; Ξνηνο ην έβαιε; Ν θ. Ληεληαθφο.
Θα ζπκίζσ φηη εθεί ζηε Ιεσθ. Πρηζηνχ απηφ ην ζέκα είλαη πνιχ παιηά ηζηνξία.
Ν θ. Ρζαηζακπάο βιέπσ θξχθηεθε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίρε κία ππνρξέσζε λα πάεη. Ρη θξχθηεθε;
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ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ππγλψκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γλσξίδεηε πνχ πήγε θαη ηη έθαλε ν θ. Ρζαηζακπάο θαη ιέηε
θξχθηεθε;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Γηαηί ζα ζπκίζσ φηη ε άδεηα πνπ δφζεθε εθεί, θαη ζα ζαο
ζπκίζσ φηη ήηαλ δαζηθή, δφζεθε κία άδεηα θάπνηε, λα κελ ιέσ γηαηί
παξεμεγείηαη θάπνην άηνκν, ε άδεηα δφζεθε ζπγθεθξηκέλα επί δεκαξρίαο ηάδε,
λα κελ ιέκε νλφκαηα. Δθείλν ην θηίζκα κέζα ζην δάζνο θαη εμειίρζεθε ζε
απηφ πνπ εμειίρζεθε. Γηα λα κελ ζαο ζπκίζσ φηη θαη ηνπ Θνθθηλάθε απέλαληη
δφζεθε άδεηα βελδηλάδηθνπ, δφζεθε άδεηα θαη κπάδσζαλ ην κηζφ βνπλφ, θαη
έρνπλ βάιεη θαη θνληέηλεξ, θαη απνζήθεο θαη θπηά θαη δελ μέξσ αλ ζάβνπλ θαη
αλζξψπνπο. Απηά είραλ γίλεη πξν πνιινχ θαηξνχ.
Θνηηάμηε λα δείηε, ηίζεηαη έλα ζέκα θαη κπήθε απφ δπν-ηξεηο πιεπξέο. Γηα ην
ζέκα ηνπ θαζαξηζκνχ νηθνπέδσλ θαη θάπνηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θ.ιπ.
Έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα, κε απηφλ ηνλ θφζκν πνπ έρνπκε θαη κε ηα κέζα
πνπ έρνπκε, γηαηί καο είπαλ γηα πξνζιήςεηο θαη αλ ζπκάζηε θάλακε εδψ
αίηεκα απφ ηνλ Νθηψβξην πέξπζη θαη ζαο ζπκίδσ φηη κπαίλνπκε ζηελ
Ξξσηνκαγηά ζε ιίγεο κέξεο, θαη αθφκα λα θαλεί ζηνλ νξίδνληα άηνκν.
Κε απηά ηα άηνκα πνπ έρνπκε θαη κε ηε δηαρείξηζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε
ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνπκε κπξνζηά καο, γηαηί δελ είλαη κφλν
θαζαξηζκφο, ζέινπλ ςεθάζκαηα, ζέινπλ θνπλνχπηα, έρνπλ έξζεη ηα ξέκαηα,
βξσκάλε ηα πάληα. Λα ηα ιέκε φπσο είλαη. Δγψ γηαηί ηε δσ ηε δσή
θαζεκεξηλά, φπσο φινη καο βέβαηα, πην πνιχ έρσ θαιχηεξε κπξσδηά, πείηε ην,
γηαηί αζρνιηφκνπλ κε ηα ζθνππίδηα, είλαη έλα πξνηέξεκα.
Ρν δεηνχκελν είλαη αλ δελ έρεηο άηνκα, πνιιά ζέκαηα κπαίλνπλ. Ρν δεηνχκελν
είλαη λα ιχλνπκε, φρη κφλν λα ηα επηζεκαίλνπκε θαη λα κέλνπλ ζε
επηζεκάλζεηο, γηαηί εγψ κνπ αξέζεη αλ αλαιάβσ λα θάλσ θάηη ζέισ λα ην
θάλσ. Αλ είλαη λα ιέκε ν έλαο ςέκαηα ζηνλ άιιν, λα ηα ιέκε, αλ ζαο
αξέζνπλ. Δγψ δελ κπνξψ λα ην θάλσ. Κε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε
θάλνπκε ηηο παξεκβάζεηο φζν κπνξνχκε θαη θάπνηεο ζπζθέςεηο πνπ έγηλαλ
ζηελ πεξηθέξεηα πξν δπν βδνκάδεο ηέζεθαλ απφ θάπνηνπο άιινπο δήκνπο φηη
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λα κπαίλνπκε θαη ζηα ζπίηηα λα θαζαξίδνπκε ηα ρφξηα. Θαη εγψ παξέβεθα θαη
είπα δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα έρνπκε λα θάλνπκε ηέηνηεο
παξεκβάζεηο.
Κία επηζήκαλζε λα πσ, γηαηί είπε ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Θνηηάμηε λα δείηε, νη
δηαβάζεηο νη ππφγεηεο είλαη θαζαξηζκέλεο θαη θσηηζκέλεο. Θαη ε δηάβαζε πνπ
είλαη εδψ ζηνπ Πθιαβελίηε, ηε παιηά δεκαξρία, λα ην πνχκε, θαη ε άιιε
επάλσ ζην δάζνο. Δίλαη θαζαξέο, θαη θσηηζκφ έρνπλ. Γελ ηηο πξνηηκάεη ν
θφζκνο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ή θφβνπ. Λα ην έρεηε ππφςε, εγψ πεξλάσ
πνιιέο θνξέο, δειαδή πνιιέο θνξέο, γηαηί κέλσ απφ απηή ηε κεξηά, πεξλάσ.
Έρεη θαη θσηηζκφ, είλαη θαη θαζαξέο. Κα είλαη ν θφβνο, θαηαιαβαίλεηε, έλα
άηνκν φηαλ είλαη κφλν ηνπ θαη αλ είλαη θαη γπλαίθα δελ ζα κπεη απφ ηελ
ππφγεηα, κελ γειηφκαζηε ηψξα.
Ρέζεθε θαη ην ζέκα, γηα λα ζπλνδέςνπκε θάπνηα άηνκα. Θνηηάμηε, ιππεξφ
είλαη, φινη πξνζπαζνχκε, είλαη κηα θνηλσλία πνπ είκαζηε ζε βξάζε. Έρνπκε
πνιιά παηδηά πνπ είλαη κε εηδηθά πξνβιήκαηα. Ρν δεηνχκελν είλαη ην πψο ζα
κπνξείο λα εμαζθαιίζεηο θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο γη’ απηά ηα άηνκα,
ζπκθσλψ, κα πξέπεη λα έρεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο. Γειαδή πείηε κνπ εκέλα, ν
ζπγρσξεκέλνο έθεπγε ην πξσί πέληε ε ψξα απφ ην δάζνο γηα λα έξζεη λα
πηάζεη δνπιεηά εθηά ή εμίκηζη. Θαηέβαηλε ζην Σσξηάηηθν, έπαηξλε ην θαί ηνπ
θαη πεξλνχζε απέλαληη. Γειαδή ππάξρνπλ ζε φιν ην Σατδάξη δηαζπαξκέλνη
ηέηνηνη εξγαδφκελνη. Ξξέπεη λα έρνπκε άιιε κία ππεξεζία πξνο απηήλ ηελ
ππεξεζία γηα λα κπνξνχκε λα εμππεξεηνχκε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηα ή
θήπσλ. Δίλαη αδχλαηνλ.
Θάπνηε θάλακε νη ζπλάδειθνη αλάκεζά καο, βνεζάγακε ν έλαο ηνλ άιινλ,
έρνπλ θφςεη πνιινί θαη ηα απηνθίλεηά ηνπο, άιινο δελ παίξλεη ην κεραλάθη
ηνπ, άιινο έξρεηαη κε ηα πφδηα. Λα ηα ιέκε φια. Γηαηί εγψ ην δσ θαη ηνπο
μέξσ. Ξνιινί έθνςαλ ηα απηνθίλεηα, δελ έξρνληαη κε απηνθίλεηα, ηα
πνδαξάθηα ηνπο θαη έξρνληαη, θαθά ηα ςέκαηα. Ζ θξίζε θαη ην ζχζηεκα εθεί
καο νδεγεί φινπο. Κπνξεί λα είλαη κεξηθνί πνπ πεξλάκε θαιχηεξα, ην θαθφ
είλαη φηη ην ιέγακε ρξφληα φηη ην ζχζηεκα ζα καο θέξεη λα κνηξαδφκαζηε ηε
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θηψρηα καο, φρη λα δηεθδηθνχκε θαιχηεξε δσή φπσο καο έθαλαλ. Γηαηί θάπνηνη
θαη ηηο επηινγέο ηηο πνιηηηθέο πνπ θάλνπλ ζα πσ ζε κηα παξέλζεζε «ηηο
ινπδφκαζηε φινη». Ρν δεηνχκελν είλαη φηη πξέπεη λα αληηζηαζνχκε θαη λα
αληηπαιέςνπκε θάπνηεο θαηαζηάζεηο. Κελ κε θαηεγνξήζεηε φηη ην πάσ
πνιηηηθά. Ξνιηηηθφ είλαη ε δσή πνπ δνχκε, θαθά ηα ςέκαηα.
Ρψξα λα πσ, γηαηί είπε ν θ. Αζπξνγέξαθαο γηα ηνπο θάδνπο ζηελ Ξαπαλδξένπ.
Θνηηάμηε λα δείηε, ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε είρε δψζεη, θ. Αζπξνγέξαθα,
αθνχηε, γηαηί βάιαηε ηελ εξψηεζε, ζέισ λα... επραξηζηψ πνιχ, ε
πξνεγνχκελε δηνίθεζε είρε δψζεη άδεηα γηα ηέζζεξηο ζέζεηο ηαμί ζηελ
Ξαπαλδξένπ θαη Αθξνδίηεο. Νη θάδνη πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί εθεί δελ είραλ
νχηε δπν ζέζεηο ηαμί. Έγηλε έλα αίηεκα βάζεη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
αθνινπζνχληαη θαη έπξεπε νη θάδνη λα πάλε πην θάησ. Γηα λα πάλε απέλαληη
απηνί νη θάδνη εμππεξεηνχλ φινλ ηνλ πεδφδξνκν. Ρν μέξεηε ηψξα νη θάδνη
πφζα

ζπίηηα

έρεη

ν

πεδφδξνκνο,

ε

πιεπξά

απηή

ηνπ

πεδφδξνκνπ

εμππεξεηνχληαη απφ απηνχο ηνπο θάδνπο, θαη φια ηα θαηαζηήκαηα. Γελ είλαη
δπλαηφλ λα πάλε νη ηξεηο θάδνη ζην ζρνιείν απέλαληη ή πξνο ηελ πνιπθαηνηθία
πνπ είλαη απέλαληη πνπ έρεη άιινπο ηξεηο θάδνπο. Γειαδή θαληαζηείηε ηη ζα...
ζα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα, ζα έρνπκε άιια πξνβιήκαηα κε ηνπο θαηνίθνπο.
Πσζηφ είλαη φηη δελ έρνπκε θάλεη ηε ξάκπα λα αλνίμεη γηα λα ππάξρεη κία
αζθάιεηα. Θα αλνίμεη. Γελ έρνπκε πξνζσπηθφ ζηελ Ρερληθή πεξεζία. Ξνπ
πξέπεη λα ζθάςεη, λα αλνίμεη ηνλ ρψξν, λα πάλε νη θάδνη εθεί ζε απηή ηε ζέζε.
Γελ γίλεηαη, δειαδή, θαζέλαο, αλ πάξνπκε φιν ην Σατδάξη θαλείο δελ ζέιεη
θάδν κπξνζηά ηνπ. Βέβαηα ηα ζθνππίδηα ζα ζέιεη λα ηα πεηάμεη. Δίλαη έλα
πξφβιεκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θα βάινπκε... ην μέξσ, έρνπλ κπεη θαη... ζα κπεη ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θα ην ιχζνπκε κε κία πξνζζήθε κεηαιιηθή κέρξη λα γίλνπλ
νη... λα ζθαθηεί. Ρψξα ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια ζέκαηα. Κε ηε ζπγθνηλσλία
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λα πσ δπν ιφγηα, βέβαηα ζα απαληήζεη θαη ν δήκαξρνο. Έγηλαλ θάπνηεο
ζπλελλνήζεηο, ππάξρεη ην ζέκα ην νηθνλνκηθφ πνπ πξνζπαζνχκε λα πάξνπκε
δχν mini bus, ζα ην δνχκε, βέβαηα ηψξα ήξζε ε θεληξηθή εμνπζία πνπ θάλεη
δέζκεπζε θαη ζέιεη λα αμηνπνηήζεη, λα θησρχλεη φινλ ηνλ ιαφ είλαη άιιν
δεηνχκελν, ζα ην ζπδεηήζνπκε κε άιιν ηξφπν θαη ζα δνχκε πνχ ζα πάεη. Γελ
έρσ θάηη άιιν. Αλ μέραζα θάηη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βαξπηηκηάδεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Λα πσ ηα ζπιιππεηήξηα κνπ γηα
ηνλ ζπλάλζξσπφ καο, ηνλ Γηάλλε ηνλ Θαπιάλε, ηνλ Γηψξγν, ηνλ Γηψξγν
ζπγλψκε θαη λα πξνρσξήζνπκε ηα ζέκαηα.
Θαηά πξψηνλ, ην έλα ζέκα πνπ είπακε γηα ηα θάγθεια ζηελ Θαξατζθάθε.
Μέξεηε φηη ππάξρεη έλα κεγάιν πξφβιεκα απφ ηφηε πνπ αλαιάβακε φζν
αλαθνξά ην ζέκα ηελ Θαξατζθάθε, ην Γάζνο, ηνλ πεδφδξνκν, φινπο ηνπο
δξφκνπο, ελ πάζε πεξηπηψζεη πνπ έρνπλε θαηαζηήκαηα, πνπ δε ζέβνληαη ηα
θαηαζηήκαηα, ηνπο πεδνχο πνπ ππάξρεη πξφβιεκα θαη, θαη, θαη. Ήξζακε εκείο
ζα Γεκνηηθή Αξρή, βξήθακε έλα πξφβιεκα ην νπνίν ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή γηα ηνλ Α ή Β ιφγν δελ είρε θάλεη θάηη, δελ είρε βάιεη θάπνηνπο θαλφλεο,
ήξζακε εκείο λα ηνπο βάινπκε. Ρν πξφβιεκα δελ είλαη απηφ.
Ρν πξφβιεκα είλαη φηη θη εκείο ζέινπκε φπσο θαη εζείο θαη λα θηηάμνπκε ην
Σατδάξη θαη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ρψξνπο θαη λα θηηάμνπκε ην θσηηζκφ πνπ
δελ ππάξρεη. Αιιά δηα καγείαο δε γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Νχηε λνκίδεηε
φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ, ην λα ην ιέηε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θηηάμε ηα
θψηα, θηηάμε εθείλν, θηηάμε ην άιιν, απφ ηελ ψξα πνπ δελ ππάξρνπλ
παξνρέο γηα λα ηα θηηάμνπλ. Δπράξηζην είλαη, θαη εγψ ην ζέισ, θη εγψ ζέισ λα
έρσ θσηηζκφ θαη ζην ζπίηη κνπ θαη εζείο ζην δηθφ ζαο θ.ν.θ. Γελ ππάξρνπλε,
δελ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο. Έρνπκε φιε ηελ θαιή
δηάζεζε, έρνπκε…. Δίκαζηε φινη καο, φιε ε νκάδα λα κπνξέζνπκε λα
δνπιέςνπκε λα θηηάμνπκε πέληε πξάγκαηα αιιά απ’ ηελ ψξα πνπ δελ έρνπκε
εξγαιεία ηη λα θάλνπκε. Κε ηη λα δνπιέςνπκε; ηη κπνξνχκε θάλνπκε.
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Θάλακε κία νξηνζέηεζε, μεθηλήζακε λα θάλνπκε κηα νξηνζέηεζε. Ζ
νξηνζέηεζε δελ ππήξρε ζηελ Θαξατζθάθε. Γελ ππήξρε ηνπνγξαθηθφ, δελ
μέξαλε πνπ αθξηβψο είλαη ην καγαδί, πφζα κέηξα παίξλεη θαη αλ παίξλεη, ηη
θαξέθιεο βάδεη. πνζεηηθά βάδνπκε 20 κέηξα, ππνζεηηθά βάδνπκε 30 κέηξα,
πιεξψλεηο, δε πιεξψλεηο, απηφ είλαη. Γελ έρεη πάξεη θαλέλαλ λα έρεη πάξεη έλα
ηνπνγξαθηθφ, λα κπεη λα μέξεη πνπ είλαη ε νηθνδνκηθή γξακκή, ε ξπκνηνκηθή
γξακκή, ηη αθξηβψο έρεη βγάιεη θαη πάεη ιέγνληαο. Ινηπφλ, θαηαθέξακε λα
θάλνπκε απηφ, απηφ ην ζρέδην, ελ πάζε πεξηπηψζεη βγήθε.
Ξξνρσξήζακε ηελ νξηνζέηεζε. Βάιακε ηα καγαδηά, ηη αθξηβψο ν θάζε έλαο
πξέπεη λα έρεη θαη ηα θαζίζκαηα πνπ έρεη. Θάζε καγαδί αλεμαξηήησο αλ είλαη
καγαδί λνηθηαζκέλν ή μελνίθηαζην. Έρνπκε κπεη ζε κηα δηαδηθαζία, μεθηλήζακε
κε 4 θνκκάηηα, ην νπνία έρνπκε βάιεη εθεί κπξνζηά ζηε Ιαδνξίγαλε θαη ζην
δηπιαλφ θνκκάηη. Θάπνηα πξνζηαηεπηηθά, απηά κπνξνχζακε νηθνλνκηθά λα
θάλνπκε θαη πηζηεχσ λα είλαη θαη μεθηλάκε απφ θεη ε νξηνζέηεζε, ψζηε λα
κέλεη ν δηάδξνκνο, ν δηάδξνκνο, θαζαξά δηάδξνκνο, λα κπνξεί λα πεξπαηάεη ν
θφζκνο. Απηφ βέβαηα ελλνείηε φηη θαηαιαβαίλεηε φηη ζέιεη ιίγν ρξφλν. Γελ
είλαη… Γελ έρσ θφζκν. Δίλαη έλαο ζηδεξάο. Έλαο ζηδεξάο δε κπνξεί λα θηηάμεη
φιν ην Σατδάξη. Γειαδή ζέισ λα θαηαιαβαίλεηε φηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε,
δειαδή ην ιέκε θαη ην μαλαιέκε θαη ζα απαληάκε ζην ίδην πξάγκα. Γε λνκίδσ
λα ππάξρεη άιιε ιχζε απ’ φηη βιέπσ θη εγψ. Θάλνπκε ππεξπξνζπάζεηεο,
δειαδή δελ είλαη κφλν εδψ, είλαη ζην Γάζνο θαη πάκε ιέγνληαο.
Ρέινο πάλησλ, λα κελ ζαο καθξεγνξψ, έρνπκε θάλεη απηέο ηηο ελέξγεηεο, φζν
ζέκα ηνπ θσηηζκνχ Θνδσξή, μέξεηο φηη ζα θάλνπκε φηη είλαη δπλαηφλ, αιιά
έρνπκε θάλεη θάπνηεο ζπδεηήζεηο κε θάπνηεο εηαηξίεο λα κπνχκε ζε κηα
δηαδηθαζία λα κπνξέζνπκε, ν Γήκαξρνο γλσξίδεη. Ινηπφλ αλ θαηαθέξνπκε θαη
κπνχκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία ρσξίο λα….. γηαηί ιεθηά δελ ππάξρνπλε ην
μαλαιέσ, λα κελ ην μαλαπψ. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε. Ρψξα απ’ ηε ζηηγκή πνπ
δελ ππάξρνπλε ιεθηά, απφ ηελ ηζέπε καο λα βγάινπκε ιεθηά λα θηηάμνπκε,
δε γίλεηαη. Έηζη; Κπξάβν.
Ινηπφλ, πάεη απηφ λα ην θιείζνπκε. ηη κπνξνχκε θη αλ είλαη, φηη είλαη
δπλαηφλ ην μέξεηο φηη θαη νη παξεκβάζεηο πνπ θάλεηο, βιέπεηο φηη
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αληαπνθξίλνκαη ζε φηη ππάξρεη δπλαηφ θαη ππάξρεη ζηελ ππεξεζία απηή εδψ
ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
Γεχηεξνλ, φζν αθνξά ην ζέκα ηεο Ξαπαλδξένπ, πνπ είπε ν θ. Ληεληαθφο.
Έρνπκε θάλεη πνιιέο, πνιιέο θνξέο, δειαδή ην θιείζακε, ην μαλαθιείζακε, ην
μαλαλνίμαλε θ. Ληεληαθέ. Γπζηπρψο κπήθαλε θάπνηνη θαη ηα ζπάζαλε θαη ηα
ξεκάμαλε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ πάλησο είπα ζπγραξεηήξηα. Έηζη; Λα ηα αθνχλε εδψ.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη, λαη, λαη, επραξηζηνχκε. Απιά ην μαλαιέσ, φηη ζα
μαλαθάλνπκε κηα παξέκβαζε αιιά δελ ιχλεηαη ην ζέκα απηφ. Απηφ δε ιχλεηαη
έηζη. Θαη λα μέξεηε φηη δελ είλαη θαη ζην ζέκα ην δηθφ καο. Δίλαη ζέκα ησλ
ηδηνθηεηψλ, νη νπνίνη ππάξρεη έλα πξφβιεκα κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλε κπεη, είλαη
θαη ζηα δηθαζηήξηα θαη πάκε ιέγνληαο.
Ξεδνγέθπξεο. Ξεδνγέθπξεο, φηαλ ήξζακε εδψ πέξα πξηλ 7 κήλεο, ζην
δηάζηεκα απηφ εκθαλίζηεθε κηα εηαηξία κε κία κειέηε. Δγψ βέβαηα δε γλσξίδσ
ηη αθξηβψο, ν Γήκαξρνο γλψξηδε. Κηα κειέηε ε νπνία είρε γίλεη γηα δχν
πεδνγέθπξεο. Ήηαλ 4 πεδνγέθπξεο αλ δελ θάλσ ιάζνο, 5 ήηαλε; 5. Ρειηθά
είπαλε γηα δχν πεδνγέθπξεο. Ήξζε ε εηαηξία εδψ, καο έθεξε ηα ζρέδηα,
θάλαλε ηε κειέηε θ.ιπ., πξνρσξήζακε λα θάλνπκε κηα δηαδηθαζία, θάπνπ
θέξακε κηα αληίξξεζε γηαηί ε πεδνγέθπξα, ηε κία ηελ θαηεβάδαλε ζην
Ξξνβαηά, ε νπνία ήηαλ άρξεζηε εθεί ε πεδνγέθπξα, δελ έρεη θακία… Δίπακε
λα γίλεη ζηελ Ξαπαλδξένπ, πνπ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ θνκκάηη ε
Ξαπαλδξένπ. Ζ Ξαπαλδξένπ θαη εδψ ην… ζην Γεκαξρείν απέλαληη, δειαδή λα
δηαζρίζεη ην Ξαιαηάθη. Ρειηθά ζπδήηεζα εγψ, κίιεζα θαη κε κηα Ξξντζηακέλε,
ελ πάζε πεξηπηψζεη, θαη κε ηελ εηαηξία, κείλακε ζηα ιφγηα φκσο. Γελ
πινπνηήζεθε ηίπνηα. Ξξηλ έλα, ελάκηζε κήλα κπήθα ζηε δηαδηθαζία λα θάλσ
έλα ηειέθσλν, αλ δσ ηη γίλεηαη, λα δσ ηη γίλεηαη ξε παηδηά, ηη θάλαηε; Κνπ
είπαλε, δελ πξνρσξάεη ην έξγν ιφγσ θνλδπιίσλ ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Ρψξα έγηλε ην αηχρεκα απηφ πνπ έγηλε κε ην παιηθάξη ζήκεξα θαη φρη φηη
επαηζζεηνπνηεζήθακε, δειαδή εθ ησλ πξαγκάησλ θαη εγψ κπήθα ζηε
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δηαδηθαζία, ζαο είπα πξηλ ελάκηζε, δπν κήλεο πήξα πάιη ηειέθσλν λα δσ ηη
γίλεηαη. Γελ πεξπαηάεη θαλέλα πξφγξακκα, θχξηνη ζπλάδειθνη. Γελ ππάξρεη
πξφγξακκα πνπ λα είλαη ελ ελεξγεία. Γελ ππάξρεη θαλέλα έξγν πνπ λα
ρξεκαηνδνηείηε απηή ηε ζηηγκή θαη λα ιέκε φηη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, λα
πνχκε λα ην ρξεκαηνδνηήζεη, ή ε Ξεξηθέξεηα ή ην πνπξγείν ή νπνηνζδήπνηε
άιινο θνξέαο. Αλ έρσ θάπνηα λέα ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα ζαο ην
πσ.
Ρψξα γηα ηελ πιαηεία εδψ, γηα ην άγαικα ησλ Ξνληίσλ. πσο θαηαιαβαίλεηε,
δελ είλαη κφλν ην άγαικα ησλ Ξνληίσλ, γηαηί είκαη θαη πφληηνο θαη κε πνλάεη
πεξηζζφηεξν, αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ηίπνηα
άιιν γηαηί είλαη ηα παηδηά, είλαη απηνί πνπ ηα γξάθνπλε. Θα κπνχκε ζηε
δηαδηθαζία λα θαζαξηζηεί, ελλνείηε απηφ, αιιά δελ είλαη θαη ε ιχζε απηή.
Ρψξα έρνπκε πξνκεζεπηεί θάπνην πιηθφ, ην νπνίν ζα ην πεξλάκε κε απηφ ην
πιηθφ θαη ζα πεξλάεη ην graffiti επάλσ θαη ζα έρεη κηα δπλαηφηεηα ηειηθνχ
απηφ λα κελ απνξξνθάεη ζην άγαικα θαη λα κε έλα ζθνπγγαξάθη κε ιίγν λεξφ
θαη ην ινηπφλ λα βγαίλεη. Καο ην έρνπλε θάλεη ζαλ δείγκα, κπήθα ζηε
δηαδηθαζία λα θάλνπκε κηα αγνξά, έλα πνζφ, κε κηα πνζφηεηα θαη βιέπνληαο.
Γηαηί δελ είλαη κφλν ην άγαικα, είλαη θαη ηα ζρνιεία, είλαη θαη… έρεη πνιιά κε
ηα graffiti, έρνπλε έλα ζέκα.
Γελ έρσ θάηη άιιν. Γελ έρσ θάηη άιιν. Γελ μέξσ αλ μέραζα θάηη; Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Αζιεηηζκνχ-Ξνιηηηζκνχ θαη Ξαηδείαο, ν θ.
Θαξαγηάλλεο. Λα πσ ζπλάδειθνη ζρνιηάδνληαο ην ηειεπηαίν πνπ είπε ν
Αληηδήκαξρνο, εληάμεη δπζηπρψο είλαη ηέηνηα ε θαηάζηαζε πνπ νξηζκέλα
πξάγκαηα δελ κπνξείο λα ηα ειέγμεηο. Πηελ Ξαλαγίηζα βάιακε 4 θαηλνχξηεο
θνχληεο, πήγακε πξνρηέο λα θάλνπκε θνχληα ηε κηθξή, νη δχν ιείπαλε
νιφθιεξεο κε ηηο αιπζίδεο, ηηο βίδεο, κε φια. Γειαδή βγήθαλε κε εξγαιεία,
πσο ην ιέλε; Νη δχν ζηηο ηέζζεξηο θαηλνχξηεο θνχληεο.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ξάλησο γηα ην graffiti κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα πξφηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρνπκε θάλεη ήδε κηα…. Ινηπφλ.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ην παίξλνπκε ππφςε, θ. Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ:

Θαη’

αξρήλ

λα

ζηακαηήζεηε

Ξξφεδξε

λα

βιέπεηε

Θσλζηαληνπνχινπ ζηε Βνπιή, γηαηί ζην ηέινο ζα κηιάηε πεξηζζφηεξν απφ
ηνπο ζπκβνχινπο. Λα εθθξάζνπκε ηα ζπιιππεηήξηα ζηνπο νηθείνπο ηνπ
ζπλαδέιθνπ. Ρα πνιιά ιφγηα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη θηψρεηα.
Ρψξα γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ έγηλε κηα εξψηεζε. Λα ηηο απαληήζσ θαη ηηο δχν
καδί. Ππλάδειθνη, ην πξφγξακκα γηα ην Κάε, γεληθά κέρξη ην ηέινο ηνπ Κάε,
είλαη ήδε πνιχ βεβαξεκέλν θαη νηθνλνκηθά. Θαη νηθνλνκηθά δελ είλαη απηφ ην
βαζηθφ δήηεκα θαη νηθνλνκηθά. Θνηηάκε λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε κε έλαλ
ππνινγηζκφ πνπ έρνπκε θάλεη κέρξη φζν κπνξνχκε πην θάησ ην θαινθαίξη. Ρν
ιέσ απηφ γηαηί έρεη, μεθηλψληαο απφ αχξην ζηηο…, κεζαχξην ζηηο 29, είλαη έλαο
πξνγξακκαηηζκφο εθδειψζεσλ κέρξη θαη ηηο….., ζρεδφλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ
Ηνχλε, πνπ είλαη ζρεδφλ ζε δηήκεξε βάζε νη εθδειψζεηο.
Ρψξα ζε ζρέζε κε ηελ Ξξσηνκαγηά ππάξρεη εθδήισζε ζηηο 29 γηα ην
ξεκπέηηθν ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο θαηνρήο. Δθδειψζεηο… λαη, λαη. Ιέσ ηη…
Λνκίδσ φηη είλαη αξθεηά πινχζηεο, ηελ είδα ηελ…, ηελ δηάβαζα πξνζεθηηθά ηελ
αλαθνίλσζε πνπ βγάιαηε. Λνκίδσ φηη απφ ηνλ ίδην ην ραξαθηήξα ησλ
εθδειψζεσλ, μέξεηε θαη ηελ πνιηηηθή καο ηνπνζέηεζε, ηψξα κελ αλαθεξζψ.
Θα αλαδείμνπκε θαη ην ξφιν ηεο εξγαηηθήο Ξξσηνκαγηάο, ηελ νπζία ηεο.
Νχησο ή άιισο θαη ε κέξα εθηέιεζεο δελ ήηαλ ηπραία πνπ δηαιέμαλε νη
λαδηζηέο λα εθηειέζνπλ ηνπο 200 θνκκνπληζηέο. Νπφηε λνκίδσ φηη ζα ππάξρεη
θαη ε έθζεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 10εκέξν, 30 κε 10 ηνπ Κάε γηα
ηε…, κπξνζηά ζηελ 9ε Κάε ηελ εκέξα, ηελ αληηθαζηζηηθή λίθε ησλ ιαψλ.
Λνκίδσ ηέινο πάλησλ φηη ζην ζχλνιφ ηεο θαιχπηεηε φζν κπνξνχκε
πιεξέζηεξα, πάληα ππάξρνπλ βέβαηα θαη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο, ην
ραξαθηήξα ησλ εθδειψζεσλ.
Ρψξα κε αθνξκή έλα ζέκα πνπ έζεζε ν θ. Φνπξιήο ζε ζρέζε κε θάπνηεο
δεκνζηνγξαθηθέο αζηνρίεο. Λα ζέζσ έλα δήηεκα ρσξίο θακία δηάζεζε
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ππφδεημεο ή ηέινο πάλησλ πξνζβνιήο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ έξγνπ, θάπνησλ
ή… καθξηά απφ κέλα θαη δελ ππάξρεη θαλέλα ηέηνην δήηεκα. Απιά θάπνηα
δεκνζηεχκαηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα μεπεξλάλε ηα φξηα ηεο θξηηηθήο πνπ
μέξεηε φηη ζε εκάο ηνπο θνκκνπληζηέο, φρη απιά είλαη εππξφζδεθηε, αθφκα θαη
θαθνπξναίξεηε λα είλαη θαη άδηθε, είλαη εππξφζδεθηε γηαηί ζεσξνχκε φηη ηελ
παίξλνπκε ηελ ππφςε καο γηα λα βειηησλφκαζηε, γηα λα γηλφκαζηε θαιχηεξε
ζηε δσή καο, ζηε δνπιεηά καο θ.ιπ., θ.ιπ..
Θαιά ην θηινζνθψ γηαηί είλαη ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ ε εθεκεξίδα θαη
έρεη μεπεξάζεη ηε ινγηθή ηεο θξηηηθήο, αο πνχκε Έρεη θηάζεη ζην ζεκείν ηεο
ιάζπεο θαη βξσκηάο θαη ςέκαηα πξνζπαζεί λα ζηήζεη έζησ θαη αεδηαζηηθά
κεξηθέο θνξέο, ηδίσο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη
λνκίδσ φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ αιιά είλαη
ηνπιάρηζηνλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, είλαη απφ άζηνρν έσο θαη πεξίεξγν ην
πνην ζθνπφ έρνπλ λα εμππεξεηήζνπλ.
Ρν ιέσ απηφ γηα έλα δεκνζίεπκα ζηηο 24 ψξεο Σατδάξη πνπ μαλαιέσ, δε
λνκίδσ λα είλαη νχηε ηπραίν, νχηε απφ αζηνρία, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε κηα
ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε αθνξκή κηα δηακάρε πνπ είρακε ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπκβνπιίνπ κε ηνπο πνιίηεο ζε δξάζε, ηέινο πάλησλ, φπνπ εηξσληθά θαηέιεμα
ηελ έθθξαζή κνπ φηη πξνεγνχληαη νη δαλεηζηέο ηεο ρψξαο, ζέινληαο λα
πηθάξσ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη εθθξάζηεθε ζηελ εθεκεξίδα φηη ε
πνιηηηθή καο ζέζε θαη άπνςε θαη κάιηζηα δηεξσηήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο
δεκνζηνγξάθνο, αλ απηφ είλαη άπνςε ηνπ ΘΘΔ θ.ιπ.
Λνκίδσ φηη φπνηνο ζέιεη λα κάζεη ή κάιινλ είλαη αδηαλφεην λα κελ μέξεη θαλείο
ηε

ζέζε

ηνπ

ΘΘΔ

φηη

είλαη

κνλνκεξήο

δηαγξαθή

ηνπ

ρξένπο

κε

θνηλσληθνπνίεζε ησλ βαζηθψλ κέζσλ παξαγσγήο θαη έμσ απφ ηελ επξσπατθή
έλσζε θαη ιατθή εμνπζία. Λνκίδσ φηη αλ θάπνηνο είρε ηε ζηνηρεηψδε απηήλ, λα
ελδηαθεξζεί λα κάζεη δε ζα ρξεηαδφηαλ λα θάλεη ηέηνηα δεκνζηνγξαθία. Ρν
ιέσ απηφ γηαηί είλαη ε ηξίηε θνξά πνπ γίλνληαη ηέηνηα ζρφιηα ζε απηή ηελ
εθεκεξίδα θαη λνκίδσ φηη δελ βνεζάλε. Γελ ζέισ λα ην…. Θαη δελ ζέισ λα
απαληήζσ θαη εγγξάθσο ή λα πξνβψ ζε θάηη άιιν. Ρν ιέσ δεκνζίσο απιά γηα
λα κελ ππάξρεη θακία νπνηαδήπνηε ζθηά.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βαξπηηκηάδεο ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη θάηη.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θέισ λα ζπκπιεξψζσ ζηελ θα Ιπκπνπζάθε, πνπ είπε φζν
αθνξά ην ζέκα ηεο Σίνπ. Έρεη ήδε ε ππεξεζία, ε ηερληθή ππεξεζία έρεη
μεθηλήζεη ή έρεη θάλεη κειέηε γηα λα κπεη απηή ε ηακπέια. λησο έρεη δίθην.
Αιιά ππήξρε πξφβιεκα κε κηα γεηηφληζζα ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ ήζειε λα
κπεη ε ηακπέια αθξηβψο ζην ζπίηη ηεο απέμσ, αθξηβψο ζηε γσλία. Ππγλψκε
πνπ δε ην απάληεζα. Δίλαη ζπγθεθξηκέλν ην ζέκα θαη ζα αλαγθαζηνχκε ε
ηακπέια απηή λα κπεη πην κπξνζηά ελ πάζε πεξηπηψζεη απφ ην δξφκν γηαηί
έρνπκε ζέκα εθεί.
Θαη φζν αθνξά ην ζέκα ηεο Ξαπαλδξένπ, επεηδή ηπγράλεη λα έρσ κεγαιψζεη
εθεί, ηα θαλάξηα απηά δελ έρεη δηθαηνδνζία απ’ φηη μέξσ ν Γήκνο Σατδαξίνπ.
Δίλαη θαζαξά ηνπ πνπξγείνπ ηα θαλάξηα απηά. Θαη είλαη πνιιά ρξφληα απηή ε
θαηάζηαζε, φζν αθνξά φπσο αλνίγνπλε θαη θιείλνπλε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο, Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα, ηα ζπιιππεηήξηα κνπ θαη απφ κέλα γηα ην ζάλαην
ηνπ εξγαδφκελνπ, ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Θαπιάλε.
Πηα ηεηξηκκέλα, ηα γήηλα πνπ ιέκε ηψξα φζν αλαθνξά ην δήηεκα ησλ
αηηήζεσλ πνπ έρνπλε γίλεη γηα ηελ απαιιαγή θαη ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ
ηειψλ. Λα πσ φηη νη αηηήζεηο πνπ έγηλαλ είλαη 264 ζην ζχλνιν, απ’ ηηο νπνίεο
έρνπλ γίλεη απνδεθηέο 238 θαη νη ππφινηπεο 26, 9 ιφγσ ηνπ φηη ε ηξηηεθλία
δπζηπρψο απηφ ην ζχζηεκα γηα λα κπνξείο λα ζεσξεζείο ηξίηεθλνο, πξέπεη λα
είζαη κφλν έλαο γνληφο. Άκα είλαη θαη νη δπν γνλείο δελ είλαη ηξίηεθλνη κε ηνπο
λφκνπο απηνχ ηνπ Θξάηνπο, θαη απνξξηθζήθαλε θαη νη ππφινηπεο 17, ιφγσ κε
χπαξμεο αλαλεσκέλσλ απνδεηθηηθψλ αλαπεξίαο θαη εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ.
Ζ κείσζε πεξίπνπ πνπ ππνινγίδνπκε λα ππάξρνπλε ζηα έζνδα απφ ηα
αληαπνδνηηθά έζνδα απφ απηέο ηηο αηηήζεηο είλαη γχξσ ζηηο 34.000 €.
ζν αλαθνξά ηψξα ην δήηεκα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. Θνηηάμηε λα δείηε,
ε δηαδηθαζία φιε βξηζθφηαλ ζε έλα ζηάδην ιίγν πξηλ ππνγξάςνπκε ην
ζπκθσλεηηθφ κε ηελ εηαηξία. Ξξηλ ην Ξάζρα απηφ. Θα πσ Ζξαθιή, ζα ην πσ.
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Δπεηδή κεηά ηελ αλαζηάησζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ ηζηνξία ησλ
απνζεκαηηθψλ βιέπνπκε κηα δηαδηθαζία ιίγν λα νπηζζνρσξήζνπλε νη… λα
νπηζζνρσξήζεη απφ ηε ζπκθσλία ιφγσ ην φηη θνβνχληαη κελ πιεξσκή, ζηε
δηαδηθαζία δειαδή ειέγρνπ φζν πξνρσξάεη ν έιεγρνο δειαδή θαη πξνρσξάεη ν
κήλαο, νπφηε δελ μέξνπκε ηη εμειίμεηο ζα ππάξρνπλ γεληθφηεξα. Ιίγν απφ ηελ
πιεπξά ηεο εηαηξία έρεη παγψζεη ην ζέκα θαη γηα απηφ δε ζα ήζεια ηψξα λα
πσ αθφκα ην φλνκα, κέρξη λα θαηαιήμνπκε θαη λα πξνρσξήζνπκε νξηζηηθά.
Ξάλησο ππήξρακε ιίγν πξηλ ην… ηελ ζπκβαζηνπνίεζε νπζηαζηηθά θαη ηελ
αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο πνπ ζα αλαιάκβαλε.
Θεσξψ φηη ζα μεπεξαζηεί ην δήηεκα, ίζσο κε θάπνην ηξφπν πιεξσκήο έλαληη
ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα άκεζα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ιίγν θαη ε
εηαηξία ησλ νξθσηψλ, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη κέρξη λα

βεβαησζνχκε

πιήξσο δε ζα ήζεια λα πξνρσξήζσ ζηελ επηζεκνπνίεζε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: πνηίζεηαη, ζπγλψκε, φηη ζε ζρέζε κε ηα απνζεκαηηθά ν
πξνγξακκαηηζκφο γηα ην επφκελν 15ήκεξν είλαη ηέηνηνο πνπ θξαηάο ρξήκαηα,
15ήκεξν ιέεη ν λφκνο, ιέεη ε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ. Θα
κπνξνχζακε δειαδή αλ ππάξρεη πξάγκαηη ζηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηνλ επφκελν
κήλα λα θξαηεζνχλ θάπνηα ρξήκαηα θαη λα πξνρσξήζεη, λα κελ έρεη
πξφβιεκα δειαδή ε δηαδηθαζία.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Καθάξη ηψξα ην κνλαδηθφ καο πξφβιεκα λα ήηαλ απηφ. Γηαηί
ππάξρνπλ πάξα πνιχ πξνκεζεπηέο πιένλ θαη απηφ είλαη θαιφ λα ην μέξνπκε
πνπ έρεη αιιάμεη, ππάξρεη κεηαζηξνθή ζηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην Γήκν
κεηά ηελ ηζηνξία απηή. Νπφηε είλαη γεληθφηεξν πξφβιεκα, δελ είλαη απιά
πξφβιεκα 15εκέξνπ. Θεσξψ φηη ζα μεπεξαζηεί. Απιά κέρξη λα είκαη, λα
θηάζσ ζε έλα ζεκείν λα πσ μέξεηε απηή είλαη ε εηαηξία, κε απηή ζα
ζπκβαζηνπνίεζνπκε θαη φια απηά, ζα ήζεια λα κελ πξνρσξήζσ ζην φλνκα.
Γελ μέξσ αλ ππάξρεη θάηη άιιν φζν αλαθνξά ην θνκκάηη ην δηθφ καο.
Θαη λα πσ ηψξα ιίγν έλα ζρφιην. Θνηηάμηε δελ είλαη δήηεκα κνλάρα φηη ηα
ιεθηά δελ είλαη αξθεηά γηα λα θάλεηο ην Σατδάξη φπσο ζέιεηο. Θαη αλ ζέιεηε ηε
γλψκε κνπ έηζη φπσο πάλε ηα πξάγκαηα, δε ζα είλαη αξθεηά ελδερνκέλσο απφ
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δσ θαη πέξα γηα λα ζπληεξεζείο. πάξρνπλ θάπνηεο δπλαηφηεηεο αιιά απηέο
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζνπ δίλεη κε βάζε κηα θαιή δηαρείξηζε, πεξηνξηζκφο
δαπαλψλ, λα κελ πσ ζπαηαιψλ, λα πσ δαπαλψλ ή θάπνηα είζπξαμε παιηψλ
εζφδσλ ηα νπνία έξρνληαη ζην Γήκν. Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν
ηξφπνο δειαδή ην νπνίν ην ππνπξγείν ζε ππνρξεψλεη λα θαηαξηίζεηο ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, δε ζνπ αθήλεη ηε δπλαηφηεηα πνιιά απφ απηά ηα ρξήκαηα
άκεζα λα ηα αμηνπνηήζεηο. Θαη απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα θαη ζηνλ
ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απηεπηζηαζίαο. Καδί βέβαηα κε
ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ θαηαιαβαίλεηε φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα
λα πξνζιεθζεί θφζκνο, αλ καο άθελε ην ίδην ην Θξάηνο λα πξνζιακβάλακε
θφζκν πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλε αλάγθεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν γηα…. Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δπεηδή πιεξνθνξήζεθα φηη έγηλε κηα αλαθνξά ζην φλνκά
κνπ ζε κηα απάληεζε Αληηδεκάξρνπ, ζε εξψηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο
παξάηαμήο καο. Λα πσ φηη ρξεηάζηεθε λα ιείςσ γηα κηα νηθνγελεηαθή κνπ
αλάγθε θαη απηφ ζεσξήζεθε φηη έθπγα πξνθεηκέλνπ λα θξπθηψ απφ φηη έγηλε
αλαθνξά, γηα λα κελ είκαη εδψ ζε θάπνηα απάληεζε πνπ δφζεθε. Αλ ήηαλε
θάηη

αζηεηεπφκελν,

λα

ην

δερηψ,

δηαθνξεηηθά

δε

ζέισ

λα

θάλσ

ραξαθηεξηζκνχο νη νπνίνη λνκίδσ φηη δελ είλαη πξέπσλ γηα ηελ Γηνίθεζε.
Διπίδσ λα ήηαλε ράξηλ αζηείνπ.
Λα πξνζζέζσ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, απιά λα πσ φηη δελ ππήξμε θαλέλα
ζέκα αδεηνδνηήζεσλ. Δίλαη γλσζηφ γηα ηα ζθξαπαηδίδηθα πνπ έγηλε ε
αλαθνξά, φηη απηά είλαη παξάλνκα, δελ έδσζε πνηέ θακία δηνίθεζε άδεηα,
νχηε ζην παξειζφλ απ’ φηη γλσξίδσ θαη ην πξφζθαην αιιά θαη ην εγγχηεξν θαη
ην απψηεξν. Άξα αο κε γίλνληαη ηέηνηεο αλαθνξέο θαη πξνθαλψο δελ έγηλε
ηψξα ην πξφβιεκα, είλαη απφ παιηφηεξα, επηδεηλψλεηαη. Θαιφ είλαη λα ππάξμεη
κηα αληηκεηψπηζή ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ήζειεο θάηη Θνδσξή;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ζ θα Ξεηξνπνχινπ λα απαληήζεη.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απαληήζεη ν Γήκαξρνο. Λαη. Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ
Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρσ πεη θαη ζε άιιε ζπλεδξίαζε φηη πνιιέο εξσηήζεηο γίλνληαη
δπζηπρψο κφλν γηα ηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ θαη απηφ θαίλεηαη γηαηί
αξθεηνί ζπλάδειθνη θαη επαλαιακβάλνπλε αιιά θαη δελ θάζνληαη θαλ λα
αθνχζνπλ ηηο απαληήζεηο. Βγαίλνπλ έμσ, δελ ηνπο ελδηαθέξεη δειαδή. Θαη
πνιιά απφ απηά ηα ζέκαηα ην έρνπκε πεη θη άιιεο θνξέο φηη ζα κπνξνχζαλε
αλ ζέιαλε νη ζπλάδειθνη λα βνεζήζνπλε λα έθαλαλ έλα ηειέθσλν, λα έξζνπλ
εδψ ζε νπνηνδήπνηε ππεξεζία θαη λα πνχλε ξε παηδηά, επείγεη απηφ ην ζέκα

πάξηε έλα κέηξν. Απηά γηα ην… Θαη λα αθνχεη θαη ν θφζκνο θαη λα
θαηαγξάθνληαη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ κέιινληνο. Αιιά ζαο ην ιέσ έιενο δειαδή
γηαηί ηξψκε αξθεηέο ψξεο ζπδεηψληαο πάληα πνιιά απφ ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ
ζπδεηάκε εδψ θαη αξθεηνχο κήλεο ηψξα θαη δελ κπαίλνπκε ζηελ νπζία λα
ζπδεηήζνπκε ηα ζέκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Γεχηεξν, αλ έθαλα Θνδσξή ελεκέξσζε ζηελ αξρή ησλ ζπλεδξηάζεσλ,
θαηαιαβαίλεηο φηη ζα έπξεπε λα κηιάσ θάπνηεο ψξεο γηαηί είλαη ηφζα πνιιά ηα
ζέκαηα πνπ πξαγκαηηθά ηξέρνπλε θαη δελ μέξσ πνηα λα αμηνινγήζσ θαη πνηα
φρη αο πνχκε γηα απηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά αλ ζέιεηε λα θάλσ κηα ελεκέξσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιίγν εζπρία παξαθαιψ λα θάλνπκε γηαηί… Δπραξηζηψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη δχν δεηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλε ην επφκελν
δηάζηεκα.

Δίραλ

έξζεη

ζήκεξα

ζηελ

επηηξνπή

πνηφηεηαο

δσήο

δχν

πξνεγθξίζεηο αδεηψλ γηα θαηαζηήκαηα. Δίλαη ην έλα θαηάζηεκα, αλ ζεο Αζελά
κε ην Βνξέα εθεί ζηακαηήζηε ιίγν. Δίραλ έξζεη ινηπφλ ην έλα θαηάζηεκα είλαη
ην Θαιακάθη, ην νπνίν είλαη ζηε ζπκβνιή ηεο Θαξατζθάθε κε ηελ Ζπείξνπ, ην
νπνίν είρακε θιείζεη κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ πξηλ απφ αξθεηέο κέξεο. Άξρηζε
λα ιεηηνπξγεί ρσξίο άδεηα. Απηφ ινηπφλ επεηδή έρεη παξαβάζεηο, έρεη θιείζεη
δειαδή ηελ πξαζηά ελψ ε άδεηα πνπ έρεη πάξεη κε ηε ζπλαίλεζε ησλ ελνίθσλ,
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ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο πνιπθαηνηθίαο είλαη γηα πέξγθνια. Δκείο δψζακε ζηελ
πξνέγθξηζε κε ηελ νπνία δελ κπνξεί λα αλνίμεη ην καγαδί, ζήκεξα δειαδή
ςήθηζε ε επηηξνπή θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δνζεί άδεηα κφλν αλ
απνθαηαζηαζεί ε θαηάζηαζε κε ηελ νπνία έρεη πάξεη άδεηα, δειαδή κε ηελ
πέξγθνια. Αλ δελ βάιεη πέξγθνια, αλ δελ δειαδή απνθαηαζηήζεη, δελ ζα
πάξεη άδεηα.
Ρν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ην θαηάζη…. Κε ην θπιηθείν ην νπνίν αηηήζεθαλ
θάπνηνη λα γίλεη, λα ιεηηνπξγήζεη ζην ρψξν ηνπ Γηνκήδεηνπ. Δθεί πξέπεη λα
ζαο πσ φηη θαη εθεί πάξζεθε πάιη απφθαζε κε ηελ αίξεζε φηη ζα πξέπεη λα
ηεξεζνχλ φινη νη λφκνη, νη νπνίνη πξνζηαηεχνπλ θαη ηελ δαζηθή πεξηνρή θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. πάξρεη δειαδή, ζαθψο πεξηγξάθεηαη πσο πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί ην θπιηθείν, αλ δελ ιεηηνπξγήζεη κε απηνχο ηνπο φξνπο δελ
πξφθεηηαη λα δνζεί άδεηα.
Δπίζεο πξέπεη λα πσ πνπ απηφ είλαη κηα πνιηηηθή ηνπνζέηεζε θαη
ζπλαθφινπζε ηνπ ηη ζρεδηαζκφο ππάξρεη γηα ην ρψξν κέζα, φηη εκείο
θνβφκαζηε πάξα πνιχ φηη πηζαλφλ λα αλνίμνπλ νη νξέμεηο θάπνησλ λα βάινπλε
ρέξη ζην Γηνκήδεην. Κάιηζηα πξηλ απφ αξθεηφ θαηξφ, πξηλ αλαιάβνπκε ηε
δεκνηηθή αξρή, ην πξνεγνχκελν θαινθαίξη, ππήξρε κία πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηφηε πξχηαλε ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηνπ Ξειεγθξίλε κε κία
ηδησηηθή εηαηξία, ε νπνία παξέδηδε ην Γηνκήδεην ζε ηδηψηεο. Μεθηλψληαο απφ ην
θπιηθείν, επηηξέπνληαο λα θηηάμεη κέζα κηθξά θηίξηα ζαλ hotel, αο πνχκε,
μχιηλα ζπηηάθηα ηα νπνία ζα θηινμελνχζαλ θφζκν. Λα βάιεη εηζηηήξην γηα ηνπο
επηζθέπηεο πνπ ζα πεγαίλνπλε ζην Γηνκήδεην θαη λα έρεη ελ γέλεη φιε ηε
ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ Γηνκήδεηνπ έλαληη κηαο ακνηβήο πνπ ζα έδηλε ην
παλεπηζηήκην.
Απηφ εκείο ην θαηαγγείιακε εθείλε ηελ πεξίνδν ζε ζπλεξγαζία κάιηζηα θαη κε
θάπνηνπο εξγαδφκελνπο, γηαηί πξέπεη λα ζαο πσ φηη δελ είλαη φινη εξγαδφκελνη
ζην Γηνκήδεην, δπζηπρψο, δελ ππεξαζπίδνληαη ην ρψξν ηνλ νπνίν ζα έπξεπε
πάλσ απ’ φια θαη απφ νηθνινγηθήο, απφ άπνςε πεξηβάιινληνο αλ ζέιεηε λα ην
βιέπνπλε. πήξραλ φκσο θάπνηνη αληέδξαζαλ, έγηλε κηα παξέκβαζε, άιιαμε
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θαη δηνίθεζε θαη ε πξνγξακκαηηθή απηή ζχκβαζε δελ πξνρψξεζε. κσο ηα
ζρέδηα, δπζηπρψο, πξέπεη λα ην αλαθέξνπκε απηφ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
φηη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ. Δκείο ζα θάλνπκε νηηδήπνηε ζαλ δεκνηηθή αξρή λα
κελ πινπνηεζεί θαλέλα απφ απηά ηα ζρέδηα. Ρν Γηνκήδεην πξέπεη λα είλαη
ειεχζεξν θαη πξνζβάζηκν απφ φιν ην ιαφ θαη ηεο πεξηνρήο θαη γεληθφηεξα απφ
φπνηνλ θάηνηθν ζέιεη λα πάεη.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο καζεηψλ ρσξίο θαλέλα
αληίηηκν θαη βέβαηα λα ην ραίξνληαη νη νηθνγέλεηεο πνπ ζα κπνξνχλε λα κπνχλε
ζην ρψξν. Πε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη βέβαηα λα εληζρπζεί ν
πξνυπνινγηζκφο νχησο ψζηε λα αλαδεηρζεί, λα αλαδεηρζνχλ κέζα ηα θπηά θαη
ηα δέληξα πνπ έρεη ηα νπνία είλαη πξαγκαηηθά ζπάληα γηα ηελ Διιάδα απηφ ην
κέξνο. Θάηη βέβαηα πνπ δελ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε επηρεηξεκαηηθά
ζπκθέξνληα. Απηφ ζαο θάλσ κηα ελεκέξσζε γηα λα μέξεηε ηη πηζαλφλ λα
βξνχκε κπξνζηά καο ην επφκελν δηάζηεκα.
Θα ήζεια θαη εγψ ζε ζρέζε κε ην ηξαγηθφ απηφ ζπκβάλ, κε ην ζάλαην δειαδή
ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Θαπιάλε, λα εθθξάζσ ηα ζπιιππεηήξηα θαη ηεο δηνίθεζεο
θαη λνκίδσ ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Λα ζαο πσ εδψ φηη ε
θεδεία είλαη ηελ Ρεηάξηε ζηηο 15:00 ζηελ Αγία Ξαξαζθεπή θαη πξέπεη ελλνείηε
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα παξαζηεί ζηελ θεδεία.
Ξξέπεη φκσο λα πσ δπν ιφγηα, γηαηί εηπψζεθαλ πάξα πνιιά πξάγκαηα.
Θνηηάμηε φζν ε ιεσθφξνο Θαβάιαο ηέκλεη ην Σατδάξη, λα μέξεηε φηη δπζηπρψο
ζα έρνπκε ηέηνηα αηπρήκαηα. Θαη δελ κπνξεί νχηε 2 νχηε 5 πεδνγέθπξεο λα
ιχζνπλ ην πξφβιεκα, γηαηί απηφ Δηξήλε ην αηχρεκα έγηλε ζε ζεκείν πνπ ζηηο
5 πεδνγέθπξεο δελ πξνβιέπνληαλ. Γειαδή έγηλε κπξνζηά ζην Σσξηάηηθν ζηελ
ζπκβνιή κε ην θνιπκβεηήξην.
Σάζεθε κεγάιε επθαηξία ζην Σατδάξη ην 2004 πνπ δφζεθε έλα πνιχ κεγάιν
πνζφ ελφςεη ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, επεηδή ήκαζηαλ ε δπηηθή πχιε ηεο
Αζήλαο, ράζεθε ηφηε ε κεγάιε επθαηξία λα γίλεη ππνγεηνπνίεζε ηεο Ιεσθφξνπ
Θαβάιαο, θάηη πνπ φηαλ ην ιέγακε εκείο θάπνηνη γειάγαλε. Θαη βιέπεηε ινηπφλ
πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα φηαλ ζξελνχκε θαη ην έρνπκε επαλεηιεκκέλα θαη
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εκείο ην ιέγακε ζε θάζε επθαηξία απηφ ην πξάγκα, φηη ράλνληαη θαηά κέζν φξν
15 δσέο ην ρξφλν ζηε ιεσθφξν Θαβάιαο.
Γπζηπρψο δειαδή γηαηί δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε ηα ππφγεηα θαη είλαη
θαζαξηζκέλα θ. Αζπξνγέξαθα, πξαγκαηηθά είλαη ζε πνιχ θαηάζηαζε αιιά δελ
κπνξεί, θνβάηαη ν θφζκνο θαη έρνπλ γίλεη θαη επηζέζεηο θαη ζην θάησ. Έρεη
θαηαγγειζεί επαλεηιεκκέλα εδψ θαη ζην Πθαξακαγθά νη επηζέζεηο πνπ
γίλνληαη, αιιά γεληθφηεξα ππάξρεη έλαο θφβνο ζηνλ θφζκν.
Λα πσ φηη επεηδή αθέζεθαλ θαη αηρκέο ζε ζρέζε κε ην αλ πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη ή φρη. Δίπε αλαιπηηθά βέβαηα ν Αληηδήκαξρνο, ν Κφζρνο ν
Σνπδεινχδεο γηα απηφ ην πξάγκα, φηη εκείο εθαξκφδακε κεησκέλν σξάξην γηα
ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ επηπρψο γηα καο είλαη αξθεηά ζην Γήκν καο,
επηπρψο ελλνείηε φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ν Γήκνο λα εξγαζηνχλ ζην Γήκν
απηνί νη άλζξσπνη πνπ δηαθνξεηηθά ζα έπεθηαλ ζηνλ Θαηάδα. Γελ ζα είραλε
θακία ηχρε δειαδή ζηε δσή ηνπο.
Λα πσ φηη ην ΞΔΣΥΓΔ πνπ έθαλε απηφ ην πξφγξακκα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
επηθηλδπλφηεηαο ησλ νδηθψλ αμφλσλ, απφ 5 ζέζεηο ηηο πήγε ζηηο 2. Θαη εκείο
επηδηψμακε ηέινο πάλησλ θαη θαηαθέξακε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνιάβν λα
καο θάλεη ηε κειέηε γηα κία ηξίηε ζέζε πνπ είλαη ζηελ Ηεξά Νδφ, ζην
Πηδεξφπνπινπ δειαδή, γηαηί εθεί πεγαίλνπλε εθαηνληάδεο παηδηά θάζε κέξα,
αιιά παξφια απηά δπζηπρψο δελ πξνρσξάλε νχηε απηέο νη πεδνγέθπξεο. Έρεη
θνιιήζεη δειαδή απηφ ην πξφγξακκα ζε φιε ηεο Διιάδα κε επζχλε ηνπ
ΞΔΣΥΓΔ.
Δκείο πήγακε ζήκεξα κφιηο ην κάζακε, ην πξσί δειαδή, κφιηο έγηλε ην
αηχρεκα ακέζσο ηα μεκεξψκαηα θαη εγψ θαη ν Αληηδήκαξρνο θαη θέξακε θαη
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ γηα λα ζπκπαξαζηαζνχκε ζηελ αδεξθή ηνπ λεθξνχ,
δειαδή βξεζήθακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζην Αηηηθφ Λνζνθνκείν πνπ
κεηαθέξζεθε ν άηπρνο Γηψξγνο θαη πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα ζηεξηρηεί ε
νηθνγέλεηά ηνπ απφ δσ θαη πέξα θαη απφ ην Γήκν θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο,
απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη δχζθνιε ε θαηάζηαζή
ηνπο.
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Κία θνπβέληα κφλν. Ρα θηγθιηδψκαηα, επεηδή ππάξρεη θαζπζηέξεζε, ππάξρεη
έλαο ζηδεξνπξγφο πνπ θηηάρλεη γηα λα κελ ηα πάξνπκε έηνηκα θαη ηα
πιεξψζνπκε ζε 10πιάζηα ηηκή. Γειαδή απηφ πνπ βιέπεηε φηη πεγαίλνπκε
ζηγά-ζηγά πνπ θαη εκείο ζα ζέιακε λα πάκε κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο,
γίλεηαη γηαηί δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ.
Ρν ιέκε ζε θάζε ηφλν, κε θάζε επθαηξία φηη απηφ ην 7κελν πνπ είκαζηε
Γεκνηηθή Αξρή δελ έρνπκε θάλεη θακία πξφζιεςε, έρνπλ θχγεη ηα 5κελα πνπ
δνχιεπαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. Δκείο δελ παξαιάβακε νχηε
θαλ απηά ηα 5κελα, είκαζηε εληειψο απνγπκλσκέλνη θαη βιέπεηε ζήκεξα,
έξρεηαη ε θπβέξλεζε κε ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ θαη ιέεη
βάδνληαο ρέξη ζηα απνζεκαηηθά θαη αθήλνληαο πξαγκαηηθά ζηνλ αέξα θαη ηηο
πξνζιήςεηο ηηο νπνίεο έρνπκε πξνγξακκαηίζεη γηα ην επφκελν δηάζηεκα πνπ
ζα θαιχςνπλ αθξηβψο απηέο ηηο αλάγθεο.
Γειαδή φιεο νη αλάγθεο πνπ ιέγακε πξηλ γηα ην πξάζηλν, γηα ηνλ θαζαξηζκφ,
ηελ θαζαξηφηεηα, ηνπο νηθνδφκνπο, ηηο ιαθθνχβεο θ.ιπ., αλ δελ έξζεη απηφ ην
πξνζσπηθφ δελ κπνξεί λα γίλεη. Έρνπλε θηάζεη ζηα φξηα ηνπο νη εξγαδφκελνη
ζην Γήκν, θπξίσο ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηελ απηεπηζηαζία, δελ αληέρνπλ
άιιν νη άλζξσπνη. Ξψο αιιηψο λα ην πνχκε δειαδή απηφ ην πξάγκα; Λνκίδσ
φηη θαη εζείο ην μέξεηε αιιά γίλνληαη εξσηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία
εληππψζεσλ.
Γηα ηελ εθδήισζε ζην κλεκείν ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. Θα πσ κεηά, ζα πσ
γηα ηελ Θαξατζθάθε κεηά. Γηα ηελ εθδήισζε ζην κλεκείν ηεο εζληθήο
αληίζηαζεο, πξέπεη λα ζαο πνχκε φηη εκείο ην έρνπκε αλαδείμεη, έρνπλ γίλεη
πνιιέο εθδειψζεηο εθεί θαη ζαλ Γήκνο θαη ζαλ ΘΘΔ. Ξεγαίλνπκε θαη ηηκνχκε
ηνπο αγσληζηέο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, θάλνληαο εθδειψζεηο ζην κλεκείν. κσο ε
εκέξα απηή πνπ γίλεηαη ε εθδήισζε, δειαδή ε 2 ηνπ Κάε ζπγθεθξηκέλα, είλαη
ηέηνηνο ν ρξφλνο πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ δχν εθδειψζεηο. Γειαδή λα γίλεη
κία εθδήισζε κέζα, ην Κπινθ 15, θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ
κλεκείν γηα λα γίλεη εθδήισζε. Γελ κπνξείο δειαδή λα κελ θάλεηο ην Κπινθ
15 θαη λα θάλεηο ην… ζην κλεκείν έμσ, ηεο αληίζηαζεο.
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Άξα ινηπφλ επεηδή ζα αθνινπζήζεη θαη ιακπαδεδξνκία δελ είλαη δπλαηφλ λα
γίλνπλ δχν εθδειψζεηο παξάιιεια. Ξάλησο ηηκάκε έηζη ην κλεκείν πάξα
πνιιέο θνξέο. Γηα ην…..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έβαιε ην Βαγγέιεο ν Ληηληαθφο. Γηα ην ινγαξηαζκφ ηεο
ΔΓΑΞ, άιιε κηα θνξά αθφκα ην ζπδεηάκε, μέξσ εγψ 12ε θνξά, ππάξρεη θαη
έλα ξεπνξηάδ. Ξνχ είλαη ν Γηψξγνο ν Ξαπαλαγηψηνπ; Έθαλε εθεί, είλαη πνιχ
πην ελεκεξσκέλνο λνκίδσ απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ γίλνληαη. κσο δελ
κπνξνχκε λα ζηαζνχκε ζην ηη ιέεη έλαο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο πξαζίλνπ,
αο πνχκε, ηνπ Γήκνπ. Λα ζαο πσ φηη γίλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο, είδαηε φηη έρεη
λεξφ ν Άγηνο Αληξέαο κε φηη θφζηνο ζεκαίλεη απηφ γηα ην Γήκν θαη ζα ιπζεί
θαη ην πξφβιεκα ηνπ ινγαξηαζκνχ.
Γηα ην Θεαζήλαη, θνίηαμε έρεηο δίθην, ρξεηάδνληαη παξεκβάζεηο. Δίπακε πφηε ζα
γίλνπλ νη παξεκβάζεηο. Αλ φια πάλε θαιά θαη γίλνπλ απηέο νη πξνζιήςεηο
πξνζσπηθνχ ζα γίλνπλ ζνβαξφηαηεο παξεκβάζεηο ζην φιν ην ρψξν. Έρεηο
δίθην Ζξαθιή. Σξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα γίλεη παξέκβαζε ζην… θαη
θαζαξηζκφο θ.ιπ. ζην Θεαζήλαη.
Γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο πξέπεη λα πσ φηη ήξζε επηηέινπο ην έγγξαθν ηνπ ΝΑΠΑ
πνπ πεξηκέλακε, ζήκεξα ήξζε ζηα εηζεξρφκελα, απηέο ηηο κέξεο ζα
θνηλνπνηεζεί θαη ζηηο παξαηάμεηο θαη ζα θάλνπκε ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ
πνπ είρακε πεη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα θάλνπκε αλνηρηή
ζπγθέληξσζε εδψ θαηνίθσλ πνπ Σατδαξηνχ, ζα θαιέζνπκε δειαδή φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θ.ιπ., ζα έρνπκε ηελ αλάξηεζε ηνπ ράξηε κε ηελ
πξφηαζε ηνπ ΝΑΠΑ, ζα έρνπκε εδψ θαη αλζξψπνπο ηνπ ΝΑΠΑ θαη
ζπγθνηλσληνιφγνπο γηα λα ζπδεηήζνπκε πνηα ζα είλαη ε πξφηαζή καο.
Γηαηί πξέπεη λα ζαο πσ θαη πάιη φηη δελ είλαη εχθνιε ε πξφηαζε πνπ ζα
θάλνπκε γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ην πψο πξέπεη λα γίλνληαη
ηα δξνκνιφγηα. κσο ην βαζηθφ είλαη φηη αλ δελ εληζρπζνχλ ηα δξνκνιφγηα,
αλ δελ κπνπλ δειαδή λέα ιεσθνξεία ζηηο γξακκέο δελ πξφθεηηαη λα ιπζεί ην
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πξφβιεκα. Απηφ είλαη ζίγνπξν. ζν θαη λα αλαθπθιψζνπκε δειαδή γηα λα
πξνζπαζήζνπκε λα κπαιψζνπκε δελ ζα ιπζεί νξηζηηθά ην πξφβιεκα. Θαη
επίζεο κηα αλάζα ζα δνζεί φηαλ κπνξέζνπκε λα πάξνπκε ηα mini bus, ηα
νπνία έρνπκε ζην ζρεδηαζκφ καο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη θάλακε κε ηνλ Κπίξκπα, ηνλ Γεκήηξε ηνλ Κπίξκπα, ηνλ
δήκαξρν ηνπ Αηγάιεσ θαη έλα θνηλφ έγγξαθν ζην ΝΑΠΑ γηα ηα πξνβιήκαηα
απηά αιιά δειαδή γίλνληαη θηλήζεηο. Ήξζε θαη ην έγγξαθν απφ ηνλ ΝΑΠΑ θαη
ζαο ιέσ ηηο επφκελεο κέξεο ζα θάλνπκε θαη ηε ζπλάληεζε.
Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο. Ξξψηνλ, πξέπεη λα πνχκε φηη έλα
κεγάιν επραξηζηψ γηαηί ε λνκηθή ππεξεζία κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη απηή
ηε ζηηγκή, ηε κνλνπξφζσπε δειαδή θαη ηε βνήζεηα πνπ έρεη απφ ηνλ
Ρξχθσλα, θάλεη πνιχ θαιά ηε δνπιεηά ηεο. Κε απηφ ηνλ ηεξάζηην φγθν, ηνλ
νπνίν έρεη. Έρεη ηηο παξαζηάζεηο ζηα δηθαζηήξηα, κφλν ζήκεξα έβιεπα ηξία
έγγξαθα ηα νπνία έθαλε ζαλ απάληεζε ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ γηα

3

ζέκαηα θαη πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη γηα λα ηα θάλεηο απηά θάπνηεο λα κελ πσ
κέξεο, θάπνηεο ψξεο λα δνπιέςεηο κφλν γηα απηά. Λα κελ ζαο πσ φηη θάζε
κέξα ζηα εηζεξρφκελα βιέπσ απφ 5 κέρξη 10 αγσγέο, εμψδηθα θαη φηη κπνξεί
λα θαληαζηεί θαλέλαο, απφ έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηε λνκηθή ππεξεζία. Δθηφο
απφ φια ηα άιια πνπ πξέπεη λα θξνληίδεη.
Ρψξα αλ κπνξνχκε θαη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα εληζρπζεί κε θάπνην ηξφπν,
απηή ηε ζηηγκή ε κία απφ ηηο ζπκβνχινπο ηνπ κπνξνχζα λα πάξσ είλαη ζηε
λνκηθή ππεξεζία, βνεζάεη θαη ζπλάδειθνο, είρε έλα πξφβιεκα πγείαο ηψξα
δπζηπρψο πνπ είρε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ηέινο πάλησλ θαη απνπζίαδε
θάπνηεο κέξεο, αιιά απφ ζήκεξα επαλήιζε θαη λνκίδσ φηη κε ηελ Θαηεξίλα θαη
ηνλ Ρξχθσλα θαη αλ κπνξνχκε λα έρνπκε θαη κηα ελίζρπζε ζην κέιινλ, γηαηί
πξαγκαηηθά είλαη πάξα πνιιά ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λνκηθή ππεξεζία.
Δθδήισζε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα λα θάλνπκε, δε δηαθσλψ θαη πξέπεη δειαδή
γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη εληάμεη ν Θψζηα; ην είπε εθηφο κηθξνθψλνπ. Γηα ην θνκκάηη
απηφ κπξνζηά ζηνλ Άγγειν πνπ είπεο πξαγκαηηθά έηζη είλαη. Έρσ ζπδεηήζεη
θαη εγψ θαη κε ηνλ Άγγειν, εθεί κπνξνχκε λα δνχκε κία πιαθφζηξσζε θαη κε
ηνλ Αληηδήκαξρν, ηνλ θχξην Βαξπηηκηάδε, ην έρνπκε πεη. Δίλαη παηδηά φια απηά
πάξα πνιιά πξάγκαηα πνπ είλαη ζην άκεζν κέιινλ λα γίλνπλε, ζαο ιέσ κφιηο
κπνξέζνπκε θαη έρνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Γηα ηα θαλάξηα ηψξα πνπ είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα ηεο Ιεσθφξνπ Θαβάιαο, ηεο
Ξαπαλδξένπ, Θχπξνπ θ.ιπ. Δδψ πξέπεη λα ζαο πσ φηη δελ είλαη ζην ρέξη ηνπ
Γήκνπ απηφ, δειαδή ν ρξφλνο. κσο επεηδή έρνπκε γίλεη θαηά θαηξνχο πάξα
πνιιά έγγξαθα θαη κάιηζηα φηαλ ππήξρε κφλν ε έμνδνο ελφο απηνθηλήηνπ απ’
ηελ Ξαπαλδξένπ πξνο ηελ Θαβάιαο, είραλε γίλεη επαλεηιεκκέλα έγγξαθα, ζα
ζπκάηαη θαη ν Γεκήηξεο ν Ρζαηζακπάο θαη ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε γηα ηε
ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά ην ΞΔΣΥΓΔ, γηαηί απηφ ζα
πεξηνξίζεη ηελ έμνδν ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζέιεη λα έρνπλε ζπλερφκελε ξνή
ηα απηνθίλεηα ζηελ έμνδν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη δελ είλαη… άκα ήηαλ ζην ρέξη ηνπ Γήκνπ ζα είρακε θάλεη.
Γελ είλαη…. έρεηο ιάζνο ζε απηφ πνπ ιεο. Δίλαη…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άιιε

ιχζε πξέπεη

λα δνζεί

εθεί. Δθεί

ζα

κπνξνχζε

θπθινθνξηαθά, φζνη έξρνληαη απφ Θχπξνπ λα κελ κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ
επζεία, λα πεγαίλνπλ ππνρξεσηηθά αξηζηεξά θαη λα κπαίλνπλ απφ ηελ 25εο
Καξηίνπ ζην Γάζνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη απηή ε ιχζε…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γειαδή θπθινθνξηαθά κφλν κία ηέηνηα ιχζε ζα κπνξνχζε λα
δνζεί απφ ην ΞΔΣΥΓΔ βέβαηα, φρη απφ ην Γήκν.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα ξσηήζσ. Ζ κειέηε αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο πνπ είρακε
ςεθίζεη δε ζα πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηα ζπδεηήζνπκε απηά ζηελ κειέηε, αιιά λα ζαο πσ επεηδή
απηφ ην έρνπκε εηιηθξηλά θαη εκέλα κε έρεη απαζρνιήζεη πάξα πνιχ, κε ην
Βνξέα ην έρνπκε ζπδεηήζεη επαλεηιεκκέλα ζε πξνεγνχκελα ζπκβνχιηα.
Θνηηάμηε ζηελ Θχπξνπ αλ δψζεηο κφλν αξηζηεξά θαηεχζπλζε, απηνί πνπ
ζέινπλ λα πάλε επεηδή δελ έρνπλ άιιε επηινγή πξέπεη λα πάλε δεμηά κεηά θαη
λα θαηέβνπλ πνιχ ρακειά γηα λα ζηξίςνπλε. ζνη πάλε απφ ηελ Ξαπαλδξένπ
θαη δεμηά, δειαδή πίζσ απφ ηνλ ΝΡΔ αο πνχκε, ζα πξέπεη λα θάλνπλε πάξα
πνιχ κεγάιν θχθιν θαη νη ζπγθνηλσληνιφγνη φινη ιέγαλε φηη δελ κπνξνχλ λα
πάλε λα ην θάλνπλ απηφ. Γειαδή ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα εθεί ξχζκηζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη Δζληθή Νδφο παηδί κνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη πνχ; Πε ηη πξάγκα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη Δζληθή Νδφο ιέκε. Γελ κπνξείο λα παξέκβεηο ζηελ Δζληθή
Νδφ. Θαζπζηεξείο… Οε Δηξήλε καο έρεη απαζρνιήζεη πνιιέο θνξέο κελ ην….
Δίλαη φπσο ην ιέσ.
Γηα ην νηθφπεδν ηεο Ξαηξφθινπ, αλ ηειείσζε ε πξάμε αλαινγηζκνχ; Ρειείσζε,
απιά λα ζνπ πσ Βαζίιε, φηη έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρνιεί ηελ
ΘΔΓΔ, φισλ ησλ Γεκάξρσλ δειαδή απηή ηε ζηηγκή θαη ην έρνπκε ζπδεηήζεη
αξθεηέο θνξέο είλαη φηη ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ νη θάηνηθνη. Νη θάηνηθνη δελ
πιεξψλνπλ γηαηί δελ κπνξεί θαλέλαο κα θαλέλαο λα θάλεη απαιινηξίσζε. Θαη
κάιηζηα έρεη γίλεη θαη πξφηαζε ζηελ ΘΔΓΔ λα γίλεη θαη ζεκαηηθφ ζπλέδξην κε
απηφ ην ζέκα, ην νπνίν είλαη θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί δελ έρεη θαλέλαο
ηε δπλαηφηεηα απηή ηε ζηηγκή λα θάλεη απαιινηξίσζε. Γη’ απηφ ζνπ ιέσ βξεο
κνπ εζχ έλα Γήκν πνπ έρεη θάλεη, εγψ ηνπιάρηζηνλ επεηδή είκαη ζε επαθή θαη
ηα ζπδεηάκε απηά ηα ζέκαηα, δελ ππάξρεη θαλέλαο Γήκνο πνπ λα έρεη θάλεη
απαιινηξίσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα.
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Γηα ηελ ληαιίθα πνπ έθνςε θιαδηά. ρη κφλν ην μέξνπκε, Κφζρν δείμε
θσηνγξαθίεο κε ηε ληαιίθα πνπ είλαη κέζα. Έρνπκε θάλεη απφ ην πξψην
βξάδπ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ κπήθε ε ληαιίθα ζην ρψξν έρνπκε θάλεη
ελέξγεηεο θαη ζηε ηξνραία θαη ζηελ αζηπλνκία, επαλεηιεκκέλεο ελέξγεηεο θαη
πνχ πξνζθξνχνπκε; Αλ έρεηε ην Θεφ ζαο δειαδή. ηη επεηδή φιε ε ληαιίθα
κπαίλεη κέζα ζην νηθφπεδν θαη δελ έρεη, δελ παηάεη πάλσ ζην πεδνδξφκην ή
ζην δξφκν, δελ κπνξεί ε ηξνραία λα ηηο πάξεη ηηο πηλαθίδεο. Δίλαη απίζηεπην.
Γειαδή έρνπκε θάλεη, δείηε εδψ ηηο θσηνγξαθίεο. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή
έρνπκε θηλεηνπνηήζεη θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
Έρνπλε γίλεη θαηαγγειίεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Έρνπκε ζηήζεη
θαξανχιη εθεί, πξαγκαηηθά θαη δε κπνξεί λα ιπζεί ην ζέκα γηαηί ε ηξνραία δελ
κπνξεί λα ηνπο πάξεη ηηο πηλαθίδεο ή λα ην γξάςεη. Νξίζηε ηα ληνθνπκέληα
δειαδή αλ ην ακθηζβεηεί θάπνηνο.
Λα ηειεηψζνπκε κε ην ζέκα ηεο Θαξατζθάθε. Θνηηάμηε δε ζα πσ, ε θπξία
Θαξξά πξψηε θνξά ήξζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ μέξεη αλ έρεη
ζπδεηεζεί ή φρη. Ρν έρνπκε ζπδεηήζεη πάξα πνιιέο θνξέο απηφ ην ζέκα εδψ
θαη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο Θαξατζθάθε, φιεο κα φιεο ηηο πιεπξέο. Γειαδή απηά
πνπ είπεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξα αθφκα. Δγψ λα πσ ην εμήο, φηη ην θιείζηκν
ηνπ παξάδξνκνπ, ε ΙΔΑ δειαδή πνπ ιέκε, δελ έγηλε επί ησλ εκεξψλ καο.
Έγηλε παιηφηεξα θαη εγψ ζα ήζεια αο πνχκε, ιγα κνπ λα είρεο θάλεη θαη απφ
ηφηε έλα εμψδηθν ή νηηδήπνηε άιιν, κηα πξάμε. Γηαηί είλαη πνιιά ρξφληα ηψξα.
Ξάκε πνιιά ρξφληα πίζσ. Θαη φια απηά ηα ρξφληα, εθηφο απφ καο πνπ
βξηζθφκαζηαλ ηφηε αληηκέησπνη κε φια απηά ηα ζεξία θαη ηα ζπκθέξνληα θαη
καο απεηινχζαλε, λάηνο ν Καλψιεο ήηαλ ζηελ επηηξνπή εθ κέξνπο ηεο
παξάηαμεο θαη καο έζπαγαλ ηνπο θαζξέθηεο θαη καο εθβηάδαλε. Γελ ππήξραλ
δπζηπρψο άιινη ηεο ηφηε πιεηνςεθίαο νη νπνίνη λα πνχλε, ηα βάινπλε έλα
θξέλν ζε απηή ηελ αιφγηζηε ρξήζε πνπ έγηλε ζηελ Θαξατζθάθε. Θαη δε
βξέζεθε ηφηε θαλέλαο κα θαλέλαο, νχηε θάηνηθνο νχηε δηθεγφξνο έζησ λα
θάλεη κηα αλαθνξά ή λα θάλεη έλα εμψδηθν.
Δπραξηζηνχκε ινηπφλ αθνχ βξέζεθεο ηψξα, αθνχ βξέζεθεο ηψξα.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη δε ρξεηάδεηαη λα αλαιάβεηο εζχ, αλαιακβάλνπκε εκείο ηψξα
ζαλ Γεκνηηθή Αξρή. Δκείο ινηπφλ απηφ πνπ θάλακε ηψξα είλαη λα μεθηλήζνπκε
κε ηελ νξηνζέηεζε, γηαηί μέξεηο φηη φηαλ έρεηο έλα πξφβιεκα ην νπνίν έρεη
θηάζεη εδψ, έρεη γηγαλησζεί, πξέπεη λα παο κε θάπνηα βήκαηα. Μεθηλήζακε
ινηπφλ κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ.
Γεχηεξν, έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζα πάξνπκε απνθάζεηο ηψξα ζαλ δηνίθεζε,
πνηεο παξεκβάζεηο ζα θάλνπκε ζε ζρέζε κε ηελ απνμήισζε θάπνησλ
ζηνηρείσλ πνπ έρνπλε κπεη ζηελ Θαξατζθάθε, δειαδή ηα παληά θαη ηέηνηα.
Νξηζκέλα απφ απηά ζα βγνπλ. Πε ιίγεο κέξεο ζα μέξεηε θαη ηελ απφθαζε καο
γηα ην ηη ζα αθαηξεζεί.
Ρξίην, πξέπεη λα ζαο πσ φηη ε αζηπλνκία φρη κφλν δελ θάλεη παξεκβάζεηο ζηελ
Θαξατζθάθε αιιά ελψ έρνπκε επαλεηιεκκέλα απεπζπλζεί θαη ζηελ αζηπλνκία
θαη ζηελ ηξνραία λα πξνζηαηέςεη ηνλ πεδφδξνκν απφ ηα απηνθίλεηα ηα νπνία
κπαίλνπλ επάλσ. Γελ έρεη έξζεη θακηά θνξά, λα ζαο πσ φηη θάζε εβδνκάδα
ηνπιάρηζηνλ κία κε δχν θνξέο πηάλσ ηνπο Εεηάδεο πνπ είλαη εθεί, λα κελ ζαο
πσ ηα ηειέθσλα ζηελ ηξνραία πνπ ηνπο ιέκε ειάηε γξάςηε πνπ δελ είλαη
κφλν ην ζέκα ηεο Θαξατζθάθε είλαη ηεο Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ πνπ κπαίλνπλ
φινη κέζα. Ζ ηξνραία δειψλεη αδπλακία. Κία θνξά ήξζε κφλν θαη έγξαςε
απηφ ην δηάζηεκα. Έρνπκε θάλεη δεθάδεο ηειέθσλα θαη ζηνλ δηνηθεηή ηνλ ίδην
ηεο ηξνραίαο θαη δειψλεη αδπλακία ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Γεκνηηθή
αζηπλνκία δελ ππάξρεη γηα λα γξάθεη, άξα ινηπφλ δελ ππάξρεη ειεγθηηθφο
κεραληζκφο γηα λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην απηνλφεην. Λα απαγνξεχζεη
δειαδή ην παξθάξηζκα εθεί πάλσ.
Γηα λα κπνπλ κπάξεο δελ κπνξεί λα γίλεη γηαηί ππάξρνπλε ηδηνθηήηεο ζπηηηψλ
πνπ κέλνπλ εθεί θαη ζα πξέπεη θαη γίλεηαη θαη ν εθνδηαζκφο ησλ καγαδηψλ θαη
είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα γίλεη έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν. Άξα ινηπφλ ππάξρεη
ηεξάζηηα δπζθνιία πνπ εκείο πηζηεχνπκε φηη είηε αλ γίλεη Γεκνηηθή Αζηπλνκία
είηε κε θάπνηνπο ηξφπνπο ηέινο πάλησλ θάπνηα εκπφδηα πνπ ζθεθηφκαζηε,
θάπνηεο ιχζεηο ηψξα, ζα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, φρη δε κπνξείο ηψξα άιιν γηαηί δελ κπνξνχκε λα ην
αλαθπθιψζνπκε απηφ ην ζέκα άιιν. Έρνπκε πεη πάξα πνιιά πξάγκαηα, ζνπ
ιέσ, ζε πνιιέο ζπλεδξηάζεηο πνπ ζπδεηήζακε απηφ ην ζέκα. Γειαδή αλνίγεηο
αλνηρηέο πφξηεο αο πνχκε. Θαιά έθαλεο εζχ θαη ήξζεο εδψ θαη ηα έβαιεο θαη
πνιχ δίθην έρεηο αιιά….
ΘΑΟΟΑ: πάξρνπλ απνθάζεηο πνπ δελ πινπνηνχληαη; Ή ζα παξζνχλε
απνθάζεηο; Δάλ ππάξρνπλ απνθάζεηο πξέπεη λα πινπνηεζνχλε. πάξρνπλε θαη
νη λφκνη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιά αλ ππάξρνπλ λφκνη θαη πνηνπο πξνζηαηεχνπλ νη λφκνη
είλαη άιιν ζέκα απηφ. Ινηπφλ, απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε. Νξίζηε
Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέισ κηα δηεπθξίληζε. Απφ φηη θαηάιαβα έρνπκε δχν
δηθεγφξνπο ηψξα θαη έλαλ αθφκα απφ ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε. Πσζηά;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη δελ έρνπκε απφ ηε…. ζηελ θνηλσθειή, δηθεγφξν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πάξνπκε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία εγψ ζέισ λα…. Γελ απάληεζε φκσο ζην … . ζν
αλαθνξά ηε δηεθδίθεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ, ηελ πνιηηηθή πξφζεζε,
ζεσξνχκε φηη έρνπκε εμαληιήζεη ην….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη βέβαηα, φρη βέβαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλλνεί γηα ηα…, ιέεη γηα ηα ρξσζηνχκελα ν Θφδσξνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ίζα-ίζα πνπ ηψξα ζα μεθηλήζνπκε ηε δηεθδίθεζε αο πνχκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλλνείηε. Πε απηφ έρεηο δίθην. Λαη, φρη είλαη…, κπξνζηά καο ην
έρνπκε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ θαιχθζεθα απφ απηφ. Κπήθα ζηε δηαδηθαζία λα
ελεκεξσζψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπξνζηά καο ην έρνπκε απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζπλαδέιθηζζα ε θα Ξεηξνπνχινπ.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Πε φηη αθνξά ηα έζνδα εηδηθά. Θαη’ αξρήλ λα κε κηιήζσ γηα
ην

γεληθφηεξν

ην

ζέκα,

λα

επραξηζηήζσ

θαη

ην

Γήκαξρν

γηα

ηε

ζπκπαξάζηαζε. Ρν έρνπκε ξίμεη ζηα ράπηα γηα λα ηα βγάινπκε πέξα, ην ιέσ
κε απφιπηε εηιηθξίλεηα. Ρν έρνπκε ξίμεη ζηα ράπηα γηα λα ηα βγάινπκε πέξα,
έρνπκε δηαιπζεί, ηέινο πάλησλ. Δίλαη ηεξάζηηνο ν φγθνο αιιά ελ πάζε
πεξηπηψζεη Γφμα ην Θεφ κέρξη ζηηγκήο ηα έρνπκε βγάιεη πέξα.
Πε φηη αθνξά ηα έζνδα εηδηθά φκσο, ζέισ λα πσ φηη δελ εληνπίδεηαη εθεί ην
πξφβιεκα, δηφηη ηα έζνδα αθξηβψο επεηδή ε θχζε ησλ δεκνηηθψλ εζφδσλ
είλαη ηέηνηα πνπ κπνξνχλ λα βεβαησζνχλ θαηεπζείαλ κε ηνλ ΘΔΓΔ, εκείο δελ
παξεκβαίλνπκε ζρεδφλ θαζφινπ. Γειαδή παξεκβαίλνπκε θαηφπηλ ενξηήο,
φηαλ έρνπλε γίλεη πξάμεηο «νη επηζεηηθέο» απφ ηελ ππεξεζία εζφδσλ, έρνπλε
γίλεη βεβαηψζεηο, ηακεηαθέο θ.ιπ. θαη ελ ζπλερεία αλαιακβάλεη ε δηθαζηηθή
επηκειήηξηα ε νπνία πξνρσξάεη ζε θαηαζρέζεηο, ζε δεζκεχζεηο ΑΦΚ, ζε φηη
είλαη λα γίλεη ζηελ πνξεία.
Νπφηε εκείο ζπλήζσο εξρφκαζηε κεηά, φηαλ εθείλνη ακχλνληαη κε αλαθνπέο
θ.ιπ. θαη ηφηε παξεκβαίλνπκε ζε κεγάιν βαζκφ. Γειαδή θαη ηνλ έιεγρν, απηφ
είλαη ε δνπιεηά ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή λα θάλεη αθφκα θαη ηνλ έιεγρν.
Πε φηη αθνξά ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, αο πνχκε, εθεί επεηδή δελ είλαη λνκηθφ
πξφζσπν πνπ κπνξεί λα βεβαηψζεη, εθεί παξεκβαίλνπκε εκείο κε αγσγέο,
εμψδηθα θ.ν.θ.. Πε φηη αθνξά ηηο κηζζψζεηο πνπ επίζεο έρνπλε κείλεη κεγάια
αλεμφθιεηα πνζά, ζπλήζσο νη θηλήζεηο πνπ θάλνπκε είλαη γηα ηηο εμψζεηο θαη
φρη γηα ηελ είζπξαμε. Γηαηί ε είζπξαμε γίλεηαη κε βεβαίσζε κε ηε δηαδηθαζία
πνπ είπα.
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Νπφηε θαη ζε φηη αθνξά ηα λαππεγεία, απ’ φηη μέξσ, παξάδεηγκα
παξαθνινπζνχλ απ’ φηη έρσ θαηαιάβεη αξθεηά ζνβαξά ζηα έζνδα, γηαηί
θάπνηα ζηηγκή κνπ δήηεζαλ λα παξαθνινπζήζσ κία δηαδηθαζία δηθαζηηθή πνπ
εθθξεκεί ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ησλ
λαππεγείσλ. πνπ ρξσζηάεη ην ειιεληθφ δεκφζην ζηα λαππεγεία, ψζηε λα
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θαηάζρεζε ηζρπξφο ηνπ δεκνζίνπ ελδερνκέλσο.
Απφ θεη θαη πέξα βέβαηα ζε φηη αθνξά εηδηθά ηα λαππεγεία, επεηδή έρνπλε θαη
πεξηνπζία, εθεί ελδερνκέλσο λα είλαη πηα πνιχ πην κεγάιν ην δήηεκα απ’ φηη….
Κάιινλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ππεξεζία εζφδσλ θαη ζηε λνκηθή ππεξεζία γηα
λα απνθαζίζνπλε ηη ζα δεζκεχζνπλε. Ρν ππνβξχρην πνπ γέξλεη ελδερνκέλσο.
Απηφ ιέσ. Δθεί καο μεπεξλάεη λνκίδσ. Απηφ ζέισ λα πσ. Δγψ δε λνκίδσ φηη
κπνξψ λα ζαο πσ πνιιά πεξηζζφηεξα ζε θαη’ ηδίαλ ελεκέξσζε, αθξηβψο γηαηί
ην βαζηθφ θνκκάηη ηεο δηεθδίθεζεο εζφδσλ αθνξά ηα έζνδα θαη φρη εκάο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηράιε, γηα λα κελ θνπξαδφκαζηε. Λα ην θάλσ
ζπγθεθξηκέλν; πάξρεη κηα θαηάζηαζε, φηαλ πάξεηο ιέεη, απηφο ρξσζηάεη
1.180.000, ν επφκελνο είλαη 1.200.000 βεβαησζέληα 848, κηα ηξίηε είλαη ε
θπξία ηάδε πνπ ηεο ην θιείζακε Γ.Κ. Γεσξγνχιε Γηακάλησ πνπ ρξσζηάεη 480
θ.ιπ.. Δγψ ιέσ ινηπφλ πνιηηηθά θαη λνκηθά. Γηαηί απηά είλαη 2.500.000,
3.000.000. ια ηα άιια είλαη 14.000 θσδηθνί. Γηα απηνχο ηνπο 13 αλζξψπνπο
θαη φρη γηα απηνχο πνπ ρξσζηάλε 300 €, ξσηάσ θαη εζέλα ξσηάσ θαη ηελ θα
Ξεηξνπνχινπ, κε βξεζνχκε, έρσ απηή ηελ αλεζπρία κε ηε κέζνδν ηεο
δηνιηζζήζεσο θαη πνχκε πέξαζε ε 5εηία θαη δελ έθαλε αίηεκα ε νηθνλνκηθή
ππεξεζία πξνο ηε λνκηθή ππεξεζία, δελ ην πήξε ρακπάξη ν Γήκαξρνο, φρη απφ
πξφζεζε πνπ δελ ην ακθηζβεηψ αιιά γηαηί καο μέθπγαλ εκεξνκελίεο. Απηφ ην
πξάγκα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη ζέισ λα ηα μαλαειέγμσ. Ρν ιέσ θαη ζαλ κέινο
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζαλ Αληηπξφεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
θαη αλ ζέιεηε κε κία εκκνλή γηαηί είλαη 2.500.000. Κε 2.500.000 άζρεηα απφ
ηελ θεληξηθή πνιηηηθή πνπ κπνξνχκε λα ιέκε θαη λα δηαθσλνχκε είλαη
2.500.000. Θαη δελ είκαη πεηζκέλνο φηη κεξηθνί πνπ έρνπλ εηνηκάζεη ην Δ ηνπο
9 κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη φηη δελ είλαη, είλαη δχν πεξηπηψζεηο πνπ
θπθινθνξεί απηφ. ηη δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε ηίπνηα, αλ βάινπκε έλα
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δηθεγφξν θαη’ εμαίξεζε θαη ηνπ πνχκε πάξε ξε παηδί κνπ δπν πεξηπηψζεηο θαη
κία ηα λαππεγεία ηξεηο, πφζν ζα πιεξσζείο; Ρφζν. Απηφ ιέσ, φηη δε ζα
ακθηζβεηψ νχηε ηηο πξνζέζεηο νχηε ηίπνηα άιιν. Θαη ζε απηφ ζέισ λα κνπ
απαληήζεηε ζπγθεθξηκέλα. Γηα απηφ πνπ ιέκε ή αλ ζέιεηε λα επαλέιζνπκε θαη
λα μαλαέξζνπκε, δειαδή 1,2,3,4. Λα έξζσ ινηπφλ θη εγψ ζπγθεθξηκέλα ζηε
λνκηθή ππεξεζία θαη λα ζαο πσ, αθνχ έρσ πάξεη ην CD, έηζη; Θαη λα ζαο πσ
γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηη έρνπκε θάλεη θαη ηη παξαπάλσ λνκίδεηε φηη
κπνξνχκε λα θάλνπκε ή δελ έρεηε πξνιάβεη λα αζρνιεζείηε; Απηφ.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Ρα έζνδα ζα ζαο απαληήζνπλε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λα είδαηε ινηπφλ. Κνπ ιέηε εζείο ηα έζνδα. Ρα έζνδα
ιέλε ε λνκηθή ππεξεζία. Άξα ινηπφλ, εληάμεη, ζσζηά βάδσ ην εξψηεκα θαη
θαιά θάλσ θαη αλεζπρψ θαη θαιά θαη ν Γήκαξρνο λα αλεζπρήζεη ιίγν
παξαπάλσ γηαηί είλαη πνιιά ηα ιεθηά. Ρειείσζε ην θιείλσ. Δληάμεη,
επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πηζηεχσ λα καο ηα πάξεηε άκα ηα καδέςνπκε; Δγψ έρσ θαη
έλα άγρνο. Ινηπφλ, ζπλάδειθνη θαηαλνεηέο νη παξαηλέζεηο θαη φλησο δειαδή
είλαη… πξηλ κπνχκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε. Απηφ έρεη κνηξαζηεί Σξήζην έηζη;
Ινηπφλ έλα ζέκα εθηφο Ζκεξεζίαο.

1ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
ποβολή

Α΄

ηπιμηνιαίαρ

έκθεζηρ

υρ

ππορ

ηα

αποηελέζμαηα

εκηέλεζηρ ηος πποχπολογιζμοω οικ. έηοςρ 2014, καηψπιν ηηρ ςπ’
απιθμ. 106/14 απψθαζηρ Νικονομικήρ Δπιηποπήρ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρεηε πάξεη λνκίδσ. Δίλαη πξαθηηθφ θιήξσζεο φζν αλαθνξά
ηελ παξαιαβή ελφο έξγνπ. Ρν έρνπλε; ρη;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Αλαζχζηαζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο έξγνπ. Έγηλε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη γηα ζχζηαζε επηηξνπήο παξαιαβήο έξγνπ. Έρεη γίλεη ε
θιήξσζε. πάξρεη εδψ ην πξαθηηθφ γηα φπνηνλ ην ζέιεη. Δίλαη γηα ηε
δηακφξθσζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ έλαληη δεκαξρείνπ Σατδαξίνπ, φπνπ κεηά
ηελ θιήξσζε ηαθηηθφ κέινο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο εδψ κπξνζηά. Ζ πιαηεία. Δίλαη
παξαιαβή δελ έρεη παξαιεθζεί. Δδψ ππάξρεη ην πξαθηηθφ ηεο θιήξσζεο πνπ
έγηλε απφ ηελ ππεξεζία, απφ ηνπο αηξεηνχο ηαθηηθφο θιεξψζεθε ε
ζπλαδέιθηζζα ε Διεπζεξία ε Ρνθαηιίδνπ θαη αλαπιεξσκαηηθφο ν Φψηεο ν
Θενδσξαθφπνπινο. Θαη’ αξρήλ αλ δερφκαζηε λα κπεη σο εθηφο εκεξεζίαο ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; ρη, νκφθσλα. Θαηά
δεχηεξνλ αλ ζπκθσλνχκε κε ην... αλ ππάξρεη εξψηεκα θαη’ αξρήλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Λαη, επηθπξψλεηαη φκσο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ν

ζπλάδειθνο ν Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ:

Ζ παξαιαβή ηη αθνξά; Γειαδή ε Διεπζεξία ζα είλαη

κέινο θάπνηαο επηηξνπήο ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, κεραληθψλ θαη πξέπεη λα
παξίζηαηαη έλαο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δπηηξνπήο ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ πνπ ζα παξαιάβεη ην

έξγν «Γηακφξθσζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ έλαληη ηνπ Γεκαξρείνπ Σατδαξίνπ».
Απηφ εδψ. Ρελ πιαηεία.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξφζα άηνκα πξνβιέπεηαη λα είλαη ζηελ επηηξνπή;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζαο πσ ακέζσο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ρη, φρη άιιν ξσηάσ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Δάλ ζέιεηε λα είζηε εζείο, ζαο παξαρσξψ ηε ζέζε κνπ.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ άκα ζέισ λα δηεθδηθήζσ θάηη, ην δηεθδηθψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη είλαη έλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ν νπνίνο βγαίλεη κε
θιήξσζε ζχκθσλα κε ην… θαη δχν ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θαη πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο είλαη απφ άιιν Γήκν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν πξφεδξνο, αθνχζηε ζπλάδειθνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ηερληθφο απφ άιιν Γήκν.
Δπίζεο δχν ππεξεζηαθνί ζπλ ν αηξεηφο πνπ παξαιακβάλεη ην έξγν.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απφ πνην Γήκν ζα…. ν ζπγθεθξηκέλνο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ Αγία Βαξβάξα. Αλ ζέιεηε νλφκαηα θ.ιπ. είλαη φια εδψ,
κπνξείηε λα…. Ινηπφλ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Άιιεο θνξέο καο έρεηε θαιέζεη ζηηο θιεξψζεηο πνπ γίλνληαη.
Πε απηή γηαηί δελ ππήξρε θάπνηα θιίζε. Κήπσο είλαη κηα επθ…. Δγψ δελ έρσ
ιάβεη θάπνηα ….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη γίλνληαη θιήζεηο απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο, γίλνληαη…
έρεη ζηαιεί ε αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη ζε ψξα πνπ ιεηηνπξγεί ε ππεξεζία.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξφηε; Δπηηέινπο εκείο ζα ην μέξνπκε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη ζηαιεί κε mail, ζπλάδειθνη. Άκα ην δείηε ππάξρεη. Ινηπφλ
ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε γηα ην ζέκα; Ρν επηθπξψλνπκε ζπλάδειθνη;
πάξρεη δηαθσλία θακία; Ππκθσλνχκε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ, κηζφ, κηζφ ιεπηφ. Δγψ ιέσ φηη ε θα Ρνθαηιίδνπ ζα
πξέπεη λα παξαηηεζεί θαη λα κελ είλαη θαη ν θ. Θενδσξαθφπνπινο, γηαηί ήηαλ
ζηελ πξνεγνχκελε πιεηνςεθία.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη’ αξρήλ δελ ππάξρεη ηέηνην, πσο ην ιέλε;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη πνιηηηθή έθιπζε θάλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη θαηά δεχηεξνλ ίζα-ίζα, επεηδή ήηαλ ζηελ πξνεγνχκελε
δεκνηηθή αξρή θη είλαη έλα έξγν ηεο πξνεγνχκελεο, είλαη θαη… πψο ην ιέλε; Νη
αξκνδηφηεξνη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θ. Ξξφεδξε, θ. Ξξφεδξε γηα λα ην απνθνξηίζνπκε πξέπεη ν θ.
Ππειηφπνπινο λα θαηαιάβεη φηη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα δηνηθνχλε θηφιαο
θάπνηνη θαη φρη λα κηιάκε κφλν πνιηηηθά, λα κηιάκε θαη πξαθηηθά. Απηφ ην
πξφβιεκα έρνπκε θαη κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη δελ έρεη πξνρσξήζεη
ηίπνηα ζηελ Διιάδα, επεηδή κηιάλε αθφκα πνιηηηθά.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαιά δε ζα κνπ δψζεηε ην ιφγν λα απαληήζσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πηελ παξαιαβή δελ είλαη έλα … γεγνλφο, είλαη ε πιαηεία απέμσ,
ζπγλψκε θαη ηελ παξέιαβα. Απιψο θξχβεη άιια πξάγκαηα ελδερφκελα κέζα.
Κε πνηα δεδνκέλα εκείο φηαλ βξίζθνληαη νη δχν ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο
κέζα ζα ζπληαρζνχκε ζηελ παξαιαβή απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή; Απηφ
είλαη θαη ην ζθεπηηθφ ηεο θαηαςήθηζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρεη κέιε ππεξεζηαθνχο κέζα ε επηηξνπή θαη
Ξξφεδξν απφ άιιν Γήκν. Γειαδή δελ θαηαλνψ ηη ππνλννχκαη; Έζησ θαηά
πιεηνςεθία. Ξξνρσξάκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε. Ιεσλίδα. Ξαξαθαινχκε
ζπλάδειθνη ην Πψκα, επεηδή παξεπξίζθεηαη εδψ θαη ν ινγηζηήο, εδψ ν
ζπλάδειθνο ηεο θνηλσθεινχο, λα… αλ ην Πψκα δέρεηαη λα πξνηάμνπκε.
Ππλάδειθνη, αλ ην Πψκα δέρεηαη λα πξνηάμνπκε ηα ζέκαηα ηεο θνηλσθεινχο.
Ππκθσλνχκε; πάξρεη θάπνηα δηαθσλία; Μεθηλάκε κε ηελ…, κηζφ ιεπηάθη.
Ππλάδειθνη λα ην βξσ ξε παηδηά ςπρξαηκία. Μεθηλάκε ινηπφλ κε ηα ζέκαηα ηεο
θνηλσθεινχο, κε ην ζέκα….
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: 21 γηα ηνλ ηζνινγηζκφ ζα είλαη.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, γηα ην δήηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ. Δίλαη ην ζέκα 21,
ζπλάδειθνη. Ρη φρη; Πηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα άιια κεηά. Αθνξά ν ηζνι…., ην
ζπλάδειθν ην ινγηζηή ηνλ αθνξά ν ηζνινγηζκφο. Απηφ πξνηάζζνπκε γηα λα
κπνξέζεη λα θχγεη. Ππκθσλείηε ζπλάδειθνη; Δίλαη ην ζέκα 21.

21ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκπιζη ηος ιζολογιζμοω και ηηρ έκθεζηρ πεππαγμένυν ηηρ ΘΔΓΣ
για ηη σπήζη 2014 (15/2015 Απ. Θοιν. Δπισ ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηεο
Θνηλσθεινχο επηρείξεζεο γηα ηε ρξήζε 2014. Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνπο
ζπλαδέιθνπο απφ ηελ θνηλσθειή λα καο πνχκε δπν ιφγηα θαη λα γίλνπλ
εξσηήζεηο. Ξαξαθαιψ, ν Ξξφεδξνο.
ΙΝΓΗΠΡΖΠ: Θαιεζπέξα. Ρψξα λα πσ θη εγψ ζπιιππεηήξηα γηα ην αγφξη απηφ
θαη

λα

πξνρσξήζνπκε.

Έγθξηζε

ηνπ

ηζνινγηζκνχ

θαη

ηεο

έθζεζεο

πεπξαγκέλσλ ηεο ΘΔΓΣ γηα ηε ρξήζε 2014. Δίλαη ηππηθφ ην ζέκα, ζα ζαο πεη
δπν ιφγηα ν ινγηζηήο ηεο θνηλσθειήο επηρείξεζεο.
ΙΝΓΗΠΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Θα ήζεια λα αλαθέξσ κεξηθά
λνχκεξα εδψ γηα ηελ θνηλσθειή θαη ηα απνηέιεζκα θη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηα
ζπγθεθξηκέλα. Ρα έζνδα πνπ είρε ε θνηλσθειήο επηρείξεζε γηα ηελ
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1/1-31/12/2014 ήηαλ 708.000 €. Νη δαπάλεο δηνηθεηηθήο
ηεο ιεηηνπξγίαο ήηαλ 665.000 €, ε απνζβέζηηζε 41.000 θαη έρεη έλα
απνηέιεζκα νξηαθφ 930 €. Ρν αληίζηνηρν απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ήηαλ 24 €.
Ν ηζνινγηζκφο ηεο έρεη ηα εμήο κεγέζε πνπ ζα ήζεια λα ζαο αλαθέξσ. Νη
απαηηήζεηο απφ πειάηεο είλαη 54.000 €, φζεο ήηαλ θαη πέξζη αληίζηνηρα. Ρα
δηαζέζηκά ηεο 31/12 ήηαλ 45.500 έλαληη 65.000 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ
2013 δειαδή. Δλψ αληίζηνηρα ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο βιέπνπκε φηη ηα ίδηα
θεθάιαηα δηακνξθψλνληαη ζε αξλεηηθφ πνζφ 16.500 €. Νη ζπλνιηθέο ηεο
ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη θφξνπο θαη αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο αλέξρνληαη ζηηο 420.000 €, 419.000 κε ηελ αθξίβεηα. Απφ απηέο
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λα πσ φηη ε θνηλσθειήο πξφζθαηα ξχζκηζε ηηο εθθξεκείο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ είρε απφ ην 2009-2010. Ξιήξσζε εθάπαμ ην πνζφ θαη έρεη
έλα φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε ην νπνί ζα απνηππσζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο
ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηεο ηάμεσο ησλ 70.000 €.
Απηά ηα κεγέζε ήζεια λα ζαο παξνπζηάζσ ζρεηηθά κε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα
απνηειέζκαηα, αλ ζέιεηε θάηη λα ζαο απαληήζνπκε, επραξίζησο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνηα εξψηεζε φζν αθνξά
ηνλ ηζνινγηζκφ; Ν θ. Φνπξιήο. Ρν κηθξφθσλν Θψζηα γηα λα….
ΦΝΟΙΖΠ: Λαη απηή ε ελεκέξσζε πνπ είλαη αλ θαη δελ θαηαιαβαίλνπκε θαη
απφ ηα νηθνλνκηθά, εζείο έρεηε ηα ζηνηρεία απνδείμεηο, ηηκνιφγηα, νηηδήπνηε
άιιν θαη θάλεηε κηα απνηχπσζε. Απηφ δελ είλαη; Δληάμεη. Ρψξα δελ μέξνπκε
ηελ νπζία εδψ πέξα ησλ πξαγκάησλ. Απηή είλαη ε απνηχπσζε, ηα ζηνηρεία ηα
νπνία θαη εζείο απηά καο κεηαθξάζαηε θαη γηα απηά καο είπαηε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Αλ δελ ππάξρεη λα πάξνπκε
ην ιφγν. Ξνηνο θαη’ αξρήλ; Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε απηή ε απφθαζε πνπ θαινχκαζηε λα πάξνπκε έρεη ήδε
παξζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, ηεο
θνηλσθεινχο επηρείξεζεο. Δίλαη έλαο ηζνινγηζκφο «κηθηήο» ρξήζεο, λα κνπ
επηηξέςνπλ νη νηθνλνκνιφγνη ηελ έθθξαζε απηή, ηελ νξνινγία απηή, γηαηί έρεη
λα θάλεη κε δχν δηνηθήζεηο. Δίλαη θαζαξά ηππηθή δηαδηθαζία θαη εκείο ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο θνηλσθεινχο ην ςεθίζακε ζαλ ζπλδπαζκφο. Γελ
έρσ λα πσ ηίπνηα άιιν είλαη θαζαξά ηππηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηνπο θαλνληζκνχο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρψξα εκείο ςεθίδνπκε γηα ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ; Ρν 21
είπακε; Γηαβάδνληαο ην εηζεγεηηθφ δελ μέξσ, εγψ βιέπσ κηα σξαηνπνηεκέλε
θαηάζηαζε πνπ δελ απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δηδηθά, βιέπσ γηα
παξάδεηγκα φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο φηη κεξηκλά ε
θνηλσθειήο επηρείξεζε θαζεκεξηλά κηιάκε φηη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία δελ
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πθίζηαηαη θαλνληθά. Γελ μέξσ αλ ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη ν Γεκήηξεο ν
Ρζαηζακπάο, γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ζήκεξα
πνηνο είλαη. Δίλαη αξκφδηνο πεξηζζφηεξν λα κηιήζεη γηα απηφ.
Δκείο φπσο θαη ζην ζπκβνχιην ηεο θνηλσθεινχο ην θαηαςεθίδνπκε, αθνξά ην
ζπγθεθξηκέλν έηνο αιιά θαη φιν ην εηζεγεηηθφ κνπ θαίλεηαη φηη δελ
απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα έηζη φπσο είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ζ θα Πθακπά ζα κηιήζεη.
ΠΘΑΚΞΑ: Πε ζπλέρεηα θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ έγηλε ηελ
πξνεγνχκελε εβδνκάδα εκείο
βξίζθνπκε

θάπνην

είδνο

θαηαςεθίζακε ηνλ ηζνινγηζκφ, φρη γηαηί

νηθνλνκηθφ

πξφβιεκα

ή

φηη

ππάξρεη

ζέκα

εκπηζηνζχλεο, αληηζέησο θαη απηφ δελ εηπψζεθε θαη ζήκεξα, έρνπκε
πξνρσξήζεη πάξα πνιχ θαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ
πνπ είρακε ζηελ εθνξία θαη φια απηά.
Ρν θαηαςεθίζακε γηαηί δελ ζπκθσλνχκε κε ηε ζηξαηεγηθή θαη κε ηελ ινγηθή
πνπ ιεηηνπξγεί ε θνηλσθειήο επηρείξεζε. Θαη’ αληηζηνηρία δειαδή ηεο
θαηαςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Βέβαηα ην ’14 ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ζρεδηάζηεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε. Δκείο πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί δηαθνξεηηθά θαη πνιχ πην νπζηαζηηθά ε θνηλσθειήο. Λνκίδνπκε
φηη έρεη

αξγήζεη ε ζπδήηεζε γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηφ,

ζηαρπνινγψληαο λα πσ.
Γηα

παξάδεηγκα,

ε

θνηλσθειήο

επηρείξεζε

έρεη

έλα

ηνκέα

θπζηθνχ

πεξηβάιινληνο θαη απηή ηε ζηηγκή ν Γήκνο δίλεη κία κάρε ζην δήηεκα ησλ
ζθνππηδηψλ. Γελ ππάξρεη κία πξφηαζε αμηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ηνκέα. Δγψ γηα
παξάδεηγκα θαηαιαβαίλσ φηη ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ επηβαξχλεηαη ε
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο επεηδή νη πνιίηεο δελ είλαη ελήκεξνη, νχηε γηα ηνλ
θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο πνπ έρεη ν δήκνο, νχηε γηα ηπρφλ πξνγξάκκαηα πνπ
κπνξεί ν Γήκνο λα θάλεη γηα ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηαρείξηζεο ζθνππηδηψλ
θ.ιπ.. Γελ κπνξεί ινηπφλ απηφ λα κελ ην βάδεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζνπ.
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Ή γηα παξάδεηγκα, ζηαρπνινγψληαο ιέσ, δελ θάλσ κηα ζπλνιηθή ηνπνζέηεζε
γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη ε θνηλσθειήο. Γηαηί ζέιεη κηα πνιχ θαιή ζπδήηεζε
θαη αλαηξεπηηθή απηφ πνπ έρεη θάλεη κέρξη ηψξα.
Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη κηα πξφβιεςε ζε πεξίπησζε πνπ παξαρσξεζεί ην
Κπινθ 15 ζηελ νπνία πξνηάζζνληαη νη κπνπθεηδήδεο. Γειαδή απηφο πνπ
έθαλε απηή ηελ πξφηαζε είρε θαηά λνπ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε σο
attraction ηνπ Κπινθ 15. Έρνπκε απηή ηελ αληίιεςε, λνκίδσ φηη δελ ηελ
έρνπκε απηή ηελ αληίιεςε πηα. Άξα πξέπεη λα μαλαδνχκε ηέηνηνπ είδνπο
πξάγκαηα. Κε απηή ηελ έλλνηα φζν αθνξά ηε ινγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
πνπ έρεη γίλεη ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσθειή ζηα φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
έρεη εκείο δηαθσλνχκε γηα απηφ θαη θαηαςεθίζακε ηνλ ηζνινγηζκφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: πάξρνπλ πνιιά πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη ίζσο πξέπεη
λα θάλνπκε κία ζπδήηεζε ζπλνιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσθεινχο
επηρείξεζεο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ζρεδηαζκφ γηα ην επφκελν
δηάζηεκα.
Δίλαη γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηζνινγηζκφο έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη είλαη
αλάκεζα ζε δχν δηνηθήζεηο. Δγψ ζπκθσλψληαο ζε πνιιά απφ απηά ηα νπνία
είπε ε Αζελά ε Πθακπά, θαηαιήγνπκε ζαλ παξάηαμε λα θαηαςεθίζνπκε ηνλ
ηζνινγηζκφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ηαλ ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο. Θαηαςεθίδεηαη. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ
ζέιεη λα κηιήζεη; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γηαβάδνληαο ηελ εηζήγεζε ζε φηη αθνξά ηελ δεκνηηθή
επηρείξεζε θαη ηα δεηνχκελα, ζέισ λα δηεπθξηλίζσ φηη ζα ηνπνζεηεζψ επί
φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ δεκνηηθή επηρείξεζε, ζχληνκα βέβαηα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θνηλσθειήο.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ρελ δεκνηηθή θνηλσθειή επηρείξεζε. Θέισ λα πσ φηη
αηθληδηάζηεθα πξάγκαηη, αηθληδηάζηεθα αξλεηηθά ζα έιεγα, δηφηη ηειηθά κέζα
απφ ηελ εηζήγεζε δηέθξηλα φηη ππήξρε έλαο χκλνο ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ην 2014. Γειαδή θπξίσο αο
πνχκε ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά πνπ έθαλε ε πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή.
Φαληάδνκαη φηη δελ ήηαλ πξφζεζε ηεο λπλ δεκνηηθήο αξρήο απηφ, έρσ ηελ
εληχπσζε

φηη

ίζσο

απφ

θεθηεκέλε

ηαρχηεηα

θάπνηα

πξάγκαηα

λα

επαλαιήθζεθαλ ζηελ εηζήγεζε. Ξάλησο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, αλ ζέιεηε
κπνξείηε απφ πιεπξάο ηεο πιεηνςεθίαο λα δηαβάζεηε ηελ εηζήγεζε θαη λα ην
δηαθξίλεηε απηφ θαη έλα δεχηεξν ην νπνίν εμεπιάγελ θαη έρεη κηα ζρέζε θαη κε
ηελ πξψηε απηή αλαθνξά κνπ είλαη φηη ε δεκνηηθή επηρείξεζε ζεσξείηε θάηη
ζαλ πξφηππν αλάπηπμεο. Θαη κάιηζηα ε ιέμε αλάπηπμε αλαθέξεηαη κε
θεθαιαία ζηελ εηζήγεζε.
Γελ μέξσ επηκέλσ φηη δελ κπνξεί λα είλαη αλαθνξέο ηεο δηνίθεζεο απηφ. Ίζσο
λα είλαη ησλ ινγηζηψλ ή ηεο εηαηξίαο, ε νπνία ηππνπνηεκέλα θάλεη ηηο
εηζεγήζεηο θαη ίζσο απηφ λα αθνξνχζε θάπνηνλ άιιν Γήκν ή θάπνηνπο άιινπο
Γήκνπο θαη ην επαλέιαβε απφ θεθηεκέλε ηαρχηεηα θαη ζηνλ Γήκν καο. Γελ ην
ιέσ γηα λα αζθήζσ θξηηηθή ζηε δεκνηηθή αξρή, απιά ην ιέσ σο παξαηήξεζε
θαη θαληάδνκαη φηη δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί.
Δπί ηεο νπζίαο λα πσ φηη ε δεκνηηθή αξρή ην έρνπκε επαλαιάβεη θαη ζην
παξειζφλ έρεη απνςηισζεί ηειείσο. Γελ αζθεί θαλέλα έξγν θαη απηφ κπνξεί λα
δηαθξηζεί ζε φια ηα επίπεδα, αλ ηξέμεη ε κλήκε καο ζην παξειζφλ ζα δνχκε
φηη πξάγκαηη ε δεκνηηθή επηρείξεζε έπαημε, επηρείξεζε ηφηε, θνηλσθειή ηψξα,
ηέινο πάλησλ απ’ φηαλ ηδξχζεθε έπαημε έλα ζεκαληηθφ ξφιν, ππήξμαλε
ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο.
Δπεηδή έγηλε κηα αλαθνξά ζηελ δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, λα ζπκίζσ φηη πξηλ απφ
15 πεξίπνπ ρξφληα ππήξραλε 3 ιεσθνξεία δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο ηα νπνία
παξείραλ έξγν δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Απφ ηνπο πξψηνπο Γήκνπο ηέινο
πάλησλ πνπ είρε ζπζηαζεί ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Ρψξα ην θαηλφκελν είλαη
φηη ππάξρεη έλα ιεσθνξείν εδψ θαη ρξφληα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην νπνίν
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κάιηζηα πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο ιφγσ βιάβεο θαη
βέβαηα θαη ην ζέακα θαη κφλν απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο είλαη απαξάδεθην.
Δπίζεο λα ζπκίζσ ηελ αηκνκεραλή ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, ην πεξίπηεξν,
φπνπ ιεηηνχξγεζε γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε έζνδα γηα πνιιέο
πεξηφδνπο ζε φηη αθνξνχζε ηελ δηαρείξηζή ηνπ ζην Γήκν θαη κε ηελ επθαηξία
λα πσ φηη έρεη παξζεί εδψ απφθαζε φηη δελ ππάξρεη αλαλέσζε γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο εδψ θαη κήλεο ζα έιεγα. Υζηφζν
βιέπνπκε φηη ιεηηνπξγεί θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην δείηε, δελ ζέισ θάπνηα
απάληεζε ηψξα, σζηφζν λα ην δείηε σο δηνίθεζε γηαηί θαιφ είλαη νη
απνθάζεηο λα εθαξκφδνληαη. Ξξνθαλψο ππάξρνπλε δπζθνιίεο, σζηφζν φκσο
κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλε φηαλ αζρνιεζνχκε ζνβαξά θαη νπζηαζηηθά.
Θαη λα επηζεκάλσ αλ ζέιεηε θαη αθφκα θαη ηα δεκνηηθά αλαςπθηήξηα ηα νπνία
ζην παξειζφλ ιεηηνχξγεζαλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ ή θαη κηα πεξίνδν
κέζα απφ ηε κίζζσζή ηνπο θαη επέθεξαλ πάξα-πάξα πνιιά έζνδα ζην Γήκν.
Ρψξα δελ ππάξρεη ηίπνηα ηέηνην θαη γηα ηηο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζην ΘΓΑΞ
θαη ην Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο Λέσλ είλαη δξάζεηο πξν 15εηίαο νη νπνίεο
επαλαιακβάλνληαη θαη κάιηζηα ζα έιεγα κε ιηγφηεξεο πξνδηαγξαθέο
πνηφηεηαο.
Ρέινο νη αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο παξαγσγνχο είλαη κηα θαιή δξάζε,
σζηφζν φκσο ζα ιέγακε φηη δελ είλαη κηα δξάζε ηεο δεκνηηθήο θνηλσθεινχο
επηρείξεζεο. Δίλαη νη παξαγσγνί νη νπνίνη ηέινο πάλησλ έξρνληαη πξνζθέξνπλ
ηα πξντφληα ηνπο άκεζα πξνο ηνπο πνιίηεο. Γελ ζα έιεγα φηη είλαη θάπνηα
πξσηνβνπιία δηαρεηξηζηηθή ηεο δεκνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο θαη επίζεο
ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηα campus θαη ηα ζρνιεία πνπ
δηαηέζεθαλ, αλ δελ θάλσ ιάζνο θαηά θάπνην ηξφπν ππήξμε κία κίζζσζε ησλ
ρψξσλ δηφηη ρξεζηκνπνηήζεθε εηαηξία εθεί, ε νπνία είρε θαη έζνδα. Γειαδή
ππήξραλ ζπλδξνκέο απφ ηνπο δεκφηεο γηα λα βάινπλ ηα παηδηά ηνπο ζε απηή
ηελ δξαζηεξηφηεηα.
Ρα αλέθεξα ινηπφλ φια απηά γηα λα πσ φηη πιένλ ε δεκνηηθή επηρείξεζε είλαη
απνςηισκέλνη, δελ παξέρεη θακία ιεηηνπξγία. Πε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί
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λα ζεσξεζεί σο πξφηππν αλάπηπμεο. Έρεηε ζην παξειζφλ θάλεη ζθνδξή
θξηηηθή θαη θαιψο ζε θάπνηα ζεκεία θαηά ηε γλψκε κνπ, θαθψο ζε θάπνηα
άιια. Λα ζπκίζσ φηη απείραηε κε επηινγή ζαο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην,
ζεσξψληαο φηη δελ ζπκθσλείηε κε ηελ ζπλέρηζε ηεο δξάζεο ηεο θαη ζέιεηε λα
θαηαξγεζεί θαη λα πξνζζέζσ φηη κέζα απφ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ Θαιιηθξάηε
ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα θαη κάιηζηα ηψξα ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα
ρσξίο ζπλέπεηεο. Γηαηί ζην παξειζφλ εάλ θαηαξγνχληαλ ε δεκνηηθή επηρείξεζε
ππήξραλ

θάπνηα

πξνβιήκαηα

ζε

ζρέζε

κε

ηελ

πηνζέηεζε

θάπνησλ

πξνγξακκάησλ θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδνηήζεσο ηνπο.
Ρψξα φκσο ηέηνην εκπφδην δελ κπαίλεη θαη εγψ ζα έιεγα λα δείηε πξαγκαηηθά
ηελ θαηάξγεζε ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο θαη έληαμήο ηεο ζε φηη αθνξά ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ηηο δξάζεηο απηέο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζην Γήκν.
Θαηαςεθίδνπκε θπζηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνο άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη ην ιφγν; Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ξνιχ γξήγνξα θάπνηεο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο
δεκνηηθήο επηρείξεζεο ζην παξειζφλ θαη κε ηνπο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο
ζήκεξα. πήξραλ πξάγκαηη 3 ιεσθνξεία. Γελ απάληεζε φκσο ν θίινο καο ν
Γεκήηξεο πψο, ηη γίλαλε απηά ηα ιεσθνξεία. Γχν ιεσθνξεία Mercedes
αεξίνπ, ηα νπνία δελ είραλ αληαιιαθηηθά. Θαη ραιάγακε ην έλα, ράιαγε ην έλα
θαη παίξλακε αληαιιαθηηθά απφ ην άιιν. Δληάμεη; Θαη ην ηξίην κε πνηαλνχ
επζχλε δε ιεηηνπξγνχλε απηά ηα 3 ιεσθνξεία, δε καο είπε. Ξνηνο ήηαλ
δηνίθεζε εθείλν ηνλ θαηξφ; Ρνπιάρηζηνλ έρεη κηα αδπλακία ν ζπγθεθξηκέλνο
νκηιεηήο. Πηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπ κε κηα απηνθαηαζηξνθηθή
δηάζεζε θάζε θνξά. Ρν έθαλε θαη κε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε, ην θάλεη θαη
ζήκεξα. Ρα ιεσθνξεία ε δηθή ηνπ δηνίθεζε ηα θαηέζηξεςε. Ζ δηθή ηνπ
δηνίθεζε έθαλε ιάζνο αγνξέο. Ζ δηθή ηνπ δηνίθεζε πήξε ιεσθνξεία ηα νπνία
δελ είραλ αληαιιαθηηθά.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: 30 ρξνλψλ.
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ΒΝΟΔΑΠ: ρη δελ είζαζηε θ. Ξξφεδξε ηφηε. Θα ζαο ελεκεξψζσ φηη ήηαλε
αρξεζηκνπνίεηα, φπσο ηζρπξίζηεθε ε δηνίθεζε εθείλν ηνλ θαηξφ, έλα απηφ.
Γεχηεξνλ, λα πνχκε ηψξα γηα ην πεξίπηεξν;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πην κηθξφθσλν ζέισ λα κηιήζεηε πνηα ήηαλ ε πιεπξά. Γελ
έρνπκε λα θξχςνπκε ηίπνηα εδψ κέζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη.

Λα

νινθιεξψζνπκε

ζπλάδειθε

Βνξέα

ηε

ζπδήηεζε. Ξξνρσξνχκε. Αλνίμηε ην κηθξφθσλν ζπλάδειθε ηψξα θάλνπκε
ζπδήηεζε.
ΒΝΟΔΑΠ: Δγψ επηιέγσ, εγψ επηιέγσ ηνλ ηξφπν αλαθνξάο. Ππγλψκε. Ρν
ηζηνξηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη θάλνπκε ζπδήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηψξα,
Γηα ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο.
ΒΝΟΔΑΠ: Δκέλα θ. Ξξφεδξε ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ απηφ πνπ ζέισ γηα έλα
ζεκαληηθφ ιφγν. Ππκκεηείρα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εθείλε ηελ πεξίνδν πνπ
αλαθέξζεθε ν ζπλάδειθνο θαη είρα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζέζε θαη
αξληφκνπλα λα ςεθίζσ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα πσ γηαηί αξληφκνπλα λα
ςεθίζσ.
ηαλ ην ηζηνξηθφ ινηπφλ πνπ ιέεη φηη είραλ ηδηαίηεξν θέξδνο βάδακε θάησ απφ
ην θφζηνο γηα λα ην λνηθηάζνπκε δνιίσο, δε κπνξνχκε ζήκεξα λα εξρφκαζηε
λα ιέκε ην πψο ιεηηνπξγνχζαλ θαη γηαηί δε ζέιακε λα ήηαλ ζηηο δεκνηηθέο….
λα …. Θαη ζέιακε λα θιείζεη ε δεκνηηθή επηρείξεζε. Γηα απηφλ ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχζε δε ζέιακε ηε δεκνηηθή επηρείξεζε γηαηί είρε
θαηαληήζεη έλα κέζν εμππεξέηεζεο θαη εθβηαζκνχ θαη νκεξίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν δε ηελ ζέιακε ηε δεκνηηθή επηρείξεζε. Απηά.
Ρνπιάρηζηνλ αο είλαη πξνζεθηηθφο ν θαζέλαο ηη ιέεη θαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ
άζθεζε δηνίθεζε απηφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ άιινο ζπλάδειθνο.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δγψ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, ζηελ εηζήγεζε ηνπ
Θψζηα, επεηδή ήκνπλα πξφεδξνο ηφηε κε ην ηζηνξηθφ, ην είρα αλνίμεη επί
ζεηείαο κνπ. Θέισ λα ζαο πσ φηη ε ρακειή θνζηνιφγεζε δελ είρε λα θάλεη κε
ην φηη πηζηεχακε φηη κεηά ζα βγεη ν Καξαβέιηαο θαη ζα ην δψζεη ζηνλ θφ…,
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ρν θάλακε θαζαξά γηα θνηλσληθή πνιηηηθή. Λα έξρεηαη ν
γέξνληαο ηνπ ΘΑΞΖ θαη λα ην πίλεη ηνλ θαθέ ηνπ 1 € φπσο ην έπηλε ζην
ΘΑΞΖ, γηα ηίπνηα άιιν. Γηα ηελ ηζηνξηθή απνθαηάζηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο έρεη δεηήζεη ην ιφγν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ηψξα, θαη’ αξρήλ ην ηη ζπδεηάκε είλαη ην βαζηθφ.
Ππδεηάκε γηα ηνλ ηζνινγηζκφ φπσο απνηππψλεηαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο.
Γε λνκίδσ φηη κπνξνχκε απηφ λα δηαθσλήζεη θαλείο. Βεβαίσο θαιφ είλαη θαη
ρξήζηκν λα γίλνληαη θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο γηα ην πψο ζέινπκε θάπνηα
πξάγκαηα αιιά ην θχξην είλαη φηη ν ηζνινγηζκφο εθθξάδεη ηα βηβιία, ηα
ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Απηφ είλαη ην έλα θνκκάηη θαη πάλσ ζε απηφ
δειαδή αλ ππάξρνπλε θάπνηεο παξαηεξήζεηο θαιφ είλαη λα εηπσζνχλ, αλ θαη
δελ θάλεθε θάηη ηέηνην νχηε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο θνηλσθεινχο.
Ρν δεχηεξν θνκκάηη είλαη φηη εληάμεη κπαίλνπλε θάπνηα δεηήκαηα φζν
αλαθνξά ηα πεπξαγκέλα. Ρν αλ είκαζηε εκείο ηθαλνπνηεκέλνη ζα δηνίθεζε απφ
φια απηά ηα πεπξαγκέλα ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο, θαίλεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη θάλνπκε δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. Νπφηε λνκίδσ φηη ην λα… έζησ θαη
κε κνξθή αζηείνπ λα αθήλνληαη θάπνηεο ζθέςεηο φηη κπνξεί λα καο
ηθαλνπνηνχλ, λνκίδσ φηη ε έθθξα…
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν θείκελν είλαη ιίγν αληηθαηηθφ ζε ζρέζε κε απηφ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη. Γειαδή θνηηάμηε ηψξα, ηη λα πνχκε δειαδή; ηη ηα ΘΓΑΞ
είλαη κε απνηπρία; Θεσξείηε φηη είλαη απνηπρία; Έρνπλε πξνβιήκαηα πάξα
πνιιά.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έρεη ζξηακβεπηηθφ ραξαθηήξα φηη θάπνηεο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αιιά πνιχ ηελ άιιε δελ κπνξείο λα πεηο φηη είλαη απνηπρία.
Απηφ ιέσ. Ή είλαη πεηπρεκέλα ή είλαη απνηπρεκέλα. Κέηξηα.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κπνξεί λα κε γξάθνπκε ηίπνηα. Νπδέηεξα. πσο είλαη θαη ν
ραξαθηήξαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ αθήζηε ηνλ Αληηδήκαξρν λα νινθιεξψζεη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δγψ απηφ ην νπνίν ιέσ είλαη φηη γεληθά, γεληθά εάλ είκαζηε
ηθαλνπνηεκέλνη ή φρη θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πξνρσξάκε ζε δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν. Ινηπφλ, θνηηάμηε ηψξα λα δείηε, κηα θνπβέληα φζν αλαθνξά ην ζέκα
ηνπ πεξηπηέξνπ θ.ιπ. Θαη επεηδή, αο πνχκε, θαη αλέθεξε θάπνηα πξάγκαηα θαη
ε θα Ξεηξνπνχινπ πξηλ. Απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ έρνπλ γίλεη φιεο νη
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη πεξηκέλνπκε πιένλ ηε λνκηθή ππεξεζία λα δψζεη ην
ηειηθφ θείκελν πξνθεηκέλνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο θαο
Γεσξγνχιε δειαδή λα πξνρσξήζεη θαη ε δηαδηθαζία ηεο έμσζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ήζειε λα πεη; Γήκαξρε κήπσο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπν θνπβέληεο κφλν. Ξξψηνλ, νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο δελ
είλαη δεκηνχξγεκα…. ρη κφλν δελ είλαη δεκηνχξγεκα δηθφ καο αιιά εκείο ηηο
θαηαγγέιιακε γηαηί ήηαλ έλα κέζν ηδησηηθνπνίεζεο, έλα κέζν γηα λα γίλνληαη
δηάθνξα πξάγκαηα, δηάθνξεο ινβηηνχξεο, δηάθνξεο παξαλνκίεο αλ ζέιεηε –
εληφο ή εθηφο εηζαγσγηθψλ - κηα δηαρείξηζε έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ Γήκνπ. Θαη
μέξεηε πνιχ θαιά φηη κέζσ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ παίρηεθαλ ηεξάζηηα
παηρλίδηα θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο αιιά θαη ρεηξαγψγεζαλ αλ ζέιεηε
ζπλεηδήζεσλ γηαηί γίλνληαλ πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ. ια απηά ινηπφλ εκείο
ηφηε λα θαηαγγέιιακε θαη ιέγακε φηη νη Γήκνη έπξεπε λα έρνπλ ην ζχλνιν ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη φηη δελ ρξεηάδνληαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ζαλ έλα κέζν ην
νπνίν ζα θάλεη φια απηά ηα πξάγκαηα πνπ είπα πξηλ.
Θάπνηνη βέβαηα ηφηε ζηήξηδαλ ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. Ρελ χπαξμε, ηελ
ιεηηνπξγία αιιά πξνζπαζνχζαλε λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, λα
δηεπξχλνπλ ην εχξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα θάλνπλε
θαη πνιιψλ εηδψλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. Απηέο είλαη νη θαιέο επνρέο
θπβεξλήζεσλ πνπ ππεξεηήζαηε.
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Ήξζε ινηπφλ θάπνην ζεκείν, φπνπ πηα δελ πήγαηλε άιιν. Απνθαιχθζεθαλ φιεο
απηέο νη αηαζζαιίεο, ην ηη γηλφηαλε, ην ηξειφ πάξηη πνπ παίδνληαλ κέζσ ησλ
δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη απνθαζίζαλε λα αιιάμνπλ ηηο δεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο, λα ηηο θάλνπλ θνηλσθειήο γηαηί έπξεπε πάιη λα θξαηήζνπλ έλα
θνκκάηη ην νπνίν ζα ηνπο ρξεζηκεχζεη γηα λα παίμνπλε δηάθνξα παηρλίδηα.
Δκείο θαη κε απηφ δηαθσλήζακε γηαηί πηζηεχακε φηη, ζαο είπα θαη απφ ηελ
αξρή, φηη πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ εληειψο. Νη δήκνη λα έρνπλ κηα απηνηειή
θαη πιήξε ιεηηνπξγία.
ηαλ έγηλε ε κεηαηξνπή ησλ επηρεηξήζεσλ εκείο επηκείλακε φηη έπξεπε φινη νη
εξγαδφκελνη λα πεξάζνπλε ζην Γήκν. Έγηλε, πέξαζαλ νη εξγαδφκελνη ζην
Γήκν αιιά απηνί πνπ έρνπλ απνκείλεη ζήκεξα ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε,
μέξεηε θαη ζαο πξνθάιεζε θαη έλαο ζπλάδειθνο εδψ, λα πείηε ηνλ ηξφπν. Άιια
δπζηπρψο ηψξα δελ ππάξρεη λνκηθφ πιαίζην πνπ λα ηνπο θαιχςεη γηα ηε
κεηαθνξά ηνπο ζην Γήκν. Δίλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα δειαδή απηφ ην νπνίν ζα
πξέπεη λα ιπζεί, γηαηί θαη φπνηνο έρεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα θαηαξγήζεη ηελ
θνηλσθειή επηρείξεζε δελ κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. Θαη
εδψ δειαδή είλαη κηα αληίθαζε θαη έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
εξγαδφκελνη πάλσ απ’ φια ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο.
Ρψξα ε θξηηηθή πνπ γίλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΘΑΚΞ, ησλ ΘΓΑΞ,
νηηδήπνηε άιιν. Απηή ηελ θξηηηθή αλ ζέιεηε θαη εκείο ηελ θάλακε θαη ηελ
θάλνπκε θαη δελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηε ιεηηνπξγία πνπ ππάξρεη
ζήκεξα. Άιιν πξάγκα φκσο απηφ θαη άιιν πξάγκα λα ζπδεηάκε ζπγθεθξηκέλν
δήηεκα ηζνινγηζκνχ θαη εζείο λα θάλεηε κηα εθ’ φιεο ηεο χιεο επίζεζε γηα
δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε δηθέο καο επζχλεο.
Θνηηαρηείηε ζηνλ θαζξέθηε θαη δείηε πνηνο θηαίεη γηα απηφ ην ζεκείν πνπ
έρνπκε θηάζεη ζήκεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ ν Ξξφεδξνο. ρη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, λα ξσηήζσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρα ιεσθνξεία αλήθνπλ ζηελ πεξηνπζία ηεο θνηλσθεινχο
επηρείξεζεο, ηα νπνία είπακε φηη είλαη άρξεζηα. Εεηάσ δχν πξάγκαηα. Ρν
νηθνλνκηθφ ζθέινο λα κελ ην θνπβεληηάζνπκε ηψξα, ην ηη θαη πνχ. Δγψ ζα
ήζεια λα θάλνπκε έλα ηερληθφ έιεγρν πξηλ θαηαιήμνπκε φηη ηα απνζχξνπκε ή
φηη ηα θαηαζηξέθνπκε ή ηα ζηέιλνπκε γηα αινπκίληα. Γελ μέξσ, λα
απεπζπλζνχκε ζηελ ηερληθή καο ππεξεζία, πνηνο, πσο, ηη. Κηα δηαδεκνηηθή,
δελ μέξσ ηη πξνβιέπεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Ξξηλ λα πάκε ζε απφζπξζε
εχθνια, γηαηί νη επνρέο έρνπλ αιιάμεη κεηά απφ 15 ρξφληα, λα δνχκε απηά ηα
δχν ιεσθνξεία πνπ ε ζεσξία ιέεη φηη θαθψο πάξζεθαλ γηα ην Σατδάξη, αλ ηα
ιέσ θαιά δελ μέξσ. Γηαηί δελ κπνξνχλ λα αλεβνχλ αλεθφξεο αιιά κπνξνχλ
λα πεγαίλνπλ ζην ίζησκα. Θαη αλ απηά ηα ιεσθνξεία κε 50.000 κπνξνχκε λα
ηα θηηάμνπκε, ιέσ εγψ ηψξα, ηίπνηα εγψ ζέισ ηερληθφ έιεγρν. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια ζπλάδειθε Βνπιγαξίδε.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Κηα απάληεζε ζην ηειεπηαίν ηνπ Ππειηφπνπινπ ηνπ
Θφδσξα. Ιίγν πνπ ηα έρνπκε δεη απηά ηα ιεσθνξεία Θφδσξα δε είλαη νχηε γηα
ιακαξίλα δελ πνπιηνχληαη. ηη ηερληθφ έιεγρν θαη λα θάλεηο, θάλε. Γελ… Νχηε
ζπξψρλνληαο δελ πάλε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ ζε ακθηζβεηψ.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: ρη γηα απηφ ζην ιέσ, επεηδή μέξσ φηη δε καο ακθηζβεηείο
γηα απηφ ζην ιέσ, γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν. Νχηε γηα θνηέηζη δελ θάλνπλε γηαηί
ήηαλ παιηά απφ ηφηε νξηζκέλα απφ απηά. Γελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. Άζε
πνπ είλαη πνιχ ξππαληηθά, δειαδή λα ξππαίλνπλε. Γε θηηάρλνληαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ζπλάδειθνη.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θαη φζν, θαη φζν, θάηη γηα ηνπο ππαιιήινπο λα πξνζζέζσ,
κε θάιπςε θαη ν Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο. Έρνπκε εθεί 30 αλζξψπνπο, νη
νπνίνη είλαη κεγάιε ππφζ… θαη δε κπνξνχκε λα θάλνπκε. Θα πσ θάηη.
Ξαξάθιεζε γηαηί ζεσξψ φηη ε θνηλσθειή ηψξα ιεηηνπξγεί πάξα πνιχ θαζαξά
θαη ηε βάδνπκε ζε κηα πνιχ θαζαξή γξακκή. Ρν είπε θαη ε Αζελά θαη
επραξηζηψ κε ηα θνξνινγηθά ηεο θαη φηη ρξσζηάεη θαη φηη γίλεηαη. Απηέο ηηο
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επνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ ιεθηά δελ κπνξεί λα θάλεη θαη πνιιά ε θνηλσθειή
επηρείξεζε. Ίζσο γηα απηφ λα λνκίδεηε θ. Ληεληαθέ φηη ζξηακβνινγνχκε. Γε
ζξηακβνινγνχκε, αλαθνξά θάλνπκε ζε ηη κπνξεί λα θάλεη θαη ηη θάλεη. Ρψξα,
μέξσ εγψ, κπνξεί λα κελ ην δηαηππψ… εζχ λα μέξεηο πεξηζζφηεξα θαη λα ην
θαηάιαβεο έηζη. Απηφ ήζεια λα πσ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη νινθιεξψζακε ην…
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θαη κηιάκε γηα ηνλ ηζνινγηζκφ, θάηη πνιχ ηππηθφ. Θαη κε
ζηελνρψξεζε ν θ. Ρζαηζακπάο κε ηελ αλαθνξά πνπ έθαλε ζην παξειζφλ.
Δίρα πνιιά λα πσ θη εγψ αιιά κε… δελ είλαη ηψξα επί ηεο παξνχζεο απηφ. Δπί
ηεο παξνχζεο είλαη ν ηζνινγηζκφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη αθνχζηε λα δείηε ηψξα. Πην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
θάζε ζπλάδειθνο κπνξεί λα πεη ηε γλψκε ηνπ θαη δε ζα θξίλνπκε εκείο, αλ
είλαη ζσζηή ε φρη. Ζ αληηπαξάζεζε είλαη δεθηή θαη ην ηη ζα πεη ν θαζέλαο
λνκίδσ φηη….
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Έρσ θη εγψ λα θάλσ πνιηηηθή θξηηηθή αιιά ηψξα κηιάκε γηα
ηνλ ηζνινγηζκφ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε θάηη θ. Ρζαηζακπά;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λνκίδσ φηη φπνηνο παξαθνινχζεζε ηελ ηνπνζέηεζή κνπ δε
ζα δηέθξηλε θάπνηα αληηπνιηηεπηηθή δηάζεζε. Γε μέξσ γηαηί θάπνηα κέιε ηεο
δηνίθεζεο ηελ εμέιαβαλ έηζη. Υζηφζν ζα είκαη γηα έλα ιεπηφ κφλν, ζα θάλσ
κηα αλαθνξά. Γελ ζπλεζίδνληαη δεπηεξνινγίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ αλνίμνπκε δεχηεξν θχθιν θ. Ρζαηζακπά ηψξα. Λνκίδσ
φηη….
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: ρη, φρη δε ζπλεζίδνληαη θαη δε ζα ην θάλσ παξφηη πξέπεη. Γε
ζπλεζίδνληαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη ην εμαληιήζακε ην ζέκα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Κφλν, κφλν κηα αλαθνξά.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρνπκε άιια ηξία δεηήκαηα ηεο θνηλσθεινχο. Κπνξείηε λα ην
πείηε εθεί.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε θαηάιαβεο πξνζσπηθά φηη δελ είρε θακία
αληηπνιηηεπηηθή ρξνηά ε ηνπνζέηεζή κνπ θαη λνκίδσ φηη ην έδεημεο κε ηνλ
ηξφπν ζνπ ζηα κέιε ηεο δηνίθεζεο. Λα πξνζζέζσ φηη ηα ιεσθνξεία γηα πνιιά
ρξφληα πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο Σατδαξηψηεο θαη ην μέξνπλ νη
Σατδαξηψηεο.
Θαη δεχηεξνλ λα ζπκίζσ φηη πνιχ θαιά ν Γήκαξρνο αλέθεξε ηελ επαηζζεζία
ηνπ δήκνπ ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ρα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ηα
πεξηζζφηεξα, πξνζιήθζεθαλ κε θνηλσληθά πξνγξάκκαηα ηεο

δεκνηηθήο

επηρείξεζεο ηφηε θαη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ηψξα. Λα κελ ηα μερλάκε φια,
λα κελ ηα ηζνπεδψλνπκε φια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ ζπλάδειθνη φηη ην έρνπκε εμαληιήζεη ην ζέκα απηφ.
Θαηά πιεηνςεθία. Λα νινθιεξψζνπκε ηηο θνηλσθεινχο γηα λα …. Δίλαη ζέκα
19ν.

19ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ ηποποποίηζηρ ηος πποχπολογιζμοω
και ηηρ ειζηγηηικήρ έκθεζηρ ηηρ Θοινυθελοωρ Δπισείπηζηρ ηος
Γήμος μαρ, οικον. έηοςρ 2015 (12/2015 Απ. Θοιν. Δπισ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

ηξνπνπνίεζεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
θαη ην 20. Λνκίδσ απηά είλαη ην έλα πξνθχπηεη απφ ην άιιν.
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20ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ ηποποποίηζηρ ηος πποχπολογιζμοω
και ηηρ ειζηγηηικήρ έκθεζηρ ηηρ Θοινυθελοωρ Δπισείπηζηρ ηος
Γήμος μαρ, οικον. έηοςρ 2015 (12/2015 Απ. Θοιν. Δπισ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο. πάξρεη
θάπνην εξψηεκα; Αλ δελ ππάξρεη λα…. Θ. Κπνδίθα. Ππκθσλείηε. Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Αθξηβψο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη ηα εηζεγεηηθά απηψλ
πνπ δελ είλαη φπσο ην πξνεγνχκελν. Γηαηί εδψ φινη δηαβάδνπκε έλα θείκελν
θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Αιιά εκείο κηιάκε γηα
ην θείκελν απηφ, θαζεαπηφ. Ρν πξνεγνχκελν θείκελν ηη λα θάλνπκε; Ήηαλ
αληηθαηηθφ ζε ζρέζε κε απηά πνπ ππνζηεξίδεηαη πξνθνξηθά. Ρα ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα είλαη ηερληθά. Ρν πξνεγνχκελν δελ ήηαλε ηερληθφ, ζπλνδεπφηαλ απφ
κηα δηζέιηδε έθζεζε πνπ γξάθεη απηά πνπ γξάθεη θαη ηα αλαθέξακε πξηλ, λα
κελ ηα μαλα-αλαθέξνπκε θαη καξηπξάεη θαη θάπνηα πξάγκαηα. Ινηπφλ ηα
ζπγθεθξηκέλα επεηδή είλαη αθξαηθλψο ηερληθά ζέκαηα ηα ςεθίδνπκε.
Αιιά δείηε ιίγν αλ ζέιεηε ζα κπνξνχζαηε λα δηαβάζεηε ην θείκελν θαη
δπλαηά. Δλδερνκέλσο λα αθνχζεη θαη ην αθξναηήξην γηα ηη θείκελν κηιάκε.
Έθζεζε πεπξαγκέλσλ 2014 πνπ δελ μέξσ, κήπσο δψζεηε θαη θαλέλα βξαβείν
αο πνχκε ζηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ρα ππεξςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθίδεηαη. Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Τεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθίδεηε. Θ. Αζπξνγέξαθα.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γελ ςεθίδσ. Θαηαςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαςεθίδεηε. Θ. Φνπξιή;
ΦΝΟΙΖΠ: Τεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ, λνκίδσ θαη γηα ηα δχν έηζη; Θαη γηα ην
19 θαη γηα ην 20. Ξάκε ζπλάδειθνη ηψξα.

1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη

απψθαζηρ

πεπί

έγκπιζηρ

5ηρ

Αναμψπθυζηρ

ηος

πποχπολογιζμοω ηος Γήμος μαρ, οικον. έηοςρ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο 5εο Αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο θαη λνκίδσ φηη θαιφ είλαη ν Αληηδήκαξρνο, νη
Αληηδήκαξρνη

λα

αλαθεξζνχλε

θαη

ζε

απηά

πνπ

πξνθχπηνπλ.

Ρελ

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εηήζηνπ. Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Πηελ πιεηνςεθία ησλ θσδηθψλ πξφθεηηαη γηα αλακφξθσζε φζν
αλαθνξά ηηο πηζηψζεηο πνπ

πεξηνξίδνληαη ησλ πνζψλ πνπ ζα πάλε ζηελ

επφκελε ρξήζε δειαδή ζην ’16. Θαη θαηά ην πνζφ απηφ, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ ππεξεζηψλ πεξηνξίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Θαη σο πξνο ην ζθέινο
ησλ εζφδσλ πνπ εληζρχνληαη είλαη έζνδα ηα νπνία πξνθχπηνπλ αθξηβψο
επεηδή είλαη απηφ πνπ ιέλε νη ππεξεζίεο ρηππάλε νη θσδηθνί. Γειαδή έρεηο
πάξεη πεξηζζφηεξα έζνδα απφ απηά πνπ είρεο πξνυπνινγίζεη. Δπεηδή είρε γίλεη
θαη θάπνηα εξψηεζε θαη γηα ηνλ θσδηθφ ηα ινηπά ηαθηηθά έζνδα, αθνξνχλ ηα
ηέιε δηέιεπζεο, ην είπακε θαη ην πξσί, απιά ην μαλαεπαλαιακβάλνπκε ηψξα.
Ρέιε δηέιεπζεο θαη θάπνηα ζρνιάδνληα πεξίπηεξα. Γελ μέξσ ηψξα αλ ππήξρε
θάπνην άιιν…. θάπνην άιιν πνπ ζα ζέιακε λα δνχκε; Ρα ηξνθεία κεηψλνληαη
ιφγσ ηεο…
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηα ηα ηξνθεία πνπ είπακε ην πξσί λα…
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρα ηξνθεία νθείινληαη ιφγσ ησλ κεηψζεσλ πνπ ππάξρνπλε απφ
ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπκε πάξεη.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11Η

27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2015

73

ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απμάλεηαη… εληζρχεηαη ν θσδηθφο ζηα έζνδα θαηά 3.000
λνκίδσ; Θάηζε λα ην βξσ. Λνκίδσ θαηά 3.000 ή 2.000, θάπνπ ηνλ είδα ηνλ
θσδηθφ. Απηφ δελ μέξσ αλ ππάξρεη θάηη άιιν ηψξα. Γελ ζπκάκαη θαη θάηη άιιν
απφ ηε ζπδήηεζε ην πξσί δειαδή. Αλ ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο σο πξνο
ην εηζεγεηηθά ησλ ππεξεζηψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ εξσηήζεηο ζπλάδειθνη πάλσ ζηα 3 απηά ζέκαηα.

2ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί ηποποποίηζηρ Ρεσνικοω Ξπογπάμμαηορ Γήμος
έηοςρ 2015 ΞΟΝΔΓΟΝΠ.

3ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί ηποποποίηζηρ Δηήζιος Ξπογπάμμαηορ Γπάζηρ
Γήμος έηοςρ 2015
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Αλακφξθσζε,

ηξνπνπνίεζε

ηερληθνχ

πξνγξάκκαηνο

θαη

εηήζηνπ. Λα ηα πνχκε… ζπλάδειθνη, λα ηα πνχκε, λα κελ ηα ιέηε κεηαμχ ζαο.
Ινηπφλ αλ δελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο. Θ. Κπνδίθα. Ππκθσλείηε θαη γηα ηα ηξία
ζέκαηα. Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλνχκε. Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππκθσλείηε.

Θ.

Ππειηφπνπιε,

ζπκθσλείηε.

Θ.

Γξνχιηα,

ζπκθσλείηε. Θψζηαο, θ. Φνπξιήο, ζπκθσλείηε. Νκφθσλα ινηπφλ. Ξάκε ζην
4ν ζέκα.

4ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη

απψθαζηρ

για

ολική

πποχπολογιζμοω οικ. έηοςρ 2015

ανάκληζη

δέζμεςζηρ

πιζηϊζευν
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Δίλαη

ιήςε

απφθαζεο

γηα

νιηθή

αλάθιεζε

δέζκεπζεο

πηζηψζεσλ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2015. Θ. Κνζρνλά. Δίκαζηε ζην 4ν
ζέκα γηα ηελ γηα νιηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ δελ….
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη απφ ην ηκήκα εηζεγεηηθφ ηεο ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο
Λενιαίαο Αζιεηηζκνχ γηα δχν εθδειψζεηο, ην 4 έηζη; Ξνπ δε ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ρν 3X3, ηo three on three, πψο ζην θαιφ ην ιέλε απηφ
εθεί ηψξα νη… three on three θαη ην ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ ησλ δεκνηηθψλ
ζρνιείσλ. Θαη γηα απηφ αθξηβψο γίλεηαη αλάθιεζε ησλ πηζηψζεσλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη άιιε εκεξνκελία; Απηέο νη εθδειψζεηο
λα πξνγξακκαηηζηνχλ γηα άιιε εκεξνκελία; Θα βγάινπκε θαηλνχξηα απφθαζε
δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ππγλψκε, απφ ην λα παίξλνπκε ζπλέρεηα ηέηνηνπ είδνπο
απνθάζεηο, δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζα γίλεη άιιε εκεξνκελία κε απηά ηα
ρξήκαηα. ρη, δελ ππάξρεη πξφβιεκα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαιιηθξάηε. Ξξέπεη λα ηνλ
θαηαξγήζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα; Ινηπφλ θ. Κπνδίθα, ζπκθσλείηε. Θ. Ληεληαθέ,
ζπκθσλείηε. Γεληθά ππάξρεη δηαθσλία απφ θακία παξάηαμε; ρη. Νκφθσλα
ινηπφλ. Θέκα 5ν.

5ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ για διαγπαθή ηιμολογίος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ιήςε

απφθαζεο

γηα

δηαγξαθή

ηηκνινγίνπ.

Δδψ

ζηελ

εκεξνκελία είλαη ηνπ ’14 φπσο ζα έρεηε θαηαιάβεη θαη φρη ηνπ ’15 πνπ
αλαθέξεη, 30/12/14. Ππκθσλνχκε; Γελ ππάξρεη δηαθσλία.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρερληθφ είλαη ην ζέκα ή εθνπζίσο ήζειε λα…
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, λα πεη. Ππγλψκε, ζπγλψκε Βαγγέιε λα πεη ν
Αληηδήκαξρν ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ….. γηαηί πιεξψζεθε κε θάπνην άιιν ηξφπν ή απιά….
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν ράξηζε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν ράξηζε. Δίλαη ραξηζηηθή πξάμε, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ινηπφλ. Ξάκε ζην ζέκα 6ν.

6ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκπιζη 1ηρ Ρπιμηνιαίαρ Έκθεζηρ ςλοποίηζηρ ηος πποχπολογιζμοω
οικον. έηοςρ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Έγθξηζε

1εο

Ρξηκεληαίαο

Έθζεζεο

πινπνίεζεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ. Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ηψξα ππάξρνπλε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ. Λα
πσ θάπνηα γεληθά πξάγκαηα θαη απφ θεη θαη πέξα φηη εξσηήζεηο ππάξρνπλε
θαιφ είλαη λα ηηο δνχκε. Πε ζρέζε κε πέξπζη ππάξρεη κείσζε ησλ εζφδσλ ην
1ν ηξίκελν πεξίπνπ ζηα 900.000 πεξίπνπ. Ξνζνζηφ είλαη γχξσ ζην 15%. Πην
ζχλνιν κηιάκε ησλ εζφδσλ. Ρψξα αλ ζθεθηνχκε θαλείο φηη ν Γελάξεο ήηαλ
έλαο θαηαζηξνθηθφο κήλαο γηα ην Γήκν ηνπ ’15, ρσξίο απηφ βέβαηα λα
ζεκαίλεη φηη δελ …. Απηά ηα ιέηε θ. Κπνδίθα δελ ηα μέξσ εγψ απηά. πάξρεη
δειαδή κηα κείσζε εθεί ε νπνία είλαη θαη ζηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη ζε
θφξνπο θαη εηζθνξέο ζε ζρέζε κε πέξπζη. Θαη ζε θάπνηα…. Θαη ζε
επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη γηα επελδπηηθέο δαπάλεο,
γεληθά ππάξρεη κία κείσζε ζε φινπο απηνχο ηνπο θσδηθνχο ησλ εζφδσλ ζε
ζρέζε κε πέξπζη.
ζν αλαθνξά ην δήηεκα ησλ εζφδσλ, ησλ εμφδσλ κε ζπγρσξείηε, πεξίπνπ ε
εηθφλα είλαη θνληηλή. Γελ ππάξρεη δειαδή ηφζε κεγάιε απφθιηζε φζν αλαθνξά
ηα έμνδα ηα νπνία έρνπλ γίλεη ην 1ν ηξίκελν ηνπ ’15 ζε ζρέζε κε ην ’14. Δίλαη
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ζρεηηθά θνληά θαη νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ε θαηεγνξία δειαδή ησλ εμφδσλ
θαη ε θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ.
Απηφ ην νπνίν είλαη αλεβαζκέλν ζηα έμνδα είλαη νη πιεξσκέο ησλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ, φπνπ ππάξρνπλ θαη πάξα πνιιά δηθαζηηθά ηα νπνία
έρνπλ ζθάζεη θαη έρνπλε πιεξσζεί ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Γελ μέξσ ηψξα
αλ ππάξρεη θάπνηα άιιε εξψηεζε πάλσ ζε… ζηα ζηνηρεία απηά θαιφ είλαη λα
γίλεη θαη λα απαληεζεί.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:

Έζνδα

παξειζφλησλ

εηψλ.

Δίρακε

πξνυπνινγηζκφ

205.720, 205.000. Βεβαησζέληα έρνπκε 700.000. Θαη εηζπξαρζέληα κφλν
43.000. Θαη’ αξρήλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηαηί είρακε κφλν 205.000 θαη κεηά
βεβαησζέληα 701.000. Ξψο πξνέθπςε απηφ;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Βεβαησζήθαλε πάξα πνιιά πνζά κέζα ζην ρξφλν πνπ
αθνξνχζαλε ππνρξεψζεηο ηξίησλ πξνο ην Γήκν. Ρψξα γηαηί ππάξρνπλε ζην 1ν
ηξίκελν…. Θαη’ αξρήλ νη εηζπξάμεηο νη ιίγεο γηαηί φινη πεξηκέλνπλε ηε
ξχζκηζε, Θνδσξή, έηζη δελ είλαη; Δίλαη δεδνκέλν απηφ. Γελ πιεξψλεη θαλέλαο.
πάξρνπλ πάξα πνιιά ηα νπνία ζπλερψο βεβαηψλνληαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη είλαη θαηαζηξνθηθφ, ην είπακε απφ ηελ αξρή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν 205.000 γίλεηαη κε βάζε….
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ν πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη ηνλ Ηνχιην κε βάζε ηα
πξνεγνχκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κε βάζε απηφ βγαίλεη. Κε βάζε αιγφξηζκν
δειαδή θ.ιπ. απφ ηελ ΘΑ. Ρψξα απφ θεη θαη πέξα φηαλ εζχ βεβαηψλεηο απηφ
ην απνηππψλεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γηα λα κελ ηνπνζεηεζψ κεηά ζα θάλσ κηα… ρη δελ ππάξρεη
ζέκα θαλέλα. Απιά έλα εξψηεκα θαη κηα επηζήκαλζε ζε φηη αθνξά ηα
δηαζέζηκα. Λα πσ φηη είλαη πνιχ ζεηηθφ απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ
φηη ηα έρεη θηάζεη ζε έλα χςνο 3.500.000 πεξίπνπ, δηφηη γλσξίδνπκε φηη ζην
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παξειζφλ απφ ηε πξνεγνχκελε δηνίθεζε, παξφηη πεξίπνπ θάηη ζην ίδην πνζφ
ηα είρε παξαιάβεη ζηε ζπλέρεηα κεηψλνληαλ έηζη καζεκαηηθά θαη ηα ηειεπηαία
ρξφληα θηλνχληαλ ζε θάπνηεο θάζεηο αθφκα θαη θάησ απφ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
επξψ. Άξα ινηπφλ λα ην πνχκε ζηα ζπλ γηα ηε λέα δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ.
Υζηφζν ζα ήζεια ελεκεξσηηθά λα καο πείηε αλ απηφ ην πνζφ, ηα 3.500.000 €
αθνξνχλ δηαζέζηκα ηα νπνία κπνξνχλ λα πξννξίδνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο ή έρνπλ λα θάλνπλε κε εηδηθφ ζθνπφ, δειαδή πξννξίδνληαη γηα θάπνην
εηδηθφ ζθνπφ, θάπνην ζπγθεθξηκέλν έξγν, γηα ην ΔΠΞΑ ή θάπνπ αιινχ. Θαη
θπζηθά εθφζνλ απηά αθφκα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζην Γήκν, γηαηί ππάξρεη
θαη ν θίλδπλνο κε ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ λα πάλε ζηελ
Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη εθεί πέξα δε γλσξίδνπκε ην κέιινλ, ην κέιινλ ηνπο
ηνπιάρηζηνλ, δελ κπνξεί λα είλαη απνιχησο βέβαην, ην έλα είλαη απηφ.
Θαη ην δεχηεξν, έρεη γίλεη ζπδήηεζε επαλεηιεκκέλσο κε δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο απιά λα ην επηζεκάλσ απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα ηξηκεληαία, φηη
ην χςνο ησλ νθεηιψλ πνπ έρεη θηάζεη ηα 9.000.000 είλαη αλεζπρεηηθφ,
δειαδή είλαη πνιχ κεγάιν χςνο. Γελ έρεηε θακία επζχλε εζείο. Ζ ηεξάζηηα
αχμεζε έγηλε απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή.
Θπκίδσ φηη παξέιαβε 1.000.000 νθεηιέο ηξίησλ πξνο ην Γήκν θαη ην έθηαζε
8.000.000 θαη. Ρψξα πεγαίλεη γχξσ ζηα 9.000.000. πάξρνπλ ηα γλσζηά
πξνβιήκαηα φπσο εηπψζεθε, δελ κπνξνχλ λα πιεξψλνπλε πνιχ ζπκπνιίηεο,
πεξηκέλνπλ ηηο ξπζκίζεηο. πάξρνπλ ηα κεγάια κεγέζε ησλ δεκνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ησλ νθεηιψλ ηνπο πνπ πξέπεη λα ηα δείηε, είλαη θαη ζηελ έξεπλα
πνπ θάλεηε. Απιά ην επηζεκαίλσ γηαηί θαιφ είλαη λα θάλεηε πξνζπάζεηεο λα
κελ απμάλεηαη απηφ ην πνζφ ηνπιάρηζηνλ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα αλαθέξσ απιά φηη…, γηαηί δελ κπνξέζακε λα κηιήζνπκε ν
πξνβιεκαηηζκφο απηφο ηέζεθε ην πξσί ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε νη ζπλάδειθνη θαη κε ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη κε ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο αιιά θαη κε ηε ….. ζε θάπνηα ζεκεία ηηο ζεηηθέο ηνπο
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απφςεηο κε θαιχπηνπλε. Άιισζηε είλαη κία… έλαο θαζξέθηεο ινγηζηηθφο
αξηζκψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ…. Θαη γηα ηα δηαζέζηκα θαη γηα ηηο
απαηηήζεηο θαη γηα ηε δπζθνιία πνπ ππάξρεη απηή ηελ επνρή ζην εηζπξαθηηθφ
θνκκάηη.
Δάλ ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα κπνξεί εκείο λα ην πηάλακε απηφ
θαη λα ιέγακε θαθψο ε δηνίθεζε δελ έρεη εηζπξάμεη, δελ έρεη θάλεη. Αιιά
ζήκεξα κηιάκε φηη φιε ε Διιάδα αγσληά, φιε ε Διιάδα είλαη θάησ απφ έλα
δπγφ δπζθνιίαο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, είηε απηφ
είλαη απφ ηνπο κηθξνκεζαίνπο θαηαζηεκαηάξρεο είηε αθφκα θαη απφ ηνπο
απινχο αλζξψπνπο ηνπο κηζζσηνχο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Κελ κπαίλνπκε
ηψξα, κελ κεηαηξέπνπκε πάιη ζε Βνπιή απηή ηελ αίζνπζα. Γελ έρσ λα
πξνζζέζσ ηίπνηα πεξηζζφηεξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ςεθίδεηε;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρν ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ςεθίδεηε. Θ. Ληεληαθέ, ην ςεθίδεηε. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ην ςεθίδσ. Θαη’ αξρήλ ζέισ λα πσ ςάρλσ κεξηθά
ζηνηρεία απφ πεξηζζφηεξν λα εκπινπηίζνπκε ηε γλψζε καο θαη λα θάλνπκε
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Έρνπκε πάεη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, έρνπκε
βάιεη νξηζκέλα εξσηήκαηα. Γελ έρνπκε πξνιάβεη λα ηα επεμεξγαζηνχκε
αθφκα. Γειαδή ζέισ λα πσ, ςεθίδνπκε κε θάπνηα επηθχιαμε φρη φζν
αλαθνξά ηα ζηνηρεία, φζν αλαθνξά ηελ πνιηηηθή ηνπο επεμεξγαζία.
Ρψξα φζν αλαθνξά ηα άιια ζέκαηα πνπ κπαίλνπλε ππαηληρηηθά ή νηηδήπνηε
άιιν. Απιψο ζε ζπληνκία ζέισ λα πσ φηη ζηηο ζπδεηήζεηο φπσο μέξεηε, δελ
ζέισ λα ην αθήζσ έηζη αλαπάληεην, ζα κπνξνχζα θαη λα ην αθήζσ αιιά
εληάμεη εθφζνλ ζρνιηάδεηε πξέπεη λα δψζσ κηα απάληεζε. Πηηο επηζθέςεηο πνπ
έγηλαλ κε ηνλ Ξξσζππνπξγφ, νη δπν βαζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δφζεθαλ
δηεπθξηλήζεηο, απηέο πνπ εγψ θαηά θάπνην ηξφπν έβαια ζηελ νκηιία κνπ,
παξφηη δελ ήκνπλα αξθεηά ελεκεξσκέλνο, πεξηζζφηεξν απφ ηελ πνιηηηθή
εκπεηξία θαη απφ απηά πνπ είρα ελεκέξσζε εθείλε ηε ζηηγκή.
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ζν αλαθνξά ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα παξζνχλ γηα λα
εμαηξεζνχλε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ησλ δήκσλ απφ ηελ πξφζθαηε Ξξάμε
Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ. Γεχηεξνλ ππήξμαλ δηαβεβαηψζεηο φζν αλαθνξά
ηελ αθέξαηε επηζηξνθή ησλ θεθαιαίσλ ζηελ απηνδηνίθεζε. Θαη επίζεο φζν
αλαθνξά ηελ πεξίπησζε λα αλαγθαζηνχλ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νη ΝΡΑ, λα
ζπάζνπλε θαηαζέζεηο, ε θπβέξλεζε αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο πιεξσκήο
ησλ δεκηψλ-πέλαιληηο, έλα ιεηπάθη, θαη εηνηκάδεηαη θαη ζρεηηθή ξχζκηζε φζν
αλαθνξά απηφ ην ζέκα.
Ρν ιέσ απηφ γηα ηελ νπζία ηεο ζπδήηεζεο, ε νπνία ζα εμειηρζεί θαη λνκίδσ φηη
απφ

πξνρζέο

έρεη

επηρεηξεκαηνιφγεζα,

γξαθηεί.

Γε

ζηέθνκαη

ζηέθνκαη

θαη

ζε

ζην

πνιηηηθφ

δεηήκαηα

πνπ

ζθέινο

πνπ

λνκίδσ

φηη

επηβεβαηψζεθαλ φζν αλαθνξά απηφ ην δήηεκα. Ρν φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη
θακία θαηάρξεζε φζν αλαθνξά απηφ ην δήηεκα θαη απηφ ζα έδηλε ηε
δπλαηφηεηα, απηφ αθξηβψο πνπ ζρνιίαζα ηελ πξνεγνχκελε θνξά, λα κπνξεί
λα πεη ε θπβέξλεζε φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη έλα ηακεηαθφ απφζεκα
ζπλνιηθά ζην Θξάηνο πνπ κπνξεί λα αγγίμεη ηα 4.000.000.000 πνπ
1.500.000.000 απηφ είλαη πξνζθνξά ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
απφ φηη ιέλε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία.
Απηά έηζη γηα ηελ νπζία ηνπ πξάγκαηνο. Λνκίδσ έηζη θη αιιηψο ζα γξαθηνχλε
θη άιια πξάγκαηα θη άιιεο δηεπθξηλήζεηο. Λνκίδσ ήηαλ ρξήζηκεο απηέο νη
ζπλαληήζεηο, φζν ην παξαθνινχζεζα θαη απφ ζπλαδέιθνπο πνπ γξάθνπλ θαη
αξζξνγξαθνχλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηα
δηάθνξα επίπεδα. Λνκίδσ φηη ηέινο πάλησλ ε αλεζπρία πνπ ππήξμε, λνκίδσ
ήηαλε ππεξβνιηθή αιιά λνκίδσ θαηά ηε γλψκε κνπ ρξήζηκε. πσο είπα θαη
ηελ πξνεγνχκελε θνξά, δειαδή ζηέθνκαη ζηελ πνιηηηθή αληαλάθιαζε πνπ
είρε απηή ηε ηζηνξία θαη ζην εζσηεξηθφ, θπξίσο φκσο ζε δηεζλέο επίπεδν, φηη ε
θπβέξλεζε επηζηξαηεχεη θαηά θάπνην ηξφπν θαη ζπληάζζνληαη καδί ηεο
δπλάκεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιινπο θνξείο,
φζν αλαθνξά ηελ δπλαηφηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Απηά γηα λα ην θιείζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Κειεηήζακε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηα ζηνηρεία. Ξξέπεη λα πσ φηη
ζην δηαρεηξηζηηθφ θνκκάηη δελ έρνπκε θάπνην πξφβιεκα. Ξξαγκαηηθά
εθηηκνχκε φηη γίλεηαη κία ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη απφ ηελ ππεξεζία θαη
πξέπεη λα απνλείκνπκε ηα εχζεκα θαη ζηελ ππεξεζία. Πην ζέκα ησλ
δηαζεζίκσλ, εγψ ζα έιεγα φηη δηαζέζηκα είρακε θαη ζην ηέινο ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο, άξα δελ είλαη ίζσο ζέκα ηεο ησξηλήο δεκνηηθήο αξρήο
αιιά θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηζζφηεξν βέβαηα ζα έιεγα ηεο ππεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ πνπ

έρεη θαηαθέξεη θαη έρνπκε απηά ηα δηαζέζηκα. Σσξίο απηφ λα

ζεκαίλεη βέβαηα φηη ην λα έρεηο θαη λα απμάλεηο ηα δηαζέζηκά ζνπ θαη λα κελ
θάλεηο έξγν είλαη θαη ζεηηθφ. Ξνιιέο θνξέο ζα πξέπεη λα θάλεηο έξγν θαη εηο
βάξνο ησλ δηαζεζίκσλ. Δπαλαιακβάλσ φκσο φηη ζην δηαρεηξηζηηθφ θνκκάηη
εθηηκνχκε πξαγκαηηθά ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη, φιν ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα. Ππλνιηθά φκσο επεηδή έρνπκε θαηαςεθίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα
θάπνηεο πνιηηηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη, ζα θαηαςεθίζνπκε κέζα ζην έηνο θαη
ηηο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο, ηηο επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο φπσο έρεηε δεη ζε κηθξά
δεηήκαηα ηηο ςεθίδνπκε γηα λα κελ δεκηνπξγείηε θαη πξφβιεκα. κσο ζα
επηκείλνπκε ζηελ αξλεηηθή ςήθν αθξηβψο φπσο είρακε θάλεη θαη ζην ζέκα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ζπλάδειθνη ςεθίδεηε ε έθζεζε. Θέκα
7ν.
7ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Δπικαιποποίηζη ηηρ 404/1992 Απψθαζηρ Γημοηικοω Πςμβοςλίος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη επηθαηξνπνίεζε ηεο 404/1992 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ. Έρεηε ην εηζεγεηηθφ, λα πεη θαη ν… δπν ιφγηα ν Αληηδήκαξρνο, θ.
Βαξπηηκηάδε. Λαη, λαη ηνπ Καξαγθνπδάθε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη κηα πξνζθχξσζε. Δίλαη κηα πξνζθχξσζε ε νπνία είρε
γίλεη ην 1992, ε νπνία δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί θαη ν άλζξσπνο είρε έξζεη
πξφηηλνο θαη ρσξίο λα ην γλσξίδνπκε έδσζε έλα ρηιηάξηθν ην νπνίν δελ έπξεπε
λα ην δψζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ππγλψκε, ζπγλψκε, ζπγλψκε, δελ ην είρα δεη κπξνζηά
κνπ. Γελ έρεη θάλεη ζπκβφιαηα ν θ. Καξαγθνπδάθεο. Δίρε γίλεη ε πξνζθχξσζε
απιά δελ είρε γίλεη ην ζπκβφιαην, ην νπνίν πξέπεη λα γίλεη ην ζπκβφιαην. Δίρε
πιεξψζεη ν άλζξσπνο απιά δελ είρε γίλεη ην ζπκβφιαην. Απηφ θαη ζπγλψκε
γηα ην… Δθεί ηνπ Πηέιηνπ ηνπ Καξαγθνπδάθε πνπ είλαη εθεί ζηελ πιαηεΐηζα,
εθεί ην πξφβιεκα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Θ. Κπνδίθα, θ. Ληεληαθέ, ςεθίδεηε. Θ.
Ππειηφπνπιε; Ππκθσλείηε. Θ. Γξνχιηα, ζπκθσλείηε. Νκφθσλα ινηπφλ. Θέκα
8ν.

8ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ξπογπαμμαηιζμψρ ππψζλητηρ πποζυπικοω με ζσέζη

επγαζίαρ

ιδιυηικοω δικαίος οπιζμένος σπψνος για ηα ππογπάμμαηα Άθληζηρ
για Όλοςρ, «ΞΑγΝ» 2015-2016
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνγξακκαηηζκφο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα «ΞΑγΝ». Ν Λίθνο ν
Θαξαγηάλλεο λα καο πεη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιά ηψξα δε ζα κείλσ ζην ηππηθφ πξψην κέξνο. πάξρεη
πίζσ αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηηο θαηεγνξίεο

ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο

αγσγήο. Ρψξα έρεη γίλεη κία πξφβιεςε λα θαιχςνπκε φζν ην δπλαηφλ
ηκήκαηα πνπ είηε ζέινπκε λα δεκηνπξγεζνχλ είηε ζέινπκε λα εληζρπζνχλ.
Κέξνο

ησλ

πξνγξακκάησλ

απηψλ

ρξεκαηνδνηνχληαη

απφ

ηε

Γεληθή

Γξακκαηεία θαη γίλεηαη ζε κία ινγηθή, αλ ππάξρεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο
απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, λα γιπηψζνπκε θάπνηεο ζέζεηο απφ
ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ είρακε δεηήζεη πξηλ θάλα κήλα ζηελ
αληίζηνηρε ζπδήηεζε γηα ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα ηελ επφκελε ρξνληά.
Γηαηί μαλαιέσ ππάξρνπλε θάπνηα έηζη κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηεο κηζζνδνζίαο
ηνπο ρξεκαηνδνηνχληαη απεπζείαο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία.
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Βέβαηα εδψ πέξα ππάξρνπλε θάπνηα δεηήκαηα θαη ηα ζέησ γηα λα είλαη πξνο
ελεκέξσζε. Έλα δπζηπρψο ζπλερίδεη θαη

παξακέλεη

ζπλδεδεκέλν ην

πξφγξακκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ζηα «ΞαγΝ» κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα.
Ρν νπνίν ην ζέζακε θαη ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ηνλ θ.
Ρδφθα ζηνλ εληεηαικέλν ζχκβνπιν ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ
θαη ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλε παξψλ,
γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη δεκηνπξγεί ζνβαξφ δήηεκα, αλ ππάξρεη ζχλδ…, αλ δελ
ππάξρεη ζχλδεζε κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, αλ δελ βγαίλεη λα ην πσ έηζη. Γελ
πξνθχπηεη ην πνζφ απηφ λα κελ κπνξείο λα θάλεηο αίηεζε γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα κελ ππάξρεη ήδε άξα κπνξεί λα
κελ κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο αληίζηνηρν ηκήκα. Έλα είλαη απηφ.
Γεχηεξνλ δελ είραλ εγθξηζεί αλ ζπκάζηε θαιά, ην είρακε μαλαζπδεηήζεη γχξσ
ζην Λνέκβξην ηνπ ’14 πνπ είραλε μαλαπξνθεξπρζεί νη ζέζεηο γηα ηνπο Γήκνπο
πνπ δελ είραλε θάλεη ζηνλ πξψην γχξν ηνλ Κάξηε ηνπ ’14, μαλαπξνθεξχρζεθε
πξφγξακκα ην Λνέκβξε. Ρα νπνία δελ ηα πξνρψξεζε θαη κε επζχλε ηεο
πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο θαη θαληάδνκαη θαη ε θπβέξλεζε φηαλ αλέιαβε ηε
δηαθπβέξλεζε, επεηδή ήδε είραλ θαζπζηεξήζεη κπνξεί λα εθηίκεζε φηη πιένλ
δελ είρε λφεκα.
Ξάλησο εδψ πέξα ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ην ιέσ γηα λα πξνιάβνπκε θαη
κηα θαηάζηαζε πηζαλά ην Πεπηέκβξε, Νθηψβξε, δελ εμαξηάηαη απφ καο ζην
πφηε ζα εγθξηζνχλ. Δκείο ηα δεηάκε, θαηαιαβαίλεηε φηη κπνξεί λα εγθξηζνχλ
ζε ρξφλν πνπ δελ ζα ηα έρνπκε αλάγθε. Δκείο θάλνπκε ηελ αίηεζε γηα λα
είκαζηε εληάμεη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο, φκσο ζε θάζε πεξίπησζε
θαηαιαβαίλεηε φηη έρεη λα θάλεη θαη κε ην πφζν γξήγνξα ζα θηλεζνχλ νη
δηαδηθαζίεο γηα λα κπνξέζνπκε λα είκαζηε εληάμεη ηέιε Πεπηέκβξε πνπ
μεθηλάλε ηα πξνγξάκκαηα.
Ρα ππφινηπα λνκίδσ φηη δελ είλαη θάηη θαηλνχξην ην «ΞΑγΝ», ζίγνπξα νη
παιηφηεξνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηα γλσξίδεηε. Νπφηε
λνκίδσ δελ έρεη λφεκα λα θάλσ θαη κεγαιχηεξε αλάιπζε ζε ζρέζε κε ην…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Θ. Γξνχιηα.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λα πσ θάηη; Ππγλψκε. Λα πξνιάβσ γηαηί ην μέραζα,
ππάξρεη βεβαίσζε απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία πνπ πξνεγείηαη αλεμάξηεηα
αλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί ή φρη ν κηζζφο ηνπο, ε ακνηβή ηέινο πάλησλ γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα είλαη ζην Γήκν. Ξξνβιέπεηαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία
λα δψζεη βεβαίσζε φηη κπνξεί λα θαιπθζνχλ απφ ην Γήκν θαηά 100% νη
ακνηβέο ηνπο, αλεμάξηεηα ηη ζα πξνθχςεη απφ θεη θαη πέξα. Ξσο ζα εθηηκήζεη
ε Γεληθή Γξακκαηεία.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξνπ είλαη πφζν Αληηδήκαξρε κεληαία; Νη κηθηέο ακνηβέο ή
θαζαξά. Κηθηέο ην ίδην είλαη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δμαξηάηαη θαη

απφ ηηο δηδαθηηθέο ψξεο.

Γελ

είλαη

ζπγθεθξηκέλν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη πέζηε ηα ζην κηθξφθσλν γηα λα θαηαγξάθνληαη.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Πην Γήκν Αηγάιεσ ινηπφλ νη ζπγθεθξηκέλνη ινηπφλ γπκλαζηέο
νη νπνίνη πξαγκαηηθά ήηαλ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ καο, ινηπφλ
κπήθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, δνπιεχνπλε θαλνληθά 8σξν θαη
παίξλνπλε 250 € ην κήλα. Άξα είκαζηε ζε απηέο ηηο απνδνρέο;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πε θακηά πεξίπησζε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Αθνχ ην ίδην πξφγξακκα είλαη θαη ζην Γήκν Αηγάιεσ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πε θακία πεξίπησζε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ξφζν είλαη;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έρνπκε πξνυπνινγίζεη ηψξα αθξηβψο δελ…
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ εμαξηάηαη απφ καο, εμαξηάηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δμαξηάηαη. Θα ζαο πσ. Δκείο απηή ηε ζηηγκή γηα ην 1 ν
ηξίκελν ηνπ ’15, γηα απηνχο ηνπο 10 εξγαδφκελνπο έρνπκε πξνυπνινγίζεη
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θνληά ζηηο 50.000 καδί κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Ρψξα δελ μέξσ κε ηη
πιαίζην είλαη εθεί πέξα νη εξγαδφκελνη θαη πσο θ.ιπ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ζ ψξα νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία θαη είλαη
ζπγθεθξηκέλε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λίθν λα πσ θάηη;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ πξνθαλψο είλαη έλα θνκκάηη. Γηαηί έλα θνκκάηη παίξλεη
απφ ην Γήκν θαη έλα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία. Ξξνθαλψο ηα 250 € πνπ
αλαθέξεζαη λα είλαη ην έλα απφ ηα δχν. Γηαηί πάεη κε πνζνζηφ αλάινγα ηηο
εηδηθφηεηεο θ.ιπ. Νπφηε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ ην μέξσ. Αθνχ είλαη ΞΔ φινη νη γπκλαζηέο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ην ζχλνιν απηφ, 250 €.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Οσηήζηε. Έρεηε κηιήζεη θηφιαο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
γπκλαζηέο λα ζαο πνπλ θαη νλφκαηα, γηαηί καο ην είπαλε πξφζθαηα. Γελ ην
μέξσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο ζέιεη λα ξσηήζεη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ ήζεια λα ξσηήζσ ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην
Γήκν θαη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην πξφγξακκα. Θαη είλαη βέβαην φηη ζα
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα ή κπνξεί ηειηθά λα ρξεκαηνδνηεζεί φιν
απφ ην Γήκν; Γηαηί θνβάκαη φηη ζπλερψο επηβαξχλνπκε κε πξνζιήςεηο ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ζην ηέινο δε ζα καο βγνπλ ηα αληαπνδνηηθά ή
δε ζα καο βγεη ε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηζη φπσο ηελ έρνπκε
πξναλαγγείιεη. 200 πξνζιήςεηο εγθξίλακε ζε πεξαζκέλν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ινηπφλ Ξξφεδξε, λα ηνπνζεηεζνχκε γηα λα ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο, λαη.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γηα λα ςεθίζνπκε γηα ηε θαιχηεξε δηαρείξηζε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λα απαληήζεη ζην εξψηεκα. Έια Αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξνιχ ζχληνκα. Ρψξα ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο
εμαξηάηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Πηα πξνγξάκκαηα απηά ηα
γλσζηά ηέινο πάλησλ πνπ είλαη ηα άζιεζεο γηα φινπο, π.ρ ζην αζιεηηζκφο θαη
γπλαίθα, Ρξίηε ειηθία, εθκάζεζε εηδηθή αγσγή ΑΚΔΑ, ππνηίζεηαη φηη
ρξεκαηνδνηείηε έσο θαη 100%. Πηα ππφινηπα ζνπ εγθξίλεη ε Γεληθή
Γξακκαηεία ην πνζνζηφ πνπ ζα επηρνξεγεζείο. Γελ ην μέξνπκε αθφκα. Κπνξεί
λα είλαη θαη κεδέλ. Μαλαιέσ φκσο θάηη γηα λα κελ κπεξδεπηνχκε. Αλ ν
πξνγξακκαηηζκφο

ηεο

Γεληθήο

Γξακκαηείαο

γίλεη

ζηελ

ψξα

ηεο

θαη

πξνθεξπρζνχλε νη ζέζεηο ηεο πξηλ ηνλ Νθηψβξην γηα λα κπνξνχκε ηνλ
Νθηψβξην λα ιεηηνπξγήζνπκε ηα ηκήκαηα θαλνληθά, ζα πάκε κε απηή ηε
ιχζε. Αλ δελ πξνθεξπρζνχλε φπσο γίλεηαη ζπλήζσο θαη δελ είκαζηε ζε ζέζε
λα μεθηλήζνπκε ηα ηκήκαηα, ζα πάκε κε ηε ιχζε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο
έξγνπ πνπ ήδε έρνπκε πξνγξακκαηίζεη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πηηο πξνεγνχκελεο. Δπηπιένλ, επηπιένλ εδψ πέξα είλαη ν
έλαο γπκλαζηήο γηα ηα πξνγξάκκαηα ηξίηεο ειηθίαο θαη αζιεηηζκνχ θαη
γπλαίθαο, νη δχν γπκλαζηέο γηα ην θνιπκβεηήξην πνπ κπνξνχκε λα
μεθηλήζνπκε ην Πεπηέκβξε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έρνπκε θάλεη θαη γηα
ην πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο ΑΚΔΑ, απηά είλαη ηα επηπιένλ. Ρα ππφινηπα ζα
δνχκε αλάινγα ην πφζν γξήγνξα ζα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη ζα επηιέμνπκε
αλάκεζα ζην πξφγξακκα πνπ ζα καο βνιεχεη. Δπί ηεο νπζίαο δειαδή είλαη
πεξίπνπ κία ε άιιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηήζεηο. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρνπνζέηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δελ έρνπκε θαη
πνιιά πεξηζψξηα λα θάλνπκε. Θξηηηθή ζα θάλνπκε. Αιιά βιέπνληαο ηηο
εηδηθφηεηεο εδψ πνπ πξνβιέπεη απηφ ην πξφγξακκα, κνπ ζπκίδεη θάπνηεο άιιεο
4εηίεο πνιχ πίζσ, φηαλ απηέο νη θαθέο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλεξγαζία
κε ην δεκνηηθφ αζιεηηθφ νξγαληζκφ ιεηηνπξγνχζαλε κε πξνγξάκκαηα απφ ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ πνπ ηφηε ηα θαηεγνξνχζακε θαη πξνζθέξακε
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δσξεάλ κε θφζηνο θαζαξά ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, ηεο θαθήο δεκνηηθήο
επηρείξεζεο, ζηνλ θφζκν καδηθφ αζιεηηζκφ. Δίηε απηφ ιεγφηαλ ΑΚΔΑ, είηε
ιεγφηαλ ηξίηε ειηθία, είηε ιεγφηαλε γπλαίθα αζιεηηζκφο, είηε ιεγφηαλε
θνιπκβεηήξην θ.ιπ., θ.ιπ., θ.ιπ.. Θα κνπ πεηο κεηά, ζα κνπ πεηο κεηά.
Ινηπφλ θαη ζίγνπξα νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ θαη’ απνθνπή απηφ ην…, γηα
απηφ ην ηνπξλνπά, ην ηνπξλνπά, μέραζα θαη ππνηίκεζα, ππνβάζκηζα,
ππνβάζκηζα ην ηνπξλνπά. Απηή ήηαλε ε δεκνηηθή επηρείξεζε θαη απηή. Θαη
απηφο ήηαλε ν ΓΑΝΣ πνπ θάπνηνη έθξηλαλ φηη πξέπεη λα θνπεί, απηφ είλαη άιιν
ζέκα.
Πήκεξα ινηπφλ μαλαεξρφκαζηε επεηδή ν Θαιιηθξάηεο θαη ν …… θη φιεο νη
κεηαξξπζκηζηηθέο θηλήζεηο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηελ απηνδηνίθεζε
έθξηλε φηη πξέπεη λα θιείζνπλε θάπνηα λνκηθά πξφζσπα θαη πξέπεη λα
πεξάζνπλ απηά ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο, απεπζείαο 100% ζηνπο Γήκνπο λα
αζθήζνπλ ηέηνηα θνηλσληθή πνιηηηθή.
Δκείο ζα ζέιακε κηα πεξηζζφηεξε δηεπθξίληζε επάλσ ζην ζέκα ησλ
απνδεκηψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα έρνπκε άπνςε αλ ζα πξέπεη λα
ζπκβάιινπκε

κε

ηελ

ςήθν

καο

ζηε

ςήθηζε

απηνχ,

απηνχ

ηνπ

πξνγξακκαηηζκνχ. Παο επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ γεληθψο δε ζπλεζίδσ, κάιινλ δε κνπ επηηξέπεηε λα κηιάσ
γηα ην παξειζφλ. Άιια φζν αλαθνξά ην παξφλ εγψ ζα αλαθεξζψ ζε έλα άιιν
ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπλδξνκέο θαη ζα ην ζπγθξίλσ, φρη πάιη κε ην
παξειζφλ αιιά κε άιινπο Γήκνπο αληίζηνηρα θαη γεηηνληθνχο. Απφ απηά πνπ
γλσξίδσ κέρξη ηψξα ζε αληίζηνηρα αζιήκαηα θαη δξάζεηο είλαη ρακειφηεξεο
απφ ηηο ησξηλέο εδψ. Απηφ κηα επαηζζεζία σο πξνο απηφ γηα ηελ επφκελε
ρξνληά.
Πε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εδψ, ζα ην ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, κέρξη λα κπεη ζε κηα ζεηξά ην Θξάηνο, εκείο ζα
θάλνπκε απηφ πνπ θάλακε θαη ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ήηαλ ην
Θξάηνο ζε απνξξχζκηζε. Κε ζπλέπεηα δειαδή παξά ηε γεληθή καο θξηηηθή,
φπσο μέξεηε, εκείο ςεθίδακε φηη ήηαλε πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ δεκνηψλ. Κε
απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ ςεθίδνπκε θαη απηφ ην ζθέινο πνπ αθνξά ηνπο 10
θαζεγεηέο πνπ ειπίδσ φηη κεηά κε ηξνπνπνίεζε απηέο νη ζπκβάζεηο ησλ 8
κελψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαθνξεηηθέο.
πάξρεη έλα δήηεκα πνπ δελ είκαη πξνεηνηκαζκέλνο αιιά κνπ έθαλε
εληχπσζε, ξσηάσ αλ μέξεη θάπνηνο κνπ απαληάεη, απφ πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ
δελ βάδσ δήηεκα επζχλεο ηεο δηνίθεζεο, ίζσο είραλ πξνεηνηκαζηεί.
πάξρνπλε βξεθνλεπηαγσγνί πνπ πξνζιήθζεθαλ κε πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ
5εηνχο δηάξθεηαο, ην νπνίν δελ ήμεξα θαλ φηη ππάξρεη ζε άιινπο Γήκνπο. Γελ
κπφξεζα λα έρσ άιιε πιεξνθφξεζε, ξψηεζα γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν,

ηη θάλεη ην θνξίηζη ζνπ; Κηα ραξά. Ξνχ είλαη; Πην Γήκν ηάδε.
Θα ζνπ ην εμεγήζσ, ηη ζπκβαίλεη.
Υξαία εμήγεζέ κνπ ην, αλ θάηη…, αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε θαη εκείο ή έρεη
μεθχγεη απηφ ην πξάγκα. Γελ μέξσ. Θαη κνπ είπε ινηπφλ φηη είλαη γηα 5εηνχο
δηάξθεηαο. Αλ είλαη έμσ απφ ηελ νπηηθή καο θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη, δελ
μέξσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν θνξίηζη μέξεη απηφ κνπ είπε ν παηέξαο, φηη
πξνζιακβάλεηε κία θνξά άπαμ θαη γηα 5 ρξφληα. Ρψξα αλ ζα ηνπ αλαλεψλνπλ
ηελ ζχκβαζε θαη’ έηνο θ.ιπ. δε ζα πεξλάεη απφ άιιε δηαδηθαζία. Γελ μέξσ
ινηπφλ αλ απηφ πξέπεη λα ην μέξσ, αλ ην μέξεη ν Κηράιεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία, δελ ην μέξσ απηφ. Ινηπφλ, ηψξα φζν αλαθνξά ηα
άιια δεηήκαηα, γηα απηφ θαη είπα φηη ςάρλσ θάπνηα δεηήκαηα. Θέισ λα ζαο
πσ ινηπφλ πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη αλ ζέιεη αο κε δηνξζψζεη ν
Ξξφεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, ν Γήκνο
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απηή ηε ζηηγκή δαπαλά 250.000 γηα κηζζνχο θαη άιιεο 250.000 δαπαλά γηα
φια ηα ππφινηπα. Φσο, λεξφ, ηειέθσλα, ελνηθηάζεηο, ιηπαληηθά, θαχζηκα θαη
ηα ξέζηα. Απηφ καο θάλεη 500.000. Αλ γίλνπλ φιεο νη πξνζιήςεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ιέσ ηελ αλάιπζε πνπ έρσ θάλεη ησλ ζηνηρείσλ. Ρν
κήλα ιέσ, Κηράιε, 500.000.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα κηζζνχο 250.000;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη εγψ απηή ηελ αίζζεζε έρσ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: 270.000 δελ είλαη;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Δληάμεη. Γηνξζψζηε κε, δηνξζψζηε κε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη θαη λα ην…
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππλ 150.000 πνπ ππνινγίδσ γηα ην κέζν φξν απηψλ ησλ
150 πξνζιήςεσλ, παξφηη δελ είλαη εηήζηεο, βάδσ γεληθά λνχκεξα ιέσ θ.ιπ.,
απηφ καο θάλεη 650.000. 6Σ12=72. Λνκίδσ ινηπφλ… Ρη ιέεη, αλ θάπνηνο έρεη λα
κνπ πεη θάηη άιιν ζνβαξφ, αλ κνπ ην απαληήζεη. Δγψ απηά μέξσ.
Λνκίδσ ινηπφλ φηη ν Γήκνο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, ιέσ ζηηο αλεζπρίεο.
Βεβαίσο ππάξρεη έλα δήηεκα πνπ γηα απηφ είπα, λνκίδσ φηη ζα γίλνπλ ηέηνηεο
πξνζαξκνγέο, άιινη Γήκνη φζν αλαθνξά ην δήηεκα ησλ 100 δφζεσλ έρνπλ
πξνρσξήζεη ζε πην… ζε άιινπ ηχπνπ, πνιηηηθνχ ηχπνπ ζα ιέγακε ελέξγεηεο
θαη δηαρεηξηζηηθέο. Γειαδή ξαβαζάθηα θ.ιπ., θ.ιπ., αιιά απηφ δελ ην ζεσξψ
απηή ηε ζηηγκή έιιεηκκα θαη γηα απηφ δελ ην ρξεζηκνπνίεζα ζαλ επηρείξεκα
πξνεγνπκέλσο.
Απιψο ιέσ γηα λα δηαζθεδάζσ εληππψζεη, ε δηθή κνπ αληίιεςε φζν αλαθνξά
θαη παξαθνινπζψ ηα δεηήκαηα φζν κπνξψ λα μέξσ θ.ιπ., έρσ απηή ηελ
αίζζεζε. Δπνκέλσο λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε. Γηα απηφ θαη
είρα ζπκθσλήζεη πέξα θαη έμσ απφ ηα αηηήκαηα πνπ ιέκε γηα ηα…, ην φηη
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πξέπεη λα επαλέιζνπλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζηελ πξσηνβάζκηα ρξήκαηα
πνπ έρνπλ θνπεί θ.ιπ., θ.ιπ..
Ιέσ κε δεδνκέλε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ απ’ φηη θαίλεηαη ζα πάεη κέρξη ηνλ
Ηνχλην, θαη κε δεδνκέλν ηνλ Θαιιηθξάηε κέρξη λα θαηαξγεζεί, φζν αλαθνξά
ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θ.ιπ. λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε. Απηά
αλ θάλσ ιάζνο δηνξζψζηε κε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ απνθεχγσ λα κηιάσ γηα ην παξειζφλ γηαηί ζέισ λα κηιάκε
γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ θαη λνκίδσ φηη είλαη ιάζνο ε πνιηηηθή ηεο
βηνκεραλίαο πξνζιήςεσλ κέζσ νιηγφκελσλ ζπκβάζεσλ. Ρν είρα πεη θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά, είρε ςεθηζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη εγψ είρα
δηαθσλήζεη, εκείο ζαλ παξάηαμε είρακε δηαθσλήζεη κε ηηο ζπκβάζεηο, πεξίπνπ
200 αζξνηζηηθά ηνλ αξηζκφ, πάιη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κεξηθψλ κελψλ.
Ρν ίδην γίλεηαη θαη ηψξα θαη αλ ζέιεηε ζε επφκελε ζπλεδξίαζε, ζε
αληηδηαζηνιή κε απηφ πνπ είπε ν Θφδσξνο λα… , ζα ζαο θέξσ θαη ηα ζηνηρεία
πνπ απνδεηθλχνπλ φηη κε ηφζεο πξνζιήςεηο, κε απηέο ηηο πξνζιήςεηο πνπ
έρνπκε ήδε απνθαζίζεη ζίγνπξα δε ζα βγαίλεη, δε ζα καο βγεη ζην ηέινο ηνπ
ρξφλνπ θαη αλ δε καο βγεη θέηνο ζίγνπξα ηνπ ρξφλνπ, λα πξνρσξήζνπκε ζηε
κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηζη φπσο θαη ε δεκνηηθή αξρή ην έρεη
πξνγξακκαηίζεη θαη ην έρεη πξνδηαγξάςεη.
Αλ ζέινπκε ην θαιφ ησλ δεκνηψλ είρακε πεη φηη ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη
λα θάλνπκε είλαη λα κεηψζνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ είλαη ππέξνγθα ζην
Σατδάξη θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θπξίσο γηα ηνπο δεκφηεο. Κε ηελ πνιηηηθή
απηή ηεο βηνκεραλίαο πξνζιήςεσλ κε νιηγφκελεο ζπκβάζεηο, λνκίδσ φηη ζην
ηέινο δελ κπνξνχκε λα ηα πεηχρνπκε θαη ηα δχν. Ή ην έλα ζα θάλνπκε, ή ην
άιιν.
Ξξνθαλψο θαη δελ είκαη αληίζεηνο ζην λα γίλνπλ απηέο νη δξάζεηο θαη απηά ην
πξνγξάκκαηα. Θα ήκνπλα ζχκθσλνο αλ είρακε εμαζθαιίζεη 100%, φηη ζα
γίλνπλ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Λαη αιιά κε
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ηελ ηαθηηθή απηή, ζπλερψο λα απνθαζίδνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 10, 10
ή εθαηνληάδεο πξνζιήςεηο φπσο θάλακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά, λνκίδσ φηη
ζην ηέινο δε ζα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο πνπ ε ίδηα ε δεκνηηθή αξρή έρεη
βάιεη. Δπαλαιακβάλσ γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα
ηελ κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Γη’ απηφ θαη ζα θαηαςεθίζνπκε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο πξνζιήςεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε; Ινηπφλ ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξψηνλ, ην γξήγνξν, ην εχθνιν φηη απηέο νη ζπκβάζεηο
Θνδσξή πνπ είπεο είλαη επαλαιακβαλφκελεο, είλαη κέζσ ΔΠΞΑ κφλν γηα ηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο, 11κελεο ζπκβάζεηο θαη είλαη ην πξφγξακκα κέρξη ην ’20.
Άξα θάπνηνο κπνξεί λα πξνζιεθζεί θέηνο θαη λα πάεη κέρξη ην ’20 θαη γηα
απηφ ππάξρεη ε αζθάιεηα, αο πνχκε απηή πνπ είπε, ηεο 5εηίαο. Γελ ππάξρεη
πξφζιεςε 5εηίαο. Θα κπνξνχζακε φκσο ζαλ Γήκνο λα κελ ην θάλνπκε
επαλαιακβαλφκελν. Γειαδή λα κελ ηνπο μαλαπάξνπκε κε ην ρξφλν. Απηφ
είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ Γήκνπ αλ ζα ηνπο πάξεη πάιη.
Γεχηεξν, ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη φια απηά ηψξα πνπ εηπψζεθαλ.
Ξξψηνλ, θάλακε κία ηξνκεξή πξνζπάζεηα ζαλ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ,
Αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθή ππεξεζία, γηα λα πξνζπαζήζνπκε ε
πξφηαζε ηελ νπνία θάλνπκε θαη απηή πνπ είρακε θάλε ην πξνεγνχκελν
δηάζηεκα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πνπ είπακε γηα θαζαξηφηεηα,
απηεπηζηαζία, παηδηθνχο ζηαζκνχο, πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ λα κελ ππεξβεί ηα
εζθακκέλα. Γειαδή ηα ρξήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχκε λα δηαζέζνπκε ζαλ
Γήκνο.
Έρνπλ ππνινγηζηεί φια κέζα θαη νη δηάθνξεο άιιεο δξάζεηο ηηο νπνίεο έρνπκε,
γηα απηφ θαη ππάξρεη απηφ ην απνζεκαηηθφ. πάξρνπλε δειαδή ζε εμέιημε
έξγα, ππάξρνπλε δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ππάξρνπλε νη πξνκεζεπηέο ζηνπο
νπνίνπο ρξσζηάκε αξθεηά ρξήκαηα. Γειαδή φια απηά έρνπλ ζπλππνινγηζηεί
θαη γηα απηφ είρακε θάλεη ην θνπκάλην καο λα κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε γηα
ην επφκελν δηάζηεκα.
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Ν πξνγξακκαηηζκφο ππάξρεη φκσο δελ μέξνπκε αλ ζα πάξνπκε φιν απηφ ην
πξνζσπηθφ θαη ην ηη ζα γίλεη, πξψηνλ. Γεχηεξν ηα «ΞΑγΝ», απηά ηα
πξνγξάκκαηα ζπκςεθίδνληαη κε ην πξφγξακκα, κε ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ πνπ έρνπκε ςεθίζεη εδψ. Γειαδή κε ηηο
ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ θαη ηα 8κελα. Άξα δε κηιάκε γηα παξαπάλσ πνζφ,
κηιάκε γηα ζπκςεθηζκφ θαη κε λνκίδεηε φηη εκάο, εκάο καο θαίεη πνιχ
πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν λα κπνξνχκε λα κελ μεθχγνπκε απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρα λνχκεξα πνπ είπα είλαη ιάζνο; Ππγλψκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα λνχκεξα πνπ είπεο, ζα ην πσ ηψξα. Λαη, νη δηαθφζηεο ηφζεο
ρηιηάδεο είλαη εληειψο έμσ, δελ έρνπλ θακία ζρέζε. Δίλαη 620.000 ε
κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλ πάξεηο ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ζα δεηο γηα ην
ηξίκελν 1.862.000 θάπνπ εθεί. Γεο ιίγν ηελ ηξηκεληαία.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: 1.861.000
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίδεο; 1.861.000. Δίλαη 620.000 πεξίπνπ ν κηζζφο ην κήλα, νη
κηζζνί ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα απηφ είλαη είπακε δπν κηζζνί ζπλ δπφκηζε κηζζνχο
πνπ είρακε κέζα ζπλ ηα ππφινηπα θαη θηάλνπκε ζε απηφ ην απνζεκαηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο πνπ δήηεζε ν Αληξέαο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη δηεπθξηλήζεηο πνπ δήηεζε ν Αληξέαο ζε ζρέζε κε ηη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κε ηε κηζζνδνζία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ηα είπακε απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ γηα λα θαηαγξαθεί θηφιαο ζπλάδειθνη ηψξα. Τεθίδνπκε;
Ν Ζξαθιήο έρεη πεη φηη θαηαςεθίδεη. Νη ππφινηπνη; πέξ. Δζείο θ. Κπνδίθα;
Θαηαςεθίδεηε. Θ. Ληεληαθέ; Θαηαςεθίδεηε; Τεθίδεηε. Θαηά πιεηνςεθία
ινηπφλ. Ξάκε ην ζέκα 9ν.
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9ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ξπψζλητη πποζυπικοω με ζσέζη επγαζίαρ οπιζμένος σπψνος
δίμηνηρ

(2)

διάπκειαρ,

για

ηην

ανηιμεηϊπιζη

καηεπειγοςζϊν

εποσικϊν ή ππψζκαιπυν αναγκϊν ηος Γήμος μαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ δίκελεο δηάξθεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ καο. Λα δηεπθξηλίζνπκε ζπλάδειθνη φηη
πξφθεηηαη, Αληηδήκαξρε, φηη πξφθεηηαη… φπσο ζπκάζηε είρακε ςεθίζεη γηα ηελ
ππξαζθάιεηα ηελ θαινθαηξηλή 4κελν. Δπεηδή αθφκα φκσο απηή ε δηαδηθαζία
αξγεί θαη εκείο 1ε Ηνχλε πξέπεη λα έρνπκε απηφ ην πξνζσπηθφ, δεηάκε
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο. Αλ φκσο αλνίμεη έγθαηξα απηφ θαη
κπνξέζνπκε λα ηνπο πάξνπκε σο 4κελν, δε ζα ελεξγνπνηεζεί.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άξα γηα απηνχο έρνπκε απνθαζίζεη είλαη νη 13 πνπ είρακε
απνθαζίζεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο, αθξηβψο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Υξαία θαη αλ ηνπο πάξνπκε ηψξα κε 2κελν;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Δάλ έγθαηξα γίλνπλ νη δηαδηθαζίεο θαη ην 4κελν καο
εμαζθαιίδεη φηη 1ε Ηνχλε ζα έρνπκε ππξαζθάιεηα, δελ ελεξγνπνηνχκε ηα
2κελα. Δάλ γίλεη απηφ δε ζα πάξνπκε ηνπο 4κελίηεο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άξα αλ ηνπο πάξνπκε ηψξα κε 2κελν, κεηά ζα ηνπο πάξνπκε
άιιν έλα 2κελν θαη δε ζα ηνπο πάξνπκε….. απηφ ιεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθξηβψο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άιινπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Άιινπο

λαη.

Λαη.

Ινηπφλ

εξψηεκα;

Γηαθσλεί

θαλέλαο;

Ππκθσλνχκε; Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απιά κηα επηζήκαλζε, φηη αθξηβψο πξνέρεη αληηιακβαλφκαζηε
φηη θαη ε δηάξθεηα είλαη 4κελε ηεο πεξηφδνπ, απιά ζε έλαλ θίλδπλν λα κελ
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έρνπκε ππξαζθάιεηα ηνλ Ηνχλην, πξνέρεη ε πεξίνδνο απφ ην πξφζσπα. Θα
ζέιακε λα έρνπλ 4κελε δηάξθεηα θαη ηα ίδηα πξφζσπα αιιά….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ινηπφλ. Θέκα 10ν.

10ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Πςμπλήπυζη-Γιψπθυζη

ηηρ

59/2015

Απψθαζηρ

Γημοηικοω

Πςμβοςλίος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη Γηφξζσζε-Ππκπιήξσζε ηεο 59/2015 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ. Αθνξνχζε κηα εξγαδφκελε, δελ μέξσ Γήκαξρε αλ ζεο λα πεη
ιίγν…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν είρακε μαλαςεθίζεη απηφ γηα κηα εξγαδφκελε ζε ζρέζε κε ην
απνιπηήξην. Απηφ. Κηα δηφξζσζε γίλεηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεζε ή δηαθσλία; Ινηπφλ νκφθσλα. Ρν 11ν.

11ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ρποποποίηζη

ηηρ

ςπ΄απιθμ.

82/2015

απψθαζηρ

Γημοηικοω

Πςμβοςλίος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ηξνπνπνίεζε απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε εηδηθφηεηεο, φπσο είλαη ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη θαλέλα εξψηεκα;
Γηαθσλία; Θνδσξή ζε βιέπσ ςάρλεηο. Ξεο κνπ. Ξεο, ξψηεζε φηη είλαη
ζπλάδειθνη ηψξα, δελ πξέπεη…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη κε ην δφξη κσξέ λα ξσηήζεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ζπκθσλνχκε ινηπφλ. Νκφθσλα. Θέκα 12.

94

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

12ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Πςμπλήπυζη

ηηρ

ςπ΄απιθμ.

293/2014

απψθαζηρ

Γημοηικοω

Πςμβοςλίος με θέμα: «Πςγκπψηηζη ηος Πςνηονιζηικοω Ροπικοω
Νπγάνος Ξολιηικήρ Ξποζηαζίαρ, Γήμος Σαφδαπίος»
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ζπκπιήξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
γηα Ππγθξφηεζε Ππληνληζηηθνχ Ρνπηθνχ Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ. Γελ είρακε νξίζεη αλαπιεξσηή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κηζφ ιεπηφ Ξξφεδξε. Πην 11 είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο
γηα ηηο πξνζιήςεηο ηεο πξνεγνχκελεο; Ρηο πξνεγνχκελεο πξνζιήςεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ζν αθνξά. Λαη, λαη. Ζξαθιή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη κηζφ ιεπηφ. Γελ είλαη γηα ηηο πξνεγ… κηζφ ιεπηφ, κηζφ
ιεπηφ. Γελ είλαη γηα ην πξνεγνχκελν ζέκα πνπ ζπδεηήζακε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη ην πξνεγνχκελν. Γηα ….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πξηλ απφ δπν βδνκάδεο πνπ ζπδεηήζακε γηα ηηο
ζπκβάζεηο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη, σξαία. Δπεηδή φκσο είρακε θαηαςεθίζεη εθείλεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαςεθίδεηαη θαη ηψξα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξνθαλψο πξέπεη λα θαηαςεθίζνπκε θαη ηψξα
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπφηε ζέκα 11ν θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ. Θέκα 12ν. Δίλαη ε
ζπκπιήξσζε ηνπ Ππληνληζηηθνχ Ρνπηθνχ Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Γελ
είρακε νξίζεη αλαπιεξσηή. Αλαπιεξσηή ηνπ θ. Ξαξαζθεπά πνπ νξίδνπκε ηνλ
θ. Θνθάξα. Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα ινηπφλ. Θέκα 13ν.
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13ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί παπάηαζηρ ηος σπψνος εκηέλεζηρ ζωμβαζηρ,
ηος έπγος με ηίηλο: «Θαηαζκεςή Ξαιδικοω Πηαθμοω ζηο Γάζορ
Σαφδαπίος».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο
ζχκβαζεο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Θαηαζθεπή Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ζην Γάζνο
Σατδαξίνπ». Θ. Βαξπηηκηάδε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Έρεηε πάξεη ην εηζεγεηηθφ. Εήηεζε κηα παξάηα 2 κήλεο.
Έρεη νινθιεξψζεη ην 90% θαη έρεη πάξεη βέβαηα ηελ παξάηαζε απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα. Έπξεπε λα ηελ δψζνπκε, ν ρξφλνο γηα λα ην αλνίμνπκε ην
Πεπηέκβξην λνκίδσ φηη καο θαιχπηεη. Ρίπνηα άιιν δε λνκίδσ λα ρξεηάδεηαη λα
ζαο πσ. Αλ ζέιεηε θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ζ κφλε εξψηεζε ζηνλ Αληηδήκαξρν είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο
εξγνιάβνο πφζεο παξαηάζεηο έρεη πάξεη; Γηαηί εληάμεη ηψξα βιέπνπκε εδψ θαη
κεξηθνί θαηαιαβαίλνπκε ηψξα.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Αθξηβψο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Βξνρεξφο θαηξφο 25 κέξεο θαη απηφ είλαη θαθφ επεηδή είλαη
βξνρεξφο ν θαηξφο γηα λα θάλεη κέζα εζσηεξηθή κφλσζε, ηέινο πάλησλ. Ξφζν
έρεη θάλεη; Γε καο πηέδεη ν ρξφλνο. Ππκθσλνχκε γηα ην θαιφ ηνπ έξγνπ λα
πξνρσξήζνπκε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη ε δεχηεξε παξάηαζε θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα κελ θνθνξνκαρνχκε. Δληάμεη.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη ε δεχηεξε παξάηαζε, ε δεχηεξε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κήπσο είλαη ε ηξίηε; Γεχηεξε; Δληάμεη.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη ε δεχηεξε παξάηαζε, ηνπ ρξσζηάκε 180.000. Ινηπφλ
κελ ςάρλεηε παξαπάλσ γηαηί ζην ηέινο μέξεηε ηη ζα γίλεη; Ν θφζκνο αξρίδεη
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θαη θνβάηαη ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, λα γλσξίδεηε δελ έρεη πιεξσζεί. Ρα
ιεθηά εκθαληδφληνπζαλ ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηαπηφρξνλα ζβήζαλε
θηφιαο θαη πεξηκέλεη λα πάξεη ηα ιεθηά. Ήξζε έγθπνο γπλαίθα ε νπνία ήηαλε
ππάιιεινο ζην Γήκαξρν παληθνβιεκέλε γηα ηα ιεθηά. Ινηπφλ λνκίδσ φηη θαη
ην έξγν πνπ έρεη θηάζεη ηψξα ζην 90, 95% θαη λα πάξεη κηα παξάηαζε.
Λνκίδσ φηη δελ ην ζπδεηάκε θαζφινπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απφ πνχ είλαη;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ΔΠΞΑ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Γηαθσλία ή ηνπνζέηεζε; ρη. Θ.
Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ πξνθαλψο ζπκθσλψ απιά ε ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ,
γλψκε κνπ ίζσο ζα έπξεπε λα αθαηξεζεί γηαηί είλαη εζσηεξηθή εξγαζία θαη απφ
ηνλ θαηξφ δελ δηθαηνινγείηε. ια ηα άιια δηθαηνινγνχληαη πάλησο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη είλαη θαη ηνπνζεηεκέλα. Δίλαη ηνπνζεηεκέλα φια. Δίλαη
ηειεησκέλα Ζξαθιή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξξνθαλψο ζπκθσλνχκε, δε ζα είρακε αληίξξεζε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη ηνπνζεηεκέλα ηα πην πνιιά. Κφλν ην αζαλζέξ ηνπ
ιείπεη θαη….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρηκή ηνπο. Ινηπφλ, νκφθσλα. Θέκα 14ν.

14ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί παπάηαζηρ ηος σπψνος εκηέλεζηρ ζωμβαζηρ,
ηος έπγος με ηίηλο: «Δπέκηαζη ηοισίος ανηιζηήπιξηρ ππανϊν ζηην
πεπιοσή Ξποθήηη Ζλία».
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο
ζχκβαζεο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο πξαλψλ εθεί
ζηνλ Ξξνθήηε Ζιία». Αληηδήκαξρε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαη απηφ ην έξγν ηψξα παίξλεη πξψηε παξάηαζε βέβαηα.
Δθεί ηη είρε δεκηνπξγεζεί; Κε ην ζθάςηκν έθαλε ππήξρε κηα ζσιήλα παιαηά, ε
νπνία ελ πάζε πεξηπηψζεη ηξαπκαηίζηεθε, άξρηζε θαη έηξερε ην λεξφ, εθ ησλ
πξαγκάησλ ήξζε ε ΔΓΑΞ βέβαηα, ηελ αληηθαηέζηεθε αιιά θαη ν βξνρεξφο ν
θαηξφο θαη νη θαηαζηάζεηο ελ πάζε πεξηπηψζεη φια ζπκβαδίδνπλ ψζηε λα ιέεη
φηη δελ παίξλνπλε ιεθηά νη εξγνιάβνη θαη φηη θνβνχληαη κε γπξίζνπκε μέξσ
εγψ ζην δνιάξην, φρη ζηε δξαρκή, δελ μέξσ πνπ. Ινηπφλ θαη αξρίζνπλε θαη
θάλνπλε ηέηνηα πξάγκαηα. Θαηάιαβεο ηη γίλεηαη; Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη
ζεσξψ φηη είλαη…, έρεη ξίμεη έλα κεγάιν πνζνζηφ, ζεσξψ φηη ν άλζξσπνο
έπξεπε λα ηελ πάξεη, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλε ηέηνηεο πνπ δελ ηνλ
βνεζήζαλε λα πάξεη ηελ ….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη δελ είλαη 55.000. Δίλαη 32.672.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη

θάληε

ηηο

εξσηήζεηο

ζηα

κηθξφθσλα

λα

θαηαγξάθνληαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη ην έξγν ήηαλ 55.000. Σηππήζεθε είρε κηα έθπησζε
41,13% θαη πήγε 32.672. Δληάμεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε νκφθσλα. Θέκα 15ν.
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15ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί παπάηαζηρ ηηρ ςπ΄απιθμ. 16186/19-05-14
ζωμβαζηρ πος αθοπά ζηην ππομήθεια λιπανηικϊν για ηα οσήμαηα
ηος Γήμος μαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξά
πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ. Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Καο έρεη κείλεη απνζεκαηηθφ ζε ιίηξα θαη ζε πνζφηεηα θαη γηα
απηφ αθξηβψο ζέινπκε ηελ παξάηαζε γηα λα …. Κέρξη λα θαξπνθνξήζεη θαη ν
δηεζλήο, αλ θαξπνθνξήζεη δειαδή αιιά ιέκε ηψξα. Αηζηνδνμνχκε λα
θαξπνθνξήζεη ν δηεζλήο θαη λα θαιπθζνχκε κέρξη ηφηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα ππάξρεη; Γηαθσλία; Νκφθσλα. Γηα ην πεηξέιαην. Ρν
ίδην. Θέκα 16.

16ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί παπάηαζηρ ηηρ ςπ΄απιθμ. 16185/19-05-14
ζωμβαζηρ πος αθοπά ζηην ππομήθεια πεηπελαίος κίνηζηρ για ηα
οσήμαηα ηος Γήμος μαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

17ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Δπιζηποθή σπημάηυν υρ ασπευζηήηυρ καηαβληθένηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπηζηξνθή ρξεκάησλ, ζέκα 17ν, αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.
Δίλαη

απηφ πνπ είπε πξηλ ν Αληηδήκαξρνο γηα ην ρηιηάξηθν ηνπ αλζξψπνπ.

πάξρεη δηαθσλία; Νκφθσλα. Θέκα 18ν.
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18ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί αποδοσήρ επισοπήγηζηρ απψ ηο Ξ. ΔΠ και
έγκπιζη διάθεζηρ αςηήρ, ζηιρ ζσολικέρ Δπιηποπέρ Α/θμιαρ & Β/θμιαρ
Δκπ/ζηρ ηος Γήμος μαρ, για ηην κάλςτη λειηοςπγικϊν και λοιπϊν
γενικϊν δαπανϊν (Β΄ καηανομή 2015).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ην εηζεγεηηθφ πνπ πήξαηε γηα ηελ… ην βιέπεηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δκείο ζα ηα δψζνπκε. Έρνπκε κέζν ην Ππειηφπνπιν. Κηιάκε γηα
ην 18ν, γηα ηελ επηρνξήγεζε ζρνιηθψλ επηηξνπψλ γηα ηα….. Νκφθσλα
ζπλάδειθνη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή θάηη ζεο λα πεηο. Ξεο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Έρσ δεηήζεη

λα θάλνπκε, λα

θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην ηα έζνδα. Ξήγα θαη’ αξρήλ ζηελ επηηξνπή παηδείαο. Δίλαη είλαη,
εδψ ήηαλ. Ξνπ γίλεηαη πξαγκαηηθά κηα θαιή δνπιεηά φζν κπνξψ λα έρσ κηα
εηθφλα. Πηα νηθνλνκηθά ινηπφλ επεηδή κπήθαλ θαη επηθπιάμεηο, είραλ κπεη θαη
παιηφηεξα. Λνκίδσ θάπνηα ζηηγκή ζέισ λα έξζνπλ ηα νηθνλνκηθά πνπ έρεη
ζρέζε κε ηα θπιηθεία, έλα είλαη απηφ.
Θαη ην δεχηεξν είλαη θαη’ νηθνλνκία λνκίδσ φηη ζα ην ιχζνπλε εθεί πέξα ζηελ
πνξεία κε βάζε, φρη απηφ πνπ ιέκε θαηά θεθάιη. Ή αο πνχκε ην 3 ν θαη 10ν
Γεκνηηθφ ζρνιείν, παξφηη δηπιαζηάδνπλε, λνκίδσ αλήθνπλ ζε απηή ηελ
θαηεγνξία, είλαη παληαρφζελ ειεχζεξα πνπ ιέκε. Δλψ άιια ζρνιεία είλαη
δηαθνξεηηθά. Δίλαη ην έλα κέζα ζην άιιν θ.ιπ. Έρνπλ δηαθνξεηηθέο
θαηαλαιψζεηο. Δπίζεο έρνπλ δηαθνξεηηθή, δηαθνξεηηθή παίδεη ην γθαδφλ φζν
αλαθνξά ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο θαη ζηα λήπηα, δηαθνξεηηθή παίδεη ζην
γπκλάζην. Απηφ ινηπφλ λνκίδσ φηη είλαη ζην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζα ην
ιχζνπκε.
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Δγψ ζέισ θάπνηα ζηηγκή λα θνπβεληηάζνπκε, θπιηθεία. Λα έξζεη, δελ μέξσ,
ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαηεπζείαλ, δελ μέξσ. Ρν ςεθίδσ βέβαηα κε απηή
ηελ επηθχιαμε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν παίξλνπκε ππφςε θαη ζα ην δξνκνινγήζνπκε, ζπλάδειθνη.
πάξρεη θάπνηα δηαθσλία κε ηελ επηρνξήγεζε; ρη. Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηα εξψηεζε κφλν. Κηα εξψηεζε γηαηί δελ θαίλεηαη ζην
πξαθηηθφ. Νη αλαπιεξσκαηηθνί θαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ; Γηαηί βιέπσ φηη
θάπνηνη ήηαλ απφληεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μαλαπέο ην Ζξαθιή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ιέσ νη αλαπιεξσκαηηθνί ζηελ δεκνηηθή επηηξνπή παηδείαο,
θαινχληαη θαλνληθά θαη ζπκκεηέρνπλ φηαλ ιείπνπλ νη παξφληεο; Γηαηί θάπνηνη
εδψ ήηαλε απφληεο αο πνχκε. 4 κέιε ήηαλ απφληεο θαη απνχζεο.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: 5.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη ηα 5.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επεηδή παξεπξηζθφηαλ θαη ν θ.
Ππειηφπνπινο ην είδε θαη έκπξαθηα ζε ζρέζε κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο.
Δίλαη μεθάζαξν ην φηη ε ΓΔΞ ελεκεξψλεη θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ζε
ζρέζε κε ην…, πξέπεη λα δειψζεη αδπλακία πηζαλά ην κέινο ηεο ΓΔΞ γηα λα
αθνινπζήζεη θαη λα ελεκεξσζεί ν αλαπιεξσκαηηθφο, φπσο έγηλε θαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ θ. Καιηψηε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έξρνληαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Βέβαηα, βέβαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ζπλάδειθνη; Νκφθσλα ινηπφλ. Ξάκε… Δίκαζηε
ζην ζέκα, έρνπκε πεη ηηο θνηλσθεινχο. Δίκαζηε ζην 22ν .

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11Η

27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2015

101

22ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ διάθεζηρ διαθψπυν πιζηϊζευν ζηα
πλαίζια διοπγάνυζηρ Ξολιηιζηικϊν εκδηλϊζευν ηος Γήμος μαρ οικ.
έηοςρ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο δηαθφξσλ πηζηψζεσλ
ζηα πιαίζηα δηνξγάλσζεο Ξνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
Πχληνκα ιίγν ζπλάδειθε ηα εηζεγεηηθά καο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πχληνκα. Ρψξα πέξα απφ απηφ πνπ…, απφ ηηο εθδειψζεηο
πνπ βιέπεηε ζα δεκνζηεπζεί ηέινο πάλησλ κέρξη αχξην ην πξφγξακκα γηα ηηο
εθδειψζεηο 2 θαη 3 Κάε. πάξρεη επηπιένλ κία εθδήισζε πνπ έθιεηζε ζήκεξα
θαη γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, επεηδή δελ κπνξψ λα πξνβιέςνπκε ην επφκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιηνπ, εθηάθησο ην βάιακε ζήκεξα. Γηα ηηο 16 Καΐνπ πνπ ζα
γίλεη κηα κνπζηθή αληηθαζηζηηθή ζπλαπιία, αθηέξσκα γηα ηελ 9 ε Κάε, γηα ηελ
αληηθαζηζηηθή λίθε ησλ ιαψλ.
Ρψξα ην ιέσ απφ κηθξνθψλνπ γηαηί δελ έρεη πξνιάβεη λα κνηξαζηεί. Θα είλαη
νη ακνηβέο θαιιηηερλψλ 750 €, ε ερεηηθή θάιπςε 500 €, παλφ-αθίζεο 100 €
θαη εδέζκαηα 150 €. Πχλνιν δειαδή, ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δηακνξθψλεηαη
καδί κε απηή ηελ εθδήισζε πάεη ζηα 8.704,30.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ζπλάδειθνη. Ρνπνζεηήζεηο. Γηαθσλεί θαλέλαο;
Θάπνην δήηεκα; Αζελά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ρν αλαθέξσ απιά γηα λα αθνπζηεί. Δκείο έρνπκε θάλεη κηα
ζπλνιηθή πξφηαζε, ηελ έρνπκε δεκνζηεχζεη θαη ζηνλ ηχπν θαη πεξηκέλακε ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίρακε κηα ιίγν δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε
ηελ Ξξσηνκαγηά. Γε λνκίδσ φηη δηαθσλνχκε ζηελ νπζία. Βιέπνπκε 3 άμνλεο.
Ρν πξψην θνκκάηη είλαη ην εξγαηηθφ. Ρν πξψην θαη ην πξψηηζην. Ρν δεχηεξν
είλαη ην δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ην ηξίην είλαη ην αληηθαζηζηηθφ.
Ρν δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο πξνθαλψο είλαη δηαξθέο θαη λνκίδσ φηη ε
επηινγή ησλ εθδειψζεσλ είλαη εηαηξνβαξήο. Γειαδή έρεη επηθεληξσζεί
πεξηζζφηεξν ζε απηφ θνκκάηη. Δγψ λνκίδσ φηη ιείπεη ιίγν ην δήηεκα ην
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εξγαηηθφ θαη είλαη πνιχ επίθαηξν γηαηί έρνπκε πεξάζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα
επίζεζε ζηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα πνπ πιένλ ε Ξξσηνκαγηά, ηα βαζηθά
αηηήκαηα ηεο Ξξσηνκαγηάο έρνπλε μαλαξρίζεη λα γίλνληαη δεηνχκελα. Κε απηή
ηελ έλλνηα πξνηείλακε κία εθδήισζε κε ηα ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο.
Γελ είλαη φηη ζα δηαθσλήζσ κε ην πξφγξακκα ή ζα ην θαηαςεθίζνπκε. Απιά
ην αλαθέξσ. Θαη ην δεχηεξν είλαη φηη έρεη, είλαη ζην επίθεληξν απηή ηε ζηηγκή
ιφγσ ηεο δίθεο ηεο Σξπζήο Απγήο ηα αληηθαζηζηηθά έηζη φπσο είλαη ζήκεξα
θαη άιιν έλα κεγάιν θνκκάηη, ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηψλ.
Κε κία έλλνηα, πψο λα ην πσ; Γηα λα κε γίλνληαη κνπζεηαθά θάπνηα πξάγκαηα
είλαη απαξαίηεην λα ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θαη είρακε θαη έλα
ηέηνην ζθεπηηθφ ζην ηη εθδειψζεηο πξνηείλακε. Γειαδή ην λα ηηκήζνπκε ην
Κπινθ 15, ε ιακπαδεδξνκία απφ ην Κπινθ 15 κέρξη ηελ Θαηζαξηαλή. Παθψο
δε ζα δηαθσλήζσ.
Απηφ πνπ πξνηείλακε εκείο ήηαλ ζρνιηθνί αγψλεο εηήζηνη, σο ζεζκφο ζην
Γήκν. Γηαηί; Γηαηί ζην πξψην θνκκάηη ζα πάκε νη ζπλήζεηο χπνπηνη θαη
επαηζζεηνπνηεκέλνη. Πηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο φκσο νη νπνίνη ζα γίλνληαη γηα
ην Κπινθ 15, ζα ζπκκεηέρνπλ ηα ζρνιεία θαη ηα παηδηά ζα καζαίλνπλε. Δίλαη
κε άιιε πξνζέγγηζε πνπ λα εκπιέμεη ιίγν πεξηζζφηεξν ηνλ θφζκν. Απηά ηα
βάδσ, ηα θαηαζέησ ζαλ πξνβιεκαηηζκνχο πξνθαλψο θαη ζα ην εγθξίλνπκε θαη
ζπκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα λνκίδσ ζπλάδειθνη, έηζη;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κπνξψ λα πσ θάηη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά λα πνχκε φρη θαη ζαλ δηνίθεζε φηη…
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Κπνξψ λα πσ θάηη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Έια πεο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξξηλ απφ ζέλα.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά λα πσ φηη ε πξφηαζε ηεο Αζελάο κπνξεί λα γίλεη δεθηή.
Απφ ηνπ ρξφλνπ δειαδή λα δνχκε ηελ θαζηέξσζε απηψλ ησλ ζρνιηθψλ
αγψλσλ. Φέηνο δελ πξνιαβαίλακε γηαηί…
ΠΘΑΚΞΑ: Ξάλησο είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηα ζρνιεία. Ρειεηψλνπλε 13 κε 15
ην αξγφηεξν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη ζα ην εμεηάζνπκε, λα δνχκε ηη κπνξεί λα γίλεη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ λα πσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη έια Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέιεη λα κηιήζεη θάπνηνο άιινο; Ινηπφλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ πεηξάδεη. Αθνχζηε ηψξα, ήξζε ε ψξα λα πάξσ ζέζε.
Ζ ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζην Γήκν εδψ έρεη έλα επίπεδν. Θάπνηνη εδψ πέξα
ζέινπλ λα απαμηψζνπλ ζπλνιηθά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δπεηδή δελ ην είρα
δηαβάζεη, δελ ην είρα… ην βξήθα δειαδή πνπ ηνπνζεηήζεθε ν Θαξαγηάλλεο,
δελ ήμεξα ηη ιέεη. Έρεη απφιπην δίθην.
Νχηε ζην γάκν ηνπ Θαξαγθηφδε πεγαίλνπλ, γηαηί εγψ ην ιέσ φζν κε αθνξά,
έρσ βάιεη ππνγξαθή γηα απηέο ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Νχηε ν ηξφπνο
ζπδήηεζεο είλαη, εληάμεη κπνξεί λα ππάξρνπλε αληηπαξαζέζεηο θαη γηα ηα
γνλίδηα θ.ιπ., θ.ιπ., αιιά είλαη ζηα πιαίζηα ελφο πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ.
Δγψ ινηπφλ θάλσ απηή ηελ ηνπνζέηεζε κε αθνξκή απηφ ην ζέκα γηα λα
ππεξαζπηζηψ ζπλνιηθά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ λνκίδσ φηη φινη, ν θαζέλαο
καο εληάμεη φηαλ είζαη 6 ψξεο ζε κηα ζπλεδξίαζε κπνξεί λα πεηο θαη έλα
ραξαθηεξηζκφ πνπ λα κνηάδεη φηη άπηεηαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαζέλα
αιιά κηιάο γηα ηηο απφςεηο ηνπ. Αθφκα θαη αλ ζηε δηαηχπσζε, δελ έρνπκε
ζπνπδάζεη φινη ηνλ ηξφπν νκηιίαο πνπ πηζαλά θάπνηνη επαγγεικαηίεο πνιηηηθνί
ην θάλνπλε. Λνκίδσ φηη… απηφ ήζεια λα πσ. Απηά ηα άξζξα πνπ κε αθνξκή
ηα πξάζηλα δψκαηα ή φηη αο πνχκε πεηάκε ιεθηά ζηνλ βξφλην γηα ηνλ

104

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

πνιηηηζκφ θαη καο αθνξνχλ φινπο ζεσξνχλ φηη δελ αθνξνχλ απηφ ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Νκφθσλα γηα ηηο εθδειψζεηο, ζπλάδειθνη. Ξάκε ζην ηειεπηαίν ζέκα.

23ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ για έγκπιζη μεηάβαζηρ ανηιπποζυπείαρ ηος Γήμος
μαρ, πποκειμένος να ζςμμεηάζσοςν ζηιρ επγαζίερ ηος Δηήζιος
Πςνεδπίος ηηρ Θενηπικήρ Ένυζηρ Γήμυν Δλλάδαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε κεηάβαζεο αληηπξνζσπείαο
ηνπ Γήκνπ καο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ Δηήζηνπ
Ππλεδξίνπ ηεο ΘΔΓΔ. Πχλεδξνο φπσο γλσξίδεηε είλαη ν Γήκαξρνο. Απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο έρνπλ εθθξάζεη επηζπκία ν ππνθαηλφκελνο, ε ζπλαδέιθηζζα ε
Εέξβα, ε ζπλαδέιθηζζα ε Ρνθαηιίδνπ, ν….. ρη Δηξήλε, δελ ελεκεξψζεθα
απφ ηελ παξάηαμε, λα κε ζπκπαζάηε. ηη κνπ είπαλ ζα πνχκε θαη ηψξα φκσο.
Ν ζπλάδειθνο ν Γξνχιηαο, ν ζπλάδειθνο ν Ληεληαθφο θαη ν ζπλάδειθνο ν
Φνπξιήο, είλαη πνπ εθθξάζαλε ηελ επηζπκία λα πάλε. πάξρεη θάπνηνο άιινο
ζπλάδειθνο πνπ ζα….; Θάπνηνη βέβαηα πνπ είλαη ζε άιινπο θνξείο ζα πάλε
κέζσ άιισλ θνξέσλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αλ έρεη αδπλακία ν Γήκνο θη εγψ κπνξψ λα πάσ κε έμνδα απφ
άιινλ θνξέα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ κπνξείο. Θα βνεζεζεί λα πάεη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δπλαηφηεηα λα παο απφ άιιν θνξέα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Απφ ηδησηηθφ θνξέα.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη δειαδή Δηξήλε ζέηεηο θαη εζχ ζέκα; Υξαία.
Ινηπφλ ππάξρεη άιινο ζπλάδειθνο;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Βαζίιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κπνξεί λα γίλεη ε θξάηεζε θαη γηα κέλα απφ ην Γήκν θαη λα
θαιπθζνχλε απφ θάπνπ αιινχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, θιείλνπκε κφλνη καο. Γελ θάλεη ν Γήκνο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θιείλεη ν θαζέλαο κφλνο ηνπ. Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθηφο απφ ηελ ΘΔΓΔ πνπ θιείλεη γηα ηνπο ζπλέδξνπο ηεο πνπ
είλαη νη Γήκαξρνη θαη νη εθιεγκέλνη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο, νη
ππφινηπνη

ην

ιχλνπκε

κφλνη

καο

ην

ζέκα.

Απιά

κεηά

πξέπεη

λα

πξνζθνκίζνπκε ηα δηθαηνινγεηηθά ζην Γήκν γηα λα καο…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη; Έρεη ε ΘΔΓΔ έλα θαηάινγν κε μελνδνρεία ζηα
νπνία, κε ηα νπνία έρεη θάλεη ζχκβαζε, ζπκθσλία ηέινο πάλησλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα βξείηε. Δίλαη πνιινί νη νπνίνη θιείλνπλε απφ θαηξφ θαη δχν
μελνδνρεία θ.ιπ. θαη κεηά αθπξψλνπλε. Γειαδή επεηδή θη εγψ πνιιά ρξφληα
απηφ έθαλα. Έςαρλα κφλνο κνπ θη εγψ φπσο θάλακε φινη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ζ ζπλεδξίαζε πνπ γίλεηαη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην Ξφξην-Θαξάο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην Ξφξην-Θαξάο είλαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άξα εθεί πξέπεη λα θιείζνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιά πξέπεη άκεζα. Γειαδή αχξην φπνηνο ελδηαθέξεηαη λα πάεη
λα ςάμεη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: O.k.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζπκθσλήζνπκε γηα απηνχο. πάξρεη θακηά δηαθσλία; Λα
πνχκε φηη απηνί νη ζπλάδειθνη κε ηελ πξνζζήθε ηεο Δηξήλεο. Λνκίδσ φηη
είκαζηε… Δπραξηζηνχκε γηα ηελ ππνκνλή ζαο.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11Η

27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2015

107

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΑΚΞΝΙΖ ΔΙΔΛΖ (απνχζα)

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ

.................................................................................21

ΘΑΟΟΑ

.................................................................................22

ΘΝΒΑΟΑΠ

....................................................................................

ΙΝΓΗΠΡΖΠ

.................................................................................57

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

.................................................................................19

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

........................................36,37,65,66,72,73,74,75,76,98

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

...........................................................11,58,71,77,85,95

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

........................................................................11,58,86

ΞΑΙΑΠΖ

....................................................................................

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

....................................................................................

ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ

....................................................................................

ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ

.................................................................................51

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

..............................10,25,26,33,54,56,92,94,101,104,105

ΠΘΑΚΞΑ

...........................................................................59,101

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

......................................17,52,53,68,76,78,87,88,99,103

ΠΡΑΘΑΠ

....................................................................................

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

....................................................................................
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ΡΟΝΣΗΓΖΠ

....................................................................................

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

.............................................................38,61,65,70,76

ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ

....................................................................................

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

....................................................................................

ΦΝΟΙΖΠ

............................................................................16,58

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

....................................................................................

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

........................................................................26,27,29

ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ

....................................................................................

