ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΓΖΚΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ 2014 - 2019

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ 14Ζ
O9.06.2015

ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ
ΘΝΟΡΠΑΠ 10 – 10447 ΑΘΖΛΑ
ΡΖΙ. & FAX: 210 7247505-7
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΓΖΚΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΔΗΟΝΓΝΠ 2014 - 2019

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ 14Ζ
09.06.2015

3
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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ
Πςνεδπίαζη 14Ζ
Ρηρ 16ηρ Ηοςνίος 2015
Ζμέπα: Ρπίηη και ϊπα: 20:00 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

5
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Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)

ΑΞΝΛΡΔΠ
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

7

ΠΔΙΗΓΑ

1.

Αηηήκαηα Θαηνίθσλ.

51

2.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 7εο Αλακφξθσζεο ηνπ

57

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
3.

Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηέινπο

57

επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ (Γπλεηηθή θαηαβνιή
ηέινπο- δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην Λφκν δελ ηζρχεη
ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο
αμίαο ησλ αθηλήησλ) (ζρεη.: 75/2015 Απ .Ν.Δ.)
4.

Ιήςε απφθαζεο πεξί αλαπιήξσζεο ηαθηηθνχ κέινπο ηεο

59

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο.
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί αληηθαηάζηαζεο ηαθηηθνχ κέινπο

59

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Πρνιηθή Δπηηξνπή
Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γήκνπ Σατδαξίνπ» θαη
ηξνπνπνίεζε εθ λένπ ηεο 186/2014 Α.Γ.Π. .
6.

ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ.

60

22820/27-06-2014 ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΥΛ ΓΑΙΑΘΡΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ
ΠΡΑΘΚΝΠ & ΡΝΠ ΑΞΝΟΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2014
7.

ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ.

62

22817/27-06-2014 ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΥΛ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ-ΞΝΙΔΟΗΘΥΛ,ΓΗΑ ΡΝΠ
ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ & ΡΝΠ ΑΞΝΟΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ
ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2014
8.

ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ.
22410/26-06-2014 ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΥΛ ΝΞΥΟΝΙΑΣΑΛΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ

62
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ΠΡΑΘΚΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2014
9.

ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ.

62

22411/26-06-2014 ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΥΛ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ
ΠΡΑΘΚΝΠ & ΡΝΠ ΑΞΝΟΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2014
10.

ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ.

63

22818/27-06-2014 ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΥΛ ΗΣΘΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ
ΠΡΑΘΚΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2014.
11.

Δπηβνιή πξνζηίκνπ γηα παξάλνκε δηελέξγεηα

63

δηαθήκηζεο,. ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
12.

Ιήςε απφθαζεο πεξί επηζηξνθήο ρξεκάησλ σο

63

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ.
13.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ,

64

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06
(Γεκνηηθφο Θψδηθάο).
14.

Δπηθαηξνπνίεζε ησλ 129/2013 & 144/2014 Απνθάζεσλ

65

Γ.Π σο πξνο ην ζθέινο δπλακηθφηεηαο ησλ Ξαηδηθψλ
Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο.
15.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο

66

ησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ»
(ζρεη.: 29/2015 Απ. Γ.Π. Θνηλ. Δπηρ.)
16.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζηα

67

πιαίζηα δηνξγάλσζεο ησλ θαινθαηξηλψλ εθδειψζεσλ
ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο, έηνπο 2015.
17.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζηα
πιαίζηα δηνξγάλσζεο Αζιεηηθψλ θαη Ξνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο, έηνπο 2015.

56
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

9

ΠΔΙΗΓΑ

1.

Έγθξηζε πξφζιεςεο κέρξη 10 καζεηψλ-καζεηξηψλ ησλ
ΔΞΑΠ καζεηείαο ηνπ ΝΑΔΓ ζην Γήκν γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε.

68

2.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηε κε επαλαζχζηαζε ηεο ππεξεζίαο

68

δεκνηηθήο αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.

10
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα θαζίζνπκε γηα λα μεθηλήζνπκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, λα πάξνπκε παξνπζίεο. Βαζίιε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Λα πάξνπκε ιίγν παξνπζίεο;
Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξψλ.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: 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,
Θσλζηαληίλνο,

Ξαλαγνπνχινπ
Θενδψξνπ

-

Γεσξγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Αιεμία,
Δκκαλνπήι,

Ρζνπθλίδαο
Κπνδίθαο

Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε, Ληεληαθφο
Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο
Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή,
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θέληξεο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ινηπφλ,

ζπλάδειθνη,

θαηαξρήλ

λα

θαισζνξίζνπκε

ηνλ

ζπλάδειθν ηνλ Γηάλλε ηνλ Θέληξε πνπ νξθίζηεθε πξφζθαηα. Λα επρεζνχκε
θαιή ζεηεία θαη ζηδεξνθέθαινο. Λα πσ, επίζεο ζπλάδειθνη, φηη κέρξη ην ηέινο
ηνπ Ηνχιε, πνπ κεηά ζα αξρίζνπλ νη δηαθνπέο, ζηα Ππκβνχιηα πνπ ζα γίλνπλ
πξνηηζέκεζα λα βάινπκε ζαλ ζέκαηα γηα θνπβέληα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
ζπγθνηλσλίαο, ηνπ ΝΑΠΑ, πνπ είρακε θνπβεληηάζεη θαη ζε πξφζθαηε ζχζθεςε.
Λνκίδσ φηη ζην επφκελν ζα είκαζηε έηνηκνη. Ρε δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ
πνπ ππάξρεη θαη αλάινγν αίηεκα, πέξα απφ ηε δηθή καο πξφζεζε, θαη απφ ηελ
Ξαξάηαμε ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΔΗ. Ρν δήηεκα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
θαη λνκίδνπκε φηη ζα είκαζηε έηνηκνη λα θνπβεληηάζνπκε θαη γηα ηνλ
Νξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ. Απηφ πάλσ θάησ ζα είλαη ην πξφγξακκα γηα ηα
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επφκελα Ππκβνχιηα κέρξη ηελ αξρή ησλ δηαθνπψλ. Λα πξνρσξήζνπκε ζε
εξσηήζεηο - αλαθνηλψζεηο. Θχξηε Κπνδίθα.
-

Δπυηήζειρ και Ανακοινϊζειρ.

ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξψηα απφ φια, φπσο είζηζηαη, αιιά θαη έηζη ληψζνπκε, πξέπεη
λα θαισζνξίζνπκε ηνλ ζπλάδειθν πιένλ, ηνλ Γηάλλε ηνλ Θέληξε, έλα δπλαηφ
ζηνηρείν θαη κία δπλαηή κνλάδα ηεο Απηνδηνίθεζεο ηα ηειεπηαία εθηά νθηψ
ρξφληα ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηνλ ηφπν καο. Έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη
αθηεξψζεη εθαηνληάδεο ψξεο δνπιεηάο ζε φπνην πφζην θαη φπνην κεηεξίδη ηνπ
αλαηέζεθε. Θαη λα ηνπ πνχκε ζηδεξνθέθαινο, άζρεηα κε ηελ θαθή ζπγθπξία
πνπ ψζεζε ηελ θαηάζηαζε λα είλαη ζήκεξα ζε απηήλ ηελ θαξέθια.
Ρν πξψην πνπ ζα ήζεια λα πσ, έρσ ηξία ζεκαηάθηα, θαη πεξηζζφηεξν
ηνπνζεηήζεηο είλαη. Ρν πξψην πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη έρνπκε πάιη κηα
έμαξζε ζηε κε θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο. Γχξσ απφ ηνπο θάδνπο, νγθψδε
απνξξίκκαηα, ππνπξντφληα νηθνδνκηθψλ ρξήζεσλ, ζαθνχιεο κε δηάθνξα,
θιαδηά, ζηξψκαηα. Ρη λα πσ; Ξξέπεη λα βξεζεί κία ιχζε. Ξξέπεη, επηηέινπο, λα
θάλνπκε ηελ ππέξβαζε. Ξξέπεη λα βξεζεί κηα ιχζε. Έρεηε ηε Γηνίθεζε ζηα
ρέξηα ζαο. Ρνικήζηε. Ρνικήζηε θαη ιχζηε απηφ ην πξφβιεκα. Απηφ ην
πξφβιεκα κάο δίλεη πάιη ην έλαπζκα θαη ην δηθαίσκα λα ζθεθηνχκε απηήλ ηελ
ηνπνζέηεζε πνπ είρα θάλεη ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε γηα ην αλαγθαίν
ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Έμσ απφ δηάθνξεο δηθαηνινγίεο, αηηηάζεηο, πνπ
αθνπζηήθαλε ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε γηα ηε κε ίδξπζε ηεο Γεκνηηθήο
Αζηπλνκίαο.
Ξξέπεη, έμσ απφ φια ηα άιια, λα ιεηηνπξγήζνπκε θάπνηα ζηηγκή θαη
θαηαζηαιηηθά. Ξξέπεη λα εθαξκνζηεί ν θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ
καο θαη πξέπεη θάπνηνο λα ηνλ επνπηεχζεη. Πε απηφ ην ζέκα, δελ έρσ λα πσ
ηίπνηε άιιν, γηαηί ζε ιίγν ζα θηλνχκαη ζηηο παξπθέο ηεο θαηδξφηεηαο θαη ηεο
γξαθηθφηεηαο πνπ θάζε θνξά, ζε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αλαθέξσ ην ζέκα
ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Θαη μέξεηε γηαηί; Γηαηί
ηξηαθφζηνη Γήκνη, κέρξη ζηηγκήο, ζα επαληδξχζνπλ. Ππγθεθξηκέλνη Γήκνη, κέρξη
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ζηηγκήο, δελ έρνπλ δείμεη ελδηαθέξνλ ή έρνπλ απνξξίςεη ηελ ηδέα απηή. Απηφ
ζα θαηαγξαθεί ζηελ Ηζηνξία.
Έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε απηέο ηηο εκέξεο θαη ην
αληηκεησπίδνπκε κέρξη θαη ζήκεξα, είλαη ε θσηηά ζην Θξηάζεην Ξεδίν, είλαη ε
θσηηά ζηνλ Αζπξφππξγν, πνπ γηα άιιε κηα θνξά αλαδεηθλχεη ην πφζν
άλαξρα, ην πφζν κε έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ, ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο, ζε ζέκαηα ππνδνκψλ ηδξχζεθε έλα βηνκεραληθφ πάξθν, κηα
βηνκεραληθή πεξηνρή αλάκεζα ζε νηθηζηηθνχο ηζηνχο, αλάκεζα ζε πφιεηο, πνπ
ιεηηνπξγεί ζαλ αηνκηθή βφκβα. Θαη αθξηβνινγψ ζε απηφ, γηαηί ηα ππνπξντφληα
ηεο θσηηάο ζηνλ θαπλφ πνπ αλαδχεηαη απφ ηε θσηηά απηή, είλαη άθξσο
ηνμηθά.
Ρη λα θάλεη ν Γήκνο φηαλ ην θεληξηθφ θξάηνο, φηαλ ν θαζ’ χιελ αξκφδηνο
Αλαπιεξσηήο πνπξγφο Ξεξηβάιινληνο, δειψλεη φηη κε εκείο κε λεξάθη
πξνζπαζνχκε, θαη κε ηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, λα ην βξέμνπκε εθεί θαη λα
ζβήζνπκε ηε θσηηά, ελψ ρξεηάδνληαη ηξηαθφζηα θνξηεγά κε ρψκα; Ρν νπνίν
είλαη πάξα πνιχ κεγάιν ην πνζφ, είλαη γχξσ ζηα εθαηφ επξψ ην θάζε
θνξηεγφ. Γειαδή, ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ είλαη πάξα πνιιά γηα ηελ πγεία ηνπ
θφζκνπ.
Ρξέρεη ηελ ίδηα ζηηγκή ε πνιηηηθή πξντζηακέλε ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο
Ξεξηθέξεηαο θαη ιέεη ιάζνο, δε ρξεηάδεηαη ρψκα. Ρελ ίδηα ζηηγκή βγαίλεη ε
Ξεξηθεξεηάξρεο καο θαη ιέεη εγψ ζηέιλσ ηελ ππφζεζε ζηνλ εηζαγγειέα γηαηί
ρξεηάδεηαη θαη ρψκα θαη λεξφ. Απηφ ην έρνπκε δεη πνιχ ηειεπηαία, απηφ ην
ζελάξην λα παίδεηαη απηέο ηηο εκέξεο, θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν, ζε εζληθά
ζέκαηα, φρη ζε ππεξηνπηθά εδψ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Αζήλαο.
Θα πξφηεηλα, Γήκαξρε, λα δνχκε θάπνηα ζηηγκή, κήπσο ζα έπξεπε λα ππάξμεη
θάπνηα νξγαλσκέλε παλδεκνηηθή απφ εκάο αληίδξαζε γη’ απηφ ην γεγνλφο.
Ρνπιάρηζηνλ, ζε πνιηηηθφ θαη φρη επίπεδν. Γε ζα ζπλερίζσ ζε απηφ ην ζέκα.
Θαη έλα ηειεπηαίν. Ξξηλ κεξηθέο εκέξεο, έγηλε κία ζπλάληεζε-ζπγθέληξσζε
ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ηνπ ΝΑΠΑ, κε επηθεθαιήο ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ
ΝΑΠΑ γηα ην θιέγσλ ζπγθνηλσληαθφ πξφβιεκα ηνπ Γήκνπ καο ζε φιεο ηνπ ηηο
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δηαζηάζεηο. Θαη εγθάξζηα θαη εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ησλ απφ ζπλνηθία ζε
ζπλνηθία, αιιά θαη ζε ζεκεία ζηνρεπκέλα φπσο είλαη ην θέληξν ηεο Αζήλαο,
φπσο είλαη ν Ξεηξαηάο, φπσο είλαη ν ζηαζκφο ηεο Αγίαο Καξίλαο ηνπ Κεηξφ γηα
κεηεπηβίβαζε θαη ινηπά.
Γηαηί ηνπνζεηνχκε ζε απηφ; Κφλν θαη κφλν γηα λα ραηξεηίζσ απηήλ ηελ
απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα λα είκαζηε αθξηβνδίθαηνη θαη λα πνχκε φηη
κεηά απφ απηήλ ηε ζπλάληεζε έλησζα φηη ππάξρεη κηα ειπίδα λα ζσζεί ε
θαηάζηαζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ ηεο πφιεο. Θεξκή παξάθιεζε ηεο Ξαξάηαμεο
καο θαη εκέλα πξνζσπηθά, λα ζπλερίζνπκε θαη λα κελ αδξαλνπνηεζνχκε ζην
ζέκα ηεο ζπγθνηλσλίαο. Ρίπνηε άιιν. Δπραξηζηψ, Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Δπρήζεθα θαη πξνζσπηθά,
ζηδεξνθέθαινο ζηνλ θ. Θέληξε, θαιή αξρή ζηε δεκνηηθή απηή πεξίνδν. Γηαηί
γλσξίδνπκε φινη φηη είλαη παιηφο ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη κάρηκνο. Γπν
ηξεηο εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ θη εγψ. Θαηαξρήλ, θη εγψ, κηα αλαθνξά, θαη ζα
ήζεια κηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε θσηηά απφ ην Πάββαην πνπ ππάξρεη ζηνλ
ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ αλαθχθισζεο. Δίλαη ε δεχηεξε θσηηά, ηα ηειεπηαία
δχν ρξφληα, ζε αληίζηνηρν ρψξν. Έρνπκε δερηεί πάξα πνιιά ηειεθσλήκαηα,
ηδηαίηεξα απφ δεκφηεο ηνπ δάζνπο, πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαπλεχζνπλ, ηα
κάηηα ηνπο. Θη εγψ, επεηδή βξηζθφκνπλ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ δάζνπο ερζέο
πξνο ην βξάδπ, εηιηθξηλά είλαη αθφξεηε ε θαηάζηαζε. Ληψζεηο θαη ηελ
ηνμηθφηεηα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.
Γελ μέξσ. Θαηαξρήλ, κηα ελεκέξσζε, πέξαλ ίζσο απφ απηά πνπ δηαβάδνπκε
ζηηο εθεκεξίδεο, αλ γλσξίδεηε θάηη παξαπάλσ, θαη πνηεο ελέξγεηεο έρεηε θάλεη
εζείο σο Γήκνο θαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, επεηδή είλαη έλα ζέκα πνπ θαίεη φινπο
καο θαη φπσο είπακε θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη κε ην ςήθηζκα πνπ
θέξακε ζην ζηξαηφπεδν, εκείο πηζηεχνπκε φηη κέζα απφ ηε καδηθή
θηλεηνπνίεζε ζε κεγάια ζέκα, ζα κπνξέζνπκε λα θέξνπκε απνηειέζκαηα
πεξηζζφηεξα. Ίζσο, εδψ πξέπεη λα ηεζνχλ θάπνηεο ζθέςεηο απφ φινπο καο κε
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ελέξγεηεο πνπ κπνξεί φινη καδί θαη απνθάζεηο λα πάξνπκε ζρεηηθά κε απηφ θαη
ηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο Γπηηθήο Αζήλαο.
Ρψξα, έλα ζέκα πνπ ην ζπδεηήζακε πεξηιεπηηθά ην πξσί ηνλ Θνδσξή ηνλ
Ππειηφπνπιν. Έηζη ζέιακε λα θάλνπκε απηήλ ηελ εξψηεζε, ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ηεο ππφζεζεο ηνπ πεξηπηέξνπ. Ξάξζεθε κηα απφθαζε εδψ, αξθεηνχο
κήλεο πξηλ, κνπ θαίλεηαη πάλσ απφ έμη κήλεο, απ’ φηη ζπκάκαη νκφθσλα.
Κάιηζηα, ε αίηεζε ηεο παξάηαζεο, κνπ θαίλεηαη είρε γίλεη εθπξφζεζκα ινη
απνθαζίζακε λα θχγεη ν παιηφο κηζζσηήο, ν νπνίνο νθείιεη αξθεηά
κηζζψκαηα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, πεξηκέλακε λα δνχκε ηελ εμέιημε απηήο ηεο
ππφζεζεο, φπσο καο είκαζηε θηφιαο φηη έρεηε ζθέςεηο λα εζείο νη ίδηνη λα
δνπιέςεηε ην πεξίπηεξν, φπσο παιηφηεξα ίζσο, θαη λα θέξεη έζνδα φπσο
παιηφηεξα. Απηφο ζα ήηαλ ν ζθνπφο ζαο θαη φρη λα πάηε ζε κία πεξαηηέξσ
κίζζσζε.
Ρν πξσί κάζακε φηη έρεη γίλεη αγσγή έμσζεο, ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε ηνλ
Λνέκβξην ηνπ 2015. Σσξίο λα ζέισ έηζη λα ζίμσ, κία απάληεζε πεξηκέλσ θαη
απφ ηε λνκηθή ππεξεζία. Γλσξίδσ φηη ζηελφο ζχκβνπινο ζαο είλαη δηθεγφξνο.
Γηαηί επηιέρζεθε ε νδφο ηεο αγσγήο εμψζεσο θαη φρη απηή ηεο δηαηαγήο
απφδνζεο κηζζίνπ, ε νπνία ζα ήηαλ πνιχ πην ζχληνκε. Ήδε, θαηά πάζα
πηζαλφηεηα, γηαηί δελ έρεη – ε δηαηαγή απφδνζεο κίζζσζεο, λα κελ κπνχκε ζε
ηερληθά ζέκαηα, αιιά απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ θαηεπζείαλ, ρσξίο λα γίλεη
δηθαζηήξην, φπσο είλαη ε δηαηαγή πιεξσκήο. Αίηεζε αλαζηνιήο θαη έθαλε ε
θαζείο, απφ φηη βιέπνπκε δελ έρεη εχινγνπο ιφγνπο γηα λα παξακείλεη, ζα
έθεπγε. Ρψξα, εγψ ην θάλσ ζαλ εξψηεζε, δελ παίξλσ ζέζε. Θέισ κηα
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε απηφ.
Πην ελδερφκελν απηφ πνπ ζα είρε απνρσξήζεηο, πεξλάκε νη πεξηζζφηεξνη
ηψξα απφ ην πεξίπηεξν, βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα θηλεηηθφηεηα, ηδηαίηεξα ηα
ηξηήκεξα. Δίλαη κηα πεξίνδνο ησλ θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ πνπ έρεη ή ζέινπκε
λα έρεη έζνδα. Απηά ηα έζνδα δελ εηζπξάηηνληαη θαη ε θαζείο παξακέλεη ζην
κίζζην. Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά θαη ζα ην παξαθνινπζήζνπκε φηη πσο γίλνληαη
ηα δηθαζηήξηα. Άιιν ην δηθαζηήξην θαη άιιν ν εθηειεζηφο ηίηινο, φηη θάλεηε
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εζείο κηα αγσγή εμψζεσο, πνιιέο θνξέο επηθαινχληαη ιφγνπο αλαβνιήο,
πεγαίλεη γηα αξγφηεξα. Κέρξη λα θαζαξνγξαθεί ε απφθαζε, λα πεξηκέλνπκε
θαη άιιν. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εκείο ην παξαθνινπζνχκε ην ζέκα. Δγψ
πεξηκέλσ πξψηα κηα απάληεζε, δε ζέισ λα θαηαινγίζσ επζχλεο ζε θαλέλαλ
θαη ηδηαίηεξα φρη ζηε ζπλάδειθν ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο. Φαληάδνκαη φηη ε
επαηζζεζία ζαο, δεδνκέλνπ φηη έρεηε θαη ζχκβνπιν ζην γξαθείν ζαο δηθεγφξν
γηα ηα λνκηθά ζέκαηα, δείρλεη έηζη ην βάξνο ην εηδηθφ πνπ δίλεηε. Ξεξηκέλνπκε
απαληήζεηο πάλσ ζε απηφ.
Κηα ελεκέξσζε, επίζεο, γηα ηα ζαιάζζηα κπάληα ησλ ΘΑΞΖ, αιιά θαη γηα
φινπο ηνπο ππφινηπνπο, πνπ είλαη έηζη κηα επνρηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά
πφζνλ γίλνληαη, ζα γίλνπλ θαη θέηνο. Θαη ην πξφγξακκα θαηαζθελψζεσλ γηα
παηδηά απφξσλ θαη αδχλακσλ νηθνλνκηθά νηθνγελεηψλ. Δπραξηζηψ. Θαη θάηη
ηειεπηαίν, βέβαηα κε πξνιάβαηε. Δληάμεη, θαληάδνκαη ζα ζπδεηήζνπκε ζην
επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην ζέκα γηα ηα ζθνππίδηα, θαηά πφζνλ ε
πξφηαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη ηη πξνηάζεηο έρεηε. Λα
ζπδεηήζνπκε γεληθφηεξα ηηο πξνηάζεηο απηέο. Βιέπεηε, σο απνηέιεζκα απηήο
ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ην ζέκα ηνπ Διιεληθνχ πξφζθαηα κε ηα δψδεθα
ζηξέκκαηα. Δίλαη έλα ζνβαξφ ζέκα ηα ζθνππίδηα, ζπκθσλνχκε, θαη
ραηξεηνχκε ηελ απφθαζε ζαο λα απνθαζίζνπκε. Γηαηί ήηαλ κία εξψηεζε πνπ
ζα έθαλα απηή ζε επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηελ πνιηηηθή πνπ ζα
αθνινπζήζνπκε ζην ζέκα απηφ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζέισ λα πσ ζην Ππκβνχιην εδψ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη
θέξλνπκε, θη εγψ πξνζσπηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαη
ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα πσ φηη απηέο νη πξσηλέο
ζπλεδξηάζεηο ζηηο νθηψκηζη ε ψξα ην πξσί, φπνηε ηηο θάλνπκε, γεληθά θάλσ
κία εθηίκεζε φηη είλαη παξαγσγηθέο. Θαη ε πιεηνςεθία θαη ε κεηνςεθία, κε
φπνηα

ζχλζεζε

είκαζηε,

γηαηί

πνιιέο

θνξέο

αλαπιεξψλνληαη

κέιε,

πξνζπαζνχκε ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ λα έρνπκε ζαθή
άπνςε.

16

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Γεληθά, φπσο γλσξίδεηε, νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο είλαη νκφθσλεο.
Ραιαηπσξνχκε ιίγν παξαπάλσ, θαη δεηνχκε ζπγγλψκε, ηνπο ππεξεζηαθνχο
παξάγνληεο, είηε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είηε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ
είηε ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη επηκέλνπκε θαη γηα κηα ζεηξά
πξάγκαηα λα δεηάκε δηεπθξηλίζεηο κε ζηφρν φηη ςεθίδεηαη λα γλσξίδνπκε ζην
κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ, γηαηί δελ έρνπκε φινη θαη κηα αληίζηνηρε
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηα ινηπά, αιιά πιένλ κία πνιηηηθή εκπεηξία, λα
κπνξνχκε λα έρνπκε ζαθή εηθφλα.
Απηφ ην ζέκα πνπ θέξλσ, θαη ην έθαλα εξψηεκα ην πξσί, ζα ήζεια κηα
ελεκέξσζε γεληθνχ ραξαθηήξα. Ν ζπλάδειθνο, ν θ. Ληεληαθφο, αλαθέξζεθε
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δγψ ζέισ λα έρνπκε κία εηθφλα πνπ βξίζθεηαη ν
δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο. Έρσ αξζξνγξαθήζεη, δε ζέισ λα αλαιχζσ, γηα λα
δείμσ ηελ αγσλία κνπ φζνλ αθνξά ηα ηξεηζήκηζη εθαηνκκχξηα πνπ πεξίπνπ
είλαη απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Κάιηζηα,
έρσ πξνρσξήζεη θαη ζε κία αθξαία, ζα ιέγακε, ηνπνζέηεζε, Θξάκεξ ελαληίνλ
Θξάκεξ, δειαδή λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο ζηε δηεθδίθεζε, εηδηθά πξνο ην
Γεκφζην, ηα λαππεγεία, κε έλδηθα κέζα.
Θαη έρσ πξνηείλεη φηη πξέπεη λα βξνχκε ιχζε ψζηε λα έρνπκε θαη δηθεγφξν,
κηαο θαη φπσο είπε θαη ε θα Ξεηξνπνχινπ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ν φγθνο
πιένλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο είλαη ηεξάζηηνο. Θα ήζεια.
ινηπφλ, γη’ απηά ηα παιηά ρξέε ησλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ
γλσξίδσ φηη έρεηε πξνρσξήζεη ζε ελέξγεηεο, αλ έρνπκε θάηη λα πνχκε
θαηλνχξην, πνπ λα ελεκεξσζεί ην Πψκα, θαη θπξίσο ην πνιηηηθφ δήηεκα πνπ
έρεη θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε, είλαη κε βξεζνχκε έμσ απφ πξνζεζκίεο
πνπ καο πνχλε έρεηε δίθην, αιιά, δπζηπρψο, ηα ρξήκαηα παξαγξάθεθαλ.
Απηφ, ινηπφλ, είλαη ην έλα δήηεκα πνπ ζα ήζεια κηα ελεκέξσζε.
Θπξίσο, ζα έιεγα, γηα ην δηαρεηξηζηηθφ, φρη ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε, κε ηελ
έλλνηα φηη έρνπκε θνπβεληηάζεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Θα ήζεια γηα ηελ
άιιε πιεπξά, ηνπ εηδηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ηνπ ζηνρεπκέλνπ, εθηφο
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θνηλσθεινχο επηρείξεζεο. Γηα λα κε καθξεγνξνχκε, αλ ζέιεηε λα έρνπκε θαη
θάηη απφ εθεί, δελ αληίξξεζε.
Ρψξα, ην δεχηεξν δήηεκα. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο πνπ ζα έξζεη ζέκα γηα ηα
απνξξίκκαηα. Γε ζέισ λα παίμσ κε απηφ ην ζέκα, ην ζεσξψ πάξα πνιχ
ζνβαξφ, αιιά επεηδή κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα ιέγακε, ζθάζαλε
κε ζχκα αλζξψπηλεο δσέο, ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ
Ιεθαλνπεδίνπ, δχν δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζπδνζία ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θεθαιαίνπ φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ησλ ΔΙΞΔ πνπ έρνπκε
κεηξήζεη ήδε ηέζζεξηο ζαλάηνπο. Θέκα πνπ ην έρνπκε θνπβεληηάζεη θαη είρακε
θαη κία ζηάζε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη εληαίν ςήθηζκα θαη ζπκθσλψ κε
φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ε Γηνίθεζε έρεη θάλεη θαη ν Γήκαξρνο πξνζσπηθά ζε
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπκπαξάζηαζεο θαη φηη άιιν ρξεηαζηεί κε ηα
Πσκαηεία.
Θαη ζεσξνχκε φηη είλαη έλα δήηεκα πνπ δελ έρεη ηειεηψζεη θαη πξέπεη λα ην
παξαθνινπζνχκε. Ρψξα, φζνλ αθνξά ην δήηεκα απηφ πνπ έγηλε ηψξα κε ηε
κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, εγψ κηα θνπβέληα ζέισ λα πσ. Ξξέπεη λα
παξζνχλ - ε ιχζε είλαη ζε έλα άιιν κνληέιν απνξξηκκάησλ. Έηζη; Γειαδή,
ήηαλ κηα πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία, ζα ιέγακε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην
ζχζηεκα

ησλ

ζθνππηδηψλ

ήηαλ

βαζηθά

ζην

λα

εμππεξεηεζνχλ

νη

κεγαινεξγνιάβνη θαη νη παξαθπάδεο ηνπο, νη κηθξνεξγνιάβνη, φια απηά ηα
κηθξά καγαδάθηα γχξσ γχξσ, πνπ δήζελ, αο πνχκε, εξρφληνπζαλ λα
εμππεξεηήζνπλ κε έλαλ άιινλ ηξφπν ην ζχζηεκα.
Δπί ηεο νπζίαο, πεξί απηνχ πξφθεηηαη. Ρν νπνίν φινη γλσξίδακε νη
παξνηθνχληεο ηεο Ηεξνπζαιήκ, δειαδή φιε ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, φηη ηίπνηα
απφ απηά πνπ ιέκε ζηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, ην πεξηερφκελν απηψλ πνπ
επεμεξγαδφληνπζαλ θαη ηα ινηπά, δελ ηεξνχληαλ. Άξα, ινηπφλ, ήηαλ
αλακελφκελν. Ρν ζέκα είλαη φηη απηήλ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, κε αθνξκή θαη ηε
γεληθφηεξε ζπδήηεζε πνπ ζα θάλνπκε εδψ θαη ζπλνιηθφηεξα ζηελ Αηηηθή,
λνκίδσ φηη ηνλ δάθηπιν ζηνλ ηχπν ησλ ήισλ, ζα ιέγακε, ην καραίξη πάλσ
ζηελ

πιεγή,

απαηηείηαη

δξαζηεξηνπνίεζε

ηνπ

πνιηηηθνχ-δηνηθεηηθνχ

κεραληζκνχ θαη ζπλνιηθά ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη φισλ ησλ
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θνξέσλ, γηαηί ηα πξάγκαηα δελ πξέπεη λα είλαη ζηνλ απηφκαην πηιφην, κε
ζηφρν θαη λα κελ έρνπκε άιια ηέηνηα δεηήκαηα θαη κε πνιχ γξήγνξν ηξφπν λα
πάκε ζε έλα άιιν κνληέιν, πνπ ηνπιάρηζηνλ ζα κεηψζεη ηέηνηα πξνβιήκαηα
κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Λα επρεζψ θη εγψ θαιή ζεηεία ζηνλ θ. Θέληξε. Δίρα ξσηήζεη ηηο
πξνάιιεο ησλ Αληηδήκαξρν, αιιά ζήκεξα δέρηεθα έλα άιιν ηειεθψλεκα
ζρεηηθά κε ηα ηξνθεία. πάξρνπλ δεκφηεο πνπ έρνπλ εηδνπνηεζεί γηα
αλαδξνκηθέο ρξεψζεηο απφ ην 2011. Κνπ είπαλ, ζήκεξα εηδηθά θάπνηεο
πιεξνθνξίεο, φηη δελ έρνπλ πιεξψζεη ηελ αχμεζε. Γειαδή, είραλ γίλεη, απφ
ηνλ Πεπηέκβξην πιήξσλαλ 60 επξψ, απφ ηνλ Γελάξε θαη κεηά έγηλε αχμεζε,
πεξίπνπ 250 επξψ θαη απηνί νη άλζξσπνη δελ είραλ πιεξψζεη ηελ αχμεζε,
είραλ πξνζπαζήζεη λα θάλνπλ θάπνηεο θηλεηνπνηήζεηο. Κάιηζηα, ιέεη, είρε ε
ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ πξσηνζηαηήζεη λα κελ πιεξσζνχλ θαη λα θάλνπλ
ελέξγεηεο νχησο ψζηε απηνί νη άλζξσπνη λα δηθαησζνχλ. Ρν δεηνχκελν είλαη
φηη εηδνπνηήζεηο δελ πήγαλ κφλν ζε απηνχο, αιιά έρνπλ πάεη θαη ζηελ Δθνξία
θαη δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ θνξνινγηθή ελεκέξσζε. Γελ μέξσ ηη πξνηίζεζηε,
πσο βιέπεηε απηφ ην ζέκα.
Θαη έλα δεχηεξν ζέκα, επεηδή γίλνληαη πάξα πνιιέο εθδειψζεηο απηήλ
πεξίνδν, εκείο ελεκεξσλφκαζηε, ίζσο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ Ππιιφγσλ ή ησλ
ζρνιείσλ νη γνλείο, αιιά ππάξρνπλ θαη άιινη πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα ηηο
παξαθνινπζήζνπλ θαη έρνπλ ειιηπή ή θαζφινπ ελεκέξσζε. Θάπνηε, ιέεη,
πεξλάεη κηα ληνπληνχθα, αιιά ηψξα δελ πεξλάεη θαζφινπ. Ξξνηείλνπλ,
κάιηζηα, αλ ζα έπξεπε ζε δχν ηξία θεληξηθά ζεκεία, αο πνχκε έλα ζην δάζνο,
λα ππάξνρπλ θάπνηα stands πνπ ζα κπαίλνπλ εθεί νη αθίζεο γηα λα
ελεκεξψλνληαη, γηαηί είλαη θξίκα πνιίηεο πνπ δελ κπνξνχλ, δελ έρνπλ φινη ηε
δπλαηφηεηα λα κπνπλ ζε δηαδίθηπν θαη λα ελεκεξσζνχλ ή δελ έρνπλ άιινλ
ηξφπν θαη ζα ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ εθδειψζεηο. Θα ήζεια λα μέξσ ηη
κπνξεί λα θάλεη ν Γήκνο γη’ απηφ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γθαλά. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη, θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγγλψκε, Θψζηα. Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαζηε ζηηο εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο, Φψηε. Αλ ππάξρεη θάηη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Απιά ζα ήζεια θη
εγψ κε ηε ζεηξά κνπ λα θαισζνξίζσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνλ
ζπλάδειθν, ηνλ Γηάλλε ηνλ Θέληξε, ν νπνίνο ήξζε ζηε ζέζε ηεο εθιηπνχζαο
Διέλεο Θακπφιε. Ππλάδειθε θαη θίιε Γηάλλε, εχρνκαη θαιή ζεηεία.
Πηδεξνθέθαινο. Γελ έρσ εξσηήζεηο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη, θαηαξράο, λα θαισζνξίζνπκε ηνλ παιηφ-θαηλνχξην
ζπλάδειθν, ηνλ θ. Θέληξε. Ρν παιηφ έρεη θαιή έλλνηα, δελ έρεη θαθή. Θα
ήζεια κε δπν ιφγηα, θαη λα κε ζεσξεζεί ζε θακηά πεξίπησζε ε εξψηεζε πνπ
ζα θάλσ νχηε πξνβνθαηφξηθε νχηε ε θξηηηθή πνπ ζα θάλσ θαθφπηζηε. Θα
θαηαιάβεηε γηαηί ην ιέσ. Άθνπζα, ινηπφλ, έλα ζέκα, ην ζέκα κάιινλ γηα κέλα,
ην θχξην κεγάιν ζέκα, ην νπνίν έβαιε ν ζπλάδειθνο ν Κπνδίθαο, γηα ην ζέκα
ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηνλ Αζπξφππξγν. Θέισ, ινηπφλ, πνιχ ζπλνπηηθά λα πσ ηα
εμήο. Απηφ, πξάγκαηη, ήηαλ έλα ηεξάζηην δήηεκα θαη ήηαλ απφ ηελ πξψηε
κέξα. Δπεηδή άθνπζα θαη θάπνηα πεξίεξγα ζήκεξα απφ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε,
ηνλ θ. Βαζηιείνπ, φπσο φηη ρξεηαδφληνπζαλ είθνζη ρηιηάδεο επξψ γηα λα ξίμνπκε
ρψκα λα ζβήζεη ε θσηηά, δελ ηα είρακε. Δίρακε έλαλ ππάιιειν, έλαλ νδεγφ
κε ηνλ θνξησηή, ν νπνίνο νδεγφο πήξε ζχληαμε. Εεηήζακε έλαλ άιινλ, ν
νπνίνο δε καο ηνλ δψζαλε θαη ηα ινηπά.
Νη εξσηήζεηο κνπ, ινηπφλ, είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Θαηαξρήλ, αλ αμηνινγήζεθε,
εθηηκήζεθε, ην κέγεζνο απηήο ηεο ηζηνξίαο. Γειαδή, δελ είλαη ππεξβνιή απηφ
πνπ ζα πσ, απηφ ιεηηνχξγεζε θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζην πξνζερέο κέιινλ σο
κηθξφ Ρζεξλνκπίι. Δίλαη δεδνκέλν απηφ, φηη ππήξρε θαη ππάξρεη έλα ηνμηθφ
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λέθνο, ην νπνίν, βέβαηα, εκείο ελδερφκελα ην πεξηδηαβαίλνπκε έηζη, ν θφζκνο
πνπ δελ μέξεη. Άξα, ξσηάσ, πξψηνλ, έθαλε θάπνηεο ελέξγεηεο άκεζα ν Γήκνο,
ζαλ ελεκέξσζε θαηαξρήλ ηνπ θφζκνπ. Λα πσ παξάδεηγκα; Γηα κέλα δε ζα
έπξεπε λα έρνπλ ιεηηνπξγήζεη απφ ηελ πξψηε κέξα, απφ ηελ ψξα πνπ
εθδειψζεθε ην θαηλφκελν, νη παηδηθέο ραξέο, θαη έπξεπε λα έρεη ελεκεξσζεί ν
θφζκνο θαη νη γνλείο θαη νη κεηέξεο φηη ηα παηδηά δε ζα έπξεπε λα πάλε ζηηο
παηδηθέο ραξέο. Θαη άιιεο νκάδεο εππαζείο.
Θαη φηαλ ιέσ δελ έγηλε ελεκέξσζε, θαη ην ξσηάσ, ην ξσηάσ γηα λα
απαληήζσ, είλαη ξεηνξηθφ ην εξψηεκα. Δγψ δελ άθνπζα θάπνηα ληνπληνχθα,
φπσο ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, θαη θαιά θάλεη ν Γήκνο, λα αλαθνηλψλεη
θάπνην ηέηνην πξάγκα. Γεχηεξνλ, πήξακε θάπνηα πξσηνβνπιία ή ζπκβάιιακε
ζε θάπνηα πξσηνβνπιία κε φκνξνπο Γήκνπο ψζηε … κε ζπγρσξείηε, ζην ηέινο
ηέινο. Ήηαλ ηφζν δχζθνιν λα βξεζνχλ έλα δπν εξγνιάβνη, λα ηνπο δψζνπκε
δπν επηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο λα βξνπλ είθνζη ρηιηάδεο επξψ πνπ
ρξεηαδφηαλ, λα πάκε δέθα θνξηεγά, πελήληα, εμήληα λα ξίμνπλ ρψκα; Γηαηί
κφλν κε ην ρψκα αληηκεησπίδεηε, ηνπιάρηζηνλ απφ φηη ιέλε νη εηδηθνί.
Θαη αλ, επεηδή ζπλερίδεηε ην θαηλφκελν, θαη δε ζα ιήμεη ζήκεξα ή αχξην, ζαλ
ζπλέπεηεο ελλνψ, έρνπκε θάηη ζην κπαιφ καο ή ζθεθηφκαζηε θάηη γηα λα
ιεηηνπξγήζνπκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηξνπήο κεγαιχηεξεο
βιάβεο θαη θηλδχλνπ. Έρεη επέιζεη πνιχ κεγάιε βιάβε γηα κέλα κέρξη απηήλ
ηε ζηηγκή. Πε ζπλελλφεζε κε θνξείο, Ξεξηθέξεηα, πνπξγείν γείαο θαη
Ξξφλνηαο θαη ηα ινηπά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα θάλεη εξσηήζεηο; Ν θ.
Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Πρεηηθά κε ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο, πνιχ ζσζηά ηέζεθε
απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο. Ζ θαηάζηαζε έρεη νμπλζεί.
Απφ ηελ πξψηε πεξίνδν πνπ αλέιαβε ε Γεκνηηθή Αξρή, πνπ ήηαλ πξάγκαηη
πάιη ηξαγηθή ε θαζαξηφηεηα, πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη έγηλαλ θάπνηα κηθξά
βήκαηα βειηίσζεο, σζηφζν ηειεπηαία ε θαηάζηαζε πάιη είλαη πνιχ επηεηθψο
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απαξάδεθηε θαη κάιηζηα ελφςεη ηψξα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, ηα
πξνβιήκαηα είλαη πνιχ πην νμπκέλα θαη απφ πιεπξάο πγηεηλήο.
Απηφ πνπ ήζεια λα ξσηήζσ, πέξα απφ ην γεληθφηεξν δήηεκα πσο ζα πξέπεη
λα αληηκεησπηζηεί, δηφηη πξνθαλψο είλαη έλα ζέκα πνπ απαηηεί ππνδνκέο, πνπ
απαηηεί έκςπρν δπλακηθφ. Αδπλακίεο ζνβαξέο ππάξρνπλ, ην γλσξίδνπκε ζε
απηά ηα δεηήκαηα θαη ρξεηάδεηαη έλαο ζρεδηαζκφο, φκσο, αληηκεηψπηζεο ηνπ.
Δίλαη θαηεπείγνλ ζέκα, λνκίδσ ε Απηνδηνίθεζε, ν Γήκνο πξέπεη λα μεθηλάεη απφ
ηελ θαζαξηφηεηα, κελ ηα επαλαιακβάλνπκε, έρνπλ εηπσζεί πνιιέο θνξέο εδψ.
Απηφ, φκσο, πνπ ήζεια λα ελεκεξσζψ είλαη φηη επεηδή έηπρε ζήκεξα λα δσ
έηζη έλα πεξηζηαηηθφ, φπνπ πξάγκαηη, επεηδή είρε πνιιέο κέξεο λα γίλεη
απνθνκηδή θάδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γξεγνξνχζαο θαη ππήξρε έηζη κία πνιχ
άζρεκε θαη νζκή, αιιά θαη ην ζέκα θαη φια απηά ηα πξάγκαηα, είδα κία
πδξνθφξα ε νπνία πνιχ ζσζηά, κε θάπνην πξνζσπηθφ, ηέινο πάλησλ, έπιελε
ηνπο θάδνπο, ε πδξνθφξα ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Απηφ, φκσο, πνπ
παξαηήξεζα είλαη έλαλ εξγαδφκελν - εξγαδφκελνο, δε γλσξίδσ αλ ήηαλ
εξγαδφκελνο - θνξνχζε κηα θαλέια πνπ έιεγε Πχιινγνο Δζεινληψλ Ξνιηηηθήο
Ξξνζηαζίαο Σατδαξίνπ. Θέισ λα ξσηήζσ αλ ππάξρεη απηφο ν Πχιινγνο.
Ππλεξγάδεηαη κε ηνλ Γήκν; Βνεζάεη; Λα μεθαζαξίζσ θαη ηε ζέζε κνπ, δελ
είκαη αξλεηηθφο ζε θάηη ηέηνην, αιιά επεηδή γλσξίδσ φηη ζε ηέηνηα δεηήκαηα
ζην παξειζφλ ε Γεκνηηθή Αξρή σο αληηπνιίηεπζε ήηαλ θαηεγνξεκαηηθά
αληίζεηε, ήζεια λα ξσηήζσ αλ ππάξρεη ηέηνηα ζπλεξγαζία ή απιά έηπρε, αο
πνχκε, θάπνηνο εξγαδφκελνο λα θνξάεη απηή ηε θαλέια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνλ θ. Ξξφεδξν,
ηνλ θ. Ξαληειάξε, ηνλ θ. Κπνδίθα, ηνλ θ. Ληεληαθφ γηα ηελ ππνδνρή απηή πνπ
κνπ επηθχιαμαλ ζήκεξα. Θέισ λα πσ φηη ζεκεξηλή κέξα γηα κέλα είλαη πνιχ
δχζθνιε, θαη σο πξνο ηελ πνιηηηθή ζέζε ηελ νπνία ζα αλαιάβσ κέζα ζηνλ
Γήκν, αιιά θαη φηη ζα αληηθαηαζηήζσ κία εθιηπνχζα κε ηελ νπνία είρακε
ζπλεξγαζηεί πνιιά ρξφληα.
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Ξαξφιν πνπ ζέισ λα πσ φηη ππήξραλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο
πξνζεγγίζεηο, πνιηηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Θαη ζέισ λα πσ θαη ελψπηνλ ζαο, λα
ην εθκπζηεξεπηψ, λα ην εμνκνινγεζψ φηη θη εγψ πξνζσπηθά φπσο θαη ε
εθιηπνχζα ήκαζηαλ δχζθνινη ραξαθηήξεο θαη δχζθνια πνιηηηθά πξφζσπα πνπ
κπνξνχζακε λα ζπλππάξμνπκε. Ππλππήξρακε κφλν σο πξνο ηελ πνιηηηθή
ηδενινγία ηεο Θεληξνδεμηάο, φπνπ απηφ ην πξάγκα καο έλσλε θαη γη’ απηφλ ηνλ
ιφγν θαηεβήθακε θαη ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο καδί. Θαη γη’ απηφ αθξηβψο είλαη
θαη πνιχ δχζθνιν, αλζξσπίλσο, θαη ην ζθέθηεθα πάξα πνιχ αλ ζα έπξεπε λα
θαηαιάβσ απηήλ ηε ζέζε.
πάξρνπλ, φκσο, νη πνιίηεο, νη νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνθαζίδνπλ
θαη νη νπνίνη πξνηξέπνπλ ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο πνιηηηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ,
είηε απηέο αλαθέξνληαη ζε κηα ζηξαηεγηθή ή ζε κα πξαθηηθή κεζνδνινγία ηεο
πνιηηηθήο φπνπ εμαλαγθάδεηαη θάπνηνο άλζξσπνο λα ππνρσξεί πνιιέο θνξέο
θαη απφ ζηαζεξέο αμίεο ηηο νπνίεο έρεη. Αθξηβψο θαη γη’ απηφ δέρηεθα απηήλ ηε
ζέζε γηα λα ζπλερίδσ λα ππεξαζπίδνκαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σατδαξηψηηθνπ
ιανχ θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
Υο πξνο ηελ ΞΝΙΖ ΞΟΝΝΞΡΗΘΖΠ, ε νπνία κε αλέδεημε σο πξψην επηιαρφληα
Γεκνηηθφ Πχκβνπιν, ζέισ λα πσ φηη δελ έρνπκε θαηαζηαιάμεη αθφκε αλ εγψ
ζα βξίζθνκαη κέζα ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή παξάηαμε, δεκνηηθή παξάηαμε ή
φρη. Απηφ ζα αλαθνηλσζεί ελ ησ ρξφλσ θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηνλ
ηχπν ηνπ Σατδαξίνπ, αθνχ γίλνπλ νξηζκέλεο ζπλελλνήζεηο κε ηνλ θ.
Θενδσξαθφπνπιν, ν νπνίνο είλαη ηψξα θαη επηθεθαιήο απηήο ηεο Γεκνηηθήο
Ξαξάηαμεο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα πσ φηη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζε φηη κε
αθνξά, ηα ζέκαηα ηα νπνία ζα θηλνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο - ην
είπα θαη ζηνλ Γήκαξρν ζηελ νξθσκνζία κνπ ηελ Ξαξαζθεπή – θαη ζα
εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ζα έρεη ηε ζηήξημε κνπ. Γηα ζέκαηα ηα
νπνία δε ζα έρνπλ σο θξηηήξην ην θαιφ ηεο πφιεο, θαηά ηελ αληίιεςε βέβαηα,
ηελ πνιηηηθή αληίιεςε ηε δηθή κνπ, απηά ζα θαηαςεθίδνληαη. Θαη πάιη ζέισ
λα ζαο επραξηζηήζσ θαη ζα ηα πνχκε ελ ησ ρξφλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θέληξε. Ζ θα Ρνθαηιίδε.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θα ήζεια θη εγψ λα ζέζσ απφ ηελ πιεπξά κνπ, αθνχ θη εγψ
θαισζνξίζσ ηνλ Γηάλλε ηνλ Θέληξε, πνπ πξαγκαηηθά είλαη έλα θίινο, άζρεηα
αλ πνιχ ιίγεο θνξέο έηπρε ηνπιάρηζηνλ εκείο λα δηαθσλήζνπκε, ζηα νθηψ
ρξφληα πνπ ήκαζηαλ καδί θαη λνκίδσ φηη θνζκεί θαη ζα βνεζήζεη πνιχ κε ηελ
εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Δγψ ζέισ λα ζέζσ δχν ζέκαηα πνπ ίζσο θαη ν Γήκαξρνο ν ίδηνο ηα γλσξίδεη.
Ρν έλα είλαη γηα ηηο δχν πεδνγέθπξεο πνπ λνκίδσ φηη είλαη πνιηηηθή ζέζε ηεο
Ξεξηθέξεηαο, ηνπιάρηζηνλ κφλν γηα ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ, λα κελ πξνβιεθζνχλ
ζηελ δεκνπξάηεζε ε νπνία ζα γίλεη ζηα κέζα Ηνπιίνπ. Ρη ελέξγεηεο έρνπκε
θάλεη; Δίλαη έλα έξγν, ην νπνίν πξαγκαηηθά ζα θνζκνχζε θαη ζα έιπλε έλα
ρξφλην πξφβιεκα. Δγψ πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε ήδε λα έρνπλ γίλεη νη δπλακηθέο
θηλεηνπνηήζεηο θαη αληηδξάζεηο απέλαληη ζηελ Ξεξηθέξεηα, πνπ κεκνλσκέλα
ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ απέθιεηζε απφ ηνλ δηαγσληζκφ ηνλ νπνίνλ ζα πξνθεξχμεη.
Γηαηί, φπσο γλσξίδεη, θαληάδνκαη ην γλσξίδεη θαη ν Γήκαξρνο, γηαηί εκέλα κε
πήξαλ ηειέθσλν θαη κε ελεκέξσζαλ, νη κειέηεο γηα ηηο δχν πεδνγέθπξεο είλαη
ήδε έηνηκεο. Αθφκε γηα ην Σατδάξη είλαη ηειεησκέλεο, έρνπλ παξαδνζεί ζηελ
Ξεξηθέξεηα. Άξα, δελ έρεη νινθιεξσζεί κφλν ην θνκκάηη ηεο δεκνπξάηεζεο
θαη δελ έρνπλ εληαρζεί. Ρν έλα ζέκα είλαη απηφ, γηαηί ηφζν θαη ζηνλ Γήκν
Ξαιαηνχ Φαιήξνπ, φζν θαη ζηνλ Γήκν Αγίαο Ξαξαζθεπήο, λνκίδσ, θαη ζε
άιινπο ηξεηο ηέζζεξηο Γήκνπο, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα γίλεη. Γειαδή, ζα
γίλνπλ άιιεο πέληε πεδνγέθπξεο θαη νη δχν νη νπνίεο δελ έρνπλ, δε ζα
εληαρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξάηεζε, ζα είλαη κφλν ηνπ Σατδαξίνπ.
Έλα δεχηεξν ζέκα είλαη, αλ έρνπκε θάλεη ελέξγεηεο θαη ηη ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη
φζνλ αθνξά λα δεζκεχζνπκε ζπγθεθξηκέλα φκσο, φρη γεληθά θαη αφξηζηα, ηελ
Ξεξηθέξεηα πάιη, γηα ηα δχν εθαηνκκχξηα επξψ ηα νπνία είραλ θαηαηεζεί ζε
εηδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ ηφηε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν ηνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ. Ξηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλε
δέζκεπζε θαη ηξνπνπνίεζε, ηφζν ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο
φζν θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, πνπ ζα απνδνζνχλ. Γηα ζπγθεθξηκέλα
έξγα, φκσο, απηά ηα δχν εθαηνκκχξηα. Γηαηί απηήλ ηε ζηηγκή ή ιηκλάδνπλ ή
έρνπλ πάεη ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο καδί κε ηα ππφινηπα ηα νπνία είραλ
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δεζκεπζεί, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ άιιεο αλάγθεο
ηνπ θξάηνπο.
Θα ήζεια, επίζεο, λα ξσηήζσ ην εμήο. Φαληάδνκαη, ηψξα, απηφ, αιιά λα κελ
ηνπνζεηνχκε εγψ ζηελ απάληεζε. Πηελ θνηλσθειή επηρείξεζε είδα πξφζθαηα
πνπ έθαλα κία πεξηήγεζε ιίγν ζηε Γηαχγεηα, φηη κία απφθαζε Ξξνέδξνπ γηα ηα
Σξηζηνπγελληάηηθα παηρλίδηα, κάιινλ γηα ηνλ Σξηζηνπγελληάηηθν ζηνιηζκφ ηεο
πφιεο - γηαηί ηελ έρσ εδψ, θη αλ ζέιεηε, Ξξφεδξε, λα ζαο ην θαηαζέζσ θαη
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην -

κε 22/12/2014 είλαη ε απφθαζε θαη αξηζκφ

πξσηνθφιινπ 683, πνπ εγθξίλνπκε ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία
ΑΛΝΓΗΘΝ ΞΙΑΛΝ ΓΝΚΖΠΖΠ ΑΔ, θαη νη δχν απνθάζεηο, πνπ ήηαλ ην πνζφ ησλ
4.990 επξψ, αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαχγεηα 22/04/2015. Θαη ήζεια λα ξσηήζσ,
απηφ γηα πνην ιφγν έγηλε; Ππλήζσο ε Γηαχγεηα θαη ε απφθαζε γίλνληαη ηελ ίδηα
κέξα. Έηζη δελ είλαη, Αληηδήκαξρε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία, ζα ήζεια κία απάληεζε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ ηελ ίδηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρελ ίδηα είλαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία, ή ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δγψ λνκίδσ φηη
ζπλήζσο γίλεηαη ζηελ ίδηα κέξα. Ρνπιάρηζηνλ, νη ππεξεζίεο νηθνλνκηθψλ ηνπ
Γήκνπ καο, απηφ ην αθνινπζνχλ. Θαη, επίζεο, αλ ε ρξεζηκφηεηα, νη ηξεηο
ππάιιεινη, νη νπνίνη έρνπκε επίζεο πάξεη απφθαζε ζηελ Θνηλσθειή
Δπηρείξεζε, πνπ είλαη γηα ην Θάκπ, πνπ έρνπκε βάιεη ΓΔ Ξαηδαγσγνχο πνπ
νπζηαζηηθά θαιχπηνπλ αλάγθεο βξεθνλεπηνθφκσλ. Δίλαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Θάκπ ή φρη, νη ΓΔ Βξεθνλεπηνθφκνη ή έγηλε θαη απηφ, ή γηα αζηνρία, ή γηα λα
θαιχςνπλ άιιεο αλάγθεο ηνπιάρηζηνλ θαη φρη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Θάκπ. Απηφ.
Λα κε ζρνιηάζνπκε, θαληάδνκαη, γηαηί θη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο ηελ ίδηα ζέζε ζα
είρε, κία ζηάζε, έλα επεηζφδην ην νπνίν έγηλε κε κία δηεπζχληξηα, ε νπνία δελ
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ήζειε λα θάλεη γηνξηή ιφγσ ειιείςεσο πξνζσπηθνχ, ηψξα ζηηο θαινθαηξηλέο
γηνξηέο. Θαη, παξφια απηά, ππήξρε θάπνηνο, φρη Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, αιιά
κέινο ηνπ Ππλδπαζκνχ ζαο, πνπ απεηιήζεθε, θαη απηφ κνπ ην έρνπλ
πηζηνπνηήζεη δχν άλζξσπνη, δε ιέσ αλαθξίβεηεο. Απεηιήζεθε φηη ζα πεξάζεη
απφ ΔΓΔ. Φαληάδνκαη φηη ήηαλ έλα αηπρέο γεγνλφο ή ήηαλ πάλσ ζηελ έληαζε
ηεο θαηάζηαζεο ε δχζθνιε απηή δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο άξλεζεο ηεο
πξντζηακέλεο, γηαηί λνκίδσ εζείο πάλσ απφ φια είζηε καδί κε ηνπο ππαιιήινπο
θαη ζηεξίδεηε ηηο απνθάζεηο ησλ ππαιιήισλ. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Θαιεζπέξα ζαο. Θαισζνξίδσ μαλά ηνλ Γηάλλε ηνλ Θέληξε
ζηηο

αίζνπζεο

απηέο.

Δίλαη

παιηφο

γλψξηκνο.

Θαιψο

ήιζεο

μαλά.

Πηδεξνθέθαινο. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ θη εγψ ζην ζέκα θαη ζα κνπ
επηηξέςεηε λα καθξεγνξήζσ ιηγάθη γηαηί ην ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Ρα
ζέκα κε ηε θσηηά ζην εξγνζηάζην αλαθχθισζεο ή απνζήθε, φπσο ιέγεηαη.
Σσξίο ζρέδην αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, ην
ηνμηθφ λέθνο πλίγεη ηε Γπηηθή Αηηηθή. Πήκεξα, είκαζηε ηπρεξνί πνπ θπζάλε
λνηηάδεο θαη δελ κπξίδνπκε. Ζ ππξθαγηά ζηελ κνλάδα αλαθχθισζεο μεθίλεζε
ην Πάββαην 6 Ηνπλίνπ. Ίζσο είλαη επθαηξία λα γίλνπλ επξχηεξα γλσζηέο νη
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξφππξγνπ θαη ελ γέλεη ζηελ
πεξηνρή ηνπ Θξηάζηνπ. Γελ είλαη κφλν ε ρσκαηεξή ε Φπιήο, νχηε κφλν ζεηξά
ηδηαίηεξα

επηθίλδπλσλ

βηνκεραληθψλ

δξαζηεξηνηήησλ,

αιιά

θαη

ηα

ζθξαπαηδίδηθα, νη Ονκά, ε θαχζε θαισδίσλ, ε παξάλνκε απφξξηςε
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ινηπά.
Ρξεηο κέξεο, ηψξα, εξγνζηάζην αλαθχθισζεο θαίγεηαη θαη καδί αλεβαίλεη θαη ε
ηνμηθφηεηα. Γηνμίλεο, φινη μέξνπκε γηα ηηο δηνμίλεο, ρεκηθέο ελψζεηο άλζξαθα
πδξνγφλνπ νμπγφλνπ ριψξην, νη νπνίεο είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο θαη
θαξθηλνγφλεο γηα ηνλ άλζξσπν. Θαη θνπξάληα, άιιεο ρεκηθέο ελψζεηο νη νπνίεο
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαξθηλνγφλεο, επίζεο, γηα ηνλ άλζξσπν, ζχκθσλα κε ηελ
Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε γείαο. ηαλ θαίγνληαη πιαζηηθά ιάζηηρα θαη θαιψδηα,
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άιια αλάινγα πιηθά, ε θσηηά δελ αληηκεησπίδεηαη εχθνια, παξά κφλν κε
ζθέπαζκα είηε κε ρψκα είηε κε ηζηκέλην.
Ζ Ξεξηθέξεηα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ελίζρπζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηεη ηα
αλαγθαία κέζα γηα λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ην πεξηβάιινλ. Θαη φρη
κφλνλ. Θαη πξέπεη λα ζπγρξνλίδνληαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο. Πην ίδην
εξγνζηάζην, πξηλ δχν ρξφληα, ηξία ρξφληα, ε πεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο, πνπ ήηαλ ε πην ζηειερσκέλε, καδί ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο επηζεσξεηέο, είραλ βάιεη πξφζηηκα ζε απηήλ ηε
ζπγθεθξηκέλε απνζήθε. Ρν εξψηεκα είλαη, σζηφζν, ηη θάλεη ην αξκφδην
πνπξγείν ΞΑΞΔΛ θαη θπξίσο ηη θάλνπκε εκείο σο Γήκνο, σο Γήκνη ηεο
Γπηηθήο Αηηηθήο, νη νπνίνη ζεθψλνπκε θαη ην βάξνο ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ
λέθνπο.
Δπίζεο, ζα ήζεια άιια δχν εξσηήκαηα λα ζέζσ, ην νπνίν πηα έρεη θαηαληήζεη
κείδσλ, θάζε ηξεηο θαη ιηγάθη λα ξσηάκε ηη ζα γίλεη κε ηα ζθνππίδηα θαη θπξίσο
κε ηα κπάδα. Ρη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα απηφ, αλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηε
ηνπο πνιίηεο, δηφηη δελ είλαη εχθνιν, δελ ππάξρεη ην θνξηεγφ. Ρνπιάρηζηνλ,
ηα κπάδα, ηα έπηπια θαη φια απηά πνπ βγάδνπλ έμσ ζηνπο θάδνπο, λα κελ ηα
βγάδνπλ θαη ηα αθήλνπλ εθεί γηα κέξεο. Κε ηα ζθνππίδηα δελ ππάξρεη άιιε
ιχζε, αιιά κε ηα κπάδα δελ μέξσ. Κήπσο ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ θάζε πφηε
ζα πεξλάεη ην θνξηεγφ;
Δπίζεο ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα ηελ επηδείλσζε ηνπ
θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Ξιαηαηψλ κε ηελ
Ηεξά Νδφ. Ξξνρηέο έγηλε έλα ηξνραίν κε κηα κεραλή, ήηαλ παξθαξηζκέλν ακάμη
θαη πήγε λα πεξάζεη κηα κεραλή. Θαζψο επίζεο θαη ην ζέκα κε ηα θαλάξηα
ζηελ Ιεσθφξν Αζελψλ φπνπ είρακε πάιη έλα ηξνραίν ζηελ Ξαπαλδξένπ κε
ηελ Ιεσθφξν Θαβάιαο. Λαη δελ ην μέξσ, πάλησο επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Θαξαηδαθέξεο έρεη ξσηήζεη.
Έρεη δεηήζεη.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λα θάλσ θη εγψ κηα φρη εξψηεζε, πνιχ ζχληνκα γηαηί είλαη
πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ. Καδί κε ηα ….. ζα ήζεια καδί κε ηα ζέκαηα πνπ ζα
ζπδεηήζνπκε ζηα επφκελα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα Γήκαξρε, λα ζπδεηήζνπκε ην
ζέκα ησλ πεξηπηέξσλ, αλ κπνξνχκε λα θηηάμνπκε, δειαδή λα βάινπκε ζε
δηαβνχιεπζε, ησλ πεξηπηέξσλ έλα θαλνληζκφ, λα ην ζπδεηήζνπκε φινη καδί
σο πξνο ηε ρσξνζέηεζή ηνπο. Γειαδή νη πεξηζζφηεξνη Γήκνη έρνπλ εγθξίλεη
θάπνηνλ θαλνληζκφ πεξηπηέξσλ. Ίζσο λα έρεη κηα εληαία αξρηηεθηνληθή
πξφηαζε γηαηί ππάξρνπλ πεξίπηεξα πνπ απζαηξεηνχλ, ηίζεληαη ζέκαηα
αζθάιεηαο πνιηηψλ, απηνθηλήησλ, πξνζβάιεη ηελ αηζζεηηθή καο θαη ηέινο
πάλησλ αλ κπνξνχκε λα βάινπκε έλα ζέκα δηαβνχιεπζεο λα βάινπκε κηα
ζεηξά. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη; Λα δψζνπκε
γηα ιίγα ιεπηά, 2-3 ιεπηά, ζηνλ θ. Φσηεηλάθε πνπ έρεη δεηήζεη λα πεη δπν
πξάγκαηα γηα ην δήηεκα ηεο ππξθαγηάο.
ΦΥΡΔΗΛΑΘΖΠ: Θ. Ξξφεδξε επραξηζηψ πνιχ. Δθ κέξνπο ηεο νξγάλσζεο
«Φίινη ηεο Φχζεο» πνπ είκαη πξφεδξνο, είλαη παλειιαδηθή απηή ε νξγάλσζε,
ζα ήζεια λα ηνπνζεηεζψ πνιχ ιίγν γηα ην ζέκα ηνπ ΘΓΑ Αζπξνπχξγνπ. Ρν
ΘΓΑ ζεκαίλεη Θέληξν Γηαινγήο Αλαθπθισκέλσλ πνιεηκκάησλ, φκσο πνηέ
δελ

ιεηηνχξγεζε

έηζη.

Ιεηηνχξγεζε

ζαλ

εξγνζηάζην

ζχκκεηθησλ

θαη

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, γηα απηφ ην ιφγν θαη ε θσηηά δελ ζβήλεη, δελ
θαίγεηαη ραξηί. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο καθηφδηθεο πνιηηηθήο πνπ έρεη ζρέζε κε
ηα ζθνππίδηα δηαρξνληθά θαη απηφ είλαη κφλν έλα κηθξφ δείγκα. πάξρνπλ
παξάλνκα, απηφ είλαη ζεζκνζεηεκέλν ην εξγνζηάζην, δεθάδεο ζηελ πεξηνρή.
Ν θχξηνο απηφο ην 2013 είρε πάξεη θαη 1.000.000 επηρνξήγεζε γηα ηηο θαιέο
ππεξεζίεο πνπ είρε πξνζθέξεη πξνο ηελ νηθνινγηθή δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ. Δπηζεκαίλσ φηη νη εξγαδφκελνη εθεί είλαη απιήξσηνη θαη φπσο
είπα θαη πξνεγνπκέλσο απηφ είλαη κφλν έλα δείγκα ηνπ μεπεξαζκέλνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.
Δγψ πήγα ηελ Θπξηαθή ην απφγεπκα θαη ζήκεξα ην πξσί ην ζπγθεθξηκέλν
ρψξν. Ξξαγκαηηθά νη ππξνζβέζηεο θαηαβάινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα. Ζ
πξνζσπηθή κνπ γλψκε θαζψο επίζεο θαη άιισλ αλζξψπσλ ζπκβνχισλ πνπ

28

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

πήγακε εθεί είλαη φηη ν αγψλαο είλαη άληζνο θαη φηη ε κέζνδνο δελ είλαη ε
θαηάιιειε. Έθαλε θαη έλα….. επάλσ ζε απηφ ην ζέκα κίιεζε θαη ν Θψζηαο ν
Αζπξνγέξαθαο. Ρη γίλεηαη εθεί; πάξρεη έλαο θνξησηήο, κεηαθέξεη ην πιηθφ
θαη ν ππξνζβέζηεο ην θαηαβξέρεη. Απηφ γίλεηαη. πάξρνπλ ππξνζβεζηηθά,
πξαγκαηηθά είδακε θαη πνιηηηθά πξφζσπα, είδακε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε,
είδακε απφ ην ΞΔΘΑ θ.ιπ.. κσο ε κάρε είλαη άληζε, ε ππξνζβεζηηθή ιέεη φηη
ζα ζβήζεη ε θσηηά ζε 3 κέξεο, κπνξεί λα είλαη 3 βδνκάδεο, κπνξεί λα είλαη θαη
3 κήλεο θαη ην ζέκα δελ είλαη φηη έρεη πηάζεη θσηηά. Ρν ζέκα είλαη, δελ μέξσ
αλ πξνζέμαηε ηελ νκηιία ηεο θα Ιπκπαζάθε, ην ζέκα είλαη φηη ππάξρνπλ
δηνμίλεο, ππάξρνπλ θαξθ…., ππάξρνπλ ελψζεηο νη νπνίεο θάλνπλ δεκηά ζηελ
πγεία ησλ αλζξψπσλ. Πήκεξα εδψ κπνξεί λα κελ έρνπκε αηζζεηή ηελ
κπξσδηά φκσο έρεη κεηαθνκίζεη, θ. Γήκαξρε λα πάξεηο ηειέθσλν ηνλ Γήκαξρν
ηεο Θαηζαξηαλήο. Έρεη κεηαθνκίζεη ζηελ Θαηζαξηαλή θαη ζηνλ κεηηφ θαη ζα
μαλάξζεη θαη ζηνλ Ξεηξαηά. Απιά έρεη αιιάμεη ν θαηξφο θαη γη’ απηφ δελ έρνπκε
ζήκεξα ηελ παξνπζία εδψ ηνπ….. ηη πξέπεη λα γίλεη.
Ζ γλψκε κνπ είλαη, απηφ ην έρνπκε γξάςεη θαη ζαλ αλαθνίλσζε, φηη πξέπεη λα
πάξεη ζέζε ε πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ην ππνπξγείν πγείαο, λα ελεκεξψζεη ηνλ
θφζκν. Δίλαη νη αλεζπρίεο πάξα πνιιέο, είλαη δηάρπηεο, είλαη πάξα πνιχ
ζνβαξέο θαη ε πξφηαζε δειαδή πξνο ην δεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πξνηείλσλ λα
είλαη νκφθσλε, δελ έρνπκε λα κνηξάζνπκε θάηη, είλαη φηη πξέπεη λα πάξεη ζέζε
ε πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ην ππνπξγείν πγείαο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φσηεηλάθε. Λα δψζνπκε θαη ζηνλ Αληψλε
πνπ έρεη θαιχςεη ην ζέκα δεκνζηνγξαθηθά, ζέιεη λα καο πεη δπν ιφγηα θαη λα
ην νινθιεξψζνπκε ζπλάδειθνη. Λα πάκε ζηηο απαληήζεηο δειαδή.
ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΝΠ: Ινηπφλ πξηλ ιίγν κε ελεκέξσζαλ φηη αλαδσππξψζεθε ε
θσηηά. Θαηαξρήλ γηα ην ηζηνξηθφ, δελ έρεη πηάζεη αθξηβψο ην Πάββαην ην
πξσί. Ρξεηο κέξεο βάδαλε θσηηά ζηνπο πεξηβφινπο γχξσ-γχξσ. Ρψξα ην πψο
πήδεμε απφ ρακειή βιάζηεζε, λνκίδσ ηελ έρεη δεη θη ν Θψζηαο, έλα
καληξφηνηρν κε ιακαξίλεο 4 κέηξα, απηφ είλαη άιιε ηζηνξία. Απηή ηε ζηηγκή
πάλησο κηα θνξά θαίγεηαη.
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Γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην είρα θάλεη εγψ ξεπνξηάδ θη είρα πάεη ν ίδηνο
ζηελ Θχζλν θαη είρα πηάζεη ηφηε πνπ είρε πεη ν θ. Πγνπξφο φηη δελ έξρνληαη
ζθνππίδηα απφ ηα λεζηά, ην ΚΑΟΗΑ Ξ. πνπ θφξησζε 40 container κε
ζχκκεηθηα γηα ην ΘΓΑ ηνπ Αζπξνπχξγνπ. Κεηά απφ απηή ηελ ηζηνξία έπεζε
πξφζηηκν ζην βαπφξη, ηα πεγαίλαλε θαη ζην ΘΓΑ ηεο Διεπζίλαο, ην νπνίν θαη
εθεί ήηαλ ε πξνβιήηα παξάλνκε, θαη αθφκε είλαη δελ έρεη πάξεη αδεηνδφηεζε,
γηα ην ηζηνξηθφ.
Ρψξα κέζα εθεί δελ είλαη κφλν ραξηηά πνπ έιεγαλ απφ ηελ αξρή. Δίλαη θη απηφ
πνπ είπε ν Θψζηαο ν Φσηεηλάθεο θαη πνιιά άιια ζχκκεηθηα ζθνππίδηα.
Ππλέρεηα απφ πξνρζέο ην πξσί πνπ ήκνπλα εγψ απφ ην Πάββαην
αθνπγφληνπζαλ εθξήμεηο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ππήξραλε κπνπθάιεο
πξνπαλίνπ, θξένλ απφ ηα ςπγεία θ.ιπ., θ.ιπ.. Απηή ηε ζηηγκή φπσο κε
πιεξνθφξεζε αηξεηφο απφ ην Γήκν Φπιήο, ην λέθνο έρεη πηάζεη απφ ηε Φπιή,
Κελίδη θαη πηάλεη φιν απηφ ην ζεκείν, κέρξη ηελ Θαηζαξηαλή είλαη, απηή ηε
ζηηγκή, ππάξρεη αλαδσπχξσζε.
Ρψξα ν ίδηνο ν Αληηπεξηθεξεηάρεο πξνρηέο πξνζσπηθά δήισζε πνπ κνπ έθαλε
είπε φηη ζα δηαζέζεη φηη ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα έρεη. Απηά είρα λα πσ
πξνο ελεκέξσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Ινηπφλ λα πάκε ζηηο απαληήζεηο. Λα μεθηλήζνπκε
απφ ηνλ αληηδήκαξρν θαζαξηφηεηαο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θα ήζεια θη εγψ λα… Δπηπρψο ηνλ Γηάλλε ηνλ Θέληξε,
ζπλεξγάζηεθα απφ άιιε ζέζε βέβαηα, ήηαλ αληηδήκαξρνο, ήκνπλ ππάιιεινο.
Λα ηνπ επρεζψ θαινξίδηθν θαη θαιή δχλακε.
Ρψξα γηα λα έξζνπκε ζηα ζέκαηα, λα κελ ηα αλαθπθιψλνπκε πνιχ, ην
ζήθσζαλ αξθεηνί. Έλα εξψηεκα, εάλ δελ πήγαηλε ζηελ Θεθηζηά ην πξσί ε
ηειεφξαζε ζα ην αλέθεξε ην ζέκα; Πήκεξα ην αλέθεξαλ νη ηειενξάζεηο. Άξα
ην ζχζηεκα έρεη ηνλ ηξφπν ηεο λα δνπιέςεη θαη γηα θάπνηνπο δνπιεχεη. Ρψξα
ηα άιια λα κελ αλαθπθιψλνπκε, κπήθαλ θαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο
νκηιεηέο, ην κφλν πνπ ζα πσ έρεη γίλεη κηα ζπλελλφεζε, αχξην ην πξσί φια ηα,
φινη νη Γήκνη πνπ έρνπλ βπηηνθφξα γίλεηαη κηα ζπλελλφεζε θαη κε θάπνηα
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εηδηθά θάξκαθα πνπ ζα ξίμνπλ ζηα ππξνζβεζηηθά λα γίλεη θάπνην είδνο
απφζβεζεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δίκαη ν Θψζηαο θάπνηα πξάγκαηα, λα κελ
επαλαιακβάλσ. Καο πήξαλ απφ ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, ππάξρεη ζπλελλφεζε
ζπλερφκελα, θαηαιαβαίλεηε φηη απφ ην Πάββαην νη πην πνιινί έρνπλε θιεηζηεί
ζηα ζπίηηα ηνπο. Κφλν φπνηνη δελ ήμεξαλ ηη ζεκαίλεη θαη ηη κπξίδεη, γηαηί
θάπνηνη έιεγαλ θαίγεηαη ε ρσκαηεξή, δηάθνξα.
Λα έξζνπκε ζηα…. λα πσ γηα ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο πνπ είλαη ην πην
επίθαηξν κε ηελ θαθή έλλνηα. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο, πεξηκέλνπκε αθφκε ηα
5κελα απφ πέξζη ην Λνέκβξε αθνχκε γηα 5κελα θαη δελ έρνπλ έξζεη. Ζ
ππεξεζία θάλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο θαη απφ ζέκα απνκάθξπλζεο θαη θιαδηά
θαη ζαβνχξεο θαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ηα μεθνξηψλσ ζε γσλίεο δηάθνξεο,
είλαη εληνπηζκέλα. πάξρεη ην πξφβιεκα ηεο παξαθνινχζεζεο αλ ζέιεηε ή λα
κπνχλε θάπνηα άιιε ηαθηηθή λα αιιάμνπκε, ζα ην δνχκε, ζα απνθαζίζνπκε.
Δγψ έλα ζα πξνζζέζσ. Απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γίλεηαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα.
Γελ κπνξεί λα πεη θάπνηνο φηη γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο θάησ απφ ηνπο
θάδνπο ζε θεληξηθά ζεκεία πξψηα θαη αξρίζακε ηψξα θαη κεο ηνπο δξφκνπο λα
βάθεηαη κε…, λα θαζαξίδεηαη θαη λα βάθεηαη γηα λα δίλεη θαη ηελ αίζζεζε φηη
δελ πξέπεη λα πεηάο άιια πξάγκαηα εθηφο απφ ηα ζθνππίδηα. Έγηλε ε
δηαδηθαζία πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή γηα ηνπο θάδνπο ησλ
ζθνππηδηψλ πνπ ζα αγνξάζνπκε, γηαηί ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε ην είρε αθήζεη
ζην απηφκαην πηιφην θαη φηη θαηέβαδε, έθεξλε.
Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα. Ξηζηεχσ έρνληαο θαιψο ησλ πξαγκάησλ ζε 10 κέξεο,
ζε 8 κέξεο, λα θάλνπκε έλαλ θαζαξηζκφ, λα ηειεηψζεη απηή ε θαηάζηαζε. Έλα
άιιν πνπ ζέισ λα πσ, πνπ ην αλέθεξε ν θ. Ρζαηζακπάο. Γελ ππάξρεη θ.
Ρζαηζακπά νχηε ζχιινγνο, νχηε ηίπνηα. Νη θαλέιεο απηέο είλαη νη θαλέιεο
πνπ ήηαλ απφ πέξζη γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία γηα ηελ ππξαζθάιεηα πνπ
θάπνηα παηδηά ηηο θνξάλε ζηε δνπιεηά. Ρν βπηίν ζπγθεθξηκέλα πνπ αλέθεξεο
ζηε Γξεγνξνχζα πήγε ζε θάπνηα ζεκεία πνπ είραλε ξίμεη ζθνππίδηα έμσ απφ
ηνπο θάδνπο θαη είρε βξσκίζεη ν ηφπνο. Λα ζαο πσ φηη ην πιπληήξην ην
επηζθεπάζακε γηα πιχζηκν θάδσλ, δελ έρνπκε πξνζσπηθφ. Δίλαη έλα ηεξάζηην
πξφβιεκα. Έρνπκε θάλεη θάπνηεο δηαδηθαζίεο λα δνχκε θαη γηα ηα 20 άηνκα
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πνπ ηξέρεη ν δηαγσληζκφο θαη πηζηεχσ κέρξη ηέινο ηνπ κελφο λα έξζνπλ θαη
απηνί λα βάινπκε ζε κηα ζεηξά. Φαληαζηείηε φηη φινη είζαζηε εξγαδφκελνη θαη
είκαζηε εξγαδφκελνη, κπαίλνπκε θαη ζε κέξεο αδεηψλ. πάξρνπλ θάπνηνη
ζπλάδειθνη πνπ είλαη ηξαπκαηίεο. Λα κελ αλαθέξσ φιν ην παθέην, λα ην πσ
έηζη. Ρφζν, δελ έρσ λνκίδσ θάηη άιιν λα απαληήζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο ηερληθψλ ππεξεζηψλ.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλαλε. Λα επρεζψ ζηνλ θ. Θέληξε,
θαιή ζεηεία, ζηδεξνθέθαινο θαη λα πξνρσξήζσ εγψ ζε δχν ζέκαηα πνπ κε
αθνξνχλ.
ζν αθνξά ην ζέκα γηα ηηο πεδνγέθπξεο. Δίρακε κία, πξηλ 10 κέξεο, 15
πεξίπνπ, κία κε ηνλ δηεπζπληή, έβαια ηνλ δηεπζπληή θαη πήξε ζην ππνπξγείν,
ππνπξγείν ρσξνηαμίαο, ζηνλ θ. Βιάην ν νπνίνο καο είπε φηη πξνρσξάλε νη δχν
πεδνγέθπξεο πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη είρακε θάλεη πξηλ 4 κήλεο κηα επαθή κε
ην γξαθείν ηνπ θ. Ινπθάθνπ, ν νπνίνο είλαη κειεηψλ πνπ έρεη αλαζέζεη ην
ππνπξγείν θαη έρεη ηειεηψζεη ε φιε δηαδηθαζία. Καο είπαλε κέρξη ηηο 15/7 ζα
καο έρνπκε απάληεζε γηα ην ζέκα ησλ πεδνγέθπξσλ.
ζν αθνξά γηα ην ζέκα….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Νξίζηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη κέρξη ηηο 17/7 καο είπαλε. Κήπσο θάλαηε ιάζνο; Δγψ
ζπγθεθξηκέλα κίιεζα κε ην….
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δπεηδή κίιεζα θαη εγψ ινηπφλ θαη επεηδή έηπρε λα ππάξρεη έλαο
γλσζηφο, αληηδήκαξρε γηα απηφ ην ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, είκαζηε ζηελ…. Αλ δελ ζαο ηθαλνπνηεί…. Θα
Ρνθαηιίδνπ αλ δελ ζαο ηθαλνπνηεί ε απάληεζε.
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ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ, εγψ δελ έρσ ιφγνπο. Δκείο κηιήζακε γηα
ην ζέκα απηφ. Δκείο ζέινπκε λα γίλνπλ πεδνγέθπξεο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Άξα Ξξφεδξε θξίλνπκε ην απνηέιεζκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, αληηδήκαξρε πξνρσξήζηε παξαθαιψ.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ξξνρσξάσ, γηα ην δεχηεξν ζέκα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζα
ην δνχκε απηφ κέρξη ηνλ Ηνχιην.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ πξνο ελεκέξσζε ην ιέσ, γηαηί ηψξα ζα βγεη.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θη εγψ, θαη εκάο καο επείγεη γηαηί ήδε έρνπκε θάλεη
πξφηαζε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλαδέιθηζζα Ρνθαηιίδνπ ην κηθξφθσλν γηα λα πξνρσξήζεη ν
Αληηδήκαξρνο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ζ δεχηεξε, φζν αθνξά γηα ην ζέκα ησλ 2.000.000,
δειαδή ηα ιεθηά ηα νπνία αθαηξέζακε απφ ην παιαηφ δεκαξρείν, απφ ην έξγν
εθείλν ην νπνίν ζα γηλφηαλε, ππάξρεη κηα δέζκεπζε θαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα
θαη απφ ηνλ θ. Θνπηζνζνδσξή πνπ κηιάκε, φηη ζα εληαρηνχλε ηα έξγα ηα
νπνία έρνπκε πεη. Ρψξα απφ θεη θαη πέξα είλαη ζέκα Ξεξηθέξεηαο, είλαη ζέκα….
Γελ κπνξνχκε λα…. πηέδνπκε θαζεκεξηλά. Ρψξα φηη άιιν κπνξνχκε λα
θάλνπκε, ην πξφβιεκα καο είλαη φηη εκείο ηα ιεθηά πνπ έρνπκε εκείο ζα
Γήκνο πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε απηά ηα έξγα πνπ έρνπκε επαθηά, γηα ηα
ιεθηά πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο. Ρψξα απφ θεη θαη πέξα εάλ καο ηα δψζνπλ
καο ηα δψζαλε, δηαθνξεηηθά δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα άιιν θα
Ρνθαηιίδνπ. Απηά. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαισζνξίδσ θη εγψ ην ζπλάδειθν ηνλ θ. Θέληξε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.

Κπήθαλε

θάπνηεο

εξσηήζεηο

φζν

αλαθνξά

θαη

δεηήκαηα

δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ θπξίσο ηα νπνία έρνπλ εμαγγειζεί θαη απφ ηελ πιεπξά
καο φηη ζα γίλνπλε, έρνπκε έξζεη κε ηελ εηαηξία ζε κηα θαηαξρήλ ζπκθσλία
γηα έλα πνζφ έλαληη ψζηε λα ζπλερηζηεί κεηά, λα απνπιεξσζεί δειαδή κεηά
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γηα λα είλαη δηαζθαιηζκέλε θαη απηή φηη επεηδή είρε δεκηνπξγεζεί κηα
αλαζηάησζε κε ηα απνζεκαηηθά φηη ζα πιεξσζνχλ. Αηζηνδνμψ φηη ζην
επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα κπνξέζνπκε λα αλαθνηλψζνπκε θαη ην φλνκα
θαη ηε ζχκβαζε, δειαδή λα πξνρσξήζεη απηή ε δηαδηθαζία. Πε απηή ηε
δηαδηθαζία κέζα ζα είλαη θαη ε θνηλσθειή φπσο έρνπκε πεη θαη ζα είλαη θαη
ζηνρεπκέλα ηα κηζζσκέλα αθίλεηα.
Πε λνκηθά δεηήκαηα ηψξα δελ είκαη αξκφδηνο λα απαληήζσ. Θαηαιαβαίλεηο
Βαγγέιε θαιφ ζα ήηαλε….,
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δίρακε πεη ην πξσί φκσο φηη ζα ήζεια κία απάληεζε θαη….
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιφ ζα ήηαλ θαη ε…. ε Θαηεξίλα ε Ξεηξνπνχινπ λα ήηαλ εδψ
λα έιεγε ηψξα γηαηί επηιέρηεθε απηή ε νδφο ή ε άιιε. Γελ μέξσ Γήκαξρε αλ
θαη εζχ ζεο λα πεηο…. Ξάλησο πηζηεχσ φηη πάξα πνιιά δεηήκαηα ζα έξζνπλ
ζηελ επηθάλεηα κε ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, ηνπιάρηζηνλ θαη ζε δχν, πξνο δχν
θαηεπζχλζεηο. Ζ κία θαηεχζπλζε είλαη απηή πνπ έβαιε θαη ν Θνδσξήο, λα κελ
ραζνχλε θάπνηα ρξήκαηα, αλ κπνξνχλ λα θεξδεζνχλ θαη πξνζεζκίεο θ.ιπ. θαη
ην δεχηεξν είλαη λα δηαζθαιίζεη κε πνην ηξφπν δε ζα μαλαγίλνπλε θάπνηα
πξάγκαηα ζην κέιινλ. Λνκίδσ φηη απηφ είλαη ην θπξίαξρν, αλ ζέιεηε ηε γλψκε
κνπ. Θαη ηα δχν είλαη ζνβαξά θαη θξίζηκα, ην θπξίαξρν είλαη θαη απφ δσ θαη
πέξα απηφ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξάλησο γηα ην πεξίπηεξν ράλνληαη ηψξα. Δάλ ράλνληαη. Δγψ
πεξηκέλσ απάληεζε, δελ παίξλσ ζέζε ηψξα.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γηα πνην;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δάλ απηή ε νδφο δελ ήηαλ ε ζσζηή ηειηθά….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ είλαη θαηαλνεηή ε εξψηεζε. Θα απαληήζεη θαη ν
Γήκαξρνο. Νινθιεξψζηε αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λνκίδσ φκσο φηη…. Αλ θαιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ δειαδή
ζην επφκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζα ππάξρεη σο ζέκα θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε
εθεί θαη ελδερνκέλσο θαη πην αλαιπηηθά.
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Ρψξα φζν αλαθνξά ηα πεξίπηεξα, είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα γηα ην Γήκν. Θαη αλ
ζέιεηε θαη ηε γλψκε κνπ, ππάξρεη κία άλαξρε έηζη λα κελ ην πσ ιεηηνπξγία,
λα ην πσ ηνπνζέηεζε, λα ην πσ κέρξη ηψξα ρσξνζέηεζε, φπσο ζέιεηε πάξηε
ην. Δκείο απηφ ην νπνίν ζέινπκε λα θάλνπκε, ην νπνίν πξαγκαηηθά δελ είλαη
πνιχ εχθνιν λα γίλεη γηαηί αλ ζεο λα ην θάλεηο ζσζηά θαη έρεη πάξα πνιινχο
παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο. Δκείο απηφ πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε, πξψηα θαη
θχξηα λα δνχκε κηα ζπλνιηθή ρσξνζέηεζε ησλ πεξηπηέξσλ πνπ λα εμππεξεηεί
ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, φρη κεκνλσκέλα θαη πεξηνξηζκέλα ζε
θάπνηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο αιιά αθφκα θαη ζε απηνχο πνπ είλαη
απνκαθξπζκέλνπο απφ ηηο θεληξηθέο νδνχο θαη λα έρνπλε ηε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζε θάπνηεο ηέηνηεο ππεξεζίεο. Γελ είλαη εχθνιε δνπιεηά θαη ε
θαλνληζηηθή πξάμε πνπ ζα έξζεη λα ηα δηεπζεηήζεη δελ είλαη πνιχ εχθνιν
πξάγκα λα γίλεη.
Δίλαη ζηηο ζθέςεηο καο, απιά δελ κπνξψ λα πσ φηη έρσ θάηη ηψξα ζηα ρέξηα
κνπ ην νπνίν αχξην-κεζαχξην κπνξνχκε λα ην αλαθνηλψζνπκε θαη δειαδή…
έρνπκε πξνρσξήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν ζην δήηεκα ησλ θαηαζηεκάησλ θαη
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ παξά ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ησλ πεξηπηέξσλ.
Αλαγθαδφκαζηε δειαδή λα ηα αληηκεησπίδνπκε θαη κε θάζε πεξίπησζε
μερσξηζηά θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο ηξνραίαο, κε ην
γεγνλφο φηη αιινχ ππάξρνπλ αληηδξάζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ αθηλήησλ. ια
απηά δειαδή δεκηνπξγνχλ κηα θαηάζηαζε θαη εκάο δε καο αξέζεη θαη ζα
πξέπεη λα ηελ ξπζκίζνπκε κηα θαη θαιή κε θαλνληζηηθή πξάμε.
Ρψξα γηα ηα ηξνθεία. Δδψ θα Αγγειηθή ηη λα πσ ηψξα; Ξξαγκαηηθά, λαη
κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζε απηφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη βεβαησκέλα, έρνπλ
έξζεη ζηελ ππεξεζία θαη ε ππεξεζία ζηέιλεη, κφλν κε εηζεγεηηθφ απφ ηελ
ππεξεζία θαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ.
Γελ ππάξρεη θάηη άιιν. Γειαδή δελ μέξσ δελ… πξαγκαηηθά αλ ππάξρεη θάηη
άιιν επεηδή ην έρσ θνηηάμεη ην ζέκα θαη πξνζπαζψ λα βξσ, πξαγκαηηθά δελ
ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα δψζεηο ιχζε ζε ζέκαηα ησλ δχν, ηξηψλ θαη
ηεζζάξσλ ρξφλσλ πξηλ.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δίλαη θαη πνζφ πνπ φηαλ έρνπλ θαη δχν παηδηά, είλαη καδεκέλν
πνζφ, δελ είλαη ιίγν ην πνζφ. Αιιά εθείλν πνπ ζηελνρσξεί, είλαη θαη φηη είλαη
θαη ζηελ εθνξία θαη δελ κπνξνχλ λα πάξνπλε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη απηφ κε βάζε θαη ηηο εγθπθιίνπο ηηο νπνίεο έρνπλ έξζεη είλαη
ην κνλαδηθφ κέηξν είζπξαμεο πνπ δηαζέηεηο πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ν άιινο λα
ηαθηνπνηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Έρνπλ έξζεη, έρνπλ ελνριήζεη θαη εκάο ζηηο
ππεξεζίεο, λνκίδσ φκσο φηη δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη ην νπνίν πξαγκαηηθά
λα κελ έρεηο ηνλ θίλδπλν δειαδή ηνπ θαηαινγηζκνχ γηα λα κπνξέζεηο αο
πνχκε λα ιχζεηο κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηελ έρνπκε παξαιάβεη θαη δελ
μέξσ πσο κπνξεί λα…. δελ κπνξψ λα βξσ θάπνηνλ ηξφπν δειαδή λα ιπζεί
πνιηηηθά απηφ ην πξάγκα.
Ρψξα φζν αλαθνξά ην δήηεκα πνπ έβαιε θαη ε Διεπζεξία γηα ηελ θνηλσθειή.
Θνηηάμηε ηψξα λα δείηε, ε θνηλσθειή είλαη κηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ε νπνία
ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη δηνηθεηηθφ-νξγαλσηηθφ έρεη αξθεηά πξνβιήκαηα
ζηειέρσζεο, ηα νπνία θαη γηα άιινπο ιφγνπο δπζάξεζηνπο έρνπλε επηδεηλσζεί
ηνπο ηειεπηαίνπο 2, 3 κήλεο. Γηα απηφ θαη πνιιά… παξαηεξνχληαη ηέηνηνπ
είδνπο δπζιεηηνπξγίεο, λνκίδσ δελ είλαη ην θχξην. Κε κείλνπκε εθεί. Γελ
ππάξρεη θάηη άιιν δειαδή. πάξρεη απιά κηα θαζπζηέξεζε ζην λα βγεη ε
απφθαζε απηή ζηελ Γηαχγεηα.
Απιά ζέισ λα πσ φηη αθξηβψο θαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε ηψξα ζθέθηεηαη φηη ε
Γηαχγεηα ζε πνιιά ζεκεία πξέπεη λα ζηακαηήζεη, αθξηβψο γηαηί αλ ζέιεηε ηε
γλψκε κνπ δελ πξνζθέξεη θάηη πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη νπζηαζηηθφ ζε πάξα
πνιιά ζεκεία παξά κφλν γξαθεηνθξαηία. Απηή είλαη λνκίδσ, δελ ππάξρεη θάηη
άιιν. Γελ μέξσ αλ δελ έρεηε θαιπθζεί.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρν κφλν πνπ ζέισ λα……
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γανπάρεξ, ζέιεηε θάηη αληηδήκαξρε;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ: Λαη ζέισ….
ΓΑΝΑΣΔΟ: Έρσ λα πσ εγψ γηα ηα ζαιαζζηλά κπάληα, λα απαληήζσ ζηνλ θ.
Ληεληαθφ φηη ήδε έρνπλ μεθηλήζεη.

Ήδε έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία, ε
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εγγξαθή ησλ κειψλ, ην έρεη αλαιάβεη ε θα Καδαξάθε απφ ην ΘΑΞΖ ηνπ
δάζνπο. Ξηζαλφλ λα μεθηλήζνπλε πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα κε πηζαλφηεηα θαη
λσξίηεξα. Απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο. Γηα ηα Camp έρεη γίλεη κηα εξψηεζε. Ινηπφλ
λα πξνρσξήζνπκε ζπλάδειθνη….
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία εγψ θ. Ξξφεδξε ζέισ λα ….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Νχησο ή άιισο, ην ιέεη θαη ν θαλνληζκφο γηαηί κπνξεί λα κε
κνπ επηηξέπαηε θηφιαο λα κηιήζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ήζεια ινηπφλ λα πξνζζέζσ φηη αληηιακβάλνκαη ην πξφβιεκα
ην ζπγθεθξηκέλν φηη πξνθαλψο ιφγσ αζηνρίαο έγηλε αιιά θαληάδνκαη εζείο
θηφιαο κε ηελ εκπεηξία ζαο ηφζνπο κήλεο γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ κέλαλε φηη
ππάξρεη έλα ζέκα ηππηθφηεηαο πιεξσκήο ηνπ εληάικαηνο θαη εηδηθά γηαηί ην
ηηκνιφγην έρεη θνπεί 31/12/14 θαη δελ θφπεθε 25/5. Αλ είρε θνπεί 20/5 δε ζα
είρακε πξφβιεκα. Απηφ κφλν είλαη ην πξφβιεκα. Ρππηθά. Απιά ην ιέσ αιιά
εληάμεη ελλνείηε φηη ζεβφκαζηε ην νπνηνδήπνηε πξφβιεκα θαη νπνηαδήπνηε
θσιπζηεξγία έγηλε φζν αλαθνξά ηελ ηππηθή δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη βάζε
ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη ησλ αλαξηήζεσλ ησλ απνθάζεσλ ζην Γηαχγεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξήζνπκε λα απαληήζεη ν …….. Θ. Βνπιγαξίδε. Γηα
απηφ ην ζέκα;
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Δίπαηε φηη είλαη δχν ηηκνιφγηα 4.990, λαη γηα απηφ. Γχν
ηηκνιφγηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γχν απνθάζεηο ηνπ έηνπο.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Άκα ζα δείηε φηη νη απνθάζεηο ήηαλε λα πιεξσζνχλε θνληά
ζηηο 5.000, δχν ηηκνιφγηα αιιά θαηαθέξακε, γηα απηφ ίζσο ππάξρεη θαη απηή ε
θαζπζηέξεζε, θαηαθέξακε θαη πήξακε κηα πίζησζε 2.000 €, καο κείσζε ν
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εξγνιάβνο. Λαη θαηάιαβα ηη είπαηε, ίζσο επεηδή γηλφληνπζαλ θαη θάπνηεο
δηαβνπιεχζεηο. Δίλαη θαη απ’ απηφ πνπ ιέεη ν αληηδήκαξρνο, δηφηη έρνπκε
θάπνην πξφβιεκα θάησ ην νπνίν είλαη δπζάξεζην θαη δε ρξεηάδεηαη λα
αλαθεξφκαζηε θαη έρνπκε κηα θαζπζηέξεζε. πήξρε θαη απηφ γηαηί ππήξμε θαη
κηα κηθξή δηαβνχιεπζε. Ρέινο πάλησλ άκα ζέιεηε ην μεπεξλάκε, άκα δε
ζέιεηε ζπλερίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη…
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θέισ λα απαληήζσ, ζέισ λα απαληήζσ είπε θαη θάηη άιιν ε
θα Ρνθαηιίδε θαη πξέπεη λα ηεο απαληήζσ γηα απηνχο ηνπο ηξεηο, δηφηη δελ
είλαη νχηε απφ αζηνρία, νχηε απφ θάπνηνλ άιιν ιφγν πνπ βάιακε φηη ζα
δεηήζνπκε απηνχο ηνπο 3 βνεζνχο. Γηφηη λα έρνπκε επξεία γθάκα, δηφηη είλαη
πνιιέο εηδηθφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη θαη απηνί νη άλζξσπνη έρνπλε θάπνηα πείξα
ζηα κηθξά παηδηά πνπ ζα έξζνπλε λα κπνπλ κέζα ζε απηά ηα Camp. Θαη επεηδή
θαη ζηε ζρνιή πνπ πεγαίλνπλε δελ καζαίλνπλε κφλν γηα λήπηα, καζαίλνπλε θαη
γηα κεγαιχηεξα παηδηά. Ινηπφλ είλαη ε γλψζε ηεο ζρνιήο ηνπ, είλαη θαη γηα
απηέο ηηο ειηθίεο αιιά είλαη θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζηγνπξηά ησλ αηηήζεσλ γηα
επξχηεξε γθάκα. Θαηαιάβαηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ην ιφγν έρεη ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ ηψξα ζα απαληήζσ αιιά επαλαιακβάλεηε θάζε θνξά
απηφ ην ζθεληθφ, λα θηάλνπκε δπν-ηξεηο ψξεο κεηά ηελ αξρή ηεο
ζπλεδξίαζεο. Αλ ζέιεηε κπνξνχκε θαη 7 ψξεο λα ζπδεηάκε. Αιιά λνκίδσ φηη
πξέπεη λα ζεβφκαζηε θαη ην θχξην Πψκα πνπ είλαη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ
ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. Αλ ζέιεηε λα θάλεηε εξσηήζεηο

γηα λα

θαηαγξάθνληαη θαη λα πεξλάηε κεηά ζαλ είδεζε φηη θάλακε 2, 3, 5 εξσηήζεηο
ν θαζέλαο θαη λα κελ γξάθεηαη βέβαηα θαη ηηο απαληήζεηο νη νπνίεο δίλνληαη
απφ ηε δεκνηηθή αξρή, ζπλερίζηε απηφλ ηνλ δξφκν.
Γηα ηελ θαζαξηφηεηα, γηα κηα αθφκε θνξά, λα πνχκε ην εμήο. Ξξψηνλ,
απαληήζεθε θαη απφ ηνλ αληηδήκαξρν, φηη δελ κπαίλεη δήηεκα εζεινληψλ. Ρν
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αλ θνξάεη θάπνηνο έλα κπινπδάθη απφ πέξζη ή λα θνξάεη ηνπ Ξαλαζελατθνχ
θαη ηεο Barcelona, δε λνκίδσ λα ραξαθηεξίδνπλε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ
θαζαξηφηεηα. Γεχηεξν, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαζαξηφηεηα ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλε 65 θαη ηψξα είλαη 15. Θαη πξέπεη εκείο λα
δηαρεηξηζηνχκε ηνλ ίδην φγθν ζθνππηδηψλ κε ππνπνιιαπιάζην λνχκεξν. 15 κε
65 θαη φηαλ δελ ππήξρε πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή
αξρή λα γίλνπλε πξνζιήςεηο γηα λα θαιχςνπκε εκείο απηφ ην δηάζηεκα πνπ
ήκαζηαλ λέα δεκνηηθή αξρή. Γελ ππήξρε πξνγξακκαηηζκφο γηα 8κελα, ηα
5κελα ηα νπνία πάληα έξρνληαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ήξζαλε ζε εκάο
θαη δελ ηα πήξακε πνπ ζα έιπλαλ ην πξφβιεκα θαη δελ καο ελέθξηλε ε
Απνθεληξσκέλε Ξεξηθέξεηα νχηε θαλ ηα 2κελα πνπ δεηήζακε γηα λα
καδέςνπκε ηα ζθνππίδηα ηελ πεξίνδν πνπ είρακε θαη πιεκκχξεο θαη ην κεγάιν
φγθν ησλ ζθνππηδηψλ εθεί ζηηο γηνξηέο. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε ινηπφλ.
Δκείο ηψξα θαη ην έρνπκε πεη θη άιιε θνξά, λα ζαο ην πσ άιιε κία θνξά γηα
λα ην εκπεδψζεηε, έρνπκε θάλεη πξνγξακκαηηζκφ ζαλ δεκνηηθή αξρή. Ήδε
ηξέρεη ηψξα ε πξνθήξπμε γηα 20 εξγάηεο θαζαξηφηεηαο, πηζηεχσ λα ηελ
είδαηε. Απφ 1ε Ηνχιε ζα έξζνπλ νη 20 θαη 27 αθφκα πξνγξακκαηίζακε έηζη
επεηδή δε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα. Απηφ βιέπεηε είλαη ην αζηηθφ Θξάηνο πνπ
ππεξεηείηε θάπνηνη, δε καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπκε γηα ηε δηάξθεηα
φινπ ηνπ ρξφλνπ. Δκείο ινηπφλ ην ζπάζακε ζε δχν θαη πάκε κε ηνπο 50 πνπ
έρνπκε

γηαηί

απηφ

ην

πεξηζψξην

έρνπκε,

άιιν

έλα

ζεκείν

πνπ

απηνκαζηηγσζείηε φζνη ζηεξίδεηε απηφ ην Θξάηνο θαη απηέο ηηο θπβεξλήζεηο,
ζπάζακε ινηπφλ ζηα δχν θαη ζα πάξνπκε 20 ζπλ 3 ηψξα πνπ κε θφιπν
πξνζπαζνχκε λα πάξνπκε θαη 3 εηδηθφηεηεο αλ ζέιεηε, λα βάινπκε αθφκα
έλαλ νδεγφ, έλαλ κεραληθφ απηνθηλήησλ θαη έλαλ ειεθηξνιφγν θαη ηνπο
ππφινηπνπο 27 λα ηνπο πάξνπκε ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ γηα λα θαιχςνπκε
κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηνλ Ηνχιε πνπ δε ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζιήςεηο. Απηή
είλαη ε θαηάζηαζε.
Θαη λα ζαο πσ γηα ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Θα είδαηε ην Γήκν
Ξεηξνχπνιεο, ην Γήκν Θεξαηζηλίνπ θαη ΔΠΓΑ. Απηφο είλαη ν εμνπιηζκφο θα
Ρνθαηιίδνπ πνπ είραηε ζαλ πξνεγνχκελε δηνίθεζε. Απηφο είλαη. Γηαηί εζείο
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ππεξεηνχζαηε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε. Δκείο
ηψξα

πξνγξακκαηίδνπκε

εθηφο

απφ

ην

θνξησηή

πνπ

πήξακε,

πξνγξακκαηίδνπκε λα πάξνπκε θαη έλαλ άιιν ζηφιν θαη απνξξηκκαηνθφξσλ
θαη άιισλ απηνθηλήησλ, νχησο ψζηε αλπςσηηθνχ πνπ δελ έρνπκε λα θφςνπκε
ηα κεγάια δέληξα ή λα αιιάμνπκε ηα θψηα, ηνπο θσηηζκνχο ζηα γήπεδα.
πσο επίζεο θαη ζθνχπα γηαηί απηή είλαη δαλεηθή θαη δελ κπνξεί άιιν έηζη ε
Ξεηξνχπνιε λα καο δαλείδεη ζθνχπα.
Δπίζεο ζα πάκε ην επφκελν δηάζηεκα, μεθίλεζε ήδε ην πιχζηκν ησλ θάδσλ,
γηαηί θηηάμακε επηηέινπο ην πιπληήξην, ην απηνθίλεην απηφ, φπσο επίζεο θαη
ζην αζβέζησκα ησλ ρψξσλ πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα
κνιχλζεσλ φηαλ ηα κπάδα κέλνπλ γηα αξθεηφ θαηξφ ζε έλα ρψξν.
Γηα ηε δεκνηηθή αζηπλνκία ηα έρνπκε πεη πάιη πνιιέο θνξέο εδψ. Απηή ηε
ζηηγκή ην έρνπκε θαη ζαλ ζέκα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κφλν κνλνιεθηηθά λα
πσ φηη κε δχν δεκνηηθνχο αζηπλφκνπο απφ ηνπο νπνίνπο ε κία είλαη έγθπνο
θαη ζα ιείπεη γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη ε άιιε ζέιεη λα πάξεη κεηάηαμε,
κέλεη κία δειαδή πνπ είλαη απφ ην Ξέξακα δειαδή ε θνπέια θαη ήξζε κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα ππεξεηήζεη εδψ ζαλ δηνηθεηηθφο, κφλν γηα λα πάξεη
κεηάηαμε. Φηηάμηε εζείο δεκνηηθή αζηπλνκία. Κε ηη; Γελ κπνξνχκε λα
πάξνπκε απφθαζε θ. Κπνδίθα. Θ. Κπνδίθα, ε Αγία Βαξβάξα κε 4 δεκνηηθνχο
αζηπλφκνπο πήξε απφθαζε; Ξήξε απφθαζε λα θηηάμεη δεκνηηθή αζηπλνκία κε
4; ρη βέβαηα, φπσο θαη πνιχ άιινη Γήκνη δελ έρνπλ πάξεη. Γε κπνξεί λα
θηηάμεηε δεκνηηθή αζηπλνκία, λα πνχκε φηη έρνπκε θαη λα έξρνληαη κεηά θαη
λα ιέλε ζην Γήκν, αθνχ έρεηε δεκνηηθή αζηπλνκία ζηα ραξηηά γηαηί δελ
παίξλεηε απηά ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα παξζνχλ; Ν λφκνο πξνβιέπεη θαη ζα
ζπδεηήζνπκε κεηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηε ζχζηαζε εηδηθήο ππεξεζίαο ζην
Γήκν, ην νπνίν ζα θάλνπκε, απηφ ην πξάγκα ζα θάλνπκε. Αιιά δεκνηηθή
αζηπλνκία λα θάλνπκε, δελ κπνξνχκε. Ξψο αιιηψο λα ην πνχκε;
Γηα ηε θσηηά ζηνλ Αζπξφππξγν. Θνηηάμηε απηά πνπ ιέγαηε εδψ θαη ε θξηηηθή
πνπ ζθίδνπλ θάπνηνη ηα ηκάηηά ηνπο φηη δήζελ αλαθάιπςαλ ηψξα θαη ηη ζα
θάλνπκε κε ηελ θσηηά. Γε ιέσ γηα ηνλ θφζκν ηνλ απιφ ν νπνίνο πξαγκαηηθά
έηζη ελαγσλίσο έπαηξλε θαη ηειέθσλν απηέο ηηο κέξεο θαη ξσηνχζε θαη
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πξνζπαζνχζε λα βξεη κηα ιχζε, αιιά νη ππφινηπνη πνπ γλσξίδεηε θαιφ ζα
είλαη λα ςάμεηε ηηο επζχλεο θαη ζε ζρέζε κε απηφ ην έγθιεκα. Γηαηί πεξί
εγθιήκαηνο πξφθεηηαη πνπ έγηλε ζηνλ Αζπξφππξγν θαη ην πψο ιεηηνπξγνχλ
απηέο νη πεξίθεκεο αλαθπθιψζεηο ή φιν απηφ ην ζχζηεκα πνπ είλαη γχξσ απφ
ηα ζθνππίδηα. Αιιά θαη ην πσο γίλεηαη ε ελεκέξσζε, μέξεηε πνιχ θαιά φηη
έπξεπε λα ρηππήζεηε ζε άιιεο πφξηεο. Θαη νη άιιεο πφξηεο είλαη ε θπβέξλεζε,
ε Ξεξηθέξεηα θαη νη αξκφδηνη θνξείο. Μέξεηε πνιχ θαιά φηη ν Γήκνο δελ έρεη
θακία αξκνδηφηεηα, δελ έρεη θακία δηθαηνδνζία νχηε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε
θαη λνκηκνπνίεζε βέβαηα γηα λα βγάιεη απφθαζε θαη λα πεη απαγνξεχνπκε λα
πάλε ηα παηδηά ζην ζρνιείν ή λα πάλε ζηηο παηδηθέο ραξέο. Ρν είδαηε πνπζελά
φηη λνκηκνπνηείηε ν Γήκνο λα θάλεη απηήλ ηελ ελέξγεηα; Ξείηε ην φπνηνο
κπνξεί. πνηνο κπνξεί λα ην πεη. Ρν ιέηε; Κπνξνχκε, εκείο είρακε ινηπφλ,
είρακε ηα ζηνηρεία, λα ζαο πσ ινηπφλ ηη θάλακε.
Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή επηθνηλσλήζακε κε ηε Γηεχζπλζε Γεληθήο Ξεξηθέξεηαο
Αηηηθήο, κε ηνλ θ. Γηάλλαξε. Λα ζαο πσ θαη νλφκαηα, επφπηεο πγείαο. Πην
Γηεπζπληή πεξηβάιινληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ηνλ θ. Αθξίβν. Κε ηνλ
θ. Θνθνηφ, πξντζηάκελν Γπηηθήο Αηηηθήο. Κε ηελ ππξνζβεζηηθή, κε ην Δζληθφ
Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ γείαο ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο, ηνλ θ. Ξαπαγεσξγίνπ πνπ
είλαη δηεπζπληήο. Κε ηελ Ξεξηθεξεηάξρε ηελ θα Γνχξνπ. Ξείηε κνπ ινηπφλ…
Ρελ ππξνζβεζηηθή. Ξείηε κνπ ινηπφλ εζείο, θάλακε ηηο ελέξγεηεο φιεο λαη ή
φρη; Θαη ελαγσλίσο δεηνχζακε λα καο ελεκεξψζνπλε ηη πξέπεη λα θάλνπκε.
Ξήγακε, είρακε πξφβιεκα, πήγακε, ήκνπλα ζην 11ν Γεκνηηθφ θαη ξψηεζα
ηνπο δαζθάινπο, ηη θάλνπκε θαη ηε δηεπζχληξηα θαη ηνπο δαζθάινπο. Ιέσ
πείηε κνπ ηη λα θάλνπκε; Ιέλε νη δάζθαινη δελ κπνξνχκε εκείο λα πνχκε λα
βάινπκε ηα παηδηά κέζα θαη λα ηα θιείζνπκε αλ δελ ππάξρεη εληνιή. Θαλέλαο
ινηπφλ δελ έδηλε εληνιή. Θαη μέξεηε ηη καο απαληνχζαλε; ηη αλ δελ δνχκε ην
ηη αθξηβψο, απφ πνχ πξνέξρεηαη θαη ηη ζπζηαηηθά έρεη ε θσηηά δελ κπνξνχκε
λα βγάινπκε. Απηφ ην έιεγαλ νη αξκφδηνη. Θαη πεξηκέλαηε εζείο λα βγάιεη ν
Γήκνο απφθαζε θαη λα πεη φηη λα βάινπκε θξάγκα γηα λα κελ έξζεη…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγψ είπα λα, εγψ είπα λα κελ θαηαγγείισ ην δήκν, λα
θαηαγγείιεηε εζείο απηφ.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βεβαίσο θαη θαηαγγέιινπκε, βεβαίσο φπσο θαη θαηαγγέιινπκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απφ ηελ πξψηε ψξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Βεβαίσο

θαη

θαηαγγείιακε.

Λα

ζαο

πσ,

βεβαίσο

θαη

θαηαγγείιακε. Γελ μέξσ θάπνηνη άιινη αλ θαηαγγέιινπλε. Άιινπο δελ είδα λα
θαηαγγέιινπλε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γήκαξρε, επεηδή είκαζηε ζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πξέπεη λα
ηα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Απηά ηα αησξνχκελα θαη απηά ηα
πνπθ ην κειάλη θαη ηα μαλακαδεχνπκε. Ξέζηε καο πνηνη δελ θάλαλε..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαζφινπ αησξνχκελα. Ππγθεθξηκέλα ζηνηρεία είλαη απηά. Δίλαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γηαηί είζαζηε ζπκσκέλνο; Ξέζηε καο φηη μέξεηε θάηη, ν Κπνδίθαο
δελ έθαλε θάπνηα θίλεζε γηα ηνλ Αζπξφππξγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά πνπ ζαο ιέσ, ζαο είπα ππεξεζίεο, θνξείο θαη νλφκαηα. Ρη
άιιν ζέιεηε λα ζαο πσ;
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη ζπγθεθξηκέλν εγψ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέιεηε λα ζαο πσ θάηη άιιν;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δθηφο απφ ηειέθσλα πήγαηε θάπνπ; Δθηφο απφ ηειέθσλα,
ηειέθσλα πήξαηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξήγα θαη ζηνλ Αζπξφππξγν θ. Ληεληαθέ, φπνπ εζείο δελ
πήγαηε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξνχ μέξεηε φηη δελ πήγα; Ξνχ ην μέξεηε φηη δελ πήγα; Δπεηδή
δελ έβγαια θσηνγξαθία;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν μέξσ, ην μέξσ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξνχ ην μέξεηε;
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν μέξσ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γελ ην μέξεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνλ Γήκαξρν λα νινθιεξψζσ ηελ απάληεζή ηνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ λα κπνχκε ηψξα θαη ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο, γηαηί απηφ
ην ζέκα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ. Γηαηί πξαγκαηηθά εδψ κηιάκε, φρη πηα γηα
ζθνππίδηα ζαλ απηά πνπ δήζελ γίλνληαλ έηζη δηαινγή ζηελ αλαθχθισζε απηή
αιιά κηιάκε γηα ηνμηθά, γηα δηνμίλεο, νη νπνίεο είλαη θαη πνιχ θαξθηλνγφλεο θαη
απηφ είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλν. Κάιηζηα κηιψληαο θαη κε ηελ Ξεξηθεξεηάξρε
ζήκεξα ηελ θα Γνχξνπ, ε νπνία θαη απηή ζήθσλε ηα ρέξηα θαη δελ κπνξνχζε
γηαηί ηελ θαινχζα λα καο πεη ηη ζα θάλνπκε ζαλ Γήκνο. Θαη κνπ ιέεη φηη αλ
δελ δνχκε ηη νπζίεο έηζη αθξηβψο είλαη δελ κπνξνχκε θαη εκείο ζα βγάινπκε
απφθαζε. Ξάλησο ε πιεξνθφξεζε είλαη φηη πξαγκαηηθά ζα θαίεη γηα θάπνηεο
κέξεο αθφκα ε θσηηά. Γειαδή απφ 2, 3 κέξεο κέρξη 5, 6. Απηή ε
πιεξνθφξεζε ηελ νπνία έρνπκε.
Κα πνχκε έηζη δπν πξάγκαηα γηα ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. Μέξεηε φηη απηή ε
γεληθή αλαθχθισζε πνπ είλαη κηα ηδησηηθή εηαηξία ιεηηνπξγεί ζε κία έθηαζε 25
ζηξεκκάησλ ρσξίο θαλ λα έρεη κέηξα αζθαιείαο θαη ππξαζθάιεηαο. Λαη ε
άδεηα πνπ έρεη είλαη γηα 25 Αληψλε, ελψ είλαη ζηα 40 ζηξέκκαηα. Ζ άδεηα απηή
εθδφζεθε…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη ζα ηα πσ κεηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνλ Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη παξαθαιψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξήξαλε ινηπφλ άδεηα επί θπβέξλεζεο ΞΑΠΝΘ επί Ιαιηψηε λα
ιεηηνπξγήζνπλε,

δνχιεπαλ

εθαηνληάδεο

εξγαδφκελνη.

Νη

εθαηνληάδεο

εξγαδφκελνη απηνί θάπνηα ζηηγκή βξέζεθαλ κεηέσξνη θαη ρξψζηαγε απφ
10.000 ζηνλ θάζε εξγαδφκελν ν θ. Ιαδφπνπινο, ν νπνίνο είλαη ν ηδηνθηήηεο θαη
κεγάινο παξάγνληαο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη επππφιεπηνο πνιίηεο, απφ 10.000
ζηνλ θάζε εξγαδφκελν. Θάπνηα ζηηγκή ηνπο απέιπζε θαη θξάηεζε 10
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εξγαδφκελνπο, ηνπο νπνίνπο πξηλ απφ έλα κήλα πεξίπνπ απέιπζε θαη απηνχο.
Αιιά νη εξγαδφκελνη είλαη αλαθπθιψζηκν πιηθφ θαη απηνί θαη δελ ελδηαθέξεηαη
θαλέλαο. Γελ ελδηαθέξεηαη θαλέλαο γηα ηνπο εθαηνληάδεο πνπ πεηάρηεθαλ ζην
δξφκν ρσξίο λα έρνπλε πιεξσζεί. Θαη ζαλ λα κελ έθηαλε απηφ, ν ίδηνο θχξηνο
επηρνξεγήζεθε θαη κε 1.000.000 € απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, ιίγν
πξηλ πέζεη.
Έηζη

ινηπφλ,

απηφο

είλαη

ν

θαπηηαιηζηηθφο

δξφκνο

αλάπηπμεο.

Έηζη

ιεηηνπξγνχλε αγαπεηνί ζπλάδειθνη απηέο νη ηδησηηθέο εηαηξίεο πνπ θάπνηνη
θφπηνληαη θαη έηζη ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζε ιίγν θάλνληαο πάξηη πάλσ ζηα
ζθνππίδηα θαη ζηα ζχκκεηθηα θαη ζηα αλαθπθιψζηκα. Απηή ινηπφλ είλαη ε
θαηάζηαζε θαη λνκίδσ φηη απηφο ν θαπηηαιηζηηθφο, ν άλαξρνο δξφκνο γηα ηελ
θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ θαη γηα ηηο ζπλζήθεο απηέο θαη γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο πνπ δνπιεχνπλ εθεί αιιά θαη θπξίσο γηα ηνπο θαηνίθνπο νη
νπνίνη δέρνληαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηέηνηνπ είδνπο αηπρήκαηα ηνπιάρηζηνλ αο
καο πξνβιεκαηίζεη ιίγν.
Δκείο ινηπφλ ζήκεξα καο δεηήζεθε έηζη έλα βπηίν λα ζηείινπκε, ην βπηίν ην
κνλαδηθφ πνπ έρνπκε, ην νπνίν ζα πάεη αχξην ην πξσί, έρεη επηθνηλσλήζεη ε
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζαο βνήζεηα δειαδή απηφ καο έρεη δεηεζεί. ζν γηα ην
άιιν, αλ κπνξνχκε λα βγάινπκε εκείο θνλδχιη 20.000 γηα λα ζβήζνπκε ηε
θσηηά κε άκκν ή φρη, απηφ κε ρψκα ή φρη, απηφ έηζη είλαη κφλν θαη κφλν γηα
λα δεκηνπξγεζνχλ εληππψζεηο, ην θαηαιαβαίλεηε πνιχ θαιά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη δελ είλαη επζχλε ησλ Γήκσλ απηφ. Απηφ είλαη επζχλε ηεο
Ξεξηθέξεηαο θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά. Κε πξνζπαζήζεηε λα βγάιεηε ιάδη απφ
απηνχο πνπ έρνπλε ηηο επζχλεο θαη λα κεηαθέξεηε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγψ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο, γεληθά κηιάσ. Γελ απεπζχλνκαη ζε εζάο. Θαη λα
κεηαθέξεηε επζχλεο ζην Γήκν, εθεί πνπ δελ έρεη. Λα ζαο πσ γηα ζέκαηα γηα
ηα νπνία έρνπκε επζχλε, λα πνχκε, λα θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή καο, λα
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πνχκε φηη πξαγκαηηθά ξε παηδηά, έρνπκε ειιείςεηο, παξαιείςεηο, θάλνπκε ιάζε
αιιά λα κηιάκε ηψξα γηα έλα δήηεκα ζηνλ Αζπξφππξγν, έμσ απφ ηα φξηα ηνπ
Γήκνπ πνπ δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε θαλέλα κέηξν, γηαηί δελ έρνπκε ηελ
λνκηκνπνίεζε απηή. Δδψ λνκίδσ φηη ε ππνθξηζία έηζη θηάλεη, μεπεξλάεη πνηα
θάζε φξην.
Γηα ην πεξίπηεξν ηνπ Πθαξακαγθά, ε λνκηθή ππεξεζία ρεηξίζηεθε ην ζέκα κε
απηφλ ηνλ ηξφπν, ζεσξψληαο φηη είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο. Δκείο
θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξνχκε λα παξέκβνπκε ζην έξγν ηεο λνκηθήο
ππεξεζίαο. Γηα φια ηα ζέκαηα πηζηεχνπκε φηη απηή έηζη έρεη ηηο λνκηθέο
γλψζεηο γηα λα ρεηξηζηεί ην ζέκα. Ρν παξαθνινπζνχκε γηαηί καο ελδηαθέξεη
πάξα πνιχ απηφ ην ζέκα. Γελ βγαίλεη απηφο. Μέξεηε πνιχ θαιά, δηθεγφξνη
είζηε, θαη μέξεηε κε πνην ηξφπν γίλνληαη απηά.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δπεηδή είκαζηε δηθεγφξνη ηα ιέκε απηφ. Κπνξεί λα κελ ήηαλ ν
ζσζηφο ηξφπνο. Κήπσο λα μαλαξσηή……
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ γηα ηα ζαιάζζηα κπάληα απαληήζεθε φηη ζα γίλνπλ θαη
γηα ην Camp. Κηζφ ιεπηφ λα…. Ινηπφλ γηα ηα ηξνθεία. Θα Γθαλά πξέπεη λα
μέξεηε φηη ζε απηή ηελ αίζνπζα δφζεθε κάρε πξηλ απφ ιίγα ρξφληα. Γφζεθε
κάρε γηα λα κελ απμεζνχλ ηα ηξνθεία. Γηα λα κελ απμεζνχλ ηα ηξνθεία γηα
λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη νηθνγέλεηεο πνπ είπαηε ηψξα κε δχν παηδάθηα,
άπνξεο, κε κηθξφ εηζφδεκα λα κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο. Θαη μέξεηε φηη απηή ε πνιηηηθή ηεο αχμεζεο ησλ
ηξνθείσλ νδήγεζε πάξα πνιιά παηδηά είηε έμσ απφ ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο,
είηε αλ κελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ θαη λα έρνπλ ηψξα νθεηιέο, είηε ζε
παδάξηα κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη θάπνησλ γνληψλ, φηη εληάμεη
κσξέ ζα ζε βνιέςσ εζέλα θαη αο κελ έρεηο ηα ρξήκαηα, θέξε ην παηδί. Θαη
απηέο

είλαη

νη

ξνπζθεηνινγηθά.

πεξίθεκεο
Απηφ

εμππεξεηήζεηο

δπζηπρψο

ήηαλε

γηα

λα

θαλφλαο,

ρξεζηκνπνηεζνχλε
φρη

εμαίξεζε

πνπ

αθνινπζνχληαλ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Φηάζακε ηψξα πνπ έρεη γίλεη βεβαίσζε ησλ νθεηιψλ. πάξρεη κία δηαδηθαζία
απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, απφ ην ηκήκα εζφδσλ, έρνπκε ζνβαξφηαηα
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πξνβιήκαηα γηαηί δελ είλαη κφλν απηά, έρνπκε θη άιια πνπ δεηάλε έηζη απφ
πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα αλ ζέιεηε λα πιεξψζνπλε. Αλ
ζέιεηε λα πάξνπκε απφθαζε ζα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αιιά δελ μέξσ πφζν ε
νηθνλνκηθή ππεξεζία δελ δέρεηαη δηαγξαθή ρξεψλ. Απηφ είλαη δεδνκέλν. Αλ
ζέιεηε λα πάξνπκε ηελ πνιηηηθή απφθαζε, λα ηελ πάξνπκε. Θαλέλα πξφβιεκα
δελ έρνπκε γηαηί εκείο ήκαζηαλ νη πξψηνη πνπ δηαθσλήζακε θαη είκαζηε απηνί
πνπ θαηαξγήζακε ηα ηξνθεία γηα λα κελ έρνπκε απηά ηα θαηλφκελα ηψξα.
κσο γηα πξνεγνχκελεο νθεηιέο πνπ έρνπλε βεβαησζεί, ζχκθσλα κε ην λφκν
δελ κπνξεί λα γίλεη δηαγξαθή. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα.
Γηα ηηο εθδειψζεηο αλαξηψληαη φιεο ην site ηνπ Γήκνπ, φιεο νη εθδειψζεηο
πνπ γίλνληαη απφ ην Γήκν θαη ην 90% αλαξηψληαη θαη ζηα ηνπηθά site θαη
βγαίλεη θαη ληνπληνχθα. Βέβαηα ζα κπνξνχζακε θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Θαη κε
άιινπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζακε αιιά μέξεηε φηη έρνπκε πξφβιεκα, δελ
ππάξρεη θιεηήξαο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ βγάδνπκε θάπνηεο αλαθνηλψζεηο
θαη δελ ππάξρεη άηνκν λα πάεη λα ην ηνηρνθνιιήζεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ,
ζηα ζρνιεία, ζηηο ηξάπεδεο, φπνπ ηέινο πάλησλ δεη έηζη θαη κπνξεί λα ην δεη ν
θφζκνο εδψ. Έρνπκε ζνβαξφηαην πξφβιεκα.
Γηα ηηο πεδνγέθπξεο θαη απηφ ην έρνπκε ζπδεηήζεη 3, 4 θνξέο εδψ κέζα, λα ην
πσ άιιε κία θνξά αθφκα. Πην ζρεδηαζκφ ήηαλ 5 πεδνγέθπξεο γηα ην Γήκν
καο, απφ ηηο 5 απεληάρζεθαλ νη 3 θαη έκεηλαλ νη δχν πεδνγέθπξεο. Έρνπκε
έξζεη ζε επαθή κε ηνπο εξγνιάβνπο θαη κάιηζηα έρνπκε πηέζεη πάξα πνιχ γηα
λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ γεθπξψλ αιιά θαη λα αιιάμεη ε ζέζε ηνπο, γηαηί
πξνβιέπνληαλ αο πνχκε πεδνγέθπξα ζε ζεκείν ζην Ξξνβαηά γηα παξάδεηγκα
πνπ δελ πεξλάεη θαλέλαο θαη δελ πξνβιέπνληαλ ζηελ Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ
κε ηελ Θχπξνπ. Θαηαθέξακε λα δεζκεπηεί ε εξγνιαβηθή εηαηξία λα καο θάλεη
θαη κία κειέηε γηα πεδνγέθπξα ζηνπ Πηδεξφπνπινπ, ηελ νπνία ζα
θαηαζθεπάζνπκε εκείο θαη ε πιεξνθνξία πνπ έρνπκε εκείο ηνπιάρηζηνλ πξηλ
απφ 3,4 κέξεο, αληηδήκαξρε; Ξξηλ απφ 3, 4 κέξεο επηθνηλσλψληαο κε ηνπο
αξκφδηνπο είλαη φηη ζηηο 15/7 ζα γίλεη δεκνπξάηεζε γηα ηηο δχν πεδνγέθπξεο
πνπ αθνξνχλ ην Σατδάξη. πνπ έρνπλε γίλεη κειέηεο, έρνπλε… ηα έρνπκε
ζπδεηήζεη έηζη φια ζαλ δεκνηηθή αξρή.
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Γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Δκείο ζε θακία πεξίπησζε δελ αθνινπζνχκε
ινγηθή θαξφηνπ θαη καζηηγίνπ πνπ αθνινπζνχζαλε νη παιηφηεξνη. Πε θακία
πεξίπησζε

δελ

εθβηάδνπκε,

δελ

απεηινχκε

ή

δελ

πξνζπαζνχκε

λα

επηβάιινπκε ηε γλψκε καο ζε δηεπζχληξηεο. Θαη αλ ζέιεηε νπνηαδήπνηε
απφθαζε έρεη παξζεί γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο πάληα παίξλεηε κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ησλ δηεπζπληξηψλ. Δίλαη λνκίδσ ν θ. Θνθάξαο εδψ, ν
δηεπζπληήο ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο θαη κπνξεί λα ην βεβαηψζεη φηη γηα φιεο
ηηο απνθάζεηο ν θ. Θνθάξαο θαη νη δηεπζχληξηεο έξρνληαη θαη ζπδεηάκε γηα φιεο
ηηο απνθάζεηο, ηηο κεγάιεο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο.
Δδψ κπήθε ηψξα έλα ζέκα. Κία δηεπζχληξηα ελφο παηδηθνχ ζηαζκνχ ρσξίο θαλ
λα ζπλελλνεζεί κε ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ απνθάζηζε γηα πξψηε θνξά ζηα
ρξνληθά φηη δελ ζα θάλεη γηνξηή ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη επηθαιέζηεθε
έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Ξξψηνλ, είλαη γεγνλφο φηη ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ
γηαηί ζαο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο φηη θαη γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηζρχεη
φηη ίζρπε γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Γελ ππήξρε πξφβιεςε απφ ηελ πξνεγνχκελε
δεκνηηθή αξρή γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλε νη
παηδηθνί ζηαζκνί.
Έηζη ινηπφλ θαη κε δεδνκέλν φηη δελ ήξζαλε νχηε ηα 5κελα. Δίκαζηε
πξαγκαηηθά ζε νξηαθφ ζεκείν θαη κπνξψ λα πσ, φρη ζε νξηαθφ, ζε θαθφ ζεκείν
γηαηί πξαγκαηηθά θαη δίλνπλ θαη ηελ ςπρή ηνπο νη εξγαδφκελνη ζηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο γηα λα αληαπνθξηζνχλ. κσο θαη ζηνπο άιινπο παηδηθνχο ζηαζκνχο
ππήξρε ην ίδην πξφβιεκα θαη δελ κπνξεί ν έλαο παηδηθφο ζηαζκφο λα θφςεη ηε
ραξά απηή θαη απφ ηα παηδάθηα αιιά θαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο παππνχδεο
πνπ ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλε κία θνξά ην ρξφλν ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη
ζην ζηαζκφ. Γελ κπνξνχζακε ινηπφλ…. ηελ έρνπκε παξαρατδέςεη απηή ηελ
δηεπζχληξηα, λα ζαο ην πσ θαη έηζη. Αιιά δελ κπνξνχζακε θαη ζε απηφ λα
θάλνπκε πίζσ. ια έρνπλ έλα φξην. ια έρνπλ έλα φξην. Πε θακία πεξίπησζε
ν θ. Πηαζηλφπνπινο,

ν νπνίνο ζα είλαη εληεηαικέλνο ζχκβνπινο ζηνπο

παηδηθνχο ζηαζκνχο κε απφθαζε Γεκάξρνπ πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζε ιίγεο
κέξεο, δελ είπε απηφ ην πξάγκα. Ξψο ην είπαηε; ηη ζα πεξάζεη ΔΓΔ. Θα
πεξάζεη ΔΓΔ; Αλ ην είπε πξψηα-πξψηα εγψ ζα ηνπ πσ, ζα ηνλ εγθαιέζσ.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γε ζέισ λα θέξσ ζε δχζθνιε ζέζε. Αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα ην
ζπδεηήζνπκε καδί. Γελ ζέισ λα ην ζπδεηήζσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρέηνηα πξάγκαηα εκείο φηη ζα πεξάζεη ΔΓΔ, δελ ην ιέκε θαη δελ
αθνινπζνχκε ηέηνηα ηαθηηθή.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ ζέισ λα βάισ ζε δχζθνιε ζέζε αλζξψπνπο. Κπνξνχκε λα
ην ζπδεηήζνπκε αιιά ήηαλε αηπρή ζηηγκή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ΔΓΔ ζηνπο 9 κήλεο πνπ είκαζηε δηνίθεζε ζην Γήκν, ελψ
έρνπλε γίλεη αξθεηά παξαπηψκαηα δελ έρνπκε πεξάζεη θαλέλαλ εξγαδφκελν.
Γελ έρνπκε πεξάζεη θαλέλαλ εξγαδφκελν απφ ΔΓΔ. Παο παξαθαιψ ηψξα γηαηί…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξνθαιείηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ πξνθαιψ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Άθεζέ ην ηψξα. Άζην λα πάεη ηψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, αληηδήκαξρε. Αθήζηε ην Γήκαξρν. Ξαξαθαιψ
αθήζηε ην Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη. Θα Ρνθαηιίδνπ αθήζηε ην Γήκαξρν λα
νινθιεξψζεη. Αλ δελ ζαο αξέζεη….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Άζην λα πάεη γηαηί έρνπκε πνιιά ξάκκαηα γηα ηε γνχλα ζαο θαη
λα κελ ηψξα ηα πνχκε. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ. Λα κελ ηα πσ ηψξα, άληε. Άζην ξε
Γξεγφξε, άζην.
Ινηπφλ γηα ηελ επηδείλσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ. Ρψξα ηη λα
πνχκε φηη επζχλεηαη ε δεκνηηθή αξρή επεηδή έρνπλ επηδεηλσζεί ηα
θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα; Γελ έρνπκε πεη φηη ζπλέπεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΚΔΡΟΝ ζηελ πεξηνρή εθεί ηεο Αζηπζέαο είλαη ε επηδείλσζε ησλ πξνβιεκάησλ
απηψλ. Γελ έρνπκε πάξεη κέηξα, ηψξα ελεξγνπνηήζακε ηελ θπθινθνξηαθή
κειέηε θαη ιέκε φηη πξψηε παξέκβαζε ζα είλαη ε Αζηπζέα; Γελ έρνπκε εληάμεη
ηελ πεξηνρή ηεο Αζηπζέαο ζην ΠΝΑΞ Γπηηθήο Αζήλαο, ηελ Αζηπζέα κε ηελ
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Γξεγνξνχζα, επεηδή αθξηβψο αληηκεησπίδνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα; Ρη άιιν λα
πνχκε δειαδή; Ρη άιιν λα πνχκε γηα απηφ;
Θαη ην φηη έγηλε ηψξα ην αηχρεκα ζηε Ιεσθφξν Θαβάιαο πνπ έθπγε ν άιινο
κε θφθθηλν θαη ηνλ ρηχπεζε, έιενο ξε παηδηά. Γειαδή λα θάλνπκε
αληηπνιίηεπζε αιιά λα έρεη θαη θάπνηα βάζε, ξε παηδί κνπ. Έιενο.
Γηα ηνλ θαλνληζκφ πεξηπηέξνπ πξαγκαηηθά είλαη κηα πξφηαζε πνπ ηελ….. λα
ηελ ζπδεηήζνπκε, είλαη ζνβαξή, βέβαηα πξέπεη λα πσ φηη γηα λα ππάξρεη
νκνηνκνξθία ζηα πεξίπηεξα, επεηδή ην πεξίπηεξν, ην θφζηνο ησλ πεξηπηέξσλ
είλαη πεξίπνπ 15.000 € ην θάζε πεξίπηεξν θαηαιαβαίλεηε φηη δελ είλαη εχθνιν
ηψξα ή λα θάλεη ν Γήκνο λα αλαιάβεη ην θφζηνο ή λα πεηο λα αλαγθάζεηο ηνλ
πεξηπηεξνχρν λα αλαιάβεη απηφο ην θφζηνο γηα ηηο 15.000.
Θάπνηα άιια ζέκαηα κπνξνχκε λα ηα δνχκε γηα ηελ, αο πνχκε, ηελ θαιχηεξε
νκνηνκνξθία θαη θπξίσο γηα ηνλ φγθν πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη γηα ηηο
παξαβάζεηο πνπ θάλνπλε.
Ππγλψκε

ηψξα

αλ

ππήξρε

έληαζε

θάπνηεο

θνξέο

αιιά

εηιηθξηλά

επαλαιακβάλεηε ζε θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πείηε αλ ζέιεηε λα θάλνπκε
έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κφλν γηα ηηο θάκεξεο, ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη γηα
λα… έηζη ηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ. Αλ ζέιεηε λα ην θάλνπκε. Αληξέα μέξεηο
δελ αλαθέξνκαη ζε εζέλα θαη ην μέξεηο πνιχ θαιά. Αιιά ζπκάζαη ζηηο
πξνεγνχκελεο ρξνληέο, ζαλ αληηπνιίηεπζε πνπ ήκαζηαλ αλ θάλακε θαη ηη
εξσηήζεηο θάλακε. Πεβφκαζηαλ ξε Αληξέα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ππγλψκε ξε Γήκαξρε, επεηδή είκαζηε φινη παιηνί. 20 ρξφληα
πέζηε κνπ πφζε ψξα θξαηνχζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζαλ ρξφλνο, δηάξθεηα
θαη απφ απηφ πφζν ήηαλε ε Ζκεξήζηα Γηάηαμε θαη πφζν νη εξσηήζεηο πνπ
βνκβαξδηδφληνπζαλ απφ ζέλα θαη απφ ην Βνξέα ηνλ Θψζηα. Κε ηη
αζρνιηφκαζηαλ; Αλ ην πεδνχιη, αλ…
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ΒΝΟΔΑΠ: Θ. Κπνδίθα κήπσο κηιάηε γηα απηφ πνπ δε ζαο άξεζε, πνπ είραηε
ππνθιέςεη απφθαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη δε ζαο άξεζε θαη κνπ ήξζε
θαη κνπ έθιεηλαλ ηα κηθξφθσλα ν Ξξφεδξνο πνπ ήζαζηε;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θψζηα μέξεηο ηη κε ελνριεί Θψζηα; Μέξεηο γηαηί κε ελνριεί;
Θάηζε λα ηα αθνχζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη. Κηζφ ιεπηφ ζπλάδειθε Βνξέα. Θ. Κπνδίθα αθνχζηε
ιίγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη ήκαζηαλ κεηξεκέλνη ζηηο εξσηήζεηο. Πε παξαθαιψ ηψξα.
Γελ θάλακε εξσηήζεηο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρξεηο ψξεο θάλακε….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θάλακε εκείο ηηο εξσηήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη αθνχζηε ιίγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλακε επί ηεο νπζίαο, δειαδή ζε θάπνηα δεηήκαηα πνπ έπξεπε
λα κπνπλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Εεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ιπζνχλ εθηφο
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε έλα ηειέθσλν ζε έλαλ ππεξεζηαθφ παξάγνληα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ επηθπιάζζνκαη λα θαηαζέζσ πξαθηηθά πξνεγνχκελσλ
10εηηψλ θαη λα δνχκε ηφηε ν Πειέθνο ν Κηράιεο θαη ν Βνξέαο ν Θψζηαο πνπ
έθπγε εθλεπξηζκέλνο πφζε ψξα θξαηάγαλε πξσί, κεζεκέξη. Ξξν Ζκεξεζίαο.
Γηαηί καο καιψλεηε ξε Γήκαξρε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα πσ θάηη. Θα βνεζήζεη ζηε ζθέςε ηνπ Γεκάξρνπ απηφ. Θα
βνεζήζεη ιίγν ζηε ζθέςε ηνπ Γεκάξρνπ απηφ. Γήκαξρε έρεηο θαηαιάβεη πφζνη
επηθεθαιήο παξαηάμεσλ είλαη εδψ πέξα; Αληηζηνηρεί ν θάζε επηθεθαιήο
παίξλεη ην ιφγν πιένλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην λνκίδαηε φηη θάλακε εξσηήζεηο
πάληα φινη νη επηθεθαιήο;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ινη.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο φινη; Δίλαη δηθαίσκα ηνπο. Γε ιέκε φηη είλαη δηθαίσκα ηνπο
ξε παηδηά. Αιιά λα ζεβφκαζηε….
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δίδακε βξψκηθε ηελ πφιε. Γελ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε. Δγψ
έθαλα θαη εκκέζσο πιελ ζαθψο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ζα κνπ επηηξέςεηε ιίγν. Ππλάδειθε Κπνδίθα, θ.
Γήκαξρε ζα κνπ επηηξέςεηε…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Απηφ ζαο ιέσ, δε ζα ηδησηηθνπνηεζεί, δε ζα κπεη ν Ιάηζεο θαη ν
Βαξδηλνγηάλλεο ζην λα μεβξνκίζνπκε ηελ πφιε καο απφ ηα νγθψδε. Γελ είπα
ηα ηνπ θάδνπ, ιέσ ηα απέμσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηα νγθψδε, ζπγλψκε, ζπγλψκε, έλα ιεπηφ παξαθαιψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε έλα ιεπηφ, ζαο Ξξφεδξνο ζέισ λα πσ κηα θνπβέληα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Γηα

ηα

νγθψδε

έρνπκε

δαλεηζηεί

θη

άιιν

θνξηεγφ.

Γαλεηζηήθακε θη άιιν θνξηεγφ. Ρη άιιν λα πσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη κε ζπγρσξείηε. Γελ έρεη νπζία απηνχ ηνπ είδνπο ε
ζπδήηεζε. Γελ έρεη νπζία. Κε ζπγρσξείηε ζπλάδειθνη. Ρν Ξξνεδξείν δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο παξαηάμεηο θαη ζε φινπο ηνπο ζπκβνχινπο λα
ηνπνζεηεζνχλ. Θάλεη κία παξαίλεζε ν Γήκαξρνο θαη ιέεη κία άπνςε. Γε
λνκίδσ φηη αθαηξέζεθε απφ θαλέλαλ ν ιφγνο εδψ πέξα. Ρν λα θξίλεη ηηο
εξσηήζεηο θ.ιπ. είλαη λα θάλεη νπνηαδήπνηε εξψηεζε έλαο δεκνηηθφο
ζχκβνπινο είλαη ζεκηηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πσο δελ αθαηξείηε ν ιφγνο ζπλάδειθνη. Θ. Κπνδίθα φπσο δελ
αθαηξέζεθε ν ιφγνο απφ θαλέλα ζπλάδειθν γηα λα θάλεη νπνηαδήπνηε
εξψηεζε, έρεη ην δηθαίσκα θαη ν Γήκαξρνο λα ηηο θξίλεη. Έρεη ην δηθαίσκα θαη
ν Γήκαξρνο λα ηηο θξίλεη, είλαη λέα πνιηηηθή ηνπνζέηεζε.
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Ξξηλ πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε, ππάξρνπλ δχν ζέκαηα φπσο είδαηε
εθηφο Ζκεξεζίαο. πσο μέξεηε πξέπεη λα πάξνπκε πξψηα απφθαζε γηα ην
θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. Ρν έλα έρεη λα θάλεη κε ηελ πξφηαζε πνπ γίλεηαη απφ
ηελ δεκνηηθή αξρή γηα κε επαλαζχζηαζε ηεο ππεξεζίαο δεκνηηθήο
αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
απάληεζε. πάξρεη

αληίξξεζε

Δίλαη επείγνλ γηαηί δεηείηε άκεζε

γηα ην θαηεπείγνλ θαηαξρήλ; πάξρεη

αληίξξεζε λα εληαρζεί ζηελ….; ρη.
Γεχηεξν δήηεκα είλαη έγθξηζε πξφζιεςεο κέρξη 10 καζεηψλ-καζεηξηψλ ησλ
ΔΞΑΠ, καζεηείαο ηνπ ΝΑΔΓ ζην Γήκν Σατδαξίνπ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, ζηα πιαίζηα ηεο
πξνζπάζεηαο λα θαιπθζνχλ. πάξρεη θαη ην εληάζζνπκε θαη εγθξίλνπκε ην φηη
είλαη θαηεπείγνλ.
Λα ηα βάινπκε ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. Πηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε,
ζπλάδειθνη. Γηα ιφγνπο ηάμεο ηεο ππεξεζίαο επεηδή πξέπεη λα είκαζηε θαη
εληάμεη θαη κεξηθέο θνξέο ε ηεξάξρεζε ησλ ζεκάησλ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κε
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα λα είλαη εληάμεη, πξνηάζζνπκε σο πξψην ζέκα
ην 17.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, λαη, λαη, ζπγλψκε κεηά ηα αηηήκαηα θαηνίθσλ λα ην δνχκε
απηφ ην 17.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
ΘΔΚΑ 1ο
Αιηήμαηα καηοίκυν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα μεθηλήζνπκε κε ηα αηηήκαηα θαηνίθσλ κηαο θαη είλαη νη
άλζξσπνη απφ ηε Γέθπξα Εσήο εδψ. Δίρε γίλεη έλα παιηφηεξν αίηεκα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, επαλήιζε ε «Γέθπξα Εσήο» κε αίηεκα ηεο. Γλσξίδεηε
πάξα πνιχ θαιά κε ηη αζρνιείηαη απηφ ην ζσκαηείν θαη ηη κεγάιε πξνζπάζεηα
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θάλεη. Θα ζέιακε ζηνλ πξφεδξν λα καο πεη δπν θνπβέληεο θαη λα πάξνπκε ηελ
απφθαζε φζν αλαθνξά ην δήηεκα πνπ απαζρνιεί ην ζσκαηείν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ «ΓΔΦΟΑ ΕΥΖΠ»: Ξξψηνλ λα ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιχ.
Δπαλέξρνκαη πάιη κε ηνπνζέηεζε, έρεηε πάξεη φιν ην έγγξαθν κπξνζηά ζαο.
Δκείο δεηάκε πιένλ ε «Γέθπξα Εσήο» λα θχγεη απφ ην Ξεξηζηέξη θαη λα έξζεη
ζην Γήκν Σατδαξίνπ, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο
λφκνο πνπ λνκίδσ φηη κπνξεί λα ζαο θαιχςεη ζε φια ηα ζέκαηα ηα λνκηθά θαη
απφ ην λφκν ηνπ Θαιιηθξάηε θαιππηφκαζηε, κπνξεί ν Γήκνο Σατδαξίνπ καδί
κε ηελ κε θεξδνζθνπηθή «Γέθπξα Εσήο» λα πξνγξακκαηίζεη ζχκβαζε
πξνγξακκαηηζκέλε. Έηζη θη έηζη λνκίδσ φηη ππάξρεη θαη ην έξεηζκα εδψ, νπφηε
απηά ηα παηδηά πάλε ην πξσί, ζα κπνξέζνπλ λα ηα πάξνπκε θαη εκείο.
Δκείο απηή ηε ζηηγκή, απηφ πνπ έρσ λα ζαο πσ φηη έρνπκε 120 παηδηά ζε
αλακνλή απφ ηνπο γχξσ Γήκνπο. Κφλν απηφ έρσ λα ζαο πσ. Απφ θεη θαη πέξα
ην ζέκα είλαη δηθφ ζαο, ειπίδσ λα βάιεηε ην ρέξη ζηελ θαξδηά. Λνκίδσ φηη ην
θνζηνιφγην φιν γηα ην θηίξην πνπ έρεη βξεζεί απηή ηε ζηηγκή είλαη γχξσ ζηηο
12.000 ην ρξφλν. Δίλαη έλα θηίξην 270 ηεηξαγσληθψλ, βξίζθεηαη πίζσ απφ ην
παιαηάθη, ην γλσξίδεηε νη πην πνιινί. Ήηαλ παηδφηνπνο θαη κεηά ήηαλ
θαθελείν. Αλ ππάξρεη θάπνηα άιιε πξφηαζε απφ ηε δεκνηηθή αξρή, εκείο
είκαζηε εδψ λα ηε ζπδεηήζνπκε. Ρν ζέκα είλαη φηη εκείο σο ην Πεπηέκβξην, ην
γλσξίδεη ν Γήκαξρνο δελ ζα κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε άιιν, ηνλ
Αχγνπζην ζα θιείζνπκε. Απφ θεη θαη πέξα εκείο είκαζηε αλνηρηνί ζε θάπνηα
πξφηαζε θαη λα βνεζήζνπκε ζε εχξεζε άιινπ ρψξνπ αλ δελ κπνξεί ν Γήκνο
απηφ, αιιά λα ιχζνπκε θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα κπνξνχκε καδί. Παο
επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ πξφεδξν ηεο «Γέθπξα Εσήο». Θα δψζνπκε
ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν γηα ηελ πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε ν πξφεδξνο ηα έρεη πεη βέβαηα ζε φιν ζπκβνχιην, γη
απηφ δελ επεθηάζεθε ηψξα ζηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζηελ δνπιεηά ηελ νπνία
θάλεη ε «Γέθπξα Εσήο». Ξξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη φιν απηφ ζα έπξεπε λα
ζηεξίδεηε απφ ηελ πνιηηεία, φιε απηή ε πξνζπάζεηα. ια απηά ηα παηδηά ζα
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έπξεπε λα αγθαιηαζηνχλ έηζη νχησο ψζηε λα έρνπλε ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο
θαη απφ άπνςε ρψξσλ αιιά θαη απφ άπνςε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ,
νχησο ψζηε λα βνεζεζνχλ γηαηί πξαγκαηηθά πεξλάλε θαη απηά θαη νη γνλείο
ηνπο έλα Γνιγνζά. Γπζηπρψο ε πνιηηεία παξαπέκπεη φπσο πάξα πνιιά άιια
δεηήκαηα ην βάξνο ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ θαη ζε θάπνηνπο άιινπο
αλζξψπνπο πνπ έρνπλ επαηζζεζίεο θαη ζηεξίδνπλ απηή ηελ πξνζπάζεηα.
Δκείο ηνπιάρηζηνλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν πνπ έρνπκε θαη ηελ ζπρλή επηθνηλσλία
θαη έρνπκε παξαθνινπζήζεη θαη ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζηε «Γέθπξα Εσήο»
πηζηεχνπκε φηη ζαλ δεκνηηθή αξρή θαη κε δεδνκέλε βέβαηα ηελ άξλεζε πνπ
ππάξρεη απφ άιινπο θνξείο λα δψζνπλ απηή ηελ βνήζεηα ζηε «Γέθπξα
Εσήο». Λνκίδσ φηη κπνξνχκε ζα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, παίξλνληαο ππφςε
βέβαηα θαη ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο έρνπκε ζαλ Γήκνο
θαη πξέπεη λα ην πνχκε απηφ, φηη είλαη ζέκα. Νη 12.000 είλαη, 12.000 γηα ηε
ιεηηνπξγία ελφο Γήκνπ πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξεί λα ηα βγάιεη πέξα.
Αιιά παξφια απηά δελ κπνξνχκε λα ηα βάινπκε ζε δπγαξηά. Ρα παηδηά είλαη
πάλσ απφ ηηο 12.000 ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ρηιηάδεο.
Άξα ε πξφηαζή καο είλαη λα ζπδεηήζνπκε γηα απηφ ην ρψξν, λα δνχκε ηη
θαιχηεξν κπνξεί λα γίλεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ρξφλν, ην ρξφλν. Θα δνχκε ηψξα. Θα έξζνπκε ζε επαθή λα
δνχκε αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη κηα θαιχηεξε ηηκή, εθεί ζα δνχκε ηη
αθξηβψο κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ην ελνίθην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έξεηζκα ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα ιεηηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν
ζα αλαπηπρζνχλε δξάζεηο. Δίλαη εληαίνο ρψξνο αιιά δελ ρσξάλε εθεί. Ήδε
είλαη πάξα πνιιά ηα παηδηά ηεο «Γέθπξαο Εσήο». Γελ μέξσ θαη ε πξφηαζή
ηνπο είλαη λνκίδσ γηα δηθφ ηνπο ρψξν. Ινηπφλ απηή είλαη ε πξφηαζε ηεο
δεκνηηθήο αξρήο. Λα βξνχκε ηνλ ρψξν απηφλ ή θάπνηνλ άιινλ, πηζαλφλ απηφλ
ηνλ ρψξν θαη λα ζηεγαζηεί εθεί.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: 12.000. 12.000 κεηά ζα ζαο πνχκε πνπ κπνξνχκε λα ηα βξνχκε
ζε άιια ζέκαηα πνπ είλαη πην θάησ, ζε θάηη πξφζηηκα γηα δηαθεκίζεηο θ.ιπ..
Σαηξεηίδσ ηε γελλαία απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, μεπεξλψληαο
νπνηαδήπνηε πξνθαηάιεςε γηα ηηο Κ.Θ.Ν. αιιά φηαλ νη Κ.Θ.Ν. είλαη νη ίδηνη
γνλείο ησλ παηδηψλ. Γε ζα πσ πνιιά. Ζ επαηζζεζία καο, κνπ, γηα ηα παηδηά κε
λνεηηθή πζηέξεζε είλαη δεδνκέλε, είλαη γλσζηή θαη ηζηνξηθά θαη γηα ην παξφλ
θαη γηα ην κέιινλ. Ππκθσλνχκε θαη ραηξεηίδνπκε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
Θαη αλ κνπ επηηξέπνπλε θαη νη ζπλάδειθνη λα ζπγραξψ θαη ηε δηνίθεζε.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έρνπκε μαλαζπδεηήζεη ην ζέκα εδψ, έρνπκε ζπκπξάμεη ζηε
γηνξηή απηή πνπ είρε θάλεη ε «Γέθπξα Εσήο» εδψ, πνπ νκνινγνπκέλσο είρε
πάξα πνιχ θφζκν εθείλε ηελ Θπξηαθή. Δκείο εθθξάδνπκε θαη έρνπκε
επαλεηιεκκέλσο εθθξάζεη ηελ επαηζζεζία καο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα.
Ρψξα ζε θάηη ηερληθφ λα κπνχκε. Δίλαη κηα πεξίνδνο πνπ λνηθηάδνληαη,
μελνηθηάδνληαη θαη είλαη θαη πνιιά μελνίθηαζηα αθίλεηα. Ξηζηεχσ φηη πξέπεη
απηή ηελ πεξίνδν λα εξεπλεζνχλ φια ηα ελδερφκελα θηίξηα ζε ζπλεξγαζία, λα
γίλεη κηα ζσζηή δηαπξαγκάηεπζε θαη πάλσ ζε απηή ηε δηαπξαγκάηεπζε
πηζηεχσ φηη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε έλα θαιχηεξν πνζφ θαη λα ην μαλαδνχκε
ην ζέκα. Αλ ππάξρεη απηή ε πξνζπάζεηα κε έλα απνηέιεζκα ζα ην δνχκε
ζεηηθά. Απηφ. Θαη φπνηνο, δειαδή θαη εκείο αλ πέζεη ηελ αληίιεςή καο θάηη λα
ελεκεξψζνπκε ην Γήκν, αθφκα θαη ην ήδε πθηζηάκελν θηίξην αλ είλαη ην
θαηαιιειφηεξν κέζα απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ κηζζψζεσλ μέξεηε πνιχ θαιά
φηη κπνξεί λα ππάξρνπλε πεξαηηέξσ εθπηψζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Έρνπκε ζπκθσλήζεη γηα απηφ ην ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Γθαλά.
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ΓΘΑΛΑ: Θαη ζηελ πξψηε θνξά πνπ ήξζε ην ζέκα ήκαζηαλ ζεηηθνί θαη
ζπκθσλνχκε λα γίλεη απηή ε ελέξγεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ξξφεδξε, ζίγνπξα ζπκθσλνχκε ζε κηα ηέηνηα
απφθαζε. Ξξαγκαηηθά ζηέθνκαη ζηελ θνπβέληα ηνπ Γεκάξρνπ φηη ζηελ ραξά
ησλ παηδηψλ θαη ζε απηφ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη δελ ηίζεληαη νηθνλνκηθά
ζέκαηα. Ρν 6, ην 12 θαη ην 22. Πίγνπξα λα βνεζήζνπκε, ε πξφηαζε γηα λα
δνχκε αλ θάπνην ελνίθην πνπ εηπψζεθε λα ην βιέπακε αλ είλαη εθηθηφ. Γελ
μέξσ θαηά πφζν είλαη ρξνλνβφξν ή φρη θαη θαηά πφζν ππάξρεη ε αλάγθε απηά
ηα παηδηά λα ζηεγαζηνχλ άκεζα. Πίγνπξα ζπκθσλψ, ζίγνπξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λνκίδσ θχξηνη ζπλάδειθνη φηη δελ έρνπκε δηθαίσκα λα
δηαθσλήζνπκε ζε απηφ. Γελ είλαη ππνρξέσζε, δελ έρνπκε δηθαίσκα. Απηφ πνπ
πξέπεη λα δνχκε φηαλ ιέσ άκεζα, ην ηερληθφ δήηεκα δειαδή, ε κίζζσζε
απηνχ ηνπ ρψξνπ, αλ είλαη δπλαηφλ πξέπεη λα γίλεη θαη ρζεο. Λα ην δνχκε
δειαδή ζε ρξφλν κεδέλ. Γηαηί δε ιέσ φηη γίλεηαη απφ πξφζεζε απφ θαλέλαλ
καο πξνο Θενχ, ην λα… κέρξη λα ςάμνπκε, λα δνχκε θ.ιπ., θαηαιαβαίλεηε ν
ρξφλνο θεχγεη, έρεη μαλαζπδεηεζεί ην ζέκα απηφ, ε πίεζε είλαη ηεξάζηηα απ’
φηη θαίλεηαη. Γε λνκίδσ φηη έρεη θάπνηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα ή ιφγνπο ν
Ξξφεδξνο εδψ λα ην ζέηεη θαη λα ην μαλαζέηεη ην ζέκα. Άξα ζα πξέπεη λα
ηειεηψζεη ζε πνιχ γξήγνξν ρξφλν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα
ήζειε λα πεη; Νμψθυνα ινηπφλ. Δπραξηζηνχκε ηνπο….
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Αλ ζέιεηε κφλν ην εμήο ζα ήζεια λα πξνζζέζσ. Ρερληθά λα
δνχκε κήπσο πξέπεη ζηελ απφθαζε λα πξνζζέζνπκε θάηη έηζη ψζηε λα κελ
ππάξρεη πξφβιεκα φηαλ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζνπκε θαη λα πξνρσξήζνπκε
ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, γηαηί κπνξεί ε κίζζσζε λα κελ επηηξέπεηε. Γη’
απηφ ην ιέσ, κήπσο ζα πξέπεη λα ην πεξάζνπκε κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν. Κε
θάπνην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο, κε …..
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν πξφεδξνο ηεο «Γέθπξαο Εσήο»;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ «ΓΔΦΟΑ ΕΥΖΠ»: Δγψ λα ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιχ εθ
κέξνπο ησλ γνληψλ θαη ησλ παηδηψλ. Λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ην πθηζηάκελν
θηίξην ήηαλ παηδφηνπνο, νπφηε πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Απφ θεη θαη πέξα φια ηα ηερληθά ή νπνηαδήπνηε άιια ζα ηα
δνχκε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δκείο είκαζηε εδψ αλ φρη γηα απηφ ην
θηίξην, εκείο ιέκε γηα απηφ ην θηίξην κφλν θαη κφλν επεηδή γλσξίδεη ν
Γήκαξρνο φηη είλαη αθξηβψο πίζσ απφ ην παιαηάθη, είλαη κπξνζηά ζηελ
πιαηεία, κπνξνχκε λα βγάινπκε ηα παηδηά πιένλ θαη απηά έμσ γηαηί θαη απηά
έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή. Ρίπνηα άιιν ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαίξλνληαο ππφςε θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπλαδέιθηζζαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ην δνχκε ξε παηδί κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαίξλνληαο ππφςε θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζπλαδέιθηζζαο
Ρνθαηιίδνπ, λνκίδσ φηη είλαη νκφθσλε ε απφθαζή καο.

ΘΔΚΑ 17ο
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ διάθεζηρ πιζηϊζευν ζηα πλαίζια
διοπγάνυζηρ Αθληηικϊν και Ξολιηιζηικϊν εκδηλϊζευν ηος Γήμος
μαρ, έηοςρ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο, ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη λα… Αληηδήκαξρε ζχληνκα ηελ παξνπζίαζε. Αλ ππάξρεη
θάηη, ην εηζεγεηηθφ ην έρεηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρν εηζεγεηηθφ είλαη ζπγθεθξηκέλν. Γε λνκίδσ….
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρη λα πεη κσξέ ην παηδί; Κφλν εξσηήζεηο αλ έρεηε…
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ φπσο ην εηζεγεηηθφ. πάξρνπλ εξσηήκαηα; ρη. πάξρεη
θάπνηα δηαθσλία;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Έρεη πεξάζεη θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα δηαθσλία ζπλάδειθνη; Νκφθσλα; Βιέπσ
κεξηθνχο ζπλαδέιθνπο πνπ ην ςάρλνπλε γηα απηφ. Δίκαζηε εληάμεη; Θψζηα
βιέπσ πνπ ςάρλεηο. Πχκθσλνη ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 2ο
Ιήτη

απψθαζηρ

πεπί

έγκπιζηρ

7ηρ

Αναμψπθυζηρ

ηος

πποχπολογιζμοω ηος Γήμος μαρ, οικον. έηοςρ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ππάξρνπλ εξσηήκαηα. Ρν εηζεγεηηθφ ην έρνπκε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα πσ ιίγν θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δηεπθξηλίζεη θάηη ν αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ, ν θ.
Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Πην εηζεγεηηθφ πνπ έρνπκε γηα ηελ αλακφξθσζε έρεη πξνζηεζεί
θαη 2.500 ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ εηζεγήζεθε ν θ. Θαξαγηάλλεο,
πξνεγνχκελν ζέκα θαη ην …. Απιά απηφ. Γελ επεξεάδεηαη ην απνζεκαηηθφ,
γίλεηαη κε πίζησζε ησλ αζιεηηθψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ αλακφξθσζε θαηαξρήλ. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ. Γελ
ςεθίδεη ν θ. Αζπξνγέξαθαο πνπ έρεη αηηηνινγήζεη απφ πξνεγνχκελα.

ΘΔΚΑ 3ο
Ιήτη

κανονιζηικήρ απψθαζηρ για ηον καθοπιζμψ ηέλοςρ επί ηυν

ακαθαπίζηυν εζψδυν (Γςνηηική

καηαβολή ηέλοςρ- δεν πποκωπηει

εςθέυρ απψ ηο Λψμο δεν ιζσωει ηο ζωζηημα ηος

ανηικειμενικοω

πποζδιοπιζμοω ηηρ αξίαρ ηυν ακινήηυν) (ζσεη.: 75/2015 Απ .Ν.Δ.)
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 3ν. Λήυε

θαλοληζηηθής απόθαζες γηα ηολ θαζορηζκό

ηέιοσς επί ηφλ αθαζαρίζηφλ εζόδφλ, δσλεηηθή θαηαβοιή ηέιοσς, βιέπεηε ηελ
παρέλζεζε. Όπφς ηο εηζεγεηηθό. Υπάρτοσλ ερφηήκαηα. Ναη. Ο θ. Μποδίθας.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ:

Απιά

κία

εξψηεζε

δηαδηθαζηηθνχ

ραξαθηήξα.

Ρν

5%

πξνβιέπεηαη απφ θψδηθα ή είλαη απφθαζε πνιηηηθή;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν 5% είλαη γηα ηα λπρηεξηλά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Πηα εθηφο ζρεδίνπ, έρεηο ηε δπλαηφηεηα εάλ ζέιεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα κελ επηβάιιεη ην 0,5 θαη ην 5% ζηα αληίζηνηρεο
θαηεγνξίαο θαηαζηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη θαη ζην εηζεγεηηθφ. Γειαδή ην
5% ζηα λπρηεξηλά θέληξα θ.ιπ., θ.ιπ..
Ζ πξφηαζε ηελ νπνία θάλνπκε εκείο είλαη λα ηζρχζεη ην 5% θαη ην 0,5% θαη ζε
απηά ηα καγαδηά ηα νπνία είλαη….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: πάξρνπλ θαη καγαδηά ηα νπνία θάλνπλε ηδίξν αξθεηφ. πσο ην
θπιηθείν ησλ λαππεγείσλ θ.ιπ.. Ρν θπιηθείν ησλ λαππεγείσλ θαη άιια καγαδηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαηαιαβαίλσ ηη ιέκε αιιά θαηαιαβαίλνπκε πνιχ θαιά φηη δελ
κπνξείο λα θάλεηο δηάθξηζε θαη λα πεηο εζχ ζα παο έηζη, εζχ ζα παο αιιηψο. Γηα
απηφ θαη ιέκε φηη ζηα εθηφο ζρεδίνπ λα ηζρχζεη απηφ ην πξάγκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη. Ινηπφλ ππάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη γηα ην ζέκα
απηφ; Νμψθυνα; Νμψθυνα.
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ΘΔΚΑ 4ο
Ιήτη

απψθαζηρ

πεπί

αναπλήπυζηρ

ηακηικοω

μέλοςρ

ηηρ

Νικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος μαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιφγσ ηνπ γλσζηνχ γεγνλφηνο, φπσο ην εηζεγεηηθφ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ινηπφλ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Πην ζέκα 5ν;

ΘΔΚΑ 5ο
Ιήτη

απψθαζηρ

πεπί

ανηικαηάζηαζηρ

ηακηικοω

μέλοςρ

ηος

Γιοικηηικοω Πςμβοςλίος ηος Λομικοω Ξποζϊπος Γημοζίος Γικαίος
με ηην επυνςμία «Πσολική Δπιηποπή Ξπυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ,
Γήμος Σαφδαπίος» και ηποποποίηζη εκ νέος ηηρ 186/2014 Α.Γ.Π. .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 5ν. Ιήςε απφθαζεο….. Απηφ ηψξα ζπλάδειθνη πξέπεη
ινγηθά λα είλαη… λα νξηζηεί δειαδή απφ ηελ παξάηαμε «Ξφιε Ξξννπηηθή».
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Βέβαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαίξλνπκε ηελ απφθαζε δειαδή θαη λα θαζνξίζεη ε «Ξφιε
Ξξννπηηθή».
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ππκθσλψ κε ηνλ Θνδσξή. Λα ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο νη
δχν ζπλάδειθνη, πνηνη απφ ηνπο δχν…..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έηζη θ. Θενδσξαθφπνπιε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Έηζη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζχ;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δληάμεη, εληάμεη.
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ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη ζα γίλεη ε ζπλελλφεζε θαη ζα δνχκε. Έηζη; Νμψθυνα
ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 6ο
ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ. 22820/2706-2014 ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΓΑΙΑΘΡΝΞΥΙΔΗΝ
ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ & ΡΝΠ ΑΞΝΟΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ ΡΝ
ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2014
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 6ν. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο γηα
ηελ πξνκήζεηα εηδψλ γαιαθηνπσιείνπ γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Ρν ίδηνο
είλαη ην 8ν, γηα νπσξνθεπεπηηθά.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξφεδξε, παξάθιεζε, 6, 7, 8.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα, έλα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γηαηί έλα-έλα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζπλάδειθνη. Ινηπφλ γηα ην 8
ζπκθσλνχκε; Δξψηεζε θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ γηα ην 8 θαη γηα φιεο ηηο παξαηάζεηο ζέισ λα ξσηήζσ θαη
ελ ζπλερεία λα πάξσ κία ζέζε πνπ ηελ έρνπκε εθθξάζεη θαη άιιεο θνξέο θαη
άιιεο παξαηάμεηο ηελ έρνπλ εθθξάζεη. Θαηαξρήλ εδψ κηιάκε γηα παξαηάζεηο
ζπκβάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο δεκνηηθήο αξρήο. Δάλ απφ ηε ζχκβαζε ηελ
νπνία δελ ηελ έρσ ζηα ρέξηα κνπ, δελ πξνθχπηεη ππνρξεσηηθφηεηα παξάηαζεο
απφ ηε κεξηά ηνπ Γήκνπ. Λαη, φρη κνλνκεξψο φκσο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε
θαληάδνκαη ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Αλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γήκνπ
ε παξάηαζε απηή, γηα πνην ιφγν είζαζηε θαηλνχξηα δεκνηηθή αξρή, δελ
κπήθαηε ζε κηα δηαδηθαζία ελφο θαηλνχξηνπ δηαγσληζκνχ κε ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ έρνπκε πεη, κε κία ηδηαίηεξε επαηζζεζία, φπσο επαλεηιεκκέλα ζέηνπκε θαη
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ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή κε ηελ εληνπηφηεηα θαη άηππα δειαδή φζν
κπνξνχκε λα ελεκεξψλνπκε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ηελ ηνπηθή αγνξά θαη λα
πξνηηκνχκε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη πεξηκέλακε λα γίλεη θάηη θαηλνχξην. Γελ είλαη παξάηαζε
κηαο

ζχκβαζεο

παξαθνινπζεκαηηθήο

ππνρξεσηηθά.

Κπνξνχζαηε

λα

δηαθξηζείηε θαηά απηφ ηνλ ηξφπν. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ςεθίδνπκε αιιά
θάλνπκε απηή ηελ παξαηήξεζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη εληάμεη. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη απφ ηψξα ππφ ηελ
επηθχιαμε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ή φρη. Αλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή ζαο
επρέξεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαλνεηφ θ. Ληεληαθέ. Θ. Κνζρνλά απαληήζηε ζην εξψηεκα.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ:

Ρψξα

θνηηάμηε

λα

δείηε.

Δληάμεη

εγψ

θαηαλνψ

ηνλ

πξνβιεκαηηζκφ πνπ βάδεη ηψξα ν Βαγγέιεο. Απιά γηα λα κπνξέζνπκε λα
θαιχςνπκε ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ν δηαγσληζκφο ν άιινο έρεη μεθηλήζεη.
Ρνλ έρνπκε ςεθίζεη ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα λα κπνξέζνπκε λα
θαιχςνπκε ην δηάζηεκα κέρξη λα θαηαθπξσζεί…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Βέβαηα, βέβαηα, έρνπκε βγεη φια, ηα πάληα. Απιά γηα λα
θαιχςνπκε απηφ ην δηάζηεκα αλαγθαδφκαζηε θαη πάκε ζε απηή ηελ
παξάηαζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα κελ ππάξρεη θελφ. Γελ είλαη θάηη δειαδή. Γελ είλαη θάηη
άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη ππάξρεη; Γηα ην 6ν, νκφθσλα
ζπλάδειθνη; πάξρεη δηαθσλία; Νμψθυνα.
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ΘΔΚΑ 7ο
ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ. 22817/2706-2014 ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝΞΝΙΔΟΗΘΥΛ,ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ & ΡΝΠ ΑΞΝΟΝΠ
ΓΖΚΝΡΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2014
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 7ν . Νκφθσλα; Λαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: πάξρεη θαη εδψ ε ίδηα δηαδηθαζία θ. Ξξφεδξε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Ρν ίδην γηα φια, γηα φια. Δίλαη πξφβιεςε γηα ηνλ ηειεπηαίν
κήλα κέρξη λα θιείζνπλ νη παηδηθνί ζηαζκνί.

ΘΔΚΑ 8ο
ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ. 22410/2606-2014

ΠΚΒΑΠΖΠ

ΓΗΑ

ΡΖΛ

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

ΔΗΓΥΛ

ΝΞΥΟΝΙΑΣΑΛΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΡΝ
ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2014
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 8, ομψθυνα; Νμψθυνα.

ΘΔΚΑ 9ο
ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ. 22411/2606-2014 ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ
ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ & ΡΝΠ ΑΞΝΟΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ ΡΝ
ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ 2014
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 9, νκφθσλα.
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ΘΔΚΑ 10ο
ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ. 22818/2706-2014 ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΗΣΘΝΞΥΙΔΗΝ
ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ ΔΡΝΠ
2014.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10, ομψθυνα.

ΘΔΚΑ 11ο
Δπιβολή πποζηίμος για παπάνομη διενέπγεια διαθήμιζηρ, ζηα ψπια
απμοδιψηηηαρ ηος Γήμος μαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ζα ζπδεηεζεί. Απηφ ζπλάδειθνη ζα ην απνζχξνπκε. Θα
ζπδεηεζεί ζην επφκελν ζπκβνχιην.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ (125:29): πάξρνπλε θάπνηεο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο
νη νπνίεο έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ ππεξεζία, ηηο δηεξεπλνχκε θαη
ζα ην θέξνπκε ζην επφκελν.

ΘΔΚΑ 12ο
Ιήτη απψθαζηρ πεπί επιζηποθήρ σπημάηυν υρ ασπευζηήηυρ
καηαβληθένηυν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πσο ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη δηαθσλία; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Κία εξψηεζε ζέισ λα θάλσ ζηνλ αληηδήκαξρν. Ρειηθά ηη
γίλεηαη; Γηαηί έξρεηαη ζπλέρεηα, κάιινλ έξρνληαη ηέηνηα ζέκαηα ζπλέρεηα; Ρη
γίλεηαη αο πνχκε; Ρν επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ιέσ. Ρν 12.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θ. Θψζηα, ζην 12 είλαη ν ινγαξηαζκφο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ν
νπνίνο είραλ αθήζεη 31/12/14 φηη ιεθηά δελ ρξεζηκνπνηεζήθαλε ηα πήξαλε,
επηζηξαθήθαλε πίζσ θαη κείλαλε ην ππφινηπν θαη ην άιιν είλαη γηα αθξηβψο ην
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ίδην ηα 53 € ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ξάιη ην ίδην. Γελ είλαη θάηη άιιν
δειαδή.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δληάμεη, εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ζπλάδειθνη; Νμψθυνα.

ΘΔΚΑ 13ο
Ιήτη απψθαζηρ ζσεηικά με ηη διαγπαθή ή μη σπεϊν, ζωμθυνα με
ηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος Λ. 3463/06 (Γημοηικψρ Θϊδικάρ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πσο ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη εξψηεκα;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κπνξεί λα γίλεη κηα ζπλνπηηθή επεμήγεζε γηα ηελ θάζε
πεξίπησζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο. Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ γηα Ρζφηζνο Σαξάιακπνο αλαθέξεηαη δίπια, έρεη θάλεη
δηαθνπή 2013 θαη ρξεψζακε ην ’14. Δληάμεη; Γηα ην Ξνιχκληα, ην ηέινο ρξήζεο
πεδνδξνκίνπ εηζπξάρζεθε 20/1/15 αιιά βεβαηψζεθε ζην ’14. Έρεη εηζπξαρζεί
θαη θεχγεη, δηαγξάθεηαη. Γηα ηηο θιήζεηο έρεη ζηείιεη έγγξαθν ηεο ηξνραίαο θαη
ηεο δηεχζπλζεο ζπγθνηλσληψλ, ην ακάμη δελ ήηαλε ζην φλνκά ηνπ. Ρν Αλδξέαο
Σξπζαλζαθφπνπινο είλαη ε εηαηξίεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη
ηδησηηθέο, νη νπνίεο απφ ηνλ Πεπηέκβξε ηνπ ’11 θαη κεηά είλαη ππφρξεεο, κέρξη
πξηλ ήηαλ ε ΓΔΖ. Ξνην άιιν; Θπξθφπνπινη, ε άδεηα είλαη ζε άιιν φλνκα.
Γεσξγνχιε Γηακάλησ είλαη γηαηί ε απνδεκίσζε, εθεί πνπ έγξαςε 2015 θαηά
ιάζνο γξάθηεθε 2105 ε εκεξνκελία, θαη νπζηαζηηθά ην ζβήλνπκε γηα λα ην
μαλαγξάςνπκε 2015. Ρν 284 ην ραξηφζεκν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Βεβαηψλνληαη ζηνλ άιινλ… ζηνλ θαηλνχξην ηδηνθηήηε. Λαη. Κε
ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλεη ε ηξνραία. Αλ απηφ γηα παξάδεηγκα ηψξα έρεη θάπνην
άιιν ΑΦΚ,

έρεη βεβαησζεί θαη είλαη εθεί. ρη, φρη βεβαηψλνληαη. Κα
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δηαγξάθεηο ην ΑΦΚ πνπ δελ αλήθεη θαη βάδεηο ην θαηλνχξην ΑΦΚ κε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ έξρνληαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξνχ βεβαηψζεθε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ μέξσ αλ κπνξεί λα κπεη ζε εηζεγεηηθφ απιά απηφ. Απηφ
κπνξεί λα ην ιέκε ελεκεξσηηθά αιιά Θνδσξή ζε εηζεγεηηθφ δελ μέξσ αλ είλαη
εχθνιν λα κπαίλεη απηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ππάξρεη αληίξξεζε; Νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 14ο
Δπικαιποποίηζη ηυν 129/2013 & 144/2014 Αποθάζευν Γ.Π υρ ππορ
ηο ζκέλορ δςναμικψηηηαρ ηυν Ξαιδικϊν Πηαθμϊν ηος Γήμος μαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ ζπλάδειθνη πήξαηε. Δπεηδή ππάξρνπλ αιιαγέο, δελ
ππάξρεη επηθαηξνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν ζέκα
ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δπλακηθφηεηαο ησλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ ηνπ
Γήκνπ καο. Έρεηε ην εηζεγεηηθφ. Αληηδήκαξρε ζέιεηε λα πείηε θάηη;
ΓΑΝΑΣΔΟ: Δδψ δεηάκε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη. Αληηδήκαξρε.
ΓΑΝΑΣΔΟ: Ινηπφλ εδψ δεηάκε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πάξεη
απφθαζε γηα ηελ δπλακηθφηεηα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ηε λέα ρξνληά, ε
νπνία δπλακηθφηεηα απηή ζα δνζεί θαη κεηά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξφγξακκα ησλ ΔΠΞΑ. Δπίζεο γηα ηελ κεηαζηέγαζε ηνπ 4νπ παηδηθνχ ζηαζκνχ,
ην λέν ηδηφθηεην θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ εξσηήζεηο ζπλάδειθνη; Έρεηε ην εηζεγεηηθφ, είλαη θαη
ν δηεπζπληήο εδψ ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο. Ππκθσλνχκε; πάξρεη δηαθσλία;
ρη. Νμψθυνα.

ΘΔΚΑ 15ο
Ιήτη απψθαζηρ πος αθοπά ζηον Θανονιζμψ Ιειηοςπγίαρ ηυν
Θένηπυν Γημιοςπγικήρ Απαζσψληζηρ Ξαιδιϊν» (ζσεη.: 29/2015 Απ.
Γ.Π. Θοιν. Δπισ.)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 15ν. Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ΘΓΑΞ.
Θ. Βνπιγαξίδε.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Γελ είλαη ηίπνηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο-δηεπθξηλήζεηο. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ν θαλνληζκφο έηζη, πσο….. ηνλ πήξαηε απφ θάπνπ; Ξψο
ζπληάρζεθε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηηο καδέςνπκε. Ζ θα Γθαλά, λνκίδσ.
ΓΘΑΛΑ: Ήζεια λα ξσηήζσ θη εγψ γηαηί δελ ην γλσξίδσ αθξηβψο πσο
ιεηηνπξγεί απηφο ν ζεζκφο. Δγψ ζεσξνχζα φηη ήηαλε κφλν θαινθαίξη, φηη
ιεηηνπξγνχλ ηα ΘΓΑΞ κφλν θαινθαίξη. Ιεηηνπξγνχλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξνληάο; Δληάμεη απηφ δελ ην ήμεξα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δγψ ζέισ ηνλ εμήο πξνβιεκαηηζκφ. Δπεηδή ππάξρεη ζπλχπαξμε
ησλ ΘΓΑΞ, ηελ απνγεπκαηηλή ψξα θαη ην πξσί ησλ ζρνιείσλ θαη πηζαλφλ λα
ππάξρνπλ πξνζηξηβέο. Γελ βιέπσ θάηη ζηνλ θαλνληζκφ πνπ λα καο
πξνθπιάζζεη απφ απηφ. Ξνηνο δηεπζεηεί ηέηνηα πξάγκαηα; Γηα παξάδεηγκα,
γίλεηαη κηα δεκηά θαη ν έλαο θαηεγνξεί ηνλ άιινλ, φρη ηελ έθαλεο εζχ φρη εγψ.
Ξνηνο είλαη απηφο θαη κε πνην ηξφπν, αλ ρξεηάδεηαη λα πξνβιέςνπκε θάηη, αλ
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ην έρνπκε ζθεθηεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ηέηνηνπ είδνπο πξαγκάησλ. Φαληάδνκαη
φηη ζα έρνπλ ζπκβεί ήδε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο. Απαληήζηε πξφεδξε.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Βαζηθά είλαη απηφο ν ιφγνο ν ζπνπδαηφηεξνο, φρη γηα ηελ
ζπλχπαξμε. Γηα απηφ ην αιιάδνπκε, ηππηθά είλαη γηα λα αιιάμνπκε ηελ ψξα
ηεο ιεηηνπξγίαο γηαηί ην είρακε θαη θάπνηα ζηηγκή πνπ ήηαλε καδί. Θαη επίζεο
ην επηθαηξνπνηνχκε πεξηζζφηεξν γηα λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα κε ηελ
έλαξμε ηεο λέαο ρξνληάο. Ρίπνηα άιιν ζπνπδαίν δειαδή δελ θάλνπκε.
Απιψο….
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δζείο ην ζπληάμαηε ή ην…….
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Δκείο ην ζπληάμακε βάζε θαη ησλ πξνεγνχκελσλ πνπ
ππήξραλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ηα ΘΓΑΞ ιεηηνπξγψληαο ζε δχν βάξδηεο. πάξρεη
αληίξξεζε; Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα ζπλάδειθνη. Νκφθσλα
ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 16ο
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ διάθεζηρ πιζηϊζευν ζηα πλαίζια
διοπγάνυζηρ ηυν καλοκαιπινϊν εκδηλϊζευν ηυν παιδικϊν ζηαθμϊν
ηος Γήμος μαρ, έηοςρ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 16ν. Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηψζεσλ
γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. Ππκθσλνχκε;
Νμψθυνα. Ξάκε ζηα εθηφο εκεξεζίαο.
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
Θέμα 1ο ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγκπιζη ππψζλητηρ μέσπι 10 μαθηηϊν/ηπιϊν ηυν ΔΞΑ.Π. Καθηηείαρ
ηος ΝΑΔΓ ζηο Γήμο Σαφδαπίος για να ππαγμαηοποιήζοςν ηην
ππακηική ηοςρ άζκηζη για ηο ζσολικψ έηορ 2015-2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

αληίξξεζε;

Δξψηεζε

θαηαξρήλ.

ρη.

πάξρεη

αληίξξεζε; Ππκθσλνχκε. Θαη ην ηειεπηαίν.

ΘΔΚΑ 2ο
Κη επαναζωζηαζη ηηρ πηπεζίαρ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ ηος Γήμος
Σαφδαπίος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν λα ην εηζεγεζεί, αλ θαη
λνκίδσ φηη ην εηζεγήζεθε. Ινηπφλ ππάξρεη εξψηεζε θαηαξρήλ; Δίπε ν
Γήκαξρνο. Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ζ εξψηεζή κνπ είλαη θάπσο ηερληθή. Δάλ δελ επαλαζπζηήζνπκε
ηελ δεκνηηθή αζηπλνκία; Δίλαη θαηαλνεηφ ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο
πξνζσπηθνχ θαη ησλ δπζθνιηψλ. Κπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε εθ ησλ πζηέξσλ
πξνζσπηθφ γηα λα ηε ζηειερψζνπκε; Δάλ δελ ηελ επαλαζπζηήζνπκε ηψξα
δειαδή ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, εάλ πξνθχςεη πξνζσπηθφ ιέσ, λα ην
θάλνπκε; Ή ζα ράζνπκε ηελ επθαηξία. Απηφ ζέισ λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε ζχκθσλα κε ην λφκν, ν λφκνο πξαγκαηεχεηαη ηελ
θαηάζηαζε φπσο είλαη ηψξα. Γειαδή δελ κπνξεί ζεσξεηηθά λα πεη αλ ζα ….
Απηή ηε ζηηγκή ή θάλεηο επαλαζχζηαζε ή δελ θάλεηο θαη θάλεηο κε ηνλ άιιν
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή πνπ θάλνπκε ρξήζε εκείο.
Γειαδή νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα αζθήζνπλε αξκνδηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο
αζηπλνκίαο. Γελ πξνβιέπεη θάηη άιιν.
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Γεχηεξν θαη αλ ζέιεηε ζεσξεηηθφ δήηεκα ζε ζρέζε κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία,
ην νπνίν εκείο ην έρνπκε βάιεη πνιιέο θνξέο είλαη σο πξνο ην ξφιν ηεο
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. Ρηο αξκνδηφηεηεο θαη απηέο ηηο νπνίεο είραλ θαζνξηζηεί,
κάιινλ απηέο νη νπνίεο είραλε πξνγξακκαηηζηεί λα θαζνξηζηνχλ κε λφκνπο
πνπ δελ πξφιαβε ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε αιιά δελ μέξνπκε ηη ζα γίλεη
ζηελ πνξεία. Γειαδή λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ ειιεληθή αζηπλνκία. Δκείο ζηε
ζπλάληεζε πνπ θάλακε….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ζπλάδειθνη; Νκφθσλα.
Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Θαιελχρηα θαη θαιή δχλακε ζπλάδειθνη.
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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 απψλ)

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ(απψλ)

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

72

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΥΛ
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ

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

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

............................................................................19,55

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

.............................................................................31,32

ΒΝΟΔΑΠ

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

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

........................................................................36,37,67

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

.................................................................................18

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

.............................................................................10,27

ΓΑΝΑΣΔΟ

..................................................................................65

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

.................................................37,42,43,44,45,52,53,68

ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΝΠ

..................................................................................28

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

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

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

..................................................................................55

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

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

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

..................................................................................25

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

.................................................32,33,35,57,58,61,63,64

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

....................................................................11,48,49,54

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

.........................................................................13,54,60

ΞΑΙΑΠΖ

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

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ

.............................................................................10,50

ΞΟΝΔΓΟΝΠ «ΓΔΦΟΑ ΕΥΖΠ»

.............................................................................52,56

ΠΘΑΚΞΑ

.............................................................................66,68

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

..................................................................................15

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

....................................................................23,24,36,55

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

..................................................................................20

ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ

....................................................................................
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ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

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

ΦΥΡΔΗΛΑΘΖΠ

..................................................................................27

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

..................................................................................29

ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ

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

