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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 15Ζ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο

5

6

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θέληξεο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
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ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Ξαξάηαζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

γηα

ην

ΠΔΙΗΓΑ

θνηλσληθφ

παληνπσιείν πνπ είλαη ζχκπξαμε ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ κε
ην Γήκν Σατδαξίνπ θαη ηνπ ΘΞΝΓΑ.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Ππδήηεζε

θαη

πξνηεηλφκελν

ιήςε

απφθαζεο

ζρεδηαζκφ

δηθηχνπ

ΠΔΙΗΓΑ

ζρεηηθά

κε

ηνλ

(ΝΑΠΑ)

γηα

ηελ

ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε ηνπ Γήκνπ καο.
2.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ
ζηελ

Θνηλσληθή

Πχκπξαμε

κε

ηελ

επσλπκία

«ΓΗΑΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ ΔΞΗΠΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ
ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΗΓΗΑ.Π.Δ.Β.Γ.Α.)
3.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο,

ζρεηηθά

κε

ηελ

επηινγή

πηζησηηθνχ

ηδξχκαηνο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ γηα ηα
ρξεκαηηθά δηαζέζηκα.
4.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξαιαβή θαη έγθξηζε
ηεο Κειέηεο «Ρερληθή Κειέηε».

5.

ΞΟΝΠΙΖΤΖ

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΚΔ

ΠΣΔΠΖ

ΔΟΓΑΠΗΑΠ

ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ ΓΗΚΖΛΖΠ (2) ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ, ΓΗΑ
ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΥΛ ΔΞΝΣΗΘΥΛ Ή
ΞΟΝΠΘΑΗΟΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΑΠ.
6.

ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΚΔ ΠΣΔΠΖ
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ
ΓΗΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ ΠΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ
ΡΝ ΓΖΚΝ.
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Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε νξηνζέηεζε ειεχζεξνπ
ρψξνπ πξφζβαζεο έκπξνζζελ νηθίαο , επί ηεο νδνχ
Ππληαγκαηάξρνπ

Γηαλλνχιε

43

(ζρεη.:

56/2015

Απφθαζε Δ.Ξ.Ε.)
8.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

επηζηξνθήο

ρξεκάησλ

σο

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ.
9.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζην
πιαίζην δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ
Γήκνπ καο, έηνπο 2015.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ππλάδειθνη θαισζνξίζαηε. Θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ
παξαθνινπζνχλ

ηε

ζπλεδξίαζε.

Λα

πάξνπκε

παξνπζίεο.

Ξαληειάξνο

Βαζίιεηνο. Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο,
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο
Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια, Σνπδεινχδεο Κφζρνο,
Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

Ξαλαγηψηεο,
Θσλζηαληίλνο,

Γεκνπιά

Ξαλαγνπνχινπ
Θενδψξνπ

-

Καξία,

Εέξβα

Γεσξγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Γηαλλνχια,
Αιεμία,
Δκκαλνπήι,

Θνπβαξάο
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.
Ππλάδειθνη έρνπκε απαξηία. Κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε κε εξσηήζεηο –
αλαθνηλψζεηο. Ζ θα Ιπκπνπζάθε ζα θάλεηε απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ. Κπνδίθα;
Ν θ. Ληεληαθφο.
-

Δξσηήζεηο θαη Αλαθνηλώζεηο.

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαηαξρήλ κία εξψηεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε
ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο θαη είπαλ

- απφ φ,ηη έκαζα απφ ηνλ

εθπξφζσπφ καο ηνλ Βαζίιε ηνλ Θαξαηδαθέξε – ζα κεηαθεξζεί ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο Αζηπζέαο.
Απφ είδακε δελ είλαη ζην ζεκεξηλφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θα είλαη ζην
επφκελν; Θαη επεηδή κφιηο ηψξα κάιηζηα κε πήξε θάπνηνο θάηνηθνο ηεο
πεξηνρήο ν νπνίνο ηπραία ην έκαζε - θη εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε φζν βέβαηα
κπνξνχκε λα ελεκεξψζνπκε ηνπο θαηνίθνπο- ζα γίλεη θακία κεγαιχηεξε
δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο, θάπνηα αλάξηεζε ψζηε λα ππάξμεη θαη κία
δηαβνχιεπζε; Γελ μέξσ, ηψξα είλαη θαη πεξίεξγε ε πεξίνδνο. Αλ ην επφκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξρέο Ηνπιίνπ, δελ μέξσ θαηά πφζνλ ζα έρνπκε ηελ
απαηηνχκελε απήρεζε. Αλ πξέπεη λα μαλαζθεθηνχκε ηε ρξνληθή ζπγθπξία.
Κία απάληεζε θαη κία ελεκέξσζε γη’ απηφ. Κήπσο πάεη γηα ην Πεπηέκβξε.
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Θάηη αθφκα. Έλαο ρξφλνο ζρεδφλ θιείλεη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή. Απφ
Πεπηέκβξε νπζηαζηηθά, βαίλνπκε πξνο ηνλ Ηνχιην. Δκείο είρακε ζέζεη ην ζέκα
ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Απηφ φπσο καο είπαηε εζείο κε ην δηθφ ζαο
ηξφπν, έρεη πάξεη ην δξφκν ηνπ. Υζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηα άιια ζέκαηα
αλνηρηά απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή. Ρα ζέκαηα ησλ δηάθνξσλ
θινπψλ απφ ππεξεζίεο, απφ πνιηηηζηηθά θέληξα. Θα αλαθέξσ ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα πνπ πάιη γηλφκαζηε δέθηεο ζηηο γεηηνληέο, ηη έρεη γίλεη κε απηφ
ην ζέκα. Δάλ ε θαηλνχξηα δεκνηηθή αξρή έρεη, δηεξεπλά, ζπλερίδεη λα δηεξεπλά
ή μεθίλεζε λα δηεξεπλά, φπσο ζέιεηε πάξηε ην, ηα ζέκαηα απηά. Γηθαζηηθά εάλ
ππάξρνπλε

θάπνηεο…

θάπνηα

πξνθαηαξθηηθή

εμέηαζε.

Θα

αλαθέξσ

παξαδείγκαηα φπσο ηνλ ζθιεξφ δίζθν πνπ εθιάπε απφ ην ΘΑΞΖ, ην γλσζηφ
JCB απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία, δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα απφ ην πνιηηηζηηθφ
θέληξν ηνπ Γήκνπ. Αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη ην ρξεκαηνθηβψηην έρεη θιαπεί ηνπ
Γήκνπ, κία θνξά ή δχν θνξέο.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ππάξρεη θαηαξρήλ θάπνηα ιίζηα, θαη εκείο είκαζηε πξνο
δηεξεχλεζε, αιιά θαληάδνκαη εζείο εθφζνλ αλαιάβαηε ππάξρεη θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ησλ θινπψλ πνπ έρνπλε ππάξμεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα
απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ; Θαη απηή ηε ιίζηα ηελ αμηνπνηείηε, ηελ
παξαθνινπζείηε, δηαρεηξίδεζηε θάπνηα πξάγκαηα, εξεπλάηε, έρνπλε πάεη ζην
αξρείν; Δπεηδή είλαη ιίγν πεξίπινθν ην ζέκα δελ απαηηψ λα ππάξρεη θαη
αλαιπηηθή απάληεζε ζήκεξα. Κπνξεί κε ηε βνήζεηα ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο λα
έρνπκε έλα έγγξαθν πνπ λα πξνθχπηεη κεραλνγξαθεκέλα πνπ βξίζθεηαη ε
πνξεία ηεο θάζε πεξίπησζεο. Δπραξηζηψ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο. Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Θα ήζεια λα είρα κία ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο ηνπ
ΔΠΓΑ. Γηάβαζα φηη επί 24 κέξεο ζα γίλνπλ εθδειψζεηο αθηεξσκέλεο ζηελ
ηέρλε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζα ιάβνπλ κέξνο θαη νη 8 Γήκνη θαη ζα
εθπξνζσπεζνχλ κε θάπνηα ζρήκαηα. Θα ήζεια λα ελεκεξσζψ ζε ζρέζε κε ην
Σατδάξη, ζα είλαη ζπγθεθξηκέλεο κέξεο πνπ ζα παξνπζηάζεη θάηη ην Σατδάξη θαη
ηη ζα είλαη απηφ; Δπραξηζηψ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γθαλά. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε έρσ 4 εξσηήκαηα. Ρν πξψην αθνξά, είλαη
ελεκεξσκέλνη απφ φζν ηνπιάρηζηνλ γλσξίδσ θαη νη ππφινηπνη επηθεθαιήο ησλ
παξαηάμεσλ, εζείο βέβαηα ζα ην μέξεηε σο δηνίθεζε. Ξξφθεηηαη γηα θάπνην
εξγαδφκελν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Γήκν, ηνλ θ. Ξνιίηε. Απηφ ην αίηεκα ην νπνίν
ζέισ λα κεηαθέξσ είλαη φηη έρεη ππνβάιεη ιέεη ηα ραξηηά ηνπ εδψ θαη αξθεηφ
θαηξφ πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην σο ΓΔ θαη ελ πάζε
πεξηπηψζεη απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ηίπνηα θαη ππάξρεη
γεληθψο έλα ηξελάξηζκα. Γελ ζέισ λα πσ θάηη άιιν ηψξα, εγψ κεηαθέξσ
απηφ ην πξάγκα θαη ζέισ λα ξσηήζσ παξαπέξα αλ ππάξρεη ζέζε ηνπ
ζσκαηείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγαδφκελν θαη πνηα είλαη απηή, πξψην.
Γεχηεξν, ζηελ ζπκβνιή ηεο Ηεξάο Νδνχ θαη κε ηελ Καπξνγέλνπο φπσο μέξεηε
ζηελ πεξηθεξεηαθή ηνπ Πρηζηνχ, αλεβαίλνληαο πξνο Γαθλί, ππάξρεη έλαο
ρψξνο κπαδσκέλνο εθεί πνπ εθεί έπξεπε θαλνληθά λα ππάξρεη πεδνδξφκην. Θα
πξέπεη θαηά ηελ άπνςή κνπ, ή ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη ζηα πιαίζηα ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, λα μεκπαδσζεί απηφ ην πξάγκα
θαη λα δηακνξθσζεί ην πεδνδξφκην.
Ρν ηξίην ην νπνίν είλαη θαη πνιχ ζεκαληηθφ, κάιηζηα πξηλ θαηξφ, είλαη ρξφλνο
πεξίπνπ θαη δελ μέξσ, λα είκαη εηιηθξηλήο ηελ ηχρε απηνχ ηνπ αλζξψπνπ. Πηε
ζπκβνιή Παησβξηάλδνπ θαη Πνπθαηδίδε, φπσο μέξεηε πνπ είλαη ζηε γσλία ην
πεξίπηεξν, ππάξρεη έλα φπσο αλεβαίλνπκε ηε Παησβξηάλδνπ δεμηά, έλα ηκήκα
πνπ δεμηνχ νηθνπέδνπ ζηε δηαζηαχξσζε ην νπνίν ξπκνηνκείηε. Απηή ε
ξπκνηφκεζε είλαη πάξα πνιιά ρξφληα, ε νπνία δελ έρεη πινπνηεζεί. Απηφ φκσο
θαη δελ απνηειεί ζε θακηά πεξίπησζε, γηα απηφ ην ξσηάσ έηζη, δελ απνηειεί
εθδίθεζε πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηνθηήηε, απηφ δεκηνπξγεί ηεξάζηηα
πξνβιήκαηα. Ξξφβιεκα πξφζβαζεο, πξφβιεκα ην λα βιέπεη απηφο πνπ
αλεβαίλεη ηελ Παησβξηάλδνπ ηη γίλεηαη αξηζηεξά ηνπ, δεμηά ηνπ. Κε αθνξκή
απηφ ινηπφλ απηνθίλεην, κεραλή ε νπνία θαηέβαηλε ηε Πνπθαηδίδε, ηε βξήθε
απηνθίλεην θαη ηνλ άλζξσπν ηνλ θφιιεζε απέλαληη ζηελ θνιψλα. Δθεί ινηπφλ
θαηά ηε γλψκε κνπ θαη ην εηζεγνχκαη απηφ πξνο ηε δηνίθεζε, πξέπεη λα
πξνρσξήζνπκε άκεζα ζε απηή ηελ ξπκνηφκεζε λα ηειεηψλεη, λα απνθεπρζεί
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θάζε κειινληηθφο θίλδπλνο. Ξξνζσξηλά κέρξη λα νινθιεξσζεί απηφ, λα κπνπλ
δπν θαζξέθηεο, Παησβξηάλδνπ θαη Πνπθαηδίδε γηα λα κπνξεί λα ειέγρεη ν έλαο
ηνλ άιινλ φηαλ ζηξίβεη ζηελ Παησβξηάλδνπ ή φηαλ αλεβαίλεη απφ ηελ
Παησβξηάλδνπ θαη απηφ πνπ είλαη πνιχ γξήγνξν θαη κπνξεί λα γίλεη θαη άκεζα
είλαη λα θνπνχλ νη ειηέο πνπ ππάξρνπλ ζην πεδνδξφκην ζε έλα χςνο ηέηνην
ψζηε λα ππάξρεη ζρεηηθή νξαηφηεηα.
Θαη έλα ηειεπηαίν, ζρεηηθά κε ην πάξθν λενιαίαο. Ρν πάξθν λενιαίαο φπσο
μέξεηε, ηνπιάρηζηνλ 20 ρξφληα κέρξη ζήκεξα, είλαη απφηηζην. Θπκάκαη φηη επί
δεκαξρίαο ηνπ αεηκλήζηνπ Γεκήηξε Πθακπά είρε δεκηνπξγεζεί κηα γεψηξεζε
ηφηε κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ εθηεηακέλε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΑΠΓΑ πνπ είρακε θαη
αξθεηφ λεξφ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη εξψηεκα είλαη απηφ, δελ μέξσ ιεηηνπξγεί,
ππάξρεη γεψηξεζε; Γηφηη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΠΓΑ πηζηεχσ φηη εάλ
ιεηηνπξγήζεη απηή ε γεψηξεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηφζν ην πάξθν λενιαίαο
φζν θαη ην αζιεηηθφ θέληξν αλ ζέιεηε αιιά θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο νη νπνίνη ελ
πάζε πεξηπηψζεη κπνξνχλ λα πδξεπζνχλ απφ εθεί θαη λα εμνηθνλνκήζνπκε κηα
ζεκαληηθή δαπάλε απφ ηελ ΔΓΑΞ. Απηά δελ έρσ άιια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη; Ξξηλ πεξάζνπκε ζηηο
απαληήζεηο λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ ζπλάδειθν ηνλ θ. Ξνιίηε λα καο πεη ην
αίηεκά ηνπ.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο, θ. Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε, θχξηνη Αληηδήκαξρνη,
θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Δίκαη πνιίηεο θαη εξγαδφκελνο ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ εδψ θαη 16 ρξφληα θαη ζέισ λα ξσηήζσ γηα πνην ιφγν θσιχεηαη ν
θάθεινο κνπ γηα λα γίλσ ΓΔ, γηα λα πεξάζεη θαη λα πάεη ζην ππεξεζηαθφ
ζπκβνχιην; Παο επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο θάλσ κία εξψηεζε θ. Ξνιίηε. Δίζηε εξγαδφκελνο 16
ρξφληα.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Κάιηζηα.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξφηε θάλαηε ην αίηεκα γηα ηελ κεηάηαμή ζαο ζε άιιν θιάδν;
Ξξηλ απφ πφζν θαηξφ;
ΞΝΙΗΡΖΠ: Έγηλα θιεηήξαο θ. Γήκαξρε ηνλ Αχγνπζην….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, φρη, φρη. Ξφηε έθαλεο ην αίηεκά ζνπ γηα λα γίλεηο ΓΔ;
ΞΝΙΗΡΖΠ: Κηζφ ιεπηάθη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη ρνληξηθά πεο καο πφζν θαηξφ.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Γελ ζπκάκαη ηψξα, πξέπεη λα δσ ην ραξηί.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιίγεο κέξεο; Έλα κήλα; Έλα ρξφλν; 10 ρξφληα; Ξφζν;
ΞΝΙΗΡΖΠ: Δίλαη πεξίπνπ 3 κήλεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη 3 κήλεο, ηέινο πάλησλ. Γηα βξεο ην λα δεηο. Απηφ,
εληάμεη, εληάμεη, σξαία. Γελ είλαη 3 κήλεο, βξεο ην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ηνπο αληηδεκάξρνπο. Θ. Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Λα μεθηλήζσ απφ ην ηειεπηαίν
πνπ έβαιε ν θ. Αζπξνγέξαθαο, κε ην ζέκα ηνπ πάξθνπ λενιαίαο θαη κε ην
πφηηζκα θαη γηα ηε γεψηξεζε. Ζ γεψηξεζε ήηαλ ραιαζκέλε, επηζθεπάζηεθε
θαη πην παιηά ιεηηνπξγνχζε βέβαηα. Ήηαλ, είρε πξφβιεκα ηερληθφ πνπ έρεη
επηζθεπαζηεί θαη πνηίδεηαη ην γήπεδν. Γηαηί αλ πνηίδακε κφλν κε ηελ ΔΓΑΞ ην
γήπεδν ζα είρακε θιείζεη ην καγαδί. Ρψξα ηειεπηαία δνπιεχεη θαλνληθά.
Γηα ην πάξθν λενιαίαο λα ζαο ζπκίζσ φηη έρεη παξαηεζεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ.
Έρνπλ θιαπεί ηα πάληα κέζα απφ ην πάξθν, δε κηιάκε γηα ην λεξφ πνπ δελ
ιεηηνπξγεί ηίπνηα, ηα πάληα. Ζιεθηξηθά, θαιψδηα, θξεάηηα, φηη ππάξρεη θαη
κπνξνχζε… δε κηιάσ γηα ην ζεαζήλαη, κηιάκε γηα ην θαζεαπηνχ ην πάξθν
λενιαίαο, γηα λα κπνξεί λα γίλεη θάπνηα παξέκβαζε ιφγσ θαη ηνπ κεγέζνπο θαη
ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ζαο πιεξνθνξψ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θακία
θίλεζε γηα λα πεηο φηη κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεηο θαη λα ξσηήζεηο θάπνηα
πξάγκαηα.
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Γηα λα πσ γηα ηε Παησβξηάδνπ θαη Πνπθαηδίδε, ζα αλαθέξεζαη ζηελ πιαηεία
Πθακπά. Θ. Αζπξνγέξαθα, ζηελ πιαηεία Πθακπά.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Παησβξηάλδνπ θαη Πνπθαηδίδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δθεί ην ζέκα ηνπ νηθνπέδνπ δεμηά φπσο πάκε γηα ηελ
Ξαπαλδξένπ, ηελ θαηεχζπλζε. Δίλαη ην νηθφπεδν πνπ είλαη ζην δεμί ρέξη, πνπ
είλαη ζπξκαηνπιεγκέλν είλαη εθηφο, λα πνχκε ν θξάρηεο ηνπ ζρεδίνπ. Δίλαη
πνιχ έμσ. Γελ μέξσ απηά είλαη θαη ζέκαηα ελζηάζεσλ θαη ζέκα ηερληθήο
ππεξεζίαο θαη ζέκα δηαδηθαζηηθφ.
Απφ κεξηά κνπ λα πσ φηη ην ζέκα ηεο Ηεξάο Νδνχ θαη Καπξνγέλνπο είλαη παιηά
ακαξηία, δελ είλαη ζεκεξηλή. Δθεί ε κφλε παξέκβαζε πνπ θάλνπκε ζαλ Γήκνο
θαη ζαλ ππεξεζίεο είλαη λα θαζαξίδνπκε ηα δχν δέληξα φζν κπνξνχκε γηα λα
έρεη νξαηφηεηα απηφο πνπ αλεβαίλεη απφ Αηγάιεσ πξνο Γαθλί ή Θνξπδαιιφ,
λα θαίλεηαη ην θαλάξη. Δθεί γηα λα γίλεη έλα έξγν, θαηά ηελ άπνςή κνπ θαη
παιηά ην ζπκάκαη, φηη πξέπεη λα ραιάζεη ε έμνδνο ηεο Καπξνγέλνπο ζηελ Ηεξά
Νδφ. πνηνο πάεη λα θάλεη έξγν εθεί ζέιεη δηαπιάηπλζε θαη ε Ηεξά Νδφ ζε
απηφ ην ζεκείν γηαηί ζηξίβεη θαη αξηζηεξά. Θαη ην μέξεηε φηη πνιιέο θνξέο
γίλνληαη αηπρήκαηα, είλαη θαη ε ζηξνθή, γηαηί ην δνχκε θαζεκεξηλά. Απηφ είλαη
έλα ζέκα πνπ έρεη γίλεη ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο. Λα κπεη…. Έθαλαλ αίηεκα νη
θάηνηθνη γηα λα κπεη θαλάξη. Έρνπλ γίλεη θάπνηεο θηλήζεηο πξνο ην ππνπξγείν
θαη δεκνζίσλ ηάμεσλ θαη ζην ΞΔΣΥΓΔ. Απάληεζε δελ έρνπκε πάξεη γηα απηφ
ην ζέκα. Έρεη γίλεη ζπκάκαη, κπνξεί λα είλαη θαη 4κελν. 3 κήλεο ή 4. Ρν είρακε
ζπδεηήζεη Ξνηφηεηα Εσήο.
Ρψξα εξψηεζε, ζα πσ δπν ιφγηα. Ξηζηεχσ ζα πεη θαη ν Γήκαξρνο γηα ην ζέκα
ησλ θινπψλ. Αλ ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν θ. Ληεληαθέ πέζηε ην. Δίκαζηε κία
θνηλσλία πνπ γλσξηδφκαζηε θαη γλσξίδεη ν θαζέλαο ηα πάληα. Αλ κηιάηε γηα ηηο
παιηέο θινπέο, αλ κηιάηε θαηά ηελ άπνςε αλ ππάξρεη ζήκεξα θάηη, πέζηε ην,
δελ έρνπκε λα θξχςνπκε θαη ηίπνηα άιισζηε. Θαη αλ αλαθέξεζηε ζε παιηέο
επνρέο, εγψ πξνζσπηθά δελ κπνξψ λα γίλσ ληέληεθηηβ, γηαηί ππεξεηνχζε θαη
ζην Γήκν θαη εγψ άθνπγα, γηαηί φπνηνο πάεη λα θάλεη, είζαζηε θαη δηθεγφξνο,
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φπνηνο πάεη λα θάλεη κία θαηαγγειία γηα κηα ππφλνηα κπνξεί λα βξεζεί ν ίδηνο
κε ηελ ππφλνηα ζηελ πιάηε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο απφ ηνπ αληηδεκάξρνπο ππάξρεη; Ν θ.
Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα. ζν αλαθνξά ηνλ ΑΠΓΑ θαη ηηο πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο, δελ είλαη εδψ θαη ν θ. Κπνδίθαο. Έγηλε κηα ζπλάληεζε πξηλ
πεξίπνπ ελάκηζε κήλα ζηα γξαθεία ηνπ ΑΠΓΑ ζην Ξεξηζηέξη, φπνπ θαη ππήξρε
ε πξφηαζε απφ ηνλ πξφεδξν θαη Γήκαξρν ηνπ Ξεξηζηεξίνπ γηα λα γίλνπλ
θάπνηεο εθδειψζεηο ηνπ ΑΠΓΑ ζην άιζνο. Κεηά απφ παξέκβαζε δηθηά κνπ θαη
θάπνησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ ηέζεθε ην δήηεκα φηη δελ κπνξεί ν ΑΠΓΑ λα
θάλεη

εθδειψζεηο

κφλν

ζην

άιζνο

Ξεξηζηεξίνπ,

πνπ

πξνθαλψο

ζα

απεπζχλνληαη θπξίσο ζην ιαφ ηνπ Ξεξηζηεξίνπ πνπ εληάμεη αληηθεηκεληθφ είλαη
ν κεγαιχηεξνο Γήκνο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο αιιά δελ κπνξεί ν ΑΠΓΑ λα
ιεηηνπξγεί κφλν σο πξνο ην έλα Γήκν. Θαη απνθαζίζακε ζηελ πξψηε
ζπλάληεζε λα γίλνπλε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο
πεξηθεξεηαθά θαη λα θνξπθσζνχλε ζην Ξεξηζηέξη.
Πηελ πξψηε ζπλάληεζε πνπ είρακε είρε δνζεί ε θαηεχζπλζε λα ην πσ έηζη
απφ ηνλ ΑΠΓΑ φηη ζα ρξεκαηνδνηνχζε ηηο εθδειψζεηο ζηνπο Γήκνπο, γηαηί
θαηαιαβαίλεηε φηη επεηδή νη επνρέο είλαη δχζθνιεο θαη ηα νηθνλνκηθά είλαη
πνιχ ζπγθεθξηκέλα δελ ζα κπνξνχζακε λα ζεθψζνπκε επηπιένλ θφζηε θαη
βάξε γηα λα γίλνπλε πεξαηηέξσ εθδειψζεηο ελψ είρακε ήδε πξνγξακκαηίζεη
έλα ζχλνιν εθδειψζεσλ. πσο μέξεηε ππήξραλ ήδε κεηψζεηο ζην πνιηηηζηηθφ
θέληξν ηνπ Γήκνπ, ηα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα
θαη έηζη γηα λα θχγεη ηα δχν ρνξεπηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πάλε λα
αληαπνθξηζνχλε ζε θάηη ηέηνην ηνπ Γήκνπ είραλ έλα θφζηνο γηα ηελ ελνηθίαζε
ησλ ζηνιψλ πάλσ απφ 2.500€. Νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη επεηδή αθξηβψο ζα
έπξεπε λα ηα θαιχςνπκε εκείο ζπλ ηελ κεηαθνξά ησλ αλζξψπσλ,
θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ ήηαλ αδχλαην.
Πε άιινπο Γήκνπο πνπ ην πνιηηηζηηθφ θέληξν ιεηηνπξγνχζε θαη είρε
αλεπηπγκέλα ηκήκαηα θαη θαηαιαβαίλεηε είλαη αιιηψο λα πάλε 10 κνπζηθνί ή

16

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

κηα ρνξσδία, αιιηψο ζα πάλε ηα ηκήκαηα ηα ρνξεπηηθά πνπ ρξεηάδεηαη ακνηβή
απηνχ πνπ ζα παίμεη ηε κνπζηθή, ησλ ηκεκάησλ θ.ιπ.. Απφ απηή ηελ άπνςε
εκείο νηθνλνκηθά δελ κπνξνχζακε λα αληέμνπκε απηφ ην θφζηνο θαη επηιέμακε
λα κελ πάκε εθεί πέξα κε θάηη άιιν ην νπνίν δε ζα κπνξνχζε λα
αληηπξνζσπεχζεη θαη λα είλαη θαη ζην επίπεδν πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα
ζπκκεηέρεη ζε απηέο ηηο εθδειψζεηο. Υζηφζν ζα έξζεη ζπκκεηέρνληαο ζε απηή
ηε δηαδηθαζία φιε, ζα έξζεη ρνξσδία λέσλ ησλ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ λνκίδσ ηελ
κεζεπφκελε Θπξηαθή γηα λα παξνπζηάζεη ην έξγν ηεο θαη πξνρζέο ππήξραλε
θαη θάπνηεο… ηελ άιιε Θπξηαθή ζα γίλνπλε θάπνηεο θεληξηθέο εθδειψζεηο ζην
Γήκν Ξεξηζηεξίνπ θαη ππάξρεη θαη κηα ζπδήηεζε γηα λα δνχκε απηφ ην πξάγκα
αθξηβψο πσο ζα βειηησζεί ηνπ ρξφλνπ γηα λα κελ επηβαξχλεηαη ζηα πιαίζηα
ηνπ ΑΠΓΑ θάζε Γήκνο μερσξηζηά αιιά λα αλαιακβάλεη ην θφζηνο απηφ ν
ΑΠΓΑ.
ζν αλαθνξά ηα θιεκκέλα, γηα ην ζέκα πνπ έζεζε ν θ. Ληεληαθφο λα πσ,
επεηδή αλέθεξε ζηα παξαδείγκαηα πνπ είπε γηα ηα κνπζηθά φξγαλα θ.ιπ..
Δπεηδή αθξηβψο ηψξα θαη εκάο έρνπκε θηάζεη ζηα απηηά καο δηάθνξα αιιά
θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη πνιχ ιεπηή ε ζέζε καο ρσξίο λα έρνπκε ζηνηρεία λα
πνχκε θάηη ζπγθεθξηκέλν. πάξρεη ήδε, γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηνλ Λνέκβξε,
αλ δελ θάλσ ιάζνο απφ ην Γεθέκβξε, κε θαηαγξαθή ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ
γηα λα δνχκε ηη αθξηβψο ππάξρεη. Αιιά απηφ φπσο θαηαιαβαίλεηε ζηηο
απνζήθεο, ζηα ΛΔΙΔ, ζην Ξαιαηάθη, γηα λα γίλεη πιήξε θαηαγξαθή - γηαηί δελ
ππήξρε ηέηνηα αληίζηνηρε θαηαγξαθή γηα πνιιά ρξφληα, φρη ηα ηειεπηαία 9
κφλν ρξφληα, πάεη πνιχ πην πξηλ απηή ε θαηάζηαζε ζηα πνιηηηζηηθά - θαη κεηά
ηηο

ζπλερφκελεο

παξαρσξήζεηο

αιιαγέο

ζηηο

ζε

Θνηλ.Π.Δπ.,

ΓΑΝ,

ΓΝΣΞΛΑ,

ηελ

αλεμέιεγθηε

θ.ιπ.,

θ.ιπ.,

παξαρψξεζε

ζπλ

ηηο

ρψξσλ,

θαηαιαβαίλεηε φηη έρεη δπζθνιέςεη πάξα πνιχ ζην λα κπνξεί απηφ ην πξάγκα
λα…, ν εμνπιηζκφο ζηα πάγηα ζηνηρεία λα θαηαγξαθνχλε γηα λα γίλεη
αληηπαξαβνιή κε ην κεηξψν πνπ ππάξρεη ζην Γήκν θαη λα εμεηάζνπκε ηη
ιείπεη, ηη δε ιείπεη θ.ιπ..

ηαλ ζα είκαζηε έηνηκνη θαη ζα έρεη γίλεη

αληηπαξαβνιή, επεηδή αθξηβψο φρη κφλν δελ έρνπκε ηίπνηα λα θξχςνπκε αιιά
έρεη ζεκαζία λα κάζνπλε θαη νη Σατδαξηψηεο αλ ππάξρεη θάηη ηέηνην, λα είζηε
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ζίγνπξνη φηη ζα βγνπλ ηα ζηνηρεία θαη ζα παξνπζηαζηνχλε φπσο πξέπεη ζε
αληίζηνηρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Απηά, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ππγλψκε κφλν λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη απφ ζήκεξα
μεθίλεζε ην Camp. Ήηαλ ε πξψηε κέξα ζήκεξα, δελ ππήξρε δπζιεηηνπξγία σο
πξνο… νχηε απφ ηελ παξνπζίαζε, νχηε ειιείςεηο θ.ιπ.. Φαίλεηαη δειαδή φηη
έρεη νξγαλσζεί παξά ηελ αληίζεηε άπνςε πνιιψλ πνπ κε απηφ ην ζθεπηηθφ,
φηη δελ κπνξνχζε λα ην νξγαλψζεη ν Γήκνο θαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ θάηη
ηέηνην θαη κε απηφ ην ζθεπηηθφ ην παξαρσξνχζαλ ζηηο Θνηλ.Π.Δπ.. Κε ην ίδην
πξνζσπηθφ ινηπφλ θαη κε ηελ απηή ηελ ινγηθή, φηη απηέο νη δνκέο νη
θνηλσληθέο δνκέο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα
είλαη δεκνηηθέο, πξαγκαηνπνηείηε ην Camp κε πινχζην πξφγξακκα θαη λνκίδσ
φηη ήδε δειαδή ηελ πξψηε κέξα έρεη αθήζεη ζεηηθέο εληππψζεηο. Γηα λα κελ
πξνθαηαβάινπκε φκσο λνκίδσ φηη θαη ηηο επφκελεο κέξεο ζα είκαζηε ζε ζέζε
λα πνχκε θαη πεξηζζφηεξα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. ζν αλαθνξά ην δήηεκα πνπ κπαίλεη
θαη απφ ηελ εξψηεζε εθεί ηνπ Βαγγέιε γηα ην ζέκα ησλ πιηθψλ ησλ θινπψλ
λα πσ φηη απηή ηε ζηηγκή ζην κεηξψν παγίσλ ηνπ Γήκνπ θηάλεη ηηο 380
ζειίδεο ζε πάγηα πεξίπνπ. Δίπε θαη ν αληηδήκαξρνο πξηλ ν Λίθνο ν Θαξαγηάλλεο
φηη έρεη γίλεη θαηαγξαθή, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε ε δηαζηαχξσζε γηαηί πάξαπάξα πνιιά πάγηα πξνέξρνληαη απφ ρξφληα πξηλ, δεθαεηίεο πξηλ πνπ έρνπλ
κεηαθεξζεί απιά θαη πνιιέο θνξέο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηαπηνπνηεζνχλε.
Κηα κεγάιε νκάδα έρεη ηαπηνπνηεζεί θαη έρεη, κπαίλεη ζε κηα λέα βάζε.
πάξρνπλ φκσο θαη πάξα πνιιά άιια ηα νπνία θαη κε ην…. ρξεηάδεηαη θαη
πξνζσπηθφ λα δηαζέηεηο δειαδή πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί ζην
ζχλνιν αλ γίλεηαη απηφ εθηθηφ.
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε ζαλ Γήκνο θαη πνιιά ρξφληα
δελ ην έρνπκε, δειαδή δελ είλαη ησξηλφ, είλαη δεθαεηηψλ είλαη φηη πνηέ δελ
είρε νξγαλσκέλε απνζήθε. Ξνηέ. Γειαδή ππήξρε απνζήθε ζηελ ΛΔΙΔ , ζηελ
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θαζαξηφηεηα, ζην πξάζηλν, απφ δσ, απφ θεη, νξγαλσκέλε απνζήθε, θεληξηθή
πνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηα πάληα, δελ ππήξρε πνηέ. Απηφ είλαη έλα ζηνίρεκα. Γελ
είλαη εχθνιν λα γίλεη ζην Γήκν, πέξα απφ ηε θηηξηαθή ππνδνκή δειαδή πνπ
ρξεηάδεζαη, ρξεηάδεζαη θαη θφζκν λα κπνξέζεη λα ηε ιεηηνπξγήζεη ηελ απνζήθε
νξγαλσκέλα. Δπειπηζηνχκε φηη ζε κειινληηθή, λα κελ πσ πξνζερέο γηαηί ζε
απηά ηα πξάγκαηα είλαη θαη πσο ζα ην βξεηο. Αιιά είλαη κηα απφ ηηο ζηνρεχζεηο
καο λα βξνχκε έλα ηέηνην ρψξν, λα κπνξέζνπκε νξγαλσκέλα λα ην
ιεηηνπξγήζνπκε γηα λα ιχζνπκε θαη δεηήκαηα θαη, δε ζα πσ εγψ γηα
δηαρείξηζε κε ζσζηή ή κε θαθή θαη ιάζνο θ.ιπ., λα πσ πην νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε γηα ηα έμνδα ηνπ Γήκνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο έρεη ην ιφγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ
ζρεδίνπ ηεο Αζηπζέαο. Θνηηάμηε εκείο θέξακε ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή
Ξνηφηεηα Εσήο πηζηεχνληαο φηη είλαη ψξηκν κεηά απφ πνιιά ρξφληα ην νπνίν
εθθξεκνχζε. Λα ζαο ζπκίζσ φηη απφ ην 1997 έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο Αζηπζέαο. Έγηλαλ ελζηάζεηο,
έγηλαλ ιατθέο ζπλειεχζεηο, ππήξρε κηα δηαδηθαζία ςήθηζεο απφ ην δεκνηηθφ
Ππκβνχιην, νξηζηηθνπνηήζεθε αιιά δπζηπρψο γηα πνιιά ρξφληα απφ ηφηε απφ
ην ’98 πνπ έιεμε ν πξψηνο θχθινο δελ είρε πινπνηεζεί.
Λα πνχκε εδψ φηη ε Αζηπζέα είλαη κηα πεξηνρή πνπ αληηκεησπίδεη ξπκνηνκηθά
ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ φιν ην Σατδάξη. Αξθεηνί θάηνηθνη έρνπλε
πξφβιεκα γηαηί δελ είλαη ηαθηνπνηεκέλα ηα φξηα θαη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλε
θάπνηεο πξάμεηο, φπσο ην λα ρηίζνπλ, λα θάλνπλ έλα παλσζήθσκα, ππάξρνπλ
νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην παιηφ ξέκα πνπ πέξλαγε απφ ηελ
Αζηπζέα θαη ήηαλ αίηεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο Αζηπζέαο λα γίλεη ηξνπνπνίεζε
ηνπ ξπκνηνκηθνχ. Ξέξλαγαλ ηα ρξφληα θαη ελψ είρε ςεθηζηεί ην ξπκνηνκηθφ, ε
ηξνπνπνίεζε δελ ζηέιλνληαλ γηα έγθξηζε ζηελ πνιενδνκία θαη ζηελ
πεξηθέξεηα. Ρν 2013 έγηλε μαλά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
επηθαηξνπνίεζε, παξφια απηά θαη παξφιε ηελ πίεζε νη παιηνί δεκνηηθνί
ζχκβνπινη, είλαη εδψ ν θ. Ρζαηζακπάο, ν θ. Θέληξεο ηα ζπκνχληαη πφζεο
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θνξέο αλαθέξακε εδψ κέζα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαζπζηεξνχλ λα
ζηαινχλ ηα ραξηηά γηα λα γίλεη ε έγθξηζε. Γελ ππήξρε κηα απάληεζε λα ζαο
πσ ηελ αιήζεηα. Απηφ πνπ άθελαλ λα δηαξξεχζεη θάπνηνη είλαη φηη επεηδή
ππήξραλ εθεί θάπνηα ζπκθέξνληα πνπ είραλ θαη θάλεη θάπνηνη, ηέινο πάλησλ
λα κελ πνχκε νλφκαηα ηψξα θαη πηζαλφλ λα ζίγνληαλ νξηζκέλνη, δελ
ζηέιλνληαλ ε ηξνπνπνίεζε γηα έγθξηζε. Δκείο απφ φηαλ αλαιάβακε θαη
βιέπνληαο ην άγρνο θαη ηελ αγσλία θαηνίθσλ φπσο πεξηέγξαςε θαη ν Βαγγέιεο
ν Ληεληαθφο πνπ δελ είλαη θάλα δπν, είλαη αξθεηνί ζπκπνιίηεο καο, δψζακε
εληνιή ζηελ ηερληθή ππεξεζία λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ηηο δηαδηθαζίεο.
Κάιηζηα είρε γίλεη θαη πξνεθινγηθά αλ ζπκάζηε, έλα κήλα πξηλ ηηο εθινγέο,
είλαη ν Θψζηαο ν Βνξέαο εδψ, έγηλε ε ηειεπηαία, ε ηειηθή …. Πηελ δεχηεξε
θάζε ηεο επηθαηξνπνίεζεο, ζαο ιέσ ηψξα έηζη κεηά ην 2013. Έγηλε ιατθή
ζπλέιεπζε, ππήξρε απνδνρή απφ φινπο, δελ ππήξρε θακία έλζηαζε πηα θαη
πάιη δελ είρε πξνρσξήζεη. Ρψξα ινηπφλ εκείο λνκίδνπκε φηη είλαη απαξαίηεην
θαη κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη θάπνην δήηεκα, δελ κπαίλεη δειαδή ηερληθά
θάπνην δήηεκα θάπνην ζέκα.
Ήξζε ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή επεηδή εθεί ππήξραλ απφ θάπνηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο θάπνηα δεηήκαηα ζην αλ έρνπλ ελεκεξσζεί μαλά νη θάηνηθνη θαη
μαλά, γηα απηφ έηζη απνζχξζεθε ην ζέκα θαη είπακε λα γίλεη άιιε κία
δηαβνχιεπζε, αλ θαη λνκίδσ φηη δελ νδεγνχλ πνπζελά άιιεο πηα δηαβνπιεχζεηο
αιιά αλ ζέιεηε, ζέινληαο λα θάλνπκε έηζη δεθηφ ην αίηεκα πνπ κπήθε ζηελ
επηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο. Απηφ είλαη φιν ην δήηεκα. Ρψξα λνκίδσ φηη ζα πάκε
αξγά γηα Πεπηέκβξε γηαηί ππάξρνπλ ζαο ιέσ ψξηκα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ
πνπ δελ παίξλνπλ άιιε αλαβνιή. Γειαδή αλ κπνξνχζαηε λα δερηείηε εδψ ηελ
πίεζε πνπ δερφκαζηε εκείο κέζσ δηθεγφξσλ, κεραληθψλ θαη ησλ απιψλ
αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη, είλαη ζνβαξά. Θα ην θάλνπκε, λαη, λαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρνλ Ηνχιην.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη ηνλ Ηνχιην ζα ην…. Λαη εδψ ην αληηδήκαξρνο αο πνχκε
ν θ. Βαξπηηκηάδεο πξαγκαηηθά ιέεη φηη είλαη θαηεπείγνλ ην ζέκα.
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Γηα ηηο θινπέο λνκίδσ εηπψζεθαλ εδψ, βέβαηα είλαη νη θινπέο φιεο είραλε γίλεη
ζε πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο, δελ αθνξά ηε δηθή καο δειαδή, δελ έγηλε
θάπνηα θινπή. ρη, ην είπεο Βαγγέιε, δε ιέσ απηφ. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη γηα
παξάδεηγκα γηα ην JCB πνπ θιέςαλε, αλ ζέιεηε ιεηηνπξγήζακε θαη ζαλ
ληεληέθηηβ πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε πνπ βξίζθεηαη, θάλακε θάπνηεο έξεπλεο,
ηέινο πάλησλ δελ κπνξέζακε ελψ καο είπαλ ζε θάπνηα πεξηνρή πηζαλφλ λα
θξχβεηαη θαη παξφιεο ηηο ελέξγεηεο δελ κπνξέζακε λα ην εληνπίζνπκε. Ρψξα
γηα ηα ππφινηπα έρνπλ θαηαγξαθεί απηά φια απφ ηελ αζθάιεηα, έρνπλε γίλεη
αλαθξίζεηο, έρεη πξνρσξήζεη δειαδή ε δηαδηθαζία, απφ θεη θαη πέξα εκείο
παξαθνινπζνχκε αιιά δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη δηαθνξεηηθφ.
Γηα ηε ζπκβνιή ηεο Ηεξάο Νδνχ κε ηε Καπξνγέλνπο, λνκίδσ φηη είλαη έλα
ζνβαξφ ζέκα απηφ πνπ βάδεη ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Έρνπκε πάξεη κηα απφθαζε
γηα ην θαλάξη θαη κία γηα λα κπεη θαζξέθηεο εθεί γηαηί είλαη επηθίλδπλνο ν
δξφκνο αιιά ζέιεη θαη δηακφξθσζε. Γειαδή απηφ είλαη έλα παθέην, βέβαηα
ππάξρνπλ αληηξξήζεηο λα ζαο πσ απφ ην ΞΔΣΥΓΔ, ππάξρνπλ αξθεηέο
αληηξξήζεηο γηα ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα γίλνπλ απηέο νη παξεκβάζεηο εθεί.
Ξάλησο ζα είλαη έλα απφ ηα έξγα ηα νπνία ζθεθηφκαζηε λα θάλνπκε άκεζα
απηφ θαη νη πξνηάζεηο πνπ έθαλεο Θψζηα γηα ηελ Παησβξηάλδνπ θαη
Πνπθαηδίδε λνκίδσ φηη ζην δεχηεξν ζθέινο έθαλεο θαη ηηο πξνηάζεηο ζνπ πνπ
είλαη ζσζηέο, δελ κπνξνχκε λα πνχκε θάηη πάλσ ζε απηφ.
Γηα ην ……… ρη είπε ν Κφζρνο γηα ην πάξθν λενιαίαο, κελ επαλαιακβάλσ.
Γηα ηνλ Ξνιίηε ηψξα θαη απηφ ην ζέκα πνπ….. αλ θαη λνκίδσ ηψξα δελ είλαη
ζέκα…
ΞΝΙΗΡΖΠ: Λα ζαο απαληήζσ θ. Γήκαξρε ζην εξψηεκα πνπ κνπ ζέζαηε
πξνεγνπκέλσο; Ρελ εκεξνκελία γηα ην έγγξαθν. Δίλαη ζηηο 20/2 θαη αξηζκφο
πξσηνθφιινπ είλαη 4735.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ινο απηφο ν θάθεινο εδψ, φινο απηφο εδψ έρεη λα θάλεη κε
ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν. Γελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε ηη έγγξαθα
ππάξρνπλ θαη ηη πξάγκαηα γξάθεη ζηα έγγξαθα ηα νπνία θάλεη. Δθηφο απφ ηελ
αιιεινγξαθία θαη εθηφο απφ νξηζκέλα άιια δεηήκαηα πνπ κπαίλνπλε.
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Θνηηάμηε πξψηε εκπεηξία πνπ είρα φηαλ ήηαλ νη πξψηεο κέξεο πνπ είρα
αλαιάβεη ζα Γήκαξρνο, ν Ξνιίηεο ήηαλ θιεηήξαο θαη είλαη θιεηήξαο, απηή
είλαη ε εηδηθφηεηά ηνπ. Δίκαη ζην γξαθείν ηνπ Ξαληειή, πξέπεη λα θχγεη έλα
έγγξαθν επεηγφλησο, ηνλ παίξλεη ηειέθσλν ν Ξαληειήο γηα ψξεο θαη κε έλα
θνβεξφ άγρνο γηα λα θχγεη ην έγγξαθν, δελ ζεθψλεη ην ηειέθσλν, ηνπ ιέσ
πάξε απφ ην δηθφ κνπ ηειέθσλν, δελ ην έρεη, πηζαλφλ λα ην ζεθψζεη. Ρν
παίξλεη ινηπφλ, ην ζεθψλεη, ηνπ ιέεη έια ηνπ ιέεη είλαη θάηη θαηεπείγνλ, κεο ην
σξάξην ηνπ ηελ ψξα πνπ δνχιεπε, θαηεπείγνλ πξέπεη λα ην παο νπσζδήπνηε.
Ξνχ είζαη; Ιέεη απφ θάησ ζηνλ θάησ φξνθν. Ρνπ ιέεη, έια. Αλεβαίλσ ζε έλα
ιεπηφ. Γελ πέξαζε έλα ιεπηφ, πέξαζε κία ψξα, ηνλ μαλαπαίξλνπκε ηειέθσλν,
ηέινο πάλησλ ηνλ βξίζθεη, ηνπ ιέεη πνπ είζαη, ιέεη πήγα ζην Αηηηθφ
Λνζνθνκείν ιέεη, θάηη έπαζα δελ είκαη θαιά. Απηφ επαλαιακβάλνληαλ λα κε
ζαο πσ θάζε κέξα, πνιιέο θνξέο ηεο εκέξαο. πάξρνπλ εδψ θαη έγγξαθα
πξντζηακέλσλ, δηεπζπληψλ θ.ιπ. ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ξνιίηε.
Γηα παξάδεηγκα, ππελζπκίδσ κηα απφ ηηο αλαθνξέο φηη δελ έρεη επηζηξέςεη ην
φρεκα πνπ νδεγνχζε ην νπνίν αγλνείηε απφ ην γξαθείν θηλήζεσο απφ ηα κέζα
ηνπ κήλα, απηφ θαη ην θιεηδί ηνπ, θ.ιπ., θ.ιπ. θαη ππάξρνπλε εδψ πάξα πνιιέο
αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ρα έγγξαθα ηα νπνία έπαηξλε γηα
λα πάεη ζε δηάθνξνπο απνδέθηεο, δελ πήγαηλαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο.
πήξραλε θαηά θαηαγγειίεο φηη εκείο δελ παξαιάβακε απηφ ην έγγξαθν θαη
απηά ηα έγγξαθα δπζηπρψο πεηάγνληαλ ζηα απνξξίκκαηα ή νπνπδήπνηε
αιινχ. Ξάλησο δελ πεγαίλαλε εθεί πνπ έπξεπε λα πάλε. Κεηά απφ απηφ θαη
πνιιά-πνιιά άιια ηα νπνία δελ είλαη ηψξα ηεο ψξαο, δελ αμίδεη δειαδή λα ηα
πνχκε, πνιιά άιια γεγνλφηα, πήξακε ηελ απφθαζε θαη ήηαλ ε κνλαδηθή
κεηαθίλεζε ηελ νπνία έρνπκε θάλεη ζε απηνχο ηνπο κήλεο λα κεηαθηλεζεί ζηελ
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ είρε ε παξνπζία ηνπ
εδψ, αθνχ δελ κπνξνχζε λα θάλεη ηε δνπιεηά γηα ηελ νπνία ήηαλ. Γειαδή ν
θιεηήξαο είλαη κηα ζνβαξή θαη ππεχζπλε ζέζε πνπ πξέπεη λα παο θάπνηα
έγγξαθα ζηελ ψξα ηνπο θαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο. Απηφ δελ
γίλνληαλ. Ξήγε ινηπφλ ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο, εθεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
ήηαλ πάιη ην ίδην. Ρέινο πάλησλ ήξζε ζην γξαθείν θάπνηα ζηηγκή, κνπ είπε
δήηεζε ζπγλψκε γηα φηη έρεη θάλεη θ.ιπ., θ.ιπ. απηά ηα νπνία γξάθεη θαη ζε

22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

έγγξαθα ηα νπνία έρεη θάλεη. Έρεη δεηήζεη επαλεηιεκκέλα ζπγλψκε γηα απηά
ηα νπνία έρεη θάλεη. Λα κελ πσ ηηο εθξήμεηο, βιέπσ ην Ιεσλίδα εδψ, ηη έγηλε
θάησ θαη πνιιά λα κελ ηψξα ζαο ιέσ θαη ζα απνθηήζεη άιιν ραξαθηήξα ε
ζπδήηεζε. Γελ ζέισ λα θηάζνπκε εθεί αιιά επεηδή έηζη επέκελαλ θάπνηνη
ζπλάδειθνη λα κπεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα απηφ ηψξα θαη εγψ, αλ θαη
εηιηθξηλά δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα ηα ζπδεηάκε απηά εδψ κέζα.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Θ. Γήκαξρε, ζπγλψκε γηα ηελ παξέκβαζή κνπ. πάξρεη κηα
πξνζσπηθή επίζεζε θαη έλα πξνζσπηθφ buyling.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ λα ηειεηψζσ, λα ηειεηψζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ξνιίηε δελ έρεηε ην ιφγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηιάκε… γηα ζέλα κηιάκε. Γελ είλαη πξνζσπηθή επίζεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε ζα ζαο δνζεί κεηά.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Παο επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλαηε ηελ εξψηεζή ζαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κηιάκε γηα έλα ηξίην θαη αλαθέξνκαη ζε εζέλα. Ρν ζέκα
είλαη… εζχ έθαλεο εδψ ηελ θαηαγγειία φηη δελ θάλνπκε ΓΔ. Θαη ηνπ ιέσ
ινηπφλ πξηλ απφ έλα κήλα θαη θάηη δειαδή 1 Ηνχλε, αξρέο ηνπ κήλα ήηαλε
θάπνπ εθεί. ηη εληάμεη αλ δείμεηο κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, γηαηί έθαλε
αίηεκα λα γίλεη ΓΔ, ηνπ ιέσ αλ δείμεηο κηα ζπκπεξηθνξά φκσο πνπ ζα εγγπάηαη
φηη δελ ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηελ ππεξεζία, γηαηί θαηαιαβαίλεηε ηψξα
ΓΔ είλαη ζην γξαθείν πξνζσπηθνχ, αο πνχκε, ζηε κηζζνδνζία, ζην ινγηζηήξην,
θάησ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θαη λα ππάξρεη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά.
Θαηαιαβαίλεηε φηη ζα καο ππξνβνινχζαλ φινη. Αλ ινηπφλ, ηνπ ιέσ ζνπ δίλσ
κηα ηειεπηαία επθαηξία, κείλε εδψ ζην δεκαξρείν λα θάλεηο θάπνηα δνπιεηά, λα
ζε δνθηκάζνπκε γηα ιίγεο κέξεο θαη κεηά αλ θαη δελ είλαη…. θαηαιαβαίλεηε φηη
νη πεξηζζφηεξνη Δ έρνπλε απνιπηήξην ιπθείνπ θαη ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ
ΓΔ, γηα απηφ θαη ν λνκνζέηεο αο πνχκε βάδεη νξζψο φηη ε κεηάηαμε αλήθεη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο θ.ιπ., θ.ιπ.. Γειαδή δελ ππνρξενχηαη
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θάπνηνο λα θάλεη θάπνηνλ έηζη, λα ηνπ αιιάμεη θαηεγνξία. Δκείο φκσο
πξαγκαηηθά αλ ζέιεηε γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ιέκε εληάμεη λα ηνλ
βνεζήζνπκε αξθεί λα δείμεη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ λα κε δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ζηελ ππεξεζία. Λα κε καιψλεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δίρε
επηηεζεί ζε ζπλαδέιθνπο. Αο πνχκε ηε Ληεβέ ε Βαξβάξα είρε γίλεη ζχκα
επίζεζεο, θάησ ζηε ζπλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κάιηζηα κε αγξηφηεηα
κπνξψ λα πσ. Θαη ηέινο πάλησλ ιέκε απηφ ην πξάγκα, πεγαίλεη θάησ ζηελ
ηερληθή ππεξεζία γηα λα βνεζήζεη ιίγεο κέξεο ζην θηεκαηνιφγην θαη εθεί ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλέρηδε λα είλαη αθξηβψο ην ίδην θαη κπνξψ λα πσ θαη
ρεηξφηεξε, κε απξεπέζηαηνπο… έρσ ηηο καξηπξίεο αλ ζέιεηε ησλ ππαιιήισλ
ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. Αλ δείηε ηα έγγξαθα δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε ην
ηη γξάθεη δειαδή. Γείρλνπλ δειαδή άλζξσπν πνπ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί
ζε θαζήθνληα ΓΔ. Σσξίο εγψ λα ηνπ πσ, γηαηί πξαγκαηηθά αο πνχκε είρα
εηιηθξηλά φιε ηε δηάζεζε λα θχγεη ν θάθεινο, ν νπνίνο βέβαηα γηα λα θχγεη
έλαο θάθεινο ζέιεη κηα δηαδηθαζία, ηα μέξεηε φζνη έρεηε αζθήζεη δηνίθεζε. Γελ
κπνξείο, δελ παηάο έλα θνπκπάθη θαη θεχγεη ηελ άιιε κέξα. Απηφο ηελ άιιε
κέξα ην πξσί, ηελ πξψηε κέξα 4 έγγξαθα. 4 έγγξαθα ηελ ίδηα κέξα. Ρη λα
ζαο πσ ηψξα εδψ; Λα ζαο πσ ηη γξάθεη; Γελ αμίδεη ηνλ θφπν. Θαη απφ θεη θαη
πέξα μεθηλάεη ινηπφλ κία επηζεηηθή ζηάζε ρσξίο λα ηνπ έρσ πεη φηη δε ζα ην
ζηείισ. Ίζα-ίζα πνπ ηνπ ιέσ φηη εληάμεη ζα θχγεη ν θάθεινο ζνπ αιιά έρε κηα
δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Ρν ηειεπηαίν είλαη φηη πήγε θαη είπε ζηελ δηεπζχληξηα ηνπ γξαθείνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ θα Ππιάθνπ, ζηελ νπνία απαζρνιήζεθε κία κέξα, ηνπ
έδσζε κία βεβαίσζε φηη ήηαλ θαιφο ππάιιεινο αο πνχκε ηελ κέξα πνπ
αζρνιήζεθε θαη έβγαιε απηφ ην ραξηί.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Κε ζπθνθαληείηε άδηθα θ. Γήκαξρε. Ππγρσξέζηε κνπ ηελ
παξέκβαζή κνπ. πάξρεη κία πνιεκηθή, έλα bullying πξνζσπηθφ. Ππγλψκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ξνιίηε δελ έρεηε ην ιφγν. Γελ έρεηε ην ιφγν. Αλ ζέιεηε κεηά
λα ην δεηήζεηε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ην ραξηί ην έβγαιε, ην έξημε θάησ απφ θάζε γξαθείν ζην
δεκαξρείν θαη ην ηνηρνθφιιεζε ζε φιεο ηηο θνιψλεο, ζε φια ηα απηά. Γελ μέξσ
εηιηθξηλά δειαδή είλαη κηα ζηάζε πνπ δελ…. Γελ πεηξάδεη, δελ πεηξάδεη. Γελ ηα
ιέκε φια ηψξα γηαηί πξαγκαηηθά ζα πάκε ζε θνπηζνκπνιηφ πηα θαη δελ ζέισ
λα θηάζνπκε εθεί. Απηφ είλαη ην ζέκα κε δπν ιφγηα κε ηνλ Ξνιίηε.
Δκείο ζαο είπα θαη πάιη φηη πξψηνλ απηφ πνπ ηνπ είπα επίζεο είλαη φηη
ππάξρνπλε, ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην είρε λα ζπλεδξηάζεη θάπνηα ρξφληα θαη
ππήξραλ αηηήκαηα εξγαδνκέλσλ ηα νπνία εθθξεκνχζαλ εδψ θαη ρξφληα θαη
έπξεπε βέβαηα λα πάλε φια ζε κηα ζεηξά. Νχηε απηφ δελ ζεβάζηεθε πνπ ζαο
ιέσ είρακε φιε ηελ θαιή δηάζεζε ζαλ δηνίθεζε λα ηνλ θάλνπκε ΓΔ αιιά κε
ηέηνηα ζπκπεξηθνξά θαη λα ξηζθάξνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ δίλνληαο ηνπ
κηα ζέζε επζχλεο, λνκίδσ φηη κεηά απφ φιε απηή ηελ θαηάζηαζε ν θάθεινο
είλαη, φπνηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο έηζη δε κηιάκε …, φπνηνο δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ζέιεη λα δεη θαη λα κειεηήζεη ην θάθειν πξαγκαηηθά είλαη ζηε
δηάζεζή ηνπ. Θαη επίζεο αλ ζέιεηε λα έρνπκε θαη ηηο αλαθνξέο θαη ηηο
θαηαγγειίεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ πνπ έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε ηνλ
Ξνιίηε, ειάηε λα αθνχζεηε ηη έρεη ζπκβεί θαη κε ηη ηξφπν κηιάεη ζηνπο
ππαιιήινπο. Απηά.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Θ. Ξξφεδξε κπνξψ λα θάλσ κία παξέκβαζε παξαθαιψ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Φαληάδνκαη ην ζπδεηάκε ην ζέκα. Γελ είκαη εθηφο δηαδηθαζίαο. Γελ
ηνπνζεηνχκαζηε δειαδή επί ηνπ ζέκαηνο; Ρφηε λα κε κηιήζσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δξψηεκα, κπήθε ζαλ εξψηεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη εξψηεκα εθηφο αλ ππάξρεη ζέκα απφ θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα
ην βάιεη σο ζέκα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θνηηάμηε, εγψ δε ζέισ λα ην βάισ ζα ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θ. Ρζαηζακπά.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή επεηδή δελ ζειήζακε λα εθαξκφζνπκε πεηζαξρηθά
κέηξα ηα νπνία ζα κπνξνχζακε θαη ζαο ιέσ ζα ήηαλε απαλσηά, φρη έλα θαη
δχν πεηζαξρηθά κέηξα. Δπεηδή ζέιακε λα ηνλ πξνζηαηέςνπκε θαη λα κελ
εθαξκφζνπκε θαλέλα πεηζαξρηθφ κέηξν, απηφ είλαη ελαληίνλ καο;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λνκίδσ φηη δελ είπα απηφ. Δίπα … ε δηνίθεζε, έρεη απηέο ηηο
δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη θαη θάπνηα δεηήκαηα πνπ ζεσξείηε φηη
φλησο είλαη πξνβιεκαηηθά θαη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί ε ππεξεζία θαη εθεί
γηα

απηφ

ππάξρνπλ

ηα

πεηζαξρηθά

κέηξα.

Αιιά

αλαθέξαηε

θάπνηα

παξαδείγκαηα θαη θάπνηα γεγνλφηα ηα νπνία είλαη πνιχ ζνβαξά θαη κάιηζηα
θαηαγξάθεθαλ θαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εδψ, ζηα πξαθηηθά θ.ιπ..
Φαληάδνκαη φηη….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο επηκέλαηε λα κπεη ζέκα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δκείο δε
ζέιακε λα ζπδεηνχκε απηά ηα ζέκαηα. Δζείο ζέιαηε λα κπεη ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θ. Γήκαξρε, έλαο πνιίηεο θαη έλαο εξγαδφκελνο ζέιεζε λα
βάιεη ην ζέκα ηνπ. Γελ κπνξνχκε λα ηνπ ην απαγνξεχζνπκε. Γε ιέσ λα
αλνίμεη ε ζπδήηεζε μαλά αιιά ιέσ επεηδή αθνχζηεθαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα
δεηήκαηα εηο βάξνο πξνζσπηθά αο δψζεη θάπνηεο απαληήζεηο θαη αο ην
θιείζνπκε θαη απφ θεη θαη πέξα βιέπεηε.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ. Θ. Γήκαξρε ππάξρεη έλα πξνζσπηθφ buyling,
ην ιέσ ελψπηνλ φισλ. Γέρνκαη επηζέζεηο θαη θνβάκαη γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ
αθεξαηφηεηα. Έρεη αλνίμεη, επεηδή ην αλνίμαηε ην ζέκα δελ ήζεια λα εθζέζσ
θαλέλαλ νχηε ζέισ λα εθζέζσ, νχηε ζέισ λα πάεη παξαπέξα, εγψ ζαο δήηεζα
λα δεηήζσ θαη δεκφζηα ζπγλψκε ζαο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ θαη ζαλ
εξγαδφκελνο θαλείο δελ είλαη ηέιεηνο αιιά ηα είπαηε πην πνιχ απ’ φηη ήηαλε θαη
φζν αλαθνξά ηα έγγξαθα επεηδή δέρνκαη απφ πην παιηά θαη ζπλερίδεηαη ε
επίζεζε πξνο ην πξφζσπφ κνπ. Έρσ ή κάιινλ λα κνπ πείηε ή ζε άιιν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ην ζέζεηε θαη ζαλ ζέκα λα έξζνπκε φινη απηνί πνπ
ιέηε πξνο ην πξφζσπφ κνπ πνπ ηα ιέλε απηά γηα λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε
θαη έλα δηάινγν, αλ ζέιεηε γηαηί δελ πεξίκελα λα πάεη ηφζν πνιχ θαη λα ζέζεηε
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ην ζέκα πξνο ην πξφζσπφ κνπ γηαηί πιένλ ππάξρεη κηα ζπθνθαληία θαη κηα
ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε πξνο ην πξφζσπφ κνπ θαη δελ θαηαιαβαίλσ γηα πην
ιφγν γίλεηαη φιν απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Λνκίδσ φηη νινθιεξψζακε ζπλάδειθνη.
ΠΘΑΚΞΑ: Βαζίιε λα δεηήζσ έλα ιεπηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πάξεηο Αζελά ην ιφγν.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Κνπ επηηξέπεηε θ. Ξξφεδξε λα ζαο απαληήζσ ζην εξψηεκα απηφ
πνπ ζέ….. Κνπ επηηξέπεηε θ. Ξξφεδξε λα απαληήζσ ζην εξψηεκα πνπ ζέηεηε;
Παο παξαθαιψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρεηε κπξνζηά ζαο…. Ξαξαθαιψ, ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ μέξσ επεηδή θαζπζηέξεζα αλ ζα κπνξνχζα λα θάλσ κία
πνιχ ζχληνκε εξψηεζε, αλ πξνιαβαίλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πε ζπλέρεηα θαη ζπδήηεζεο παιαηφηεξα γηα ην παιηφ δεκαξρείν,
ζε πξνεγνχκελε εξψηεζή κνπ είρε απαληήζεη ν Γήκαξρνο φηη νπζηαζηηθά ην
μερλάκε ην έξγν. Ξιεξνθνξήζεθα φηη ν αλάδνρνο έρεη θαηαζέζεη θάπνην
αίηεκα γηα ηελ απνδεκίσζε πνπ πξέπεη λα πξνθχςεη απφ ηελ δηάιπζε ηεο
ζχκβαζεο. Ήζεια λα ξσηήζσ ε απνδεκίσζε ζα βαξχλεη ηελ πεξηθέξεηα πνπ
ρξεκαηνδνηεί ην έξγν; Ρν Γήκν; Έρνπκε, επεηδή πξνθαλψο απεπζχλεηαη θαηά
ηνπ Γήκνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, φρη. Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ δελ έρνπκε
ζπδεηήζεη. Δίλαη πεξίπνπ 200.000, απηφ ήζεια λα ξσηήζσ, αλ ππάξρεη
θάπνηνο ζπλδπαζκφο ζρεηηθά κε απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε απηφ είλαη γεγνλφο. Αλ ζπκάζηε ην είρακε αλαθέξεη
θαη ηε ζπδήηεζε πνπ είρε γίλεη εδψ αιιά θαη αξγφηεξα ζε επφκελα δεκνηηθά
ζπκβνχιηα. πάξρεη πξάγκαηη κηα αγσγή, δεηάεη 231.000 λνκίδσ είλαη ε
απνδεκίσζε, νη νπνίεο ζα βαξχλνπλ ην Γήκν. Ρψξα λα κελ αλνίμνπκε πάιη
απηή ηελ ζπδήηεζε. Ξάλησο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν εκείο ηφηε ιέγακε πξέπεη
λα ζπλππνινγηζηεί θαη απηφ ζηελ απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε. Ήηαλ πνιιά ηα
δεηήκαηα πνπ βάδακε. Έλα απφ απηφ ήηαλε θαη απαίηεζε ηνπ εξγνιάβνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη φηη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο
θαη ν Γήκαξρνο θαη ν αληηδήκαξρνο θαη ε λνκηθή ππεξεζία. Δκείο ζα θάλνπκε
φηη είλαη δπλαηφλ. Ξξηλ πεξάζνπκε ζηελ…. Κηα θνπβέληα ν Γήκαξρνο, κηα
ελεκέξσζε γηα έλα δήηεκα. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα δχν. Ξξψηνλ επεηδή είρε γίλεη, Βαγγέιε, είρε γίλεη νιφθιεξε
ζπδήηεζε ηελ πξνεγνχκελε θνξά ζε ζρέζε κε ηελ κίζζσζε ηνπ πεξηπηέξνπ
θάησ ζην Πθαξακαγθά θαη γηα ην…. κε πνην ηξφπν έπξεπε λα γίλεη. πάξρεη
γλσκνδφηεζε ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο, ην μέξεηο φηη απηή ε δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζήζεθε είλαη ε θαιχηεξε. Γελ ζπκθσλνχλ απηή κε ηε γλψκε ηελ νπνία
είρεο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξήξα έλα θάθειν ζήκεξα. Γελ ηνλ έρσ δηαβάζεη αθφκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κνπ είπε θαη ε Θαηεξίλα φηη ζνπ έζηεηιε φηη έρεηε
επηθνηλσλήζεη, ζνπ έζηεηιε ην θάθειν, γξάθεη αλαιπηηθά δειαδή ηε
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη φηη…..
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξξνθαλψο είρε ιήμεη θαη δελ κπνξνχζε λα βγεη δηαηαγή
απφδνζεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έηζη αθξηβψο. Απηφ αθξηβψο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Κνπ ην είπε εκέλα ε Θαηεξίλα ηελ άιιε θνξά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πνπ έζηεηια θαη έλα θάθειν.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γελ κπνξνχζε λα βγεη δηαηαγή απφδνζεο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έηζη αθξηβψο. Ρν δεχηεξν ζέκα, επεηδή γίλακε θαη εκείο
απνδέθηεο απηφ ην ηξηήκεξν πνιιψλ ηειεθσλεκάησλ ηέινο πάλησλ, πνιιψλ
«ελνριήζεσλ», δελ είλαη φριεζε ην λα ελδηαθέξεηαη θάπνηνο γηα ηελ πφιε
ηνπ, ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ ζην Γηνκήδεην.
Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ην Γηνκήδεην ην θπιηθείν ζην Γηνκήδεην άξρηδε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ρσξίο λα πάξεη έγθξηζε, αδεηνδφηεζε απφ ην Γήκν. Κε άιιε
δηαδηθαζία πήξε άδεηα απφ ην ίδην ην παλεπηζηήκην, απφ ην παλεπηζηήκην ηεο
Αζήλαο. Ινηπφλ πήξε άδεηα θαη ιεηηνπξγεί απφ πξνρζέο κε απηή ηελ άδεηα.
Δκείο δηαθσλνχκε

απνιχησο κε ηε δηαδηθαζία κε απηή. Ξηζηεχνπκε φηη ε

άδεηα έπξεπε λα εθδνζεί απφ ην Γήκν θαη αλ ζέιεηε επεηδή έρνπκε θαη έλα
νιφθιεξν πιηθφ θαη έλα πιηθφ ζε ζρέζε κε ην ηη έρεη γίλεη θαη απηέο ηηο κέξεο,
ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη, ηη ζα…, ηη πξνβιέπεηε θ.ιπ. θαη θσηνγξαθίεο ηηο
νπνίεο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζην ίδην δηαθεκηζηηθφ ηνπ Garden Cafe φπσο
ιέγεηαη, πνπ δείρλεη εδψ παξέεο έμσ πνπ ηξψλε θ.ιπ. θαη αλαθέξεη κέζα θαη
ζε απηά πνπ πξνζθέξνληαη φηη πξνζθέξνπλ ξνθήκαηα πξσηλά, snacks, πνηά
θαη πνιιά άιια. Θξεπεξί, θαγεηφ, ζάληνπηηο, ρνξηνθαγηθή θ.ιπ., θ.ιπ., ρψξν
ζηάζκεπζεο θαη έλα ζσξφ άιια δεηήκαηα. Δκείο ζαο ην ιέσ έηζη, έρνπκε
δηαθσλήζεη θαη ζα πάξνπκε θάζε κέηξν γηα λα δνζεί ε άδεηα ή φρη απφ ηε
δεκνηηθή αξρή. Γειαδή λα θαηαγγείινπκε ηε δηαδηθαζία απηή ε νπνία
αθνινπζήζεθε. Απηφ έηζη κε δπν ιφγηα.

ΘΔΚΑ 1ν ΔΖΓ
Ξαξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην θνηλσληθό παληνπσιείν πνπ
είλαη ζύκπξαμε ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ κε ην Γήκν Σατδαξίνπ θαη ηνπ
ΘΞΝΓΑ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη εθηφο απφ ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, έρεηε
πάξεη φινη κπξνζηά ζαο έλα ζέκα εθηφο Ζκεξεζίαο. Έρεη λα θάλεη κε ην
θνηλσληθφ παληνπσιείν πνπ είλαη ζχκπξαμε ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ κε ην Γήκν
Σατδαξίνπ θαη ηνπ ΘΞΝΓΑ. Απηφ ην πξφγξακκα έρεη ιήμεη ηψξα κέζα ζηνλ
Ηνχλην. Απφ ηνλ Πεπηέκβξε απηά ηα πξνγξάκκαηα πεξλάλε ζηελ επζχλε ηεο
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Ξεξηθέξεηαο. Υζηφζν ήξζαλ εδψ θαη νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη γχξσ ζηνπο 20
ηνπ θνξέα αιιά θαη έρνπλ πάξεη ηειέθσλν θαη αξθεηνί απφ απηνχο πνπ
δνπιεχνπλ απηή ηε δνκή. Ξψο ην ιέλε; Έρνπλ ππεξεζίεο απφ απηή ηε δνκή
θαη δεηήζαλε ηελ ηξίκελε παξάηαζε κέρξη ην Πεπηέκβξε πνπ πιένλ ζα
πεξάζνπλε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζηελ Ξεξηθέξεηα.
Θαηαξρήλ γηα ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο. Λα ην ζπδεηήζνπκε ζπλάδειθνη;
πάξρεη αληίξξεζε; Ππκθσλνχκε. Ρν βάδσ ζην ηέινο θαη ….

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
ΘΔΚΑ 6ν
ΞΑΟΑΡΑΠΖ

ΠΚΒΑΠΔΥΛ

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΚΔ

ΠΣΔΠΖ

ΔΟΓΑΠΗΑΠ

ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ ΓΗΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ
ΠΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξλψληαο ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ην
ζπκβνχιην, ζπλάδειθνη, λα πξνηάμνπκε ην 6ν ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
παξάηαζε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο.
πσο γλσξίδεηε δφζεθε ζηνπο Γήκνπο ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ησλ
ζπκβάζεσλ, δελ μέξσ ν αληηδήκαξρνο θαζαξηφηεηαο.
Ππγλψκε, ζπγλψκε, ζπκθσλνχκε λα πξνηαρζεί γηαηί είλαη θαη νη ζπλάδειθνη
καο εδψ; Αληηδήκαξρε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θα ήζεια λα πσ θάπνηα πξάγκαηα γηα λα είκαζηε θαη
ξεαιηζηέο ζε απηά πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε θαη πξνζπαζνχκε. πάξρεη
κεγάιε έιιεηςε θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ ιέγακε γηα ηα πεληάκελα ηνπ ΝΑΔΓ
θαη κε ηελ παξάηα πνπ παίξλεη θαη φιε ηελ ψξα ζα έξζνπλ θαη ζα θάλνπλ,
ππάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα ζηελ θαζαξηφηεηα. Κπαίλνπκε θαη ζηελ
θαινθαηξηλή ζεδφλ πνπ …. Θαη ζα ην βιέπεηε φινη ζαο ζπλάδειθνη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζαξηζηεί ην Σατδάξη φπσο ρξεηάδεηαη θαη
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φπσο πξέπεη. πάξρνπλ αληηθεηκεληθά ζέκαηα θαη κε θαη ππάξρνπλ νη δέθα
ζπλάδειθνη πνπ ιήγεη ε ζχκβαζε ηνλ άιιν κήλα θαη θάλνπκε απηή ηελ
πξφηαζε, νη δέθα απηνί ζπλάδειθνη, λα παξαηαζεί ε ζχκβαζή ηνπο κέρξη ηηο
31/12. Δίλαη 8κελε πνπ είλαη κφλν γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη
φινη ζηελ θαζαξηφηεηα. Γελ ππάξρεη θαλέλαο λα είλαη πεξηθεξφκελνο ζε άιιεο
ππεξεζίεο. Θάζε απηνχ ζηελ θαζαξηφηεηα.
Δγψ πξνηείλσ ζην Πψκα λα πάξνπκε κία απφθαζε θαη λα θάλνπκε κηα
πξνζπάζεηα γηαηί κπαίλνπκε θαη ζηηο θαινθαηξηλέο άδεηεο θαη νη κφληκνη
ζπλάδειθνη θαη νη ππφινηπνη ανξίζηνπ πξέπεη λα πάξνπλ θαη κία άδεηα, κέρξη
ηέινπο ηνπ ρξφλνπ, 31/12.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ζπλάδειθνη. Ζ θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία εγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ. Έρνπκε πάξεη έλα
ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ λνκίδσ πνπ είλαη ζηελ
θαζαξηφηεηα, γχξσ ζηνπο 56. Ζ παξάηαζε απηή ζα ειαηηψζεη ηε δπλαηφηεηα
λα πάξνπκε λέεο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ….; Θαη γηα πνην ιφγν δελ
πξνθεξχζζνπκε λέν δηαγσληζκφ γηα λα κπνξνχλε λα πάξνπλε κέξνο λέα
άηνκα πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε θαζαξηφηεηα; Θαη αλ έρνπκε πάξεη
θπζηθά θαη ηελ αλάινγε έγθξηζε απφ ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ; Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θέληξεο. Λα ηηο καδέςνπκε. Πην κηθξφθσλν Γηάλλε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ζ εξψηεζε ε δηθή κνπ είλαη εάλ θάπνηνο απφ απηνχο ηνπο
εξγαδφκελνπο μεπεξλάεη ηνπο 24 κήλεο; Λα καο ην επηβεβαηψζεη απηφ ε
ππεξεζία, δηφηη απνθηάεη ην δηθαίσκα λα γίλεη ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ρν έρεηε δεη
απηφ σο δηνίθεζε; Απηφ ζέισ λα πσ. Θαλφλαο, εληάμεη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρη δηάξθεηα είραλ νη ζπκβάζεηο; 8κελεο ήηαλε; Θαη παξαηείλνληαη
γηα 6 κήλεο ηψξα, έηζη;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Κέρξη ηέινπο ηνπ ρξφλνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνο. Ν Βαζίιεο ν Θαξαηδαθέξεο.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Γέθα είλαη ζην ζχλνιν; Γειαδή απηνί ηνπο παξαηείλνπκε
φινπο; Απηφ ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεζε είλαη πξφεδξε; Θ. Ξεηξίδε, εξψηεζε; Λα απαληήζεη ν
Γήκαξρνο θαη λα πξνρσξήζνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ θνηηάμηε ην έγγξαθν απφ θαξακπφια αλ ζέιεηε
ζπκπεξηέιαβε κέζα θαη ηνπο ζπκβαζηνχρνπο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Γειαδή απφ
θαξακπφια πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε λνκηκνπνίεζε
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ…. ησλ θαζαξηζηξηψλ θαη επεηδή δελ κπνξνχζε λα είλαη
θσηνγξαθηθή, έηζη ζπκπεξηέιαβε φινπο φζνπο εξγάδνληαλ ζηελ θαζαξηφηεηα
ζηηο 11 Κάε ηνπ ’15. Θαη βάδεη κάιηζηα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αθξηβψο γηα
λα ηαθηνπνηεζνχλ φια απηά.
Θνηηάμηε πξψηνλ, ζαλ πνιηηηθή ζέζε εκείο νπνηαδήπνηε, μέξεηε πνιχ θαιά φηη
είκαζηε ππέξ ηεο κφληκεο θαη ζηαζεξήο δνπιεηάο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ζε θακία πεξίπησζε δελ ζέινπκε λα γίλεηαη αλαθχθισζε ησλ εξγαδνκέλσλ,
λα πνχκε άληε δίλνπκε δνπιεηά ζήκεξα κε έλα 2κελν, έλα 8κελν, έλα 5κελν,
νηηδήπνηε άιιν ζε ιίγνπο γηα λα δψζνπκε θαη αχξην ζε ιίγνπο θαη κεζαχξην
θαη λα ππάξρνπλ έηζη εξγαδφκελνη θαη ζε νκεξία θαη ζε αλαζθάιεηα θαη βέβαηα
αλ ζέιεηε πνπ είλαη ην δεπηεξεχσλ γηα καο λα δεκηνπξγνχληαη θαη
πξνβιήκαηα πνιιαπιά έηζη ζηελ ππεξεζία. Γηαηί αο πνχκε ην 2κελν ηψξα
έηζη γηα παξάδεηγκα ζηελ ππξαζθάιεηα, κέρξη λα κάζνπλε ηνπο ρψξνπο θαη
πνπ αθξηβψο ηη αθξηβψο πξέπεη λα γίλεη ιήγεη θαη πξέπεη λα έξζνπλ νη άιινη, λα
πεξάζνπλ 10 κέξεο γηα λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηνπο ρψξνπο θχιαμεο θαη πάεη
ιέγνληαο.
Θαη βέβαηα επεηδή ππάξρεη θαη ην εξψηεκα θαη αησξείηαη πάληα, θαιά νη
άλεξγνη ηη ζα θάλνπλε, ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ρηιηάδεο, ρηιηάδεο ζέζεηο νη
νπνίεο είλαη θελέο. Γηάβαδα ζήκεξα 25.000 κφλν ζηελ εθπαίδεπζε, ζηνπο
θαζεγεηέο είλαη θελέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζιεθζνχλε ρηιηάδεο. Δδψ ζην
Γήκν καο κφλν νη νξγαληθέο ζέζεηο, δε ιέσ νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ αιιά κφλν
απηέο νη ζέζεηο ζα κπνξνχζαλε λα ηαθηνπνηήζνπλ εξγαζηαθά θαη βέβαηα λα
ιπζνχλ θαη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα
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πάξα πνιχ θφζκν. Ζ πξφβιεςε είλαη…. Δίλαη 10 απηνί νη ζπλάδειθνη πνπ
έρνπλ πξνζιεθζεί θαη πξνζιήθζεθαλ κέζσ ΑΠΔΞ, δελ έρεη παξέκβεη ν Γήκνο
θαζφινπ, έγηλε κε κνξηνδφηεζε.
Ζ πξφβιεςε είλαη γηα 50 πξνζιήςεηο απφ ηνπο νπνίνπο νη 23 ηνπο είρακε
ςεθίζεη ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη έιεμαλ ζπκάζηε πξηλ απφ
ιίγεο κέξεο ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη απηέο ηηο κέξεο γίλεηαη ηειηθή
επεμεξγαζία θαη πηζηεχνπκε φηη γχξσ ζηηο 4 κε 5 Ηνχιε ζα έξζνπλ γηα δνπιεηά
νη 23 πξψηνη ζπκβαζηνχρνη, νη νπνίνη είλαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Νη 20 γηα ηελ
θαζαξηφηεηα,

έλαο

νδεγφο,

έλαο

ειεθηξνιφγνο

θαη

έλαο

κεραληθφο

απηνθηλήησλ, είλαη νη 23. Απηνί ινηπφλ ζα πξνζιεθζνχλ θαλνληθά κε απηή ηε
δηαδηθαζία.
Πηελ επφκελε θάζε πνπ ζα πάκε ηψξα γηα ηνπο ππφινηπνπο 27, εδψ κπαίλεη
έλα δήηεκα γηαηί νη 10 απηνί πνπ ζα παξαηαζεί ε ζχκβαζή ηνπο ζα θφςνπλε
10 ζέζεηο απφ ηηο ππφινηπεο 27. Απφ ηνπο ππφινηπνπο 27 φρη 47.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κείλνπλ 17.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ δε ιέσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ πνπ είπε, λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη ξε παηδηά ζαθέζηαην είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 17 ινηπφλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα κείλνπλ 17. Βέβαηα εκείο έρνπκε ζην πίζσ κέξνο ηνπ
θεθαιηνχ θαη ην εμήο, φηη αλ… πνπ ζα νινθιεξψζνπκε γηαηί έρνπκε βάιεη ήδε
ζην πξνγξακκαηηζκφ γηα ην λέν νξγαληζκφ, αλ ςεθηζηεί ν λένο νξγαληζκφο
ηφηε ζα πξνβιεθζνχλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νπφηε ζα
κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε θαη ηνπο ππφινηπνπο 10. Γηαθνξεηηθά θαη αλ δελ
ππάξμεη θάπνηα αιιαγή ζε πνιηηηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή
πξνζιήςεσλ ζίγνπξα ζα ππάξμεη απηφ ην πξφβιεκα ησλ κείνλ 10, ην νπνίν
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ζαο είπα θαη πάιη ζα δνχκε ηψξα κε πνην ηξφπν ζα ην θαιχςνπκε. Έηζη έρνπλ
ηα πξάγκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηήζεηο. Ζ παξάηαμε ηνπ θ. Κπνδίθα, ε θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρν ςεθίδνπκε γηαηί πηζηεχνπκε φηη είλαη γηα ηα θαιφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν ςεθίδνπκε θαη εκείο θαη είλαη ζσζηή ε παξαηήξεζε ηνπ
Γεκάξρνπ φηη εηδηθά ζην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο ε εμνηθείσζε πνπ απνθηά έλα
πξνζσπηθφ κε ην ρψξν θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο βνεζάεη ζην θαιχηεξν
απνηέιεζκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν ςεθίδνπκε θαη λνκίδνπκε φηη ν ρψξνο ν ζπγθεθξηκέλνο
ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε απφ πξνζσπηθφ γηαηί ε θαηάζηαζε κε ηα
ζθνππίδηα, κε ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο δπζηπρψο δελ είλαη θαιή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη, θ. Ξξφεδξε ην ςεθίδσ. Λα θάλσ κία επηζήκαλζε,
ήηαλ ζηηο εξσηήζεηο απηφ αιιά λνκίδσ φηη έρεη ζεκαζία λα ην πσ ζηνλ
αξκφδην αληηδήκαξρν. Ξξνζέμηε κεξηθά ζεκεία πνπ έρνπλε μεξά θιαδηά θαη
ρφξηα θ.ιπ. θαη δίπια απφ άιιεο ηδηνθηεζίεο, ηα έρσ επηζεκάλεη αξθεηά απφ
απηά. Γείηε ην θαη λα θάλεηε απνθνκηδή άκεζε γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο. Γειαδή
αλ πεηάμεη έλα ηζηγάξν θάπνηνο ή ηνπ μεθχγεη ζα γίλεη κπνπξιφην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Ρν ςεθίδσ θαη ζπκπιεξψλσ ζην δηθεγφξν φηη ν εκπξεζκφο θαη
απφ ακέιεηα ηηκσξείηε, δελ ζέιεη κφλν πξφζεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θέληξεο.
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ΘΔΛΡΟΖΠ: Ρν ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Δίρε δεηήζεη ην ιφγν, ζπγλψκε απφ ιάζνο
δηθφ κνπ θαη ν πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ, ήζειε λα πεη δπν πξάγκαηα, ν θ.
Ξεηξίδεο.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα αλ θαη εηεξνρξνληζκέλα, δελ πεηξάδεη. Γπν, πνιχ
ζχληνκα, δπν πξάγκαηα ζα πσ. Ππγθεθξηκέλα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο είλαη
γλσζηφ εληάμεη εκείο είκαζηε θαη ζπλάδειθνη μέξνπκε θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
θαη ηνπο νηθνγελεηαθέο ηνπο δπζθνιίεο πνπ πεξλάλε. Ζ άπνςή καο είλαη φηη
θαιψο ην ςεθίζαλ θαη επραξηζηνχκε πάξα πνιχ βέβαηα ηηο παξαηάμεηο. Δδψ
βέβαηα λα επηζεκάλνπκε θαη φηη ε άπνςή καο ζαλ εξγαδφκελνη είλαη φηη πάληα
πξέπεη λα ππάξρνπλε κφληκεο θαη ζηαζεξέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Γη’ απηφ είλαη
επθαηξία κηα θαη ζπκθσλείηε θαη νκνλνείηε φινη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε,
ζπληάμηε θαη κηα επηζηνιή πξνο ηελ θπβέξλεζε λα επηηξέςεη ηηο πξνζιήςεηο
κφληκνπ πξνζσπηθνχ, γηαηί απηφ ην πξάγκα ζα δηαησλίδεηε ζπλέρεηα, ιέσ εγψ.
Γεχηεξν, επεηδή ρξσζηάκε σο ζσκαηείν κηα απάληεζε ζηνλ θ. Αζπξνγέξαθα
γηα ην ζέκα ηνπ θ. Ξνιίηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Δγψ απφ εζάο ην άθνπζα ην εξψηεκα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη εγψ ην κεηέθεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ξξφεδξε

απαληήζηε,

απαληήζηε

λα

νινθιεξψζνπκε.

Αζρνιεζήθακε.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Λαη αζρνιεζήθακε πάξα πνιχ γηα απηφ ην ζέκα. Ν θ. Ξνιίηεο ν
ζπλάδειθνο θαηά ηα άιια δελ απεπζχλζεθε πνηέ ζην ζσκαηείν καο κε θάπνην
έγγξαθν ή θάπνηα επίζεκε, θάπνην επίζεκν αίηεκά ηνπ. Κάιηζηα εγψ
πεξηέξγσο ζήκεξα δέρηεθα θαη ηελ….. κνπ κίιεζε, έρεη λα κνπ κηιήζεη θακηά
20αξηά κέξεο. Άξα ινηπφλ φπσο θαηαιαβαίλεηε ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν
πεξίεξγα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζπλάδειθν θαη θαιψο πηζηεχνπκε φηη ε δεκνηηθή
αξρή δελ έρεη πξνβεί ζε πεηζαξρηθά, γηαηί αλ πξνέβαηλε ζε πεηζαξρηθά ην είπα
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ζπλάδειθνο

ζα

ήηαλε

ήδε

απνιπκέλνο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ είλαη ν κφλνο.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Γελ είλαη ν κφλνο, ηέινο πάλησλ κπνξεί λα κελ είλαη ν κφλνο
παξά ηαχηα δελ ππήξμε πνηέ επίζεκν δηθφ ηνπ αίηεκα πξνο ην ζσκαηείν.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο ζέιεη λα πεη κηα θνπβέληα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε ζρέζε κε ην κφληκν πξνζσπηθφ δελ έρνπκε κείλεη κφλν ζε
ιεθηηθέο αλαθνξέο ή ζε γεληθέο απνθάζεηο, έρνπκε θάλεη θαη αίηεκα
ζπγθεθξηκέλν γηα πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηηο
νπνίεο έρνπκε αλάγθε ζαλ Γήκνο. πάξρεη θαη ζπγθεθξηκέλν αίηεκα δειαδή.
Αθνχο Γεκήηξε; Ξξφεδξε; Ιέσ φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν αίηεκα ηνπ Γήκνπ
γηα πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ.
Γεχηεξν, ζε ζρέζε κε ην 24κελν, γηα καο επεηδή κπήθε ζαλ εξψηεκα καθάξη
λα ηεθκεξίσλαλ δηθαίσκα κνληκνπνίεζεο φζνη πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη
κπνξνχζαλ. Απηφ ζα ήηαλ επρήο έξγν πξαγκαηηθά, ην ιέσ ζαλ πνιηηηθή ζέζε.
Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ινηπφλ. Ξάκε ζπλάδειθνη ζην ζέκα 1ν.

ΘΔΚΑ 1ν
Ππδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλόκελν
ζρεδηαζκό δηθηύνπ (ΝΑΠΑ) γηα ηελ ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε ηνπ
Γήκνπ καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλφκελν
ζρεδηαζκφ ηνπ ΝΑΠΑ γηα ηελ ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε ηνπ Γήκνπ καο. Ρν
εηζεγεηηθφ ζα ην θάλεη ν Γήκαξρνο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη αξθεηά ζχληνκνο, γηαηί ππήξρε κία
δηαδηθαζία… Αλ ζέιεηε λα ην ιχζεηε κεηά απηφ ην ζέκα πνπ έρεηε; Γηαηί
ππάξρεη κία βνπή πνπ δελ βνεζάεη.
Ιέσ φηη ην ζέκα απηφ γηα ηνλ ΝΑΠΑ πξψηνλ θαίεη πάξα πνιχ ηνπο θαηνίθνπο
ηεο πεξηνρήο καο. Γειαδή είλαη ηεξάζηην ην ζέκα. Απαζρνιεί ηνπο θαηνίθνπο
ζρεδφλ φισλ ησλ ζπλνηθηψλ ηεο πφιεο καο θαη θπξίσο αθνξά εξγαδφκελνπο,
αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλε δηθφ ηνπο κέζν νη πεξηζζφηεξνη γηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπλε γηα λα πάλε ζηηο δνπιεηέο ηνπο, ζπληαμηνχρνπο πνπ γηα ηε
κεηαθίλεζή ηνπο έηζη ηαιαηπσξνχληαη αθάληαζηα, καζεηέο θαη θνηηεηέο πνπ
έρνπλε ηε ζπγθνηλσλία ζαλ ην κνλαδηθφ κέζν γηα λα κεηαθηλεζνχλ.
Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηδεηλσζεί πάξα πνιχ ην πξφβιεκα ιφγσ ηεο
έιιεηςεο θαη ηνπ θνςίκαηνο γξακκψλ θαη δξνκνινγίσλ απφ φιε ηελ Διιάδα.
Γελ είλαη ζέκα κφλν ηνπ Σατδαξίνπ, είλαη γεληθφηεξν. Αιιά κηα θαη κηιάκε κε
ην Σατδάξη, έρεη επηδεηλσζεί πάξα πνιχ. Θαη εθεί πνπ ήηαλ αλαγθαηφηεηα θαη
φινη ηνλίδνπλ απηήλ ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ καδηθψλ κέζσλ
κεηαθνξάο - γηαηί θαηαιαβαίλσ αλ ζέιεηε θαη γηα νηθνινγηθνχο ιφγνπο αθφκε
– θάπνηνη θφπηνληαη αο πνχκε φηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε πεξηνξηζκφ ησλ
κεηαθηλήζεσλ κε ηδησηηθά κέζα. Δλψ ζα έπξεπε ινηπφλ λα ππάξρεη έλα επξχ
κεγάιν θαη βέβαηα ππθλφ δίθηπν κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη θπξίσο θαη κε
ηε δεκηνπξγία ηνπ ΚΔΡΟΝ εδψ πνπ εκείο βέβαηα έρνπκε άιιε πξφηαζε θαη ηηο
ελζηάζεηο καο γηα ην πψο έγηλε ν ζρεδηαζκφο γηα λα εμππεξεηεζεί ην Σατδάξη
κε ην ΚΔΡΟΝ. Θα έπξεπε ινηπφλ λα έρεη δηεπθνιπλζεί ε κεηαθίλεζε ησλ
πνιηηψλ θαη φρη λα έρεη ρεηξνηεξέςεη φπσο έρεη γίλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.
Έρεη ζπδεηεζεί ζηελ αίζνπζα απηή θαη ζε παιηφηεξεο επνρέο θαη κε άιιεο
δεκνηηθέο αξρέο απηφ ην νμπκέλν ζέκα. Δκείο κε ην πνπ αλαιάβακε γίλακε
απνδέθηεο απηψλ ησλ παξαπάλσ, ησλ δίθαησλ, δηθαηνινγεκέλσλ παξαπφλσλ
ηνπ θφζκνπ θαη κάιηζηα θαη γηα απηφ ην ζέκα έρνπκε έλα παθέην εδψ
αλαθνξψλ, θαηαγγειηψλ, παξαπφλσλ, θαηνίθσλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηα
νπνία βέβαηα αηηήκαηα ηα έρνπκε ζηείιεη θαη ζηνλ ΝΑΠΑ καδί κε δηάθνξεο
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παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηηο νπνίεο θάλνπκε θαηά θαηξνχο θαη πηέδνληαο λα
κπνχλε θαη άιια δξνκνιφγηα, λα κπνχλε θη άιια ιεσθνξεία ζηηο γξακκέο.
Ζ απάληεζε ηνπ ΝΑΠΑ κέρξη ηψξα είλαη δεδνκέλε, φηη είκαζηε ζε κηα επνρή
κλεκνληαθή πεξηθνπψλ, ζπληαμηνδνηνχληαη νδεγνί θαη εξγαδφκελνη ζπλνιηθά
ηνπ ΝΑΠΑ, δελ αλαπιεξψλνληαη, νπφηε κε απηή ηελ έλλνηα δελ κπνξνχλε λα
εληζρχζνπλε ηα δξνκνιφγηα. Ίζα-ίζα πνπ ε πξννπηηθή είλαη φηη ζα κεησζνχλ θη
άιιν ηα δξνκνιφγηα ησλ ιεσθνξείσλ.
Κε απηφ βέβαηα, κε απηήλ ηε ινγηθή θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη πνιχ δχζθνιν
απφ κία ζπγθεθξηκέλε πίηα λα πεηο φηη ζα βγάιεηο κεγαιχηεξν θνκκάηη φηαλ
απηή δελ απμάλεηαη αιιά θάζε ρξφλν, θάζε ζηηγκή κεηψλεηαη. Κάιηζηα επεηδή
είρακε ζπλάληεζε θαη κε εξγαδφκελνπο ηνπ ΝΑΠΑ, νδεγνχο θαη ηερληθνχο, καο
έιεγαλ θαη απηνί γηα ηα κεγάια πξνβιήκαηα, είλαη θαη ν Θψζηαο ν Ιηλάξδνο
εδψ, ν νπνίνο είλαη πξψελ εξγαδφκελνο ηνπ ΝΑΠΑ θαη πηζηεχσ ζα καο ηα πεη
απφ πξψην ρέξη αξγφηεξα. Θαη απηνί ινηπφλ βάδαλε ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο
πξνζσπηθνχ, ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο δνπιεηάο, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ απηή ηελ έιιεηςε θαη φηη θαη απηνί παιεχνπλε ζαλ
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ζαο εξγαδφκελνη ηνπ ΝΑΠΑ γηα πξνζιήςεηο άκεζεο
πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηαηί πξέπεη λα πνχκε παξάιιεια φηη ππάξρεη θαη
έλαο ζηφινο ιεσθνξείσλ ηα νπνία δπζηπρψο είλαη ζηα γθαξάδ θαη ιφγσ
έιιεηςεο θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ δελ επηζθεπάδνληαη θηφια. Γειαδή έρνπκε
θαηαζηξνθή παξάιιεια απφ αρξεζηία ησλ ιεσθνξείσλ ηα νπνία νχηε
θηλνχληαη, νχηε επηζθεπάδνληαη ιφγσ έιιεηςεο θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ.
Δκείο ινηπφλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη κε δεδνκέλα απηά ηα ζέκαηα
επηζθεθζήθακε κε ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ θ. Βαξπηηκηάδε, ηνλ ΝΑΠΑ αξθεηέο
θνξέο θάλακε θαη ζπλαληήζεηο ηηο νπνίεο είπακε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο
δηεθδηθήζεηο ηηο νπνίεο έρνπκε, δηνξγαλψζακε εδψ κηα ζχζθεςε ζηελ νπνία
ζπκκεηείρε ν αληηπξφεδξνο ηνπ ΝΑΠΑ, ν δηεπζπληήο ζρεδηαζκνχ θαη έλαο
κεραληθφο πνπ ήηαλ επί ησλ δξνκνινγίσλ. Ήηαλ εδψ νη παξαηάμεηο, θάπνηνη αο
πνχκε, ε παξάηαμε ηνπ θ. Ληεληαθνχ δεκνζηνπνίεζε θαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο θαη κέζσ ηνπ Θψζηα ηνπ Ιηλάξδνπ, έηζη ζε ζρέζε κε ηα
δξνκνιφγηα. Γεληθά αλαπηχρζεθε έλαο δηάινγνο αξθεηά θαιφο πηζηεχσ απ’
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φζνπο ζπκκεηείραλε θαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ αιιά θαη
γεληθφηεξα έηζη κε ηα έγγξαθα ηα νπνία καο έρνπλε ζηείιεη θαη απηά
κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπλε κηα θνηλή ζπληζηακέλε νη ζέζεηο φισλ πνπ
ηνπιάρηζηνλ απηφ ήηαλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπδήηεζεο πνπ έγηλε εδψ.
Γειαδή πξψηνλ, απηφ πνπ ζαο είπα θαη πξηλ φηη ρσξίο ελίζρπζε ησλ
δξνκνινγίσλ φζν θαη λα πξνζπαζήζνπκε δελ κπνξνχκε λα ιχζνπκε ην
πξφβιεκα ην ζπγθνηλσληαθφ. Γεχηεξν, δελ ζα δερζνχκε ζε θακία πεξίπησζε
πεξηθνπή ή ηξνπνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα γηαηί ν
ΝΑΠΑ έθαλε θαη ηέηνηεο πξνηάζεηο, ζα ζαο πσ κεηά πην αλαιπηηθά παξαθάησ,
δήζελ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη πξννπηηθά φηαλ ιεηηνπξγήζεη ην
ΚΔΡΟΝ πξνο ηνλ Ξεηξαηά ή ιφγσ ησλ έξγσλ λα θνπεί αο πνχκε ην 803, λα
πεξηνξηζηεί θ.ιπ., πνπ απηά ήηαλ έηζη ζηελ πνδνζθαηξηθή γιψζζα ηξίπιεο
πξνζπαζψληαο λα κεηαζέζνπλ ην πξφβιεκα.
Ρξίην, εκείο ζαλ δεκνηηθή αξρή παξάιιεια κε ηνλ ΝΑΠΑ θαη ελψ δελ ήηαλε
έηζη θαη δελ είλαη, δελ πξέπεη λα είλαη ζηηο δηθέο καο αξκνδηφηεηεο ζέινπκε λα
εληζρχζνπκε ή κάιινλ λα μαλαζπζηήζνπκε, γηαηί απηφ πνπ ππάξρεη ζήκεξα
δελ είλαη δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, έηζη γηα λα είκαζηε εηιηθξηλήο. Θάλνπκε έλα
θνβεξφ αγψλα γηα λα βξνχκε θάπνηα mini bus γηα λα θάλνπλε ηνλ εζσηεξηθφ
δαθηχιην ζηελ πφιε, λα εμππεξεηήζνπλ θαη πεξηνρέο πνπ είλαη μεθνκκέλεο θαη
δελ εμππεξεηνχληαη απηή ηε ζηηγκή θαη απφ ηα δξνκνιφγηα ηνπ ΝΑΠΑ θαη
θπξίσο φια απηά θαη λα ελψλνπλ ηελ πφιε κεηαμχ ηνπο, δειαδή ηηο δηάθνξεο
ιεηηνπξγίεο γηα λα έξζεη μέξσ εγψ ν θάηνηθνο ηεο Γξεγνξνχζαο ή ηνπ δάζνπο
αο πνχκε ηψξα ζην ΘΔΞ ή εδψ ή λα πάεη ζην ΚΔΡΟΝ, ζα κπνξνχζε κε έλα
εζσηεξηθφ δαθηχιην κε ηελ ελίζρπζε δειαδή απηή λα αλαθνπθηζηεί αξθεηά.
Κφλν λα ζαο δείμσ έλα απφ ηα ηειεπηαία έγγξαθα πνπ καο έρνπλε ζηείιεη ζαλ
απάληεζε, είλαη απφ ηνλ ΝΠ, δηάζεζε ιεσθνξείσλ ζην Γήκν Σατδαξίνπ
απαληψληαο ζε δηθφ καο αίηεκα. Ξξέπεη λα πσ ν αληηδήκαξρνο ν θ.
Σνπδεινχδεο έρεη πάεη παληνχ. Έρεη πάεη ζηνλ ΝΓ επαλεηιεκκέλα, ζηελ…. Θ.
Σνπδεινχδε, αλ ζέιεηε ειάηε κέζα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ρξεηάδεηαη.

Έρνπκε

θάλεη

πξαγκαηηθά παληνχ επαθέο πξνζπαζψληαο λα πάξνπκε θάπνηα mini bus
νχησο ψζηε φζν κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηελ αγνξά πνπ θαη απηή είλαη
δχζθνιε γηαηί αθφκα θαη ζην εμσηεξηθφ έρνπκε απεπζπλζεί θαη νπνπδήπνηε
κπνξείηε λα θαληαζηείηε. Δδψ ζαο δηαβάδσ κφλν έλα απφ ηα έγγξαθα πνπ
είλαη ηνπ ΝΠ πνπ ιέεη, επίζεο αλαθνξηθά κε ην αίηεκά ζαο γηα κίζζσζε
ιεσθνξείσλ mini ν ΝΠ δελ έρεη ηελ επρέξεηα λα δηαζέζεη επί ηνπ παξφληνο
ιεσθνξεία γηα ηηο άκεζεο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ δεκνηψλ ζαο. Κε
δεδνκέλν ηνλ κεησκέλν αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ιεσθνξείσλ γηα ηελ παξνρή,
ηέινο πάλησλ θαη κε ηε δπζθνιία πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ηξέρνληνο
πξνγξάκκαηνο δξνκνιφγεζε, ε δηάζεζε ιεσθνξείσλ mini ζε απηή ηε ρξνληθή
πεξίνδν θαζίζηαηαη απαγνξεπηηθή. Γειαδή παληνχ αο πνχκε βξίζθνπκε
δπζθνιίεο ζην λα πάξνπκε θάπνηα ιεσθνξεία γηα λα θάλνπκε ηνλ εζσηεξηθφ
δαθηχιην.
Πε ζρέζε κε ην…. Θαη αλ ζέιεηε εδψ ζηελ πξφβιεςε πνπ είρακε θάλεη θαη γηα
ηνπο νδεγνχο ππάξρεη πξφβιεςε απηή ηε ζηηγκή θαη γηα νδεγνχο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Γειαδή ζην ζρεδηαζκφ ηνλ
νπνίν έρνπκε θάλεη, είλαη απηφ γηαηί ζέινπκε πάξα πνιχ λα παίμεη απηφ ην
ξφιν ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Δμππεξεηψληαο δειαδή πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ
πνπ δελ έρνπλε θαζφινπ πξφζβαζε.
Πρεηηθά ινηπφλ κε ηελ πξφηαζε ηελ νπνία έρεη θάλεη ν ΝΑΠΑ κεηά θαη απφ ηελ
ζπλάληεζε ηελ νπνία είρακε θάλεη θαη κε ηηο επαθέο ηηο νπνίεο είρακε θάλεη
πξνεγνπκέλσο. Γηα ηελ γξακκή 803 πξνηείλεη 3 ιχζεηο. Ξαξακνλή ηεο
ζεκεξηλήο δηαδξνκήο κέρξη ηνλ Ξεηξαηά, είλαη ε κία ιχζε. Γηακφξθσζε ηεο
δηακφξθσζεο κέρξη ην Γεληθφ Θξαηηθφ Λνζνθνκείν Λίθαηαο, είλαη ε δεχηεξε.
Θαη ε ηξίηε είλαη κέρξη ην ζηαζκφ ΚΔΡΟΝ Αηγάιεσ. Ππγθεθξηκέλα πξνηείλεη
κέρξη ηελ ζπκβνιή ηεο Ηεξάο Νδνχ κε ηελ Θεβψλ. Ξξνθξίλεη ν ΝΑΠΑ ηε
δεχηεξε ιχζε, κέρξη ην Λνζνθνκείν ηεο Λίθαηαο θαη αλαθέξεη φηη ζα κεησζεί
αλ γίλεη απηφ, ζα κεησζεί ν ρξφλνο γηα ηα δξνκνιφγηα. Απηφ φκσο
απνξξίθζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη απφ φινπο
ηνπο παξεπξηζθφκελνπο γηαηί δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ κεηεπηβίβαζε.
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Θαηαιαβαίλεηε ν άιινο λα πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηνπ, λα είλαη θνξησκέλνο
νηηδήπνηε θαη λα θαηεβαίλεη ζηε Λίθαηα ή ζηελ Θεβψλ θαη λα πξνζπαζεί κεηά
λα

έξζεη,

πφηε

ζα

έξζεη

ην

επφκελν

ιεσθνξείν,

γηαηί

απηνί

δελ

ζπλππνινγίδνπλε ην ρξφλν αλακνλήο γηα ην επφκελν ιεσθνξείν πνπ ζα
πάξεηο πνπ αλ απηά ηα βάιεηο καδί είλαη ν ρξφλνο ν ίδηνο θαη ζα θαο θαη ηελ
ηαιαηπσξία παξαπάλσ. Θαη ζα θαο θαη ηε ζαξδεινπνίεζε γηαηί πξνζπαζνχλ
ηα ξίμνπλ φιεο ηηο γξακκέο ζηε Θεβψλ νχησο ψζηε λα θφςνπλε δηαδξνκέο.
Άξα ινηπφλ απηφ ην νπνίν πξνηείλνπκε είλαη ε παξακνλή ηεο γξακκήο φπσο
έρεη ζήκεξα κέρξη ηνλ Ξεηξαηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη απηφ είλαη απηνλφεην, είπακε φηη ζε φια απηά δηεθδηθνχκε
παξαπάλσ γξακκέο θαη απηφο ζα είλαη ν αγψλαο, ζα ζαο πσ θαη κεηά,
πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ. Θαη ζα δνχκε κεηά θαη κέηξα πνπ ζα πάξνπκε
πίεζεο γηα απηφ ην ζθνπφ.
Γεχηεξν, γηα ηελ 811. Δδψ ππάξρνπλ δχν αηηήκαηα. πήξρε έλα αίηεκα
θαηνίθσλ πνπ δάζνπο λα πεξλάεη απφ θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ δάζνπο ην 811,
ην νπνίν φκσο απηφ απνξξίπηεηαη θαη απφ ηελ πξφηαζε ηνπ ΝΑΠΑ, γηαηί ζα
θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ ηελ θαηάιεςε ηνπ 811 κέρξη ην ΚΔΡΟΝ θαη επίζεο
θαη ησλ θαηνίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 811 πνπ δε ζπκθσλνχλ γηαηί ζα
παξαηαζεί πάξα πνιχ ν ρξφλνο γηα λα πάλε κέρξη ην ΚΔΡΟΝ.
Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ κπαίλεη κε ην 811 είλαη ζε ζρέζε κε ηε δηαδξνκή. Δδψ
πξέπεη λα ζαο πσ φηη ππάξρνπλε δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφςεηο. Γειαδή
ε κία άπνςε είλαη ην 811 λα πεγαίλεη απφ Θαξατζθάθε θαη λα βγαίλεη ζηελ
Ηεξά Νδφ θαη λα πεγαίλεη ζην ΚΔΡΟΝ πνπ είλαη πξέπεη λα πνχκε ε πην
ζχληνκε δηαδξνκή. Ρν δεχηεξν αίηεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο Αζηπζέαο πνπ έρεη
εθθξαζηεί κε έγγξαθα πνπ ππνγξάθνπλε εθαηνληάδεο θάηνηθνη θαη κάιηζηα
έρνπλ πεη φηη ζα μεθηλήζνπλ θαη δηθαζηηθή δηεθδίθεζε θ.ιπ., είλαη λα πεξλάεη
ην 811, λα θαηεβαίλεη ηελ Ζπείξνπ, λα θάλεη δειαδή ηελ παιηά δηαδξνκή θαη
λα εμππεξεηεί ηελ Αζηπζέα θαη ην Ιηνχκε. Απηφ είλαη θαη έλα αίηεκα ην νπνίν
έρεη ν Γήκνο Αηγάιεσ. Ρν αξλεηηθφ ζε απηή ηελ πεξίπησζε…
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Ρν ζεηηθφ είλαη φηη ζα εμππεξεηήζεη κηα νιφθιεξε πεξηνρή πνπ είλαη
μεθνκκέλε, δελ έρεη απηή ηε ζηηγκή ζχλδεζε ζπγθνηλσληαθή θαη ην αξλεηηθφ
είλαη φηη βγαίλεη πην θάησ ην 811 ζηνλ νδφ Θνξπηζάο, δειαδή πην θάησ απφ ην
ΚΔΡΟΝ. Ξξέπεη λα ζαο πσ ην βαζηθφ ην νπνίν δελ είπα, φηη φινη ζπγθιίλνπλ
φηη ην 811 ζα πξέπεη λα θηάλεη κέρξη ην Αηγάιεσ πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηήζεη θαη ηηο ελδηάκεζεο ζηάζεηο. Γειαδή ππάξρνπλε ζπκπνιίηεο καο
πνπ ζέινπλ λα θαηέβνπλ, λα πάλε ζηνλ ΝΡΔ, λα πάλε ζηε ΓΔΖ, ζην ΗΘΑ, ζε
δηάθνξεο ππεξεζίεο, λα ςσλίζνπλε ηέινο πάλησλ, έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη
ζέιεη λα θαηέβεη ζηε δηαδξνκή απφ ην ΚΔΡΟΝ ηεο Αγίαο Καξίλαο κέρξη ην
ΚΔΡΟΝ ηνπ Αηγάιεσ. Απηφ ην θνκκάηη ινηπφλ εμππεξεηείηε κε ηε ιχζε θαη κε
δεδνκέλν φηη ζα γίλεη ιεσθνξεηφδξνκνο ηεο επφκελεο κέξεο Ηεξά Νδφο, ζα
ππάξρεη κεγάιε ηαρχηεηα δειαδή ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζα
θαηεβαίλεη θάησ ην ιεσθνξείν, νπφηε εμππεξεηεί λα θηάζεη ζην Αηγάιεσ.
Ρψξα ε δηαδξνκή απφ κέζα, αλ βγαίλεη, ζα βγαίλεη ζηελ Θνξπηζάο. Δδψ ζα
έρνπλε ηψξα δχν επηινγέο φζνη ζέινπλ λα πάξνπλ ην ΚΔΡΟΝ. Δίηε λα
θαηέβνπλ ζηελ Θνξπηζάο θαη λα αλέβνπλε δχν ηεηξάγσλα γηα λα πάλε ζην
ΗΘΑ, είηε λα ζπλερίζνπλ, ζην ΚΔΡΟΝ Αγίαο Καξίλαο, είηε λα ζπλερίζνπλε ηε
δηαδξνκή κε ην 811 κέρξη ην ΚΔΡΟΝ ηνπ Αηγάιεσ θαη λα πάξνπκε απφ εθεί ην
ΚΔΡΟΝ.
πάξρεη θαη κία πξφηαζε ηελ νπνία έθαλε ε παξάηαμε ηνπ θ. Ληεληαθνχ πνπ
ιέεη φηη λα ζπλερίζεη ην 811 λα θάλεη κέζα, λα πάεη απφ ηελ Αζηπζέα, λα βγεη
απφ ηελ Θνξπηζάο, λα πεξάζεη απέλαληη ζηελ Θαππνδηζηξίνπ αλ δελ θάλσ
ιάζνο, Παιακίλνο θαη λα θφςεη κεηά

πάλσ ζηελ Αγίαο Καξίλαο, δεμηά

Θππαξηζζίαο, Αγίαο Καξίλαο θαη λα βγεη. ρη λα βγεη απφ πάλσ ζην ΚΔΡΟΝ ηεο
Αγίαο Καξίλαο θαη κεηά απφ ην ΚΔΡΟΝ ηεο Αγίαο Καξίλαο λα κελ πάεη Αηγάιεσ
δειαδή. Απφ ην ΚΔΡΟΝ ηεο Αγίαο Καξίλαο ζα θαηέβεη ηελ Γειθψλ, λα θαηέβεη
δειαδή θάησ ηελ Ηεξά Νδφ, λα κπεη κέζα απφ ηελ Γειθψλ θαη λα αλέβεη
επάλσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά ηε Έβξνπ δελ είλαη ηφζν κεγάιε, ηέινο πάλησλ. Απηή
είλαη επίζεο κία πξφηαζε, έρεη κία δπζθνιία απηή ε πξφηαζε, πξψηνλ ζην φηη
δελ θηάλεη, δελ αθνινπζεί ηε δηαδξνκή κέρξη ην Αηγάιεσ, κέρξη ην ΚΔΡΟΝ
ηνπ Αηγάιεσ, δειαδή εδψ πνπ έρνπκε λα πεξηζζφηεξα παξάπνλα ησλ
θαηνίθσλ φηη ζέινπλε ην ελδηάκεζν θαη δεχηεξν φηη ζα ππάξρεη ε
θαζπζηέξεζε. Γηαηί απηή ε δηαδξνκή θαη κε δεδνκέλν ην κπνηηιηάξηζκα πνπ
ππάξρεη ζηελ Αγίαο Καξίλαο, εγψ ην έρσ βηψζεη ιφγσ ηνπ λνζνθνκείνπ, είλαη
ηεξάζηην ην πξφβιεκα εθεί, γηαηί παξθάξνπλ αξηζηεξά δεμηά θαη ηα ιεσθνξεία
κπινθάξνπλε, ζηακαηάλε πάληα, γίλεηαη εθεί…. Γελ μέξσ αλ έρεηε πάεη
θαζφινπ αιιά ππάξρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα. Θα έρνπκε δειαδή κηα αξθεηά
κεγάιε θαζπζηέξεζε ζε έλα κηθξφ θνκκάηη ζρεηηθά εμππεξέηεζεο.
Ινηπφλ ε δηθή καο πξφηαζε είλαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδξνκή κέζσ Αζηπζέαο
θαη Ιηνχκε. Απηφ λα δνχκε ζηελ πξάμε πσο ζα ιεηηνπξγήζεη, θαη λα θαηεβαίλεη
βέβαηα έηζη Ηεξά Νδφ κέρξη Αηγάιεσ. Αλ ζηελ πξάμε δνχκε φηη…. Απφ
Θνξπηζάο, λαη, λαη φπσο παιηά. .πσο παιηά θαη ζα δνχκε, κηζφ ιεπηφ λα
νινθιεξψζσ αλ δεκηνπξγεζνχλε πξνβιήκαηα, δελ εμππεξεηνχληαη εχθνια νη
θάηνηθνη, ππάξρνπλ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ηφηε λα δνχκε, λα επαλέιζεη φπσο
ζήκεξα κέρξη ην ΚΔΡΟΝ Αγίαο Καξίλαο. Αλ φκσο ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα έηζη
ην ζχζηεκα, δειαδή απηή ε πξφηαζε ζαο ιέσ ππάξρνπλε δχν αληηθξνπφκελεο
απφςεηο γηα απηφ ην ζέκα. Λα πάκε κε απηή ηελ πξφηαζε, δειαδή κε ηε
ινγηθή πεξηζζφηεξν εμππεξέηεζεο κηαο πεξηνρήο πνπ είλαη έμσ απφ ην
ζρεδηαζκφ ην ζπγθνηλσληαθφ θαη λα δνχκε ζηελ πνξεία αο πνχκε ην ηη ζα
αιιάμνπκε. Γειαδή λα επαλεθηηκήζνπκε αξγφηεξα αθνχ ζηελ πξάμε δνχκε
πηα αλ είλαη ιεηηνπξγηθφ ή φρη απηφ ην ζρέδην.
Γηα ηηο γξακκέο Α15 θαη Β15, ε πξφηαζε δειαδή πνπ πεγαίλεη Γξεγνξνχζα ην
Β15, Α15 δάζνο, ε πξφηαζε ηνπ ΝΑΠΑ ήηαλ λα θαηαξγεζεί ε Β15 ιέγνληαο φηη
δελ εμππεξεηνχληαη πνιινί θάηνηθνη ζηε δηαδξνκή πξνο ηε Γξεγνξνχζα. Απηφ
εκείο ην απνξξίπηνπκε ρσξίο δεχηεξε θνπβέληα. Δμάιινπ θαη απφ ηνπο
θαηνίθνπο πνπ ήηαλ εδψ έηζη απφ ηελ Γξεγνξνχζα, δελ έκπαηλε ζέκα
ζπδήηεζεο γηα απηή ηελ πξφηαζε. Ζ Γξεγνξνχζα είλαη κηα κεγάιε πεξηνρή,
έρεη αλάγθεο, εξγαηηθφο θφζκνο θαηνηθεί θαη είλαη αδηαλφεην λα θφςνπκε
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δηαδξνκή πνπ εμππεξεηεί κηα νιφθιεξε πεξηνρή. Άξα ινηπφλ εκείο πηζηεχνπκε
φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη δχν απηέο δηαδξνκέο, λα παξακείλνπλ σο έρνπλ
θαη ππάξρεη εδψ έλα ζέκα κε ηελ αθεηεξία ηνπ Β15 θαη ηελ παξελφριεζε ελφο
ζπκπνιίηε καο, είρε έξζεη κάιηζηα θαη ζηε ζχζθεςε αλ ζπκάζηε, απηφ
πξαγκαηηθά είλαη γεγνλφο δειαδή. Νπφηε ζα δνχκε ή ηε κεηαθνξά ιίγν πην
πάλσ ζε έλα ζεκείν πνπ θαη ν ΝΑΠΑ αο πνχκε ζπκθψλεζε βάζεη κφλν κε ηελ
πξννπηηθή αλ ρηηζηεί εθεί, αλ θαηνηθεζεί έλα νίθεκα ηφηε ζα δεκηνπξγεζεί
πξφβιεκα ζε εθείλνπο ή δηαθνξεηηθά λα θάλεη ηελ θίλεζε λα κελ έρεη δειαδή
αθεηεξία αιιά λα πεξλάεη θαη λα θεχγεη θπθιηθά δειαδή θαη αλ ζέιεηε έηζη ζα
εμνηθνλνκείηε θαη ρξφλνο. Γειαδή ζα έρνπκε θαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην
δξνκνιφγην.
Γηα ηηο ππφινηπεο γξακκέο πνπ εμππεξεηνχλ Αηηηθφ Λνζνθνκείν, ΚΔΡΟΝ Αγίαο
Καξίλαο θαη ΚΔΡΟΝ ηνπ Ξεξηζηεξίνπ θαη δελ κπήθε εθεί θάπνην ηδηαίηεξν
πξφβιεκα, πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ απηέο νη
γξακκέο, ε 876 δειαδή ε 866, εληάμεη ηψξα κελ ηα ιέσ αλαιπηηθά. Γελ
βιέπνπκε δειαδή εδψ θάπνηα αιιαγή.
Κηζφ ιεπηάθη λα δσ ηη άιιν ζέισ λα πσ. Δληάμεη ηψξα πξέπεη παξάιιεια λα
πάξνπκε θάπνηα κέηξα, απηφ κπήθε θαη ζαλ δήηεκα απφ ηνπο νδεγνχο ησλ
ιεσθνξείσλ. Θάπνηα δεηήκαηα μεκπινθαξίζκαηνο θάπνηαο ζηηγκήο νξηζκέλσλ
δξφκσλ εθεί ζε γσλίεο δειαδή πνπ θαηαιακβάλνπλ παξάλνκα απηνθίλεηα θαη
πσο θνξέο έηζη ζπλάλζξσπνί καο δελ έρνπλε ηαιαηπσξεζεί κέλνληαο κέζα
ζην ιεσθνξείν κηζή ψξα θαη κία ψξα κέρξη λα έξζεη ν γεξαλφο λα πάξεη ην
απηνθίλεην απφ ηε γσλία. πσο επίζεο θαη θάπνηα άιια κέηξα πνπ πξέπεη λα
πάξνπκε ζρεηηθά ζηηο αθεηεξίεο δειαδή, ηνπαιέηεο, ζηαζεξέο ηνπαιέηεο
δειαδή θ.ιπ. πνπ είλαη έηζη αηηήκαηα δηθαηνινγεκέλα, αλζξψπηλα αλ ζέιεηε
θαη ηα βιέπνπκε πξαγκαηηθά ζαλ δίθαηα θαη φηη ζα ηα ιχζνπκε απηά ηα
ζέκαηα.
Γηα λα ηειεηψζσ λα πσ φηη απηέο νη πξνηάζεηο, έηζη αλ γίλνπλ απφθαζε
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα ηεο πάκε ζηνλ ΝΑΠΑ. Ρν βαζηθφ καο, ην ηνλίδνπκε
γηα κηα θνξά αθφκα είλαη φηη ζα πξέπεη λα απαηηήζνπκε λα απμεζνχλ ηα
ιεσθνξεία ηα νπνία κπαίλνπλ ζηηο δηαδξνκέο, λα επεθηαζεί ην σξάξην γηαηί
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πνιιέο γξακκέο ελψ βιέπεηε ην ΚΔΡΟΝ αο πνχκε ζηακαηάεη ζηηο… έξρεηαη,
θαηαιήγεη κεηά ηηο 00:00 ζην ζηαζκφ ηεο Αγίαο Καξίλαο, πάξα πνιιέο
γξακκέο ηειεηψλνπλε 22:30, 23:00 ε ψξα δελ έρεη πηα ηξφπν απφ ην ΚΔΡΟΝ
λα παο ζην Σατδάξη ζηα δηάθνξα ζεκεία. Νπφηε έλα δήηεκα επίζεο ην νπνίν
ζα ζέζνπκε είλαη ε επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ κέρξη πην αξγά γηαηί ππάξρνπλε
εξγαδφκελνη πνπ νη βάξδηεο ηειεηψλνπλε ζηηο 23:00 ε ψξα ην βξάδπ ή ζηηο
00:00. Απηνί νη άλζξσπνη δελ έρνπλε θακηά πηζαλφηεηα λα θηάζνπλ ζπίηη
ηνπο. Γηα λα πάξνπλ ηαμί ράλνπλ ην κηζφ κεξνθάκαηα, νπφηε είλαη έλα δίθαην
αίηεκα απηφ ην νπνίν κπαίλεη. Θαη λα απαηηήζνπκε ινηπφλ κε φιν απηφ ην
παθέην ησλ πξνηάζεσλ, λα απαηηήζνπκε πεξηζζφηεξα δξνκνιφγηα.
Ρψξα ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή νηηδήπνηε άιιν κπνξνχκε λα πάκε θαη ζε
θηλεηνπνίεζε, λα δηεθδηθήζνπκε δειαδή καδηθά θαη αγσληζηηθά ην απηνλφεην,
ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα έρεη δεκφζηα ζπγθνηλσλία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Θα ήζεια λα θάλσ κία εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε δηαδξνκή ηνπ
811 ην νπνίν ην πην πηζαλφ λα θάλεη ηελ παιηά δηαδξνκή, ζα θηάλεη κέρξη ην
Αηγάιεσ δειαδή κέρξη ηελ πιαηεία Δζηαπξσκέλνπ ππνζέησ. Έρνπκε αθήζεη
απέμσ κηα κεγάιε δεκφζηα ππεξεζία ε νπνία δελ ππάξρεη πηα ζην Σατδάξη, ε
εθνξία. Ξψο ζα πάεη ν θφζκνο; Γελ ππάξρεη θάπνην άιιν κέζν γηα λα πάεη.
Γειαδή θαη κεηεπηβίβαζε λα θάλεη πάιη ζηελ εθνξία δελ ζα θηάζεη. Θαη είλαη
κηα ππεξεζία πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ φινη εθηφο απφ ην ΗΘΑ πνπ θάπνηνη ην
ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνη φρη, πνιενδνκία, ΝΡΔ θ.ιπ. ε εθνξία είλαη κία
ππεξεζία ηελ νπνία φινη νη θάηνηθνη …. Ρη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα απηφ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ ήζεια λα ξσηήζσ ην Γήκαξρν, νη απαηηήζεηο νη δηθέο καο
θαη ε απφθαζε, ηα αηηήκαηα κάιινλ ηα δηθά καο κέζσ ηεο απφθαζεο ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη, έρεη γίλεη πξνζπλελλφεζε φηη ζα γίλνπλε ζην
100% δεθηά απφ ηνλ ΝΑΠΑ ή επειπηζηνχκε φηη κέξνο απηψλ ζα ηθαλνπνηεζεί
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θαη παξάιιεια ζα αζθήζνπκε δηάθνξεο πηέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή
εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ καο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Οσηάσ, είρε γίλεη απηή ε ζπδήηεζε γηα ηα mini bus θαη εκείο
πξνηείλακε γηα 5 mini bus, είλαη κηα εξψηεζε έηζη θαηφπηλ πιεξνθφξεζεο ηνπ
Θψζηα ηνπ Ιηλάξδνπ θαη δηαζηαχξσζεο θαη δηεξεχλεζεο φηη ν Γήκνο
Ξεξάκαηνο κε έλα ζπκβνιηθφ κίζζσκα πεξίπνπ 100 € ην κήλα έρεη
ζπλελλνεζεί θαη έρεη λνηθηάζεη 4 mini bus απφ ηνλ ΝΠ. Δκείο επεηδή
επηκείλακε ζε απηφ γηαηί φλησο είλαη κεγάιν ην ζέκα ηνπ θπθιηθνχ θαη ην λα
ππάξρεη έλαο δίαπινο επηθνηλσλίαο κε ην ΚΔΡΟΝ ηεο Αγίαο Καξίλαο θαη θαη’
επέθηαζε ηεο Θεπνχπνιεο αιιά θπξίσο ηεο Αγίαο Καξίλαο, αλ απηφ ίζσο ηα
πξφηεηλαλ νη ίδηνη, ζαο ην ιέκε θαη εκείο ηψξα αλ δελ έρεη γίλεη φηη ζα ήηαλ κηα
θαιή ιχζε ζπλ φια ηα άιια. Θαη εληάμεη εκείο εδψ ηερληθά πξνηείλακε κηα
ιχζε γηα ην 811. Γελ μέξσ, αο κηιήζεη θαη ν Θψζηα κεηά ζηελ ηνπνζέηεζή
ηνπ. Απφ θεη θαη πέξα ζεσξνχκε φηη πχθλσζε είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα θαη
εθεί πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε. Απφ θεη θαη πέξα ηα άιια ηα ηερληθά
κπνξνχκε λα δνχκε ζηελ πνξεία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Δξψηεκα, εξψηεκα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Πηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε πνπ ήξζε ε επηηξνπή εδψ πέξα
ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ήξζε λα αθνχζεη ηα πξνβιήκαηα. Πε απηνχο
ήζεια λα θάλσ ηελ εξψηεζε, δελ έρνπλ πξνθχςεη ηη πξνβιήκαηα ππήξρε εδψ
ζην Σατδάξη θαη ην ιέσ απηφ γηα ην ιφγν φηη ν Γήκνο ν δηθφο καο είλαη απφ
ηνπο θεληξηθφηεξνπο πνπ κπνξεί λα θάλεη έλα ζρεδηαζκφ ζηελ Αηηηθή. Αλ κε
ηε άιιν ην 80% πνπ έξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη πέξα απφ απηήλ απφ ην
Σατδάξη. Δηζπξάηηνπκε ηελ ερνξχπαλζε θαη ηελ άιιε ξχπαλζε φζν δελ
κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε. Άιισζηε θ. Γήκαξρε λα ην βάιεηε θαη έλα ζέκα,
λα βάιεηε θαη έλα ζηαζκφ πάλσ εθεί πέξα, δελ κπνξεί λα έρεη ε Ξεληέιε καδί
κε ηελ Αγία Ξαξαζθεπή λα κεηξάκε ηη ξχπαλζε έρνπκε θαη λα κελ έρεη ην
Σατδάξη. Θαη ήζεια λα πσ φηη επεηδή ζε απηφ ην ιππεξφ γεγνλφο ηεο θαο
Θακπφιε πνπ πήγακε, είδακε εθεί γηα λα πάκε ζην λεθξνηαθείν, θαζίζακε 5
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ιεπηά λα πεξάζνπλ απ’ ηα θνξηεγά πνπ ππάξρεη. Δίλαη ε πην επηβαξπκέλε
πεξηνρή. Ρα Διιεληθά Ξεηξέιαηα γηα παξάδεηγκα ή απηέο νη βηνηερλίεο, ή απηά
εδψ πέξα πνπ θάεθε θαη έγηλε δε κπνξνχλ λα καο θάλνπλ κηα ρνξεγία εκάο
ηελ πνιχπαζε απηή ην Σατδάξη εδψ πέξα; Ρφζν πνιχ θνζηίδεη έλα
κεηαρεηξηζκέλν mini bus ή δπν mini bus; Δδψ είπε ν θχξηνο ζπλάδειθνο,
θάπνπ κε 100, 200. Παλ πξνηξνπή ην ιέσ δειαδή, δελ ζα πάκε
παξαθαιψληαο αιιά ιίγν κεγαινθαξδία απηνί νη άλζξσπνη πξέπεη λα
θαηαιάβνπλ φηη φζν δελ θσλάδεηο… Γηαηί είρα αθνχζεη κηα θνξά ην Γήκαξρν
ζε παιηφηεξε νκηιία ηνπ εδψ πέξα, θάπνπ έηξημε ηα δφληηα ζε θάπνηνλ γεληθφ
γξακκαηέα θαη ηφηε θαηάιαβε φηη έηζη είλαη. Θη φζν δε κηιάο απηνί ην
εθιακβάλνπλ σο αδπλακία.
Αλ είλαη δπλαηφλ δειαδή δηφηη δε κπνξεί ζην Σατδάξη αλ ζέιεηε λα αθνχζεηε
θαη απφ κέλα πνπ εγψ δελ θάλσ ζπλήζσο εξσηήζεηο, ν θφζκνο δηακαξηχξεηαη
γηα δπν πξάγκαηα, θ. Γήκαξρε. Ξξψηα ιίγν γηα ηα ζθνππίδηα θαη δεχηεξνλ γηα
ηελ ηαιαηπσξία πνπ πθίζηαηαη απφ απηφ εδψ πέξα κε ηελ θπθινθνξία. Γείηε
ην, δελ είλαη κφλν απφ ζαο αιιά πξέπεη λα δνπλ θαη απηνί. Γελ κπνξεί απηφο ν
ζρεκαηηζκφο θαη είλαη έλα θνηλσληθφ αγαζφ, θ. Ππειηφπνπιε θαη επεηδή
εθθξάδνκαη ζε εζάο, είζηε εθθξαζηήο ηεο θπβέξλεζεο πξέπεη λα ην δείηε ζαλ
θνηλσληθφ αγαζφ παξαθαιψ απηφ εδψ πέξα. Δγψ ή ν θ. Γξνχιηαο κπνξεί λα
έρεη 3, 4 απηνθίλεηα, είλαη άιινη πνπ εξγάδνληαη. Αλ θάλνπλ κηα ψξα λα πάλε
ζηελ δνπιεηά θαη κηα ψξα λα είλαη θαηάθνπνη, δε γίλεηαη απηφ. Θάπνηνο
πνιηηηθφο παιηά έιεγε φηη ππάξρεη θνηλσληθφο κηζζφο πνπ δελ θαηαιαβαίλακε ηη
είλαη, φηη δελ πιεξψλεηο ηα ιεσθνξεία. Απηφο είλαη θνηλσληθφο λαη αιιά
θνηλσληθφο κηζζφο λα είλαη θαη εμππεξεηήζηκνο, λα έρεη ππθλφηεηα κέζα.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληήζεη ν Γήκαξρνο θαη λα πάκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ πνπ βάδεη ε θα Ιπκπνπζάθε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ
εθνξία είλαη πνιχ ζνβαξφ, βέβαηα ην έρνπκε ζπδεηήζεη επαλεηιεκκέλα,
δειαδή ήηαλ έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ βάδακε, ην έρεη απνξξίςεη φκσο ν
ΝΑΠΑ γηα ην εμήο ιφγν. ηη δελ κπνξεί λα γίλεη αλαζηξνθή ηνπ ιεσθνξείνπ
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πνπ ζα θάλεη απηή ηε δηαδξνκή πίζσ. Γειαδή αλ πάεη, γηα λα πάεη ζηελ
εθνξία ζα πξέπεη λα πάεη ηέξκα ζηελ Ηεξά Νδφ λα ζηξίςεη δεμηά ζηελ Ξέηξνπ
Οάιιε, φρη ζηελ Ξέηξνπ Οάιιε, ζηελ Θεθηζνχ λα ζηξίςεη. Απφ θεη θαη πέξα
δελ κπνξεί λα θάλεη δηαδξνκή. Γηα λα θάλεη, γηα λα πάεη θάησ θαη λα θάλεη
αλαζηξνθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη λα θξαηήζνπκε έλα …. Λα απαληήζεη ν Γήκαξρνο
θαη φπνηνο έρεη πιεξνθνξία ή …… ζα έρεηε ην ιφγν θαη ζα κηιήζεηε φζν
ζέιεηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα φια ππάξρεη δξνκνιφγην αιιά …. Γηα φια ππάξρεη αιιά αλ
είλαη λα θάλεη κηζή ψξα ηνπιάρηζηνλ γηα λα μαλαγπξίζεη πίζσ, κηζή ψξα θνηλήο
δηαδξνκήο δειαδή θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη. Ξξαθηηθά ζαο
ιέσ ζθεθηείηε ην, βάιηε θάησ, εκείο βάιακε θαη ηνπο ράξηεο ήηαλ θαη ν Ζιίαο
ν Βαξπηηκηάδεο εδψ ζπκάηαη θαη ηνπο ράξηεο θαη φια, δελ κπνξεί λα γίλεη ε
επηζηξνθή ηνπ ιεσθνξείνπ απηφ. Γελ ππάξρεη δειαδή δπλαηφηεηα ρσξίο λα
ππάξρεη πνιχ κεγάιε θαζπζηέξεζε. Απηφ ην θελφ ζα είλαη ζε βάξνο ησλ
δξνκνινγίσλ κεηά. Γπζηπρψο ζαο ιέσ θαη πάιη.
Βάδεη έλα εξψηεκα, ην έβαιε ε Γηάλλα εδψ γηα ηελ Αθαία ηηο ζπγθνηλσλίεο πνπ
είλαη πνιχ ζνβαξφ. Ζ ζχλδεζε δειαδή ηεο Αθαίαο. Δθηφο απφ απηά πνπ
πεξλάλε απφ ηνλ Αζπξφππξγν πνπ έξρνληαη έηζη θαη παίξλνπλ πνπ εδψ
έρνπκε θαη ην πξφβιεκα ηεο ππφγεηαο θ.ιπ. πνπ αλ δελ γίλεη εθεί κηα
παξέκβαζε, γέθπξα νηηδήπνηε πάληα ζα έρεη ην πξφβιεκα απηφ ε Αθαία. Γηα
λα πεξάζεη απφ κέζα ν ΝΑΠΑ ην απνξξίπηεη. Ρελ Αθαία ζα ηελ θαιχςνπκε
κφλν κε ηελ ηνπηθή ζπγθνηλσλία. Κε κηα ππθλή ζπγθνηλσλία πνπ ζα πεξλάεη
νπσζδήπνηε απφ ηελ Αθαία.
Γηα ηα mini bus Βαγγέιεο ζνπ είπα θαη πξηλ. Θνηηάμηε ζε απάληεζε ηνπ
ζρεηηθνχ εξσηήκαηά ζαο, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ε ΝΠ Α.Δ. δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα παξαρσξήζεη ή λα εθκηζζψζεη ιεσθνξεία mini θαζψο είλαη
απνζπξκέλα απφ ηελ θπθινθνξία θαη ε απφθαζε απφζπξζήο ηνπο νξίδεη ηελ
εθπνίεζή ηνπο κε πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. Θαη ιέεη φηαλ γίλεη πιεηνδνηηθφο
δηαγσληζκφο ηφηε κπνξνχκε λα πάξνπκε κέξνο. Απηφ φκσο εκείο ην
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παιεχνπκε κήλεο, απηφ ήδε ην έγγξαθν είλαη κελψλ έγγξαθν θαη έρνπκε θαη
πξνθνξηθά επαλεηιεκκέλα ην έρνπκε ζπδεηήζεη απηφ ην ζέκα, δπζηπρψο
κέρξη ηψξα δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Παο ιέσ ςάρλνπκε ελαγσλίσο
γηα λα πάξνπκε mini bus. Δηιηθξηλά δειαδή ζαο ην ιέσ. Γελ κπνξνχκε λα
βξνχκε. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα.
Γηα ην αλ ζα γίλνπλ δεθηά ηα αηηήκαηα ή φρη. Θνηηάμηε θάπνηα ηνπιάρηζηνλ
έδεημαλ δηάζεζε ζπλελλφεζεο. Πε φιεο ηηο επαθέο πνπ είρακε θαη εδψ αλ
ζπκάζηε ζηελ παξνπζίαζε, έδεημαλ κία δηάζεζε ζπλελλφεζεο. Απφ θεη θαη
πέξα φκσο μέξνπκε πνιχ θαιά φηη ε δηάζεζε κέρξη ηελ πινπνίεζε απέρεη
παξαζάγγαο θαη επεηδή ππάξρεη θαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ πινπνηείηε
θαηαιαβαίλεηε φηη ζα πνπλ εκείο ηε δηάζεζε εκείο ηελ είρακε αιιά δελ
κπνξνχκε λα βάινπκε άιια δξνκνιφγηα. Νπφηε θαηαιαβαίλεηο φηη απηφ είλαη
ην ζθέινο πνπ είπα ζην ηέινο, ηειεηψλνληαο. ηη εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε λα
επηβάινπκε πηα νξηζκέλεο απφ ηηο ιχζεηο ηηο νπνίεο δελ ζα δερηεί ν ΝΑΠΑ. Γηα
απηφ ζαο είπα κεηά φηη ζα πάξνπκε έηζη θαη κέηξα θηλεηνπνίεζεο, αγψλσλ
θ.ιπ., θ.ιπ. κε ηνλ θφζκν βέβαηα καδί ζε πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηεζνχλ
θάπνηα απφ ηα αηηήκαηα θαη θπξίσο αλ δελ ππθλψζεη ε ζπγθνηλσλία.
Έρνπκε ζηείιεη φια ηα αηηήκαηα ζηνλ ΝΑΠΑ, δειαδή φηη αίηεκα έξρεηαη ζην
Γήκν ην ζηέιλνπκε ζηνλ ΝΑΠΑ. Έρνπκε ζηείιεη έλα παθέην θαη αλ δείηε θαη νη
απαληήζεηο πνπ καο έζηειλε ν ΝΑΠΑ ιέεη φηη ζε απάληεζε ησλ ηάδε, ηάδε,
ηάδε θαη αξαδηάδνπλε φια ηα αηηήκαηα, ηα νπνία έρσ θαη εγψ εδψ αλ ζέιεηε
θαη κε ππνγξαθέο θαη ρσξίο ππνγξαθέο πνπ είλαη ιίγν-πνιχ απηά ηα νπνία ζαο
αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο.
Λα πσ ζε ζρέζε κε απηφ πνπ έβαιε ν Θψζηαο ν Φνπξιήο θαη λα θάλσ κηα
ελεκέξσζε ελφο ιεπηνχ, φηη ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα νη Γήκαξρνη θαη νη
αληηπξνζσπείεο ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο ζπλαληεζήθακε
κε ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Ρδφθα, βάδνληαο ηνπ δεηήκαηα ζρεηηθά κε
ηελ ππξθαγηά ζηνλ Αζπξφππξγν, ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ, γηα ηα
πξνβιήκαηα πνπ ππήξμαλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ, γηα κέηξα πξφιεςεο.
Αλάκεζα ινηπφλ ζε απηά πνπ είπακε γηαηί θάλακε κηα νιφθιεξε ζπδήηεζε
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ήηαλε θαη ν ζηαζκφο κέηξεζεο ηεο ξχπαλζεο πνπ πξέπεη λα κπεη νπσζδήπνηε
ζηελ πεξηνρή. Ζ δέζκεπζε ηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε, γηαηί απηφ είλαη ζέκα ηεο
Ξεξηθέξεηαο, ήηαλ φηη απηφο ν ζηαζκφο είλαη ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα θαη φηη
πνιχ γξήγνξα ζα πξνρσξήζνπλ γηα δηαδηθαζίεο γηα λα ηνλ βάινπλε γηαηί
θαηαιαβαίλεηε φηη έγηλε ε κέηξεζε κηαο κέξαο αλ ζπκάζηε θαη βγήθαλε πνπ
δελ ήηαλε θαη πηζηηθνί αο πνχκε ζε ζρέζε κε ηνπο ξχπνπο θαη αξγφηεξα ήξζε
ν Γεκφθξηηνο θαη ιέεη φηη ήηαλε πνιιαπιάζηνη, δειαδή ήηαλε ζε φξην
ζπλαγεξκνχ νη ξχπνπ θαη βέβαηα φια απηά παηδηά κεηαθέξνληαη ζηελ
δηαηξνθηθή αιπζίδα θαη ζην λεξφ. Θαη κελ μερλάηε φηη ν πδξνθφξνο νξίδνληαο
νδεγεί ηα λεξά ζην Κφξλν πνπ απφ θεη πίλεη ε κηζή Αζήλα λεξφ.
Θαηαιαβαίλεηε φηη δελ είλαη ηφζν απιά ηα πξάγκαηα θαη κε ηε βξνρή πνπ
έξημε απηέο ηηο κέξεο, απηή ηε βξνρή θαηαιαβαίλεηε πσο δηνμίλεο θαηαθάζηζαλ
πηα ζην έδαθνο. Απηά κε ην ζηαζκφ. Ρνπιάρηζηνλ απηή είλαη ε δέζκεπζε ηεο
Ξεξηθέξεηαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλε ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλε δεηήζεη ην ιφγν. Λα
ηνπο ηνλ δψζνπκε ζπλάδειθνη πξηλ ηνπνζεηεζνχλ νη παξαηάμεηο. Δίλαη ν θ.
Βαζηινχζεο θαη ν θ. Ιηλάξδνο. Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ θ. Ιηλάξδν
θαηαξρήλ.
ΙΗΛΑΟΓΝΠ: Λα θαιεζπεξίζσ θαη πάιη εδψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θ.
Γήκαξρε, θχξηνη αληηδήκαξρνη, θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη αγαπεηνί
ζπκπνιίηεο. Ρελ πξνεγνχκελε ζχζθεςε πνπ έγηλε ζε απηή εδψ ηελ αίζνπζα
κε

ηνλ

ΝΑΠΑ,

θαηέζεζα

θάπνηεο

ζπγθεθξηκέλεο

πξνηάζεηο

εδψ

ζπλεξγαδφκελνο κε ηελ παξάηαμε θαη ην «Σατδάξη Μαλά», θαηαζέζακε θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Δίπακε γηα ην 20:00-23:00 θαη πξνηείλακε λα κελ
πεγαίλεη ζηνλ Δζηαπξσκέλν ζην Αηγάιεσ, φρη γηα λα ηαιαηπσξνχκε ηνπο
ζπκπνιίηεο καο λα κε κπνξνχλ λα θηάζνπλ θάησ ζε δηάθνξεο δεκφζηεο
ππεξεζίεο αιιά γηα ιφγνπο ππθλφηεηνο ηεο δξνκνιφγεζεο. Ξηζηεχσ εκπεηξηθά
φηη νη ιεσθνξεηφδξνκνη δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ. Δκπεηξηθά ην ιέσ απηφ ην
πξάγκα γηαηί φπνπ θη αλ ηνπο έρνπκε θάλεη, είηε παξθαξηζκέλα παληφο θχζεσο
θνξηεγά πνπ θνξηψλνπλ θαη μεθνξηψλνπλ, είηε ΗΣ παξθαξηζκέλα πνπ
κπαίλνπλ γηα έλα ιεπηφ. ινη έλα ιεπηφ είλαη, ηνπ ιεπηνχ.
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Ξξφηεηλα φκσο ζηελ πιαηεία Δζηαπξσκέλνπ ζα πεγαίλεη ζην 876, ην νπνίν
δηέξρεηαη ζρεδφλ ηελ ίδηα δηαδξνκή κε ην 811. Θαη ην πξφηεηλα απηφ γηαηί απφ
ηελ ψξα πνπ ιέεη φηη ην Α16 θφβεηαη θαη δε ζα πεγαίλεη Αζήλα θαη ην νπνίν
δηέξρεηαη απφ ηελ Ηεξά Νδφ θαηά αληηζηνηρία είπακε. Ρν ιεσθνξείν πνπ
έξρεηαη απφ ηνλ Αζπξφππξγν λα εληζρχεη ην Α16 απφ ηελ Ηεξά Νδφ θαη λα κελ
είλαη ην δξνκνιφγην αλά 45 ιεπηά πνπ είλαη ζήκεξα. Ξνπ θάπνηνο ν νπνίνο
έραζε ην έλα ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κία ψξα κεηά γηα λα πεξάζεη ην άιιν θαη
αλ δελ ππάξρεη θάπνηα βιάβε ή θάπνηα απψιεηα δξνκνινγίνπ ζα πξέπεη λα
πεξηκέλεη κηάκηζε ψξα κεηά. Έρνληαο φκσο θαη ην 866 απφ ηελ Ηεξά Νδφ
εληζρχεηαη φινο ν λφηηνο ηνκέαο ηνπ Ξξνθήηε Ζιία. Απφ ηα Θνπλέιηα εηδηθά
κέρξη θάησ ζηελ Αγία Καξίλα πνπ δελ δηέξρεηαη θαη ηίπνηα άιιν. Ρν 876 ην
νπνίν είλαη ζε ζπζηνηρία ην παιηφ Β16 πνπ θφπεθε θαη ήξζε κε ηελ Αγία
Καξίλα, εγψ είρα πξνηείλεη λα πάεη κέρξη ηελ πιαηεία Δζηαπξσκέλνπ. Νπφηε
ζα είλαη θαηά αληηζηνηρία ην Α16 κε ην Β16 ηα παιηφ αθνχ θαη ηα δχν ζα
ηεξκαηίδνπλ. Νπφηε νη ζπκπνιίηεο καο ζα κπνξνχλ κε κηα ηαθηηθή λα
θαηέξρνληαη κέρξη ηελ πιαηεία Δζηαπξσκέλνπ.
Ραπηφρξνλα είρα πεη εδψ πέξα γηα 5 midi φλησο ζαπίδνπλ απηή ηε ζηηγκή απφ
έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπ Βνηαληθνχ θαη κπνξψ λα
πάκε θ. Γήκαξρε φπνηα ζηηγκή ζέιεηε λα ζαο ηα ππνδείμσ θαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο θάησ ηνπ Οέληε. Απηά φρη γηαηί αδπλαηεί ν ζεκεξηλφο
πξφεδξνο, γηαηί ζαλ πξφεδξνο βαζηθά ε εμνπζίεο ηνπ είλαη ιίγεο. Ξξέπεη λα
δνζεί φπσο είρε δνζεί θαη πξηλ πνπ είρακε επηλνηθηάζεη ζαλ Γήκνο ηα
ιεσθνξεία ηα IKARUS απφ ηνλ ππνπξγφ. Άκα δψζεη ν ππνπξγφο εληνιή φια
ιχλνληαη. Γπζηπρψο ν πξφεδξνο είλαη πεξηνξηζκέλεο νη δπλαηφηεηεο ηνπ γηα
ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Κπνξεί ινηπφλ κε απηά ηα 5 midi λα δεκηνπξγεζεί
εζσηεξηθή δηαδξνκή απφ ην δάζνο ην νπνίν ζα ζπλδέεη θαη ην αίηεκα ησλ
θαηνίθσλ ηνπ δάζνπο κε ηελ Αγία Καξίλα θαη ηαπηφρξνλα απηφ ην midi κπνξεί
λα πάεη κέρξη ηελ εθνξία. πάξρεη παξαπιήζηνο δξφκνο ηεο νδφο Αγίνπ
Ινπθά, είλαη ε δηαδξνκή πνπ ήηαλ ε πεηαινχδα παιηά εθεί κέζα, ην νπνίν
έθαλαλ αλαζηξνθή νη ληαιίθεο, φρη δελ κπνξεί λα κπεη ιεσθνξείν. Θάλνπλ
αλαζηξνθή νη ληαιίθεο θαη ηαπηφρξνλα πεξλάεη θαη ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία
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ηνπ Γήκνπ ηνπ Αηγάιεσ, ηα midi θαη ηα κεγάια ιεσθνξεία, απφ εθεί
δηέξρνληαη. Άξα ππάξρεη δξφκνο, ζέιεζε δελ ππάξρεη απφ ηνλ ΝΑΠΑ. Δγψ έηζη
πηζηεχσ. Απηφ κπνξεί λα βγεη γηαηί είλαη ρακειήο ππθλφηεηαο νη δξφκνη απηνί,
είλαη εζσηεξηθά ηνπ Αηγαιένπ, δηέξρεηαη ην ιεσθνξείν ην 866 απφ εθεί θαη
κπνξνχλ ινηπφλ λα γίλνπλ νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ γξακκψλ. Δίπακε αξθεί λα
ππάξρεη ζέιεζε θαη βνχιεζε.
Αληηπξφηεηλα ην 831 ην νπνίν έξρεηαη κέρξη ηελ πιαηεία Ξαπάγνπ, λα έξρεηαη
θαη λα πεγαίλεη ζην λνζνθνκείν. Δπέθηαζε δηαδξνκήο 1.200 κέηξα. Απηφ θαη
ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα εμππεξεηνχζε αιιά θαη επξχηεξα κηα
κάδα ζπλδεκνηψλ καο νη νπνίνη θάζνληαη απφ ηελ κέζα πιεπξά. Γίπια απφ ην
λνζνθνκείν ππάξρεη έλα νηθφπεδν θαη έλαο ρψξνο πνπ κπνξεί λα γίλεη, λα
κπαίλεη ην ιεσθνξείν κέζα θαη λα κελ κπινθάξεηαη, ην είρα πεη θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά πξέπεη λα ην είρε γξάςεη ν αληηδήκαξρνο, λα κελ
κπινθάξεηαη λα γίλεη έλαο εζσηεξηθφο δξφκνο ψζηε ην ιεσθνξείν λα κπαίλεη,
λα είλαη κφλν γηα ην ιεσθνξείν, λα θάλεη δεμηά, λα κπαίλεη κέζα ζην νηθφπεδν,
λα βγαίλεη κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη απφ ην θαλάξη λα
κπνξεί λα θάλεη αλαζηξνθή θαη λα μαλαγπξλάεη πίζσ ηε Οίκηλη.
Απηφ θπζηθά είλαη ζέκα δηθφ καο, εδψ ηνπ Γήκνπ, εζσηεξηθφ εάλ κπνξνχκε
λα ην θάλνπκε. Ν ρψξνο ππάξρεη γηα λα γίλεη ν δξφκνο, πηζηεχσ κηα
αζθαιηφζηξσζε είλαη γηαηί ήδε είλαη ραξαγκέλν ην θνκκάηη ηνπ δξφκνπ απφ
εδψ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, απφ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο είρακε πεη
θαη ην έρνπλε θαζαξίζεη. Ρν Α θαη Β15 είρακε πξνηείλεη θαη ηφηε λα παξακείλεη
σο έρνπλ γηαηί ε κεγάιε έιεπζε ηνπ Β15 θαη πνπ έγηλε ην δξνκνιφγην φπσο
θαη ηα Δ15, είρα πεη ηφηε πνπ ήηαλ θαη ν ΝΑΠΑ, είλαη ηα ΡΔΗ. Κέρξη ηα ΡΔΗ είλαη
κεγάιε ε ππθλφηεηα ηνπ θφζκνπ, ε ζαξδεινπνίεζε κάιινλ ηνπ θφζκνπ θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ φπσο θαηαιαβαίλνπκε ιεηηνπξγεί αληηζπγθνηλσληαθά ε
ζαξδεινπνίεζε.
Γηα λα ζπληνκεχσ, πξνηείλσ ινηπφλ κηα παξέκβαζε ζην ππνπξγείν
ζπγθνηλσληψλ, κία επηηξνπή απφ εδψ απφ ην Γήκνπ πνπ λα αηηήζεη ηα 5 midi.
Ρα νπνία ζα ιχζνπλ θαη ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ζίγνπξα
κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη δηαθνξεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, έμσ θαη πέξα απφ ηνλ
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ΝΑΠΑ κε κηα Σ ππθλφηεηα θαη κπνξνχκε θαη εκείο εδψ ζαλ παξάηαμε λα
βνεζήζνπκε επάλσ ζε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ιηλάξδν. Ν θ. Βαζηινχδεο έρεη δεηήζεη ην
ιφγν. Διάηε εδψ ζην κηθξφθσλν θ. Βαζηινχδε.
ΒΑΠΗΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη απφ κέλα. Δίκαη ιίγν αδηάζεηνο, δελ
πεηξάδεη. Δγψ ζέισ λα ζαο πσ ηε γλψκε κνπ. Θαηαξρήλ ην Σατδάξη, πξψηα
είρακε κία ζσζηή πνιχ ζσζηή ζπγθνηλσλία. Απφ ηνλ θαηξφ πνπ ήξζε ην
ΚΔΡΟΝ ζην Γήκν Αηγαιένπ, ην Σατδάξη ράζεθε απφ ζπγθνηλσλία. Γηαηί; Ξξψηα
είρακε ην 811, έθεπγε απφ ην Γαθλί, έθαλε ην δξνκνιφγην Πηξαηάξρνπ
Θαξατζθάθε, Ζπείξνπ, Αγία Ρξηάδνο έβγαηλε Ξεηξαηά, πήγαηλε Αηγάιεσ. Έθαλε
επί ηφπνπ ζηξνθή, εξρφηαλ πίζσ, βξίζθακε κηα ζπγθνηλσλία θαη πεγαίλακε θαη
ζην Αηγάιεσ. Ρψξα ζην ΚΔΡΟΝ, αληί λα πεγαίλσ ζηελ Αγία Καξίλα, λα
πεγαίλσ ζην Αηγάιεσ. πνηνο κπνξεί φκσο αιιά δελ ζέισ λα θνπνχλ θαη ηα
άιια ιεσθνξεία. Ρν 803 λα θάλεη ην δξνκνιφγην πνπ θάλεη. Ρν 876 ην
δξνκνιφγην πνπ θάλεη. Ρν 892, 891 πνην είλαη πνπ θάλεη ηελ Αγία Βαξβάξα, λα
πεξλάεη κέζα απφ ηελ Θαξατζθάθε θαη λα πεγαίλεη θαηεπζείαλ ζην Ινηκσδψλ,
ζην Αηηηθφ, φρη ζηελ Αγία Καξίλα.
Δγψ απηφ πνπ πξνηείλσ ζαλ παιηφο Σατδαξηψηεο, ε ζπγθνηλσλία λα γίλεη φπσο
ήηαλ θαη πξηλ. Ρα άιια ιφγηα είλαη θηψρηα γηα κέλα. Δπραξηζηψ πνιχ πνπ κε
αθνχζαηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βαζηινχδε. Ρν φλνκά ζαο.
ΔΓΥΛΗΓΝ: Δγσλίδνπ ιέγνκαη. Έρνπκε κηιήζεη κε ηνλ θ. Βαξπηηκηάδε ζην
ηειέθσλν, δε κε γλσξίδεη θαη κε ηνλ θ. Γήκαξρν. Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ
θχξην πνπ κίιεζε πξηλ γηα ην 811, γηα ηελ Ζπείξνπ. Δγψ έρσ θαηάζηεκα ζηελ
Ζπείξνπ. Έρνπκε απνθνπεί ηειείσο θαη απφ δάζνο θαη απφ Αηγάιεσ. Γειαδή ην
811 ζσζηά θαηέβαηλε ζην Αηγάιεσ. Ρψξα πάεη κέρξη ην ΚΔΡΟΝ, δειαδή νη
πειάηεο θαη ν θφζκνο δελ κπνξεί λα θαηέβεη ζην Αηγάιεσ θαη δελ κπνξεί λα
αλέβεη θαη απφ ην Αηγάιεσ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη κε ην δάζνο θαη ζίγνπξα πξέπεη
λα κελ μεράζεηε ηελ Ζπείξνπ πνπ είλαη έλαο δξφκνο πνπ έρεη αθφκα
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θαηαζηήκαηα, παξφιε ηελ θξίζε θαη έρνπλε θιείζεη θαη πάξα πνιιά γηα λα
εμππεξεηεζνχκε θαη νη πνιίηεο θαη νη επαγγεικαηίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη; Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Ρν κηθξφθσλν ιίγν θιείζηε.
Απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ. Κπνδίθα. Δξψηεκα;
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Λαη ζέισ λα ζπκπιεξψζσ θάηη γηα απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ ξε Δηξήλε, πεξίκελε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Ρη; Ρη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ θπξία, ε θπξία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΟΝΡΠΑ: Θαιεζπέξα. Ιέγνκαη Ονχηζα Καξία. Θαηνηθψ ζην δάζνο Σατδαξίνπ
40 ρξφληα, Οίηζνπ 24. Δγψ έρσ ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηελ θαζαξηφηεηα. Ζ
Ξαμηλνχ είλαη ειεεηλή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξία κνπ ζπδεηάκε ην δήηεκα ηνπ ΝΑΠΑ ηψξα εδψ πέξα.
ΟΝΡΠΑ: Κφλν γηα απηφ ήηαλε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ έρεηε λα πείηε θάηη γηα απηφ….
ΟΝΡΠΑ: Ήμεξα φηη ζην πξνεγνχκελν ήηαλε γηα ην δήηεκα
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή ηε ζηηγκή ζπδεηάκε ην δήηεκα ηνπ ΝΑΠΑ. Αλ ζέιεηε
νπνηνδήπνηε παξάπνλν ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο.
ΟΝΡΠΑ: Έθαλα ηελ αίηεζή κνπ ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΟΝΡΠΑ: Δληάμεη επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε ηνπνζέηεζε θα Ιπκπνπζάθε ή εξσηήκα;
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Θαη ηα δχν.

54

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρεηε ην ιφγν. Απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ. Κπνδίθα. Θα
Ρνθαηιίδνπ ζα πεη ε θα Ιπκπνπζάθε γηα ηελ παξάηαμε; Υξαία έρεηε ην ιφγν.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ιέκε έρσ παξαηεξήζεη φηη ν
ΝΑΠΑ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Γηα ηα ιεσθνξεία ζέισ λα ζπλερίζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ παξαηάμεσλ.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: ζν αλαθνξά ην ζέκα….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα απηφ ην ζέκα ζπδεηάκε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Δγψ παξαηήξεζα φηη ε δηαδξνκή 811, δελ μέξσ πφζνη απφ
ηνπο ζπκπνιίηεο καο, ηα πεξηζζφηεξα δξνκνιφγηα γίλνληαη κε mini bus θαη φρη
κε ηα κεγάια ιεσθνξεία. Δπνκέλσο είλαη πνιχ εχθνιν λα…, είλαη πνιχ πην
επέιηθηα, είλαη πνιχ πην εχθνιν λα γίλνπλ θαη ζα ήζεια λα ζπκπιεξψζσ,
αθνχζηεθε δπν θνξέο ε ιέμε Ξέξακα ζήκεξα. Έρεη πνιχ δίθην ν θ. Φνπξιήο,
ίζσο ζα έπξεπε λα απαηηήζνπκε. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηφηη ην Ξέξακα ήηαλ
έηνηκν λα ην θάλεη, δελ πξφιαβε ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε λα βάινπλε ηέιε
θπθινθνξίαο ζε απηνχο πνπ πεξλάλε γηαηί επηβαξχλνπλ ην Γήκν. Ξφζνη
πεξλάλε γηα λα πάλε Παιακίλα θαη ζα έβαδαλ έλα θφξν ζηα εηζηηήξηα. Δκείο
εκείο πνπ δερφκαζηε πνιχ κεγαιχηεξν θφξην, απφ θνξηεγά απφ απφ, φιε ε
Γπηηθή Διιάδα, ε Ξεινπφλλεζνο, απφ ηελ Ηηαιία, φινη πεξλάλε απφ ην
Σατδάξη, γηα λα κελ πνχκε γηα ην Θξηάζην. Έπξεπε λα καο…, φρη απιά λα ην
δεηήζνπκε, ζα έπξεπε λα ην πξνζθέξνπλ θηφιαο. Λνκίδσ φηη είλαη κία πνιχ
θαιή πξφηαζε θαη κηαο πνπ θαη ηα δξνκνιφγηα ηα πεξηζζφηεξα ην 811, ηνλ
ηειεπηαίν θαηξφ γίλνληαη κε mini bus άξα ινηπφλ είλαη πνιχ επέιηθην κέρξη ηελ
εθνξία θαη θάλνπλ δεμηά ηε Οήγα Φεξαίνπ, είλαη πνιχ άλεην. Θαη κε ηνπο
ιεσθνξεηφδξνκνπο πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα γίλνπλ κε ηε ζπλδξνκή ηεο
ηξνραίαο βέβαηα, ζα είλαη κηα πνιχ θαιή ιχζε. Ζ Οήγα Φεξαίνπ είλαη ν
επφκελνο δξφκνο κεηά ηελ εθνξία επί ηνπ Αηγάιεσ ζηνλ Θεθηζφ, ν νπνίνο
ζπλδέεη ηνλ Θεθηζφ κε ηελ Θεβψλ θαη δελ έρεη ηδηαηηέξα θίλεζε. Δίλαη
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δξνκνιφγηα πνπ ηα θάλσ θαζεκεξηλά γηα λα ειέγμσ θαη ψξεο αηρκήο θαη ψξεο
πνπ δελ έρεη θαζφινπ θίλεζε. Δίλαη θαη πνιχ εχθνιν λα παο κέρξη
δηαζηαχξσζε ηε Ξέηξνπ Οάιιε θαη λα θάλεη επί ηφπνπ ζηξνθή θαη λα
μαλαγπξλάεη απφ ηελ Ηεξά Νδφ. Γελ είλαη θαζφινπ κα θαζφινπ κεγάιε
δηαδξνκή. Ρα έρσ θάλεη άπεηξεο θνξέο γηα λα θηάζσ απηφ ην απνηέιεζκα.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υο παξάηαμε ηη ςεθίδεηε ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε ηεο
δεκνηηθήο αξρήο; Ππκθσλείηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη εκείο ζπκθσλνχκε παξφιν πνπ ζε ηερληθφ επίπεδν κπνξεί
λα έρνπκε θάπνηεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Ζ θεληξηθή ηδέα φκσο θαη ε θεληξηθή
βνχιεζε είλαη πχθλσζε θαη απηφ πνπ είπε ν Θψζηαο ν Ιηλάξδνο κε ηα midi
bus. Γειαδή δηεθδίθεζε απηψλ ησλ ιεσθνξείσλ, 5 ιεσθνξείσλ γηα λα έρνπκε
έλα θαιχηεξν εζσηεξηθφ δίθηπν θαη ζπληαζζφκαζηε λα θάηζνπκε λα
ζθεθηνχκε ηελ αγσληζηηθή δξάζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην δηεθδηθήζνπκε.
Δγψ είπα ηελ άιιε θνξά θάπνηα πξάγκαηα, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα
επηθεληξσζνχκε φρη ζην επξχηεξν θνκκαηηθφ ή πνιηηηθφ ζηνηρείν θαη ην
κλεκηαθφ ή αληηκλεκνληαθφ, φζν ζηελ αληζνξξνπία κεηαμχ Γπηηθήο Αζήλαο,
Βφξεηαο θαη Λφηηαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πε γεληθέο γξακκέο ζα ζπκθσλήζνπκε κε απηά πνπ ιέηε,
αιιά ζέισ λα πσ κεξηθά πξάγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα θαη γεληθά θαη κεηά ζα
ζπκπιεξψζεη θαη ε Αζελά. Ξαξαθνινπζήζακε απηήλ ηελ εθδήισζε,
αληηπξνζσπεία ησλ πνιηηψλ ζε δξάζε πνπ έθαλε ν Γήκνο πνπ ζπγθάιεζε, ε
Αζελά απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο, εγψ ιίγν ζην ηέινο, πξνζπαζψληαο λα
δνχκε πνηα είλαη ηα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ θαη πσο ζθέθηνληαη. Ξξέπεη λα
πνχκε φηη θαη είλαη ινγηθφ απηφ, παξφηη ππήξραλ θαη θαιέο νκηιίεο πνπ
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πξνζπαζνχζαλ λα δνπλ ηε ζπιινγηθή αληίιεςε, ν θαζέλαο βιέπεη απφ ηε δηθή
ηνπ νπηηθή. Θαη εκείο ζα Γήκνο πξέπεη λα ζπγθεξάζνπκε ην ηη γίλεηαη.
Θα έιεγα φηη κε εθθξάδεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ Βαζηινχδε, ηνλ είπακε; Ν
νπνίνο είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη πξέπεη λα δνχκε πσο ιεηηνπξγνχζακε πξηλ
παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ππήξραλ, φια ηα άιια ιφγηα είλαη θηψρηα. Υζηφζν λα
πσ δπν-ηξία πξάγκαηα ζπγθεθξηκέλα θαη κεηά ζέισ λα πσ θαη θάπνηα άιια.
πάξρνπλ ηα εμήο δεηήκαηα. Γηα ην 803 ζα έιεγα φηη σο έρεη ζα έθξηλα, αο
πνχκε, φπσο ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή πέξα απφ ην δήηεκα ηεο ηαθηηθφηεηαο
ησλ…. Γηα ην 811 εγψ πξνζσπηθά ζα έιεγα φηη ζην αίηεκα, γηαηί πήγα θαη
έθαλα θαη κηα ζπδήηεζε κε ηνλ αληηδήκαξρν ηνπ Αηγάιεσ πνπ είλαη
Αηγαιεσρατδαξηψηεο ζα έιεγα, ν Θψζηαο ν Φίιεο, έθαγα έλα δίσξν εθεί ηελ
Ξαξαζθεπή γηα απηφ ην ζέκα. πσο ιέκε εδψ πέξα ππάξρνπλ ππνγξαθέο εθεί
πέξα ππάξρνπλ αθφκα πνιχ πεξηζζφηεξεο ζαλ αίηεκα. Λα δνχκε έλα ηξφπν λα
πεξλάεη κέζα απφ ηελ πεξηνρή απηή ηνπ Ιηνχκε. Θαη επίζεο κηα παξαηήξεζε
πνπ ν Θψζηαο ηελ έθαλε γηαηί είλαη ζεκαληηθή. Ξξέπεη λα δνχκε φια ηα άιια
πνπ πεξηέγξαςε ν ζπληνπίηεο ν θ. Ιηλάξδνο. πάξρεη έλα δήηεκα φηη φια
πεξλάλε καδί θαη φια θεχγνπλε καδί. Θάπνηε ν ΝΑΠΑ είρε έλα… έιεγε αο
πνχκε 08:15, 08:30 θ.ιπ., βεβαίσο δελ πινπνηείην αθξηβψο αιιά ππήξρε κηα
θαλνληθφηεηα. Αλ απηφ ην δήηεκα ην ιχζνπκε γηα φια ηα ιεσθνξεία πνπ
πεξλάλε κέζα απφ ην Σατδάξη, γηαηί ηη ζπκβαίλεη;
Φεχγνπκε καδί, αο πνχκε μεθηλάλε 08:00 θαη έξρεηαη ην έλα πίζσ απφ ην άιιν
αλεμαξηήησο ηεο πεξηνρήο. Απηφ ινηπφλ ζεκαίλεη φηη έρεη κηα ηαχηηζε. Ρν έλα
ιεσθνξείν έξρεηαη πίζσ απφ ην άιιν, αλ πξνιάβεηο πξφιαβεο ηελ νκάδα ησλ
ιεσθνξείσλ. Απηφ ην ιέσ είηε αθνξά ηελ Ηεξά Νδφ, θαιά εθεί βέβαηα έρεη
πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, αιιά ιέσ θαη γηα απηά πνπ πεξλάλε κέζα απφ ην
Σατδάξη. Γελ μέξσ πφζν εχθνια κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο
αιιά επεηδή φια πάκε ζε κηα επνρή επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ηα GPS, κε
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο. Λνκίδσ φηη επεηδή πξέπεη λα πάκε
ζε κηα ηέηνηα ινγηθή απαίηεζεο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θφζκνπ, ίζσο πξέπεη λα
δνχκε θαη απηφ ην δήηεκα.
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κε έλα νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κε έλα νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ φπσο ιέεη ζην φηη λα
εμππεξεηείηε ν θφζκνο.
Λνκίδσ φηη πξέπεη λα πνχκε ηα εμήο εθ βάζνπο θαξδίαο θαη ρσξίο λα
θξπθηνχκε. πάξρνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ αλ δελ ηα ιχζνπκε, λνκίδσ ηα
έρνπκε ιπκέλα αιιά πξέπεη λα ηα ππεξαζπηζηνχκε δεκφζηα. Γειαδή απηφ πνπ
ιέκε, θνπβεληηάδνπκε πνιιέο θνξέο απνζπαζκαηηθά θαη ιέκε ΠΝΑΞ, μέξσ
εγψ, ΑΠΓΑ, αλάπηπμε Γπηηθήο Αζήλαο. πάξρεη ινηπφλ ην δήηεκα ην εμήο. Ρν
εκπνξηθφ θέληξν ηνπ Σατδαξίνπ θαη ην εκπνξηθφ θέληξν ηνπ Αηγάιεσ, έρνπλε
ζπλάξηεζε. Καδί ζα πεζάλνπλε ή καδί ζα αλζίζνπλ δηφηη ν πνιίηεο ηνπ
Αηγάιεσ φηαλ δελ έρεη ιχζε λα έξζεη ζην Σατδάξη, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ
ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ζα πάεη ζηελ Αζήλα θαη δε ζα μαλαέξζεη
ζην Σατδάξη. Θαη ν ζπληνπίηεο καο ν Σατδαξηψηεο αθνχ θάλεη κηα γχξα εδψ
ζηελ αγνξά θαη δεη φηη ηέινο πάλησλ δελ ηνλ θαιχπηεη δε ζα πάεη λα
ηαιαηπσξεζεί ζην Αηγάιεσ, ζα επηιέμεη λα πάεη ζηα θεληξηθά ηεο Αζήλαο γηαηί
απηή είλαη ε ιχζε θαη ην πηζαλφηεξν είλαη ζα μεράζεη λα μαλαπάεη ζην
Αηγάιεσ, ζην καγαδάθη ην κηθξφ, ην κεγάιν πνπ ηνλ εμππεξεηνχζε. Γελ ζα
θάλεη θαλ ηνλ θφπν λα δεη ηηο ηηκέο ή ηελ πνηφηεηα. Γηφηη ην Αηγάιεσ θαη ην
Σατδάξη έρεη, εμαηηίαο ηνπ φηη είλαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, κπνξεί ζηηο ηηκέο
ιίγν λα πζηεξνχλ ζα έιεγα αιιά ην ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο θαη….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε Θνδσξή. Ππλάδειθνη εδψ παξαπιεχξσο, έλα βνπεηφ
έξρεηαη ζηελ αίζνπζα. Έλα βνπεηφ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη δελ ππάξρεη ζέκα απφ κέλα ηνπιάρηζηνλ.
Άξα ινηπφλ έλα δήηεκα είλαη ε ζπγθνηλσλία, πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνπο
αλζξψπνπο ηεο δνπιεηά ηνπο, ην έρεηε αλαιχζεη δε ζα πσ, αιιά πξέπεη λα
ππεξεηήζεη θαη ηα εκπνξηθά θέληξα. Βιέπσ φηη εδψ πέξα ππάξρεη θαη
αληηπξνζσπεία απφ ηνλ εκπνξηθφ ζχιινγν Σατδαξίνπ. Απηφ είλαη, αλ δελ ην
ιχζνπκε απηφ ην πξάγκα ζηγά ηελ πάξεη ν άιινο ην ακάμη ηνπ απφ ην Αηγάιεσ
γηα λα έξζεη ζην Σατδάξη ή αληίζηνηρα θ.ιπ.. Ιέσ απηή ηε ζηηγκή
θνπβεληηάδνπκε ην δήηεκα Αηγάιεσ, Σατδάξη, ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ

58

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ζεκαληηθφ, ην ιέεη θαη ν θφζκνο θαη είλαη δηαπηζησκέλν. Αιιά θαη παξάιιεια
πξέπεη λα δνχκε ην πψο ν Σατδαξηψηεο καδί θαη ν Ξεξηζηεξηψηεο ζα έξζεη
πξνο ηα εδψ. Απηά είλαη δεηήκαηα πνπ αλ δελ ηα ιχζνπκε πάιη
ζπγθνηλσληαθά, δειαδή κε επθνιία ν άιινο λα ιέεη αο πεηαρηψ κηα βφιηα ζην
Σατδάξη λα δσ ηη γίλεηαη θαη κεηά αο πάσ ζηελ Αγία Βαξβάξα θαη ζηνλ
Θνξπδαιιφ. Απηφ ινηπφλ είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ππεξάζπηζε
ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ηεο πεξηνρήο.
Έλα δεχηεξν δήηεκα είλαη ην εμήο. Θα πσ ιίγν γηα ηηο λννηξνπίεο.
Ιεσθνξεηφδξνκνη. Ξξνζέμηε, εγψ δε ζα ζπκβηβαζηψ. πάξρνπλ φπσο μέξεηε
απηφ πνπ ιέκε δηαηαμηθά πξνβιήκαηα. Ξεηάεη ν άιινο θη απφ ην ακαμάθη πξνο
ηα έμσ, πεηάεη θαη απφ ην ακάμη πνιπηειείαο. Ππλεζίδνπκε φινη λα αλερφκαζηε
κηα ζεηξά πξνβιήκαηα. Ρν δήηεκα ησλ ιεσθνξεηνδξφκσλ είλαη ζεκαληηθφ.
Γειαδή φια απηά πνπ θνπβεληηάδνπκε αλ δελ ηα δνχκε ζε κηα ινγηθή φηη ε
Ηεξά Νδφο ζα γίλεη δξφκνο ηαρείαο θπθινθνξίαο γηα ηα ιεσθνξεία θαη φηη ζα
ην ππεξαζπηζηνχκε νη δεκνηηθέο αξρέο, ζα ην ππεξαζπηζηνχκε νη παξαηάμεηο,
ζα ππεξαζπηζηνχλ νη έκπνξνη θαη εδψ θαη εθεί, αθνχ θαηαιάβνπλε φηη καδί
πεζαίλνπκε. Γηαηί ν θαζέλαο βιέπεη φηη έξρεηαη ν άιινο κε ην απηνθηλεηάθη ηνπ
θαη παξθάξεη έμσ. Βεβαίσο, αθνχ είλαη ράιηα, ζέιεηο λα έξζεη ν άιινο λα
παξθάξεη δπν ιεπηά λα ςσλίζεη θάηη θαη λα θχγεη. Βεβαίσο αθνχ ε
ζπγθνηλσλία είλαη πην εχθνια παο ζηνλ Άξε παξά παο απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ
άιιε. Άξα ινηπφλ πξέπεη λα ηα δνχκε καδί θαη απηφ ην δήηεκα.
Έλα ηξίην δήηεκα πνπ ζέισ λα πσ γηα λα καθξεγνξήζσ. πάξρεη ην εμήο
δήηεκα θαηά ηε γλψκε κνπ πνπ είλαη αθνξνχζε ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε,
αθνξά θαη απηή ηελ θπβέξλεζε, αθνξά θαη ηα ζηειέρε απηήο ηεο
θπβέξλεζεο, αθνξά θαη ηνλ θφζκνπ πνπ είλαη εδψ ζηε Γπηηθή Αζήλα. Θαη
απηφ ζέισ λα ζπλεγνξήζσ θαη ζα ππεξαζπηζηψ κε ην δηθφ καο ηξφπν ζαλ
παξάηαμε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ. Ξξνζέμηε. Ρν Σατδάξη έκεηλε έμσ απφ ην
δήηεκα ηνπ ΚΔΡΟΝ θαη γηα απηφ θάπνηνη θηαίλε. Απηφ δε ιέεη ηίπνηα απφ ην λα
ην θαηαγξάςνπκε. Δίλαη φκσο κηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία φινη νη
θαξεθινθέληαπξνη

γξαθεηνθξάηεο

θαη

ηνπ

πξνεγνχκελε

ζπζηήκαηνο

αλεμαξηήησο πνιηηηθήο θαη νη θαηλνχξηνη, δελ μέξσ αλ ηνπο έρνπλ αιιάμεη
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θ.ιπ., δελ έρνπλ ζπλαίζζεζε. Γειαδή ην Ξεξηζηέξη έρεη 3 ΚΔΡΟΝ. Ζ Αγία
Βαξβάξα έρεη ΚΔΡΟΝ. Ρν Αηγάιεσ έρεη δχν ΚΔΡΟΝ. Ρν Σατδάξη δελ έρεη ηίπνηα
επί ηεο νπζίαο. Άξα ζηα πιαίζηα ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο απηήο πνπ ήηαλ,
απηήο πνπ πξέπεη λα βειηησζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΟΗΕΑ, αλ δελ ηνπο
αλνίμνπκε ην κπαιφ λα θαηαιάβνπλε φηη κέρξη λα ιπζεί ην ζέκα ηνπ ΚΔΡΟΝ,
ην νπνίν ζηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο ηψξα λα πάξεη πνιηηηθή απφθαζε απφ φηη
ιέλε νη εηδηθνί ζέιεη 12 κε 15 ρξφληα, δελ κπνξεί λα γίλεη θακία ηξνπνπνίεζε
απηή ηε ζηηγκή. Ξάεη, ράζεθε ην ηξέλν πνπ ιέκε. Κέρξη πνπ αλ πηζαλά κηα
πξφηαζε πνπ εμεηάδνπκε ζηα πιαίζηα ηεο ξηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο ζηε Γπηηθή
Αζήλα θαη ζηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ. Ρν ΡΟΑΚ ην
νπνίν ζηνηρίδεη ην 1/10, δειαδή ην έλα θνζηίδεη 100 εθαη. ην ρηιηφκεηξν θαη ην
άιιν θνζηίδεη 10 εθαη.. Άξα ινηπφλ επεηδή ην…… κηα ιχζε ινηπφλ ζηελ Γπηηθή
Αζήλα είλαη ην ΡΟΑΚ. Ιέσ δελ είλαη απηήο ηεο ζηηγκήο αιιά γηαηί ην ιέσ απηφ
ην πξάγκα; Κέρξη ινηπφλ λα ιπζνχλ απηά ηα δεηήκαηα, νη φπνηα άιια πνπ
αθνξνχλ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, ν θφζκνο ζην Σατδάξη
πνπ είλαη ζηε Γπηηθή Αζήλα, πνπ κπνξεί λα πιενλεθηεί ζε άιια πξάγκαηα, ζε
απηφ ην πξάγκα πζηεξεί. Πε απηφ ην πξάγκα εγψ είκαη αλνηρηφο ζε
νπνηαδήπνηε κνξθήο θηλεηνπνίεζε γηα λα αλνίμνπλ αθηηά. Γελ ππάξρεη άιιε
ιχζε απηή ηε ζηηγκή θαηά ηε γλψκε κνπ βεβαίσο καδί κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ
ιεσθνξεηνδξφκσλ θ.ιπ.. Λα δσ αλ έρσ μεράζεη θάπνην ζέκα.
Γηα ην δήηεκα ησλ ρνξεγηψλ πνπ έβαιε ν θ. Φνπξιήο. Δγψ πξνζσπηθά είκαη
αληίζεηνο. Νη ρνξεγίεο, ππάξρνπλ κηα ηζηνξηθφηεηα ην λα ππνθχπηνπλ αθφκα
θαη αο πνχκε πξννδεπηηθέο, αξηζηεξέο παξαηάμεηο ζε κηα ινγηθή ζπκςεθηζκνχ
ησλ πξνβιεκάησλ. Ρν έρνπκε δήζεη ζηε Φπιή ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα,
βνπισκέλα

ζηφκαηα,

Γήκαξρνη,

αληηπνιηηεχζεηο

θ.ιπ.

έλαληη

ησλ

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Θα έιεγα γηαηί έρσ πάεη ζε θηλεηνπνηήζεηο ην 2013 καδί
κε ηνλ Φσηεηλάθε φηαλ ήκαζηαλ δεκνηηθνί ζχκβνπινη πεγαίλνληαο έμσ απφ
ηηο πχιεο ηνπ ΔΙ.ΞΔ. ηφηε πνπ μαλά ππήξραλ πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
αζθάιεηα θ.ιπ.. πνθιίλνληαη ζα έιεγα νη Γήκαξρνη αλεμαξηήησο πξνζέζεσλ
θαη πνιηηηθψλ γεληθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ φηαλ αο πνχκε ζνπ αγνξάδεη
ιεσθνξεία, ζνπ θηηάρλεη ηα ζρνιεία, ζνπ βάδεη θνπξηίλεο, ζνπ βάδεη
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πεηξέιαην, ζνπ θάλεη ηνχην θ.ιπ., θ.ιπ..

Αλ κπνξνχκε ινηπφλ, κε ρσξίο

απηνχο ηνπο φξνπο θαη ππάξρεη θάπνηνο θαη είλαη δηαζέζηκνο απιψο λα ιέεη ην
φλνκά ηνπ είλαη έλα δήηεκα πξνο εμέηαζε.
Αιιά θαη πάιη μέξεηε ζα βξεζεί ε Coco-Cola λα είλαη δηαζέζηκε. Γειαδή ζέισ
λα πσ δελ είλαη ηφζν απιά ηα δεηήκαηα ησλ ρνξεγηψλ ζε κηα επνρή πνπ φινο
ν θφζκνο, έθεξα ην παξάδεηγκα ηεο Coca-Cola κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ζε κηα
επνρή πνπ γίλνληαη αγψλεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θ.ιπ., θ.ιπ.. Άξα ινηπφλ
είλαη δχζθνιν δήηεκα ζα έιεγα θαη εγψ γεληθψο είκαη αξλεηηθφο. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε ζπκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε; Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αλ θαη ε ζπδήηεζε έρεη ηξαβήμεη πνιχ θαη αξθεηέο θνξέο βγήθε
θαη εθηφο ζέκαηνο, ζα πξνζπαζήζσ επηγξακκαηηθά λα πσ θάπνηα πξάγκαηα.
Δίρα ηελ επθαηξία λα παξεπξίζθνκαη θαη ζηε ζπλάληεζε κε ην ΝΑΠΑ θαη εθεί
εμέζεζα ηηο απφςεηο κνπ. Λνκίδσ φηη ην Σατδάξη θαη ην δάζνο πνπ είραλ ζην
παξειζφλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60, ηνπ ’70 θαη ηνπ ’80 πνιχ αμηφπηζηε
ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε θαη κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη κε ην θέληξν ηνπ
Ξεηξαηά, δπζηπρψο ζπγθνηλσληαθά έρνπλ ππνβαζκηζηεί ζε αθάληαζην βαζκφ.
Δίλαη απαξάδεθην ην 2015 λα είκαζηε ηφζν απνθνκκέλνη ζπγθνηλσληαθά απφ
ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Ξεηξαηά θαη γηα απηφ έρεη πνιχ κεγάιε επζχλε ε
ΝΑΠΑ κε ην ζρεδηαζκφ πνπ έρεη πινπνηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιά πηζηεχσ
θαη νη δεκνηηθέο αξρέο ηνπ Σατδαξίνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηηο
πξνεγνχκελεο ζεηείεο.
Δπεηδή θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα κπεη έλα ηέινο ζε φιν απηφ, θαιφ είλαη λα
μεθηλήζνπκε απφ ηψξα κε έλα ζρεδηαζκφ γηα έλα αμηφπηζην ζπγθνηλσληαθφ
δίθηπν ηνπ Σατδαξίνπ θαη ζχλδεζε κε ηελ Αζήλα, ηνλ Ξεηξαηά αιιά θαη ηηο
ππεξεζίεο πνπ έρνπλε θχγεη απφ ηελ πφιε καο θαη θπζηθά ην ΚΔΡΟΝ. Θα
έιεγα φηη 3 είλαη νη άμνλεο, 3 είλαη νη ππιψλεο ηεο ζπδήηεζεο. Πήκεξα
ζπδεηάκε ην πξψην θνκκάηη, ην θνκκάηη ησλ γξακκψλ ηνπ ΝΑΠΑ.
Γηα κέλα ν δεχηεξνο ππιψλαο είλαη ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, φπνπ εθεί ζα
πξέπεη λα θηλεζεί πνιχ ζχληνκα ε δεκνηηθή αξρή, ίζσο έρεη ήδε θαζπζηεξήζεη
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θαη ππάξρνπλ ηξφπνη. πάξρνπλ ηξφπνη θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΝΑΠΑ θαη
άιινη Γήκνη ην έρνπλ πεηχρεη κε ηελ ελνηθίαζε ιεσθνξείσλ, ππάξρνπλ θαη
άιινη ηξφπνη αθφκα θαη γηα αγνξά ιεσθνξείσλ πνπ επηδνηνχληαη απφ
επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Ήδε φκσο έρνπκε θαζπζηεξήζεη θαη πξέπεη ζε απηφ
ηνλ ηνκέα λα επηηαρχλνπκε, επηβάιιεηαη λα ππάξμεη κία αμηφπηζηε δεκνηηθή
ζπγθνηλσλία έηζη φπσο είλαη δνκεκέλν ην Σατδάξη κε ηηο πνιιέο δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο πνπ δηράδεηαη απφ κεγάινπο νδηθνχο άμνλεο, ηνπιάρηζηνλ λα
δηαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία φισλ ησλ ζπλνηθηψλ κεηαμχ ηνπο κε ην εκπνξηθφ
θέληξν ηνπ Σατδαξίνπ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν θαη κε ηελ ζχλδεζε ηνπ
ΚΔΡΟΝ.
Ν ηξίηνο ππιψλαο είλαη ην ΚΔΡΟΝ. Δθεί νπνηαδήπνηε ιχζε κε ηηο ππάξρνπζεο
γξακκέο λνκίδσ δε καο εμππεξεηεί, ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζε
πνιχ βέβαηα κειινληηθή πξννπηηθή είλαη λα πηέζνπκε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο
γξακκήο 7, ηεο πεξίθεκεο γξακκήο 7, έηζη φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ
κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ, θάηη βέβαηα ην νπνίν αθφκα θαη αλ
ηψξα μεθηλνχζε ζα απαηηνχζε πνιιά ρξφληα, ηνπιάρηζηνλ κία δεθαεηία, ίζσο
θαη παξαπάλσ.
Ξεγαίλνπκε ηψξα ιίγν ζην ζέκα ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο πνπ έρεη λα θάλεη
κε ηηο γξακκέο ηνπ ΝΑΠΑ. πσο είπα θαη ζηε ζπλάληεζε εθείλε, είλαη θαη
επηρεηξεζηαθά θαη επηζηεκνληθά ιαλζαζκέλνο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ΝΑΠΑ
ζε ζρέζε κε ηελ ζχλδεζε ηνπ Σατδαξίνπ κε ηνλ Ξεηξαηά, κηιάσ γηα ηε γξακκή
γηα ην 803, ην νπνίν έρεη πιήξσο απαμησζεί θαη κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΝΑΠΑ
πάεη θαη πξνο κία έκκεζε θαηάξγεζε. Δκείο ζα πξέπεη λα επηκείλνπκε ζην λα
ππάξρεη γξακκή κέρξη ηνλ Ξεηξαηά, κέρξη ηελ πιαηεία Θαξατζθάθε, έηζη φπσο
ππήξρε εδψ θαη δεθαεηίεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα θηάζεη ην ΚΔΡΟΝ ζηνλ
Ξεηξαηά, αλ ε γξακκή ηνπ ΚΔΡΟΝ, ε γξακκή ε κπιε θηάζεη κέρξη ηνλ Ξεηξαηά
ηφηε ζα κπνξνχζακε ζε κεξηθά ρξφληα φηαλ γίλεη απηφ λα ζηακαηάεη ε
ιεσθνξεηαθή γξακκή ζε θάπνηνλ άιιν ζηαζκφ είηε ζηελ Αγία Καξίλα, είηε
ζηελ Αγία Βαξβάξα, είηε ζηε Λίθαηα φπσο πξνηείλεηαη ηψξα απφ ηνλ ΝΑΠΑ.
κσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή λνκίδσ φηη
επηβάιιεηαη, είλαη απαξάδεθην ην Σατδάξη λα κελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα
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ιεσθνξείν κε ηνλ Ξεηξαηά, θάηη ην νπνίν ππήξρε αθφκα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ
1950 φηαλ είρακε ειάρηζηνπο θαηνίθνπο. Γελ είλαη δπλαηφλ ζηε ζεκεξηλή
επνρή λα είκαζηε απνθιεηζκέλνη απφ ηνλ Ξεηξαηά. Ν ηξφπνο ν νπνίνο
πξνζεγγίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην απφ ηνλ ΝΑΠΑ είλαη εληειψο
ιαλζαζκέλνο, ην αλέθεξα θαη ζηελ ζπλεδξίαζε εθείλε, ζηε ζπδήηεζε. Λνκίδσ
δε ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνχκε.
Πε ζρέζε κε ην 811. Δγψ ζα πξνηηκνχζα ε δηαδξνκή λα γίλεηαη απφ ηνπο
θεληξηθνχο δξφκνπο. Θεσξψ φηη είλαη θαιχηεξν θαη πην γξήγνξν επηζηεκνληθά
θαη θπθινθνξηαθά. Άιισζηε ε Αζηπζέα έρεη ζχλδεζε, κπνξεί θάπνηνο κε ηα
πφδηα εχθνια λα πάεη ζην ΚΔΡΟΝ. Ρν πξφβιεκα είλαη γηα ηηο καθξηλέο
ζπλνηθίεο θαη ε φπνηα θαζπζηέξεζε λνκίδσ φηη ζα επηβαξχλεη ρσξίο ιφγν.
πσο επίζεο πηζηεχσ φηη κπνξεί λα ππάξμεη κία πξνζέγγηζε ηεο εθνξίαο.
Γειαδή απφ ηε ζηηγκή πνπ ιέκε φηη ε γξακκή ζα ζπλερίζεη απφ ηελ Ηεξά Νδφ
θαη ζα θηάζεη ζην ζηαζκφ ηνπο Αηγάιεσ, ζεσξψ φηη ππάξρεη ιχζε έηζη ψζηε ε
γξακκή λα γπξίδεη εχθνια ρσξίο κεγάιε θαζπζηέξεζε θαη λα πξνζεγγίδεη, δε
ρξεηάδεηαη λα θηάλεη αθξηβψο απέμσ απφ ηελ εθνξία αιιά λα θηάλεη ζε έλα
ζεκείν πνπ λα κπνξεί θάπνηνο λα είλαη δπλαηφλ λα ην πεξπαηήζεη. Θεσξψ φηη
θαη εθεί νη αηηηάζεηο ηνπ ΝΑΠΑ είλαη ιαλζαζκέλεο. Αλ θάηζνπκε θάησ κε ηνπο
ράξηεο φπσο είπαηε θαη δνχκε ηελ πεξηνρή, είκαη βέβαηνο φηη κπνξεί λα
ππάξμεη κία ιχζε πνπ ζα πξνζεγγίδεη ηελ εθνξία θαη έηζη ζα εμππεξεηνχληαη
φζνη πνιίηεο ζέινπλ λα πάλε θαη ζην Αηγάιεσ, ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο αιιά θαη
ζηελ εθνξία.
Πε γεληθέο γξακκέο ζπκθσλνχκε θαη ζα ςεθίζνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ.
Λνκίδσ φκσο θαη πάιη επαλαιακβάλσ φηη ζα πξέπεη λα θηλεζνχκε πνιχ
γξήγνξα θαη γηα λα πηέζνπκε θαη γηα ην ΚΔΡΟΝ, γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο
βέβαηα γηα ηηο επφκελεο γεληέο, γηα ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη βέβαηα λα
επηκείλνπκε ζε απηά ηα ζεκεία ηα νπνία ιέκε ζε ζρέζε κε ην 803 θαη ην 811.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε
λα πεη; Ν θ. Βνπιγαξίδεο.
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ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο. ηη λα άιιε κηα θνξά πνπ
θηάζακε λα ζπδεηάκε εκείο εδψ ζην Γήκν πψο λα δηαρεηξηζηνχκε ην αζηηθφ
Θξάηνο. Ρν 2015 λα κελ έρνπκε ζπγθνηλσλία ζην Σατδάξη. Θαηαπιεθηηθφ. Θαη
λα θαζφκαζηε εδψ θαη λα ιχλνπκε θαη λα ιέκε έηζη λα βάινπκε εθείλν ην
ιεσθνξείν απφ εδψ, εθείλν ην ιεσθνξείν εθεί γηαηί έηζη πξέπεη λα γίλεη ζηελ
νπζία, αιιά είλαη δηθφ καο ζέκα απηφ ή ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο; Θαη δελ
είλαη ηψξα πνπ δελ έρεη ιεθηά ην Θξάηνο, απηφ γίλεηαη ρξφληα ηψξα.
Θα απαληήζσ ζε θάηη άιιν. ηαλ ήξζαλ εδψ νη θχξηνη ηνπ ΝΑΠΑ, εγψ θαη ν
θχξηνο αληηδήκαξρνο ν Σνπδεινχδεο πηάζακε θαη ηνπο είπακε λα καο δψζνπλε
mini bus. Νχηε ην ζπδεηάγαλε. Θαη κελ αζρνιεζείηε ηνπο ιέκε, δψζηε καο
εζείο δπν, ηξία mini bus θαη εκείο ζα δνχκε, λα ηα αγνξάζνπκε. Νχηε
ζπδήηεζε.
Θαη θάηη άιιν ζέισ λα απαληήζσ πάιη θαη ζα ζηελνρσξήζσ θαη ηε θίιε κνπ
ηελ Δηξήλε, ήηαλ θαη ζπκκαζήηξηά κνπ, θαη ηνλ θ. Θψζηα. Λα πάκε ιέεη ζηα
δηπιηζηήξηα επεηδή καο ξππαίλνπλ λα ηνπο δεηήζνπκε mini bus. Λα
πεζαίλνπκε ειεχζεξα κεηά. Θα έρνπκε ζπγθνηλσλία. Απηφ ήζεια λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξάξα πνιχ ζχληνκα. Λνκίδσ φηη ζε ζρέζε κε ηα ηππηθά ε
πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο είλαη νινθιεξσκέλε ζε ζρέζε εηδηθά κε ηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη γηα ηελ αχμεζε δειαδή ησλ δξνκνινγίσλ θαη γηα
ηε κε θαηάξγεζε ηνπ Α, Β15 θαη γηα ην 811 λα πεξάζεη θαη λα αλέβεη, γηαηί θαη
απηφ είλαη έλα βαζηθφ δήηεκα εηδηθά γηα ηελ Ζπείξνπ θαη ην δξφκν απηφ
Ξαπάγνπ, ΡΔΗ θ.ιπ. πνπ λνκίδσ φηη ζα εμππεξεηήζεη. κσο πξέπεη λα
πάξνπκε ππφςε καο θάπνηα δεηήκαηα πνπ λνκίδσ φηη είλαη πνιχ βαζηθά γηαηί
αιιηψο λνκίδσ ζα ππάξρεη κηα απηαπάηε θαη ζηνλ θφζκν πνπ παξαθνινπζεί ην
ζπκβνχιην αιιά θαη ζε φζνπο δηαβάζνπλ ηα πξαθηηθά ή ηέινο πάλησλ
ελδηαθεξζνχλε λα κάζνπλε γηα ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, σο
πξνο ην αλ ζα ιπζεί ην πξφβιεκα κε βάζε ηελ ππάξρνπζα απηή ηε ζηηγκή
θαηάζηαζε. Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο θαη θπξίσο νη
εξγαδφκελνη, νη άλεξγνη, νη ζπληαμηνχρνη, νη καζεηέο, νη θνηηεηέο πνπ
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ρξεζηκνπνηνχλε ηα Κέζα Καδηθήο Κεηαθνξάο φηη εδψ πέξα ππάξρεη έλα
βαζηθφ δήηεκα.
ιεο απηέο νη εηαηξίεο πνπ θαθψο έρνπλε γίλεη Α.Δ. ιεηηνπξγνχλε κε
ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ απηφ φπσο θαηαιαβαίλεηε ζεκαίλεη φηη
ππάξρνπλ έζνδα θαη έμνδα θαη ηαπηφρξνλα ζεκαίλεη φηη ν επηβάηεο, ην θνηλφ
πνπ ρξεζηκνπνηεί απηά ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο είλαη θαη πειάηεο. Γειαδή
πνηα ήηαλ ε απάληεζε γηα ηελ Αθαία; ηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη έλα
δξνκνιφγην ην νπνίν ζα εμππεξεηεί δχν αλζξψπνπο θαη ζα θαίεη ηειηθά
πεξηζζφηεξε βελδίλε απφ ηα έζνδα πνπ ζα έρεη απφ ηα εηζηηήξηα. Απηφ πέξα
απφ ηελ ίδηα ηε ινγηθή πνπ ιέεη φηη απηνί πνπ ηειηθά δελ έρνπλε λα
ρξεζηκνπνηήζνπλε απηνθίλεην θαη ρξεζηκνπνηνχλε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο
είηε γηα λα πάλε ζηε δνπιεηά ηνπο, είηε γηα λα πάλε ζην παλεπηζηήκην, ζην
ΡΔΗ, γηα ςψληα. Ρέινο πάλησλ ε πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ πνπ απηή ηε ζηηγκή
ζηελάδεη θαη θπξηνιεθηηθά λνκίδσ φινη καο έρνπκε δήηεκα κε ηε βελδίλε, δελ
είλαη θάηη πνπ ππάξρεη ζε κηα κεηνςεθία. Λνκίδσ είλαη θαηαλνεηφ φηη δελ ζα
κπνξεί ηειηθά απηφ ην πξάγκα θαη φζν ζπλερίδεηαη απηή ε ινγηθή λα
εμππεξεηήζεη πιαηηά ηνλ θφζκν, γηα απηφ θαη ιέγνληαη κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο.
Ρη ζεκαίλεη επί ηεο νπζίαο απηφ; ηη αχξην ζα ιέλε ην εμήο. Θα ιέλε είηε
επηβαξχλνπκε ηνπο επηβάηεο παξαπάλσ, δειαδή ν θάηνηθνο ηεο Αθαίαο γηα λα
κπεη εηζηηήξην, ζα κπεη εηζηηήξην 9 € φπσο είλαη ζην αεξνδξφκην π.ρ., γηαηί ζα
είλαη εθηφο πφιεο γηα λα κπνξεί λα πεξάζεη ην ιεσθνξείν θαη λα έρεη θαη
έζνδα θαη λα ην ζπκθέξεη λα πεξάζεη απφ εθεί πέξα ή δε ζα πεξάζεη θαζφινπ.
Κε ηελ ίδηα ινγηθή ζα γίλεη θαη ζην Γαθλί, κε ηελ ίδηα ινγηθή ζα γίλεη θαη ζηνλ
Ξξνθήηε Ζιία, κε ηελ ίδηα ινγηθή ζα γίλεη θαη ζην άλσ δάζνο θ.ιπ.. Γηαηί ε
ζηάζε δελ αμηνινγείηε κε βάζε ην αλ βνιεχεη ηνλ θφζκν ή φρη αιιά
αμηνινγείηε κε κία ινγηθή ιεο θαη είλαη θαηάζηεκα, απφ ην πφζνπο πειάηεο
εμππεξεηεί. Απηφ θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη ην βαζηθφ θαη ην θνκβηθφ δήηεκα πνπ
δεκηνπξγεί εηδηθά ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο ηε κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηε
κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ, θαη ηελ κε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα λα κπνξνχλ
λα ιεηηνπξγήζνπλε ηα κέζα. Γηαηί αλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλε κέζα
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καδηθήο κεηαθνξάο θιεηζκέλα ζηα γθαξάδ θαη λα κελ ππάξρεη ην πξνζσπηθφ
γηα λα ηα ιεηηνπξγήζεη θαη ηα ιχζεη ην πξφβιεκα. Θαη ηαπηφρξνλα θαη ην
ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ λα κε γίλεηαη, ην ΚΔΡΟΝ λα κε γίλεηαη κε θξηηήξηα πνπ
πξαγκαηηθά εμππεξεηεί αιιά λα γίλεηαη κε άιια θξηηήξηα πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο εμππεξεηνχλ θαη έλα αιηζβεξίζη κε ην κεγάιν θεθάιαην.
Γειαδή κε πνηα ινγηθή κπνξεί λα έγηλε ην ΚΔΡΟΝ εθεί πνπ έγηλε ζην Σατδάξη,
αλ ππνζέζνπκε φηη είλαη ζην Σατδάξη; Κε θακία ινγηθή. Ξνχ ζα έπξεπε λα γίλεη
φπσο έρνπκε πεη πάξα πνιιέο θνξέο θαη ζην παξειζφλ; Γίπια ζην
λνζνθνκείν, εθεί πνπ πξαγκαηηθά εμππεξεηεί. Γηαηί δελ έγηλε; Γηαηί αθξηβψο ε
πνιηηηθή ηνπο ήηαλ απηή πνπ θιείλεη ηα λνζνθνκεία θαη δελ ηα ζέιεη, γη’ απηφ
θαη ην Αηηηθφ απηή ηε ζηηγκή κεηψλνληαη νη εθεκεξίεο, είλαη ζε ξάληδα θ.ιπ.,
θ.ιπ.. Θέισ λα πσ είλαη ην ίδην πξάγκα πνπ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο, ζε φιεο ηηο
θξαηηθέο

δνκέο

ηηο

δηαιχνπλ

κε

ηε

ινγηθή

ησλ

ηζνζθειηζκέλσλ

πξνυπνινγηζκψλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ.
Ρειεηψλνληαο λα πσ ην εμήο. πάξρεη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα κε ηα
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ην νπνίν αθνπκπάεη αλ ζέιεηε ηε ζπδήηεζε. Γελ
αθνξά απηή θαζαπηή ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε αιιά είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή.
Έλα, θαηαξρήλ κε ηελ αχμεζε ηνπ ΦΞΑ πνπ πξνηείλεη ε θπβέξλεζε ή πνπ
θαίλεηαη λα πξνηείλεη ε θπβέξλεζε ζηα λέα κέηξα πνπ ζα θέξεη θαη ζα
ζπκθσλήζεη ηέινο πάλησλ ή θαίλεηαη φηη ζα ζπκθσλήζεη. Θαηαιαβαίλεηε φηη
ζα κεηαθπιηζηεί απηφ ην πξάγκα πιαηηά ζην ιαφ. Αο κελ ζπδεηήζνπκε ηψξα
ηελ πξφηαζε ηεο θα Ιπκπνπζάθε πνπ δελ καο έθηαλαλ ηα θνξνινγηθά ε
έκκεζε θαη ε άκεζε θνξνινγία, επί ηεο νπζίαο ιέεη λα κπεη θη άιινο θφξνο
ζην θεθάιη καο αο πνχκε, πνπ έρνπκε θνξησζεί κε έλα θάξν ραξάηζηα, λα
πιεξψλνπκε θη άιια ραξάηζηα αο πνχκε. Αιιά πέξα απφ απηφ ηειηθά
επηβαξχλεηαη ηειηθά κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ην ιατθφ εηζφδεκα θαη ζα
επηβαξπλζεί θαη παξαπάλσ γηαηί ζα αλαγθαζηεί ε θπβέξλεζε γηα λα θέξεη ηα
κέηξα απηά, ηα 45 δηο πνπ ιέεη, ζα αλαγθαζηεί λα αθξηβχλεη θαη ηα εηζηηήξηα.
Θαη κάιηζηα φρη δε ζα είλαη ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ιέκε κείσζε ή δσξεάλ
εηζηηήξηα γηα θνηηεηέο, καζεηέο, ζπληαμηνχρνπο, αλέξγνπο αιιά ηειηθά ζα
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γίλεη θαη ην αθξηβψο αληίζεην, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ
κέηξσλ πνπ θαίλεηαη φηη ζα παξνπζηάζεη.
Ρειεηψλνληαο λα πσ ην εμήο. Ρα δξνκνιφγηα πξέπεη λα είλαη δέζκεπζε θαη
λνκίδσ ζσζηά ην βάδεη ν Γήκαξρνο θαη έηζη λα γίλεη ε πξφηαζε απφ ηε
δεκνηηθή αξρή, φηη ηα δξνκνιφγηα ζα απμεζνχλ ρσξίο λα απμεζεί ην βάξνο
ζηνλ ιατθφ θφζκν, ζηελ πιαηεία, ζηνλ ιαφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο. Θαη κάιηζηα ηαπηφρξνλα λα δηεθδηθήζεη ηηο ππεξσξίεο πνπ δελ
πιεξψλνληαη ζηνπο νδεγνχο κε θίλδπλν ηεο δσήο ησλ επηβαηψλ, πξψηνλ θαη
δεχηεξνλ λα δηεθδηθήζεη ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ
πνπ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφ ηα ιεσθνξεία θαη λα πεγαίλεη ν θφζκνο
αζθαιήο ζηε δνπιεηά ηνπ φπνπ ηέινο πάλησλ ζέιεη λα πάεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δγψ έρσ ιίγν αλάπνδε νπηηθή απφ απηή πνπ αθνχζηεθε. Βιέπσ ην
ζεκεξηλφ ζέκα ζαλ ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο ζηα
πιαίζηα πνπ κπνξεί λα ιπζεί ην πξφβιεκα. Έλα πξφβιεκα, ηνπιάρηζηνλ νη
κεραληθνί αο πνχκε, γηαηί έηζη έρσ κάζεη λα ζθέθηνκαη, ην ιχλνπκε σο εμήο.
Θαηαγξάθνπκε ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα, ζρεδηάδνπκε θάπνηεο ιχζεηο,
ηηο δηαζηαζηνινγνχκε, θάλνπκε κεηά κηα κειέηε θφζηνπο νθέινπο θαη
βξίζθνπκε ηελ θαιχηεξε. Αλ ινηπφλ θάλνπκε απηή ηελ αληηκεηψπηζε,
καδέςνπκε δειαδή ηη αλάγθεο έρεη ην Σατδάξη γηα ζπγθνηλσλία, ηηο βάινπκε
θάησ,

πάξνπκε

ηνπο

ζπγθνηλσληνιφγνπο

θαη

δξνκνινγήζνπκε

ηφηε

νδεγνχκαζηε ζην λα γπξίζεη ε ζπγθνηλσλία εθεί πνπ ήηαλ ην ’10 θαη λα
βειηησζεί, λα ππάξμεη ηνπηθή δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη λα δξνκνινγεζεί ε
γξακκή 7 ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, πνπ ζα εμππεξεηεί ην Σατδάξη, ην Αηηηθφ
θαη δε ζπκκαδεχεηαη.
κσο ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε δελ έρεη απηφ ην ζέκα. Ζ ζεκεξηλή ζπδήηεζε έρεη
ην αλάπνδν. Γηαρείξηζε ηεο θηψρηαο ην είπαλ θάπνηνη ζηελ δηαβνχιεπζε πνπ
θάλακε

κε

ηνπο θαηνίθνπο θαη

ηελ

νπνία παξαθνινχζεζα

θαη

δελ

ηνπνζεηήζεθα γηαηί ήζεια λα αθνχζσ. Θαη εγψ δελ άθνπζα απφ ηνπο
Σατδαξηψηεο ζχκπλνηα

ζε θακία απφ ηηο πξνηάζεηο. Νχηε γηα ην λα κελ
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πεγαίλεη ην 803 κέρξη ηνλ Ξεηξαηά ππήξμε ζχκπλνηα, γηαηί ππάξρνπλ θάπνηνη νη
νπνίνη ιέλε ζχλδεζε ηνπ δάζνπο κε ηελ Αγία Καξίλα πην ζπρλή θαη απηνί ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα πηνζεηνχλ ηελ πξφηαζε λα κελ πάεη ζηνλ Ξεηξαηά, νχηε γηα
ην 811 ππήξρε ζχκπλνηα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα νη άλζξσπνη ήξζαλ θαη έβαιαλ
πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο θαη ν θαζέλαο είρε ην δίθην ηνπ αληηθξνπφκελα
κεηαμχ ηνπο. Γηαηί είλαη αληηθξνπφκελα; Γηαηί ε δηαζηαζηνιφγεζε δελ πξφθεηηαη
λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ην πξφβιεκα. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε είλαη
δεδνκέλε. Ρφζν ν ζηφινο, ηφζνη νη ππάιιεινη λα δνχκε κία βέιηηζηε ιχζε
εληφο ησλ πιαηζίσλ. Απηφ ήξζε θαη είπε ν ΝΑΠΑ θαη ζήκεξα ζα ςεθίζνπκε κία
πξφηαζε.
κσο φινη κηιάκε πνιηηηθά θαη γεληθφινγα ιέγνληαο φηη δελ είλαη….. ζαθψο
ρξεηαδφκαζηε πχθλσζε, ζαθψο ρξεηαδφκαζηε ρξεκαηνδφηεζε θ.ιπ., θ.ιπ.,
αιιά ζα ςεθίζνπκε ζην ηέινο κία πξφηαζε επαλαδξνκνιφγεζεο ή κε
επαλαδξνκνιφγεζεο. Θαη ιέσ ηη ιείπεη απφ απηή ηε ζπδήηεζε φηαλ ην
πξνζεγγίδνπκε γεληθφινγα, γηαηί πνιιέο θνξέο ην θάλνπκε απηφ ην ιάζνο
εκείο νη πνιηηηθνινγνχληεο πνιηηηθνί, πνιηηηθνπνηεκέλνη φπσο καο πσ.
Γελ θαηαγξάςακε θαηαξρήλ νκαδνπνηεκέλα πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα. Δγψ
έγξαςα ηα εμήο 8. Ρηο εμήο 8 αλάγθεο πνπ έρεη ην Σατδάξη. Κπνξεί λα
ππνιείπεηε θάηη, λα ην μερλψ αιιά λνκίδσ φηη απηά θαηαιαβαίλσ εγψ.
Ξξψηνλ, ζπρλή αληαπφθξηζε κε ην ΚΔΡΟΝ ηεο Αγίαο Καξίλαο. Γεχηεξνλ,
πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην Αηγάιεσ. Ρξίηνλ,
πξφζβαζε ζηελ αγνξά ηνπ Αηγάιεσ. Ρέηαξηνλ, πξφζβαζε ζηα θαηαζηήκαηα
ηνπ Σατδαξίνπ απφ άιιεο πεξηνρέο. Ξέκπην, κεηαθίλεζε κε κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο ρσξίο λα δηαζρίδνπκε ηελ Θαβάιαο. Έθην, θάιπςε φισλ ησλ
πεξηνρψλ, λα κελ ππάξρεη απνθιεηζκφο, Αθαία, Γξεγνξνχζα θαη Γαθλί θαη δε
ζπκκαδεχεηαη. Έβδνκν, γξήγνξε ζχλδεζε κε ηα λνζνθνκεία απφ φιεο ηηο
δπηηθέο πεξηνρέο θαη φγδνν, πξφζβαζε ζηνλ Ξεηξαηά ρσξίο κεηεπηβίβαζε. Απηά
είλαη ηα πξνβιήκαηα.
Δάλ ινηπφλ γπξίζεηο πξνο ηα πίζσ κε δεδνκέλε ηε δηαζηαζηνιφγεζε, πξέπεη λα
θάλεηο ηεξάξρεζε θαη λα πεηο πνην ζεσξψ ζεκαληηθφ θαη πνην ζεσξψ ιηγφηεξν
ζεκαληηθφ θαη άξα πξνηάζζσ απηφ κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο θαη ιέσ
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φηη λαη ζε απηφ θαη άξα δεζκεχνκαη πνιηηηθά. Θαπνηαλνχ ην ραηίξη ζα ην
ραιάζσ αιιά έρσ πξνηάμεη απηφ. Γηα κέλα ην κεγαιχηεξν είλαη ε αζθάιεηα.
Ρα παηδηά καο δηαζρίδνπλ ηελ Θαβάιαο πάλσ-θάησ γηα λα πάλε θξνληηζηήξηα,
γηα λα πάλε βφιηεο, γηα λα αλέβνπλε ζην αζιεηηθφ θέληξν θάζε κέξα γηαηί δελ
ππάξρεη ζχλδεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ή γηαηί είλαη ηφζν αξαηή πνπ επεηδή
είλαη ληάηα πξνηηκά λα ην θάλεη κε ηα πφδηα.
Γεχηεξνλ, ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρεη απνθιεηζκφο. Γελ
θαιχπηεηαη απηφ κε ηε ζεκεξηλή αλαδηακφξθσζε θαη κεηά έπνληαη φια ηα
άιια. Δγψ ζα ςεθίζσ ιεπθφ. Θα δηαθνξνπνηεζψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Ξξηλ ην θιείζεη ν Γήκαξρνο έρσ θαη
εγψ δηθαίσκα λα πσ ηε γλψκε κνπ ζπλάδειθνη.
Θνηηάμηε λα δείηε, λαη κε ηα λέα ήζε άιισζηε. Θνηηάμηε λα δείηε ζπλάδειθνη.
Δκείο έρνπκε πεη απφ ηελ αξρή φηη εδψ πέξα ν ξφινο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ηεο ιεγφκελεο, δελ είλαη απηφο πνπ ηνπ απνδίδεηαη. Δίλαη έλα
θνκκάηη ηνπ Θξάηνπο κε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο.
Θεσξψ ινηπφλ ηνπιάρηζηνλ παηρλίδη εληππψζεσλ λα δεηάκε απφ κηα δεκνηηθή
αξρή λα θάλεη γεληθφηεξε κειέηε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ άπηεηαη ηνπ Θξάηνπο,
ηνπ αζηηθνχ Θξάηνπο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θξάηνπο πνπ είλαη δνκεκέλν έηζη
γηα λα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα. ιεο απηέο ηηο παξαηλέζεηο εγψ
κπνξψ λα ηηο δερηψ σο πιαίζην πάιεο. Λαη έηζη κπνξψ λα ηηο δερηψ. Αιιά θαη
ζε απηφ ην πιαίζην πάιεο αθφκα ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Γηα λα
δνζεί ζπγθνηλσλία ζην ιαφ πξέπεη λα ηε δψζνπλ απηνί πνπ έρνπλ ηελ
εμνπζία. Ρνλ εμππεξεηνχλε ηνλ ιαφ απηνί πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία ή
εμππεξεηνχλε άιια ζπκθέξνληα. Γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε ξήζε ηνπ ΝΑΠΑ
ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε ζπλάδειθνη, ήηαλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ
δξνκνινγίσλ γίλεηαη πξψηα θαη θχξηα κε βάζε ην πφζνη αλεβαίλνπλ ζε απηή
ηε ζηάζε, πφζνη ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ηέξκα, πφζνη ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε
γξακκή. Ξνπ ην πφζνη κεηαθξάδεηαη ζε πφζα. Ινηπφλ αο κελ ιέκε ηψξα
αεξνινγίεο ζπλάδειθνη, λα πνχκε. πάξρεη εδψ ζπγθεθξηκέλε εμνπζία πνπ δε
ζέιεη λα ππάξρνπλε γξακκέο ηέηνηεο φζν δελ θεξδίδεη. Ξαίδεηαη θαη πάιη ην
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παηρλίδη ηεο απαμίσζεο ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ φπσο είλαη ε ζπγθνηλσλία, γηαηί
ζέινπλ απηή ε απαμίσζε λα νδεγήζεη ζηελ παξάδνζή ηεο ζην κεγάιν
θεθάιαην. Κελ θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο θαη κελ πεξηκέλνπκε
απφ κηα δεκνηηθή αξρή λα θάλεη ζρέδηα επί ράξηνπ θαη επηζηεκνληθέο κειέηεο
γηα πξάγκαηα ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί απφ ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή
ηνπ αζηηθνχ Θξάηνπο θαη ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πνπ επαλδξψλνπλ ην
πνιηηηθφ ζχζηεκα. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα άλνημε έλα κεγάιν ζέκα πνπ αλ ην ζπλερίζσ. Κηζφ ιεπηφ.
ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο επεηδή δελ ζέινπκε λα ην πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα
ζεσξεηηθνινγψληαο.

Απηφ

κπνξνχκε

λα

ην

θάλνπκε,

αλέθεξαλ

δχν

ζπλάδειθνη, έβαιαλ ηα πνιηηηθά δεηήκαηα, κπνξνχζακε λα κηιάκε κφλν κε
απηά, λα ζηαζνχκε κφλν ζε απηά, λα πνχκε ηηο επζχλεο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο,
λα πνχκε φηη βιέπνπλ ηα

θέξδε κφλν θαη ην θφζηνο θαη δελ ηνπο ελδηαθέξεη,

κε αξηζκνχο κηιάλε δειαδή. Δζχ ζαο κεραληθφο είπεο φηη έρεηο απηή ηε
κεζνδνινγία. Δγψ πνπ αζρνινχκαη πεξηζζφηεξν κε ηα νηθνλνκηθά μέξσ φηη
έηζη…. δειαδή φηαλ κηιάλε απηνί, ηα ζηνηρεία ηνπο είλαη ηα νηθνλνκηθά
κεγέζε. Δκείο ινηπφλ πξνζπαζνχκε λα δνχκε ηηο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ θαη νη
αλάγθεο ηνπ θφζκνπ πνπ είλαη θαη νμπκέλεο ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ κέζσ ηεο
δεκνηηθήο αξρήο θαη νπνηνπδήπνηε Γήκνπ πνπ είλαη θαη έλαο ζεζκφο αο
ζέιεηε, αλεμάξηεηα πσο έρεη κεηαηξαπεί πνπ κπνξεί λα είρε θαη κηα ακεζφηεηα
θαη κία δηεθδίθεζε ζηφρσλ, κπνξνχκε λα βάινπκε νξηζκέλα δεηήκαηα ζήκεξα,
φρη φηη ζα ιχζνπκε ην πξφβιεκα έηζη ησλ ζπγθνηλσληψλ ζπλνιηθφηεξα πνπ
κπαίλνπλε φιεο απηέο, φια ηα ζεκεία απηά πνπ βάιαηε θαη ν Γξνχιηαο έηζη
πνπ έβαιε αο πνχκε, λα ην δνχκε ζαλ παθέην, γηαηί ε ηνπηθή ζπγθνηλσλία, ε
ζπγθνηλσλία ηεο πφιεο καο είλαη έλα κέξνο ηνπ φινπ πνπ αλ δελ ηελ δνχκε
ζπλνιηθά πξαγκαηηθά δελ κπνξνχκε λα ιχζνπκε απηφ ην ζέκα.
Θνηηάμηε εγψ επεηδή ζπλεζίδεηαη ζην ηέινο λα ιεο ζην δηα ηαχηα νξηζκέλα
δεηήκαηα, ζα πσ ην εμήο. Έγηλαλ πξνηάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο θαη ζα δνχκε
ζηελ πνξεία ζχκθσλα θαη κε ηελ πξφηαζε ηελ νπνία έρνπκε θάλεη εκείο λα
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βειηηψζνπκε θαη ηελ πξφηαζε απηή. Γειαδή θαη ζε ζρέζε κε ηελ εθνξία, λα
δηεξεπλήζνπκε ηξφπνπο θαη πσο κπνξεί λα γίλεη θαη απηά πνπ έβαιε ν Θψζηαο
νξηζκέλα δεηήκαηα, αλ θαη θάπνηα είλαη πάξα πνιχ δχζθνια λα γίλνπλε γηαηί
μέξεηε ν ζρεδηαζκφο επί ράξηνπ είλαη πην εχθνινο αιιά ζηελ πξάμε είλαη πνιχ
δχζθνινο. Γειαδή ην λα παο λα θάλεηο παξέκβαζε αο πνχκε ζηνλ ρψξν ησλ
65 ζηξεκκάησλ θαη ηα αλνίμεηο δξφκνπο θαη ηέηνηα, δελ είλαη θαη ην πην απιφ
πξάγκα γηα λα θάλεηο κία γξακκή, ηελ επέθηαζε κηαο γξακκήο. Θαη βέβαηα
απηά ηα 8 ζεκεία ηα νπνία έβαιε ε Αζελά κε ηε δηθή ηεο ινγηθή βέβαηα, πνπ
αλ ζέιεηο θαη απηά πάλε φια καδί παθέην. Γειαδή πάιη δελ κπνξείο λα ηα
ηεξαξρήζεηο θαη λα πεηο 1,2,3,5. Πίγνπξα ε αζθάιεηα κπαίλεη πάλσ απ’ φια
αιιά ε αζθάιεηα θαη πάιη δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ην ζπγθνηλσληαθφ, έρεη λα
θάλεη θαη κε άιια κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ.
Δκείο ινηπφλ πηζηεχνπκε φηη κε ηελ πξφηαζε απηή, πνπ δελ ιέκε φηη είλαη ε
θαιχηεξε,

δηαρείξηζε,

πξφηαζε

δηαρείξηζεο

είλαη

κηαο

ζπγθεθξηκέλεο

θαηάζηαζεο. Απηφ έηζη λα είλαη ζαθέο. Ξξνζπαζνχκε λα εμαληιήζνπκε φ,ηη
δπλαηφηεηεο ππάξρνπλε ζε ζρέζε κε ηελ πίεζε ηελ νπνία ζα αζθήζνπκε
πξνθεηκέλνπ λα κπνχλε θάπνηα δξνκνιφγηα επηπιένλ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ
ραιάζνπκε θάπνηεο απφ ηηο γξακκέο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζήκεξα. Απφ θεη θαη
πέξα πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ εδψ,
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ γηα θαηλνχξηεο γξακκέο, γηα λέα δξνκνιφγηα
δειαδή πνπ είλαη λνκίδσ αλαγθαίν θαη βέβαηα φια απηά επεηδή δελ έξρνληαη
απφ κφλα ηνπο ρξεηάδεηαη αγψλαο. Γειαδή είλαη ζίγνπξν φηη ην πην πηζαλφ
είλαη λα πξνζθξνχζνπκε απηφ πνπ ζα καο πνχλε πάλσ ζηελ αδπλακία ηνπο λα
θάλνπλε δεθηά θάπνηα απφ απηά ηα αηηήκαηα. Ξηζηεχσ φηη έρνπκε ην ιφγν
εκείο πηα θαη ζα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αιιά θαη θπξίσο κε θηλεηνπνίεζε ηνπ
θφζκνπ λα απαηηήζνπκε. Θαη επεηδή έγηλε θαη πνιχ κεγάιε θνπβέληα θαη γηα ηα
mini bus θαη… είλαη γεγνλφο Θψζηα φηη καο έρνπλ αξλεζεί επαλεηιεκκέλα.
Δκείο φκσο επεηδή δελ απνθιείνπκε ηίπνηα, αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα
πάξνπκε απηά ηα mini bus θαλέλα πξφβιεκα. Αιιά πνιχ ζσζηφ απηφ πνπ
έβαιε ν Ιεσλίδαο, παηδηά θαη κέζσ ηεο Ξεξηθέξεηαο έρνπκε θάλεη, δελ
κπνξείηε λα θαληαζηείηε, παληνχ.
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ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε ζπλάδειθνη. Λνκίδσ φηη ην έρνπκε εμαληιήζεη. Λα κελ ην
κπαραιέςνπκε ηψξα ην ζπκβνχιην.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έβαιε ν Ιεσλίδαο ινηπφλ κία παξάκεηξν θαη ηε δεχηεξε πνπ
βάδσ εγψ ζε ζρέζε κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο ξχπνπο ή ηελ
επηβάξπλζε ηεο πφιεο απφ ηα θνξηεγά θ.ιπ. δελ ζα κπνχλε ζε ηέηνηνπ είδνπο
ινγηθή. Γειαδή λα βάινπκε δηφδηα ή λα βάινπκε ηέινο γηα ηα δηεξρφκελα
απηνθίλεηα. Ρνπηθή θνξνινγία γηα ηνλ θνξηεγαηδή ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν
θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ δελ είλαη ζηε ινγηθή καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειείσζεο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Θάηη ζέιεη ν Βαγγέιεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια Βαγγέιε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γπν γξακκέο κφλν, ζε ζρέζε θαη κε ην δειηίν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη κπνξείηε λα δεηήζεηε ην ιφγν.
Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη ηελ ηνπνζέηεζε πνπ θάλακε. Δγψ ζα δηαθνξνπνηεζψ θαη
ζα πσ απηφ πνπ είπακε θαη ηελ άιιε θνξά φηη φλησο ππάξρνπλ ηα νηθνλνκηθά
θξηηήξηα αιιά αο ζπκεζνχκε φηη ππάξρνπλ θαη ηα θξηηήξηα ησλ ςήθσλ. Ν
δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη ε δηνίθεζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ δηνξίδεηαη
απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη κπνξνχκε είπα θαη κεκνλσκέλα θαη ηνπο
βνπιεπηέο θαη ππνπξγνχο θαη φινπο, κπνξνχκε λα θηλεηνπνηεζνχκε ζε απηή
ηελ θαηεχζπλζε θαη επεηδή μέξνπκε πσο ιεηηνπξγεί ην πξάγκα θαιφ είλαη λα
θηλεζνχκε θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη φρη κφλν κε ηα νηθνλνκηθά
θξηηήξηα θαη λα ηα βάδνπκε κε ην αζηηθφ Θξάηνο κφλν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ζπλάδειθνη. Ξάκε 2ν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάηζε λα θαηαγξαθεί ξε ζπ Βαζίιε ηψξα, πνηνί ςεθίδνπκε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, λνκίδσ φηη ήηαλε νκφθσλε εθηφο απφ ηε ζπλαδέιθηζζα ηε
Πθακπά πνπ ςεθίδεη ιεπθφ. Γελ μέξσ αλ…..
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζα αθνινπζήζσ ηελ Αζελά, γηαηί απηά πνπ είπε γηα
ηελ αζθάιεηα καο αθνξνχλ θαη ζα αθνινπζήζνπκε απηή ηε γξακκή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 2ν
Ιήςε απόθαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ ζηελ
Θνηλσληθή Πύκπξαμε κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ
ΔΞΗΠΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΗΓΗΑ.Π.Δ.Β.Γ.Α.)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο ην εηζεγεηηθφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε δπν ιφγηα ζα πσ γηαηί ην είρακε ζπδεηήζεη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά. Δίλαη απηφ ην πξφγξακκα πνπ πινπνηείηε ζε ζπλεξγαζία
ζηελ Γπηηθή Αζήλα κε ηνλ ΑΠΓΑ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο εδψ ηεο
Γπηηθήο Αζήλαο. Ξξέπεη λα πάξνπκε απνθάζεηο ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα κέρξη
ην ηέινο ηνπ κήλα γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε θάζε πνπ είλαη πηα
πινπνίεζε αλά Γήκν. Απιά κηα παξαηήξεζε λα θάλσ. Θα έρεηε δεη ην
εηζεγεηηθφ φηη ζηνπο εηαίξνπο ηεο θνηλσληθήο ζχκπξαμεο ζπκπεξηιακβάλνληαη
κέζα θαη Αξρηεπηζθνπή θαη Κεηξνπφιεηο. Δκείο είρακε δηαθσλήζεη ζηε
ζπλάληεζε πνπ θάλακε ζηνλ ΑΠΓΑ κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηεο εθθιεζίαο θαη
Κ.Θ.Ν.. Γελ ζα πινπνηήζνπκε ηε ζχκπξαμε νχηε κε ηελ εθθιεζία, νχηε κε
Κ.Θ.Ν. απιά ζα δηαρεηξηζηνχκε ην θνκκάηη πνπ καο αλαινγεί ζαλ Γήκνο
Σατδαξίνπ κε ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Απηφ είλαη κία εμήγεζε ηελ
νπνία θάλνπκε απφ ηελ αξρή γηα λα γλσξίδεηε ην πψο ζα πξνρσξήζεη ην
πξφγξακκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ζπλάδειθνη. Ζ θα Πθακπά.
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ΠΘΑΚΞΑ: Γελ είκαη ηειείσο ζίγνπξε αιιά λνκίδσ φηη ζην λνκνζρέδην ππήξμε
κηα ηξνπνπνίεζε ηειεπηαία γηα ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθψλ δνκψλ, θηλεκάησλ
δειαδή πνπ δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλα. Αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη είλαη απηφ ηφηε
εθηφο απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία πξνηίζεηαη ν Γήκνο λα ζπλεξγαζηεί θαη κε
ηέηνηνπ είδνπο δνκέο; Γνκέο ελλνψ φπσο είλαη ε αιιειεγγχε ζηα δπηηθά ή ν
ηζηφο θ.ιπ..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνίηαμε Αζελά γηα λα είκαζηε εηιηθξηλήο δελ μέξσ απηή ηε
ζηηγκή δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην. Γειαδή κέρξη πξνρζέο πνπ κίιεζα κε ηνλ
άλζξσπν πνπ αζρνιείηαη κε απηά, δελ ππάξρεη θάηη θαηλνχξην δειαδή θάπνηα
ηξνπνπνίεζε. Ρψξα ζε ζρέζε….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φνξείο, ζπλδηθάηα. Αλ ππάξρεη ηέηνην ζέκα δελ….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, θνίηαμε αλ ππάξρνπλε ζχιινγνη, θνξείο, ζπλδηθάηα, θνξείο
πνπ μέξνπκε φηη παξάγνπλ έλα θνηλσληθφ έξγν θαη δελ έρνπλε ζρέζε κε
Κ.Θ.Ν. ή νηηδήπνηε άιιν, απηφ κπνξνχκε λα ην δνχκε ζηελ πξάμε. Αιιά
ηψξα λα ζνπ πσ θάηη ζεσξεηηθφ κφλν ρσξίο λα μέξνπκε θαη ηη αθξηβψο
πξνβιέπεηαη θαη πνηνη είλαη νη θνξείο, δελ κπνξνχκε λα ην πνχκε. Ξάλησο
βαζηθή καο αξρή είλαη φηη δελ ζπλεξγαδφκαζηε κε ηελ εθθιεζία θαη κε Κ.Θ.Ν..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Λα πάκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δπεηδή έηπρε λα ήκνπλα ζηελ ελεκέξσζε ηεο ππνπξγνχ πξνο
φινπο ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ζπκπξάμεηο, γηα
απηφ ην ιφγν ζέισ λα ζαο πσ πξαγκαηηθά Γήκαξρε ε ζέζε ηεο ππνπξγνχ
ήηαλε φηη ζηηο απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ νη νπνίεο ζα ςεθηζηνχλ
θαη ζηελ ηειηθή θνηλσληθή ζχκπξαμε πνπ ζα θαηαηεζεί ζην ππνπξγείν, ζα
πξέπεη λα εληζρπζεί ην εηαηξηθφ ζρήκα θαη κε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηηο
νπνίεο ζα ηηο λνκηκνπνηήζνπκε εκείο ή σο δεκνηηθά ζπκβνχιηα ή ν
ζπληνληζηήο εηαίξνο ηεο θνηλσληθήο ζχκπξαμεο πνπ είλαη ν ΑΠΓΑ, ν
ζπληνληζηήο εηαίξνο ή επίζεο φπσο είπε ζα πξέπεη λα εληάμνπκε θαη κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηδηαίηεξα ηηο πεξηβφεηεο Θνηλ.Π.Δπ.. Ρηο νπνίεο
Θνηλ.Π.Δπ. φπσο γλσξίδεηε ηφζν θη ν ππνπξγφο θ. Ρζηξψλεο είπε φηη ζα πξέπεη
λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε σο εξγαιεία νηθνλνκηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο γηαηί
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κέζσ απηψλ ζα κπνξέζνπκε ηφζν λα θάλνπκε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ
ζθνππηδηψλ αιιά φζν επίζεο θαη φινπ ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 9 πνπ είλαη ε
θηψρηα.
Άξα ινηπφλ εδψ πέξα γελλάηαη έλα πνιχ σξαίν ζέκα πξνο ζπδήηεζε πνπ δελ
μέξσ αλ ζέινπκε λα ην ζπδεηήζνπκε ηψξα ή ζην επφκελν δεκνηηθφ
ζπκβνχιην γηα ηνλ ξφιν ησλ Θνηλ.Π.Δπ. πνπ κέρξη ζήκεξα ε αξηζηεξή
θπβέξλεζε πνπ έρνπκε ζεσξνχζε φηη είλαη νη ηδησηηθέο εηαηξίεο ελψ πιένλ ηηο
ζεσξεί νηθνλνκηθά ηνπηθά εξγαιεία θαη ηηο εληάζζεη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο
ζπκπξάμεηο θαη ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ
πνπ αληηκεησπίδνπκε σο ρψξα.
Θέισ λα ζαο πσ φηη ηφληζε ηδηαίηεξα ε ππνπξγφο φηη ζα πξέπεη νη Κε
Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο, νη Θνηλ.Π.Δπ. θαη νη άηππνη θνξείο λα δεισζνχλ
απφ ηψξα. Άξα δε ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα αξγφηεξα αθνχ θαηαηεζεί ζε
λνκηθή κνξθή ε θνηλσληθή ζχκπξαμε λα εληάμνπκε άιινπο θνξείο. Άξα ή ζα
πάξνπκε κηα απφθαζε εκείο σο Σατδάξη ηνπιάρηζηνλ πνπ ιέηε εζείο φηη έρεηε
κηα άηππα ζπκθσλήζεη κε ηνλ ΑΠΓΑ λα κελ ππάξρνπλε ηέηνηνπ είδνπο
θνηλσληθέο ζπκπξάμεηο ζηελ γεληθφηεξε θνηλσληθή ζχκπξαμε πνπ ζα
θαηαηεζεί, φηη δε ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα καο βνεζήζνπλ ζηελ
δηαρείξηζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ ΡΔΒΑ. Θαη ζα παξαθαινχζα λα ηνπνζεηεζνχλ νη
ππφινηπεο παξαηάμεηο φζν αλαθνξά ηνλ ξφιν ησλ Θνηλ.Π.Δπ. θαη αλ ηειηθά
είλαη ηδησηηθέο εηαηξίεο ή δελ είλαη ηδησηηθέο εηαηξίεο ή αιιάμαλε ηψξα κνξθή.
Γηαηί νη ήδε ππάξρνπζεο, απηέο ζα θάλνπλ θαη ηε δηαρείξηζε απφ εδψ θαη ζην
εμήο.
Δκείο ζπκθσλνχκε κε ηελ ηνπνζέηεζή ζαο αθφκα θη αλ ζέιεηε ηε ζπκκεηνρή
ηεο εθθιεζίαο, αθφκα θαη αλ δελ ζέιεηε θαη ηνλ ξφιν ησλ άηππσλ… ηηο άηππεο
θηφιαο εκείο δελ ηηο ζεσξνχκε φηη δελ κπνξνχλε λα απνηειέζνπλ εηαίξνη κηαο
θνηλσληθήο ζχκπξαμεο. Ξηζηεχνπκε φηη φζνη ζα απνηειέζνπλε εηαίξνη πξέπεη
λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία λνκηθή κνξθή θαη κία ζπγθεθξηκέλε εθπξνζψπεζε.
Άξα ζπκθσλνχκε ηελ πξφηαζε ηελ νπνία έρεηε θαηαζέζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βαγγέιε ζε παξαθαιψ γηα λα κελ αλνίμεη ηψξα γηα θνπβέληα.
Έρεη δίθην ζε απηά πνπ είπε ε θα Ρνθαηιίδε, είλαη αθξηβψο έηζη ηα πξάγκαηα.
Ν Ρζηξψλεο ηα είπε απηά ηα πξάγκαηα ζηε ζπλάληεζε κε αθνξκή ηε
δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ αλαθέξζεθε θαη ζε απηφ. Βέβαηα ζε απηή ηε θάζε
ηψξα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο πνηνη ζα είλαη νη εηαίξνη θαη απηφ ςεθίδνπκε
ζήκεξα πνπ ζα είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ αθξηβψο.
Πηελ ηξίηε θάζε, ζηελ επφκελε θάζε ν θάζε Γήκνο πηα, εθεί είλαη ειεπζεξία.
Θα έξζνπκε θαη ζε επφκελε θάζε λα ζπδεηήζνπκε. Ν δηθφο καο Γήκνο
αλέθεξα θαη ζηε αξρή φηη δελ ζα θάλνπκε ζχκπξαμε κε νπνηνδήπνηε άιιν
εηαίξν. πάξρνπλ Γήκνη φκσο εδψ ζηελ πεξηνρή καο πνπ είηε ζέινπλε ηε
Κεηξφπνιε αο πνχκε ηάδε, Ηιίνπ αο πνχκε, είηε ζέινπλε Κ.Θ.Ν., είηε
Θνηλ.Π.Δπ.. πάξρνπλ ηέηνηνη Γήκνη. Ζ αξρηθή ζπκθσλία ησλ δήκσλ ηνπ ΑΠΓΑ
ήηαλ φηη πάκε …. Κάιηζηα δελ είραλ κπεη νχηε θαλ ε εθθιεζία ηνπιάρηζηνλ
εκείο επηκείλακε, θάπνηνη Γήκνη λα κελ κπνχλε απφ ηελ αξρή. Ρέινο πάλησλ
έγηλε απηφ, βάιαλε ηελ εθθιεζία κέζα. Απφ θεη θαη πέξα φκσο απηφ
ςεθίδνπκε ζήκεξα. Παλ Γήκνο Σατδαξίνπ ζαο ιέκε φηη ζαθψο δελ ζα κπνχκε,
λα κελ αλνίμνπκε ηψξα ην ζέκα ην αλ ζα κπνχλε Κ.Θ.Ν. ή Θνηλ.Π.Δπ.. Θα
έξζεη ζηελ επφκελε θάζε πηα θαη ζα ζπδεηήζνπκε απηφ ην ζέκα. Ξάλησο είλαη
φπσο ηα είπε ε Διεπζεξία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη εκείο ςεθίδνπκε αθξηβψο ην ζέκα πνπ έρεη έξζεη ηεο
Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. Γελ λνκίδσ φηη είλαη ψξα λα επεθηαζνχκε ζε ππφινηπα
ζέκαηα. Πην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ην αλάινγν εηζεγεηηθφ
κπνξνχκε λα πάξνπκε ζέζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ιέσ ην εμήο. Αο δηεξεπλήζνπκε ιίγν θαιχηεξα δειαδή
δελ θαηάιαβα απ’ φζν ην έρσ παξαθνινπζήζεη απηφ πνπ ξψηεζε θαη ε Αζελά,
δελ ην έρσ ιπκέλν, ην ηη ρξήκαηα ζα πάξνπκε έρεη ζρέζε έηζη θη αιιηψο ζαλ
πεξηνρή είλαη ζπγθεθξηκέλν ην νπνίν κεηά ζα ην κνηξάζνπκε αλ ζα ην θάλνπκε
ζα Γήκνο Σατδαξίνπ ή αλ ζα ην θάλνπκε ζαλ ηζηφο, ζαλ αιιειεγγχε ζηα

76

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

δπηηθά ή έλσζε γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; Αλ κπνξνχζεο λα κνπ απαληήζεηο ζε
απηφ, δειαδή βαζηθά ζπκθσλψ αιιά ζέισ…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρνπκε θηάζεη ζην κνίξαζκα αθφκα. Πίγνπξα ην κνίξαζκα
ζα γίλεη ζχκθσλα κε θάπνηα θξηηήξηα πνπ ζα κπνπλ πιεζπζκηαθά, αλαγθψλ
θ.ιπ.. Γε ζα έρεη λα θάλεη δειαδή κε ην πφζνη είλαη νη εηαίξνη, αλ είλαη 1, 2 ή
15.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη ξε παηδηά ε αληηζηνηρία. Ζ αληηζηνηρία γηαηί φια απηά έρνπλε
έλα πξνυπνινγηζκφ, απηά ηα ηξφθηκα. Απηφ ινηπφλ ζα κπεη βάζε θάπνησλ
θξηηεξίσλ. ρη ην πφζν εηαίξνη ζα ζπκκεηέρνπλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ είλαη πιενλέθηεκα δειαδή λα έρεηο πεξηζζφηεξνπο
εηαίξνπο απ’ απηά πνπ μέξνπκε. Δληάμεη. Τεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Τεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα, ζπλάδειθνη.

ΘΔΚΑ 3ν
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνύ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο,
ζρεηηθά κε ηελ επηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζπλεξγαζίαο ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ γηα ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη ππάξρεη θαη ην εηζεγεηηθφ. Λα πσ ιίγα πξάγκαηα
παξαπάλσ. Έγηλε πξφζθιεζε απφ ην Γήκν πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ζπλεξγαζία
φζν αλαθνξά θπξίσο ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθψλ, ησλ ηακεηαθψλ
δηαζέζηκσλ ηνπ Γήκνπ. Αληαπνθξηζήθαλε 3 ηξάπεδεο. Ζ Alpha, Ρξάπεδα
Ξεηξαηψο, ε Δζληθή. Απφ απηέο ηηο πξνζθνξέο ε θαιχηεξε ήηαλε ζε επηηφθην
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ηεο Δζληθήο θαη φζν αλαθνξά ηα επηηφθηα ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ
πάιη ε Δζληθή. Γειαδή ε δηαθνξά ήηαλε 1,90 ην επηηφθην ηεο Δζληθήο, 1,85
ηεο Alpha, 1,80 ηεο Ξεηξαηψο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη γηα έλα ρξφλν. Θαη ζηε κηζζνδνζία ήηαλε 3 % κέρξη 4.000
€ ησλ εξγαδνκέλσλ ηε Δζληθή θαη άιιεο ηξάπεδεο ήηαλε 1,30, 1,75, κπνξψ λα
ην δσ αθξηβψο, δειαδή ππήξρε κεγάιε δηαθνξά. Θξίλακε ινηπφλ φηη κέρξη
31/12/15 θαη φρη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ζπλερίζνπκε ηε
ζπλεξγαζία καο κε ηελ Δζληθή θαη απφ θεη θαη πέξα ζα μαλαγίλεη ε εθδήισζε
ελδηαθέξνληνο λα δνχκε θαη ζηα λέα δεδνκέλα δειαδή ηη αθξηβψο ζα γίλεηαη,
λα δνχκε ηη αθξηβψο ηη πξνηάζεηο ζα θαηαηεζνχλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θακηά εξψηεζε; Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρα απνζεκαηηθά δελ ηα θαηαζέζακε ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δξψηεκα, εληάμεη φρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν ζπδεηήζακε ην ζέκα ην πξσί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Δληάμεη ζα ην ςεθίζνπκε, δελ ηίζεηαη ζέκα. Απιά γηα ηνπο φξνπο ηεο θάζε
ηξάπεδαο είρα δεηήζεη λα ππήξρε κηα έγγξαθε ηνπνζέηεζε γηα λα είλαη πην
αλαιπηηθή. Δληάμεη ηα πξαθηηθά καγλεηνθσλεκέλα έρνπλ ηζρχ εγγξάθνπ,
νπφηε απηά πνπ καο είπαηε πηζηεχσ φηη πιεξνχλε ηηο πξνυπνζέζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έθαλε θαη ηνπνζέηεζε ν θ. Ληεληαθφο κέζσ ηεο εξψηεζεο. Θα
Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Κε ην εηζεγεηηθφ σο έρεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλείηε. Θ. Ππειηφπνπιε.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκείο ςεθίδνπκε ιεπθφ γηαηί ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα πάλε
ζηελ Ρξάπεδα Διιάδνο απηά πνπ κπνξνχλε λα πάλε, γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο
δειαδή. Αιιηψο δελ ακθηζβεηψ, ζεσξψ φηη είλαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε ε
εξγαζία παξφηη δελ ήκνπλα ην πξσί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φζν αλαθνξά
ηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηε δηεξεχλεζε θαη πηζηεχσ φηη απηφ ην κνληέιν πνπ
ιεηηνπξγεί ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπλερηζηεί απφ ηελ άπνςε ηεο
δηεξεχλεζεο θάζε θνξά ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζην Γήκν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 4ν
Ιήςε απόθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξαιαβή θαη έγθξηζε ηεο Κειέηεο
«Ρερληθή Κειέηε».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βαξπηηκηάδε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Γεηα ζαο θαη απφ κέλα. Δίλαη έλα έξγν ην νπνίν, είλαη κηα
κειέηε βαζηθά γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ε νπνία έρεη γίλεη ζε θάπνηα
ζρνιεία επηιεθηηθά. Δίλαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θιηκαηηζκνχ,
κειέηε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θσηηζκνχ, είλαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
κε ρξήζε θειχθνπο πεξηκεηξηθά γηα ζεξκνκφλσζε θ.ιπ., αληηθαηάζηαζε
αινπκηλίσλ φπνπ ρξεηάδεηαη θνπθσκάησλ κε ελεξγεηαθά θνπθψκαηα θαη απηά.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δξσηήζεηο θαληάδνκαη. Ζ κειέηε απηή είλαη απφ επξσπατθφ
πξφγξακκα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γηαηί βιέπσ φηη ππάξρεη … Απφ εθεί έρεη πιεξσζεί απφ
επξσπατθφ πξφγξακκα ή απφ ηδίνπο πφξνπο;
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ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λνκίδσ απφ επξσπατθφ πξφγξακκα είλαη. Γε θαίλεηαη, δε
θαίλεηαη φρη δε θαίλεηαη αιιά λνκίδσ λαη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γε θαίλεηαη μεθάζαξα αιιά γη’ απηφ ξσηάσ αιιά επεηδή ιέεη
φηη είλαη ππφ έξγν 3, ε πνξεία κηαο ζπγθεθξηκέλεο……
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λνκίδσ είλαη απφ επξσπατθφ πξφγξακκα. Δπξσπατθφ
πξφγξακκα είλαη. Δίλαη απφ επξσπατθφ πξφγξακκα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ξξφηππα … έξγα, γηα απηφ ιέσ κήπσο είλαη απφ επξσπατθφ
πξφγξακκα.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη δελ είλαη. Απφ επξσπατθφ πξφγξακκα είλαη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Απφ επξσπατθφ πξφγξακκα.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη, λαη. Θαη δελ είλαη ηψξα βέβαηα, έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη
εθαηφ ρξφληα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρη ακνηβή; Ρη ακνηβή είρε;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρν επξσπατθφ πξφγξακκα έρεη πινπνηεζεί;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λνκίδσ εζείο, λνκίδσ εζείο….. λνκίδσ ε δηθηά ζαο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ ήκνπλ πνηέ αληηδήκαξρνο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη έηζη
πνηέ δελ ηα έρσ παξαθνινπζήζεη.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη απιά είρε έξζεη απφ ηφηε. Δκείο βέβαηα ην θάλακε ην
2014.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Έρσ κία ζθαηξηθή γλψζε αιιά φρη ζε φια.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη. Δλ πάζε πεξηπηψζεη έρεη γίλεη ε κειέηε. Έγηλε ε
κειέηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Έρεη γίλεη ε κειέηε. Ρν έξγν έρεη νινθιεξσζεί;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη δελ έρεη κπεη. Κειέηε, κειέηε έρεη γίλεη κφλν. Ρίπνηα
άιιν.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: O.k. Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαηδαθέξε, εξψηεζε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη, φρη θακία ζρέζε. Απηφ ην έρνπκε πάεη ηα δψκαηα, ηνπ
έρνπκε πεη φηη δελ ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαηδαθέξεο ζέιεη λα ξσηήζεη.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηη ακνηβή είρε ε κειέηε; Αλ ζα
πξνρσξήζνπκε ζε έξγν; Θαη λα ραηξεηίζσ κηα πξνεγνχκελε κειέηε πνπ είρε
θάλεη ε ηερληθή ππεξεζία. Ξηζηεχσ θη εγψ φηη… δελ μέξσ βέβαηα ηε δπζθνιία
ηεο κειέηεο αιιά πηζηεχσ φηη ε ηερληθή ππεξεζία πξέπεη λα θάλεη ηέηνηεο
κειέηεο ζην πιαίζην ηεο αληίζηαζεο θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ
ησλ ηερληθψλ θαη φρη κφλν θαη μέξσ φηη είζαζηε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Θαηαιαβαίλσ φηη είλαη ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο θαη εηδηθά αλ έρνπκε
πξφζεζε λα ην θάλνπκε έξγν. Γηαηί νη κειέηεο κέλνπκε κειέηεο θαη δελ γίλεηαη
έξγν. Αλ έρνπκε ρξήκαηα θαη φια απηά.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ξηζηεχσ φηη εθηφο φηη ε κειέηε είλαη ελλνείηε φηη πξέπεη λα
γίλνληαη κειέηεο γηαηί δελ ππάξρνπλε κειέηεο ζην Γήκν δπζηπρψο. Θαηά
δεχηεξνλ, δελ είλαη ζέκα φηη γίλνληαη νη κειέηεο, είλαη λα βξνχκε θαη ρξήκαηα
λα ηηο θάλνπκε. Δλλνείηε φηη πξνζπαζνχκε κε φηη πφξνπο έρνπκε, δηφηη δελ
έρνπκε βνήζεηα απφ θαλέλαλ, νχηε απφ Ξεξηθέξεηεο, νχηε απφ Θξάηνο. ηη
έρνπκε εκείο κε απηά ηα ρξήκαηα πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε φηη είλαη δπλαηφλ,
πξψηνλ.
Γεχηεξνλ, μέξεηε φηη… ή αλ δελ μέξεηε λα ζαο πσ φηη φια ηα ζρνιεία ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ έρνπλε ηφζα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ φρη κειέηεο απιά είλαη
ηφζα πνιιά ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη πνπ ηη λα ζαο πσ ηψξα. Δίλαη… απηά
είλαη επηιεθηηθά ζρνιεία πνπ βάιακε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Γειαδή ππάξρνπλε
ζρνιεία ηα νπνία δελ έρνπλ αινπκίληα, έρνπλε πξνβιήκαηα ηαξάηζεο, έρνπλε
πξφβιεκα κνλψζεσλ, έρνπλε πξνβιήκαηα… λα κελ ηα αλαιχζσ. Θα
πξνζπαζήζνπκε φζν είλαη δπλαηφλ απηά ηα ρξήκαηα πνπ έρνπκε ζηγά-ζηγά
πηζηεχσ θαη αλ βνεζεζνχκε θη απφ ην Θξάηνο λα κπνξέζνπκε λα

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 15Η

22 IOYNIOY 2015

81

πξνρσξήζνπκε θαη ζηε κειέηε απηή πνπ έρεη γίλεη ζηελ πινπνίεζή ηεο θαη ζε
άιιεο κειέηεο πνπ ζα πξνθχςνπλε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ρη ακνηβή μέξεηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια Γηψξγν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Βαζηθά δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε. Δίλαη ζηε ζπλέρεηα απηφ πνπ
είπε ν θ. Θαξαηδαθέξεο. Γειαδή είλαη κηα κειέηε πνπ είρα δεη ζην εηζεγεηηθφ
ηεο νηθνλνκηθήο φηη είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 20.000 €. Δληάμεη, 20.000 έιεγε ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή, 17.000 ηψξα. Απηφ είλαη πνιχ ιίγν ζα πιεξνθνξία.
πάξρεη ην εμήο. Ξαξαηεξψ επαλεηιεκκέλα φηη ππάξρεη κηα αλνκνηνγέλεηα ζηηο
εηζεγήζεηο. Γειαδή ζε θάπνηα θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζηα εηζεγεηηθά
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε θάπνηα ζέκαηα ππάξρεη αξθεηή ιεπηνκέξεηα,
φρη, ζε θάπνην βαζκφ, ζε θάπνηα ζέκαηα είλαη πην πεξηνξηζκέλε. Δδψ έρνπκε 5
ζρνιεία, ζα κπνξνχζε ζε θάπνηα ζέκαηα λα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηεχρε
δεκνπξάηεζεο,

φξνη

δεκνπξάηεζεο,

ηερληθέο

πεξηγξαθέο,

έλα

ζσξφ

πξάγκαηα. Πε θάπνηα άιια παξνπζηάδεηαη θάηη πάξα πνιχ ζπλνπηηθφ. Απηή ε
αλνκνηνγέλεηα πξαγκαηηθά κε μελίδεη, δε ιέσ φηη είλαη πνιηηηθφ δήηεκα, είλαη
ππεξεζηαθφ ζεσξψ θαηά βάζε αιιά παξφια απηά φκσο εθφζνλ απηά ηα
δεηήκαηα έξρνληαη γηα ςήθηζε ζήκεξα ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη κάιηζηα κε
απηά ηα αλαιπηηθά εηζεγεηηθά πνπ έρεη εζηκηθά πξνρσξήζεη εδψ θαη αξθεηά
ρξφληα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Σατδαξίνπ λα ηα πξνσζεί έηζη, είλαη θαιφ λα
αλαηξεζεί απηή ε αλνκνηνγέλεηα.
Ρψξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ινηπφλ εθφζνλ ππάξρνπλε ζέκαηα, φρη κηθξφηεξνπ
θφζηνπο θαη ζεκαζίαο ηα νπνία δίλνληαη πνιχ αλαιπηηθά, απηφ ζα κπνξνχζε
λα δνζεί πην αλαιπηηθά. Γειαδή ηη πεξηιακβάλεη ην έξγν; Δγψ εθηηκψ φηη ην
ζπλνιηθφ έξγν αο πνχκε απηή ηε ζηηγκή ρνληξηθά κε 20.000 κειέηε κπνξεί λα
είλαη ηεο ηάμεο ησλ 150.000, 200.000. Απηφ ηη πεξηιακβάλεη; Ιέσ ρνληξηθά
γηαηί ζπλήζσο νη ακνηβέο κειεηψλ είλαη 15%, 15% ιέσ θαη’ εθηίκεζε ή
ρνληξηθά

απνιχηνπ

ή

ζπλνιηθνχ

θφζηνπο

ηεο

εξγνιαβίαο.

Αιιά

ηη

πεξηιακβάλεη; Ρί πεξηιακβάλεη ζην έλα ζρνιείν, ηη πεξηιακβάλεη ζην άιιν;
Απηφ ζα έρεη θαη ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ. Δληάμεη;
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Άξα ινηπφλ λνκίδσ φηη δελ είλαη ζέκα ςήθηζεο ή θαηαςήθηζεο, απιψο κηα
έθθιεζε ζα έθαλα ζε έλα γηα λα είλαη ιίγν πην… ζε θάπνηα ζέκαηα λα είλαη πην
αλαιπηηθφ. Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ ςεθίδνπκε έλα πνζφ 20.000 ρσξίο λα
μέξνπκε αλ απηφ ζηέθεη ή δε ζηέθεη. Γειαδή εληάμεη κπνξεί λα ζηέθεη
θάιιηζηα, δελ ιέσ φηη… αιιά ην ςεθίδνπκε δειαδή ζα θιεζνχλ θαη θάπνηνη
πνπ δελ αζρνινχληαη κε ηερληθά ζέκαηα λα ην ςεθίζνπλε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γειαδή πνην είλαη ην ζπλνιηθφ έξγν;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Μέξεηε θάηη; Λα απαληήζσ, λα απαληήζσ δπν ιεπηάθηα;
Δπεηδή θη εγψ ην είδα ηψξα απηφ ην ζέκα φζν αθνξά ην ζέκα ηεο κειέηεο,
εάλ ζαο θέξσ ηε κειέηε εδψ πέξα θαη ηελ θάλνπκε αλαιπηηθά φρη δε ζα
ηειεηψζνπκε ζήκεξα, δε ζα ηειεηψζνπκε... είλαη 3 ηφκνη ηέηνηνη, νη νπνίνη
ηφκνη απηνί πξνζέμηε λα δείηε, ην λα κηιάκε ηερληθά, ππάξρνπλε κεραληθνί
εδψ πέξα νη νπνίνη κπνξεί λα ην θαηαιάβνπλε θαη λα αλαιχζνπκε ηψξα θαη λα
θαζίζνπκε εδψ πέξα 3 ψξεο γηα λα πνχκε πσο είλαη ε κειέηε, ηη είλαη ε
κειέηε. Ζ κειέηε γίλεηαη γηα λα κπνξέζεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία, θαηαιάβαηε;
Γελ είλαη ε κειέηε δελ είλαη φηη λα πνχκε φηη θάλακε ην έξγν θαη είλαη ηφζα
κέηξα θαη ζέινπκε ηφζα αινπκίληα, ζέινπκε ηφζα ζίδεξα, ζέινπκε απηή ηε
δηαδηθαζία θαη, θαη, θαη. Θαηαιάβαηε;.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαηαλνεηφ. Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππάξρεη ζαλ αίζζεζε
ζε εζάο; Γελ κπνξεί λα κελ ηνλ έρεηε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Παο είπα είλαη κηα κειέηε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ έρεηε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ:

Ππγθεθξηκέλε

κειέηε.

Έθαλε

κία

κειέηε

γηα

ηα

ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία ηη πξέπεη λα θάλνπκε. Ρψξα απφ θεη θαη πέξα δελ
κπαίλεη δηαδηθαζία πξνυπνινγηζκνχ. Κειέηε έρεη θάλεη. Γελ μέξσ αλ ην
θαηαιαβαίλεηε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δληάμεη, ελ πάζε πεξηπηψζεη λαη.
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ΞΝΙΙΑΞΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ, φρη, φρη, φρη. Θα Ρνθαηιίδνπ αλ έρεηε
πξφβιεκα, φρη δελ ππάξρεη κπέξδεκα θαλέλα. Γηαηί ππάξρεη κπέξδεκα; Αλ
ζέιεηε λα ην δείηε ειάηε αχξην ζηελ ηερληθή ππεξεζία λα ζαο ελεκεξψζνπκε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρν δηα ηαχηα.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έηζη γηα λα βνεζήζσ. Ίζσο επεηδή ην είδακε θαη ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ίζσο ζα έπξεπε λα είλαη ν ηίηινο θαη ην εηζαγσγηθφ ιίγν πην
ζπγθεθξηκέλν. Γε ιέσ γηα ηνπο 3 ηφκνπο. Λα πξνζδηνξίδεηαη αθφκα θαη ζε
φζνπο ήηαλε ζηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή λα ζπκεζνχλε πνην
πξφγξακκα ήηαλε πνπ ηνπο αθνξά.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λνκίδσ φηη είπα 5, 4 ζεκεία. Γειαδή ε αλαβάζκηζε
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θιηκαηηζκνχ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ιέσ φηη ν ηίηινο ηερληθή κειέηε είλαη ιίγν αθεξεκέλνο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ρη αθξηβψο γίλεηαη. Ξεξηιεπηηθά κηιάσ Βαγγέιε. Γελ
κπνξείο λα κπεηο ζηελ νπζία. Δίλαη ηη ζα γίλεη, πσο ζα γίλεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξέληε γξακκέο παξαπάλσ. Απηφ ιέσ εγψ.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δγψ είπα 5 πξάγκαηα. Ζ αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο
ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνχ. Ή ζέξκαλζε ή θιηκαηηζκφο, λα θηηαρηνχλε
θαπζηήξεο ή ιέβεηεο ελ πάζε πεξηπηψζεη. Έρνπκε άιιε κειέηε γηα
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θσηηζκφο. Γειαδή λα γίλεη πην νηθνλνκηθφο ν
θσηηζκφο. Λα κπνχλε LED έηζη; Λα θηηαρηεί δηαθνξεηηθά. Δμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο κε ρξήζε ηνπ θέιπθνπο πεξηκεηξηθά. Λα πηάζνπκε ζεξκνκφλσζε,
εμσηεξηθά φια ηα θηίξηα. Ππγθεθξηκέλα 4, 5 πξάγκαηα. Ρψξα απφ θεη θαη πέξα
αλ κπνχκε ζηελ νπζία ηη θαη πψο, κπνξψ θάιιηζηα λα ζαο θέξσ ηνπο ηφκνπο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ είλαη απηφ ξε Ζιία. Θαηάιαβεο;
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ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Άιιν ηη άιιν κπνξψ λα πσ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε λα πσ θάηη; Θνδσξή.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη δελ κε θαηάιαβεο Θνδσξή. Ρη άιιν κπνξψ λα πσ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ κηζφ ιεπηφ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δίλαη ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαθέινπ αλ…
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Άκα ζέιεηε θάηη άιιν ξε παηδηά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηάθη γηαηί κπνξεί λα ζπδεηάκε ψξεο ηψξα. Λα πσ ην
εμήο. Δίπε θαη ν αληηδήκαξρνο εδψ ν θ. Βαξπηηκηάδεο φηη πξφθεηηαη γηα κία
κειέηε γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 4 ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, γηαηί ζε
θάπνηα είλαη θαη δχν ζρνιεία καδί, είλαη απαξαίηεην, απηφ είλαη γεγνλφο. Δίλαη
έξγν ηεο επξσπατθήο έλσζεο, είρε γίλεη ε πξνθήξπμε γηα ηνλ δηαγσληζκφ ησλ
κειεηεηψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε, αλέιαβαλ κηα ζχκπξαμε
κειεηεηηθψλ γξαθείσλ, δχν γξαθεία αλέιαβαλ λα θάλνπλ ηελ κειέηε. Πήκεξα
ςεθίδνπκε ηελ απνδνρή ηεο κειέηεο. Έρεηε δίθην, ζα έπξεπε λα είλαη πην
αλαιπηηθή ε εηζήγεζε δειαδή ζηελ πεξηγξαθή, απηά πνπ είπε ηψξα ν Ζιίαο
ζπλ θάπνηα ζηνηρεία αθφκα, ηη αθξηβψο ηέινο πάλησλ πξνβιέπεηε ζην λα γίλεη
εθεί θαη λα έρνπκε…. Βέβαηα ν θαζέλαο έρεη πξφζβαζε. Κηζφ ιεπηάθη Ζιία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη κελ παξεκβαίλεηε, λα πξνρσξήζνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξεί ν θαζέλαο έρεη πξφζβαζε ζηελ ηερληθή ππεξεζία αιιά
έρεηε δίθην εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα έπξεπε ε εηζήγεζε λα είλαη πην
αλαιπηηθή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, έρεηε δίθην ηη λα πνχκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, κσξέ. Απηφ ηψξα κε ηε κειέηε πνπ γίλεηαη ζα πάκε ζην
δεχηεξν ζθέινο ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απηνί ζα καο ην εγθξίλνπλε αλεμαξηήησο ηνπ ηη θαη πσο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνθαλψο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξαηδηά απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ ηεχρε δεκνπξάηεζεο δελ
κπνξεί λα κελ ππάξρεη θφζηνο έξγσλ. Αθνχ έρνπκε εδψ… δελ ππάξρνπλ
ηεχρε δεκνπξάηεζεο;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αθνχ ιέεη φηη ππάξρνπλ ηεχρε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άξα ππάξρεη θφζηνο έξγσλ ηψξα. Ρη ιέκε; Κε ιέκε ηψξα
πξάγκαηα…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δδψ ζην εηζεγεηηθφ ιέεη φηη….
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: πάξρεη νηθνλνκηθή…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη γηα νηηδήπνηε κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ
αληηδήκαξρν θαη αχξην γηα αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζε θαη ζα ιεθζεί ππφςε
ζπλάδειθνη φιεο νη παξαηεξήζεηο φζν αλαθνξά ην εηζεγεηηθφ. Λα
ηνπνζεηεζνχκε. Θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ. Ππκθσλείηε. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα. Νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 5ν
ΞΟΝΠΙΖΤΖ

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΚΔ

ΠΣΔΠΖ

ΔΟΓΑΠΗΑΠ

ΝΟΗΠΚΔΛΝ

ΣΟΝΛΝ ΓΗΚΖΛΖΠ (2) ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ
ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΥΛ ΔΞΝΣΗΘΥΛ Ή ΞΟΝΠΘΑΗΟΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΚΑΠ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γπν θνπβέληεο λα ζαο πσ εδψ ην εμήο. Θα πάξνπκε ηελ
απφθαζε γηα… πάιη είλαη ην δίκελν γηα ηελ ππξαζθάιεηα. Έρνπκε ήδε έηζη
13+2, 13 δειαδή εξγάηεο γηα ηελ ππξαζθάιεηα ζπλ δχν νδεγνχο, παίξλνπκε
ζήκεξα απηή ηελ απφθαζε, φκσο ε πινπνίεζή ηεο ζα εμαξηεζεί απφ ην πψο,
αλ ζα έξζνπλ ηα 5κελα ην επφκελν δηάζηεκα. Γειαδή αλ έξζνπλ ηα 5κελα,
επεηδή έρεη πάξα πνιινχο εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ ζα είλαη ππεξβνιή λα
πάξνπκε φιν απηφ ην πξνζσπηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ. Ππκθσλείηε. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα. Ππκθσλείηε. Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 7ν
Ιήςε

απόθαζεο

ζρεηηθά

κε

νξηνζέηεζε

ειεύζεξνπ

ρώξνπ

πξόζβαζεο έκπξνζζελ νηθίαο , επί ηεο νδνύ Ππληαγκαηάξρνπ
Γηαλλνύιε 43 (ζρεη.: 56/2015 Απόθαζε Δ.Ξ.Ε.)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο δελ είλαη εδψ, πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Ξνηφηεηαο Εσήο;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θα απαληήζσ εγψ. ρη δελ είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ζπλάδειθνη. Γελ
μέξσ…
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη γηα έλα ζπκπνιίηε καο ν νπνίνο έρεη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βαξπηηκηάδεο ζα πεη.
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ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη γηα έλα ζπκπνιίηε ν νπνίνο έρεη πξφβιεκα. Δίλαη
άξξσζηνο ν άλζξσπνο, έρεη θέξεη δηθαηνινγεηηθά θαη πξέπεη λα βάινπκε δπν
παζαιάθηα, έξρεηαη απφ ην λνζνθνκείν, δελ κπνξεί λα παξθάξεη, λα θαηέβεη,
θηλεηηθφηεηα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ είλαη ρψξνο ζηάζκεπζεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη ρψξνο ζηάζκεπζεο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη είζνδνο γηα λα κπνξεί λα κπαίλεη ζην ζπίηη ηνπ.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη είζνδνο γηα λα κπνξεί λα κπαίλεη ζην ζπίηη ηνπ θαη λα
βγαίλεη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε, φρη ζε απηή.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη ήηαλ ζηελ πξνεγνχκελε, Ζξαθιή λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Αλ δελ είλαη γηα ρψξν ζηάζκεπζεο θαη είλαη απιά γηα λα κπαίλεη
θαη λα βγαίλεη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ζπκθσλνχκε ζηελ απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα απηφ είλαη. Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλείηε. Θ. Ππειηφπνπιε. Ππκθσλείηε. Θ. Γξνχιηα;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλείηε. Νκφθσλα ινηπφλ.

ΘΔΚΑ 8ν
Ιήςε απόθαζεο πεξί επηζηξνθήο ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ.

88

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ. Δξψηεκα; Θα Ρνθαηιίδνπ. Ππκθσλείηε. Θ.
Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππκθσλείηε.

Θ.

Ππειηφπνπιε.

Ππκθσλείηε.

Θ.

Γξνχιηα;

Ππκθσλείηε. Νκφθσλα.

ΘΔΚΑ 9ν
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηώζεσλ ζην πιαίζην
δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο, έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε. Ρν εηζεγεηηθφ δελ ην έρνπλε πάξεη; Έρεη έξζεη κε
mail ην εηζεγεηηθφ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ρν έρνπκε ζηείιεη ζπκπιεξσκαηηθά κε mail.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη έξζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε mail ζήκεξα. ρη ηελ
Ξαξαζθεπή, ζπγλψκε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο πνιηηηζκνχ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γηα ηερληθνχο ιφγνπο ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ ε 4ε
εθδήισζε αθπξψλεηε απφ απηφ ην εηζεγεηηθφ. Ζ εθδήισζε κε ηνπο Ξφληηνπο.
Δίπα αθπξψλεηαη απφ απηφ ην εηζεγεηηθφ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη εγψ; Ρελ Ξαξαζθεπή πνπ είλαη ν
Φισξηληψηεο ζηελ πιαηεία Ιανχ, ζηελ πιαηεία Πθακπά θαη γξάθεη ρνξεγία
Γήκνο Σατδαξίνπ, απηφ ην πεξλάκε απφ ηηο πηζηψζεηο; ρη, ιέεη ρνξεγία Γήκνο
Σατδαξίνπ. ρη, ε ρνξεγία κε ηη έγθεηηαη; Απηφ ιέσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ λα ζαο πσ. Ν Γήκνο δίλεη ηελ ερεηηθή θάιπςε θαη ηελ
εμέδξα θαη απηφ πνπ είπε ν ζχιινγνο φηη ζα έθεξλε ηε Θψδε θαη εγψ ζήκεξα
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έθπιεθηνο είδα φηη εθηφο απφ ηε Θψδε έρεη θαη ηνλ Φισξηληψηε. Θαη ιέεη ππφ
ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Γελ έλησζα θαζφινπ θαιά πξέπεη λα ζαο πσ,
έηζη; Αιιά…
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξίζηα δελ είλαη θαθφο απιά ιίγν ζηελ πιαηεία δελ μέξσ θαη ε
Αζελά είλαη πξνζβνιή κλήκεο ηεζλεψηνο απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη θαθψο λα ζαο πσ ηψξα, δελ καο είρε ελεκεξψζεη ν
ζχιινγνο ηνπ δάζνπο φηη ζα έρεη ηνλ Φισξηληψηε. Γειαδή μαθληθά είδακε θαη
εκείο ζήκεξα. ρη παηδηά ρσξίο πιάθα ηψξα , δειαδή είλαη ζνβαξφ,
ηνπιάρηζηνλ αηζζεηηθά δελ ληψζσ θαζφινπ θαιά, έηζη; Αλ ζέιεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έξζεη ν Ξάλνο Ρδαβέιαο ζηνλ χπλν ηνπ. Ινηπφλ φζν αθνξά
ην ζέκα, θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δκείο ζπκθσλνχκε αιιά ζα ήζεια ιίγν λα επηζηήζσ ζηελ εμήο
πξνζνρή ηελ νπνία θηφιαο ηε ζπδήηεζα κε θάπνηνπο ππεξεζηαθνχο ηελ
πξνεγνχκελε βδνκάδα γηαηί κε απαζρφιεζε φπσο έρεηε θηφιαο πνιιέο θνξέο
αλαθέξεη ζην ……….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, κηιάεη ε ζπλαδέιθηζζα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Πε θάπνηνλ άιιν Γήκν πνπ ζπλεξγάδνκαη. ηη νη πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο γηα λα είλαη ζηα φξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ζηα φξηα
απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ καο Ππκβνπιίνπ δε ζα πξέπεη ε νκνεηδήο εξγαζίεο
λα μεπεξλάλε ηηο 20.000 € πνπ ίζσο ν Γήκαξρνο δελ μέξσ αλ ηνπ ην έρνπλε
επηζηήζεη ηελ πξνζνρή αιιά λα ην γλσξίδνπκε.
Άξα ινηπφλ ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ ε ερεηηθή θάιπςε λα κελ
μεπεξάζεη ηηο 20.000 €., γηαηί κεηά ζα πξέπεη λα πάκε ζε δηαδηθαζία
δηαγσληζκνχ. Θαη κέρξη ηψξα έρνπκε θηάζεη πάλσ απφ 12.000 πνπ έθαλα κία
πξφρεηξε… 15.000. Γηα απηφ ιέσ. Άξα ινηπφλ απφ ηνλ Πεπηέκβξην θαη κεηά αλ
έρνπκε

θηφιαο

γηαηί

θαη

πξνο

ην

ηέινο

ηνπ

ρξφλνπ

ιφγσ

ησλ

ρξηζηνπγελληάηηθσλ εθδειψζεσλ ζα έρνπκε κηα ζσξεία εθδειψζεσλ. Θα
πξέπεη ινηπφλ κεηά λα γίλνπλε κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία νη ππφινηπεο
αλαζέζεηο. Απιά εγψ ην ηνλίδσ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ:

Τεθίδσ.

Απιά

θαη

ησλ

Καθεδφλσλ

λα

αθνξά

ζηελ

πξνγελέζηεξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ζαο παξαθαιψ, κηιάεη ν ζπλάδειθνο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηαηί είλαη εδψ ε γξακκαηέαο ε θα Ρζακπάδνγινπ θαη δε
γλψξηδε φηη έρνπλ εθδήισζε 29 ηνπ κελφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλείηε θ. Ληεληαθέ; Ππκθσλείηε. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλνχκε αιιά ζέισ λα πσ θάηη λα πάξεη ππφςε ηνπ
ν αληηδήκαξρνο. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα θάλεη κηα θνπβέληα κε ηνλ εκπνξηθφ
ζχιινγν θαη νξηζκέλεο εθδειψζεηο φπσο απηή πνπ έγηλε πξνρζέο κε ηελ jazz.
Αο πνχκε κηα ραξά ήηαλ λα γίλεη ζηνλ πεδφδξνκν ιέσ θαη ζα είρε θαη
πεξηζζφηεξν…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ ήζειε ν θαιιηηέρλεο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Άιιν απηφ, ζπγλψκε. Ξάσ πάζν. Δγψ ιέσ ινηπφλ, ιάζνο
παξάδεηγκα ηψξα. Ιέσ λα δνχκε νξηζκέλεο πεξηνρέο. Σηψηηθν κηα πεξηνρή, κελ
ην αλαιχζσ. Ζ θάησ πιαηεία ηνπ δάζνπο. Ζ πάλσ πιαηεία ηνπ δάζνπο θ.ιπ.,
θ.ιπ., αο δνχκε θάπνηεο εθδειψζεηο κηθξέο, αο ηηο θάλνπκε, δελ είλαη αλάγθεο
φιεο εδψ ζηελ πιαηεία. Γειαδή λα εληζρχζνπκε θαη νκάδεο, αο πάκε ζηνλ
εκπνξηθφ ζχιινγν λα ην θνπβεληηάζνπκε καδί ηνπο, αο θαζνξίζνπκε
γεσγξαθηθά φξηα, έθιεηζε, ηειείσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο. Ππκθσλείηε. Νκφθσλα, ζπλάδειθνη. Έρνπκε
ην… δελ θεχγνπκε, έρνπκε ην Δθηφο Ζκεξεζίαο. Δίλαη ε παξάηαζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο καδί κε ην Γήκν Αηγάιεσ θαη ηνλ ΘΞΝΓΑ. Ν Γήκαξρνο έρεη ην
ιφγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ζχκβαζε έιεγε, πφζν έρνπκε ζήκεξα; Πηηο 26 ηνπ κήλα
ηέινο πάλησλ ηνπ ΘΞΝΓΑ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 12 Ηνχλε απ’ φηη ζπκάκαη.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηή είλαη Κ.Θ.Ν., λαη. Δκείο θνηηάμηε απ’ ηελ αξρή πνπ
αλαιάβακε, γηαηί ππήξρε κία ζχκπξαμε πνπ είρε ππνγξαθεί απφ ηελ
πξνεγνχκελε δηνίθεζε θαη επεηδή ήκαζηαλ έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο πνπ
ζπκκεηείρακε

θαη

εκείο

θαη

ν

Γήκνο

ηνπ

Αηγάιεσ,

αλ

ζέιεηε

παξαθνινπζνχζακε δηαθξηηηθά. Γειαδή δελ είρακε παξέκβεη θαζφινπ ζηε
δηαδηθαζία θαη επεηδή ήηαλ έλα επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα θαη δεχηεξν επεηδή
απαζρνινχληαλ θαη αξθεηνί εξγαδφκελνη εθεί, είλαη 17 εξγαδφκελνη, είρακε
ζπκθσλήζεη έηζη άηππα, ηειεηψλνληαο ην πξφγξακκα λα ηειεηψζεη θαη λα
θχγεη θαη λα ηειεηψλνπκε κε ηελ Κ.Θ.Ν. ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα.
Ρψξα ππάξρεη έλα αίηεκα εδψ ην νπνίν ππνγξάθνπλε φινη νη εξγαδφκελνη,
ζχκθσλα

κε

κία

δπλαηφηεηα

πνπ

δφζεθε

γηα

ηελ

παξάηαζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο κέρξη ηηο 30/9 ηνπ ’15, δειαδή κία ηξίκελε παξάηαζε θαη απηή
βάδνπλ ην εμήο ζέκα. Ξξψηνλ, νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη πξέπεη λα ζαο πσ φηη
γηα έλα δηάζηεκα ήηαλ θαη απιήξσηνη αιιά ηέινο πάλησλ πιεξψζεθαλ
ηειεπηαία, βάδνπλ ην ζέκα ηεο παξάηαζεο γηα λα πιεξσζνχλ αιιά θαη έλα
βαζηθφ δήηεκα είλαη φηη απηά ηα πξνγξάκκαηα κεηά ηηο 30/9 ζα πεξάζνπλ
ζηελ Ξεξηθέξεηα. Ζ δηαρείξηζε δειαδή ζα γίλεηαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα. Θαη αλ
ζέιεηε έρνπλ κέζα ηνπο ηελ θξπθή ειπίδα νη εξγαδφκελνη φηη πηζαλφλ λα
αλαλεσζνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαη νη δηθέο ηνπο ζπκβάζεηο θαη ην επφκελν
δηάζηεκα. Δκείο αλ ζέιεηε βιέπνληαο έηζη ην ζέκα απνθαζίζακε λα
πξνηείλνπκε ηελ παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα κελ θφςνπκε ην δηθαίσκα
πνπ πηζαλφλ, δελ μέξνπκε ζίγνπξα, πνιχ πηζαλφλ λα απνθηήζνπλ νη
εξγαδφκελνη γηα ην επφκελν δηάζηεκα, πξέπεη λα ζαο πσ φηη εκείο δελ είρακε
θακία ζρέζε, νχηε είρακε εκπιαθεί θαη νχηε θαλ… πξνρηέο ηνπο γλσξίζακε ην
πνηνη είλαη. Αιιά θαη απηνί έρνπλε δηθαίσκα ζηε δνπιεηά θαη ην δεχηεξν είλαη
γηα 3 κήλεο έλα πξφγξακκα ην νπνίν πξνζθέξεη ηέινο πάλησλ απφ ηε δηθή
ηνπο πιεπξά θαη φπσο γίλεηαη ζε αξθεηνχο ζπκπνιίηεο καο θαη γεχκαηα
θαζεκεξηλά θαη ηξφθηκα θαη θάξκαθα θ.ιπ.. Ξεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά αλ
δηαβάζεηε ην εηζεγεηηθφ θαη είπακε λα πξνηείλνπκε ηελ έγθξηζε ηεο ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηηο 30/9. Ήξζακε ζε επαθή κε ην Γήκαξρν ηνπ
Αηγάιεσ, ν νπνίνο θαη απηφο ζηελ αξρή είρε θαη απηφο ηηο δηθέο καο ελζηάζεηο
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ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ή φρη ην πξφγξακκα θαη θάησ απφ
απηφ ην πξίζκα πνπ ζαο είπα πξνεγνπκέλσο ζπκθσλήζακε θαη νη δχν γηαηί
είκαζηε εηαίξνη θαη ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ νη εηαίξνη γηα λα ζπλερηζηεί ην
πξφγξακκα, είπακε λα θάλνπκε αο πνχκε απηφ ην….. λα δψζνπκε ηε
δπλαηφηεηα ηέινο πάλησλ γηα ηελ παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Παο είπα γηα δχν δεηήκαηα, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη δεχηεξνλ γηα λα κε
κείλεη θελφ απηφ ην δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο σθεινχκελνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ζπλάδειθνη. Ρνπνζεηήζεηο θα Ρνθαηιίδνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Αθνχκε ζεηηθά απηφ πνπ είπαηε φζν αθνξά γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο αλ θαη δελ έρεη θξηζεί, δελ είρε ηεξεζεί θαζφινπ ην θξηηήξην ηεο
εληνπηφηεηαο. κσο γλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλε πάξα πνιιέο ηέηνηνπ είδνπο
θνηλσληθέο ζπκπξάμεηο ζε άιιεο πφιεηο ηεο ρψξαο φπνπ έρνπλε πξαγκαηηθά
ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά, είραλε κία εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία ηφζν κε ηελ θνηλσληθή
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνο φθεινο ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ.
κσο ε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζχκπξαμε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ηφζν ν
δηεπζπληήο ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο φζν θαη νη ππφινηπνη ππεξεζηαθνί είραλ
εθθξάζεη ηφζν ηηο αληηδξάζεηο ηνπο αιιά σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ην
φηη δελ είραλ έξζεη πνηέ ζε ζπλεξγαζία καδί καο, δελ πξνζπάζεζαλ λα
βνεζήζνπλ ηνπο επάισηεο νκάδεο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο ε
θνηλσληθή ππεξεζία ηνπο ππνδείθλπε. Κάιηζηα γηα απηφ ην ιφγν είρακε
θαηαζέζεη θαη εμψδηθν ηφζν σο πξνο ην ππνπξγείν εξγαζίαο φζν θαη ζε άιινπο
θνξείο πνπ ήηαλε αξκφδηνη γηα ην πξφγξακκα. Ξηζηεχνπκε φηη δε ιεηηνχξγεζε
πξνο φθεινο ηνπιάρηζηνλ ησλ Σατδαξησηψλ θαη γηα απηφ ην ιφγν πηζηεχνπκε
φηη δε ζα πξέπεη λα ηνπο δνζεί νχηε απηή ε ηξίκελε παξάηαζε. Δκείο ην
θαηαςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπε θαη ν Γήκαξρνο θαη επεηδή είλαη απηή
ε επαίζζεηε πεξίνδνο ηψξα ηνπ θαινθαηξηνχ, ζα ην ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
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Θνηηάμηε

επεηδή

πξέπεη
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λα

βγάδνπκε

θαη

θάπνηα

ζπκπεξάζκαηα θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη φπνπ δνπιεχνπλε αλεμαξηήησο ηη
έρνπλε θάηη θαη κε πνην ηξφπν βξήθαλ ηε δνπιεηά ηνπο, πξέπεη κε θάπνην
ηξφπν λα ηνπο βνεζνχλε λα ζθέθηνληαη γηα ηε δσή ηνπο, γηα ην παξειζφλ θαη
γηα ην κέιινλ. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Αθνχζηε ηελ θα Ρνθαηιίδνπ. Δγψ δελ έρσ
θφιιεκα αλ είλαη κηα Κ.Θ.Ν. ή Θνηλ.Π.Δπ., αλ ζα θηηάμνπκε θ.ιπ., απηφ είλαη
δήηεκα πνιηηηθήο ζέζεο. Κεηά θξίλεηο ηνπο εξγαδφκελνπο.
Νη εξγαδφκελνη πνπ ήηαλ ζηηο Θνηλ.Π.Δπ., ζηα ΘΓΑΞ ηα πεξζηλά, πνπ εγψ
δηαθσλνχζα φζν αλαθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ην θάζε επξψ πνπ πήξαλε
θαη έρσ πξνζσπηθή άπνςε ζπλνιηθά θαη γηα θάζε έλαλ εξγαδφκελν. Κπνξεί λα
κελ μέξσ ηα νλφκαηά ηνπο αιιά μέξσ. Έθαλαλ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα κε ηα
παηδηά ζην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, ζην δήηεκα ην παηδαγσγηθφ θ.ιπ., θ.ιπ..
Δδψ γηα απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζηνλ νπνίν είδα θαη άθνπζα θαη ηελ θα
Ρνθαηιίδνπ κε ηελ νπνία ζπκθσλψ, δακαλθνχ. Ρν ιέσ έηζη θπξηνιεθηηθά γηα
λα γξαθηεί. Θα κπνξνχζα λα ην πσ κε θιεηζηφ ην κηθξφθσλν. Έρσ ζηείιεη
επαλεηιεκκέλα αλζξψπνπο, επεηδή δελ ήμεξα θαη ηη ζα θάλνπκε. Ξήγα ζην
Αηγάιεσ, θαη ξψηεζα ηνπο αληηδεκάξρνπο θ.ιπ.. Γεληθφηεξα ζην Αηγάιεσ
ιεηηνπξγνχλ ιίγν θαιχηεξα φζν αλαθνξά ηνλ θφζκν, ηε ζρέζε κε ηνλ θφζκν.
Δδψ είλαη, ήηαλ αδηάθνξνη. πνηνο πήγε πνπ είρε πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, γηαηί
έζηεηια θαη θφζκν κε πξφβιεκα θαη θφζκν ρσξίο πξφβιεκα θαη ζην παξειζφλ
ην έθαλα, αιιά ηψξα ήξζε ε ψξα λα θάλσ θαη έλαλ απνινγηζκφ. Γε ζα πσ
ηψξα γηα ραξαθηεξηζκνχο. Ιέσ γηα ηελ νπζία. Απηφ δελ ην έρνπκε, απηφ δελ
ην έρνπκε, απηφ δελ κπνξνχκε, απηφ δελ θάλνπκε θ.ιπ., θ.ιπ.. Κηα κατκνπδηά
είλαη δειαδή απηφ ην πξάγκα. Λα πσ θάηη; Έρνπκε ρξνληθφ πεξηζψξην; Γε
ζέισ λα ζηεξήζνπκε ην δηθαίσκα. Γειαδή ζήκεξα….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:

Πήκεξα

απηφ

ηειεηψλεη;

Γειαδή

ή

ζήκεξα

ηνπο

εγθξίλνπκε ή ζήκεξα φρη; Δγψ ζα ήζεια λα ηνπο θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ηνπο επηθεθαιήο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Διάηε λα καο πείζεηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γηαηί μέξεηο ηη γίλεηαη ηψξα εδψ; Γίλεηαη έλαο ρακφο.
Θνπβεληηάδνπκε, ιέκε λα κελ πάξνπκε ηελ εθθιεζία, λα κελ θάλνπκε εηνχην,
λα κελ θάλνπκε εθείλν θ.ιπ., πνπ απνδεδεηγκέλα θαη αζρέησο απφ ηηο
δηαθνξέο καο πνπ κπνξεί λα έρνπκε γηα ηνλ ξφιν κπια-κπια θ.ιπ. ππάξρνπλ
άλζξσπνη πνπ θάλνπλ έξγν. Γελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλέλαο απηφ.
Άιιν ηη θάλεη ν δεζπφηεο θαη ν θάζε δεζπφηεο θ.ιπ.. πάξρνπλε καλάδεο,
γηαγηάδεο θ.ιπ. πνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπο αληίιεςεο ηάζζνληαη
θαη απηφ δελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλέλαο, ην ηη θάλνπλε θαη πεγαίλνπλ
απφ ζπίηη ζε ζπίηη θ.ιπ.. Θαη εδψ πέξα κηιάκε γηα δηαρείξηζε αο πνχκε
ηεξάζηηνπ θνλδπιίνπ κε έξγν κεδέλ. ηαλ ε θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ ήηαλ μεβξάθσηε απφ άπνςε αξηζκνχ πξνζψπσλ θαη γηα δηάθνξα
άιια δεηήκαηα θαη γηα λα κελ πνχκε θαη απφ άπνςε πιηθψλ. πνηίζεηαη φηη
απηνί νη άλζξσπνη δηαρεηξίζηεθαλ θαη βνήζεηα. Ξνχ ηελ πήγαλ απηή ηελ
βνήζεηα θαη κε πνην ηξφπν; Κε απηή ηελ έλλνηα ζέισ λα θαηαςεθίζσ.
Γειαδή εγψ βάδσ, αλ ππάξρεη ρξνληθφ, αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πνχκε φηη
ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ηνπο θαιέζνπκε, αο έξζνπλ λα καο
πείζνπλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Άθνπζα κε πξνζνρή θαη ηελ θα Ρνθαηιίδνπ θαη ηνλ Θφδσξν ηνλ
Ππειηφπνπιν αιιά λνκίδσ φηη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ζέκαηνο θαη απηή ηελ
πεξίνδν ζα πξέπεη λα ην ππεξςεθίζνπκε. Ρψξα αλ ζέιεηε λα πάεη ζε επφκελε
ζπλεδξίαζε ή λα ηνπο θαιέζνπκε εδψ ή λα ιχζνπκε θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο
ζην κέιινλ λνκίδσ φηη κπνξεί ε δεκνηηθή αξρή λα ην δεη πσο κπνξνχλ απηέο
νη δπζιεηηνπξγίεο λα επηιπζνχλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μέξεηο είλαη θάπνηεο θνξέο πνπ ζεο λα πεηο θάπνηα πξάγκαηα
αιιά δελ κπνξείο λα ηα πεηο. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα. Ρέινο πάλησλ δε ζα ηα
πσ. Θα πσ κφλν φηη ππάξρνπλ πάξα πνιινί ζπκπνιίηεο καο πνπ σθειήζεθαλ
απφ απηφ ην πξφγξακκα, ηνπιάρηζηνλ εκέλα κε έρνπλ πηάζεη ζην δξφκν. Παο
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ιέσ ν Γήκνο δελ είρε θακία εκπινθή, θακία, ηίπνηα. Θέιακε απιά λα θπιήζεη,
λα ηειεηψζεη ην δηάζηεκα γηα λα θχγνπλε. Λα κελ κπνχκε εκπφδην δειαδή
ηελ πινπνίεζε. Κε είραλε πηάζεη πάξα πνιινί θαη λνκίδσ θαη άιινπο ζα έρνπλε
πηάζεη φηη ήηαλ σθεινχκελνη. Γειαδή φηη πήξαλε θαη… ππάξρνπλε 140 άηνκα
Σατδαξηψηεο πνπ έρνπλε γεχκα θάζε κέξα, πξέπεη λα ην μέξεηε απηφ.
πάξρνπλ πάξα πνιινί πνπ παίξλνπλ ηξφθηκα, θάξκαθα, δειαδή δελ πξέπεη
λα ην παξαβιέςνπκε απηφ.
Γεχηεξν, εθεί πνπ έγηλε έλα νιφθιεξν δήηεκα, ζα πσ κφλν απηφ, δε ζέισ λα
πξνρσξήζσ παξαθάησ είλαη ην πψο έγηλε ε επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
θάπνηνη δηαθψλεζαλ γηα ην φηη ε επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ δελ έγηλε θαηφπηλ
δηθψλ ηνπο ππνδείμεσλ, δειαδή ππνδείμεσλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ αιιά
έγηλε κε άιιν ηξφπν. Δθεί ήηαλ ινηπφλ ε κεγάιε θφληξα θαη εθεί έγηλε ην
ζπάζηκν ηεο αο πνχκε ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο. Δκείο επεηδή πνηέ δελ είδακε
θαη ζαο ιέσ φηη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο είδακε πξνρζέο γηα πξψηε κέξα, δελ
ζέιακε δειαδή λα θάλνπκε απηή ηελ παξέκβαζε. Ήξζαλε θαη νη 17 εδψ, 17
άηνκα ηα νπνία θαη απηνί παιεχνπλε γηα ην ςσκί ηνπο θαη αλ δελ πάξνπκε ηελ
απφθαζε γηα ηελ παξάηαζε ηνπο θφβνπκε θάζε δπλαηφηεηα έζησ λα
παξαηαζεί ε ζχκβαζε ηνπο κεηά κέζσ ηεο Ξεξηθέξεηαο.
Βιέπνληαο απηά θαη βιέπνληαο φηη ζα κείλεη έλα θελφ 3 κελψλ πνπ 140
νηθνγέλεηεο, 140 κάιινλ ζπκπνιίηεο καο δελ ζα έρνπλε θαζεκεξηλή ηξνθή
έζησ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πνπ εκείο δηαθσλνχκε κε ηελ ειεεκνζχλε, κε ην
πψο γίλνληαη ηα θνηλσληθά ζπζζίηηα θ.ιπ., έζησ θαη απηά πξέπεη λα δνχκε, λα
ηα δνχκε έηζη κε…. Ν θ. Γξνχιηαο ήηαλ λνκίδσ ζαθέζηαηνο. Απηά λα κελ πσ
άιια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ζπλάδειθνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπίζεο ζπλάδειθνη λα πνχκε φηη δεζκεχηεθαλ κεηά ην ηέινο
ηνπ πξνγξάκκαηνο φ,ηη ππάξρεη πνπ αθνξά ηελ δεκνηηθή αξρή, ηελ θνηλσληθή
ππεξεζία δειαδή κε αλζξψπνπο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη θ.ιπ., φηη ζα …. Κε
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έλα ηξφπν ζα ελεκεξψζνπλ, ζα ….. Θαη απηφ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε
ζπλάδειθνη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ςάμακε ιίγν νη δηαρεηξηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
δεκφζηνη ππάιιεινη. Γειαδή νη δχν δηαρεηξηζηέο πνπ είλαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη δεκφζηνπ ππάιιεινη νη νπνίνη είλαη απνζπαζκέλνη αο πνχκε ζην λα
θάλνπλ ηε δηαρείξηζε απφ άιινπο Γήκνπο. Ρέινο πάλησλ λα κελ κπνχκε ζε
ιεπηνκέξεηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη επραξηζηνχκε.
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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 15εο/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

Αξ. απνθάζεσο : 195

ΘΔΚΑ: «Ιήςε απόθαζεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ καδί κε ην Γήκν Αηγάιεσ, ζε εηαηξηθό
θνηλσληθό ζρήκα, κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο, γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο άκεζεο αληηκεηώπηζεο ηεο
θηώρεηαο.».

Πην Σατδάξη θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22εε ηνπ κήλα
Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 19:00
ζπλήιζε ζε Ραθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαηφπηλ ηεο κε αξηζ.
πξση 17435/18-06-2015, ηνπ Γήκνπ εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ
Ξξνέδξνπ πνπ επηδφζεθε ζε θάζε κέινο ζηηο 18-06-2015 θαη ζηνλ Γήκαξρν
ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δεκνζηεχηεθε ζην
Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ
ηξηάληα ηξηψλ (33) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα είθνζη νθηψ (28) κέιε ήηνη:
Ξαξφληεο
1 Β. Ξαληειάξνο

10. Π. Σαηδεζηεξγίνπ

19. Δ. Ρξνρίδεο

28.Ζ. Γξνχιηαο

2 Λ. Θαξαγηάλλεο

11. Κ. Σνπδεινχδεο

20. Α. Κπνδίθαο
Απώλ

29. Α. Γθαλά –Οεγάθε

3. Λ. Γανπάρεξ

12. Ι. Βνπιγαξίδεο

21. Δ. ΙπκπνπζάθεΓεσξγηάδε

30. Φ.
Θενδσξαθφπνπινο
Απώλ

4. Θ. Πηαζάο Απώλ

13. Κ. Γεκνπιά

22. Δ. Ρνθαηιίδε

31. Η. Θέληξεο

5. Ζ. Βαξπηηκηάδεο

14. Γ. Εέξβα

23. Δ. Ληεληαθφο

32. Θ. Αζπξνγέξαθαο

6. Δ. Θεξκνχ

15. Ξ. Θνπβαξάο Απώλ

24. Γ. Ρζαηζακπάο

33. Θ. Φνπξιήο
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7. Θ.Βνξέαο

16. Α. ΞαλαγνπνχινπΓεσξγνπνχινπ

25.Β. Θαξαηδαθέξεο

8. Ξ. Κνζρνλάο

17 Θ. Ρζνπθλίδαο Απώλ

26. Θ.Ππειηφπνπινο

9. Η. Εψηνο

18. Γ. Θενδψξνπ

27.Α. Πθακπά

Ν Γήκαξρνο ζπκκεηείρε ζηελ ζπλεδξίαζε.

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε ηεο
απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Γ. Ρζαηζακπάο, Η. Θέληξεο, Θ. Αζπξνγέξαθαο &
Θ. Φνπξιήο, απερψξεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο
ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, νη νπνίνη δελ έιαβαλ κέξνο ζηελ ιήςε απηήο θαη
ησλ πέξαλ απηήο απνθάζεσλ.

Κε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο θαη πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο
δηάηαμεο ν Ξξφεδξνο θ. Β. Ξαληειάξνο, ιέεη φηη ην ζέκα απηφ, ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 άξζξν 67 παξ. 7, δχλαηαη ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ην ζεσξήζεη σο θαηεπείγνλ θαη λα ην εγγξάςεη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία.
Δλ ζπλέρεηα, ν Ξξφεδξνο έζεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην εθηφο εκεξεζίαο
δηάηαμεο ζέκα, ην νπνίν απνθαζίζηεθε νκφθσλα λα εγγξαθεί θαη λα
ζπδεηεζεί ζην ηέινο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη αλαθέξεη:
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Κε ηελ ππ΄αξηζκ. 101/2012 απφθαζή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ καδί κε ην Γήκν Αηγάιεσ,
ζε εηαηξηθφ θνηλσληθφ ζρήκα, γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο πνπ αθνξά ζηελ
πινπνίεζε ζρεδίνπ δξάζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ή/θαη ηε ζπλέρηζε
ηεο ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ «Θνηλσληθψλ Γνκψλ Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο
Φηψρεηαο», ζην πιαίζην ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα 4 «Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ζχκθσλα κε ηελ
ππ’ αξηζ. 206136/νηθ.6.1473/14-03-2012 πξφζθιεζε (ππ’αξηζκ. 49), ηεο
Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ..
Κε ηελ αξηζκ. πξση.:.5.16589/νηθ.6.2255 ηξνπνηεηηθή πξφζθιεζεο ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο πνδνκψλ, Λαπηηιίαο & Ρνπξηζκνχ, ηξνπνπνηείηαη ε
ππ΄αξηζκ. πξση.: 206136/νηθ.6.1473/14-03-2012 πξφζθιεζε κε αξηζκ. 49,
παξαηείλνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ Γνκψλ Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο,
έσο 30-09-2015.
Δπεηδή ν Γήκνο Σατδαξίνπ ζπκκεηέρεη καδί κε ην Γήκν Αηγάιεσ, ζε εηαηξηθφ
θνηλσληθφ ζρήκα, γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηεο
θηψρεηαο, ζην πιαίζην ηεο Ξξφζθιεζεο 49, πνπ ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ
λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπλέρηζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ έσο ηηο 30-09-2015,
ζα πξέπεη λα ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ ηξνπνπνηεηηθψλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο λέαο πξφζθιεζεο.

Κε ηα δεδνκέλα απηά πξνηείλεηαη
Ζ ζπλέρηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ καδί κε ηνλ Γήκν Αηγάιεσ, ζε
εηαηξηθφ θνηλσληθφ ζρήκα, κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο, γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο,
ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση.:.5.16589/νηθ.6.2255 ηξνπνηεηηθή πξφζθιεζεο
ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο πνδνκψλ, Λαπηηιίαο & Ρνπξηζκνχ.
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2. Ρελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ηελ ππνγξαθή κλεκνλίνπ
ζπλεξγαζίαο, ζρεδίνπ δξάζεο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, πνπ ηπρφλ
απαηηεζεί γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο εληαγκέλσλ πξάμεσλ
πνπ ζα αθνξνχλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο «Θνηλσληθψλ Γνκψλ Άκεζεο
Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο», πνπ έρνπλ εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ζην
πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο 49, έσο ηηο 30-09-2015.

Πηε ζπλέρεηα, ν Ξξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηνλ Ξξφεδξν
ηνπ θαη έιαβε ππφςε ηελ απφ 12-06-2015 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Δζφδσλ,
ζπδήηεζε ην ζέκα γηα ην νπνίν θαη δηαηππψζεθαλ νη απφςεηο ησλ Γεκνηηθψλ
Ππκβνχισλ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ε Γεκνηηθή Πχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «Ξάκε λα Δλψζνπκε ην Σατδάξη» θ. Δ. Ρνθαηιίδε, δήισζε φηη
θαηαςεθίδεη ην ζέκα.

Ππλεπψο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ
θαηά πιεηνςεθία (23) ππέξ (1) θαηά

Ρελ ζπλέρηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ καδί κε ηνλ Γήκν
Αηγάιεσ, ζε εηαηξηθφ θνηλσληθφ ζρήκα, κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζρεδίνπ δξάζεο, γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο,
ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση.:.5.16589/νηθ.6.2255 ηξνπνηεηηθή πξφζθιεζεο
ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο πνδνκψλ, Λαπηηιίαο & Ρνπξηζκνχ.
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Ρελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θνπ Κηράιε Πειέθνπ, γηα ηελ
ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, ζρεδίνπ δξάζεο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ
εγγξάθνπ, πνπ ηπρφλ απαηηεζεί γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο
εληαγκέλσλ πξάμεσλ πνπ ζα αθνξνχλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο
«Θνηλσληθψλ Γνκψλ Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο», πνπ έρνπλ
εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο 49, έσο ηηο 3009-2015.

102

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ(απψλ)

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ(απψλ)

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ(απών)

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ (απψλ)

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ
(απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΒΝΟΔΑΠ
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,

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ
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ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ
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ΕΔΟΒΑ
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....................................................................................
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