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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

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

Έγθξηζε

δηελέξγεηαο

δεκνπξάηεζεο

ησλ

ΠΔΙΗΓΑ

δξάζεσλ

40

πξνκήζεηα ηζνζεξκηθνχ θαιχκκαηνο θαη κεραληζκνχ
πεξηηχιημεο θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθνχ ζηαζκνχ
ζην Γάζνο Σατδαξίνπ. Θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο
απηψλ.
2.

Ρξνπνπνίεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνθχπηεη

41

απφ ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο.
3.

Ρξνπνπνίεζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ

42

ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο.
4.

Έγθξηζε εμφδσλ δηεμαγσγήο δεκνςεθίζκαηνο.

42

5.

Δμνπζηνδφηεζε ηνπ δεκάξρνπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε
ηεο ππ’ αξηζκφλ 69/2014 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ γηα πξνζθχξσζε ζην Ν.Ρ. 52.

42

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.
2.

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 9εο Αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
Ιήςε απφθαζεο πεξί Αλακφξθσζεο Πηνρνζεζίαο-

24
26

Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (ΝΞΓ)- ηνπ Γήκνπ
καο, πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015.
3.

Ιήςε απφθαζεο πεξί απεπζείαο αλάζεζεο, πνπ αθνξά

29

ζηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηα νρήκαηα ηνπ
Γήκνπ καο.
4.

Ιήςε

απφθαζεο

(ηαθηνπνηεηηθφο)

πεξί

έγθξηζεο

ηνπ

4νπ

Α.Ξ.Δ.

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν “ΘΑΡΑΠΘΔΖ

ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΠΡΝ ΓΑΠΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ.

30
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Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

δηελέξγεηαο

θαη

31

θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΕΖΚΗΥΛ ΞΝ
ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΘΑΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΞΙΖΚΚΟΔΠ ΡΖΠ 24εο
ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2014.
6.

Δπηβνιή

πξνζηίκνπ

γηα

παξάλνκα

ηνπνζεηεκέλεο

34

επηγξαθέο- ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ καο.
7.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξάηαζε ζχκβαζεο

35

κεηαμχ ηνπ ΔΓΠΛΑ θαη ηνπ Γήκνπ καο, γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ

κεηαθφξησζεο-κεηαθνξάο-ιεηνηεκαρηζκνχ

ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην ΠΚΑ ΠΣΗΠΡΝ.
8.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξάηαζε ζχκβαζεο
κεηαμχ

ηνπ

Γήκνπ

Σατδαξίνπ

θαη

ηεο

35

εηαηξείαο

«ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΠΡΝΟΛΑΟΑΠ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ» γηα
ηελ

πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ

νρεκάησλ θαη

κεηαθνξά ηνπο ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο
Νρήκαηνο Ρέινπο Θχθινπ Εσήο (ΝΡΘΕ).
9.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ κεηάζεζε ρξφλνπ
παξάδνζεο

εηδψλ

ηεο

πξνκήζεηαο

κε

39

ηίηιν:

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ (Αηνκηθά Φαξκαθεία,
Φαξκαθεία γηα ηα Πρνιεία)_ Δίδε ηεο Νκάδαο_2, ηεο
1εο Γξάζεο ηνπ 5νπ πνέξγνπ ηεο Ξξάμεο κε θσδ. ΝΞΠ
374700» γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α. _
Ξ.ΔΠ. 11839/93, Θεθάιαην-Γ', Άξζξν-27, Ξαξάγξαθνο
5).
10.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006
(Γεκνηηθφο Θψδηθαο).

39
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ειιείςεη ηνπ γξακκαηέα ζα πάξσ εγψ 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, Γεκνπιά Καξία, Εέξβα Γηαλλνχια, Θνπβαξάο
Ξαλαγηψηεο,
Θσλζηαληίλνο,

Ξαλαγνπνχινπ
Θενδψξνπ

-

Γεσξγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Αιεμία,
Δκκαλνπήι,

Ρζνπθλίδαο
Κπνδίθαο

Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε, Ληεληαθφο
Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο
Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή,
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θέληξεο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
Ππλάδειθνη, έρνπκε απαξηία. Λα πεξάζνπκε ζηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ.
Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα. Νξκψκελνο απφ ηειεπηαία επράξηζηα απνηειέζκαηα
πνπ έρνπκε απφ αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη πξνζπάζεηεο κεκνλσκέλσλ
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ηεο πφιεο ελάληηα θαη θφληξα ζηε κηδέξηα θαη ζην
γθξίδν ηεο επνρήο, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ Λίθν πνπ έξρεηαη, ηνλ
αληηδήκαξρν, λα καο πεη ην εκεξνιφγην πνπ ππάξρεη ζηελ ππεξεζία είηε ηελ
ηερληθή αιιά θαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ γηα ην ζέκα ησλ αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ελ γέλεη ζηελ πφιε καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην αζιεηηθφ
θέληξν, γηα λα κελ ην πιαηεηάζνπκε, ηνπ δάζνπο θαη ηνπ Πηδεξφπνπινπ λα
καο πεη ηη αθξηβψο γίλεηαη.
Πην ζεκείν απηφ φκσο ζα ήζεια λα κνπ επηηξέςεηε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη λα
θάλνπκε κία κλεία ε νπνία λα γξαθεί θαη ζηα πξαθηηθά απηνχ ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη λα ζπγραξνχκε θάπνηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη ήξσεο ηνπ
εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ, θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ κε πεληρξά
έσο ειαρηζηφηαηα κέζα νηθνλνκηθά θαη απφ... εθηφο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ
έρνπκε ζαλ δήκνο ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθέξνπκε, λα ζπγραξνχκε ηνλ
Γηψξγν Λνχηζε θαη ηνλ Βιαρηψηε ηνλ Πάθε, άλζξσπνη πνπ ζηεξίδνπλ ηηο
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ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ΓΠ Σατδαξίνπ, γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζπλεηζθνξά
πνπ δίλνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηνπ Σατδαξίνπ θαη ζηε λενιαία.
Λα ζαο ζπκίζσ θαη λα ζπκεζνχκε φινη φηη ν Ξαλαγηψηεο Αλδξεάδεο ρζεο
θαηεηάγε ηξίηνο ζηα 100κ. θαη ηέηαξηνο ζηα 200κ. Ν Ξάλνο Ρξηβίδαο ηξίηνο
ζηα 200κ. θαη ε Θνξίλα Ξνιίηε δεχηεξε ζηα 200κ. ζην παλειιήλην
πξσηάζιεκα. Θα ήηαλ παξάιεηςή καο φκσο λα κελ θάλνπκε θαη κία αλαθνξά
ζην θνιπκβεηηθφ θνκκάηη ηνπ αζιεηηθνχ γίγλεζζαη ζην Σατδάξη θαη ζηνλ
ζχιινγν, ηελ Αζιεηηθή Έλσζε Σατδαξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην παηδί, ζηνλ
Ξαξαζηαηή Θενδφζε ν νπνίνο ζε επξσπατθφ πξσηάζιεκα θαηεηάγε δεχηεξνο.
Πε επξσπατθφ πξσηάζιεκα ζηελ ηερληθή θνιχκβεζε.
Ρελ ίδηα ζηηγκή έρνπκε ηελ Θέιιπ Αξανχδνπ ε νπνία θαηεηάγε δεχηεξε ηψξα
ζην παγθφζκην πξσηάζιεκα πγξνχ ζηίβνπ ζην Θαδάλ ζηα 5ρικ. αλνηρηήο
ζάιαζζαο. Ξαξαηξίρα, έλα θφκκα θάηη, λαη. Θαη ζε άιια αζιήκαηα, έρνπκε ην
ηέληο, ηελ Θαζζή Λαηαιία, ηε Πεκίλα Παθνγηάλλε πνπ βγήθαλ πξψηνη ζην
παλειιήλην πξσηάζιεκα, έρνπκε ηελ Άλλα Αξθαδηαλνχ ζηα 14ρξνλα πνπ έρεη
θάλεη παλεπξσπατθά ξεθφξ θαη ζε επίπεδν, ζε ζνβαξφ επίπεδν, πςειφ επίπεδν
επηδφζεηο.
Απηφ ήζεια λα πσ ζε φ,ηη αθνξά ην αζιεηηθφ γίγλεζζαη θαη ην θνηλσληθφ
γίγλεζζαη θαη καο θάλνπλ πεξηζζφηεξν ππεξήθαλνπο θαη πηζηεχσ φηη γηα
φινπο καο εδψ κέζα καο δίλνπλ πεξηζζφηεξε αηζηφδνμε λφηα θαη θνπξάγην λα
αζρνιεζνχκε κέζα ζε απηέο ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθά πεξηφδνπο θαη ζηηγκέο
φζν κπνξνχκε λα ςάμνπκε λα βξνχκε ρξήκαηα, λα βξνχκε ηξφπνπο γηα λα
βνεζήζνπκε, λα ππνζηεξίμνπκε θαη ην ιατθφ αιιά θαη ηνλ ζσκαηεηαθφ ζε
απηφ ην επίπεδν, αζιεηηζκφ, κε ηε ζπλεηζθνξά καο πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε
πνπ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηηο άξηηεο φζν κπνξνχκε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Άιιε κία ηηκή πνπ καο έρεη πξνζθέξεη απηέο ηηο εκέξεο ζε ζπλδηθαιηζηηθφ
επίπεδν, είλαη ε Διέλε Ρειεκέ. Ζ Διέλε Ρειεκέ είλαη ε Διέλε... πψο; Ζ Διέλε
Εσγξαθάθε, απηφ ήζεια λα πσ. Ζ Διέλε Ρειεκέ είλαη ε Διέλε Εσγξαθάθε, ε
νπνία γηα πξψηε θνξά ζηελ 90ρξνλε ηζηνξία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ
ηεο ΝΙΚΔ είλαη ε πξψηε γπλαίθα πξφεδξνο. Κέζα ζε 120.000 κέιε ε Διέλε
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θαηφξζσζε θαη δηαθξίζεθε θαη έπεηζε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα ηελ εθιέμνπλ
κεηέπεηηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη πξφεδξν ηεο ΝΙΚΔ. Απφ κεξηάο καο θαη πηζηεχσ
απφ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ηε ζπγραξνχκε. Άιισζηε έρεη κάζεη λα
αγσλίδεηαη ε Διέλε, είλαη θαη πεξηθεξεηαθή ζχκβνπινο, έρεη κάζεη ζε κεγάινπο
ζηίβνπο θαη αξέλεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ιίγν εζπρία ζαο παξαθαιψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Απηά, θαη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ:

Θαιεζπέξα.

Θέινπκε

θαη

εκείο

λα

εθθξάζνπκε

ηα

ζπγραξεηήξηα γηα ηηο δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ νη Σατδαξηψηεο αζιεηέο. Κία
εξψηεζε ήζεια λα θάλσ, πξνζσπηθά θαη εγψ ην έρσ παξαηεξήζεη ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο αιιά θαη πνιινί ζπκπνιίηεο καο πνπ δέρνκαη ηηο
δηακαξηπξίεο ηνπο, θπξίσο ηνπ δάζνπο θαη πεξηζζφηεξν ηνπ άλσ Γάζνπο θαη
έρεη λα θάλεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο κε ηελ νζκή πνπ πξνθαλψο ην πην
πηζαλφ είλαη λα έρεη λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δηπιηζηεξίσλ. Δίλαη έλα
ζνβαξφ ζέκα, ρξφλην ζέκα, σζηφζν είλαη αιήζεηα φηη απφ απηά πνπ αθνχσ
αιιά θαη εγψ πνπ βηψλσ φηη έρεη εληαζεί πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο ηειεπηαίνπο
κήλεο.
Έρνπκε, δελ μέξσ αλ ππάξρεη κηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε απφ θάπνηνπο
θάπνηε, ή... είλαη αιήζεηα φηη θηλδπλεχνπκε αλ εληαζεί απηή ε κπξσδηά, λα
δπζθεκηζηεί ζην έπαθξν ε πφιε καο θαη απφ εθεί θαη πέξα, μέξεηε, απφ έλα
ζεκείν θαη έπεηηα ράλεηαη θαη ν έιεγρνο. Γελ μέξσ, πξαγκαηηθά θαη πνιχ
αλζξψπηλα ξσηάσ αλ θαη εζείο ην έρεηε δηαπηζηψζεη, αλ νη ζπκπνιίηεο καο
δέρεζηε θαη εζείο ηηο παξαηεξήζεηο, φρη δηακαξηπξίεο, απφ ζπκπνιίηεο καο,
γηαηί μέξεηε, απηφ έρεη λα θάλεη κε πνιινχο παξάγνληεο. Υζηφζν, αλ έρεηε
θάπνηεο ζθέςεηο λα κεησζεί, λα ειαηησζεί έζησ απηή ε δπζνζκία πνπ πηζηεχσ
φηη φλησο φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αίζζεζε απηή ε εληεηλφκελε ππνβαζκίδεη ηελ
πφιε καο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πην πξνεγνχκελν δηάζηεκα πνπ ήκαζηαλ ζηελ θαηεγνξία
4 γηα ηηο θσηηέο απφ άπνςε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ν δήκνο αληαπνθξίζεθε θαη
εκείο αληαπνθξηζήθακε. Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ δήκαξρν πνηα είλαη ηα
ζπκπεξάζκαηα απφ απηήλ ηελ ηζηνξία γηαηί ηψξα έρνπκε κπξνζηά καο μαλά
ζεξκά επεηζφδηα θαη ηνλ αληηδήκαξρν ηνλ αληίζηνηρν θαη αλ εθηηκάεη φηη θάηη
πξέπεη λα πάξνπκε έθηαθηεο απνθάζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ,
γηαηί λνκίδσ φηη ζηνπο αλζξψπνπο απηή ηε ζηηγκή έρνπκε κία επάξθεηα λνκίδσ
θαη φζνλ αθνξά θαη ηνλ εζεινληηζκφ ζα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη
γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα γηαηί λνκίδσ κέρξη ηέινο Απγνχζηνπ απ’ φ,ηη
θαίλεηαη ζα έρνπκε ζεξκφ θαινθαίξη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο. Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Πε ζπλέρεηα κε απηά πνπ... ηελ εηζαγσγή, επεηδή έθαλε έηζη ν θ.
Κπνδίθαο κία αξρή γηα εχθεκν κλεία, ζην ίδην επίπεδν πνπ κπνξεί ηα
απνηειέζκαηα λα κελ είλαη παλειιήληαο εκβέιεηαο, αιιά ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ βξίζθνκαη θαη εγψ ζηνλ δήκν θαη παξαθνινπζψ, ζα ήζεια λα
πσ φηη αμίδεη θαη εχθεκν κλεία θαη ζε θάπνηα άιια πξφζσπα. Κπνξεί λα είλαη
πνιιά. Απφ απηά πνπ έρσ γλσξίζεη θαη έρσ ζπλεξγαζηεί, είλαη πξψηα απ’ φια
ηα άηνκα πνπ είλαη κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζην γξαθείν Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, ε θα Θνχιπα, ν θ. Θαλάζεο, ν θ. Σξήζηνο πνπ είλαη πνιχ
πξφζπκνη θάζε θνξά φ,ηη ηνπο έρεη δεηεζεί, ηνπιάρηζηνλ απφ ηε ζπλεξγαζία
πνπ έρσ εγψ, αμίδεη λα πνχκε κία εχθεκε κλεία θαη ζε απηά ηα άηνκα, φπσο
θαη ζην ηκήκα ησλ πνιηηηζηηθψλ, ηε Γέζπνηλα Βαξπηηκηάδε ε νπνία ηε βιέπσ
αθνχξαζηε, έρσ δηαπηζηψζεη φηη φρη κφλν ρξφλν αιιά θαη ρξήκα έρεη δηαζέζεη
απφ ηελ ηζέπε ηεο γηα λα έρεη ηηο επηηπρίεο ην ηκήκα πνιηηηζκνχ. Λνκίδσ φηη
δελ πξέπεη λα πεξλάκε απηά έηζη θαη λα κελ ηα ζρνιηάδνπκε, θαη λα κελ
δίλνπκε θαη ην κπξάβν γη’ απηφ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ δήκν θαη βγάδνπλ πξνο
ηα έμσ ηελ εηθφλα ηνπ δήκνπ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Ν Θ. Φνπξιήο. Ππλάδειθνη, πξηλ πάκε ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε, έρνπκε θάπνηα ζέκαηα εθηφο. Γπζηπρψο πξνθχπηνπλ,
ζπλάδειθνη, απφ ηελ θαζεκεξηλή...
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ζπγλψκε, έρνπκε ηηο απαληήζεηο. Νη αληηδήκαξρνη. Θ.
Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Πε ζρέζε κε ηελ εξψηεζε ηνπ θ. Ληεληαθνχ, λα πσ φηη ηηο
ηειεπηαίεο κέξεο ε κπξσδηά δελ είλαη κφλν απφ ηα δηπιηζηήξηα, είλαη θαη απφ
ηε ρσκαηεξή πνπ θαίεη, εθηφο απφ ην εξγνζηάζην ηεο αλαθχθισζεο. Γηα ην
ζέκα ηνπ δηπιηζηεξίνπ έγηλαλ θάπνηεο επαθέο θαη κε ηα θεληξηθά,
ππνζρέζεθαλ, βέβαηα δελ είλαη απφ ηα δηπιηζηήξηα ηα ΔΙΞΔ, είλαη απφ ην
αέξην πνπ είλαη απφ δίπια, ην ΓΘΑΕ... πψο ιέγεηαη, ΞΔΡΟΝΓΘΑΕ. Έρνπλ
ππνζρεζεί φηη ζα αιιάμνπλ θίιηξα θαηά πφζν είλαη δπλαηφλ. Έγηλε δειαδή
ζπγθεθξηκέλα θαη κε ηα ηειέθσλα θαη έγηλε θαη κία θνπβέληα, κία επίζθεςε
πνπ θάλακε. Ζ νζκή πνπ ήηαλ πξνρζέο ηειεπηαίεο κέξεο είλαη απφ ηελ θαχζε
ηεο ρσκαηεξήο, είλαη μεθάζαξν, δελ μέξσ πνηνο ην κχξηδε, πνπ ήηαλ έληνλν,
είρε θαη... ν αέξαο ήηαλ πξνο ηα εδψ, θαη πην πνιχ έπηαζε Σατδάξη θαη
Αζπξφππξγν γηαηί απφ εθεί Ξεξηζηέξη, Ξεηξνχπνιε δελ ππήξρε κπξσδηά.
Ρψξα, γηα ην ζέκα ηεο ππξαζθάιεηαο λα πσ φηη, εληάμεη, ν δήκνο πάζρεη απφ
κεραληζκνχο, δηαζέηνπκε δχν βπηία, έλα κεγάιν, έλα κηθξφ. Δγψ ζα έιεγα λα
πσ φηη ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ήηαλ θαιφ. Βέβαηα, κελ μερλάκε φηη αθφκα
δελ μεθηλήζακε. Δίρακε ηξεηο θσηηέο ζην Σατδάξη πνπ απφ παξέκβαζε
ζβήζηεθαλ ακέζσο, δελ είρακε δεκηά, ήηαλ θάησ απφ ηε γέθπξα ηνπ ΝΠΔ
φπνηνο ηα πήξε ρακπάξη, πάλσ απφ ηελ Αθαία ζηελ πςειή ηάζε θαη άιιε κία
κηθξή πνπ ήηαλ ζην δηάδσκα. Γελ είρακε, κε ην θπλεγεηφ πνπ γίλεηαη θαη κε
ηελ ππξαζθάιεηα ηεο ππεξεζίαο κα θαη κε ηε ζπκκεηνρή θάπνησλ, ζπιιφγσλ
λα ην πσ, παξαηάμεσλ λα ην πσ, θαη θφζκνο, πξνπαληψο ζην Γαθλί, θάλακε
θάπνηα θαιή παξέκβαζε θαη πηζηεχσ κέζα ζην θαινθαίξη ζα δεηήζνπκε λα
εληαζεί ιίγν απηή ε παξέκβαζε γηαηί είλαη θαη νη άδεηεο πνπ θεχγεη ν θφζκνο.
Κελ λνκίδνπλ φηη θαζαξίδνπκε. Ρψξα μεθηλάεη ην δχζθνιν. Ρφζν, δελ έρσ
ηίπνηα άιιν λα πξνζζέζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βαξπηηκηάδε. Θ. Θαξαγηάλλε.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα. Κάιινλ ιφγσ ηνπ θαινθαηξηνχ έρεη πέζεη
αζιεηηζκφο ζηελ ηειεφξαζε, δελ εμεγείηαη δηαθνξεηηθά. Πε ζρέζε κε ηηο
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηψξα, γεληθά ή θάηη ζπγθεθξηκέλν; Γεληθά;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λα πσ. Πε ζρέζε κε ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίεο, κε απφθαζε,
λνκίδσ ην είρακε ζπδεηήζεη θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
ππάξρεη απφθαζε ησλ αξκφδησλ ππνπξγψλ γηα παξάηαζε ηεο αδεηνδφηεζεο
ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ηηο 8 Φιεβάξε 2016. Έλα θνκκάηη είλαη
απηφ.
Γεχηεξν, ζε ζρέζε κε ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δήκνπ, έρνπλ γίλεη
δηάθνξεο ελέξγεηεο γηα πνιινχο αζιεηηθνχο ρψξνπο ζε ηαπηφρξνλνπο θνξείο
θαη ζε πνιιά επίπεδα. πάξρεη κία θίλεζε φζνλ αθνξά ην θιεηζηφ πίζσ απφ
ηνλ Θσηζφβνιν ζην 2ν Ιχθεην πνπ έρεη δεηεζεί απφ ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο ε
αιιαγή ηνπ ηάπεηα, λα κπεη δειαδή ηαξαθιέμ, ψζηε λα βειηησζεί εθεί πέξα ν
ρψξνο θαη λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ππφ θαιχηεξνπο φξνπο θαη
πξνπνλεηηθνχο θαη αγσληζηηθνχο γηα ηελ επφκελε ρξνληά.
Πε ζρέζε κε ην 5x5 είκαζηε ζε κία δηαδηθαζία εμεχξεζεο πφξσλ θαη ηξφπνπ
γηα λα ιεηηνπξγήζεη θπξίσο κε ηηο αθαδεκίεο ησλ αζιεηηθψλ νκάδσλ πνπ
μέξεηε φηη ζπλσζηίδνληαη ζην «Σαξαιακπίδεο» θαη εθεί πέξα ρξεηάδνληαη
δηάθνξεο εξγαζίεο γηαηί ππάξρεη πξαγκαηηθά εηθφλα εγθαηάιεηςεο, πέξα απφ
ην γεληθφ, ηέινο πάλησλ, πνπ ππάξρεη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, πνπ δελ είρε
ζπληεξεζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα ε εγθαηάζηαζε. Δπεηδή φκσο ππήξρε ρξήζε
ηφζν θαηξφ, δελ ξήκαμαλ. Ρα 5x5 επεηδή παξαηήζεθαλ γηα θαηξφ, θπξηνιεθηηθά
ξεκάρζεθαλ θαη απφ θινπέο θαη απφ βαλδαιηζκνχο θ.ιπ.. Γελ ππήξρε θακία
θχιαμε, ηψξα, ηέινο πάλησλ, κελ κπσ ζε απηήλ ηελ αλάιπζε.
Πε ζρέζε κε ην αζιεηηθφ γήπεδν ζην ΘΔΒΝΞ, ππάξρεη ήδε έγθξηζε απφ ηελ
πεξηθέξεηα ελφο ζεκαληηθνχ πνζνχ γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ριννηάπεηα, ηνπ
θπζηθνχ ριννηάπεηα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο εξγαζίεο θαη λα
ιεηηνπξγήζεη, λα κπνξέζεη λα πάξεη ηελ αδεηνδφηεζε θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη
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απηφ θαλνληθά, γηαηί ηψξα ιεηηνπξγνχζε λα πξνπνλεηηθφ θέληξν θαη φρη κε ηηο
θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο.
Πε ζρέζε κε ην... επίζεο ζε ζρέζε επάλσ κε ηηο εγθαηαζηάζεηο, εγθξίζεθε
άιιν έλα έξγν γηα ηε δεκηνπξγία δχν κπαινληψλ πνπ ζα ζηεγάζνπλ ηα δχν
αλνηρηά γήπεδα κπάζθεη πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή επάλσ θαη είκαζηε
ζηε δηαδηθαζία ηψξα λα δνχκε ηη θαη πψο, ην ρξνλνδηάγξακκα απφ ηελ
πεξηθέξεηα πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία. Απ’ φ,ηη έρσ ελεκεξσζεί κε
ηνλ αξκφδην ηεο πεξηθέξεηαο, είλαη ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο.
Ρν κεγαιχηεξν πξφβιεκα απηή ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζηνλ δήκν είλαη ε
αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θνιπκβεηεξίνπ πνπ ζπλαληάκε θαη ην κεγαιχηεξν
πξφβιεκα, γηαηί πέξα απφ φια ηα ππφινηπα, μέξεηε φηη ιεηηνπξγνχζε ε
ΘΝΗΛΠΔΞ θαη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία 1ε Πεπηέκβξε λα ιεηηνπξγήζεη μαλά ππφ
ηνλ δήκν, έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, απιά θαηαιαβαίλεηε φηη
ζηε δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο αληηιεθζήθακε κε ζνθ, κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ ζνθ θηφιαο, ηελ εγθαηάιεηςε πνπ ππέζηε ην θνιπκβεηήξην φια
απηά ηα ρξφληα.
Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί, ζην θνιπκβεηήξην ελψ είρε πξνβιεθζεί πξν 30εηίαο λα
γίλνπλ έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηηο πιεκκχξεο, ελψ ππήξρε ε
δπλαηφηεηα λα ζπληεξεζεί φια απηά ηα ρξφληα, φρη ζην θαίλεζζαη αιιά ζηελ
νπζία, ζηελ θαξδηά ηνπ, ζην κεραλνζηάζην, ηέηνηεο εξγαζίεο δπζηπρψο δελ
έγηλαλ, κε απνηέιεζκα ηψξα ε θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα αληεπεμέιζνπκε λα
είλαη έλα βνπλφ πνπ κνηάδεη πνιιέο θνξέο κε ηνλ Πτζπθν πνπ πξνζπαζεί λα
αλεβάζεη ηνλ βξάρν θαη μαλαμεθηλάεη απφ ηελ αξρή φιε ηελ ψξα.
Ρέινο πάλησλ, ζέισ λα πηζηεχσ φηη έρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη
απφ ηηο ππεξεζίεο θαη κε νξγαλσκέλν ηξφπν ηέηνηνλ ψζηε λα, ζα δείηε θαη
παξαθάησ, λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ ζε απηή ηε ρξνληά ε αγνξά ηνπ
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα λα γίλεη βηψζηκν νηθνλνκηθά ην θνιπκβεηήξην θαη
λα ιεηηνπξγήζεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ δεκηνπξγεί δεκηέο αιιά κε ηελ
θαιή ηνπ ζπληήξεζε λα αξρίζεη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν λα κελ δεκηνπξγεί
θαηλνχξηεο, δειαδή λα μεθηλήζεη κία δηαδηθαζία επί ηεο νπζίαο, πψο λα ην πσ,
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θαιήο επαλαιεηηνπξγίαο κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγεί θαη άιια
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα.
Έλα θνκκάηη είλαη απηφ, θαη δεχηεξνλ θαη ζεκαληηθφ, ζην θνιπκβεηήξην έρεη
λα θάλεη κε ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία, γηαηί μέξεηε φηη θαη απφ πξνζσπηθφ θαη
απφ... επεηδή είλαη θαη εηδηθεπκέλν ην πξνζσπηθφ, θαη απφ πξνζσπηθφ θαη απφ
ην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο ίδηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δειαδή
είλαη λα, επεηδή απαζρνιεί πνιχ θφζκν θαζεκεξηλά, θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη
έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ε Γεκνηηθή
Αξρή.
Λνκίδσ φηη ζα είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε ζηηο αξρέο ηνπ Πεπηέκβξε λα
θάλνπκε θαη κία εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα λα ζπδεηήζνπκε απηφ ην ζέκα, μέξεηε
πνιχ θαιά φηη θαη ζε φκνξνπο δήκνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπ
θνιπκβεηήξηα, ζε φκνξνπο δήκνπο ηνπ δήκνπ καο, γηαηί δπζθνιεχνληαη λα
ιχζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα. Θεσξψ φηη είκαζηε ζε έλα πνιχ θαιφ επίπεδν
απηή ηε ζηηγκή, αιιά ζπλαληάκε ζπλερψο πξνβιήκαηα.
Ρν ηειεπηαίν πνπ ζπλαληήζακε είλαη έλα ηηκνιφγην αλεμφθιεην απφ ην
θπζηθφ αέξην, ην νπνίν ήηαλ αλεμφθιεην απφ ην 2011. Γελ έγηλαλ νη
δηαδηθαζίεο ηφηε πνπ έπξεπε λα γηα εμνθιεζεί, ππήξρε ηέινο πάλησλ κία
δηθαζηηθή δηέλεμε κε ην θπζηθφ αέξην, πξνζπαζνχκε ηψξα κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο λα βξνχκε κία ιχζε, πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζε ιεηηνπξγία πάιη ην
θπζηθφ αέξην. Θαη λνκίδσ φηη απηφ ζα είλαη θαη έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ
θνκκάηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη, μαλαιέσ, βηψζηκα, γηαηί είλαη θαη ην θφζηνο απηφ
πνπ είλαη. Απηά λνκίδσ, θαη πνιιά είπα.
Ρψξα, ζε ζρέζε κε ηνπο αζιεηέο πνπ βξαβεχηεθαλ, λα πσ κφλν έλα πξάγκα.
Ξξηλ ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα βξαβεχζακε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ αζιεηή πνπ
ρζεο ηειείσζε ηελ θαξηέξα ηνπ. Έλαλ αζιεηή ηνπ ζηίβνπ ν νπνίνο, λαη, ηνλ
Ξεξηθιή Ηαθσβάθε, έλαο αζιεηήο κε ήζνο, κε ηεξάζηηα αγσληζηηθή
ζπλεηζθνξά θαη σο πξνο ηνπο αγψλεο θαη ηα κεηάιιηα, ηηο ηηκέο, ηα βξαβεία,
φια απηά ηέινο πάλησλ πνπ θαηέθηεζε ζηελ αζιεηηθή ηνπ θαξηέξα, αιιά
θπξίσο κε ην ήζνο ηνπ, φζν ηέινο πάλησλ ηνλ γλσξίζακε, έλα επγεληθφ παηδί,
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ρακειψλ ηφλσλ, ην νπνίν πξαγκαηηθά απνηειεί παξάδεηγκα θαη γηα ηνπο λένπο
αζιεηέο αιιά θαη γηα φια ηα... θαη ηηκή θπζηθά, γηα φια ηα λέα παηδηά θαη ηεο
πφιεο αιιά λνκίδσ θαη γεληθφηεξα.
Ρν ιέσ γηαηί είλαη έλαο αζιεηήο πνπ καο ηίκεζε πξφζθαηα ζην αζιεηηθφ
δηήκεξν ηεο πφιεο, ζηνπ ζηίβνπ, θαη λνκίδσ φηη ζε απηήλ ηελ ηειεπηαία
ζηηγκή ηεο ελεξγήο αζιεηηθήο ηνπ θαξηέξαο ζαλ αζιεηήο, γηαηί λνκίδσ φηη ζα
έρεη πνιχ κέιινλ θαη απφ εδψ θαη πέξα ε θαξηέξα ηνπ, πξαγκαηηθά πξνζέθεξε
πνιιέο ζπγθηλήζεηο θαη λνκίδσ φηη θαη εκάο καο ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ
πξηλ απφ πεξίπνπ δχν κήλεο πνπ ήξζε ζηελ πφιε θαη βξάβεπζε θαη απηφο
καζεηέο,

αζιεηέο

πνπ

δηαθξίζεθαλ

ζην

δηήκεξν

ηνπ

ζηίβνπ

πνπ

δηνξγαλψζακε. Δπραξηζηψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γηα ην 2ν θιεηζηφ είπεο φηη πξνγξακκαηίδεη θάηη ν δήκνο; Γηαηί
είρακε αίηεκα ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ην δξνκνινγνχκε εκείο. Απηφ
ελλνείο; Δληάμεη, δελ ην πξφζεμα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά, θ. Γανπάρεξ θάηη; ρη. Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη θαιφ λα αλαγλσξίδνπκε ηε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ
αζιεηψλ θαη ηηο επηηπρίεο ηηο νπνίεο έρνπλ, λα ηηο ζπδεηάκε εδψ, λα ηνπο
βξαβεχνπκε, γηαηί φινη απηνί νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζαλ
ζεηηθά παξαδείγκαηα, θαη αλ ζέιεηε, λα νδεγήζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα παηδηά
ζηνπο αζιεηηθνχο ζηίβνπο θαη θαη’ επέθηαζε θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηνλ
πνιηηηζκφ ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα λνκίδνπκε φηη ην παξάδεηγκα φηαλ
ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά κπνξεί πξαγκαηηθά λα ζπγθηλήζεη θαη λα θέξεη πνιιά
παηδηά ζε έλαλ δξφκν πνπ φινη ζέινπκε, δειαδή ζηνπο δξφκνπο ηνπ
αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Πσζηά δειαδή έγηλε απηή ε αλαθνξά.
Έρνπκε πάξα πνιινχο εδψ Σατδαξηψηεο αζιεηέο, αθνχ κηιάκε ηψξα γηα ηνλ
αζιεηηζκφ, νη νπνίνη είλαη θαη ζε αζιεηηθέο νκάδεο ηεο πφιεο καο αιιά είλαη
θαη ζε άιιεο αζιεηηθέο νκάδεο θαη έρνπκε εδψ θαη κία κακά πνπ θακαξψλεη
ηελ θφξε ηεο, ηελ Αιεμία. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ε Καξία Γεσξγνπνχινπ ε
νπνία είλαη αζιήηξηα ηνπ «Αζηέξαο» Αηγάιεσ, ήξζε 2ε ζην Ξαλειιήλην
Ξξσηάζιεκα Λέσλ Γπλαηθψλ ζηα 100κ. κε εκπφδηα θαη 7ε ζηηο γπλαίθεο
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ζπλνιηθά. Δίλαη κία λέα αζιήηξηα κε πνιχ κέιινλ κπξνζηά ηεο, θαη ζαο ιέσ
ππάξρνπλ πάξα, πάξα πνιιά ηέηνηα παηδηά ηα νπνία ζα δνχκε ζε θάπνηα
ζηηγκή εδψ θαη κε ηελ αληηδεκαξρία ηνπ αζιεηηζκνχ λα θάλνπκε θαη κία
εθδήισζε λα ηνπο βξαβεχζνπκε φινπο απηνχο.
Λα πσ κφλν γηα ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο ην εμήο, φηη αχξην έρσ κία
ζπλάληεζε κε ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε γηα δηάθνξα έξγα ηα νπνία έρνπλ
εληαρζεί ζπκπιεξσκαηηθά πξηλ απφ έλαλ κήλα ζηα ηερληθά έξγα ηεο
πεξηθέξεηαο θαη ζα δνχκε λα κπεη ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα, λα κπνπλ δχν
αζιεηηθνί ρψξνη, δειαδή ην κπαιφλη πνπ ιέκε ζηα δχν γήπεδα κπάζθεη πάλσ
ζην αζιεηηθφ θέληξν ηνπ δάζνπο θαη ην γήπεδν πνδνζθαίξνπ πάλσ κε ην...
λα αιιάμεη ν ριννηάπεηαο, λα κπεη δειαδή ριννηάπεηαο, πνπ είλαη
απαξαίηεηα έξγα γηα λα κπνπλ ζε θνπι δξάζε νη νκάδεο ηεο πφιεο καο.
Ρψξα, γηα ηηο νζκέο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηπιηζηεξίσλ. Γελ είλαη κφλν απφ
ηα δηπιηζηήξηα θαη θξαηάεη ρξφληα φρη απηή ε θνιψληα, απηή ε βξσκηά ε νπνία
αλαδχεηαη απφ φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Θξηάζην Ξεδίν.
Σξφληα κπαίλεη ζαλ αίηεκα εδψ ησλ θαηνίθσλ ηεο Γπη. Αζήλαο θαη θπξίσο ηεο
πφιεο καο πνπ είλαη ε πξψηε πφιε πνπ δέρεηαη, αλ ζέιεηε, απηέο ηηο
επηπηψζεηο. Βέβαηα δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα Αζπξφππξγν θαη Διεπζίλα,
δνπλ θπξηνιεθηηθά πάλσ απφ ηα θεθάιηα ηνπο κε φινπο απηνχο ηνπο ξχπνπο.
Θαη κάιηζηα βάδνπκε θαη ζαλ, βάδακε θαη ζαλ πξνυπφζεζε φηη αλ ιεηηνπξγεί
ην θπζηθφ θίιηξν ζην Ξνηθίιν ξν, δειαδή αλ γίλνληαλ εθεί νη αλαδαζψζεηο
πνπ ρξεηάδνληαη, αλ δελ θαηαζηξαθεί ην δάζνο εθεί, ζα κπνξεί θαηά θάπνηνλ
ηξφπν λα θηιηξάξεη απηή ηε ξχπαλζε.
Δδψ ινηπφλ λα πνχκε φηη παξφηη ρξφληα κπαίλεη ην αίηεκα φισλ ησλ θαηνίθσλ
ηεο Γπη. Αζήλαο λα ππάξρεη επηηέινπο έλαο ζηαζκφο κέηξεζεο ησλ ξχπσλ γηα
λα δνχκε, ν νπνίνο ζα εληνπίδεη επαθξηβψο ηνπο ξχπνπο γηαηί δελ κπνξεί λα
ζηνρνπνηήζεηο κφλν έλα εξγνζηάζην, μέξνπκε πνηα είλαη απηά πνπ θπξίσο
ξππαίλνπλ, αιιά δελ είλαη κφλν απηά. Ξξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο ρξήζεηο.
Έλαο ηέηνηνο ζηαζκφο, ινηπφλ, θαη κεηά απφ ζπδήηεζε πνπ είρακε κε ηνλ
αληηπεξηθεξεηάξρε φπνπ πηέζακε κεηά ηηο θσηηέο ηε θσηηά πνπ κπήθε ζην
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εξγνζηάζην αλαθχθισζεο, δεζκεχηεθε φηη ζα είλαη ζηα πξψηα έξγα ηα νπνία
ζα γίλνπλ. Κάιηζηα αχξην ζηε ζπλάληεζε, επεηδή ζαο ιέσ, ζα ζπδεηήζνπκε
γηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε καο, έλα απφ ηα βαζηθά
αηηήκαηα ηα νπνία ζα κπνπλ άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο, είλαη λα γίλεη ν ζηαζκφο
κέηξεζεο ξχπσλ ζηελ πεξηνρή εθεί ζην βνπλφ δειαδή.
Ξξνρζέο νη πνιχ κεγάιεο κπξσδηέο πνπ έξρνληαλ ήηαλ απφ δχν θσηηέο πνπ
ήηαλ ε κία ζηνλ Σ..Ρ.Α. θαη ε δεχηεξε πνπ αλαδσππξψζεθε ζην εξγνζηάζην
αλαθχθισζεο. Δδψ επεηδή βιέπσ θαη ηνλ Αληψλε ζην βάζνο, έηξερε ζηα
κέησπα ηεο θσηηάο, εθεί ην θάλεη δειαδή ζπλέρεηα ζηηο θσηηέο ηεο Γπη.
Αζήλαο θαη μέξεη απφ πξψην ρέξη ην ηη ζπκβαίλεη φηαλ πηάλεη θσηηά εθεί ζην
Θξηάζην.
Θαη ην ηειεπηαίν ζέκα ζε ζρέζε κε ηελ ππξαζθάιεηα πνπ έβαιε ν Θνδσξήο,
θνηηάμηε, απφ ηψξα, απφ εδψ θαη πέξα μεθηλάεη ν κεγάινο θίλδπλνο γηα
ππξθαγηέο. Πηαηηζηηθά ν Αχγνπζηνο θαη ν Πεπηέκβξεο είλαη νη κήλεο πνπ
κπαίλνπλ νη πεξηζζφηεξεο ππξθαγηέο γηαηί έρνπκε ζπλδπαζκφ πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ θαη αξθεηψλ κπνθφξ, νπφηε δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν θιίκα
κε ηελ πξαγκαηηθή αηηία πνπ ππάξρεη ή ην ρέξη ησλ εκπξεζηψλ βνεζηέηαη
πάξα πνιχ, γηαηί βάδνληαο κία θσηηά είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα ειεγρζεί.
Δκείο ζαλ δήκνο κε ηα ειάρηζηα κέζα ηα νπνία έρνπκε, είρακε θάλεη θαη κία
ζχζθεςε εδψ ησλ θνξέσλ, Θνδσξή, απαληάσ ζην εξψηεκα πνπ είρεο θάλεη,
θαη ζε κία ζχζθεςε, ινηπφλ, πνπ έγηλε εδψ κε ηνπο θνξείο, είραλ αλαδεηρζεί
ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ Ξπξνζβεζηηθή θαη ζηε Γαζηθή
πεξεζία θαη ζε κέζα θαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, δειαδή είλαη αλνρχξσηεο
πφιεηο θαη αλνρχξσηε ε Διιάδα απηή ηε ζηηγκή γηαηί έρνπκε ζνβαξφηαηεο
ειιείςεηο θαη δπζηπρψο θάζε ρξφλν απηέο νη ειιείςεηο κεγαιψλνπλ αληί λα
ιχλνληαη κηα θαη ην πεξηβάιινλ, κηα θαη ην πξάζηλν είλαη πξνυπφζεζε δσήο γηα
ηνπο θαηνίθνπο.
Δκείο ζαλ δήκνο φ,ηη κπνξνχκε θάλνπκε, δειαδή ελεξγνπνηνχκε ηνλ
κεραληζκφ πνπ έρνπκε, έρνπκε πξνζιάβεη απηνχο ηνπο ππξνθχιαθεο, θαη
φηαλ ρξεηάδεηαη ελεξγνπνηνχκε θαη ηνπο θνξείο εδψ ηεο πφιεο καο. Ρν θάλακε
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ζηνλ θίλδπλν πνπ ππήξρε ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη
αληαπνθξίζεθαλ θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο, αληαπνθξίζεθε ν ζχιινγνο ηνπ
Γαθληνχ, ελ κέξεη ν ζχιινγνο ηνπ δάζνπο, ην ΘΘΔ κε πνιιέο δπλάκεηο,
δειαδή είρε αλαιάβεη πνιιά ζεκεία, είρε 18 άηνκα θάζε κέξα απ’ φ,ηη έρσ
ππνινγίζεη εδψ θαη ν ΠΟΗΕΑ ν νπνίνο θαη απηφο είρε αλαιάβεη έλα θπιάθην.
Θαη επίζεο είρε έξζεη ν Θψζηαο Φνπξιήο κε ηελ Δηξήλε απφ ηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο

θαη

βέβαηα

νη

πεξηζζφηεξνη

ζχκβνπινη

ηεο

ΙΑΦΘΖΠ

ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ.
Ξξέπεη φκσο θαηά ηε γλψκε καο, επεηδή ν θίλδπλνο, θαη Θνδσξήο βέβαηα ν
Ππειηφπνπινο ήηαλ κε ηνλ ΠΟΗΕΑ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θαη ν Αληξέαο ήξζε. Ιέσ πνηνη έθαλαλ βάξδηεο, βάξδηεο. Λα
πσ ην εμήο, φηη απφ εδψ θαη πέξα, θαη απηφ ην ιέσ ηψξα θαη ζα ηειεηψζσ,
θξνχνληαο ην θακπαλάθη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο φρη ηεο δηθήο καο, γηαηί λνκίδσ
φηη ππάξρεη ζε φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αιιά ηνπ θφζκνπ παξαέμσ φηη
πξέπεη θαη απηφο λα βάιεη ιίγν πιάηε ζε έλαλ ζρεδηαζκφ πνπ ζα θάλνπκε
ηψξα φηαλ καο μαλαδψζεη ε πνιηηηθή πξνζηαζία φηη ππάξρεη θίλδπλνο,
κεγάινο θίλδπλνο γηα ππξθαγηά, ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηήζνπκε θφζκν. Γελ
κπνξνχλ λα βγνπλ νη βάξδηεο απφ ηνλ θφζκν πνπ ππάξρεη ζήκεξα.
Δκείο ζα μαλαθάλνπκε κία έθθιεζε ζηνλ θφζκν, ζα δνχκε πάιη κε φινπο ηνπο
θνξείο, μέξνπκε φηη είλαη δχζθνινο κήλαο, ιείπεη ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο ηψξα
ζε δηαθνπέο, αιιά παξφια απηά φζνη είλαη ζηελ Αζήλα πξέπεη λα βνεζήζνπλ
κε ηελ εζεινληηθή θξνχξεζε ησλ δαζψλ πνπ έρνπκε, γηαηί έρνπκε πάξα
πνιιά ζεκεία επηθίλδπλα.
ΕΩΡΝΠ: Θ. Ξξφεδξε, κία εξψηεζε λα θάλσ. Κπνξψ λα θάλσ κία εξψηεζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Ν θ. Εψηνο.
ΕΩΡΝΠ: Πρεηηθά κε ηνλ θαχζσλα, ηη κέηξα έρεη ιάβεη ν δήκνο κε ηηο εππαζείο
νκάδεο;
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ πνπ έρνπκε θάλεη είλαη λα έρνπκε αλνηρηά ηα ΘΑ.ΞΖ. ηνπ
δήκνπ, ηα ηξία ΘΑ.ΞΖ. δειαδή ηνπ δήκνπ απφ ηηο νθηψ ην πξσί κέρξη ηηο
νθηψ ην βξάδπ, δειαδή πνπ είλαη νη ψξεο πνπ έρνπκε πνιχ ςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Δίλαη αλνηρηά ηα ΘΑ.ΞΖ., πξνζθέξνπλ λεξφ, αλαςπθηηθά, ηέινο
πάλησλ φ,ηη ρξεηάδεηαη.
Απηέο είλαη πξνο ην παξφλ νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε γηα ηνλ θαχζσλα. Θαη
εμάιινπ θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δήκνπο απ’ φ,ηη δηάβαδα ζήκεξα, ν δήκν ηεο
Αζήλαο έρεη αλνηρηά θάπνηα ΘΑ.ΞΖ. ζε φιε ηελ Αζήλα απφ ηηο δέθα απηφο ην
πξσί κέρξη ηηο νθηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Κηαο πνπ ηέζεθε ην ζέκα κε ηελ ππξνπξνζηαζία, ζα ήζεια
λα ξσηήζσ αλ ζθνπεχεηε, ε αλ ζθνπεχνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ
εζεινληηθφ ζχιινγν ππξφζβεζεο ζε κφληκε βάζε θαη φρη θαη’ αλάγθε θάζε
θνξά δειαδή πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα καδεχνπκε εζεινληέο. Απ’ φ,ηη
γλσξίδσ, ν Γήκνο Αηγάιεσ έρεη κία πάξα πνιχ θαιή νκάδα, πεξίπνπ 30
αηφκσλ, νξγαλσκέλε νκάδα, ελψ εκείο εδψ πνπ έρνπκε θαη πάξα πνιχ
πεξηαζηηθφ πξάζηλν ζα έπξεπε λα ήκαζηε πην θαιά νξγαλσκέλνη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα ζπκπιεξψζσ θάηη ζηελ Δηξήλε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δλλνείηαη θαη ζπδεηάκε γηα κία νκάδα εζεινληψλ, έλα ζψκα
εζεινληηθφ πνιηηηθήο πξνζηαζία θαη φρη βέβαηα απηά ηα ηεξαηνπξγήκαηα πνπ
βιέπακε ζηηο παξειάζεηο ζηελ 28ε, ζηελ εθάζηνηε 28ε Νθησβξίνπ θαη 25ε
Καξηίνπ. Κηιάκε γηα θνηλσληθή νκάδα πνπ ζα δνπιεχεη, ελεξγψλ πνιηηψλ πνπ
ζα είλαη είηε δηαζψζηεο, είηε... θπζηθά απηφ ζέιεη δνπιεηά θαη πάλσ απ’ φια
ζέιεη ηνλ εζεινληηζκφ καο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιχ ζσζηά κπήθε απηφ ην ζέκα θαη απφ ηελ Δηξήλε θαη ε
ζπκπιήξσζε ηνπ Αληξέα ήηαλ θαη νπζηαζηηθή, δειαδή ην ηη πξέπεη λα
απνηξέςνπκε κε ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ νκάδσλ. Ξξνρζέο είρακε κία
ζπλάληεζε θαη κε δεκάξρνπο θπξίσο ηεο Αλαη. Αζήλαο πνπ έρνπλ ηνλ
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κεηηφ. Δθεί ινηπφλ ε εκπεηξία πνπ ήξζε είλαη φηη έρνπλ γίλεη, ππάξρνπλ
ηέηνηεο εζεινληηθέο νκάδεο θαη ιεηηνπξγνχλ κάιηζηα θαη ζε εηήζηα βάζε θαη
παίξλνπλ κέξνο θαη γηα ηηο πιεκκχξεο θαη δηάθνξα άιια. Απηφ ινηπφλ πνπ
ζπδεηήζακε θαη εδψ είλαη φηη ζα πάκε ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο νκάδαο, ζα
θαιέζνπκε,

ηψξα

βέβαηα

δελ

πξνιαβαίλνπκε

κέζα

ζην

θαινθαίξη,

θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξεί λα γίλεη πξφρεηξα γηαηί ρξεηάδνληαη θαη θάπνηεο
πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα δνχκε. Γειαδή εθπαίδεπζε. Γελ κπνξεί λα βάιεηο
ηψξα θάπνηνλ εζεινληή λα ηνλ βάιεηο ζηνλ βνπλφ λα πάεη λα ζβήζεη ηε θσηηά
θαη λα θαεί. Γειαδή πξέπεη λα πάξνπκε θάπνηα κέηξα, εμνπιηζκνχ, ην πψο ζα
ιεηηνπξγεί ε νκάδα, ρξεψζεηο θ.ιπ.. Δίλαη δειαδή κία νιφθιεξε δηαδηθαζία,
ζέιεη ρξφλν αξθεηφ λα πξνεηνηκαζηεί.
Ξηζηεχσ φηη ππάξρνπλ ζπκπνιίηεο καο, αξθεηνί δειαδή έρνπλ εθδειψζεη
ελδηαθέξνλ θαηά θαηξνχο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηήλ ηελ νκάδα, θαη πξέπεη
λα ζαο πσ φηη ζηνλ κεηηφ πνπ ιεηηνπξγεί έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Γειαδή ην ζέκα είλαη ε πξφιεςε ηεο θσηηάο. Ρε θσηηά, φηαλ μεθηλήζεη ε
θσηηά εθεί είλαη δνπιεηά πηα ηεο Ξπξνζβεζηηθήο. Γελ κπνξεί λα παξέκβεη,
αιιά ζηελ αξρή ηεο θσηηάο ε πξφιεςε πνπ είλαη ην δεηνχκελν, εθεί πηα
ιεηηνπξγνχλ θαηαιπηηθά απηέο νη νκάδεο. Θα δνχκε ινηπφλ ηε δεκηνπξγία
ηνπο, παηδηά.
Λα πσ θάηη, κηα αλαθνίλσζε κφλν λα πσ. Σζεο πέζαλε ν Ξαλαγηψηεο Καθξήο,
ήηαλ γηα 26 ρξφληα δήκαξρνο Θαηζαξηαλήο, λνκίδσ φηη παηξηάξρεο ηεο
απηνδηνίθεζεο φινη ιίγν πνιχ ηνλ γλσξίδνπκε, έξρνληαλ πάληα ν Ξαλαγηψηεο
θαη ζηηο εθδειψζεηο εδψ γηα ην Blog 15, νη πην παιηνί ζα ζπκνχληαη, πάληα
εξρφηαλ εδψ, κε δξάζε, κε εμνξίεο, ήηαλ απφζηξαηνο ζηελ αεξνπνξία, ήηαλ
αζπξκαηηζηήο θαη είρε πάξεη θαη κέξνο θαη ζην Θίλεκα ησλ Αεξνπφξσλ,
θπιαθίζηεθε θαη εμνξίζηεθε πάλσ απφ 20 ρξφληα, εμέπεζε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ
δεκάξρνπ αξθεηέο θνξέο πξηλ ηελ Σνχληα, κεηά ηε Σνχληα, γηα δηάθνξεο
δξάζεηο πνπ έθαλε. Ρέινο πάλησλ, αχξην ζηηο εθηά ε ψξα γίλεηαη ε πνιηηηθή
θεδεία ηνπ ζην λεθξνηαθείν ηεο Θαηζαξηαλήο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, λα πνχκε
γηα θάπνηα ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη.

1ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγκπιζη

διενέπγειαρ

δημοππάηηζηρ

ηυν

δπάζευν

ππομήθεια

ιζοθεπμικοω καλωμμαηορ και μησανιζμοω πεπιηωλιξηρ και ππομήθεια
εξοπλιζμοω παιδικοω ζηαθμοω ζηο Γάζορ Σαφδαπίος. Θαθοπιζμψρ
ηπψπος εκηέλεζηρ αςηϊν.
&
2ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ρποποποίηζη ηεσνικοω ππογπάμμαηορ πος πποκωπηει απψ ηην
έγκπιζη διενέπγειαρ.
&
3ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ρποποποίηζη εηήζιος ππογπάμμαηορ πος πποκωπηει απψ ηην έγκπιζη
διενέπγειαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε θνπβέξηα πνπ ςεθίζακε ζην
πξνεγνχκελν ζπκβνχιην γηα ην θνιπκβεηήξην θαη ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ
ηνπ

παηδηθνχ

ζηαζκνχ

ζην

Γάζνο

πνπ

αλαθέξεηαη

ζηε

ζεκεξηλή

αλακφξθσζε. Απφ απηφ ην ζέκα πξνθχπηεη ε ηξνπνπνίεζε ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ηξνπνπνίεζε εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ ζπκθσλνχκε γηα
ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο, ζπλάδειθνη. Έρεη λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θνιπκβεηεξίνπ.

πάξρεη

αληίξξεζε;

ρη.

Θαη

ζπκθσλνχκε

λα

ην

θνπβεληηάζνπκε κεηά ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξέπεη λα πεξάζεη πξψηε ε αλακφξθσζε, Αληξέα, γηα λα γίλεη
απηφ. Δπεηδή ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ αλαθέξεηαη ζηελ
αλακφξθσζε.
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4ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγκπιζη εξψδυν διεξαγυγήρ δημοτηθίζμαηορ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 4ν ζέκα νπζηαζηηθά, γηαηί ην πξψην έρεη ηξεηο πιεπξέο, είλαη
ηξία ζέκαηα μερσξηζηά, ην 4ν ζέκα είλαη γηα ηα έμνδα δηεμαγσγήο ησλ
εθινγψλ, ηνπ δεκνςεθίζκαηνο δειαδή. πάξρεη δηαθσλία γηα ην επείγνλ θαη
γηα ηε ζπδήηεζε;

5ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Δξοςζιοδψηηζη ηος δημάπσος για ηην επικαιποποίηζη ηηρ ςπ’
απιθμψν 69/2014 απψθαζηρ ηος Γημοηικοω Πςμβοςλίος για
πποζκωπυζη ζηο Ν.Ρ. 52.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηειεπηαίν είλαη, ζπκάζηε φηη είρακε απνθαζίζεη ηνλ
θαζνξηζκφ ηηκήο κνλάδνο πξνζθχξσζεο ζηελ Θαξατζθάθε. Βιέπεηε ηα
ηκήκαηα, ζην Ν.Ρ. 52. Κηιάκε γηα ηελ εθηέιεζε ηψξα ηεο απφθαζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζπκβνχιην λνκίδσ φηη ήηαλ... λαη, φρη, ήηαλ ζηελ ζεηεία καο,
ζηε ζεηεία καο. Έηζη δελ είλαη; Κηζφ ιεπηφ. Λαη, είλαη ζηελ πξνεγνχκελε, λαη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρνπκε ην... λαη, λαη. Ινηπφλ, νπζηαζηηθά είλαη ε εμνπζηνδφηεζε
πξνο ηνλ δήκαξρν λα ππνγξάςεη ηελ πξάμε. Έρνπκε ζέκα σο πξνο ην επείγνλ
θαη ηε ζπδήηεζε; ρη. Ππκθσλνχκε.
Ξεξλάκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.

1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη

απψθαζηρ

πεπί

έγκπιζηρ

9ηρ

Αναμψπθυζηρ

πποχπολογιζμοω ηος Γήμος μαρ, οικον. έηοςρ 2015.

ηος
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ζ αλακφξθσζε φπσο δφζεθε θαη
ηψξα κε ηνλ θσδηθφ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ
πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζην δάζνο, ηνπ θαηλνχξηνπ, έρεη θπξίσο ζηφρν ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, δειαδή ν ζηφρνο ηεο αλακφξθσζεο είλαη
απηφο, γη’ απηφ θαη θαιχπηεη ζηνπο θσδηθνχο πνπ εληζρχνληαη, αλ
παξαηεξήζνπκε ζα δνχκε ηελ εγγχεζε γηα ην θπζηθφ αέξην 30.000€, ηα
απνιπκαληηθά πιηθά ρεκηθά γηα ην θνιπκβεηήξην, εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα
γίλνπλ γηα ην κεραλνζηάζην θαη γηα ηηο δεμακελέο ηηο θνιπκβεηηθέο θπξίσο,
8.200 θαη βέβαηα έρνπλ γξαθεί θαη ε πξνκήζεηα ηνπ... ν εμνπιηζκφο ηνπ
παηδηθνχ ζηαζκνχ 120.000€ ν νπνίνο είλαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΞΑ θαη
γη’ απηφ εληάζζεηαη θαη ζαλ, δεκηνπξγείηαη ν θσδηθφο ζηελ πίζησζε ε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΞΑ θαη παξάιιεια ν θσδηθφο ησλ εμφδσλ γηα ηελ
πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα
εξψηεζε ζε απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ δελ ππάξρεη εξψηεζε, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δπεηδή εγψ δελ είκαη κέινο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
θάπνηνπο ιφγνπο, δελ κπνξψ ηψξα λα ζαο πσ, έπξεπε λα ην δσ ιίγν, αιιά
ζεσξψ φηη... ηη ήηαλ ε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ απνπζίαδα γηαηί εθ παξαδξνκήο, λαη, εληάμεη, είρακε πεη
γηα Ρξίηε. Δπίζεο, λα αλαθέξσ έλα πξαθηηθφ ζέκα ζηνλ πξφεδξν θπξίσο, φηη
νη θιήζεηο δελ έξρνληαη πάλσ ζην δηακέξηζκα πνπ κέλσ, ππάξρεη έλα ζέκα κε
ηηο θιήζεηο. Δκέλα δελ κε πεηξάδεη απηφ. Κε πεηξάδεη κάιινλ αιιά εθφζνλ
ιακβάλσ ην email, ηνπιάρηζηνλ ζην email ηνπ εηζεγεηηθνχ λα γξάθεηε
εκεξνκελία θαη ψξα, γηαηί δελ ην γξάθεηε. Κπνξεί λα ην δηαβάδσ θαιχηεξα
θαη λα μέξσ, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα ςάρλσ ην ραξηί πνπ πνιιέο θνξέο
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πεηάγεηαη. Δίρακε ηελ αίζζεζε φηη ζα γίλεη Ρξίηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ε
Δπηηξνπή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, ζηελ πξφζθιεζε φκσο δελ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ε
εκεξνκελία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, θαη απηφ εληάμεη, γηαηί ην θαιχηεξν είλαη λα αλνίγεη απφ ην
θηλεηφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε, θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, φρη, ςεθίδνπκε, εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο; Τεθίδεηε. Θ. Γξνχιηα; Τεθίδεηε. Θ.
Αζπξνγέξαθα; Τεθίδεηε. Θ. Φνπξιή; Τεθίδεηε. Νκφθσλα.

2ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί Αναμψπθυζηρ Πηοσοθεζίαρ-Νλοκληπυμένος
Ξλαιζίος Γπάζηρ (ΝΞΓ)- ηος Γήμος μαρ, πποχπολογιζμοω έηοςρ
2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έγηλε θαη ζπδήηεζε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην πξσί θαη
εθθξεκνχλ θαη θάπνηεο δηεπθξηληζηηθέο πάλσ ζε απηφ. Γεληθά λα πσ φκσο γηα
φινπο φηη φιεο νη αλακνξθψζεηο ηηο νπνίεο έρνπκε θάλεη ηνπο πέληε πξψηνπο
κήλεο ηνπ έηνπο πξέπεη κέρξη 31/07 λα πάλε πιένλ ζηελ Απνθεληξσκέλε σο
ηξνπνπνίεζε θαη ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεο
θαη βέβαηα θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
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ζνλ αθνξά ηψξα ηα δηεπθξηληζηηθά, γη’ απηφ θαη αθξηβψο γίλεηαη θαη ε
ζηνρνζεζία, λαη, εληάμεη, ζα ηα θαηαθέξνπκε φια, εθηφο αλ γίλνπλ εθινγέο.
Αλ γίλνπλ εθινγέο, ζα δνχκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ρη, κε ηελ αλακφξθσζε... γηα πξηλ; Πηε ζηνρνζεζία; Θα κπσ.
Ζ ζπδήηεζε πνπ έγηλε, έγηλε θπξίσο ζε ηξία ζεκεία, ζηε γξακκή 3 έθηαθηεο
επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο πνπ είλαη πεξίπνπ 300.000 πάλσ. Δθεί είλαη ην
«Σαξαιακπίδεο», νη θεξθίδεο θαη ν ριννηάπεηαο, γη’ απηφ αθξηβψο θαη έρεη
αιιαγή. Ζ δεχηεξε αιιαγή, θαιά, νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ είλαη αθξηβψο γηαηί
έξρνληαη νθηάκελα, πεληάκελα νη πξνζιήςεηο πνπ γίλνληαη θαη πξέπεη λα
θαιπθζνχλ, ζηε ζειίδα, ζηε 2ε ζειίδα ζηε γξακκή 6, ζηνλ θσδηθφ 67 ηα
επηπιένλ είλαη ηα 103 ρηιηάξηθα ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηα 175 ρηιηάξηθα
ηεο Θνηλσθεινχο θαη ηα 96 ρηιηάξηθα πνπ δφζεθαλ γηα ηηο πιεκκχξεο, θπζηθέο
θαηαζηξνθέο.
Πηηο πξνβιέςεηο θαη νη πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο βεβαησκέλσλ θαηά ΡΑΞΝΔ,
απηφ νθείιεηαη ζηελ ΘΑ. Δίλαη κέζσ ηεο ΘΑ απηφ. Ρψξα, ζηε γξακκή 7,
πέξα απφ ηηο δαπάλεο ηηο νπνίεο πιεξψλνπλ ηα δηάθνξα έμνδα αλαιψζηκα πνπ
θαίλνληαη 1εθαη. εθεί κέζα είλαη θαη ν θφξνο πνπ πιεξψλεη ν δήκνο γηα ηα
ελνίθηα ηα νπνία εηζπξάηηεη, γηα ηα κηζζψκαηα, ν νπνίνο είλαη γχξσ ζηηο
220.000. Απηφ επειπηζηνχκε φηη ηνλ Πεπηέκβξε, ππάξρεη κία ζπδήηεζε πνπ
γίλεηαη, επειπηζηνχκε ηνλ Πεπηέκβξην απηφ ην πξάγκα κε λνκνζεηηθή δηάηαμε
λα κελ ρξεσζεί, λα αθαηξεζεί απηφ απφ ηνπο δήκνπο. Έρεη γίλεη κία
παξέκβαζε θαη απφ ηελ ΘΔΓΔ δειαδή θαη απηφ λα κεησζεί ε δηαθνξά απηή
ηνπ 1εθαη..
Γελ είρακε θάηη άιιν. Θαη γηα ηε δεκφζηα πίζηε είλαη δηθαζηηθά πνπ κπνξνχκε
λα πιεξψζνπκε θαη νη ηφθνη ησλ δαλείσλ. Πηε γξακκή 3, ζηνλ θσδηθφ 65.
200.000 δηθαζηηθά θαη νη ηφθνη πνπ πιεξψλνπκε γηα ην δάλεην ηα 8εθαη.. Απηφ
φζνλ αθνξά ηηο δηεπθξηληζηηθέο. Γελ μέξσ αλ ήηαλ θάηη άιιν. Λνκίδσ δελ ήηαλ
θάηη άιιν, φρη.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα. Ππγλψκε, θ. Ληεληαθέ, θαη λα δψζνπκε κεηά ηνλ
ιφγν ζηνλ θ. Κπνδίθα.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ:

Άλεπ

κηθξνθψλνπ,

ςεθίδνπκε

θαη

νπζηαζηηθά

θαη

ζεκεηνινγηθά, ζήκεξα, λα κελ μερλάκε, είλαη ην ηειεπηαίν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ α’ έηνπο άζθεζεο δεκαξρίαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, νπφηε
ζεκεηνινγηθά αλ ήκαζηαλ ζε β’ , γ’ έηνο κπνξεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα κελ
ςεθίδακε. Ζ θαιή καο πξναίξεζε πηζηεχσ φηη, φρη, δελ εμαληιήζεθε, αιιά
εκθαλψο πξνβιήζεθε θαη εθθξάζηεθε φιν απηφ ην έηνο κε ζεβαζκφ ζηνλ
δήκαξρν θαη ζηνλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Νπφηε ςεθίδνπκε ζε θάζε πεξίπησζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Θ. Κπνδίθα, ζα πάξεηε ηνλ ιφγν
ηψξα;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αθνχζηε, απηφο ν πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα θαηαινγίζνπκε έλα
ζεηηθφ πξφζεκν ζε απηή ηε δηνίθεζε. ζνη έρνπλ αζθήζεη απηνδηνίθεζε θαη
έρνπλ δηνηθήζεη δήκνπο ή νπνηνπζδήπνηε νξγαληζκνχο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ
φηη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο έρεη πξνέιζεη, είλαη πξντφλ κίαο εξκαθξφδηηεο
θαηάζηαζεο κίαο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο κε άιιε θηινζνθία δηνίθεζεο θαη
ηψξα ήξζε ε άιιε θαη αλαγθάζηεθε θαη πέξαζε θαη πάεη ιέγνληαο. Κφλν θαη
κφλν γηα λα κελ θνπξάζσ ην Πψκα θαη ιφγσ ηεο κέξαο θαη ηεο ψξαο, ζα ην
ςεθίζνπκε αθξηβψο επεηδή είλαη ππνρξεσκέλε απηή ε δηνίθεζε ζε θάζε
Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην

θαιψο

ή

θαθψο

λα

θέξλεη

ηξνπνπνηήζεηο

θαη

αλακνξθψζεηο, ηξνπνπνίεζε ηερληθνχ, αλακνξθψζεηο πξνυπνινγηζκνχ γηαηί
δελ είλαη πξντφλ δηθφ ηεο απηφο ν πξνυπνινγηζκφο. Κφλν θαη κφλν γη’ απηφ.
Ρν 2016, ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Ληεληαθφ, πνπ ζα είλαη πξντφλ δηθφο ζαο ν
πξνυπνινγηζκφο, ζα ηα ζπδεηάκε ππφ άιιε... αιιά ηψξα ηνπιάρηζηνλ είπακε
φινη λα βάινπκε έλα ρεξάθη, κία πιάηε. Άιισζηε ζηε Βνπιή θαη βάδνπλ πιάηε
ν θφζκνο, δελ ζα βάινπκε εδψ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκείο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη γλσζηφ φηη είρακε
ςεθίζεη θαηά γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ δελ ζα ηνπο αλαθέξσ. Ρν πξσί
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πνπ ςήθηζα ιεπθφ δελ ςήθηζα δελ είρε ζρέζε κε πνιηηηθή δηαθσλία, έβαια
θάπνηα εξσηήκαηα πνπ απαληήζεθαλ απφ ηνλ αληηδήκαξρν ζε ζπλελλφεζε κε
ηνπο νηθνλνκηθνχο ππαιιήινπο ηνπο νπνίνπο ηνπο ηαιαηπψξεζα λνκίδσ κε ηα
εξσηήκαηά κνπ, αιιά ηέινο πάλησλ έηζη πξέπεη λα γίλεηαη. Κε απηήλ ηελ
έλλνηα ινηπφλ ην ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο ζα αθνινπζήζνπκε ηε γξακκή ηνπ Βαγγέιε Ληεληαθνχ θαη
ζαλ ηειεπηαίν ζπκβνχιην ηεο 1εο ρξνληάο ζα είκαζηε ζπλαηλεηηθνί ζε φια ηα
ζέκαηα, επνκέλσο ην ςεθίδνπκε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ... απφ ηελ αξρή ηεο αλάιεςεο ησλ
θαζεθφλησλ ζαο είπακε φηη είκαζηε a priori θαιφπηζηνη, νπφηε ην ςεθίδνπκε,
αλ θαη φπσο πξναλέθεξαλ νη ζπλάδειθνη είλαη θάπσο ε θαηάζηαζε, ε
πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ... αιιά ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο πνπ είπε θαη ν
Κπνδίθαο φηη ηα πξάγκαηα εδψ πέξα αιιάδνπλ, φια ηξηγχξσ αιιάδνπλ, νχησο
ή άιισο εκείο ην ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη, ην ςεθίδσ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Τεθίδεηε. Νκφθσλα.

3ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί απεςθείαρ ανάθεζηρ, πος αθοπά ζηην
ππομήθεια πεηπελαίος κίνηζηρ για ηα οσήμαηα ηος Γήμος μαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ην δήηεκα ηνλ Αχγνπζην
θπξίσο ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ νρεκάησλ ηνπ δήκνπ νπζηαζηηθά ηψξα εδψ
πέξα ςεθίδνπκε ηελ απεπζείαο αλάζεζε, ηνλ ηξφπν δειαδή, ην πνζφ ησλ
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15.000 είλαη ζηαζεξφ, δελ κπνξεί λα πάεη παξαπάλσ. Ζ εξψηεζε πνπ είρε
θάλεη, γηαηί είρε θάλεη θαη κία εξψηεζε ζηελ Νηθνλνκηθή ν Θνδσξήο είλαη γηα
πεξίπνπ έλαλ κήλα απηφ, Θνδσξή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα, ςεθίδεηε, θ. Ληεληαθέ, ςεθίδεηε, θ. Ππειηφπνπιε,
ςεθίδεηε, θ. Γξνχιηα, ςεθίδεηε, θ. Αζπξνγέξαθα, ςεθίδεηε, θ. Φνπξιή,
νκφθσλα ινηπφλ.

4ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ ηος 4ος Α.Ξ.Δ. (ηακηοποιηηικψρ) ηος
έπγος με ηίηλο “ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΠΡΝ ΓΑΠΝΠ
ΣΑΪΓΑΟΗΝ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε ην εηζεγεηηθφ. Αλ ππάξρεη εξψηεκα. Γελ μέξσ αλ ζέιεη λα
ζπκπιεξψζεη θάηη ν αληηδήκαξρνο. Θ. Βαξπηηκηάδε;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη, ην εηζεγεηηθφ λνκίδσ φηη είλαη... έρεη ηειεηψζεη ην
έξγν, πεξηκέλνπκε, απιά είλαη ε δηαδηθαζία ηππηθή, πεξάζακε θαη ηελ
απνρέηεπζε πξνρζέο. Θα παξαδνζεί πηζηεχσ θακηά βδνκάδα, δέθα κέξεο. Κηα
βδνκάδα πεξίπνπ, απιά πεξηκέλακε ηελ απνρέηεπζε. Ξηζηεχσ λαη. Ξεξάζακε
θαη ην αέξην, πεξάζακε θαη ηελ απνρέηεπζε ηψξα, θάλακε θαη ηηο
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο λα δνχκε αλ ιεηηνπξγνχλ γεληθά ηα πξάγκαηα πνπ
έρνπλ κπεη. Ν ρξφλνο είλαη πνιχ κηθξφο, δελ έρνπκε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δλλνείηαη. Κα είλαη έηνηκν, είλαη έηνηκν. Δθηφο εάλ... πψο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ν ζηαζκφο είλαη έηνηκνο. Γελ έρνπκε ιφγνπο λα κελ
ιεηηνπξγήζεη. ρη, είλαη θάηη; Ξεο κνπ, Αζελά, ζεο θάηη λα δηεπθξηλίζσ;
ΠΘΑΚΞΑ: Δδψ βιέπσ φηη ζήκεξα εγθξίλνπκε ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηνλ
εμνπιηζκφ. Απηφ πφζν ζα θξαηήζεη; Θα θαιπθζεί;
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ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ν εμνπιηζκφο κε ηνλ...
ΠΘΑΚΞΑ: Υξαία, αιιά επεηδή είλαη θαη ηα δχν απαξαίηεηα γηα λα
ιεηηνπξγήζεη, γη’ απηφ επηκέλσ. Θα ιεηηνπξγήζεη ηνλ Πεπηέκβξε;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λνκίδσ λαη.
ΠΘΑΚΞΑ: Θα έρεη θαη ηνλ εμνπιηζκφ;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λνκίδσ λαη.
ΠΘΑΚΞΑ: Απηφ ξσηάσ.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη, λνκίδσ λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΘΑΚΞΑ: Απηφ ζέισ λα πσ, αλ παξαδίδεηαη ην έξγν θαη αλ είλαη ...
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Γη’ απηφ θαη ην ςεθίδεη ηψξα.
ΠΘΑΚΞΑ:...γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζα ήζεια λα ζπδεηήζνπκε γηαηί αξγεί ν
δηαγσληζκφο. Απηφ ιέσ.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Βάιακε ηνλ εμνπιηζκφ ηψξα γηα λα πξνρσξήζεη ε
δηαδηθαζία λα γίλεη... θαηάιαβεο; Γη’ απηφ γίλεηαη... ζήκεξα καο ηνλ έθεξαλ
ηνλ εμνπιηζκφ, ζήκεξα, εγθξίζεθε ζήκεξα, ζήκεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θ.

Κπνδίθα,

ζπκθσλείηε, θ.

Ππειηφπνπιε, ζπκθσλείηε, θ. Γξνχιηα,

Ληεληαθέ,

ζπκθσλείηε,

θ.

ζπκθσλείηε, θ. Αζπξνγέξαθα,

ζπκθσλείηε, θ. Φνπξιή, νκφθσλα.

5ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ διενέπγειαρ και καθοπιζμψρ ηπψπος
εκηέλεζηρ ηος έπγος με ηίηλο: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ
ΕΖΚΗΩΛ ΞΝ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΘΑΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΞΙΖΚΚΟΔΠ ΡΖΠ 24ηρ
ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2014.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βαξπηηκηάδε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δίλαη έλα έξγν, είλαη θάπνηα ρξήκαηα βαζηθά πνπ είραλ
εγθξηζεί γηα ηηο πιεκκχξεο ηνπ 2014 θαη ζα θάλνπκε έλα έξγν ην νπνίν είλαη
ζηε Κφζρνπ, έλα επηθίλδπλν νπζηαζηηθά γηαηί έρεη θάεη φιν ην δάπεδν, φινλ
ηνλ δξφκν απφ θάησ, έλα, θαη ην δεχηεξν θνκκάηη κε ηε κειέηε πνπ έρνπκε
θάλεη είλαη λα θιείζνπκε αξθεηέο ιαθθνχβεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ δήκν καο θαη
επηθίλδπλεο βαζηθά. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ έξγνπ πνπ έρνπκε
πξνρσξήζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ξξφρεηξνο δηαγσληζκφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα, ζπλάδειθνη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη, δελ είλαη ηα ιεθηά, Θνδσξή. πσο έρεηο θαηαιάβεη
είλαη 12 κήλεο θαη έρνπκε πεξάζεη, νχηε 12 κήλεο, είκαζηε 11 κήλεο θαη
έρνπκε πεξάζεη ηξία ρξφληα. Ρερληθή πεξεζία λα ζθεθηείο φηη ππάξρεη κφλν ν
Ληθνιαθφπνπινο πνπ θάλεη ηηο κειέηεο. Γελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο
νπζηαζηηθά. Απιά θαηαθέξακε λα γίλεη ε κειέηε θαη λα πξνρσξήζνπκε κέζα
ζην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, νθηψ κήλεο, ελληά, ηη άιιν, παξαπάλσ... θαη
κελ μερλάο φηη ηέινο ηνπ ρξφλνπ, Γεθέκβξην εγθξίζεθαλ ηα ιεθηά απηά θαη
κπήθαλ γηα ηνλ Γελάξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια, Θνδσξή.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο εγψ νθείισ λα πσ, Θνδσξή, φηη έρνπκε κία αηδέληα
ζεκαηνινγίαο πνπ ηελ έρνπκε βάιεη ζην ληνπιάπη γηαηί φιν δεκνςεθίζκαηα
θαη εθινγέο. Φξνληίζηε λα κελ γίλνπλ εθινγέο λα ηα θνπβεληηάζνπκε φια. Άκα
γίλνπλ, θαήθακε. Θα θνπβεληηάδνπκε πηζηψζεηο εθινγψλ πάιη. Θα ζηήλνπκε
πεξίπηεξα θαη ζα θνιιάκε αθίζεο.
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο, πέξα απφ ηελ πιάθα, ζπλάδειθνη, έρνπκε βάιεη κία
αηδέληα κε πάξα πνιχ ζνβαξά δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα ζπδεηεζνχλ, αιιά
θαηαιαβαίλεηε φηη ιφγσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο ηψξα ήηαλ θαη άθαηξν λα...
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θα ήηαλ θξίκα λα κελ αλαθέξσ γηα ηελ Ρερληθή πεξεζία
θαη εηδηθά γηα ηηο κειέηεο φηη νη άλζξσπνη, έλαο άλζξσπνο θάλεη φιε απηή ηε
δηαδηθαζία θαη δελ παχεη λα μέξεηε φηη είκαζηε θαη δεκφζην.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, ελλνεί...
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θάζε άιιν, δελ θαηαιάβαηε. Γελ βξίδσ θαλέλαλ, πξνο
Θενχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ελλνεί ηε δηαδηθαζία, ζπλάδειθνη, πνπ... ηε
δπζθνιία ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηελ αληηκεησπίδνπκε φινη,
φια ηα ηκήκαηα ηνπ δήκνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, γηα λα απνθαηαζηήζνπκε θάηη, δελ είρε θακία αηρκή
απηφ

πνπ

είπε

ν

Ζιίαο

ελαληίνλ

ηεο

Ρερληθήο

πεξεζίαο

ή

ηνπ

Ληθνιαθφπνπινπ. Ίζα-ίζα πνπ είπε φηη ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη
θπξίσο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Ρερληθή πεξεζία, ηεξάζηηα έιιεηςε,
θαη θπξίσο ζην ηκήκα κειεηψλ φπνπ πηα νη κειέηεο επεηδή έρνπλ γίλεη δηάθνξα
θαη ζηνρνπνηνχληαη νη κειεηεηέο θαη νη φξνη πνπ κπαίλνπλ πηα είλαη πνιχπινθνη
θαη ζα πξέπεη γηα λα κείλεη κία κειέηε ζσζηή λα εμαζθαιίζεηο φηη δελ ζα
κπάδεη απφ πνπζελά, άξα ινηπφλ ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί θάπνηνο πάξα πνιχ
ζνβαξά θαη λα κελ έρεη θαλέλα θελφ ε κειέηε πνπ ζα γίλεη, γη’ απηφ θαη
ππάξρνπλ απηέο νη θαζπζηεξήζεηο. Γελ είλαη φπσο παιηά πξηλ κεξηθά ρξφληα
πνπ γηλφηαλ ζην άξπα θφιια κία κειέηε θαη δελ έηξερε ηίπνηα. Ρψξα
δπζηπρψο ν έλνρνο είλαη απηφο πνπ έθαλε ηε κειέηε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, δελ έρεη θαηαξγεζεί, απιά πξνζπαζνχκε, αθνχζηε,
πξνζπαζνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε ζην ζέκα ησλ κειεηψλ φ,ηη κπνξνχκε γηαηί
ζα κπνξνχζακε λα ηα δψζνπκε έμσ, λα γίλνπλ κειέηεο κε εμσηεξηθνχο
ζπλεξγάηεο. Ξξνζπαζνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε φζν ην δπλαηφλ ρξήκαηα θαη
λα ξηζθάξνπκε κφλνη καο.
Πην θνκκάηη ηψξα ηεο εθαξκνγήο ζηελ απηεπηζηαζία, Θψζηα, εθεί ππάξρεη
ζνβαξφηαην πξφβιεκα. Ρψξα έρνπλ έξζεη, έξρνληαη κε ηα πεληάκελα αθφκε
έξρνληαη θάπνηνη εξγάηεο, νηθνδφκνη θ.ιπ. θαη έρνπκε ηεξάζηηα έιιεηςε
πξνζσπηθνχ γηαηί δελ ππάξρνπλ ζηελ απηεπηζηαζία, έρεη δηαιπζεί. Ζ
απηεπηζηαζία ήηαλ ν πξψηνο ηνκέαο ηνπ δήκνπ ν νπνίνο δηαιχζεθε εληειψο
θαη έρνπκε εμεγήζεη γηα πνηνπο ιφγνπο έρεη δηαιπζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ζνλ αθνξά ην ζέκα, ζπλάδειθνη. Θ. Κπνδίθα, ζπκθσλείηε, θ.
Ληεληαθέ, ζπκθσλείηε, θ. Ππειηφπνπιε, ζπκθσλείηε, θ. Γξνχιηα, ζπκθσλείηε,
θ. Αζπξνγέξαθα, ζπκθσλείηε, θ. Φνπξιή, ζπκθσλείηε; Νκφθσλα.

6ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Δπιβολή

πποζηίμος

για

παπάνομα

ηοποθεηημένερ

επιγπαθέρ-

ςπαίθπια διαθήμιζη, ζηα ψπια απμοδιψηηηαρ ηος Γήμος μαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έρνπκε θαη ην εηζεγεηηθφ. Δίλαη ε πεξίπησζε κε ηα παλάθηα
εδψ, ππάξρνπλ θαη δπν θαηαγγειίεο απφ δπν πνιίηεο φζνλ αθνξά ηηο πηλαθίδεο
θ.ιπ.. Έρεη γίλεη ε πξψηε απηνςία απφ ηελ ππεξεζία, έζηεηιε κεηά εηδνπνίεζε
φηη ηηο έβγαιε, ηηο απέζπξε, μαλάγηλε απηνςία θαη απνδείρζεθε φηη δελ έρεη
απνζπξζεί ηίπνηα. Ζ πξφηαζε είλαη λα κπεη ην πξφζηηκν ησλ 1.500€. Ρν
ειάρηζην. Γηα πξψηε θνξά. Ξξφζηηκν θαη απνμήισζε. Αλ δελ ζπλερηζηεί, ζα
έρνπκε εθ λένπ πξφζηηκν ην νπνίν ζα είλαη κεγαιχηεξν. Δίλαη θνξεηέο νη
πηλαθίδεο, εμσηεξηθέο θνξεηέο ηηο νπνίεο είρε πεη φηη ηηο είραλ βγάιεη, ππήξραλ
φκσο εθεί θαη κε ηελ απηνςία ηε λεφηεξε πνπ έγηλε. Ξαξάιιεια έρνπκε θαη
θαηαγγειίεο απφ δχν πνιίηεο. Ν έλαο έπεζε, έπεζε πάλσ.
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δκείο ζα ηνπ πνχκε λα ηηο απνμειψζεη. Δάλ δελ ζπκκνξθσζεί,
ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κέζα αλαγθαζηηθήο απνκάθξπλζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

άιιν

δήηεκα,

ζπλάδειθνη;

Γηαθσλεί

θαλέλαο;

Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα. Ξαξαθαιψ. Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Νη πξψηεο πηλαθίδεο ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δεχηεξεο; Νη
ίδηεο ήηαλ;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

7ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πος αθοπά ζηην παπάηαζη ζωμβαζηρ μεηαξω ηος
ΔΓΠΛΑ

και

ηος

Γήμος

μαρ,

για

ηην

παποσή

ςπηπεζιϊν

μεηαθψπηυζηρ-μεηαθοπάρ-λειοηεμασιζμοω ηυν αποππιμμάηυν απψ
ηο ΠΚΑ ΠΣΗΠΡΝ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Δίλαη ζαθέο ην ζέκα. πάξρεη
δηαθσλία; Γελ λνκίδσ. Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα.

8ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πος αθοπά ζηην παπάηαζη ζωμβαζηρ μεηαξω ηος
Γήμος Σαφδαπίος και ηηρ εηαιπείαρ «ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΠΡΝΟΛΑΟΑΠ
ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ ΔΞΔ» για ηην πεπιζςλλογή εγκαηαλελειμμένυν
οσημάηυν και μεηαθοπά ηοςρ ζε εγκεκπιμένο ζωζηημα ζςλλογήρ
Νσήμαηορ Ρέλοςρ Θωκλος Ευήρ (ΝΡΘΕ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έγηλε κία θνπβέληα θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζα πεη θαη ν
Κφζρνο, ε εηθφλα πνπ ππάξρεη απφ ηα έζνδα, ηψξα γηα ηα ππφινηπα, γηα ηε
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ζπλεξγαζία θ.ιπ. ζα κηιήζεη θαη ν αληηδήκαξρνο ν Θνηεινχδεο. Δίλαη φηη είλαη
ιίγα ηα πεξηζηαηηθά ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ ηα νπνία έρνπλ
απνκαθξπλζεί, δειαδή ππάξρεη κία δπζθνιία ζην λα ζπλεξγαζηνχκε ζαλ
ππεξεζίεο κε ηελ εηαηξεία απηή πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ φζν ην
δπλαηφλ πνιιά απηνθίλεηα ηα νπνία ππάξρνπλ, φρη, φρη, δελ έρνπκε πξφβιεκα
κε ηνλ Πηνπξλάξα, δελ έρνπκε πξφβιεκα, κε ηελ εηαηξεία ε ζπλεξγαζία καο
είλαη κηα ραξά, φ,ηη έρεη ζπδεηεζεί θ.ιπ... Ρν ζέκα είλαη νη ππεξεζίεο λα
θηλεηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Νη δηθέο καο, νη δηθέο καο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα; Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ μέξσ ακάμηα πνπ έρνπλ επαλεηιεκκέλσο πάξεη
ηειέθσλν ζηνλ δήκν. Ρη, δειαδή απηά ηα ακάμηα εμαηηίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ
δήκνπ δελ εληνπίζηεθαλ; Δγψ θαληαδφκνπλ φηη θηαίεη φηη δελ ππάξρεη
αλάδνρνο, φηη θηαίεη, δειαδή δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δελ καδεχνληαη ηα
ακάμηα; Δγψ έρσ ζε κία γεηηνληά κπξνζηά δχν ρξφληα ακάμη. Γχν. Απηφ
δειαδή πνηνο θηαίεη; Φηαίλε νη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ; Γελ κπνξψ λα ην
αληηιεθζψ. Κνπ θαίλεηαη δχζθνιν απηφ. Θάηη άιιν πξέπεη λα ζπκβαίλεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΠ: Γχν πξάγκαηα. πάξρεη ν θαζνξηζκέλνο ηξφπνο πνπ πξνβιέπεη ν
θαλνληζκφο, κπαίλεη ην ραξηί 20 κέξεο, μαλαθνιιηέηαη, ην μειψλεη ν πνιίηεο,
ην πάεη ην ακάμη 10κ. πην πέξα, ην πάεη ζηελ άιιε ηε γσλία. Θάπνηνη είλαη θαη
γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο φηη είλαη παιηφ ην ακάμη θαη έρεη ςπρνινγηθά, λα
βγαίλεη λα ην βιέπεη, κπνξεί λα έρεη Alzheimer αιιά ην ακάμη άκα ην δεη είλαη
θαιά. Έρνπκε θαη ηέηνηεο θαηαγγειίεο, ζαο ην ιέσ κε...
Ρψξα, θνηηάμηε λα δείηε δηφηη καο έθεξαλ θάπνηα πξάγκαηα πίζσ απφ ην ζέκα
ηεο ζπλεξγαζίαο, είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Γηαηί δελ κπνξεί λα πάεη έλαο
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Δ κφλν λα βάιεη ην ραξηί ή κε ηελ εηαηξεία πνπ ζεθψλεη ην απηνθίλεην
πξέπεη λα είλαη θάπνηνο θαζνξηζκέλνο ππάιιεινο πνπ πξέπεη λα έρεη ηελ
επζχλε, γηαηί ππνγξάθνπλ θαη ραξηηά, παξαζηαηηθά πνπ θάλνπλ. Γελ κπνξεί
λα πάεη νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο. Θαη ππάξρεη έλα πξφβιεκα.
Βέβαηα έρεη κπεη, είλαη ζε θνκπηνχηεξ, ππάξρεη κηα ζεηξά. Ξηζηεχσ λα κπνχκε
ζε κηα θαιχηεξε ζεηξά ηψξα πνπ έρνπλ έξζεη θαη ηα πεληάκελα αθφκε. Κπνξψ
λα ζαο πσ φηη κπνξεί λα ιαζθάξνπλ θάπνηνη ππάιιεινη πνπ κπνξεί λα
αζρνιεζνχλ θαιχηεξα κε απηή ηε δνπιεηά. Ξηζηεχσ λα βάινπκε κία ζεηξά λα
ηα ζεθψζνπκε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, γηα λα κελ ππάξρεη ακεραλία, απηά πνπ είπε ν Κφζρνο
ηζρχνπλ, δειαδή φηη πνιιέο θνξέο ηα κεηαθηλνχλ ηα απηνθίλεηα. Γειαδή
ππάξρεη κία κέζνδνο θάπνησλ ηδηνθηεηψλ γηα λα κελ καδεχνληαη ηα
απηνθίλεηα. πάξρνπλ πηέζεηο θάπνηεο θνξέο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ
πεγαίλνπλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο φηη, απηά πνπ είπε ν Κφζρνο, φηη ην ζέισ, λα
ην απνζχξσ, λα θάλσ, θαη θάπνηνη δελ ην θάλνπλ, πνπ ζα έπξεπε λα γίλεηαη,
θαη ηξίηνλ, ππάξρεη απηή ε δπζθνιία πνπ πεξηέγξαςε κε ην πξνζσπηθφ.
Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη κάιινλ αχξην ζα βγεη θαη κία απφθαζε πνπ ζα νξίδεη κηα
επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε κέηξα πξνζηαζίαο ηεο
πφιεο, ηξαπεδνθαζίζκαηα θ.ιπ. θαη ζα έρνπλ θαη απηνί ηελ επζχλε, ην πην
πηζαλφ είλαη φηη αχξην, δειαδή ηελ θηηάρλακε ζήκεξα ηελ απφθαζε, κάιινλ
αχξην ζα βγεη, νπφηε ζα κπεη ζε κία ζεηξά θαη δελ ππάξρεη ε δηθαηνινγία φηη
δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ λα βγεη λα ζπλεπηθνπξήζεη γηαηί πξέπεη λα βγεη θαη
πξνζσπηθφ γηα λα βνεζήζεη, δελ θηάλεη δειαδή κφλν ε εηαηξεία ε νπνία ζα
θάλεη, πξέπεη λα έξζεη θαη πξνζσπηθφ.
Απηή ηε ζηηγκή ε πεξεζία Θαζαξηφηεηαο ζπκάζηε δελ είρε θφζκν λα καδέςεη
νχηε ηα ζθνππίδηα. Δίρακε ηεξάζηην πξφβιεκα. Ρψξα βγάδνπκε ηελ απφθαζε
αχξην, νπφηε δίθην έρεηο, Βαζίιε, έρσ δεη θαη εγψ ακάμηα πνπ είλαη πνιχ θαηξφ
εθεί, θαη εγψ «ηα παίξλσ» κε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Αιιά πηζηεχσ φηη ην
επφκελν δηάζηεκα ζα βειηησζεί.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ αλ δελ έιεγε απηφ ν Κηράιεο, ζα δεηνχζα λα
απνζπξζεί ην ζέκα θαη λα θάλνπκε απνινγηζκφ θαη κεηά. Έηζη θαη αιιηψο, δελ
καδεχνπκε πνπ δελ καδεχνπκε. Αιιά ην ςεθίδσ. Αιιά ζα ήζεια λα θάλνπκε
έλαλ απνινγηζκφ. ρη απηή ηε ζηηγκή. Γηαηί απ’ φ,ηη θαίλεηαη δελ είκαζηε
έηνηκνη. Λα πνχκε φηη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο καδέςακε 20 ακάμηα, 30. Πε
άιια 20 είκαζηε δπζθνιίεο γηαηί παίρηεθε παηρληδάθη θιέθηεο-αζηπλφκνο θ.ιπ..
Λα ην μέξεη θαη ν άλζξσπνο απηφο φηη έγηλε κία ζπδήηεζε, φηη εθθξάζηεθαλ
επηθπιάμεηο, δελ πεηξάδεη, θαιφ ζα ηνπ θάλεη, ψζηε, δειαδή, εθφζνλ
παίξλνπκε απηήλ ηελ απφθαζε θαη ηνλ πιεξψλνπκε, γηαηί δελ πιεξψλνπκε κε
ην θνκκάηη, απ’ φ,ηη θαηάιαβα, κε ην θνκκάηη ηνλ πιεξψλνπκε; Ξφζν πάεη
απηφ κε ην θνκκάηη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κάιηζηα. Αο επαλέιζνπκε ινηπφλ ηνλ Πεπηέκβξην
ελεκεξσηηθά. Λα μέξνπκε ιίγν πην ζπγθεθξηκέλα. Ρν ςεθίδνπκε.
ΚΔΙΝΠ: Λα έξζεη ν δήκαξρνο κε εηζήγεζε αθξηβψο...
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη, λα μέξνπκε έλαλ απνινγηζκφ. Κε email, λα έξζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δίλαη αιήζεηα θαη εκάο, φρη εληάμεη, θαη εκάο καο είρε
απαζρνιήζεη κε πξνηξνπή ηνπ Βαζίιε Θαξαηδαθέξε αιιά θαη θαηνίθσλ θαη
ζέιακε λα ην ζέζνπκε ζήκεξα σο εξψηεκα, αιιά καο πξφιαβε ην ζέκα θαη
νπζηαζηηθά δελ ην θέξακε σο εξψηεκα, αιιά ζέιακε λα ην ζπδεηήζνπκε
απηφ, γηαηί ην ζπλαληάκε αξθεηά ζηνπο δξφκνπο θαη θαιφ είλαη, επεηδή θάζε
πεξίπησζε έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, λα γίλεη, λα έρνπκε ζε έλαλ ράξηε
κία θαηαγξαθή θαη λα μέξνπκε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίνλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο,
γηαηί φλησο κπνξεί λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ λα είλαη θαη ρξφληεο θαη λα κελ
κπνξεί λα γίλεη άκεζα ε απνθνκηδή. Ρν ςεθίδνπκε ζε θάζε πεξίπησζε
ζέινληαο λα δείμνπκε ηελ θαιή καο πξναίξεζε.
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ΠΡΟΕΔΡΟ: Κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ λνκίδσ νκφθσλα, έηζη;

9ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πος αθοπά ζηην μεηάθεζη σπψνος παπάδοζηρ
ειδϊν ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ ΓΗΔΗΛΖΠ
(Αηομικά

Φαπμακεία,

Φαπμακεία

για

ηα

Πσολεία)_

Δίδη

ηηρ

Νμάδαρ_2, ηηρ 1ηρ Γπάζηρ ηος 5ος ποέπγος ηηρ Ξπάξηρ με κυδ.
ΝΞΠ 374700» για λψγοςρ ανυηέπαρ βίαρ (Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α. _ Ξ.ΔΠ.
11839/93, Θεθάλαιο-Γ', Άπθπο-27, Ξαπάγπαθορ 5).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη ην εηζεγεηηθφ αλαιπηηθφ. πάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή εηδψλ ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ππάξρεη κε ηηο
ηξάπεδεο. Δπειπηζηνχκε φηη, αλ θαη δήηεζε επ’ αφξηζηνλ ν αλάδνρνο κεηάζεζε
ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, εκείο είπακε φηη έηζη θαη αιιηψο ν Αχγνπζηνο θεχγεη
ηψξα, είλαη έλαο κήλαο ζρεηηθά λεθξφο γηα ηηο ππεξεζίεο, νπφηε απφ
Πεπηέκβξε, θάπνηα ζηηγκή κέρξη ηέινο Πεπηέκβξε λα γίλεη κία πξνζπάζεηα,
αθνχ ζα έρεη νκαινπνηεζεί ε θαηάζηαζε, λα παξαδνζνχλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Θάπνηα δηαθσλία; Νκφθσλα;

10ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ ζσεηικά με ηη διαγπαθή ή μη σπεϊν ζωμθυνα με ηιρ
ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος Λ.3463/2006 (Γημοηικψρ Θϊδικαρ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα έρεηε δεη ηνλ πίλαθα. Γελ μέξσ αλ ρξεηάδεηαη θάπνηα
δηεπθξίληζε. πάξρεη δηαθσλία, ζπλάδειθνη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΔΙΝΠ: Δίλαη απηφο κε ηα δεξκάηηλα ζηελ Ηεξά Νδφ, κπξάβν, εθεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλείηε; Έια, Ζξαθιή, πεο.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Ν νθεηιέηεο πνπ θαίλεηαη ήηαλ ιαλζαζκέλνο δειαδή; Ξνην ήηαλ
ην ιάζνο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, εξσηάζαη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ιέσ γηα απηφ πνπ είλαη απφ ηνλ αχμνληα αξηζκφ 1 κέρξη ηνλ
αχμνληα αξηζκφ 12. Απηφ ηη είλαη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ήηαλ ζε ιάζνο ηδηνθηήηε. Απηφ είλαη αθίλεην; Δίλαη νηθφπεδν.
Ξνην είλαη ην...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ν πξαγκαηηθφο ηδηνθηήηεο πνηνο είλαη ηψξα; Κπαιάζθαο. Δληάμεη.
Γηαηί ε Πσζψ ε κακά είλαη δηεπζχληξηα ηνπ ΝΠΘ, γη’ απηφ ξσηάσ, θαη κνπ
θάλεη εληχπσζε. Ζ επσλπκία ηνπ νθεηιέηε πνπ θαίλεηαη ε ... ε κακά είλαη
ππάιιεινο ηνπ ΝΠΘ θαη κήπσο ήηαλ ζρνιείν; Νηθφπεδν γηα ζρνιείν; Δίρε
γξαθηεί ιάζνο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρέινο πάλησλ, εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, δηαθσλεί θαλέλαο γηα ην ζέκα; Νκφθσλα.
Ξάκε ζηα εθηφο εκεξεζίαο.

1ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ
Έγκπιζη

διενέπγειαρ

δημοππάηηζηρ

ηυν

δπάζευν

ππομήθεια

ιζοθεπμικοω καλωμμαηορ και μησανιζμοω πεπιηωλιξηρ και ππομήθεια
εξοπλιζμοω παιδικοω ζηαθμοω ζηο Γάζορ Σαφδαπίος. Θαθοπιζμψρ
ηπψπος εκηέλεζηρ αςηϊν.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά. Ρν εηζεγεηηθφ ππάξρεη, ζπλάδειθνη. Γελ μέξσ,
ππάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα; Νκφθσλα ινηπφλ.

2ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ρποποποίηζη ηεσνικοω ππογπάμμαηορ πος πποκωπηει απψ ηην
έγκπιζη διενέπγειαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, θαληάδνκαη; Ξαξαθαιψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γηα ηηο 120.000 ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ, δχν πξάγκαηα. Ρα έλα φηη
κνπ θαίλεηαη κεγάιν ην πνζφ. Ρν δεχηεξν, ηψξα εγθξίλνπκε ην πνζφ γηα λα
γίλεη ν δηαγσληζκφο ή ν εμνπιηζκφο ήδε παξαδφζεθε ζήκεξα φπσο είπε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν πνζφ εγθξίλεηαη ζήκεξα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγθξίλακε ην πνζφ ζηελ αλακφξθσζε. Ρψξα εγθξίλνπκε ηε
δηελέξγεηα. Ρξφπν δηελέξγεηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα θαη πηζηεχνπκε φηη κέρξη ηνλ
Πεπηέκβξην ζα έρεη γίλεη ν δηαγσληζκφο θαη ζα ηα έρνπκε; Γελ ζα ηα έρνπκε,
γη’ απηφ...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, θαη ην αξρηθφ ... φηη είλαη κεγάιν, 120.000 γηα εμνπιηζκφ
παηδηθνχ ζηαζκνχ λνκίδσ φηη είλαη ππεξβνιηθφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο, δελ
ηειεηψζακε.

ζνλ

αθνξά

ηελ

έγθξηζε

δηελέξγεηαο,

ζπκθσλνχκε;

Ππκθσλνχκε. Ρελ ηξνπνπνίεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο. Ππκθσλνχκε.
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3ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ρποποποίηζη εηήζιος ππογπάμμαηορ πος πποκωπηει απψ ηην έγκπιζη
διενέπγειαρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε.

4ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγκπιζη εξψδυν διεξαγυγήρ δημοτηθίζμαηορ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε.

5ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Δξοςζιοδψηηζη ηος δημάπσος για ηην επικαιποποίηζη ηηρ ςπ’
απιθμψν

69/2014

απψθαζηρ

ηος

Γημοηικοω

Πςμβοςλίος

για

πποζκωπυζη ζηο Ν.Ρ. 52.
ΚΔΙΝΠ: Δκείο απέρνπκε απφ απηφ.
ΚΔΙΝΠ: Ξαξψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία είλαη. Δίλαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκφλ
69/2014 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα κία πξνζθχξσζε ζην Ν.Ρ.
52. Ήηαλ κηα, γηα λα ζαο πσ ιίγν ην ηζηνξηθφ, γηαηί ήηαλ κηα απφθαζε ηεο
πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Δίρε επαλέιζεη γηαηί ππήξρε κία δηαθνξά
φζνλ αθνξά ηελ ηηκή. Ρειηθά νη άλζξσπνη ππαλαρψξεζαλ.
ΚΔΙΝΠ: ...έλα θαιχηεξν εηζεγεηηθφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, λα θαηαγξαθεί ε άπνςε ηνπ ζπλάδειθνπ
ηνπ Βαγγέιε.
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ππεξπςσκέλν πνπ είλαη δίπια ζηνλ Λάθν, Θνδσξή.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ, ν αληηδήκαξρνο. Ππλάδειθνη, θαιφ θαινθαίξη, θαιή
μεθνχξαζε. Ρν επφκελν ζην ηέινο Απγνχζηνπ. Θαιέο δηαθνπέο ζε φινπο.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ (απνχζα)

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ (απνχζα)

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
(απψλ)

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ (απψλ)

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ(απψλ)

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ

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

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ

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

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ
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