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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Πςνεδπίαζη 23Ζ
Ρηρ 10ηρ Πεπηεμβπίος 2015
Ζμέπα: Ξέμπηη και ϊπα: 21:00 μ.μ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

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

Θαζνξηζκφο εθ λένπ εηδηθνηήησλ γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ

ΠΔΙΗΓΑ
46, 76

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα
ηηο αλάγθεο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ.

2.

Ιήςε

απφθαζεο

γηα

θαηάξηηζε

ηνπηθνχ

ζρεδίνπ

46, 77

Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπκπιήξσζεο ηνπ πξαθηηθνχ

47, 79

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
3.

δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη
ηνπο άπνξνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
4.

·γθξηζε δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

47, 79

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 10εο Αλακφξθσζεο ηνπ

47

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
2.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ρερληθνχ

48

Δηήζηνπ

49

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2015.
3.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2015.
4.

·γθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηηο δαπάλεο θηινμελίαο

49

δηθαζηηθψλ αληηπξνζψπσλ θαη εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ,
γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 20ε Πεπηεκβξίνπ 2015.
5.

·γθξηζε Ξξαθηηθνχ θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ πνπ δελ

49

έρνπλ θακία αμία.
6.

·γθξηζε

ηξφπνπ

εθηέιεζεο

γηα

α)

«ΔΘΡΑΘΡΔΠ

ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ» θαη β)

50

8
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«ΔΘΡΑΘΡΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ»
7.

„‟ινπνίεζε Ξξνγξακκάησλ Ξξνιεπηηθνχ Διέγρνπ &

50

Αγσγήο γείαο (Ξ.Ξ.Δ. & Α..) ζε καζεηέο ησλ
Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ‟‟» - έγθξηζε
δηελέξγεηαο – έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο.
8.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο εηζήγεζεο ηξνπνπνίεζεο

50

ηνπ «Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο» (ΝΞΓ) ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ πνπ αθφξα ηε ζχληαμε ηνπ Ξίλαθα 5Γ.
«Πηνρνζεζία Νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ΛΞΗΓ κε ηελ
επσλπκία «Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Σατδαξίνπ».
9.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο αλακφξθσζεο ηνπ

51

Ξξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2015 θαη ηεο εηζεγεηηθήο
έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ.
10.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ
εηήζηνπ

πξνγξάκκαηνο

δξάζεο

ηεο

51

Θνηλσθειήο

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2015.
11.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

λένπ

θαλνληζκνχ

51

Ιήςε απφθαζεο πεξί αληηθαηάζηαζεο ηαθηηθψλ θαη

75

ζπλδξνκψλ γηα ην Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην.
12.

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία

«Πρνιηθή

Δπηηξνπή

Ξξσηνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο, Γήκνπ Σατδαξίνπ» θαη ηξνπνπνίεζε ησλ
186/2014 & 172/20515 Α.Γ.Π.
13.

Ιήςε απφθαζεο πεξί αληηθαηάζηαζεο ηαθηηθψλ θαη

75

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία

«Πρνιηθή

Δπηηξνπή

Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο, Γήκνπ Σατδαξίνπ» θαη ηξνπνπνίεζε ηεο
187/2014 Α.Γ.Π.
14.

Ιήςε απφθαζεο πεξί «ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΑΞΝ 15

75
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιφ θζηλφπσξν λα επρεζψ ζε φινπο. Ν ζπλάδειθνο ν
Θαξαηδαθέξεο ζα πάξεη παξνπζίεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θαιφ θζηλφπσξν ζε φζνπο δελ
ην έρνπκε πεη θαη‟ ηδίαλ. 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, Ξαλαγνπνχινπ Γεσξγνπνχινπ Αιεμία, Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξηνο,
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Γεσξγηάδε

Δηξήλε,

Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο
Ζξαθιήο, Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή, Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θέληξεο
Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, εξσηήζεηο, αλαθνηλψζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε επρή θαιφ
θζηλφπσξν θαη θαιφ ρεηκψλα κφλν κειαγρνιία θξχβεη. Δγψ ζα θάλσ κηα άιιε
επρή. Ιφγσ ηνπ Θαιιηθξάηε ε δεκαξρηαθή πεξίνδνο αξρίδεη θάζε 1ε Πεπηέκβξε
πιένλ. Άιισζηε θιείλεηε έλαλ ρξφλν δεκνηηθή αξρή θαη ζέισ λα επρεζψ θαιή
δηνηθεηηθή, απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν.
·λα κφλν, κία κφλν εξψηεζε έρσ λα θάλσ, θαη κφλν εξψηεζε έρσ λα θάλσ,
πξνο ηνλ δήκαξρν φκσο, θαη ζα παξαθαιέζσ λα κνπ απαληήζεη ν δήκαξρνο
γηα ηελ αλαζηάησζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ην αζιεηηθφ θαη ην γίγλεζζαη ηεο
πφιεο. Γλσξίδνπκε ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε ζηνλ ρψξν
ππνδνκήο θαη θηινμελίαο ζσκαηείσλ, δξάζεσλ θαη αζιεηηθψλ δξάζεσλ, θαη ζα
ήζεια κία αθξηβή ελεκέξσζε απφ ηνλ δήκαξρφ καο γηα ην ηη έρεη ζπκβεί, δηφηη
γξάθνληαη πνιιά, αθνχγνληαη πνιιά θαη ην ρεηξφηεξν απ‟ φια αθνχγνληαη
πνιιά ζηνπο καχξνπο δηαδξφκνπο.
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Γελ έρσ θακία άιιε εξψηεζε γηα πξψηε κέξα ζήκεξα, γηα πξψην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, αιιά ζα ήζεια ηελ ζαθέζηαηε απάληεζε απφ ηνλ δήκαξρφ καο.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θαιφ θζηλφπσξν, θαιή ρξνληά λα
έρνπκε. Ξξάγκαηη, ηψξα ηνλ Πεπηέκβξε μεθηλάεη ε ρξνληά γηα εκάο πηζηεχσ,
ζπκπιεξψζεθε ήδε έλα έηνο θαη πάλσ ζε απηφ ην πιαίζην θαηαξρήλ ήζεια λα
θάλσ κία παξάθιεζε δεδνκέλνπ φηη έρεη ήδε πεξάζεη έλαο ρξφλνο θαη θάπνηα
πξάγκαηα ζεσξψ φηη πξέπεη λα απηνκαηνπνηνχληαη, ζην ηππηθφ κέξνο
πξνζθιήζεσλ, εηζεγεηηθψλ, δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ καο έξρνληαη ηειεπηαία
ζηηγκή θαη δελ είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη. Ρν είδα θαη ην πξσί ζηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή. Αιιά θαη πην απιψλ πξαγκάησλ.
Θέισ λα πσ, γηα παξάδεηγκα, ηελ πξνεγνχκελε Ξαξαζθεπή φζνη ήκαζηαλ εθεί
ζαπκάζακε ηελ σξαία παξάζηαζε κε ηελ Θεξαζία Πακαξά θαη άιινπο
αμηφινγνπο ζπληειεζηέο ζην ζεαηξάθη. Ξξνζσπηθά πιεξνθνξήζεθα ηελ
παξάζηαζε απηή απφ ην δεκνζίεπκα ηνπ Σατδάξη ζήκεξα, ειεθηξνληθά. Νχηε
email ιάβακε, νχηε ζπλνδεπηηθά κε ηηο θιήζεηο πνπ είραλ ήδε ζηαιεί ήξζε
θάπνηα πξφζθιεζε. Ρν email ζεσξψ φηη είλαη ην πην απιφ, κηα έγθαηξε,
θαληάδνκαη ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε εδψ θαη θαηξφ απηή ε εθδήισζε. Πην
πιαίζην απηφ ζα ήζεια, δελ λνκίδσ φηη είλαη θάηη λα ππάξρεη κία
απηνκαηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο εθδειψζεηο, απφ ηε κηα, θαη απφ ηελ άιιε κε
ηα έγγξαθα φια φζν κπνξνχκε πην ζχληνκα λα έξρνληαη γηα λα κπνξνχκε λα
πξνεηνηκαδφκαζηε θαιχηεξα. Γηαηί δελ είκαζηε κφλν εκείο νη επηθεθαιήο,
ππάξρνπλ θαη ζπλεξγάηεο θαη μέξεηε, ζέινπκε φιε ε παξάηαμε, επεηδή είκαζηε
κία κεγάιε παξάηαμε πνπ έρνπκε αξθεηά άηνκα, ηα πξνβιήκαηα πνπ
αθνξνχλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φιεο ηηο
επηηξνπέο κάιινλ, ζέινπκε λα γίλνληαη αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο. Αλ
έξρνληαη ηειεπηαία ζηηγκή φια απηά ηα έγγξαθα, είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη
απηφ.
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Ρψξα, πάκε ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. Πεπηέκβξηνο είλαη, μεθηλνχλ νη εγγξαθέο
ζην Ξνιηηηζηηθφ θαη Αζιεηηθφ Ρκήκα. πάξρεη θαη, βιέπσ, ζρεηηθά κε ην
θνιπκβεηήξην ν θαλνληζκφο ν πξνηεηλφκελνο πξνο ςήθηζε. Δγψ κηα
γεληθφηεξε εξψηεζε ζα ήζεια λα θάλσ. Ξψο πάλε νη εγγξαθέο, αλ ππάξρεη
θάπνηα ξνή ζηηο εγγξαθέο, αλ ππάξρεη πξνβνιή γηα ην μεθίλεκα ηνπ
Ξνιηηηζηηθνχ θαη Αζιεηηθνχ Ρκήκαηνο, αλ ππάξρεη θάπνην πνζνζηφ ησλ
κεηψζεσλ ησλ νπνίσλ πξνβιεπφηαλ φηη ζα γίλνπλ θαη πέξα απφ ην νπζηαζηηθφ
ζέκα, γηαηί φινη αληηιακβαλφκαζηε ηηο δχζθνιεο επνρέο ηηο νπνίεο δνχκε,
εηδηθά απηνχο ηνπο κήλεο, δπζθνιφηεξεο απφ πνηέ, πέξα απφ ην νπζηαζηηθφ
ζέκα ππάξρεη θαη ην πξαθηηθφ. Αο κελ μερλάκε φηη ππάξρεη capital control, δελ
μέξσ αλ ππάξρεη κία ηδηαίηεξε επαηζζεζία έζησ θαη ηεο κε, θαζφινπ, γηα ην
μεθίλεκα ηεο ζπλδξνκήο ηνπο πξψηνπο κήλεο γηαηί ππάξρεη πέξα απφ ην
νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ηεο κε θαηαβνιήο θαη έλα πξαθηηθφ πξφβιεκα.
·λα άιιν ζέκα αθνξά ζην ηξαγηθφ ζπκβάλ ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα ζην
Τπρηαηξείν πνπ θαη εγψ πξνζσπηθά, θαη εζείο, θαη ε Γεκνηηθή Αξρή άκεζα
βξεζήθακε εκείο ζην ζπκβάλ. Αληηιακβάλνκαη φηη ππάξρνπλ, αθνξά
πεξηζζφηεξν ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηε δηνίθεζε ην ζπκβάλ απηφ, σζηφζν
πηζηεχσ, δελ είλαη εξψηεζε, είλαη κία παξαίλεζε, επεηδή έρεη δηαηαρζεί ΔΓΔ
θαη ζπλήζσο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα είλαη ην
εμηιαζηήξην ζχκα, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη δηνίθεζε απηή ηε ζηηγκή, θαιφ
ζα είλαη θαη γηα ηηο επζχλεο, φπσο ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ, θάπνηνη άιινη κπνξεί
λα επζχλνληαη γη‟ απηφ, θαιφ είλαη λα παξαθνινπζνχκε ηελ ΔΓΔ απηή απφ
θνληά, γηα ηηο ηπρφλ επζχλεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα άηνκα πνπ κπνξεί
λα κελ έρνπλ ηελ πξαγκαηηθή επζχλε.
Θαη έλα ηειεπηαίν ζέκα ζην γεληθφηεξν πιαίζην κε ηελ έιιεηςε ιακπψλ ζηνπο
δξφκνπο πνπ ην ζπλαληάκε αξθεηά, ε έιιεηςε θσηηζκνχ είλαη αξθεηά έληνλε,
ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ, αλ δελ έρεηε ελεκεξσζεί, γηα ηελ έληνλε έιιεηςε
θσηηζκνχ ζηελ... θαη απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα, γηαηί είλαη έλα γεληθφηεξν
πξφβιεκα, απιά ππήξμε έλα ζπκβάλ εθεί πνπ ζα αλαθέξσ, ζηε ζπκβνιή ησλ
νδψλ Θχπξνπ θαη Ηεξάο Νδνχ πνπ βξίζθεηαη ην πεξίπηεξν, ν πεξηπηεξνχρνο
εθεί πνπ εθκπζηεξεχηεθε φηη, κάιινλ δελ κνπ εθκπζηεξεχηεθε, κνπ είπε

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 23Η

10 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015

13

θαζαξά φηη απφ ην Ξάζρα έρεη εθδειψζεη ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο θσηηζκνχ
επεηδή ππάξρεη κία θακκέλε ιάκπα δίπια αθξηβψο απφ ην πεξίπηεξφ ηνπ, δελ
ππήξρε θάπνηα αληαπφθξηζε. Ξέξαζα θαη εγψ γηα λα δσ πξηλ ιίγν, είλαη αθφκα
αθψηηζην. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζεσξεί θαη είλαη πνιχ πηζαλφ, 4 Απγνχζηνπ
αξγά ην βξάδπ έγηλε δηάξξεμε ζην πεξίπηεξφ ηνπ. Ξηζηεχεη φηη ε έιιεηςε
θσηηζκνχ ζπληέιεζε ζην γεγνλφο απηφ. Γεληθφηεξα ζπλαληάκε ην πξφβιεκα
ηεο έιιεηςεο ηνπ θσηηζκνχ είλαη έληνλν θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ιχζε. Δγψ
επηζεκαίλσ έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, κνπ είπε φηη έρεη θάλεη πξνζπάζεηεο θαη
έρεη επηθνηλσλήζεη καδί ζαο. Αλ γίλεηαη λα επηιπζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Θα Πθακπά. Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κία εξψηεζε ζα ήζεια λα θάλσ. Δπεηδή εθηφο απφ ηελ
απηνδηνηθεηηθή ρξνληά θαη ηε ζρνιηθή ρξνληά μεθηλάεη θαη ε αζιεηηθή ρξνληά
ηψξα ηνλ Πεπηέκβξην θαη κε αθνξκή ίζσο φινλ ηνλ ζφξπβν πνπ έρεη γίλεη γηα
ηνλ Σαξαιακπίδε εγψ ζα ήζεια λα επεθηαζψ γηα φια ηα γήπεδα θαη γηα φινπο
ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο. Δίρακε πεη θαη πέξπζη φηη ζα ππάξρνπλ θάπνηα
θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα παξαρσξνχληαη νη ψξεο ζε φινπο ηνπο
αζιεηηθνχο ρψξνπο ηεο πφιεο ζηα ζσκαηεία. Έζεια ιίγν λα δνχκε απηφ ην
δήηεκα γηαηί λνκίδσ φηη θαη ζηνπο ηξεηο ζεκαληηθνχο ρψξνπο ηεο πφιεο καο
φπνπ ζηεγάδνληαη πνιιά ζσκαηεία, δειαδή ην «Σαξαιακπίδεο» θαη ηα δχν
θιεηζηά γπκλαζηήξηα ππάξρνπλ πνιιά παξάπνλα, πνιιά αλνηρηά δεηήκαηα φηη
δελ ηεξνχληαη απηά ηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε πεη θαη ζην παξειζφλ φηη ζα
πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ζα ήζεια κία απάληεζε πάλσ ζε απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο; Ίρη. Ν
θ. Αζπξνγέξαθαο;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ·ρσ δχν εξσηήζεηο, αιιά ηε κία ζα ηε ρξεζηκνπνηήζσ
φηαλ ζα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο κε ηελ
ΘΝΗΛΠΔΞ. Απηφ ην νπνίν ζέισ λα αλαθέξσ, είλαη παιηφ ην ζέκα, αιιά
δπζηπρψο γελληέηαη θάζε πεξίνδν απφ ηνλ Απξίιε θαη κεηά, θαη ζα πξέπεη λα
έρνπκε θάπνηεο απαληήζεηο, θαη δελ ελλνψ απηή ηε ζηηγκή εδψ, ή ζα πξέπεη
λα έρνπκε θάπνηα απνηειέζκαηα.
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Ίπσο μέξεηε ηνπιάρηζηνλ ζε δχν δξφκνπο, ε κία είλαη ε Θππξίσλ Αγσληζηψλ
θαη ε άιιε είλαη ε Θνξπηζάο πίζσ απφ ην παιηφ δεκαξρείν, παξνπζηάδεηαη κε
πεξηνδηθφηεηα ζπγθεθξηκέλε απφ Απξίιε, Κάε θαη κέρξη ηψξα πνπ κηιάκε, ην
θαηλφκελν ηεο έληνλεο δπζνζκίαο. Γειαδή ζηελ πεξηνρή απηή, ζηνπο
δξφκνπο απηνχο δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη άλζξσπνο, νη δε πεξίνηθνη
θνηκψληαη κε θιεηζηά παξάζπξα.
Λα πσ θάπνην γεγνλφο ην νπνίν πξέπεη λα είλαη γλσζηφ εδψ ηνπιάρηζηνλ
ζηνπο παιαηφηεξνπο. Κε ηε ζπγρσξεκέλε ζπλάδειθν ηελ Διέλε Θακπφιε
φηαλ πιένλ πξηλ δχν, ηξία ρξφληα είρε δεκηνπξγεζεί πνιχ έληνλν ην πξφβιεκα
ζηελ Θππξίσλ Αγσληζηψλ έγηλαλ θάπνηεο ελέξγεηεο, ήξζε ε ΔΓΑΞ επί ηφπνπ,
δνχιεςαλ νη άλζξσπνη κέρξη ηηο ηξεηο ε ψξα, ηξάβεμαλ θαη θάπνηεο, έβαιαλ
θαη θάπνην βίληεν θαη ηξάβεμαλ θαη θάπνηεο ζθελέο εθεί, έδσζαλ, απ‟ φ,ηη
ηνπιάρηζηνλ μέξσ, ην βίληεν απηφ ζηελ θα Θακπφιε θαη ζηε ζπλέρεηα είπαλ
γηα θάπνηεο αηηίεο ζηηο νπνίεο νθείιεηαη απηφ ην θαηλφκελν. Αλ ζπκάκαη
πξνθνξηθά, κέζα ζε κία ζπδήηεζε πνπ είρα θάλεη κε ηελ Διέλε, φηη θάπνηνη
αγσγνί έρνπλ κεηαθηλεζεί θαη κπαίλνπλ θαη ιήκκαηα κέζα θ.ιπ..
Δγψ ινηπφλ ζα ήζεια, γηα λα έρνπκε νινθιεξσκέλε απάληεζε ζην δήηεκα
απηφ, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη λα μέξνπκε ηη καο γίλεηαη, θαη γηα ηνπο δχν
δξφκνπο, ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαη άιινη, ιέσ απηνί πνπ κνπ είλαη
γλσζηνί εκέλα σο θαηλφκελν θαη σο γεγνλφο, ζα πξέπεη λα θάλνπκε κία
επίζεκε θιήζε ζηελ ΔΓΑΞ λα έξζεη λα θάλεη απηφλ ηνλ έιεγρν θαη λα έρνπκε
κία εκπεξηζηαησκέλε απάληεζή ηεο θαη γηα ην ηη πξνηείλεη λα γίλεηαη ψζηε λα
εμαιεηθζεί άπαμ δηα παληφο απηφ ην πξφβιεκα, αλ είλαη δπλαηφλ. Λα καο πεη
ην θφζηνο, λα καο πεη ηη ρξεηάδεηαη, θαη λα δνχκε πψο ζα πξνρσξήζνπκε απφ
εθεί θαη πέξα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Θ. Ξξφεδξε, παίξλνληαο πάζα εδψ απφ ηνλ θ. ζπλάδειθν φζνλ
αθνξά ηε δπζνζκία, ζα είλαη εξψηεζε, ελεκέξσζε πην πνιχ απφ ηνλ δήκαξρν
γηαηί ζην πξνεγνχκελν λνκίδσ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φζνλ αθνξά ηνλ ζηαζκφ
κέηξεζεο θαη ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο πνπ κηιήζαηε γηα ηελ πεξηθέξεηα,
δελ μέξσ, κε ηνλ ΑΠΓΑ, αλ έρεηε θάπνηα ελεκέξσζε, γηαηί ην ζέκα είλαη πνιχ
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ζνβαξφ. Θαη απ‟ φ,ηη δηάβαζα ζε θάηη πεξηνδηθά εδψ πέξα, ηα ΔΙΞΔ ηα νπνία
είλαη ηα πην ξππνγφλα θάλνπλ θαη ρνξεγία ιέεη, έβαιαλ έλαλ ζηαζκφ κέηξεζεο
ζηνλ Αζπξφππξγν θαη ζηελ Διεπζίλα, αλ είλαη δπλαηφλ, απηνί πνπ ξππαίλνπλ,
απηνί λα κεηξάλε. Αλ έρεηε θάπνηα ελεκέξσζε επ‟ απηνχ ηνπ ζέκαηνο.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θ.
Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαιεζπέξα. Θα ήζεια λα ξσηήζσ γηα έλα ζέκα, κάιινλ γηα κία
απφθαζε ηελ νπνία είδα φηη αλαξηήζεθε, γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ
ηξηψλ αηφκσλ ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ έγθξηζε
πνπ είρε έξζεη απφ ηελ «Κπηο». Θαιψο πξνζιακβάλνπκε θαη φπσο ζέιεηε
νπνηνλδήπνηε κπνξείηε λα πξνζιάβεηε, απηή είλαη ε ζπλήζεο δηαδηθαζία ε
νπνία αθνινπζείηαη ζηνπο δήκνπο.
Ίκσο δηάβαζα ην εμήο θαη κπνξεί λα θάλσ ιάζνο θαη ζα ήζεια λα κε
δηνξζψζεηε. Ίηη ζηελ απφθαζε, ζηε παξάγξαθν 3, επηθαινχκεζα ηελ
θαηάηαμε ησλ δνκψλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν δήκνο ήηαλ επηιέμηκνο ηελ
πξνεγνχκελε

ζρνιηθή

ρξνληά

ησλ

παηδηθψλ

ζηαζκψλ,

θαη

κάιηζηα

αλαθέξεζηε, ε πξφζθιεζε κάιινλ γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ βγήθε
28/07. Ρν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηειεηψλεη 31/07, ζχκθσλα κε ηε
ζχκβαζε ηελ νπνία έρνπκε ππνγξάςεη κε ηελ ΔΔΡΑ. Γελ κπνξεί δειαδή λα
επεθηαζεί γηα ηνλ Αχγνπζην φπνπ ην ζπγθεθξηκέλν πξαθηηθφ έρεη εκεξνκελία
20 Απγνχζηνπ πεξίπνπ ηνπ 2015. Θαη ε εξψηεζή κνπ είλαη ζαθήο, ελψ ην
πξφγξακκα ηειεηψλεη 31/07, εκείο πξνζιακβάλνπκε πξνζσπηθφ γηα ην
πξφγξακκα πνπ έρεη ήδε ηειεηψζεη; Απηή είλαη ε κία εξψηεζε.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε είλαη, ελψ γλσξίδνπκε ζχκθσλα κε ην 26/06 Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο ΔΡΑ φηη ν Γήκνο Σατδαξίνπ έρεη απεληαρζεί απφ ην
ζπγθεθξηκέλν

πξφγξακκα,

επηθαινχκεζα

ηελ

ζχκβαζε

ε

νπνία

έρεη

απεληαρζεί; Αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, θαιψο ην θάλακε. Θα ήζεια λα κνπ
απαληήζεηε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Ρνθαηιίδε. Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ κία εξψηεζε, δειαδή λα
ελεκεξσζνχκε πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην θζηλφπσξν πνπ έξρεηαη θαη ηα
αληηπιεκκπξηθά έξγα πνπ απαηηνχληαη ζε νξηζκέλνπο δξφκνπο, γλσζηνχο,
ζηελ Ηεξνχ Ιφρνπ, ηε Οίκηλη, ηελ Δπαχιεσο. Θα ήζεια λα κάζσ αλ έρνπκε
θάλεη, ηη ελέξγεηεο έρνπκε θάλεη, δειαδή αλ έρνπκε ζηείιεη θαλέλα ραξηί πξνο
ηελ Ξεξηθέξεηα γηα λα γίλεη, γηα λα πξνγξακκαηηζηνχλ θάπνηα έξγα, αλ έρεη
γίλεη θαζαξηζκφο ησλ θξεαηίσλ, δειαδή ηα εχθνια πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ.
Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ είδα φηη ην Αηγάιεσ πήξε πεξίπνπ 18, έλα δεκνζίεπκα
είδα, 18, 19 έξγα απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ηα νπνία ήηαλ ζρεδφλ φια
αληηπιεκκπξηθά. Θαη ππήξραλ κειέηεο απ‟ φ,ηη δηάβαζα απφ ηνλ δήκν έηζη
ψζηε λα απνξξνθεζνχλ απηά ηα έξγα. Δκείο έρνπκε θηηάμεη θάπνηεο κειέηεο;
Ρν έρνπκε μαλαζέζεη, δειαδή ε Ρερληθή πεξεζία κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα
θηηάμεη θάπνηεο κειέηεο έηζη ψζηε ην έξγν λα είλαη ψξηκν θαη λα κπνξνχκε λα
ην απνξξνθήζνπκε; Γειαδή είλαη... θαη ζηα πιαίζηα ηεο απνξξφθεζεο ηνπ
ΠΔΠ ηψξα ηη έρνπκε θάλεη σο πξνο απηφ θαη βέβαηα ζε ραξηηά ζηελ Ξεξηθέξεηα
πηέδνληάο ηνπο, ηη έρεη γίλεη δειαδή πάλσ ζε απηφ ην ζέκα ψζηε λα κελ έξζεη
ηψξα ε βξνρή θαη αληηκεησπίδνπκε ηα ίδηα θαη ρεηξφηεξα πξνβιήκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε. Ν θ. Θέληξεο. Ζ θα Γθαλά.
Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γηαδηθαζηηθά δελ ζέισ λα θάλσ θάπνηα εξψηεζε, θ. Ξξφεδξε,
απιψο ζα ήζεια αλ γίλεηαη έλα ξαληεβνχ απφ ηνλ αληηδήκαξρν νηθνλνκηθψλ
θαη δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα κε ελεκεξψζεη γηα νθεηιέο επηρεηξεκαηηψλ
Σατδαξησηψλ πνπ έρνπλ πξνο ηνλ δήκν πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κία εθηίκεζε
πνπ ζέινπκε εδψ ε παξάηαμή καο γηα ηα νηθνλνκηθά. Αλ κπνξεί ν θ.
αληηδήκαξρνο λα καο ελεκεξψζεη. Ίρη δεκνζίσο βέβαηα. Κπνξεί ζην γξαθείν
ηνπ θ.ιπ., γηα νθεηιέο νη νπνίεο έρνπλ ξπζκηζηεί. Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θέληξε. Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Θέισ λα πσ φηη παξαθνινπζψ φινλ ηνλ ρξφλν ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ε πεξεζία Θαζαξηφηεηαο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ
δήκνπ. Ξαξάιιεια βέβαηα παξαθνινπζψ θαη φηη νη πνιίηεο δελ θαηαλννχλ ην
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κεξίδην ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο πνπ έρνπλ, δεδνκέλνπ φηη ηε κηα κέξα
θαζαξίδεη θαη ηελ επφκελε έρεη ν ίδηνο ρψξνο μαλαγεκίζεη κε πάξα πνιιά
απνξξίκκαηα.
Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ ππάξρεη ζην πξφγξακκα θαη κηα πνπ αξρίδεη θαη ε
πεξίνδνο, ε λέα πεξίνδνο, θαη ζρνιηθή πεξίνδνο, λα γίλεη κία επηθαηξνπνίεζε
ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο, φρη φκσο κε ηε κνξθή ελφο ραξηηνχ πνπ ζα
δηαλεκεζεί θαη πνπ ζα πάεη θαηεπζείαλ ζηνλ θάδν, αιιά κήπσο κε
ζπληνληζκέλεο δξάζεηο κέζα απφ ηα ζρνιεία θαζφηη ην ζέκα είλαη ζέκα
παηδείαο πξψηα απ‟ φια ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη
ηνπο ππεχζπλνπο πεξηβαιινληηθήο Α‟ ζκηαο θαη Β‟ ζκηαο, νχησο ψζηε λα
επαηζζεηνπνηνχλ ηα παηδηά, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θηάζεη θαη κέρξη ην
ζπίηη απηφ ην ζέκα.
Ήζσο ζα πξέπεη λα δνζνχλ θαη θάπνηα θίλεηξα ζηα ζρνιεία, αιιά αλ δελ
μεθηλήζνπκε απφ ηα ζρνιεία ζηγά-ζηγά θαη κε ππνκνλή δελ λνκίδσ φηη
κπνξνχκε λα πεηχρνπκε έλα θαιχηεξν απνηέιεζκα θηάλνληαο ζην ηέινο.
Δπραξηζηψ.
ΓΔΩΟΓΗΑΓΝ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θα ήζεια λα θάλσ κία εξψηεζε επ‟
επθαηξία ηνπ ζεκεξηλνχ αγψλα πνπ δηεμήρζε ζην γήπεδν Ράθεο Σαξαιακπίδεο
θαη είδα ηνλ ριννηάπεηα, θαη ήζεια λα ξσηήζσ ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ε
αληηθαηάζηαζή ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηη πξφθεηηαη λα γίλεη κηαο πνπ ζα
αξρίζνπλ νη Αθαδεκίεο λα πξνπνλνχληαη θαη ην ζεκείν είλαη άθξσο επηθίλδπλν
γηα ηα κηθξά παηδηά πνπ δηέξρνληαη ηνλ δξφκν. Ρη πξνηίζεζηε λα θάλεηε;
Θαη δεχηεξνλ, κηαο πνπ έρνπλ αξρίζεη νη εγγξαθέο ζηα ηκήκαηα ηα πνιηηηζηηθά
θαη ηα αζιεηηθά, παξαηήξεζα φηη δελ ππάξρεη ηκήκα μελφγισζζν. Θακία
γιψζζα. Αλ δελ θάλσ ιάζνο, δηνξζψζηε κε, επεηδή ππήξρε κεγάιε δήηεζε θαη
ππάξρεη, λαη, λαη, ηνπ δήκνπ, ππήξραλ ηκήκαηα μελφγισζζα, Ηηαιηθψλ,
Ηζπαληθψλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΔΩΟΓΗΑΓΝ: Ίρη, κε έρνπλ ξσηήζεη, γη‟ απηφ ξσηάσ. Αλ πξνηίζεζηε λα
δεκηνπξγήζεηε μελφγισζζα ηκήκαηα. Γείρλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ν θφζκνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΔΩΟΓΗΑΓΝ: Μέλε γιψζζα είλαη θαη απηή. Αξραία, εληάμεη, έρεη πνιιέο
αξραίεο ειιεληθέο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γεσξγηάδνπ. Άιινο ζπλάδειθνο; Λα
δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο αληηδεκάξρνπο θαηαξρήλ ζε φ,ηη ηνπο αθνξνχλ.
Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο, θ. Σνπδειίδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Πε φ,ηη κε αθνξά, θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, θαιφ
μεθίλεκα, δελ ιέκε νχηε θαιφ ρεηκψλα, νχηε θαιφ θζηλφπσξν, ην ζέκα πνπ
κπήθε γηα ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα ζθνππίδηα
γεληθά γηα ηνλ ηξφπν ηεο... λα ην πνχκε θάπνηα πξάγκαηα πνπ γίλνληαη
ζθφπηκα, γηαηί εγψ έηζη ην θξίλσ, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζαξίδεηο ζήκεξα θαη
ην πξσί λα είλαη ζηνλ ίδην ρψξν κηζφ θνξηεγφ φ,ηη ζέιεηο, απφ θαξέθιεο κέρξη
ζηξψκαηα, ην ζέκα ηνπ λα γίλεη κία ελεκέξσζε πξέπεη λα έρεηο θαη ηε
δπλαηφηεηα θαη ζπκκεηνρή θαη άιισλ παξαγφλησλ, δελ είλαη κφλν ε πιεπξά
ηνπ δήκνπ.
Λα πσ πιεξνθνξηαθά. Δδψ γίλεηαη θάπνηα ζπλελλφεζε λα πάεη λα κηιήζεη
θάπνηνο ζε έλα ζρνιείν θαη ζνπ ιέεη πξέπεη λα πάξσ άδεηα απφ ηελ Α‟ ζκηα θαη
ηε Β‟ ζκηα θαη δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο... Αλ δελ γίλεη έλαο θεληξηθφο
ζρεδηαζκφο, είλαη ιίγν δχζθνιν.
Δγψ ζε απηφ πνπ κπνξέζακε λα θάλνπκε είλαη απηφ πνπ είπαηε, θα Γθαλά,
κνηξάζακε ζπίηη-ζπίηη θάπνηα ραξηηά, φρη ζε φιν ην Σατδάξη, λα κελ ιέκε,
ζηνρεπκέλα ζε θάπνηα ζεκεία πνπ βιέπνπκε φηη γίλεηαη θάπνηα δηαθίλεζε, αλ
ζέιεηε, ζθφπηκε, θαη ζηγά-ζηγά ζα κνηξάζνπκε ζε φιν ην Σατδάξη. Δίλαη έλα
θνκκάηη απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη δεχηεξνλ,
πξέπεη λα δνχκε θαη ην ζέκα ησλ πξνζηίκσλ. Θάπνπ έρεη θηάζεη ζην
απξνρσξήην. Θαη κε ηα πξνβιήκαηα βέβαηα πνπ έρνπκε ζαλ θαζαξηφηεηα, κα
θαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηγά-ζηγά θαη έρνπκε ζπδεηήζεη θαη
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ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο γηα θάπνηα ζέκαηα, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ζθνππηδηψλ θ.ιπ., είλαη θαη ζέκα γηα λα ην δνχκε, θαη εθεί ζα ηνπνζεηεζνχκε
φινη. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Ρερληθήο

πεξεζίαο, ν ζπλάδειθνο ν

Βαξπηηκηάδεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θαιφ θζηλφπσξν. Ίζνλ αθνξά,
φια ηα ζέκαηα είλαη πάξα πνιιά, φπσο είρα πεη θαη πξνγελέζηεξα φηη γηα ην
ζέκα ηνπ θσηηζκνχ, ην Σατδάξη ν θσηηζκφο ηνπ είλαη απαξραησκέλνο.
Γλσξίδεηε φηη δελ έρεη γίλεη θακία κα θακία παξέκβαζε εδψ θαη πάξα πνιιά
ρξφληα. Γεθαεηίεο πηζηεχσ. Ξξνζπαζνχκε κε απηά ηα κέζα πνπ έρνπκε θαη κε
ηνλ θφζκν πνπ έρεη έξζεη λα πηζηεχσ φηη θαιχπηνπκε έλα 90% ηηο θζνξέο πνπ
ππάξρνπλ ζηηο ιάκπεο θαη θ.ιπ.. Ρψξα γηα ην ζέκα ηεο ιάκπαο ζηελ Θχπξνπ
δελ ην γλσξίδσ, ζα ην δσ αχξην θαη ζα επηιεθζνχκε. Αιιά πηζηεχσ φηη απηή
ηε ζηηγκή ππάξρεη θσο ζην Σατδάξη θαη δελ ππάξρνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά
πνπ κπνξεί λα ππήξραλ πξηλ έμη κήλεο πνπ είρακε δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη
θφζκν

ζήκεξα

θαη

ειεθηξνιφγνπο

έρνπκε,

θαη

ιάκπεο

έρνπκε

θαη

πξνζπαζνχκε φζν είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηνπκε ηηο αλάγθεο απηέο.
Ίζνλ αθνξά ζέκα θαζαξηζκνχ γηα ηηο πιεκκχξεο, έρνπκε κπεη ζε κία
δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ησλ θξεαηίσλ γεληθά ζε φιν ην Σατδάξη. πάξρνπλ
θάπνηεο κειέηεο νη νπνίεο ήδε έρνπλ μεθηλήζεη θαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα γηα ην
ζηξαηφπεδν, απφ ην ζηξαηφπεδν δειαδή γηα ην θνκκάηη εθεί ηεο Οίκηλη θαη
πεξηκέλνπκε θαη εκείο. Νη κειέηεο δελ έπεηαη φηη κπνξεί λα ηηο θάλνπκε εκείο
ζαλ Ρερληθή πεξεζία. Ξεξηκέλνπκε, έρνπκε δψζεη θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα ε
νπνία καο έρεη πεη γηα δχν κειέηεο. Ζ κία κειέηε είλαη θεληξηθή ε νπνία
θαιχπηεη ην δάζνο πνπ πεξηκέλνπκε, καο είραλ πεη φηαλ αλαιάβακε ν
πεξηθεξεηάξρεο καο ππνζρέζεθε φηη ζα πεξάζεη ην έξγν απηφ ην νπνίν είλαη
εδψ θαη ρξφληα, έκεηλαλ ζηα ρξνληά θαη πνηέ δελ πινπνηήζεθε, φζνλ αθνξά ην
ζέκα ηνπ δάζνπο λα παίξλεη ηα φκβξηα κέρξη θαη ην Αηγάιεσ. Θάηη άιιν δελ
έρσ εθεί. Απιά πεξηκέλνπκε. Απηά.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Ξαηδείαο, Αζιεηηζκνχ, Ξνιηηηζκνχ, ν θ.
Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ρψξα λνκίδσ φηη φζνλ αθνξά ηα
νηθνλνκηθά θαη ην ξαληεβνχ πνπ δήηεζε θαη ν θ. Θέληξεο λα πσ φηη θαιφ ζα
ήηαλ πξψηα θαη θχξηα, ε πφξηα βέβαηα θαη ην γξαθείν είλαη νπνηεδήπνηε,
νπνηαδήπνηε ψξα αλνηρηφ γηα ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, θαιφ ζα ήηαλ
βέβαηα λα ππάξρεη κία ελεκέξσζε απφ ηηο ππεξεζίεο πξψηα θαη θχξηα λα
ππάξρνπλ ζηνηρεία ψζηε εθείλε ηελ ψξα λα κελ ρξεηαδφκαζηε λα ηξέρνπκε
πάλσ-θάησ, δειαδή λα απεπζπλζείηε ζηηο ππεξεζίεο, λα δεηήζεηε ζηνηρεία,
φπσο έρνπλ θάλεη θαη άιιεο παξαηάμεηο, θαη απφ εθεί θαη πέξα νηηδήπνηε
απνξία ππάξρεη, νηηδήπνηε πξφηαζε, πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζηα νηθνλνκηθά λα
έξζεη θαη λα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλ ρξεηάδεηαη
πξνθεηκέλνπ θαη λα ην δηνξζψζνπκε αλ ρξεηαζηεί θαη λα δνχκε πψο ζα
αληηκεησπηζηεί.
Γηα ηα ππφινηπα πνπ αθνξνχλ έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηηο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, λνκίδσ φηη ν Αληηδήκαξρνο Αζιεηηζκνχ κπνξεί λα ελεκεξψζεη
πνιχ θαιχηεξα γηα ην αθξηβψο ζα γίλεη εθεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιφ ρεηκψλα. Ρψξα κελ πσ γηα ην «Σαξαιακπίδεο», ζα
απαληήζεη ν δήκαξρνο αθνχ ην δεηάεη θαη ν θ. Κπνδίθαο. Λα πσ φκσο γηα ηα
ππφινηπα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη, ζα απαληήζεη ν δήκαξρνο γηαηί αλαθαησζνχξα
ηψξα γεληθά ζηνλ αζιεηηζκφ δελ ππήξμε, ππήξμε εθεί ζε ζρέζε κε ην
πξφγξακκα ζην «Σαξαιακπίδεο» κία... εληάμεη, ζα απαληήζεη θαη ν δήκαξρνο.
Ξάλησο, αλαθαησζνχξα γεληθά ζηνλ αζιεηηζκφ δελ ππήξμε.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη, ζα ηνπνζεηεζεί ν δήκαξρνο. Απιά ιέσ φηη
αλαθαησζνχξα γεληθά ζηνλ αζιεηηζκφ δελ ππήξμε. πήξμε φζνλ αθνξά ηηο
ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Ράθεο Σαξαιακπίδεο» ζα πεη θαη ν δήκαξρνο αθνχ
ζέιεηε λα απαληήζεη πξνζσπηθά.
Πε ζρέζε γεληθά κε ηηο εγγξαθέο, έρνπλ αλαθνηλσζεί ηα θαηλνχξηα ηκήκαηα
πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ηνλ Νθηψβξε. Έδε έρεη
βγάιεη θαη ε ππεξεζία αληίζηνηρε αθίζα πνπ ελεκεξψζεη ηνλ θφζκν θαη έρεη
ηνπνζεηεζεί ζηα ζεκεία απηά πνπ θπξίσο είλαη ε λενιαία, δξαζηεξηνπνηείηαη,
δεη αιιά θαη ζε άιια ζεκεία, ζε ηξάπεδεο θ.ιπ., ψζηε λα κπνξνχλ νη δεκφηεο
λα ελεκεξσζνχλ θαη λα εγγξαθνχλ.
Θεσξνχκε φηη ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ ζα ππάξρεη κία αχμεζε πνιχ κεγάιε
γηαηί έρνπλ αλνίμεη ζρεδφλ παξαπάλσ απφ ηα δηπιάζηα ηκήκαηα απ‟ φ,ηη
ιεηηνπξγνχζαλ ηνπ ρξφλνπ, νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη ε ζπκκεηνρή ζα
κεγαιψζεη αξθεηά. Ρψξα, πψο αθξηβψο ζα είλαη, είλαη κηα βδνκάδα πνπ ηξέρεη
ην... λνκίδσ ηελ επφκελε βδνκάδα πνπ ζα έρεη ην πξψην 15λζεκεξν ζα
είκαζηε ζε ζέζε λα έρνπκε πην ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία.
Πε ζρέζε κε ην θφζηνο, είρε ήδε κεησζεί αξθεηά ζηα Ρκήκαηα Αζιεηηζκνχ θαη
Ξνιηηηζκνχ απφ πέξπζη, δελ μέξσ αλ ην ζπκάζηε πνπ είρακε ςεθίζεη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζε ζρέζε κε ην θνιπκβεηήξην πνπ είλαη ην ζεκεξηλφ
ζέκα νη κεηψζεηο γηα ηνπο δεκφηεο μεπεξλάλε ην 20% ζρεδφλ ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο, θαη έρεη κηα ινγηθή ην εηζεγεηηθφ, ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη
παξαθάησ παίξλνληαο ππφςε φηη κηα ιατθή νηθνγέλεηα γηα λα αζιεζεί ζην
θνιπκβεηήξην ήηαλ αλαγθαζκέλε θαη είλαη αλαγθαζκέλε ζηα πεξηζζφηεξα
θνιπκβεηήξηα ηεο ρψξαο, είλαη ειάρηζηα ηα θνιπκβεηήξηα πνπ έρνπλ κηθξή
ζπλδξνκή, λα πιεξψζεη κία πεξηνπζία.
Δπεηδή καο απαζρφιεζε πάξα πνιχ ε θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηηο
ζπλδξνκέο, θάλακε θαη κία ζρεηηθή έξεπλα ζε δηάθνξα θνιπκβεηήξηα, ε κέζε
ηηκή ε εηήζηα γηα ηε ρξήζε ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, ήηαλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν,
είλαη γχξσ ζηα 480,00€ ηνλ ρξφλν. Κε βάζε ην δηθφ καο θνιπκβεηήξην, ηε
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ρξήζε δειαδή ελφο έηνπο είλαη γχξσ ζηα 275,00€ ε γεληθή ηηκή, αλ κπνξνχκε
λα ην πνχκε έηζη, άξα είλαη ζρεδφλ ζηα κηζά.
Ξξνθαλψο ηψξα, εληάμεη, θαη νη ππεξεζίεο δελ είλαη, θαη νη αληίζηνηρεο νη
ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κε ηνπο ππεξεζηαθνχο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ
δήκν θαη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ, εληάμεη,
θαηαιαβαίλεηε φηη ππάξρεη κία ζρεηηθή αλνρή γηα ηα ρξήκαηα. Ξάλησο δελ
ππάξρεη θάπνηα δηακαξηπξία ζρεηηθή, ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη θηάζεη θάηη ζε
εκέλα, παξφιν πνπ έρσ δεηήζεη λα γίλεηαη θαζεκεξηλή ελεκέξσζε αλ ππάξρεη
θάπνην ηέηνην πξφβιεκα, γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη κπνξεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπ
ζαλ επηιπζνχλ ηέηνηα δεηήκαηα.
Υζηφζν θάπνην ηέηνην παξάπνλν γηα ηα νηθνλνκηθά δελ έρνπκε εληνπίζεη. Θαη
ζε ζρέζε κε ηα ΘΑ.ΞΖ. πνπ είρε γίλεη ην ζέκα ζε ζρέζε κε ην εηζεγεηηθφ, ην
δηνξζψζακε θαη είλαη ζήκεξα κέζα.
Πε ζρέζε κε ην «Σαξαιακπίδεο» λα ζαο πσ, γηα ην γήπεδν ιέσ, γηα ηα έξγα
έγηλαλ κέζα ζην θαινθαίξη δηάθνξεο εξγαζίεο. Ίζνη ην έρεηε επηζθεθηεί ζα
έρεηε δεη φηη έρεη γίλεη κία πνιχ ζνβαξή πξνζπάζεηα θπξίσο ζηηο θεξθίδεο ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ γεπέδνπ θαη ζα γίλνπλ θαη θάπνηεο εξγαζίεο
εζσηεξηθά ζηα απνδπηήξηα. Ζ ζέιεζή καο είλαη γεληθά λα αλαβαζκηζηεί φινο ν
ρψξνο, ην ζχλνιν ηνπ γεπέδνπ, φρη κφλν ν ριννηάπεηαο. Θαηαιαβαίλεηε,
φκσο, φηη ν ριννηάπεηαο είλαη κία εξγαζία πνπ ηελ έρεη πξνθεξχμεη, ε
ρξεκαηνδφηεζή ηεο είλαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ.
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ εδψ θαη πάξα πνιινχο κήλεο, δελ είλαη ζέκα
ηνπ

Γήκνπ

Σατδαξίνπ,

δελ

έρεη

πξνρσξήζεη

θαλέλα

έξγν,

θακία

ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ, είρακε βξεζεί ηνπιάρηζηνλ απφ θνληά ηξεηο θνξέο κε
ηνλ ππεχζπλν ζην ππνπξγείν, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία θαη ηειεθσληθά θαη κε
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πθππνπξγνχ θαη ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα. Απηφ πνπ καο
έιεγαλ ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε ρψξα θ.ιπ.,
θάλνπλ κία πξνζπάζεηα, ηα θιαζηθά. ·ρνπκε επηκείλεη πάλησο γηα λα
πξνρσξήζεη. Θαηαιαβαίλεηε φηη φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε δηθή καο δπλαηφηεηα
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λα παξέκβνπκε έρνπλ γίλεη φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ
λα μεθηλήζνπλ ηα έξγα.
Ρψξα, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, έγηλε έλα έγγξαθν ζηελ ΘΡΞ γηα ηελ
αιιαγή ηνπ δαπέδνπ ζην β‟ θιεηζηφ πνπ απ‟ φ,ηη έρσ ελεκεξσζεί ζα
πξνρσξήζεη άκεζα θαη ζα κπεη ηαξαθιέμ, φπσο θαη έγηλε θαη έλα έγγξαθν ζηα
κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ ζηνλ ΑΠΓΑ απφ ηνλ δήκαξρν πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ
εξγαζίεο γηαηί ήδε ππήξρε θαη έρεη εγθξηζεί ζε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ είρε
πξνρσξήζεη θαη είρε πάξεη θαη ην έξγν ν εξγνιάβνο, δηαδηθαζία ζπληήξεζεο
θαη απνθαηάζηαζεο ησλ γεπέδσλ ζην «Αηηηθφ» δίπια απφ ηα λνζνθνκεία, ζηα
γεπεδάθηα ηνπ «Αηηηθφ». Απηφ γηα θάπνηνλ ιφγν ην έξγν δελ πξνρψξεζε πνηέ
παξφιν πνπ κπήθε ν... είρε πάξεη ην έξγν ν εξγνιάβνο θ.ιπ.. Γελ έρνπκε
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. Πε θάζε πεξίπησζε, αλάινγα θαη κε ηηο
εμειίμεηο ζα δνχκε ηη παξεκβάζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε πξνθεηκέλνπ λα είλαη
έηνηκν ην γήπεδν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
Ρψξα, ηκήκα μέλσλ γισζζψλ είλαη αδχλαην λα θάλνπκε. Γελ λνκίδσ φηη έρεη
ζρέζε θαη κε ηα πνιηηηζηηθά ηνπ δήκνπ. Θαη δελ κπνξεί, δελ γίλεηαη λα
θάλνπκε, δελ μέξσ ηη λα πσ. Γελ γίλεηαη λα θάλνπκε. Θαη δελ έρεη ζρέζε κε
ηνλ πνιηηηζκφ. Δληάμεη, είλαη ζηελ παηδεία, λνκίδσ φηη δελ είλαη ζην ρέξη καο
λα θάλνπκε θάηη ηέηνην. Πην ιατθφ θξνληηζηήξην φκσο, πνπ δελ μέξσ αλ έρεηε
δεη, έρεη γίλεη ζρεηηθή ελεκέξσζε, φρη, ζην ιατθφ θξνληηζηήξην γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα γηα παηδηά δεκνηηθνχ θαη ηεο ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ ηηο αξρηθέο λα
δηδάζθνληαη βνεζεηηθά φρη φκσο γηα ηηο εμεηάζεηο ζην Lower ή ζην Proficiency
ή ηέινο πάλησλ γηα θάπνην δίπισκα, αιιά ζε φ,ηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ην
ζρνιείν γηα ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ κία
ηέηνηα βνήζεηα απφ αληίζηνηρνπο δαζθάινπο θαη ππάξρεη θαη ζπκκεηνρή,
δειαδή ππάξρνπλ δάζθαινη πνπ έρνπλ δειψζεη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα.
Πε ζρέζε κε ην θνιπκβεηήξην ζα ην ζπδεηήζνπκε θάπνηα ζηηγκή. Θαη ν θ.
Αζπξνγέξαθαο αλ ζέιεη λα γίλεη πην ζαθήο ζε ζρέζε κε ην ηη ζηνηρεία αθξηβψο
λα πξνζθνκίζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε, δελ ππάξρεη θαλέλα δήηεκα. Θάλαηε
κία εξψηεζε ζε ζρέζε...
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη. Υξαία. Απηά. Ρψξα δελ μέξσ αλ μέραζα θάηη άιιν.
Ππγλψκε, λα πσ θάηη. Πε ζρέζε κε ηα ππφινηπα γήπεδα γηα λα κελ ππάξρεη
θακία ζθηά, γηαηί είπα απηφ ζηελ αξρή γηαηί δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη θαλέλαο
ιφγνο λα ιέκε γεληθά φηη ππάξρεη αλαθαησζνχξα θ.ιπ.. Σσξίο θακία δηάζεζε
αληηπαξάζεζεο. Γίλεηαη κία πνιχ ζνβαξή πξνζπάζεηα ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο
αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη λνκίδσ φηη φπνηνο έρεη επαθή κε ηνπο αζιεηηθνχο
ζπιιφγνπο κπνξνχλ λα ηνπ ην δηαβεβαηψζνπλ θαη νη ηζχλνληεο ησλ νκάδσλ,
γίλεηαη κία πνιχ ζνβαξή πξνζπάζεηα κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο.
Θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη πάξα πνιινί ιίγνη γηα λα θηινμελήζνπλ φια ηα
ηκήκαηα θαη φιεο ηηο δνκέο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, λα κνηξαζηνχλ κε
βάζε ηα θξηηήξηα πνπ είρακε ζπδεηήζεη πέξπζη, δειαδή ηηο εγγξαθέο ησλ
παηδηψλ, ηελ θαηεγνξία, αθφκα-αθφκα θαη ην άζιεκα, γηαηί θαη απηφ παίδεη
ξφιν, ην πψο κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ νη ψξεο. Απηφ μέξεηε δελ είλαη έλα
εχθνιν πξάγκα πνπ παίξλεηο έλα καραίξη θαη ην θφβεηο, γηαηί πξέπεη λα
ηαηξηάμνπλ ψξεο απφ ηηο αθαδεκίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα είλαη ην απφγεπκα
γηαηί έρνπλ ηα παηδηά θξνληηζηήξην, απφ ηνπο κεγάινπο πνπ πξέπεη λα έρνπλ
πξνιάβεη λα γπξίζνπλ απφ ηηο δνπιεηέο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα,
ηέινο πάλησλ είλαη άπεηξνη παξάγνληεο πνπ κπνξείο λα πάξεηο ππφςε ζνπ θαη
θαηαιαβαίλεηε φηη φηαλ δελ έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ πάξα πνιινχο ρψξνπο,
πξέπεη λα πάξεηο θάπνηεο απνθάζεηο φρη ζε ζρέζε κε ην πνηνλ ζα αδηθήζεηο,
αιιά λα αδηθήζεηο, πψο λα ην πσ, ηζφλνκα, πξνθεηκέλνπ φια ηα ζσκαηεία λα
έρνπλ ψξεο.
Απηφ πνπ ιέκε θαη ην είδακε θαη ζε φια ηα ζσκαηεία είλαη ην εμήο, φηη απηφ
πνπ ζα ιχζεη πξαγκαηηθά ην πξφβιεκα είλαη, θαη ζε απηφ έρνπκε δεζκεπηεί,
λα κπεη κπξνζηά ν δήκνο κε ηα ζσκαηεία θαη λα δηεθδηθήζεη λα
δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξηεο ππνδνκέο. Ιέσ, ήξζε έλα ραξηί ζηηο 31 Ηνπιίνπ
απφ ηελ Ξεξηθέξεηα πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο ηα εμήο
έξγα, ε θαηαζθεπή δχν γεπέδσλ κπάζθεη κε θνχζθεο πνπ ζα ιχζεη ην
πξφβιεκα πάλσ, ηνπιάρηζηνλ ζην ΘΔΓΔΞ ζε πάξα πνιιά ηκήκαηα θαη ζε
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ζρεδφλ φια ηα αζιήκαηα, θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ ριννηάπεηα ζην
Γεκνηηθφ Πηάδην ζην πάλσ, ζην γήπεδν ηνπ πνδνζθαίξνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πην ΘΔΓΔΞ, λαη. Λνκίδνπκε φηη κε απηά ηα έξγα αλ
πξνρσξήζνπλ ζα αξρίζεη λα ππάξρεη κία ζρεηηθή δηεπθφιπλζε ζε φ,ηη αθνξά
ηελ άζιεζε φισλ πιένλ ησλ Σατδαξησηψλ, απφ ηηο αθαδεκίεο κέρξη θαη ηα
ελήιηθα ηκήκαηα. Ρν ιέσ απηφ γηαηί πξαγκαηηθά θαη ηα ζσκαηεία θαιά θάλνπλ
θαη δηεθδηθνχλ θαη πξέπεη λα δηεθδηθνχλ λα παίδνπλ θαη λα παίδνπλ φινη ζε
ρψξνπο θαη ζε ππνδνκέο αλζξψπηλεο έηζη φπσο πξέπεη λα είλαη, αιιά
θαηαιαβαίλεηε φηη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε απφ ην θεληξηθφ θξάηνο
έλαο δήκνο δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηέηνηα έμνδα.
Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί δελ είλαη αδπλακία ηνπ δήκνπ, θαηαιαβαίλεηε φηη
γήπεδα, γηαηί δελ είλαη κφλν ηα ηξία πνπ εηπψζεθαλ, είλαη πάξα πνιιά ηα
γήπεδα ζην Σατδάξη θαη είλαη φια αζπληήξεηα θαη θαθνθηηαγκέλα, θαη δελ
ππήξρε θακία ηέηνηα δηαδηθαζία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη θαηαιαβαίλεηε φηη
μεθηλάκε φρη απφ ην κεδέλ, απφ ην -10. Άξα, ινηπφλ, γηα λα ηα θέξνπκε ζηα
ίζα ηνπο ζέιεη αξθεηφ θφπν θαη ρξφλν θαη πνιχ κεγάιε δηαδηθαζία. Λνκίδσ
φκσο φηη είκαζηε ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε, λνκίδσ φηη ην αλαγλσξίδνπλ απηφ θαη
ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνςεθία ηνπο θαη ζεσξψ φηη αλ δελ
ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, ή αλ ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, γηα λα ην πσ
αλάπνδα, λα ην πνχκε γηα λα δνχκε πψο πξαγκαηηθά κπνξεί λα ιπζεί. Θέισ
λα κελ αθήλνπκε κε γεληθφινγεο θνπβέληεο λα αησξνχληαη δεηήκαηα.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν πξφεδξνο Θνηλσθεινχο, ν ζπλάδειθνο ν Βνπιγαξίδεο.
πάξρεη κία εξψηεζε.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θα ήζεια λα ηελ επαλαιάβεηε ηελ εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γηα λα είκαη θαη πην ζχληνκε πην νπζηαζηηθή. πάξρεη κία
πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε ηξηψλ γπκλαζηψλ 31/07/2015. 28/07/2015,
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κλεκνλεχνληαο ηελ πξφζθιεζε ηεο ΔΔΡΑ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2014-2015.
Ζ πξφζθιεζε απηή ηεο ΔΔΡΑ θαη ε ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη ν δήκνο κε
ηελ εηαηξεία ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ιήγεη 31/07/2015. Δλησκεηαμχ γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο 26/06/2015, Ηνπλίνπ δειαδή, έλαλ κήλα πξηλ, πνπ λνκίδσ
ην γλσξίδεη θαη ν δήκαξρνο απηφ γηαηί κε είραλ ελεκεξψζεη φηη ζαο έρνπλ
ελεκεξψζεη θαη εζάο, ινηπφλ, ζπδεηήζεθε ζην Γεκνηηθφ ηνπο Ππκβνχιην φηη ν
Γήκνο Σατδαξίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή έρεη απεληαρζεί. Θαη ξσηάσ,
ινηπφλ, ζσζηά πξάμακε πνπ εκείο ζηηο, ελψ ιήγεη ην πξφγξακκα 31 θαη δχν
κέξεο πξηλ εκείο πξνθεξχζζνπκε φηη ζέινπκε ηξεηο γπκλαζηέο γηα δχν κέξεο
θαη ηνπο πξνζιακβάλνπκε, γηα ηελ ελαξκφληζε, θαη ηνπο πξνζιακβάλνπκε
ελψ έρεη ιήμεη ην έξγν 31/07, ηνπο πξνζιακβάλνπκε ζηηο 13/08, θαη ιέσ αλ
ζσζηά πξάμακε θαιψο ην θάλακε. Θαη ξσηάσ λα κε ελεκεξψζεηε αλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θέιεηε λα ζαο ην δψζσ; Γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ηα
ΘΓΑΞ θαη απηά. Ρν πξφγξακκα ηεο ελαξκφληζεο είλαη παηδηθνί ζηαζκνί θαη
ΘΓΑΞ, δειαδή ηη άιιν λα είλαη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν θ. Βνπιγαξίδεο.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θέιεηο λα απαληήζεηο, Γήκαξρε, εζχ; Γελ ιήγεη ηέιε
εβδφκνπ, ιήγεη ηέιε νγδφνπ, θαη ε απφθαζε βγήθε κέζα ζηνλ Αχγνπζην θαη
ηξέμακε λα ην πξνιάβνπκε, ηνπο πξνζιάβακε γηα πέληε κέξεο γηα λα... επεηδή
φζν ηζρχεη ην πξφγξακκα.. ηψξα φζα καο ιέηε γηα ηελ ΔΔΡΑ φηη έρνπκε
απεληαρζεί, δελ καο έρεη έξζεη θάπνηα ηέηνηα εηδνπνίεζε θαη απνξψ εζείο πψο
ην γλσξίδεηε. Δκάο δελ καο είρε έξζεη θακία επίζεκε εηδνπνίεζε. Θαη ν
πξφεδξνο ηεο παξάηαμήο ζαο ερζέο ήηαλ ζην Γ.Π., ζαο παξαθαιψ, φπσο ζαο
άθνπζα, γη‟ απηφ ζαο είπα λα μαλακηιήζεηε, γηαηί δελ θαηάιαβα ηη είπαηε θαη
εμεπιάγελ, ν πξφεδξνο ηεο παξάηαμήο ζαο ερζέο ήηαλ ζην Γ.Π. θαη απηφ ην
ζπδεηήζακε, θαη πψο έγηλε, θαη γηαηί ηνπο πξνζιάβακε ηνπο δχν γπκλαζηέο
θαη έλαλ εηθαζηηθφ, θαη φηη έιεγε ην πξφγξακκα θαη φηη έπξεπε λα ην
πξνιάβνπκε γηαηί καο ήξζε θαη είρακε θάλεη αίηεζε απφ ην 2014 θαη καο ήξζε
κέζα ζηνλ Αχγνπζην γηα λα ην πινπνηήζνπκε θαη πξνο ηηκήλ ησλ παηδηψλ πνπ
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δνπιεχνπλ θάησ ην έβγαιαλ θαη πξνζιάβακε θαη ην πξνιάβακε ην πξφγξακκα
θαη δελ καο έρεη έξζεη θακία απέληαμε αθφκα φπσο ιέηε εζείο. Δπραξηζηψ
πάξα πνιχ, δελ έρσ λα ζαο πσ ηίπνηα άιιν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη απάληεζε ν θ. Βνπιγαξίδεο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ:...ηνλ θ. δήκαξρν θαη κπνξψ λα δεπηεξνινγήζσ. Παο παξαθαιψ
πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δεπηεξνινγήζεηε. Γελ πήξαηε πιήξε ηελ απάληεζε λνκίδσ.
Γεπηεξνινγήζηε, δελ ππάξρεη πξφβιεκα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία, ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θ. Ξξφεδξε, ζπγλψκε, θαη γηαηί λα έρνπκε απεληαρζεί δελ
καο είπαηε φκσο. Ππγλψκε, πξέπεη λα γλσξίδεηε αλ έρνπκε απεληαρζεί γηαηί
έρνπκε απεληαρζεί αθνχ ζέινπκε λα πάκε εθεί. Δίπακε λα κελ πάκε, ην
είπακε ζε άιιν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αιιά επεηδή βιέπσ φηη ζπλερίδεηε, γηαηί
ιέηε λα έρνπκε απεληαρζεί αθνχ έρνπκε απεληαρζεί; Ιέηε εζείο φηη έρνπκε
απεληαρζεί. Γηαηί λα έρνπκε απεληαρζεί; Ξείηε καο ηνλ ιφγν γηαηί κπνξεί λα
έρνπκε απεληαρζεί.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ ινηπφλ ζα ζαο πσ απηφ ην νπνίν έρσ κάζεη. Απηφ πνπ δελ
έρσ κάζεη δελ κπνξψ λα ζαο ην πσ ζε θακία πεξίπησζε. Άξα, ινηπφλ, εγψ
ζαο ιέσ φηη εγψ έρσ ηελ ελεκέξσζε θαη κνπ είπαλ φηη ηνπιάρηζηνλ
πξνθνξηθά θαη γη‟ απηφ ην επηθαινχκαη, Γήκαξρε, αιιηψο δελ ζα ην έιεγα
πνηέ, φηη πξνθνξηθά ζαο έρνπλ ελεκεξψζεη θαη εζάο, έηζη κνπ είπαλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θα ζαο ην πσ εθηφο κηθξνθψλνπ.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Κήπσο δελ είρακε άδεηεο θαη απεληαρζήθακε; Κήπσο δελ
είρακε άδεηεο; Ιέσ εγψ, ξσηάσ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θα ζαο ζπκίζσ ην εμήο.
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ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Κελ παηάηε, ζαο παξαθαιψ, φηαλ κηιάσ. Θαη ξσηάσ, κήπσο
δελ είρακε άδεηεο; Έηαλ ε πεξίνδνο... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε, λα θξαηήζνπκε κία, παξαθαιψ λα θξαηήζνπκε κία
δηαδηθαζία. Θα Ρνθαηιίδε, νινθιεξψζαηε; Νινθιεξψζηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ ινηπφλ απηφ ήζεια λα ξσηήζσ αλ ινηπφλ γηα δχν ή ηξεηο
κέξεο απηφ επηηξέπεηαη λα γίλεη, εζείο δψζαηε κία δηθαηνινγία ζην Γηνηθεηηθφ
ζαο Ππκβνχιην, πήξαηε κία απφθαζε. Δγψ ζέισ επίζεο λα επηζεκάλσ ζην
Πψκα φηη κπνξεί ν αξρεγφο ηεο παξάηαμήο κνπ ή λα ζπκθσλεί ή λα δηαθσλεί,
εγψ φκσο είκαη κία απηφλνκε πξνζσπηθφηεηα θαη κπνξψ λα έρσ άπνςε, θαη
κπνξψ αθφκα θαη λα δηαθσλήζσ κε ηνλ αξρεγφ ηεο παξάηαμήο κνπ. Γελ
λνκίδσ φηη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είκαζηε άβνπια φληα ή δελ έρνπκε άπνςε
ή δελ έρνπκε ςήθν, δηαθνξεηηθά λα καο ην πείηε, αλ απηή είλαη ε άπνςή ζαο,
γηα λα πάκε ζην ζπίηη καο. Δγψ ζαο ξψηεζα γηα πνηνλ ιφγν έγηλε, δελ είρα
ελεκεξσζεί φηη φλησο ην Γηνηθεηηθφ ζαο Ππκβνχιην ζπκθψλεζε γηα ηξεηο
κέξεο κφλν πξνθεηκέλνπ ηα ίδηα παηδηά λα ζπλερίζνπλ θαη ηελ επφκελε ρξνληά
πνπ ζα κπνξνχζαηε θηφιαο λα ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θα Ρνθαηιίδε. Θαηαιάβακε ην ζθεπηηθφ ζαο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ:...θαηλνχξην αίηεκα θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο ηεο λέαο ρξνληάο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε, είλαη θαηαλνεηφ ην ζθεπηηθφ ζαο, επραξηζηνχκε
πνιχ. Ξξηλ δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν, δχν θνπβέληεο έρεη δεηήζεη λα
πεη ε ζπλαδέιθηζζα ε θα Ξαλαγνπνχινπ γηα ην ηξαγηθφ ζπκβάλ ζην ΤΛΑ, σο
εξγαδφκελε θηφιαο ζηνλ ρψξν. Θα Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ρη λα πσ, ην ηη έγηλε αθξηβψο
ηελ Ξαξαζθεπή λνκίδσ φηη δελ είκαη ε θαηάιιειε λα ην πσ δηφηη ππάξρνπλ
ππεξεζίεο, ππάξρνπλ θνξείο, γίλεηαη ήδε κία ΔΓΔ απφ ην Πψκα Δπηζεσξεηψλ
γείαο. πάξρεη Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία γηα λα βγάιεη πφξηζκα, ππάξρεη
Αζηπλνκία, απηνί ζα απνθαλζνχλ αθξηβψο γηα ηα αίηηα ηνπ ηξαγηθνχ απηνχ
ζπκβάληνο.
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Δγψ απηφ πνπ έρσ λα πσ ζην Πψκα είλαη φηη απηή ηε ζηηγκή φινη νη
εξγαδφκελνη απφ ηελ Ξαξαζθεπή βηψλνπκε πξαγκαηηθά έλα καξηχξην, θαη ηη
ελλνψ ιέγνληαο κε απηφ. Κίιεζε πξηλ ν θ. Ληεληαθφο φηη δελ πξέπεη λα
γίλνπκε ην εμηιαζηήξην ζχκα. ·ρσ λα πσ φκσο, θ. Ληεληαθέ, θαη ζπκθσλψ
καδί ζαο, φηη δελ πξέπεη λα γίλνπκε ην εμηιαζηήξην ζχκα. Γπζηπρψο φκσο
έρνπκε ήδε γίλεη γηαηί ππάξρνπλ πάξα, κα πάξα πνιιά δεκνζηεχκαηα ζηα
media, ζην internet, πνπ καο έρνπλ ήδε θξεκάζεη, καο έρνπλ ήδε ζεσξήζεη
έλνρνπο ρσξίο πνηέ, κα πνηέ λα θνηηάμνπλ ηελ πξαγκαηηθή αηηία ηνπ
πξνβιήκαηνο. πάξρεη θαη έλα ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ πνπ έβγαιε ζήκεξα ν
Δληαίνο Πχιινγνο Δξγαδνκέλσλ, δελ μέξσ αλ ην έρεηε δεη, είλαη αλαξηεκέλν
ζην site ηνπ.
Δπεηδή έρσ ηψξα 17 ρξφληα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ε Διέλε Θεξκνχ ε
ζπλάδειθνο έρεη πεξηζζφηεξα ζην Γξνκνθαΐηεην, λνκίδσ φηη πξέπεη λα κηιάκε
κε γεγνλφηα. Καο θαηεγνξνχλ απηή ηε ζηηγκή γηα βαξβαξφηεηεο, γηα
αζιηφηεηεο, γηα θαζειψζεηο αζζελψλ, γηα θαηαζηξαηήγεζε, θαηαπάηεζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, ρσξίο πνηέ λα κελ έρεη κπεη θαλείο ζηε δηαδηθαζία
λα έξζεη ζηε ζέζε καο, λα δεη ην πψο δνπιεχνπκε κέζα ζηηο ζπλζήθεο πνπ
δνπιεχνπκε. Θαη λα ζαο αλαθέξσ παξαδείγκαηα.
Ξξηλ απφ δχν ρξφληα πεξίπνπ θάπνηεο ΚΘΝ, ζπγθεθξηκέλεο ΚΘΝ νη νπνίεο
είραλ πάξεη αζζελείο, είλαη νη ίδηεο ΚΘΝ πνπ πξνβιέπεη ν 2716, ν πεξηβφεηνο
λφκνο γηα ηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, θαη πνπ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα
βάινπλ ρέξη ζηελ ςπρηθή πγεία, κφλν έηζη κπνξψ λα ην πεξηγξάςσ, νη ίδηεο
ινηπφλ ΚΘΝ φηαλ είραλ πάξεη ήδε ηνπο αζζελείο θαη ηνπο θφπεθε ε
ρξεκαηνδφηεζε ήξζαλ θαη καο ηνπο άθεζαλ ζηελ πχιε ηνπ λνζνθνκείνπ.
Άθεζαλ ςπρηθνχο αζζελείο ζηελ πχιε ηνπ λνζνθνκείνπ, ηνπο εγθαηέιεηςαλ.
Ρφηε δελ θαηαζηξαηεγήζεθαλ θαη δελ θαηαπαηήζεθαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ
αζζελψλ; Ξξψηνλ.
Γεχηεξνλ, φηαλ κέζα ζην θαινθαίξη ην Γξνκνθαΐηεην αλαγθάζηεθε λα θιείζεη
ηελ εθεκεξία ηνπ, γηαηί ηη λα θάλνπλ, νχηε άιια θξεβάηηα είραλ νη άλζξσπνη,
νχηε άιια ξάληδα, δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα δερζνχλ άιινπο αζζελείο, μέξεηε
ηη ζπλέβε; Νη αθνχζηεο εηζαγσγέο γχξηζαλ λα θνηκεζνχλ ην βξάδπ ζηα ζπίηηα
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ηνπο, ζπγλψκε, νη εθνχζηεο γχξηζαλ ην βξάδπ ζην ζπίηη ηνπο θαη νη αθνχζηεο
κεηαθέξζεθαλ ζην Κεηαγσγψλ, λα πεξάζνπλ κία λχρηα ζηα θξαηεηήξηα ζην
Κεηαγσγψλ κέρξη ηελ επφκελε κέξα ζηηο νρηψ ε ψξα ην πξσί λα αλνηρζεί ε
εθεκεξία ζην Γαθλί. Ρφηε δελ θαηαπαηήζεθαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ;
Ρξίηνλ, φηαλ επίζεο κέζα ζην θαινθαίξη αλαγθάζηεθε λα θιείζεη θαη ην
δεχηεξν, κάιινλ λα κεηαθηλεζεί θαη ην δεχηεξν ςπρνγεξαηαηξηθφ ηκήκα ζην
Γαθλί πνπ είρε απνκείλεη θαη λα πάεη ζε έλαλ κηθξφηεξν ρψξν κε ην πξφζρεκα
φηη δελ έρνπκε 50.000€ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα λα θηηάμνπκε ηνλ
θιηκαηηζκφ ηνπ ηκήκαηνο, αλαγθάζηεθαλ νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη λα
κεηαθηλεζνχλ ζε έλα ηκήκα κηθξφηεξν. Γελ κπνξψ λα ζαο πεξηγξάςσ ηη
ζεκαίλεη λα κεηαθηλείο ειηθησκέλν άλζξσπν απφ ηνλ ρψξν ηνπ, απφ ην ζπίηη
ηνπ, γηαηί έηζη ην αηζζάλνληαη. Φαληαζηείηε λα κεηαθηλήζεηε ηνλ παηέξα ζαο
ή ηε κεηέξα ζαο απφ ην δσκάηην, λα ηνπ αιιάμεηε δσκάηην. Γελ ππάξρεη
πεξίπησζε λα ην δερζεί.
Απηνί ινηπφλ νη αζζελείο κεηαθηλήζεθαλ θαη πήγαλ θαη ζε κηθξφηεξν ρψξν κε
απνηέιεζκα λα κελ ρσξάλε φινη. Μέξεηε πνηα ιχζε δφζεθε ηφηε απφ ηε
δηνίθεζε; Λα βγνπλ ζηε δηαζπνξά. Ρη ζεκαίλεη απηφ; Ίηη θάπνηνη αζζελείο
αλαγθάζηεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ αθφκα θαη ζηελ Ξαζνινγηθή Θιηληθή. Κέζα
ζηα κηθξφβηα κεηαθέξζεθαλ ειηθησκέλνη άλζξσπνη, γηαηί; Γηαηί δελ είρακε
50.000€ λα θηηάμνπκε ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ ηκήκαηνο ζε έλα λνζνθνκείν πνπ
έρεη πξνυπνινγηζκφ εθαηνκκπξίσλ.
Ρέηαξηνλ, φηαλ έθιεηζε ην Ληανχ Ξεληέιεο πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα θαη νη
ηειεπηαίνη

ελαπνκείλαληεο

αζζελείο

εθεί

κε

βαξηά

λνεηηθή

ζηέξεζε

κεηαθέξζεθαλ ζην ΤΛΑ Γαθλί, ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πνπ έγηλε πξνρζέο
ην ηξαγηθφ πεξηζηαηηθφ, γηαηί γη‟ απηνχο ηνπο αζζελείο κηιάκε, νη λεθξνί
πξνέξρνληαη απφ απηνχο ηνπο αζζελείο, θαλείο, κα θαλείο δελ ελδηαθέξζεθε
λα κηιήζεη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ θαη ζε ηη ρψξνπο πεγαίλνπλ.
Έκαζηαλ φινη ραξνχκελνη γηαηί απιά θιείζακε ην Ληανχ, θιείζακε ην άζπιν.
Ρψξα φκσο κεηά απφ ην πεξηζηαηηθφ μέξεηε πψο καο ραξαθηεξίδνπλ;
Απάλζξσπνη θαη απαλζξσπνηεηηθή απνζήθε. Απηφ γξάθνπλ ηα δεκνζηεχκαηα.
Ίηη θεξφκαζηε απάλζξσπα ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.
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Ξέκπηνλ, φηαλ έγηλε ε πεξηβφεηε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζε φιε ηελ
ππφινηπε Διιάδα γηα ηελ νπνία πεξεθαλεχεηαη θαη ν πξψελ δηνηθεηήο καο ν θ.
Θενδσξάθεο φηη έθαλε ηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζηα Σαληά, ζπκθσλψ,
ηελ έθαλε ζε έλαλ λνκφ, νη αζζελείο φκσο βάζεη ηνπ άξζξνπ 69 πνπ
γλσξίδνπλ εδψ νη δηθεγφξνη καο ηη ζεκαίλεη πνπ πξέπεη λα είλαη κνλίκσο
έγθιεηζηνη κέζα ζε ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν, πνχ κεηαθέξζεθαλ; Πην Γαθλί,
Γξνκνθαΐηεην θαη Θεζζαινλίθε, ζηα ηξία ελαπνκείληα ςπρηαηξεία, καθξηά απφ
ηα ζπίηηα ηνπο, καθξηά απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Γηαηί λα ζαο πσ θάηη; Κπνξεί
λα είλαη πάληα έγθιεηζηνη ζην ςπρηαηξείν, δελ παχεη φκσο λα είλαη αζζελείο,
δελ παχεη λα έρνπλ δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα ηνπο επηζθέπηνληαη
θαη λα ηνπο βιέπνπλ. Ρφηε πνηνο κίιεζε γηα δηθαηψκαηα αζζελψλ; Γελ
θαηαπαηήζεθαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ ηφηε; Ίρη βέβαηα. Γελ κίιεζε
θαλέλαο. Απιά ήκαζηαλ ραξνχκελνη θαη πεξήθαλνη γηαηί θάλακε ηε
κεηαξξχζκηζε θαη απναζπινπνηήζακε ηνπο πάληεο θαη θιείζακε ηα άζπια.
Γηαηί κφλν έηζη καο ραξαθηεξίδνπλ.
Θαη ηειεπηαίν, γηα λα ηειεηψζσ. Ίηαλ ζηηβάδνπκε ζε ηκήκαηα, γηαηί απηφ
αλαγθαδφκαζηε λα θάλνπκε, ρξφληνπο αζζελείο ζαλ ην πεξηζηαηηθφ θαη εθείλν
ηνπ Καΐνπ πνπ ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα ηνλ άιινλ αζζελή, ρξφληνπο αζζελείο κε
ηδηαίηεξα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κεξηθνί απφ απηνχο, αζζελείο βάζεη ηνπ
άξζξνπ 69, αζζελείο ςπρσζηθνχο, λένπο ζε ειηθία, ςπρνγεξαηαηξηθνχο κε
άλνηα, απηηζηηθνχο, φηαλ φινπο απηνχο ηνπο ζηεγάδνπκε κέζα ζε έλα ηκήκα,
γηαηί; Γηαηί δελ έρνπκε πνχ αιινχ λα ηνπο βάινπκε, θαζφηη ηα έρνπκε θιείζεη
φια ηα άιια, έρνπκε θάλεη ηελ απναζπινπνίεζε ζηελ ππφινηπε Διιάδα θαη
εθεί πξέπεη ην ηκήκα λα έρεη κία δχλακε 25 αζζελψλ, έρεη κία δχλακε 45 θαη
50 αζζελψλ, γηαηί απφ Ιάξηζα θαη θάησ δέρεηαη ην Γαθλί θαη ην Γξνκνθαΐηεην
θαη φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαη απφ Ιάξηζα θαη
πάλσ θαη φιε ηε Καθεδνλία δέρεηαη ε Θεζζαινλίθε, ηφηε δελ θαηαπαηψληαη
ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ; Παθψο θαη θαηαπαηψληαη, θαηά ηε γλψκε κνπ,
αιιά πνηνο κηιάεη γη‟ απηά; Θαλείο δελ κηιάεη. Κφλν εκείο νη εξγαδφκελνη
είκαζηε πάληα ζηα θάγθεια λα θσλάδνπκε θαη λα κηιάκε. Γελ καο αθνχεη
φκσο θαλέλαο. Ρψξα καο ζπκνχληαη, γηα λα γίλνπκε ην εμηιαζηήξην ζχκα,
φπσο είπε θαη ν Βαγγέιεο.
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Θαη λα ζαο πσ θάηη; Γελ πξφθεηηαη λα θηηάμεη ε θαηάζηαζε. Ίζν
αληηκεησπίδνπκε ηελ ςπρηθή πγεία ζαλ πγεία β‟ θαηεγνξίαο θαη ηνπο ςπρηθά
αζζελείο ζαλ πνιίηεο β‟ θαηεγνξίαο, δελ πξφθεηηαη λα θηηάμεη. Ίζν ηνπο
θνηηάκε ζαλ λνπκεξάθηα, γηαηί απηφ θάλνπκε, πφζνπο έρνπκε; Ρφζνπο. Ξξέπεη
λα κεηψζνπκε, πξέπεη λα θφςνπκε ηηο δαπάλεο, πξέπεη λα εμνξζνινγίζνπκε ηηο
δαπάλεο, πξέπεη λα ππάξρεη θφζηνο θαη θέξδνο, πξέπεη λα γίλεη κία επηρείξεζε
ζηε ςπρηαηξείν πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη, γηαηί ν ςπρηθά αζζελήο θνζηίδεη. Γελ
ζα κπεη δπν κέξεο ζην λνζνθνκείν γηα λα βγεη. Θα θάηζεη δχν, ηξεηο, πέληε
κήλεο, κέρξη λα κπνξέζεη λα βγεη. Θα θάλεη επαλείζνδν, ζα κπεη, ζα βγεη,
κπνξεί απηφ ην πξάγκα λα ην θάλεη γηα φιε ηνπ ηε δσή. Θνζηίδεη. Ίηαλ
ζηακαηήζνπκε λα ηνλ αληηκεησπίδνπκε έηζη, κφλν ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα
αληηκεησπίζνπκε ηελ ςπρηθή πγεία. Αιιηψο δπζηπρψο ζα έρνπκε κία δσή
ηέηνηα θαη ρεηξφηεξα πεξηζηαηηθά. Γελ πξφθεηηαη λα θηηάμεη ηίπνηα. Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηε ζπλαδέιθηζζα Ξαλαγνπνχινπ. Ν ιφγνο ζηνλ
δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ρψξα κεηά απφ απηήλ ηελ
ζπγθινληζηηθή θαηάζεζε ςπρήο ηεο Αιεμίαο ε νπνία είλαη εξγαδφκελε ζην
ΤΛΑ θαη βηψλεη θάζε κέξα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, εγψ δπν-ηξία
πξάγκαηα ζα ήζεια λα πξνζζέζσ κφλν θαη ζε ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα
δειαδή πνπ κπήθαλ. Ξξψηνλ, πξηλ θηάζνπκε ζην δηα ηαχηα θαη ηη θάλνπκε,
ηα αίηηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ηα πξνβιήκαηα ζην ΤΛΑ ηα είπε ε Αιεμία. Δγψ
λα πσ θαη άιιν έλα πνπ απφ κεηξηνθξνζχλε δελ ην έβαιε. Δίλαη νη ηξνκεξέο
ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ζην λνζνθνκείν, ην φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη
απνδπλακσζεί εληειψο ην λνζνθνκείν, ην βάδνπλ νη εξγαδφκελνη ζπλέρεηα,
δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο αζζελείο θαη ζηα πεξηζηαηηθά πνπ
ππάξρνπλ, αιιά ε θνηλσλία θσθεχεη. Ίρη ε θνηλσλία, δελ θσθεχεη, νη
θπβεξλήζεηο, νη νπνίνη έξρνληαη ζήκεξα θαη ηα θφκκαηα απηά πνπ επζχλνληαη
γη‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε λα δεηήζνπλ θαη ηελ ςήθν ηνπ ιανχ γηα λα
ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε.
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Δκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ην μέξεηε φινη φηη είκαζηε θνληά ζηνπο αγψλεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη γηα λα εληζρπζεί ην λνζνθνκείν θαη γηα λα κελ θιείζεη, γηαηί
ππήξρε ν θίλδπλνο, άιιν έλα δήηεκα πνπ έβαιε ε Αιεμία, φηη ζηα πιαίζηα ηεο
δήζελ ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη κε ην θιείζηκν ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ςπρηαηξείσλ ην επφκελν θαη ηειεπηαίν βήκα ήηαλ λα θιείζνπλ θαη ηα ηξία
ελαπνκείλαληα ςπρηαηξεία, δειαδή ηα δχν πνπ αλήθνπλ ζηνλ δήκν καο, ην
Γξνκνθαΐηεην θαη ην Γαθλί θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Μέξεηε ηη ζεκαίλεη απηφ
πξαθηηθά; Θάπνηνη ζα πήγαηλαλ ζηα Γεληθά Λνζνθνκεία ηα νπνία φκσο
ζηελάδνπλ θαη απηά απφ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη πνχ ζα πήγαηλαλ, πνηεο
ςπρηαηξηθέο

θιηληθέο

πνπ

δελ

ππάξρνπλ,

ή

φπνπ

ππάξρνπλ,

βιέπε

«Δπαγγειηζκφο» έρνπλ ξάληδα ζηνπο δηαδξφκνπο.
Γεχηεξνλ, φζνη είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζα έδηλαλ ηε ζχληαμή ή ζα
πνπινχζαλ νη ζπγγελείο ηνπο ηα ζπίηηα θαη νηηδήπνηε γηα λα πάλε ζε ηδησηηθά
ςπρηαηξεία γηαηί εθεί θαζνδεγνχζαλ θάπνηνπο. Θαη ηξίηνλ, ην ηξίην θνκκάηη,
ην κεγαιχηεξν, πνπ ζα ήηαλ νη άπνξνη άλζξσπνη, δπζηπρηζκέλνη, πνπ δελ
έρνπλ ζηνλ ήιην κνίξα, ζα πεξηθέξνληαλ ζαλ θαληάζκαηα ζηνπο δξφκνπο, ηηο
πιαηείεο θαη θάησ απφ ηηο γέθπξεο. Δθεί ήζειαλ λα καο νδεγήζνπλ. Θαη κεηά
απφ ηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ θαη εκείο, ζπκάζηε, ζαλ δήκνο
πήξακε κέξνο, θαηαθέξακε θαη απνηξέςακε απηφ ην ρεηξφηεξν ζελάξην.
Λα ζαο πσ φηη εγψ ηνπιάρηζηνλ έρσ θάλεη κία ζπλάληεζε κε ηνλ πνπξγφ
γείαο, ηνπο πξψελ ηψξα πηα, ηνλ θ. Θνπξνπθιή, θαη ηξεηο θνξέο κε ηνλ θ.
Μαλζφ, θαη ζε φιεο απηέο ηηο ζπλαληήζεηο έβαια ηα δεηήκαηα ηνπ «Αηηηθφ» θαη
ησλ δχν ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπο είπα φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε
ελίζρπζεο ησλ λνζνθνκείσλ, γηα λα κελ θηάζνπκε ζήκεξα ζε απηά ηα
θαηλφκελα πνπ είδακε θαη πνπ νθείινληαη θαηά βαζηθφ ιφγν πξψηνλ ζηε
κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δεχηεξνλ ζηελ έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρνπλ θνπεί ζηα
λνζνθνκεία ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηά 60%, δελ έρνπλ νχηε βειφλεο, νχηε
γάδεο, νχηε ξάκκαηα, νχηε ηίπνηα πηα, γηα λα θηλεζνχλ ηα λνζνθνκεία.
Θαη δελ κπαίλεη δήηεκα αθέθαινπ ή φρη λνζνθνκείνπ. Ξάληα ππάξρεη θεθαιή,
ππάξρεη αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο, ππάξρεη ΓΗΞΔ. Ρν ζέκα είλαη φηη νη πνιηηηθνί
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ε ζπγθεθξηκέλε πνπ ζέιεη ηελ απνδπλάκσζε ησλ λνζνθνκείσλ θάζε είδνπο
θαη ςπρηαηξηθψλ θαη γεληθψλ λνζνθνκείσλ νδεγεί εδψ. Θαη επεηδή δελ
θαηάιαβαλ θάπνηνη ηη ζεκαίλεη ην άξζξν 69 θαη απφ ηνπο αγαπεηνχο θαηνίθνπο
πνπ παξαθνινπζνχλ, ππάξρνπλ ζπλάλζξσπνί καο νη νπνίνη έρνπλ θάλεη
θάπνην έγθιεκα θαη επεηδή έρνπλ ςπρηαηξηθή λφζν δελ πεγαίλνπλ ζηε θπιαθή
αιιά πεγαίλνπλ ζην ςπρηαηξείν.
Άληε ινηπφλ ηψξα έλαο λνζειεπηήο λα έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιά ηέηνηα
πεξηζηαηηθά. Δίλαη πνηέ δπλαηφλ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλσ απφ 100 ππάξρνπλ κφλν ζην Γαθλί, γηα λα θαηαιάβεηε
δειαδή πψο λα θάλεηο ηελ δηαρείξηζε φισλ απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ. Γηα ηα
άιια ζέκαηα, γηα ηελ αλαζηάησζε πνπ ππάξρεη ζην αζιεηηθφ γίγλεζζαη, φπσο
είπε ν θ. Κπνδίθαο, ηειηθά κπήθε ζηνλ πεηξαζκφ ν Λίθνο θαη απάληεζε, αιιά
εγψ ζα πσ κε ιίγα ιφγηα ην εμήο. Δίκαζηε κεξηθέο θνξέο, είζαη ζηελ
επράξηζηε ζέζε λα βιέπεηο λα δεκηνπξγνχληαη θαηλνχξηεο νκάδεο ζηνλ δήκν
πνπ εκείο ζέινπκε θαη επηδηψθνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα παηδηά λα
αζρνιεζνχλ κε ηνλ πνιηηηζκφ φπσο παξάιιεια θαη κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη απηφ
φκσο φηαλ έρεη ζπγθεθξηκέλα αζιεηηθά θέληξα πνπ απηά έρνπλ αθεζεί ζηε
κνίξα ηνπο εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, ηφηε
έρεηο ηε δπζθνιία ζην λα κπνξέζεηο λα δηαρεηξηζηείο ην θνκκάηη ηεο πίηαο πνπ
είλαη ζπγθεθξηκέλν, πνπ δελ κπνξεί λα απμεζεί ζε απηή ηε θάζε. Ρν
ηειεπηαίν δηάζηεκα απφ πέξπζη ηη έρεη γίλεη, έρνπλ απμεζεί θαη νη νκάδεο, αο
πνχκε δεκηνπξγήζεθε ν «Αρηιιέαο» πνπ έρεη νκάδα κπάζθεη θαη θέηνο θάλεη
θαη νκάδεο βφιεη θαη πνδνζθαίξνπ θαη κπαιέην θ.ιπ., ηέληο, ζπγλψκε, ηέληο
θαη πνδνζθαίξνπ, ππάξρεη πνιχ κεγάιε αλάπηπμε άιισλ ζπιιφγσλ, φπσο ηνπ
«Ξήγαζνο» ηνπ «Θξίακβνο». Ν «Θξίακβνο» αλέβεθε θαηεγνξία ζην
πνδφζθαηξν, θαη ππάξρεη θαη άιιε θαηλνχξηα νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε, ν
«Αζηέξαο Σατδαξίνπ» ν νπνίνο «Αζηέξαο Σατδαξίνπ» έρεη απηή ηε ζηηγκή,
ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο είδακε θαη καο έθεξαλ 76 παηδηά ζηηο
αθαδεκίεο, αιιά γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη πιήξσο ζαλ νκάδα πξέπεη
λα έρεη νκάδα ζε θαηεγνξία ηεο ΔΤΑ.
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Ρν ζεζκηθφ πιαίζην ινηπφλ ην νπνίν έρνπλ ςεθίζεη φινη απηνί νη νπνίνη
αλέρνληαη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο αγνξαπσιεζηψλ ζην πνδφζθαηξν θαη βιέπεηε
ηη γίλεηαη απφ εξαζηηερληθέο νκάδεο πνπ είλαη ζηελ Γ‟ Αζήλαο κέρξη ηε Α‟
Δζληθή, ν θαζέλαο αγνξάδεη θαη πνπιάεη, αιιά απηφ είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην
θαη βάζεη απηνχ δπζηπρψο ιεηηνπξγνχλ, ν αζηέξαο ινηπφλ αγφξαζε ην ΑΦΚ
θαη θάλεη ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ κηαο νκάδαο ε νπνία ιέγεηαη αλ δελ θάλσ
ιάζνο «Αθξάηεηνο, Αθάιππηνο Ακαξνπζίνπ».
Δκείο ινηπφλ θάλακε μεθάζαξν ζηνπο γνλείο ηνπ «Αζηέξα» γηαηί ππήξραλ
πάξα πνιινί γνλείο νη νπνίνη έξρνληαλ ζην δεκαξρείν κε ηελ αγσλία αλ ζα
πάξνπλ ψξεο γηα λα θάλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο αθαδεκίεο, ηνπο είπακε φηη
φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ αθαδεκηψλ δελ κπνξνχκε λα κελ δψζνπκε ην
γήπεδν, θαη ζα ην δψζνπκε, φπσο δηθαίσκα έρνπλ θαη φινη νη Σατδαξηψηεο,
δειαδή αθφκα θαη ηα παηδηά ηα νπνία δελ είλαη εληαγκέλα ζε νκάδα έρνπλ θαη
απηά θάζε δηθαίσκα αλ θηηάμνπλ κία νκάδα κε δέθα θίινπο ηνπο λα παίμνπλ
πνδφζθαηξν. Γελ είλαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαλελφο ην γήπεδν θαη ε
άζιεζε. Νπνηνζδήπνηε δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη ηε ζπλδξνκή πνπ
δίλεη ζηα αζιεηηθά ζσκαηεία κπνξεί θαη απηφο, θαη θαιφ είλαη, αλ δνχκε λα
θηηάμνπκε, ζα ζαο πσ ζηε ζπλέρεηα, ηα γήπεδα, θαη απηά ηα παηδηά ζα
παίδνπλ.
Ίζν ινηπφλ έρεη λα θάλεη κε ην δεχηεξν θνκκάηη, ελψ έγηλε ε ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ, επεηδή κέζσ ηεο ΔΞΝ ε νπνία κία θνξά ηνλ ρξφλν δίλεη
ηελ έγθξηζε γηα ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα ηεο ΔΤΑ ηνπο είπακε φηη δελ ζα
παίμεη, δελ ζα δψζνπκε έδξα ζηνλ «Αθάιππην Ακαξνπζίνπ» κέρξη ηνπ ρξφλνπ
πνπ αλ κεηνλνκαζηεί ζε «Αζηέξαο Σατδαξίνπ» πηα, ηνπ ρξφλνπ ζα πάξνπλ
ψξεο. Απηφ ήηαλ ην ζέκα.
Ρψξα, θάπνηνη απφ κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηνπ Σατδαξίνπ, επεηδή έγηλε κία
αλαθαηαλνκή ηεο πίηαο, επηηξέςηε κνπ, ζε επίπεδν παηδηψλ, δειαδή θάπνηα
παηδηά θεχγνπλ απφ κία νκάδα φηαλ δεκηνπξγείηαη κία θαηλνχξηα νκάδα,
απμάλεη βέβαηα ην πιηθφ, αιιά θαη θάπνηνη θεχγνπλ απφ θάπνηεο νκάδεο,
πηζαλνινγψληαο φηη ζα ππάξρεη κεγάιε αηκνξξαγία, αληέδξαζαλ ζε απηφ ην
δήηεκα. Θάλακε ζπλάληεζε καδί ηνπο, θάλακε θαη κε φιεο ηηο νκάδεο θαη
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ηειηθά ην ζέκα δηεπζεηήζεθε, δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, θαλέλα κα
θαλέλα πξφβιεκα κε ηηο νκάδεο, κάιηζηα θαη ζήκεξα ήκαζηαλ ήδε ζηελ
εθδήισζε πνπ έγηλε ζην γήπεδν, αιιά θαη απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο ησλ
νκάδσλ έρεη θιείζεη..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, είρα πάεη ζην γήπεδν εγψ. Θαη βέβαηα ηνπο ππνδερζήθακε
θαη ζην δεκαξρείν, ηνπο θηινμελήζακε, ήηαλ θαη ε θα Ιπκπνπζάθε, ν
αληηδήκαξρνο. Ν Καλψιεο Ρξνρίδεο πνπ είλαη, γηαηί είλαη ε νκάδα πνπ ήξζε
απφ ηα Ακέληηα ηεο Σίνπ.
Ρψξα, ζε ζρέζε κε ην κνίξαζκα ησλ γεπέδσλ, ηα είπε ν Λίθνο πξηλ. Δγψ λα
πξνζζέζσ φηη φια φζα έγηλαλ, έγηλαλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ
ππαιιήινπ ηνπ δήκνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηα γήπεδα θαη κε επαλεηιεκκέλεο
ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ νκάδσλ, θαη απηφ έγηλε
γηα φια ηα αζιήκαηα, δειαδή πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιεη. Ρν ζέκα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, φιεο νη νκάδεο ζέινπλ παξαπάλσ, πεξηζζφηεξεο
ψξεο, φζν είλαη δπλαηφλ. Δκείο ηνπο εμεγήζακε φηη, βέβαηα δελ έρεη πάξεη
θαλέλαο ιηγφηεξεο ψξεο απφ πέξπζη, δειαδή ην θέξακε έηζη ψζηε φινη έρνπλ
ηηο ψξεο πνπ πήξαλ πέξπζη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ζέιεηο, πεο θάηη, Σξήζην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ φκσο ην εμήο εγψ. Ίηη αλ δελ πινπνηεζεί απηή ε
πξφηαζε ηελ νπνία έρνπκε, δειαδή ην λα γίλνπλ ηα δχν γήπεδα θιεηζηά κε
κπαιφλη, φπσο ιέκε, θαη λα γίλεη αλάπιαζε ηνπ γεπέδνπ δίπια ζην «Αηηηθφ»
θαη επίζεο ν ριννηάπεηαο πάλσ ζην γήπεδν ηνπ δάζνπο, δελ ζα ιπζνχλ ηα
ζέκαηα ησλ νκάδσλ.
Δκείο ηψξα ηη έρνπκε θάλεη. Γηα ηα δχν κπαιφληα έρνπκε έλα πξφβιεκα, θαη ζα
πσ θαη παξαθάησ, ζε ζρέζε κε ηηο κειέηεο, έρνπκε έλα πξφβιεκα κε ηε
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κειέηε. ·ρσ έξζεη ζε επαθή πνιιέο θνξέο κε ηελ Ξεξηθέξεηα. Λα πσ φηη φια
ηα έξγα ηα νπνία αλέθεξε πξηλ ν δήκνο είλαη δηθέο καο πξνηάζεηο ζηελ
Ξεξηθέξεηα θαη είλαη θαη πξνηάζεηο θαη γηα άιια έξγα, φρη κφλν ζηνλ
αζιεηηζκφ. Κηα ζεηξά απφ έξγα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θεηηλνχ ηεο πεξηθέξεηαο. Απηφ ινηπφλ πνπ
επηδηψθνπκε ηψξα είλαη, έρνπκε βξεη ζε πνηα γήπεδα ζα γίλνπλ ηα δχν
κπαιφληα, έρνπκε έξζεη, επαλαθέξακε κάιινλ ην ζέκα ηεο εξγνιαβίαο ζηνλ
ΑΠΓΑ θαη κίιεζα πξηλ θαη κε ηνλ Αληξέα θαη είπακε πνχ είρε θνιιήζεη ην
δήηεκα, φηη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή δελ δηαζθάιηδε φηη ε επηζθεπή ηνπ
γεπέδνπ ζην «Αηηηθφ» δίπια ζα κπνξέζεη λα ζπληεξεζεί, γηαηί είδαηε φηη
γίλνληαλ θάπνηα έξγα θαη αθήλνληαλ κεηά θαη θαηαζηξέθνληαλ, θαη επίζεο γηα
ηνλ ριννηάπεηα επάλσ, πξαγκαηηθά ζέινπκε λα ην ηξέμνπκε πάξα πνιχ, γηα
λα κπνξέζνπλ πηα φιεο νη νκάδεο ζε ζχληνκν δηάζηεκα λα έρνπλ γήπεδν.
Γηα ηηο εθδειψζεηο λα πσ ην εμήο, φηη νη εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ θαη
νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη, πξψηνλ, κπαίλνπλ ζην email ηνπ
δήκνπ, ζην site ηνπ δήκνπ, πνπ εκείο πξέπεη λα πνχκε φηη δελ είκαζηε
ηθαλνπνηεκέλνη απηή ηε ζηηγκή απφ ην site θαη ζα πάκε γξήγνξα ζε
αλακφξθσζή ηνπ, δελ κπνξεί δειαδή άιιν λα ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε,
αιιά θαη ζηέιλνπκε ηελ ελεκέξσζε ζε φια ηα site, δειαδή ζην Σατδάξη
ζήκεξα πνπ κπήθε, ζην Ξηηζνχλε, ζε νπνηνδήπνηε site βάδεη ηηο εθδειψζεηο
ηνπ δήκνπ ζηέιλνπκε εκείο ηελ ελεκέξσζε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή.
Δπίζεο παίξλνπκε πάλσ απφ 100 ηειέθσλα θάζε θνξά ζε αλζξψπνπο πνπ
έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εθδειψζεηο θαη
βγαίλεη θαη ληνπληνχθα. Γειαδή γηα ηελ Θεξαζία Πακαξά βγήθε ληνπληνχθα
δχν κέξεο φιν ην Σατδάξη θαη ην Πάββαην πξέπεη λα ζαο πσ ζα έξζνπλ ηα
Κνπζηθά Πχλνια ηεο ΔΟΡ, ζα βγεη ληνπληνχθα αχξην θαη κεζαχξην.
Γηα ηηο δπζνζκίεο απιά λα πσ ην εμήο. Ίηη ε θάκεξα ε νπνία κπήθε ζηελ
Θνξπηζάο δελ κπφξεζε λα πξνζδηνξίζεη απφ πνηεο ηδηνθηεζίεο αθξηβψο
πξνέξρνληαη ηα ιήκκαηα. Γειαδή εθεί ππήξρε έλα πξφβιεκα ην νπνίν είλαη
πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη νχηε ε ΔΓΑΞ, νχηε ε θάκεξα κπφξεζε λα ην ιχζεη, γη‟
απηφ θαη δελ δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα, Θψζηα, ην νπνίν έβαιεο πξηλ. Γελ
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κπφξεζε δειαδή ε θάκεξα λα πξνζδηνξίζεη απφ πνηεο, είδε φηη κπαίλνπλ κέζα
ιήκκαηα, αιιά δελ κπνξεί λα δεη απφ πνχ κπαίλνπλ ηα ιήκκαηα. Απηφ ήηαλ ην
πξφβιεκα, γη‟ απηφ θαη δελ ιχζεθε ην πξφβιεκα ηεο Θνξπηζάο.
Γηα ηνλ ζηαζκφ κέηξεζεο ησλ ξχπσλ θαη ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε πνπ
θάλακε, γηαηί έρσ πεη πάξα πνιιέο θνξέο κε ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε, κε ηνλ
Ρζφθα, απηφ εληάρζεθε ηψξα ζε ηξνπνπνίεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπη. Αηηηθήο.
Δπεηδή ην ζεκείν ζην νπνίν ζα κπεη ν ζηαζκφο κέηξεζεο ζα είλαη ζην βνπλφ,
ζε εθείλε ηελ πιεπξά, κπήθε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γπηηθήο... γηαηί είλαη άιιε
πεξηθέξεηα, ηεο Γπη. Αηηηθήο.
Δδψ λα ζαο πσ φηη κία κέξα πνπ έβγαδε θαη είρε δπζνζκίεο, πήξα ηνλ πξφεδξν
ηεο Δπηηξνπήο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ηνλ Κφζρν, πήξε ηειέθσλν ακέζσο,
κπνξψ λα ζαο πσ θαη κεηά ηηο ελέξγεηεο, αιιά θαηαιαβαίλεηε, πξνζθξνχνπκε
πάληα ζηηο δπζθνιίεο ελφο θξάηνπο πνπ είλαη, πνπ δελ ζέιεη, πηζηεχνπκε
εκείο, λα ιχζεη απηά ηα πξνβιήκαηα.
Γηα ηα ηξία άηνκα απηά, βέβαηα απάληεζε πάξα πνιχ ζσζηά ν Ιεσλίδαο
Βνπιγαξίδεο, ην πξφβιεκα είλαη ην εμήο, φηη ήξζε ε απφθαζε θαη έπξεπε λα
πινπνηεζεί κέρξη 31/08 θαη καο ήξζε ηνλ Αχγνπζην. Αλ δελ παίξλακε απηνχο
ηνπο ηξεηο εξγαδφκελνπο, ην πξφγξακκα λα ζαο πσ φηη είλαη απφ 1ε, δελ ην
μέξεηο θαιά, θα Ρνθαηιίδε, είλαη γηα ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ, είλαη απφ
01/09 κέρξη 31/08 ηα πξνγξάκκαηα απηά. Αλ ινηπφλ δελ πξνιαβαίλακε λα
παξζεί απφθαζε κέρξη 31/08, θαη εδψ πξέπεη λα ζαο πσ φηη έηξεμαλ θαη ν
Ιεσλίδαο Βνπιγαξίδεο, νη ππάιιεινη, ήξζε ππάιιεινο απφ ηελ άδεηά ηεο ε
θνπέια γηα λα θάλεη ηηο δηαδηθαζίεο, καδεχηεθε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη
αληί λα πείηε κπξάβν πνπ δελ ράζεθαλ ηξεηο ζέζεηο, γηαηί ζα ράλνληαλ απηέο
νη ηξεηο ζέζεηο απφ ηνλ δήκν, δελ ζα κπνξνχζαλ λα αλαλεσζνχλ νχηε λα
πξνζιάβνπκε άιινπο ηξεηο, ζα θαηαξγνχληαλ απηέο νη ηξεηο ζέζεηο, αληί
ινηπφλ λα πείηε κπξάβν, εζείο ιέηε γηαηί ηνπο πήξακε θαη γηαηί έγηλε φιε απηή
ε πξνζπάζεηα λα πάξνπκε ηξεηο εξγαδφκελνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ νη παηδηθνί ζηαζκνί.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ:..δελ είλαη γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, είλαη γηα ηα θιακπ, άξα
ινηπφλ δελ ρξεηάδεηαη λα εθλεπξίδεζηε θαλ.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα παηδηά ησλ θιακπ, εζείο θάλαηε πξηλ ηελ αλήμεξε, γηαηί ζαο
ξψηεζα θαη θάλαηε ηελ Νζία Ξαξζέλα φηη δελ γλσξίδεηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηνλ δήκν ήξζε ηνλ Αχγνπζην. Φέξε, Ιεσλίδα, πήγαηλε θάησ
λα θέξεηο ηα ραξηηά.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα έπξεπε λα γίλεη δηαδηθαζία, γη‟ απηφ ηνλ Αχγνπζην έγηλε
επηινγή. Κα ην θαηαιαβαίλεη;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, ζπλάδειθνη, λα νινθιεξψζεη ν δήκαξρνο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα νινθιεξψζεη ν δήκαξρνο. Θ. Βνπιγαξίδε, κηζφ ιεπηφ, λα
νινθιεξψζεη ν δήκαξρνο ηελ νκηιία ηνπ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γήκαξρε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Έκνπλ πξφεδξνο... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνπιγαξίδε. Θα Ρνθαηιίδε. Θ. Βνπιγαξίδε. Θ. Βνπιγαξίδε,
ζαο παξαθαιψ, δελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε έηζη. Ξξφεδξε, θα Ρνθαηιίδε.
Λα νινθιεξψζεη ν δήκαξρνο ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. Γελ είλαη ηξφπνο απηφο,
ζπλάδειθνη. Γελ είλαη ηξφπνο απηφο, ζπλάδειθνη. Γήκαξρε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο πσ θάηη. Ιεσλίδα, ζε παξαθαιψ. πάξρεη απηή ε
έληαζε...
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνπιγαξίδε, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, λα νινθιεξψζεη ν
δήκαξρνο ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. Θα Ρνθαηιίδε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη απηή ε έληαζε γηαηί απφ ηφηε πνπ αλαιάβακε βξήθακε
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηα ΘΓΑΞ. Γελ ππήξραλ
άδεηεο ζηα ΘΓΑΞ ιεηηνπξγίαο. Λα κελ ζαο πσ ηψξα ηη γηλφηαλ, ηη παξαλνκίεο
θαη ηη παξαηππίεο, γηαηί δελ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ, θαη πήγακε, απηφ πνπ
είπε ν Ιεσλίδαο, θάησ ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη δελ μέξεηε ηη αθνχζακε ζην φλνκα
άιισλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί.
Δπεηδή δελ ζέινπκε λα κηιήζνπκε;
Αλ ηα βγάινπκε φια ζηε θφξα, δελ ζα έρεηο πνχ λα θξπθηείο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα ππήξρε πξφεδξνο; Ρα ξίρλνπκε δειαδή ζηνλ πξφεδξν;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ:...πξφεδξνο θαη κάιηζηα λα ζαο πσ θάηη, εγψ είρα... ΔΘΡΝΠ
ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιππάκαη πνιχ γηαηί ηψξα ρξεζηκνπνηείο ηνλ πξφεδξν ελψ εζχ
δηαρεηξηδφζνπλ ηα ζέκαηα, εζχ ηα δηαρεηξηδφζνπλ φια ηα ζέκαηα θαη ηψξα
ρξεζηκνπνηεί δήζελ ηνλ πξφεδξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε, νινθιήξσζε ζε παξαθαιψ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ... αλ ζέιεηε ινηπφλ λα θάλεηε ...
καραίξη... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε, νινθιήξσζε ζε παξαθαιψ ηελ ηνπνζέηεζή ζνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ...ζηνπο δξφκνπο είζηε ηφζα ρξφληα θαη μέξεηε λα θάλεηε
θαιχηεξα αληηπνιίηεπζε απφ ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε, δελ έρεηε ηνλ ιφγν. Παο παξαθαιψ, δελ έρεηε
ηνλ ιφγν. Νινθιεξψζηε, θ. Γήκαξρε. Θα Ρνθαηιίδε, δελ έρεηε ηνλ ιφγν.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γήκαξρε, λα νινθιεξψζνπκε. Θ. Ρξνρίδε, ειάηε ηψξα, δελ
είκαζηε εδψ πέξα... εδψ είλαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξαξαθαιψ. Γήκαξρε,
νινθιεξψζηε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θαη ην εμήο, Βαγγέιε, ζε παξαθαιψ, ππάξρεη
ζνβαξφηαην δήηεκα, ζνβαξφηαην δήηεκα θαη λα ζαο πσ θάηη γηαηί πξέπεη λα
ελεκεξσζεί θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πε παξαθαιψ, Ιεσλίδα, κηζφ ιεπηφ.
Θάπνηα ζέκαηα δελ ζα πέζνπλ θάησ θαη ζα έρνπκε θαη ζπλέρεηα. Δδψ κέζα
ππάξρνπλ θάπνηνη ή θάπνηα, κεκνλσκέλα, γηαηί δελ κπνξεί ζε θακία
πεξίπησζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πηζηεχσ φηη ζηέθεηαη ζην χςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ, αιιά ππάξρνπλ θάπνηνη νη νπνίνη δελ ζέινπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
νη παηδηθνί ζηαζκνί, ή θάπνηνη νη νπνίνη παίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ ηδησηηθψλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ, ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ.
πάξρεη ινηπφλ θαηαγγειία ζηνλ ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε φηη δήζελ, φρη φηη
δήζελ, φηη απμήζακε ηε δπλακηθφηεηα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ δήκνπ καο,
ησλ δεκνηηθψλ δειαδή παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα λα πάξνπκε θαη άιια παηδάθηα
ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη λα καο εγθαιέζεη ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε γηαηί
απμήζακε ηε δπλακηθφηεηα ησλ ζηαζκψλ, πνπ ππήξρε νκφθσλε απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη φηη θάλνπκε αζέκηην αληαγσληζκφ ζηνπο
ηδησηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Λνκίδεηε φηη δελ ηα καζαίλνπκε;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαη πνηνο ην έθαλε απηφ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο ην έθαλε απηφ; Δγψ ιέσ θνηηαρηείηε φινη θαη ζα βξείηε,
ζα βξείηε πνηνο ην έθαλε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δελ είπα φλνκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε, νινθιεξψζηε παξαθαιψ. Νινθιεξψζηε, Γήκαξρε,
παξαθαιψ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζαο θαηεγφξεζε θαλέλαο, θα Ρνθαηιίδε. Λαη, άληξαο ή
γπλαίθα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηνί είλαη πνιινί κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ινηπφλ,
νινθιεξψζηε, Γήκαξρε, ηελ ηνπνζέηεζή ζαο. Θα Ρνθαηιίδε, παξεκπνδίδεηε
ην φξγαλν απηή ηε ζηηγκή. Θ. Γήκαξρε, νινθιεξψζηε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα νινθιεξψζσ, λα πσ φηη νη παηδηθνί ζηαζκνί θέηνο ζα
ιεηηνπξγήζνπλ πιήξσο, ππάξρεη ζηειέρσζε απηή ηε ζηηγκή, ζα πάξνπκε φια
ηα παηδάθηα ηα νπνία έρνπλ θάλεη αίηεζε θαη κέζσ ΔΠΞΑ θαη εθηφο ΔΠΞΑ, δελ
ζα κείλεη θαλέλα παηδί εθηφο παηδηθψλ ζηαζκψλ, θαη φζν θη αλ πξνζπαζνχλ
θάπνηνη κε νπνηαδήπνηε πξνζθφκκαηα, λα μέξνπλ φηη δελ ζα κπνξέζνπλ λα
βάινπλ εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο.
Λα πσ κφλν θάηη γηα ηα δεκηνπξγηθά ηα νπνία κπήθαλ θαη απφ άιινπο δήκνπο.
Θαη εκείο ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία μέξεηε φηη έρνπκε
θάλεη

πάξα

πνιιέο

ελέξγεηεο,

έρνπλ

εληαρζεί

έξγα

αληηπιεκκπξηθήο

πξνζηαζίαο, πηέδνπκε πάξα πνιχ γηαηί είλαη ππεξηνπηθά έξγα. Ξξνρζέο, αο
πνχκε, πήγακε κε ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ θ. Βαξπηηκηάδε θαη είδακε ηελ
θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη πάλσ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Θαηξάθε θαη
Αθξνπφιεσο, φπνπ ζρεκαηίδεηαη έλα ηεξάζηην, έλαο ρείκαξξνο ν νπνίνο ζθάεη
πάλσ ζε έλα ζπίηη, ζηα ηπθιά, δειαδή κπήθε κία πεξηνρή ζην ζρέδην πφιεο
ρσξίο λα γίλνληαη ηα έξγα ππνδνκήο. Άιιν ηεξάζηην πξφβιεκα εθεί. Ξλίγνληαη
πξαγκαηηθά νη θάηνηθνη. Ρέηνηα πξνβιήκαηα δπζηπρψο ππάξρνπλ πάξα πνιχ
θαη επηκέξνπο θαη φρη κφλν απηά ηα βαζηθά πνπ ιέγακε. Ξάλησο νξηζκέλα
ζέκαηα έηζη ζα ιπζνχλ, ηνπιάρηζηνλ θέηνο πηζηεχνπκε φηη ζα ιπζνχλ. Θαη ε
παξέκβαζε πνπ θάλακε πέξπζη είδαηε φηη έθεξε απνηειέζκαηα. Ρνπιάρηζηνλ
ζηηο επφκελεο βξνρέο δελ είρακε ηηο πιεκκχξεο πνπ είρακε ζηηο πξψηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Φψηεο Θενδσξαθφπνπινο έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Δπραξηζηψ, Ξξφεδξε. Αλ κνπ επηηξέπεηε, Γήκαξρε,
κε φινλ ηνλ ζεβαζκφ, ζην πξνεγνχκελν ζέκα ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ, ίζσο,
δελ μέξσ, αθήζαηε θάπνηα ππνλννχκελα. πνλννχκελα φηη έρεηε πνιιά
ξάκκαηα γηα ηε γνχλα θάπνησλ, φηη θάπνηα πξάγκαηα ζα ηα θέξεηε εδψ, φηη
θάπνηνο, θάπνηα θάηη έθαλε. Ξαξάθιεζε, γηαηί μέξεηε αλ ζεβφκαζηε ή φρη ην
φξγαλν, απιά δελ ζα ήζεια λα αθήλνληαη έηζη ζθηέο, γηαηί ν θάπνην ή ε
θάπνηα ζα κπνξνχζε λα είκαη θαη εγψ. Λα κε θνηηάεη ν απέλαληί κνπ θαη λα
ιέεη, εζχ είζαη. Έ λα θνηηάσ... παξάθιεζε, αλ έρνπκε θάηη, λα ην ιέκε. Ρν λα
αθήλνπκε έηζη ζθηέο θαη ππνλννχκελα, δελ λνκίδσ φηη βνεζάεη ηε
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ιεηηνπξγηθφηεηα εδψ κέζα. Γελ λνκίδσ, δελ ζα ήζεια, δελ λνκίδσ φηη βνεζάκε
έηζη. Αλ έρνπκε θάηη, ην ιέκε, ην θέξλνπκε ή νπνπδήπνηε αιινχ. ·ηζη
πηζηεχσ φηη είλαη ην ζσζηφ.
Ρν λα ιέκε θαη λα θάλνπκε εδψ θνπβέληα ηνπ δξφκνπ, ζνπ είπα, κνπ είπεο,

κνπ είπαλ, δελ λνκίδσ φηη βνεζάεη. Δάλ έρνπκε φλησο θάηη απέλαληη ζε κέλα,
απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ην ιέκε μεθάζαξα, είλαη απηφ. Δγψ έηζη
μέξσ. Γηφηη πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηνλ ρψξν πνπ βξηζθφκαζηε. Λνκίδσ φηη
βνεζάκε φινη απηφ εδψ ην ζπκβνχιην λα ιεηηνπξγήζεη. Αιιά... παηδηά,
ηνπιάρηζηνλ εγψ κηιάσ γηα κέλα, αιιά δελ κπνξεί λα αθήλνπκε έηζη κνκθέο.
Γηφηη απηά πνπ είπεο, Γήκαξρέ κνπ, ζα ηα δηαβάζεη θάπνηνο θαη ζα πεη, ηη

έγηλε; Δζχ είζαη; Δζχ είζαη; Ξνηνο; Ρη ζα παίδνπκε εδψ; Φέξηε ηε κχγα; Γελ
λνκίδσ φηη είλαη ζσζηφ. Δπραξηζηψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Φψηε, μέξεηο πνιχ θαιά φηη ε απάληεζε ήηαλ ζε ζπγθεθξηκέλν
ζπλάδειθν, ζε ζπγθεθξηκέλε ζπλάδειθν, γηα λα είκαη θαη ζαθήο, ε νπνία
έβαιε ην εξψηεκα. Γελ αθνξνχζε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ. Δμάιινπ ήκνπλ ζαθήο ζε απηφ, είπα φηη ην ζχλνιν ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηέθεηαη ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ζέιεη λα
ιεηηνπξγήζνπλ νη παηδηθνί ζηαζκνί, λνκίδσ φηη ην άθνπζεο θαη ην θαηάιαβαλ
φινη νη ζπλάδειθνη, θαη είπα φηη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάδειθν ε νπνία φιν
απηφ ην δηάζηεκα ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα πξνζπαζεί λα βάιεη εκπφδηα ζηε
ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, φηη έρνπκε, είλαη φκσο θάπνηα δεηήκαηα ηα
νπνία θαηαιαβαίλεηο δελ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζην κηθξφθσλν. Γη‟ απηφ
θαη αθήλσ θάπνηα δεηήκαηα ζηελ πνξεία θαη εθηφο κηθξνθψλνπ ή φπνπ
ρξεηαζηεί θαη κε φπνηνλ ηξφπν ρξεηαζηεί ζα ηα βγάινπκε θαη ζα ηα πνχκε.
Αιιά δελ αθνξά ζε θακία πεξίπησζε εζέλα, απηφ είλαη ζαθέζηαην, νχηε ηνπο
άιινπο

ζπλαδέιθνπο.

Νχηε

ηνπο

άιινπο

ζπλαδέιθνπο.

Απηφ

είλαη

ζαθέζηαην.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ινηπφλ ζπγθεθξηκέλα πνπ ιέηε γηα
ηνλ Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε φηαλ ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε γηα ηελ επαχμεζε
ηεο δπλακηθφηεηαο ηελ νπνία ηελ ίδηα είρα θέξεη εγψ θαη ηελ ίδηα θαη εζείο
ςεθίζαηε, είλαη δπλαηφλ, γηαηί απηφ αθήλεηε ππνλννχκελν, φηη εγψ πήγα
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ζηνλ Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε θαη έθαλα θαηαγγειία ηεο απφθαζεο ηεο δηθήο
κνπ; Απηφ κνπ ιέηε; Απηφ είπαηε; Θέισ λα ην πείηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο ζε πνηα απφθαζε αλαθέξεζηε επαχμεζεο;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρελ επαχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ πνπ
ηελ είρα θηάζεη κέρξη 500 παηδηά ηελ έρνπκε εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξίαηέζζεξα ρξφληα απφ ηφηε πνπ ππάξρεη ην πξφγξακκα «Ιηδέηα»...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη πνχ μέξεηε εζείο; Κα ςεθίζακε θαη άιιε απφθαζε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ζ ίδηα είλαη αθξηβψο. Ν ίδηνο αξηζκφο δπλακηθφηεηαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο πνχ ην μέξεηε φηη... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ μέξσ, γη‟ απηφ ζαο ξσηάσ. Παο εμεγψ είλαη ν ίδηνο αξηζκφο
δπλακηθφηεηαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη ην ζέκα έρεη... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ...είλαη ίδηνο, θαη εγψ κπνξψ λα
γειάσ, θ. ... θαη λα ην πάξσ ιίγν ζην ραιαξά... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ...
απηφ είλαη θαθνήζεηα λα ην ιέηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη θαη άιιε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε πην
πξφζθαηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ζ ίδηα είλαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ε ίδηα. πάξρεη πξφζθαηε απφθαζε Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, δελ είλαη ε ίδηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρν χθνο ηεο είλαη ην ίδην.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Άιιν ην χθνο ηεο. Δζχ ινηπφλ μέξεηο ηελ θαηαγγειία
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... πξνεγνχκελε; Θαηαιάβαηε πηζηεχσ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... θαη κηιάσ εηιηθξηλά. Απηά πνπ ιέηε
είλαη... . Δζείο είλαη ιάζνο απηφ πνπ ιέηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη ην ζέκα έρεη ιήμεη. Ίπνηνο θαηάιαβε...
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Τεχδεζηε θαη ζα βξείηε ηελ άθξε γηαηί ζαο αξέζεη λα ξίρλεηε
ιάζπε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρεηε ηνλ ιφγν. Ππλάδειθνη, θαηαξρήλ ζα ήζεια λα πσ γηα
ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ν ζπλάδειθνο ν Βαγγέιεο φηη απηνθξηηηθά
ζηεθνχκελνη πξάγκαηη έρνπκε θάπνηεο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ην δήηεκα ησλ
ζεκάησλ. Ρνλ ρξφλν πνπ δφζεθαλ ηα εηζεγεηηθά θ.ιπ.. πήξρε πξφβιεκα γηαηί
έηξεραλ άδεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ, γλσξίδεηε θαιά φηη είλαη θαη ιίγν
γξαθεηνθξαηηθή ε δηαδηθαζία γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δειαδή πξέπεη λα
θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κπνξεί λα πεξάζεη απφ ηξία, ηέζζεξα
ηκήκαηα δειαδή ηνπ δήκνπ γηα λα θαηαιήμνπκε ζε έλα εηζεγεηηθφ θαη είρακε
θαη έλα ζέκα ηερληθφ κε ηνπο ππνινγηζηέο καο. Απηφ καο νδήγεζε ζην λα
έρνπκε απηήλ ηελ έιιεηςε, δειαδή λα έξζνπλ αξγά ηα εηζεγεηηθά. ·ρεη
απφιπην δίθην ν ζπλάδειθνο ν Βαγγέιεο θαη φηη νη παξαηάμεηο πξέπεη λα ηα
παίξλνπλ λσξίο γηα λα κπνξνχλ λα ηα θνπβεληηάδνπλ. Πε απηή ηε ινγηθή,
ζπλάδειθνη, ζα πξνζπαζήζνπκε ην επφκελν δηάζηεκα λα αληαπνθξηζνχκε
φζν κπνξνχκε θαιχηεξα.
Βέβαηα, κεξηθέο θνξέο μέξεηε έξρνληαη θαη πξάγκαηα εκβφιηκα ηα νπνία είλαη
πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηέο καο. Γη‟ απηφ θαη... ζα αλαθεξζψ θαη ζηα εθηφο
εκεξεζίαο πνπ έρνπκε θαη ηα έρεηε πάξεη, είλαη ηέζζεξα ζέκαηα. Ρν έλα έρεη
λα θάλεη, ζπλάδειθνη, λα πσ επίζεο φηη είρακε θάλεη έλαλ ζρεδηαζκφ πνπ
ππνινγίδακε φηη ζα θάλακε έλα πιήξεο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε φια ηα ζέκαηα
θαη κε αηηήκαηα θαηνίθσλ, θαιά δνπιεκέλν γχξσ ζηηο 15 ηνπ κήλα. Κε ηελ
πξνθήξπμε

ησλ

εθινγψλ

ν

πξνγξακκαηηζκφο

πήγε

πεξίπαην,

φπσο

θαηαιαβαίλεηε, θαη θηάζακε ηψξα λα βάινπκε άκεζα δεηήκαηα πνπ καο θαίλε
γηα λα θάλνπκε δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Γη‟ απηφ βάδσ εμαξρήο αλ απνδέρεηαη ην
Πψκα ην έθηαθην θαη αλ απνδέρεηαη ηελ θνπβέληα ησλ δεηεκάησλ απηψλ ησλ
εθηφο εκεξεζίαο.
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1ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Θαθοπιζμψρ εκ νέος ειδικοηήηυν για ππψζλητη πποζυπικοω με
ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος οπιζμένος σπψνος για ηιρ ανάγκερ
ηυν παιδικϊν ζηαθμϊν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν πξψην αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ εθ λένπ εηδηθνηήησλ γηα
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ είρακε απνθαζίζεη. Αλ ζπκάζηε, είρακε δεηήζεη
ηελ αλαλέσζε 38 ζπκβάζεσλ γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη επηπιένλ 42
άηνκα. Καο εγθξίζεθαλ, ζπλάδειθνη, 40. Κε απηήλ ηελ έλλνηα εκείο πξέπεη,
ηψξα ήξζε δειαδή απηή ε έγθξηζε, θαη εκείο πξέπεη ηψξα λα ςεθίζνπκε ηελ
αλαπξνζαξκνγή ησλ εηδηθνηήησλ. πάξρεη αληίξξεζε λα κπεη ζαλ ζέκα εθηφο
εκεξεζίαο; Ίρη.

2ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήτη

απψθαζηρ

για

καηάπηιζη

ηοπικοω

ζσεδίος

διασείπιζηρ

αποβλήηυν ηος Γήμος Σαφδαπίος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δεχηεξν, ζπλάδειθνη, καο είρε δεηεζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα
κε έγγξαθν ζην ηέινο ηνπ Κάε, αλ ζπκάκαη θαιά, ιήςε απφθαζεο γηα
θαηάξηηζε ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Δίρε
κπεη θαη απφ ζπλαδέιθνπο, ζπκάκαη ν ζπλάδειθνο ν Θνδσξήο φηη αξθεηέο
θνξέο ην είρε βάιεη, ην είρε ζίμεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, σζηφζν,
ζπλάδειθνη, πέξα απφ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ιίγν ηα
πξάγκαηα πίζσ, ην εζληθφ ζρέδην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ εγθξίζεθε ζηα
ηέιε ηνπ Ηνχιε. Καο ήξζε κεηά ην πεξηθεξεηαθφ ζρέδην θαη καο δφζεθε ν
ρξφλνο κέρξη ηηο 15 Πεπηεκβξίνπ λα θνπβεληηάζνπκε ην ηνπηθφ ζρέδην.
Θαηαιαβαίλεηε φηη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη αδχλαηνλ λα γίλεη κία πιήξεο
θνπβέληα, έηζη ινηπφλ είπακε λα θαηαξηίζνπκε, λα θηηάμνπκε κία επηηξνπή
πνπ ζα αζρνιεζεί κε ην ζρέδην, λα δψζνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηηο
βαζηθέο καο ζθέςεηο ζαλ βάζε γηα ζπδήηεζε θαη λα νινθιεξψζνπκε ηελ, λα
ζηείινπκε απηφ ζηελ πεξηθέξεηα θαη λα νινθιεξψζνπκε ηελ θνπβέληα καο
ζην ηέινο ηνπ κήλα, κε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δειαδή πνπ ζα αζρνιεζεί
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πιήξσο κε απηφ ην δήηεκα. πάξρεη αληίξξεζε λα ην βάινπκε ζηελ εθηφο
εκεξεζίαο; Ίρη.

3ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί ζςμπλήπυζηρ ηος ππακηικοω διενέπγειαρ
ηλεκηπονικοω ανοισηοω διαγυνιζμοω για ηην ππομήθεια ηποθίμυν
για ηοςρ παιδικοωρ ζηαθμοωρ και ηοςρ άποποςρ δημψηερ ηος Γήμος
Σαφδαπίος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηξίην, ζπλάδειθνη, έρεη λα θάλεη κε ηε ιήςε απφθαζεο πεξί
ζπκπιήξσζεο ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηνπο άπνξνπο
δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. ·ρεη λα θάλεη, ζπλάδειθνη, κε ηελ πξνκήζεηα
ςσκηνχ. Δπεηδή δελ ππήξρε θαλέλαο. πάξρεη αληίξξεζε λα κπεη; Γελ ππάξρεη.

4ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγκπιζη διενέπγειαρ ππομήθειαρ ςλικϊν και παποσήρ ςπηπεζιϊν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηέηαξην δήηεκα, ζπλάδειθνη, έρεη λα θάλεη κε έγθξηζε
δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Ίπσο βιέπεηε, γηα ην
θνιπκβεηήξην θ.ιπ.. πάξρεη θαη γη‟ απηφ αληίξξεζε λα εληαρζεί θαη απηφ ζηε
ζεκαηνινγία καο; Ινηπφλ. Νκφθσλα θαη απηφ. Λα πεξάζνπκε ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.

1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη

απψθαζηρ

πεπί

έγκπιζηρ

10ηρ

Αναμψπθυζηρ

ηος

πποχπολογιζμοω ηος Γήμος μαρ, οικον. έηοςρ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ:

Ίζνλ

αθνξά

ηελ

αλακφξθσζε,

πξαθηηθά

είλαη

κία

αλακφξθσζε πνπ ζηνρεχεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
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πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νθηακήλσλ ζηνλ δήκν θαη θπζηθά λα θαιχςεη
θαη ηελ επηρνξήγεζε πξνο ηελ θνηλσθειή θαηά 120.000€ πξνθεηκέλνπ λα κελ
κείλνπλ νη εξγαδφκελνη απιήξσηνη, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ έξζεη ηα ιεθηά
ηα νπνία είρακε ππνινγίζεη απφ ην ΔΠΞΑ.
Θάπνηνη άιινη θσδηθνί πνπ εληζρχνληαη, φπσο ηνπ πξαζίλνπ θαη ηεο
θαζαξηφηεηαο είλαη γηα λα κπνξέζνπκε λα εμππεξεηήζνπκε ηηο αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ απηήλ ηελ πεξίνδν, θπηνθάξκαθα, γηα παξάδεηγκα, απ‟ φ,ηη
ζπκάκαη. Δλίζρπζε γηα θπηνθάξκαθα, γηα θνπλνχπηα θαη απηά. Θαη θπζηθά...
ΚΔΙΝΠ: Απηνί πνπ κεηψλνληαη;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απηνί πνπ κεηψλνληαη, κεηψλνληαη... είλαη θσδηθνί νη νπνίνη δελ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζνχλ

νη

άιινη

θσδηθνί,

θαη

βέβαηα

γηα

λα

κπνξέζνπκε

λα

αληηκεησπίζνπκε ην άλνηγκα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη
κία θαζπζηέξεζε ιφγσλ ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ γηα
ηνπο παηδηθνχο, γηα ηα ηξφθηκα ησλ παηδηθψλ, κέρξη λα εθδηθαζηεί,
ππνινγίδνπκε ηέιε Πεπηεκβξίνπ, λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη παηδηθνί
ζηαζκνί ρσξίο πξνβιήκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ίρη, γηα ηνλ δηαγσληζκφ. Απηφ. Γελ μέξσ, αλ ππάξρεη θάπνηα
εξψηεζε, επραξίζησο λα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη εξψηεκα θάπνην; Ίρη. Θ. Κπνδίθα,
ζπκθσλείηε; Θ. Ληεληαθέ, ζπκθσλείηε; Θα Πθακπά; Ππκθσλείηε. Θ. Γξνχιηα,
ζπκθσλείηε,

θ.

Αζπξνγέξαθα,

ζπκθσλείηε,

θ.

Φνπξιή,

ζπκθσλείηε.

Νκφθσλα.

2ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί ηποποποίηζηρ Ρεσνικοω Ξπογπάμμαηορ Γήμος
έηοςρ 2015.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλακφξθσζε. Λα πνχκε, ζπλάδειθνη,
φηη απφ ιάζνο είρε έξζεη έλα εηζεγεηηθφ πνπ κηινχζε γηα ζάξσζξν. Γελ ηζρχεη
απηφ ην πξάγκα. Ξήξαηε ην θαηλνχξην, ηνπο ζσζηνχο θσδηθνχο. πάξρεη
θάπνην εξψηεκα; πάξρεη θάπνηα δηαθσλία; Νκφθσλα ην 2ν ζέκα.

3ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί ηποποποίηζηρ Δηήζιος Ξπογπάμμαηορ Γπάζηρ
Γήμος έηοςρ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπίζεο πξνθχπηεη απφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
πάξρεη δηαθσλία;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

4ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκπιζη διάθεζηρ πίζηυζηρ για ηιρ δαπάνερ θιλοξενίαρ δικαζηικϊν
ανηιπποζϊπυν και

εθοπεςηικϊν επιηποπϊν, για ηιρ βοςλεςηικέρ

εκλογέρ ηηρ 20η Πεπηεμβπίος 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνην εξψηεκα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε; Νκφθσλα.

5ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκπιζη Ξπακηικοω καηαζηποθήρ ανηικειμένυν πος δεν έσοςν καμία
αξία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα;
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φπζηθά, ήηαλ ν κφλνο πνπ κπνξεί λα εθηηκήζεη. Άιισζηε ιφγσ
θαη ηεο δνπιεηάο ηνπ κπνξεί λα εθηηκάεη. Νκφθσλα ην 5ν ζέκα.
6ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκπιζη ηπψπος εκηέλεζηρ για α) «ΔΘΡΑΘΡΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΘΑΗ
ΔΞΗΠΘΔΔΠ

ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ»

και

β)

«ΔΘΡΑΘΡΖ

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη απφθαζε ζπλαδέιθνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γη‟
απηφλ ηνλ ιφγν ην απνζχξνπκε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.

7ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί «Αποδοσήρ 2ηρ Ρποποποίηζηρ ηηρ Ξπάξηρ:
„‟λοποίηζη Ξπογπαμμάηυν Ξποληπηικοω Δλέγσος & Αγυγήρ γείαρ
(Ξ.Ξ.Δ. & Α..) ζε μαθηηέρ ηυν Γημοηικϊν Πσολείυν ηος Γήμος
Σαφδαπίος‟‟» - έγκπιζη διενέπγειαρ – έγκπιζη ηπψπος εκηέλεζηρ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε, ζπλάδειθνη;
Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη ΞΝΙΗΡΔΠ ΠΔ ΓΟΑΠΖ. Θαηά πιεηνςεθία κε αξλεηηθή ςήθν
ησλ ΞΝΙΗΡΥΛ ΠΔ ΓΟΑΠΖ.

8ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη

απψθαζηρ

πεπί

έγκπιζηρ

ειζήγηζηρ

ηποποποίηζηρ

ηος

«Νλοκληπυμένος Ξλαιζίος Γπάζηρ» (ΝΞΓ) ηος Γήμος Σαφδαπίος
πος αθψπα ηη ζωνηαξη ηος Ξίνακα 5Γ. «Πηοσοθεζία Νικονομικϊν
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«Θοινυθελή Δπισείπηζη

Γήμος Σαφδαπίος».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε, ζπλάδειθνη; Νκφθσλα. Ππλάδειθνη,
κελ επαλεξρφκαζηε, θα Ρνθαηιίδε, λα ηα πείηε, κεηά. Πην ζέκα 8 ν ππάξρεη
αληίξξεζε, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

9ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ αναμψπθυζηρ ηος Ξποχπολογιζμοω
οικ. έηοςρ 2015 και ηηρ ειζηγηηικήρ έκθεζηρ ηηρ Θοινυθελήρ
Δπισείπηζηρ ηος Γήμος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα θαηαξρήλ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. πάξρεη αληίξξεζε; Νκφθσλα ινηπφλ.

10ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ ηηρ ηποποποίηζηρ ηος εηήζιος
ππογπάμμαηορ δπάζηρ ηηρ Θοινυθελήρ Δπισείπηζηρ ηος Γήμος,
οικον. έηοςρ 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Ίρη. πάξρεη αληίξξεζε, ζπλάδειθνη; Ίρη.
Νκφθσλα ινηπφλ.

11ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί έγκπιζηρ νέος κανονιζμοω ζςνδπομϊν για ηο
Γημοηικψ Θολςμβηηήπιο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή ππάξρνπλ θάπνηεο αιιαγέο, ζπλάδειθνη, πνπ πήξαηε ζην
εηζεγεηηθφ, πήξαηε έλα θαηλνχξην ζήκεξα, ν ζπλάδειθνο ν Θαξαγηάλλεο λα
πεη δπν θνπβέληεο. Λαη, λα δηεπθξηλίζεη ηη άιιαμε.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πην εηζεγεηηθφ πνπ έρεη δνζεί είλαη κε ρξσκαηηζκέλα ηα
ζεκεία πνπ πξνζηίζεληαη ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ εηζεγεηηθφ. Γελ μέξσ αλ ην
έρεηε κπξνζηά ζαο. Γελ είλαη; Ξξνζηίζεηαη ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ γηα ηα κέιε
ησλ ΘΑ.ΞΖ. φηη ζα είλαη δσξεάλ, γηα ηα κέιε ηνπ ΘΑ.ΞΖ. Σατδαξίνπ,
πξνζηίζεηαη ε εκεξήζηα ρξήζε, γηαηί ππάξρνπλ θάπνηνη ειάρηζηνλ αζινχκελνη
πνπ δελ ζέινπλ λα δίλνπλ κεληαία ζπλδξνκή ή εηήζηα ή ηέινο πάλησλ επεηδή
... θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ην πξνζζέζακε πξνθεηκέλνπ λα κελ
πιεξψλνπλ ηε κεληαία αιιά κπνξεί λα ππάξρεη θαη ηέηνηα πξφβιεςε.
Δπίζεο, πξνζηίζεληαη ζηε δεχηεξε θνπθθίδα κεηά ηνλ πίλαθα ζε παξέλζεζε
φηη έθπησζε ζα γίλεηαη ζηε κεγαιχηεξε ζπλδξνκή, εθεί πνπ ιέεη φηη «Πε
πεξίπησζε πνπ δχν κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα, ην
έλα κέινο...» πξνζηίζεηαη φηη ζα είλαη απηφ κε ηε κεγαιχηεξε ζπλδξνκή πνπ
ζα δέρεηαη ηελ έθπησζε. Θαη εμίζνπ θαη ην ηξίην, ην νπνίν ζα... εμίζνπ ηέινο
πάλησλ ζα δσ γηα ηελ έθπησζε.
Θαη επίζεο πξνζηίζεηαη γηα ηα κέιε ησλ ΘΑ.ΞΖ., είλαη ε ηξίηε θνπθθίδα πξηλ ηηο
εθπηψζεηο πνπ ιέεη ζε ζρέζε κε ηηο ηξίκελεο, εμάκελεο θαη εηήζηεο
πξνβιέςεηο, πξνζηίζεηαη φηη ηα κέιε ησλ ΘΑ.ΞΖ. ππνρξενχληαη γηα λα έρνπλ
ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλδξνκή λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε κέινπο απφ ηα
ΘΑ.ΞΖ..
Πε ζρέζε κε πέξπζη, αλ ζέιεηε λα ζαο δψζσ έλαλ αλαιπηηθφ πίλαθα, δελ ηνλ
έρσ καδί κνπ, είλαη πεξίπνπ νη ηηκέο νη πεξζηλέο, είλαη πεξίπνπ νη ηηκέο πνπ
ηζρχνπλ θέηνο γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο. Νπφηε φπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη πάλσ
απφ 20% ε έθπησζε ζηα γεληθά πξνγξάκκαηα θνηλνχ, είλαη 10€ ε έθπησζε
γηα ηνπο αλέξγνπο, 10€ ε έθπησζε ζε ζρέζε κε πέξπζη, είλαη ιηγφηεξν, γηα
ηνπο θνηηεηέο, δελ ππήξρε πξφβιεςε γηα ην πνζνζηφ αλαπεξίαο, γηα ηνπο
αλήιηθνπο ππήξρε απφ 16 θαη θάησ θαη 16 θαη πάλσ, ην έρνπκε βάιεη απφ 18
θαη θάησ λα είλαη εληαία ην 20€ θαη δελ μερσξίδνπκε καδηθφ, ιατθφ αζιεηηζκφ
θαη ηκήκαηα εθκάζεζεο θαη είλαη 10€ θζελφηεξα, θαη γηα 65 ρξνλψλ θαη άλσ
ππάξρεη πξφβιεςε γηαηί δελ είλαη φινη κέιε ησλ ΘΑ.ΞΖ., νπφηε κπαίλεη θαη
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μερσξηζηά ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε ε νπνία είλαη αλ δελ θάλσ ιάζνο 5€
ιηγφηεξε ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ίζρπε.
Γηα λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα απιά λα πσ φηη θάλνπκε κηα
πξνζπάζεηα θαη κε ηελ ππεξεζία λα έρνπκε έηνηκν ηνλ λέν θαλνληζκφ γηα φ,ηη
αθνξά ηνλ αζιεηηζκφ γηα ηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο, θαη ζε ζρέζε δειαδή κε ηε
ρξήζε ησλ γεπέδσλ θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζπλδξνκέο, λα πξνβιέπεηαη εληαίνο
θαλνληζκφο γηαηί είρε θελά, ήηαλ ειιηπήο, θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζπλδξνκέο
ππάξρνπλ αιιαγέο θαη ππάξρνπλ θαη θαηλνχξηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα
πξνβιεθζνχλ θαη λα κπνπλ. Θα έξζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λνκίδσ ζε...
ζην επφκελν δελ μέξσ ιφγσ ησλ εθινγψλ αιιά ζε θάπνην επφκελν...
Θαηλνχξηνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο επξχηεξνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ. Γηα λα
ππάξρεη, γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθήο
πξφβιεςε γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αζιεηηζκφ θαη λα γίλεη θαη
ζπδήηεζε επί ηνπ ζπλφινπ γηα λα κελ κπιέθνπκε ζηελ πεξηπησζηνινγία θάζε
θνξά.
Λα πσ ην εμήο, γηα ην θνιπκβεηήξην, γηαηί θαληάδνκαη ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο
εξσηήζεηο, δελ ιέσ ζε ζρέζε κε ην επφκελν ζέκα, ζα πσ ζε ζρέζε κε ην
ηξέρνλ. Ρν θνιπκβεηήξην απφ 7 ηνπ κήλα έρεη μεθηλήζεη λα δέρεηαη εγγξαθέο,
έρεη μεθηλήζεη πιήξσζε ε ιεηηνπξγία ηνπ, έγηλε κία πξνζπάζεηα κέζα ζην
θαινθαίξη κε ηελ απηεπηζηαζία ηνπ δήκνπ λα γίλνπλ θάπνηεο πξψηεο
ζπγθεθξηκέλεο

εξγαζίεο,

ην

βάςηκν

εζσηεξηθά

θαη

εμσηεξηθά

ηνπ

θνιπκβεηεξίνπ, πεξηκεηξηθά θαζαξηφηεηα θαη απφ ηελ άπνςε ησλ δέληξσλ θαη
δηάθνξσλ άιισλ άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππήξραλ κέζα ζηνλ ρψξν θαη
ήηαλ επηθίλδπλα γηα ηε ζσκαηηθή πγεία γηαηί είλαη θαη έλαο ρψξνο πεξίεξγνο ε
θνιπκβεηηθή δεμακελή.
Δπίζεο έρνπλ πξνβιεθζεί λα γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο ζε ζπλεξγαζία κε
Ρερληθή πεξεζία ηφζν ζην κεραλνζηάζην φζν θαη ζηα ειεθηξνινγηθά ηνπ
θνιπκβεηεξίνπ θαη γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ππφ πνιχ θαιχηεξεο
πξνυπνζέζεηο αιιά θαη γηα λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη, έγηλε κέζα ζην
θαινθαίξη λνκίδσ, φινη είζηε ελεκεξσκέλνη, ε δηαδηθαζία κε ην θπζηθφ αέξην
πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζνχλ γχξσ ζηηο 100.000€ απφ ηε ρξήζε θπζηθνχ
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αεξίνπ ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην, θαη είκαζηε ζε δηαδηθαζία γηα ηελ θνπβέξηα
θαη γηα ηελ κηθξή πηζίλα θαη γηα ηε κεγάιε πνπ επίζεο ζα εμνηθνλνκήζεη γχξσ
ζην 30% θαη ζα γίλνπλ θαη δηάθνξεο άιιεο εξγαζίεο ηφζν ζην κεραλνζηάζην
φζν θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο πηζίλαο, κε δχηεο δειαδή
θ.ιπ..
Θα έρνπκε ζηα ρέξηα καο ηηο επφκελεο κέξεο θαη έλαλ έιεγρν πνπ έγηλε γηα ην
λεξφ ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο θαη κε βάζε απηφ ζα πξνρσξήζνπκε θαη
ζηηο ππφινηπεο εξγαζίεο. Λα πσ φηη έρεη γίλεη κία πξνζπάζεηα λα
πξνβιεθζνχλ, ηψξα δειαδή, άκεζα, ην επφκελν δηάζηεκα θαη θάπνηα
αληηπιεκκπξηθά έξγα, γηαηί μέξσ φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ππάξρεη
ζνβαξφ ζέκα θαη πλίγεηαη ην θνιπκβεηήξην θάζε ρξφλν. Ξεξηκέλνπκε λα
εηνηκαζηεί ε κειέηε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, ηελ έρνπλ αλαιάβεη δχν
ζπλάδειθνη πνπ λνκίδσ φηη, δχν εξγαδφκελνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα ην θέξνπλ
εηο πέξαο ζχληνκα, θαη λνκίδσ φηη πνιχ γξήγνξα ζα είκαζηε ζηελ επράξηζηε
ζέζε γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη απηφ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα δηεπθξίληζε, ζπλάδειθνη; Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, ζα πξέπεη λα απεπζπλζψ ζην ζχλνιν ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηεο παξάηαμεο ηεο ΙΑΦΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ γηα λα πσ φηη
ζηελ πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ δεκνηηθνχ θνιπκβεηεξίνπ ζε φ,ηη έρεη λα
θάλεη κε ηηο ζπλδξνκέο είζηε αλαθφινπζνη. Αλαθφινπζνη, θαη ζα εμεγήζσ ην
γηαηί, δηφηη θεχγεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, έξρεηαη ν θνκκνπληζηηθφο, φρη απιά
αξηζηεξφο, δεκνηηθή αξρή ε εμνπζία, φζν θαη λα ζαο πεηξάδεη εγψ ζα ην πσ,
θαη βάδεηε πξφζηηκα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκνηηθή
πεξηνπζία. Ρν πξφζηηκν απηφ είλαη νη ζπλδξνκέο.
Αλ μέξαηε, ζπλάδειθνη, θαη ζπλαδέιθηζζεο, ηη νκεξηθέο κάρεο έρνπλ γίλεη
ζηνλ αλάινγν ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είηε ζηε Ιεσθφξν Αζελψλ
181-183 κε πξσηεξγάηεο θαη επαλαζηάηεο ηνλ θ. Πειέθν θαη ηνλ θ. Βνξέα, δελ
ζα πηζηεχαηε ηα κάηηα ζαο. Θάπνηνη είραηε έξζεη γηα λα ζπληξέμεηε, λα
αλεβείηε πάλσ ζηα ηξαπέδηα, λα θάλεηε, λα ξάλεηε. Δγψ δελ ζπκθσλψ, θαη
δελ ζπκθσλψ ζε πάξα πνιιά θαη αλ ζέιεηε λα κηιήζνπκε ηη λα θάλνπκε, ν
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θαπηηαιηζκφο, ην αζηηθφ θξάηνο, ε θαθηά δεμηά, νη θιέθηεο ηνπ ΞΑΠΝΘ, ν
θαθφο ΠΟΗΕΑ ηψξα πνπ ςήθηζε ην κλεκφλην θ.ιπ., ζα δερζψ ην κίληκνπκ ησλ
ζπλδξνκψλ, αιιά δελ πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηνχκε, βξε παηδηά, νη δηθνί καο
θαη νη δηθνί ηνπο. Γηαηί, ν εηεξνδεκφηεο δελ είλαη άλζξσπνο; Γηαηί ... άιια
πξάγκαηα, εξγάηεο φινπ ηνπ θφζκνπ ελσζείηε θαη δεκφηεο θαη πνιίηεο άιισλ
πεξηνρψλ πιεξψζηε πξφζηηκν γηαηί ν Ξαραηνπξίδεο, ν Θαπιάλεο, ν έλαο, ν
άιινο δελ ρσξάεη ην θνιπκβεηήξηφ ηνπ ε Ξεηξνχπνιε θαη έξρεζηε εδψ;
Κία εξψηεζε πνπ έρσ λα θάλσ, θαη απηφ πνπ κε ζηελνρσξεί πνιχ είλαη ην
πέλαιηη πνπ ην έθαλε ε ΘΝΗΛΠΔΞ ε πξνεγνχκελε, θαη ζήκεξα ην θάλνπκε θαη
εκείο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απνπζία γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο κήλεο
πξέπεη λα εμνθιεζνχλ νη πξνεγνχκελεο νθεηιέο γηα λα ππάξρεη επαλεγγξαθή
ζην πξφγξακκα. Δθηφο εάλ... θ.ιπ.. Αλ απηφ δελ είλαη θαπηηαιηζηηθφ, πνην
είλαη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρν δηάβαζα, ην δηάβαζα. Ρν έρνπκε δηαβάζεη. Δθηφο αλ ππάξρεη
αίηεκα δηαθνπήο κε αληίζηνηρν αξηζκφ. Γειαδή κε βάζε ζηελ γξαθεηνθξαηία.
Γειαδή λα είκαζηε κε έλα ραξηί, θέξε κνπ βεβαίσζε γηαηί είζαη θνηηεηήο αλά
έμη κήλεο, θέξε κνπ βεβαίσζε φηη ν θ. Πηέιηνο 75 ρξνλψλ είλαη κέινο ηνπ
ΘΑ.ΞΖ.. Θαη αλ δελ είλαη, ηη έγηλε δειαδή; Ξφζνη παππνχδεο ζα θάλνπλ κπάλην
ελ απνπζία ηνπ Θενδσξαθφπνπινπ; Ρνπ θαξδηνιφγνπ; Νπδείο. Φνηηεηέο, θάζε
έμη κήλεο ζα πεγαίλνπλ ζηηο γξακκαηείεο ή κέζσ internet θαη αλ ην παίξλεη ε
γξακκαηεία, γηαηί έρνπκε δήζεη ιίγν-πνιχ εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ καο κε ηηο
γξακκαηείεο ησλ ζρνιψλ, λα καο θέξνπλ έλα ραξηί φηη ηνλ Πεπηέκβξην ήκνπλ
θνηηεηήο, ηνλ Απξίιην δελ είκαη θνηηεηήο, ή παξακέλσ θνηηεηήο.
Γηνγθψλνπκε, θνληνινγίο, κία θαηάζηαζε αξηζηεξήο γξαθεηνθξαηίαο, θαη
θαπηηαιηζηηθήο δηνίθεζεο σο πξνο ηα έζνδά ηνπ. Δκείο αλ δελ ηξνπνπνηεζεί
απηφ ην ζέκα, εάλ δελ απνζπξζεί λα ην μαλαδνχκε, δελ ζα ην ςεθίζνπκε.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο. Ππκθσλείηε
δειαδή;
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, θαιά, έρσ θαη εγψ ηηο ελζηάζεηο κνπ θαη γη‟ απηφ ίζσο
ήηαλ.... έζεζα ην εξψηεκα ζηελ αξρή, ζην μεθίλεκα, ζε επξχηεξν πιαίζην,
αιιά εληάμεη, είλαη θαη ην πξψην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ ζέισ λα θάλσ
κεγαιχηεξε αλαθνξά ζε ζρέζε κε κηα αληίθαζε πνπ κπνξεί λα ππήξρε κε ηελ
πνιηηηθή πνπ αζθνχζε ε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Πε θάζε
πεξίπησζε φκσο αο κπνχκε ιίγν ζηελ νπζία θαη λα δνχκε φηη φλησο ν
θαλνληζκφο απηφο θαη νη ηηκέο απηέο είλαη θαιχηεξεο απφ ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα, θαη ζα ην ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Θα Πθακπά; Τεθίδεηε. Θ.
Γξνχιηα;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαη εγψ νπζηαζηηθά ζπκθσλψ κε ηνλ Βαγγέιε. Θα κπνξνχζακε
λα πνχκε πνιιά ζε ζρέζε κε ην κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη
ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κε ηελ αληίθαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ
αθνινπζεί ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή. Κε δεδνκέλν φκσο φηη ηα χςε ησλ
ζπλδξνκψλ είλαη ρακειφηεξα απ‟ φ,ηη ήηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, θαη εκείο
ζα ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Λαη, θ. Ξξφεδξε, ηψξα δελ μέξσ αλ πσ επηπρψο,
δπζηπρψο, αιιά εγψ ζα πσ φηη ζπκθσλψ κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Κπνδίθα,
νθείισ λα ζπκθσλήζσ. Νθείισ λα ζπκθσλήζσ, δηφηη έζημε έλα ζέκα, θαιφ
είλαη θάπνηεο θνξέο λα κελ μερλάκε θάπνηα πξάγκαηα. Ίλησο εδψ θαίλεηαη
κία αλαθνινπζία ιφγσλ θαη πξάμεσλ, ίζσο γηαηί φπσο είπε πνιχ ζσζηά νη
θαηξνί είλαη ραιεπνί, είλαη δχζθνινη, ηα νηθνλνκηθά είλαη ράιηα.
Ίκσο πξαγκαηηθά θαη εγψ ζπκάκαη πνιιέο θνξέο, γηαηί είκαζηε ρξφληα εδψ
κέζα, απηφ πνπ γηλφηαλ ηφηε. Ρν ζπκφκαζηε φινη, θαη δελ είλαη ςέκα, θαη νχηε
κπνξψ λα πσ φηη δελ έρεηε ηε δηάζεζε. Ήζσο λα κελ έρεηε ηε δπλαηφηεηα.
Ίκσο δελ κπνξεί λα ιέγακε άιια ηφηε, άιια ηψξα. Θαη ην φηη φλησο κπνξεί
λα ζπκβαίλεη, θαη ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά, φηη ην αληίηηκν πνπ έρνπκε βάιεη
είλαη πνιχ πην κεησκέλν απφ ην πξνεγνχκελν, απηφ δελ απνηειεί παλάθεηα.
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Ν ιφγνο ινηπφλ ην φηη δελ κπνξψ λα μεράζσ απηά πνπ ιέγακε ηφηε, θαη θαιφ
είλαη λα ηα ζπκφκαζηε, γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ ζα ην ςεθίζσ εάλ
παξακείλνπλ έηζη. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Κνπ δφζεθε ε αθνξκή ζε απηφ ην ζέκα λα ηνπνζεηεζψ
θαη λα πσ πέληε πξάγκαηα ηα νπνία είρα ζθνπφ λα ηα πσ ζην 14 ζέκα, αιιά
ζηνλ αληίπνδα φζσλ είπε ν ζπλάδειθνο Κπνδίθαο ζέισ λα θάλσ ηελ εμήο
ηνπνζέηεζε. Παο δηαβάδσ απφ ην άξζξν 201 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ, παξάγξαθνο 4, φπνπ αλαθέξεη, «Ξηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο
ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ή ηεο
θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ: Α) Δζληθέο ηνπηθέο
γηνξηέο ή άιιεο ηδίσο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο, αζιεηηθέο
εθδειψζεηο πνπ ηηο νξγαλψλεη ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα. Β) Ίκνηεο εθδειψζεηο
πνπ νξγαλψλνπλ άιινη θνξείο θαη ζπκκεηέρεη ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα.
Απνλνκή

ηηκεηηθψλ

δηαθξίζεσλ,

αλακλεζηηθψλ

δψξσλ

θαη

θηινμελία

πξνζσπηθνηήησλ, θαη αληηπξνζσπεηψλ εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ. Γ) Ρηκεηηθέο
δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία θπζηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία
ζπλέβαιαλ ηδηαίηεξα ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ δήκνπ ή
ηεο θνηλφηεηαο».
Κε αθνξκή ινηπφλ απηφ θαη επεηδή ν δήκνο δελ έρεη ηελ νηθνλνκηθή
απηνδπλακία λα παξέρεη φιεο απηέο ηηο ππεξεζίεο, θαηαξρήλ είπα πνην είλαη ην
λνκηθφ θαζεζηψο θαη ηη επηηξέπεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Μέξνπκε ινηπφλ φινη θαη είλαη ηνηο πάζη γλσζηφ θαη
πξέπεη λα ην βάδνπκε θάζε θνξά ην ζέκα απηφ, ή πξέπεη λα ιπζεί άπαμ δηα
παληφο, φηη νη ρψξνη φινη, θαη ηνπο βάδσ ζπλνιηθά θαη δελ είλαη κφλν ην
θνιπκβεηήξην, ηα γήπεδα, θαη ηα γήπεδα θαη ηα κπάζθεη ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζπιιφγνπο.
Δπεηδή είρα ηελ ηχρε ή ηελ αηπρία ην 2014 λα έρσ θαη εγψ κία ελεκέξσζε
απφ ηνλ πξφεδξν φπσο είραλ θαη νη ππφινηπνη επηθεθαιήο παξαηάμεσλ, ηνλ θ.
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Θαιπφγινπ αλ ζπκάκαη θαιά, Θαπφγινπ, πνπ κνπ έδσζε θάπνηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία γηα ην θνιπκβεηήξην. Ρη ζέισ ινηπφλ λα πσ θαη λνκίδσ φηη ν δήκνο
έρεη φρη απιψο ην δηθαίσκα, ηελ απφιπηε επζχλε λα επνπηεχεη ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ζπιιφγνπο πψο; Δάλ κελ είλαη ζσκαηεία θαη έρνπλ κέιε, ζα
πξέπεη λα παίξλνπλ, ή πξέπεη, ή παίξλνπλ θάπνηεο ζπλδξνκέο. Απφ ηε ζηηγκή
πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη ζηε κηα θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε δσξεάλ ππνδνκέο
απφ ηνλ δήκν, ζα πξέπεη ηα κέιε ηνπο λα δαπαλνχλ ην ειάρηζην δπλαηφ
θφζηνο, εάλ δε παξέρνπλ εθπαίδεπζε σο ζχιινγνη, θνηηάμηε, εγψ κηιάσ γηα
αζιεηηζκφ, δελ κηιάσ γηα πξσηαζιεηηζκφ, εάλ ζέινπλ λα εθπαηδεχνπλ
ζπγθεθξηκέλα άηνκα, λα βξνπλ ρνξεγνχο γηα λα ηνπο θάλνπλ πξσηαζιεηέο.
Δκείο γηα ηνλ εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ πνπ κηιάκε θαη απηφ θάλεη θαη πξέπεη λα
ππεξεηεί ν δήκνο, εάλ θάπνηνο ή θάπνηνη είλαη λα μερσξίζνπλ, ζα μερσξίζνπλ
απφ απηήλ ηελ καγηά φιε πνπ ππάξρεη.
Αλ θάπνηνη αηνκηθά, γηαηί κνπ εηπψζεθε θαη ε θνπβέληα φηη ππάξρνπλ γνλείο
πνπ δίλνπλ θαη έλα θαηνζηάξηθν ηνλ κήλα γηαηί ην παηδί πξέπεη λα πξνρσξήζεη
ή λα πάεη παξαπάλσ θ.ιπ.. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηίζεληαη
ππφςε ηνπ δήκνπ, ηεο δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ, ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηα
νηθνλνκηθά θαη ησλ ζσκαηείσλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνπλ
εθπαίδεπζε νη ζχιινγνη ζηελ πξνεγνχκελε, ζην πξνεγνχκελν ζέκα πνπ
αλέθεξα, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη ηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο θαη λα
παξέρεηαη θαη δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ.
Πε θάζε φκσο πεξίπησζε, γηα λα έρνπκε πιήξε δηαθάλεηα θαη έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπο, απηά ζα πξέπεη λα ηίζεληαη ππφςε θάζε έμη κήλεο, θάζε
έλαλ ρξφλν, ζα ην δνχκε απηφ, ππφςελ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο
δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ γηα λα δνχκε πψο θηλνχληαη. Γηφηη αλ δελ ππάξρεη απηφ,
ζα ζαο πσ ηη ππάξρεη θαη είλαη θαηαγγειία πξνεγνχκελνπ πξνέδξνπ ζην
θνιπκβεηήξην. Ξνιχ πην πξνεγνχκελνπ. Γηα λα γίλσ εγψ κέινο, ελψ πιήξσλα
ζπλδξνκή, έπξεπε λα κε πξνηείλεη θάπνηνο άιινο. Γηα λα μεθηλήζσ σο δφθηκν
κέινο. Γελ κε πξφηεηλε, ινηπφλ, θαλέλαο θαη ιέεη, εζχ ζα πιεξψλεηο κε
ζπλδξνκή αιιά δελ ζε θάλνπκε κέινο. Δθεί ινηπφλ φρη απιψο δηαθάλεηα δελ
ππάξρεη, αιιά ππάξρεη έλαο έιεγρνο ζηελφο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηνηθήζεηο
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ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ ζπιιφγσλ πνπ εκείο δελ κπνξνχκε λα έρνπκε θακία
πξφζβαζε, νπφηε ζα πξέπεη λα απαληήζνπκε ζηα ηξία εξσηήκαηα ηα νπνία ηα
έρσ

θαη

γξαπηά.

Ξνηνπο

εθπξνζσπνχκε

θαη

ηα

ζπκθέξνληα

πνησλ

πξνζηαηεχνπκε; Ρη εηζφδεκα έρνπλ θαη πφζνη εθκεηαιιεχνληαη ηηο δεκνηηθέο
απηέο ππνδνκέο; Δίλαη πνιινί, είλαη ιίγνη, είλαη ειάρηζηνη; Θαη κε πνηνλ ηξφπν.
Ινηπφλ, απηφ νινθιεξσκέλα, θαη πηζηεχσ φηη ζε κία επφκελε ζπδήηεζε πνπ
ζα έξζεη, φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα βεβαίσο θαη ην ςεθίδσ γηαηί
ζεσξψ φηη ε ζπλδξνκή απηή είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία λα πξνζθέξεη ηελ
ειάρηζηε δπλαηή ππεξεζία άζιεζεο ζηνλ νπνηνλδήπνηε δεκφηε, δελ ιέσ ηνλ
νξγαλσκέλν δεκφηε. Πηνλ νπνηνλδήπνηε δεκφηε, ή εηεξνδεκφηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Ν ζπλάδειθνο ν Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Θαιεζπέξα, θαιφ θζηλφπσξν ζε φινπο. Λνκίδσ φηη είλαη
εμππλαθηζκφο, λα κνπ ζπγρσξήζεηε ηελ έθθξαζε, απηά πνπ αθνχζηεθαλ γηα
θνκκνπληζηηθνχο... δελ αλαθαιψ, παίξλσ πιήξε επζχλε ηνπ ηη ιέσ. Δίλαη
εμππλαθηζκφο λα έξρεηαη ν νπνηνζδήπνηε εδψ κέζα θαη λα κηιάεη γηα
θνκκνπληζηηθνχο ηνκείο ζηνπο δήκνπο θαη δελ μέξσ θαη εγψ ηη.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΝΒΑΟΑΠ: Γελ ηζρπξηζηήθαηε, θ. Κπνδίθα, ζαο άθνπζα κε ςπρξαηκία, ζα κε
αθνχζεηε θαη εζείο. Παο άθνπζα κε ςπρξαηκία, ζα κε αθνχζεηε θαη εζείο. Ξνηέ
θαλείο εδψ κέζα απφ ηε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ δελ είπε φηη εδψ θαη έλαλ ρξφλν
έρνπκε ηε ιατθή δεκνθξαηία ηνπ Σατδαξίνπ. Ξνηέ θαλείο εδψ πέξα δελ είπε
απφ ην ΘΘΔ θαη απφ ηε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ φηη επεηδή ε πιεηνςεθία ηνπ
δήκνπ ήξζε ζηε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ ζα έρνπκε έλαλ θνκκνπληζηηθφ δήκν. Αλ
απηφ ην είδαηε πνπζελά γξακκέλν, ζαο πξνθαιψ λα ην θέξεηε, θαη αλ δελ ην
θέξεηε εζείο, λα αλαθαιέζεηε.
Αλ είλαη θάπνην πνπ πξέπεη λα αλαθαιέζεη, απηφο είζηε εζείο, εθηφο θαη αλ
θέξεηε νπνπδήπνηε γξαπηά, ή απφ νπνηνλδήπνηε δήκν ζε νπνηνδήπνηε
ζηειέρνπο ηεο παξάηαμήο κνπ φηη εκείο εδψ ζα θέξνπκε θνκκνπληζηηθέο
ζπλζήθεο ζηνλ δήκν. ·λα ινηπφλ απηφ. Γελ νινθιήξσζα. Θα νινθιεξψζσ θαη
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κεηά ζα κηιήζεηε. Δκέλα δελ πξφθεηηαη λα κε δηαθφςεηε, φζν θαη λα ζέιεηε.
Ππλερίδσ, ινηπφλ. Ξξψην ινηπφλ απηφ.
Δκείο ινηπφλ ρξφληα ηψξα, φρη εδψ θαη έλαλ ρξφλν, ρξφληα ηψξα ιέκε φηη δελ
έρνπκε θαλ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ίηη έρνπκε ηνπηθή δηνίθεζε ε νπνία είλαη ην
δεμί ρέξη ηνπ θξάηνπο, φηη είλαη πεξηνξηζκέλεο πνιχ νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε
νπνηαδήπνηε δηνίθεζε λα θάλεη εδψ, δελ ηξέθακε πνηέ θακία απηαπάηε ζηνπο
δεκφηεο φηαλ καο ςεθίζεηο ζα ζνπ ιχζνπκε φια ηα πξνβιήκαηα. Ρέηνηεο
απηαπάηεο άιινη ρψξνη ηνπο είραλ. Δκείο φρη. Ταρηείηε αιινχ, φρη ζε εκάο.
Ξξψηα απηφ.
Γεχηεξν, ηφηε πνπ θψλαδαλ απφ ηελ παξάηαμή καο... ρξφληα ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... δελ ζα κε δηαθφςεηε, ζπλερίδσ θαη ιέσ, δελ κε ελδηαθέξεη
θαλελφο ε παξάθιεζε, παίξλσ επζχλε ηνπ ηη ιέσ, νη ζπλδξνκέο ηφηε πνπ
ήηαλ απαξάδεθηεο, ήηαλ απαξάδεθηεο, ην ιέγακε θαη ην ιέκε, γηαηί ηφηε
παίξλακε σο δήκνο πνιιαπιάζηα ρξήκαηα απ‟ φ,ηη παίξλνπκε ηψξα, θαη λνκίδσ
ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά θαη κελ κνπ πείηε φηη δελ ην γλσξίδεηε. Δάλ δελ ην
γλσξίδεηε, θξνληίζεηε λα κάζεηε πφζα πεξηζζφηεξα ήηαλ απηά πνπ έπαηξλε ν
δήκνο, θαη πφζα είλαη ηψξα.
Ρξίηνλ, ζηα ηξαπέδηα ηφηε πνπ αλέβαηλαλ θάπνηνη, πνπ αλέβεθαλ κία θαη
κνλαδηθά θνξά θαη δηάιπζαλ κία θαη κνλαδηθή θνξά Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ήηαλ
ε παξάηαμή ζαο, ήζειε ηφηε λα δψζεη ζε ηδηψηε φιεο κα φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο
ηνπ δήκνπ θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν ην πήξαηε θαη πίζσ. Πε εθείλε ηελ πξψηε
ζπλεδξίαζε.
Ρέινο, απηά πνπ αθνχζακε πεξί ... γηα θνηηεηψλ, δελ θαηαιαβαίλσ, ζαο
ελνριεί φηη... δελ ηειείσζα, ζα ηειεηψζσ θαη κεηά ζα κηιήζεηε, δελ ζα κε
δηαθφςεηε φζν θαη λα ρηππηέζηε, θνηηεηήο δελ ζέιεηε λα πιεξψλεη ιηγφηεξα;
Ξνηνο ήηαλ απηφο πνπ ζαο φηη γηα λα απνδεηθλχεη φηη είλαη θνηηεηήο ζα πξέπεη
θάζε έμη κήλεο λα θέξλεη θάηη; Ρν είδαηε πνπζελά φηη ζε θάζε έμη κήλεο; Θαη
αλ είλαη νηηδήπνηε απηφ, εζείο είζηε ελάληηα; Γελ πξέπεη νη θνηηεηέο λα
πιεξψλνπλ ιηγφηεξν;
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Ρέινο, εγψ είκαη φ,ηη είκαη θαη ν θαζέλαο θξίλεηαη απφ απηά πνπ ιέεη θαη απφ
απηά πνπ θάλεη. Θαη εδψ πέξα, γηα λα πνχκε θαη απηφ, ήκαζηαλ εδψ ζε απηφ
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηαλ κεηψλακε ηα δεκνηηθά ηέιε θαη ήηαλ ε δηθή ζαο
παξάηαμε πνπ ιέγαηε, κα ζα βγνχκε; Κα κήπσο δελ πξέπεη; Ρψξα εξρφκαζηε
θαη δίλνπκε κεησκέλα θαη καο ιέηε κα γηαηί ηα δίλεηε θαη δελ δίλεηε φια;
Απνθαζίζηε ηη ζέιεηε. Νχηε ζην ζαθί, νχηε ζην ζαθνχιη. Ξξηλ απφ ιίγνπο
κήλεο. Γηαηί;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ζπλάδειθε Θνπβαξά.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Ξξηλ απφ ιίγνπο κήλεο γηαηί κεηψλεηαη δεκνηηθά ηέιε, δελ ζα
βγνχκε, ηψξα γηαηί δελ ηα εμαιείθεηε εληειψο. ·ιενο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν Ρξνρίδεο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δπί πξνζσπηθνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έρεηε ηνλ ιφγν, θ. Κπνδίθα. Ν ζπλάδειθνο Ρξνρίδεο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Ππλάδειθνη, θαιεζπέξα. Δίλαη έλα δήηεκα κεγάιν απηφ πνπ
ζπδεηάκε ηψξα, φρη κφλν γηα ην θνιπκβεηήξην αιιά θαη γηα ηνλ αζιεηηζκφ, θαη
ζα ζαο πσ θαη γηα ην θνιπκβεηήξην εηδηθά θαη γηα ην θνιπκβεηήξην επεηδή
ηπγράλεη λα ήκνπλ πάξα πνιιά ρξφληα ζην θνιπκβεηήξην κε πνιιέο δηνηθήζεηο
απφ ηνλ θ. Γαζθαιάθε, ηνλ Ιαγνπδάθν, ηελ θα Κνπλδξέα θ.ιπ.. Ρελ πνιηηηθή
ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ην ινηπφλ ηελ μέξσ πνιχ θαιά, ζηνλ βαζκφ πνπ
κπνξνχζα λα ηελ μέξσ, γηαηί δελ ήκνπλ θαη ζηελ... ήκνπλ αληηπνιίηεπζε θαη
εθπξνζσπνχζα ηελ παξάηαμή καο.
Ξάληα θνηηάγακε ην θαιφ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, πάληα, θαη απηφ είλαη, ην έρεηο
παξαδερηεί θαη εζχ, Αληξέα, φηη πξαγκαηηθά, ηνπιάρηζηνλ απφ πιεπξάο κνπ,
θνίηαδαλ κφλν ην θαιφ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, πάληα, θαη απηφ δελ ήηαλ απφ ηελ
πιεπξά ηε δηθή κνπ, ν Καλψιεο απνθάζηδε λα κελ θάλεη θαη λα είλαη ππέξ ηνπ
θαινχ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Έηαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο παξάηαμεο ζπλελλφεζε
πάληα κε ηνλ επηθεθαιήο. Απηφ μεθηλάσ.

62

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Λα βάινπκε ηψξα θάπνηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο. Γηαηί ε πνιηηηθή, ην
ινηπφλ, εκείο έρνπκε θάλεη κηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζην θνιπκβεηήξην πνπ
εγψ ηε ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ρακειή. Πε ζρέζε βέβαηα κε απηά πνπ είπε ν θ.
Κπνδίθαο παιηφηεξα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχακε θαη πνπ κίιεζε ν
Ξαλαγηψηεο Θνπβαξάο πξνεγνπκέλσο, παίξλακε θάπνηεο επηρνξεγήζεηο απφ ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, θάπνηα εθαηνκκχξηα πνιιά, θαη πάιη ηφηε
παίξλνληαο ηα εθαηνκκχξηα απφ εθεί, παίξλνληαο απφ ηνλ ΝΞΑΞ θαη
παίξλνληαο θαη απφ αιινχ πξάγκαηα θαη πνιιά ιεθηά, δνπιεχακε ην
θνιπκβεηήξην.
Βέβαηα, γίλνληαλ δηάθνξεο αηαζζαιίεο πνπ κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιινλ ηξφπν
ηα αλαθαιχπηακε θαη ε δηνίθεζε πξαγκαηηθά θαη γηλφηαλ έλα παηρλίδη κεγάιν.
Ρψξα, εγψ εθπιήζζνκαη θαη πξαγκαηηθά, θ. Κπνδίθα, εθπιήζζνκαη φπσο
βάιαηε ην δήηεκα, γηαηί λα βάινπκε ζπλδξνκέο έηζη πνπ ηηο βάδνπκε. ·ρνπκε
φια απηά ηα ρξφληα δεη θαη κέζα απφ ηνλ αζιεηηζκφ κέζα ζην Σατδάξη, κηιάκε
γηα ηα γήπεδα, ην πψο ιεηηνχξγεζαλ θαη πνηνη είραλ ην πάλσ ρέξη θαη πψο νη
ζπγθεθξηκέλνη πξαγκαηηθά έθαλαλ πάξηη ζε φινπο απηνχο ηνπο αζιεηηθνχο
ρψξνπο. Κπνξψ λα απαξηζκήζσ θαη λα πσ ζπγθεθξηκέλα, κε δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο, κε πξνέδξνπο, κε ην ηη ζπλαιιαγέο είραλ. Κπνξεί λα ηα πσ.
Ρψξα βέβαηα, θαη ζπλερίδεηαη αθφκα, απηφ πνπ είπε ν ζπλάδειθνο
Αζπξνγέξαθαο, ν ηξφπνο πνπ ηα ζσκαηεία πξαγκαηηθά θάλνπλ αζιεηηζκφ ή
πξσηαζιεηηζκφ, πνπ βάδνπλ ηνπο άκνηξνπο γνλείο λα πιεξψλνπλ νη 500 γηα
λα κπνξνχλ νη 10 ή νη 50 λα θάλνπλ πξσηαζιεηηζκφ είλαη έλα δήηεκα. Θαη ην
ίδην αθνινπζνχλ βέβαηα θαη ζήκεξα θαη νκάδεο ηεο θνιχκβεζεο αιιά θαη φιεο
νη νκάδεο φπσο έρεη λα θάλεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιήξσζε, ζπλάδειθε Ρξνρίδε.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Λαη. Ρν δήηεκα είλαη βέβαηα εζείο, βέβαηα δελ αλαθέξνκαη ζε
εζέλα, αλαθέξνκαη ζηνπο παιηνχο ζπλάδειθνπο, ζηνλ θ. Φψηε θαη ζηελ θα
Διεπζεξία, παξέδσζαλ απηφ ην θνιπκβεηήξην πνπ θάπνηνη άιινη ην έθαλαλ κε
ρίιηα δφξηα, ην παξάδσζαλ ζηνπο ηδηψηεο. ·ξρνληαη ζήκεξα ην ινηπφλ θαη καο
δεηάλε ηα ξέζηα γηαηί ην πήξακε θαη θάησ απφ πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο, πνπ
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μέξεηε, νηθνλνκηθά, πξνζπαζνχκε λα βάινπκε κία ηάμε. Αθφκα-αθφκα καθάξη
λα κπνξνχζακε απηά ηα ιεθηά πνπ αθήζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο ηφζα ρξφληα
νη δηνηθήζεηο νη πξνεγνχκελεο θαη ρξσζηάλε ζηνλ δήκν νη παξαηξεράκελνη
δεμηά θαη αξηζηεξά θαη έρεη κεγάιε επζχλε λα ηα είρακε απηά φρη κφλν γηα ηνλ
αζιεηηζκφ, γηα ηελ παηδεία αιιά θαη γηα ηα ακάμηα πνπ είπαλ πξνεγνπκέλσο
θαη πνπ ζπδεηήζακε ην ράιη πνπ γίλεηαη ζε φινλ ηνλ ζηφιν.
Απηά ην ινηπφλ ππάξρεη πνιχ κεγάιε επζχλε θαη δελ πίζηεπα ζε θακία
πεξίπησζε λα αξρίζεηε λα κηιάηε εζείο γη‟ απηά ηα πξάγκαηα. Θέισ
πξαγκαηηθά γηα ηηο ζπλδξνκέο έηζη φπσο... γηα ηηο ζπλδξνκέο κηιάσ, θ.
Κπνδίθα, πξαγκαηηθά αλ είρακε απηά φια ηα ιεθηά πνπ αθήζαηε ηφζα ρξφληα
θαη ήζαζηε ππεχζπλνη, δελ βιέπσ θαη άιινπο, έλαλ, δχν, ηξεηο, θαη αλ ήηαλ
θαη ν Θέληεο ζα έιεγα ηέζζεξηο. Δζείο αθήζαηε πξαγκαηηθά ... ηφζα ρξφληα θαη
έρεηε κεγάιεο επζχλεο γηα ην θαηάληεκα πνπ έρεη ν δήκνο. Θαη πξνζπαζνχκε
λα λνηθνθπξέςνπκε ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... θαη λα βάινπκε πέληε
πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο θαη βιέπσ φηη εζείο πνπ έρεηε ηηο επζχλεο, θέξλεηε
ηηο αληηδξάζεηο εθείλεο.
Δγψ πξαγκαηηθά πηζηεχσ φηη πνιχ θαιά ζα πάκε, ν θφζκνο έρεη έλα
ελδηαθέξνλ, έρεη κπεη ήδε κία ηάμε ζε φινπο απηνχο ηνπο ρψξνπο θαη επεηδή
ζα έρνπκε θαη παξαπέξα, θνπήθαλ θάπνηα πξνλφκηα θάπνησλ θ.ιπ., άξρηζε ν
πφιεκνο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ... έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρν ηξαγηθφηεξν ζα ήηαλ λα κελ ηνλ δεηνχζα. Γπζηπρψο δελ
πξφιαβα λα ηα γξάθσ φια γηαηί ππάξρεη κία δπλακηθή ζηνλ ιφγν ησλ
αλζξψπσλ ηεο Αξηζηεξάο, ηε ξεηνξηθή δεηλφηεηα πνπ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη
ηεο Αξηζηεξάο, ηε δπλαηφηεηα λα γεληθεχνπκε, εγψ έθαλα έλα ζπγθεθξηκέλν,
κία ζηφρεπζε γηα ην ζέκα 11 θαη εδψ αθνχζηεθαλ νη ζεσξίεο ηνπ ζχκπαληνο.
Δγψ είπα φηη εζείο θσλάδαηε θαη ιέγαηε φρη ζηηο ζπλδξνκέο, φρη ζην έλα, φρη

ζην άιιν, θαη φιεο νη δνκέο δσξεάλ, φπσο ιέεη θαη ε ζπλαδέιθηζζα, θαη εζείο
ηα εθαξκφδεηε. Δζείο θαηεγνξηνπνηείηε ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο εηεξνδεκφηεο
ζε πνιίηεο α‟ θαη β‟ θαηεγνξίαο, εζείο βάδεηε εκεξήζηα ρξήζε 5€ φηαλ ην
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κεξνθάκαην είλαη 12€ θαη 14€, ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη εγψ είκαη πην
ζνζηαιηζηήο απφ εζάο θαη πην θνκκνπληζηήο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γη‟ απηφ δελ κπνξείηε λα ηνλ θαηεγνξήζεηε γηα δεμηφ
νπνξηνπληζκφ ηνλ Θνπβαξά, φρη γηα ζηαιηληθφ, αιιά καο έρεηε κπιέμεη. Απφ ηε
κία ε κηζή παξάηαμή καο δίλεη ζηνπο ηδηψηεο θαη απφ ηελ άιιε....
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα ζαο πσ θάηη, Ξξφεδξέ κνπ; Θαη επεηδή...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ έβαια ηελ καξμηζηηθή νξνινγία, κελ παξεμεγεζψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ·ηζη. Δγψ ζέισ λα ζαο πσ θάηη. Δζείο πνπ επηθαιείζηε θαη
ζέιεηε λα έρεηε ηε ζνζηαιηζηηθή απνθιεηζηηθφηεηα θαη ηελ θνκκνπληζηηθή
απνθιεηζηηθφηεηα, ζε απηνχο ηνπο ξεκάδεδεο ηνπο αλέξγνπο ηα 15 θαη 25€ ζα
θνηκάηαη ν Πηάιηλ ζήκεξα εθεί πνπ θνηκάηαη; Γελ ζα θνηκάηαη. Γελ ζα θνηκάηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, ζπλάδειθε Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αθνχζηε λα ζαο πσ. Απηά πνπ είπε ν θ. Θνπβαξάο ηα μεπεξλάσ
γηαηί είλαη άπεηξνο θαη απηά πνπ ιέεη ηψξα κεηά απφ ηξία ρξφληα ζα ηα ιέεη,
φπσο έιεγε θαη ν Ρζίπξαο θαη ιέεη άιια ζήκεξα. Απηά πνπ ιέεη ν θ. Ρξνρίδεο,
ζα ζαο πσ κφλν έλα πξάγκα. Ν Καλψιεο Ρξνρίδεο ήηαλ δείγκα θαη
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε αληηπνιίηεπζεο. Ν θ. Ρξνρίδεο πξνζπαζνχζε, επεηδή
είλαη έκπεηξνο, λα θάλεη ηα πάληα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φρη κφλν ηνπ
θνιπκβεηεξίνπ, θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ. Ν θ Ρξνρίδεο θνπβάιαγε λεξά ζε
δηάθνξα ηνπξλνπά θαη ην έλα θαη ην άιιν.
Απηνχο πνπ δελ κπνξψ λα αλερηψ ηα επηθσλήκαηα θαη ηα επίζεηα είλαη
θάπνηνη θξέζθνη, άγνπξνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ησλ 11 κελψλ πνπ ηνικνχλ
θαη κηιάλε γηα δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Θαη ην ρεηξφηεξν απ‟ φια είλαη
φηη ππάξρεη θαη κηα ηζηνξηθή αλαθνινπζία φηαλ θάζε θνξά φπνπ καο ζπκθέξεη
εγψ είκαη κε ηνλ Ληεληαθφ, ήκνπλα κε ηνλ Ληεληαθφ θαη είκαη, ην έρεη δείμεη ε
ηζηνξία, φπνπ καο ζπκθέξεη είκαη κε ηνλ Καξαβέιηα, ε δηθή ζαο ε
πξνεγνχκελνη, αθήζηε θαλα-δπν ρξφληα λα πεξάζεη ε δηνίθεζή ζαο θαη ζα
δνχκε ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ , ζα δνχκε πψο ζα κηιάκε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, ζπλάδειθε Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρψξα γηα ηνπο ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ....
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν θαη ζηνλ θ. Θενδσξαθφπνπιν.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ξξφεδξε, δχν ιεπηά, δεηάσ ζπγλψκε απφ ην Πψκα,
απιά επεηδή αθνχζηεθαλ νλφκαηα απφ ηνλ ζπλάδειθν θαη πξαγκαηηθά
ραίξνκαη πνπ αθνχζηεθαλ, απηφ είπα πξηλ, λνκίδσ, Γήκαξρε, έηζη δελ είλαη;
Δίπα λα ιέγνληαη νλφκαηα εδψ κέζα, έσο θαη ην δηθφ κνπ θαη πνιχ θαιά
θάλαηε θαη ην είπαηε, είπαηε γηα κεγάιεο επζχλεο ηεο πξνεγνχκελεο
δηνίθεζεο.
Δγψ ζα πσ ηεξάζηηεο επζχλεο. Θαη θπζηθά κνπ αλαινγεί θαη ην κεξίδην
επζχλεο. Θάπνπ ήκνπλ, ζε κία παξάηαμε, άξα ινηπφλ έρσ θαη εγψ επζχλε. Λα
ππελζπκίζσ φκσο φηη κε παξξεζία ζηήξημα ηελ παξάηαμή ζαο ζην Σατδάξη γηα
λα έξζνπλ ινηπφλ θαη λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα απηέο νη επζχλεο, γηα λα
ηνικψ εγψ λα ζε θνηηάσ ζηα κάηηα, γηαηί μέξσ εγψ πνηνο είκαη, αλ δελ μέξεηε
εζείο.
Θα παξαθαινχζα ινηπφλ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε αλζξψπνπο θαη νλφκαηα λα
μέξνπκε ηη ιέκε. Δληάμεη, θχξηνη; Απηφ είλαη παξάθιεζε αλζξψπηλε, εζηθή,
φπσο ζέιεηε πείηε ην. Πίγνπξα, ηεξάζηηεο επζχλεο. Γη‟ απηφ ινηπφλ έθαλα φ,ηη
έθαλα, γηα λα έξζεη απηή ε παξάηαμε, ηελ νπνία επαλαιακβάλσ κε παξξεζία,
απηφο πνπ είκαη θαη μέξεηε πνηνο είκαη, ηε ζηήξημα γηα λα έξζεη εδψ πνπ ήξζε,
ζα κνπ πεηο, απφ ζέλα ήξζε, Θενδσξαθφπνπιε; Ίρη, πξνο Θενχ, έθαλα φ,ηη
έθαλα γηα λα κπεη ηάμε, γηα λα κπνπλ ζηε θφξα θάπνηα πξάγκαηα. Δχρνκαη,
ινηπφλ, λα κελ κε πξνδψζεη απηή ε παξάηαμε, ηνλ αγψλα ηνλ κηθξφ, ηνλ
ειάρηζην

πνπ

έθαλα

θαη

λα

βγνχκε

θαη

αλ

είκαη

θαη

εγψ

ζηνπο

θαηεγνξνχκελνπο λα είκαη πξψηνο παξαθαιψ. Ξξψην ην φλνκά κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, ζπλάδειθε Θενδσξαθφπνπιε.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Μέξεηο φηη ιίγν ζηα ζέκαηα ηεο εζηθήο έρσ έλα
ζεκαηάθη, Ξξφεδξε, ην μέξεηο απηφ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλψ απφιπηα, απιά λνκίδσ φηη ήηαλ θαηαλνεηφ.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ:... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... θνκκνπληζκφ, απηφ,
έρνπκε δπζηπρψο ηε κχγα θαη φηαλ πεηάγεηαη κία θνπβέληα, είζαη δεμηφο, γηαηί

κε είπεο δεμηφ, είζαη... Ινηπφλ, κία θνπβέληα θαη θιείλσ. Δίπακε έλα πξάγκα θαη
εγψ είπα ζπκθσλψ κε ηνλ ζπλάδειθν Κπνδίθα γηα έλαλ ιφγν. Δγψ ζαο είπα
πξηλ φηη πξαγκαηηθά είλαη φρη δχζθνιν, είλαη αθαηφξζσην λα κελ βάιεηο, δελ
ζαο ην είπα; Ίκσο, άιια ιέγακε. Ίηαλ εκείο ιέγακε ηφηε κε ηνπο θαινχο
θαηξνχο, κε ηηο παρηέο αγειάδεο φηη δελ γίλεηαη, κπνξεί λα κνπ πεηο ηφηε ... πην
ιίγα, ζα κνπ βάιεη πην πνιιά. Λαη, δελ πάκε ινηπφλ ζην ... παρηά αγειάδα.
Θαη θιείλσ ιέγνληαο θάηη πνπ είπε ν ζπλάδειθνο. Ζ δηθή καο, πψο ην είπακε,
ε δηθή καο ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Θιείλσ εθεί. Ίηαλ ινηπφλ θηάλεηε λα κηιάηε
εζείο γηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, λνκίδσ αλ δελ θάλσ ιάζνο ζηελ έθθξαζε,
απηή ήηαλ, Γήκαξρέ κνπ, απηή είλαη ινηπφλ ε δηθηά κνπ αληίξξεζε. Δπραξηζηψ
πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπεηδή αλνίγεη λένο θχθινο, ζπλάδειθε, κηζφ ιεπηφ, λνκίδσ φηη..
ζα πείηε, δελ ζα θφςσ απφ θαλέλαλ ηνλ ιφγν, αιιά νθείισ λα πσ θάηη, φρη
δηαδηθαζηηθφ, γηαηί εληάμεη, λνκίδσ φηη είλαη παξάμελε ε θνπβέληα πνπ γίλεηαη,
ζπλάδειθνη. Δίλαη ιίγν παξάμελε ε θνπβέληα. Λα πσ, κηα γλψκε ζέισ λα πσ,
ζπγλψκε, Αληηδήκαξρε.
Δγθαιείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή ηεο ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ επεηδή κεηψλεη ηηο
ζπλδξνκέο ζε έλαλ ρψξν αζιεηηζκνχ ν νπνίνο είρε παξαδνζεί ζε ηδηψηεο απφ
απηνχο πνπ θάλνπλ θξηηηθή, ηέινο πάλησλ απφ έλα θνκκάηη, γηα λα κελ
αδηθήζσ ηνλ ζπλάδειθν Κπνδίθα. Γειαδή απηνί πνπ παξέδσζαλ ζηελ
ηδησηηθή πξσηνβνπιία έλαλ ρψξν ηνπ δήκνπ, κηζφ ιεπηφ, λαη, ιέσ, γηα λα κελ
αδηθήζσ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Κπνδίθα, ιέσ ινηπφλ, δερφκαζηε ινηπφλ θξηηηθή
φηη ηη; Ίηη έξρεηαη ην ΘΘΔ ζε έλαλ δήκν πνπ εκείο ην ιέκε θαη ην
βξνληνθσλάδνπκε, δελ βγήθακε πξηλ ηηο εθινγέο λα πνχκε φηη ζα θάλνπκε
έλαλ παξάδεηζν κέζα ζην Βαηεξιφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, βγήθακε θαη είπακε φηη
απηφ είλαη ην αζηηθφ θξάηνο, εκείο ζα ην δηαρεηξηζηνχκε φζν κπνξνχκε θαη ζα
απνδείμνπκε ηα αδηέμνδά ηνπ. Θαη δεζκεπηήθακε απέλαληη ζηνλ θφζκν φηη
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εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ειαθξχλνπκε ηε ζέζε ηνπ. Απηφ θάλνπκε,
ζπλάδειθνη.
Γελ είπακε εκείο πνηέ φηη ζα θαηαξγεζνχλ ηα ηξνθεία ζηα πιαίζηα ηνπ
θαπηηαιηζκνχ. Δκείο νθείινπκε λα ιέκε ζηνλ θφζκν, θαη ηψξα πνπ είκαζηε
δηνίθεζε, έηζη είλαη, Φψηε, φηη πξέπεη λα παιέςεη λα αλαηξαπεί απηφ ην
ζχζηεκα γηα λα θαηαξγεζνχλ φια. Θαη εθεί έρνπκε ηαρζεί.
Ινηπφλ, κελ ιέκε φ,ηη ζέινπκε ηψξα εδψ πέξα. Κελ ιέκε φ,ηη ζέινπκε. Γελ
είλαη αλαθφινπζν ην ΘΘΔ ζε απηφ ην πξάγκα. Ρν λνκηθφ πιαίζην πνπ
ιεηηνπξγνχλ νη δήκνη δελ ην θαζνξίζακε εκείο, ζπλάδειθνη. Νη πνιηηηθέο
δπλάκεηο πνπ ζηεξίδεηε ην θαζφξηζαλ. Ρν ΘΘΔ ην θαηαςήθηζε παληνχ θαη
Θαιιηθξάηεδεο θ.ιπ..
Γπζηπρψο είκαζηε ζε κία αληίθαζε, απηφ ην παξαδερφκαζηε. Γελ ην θξχςακε
πνηέ. Κία πνιηηηθή δχλακε πνπ κάρεηαη ελάληηα ζηνλ θαπηηαιηζκφ λα
δηαρεηξίδεηαη έλα θνκκάηη ηνπ. Βαγγέιε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρίπνηα, ραξηηνινγψληαο, επεηδή βιέπσ φηη έρνπλ βησκαηηθέο
θξίζεηο, κεζαχξην πνπ κπνξεί λα είζηε πάιη αληηπνιίηεπζε, ίζσο ζα πξέπεη λα
πξνζέρεηε ηελ έληαζε ηεο αληηπνιηηεπηηθήο ζαο δξάζεο. Ίλησο, δειαδή, θαη
ζηγά-ζηγά πξνρσξάκε ζε κηα πην ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ησλ πξαγκάησλ, θαη
είλαη ζεηηθφ απηφ. Πηελ θνηλσλία καο είλαη απφ ηα ιίγα ζεηηθά πνπ ίζσο
γίλνληαη ζηηο κέξεο καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο. Απηφο πνπ πξέπεη λα θιείζεη ην ζέκα,
ζπλάδειθε Θαξαγηάλλε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα απαληήζσ εγψ. Κε πνιχ ςπρξαηκία γηαηί απφ ηφηε πνπ έρεη
βγεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή ε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ έρνπκε θηάζεη λα ζπδεηάκε
γηα ηνλ καξμηζκφ, ηνλ ζηαιηληζκφ θαη ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία εδψ κέζα θαη ζα
ηξειαζνχκε εληειψο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

68

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ίρη, θαλέλαο, αιιά ηψξα, εληάμεη, λαη, θακία δηάζεζε γηα
αληηπαξάζεζε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λνκίδεηε φηη είκαζηε θαληαξάθηα ζαο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ είπα θάηη ηέηνην;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κήπσο έρεηε ηελ εληχπσζε φηη θαζφκαζηε ζηνλ Ξεξηζζφ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ζαο ιέσ απηφ;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κήπσο λνκίδεηε φηη αχξην ζα έξζνπκε ζηνλ Θνπηζνχβεια;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα, δελ .. ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ , εκέλα; Θ. Κπνδίθα,
δελ είπε θάηη ηέηνην ν αληηδήκαξρνο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ζαο έθαλα ζχζηαζε; Λνκίδσ φηη δηαθξίλεζηε γηα ηε
λεθαιηφηεηά ζαο. Αληηδήκαξρε, νινθιήξσζε παξαθαιψ. Δγψ ρηνχκνξ έθαλα
πάλησο. Κφζρν, θ. Σνπδεινχδε, ν αληηδήκαξρνο λα... θ. Αληηδήκαξρε,
πξνρψξεζε ζε παξαθαιψ. Ππλάδειθνη. Αληηδήκαξρε. Νινθιήξσζε ζε
παξαθαιψ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίκαζηε ... πνπ ζαλ ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ ελψ ππάξρεη
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ΘΝΗΛΠΔΞ γηα ηε ρξήζε ηνπ θνιπκβεηεξίνπ κε
ππνγξαθή ηνπ πξνεγνχκελνπ δήκαξρνπ, θ. Καξαβέιηα, πνπ πνιινί απφ εδψ
κε πξνζσπηθή ηνπο επηινγή θαη ηνπο ηηκά, δηαθψλεζαλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε
πνιηηηθή θαη αδηαθφξεζαλ, αιιά θαη πνιινί άιινη πνπ είλαη επίζεο εδψ κέζα,
ζπκθψλεζαλ θαη ππεξςήθηζαλ απηήλ ηελ πνιηηηθή, είκαζηε ππεξήθαλνη πνπ
ζε απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή Καξαβέιηα λα
δνζεί ην θνιπκβεηήξην ζε ηδηψηε ππάξρεη θαη ππνγξαθή Πειέθνπ πνπ ιήγεη ηε
ζχκβαζε κε ηνλ ηδηψηε θαη μαλαθέξλεη ην θνιπκβεηήξην ζηνλ δήκν. ·λα ην
θξαηνχκελν.
Γεχηεξνλ, εκείο εδψ πέξα ζαλ ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ θαη ζαλ Γεκνηηθή Αξρή
καθάξη λα είρακε θαη ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο φισλ ησλ δήκσλ ηεο Διιάδνο, αιιά
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έρνπκε ηε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Σατδαξίνπ, θαη θαζνξίδνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε
ηνπ Σατδαξίνπ. Θαη γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ Σατδαξίνπ πνπ ππάξρνπλ δεκνηηθά
ηέιε, επεηδή πιεξψλνπλ δεκνηηθά ηέιε, πξέπεη λα ηνπο ειαθξχλνπκε. Αλ
εζείο ζεσξείηε φηη είλαη ιάζνο ζε έλαλ δήκν πνπ ν πνιίηεο πιεξψλεη δεκνηηθά
ηέιε λα έξρεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη λα ηνλ μαλαεπηβαξχλεη κε επηπιένλ
ζπλδξνκέο, φπσο ην είπαηε, πξφζηηκα, πνπ δελ είλαη έηζη αιιά ηέινο πάλησλ,
λα καο ην πείηε. Ξάλησο εκείο ζεσξνχκε φηη επεηδή ν δεκφηεο ηνπ Σατδαξίνπ
πνπ έρεη Γεκνηηθή Αξρή ηε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
έρνπκε θαη δηαθνξεηηθή ινγηθή απέλαληί ηνπο. Γελ ζα θαζνξίζνπκε εκείο ηα
δεκνηηθά ηέιε πνπ πιεξψλεη ν δεκφηεο ζην Ξεξηζηέξη, ζην Αηγάιεσ θ.ιπ.. Αο
ηα κεηψζνπλ νη φκνξνη δήκνη, φπσο ην θάλακε θαη εκείο. ... θαη αλ ζέιεηε λα
πάηε λα δηακαξηπξεζείηε ζηα δηπιαλά θνιπκβεηήξηα πνπ έρνπλ πςειέο ηηκέο.
Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πξέπεη λα απνινγεζνχκε εκείο πνπ έξρεηαη ν δεκφηεο
ηνπ Ξεξηζηεξίνπ πνπ πιεξψλεη 600 εθαηνζηάξηθα γηα λα θάλεη κπάλην ζην
Ξεξηζηέξη λα απνινγεζνχκε γηαηί έξρεηαη λα θάλεη κπάλην ζην Σατδάξη. Θαη
είλαη πξνθαλήο ν ιφγνο. Γηαηί είλαη ην 50% πνπ πιεξψλεη ζην Σατδάξη.
Ρξίηνλ, άιια αληί άιισλ, θα Ρνθαηιίδε, αθήζηε ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε, Αληηδήκαξρε. Παο παξαθαιψ, θα Ρνθαηιίδε.
Δπηηέινπο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε, Αληηδήκαξρε, νινθιεξψζηε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ίζνλ αθνξά ηνπο θνηηεηέο, εληάμεη, εδψ πέξα ν Γήκνο
Σατδαξίνπ ζα αιιάμεη θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο γηαηί νη
θνηηεηέο ζηε ρψξα καο θάλνπλ εμάκελν, δελ θάλνπλ έηνο. Αλ εζείο ζεσξείηε
ινγηθφ λα κελ πξνβιεθζεί απηφ ζηνλ θαλνληζκφ λα καο ην πείηε λα κελ ην
πξνβιέςνπκε. Ξάλησο εκείο έρνπκε ππνρξέσζε, ε ππεξεζία βαζηθά έρεη
ππνρξέσζε, φπσο είλαη εμάκελε ε θνίηεζε ζην παλεπηζηήκην, εμάκελε λα
είλαη θαη ε απφδεημε φηη ν άιινο είλαη θνηηεηήο. Γελ ην θαηαιαβαίλσ γηαηί
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απηφ ζαο θαίλεηαη παξάινγν, εθηφο θαη αλ ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη ηε δχλακε λα
αιιάμεη θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Ρξίηνλ, επεηδή είκαζηε ζηελ ίδηα επηηξνπή, θεχγεηε, δελ ζέιεηε λα αθνχζεηε
ηελ θξηηηθή, θεχγεηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ ζαο είπα απηφ, αιιά θάλαηε θξηηηθή ζηελ εηζήγεζε ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο. Παο απαληάσ θαη είλαη πξνζβιεηηθφ, θαη είλαη πξνζβιεηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, νινθιεξψζηε, παξαθαιψ. Κπνξεί λα πάεη φπνπ
ζέιεη ν ζπλάδειθνο ν Κπνδίθαο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίλαη πξνζβιεηηθφ, είλαη πξνζβιεηηθφ λα ζαο απαληάεη ν
αληηδήκαξρνο θαη λα ζαο απεπζχλεη κε φπνηνλ ηξφπν ζεσξεί απηφο ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε απηφο ν θαλνληζκφο θαη λα ζεθψλεζηε λα
θεχγεηε. Δπηθαινχκαη ηα πξαθηηθά...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θα ζαο απαληήζσ. Δπηθαινχκαη ηα πξαθηηθά ηεο ΘΔΓΔ πνπ
είκαζηε ζηελ ίδηα Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ, πνπ είκαζηε θαη νη δχν εθιεγκέλνη
απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν θφκκα, θαη ζαο επηθαινχκαη λα θέξνπκε ηα
πξαθηηθά. Ίρη, ζαο επηθαινχκαη γηαηί είκαζηε ζηελ ίδηα επηηξνπή. Θαη επεηδή
είκαζηε ζηελ ίδηα επηηξνπή, φηαλ έγηλε ε ζπλεδξίαζε ηεο πξψηεο επηηξνπήο,
εγψ ζαλ εθπξφζσπνο ηεο ΙΑΦΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ ηνπνζεηήζεθα θαη είπα ζηελ
ΘΔΓΔ, φηη πξέπεη λα θαηαξγεζεί ν θαηάπηπζηνο λφκνο πνπ πξνβιέπεη ζηηο
θνηλσληθέο, αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δνκέο αληαπνδνηηθφηεηα γηαηί απηφ
κπνξεί λα ην ιχζεη κφλν ε θεληξηθή δηνίθεζε. Γελ είλαη νχηε ζηελ επζχλε ηεο
ηνπηθήο δηνίθεζεο, νχηε κπνξεί ε εθάζηνηε Γεκνηηθή Αξρή λα θαζνξίζεη ηνπο
λφκνπο ηνπ θξάηνπο. Ρνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο ηνπο θαζνξίδεη ε θεληξηθή
δηνίθεζε θαη κε βάζε απηνχο δπζηπρψο πξέπεη λα... θαη κε βάζε ηελ
αληαπνδνηηθφηεηα λα θηλεζνχκε.
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Αλ εζείο ζεσξείηε φηη απηφ είλαη έμσ απφ ηελ πνιηηηθή καο ινγηθή, ε πνιηηηθή
καο ινγηθή ιέεη φηη ζηελ ΘΔΓΔ πνπ είλαη ην αξκφδην φξγαλν ηνπνζεηεζήθακε
πνιχ ζπγθεθξηκέλα, θαη ζαλ πνιηηηθή παξάηαμε θαη εθθξάζακε αθξηβψο απηφ,
φπσο θαη ην εθθξάδνπκε θαη ζήκεξα θαη ιέκε ζηνλ ιαφ φηη πξέπεη λα παιέςεη
γηα λα αιιάμνπλ νη θπβεξλήζεηο θαη νη πνιηηηθέο πνπ αθξηβψο θέξλνπλ ηα
κλεκφληα, ηελ αληαπνδνηηθφηεηα θαη φια απηά ηα νπνία δελ αθήλνπλ ηνλ ιαφ
λα έρεη δσξεάλ παξνρή, δσξεάλ ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο δνκέο. Ρειεηψλσ.
Ιέηε γηα ηηο ζπλδξνκέο ζε ζρέζε κε ηε δηαθνπή. Δπεηδή δελ μέξσ αλ
δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην εηζεγεηηθφ, θαη δελ ην ιέσ γηα λα ζαο θάλσ... ην ιέσ
κε εηιηθξίλεηα, ιέεη ζπγθεθξηκέλα, αλ ππάξρεη αίηεκα δηαθνπήο κε αληίζηνηρν
αξηζκφ θαη κε εκεξνκελία πξσηνθφιινπ πνπ ην επηβεβαηψλεη, δελ ζα
πιεξψλεη θάπνηνο επαλεγγξαθή, νχηε ζα εμνθιεί ηηο ζπλδξνκέο γηα ηηο νπνίεο
δελ ήξζε ζην θνιπκβεηήξην, φπσο επίζεο θαη αλ ππάξρεη αηχρεκα ή βεβαίσζε
αζζελείαο. Απηφ έρεη κπεη ζαλ φξνο γηαηί φπσο ζα μέξεηε, γηαηί θαληάδνκαη ην
μέξεηε, είζηε πνιιά ρξφληα απηνδηνηθεηηθφο, ην θνιπκβεηήξην θαηά ηνπο κήλεο
ηνπ ρεηκψλα έρεη ηε κηζή ζπκκεηνρή απ‟ φ,ηη έρεη ηνπο ππφινηπνπο κήλεο. Γη‟
απηφλ ηνλ ιφγν ινηπφλ πξέπεη λα κπεη, αθνχ ινηπφλ ππάξρεη ν αξηζκφο απηφο
πνπ ζπκκεηέρεη ζην θνιπκβεηήξην πξέπεη λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα θαη
δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο γηα λα κπνξνχκε κε ηελ
θνπβέξηα

λα

θνιπκβεηεξίνπ.

εμαζθαιίδνπκε

ηελ

Αλ

θαίλεηαη παξαινγηζκφο,

απηφ

ζαο

νηθνλνκία

ηεο

ζέξκαλζεο
ε

ηνπ

πξνζπάζεηα

εμνηθνλφκεζεο πφξσλ γηαηί ζεσξνχκε φηη είλαη βαζηθφ δήηεκα γηα λα
κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε, επίζεο λα καο ην πείηε.
Ρξίην δήηεκα, κε ηνπο αλέξγνπο. Κε ηνπο αλέξγνπο ζέινπκε λα είκαζηε ζηελ
επράξηζηε ζέζε φπνηε κπνξέζνπκε λα είκαζηε ζε επράξηζηε ζέζε λα
θαηαξγήζνπκε ηε ζπλδξνκή. Απηή ηε ζηηγκή επεηδή παίξλνπκε ζηα ρέξηα καο
ην θνιπκβεηήξην κεηά απφ ηξία ρξφληα, είλαη αδχλαηνλ, κελ κπνξψληαο λα
πξνβιέςνπκε ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ ζα ππάξρεη, γηα λα κπνξνχκε λα
θάλνπκε πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ, πξέπεη λα πάξνπκε ζπγθεθξηκέλα
κέηξα. Απηφ κπνξεί ζε δχν, ζε ηξεηο, ζε ηέζζεξηο κήλεο λα επαλέιζνπκε θαη
λα ην αιιάμνπκε.
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Ρέηαξην δήηεκα, λνκίδσ φηη εδψ πέξα γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ζπγθεθξηκέλε,
αληί λα ζπδεηάκε ηα νπζηαζηηθά δεηήκαηα θαη λα ζπκθσλήζνπκε ζαλ
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί έλα θνιπκβεηήξην, λα
ξίρλνπκε ηελ κπάια ζηελ θεξθίδα. Θα πεξίκελα λα ηνπνζεηεζείηε θαη λα πείηε
φηη είλαη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε απηή ε πξσηνβνπιία γηαηί πξαγκαηηθά
ειαθξχλεη ηνλ ιατθφ θφζκν ζην λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο αζιεηηθέο
δνκέο, ζα πεξίκελα λα πείηε φηη δελ είκαζηε θαζφινπ αλαληίζηνηρνη γηαηί ηφζν
ζηελ ΘΔΓΔ πνπ είλαη ην αξκφδην φξγαλν φζν θαη εδψ κέζα έρνπκε
ηνπνζεηεζεί πνιιέο θνξέο γηα ην πψο αληηιακβαλφκαζηε ηνλ αζιεηηζκφ, ηνλ
πνιηηηζκφ, ηηο θνηλσληθέο δνκέο, θαη έρνπκε εθθξάζεη ηελ πνιηηηθή καο θαη γηα
πνηνλ ιφγν δελ κπνξεί απηή λα εθθξαζηεί κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.
Θαη ηειεηψλσ θαη ιέσ ην εμήο, ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ φιεο νη δπλαηφηεηεο
πξνθεηκέλνπ ην θνιπκβεηήξην λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηα ζσκαηεία λα ην
ρξεζηκνπνηνχλ δσξεάλ θαη νη αζινχκελνη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ δσξεάλ. Ζ
κνλαδηθή πξνυπφζεζε είλαη λα αιιάμεη απηή ε πνιηηηθή. Θαη γηαηί ην ιέσ; Γηαηί
ζσζηά ζέηεη απηφ ην δήηεκα ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Γηα πξψηε θνξά φκσο
ππάξμεη πξφβιεςε θαη θαλνληζκφο ζπλδξνκψλ πνπ δελ είρε ηνικήζεη θακία
πξνεγνχκελε δηνίθεζε λα ην θάλεη, φιεο νη εγγξαθέο αλεμάξηεηα αλ είλαη γηα
ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ή είλαη γηα ηνπο δεκφηεο, λα πεγαίλνπλ ζηα ηακεία ηνπ
δήκνπ.
Απηφ φπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη θάηη ην νπνίν ζα έπξεπε λα ην ραηξεηίζεηε γηα
ην πψο αληηιακβαλφκαζηε ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη
ησλ δεκνηψλ. Ίπσο ηαπηφρξνλα ζα έπξεπε λα ραηξεηίζεηε ηελ πξνζπάζεηα
θαη ζπλεξγαζίαο κε ην αζιεηηθφ ζσκαηείν πξνθεηκέλνπ θαη λα κπνξνχλ νη
αζιεηέο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ πξσηαζιεηηζκφ αιιά θαη ν θάζε δεκφηεο πνπ
ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πηζίλα, θαη ηε κηθξή θαη ηε κεγάιε, θαη ν κηθξφο
δεκφηεο θαη ν κεγάινο δεκφηεο, λα έρεη ζπκκεηνρή κε ρακειφ αληίηηκν.
Θεσξψ φηη αλ θάλεηε κία έξεπλα αγνξάο, γηα λα θιείζσ, δελ ππάξρεη
πεξίπησζε λα βξείηε ρακειφηεξεο ηηκέο ζε θαλέλα θνιπκβεηήξην ηεο Διιάδαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κία θνπβέληα ζέιεη λα πεη ν δήκαξρνο, ζπλάδειθνη.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξηζηεχσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη ην θνιπκβεηήξην
επαλέξρεηαη ζηνλ δήκν θαη πξέπεη φινη λα ην εθηηκήζνπκε απηφ. ήηαλ εμάιινπ
κία πξνεθινγηθή δέζκεπζε φηη ζα θαηαξγήζνπκε φιεο ηηο ΘΝΗΛΠΔΞ θαη κε ην
πέξαζκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ πηα ζηνλ δήκν νινθιεξψλεηαη απηή ε
δηαδηθαζία.
Λα ζαο πσ φηη νξίζηεθε κε ζεκεξηλή απφθαζε εληεηαικέλνο ζχκβνπινο,
δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζην θνιπκβεηήξην ν Καλψιεο Ρξνρίδεο ζηνλ νπνίνλ
κεηαβηβάδνληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, ν
Καλψιεο, ην είπε θαη απηφο ζηελ νκηιία ηνπ, είρε πνιιά ρξφληα ζαλ κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην θνιπκβεηήξην, μέξεη πάξα πνιχ θαιά ηα ζέκαηα
θαη πηζηεχσ φηη κπνξεί κε ηε βνήζεηα φισλ λα πξνρσξήζεη γηα λα έρνπκε έλα
θνιπκβεηήξην φπσο ην ζέινπκε.
Ρψξα γηα θάπνηα δεηήκαηα πνπ κπήθαλ, πξψηνλ, νη παξαηεξήζεηο ηνπ θ.
Αζπξνγέξαθα ήηαλ πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο, νπζηαζηηθέο, θαη απηφ κπνξνχκε
λα ην ζπδεηήζνπκε ζε κία άιιε ζπλεδξίαζε, γηαηί έβαιε δηάθνξεο πιεπξέο
πνπ πξαγκαηηθά είλαη πξνο ζπδήηεζε.
Γεχηεξνλ, ε ζέζε ηελ νπνία ζπλερίδνπκε λα έρνπκε είλαη φηη φιεο νη
θνηλσληθέο δνκέο, δειαδή ην θνιπκβεηήξην, αζιεηηζκφο, πνιηηηζκφο, πξέπεη
λα είλαη δσξεάλ γηα λα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο. Απηή είλαη κία ζέζε
ηελ νπνία δελ απεκπνινχκε θαη ζα ζπλερίζνπκε λα ηελ ζηεξίδνπκε φζν
κπνξνχκε θαη πξαγκαηηθά λα ηελ παιεχνπκε γηα λα πινπνηεζεί.
Έδε ζα είδαηε φηη θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηνλ αζιεηηζκφ, φπνπ ηέινο πάλησλ
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, έρνπκε πξνρσξήζεη ζε κεγάιεο κεηψζεηο. Πε κεγάιεο
κεηψζεηο ηέηνηεο πνπ λα έρνπκε θηάζεη ζηα φξηα πνπ λα κπνξεί φκσο λα
ιεηηνπξγήζεη ν δήκνο, γηαηί δελ έρνπκε θαλέλα δηθαίσκα λα θαηαξγήζνπκε ηε
ιεηηνπξγία δνκψλ ηνπ δήκνπ.
Δδψ δπζηπρψο ηψξα ππάξρεη ην εμήο δήηεκα, φηη ην θνιπκβεηήξην ζήκεξα,
γηα λα πνχκε κφλν γη‟ απηφ, δελ είλαη φπσο παιηφηεξα πνπ ήηαλ έλα λνκηθφ
πξφζσπν θαη ν δήκνο κπνξνχζε κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ήηαλ
απμεκέλνο θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε ζήκεξα, πνπ έρεη κεησζεί θαηά 60% λα
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εγθξίλεη πνζά, επηρνξήγεζε ζην θνιπκβεηήξην, θαη ην θνιπκβεηήξην λα
ιεηηνπξγεί. Πήκεξα είλαη αληαπνδνηηθφ θαη δπζηπρψο έρνπλ θάλεη έηζη ηνλ
Θαιιηθξάηε πνπ δελ ζνπ δίλεη πεξηζψξηα. Κπνξείο λα θάλεηο βέβαηα θάπνηα
θνιπάθηα, φπσο ιέκε, αιιά είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα κπνξείο λα ην
ιεηηνπξγήζεηο αλ δελ ππάξρεη αληαπνδνηηθφηεηα. Δμάιινπ, αλ δελ ππάξρεη
αληαπνδνηηθφηεηα, θαηαξγείηαη ε δνκή. Δίλαη δπζηπρψο θαη απηφ λφκνο ηνπ
Θαιιηθξάηε.
Δκείο πξέπεη λα ζαο πσ φηη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο νη νπνίεο έγηλαλ ζα ηηο
πάξνπκε ππφςε, είλαη γεγνλφο θαη ζέινπκε, φπσο αλ έρεηε δεη έρνπκε θαη
παξαγξάθνπο παξαθάησ γηα ηνπο άπνξνπο, γηα ην Σξηζηνδνχιεην, ζα δνχκε
γηα ηνπο άλεξγνπο ην ηη ζα γίλεη ην επφκελν δηάζηεκα θαη πξαγκαηηθά ζα
επαλεμεηάζνπκε λα δνχκε ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπλδξνκψλ γηα ηνπο άλεξγνπο.
Δγψ πηζηεχσ φηη ην εμάκελν γηα ηνπο θνηηεηέο πξέπεη λα ην αθαηξέζνπκε
γηαηί δελ έρεη λφεκα, λνκίδσ φηη ν θνηηεηήο θάζε ρξφλν ηψξα, κελ ηνπο
βάινπκε ζε κία δηαδηθαζία, εληάμεη, κπνξνχκε δειαδή λα δνχκε θάπνηεο
πξνηάζεηο νη νπνίεο έγηλαλ θαη λα ηηο πάξνπκε ππφςε καο.
Λα πσ ην εμήο, φηη νη κεηψζεηο είλαη πνιχ κεγάιεο ζε ζρέζε κε ην πψο
ιεηηνπξγνχζε ην θνιπκβεηήξην κέρξη θέηνο. ·ρνπκε έλα κεγάιν θφζηνο
πιηθψλ θαη πξαγκάησλ θαη επηζθεπψλ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε, δειαδή ηελ
θνπβέξηα, ηα κεραλήκαηα θάησ, ην κεραλνινγηθφ θνκκάηη, πνπ ζεκαίλεη φηη
ζα έρνπκε πάξα πνιιά έμνδα ζε ζρέζε κε ην θνλδχιη ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζεη

ην

θνιπκβεηήξην.

Ρνπ

ρξφλνπ

πηζηεχσ

φηη

αθνχ

πηα

πινπνηήζνπκε απηφ ην θνκκάηη θαη ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ κε ηηο
παξεκβάζεηο πνπ ζα θάλνπκε θαη κε ην θπζηθφ αέξην ην νπνίν ζα κπεη θαη κε
κηα θαιχηεξε, έλα ζπκκάδεκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, πηζηεχσ φηη ζα έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα πάκε ζε αθφκε κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ησλ ζπλδξνκψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δμαληιήζακε ην ζέκα, ζπλάδειθνη. Θαηά πιεηνςεθία είλαη ε
απφθαζε.
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12ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη

απψθαζηρ

πεπί

ανηικαηάζηαζηρ

ηακηικϊν

και

αναπληπυμαηικϊν μελϊν ηος Γιοικηηικοω Πςμβοςλίος ηος Λομικοω
Ξποζϊπος Γημοζίος Γικαίος με ηην επυνςμία «Πσολική Δπιηποπή
Ξπυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, Γήμος Σαφδαπίος» και ηποποποίηζη
ηυν 186/2014 & 172/20515 Α.Γ.Π..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ·ρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Ξξέπεη λα
ππάξμνπλ θάπνηεο αιιαγέο ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. πάξρεη αληίξξεζε,
ζπλάδειθνη; Νκφθσλα; Νκφθσλα.

13ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη

απψθαζηρ

πεπί

ανηικαηάζηαζηρ

ηακηικϊν

και

αναπληπυμαηικϊν μελϊν ηος Γιοικηηικοω Πςμβοςλίος ηος Λομικοω
Ξποζϊπος Γημοζίος Γικαίος με ηην επυνςμία «Πσολική Δπιηποπή
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, Γήμος Σαφδαπίος» και ηποποποίηζη
ηηρ 187/2014 Α.Γ.Π..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα, ζπλάδειθνη, ζπκβαίλεη ην ίδην, αιιά
φπσο βιέπεηε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην απνζχξνπκε γηαηί δελ έρεη έξζεη ην
ζρεηηθφ έγγξαθν απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα, ελψ έρεη γίλεη αίηεζε... παξαθαιψ, ε
θα Θεξκνχ.
ΘΔΟΚΝ: Γελ ρξεηάδεηαη ζηε Β‟ ζκηα γηαηί ζήκεξα ήξζε απφ ηνλ θ.
Εαθεηξαθίδε ην ραξηί πνπ λα ιέεη γηα ηελ παιαηφηεηα θαη είλαη νη ίδηνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη νη ίδηνη, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα θνπβεληηάζνπκε απηφ ην
ζέκα.
14ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί «ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΑΞΝ 15 ΑΞΟΗΙΗΝ 2014
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΚΔΡΑΜ ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
ΘΑΗ ΡΖΠ ΘΝΗΛΠΔΞ “ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΔΛΩΠΖ ΣΑΪΓΑΟΗΝ”».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Νκφθσλα; Νκφθσλα, ζπλάδειθνη.
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Ξάκε ζηα εθηφο εκεξεζίαο.

1ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Θαθοπιζμψρ εκ νέος ειδικοηήηυν για ππψζλητη πποζυπικοω με
ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος οπιζμένος σπψνος για ηιρ ανάγκερ
ηυν παιδικϊν ζηαθμϊν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο είπακε κεηψζεθαλ θαηά δχν,
ε πξφηαζε κεηψζεθε θαηά δχν γηα ηελ πξφζιεςε πνπ είρακε θάλεη 42
εξγαδνκέλσλ, θαη ζα πξέπεη λα μαλαπάξνπκε θαηλνχξηα απφθαζε πνπ λα
κεηψζνπκε θαηά δχν ηηο εηδηθφηεηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
απφθαζε.
Ζ

πξφηαζή

καο

είλαη

λα

κεησζεί

έλα

κέινο

ζηνπο

Γ.Δ.

βνεζνχο

βξεθνλεπηνθφκνπο, δειαδή απφ 12 λα γίλνπλ 11, θαη κία εξγαδφκελε ζηελ
θαζαξηφηεηα, δειαδή απφ 10 λα γίλνπλ 9. Απηή είλαη ε πξφηαζε ηελ νπνία
θάλνπκε θαη λα πάξνπκε απφθαζε γηα ηνπο 40 εξγαδφκελνπο. Απηνί είλαη γηα
11κελν, γηα 12 κήλεο είλαη νπζηαζηηθά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ζχλνιν, Θψζηα. Ίινη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ίρη, είλαη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ είλαη φινη
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ δελ μέξσ πνχ ην βιέπεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο... δελ δηεπθξηλίδεη ηέηνην
πξνζσπηθφ, δελ μέξσ ηη δηαβάδεηο ηψξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην δηαβάδεηο εζχ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ίρη, είλαη πξνζσπηθφ γεληθά. Δίλαη ιάζνο ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ. Γελ είλαη κφλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ίρη, φρη. Δίλαη φινη γηα
έλα έηνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη εξψηεκα άιιν δηεπθξηληζηηθφ; Ίρη.
πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο δελ είρακε ζηεξίμεη νχηε ηηο πξνεγνχκελεο πξνζιήςεηο.
Ξηζηεχνπκε φηη γεληθά ε πνιηηηθή απηή ησλ δεθάδσλ ή θαη ησλ εθαηνληάδσλ
πξνζιήςεσλ ζηνλ δήκν δελ βνεζάεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη
ζηελ αλάπηπμε ελφο πγηνχο νξγαληζκνχ, θαη επνκέλσο θαηαςεθίδνπκε ηηο
πξνζιήςεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Θαηά πιεηνςεθία, ζπλάδειθνη; Θαηά
πιεηνςεθία.

2ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήτη

απψθαζηρ

για

καηάπηιζη

ηοπικοω

ζσεδίος

διασείπιζηρ

αποβλήηυν ηος Γήμος Σαφδαπίος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε, δπν ιφγηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα λνκίδσ φηη έρεηε φινη ην εηζεγεηηθφ ηεο Δπηηξνπήο
Ξνηφηεηαο Εσήο. Δίπε θαη ν πξφεδξνο φηη ην δηαδηθαζηηθφ κέξνο κφλν ζα
ςεθίζνπκε ζήκεξα, νινθιεξσκέλε ζπδήηεζε πνπ πηζηεχσ φηη ζα είλαη θαη
ζέκα εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ζα θάλνπκε ζην ηέινο ηνπ κήλα. Ρψξα λα κελ πσ
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ην... λα κπνχκε ιίγνο ην... κφλν ην δηαδηθαζηηθφ ζπδεηάκε θαη ζην ηέινο ηνπ
κήλα ζα βάινπκε, γηαηί έρεη πάξα πνιιέο πιεπξέο, εδψ ζα είλαη ζέκα εηδηθήο
ζπλεδξίαζεο απηφ βέβαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πσ, ζπλάδειθνη, επίζεο, φηη δίλνληαη θαη νη βαζηθνί άμνλεο νη
νπνίνη νπζηαζηηθά είλαη νη παξεκβάζεηο πάλσ ζην πεξηθεξεηαθφ ζρέδην πνπ
έρεη θαηαηεζεί, θαη βέβαηα φηαλ θάλνπκε ηε ζπδήηεζε ζα είλαη θαη
νινθιεξσκέλε, δειαδή ζα κπνπλ θαη πνιηηηθέο ζέζεηο, ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο, έηζη γηα λα θαηαιήμνπκε. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ππκθσλνχκε,
ινηπφλ. Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑ: Πε απηφ ην ηειεπηαίν ιίγν γηαηί δελ ην θαηάιαβα. Δκείο θαη ζηελ
Ξνηφηεηα Εσήο αιιά θαη εδψ νπζηαζηηθά ππεξςεθίζακε ην δηαδηθαζηηθφ
θνκκάηη θαη ην λα ζπδεηεζεί απηφ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Παλ πνιηηηθή
έρνπκε θάπνηεο δηαθσλίεο, δειαδή ζην ζέκα ησλ ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα, δελ κπαίλεη ε νπζία κέζα ζηε ζεκεξηλή απφθαζε, επεηδή
κίιεζεο γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ίρη, κηιάκε γηα...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αλ δελ κπαίλεη ε νπζία...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ίρη, φρη, είλαη βάζε γηα ζπδήηεζε, δελ είλαη απφθαζε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη πνιηηηθή απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, είλαη ε
βάζε γηα ζπδήηεζε πνπ ζα θάλνπκε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία, ζχκθσλνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ινηπφλ.
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3ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήτη απψθαζηρ πεπί ζςμπλήπυζηρ ηος ππακηικοω διενέπγειαρ
ηλεκηπονικοω ανοισηοω διαγυνιζμοω για ηην ππομήθεια ηποθίμυν
για ηοςρ παιδικοωρ ζηαθμοωρ και ηοςρ άποποςρ δημψηερ ηος Γήμος
Σαφδαπίος.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο ησλ νηθνλνκηθψλ δχν ιφγηα.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, επεηδή δελ... φζνλ αθνξά ην ςσκί ζηνπο παηδηθνχο θαη
έρεη βγεη άγνλν, λα απνθαζίζνπκε γηα λα θάλνπκε ηελ αλάζεζε γηα λα
κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, λα έρνπλ δειαδή ςσκί νη παηδηθνί ζηαζκνί.
Απηή είλαη ε φιε ηζηνξία. Ρν πνζφ είλαη 22.336€. Αληξέα, λα βξεζεί θαη
θάπνηνο, γηαηί ηψξα .... θαη πξνο ην παξφλ δελ έρνπκε δεη θαη θαλέλα
πξφζηηκν. Γειαδή ην βαζηθφ είλαη ζην ηέινο λα βξεηο ην πξφζηηκν ζα πάεη έηζη
φπσο πάεη ην πξάγκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.΅

4ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγκπιζη διενέπγειαρ ππομήθειαρ ςλικϊν και παποσήρ ςπηπεζιϊν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βιέπεηε ζην εηζεγεηηθφ, δελ μέξσ, αληηδήκαξρε αζιεηηζκνχ, αλ
ζέιεη θάπνηα δηεπθξίληζε. πάξρεη θάπνην εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Γελ ππάξρεη.
πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Απηφ αθνξά θάπνηεο, ηελ πξνκήζεηα ρεκηθψλ γηα ηελ πηζίλα,
γηα ηελ θνιπκβεηηθή δεμακελή. Ίπσο μέξεηε πξέπεη λα ππάξρνπ θάπνηα
ρεκηθά κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ησλ ρεκηθψλ, κε βάζε ηηο κεηξήζεηο κάιινλ ησλ
ζηνηρείσλ πνπ βγαίλνπλ απφ ην γεηνλνκηθφ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη ην Σεκείν
ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα πξνκεζεχεηαη ην θνιπκβεηήξην θάπνηα ρεκηθά πιηθά.
·λα είλαη απηφ.
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Ρν δεχηεξν είλαη θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζηνλ
ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ δελ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο
ζηνλ δήκν καο θαη ην ηξίην είλαη ζε ζρέζε κε θάπνηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα
γίλνληαη ζηελ θνιπκβεηηθή δεμακελή. Ίπσο είλαη ε ρξήζε δχηε πνπ ηξίβεη ηα
πιαθάθηα, νη κεηξήζεηο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξξφρεηξνο δηαγσληζκφο λνκίδσ είλαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ίρη, φρη, δελ είλαη έλα φια καδί. Ρξία δηαθνξεηηθά είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Δίλαη φια θαζαξά; Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

δηαθσλία,

Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Θαιελχρηα.

ζπλάδειθνη;

Νκφθσλα,

ινηπφλ.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ (απψλ)

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ
(απψλ)

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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