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

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί επηζηξνθήο ρξεκάησλ ιφγσ
αλάθιεζεο

θαηαλνκήο

ρξεκαηνδφηεζεο

απφ

31

ηελ

Ρξάπεδα Διιάδνο γηα ην πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε
Δλέξγεηαο Σατδαξίνπ».

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.
2.

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο γηα κεξηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο
πίζησζεο νηθ. έηνπο 2015.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 11εο Αλακφξθσζεο ηνπ

27
27

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

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ρερληθνχ

28

Δηήζηνπ

28

Απφθαζεο

28

Έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο

29

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2015.
4.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2015
5.

Δπηθαηξνπνίεζε

ηεο

αξηζκ.

71/2012

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
6.

ηνπ έξγνπ: Αλαθαηαζθεπή γξνκφλσζεο Θηηξίνπ «ΠΡΔΓΖ
ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» ζηελ Αζηπζέα. (Α.Κ. 4/2015).
7.

Ιήςε απφθαζεο πεξί αληηθαηάζηαζεο ηαθηηθνχ θαη

29

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία
Δθπαίδεπζεο,

«Πρνιηθή
Γήκνπ

Δπηηξνπή

Γεπηεξνβάζκηαο

Σατδαξίνπ»

(ζρεη.:187/2014

Α.Γ.Π.).
8.

Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε κεηάβαζεο ελφο Γεκνηηθνχ
Ππκβνχινπ, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ελψπησλ ηνπ
Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Θαιακάηαο ζε δίθε θαηά ηνπ
Γήκνπ καο.

30
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πάκε ζηελ 25ε Ραθηηθή Ππλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ. Ξξηλ, λα πσ φηη έρνπκε έλα δήηεκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θ.
Κνζρνλά, δηθφ ζαο είλαη, πνηνο ζα ην πεη; Ρν έρεηε πάξεη λνκίδσ, είλαη Ιήςε
απφθαζεο

πεξί

επηζηξνθήο

ρξεκάησλ

ιφγσ

αλάθιεζεο

θαηαλνκήο

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Ρξάπεδα Διιάδνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, απιά λα... αλ ππάξρεη αληίξξεζε απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην λα ζπδεηεζεί ην δήηεκα εθηφο εκεξεζίαο. Γελ ππάξρεη. Λα πάκε
ινηπφλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ξξηλ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, εξσηήζεηο,
αλαθνηλψζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γελ ζα αλακαζήζσ πάιη ηελ θαζαξηφηεηα, ηε ζπγθνηλσλία, ην
έλα, ην άιιν θαη απηά...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, ζπλάδειθε Κπνδίθα, ζπλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ
ιίγν, έρεη μεθηλήζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ινηπφλ, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δρηέο έγηλε, πξνρζέο έγηλε κία ζπλάληεζε ζε απηήλ εδψ ηελ
αίζνπζα, θαη θαιψο έγηλε, γηα κία πνιχ θαιή ελέξγεηα πνπ έθαλε, θαη καο
βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλνπο, ε Γεκνηηθή Αξρή, δειαδή ηέηνηα αληηπνιίηεπζε
δελ είραηε πνηέ, δελ ππήξρε αληηπνιίηεπζε ηέηνηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
πνπ ηνπνζέηεζε, Γήκαξρε, ηελ κπάξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηζφδνπ-εμφδνπ απφ
ηνλ πεδφδξνκν ηνλ θνπξαζκέλν πεδφδξνκν ηνπ Γάζνπο Σατδαξίνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γελ μέξσ αλ ππάξρεη ζήκεξα, ζπλάδειθε, απηφ πνπ μέξσ είλαη
φηη ηελ ίδηα ψξα γηλφηαλ ΔΞΕ πνπ είλαη θαζ’ χιελ αξκφδηα γηα ην ζέκα ηεο
πνηφηεηαο δσήο θαη θαηαιαβαίλνπκε φινη καο φηη κε ηελ κπάξα θαη ηνλ έιεγρν
εηζφδνπ εμφδνπ γηα ηελ φριεζε θ.ιπ., θ.ιπ., ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ
ηνπ πεδφδξνκνπ είλαη κέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζην ελδηαθέξνλ ηεο ΔΞΕ θαη
έγηλε κηα ζπλάληεζε, πνπ θαιψο έγηλε, κε φινπο ηνπο θαηνίθνπο, αλνξγάλσηα,
δειαδή φινη νη θάηνηθνη ήξζαλ, δελ ήξζαλ δειαδή, ν Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο
Άλσ Ξεηξνκαγνχιαο, ν Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο Άλσ Γάζνπο, εθείλν, ην άιιν,
ήξζαλ νη άλζξσπνη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη πξαγκαηηθά θαη κπξάβν, γηαηί έρνπκε
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ζπλεζίζεη ζηελ Διιάδα επηηξνπέο πνπ λα κελ θάλεηο πνηέ έξγν, θηηάρλνπκε
ζπιιφγνπο θαη λα κελ γίλεηαη πνηέ έξγν. Κπξάβν ινηπφλ γηα ηελ ελέξγεηά ζαο,
αιιά φρη κπξάβν, ην πην ήπην, πνπ δελ θαιεζηήθακε νη παξαηάμεηο. Λνκίδσ φηη
είλαη έλα ζέκα ην νπνίν αθνξά φινπο ηνπο Σατδαξηψηεο θαη φρη κφλν ηε
Γεκνηηθή Αξρή.
Θεσξψ φηη φπσο ιεηηνχξγεζε ε Γεκνηηθή Αξρή κε ην ξπκνηνκηθφ ηεο
Αζηπζέαο, θαη κε άιια ζέκαηα πνπ καο θαινχζε, ην Θηεκαηνιφγην, πνπ έθαλε
κία κεγάιε ζπλάληεζε, φρη κία, πνιιέο ζπλαληήζεηο κε κεγάιν ξφζηεξ κε
ζχλζεζε, μέξσ εγψ, κε ζνθνχο, παιηνχο δεκάξρνπο αληηδεκάξρνπο πνπ είραλ
αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηνπ Σατδαξηνχ ζε απηέο ηηο επνρέο ηηο παιηέο. Δηιηθξηλά
εμεπιάγελ. Θέισ λα πηζηεχσ φηη ήηαλ κία ακέιεηα ή κία.. μέξσ εγψ ηέηνηα.
Γηαηί είλαη έλα ζέκα ην νπνίν φινπο ηνπο αθνξά θαη κάιηζηα κε πνιχ
πεξεθάληα θαη κε επραξίζηεζε πξνρζέο πνπ βξεζήθακε ηηο πξνάιιεο κε ηνλ
δήκαξρν θαηά ζχκπησζε ζην πεδφδξνκν ηνπ Γάζνπο Σατδαξίνπ κνπ ιέεη

θνίηαμε, Αληξέα, ηη θηηάμακε, θαη ιέσ, κπξάβν, Γήκαξρε, Κηράιε, πνπ ην
ηφικεζεο εζχ ελψ θάπνηνη άιινη ρξφληα ηψξα δελ ηνικνχζαλ ή φπνηε ην
ηνικνχζαλ, ην ζπάγαλε, ηε ζπάγακε, θαη θάλακε θαη θσθεχακε γη’ απηφ, δελ
ςάρλακε λα βξνχκε πνηνο ην έθαλε.
Κφλν απηφ, ηίπνηα άιιν, ηα άιια ηα μέξνπκε, ηα έρνπκε πεη εθαηφ θνξέο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ ηνπνζεηήζεθα γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ. Κία
εηδηθφηεξε εξψηεζε ζα αλαθεξζεί ζρεηηθά ν γξακκαηέαο θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο. Ν Θ. Γξνχιηαο. Ν θ. Θέληξεο; Ν θ.
Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. ζπλάδειθνη, εγψ ζα θάλσ... δελ ζπλεζίδσ λα θάλσ
πνιιέο εξσηήζεηο, ζα θάλσ πέληε εξσηήζεηο απφςε, δελ είλαη ππνρξεσκέλε ε
δηνίθεζε λα απαληήζεη απφςε, ζεσξψ απηά ηα δεηήκαηα θαη ηα πέληε πνιχ
θξίζηκα, ηα βάδσ, αλ δελ είλαη πξφρεηξε λα απαληήζεη απηή ηε ζηηγκή θαη
ελδερφκελα λα κελ είλαη, ηνπιάρηζηνλ λα θαηαγξαθνχλ θαη λα είλαη ζηα
ππφςε ηεο δηνίθεζεο, δηφηη ηα ζεσξψ θξίζηκα.
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Ρν πξψην δήηεκα, ζην Ξάξθν Λενιαίαο, ζα ην γλσξίδεηε, αλ δελ ην γλσξίδεηε
ζαο ην γλσζηνπνηψ, έρνπλ ηνπνζεηεζεί θνληά ζε θαηνηθίεο κειίζζηα. Θαη φρη
κφλν έρνπλ ηνπνζεηεζεί κειίζζηα αιιά ππάξρεη θαη κία ζρεηηθή παξάγθα εθεί
πνπ έρεη θηηαρηεί. Απηφ ηη ζπλέπεηα έρεη; Γειαδή κνπ έρνπλ γίλεη παξάπνλα,
φηαλ ιέσ κνπ έρνπλ γίλεη, έρνπλ γίλεη παξάπνλα απφ πνιινχο θαηνίθνπο εθεί
λα ζπλαγειάδνληαη θαη ζθίγγεο καδί κε ηηο κέιηζζεο θαη λα δεκηνπξγείηαη
ηεξάζηην πξφβιεκα, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη λα εξεπλεζεί αλ απηνί νη
άλζξσπνη είλαη λφκηκνη, είλαη πηζηνπνηεκέλνη θ.ιπ. θαη κπνξνχλ λα πάλε
παξαπάλσ. Δγψ μέξσ φηη ηα κειίζζηα είλαη ζηα βνπλά ή ζηα ρσξηά, είλαη ζε
κέξε πνπ δελ ππάξρνπλ... ζπκάζηε ην αληίζηνηρν πνπ είραλ ζηα Ξεηξάισλα
θάπνηνο πνπ είρε αθήζεη δίπια ζηηο γξακκέο ηα Κειίζζηα. Δίλαη έλα δήηεκα ην
νπνίν λνκίδσ πξέπεη λα δνχκε.
Γεχηεξνλ, φπσο γλσξίδεηε, θαη ν δήκαξρνο ην γλσξίδεη θαιχηεξα, ην ’98
είρακε κία ηζηνξία κε ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην εθεί ην νπνίν αλήθεη ζην
Κεηνρηθφ Ρακείν Πηξαηνχ ην νπνίν έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ δήκν θαη έρεη
θαηαπαηεζεί απφ ζπγθεθξηκέλν ηδηνθηήηε, γηα ην νπνίν θηίξην, κηιάσ γηα ην
Ξάξθν Λενιαίαο ζηελ ζηξνθή, ζηελ 3εο Πεπηεκβξίνπ, πάλσ. Ρν ζπγθεθξηκέλν
ινηπφλ θηίξην, ε κάληξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, κάιινλ φρη ε κάληξα, ην
ζπξκαηφπιεγκα κε παξνπζία εηζαγγειέα επί δεκαξρίαο Ππειηφπνπινπ είρε
θαηεδαθηζηεί. Δίδα ινηπφλ ζρεηηθά πξφζθαηα φηη ε κάληξα έρεη μαλαθηηαρηεί
θαη απηφ είλαη ζηε ρξήζε ηνπ θαηαπαηεηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ. πάξρνπλ,
κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε απφ ηε Λνκηθή πεξεζία, απφ ηφηε πξσηφθνιια.
Θαη γηαηί ην ιέσ απηφ, αθνχζηε, δελ ιέσ γηα λα πάκε λα θάλνπκε θφληξα. Ιέσ
φκσο ην εμήο, απηφ θαηά ρξήζε αλήθεη ζηνλ δήκν. Απηφο έθηηαμε έλα ζπίηη
εθεί κέζα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο. Θαηά ηδηνθηεζία αλήθεη ζην Κεηνρηθφ
Ρακείν Πηξαηνχ, δειαδή ζην δεκφζην. Όπνηνο θαηαπαηά ινηπφλ θαη
ρξεζηκνπνηεί αθίλεην ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ δήκνπ πνπ ην έρεη θαηά ρξήζε
ζήκεξα, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θάπνηα απνδεκίσζε. Γελ μέξσ λα έρεη
γίλεη ηέηνην πξάγκα. Άιισζηε, ζαο ιέσ, ππάξρνπλ ακεηάθιεηα πξσηφθνιια
δηνηθεηηθήο απνβνιήο λα θχγεη απφ εθεί θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ
δήκν γηα θάπνηα άιιε ρξήζε.
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Έλα δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα ξσηήζσ θαη ζα πξέπεη λα ην έρεηε δεη θαη
εζείο πηζηεχσ, ν θσηηζκφο ζηε Ι. Αζελψλ θαη εηδηθά ζηελ Ρεηάξηε ισξίδα
πνπ είλαη ηαρείαο θπθινθνξίαο, δεκηνπξγεί έλα δήηεκα κε ηα πιαηάληα πνπ
είλαη θνληά ζηνλ θσηηζκφ απηφλ θαη ελδερφκελα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Ρξνραία, δελ αθνξά κφλν εκάο, αθνξά θαη ηνπο άιινπο φκνξνπο δήκνπο, λα
ην δνχκε κήπσο ζα πξέπεη απηά πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ θσηηζκφ εηδηθά
γηα ηελ ηέηαξηε ισξίδα απηή ηεο ηαρείαο θπθινθνξίαο ζηε ιεσθφξν, κήπσο
ζα κπνξνχζαλ λα θνπνχλ θαη λα κπνπλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιια πνπ δελ
ζα

έρνπλ...

πηθξνδάθλεο,

γηα

παξάδεηγκα,

δελ

ζα

δεκηνπξγήζνπλ,

δεκηνπξγνχλ κάιινλ απηφ ην πξφβιεκα.
Ινηπφλ, έλα-δχν εξσηήζεηο αθφκα, ζεσξνχκε ζεηηθφ ην φηη ζα έρεη κπεη γηα λα
πξνρσξήζεη ην έξγν ηεο... νπζηαζηηθά ησλ νκβξίσλ ηεο Ι. Αζελψλ. Οσηάσ,
ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν ζε ζρέζε κε ηνπο νξεηλνχο φγθνπο δίπια, έρνπλ
γίλεη θάπνηεο κειέηεο; Έγηλε κία παξέκβαζε απ’ φ,ηη ζπκάκαη ηφηε κε ηνλ
δηνηθεηή ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη κε ηνλ Ρεξδάθε θ.ιπ. πνπ θάλεηε, ππάξρεη θάηη
ζπλνιηθφηεξν ζαλ κειέηε δηφηη ην λα γίλεη ζηε Ι. Αζελψλ κφλν απηφ ρσξίο λα
πεηξαρζνχλ νη δηπιαλνί νξεηλνί φγθνη, θαηαιαβαίλεηε φηη ζα παξακείλεη ην
πξφβιεκα.
Έλα αθφκα, ε ΔΓΑΞ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 είρε πεη λα κελ θιείζεη εθεί
πνπ βξίζθεηαη ε Λέα Ξαηδεία ην ξέκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ξνχιηαο.
Έρνπκε θάπνηα ελεκέξσζε γη’ απηφ, έρνπκε θάπνηα εμέιημε; Γηφηη κε κία
ζθνδξή λεξνπνληή πνπ είρακε πέξπζη, πξφπεξζη, θηλδχλεςαλ, αλ βξίζθνληαλ
εθείλε ηελ ψξα ζην πξναχιην, λα πληγνχλ παηδηά.
Ρειεηψλσ. Ρν έλα είλαη ιίγν, κία εξψηεζε είλαη εμεδεηεκέλε, απιψο ην ξσηάσ
αλ ππάξρεη ηέηνηα πξφζεζε απφ πιεπξάο δηνίθεζεο. Θαηαξρήλ ππήξμαλ
πξφζθαηα αιιεπάιιειεο δηαθνπέο ζην δάζνο λεξνχ. Έρνπκε θάπνηα
ελεκέξσζε απφ ηελ ΔΓΑΞ ζε ηη κπνξεί λα νθεηιφηαλ απηφ; Γειαδή έγηλαλ
δχν θαη ηξεηο. Θαη έλα ηειεπηαίν θαη ην βάδσ πξνο ζθέςε απηφ, αλ έρνπκε ζαλ
πεξεζία Θαζαξηφηεηαο έρνπκε πξνκεζεπηεί θαιαζνηεκαρηζηή θαη ιεηηνπξγεί.
Ν νπνίνο ηη είλαη ηειηθά απηφο; Σξεζηκνπνηείηε απηά ηα ... πνιιά θιαδηά,
πνιιά δέληξα πνπ έρνπκε θαη ηα θιαδεχνπκε, αλ ππάξρεη πξνζσπηθφ πνπ
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κπνξεί λα ην ρεηξηζηεί, λα ην ιεηηνπξγήζεη, αλ είλαη πηζηνπνηεκέλν, είλαη
εθπαηδεπκέλν, γηαηί κπνξνχκε λα έρνπκε κία κεγάιε εμνηθνλφκεζε κε
ηδξχκαηα, δίπια φπσο ζην ζηξαηφπεδν, ην λνζνθνκείν, ηνλ Γηνκήδεην Θήπν
θ.ιπ., πνπ λα έρνπκε κία εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
δειαδή φπσο μέξεηε απηφ γηα ελέξγεηα. Ινηπφλ, απηέο είλαη νη εξσηήζεηο πνπ
έρσ λα θάλσ, ηηο είπα ζπλνιηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο ν Θαξαηδαθέξεο. Λνκίδσ ζα είλαη εξψηεζε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ ηψξα ζα επαλέιζσ ζηε θαζαξηφηεηα. Γελ ήζεια πξηλ
λα δηαθφςσ θαη εγψ ηνλ δήκαξρν. Θα πάσ ζηελ νδφ Καπξνθνξδάηνπ θαη
Βειεζηίλνπ, ζηε γεηηνληά εθεί ηνπ θ. Θαξνχλε, δελ μέξσ αλ ήξζε γη’ απηφ, γηα
λα μεθηλήζνπκε απφ θάηη, απφ ην κεξηθφ θαη λα θαηαιήμνπκε ηέινο πάλησλ
ζην φιν, δειαδή νη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη γεληθέο αιιά δελ γίλεηαη λα κελ
είλαη θαη ζπγθεθξηκέλεο. Δθεί έρνπκε δχν ζέκαηα, ζε απφζηαζε 10κ. θαη ζε
έλα πάξα πνιχ κηθξφ δξνκάθη.
Ρν πξψην είλαη φηη έλα ζπίηη παιηφ, εγθαηαιειεηκκέλν πνπ ν ηειεπηαίνο
θάηνηθφο ηνπ πέζαλε πέξπζη, έρεη κία απιή πνπ έρεη πάξα πνιιά ζθνππίδηα.
Έρνπλ απεπζπλζεί νη θάηνηθνη ζε εζάο θαη ζηνλ θ. Σνπδεινχδε θαη ηνπο είπαηε
φηη είλαη ηδησηηθφο ρψξνο θαη δελ κπνξνχκε λα κπνχκε κέζα, πξάγκα ην νπνίν
ηζρχεη, εληάμεη. Απφ εθεί θαη πέξα, έρεη γίλεη θάπνηα ελέξγεηα ζηα αξρεία ζαο
ζην δεκνηνιφγην λα βξνχκε, ππάξρεη κία θφξε πνπ δεη ηνπ απνζαλφληα, έρεη
γίλεη θάπνηα ελέξγεηα ζην δεκνηνιφγην λα δνχκε πνχ είλαη απηή ε θφξε λα
πάξνπκε

ηέινο πάλησλ

ηελ έγθξηζή ηεο

ή

ηέινο πάλησλ λα ηελ

ππνρξεψζνπκε λα θαζαξίζεη ιίγν ην αθίλεην;
Θαη ζηα 10κ. ακέζσο κεηά θάπνηνο δεκφηεο ζαο ελεκέξσζε φηη ζέιεη λα
βγάιεη έμσ απφ έλα παιηφ εξγνζηάζην ππνδεκάησλ πάξα πνιιά κπάδα, ηνπ
είπαηε φηη δελ κπνξεί λα ην βάιεη ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ, φηη αλ ην βάιεηε
ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ δελ κπνξείηε λα ηα πάξεηε, κε απνηέιεζκα απηφο λα
ην βγάιεη έμσ, ελεκεξψλνληάο ζαο θπζηθά, ην μέξεηε. Έρεη βγάιεη
ηνπιάρηζηνλ, δελ κηιάκε ηψξα γηα κία ζηίβα, κηιάκε γηα δέθα, φιε ηε θάηζα,
10,12κ. ζθνππίδηα ηα νπνία είλαη εθεί πάλσ απφ 10 κέξεο θαη εγψ ξσηάσ, αλ,
δειαδή ην θνξηεγφ απνθνκηδήο κπαδψλ είρε άιιεο πξνηεξαηφηεηεο, 10, 15
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κέξεο αθνχ έρεηε ελεκεξσζεί θαη ηέινο πάλησλ ηψξα κε ηφζν πξνζσπηθφ,
δειαδή κήπσο ππάξρεη κία δπζιεηηνπξγία εθηφο απφ ην... γηαηί ηψξα
πξνζσπηθφ έρνπκε, έρνπκε θαη έλα θνξηεγφ, δειαδή γηαηί απηή ε
θαζπζηέξεζε 10, 15 εκεξψλ; Απηφ είλαη, θαη... απηφ, ζα ήζεια κία απάληεζε,
δελ μέξσ ηη γίλεηαη. Δίλαη ζέκα βνχιεζεο; Δίλαη ζέκα νξγάλσζεο;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Λα θάλσ κία παξέκβαζε, θχξηε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ξάλσ ζε απηά πνπ είπε ν ζπλάδειθνο, δχν, ηξία δεηήκαηα. Ρν
πξψην φηη εάλ θάπνην αθίλεην δελ έρεη ηδηνθηήηε, ν δήκνο, είλαη κία κεγάιε
δηαδηθαζία, πξέπεη λα ην πξνζβάιεη ζην γεηνλνκηθφ, ην γεηνλνκηθφ λα
θαηαθχγεη ζηνλ εηζαγγειέα, ν εηζαγγειέαο λα εθδψζεη κία απφθαζε ζηελ
νπνία ζα ζηείιεη εηδηθφ δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ φπνπ παξνπζία ηνπ δήκνπ ζα
κπνξεί λα γίλεη ε εθθαζάξηζε ηεο θαηνηθίαο. Ρν πξψην είλαη απηφ.
Έλα δεχηεξν ζέκα ην νπνίν βάιαηε. Ν δήκνο, θ. ζπλάδειθε, δελ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πάξεη κπάδα. πάξρεη ν θαλνληζκφο ηεο θαζαξηφηεηαο πνπ
ιέεη ηα εμήο, φηη απηνί νη νπνίνη αηηνχληαη απφ ηνλ δήκν λα πάξνπλ κπάδα ζα
πξέπεη νη ίδην ζε ηδησηηθά ζπλεξγεία λα θέξνπλ εηδηθφ θάδν θαη κέζα ζηνλ
θάδν απηφλ λα ξίμνπλ κπάδα. Ν δήκνο έρεη ηα κπαδάδηθα πξνθεηκέλνπ λα
παίξλεη χιεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ηηο πάξνπλ ηα απνξξηκκαηνθφξα.
Ξξέπεη ινηπφλ εδψ λα νξηνζεηήζνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα.
Θέισ λα πσ φηη ν θαλνληζκφο ηεο θαζαξηφηεηαο πνπ έρεη ν δήκνο Σατδαξίνπ
είλαη ζαθήο θαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηνλ νπνίνλ ηνλ έρσ... έρσ επηζηαηήζεη
εγψ ν ίδηνο, ν νπνίνο ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί, ζε δήκνπο πνιχ θαινχο φπσο
είλαη ηνπ Βφινπ, είλαη ίδηνο ζρεδφλ απηφο ν θαλνληζκφο, πνπ ζα κπνξέζεη λα
δψζεη, θαη εδψ δελ θηαίεη ε Γεκνηηθή Αξρή, ην μαλαιέκε, είλαη παζνγέλεηα
θάπνηνπ ζπζηήκαηνο, έρεη φκσο ηε δπλαηφηεηα κε κία δηαρείξηζε ζσζηή ε
νπνία κπνξεί λα θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα κπνξέζεη λα θαηνξζψζεη λα
δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ζα δνχκε ηελ πφιε λα
είλαη κία θαζαξή πφιε.
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Πε απηφ, θ. Γήκαξρε, απηφο ν ζθνπφο ππάξρεη, κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε νη
πάληεο κε ηηο γλψζεηο απηέο πνπ απνθηήζακε κέζσ ηεο εκπεηξίαο καο θαη πξνο
φθεινο απηνχ ηνπ πξάγκαηνο λα έρεηε πάληνηε, λα γλσξίδεηε φηη είκαη ζηε
δηάζεζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο, δελ ππάξρεη κία ζηείξα αληηπνιίηεπζε γηα ην
ζέκα ην νπνίν αθνξά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ απηήο ηεο πφιεο.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηνλ ρξφλν πνπ κνπ δψζαηε, θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη άιινο ζπλάδειθνο εξψηεζε; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ξξηλ ιίγεο κέξεο εθεί ζηελ πεξηνρή ηεο γεηηνληάο κνπ ζηελ
Γξεγνξνχζα κία νκάδα λέσλ ζπδεηνχζε θαη θαλφληδε λα πάεη λα παίμεη
πνδφζθαηξν ζηα γήπεδα 5x5 δίπια ζην Αηηηθφ. Δπεηδή ηχραηλε θαη γλψξηδα
αξθεηά απφ ηα παηδηά, ηνπο ξψηεζα πφηε ζα πάλε λα παίμνπλ, κνπ είπαλ
θάπνηα ψξα ην απφγεπκα, θαη πήγα ιίγν λα ηα παξαθνινπζήζσ. Δίρα πνιχ
κεγάιν δηάζηεκα λα πάσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη απηφ πνπ αληίθξπζα
ήηαλ ηξαγηθφ, δειαδή δελ κπνξνχζα λα ην θαληαζηψ φηη ππάξρεη ζε ηέηνηα
έθηαζε ηέηνηα εγθαηάιεηςε. Γειαδή πέξα απφ ηα ζέκαηα ηεο θαζαξηφηεηαο,
αιιά ην πην νπζηαζηηθφ ήηαλ ε θαηαζηξνθή ησλ γεπέδσλ θαη ε πεξίθξαμε
βέβαηα έρεη πξνθαλψο εγθαηαιεηθζεί θαη έρεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, ηα
γήπεδα ηα δνθάξηα απφ ηα νρηψ δνθάξηα πνπ ζα έπξεπε λα ππήξραλ ζηνλ
ρψξν γηαηί ιεηηνπξγνχζαλ ηξία γήπεδα θαη ηαπηφρξνλα έλα κεγάιν ππήξραλ
κφλν δχν, αξθεηά παηδηά, λαη, ην γλσξίδσ, αξθεηά παηδηά ζηνλ ρψξν, φπσο
θάζε κέξα αξθεηά παηδηά ζηνλ ρψξν.
Ρν γήπεδν απηφ δελ είλαη εγθαηαιειεηκκέλν πέληε ρξφληα, ζα ζαο πσ, ην
γήπεδν είλαη ελλέα ρξφληα εγθαηαιειεηκκέλν. Δγψ είρα ηελ ηηκή λα
ζπκκεηέρσ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, κελ δηαθφπηεηε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Νξίζηε,
ζπλάδειθε.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δίρα ινηπφλ ηελ ηηκή λα ζπκκεηέρσ ζηε δηνίθεζε, ην
παξαδψζακε απηφ ην γήπεδν θαη... κάιινλ απηά ηα γήπεδα κε έλαλ
ζρεδηαζκφ ιεηηνπξγηθφ, κε ηα ρσξίζκαηά ηνπο, κάιηζηα κε ζχγρξνλνπο
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ηξφπνπο, κε εηδηθέο θνπξηίλεο θαη ππήξρε βέβαηα θαη έλα ζρέδην νινθιήξσζήο
ηνπ κε απνδπηήξηα νηθνινγηθά, μχιηλα θαη φια απηά, σζηφζν νη πνιίηεο
έθξηλαλ, έδσζαλ ηελ επηινγή ηνπο ζε κία άιιε δηνίθεζε, απφ ηφηε δελ
ζπλερίζηεθε ην έξγν θαη φρη κφλν δελ ζπλερίζηεθε αιιά εγθαηαιείθζεθε
πιήξσο απφ ηηο πξψηεο εκέξεο, ζα ιέγακε απφ ηελ... ίζσο λα ππήξρε θαη κία
δηάζεζε εθδίθεζεο γηαηί ε πην πξνεγνχκελε δηνίθεζε είρε θάλεη απηφ ην έξγν.
Ξέξαζαλ ινηπφλ φια απηά ηα ρξφληα, δελ μέξσ, ππάξρεη πεξίπνπ έλαο ρξφλνο
πνπ έρεη θπιήζεη κε απηή ηε δηνίθεζε, λνκίδσ φηη ζα ήηαλ εχθνιν θαη ρσξίο
ηδηαίηεξν

θφζηνο

απνθαηάζηαζεο

λα

γηαηί

γίλνπλ
είλαη

ηνπιάρηζηνλ

πάξα

πνιχ

θάπνηα

δπζάξεζην,

βήκαηα

πξψηα

θαζεκεξηλά

ην

επηζθέπηνληαη απ’ φ,ηη κνπ είπαλ πνιιά παηδηά, θαη ζην παξειζφλ ην έβιεπα
απηφ, θπιάεη ν ρξφλνο, μέξεηε, ζα πάξσ κία απάληεζε πνιχ πηζαλφλ φηη καο
απαζρνιεί ην ζέκα, φηη έρνπκε θάλεη επαθέο, φηη έρνπκε πάξεη ππνζρέζεηο ή
φηη έρνπκε απαηηήζεη λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα, αιιά μέξεηε, είλαη πνιιά
ρξφληα πνπ κέλεη έηζη θαη ρεηξνηεξεχεη, θαη, εληάμεη, αλ πεξάζνπλ κία δπν
γεληέο πνπ δελ ηα ραξνχλ ηα γήπεδα, λνκίδσ φηη φζν θαη λα ιέκε φηη
ελδηαθεξφκαζηε θαη φηη ζα ην ιχζνπκε ζα είλαη πνιχ αξγά θαη ζα είλαη θξίκα
γηαηί μαλαιέσ φηη δελ κηιάσ γηα έλα πνιχ θνζηνβφξν ηέινο πάλησλ έξγν
απνθαηάζηαζεο, κηιάσ γηα έλα ελδηαθέξνλ εηιηθξηλέο θαη πξαγκαηηθφ αλ
ππήξρε πηζηεχσ φηη ηνπιάρηζηνλ ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα
ηνπ γεπέδνπ ζα ππήξραλ.
Θαη επί ηε επθαηξία κηαο θαη ιέσ θάηη γηα ην αζιεηηθφ θνκκάηη, λα πξνζζέζσ
φηη πάιη πξηλ δέθα ρξφληα είρακε θάλεη κία πξνζπάζεηα ζηνλ ρψξν ηνπ
Γαθλίνπ θαη επεθηείλακε ην γήπεδν ηνπ ςπρηαηξείνπ θαηά 11κ. γηα λα έρεη
θαλνληθέο δηαζηάζεηο πνδνζθαηξηθέο θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ
πξνπνλεηηθφο θαηαξρήλ ρψξνο. Γπζηπρψο ηφηε ην επφκελν ζηάδην πνπ ήηαλ
λα ππάξμεη θαη ηάπεηαο βξήθε ηελ αληίδξαζε ηνπ ςπρηαηξείνπ θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ, γηα ιφγνπο πνπ δελ ρξεηάδεηαη ηψξα λα ηνπο αλαθέξνπκε εδψ.
Πηε ζπλέρεηα φκσο κε ηελ επφκελε δηνίθεζε ε αληίδξαζε θάκθζεθε, δελ
ππήξραλ αληηδξάζεηο, σζηφζν ην έξγν δελ έγηλε πνηέ. Λνκίδσ φηη αμίδεη ε
ησξηλή δηνίθεζε, θαη ζα είρε ελδηαθέξνλ λα είρακε κία απάληεζε, αλ ηελ
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απαζρνιεί ην δήηεκα, αλ έρεη θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ απηφ ην
γήπεδν λα γίλεη ιεηηνπξγηθφ θαη λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ αζινχκελε λενιαία θα
φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο πνιίηεο εδψ ηεο πφιεο πνπ αγαπνχλ ηνλ
αζιεηηζκφ, γηαηί απφ ηα δεκνζηεχκαηα δηαβάδσ θηφιαο φηη ππάξρνπλ πάξα
πνιιά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη έρνπλ
αλαπηπρζεί κάιηζηα θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζσκαηείσλ γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα θαζαξηφηεηαο ζα
απαληήζεη ν δήκαξρνο γηαηί γλσξίδεηε, δελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηε κάιινλ, ν
ζπλάδειθνο ν αληηδήκαξρνο είλαη ζην λνζνθνκείν γηα λα θάλεη κία εγρείξεζε.
Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν ηερληθψλ ππεξεζηψλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Οψηεζα, λαη. Δξσηήζεηο; Δίκαζηε ζην ζηάδην ησλ εξσηήζεσλ.
Θ. Βαξπηηκηάδε, έρνπκε θάηη; Θ. Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα. Ρψξα ζε ζρέζε ηα ηειεπηαία πνπ έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ν θ. Ρζαηζακπάο, έρνπλ γίλεη ππαξθηέο ελέξγεηεο, δελ είλαη
θάηη, δειαδή ε ηειεπηαία θξηηηθή πνπ έγηλε σο πξνο ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ
λνκίδσ φηη είλαη άζηνρε, απφ ηελ άπνςε ηελ εμήο, είρακε ζέζεη ζαλ πξψηε
πξνηεξαηφηεηα απφ ηα πξψηα θηφιαο ζπκβνχιηα ηελ αμηνπνίεζε, ηε
ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή φισλ ησλ αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη κάιηζηα θαη ηε
δεκηνπξγία λέσλ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε ην γήπεδν εθεί ηνπ... ηα γήπεδα
κάιινλ ηα ηξία 5x5 πνπ βξίζθνληαη ζην Αηηηθφ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κε
αιιεπάιιειεο επηζθέςεηο θαη κε ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη κε δηάθνξνπο
άιινπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο αιιά θαη ηερληθνχο θαη αλζξψπνπο ηνπ
πνδνζθαίξνπ πνπ κπνξνχζαλ λα καο πνπλ θάπνηεο πην ζπγθεθξηκέλεο γλψκεο,
είλαη ζηελ πξνζνρή καο ζρεδφλ ζε εβδνκαδηαία βάζε.
Ζ πξψηε ελέξγεηα πνπ έγηλε, γηα λα γλσξίδεηε, ην είρακε ζπδεηήζεη θάπνηα
ζηηγκή θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ήηαλ ε ζηήξημε, ε αληηζηήξημε ηεο
πεξίθξαμεο πνπ αθξηβψο επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη παξφιε ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ
φια απηά ηα ρξφληα, είρε γείξεη απφ ην δέληξν πνπ βξίζθεηαη θαη εθάπηεηαη

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 25Η

30 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015

17

ηέινο πάλησλ κε ηελ πεξίθξαμε, κε απνηέιεζκα λα έρεη γείξεη ε πεξίθξαμε ζε
ηέηνην ζεκείν πνπ λα είλαη θαη επηθίλδπλν θαη κάιηζηα πξέπεη λα ήηαλ θαη απφ
ηηο πξψηεο εξγαζίεο, αλ δελ θάλσ ιάζνο, Ζιία, πνπ έγηλαλ φηαλ αλαιάβακε
ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, δειαδή πξέπεη λα έγηλε κέζα ζηνλ... ηνλ πξνεγνχκελν
Πεπηέκβξε, αο πνχκε, γηα λα θαηαιάβεηε, έγηλε ην έξγν ηεο αληηζηήξημεο
πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θάπνην αηχρεκα γηαηί καο είρε αλεζπρήζεη απηφ
ην δήηεκα.
Γεχηεξνλ,

απνκαθξχλζεθαλ

ηα

δνθάξηα

ιφγσ

ηεο

αθαηαιιειφηεηαο

πξνθεηκέλνπ λα κελ θιαπνχλ γηαηί είραλ αλνίμεη ζηελ πεξίθξαμε ηξχπεο θαη
απφ ηνπο δηάθνξνπο ηέινο πάλησλ ρψξνπο ... δελ είλαη θαη θαιφ λα
θαηνλνκάζνπκε, λνκίδσ είλαη επλφεην πνηνη θαη γηα πνηνπο ιφγνπο, είραλ
θιέςεη φια ηα θαιψδηα, ραιθνχο, ηζηνξίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ έρνπκε
νιηθή θαηαζηξνθή είραλ δηαιχζεη θάπνηεο θαηαζθεπέο πνπ είραλ γίλεη κηθξέο
γηα ηα απνδπηήξηα θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ αρξεζηεπηεί εληειψο λα ζψζνπκε
θάπνηα πάγηα ηνπ δήκνπ γηα λα κελ μαλακπνχκε ζηελ δηαδηθαζία λα
αγνξάζνπκε απφ ηελ αξρή, πξνηηκήζακε απηά λα καδεπηνχλ πξνθεηκέλνπ ε
πιεηνςεθία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπκε ηνπιάρηζηνλ απηά πνπ είραλ
απνκείλεη φηαλ αλαιάβακε ηε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ.
Ρξίηνλ, ππάξρεη ζρεδηαζκφο ν νπνίνο φκσο παξαθάκθζεθε γηα ηνλ εμήο έλαλ
ιφγν. Ξξηλ πεξίπνπ ηέζζεξηο κήλεο ήξζακε ζε επαθή κε θάπνηνλ εξγνιάβν ν
νπνίνο καο έδσζε ηελ πιεξνθνξία φηη είρε πάξεη κία εξγνιαβία, είρε
θαηνρπξσζεί ε εξγνιαβία ηνπ απφ ηνλ ΑΠΓΑ γηα έλα έξγν κεγάινπ πνζνχ
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νιηθή ζπληήξεζε ηνπ γεπέδνπ θαη απηφ ην έξγν
ζηακάηεζε επεηδή ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή δελ δηαζθάιηδε ηνπο φξνπο
ρξήζεο ηνπ γεπέδνπ, φξνπο ρξήζεο θαη θχιαμεο. Θαηαιαβαίλεηε δειαδή φηη
έλα έξγν πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη λα δψζεη πξαγκαηηθά αλάζα θαη ζηα
ζσκαηεία θαη ζηνλ θφζκν, ηνλ απιφ θφζκν πνπ πάεη εθεί πέξα θαη παίδεη
πνδφζθαηξν, ζηακάηεζε γηαηί ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή δελ έδσζε
ιχζε, φρη δελ κπνξνχζε, δελ έδσζε ιχζε, ζην λα κπνξέζεη λα θπιαρζεί ν
ρψξνο θαη λα επαλαιεηηνπξγήζεη, κε απνηέιεζκα απηφ ην έξγν λα παγψζεη θαη
ηψξα λα έρεη γίλεη ε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ δεκνζηεχζεθε θαη ζηνλ Ρχπν, ζηνλ
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θαηλνχξην πξφεδξν ηνπ ΔΠΓΑ πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζηε δηαδηθαζία ην έξγν λα
πξνρσξήζεη γηα λα θηάζεη ην 5x5 ζηελ θαηάζηαζε πνπ πξέπεη γηα λα κπνξέζεη
λα μαλαιεηηνπξγήζεη.
Απφ απηήλ ηελ άπνςε λνκίδσ φηη νη θηλήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη είλαη θαη
ζπληνληζκέλεο κε ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη ζπγθξνηεκέλεο θαη έρνπλ δείμεη
θαη ην ζπγθεθξηκέλν ελδηαθέξνλ θαη φρη ιφγηα ηνπ αέξα, νχηε κεγαινζηνκίεο
κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πξνρσξάκε πξνθεηκέλνπ ηα ζπγθεθξηκέλα
δεηήκαηα λα ιήμνπλ θαη λα δεκηνπξγεζεί απηφο ν ρψξνο πνπ είπα θαη πξηλ ζα
απνηειέζεη αλάζα.
Όζν γηα ην γήπεδν ζην ΤΛΑ, ππάξρεη έλα ζνβαξφ δήηεκα, λνκίδσ είλαη ζε
γλψζε φισλ, αλ δελ είλαη ην βάδνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. πήξρε
ζπγθεθξηκέλε άξλεζε απφ ηνλ δηνηθεηή λα πξνρσξήζεη ε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ
θαη απφ ην ζσκαηείν, ην ζσκαηείν φκσο έβαδε δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. Γειαδή έιεγε φηη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή θηλνχληαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ξφηα ηδησηηθνπνίεζεο πνπ είρε επηιέμεη λα
θηλεζεί θαη απφ απηήλ ηελ άπνςε ην ζσκαηείν έθθξαδε ηηο αληηξξήζεηο ηεο σο
πξνο ην αλ ζα ην δηαρεηξηζηεί ε Γεκνηηθή Αξρή κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηα ρέξηα
ηδησηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γη’ απηφ πνπ
ππνηίζεηαη ην δεηνχζε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, θαη φλησο κε βάζε ηελ
πνξεία πνπ είρε κε ηα ρξφληα απνδεηθλχεηαη φηη ην ζσκαηείν είρε βάζηκεο
ππνςίεο λα έρεη ζρεηηθέο αληηξξήζεηο.
Ραπηφρξνλα ν δηνηθεηήο πνπ νξίζηεθε ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν γλσξίδεη φηη
είρε νξηζηεί, είρε δηνξηζηεί κάιινλ, ζπγθεθξηκέλα, φπσο γίλεηαη ζηα
ςπρηαηξεία, κε θχξην ζθνπφ λα θιείζεη ην ςπρηαηξείν, λα πξνρσξήζεη ε
ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, λα θιείζεη θαη ζαλ θηιέην λα θνπνχλ νηθφπεδα θαη
λα δνζνχλ πξνο πψιεζε ζαλ θηιέηα.
Απφ απηή ηελ άπνςε δελ ππήξρε θακία ζπλελλφεζε, δελ έκπαηλε θαλ ζηνλ
θφπν δειαδή λα αζρνιεζεί νχηε θαλ ζηνλ θφπν λα ζπδεηήζεη έζησ θαη ηελ
παξαρψξεζε γηα θάπνηεο ψξεο, ήηαλ θάζεηα αξλεηηθφο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ,
φπνηα ρξήζε ηνπ απφ ηνλ δήκν.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 25Η

30 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015

19

Δκείο μέξεηε πνιχ θαιά φηη απηφ ην γήπεδν θαη ην δηεθδηθνχκε θαη έρνπκε θαη
ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ γηα λα κπνξέζνπκε θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην
ςπρηαηξείν θαη κε ην ζσκαηείν κε κία ζσζηή βάζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
γεπέδνπ θαη λα ην πάξνπκε ζηα ρέξηα καο θαη λα δνζεί πξνο ρξήζε θαη ζην
λνζνθνκείν ηηο ψξεο πνπ ην ρξεηάδεηαη, γηαηί θαη νη αζζελείο εθεί πέξα ην
ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά θαη ην Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηηο ππφινηπεο ψξεο λα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε απφ ηνλ
δήκν ζπλνιηθά φπσο κπνξεί λα θξηζεί.
Απφ απηήλ ηελ άπνςε εκείο θαη κε ηνλ θαηλνχξην δηνηθεηή πνπ θαληαδφκαζηε
ζα δηνξίζεη ε θαηλνχξηα θπβέξλεζε ζα έξζνπκε ακέζσο ζε επαθή πξνθεηκέλνπ
λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Απηφ φπσο θαηαιαβαίλεηε έρεη κία
πεξηνξηζκέλε, πψο λα ην πσ, δπλαηφηεηα ν δήκνο αλ βξεη ηνίρν απφ ηε
δηνίθεζε. Κελ πσ παξαπάλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο, ν θ. Γανπάρεξ, έρνπλ θάηη; Λα δψζνπκε,
Καλψιε, πεξί ηίλνο ήηαλ ην ζέκα;
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα, ζπλάδειθνη. Ξέληε πξάγκαηα ζα ζπκπιεξψζσ
πάλσ ζε απηά βέβαηα ηα πην πνιιά κε θάιπςε ν αληηδήκαξρνο απηά πνπ είπε,
αιιά επεηδή εγψ γλσξίδσ θαη πην παιηφηεξα ην ηη γηλφηαλ ζηα γήπεδα θαη
εηδηθά ζην Γαθλί αιιά θαη ζην Αηηηθφ, είπε θαη ν θ. Ρζαηζακπάο βέβαηα αιιά
θάλαλε ειιηπή ηα γήπεδα ρσξίο θχιαμε, ρσξίο ηίπνηα, κε απνηέιεζκα λα
έρνπκε ηα πξνβιήκαηα απηά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηειεπηαία θαη κε ηελ άιιε
Γεκνηηθή Αξρή. Πε πνιιά ηα είπε ν Λίθνο. Έλα άιιν πνπ δελ είπε ν θ.
Ρζαηζακπάο βέβαηα πνπ αθνξά ην Γαθλί είλαη φηη ηφηε πνπ πξαγκαηηθά ν
δήκνο ήζειε λα πάξεη ην γήπεδν απηφ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, πνπ ήηαλ ζηε
δηνίθεζε ν θ. Ρζαηζακπάο έγηλαλ απηέο νη ελέξγεηεο φιεο, βάιακε θάπνηα
containers εθεί γηα ... θ.ιπ., δελ είλαη είπε φκσο ην ζπνπδαηφηεξν.
Γηαηί δελ ην έδσζε ινηπφλ ν δηνηθεηήο θαη ήξζε ζε θφληξα κε ηνλ δήκν; Γηαηί;
Γηαηί ν δήκνο ήζειε λα έρεη απηφο ηε δηαρείξηζε θαη λα δίλεη φπσο ζέιεη απηφο
ηηο ψξεο... γη’ απηφ έγηλε ε θφληξα. Γελ ζπκάκαη αλ ήηαλ κε ηελ θα Κάηζα,
έηζη ήηαλ, δε ζπκάκαη αλ ήηαλ δηεπζχληξηα απηή θαη... απηφο ινηπφλ ήηαλ ν
θχξηνο ιφγνο, επεηδή ν δήκνο ήζειε λα είλαη δηαρεηξηζηήο. Γηαθψλεζαλ ζε
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απηφ ην δήηεκα θαη φρη ζε ηίπνηα άιιν. Αλ έθαλε πίζσ ν δήκνο θαη άθελε
πξαγκαηηθά ηε δηαρείξηζε λα έρεη θαη ην λνζνθνκείν θαη λα έρνπκε θελέο ψξεο,
πξαγκαηηθά ζα ιπλφηαλ έλα κεγάιν πξφβιεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά, έρεηε ηνλ ιφγν.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γελ ηέζεθε ηέηνην δήηεκα απφ πιεπξάο ηνπ δήκνπ, ηα
δεηήκαηα είραλ λα θάλνπλ κε κία κηθξνπνιηηηθή αληίιεςε πνπ ππήξρε εθείλε
ηελ πεξίνδν φπνπ ην ζσκαηείν γηα θάπνηνπο ιφγνπο ήηαλ ελαληίνλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δεκνηηθήο αξρήο πνπ ήκαζηε ηφηε σο δηνίθεζε ηνπ δήκνπ. Πηε
ζπλέρεηα, κφιηο άιιαμε ε Γεκνηηθή Αξρή ακέζσο άιιαμε θαη ηελ απφθαζή ηνπ
ην ζσκαηείν, ινηπφλ αο κελ ιέκε αλαθξίβεηεο ηψξα, εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Όρη, φρη, δελ αλαθεξφηαλ ζηε δηθή ζαο δηνίθεζε, θ. Ρζαηζακπά.
Ν αληηδήκαξρνο δελ αλαθεξφηαλ ζηε δηνίθεζε Ληεληαθνχ. Πηε δηνίθεζε
Καξαβέιηα αλαθεξφηαλ γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζσκαηείν ιέσ... ινηπφλ, ε θα Εέξβα ζέιεη θάηη ζε ζρέζε
κε κία εξψηεζε πνπ έγηλε.
ΕΔΟΒΑ: Δγψ ζέισ λα πσ φηη είλαη ζπγθηλεηηθή ε επαηζζεζία ηνπ θ.
Αζπξνγέξαθα γηα ηα παηδηά ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Λέαο Ξαηδείαο ζηελ
νδφ Ξνχιηα ζηελ Αθαία, ηφηε πνπ έγηλε ε πιεκκχξα, φκσο έρσ λα θαηαγγείισ
φηη ε Λέα Ξαηδεία, θ. Αζπξνγέξαθα, πνπ δελ κε αθνχηε, κε ηε βνήζεηα ηεο
ΔΟΓΝΠΔ πνπ έθηηαμε ηε γέθπξα έθαλε απηφ ην έξγν-έθηξσκα, δηαζθάιηζε ηα
δηθά ηεο παηδηά, θαη έπλημε θάπνηα άιια παηδηά, απηά ηεο γεηηνληάο πνπ δελ ήηα
πειάηεο ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ. Γη’ απηφ ινηπφλ ζαο πξνζθαιψ θαη ζαο
πξνθαιψ φινπο λα έξζεηε εθεί κία επίζθεςε, λα πάκε ζηνλ ρψξν, λα δείηε ηη
έρεη γίλεη θαη γηαηί πιεκκπξίδεη ε γεηηνληά, γηαηί πλίγνληαη ηα παηδηά, ηα δηθά
καο παηδηά, φρη ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ ηα παηδηά, θαη λα ην ζπδεηήζνπκε.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Φξφληηζα λα πεξάζεη απφ θάησ απφ ην ζρνιείν. Έηζη,
πξαγκαηηθά. Απφ θάησ. Νπφηε, φρη, πνιχ ζεκαληηθφ απηφ πνπ είπε ε Γηάλλα
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θαη έηζη φπσο ην έβαιε, δειαδή θαη κε ηελ επαηζζεζία θάπνηνπ πνπ είλαη, πψο
λα ην πνχκε, πληγκέλνο απφ ηελ ζενκελία απηή.
ΕΔΟΒΑ: Δγψ ην κφλν πνπ κπνξψ λα ζαο πσ είλαη φηη εθείλε ηελ εκέξα ηα
παηδηά απφ ηα ζπίηηα ηα βγάδακε αγθαιηά νη κεγάινη θαη ηα ζεθψλακε ςειά γηα
λα κελ ηα πάξεη ην πνηάκη, ν ρείκαξξνο, ηα βγάδακε ζηα ρέξηα. Αλ ρξεηαδφηαλ
λα έξζεη έλα αζζελνθφξν ή έλα νπνηνδήπνηε φρεκα δελ κπνξνχζε λα έξζεη
θαη απηή ε πιεκκχξα έρεη λα γίλεη εθεί απφ ην ’77, έγηλε γηαηί έγηλε απηφ ην
έξγν έηζη φπσο έγηλε. Θαηαπαηήζεθε ην βνπλφ, θαηαζηξάθεθε, θαη ε Λέα
Ξαηδεία, αθνχ κπάδσζαλ ην έλα ξέκα κπάδσζαλ θαη ην άιιν θαη έλα ξέκα κε
πιάηφο 15κ. ην έθηηαμαλ ηζηκεληέλην αγσγφ κε δηάκεηξν 1,5κ.. Απφ εθεί θαη
πέξα θαηαιαβαίλεηε κε ηη πίεζε βγαίλεη ην λεξφ θαη ηη έρεη ζπκβεί εθεί πέξα.
Δπραξηζηψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε ζρέζε κε ηε κπάξα θαη ζπλνιηθά εθεί ηε δηακφξθσζε ηνπ
πεδνδξφκνπ, γηαηί είλαη έλα ζπλνιηθφ ζέκα απηφ, θνηηάμηε, απηφ ην είρακε
ζπδεηήζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη είρακε πάξεη θαη ηελ απφθαζε ηη ζα
γίλεη κε ην ζηληξηβάλη, φηη πξέπεη λα αιιάμεη, πξέπεη λα γίλνπλ νη παξεκβάζεηο
εθεί ζην... ζηηο πιάθεο νη νπνίεο είραλ θχγεη, ήηαλ επηθίλδπλεο, ζηελ κπάξα,
ζηνλ έιεγρν ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θ.ιπ., ήηαλ... θαη ην είρακε ζπδεηήζεη
εδψ. Λνκίδακε φηη πηζαλφλ λα έρεηο δίθην, Αληξέα, φηη έπξεπε λα θιεζείηε θαη
εζείο, αιιά δελ ζέιακε λα γίλεη ζπλάληεζε κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο
θαηαζηεκαηάξρεο πεδίν αληηπαξάζεζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππήξρε απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη πεγαίλακε γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο
απφθαζεο. Ξηζαλφλ λα έρεηο θαη δίθην, δελ ιέσ εγψ φηη έρεηο άδηθν, εηιηθξηλά,
εληάμεη, λα ην βιέπνπκε, άιιε θνξά... πξαγκαηηθά.
Αιιά ζα ήζεια κε ηελ επθαηξία, γηαηί πεξίκελα λα γίλεη θαη θάπνηα εξψηεζε,
επεηδή ιέγνληαη φρη αλαθξίβεηεο, ςεπηηέο, δειαδή ιέγνληαη πξάγκαηα πνπ δελ
ζα ήζεια ηψξα λα ραξαθηεξίζσ δηαθνξεηηθά, φηη ν πιάηαλνο ν νπνίνο κπήθε
έθαλε 4.000, 40.000 έιεγε άιινο ην έξγν θ.ιπ., θ.ιπ.. Λα πνχκε γηα κηα αθφκε
θνξά φηη ην έξγν απηφ έγηλε απφ ηελ απηεπηζηαζία, ζα κπνξνχζε λα ζηνηρίζεη
πνιιέο ρηιηάδεο, δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ, πάξα πνιιά ρξήκαηα, εκείο ην θάλακε
κε ίδηα κέζα ρσξίο λα δψζνπκε ηίπνηα, αθφκα θαη ηα θάγθεια έλαο ζηδεξάο ηα
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έθαλε φια απηά, θαη ν πιάηαλνο έρσ εδψ ηα ηηκνιφγηα, έθαλε 180€. 180€
έθαλε ν πιάηαλνο πνπ παίξλεηο έλα ινπινχδη θαη θάλεη 20, 30€. Γηαηί ιέγνληαη
δηάθνξα, γξάθνληαη δηάθνξα ζην απηφ, ζπθνθαληίεο. Ινηπφλ, απηφ, θαη
επεηδή ππάξρνπλ θαη εδψ θάπνηνη εθπξφζσπνη ηνπ Ρχπνπ, πηζηεχσ λα ην... αλ
αθνχηε, θ. Ξαπαπαλαγηψηε, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ην δεκνζηεχζεηε, έρνπκε
εδψ γηα λα κάζεη θαη ν θφζκνο πφζν έθαλε απηφο ν πεξίθεκνο πιάηαλνο.
Ρψξα γηα ην... έβαιε πνιιά δεηήκαηα ζνβαξά ν θ. Αζπξνγέξαθαο, βέβαηα
πξέπεη λα πσ θαη εγψ φηη πξηλ πήξε ηειέθσλν ν Κφζρνο Σνπδεινχδεο θαη είπε
λα ζαο πσ κηα θαιεζπέξα ζε φινπο γηαηί αχξην εγρεηξίδεηαη. Δίλαη κία θήιε,
αιιά ήηαλ νμπκκέλε, δειαδή είρε... έπξεπε νπσζδήπνηε λα γίλεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιέσ φηη απηά πνπ έβαιε ν θ. Αζπξνγέξαθαο είλαη ζνβαξά,
πξαγκαηηθά, πξψηνλ ζα ειέγμνπκε, εγψ δελ μέξσ αλ ππάξρνπλ εθεί κειίζζηα,
απηφ ην ζεκείσζα λα ειεγρζεί. Όπσο επίζεο, Θψζηα, θαη ην ζέκα απηφ ην
ζνβαξφ κε ηε κάληξα, κε ηελ θαηά ρξήζε ηδηνθηεζία θ.ιπ., δελ ην έρσ δεη,
εηιηθξηλά, ζα ην δνχκε απηφ θαη κε ηε Λνκηθή πεξεζία θαη κε ηελ Ρερληθή
πεξεζία.
Γηα ηνλ θσηηζκφ ηεο Ι. Αζελψλ, πξψηνλ έρνπκε θάλεη παξέκβαζε αξθεηέο
θνξέο θαη εγψ έρσ πάξεη ηειέθσλα, γηαηί είλαη ειιηπήο ν θσηηζκφο, δειαδή
έρεη πέζεη ν θσηηζκφο. Έλα δήηεκα είλαη απηφ, ην δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ηα
πιαηάληα, θαη κε ηα δέληξα γεληθά πνπ παξεκπνδίδνπλ. Θα μέξεηε φηη ε
πεξίνδνο θιαδέκαηνο είλαη ηψξα, ηψξα αξρίδεη, νπφηε ζα πνχκε αχξην, Ζιία,
ζεκείσζέ ην απηφ λα πάξεηε έλα ηειέθσλν αχξην, φπνπ ππάξρεη απηφ ην
πξφβιεκα, λα ιπζεί.
Γηα ηε κειέηε ηψξα, γηα ην ζηξαηφπεδν, Θψζηα θ.ιπ., απηή ε κειέηε ππάξρεη
αιιά φια αλάγνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ. Απφ εθεί θαη
πέξα ππάξρεη ε κειέηε, απηφ πνπ ιέκε εκείο πνπ ιέγακε πεξηθεξεηαθή ηάθξνο
κε κία άιιε κνξθή, έλα θνκκάηη ππήξρε ήδε, απηφ ην νπνίν αλαδείμακε θαη κε
ηνλ θαζαξηζκφ πνπ θάλακε θαη ηηο παξεκβάζεηο είρακε θάπνηα απνηειέζκαηα
ζηηο επφκελεο βξνρέο.
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Γηα ηε δηαθνπή λεξνχ είρε ζπάζεη αγσγφο ζηελ Πσθξάηνπο δχν θνξέο.
Έζπαζε ηελ πξψηε θνξά, ππήξμε δηαθνπή, έγηλε θαη μαλαέζπαζε πάιη, γη’
απηφ ππήξραλ απηέο νη δηαθνπέο ζην δάζνο.
πάξρεη έλαο ζπαζηήξαο, είλαη φκσο κηθξφο, ν ζπαζηήξαο ησλ θιαδηψλ, απηφ,
νιφθιεξε πξφηαζε θαη κηα εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζνβαξή θαη κεγάιε
γηαηί απηφο ηψξα πνπ ππάξρεη δελ θάλεη θάηη ηδηαίηεξν. Ξηζηεχνπκε φηη ζα
ιπζεί κε ην ζέκα ζπλνιηθά ηεο κειέηεο θαη ηεο απνθνκηδήο ησλ ζθνππηδηψλ.
Θαη εδψ ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ην πψο κπνξεί λα γίλεη. Γηα ην
εγθαηαιειεηκκέλν ζπίηη είπε θαη ν θ. Θέληξεο θάπνηα πξάγκαηα, πξψηνλ,
ππάξρνπλ, φρη δεθάδεο, εθαηνληάδεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηέηνηνπ είδνπο
πεξηπηψζεηο, δειαδή εγθαηαιειεηκκέλα ζπίηηα ηα νπνία έρνπλ γίλεη εζηίεο
κφιπλζεο, δελ κπνξεί ν δήκνο λα παξέκβεη, ην έρνπκε πεη πάξα πνιιέο θνξέο
κάιηζηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη παιηφηεξα έρνπλ γίλεη θαη θαηαγγειίεο απφ
ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ γηα πνιινχο ιφγνπο δελ ζέινπλ λα παξέκβεη θάπνηνο.
Δγψ έρσ ηνπιάρηζηνλ ζην γξαθείν κνπ δεθάδεο αλαθνξέο απφ θαηνίθνπο. Παο
ιέσ, είλαη εθαηνληάδεο απηέο νη πεξηπηψζεηο. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ ηα
ζηνηρεία θαη δελ κπνξνχκε λα βξνχκε ζηνηρεία. Δδψ δελ κπνξνχλ λα βξνπλ νη
γείηνλεο γηαηί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θάλσ έθθιεζε, ιέσ, πείηε καο, ξε
παηδηά, πνηνο είλαη, λα πάξνπκε έλα ηειέθσλν λα δνχκε ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο
πνχκε φηη ζα κπνχκε κέζα, λα κελ βξεζνχκε κπξνζηά ζε αζηπλνκηθή δχλακε
θαη ζχιιεςε ησλ ππαιιήισλ, πνπ αλ ζπιιεθζεί ν ππάιιεινο πνπ ζα κπεη
κέζα θαηαιαβαίλεηε πάεη απηφθσξν. Γελ κπνξεί κε εληνιή δηθή καο λα κπεη.
Ν θ. Θέληξεο λνκίδσ φηη ην μέξεη πνιχ θαιά, πάεη απηφθσξν ν ππάιιεινο πνπ
ζα κπεη κέζα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ αθξηβψο, κα δελ κπνξνχκε λα βξνχκε ζηνηρεία γηα
ζπλελλφεζε. Γελ ππάξρνπλ δειαδή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ηα ζηνηρεία ησλ
ηδηνθηεηψλ. Γπζηπρψο έρνπκε πνιχ κεγάιν πξφβιεκα. Γελ ζέινπκε εκείο,
λνκίδεηε, λα κπνπλ θαη λα θαζαξηζηνχλ θάπνηα νηθφπεδα πνπ είλαη ζε.... Πε
ζρέζε κε ηα άιια δεηήκαηα πνπ έβαιε ν θ. Θαξαηδαθέξεο, λα ζαο δψζσ κφλν
έλα ζηνηρείν, γηαηί είπε έρνπκε θνξηεγφ. Έλα θνξηεγφ, ζήκεξα αο πνχκε, ηε
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ζεκεξηλή κέξα, έθαλε δχν δξνκνιφγηα, κέρξη λα αδεηάζεη ηε ρσκαηεξή πνπ
έρεη κία νπξά, ζαο έρσ πεη, θάπνησλ ρηιηνκέηξσλ, έθαλε 2ρικ. γηαηί ζήκεξα
ηδηαίηεξα αζρνιήζεθα πάξα πνιχ κε ηα ζθνππίδηα. Γχν ινηπφλ δξνκνιφγηα.
Μέξεηε πφζα θνξηεγά, ε εθηίκεζε απηή ηε ζηηγκή ηεο ππεξεζίαο, γηα ην πφζα
θνξηεγά κπάδα ππάξρνπλ ζην Σατδάξη; 80. 80 θνξηεγά. Ξείηε κνπ ινηπφλ
εζείο θαη μέξεηε, έλα θνξηεγφ κφλν αλ καδέςεη απφ εθεί, είπεο ηψξα φηη είλαη
έλα θνξηεγφ κπάδα, ζθέςνπ ινηπφλ έλα θνξηεγφ κπάδα κφλν ζε κία γσλία
ελφο δξφκνπ. Πθεθηείηε φιν ην Σατδάξη κφλν κε ηα θιαδηά πνπ έρεη θαη ηα
κπάδα, φια απηά, ηα έπηπια, πάιη βιέπσ, θαιά, πφζνη θαλαπέδεο ππάξρνπλ,
είλαη απίζηεπην δειαδή, είλαη απίζηεπην απηφ πνπ ζπκβαίλεη. Πηξψκαηα...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γη’ απηφ πξαγκαηηθά εδψ θαη δπν-ηξεηο κέξεο ηψξα...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα μέξσ φια απηά ηα ζέκαηα. Ρέινο πάλησλ, ην ζέκα είλαη φηη
θάλακε θνβεξέο πξνζπάζεηεο απηέο ηηο κέξεο, βξήθακε, απφ ζήκεξα ζαο ιέσ,
απηά ηα δχν θνξηεγά ηα νπνίαο καο έδσζαλ θαη πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε
θαη δεκφζηα ηνλ δήκν ηεο Αγ. Βαξβάξαο θαη ηνλ ΑΠΓΑ πνπ καο έδσζαλ απηά
ηα θνξηεγά θαη ζα πξνζπαζήζνπκε ηηο επφκελεο κέξεο θαη κε δηπιέο βάξδηεο
αλ ζέιεηε, αιιά εδψ πξέπεη λα μέξεηε φηη έρνπλ θαη ζνβαξέο βιάβεο, δειαδή
απηέο νη ιεηηνπξγίεο, ιάζηηρα, γηαηί δελ είλαη θαη ζηελ θαιχηεξε θαηάζηαζε ηα
θνξηεγά, επηθαινχκαη ζπλέρεηα ηνλ θ. Θέληξε γηαηί μέξεη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ην ’97. Δίλαη φια, είλαη ράιηα φια, δελ κπνξνχλ λα
θπθινθνξήζνπλ άιιν. Γελ κπνξνχλ λα θπθινθνξήζνπλ. Θαη γηα ηνλ
θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο λα πσ φηη ζα μαλαβγεί ηψξα λα γίλεη κία θακπάληα
πάιη Γηάλλε κνπ γη’ απηφ ην ζέκα γηαηί πξαγκαηηθά ε θαηάζηαζε δελ πάεη
άιιν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη κηθξφο φκσο, Γηάλλε, δελ είλαη γηα πην κεγάια θιαδηά.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 25Η

30 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015

25

ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξεγαίλνπλ νη κνπξίεο. Κα γίλεηαη απηφ, Γηάλλε. Ρν μέξσ κα
έλαο είλαη θαη ηελ θάλεη απηή ηε δνπιεηά. Απιά φκσο ηελ θάλεη ζε κηθξφ φγθν,
δειαδή... θαη λα ηειεηψζσ, εθεί κε ηα γήπεδα πνδνζθαίξνπ θ.ιπ., βέβαηα ήηαλ
αλαιπηηθά απηά πνπ είπε θαη ν Λίθνο θαη ν Καλψιεο, γηαηί θαη ν Καλψιεο ήηαλ
ρξφληα εθεί ζην ΓΑΝΘ θαη μέξεη θαη γηα ην Γαθλί έρεη δίθην ζε απηφ πνπ ιέεη,
δειαδή ππήξρε θαη απηφ ην δήηεκα ηφηε πνπ ην επηθαινχληαλ βέβαηα ζαλ
πξφθαζε ε δηνίθεζε ηνπ Γαθληνχ θαη ηφηε κε δηνίθεζε Γαθληνχ, ΞΑΠΝΘ,
δηνηθεηή ΞΑΠΝΘ θαη ζσκαηείν ΞΑΠΝΘ, γηαηί ήηαλ ΞΑΠΝΘ, δελ ήηαλ
αληηπνιηηεπφκελνη ηφηε, ζα κπνξνχζε λα έρεη δνζεί ην γήπεδν θαη λα
εμππεξεηήζεη ηα παηδηά πνπ ην δεηάγακε αλ ζπκάζηε θαη κε πνιχ κεγάιε
πίεζε ζην λα δνζεί.
Γηα ηα 5x5, είρε δεκνπξαηεζεί ην έξγν, δειαδή απηφ πνπ είπε ν Λίθνο, είρε
πξνρσξήζεη έλα βήκα αθφκα, είρε δεκνπξαηεζεί, ν εξγνιάβνο ήξζε εδψ
θάπνηα ζηηγκή πξηλ απφ έλαλ κήλα πεξίπνπ, ζπκάζαη, Αληξέα, πνπ
επηθνηλσλήζακε θαη ιέεη ν άλζξσπνο φηη γηαηί, γηα πνηνλ ιφγν πήξακε
ηειέθσλν ηνλ ΑΠΓΑ θαη κάζακε φηη δελ ππήξρε, δεηάγαλ έλα έγγξαθν απφ
ηνλ δήκν πνπ ζα δηαβεβαηψλεη φηη ζα ππάξρεη θχιαμε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη δελ δφζεθε πνηέ απηφ ην έγγξαθν. Πηακάηεζε, απηή ηε
ζηηγκή δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα ζηνλ ΑΠΓΑ, εκείο πηέδνπκε, κάιηζηα ρζεο
κίιαγα πάιη κε ηνλ Κφζρν Γηακαληφπνπιν πνπ είλαη ν δηεπζπληήο ηερληθήο
ππεξεζίαο γη’ απηφ ην ζέκα γηαηί καο ελδηαθέξεη πάξα, κα πάξα πνιχ.
Έγηλαλ απηέο νη παξεκβάζεηο πνπ είπε ν Λίθνο, ε αληηζηήξημε θ.ιπ., εκείο
ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζεη απηφ πξαγκαηηθά θαη ζα θάλνπκε, αλ δελ κπεη θαη αλ
δελ γίλεη απφ ηνλ ΑΠΓΑ ζε επφκελε θάζε γηαηί πξέπεη λα κπνπλ θάπνηα
πξάγκαηα ζε πξνηεξαηφηεηα, γηαηί πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη νπσζδήπνηε ην
γήπεδν γηα λα κελ έρνπκε ηελ πίεζε απηή πνπ ππάξρεη ζηα άιια γήπεδα.
Αιιά λα πσ γηαηί δελ γηλφηαλ απηφ θαη δελ είρε δψζεη ην ραξηί απηφ ε
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή.
Όηαλ αλαιάβακε ήξζαλ εδψ αξθεηνί ελδηαθεξφκελνη γηα λα πάξνπλ απηά ηα
γήπεδα θαη λα ηα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ 5x5 ηδησηηθά. Ήξζαλ πάξα πνιινί.
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Φάγακε πφξηα βέβαηα, ηνπο είπακε φηη εκείο δελ... είλαη δηθαίσκα ησλ παηδηψλ
εδψ ηεο πφιεο καο θαη ησλ νκάδσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην γήπεδν, λα ζαο πσ
πάλησο φηη ππήξραλ αξθεηνί, θαη απ’ φ,ηη έκαζα ππήξραλ θαη ππνζρέζεηο φηη
απηά ζα δνζνχλ ζε ηδηψηεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ 5x5.
Λα πσ επίζεο φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΝΘΑΛΑ δίπια έρεη επηβαξχλεη πάξα πνιχ
ηνλ ρψξν, ζπλνιηθά ηνλ ρψξν απηφλ, ζπκάζηε φηαλ ζπδεηνχζακε θαη εδψ
κέζα πνπ ιέγακε φηη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ΝΘΑΛΑ εθεί ζα δεκηνπξγήζεη
πξνβιήκαηα, αξθεηά, δελ είλαη ηεο ψξαο βέβαηα ηψξα λα ηα πσ απηά ηα
ζέκαηα, αιιά δπζηπρψο έρεη επηβαξπλζεί θαη ν ρψξνο αξθεηά απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ΝΘΑΛΑ.
Θαη ηειεηψλνληαο λα πσ φηη γηα ην γήπεδν ηνπ Γαθληνχ πεξηκέλνπκε ηψξα λα
νξηζηεί θαηλνχξηνο δηνηθεηήο, έρνπκε δχν επαθέο λα θάλνπκε, έλα γηα ην
γήπεδν

πνπ

είλαη

απαξαίηεην,

θαη

δεχηεξνλ,

γηα

λα

πεξάζεη

έλαο

αληηπιεκκπξηθφο αγσγφο ν νπνίνο ζα έξρεηαη πάλσ απφ ηε ζπκβνιή ηεο
Αθξνπφιεσο κε ηε Κάλνπ Θαηξάθε πνπ ζρεκαηίδεηαη έλαο θνβεξφο ρείκαξξνο,
έγηλαλ έξγα εθεί πάλσ ρσξίο λα γίλνπλ δίθηπα απνρεηεπηηθά, θαη πξαγκαηηθά
ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα πληγνχλ θαηνηθίεο εθεί θαη άλζξσπνη.
Ν κφλνο ηξφπνο απ’ φ,ηη είρακε πάεη κε ηνλ αληηδήκαξρν ηνλ θ. Βαξπηηκηάδε
θαη ηνλ Ξαξαζθεπά ηνλ δηεπζπληή ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ν κφλνο ηξφπνο
γηαηί ζθάεη ζε ζπίηη επάλσ αλ πάεη δηαθνξεηηθά ν αγσγφο είλαη λα πεξάζεη
κέζα απφ ην Γαθλί, πηζηεχσ λα θάλνπλ δεθηφ απηφ ην αίηεκα ε θαηλνχξηα
δηνίθεζε ηνπ Γαθληνχ νχησο ψζηε είλαη δχν ζέκαηα πνπ πξαγκαηηθά πνιχ
ζεκαληηθά γηα ηνλ δήκν, δειαδή θαη ην γήπεδν θαη ε αληηπιεκκπξηθή
πξνζηαζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε; Ξάκε ζην...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πάκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ζπλάδειθνη;
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1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα κεξηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο

πίζησζεο

νηθ.

έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε. Αλ ππάξρεη θάηη δηεπθξηληζηηθφ. Γελ
μέξσ, Αληηδήκαξρε, αλ ζέιεηε λα πείηε θάηη. πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Όρη.
πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε, ινηπφλ, νκφθσλα.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

11εο

Αλακφξθσζεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρνπκε ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη εξψηεκα; Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δπεηδή έιεηπα, κία εηζήγεζε πνπ θάλεηο πάληα, κπνξνχκε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κία κηθξή πεξηγξαθή, θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα ην... έιεηπε ν Βαγγέιεο απφ ηελ Νηθνλνκηθή. Βαζηθά απηή
ε αλακφξθσζε...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έρσ πεη, γηα λα δηεπθνιχλσ, φηη φπνηε έρσ δηθαζηήξην δελ
κπνξψ λα έξρνκαη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, αιιά λφκηδα φηη ήζνπλ, λφκηδα φηη... βαζηθά γίλεηαη γηα λα
ηαθηνπνηεζνχλ, κάιινλ λα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηνη θσδηθνί πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγήζεη νκαιά ην θνιπκβεηήξην θαη ν λένο παηδηθφο ζηαζκφο. Γειαδή αλ
δνχκε ηνπο θσδηθνχο ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη είλαη γηα ην θνιπκβεηήξην,
γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη κία ζεκαληηθή επηζθεπή πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηελ
νξνθή ηνπ θηηξίνπ ζηελ ΔΙΔ φπνπ είλαη θαηεζηξακκέλε ε πγξνκφλσζε.
Γειαδή ε αλακφξθσζε θηλείηαη ζηα πιαίζηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηά.
Γελ μέξσ, δελ.. απηφ είλαη ην βαζηθφ, δειαδή δελ ππάξρεη θάηη άιιν ζε ζρέζε
κε ηελ αλακφξθσζε ηεο Δ απηή θαη γη’ απηφ θαη ζηελ Νηθνλνκηθή δελ είρακε
ηδηαίηεξε ζπδήηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε, ζπλάδειθνη; Νκφθσλα, ινηπφλ.
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3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Έρεη λα θάλεη κε ηελ αλακφξθσζε.
Γηαθσλία; Νκφθσλα.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο
Γήκνπ έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηφ πξνθχπηεη απφ ηα πξνεγνχκελα. πάξρεη εξψηεκα;
Όρη. Νκφθσλα; Νκφθσλα.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Δπηθαηξνπνίεζε

ηεο

αξηζκ.

71/2012

Απφθαζεο

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα, ζπλάδειθνη. Αληηδήκαξρε. Ν θ. Βαξπηηκηάδεο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Απηφ είλαη ην νηθφπεδν εθεί ζην... λαη, λαη, ζηελ Αγηά
Καξίλα απέλαληη, ην νηθφπεδν απηφ. αλαγθαζηηθά ην βάδνπκε γηαηί έρεη
πεξάζεη ηξηεηία θαη αλαγθαζηηθά πξέπεη λα... ζα γίλεη ΘΑ.ΞΖ., λαη. πάξρνπλ
ηα ζρέδηα, έρεη πξνρσξήζεη απφ ηελ πεξηθέξεηα, έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα
θαη πξνρσξάεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Αιιάμαλ, φρη ηψξα εκείο, δελ ηνπ θάλακε εκείο, ήηαλ, απιά
ην βάδνπκε επηθαηξνπνίεζε, πέξαζαλ ηα ηξία ρξφληα θαη αλαγθαζηηθά πξέπεη
λα κπεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θάλνπκε θα κία ηξνπνπνίεζε εθεί γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ
γηαηί...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Όρη, δελ ην αθήλνπκε έηζη, Αληξέα, δεκηνπξγνχκε ζην..
ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα θνκκάηη γηα παηδηθφ ζηαζκφ, δειαδή απηφ πνπ δελ ζα
θάλνπκε εθεί ζα ην δεκηνπξγήζνπκε ζε έλα άιιν ζρνιείν πνπ έρνπκε θνληά
ζηνλ παηδφηνπν, λαη, θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε, έρνπκε θάλεη θάπνηα ζρέδηα θαη
ζα πξνρσξήζνπκε θαη εθεί, λα κελ ην αθήζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε, ζπλάδειθνη γηα ην ζέκα απηφ; Νκφθσλα,
ινηπφλ.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:
Αλαθαηαζθεπή γξνκφλσζεο Θηηξίνπ «ΠΡΔΓΖ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» ζηελ
Αζηπζέα. (Α.Κ. 4/2015).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάκε γηα ηελ ΔΙΔ, έηζη; πάξρεη εξψηεκα; Ππκθσλνχκε;
Νκφθσλα.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Έλα θνκκάηη είλαη, είλαη ηξία θνκκάηηα ε κειέηε, ην έλα
θνκκάηη, απηά ηα 70.000 θαη’ ηδίαλ πφξνπο γηα λα κπνξέζνπκε... ήηαλ γηα
άιιν ζέκα, θαη ηα.. γηα λα κελ ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη, πξφρεηξν δηαγσληζκφ, λαη, φ,ηη πξνβιέπεηαη, δελ
είλαη...

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

αληηθαηάζηαζεο

ηαθηηθνχ

θαη

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ
Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Πρνιηθή Δπηηξνπή
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Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γήκνπ Σατδαξίνπ» (ζρεη.:187/2014
Α.Γ.Π.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν βιέπεηε ην εηζεγεηηθφ. Έρεη λα θάλεη κε αληηθαηάζηαζε
κέινπο. Απηά θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε. πάξρεη εξψηεκα;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, Β’ ζκηαο, λαη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Όρη, φρη, ιέεη... λαη, έρεηε δίθην, λαη, Β’ ζκηα είλαη, θα Γθαλά, λαη.
Ρεο Γηεχζπλζεο, λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιέεη «Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Α’ ζκηαο θαη Β’ ζκηαοΓηεχζπλζε Α’ ζκηαο Γ’ Αζήλα». Ραθηηθφ κέινο ζηελ Α’ ζκηα εθπαίδεπζε είλαη
ιάζνο, είλαη Β’ ζκηα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απηφ, λα γξάςνπκε Β’ ζκηαο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία, ζπλάδειθνη; Νκφθσλα, ινηπφλ.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε κεηάβαζεο ελφο Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ,
πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ελψπησλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ
Θαιακάηαο ζε δίθε θαηά ηνπ Γήκνπ καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε. Ν Θ. Ρζνπθλίδαο πξνηείλεηαη λα πάεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνηείλεηαη... λαη, απηή ήηαλ κία θχιαμε ζην γθαξάδ ηνπ
δήκνπ, αλ ζπκάζηε ην έρνπκε μαλαζπδεηήζεη απηφ ην ζέκα φπνπ γηα έλα
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνζφ ην νπνίν ήηαλ λα πιεξψζεη ν δήκνο ήηαλ
αξθεηά κεγάιν. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη φπσο έιεγε «ε φρη θαη λα παίξλεη γπκλαζηάξρε κηζζφ», πνπ
έιεγε θαη ν Βέγγνο. Ρκεκαηάξρε θαη πξνέδξνπ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζπκθσλνχκε ινηπφλ, έηζη; Νκφθσλα. Ξάκε ζην
εθηφο εκεξεζίαο. Κελ κνπ θεχγεηε.

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί επηζηξνθήο ρξεκάησλ ιφγσ αλάθιεζεο
θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Ρξάπεδα Διιάδνο γηα ην
πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο Σατδαξίνπ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, δπν θνπβέληεο. Ππλάδειθνη, παξαθνινπζήζηε γηα
λα κελ ξσηάηε κεηά.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά ηα ρξήκαηα είλαη απφ πξφγξακκα επηρνξεγνχκελν,
ηα έρνπλ ηξαβήμεη πίζσ θαη πξέπεη λα γίλεη ινγηζηηθνπνίεζε γηα λα
ζπκθσλήζεη κε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα ή δηαθσλία; Νκφθσλα. Δπραξηζηνχκε,
ζπλάδειθνη, θαιελχρηα ζε φινπο.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ
(απψλ)

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ(απψλ)

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ (απνχζα)

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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.................................................................................27

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

...................................................................................8
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....................................................................................

ΞΑΙΑΠΖ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

...................................................................................8

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

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