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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
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Ιήςε

απφθαζεο

γηα

κεξηθή

αλάθιεζε

ΠΔΙΗΓΑ

δέζκεπζεο

36

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο

37

πίζησζεο νηθ. έηνπο 2015.
2.

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ Ξξνκήζεηα
Ιηπαληηθψλ

γηα

Θίλεζε

Θαπζίκσλ θαη

Κεηαθνξηθψλ

Κέζσλ

θαη

Ξεηξειαίνπ Θέξκαλζεο γηα ηελ Θάιπςε Αλαγθψλ ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ,
2015-2016.
3.

Θαζηέξσζε,

θαη’

εμαίξεζε

δηαθνξεηηθνχ

σξαξίνπ

37

ιεηηνπξγίαο πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016 θαη
εθεμήο.
4.

Ιήςε

απφθαζεο

θαλνληζηηθνχ

πεξηερνκέλνπ

γηα

38

θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
Γήκνπ καο

(ζηελ νδφ κεηαμχ ησλ Ν.Ρ. 282 θαη 299

πεξηνρήο Γξεγνξνχζεο) (ΠΣΔΡ.: 87/2015 Δ.Ξ.Ε).
5.

Ιήςε

απφθαζεο

θαλνληζηηθνχ

πεξηερνκέλνπ

γηα

38

θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
Γήκνπ

καο

(ηνπνζέηεζε

πιαζηηθψλ

νξηνδεηθηψλ

(θνισλάθηα) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ Θχπξνπ 51 &
Διπίδνο) (ΠΣΔΡ.: 88/2015 Δ.Ξ.Ε).
6.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο πνπ αθνξά

39

ζην αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ
αγνξψλ

ηνπ

θαζαξηφηεηαο,

Γήκνπ
ηέινπο

καο

(κε

ηε

θαηάιεςεο

κνξθή

ηέινπο

πεδνδξνκίνπ

θαη

ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ) έηνπο 2015.
7.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα
ζηέγαζε Θέληξνπ «Ξνιηηηζκνχ» ζην Γήκν καο , ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γξεγνξνχζαο.

40

8

8.
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Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

πξαγκαηνπνίεζεο

41

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη έγθξηζεο
ησλ

απαξαίηεησλ

πηζηψζεσλ

γηα

ηηο

αλάγθεο

δηνξγάλσζεο απηψλ.

ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ
41

Ιήςε

θαλνληζηηθήο

ππνινγηζκνχ

απφθαζεο

επηβνιήο

γηα

πξνζηίκσλ

ηνλ
ζε

ηξφπν

παξάλνκα

ππαίζξηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα θαζίζνπκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα πάξνπκε παξνπζίεο. Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο, παξψλ.
Θαξαγηάλλεο

Ληθφιανο,

Γανπάρεξ

Λανπάθ,

Πηαζάο

Θσλζηαληίλνο,

Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο
Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια, Σνπδεινχδεο Κφζρνο,
Βνπιγαξίδεο
Ξαλαγηψηεο,

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά

Ξαλαγνπνχινπ

Θσλζηαληίλνο,

Θενδψξνπ

-

Καξία,

Εέξβα

Γεσξγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Γηαλλνχια,
Αιεμία,
Δκκαλνπήι,

Θνπβαξάο
Ρζνπθλίδαο
Κπνδίθαο

Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε, Ληεληαθφο
Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο
Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή,
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θέληξεο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρνπκε απαξηία. Ξαξαθαιψ, λα θάλνπκε ιίγε
εζπρία γηαηί μεθηλάκε. Ινηπφλ, λα μεθηλήζνπκε κε εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο.
Απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ. Κπνδίθα. Ζ θα Ρνθαηιίδε. Ππλάδειθνη, παξαθαιψ λα
θάλνπκε εζπρία.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαιεζπέξα. Θχξηε Ξξφεδξε, θαηά παξέθθιηζε ηεο δηαδηθαζίαο,
επεηδή νθηψκηζε ψξα έρσ έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, ζην νπνίν ζα πξέπεη γηα
ιίγν λα θχγσ θαη κεηά λα μαλαέιζσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα ήζεια λα
θάλσ ηελ εμήο εξψηεζε, θη αλ κπνξεί ν θ. Γήκαξρνο λα πξνεγεζεί ε
απάληεζε ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 10εο
Πεπηεκβξίνπ είραηε αλαθέξεη ζην

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη ππήξρε κία

θαηαγγειία ζηνλ Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο
δπλακηθφηεηαο ησλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο. Δπεηδή εγψ νπδέπνηε
έθαλα νπνηαδήπνηε θαηαγγειία θαηά ηνπ Γήκνπ, ζα ζαο παξαθαινχζα επί ηνπ
ζέκαηνο λα ηνπνζεηεζείηε, φπσο απνδεηθλχεηαη απηφ θαη απφ ηα ζρεηηθά
έγγξαθα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Ρνθαηιίδε. Ν θ. Ληεληαθφο.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Κία βαζηθή εξψηεζε έρσ. Έρεη λα
θάλεη κε ην γεληθφηεξν ζέκα ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ δξφκσλ.
Αληηιακβάλνκαη, σζηφζν, θαη ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ιφγσ ησλ γεληθφηεξσλ
νηθνλνκηθψλ φηη ππάξρεη κία ηδηαίηεξε δπζθνιία. Υζηφζν, επεηδή βιέπνπκε θαη
ραηξφκαζηε γη’ απηφ φηη κεηά απφ ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο πνπ θάλνπκε, ε
Γεκνηηθή Αξρή αληαπνθξίλεηαη, εγψ ζα ήζεια έηζη απφ ηελ εκπεηξία κνπ,
πνδειαηψληαο, κάιηζηα, ζε δχν απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, λα πξνβάιισ δχν
αξθεηά έληνλα πξνβιεκαηηθνχο δξφκνπο, ζηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη άκεζα
παξέκβαζε γηα πνιινχο ιφγνπο.
Ν έλαο είλαη ζην ηέξκα ηεο Βνπιγαξνθηφλνπ θαη Θνκλελψλ, φπνπ ην
πιαθφζηξσην εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, θπζηθά θαη πξηλ αλαιάβεηε, είλαη ζε πνιχ
άζιηα θαηάζηαζε. Βέβαηα, φζν πεξλάεη ν θαηξφο γίλεηαη αθφκε ρεηξφηεξα.
Ξνιχ επηθίλδπλν θαη κελ μερλάκε φηη αθξηβψο επί ηεο Θνκλελψλ βξίζθεηαη ν
Άγηνο Σξηζηνθφξνο, πνιχο θφζκνο ζπλαζξνίδεηαη, κηθξνί κεγάινη γηα δηάθνξα
γεγνλφηα. Θαη κάιηζηα, θαη εθηφο Σατδαξίνπ πνιίηεο, πέξα απφ ηελ
επηθηλδπλφηεηα, είλαη κία άζρεκε εηθφλα γηα ηελ πφιε.
Έλα άιιν ζεκείν πνπ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ, θαη κάιηζηα βιέπσ φηη ζην
εηζεγεηηθφ γηα άιινλ ιφγν αλαθέξεηαη, ίζσο επί ηε επθαηξία λα αλαδεηρζεί θαη
ε πξνβιεκαηηθή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη ε
νδφο Διπίδνο. Γηα φζνπο δελ μέξνπλ, κεηαμχ ηεο νδνχ Θχπξνπ θαη ηεο Γφμεο,
ζπλδέεη ηνπο δχν δξφκνπο, πνπ εμίζνπ ν δξφκνο είλαη ηδηαίηεξα δπζπξφζηηνο
θαη δχζβαηνο γηα ηνπο πνιίηεο.
Έλα άιιν ζεκείν, πνπ βέβαηα δελ είλαη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, αιιά ιφγσ
θαη ηεο ρξήζεο πνπ γίλεηαη εθεί θαη ηνπ αλεθνξηθνχ ηνπ δξφκνπ, είλαη ν
δξφκνο, ε θαηάιεμε ηεο νδνχ Πσθξάηνπο θαη πεξηζζφηεξν ην θνκκάηη πνπ
ζπλδέεη κε ηελ Αθξνπφιεσο, φπνπ εθεί ζηακαηνχλ ηα ιεσθνξεία. Ξέξαλ απφ
ηελ πνηφηεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ηα ιεσθνξεία πνπ
ζηακαηνχλ, έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιέο δηαξξνέο ιαδηψλ απφ ηα ιεσθνξεία.
Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, αθνχ ζηεγλψζεη ν δξφκνο κε ηα ιάδηα, φηαλ βξέρεη λα
αξρίδνπλ λα ιηψλνπλ ηα ιάδηα θαη λα γιηζηξάεη ζε απίζηεπην βαζκφ ν δξφκνο.
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Πε ζπλδπαζκφ κε απηφ, ζα ήζεια λα ξσηήζσ, επεηδή ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν πνπ είλαη θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν επηθίλδπλν, είρακε ςεθίζεη θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε πνπ απφ φηη γλσξίδσ κέρξη ηψξα δελ έρεη πινπνηεζεί.
Ρη γίλεηαη ζρεηηθά κε απηφ;
Θαη έλα ηειεπηαίν πνπ εγψ ην ζέησ γεληθφηεξα, ίζσο θαη πξνο δηαβνχιεπζε
έλα ζέκα, πνπ ην αθνχσ απφ πνιινχο, ηδηαίηεξα Γαζηψηεο θαη άλσ Γαζηψηεο,
είλαη ην κεγάιν ζέκα ηνπ ζθνπεπηεξίνπ κέζα ζην ζηξαηφπεδν. Θφξπβνο,
θαλέλα φθεινο απφ φζν γλσξίδσ γηα ηνλ Γήκν καο. Γελ μέξσ, ίζσο ζα πξέπεη
λα γίλεη κία δηαβνχιεπζε γηα απηφ ην ζέκα θαη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο κε ηνλ
νπνίνλ κπνξνχκε λα παξέκβνπκε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Ξάλησο, δχν
ζεκεία ζέισ λα παξαηεξήζσ ζε απηφ, πνπ εγψ πξνζσπηθά ηα δσ. Δίλαη ν
ηδηαίηεξνο ζφξπβνο ν νπνίνο ππάξρεη θαη κία πξαγκαηηθή θαηάζηαζε φηη απφ ηα
ζηνηρεία πνπ κέρξη ηψξα δηαζέησ, φζνη πεγαίλνπλ θαη εμππεξεηνχληαη απφ φηη
γλσξίδσ είλαη ειάρηζηνη νη δεκφηεο Σατδαξίνπ. Έξρνληαη απφ άιιεο πεξηνρέο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρκήκαηα αζθαιείαο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, θαη νπζηαζηηθά, φπσο ζα κπνξνχζαλ λα πεγαίλνπλ ζε
έλαλ άιινλ ηδησηηθφ ρψξν ζθνπνβνιήο, έξρνληαη εδψ πέξα θαη θάλνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Θαη έλα ηειεπηαίν, βέβαηα, είλαη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο
σο πξνο ηε ζθνπνβνιή, πνπ ην ζέησ θαη απηφ ζηελ θξίζε φισλ καο.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:

Θαιεζπέξα,

ζέισ

λα

ξσηήζσ

πνπ

βξίζθεηαη

ν

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ζηνλ Γήκν θαη ζηελ Θνηλνθειή Δπηρείξεζε. Κία
εξψηεζε είλαη απηή. Θαη κία δεχηεξε. Θέισ απφ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν λα
κνπ αλαιπηηθά, αλ ηα ηα έρεη, πνηα είλαη ηα θελά ζηα ζρνιεία απφ άπνςε
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Θαιεζπέξα. Θα ήζεια λα ξσηήζσ ζε πνην ζεκείν βξίζθνληαη νη
πξνζπάζεηεο ηνπ Γήκνπ ψζηε λα απνδνζνχλ φιεο νη παηδηθέο ραξέο ζηνπο
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Γεκφηεο, δεδνκέλνπ φηη κε πιεξνθφξεζαλ φηη ε παηδηθή ραξά απέλαληη απφ
ηνλ Γηνκήδεην θήπν, εθεί ζην Βνηαληθφ, πσο ιέγεηαη ν ρψξνο, είλαη θιεηζηή. Πε
πνην ζεκείν βξηζθφκαζηε ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε; Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δπραξηζηνχκε

ηελ

θα

Γθαλά.

Ν

Θέληξεο;

Όρη.

Ν

θ.

Αζπξνγέξαθαο;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: … γηαηί ζα αξρίδεηε λα κε βξίδεηε απφ κέζα ζαο. Θα ζαο
θάλσ, φκσο, ηξεηο πνπ ηηο ζεσξψ θξίζηκεο. Ινηπφλ, θαηαξρήλ, αλ έρνπλ δνζεί,
έρνπλ δεηεζεί, θαη εάλ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, άδεηεο ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε
θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη δε κηιάσ κε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία, γεληθά κε
θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Θαη έλα δεχηεξν, ην νπνίν ην είρακε ζέζεη ζην
παξειζφλ, ην νπνίν μαλαθέξλσ ηψξα. πήξραλ θάπνηεο άδεηεο ζηάζκεπζεο
πνπ είραλ δνζεί ζε θαηνίθνπο, νη νπνίνη είραλ ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο,
αιιά ήηαλ ζέζεηο σο εθ πεξηζζνχ. Αλ απηφ έρεη εξεπλεζεί ή πξνηίζεηαη ε
δηνίθεζε λα ην εξεπλήζεη. Δίλαη θάπνηεο άδεηεο ζηάζκεπζεο νη νπνίεο πξέπεη λα
αθαηξεζνχλ; Γηφηη ππάξρνπλ ρψξνη ζηάζκεπζεο, είηε ππφγεηνη είηε ηζφγεηνη,
ηνπο νπνίνπο δε ρξεζηκνπνηνχλ, γηαηί, λα ην πνχκε έηζη επζέσο, βνιεχνληαη
θαιχηεξα λα αθήλνπλ ην ακάμη ηνπο απέμσ.
Έλα δεχηεξν, πνπ ην είρε ζέζεη θαη ζε πξνεγνχκελνπο ρξφλνπο, θαη ε
παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ηηο κε επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζηε Ιεσθφξν
Πρηζηνχ. Γειαδή, θάπνην παιηαηδίδηθν πνπ είλαη εθεί, θάπνην βελδηλάδηθν θαη ηα
ινηπά, ιφγσ πξνζηαζίαο αθξηβψο ηνπ Όξνπο Αηγάιεσ. Αλ έρεη γίλεη θάηη πξνο
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ή αλ δελ έρεη γίλεη, ελ πάζε πεξηπηψζεη αλ πξνηίζεηαη
ε δηνίθεζε θαη ζθνπεχεη λα θάλεη θάηη γηα ηελ πξνζηαζία απηνχ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ.
Θαη κία ηξίηε, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ Αληηδήκαξρν Ξνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ, είλαη εμήο. Ξήξακε κία απφθαζε εδψ γηα θάπνηα ιεθηά ηα νπνία
πιεξψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην θνιπκβεηήξην. Δγψ ζέισ λα θάλσ ζαθή θαη
ζπγθεθξηκέλε ηελ εξψηεζε κνπ, γηαηί πνιιά αθνχγνληαη. Γηα λα κελ
αησξνχληαη πξάγκαηα, ζέισ λα είλαη ζαθήο θαη ν Αληηδήκαξρνο ζηελ
απάληεζε ηνπ. Ρν θάζε Πσκαηείν, ελ πξνθεηκέλσ ε ΑΔ ΣΑΦΓΑΟΗΝ πνπ είλαη
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θαη ην θχξην, έρεη θάπνηα κέιε. Πηελ απφθαζε πνπ πήξακε, είδα ζε έλα ζεκείν
κέζα πνπ ιέεη φηη ηηο θάξηεο θαη ηα ινηπά, αο πνχκε, πξέπεη λα ηηο πξνζθνκίζεη
ην Πσκαηείν ζην γξαθείν ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Ρν εξψηεκα
είλαη ζπγθεθξηκέλν. Ρα κέιε απηά πιεξψλνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο; Έρεη εθαηφ,
δηαθφζηα, ηξηαθφζηα, αλήιηθα, ελήιηθα θαη ηα ινηπά. Ξιεξψλνπλ ηε ζπλδξνκή
ηνπο αηνκηθά ην θαζέλα, απηή πνπ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηελ απφθαζε;
Θαηαλνεηή, λνκίδσ, είλαη ε εξψηεζε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ κία εξψηεζε, φζνλ αθνξά, δελ είλαη επί
ηνπ παξφληνο άκεζα. Ξσο βιέπνπλ νξηζκέλνη ηνλ δεκφζην ρψξν. Ρη ελλνψ.
Γελ πεξηπνηεί ηηκή ζηελ πφιε καο λα βάδνπλ θάπνηνη γηα ηα απηνθίλεηα ηνπο
θαξέθιεο ή νηηδήπνηε άιιν. Κφλν θαη κφλν γηα ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ Γήκνπ ζε
επξσπατθή ρψξα. Δίλαη φηη ρεηξφηεξν.
Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ζα ήζεια λα ζίμσ, θαη επεηδή ην είδα ηψξα ζηα
ίληεξλεη θαη απηά, είλαη φζνλ αθνξά ην πνιπλνκνζρέδην ην νπνίν γίλεηαη θαη
πξφθεηηαη λα ςεθηζηεί. Ήηαλ ε αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο πνπ ιέγαλε ζην
άξζξν 10, ην νπνίν ε ΘΔΓΔ, λνκίδσ, κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ
θαη ηνλ Θνπξνπκπιή, ηα βξήθαλε. Όζνλ αθνξά, δειαδή, φηη λα κελ
πιεξψλνπλ αλ λνηθηάδεηαη ρψξνο απφ ΝΡΑ θαη άιιν θξαηηθφ θνξέα. Θαη
βξήθαλ. Ρη βξήθαλ, δειαδή; Γελ θαηάιαβα. Όζνλ αθνξά ηα ζθνππίδηα γηα ηνλ
ιφγν φηη απηνί ζα εμππεξεηνχληαη απφ κφλνη ηνπο.
Φπζηθφ είλαη. Γηα παξάδεηγκα ην θαδίλν πνπ είλαη ζην Ινπηξάθη, ζα εμππεξεηεί
ηνλ ρψξν ηνλ δηθφ ηνπ, αιιά απηά πνπ πεηάεη πάιη ν Γήκνο δε ζα ηα παίξλεη;
Θαη ην ιέσ απηφ, γηαηί θη εκείο έρνπκε έλαλ Πθαξακαγθά εδψ πέξα ή θάπνηα
άιια κέξε ηα νπνία κπνξεί λα εθρσξεζνχλ, δελ μέξσ. Ξιήηηεηαη έηζη ε αξρή
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη πιήηηεη θαη
ηελ εχξπζκε ηζνξξνπία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ. Απηφ ήζεια θαη λα κε
ζπκθσλνχλ κε ηφζε κεγάιε επρέξεηα θαη λνκίδνπλ φηη παξήγαγαλ πχξξεην
λίθε, φηη ζπκθσλήζαλε θαη θάλαλε θαη θηηάμαλε. Δπραξηζηψ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε
λα ξσηήζεη; Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γχν εξσηήζεηο ζα ήζεια λα θάλσ. Ζ πξψηε έρεη λα θάλεη κε ηα
κέηξα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Ρν έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο. Δίλαη
απφ ηα πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο πφιεο καο, ε νπνία έρεη κείλεη εδψ θαη
πνιιά ρξφληα αλνρχξσηε ζε κία ζεηξά απφ πεξηνρέο. Θαη ζην δάζνο θαη θάησ
ζηελ Θνξπηζάο θαη ζηελ Δι Αιακέηλ, έρεη πάξα πνιιά δεηήκαηα. Θη επεηδή,
φπσο πνιιέο θνξέο έρνπκε ηνλίζεη, απηά είλαη έξγα πνπ μεπεξλνχλ ίζσο ηελ
εκβέιεηα ηνπ Γήκνπ θαη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κφλν κέζα απφ ην ΔΠΞΑ
θαη απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ.
Θη επεηδή, ην 2016 είλαη ε ρξνληά πνπ ζα μεθηλήζεη ην θαηλνχξην ΔΠΞΑ θαη
πξέπεη λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα ππνβάιινπκε ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο,
ήζεια λα ξσηήζσ ηη πξνεηνηκαζία θάλεη ν Γήκνο γηα λα κπνξέζεη λα εληάμεη
επηηέινπο ζην επφκελν ΔΠΞΑ κία ζεηξά απφ αληηπιεκκπξηθά έξγα πνπ
ρξεηάδεηαη ε πφιε καο, κε πξψην ηνλ αγσγφ, βέβαηα, ζηελ Ιεσθφξν Θαβάιαο,
νχησο ψζηε φια ηα λεξά απφ ην δάζνο λα κελ θαηαιήγνπλ ζηελ νζφ
Θνξπηζάο. Αιιά θαη κία ζεηξά απφ άιια έξγα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ
αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ε πφιε καο.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ θνπή ησλ δέληξσλ. Ρν θέξλσ πνιχ
ζπρλά θαη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο πνπ πιένλ έρεη γίλεη ζχλεζεο
θαηλφκελν λα έξρνληαη ζαλ ζέκαηα ζπλερψο ζρεδφλ ε θνπή δέληξσλ γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο. Ρηο ηειεπηαίεο κέξεο ππήξμε απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ ε
θνπή πνιιψλ δέληξσλ, θιάδεκα αιιά θαη θαηαζηξνθή δέληξσλ, ζηελ πιαηεία
ζην Γαθλί, απέλαληη απφ ηε Κνλή Γαθλίνπ. Νη θσηνγξαθίεο πνπ έρσ ζηα
ρέξηα κνπ είλαη εληππσζηαθέο. Απηφ πνπ έρεη δηαπξαρζεί είλαη έγθιεκα.
Γελ κπνξψ λα ζπλεηδεηνπνηήζσ πσο ην ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θφβεη δέληξα
δεθαεηηψλ πνπ ζα θάλνπλ πάξα πνιιά ρξφληα λα μαλαβγνχλ, θάπνηα απφ απηά
δελ πξφθεηηαη λα μαλαβγνχλ θηφιαο, ρσξίο θάπνηα πξφβιεςε. Λνκίδσ φηη
είκαζηε απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο πνπ έρεη πξάζηλν θαη νθείινπκε λα ην
δηαθπιάηηνπκε. Πε ιίγν, έηζη φπσο πάκε, ην δάζνο πξέπεη λα νλνκαζηεί
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πξψελ δάζνο. Ρν έρσ πεη θαη ραξηηνινγψληαο ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο,
αιιά δελ κπνξεί λα είκαζηε θάπνπ νηθνινγηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ηελ ίδηα αθξηβψο ζηηγκή, λα θφβνπκε φια ηα δέληξα ηεο πφιεο
ρσξίο θαλέλαλ ζρεδηαζκφ. Θα ήζεια απηφ λα ην δνχκε πην ζνβαξά θαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, εθεί ζην Γαθλί, πνπ πξαγκαηηθά δελ θαηαιαβαίλσ
γηα πνηνλ ιφγν θφπεθαλ απηά ηα δέληξα. Ρνπιάρηζηνλ, λα αληηθαηαζηαζνχλ ή
λα ππάξμεη κία κειέηε δελδξνθχηεπζεο θαη λα είκαζηε θαη πνιχ απζηεξνί ζηα
φπνηα αηηήκαηα θαηνίθσλ, πνπ πνιιέο θνξέο έρνπλε εληειψο πξνζσπηθή
ρξνηά, γηα ηελ θνπή δέληξσλ ζηελ πφιε καο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε
λα ξσηήζεη; Ζ θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Δίρα ζε παιαηφηεξν Ππκβνχιην ην δήηεκα.
Δίλαη έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ νδψλ
Αθξίηα θαη Θεξκνππιψλ. Ζ Θεξκνππιψλ, νπζηαζηηθά, είλαη ν δξφκνο πνπ
θνξηίδεηαη κε φιε ηελ θίλεζε ζηελ Ακθηζέα. Πην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν,
ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζπκβαίλεη θάπνην, αλ φρη ηξνραίν, παξνιίγν ηξνραίν. Θαη
είλαη έλα ρξφλην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο λα δηεπζεηεζεί. Πην ζεκείν
απηφ ε Θεξκνππιψλ είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο κε παξθαξηζκέλα ακάμηα. Θαη
έρεη ζηφπ, βέβαηα, απφ ηε κεξηά ηεο Θεξκνππιψλ. Ζ Αθξίηα είλαη θάζνδνο
πξνο ηελ Θαξατζθάθε. Έρνπλ ζπκβεί πάξα πνιιά ηξνραία, έρσ ξσηήζεη εθεί
ηνπο γεηηφλνπο. Δίλαη πνιχ πξνβιεκαηηθφ. Θαη κνχ είπαλ φηη εδψ θαη ρξφληα
έρνπλ δεηήζεη απφ ηνλ Γήκν λα γίλεη θάηη. Γελ μέξσ, θάπνηα αιιαγή, θάπνηα
κνλνδξφκεζε, δελ μέξσ, απηφ ζα ην δείηε εζείο.
Δπίζεο, επεηδή ηπραίλεη λα είκαη κάξηπξαο, ζηελ νδφ Ξάθνπ, είλαη θάζεηε ζηε
Φαβηέξνπ, ζην θηίξην πνπ βξίζθεηαη ν ΔΝΞΞ ηψξα, είλαη έλαο δξφκνο πνπ
πεξλάλε ηα παηδηά γηα λα πάλε ζην Γπκλάζην, 4ν Γπκλάζην, 4ν Ιχθεην, θη έρεη
πάξα πνιχ θίλεζε, θαη έηπρε λα είκαη κάξηπξαο ζε έλα παξνιίγν ηξνραίν.
Όπνπ παξνιίγν λα θηλδπλεχζεη θαη ε δσή καζεηή. Ξεξλάλε πάξα πνιινί
καζεηέο, ν δξφκνο είλαη πνιχ ζηελφο, είλαη παξθαξηζκέλα ακάμηα, ηα
πεδνδξφκηα είλαη αλχπαξθηα. Αλ κπνξεί λα γίλεη θάηη, δξφκνο ήπηαο
θπθινθνξίαο, δελ μέξσ, έρεη πάξα πνιχ θίλεζε ιφγσ ηνπ θηηξίνπ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, κία νρινβνή αθνχγεηαη. Κηιάεη ε ζπλάδειθνο.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Θαη άιιε κία εξψηεζε ζα ήζεια λα θάλσ.
Θαηαξρήλ, λα ζαο ζπγραξψ γηα ηελ επηδηφξζσζε ηνπ θσηηζκνχ θαη ηελ άκεζε
ηνπνζέηεζε κεηά ην αηπρέο ζπκβάλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζην γήπεδν Ράθεο
Σαξαιακπίδεο. Γξάζαηε άκεζα. Μέξσ φηη πνιιέο θνξέο ηα ζηξψκαηα ηα
βγάδνπλ θαη νη παίθηεο. Δζείο ηα είραηε ηνπνζεηήζεη, αιιά δπζηπρψο ζπλέβε.
Αιιά θξνληίζαηε ακέζσο γηα ηελ επηδηφξζσζε θαη γηα ηνλ θσηηζκφ, βέβαηα.
Θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηη ζα γίλεη κε ηνλ ριννηάπεηα ηειηθά. Ξφηε ζα είλαη
έηνηκνο; Θαη ηη ζα γίλεη κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα πξνρσξήζνπκε ζηηο απαληήζεηο. Κηζφ ιεπηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ε θ Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Διπίδσ λα κελ επαλαιάβσ θάπνηνλ. Ρν έλα είλαη αλ θαηαηέζεθε
ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο θαη αλ ζα καο θνηλνπνηεζεί, αλ ζα ιάβνπκε γλψζε.
Απνξξηκκάησλ ελλνψ. Θαη ην δεχηεξν είλαη κία εηθφλα γηα ην θνηλσληθφ
θξνληηζηήξην, ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη. Γελ μέξσ αλ έρεη θάπνηνο άιινο.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα απαληήζεη πξψηα ν Γήκαξρνο ζηελ εξψηεζε ηεο θαο
Ρνθαηιίδε πνπ έρεη βάιεη, επεηδή ζέιεη λα θχγεη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ζ ηειεπηαία εξψηεζε πνηα είλαη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνηλσληθφ θξνληηζηήξην. Ινηπφλ, Γήκαξρε, έρεηο ηνλ ιφγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πρεηηθά κε ην εξψηεκα ηεο Διεπζεξίαο Ρνθαηιίδε. Γηα ην ζέκα
πνπ είρε πξνθχςεη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα ζπκάζηε, πνπ
αλαθέξζεθα ζε κία θαηαγγειία ελφο Ππιιφγνπ ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ παηδηθψλ
ζηαζκψλ Γπηηθήο Αζήλαο, φπσο αλέθεξε, ρσξίο, κάιηζηα, λα έρεη ππνγξαθέο
απφ θάησ, ην νπνίν θαηήγγεηιε ηνλ Γήκν φηη αχμεζε ηηο ζέζεηο ησλ παηδηψλ
ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Γειαδή, αθνχζηε, απμήζεθαλ νη ζέζεηο ησλ
παηδηψλ, δειαδή έθαλε έλα θαιφ, έλα θνηλσληθφ έξγν ν Γήκνο γηα λα πάξνπκε
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πεξηζζφηεξα παηδάθηα ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη έηζη ρηππήζακε ηα θέξδε
ησλ ηδησηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. Γειαδή, ήηαλ αζέκηηνο αληαγσληζκφο απηφ
πνπ έγηλε, γηαηί κεηψζεθαλ ηα παηδάθηα πνπ ζα πεγαίλαλε ζηνπο ηδησηηθνχο
παηδηθνχο ζηαζκνχο.
Απηφ ην ιέσ γηα λα θαηαγξαθεί θαη λα μέξεη θαη ν θφζκνο ηη γίλεηαη. Δθεί,
ινηπφλ, αλέθεξα φηη έγηλε κία θαηαγγειία, εγψ δελ αλαθέξζεθα ζε φλνκα.
Βέβαηα, ηελ ψξα ηεο ζπδήηεζεο πνπ νμχλζεθε κεηά απφ παξέκβαζε ηεο θαο
Ρνθαηιίδε, αλαθέξζεθα ζε έλα πεξηζηαηηθφ φπνπ, ηέινο πάλησλ, θάπνηνη
γλψξηδαλ φηη ε θαηαγγειία ζπλνδεχνληαλ θαη απφ έλα αληίγξαθν ηεο
εθεκεξίδαο «Ζ Ξφιε καο» πνπ αλέθεξε απηή ηε κείσζε. Ρέινο πάλησλ, γηα
λα κε ζπλερηζηεί απηή θαηάζηαζε εγψ δελ αλαθέξζεθα νλνκαζηηθά θαη νχηε
ππνλνχζα ηελ θα Ρνθαηιίδε. Απιά ην εξσηεκαηηθφ ην νπνίν έβαια θαη
πιαλάηαη είλαη πνηνο έδσζε απηά ηα ζηνηρεία θαη πνηνη γλψξηδαλ γηα απηφ ην
ζέκα. Ξάλησο, δελ είρε πξνζσπηθή αηρκή. Έηζη γηα λα κε ζπλερηζηεί απηή ε
δηαθσλία. Όπνπ είκαζηε ζε αληηπαξάζεζε, φπνπ δηαθσλνχκε, ην ιέκε. Ιέκε
ηα πξάγκαηα κε ην φλνκα ηνπο. Δγψ δελ αλαθέξζεθα ζε φλνκα. Ξηζαλφλ ε θα
Ρνθαηιίδε, θαη πξαγκαηηθά έηζη ζίρηεθε ε ππφιεςε ηεο θαη δειψλσ φηη δελ
αλαθέξζεθα ζηελ θα Ρνθαηιίδε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπλάδειθνο, ν Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξαζίλνπ.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα. Γηαηί αλαθέξζεθε, έγηλε θαη εξψηεζε γηα ην
θιάδεκα ησλ δέληξσλ. Θιίβνκαη θαη πξνζσπηθά, γηαηί νχηε θαλέλαλ
εμππεξεηνχκε δελ έρνπκε θξχςεη θακία αίηεζε φηαλ έξρεηαη ζηελ Δπηηξνπή
Ξνηφηεηαο Εσήο γηα θνπή δέληξσλ, θαη αλ ππάξρεη θαηαγγειία, θάληε ηελ
νλνκαζηηθή. Λα απαληήζσ γηα ηελ πιαηεία … ζην Γαθλί. Αλ μέξεηε, εθεί είλαη
ιεχθεο, φια ηα δέληξα πνπ θιαδεπηήθαλε ρακειά είλαη ιεχθεο. Απφ θάησ
ππάξρεη παηδηθή ραξά. Γε ζα αλαιάβσ εγψ ηελ επζχλε θαη εκείο ζαλ δηνίθεζε,
εάλ ζπκβεί, φπσο έρεη ζπκβεί, έρεη πέζεη θιαξί, έρεη ζπάζεη θσηηζηηθφ εθεί
κέζα. Πε αλχπνπην ρξφλν. Δπηπρψο ήηαλ βξάδπ θαη ππήξρε βξνρή θαη αέξαο.
Ζ απφθαζε πνπ πήξακε ήηαλ λα θιαδεπηνχλ ρακειά νη ιεχθεο. Ζ ιεχθα
κεγαιψλεη ζε κεγάιν ρξφλν. Νχηε αλάγθε έρεη, γηα λα πεηο φηη πξέπεη λα
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αιιάμνπκε δέληξα, ζε απηφλ ηνλ ρψξν πξνπαληψο. Θαη ζα ζαο ζπκίζσ φηη
εδψ ζηελ πιάηε ηνπ Γεκαξρείνπ φηαλ θιαδέςακε πέξπζη ηνπο επθαιχπηνπο,
πνπ ήηαλ ζην 2ν Ιχθεην κπξνζηά, ζαο παξαθαιψ βγείηε ζην παξάζπξν θαη
δείηε πσο είλαη. Όπσο ζα θνπνχλ θαη νη επθάιππηνη πνπ είλαη ζην γήπεδν ζηελ
Ηεξά Νδφ, πνπ πάλε ηφζα παηδηά θαζεκεξηλά, θαη έξρνληαη παηδηά θαη γνλείο θαη
είλαη θφβνο θαη ηξφκνο φηαλ έρεη αέξα θαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Δπηκέλσ,
βέβαηα, αλ ππάξρεη θάπνηα θαηαγγειία θαη έρεηε θαηαγγειία φηη θνπήθαλε
δέληξα θαη θάλακε ζειήκαηα, λα ην πείηε. Δπραξηζηψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Γξνχιηα, γίλαλε. Έρνπκε δχν γεσπφλνπο πνπ
πξνΐζηαηαη ζηελ ππεξεζία θαη επηβιέπνπλ νη γεσπφλνη. Γελ έρσ εγψ νχηε
θακία αξκνδηφηεηα, θαη ην μέξεηε, δελ είκαη γεσπφλνο. Βιέπσ θάπνηα
πξάγκαηα. Αλ έρεηε θάπνηα άιιε άπνςε πεξί ηεο γεσπνληθήο, πάξηε κηα ζέζε.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Βαξπηηκηάδεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Αλέθεξαλ γηα πιαθνζηξψζεηο,
ελ πάζε πεξηπηψζεη, γηα ην Σατδάξη θαη δξφκνπο θαη ηα ινηπά. Όπσο
γλσξίδεηε, ην Σατδάξη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη εγθαηαιειεηκκέλν. Όπσο
γλσξίδεηε, είλαη θαηά δεθάδεο νη δξφκνη, νη νπνίνη είλαη ζε αρξεζηία, ζε θαθή
θαηάζηαζε. Θαη φπσο γλσξίδεηε, ν Γήκνο πξνζπαζεί ζηνλ ρξφλν απηφλ πνπ
κπήθακε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή λα θηάζνπκε ηηο ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο πιάθεο λα
έρνπκε βάιεη κέρξη ηψξα. Γειαδή, γχξσ ζην ελάκηζη ρηιηφκεηξν. Θαη φπσο
γλσξίδεηε, ηα πεληάκελα πνπ πήξακε, γηαηί πξηλ ηα πεληάκελα δελ είρακε θαλ
θφζκν λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα ηα θηηάμνπκε φια απηά. Γειαδή,
θηάζακε ζε έλα ζεκείν ζηνπο δπφκηζε κήλεο λα έρνπκε θαηαλαιψζεη πιηθά
πνπ δελ είραλ θαηαλαισζεί πέληε ρξφληα πίζσ.
Γελ ην ιέσ απηφ γηα λα θαιχςσ ή γηα λα πσ ην έξγν πνπ ζα θηηάμνπκε ή
θηηάρλνπκε, απιά λα μέξεηε φηη ην Σατδάξη δε θηηάρλεηαη απφ ηε κία κέξα
ζηελ άιιε. Κπνξψ λα ζαο πσ εθαηφ δξφκνπο, φρη κφλν ηε Βνπιγαξνθηφλνπ.
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Λα πηάζνπκε έλαλ έλαλ δξφκν. Κε παίξλνπλ ηειέθσλν άλζξσπνη, κνπ ιέλε
γηα ηνλ δξφκν ηνλ δηθφ ηνπο. Δίλαη πάξα πνιινί νη δξφκνη. Γε γίλεηαη λα
θηηαρηνχλ απηνί. Νχηε ζε έλαλ κήλα, νχηε ζε έμη κήλεο, νχηε ζε έλαλ ρξφλν.
Γε γίλεηαη. Δθ ησλ πξαγκάησλ, δε γίλεηαη.
Γεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ην ζέκα ζεκάλζεηο θαη ηα ινηπά. Έρνπλ έξζεη ζηελ
Ρερληθή πεξεζία, πάλε ζηελ Ξεξηθέξεηα, αλαγθαζηηθά έρεη αιιάμεη ν Λφκνο ,
θαη αλ επηηξέςεη ε Ξεξηθέξεηα κπνξεί λα γίλεη ζήκαλζε, εάλ δελ επηηξέςεη ε
Ξεξηθέξεηα δε γίλεηαη ε ζήκαλζε. Θαη εθηφο απηνχ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
ππάξρεη κε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ηνλ Γήκν είλαη ηεξάζηην. Γειαδή, ζπδεηάκε
ηψξα γηα ζέκαηα έμη κήλεο πίζσ θαη δε καο έρνπλ θέξεη απάληεζε. Ρψξα,
φζνλ αθνξά ην ζέκα γηα ηα αληηπιεκκπξηθά, ην έρνπκε πεη θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά. Θεσξψ φηη έρνπκε πεη αξθεηέο θνξέο, φρη κφλν ηελ
πξνεγνχκελε, γηα ηελ Δι Αιακέηλ, γηα ηελ Θαβάιαο, φια απηά έρνπλ κπεη ζην
πξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο, έρνπλ δξνκνινγεζεί γηα λα θηηαρηνχλ.
Ρψξα, γηα ηελ Θαβάιαο είλαη ρξφλην ην ζέκα, φπσο μέξεηε θάλνπκε κεγάιν
αγψλα ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, πξνζπαζνχκε θαη κε ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε θαη ν
Γήκαξρνο. Ρψξα, απφ εθεί θαη πέξα, είλαη ζέκα ηεο Ξεξηθέξεηαο λα κπνξέζεη
λα κπεη ζηε δηαδηθαζία θαη λα ην ρξεκαηνδνηήζεη. Δκείο δελ έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα ην ρξεκαηνδνηήζνπκε. Αλ είρακε ηε δπλαηφηεηα, ζα ην είρακε
θάλεη ήδε, δελ ην ζπδεηάκε θαζφινπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ηηο κειέηεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Κα νη κειέηεο είλαη έηνηκεο. Έηνηκε είλαη ε κειέηε γηα ηελ
Θαβάιαο. Λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Όρη, είλαη ε ίδηα κειέηε, δελ είλαη δέθα ρξφληα. Δίλαη εθηά
ρξφληα ε δηαδηθαζία ηνπο. Δίλαη έηνηκε ε κειέηε. Δίλαη έηνηκε θαη ην έρνπκε
θάλεη απηφ, Ζξαθιή, πξηλ έμη κήλεο, εθηά κήλεο ζπγθεθξηκέλα. Ρψξα, φζνλ
αθνξά ηελ Δι Αιακέηλ έρεη κπεη ζην πξφγξακκα, αιιά έρνπκε ελζηάζεηο
θαηαξρήλ, έρνπλ ελζηάζεηο νη νπνίεο ζα είλαη ζην ηέινο ηνπ κήλα. Γειαδή, …
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ηε δνπιεηά ζνπ, κε ιίγα ιφγηα. Άξα, απφ εθεί θαη πέξα, ηη ζεο; Γε γίλεηαη, ξε
παηδηά, έηζη φπσο ηξαβάεη φιν απηφ ην ζθεληθφ φζνλ αθνξά ην ζέκα ην
θξαηηθφ. Γειαδή, ππάξρεη κία ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ δελ κπνξείο λα ηελ
ηειεηψζεηο νχηε ζε έλαλ κήλα, νχηε ζε δπν κήλεο, νχηε ζε ηξεηο κήλεο, φζνλ
αθνξά ην ζέκα ην αληηπιεκκπξηθφ.
Ρψξα, ζηελ Αθξίηα θαη Θεξκνππιψλ, Δηξήλε κνπ, ην γλσξίδσ. Δίλαη έλα ζέκα
θαη εθεί, αιιά δελ κπνξεί λα γίλεη θαη θάηη, γηαηί ζεσξψ φηη νχηε κνλνδξφκεζε
κπνξεί λα γίλεη εθεί, γηαηί δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνλ θφζκν. Ζ δεμηά ε
άλνζνο ηεο Αθξίηα, ην γλσξίδσ ην ζέκα, έρνπλ κπεη ηακπέιεο. Ρψξα, αλ είλαη
θάηη πνπ κπνξνχλ λα πνπλ νη θάηνηθνη, παξφιν πνπ ήκνπλ εθεί. Βιέπσ φηη
γίλνληαη αηπρήκαηα. Ρα αηπρήκαηα γίλνληαη γηα ηνλ άιθα βήηα ιφγν, φρη γηαηί
θηαίεη ε ζήκαλζε, φκσο.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Ζ ζήκαλζε δελ μέξσ αλ θηαίεη, αιιά … .
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Γελ κπνξεί λα γίλεη θάηη. Γειαδή, δελ κπνξεί ε
Θεξκνππιψλ λα γίλεη κνλνδξφκεζε. Αλ γίλεη κνλνδξφκεζε ε Θεξκνππιψλ,
ηειεηψζακε. Απφ πνχ ζα πεγαίλνπλ; Ζ Αθξίηα είλαη κνλνδξφκεζε. Θαηάιαβεο;
Δίλαη ιίγν δχζθνιν. Ρέινο πάλησλ, λα ην δνχκε θη απηφ, άκα ρξεηαζηεί θάηη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θπθινθνξηαθή κειέηε ππάξρεη. Ήδε απηή ηε ζηηγκή … .
θίζηαηαη ε θπθινθνξηαθή κειέηε, ην μέξεηε ην πξφγξακκα πνπ έρνπκε
θάλεη. Αιιά εθεί ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, ζεσξψ φηη δε βγαίλεη. Γελ μέξσ,
εγψ έρσ θάλεη θαη νηθνδνκή εθεί θαη ην γλσξίδσ αξθεηά θαιά. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν ζπλάδειθνο ν Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα. Ξνιχ ζχληνκα, επεηδή καο μεπεξλνχλ θάπνηα
ζέκαηα, λνκίδσ φηη πξέπεη λα εθθξάζνπκε ηελ αιιειεγγχε καο ζηνλ ηνχξθηθν
ιαφ πνπ δνθηκάδεηαη απηέο ηηο κέξεο κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε ζε κηα
εηξεληθή δηαδήισζε. Δίλαη δεηήκαηα, λνκίδσ, πνπ έρνπλ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο
ζεκαζία θαη αμία θαη κπνξνχλ πνιιά λα αλαθεξζνχλ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε
ν ηνχξθηθνο ιαφο είλαη έλαο γεηηνληθφο ιαφο. Πε κηα ηέηνηα πνξεία γηα ηελ
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εηξήλε θαη ηελ αιιειεγγχε, δέρηεθε κία αηκαηεξή επίζεζε απφ ηηο γλσζηέο ζε
φιεο ηε ρψξα κεζφδνπο, έηζη ζα ηηο πσ γηα λα κελ πσ θάηη άιιν, πνπ
πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα δηαιχζνπλ νπνηνδήπνηε θίλεκα ζεθψλεηαη ζε
φιεο ηηο ρψξεο θαη λα θαζππνηάμνπλ ηνπο ιανχο κε έλαλ ηεξάζηην θαηάινγν
ζπκάησλ.
Ρψξα, ζε ζρέζε κε ηηο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηα θελά ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Θαηαξρήλ, λα πνχκε φηη έρεη γίλεη θαη κία ζπλάληεζε κε ηνλ πνπξγφ
πξφζθαηα, αλ δελ θάλσ ιάζνο, πξνρζέο, φπνπ δελ είρε θαη ηε ζεηηθφηεξε
θαηάιεμε, κε βάζε ην φηη έρεη ππνζηεί θνξντδία ζπλνιηθά ν εθπαηδεπηηθφο
πιεζπζκφο θαη νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο, γηαηί ηα θελά είλαη ηεξάζηηα, είλαη
πάξα πνιιά. Θη εδψ ζην Σατδάξη θπζηθά, ζα πσ θαη παξαθάησ, έρνπκε
πάκπνιιεο πεξηπηψζεηο θαη απφ πέξπζη, πνπ ζπλερίδνληαη θέηνο, αιιά θέηνο ε
ρξνληά έρεη μεθηλήζεη κε πάξα πνιιέο δπζθνιίεο.
Θαη γηα λα κε ραζεί ζηε ζπδήηεζε, έρεη αμία λα πνχκε φηη φρη κφλν γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη κε ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο, ε Θπβέξλεζε δείρλεη ην
πλεχκα ηεο φηη ζην φηη ηειηθά ζα βάιεη ζηε κέγγελε φπνηνλ κπνξεί, ηνπο
εξγαδφκελνπο είηε απηνί είλαη δάζθαινη είηε θαζεγεηέο είηε είλαη θαζαξίζηξηεο,
θαη απφ εθεί ζα θφςεη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη δεζηφ ρξήκα γηα ηελ
αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ φπσο δειψλεη ζε φινπο ηνπο ηφλνπο ζηε
ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη απηέο ηηο κέξεο ζηε Βνπιή.
Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρσ ζηε δηάζεζε κνπ θαη κπνξψ λα ζαο
θνηλνπνηήζσ, αλ ζέιεηε, ε ηειεπηαία ελεκέξσζε ήηαλ ζηηο 3 Νθηψβξε. Ρν
κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ζηελ Ξξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε φπνπ ηα θελά
πιεζηάδνπλ ηηο εμαθφζηεο δηδαθηηθέο ψξεο. Πε λεπηαγσγεία, ζρνιεία δεκνηηθά
θαη νινήκεξα. Θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη έλαο ηεξάζηηνο φγθνο καζεκάησλ πνπ
ράλνληαη. Έρεη πάεη δεθαπέληε ν Νθηψβξεο θαη θαηαιαβαίλεηε φηη πνιιά απφ
απηά ηα ζρνιεία φπσο είλαη ην έλα ην λεπηαγσγείν πνπ ζήκεξα είρακε κηα
ζπδήηεζε θαη κε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Ρξνρίδε, θαη άιια δεκνηηθά, πνπ νχηε
θαλ βαζηθά καζήκαηα δελ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ.
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Καζήκαηα, φρη δειαδή αγγιηθά, γαιιηθά θαη ηα ινηπά, πνπ είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθά, αιιά νχηε θαλ γιψζζα, καζεκαηηθά, θαη θελά πνπ αλππνιφγηζηα
ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο, γηαηί κεηά θαηαιαβαίλεηε φηη κεηά
κε πνιχ εληαηηθφ ηξφπν, φηαλ γίλνπλ πξνζιήςεηο, ζα πξνζπαζήζεη λα
θαιπθζεί ν ρακέλνο ρξφλνο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ην κπαιφ ελφο
εμάρξνλνπ, εθηάρξνλνπ, νθηάρξνλνπ παηδηνχ θαη γηα ην πφζν γξήγνξα κπνξεί
λα εκπεδψζεη απηά ηα καζήκαηα.
Δίρα κηα ζπλάληεζε κε ηνλ Πχιινγν Γηδαζθφλησλ πξηλ θακηά εβδνκάδα, αλ
δελ θάλσ ιάζνο, κε ηελ Ξξφεδξν ηεο Ξξσηνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηελ
Αιεμία ηελ Ξαλαγνπνχινπ θαη ηνλ Ρζνπθλίδα, κε ηνλ Πχιινγν Γαζθάισλ ηνπ
Σατδαξίνπ. Καο θνηλνπνίεζαλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο, έγηλε κία ζπδήηεζε ζε
θαιή

βάζε,

πξνθεηκέλνπ

λα

δνχκε

πσο

απφ

θνηλνχ

κπνξνχκε

λα

αληηκεησπίζνπκε δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Θαη απφ φηη καζαίλνπκε, ππάξρεη θαη ζηα γπκλάζηα θαη ζηα ιχθεηα, ππάξρεη κία
αλακπνπκπνχια, είλαη ζε αλαβξαζκφ παλειιαδηθά, γηαηί ππάξρεη κία δχζθνιε
πξαγκαηηθφηεηα πνπ θη απηνί νη καζεηέο βηψλνπλ, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο
ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Γηα λα ην ζπλδέζσ κε ην Θνηλσληθφ Φξνληηζηήξην, ζέισ θάπνηα ζηνηρεία λα
δψζσ, δελ μέξσ αλ ππάξρεη θάηη πεξαηηέξσ λα ην ζπδεηήζνπκε. Δίλαη γχξσ
ζηα 80 παηδηά πνπ έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή θαη είλαη πνιχ ζεηηθή ε
αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη μεπέξαζαλ ηνλ πεξζηλφ αξηζκφ,
είλαη θνληά ζηνπο 20 νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ έρνπλ δειψζεη
ζπκκεηνρή θαη ζρεδφλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη είκαζηε ζηελ επράξηζηε
ζέζε λα κπνξνχκε λα θαιχςνπκε θαη φιεο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ δελ
κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηδησηηθή παξαπαηδεία, γηαηί επί ηεο νπζίαο
απηφ είλαη, θη έηζη δπζθνιεχνληαη ζην λα ηα βγάινπλ πέξα θαη λα κπνξνχλ λα
αθνινπζήζνπλ ηζφηηκα ηα άιια παηδηά ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ, ζε απηφ ην επίπεδν, ζπλερίδεη θαη θέηνο,
θαη ε βνήζεηα είλαη ζεκαληηθή, ζε πιεπξέο, δειαδή, πνπ είκαζηε αδχλακνη,
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ηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνληψλ πνπ έρνπλ
πξνζθεξζεί πξνθεηκέλνπ λα βγεη ζε πέξαο απηφ ην δχζθνιν έξγν. Θαη,
λνκίδσ, αμίδεη γηα άιιε κηα θνξά λα ζπγραξνχκε θαη λα εθηηκήζνπκε ηελ
εζεινληηθή πξνζθνξά απηψλ ησλ αλζξψπσλ.
Ρψξα, ζε ζρέζε κε ην θνιπκβεηήξην, δελ πιεξψλνπλ νη νκάδεο. Ξιεξψλνπλ
κφλν ηελ εγγξαθή θαη ηελ επαλεγγξαθή ησλ κειψλ ηνπο. Γελ πιεξψλνπλ,
γηαηί δελ ππάξρεη αληίζηνηρνο θαλνληζκφο γηα θαλέλα γήπεδν. Γελ είλαη θάηη ην
νπνίν είλαη εθεχξεζε ηεο ησξηλήο δεκνηηθήο αξρήο. Ξνηέ ζην Σατδάξη, θαη
λνκίδσ θαη παλειιαδηθά, αλ δελ πέθησ πνιχ έμσ, ηα εξαζηηερληθά αζιεηηθά
ζσκαηεία, γηα λα κελ είκαη απφιπηνο, είλαη ειάρηζηεο νη εμαηξέζεηο, γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ ππάξρεη αληίζηνηρνο θαλνληζκφο θαη πιεξψλνπλ.
Όκσο, εδψ πέξα, θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε, γηαηί γίλεηαη κία πξνζπάζεηα θαη κε
ηελ Γηεχζπλζε Αζιεηηζκνχ Ξνιηηηζκνχ θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλαδέιθνπο
πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε επζχλε. Θα θαηαζέζνπκε έλαλ
θαλνληζκφ. Θαιφ είλαη εάλ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο πξνηάζεηο λα γίλνπλ, γηαηί
πξαγκαηηθά ππάξρνπλ θάπνηνη, είηε ζπλάδειθνη είηε θαη άλζξσπνη πνπ
αζρνινχληαη κε ηα θνηλά, φπσο είλαη ν Φπληνχιεο ν Θίκσλαο, ν νπνίνο έρεη
θάλεη πξνηάζεηο θαη ηηο έρνπκε ππφςηλ καο, νη νπνίεο άιιεο είλαη ζε ζσζηή
θαηεχζπλζε κε άιιεο δηαθσλνχκε, σζηφζν ζχληνκα ζα ζπδεηήζνπκε
ζπλνιηθά, γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξείο λα παο ζε κία νκάδα λα βάιεηο
λα πιεξψλεη έλα θφζηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην αζιεηηθφ θέληξν θαη ζηα
δηπιαλά αζιεηηθά θέληξα, αο πνχκε, λα κελ ππάξρεη θακία αληίζηνηρε
νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή.
Δίλαη πνιχ κεγάιε ε ζπδήηεζε, κελ ηελ αλνίμνπκε. Απαληάσ ζην δηα ηαχηα,
φηη απηήλ ηε ζηηγκή, πέξαλ ηεο εγγξαθήο θαη ηεο επαλεγγξαθήο, δελ
πιεξψλνπλ θάηη ηα κέιε, θαη επί ηεο νπζίαο απηφ γίλεηαη θαη ζηε ινγηθή φηη ν
Γήκνο, φηαλ παξαιάβακε εκείο ην θνιπκβεηήξην, δειαδή πξηλ ελάκηζη κήλα,
ην

παξαιάβακε

κε

ηέζζεξηο

γπκλαζηέο

θαη

θαηαιαβαίλεηε

φηη

δελ

κπνξνχζακε. Ξέξαλ απφ ην θνηλφ, είλαη νη ειάρηζηεο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχκε
λα πξνζθέξνπκε. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, λνκίδσ είλαη θαηαλνεηφ θαη ην ζέκα
πνπ ηίζεηαη σο πξνο ην αλ κπνξείο λα πξνζθέξεηο εζχ ηελ ππεξεζία θαη
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ηαπηφρξνλα λα πηέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηελ αληίζηνηρε θαη ηηο
νκάδεο. Ρέινο πάλησλ, γηα λα κελ ην αλνίμνπκε πάξα πνιχ απηφ ην ζέκα, ζα
ζπδεηήζνπκε, γηαηί εηνηκάδεηαη ζπλνιηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ
αζιεηηθψλ θέληξσλ, γηαηί ππάξρνπλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα θαη δπζηνθίεο,
ηηο νπνίεο παξαιάβακε απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή κε ηνπο
αλαιπηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ είρε ςεθίζεη. Ρειεηψλνληαο, λα πσ θάηη.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Έρεη ρη κέιε ε ΑΔ ΣΑΦΓΑΟΗΝ. Απηά ηα κέιε δελ
πιεξψλνπλ αηνκηθή ζπλδξνκή;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ ππάξρεη αηνκηθή ζπλδξνκή. Λα ζαο πσ. Πηνλ θαλνληζκφ
πνπ ςεθίζακε, ςεθίζακε αλά ππεξεζία ζπλδξνκή θαη φιν ην θνιπκβεηήξην,
φια ηα κέιε λα πιεξψλνπλ ηελ εγγξαθή θαη ηελ επαλεγγξαθή ηνπο. Αλ δείηε,
δειαδή, ην θνηλφ, νη άλζξσπνη πνπ πάλε θαη ζπκκεηέρνπλ θαη δε δέρνληαη
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή βνήζεηα, έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Πε
ηκήκα ηνπ … πνπ ζα αλνίμνπλ, γηαηί δελ έρνπκε απηή ηε ζηηγκή ην πξνζσπηθφ
γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε ηκήκαηα εθκάζεζεο ή κηθξήο πηζίλαο, αληίζηνηρα έρεη
πξνβιεθζεί ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Γελ κπνξνχκε λα πάκε λα βάινπκε αλά
ππεξεζία ζπλδξνκή ζηελ νκάδα. Γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ ζα πάεη
θαηεπζείαλ, ζα κεηαθεξζεί θαηεπζείαλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Θα ην
ζπδεηήζνπκε φηαλ έξζεη ν θαλνληζκφο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ πάσ θαη γξάθνκαη ζην θνιπκβεηήξην. Θα πιεξψζσ
είθνζη επξψ;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δγγξαθή ζα πιεξψζεηε. Αλ γξαθηείηε ζηελ νκάδα, ζα
πιεξψλεηε ζπλδξνκή ζηελ νκάδα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Πηελ νκάδα, φρη ζηνλ Γήκν.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Όρη ζηνλ Γήκν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κα ην απάληεζα.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Όκσο, αηνκηθά άκα πάεη θάπνηνο ζα πιεξψλεη θάζε κήλα
ζπλδξνκή. Άξα, ινηπφλ, δελ πιεξψλνπλ ηα κέιε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Απηφ ιέσ. Θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε ζε επφκελε θάζε
ζπλνιηθά. Γηαηί δελ πξέπεη λα βάιεηο ζε κία αζιεηηθή εγθαηάζηαζε
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη. Απηφ γξάθεη. Λνκίδσ φηη απηφ πνπ ςεθίζακε ήηαλ
θαζαξφ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: … . Γελ είπακε φηη ηα κέιε ησλ … δελ πιεξψλνπλ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη, μαλαδηαβάζηε ηνλ θαλνληζκφ ησλ ζπλδξνκψλ θαη
ζα ην δείηε. Γηαηί δελ κπνξείο λα παο θαη ζε κηα ηέηνηα ινγηθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγγλψκε, αληηδήκαξρε. Γειαδή, ζπλάδειθε Αζπξνγέξαθα
πξνηείλεηε, γηα λα θαηαιάβσ, λα πιεξψλνπλ νη νκάδεο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο … .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα κέιε λα πιεξψλνπλ ζπλδξνκή ζηελ νκάδα, λα πιεξψλνπλ
θαη ζην θνιπκβεηήξην.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Απηφ ξσηάσ. … Αθήζηε ηη πξνηείλσ εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα ιεπηφ. Γηα λα ην μεθαζαξίζνπκε, γηαηί δελ θαηαιαβαίλσ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γειαδή, θάλνπλ ρξήζε δηαθφζηα άηνκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξιεξψλνπλ ζηελ νκάδα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ γίλεηαη, φρη κφλν ζην θνιπκβεηήξην, γίλεηαη ζε φιεο ηηο
ρξήζεηο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξξφεδξε, … ζπκκεηνρή κνπ ζην Πσκαηείν. Δγψ έρσ
θηηάμεη έλα Πσκαηείν πνιηηηζηηθφ, θίισλ θαη νπαδψλ ελφο ηξαγνπδηζηή, θαη
θάζε κήλα ηα κέιε καο πιεξψλνπλ απφ 10 επξψ ζην Πσκαηείν. … ππεξεζία
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πνπ παξέρεη ν Γήκνο κε ην θνιπκβεηήξην ηνπ θη εγψ λφκηδα φηη πιεξψλνπλ
γηαηί είρα απηήλ ηελ πιεξνθνξία. Κνπ ιέεη ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
Πσκαηείν δελ πιεξψλνπλ ζην θνιπκβεηήξην .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηή είλαη ε πξαθηηθή παληνχ. Πε φιε ηελ Διιάδα θαη ζε φινπο
ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληαία είλαη απηή ε αληίιεςε. Γη’ απηφ ιέσ λα ην
ζπδεηήζνπκε ζπλνιηθά. Γηαηί δελ κπνξείο ζην γήπεδν ηνπ κπάζθεη, αο πνχκε,
πνπ ην παξαρσξείο επίζεο ζε αζιεηηθά Πσκαηεία λα βάιεηο λα είλαη δσξεάλ
θαη ζην θνιπκβεηήξην λα βάιεηο ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Ινηπφλ, ηειεηψλνληαο,
επεηδή κε ην αηπρέο γεγνλφο απηφ πνπ έγηλε, πνπ ρηχπεζε ν ζπγθεθξηκέλνο
πνδνζθαηξηζηήο ηνπ Σατδαξίνπ, έγηλε κία πξνζπάζεηα απφ κεξίδα ηνπ Ρχπνπ,
αθφκε θαη ζε απηφ, λα γίλεη ζπέθνπια ζην πσο παξνπζηάζηεθε ε είδεζε.
Λνκίδσ φηη ζα πξέπεη θάπνηνο λα αληηπαζεί θνβεξά ηελ δεκνηηθήο αξρή, ζε
ζεκείν δειαδή πνπ δηαηππψλεη θαη ςεχηηθεο εηδήζεηο, φηαλ ε δεκνηηθή αξρή
κεηά απφ ζρεδφλ, αλ δελ πέθησ έμσ, ηξηάληα πέληε ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ γεπέδνπ, αο κε δηνξζψζνπλ νη παιηφηεξνη, βάδεη γηα πξψηε
ρξνληά καμηιάξηα γηα λα πξνζηαηεπηνχλ νη αζιεηέο. Έλα αίηεκα πνπ είραλ
αζινχκελνη πνπ ηψξα κπνξεί λα έρνπλ θηάζεη λα παίδνπλ ηα εγγφληα ηνπο.
Κπαίλνπλ γηα πξψηε θνξά θέηνο ηα πξνζηαηεπηηθά καμηιάξηα.
Αζιεηέο βγάδνπλ ηα καμηιάξηα πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα αζιεζνχλ θαη γηα λα
κελ αθνπκπάλε ζηνλ ριννηάπεηα. Θαη ζηα ζπγθεθξηκέλα δχν κέηξα πνπ είραλ
μεισζεί ηα ζπγθεθξηκέλα καμηιάξηα, έγηλε ην αηχρεκα. Θαη θάπνηνη έμππλνη,
πξνθαλψο, γηα ηνπο γλσζηνχο πξνβνθαηφξηθνπο ιφγνπο, λα θάλνπλ δεκηά,
έηζη φπσο λνκίδνπλ απηνί ζηε δεκνηηθή αξρή, βξήθαλ ηνλ ηξφπν, ρσξίο λα
αλαθέξνπλ θαλ φηη ππάξρνπλ καμηιάξηα πξνζηαηεπηηθά, λα πνπλ φηη ν
αζιεηήο ρηχπεζε επεηδή δελ ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά καμηιάξηα ζην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά, αιιά είλαη ηνπιάρηζηνλ αηπρέο
φηαλ φιν ην Σατδάξη ην γλσξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζπγραίξεη γη’ απηήλ
ηελ πξσηνβνπιία ηε δεκνηηθή αξρή.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ρψξα, βέβαηα, κε αθνξκή
θαη ηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη γηα ηηο ζπλδξνκέο ζην θνιπκβεηήξην θαη ηα
ινηπά,, λα πσ φηη επεηδή απφ φηη θαίλεηαη θαη απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο λέαο
Θπβέξλεζεο, πάκε ζε πεξηθνπή θη άιιν ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ, πέξαλ απφ ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη ζαλ Γήκνο, ζαλ
δεκφηεο, λα αληηζηαζνχκε ζε κηα ηέηνηα πνιηηηθή ε νπνία ζηελ νπζία
επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνλ ιαφ ηεο πφιεο
καο, λνκίδσ φηη πξέπεη λα δνχκε πάξα πνιχ ζνβαξά, θαη νη νη νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο έρνπλ πάξεη ηέηνηα πνιηηηθή θαηεχζπλζε, λα δνπλ ψζηε θαλέλα
επξψ λα κελ ραζεί απφ ηα ηακεία ηνπ Γήκνπ. Δίηε απηφ είλαη θνηλφρξεζηνη
ρψξνη είηε είλαη δηαθεκίζεηο ζε γήπεδα, αζιεηηθνχο ρψξνπο, είηε είλαη
ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο, νηηδήπνηε.
Θαη γη’ απηφ, θαη κεηά ηνλ θαλνληζκφ πνπ έξρεηαη γηα ηηο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, έξρεηαη θαη ν θαλνληζκφο γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα
λα ηνλ ζπδεηήζνπκε θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη βέβαηα θάπνηεο
θαλνληζηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο κε αθνξκή ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, πνπ αθνξνχλ
ηα δεκνηηθά ηέιε, ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηε ζσζηή θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ εξψηεζε γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, ήδε ε
Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ έρεη εηνηκάζεη έλα πξνζρέδην ζχκβαζεο γηα ηνλ
έιεγρν απηφλ. Αληίζηνηρν ζρέδην ζα εηνηκάζεη θαη ε θνηλσθειήο επηρείξεζε.
Ξξηλ πξνρσξήζνπκε ζε δηαδηθαζία αλαθνίλσζεο, ζα ζπλελλνεζνχκε κε ηνλ
Δπίηξνπν γηα ηελ πιήξε θαη νκαιή απνδνρή, ζαλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, αλ θαη
δελ πξνβιέπεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ,
πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε εληειψο ζίγνπξνη φηη φηαλ ζα μεθηλήζεη απηή ε
δηαδηθαζία, δε ζα ζθαιψζεη πνπζελά. Θαη ζα είλαη ζίγνπξα ζηνρεπκέλε ζηα
ζεκεία πνπ είπακε. Κηζζψκαηα, επηρνξεγήζεηο ζε δηάθνξνπο θνξείο θαη
θνηλσθειή επηρείξεζε θαη απφ εθεί θαη πέξα αλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε άιιν
δήηεκα, φηαλ ζα έξζεη ε ζπδήηεζε, κπνξνχκε ελδερνκέλσο λα ην εληάμνπκε
θαη απηφ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζαο πσ. Ξξηλ ηηο εξσηήζεηο, λα πσ δχν πξάγκαηα επί
ηξνράδελ.

Ξξψηνλ,

έρνπκε

έλα

ζνβαξφ

δήηεκα

εθαξκνγήο

ησλ

εθαξκνζηηθψλ λφκσλ ηνπ Κλεκνλίνπ πνπ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο
Γήκνπο φπνπ θαηαξγνχληαη ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά. Θαηαιαβαίλεηε απηφ ηη
ζεκαίλεη φηαλ κεηά απφ πνιινχο αγψλεο νη εξγαδφκελνη ζηελ θαζαξηφηεηα,
θαηάθεξαλ λα ραξαθηεξηζηεί ε εηδηθφηεηα ηνπο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά, λα
έξρεηαη ζήκεξα ε Θπβέξλεζε θαη λα ηα θφβεη. Ξνπ απηφ ζεκαίλεη φηη δελ
αλαγλσξίδεη φηη ην θαηεμνρήλ επηθίλδπλν θαη αλζπγηεηλφ επάγγεικα δελ έρεη
απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Θαη, βέβαηα, απηφ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα ρξφληα
δνπιεηάο, πεξηθνπή επηδφκαηνο, αχμεζε σξψλ δνπιεηάο θαη ινηπά. Θαη, βέβαηα,
ζα αλνίμεη ηψξα θαη έλαο δξφκνο κε απεξγίεο θαη θηλεηνπνηήζεηο, νπφηε
θαηαιαβαίλεηε θαηά ζπλέπεηα ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηνπο Γήκνπο. Θαη κε ην
δίθην ηνπο, βέβαηα, νη άλζξσπνη, θη εκείο ζα είκαζηε αξσγνί, γηαηί πηζηεχνπκε
φηη έρνπλ απφιπην δίθην.
Ρν δεχηεξν, πνπ είλαη επίζεο ζπλέπεηα απηψλ πνπ ςήθηζαλ ε Θπβέξλεζεο θαη
φια ηα θφκκαηα πνπ ζηήξημαλ ην Κλεκφλην, είλαη φηη φζνη λνηθηάδνπλ ή
αγνξάδνπλ ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζε Νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, ΓΔΘΝ θαη
ινηπά, δε ζα πιεξψλνπλ αληαπνδνηηθά ηέιε, ζηνπο δήκνπο αληαπνδνηηθά
ηέιε. Θπκάζηαη ηη ιέγακε, φηη δεκηνπξγνχλ ην πεδίν, ζπλζιίβνληαο ηνπο
εξγαδνκέλνπο κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη κεηψλνληα ηψξα ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ έρνπλ απέλαληη ζηνπο Γήκνπο ή ζηελ πνιηηεία γεληθφηεξα, γηα λα έξζνπλ
θάπνηνη λα «επελδχζνπλ», λα θεξδνζθνπίζνπλ, δειαδή, λα ηζαθίζνπλ
θπξηνιεθηηθά ηνλ ιαφ καο. Απηφ γηα λα μέξεη ν θφζκνο ην ηη γίλεηαη.
Θαη κεηά, βέβαηα, αλνίγεη ν δξφκνο γη’ απηνχο, γηαηί αλ θαηαξγεζνχλ ζε
απηνχο ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, θαηαιαβαίλεηε φηη θαη ζε θάπνηεο άιιεο κεγάιεο
επηρεηξήζεηο, κε δηάθνξα πξνζρήκαηα, πηζαλφλ, αο πνχκε, γηα λα κελ
απνιχζνπλ εξγαδφκελνπο, ιέσ εγψ ηψξα, ζα πάλε ζε θαηάξγεζε ησλ
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δεκνηηθψλ ηειψλ, νπφηε θαηαιαβαίλεηε πσο ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ν
Γήκνο ζηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο.
Ινηπφλ, γηα ηνπο πξνβιεκαηηθνχο δξφκνπο. Δίπε πξηλ θάπνηα πξάγκαηα ν
Αληηδήκαξρνο. Δγψ κπνξψ λα πσ δεθάδεο. Ξαξαιάβακε δεθάδεο, αλ φρη
εθαηνληάδεο πξνβιεκαηηθνχο δξφκνπο, δηαιπκέλνπο ηειείσο φζνπο είραλ
πιαθφζηξσζε, θαη επίζεο επηθίλδπλνπο φζνη ήηαλ κε πιαθφζηξσζε, αιιά
είραλ ιαθθνχβεο, ρίιηα δπν πξνβιήκαηα. Δίπε θαη Ζιίαο ην πφζα ρηιηφκεηξα
πιαθφζηξσζεο έρνπκε θάλεη ήδε. Ρα ζεκεία πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη ζην
πξφγξακκα γηα λα γίλεη ε πιαθφζηξσζε ζηε Βνπιγαξνθηφλνπ θαη Θνκλελψλ
πνπ είλαη δηαιπκέλε ηειείσο ε πιαθφζηξσζε, νδφο Διπίδσλ, δειαδή φια απηά
ηα ζεκεία είλαη ζην πξφγξακκα θαη πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζχληνκα ζα γίλεη, ζα
πινπνηεζεί θαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΑΔΠΓΑ πνπ έρνπκε εληαρζεί ζαλ
Γήκνο. Ξηζηεχσ, δειαδή, φηη ζε ιίγν θαηξφ ζίγνπξα ζα έρεη βειηησζεί θάπσο ε
εηθφλα.
Γηα ην ζθνπεπηήξην ζην ζηξαηφπεδν, απηφ είλαη έλα ζέκα. Γελ αθνχζηεθαλ,
ηψξα, νη ηνπθεθηέο ζην ζηξαηφπεδν. Ξνιιά ρξφληα. Θη εγψ λα ζπκίζσ ζηνπο
λεφηεξνπο ή ζε φζνπο δελ μέξνπλ φηη, εθηφο ησλ άιισλ, ην φηη ραιάλε ην
πξσηλφ ηνπ χπλνπ, απηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε, ησλ θαηνίθσλ. Ξξέπεη λα ζαο
πσ φηη έρνπκε πηάζεη θαη δχν θνξέο θσηηά ζε παιηφηεξεο επνρέο, κε άιινπο
Γεκάξρνπο, ζε εθείλελ ηελ πεξηνρή ιφγσ ησλ βιεκάησλ ησλ νπνίσλ έπεθηαλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαη φρη κφλν ηνπο γεηηφλνπο, Γήκαξρε.
Θαη φρη κφλν ηνπο γεηηφλνπο. Λα ζαο πσ, ινηπφλ, φηη ηελ Ξέκπηε είρα
ζπλάληεζε κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ ζηξαηνέδνπ, ην αλέθεξα απηφ ην ζέκα. Κνπ
είπε φηη ζε πξψηε θάζε ζα θάλεη παξέκβαζε, κέρξη λα ιπζεί νξηζηηθά, γηαηί
θαηαιαβαίλεηε φηη νξηζηηθά γηα λα ιπζεί πξέπεη λα κελ ιεηηνπξγνχλ ηα πεδία
βνιήο ζηνλ ρψξν. Αλέθεξε φηη ζα θάλεη παξέκβαζε ζηελ ΑΠΓΔΛ ψζηε
ηνπιάρηζηνλ λα κε γίλνληαη ην πξσί νη βνιέο. Δίλαη ην πξψην βήκα απηφ.
Δκείο, βέβαηα, πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ζπλνιηθά ηα πεδία
βνιήο απφ ηνλ ρψξν. Θαη, αλ ζέιεηε, μέξεηε πνιχ θαιά θαη ην πνηνη
εθπαηδεχνληαη εθεί, πνηνη θάλνπλ δειαδή ηέηνηεο βνιέο. Γελ είλαη ν θαζέλαο
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απφ εκάο εδψ, είλαη παξαθξαηηθέο νκάδεο, είλαη άλζξσπνη νη νπνίνη ζέινπλ λα
εθαπηδεπηνχλ ζηα φπια γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνπ αιινχ αξγφηεξα.
Γελ ην θάλνπλ γηα ρφκπη, δειαδή, νη πεξηζζφηεξνη. Θη απηφ θαηαιαβαίλεηε
πάλσ απφ φια ηη θηλδχλνπο έρεη ζπλνιηθά.
Γηα ηηο παηδηθέο ραξέο, επεηδή ην έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο απηφ ην
ζέκα εδψ κέζα, ζαο έρνπκε πεη φηη απφ ηηο 36 παηδηθέο ραξέο, παξαιάβακε ηηο
35 ρσξίο πηζηνπνίεζε. Κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπκε
πηζηνπνηήζεη ηηο 21. Γηπιαλνί καο Γήκνη, αθξηβψο φκνξνη Γήκνη κε εκάο, ν
έλαο έρεη πηζηνπνηήζεη κία παηδηθή ραξά θαη ν άιινο θακία. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ
παηδηθψλ ραξψλ είλαη αξθεηέο δεθάδεο ρηιηάδεο ε θαζεκία. Ρν θνλδχιη είλαη
ππεξβνιηθά κεγάιν γηαηί πξέπεη λα παξζνχλ κία ζεηξά απφ κέηξα πνπ
θαηαιαβαίλεηε φηη αλ δελ ππάξρεη επηρνξήγεζε είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα
γίλεη.
Ζ ΘΔΓΔ, δειαδή νη Γήκνη ζπλνιηθά, έρνπλ δεηήζεη απφ ην πνπξγείν
ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ πηζηνπνηήζνπλ ηηο παηδηθέο ραξέο.
Θαη φηαλ ιέκε πηζηνπνίεζε, θαηαιαβαίλεηε, ε πηζηνπνίεζε δίλεη ηελ αζθάιεηα
φηη δε ζα γίλεη θάπνην αηχρεκα. Αλ ιεηηνπξγήζεη κία παηδηθή ραξά ρσξίο
πηζηνπνίεζε, ηφηε ν Γήκαξρνο ζα πάεη ζηε θπιαθή, απηφ πνπ είλαη ζην
Διιεληθφ δειαδή. Δκείο, παξφια απηά, έρνπκε ζην ζρέδην θαη ζηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 έρνπκε πηζηνπνίεζε θαη άιισλ παηδηθψλ ραξψλ,
φπσο επίζεο έρνπκε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ βξίζθεηαη
ζην ηξηγσλάθη απέλαληη απφ ην ΤΗΛΗΑ, απηφ πνπ αλαθέξζεθεο.
Αλ έρνπλ δνζεί άδεηεο ζηάζκεπζεο ζε άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θαη
επίζεο είλαη εξψηεκα πνπ έθαλε ν Θψζηαο ν Αζπξνγέξαθαο. Πηε δηθή καο
ζεηεία δελ έρνπκε δψζεη ηέηνηεο άδεηεο. πάξρεη, βέβαηα, ε πεξίπησζε
επαλειέγρνπ. Αο πνχκε ζε κία πεξίπησζε πνπ είρε πξνθχςεη φπνπ έλαο
γείηνλαο θάλεη κία θαηαγγειία, φηη κία γπλαίθα είρε πάξεη απφ ηελ
πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή άδεηα ηέηνηα ελψ έρεη πάξθηλγθ ζηνλ ρψξν ηεο,
ζην ζπίηη ηεο, εδψ είπακε ζηελ θνηλσληθή ππεξεζίαο λα πάεη λα εξεπλήζεη ηη
αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη αλ ιφγσ ησλ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρεη, ην
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ππφγεην πάξθηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηεί αλ κπνξεί λα ηελ εμππεξεηήζεη. Αλ,
ινηπφλ, δελ ζπληξέρνπλ απηνί νη ιφγνη, ηφηε ζα γίλεη αλάθιεζε. Αλ, φκσο,
ζπληξέρνπλ δελ κπνξεί λα γίλεη αλάθιεζε. Θαη, βέβαηα, ζα έξζεη γηα ζπδήηεζε
πηζαλφλ ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηαηί απηέο ηηο κέξεο είκαζηε ζε
απηήλ ηε δηαδηθαζία.
Ινηπφλ, γηα ηε Ιεσθφξν Πρηζηνχ πνπ είπε ν Θψζηαο, πνπ επίζεο είλαη έλα
πνιχ κεγάιν θαη ζνβαξφ ζέκα, ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζηε Ιεσθφξν
Πρηζηνχ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα ηνπ Γήκνπ. Απηφ, βέβαηα, είλαη
ζέκα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Δκείο ην έρνπκε αλαθέξεη απηφ ην ζέκα αξθεηέο θνξέο
γη’ απηέο ηηο ρξήζεηο, θη εγψ ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε
ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο θαη πεξηκέλνπλ κε παξζνχλ κέηξα γηα θιείζηκν. Γηαηί,
εθηφο φισλ ησλ άιισλ, πνπ θάπνηνη θαηνρπξψλνπλ, αλ ζέιεηε, θαη ρψξνπο.
Γειαδή, αξρίδεη βάδνληαο θάπνηνο κηα παξάγθα κέζα ή μέξσ γσ θάηη, κία
ρξήζε, θαη κεηά ζηγά ζηγά ηνλ κεγαιψλεη ηνλ ρψξν. Γηα έλαλ πνπ κέλεη ζηελ
πεξηνρή ζα μέξεη πσο γίλεηαη απηή ε κέζνδνο. Αξγφηεξα, θάλεη κηα πην
ζηαζεξή θαηαζθεπή θαη βέβαηα ππάξρεη θαη ζνβαξφο θίλδπλνο κε ηηο ππξθαγηέο
γηαηί κηιάκε γηα δαζηθή πεξηνρή.
Γηα ην θιείζηκν ησλ δξφκσλ κε θαξέθιεο, πξέπεη λα ζαο πσ φηη δελ είλαη
αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, δελ κπνξεί, δειαδή, ν Γήκνο λα πάεη ζηνλ δξφκν θαη
λα αθαηξέζεη θαξέθιεο ή άιια αληηθείκελα ηα νπνία βάδνπλ. Απηφ είλαη ζέκα
ηεο Ρξνραίαο. Κε ηελ ηξνραία, φπσο μέξεηε, έρνπκε πνιιέο θνξέο, θαη κε ηελ
Αζηπλνκία ζπλαληήζεη θαη έρνπκε βάιεη απηά ηα ζέκαηα ηεο επηαμίαο θαη ηεο
αζθάιεηαο ηεο πφιεο. Θαη πεξηκέλνπκε λα δνχκε ην ηη ζα γίλεη. Αιιά
πξνζθξνχνπκε ζηελ άξλεζε, ζηελ αδπλακία κάιινλ, λα θαιχςεη ε Ρξνραία
φια ηα ζέκαηα ηα νπνία αλαθέξνπκε ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.
Παο είρα πεη θαη ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη έρνπλ έλα
πεξηπνιηθφ γηα ην Σατδάξη, ην νπνίν θάλεη πεξηπνιίεο γηα Σατδάξη, Αηγάιεσ,
Αγία Βαξβάξα θαη ην κηζφ Ξεξηζηέξη. Θαηαιαβαίλεηε, ινηπφλ, φηη είλαη
αδχλαηνλ λα αληαπνθξηζεί. Γηα ηα κέηξα ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.
Δπίζεο ην έρνπκε ζπδεηήζεη επαλεηιεκκέλα απηφ ην ζέκα θαη ζην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην ζπδεηήζακε. Ρν ηειεπηαίν αλαθέξζεθε
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ν Ζιίαο, βέβαηα, ν Αληηδήκαξρνο, ηα είπε. Δγψ λα πσ κφλν φηη ηελ Θπξηαθή
είρακε ζπλάληεζε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ηνλ Ρδφθα. Ρν έξγν ηνπ
θεληξηθνχ αγσγνχ, γηαηί απηφ είλαη ην βαζηθφ έξγν ην νπνίν πξέπεη λα γίλεη γηα
ηε ζσξάθηζε ηεο πφιεο.
Απηφ ην έξγν, ινηπφλ, ην νπνίν μέξεηε πνιχ θαιά φηη είρε εληαρζεί ην 2004,
είρε γίλεη δεκνπξάηεζε, κπήθεο ν εξγνιάβνο, αιιά δελ έγηλε ην έξγν γηαηί
αληέδξαζαλ θάπνηνη, γηαηί ζα έθιεηλε γηα ιίγεο κέξεο ε Ιεσθφξνο Θαβάιαο.
πάξρνπλ ηα ζρέδηα. Κάιηζηα ζπδήηεζα ρζεο θαη κε ππεξεζηαθνχο
παξάγνληεο, γηαηί κνπ είπε ν Ρδφθαο λα πάλε εθεί θαη λα δνχκε άκεζα λα γίλεη,
γηαηί ππάξρεη θαη ην θνλδχιη ζηελ Ξεξηθέξεηα. πάξρεη, δειαδή, ε δπλαηφηεηα
λα γίλεη απηφ έξγν. Ρνπιάρηζηνλ, ζε επίπεδν πξνζέζεσλ. Ξηζηεχσ λα ην
πινπνηήζνπλ θηφιαο. Θαη, βέβαηα, απηφ ζπλέρεηα ην αλαθέξνπκε, ζε θάζε
ζπλάληεζε, δειαδή, είλαη ην πξψην δήηεκα ην νπνίν βάδνπκε γηα ηνλ
θεληξηθφ αγσγφ.
Κφλν κία θνπβέληα λα πσ γηα ηελ θνπή ησλ δέληξσλ, επεηδή πνιιά
αθνχγνληαη απηέο ηηο κέξεο. Λα ζαο πσ φηη νη γεσπφλνη είλαη πάξα πνιχ
δχζθνινη ζην λα θνπεί νπνηνδήπνηε δέληξν. Έρσ έγγξαθν, ηψξα δελ
πξνιαβαίλσ λα πάσ ζην γξαθείν λα ζαο δείμσ, πνπ ιέεη θαιχηεξα λα
γθξεκίζεηο κία κάληξα παξά λα θφςεηο έλα δέληξν. Θαη είλαη έγγξαθν ησλ
γεσπφλσλ. Αληηκεησπίδνπκε, ινηπφλ, αλ ζέιεηο πνιιά πξνβιήκαηα ζην φηη δελ
επηηξέπνπλ λα θνπνχλ θάπνηα δέληξα ηα νπνία είλαη θαη επηθίλδπλα.
Θη εκάο ηξέκεη ην θπιινθάξδη καο, γηαηί αλ πέζεη έλα δέληξν θαη ρηππήζεη, ν
κε γέλνηην, θάπνηνλ άλζξσπν, θαηαιαβαίλεηε πφζν ζνβαξφ ζα είλαη ην
πξφβιεκα. Γε κηιάσ εγψ ηψξα λα ρηππήζεη απηνθίλεην. Ρα απηνθίλεηα
γίλνληαη. Δδψ. ινηπφλ, έρνπκε πξνβιήκαηα ζην φηη δελ επηηξέπνπλ νη
γεσπφλνη λα θφβνπκε δέληξα, φρη ην λα θφβνπκε. Γελ έρεη θνπεί θαλέλαλ
δέληξν, απιά ην θιάδεκα ζηνπο επθάιππηνπο θαη ζηηο ιεχθεο είλαη ηέηνην … ην
παξάδεηγκα πίζσ ηνπ ζρνιείνπ πνπ ιέγαλε φινη, πσ πσ θφπεθαλ νη
επθάιππηνη. Θαη θέηνο νη επθάιππηνη είλαη φπσο ήηαλ πέξπζη. Ινηπφλ, έρεηο
εληειψο άδηθν ζε απηφ.
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Γηα ηελ Αθξίηα θαη Θεξκνππιψλ έρεη γίλεη ζε παιαηφηεξν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
αλ δελ μέξεηε, δειαδή ζηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή ππήξρε έλα αίηεκα
γηα ηε κνλνδξφκεζε ηεο Θεξκνππιψλ. Ππδεηήζακε εδψ θάπνηεο ψξεο, είραλ
έξζεη θαη θάηνηθνη θαη θνξείο θαη ινηπά, ζπδεηήζακε απηφ ην ζέκα, θαη βέβαηα
ε απφθαζε φισλ είλαη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη κνλνδξφκεζε ηεο Θεξκνππιψλ,
γηαηί δελ ππάξρεη δηπιφο δξφκνο πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ θίλεζε. Γηαηί μέξεηε
φηη απφ θάησ θφβεηαη ν δξφκνο, νπφηε δελ κπνξεί λα γίλεη κνλνδξφκεζε.
Πηνπ έρεη, βέβαηα. Απηφ πνπ είπακε, γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε θαη κία άιιε
παξέκβαζε κε δηαγξακκίζεηο, είλαη λα θάλνπκε δηαγξακκίζεηο πην κεγάιεο, λα
ηηο βιέπνπλ νη νδεγνί θαη λα βάινπκε θαη έλα ζηνπ θάησ γηα λα ζηακαηνχλ νη
νδεγνί απφ πξηλ.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: … πεξηζζφηεξν ζηελ Αθξίηα. Γηαηί, φηαλ
θηάζεηο ζην ζεκείν πνπ βιέπεηο ηελ Θεξκνππιψλ, έρεηο αξθεηή ψξα … .
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αθξηβψο απηφ ιέσ θη εγψ. Πηε Θεξκνππιψλ. Ζ Αθξίηα έρεη
πξνηεξαηφηεηα γηα φπνηνλ μέξεη. Πηε Θεξκνππιψλ πξέπεη λα ζηακαηάλε. Πηε
Θεξκνππιψλ έρεη ζηνπ. Απιά, ηη λα ζαο πσ ηψξα; Όηη φινη πεξλάλε κε ζηνπ;
Γειαδή κφλν ζε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη; Ξείηε κνπ, πνηνο δελ μέξεη δξφκνπο
ζε φιν ην Σατδάξη πνπ φινη πεξλάλε κε ζηνπ. Γειαδή, ηη πξέπεη λα θάλνπκε;
Κε έλα δίρηπ κπξνζηά θαη λα ηνπο ζηακαηάκε; Δίλαη θνβεξφ απηφ πνπ
ζπκβαίλεη. Ξάλησο, γηα λα νινθιεξψζσ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πε θαηεθφξα δελ κπαίλεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ζηνπ ζε θαηεθφξα, ξε παηδηά. Δίλαη ζηε Θεξκνππιψλ
ην ζηνπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη, ε Αθξίηα πνπ δεηάεη ζηνπ ζε θαηεθφξα, δελ κπνξεί λα
κπεη. Ζ Αθξίηα είλαη έηζη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξνχλ λα κπνπλ δχν ζηνπ, ξε παηδηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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Αθνχ

έρεη

πξνηεξαηφηεηα,

ιέκε.

Κνλφδξνκνο

θαη

κε

πξνηεξαηφηεηα. πάξρεη, ινηπφλ, ν κειεηεηήο ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο πνπ
ηειείσζε ηε δνπιεηά ηνπ, νπφηε ζην επφκελν πηζαλφλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
Ξξφεδξε, ζα ζπδεηήζνπκε απηέο ηηο ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο γηα αξθεηνχο
δξφκνπο πνπ πξνβιέπεη ε θπθινθνξηαθή κειέηε. Ρψξα, γηα ηε Ξάθνπ, πνπ
ιεο, ήπηαο θπθινθνξίαο, θαηαιαβαίλεηο φηη είλαη δχζθνιν λα γίλεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ην μέξσ, εθεί έκελα, ζε απηφλ ηνλ δξφκν. Ρνλ μέξσ πνιχ
θαιά. πάξρεη ηξνρνλφκνο απφ θάησ, άθνπζε κε ιίγν. πάξρεη ζρνιηθή
ηξνρνλφκνο, ηνπ Γήκνπ, δειαδή, απφ θάησ. Θάηη άιιν, εθηφο αλ ζέιεηο λα
ζηελέςνπκε ηνλ δξφκν ή λα θάλεηο πξφηαζε. Ξάλησο, έρεη πνιχ ζηελά πνπ
νδεγνχλ ζην ζρνιείν. Γελ είλαη ην πξφβιεκα ηεο Ξάθνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξνχκε, ζπλάδειθνη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαηδηά, δε γίλεηαη έηζη ηψξα. Θη εγψ κπνξψ λα ζνπ πσ, Δηξήλε
κνπ, γηα έλαλ δξφκν ρίιηα δπν πξάγκαηα. Γελ είλαη απηή θνπβέληα. Γηα ηα
πξνζηαηεπηηθά είπε ν Λίθνο. Ξξέπεη λα πσ φηη ην παξαδέρηεθαλ νη ίδηνη φηη ηα
έρνπλ βγάιεη νη παίθηεο ηα πξνζηαηεπηηθά γηα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ θάκςεηο.
Δ, ινηπφλ, πείηε κνπ εζείο αλ θηαίεη ν Γήκνο ή φρη γη’ απηφ. Θαη γηα ηνλ
ριννηάπεηα, εδψ πξέπεη λα απνινγεζείηε φινη γηαηί έρεη ζηακαηήζεη ε ξνή
ηνπ ΔΠΞΑ. Όζνη, ινηπφλ, ςεθίζαηε ή ζηεξίμαηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπσο
θαη γηα πνιιά άιια πξάγκαηα πξέπεη λα απνινγεζείηε, λα καο πείηε γηαηί
ζηακάηεζε ε ξνή ησλ ρξεκάησλ θαη δελ κπνξεί λα εθηακηεπζεί ην πνζφ γηα λα
θάλεη ν εξγνιάβνο ηνλ ριννηάπεηα. Γηαηί εθεί είλαη ην πξφβιεκα. Δηξήλε κνπ,
θάπνηνλ ζηήξημεο ζηηο εθινγέο, είρεο θάλεηο θαη δήισζε.
Ρειεηψλνληαο, λα πσ φηη απηφ πνπ ξψηεζε ε Αζελά γηα ην ηνπηθφ ζρέδην
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, θαηαηέζεθε απηφ ην πξνζρέδην ην νπνίν είρακε
θέξεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα πξνιάβνπκε ηηο εκεξνκελίεο, επεηδή
ππήξρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, αλ θαη ηελ ηειεπηαία κέξα δφζεθε
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παξάηαζε. Γειαδή, εκάο καο βάιαλε ην ιαηκφ θαη ηειεπηαία κέξα επεηδή
αξθεηνί Γήκνη δελ είραλ θαηαζέζεη ζρέδην, δφζεθε παξάηαζε ε νπνία ιήγεη
ζηηο 28 ηνπ κήλα. Βέβαηα, απηφ ζα ην ζπδεηήζνπκε, γηαηί έρεη πάξα πνιχ
ςσκί ην ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άξα, πξηλ ηηο 28 ζα θάλνπκε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλησο, εκείο έρνπκε θαηαζέζεη γηα λα είκαζηε κέζα ζηηο
πξνζεζκίεο θαη λα κε ράζνπκε πηζαλή ρξεκαηνδφηεζε. Θαη, Θψζηα, ζην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είρεο ξσηήζεη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κία δηεπθξίληζε, γηαηί δελ θαηάιαβα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγγλψκε, γηαηί έρσ βξαρληάζεη ιίγν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαηαζέζαηε απηφ πνπ είρε έξζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξηλ
απφ έλαλ κήλα;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ εκπινπηηζκέλν κε θάπνηα ζηνηρεία πνπ πήξακε απφ ηελ
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο πνπ έιεγε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ην ηη
απηνθίλεηα έρνπκε αλάγθε. Γειαδή, βάιακε απηά ηα ζηνηρεία κέζα. Ξνηνο
είλαη έμσ, ξε παηδηά; Γηθνί καο είλαη; Α, εληάμεη. Νχησο ψζηε λα κε βξνπλ
θαλέλα πξφζρεκα γηα λα καο θφςνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε, λα κε καο
ρξεκαηνδνηήζνπλ, δειαδή, νπνηαδήπνηε δξάζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, βεβαίσο, αιίκνλν. Ινηπφλ, απηά. Γηα ην Θνηλσληθφ
Φξνληηζηήξην ηα είπε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξεζίαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά, επεηδή ν Αζπξνγέξαθαο βάδεη θάπνηα δεηήκαηα, αιιά δελ
αθνχεη, φκσο, ηψξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέισ λα ζνπ απαληήζσ έλα εξψηεκα πνπ είρεο βάιεη ζην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζνπ είπα ζα ην εξεπλήζνπκε, ζρεηηθά
κε ην νηθφπεδν ζηελ 3ε Πεπηεκβξίνπ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη έλα νηθφπεδν πνπ λνκίδσ μέξεηο ηελ ηζηνξία ηνπ εδψ θαη
πάξα πνιιά ρξφληα. Ρψξα ην κάζακε, ηέινο πάλησλ, θαη κέζσ ηεο λνκηθήο
ππεξεζίαο θαη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. Απηφ δελ είλαη δεκνηηθφ, είλαη δεκφζηνο
ν ρψξνο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε, ηνλ έρεη θαηαιάβεη ν ζπγθεθξηκέλνο, ηνπ
νπνίνπ μέξνπκε θαη ην φλνκα ηνπ, θαη εκείο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
Γήκνπ ζα θάλνπκε φηη είλαη δπλαηφλ γηα λα ππεξαζπηζηνχκε ηα δηθαηψκαηα
ηνπ Γεκνζίνπ. Γελ είλαη δηθφ ηνπ ην νηθφπεδν.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρνπ Γεκνζίνπ είλαη. Έρεη παξαρσξεζεί γηα ρξήζε ν ρψξνο
ζηνλ Γήκν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε, ην ςάμακε θαη είκαζηε ηψξα ζε έλαλ δξφκν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έλα εθηφο εκεξεζίαο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Ρν έρεηε πάξεη. πάξρεη αληίξξεζε, ζπλάδειθνη, λα ην
βάινπκε; Λα ην βάινπκε, ινηπφλ, θη απηφ λα θνπβεληηαζηεί.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο γηα κεξηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο πίζησζεο νηθ.
έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζέκα 1ν. ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, φπσο είλαη ζην εηζεγεηηθφ. Γε λνκίδσ φηη
ρξεηάδεηαη λα πνχκε θάηη άιιν. Γίλεηαη κία φζνλ αθνξά ηελ έθηαθηε
πξνκήζεηα θίλεζεο 94 επξψ. Γελ μέξσ, αλ ππάξρνπλ θάπνηα εξσηήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα; Θακία δηαθσλία, ζπλάδειθνη; Νκφθσλα; Νκφθσλα,
ινηπφλ.
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2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ Ξξνκήζεηα Θαπζίκσλ θαη Ιηπαληηθώλ γηα
Θίλεζε Κεηαθνξηθώλ Κέζσλ θαη Ξεηξειαίνπ Θέξκαλζεο γηα ηελ
Θάιπςε Αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ θαη ησλ Λνκηθώλ ηνπ
Ξξνζώπσλ, 2015-2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 2ν. πάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη; πάξρεη αληίξξεζε
απφ θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα πεη θάηη; Νκφθσλα, ινηπφλ.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Θαζηέξσζε, θαη’ εμαίξεζε δηαθνξεηηθνύ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο
πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016 θαη εθεμήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 3ν. Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε, ζπλάδειθνη. Γελ είλαη ε
πξψηε θνξά πνπ έξρεηαη ηέηνην ζέκα, έξρεηαη θάζε ρξφλν. Αλ ππάξρεη
εξψηεκα. Αληίξξεζε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν Πσκαηείν ηη ζέζε έρεη πάξεη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ππκθσλεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ελεκεξσκέλν θαη ζπκθσλεί. Νκφθσλα, ινηπφλ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πε ζρέζε κε πέξπζη έρεη θάπνην δηαθνξά;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Όρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Όρη.
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4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα θπθινθνξηθέο
ξπζκίζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο (ζηελ νδό κεηαμύ
ησλ Ν.Ρ. 282 θαη 299 πεξηνρήο Γξεγνξνύζεο) (ΠΣΔΡ.: 87/2015
Δ.Ξ.Ε).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζέκα 4ν, ζπλάδειθνη. Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε θαη ηελ
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ηελ έρεηε. Δπεηδή, φκσο, δελ έρνπλ
ελεκεξσζεί φινη νη ελδηαθεξφκελνη αιιά θαη απηνί πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί νη
θάηνηθνη ζέινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαη άιια ζηνηρεία, πξνηείλνπκε ηελ
αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, ην απνζχξνπκε, δειαδή. Γηα ηελ πιαηεία ζηε
Γξεγνξνχζα. Πην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δειαδή, λα επαλέιζεη, λα
είλαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ πιαηεία ηνπ Ιεπηέξε ηνπ Ξαλαγησηαθφπνπινπ ζηε
Γξεγνξνχζα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Βαζίιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Νη ράξηεο κπνξνχλ λα έξρνληαη θαη ςεθηαθά, πάλησο. Λα ην
ιχζνπκε. Νη ράξηεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο κπνξνχλ λα έξρνληαη θαη ςεθηαθά
ζαλ επηζπλαπηφκελν. Δληάμεη; Λα ην ιχζνπκε λα κε ρξεηάδεηαη λα ςάρλνπκε.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα θπθινθνξηθέο
ξπζκίζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο (ηνπνζέηεζε
πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ (θνισλάθηα) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ
Θύπξνπ 51 & Διπίδνο) (ΠΣΔΡ.: 88/2015 Δ.Ξ.Ε).
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 5ν. Δίλαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Δξψηεκα
ππάξρεη; Θάπνηα αληίξξεζε; Νκφθσλα.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο πνπ αθνξά ζην
αληαπνδνηηθό ηέινο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθώλ αγνξώλ ηνπ Γήκνπ
καο (κε ηε κνξθή ηέινπο θαζαξηόηεηαο, ηέινπο θαηάιεςεο
πεδνδξνκίνπ θαη ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ) έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 6ν. Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε, ζπλάδειθνη. πάξρεη
εξψηεκα; Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δθεί πνπ ιέεη γηα ηα κεραλήκαηα θφζηνο, πξνθαλψο δελ
είλαη γηα εκεξήζηα. Έηζη δελ είλαη; Δίλαη γηα ηελ ψξα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Έρεη

γίλεη

κηα

πξνζπάζεηα

απφ

ηε

Γηεχζπλζε

Θαζαξηφηεηαο λα απνηππσζνχλ ηα θφζηε πεξίπνπ, φζνλ αθνξά ηελ θίλεζε,
ηε ζπληήξεζε, ηηο εξγαηνψξεο, ηηο ππεξσξίεο, ηα πάληα. Βέβαηα, λα πνχκε
εδψ φηη καο πεξηκέλνπκε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ηξηψλ ρξφλσλ ηέιε, ηα νπνία
έρνπλ έξζεη θαη δελ έρνπλ έξζεη αθφκε ζηνπο Γήκνπο. Πηελ Ξεξηθέξεηα έρνπλ
έξζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πνχκε έηζη γηα λα θαηαγξαθεί, φηη εκείο θαηαγγέιινπκε φηη
ελψ ην θφζηνο είλαη απηφ, θαη είλαη πξαγκαηηθφ ην θφζηνο, μέξεηε πνιχ θαιά,
πέληε ιατθέο, φιν απηφ ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη, ινηπφλ, ην θφζηνο
απηφ. Ζ επηρνξήγεζε ε νπνία βγαίλεη, ηελ νπνία, φκσο, έρνπκε λα πάξνπκε
ηξία ρξφληα, είλαη ε κηζή, Νπφηε, θαηαιαβαίλεηε, επηβαξχλεηαη ν θφζηνο κε
ηεξάζηην θφζηνο θαη δελ παίξλνπκε θαη νχηε ιηγφηεξν απφ ηε κηζή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν έλα ηξίην πεξίπνπ είλαη.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έηζη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, ππάξρεη αληίξξεζε; Ππκθσλνχκε.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ζηέγαζε
Θέληξνπ «Ξνιηηηζκνύ» ζην Γήκν καο , ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο
Γξεγνξνύζαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 7ν. ην εηζεγεηηθφ ην έρεηε. Γήκαξρε λα πεηο δπν ιφγηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ δπν ιφγηα κφλν. Αθνξά ην ρνξεπηηθφ ηκήκα ηεο
Γξεγνξνχζαο. Γπζηπρψο, ιήγεη ε ζχκβαζε απηή πνπ έρνπκε ηψξα ζηελ νδφ
Οίκηλη, δειαδή νη ηδηνθηήηεο δε ζέινπλ λα αλαλεψζνπλ ηε ζχκβαζε. Όρη,
βέβαηα, κε επζχλε ηνπ Γήκνπ, γηαηί πιεξψλνληαη θαλνληθά ηα ελνίθηα ηνπο,
είκαζηε ζε φια εληάμεη, αιιά επεηδή ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα απφ ηνπο
γείηνλεο, δελ μέξσ απφ πνηνπο, φηη γίλεηαη θαζαξία, φηη παξθάξνπλ κπξνζηά
ηα απηνθίλεηα. Ρέινο πάλησλ, είλαη πξνθάζεηο γηαηί πηζαλφλ λα ζέινπλ λα
κείλνπλ εθεί νη ίδηνη. Γη’ απηφ ςάρλνπκε έλαλ ρψξν ζηελ πεξηνρή ηεο
Γξεγνξνχζαο γηα λα ζηεγαζηεί ην ρνξεπηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λα ξσηήζσ θάηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Θαη, παξαθαιψ, ππάξρεη κία αλεζπρία ζηελ
αίζνπζα Παο παξαθαιψ, ν θ. Αζπξνγέξαθαο έρεη ηνλ ιφγν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, είρε ιήμεη ε πξνεγνχκελε, δφζεθε παξάηαζε, πήξακε
παξάηαζε ελφο ρξφλνπ θαη ηψξα δε δέρνληαη άιιε παξάηαζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Όρη, ςάρλνπκε.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ιέεη, Θψζηα, φηη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γξεγνξνχζαο θαη ινηπά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αθξηβψο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Αλ είλαη έηζη, εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιε εξψηεζε, ζπλάδειθνη; πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε;
Ππκθσλνχκε, ινηπφλ.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο πνιηηηζηηθώλ
εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη έγθξηζεο ησλ απαξαίηεησλ
πηζηώζεσλ γηα ηηο αλάγθεο δηνξγάλσζεο απηώλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 8ν. Δξψηεκα. Θχξηε Θέληξε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

άιιν

εξψηεκα;

Ππκθσλνχκε,

ζπλάδειθνη;

Ππκθσλνχκε.

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ επηβνιήο
πξνζηίκσλ ζε παξάλνκα ππαίζξηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ρσξηθήο
αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζην εθηφο εκεξεζίαο. Θχξηε Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ, πξαθηηθά κε ηελ εηζήγεζε απηή θαη ηελ απφθαζε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, νπζηαζηηθά δηεπζεηνχκε ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ ην

42

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

νπνίν θάζε θνξά πνπ εξρφηαλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ιέγακε πφζν ζα
βάινπκε, ηη ζα βάινπκε, ηη ζα θάλνπκε. Κε απηήλ ηελ απφθαζε, βάδνπκε έλα
κέηξν θαη κία θιίκαθα ζηα πξφζηηκα πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θακία
απνιχησο παξεξκελεία θαη παξεμήγεζε θαη λα ιήμνπλ θαη θάπνηα δεηήκαηα.
Θα ζηείινπκε θαη θάπνηα εηδνπνηεηήξηα θαη αλαθνηλψζεηο ζηνλ Ρχπν πνπ ζα
δίλνπκε

έλα

ρξνληθφ

δηάζηεκα,

ηνπιάρηζηνλ

ελφο

κελφο

γηα

λα

απνκαθξπλζνχλ φζνη έρνπλ βάιεη ηέηνηεο πηλαθίδεο. Απφ εθεί θαη πέξα, ε
ππεξεζία ειέγρνπ ζα ζηέιλεη ηα αλάινγα ζεκεηψκαηα.
Έρσ λα πξνζζέζσ φηη είλαη απηνλφεην φηη απηά ηα πξφζηηκα θαη νη θιίκαθεο
δελ αθνξνχλ ζε θακία απνιχησο πεξίπησζε αθίζεο, παλφ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ, καδηθψλ θνξέσλ, ζπιινγηθνηήησλ. Δίλαη απνιχησο θαηαλνεηφ. Θαη
λνκίδσ θαη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πνπ παίξλνπκε ηελ απφθαζε, φηη ηέηνηνπ
πξφζηηκα δε γίλνληαη απνδεθηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γε θηάλεη κφλν απηφ πνπ αλέθεξε ν Αληηδήκαξρνο, ε πξφζεζε
καο. Ξξέπεη απηφ λα θαηαγξαθεί θαη ζηελ απφθαζε. Γειαδή, ζηελ ηξίηε
ζειίδα, ζην 1.1., εθεί πνπ ιέεη γηα δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ρσξίο πιαίζην,
αθίζεο, παλφ θαη ινηπά, κεηά ην πνζφ πξέπεη λα κπεη εμαηξνχληαη αθίζεο
θνκκάησλ, ζπιιφγσλ, καδηθψλ θνξέσλ ζσκαηείσλ θαη ινηπά. Γειαδή, πξέπεη
λα θαηαγξαθεί απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, εξψηεκα; Λαη, θ. Ιπκπνπζάθε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, ζην κηθξφθσλν, Δηξήλε, γηα λα θαηαγξάθεηαη.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ-ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ:

πνηίζεηαη

φηη

ν

δηαθεκηδφκελνο

είλαη

ππνρξεσκέλνο λα θαηεβάζεη πιαίζηα, αθίζεο ή φηη είλαη απηφ, νηηδήπνηε. Αλ
δελ ην θαηεβάζεη, ηη γίλεηαη; Ξάξεη ην πξφζηηκν θαη δελ ην θαηεβάδεη. Οσηάεη
γηαηί ζε θάπνηνλ Γήκν, εάλ δε ζπκβεί απηφ θαη ην αθήζνπλ, ηα παίξλεη ν
Γήκνο θαη εθκεηαιιεχεηαη ηα πιαίζηα θαη φια απηά, ηα πνπιάεη.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΙΚΞΝΠΑΘΖ-ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Ρν έρεη θάλεη Γήκνο. Θαη κεγάινο Γήκνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα θαηαζρέζεη ην πιαίζην;
ΙΚΞΝΠΑΘΖ-ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρέινο πάλησλ. Δκείο είκαζηε πην…
ΙΚΞΝΠΑΘΖ-ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Large, έηζη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ν Λφκνο είλαη μεθάζαξνο. Απφζπξζε … .
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ, απηφ είλαη, ξε παηδηά. Ρψξα, εληάμεη, αλ πάκε ζε θαηάζρεζε
ηνπ πιαηζίνπ θαη ηέηνηα.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ-ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Κεγάινο δήκνο ην είρε θάλεη απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίκαζηε ειαζηηθνί εδψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη δηαθσλία κε ην ζέκα; Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κία επηζήκαλζε πνπ πξνθαλψο δελ μέξσ αλ κπνξεί λα
εληαρζεί ζηε δηάηαμε, αιιά ζρεηίδεηαη θαη κε παιηφηεξεο παξαηεξήζεηο καο φηη
αθίζεο ησλ θνκκάησλ θαη ινηπψλ, απφ ζπλαπιίεο θαη ινηπά, κεηά ην πέξαο
θάζε εθινγηθήο αλακέηξεζεο θαη ινηπά, λα καδεχνληαη άκεζα. Γελ μέξσ αλ
είλαη εθαξκφζηκν ή φρη απηφ, αιιά κέζα απφ ηελ έληαμε ηνπ φξνπ απηνχ,
κπνξνχκε λα δψζνπκε θαη έλα ζηίγκα νηθνινγηθφ, αο πνχκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά, δελ μέξσ, ε νπηηθή ξχπαλζε κέζσ ησλ κελπκάησλ πνπ
πεξλνχλ απφ ηελ ηειεφξαζε ή ε ερνξχπαλζε απφ ην ξαδηφθσλν, πφζν θαηξφ
θάλεη λα καο θχγεη απφ απηά ηα κελχκαηα ησλ θνκκάησλ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηά είλαη άπια, εκείο κηιάκε γηα πιηθά θαη ελζψκαηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Γελ

είλαη

θαζφινπ

άπια.

Γπζηπρψο,

πξνζπαζνχλ

δηεκβνιίζνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο ηνπ θφζκνπ θαη … γηα πνιχ θαηξφ.

λα
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δληάμεη, εγψ πξαθηηθά απάληεζα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλησο, είλαη θαηνρπξσκέλν ην δηθαίσκα ηεο πνιηηηθήο
έθθξαζεο θαη ηεο ζπιινγηθήο έθθξαζεο θαη έρεη θαηαθηεζεί ζε πνιχ
δχζθνινπο θαηξνχο. Έρνπλ θπιαθηζηεί άλζξσπνη γηαηί θφιιαγαλ κία αθίζα
πνπ είλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν. Θη απηφ λα μέξεηο απφ ηελ
αξραηφηεηα ππάξρεη, απηφο ν ηξφπνο. Γε ζα ηνλ θαηαξγήζνπκε ζηηο κέξεο
καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη αληίξξεζε, ζπλάδειθνη; Δίλαη νκφθσλα;
Νκφθσλα. Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζαο. Θαιφ βξάδπ.
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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 (απψλ)

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ
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ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ
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ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
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ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

........................................................................16,28,34

ΓΖΚΝΙΑ

....................................................................................
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ΕΔΟΒΑ
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ΕΥΡΝΠ
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ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ
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ΘΔΝΓΥΟΝ
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ΘΔΟΚΝ
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

............................................................................20,26

ΘΔΛΡΟΖΠ
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ΘΝΒΑΟΑΠ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ

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

ΚΞΝΕΗΘΑΠ
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

.................................................................................10

ΞΑΙΑΠΖ

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

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

...................................................................................9

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

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

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ
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ΡΟΝΣΗΓΖΠ
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ
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ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ
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ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ
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