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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Γανπάρεξ Λανπάθ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
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ΠΔΙΗΓΑ

1.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 12εο Αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.

38

2.

·γθξηζε 3εο Ρξηκεληαίαο ·θζεζεο πινπνίεζεο ηνπ

47

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2015.
3.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ

48

Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015.
4.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ

48

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015.
5.

Νξηζκφο νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή νηθνλνκηθνχ έηνπο

48

2015.
6.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζκ. 54/2015

49

Α.Γ.Π. Θ.Δ.Γ.Σ., κε ζέκα: θαηάξηηζε θαη ςήθηζε
αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2015
θαη ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο
ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
7.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζκ. 53/2015

49

Α.Γ.Π. Θ.Δ.Γ.Σ., κε ζέκα: ·γθξηζε ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ έηνπο 2015.
8.

Ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο

50

Θνηλσληθψλ Γνκψλ Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο,
ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, ζε εηαηξηθφ θνηλσληθφ
ζρήκα, κε ηνλ Γήκν Αηγάιεσ, έσο ηηο 31-12-2015, κε
θσδηθφ ΝΞΠ «377080».
9.

Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 236/10-09-2015 Απφθαζεο
Γ.Π, σο πξνο ην ζθέινο ηνπ

ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ

πνέξγνπ_8 ηεο Ξξάμεο κε θσδ. ΝΞΠ 374700».

52
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Ιήςε απφθαζεο γηα κεηάζεζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο

52

ηεο ππ’ αξηζκ. 9483/17-04-2015 Πχκβαζεο ηνπ έξγνπ:
«ινπνίεζε

Ξξνγξάκκαηνο

Νθζαικνινγηθνχ

–

Θαξδηνινγηθνχ

Ξξνιεπηηθνχ
–

Νξζνπεδηθνχ

Διέγρνπ ζε καζεηέο Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ (πνέξγν_3 ηεο Ξξάμεο 374700).
11.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ζπκπιήξσζεο

ηεο

αξηζκ.

53

232/2013 Α.Γ.Π., σο πξνο ην ζθέινο «Δκπφδηα επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ

ζηελ

νδφ

Ξαχινπ

Κειά»

(ζρεη.:

57424/40507/24-09-2015 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο)-(ζρεη.΅94/2015 Απ. Δ.Ξ.Ε.).
12.

·γθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο

54

πξνκεζεηψλ, έηνπο 2015.

ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Θαηαλνκή πίζησζεο ηεο 3εο επηρνξήγεζεο απφ ην ΞΔΠ
γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο.

ΠΔΙΗΓΑ
34
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, θαισζήιζαηε. ·ρνπκε απαξηία. Λα
πάξνπκε παξνπζίεο, βέβαηα. Ν Γξακκαηέαο ιείπεη. 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,
Θσλζηαληίλνο,

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά

Ξαλαγνπνχινπ
Θενδψξνπ

-

Καξία,

Εέξβα

Γεσξγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Γηαλλνχια,
Αιεμία,
Δκκαλνπήι,

Θνπβαξάο
Ρζνπθλίδαο
Κπνδίθαο

Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε, Ληεληαθφο
Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο
Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή,
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θέληξεο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
Ινηπφλ, μεθηλάκε ζπλάδειθνη κε εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρίπνηα πεξηζζφηεξν, ηίπνηα ιηγφηεξν, θ. Ξξφεδξε. Αλ ππάξρεη
θάπνηα ελεκέξσζε, θάηη θαηλνχξην γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ
πφιε κεηά ηηο ζενκελίεο ηεο πξνεγνχκελεο Ξέκπηεο. Ρίπνηε άιιν. Ίζν γηα ην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην πνπ ιέγακε, ηψξα ελεκεξψζεθα απφ ηνλ Γήκαξρν,
δελ έρσ θάηη πεξηζζφηεξν λα πξνζζέζσ ή λα ξσηήζσ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Αο καο πεη ζπλνιηθά ν Γήκαξρνο, ζπλάληεζε απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα θαη ηα ινηπά, θαη αλ πξνθχςεη απφ εθεί πέξα. Γε ζα ζηαζνχκε ζε
άιια δεηήκαηα ζήκεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ είρα ζθνπφ λα ξσηήζσ θάπνηα πξάγκαηα, δελ μέξσ αλ
ζήκεξα ζα πεξηνξηζηνχκε κφλν ζηε ζπδήηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Οσηάκε φηη ζέινπκε, θ. Γξνχιηα.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Γχν εξσηήζεηο. Ζ πξψηε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
επεηδή κπαίλεη ν Λνέκβξηνο. Έζεια λα ξσηήζσ πφηε ζα ζπδεηήζνπκε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, ζε πνην ζηάδην βξηζθφκαζηε απηήλ ηε ζηηγκή, αλ έρνπλ
ππάξμεη θάπνηεο εηζεγήζεηο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πξνο ηελ εθηειεζηηθή
επηηξνπή. Δπίζεο, ήζεια λα ξσηήζσ αλ έρεη ζπζηαζεί θαη ππάξρεη ε επηηξνπή
δηαβνχιεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαιιηθξάηε θαη ε νπνία ζα κπνξνχζε
εηδηθά ζην θνκκάηη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα έρεη νπζηαζηηθφ θαη απμεκέλν ξφιν
έηζη ψζηε λα αθνχζνπκε θαη ηηο απφςεηο ησλ δεκνηψλ καο αλά γεηηνληά, λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ηα άκεζα, ίζσο θαη κηθξά
πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα επηιχζνπκε.
Ίκσο, λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ πξνυπνινγηζκφ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο. Μέξσ φηη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα. Θα
πξέπεη, φκσο, κέζα απφ ηηο θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα δείμνπκε θαη
ηηο πξνηεξαηφηεηεο καο, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία καο. Δγψ γη’ απηφ
πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί ε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, λα έρεη
νπζηαζηηθφ

ξφιν

θαη

ζην

θνκκάηη

θαηάξηηζεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ.

Ραπηφρξνλα, έλαο άιινο ζεζκφο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαιιηθξάηε θαη
ήζεια λα ξσηήζσ αλ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Γήκνπ λα ιεηηνπξγήζεη, είλαη ν
Ππλήγνξνο ηνπ Γεκφηε, αλ θαη απηφ είλαη κέζα ζηνλ ζρεδηαζκφ, κέρξη ηψξα
δελ έρεη έξζεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ μέξσ αλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζην
κέιινλ ή ζε φιε ηε ζεηεία ζα ιεηηνπξγήζνπκε ρσξίο ηνλ ζπλήγνξν ηνπ
δεκφηε.
Θαη κία ηειεπηαία εξψηεζε. Δίλαη ίζσο έλα απφ ηα ηειεπηαία πξνβιήκαηα πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ Γήκν καο. Ξξνθαλψο, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα φια έρνπλ
πεξάζεη ζε δεχηεξε κνίξα εμαηηίαο ησλ πιεκκπξψλ. Ίκσο έρσ δηαπηζηψζεη φηη
ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ζήκαλζε σο
πξνο ηηο νδνχο. Γειαδή, αλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα βξεη έλαλ δξφκν δελ
ππάξρεη ε ζήκαλζε. Θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη απηφ λα ιπζεί. Θαη, ηαπηφρξνλα,
κηιψληαο γηα ζήκαλζε, ππάξρεη πνιχ νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, πνιχ κεγάιν
πξφβιεκα θαη ζηα νδηθά ζήκαηα, ηα νπνία ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ είηε έρνπλ
θαιπθζεί απφ απηνθφιιεηα είηε έρνπλ ππνζηεί βαλδαιηζκνχο.
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Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φηαλ πξφθεηηαη θαη γηα ηα ζηνπ, κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ αηπρήκαηα. Λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα επηιεθζεί ε δεκνηηθή
αξρή ζε φιε απηήλ ηελ άζρεκε εηθφλα πνπ ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηηο
ζεκάλζεηο, είηε πξφθεηηαη γηα ζεκάλζεηο νδψλ, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ νδηθή
ζήκαλζε ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Κία εξψηεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε
ηηο πιεκκχξεο. Νπζηαζηηθά, δελ μέξσ αλ ήδε επεηδή θαζπζηέξεζα έρεη
δηαηππσζεί απηή ε εξψηεζε. Φαληάδνκαη θη εζείο νη ίδηνη ζα καο ελεκεξψζεηε
ζρεηηθά κε ηελ πιήξε θαηαγξαθή πνπ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηα
πξνβιήκαηα, ηηο δεκηέο, ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο πιεγέληεο, ησλ αξηζκφ ησλ
πιεγέλησλ. Αλ κία εβδνκάδα ήδε κεηά ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ηεο
πιεκκχξαο έρνπκε θάηη απηφ, θάηη πην ζπγθεθξηκέλν.
·λα δεχηεξν ζέκα. Μεθηλψληαο απφ έλα εηδηθφηεξν, ζα θηάζσ ζε έλα
γεληθφηεξν. Απφ έλα πεξηζηαηηθφ κε κεηαθίλεζε θάδσλ ζηε ζπκβνιή
Ονχκειεο θαη Φηινπάππνπ. Θάηνηθνο ηεο νδνχ είρε ηνλ Κάξηην ηνπ 2015
ππνβάιιεη έλα ειεθηξνληθφ εξψηεκα, αίηεκα, ιφγσ ηεο «απζαίξεηεο»
κεηαθίλεζεο πνπ είρε γίλεη. Δδψ είλαη ην ζέκα πνπ ζέισ λα ηεζεί ζρεηηθά κε
ηελ κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ απηψλ. Ίπσο ζεσξνχλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη, ν ίδηνο
θαη θάπνηνη άιινη πνπ κάδεςαλ ππνγξαθέο αξγφηεξα απφ ηνλ θαηαζηεκαηάξρε
ηνπ θαηλνχξηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα αλνίμεη απέλαληη απφ ην
αίζξην, ην κπεξγθεξάδηθν απηφ.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ηνλ Κάξηην δελ είρε θάπνηα απφθξηζε, ζέηνληαο ην
ειεθηξνληθά ζην site ηνπ Γήκνπ. Γηαηί ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε θφξκα, δελ
απάληεζε θαλείο. Ρνλ Πεπηέκβξε κε κία κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε θαη
πξσηνθνιιψληαο έλα αίηεκα πξνο ηνλ Γήκαξρν θάπνηνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο,
ππέβαιιαλ ην αίηεκα απηφ κε κηα έληνλε αθνξκή δηφηη είραλ κεηαθηλεζεί νη
θάδνη απέλαληη ζηνλ πεδφδξνκν θαη έλα θνξηηζάθη θηλδχλεςε λα ηξαπκαηηζηεί
άζρεκα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, απφ φζν γλσξίδσ θαη απφ φζν βιέπσ, ππήξμε
αληαπφθξηζε. Ίκσο, θαληάδνκαη θη εγψ ζηε γεηηνληά κνπ θαη αξθεηνί, ζεσξψ
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φηη ην ζέκα ησλ θάδσλ είλαη έλα γεληθφηεξν ζέκα πνπ δελ μέξσ αλ θάπνηνο
θαλνληζκφο ην νξίδεη ή ηη θάλνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο.
Δδψ ήηαλ πξνθαλέο φηη ε ζέζε θαη ε απζαίξεηε κεηαηφπηζε ηνπ ήηαλ
πξνβιεκαηηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Θέησ ην ζέκα θαη πεξηκέλσ κία
απάληεζε ή λα γίλεη κία ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε απηφ. Γηαηί πηζηεχσ φηη
αξθεηνί δεκφηεο ζηε γεηηνληά ηνπο ην αληηκεησπίδνπλ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξαζίλνπ θαηαξρήλ ή λα θάλνπκε πξψηα ηελ
ελεκέξσζε γηα ηηο πιεκκχξεο, Γήκαξρε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πεηξάδεη. Αο πεη.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΟΑΠΗΛΝ: Θαιεζπέξα. Λα πσ
γηα ην ζέκα πνπ έβαιε ν θ. Ληεληαθφο γηα ηνπο θάδνπο. Ξιεξνθνξηαθά λα πσ
φηη ππάξρεη θαλνληζκφο, ππάξρεη νξηζκφο ην πνπ πάλε νη θάδνη. Γηα ην
ζπγθεθξηκέλν λα ζαο απαληήζσ θαη γεληθά ζα ζαο πσ κεηά θαη ην ζθεπηηθφ
θάπνησλ πξαγκάησλ. Αλ γλσξίδεηε, εθεί ππήξρε έλα άλνηγκα πνπ ρψξαγε έλαο
θάδνο, δελ είρε αλαθχθισζε. Ν θάδνο πήγε ζηε ζέζε ηνπ, δελ είλαη ην ζέκα
ην θαηάζηεκα, πήγε ζηε ζέζε ηνπ γηαηί ην θάλαλε κπαιάθη, φπσο είλαη ηαθηηθή
θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία ζην Σατδάξη.
Θάδνο πνπ λα κεηαθεξζεί ζηνλ πεδφδξνκν απέλαληη δελ ππάξρεη. Δίλαη ν
θάδνο ησλ ζθνππηδηψλ πνπ έθπγε απφ ηε γσλία πνπ ήηαλ θαη επηθίλδπλε γηαηί
έβγαηλαλ θαη απφ ην θαλάξη ηεο Φηινπάππνπ. Δίλαη γσλία απηφ ην θαηάζηεκα.
Γελ είραλ νπηηθή εηθφλα απφ ηελ θπθινθνξία πνπ εξρφηαλ απφ ηελ
Θαξαΐζθάθε απφ ηελ Ηεξά Νδφ. Ξήγε ζηε ζέζε ηνπ, πνπ είλαη ην άλνηγκα ζην
… ηνπ πεδνδξνκίνπ.
Ρψξα, γηα ηνπο θάδνπο, ππάξρεη κία γεληθή θαηάζηαζε. Θαλνληθά φηαλ
ππάξρνπλ ζε γσλίεο, ζε κηθξά ζπίηηα, θαιφ είλαη θάζε κήλα λα αιιάδεη ν
θάδνο. Ξνπ εθαξκφδεηαη απηφ εδψ θάησ ζηελ Δπαχιεσο θαη ζε άιινπο
δξφκνπο εθαξκφδεηαη. ·λαλ κήλα πάεη ζηε γσλία ηελ απέλαληη, δειαδή λα
ππάξρεη έλαο ζεβαζκφο θαη αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο, λα ζέβνληαη ηα
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ζθνππίδηα πνπ πεηάλε απέμσ. Γηαηί έξρεηαη θάζε κήλα θαη ε ζεηξά ηνπ
αιινπλνχ. Έ είλαη κία ινγηθή πνπ πξέπεη λα ηελ εθαξκφζνπκε. Ρν δεηνχκελν
είλαη φηη θάπνηνη αληηδξνχλ.
Λα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. Θσλζηαληηλνππφιεσο έγηλε ζήκεξα έλα
θαηλφκελν πνπ πέηαμε ηνλ θάδν απέλαληη. Δηδνπνηήζεθε ν άλζξσπνο, εάλ ν
θάδνο κεηαθεξζεί ζα κπεη πξφζηηκν. Γηαηί ζπάλε νη θάδνη. Κε ηε θφξα πνπ
ηνπο ζπξψρλνπλ πέξα δψζε. Γελ είλαη κφλν νη εξγαδφκελνη, ππάξρνπλ θαη
θάηνηθνη πνπ ην θάλνπλ. ·ρνπκε θαη θάπνηα δείγκαηα απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο.
Γε ζέισ λα ζπκπιεξψζσ θάηη άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν γηα ηα ππφινηπα δεηήκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ξνην;

Γηα

ηνλ

Ξξνυπνινγηζκφ,

λαη.

Ν

Αληηδήκαξρνο

Νηθνλνκηθψλ.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ίζνλ
αθνξά ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, ν Ζξαθιήο έρεη δίθην. Θα έπξεπε ζε απηφ ην
Ππκβνχιην, αλ ήηαλ δπλαηφλ, λα έρεη ζπδεηεζεί, λα ζπδεηείηαη. Βέβαηα, ππφ
κία έλλνηα, έηζη φπσο ήξζαλ θαη ηα πξάγκαηα, επεηδή αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη
λα δεηο αιιαγέο θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ζε άιια δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηα είδακε κπξνζηά
καο, έρεη αιιάμεη ιίγν ν πξνζαλαηνιηζκφο ζε θάπνηνπο θσδηθνχο θαη γη’ απηφ
ππάξρεη θαη κία θαζπζηέξεζε.
Δίλαη ζρεδφλ νινθιεξσκέλν, ζα έιεγα, κε εμαίξεζε θάπνηα θνλδχιηα πνπ
πξέπεη λα κπνπλ ζε θάπνηα έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα
ηα νπνία αλαγθαζηηθά θαη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηε πφιε, αιιάδνπλ ιίγν θαη
ηνλ ραξαθηήξα θαη ηνλ ρξφλν κε ηνλ νπνίνλ ζα δνχκε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Ρψξα, φζνλ αθνξά, ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, θνηηάμηε, ηψξα εκείο απφ
φιεο ηηο δηεπζχλζεηο έρνπκε δεηήζεη ππεξεζηαθά λα καο πνπλ θαη ηε γλψκε
ηνπο, ηνπ Γήκνπ ελλνψ ηνπο ππεξεζηαθνχο, θαη ηνπο θσδηθνχο πνπ βιέπνπλ
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πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ή λα πεξηνξηζηνχλ ή λα εληζρπζνχλ. ·ρνπλ γίλεη
θαη νη ζπλειεχζεηο, έρνπλ βγεη θάπνηα πξάγκαηα.
Λνκίδσ φηη γεληθά ζηε δηακφξθσζε απηή ρξεηάδνληαη βέβαηα θαη θάπνηνη
νηθνλνκνιφγνη ελδερνκέλσο, πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηακφξθσζε,
ζηελ θαηάξηηζε, δειαδή, ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ. Ξαξφια απηά, λνκίδσ φηη νη
ζπλειεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, έρνπλ αλαδείμεη θάπνηα πξνβιήκαηα, ηνλ
πξνεγνχκελν ρξφλν, θαη αλ φια απηά κπνξέζνπκε θαη ηα απνηππψζνπκε ζηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ, ζα είλαη ε θαιχηεξε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο πνπ ζα έρνπκε
θάλεη. Δίλαη πνιχ δχζθνιν, φκσο, γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο. Κε ηα ρξήκαηα
πνπ ππάξρνπλ θαη κε απηά ηα νπνία πεξηκέλνπκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θα έξζεη ζην επφκελν Ππκβνχιην επνκέλσο;
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ:

Ξξέπεη

λα

έξζεη

ζην

επφκελν

Ππκβνχιην. Γελ είλαη ζα έξζεη. Ξξέπεη λα έξζεη ζην επφκελν Ππκβνχιην.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα έρνπκε θάπνηεο κέξεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλλνείηαη. Ν Αληηδήκαξρνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα.
Απιά ζέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ. Ληεληαθφ γηα ην ζέκα κε ηηο ηακπέιεο.
Δλλνείηαη φηη ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα ζην Σατδάξη. Ν θ. Γξνχιηαο,
ζπγγλψκε. Δίλαη φλησο κεγάιν ην πξφβιεκα, ηεξάζηην, θαη ην έρνπκε δεη απφ
ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ πνπ κπήθακε κέζα ζαλ θαηλνχξηα δεκνηηθή αξρή.
·ρνπκε θάλεη θάπνηεο αγνξέο. ·ρνπκε βάιεη θνλδχιη ζήκεξα, ζην νπνίν
έρνπκε γχξσ ζηηο 12.000 γηα θαηλνχξηεο αγνξέο γηα ζεκάλζεηο θαη
αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ θαη ηα ινηπά. Θαη πξνρσξάκε ζε φηη έρνπκε ζε
νηθνλνκηθή

βάζε

γηα

κπνξνχκε

λα

αγνξάδνπκε

ζηγά

ζηγά

θαη

λα

αληηθαζηζηνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ππγγλψκε πνπ κπαίλσ εκβφιηκα, αιιά ζε ζπλέρεηα απηνχ πνπ
είπε ν θ. Ληεληαθφο κε ηα ζέκαηα γηα ηνπο θάδνπο, πνηνο απφ εκάο, βξε παηδηά,
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δελ είλαη κάξηπξαο, αλ φρη θάζε κέξα, αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη θαη καο
πηάλνπλ. Μέξεηο έρσ απηφ ην πξφβιεκα κε ηνλ θάδν κνπ, έρσ εθείλν, έρσ ην
άιιν, ηξέρα απφ εδψ, ηξέρα απφ εθεί, πεο ζηνλ θίιν ζνπ ηνλ θ. Σνπδεινχδε,
θαη ην έλα θαη ην άιιν. Ξξέπεη λα ζθχςνπκε πνιχ ζνβαξά ηα θεθάιηα καο
πάλσ ζε απηφ ην ζέκα θαη λα κπεη έλαο απζηεξφο θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο
θαη πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη ζέζεηο, Αληηδήκαξρε.
Ίηαλ ην θάλακε θαλνληζκφ θαη θέξακε ηνπο θάδνπο, ην Σατδάξη ήηαλ θαηά ην
ήκηζπ ζε θαηνίθνπο. Ξξέπεη λα μαλαδνχκε ηηο ζέζεηο απφ ηελ αξρή θαη ην
θπξίαξρν απηφ πνπ είπε θαη ν Αληηδήκαξρνο, θη αο είλαη θαη θίινο κνπ, φηη
πξέπεη λα είλαη αλαθπθινχκελα ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο κε ρξνληθφ πεξηζψξην
θαη κία επνπηεία γη’ απηφ ην ζέκα γηα ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ ζέζεσλ. Ρίπνηε
άιιν. Ππγγλψκε, Γήκαξρε, πνπ κπήθα εκβφιηκα ζηε ζέζε ζνπ.
Δπραξηζηνχκε, ηνλ θ. Κπνδίθα. Λα πσ, πάλησο, ζπλάδειθνη, φηη γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ νη παξαηλέζεηο ηνπ θξάηνπο είλαη γηα πεξηθνπέο 45%. Λα ην
πάξνπκε ππφςηλ καο. ·ρνπλ γίλεη 62% κέρξη ηψξα, δεηνχλ 45%, θαη 23% γηα
ηα δχν επφκελα ρξφληα 2017-2018. Θαηαιαβαίλεηε ηη αλαπξνζαξκνγέο.
Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην ζέκα ηεο πιεκκχξαο. Κέρξη ηψξα έρνπλ γίλεη αξθεηά
πξάγκαηα ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ πάληα. Λα ζαο πσ ηηο θηλήζεηο πνπ έρνπλ
γίλεη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη ππνπξγψλ θαη ινηπά. Θάλακε ηε ζπγθέληξσζε
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε πξνρζέο θαη ηελ πνξεία. Ρνπ βάιακε ηα αηηήκαηα ηα
νπνία πεξηγξάθνληαη θαη ζε έλα έγγξαθν εδψ, αλ ην έρεηε δεη. Δίλαη αηηήκαηα
δηεθδίθεζεο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ γηα λα δνζνχλ
άκεζα θνλδχιηα γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπκε γηα λα θαιχςνπκε
ηα έξγα ππνδνκήο πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί.
Ίπσο, επίζεο, βέβαηα θαη ην μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα λα γίλεη ε
αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζεο ηεο πφιεο καο θαη γεληθά ηεο δπηηθήο Αζήλαο, γηαηί
απηή ε ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε θαη ε ζπλάληεζε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε
έβαδε ην γεληθφηεξν πξφβιεκα ηεο δπηηθήο Αζήλαο θαη βέβαηα λα μέξεηε φηη
είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο απηά ηα πξάγκαηα, δελ είλαη μεθνκκέλε,
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δειαδή, θάζε πφιε κφλε ηεο. Γηα παξάδεηγκα ην ηη δίθηπν ζα γίλεη γηα ην
Σατδάξη έρεη άκεζε αληαλάθιαζε θαη ζην Ξεξηζηέξη θαη ζην Αηγάιεσ. Αλάινγα,
δειαδή, ην πψο ζα ζπγθεληξσζνχλ ηα λεξά θαη ην πψο ζα δηνρεηεπζνχλ έρεη
αληαλάθιαζε θαη ζηνπο άιινπο Γήκνπο.
Ίπσο, αιπζηδσηέο αληαλαθιάζεηο είρε ην ηη έγηλε ζην βνπλφ ή ζε άιιεο
πεξηνρέο ζε Γήκνπο πνπ επιήγεζαλ. Γειαδή, θάπνηνη Γήκνη ζπξψρλνπλ ηα
λεξά ηνπο ζε άιινπο νη νπνίνη πλίγνληαη. Απηφ, ινηπφλ, είλαη έλα ζπλνιηθφ
ζρέδην πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ε πνιηηεία. Ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο
ππνζρέζεθε φηη ζα κεηαθέξεη απηέο ηηο πξνηάζεηο. Ππκθψλεζε φηη ζα πξέπεη
λα δνζνχλ θαη φιεο νη απνδεκηψζεηο, βέβαηα, θαη λα δνζνχλ θαη ρξήκαηα ζηνπο
Γήκνπο, θπξίσο ζηνπο Γήκνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ ζαλ Γήκνη έθηαθηεο
αλάγθεο. Ίπσο, επίζεο, είπε φηη ζα πάξεη πξσηνβνπιίεο γηα λα γίλεη
ζπληνληζκφο ησλ πνπξγείσλ.
Θαη, βέβαηα, ζπκθψλεζε φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ σθειεί ζην λα
θηλεζεί θαη ε θεληξηθή εμνπζία, λα πηεζηεί, δειαδή, ε θεληξηθή εμνπζία γηα λα
δψζεη ιχζεηο. Ξξνρζέο, ζπλαληεζήθακε νη ηξεηο Γήκνη πνπ έρνπλ πιεγεί, νη
ηξεηο Γήκαξρνη κε ηνλ πνπξγφ ηνλ θ. Πθνπξιέηε, ν νπνίνο απηφ πνπ είπε
ήηαλ φηη ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιία, αθνχ, ηέινο πάλησλ, άθνπζε ηα
πξνβιήκαηα πνπ ηνπ αλαιχζακε. Δίπε φηη ζα πάξεη πξσηνβνπιία λα
ζπληνλίζεη, λα ππάξμεη έλα ζπληνληζηηθφ φξγαλν κεηαμχ ησλ πνπξγείσλ θαη
ηεο Ξεξηθέξεηαο, αλαγλσξίδνληαο θαη απηφο φηη πξέπεη ζπλνιηθά λα ιπζεί ην
ζέκα.
Θπξίσο, εκείο εζηηάζακε ζην ζέκα ηνπ Ξνηθίινπ Ίξνπο πνπ είλαη ην κεγάιν
πξφβιεκα, γηαηί απφ εθεί πξνέξρεηαη ν κεγάινο φγθνο ησλ λεξψλ. Θαη, βέβαηα,
εγψ ηνπιάρηζηνλ έβαια θαη ηα επί κέξνπο δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηα κηθξφηεξα έξγα, πνπ είλαη ε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ Ξνηθίινπ, πνπ είλαη ε
Αθαία, ε Αζηπζέα, ε Θνξπηζάο. Ξνπ ε Θνξπηζάο είλαη ζπλδεδεκέλε, θπξίσο,
κε ην Ξνηθίιν Ίξνο θαη ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ζηε Ιεσθφξν Θαβάιαο. Θαη
κείλακε εθεί φηη ζα πάξεη πξσηνβνπιίεο θαη κάιηζηα καο είπε φηη ηηο επφκελεο
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κέξεο ζα καο αλαθνηλψζεη ηη έρεη θάλεη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Γηαηί,
μέξεηε, ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή έλα εληειψο ζνιφ ηνπίν.
Αλ δείηε ηα έγγξαθα ηα νπνία έξρνληαη, θαλέλαο δελ παίξλεη ηελ επζχλε γηα
ην ηη ζα γίλεη. Δκείο ζηέιλνπκε παληνχ, βνκβαξδίδνπκε κε έγγξαθα, νχησο
ψζηε λα είκαζηε θαιπκκέλνη, δηφηη κπνξεί λα βγεη, μέξσ γσ, αξγφηεξα ην
πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη λα πεη ζε εκάο δε ζηείιαηε έγγξαθν, αο πνχκε. Λα
έρνπλ απηή ηε δηθαηνινγία, ην πνπξγείν Αλάπηπμεο. Γειαδή, παίδνπλ απηή
ηε ζηηγκή ζε ζρέζε κε ην πνπ πεγαίλεη ην θάζε έγγξαθν θαη φινη είλαη έηζη
αλεπζπλνππεχζπλνη.
Πήκεξα γίλεηαη ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, είλαη δεχηεξν ζέκα. Ρνλ Γήκν καο
εθπξνζσπεί ν Αληηδήκαξρνο ν Λίθνο ν Θαξαγηάλλεο. Κέρξη πξηλ απφ ιίγν, δελ
είρε μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. Έηαλ ην πξνζθπγηθφ ην πξψην ζέκα,
απφ ηηο ηξεηζήκηζη θαη πξηλ απφ ιίγν πνπ κίιεζα κε ηνλ Λίθν, κνπ είπε φηη
αθφκε δελ μεθίλεζε. Δθεί ν Λίθνο ζα βάιεη ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κε φιεο ηηο πιεπξέο πνπ ζπδεηήζεθαλ πξνρζέο εδψ, απηφ ηνλ
ραξαθηήξα ζα έρεη θαη ε νκηιία ηνπ, λα δνζνχλ άκεζα ιχζεηο απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα θαη θπξίσο απηφ πνπ είλαη θαη ψξηκν απηφ ην έξγν ηνπ θεληξηθνχ
αγσγνχ.
Ξνπ, βέβαηα, ζαο ιέσ θαη πάιη, φηη πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλδπαζηεί κε έξγα
αλάζρεζεο ησλ λεξψλ ζην Ξνηθίιν Ίξνο θαη ζην ζηξαηφπεδν. Κίιεζα θαη κε
ηνλ δηνηθεηή ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ήξζαλ κεραληθνί ηνπ ζηξαηνχ, νη νπνίνη
έθαλαλ κηα πξψηε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη είπακε φηη ζα είκαζηε ζε κία
επαθή ην επφκελν δηάζηεκα. Θα θάλνπλ απηνί κία επεμεξγαζία, λα θάλνπλ
θάπνηεο πξνηάζεηο θαη ην επφκελν δηάζηεκα ζα μαλαζπδεηήζνπκε λα δνχκε ηη
ζα γίλεη κε ην ζέκα απηφ ηνπ ζηξαηνπέδνπ.
Ρψξα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πφιεο, ηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, εδψ είδαηε
φηη νη θαηαζηξνθέο ππεξέβεζαλ θαηά πνιχ ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηηο νπνίεο
θάλακε. ·βγαηλαλ δεκηέο πνπ δε θαίλνληαλ ηηο πξψηεο κέξεο. πάξρεη
ηεξάζηηα δεκηά ζηηο ππνδνκέο. Γειαδή, λα ζαο πσ κφλν, δελ μέξσ πφζα
θνξηεγά πήξακε ζήκεξα κε ηα ππξφηνπβια κε ηα νπνία ζηξσκέλε ε Ηεξνχ
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Ιφρνπ. Ξξέπεη λα δνχκε ηη ζα γίλεη εθεί. Απηή ηε ζηηγκή έρνπλ απαληιεζεί ηα
λεξά απφ παληνχ. Κεγάιν πξφβιεκα είρε ην 4ν Ιχθεην θαη ζπλερίδεη λα ην έρεη
δειαδή, γηαηί ζην ππφγεην, μέξεηε, φηη ήηαλ θαη ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά εθεί,
νη εγθαηαζηάζεηο απηέο. ·ρεη, βέβαηα, ην θνιπκβεηήξην, ην νπνίν είλαη εθηφο
ιεηηνπξγίαο. Ρν έρνπλ πνιιά θνκκάηηα ηεο πφιεο, φπσο ζηελ Αθαία, εθεί είλαη
έλα ζέκα κε ην ξέκα.
Κεγάιν πξφβιεκα ζηελ Ξχινπ, πνπ αθφκα δελ έρεη θιείζεη ε ηξχπα ηεο
Ξχινπ. Απφ εθεί λα μέξεηε φηη πεξλάλε νη αγσγνί θαη είλαη απηφο ν κηθξφο
αγσγφο, πνπ ιέκε, γη’ απηφ δεκηνπξγείηαη θαη ην πξφβιεκα ζηελ Θνξπηζάο.
Δθεί ήηαλ ην ξέκα, αλ ζπκάζηε νη παιηφηεξνη. Γελ κπνξεί, ινηπφλ, εθεί ν
αγσγφο ν νγδνληάξεο πνπ κπήθε λα ζπγθεληξψζεη ην λεξφ πνπ θαηεβαίλεη
απφ πάλσ. Ρν λεξφ θεχγεη επάλσ απφ ηελ Ξχινπ θαη ζθάεη απέλαληη θαη
έξρεηαη απφ δχν πιεπξέο. Γειαδή, ην λεξφ πνπ έξρεηαη απφ θάησ θαη πάλσ
θαη ζρεκαηίδεη ην πξφβιεκα ζηελ Θνξπηζάο θαη θαη’ επέθηαζηλ ζην 3ν
Γεκνηηθφ θαη ζην θνιπκβεηήξην.
Νη επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζηνλ Γήκν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ,
ζπγθξνηήζακε εκείο δχν επηηξνπέο γηα ηα ζπίηηα γηα λα γίλεη πην γξήγνξα,
γηαηί πάξα πνιιά ηα ζπίηηα, ε θαηαγξαθή. Ππλερίδνπλ ηελ θαηαγξαθή, δειαδή
έρνπλ έλαλ θαιφ ξπζκφ. Ξεξηκέλνπκε ηελ θαηαγξαθή απφ ηελ Ξεξηθέξεηα γηα
ηα θαηαζηήκαηα, αθφκε δελ έρεη γίλεη ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο. Αιιά, απφ
φηη καο είπε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο, απηέο ηηο κέξεο ζα γίλεη θαη απηή ε
επηηξνπή.
Δδψ λα ζαο πσ φηη θπξίσο ηα θαηαζηήκαηα δελ απνδεκηψλνληαη ή δελ
απνδεκηψλνληαη ζην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο πνπ έρνπλ πάζεη. Δίλαη δειαδή
πνιχ ιηγφηεξα ηα ρξήκαηα πνπ δίλνπλ θαη ζε άιινπο Γήκνπο, δειαδή ζηηο
πιεκκχξεο ηνπ 2014, ζπδεηψληαο απηέο ηηο κέξεο κε ηνπο Γεκάξρνπο, έκαζα
φηη πνιινί Γήκνη δελ απνδεκηψζεθαλ νχηε ηα ζπίηηα νχηε ηα θαηαζηήκαηα.
Δλψ εκείο επηπρψο δελ είρακε ηέηνην πξφβιεκα ζην Σατδάξη, ζε άιινπο
Γήκνπο αθφκε δελ έρνπλ απνδεκησζεί ηνπ 2014 νη δεκηέο. Θαηαιαβαίλεηε,
ινηπφλ, φηη ν θφζκνο ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηελ θαηαζηξνθή πνπ έπαζε
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πεξηκέλεη λα πάξεη θάπνηα ρξήκαηα έζησ λα αληηθαηαζηήζεη θάπνηεο απφ ηηο
νηθηαθέο ζπζθεπέο, θάπνηεο άιιεο δεκηέο απφ ηηο πνιχ ζνβαξέο δεκηέο πνπ
έρνπλ πάζεη.
Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη δνπιεχνπλ ππξεησδψο ηα κεραλήκαηα πνπ έρνπκε θαη
απηά πνπ έρνπκε δαλεηζηεί απφ Γήκνπο θαη απφ ηνλ ΑΠΓΑ. Γελ θηάλνπλ,
βέβαηα, δελ θηάλνπλ κε ηίπνηα, γηαηί παξάιιεια παζαίλνπλ θαη δεκηέο. Δίλαη
πνιχ παιηά φια απηά ηα νρήκαηα θαη ηηο επφκελεο κέξεο πηζηεχνπκε φηη
ηνπιάρηζηνλ ζα γίλεη απνθαηάζηαζε λα πιπζνχλ νη δξφκνη. Δδψ, μέξεηε, φηη
θαη ζην θαλάξη ζηε Θαβάιαο, έρνπκε κία πνιχ κεγάιε ηξχπα. ·ρεη αλνίμεη
γεληθά ε γε ζε πάξα πνιιά ζεκεία θαη βέβαηα εκθαλίζηεθαλ θαη θαθνηερλίεο.
Γειαδή, δελ είλαη δπλαηφλ, αο πνχκε, λα πιεκκπξίδεη ην Γεκαξρείν, γηα
παξάδεηγκα, πνπ είλαη έλα έξγν ην νπνίν παξαδφζεθε πξηλ απφ ιίγα ρξφληα,
ζχγρξνλν έξγν, θαη λα πιεκκπξίδεη ην ππφγεην.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα πιεκκπξίδεη ην 4ν Ιχθεην, πάιη έλα ζχγρξνλν ζρνιείν.
Λα κελ πσ γηα ηα ππφινηπα έξγα ηα νπνία έρνπλ γίλεη. Ινηπφλ, απηά κε δπν
ιφγηα. Δκείο, ζαο ιέσ, έρνπκε θάλεη βέβαηα θαη έγγξαθν αλαιπηηθφ κε ην νπνίν
δεηάκε λα θάλνπκε κία θνζηνιφγεζε. Γηαηί εδψ κπιέθεη ζηηο επηηξνπέο, ιέεη
άκα δε ζέιεηο λα θάλεηο θάηη, θάλε επηηξνπέο. Δδψ έρνπκε ρίιηα δπν έγγξαθα
πνπ φια απηφ ιέλε: θηηάμηε επηηξνπέο, θνζηνινγήζηε. Δκείο θνζηνινγήζακε
θαη ηηο δεκηέο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη ζε ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ. Αλέξρνληαη ζε
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζην ζχλνιν ησλ θαηαζηξνθψλ.
Ξάξα πνιινί δξφκνη έρνπλ ραιάζεη, έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Αιινχ ζηελ
Θνξπηζάο, αο πνχκε, ππάξρνπλ, πσο ην ιέλε, εμνγθψκαηα, πψο λα ην πνχκε,
έρεη θάλεη θνηιηά, ζακάξηα, θαη ε Ηζνθξάηνπο θαη πνιινί δξφκνη. Ρψξα λα κελ
ην πσ αλαιπηηθά, γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε κία θνπβέληα ζαλ απηή πνπ
θάλακε πξνρζέο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κία δηεπθξίληζε κπνξψ λα δεηήζσ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη.
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ην έξγν ηεο Θαβάιαο πνπ είλαη εγθεθξηκέλν θαη θαληάδνκαη
φηη θαη ην θνλδχιη είλαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, πνηα είλαη ε
θαζπζηέξεζε, πνπ θνιιάεη; Μέξνπκε γηα κία θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ είλαη
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πξνρσξήζεη. πάξρεη θάηη άιιν; Ξνηνο πξέπεη
λα ηελ θάλεη απηή; Ιίγν πην ζπγθεθξηκέλα, πην αλαιπηηθά.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ην 4ν Ιχθεην επεηδή δελ έρεη αθφκε πξαγκαηνπνηεζεί ε
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ππάξρεη κία πεξίπησζε κέζα απφ ην ΔΠΞΑ λα
θαιπθζνχλ νη δεκηέο. Δκείο, ήδε θσλάμακε, σο θηηξηαθέο ππνδνκέο ελλνψ,
θσλάμακε ηνλ εξγνιάβν, έρεη γίλεη ε θξνχζε πξνο ην ΔΠΞΑ. Πε αληίζηνηρε
πεξίπησζε ζην παξειζφλ ζε άιινλ Γήκν έρνπλ θαιπθζεί νη δεκηέο απφ ην
ΔΠΞΑ, νπφηε ζα κπνξέζεη ν εξγνιάβνο λα ηηο δηνξζψζεη. Απιά, ζα ήζεια λα
ηνλίζσ, επεηδή ην είδα απφ θάπνηνλ ζην facebook, αιιά άθνπζα θαη ηνλ
Γήκαξρν ηψξα, φηη ε πιεκκχξα δελ νθείιεηαη ζε θαθνηερλία, δελ έρεη λα
θάλεη δειαδή κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Δγψ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγνιάβν έρσ έξζεη ζε κεγάιε ζχγθξνπζε γηα άιια
έξγα. Κάιηζηα, είλαη ν εξγνιάβνο πνπ είρε μεθηλήζεη εδψ ην Γεκαξρείν, αιιά
ην άθεζε ζηε κέζε θαη ην νινθιήξσζε άιινο εξγνιάβνο. Ίκσο, ην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζην 4ν Ιχθεην δελ πξνέθπςε απφ θαθνηερλία. Απιά,
επεηδή ήηαλ πην ρακειά ην ππφγεην θαη ήξζε φιν ην ξέκα, φιν ην πνηάκη εθεί,
βξήθε νπζηαζηηθά δηέμνδν κέζα ζην ππφγεην ηνπ ζρνιείνπ. Γελ νθείιεηαη,
νχηε κπνξνχζε λα είρε πξνβιεθζεί απφ ηε κειέηε, γηαηί είλαη λεξά πνπ ήξζαλ
απέμσ θαη ήξζαλ ρείκαξξνο θαη κπήθαλ εθεί ιφγσ ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο.
Γελ ήηαλ ζέκα θαθνηερλίαο ζηε θαηαζθεπή ηνπ ζρνιείνπ.
Ξαξφια απηά, ππάξρεη, ζαο ιέσ, κία δπλαηφηεηα, ζα ηελ εμαληιήζνπκε εκείο
σο θχξηνο ηνπ έξγνπ θαη αθνχ δελ έρεη αθφκε πξαγκαηνπνηεζεί ε νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ, λα πιεξσζνχλ νη δεκηέο απφ ην ΔΠΞΑ, θαη λνκίδσ φηη βνεζάεη
θαη ην γεγνλφο φηη έρνπκε θεξπρζεί σο Γήκνο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο γηα λα γίλεη απνδεθηφ ην αίηεκα θαη λα θαιπθζνχλ νη δαπάλεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
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ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη, φρη

βαβνχξα. Λα αθνχκε

ηνλ ζπλάδειθν

Αζπξνγέξαθα. Κίια ζην κηθξφθσλν ζε παξαθαιψ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θαη έλα δεχηεξν. Βάιηε ζην ινγαξηαζκφ θαη ην θνκκάηη
ηεο Αξενπφιεσο ζην ςπρηαηξείν. Αξενπφιεσο θαη Θαιαβξχησλ. Δθεί ην λεξφ
έθηαζε έλα κέηξν, θηλδχλεςαλ λα πληγνχλ δπν άλζξσπνη κε απηνθίλεηα. Γελ
αλαθέξζεθε, βέβαηα, γηαηί επηπρψο παξαηήζαλ ηα απηνθίλεηα θαη βγήθαλ έμσ,
αιιά απηφ ην θνκκάηη εθεί, πξέπεη λα γίλεη θάπνηα ζηηγκή απηφο ν δξφκνο. …
1998 επί Ηγγιέζε θαη ηα ινηπά έκεηλε ην ζέκα. Ξξέπεη λα δηαλνηγεί απηφ ην
θνκκάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ:

Ππκπιεξσκαηηθά.

Γειαδή,

έρνπκε

θάπνηνλ

αξηζκφ

ηνπιάρηζηνλ φζσλ απεπζχλζεθαλ ή ππήξμε επαθή κε ηελ επηηξνπή
δεκησζέλησλ. Γειαδή, φρη θαηαζηεκαηαξρψλ θαληάδνκαη εθφζνλ δελ ππάξρεη
αθφκε ε επηηξνπή, θπζηθψλ πξνζψπσλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαηδηά, λα ζαο πσ θάηη. Γίλεηαη ε θαηαγξαθή. Ζ θαηαγξαθή δε
ζα ηειεηψζεη θαη αχξην, αο πνχκε, πνπ ζα δνζνχλ ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία.
Ζ θαηαγξαθή ζα ζπλερίδεηαη λα γίλεηαη, γηαηί ππάξρνπλ πάξα πνιινί νη νπνίνη
είηε δελ ήμεξαλ ηε δηαδηθαζία είηε γηαηί δελ πξνιάβαηλαλ λα έξζνπλ είηε γηαηί
μέξνπλ φηη είλαη γηα ηξεηο κήλεο ε δηαδηθαζία. Γειαδή, κελ πεξηκέλεηε λα
έρνπκε ηνλ νξηζηηθφ αξηζκφ ζήκεξα ή αχξην ή ρζεο. ·ηζη; Απηφ είλαη γεγνλφο.
Βέβαηα, ε θαηαγξαθή ζπλερίδεηαη θαη δελ ππάξρεη θαλέλαλ πξφβιεκα κε
θάπνηνλ αλ θαηαγξαθεί θαη κεηά απφ δέθα κέξεο.
Βέβαηα, θαιφ είλαη φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα νχησο ψζηε λα δψζνπκε ηα
ζηνηρεία εκείο γηα λα βγεη ην θνλδχιη. Γη’ απηφ θαη θάλνπκε απηέο ηηο ελέξγεηεο
γηα λα γίλνπλ γξήγνξα νη δηαδηθαζίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δηαζηαπξσζνχλ θαη νη αηηήζεηο αχξην.
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Λαη, κα γίλεηαη ζνβαξή δνπιεηά. Δίλαη νθηψ ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ απηή ηε
ζηηγκή, πνπ θαηαιαβαίλεηε φηη θαζπζηεξνχλ άιιεο δνπιεηέο πνπ έπξεπε λα
γίλνπλ θαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία θαη ζηελ θνηλσληθή. Νθηψ ππάιιεινη ηνπ
Γήκνπ είλαη θάζε κέξα έμσ, πξνζπαζψληαο λα θάλνπλ ηελ θαηαγξαθή. Θαη
απηφ πξέπεη λα ην πάξνπκε ππφςηλ. Γηαηί πνιχ σξαία πξάγκαηα κπνξεί λα
ιέλε θάπνηνη, αιιά δείηε πσο έρεη απνδπλακσζεί ν Γήκνο. Γειαδή, απηήλ ηε
ζηηγκή φιν ην δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ ηξέρεη γηα ηηο πιεκκχξεο, γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Πε φια ηα επίπεδα, πνπ είλαη πάξα πνιιά ηα
επίπεδα. Απφ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηξέρνπλ λα εμππεξεηήζνπλ κέρξη
φπνηα ππεξεζία κπνξείηε λα θαληαζηείηε. Κέρξη ηελ Ξαηδεία θαη πάεη
ιέγνληαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη ν Θνδσξήο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ·ια, Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα δνχκε κε έλα πξαθηηθφ ηξφπν, δειαδή κέζσ
ηνπ γξαθείνπ ππνζηήξημεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα έγγξαθα πνπ
ζεσξείηε φηη πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γειαδή, κελ
εξρφκαζηε ηψξα ηη έρνπκε θάλεη. Απηφ ζε ηη ζα καο βνεζήζεη; Κπνξεί λα
έρνπκε έλαλ βνκβαξδηζκφ email, ιέσ απηά πνπ ζηέιλνπκε. Ξηζαλψο ζα
εληνπίζνπκε θάπνηεο παξαιείςεηο ή φρη, πνπ θάπνηνη θάηνηθνη ηα έρνπλ
εληνπίζεη ή ζεσξνχκε, έλα δήηεκα είλαη απηφ.
Θαη φζνλ αθνξά θαη ηε κεζνδνινγία, ιέσ, ψζηε λα πάκε ζε έλα Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην άζρεηα απφ ην επφκελν ην ηαθηηθφ πνπ πηζαλά λα θάλνπκε έλαλ
νινθιεξσκέλν απνινγηζκφ. Ίρη λα πεξηκέλνπκε ηα πάληα. Ίζνλ αθνξά,
δειαδή, ην λα αμηνπνηεζεί ην ηξίκελν. Βεβαίσο είλαη επζχλε ηεο δηνίθεζεο,
αιιά ήζεια λα είκαη ελήκεξνο θαηά θάπνηνλ ηξφπν. Λα βξνχκε, ινηπφλ, έλαλ
πξαθηηθφ ηξφπν πσο κπνξνχκε λα γίλεη απηφ. Γηα ηε κεζνδνινγία, δειαδή πνπ
πάκε, αο πνχκε ζα πάκε ζην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο; Ιέσ ηψξα. Δθηφο
απφ ην ζηξαηφπεδν θαη ηα ινηπά.
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Λα εμαζθαιίζνπκε κία ξνή πιεξνθφξεζεο. Ππλήζσο ε δηνίθεζε δελ θάλεη,
θάλεη ηα απνιχησο απαξαίηεηα. Ιέσ επεηδή ην ζέκα είλαη εηδηθφ θαη γηα λα κελ
είκαζηε ζε κηα ινγηθή, νχηε λα πήδνπκε, λα πεξλάκε απφ θάζε ππεξεζία θαη
λα ξσηάκε ηη γίλεηαη θαη ηη γίλεηαη θαη ηα ινηπά. Κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε
απφ ην Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη απφ ην γξαθείν ππνζηήξημεο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κία ξνή νξηζκέλσλ εγγξάθσλ, ησλ βαζηθψλ εγγξάθσλ. ·λα
ζθέινο είλαη απηφ.
Ρν δεχηεξν, ζα ήζεια ρσξηζηά, λα ην μερσξίζνπκε ζην κπαιφ καο, θαη
απαληάο ζε απηφ, επηκέλσ ζε απηφ. Ρν δήηεκα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη
λα κνπ δψζεηο θαη κία απάληεζε γηα ηελ Ξεξηθέξεηα. Ρε δηθή ζνπ γλψκε.
Γειαδή,

λνκίδσ

φηη

ρξεηάδεηαη,

ην

βάδσ

ζαλ

πνιηηηθή

πξφηαζε,

επαλαζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηε δπηηθή Αζήλα, πνπ δελ αθνξά
ηνλ Γήκν, αιιά κπνξεί λα παίμεη ξφιν ν Γήκνο κε φηη ζπλεπάγεηαη θαη
επαλαζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηνλ Γήκν Σατδαξίνπ κε φηη
ζπλεπάγεηαη. Γειαδή, κε κία θνπβέληα, ηελ Θνξπηζάο δελ κπνξνχκε λα ηελ
θιείζνπκε νχηε λα ηε βνπιψζνπκε.
Αιιά, λνκίδσ, ζα πξέπεη λα έρνπκε έλαλ ζρεδηαζκφ κίλη, πνπ ζα πνχκε ην 4ν
Ιχθεην δε ζα μαλαπιεκκπξίζεη, ην Γεκαξρείν δε ζα μαλαπιεκκπξίζεη, ην
θνιπκβεηήξην δε ζα μαλαπιεκκπξίζεη, ην 3ν Γεκνηηθφ Πρνιείν δε ζα
πιεκκπξίζεη, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα λα κελ πιεκκπξίζεη απαηηνχληαη θάπνηα
κέηξα δηνξζσηηθνχ ραξαθηήξα. ·λα παξάδεηγκα έθεξα, κελ ην αλαιχζνπκε.
Δγψ ιέσ φηη ρξεηάδεηαη κία εηδηθή ζπλεδξίαζε.
Θαη εθφζνλ ζπλεδξηάζεη ε Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, ιέσ φηη νη επηθεθαιήο ησλ
Ξαξαηάμεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη λα θάλνπκε κία ηέηνηα ζπδήηεζε
ρσξηζηά. Σσξίο κηθξφθσλα θαη ρσξίο ηέηνηα, δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε. Κπνξεί
λα βγεη θάηη θαιχηεξν. Θαη απηφ πνπ είπα. Ίηη εθφζνλ ζπγθξνηήζνπκε ή
επαλαζπγθξνηήζνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, θαηά ηε γλψκε
κνπ, ην βάδσ θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε, δελ μέξσ αλ πξνβιέπεηαη.
Θέισ θαη κηα απάληεζε γεληθφηεξε λα πεηο ζε φηη αθνξά ην ηη ζεκαίλεη
ηξίκελν. Ρξίκελε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο. Ρν έρσ ππφςηλ κνπ, αιιά
ζέισ λα πσ.
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Γειαδή, αλ παξαδείγκαηνο ράξηλ πνχκε φηη εκείο πεξηκέλνπκε θαηξηθά
θαηλφκελα θαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο εκείο είκαζηε
γπκλνί απφ θνπβάδεο, απφ ηέηνηα, απφ απνζηνιέο, απφ ακάμηα θαη ηα ινηπά. Αο
ςάμνπκε ηελ εηδηθή θφξκνπια κήπσο, εθηφο φισλ ησλ άιισλ, κπαιψζνπκε
θαη θακηά άιιε ηξχπα. Ιέσ, κηα ηδέα δίλσ απηήλ ηε ζηηγκή δηεθδηθεηηθνχ
ραξαθηήξα, πνπ ζα αμηνπνηήζνπκε φηη εκείο βξεζήθακε έηζη θαη βεβαίσο αλ
μαλαγίλεη απηφ άιιεο δέθα θνξέο, φηη θαη λα δαλεηζηνχκε, δελ κπνξνχκε λα
έρνπκε ζπγθξνηεκέλε εμαξρήο νκάδα, φπσο θάλνπλ άιινη Γήκνη.
Ηζρχεη απηφ. Θαη ην γλσξίδεηε θαη ην γλσξίδσ. Ίηη άιινη Γήκνη έρνπλ κηα
επάξθεηα. Δκείο βξήθακε ηίπνηα. Άιιε ζπδήηεζε ην γηαηί θαη πσο, ηη έρνπκε
ιχζεη θη εκείο απηφ ην δηάζηεκα. Δίλαη άιιε ζπδήηεζε. Αιιά ιέσ φηη κπνξνχκε
λα ην αμηνπνηήζνπκε ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Ππγγλψκε, δελ ήζεια λα
καθξεγνξήζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ ζπλερίζεη ν Γήκαξρνο, εγψ πηζηεχσ, ζπλάδειθνη, φηη κέρξη
ηε Γεπηέξα ζα έρνπκε κηα εηθφλα θαη ησλ θαηαζηξνθψλ, πιήξεο δειαδή, θαη
πνπ βξηζθφκαζηε ζηελ θαηαγξαθή. Γειαδή, ήδε έρνπκε θηηάμεη έλαλ θάθειν
γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πιήξε ζηνηρεία.
·ρνπλ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο γηα πνιινζηή θνξά, γηαηί δίλνπλ αλά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ βξηζθφκαζηε απφ άπνςε εμνπιηζκνχ. Νπφηε, λνκίδσ,
ηε Γεπηέξα κε Ρξίηε ζα κπνξνχκε λα έρνπκε κία πιήξε εηθφλα γηα λα ηελ
πάξεηε θαη εζείο λα μέξεηε πνπ βξηζθφκαζηε.
Θαη ππάξρεη θαη κία ζθέςε, ζα πεη θαη ν Γήκαξρνο, λα δνχκε, αμηνπνηψληαο
φιεο ηηο Ξαξαηάμεηο, λα δεκηνπξγήζνπκε κία επηηξνπή πνπ λα πξνσζήζεη
θάπνηα κηθξά έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο πνπ κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε
εκείο ή ηέινο πάλησλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια. Κέρξη λα πξνρσξήζνπλ
απηά πνπ έρνπκε βάιεη ζαλ ζηφρν. Αιιά γηα λα γίλεη απηφ ην πξάγκα, πξέπεη
πξψηα λα πάξνπκε ηελ πιήξε εηθφλα, αο πνχκε. Ξηζηεχσ, δειαδή, φηη
Γεπηέξα κε Ρξίηε, ζα κπνξνχκε λα έρνπκε κία θαη λα ζαο δηαηεζεί πιήξε
εηθφλα απφ φιεο ηηο πιεπξέο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, λα ην πσ γηα κία αθφκε θνξά. Κέηξα, αο πνχκε,
ειάθξπλζεο, κείσζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο πιεκκχξεο, κηθξήο, φκσο,
κείσζεο κπνξεί λα πάξνπκε. Θάπνηα δηνξζσηηθά κέηξα. Αιιά αλ δε ιπζεί ην
πξφβιεκα απηφ ησλ … , δειαδή ηεο αλαραίηηζεο ησλ λεξψλ ηνπ Ξνηθίινπ
Ίξνπο θαη ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ, λα ην μέξεηε φηη, κηιάσ ηψξα γηα ην
θνκκάηη εδψ έηζη, δε ιέσ γηα ηελ Αθαία θαη ην βνξεηνδπηηθφ, δειαδή ηελ
Αθξνπφιεσο, δίπια ζηε κάλδξα, λα ζαο πσ έηζη ηνπ ςπρηαηξείνπ, αλ θαη απηφ
έρεη λα θάλεη πάιη κε ηελ ηάθξν, πείηε ηελ φπσο ζέιεηε, αο πνχκε, πάλησο
έλαλ ηξφπν ζπγθξάηεζεο ησλ λεξψλ ζην Ξνηθίιν Ίξνο.
Αλ δε ιπζεί απηφ ην ζέκα, παηδηά, ε Θνξπηζάο ζα πιεκκπξίδεη θαη ην 3 ν
Γεκνηηθφ θαη ην θνιπκβεηήξην θαη ν Αζθιεπηφο θαη ην ππφγεην εδψ γθαξάδ πνπ
πιεκκχξηζε θαη ήξζαλ νη άλζξσπνη θαη είπαλ γηα ηηο δεκηέο. Γπζηπρψο,
δειαδή, απφ εθεί είλαη ε πεγή, απφ εθεί μεθηλάεη, απφ ηα λεξά ηνπ Ξνηθίινπ
Ίξνπο. Γηα ηε Ιεσθφξν Θαβάιαο πνπ είλαη έλα έξγν απφ ηα δχν πνπ πξέπεη
λα γίλνπλ, πνπ ζα κεηψζνπλ θαηά πνιχ, έηζη; Δίλαη απηφ πνπ ιέκε γηα ηνλ
θεληξηθφ αγσγφ. ·ρνπκε πεη πνιιέο θνξέο εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη
έλα έξγν ην νπνίν ππάξρεη ζαλ κειέηε. Δίρε γίλεη, είρε μεθηλήζεη απφ ηνπο
Νιπκπηαθνχο Αγψλεο, ηέινο πάλησλ. Ρν 2006 δεκνπξαηήζεθε θαη ηειηθά ηα
ραιάζαλε ηφηε.
Γηαηί θη εκείο, κε λνκίδεηε φηη είρακε πιεξνθφξεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Δίπαλ απιά φηη δελ πξνρσξάεη ε εξγνιαβία, αθπξψζεθε, δειαδή, γηαηί ηα
ράιαζε ν εξγνιάβνο κε ην πνπξγείν ηφηε ην ΞΔΣΩΓΔ, ην νπνίν ζα έθαλε ην
έξγν,

γηαηί

ππήξρε

πξφβιεκα

ζηνλ

ηξφπν

δηάλνημεο.

Γειαδή,

ελψ

πξνβιεπφηαλ φηη αλνηθηή ηνκή ζηε Ιεσθφξν Θαβάιαο, ην πνπξγείν
δερφκελν θάπνηεο πηέζεηο ηφηε, δελ μέξσ απφ πνηνπο, πξνηίκεζε, πξφηεηλε, ην
λα γίλεη δηάλνημε κέζσ κεηξνπφληηθα.
Απηφ, φκσο, ήηαλ αζχκθνξν γηα ηνλ εξγνιάβν θαη έηζη αθπξψζεθε ην έξγν.
Νη ηφηε δεκνηηθέο αξρέο δελ ην θπλήγεζαλ ην ζέκα θαη έκεηλε ζηα ραξηηά θαη
θηάζακε πέξπζη, κεηά αθφηνπ αλαιάβακε, αξγφηεξα έηζη, ςάρλνληαο λα
δνχκε ηη γίλεηαη, αλαθαιχςακε φηη ππάξρεη απηφο ν ζρεδηαζκφο θαη κάιηζηα
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εξρφκελνη ζε επαθή κε ηελ Ξεξηθέξεηα, είπακε θαη εληάρζεθε ζηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 ην έξγν απηφ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρνπ 2014.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπ 2015
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ηνπ 2015, απηφ ιέκε. Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015.
Ινηπφλ, κε ηελ Ξεξηθέξεηα ζε πάξα πνιιέο ζπλαληήζεηο ηηο νπνίεο θάλακε,
είλαη εδψ θαη ν Αληηδήκαξρνο ν θ. Βαξπηηκηάδεο πνπ ήηαλ ζε πνιιέο απφ
απηέο θαη πνιιέο ηηο έθαλε θαη κφλνο ηνπο θαη κε ηελ Αληηπεξηθέξεηα Γπηηθήο
Αζήλαο, αιιά θαη θάησ. Ξσ ιέγεηαη, ξε ζπ; Κηα γπλαίθα είλαη εθεί
Αληηπεξηθεξεηάξρεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ Ιάζθαξε. Κε ηε Ιάζθαξε. Απηνί επηθαινχληαλ φηη δελ
ππάξρεη θπθινθνξηαθή κειέηε θαη πξέπεη λα θάλνπλ πξψηα ηελ θπθινθνξηαθή
κειέηε θαη κεηά λα πξνρσξήζεη ην έξγν. Έξζαλ κεηά, ήξζε ε θξίζε θαη
πάγσζαλ ηα ΔΠΞΑ θαη φια ηα πξνγξάκκαηα θαη δελ μαλαλαθηλήζεθε ηέηνην
ζέκα. Δκείο, βέβαηα, ην βάδακε ζπλέρεηα απηφ. Γειαδή, εγψ ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε ζηνλ Ρδφθα, κάιηζηα θάλακε θαη εηδηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ
Ρδφθα γη’ απηφ ην ζέκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη φρη κφλν, λαη. Θαη πάληα ήηαλ ππφζρεζε φηη ζα ην δνχκε,
ζα θάλνπκε ηε κειέηε, ζα πξνρσξήζεη, βιέπνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα, εληάμεη,
ζα γίλεη. Γειαδή, ζπλέρεηα ππνζρέζεηο. Ρψξα, απηφ πνπ έρνπλ δεζκεπηεί είλαη
φηη ζα ην πξνρσξήζνπλ. Ρνπιάρηζηνλ, θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016
είλαη, δειαδή θαη πάιη επηκείλακε καδί κε θάπνηα άιια έξγα πνπ εληάρζεθαλ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο, απηφ παξέκεηλε γηαηί ήηαλ θαη ην 2015.
Γηα ην 4ν Ιχθεην, θνίηαμε, ππάξρεη κία επαθή ζεκεξηλή, πηζαλφλ θαη κεηά απφ
απηήλ ηελ επαθή πνπ θάλαηε εζείο, κε ηνλ εξγνιάβν, ν νπνίνο δέρζεθε φηη ζα
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αλαιάβεη ην θφζηνο ησλ δεκηψλ πνπ έρεη ην ππφγεην. Γειαδή, θαη ην
θαζάξηζκα ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ,
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ κάιινλ εγθαηαζηάζεσλ. Ρν δήηεκα είλαη απηφ πνπ
είπεο, φηη δελ έρεη παξαδνζεί ην έξγν. Ρψξα, αλ ζεο ηε γλψκε κνπ, δε ζέισ
λα κπσ ζε ηερληθά δεηήκαηα, αιιά θαη ζηα ππφγεηα πξέπεη λα ππάξρεη ηξφπνο
κε αληιίεο θαη ινηπά πνπ λα θεχγνπλ ηα λεξά. Γειαδή, αθφκε θαη αλ
πιεκκπξίζεη, πξέπεη λα ππάξρεη ηξφπνο.
Γειαδή, είλαη αδηαλφεην. Δδψ γίλεηαη έλα κηθξφ έξγν, αο πνχκε, θαη απηφ
πξνβιέπεηαη. ·πξεπε, δειαδή, λα ππάξρεη πξφβιεςε ζηε κειέηε λα θεχγνπλ
ηα λεξά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πην πφξηζκα ηεο Ξπξνζβεζηηθήο έρεη λα θάλεη κε ζηαζεξέο
αληιίεο απάληιεζεο λεξνχ, επεηδή έρεη κεγάιν βάζνο ην ππφγεην. ·λα απηφ,
θαη δεχηεξνλ, γηα ηελ θαθνηερλία έρεη λα θάλεη κε ηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα,
ην φηη είλαη απαξάδεθηε ε ζέζε πνπ βξίζθεηαη εθεί πέξα. Λα ην έρεηο ππφςη
ζνπ, Ζξαθιή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γεο ην, Ζξαθιή. Απιά ήηαλ ε θνπβέληα πνπ έγηλε απφ ηνλ
αμησκαηηθφ ηεο Ξπξνζβεζηηθήο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δπίζεο, ήζεια λα πσ, φηη ζαθψο δελ είλαη νη θαθνηερλίεο ην
αίηην ηεο πιεκκχξαο, αιιά πξαθηηθά-ιεηηνπξγηθά έρνπκε πνιιά πξνβιήκαηα.
Θαη ε γθαξαδφπνξηα ήηαλ αδχλαηνλ ε Ξπξνζβεζηηθή λα ηε ιεηηνπξγήζεη λα
αλνίμεη θαη πξαθηηθά κεηά γηαηί είρακε θαη δηαξξνή λεξνχ, έζπαζε έλαο
ζσιήλαο, δελ ππήξρε βάλα θεληξηθνχ λα θιείζνπκε απέμσ απφ ην ζρνιείν ην
λεξφ, ην νπνίν έηξερε φιε λχρηα γηαηί ε βάλα είλαη ζην ππφγεην. Γειαδή, απηά
ηα πξάγκαηα ζε ηέηνηνπο ρψξνπο φπσο είλαη ηα ζρνιεία, ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζβάζηκα. Γελ είλαη ην αξρηθφ πξφβιεκα, αιιά δεκηνπξγεί πνιιά
δεπηεξνγελή, φπσο θαηαιαβαίλεηε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα πξνρσξήζνπκε. Λα ζαο πσ ηψξα. Γηα ηελ Ξχινπ, επεηδή
είλαη πνιχ ζνβαξφ απηφ ην πξφβιεκα, εγψ ζα έιεγα ηψξα, Αληηδήκαξρε,
παίξλεηο ηειέθσλν φπνηνο είλαη ππεξεζία ζηελ Θαζαξηφηεηα, λα πάλε λα
βάινπλ. Γηαηί, απφ φηη είδα, θφπεθαλ θαη νη ισξίδεο πνπ είραλ κπεη. Δίλαη
ζνβαξφηαην ην ζέκα απηφ. Θαιχηεξα δχν ηψξα λα κε κείλνπλ ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, λα πάλε λα ηαθηνπνηήζνπλ ην ζέκα ηεο Ξχινπ. Γειαδή, είλαη
αδηαλφεην, έηζη; πάξρεη θίλδπλνο λα θχγνπλ κέζα, παηδηά. Κφζρν, θαιχηεξα
λα θχγεηο θαη λα παο λα ηαθηνπνηήζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ίρη, παηδηά, πξέπεη λα παξζνχλ κέηξα, δε γίλεηαη. Λα πάξεηο
ηειέθσλν, απηφ ιέσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα, πεξίκελε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα ζπλερίζνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, λα ζπλερίζνπκε, γηαηί ηψξα πέζακε ιίγν, έηζη; Γίλεηαη
δηάινγνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ίρη, φρη. Γηα ηελ Αθξνπφιεσο πνπ ιέεη ν Θψζηαο, απηφ είλαη
απηφ πνπ ιέσ, ην έξγν ηνπ βνξεηνδπηηθνχ δάζνπο θαη απηφ είρε εληαρζεί,
Θψζηα, θαη ζην πξνζρέδην πνπ έρνπκε ηψξα ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο
κέζα. Δίρα πεη αλαιπηηθά ηελ πξνεγνχκελε θνξά πσο δεκηνπξγείηαη απηφ ην
πξφβιεκα, ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λα κελ επαλαιάβσ ηψξα.
Δίλαη νπσζδήπνηε έλα απφ ηα άκεζα έξγα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ, βέβαηα.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί δεκηνπξγήζεθε έλα ζπίηη εθεί πνπ έθξαμε ηε ξνή ηνπ
λεξνχ. Θαη έξρεηαη φια κέζα. Θφιιεζε ζηε κάλδξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ην ζπίηη ρηίζηεθε κεηά ηελ ηειεπηαία πιεκκχξα ην 2013,
ηε κεγάιε δειαδή, θαη πξαγκαηηθά απνξνχκε πσο ρηίζηεθε ζηελ Αληχπα, ζην
ηέξκα ηεο Αληχπα θαη θιείλεη θπξηνιεθηηθά ηελ έμνδν ησλ λεξψλ πξνο ηα
θάησ. Θαη δελ κπνξείο λα θάλεηο θαη έξγν εθεί ηψξα. Δίλαη πξφβιεκα. Δίλαη
εδψ ν θ. Ξαξαζθεπάο πνπ πήγακε ην είδακε θαη καδί.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαλνληθφ θαη κε άδεηα ηεο πνιενδνκίαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σηίζηεθε κε άδεηα ηεο πνιενδνκίαο. Δδψ πξέπεη λα δνχκε ηψξα
πσο εληάρζεθε πσο εληάρζεθαλ ζην ζρέδην πφιεο απηέο νη πεξηνρέο θαη πσο
έγηλαλ ρσξίο έξγα ππνδνκήο. Γειαδή, απηά πνπ ιέγακε θαη ηελ πξνεγνχκελε
θνξά, έηζη; Θαη πξαγκαηηθά εθεί κπνξεί λα πληγεί θφζκνο, δειαδή θαη απηφ ην
ζπίηη λα ην πάξεη θπξηνιεθηηθά θαη λα ην ζεθψζεη ζηνλ αέξα, αο πνχκε, ε
βξνρή. Ρψξα, γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ινηπά, αλέθεξε θη ν Βαζίιεο εδψ
φηη ζηηο πξνζέζεηο καο είλαη, πξψηνλ, λα θαιέζνπκε θαη απφ φιεο ηηο
Ξαξαηάμεηο λα γίλεη κηα δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή θαη λα θαζίζνπκε θάησ ζηα
ζνβαξά κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηηο βνήζεηεο πνπ ζέινπκε λα
έρνπκε απφ φινπο.
Λα δνχκε θάπνηεο παξεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ, ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο,
δειαδή. Απηέο ηηο δεπηεξνγελείο, πνπ ιέκε. Νη κεγάιεο είλαη ζέκα ζρεδηαζκνχ
άιισλ. Ρέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο θαη λα πξνρσξήζνπκε άκεζα, νη νπνίεο ζα
πξέπεη βέβαηα λα εληαρζνχλ θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Ίζεο απφ απηέο
κπνξέζνπκε λα ηηο θάλνπκε ηψξα, εδψ κπαίλεη ην ηξίκελν, φηη ην ηξίκελν έρεη
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο. Κεηά ην ηξίκελν παχεηο λα είζαη ζε
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζεκαίλεη φηη
κπνξείο λα θάλεηο θαζ’ ππέξβαζε θάπνηεο ελέξγεηεο, φπσο πξνκήζεηεο, κηθξά
έξγα θαη ηα ινηπά, ηα νπνία, φκσο, δε καο ιέλε απφ πνχ ζα πιεξσζνχλ.
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Γειαδή, κπνξνχκε λα θάλνπκε κε αλάζεζε, κε απφθαζε Γεκάξρνπ λα
αλαζέζνπκε λα θαζαξηζηνχλ ηα ζρνιεία, λα δψζνπκε είθνζη ρηιηάδεο εδψ,
δεθαπέληε εθεί, ηξηάληα λα θάλνπκε έλα έξγν. Ίια απηά θαιά, αιιά φηαλ
έξζεη ε ψξα ηεο πιεξσκήο δε καο ιέλε αλ ζα δψζνπλ θνλδχιη θαη απφ πνχ ζα
πιεξσζνχλ απηά. Θαη επεηδή πξαγκαηηθά απηέο ηηο κέξεο ην ςάρλνπκε
ελαγσλίσο λα δνχκε ηη πξνβιέπεη ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, δελ
πξνβιέπεηαη πνπζελά απηφ ην πξάγκα.
Ρν έρνπλ αθήζεη εζθεκκέλα έηζη. Θαη κε ηνπο άιινπο Γεκάξρνπο πνπ κηιάσ
ζπλέρεηα, θαη απηνί έρνπλ απηνί ηελ αγσλία θαη λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, κνχ
ιέλε φηη εκείο δε ζα κπνχκε ζηνλ θφπν λα δψζνπκε ηψξα ηφζα ιεθηά θαη λα
κελ έρνπκε λα θάλνπκε θαη κεηά λα κελ έρνπκε λα θάλνπκε άιια έξγα.
Γειαδή, ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε θαη κε
ηελ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηξηκήλνπ. Δκείο ζα ην αμηνπνηήζνπκε νπσζδήπνηε
γηα λα απαηηήζνπκε ηηο απνδεκηψζεηο ηηο πιήξεηο ζηηο νηθίεο θαη ζηα
θαηαζηήκαηα. Ξνπ ζαο είπα, πνιινί Γήκνη δελ ηα παίξλνπλ, δελ ηα είραλ πάξεη
ηελ πξνεγνχκελε θνξά.
Δκείο επηπρψο ηελ πξνεγνχκελε, αλ θαη δελ ήκαζηαλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο, ηα πήξακε. Κάιηζηα, ηφηε, είρακε ηξέμεη πάξα πνιχ γη’ απηφ ην
ζέκα. Θπκάηαη θαη ν Βαξπηηκηάδεο, θαη κε ηελ θνηλσληθή ππεξεζία είρακε
μεζθηζηεί ζηηο επαθέο, ζηα ηειέθσλα, ζηηο πηέζεηο γηα λα πιεξσζνχλ νη
άλζξσπνη. Αιιηψο, δελ ηνπο θαίγεηαη θαξθί. Κε λνκίδεηε φηη επεηδή ζα γίλεη ε
θαηαγξαθή, ζα πιεξψζνπλ.
Γηα λα πξνρσξήζσ ηψξα γηα ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο θαη ηνλ Ππλήγνξν
ηνπ Γεκφηε πνπ κπήθαλ θάπνηα ζέκαηα. Θνηηάμηε, ν Θαιιηθξάηεο μέξεηε πνιχ
θαιά φηη απφ πάξα πνιινχο θαη απφ πάξα πνιιέο πιεπξέο, θαη θπξίσο φζν
κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία, θαηαδηθάδεηαη θαη απφ αλζξψπνπο πνπ δελ ηνλ είραλ
θαηαδηθάζεη απφ ηελ αξρή φηαλ εμαγγέιζεθε θαη εθαξκφζηεθε. Αο πνχκε, ν
Ππλήγνξνο ηνπ Γεκφηε δελ έρεη εθαξκνζηεί ζε θαλέλαλ Γήκν θαη δελ είλαη
ηπραίν πνπ δελ εθαξκφδεηαη. Πε θαλέλαλ, κα θαλέλαλ Γήκν, θαη φινη νη Γήκνη
θαηαγγέιινπλ φηη απηφ ήηαλ απαξάδεθην. Λα βάιεη έλαλ ζε έκκηζζε ζέζε, ν
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νπνίνο, κάιηζηα, θαη πάξα πνιιά ιεθηά, λα είλαη απφζηξαηνο ηεο ηάδε
ππεξεζίαο θαη ινηπά, ηψξα λα κελ ην αλαιχζσ, γηα λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα
ηνπ Γεκφηε.
Γειαδή, θαηαξγεί ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γήκνπ, ηα πάληα,
θαη βάδεη θάπνηνλ ν νπνίνο δήζελ ζα είλαη ν Ππλήγνξνο ηνπ Γεκφηε. Ιεο θαη
δελ μέξεη ν Γήκνο πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα ησλ δεκνηψλ, ζέιεη έλαλ
ζπλήγνξν ν δεκφηεο. Θαη ζαο ιέσ, δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ζε θαλέλαλ, κα
θαλέλαλ Γήκνπ. Νχηε απφ απηνχο νη νπνίνη έβιεπαλ ηνλ Θαιιηθξάηε ηφηε θαη
έιεγαλ ηη θαιφο πνπ είλαη, ελψ ηψξα, βέβαηα, ηνλ θαηαδηθάδνπλ θαη νη ίδηνη.
Γηα ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, επίζεο, λα ζαο πσ, φηη θαη απηή δελ έρεη
ελεξγνπνηεζεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο. Ίπνπ ελεξγνπνηήζεθε, αλάκεζα
ηνπο ήηαλ θαη ν δηθφο καο Γήκνο, ζπλεδξίαζε δπν ηξεηο θνξέο, κε πέληε έμη
άηνκα. Δίραλ κπεη δηάθνξνη, είραλ νξηζηεί, γηαηί νξίδνληαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, νη νπνίνη βέβαηα δελ παηάγαλε θαη δελ ηνπο
ελδηέθεξε θαζφινπ. Νη απνθάζεηο πνπ πήξαλε έκεηλαλ ζηα ραξηηά, γηαηί δελ
έρνπλ απνθαζηζηηθή ζεκαζία θαη γηα εκάο ε θαιχηεξε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο
είλαη ην λα έξρνληαη ηα ζέκαηα λα ζπδεηνχληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα
γίλνληαη ηα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ θαη θπξίσο λα αθνπγθξαδφκαζηε θαη λα
εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηηο επηηξνπέο, ηνπο ζπιιφγνπο, ηα ζσκαηεία, κε
νηηδήπνηε θηλείηαη, δειαδή, ζηνλ Γήκν καο.
Απηή είλαη ε θαιχηεξε δηαβνχιεπζε πνπ κπνξεί λα γίλεη. Γειαδή, ην
απνηέιεζκα ηεο πεξπζηλήο ζπδήηεζεο πνπ θάλακε, ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο,
φιεο ηηο γεηηνληέο θαη φινο απηφο ν πινχηνο πνπ ηνλ πήξακε θέηνο θαη ζέιακε
λα

θνπκπψζεη

ζην

ηερληθφ

πξφγξακκα,

γηαηί

απηφ

πξαγκαηηθά

επεμεξγαδφκαζηε απηφ ην δηάζηεκα. Θαη, βέβαηα, δπζηπρψο πέζακε ηψξα,
γηαηί αξρέο Λνέκβξε ζα θάλακε, κάιηζηα απηέο ηηο κέξεο ζα εμαγγέιιακε ηηο
ιατθέο ζπλειεχζεηο πνπ ζα θάλακε θέηνο. Ρψξα αλαγθαζηηθά ιφγσ ησλ
πιεκκπξψλ πάλε ιίγν αξγφηεξα.
Λνκίδνπκε φηη είλαη ν θαιχηεξνο βνεζφο γηα λα θάλνπκε ην θαιχηεξν ηερληθφ
πξφγξακκα, παίξλνληαο ππφςηλ φιεο ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ θαη
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βέβαηα κε δεδνκέλν θαη απηνχ πνπ είπε ν Βαζίιεο, κε ηε κείσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θέηνο, φπνπ θαη
λα ζέιεηο, ην έρσ πεη θαη άιιεο θνξέο εδψ, νη παιηφηεξνη ην μέξνπλ, νη
λεφηεξνη δελ ην γλσξίδνπλ, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παίδεηο κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα, γηαηί ζην πεξηνξίδεη ηφζν πνιχ, θαη
ζνπ πεξηνξίδεη ηφζν πνιχ θαη αλά θαηεγνξία θσδηθψλ πνπ δελ κπνξείο λα
θάλεηο έλα πινχζην ηερληθφ πξφγξακκα πνπ εζχ ζηελ πνξεία κπνξείο λα δεηο ηη
έξγν λα εληάμεηο θαη ηη φρη.
Θαη ζε παξεκπνδίδεη πάξα πνιχ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη,
ζηηο αλακνξθψζεηο θαη ινηπά, θαη είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ βιέπνπκε,
ζπλέρεηα κπαίλνπλ κπξνζηά καο, γη’ απηφ θαη γίλνληαη ηφζεο αλακνξθψζεηο
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Καο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα παιηφηεξα, πνπ έθαλαλ
πξνυπνινγηζκφ κε 65 εθαηνκκχξηα, θαη αληίζηνηρν ηερληθφ πξφγξακκα,
θαηαιαβαίλεηε πφζν εχθνιν ήηαλ λα ρσξέζεηο κέζα πάξα πνιιά πξάγκαηα
πνπ έρεη αλάγθε ε πφιε.
Γπν πξάγκαηα αθφκε γηα λα ηειεηψζσ γηα ηηο εξσηήζεηο. Γηα ηε ζήκαλζε,
είπακε, ζήκεξα ππνγξάθεθε ε απφθαζε. Γελ ην γλψξηδεο, γη’ απηφ, γηα λα
πάξνπκε ζήκαηα. Βέβαηα, ζέισ λα πσ, θαηαζηξέθνληαη ζπλέρεηα θαη δελ μέξσ
πξέπεη λα κπεη έλαο θξαγκφο, δειαδή, κε ηα απηνθφιιεηα ησλ νκάδσλ,
ππάξρνπλ θαη απηά εθηφο απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηηο αθίζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη γίλνληαη θαη επηθίλδπλα θαη θάπνηα ζήκαηα. Δηιηθξηλά
γίλνληαη επηθίλδπλα θάπνηα ζήκαηα. Δίλαη γεγνλφο απηφ, δειαδή, φηη ππάξρεη
κεγάιν πξφβιεκα. Θαη έλα ηειεπηαίν γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ. Ξξψηνλ,
ην ζέκα ησλ θάδσλ είλαη δηαρξνληθφ, δελ πξνέθπςε ηψξα. Δίλαη πνιιά πνιιά
ρξφληα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνιφληα ηέινο πάλησλ, αο ηελ πνχκε. Γηαηί είλαη βξσκηά θαη
θαλέλαο δε ζέιεηο λα έρεη έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ θάδνπο. Δπεηδή, ινηπφλ, ηψξα
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έξρνληαη θάπνηνη θαη ζέινπλ λα ην παίμνπλ ππεξαζπηζηέο. Ιέεη θάπνηνο, αο
πνχκε, ζε κέλα. Μέξεηο θάηη; Γηα ην θάδν. ·ξρνκαη εγψ ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη ιέσ λα κεηαθηλεζεί ν θάδνο απφ εθεί, εθεί ή παίξλσ ηειέθσλν
ηνλ Κφζρν. Ίκσο, ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρεη έλαο, λα κελ πσ άιινη δέθα, πνπ
δε ζέινπλ λα κεηαθηλεζεί ν θάδνο. Γειαδή, πξαγκαηηθά, επεηδή γίλνληαη
δηάθνξα εξσηήκαηα, εγψ ζα πάξσ θαη ζα πσ ζηνπο θαηνίθνπο πνπ ζίγνληαη
απφ ηελ κεηαθίλεζε φηη μέξσ γσ ν ηάδε έθαλε απηήλ ηελ πξφηαζε.
Ξξαγκαηηθά, ζα κε θάλεηε, γηαηί έρεη ζπκβεί απηφ, θαη θάπνηνη ην παίδνπλ
απηφθιεηνη ππεξαζπηζηέο ησλ θαηνίθσλ θαη έξρνληαη κεηά θαη ιέλε ζηε
γεηηνληά, εγψ πξφηεηλα ζηε δεκνηηθή αξρή θαη δελ ηνλ κεηαθίλεζαλ ηνλ θάδν.
Δκείο ζα ηνλ κεηαθηλνχκε θαη ζα ιέκε ζε απηνχο πνπ έρνπλ ην πξφβιεκα φηη
μέξεηε θάηη, ην πξφηεηλε απηφ. Αλ ζέιεηε, δειαδή, λα γίλνπκε θη εκείο
απζηεξνί. Ινηπφλ, ηψξα, γηα λα γίλσ θαη ιίγν πην πξαθηηθφο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξάλησο, ην ζέκα δελ είλαη λα εηεξνπξνζδηνξηδφκαζηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ θηλδχλεςε θνξηηζάθη πεξλψληαο, θηλδχλεςε κηα γηαγηά. Θαη
είρακε θαη ηα επραξηζηήξηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ίρη, ζνβαξά ζαο ιέσ ηψξα. Πηνλ δξφκν πεξλψληαο ηελ
Θαξαΐζθάθε λα πάεη ζηνπο θάδνπο πνπ παξάλνκα ηνπο πήξε θάπνηνο θαη ηνπο
πήγε απέλαληη, εκείο ην άιιν πξσί κε ην πνπ καο πήξαλ ηειέθσλν, ακέζσο
έγηλε ε κεηαθνξά ησλ θάδσλ. Δίρακε θαη επραξηζηήξηα απφ ηε γεηηνληά γηα
απηήλ ηε κεηαθνξά. Θηλδχλεςε κηα γηαγηά. Παο ην ιέσ, γηαηί ην μέξσ πνιχ
θαιά ην ζέκα. Θαη ηέινο, γηα λα κελ πσ ηψξα άιια πξάγκαηα, λα ζαο πσ φηη
ζθεθηφκαζηε πνιχ ζνβαξά λα θαηαγξάςνπκε ηα ζεκεία ησλ θάδσλ, λα
παξζεί απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη, αλ ζέιεηε, λα πάξνπκε κηα
απφθαζε αλ ζα γίλεηαη θαη αιιαγή πάιη ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.
Έ, ηέινο πάλησλ, λα θαηαγξαθνχλ ηα ζεκεία πνπ ζα γίλεηαη ε αιιαγή ησλ
θάδσλ. Γηαθνξεηηθά, δε ζα βξνχκε άθξε εηιηθξηλά. Παο ην ιέσ θαη φινη ζα ην
παίδνπκε ηδάκπα κάγθεο. Θαη εληάμεη, πνιιά ζέκαηα ππάξρνπλ, αιιά φρη λα
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παίδνπκε θαη κε ην ζέκα ησλ θάδσλ. Φηάλεη, δειαδή. Δκείο ζα ην βάινπκε
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ν θαζέλαο αο πάξεη ηηο επζχλεο ηνπ, λα ςεθίζεη
λαη ή φρη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεηήζεηο ησλ θάδσλ. Ίζν γη’ απηφ, έρεη δίθην
ν Αλδξέαο, ππάξρεη θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο, ν νπνίνο ζα ελεξγνπνηεζεί θαη
σο πξνο ηα πξφζηηκα γηα φινπο απηνχο νη νπνίνη πάλε θαη πεηάλε κπάδα έμσ
θαη κεηαθηλνχλ κφλνη ηνπο θάδνπο θαη ινηπά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρεηε ζηα ρέξηα ζαο έλα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο
ζέκα. ·ρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαλνκή ηεο πίζησζεο ηεο 3εο επηρνξήγεζεο απφ
ην ΞΔΠ γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. ·ξρεηαη εθηάθησο, γηαηί ε επηρνξήγεζε
ήξζε αθνχ είρε βγεη ε ζεκαηνινγία ηνπ Ππκβνπιίνπ. πάξρεη θάπνηα
αληίξξεζε λα ην εληάμνπκε ζηε ζπδήηεζε καο; Γελ ππάξρεη. Θα ζέιαηε λα ην
θνπβεληηάζνπκε θαη σο πξψην ζέκα;

1ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα κεξηθή αλάθιεζε δέζκεπζεο πίζησζεο νηθ.
έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε. πάξρεη θάπνηα εξψηεζε ζε ζρέζε κε
ηελ θαηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κπνξεί λα καο πεη θάπνηνο ηη άιιαμε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ν Ξξφεδξνο ηεο ΓΔΞ, ν θ. Ρζνπθλίδαο.
ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ: Ίρη, δελ έρεη λα θάλεη ηίπνηα. Πε ζρέζε κε ην κεζεκέξη πνπ
ζπλεδξίαζε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπήο Ξαηδείαο, είπακε φηη ε κφλε δηαθνξά ζε
ζρέζε κε ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ησλ 93.269 είλαη κείνλ 16.318 πνπ έρεη λα
θάλεη κε ηελ πιεξσκή ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ. Απηά είραλ απνδνζεί ηελ 1ε
θαη ηε 2ε δφζε, αιιά ήξζε κεηαγελέζηεξα ε απφθαζε, Θνδσξή, κε
απνηέιεζκα λα θξαηείηαη απηήλ ηε θνξά. Ρίπνηε δηαθνξεηηθφ δελ ππάξρεη ζε
ζρέζε κε ηελ 3ε δφζε. Δίλαη ζπγθεθξηκέλα ηα πνζά ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα
φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα. Αλαγξάθνληαη πίζσ. Θαη ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά
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ζε ζρέζε κε ηελ πξσηνβάζκηα ζηηο 44.009 θαη ηηο 32.941 ζηε δεπηεξνβάζκηα.
Ρν πνζφ ηεο παξαθξάηεζεο είλαη 16.318 επξψ γηα ηνπο ζρνιηθνχο
ηξνρνλφκνπο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλα ηα λνχκεξα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γειαδή, ζχλνιν ζηε ρξνληά πφζν είλαη ηψξα;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη ε 3ε δφζε.
ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ: Δίλαη ε 3ε δφζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ζ 3ε δφζε είλαη απηή. Θάζε δφζε είλαη ηζφπνζε.
ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ: Ηζφπνζε, λαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λα ξσηήζσ … .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ίηη ζέιεηε. Πην κηθξφθσλν κφλν, Θνδσξή, λα θαηαγξάθνληαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. ·ρεηε θάλεη αμηνιφγεζε,
δειαδή αλ, αο πνχκε θφβαηε εζείο ην θνλδχιη, δειαδή ελλνψ ζαλ επηηξνπή κε
βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Ιέκε φηη έρνπκε 160.000 πνπ πεγαίλεη ζηα
ζρνιεία. Ξνην είλαη ην θνλδχιη πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο ζα έπξεπε λα
δεηήζνπκε; Άκα δελ ην έρεηε εμεηάζεη, ην θνπβεληηάδνπκε ζηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε. Θέισ λα πσ, δειαδή, έρνπκε ζπκβηβαζηεί φινη ζε κηα ινγηθή
ηφζα παίξλνπκε, ηφζα κνηξάδνπκε. Ωξαία.
Κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο απηέο πνπ έρνπκε αίζζεζε, εληάμεη, παιηά ππήξρε
ζπαηάιε, φια ππήξραλ, ηψξα φκσο είκαζηε ηξία, ηέζζεξα, πέληε ρξφληα
ρξφληα ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, πνην είλαη ην θνλδχιη πνπ εκείο άκα ιέγακε
ζηα πιαίζηα ηεο αλακφξθσζεο ζα ζέιακε; Λα θαιχςνπλ. Γειαδή, ζα ιέγακε
φηη γηα φια ηα πξάγκαηα ζέινπκε 20% παξαπάλσ ή ππάξρνπλ θαη ηξεηο
ηνκείο, ηέζζεξηο, νη νπνίνη δελ ππάξρνπλ θσδηθνί, δελ ηνπο θαιχπηνπκε
θαζφινπ, γηαηί έηζη φπσο είλαη ην ζχζηεκα, ηα αθήλεη απέμσ. Αλ δελ κπνξείηε
ζήκεξα, εξρφκαζηε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γειαδή, θαηαζέησ ηελ
εξψηεζε, λα έξζνπκε λα ην θάλνπκε νξγαλσκέλν απηφ.
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ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ: Θνδσξή, ζίγνπξα ζε ζρέζε κε ηελ αλαθνξά πνπ θάλεηο, ην
επράξηζην ζα ήηαλ ην πνζφ λα ήηαλ ην δεθαπιάζην, αιιά είλαη γεγνλφο φηη
θάζε ρξνληά κεηψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Πε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε,
επηθπιαζζφκαζηε ζε ζρέζε κε ηελ αλαθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζνπ, λα ην
δνχκε, λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε πξαγκαηηθά πνηεο είλαη νη
αλάγθεο ηνπ ζήκεξα. Αιιά ην αλαθέξσ θαη ην μεθαζαξίδσ. Θάζε ρξφλν
κεηψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην πνζφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ: Θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα έρεηε ππφςηλ ζαο φηη νη
δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά, απφ ηελ άπνςε φηη θαιχςακε φιεο ηηο αλάγθεο πέξα απφ
ηα πνζά πνπ είραλ πάξεη ζαλ ζρνιηθέο επηηξνπέο, ν Γήκνο θάιπςε φια ηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα. Θαη είλαη ζηελ θπξηνιεμία ηθαλνπνηεκέλνη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαη ζα βγεη θαη δειηίν ηχπνπ γη’ απηφ.
ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ: Θαη ζα βγεη θαη δειηίν ηχπνπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ-ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ: Λα ζπκπιεξψζσ θάηη; Ππγγλψκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θα Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ-ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ: Απιά λα ζπκπιεξψζσ εγψ, κελ
μερλάκε φηη ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ πεξηθνπψλ, θέηνο έρεη έξζεη θαη ην
θνλδχιη γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο πεξηθνκκέλν θαηά 10%, ην νπνίν είλαη
πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Γειαδή, ππάξρεη κία γεληθφηεξε ηάζε λα κεηψλνληαη
δηαξθψο ηα θνλδχιηα. Ίρη κφλν φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ-ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ: Λαη, αθξηβψο. Αθφκε θαη ην θνλδχιη
γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο κεησκέλν θαηά 10%, ην νπνίν, φπσο ιέεη θαη ε
ζπλάδειθνο, ε Διέλε ε Θεξκνχ, πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζπκθσλψ ζε απηφ. Κία θνπβέληα, αλ ζέιεηε, γηα ην
επφκελν Ππκβνχιην. Ιέσ λα πξνεηνηκαζηεί ιίγν ε επηηξνπή θαη λα πεη φηη
εκείο, πέξα απφ ην γεληθφ φηη θαηαγγέιινπκε, ζα ζέιακε γηα ηα 16 ζρνιεία,
γηαηί ηα 8 έρνπλ, νθηψ θσηνηππηθά ζχγρξνλα, γηαηί ηα άιια δε δνπιεχνπλ.
Θέινπκε 4 πίλαθεο δηαδξαζηηθνχο θαη ηα ινηπά. Απηφ είλαη έλα θνλδχιη πνπ
καο θάλεη ηφζν. Ιέσ, κηα δνπιεηά. Γελ είλαη αλάγθε λα ην θάλνπκε κέρξη ηελ
άιιε εβδνκάδα. Αο ην θάλνπκε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
επφκελεο ρξνληάο. Θαη αο πνχκε, απηφ ην ιέσ θαη γεληθφηεξα Κηράιε, επεηδή
είπεο πξνζαξκνγή, αιιά αο θάλνπκε θαη κία πνιηηηθή ζπδήηεζε θαη λα πνχκε.
Ρν ιέσ γεληθφηεξα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:

Γηαηί

ιέκε

γηα

ηνλ

Θαιιηθξάηε.

Γε

ζέισ

λα

καθξεγνξήζνπκε απηήλ ηε ζηηγκή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη, φια απηά εγψ ιέσ λα ηα θάλνπκε ζπγθεθξηκέλα
θαη ζηνλ Γήκν καο. Κε αθνξκή, ινηπφλ, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, εγψ ιέσ φηη ε
επηηξνπή κπνξεί λα ζπκβάιιεη πέξα απφ ην δηεθδηθεηηθφ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγψ κηα εξψηεζε λα ζνπ θάλσ ζην πξνεγνχκελν. Νηθνλνκηθά ή
πινχζηα; Θαλνληθά;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρη ζέινπκε, δειαδή;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρη πξέπεη λα γίλεη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαηάιαβεο ηη ιέσ; Ρψξα ζα ην θάλνπκε κίδεξα γηαηί είκαζηε
δχζθνινη, λα δίλνπκε αιινχ ηα ιεθηά, ή πινχζηα φπσο πξέπεη λα είλαη ε
Ξαηδεία καο;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Αλάκεζα ζην έιιεηκκα 10% θαη ζην
δεθαπιάζην, ππάξρεη θαη κία ζπδήηεζε πνπ κπνξνχκε λα ηελ θάλνπκε, λνκίδσ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηελ επηρνξήγεζε, ζπλάδειθνη, ππάξρεη
θάπνηα δηαθσλία; Νκφθσλα; Ππκθσλνχκε.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 12εο Αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 1ν. Ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ λα πεη δπν ιφγηα γηα ηελ
αλακφξθσζε. Ρα εηζεγεηηθά ηα έρεηε πάξεη.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ: Ζ αλακφξθσζε απηή έξρεηαη λα
θαιχςεη ηξία πξάγκαηα. Ρν πξψην είλαη ε θνηλσθειή επηρείξεζε, ε νπνία
ππνινγίδνπκε φηη ζα ρξεηαζηεί πεξίπνπ ζηηο 90.000 αθφκα κέρξη 31.12.2015
γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο δαπάλεο ηεο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Νη
παηδηθνί ζηαζκνί κία έθηαθηε πξνκήζεηα κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ έρεη γίλεη θαη πνπ θαζπζηέξεζε ιφγσ ησλ
ελζηάζεσλ πνπ ππήξραλ θαη ε αγνξά θάπνησλ κεραλεκάησλ πνπ είλαη
απαξαίηεηα πιένλ λα γίλνπλ ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία.
Γελ αλαθέξσ ηα πεηξέιαηα, γηαηί απηφ είλαη κηα κφληκε πιεγή, ε νπνία,
δπζηπρψο, κέρξη λα βξεζεί θάπνηνο λα πάξεη ηνλ δηαγσληζκφ, ζα θιείλεη κε
απεπζείαο αλαζέζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ: Δίλαη ζηα φξηα ηεο αλάζεζεο. Δληάμεη;
Ρψξα δελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε πάλσ ζηνπο θσδηθνχο απηνχο,
ηψξα ζπλνπηηθά πεξηέγξαςα ιίγν ηνλ ζθνπφ ηεο αλακφξθσζεο.
ΠΘΑΚΞΑ: Λα καο πεη ιίγν θαη ν Ξξφεδξνο ηεο Θνηλσθεινχο ηη ζπλέβε θαη
έρεη απηήλ ηελ αιιαγή;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: … είλαη ζαλ ζέκα κεηά, ε Θνηλσθειή κεηά.
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ΠΘΑΚΞΑ: Δληάμεη, λαη, αιιά ην βάδεηο ζαλ θχξην ηεο αλακφξθσζεο. Ίπνηε
ζέιεηε, ηέινο πάλησλ.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ: Δληάμεη, αο πεη ν Ξξφεδξνο, ζα
γιηηψζνπκε ηελ θνπβέληα απφ ην παξαθάησ ζέκα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ηηο 180.000 πνπ έρνπκε κείσζε ζηα ΘΓΑΞ θαη ηα ινηπά θαη
πνπ δεηάκε 90.000. Ρέινο πάλησλ, πεξηέγξαςε ην ιίγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνπιγαξίδεο.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θέιεηε ηψξα; Λα κελ ην ιέκε δπν θνξέο. Λα ην πσ ηψξα
θαη ην ζπδεηάκε κεηά. Ζ πξφβιεςε, Αζελά, είρε γίλεη ζχκθσλα κε ηα
πξνεγνχκελα δεδνκέλα θαη ην πξνυπνινγηζκφ πνπ αλαιάβακε θαη βξήθακε.
Θαη γη’ απηφ είρε γίλεη απηή ε πξφβιεςε. Θαη βιέπνληαο φηη κε ηα ζεκεξηλά
δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ, πνπ δελ είλαη ε Θπβέξλεζε εηο ζέζηλ λα καο
πιεξψζεη ζηελ ψξα ηεο, φπσο έρεη γίλεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κέρξη ηψξα
θαη ιφγσ εθινγψλ θαη ιφγσ ησλ ρξεψλ πνπ ιέλε φηη έρνπκε, αλαβάιακε θαη
ηελ πξνθαηαβνιή πνπ ήηαλ λα πάξνπκε, ηε βάιακε γηα ηνλ Γελάξε, γηαηί δελ
πξφθεηηαη λα ηελ πάξνπκε κέρξη ηνλ Γεθέκβξε. Αλ ηελ πάξνπκε ζηνλ
Γεθέκβξε, ζα ηε βάινπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016. Δπεηδή φια ηα
ιεθηά, φηη ήηαλ λα πάξνπκε, έρνπκε θαζπζηεξήζεη λα ηα πάξνπκε, δελ ηα
έρνπκε πάξεη, αλαγθαζηήθακε λα ην πάκε παξαπίζσ. Γη’ απηφ ην κεηψλνπκε
απηφ, θαηάιαβεο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Λαη, θαη θαζπζηέξεζε θαη δελ μέξνπκε ηη γίλεηαη. Ίια
ξεπζηά είλαη. Δπίζεο, γηα λα ην θιείζνπκε, είλαη ην 4ν ζέκα ηξνπνπνίεζεο
Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015. Ρα άιια είλαη
κεηψζεηο. Ν θαηλνχξηνο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα θάλνπκε γηα ην 2016, ζα είλαη
ζίγνπξα πνιχ πην ξεαιηζηηθφο θαη πξαγκαηηθφο, γηαηί ζα ηνλ θάλνπκε εκείο.
Απηφ

θαηλφηαλ,

ήηαλ

απφ

ην

2014

πνπ

αλαιάβακε.

Έηαλ

πξνγξακκαηηζκέλνο θαη ζα αθνπκπάεη πην θνληά ζηηο πξαγκαηηθφηεηεο.

ήδε
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Γηαηί ε Θνηλσθειήο ζέιεη λα θάλεηο έλαο πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο δε ζνπ
βγαίλεη πάληα. Γειαδή, απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληά, μέξεηο ηη ζα γίλεη ηνλ
δσδέθαην ή ηνλ φγδνν κήλα; Γε γλσξίδεηο. Θαη εηδηθά κε απηήλ ηελ πνιηηηθή
αζηάζεηα πνπ έρνπκε ηψξα. Ρα άιια είλαη πνπ κεηψλνπκε θάπνηα πξάγκαηα,
θάπνηα ρξήκαηα θαη δεηάκε θαη κηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ πνπ γξάθνπκε
φηη κεηψλνπκε, ζπλ είθνζη ρηιηάδεο απφ εηζθνξέο ζην ΗΘΑ. Δίλαη γηαηί είλαη λα
θάλνπκε απηέο πνπ είρακε πάξεη απφθαζε δεθαπέληε άηνκα. Δλ ηέιεη,
απνθαζίζακε λα πάξνπκε δέθα πξνζσξηλά, πξνο ην παξφλ, θαη επεηδή αθφκε
δελ έρεη γίλεη ν δηαγσληζκφο, ηα κεηψλνπκε, δελ ηα έρνπκε δψζεη ηα ιεθηά.
Θαη καο δίλεη απφ θάησ, δεηάκε απφ ηνλ Γήκν νγδφληα ρηιηάδεο έθηαθηε, λα
καο ρνξεγήζεη γηα λα βγάινπκε ηε ρξνληά εθφζνλ δελ παίξλνπκε ηα
πξνεγνχκελα ρξήκαηα πνπ αλέθεξα, ηα εθαηφλ νγδφληα. ·γηλα θαηαλνεηφο;
Άξα, είλαη ην πξψην ζέκα ε έγθξηζε θαη ην δεχηεξν είλαη ε απφθαζε, φηη
απνθαζίδνπκε φηη ηελ παίξλνπκε απηήλ ηελ απφθαζε, φηη γίλεηαη ε έγθξηζε
ηεο ηξνπνπνίεζεο. Απηφ δεηάκε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρν ςεθίδεηε ή
φρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, άιιν εξψηεκα. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ είλαη αθξηβψο εξψηεκα. Κία παξαηήξεζε ήζεια λα θάλσ.
Άιιεο ρξνληέο γηλφηαλ πνιχ κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηηο αλακνξθψζεηο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Λα επηζεκάλσ φηη ήδε έρνπκε θηάζεη αηζίσο ζηε δσδέθαηε.
Γελ μέξσ, κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο ίζσο λα είλαη θαη ξεθφξ, νπφηε θαιφ ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επφκελε ρξνληά λα ην πξνζέμνπκε εθ σλ πξνηέξσλ θαη
λα κελ παξαηεξεζεί ην ίδην θαηλφκελν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ θάηη ζέισ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δδψ βιέπσ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο πδξνκφλσζεο
θηηξίνπ Πηέγεο Ξνιηηηζκνχ ζηελ Αζηπζέα. Έηαλ 70.000, ζηελ αλακφξθσζε
66.000. Ρη εκβαδφλ, ξε παηδηά, έρεη απηή;
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη. Ρη εκβαδφλ έρεη απηή ε πιάθα θαη ρξεηάδεηαη ηέηνην
πνζφ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δθηαθφζηα ηεηξαγσληθά είλαη.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δπί ηεο νπζίαο ξσηάσ έηζη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θψζηα, ην ζρνιείν απηφ είλαη ζε ηξία κέξε. Ρα … λαη. Δίλαη ζε
ηξεηο, είλαη ηξία επίπεδα. Δίλαη ηξεηο ηαξάηζεο, δειαδή, νπζηαζηηθά. Ζ κία
ηαξάηζα είλαη 700 ηεηξαγσληθά, απηή πνπ θηηάρλνπκε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηή πνπ θηηάρλνπκε ηψξα είλαη εθηαθφζηα ηεηξαγσληθά.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ωξαία, εληάμεη, γη’ απηφ ην ξσηάσ. Ρν άιιν πνπ ιέεη
πξνκήζεηα αλνηθηψλ θνξηεγψλ 40.000 επξψ; Απηφ ηη είλαη; Γειαδή, ζα
πάξνπκε πφζα θνξηεγά κε ηηο 40.000 επξψ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δλλνείηαη έλα θνξηεγφ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Αλνηθηφ ιέεη. Γη’ απηφ ην ξσηάσ. Θαη ιέσ πφζα θνξηεγά
ζα πάξνπκε κε ηηο 40.000 επξψ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, πάκε κε ηε ζεηξά φπσο είλαη. Ιέσ γηα νξηζκέλα
πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηερληθφ ραξαθηήξα φζνλ αθνξά ηελ
θαηάξγεζε θσδηθψλ, αιιά ζα πξέπεη λα αθνπζηεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε
νπζία ηνπ πξάγκαηνο. Ιέεη νη πηζηψζεηο πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ. Ξξνκήζεηα
θηγθιηδσκάησλ, πεξίθξαμε παηδηθψλ ραξψλ. Ρν έρνπκε ιπκέλν ην δήηεκα ή ην
κεηαζέηνπκε γηα αξγφηεξα. Κπαίλσ ζηελ νπζία ηνπ πξάγκαηνο. Γε ζα
δηαθσλήζσ ζε θακία κεηαβνιή, αιιά έρεη ζεκαζία γηα ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην. Θα δείηε ηε ινγηθή.
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Ξξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ. Δθ πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ, ρίιηα πεληαθφζηα.
Θα πξέπεη θάπνηνο λα πεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη ζπλνιηθά ζην ζχλνιν
ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ, έρνπκε δηαθφζηνπο ππξνζβεζηήξεο απηή ηε
ζηηγκή. Θάλσ θάηη ιάζνο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ιέσ, ινηπφλ, λα πνχκε φηη παξαδείγκαηνο ράξηλ ην
θαηαξγνχκε, δηφηη απηήλ ηε ζηηγκή είκαζηε θαιπκκέλνη. Πηε ζπλέρεηα,
έθηαθηε πξνκήζεηα θαπζίκσλ. Λα εμεγεζεί ε κεηαθνξά απηή πνπ γίλεηαη,
αιιαγή θσδηθψλ. Ρειηθά, απηή ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε αλάγθεο; Γειαδή,
θνιπκβεηήξην, ζρνιεία, θίλεζε. Αο εμεγεζεί ιίγν λα αθνπζηεί. Θαη, επίζεο, γηα
ηα ζάξσζξα, εμεγείηε παξαθάησ πνπ αγνξάδνπκε. Ινηπφλ, θαη νξηζκέλεο
εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηερληθή ππεξεζία. Θα ήζεια λα αθνχζσ.
Δπέθηαζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ. Ξνπ γίλεηαη απηφ; 106.000. ·λα δήηεκα
είλαη απηφ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ππάξρεη
δηαηχπσζε πνπ ιέεη αληηθαζηζηνχκε ή δεκηνπξγνχκε θαηλνχξηεο ζέζεηο
αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. ·ρεη πξνθχςεη θαηλνχξηα αλάγθε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ηη πξάγκα;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θάηζε, ηηο ιέσ φιεο καδί. Δπεηδή ιέεη εγθαηάζηαζε θαη φρη
αληηθαηάζηαζε. Δπίζεο, εθπφλεζε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ, 12.000. Γηα πνηεο
πεξηνρέο ππάξρεη απηή ε κειέηε, πνπ αλαθέξεηαη; Δίλαη κία ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη γηα ην Θηεκαηνιφγην απηφ. Δίλαη γηα ηα νηθφπεδα ηα νπνία
….
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κάιηζηα. Ωξαία. Δληάμεη, άξα είλαη γεληθνχ ραξαθηήξα.
Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο, ζπλάδειθνη; Θχξηε Κπνδίθα.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρερληθήο θχζεσο, φρη πνιηηηθήο. Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ
Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηνο εάλ ν εθζθαθέαο απηφο, ν θνξησηήο είλαη
δεχηεξνο. Δίλαη ν πξψηνο θαη γηα θάπνηνλ ιφγν είρε γίλεη θάπνηνο ηζνζθειηζκφο
εδψ θαη είρακε αθαηξέζεη. Δίλαη δεχηεξνο. Θαη ην απηνθίλεην απηφ, ηη ηχπνο
απηνθίλεην είλαη πνπ έρεη δεθαπέληε ρηιηάδεο; Μέξεηε γηαηί ζαο ην ιέσ; Γηαηί
κήπσο ζα έπξεπε, θάπνηα ζηηγκή είρακε ηνπνζεηεζεί θη εκείο ζηηο αξρέο ηεο
πεξηφδνπ ηεο δηνηθεηηθήο ζαο, κήπσο ζα έπξεπε λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα
γίλεη κία αληηθαηάζηαζε νιηθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη θαινζρεδηαζκέλε
ηνπ ζηφινπ ηνπ Γήκνπ.
πάξρνπλ θνλδχιηα, ην έρνπκε μαλαπεί, ην έρσ γξάςεη θηφιαο, ππάξρνπλ
θνλδχιηα γηα θαζαξηφηεηα, γηα κεραλνινγηθνχο εμνπιηζκνχο, γηα κέζα θαη
ινηπά απφ ηελ Δπξσπατθή ·λσζε, πνπ δελ μέξσ αλ ε επνρή γηα κηα πφιε ηνπ
κεγέζνπο θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ Σατδαξίνπ, επηηξέπεη λα ηα ζλνκπάξνπκε απηά
ηα πξάγκαηα. Γειαδή, θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα ζθχςνπκε θαη ζε απηφ ην
ζέκα. πάξρνπλ έηνηκα θνλδχιηα. Ξξνρζέο ππήξμε νιφθιεξε ζχζθεςε ησλ
Ξεξηθεξεηψλ ζηηο Βξπμέιιεο. Αλαθέξζεθε πάιη ην ζέκα ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο, ζε ζέκαηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζε
ζέκαηα πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη ινηπά.
Λα

πάξνπκε

έλαλ

θνξησηή

26.000,

ζα

είλαη

κεηαρεηξηζκέλνο,

θαθνδνπιεκέλνο, ζα ραιάζεη ζηα ρέξηα καο κεηά απφ έμη κήλεο. Λα πάξνπκε
έλα θνξηεγφ, δχν θνξηεγά, ηα νπνία ζε ελάκηζε ρξφλν ζα είλαη παιηά. Θα
έξζεη ε άιιε δηνίθεζε, φπνηα θαη αλ είλαη απηή. Μέξεηε ηη παξαιάβακε εκείο;
·λαλ απαξραησκέλν ζηφιν θαη ινηπά. Κήπσο ζα έπξεπε κε ηφλν παξάθιεζεο
θαη ζπδήηεζεο ζε ήπηνπο ηφλνπο, κήπσο ζα έπξεπε λα ζθχςνπκε ζε έλα
ηέηνην πξφγξακκα, λα ην δνχκε, λα θάλνπκε κία πην ζνβαξή θαη πην
κειεηεκέλε ζθέςε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Θαζαξηφηεηαο θαη ηνπ Ξξαζίλνπ; Γηα λα κε καο
ηξψεη ζπλέρεηα απηή ε θαηάζηαζε. ·λα ιεσθνξείν, έλα θνξηεγφ, έλαο
θνξησηήο, θαη πάεη ιέγνληαο. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Λα πσ θάηη, Αλδξέα, γηα ην
ζέκα απηφ. Γίλεηαη γηαηί επείγεη. Γειαδή, ν πξνζαλαηνιηζκφο ήηαλ λα
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αληηθαηαζηαζεί φινο ν ζηφινο, αιιά απηφ θαηαιαβαίλεηε φηη ζέιεη πάξα πνιχ
ρξφλν. Ρα ζθνππίδηα είλαη έμσ, ηα θιαδηά εηδηθά, γη’ απηφ θαη πξνηάμακε
θνξησηή, γηαηί ρσξίο δεχηεξνλ θνξησηή δε γίλεηαη ηίπνηα θαη θνξηεγφ.
Γειαδή, ζα δεηηαλεχνπκε. ·ρνπκε ζηφρν λα πινπνηεζεί κέρξη ηνλ Κάξηε
ηνπιάρηζηνλ, λα πξνιάβνπκε ηνπ θαινθαηξηνχ. Γειαδή, απηφ πνπ ιεο, έρεηο
δίθην απφιπην θαη ε ινγηθή απηή ήηαλ, λα ηα αιιάμνπκε φια καδί, θαη
θπλεγηνχληαη φια ηα πξνγξάκκαηα, ςάρλνληαη. Αιιά απηφ, ζα έρνπκε άιια
δειαδή πάιη. Αλ δε βξνχκε έλαλ ηξφπν λα καδεχνληαη ηα νγθψδε, ζα έρνπκε
άιια.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα GSP, λαη, θνξηεγφ θαη αλπςσηηθφ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άιιν ην έλα, άιιν ην άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Γειαδή, απηά πξέπεη λα θάλνπκε ηα αδχλαηα δπλαηά λα ηα
πάξνπκε φζν πην γξήγνξα γίλεηαη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε, ζα
έρνπκε πξφβιεκα. Γελ μέξσ αλ έρεηε θάλεη θακηά βφιηα. Φπηξψλνπλ νη
θαλαπεδηέο πάιη ζην Σατδάξη. Θαλαπέδεο παληνχ, δε θάζε γσληά. Ινηπφλ,
ππάξρεη θάηη άιιν, ζπλάδειθνη; πάξρεη δηαθσλία; Λα απαληήζνπλ νη
Αληηδήκαξρνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, βεβαίσο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληήζνπλ ιίγν ζχληνκα νη Αληηδήκαξρνη θαη λα
πξνρσξήζνπκε.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηαξρήλ, γηα ηνλ ΔΙΔ θαη γηα ην αλνηρηφ θνξηεγφ, είλαη
ζηνπο

πεξηνξηζκνχο.

Γελ

είλαη

νχηε

απηά

πνπ

εληζρχνληαη,

νχηε

δεκηνπξγνχληαη ζαλ πηζηψζεηο. Πηελ νπζία ηη γίλεηαη γηα ηνλ ΔΙΔ. Ρα εμήληα
έμη ρηιηάξηθα πνπ πάλε γηα ην 2016, πνπ εθηηκνχκε δειαδή φηη ζα γίλνπλ ην
2016, θεχγνπλ απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηνλ δηθφ καο ηνπ 2015. Θαη ν
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πξνυπνινγηζκφο ν θαηλνχξηνο πνπ θάλνπκε γηα ην θνξηεγφ, πνπ είλαη εθαηφλ
δεθαπέληε ρηιηάξηθα παξαθάησ, πεξηνξίδνπκε ηνλ άιιν πνπ ήηαλ πξηλ ζαξάληα
ρηιηάξηθα. Γελ παίξλνπκε θάηη κε ζαξάληα ρηιηάξηθα, απηφ ιίγν λα ην
θαηαιάβνπκε. Ρψξα, φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, επεηδή
εκθαλίζηεθαλ θαη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα θαη ηψξα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γειαδή, ζα πάξνπκε θαηλνχξην;
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηλνχξην, λαη. Δίλαη ν λένο θσδηθφο, εθαηφλ δεθαπέληε
ρηιηάξηθα. Γηα ην δήηεκα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, επεηδή εκθαλίζηεθαλ πάξα
πνιιά πξνβιήκαηα ζε φιε ηελ πφιε, δειαδή δελ είλαη κφλν κία γεηηνληά πνπ
έρεη δέθα θνιψλεο θαη είλαη πξφβιεκα, εδψ κηιάκε ζε φιε ηελ πφιε, βγάιακε
έλα θνλδχιη θαη’ εθηίκεζε θαη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. πάξρεη κηα εθηίκεζε
κε βάζε θφζηνο ιακπηήξσλ, αληηθαηάζηαζε θάπνησλ θζαξκέλσλ θαισδίσλ
θαη φια απηά, πξνβνιέσλ θαη φια απηά, αιιά θαηαιαβαίλνπκε φηη είλαη έλα
θνλδχιη πνπ πξνζπαζεί λα θαιχςεη πάξα πνιιέο βιάβεο θαη πεπαιαησκέλν
δίθηπν πνπ ππάξρεη ζηελ πφιε ζε πάξα πνιιά ζεκεία. Γηα ηα δψδεθα ρηιηάξηθα
είλαη γηα ηε γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ φισλ ησλ αθηλήησλ
ησλ νπνίσλ είλαη ππφ ακθηζβήηεζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Ξνην άιιν; Γε λνκίδσ φηη είλαη θάπνην άιιν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ηα αιεμηθέξαπλα. Θαηά πξψηνλ, λα μέξεηε θάηη, φηη ηα
αιεμηθέξαπλα κπήθακε ζε κηα δηαδηθαζία λα κελ δψζνπκε, λα αγνξάζνπκε ηα
πιηθά εκείο θαη λα βάινπκε έλα ζπλεξγείν ην νπνίν λα ην πάξεη απνθνπή θαη
λα ην θηηάμεη. ·ηζη θεξδίδνπκε, φπσο θαηαιαβαίλεηε, πάξα πνιιά ρξήκαηα,
έηζη; Θαη βάιακε απηφ ην πνζφ λα θηηάμνπκε ηα δχν γήπεδα θαη ηα ζρνιεία
πνπ ππάξρνπλ. Ίπνπ δελ ππάξρεη ζε ζρνιείν, θαη πάεη ιέγνληαο. Βγάιακε έλα
πνζφ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία, ν θ. Πηαπξίδεο, έθαλε ηε κειέηε θαη έβγαιε
απηά ηα ρξήκαηα γηα αγνξά ησλ πιηθψλ θαη κεηά λα γίλεη αληηθαηάζηαζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ίρη, πξψηε θνξά κπαίλεη. Πηα ζρνιεία ηα θιέςαλε, ηα
μειψζαλε, θάλνπκε αληηθαηάζηαζε θαη πάεη ιέγνληαο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ήδηνπ ηχπνπ ζα βάινπκε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ίρη. Άιινπ ηχπνπ γηα λα κελ κπνξνχλ λα ηα θιέβνπλ πάιη.
Αιιά ζηα γήπεδα δελ ππάξρεη ηίπνηα. Θαη ηα γήπεδα ελλνείηαη φηη ην θφζηνο
είλαη κεγάιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ κηα θνπβέληα. Γελ άθνπζα αθξηβψο, αιιά άθνπζα ιίγν
ηνλ Αλδξέα πξνο ην ηέινο ηεο νκηιίαο. Θνηηάμηε, ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ γηα ην ηη
ειιείςεηο έρνπκε ζε νρήκαηα, ηνλ έρνπκε θαη ηνλ μέξνπκε θαη ηνλ έρνπκε
θνζηνινγήζεη θαη είλαη πάξα πνιχ πςειφο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξφζν; Ξάλσ απφ εθαηνκκχξην. ·λα δηαθφζηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη έλα δηαθφζηα. Απηφ είλαη έηζη κε κέηξηνπο, δελ έρνπκε
βάιεη, δειαδή, ηα πάληα κέζα. πάξρεη, ινηπφλ, ηψξα ην εμήο ζέκα. Ξξέπεη
θέηνο λα αμηνπνηήζνπκε έλα πνζφ ην νπνίν ππήξρε ζην πξνυπνινγηζκφ θαη
κπνξνχκε λα θάλνπκε απηέο ηηο αγνξέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο. Γειαδή, ην
θνξηεγφ, ην αλπςσηηθφ, πνπ πξέπεη λα θφβνπκε δέληξα. Μέξεηε πφζεο
ρηιηάδεο δέληξα έρνπκε θαη πφζεο ρηιηάδεο θνιψλεο λα αληηθαζηζηνχκε ηα
θψηα. Γε θηάλεη απηφ ην αλπςσηηθφ, ραιάεη πνιχ ζπρλά απηφ πνπ έρνπκε,
είλαη παιηφ θαη ζα πξέπεη ζίγνπξα λα πάξνπκε έλα ην νπνίν ζα είλαη θαη πην
ςειφ, δειαδή ζα κπνξεί λα θαιχπηεη θαη ηηο ςειέο πεξηπηψζεηο.
Θαη επίζεο έλα κεηαρεηξηζκέλν, ην κφλν κεηαρεηξηζκέλν πνπ ζα πάξνπκε, ζα
είλαη ην GSP, πνπ ζα είλαη πεξίπνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη απηφ ην νπνίν
πήξακε ηψξα θαη πξαγκαηηθά κηαο πεληαεηίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη. Ρψξα, γηα
λα πάξνπκε παιηά, ην κεγαιχηεξν θφζηνο, Θνδσξή, είλαη ζηα αληαιιαθηηθά
θαη ζηα ζπλεξγεία, ζηηο επηζθεπέο. Γειαδή, θέηνο, πεξίπνπ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο
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δψζακε γηα αληαιιαθηηθά θαη επηζθεπέο. Θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξεί λα
ζπλερίδεη απηή ε θαηάζηαζε, γηαηί ε ρξήζε ησλ απηνθηλήησλ απηψλ είλαη ζε
πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο, πάξα πνιιέο ψξεο ηελ εκέξα.
Θάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δχν βάξδηεο, δειαδή πξσί απφγεπκα, νπφηε
θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξνχλ, δελ αληέρνπλ δειαδή άιιν ηα απηνθίλεηα. Γη’
απηφ πάκε έηζη, κε απηή ηε δηαδηθαζία, θαη ηνπ ρξφλνπ ζα πάκε ζε δηεζλή
δηαγσληζκφ, βάδνληαο κέζα θαη ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη ηα ππφινηπα ηα
νπνία ιείπνπλε. Θαη άιιν θνξηεγφ, πιπληήξην θάδσλ νπσζδήπνηε, καο έρεη
δψζεη ε Ξεηξνχπνιε κέρξη ηψξα κε ην ζάξσζξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα δηαθσλία ζε ζρέζε κε ηελ
αλακφξθσζε; Δίλαη νκφθσλα; Νκφθσλα, ινηπφλ.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
·γθξηζε 3εο Ρξηκεληαίαο ·θζεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλ. έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 2ν. Ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ: Ρψξα δελ μέξσ αλ ππάξρνπλ θάπνηεο
εξσηήζεηο επηπιένλ, εγψ ζα ζηεξηρηψ ιίγν λα δηεπθξηλίζνπκε θαη θάπνηα
πξάγκαηα πνπ είπακε θαη ζηελ Νηθνλνκηθή φζνλ αθνξά δχν πνζά πνπ
αλαθέξνληαη ζην ηέινο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο ζαλ έζνδα ρξήζεσο
εηζπξαθηέα θαη έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα. Πηελ πξψηε πεξίπησζε
αθνξνχλ ηε ΓΔΖ θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαη ειάρηζηα απφ ζρνιάδνληα
πεξίπηεξα, ηα ελληαθφζηα έλα ρηιηάξηθα.
Θνδσξή, πνπ ην είρεο ξσηήζεη. Θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά απνδνρέο
πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθέξνληαη, αθνξά δηάθνξεο επηηαγέο πιεξσηέεο,
κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ, θξαηήζεηο δειαδή ηεο ΓΔΖ πνπ πξέπεη
λα απνδνζνχλ, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ΔΓΑΞ. Γηα λα δσ αλ έρεη θαη θπζηθφ
αέξην. Θαη θπζηθφ αέξην. ΔΡΠΘΛΑ. Ρν ιέσ γηα λα έρνπκε κία πιήξε εηθφλα,
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αθξηβψο ηνλ ηζνινγηζκφ. Ρψξα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, ε κείσζε νθείιεηαη ζην
φηη πιεξψζεθαλ ππνρξεψζεηο θαη ήηαλ θαη αχμεζε ησλ εμφδσλ, ησλ δαπαλψλ
πνπ έρεη θάλεη ν Γήκνο απφ ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Γελ μέξσ αλ ρξεηάδεηαη
θάπνην άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη; πάξρεη ηνπνζέηεζε, δηαθσλία,
θάηη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπαηε θάηη, θ. Βνπιγαξίδε; Ινηπφλ, νκφθσλα, ζπλάδειθνη.
Ωξαία, πξνρσξνχκε.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ
Γήκνπ έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 3ν. Δξψηεκα; Ρν εηζεγεηηθφ ην έρνπκε. Δξψηεκα ππάξρεη;
Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 4ν. Λνκίδνπκε ζπκθσλνχκε. Νκφθσλα.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Νξηζκφο νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 5ν. Θχξηε Κνζρνλά.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δκείο ζα αθνινπζήζνπκε ηελ εηζήγεζε πνπ ππάξρεη θαη απφ ηηο
ππεξεζίεο πνπ κείλαλε επραξηζηεκέλεο θέηνο απφ ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο
πνπ ήξζαλ θαη πξνηείλνπκε λα είλαη ίδηνη, λα ζπλερίζνπκε, δειαδή, ηε
ζπλεξγαζία θαη ηελ επφκελε ρξνληά. πάξρεη, δειαδή, ζεηηθή γλψκε θαη απφ
ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, απφ ην ΠΝΙ, λαη. Βαιαζζάο θαη Ξαππάο. Ξαππάο,
λνκίδσ, αλαπιεξσκαηηθφο, Βαιαζζάο ν ηαθηηθφο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη; πάξρεη δηαθσλία;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ίρη, εληάμεη, ιέκε γηα ην … .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζκ. 54/2015 Α.Γ.Π. Θ.Δ.Γ.Σ.,
κε ζέκα: θαηάξηηζε θαη ςήθηζε αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλ. έηνπο 2015 θαη ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 6ν. Απηφ πνπ εηζεγήζεθε γηα ηελ Θνηλσθειή ν
ζπλάδειθνο ν Βνπιγαξίδεο. Κήπσο δεκηνπξγήζεθε θάπνηα εξψηεζε;
Γηαθσλία; Ππκθσλνχκε.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζκ. 53/2015 Α.Γ.Π. Θ.Δ.Γ.Σ.,
κε ζέκα: ·γθξηζε ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο
Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ έηνπο 2015.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 7ν. Θνδσξή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο Θνηλσληθψλ Γνκψλ
Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο, ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ, ζε εηαηξηθφ θνηλσληθφ ζρήκα, κε ηνλ Γήκν Αηγάιεσ, έσο
ηηο 31-12-2015, κε θσδηθφ ΝΞΠ «377080».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 8ν. Δίλαη ην ΘΞΝΓΑ, πνπ πάεη κέρξη ηηο 31/12. πάξρεη
εξψηεκα;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γειαδή ζα ζπλερίζνπκε κε ΘΛΠΔΞ λα ζπλεξγαδφκαζηε; Ξέξα
απφ θαιακπνχξη, ιέσ γηα ηελ νπζία. Ξνηα είλαη ε εθηίκεζε; Ίηη έρεη
πξνζθέξεη; Ρη άιιν ζθεθηφκαζηε; Θα ην πάκε γηα έλαλ ρξφλν θαη κεηά
ζθεθηφκαζηε θάηη άιιν;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ζαο πσ. Γελ πάκε γηα έλαλ ρξφλν. Ξαξαηείλεηαη κέρξη
31/12, πνπ είλαη ηειηθή παξάηαζε, 31/12/2015.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρειεηψλνπκε, δειαδή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Κα ε πξφηαζε, αλ δηαβάζεηο, είλαη απηή, κέρξη
31/12/2015.

Κεηά,

ινηπφλ,

απηέο

νη

δνκέο,

νη

νπνίεο

είλαη

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή ·λσζε, θαη ηνπιάρηζηνλ ζε
επαθή πνπ είρακε κε ηελ ΘΞΝΓΑ θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο, γηαηί είλαη 17
εξγαδφκελνη εδψ ζηνλ ΘΞΝΓΑ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Δίλαη 17 εξγαδφκελνη, νη νπνίνη γηα λα έρνπλ κία ειπίδα φηη
πηζαλφλ λα ζπλερηζηεί κεηά ε δνπιεηά ηνπο ζε θάπνηα δνκή πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί αξγφηεξα, καο έβαιαλ ην δήηεκα απηφ ζαλ παξάθιεζε, λα
ςεθίζνπκε θη εκείο θαη ην Αηγάιεσ, γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πηζαλφλ λα
εληαρζνχλ ζε κία λέα δνκή απφ 01/01/2016. Αλ εκείο θαηαξγήζνπκε ηψξα
ηνλ ΘΞΝΓΑ, δε ζα έρνπλ απηήλ ηε δπλαηφηεηα. Πε πεξίπησζε, δειαδή,
εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε άιιεο δνκήο.
Απηφ είλαη ην δήηεκα. Δκείο μέξεηε φηη έρνπκε δηαθσλήζεη κε ηνλ ΘΞΝΓΑ,
αιιά θαη κε ην Αηγάιεσ πάιη ζε ζπλεξγαζία πνπ είρακε. Κε ηνλ Γήκν ηνπ
Αηγάιεσ είπακε λα θάλνπκε απηήλ ηελ αβαξία, λα ηνπο δψζνπκε ηε
δπλαηφηεηα, δειαδή, κήπσο νη άλζξσπνη, κε θάπνηα κνξθή, ηέινο πάλησλ,
ζψζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο απφ ην 2016 θαη κεηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κε αθνξκή απηφ, λα ξσηήζσ γηα ηε ζπηηηθή θνπδίλα. ·ρεη
ζηακαηήζεη εληειψο, δελ πξφθεηηαη λα ζπλερίζεη; Δθεί θξίζεθε φηη δελ
παξάγεηαη θάπνην έξγν, δελ είλαη σθέιηκε γηα ηελ πφιε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ελλνείηαη, εθεί κε κηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
δφζεθε ν ρψξνο ηεο ΛΔΙΔ, δειαδή δφζεθε ζε έλαλ ηδηψηε έλα δεκνηηθφο
ρψξνο, κε φια ηα ππφινηπα, κεγάινο ρψξνο κε απνζήθεο θαη ινηπά, ρψξνο
πνιηηηζκνχ θαη ν Γήκνο δελ είρε θαλέλα φθεινο απφ απηήλ ηε ιεηηνπξγία.
Σξεζηκνπνηνχζε ηνλ ηίηιν ηνπ Γήκνπ, δειαδή Ππηηηθή Θνπδίλα Γήκνπ
Σατδαξίνπ, ρσξίο λα έρεη θακία ζρέζε ν Γήκνο κε απηφ, απιά ε ρξεζηκνπνίεζε
ήηαλ πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο απηήο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, λα ζαο πσ ην εμήο. Δίπα λα κελ πσ ηψξα πνιιά
πξάγκαηα. Ιεηηνπξγνχζε ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγίαο. Δκείο παξαηείλακε γηα ηνλ
δηεπθνιχλνπκε, λα ζαο πσ ηψξα έηζη ηα πξάγκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Δπεηδή θάπνηνη Γήκνη, φκσο, παξέρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο ζηνπο
Γεκφηεο, πνπ δελ έρνπλ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. Γηαηί, λνκίδσ, κε ειάρηζηα
ρξήκαηα, κε δχν επξψ, κπνξνχζε θάπνηνο λα θάεη. Κήπσο πξέπεη ζαλ Γήκνο,
δειαδή, λα βξνχκε έλαλ ηξφπν απηφ λα ην παξέρνπκε. Ξέξα απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, ζπκθσλνχκε κε ην 8ν; Ππκθσλνχκε.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 236/10-09-2015 Απφθαζεο Γ.Π, σο
πξνο ην ζθέινο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ πνέξγνπ_8 ηεο Ξξάμεο
κε θσδ. ΝΞΠ 374700».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 9ν απνζχξεηαη κέρξη λεσηέξαο.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα κεηάζεζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο ππ’ αξηζκ.
9483/17-04-2015 Πχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «ινπνίεζε Ξξνγξάκκαηνο
Ξξνιεπηηθνχ Νθζαικνινγηθνχ – Θαξδηνινγηθνχ – Νξζνπεδηθνχ
Διέγρνπ ζε καζεηέο Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ
(πνέξγν_3 ηεο Ξξάμεο 374700).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 10ν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δληάμεη, δεηάεη κηα παξάηαζε είθνζη εκεξψλ ιφγσ εθινγψλ,
ιφγσ αλνίγκαηνο ησλ ζρνιείσλ ν αλάδνρνο. Δληάμεη, λνκίδσ φηη κπνξεί λα
δνζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δδψ ζην ηέινο δηαβάδσ φηη εγθξίλεηαη αλαδξνκηθά ε
κεηάζεζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ σο εμήο. Κεηάζεζε εκεξνκελίαο
ιήμεο απφ ηηο 30/09 ζηηο 20/10/2015. ·ρνπκε 29 ζήκεξα. ·ρεη νινθιεξσζεί;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Νινθιεξψζεθε πξνρζέο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Απηφ ξσηάσ, γηαηί είλαη αλαθφινπζν απηφ ηψξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε κε ην 10ν, ζπλάδειθνη; Θαηά πιεηνςεθία.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπκπιήξσζεο ηεο αξηζκ. 232/2013 Α.Γ.Π., σο
πξνο ην ζθέινο «Δκπφδηα επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ νδφ Ξαχινπ
Κειά» (ζρεη.: 57424/40507/24-09-2015 έγγξαθν ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο)-(ζρεη.΅94/2015 Απ. Δ.Ξ.Ε.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 11ν. Θχξηε Βαξπηηκηάδε, αλ ζέιεηε λα ζρνιηάζεηε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Αλ ζέινπλ θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηζεγεηηθά.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ρνλ γλσξίδεηε ηνλ δξφκν φινη. Κέρξη έλα ζεκείν έρνπκε
απαγνξεχζεη. πάξρεη θαη ηακπέια ζήκεξα εθεί. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε
ζην αξηζηεξφ κέξνο. Θαη απφ εθεί πάλσ, κέρξη ηελ Αγσληζηψλ, κπνξεί λα
παξθάξνπλ δεμηά αξηζηεξά ή φπνπ βξνπλ ελ πάζε πεξηπηψζεη, γηαηί έηζη έρεη
δηακνξθσζεί ν δξφκνο, δελ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε θάηη άιιν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη. Κέρξη ην Άτθνλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Γηα ην 11ν. Ξαχινπ
Κειά, ηα εκπφδηα. πάξρεη δηαθσλία;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Λαη,

είλαη

απφθαζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Ξνηφηεηαο

Εσήο.

Ππκθσλνχκε, ινηπφλ.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
·γθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο πξνκεζεηψλ,
έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 12ν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαηδηά … ε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλνηθηφ δηαγσληζκφ, ιέεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλνηθηφο δηαγσληζκφο. Ξξνηείλεηε αλνηθηφο δηαγσληζκφο θαη ηα
ηξία. Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε. Θαιελχρηα, ζπλάδειθνη.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ (απψλ)

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΕΩΡΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΩΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ (απψλ)

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ (απψλ)

ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΩΡΗΝΠ (απψλ)

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ
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ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ
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ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ

.................................................................................45

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ
ΘΑΗ ΞΟΑΠΗΛΝ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ
ΞΖΟΔΠΗΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

………….......................................................................12

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ
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ΒΝΟΔΑΠ
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ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ
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ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
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ΓΑΝΑΣΔΟ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ

.................................................14,25,26,28,29,44,46,50

ΓΖΚΝΙΑ
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ΓΟΝΙΗΑΠ
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ΕΔΟΒΑ
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ΕΩΡΝΠ
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ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ
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ΘΔΝΓΩΟΝ
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ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

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

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ

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

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

.................................................................................49

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

.............................................................................14,43

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

.................................................................................11

ΞΑΙΑΠΖ
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ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ

.................................................................................36

ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

..........................................................................9,24,44

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

....................................................................22,35,36,41

ΠΡΑΘΑΠ

....................................................................................
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ΡΟΝΣΗΓΖΠ
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ
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ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ

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

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

.............................................................................34,36

ΦΝΟΙΖΠ

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

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ
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ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ
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ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ
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