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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 32Ζ
Ρεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2015
Ζκέξα: Ξέκπηε θαη ψξα: 19:30 κ.κ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο

5

6
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Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θεληξήο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
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7

ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεο 15εο
Αλακφξθσζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο,

47

νηθνλ. έηνπο 2015 (ζρεη.: 263 & 269/2015 Απ. Ν.Δ).
2.

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί Ρξνπνπνίεζεο ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο

Πχκβαζεο

κεηαμχ

Γεκνζίνπ- Γεληθή Γξακκαηεία

ηνπ

Διιεληθνχ

Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ
48

Γήκνπ Σατδαξίνπ, γηα ηηο πξάμεηο: «Αληηθαηάζηαζε
Ππλζεηηθνχ Σιννηάπεηα θαη Δξγαζίεο Ππληήξεζεο ζην
Γεκνηηθφ

Γήπεδν

‘’ΡΑΘΖΠ

ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ»

&

«Ππληήξεζε Θεξθίδσλ θαη Ξεξηθξάμεσλ Αζιεηηθψλ
Θέληξσλ Γήκνπ Σατδαξίνπ»
3.

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο ηνπ
Πσκαηείνπ

Δπαγγεικαηηψλ

θαη

ηνπ

Ππιιφγνπ

50

Ξαξαγσγψλ Ξνιηηψλ Α΄ Ιατθήο Αγνξάο Ξεηξαηά, ζρεηηθά
κε Ίδξπζε Ιατθήο Αγνξάο ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ
Γήκνπ καο. (ζρεη.: 108/2015 Απ. Δ.Ξ.Ε)

1.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 15εο Αλακφξθσζεο ηνπ

69

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.

AΞΝΠΟΔΡΑΗ
ΚΔΡΑ ΑΞΝ
ΞΟΝΡΑΠΖ
ΡΝ
ΞΟΝΔΓΟΝ

2.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ρερληθνχ

Ξξνγξάκκαηνο θαη Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο
έηνπο 2015.

70

8

3.
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Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ή κε ρξεψλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 - ιφγσ
παξαγξαθήο.

4.

71

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ απνδνρή ή κε
αηηήκαηνο γηα αιιαγή επσλπκίαο & εθπξνζψπεζεο ηεο
κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ Γήκνπ –
Ρνπξηζηηθφ Ξεξίπηεξν- επί ηεο Πηξαη. Θαξατζθάθε-

76

Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο.(ζρεη.: 244/2015 Απ. ΝΔ)
5.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή

82

ζηήξημε θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
6.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπκπιήξσζεο ηεο ππ΄αξηζκ
260/2015 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί
«Θαζηέξσζεο, θαη’ εμαίξεζε δηαθνξεηηθνχ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016 θαη

83

εθεμήο» (ζρεη.:ην ππ΄αξηζκ. 88600/47747/30-11-2015
εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο).
7.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηελ νδφ κεηαμχ ησλ Ν.Ρ. 282 θαη 299 πεξηνρήο

51

Γξεγνξνχζεο.(ζρεη.: 87/2015 ΔΞΕ).
8.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή κε ηεο
πξφηαζεο

ηεο

Δπηηξνπήο

Ππκβηβαζηηθήο

Δπίιπζεο

Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ, ζχκθσλα

84

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ 1080/80.
9.

Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο κίζζσζεο αθηλήησλ γηα

85

ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
10.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ δηαγξαθή νρήκαηνοηξίθπθινπ θνξηεγνχ- απφ ην κεηξψν κεηαθνξηθψλ

86
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9

κέζσλ –κεραλεκάησλ, ηνπ Γήκνπ καο.
11.

Έγθξηζε Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο παξνρήο γλψκεο
πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ θαηαζηξνθή
αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ θακία αμία.

12.

87

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο παξνρήο
ππεξεζηψλ

γηα

ηελ

αζθαιηζηηθή

θάιπςε

ησλ

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο,

87

γηα ην έηνο 2016.
13.

Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο ηεο 3εο ηξνπνπνίεζεο
ηεο Ξξάμεο: ''Yινπνίεζε Ξξνγξακκάησλ Ξξνιεπηηθνχ
Διέγρνπ & Αγσγήο γείαο (Ξ.Ξ.Δ. & Α..) ζε καζεηέο

89

ησλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ''.
14.

Ιήςε

απφθαζεο

Αλαθεθαιαησηηθνχ

πεξί

έγθξηζεο

Ξίλαθα

Δξγαζηψλ,

ηνπ
ηνπ

2νπ
έξγνπ:

«Ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο νδνχ Θαζηψπεο».
15.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

Ξαξαθνινχζεζεο

&

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
«ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

ζχζηαζεο

Δπηηξνπήο

Ξαξαιαβήο
πξνκήζεηαο

ΑΡΝΛΝΚΝ

89

κε

ηεο
ηίηιν:

90

ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ

ΦΥΡΗΠΚΝ (ΑΞΔ) ΠΔ ΠΖΚΔΗΑ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΡΖΠ
ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ

ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

ΓΖΚΝ

ΣΑΦΓΑΟΗΝ»

(θσδ. ΝΞΠ 352367).
16.

Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 60/2015 Απ. Γ.Π. κε ζέκα:
Ππγθξφηεζε

Δπηηξνπήο

Ξξνζηαζίαο

Γεκνηηθήο

Ξεξηνπζίαο.
17.

90

Νξηζκφο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Θηεκαηνινγίνπ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Λ.3463/2006, γηα
ην έηνο 2016.

90
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18.

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ ελφο (1) Γεκνηηθνχ
Ππκβνχινπ

θαη

ηνπ αλαπιεξσηή

ηνπ,

γηα ηελ

ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο κε ζπκβηβαζκφ

91

ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, έηνπο 2016.
19.

Νξηζκφο ελφο (1) Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ θαη ηνπ
αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαιήο
εθηέιεζεο ππεξεζηψλ- πξνκεζεηψλ, πνπ εθηεινχληαη

91

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 28/1980, γηα ην έηνο
2016.
20.

Νξηζκφο δχν (2) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ θαη ησλ
αλαπιεξσηψλ ηνπο, σο κέιε ζηελ Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή
εθπνίεζεο αληαιιαγήο, αγνξάο, εθκίζζσζεο Γεκνηηθψλ

92

αθηλήησλ θαη κίζζσζεο αθηλήησλ απφ ην Γήκν, γηα ην
έηνο 2016.
21.

Νξηζκφο δχν (2) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ θαη ησλ
αλαπιεξσηψλ ηνπο, γηα ηελ παξαιαβή θαιήο εθηέιεζεοκηθξψλ έξγσλ-εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο

92

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΞΓ 171/87, γηα ην έηνο
2016.
22.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο
Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2015

93

(ζρεη.: 59/2015 ΘΔΓΣ)
23.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ
εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2015 (ζρεη.:

93

60/2015 ΘΔΓΣ)
24.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ

93
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11

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016 θαη ηεο εηζεγεηηθήο
έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ. (ζρεη.: 63/2015 ΘΔΓΣ)
25.

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο έηνπο 2016 ηεο Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ (ζρεη.: 64/2015
ΘΔΓΣ).

94
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη λα πάξνπκε ηηο ζέζεηο καο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Λα πάξνπκε απνπζίεο, λα καδεπηνχκε
ζηγά ζηγά. Ξαληειάξνο Βαζίιεο παξψλ, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, Γανπάρεξ
Λανπάθ, - πνπ είλαη νη Αληηδήκαξρνη; - Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο
Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο
Ησάλλεο,

Σαηδεζηεξγίνπ

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά

Πηέιια,

Καξία,

Εέξβα

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Γηαλλνχια,

Θνπβαξάο

Ξαλαγηψηεο,

Ξαλαγνπνχινπ Αιεμία, Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξηνο,
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αληξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε
Δηξήλε,

Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο

Βαζίιεηνο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο,
Γθαλά-Οηγάθε

Αγγειηθή,

Θενδσξαθφπνπινο

Φψηεο,

Θέληξεο

Ησάλλεο,

Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα θαζίζνπκε θαη λα θάλνπκε ιίγν εζπρία γηα λα
μεθηλήζεη

ην

Πψκα.

Μεθηλάκε

κε

εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο.

Ξξηλ

ηνπο

Δπηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ δχν αλαθνηλψζεηο, κία απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη
κία απφ ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Λα δψζνπκε ην
ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν, ηνλ Ξαλαγηψηε Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δίρακε πεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε
Ππλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ζην Γήκν. πάξρνπλ ήδε ηα ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα
πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κπνξέζεη απηή ε δηαδηθαζία λα ηξέμεη πξνο ηνλ
ειεγθηηθφ θνξέα θαη κέζα ζην Γεθέκβξην λνκίδνπκε φηη νη πεξεζίεο ζα
κπνξέζνπλ λα δψζνπλ ηελ απάληεζε ψζηε λα πξνσζεζνχλ απηά θαη λα
μεθηλήζεη ν ειεγθηηθφο θνξέαο ηε δηαδηθαζία απηή. Ζ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο
είλαη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο λα γίλεη απφ ηνπο Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
φρη απφ ηδησηηθφ θνξέα. Δθεί δειαδή ζα πξνζθχγνπκε. Θαη παξάιιεια
πξνηείλνπκε λα ζπζηαζεί κία δηαθνκκαηηθή επηηξνπή, δηαπαξαηαμηαθή κάιινλ
επηηξνπή λα ην πσ θαιχηεξα, ε νπνία ζα παξαθνινπζεί, ζα ζπκκεηέρεη δελ
κπνξνχκε λα ην πνχκε, αιιά ζα παξαθνινπζεί, ηα δηαηππψλεη εάλ ρξεηάδεηαη
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θάπνηα εξσηήκαηα, ζα έρεη δειαδή ην ξφιν ηνπ λα κπνξέζεη λα
παξαθνινπζήζεη πην ζηελά απ’ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ
έιεγρν πνπ ζα γίλεη απφ ηνπο ειεγθηέο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Πε απηή ηε
δηαδηθαζία ηεο ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο ζα έξζνπκε ζε επαθή ην επφκελν
δηάζηεκα. Ξνηνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζα ζπκκεηέρνπλ απφ φιεο ηηο
παξαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ θαη λα ελεκεξψλνληαη ζηγά ζηγά γηα ην πψο
πξνρσξάεη ε φιε δηαδηθαζία θαη παξάιιεια θαη γηα ηα βήκαηα πνπ ζα γίλνληαη
απ’ ηε Γεκνηηθή Αξρή γηα λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία θαη επίζεκα πξνο ηνπο
Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο, ε ζπλαδέιθηζζα Θεξκνχ.
ΘΔΟΚΝ: Θαιεζπέξα. Θα ήζεια λα ελεκεξψζσ φηη ζπλεδξηάζακε ηελ
Ξαξαζθεπή, ε Πρνιηθή Δπηηξνπή, θαη απνθαζίζηεθε γηα ηνλ πξνεγνχκελνη
νηθνλνκηθφ ππφινγν λα πξνρσξήζνπκε ζε κελπηήξηα αλαθνξά, θαηά
πιεηνςεθία. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ δελ έρσ λα αλαθνηλψζσ ηίπνηα. Έρσ φκσο λα θαιεζπεξίζσ
φινπο καο θαη ηνπο ζπλδεκφηεο καο. Θαη ζα ήζεια λα μεθηλήζνπκε απηή ηε
Ππλεδξίαζε φζν κπνξνχκε πην ζπγθξαηεκέλα, γηαηί απηφ ηνλ θαηξφ, έρνπκε
ηψξα 1-2 βδνκάδεο, ππάξρεη κηα έμαξζε επηθνηλσληαθή, κηα επηθνηλσληαθή
επαλάζηαζε απφ πνιινχο ζπλδπαζκνχο απφ ην Γεκνηηθφ καο Ππκβνχιην θαη
απ’ ηε Γεκνηηθή Αξρή. Έρεη μεθηλήζεη έλαο δηάινγνο Γεκνηηθήο Αξρήο κε ηελ
Ξεξηθέξεηα, κε ην πνπξγείν, θαη έρνπκε κπιέμεη ζε κία αηέξκνλα δηαδηθαζία
πνπ θνβάκαη πνιχ. Θαη δελ ζέισ λα γίλσ κάληεο θαθψλ πξνβιέςεσλ, γηαηί
επηηξέςηε

κνπ

έρνπκε

αζθήζεη

δηνίθεζε

θαη

αζθνχκε

αθφκα

θαη

θαηαιαβαίλνπκε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα πξάγκαηα. Φνβάκαη φηη δελ ζα
θαηαιήμνπκε πνπζελά ή κπνξεί λα θαηαιήμνπκε εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ καο.
Έγηλε θηλεηνπνίεζε πνπ θιείζακε ην δξφκν. Παο ζπγραίξνπκε. ιεο νη
παξαηάμεηο ζηήξημαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, είηε κε ηνπο Δπηθεθαιήο είηε δηα
αληηπξνζψπσλ ηνπο, ηελ θίλεζε απηή. κσο απηφ ην αγσληζηηθφ δξψκελν
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ηειείσζε. Ξξέπεη λα βάινπκε ηα θεθάιηα κέζα θαη λα δνχκε πψο κπνξνχκε
θαιχηεξα θαη κε πνην ηξφπν ην γξεγνξφηεξν δπλαηφ θαη κε πνηα κέζα ζα
αζθήζνπκε ηηο δένπζεο πηέζεηο γηα λα έξζεη πην γξήγνξα ην ζεκηηφ
απνηέιεζκα. Δκείο ζαλ αληηπνιίηεπζε απηφ πνπ είρακε λα θάλνπκε, ην
θάλακε. Απφ εδψ θαη πέξα δηνηθεί ε Γηνίθεζε θαη ε παξάηαμε ηεο «Ιατθήο
Ππζπείξσζεο Σατδαξίνπ» θαη αο θνηηάμεη κε πνην ηξφπν ζα ιπζνχλ απηά ηα
πξνβιήκαηα. Απηφ είλαη ην έλα.
Ρν δεχηεξν είλαη φηη ιίγν πξηλ έξζνπκε, εξρφκελνο απφ ηελ εξγαζία κνπ κέζα
ζην απηνθίλεην, άθνπζα φηη αλαθνηλψζεθε απφ ην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο
φηη ζα πάλε νη κεηαλάζηεο, ζα ζηξαηνπεδεχζνπλ ζε δχν ζηξαηφπεδα, ζα ηνπο
ελαπνζέζνπλ, ζα ηνπο θηινμελήζνπλ, γηαηί πξνζπαζψ λα είκαη φζν κπνξψ πην
ξεαιηζηήο ζηηο θνπβέληεο θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πξάμε. Γελ είλαη θηινμελία
λα ηνπο δψζεηο ηνπ αλζξψπνπο ... ρσξίο ζέξκαλζε, ρσξίο λεξφ, ρσξίο ηίπνηα,
αιιά ιέκε ηψξα. Πηελ Αηηηθή θαη έλα ζηε Θεζζαινλίθε. Γελ έρνπλ
αλαθνηλψζεη... Πηελ Θσ; Θφξηλζν. Θαη εθεί. Πήκεξα είπαλ γηα ηελ Αηηηθή έλα
ζηξαηφπεδν πνπ ζα «θηινμελήζεη» 2.000 άηνκα, 2.000 ςπρέο, θαη ζα ήζεια
λα καο ελεκεξψζεη ν Γήκαξρνο αλ έρεη ππνπέζεη θάηη ζηελ αληίιεςή ηνπ. Θαη
αλ ππήξμε θάπνηα επαθή, εξσηεζήθακε, αλ πήξακε θαλέλα ηειέθσλν ηνλ
Γηνηθεηή ησλ ζηξαηνπέδσλ καο θιπ θιπ. Ή ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη ηη ζα
θάλνπκε πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Γηαηί δπζηπρψο δελ είκαζηε ρφθετ εκείο, έηζη;
Ή επηπρψο. Γελ είκαζηε ρφθετ.
Θαη έλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δίπα ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο φηη
ππάξρνπλ αηηήκαηα γηα θαηλνχξγηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,
γηα πξνεγθξίζεηο. Ρα πεξηζζφηεξα θπζηθά πνχ αιινχ; Πην δξφκν ηεο
αλαςπρήο πνπ είλαη ε Πηξαηάξρε Θαξατζθάθε. Ξξνρζέο ππέπεζε ζηελ
αληίιεςή κνπ έλαο θαηαζηεκαηάξρεο θαηλνχξγηνο, ν νπνίνο σξπφηαλ φηη ελψ
ζε φινπο ηνπο άιινπο, Γήκαξρε, έρνπκε ηελ ππνκνλή, ηελ αλνρή, είκαη πάληα
ήπηνο ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο κνπ, λα αθήλνπκε λα βγάδνπλ θεκηζκέλα
ηξαπεδάθηα έμσ, θαηά ην Γηνλχζε Παββφπνπιν, απηνχ, επεηδή είλαη
θαηλνχξγηνο ζε απηφ ην θαηάζηεκα ηνπ ην απαγνξεχζακε. Δίλαη ελ ιεηηνπξγία
ην θαηάζηεκα θαη σξχεηαη θαη ... πξνο πάληεο ηελ δηπιή ηαρχηεηα δηνίθεζεο
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πνπ έρνπκε πξνο ηνπο δεκφηεο καο. Δίλαη απηφ ην θαηλνχξγην, ην θαηλνχξγην
πνπ είλαη δίπια ζηελ Ξαγσηνκάληα. Θαηάιαβεο πνπ ιέσ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Πην πξψελ Internet Café.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Άδεηα έρεη πάξεη, αιιά θψλαδε φηη δελ ηνπ επηηξέπεηε λα βάιεη
ηξαπεδάθηα έμσ. Θαη αλ ηα έρεη βάιεη ηα ζεσξνχκε παξάλνκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κπξάβν. Απάληεζέ κνπ. Κπξάβν. Θα κνπ απαληήζεη ν
Αληηδήκαξρνο. Δληάμεη, εληάμεη.
Θαη έλα ηειεπηαίν. ηη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα βξεζεί κηα ιχζε κε ηηο
πξνζζήθεο θαη κε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο δεκφζηνπο
ρψξνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ δηάθνξα εκπφδηα, νη δηάθνξνη θαηαζηεκαηάξρεο
θαηά θφξσλ θαη κεηά θάπνηνη ζπηηνλνηθνθπξαίνη ζε θαηνηθίεο, πνπ ζεσξνχλ ην
πεδνδξφκην δηθφ ηνπο, πνπ δελ κπνξείο εζχ θαη εγψ λα πάκε λα παξθάξνπκε
γηα ιίγε ψξα, γηα κηζή ψξα, γηα κία ψξα, γηαηί ζα έξζεη κεηά απφ 8 ψξεο πνπ
ζα ζρνιάζεη ν γηνο, ε θφξε, ν ίδηνο γηα λα παξθάξεη. Απηφ ην ιέσ φζν θαη
αζήκαλην λα αθνχγεηαη, ζηηο ψξεο αηρκήο ζε απηή ηελ πφιε είλαη πνιχ
ζπνπδαίν θαη είλαη πάξα πνιχ θνπξαζηηθφ γηα ηνπο ζπλδεκφηεο καο λα
ςάρλνπλ λα βξνπλ λα παξθάξνπλ γηα κηζή ψξα, γηα κηα ψξα θιπ. Μέξεηε, ηα
κηθξά κηθξά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αζξνηδφκελα γίλνληαη κεγάια. Δκάο ζηφρνο
καο θαη ζθνπφο καο είλαη λα δηεπθνιχλνπκε θαη λα θάλνπκε πην εχθνιε θαη φζν
ην δπλαηφλ αλζξψπηλε ηε δσή ησλ θαηνίθσλ καο. Γελ μέξσ πψο κπνξεί λα
επνπηεπζεί θαη απηφ ην κέηξν. Θαη ζηακαηάσ εθεί γηα λα κελ πσ ηα ίδηα θαη ηα
ίδηα πνπ ιέσ ηφζν θαηξφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Απ’ ηελ παξάηαμε ηνπ θ.

Ληεληαθνχ; Θ. Ρζαηζακπά;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Αο πξνεγεζνχλ νη Δπηθεθαιήο νη ππφινηπνη θαη αλ δελ έρεη
έξζεη ζην κεηαμχ... ρη, ζα κηιήζσ. Δάλ δελ έρεη έξζεη ζην κεηαμχ ν
Δπηθεθαιήο ηεο παξάηαμήο καο δειαδή ζα κηιήζσ εγψ. Αιιά αο πξνεγεζείηε
ηψξα εζείο. Δληάμεη, νπφηε....
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο, κέρξη λα έξζεη ν Βαγγέιεο θαη λα θάηζεη. Ν
θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαηαξρήλ πξέπεη λα πσ ην εμήο θαη ζέισ λα ην πεη θαη ν
Γήκαξρνο απηφ. Έρσ παξαθνινπζήζεη θάζε κέξα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο
Πηαζκνχο ζηηο εθδειψζεηο. Θαη επεηδή ζπλήζσο φηαλ κηιάκε γηα ηελ παηδεία
απηφ ην μερλάκε ην θνκκάηη, ζα πσ εγψ θαη λνκίδσ ζα ην επηβεβαηψζεη ν
Γήκαξρνο απηά πνπ είπε δεκφζηα. Δθηφο απφ ηα δηεθδηθεηηθά δεηήκαηα ην φηη
έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε θαη κε ην παηδαγσγηθφ έξγν, δειαδή ην φηη ηα
πεληάκελα δελ έγηλαλ δεθηφ ζαλ αίηεκα θαη κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηα νρηάκελα θαη ζηα... ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα
κελ αιιάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Αιιά δελ ην θάλσ απηφ, γηαηί έηζη θαη αιιηψο
έρνπκε ζέκα λα ην θνπβεληηάζνπκε. Λνκίδσ φηη πξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιηα
λα ελεκεξσζεί γη’ απηά πνπ είπε ν Γήκαξρνο θαη πνπ εγψ ζπκθσλψ. Δμάιινπ
απηφο κίιεζε παληνχ. Δγψ δελ είρα λα πξνζζέζσ θάηη. ζνλ αθνξά ηελ
ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απ’ ην κφληκν πξνζσπηθφ θαη ην έθηαθην
πξνζσπηθφ. Θέισ λα πσ φηη είλαη έλαο δχζθνινο ηνκέαο πνπ νξηζκέλεο θνξέο
είλαη έμσ απ’ ηελ νπηηθή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνιιέο θνξέο είλαη θαη
έμσ απ’ ηελ νπηηθή ηεο θνηλσλίαο, πέξα απφ απηφ ην θνκκάηη πνπ έρεη ην
κηθξφ παηδί ζην Βξεθνλεπηαθφ Πηαζκφ θαη ζην Λήπην θαη πνπ πξέπεη λα πνχκε
φηη είλαη ε θάζε πνπ νη γνλείο δηακνξθψλνληαη ζε γνλείο. Θαη ζα έιεγα ινηπφλ
φηη ηελ αληίζηνηρε θξνληίδα φπσο θαη γηα άιια ζέκαηα, θάπσο μερσξηζηά λα
δνχκε θαη ην δήηεκα ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ, αο ην πνχκε ζρνιέο γνλέσλ ή
άιια ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο
Πηαζκνχο. Ξέξα απφ ηηο επραξηζηίεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ ηεξάζηηα
πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δμάιινπ είλαη έλα δήηεκα
πνπ ην είρα παξαθνινπζήζεη θαη παιαηφηεξα θαη έρσ θαη άπνςε φζνλ αθνξά
ην ηη γίλεηαη. Έλα δήηεκα είλαη απηφ.
Γεχηεξν. Θεσξψ ζεηηθή ηελ αλαθνίλσζε πνπ έθαλε ν Αληηδήκαξρνο γηα ηνλ
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θαη δελ ζέισ λα πξνζζέζσ θάηη άιιν. Αο επρεζνχκε θαιφ
δξφκν, ζα ην έιεγα έηζη φπσο ιέκε, θαη αέξα ζηα παληά καο ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε. Δπηηέινπο λα γίλεη έλα δήηεκα γηα ην νπνίν θαη ην έρεη αλαδείμεη
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ε Γεκνηηθή Αξρή αιιά θαη εκείο πηζηεχσ ζπκβάιακε απφ ηε δηθή καο πιεπξά
ζην λα κελ παξαπέζεη απηφ ην ζέκα θαη επηηέινπο λα μεθηλήζεη.
Ρξίην. Θεσξψ γηα ηελ Δπηηξνπή Ξαηδείαο ζσζηή ηελ αλαθνίλσζε πνπ πάξζεθε
απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαηδείαο. Δκείο φπσο είδαηε κε αλαθνηλψζεηο πάλσ ζε απηφ
ην δήηεκα, πνιχ πξνζεθηηθά δηαηππσκέλεο, ζεσξνχζακε φηη έπξεπε λα γίλεη
απηή ε κελπηήξηα αλαθνξά θαη λα πάξεη ην δξφκν ηεο. Ξέξα απφ ην αίζζεκα
αιιειεγγχεο ζε θάζε άλζξσπν πνπ πεξλάεη κηα δπζθνιία ζηε δσή ηνπ, ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο δξφκνπο απηνχο ηεο
θαλνληθφηεηαο, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ κεξηθέο θνξέο κεξηθνί άλζξσπνη
πξνζπαζνχλ, επηθαινχληαη ηα αηζζήκαηα φισλ καο, ηα νπνία έηζη θαη αιιηψο
ππάξρνπλ, αιιά ε ζπλνιηθή ηνπο ηζηνξία θαη δηαγσγή ζα ιέγακε θάζε άιιν
εληζρχνπλ απηή ηελ άπνςε.
Ρξία δεηήκαηα. Έλα δήηεκα γηα ηα αληηπιεκκπξηθά θαη γηα ηελ εθδήισζε πνπ
έγηλε. Δγψ ζεσξψ φηη ήηαλ κηα ζεηηθή εθδήισζε. Πηε δεκφζηα αλαθνίλσζε
πνπ θάλακε βάδνπκε ην δήηεκα φηη επεηδή δελ ήηαλ έθηαθην ζα κπνξνχζακε
λα θάλνπκε έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα ην πξνζρεδηάζνπκε θαη λα
έρεη θαη κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα. Γεληθφηεξα ζέισ λα ζαο πσ φηη ε γλψκε
κνπ, ην έρσ πεη θαη άιιεο θνξέο, πέξα θαη έμσ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο
αληηιήςεηο, ζην Σατδάξη θαη ζηε Γπηηθή Αζήλα έρνπκε κηα ππνρξέσζε, κφλνη
καο αιιά θαη καδί κε ηνπο άιινπο Γήκνπο θαη καδί κε ηελ Ξεξηθέξεηα φπνπ
ρξεηάδεηαη ή θαη ζε αληίζεζε, ζα πξέπεη λα ζεθψλνπκε δεηήκαηα. Ξνιχ
πεξηζζφηεξν πνπ κηα ζεηξά πξάγκαηα πνπ εδψ ηα ζεσξνχκε αδηαλφεηα, αιινχ
γίλνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, κε ηελ ίδηα θπβέξλεζε πνπ θάπνηνη ηελ
ππεξαζπηδφκαζηε, θάπνηνη ηελ θαηαγγέιινπλ, θάπνηνη ηελ αλέρνληαη. Γειαδή
ην

ίδην

ρξνληθφ

δηάζηεκα

πνπ

ζεσξείηαη

αδηαλφεην

λα

ππάξρεη

πνδειαηφδξνκνο ζηε Γπηηθή Αζήλα ή λα μεθηλήζεη έξγν, εγθαηληάζηεθε ν
πνδειαηφδξνκνο απφ ηε ... ηε Γνχξνπ. Ρν ιέσ απηφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην
ζέκα πνπ ζα αλαπηχμσ παξαθάησ. Γηα ηα αληηπιεκκπξηθά ινηπφλ έρσ λα πσ
ην εμήο. Πε επηθνηλσλία κε ηελ Ξεξηθέξεηα, θαη ζα ήζεια ν Γήκαξρνο λα πεη ηη
γλσξίδεη, αλ δηαθσλεί κε απηφ, ην έξγν απηφ ην έρεη δεη ε Ρερληθή Δπηηξνπή,
ην έρεη δεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη είλαη λα νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο.
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Γελ μέξσ αλ είλαη λα αλνηρηνχλ νη θάθεινη, γηαηί δελ κπφξεζα λα
επηθνηλσλήζσ ζήκεξα ην βξάδπ, δελ έρσ θάηη θαηλνχξγην, αιιά είλαη ζηελ
ηειηθή θάζε θαη ππάξρεη πνιηηηθή δέζκεπζε λα ηειεηψζεη απηή ε ηζηνξία κέρξη
ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη λα μεθηλήζεη ην έξγν απφ ηελ άιιε... Ρν ζεσξψ
ζπλνιηθή ππφζεζε φισλ καο. Ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά ζα θάλεη φ,ηη
κπνξεί.
Έλα δήηεκα πνπ ζέισ λα απαληήζεη ν Γήκαξρνο έρεη ζρέζε, θαη φρη θάπνηνο
άιινο, κε ην Βνηαληθφ Θήπν. Θα ήζεια λα μέξσ, εκείο θαη άλζξσπνη απ’ ηελ
παξάηαμή καο, πξνρψξεζαλ ζε νξηζκέλεο ελέξγεηεο. Θα ήζεια λα μέξσ πνην
είλαη απηή ηε ζηηγκή ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη πφζν έρεη πξνζαξκνζηεί ην
κε βάζε ηηο ζχλλνκεο δηαηάμεηο θαη βέβαηα κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ ππήξρε κηα δηακάρε φζνλ αθνξά ην απφ πνχ
παίξλεη άδεηα ή φρη.
Ρειεπηαίν άθεζα, είρα έλα δηζηαγκφ αλ ζα έιεηπε ν θ. Ληεληαθφο, αιιά αθνχ
ήξζε ζέισ λα ην πσ. Δίδα ηελ πξσηνβνπιία πνπ πήξε φζνλ αθνξά ην Κεηξφ.
Θέισ λα πσ κηα θνπβέληα θαηαξρήλ. Γηα δηάθνξα ζέκαηα ν θαζέλαο έρεη κία
ηζηνξία, ζεηηθή ή αξλεηηθή, γηα ηα πξάγκαηα. Δγψ ινηπφλ πξέπεη λα πσ
νξηζκέλα πξάγκαηα ζα έιεγα ηνπ ηζηνξηθνχο ζηειέρνπο ηεο παξάηαμεο
Φσηεηλάθε, δηα ζηφκαηνο Θεφδσξνπ Ππειηφπνπινπ. Δπηθνηλσλψληαο δειαδή
κε απηφ ην δήηεκα. Θα ζέιακε ινηπφλ λα πνχκε ην εμήο. ηη ζην Γεκνηηθφ
καο πξφγξακκα, ζηηο ζειίδεο 16-17, ζηα δεηήκαηα κεηαθνξάο, κεηαθίλεζεο,
ζπγθνηλσλίεο,

δηθαηψκαηα

πεδψλ,

πνδειάησλ,

ΑΚΔΑ,

θιπ,

έρνπκε

επεμεξγαζηεί ζπλνιηθφηεξα πξνηάζεηο. Πηηο ζειίδεο 20-23 αλαθεξφκαζηε ζε
δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο Θαβάιαο,
πνπ ελψλνπλ ην Γήκν, θαη κε ην δήηεκα ηνπ Κεηξφ. Θαη απνδίδνπκε ηηο
ηζηνξηθέο επζχλεο γη’ απηνχο πνπ δελ ην έθεξαλ θαη ηελ πξφηαζή καο πνπ έρεη
λα θάλεη ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξφηαζεο Πνπθιηά απ’ ην ξπζκηζηηθφ
ζρέδην ηνπ 2009 Σατδάξη-Άιηκνο. Ρελ πξφηαζε απηή ηελ είραλ θέξεη ζηελ
επηθάλεηα ... ηεο νπνίαο ήκνπλ θαη κέινο πάληα θαη ηελ επαλαιάκβαλε θάζε
Δπξσπατθή Δβδνκάδα Θηλεηηθφηεηαο κε δηάθνξεο δξάζεηο. Αληηθεηκεληθά
ινηπφλ δελ αλαθάιππηε ε Ακεξηθή κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Ληεληαθνχ,

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 32Η

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2015

19

ραηξφκαζηε πνπ ην επαλαθέξεη θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη κε ηηο
πξνζαξκνγέο. Θεσξνχκε ινηπφλ φηη παξφηη είλαη θνζηνβφξν, φηη είλαη έλα
δήηεκα ζην νπνίν πξέπεη λα εμεηαζηεί.
Ξαξάιιεια, κηα θαη αλνίγεη ε ζπδήηεζε, ζέισ λα πσ φηη ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην πξέπεη καδί κε ηνπο άιινπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο λα μαλαδεί
ην δήηεκα ησλ ζπγθνηλσληψλ ηψξα πνπ άιιαμαλ θαη νη δηνηθήζεηο ζηνλ ΝΑΠΑ.
Θαη λνκίδσ κε θαιχηεξν πλεχκα, πην θηινιατθφ, ζα αληηκεησπηζηνχλ
δεηήκαηα. Θαη λνκίδσ φηη ν Γήκαξρνο ζα πξέπεη λα μαλαθάλεη έλα γχξν φζνλ
αθνξά ηα δεηήκαηα απηά. Αιιά ζέισ λα αλνίμσ θαη έλα δήηεκα, κε ζχληνκν
ηξφπν, καο έρεη απαζρνιήζεη. φηη ην δήηεκα ηνπ Κεηξφ, πέξα απφ ηελ
νηθνλνκηθή δπζθνιία ζε απηή ηελ πεξίνδν, κε νχξην άλεκν θαη κε φια ηα παληά
αλνηρηά, ζα ιέγακε φηη ρξεηάδεηαη 10 ρξφληα. Δίκαζηε ζε ζπλελλφεζε κε ηηο
άιιεο παξαηάμεηο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο θαη δελ ζα έιεγα φηη είλαη πξσηφιεηα ε
κειέηε. Λνκίδσ φηη είρε γίλεη θαη κηα ζπδήηεζε ζην ΑΠΓΑ ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε. Δκείο ηψξα λα κελ πνχκε πνηνο ην έρεη πξνρσξήζεη ιίγν
πεξηζζφηεξν.
Θέισ λα ζαο πσ φηη ην θφζηνο ην θαηαζθεπαζηηθφ ηνπ Κεηξφ είλαη ζηα 95
εθαηνκκχξηα αλά ρηιηφκεηξν, ελψ ηνπ ηξακ είλαη 12 εθαηνκκχξηα, δειαδή 8
θνξέο πάλσ. Δίκαζηε ινηπφλ ζε κία θάζε πνπ ζεσξνχκε φηη ππάξρεη κηα
πξψηε γξακκή ράξαμεο ηνπ ηξακ ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, ην νπνίν ζα ην
θαηαζέζνπκε θαη δεκνζίσο, δελ ζα ζαο θνπξάζσ απφςε. Θαη λνκίδνπκε φηη
απηφ παίξλεη ππφςε ηνπ δηάθνξα δεηήκαηα θαη κε έλαλ επλντθφ ηξφπν, παξφηη
δελ είλαη νη κειεηεηέο ρατδαξηψηεο, ζα ιέγακε φηη θαηά θάπνην ηξφπν θπθιψλεη
ην Σατδάξη. Θα ην δεκνζηνπνηήζνπκε αχξην θαη κεζαχξην ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. Ζ
δηαδξνκή ζα ιέγακε Ξεηξνχπνιε-Αγίσλ Αλαξγχξσλ έρεη κφιηο 18 ρηιηφκεηξα
θαη ρξεηάδεηαη ηνπνζέηεζε ξαγψλ θιπ. Ξεξλάεη απφ ηα Ιηφζηα θαη έξρεηαη κε
έλα ηξφπν ζην Ξεξηζηέξη, θπθιψλνληαο θαη γπξλψληαο ζην Σατδάξη.
Απηή ε πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο έρεη ην πιενλέθηεκα πνην; ηη δίπια
πεξηιακβάλεη πνδειαηφδξνκν. Θα έιεγα είλαη γλσζηή ε άπνςή κνπ γηα ηνλ
πνδειαηφδξνκν. Δίλαη έλα δήηεκα πνπ ζα έιεγα δελ βξίζθσ ζπκπαξαζηάηεο
εχθνια νχηε ζην δηθφ καο ην ρψξν. Δίλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ζηε Γπηηθή
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Αζήλα ζα έιεγα αληηκεησπίδεηαη κε έλαλ ηξφπν είηε αδηαθνξίαο, δελ ζέισ λα
πσ ηίπνηα άιιν, ή ζεσξείηαη φηη δελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη
πινπνηήζηκν, φκσο κπνξεί λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκν. Ξξέπεη λα ππάξμεη
ινηπφλ δηεθδίθεζε θαη πνιηηηθή βνχιεζε. Βάδσ ινηπφλ, κε αθνξκή ηελ
πξφηαζε ηνπ Βαγγέιε Ληεληαθνχ, πνπ δελ ηε ζεσξψ αληηπαξαζεηηθή, φηη ν
Γήκνο Σατδαξίνπ ζα πξέπεη λα δεη, λνκίδσ πξέπεη λα καο θνηλνπνηεζεί, θάπνπ
δηάβαζα φηη είλαη έηνηκε ε ζπγθνηλσληαθή κειέηε. Απηή ηε δηαηχπσζε είδα,
ζπγλψκε Κηράιε, δελ μέξσ αλ ηζρχεη. Λαη. Αιιά δελ καο έρεη έξζεη φκσο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δίλαη πξφηαζε. Υξαία. ηέινο πάλησλ. Θιείλσ ινηπφλ απηφ
ην ζέκα θαη ιέσ φηη κε αθνξκή, ινηπφλ, πξηλ λα θαηαιήμνπλ ζε νξηζκέλα
νξηζηηθά πξάγκαηα, αθνχ ινηπφλ είλαη πξφηαζε, λα δνχκε θαη πηζαλά θαη απηή
ηελ νπηηθή ησλ πξαγκάησλ. Μαλαβάδσ ινηπφλ ην δήηεκα ζε μερσξηζηφ
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ην δνχκε ζπλνιηθά απηφ ην ζέκα , φπσο έθαλα θαη
πξφηαζε ζηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζπλνιηθά ηελ αλακφξθσζε
ηνπ Σατδαξίνπ απφ άπνςε βαδηζηκφηεηαο, θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπνίεζεο
κηα ζπγθνηλσλίαο πνπ λα ελψλεη ηνπο δχν ζηαζκνχο. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο. Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα. Κε ζπγρσξείηε γηα ηελ θαζπζηέξεζε.
Θαιέο γηνξηέο λα έρνπκε, δεδνκέλνπ φηη είλαη απ’ φηη θαηάιαβα ην ηειεπηαίν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πέξα απφ ην δηα πεξηθνξάο. Έλα ζέκα ζρεηηθά, φπσο
αλαθέξζεθε θαη ν θ. Ππειηφπνπινο, κε ην αληηπιεκκπξηθφ. Θαη εγψ πξνζσπηθά
ζπκκεηείρα ρζεο ζην θιείζηκν ηνπ δξφκνπ, θαινπξναίξεηα θαη ζεσξψληαο φηη
πάζε ζπζία πξέπεη λα γίλεη απηφ ην έξγν. Υζηφζν κέζα απφ κηα αληαιιαγή
πάιη επηζηνιψλ θαη δειψζεσλ κε ηελ Αληηπεξηθέξεηα κνπ ζχκηζε επαγσγηθά
ην έηεξν ζέκα πεξί κειεηψλ, γηαηί πάιη ε νπζία είλαη ζηηο κειέηεο απ’ φηη
θαηάιαβα, γηα ηα 2.200.000 πνπ καο είρε πεη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηελ άιιε
θνξά. Μαλαιέσ φηη ην γεγνλφο φηη ζέησ απηφ ην ζέκα δε ζεκαίλεη φηη πηνζεηψ
ηελ άπνςε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε. Δδψ φκσο ππάξρεη έλα ζέκα ζπλεξγαζίαο,
ππάξρεη θάπνηα εκπινθή θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη δχν πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ.
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Ή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν Γήκνο Σατδαξίνπ δελ έρεη κειέηεο λα δψζεη,
γηαηί απηή είλαη ε απάληεζε, ή ν Γήκνο Σατδαξίνπ έρεη κειέηεο θαη ε
Αληηπεξηθέξεηα ιέεη ςέκαηα. Δίλαη ζεηηθφ φηη έρεη αλνίμεη ε ζπδήηεζε. Υζηφζν
εκείο γηα λα κπνξέζνπκε θαη αθφκα πεξηζζφηεξν λα ζπζηξαηεπηνχκε καδί ζαο,
γηαηί νπζηαζηηθά ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζέινπκε, πξέπεη λα δνχκε αθξηβψο
ηη έρεη γίλεη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Ρψξα επεηδή ήηαλ πξφζθαηε θαη ε
ρζεζηλή, ε ππφζεζε ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ, λα δνχκε αθξηβψο ηη έρεη γίλεη ή ηη
δελ έρεη γίλεη απφ απηά πνπ ιέεη ε Αληηπεξηθέξεηα ζπγθεθξηκέλα. Γηαηί κνπ
θάλεθε ηδηαίηεξα αηρκεξή ε δήισζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, εηδηθά ζην
ηειείσκά ηεο γηα ηηο κειέηεο θιπ θιπ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ηνπνζεηεζνχκε
θαη λα πάξνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Ρίπνηα
άιιν. Γήκαξρε θαινπξναίξεηα πάληα, γηα λα κελ έρνπκε πάιη ηα ίδηα φπσο
ηελ άιιε θνξά θαη λα κελ νμχλνπκε ην θιίκα.
Έλα δεχηεξν ζέκα κε αθνξκή ηεο πξσηνβνπιία πνπ πήξακε, θαληάδνκαη θαη
νη ππφινηπεο παξαηάμεηο έκαζαλ απφ ηνλ ηχπν γηα απηή ηελ πξσηνβνπιία πνπ
πήξακε ζε ζρέζε κε ην Κεηξφ. Θεσξνχκε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα.
Απαζρφιεζε ηελ παξάηαμε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη έγηλε κία δνπιεηά, απφ
ηα κέιε ηεο παξάηαμεο, αξθεηά ζρεδηαζκέλε θαη έγηλαλ ζπλαληήζεηο ζηελ
Αηηηθφ Κεηξφ κε ηνλ Γηεπζπληή Κειεηψλ θαη βγήθαλ θάπνηα πξάγκαηα εθεί.
Δγψ δελ είπα φηη αλαθαιχςακε ηελ Ακεξηθή. Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα ην
πσ. Θαη φιεο νη πξνηάζεηο είλαη ζεηηθέο. Βγήθαλ φκσο θάπνηα ζηνηρεία. Αλ
είδαηε ηε κειέηε, ηελ παξνπζίαζε πνπ θάλακε, ή ζηνηρεία ηεο παξνπζίαζεο,
έλα βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε γξακκή 4, ε νπνία πξνεγείηαη απφ ηελ 7. Ζ 7 απφ
πνιινχο θαη κάιηζηα θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Κειεηψλ ζεσξείηαη παξσρεκέλε.
Πηε γξακκή 4 ππάξρεη κία πξφβιεςε ζην ζηαζκφ ηεο Αθαδεκίαο λα ππάξρεη
κία ππνδνρή θαη εθεί νπζηαζηηθά ζα παηρηεί ην πνιηηηθφ παηρλίδη, πνπ ζα πάεη
απηή ε γξακκή. Θα πάεη απφ εδψ; Θα πάεη απφ ηελ Θαιιηζέα, απφ ηε
Ππγγξνχ; Θα πάεη απφ ηελ Ξεηξαηψο; Δθεί πξέπεη λα δψζνπκε ηε κάρε θαηά
βάζε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ην ζέκα είλαη γεληθφηεξν. Δγψ θαη ηελ άιιε θνξά
άθνπζα ηνλ θ. Φνπξιή ζην ηέινο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ είπε πνιχ ζσζηέο
απφςεηο. Κφλν εάλ ην ζέζνπκε πνιηηηθά κε κία εληαία αληηκεηψπηζε ην ζέκα

22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ηνπ Κεηξφ ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε απνηέιεζκα. Πίγνπξα φρη αχξην, αιιά αλ
δελ μεθηλήζνπκε απφ θάπνπ δελ ζα θηάζνπκε πνπζελά. Έξρνκαη ινηπφλ
νπζηαζηηθά ζην αίηεκα πνπ ζέζακε ζην πξσηνθνιιεκέλν θείκελν πξνο ηνλ
Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Εεηήζακε, φρη ζήκεξα, αιιά ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα λα γίλεη ή λα πεξηιεθζεί ζε ζρεηηθφ Ππκβνχιην ην ζέκα ηνπ
Κεηξφ θαη λα αληαιιάμνπκε απφςεηο θαη ζθέςεηο θαη λα δνχκε ηη ζηξαηεγηθή
ζα αθνινπζήζνπκε ζε ζρέζε κε απηφ.
Έλα ηειεπηαίν, πνπ ην αλέθεξα θαη ηελ άιιε θνξά, απιά επεηδή είλαη
πξφζθαην θαη είλαη θαη νη γηνξηέο έηζη θαη αλαθέξζεθε ν Γήκαξρνο φηη ζα είλαη
ιηηέο νη εθδειψζεηο θαη νη παξνπζηάζεηο, κία παξαηήξεζε. Γηα κέλα είλαη πνιχ
ζθνηεηλφ ην Σατδάξη. Αλ πξνιαβαίλνπκε ή δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί αθφκα
ηνπιάρηζηνλ νη θσηηζκνί φζν ζα έπξεπε. Γελ μέξσ, κηα ελεκέξσζε θαη
παξαηήξεζε. Δχρνκαη λα κελ είλαη κφλν απηφο ν ζηνιηζκφο πνπ έρνπκε
ζήκεξα, γηαηί είλαη ππεξβνιηθά ιηηφο. Δάλ βιέπνπκε φηη νη θάηνηθνη ηεο
πεξηνρήο επηζθέπηνληαη άιινπο Γήκνπο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ενξηαζηηθέο.
Καθάξη εχρνκαη λα βειηησζεί ιίγν ε εηθφλα ε Σξηζηνπγελληάηηθε, γηαηί φπσο
είλαη αλ κε ηη άιιν έλα θφζηνο ην νπνίν κπνξεί λα απνθέξεη έζησ θάπνηα
έζνδα παξαπάλσ γηα ηελ ηνπηθή αγνξά θαη λα ζπγθξαηήζεη θάπνην θφζκν.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ ζήκεξα ζα αλαθεξζψ κε εξψηεζε-ηνπνζέηεζε ζε ηξία
δεηήκαηα ζηα νπνία έρνπκε αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ,
ηνπιάρηζηνλ εκείο σο παξάηαμε, θαη έρνπκε πξνζπαζήζεη λα ηα αλαδείμνπκε
γηαηί ζεσξνχκε φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά θαη λνκίδσ φηη ζήκεξα είλαη θαη
ηα ηξία πνιχ επίθαηξα εμαηηίαο φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζπδεηήζεσλ πνπ
έρνπλ γίλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη απφ
παξαηάμεηο. Αλαθέξνκαη. Ρν πξψην είλαη ην αληηπιεκκπξηθφ. Ρν δεχηεξν είλαη
ε αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζπλνιηθά ζην Γήκν καο, ίζσο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζην ζηξαηφπεδν. Θαη ην ηξίην είλαη ην Κεηξφ ην νπνίν δχν
θνξέο ήδε έρνπκε ζπδεηήζεη. Έρνπκε θαηαζέζεη θαη ζηα πξαθηηθά ηελ
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πξφηαζή καο θαη ζα ήζεια θαη ζήκεξα λα αλαθεξζψ ζε απηφ. Μεθηλψληαο απφ
ην αληηπιεκκπξηθφ θαη ηε δήισζε ηνπ....
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη. Δξψηεζε ζα είλαη. Νπζηαζηηθά εξψηεζε πάλσ ζε απηά ηα
ηξία δεηήκαηα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γήκαξρε, φκσο ηελ παξαηήξεζε ηελ θάλεηο κφλν ζε εκέλα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία. Ρελ παξαηήξεζε ηελ θάλεηο κφλν ζε εκέλα, ελψ αθξηβψο
κε απηφ ηνλ ηξφπν θηλήζεθαλ φινη νη Δπηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ. Λνκίδσ φηη
πάληα είκαη εμαηξεηηθά ζχληνκνο. Δπίζεο θαη ζήκεξα ζα είκαη ζχληνκνο.
Νπζηαζηηθά εξψηεζε ζα θάλσ θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο. Αλ ζέιεηο φκσο ζα
εθθξάζσ θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Μεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηε ρζεζηλή θηλεηνπνίεζε γηα ην αληηπιεκκπξηθφ. Δγψ
θαηαξρήλ λα πσ φηη ζαλ παξάηαμε δηαθσλνχκε. Ίζσο είκαζηε κεηνςεθία εδψ
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Άθνπζα φηη φιεο νη παξαηάμεηο ζπκθσλνχλ. Δκείο
πξαγκαηηθά δηαθσλνχκε ζην λα θιείλνπκε ηνπο δξφκνπο. ζν δίθην θαη λα
έρνπκε, θαη έρνπκε 1000% δίθην, δελ κπνξνχκε λα αλαδεηνχκε ην δίθην καο
κε ηέηνηνπο ηξφπνπο, θιείλνληαο ηελ Δζληθφ Νδφ. Έρνπκε άιινπο ηξφπνπο λα
ην πεηχρνπκε. Θεσξψ φηη ε δνπιεηά ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ δελ είλαη απηή, γηαηί έηζη δελ επηιχεηαη ην πξφβιεκα. Ζ δνπιεηά ε
δηθηά καο είλαη λα ζηήζνπκε, ε δνπιεηά ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θπξίσο, λα
ζηήζεη, λα νξγαλψζεη ηελ Ρερληθή πεξεζία, λα θάλεη ηηο κειέηεο πνπ
απαηηνχληαη ή λα αλαζέζεη ζε εμσηεξηθνχο κειεηεηέο ηηο κειέηεο. Δγψ δελ
ζέισ λα ππεξαζπηζηψ νχηε ηελ Θπβέξλεζε νχηε ηελ Ξεξηθέξεηα. κσο είλαη
γλσζηφ φηη γηα λα εληαρζεί έλα έξγν ζην ΔΠΞΑ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε κειέηε,
ε κειέηε απφ έλα θνξέα. Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λνκίδσ φηη ν Γήκνο
είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα θάλεη ηηο κειέηεο, φρη κφλν γηα ην αληηπιεκκπξηθφ
ηεο Θαβάιαο.
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Ρν Σατδάξη, ην έρνπκε μαλαπεί, έρεη αλάγθε απφ κία ζεηξά έξγσλ γηα ηελ
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. Ρα πνιχ επείγνληα θαη ίζσο θαη ιηγφηεξν
επείγνληα, αλ δείηε ζην δάζνο ηη γίλεηαη θάζε θνξά πνπ φινη νη δξφκνη είλαη
πνηάκη θαη δελ ππάξρεη θαλέλα δίθηπν νκβξίσλ, ζα θαηαιάβεηε γηα ηη κηιάκε.
Αιιά έρνπκε θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, ζεκεία ζηελ πφιε, λα κελ ηα
επαλαιάβσ. Ρα έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο. κσο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο θαη
αλ ζέινπκε λα είκαζηε απνηειεζκαηηθνί, γηαηί φζεο θνξέο θαη λα θιείζνπκε
ηελ Δζληθή Νδφ, φζα πξνβιήκαηα θαη λα πξνθαιέζνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο
καο, γηαηί απηφ ηειηθά θάλνπκε, νχηε ηδηαίηεξε δεκνζηφηεηα παίξλεη πηα απηφ
ην γεγνλφο, δελ είδα λα πάξεη θαη ηδηαίηεξε δεκνζηφηεηα ζηα θαλάιηα ή ζηνπο
ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο. Αλ δελ νξγαλσζνχκε, αλ

δελ θηηάμνπκε ηηο

κειέηεο πνπ απαηηνχληαη λα ηηο θαηαζέζνπκε ζηελ Ξεξηθέξεηα, απηά ηα έξγα
δελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ. Γπζηπρψο λνκίδσ φηη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή αιιά θαη
νη παξαηάμεηο έρνπλ κείλεη αθφκα ζηνλ πξνεγνχκελν αηψλα σο πξνο ηνλ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ δεηεκάησλ. Γελ κπνξνχκε έηζη λα επηιχνπκε
ηα δεηήκαηα. Θαη παίξλσ ηελ πάζα θαη πεξλάσ, αθνχ ξσηάσ βέβαηα, ην
εξψηεκα είλαη ηη θάλνπκε γηα λα έρνπκε έηνηκεο κειέηεο γηα λα κπνξέζνπκε λα
εληάμνπκε ζην ΔΠΞΑ ηα αληηπιεκκπξηθά.
Πε ζρέζε ινηπφλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πφιε καο, επεηδή
θαη εδψ ππάξρεη κία ζπδήηεζε γηα ην ζηξαηφπεδν, επίζεο ήκνπλ αηξεηηθφο, δελ
δηαθσλψ κε ην λα ραξαθηεξηζηεί ην ζηξαηφπεδν ρψξνο ηζηνξηθήο κλήκεο,
φπσο δε δηαθσλψ κε ην λα γίλεη κνπζείν. Ξξνθαλψο θαη πξέπεη λα γίλεη
κνπζείν ην κπινθ 15 θαη λα ην αμηνπνηήζνπκε θαη λα ην αλαδείμνπκε. Γελ
αξθεί φκσο κφλν απηφ. δελ αξθεί λα ραξαθηεξηζηεί ην ζηξαηφπεδν ρψξνο
ηζηνξηθήο κλήκεο. Έρνπκε θαη παξάδεηγκα Θεαζήλαη πνπ έρεη παξαρσξεζεί θαη
απηή ηε ζηηγκή ξεκάδεη θαη είλαη ζθνππηδφηνπνο. Δκείο δελ ζέινπκε έηζη λα
αλαδείμνπκε ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ζηελ πφιε. Θαη έρνπκε πάξα πνιινχο, ην
έρσ πεη, θαη ην Βνηαληθφ Θήπν θαη ην ρψξν ζηξαηνπέδνπ θαη έλα νιφθιεξν
πιέγκα πνπ ζα κπνξνχζε θάπνηα ζηηγκή θαη λα ελνπνηεζεί. Αλ δείηε, έρσ λα
ζαο δείμσ πψο έρεη αμηνπνηεζεί ν ρψξνο ηνπ πξψελ ηππνδξφκνπ θάησ ζηηο
Ρδηηδηθηέο. Κηα πεξηνρή πνπ κφλν ε αμία ηεο πφζν έρεη αλέβεη απφ ηα έξγα πνπ
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έρνπλ γίλεη. Απφ ηνλ πφιν έιμεο πνπ ζα απνηειέζεη ακέζσο κφιηο αλνίμεη,
άλνημε πηινηηθά γηα δχν κέξεο γηα ην θνηλφ. Δίλαη έλα ζηνιίδη πξαγκαηηθά γηα
ηελ πεξηνρή. Έρεη αλεβάζεη ηελ αμία ηεο πεξηνρήο. Γεκηνπξγεί ζέζεηο
εξγαζίαο. Ιίγν παξαπέξα, ην έρσ μαλαπεί, ζην Φινίζβν, ζηε Καξίλα ηνπ
Φινίζβνπ κε εθαηνληάδεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε πάξα πνιιά νθέιε θαη γηα
ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη γηα ην Γήκν. Αμηνπνηψληαο έηζη ινηπφλ ηηο εθηάζεηο,
κεηά πέξα απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, εγψ ζεσξψ φηη ππάξρνπλ πνιιά νθέιε θαη
γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη γηα ην Γήκν θαη έζνδα αθφκα πνπ ζα
κπνξνχζε λα ηα δηνρεηεχζεη ζε άιιεο δξάζεηο. Λα ιχζεη θαη ην πξφβιεκα ησλ
ζθνππηδηψλ, λα ιχζεη αλ ζέιεηε αθφκα θαη ην αληηπιεκκπξηθφ πξφβιεκα, είηε
αλαζέηνληαο κειέηεο, είηε θάλνληαο θαη έξγα ν ίδηνο ν Γήκνο. Άιινη Γήκνη κε
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ έρνπλ θνβεξά έζνδα θαη γηα ην Γήκν
ζαλ Νξγαληζκφ αιιά θαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δπνκέλσο ε εξψηεζε εδψ
είλαη πψο ζθνπεχνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ζπλνιηθά ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ,
πέξα βέβαηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο ζηξαηνπέδνπ σο ρψξνπ ηζηνξηθήο
κλήκεο.
Θαη ζα ηειεηψζσ κε ην Κεηξφ. Θαη πξνεθινγηθά ζην πξφγξακκά καο θαη δχν
θνξέο εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρνπκε αλαθεξζεί θαη έρνπκε θαηαζέζεη
θαη ην ράξηε κε ηηο κειινληηθέο γξακκέο ηνπ Κεηξφ. Αλ ζέινπκε λα είκαζηε
ξεαιηζηέο, ε κφλε πεξίπησζε λα έξζεη ην Κεηξφ ζην Σατδάξη είλαη κέζσ ηεο
γξακκήο 7. Αθφκα θαη ε ζχλδεζε κε ηε γξακκή 4 ζα απνηειεί κηα μερσξηζηή
γξακκή θαη δελ κπνξεί λα είλαη κφλν απηφ ην παξαθιάδη. Θα πξέπεη λα γίλεη
κηα νινθιεξσκέλε γξακκή. Δγψ λνκίδσ φηη ε γξακκή 7, κε φπνηα
ηξνπνπνίεζε, θαη απηφ θαιφ ζα ήηαλ φινη καδί, θαη ην έρσ δεηήζεη 2 θνξέο
απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα θάλνπκε κία ζπλάληεζε είηε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην είηε κε κεραληθνχο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη εμσηεξηθνχο
κεραληθνχο θαη λα εθθξάζνπλ φιεο νη παξαηάμεηο απφςεηο γηα λα έρνπκε κία
ελνπνηεκέλε άπνςε. Γελ βνεζνχλ ηα επηθνηλσληαθά ππξνηερλήκαηα. Λνκίδσ
φηη νπνηαδήπνηε άιιε ιχζε, είηε κηιάκε γηα επέθηαζε ηεο Αγίαο Καξίλαο είηε
απ’ ην Ξεξηζηέξη, έρεη πιένλ ραζεί. Γελ έρεη θαλέλα λφεκα λα ην ζπδεηάκε. Ζ
κφλε πεξίπησζε, φζν ρξνλνβφξα θαη αλ είλαη, είλαη ε γξακκή 7 ή φπσο αιιηψο
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νλνκαζηεί, αλ ζα πεξλάεη απ’ ηελ Αθαδεκίαο, αλ ζα πεξλάεη απφ έλα άιιν
ζεκείν, ηξνπνπνηεζεί δειαδή ε ράξαμε ε νπνία θαίλεηαη. κσο είλαη ε
κνλαδηθή πεξίπησζε λα έξζεη κειινληηθά, ζε πνιιά ρξφληα βέβαηα δπζηπρψο.
Θαη ιέσ δπζηπρψο γηαηί κηιάκε γηα ην κέιινλ, δελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε θαη
ην παξειζφλ. Θαη επεηδή ζην παξειζφλ νη παιαηφηεξεο γεληέο ζην Σατδάξη
έρνπλ κεγαιψζεη κε πνιινχο κχζνπο, θαιφ είλαη νη λεφηεξεο γεληέο λα
κεγαιψζνπλ κε ηελ αιήζεηα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θαη ε πξαγκαηηθφηεηα
είλαη φηη ην Κεηξφ δελ ήξζε ζην Σατδάξη γηαηί νη πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο
Αξρέο

είηε

δελ

ην

ήζειαλ

πηζηεχνληαο

ζε

κία

παιαηνιηζηθή

θαη

παιαηνθνκκαηηθή αληίιεςε φηη ην Κεηξφ θέξλεη θαζαξία, θέξλεη θφζκν,
δεκηνπξγεί φριεζε ζηελ πφιε, είηε θάπνηεο άιιεο Γεκνηηθέο Αξρέο δελ είραλ
ηε δπλαηφηεηα θαη ηα θφηζηα λα ην δηεθδηθήζνπλ θαη λα ην πεηχρνπλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Θέληξεο; ρη. Ν θ.

Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρνπνζέηεζε. ρη εξσηήζεηο κάιινλ, κία ππφκλεζε.
Κπαίλνληαο ζηελ Αθαία δεμηά ππάξρεη θάπνην ξέκα, ην νπνίν ξέκα απηφ έρεη
γεκίζεη απφ κπάδα. Ρψξα έρνπλ ξίμεη, έρνπλ πέζεη, δελ μέξσ ηη γίλεηαη. Δλ
πάζε πεξηπηψζεη πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ζε κηα κειινληηθή βξνρή, κηα
πιεκκχξα θιπ, θάπνηεο δεκηέο, γηαηί ζα γίλνπλ ζνβαξέο δεκηέο. Αλ έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα κε θάπνην ... λα θαζαξηζηεί απηφ ην ξέκα.
Ρν δεχηεξν πνπ ζα ήζεια λα ξσηήζσ, δελ είλαη γηα απάληεζε ηψξα βέβαηα,
ζα πξέπεη λα γίλεη ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο κε ηε Λνκηθή Πχκβνπιν ηνπ
Γήκνπ. Ξνηεο αγσγέο εθθξεκνχλ ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ θαη ηη είλαη ηα πνζά
απηά ηα νπνία δεηνχληαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο;
ΦΝΟΙΖΠ: Ζ εξψηεζε ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη επεηδή επξφθεηην ν Γήκνο
λα θάλεη απηή ηε ζπγθέληξσζε πνπ έθαλε θαη ην θιείζηκν ηνπ δξφκνπ, ήηαλ
κηα νξγηζκέλε αληίδξαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε. Θαη ζέισ λα απαληήζσ ζηνλ
θ. Γξνχιηα, ν νπνίνο είπε φηη, βέβαηα δελ είκαζηε γηα λα ηαιαηπσξνχκε ηνλ
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θφζκν. Βεβαίσο θαη δελ είκαζηε γηα λα ηαιαηπσξνχκε ηνλ θφζκν, αιιά δελ
είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηαιαηπσξείηαη απηφο ν θφζκνο. Θαιά είλαη λα
ηαιαηπσξείηαη παξά λα πλίγεηαη εδψ πέξα δπζηπρψο. Θαη επεηδή ην γεγνλφο
είλαη φηη φηαλ ζπλλεθηάδεη ζηνλ ... νξηζκέλνη πνπ είλαη απηή ηε γξακκή πνπ
θηλδπλεχνπλ, παίξλνπλ είηε εξεκηζηηθά είηε θεχγνπλ. πσο είλαη νη κνπζψλεο.
Ιέεη εγθαηέιεηςαλ 700.000 γηαηί πξφθεηηαη... Θάπσο έηζη. Θάπνηνη πνπ είλαη
αζθαιείο δελ ρξεηάδεηαη. Θαη λα πνχκε θαη ην άιιν. Κελ ηπρψλ ππάξρνπλ θαη
πνηληθέο δηψμεηο φηη εκείο αθήζακε θαη θάπνηα ισξίδα λα πεξλάεη. Δίλαη έηζη ή
θάλσ ιάζνο. Γελ ήηαλ απνθιεηζκέλνο πιήξσο ν δξφκνο. Λα ηνληζηεί απηφ φηη
δελ θιείζακε ηειείσο ην δξφκν. Ρψξα φηη ρξεηάδεηαη θαη απηή ε κνξθή βίαο
απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη κειέηεο θηαίλε γη’ απηφ ην ζέκα θαη δελ
ην μέξακε. Θαη δελ καο ην έιεγαλ απφ πξηλ λα μέξνπκε φηη νη κειέηεο δελ
έθαλαλ; Έπξεπε λα γίλεη απηή ε θηλεηνπνίεζε, βηαζκέλνο λα βγάιεη απηή ηελ
αλαθνίλσζε πνπ έβγαιε ν θ. Ενχιηαο; Έλα είλαη απηφ.
Ρν άιιν ζέκα είλαη φζνλ αθνξά επεηδή αθνχκε 7 θαη 4 γξακκή ηνπ Κεηξφ. Θαη
επεηδή ζα έξζεη κεηά απφ πνιιά ρξφληα, επεηδή έρνπκε άζπξα καιιηά θαη ζα
πεζάλνπκε εκείο. Δπεηδή εγψ δελ θαηαιαβαίλσ ην 7 θαη ην 4. πάξρεη κηα
γξακκή πνπ πάεη ζην Ηεξφζεν θαη πάεη πξνο ηα Ιηφζηα, πψο ιέγεηαη. Απηφο ν
άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα πάεη, έλαο απφ απηή ηελ πεξηνρή γηα λα πάεη ζηνλ
Ξεηξαηά, πξέπεη λα μεθηλήζεη απ’ ηα Ιηφζηα, λα θηάζεη ζην Λέν Ηεξφζεν, λα
πάεη ζηελ Νκφλνηα θαη λα πάξεη άιιν κεηξφ γηα λα πάεη; Δίλαη ινγηθφ; Θαη δελ
είλαη ινγηθφ απφ ηνλ Ηεξφζεν, πνπ είλαη 5 ρηιηφκεηξα. Λα μεθηλάεη απφ εθεί, λα
ζηακαηάεη εδψ ζην Σατδάξη θαη κία αθφκα θαη λα πηάλεη ηε γξακκή ηνπ
Αηγάιεσ θαη λα πάεη; Ξνην είλαη πην ινγηθφ δειαδή; Γελ ην θαηαιαβαίλσ.
Ινγηθά πξέπεη λα θάλεη 1 ψξα γηα λα πάεη ζηνλ Ξεηξαηά ή λα θάλεη κηζή ψξα;
Ξφηε θνζηίδεη πεξηζζφηεξν δειαδή; Αθνχ ζα θάλεη πνπ ζα θάλεη 10 ρξφληα λα
νινθιεξσζεί απηή ε γξακκή εδψ πέξα, πφηε είλαη πην θαιά; Ξφζν καθξηά; Γελ
μέξσ. Ξφζν καθξηά είλαη ν Ηεξφζενο εδψ απ’ ην Σατδάξη, απ’ ην λνζνθνκείν,
θαη λα θάλεη αλ είλαη δπλαηφλ, άιιεο δπν ζηάζεηο ζα θάλεη. Έηζη θαληάδνκαη.
Ρε κηα γξακκή απηή πνπ ζα θεχγεη απ’ ην ηεξκαηηθφ θαη πέξα ζα έξζεη κηα
άιιε γξακκή πνπ ζα πάεη κέρξη ηνλ Ξεηξαηά. Απηφ ζέισ λα πσ.
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Θ. Ξξφεδξε. Δπεηδή ιφγνο γίλεηαη εδψ πέξα κε ηηο θηλήζεηο ηνπ θ. Ληεληαθνχ,
εγψ ην είρα πεη θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ. εδψ ην δηθφ καο Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην έρεη έλα Ξξφεδξν, δεχηεξν κεγάιν Ξξφεδξν, ηξίην ηνλ Ρζαηζακπά
εδψ πέξα θαη ηνλ Ληεληαθφ. ιεο νη θηλήζεηο απηέο πνπ θάλνπλ ζπληείλνπλ λα
επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα. Δγψ ραίξνκαη γη’ απηά πνπ βιέπσ. Θαη αλ φπνηνο
αθφκα απφ ηε ζέζε ηνπ ηελ νπνία θαη αλαιακβάλσ ηνπο Ξξνέδξνπο πνπ είλαη
νη ζεζκηθέο ζέζεηο πνπ άιια Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ζα δήιεπαλ λα έρνπλ
ηέηνηνπο Ξξνέδξνπο κέζα ζηε Γεκνηηθά κε ηφζεο γιψζζεο θαη κε... Ξψο ζα ην
θάλνπκε; Δπηθνηλσλία θαη γλψζε είλαη απηά. Έρσ έλα θίιν, αλνίγσ κηα
παξέλζεζε θαη ην ιέσ, ν νπνίν είλαη ζηα θάξκαθα ζηελ Δπξψπε γηα ηα
αληηβηνηηθά θαη ήηαλ 5 κέζα. Θαη επεηδή είρε θχγεη ε θαζεγήηξηα πνπ ήηαλ
Αγγιίδα, είλαη κεγάινο απηφο ..., ιέεη καο βνήζεζε θαη πέξαζε. ια παίδνπλ
ξφιν. Ξψο ζα ην θάλνπκε; ια ηα φπια πνπ ζα θάλνπκε λα εμππεξεηήζνπκε
φιν ην ρψξν ηνπ Γήκνπ πνπ ππεξεηνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ
ζέιεη λα ξσηήζεη; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ξξψηα λα επραξηζηήζσ ηνλ Θψζηα Φνπξιή πνπ κε θαηέηαμε
κεηαμχ ησλ Ξξνέδξσλ θαη εκέλα. Γηα ην Κεηξφ θαληάδνκαη ζα γίλεη ζπδήηεζε
φηαλ ην ζέκα ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο.
Δίλαη ζεηηθφ φηη αθνχζηεθαλ απ’ φιεο ηηο πιεπξέο ήδε ζεηηθέο απφςεηο. Δγψ
ζέισ λα αλαθεξζψ ζηνλ Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ θαη ζηελ Ξξφεδξν ηεο
Πρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη λα πσ φηη αθνχζακε ζεηηθά ηηο απνθάζεηο πνπ
ειήθζεζαλ γηα ηε δηεμαγσγή δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. Κπνξεί λα ήξζε θάπσο
θαζπζηεξεκέλα απηφ. έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο πνπ είζηε Γεκνηηθή Αξρή.
Δκείο ην ιέγακε απφ πξηλ. Ρν ιέγακε θαη ζηελ αξρή, ην ιέγακε θαη κεηά.
Σαηξφκαζηε πνπ ζπκβάιακε ζα έιεγα θαη κε ηε ζέζε καο θαη κε ηελ επηβνιή
καο ζε απηέο ζαο ηηο απνθάζεηο, γηαηί θαηά δηαζηήκαηα αθνχγακε δηθαηνινγίεο
φπσο ην φηη ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηηο ππεξεζίεο ή φηη ην θφζηνο ζα είλαη
πςειφ θαη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη ν έιεγρνο. Λνκίδσ μεπεξάζηεθαλ απηά.
Δπίζεο λα πσ φηη ζπκθσλνχκε απνιχησο θαη γηα ηελ δεθαπεληαεηία ζηελ
νπνία έρεηε αλαθνηλψζεη, παξά ην γεγνλφο φηη ηα δεηήκαηα, φπσο θαη εζείο ην
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έρεηε αληηιεθζεί, πξνθχπηνπλ γηα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη φρη γηα ηα πνιχ πην
πξηλ. Υζηφζν δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε.
Θαη ηέινο ζέισ λα πξνζζέζσ φηη ε επηινγή πνπ θάλαηε γηα ηνπο Διεγθηέο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λαη κελ πνιχ θαιή είλαη θαη δηαθαλήο είλαη θαη
ζπκθσλνχκε θαη ζε απηφ. σζηφζν λνκίδσ φηη γλσξίδεηε πσο νη ειεγθηέο ην
έξγν ηνπο θπξίσο είλαη ζηνρεπκέλν, δειαδή απηφ πξνυπνζέηεη φηη ζα πξέπεη
λα γίλεη κία δνπιεηά απφ ηηο πεξεζίεο, πηζαλφλ θαη απφ φπνηεο επηηξνπέο εζείο
ζεσξείηε θαηάιιειεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ δεηήκαηα, ψζηε πάλσ ζε
απηά λα αζρνιεζνχλ νη επηζεσξεηέο. Γηαηί γηα λα θάλνπλ αλαιπηηθφ θαη
ιεπηνκεξή δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν δελ ηνλ θάλνπλ. Ρν γλσξίδεηε. Απηά ήζεια λα
πσ. Θαη λα πσ γηα αθφκε κία θνξά φηη ζπκθσλνχκε κε ηηο απνθάζεηο ζαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δπεηδή έρεη γίλεη πνιχ ιφγνο γηα ηα αληηπιεκκπξηθά θαη ην
θπθιψλνπκε ην ζέκα θαη ην μαλαθπθιψλνπκε θαη ην κπαιάθη θεχγεη δεμηά θαη
αξηζηεξά, εγψ ζέισ λα ξσηήζσ ηξεηο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Ζ
πξψηε: Ρν έξγν ηνπ αγσγνχ ηεο Θαβάιαο έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε. Ξνηα είλαη ε ηειεπηαία ζαο ελεκέξσζε γηα ην ζηάδην
ζην νπνίν βξίζθεηαη απηφ αθξηβψο ην πξάγκα. Αθξηβψο φκσο. Ρν δεχηεξν,
πάιη κε αθξίβεηα: Ρα δχν έξγα γηα ηα νπνία έρνπκε εμαζθαιίζεη
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα γηα ην ’15 πξψηνλ ζα πάλε ζην ’16; Αλ
πξνηίζεηαη δειαδή ε πιεηνςεθία ηεο Ξεξηθέξεηαο λα ηα εηζεγεζεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ πνπ ςεθίδεηαη. Θαη λνκίδσ φηη ςεθίδεηαη θαη ζήκεξα, αλ δελ
θάλσ ιάζνο. Ρα έρνπκε εμαζθαιίζεη θαη γηα ην ’16; Ρν έρσ μαλαξσηήζεη. Γελ
απαληήζεθε. Ρν δεχηεξν, νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη λα γίλνπλ απφ εκάο θαη
αθνξνχλ κειέηεο αθξηβψο ζε πνην ζηάδην βξίζθνληαη, αθξηβψο πνηνο ηηο έρεη
αλαιάβεη, αλ ζα γίλνπλ απφ ηελ ππεξεζία θαη απφ πνην κεραληθφ, αλ ζα γίλνπλ
απφ εμσηεξηθφ θαη αλ έρεη μεθηλήζεη δηαγσληζκφο ή αλάζεζε. Θαη ην ηξίην
πξάγκα: Ρν ππφινηπν ηεο αληηπιεκκπξηθήο θαη θπξίσο ην πνηθίιν πψο ην
πξνζεγγίδεηε ζπγθεθξηκέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Πθακπά. Ζ θα Γθαλά.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΘΑΚΞΑ: Ππγθεθξηκέλα φκσο κε νλφκαηα θαη δηεπζχλζεηο. Κφλν έηζη.
ΓΘΑΛΑ: Θάηη ζεκεξηλφ ζέισ λα ξσηήζσ. Ρν πξσί δηαπίζησζα φηη ζην άιιν
δάζνο, ζην παιηφ ληακάξη, ε Δπηηξνπή Θαηνίθσλ άξρηζε λα θάλεη εξγαζίεο
εμσξατζκνχ

φπσο

κνπ

είπαλ

ζε

εθείλν

ην

ρψξν.

Θέινπλ

λα

ην

δελδξνθπηεχζνπλ. Θαη γηα λα είλαη πην ίζην, λα θχγνπλ ηα κπάδα, είραλ
θαιέζεη θαη κηα κπνπιληφδα θαη θνξηεγφ θαη μεθίλεζαλ θαη έθαλαλ κηα δνπιεηά
γηα λα δελδξνθπηεχζνπλ. Δλεκεξψζεθα φηη έρεη ελεκεξσζεί ε Γεκνηηθή Αξρή.
Δθείλν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ είλαη φηη απηνί ζέινπλ λα θάλνπλ ηε
δελδξνθχηεπζε. Ρν πεδνδξφκην είλαη ζηα έξγα πνπ ζέιεη λα θάλεη ν Γήκνο;
Γηαηί θαίλεηαη πνπ είλαη ην πεδνδξφκην αιιά είρε κπαδσζεί, νπφηε ηψξα
θάλεθε. Έλα πεδνδξφκην πνπ θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο Θνηνπνχιε θαη δεμηά
θιείλνληαο ζηελ Κάλεο δελ ππάξρεη. Θαη απ’ φηη κνπ έρνπλ πεη νη θάηνηθνη είλαη
παιηφ αίηεκα, γηαηί αλεβαίλνπλ ζηνλ Άγην Γεψξγην θαη δελ κπνξνχλ λα
θαηέβνπλ εηδηθά. Εεηάλε έλα πεδνδξφκην απφ Θνηνπνχιε θαη Κάλεο δεμηά.
Κάιηζηα ζηε Κάλεο κπήθε θαη κία ζηήιε θσηηζκνχ ηψξα θαη δελ ππάξρεη
πεδνδξφκην. Θαη παξάιιεια ζα ήζειαλ θαη κία θνππαζηή γηα λα πηάλνληαη.
Γηαηί είλαη ηφζν θαηεθνξηθφο ν δξφκνο. Αλ ινηπφλ πξνηίζεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή
λα θηηάμεη ην πεδνδξφκην. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη άιιε εξψηεζε ζπλάδειθνη; Θα δψζνπκε ην ιφγν

ζηνπο αξκφδηνπο Αληηδεκάξρνπο. Ν θ. Σνπδεινχδεο. Κηθξφθσλν ζπλάδειθε.
Κηθξφθσλν.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Λα πσ γηα ηα εκπφδηα πνπ έβαιε ν θ. Κπνδίθαο πνπ
ππάξρνπλ ζηνπο δξφκνπο απφ ζπλδεκφηεο καο πνπ βάδνπλ θαξέθιεο,
παγθάθηα, φ,ηη... πνπ ππνπέθηεη ζηελ αληίιεςή καο ζηελ πεξεζία
Θαζαξηφηεηαο νη επφπηεο, νη επηζηάηεο πνπ θάλνπλ επηζηαζία έμσ, γίλεηαη
παξαηήξεζε. Γηαηί δελ βξίζθεηο... Παο ην ιέσ ηψξα ζπγθεθξηκέλα. Πηελ
Θνξπηζάο ππάξρεη θάπνηνο πνπ βάδεη έλαλ θψλν ζην δξφκν. Απφ θνπβέληεο
πνπ έγηλαλ δελ κπνξνχκε λα βξνχκε πνηνο ηνλ βάδεη, ν Κφζρνο ή ν Αλδξέαο;
Γηα λα γίλεη κηα επηδφηεζε θάπνηνπ εγγξάθνπ. Γίλνληαη θάπνηεο ηέηνηεο
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θηλήζεηο. Ρν μέξεηε φηη Γεκνηηθή Αζηπλνκία δελ ππάξρεη. πνηνο ππνπέζεη
ζηελ αληίιεςε ησλ επηζηαηψλ θαη ησλ επνπηψλ θαη μέξνπκε φλνκα θαη
δηεχζπλζε ζα επηδίδεηαη έλα έγγξαθν γηα επίπιεμε, γηα λα ζέβεηαη ηελ νδφ θαη
λα κε βάδεη εκπφδηα. Θαη ζε δεχηεξν ρξφλν ζα κπαίλεη θάπνην πξφζηηκν
ζέινπκε δε ζέινπκε, γηα λα κπνξνχκε λα επαλαθέξνπκε ηελ πφιε ζηελ
θαηάζηαζε πνπ ζέινπκε λα είλαη ζσζηή γηα φινπο. Θα ζαο πσ φκσο κεξηθά
πξάγκαηα πνπ πνιινί βάδνπλ θάπνηα ζέκαηα ιεο θαη έγηλαλ ρζεο ή ζήκεξα ην
βξάδπ. Απηή ε θαηάζηαζε δελ είλαη ζεκεξηλή θαη ην μέξνπκε φινη. Μεθηλάκε
απφ ηα θαηαζηήκαηα θαη θαηαιήγνπκε ζηηο νηθίεο ηνπ θαζελφο. Γελ
αλαθαιχπηνπκε ζήκεξα φηη γίλεηαη απηφ ζην Σατδάξη θαη κε γειηφκαζηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Απάληεζα εγψ έηζη θ. Κπνδίθα. Απφ ηελ πιεπξά κνπ εγψ
δελ έρσ θάηη, Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ρν έλα έρεη λα θάλεη κε ην ξέκα ηεο Αθαίαο. Θαη ζα ζπκίζσ
παιηφηεξα, γηαηί πάληα ππάξρεη κηα αηηία πνπ δεκηνπξγείηαη έλα πξφβιεκα, δε
γελληέηαη κφλν ηνπ. Γε γελληέηαη. Αθνξκή ήηαλ νη πιεκκχξεο ηνλ ηειεπηαίν
θαηξφ λα απνδείμνπλ δπν πξάγκαηα, πνπ εκείο ζα Γεκνηηθή θίλεζε ην βάδακε
απφ ηφηε πνπ ήκαζηαλ ζηε κεηνςεθία θαη ζήκεξα βξίζθνληαη ζε 3
δηαθνξεηηθέο παξαηάμεηο κέιε απηήο ηεο Γηνίθεζεο. Ήηαλ Αληηδήκαξρνη,
Ξξφεδξνη Νξγαληζκψλ ηνπ Γήκνπ θιπ. Ρφηε ινηπφλ, αλ ζπκάζηε, ε ΔΟΓΝΠΔ
κπήθε κέζα ζην βνπλφ, έβαιε ηελ ππξίηηδα πνπ έβαδε, πνπ απαγνξεχεηαη λα
κπαίλνπλ θνπξλέια, κε κηα θνκπίλα πνπ έγηλε εθείλν ηνλ θαηξφ θαη έθξπςα ην
ραξηί γηα έλα κήλα κπήθε ε ΔΟΓΝΠΔ θαη έθαλε ηε δνπιεηά θαη ηίλαμε ηα πάληα
ζηνλ αέξα. Έθαλε ινηπφλ θαη θαηαζθεχαζε εθεί δξφκνπο, γηα λα θάλεη ηε
δνπιεηά ηεο , κε 3Α ην νπνίν πνηέ δελ θξφληηζε πψο ζα κπνξέζεη λα ην
θξαηήζεη. Γηαβξψζεθε ινηπφλ ην έδαθνο θαη απηή ηε ζηηγκή έρεη θιείζεη φρη
κφλν, Θψζηα, ην ξέκα απηφ ζην χςνο ηεο Αθαίαο, αιιά θαη πην κπξνζηά
αξηζηεξά, εθεί πνπ είλαη ην κλεκείν ηνπ Ξινπκπίδε πνπ ππάξρεη ε κπάξα, έρεη
θιείζεη απηή ε έμνδνο ηνπ λεξνχ. Έρεη θιείζεη κε κπάδα, κπάδα εληειψο, δελ
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ππάξρεη ηίπνηε άιιν, θαη ην ξέκα έρεη άκκν επάλσ απφ ηε κέζα κεξηά
ηνπιάρηζηνλ 5 πφληνπο πάλσ απφ ηελ φρζε. Θαη ζε βάζνο 100 κέηξσλ
ηνπιάρηζηνλ έρεη φια ηα θεξηά ηεο ΔΟΓΝΠΔ.
Γεχηεξνλ. πάξρνπλ 3 ή 4 επθάιππηνη κέζα ζην ξέκα, ζηελ θχηε ηνπ
ξέκαηνο. πάξρνπλ θαη άιια δχν δέληξα. Ν έλαο επθάιππηνο, θαη
εηδνπνηήζακε γη’ απηφ ηε ΓΔΖ, θηλδπλεχεη λα δηαθφςεη ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο
ζπλνηθίαο. Θαη απηνί νη επθάιππηνη δελ έγηλαλ ρζεο. Ν θαζέλαο ινηπφλ κε έλα
ζεβαζκφ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ καδεπηεί ζηελ πφιε 40 ρξφληα λα
κηιάεη θαη ν θαζέλαο φηαλ ζα βάδεη ζέκαηα λα μέξεη απφ πνχ έρεη πεξάζεη θαη ηη
έρεη ζηεξίμεη. Γελ κπνξεί ηειεπηαία ψξα, κέζα ζε 15 κήλεο λα πεξηκέλεηε λα
πάξνπκε ην καγηθφ ξαβδί. Γελ είλαη θαλείο απφ εκάο Θίξθε. Ρνπιάρηζηνλ,
εηιηθξηλά ην ιέσ απηφ. θαη ζα είλαη απαξάδεθην λα ππάξρεη κηα ηέηνηα
αληηκεηψπηζε ηνπ πξάγκαηνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Γελ αλαθέξνκαη ζε εζέλα, Θψζηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Κέζα ζην ξέκα είλαη γεκάην απφ θεξηά ζε βαζκφ πνιχ δχζθνιν.
Σξεηαδφκαζηε ηνπιάρηζηνλ 2 κε 3 αλπςσηηθά κεραλήκαηα θαη πάξα πνιιά
θνξηεγά. Ρνπιάρηζηνλ 3 θνξηεγά κεγάια γηα λα θνπβαιάλε ηα κπάδα πνπ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαη γηα ηα 3 θαη θαίλεηαη θαη κνπ
θάλεη εληχπσζε πνπ αλαθέξζεθαλ πάξα πνιινί ζηα αληηπιεκκπξηθά ελψ
μέξνπλ φηη δελ ππήξρε θακία ελέξγεηα ζην παξειζφλ, φπσο φηαλ κπήθε ην
άιιν δάζνο θαη πιεκκπξίδεη ηψξα ην θάησ δάζνο θαη ε πεξηνρή θαη εδψ. Γελ
έβαιαλ αγσγνχο φκβξησλ βάδνληαο ζην ζρέδην ηελ πφιε θαη ηψξα θαηεβαίλεη
φιν ην βνπλφ θαη νη πέηξεο θαη ζηακαηάλε ζηε κάληξα ηνπ Γαθληνχ, ζηελ
Αληχπα, ζηε Πνπθαηζίδε θιπ. Αδεηάδεη ν δξφκνο ζηε Κάλεο θαη βνπιηάδνπλ ηα
ππξνζβεζηηθά. ηαλ ινηπφλ βάδνπλ ζην ζρέδην έλα θνκκάηη ηεο πφιεο θαη ην
βάδνπλ κε απηφλ ηνλ άλαξρν ηξφπν, ζα πξέπεη λα ζέβνληαη. Θαη πξαγκαηηθά
φηαλ θάλνπλ παξαηήξεζε ζε εκάο γηαηί; πάξρνπλ ζε εμέιημε θαη είλαη ζέκα
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ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ αλάζεζε ησλ κειεηψλ γηα ηα αληηπιεκκπξηθά
έξγα. πάξρνπλ. Γελ ρξεηάδεηαη λα θάσ πεξηζζφηεξν ρξφλν. Δίλαη ζην ζηάδην
ηεο έξεπλαο. Ζ κειέηε δελ έρεη ηειεηψζεη θαη είλαη επφκελν. Γελ ζέισ λα θάσ
ην ρξφλν ζαο γηα θάηη άιιν. Δπραξηζηψ.
Ξάλησο γηα ην ζέκα πνπ βάιαηε γηα ην πεδνδξφκην, γηα ηηο πιάθεο, ππάξρεη
ζθέςε γη’ απηφ θαη ζα γίλεη απ’ ηελ απηεπηζηαζία. Αιιά ππάξρεη κηα
πξνηεξαηφηεηα ζηα έξγα. Ξξψηα είλαη ηα ζρνιεία, ηα δεκφζηα θηήξηα θαη κεηά
είλαη ηα ππφινηπα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ, ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα εγψ κφλν κηα θνπβέληα φζνλ αθνξά ην δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν. Θαηαξρήλ δελ ηέζεθε πνηέ δήηεκα απφ εκάο ζαλ Γηνίθεζε εάλ ζα γίλεη
ή φρη. Ξάληα ιέγακε φηη είλαη έλα πνιχ θξίζηκν δήηεκα πνπ πξέπεη λα παο κε
πνιχ ζηαζεξά θαη πξνζεθηηθά βήκαηα θαη λνκίδνπκε φηη κπνξνχκε πιένλ λα
πνχκε φηη απηφ ην πξφγξακκα κπνξεί λα μεθηλήζεη θαη λα νδεγήζεη ζε
ζπκπεξάζκαηα θαη ρξήζηκα γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ψζηε πνιιά ιάζε,
αλ ππάξρνπλ, αλ κελ επαλαιακβάλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα. Ρν φηη ζα
δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ησλ πεξεζηψλ λνκίδσ φηη είλαη
δεδνκέλν. Γελ ην ακθηζβεηεί θαλείο. Θαη κφλν φηαλ ρξεηάδνληαη θάπνηα άηνκα
λα καδεχνπλ ζηνηρεία, λα δίλνπλ, λα έρνπλ κηα επηθνηλσλία, είλαη πξφβιεκα
ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ φπνηνο ην ακθηζβεηεί λνκίδσ δελ είλαη...
Γελ επζηαζεί λα ακθηζβεηεζεί απφ θάπνηνλ απηφ.
Απφ εθεί θαη πέξα θαη απαληψληαο θαη ζην βάζνο πεξί δεθαπεληαεηίαο, γηαηί
θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά θάλακε αλαθνξά, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα
πξάγκαηα πνπ εκείο ζα ζέιακε λα έρνπκε κηα απάληεζε. Γηα παξάδεηγκα γηαηί
ηφζεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο παιηέο; Γηαηί απηά ηα ηηκνιφγηα δελ πιεξψλνληαλ
ηφηε; Γελ ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα απαληεζεί απηφ; Γελ ζα πξέπεη γηα
παξάδεηγκα λα δνχκε δεηήκαηα παγίαο πξνθαηαβνιήο πνπ ζε άιινπο Γήκνπο
έρνπλ νδεγήζεη ζε πάξα πνιιέο ζπλέπεηεο; ια απηά καο απαζρνινχλ.
Θέινπκε λα ππάξρεη κηα απάληεζε. Ρελ νθείινπκε λνκίδσ θαη ζηνλ θφζκν, ν
νπνίνο επαλεηιεκκέλα δήηαγε λα έρεη απαληήζεηο ζε πάξα πνιιά πξάγκαηα.
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Έρνπκε θαη έλα ζηνηρείν ηψξα επηπιένλ απφ ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή, ηε
κελπηήξηα αλαθνξά ηελ νπνία θαηαηέζεθε. ια απηά καο νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα πάκε κε απηφ ηνλ ηξφπν.
Ζ δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή ζα έρεη ηελ επθαηξία θαη λα ζπκβάιεη θαιχηεξα ζε
πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη ζηε ζηφρεπζε πνπ πξέπεη λα δψζνπλ νη Διεγθηέο
Γεκφζηα Γηνίθεζεο φπνπ θξίλνπκε εκείο δειαδή φηη πξέπεη λα πάεη. Θαη λνκίδσ
φηη απηφ ζα είλαη θαιφ γηα φιν ην Γήκν. Θαη κε απηή ηελ έλλνηα ζεσξψ πνιχ
ζεηηθφ φηη φινη καο ζήκεξα ραηξεηίδνπκε θαη ππνζέησ ζα ζπκκεηέρνπκε θαη
ζηε δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα μεθηλήζσ κε ηα αληηπιεκκπξηθά, λα ηα καδέςσ ιίγν γηαηί
έγηλαλ απφ αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο εξσηήζεηο. Λα πσ ην εμήο. ηη ε
θηλεηνπνίεζε απηή ε νπνία νξγαλψζεθε πξέπεη λα πσ φηη είρε απνθαζηζηεί ζε
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Αλ ζπκάζηε ζηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε γηα
ηηο πιεκκχξεο είρακε πεη φηη ζα αθνινπζήζεη θηλεηνπνίεζε αλ δελ παξζνχλ
κέηξα, κε θιείζηκν ηεο Ιεσθφξνπ Θαβάιαο. Ήηαλ ζαθέζηαην απηφ πνπ είρε
εηπσζεί θαη δελ λνκίδσ λα κπαίλεη δήηεκα αλ ην ήμεξε – έηζη δελ είλαη Γηάλλε;ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ή φρη. Ρψξα απηή θαζεαπηή ε θηλεηνπνίεζε, παξφιν
φηη έγηλε κε δχζθνιεο ζπλζήθεο, γηαηί πξαγκαηηθά φηαλ έρεηο λα αζρνιεζείο κε
1002 άιια πξάγκαηα θαη ηελ ψξα πνπ έγηλε, πξσηλή ψξα, έθεξε εθαηνληάδεο
πνιίηεο ζηε ζπγθέληξσζε. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ν θφζκνο παίξλεη ηελ ππφζεζε
ζηα ρέξηα ηνπο. Γειαδή θαη πιεκκπξνπαζείο αιιά θαη άιινο θφζκνο ηεο πφιεο
καο. Θαη πξέπεη λα πσ φηη πείξαμε πάξα πνιινχο, αιιά έθεξε θαη
απνηειέζκαηα.
Θαη πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα. Κία κέξα αθφηνπ αλαγγέιζεθε ε
θηλεηνπνίεζε θαη κεηά βέβαηα απφ απηφ ην απαξάδεθην, απαμησηηθφ θαη
πβξηζηηθφ θείκελν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, πνπ ζα ζαο πνχκε κεηά γη’ απηφ ην
πξάγκα, γηαηί έγηλε θαη ζπλάληεζε ρζεο ζηελ Αληηπεξηθέξεηα. Κεηά απφ απηφ
ινηπφλ, πξνρζέο, κία κέξα δειαδή πξηλ απ’ ηε ζπγθέληξσζε θαη αθνχ είρε
εμαγγειζεί ζαο ιέσ θαη πάιη, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο καο είπε ρζεο ζηε
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ζπλάληεζε πνπ είρακε νη Γήκαξρνη καδί ηνπ φηη δέρηεθε εληνιή επηηέινπο λα
γίλεη ε κειέηε γηα ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηεο Ιεσθφξνπ Θαβάιαο. Πήκεξα
έρνπκε έγγξαθν ηεο Ξεξηθέξεηαο, αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ, πνπ έρεη γίλεη έλα απ’ ηα πνιιά αηηήκαηα, γηαηί έρνπλ γίλεη πνιιά
απφ ηηο 26/10, φηη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δαπάλεο γηα ηηο δεκηέο,
φπσο

εμεηάζεηε

ην

ελδερφκελν

πεξαηηέξσ

ρξεκαηνδφηεζεο

ιφγσ

αξκνδηφηεηαο θαη φπσο κεξηκλήζεηε γηα ηελ ελεκέξσζή καο. Θαη αλαθέξεη
επίζεο φηη ππάξρεη κηα πίζησζε 20.000€, ε νπνία φκσο αθφκα δελ έρεη
εθηακηεπηεί.

Βιέπεηε

ινηπφλ,

ζεκεξηλή

εκεξνκελία

απηή,

κεηά

ηελ

θηλεηνπνίεζε. Εεηάλε ινηπφλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Θαη απαληάεη ζήκεξα ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Θέισ λα
ζαο πσ ινηπφλ φηη έρνπλ αξρίζεη ήδε θαη θάπσο θηλνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
πάξνπλ θάπνηα κέηξα, γηαηί μέξνπλ φηη φηαλ μερεηιίδεη ε νξγή ηνπ θφζκνπ,
ηφηε δελ ηνπο ζηακαηάεη ηίπνηα. Θα γίλεη θαη απηφ ζαλ ηελ πιεκκχξα, αξθεί
λα ππάξρεη πξαγκαηηθά θαη ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ θαη βέβαηα λα κελ ππάξρεη
απ’ ηελ πιεπξά θάπνησλ άιισλ ε κηθξφςπρε θαη κηθξνπνιηηηθή ινγηθή. Γηαηί
απηφ πνπ καο θαηεγνξνχζε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο φηη έρνπκε κηθξφςπρε θαη
κηθξνπνιηηηθή ινγηθή, λνκίδσ φηη φρη κφλν επηζηξέθεηαη ζηνλ ίδην θαη ζε
απηνχο πνπ εθπνξεχνπλ ηέηνηα πξάγκαηα, αιιά δελ δηθαηνχηαη θαλέλαο λα
γπξίδεη λα θιείλεη ηα κάηηα ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ν θφζκνο θαη φηαλ
θχγνπλ ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο λα κελ αζρνιείηαη θαλέλαο ην ηη ζα γίλεη
θαη αλ ζα παξζνχλ κέηξα.
Γηαηί ελψ είραλ ελεκεξσζεί ρζεο ηα θαλάιηα, πηζαλψλ επεηδή πξέπεη θαη λα
πάξνπλ ηηο άδεηεο ηψξα θαη παίδνπλ ρνληξά παηρλίδηα, δελ ήξζε θαλέλα θαλάιη.
Ξαξφηη ηελ πξνεγνχκελε κέξα κε δηαβεβαίσλαλ δεκνζηνγξάθνη κε ηνπο
νπνίνπο επηθνηλψλεζα φηη ζα έξζνπλ. Θαη ηελ ίδηα κέξα ην πξσί ζηηο 9 ε ψξα
πνπ είρε ην Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ ζην Αηηηθφ ζπλάληεζε έδσζα ζπλέληεπμε
ηχπνπ θαη

ήηαλ

θαλάιη

εθεί, ηνλ

ξψηεζα

ζα έξζεηε; Οψηεζα ηε

δεκνζηνγξάθν. Θαη ιέεη βεβαίσο θαη ζα έξζνπκε. Έρεη πξνγξακκαηηζηεί. Αιιά
ζηελ πνξεία βέβαηα παξελέβεζαλ θάπνηνη άιινη. Γηαηί έπξεπε λα ππάξρεη ε
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ζησπή ησλ ακλψλ. Λα κε βγαίλεη ηίπνηα πξνο ηα έμσ. ια λα είλαη θαιά. Γελ
θηλεηνπνηείηαη ν θφζκνο φ,ηη θαη λα γίλεη. Θαη λα θαηαζηξαθεί θαη λα πληγεί δελ
ηξέρεη ηίπνηα. Απηή είλαη ε ινγηθή θάπνησλ. Γηα εκάο ινηπφλ φρη κφλν ήηαλ
πνιχ ζεκαληηθή απηή ε θηλεηνπνίεζε, αιιά ζα ζπλερίζνπκε αλ δελ ππάξρνπλ
δεζκεχζεηο. Γηαηί ππάξρνπλ θαη άιια ζέκαηα, πνπ ζα ηα πσ ζηελ πνξεία, θαη
κε κεγαιχηεξε νξκή ην επφκελν δηάζηεκα.
Πρεηηθά κε ηα αηηήκαηα. Ξξψηνλ δελ ππήξρε θαλέλαο δηάινγνο κεηαμχ
Γεκνηηθήο

Αξρήο,

Ξεξηθέξεηαο,

πνπξγείσλ

θιπ.

Δκείο

βγάιακε

κία

αλαθνίλσζε πνπ ήηαλ ζαθέζηαηε θαη κάιηζηα πνιχ ήπηα κπνξψ λα ζαο πσ,
πνπ έβαδε ηα αηηήκαηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη λα παξζνχλ κέηξα θαη λα
εληζρπζνχλ νη πιεκκπξνπαζείο πνπ έρνπλ πεξάζεη ηψξα δχν κήλεο θαη δελ
έρεη δνζεί νχηε ην πξψην επίδνκα, ηα 586€, φηαλ μέξνπκε φηη πνιινί έρνπλ
πάζεη δεκηέο ρηιηάδσλ. Ήξζε ζήκεξα κία γπλαίθα πιεκκπξνπαζήο απ’ ηελ
Ηεξνχ Ιφρνπ θιαίγνληαο. Θαη κνπ ιέεη εγψ πήγα ζήκεξα λα αιιάμσ ςπγείν

γηαηί είρε πιεκκπξίζεη θαη κε ηη ιεθηά, Γήκαξρε, ζα ην πάξσ; Ξνπ είρε αιιάμεη
θαη φια ηα έπηπιά ηεο θαη ηα πάληα κέζα. Θαη δελ δφζεθε νχηε ε πξψηε
απνδεκίσζε. Θαη εκείο ινηπφλ πξέπεη λα κείλνπκε ζηα απγά καο. Λα πνχκε φηη
πξναηξείζηε θχξηνη ηεο εμνπζίαο. πνηνη έρνπλ απηή ηε ινγηθή, αο ηελ
πινπνηήζνπλ. Δκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή πνπ ζέινπκε λα ππεξαζπηζηνχκε ηα
δίθηα ηνπ ιανχ δελ ζα ην θάλνπκε απηφ. Θα είκαζηε ζην δξφκν θαη
πξαγκαηηθά απηφ λνκίδνπκε φηη αμίδεη ζήκεξα θαη απηφ ηνπο πξέπεη ζηελ
θεληξηθή εμνπζία.
Γηα ηηο κειέηεο θαη φια απηά, πάιη ηα ςέκαηα ηα νπνία είπε ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηε δεχηεξε αλαθνίλσζε, γηαηί είρε ην ζξάζνο λα βγάιεη
θαη δεχηεξε αλαθνίλσζε κεηά. Αθνχζηε ινηπφλ. Αλαθέξεηαη ζε δχν κειέηεο
πνπ δελ έγηλαλ, γηα ηελ Δι Αιακέηλ θαη γηα ην Αηηηθφ Λνζνθνκείν. Ξξέπεη λα
ζαο πσ φηη ε κειέηε γηα ηελ Δι Αιακέηλ πξέπεη λα γίλεη αθνχ νινθιεξσζεί ε
έγθξηζε

ηξνπνπνίεζεο

ηνπ

ζρεδίνπ

πφιεο

θαη

ζπκάζηε

κε

πφζε

επηηαθηηθφηεηα ην βάδακε εδψ, θάπνηνη έιεγαλ φηη ζα πξέπεη λα ην αθήζνπκε,
λα ην ζπδεηήζνπκε κεηά απφ θάπνηνπο κήλεο ην ζέκα απηφ. ζπκάζηε φηη
ιέγακε φηη ηξέρνπλ δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ. Ξξέπεη ινηπφλ λα
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ξπζκηζηεί πξψηα ε ηξνπνπνίεζε γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηε κειέηε. Ξνπ απηφ
αλ ζέιεηε είλαη θαη ην κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ηα άιια ζέκαηα. Θαη ην δεχηεξν
ζέκα αθνξά ην Αηηηθφ Λνζνθνκείν ε κειέηε.
Πε ζρέζε ινηπφλ κε ηα άιια ζέκαηα. Θαιά, πνηνο κπνξεί λα πεη... Κάιινλ
ζήκεξα δπζηπρψο βξέζεθε εδψ ν Δπηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο, ζπλάδειθνο,
θαη ιέεη φηη ηηο ππεξηνπηθέο κειέηεο, ηηο κειέηεο ζην Ξνηθίιν ξνο δειαδή,
πνπ είλαη ην minimum 500.000 ε κειέηε, θαη απηφ εηπψζεθε ρζεο επίζεκα ζηε
ζπλάληεζε πνπ είρακε θαη αθνξά πάξα πνιινχο Γήκνπο, ηνπο Γήκνπο φιεο
ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, ζα ηελ θάλνπκε εκείο. Θα αλαιάβεη δειαδή ν Γήκνο ν
δηθφο καο λα θάλεη ηε κειέηε γηα ην ζχλνιν ηνπ Ξνηθίινπ ξνπο. Αλ είλαη
δπλαηφλ δειαδή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δηπψζεθε εδψ γηα ηηο κειέηεο. Γεχηεξν, γη’ απηφ ην ζέκα πξέπεη
λα ζαο πσ φηη έρνπλ γίλεη πνιιέο επαθέο κε ηνλ... Κάιινλ έρεη γίλεη κία
επαθή κε ηνλ Πθνπξιέηε θαηεπζείαλ ζην πνπξγείν θαη πνιιέο ηειεθσληθέο.
Θαη κάιηζηα ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ επηθνηλσλήζακε ηελ πξνεγνχκελε
βδνκάδα, ηνπ ιέσ φηη αλ δε γίλεη απηή ε ζπλάληεζε πηα ησλ ζπλαξκφδησλ
πνπξγείσλ, γηαηί εθεί θνιιάεη ιέεη ην ζέκα, φηη δελ βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο
ηα πνπξγεία γηα λα απνθαζίζνπλ πσο ζα γίλεη ε κειέηε. Δγψ ηνπ είπα φηη αλ
δελ γίλεη ζπλάληεζε ζα πξνρσξήζνπκε ζε θηλεηνπνίεζε. Γελ έγηλε θαη
πξνρσξήζακε. Ήηαλ ε πνιινζηή θνξά πνπ ηνλ είρα πξνεηδνπνηήζεη, έηζη; Γη’
απηφ έγηλε θαη ε θηλεηνπνίεζε, ζε ζρέζε κε εθείλε ηε κειέηε. Πε ζρέζε κε ηε
κειέηε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ, πνπ θαη απηφο φπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη
κειέηε ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε ζχλδεζε δειαδή πηψζεο ζηελ θπθινθνξία ησλ
απηνθηλήησλ γηα ηε Ιεσθφξν Θαβάιαο. Γεζκεχηεθε φπσο ζαο είπα πξηλ ρζεο
ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο φηη δφζεθε εληνιή λα μεθηλήζεη ε κειέηε γη’ απηφ ην
έξγν. Θαη ε δέζκεπζή ηνπ είλαη φηη ζηηο αξρέο ηνπ ’16 ζα μεθηλήζεη ν θεληξηθφο
αγσγφο. Απηή είλαη ε δέζκεπζε ιεθηηθά.
Λα ζαο πσ ηψξα θαη δπν άιια πξάγκαηα, γηα λα δείηε πνηνο θνξντδεχεη πνηνλ.
Γξάθεη ζηελ αλαθνίλσζε, άθεζέ ην Βαζίιε, φρη, φρη, φρη, γηα ηελ Δι Αιακέηλ
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θαη γηα ην Αηηηθφ Λνζνθνκείν. Θαη πήξα ινηπφλ ζήκεξα ην πξσί ηα έξγα ηα
νπνία αθνξνχλ ην Σατδάξη γηα ην ’16. Πε απηά ηα έξγα ινηπφλ, είλαη εδψ ν
πίλαθαο, ζε απηά ηα έξγα ήηαλ απ’ έμσ 3 έξγα. Θαηαζθεπή δηθηχνπ νκβξίσλ
ζην Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν Γπηηθήο Αηηηθήο, πξηλ ην αληηπιεκκπξηθφ,
αλαθαηαζθεπή δηθηχνπ νκβξίσλ πεξηνρήο Αζηπζέαο Γήκνπ Σατδαξίνπ θαη
δηάλνημε νδνχ Δι Αιακέηλ, ην δεχηεξν, θαη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε γηα ην
κπινθ 15 ην ηξίην. Απηά ηα 3 έξγα δελ ήηαλ κέζα. Θαη πήξα έμαιινο ηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε. Ρνπ ζηείιακε, απηφ είλαη ηψξα ην έληππν πνπ ζηείιακε ην
e-mail ην κεζεκέξη. Θαη κε πήξε ηψξα ην απφγεπκα θαη κνπ ιέεη Γήκαξρε,

εληάμεη. Έδσζα κάρε θαη ηειηθά πέξαζαλ απηά ηα 3 έξγα θαη κπήθαλ ζην
Ρερληθφ Ξξφγξακκα γηα ην ’16. Πηελ αλαθνίλσζε ινηπφλ έιεγε πξνρζέο γη’
απηά, ηελ ίδηα ψξα πνπ δελ ήηαλ κέζα ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηνπ ’16.
Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ πνηνο θνξντδεχεη πνηνλ ζε απηή ηε ρψξα.
Ρψξα έγηλε κηα ζπλάληεζε ρζεο ζηελ Αληηπεξηθέξεηα θαη είραλ πάεη 6
Γήκαξρνη ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, εδψ πνπ πληγφκαζηε θπξηνιεθηηθά απ’ ηηο
βξνρέο. Θαη νη 6 εμνξγηζκέλνη θπξηνιεθηηθά, γηαηί πξαγκαηηθά κεηέθεξαλ φιε
ηελ εηθφλα πνπ κεηαθέξσ εδψ θαη πνπ βηψλνπκε. Βιέπσ ηψξα ην Θαλάζε εδψ
θαη πφζνπο άιινπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη δελ αληέρνπλ άιιν νη άλζξσπνη. Ρα
ίδηα έιεγαλ ινηπφλ θαη νη άιινη Γήκνη θαη έιεγαλ γηα ηελ θνξντδία θαη φηη ζα
πξέπεη λα βξεζεί κηα ιχζε. Ξξέπεη επηηέινπο θάπνηνο λα ζπληνλίζεη. Θαη
απνθαζίζακε

εθεί,

πηέζακε

ηέινο

πάλησλ,

θαη

δεζκεχηεθε

ν

Αληηπεξηθεξεηάξρεο φηη ζα παίμεη ε πηα ε Ξεξηθέξεηα απηφ ην ιφγν, ηεο
ζπλάληεζεο κε ηα πνπξγεία θαη ηνπο Γεκάξρνπο, γηα λα ιπζεί ην ζέκα ηεο
κειέηεο γηα ην αληηπιεκκπξηθφ γηα ην Ξνηθίιν ξνο. Γηαηί πξέπεη λα μέξεηε, ην
80%, λα κελ πσ παξαπάλσ, ην 100% ησλ πξνβιεκάησλ, πξνέξρεηαη απ’ ην
Αηηηθφ Λνζνθνκείν, απ’ ην Ξνηθίιν ξνο.
Ρψξα ηη θάλακε εκείο. Δκείο πξψηνλ δψζακε ηηο κειέηεο ζε εηδηθφ κεραληθφ
πδξαπιηθφ, Βαζηιφπνπινο ιέγεηαη. Δίλαη έλαο απ’ ηνπο δχν θνξπθαίνπο ζε
απηά ηα έξγα ζηελ Διιάδα. Κάιηζηα είλαη θαη ε Γηψηα εδψ πνπ ην μέξεη, αιιά
Γηψηα εγψ ην δηαζηαχξσζα ρζεο θαη κε άιινπο εηδηθνχο αλζξψπνπο, νη νπνίνη
πξαγκαηηθά είπαλ φηη είλαη έλαο απ’ ηνπο θνξπθαίνπο ζηελ Διιάδα. Θαη
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ζήκεξα κάιινλ δε δηαβάζαηε ζηα ζέκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε έθηαθηεο κειέηεο. Ήδε ν άλζξσπνο θάλεη ηελ
πξνεξγαζία. Έρεη πάξεη φια ηα ζηνηρεία, έρεη πάεη ζηηο πεξηνρέο, έρεη κηιήζεη
κε ηνλ θφζκν. Γειαδή είλαη έηνηκνο γηα λα πξνρσξήζεη ε νξηζηηθή θάζε ησλ
κειεηψλ γηα λα κπνπλ ηα έξγα. Γεχηεξν...
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γηα πνηα έξγα κηιάηε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηιάσ γηα ην βνξεηνδπηηθφ δάζνο, Αληχπα, γηα ηελ Αθαία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη, λαη. Θαη εδψ ε Αθαία πξέπεη λα ζαο πσ, είπε ν Θψζηαο
Βνξέαο πξηλ, είλαη πνιχ κεγάιν ην ζέκα ηεο Αθαίαο. Γελ είλαη εχθνιν γηαηί
δελ είλαη κφλν ε αληηκεηψπηζε. Νη ηειεπηαίεο πιεκκχξεο αλέδεημαλ θαη ην
ζέκα πηα ηεο θάησ πιεπξάο, ηνπ ξέκαηνο δειαδή πνπ πεξλάεη απ’ ηελ θάησ
Αθαία, θαη ηεο θαηαζηξνθήο. ηη είλαη ηφζν επηθίλδπλα ηα πξάγκαηα πνπ
πηζαλφλ ζε κία κεγάιε λεξνπνληή λα έρνπκε θαη θαηάξξεπζε ζπηηηψλ ζηελ
θάησ Αθαία απ’ ην ξέκα. Γηαηί θαη εθεί, φηαλ έγηλε ην έξγν ηεο ππνζηήξημεο
ηέινο πάλησλ κε κπεηφ ηνπ ξέκαηνο, ζηακάηεζε ζε έλα ζεκείν. Γελ μέξσ
πνηνη έθαγαλ ηα ππφινηπα ιεθηά, αιιά κέρξη έλα ζεκείν έθηαζε ην έξγν. Απφ
εθεί θαη κεηά δελ έγηλε ην έξγν. Θαη απφ εθεί θαη θάησ αλ δείηε ηελ
θαηαζηξνθή πνπ ππάξρεη, έρεη αλνίμεη ν δξφκνο ζε έλα ζεκείν θαη δχν ζπίηηα
θηλδπλεχνπλ ζνβαξά λα θαηαξξεχζνπλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Δίπακε βνξεηνδπηηθφ, Αθαία θαη ζχλδεζε ηνπ... ρη ηνπ
Αηηηθνχ. Ρνπ ζηξαηνπέδνπ φζνλ αθνξά ην δπηηθφ καο θνκκάηη. Θνηηάμηε, ζην
ζηξαηφπεδν πήγακε, θάλακε επαθή, ήξζαλ πάιη απφ πάλσ απφ ην... Ξψο
ιέγεηαη Γηψηα; Θα Ξαλαγησηάθνπ πψο ιέγεηαη απηή ε πεξεζία; Ήξζαλ εηδηθνί
κεραληθνί απ’ ην ζηξαηφ. Ρέινο πάλησλ, ππάξρεη κηα εηδηθή ππεξεζία. Ήξζαλ
κεραληθνί ηνπ ζηξαηνχ. Θάλνπλ ηψξα θάπνηεο παξεκβάζεηο ζην ζηξαηφπεδν,
θαζαξίδνληαο δειαδή ην ξέκα θαη θηηάρλνληαο ηηο εμφδνπο εθεί γηα λα κπνξεί
λα γίλεηαη ε απνξξφθεζε ησλ νκβξίσλ θιπ. Γειαδή θάλνπλ θάπνηα έξγα,
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αιιά δελ θάλνπλ λα βαζηθά έξγα πνπ είλαη ε αλαραίηηζε ησλ λεξψλ πάλσ. Αλ
δελ ππάξρεη επηβξάδπλζε, αλαραίηηζε, νηηδήπνηε. Γείηε ην δξφκν, αλ δελ
ππάξρεη θαζπζηέξεζε ησλ λεξψλ δελ αληέρεη απηή ηε ζηηγκή ην πδξαπιηθφ
ζχζηεκα ηεο πφιεο. Γη’ απηφ ιέκε φηη είλαη δήηεκα αλαθνπήο ησλ λεξψλ ζην
Ξνηθίιν ξνο. Αλ δελ ππάξμεη εθεί αλαθνπή δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ιπζεί
νξηζηηθά ην πξφβιεκα. Δπίζεο εδψ ζηελ Θαξατζθάθε θάλακε, ζα είδαηε, έηζη;
Γχν θνξηεγά βγάιακε κε ηζηκέλην θαη κπεηφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κέζα ζηα
θξεάηηα θαη πάκε ζηελ θαηαζθεπή θαη άιισλ θξεαηίσλ ην νπνίν ζα ζπλδεζεί
κε ην ξέκα πνπ θαηέβαηλε θάησ, νχησο ψζηε πξαγκαηηθά λα δνζεί θαη κία
αλάζα. Γηαηί απηφ ην ζέκα, ιχλνληαο απηφ ην πξφβιεκα, ζα αλαθνπθηζηεί
ιίγν θαη ε πεξηνρή εδψ ηεο Δπαχιεσο, Πηξέθνπ, Φηινπάππνπ θιπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν Αηηηθφ ιέκε ε κειέηε δελ είλαη ζέκα ηνπ Γήκνπ καο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα γίλνπλ πνιχ γξήγνξα. Ήδε ηηο θάλεη ν άλζξσπνο. Έρεη πάξεη
φια ηα πιηθά, έρεη πάεη ζηε γεσγξαθηθή πεξεζία, έρεη πάξεη ράξηεο. Γειαδή
πξνρσξάεη ηε κειέηε. Δίλαη απεπζείαο αλάζεζε. Γελ κπνξεί λα γίλεη
δηαγσληζκφο γηα ηέηνην ζέκα, θαηαιαβαίλεηε. Γηαηί πξνζπαζήζακε λα βξνχκε
ηνλ θαιχηεξν. Δγψ δελ ηνλ γλψξηδα βέβαηα. Αιιά επεηδή είλαη πξαγκαηηθά
θνξπθαίνο ζηελ αγνξά θαη ιφγσ θαη ηεο θαηάζηαζεο. Λα πξνιάβνπκε ηελ
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηαηί έηζη κφλν κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε
απηά ηα έξγα. Γηαθνξεηηθά ζα πήγαηλε ζηηο θαιέληεο θαη απηφ.
Κηζφ ιεπηφ, γηαηί κπήθαλ δηάθνξα ζέκαηα γηα ηηο πιεκκχξεο. Ρέινο πάλησλ,
ζα κπνξνχζακε λα κηιάκε πνιχ ψξα αθφκα. Γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Γελ ππάξρεη
θακία ελεκέξσζε. Γελ έρεη γίλεη θακία ζπλάληεζε. Θαη βέβαηα πξέπεη λα ζαο
πσ φηη πξηλ απφ ιίγεο κέξεο ήξζε θαη άιιε κία ππεξεζία ζην ζηξαηφπεδν, πνπ
ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη πηα θαη θάπνηα άιια θηήξηα. Γελ μέξσ δειαδή
θαη δελ έρεη αθνπζηεί ηίπνηα γηα ην δηθφ καο ζηξαηφπεδν. Γελ έρεη αθνπζηεί
πάλησο ηίπνηα γηα ην ζηξαηφπεδν. Γειαδή εγψ αλ ζέιεηε αο πνχκε θαη ζην
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παξαζθήλην ζπδεηψληαο έηζη κε δηάθνξνπο Γεκάξρνπο ζην ζπλέδξην ηεο
ΘΔΓΔ ην έθηαθην πνπ έγηλε, θαλέλαο δελ αλέθεξε ηελ πηζαλφηεηα λα έξζεη
ζην δηθφ καο ζηξαηφπεδν.
Γηα ην θαηάζηεκα δίπια ζηελ Ξαγσηνκάληα, έρεη πάξεη άδεηα Αληξέα.
Γηα ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο, ηψξα κηα θνπβέληα κφλν. Γηα ηα πεληάκελα
ζπκάζηε θαιά φηη εκείο έρνπκε δψζεη κάρε. Έρεη πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γηα ηελ επέθηαζε ησλ πεληάκελσλ. Γπζηπρψο, παξφηη ε
Θπβέξλεζε είρε δεζκεπηεί φηη ζα παξαηείλεη ηηο ζπκβάζεηο, δελ ηηο παξέηεηλε
ηειεπηαία ζηηγκή. Δκείο απ’ ηελ πιεπξά καο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, πξνθεηκέλνπ
λα θάλνπκε εμνηθνλφκεζε γηα ην Γήκν, ην ρεηξηζηήθακε έηζη νχησο ψζηε λα
πάκε νξηαθά αλ δνζεί ε παξάηαζε λα θεξδίζνπκε φζν ρξφλν πεξηζζφηεξν
κπνξνχζακε. Θαη κπνξψ λα πσ φηη πεγαίλνληαο ζηηο πξνζιήςεηο, θάλνληαο
ηψξα ην δηαγσληζκφ, θεξδίζακε ηνπιάρηζηνλ 130.000€ πξνο φθεινο ηνπ
Γήκνπ.
Γηα ην Βνηαληθφ Θήπν δελ έρεη πάξεη άδεηα απφ εκάο. Θαη εκείο ζαλ Γεκνηηθή
Αξρή έρνπκε θαιέζεη δεθάδεο θνξέο ηελ αζηπλνκία γηα λα θάλεη έιεγρν ζε
ζρέζε κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο.
Γηα ην Κεηξφ. Ρψξα είλαη κηα παιηά ηζηνξία, πνπ είπαλ θαη άιινη ζπλάδειθνη.
Γελ ππάξρεη παξάηαμε πνπ λα κελ έρεη αλαθέξεη ή ζην πξφγξακκά ηεο ή λα
κελ έρεη δηεθδηθήζεη ηελ επέθηαζε ηνπ Κεηξφ. κσο πξέπεη λα πνχκε φηη
θάπνηνη έρνπλ επζχλεο γηαηί ην Κεηξφ δελ ήξζε ζην Σατδάξη. Θαη κάιηζηα δελ
ήξζε ζην Σατδάξη φηαλ ήηαλ έξεκν λα έξζεη θαη φηαλ ππήξρε πξφζεζε απ’ ηελ
πιεπξά ηεο Θπβέξλεζεο λα έξζεη. Γηαηί αθξηβψο πίζηεπαλ απηφ πνπ είπε
θάπνηνο ζπλάδειθνο, φηη πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα θπθινθνξηαθφ.
Γηαηί φπσο είρε εηπσζεί ηφηε, θαη κπνξψ λα ηα βξσ βέβαηα ηα πξαθηηθά ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εχθνιν είλαη, θαη ζα ηα βξσ δειαδή, δελ ππάξρεη
ζέκα, γηαηί ήκνπλ ζε απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. πσο ινηπφλ έιεγε ηφηε, ν
ηφηε Γήκαξρνο, φηη ζα έξρνληαη απφ ην Θξηάζην θαη απ’ ηελ Θφξηλζν θαη ζα
ζηακαηάλε ηα απηνθίλεηά ηνπο θαη ζα δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζην Σατδάξη.
Άξα ινηπφλ λνκίδσ φηη πξέπεη θάπνηνη λα απνινγεζνχλ γηαηί δελ ήξζε ην
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Κεηξφ φηαλ έπξεπε. Θαιφ είλαη λα βάδνπκε ηψξα ζηφρνπο γηα κεηά απφ 10,
20, 30 ρξφληα θαη παξαπάλσ, φηαλ ην ράζακε ηφηε. Θαη θάπνηνη πξνζπαζνχλ
ηψξα λα μεπιπζνχλ ζηνλ θνιπκβήζξα ηνπ Πηισάκ. Αιιά λνκίδσ φηη ν θφζκνο
έρεη κλήκε. Αιιά σο έρεη κλήκε θαη φηαλ βέβαηα ζπδεηεζεί ην ζέκα απηφ, ζα
έξζνπλ πάξα πνιιά ζηε δεκνζηφηεηα. Δπίζεο πξέπεη λα πσ φηη εκείο έρνπκε
δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηεο Αηηηθφ Κεηξφ θαη
πεξηκέλνπκε ζην ηειέθσλφ καο. Ξάλησο ζηελ θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ ζα
γίλεη ζα δνχκε ζπλνιηθά ην ζέκα ησλ θπθινθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο πφιεο καο
θαη φ,ηη κπνξεί λα γίλεη εδψ. Γειαδή θαη Κεηξφ θαη ηξακ θαη νηηδήπνηε
κπνξείηε λα θαληαζηείηε ζα ην δνχκε. Ξάλησο λα πσ θάηη άιιν...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Έγηλε θαη ζπλάληεζε ρζεο, έηζη; Κε ηνλ Δληεηαικέλν
Πχκβνπιν ηεο Ξεξηθέξεηαο γη’ απηά αθξηβψο ηα ζέκαηα. Θαη θάηη αθφκα γηα ην
Κεηξφ, γηαηί ηνπιάρηζηνλ φζνη έρεηε πάεη ζην εμσηεξηθφ, φζνη έρεηε κηα
γλψζε, μέξεηε φηη φιεο νη θάζεηεο γξακκέο πνπ νδεγνχλ ζηελ πφιε
ζπλδένληαη κε δαθηχιην. Απηφο ν δαθηχιηνο πνπ πεξηέγξαςε πνιχ ζσζηά ν θ.
Φνπξιήο, δελ ... απηφο ν δαθηχιηνο θαη πξαγκαηηθά δειαδή απνξψ πψο
θάπνηνη ζπλάδειθνη, γηα λα δείηε ηψξα πφζεο ιχζεηο θαη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη
κε απηφ ην ζέκα. ηη αλ δελ δηεθδηθήζνπκε απηφ ην δαθηχιην θαη ηε ζχλδεζε
ηεο πφιεο κε απηφ ην δαθηχιην, λνκίδσ φηη έρνπκε ράζεη ην παηρλίδη.
Γηα ην ζηνιηζκφ ηεο πφιεο λα πσ φηη ην είπα θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά.
Δκείο ζέινπκε λα είλαη έηζη ιηηφο ν ζηνιηζκφο, ρσξίο ππεξβνιέο δειαδή, ρσξίο
λα γίλνπλ απηά ηα –επηηξέςηε κνπ ηελ έθθξαζε- θαξαγθηνδηιίθηα πνπ βιέπακε
παιηφηεξα κε ηα δεθάδεο ρηιηάδεο ιακπηφληα. Ιέεη θάπνπ έλαο ζηνίρνο θάπνηνη
έρνπλ έγρξσκε ηειεφξαζε θαη αζπξφκαπξε δσή. Γειαδή κέζα ζηε καπξίια
απηή πνπ ππάξρεη, αλ θσηίζεηο κεξηθά ιακπηφληα πεξηζζφηεξα θάπνηνη
λνκίδνπλ φηη ζα θχγεη ε καπξίια. Θα έξζεη ην θαγεηφ θαη έλα πηάην θαΐ ζηα
ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ. Γελ ζα έξζεη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Ξάλησο εκείο
θάλνπκε κία πξνζπάζεηα κε ιίγα ρξήκαηα θαη ζα ζηνιίζνπκε, Θψζηα αλ
ζέιεηο, θ. Φνπξιή ιίγν, θαη ζα ζηνιίζνπκε δχν πιαηείεο ηεο πφιεο. Θα
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θάλνπκε δειαδή δχν κηθξά ρσξηά ζε δχν πιαηείεο γηα λα κπνξνχλ θαη ηα
παηδηά λα πάλε ζηελ Ξιαηεία Ζξψσλ θαη ζηελ Ξιαηεία ηεο Ζξψσλ
Ξνιπηερλείνπ ζην Γάζνο. πσο επίζεο ζα θάλνπκε θαη δηάθνξα happening κε
θιφνπλ, ηαρπδαθηπινπξγφ, δηάθνξνπο ηέινο πάλησλ πνπ ζα πεξλάλε ηηο
θεληξηθέο πιαηείεο. Απηφ ζα γίλεη απ’ ηηο 21 ηνπ κήλα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ
Γελάξε.
Γηα λα ηειεηψζσ, πνηεο αγσγέο εθθξεκνχλ ζε βάξνο... Δίπε θαη ν Ξαλαγηψηεο.
Θψζηα κνπ, είλαη δεθάδεο αγσγέο, πηζαλφλ θαη εθαηνληάδεο θαη είλαη πνιιά
εθαηνκκχξηα, πνιιά πνιιά εθαηνκκχξηα. Θαη εδψ πξαγκαηηθά πξέπεη λα δνχκε
απηφ πνπ είπε θαη ν Ξαλαγηψηεο, γηαηί δελ πιεξψλνληαλ θάπνηα ηηκνιφγηα εδψ
θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Ξάξα πνιιά ρξφληα πνπ έξρνληαη νη άλζξσπνη θαη
αλαγθάζηεθαλ λα πάλε ζε πξνζθπγέο θαη λα ζηνηρίζνπλ θαη ζην Γήκν πνιχ
πεξηζζφηεξν κε ηνπο ηφθνπο ηνπο νπνίνπο είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα
πιεξψζνπκε. Θαη απηφ βέβαηα φηη είλαη θαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν ζα ςάμεη ν
έιεγρνο ν νπνίνο ζα γίλεη απ’ ηνπο Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Θαη λα πσ φηη
ν έιεγρνο ζα γίλεη. Ζ δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζεη. Αλ ζέιεηε φια απηά ηα αηηήκαηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ κπαίλνπλ
θαη πνπ έρνπλ εληνπίζεη φιεο νη παξαηάμεηο λα αλαδεηρηνχλ εθεί θαη λα
θαηεπζχλνπκε φπνπ δελ κπνξεί ν έιεγρνο λα θαληαζηεί ή λα πάεη έηζη, λα ηνλ
θαηεπζχλνπκε θαη εθεί. Αιιά απφ εθεί θαη πέξα ζα είλαη ειεχζεξνη. Γελ είλαη
απηνί Νξθσηνί Ινγηζηέο ηνπο νπνίνπο νξίδνπκε εκείο θαη κπνξνχκε λα ηνπο
θάλνπκε φηη ζέινπκε. Θα είλαη Γεκφζηαο Γηνίθεζε, πνπ θαηαιαβαίλεηε πνιχ
θαιά φηη είλαη εληειψο αλεμάξηεηνη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ.
Ρη άιιν είπεο; πάξρεη άιιν εξψηεκα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη γηα ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε, έρεηε πάξεη κπξνζηά
ζαο, έρνπκε θάπνηα ζέκαηα Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. Γελ έρνπλ νη
Δπηθεθαιήο; Ν θ. Ππειηφπνπινο δελ έρεη, παηδηά. πάξρεη... Γηα ςάμε ηα ιίγν
Θνδσξή γηαηί ήηαλ επάλσ εθεί. Πάθε. Ρνπ ηα έθιεςαλ. Αθνξνχλ ηα εμήο. Ρν
πξψην έρεη λα θάλεη κε ηελ... Ππλάδειθε, αλ ζέιεηε ιίγν εζπρία. Ρν πξψην
αθνξά ηελ αλακφξθσζε. Έρεηε πάξεη ηελ αλακφξθσζε ην εηζεγεηηθφ.
Υζηφζν

ε

Νηθνλνκηθή

Δπηηξνπή

πξνέβε

ζε

κία

ηξνπνπνίεζε

ηεο

αλακφξθσζεο, επεηδή ππήξρε θάηη πνπ δελ είρε κπεη ζσζηά. Κηζφ ιεπηφ.
Ρξνπνπνίεζε ηνπ εηζεγεηηθνχ ηεο αλακφξθσζεο. Απηφ πνηνο δελ ην έρεη; Ν θ.
Γξνχιηαο δελ ην έρεη ιέεη. Θα ζαο πεη ν Αληηδήκαξρνο. Ρν δεχηεξν ζέκα έρεη
λα θάλεη κε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ην ριννηάπεηα
ζην Σαξαιακπίδεο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ θεξθίδσλ θαη ησλ πεξηθξάμεσλ ζηα
αζιεηηθά θέληξα ηνπ Γήκνπ. Θαη ην ηξίην έρεη λα θάλεη κε ην αίηεκα πνπ
ππάξρεη απ’ ην Δμσξατζηηθφ Πχιινγν ηνπ Γαθληνχ, ησλ θαηνίθσλ ηνπ
Γαθληνχ, θαη ην Πχιινγν ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ιατθή
ζηελ ζπλνηθία ηνπ Γαθληνχ. Απηά ηα ηξία ζέκαηα είλαη γηα εθηφο Ζκεξεζίαο
Γηάηαμεο. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε λα ζπδεηεζνχλ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Αηηήκαηα θαηνίθσλ; ρη. πάξρεη ζέκα πνπ αθνξά ηνπο

θαηνίθνπο. Γελ πξνθαιείηαη ε ζπδήηεζε ιφγσ αηηήκαηνο. Ινηπφλ, ζπκθσλείηε
ζπλάδειθνη;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θ. Ξξφεδξε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ:

Δκάο

είλαη

γλσζηή

ε

ζέζε.

Γελ

αθνχζακε

θάπνηα

αηηηνιφγεζε. Γελ ζπκκεηέρνπκε ζηα Δθηφο Ζκεξεζίαο. Έρνπκε πεη φηη κφλν
θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο, εθφζνλ εμεγείηαη ν ιφγνο ηνπ επείγνληνο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα εμεγήζνπλ ινηπφλ νη Αληηδήκαξρνη, θ. Ρζαηζακπά, θαη λα
πάξεηε ζέζε κεηά. Λα κελ αδηθήζνπκε θηφιαο ηα ζέκαηα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Αλ εμεγείηαη απηφ δελ έρνπκε αληίξξεζε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά γηα ηελ αλακφξθσζε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ζ αλακφξθσζε πνπ έρεη δνζεί είλαη σο επί ησλ πιείζησλ γηα λα
αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα ησλ πιεκκπξψλ. Έρεη κπεη έλαο θσδηθφο πνπ
αθνξά ηε κειέηε ηεο βνξεηνδπηηθήο ιεθάλεο ηνπ δάζνπο θαη ηα 3.000 απηά
έρνπλ παξζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο γηα ην θνιπκβεηήξην. Γειαδή απφ
38 γίλνληαη 35 ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη γίλεηαη 3.000€ ε κειέηε απηή. Απηή
είλαη ε ηξνπνπνίεζε. Πην αξρηθφ θείκελν πνπ έρεη δνζεί. Θξίλνπκε φηη είλαη
ζεκαληηθφ γηαηί πξέπεη λα πξνρσξήζεη. Κε απηή ηελ έλλνηα ην ιέκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δεχηεξν φζνλ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο γηα
ηνλ ριννηάπεηα. Θ. Θαξαγηάλλε ζέιεηε λα πείηε δπν θνπβέληεο ελεκεξσηηθά,
αλ θαη ζα ηηο έιεγαλ θαη εηζεγεηηθά δειαδή ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Θ.
Θαξαγηάλλε. Λαη, αιιά ζέιεη ε παξάηαμε ηνπ θ. Ληεληαθνχ ζέιεη εμεγήζεηο γη’
απηφ ην δήηεκα.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Υο πξνο ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, ππάξρεη εδψ θαη
αξθεηέο κέξεο κεηά απφ αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο απ’ ην πνπξγείν θιπ, σο γλσζηφλ
ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε έιεγε ζηηο 31/12/15. Δίρε έξζεη έλα έγγξαθν, ζα
εμεγήζσ θαη αξγφηεξα, πξηλ ιίγεο κέξεο πνπ φξηδε ππφινγν ην Γήκν ηνπ
Σατδαξίνπ. Ήηαλ σο πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ιάζνο, κε βάζε ηα
άξζξα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. ιεο απηέο ηηο κέξεο ππήξραλ
αιιεπάιιειεο επαθέο κε ηνλ πνπξγφ, κε ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο,
κε άιινπο Γήκνπο πνπ έρνπλ εληαρζεί αληίζηνηρα έξγα ζην πξφγξακκα
δεκνζίσλ επελδχζεσλ θιπ θιπ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ιχζε θαη λα κε ραζεί
ην έξγν. Υο πξνο απηφ ην ζθέινο, ζεσξνχκε γηα λα πξνρσξήζεη, γηαηί δελ
είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ, ζα εμεγήζσ θαη παξαθάησ. Υο πξνο απηφ ην ζθέινο
έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κε
θάζε ηξφπν, λα κε ραζεί ην έξγν. Θαη γη’ απηφ ην ιφγν έξρεηαη θαη θαηεπείγνλ
εθηφο εκεξεζίαο. Γειαδή ε απάληεζε πνπ έρεη έξζεη απ’ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ε
ζπδήηεζε έρεη γίλεη... Ρελ πξνεγνχκελε βδνκάδα ήκαζηαλ μαλά ζηε Γεληθή
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Γξακκαηεία. Έρνπλ γίλεη αιιεπάιιειεο επαθέο κε ηελ Δπίηξνπν, κε ζηειέρε
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο, κε ηνλ θ. Θνληνιή, θαη έρνπκε θαηαιήμεη φηη ε
κνλαδηθή ιχζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πνπ
πξέπεη λα γίλεη εληφο ηνπ έηνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ζνλ αθνξά ηε Ιατθή έρεη παξζεί κία, είλαη έλα αίηεκα ησλ
θαηνίθσλ εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Έρεη παξζεί απφθαζε απφ ηελ Δπηηξνπή
Ξνηφηεηαο Εσήο νκφθσλε. Βέβαηα ε ηειηθή απφθαζε είλαη ηεο Ξεξηθέξεηαο,
αιιά ρξεηάδεηαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Υζηφζν έρεη
ζηαιεί ε πξψηε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα.
Αθφκα δελ έρεη έξζεη ε απάληεζε. Θαη δεηάλε θαη ηε γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ. Γη’ απηφ ην θέξλνπκε σο επείγνλ, γηαηί πεξηκέλακε θαη δελ ήξζε
ζηελ ψξα ηνπ. Έπξεπε ζε 10 κέξεο λα είρε έξζεη απηή ε απάληεζε. Απηά είλαη
θ. Ρζαηζακπά. Αλ επηκέλεηε...
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ππκθσλνχκε θαη εκείο λα είλαη ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη ζπκθσλνχκε θαη επί ηεο νπζίαο. Υζηφζν λα πσ φηη
ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηειεπηαίν ζέκα δελ θαηάιαβα. Ρν αίηεκα είλαη παιαηφηεξν.
Θα κπνξνχζε λα είρε πεξάζεη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα είρε έξζεη δειαδή
θαλνληθά θαη κέζα απφ ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε. Γελ έρνπκε αληίξξεζε φκσο,
κε κείλνπκε. Απιά θαηαιαβαίλεηε φηη δελ ζέινπκε απηφ λα επαλαιακβάλεηαη
δηαξθψο, γηαηί ζπκβαίλεη ζε θάζε Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη λα μεθηλήζνπκε κε ηα Δθηφο Ζκεξεζίαο, Δπεηδή ε
αλακφξθσζε... Ινηπφλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Δίλαη απφ ηα Γαθλί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεο 15εο Αλακφξθσζεο
ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015 (ζρεη.: 263
& 269/2015 Απ. Ν.Δ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Λαη. Ρν πξψην ζέκα φζνλ αθνξά ηελ αλακφξθσζε. Δίραηε

πάξεη ην αξρηθφ εηζεγεηηθφ. Έρεηε πάξεη ηελ ηξνπνπνίεζε. Αλ ππάξρεη
εξψηεζε θαηαξρήλ. Γελ ππάξρεη. Αλ ππάξρεη δηαθσλία. Ξαξαθαιψ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ρν εξψηεκά κνπ είλαη αθνχ ε έθηαθηε θαηάζηαζε ππήξρε θαη φηαλ
ςεθίδακε πξνυπνινγηζκφ, γηαηί έξρεηαη κε ηξνπνπνίεζε φιν απηφ ην θνκκάηη;
Θαη ην δεχηεξν είλαη... Δίρακε έλα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Λα έξζεη λα αθνχζεη θαη ν Αληηδήκαξρνο ηελ εξψηεζε.

Δπαλέιαβε αλ ζέιεηο Αζελά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ιέσ, αθνχ ε έθηαθηε αλάγθε ππήξρε θαη φηαλ ςεθίδακε
πξνυπνινγηζκφ, πξηλ ιίγν. Ξφζν είλαη; Ξφζν; Έλαο κήλαο δελ είλαη. Γηαηί
έξρεηαη κε ηξνπνπνίεζε; Ρα μέξακε απηά, ηα ζπδεηάγακε. Γηαηί δελ είρε
εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί έξρεηαη κε αλακφξθσζε ελλνείο. Ν πξνυπνινγηζκφο πνπ
ςεθίζακε αθνξά ην ’16, έηζη;
ΠΘΑΚΞΑ: Απηά είλαη ηνπ ’15;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βέβαηα.
ΠΘΑΚΞΑ: Δληάμεη. Ρν απνζχξσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη; Ν θ. Αζπξνγέξαθαο, παξαθαιψ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δπεηδή εδψ βιέπσ φηη ππάξρεη έλα θνλδχιη έθηαθηε
επηζθεπή ειεθηξνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ ζην Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην ιφγσ
πιεκκπξψλ ηνλ Νθηψβξην ηνπ ’15 35.000€. ιέσ, σο παξαηήξεζε, φηη ελ πάζε
πεξηπηψζεη

θάπνηα

δεηήκαηα

γηα

λα

κελ

ηα

πιεξψλνπκε

θαη

ηα
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μαλαπιεξψλνπκε, ζα πξέπεη λα γίλεη θάπνηα νπζηαζηηθή παξέκβαζε εθεί νπφηε
λα απνηξέπνληαη ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη δηαθσλία κε ηελ αλακφξθσζε; Τεθίδεηαη
νκφθσλα; Νκφθσλα ινηπφλ.

2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί Ρξνπνπνίεζεο ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ- Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, γηα ηηο πξάμεηο:
«Αληηθαηάζηαζε Ππλζεηηθνχ Σιννηάπεηα θαη Δξγαζίεο Ππληήξεζεο
ζην Γεκνηηθφ Γήπεδν ‘’ΡΑΘΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ» & «Ππληήξεζε
Θεξθίδσλ θαη Ξεξηθξάμεσλ Αζιεηηθψλ Θέληξσλ Γήκνπ
Σατδαξίνπ»ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Όρη. πάξρεη δηαθσλία;
Ππκθσλνχκε; Ξαξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, έηζη; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξαξαηήξεζε πάιη. Θέισ λα πσ ην εμήο. Απηφ φιν ην... ε
δνιηρνδξνκία λα γίλεη θχξηνο ηνπ έξγνπ ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ λα ηα δψζεη ζην Γήκν θαη ν Γήκνο λα ηα δψζεη
ζηνλ εξγνιάβν θιπ. Γειαδή γηαηί ρξεηάζηεθε, ζέισ λα ξσηήζσ, φιν απηφ ην
πξάγκα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αληηδήκαξρε λα θάλνπκε ιίγνο πην αλαιπηηθά ηελ εηζήγεζή
καο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξάξα πνιχ γξήγνξα. Ζ πξνεγνχκελε Θπβέξλεζε καδί κε
ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ζην ηξέμηκν γηα λα πξνιάβνπλ ηε ιήμε
ηεο πξνεγνχκελεο Θπβέξλεζεο θαη λα παξνπζηάζεη έξγν ζηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηεο ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, ππέγξαςαλ κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε
πνπ σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δε ζπκβάδηδε κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ είρε ήδε
ςεθηζηεί. Απηφ ινηπφλ είρε σο απνηέιεζκα λα γίλνπλ απφ εθεί θαη πέξα πάξα
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πνιιά ηξαγειαθηθά, λα έρεη πάξα πνιχ ηξαγειαθηθά απνηειέζκαηα. Έλα εθ
ησλ νπνία ήηαλ φηη είρε νξηζηεί θχξηνο ηνπ έξγνπ ε Γεληθή Γξακκαηεία.
Γειαδή ελψ φιν ην ππφινηπν ην ζπκβαηηθφ κέξνο ήηαλ ζηελ επζχλε ηνπ
Γήκνπ, φπσο θαη εθπιεξψζεθε, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά θαη ζην
εηζεγεηηθφ. Θπκάζηε είρε πεη θαη ν πξψελ Γήκαξρνο, ν ζπλάδειθνο
Βαξπηηκηάδεο, άπεηξεο θνξέο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα λα πξνρσξήζεη, πψο
ζα πξνρσξήζεη. Ππλαληήζεηο κε ηνλ εξγνιάβν θαη μαλά θαη μαλά θαη μαλά.
Φηάζακε ζην ζεκείν ηνλ Ηνχλην, αθνχ είρε πξαγκαηνπνηήζεη απφ ην δηθφ καο
κέξνο, απφ ην κέξνο ηνπ Γήκνπ, ε Ρερληθή πεξεζία φια ηα απαηηνχκελα
πξνθεηκέλνπ λα θνπεί θαη λα πιεξσζεί ην πξψην έληαικα γηα λα εμαζθαιίζεη
θαη ν εξγνιάβνο θαη λα πξνρσξήζεη θαη ζηα ππφινηπα, φηη ην έξγν φλησο έρεη
εληαρζεί θαη ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα ζην ηακείν, ζην ΞΓΔ, φηη ππάξρνπλ ηα
ρξήκαηα θαη είλαη εληάμεη. Μαθληθά θαη ελψ ππήξρε έγγξαθν ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία απφ ηηο 23/6, ζηηο 23/11 φξηζε, ρσξίο λα έρνπκε θακία
ελεκέξσζε, ε Γεληθή Γξακκαηεία ππφινγν, δήηεζε κάιινλ λα νξίζεη ν Γήκνο
ππφινγν νηθνλνκηθφ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, ελψ ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε
απηή φθεηιε λα ην θάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία
επηθαινχληαλ ην λφκν. Ν λφκνο έηζη φπσο, θαη κε ηελ θα Ξεηξνπνχινπ ην
αλαδεηήζακε θαη κε ηηο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο θαη κε ηελ θα Ξαλαγησηάθνπ,
θαη κεηά απφ αιιεπάιιειεο επαθέο κε πνπξγνχο, Γεληθνχο Γξακκαηείο,
ζηειέρε ηεο... Γελ καο έδηλαλ θακία ιχζε.
Ζ κνλαδηθή ιχζε πνπ βξήθακε ρζεο, κεηά απφ ψξεο ζηα ηειέθσλα, ήηαλ λα
ηξνπνπνηήζνπκε σο πξνο ην ζθέινο ηνπ πνηνο πξέπεη λα πιεξψζεη ην έξγν, ην
θνκκάηη απηφ, ην άξζξν 3 ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. Θαη πξνθαλψο
επεηδή δελ πξνιαβαίλεη λα ηειεηψζεη ην έξγν κέρξη 31/12/15 λα ηξνπνπνηεζεί
θαη σο πξνο ην ζθέινο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. Απηφ ηψξα... Γηα ηηο πεξεζίεο
ηνπ Γήκνπ λα ζαο πσ φηη πέξαλ φηη έρνπλ ιεηηνπξγήζεη παξαπάλσ απφ απηφ
πνπ ζα κπνξεί λα είλαη ην αλζξσπίλσο ινγηθφ. Γειαδή ε θα Ξαλαγησηάθνπ
έρεη θάεη ψξεο γηα λα αλαδεηάεη ιχζε. Ζ θα Ξεηξνπνχινπ έρεη θάεη ψξεο γηα
λα αλαδεηάεη ιχζε. Νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ην ίδην. Βξεζήθακε θάπνηα
ζηηγκή πξηλ κηα βδνκάδα κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα, γηαηί ε απάληεζε απ’ ηε
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Γεληθή Γξακκαηεία είλαη φηη ή νξίδεηε ππφινγν θαη ζηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν
δείηε ηη ζα θάλεηε ή ράλεηε ην έξγν. Θαη ζπλ φια απηά ν εξγνιάβνο έρεη θάλεη
αίηεζε δηάιπζεο ηεο εξγνιαβίαο. Ξνπ ζεκαίλεη φηη έπξεπε λα πξνιάβνπκε θαη
λα απνδείμνπκε θαη ζηνλ εξγνιάβν φηη φλησο ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα θαη δελ
είλαη θνχζθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα λα απνζχξεη ηελ αίηεζε δηάιπζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε Νκφθσλα;

Νκφθσλα ινηπφλ.

3ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο ηνπ Πσκαηείνπ
Δπαγγεικαηηψλ θαη ηνπ Ππιιφγνπ Ξαξαγσγψλ Ξνιηηψλ Α΄ Ιατθήο
Αγνξάο Ξεηξαηά, ζρεηηθά κε Ίδξπζε Ιατθήο Αγνξάο ζηα φξηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο. (ζρεη.: 108/2015 Απ. Δ.Ξ.Ε).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μαλαιέσ φηη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε ζέζε
ηνπ κάιινλ, είλαη γλσκνδνηηθή. Ζ ηειηθή απφθαζε είλαη ζηελ Ξεξηθέξεηα.
Έρεηε ην απφζπαζκα ηεο απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο.
πάξρεη θάπνην εξψηεκα; Θάπνηνο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα πεη; Ππκθσλνχκε
ινηπφλ. Νκφθσλα.
Λα πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε. Λα παξαθαιέζσ, ζπλάδειθνη, ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πξνηάμνπκε ην ζέκα 7, γηαηί ππάξρνπλ θάηνηθνη πνπ
ηνπο αθνξά.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηα θνπβέληα λα πσ γηα ηα πξνεγνχκελα
ζέκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δίπε ν θ. Αζπξνγέξαθαο κία παξαηήξεζε κε ηελ νπνία
ζπκθσλψ αιιά ζέισ λα ηελ θάλσ ζπγθεθξηκέλε. Ξψο ζα εμαζθαιίζνπκε, κε
αθνξκή ην θνιπκβεηήξην, λα κελ μαλαπιεκκπξίζεη. Δγψ επεηδή έρσ βάιεη
δήηεκα ζηε Ππλεδξίαζε ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη είρα δεηήζεη λα
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παξεπξεζψ, ιέσ λα κε ην ιχζνπκε ηψξα. Απιψο απηφ πνπ ιέεη ν θ.
Αζπξνγέξαθαο, ζέισ λα δεζκεπηεί ή ν Γήκαξρνο ή έλαο Αληηδήκαξρνο λα καο
ελεκεξψζεη πψο ην 3ν Γεκνηηθφ Πρνιείν, πψο ην Θνιπκβεηήξην. Γελ ιέσ, ε
Θνξπηζάο ζα πιεκκπξίζεη φ,ηη θαη λα γίλεη. Θέισ λα ελεκεξσζνχκε ινηπφλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζπκθσλείηε λα θνπβεληηαζηεί ην ζέκα 7;

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδφ κεηαμχ ησλ Ν.Ρ.
282 θαη 299 πεξηνρήο Γξεγνξνχζεο.(ζρεη.: 87/2015 ΔΞΕ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ζ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο κε απφθαζή ηεο εγθξίλεη θαη

εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηνπ αλαθεξφκελνπ ηνπ 2006 θαη ηνπ 2010,
ηε δεκηνπξγία πεδφδξνκνπ σο πνιενδνκηθή θσιηά ζηε ζέζε δεθάκεηξεο
νδνχ, πιάηνπο 4κ. ρσξίο ηε δεκηνπξγία ζέζεο ζηάζκεπζεο θαη ηελ
ηνπνζέηεζε πηλαθίδεο Ξ. 55, φπσο θαίλεηαη ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα ηεο εηζήγεζεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.
Γελ μέξσ αλ έρεη θηάζεη ην δηάγξακκα. Ππλάδειθνη, ην δηάγξακκα απ’ ηελ
Ρερληθή πεξεζία ππάξρεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο; Πάθε, είρακε έλα δηάγξακκα...
Ππλάδειθνη, ιίγν εζπρία γηα λα αθνπγφκαζηε. Ιέσ ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο
Εσήο είρε δνζεί θαη έλα ζρεδηάγξακκα. Δδψ δελ ππάξρεη. Πάθε, αλ κπνξνχκε
λα ην αλαδεηήζνπκε θαη λα ην θέξνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη θαη κέζα, λαη. Λαη, βεβαίσο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Ρν έρνπκε. Απιά δελ μέξσ αλ έρεη δνζεί. πάξρνπλ
ελδηαθεξφκελνη θάηνηθνη, γηα λα θαηαιάβεη θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πψο
πξνέθπςε...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: πάξρεη θάπνηα αληηπαξάζεζε θαηνίθσλ εδψ;
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη κία δηαθνξά αλάκεζα ζε ζπκπνιίηεο καο ζε ζρέζε κε
απηφ θαη ν Γήκνο έπξεπε λα παξέκβεη. Γελ μέξσ πνηνο ζα ήζειε απ’ ηνπο
θαηνίθνπο. Ξαξαθαιψ. Θαζίζηε. Διάηε θάπνπ ζε έλα κηθξφθσλν, πείηε ην
φλνκά ζαο. Ππλάδειθνη, παξαθαιψ πάξα πνιχ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη
φζνπο βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα λα θάλνπκε ιίγν εζπρία. Ξαξαθαιψ.
ΘΝΠΚΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, θ. Γήκαξρε, θ. Αληηδήκαξρνη, θπξίεο θαη θχξηνη
Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, ιέγνκαη Γεψξγηνο Θνζκάο, είκαη Γηθεγφξνο Αζελψλ θαη
εθπξνζσπψ ηελ νηθνγέλεηα Κελνχλνπ, ε νπνία έρεη ππνζηεί λα πάλδεηλα απφ
ηηο παξαιήςεηο ηνπ Γήκνπ, θαη δελ ελλνψ ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν,
αιιά ελλνψ θαη μέξσ πάξα πνιχ θαιά ηηο παξαιήςεηο πξνεγνπκέλσλ
Γεκνηηθψλ Αξρψλ, θ. Γήκαξρε, νη νπνίεο παξέιεηςαλ έλα ζνβαξφηαην
θαζήθνλ. Ξαξέιεηςαλ έλα θαζήθνλ ην νπνίν έρεη ζνβαξέο εθηάζεηο θαη
δηαζηάζεηο. ρη κφλν ε νηθνγέλεηα Κελνχλνπ, αιιά θαη πνιινί δηεξρφκελνη
ζπκπνιίηεο καο, δεκφηεο ηνπο Σατδαξίνπ, θάηνηθνη ηνπ Σατδαξίνπ, αιιά θαη
ινηπνί δηεξρφκελνη πνιίηεο απφ νπνπδήπνηε ηεο πεξηνρήο ηεο επξχηεξε, έρνπλ
ππνζηεί ηα πάλδεηλα εθεί απφ κία θαηάζηαζε ε νπνία απνξψ πψο έρεη μεθχγεη
απ’ ηελ πξνζνρή ζαο. Θαη ζα έπξεπε ε νηθνγέλεηα Κελνχλνπ αιιά θαη άιινη
θάηνηθνη ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπψ εδψ, είλαη παξφληεο, λα θαηαθχγνπλ ζε
δηθεγφξν γηα λα έξζεη ε ππφζεζε ελψπησλ ζαο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ
κνπ δψζαηε θαηαξρήλ ην ιφγν.
Ππκβαίλεη ην εμήο εθεί. Γελ έρεη εθαξκνζηεί ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο
πεξηνρήο, κε ζπλέπεηα αληί γηα δξφκν, ιφγσ παξαιήςεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ
Γεκνηηθψλ Αξρψλ, δελ έρεη δηαλνηρζεί ε νδφο Αλνίμεσο απφ ηε κία άθξε ηεο
πιαηείαο ζηελ άιιε θαη αλη’ απηήο αλνίρηεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε, δελ
γλσξίδσ αλ είλαη δίθαην ή άδηθν ην ζέκα απηφ, άδηθν πάλησο λνκηθά είλαη,
παξάλνκν είλαη. Ππκκεξηδφκαζηε βέβαηα ην ζέκα ηνπ Γήκνπ φηη δελ έρεη
ρξήκαηα, φπσο ηζρπξίδνληαη θαη νη πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο, αιιά αληί
ηεο νδνχ Αλνίμεσο αλνίρηεθε έλαο πεδφδξνκνο ν νπνίνο εμππεξεηεί κνλάρα
κία θαηνηθία. κσο δελ ζα καο πείξαδε εκάο ην λα εμππεξεηείηαη ε θαηνηθία αλ
δελ επήξρνλην ή αλ δελ πξνθαινχληαλ απηέο νη βιάβεο. Ππγθεθξηκέλα ιφγσ
ηεο θιίζεσο ηνπ εδάθνπο ζηνλ πεδφδξνκν πνπ δηαλνίρηεθε θαη ιφγσ ησλ
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απηνθηλήησλ πνπ ηνπνζεηνχληαη απφ εθείλε ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη απφ ηνπο
επηζθέπηεο ηνπο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε ιίγν. Ξαξαθαιψ ζπλάδειθνη θαη νη άιινη ζπκπνιίηεο
πνπ είζηε εθεί πίζσ, ιίγν εζπρία. Γελ αθνχκε εδψ κπξνζηά. Ξαξαθαιψ.
ΘΝΠΚΑΠ: Δπραξηζηψ. Ιφγσ ινηπφλ ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, ε νπνία είλαη
θαηεγνξηθή, έρεη κεγάιε θιίζε, δελ ζα αλαιχζσ ηα ηερληθά δεηήκαηα. Ρα
γλσξίδεηε θαη ηδηαίηεξα ε Ρερληθή πεξεζία είλαη ελήκεξε απφ θαηξνχ. Θαη
ιφγσ ησλ πνιιψλ απηνθηλήησλ πνπ παξθάξνληαη κνλίκσο εθεί θαη απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα αιιά θαη απ’ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο, ιφγσ ησλ
νπηζζνδξνκήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ γηα λα βγνπλ, γηαηί είλαη δξφκνο πνιχ
ζηελφο απηφο ν πεδφδξνκνο, αιιά θαη ιφγσ ησλ απφλεξσλ απ’ ηα πιπζίκαηα
ησλ απηνθηλήησλ πνπ θηάλνπλ κέρξη θάησ θαη πεξλάλε κέζα απφ ηελ
ηδηνθηεζία Κελνχλνπ, εθεί ινηπφλ ππάξρεη θίλδπλνο θαη έρνπλ ηξαπκαηηζηεί
παηδηά. πάξρεη θίλδπλνο, θ. Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε, ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε
δσή θαη γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα αλζξψπσλ, ηδηαίηεξα κηθξψλ παηδηψλ
πνπ καδεχνληαη ζηελ πιαηεία θαη παίδνπλ ή πνπ δηέξρνληαη, γηαηί είλαη ρψξνο
εθεί θνληά ηνπ ζρνιείνπ.
Δκείο ινηπφλ δεηήζακε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη επηπρψο λα ηαθηνπνηεζεί ην
ζέκα, ζπκκεξηδφκελνη θαη ην γεγνλφο φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ,
φπσο μέξεηε θαιχηεξα απφ εκέλα, ηπραίλεη λα ζαο... Δπηηξέςηε κνπ, φηαλ είρα
δηαηειέζεη Γήκαξρνο, ην μέξσ απφ πξψην ρέξη, θαη Λνκηθφο Πχκβνπινο ζε
Γήκνπο πνπ ... απηή, θαη είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ
ξπκνηνκηθνχ ε ζπγθεθξηκέλε, γηαηί είλαη θαη κηθξήο θιίκαθαο ν δξφκνο. Ζ νδφο
Αλνίμεσο δειαδή, αθφκα θαη λα ηε δηαλνίμεηε, αθφκα θαη αλ γίλεη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ, θ. Γήκαξρε, δελ εμππεξεηεί ηηο θπθινθνξηαθέο
ζπλζήθεο ε ζπγθεθξηκέλε νδφο Αλνίμεσο λα ηελ αλνίμεηε. Έιεγα φηη ζα είλαη
ηειείσο άρξεζηνη. Θαη θάπνηνη απφ ηηο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο ην είδαλ
απηφ θαη ίζσο λα νθείιεηαη θαη εθεί ην γεγνλφο φηη παξαιήθζεθε λα δηαλνηρζεί
θαη λα εθαξκνζηεί ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ην ηζρχνλ ηε ζηηγκή απηή, ην ηζρχνλ
αλέθαζελ δειαδή θαη κέρξη ηψξα. Έηζη ινηπφλ εκείο δεηήζακε θάπνηα
πξάγκαηα θαη επηπρψο πνπ ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο επειήθζε ηνπ
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ζέκαηνο θαη επραξηζηνχκε ηελ Δπηηξνπή αιιά θαη θπζηθά ηε Γεκνηηθή Αξρή
θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλνιηθά πνπ έηεηλε εχεθννλ νπο γηα πξψηε θνξά
ζην πξφβιεκα. Θαη εχζηνρα ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο πήξε απηή ηελ
απφθαζε, ε νπνία είλαη νκφθσλε, πιελ ηξηψλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ νη
νπνίνη ςήθηζαλ ιεπθφ.
Δκείο ζπκθσλνχκε απφιπηα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηδηαίηεξα
ηνλίδνπκε ηηο δηαηάμεηο εθείλεο, ζα κνπ επηηξέςεηε γηαηί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
δηθεγφξνπ ήξζα εδψ, ην άξζξν 75 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ
3463/2006. ζχκθσλα κε ην νπνίν επηβάιιεηαη απ' ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ε
παξάιεςε ζα ήηαλ παξάβαζε θαζήθνληνο, επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα
ηελ απνθπγή δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο. Δίλαη
πνιχ ζνβαξφ απηφ. επηκέλνπκε ζε απηή ηε δηάηαμε λα εθαξκνζηεί ζχκθσλα
θαη κε ηελ απφθαζε ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 79
ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ηνπ ίδηνπ λφκνπ δειαδή, νη Γεκνηηθέο
Αξρέο επηιακβάλνληαη γηα ηε ξχζκηζε απηή θαη κε ην άξζξν 73 ηνπ ηδίνπ
λφκνπ ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ππνρξενχηαη λα εηζεγείηαη ηε ιήςε
απφθαζεο γηα δηάθνξεο θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαη
ηειεηψλσ κε ην εμήο. Δπηκέλσ ζηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 75
ηνπ 3463/2006, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα
επηιακβάλεηαη άκεζα γηα ηελ απνηξνπή ηεο πξφθιεζεο ηδηαίηεξα δεκηψλ ζε
αλζξψπνπο

θαη

δηεξρνκέλνπο

θαη

γεληθφηεξα

γηα

ηελ

αζθάιεηα

ηεο

θπθινθνξίαο. ηαλ ιέκε αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ηη ελλννχκε Γηα ηελ
αζθάιεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο.
Θαη έηζη ινηπφλ επηκέλνπκε, εκκέλνπκε, ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε ηεο
απφθαζεο. Γηαηί είλαη πξφηαζε πξνο ην Γεκνηηθφ ζαο Ππκβνχιην, ην νπνίν ζα
απνθαζίζεη θαηαιπηηθά ζαλ δηθαηνδνηηθφ φξγαλν. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ, φπσο αθξηβψο έρεη δηαηππσζεί. Γειαδή ηε δεκηνπξγία πεδφδξνκνπ
σο πνιενδνκηθή θσιηά ζηε ζέζεο ηεο δεθάκεηξεο, φπσο ην δηαβάζαηε θ.
Ξξφεδξε, πιάηνπο 4κ. πνπ ππάξρεη, δελ ρξεηάδεηαη δεκηνπξγία. Δίλαη εθεί ήδε
ν πεδφδξνκνο. Σσξίο, επαλαιακβάλσ, ζπγρσξήζηε κνπ ηελ έληαζε θχξηνη θαη
θπξίεο Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, ρσξίο ηε δεκηνπξγία ζέζεο ζηάζκεπζεο. Γηαηί αλ
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δεκηνπξγεζεί εθεί ζέζε ζηάζκεπζεο ζα θηάζνπκε ζην ίδην απνηέιεζκα. Ζ
ζέζε ζηάζκεπζεο ζα πξνθαιεί... Γειαδή ζα δηαησλίδεηαη ε ππάξρνπζα
δπζκελήο θαηάζηαζε. Βέβαηα ν θ. Καξαγθνπδάθεο δελ έρεη άιιε δίνδν ην
πεγαίλεη ζπίηη ηνπ. Γελ λνκίδσ φηη γηα λα πεγαίλεη ζπίηη ηνπ πξέπεη λα
παξθάξεη 4-5 απηνθίλεηα γηα λα θαιχπηεη ηνλ πεδφδξνκν φιν θαη λα
νπηζζνπνξνχλ ηα απηνθίλεηα θαη λα ζθνηψλνπλ αλζξψπνπο. Γελ έρνπλ
ζθνηψζεη κέρξη ηψξα επηπρψο θαλέλαλ, φκσο έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηα παηδηά
ηνπ Κελνχλνπ, ε νπνία παξίζηαηαη εδψ. Θαη επηκέλνπκε ινηπφλ ρσξίο ηε
δεκηνπξγία ζέζεο ζηάζκεπζεο. Αιιά θαη ηνπνζέηεζεο πηλαθίδαο Ο. 55 πνπ νη
ζπλάδειθνη δηθεγφξνη εδψ μέξνπλ πάξα πνιχ θαιά, πνπ έρνπκε δηθάζεη
επαλειεγκέλα εηδηθά κε ηνλ Θψζηα Αζπξνγέξαθα, αηπρήκαηα κε απηνθίλεηα.
Ν ζπλάδειθφο κνπ είλαη εδψ, ν θίινο, θαη μέξεη πνιχ θαιά ηη έρνπκε δηθάζεη.
πσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ππ’ αξηζκ. 52 θιπ
εηζήγεζεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, ε νπνία επηζπλάπηεηαη. Κε απφθαζε ηεο
Ξνηφηεηαο Εσήο. Θεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ απφθαζε, ηελ νκφθσλε γηα εκάο,
είλαη άιισζηε νκφθσλε, ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο. Δκκέλνπκε ζε απηή.
Θαη παξαθαιψ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ θαιψ, παξαθαιψ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ απνηξνπή πεξεηαίξσ ζπνπδαίσλ θαη ακέζσλ
θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κε αθνχζαηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο. Ξαξαθαιψ ειάηε ζε έλα κηθξφθσλν λα
πείηε ην φλνκά ζαο.
ΚΑΟΑΓΘΝΓΑΘΖ: Γεηα ζαο. Ιέγνκαη Αζειέλα Καξαγθνπδάθε. Δίκαη ε θφξε
ηνπ θ. Καξαγθνπδάθε πνπ έρνπκε ηελ ηδηνθηεζία. Δίκαη θαη Αξρηηέθηνλαο
Κεραληθφο θαη ζέισ λα κηιήζσ θαη κε ηηο δχν ηδηφηεηέο κνπ. Θέισ λα πσ φηη ν
δξφκνο απηφο πνπ ιέκε πεδφδξνκνο είλαη πνιενδνκηθά ζαλ δξφκνο θαη έρεη
κφλν πξφζβαζε ε δηθή καο ηδηνθηεζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη αιιάμεη.
Γειαδή έρεη γίλεη πιαηεία παξαηχπσο, αηζζεηηθψο θαιψο έγηλε πιαηεία, αιιά
θαλνληθά ζα έπξεπε λα είλαη δξφκνο φπνπ ζα έπξεπε λα έρνπκε θάπνηα
πξφζβαζε. Απηφ πνπ ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ είρε πεη θαη ζεσξψ
ζσζηφ, είλαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα πηλαθίδα πνπ ζα απαγνξεχζεη ζηα
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δηεξρφκελα απηνθίλεηα λα κπαίλνπλ θαη λα βγαίλνπλ, αιιά ζα πξέπεη θαιψο ή
θαθψο λα ππάξρεη κηα πξφζβαζε γηα ηελ ηδηνθηεζία Καξαγθνπδάθε. Ζ Ρερληθή
πεξεζία είρε δεηήζεη κηα ζέζε ζηάζκεπζεο λα ππάξρεη γηα λα εμππεξεηείηαη ε
ηδηνθηεζία Καξαγθνπδάθε. Γελ λνκίδσ φηη έρεη πξνθαιέζεη θάπνην πξφβιεκα.
Γελ μέξσ γηαηί ε θα Κελνχλνπ ιέεη φηη έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηα παηδηά ηεο. Δγψ
δελ έρσ δεη θάηη ηέηνην.
Γεληθψο ζέισ λα πσ φηη ιππάκαη πνπ βξηζθφκαζηε εδψ πέξα ζαλ γείηνλεο γηα
λα αληηκεησπίζνπκε έλα ηέηνην ζέκα θαη φρη απηέο ηηο ζηηγκέο πνπ δνχκε πνιχ
πην ζνβαξά θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ δίπια καο, θαη ιέσ γηα
γείηνλεο πνπ έρνπλ αλάγθε θαη πνπ πξαγκαηηθά γη’ απηφ ζα έπξεπε λα είκαζηε
εδψ πέξα. Θεσξψ φηη είκαζηε κηα νηθνγέλεηα πνπ δελ έρεη πξνθαιέζεη θαλέλα
πξφβιεκα. Θάζε άιιν κάιηζηα, θξνληίδνπκε παξαπάλσ απφ ην θπζηνινγηθφ
ηελ πιαηεία, ηελ θαζαξίδνπκε, έρνπκε θπηέςεη πφζα δέληξα. Θαη ην πην
θπζηνινγηθφ πνπ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλεη είλαη λα ππάξρεη κία ζέζε
ζηάζκεπζεο, φπσο είρε δεηήζεη θαη ε Ρερληθή πεξεζία, θαη κηα πηλαθίδα πνπ
λα απαγνξεχεη ζηα απηνθίλεηα, εθηφο ησλ ελνίθσλ, λα κπνξνχλ λα κπνπλ εθεί
πέξα. Απηή ε πηλαθίδα λνκίδσ ππάξρεη ζε φινπο ηνπο πεδφδξνκνπο. Γελ μέξσ
γηαηί πξέπεη λα γίλεη ζέκα κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδφδξνκν θαη λα κε γίλεη
ζέζε ζηάζκεπζεο γηα ηε κνλαδηθή θαηνηθία πνπ έρεη πξφζσπν ζε απηφ ην
δξφκν. Δίλαη έλα πξνζσπηθφ ζέκα ην νπνίν δελ έρσ θαηαιάβεη γηα πνην ιφγν
γίλεηαη. Αχξην ζα είλαη κε ηνλ δεμηά γείηνλα θαη φρη κε ηνλ αξηζηεξά. Γελ έρσ
λα πσ θάηη άιιν. Θαη ην ζέκα ηνπ αηπρήκαηνο είλαη θάηη πνπ πξαγκαηηθά είλαη
θξίκα λα αλαθέξνπκε παηδηά φηη έρνπλ πάζεη αηχρεκα θαη λα θαηεγνξνχκε
αλζξψπνπο φηη έρνπλ... Ξείηε κνπ, ηη έρεη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Δίλαη θαηαλνεηφ. Κηζφ ιεπηφ ζπλάδειθνη.
Λνκίδσ φηη αθνχζηεθαλ θαη νη δχν πιεπξέο. Γελ ζα αξρίζνπκε ηψξα... Ν
θαζέλαο κίιεζε δηα ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. Λαη. Αιιά μέξεηε λα αξρίζεη έλαο
δηάινγνο ηψξα. Θα δεηήζεηε εζείο, ζα δεηήζεη ε άιιε πιεπξά θαη ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην δελ είλαη δηθαζηήξην. Έηζη; Λνκίδσ νη Γεκνηηθέο Ξαξαηάμεηο, νη
Γεκνηηθνί

Πχκβνπινη, νη

ζπλάδειθνη

λα

ξσηήζνπλ

αλ

ζέινπλ

δηεπθξηληζηηθφ θαη λα πξνρσξήζνπκε ηε ζπδήηεζή καο. Θ. Γξνχιηα.

θάηη
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Απιά λα ζπκίζσ φηη ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο θαη εγψ θαη ν θ.
Θαξαηδαθέξεο θαη ν θ. Κπνδίθαο είρακε ςεθίζεη ιεπθφ, γηαηί λνκίδσ φηη έηζη
φπσο είλαη ν πξφηαζε θαηαξρήλ θαηαζηξέθεηαη ε πιαηεία. Γθξεκίδεηαη ε
πιαηεία γηα λα αλνηρηεί ν πεδφδξνκνο. Θαη αλ δηαλνηρηεί ν πεδφδξνκνο 10
κέηξα... Θα παξακείλνπλ 4 κέηξα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Γελ ζα γίλεη 10 κέηξα πιάηνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 10 κέηξα είλαη κήθνο. Θα κείλεη σο έρεη, απιά ν ραξαθηεξηζκφο
ζα είλαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο πεδφδξνκνπ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα είλαη πεδφδξνκνο, δελ ζα κπαίλνπλ νρήκαηα θαζφινπ. Λνκίδσ
φηη πξέπεη λα πξνβιεθζεί θάηη γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ έρνπλ ηδηνθηεζία,
λνκίδσ θαη ζε άιινπο πεδνδξφκνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δίκαζηε ζην ζηάδην ησλ εξσηήζεσλ θ. Γξνχιηα. Γηαηί ηψξα

ιέκε ηνπνζεηήζεηο θαη...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πσζηά. Ζ εξψηεζε ήηαλ αλ ζα γθξεκηζηεί ε πιαηεία. Γελ
γθξεκίδεηαη ε πιαηεία αιιά παξακέλεη ν πεδφδξνκφο φπσο είλαη. Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα; Δξψηεκα θ. Θέληξε; Ξαξαθαιψ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ζ ζέζε parking πνπ αλ θαηάιαβα δηεθδηθεί ε θπξία, δελ ππάξρεη
απ’ ηελ νηθνδνκηθή ζαο άδεηα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΛΡΟΖΠ: Έρεη πξνηείλεη ζέζε parking γηα πνην ιφγν;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε λα απαληήζεηε ζην κηθξφθσλν.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δγψ ζέισ λα κνπ πεη ε Ρερληθή πεξεζία ην ηη ζπκβαίλεη. Γελ
κπνξεί ν θάηνηθνο λα κνπ πεη εκέλα, θαη αο είλαη αξρηηέθηνλαο...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε, αθνχζηε. Ζ Ρερληθή πεξεζία έθεξε κηα εηζήγεζε
ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Έθεξε δχν εηζεγήζεηο νη νπνίεο ε κία έιεγε
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ζέζε ζηάζκεπζεο θαη ε άιιε έιεγε φρη ζέζε ζηάζκεπζεο. Έθεξε δχν
εηζεγήζεηο. Βγάιηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο, ζπλάδειθνη. Υο φξγαλν ε Δπηηξνπή
Ξνηφηεηαο Εσήο θαη ε Γεκνηηθή Αξρή είπε ην εμήο ινγηθφηαην, κία ζέζε
ζηάζκεπζεο ζεζκνζεηεκέλε ζε έλα πεδφδξνκν ζεκαίλεη φρη πεδφδξνκνο.
Απηνκάησο δειαδή θαηαξγείηαη ζηελ πξάμε ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο
πεδφδξνκνο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Υο πεδφδξνκν, βέβαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη γη’ απηφ πάξζεθε απηή ε απφθαζε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δληάμεη. Ρψξα ην θαηάιαβα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θαη θαηαιαβαίλεηε φηη ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα

θαηαιαβαίλνπλ φηη φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ε ζέζε είλαη δχζθνιε. Ξξφθεηηαη
γηα ζπκπνιίηεο καο, έηζη; Ινηπφλ. πάξρεη άιιν εξψηεκα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ λα δψζσ ην ιφγν, αιιά μέξεηε θάηη; Θα αξρίζνπκε έλα
δηάινγν. Γη’ απηφ ζαο παξαθαιψ, ην ιέσ εθ ησλ πξνηέξσλ, εάλ ππάξμεη
αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο νπνηαδήπνηε λχμε γηα απάληεζε, εγψ ζα ην
δηαθφςσ. Ρν κηθξφθσλν θα Κελνχλνπ.
ΚΔΛΝΛΝ: Θαιεζπέξα. Νλνκάδνκαη Κελνχλνπ. Δγψ ην κφλν, γηα λα κελ
ζαο... Γελ είλαη πξνζσπηθφ ην ζέκα. πάξρνπλ ππνγξαθέο δεκνηψλ, εληάμεη;
Ρηο έρσ θάπνηεο καδί κνπ, κπνξψ λα ζαο ηηο πξνζθνκίζσ. Γελ είλαη
πξνζσπηθφ. Έγηλε πξνζσπηθφ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ζχδπγνο ηεο θπξίαο, ήξζα
θαη ζην Γήκαξρν ηελ εκέξα πνπ ζπλέβε θιαίγνληαο, γηαηί άξπαμε ην παηδί κνπ
απ’ ηα καιιηά, ην ζήθσζε ςειά γηα λα κε κνπ ην παηήζεη, κία θνξά. Θαη ζην
ηέινο ηνπ κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έζθαζε ε ξφδα ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ εδψ
ζην πφδη κνπ. Ρνπ ρηχπεζα ινηπφλ, ζπγλψκε γηαηί είκαη ζπγρπζκέλε, ηνπ
ρηχπεζα ινηπφλ ην θαπφ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ ιέσ «Έιενο, δξφκνο»...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Κελνχλνπ, είλαη γλσζηά απηά. Λνκίδσ φηη αξθνχλ.
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ΘΝΠΚΑΠ: Ππγλψκε, απηά θ. Ξξφεδξε είλαη δηθαηνινγεκέλε αγαλάθηεζε θαη
είλαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηξαγηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Αθνχζηε φκσο, μαλαιέσ θαη γλσξίδεηε σο δηθεγφξνο θαη σο

άλζξσπνο ηεο απηνδηνίθεζεο φηη εδψ δελ είλαη δηθαζηήξην. Γελ δηθάδνπκε
θαλέλαλ ζπκπνιίηε καο. Ππλάδειθνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ, αγαπεηέ ζπλάδειθε Ξξφεδξε, είκαη πνιχ κπεξδεκέλνο.
Δηιηθξηλά πνιχ κπεξδεκέλνο. πάξρεη κηα δηέλεμε γηα έλα κήθνο 10 κέηξσλ
πεδφδξνκν, πνπ ππάξρνπλ δχν θαηνηθίεο, κία ηεο θπξίαο θαη ηνπ θπξίνπ
Κελνχλνπ θαη κηα ηεο ηδηνθηεζίαο Καξαγθνπδάθε. Θαη είλαη ην θαηλφκελν πνπ
δπν γεηηνληθέο νηθνγέλεηεο δελ ηα βξίζθνπλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ίδην γλψξηζκα,
ζα ην ηνικήζσ, ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ηεο θνηλσλίαο καο. Ν θ. Κελνχλνο καο
θέξλεη θαη ηνλ θ. Θνζκά, πνπ είλαη θαη πξψελ Γήκαξρνο Θιεηηνξίαο, θαη κε ην
δηθνλνκηθφ ηνπ αιιά θαη κε ην απηνδηνηθεηηθφ ηνπ χθνο καο έζεζε πξν
δηιιήκαηνο. Καο ιέεη θχξηνη πξνζέμηε, θαη θπξίεο, γηαηί ζθνηψλνληαη παηδηά ζε
10 κέηξα πεδφδξνκν. Παλ πσο εκείο θαηεβήθακε απφ θαλέλα ρσξηφ θαη δελ
μέξνπκε ηη ζεκαίλεη απηνδηνίθεζε θαη ηη ζεκαίλεη πεδφδξνκνο. Θα ήζεια
επίζεο λα ζαο πσ θ. πξψελ ζπλάδειθε φηη ζε φινπο ηνπο πεδφδξνκνπο
εμαηξνχληαη ηα νρήκαηα ησλ θαηνίθσλ. Δάλ ζέιεηε λα θάλνπκε ηψξα κηα
βφιηα ζηα Σατδάξη ζα δείηε ηη γίλεηαη ζηνπο πεδφδξνκνπο. Δίλαη ζέκα ινηπφλ
θαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δχν νηθνγελεηψλ. Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ ζηε
ζεκεξηλή κέξα λα ζηελνρσξηφκαζηε γηα ην αλ ζα βάισ έλα απηνθίλεην ή ζα
βάιεηο δχν απηνθίλεηα. Αδπλαηψ. Αλ ήκνπλ ζηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ ζα ήμεξα
ηη ζα έθαλα. Ρψξα φκσο, επεηδή είκαη ζηελ αληηπνιίηεπζε, ζα ςεθίδσ ιεπθφ.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππδήηεζα κε ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε, ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Απφ ηηο
εηζεγήζεηο θαη απφ ηα ιεγφκελα ησλ δχν πιεπξψλ αδπλαηνχκε λα
θαηαιάβνπκε αθξηβψο ην ζέκα. Ξξνο ην παξψλ ζα ςεθίδακε ιεπθφ,
δηαθνξεηηθά έζησ κηα παξάηαζε ή λα έξζεη ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
λα ην δνχκε δηεμνδηθφηεξα. Απηφ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα δηεπθξηλίζνπκε θάηη. Νπσζδήπνηε φηαλ γίλεηαη
κηα ελέξγεηα πξέπεη λα παίξλεηαη ππφςε ηνπ θαη ην πψο ζα εμππεξεηεζεί θαη
έλαο θάηνηθνο πνπ κέλεη θαη είλαη πάλσ ζηνλ πεδφδξνκν θαη είλαη ε κφλε
πξφζβαζε. Δκείο φκσο σο Γεκνηηθή Αξρή πξέπεη λα εθαξκφζνπκε απηά πνπ
ιέλε νη λφκνη. Γηα λα ππάξρεη ζέζε parking πξέπεη λα είλαη ζηελ ηδηνθηεζία,
ζεζκνζεηεκέλε δειαδή, γηα λα αλαγλσξηζηεί θαη λα έρεη δηέιεπζε ν άλζξσπνο
λα πάεη ζπίηη ηνπ. Δκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε απηφ πνπ ιέεη ν
λφκνο, έηζη; Γηα λα απνζαθελίζνπκε θαη ηε ζέζε πνπ παίξλεη ε Γεκνηηθή
Αξρή. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θνηηάμηε. Δγψ κε ην ζθεπηηθφ ηνπ θ. Κπνδίθα δελ ςεθίδσ
ιεπθφ. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα δνζεί ε ζέζε parking. Γηαηί εθηφο απ’ ην λφκν
ππάξρεη θαη ε θνηλή ινγηθή. Θαη εγψ, φπσο έρσ απνδείμεη θαη άιιεο θνξέο, έρσ
απνθαζίζεη λα παίξλσ θαη δχζθνιεο απνθάζεηο, είηε αξέζνπλ, είηε δελ
αξέζνπλ. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο. Ππγλψκε, ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξάλησο ζηελ εηζήγεζε ηεο πεξεζίαο βιέπσ φηη ε νδφο
Αλνίμεσο έρεη πιάηνο 10 κέηξσλ, έηζη; Αλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ έρεη δηαλνηρηεί. Δίλαη ε εξψηεζε πνπ ζαο έθαλα ηελ αξρή.
Λαη, αλ δηαλνηρηεί πιάηνπο 10 κέηξσλ, πξέπεη λα θχγεη ηκήκα ηεο πιαηείαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία. Ζ απφθαζε ινηπφλ ήηαλ λα παξακείλεη φπσο είλαη.
Λνκίδσ φηη είκαζηε ζε δχζθνιε ζέζε ηψξα. Κία αληηπαξάζεζε γεηηφλσλ,
θαηνίθσλ, λα πξέπεη εκείο λα πάξνπκε κία απφθαζε. Λνκίδσ φηη απηφ ζα
έπξεπε λα ιπζεί κε ηελ θαιή ζπλεξγαζία φισλ. Πε θάζε πεξίπησζε λνκίδσ φηη
ζα έπξεπε λα πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο φισλ ζηελ θαηνηθία ηνπο. Πε
πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε πεδνδξφκνπο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα λα πεξλνχλ, λα
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δηέξρνληαη νη θάηνηθνη θαη λα έρνπλ έλα ηξφπν πξφζβαζεο θαη παξθαξίζκαηνο
κπξνζηά απ’ ηελ νηθία ηνπο. Δγψ κε απηφ ην ζθεπηηθφ λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα
ην δνχκε κε έλα άιιν νπηηθφ πξίζκα θαη ςεθίδνπκε ιεπθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: ηη απφθαζε έρεη πάξεη ε Ρερληθή πεξεζία, ε νπνία λα είλαη
ζχλλνκε. ηη εηζήγεζε έρεη θάλεη ε Ρερληθή πεξεζία πσο ζα δηεπζεηεζεί...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε, μαλαείπακε πξηλ φηη ε Ρερληθή πεξεζία έρεη θέξεη
δπν εηζεγήζεηο. Ιεηηνχξγεζε σο Ξπζία θαη πξέπεη νη αηξεηνί ηνλ ρξεζκφ λα
ηνλ εξκελεχζνπλ. Γη’ απηφ είλαη ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

ρη, είλαη δεδνκέλε. Τεθίζηεθε ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο

Εσήο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Απηή ςεθίδσ θαη εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θέισ λα κνπ δηεπθξηληζηεί ην εμήο. Απηφο ν πεδφδξνκνο
εδψ είλαη ραξαθηεξηζκέλνο λφκηκα θαηαξρήλ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ινηπφλ. Ρν δεχηεξν. Δληάμεη, φρη δελ ην είπα γηα ιφγνπο
απζηεξήο λνκηκφηεηαο. Άιιν. Έρνπκε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηέηνηεο. Ζ
ηδηνθηεζία Καξαγθνπδάθε είλαη ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 299 ή δίπια απ’
ηελ ηδηνθηεζία είλαη ε ηδηνθηεζία ηεο θα Κελνχλνπ απ’ ηε Καξαγθνπδάθε. Γηαηί
εδψ δελ βιέπσ ηδηνθηεζία Κελνχλνπ. Γειαδή βιέπσ ηδηνθηεζία Διέλεο
Καξαγθνπδάθη ζην ζρεδηάγξακκα θαη απφ θάησ βιέπσ εδψ λα γξάθεη πξαζηά
4κ. θιπ. Δίλαη ζε επαθή ηα νηθφπεδα; Ππλνξεχεηε δειαδή. Άξα ινηπφλ
απέλαληη πξνηείλεηε λα δνζεί ζέζε Parking γηα ηελ ηδηνθηεζία Καξαγθνπδάθε
επί ηνπ πεδνδξφκνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δπί ηνπ πεδνδξφκνπ θαη αθξηβψο απέλαληη, ζηε γσλία.
Κάιηζηα. Γελ έρεη πξφζβαζε δειαδή λα κπεη κέζα ζην ζπίηη. Ξξφζβαζε έρεη,
αιιά δελ έρεη δπλαηφηεηα λα κπεη κέζα απηνθίλεην ζην ζπίηη, ζην νηθφπεδν.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο πξνηείλεη ρσξίο ζέζε parking
επί ηνπ πεδνδξφκνπ δειαδή. Γειαδή ιέεη ηψξα ε θα Κελνχλνπ φηη λα κελ
παξθάξεη πάλσ ζηνλ πεδφδξνκν ζε κφληκε ζέζε ζηάζκεπζεο. Δίλαη έλα
δήηεκα ηψξα απηφ. Ρη λα πνχκε παηδηά; Γελ μέξσ αλ κπνξεί λα είλαη απηφ.
Ξέξα απ’ ηε λνκηκφηεηα δειαδή αλ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη. Γηφηη εδψ
ελδερφκελα κπνξεί λα ππάξρεη έλα ακάμη κφληκα ζηαζκεπκέλν αο πνχκε εθεί.
Δληάμεη, δελ μέξσ ηψξα αλ είλαη 3 ή 2, αιιά εδψ ζα δεκηνπξγεί πξφβιεκα. Θαη
ίζσο λνκίδσ γη’ απηφ βάδνπλ εθεί ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ηε ζέζε ηνπ
λα κε δνζεί ε ζέζε ζηάζκεπζεο. Γελ μέξσ. Δίκαη ζε δχζθνιε ζέζε δειαδή λα
πάσ επζέσο λα πσ αλ ρξεηάδεηαη ν πεδφδξνκνο, γηαηί επί πεδνδξφκνπ ζέζε
ζηάζκεπζεο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα δελ μέξσ αλ έρνπκε ζε θακία πεξηνρή
δειαδή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο. Ξαξαθαιψ ζπλάδειθνη. Ππλάδειθνη παξαθαιψ.
Πεβαζηείηε ην ζπλάδειθν πνπ ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί. Θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: Κεηά ηε δπζθνιία πνπ έρνπλ πεη φινη νη ζπλάδειθνη, μέξεηε κνπ
ζπκίδεη.... Δίπαηε είζηε ζπλάδειθνο Γηθεγφξνο θαη Γήκαξρνο. Μέξεηε παιηά
ήηαλ έλαο βαζηιηάο πνπ γηλφηαλ έλαο πφιεκνο... Κε αθνχηε θ. Ππειηφπνπιε;
Ξνπ ήζειε λα πάλε ηα παηδηά ηνπ λα πνιεκήζνπλ θαη ιέεη ηη ζα γίλεη εδψ πέξα;
Γηα λα πάκε ζην Καληείν ησλ Γειθψλ. Θαη πήγαλ θαη είπε ην «Ήμεηο, αθήμεηο
νπθ ελ πνιέκσ ζλήζθεηο». Ήμεηο, ζα παο. Αλ δελ βάιεηο θφκκα εθεί πέξα δελ
ζα πεζάλεηο ζηνλ πφιεκν. Αλ δελ ην έβαδεο δηαθνξεηηθά ζα έιεγε φηη ζα
πέζαηλεο ζηνλ πφιεκν. Θάπσο έηζη είκαζηε κε δχν γλσκνδνηήζεηο ηψξα εδψ
πέξα. Φαληάδνκαη φηη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο πνπ ήηαλ έγθξηηνη
λνκηθνί, έγθξηηνη κεραληθνί, Γξνχιηαο, δελ μέξσ πνηνο άιινο είλαη, ζα είρε
δηεμνδηθφηαηα έηζη ... ην ζέκα θαη αζθαιψο θαη εγψ δελ κπνξψ λα αθίζηακαη
ηεο απφθαζεο απηήο, γηαηί εδψ δελ θαηάιαβα... Αιιά έλαο ιέεη πεδφδξνκνο, ν
άιινο ιέεη φηη δελ είλαη πεδφδξνκνο. Ρα έρνπκε μεθαζαξίζεη απηά ηα ζέκαηα;
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ηη επί ηνπ πεδνδξφκνπ ζαθψο θαη δελ κπνξεί λα πάξεη ζέζε parking. Αιιά ηη
ππάξρεη; Ρη;
Δίκαη θαη εγψ ππέξ ηεο λνκηκφηεηαο. Βεβαίσο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λαη,
πξέπεη λα είκαζηε κε ην απζηεξφ δίθην. Ξξέπεη λα είκαζηε κε ην δηαπιαζηηθφ
δίθην, απηφ πνπ είλαη πην καιαθφ. Λα κελ είκαζηε ηφζν ... Αλ πξφθεηηαη απηή ε
θπξία, ε εηθνλνκάρνη θαη νη εηθνλνιάηξεο αλ είλαη έηζη εδψ πέξα, ζπγλψκε
έηζη; Απηέο νη δχν πιεπξέο είλαη. Λα βξεζεί κηα κέζε ιχζε παηδηά. Απηφ
πξνηείλνπκε εκείο αιιά κε θαιή δηάζεζε. Νη πεξηζζφηεξνη δελ ηνπο μέξνπλ.
Δίκαη κε ηελ απφθαζε πνπ πήξαηε εζείο πνπ είζηε ν Κπνδίθαο θαη νη
ππφινηπνη, ν Ληεληαθφο θαη απηνί. Γελ κπνξψ λα πσ θαη ηίπνηα άιιν. Αιιά
έρνπκε έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε κηα απφθαζε πνπ
δελ ζέινπκε λα καιψλνπλ απηνί νη άλζξσπνη. Απηή ε ρεηξφηεξε, ηη λα πσ
ηψξα; Απηφ πνπ είπα γηα ηα δηθαζηήξηα, φηη ε ρεηξφηεξε απφθαζε είλαη ν
θαιχηεξνο ζπκβηβαζκφο; Γελ ππάξρεη κέζε ιχζε εδψ πέξα; Ρν εμαληιήζακε
φιν; Κήπσο πξέπεη λα μαλαβξεζνχλ απηνί νη θχξηνη κε κεραληθνχο, κε
Γήκαξρνο, κε Αληηδήκαξρνο θαη νηηδήπνηε άιιν πνπ λνκίδεη φηη ζπκθέξεη, κε
δηθεγφξνπο πνπ αζρνινχληαη κε απηά ηα πξάγκαηα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Κα ηελ Ξαλαγία δελ ην ήμεξα. Ξξψηε θνξά ην μέξσ απηφ.
εηιηθξηλά ζαο ην ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, κελ... Ξαξαθαιψ. Ν θ. Βαξπηηκηάδεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Δγψ απιά ζέισ λα απαληήζσ, γηαηί ήκνπλ Αληηδήκαξρνο
ζε απηφ ην θνκκάηη θαη πήξακε ηελ απφθαζε ε Ρερληθή πεξεζία. Θέισ λα
θαηαιάβεηε θάηη. Αλ εκείο ζέιακε λα βγνχκε απ’ ην αδηέμνδν ζα κπνξνχζακε
λα παίξλακε κηα άιιε απφθαζε θαη λα ην ιχλακε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή. Δκείο
δελ ζέινπκε λα κπαίλνπκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Δδψ είλαη δχν άλζξσπνη
πνπ θαιχηεξν ήηαλ λα κελ εξρφληνπζαλ, φρη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αιιά
θαζφινπ ζηε Γεκαξρεία θαη λα έιπλαλ ην πξφβιεκα κφλνη ηνπο. Έλα θνκκάηη
είλαη απιά, έλαο δξφκνο, ν νπνίνο θαθψο δελ έγηλε ε δηάλνημε έηζη φπσο ήηαλ
ην ζρέδην. Δθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα γίλεη γηαηί νηθνλνκηθά δελ έρνπκε
ηα ρξήκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε ζε απηφ ην... πάξρεη ε δηακάρε
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εδψ εηψλ, ηελ βξήθακε εκείο, ηελ θιεξνλνκήζακε. Φηάζακε ζε έλα ζεκείν λα
θάλνπκε απηφ ην θνκκάηη ηνπιάρηζηνλ, λα ην θάλνπκε πεδφδξνκν, λα ην
ραξαθηεξίζνπκε πεδφδξνκν. Δθ ησλ πξαγκάησλ δελ γηλφηαλ δηαθνξεηηθά. Λα
ζθεθηείηε φηη ππάξρεη κηα πιαηεία, έλαο δξφκνο ν νπνίνο νπζηαζηηθά δελ είλαη
ραξαθηεξηζκέλνο δξφκνο. Ρψξα ραξαθηεξίδεηαη. Δίλαη δξφκνο ν νπνίνο πξέπεη
λα γίλεη δηάλνημε γηα λα γίλεη δξφκνο.
Φηάζακε ζε έλα ζεκείν δχν πξνηάζεηο απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία. Ζ κία
πξφηαζε είλαη λα κπεη κία ηακπέια πνπ λα κελ κπνξεί ν θαζέλαο λα πάεη λα
παξθάξεη κέζα ζην δξφκν απηφ, πξψηνλ. Θαη δεχηεξνλ λα ραξαθηεξηζηεί ελ
πάζε πεξηπηψζεη, αθνχ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηε δηάλνημε, λα ην θάλνπκε
πεδφδξνκν. Θαη ε δεχηεξε ήηαλ κία άπνςε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο λα γίλεη
ηνπ θ. Καξαγθνπδάθε έλα θνκκάηη λα παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν γηα λα γίλεη
parking. Απηφ πηζηεχσ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη. Γειαδή ζεσξψ φηη ζα ππάξμεη
πξφβιεκα. Ρψξα νη δχν απνθάζεηο απηέο ήηαλ ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο. Ξάξζεθε
απφθαζε θαη ήξζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θεσξψ φηη πξέπεη λα παξζεί κία
απφθαζε λα ηειεηψλεη, λα θιείζεη απηφ ην ζέκα, γηαηί έηζη ζα δηαησλίδεηαη επί
έηε θαη ε κία πιεπξά θαη ε άιιε πιεπξά ηνπιάρηζηνλ λα βξεζεί κηα ιχζε θαη
λα πνξεπηνχλ καδί, γηαηί δελ πάεη λα είλαη γείηνλεο, λα είλαη ηα ζπίηηα ηνπο
δίπια-δίπια θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα έξρνληαη εδψ πέξα. Απηφ ήζεια λα πσ
γηα λα μεθαζαξίζσ ην ζέκα ηη αθξηβψο είλαη θαη πψο δηαησλίδεηαη, γηαηί ε
θαηάζηαζε δελ είλαη ηψξα απηή, είλαη 15 ρξφληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Θάηη λα ζπκπιεξψζσ ζε απηφ. Ν Ζιίαο ήηαλ ζαθέζηαηνο
θαληάδνκαη. Ρν θαηαιάβαηε φινη. Θέισ φκσο λα πσ φηη εδψ δε κηιάκε γηα
δεκηνπξγία πεδφδξνκνπ σο πνιενδνκηθή θσιηά. Απιά δεκηνπξγνχκε κία
πνιενδνκηθή θσιηά ζην δξφκν θαη ε πξφηαζε δελ αθνξά ηξνπνπνίεζε
ζρεδίνπ,

αιιά

δηακφξθσζε

θπθινθνξηαθήο

ρξήζεο

νδνχ

πνπ

είλαη

αξκνδηφηεηα ζε ηειηθφ βαζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ν Λ. 2696/99 ΦΔΘ
57α θαη άξζξν 52 καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπκε απηή ηελ απφθαζε. Ρα
άιια έρνπλ εηπσζεί θαη εηζεγεηηθά θαη ν Ζιίαο ήηαλ ζαθέζηαηνο. Γειαδή θαη
λνκηθά είκαζηε θαιπκκέλνη, αιιά ζε ηειεπηαία αλάιπζε βξίζθνπκε κηα
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δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε δηαθνξεηηθά. Ξξέπεη λα
θάλνπκε εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πνιενδνκηθά απηφ είλαη φιν
ην ζέκα. Απηφ ξπζκίδνπκε απηή ηε ζηηγκή. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λνκίδσ φηη θαηαλνήζακε φινη φηη πξφθεηηαη πεξί ελφο
δχζθνινπ ζέκαηνο. Ξξνζσπηθά γηα κέλα είλαη θαη πην δχζθνιν κε ηελ έλλνηα
φηη είκαη γείηνλαο, θαηνηθψ εθεί ζε απηφ ην ρψξν, γλσξίδσ θαη ην ζεκείν θαη
ηνπο γείηνλεο εθεί. Θνηηάμηε. ηαλ ππάξρνπλ δηαθσλίεο θαη κάιηζηα νη
δηαθσλίεο απηέο φζν νμχλνληαη πεξηζζφηεξν ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ιπζεί ην
δήηεκα είλαη ε λνκηκφηεηα, ε εθαξκνγή ηεο λνκηκφηεηαο. Γελ ζεκαίλεη πάληα
βέβαηα φηη φηαλ εθαξκφδνπκε ηε λνκηκφηεηα απνδίδνπκε δηθαηνζχλε. Θαη απηφ
είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιεί θαη ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν
κηθξφ ή κεγαιχηεξν ζέκα, αλάινγα κε ην πνηνπο αθνξά.
Δγψ ζα πσ δπν ιφγηα γηα ην νηθφπεδν, επεηδή ήκνπλ απφ απηνχο πνπ είραλ
εηζεγεζεί λα γίλεη ε πιαηεία, λα δηακνξθσζεί, θαη κάιηζηα καδί κε θάπνηνπο
άιινπο δεκνηηθνχο ρψξνπο ην εληάμακε ζε έλα πξφγξακκα θαη κπνξέζακε θαη
ην δηακνξθψζακε θαη ηνπ δψζακε κία αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνξθή. Θα
ζπκνχληαη εθεί νη γείηνλεο φηη επξφθεηην γηα έλα ρψξν ζθνππηδφηνπν, κε κηα
ιαθθνχβα ε νπνία παξέκελε πάξα πνιιά ρξφληα θαη κάιηζηα θάπνηνη ηελ
επηβνπιεχνληαλ

θηφιαο

πξνθεηκέλνπ

λα

θάλνπλ

θαηαπαηήζεηο,

φπσο

ζπλεζίδεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Λνκίδσ φηη απηή ε εμέιημε βνήζεζε ηε
γεηηνληά. Θεσξψ φηη ήηαλ ζεηηθή. Ξηζηεχσ φηη αλαγλσξίδεηαη απηφ. σζηφζν
έπξεπε θαη νη ηδηνθηήηεο εθεί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνπέδνπ λα έρνπλ κηα
πξφζβαζε ζην ζπίηη ηνπο, γη’ απηφ έγηλε θαη απηή ε δηακφξθσζε ηνπ
πεδφδξνκνπ, ε νπνία κάιηζηα ζσζηά βειηηψζεθε θηφιαο γηα λα είλαη θαη πην
αζθαιήο ζηε δηέιεπζε απηνθηλήηνπ.
Ξηζηεχσ φηη πξέπεη απηή ε δηέιεπζε θαηαξρήλ λα είλαη αλνηρηή θαη γηα ιφγνπο
αζθαιείαο θαη γηα νπνηαδήπνηε αλάγθε πξνθχςεη. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
λα κπεη απηνθίλεην, λα βγεη. Υζηφζν αλ δελ ππάξμεη κία ζπλελλφεζε, κία
ζπκθσλία θαηά θάπνην ηξφπν έλα «ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ», κηα ζπκθσλία
αξρψλ, ζπκθσλία θπξίσλ, λνκίδσ φηη δελ κπνξεί λα βξεζεί άιιε ιχζε απ’ ηελ
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εθαξκνγή ηεο λνκηκφηεηαο. Υζηφζν ζεσξψ δηθαηφηεξε, θαη απηή είλαη ε ζέζε
κνπ, δηθαηφηεξε ηε ζπκθσλία θπξίσλ, κε ηελ έλλνηα φηη ηνπιάρηζηνλ έλα
απηνθίλεην, φρη ην θαηλφκελν λα είλαη 2, 3, 4. Γηαηί κέζα ζε έλα ζπίηη, ζε κία
νηθνγέλεηα ηψξα πιένλ ππάξρνπλ θαη ηφζα απηνθίλεηα. Λα θιείλνπλ φιν ην
πεδφδξνκν θαη απηφ ην θιείζηκν βέβαηα είλαη θαη αληηαηζζεηηθφ θαη
αληηιεηηνπξγηθφ θαη ίζσο θαη ζε θάπνηεο ζηηγκέο θαη επηθίλδπλν, δηφηη παίδνπλ
θαη παηδηά ζηελ πιαηεία. Αλ φκσο ηνπιάρηζηνλ έλα απηνθίλεην κπνξεί λα
δηέξρεηαη θαη αλ ζέιεηε θαη ζην πνιχ βάζνο, πιεζίνλ ηνπ ζπηηηνχ λα παξακέλεη
αο πνχκε γηα ηηο φπνηεο αλάγθεο, λνκίδσ φηη θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα δψζεη
κηα ηθαλνπνίεζε πξνο φιεο ηηο πιεπξέο. Απηή είλαη ε ζέζε κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Γήκαξρε ζα πεηο θάηη; Ν Γήκαξρνο. Ν Αληηδήκαξρνο, ν θ.

Σνπδεινχδεο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Γελ ζα θνπξάζσ, δπν ιφγηα κφλν, γηαηί είκαη θαη ζηελ
Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Κνπ θάλεη έθπιεμε. ιε ε αληηπνιίηεπζε φηαλ
είλαη λα πάξνπκε θαλέλα κέηξν πνπ είλαη ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ ή θάπνην
άιιν κέηξν δηθαηνινγνχλ ηε λνκηκφηεηα, ηη ιέεη ν λφκνο. Ρψξα πέξα παίδεη
κπάια. Ν έλαο απφ εδψ, ν άιινο απφ εθεί. Δίλαη κπιεγκέλα ηα πξάγκαηα.
Βάζεη εηζεγήζεσλ θαη εκείο πξνβιεκαηηζηήθακε. Θαη πνηνη ζπκκεηείραλ ζηελ
Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, γηαηί γλσζηνί είκαζηε φινη θαη μέξνπκε ηη είλαη ε
θάζε γεηηνληά, ην ... είλαη απηή ε δηθαηνινγία. Ρν πάκε, εξρφκαζηε, λα δνχκε
αλ είλαη σξαία, δελ είλαη σξαία, κε πξνβιεκαηίδεη θαη πηζηεχσ φηη πξέπεη λα
αιιάμνπκε θαη θάπνηεο ηαθηηθέο θάπνηνη απ’ ηνπο ζπλάδειθνχο καο.
Δπραξηζηψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κνπ έθαλε assist ν Αληηδήκαξρνο. Παο παξαθαιψ πνιχ, ζα
κηιήζεηε κεηά.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θα ην θιείζεηε εζείο. Αιιά δελ κπνξεί ζπλέρεηα φηαλ δε
ζπκθσλνχκε κε ηε δηνίθεζε λα καο καιψλεηε. Γελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα.
Δίκαζηε αληηπνιίηεπζε. Ξφζν έρνπκε...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ν θ. Κπνδίθαο λα πάξεη ην ... θαη λα πάεη λα δνπιεχεη ζαλ
θνξησηήο θαη λα βγάδεη θσηνγξαθίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θ. Κπνδίθα, φπσο ε αληηπνιίηεπζε κπνξεί αλ θάλεη θξηηηθή,

κπνξεί θαη ε ζπκπνιίηεπζε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κπνξνχκε λα πνχκε ην ίδην πξάγκα θαη γηα εζάο θ. Κφζρν. Παο
παξαθαιψ πνιχ δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δελ ζέισ λα ... ηνλ Αληηδήκαξρν. Λνκίδσ φηη ήηαλ άζηνρε.
Πε παξαθαιψ Αληξέα. Ήηαλ άζηνρε ε ηνπνζέηεζε πνπ έθαλε θαη κάιηζηα γηα
έλα ζέκα πνπ θαηά γεληθή νκνινγία είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. Παο παξαθαιψ
ζπλάδειθνη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα είκαζηε πην πξνζεθηηθνί φηαλ θάλνπκε
θξίζε ζε ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε.
Θνηηάμηε, είλαη θάπνηεο ζηηγκέο πνπ πξαγκαηηθά είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα
θαη ηδηαίηεξα εγψ έρσ θηιηθέο ζρέζεηο θαη κε ηηο δχν νηθνγέλεηεο. Θαη πξέπεη λα
ζαο πσ φηη απ’ ηηο πξψηεο κέξεο πνπ αλαιάβακε, δειαδή αξρέο Πεπηέκβξε,
ήξζε ε θα Κελνχλνπ γηα πξψηε θνξά θαη απφ ηφηε άξρηζε έλαο θνβεξφο
αγψλαο ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα. Έθεξε θείκελν κε ππνγξαθέο. Ξξάγκαηη
έρνπλ ππνγξάςεη θαη άιινη πνιίηεο. Ξήγακε εθεί, είδακε επηηφπνπ ην ηη
γίλεηαη. Μέξσ βέβαηα πάξα πνιχ θαιά ηε γεηηνληά ην ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. Θαη
απηφ πνπ πξνζπαζήζακε ήηαλ απηή ηε ζπκθσλία, φρη θπξίσλ, γεηηφλσλ, πνπ
ήηαλ γηα εκάο βαζηθή αξρή, λα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ εθαξκφζνπκε. Γειαδή
ε έθιπζε καο ήηαλ πξνζπαζήζηε λα ηα βξείηε, λα ππάξρεη έλα απηνθίλεην
κέζα, λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θιπ. Αιιά ηειηθά απ’ φηη θάλεθε δελ ππήξμε
κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλία θαη θηάζακε ζην ζεκεία επαλεηιεκκέλσλ
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ελνριήζεσλ θαη παξαπφλσλ θαη εγγξάθσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο θα Κελνχλνπ,
νπφηε αλαγθαζηηθά θαη εκείο δελ έπξεπε άιιν νχηε ηνλ Ξφληην Ξηιάην λα
παίμνπκε, νχηε ηελ Ξπζία. Έπξεπε λα πάξνπκε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή κία ζέζε
γηα λα ιπζεί ην ζέκα. Γελ ιχλεηαη πάληα κε ηελ θαιχηεξε ιχζε, γηαηί ζίγνπξα
ζε απηή ηελ πεξίπησζε θάπνηνο ζίγεηαη ελ κέξεη. Γηαηί αλ ήηαλ πνιχ εχθνιν
ζα ζπκθσλνχζακε φινη θαη ζα παίξλακε ηελ απφθαζε ρσξίο λα έρνπκε ηελ
έλζηαζε φηη θάπνπ πηζαλφλ λα αδηθήζεθε θάπνηνο.
Θα ζαο πσ ινηπφλ ην εμήο. Ξξψηνλ, απηφ ην ξπκνηνκηθφ δηάγξακκα
πξνβιέπεηαη δξφκσλ 10 κέηξσλ, 10 κέηξσλ πιάηνπο. Δίλαη πάξνδνο αλνίμεσο
φπσο ιέγεηαη. ηαλ δηακνξθψζεθε ε πιαηεία, πξάγκαηη κε απηφ πνπ είπε ν θ.
Ρζαηζακπάο έγηλε δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο. ινη αλαγλσξίζακε ηφηε φηη δελ
είλαη δπλαηφλ λα γίλεη δξφκνο εθεί, γηαηί πξαγκαηηθά δελ εμππεξεηνχζε
ηίπνηα. Θα ήηαλ ζε βάξνο ηεο πιαηείαο. Θα ήηαλ επηθίλδπλε γηα φζνπο
πεγαίλνπλ ζηελ πιαηεία. Άξα ινηπφλ δελ επλννχζε θάηη ε δεκηνπξγία ηνπ
δξφκνπ. πάξρεη απηή ηε ζηηγκή απηφο ν πεδφδξνκνο ν νπνίνο φκσο δελ είλαη
ζεζκνζεηεκέλνο. Θαη αλ ζέιεηε κε ηε ζεκεξηλή απφθαζε γίλεηαη πεδφδξνκνο.
Γειαδή αλ δείηε ην δηα ηαχηα ηεο απφθαζεο πξνηείλεη ε Δπηηξνπή λα
απνθαζίζεη

ην

Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην

ηε

δεκηνπξγία

πεδφδξνκνπ

σο

πνιενδνκηθή θσιηά ζηε ζέζε ηεο δεθάκεηξεο νδνχ. Δίλαη ζαθέζηαηε ε
εηζήγεζε πνπ πξνηείλεηαη. Δίλαη κία απφ ηηο δχν εηζεγήζεηο πνπ είρε θάλεη ε
Ρερληθή ππεξεζία, ε νπνία πξνθαλψο θαη απηή... Έια Καξία κνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη απ’ ηα δχν ζθέιε πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία πεδφδξνκνπ,
βεβαίσο. Δθεί πνπ είλαη ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζην αλ ζα πξνβιέπεηαη ζέζε
parking ή φρη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ζ ζέζε parking αλαηξεί ην ραξαθηεξηζκφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Ινηπφλ. Έηζη ινηπφλ εκείο πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα
δνζεί κία ιχζε κε ηελ πξφηαζε απηή ε νπνία θαηαηέζεθε θαη θαηά πιεηνςεθία
πάξζεθε απ’ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Θαη ζέισ λα ζαο πσ θαη θάηη πνπ
λα δείηε πφζε επζχλε έρεη ε Γεκνηηθή Αξρή. Πθεθηείηε, ρηππάκε μχιν πνπ
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ιέκε, λα ζπκβεί θάηη, έλα αηχρεκα. Ξνηνο ζα πάεη κέζα; Ξνηνο ζα έρεη
επζχλεο; Γελ ζα έρνπκε εκείο; Γελ ζα έρσ εγψ επζχλεο, ε Γεκνηηθή Αξρή
ζπλνιηθά γηαηί δελ πήξε κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεδφδξνκνπ; Ξνπ είλαη
θαη φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ...δελ είλαη φκσο ςεθηζκέλνο πεδφδξνκνο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ αθήζηε ην Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ εηζήγεζή καο ινηπφλ είλαη λα ςεθηζηεί ε απφθαζε έηζη, ε
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Λνκίδσ φηη ςεθίδεηαη θαηά πιεηνςεθία ε απφθαζε ηεο

Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, αλ έρσ θαηαιάβεη θαιά κε ηε ςήθν ηεο
Γεκνηηθήο

Αξρήο

θαη

ηεο

παξάηαμεο

ηνπ

θ.

Θέληξε

θαη

ηνπ

θ.

Θενδσξαθφπνπινπ. Γελ θαηάιαβα Θψζηα... Ξαξψλ. Θαη νη ππφινηπνη ιεπθφ;
Νη «Ξνιίηεο ελ δξάζε» θαηά, νη ππφινηπεο παξαηάμεηο ιεπθφ. Ρα ιέσ θαιά
ζπλάδειθνη; Πχκθσλνη.
ΘΝΠΚΑΠ: Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κνπ δψζαηε ην ιφγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είζηε θαιά.
ΘΝΠΚΑΠ: Παο επραξηζηψ φινπο.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 15εο Αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνζχξεηαη γηαηί ην θνπβεληηάζακε σο Δθηφο Ζκεξεζίαο κε ηελ
πξνζζήθε πνπ έγηλε.
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2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη
Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη δηαθσλία; Ξξνθχπηεη απ’ ηελ αλακφξθσζε. Θ.

Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρν ππάξρσλ πνζφ, απηφ πνπ κεηψλεηο ή πξνζζέηεηο ζηηο
πξνζζέζεηο θαη ην θαηλνχξγην πνπ δηακνξθψλεηαη. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα λα
βιέπνπκε ηη πεξηζψξηα ππάξρνπλ ζην ελαπνκείλαλ πνζφ. Θαηάιαβεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη, ζπλάδειθνη, θάηη άιιν ζε ζρέζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εηήζηνπ; Τεθίδεηαη; Νκφθσλα;
Νκφθσλα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κηζφ ιεπηφ Ξξφεδξε. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Κηζφ ιεπηφ ην ιφγν.
Δπεηδή δελ άθνπζα πξηλ, ζηελ παξέκβαζε πνπ έθαλε ν Αληξέαο Κπνδίθαο, θαη
κίιεζε ππνηηκεηηθά γηα ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ Σνπδεινχδε, ιέγνληάο ηνπ «κπεο
ζην ... λα βγάιεηο θάπνηα θσηνγξαθία». Λνκίδσ φηη ηνπιάρηζηνλ είλαη άζηνρν
απηφ Αληξέα. Ρν μέξεηο πνιχ θαιά φηη ν Κφζρνο είρε θάλεη εγρείξεζε θαη είρε
κπεη γηα λα βνεζήζεη ζηηο πιεκκχξεο κε θίλδπλν επηδείλσζεο. Πε παξαθαιψ.
Θαη δελ κπήθε κέζα λα βγάιεη θακία θσηνγξαθία. Βξέζεθε θσηνγξάθνο εθεί,
δελ κπήθε πνηέ λα θσηνγξαθεζεί. Νχηε ε παξνπζία ηνπ Κφζρνπ ζηηο
πιεκκχξεο θαη ηεο Γηνίθεζεο ήηαλ γηα ηηο θσηνγξαθίεο. Θαλέλαο καο δελ πήγε
κε θσηνγξάθν ηελ ψξα πνπ έδηλε ηε κάρε κε ηηο πιεκκχξεο. Θαη ν Κφζρνο
φηαλ πήγε θαη νδεγνχζε θαη ηηο πξψηεο κέξεο πνπ ήηαλ εγρεηξηζκέλνο θαη πήγε
κε θίλδπλν λα αλνίμεη ε πιεγή ηνπ. Θαη ηε δεχηεξε θνξά πνπ πήγε, ζηηο
δεχηεξεο θσηνγξαθίεο πνπ ηνλ είδεο, δελ πήγε γηα ηηο θσηνγξαθίεο. Βξέζεθε
ν θσηνγξάθνο εθεί. Πε παξαθαιψ λα αλαθαιέζεηο. Γειαδή απηφ πνπ είπεο,
Αληξέα, δελ ήηαλ ζσζηφ. Δληάμεη; Ρνπιάρηζηνλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη γηα
λα κάζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη νη θάηνηθνη πνηέ ν Κφζρνο δε δνχιεςε
έηζη, λα πάεη κε θσηνγξάθν ή λα πξνβιεζεί ή πνηέ δελ έθαλε Γειηίν Ρχπνπ
γηα λα πεη ηα θαηνξζψκαηά ηνπ.
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3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 - ιφγσ παξαγξαθήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζπκάζηε είλαη ην ζέκα πνπ είρακε θέξεη ζην πξνεγνχκελν
Ππκβνχιην θαη ην είρακε απνζχξεη γηαηί δελ ππήξραλ ηα νλφκαηα. Ρψξα
ππάξρνπλ ηα νλφκαηα. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε. Ξαξαθαιψ. Ζ
θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δγψ ζα ήζεια λα κνπ πείηε γη’ απηφ ην Καζηνπδάθε Δπάγγειν πνπ
έρεη θνληά 10.000 θαη λα επαλαιάβεηε αλ είλαη δπλαηφλ γηαηί νδεγεζήθακε
ζηελ παξαγξαθή. Γελ ηα ζπκάκαη. Ρν είπαηε ηελ πξνεγνχκελε θνξά, αιιά
δελ ην ζπκάκαη. Δίλαη ζην 54 θαη ζην 167, ηελ αξίζκεζε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απηά παξαγξάθνληαλ θαλνληθά ην 2012 ην έλα, 2013 ην άιιν.
Έηζη; Έρεη θιείζεη εηθνζαεηία. Λαη, έρεη θιείζεη εηθνζαεηία ζε απηά ηα ρξφληα
ηα νπνία ζνπ ιέσ, 2012 θαη 2013. Ρψξα γηαηί δελ έγηλε ηίπνηα λα εηζπξαρζνχλ
απηά ηα πνζά θιπ, απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα
δηεξεπλήζνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα λαη. Αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη πεξλάεη θαη έηζη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα; Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑ: Θνηηάμηε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη, ππάξρεη κηα νριαγσγία. Παο παξαθαιψ ιίγν.

Νξίζηε θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, δελ πεηξάδεη Ξξφεδξε. Θαη ζηελ πξνεγνχκελε θνξά
πνπ δελ ππήξραλ νλφκαηα είρα ηνπνζεηεζεί. Θαη ζήκεξα ηνπνζεηνχκαη πάιη
ζην ίδην κήθνο θχκαηνο πνπ ιέεη φηη είλαη ιππεξφ θαη ζε απηφ δελ έρεη λα
θάλεη κφλν ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Γήκνπ, αιιά ηνικψ λα ην πσ θαη λα ην πσ,
θαη νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο επζχλνληαη γη’ απηή ηελ θαηάζηαζε. Γελ
κπνξεί λα κηιάκε 20 ρξφληα ηψξα γηα 850ηφζεο ππνζέζεηο απφ 10.000 πνπ
είπε ε ζπλαδέιθηζζα κέρξη 5€ θαη λα κελ ππήξμε έλα ζηέιερνο λα πάεη λα
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ηξαβήμεη ην απηί ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σ, Τ, Υ, θαη λα ηνπ πεη μέξεηο θάηη; Κε
απηά ηη θάλνπκε; Γηαηί δελ βεβαηψλνπκε; Γελ λνκίδσ φηη ν θ. Κνζρνλάο ήξζε
ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε πνιχ εχθνιε θαη ειαθξά θαξδία λα
πξνηείλεη έλα ηέηνην πξάγκα, γηαηί δηαπίζησζε θαη ζαλ νηθνλνκνιφγνο απηφ ην
αηφπεκα. Γελ κπνξεί ν Κνζρνλάο πξηλ έλα ρξφλν λα κπήθε Αληηδήκαξρνο εδψ
θαη λα έπξεπε λα ζπκεζεί φηη ν θχξηνο Σισξνθψζηαο θαη Σαηδεληθνιάνπ θαη
Σαηδεκάξθνο ρξσζηάεη 150€ απφ ην έλα, απ’ ην άιιν. Απηφ είλαη δνπιεηά ησλ
ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ. Θαη γη’ απηφ ην ιέσ γηα λα θαηαγξαθεί φηη ν
Αληξέαο ν Κπνδίθαο έζεζε θαη απηφ ην ζέκα θαη γηα ηνπο ππεξεζηαθνχο
παξάγνληεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γελ κπνξείο λα κελ ςεθίζεηο. Νχησο ή άιισο είλαη ζηελ
παξαγξαθή απηά.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηα θνπβέληα λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Βξήθακε απ’ ηνπο 14.000 θσδηθνχο ηνπο 869. Ιέσ απ’
ηνπο 14.000 θσδηθνχο, ζπκίδσ φηη είρα απφ κία κειέηε πνπ έθαλαλ νη
νηθνλνκηθνί καο ζχκβνπινη, είρακε πεη φηη επί Καξαβέιηα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν
δεηήζεθαλ ρξήκαηα απφ 171 κφλν. ηαλ κνπ ην είπαλ δελ κπνξνχζα λα ην
πηζηέςσ θαη λφκηδα φηη ήηαλ ιάζνο. Ρψξα βξίζθνπκε εθηφο 900 θσδηθνχο,
899, είλαη ζηνπο πεξηβφεηνπο 14.000 απ’ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη έλα έιιεηκκα
ζην Γήκν ηεο ηάμεο ησλ 4 εθαηνκκπξίσλ. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ βξήθακε ην
έιιεηκκα ησλ 87.000. Έπεηαη ινηπφλ ηψξα απ’ ηνλ έιεγρν ην δηαρεηξηζηηθφ λα
ςάμνπκε θαη άιια πξάγκαηα. Αο ην ςάμνπκε ινηπφλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δκείο ην θαηαςεθίδνπκε ην ζέκα. Λνκίδσ φηη έρεη πιένλ
μεπεξάζεη θαη ηε δηάζηαζε ηεο ππεξβνιήο ζπλέρεηα λα δηαγξάθνληαη νθεηιέο
πξνο ην Γήκν κε ηέηνηα ζπρλφηεηα, κε ηέηνηα ππθλφηεηα. Θαη επεηδή βιέπσ
θαη νξηζκέλα ζρφιηα, δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε, θαη λνκίδσ ην θαηαλνεί θαη
ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ, φηη πξέπεη λα είλαη θαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ
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ζα απαζρνιήζεη ηνπο Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηηο πξνεγνχκελεο
δηνηθήζεηο. Θαηαιάβαηε; Γελ αγρσλφκαζηε γη’ απηφ. έρσ αζθήζεη δηνίθεζε θαη
αζθψ αλ ζέιεηε θαη ππεξεζηαθά θαζήθνληα θαη δελ έρσ δηαγξάςεη πνηέ
νθεηιή. Γηαηί; Γηαηί δελ έρνπκε θηάζεη ζε απηφ ην ζεκείν. Δδψ πέξα είλαη έλα
ζπλερφκελν θαηλφκελν. Θαη βέβαηα δελ έρνπλ επζχλε νη ππεξεζηαθνί. Αθήζηε
κε λα ηειεηψζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, αλ ζέιεηε κπνξείηε λα πάξεηε ην ιφγν κεηά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θαη βέβαηα δελ έρνπλ επζχλε νη ππεξεζηαθνί, έρνπλ επζχλε
νη πξντζηάκελνί ηνπο πνπ είλαη ηα πνιηηηθά πξφζσπα ηα νπνία δελ
πξνρψξεζαλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη. Απηά ήζεια λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Κνζρνλά κηζφ ιεπηφ. Θ. Γξνχιηα ζέιεηε
λα πείηε;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαη εκείο ζα θαηαςεθίζνπκε, γηαηί λνκίδσ φηη πιένλ θάπνηα
ζηηγκή πξέπεη λα ζηακαηήζεη απηφ κε ηε δηαγξαθή ησλ ρξεψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα απφ ην λφκν είλαη εκθαλέζηαην φηη κεηά ηελ εηθνζαεηία
παξαγξάθνληαη, έηζη; Λα θαηαςεθίζνπκε ηψξα θιπ, παξαγξάθνληαη.
Ξξαγκαηηθά δελ ζα ήζεια λα ηνπνζεηεζψ. Αιιά εγψ δελ ζα πάσ κνλάρα ζηελ
πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θ. Ρζαηζακπά. Δγψ ζα πσ γηα ηνπο 100 ηειεπηαίνπο
θσδηθνχο πνπ είλαη απ’ ην ’85 θαη ην ’86. Θαη απηνί παξαγξάθνληαλ ην 2005
θαη ην 2006. Γη’ απηνχο ινηπφλ, ηνπιάρηζηνλ γη’ απηνχο, δε κηιάσ γηα ηνπο
ππφινηπνπο, είλαη άιιε δηνίθεζε ππεχζπλε. Αιιά γη’ απηνχο ηνπο 100
θσδηθνχο ζα πεξίκελα ηνπιάρηζηνλ λα καο εμεγήζεηε εζείο γηα πνην ιφγν
έξρνληαη ηψξα ζαλ δηαγξαθή, γη’ απηνχο ηνπο 100 θσδηθνχο. Αθήζηε ηνπο
άιινπο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θα ζαο εμεγήζσ ινηπφλ επεηδή ην ζέιεηε. Γηαηί δελ ην
γλσξίδεηε ίζσο θαη ζα πξέπεη λα ξσηήζεηε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε. Ζ
πξνεγνχκελε δηνίθεζε φηαλ αλέιαβε έθαλε εθηεηακέλν δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν
ζην Γήκν γηα φιε ηελ νρηαεηία Ληεληαθνχ θαη δελ βξήθε θακία παξάιεςε. Λα
ην ζπκάζηε ινηπφλ. Γηαηί αθήλεηε φιν ππνλννχκελα πξνζπαζψληαο λα
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ηζνπεδψζεηε δχν ηειείσο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο γηα ιφγνπο κηθξνπνιηηηθνχο
θαη θνκκαηηθνχο ζαο θαη παξαηαμηαθνχο ζαο ζπκθέξνληνο. Θα ηα βξείηε
κπξνζηά ζαο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λνκίδσ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ πήξα ηελ
απάληεζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, δελ μέξσ ηελ εξψηεζε φκσο αλ ηελ θαηαιάβαηε ζε απηφ
πνπ ζαο είπα, γηαηί απάληεζε δελ πήξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Βεβαίσο. Θαη ιέσ ηψξα εγψ θαη ξσηάσ ηψξα. Δθφζνλ είρε
πεξάζεη εηθνζαεηία είλαη θπζηνινγηθφ λα κελ αζρνιεζεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη. Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ απάληεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο. Πην κηθξφθσλν παξαθαιψ.
ΦΝΟΙΖΠ: Κήπσο ηπρψλ έρεη γίλεη θάπνηα φριεζε ή θάπνηα εμψδηθε
θνηλνπνίεζε; Κήπσο κπνξεί λα παξαγξαθεί ην φηη ππάξρεη θαη αλαζηνιή ηεο
παξαγξαθήο. Ρν έρεηε εμεηάζεη απηφ; Γηαηί αλ ζηείιακε θαη έλα ραξηί απηφ
κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί φηη Φνπξιή έια λα δεηο απηή ηελ εμψδηθε. Άξα
ζηακαηάεη ε παξαγξαθή. πάξρνπλ λνκηθά δεηήκαηα. Θαιά είλαη ηα
νηθνλνκηθά πνπ ηα μέξνπλ φια, θαιά είλαη θαη απηά, αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηα
ζέκαηα. Ρα έρεηε εμεηάζεη; Γηαηί φπνηνο αζθεί δηνίθεζε εδψ πέξα κπνξεί λα
πάεη θαηεγνξνχκελνο ή λα ... άιινο ... εδψ πέξα. Σσξίο θέξδνο λα κελ πσ ηη
γίλεηαη. Γηα πξνζέμηε ηα θαιά απηά εδψ πέξα ηα ζέκαηα γηαηί έζησ θαη κηα
επηζηνιή κπνξείο λα παο ζην δηθαζηήξην θαη ζηνλ Άξεην Ξάγν θαη λα πεηο φηη
είλαη ... ε επηζηνιή. Θαη εκείο ζα πάκε εδψ πέξα ζαλ πνίκληα επί ζθαγή πνπ
έιεγε θαη ν θ. Κπνδίθαο. Έηζη δελ είλαη θ. Κπνδίθα; ρη, πξνζέμηε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ιεο νη δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία είλαη φηη
δελ ππάξρεη ιφγνο λα πξνρσξήζνπκε. Δίλαη δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ Νηθνλνκηθή
πεξεζία, έηζη;
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λα κηιήζσ έλα ιεπηφ γηα ηε δηθαηνιφγεζε ςήθνπ. Δγψ
ζέισ λα μερσξίζσ ην εμήο. πσο θαη άιιεο θνξέο έρνπκε θάλεη, μερσξίδνπκε
ηελ πνιηηηθή ςήθν απφ ηελ ςήθν γηα δεηήκαηα πνπ είλαη δηεθπεξαίσζεο ή
ηάμεο. Κε απηή ηε ινγηθή ςεθίζακε ηελ αλαιπηηθή έθζεζε ειέγρνπ ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ ζεσξψληαο φηη απνηππψλεηαη ζηελ έθζεζε ησλ Νξθσηψλ
Ινγηζηψλ ε βειηίσζε ζην λα απνηππσζεί ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζην Γήκν.
Θεσξψ δειαδή φηη απηή ηε ζηηγκή, άζρεηα απφ ην δήηεκα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ, φπσο ιέλε θαη εκείο έηζη εθηηκήζακε, γη’ απηφ θαη ςεθίζακε ηνλ
ηζνινγηζκφ θαη δηεπθξηλίζακε φηη απηφ δε ζεκαίλεη επηβεβαίσζε νχηε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, γη’ απηφ θαη ζε άιια πξάγκαηα θαηαςεθίζακε ή ςεθίζακε
ιεπθφ. Θεσξψ φηη κε ηε βνήζεηα ησλ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππάξρεη κηα απνηχπσζε. Απηή ε απνηχπσζε πνπ
θαηαγξάθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζα θξηζεί απ’ ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. Κε απηή
ηελ έλλνηα ινηπφλ εκείο ςεθίδνπκε. Θεσξνχκε φηη απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη
ιφγνο λα δεκηνπξγήζνπκε κηα πξφζζεηε δπζθνιία.
Βεβαίσο θαηαλνψ φηη έρεη δηθαίσκα ν θάζε ζπλάδειθνο λα θάλεη φπσο είλαη.
Θαη εγψ κεξηθέο θνξέο πηζαλά ζα ην επηθαιεζηψ ή ζα ην θάλσ λα ςεθίζσ θαη
πνιηηηθά, κε απηή ηελ έλλνηα δειαδή γηα λα δείμσ ηελ αληίζεζή κνπ. Αιιά
απηή ηε ζηηγκή ζεσξψ φηη δελ έρνπκε έιιεηκκα ζηνηρείσλ. Έρνπκε θαηάζεζε
ζηνηρείσλ. Θαη κε βάζε απηφ εδψ, γηαηί φπσο γλσξίδνπλ θαιχηεξα νη
νηθνλνκνιφγνη, εγψ ηψξα ζα θάλσ ην κεηαπηπρηαθφ, ηψξα ηειεπηαία, θιείλσ
ην 4ν έηνο, νπφηε είλαη κέζα ζην αληηθείκελν. Ξαίξλνληαο ππφςε θαη ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ θ. Φνπξιή γηα ηηο λνκνηερληθέο πιεπξέο ησλ δεηεκάησλ
ησλ νηθνλνκηθψλ. Κπνξεί λα κελ είλαη ζσζηφο ν φξνο, είδα φηη κε θνηηάδεη
ιίγν. Ρηο λνκηθέο πιεπξέο ησλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ. Λνκίδσ ινηπφλ φηη
απηφ δελ καο εκπνδίδεη ζε ηίπνηα ηα απνηππσζεί ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε
φηαλ ζα έξζεη ε ζηηγκή θαη πηζαλά θάπνηνη άλζξσπνη ζα θξηζνχλ γηα ηελ εζηθή
δηάζηαζε. Γελ μέξσ γηα ηε λνκηθή. Γηα ηε λνκηθή έηζη θαη αιιηψο απηνδίθαηα
απ’ φηη θαίλεηαη έρεη πεξάζεη. Θαη πηζαλά ηψξα ιέσ, θαιψ θαη ηνλ θ. Φνπξιή,
έλα πξάγκα ην νπνίν ζα έπξεπε λα είρε θξηζεί ην 2012, είκαζηε ζην 2015, δελ
μέξσ αλ απηφ πνπ ιέεη, βάδσ έλα εξψηεκα, δελ είλαη ηεο ζηηγκήο, αλ λνκηθά
ζηέθεη. Γειαδή αλ ζα έπξεπε λα ην είρε θάλεη ν Γήκνο εγθαίξσο, φπσο ιέκε
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θαη γηα άιια πξάγκαηα πνπ θσλάδσ εγψ εθεί πνπ κε έρνπλ ζπκβνπιέςεη νη
λνκηθνί, φηη αλ θιείζεη πεληαεηία θαη ηξηεηία γη’ απηά πνπ καο ρξσζηάλε
ραηξεηίζκαηα πνιιά. Θα πάξνπκε ηνλ θφηηλν ζηέθαλν ηεο επηβεβαίσζεο ηεο
πνιηηηθήο καο άπνςεο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Λα ζπλνςίζνπκε, ζπλάδειθνη. Θαηά πιεηνςεθία απ’ φηη

θαηάιαβα κε αξλεηηθέο ςήθνπο ηεο παξάηαμεο ηνπ θ. Ληεληαθνχ θαη ηνπ θ.
Γξνχιηα. Πχκθσλνη; Πχκθσλνη.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ απνδνρή ή κε αηηήκαηνο γηα
αιιαγή επσλπκίαο & εθπξνζψπεζεο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ
αθηλήηνπ ηνπ Γήκνπ –Ρνπξηζηηθφ Ξεξίπηεξν- επί ηεο Πηξαη.
Θαξατζθάθε-Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο.(ζρεη.: 244/2015 Απ. ΝΔ)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ, ν θ. Κνζρνλάο, λα πεη δπν ιφγηα.
Ππλάδειθνη, αλ θανχκε ζα ην θαηαιάβνπκε. Κελ αλεζπρείηε. Ρη ήηαλ; Ξνηνο
θαηγφηαλ; Ρζηγάξν ήηαλ; Ρη είλαη; Ξιαζηηθφ; Ξνηήξη. Ππλάδειθνη, λα
ζπλερίζνπκε; Ν θ. Κνζρνλάο. Αθνχζηε γηαηί είλαη ζνβαξφ ην ζέκα.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αλ θαη λνκίδσ φηη ην εηζεγεηηθφ είλαη πιήξεο, αλαιπηηθφ, εγψ ζα
κείλσ κνλάρα ζηελ πξφηαζε ηελ νπνία θάλνπκε ζαλ Γηνίθεζε, ε νπνία είλαη
λα κε γίλεη δεθηφ ην αίηεκα γηα ηελ αιιαγή επσλπκίαο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο
κηζζσηηθήο ζχκβαζεο γηα ην αθίλεηε ην ζπγθεθξηκέλν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη. Κε βάζε θαη ηελ εηζήγεζε ηεο πεξεζίαο έρνπλ
παξαβηαζηεί φινη νη φξνη, θάπνηνη βαζηθνί φξνη ηεο ζχκβαζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν γξάθεη κέζα Αληξέα. Δίλαη...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξεο ιίγν ρνληξηθά, Αληηδήκαξρε. Ξεξηιεπηηθά 2-3 ζεκεία.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ...ην εηζεγεηηθφ αιιά λα ην επαλαιάβσ. Ιέεη θαη κέζα θαη νη
πεξεζίεο ην ιέλε φηη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε απαξαίηεηε ζπγθαηάζεζε ηεο
πεξεζίαο καο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2 θαη 3 ηνπ ηδησηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ

κηζζψζεσο

πνπ

πξνβιέπεη:

Απαγνξεχεηαη

ξεηά

ε

θαζνηνλδήπνηε ηξφπν πξνο νπνηνδήπνηε ηξίην παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ
κηζζίνπ, νινθιεξσηηθή ή κεξηθή ή δαληθνχ κεξηδίνπ κε αληάιιαγκα, ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή. Απαγνξεχεηαη ζηε
κηζζψηξηα ξεηά λα ζπλεηαηξηζηεί κε άιινλ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή ζρέζε,
εκθαλψο ή αθαλψο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή,
αιιηψο ιχεηαη ε κίζζσζε. Θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνπ
πξνβιέπεη θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο γηα λα γίλεη δεθηή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
ζπλεξγαζία ηνπ κηζζσηή κε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζα ειεγρηεί ε
θεξεγγπφηεηά ηνπ κε θάζε πξφζθνξν κέζν. Έρεη γίλεη αιιαγή θαη ήξζε κεηά
απφ 4 κήλεο γηα λα δεηήζεη έγθξηζε. Θαη κε απηή ηελ έλλνηα ε πξφηαζή καο
είλαη λα κε γίλεη δεθηή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη θαλέλα δηεπθξηληζηηθφ εξψηεκα ζπλάδειθνη; Ν θ.

Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη κφλν απηφ. επεηδή εγψ είρα θάλεη εξψηεζε πξφζθαηα γηαηί
δελ ην γλψξηδα. Δίραηε πεη φηη έθαλαλ αλαθαίληζε. ηαλ έγηλε ε αλαθαίληζε
δειαδή, πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ αλαθαίληζε θαη θάλνπλ έμνδα δελ ππήξρε θάπνηα
ζπλελλφεζε ή θάπνηα πξνζδνθία φηη ζα γίλεη ηειηθά δεθηφ έλα ηέηνην αίηεκα;
Γηαηί άιιν ην ζέκα ηεο θαηαγγειίαο κίζζσζεο γηα κε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη. Αιιά απηφ είλαη... Γελ κπνξψ λα πσ ηππηθφ, αιιά ζρεηηθά
ηππηθφο ιφγνο ν ζπγθεθξηκέλνο γηα ηελ αιιαγή ηεο επσλπκίαο. Γελ είλαη
δειαδή...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη. Γελ ππήξρε κηα μεθάζαξε έηζη... Γηαηί ηψξα πάιη
ζθέθηνκαη ιίγν καθξνπξφζεζκα. Ζ δεκηνπξγία πξνζδνθίαο φηη ζα γίλνπλ
θάπνηα πξάγκαηα δεθηά, κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ην Γήκν απηφ.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα πνχκε, Ξαλαγηψηε, γηα λα πνχκε ηψξα ηα πξάγκαηα
φπσο έρνπλ, έηζη; Ρνπο δηακελχζακε φηη δελ ζα γίλεη δεθηή ε αιιαγή
επσλπκίαο. Θαη παξφια απηά πξνρψξεζαλ ζηελ αιιαγή θαη ζηηο εξγαζίεο. ρη
εγγξάθσο. Κα δελ καο ελεκέξσζαλ εγγξάθσο. Γελ καο ελεκέξσζαλ
εγγξάθσο γηα νηηδήπνηε. Θα πάκε εκείο εγγξάθσο ζηνλ νπνηνλδήπνηε θαη ζα
ηνπ ιέκε φηη δελ ζα παο ζε αιιαγή επσλπκίαο; Δίρε ηελ ππνρξέσζε ν ίδηνο
πξηλ απφ ηελ αιιαγή λα θάλεη ην αίηεκά ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ αλαθαίληζε.
Δκείο πξνθνξηθά ηνπ είπακε ζε πξνθνξηθή ζπλάληεζε φηη δελ ζα δερηνχκε
αιιαγή επσλπκίαο. Δίλαη παξάλνκν. Θαη αλ ζέιεηε ηψξα γηα λα κηιήζσ θηφιαο,
πξέπεη θάπνηα ζηηγκή...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιαγή εηαίξνπ. Ξξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα κπεη ηέινο ζε απηή
ηελ αζπδνζία πνπ ππάξρεη ζηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα. Γελ κπνξεί ν θαζέλαο
λα θάλεη φηη ζέιεη. Θαη λνκίδσ φηη θαη εζείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζαλ
παξαηάμεηο πξέπεη λα ζπκθσλήζεηε ζε απηφ. δειαδή απηή ε εηθφλα, απηή ε
θαηάζηαζε πνπ ππήξρε κέρξη ζήκεξα, φ,ηη γνπζηάξσ θάλσ, ην πήξα θαη εγψ
είκαη ην αθεληηθφ εδψ κέζα. Θαη κάιηζηα θαη κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη
μέξεηε πνιχ θαιά ην ηη γηλφηαλ φια απηά ηα ρξφληα. Γελ ζα ζπλερίζνπκε. Γελ
ζα επηηξέςνπκε λα ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: ...ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ. Κφλν πνπ εδψ πνπ αλαθέξεη, ν
θ. Ρξνρίδεο δελ ην ιέεη κέζα; Ρν ιέεη κέζα θαη θαιά θάλεηε πνπ ην ιέηε. Αιιά
ζε απηφ πνπ ιέηε κέζα, φηη ζηελ πξφζιεςε εηαίξνπ, ππάξρεη αλαγθαζηηθνχ
δηθαίνπ λφκνο θαη δελ είλαη ... δηθαίνπ λφκνο. Ρη ελλνψ. Κπνξεί λα γξάςσ εγψ
ζην κηζζσηήξην κε ηνλ θ. Κπνδίθα πνπ ζπκπαζψ πνιχ θαη λα κελ κπνξεί
απηφο λα θάλεη ηξνπνπνίεζε. Αιιά ηνλ έδσζε ν λφκνο, επεηδή πνιιά γίλνληαλ
παιηά, λα κπεη κε 33%. Γελ μέξσ, κε πφζν άιιαμε απηφο; Κε 33% κπνξεί λα
πάξεη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή θαη κπνξεί λα βάιεη κέζα. Δίλαη
κε 33 πνπ άιιαμαλ; Κήπσο ην έρσ δεη. Απηφ ην ιέσ ζαλ παξαηήξεζε, φρη ζαλ
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ηίπνηα άιιν. Ππκθσλψ κε απηά πνπ είπε ν Γήκαξρνο θαη εγθξίλσ θαη
επαπμάλσ θαη ππνζηεξίδσ. Αιιά λα δείηε ιίγν θαη απηά ηα ζέκαηα. Γηφηη
επηηξέπεηε είλαη αλαγθαζηηθφ. ,ηη θαη λα έγξαςαλ κέζα ζην ζπκβφιαην είλαη
ελδνηηθφ. πάξρεη φκσο θαη θάηη άιιν παξαπάλσ. Λα ην δείηε φκσο. Παο ην
ιέσ ζαλ παξαηήξεζε κελ ηπρψλ γίλεηαη. Αο ην δεη ν θ. Αληηδήκαξρνο. Απηφ
πνπ κπήθε, ν ηξίηνο ζπκβαιιφκελνο εηαίξνο κέζα, ππεξβαίλεη ην 33%; Θαη
έρεη θαη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην. Γελ κπνξείο απ’ ηελ πξψηε ζηηγκή λα ηνπ
βάιεηο. Σξεηάδεηαη έλα ρξφλν θαη κεηά λα κπεη ηξίηνο. Θαηαιάβαηε; Γείηε απηά
εδψ πέξα αλ ηα έρεηε δεη. Γηαηί λα πνχκε εδψ πέξα γηαηί είλαη θαη λνκηθά
ζέκαηα νξηζκέλα, φπσο ηα έζεζε θαη ν θ. Ληεληαθφο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πάλησο ην εηζεγεηηθφ, Θψζηα, έρεη γίλεη κεηά θαη
απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, έηζη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παθέζηαηα. Απιψο ην ιέσ γηα ηελ πιεξνθφξεζή καο, γηα ηελ
ελεκέξσζή καο. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ λα πσ θάηη, λα ζπκπιεξψζσ, γηα λα ελεκεξσζεί θαη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. ηη ίδηα πεξίπησζε ππάξρεη θαη ζην ηζηνξηθφ θαη
βιέπεηε ηψξα είλαη θιεηζηφ απηέο ηηο κέξεο ην ηζηνξηθφ θαη πεξηκέλνπκε ηηο
εμειίμεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο επί ηεο νπζίαο, πέξα απφ ην
ηππηθφ κέξνο. Ρν ηππηθφ κέξνο πνιιέο θνξέο ηελ αλαηξέπεη ηελ νπζία, αιιά
φρη ζην ζπγθεθξηκέλν. Θέινπκε σο Γήκνο λα ζπλερηζηεί ε εθκεηάιιεπζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πνπ κηιάκε ηψξα; Λαη ή φρη; Έλα εξψηεκα. Γεχηεξν εξψηεκα.
Ζ επσλπκία αιιάδεη. Κπαίλεη θάπνηνο εηαίξνο. Ρν είδα ην εηζεγεηηθφ θιπ. Δίδα
θαη ζην ηέινο ηνπ εηζεγεηηθνχ λα ιέεη φηη είλαη εληάμεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Δγψ δειαδή ην βάδσ ζαλ πξνβιεκαηηζκφ απηφ. Αλ δελ ζέινπκε θαη ζέιεη λα
ην πάξεη ν Γήκνο λα ην δηαρεηξηζηεί ν ίδηνο ή λα ην δψζεη θάπνπ αιινχ θιπ
είλαη άιιεο ηάμεσο δήηεκα. Γηαηί ην φηη άιιαμε έλαο εηαίξνο θαη φηη κπήθε
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θάπνηνο άιινο, λαη. Πηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηδησηψλ απηφ κπαίλεη ζηε
λνκηκφηεηα πνπ ιέκε. Αιιά αλ απηφο είλαη εληάμεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη
απηνί πνπ ζα ζπλερίζνπλ εδψ, εγψ ην βάδσ ζαλ πξφβιεκα δειαδή, ζαλ
πξνβιεκαηηζκφ. Γηαηί καο βιάπηεη; Δθηφο αλ ζέινπκε λα ην πάξεη ν Γήκνο ν
ίδηνο λα ην εθκεηαιιεπηεί.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δμεηάζακε ηε θεξεγγπφηεηά ηνπ αο πνχκε. Γειαδή σο λνκηθνί
ηψξα. Αλ είλαη λα παξζεί απφθαζε λα ην δηαρεηξηζηείηε, εγψ έθαλα εξψηεζε
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηελ άιιε θνξά γηαηί δελ ήμεξα γηα ηελ
αλαθαίληζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε. πάξρεη κηα πνιχ θαιή πξφηαζε λα ην πάξεη ν Γήκνο
θαη λα αμηνπνηεζεί γηα έλα πνιχ πνιχ ζνβαξφ θαη θνηλσληθφ ζθνπφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα ζπκίζσ θάηη γηα ην δηάζηεκα πνπ είκαη εγψ
θαη ν Κηράιεο ζαλ παιηφηεξνο ζα επηβεβαηψζεη ή ζα αλαηξέζεη. Ρελ ηειεπηαία
δηεηία επί Καξαβέιηα, αιιά θαη πην πξηλ, θαη ν Αζπξνγέξαθαο κπνξεί λα πεη,
ππήξμε κηα βηνκεραλία ζπκβάζεσλ νη νπνίεο ήηαλ έμσ απφ ηε ζπλήζε
πξαθηηθή πνπ ζπλεζίδεηαη ζε Γήκνπο. Απηή ε ζχκβαζε ιήγεη ην 2021. Θαη κηα
ζεηξά ζπκβάζεηο πνπ άιιαμαλ ηφηε είραλ απηή ηελ πξαθηηθή. Σσξίο, γηα λα
πάκε ηψξα ζηνπο λνκηθνχο εδψ ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο πνπ έρνπλ κεγάιε
εκπεηξία, ρσξίο λα παίξλνληαη ηα αληίζηνηρα κέηξα ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο
ζπκβάζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή θαηά ηε γλψκε κνπ, πνπ λα
δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζην Γήκν, δελ ζα πσ ηνπο λνκηθνχο φξνπο γηα λα κελ
θάλσ ιάζνο, κνλνκεξψο λα έρεη ην δηθαίσκα. Παλ απηφ ην πεξίθεκν πξαθηηθφ
πξσηφθνιιν πνπ καο έθαλε ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε ηνπ ΝΑΔΓ πνπ έιεγε φηη
ζα ην θηηάμεηε ην ζηαζκφ ηεο Βεξγίλαο, αιιά αλ γνπζηάξσ ζε έλα ρξφλν ζα
ζαο βγάισ έμσ. Απηφ ινηπφλ πνπ είλαη πάγηα ηαθηηθή ηνπ δεκνζίνπ, πνπ
βέβαηα πνιιέο θνξέο ην θάλεη δηαζηαιηηθά ζηελ αθξαία ηνπ πεξίπησζε θαη ην
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έθαλε ν ΝΑΔΓ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο, εδψ δελ εμαζθαιίζηεθε νχηε κε
κία παξάγξαθν. ρη κφλν γη’ απηή ηε ζχκβαζε θαη γηα άιιεο πξνεγνχκελεο.
Θαη γλσξίδνπκε ινηπφλ φηη ελ ηνηο πξάγκαζη ζηελ νπζία γηα κηα ζεηξά
πξάγκαηα πνπ είλαη ζηα 3,5 εθαηνκκχξηα θάπνηα θπζηθά πξφζσπα, ε θπζηθή
ηνπο ζπλέρεηα, κέζα ζε εηζαγσγηθά, ψζηε φηαλ ζα ην βξεη θάπνηνο ζηα
πξαθηηθά λα κε ζεσξήζεη, ζα πσ δειαδή θάλσ θαη εγψ δηαζηαιηηθή εξκελεία
ή ρξεζηκνπνηψληαο κεηαθνξηθνχο φξνπο, φπσο ιέκε ζηα παξακπζάθηα,
θάπνηνη άλζξσπνη ζπλέρηζαλ ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο μαθληθά, ελψ πξηλ δελ
πιήξσλαλ ηίπνηα, ηψξα πιεξψλνπλ ηα πάληα θαη εγθαίξσο θαη ραηξφκαζηε γη’
απηφ. Θαη λνκίδσ ινηπφλ θαη ζπκθσλψ κε ην εηζεγεηηθφ φηη θάπνηνη λνκίδνπλ
φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, γηα λα κε ζαο θνπξάζσ, επεηδή έρσ ηνπνζεηεζεί
ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έρσ ηνπνζεηεζεί ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γηα παξάδεηγκα, έρσ ηνπνζεηεζεί θαη ζηε ζπδήηεζε γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Αλ ζπκάζηε είρα θάλεη κία πξφηαζε. Ιέσ κφλν ηνλ ηίηιν, ηα
ππφινηπα ζε δεκφζηα αλαθνξά γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ απφςε. Ζ δηθή κνπ
γλψκε είλαη φηη πξέπεη λα γίλεη ρψξνο λενιαίαο θαη εηθαζηηθψλ θαη πξέπεη λα
εμεηαζηεί, γηα λα κε ράλνπκε έζνδα, ε δηακφξθσζε ελφο θπιηθείνπ, νξζάδηθνπ
λα ην πνχκε έηζη, πνπ ν θφζκνο πνπ πεγαίλεη εθεί πέξα λα κελ ρξεηάδεηαη λα
πάεη αιινχ γηα λα πάξεη έλαλ θαθέ, κία πνξηνθαιάδα θιπ. Απηή είλαη ε
αληίιεςή κνπ. Αιιά φηαλ ζα έξζεη ε ζπδήηεζε, αθνχ ηειεηψζνπκε κε απηφ ην
ζέκα, ζα πεη ν θαζέλαο ηηο απφςεηο ηνπ. Καθάξη λα ςεθίζνπκε ηελ θαιχηεξε.
Γειαδή λνκίδσ φηη πξέπεη θαη απηφο ν ρψξνο θαη φπνηνο άιινο ρψξνο, δελ
ζέισ ηψξα γηα λα κελ θάλσ δίθε πξνζέζεσλ, πξνθχςεη πξφβιεκα, λνκίδσ φηη
πξέπεη έρσ πεη λα δνθηκάζνπκε θαη άιια κνληέια. Κνληέια δειαδή πνπ λα
απνδνζνχλ απηνί νη ρψξνη, γηαηί είλαη ηειηθά ηα θηιέηα ηνπ Σατδαξίνπ, ζηνλ
θφζκν ηνπ Σατδαξίνπ. Γηαηί ηειηθά αλ δείηε ν θφζκνο ζπλσζηίδεηαη εθεί πνπ
πάεη λα πηεη έλα θαθέ θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ πξαγκαηηθά ζα έπξεπε λα ππάξρεη
θίλεηξν, λα ππάξρεη απηφ πνπ ιέκε πιαηείεο εληάζεσο θαη ςπρνινγηθήο
ζεξαπείαο θαη ζηεξίμεσο ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ην πξάζηλν θιπ, ην
θαξπψλνληαη θάπνηνη άλζξσπνη πξνο ίδησλ φθεινο. Ρειείσζε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Αλ δελ έρεηε αληίξξεζε, ζπλάδειθνη, ζέιεη λα θάλεη έλα

εξψηεκα ν ζπκπνιίηε καο ν Σξήζηνο απ’ ην «Αλππφηαθην Σατδάξη». Πσζηά ην
είπα Σξήζην; Γηα ην ζέκα καο, έηζη; Πην κηθξφθσλν αλ ζέιεηο, Σξήζην. Πην
κηθξφθσλν γηα λα θαηαγξαθεί.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Αλ κνπ επηηξέπεηε, θ. Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα ζέζσ κία
δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε γηα ην ζέκα απηφ. ήζεια ινηπφλ λα ξσηήζσ αλ ε
νηθνγέλεηα Σαηδή θαη νη εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλε ρξσζηά ζην
Γήκν θαη αλ έρνπκε εηθφλα ηη πνζφ ρξσζηνχλ απηέο νη εηαηξείεο ζην Γήκν.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα λνκίδσ φηη δελ ζα βνεζήζεη ζε θάηη ζηε ζπγθεθξηκέλε
ζπδήηεζε, Σξήζην, απηή ε εξψηεζε. πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη νθεηιέηεο ζην
Γήκν. Γελ είλαη κφλν θάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηα Σαηδή ή θάπνηνο απφ θάπνηα
άιιε νηθνγέλεηα, έηζη; Ζ Λνκηθή πεξεζία θαη ε Νηθνλνκηθή πεξεζία
εμέηαζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε πνπ έγηλε, θαηέιεμε ζε απηή ηελ πξφηαζε,
ηελ νπνία εηζεγνχκαζηε θαη εκείο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λνκίδσ φηη λα
κείλνπκε εθεί. Ξξνο ην παξφλ λα κείλνπκε εθεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη θάπνηα δηαθσλία, ζπλάδειθνη; Ρν ςεθίδνπκε;

Νκφθσλα ινηπφλ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ιεπθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Νκφθσλα ινηπφλ, κε ιεπθφ... Θαηά πιεηνςεθία κάιινλ, κε

ιεπθφ ηνπ θ. Γξνχιηα. Δληάμεη. Δθιακβάλεηαη σο....

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή ζηήξημε
θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γανπάρεξ, Αληηδήκαξρε.
ΓΑΝΑΣΔΟ: Ξξφθεηηαη γηα κία έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, νηθνλνκηθή
ζηήξημε, πνπ αθνξά πεξίπνπ 26 ζπλδεκφηεο καο πνπ αληηκεησπίδνπλ
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νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο θξίζεο. Δίλαη εθάπαμ θαη ην πνζφ ηεο
δαπάλεο είλαη πεξίπνπ 10.000€.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο, ζπλάδειθνη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δίρα πάξεη πέξζη κία έθζεζε απφ ηελ Θνηλσληθή πεξεζία
θαη απφ ηνλ θ. Γανπάρεξ, πνπ πεξηέγξαθε ηελ θαηάζηαζε γεληθά. Πε απηή ηελ
θαηεγνξία ζήκεξα πνηα είλαη ηα πξαγκαηηθά λνχκεξα; Γίλνπκε δειαδή ζε 26
αλζξψπνπο απηφ ην βνήζεκα ησλ 10.000. Ξνηα είλαη... Δπεηδή είρα δεη φηη απφ
ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε ππήξρε ζαθήο θαηεγνξηνπνίεζε θαη πιήξεο άπνςε.
Αλ δελ ην μέξνπκε απηή ηε ζηηγκή δελ ράζεθε ν θφζκνο, ην θνπβεληηάδνπκε
ηελ άιιε... Απιψο ιέσ αλ έρνπκε εηθφλα. Γειαδή είρακε κία αίζζεζε ζε απηή
ηελ θαηεγνξία ήηαλ 50 άλζξσπνη. Γίλνπκε ζηνπο 26. Απηνί νη 50 έγηλαλ 100;
Αλ δελ ην έρνπκε λα κελ ην θνπβεληηάζνπκε ζήκεξα. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΓΑΝΑΣΔΟ: Θα ην θέξσ ζην επφκελν Ππκβνχιην αλ ρξεηάδεηαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη άιιν εξψηεκα, ζπλάδειθνη; πάξρεη δηαθσλία;

Νκφθσλα ινηπφλ. Ήκαζηαλ ζην ζέκα, κε ζπγρσξείηε, έραζα ιίγν ην...

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπκπιήξσζεο ηεο ππ΄αξηζκ 260/2015
απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί «Θαζηέξσζεο, θαη’
εμαίξεζε δηαθνξεηηθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην έηνο 2016 θαη εθεμήο» (ζρεη.:ην ππ΄αξηζκ. 88600/47747/3011-2015 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαβάιινληαη θαη νη ππεξσξίεο ζηνπο
εξγαδνκέλνπο, είρακε ζηείιεη ζηελ Απνθεληξσκέλε ην σξάξην ην νπνίν ζα...
Ζκεξήζηα δειαδή ζα δνχιεπαλ νη δηάθνξεο πεξεζίεο. Ρν είρακε ζπδεηήζεη
δειαδή θαη παιηφηεξα. Δπαλήιζε ε Απνθεληξσκέλε θαη δεηάεη αθξηβήο σξάξην,
κε ηελ έλλνηα ηάδε ψξα κε ηάδε ψξα πξνθεηκέλνπ απηφ ην πξάγκα λα
κπνξέζεη λα εγθξίλεηαη θαη λα απνδίδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Θαη απηφ ην
πξάγκα θάλνπκε ηψξα ζηηο δηάθνξεο πεξεζίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Γηαθσλεί θάπνηνο; Νκφθσλα;
Νκφθσλα ινηπφλ.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή κε ηεο πξφηαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Ππκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη
Ακθηζβεηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ
1080/80.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, δελ είλαη ζηε δηθή ζαο... Δπηηξνπή Ππκβηβαζηηθήο
Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ. Ν ζπλάδειθνο Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: ...είλαη κε απηή πνπ είρακε μαλαεμεηάζεη. Δίλαη εδψ ζηε
δηαζηαχξσζε κε ηε Φαβηέξνπ. Δπαλειεγκέλα εδψ θαη ρξφληα είρε πάξεη
εηδνπνηήζεηο απφ ην Γήκν φηη ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί. Γελ αληαπνθξίζεθε.
Ρνπ βάδνπκε ην minimum ηνπ πξνζηίκνπ. Γελ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Ρν
είρακε μαλαεμεηάζεη εδψ πνπ είραλ έξζεη θαη απφ ηελ Casio θιπ. Ίδηα
πεξίπησζε είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα εξψηεζε; πάξρεη, ζπλάδειθνη; Δξψηεκα; Έια
Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηα ζέζε. Δπεηδή δελ ζέισ ηψξα λα ζεσξεζεί φηη έρσ
πξφβιεκα, έρσ πεη θαη άιιε θνξά έρσ πεξηγξάςεη. Θέισ λα βάινπκε έλα
ρξνληθφ πεξηζψξην, λα θαηαγξάςνπκε θαη λα μέξνπκε φηη έρνπκε 600
παξαβάζεηο.

Ξξψηνλ.

Ιέσ

παξαδείγκαηνο

ράξηλ.

Θαη

δεχηεξνλ,

ζηηο

αλακνξθψζεηο είρα πξνηείλεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζέισ λα ην πάξεηε
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ππφςε θαη λα ην δνχκε, λα βάινπκε έλα θνλδχιη θαηεβάζκαηνο θαη
μειψκαηνο. Πηνλ επφκελν. Πηελ επφκελε αλακφξθσζε, ζηελ παξεπφκελε. Λα
ζηείινπκε, λα γξάςεηε έλα γξάκκα φπσο σξαία ην γξάθεη ην Γξαθείν Ρχπνπ
θαη λα πεη: «Αλαθνίλσζε. Κε βάζε κπια κπια κπια θάλνπκε ηελ εμήο
ππφδεημε. Πηνπο επφκελνπο 3 κήλεο ζα θαηαγξαθνχλ φιεο νη επηγξαθέο. ζνη
ηηο θαηεβάζνπλ κέρξη ηελ ηειεπηαία κέξα θαη καο ελεκεξψζνπλ», γηαηί δελ ζα
γίλεη ηελ ηειεπηαία κέξα, «ζα παξζεί ππφςε θαη δελ ζα θάλε πξφζηηκν. Νη
ππφινηπνη θαη ζα θάλε πξφζηηκν θαη ζα ηνπο ηα μειψζνπκε κε ίδηα κέζα θαη
ζα ηνπο ρξεψζνπκε θαη ηελ εξγαζία. Αλαθνίλσζε ηάδε ηνπ κελφο. Σάξεθα
πνιχ».
Ξιεξσκέλε. Δπθαηξία λα πάξνπλ θαη νη εθεκεξίδεο λα κείλνπλ θαη
ηθαλνπνηεκέλεο κηα θνξά, γηα λα κελ πνπλ φηη δελ ην έβαιαλ. Ξιεξσκέλε
αλαθνίλσζε θαη λα ζπκθσλήζνπκε ζε πφζα, κε αθνξκή απηφ ην πξάγκα, ζε
πφζα θαθελεία ε Γεκνηηθή Αξρή ζεσξεί ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ θαη πνηα ζα
βάδεη αλαθνηλψζεηο, θαη ηξάπεδεο. Θαη απηφ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαη γηα άιια
ζέκαηα. Θαη’ νηθνλνκία, κελ αξρίζνπκε θαη βάδνπκε φιεο ηηο επηγξαθέο,
πνιηηηθέο ελλνψ, θαη δεκηνπξγεζεί άιιν ζέκα. Γη’ απηά ηα δεηήκαηα δηνηθεηηθά.
Γηαηί, θαη ηειεηψλσ κε απηφ, έρσ κηα επηθχιαμε πνπ δελ έρνπκε Γεκνηηθή
Αζηπλνκία. Γελ ην αλνίγσ. Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ φια ηα άιια κέηξα
πνπ έρνπκε πεη, καδί κε απηά πνπ πξνηείλσ θαη ίζσο θαη άιια πνπ ζα ηα
ζθεθηείηε θαιχηεξα, ψζηε λα ππάξρεη κηα αίζζεζε λνκηκνθαλνληθφηεηαο.
Ρειείσζα, έθιεηζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη;

Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα ινηπφλ.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο κίζζσζεο αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:
Ππκθσλνχκε.

Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε δεη. πάξρεη εξψηεκα; Γηαθσλία;
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη δχν εθεί.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ δηαγξαθή νρήκαηνο-ηξίθπθινπ
θνξηεγνχ- απφ ην κεηξψν κεηαθνξηθψλ κέζσλ –κεραλεκάησλ, ηνπ
Γήκνπ καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Έρεηε ην εηζεγεηηθφ. Λνκίδσ έρεηε θαη έλα έγγξαθν ηεο

αζηπλνκίαο πνπ αλαθέξεη ην γεγνλφο, κηα βεβαίσζε. Γελ μέξσ αλ ζέιεη ν
ζπλάδειθνο ν Κφζρνο λα πεη δπν ιφγηα.
ΚΝΠΣΝΠ: Απιά δελ είλαη. Έρεη θιαπεί ην φρεκα. ... πνπ απνδεηθλχεη ηελ
θινπή ηνπ είλαη ε δήισζε πνπ ππάξρεη απ’ ην Αζηπλνκηθφ Ρκήκα, βεβαίσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ήηαλ αζθαιηζκέλν;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γήκαξρε, ξσηάεη ν θ. Θαξαηδαθέξεο αλ ήηαλ αζθαιηζκέλν.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Γειαδή ην πήξαλ θαη ηέινο; Σάζεθαλ ηα ιεθηά; Ρα
αζθαιίδνπκε; Ρη θάλνπκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Οσηάσ. Γελ είπα φηη ζην πήξαλ εζέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, απαληήζηε γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δηζπξάμαηε θακία αζθάιεηα, θάηη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ έγηλε πξηλ, Βαζίιε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Γειαδή αλ καο θιέςνπλ έλα παξφκνην φρεκα ηη γίλεηαη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Γειαδή δελ είλαη αζθαιηζκέλα ηα νρήκαηα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα είλαη αζθαιηζκέλα. Ρφηε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο παξνρήο γλψκεο πξνο ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ πνπ δελ
έρνπλ θακία αμία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, θ. Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: πάξρνπλ θαηεζηξακκέλνη, άιινη απφ ρξήζε θαη άιινη απφ
δνιηνθζνξά, θάδνη. 80 θαη 30 θάδνπο, 110 θάδνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θ. Ππειηφπνπιε, θάλε ηελ εξψηεζε.
ΒΝΟΔΑΠ: Νη θάδνη ηνπο παίξλεη ην εξγνζηάζην πνπ καο ηνπο θέξλεη θαη βγάδεη
έλα θνζηνιφγην ή ζα πάξνπκε θάπνηα εξγαιεία ή θάπνηα αληαιιαθηηθά γηα
ηνπο ίδηνπο ηνπο θάδνπο. Γελ πάεη ηίπνηα ρακέλν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Θαηαζηξνθή είλαη. Ξξέπεη λα... Ξεο ην, Γήκαξρε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα
ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ
ηνπ Γήκνπ καο, γηα ην έηνο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:
Ξαξαθαιψ.

Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε. πάξρεη εξψηεκα; Γελ ππάξρεη.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ιέσ φηη ην ιεσθνξείν πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα
θηλείηαη. Λα ην εμεηάζνπκε. Λα κελ πάξνπκε απφθαζε. Ήζεια λα ζαο ην πσ
απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά θιπ. Λα θνηηάμνπκε σθέιεηα θφζηνπο, πσο ην
ιέλε θιπ. Θαη λα ην θαηαξγήζνπκε. Γελ κπαίλεη θαλέλαο κέζα. Κνπ επηηξέπεηε
λα έρσ άπνςε γη’ απηφ ην πξάγκα. Ρπραίλεη ιφγσ κεραλήο, ραηξεηάσ ηνλ
νδεγφ, έρνπκε γλσξηζηεί κε ηνλ άλζξσπν. Κφλνο ηνπ πάεη ν άλζξσπνο. Γελ
ζα είλαη θαθφο.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ξφηε πφηε έρεη 2-3.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:

Δληάμεη

ηψξα, ζπγλψκε. Δγψ ιέσ λα δνχκε

ηη

θαηαλαιψλνπκε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρη ελλνείο; Θπθινθνξνχζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξφηε; Πηακάηεζε μαλά; Δληάμεη, πφζν είλαη; Γπν
βδνκάδεο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη ηψξα ζνβαξφ έηζη γηα λα κηιήζνπκε. Γπζηπρψο
είλαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ ην βιέπνπκε φινη. Κία κέξα θπθινθνξεί,
ηελ άιιε ραιάεη θαη απνζχξεηαη γηα κηα βδνκάδα. Ξνπ απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη
επηβάηεο ηαιαηπσξνχληαη γηαηί δελ μέξνπλ αλ ζα ην βξνπλ ηε κέξα πνπ ζα
βγνπλ έμσ λα ην πάξνπλ ή φρη. Δκείο ηψξα έρνπκε θάλεη κία πξνζπάζεηα.
Μέξεηε φηη θάλνπκε θνβεξέο πξνζπάζεηεο λα βξνχκε κεηαθνξηθά κέζα,
δειαδή ιεσθνξεία θαη ζηνλ ΝΓ θαη παληνχ, Ιηκεληθφ, θαη πνπ δελ έρνπκε
πξνζθχγεη. Κέρξη λα γίλεη ν δηαγσληζκφο θέηνο ην ’16, έρνπκε πξνβιέςεη 2
minibus. Ρψξα είρακε θάλεη έλα έγγξαθν ζην Γαθλί κε ην νπνίν δεηνχζακε
δχν ιεσθνξεία ηα νπνία είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε γεληθά θαη επεηδή δελ
θάλνπλ ηα δξνκνιφγηα ηψξα Αζήλα πξνο ην ΤΛΑ, ηε κεηαθνξά δειαδή ησλ
ππαιιήισλ, λα παίξλακε απηά ηα απηνθίλεηα. Γπζηπρψο ε πξψηε απφθαζε
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ήηαλ λα δνζεί ην έλα απ’ ηα δχν, ην 55άξη δειαδή, ζηελ Αζηπλνκία ζην
Κεηαγσγψλ. Δγψ εηιηθξηλά κε ηελ Γηνηθήηξηα ήξζα ζε θνβεξή λχμε, γηαηί
πξέπεη λα πάξνπκε ππφςε φηη ν Γήκνο καο βνεζάεη ην ΤΛΑ κε πάξα πνιινχο
ηξφπνπο, κε ηελ θαζαξηφηεηα, θφβεη δέληξα, θαζαξίδεη, παίξλεη κπάδα. Ρέινο
πάλησλ απηή ε Γηνηθήηξηα έθπγε. Γειαδή πήξε ηελ απφθαζε θαη κεηά απφ
ιίγεο κέξεο έθπγε. Ρψξα έρνπκε ηε δέζκεπζε απφ ην ΤΛΑ φηη ζην επφκελν
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πεξάζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ιεσθνξείνπ,
ην νπνίν φκσο είλαη 32άξη. Βέβαηα θαιφ είλαη, γηαηί γηα ηελ πφιε είλαη θαιφ,
θαη είλαη θαη ζε θαιή θαηάζηαζε απ’ φηη καο είπαλ. Ξηζηεχσ φηη ζα ην
πάξνπκε. Αλ δελ ην πάξνπκε ζα δνχκε ηη ζα θάλνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ κε ην πνπ ζα πάξνπκε ην 32άξη θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα
βγεη θαη έλα ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην γηα ην ηη ζα θάλεη θαη ην πφηε ζα
πεξλάεη. Γηαηί πξαγκαηηθά απηφ ην ράιη πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Έρεηο δίθην,
Θνδσξή, ηη λα πνχκε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα, ζπλάδειθνη, έηζη;

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο ηεο 3εο ηξνπνπνίεζεο ηεο Ξξάμεο:
''Yινπνίεζε Ξξνγξακκάησλ Ξξνιεπηηθνχ Διέγρνπ & Αγσγήο γείαο
(Ξ.Ξ.Δ. & Α..) ζε καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ''.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε. πάξρεη δηαθσλία; Θαηά πιεηνςεθία
ινηπφλ.

14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα
Δξγαζηψλ, ηνπ έξγνπ: «Ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο νδνχ
Θαζηψπεο».
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα.

15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ζχζηαζεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο &
Ξαξαιαβήο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν:
«ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΡΝΛΝΚΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΦΩΡΗΠΚΝ (ΑΞΔ) ΠΔ
ΠΖΚΔΗΑ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΠΓΘΝΗΛΩΛΗΑΠ ΓΖΚΝ
ΣΑΪΓΑΟΗΝ» (θσδ. ΝΞΠ 352367).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 60/2015 Απ. Γ.Π. κε ζέκα: Ππγθξφηεζε
Δπηηξνπήο Ξξνζηαζίαο Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιάδεη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ Αληηδεκάξρνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

ρη, φρη. Θαη αλαιακβάλεη ν λπλ Αληηδήκαξρνο. πάξρεη

δηαθσλία; Θα ζπλεδξηάζεη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θα ηνλ παξνπζηάζνπκε θαη απηφλ. Ξαξνπζηάζηεθε ζην

πξνζσπηθφ, ζα παξνπζηαζηεί θαη ζην Ππκβνχιην. Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

17ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Νξηζκφο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Θηεκαηνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Λ.3463/2006, γηα ην έηνο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ πξνεγνχκελε Δπηηξνπή Θηεκαηνινγίνπ, είρακε θάλεη ηε
γεληθή επεηδή πήγακε γηα ην... ρη κία. Δδψ ήξζαλ Γήκαξρνη, κφλν
Ξεξηθεξεηάξρεο δελ ήξζαλ γηα λα δνχκε ην Θηεκαηνιφγην. ρη κία. Ξφζεο
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θνξέο καδεπηήθακε, ζπλάδειθνη, γηα ην θηεκαηνιφγην; 3-4 θνξέο, κε πξψελ
Γεκάξρνπο θιπ. Γη’ απηφ θαη δε ζπλεδξίαζε απηή, επεηδή ππήξρε ε επξεία
επηηξνπή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ήηαλ ηαθηηθά κέιε ν ζπλάδειθνο ν Βνξέαο, ν ζπλάδειθνο ν
Θαξαηδαθέξεο θαη απ’ ηνπο ππεξεζηαθνχο ν Ξαλαγηψηεο Πθνξδάο. Θαη
αλαπιεξσκαηηθά ήηαλ ν Ζιίαο Βαξπηηκηάδεο, ε Διεπζεξία Ρνθαηιίδε θαη ε
Γελνβέθα Κπέηα απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο. Ρψξα εκείο σο Θπβέξλεζε,
πξνηείλνπκε γηα ηηο δχν ζέζεηο πνπ καο αλαινγνχλ απηνχο πνπ ήηαλ πξηλ,
Βνξέα θαη Βαξπηηκηάδε. Ρψξα ε αληηπνιίηεπζε θάπσο λα ηα βξείηε. Ήηαλ
ηαθηηθφο ν Βαζίιεο θαη ε Ρνθαηιίδε ήηαλ αλαπιεξσκαηηθή. Λα ην αθήζνπκε
αλνηρηφ θαη λα ην δνχκε; Ή λα ην ιχζνπκε; Λα ην ιχζνπκε ηψξα, λαη. Ξξηλ
ήηαλ απ’ ηελ παξάηαμε ηνπ θ. Ληεληαθνχ θαη απ’ ηελ παξάηαμε ηνπ θ.
Κπνδίθα. Ρψξα λα δνχκε λα είλαη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Λα πάκε κε ηαθηηθή ηελ Αζελά θαη αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ

Ζξαθιή; Λα πάκε έηζη; Έηζη θαη αιιηψο εκείο ιέκε φηη θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί
λα έξρνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο δειαδή. Ππκθσλνχκε.

18ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ ελφο (1) Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ θαη
ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο
κε ζπκβηβαζκφ ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ πξνεγνχκελε... Κηζφ ιεπηφ γηαηί ηα έραζα. Ήηαλ ηαθηηθφο
ν Ράθεο Θνπβαξάο θαη αλαπιεξσκαηηθφο ήηαλ ν Ξαλαγηψηεο Κνζρνλάο. Δκείο
πξνηείλνπκε λα είλαη νη ίδηνη. Δίλαη γλψζηεο ησλ δεηεκάησλ. πάξρεη θάπνηα
δηαθσλία; Ππκθσλνχκε ινηπφλ. Ξάκε.

19ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
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Νξηζκφο ελφο (1) Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ,
γηα ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηψλπξνκεζεηψλ, πνπ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ
28/1980, γηα ην έηνο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κε θιήξσζε. Έρνπλ ζηαιεί ηα e-mail γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
θιήξσζεο. Γηα ηαθηηθφ κέινο ν Θψζηαο Ρζνπθλίδαο θαη αλαπιεξσκαηηθφ
Δηξήλε Ιπκπνπζάθε. Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

20ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Νξηζκφο δχν (2) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο,
σο κέιε ζηελ Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή εθπνίεζεο αληαιιαγήο, αγνξάο,
εθκίζζσζεο Γεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη κίζζσζεο αθηλήησλ απφ ην
Γήκν, γηα ην έηνο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θιεξψζεθαλ Ζιίαο Βαξπηηκηάδεο θαη Αγγειηθή Γθαλά σο

ηαθηηθνί. Γεκήηξεο Θενδψξνπ θαη Γηάλλεο Θέληξεο σο αλαπιεξσκαηηθνί.
Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

21ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Νξηζκφο δχν (2) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο,
γηα ηελ παξαιαβή θαιήο εθηέιεζεο- κηθξψλ έξγσλ-εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΞΓ
171/87, γηα ην έηνο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά απφ θιήξσζε... Θάηζε εδψ γηαηί θάηη έρεη... ρη, ζσζηφ
είλαη, λαη. Θψζηαο Πηαζάο ηαθηηθφο, Αγγειηθή Γθαλά επίζεο ηαθηηθή. Κήπσο
έρνπκε θάλεη επαλάιεςε ηεο πξνεγνχκελεο Δπηηξνπήο;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Βγήθαλ φινη, δελ είδεο; Δδψ βγήθε Γηάλλεο Θέληξεο.

Αλαπιεξσκαηηθή Γεκήηξεο Θενδψξνπ θαη Γηάλλεο Θέληξεο. Ππκθσλνχκε;
Ππκθσλνχκε. Λα παίμεηε ιαρείν.
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22ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θαη ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2015 (ζρεη.: 59/2015 ΘΔΓΣ)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνπιγαξίδε.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Κε γεξάζαηε, κε γεξάζαηε. Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο
αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Θάπνηα εμνδάθηα εθεί πνπ πξέπεη λα
θάλνπκε. Ρα έρεηε δεη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε Ιεσλίδα.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θαη ην ζέκα 23 γηα ην ίδην πξάγκα είλαη.

23ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,
νηθνλ. έηνπο 2015 (ζρεη.: 60/2015 ΘΔΓΣ)
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Απηά έρσ λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνην θελφ; Τεθίδνπκε; Ρν 22ν θαη ην 23ν Θέκα. Ρν
έλα πξνθχπηεη απ’ ην άιιν. Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

24ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
έηνπο 2016 θαη ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. (ζρεη.: 63/2015 ΘΔΓΣ)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. ρη. Ιεσλίδα, ζπγλψκε.
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ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θαη εξσηήζεηο, θαιά ην είπεο Ξξφεδξε. Απηφ πάεη καδί θαη κε
ην ζρέδην δξάζεο ηνπ ’16. πνηνο ζέιεη λα θάλεη εξσηήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ Θνηλσθειή εξσηήζεηο, ζπλάδειθνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: ρη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ςεθίδεηαη απ’ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δγθξίλεηαη,
λαη. ρη ςεθίδεηαη. Απ’ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έλα κήλα κεηά ηελ...
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Κέρξη θαη έλα κήλα κεηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Κέρξη θαη έλα κήλα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.

πάξρεη θάπνην; Βαγγέιε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δπεηδή έρεη παξαθνινπζεκαηηθφ ραξαθηήξα, πάξσλ. ρη ζα
ιέγακε, αιιά παξψλ. Γηαηί δελ δηαθσλνχκε κε ηηο εθδειψζεηο θαη κε απηά.
Πεκεηνινγηθφο είλαη ν ιφγνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζελά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δκείο έρνπκε ςεθίζεη ιεπθφ θαη’ αληηζηνηρία θαη έρνπκε
ηνπνζεηεζεί ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρν ίδην θαη εγψ, θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ. Άξα ινηπφλ θαηά πιεηνςεθία.

25ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο έηνπο 2016 ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ (ζρεη.: 64/2015 ΘΔΓΣ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:
Ππκθσλνχκε;

Θ. Θαξαγηάλλε. Ρν έρεηε δψζεη; πάξρεη θάπνηα δηαθσλία;
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα πεο ηα happening, Θαξαγηάλλε, πνπ ηφζε ψξα πεξηκέλνπκε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κεηά απφ ζπλάληεζε θαη κε ην Πχιινγν ηνλ Δκπνξηθφ θαη
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο, γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη θαη ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο
αγνξάο, είπακε λα γίλνπλ δχν ρξηζηνπγελληάηηθα ρσξηά, ην έλα ζηελ Ξιαηεία
Ζξψσλ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη κε θεχγνπκε. Λα ζαο πσ θάηη ιίγν. Ξάκε

Αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ... Θπξηαθέο 20 θαη 27 ηνπ κήλα λα γίλνπλ θάπνηα
happenings ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο, ηνπο θεληξηθνχο εκπνξηθνχο δξφκνπο,
Θαξατζθάθε, Αγσληζηψλ, Φαβηέξνπ θαη Ξαπαλδξένπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα πσ; Λα πσ; Θέιεη λα κηιήζεη άιινο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη ζέκα φκσο δεκφζηαο ηάμεο, αζηπλνκίαο. Έρνπκε
θάλεη επαθέο πνιιέο κε ηελ αζηπλνκία θαη ιέσ φηη ζηα κέηξα ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηηο ζπλνηθίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξνχκε. Γελ έρνπκε κέζα εκείο ηέηνηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη... Θα θάλνπκε κία δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή λα

θπιάκε. Κα δελ είλαη ψξα ηψξα, Γήκαξρε. Πε παξαθαιψ. Γελ είλαη ψξα ηψξα.
Γελ είλαη πξαθηηθή απηή. Νη ζπλάδειθνη είλαη θνπξαζκέλνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, αθνχζηε κε ιίγν ζαο παξαθαιψ. Θαηαξρήλ λα πσ
Σξφληα Ξνιιά ζε φινπο, γηαηί ζα πεξάζνπλ ηα Σξηζηνχγελλα κέρξη λα
μαλαβξεζνχκε. κσο ζέισ λα ζαο πσ φηη ην πην πηζαλφλ είλαη ζηηο 30 ηνπ
κήλα λα ρξεηαζηεί λα μαλαθάλνπκε Ππκβνχιην. Λα ην έρεηε ππφςε ζαο. Γελ
ζα είλαη κφλν δηα πεξηθνξάο απηφ πνπ γίλεηαη.... Θα ρξεηαζηεί γηαηί ππάξρνπλ
θάπνηα ζέκαηα πνπ ηξέρνπλ θαη ζα πξέπεη λα πάξνπκε θάπνηεο απνθάζεηο.
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κηα πξφηαζε. Ρελ ιέσ λα ηελ αθνχζεη ν Θαξαγηάλλεο...
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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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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ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ
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ΘΔΝΓΥΟΝ
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ΘΔΟΚΝ
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

............................................................................45,48

ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ
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ΘΔΛΡΟΖΠ
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ΘΝΠΚΑΠ
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ΘΝΒΑΟΑΠ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ
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ΚΑΟΑΓΘΝΓΑΘΖ
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ΚΔΛΝΛΝ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ
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ΞΑΙΑΠΖ
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ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ
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ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ

........................................................................50,51,90

ΠΘΑΚΞΑ
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

..........................................................16,72,75,80,83,84

ΠΡΑΘΑΠ
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

........................................................................28,65,73

ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ

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

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

...................................................................26,62,74,78

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

.............................................................................30,66

ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ

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

