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ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 11Ζ
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Ζκέξα: Ρξίηε θαη ψξα: 19:30 κ.κ.

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

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

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο δσξεάλ παξαρψξεζεο θαηά θπξηφηεηα - ηξηψλ (3) νρεκάησλ, απφ ηελ Ρξάπεδα

69

Διιάδνο, ζην Γήκν Σατδαξίνπ.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

1.

Αηηήκαηα Θαηνίθσλ.

2.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπκςεθηζκνχ ππνρξεψζεσλ-

24

θαζνξηζκφο ηηκήο κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο
ηεο ηδηνθηεζίαο κε θσδηθφ θηεκαηνγξάθεζεο 022102

25

ζην Ν.Ρ.29, πεξηνρήο Αθαία-Πθαξακαγθά.
3.

Ιήςε

απφθαζεο

γηα

κείσζε

50%

ηνπ

αληηηίκνπ

ζπλδξνκψλ ζην θνιπκβεηήξην, γηα ην κήλα Ηνχιην.
4.

47

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξ.
652/14-12-2009 Απ. Γ.Π., πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ
κνλάδνο γηα εηζθνξά ζε ρξήκα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο

ηνπ

Λ.1373/83

θαη

ηεο

Ξνι.

49

1009

(θεθ.48/Β/20-01-2016).
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε επηρείξεζε
(Ι. ΑΘΖΛΥΛ 267) γηα παξάλνκε δηελέξγεηα δηαθήκηζεο,

50

ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ δήκνπ καο.
6.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006

54

(Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
7.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006
(Γεκνηηθφο Θψδηθαο), ηνπ κε αξ. πξ. 8229/11-3-2014

54

Σξεκαηηθνχ Θαηαιφγνπ.
8.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο γηα ηελ
εθπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ,

55
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εληφο νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο, πεξηφδνπ 2016-2017.
9.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζε δηελέξγεηαο ππεξεζηψλπξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, Έηνπο 2016.

10.

56

Ιήςε απφθαζεο γηα απνδνρή νινθιήξσζεο Φπζηθνχ θαη
Νηθνλνκηθνχ

Αληηθεηκέλνπ

ηεο

Ξξάμεο

κε

ηίηιν:

«ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΡΝΛΝΚΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝ
(ΑΞΔ) ΠΔ ΠΖΚΔΗΑ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ

61

ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΑΠ Γ.ΣΑΗΓΑΟΗΝ» (θσδ. ΝΞΠ 352367)»_
Έγθξηζε Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο».
11.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηνπνζέηεζεο

πιαζηηθψλ

νξηνδεηθηψλ (θνισλάθηα) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ
Θεβψλ 4, βάζεη ηεο αξηζκ. 46/2016 απφθαζεο-

62

εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
12.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ρνξήγεζε αλαπεξηθήο ζέζεο
ζηάζκεπζεο, βάζεη ηεο αξηζκ. 55/2016 απφθαζεο-

66

εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
13.

Ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε κίζζσζεο ηνπ Θ.Δ.Ξ., επί
ηεο νδνχ Αγ. Πηξ. Σατδαξίνπ.

14.

68

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο Αλακφξθσζεο ηνπ
Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο
Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016

68

(ζρεη.: /2016 Απ. ΘΔΓΣ).
15.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Δηήζηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,
/2016 Απ. ΘΔΓΣ).

Γξάζεο

ηεο

Θνηλσθειήο

νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.:

68
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο μεθηλήζνπκε. Ν ζπλάδειθνο ν Θαξαηδαθέξεο λα πάξεη
παξνπζίεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ:

Θαιεζπέξα.

Αο

θάηζνπκε

ζηγά-ζηγά.

Ξαληειάξνο

Βαζίιεηνο, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο,
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο
Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια, Σνπδεινχδεο Κφζρνο,
Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά

Καξία,

Εέξβα

Γηαλλνχια,

Θνπβαξάο

Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ Αιεμία, Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ
Γεκήηξηνο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία,
Γεσξγηάδε

Δηξήλε,

Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο
Ζξαθιήο, Γθαλά-Οεγάθε

Αγγειηθή, Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο,

Θέληξεο

Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο, Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, λα μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζή καο κε
εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο.
Ν θχξηνο Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα. Θχξηε Ξξφεδξε ήζεια απηή ηε θνξά νχηε εξψηεζε
λα θάλσ αιιά νχηε παξαηήξεζε γηα θάηη. Απηφ πνπ κε σζεί ζήκεξα λα αλνίμσ
ην κηθξφθσλφ κνπ είλαη ηα ηειεπηαία γεγνλφηα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη
ζπκβάληα πνπ ππάξρνπλε δήκαξρε ζηελ πφιε καο.
Δγθιεκαηηθφηεηαο, κηθξνζθαζάξηα, κε παηδηά ζε εθεβηθέο ειηθίεο αιιά θαη ηηο
εκέξεο ησλ ιατθψλ ζην θέληξν ην Πάββαην θαη ηελ Ξέκπηε ζην Γάζνο
Σατδαξίνπ, ππάξρνπλε πνιιά θξνχζκαηα δηαξξήμεσλ ζηα ζπίηηα 10:00 ε ψξα
ην πξσί. 10:00 ε ψξα ην πξσί.
Ζ πξφηαζή κνπ ινηπφλ είλαη θαη ε παξφηξπλζή κνπ, ε παξφηξπλζήο κνπ πξνο
ηε δηνίθεζε είλαη λα θαιέζνπκε ηε δηνίθεζε ηνπ Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο
Σατδαξίνπ θαη θάπνηνπο αλψηεξνπο απ’ απηή γηα λα γίλεη κηα ζχζθεςε, γηα λα
κελ αξρίζνπκε πάιη ηηο παξαπνκπέο θαη ηε κπάια ζηελ εμέδξα θαη εγψ ηνπο
ην έρσ πεη αιιά απηνί δελ κε αθνχλε θ.ιπ, θ.ιπ. γηαηί ζίγνπξα ην Αζηπλνκηθφ
Ρκήκα Σατδαξίνπ έρεη εληνλφηαην πξφβιεκα ζηειέρσζεο θαη επάλδξσζεο –
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φρη επάλδξσζεο - ζηειέρσζεο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο. Ιίγα άηνκα,
έρνπκε απαζρνιήζεη πνιχ θφζκν ζε δηάθνξεο θπιάμεηο πςειψλ πξνζψπσλ
θαη θπζηθά θαη ηελ επνπηεία πνπ έρεη θάησ ζηελ πξνβιήηα εθεί κε ηνπο
πξφζθπγεο. Ξάλησο πξέπεη λα θαιέζνπκε, λα πξνθαιέζνπκε κία ζπλάληεζε
αθφκα – αθφκα θαη λα θηάζνπκε θαη κέρξη ην ππνπξγείν ηελ Θαηεράθε θ.ιπ.
Δπηηέινπο λα βξεζεί απηή ε ιχζε. Λα βξεζεί θάπνηα ιχζε.
Θαηά θαηξνχο ε πφιε καο θινληδφηαλε απφ δηάθνξα ζπκβάληα. Νη ηφηε
δηνηθήζεηο αλαιάκβαλαλ πξσηνβνπιίεο θαη γηα ζέκαηα λαξθσηηθψλ θαη ζέκαηα
παηδηθψλ θαη εθεβηθψλ ζπκκνξηψλ θ.ιπ. θαη θαηά θαηξνχο ηα πξάγκαηα
εξεκνχζαλε. Απηή ηελ θνξά φκσο έρνπλε θηάζεη ζην αδηέμνδν δηφηη φπσο
ζαο είπα ζε πεξηφδνπο ιατθψλ αγνξψλ θ.ιπ. νξγηάδνπλ νη Ονκά θαη είλαη έλα
ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη. Γελ έρσ ηίπνηε άιιν, ην θάλσ
ζαλ πξφηαζε λα πξνθαιέζνπκε κία πξφζθιεζε, κία ζπλάληεζε αθφκα-αθφκα
λα πάκε θαη εκείο, φινη νη επηθεθαιήο θαη φπνηνο άιινο ζέιεη απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο εδψ λα γίλεη κηα ηέηνηα ζπλάληεζε γηα λα δνχκε πσο κπνξνχκε
λα δεζκεχζνπκε γηα άκεζε ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Κπνδίθα.
Ν θχξηνο Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Ξνιχ ζχληνκνο ζα είκαη. Αλαθέξζεθε
ζε έλα βαζκφ κάιηζηα θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αληηδήκαξρν ην κεγάιν πξφβιεκα
πνπ αθνξά φιε ηελ πφιε ζρεηηθά κε ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ.
Έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο φηη φλησο ππάξρεη ππνζηειέρσζε, δελ ππάξρεη
δεκνηηθή αζηπλνκία ηελ νπνία ζα ζέιακε λα ππάξρεη. Ξέξα απφ φια απηά
πηζηεχσ φηη θαη απφ ηα αηηήκαηα πνπ παίξλνπκε ζηελ πιαηθφξκα είλαη θαη
ζέκα ιίγν θηινζνθίαο.
Έλα ζεκεξηλφ ζέκα πνπ ιάβακε ζηελ πιαηθφξκα αλαθέξεηαη, θαη κάιηζηα
επψλπκα απφ ηελ θπξία Κπνχξα, παξάλνκε ζηάζκεπζε ζε νδεγνχο φδεπζεο
ηπθιψλ θαη ξάκπεο ΑκΔΑ. Γελ ζα θάηζσ λα δηαβάζσ φιν ην ζέκα απηφ, ην
θαηαζέησ. Κάιηζηα είρε θάλεη ήδε ελέξγεηεο θαη πξηλ απφ δεθαπέληε (15)
εκέξεο. Δδψ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη κία γηνξηή πνπ έγηλε ηελ
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πξνεγνχκελε εβδνκάδα πνπ ζπκκεηείραλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη έμσ
απφ ην δεκαξρείν ππήξρε παξάλνκε ζηάζκεπζε ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο έπξεπε
λα βξίζθνληαη απηνθίλεηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Ρν αλαθέξσ γεληθφηεξα φηη αλ ζέινπκε λα πξνζηαηέςνπκε θάπνηεο έηζη
ρξήζεηο φπσο ην παξθάξηζκα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ θάησ απφ ην δεκαξρείν λα
ππάξρεη κηα ζσζηή εηθφλα. Ρν ίδην κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ππαγσγηθά κε
ηελ εκθάληζε ηνπ δεκαξρείνπ θαη κε φια απηά ηα Graffiti πνπ θαηά θαηξνχο
αλεβαίλνπλ. Γείρλεη ην ζηίγκα ην νπνίν πθίζηαηαη ζηνλ ίδην ηνλ θηηξηαθφ ρψξν
ηνπ δεκαξρείνπ ελδερνκέλσο ηε θηινζνθία θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ
έρνπκε ζαλ πφιε.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη εγψ αλέθεξα θαη πξηλ φηη ππάξρεη ην ζέκα ηεο δεκνηηθήο
αζηπλνκίαο. πάξρνπλ πνιιά ζέκαηα, αιιά ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ρψξν θαη
μεθηλψληαο απφ ηνλ ρψξν ηνπ δεκαξρείνπ πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα
πξνζεθηηθνί. Θαηαζέησ ινηπφλ ηα αηηήκαηα απηά θαη δελ αλαθέξσ ηίπνηε
άιιν. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Ληεληαθφ.
Ν θχξηνο Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Κία εξψηεζε. Θα ήζεια ελεκέξσζε ζε
ζρέζε κε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε, ην έρνπκε ζπδήηεζε θαη ζην παξειζφλ
θαη είρακε πεη φηη έρεη γίλεη ε πξψηε θάζε απφ ην κειεηεηή πεξηκέλεη απφ ην
δήκν θάπνηεο ελέξγεηεο γηα λα πξνρσξήζεη ζηε δεχηεξε θάζε θαη λνκίδσ
είρακε πεη φηη θάπνηα ζηηγκή ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
Ν θαηξφο πεξλάεη, νη κήλεο πεξλάλε αλ ππάξρεη θάπνηα εμέιημε θαη αλ ζα
ζπδεηεζεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζην επφκελν δηάζηεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Γξνχιηα.
Ν θχξηνο Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ γηα έλα ζέκα
πνπ δεκηνπξγήζεθε ζήκεξα. Βέβαηα πξνθαλψο δελ ζα είρε γίλεη ν
ζπληνληζκφο πνπ έπξεπε λα έρεη γίλεη απ’ ηνλ ππεχζπλν. Δλ πάζε πεξηπηψζεη
θαη δελ μέξσ πνηνο είλαη ππεχζπλνο αληηδήκαξρνο γη’ απηφ.
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Ξιεξνθνξήζεθα φηη ήξζε θφζκνο απφ ζρνιεία θ.ιπ. φπνπ κε ηα Camp απηά
έρεη δεκηνπξγεζεί έλα αιαινχκ. Θα έιεγα ινηπφλ φηη είλαη έλα δήηεκα
έιιεηςεο ζπληνληζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα ζα ζαο πσ ηη
κνπ κεηαθέξζεθε. ηη ππάξρεη ζε ζπγθεθξηκέλν ζπίηη πνπ δνχλε δχν αδειθέο,
έρνπλε δπν παηδάθηα ηα νπνία κπνξεί λα ηα παίξλεη έλαο άλζξσπνο, κέλνπλε
ζηελ ίδηα δηεχζπλζε θαη ηα έρνπλ βάιεη ηα παηδάθηα απηά ζε ρσξηζηά ζρνιεία.
Απηφ ιέσ πνπ μέξσ θαη παξάιιεια πιεξνθνξήζεθα φηη ήξζαλ θάπνηνη γνλείο,
δηακαξηπξήζεθαλ ζηνλ δήκαξρν θ.ιπ. Γελ ζέισ λα κνπ πείηε βεβαίσο ην εάλ
έγηλε ή δελ έγηλε. Έγηλε σο γεγνλφο. Ρη πξφθεηηαη λα γίλεη δειαδή λα
ηαθηνπνηεζεί άκεζα απηφ ην πξφβιεκα δηφηη ελδερνκέλσο λα ην έρνπκε θαη
αχξην λα ην έρνπκε θαη κεζαχξην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Αζπξνγέξαθα.
Θχξηε Ππειηφπνπιε θαιψο ήξζαηε. Δίκαζηε ηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ. Αλ
έρεηε θάηη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο αλ ππάξρεη θάπνην
εξψηεκα; Ινηπφλ αλ δελ ππάξρεη λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνπο αληηδεκάξρνπο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θχξηε Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ έρεη ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ.
Έρεη ξσηήζεη άιινο; Υξαία. Ινηπφλ κε αθνξκή ηνπο…. Ρί δηαγσληζκνχο;
Ιάζνο είπα. Κε αθνξκή…. Δληάμεη, είκαη θαη φπσο ήξζα.
Ινηπφλ, έρνπκε κπξνζηά καο δχν πξνθεξχμεηο ζα έιεγα γηα πξνζιήςεηο
ζέζεσλ. Ζ κία είλαη γηα ην hot spot αλ ην ιέσ θαιά, θάησ. Θαη άιιε κία
εθαηφλ πελήληα (150) αλζξψπσλ ζε δχν βάξδηεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο
δηάθνξεο
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γξαζηεξηφηεηεο.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη ν δήκνο. Απφ μπινπξγηθέο,
μέξσ εγψ, εξγαηηθέο κέρξη αλζξψπνπο πνπ είλαη ζε βξεθνλεπηαθνχο
ζηαζκνχο. Ξαξάιιεια έγηλε κία γηα ηελ ππξαζθάιεηα θαη άιιε κία έγηλε γηα ηα
ΘΓΑΞ.
Θέισ λα ξσηήζσ κε επθαηξία απηνχ - παιηφηεξα ν θχξηνο

Ληεληαθφο είρε

βάιεη έλα δήηεκα - γηα θάπνηεο πξνζιήςεηο νη νπνίεο αθπξψζεθαλ απφ ηελ…
Απφ πνχ αθπξψζεθαλ δελ μέξσ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απφ ηελ Απνθεληξσκέλε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απφ ηελ Απνθεληξσκέλε. Κε αθνξκή ινηπφλ - βάδσ έλα
ζπλνιηθφηεξν δήηεκα ινηπφλ. Ξνηα είλαη ε αληίιεςε ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζην
δήηεκα ησλ πξνζιήςεσλ πνπ είλαη εθηφο ΑΠΔΞ; Θαη αλ ζθνπεχεηε λα ην
αληηκεησπίζεηε - δελ ην αλαιχσ πνιχ - κέζα απφ κηα ινγηθή δηαπαξαηαμηαθή
πνπ λνκίδσ ζα εμαζθαιίδεη θαη πην αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε γηα πξφζσπα
θαη πξάγκαηα θαη ζπλελνρή ζα έιεγα φζν αλαθνξά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
θαη απφ ηελ άπνςε ηεο εθθξαζκέλεο θαη ζην παξειζφλ αληίιεςεο ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο θαη γηα κεξηθέο θαηεγνξίεο
αλζξψπσλ, θνηλή ζπλαηλέζεη ην ζχλνιν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα
πηνζεηεί κηα ζηάζε βνεζεηηθή γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Θαη ζπκίδσ κία πεξίπησζε δχν αλζξψπσλ πνπ είραλε θαληίλεο πνπ ζχζζσκν
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έιεγε λα ηνπο βνεζήζνπκε θαη δελ κπνξνχζακε λα
βξνχκε ηε λνκηθή θφξκνπια - ηνπο ζπκφκαζηε φινη - πψο λα κπνξέζνπκε λα
βνεζήζνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο; Γελ ππήξρε θαλελφο είδνπο αληίξξεζε
απφ θακηά παξάηαμε θαη απφ θακηά θαηεγνξία. Απιψο ην ζπκίδσ απηφ.
Θα έιεγα φηη ε γεληθή καο αξρή ζαλ παξάηαμε είλαη φια λα γίλνληαη κέζσ
ΑΠΔΞ. Δγψ φκσο εδψ πέξα βάδσ έλαλ αζηεξίζθν, παίξλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ηη γίλεηαη θαη ζε άιινπο δήκνπο θαη απηή ηελ πιεπξά
ηελ αλζξψπηλε, ηελ αλζξσπηζηηθή ή αλζξψπηλε πιεπξά πνπ είπα πην πξηλ
αιιά θαη ην δηθαίσκα ζε έλα δήκν κε ην θξηηήξην θαη ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο
εληνπηφηεηαο λα δηακνξθψλεη ζα έιεγα εθείλν εθεί ην Πψκα εξγαδνκέλσλ πνπ
ρξεηάδεηαη. Θαη ζ’ απηφ - ην πεξηγξαθψ αθξηβψο θαη είκαη ζεηηθφο - γηα ηελ
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ππξαζθάιεηα. Γελ θάλεηο θνηλσληθή πνιηηηθή, θηηάρλεηο έλα ζψκα αλζξψπσλ
πνπ καδί κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην δήκν θαη καδί κε ηνπο εζεινληέο ζα
πξέπεη λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην θαίξην θαζήθνλ. Θα είλαη ε πξφιεςε θαη
αλ έρεη θαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη εθπαηδεπηεί θ.ιπ. θαη ελ κέξε θαη θαηαζηνιή ή ε
ζπληήξεζε ηνπ απνηξεπηηθνχ έξγνπ.
Θιείλσ ινηπφλ. Άξα ινηπφλ βάδσ απηφ ην δήηεκα θαη ζα ήζεια ηελ άπνςε ηεο
δεκνηηθήο αξρήο θαη ηνπ δεκάξρνπ θαη γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ αλέθεξα θαη
γεληθφηεξα. Λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα κπνχκε θαη ζε κηα ζεηξά παίξλνληαο ππ’
φςηλ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Ππειηφπνπιν. Δξψηεκα; Δξψηεκα. Γελ
θάλνπκε ηνπνζεηήζεηο ηψξα, θάλνπκε εξσηήκαηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν εξψηεκα γίλεηαη κφλν ζηε δηνίθεζε Καλψιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, έρεηο εξψηεκα Καλψιε;
Ινηπφλ, νη αληηδήκαξρνη.
Θχξηε Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Λα μεθηλήζσ κε ην ζέκα ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο. Έλα κηθξφ παξάδεηγκα. Λα ζαο πσ πξνρζέο έγηλε έλα
ζπκβάλ ζηελ Θαξατζθάθε, ήξζε ην 100 ηειηθά έθαλε κηα ζχιιεςε θαη ν
δηνηθεηήο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο είρε βάιεη ρεηξνπέδεο πάλσ ζην παγθάθη
κέζα ζηελ αζηπλνκία θαη δελ είρε άλζξσπν λα ηνλ ζηείιεη ζηα θεληξηθά ή λα
ηνλ πάεη ζην ςπρηαηξείν. Θαηαιαβαίλεηε φηη ππάξρεη κηα θαηάζηαζε ιφγσ ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ππαιιήισλ - δελ ιέσ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ πνπ δελ κπνξνχλ λα βγάινπλ ηελ κχηε ηνπο κέζα απφ ην
γξαθείν. Δίλαη μεθάζαξα. Γηα απηφ θαη έβαιε ν θχξηνο Κπνδίθαο θαη εγψ έρσ
θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη ζην δάζνο πνπ έγηλε θαη δελ είλαη κφλν Ονκά είλαη
θαη ληαήδεο έιιελεο. Γηαηί δελ είλαη κφλνη ηνπο. Γηα λα ηα ιέκε κε ην φλνκά
ηνπο.
Θάπνηεο ζπλαληήζεηο έρνπλ γίλεη θαη κε ην δηνηθεηή θαη θαηά… - φρη ηχρε θαηά ηνλ ηξφπν πνπ είλαη, γηαηί είλαη δηεπζπληήο ν θχξηνο Γαζθαιάθεο ηεο
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αζηπλνκίαο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο πνπ είλαη θάησ ζην θέληξν θηινμελίαο
πξνζθχγσλ πνπ έρνπκε θάλεη επαλεηιεκκέλνο θνπβέληεο, γηα απηφ ην ζέκα.
Δπειπηζηνχκε φηη ζα δψζνπλ θάπνηα ιχζε, ηψξα πσο ζα δψζνπλ ηε ιχζε,
εγψ δελ κπνξψ λα πσ. Λα θάλνπκε θάπνηεο πξνζπάζεηεο θαη λα δνχκε θαη κε
ηνλ δήκν ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. Βέβαηα αζηπλνκηθνί δελ κπνξνχκε λα
γίλνπκε, λα ην μέξνπκε.
Ρψξα γηα ην ζέκα ηε ζηάζκεπζε ηελ παξάλνκε. Κπαίλεη έλα εξψηεκα, πφζνη
απφ εκάο εξρφκαζηε θαη βάδνπκε ηα απηνθίλεηα παξάλνκα. Δδψ πνπ είκαζηε
κέζα ζηελ αίζνπζα, γηα λα είκαζηε θαη θαζαξνί. Γηαηί ιφγν ησλ πξνβιεκάησλ
αθνχ δελ ππάξρεη παξθηλγθ θάπνπ ζα ην ρψζεηο. Δγψ πξνζπαζψ λα έξρνκαη
κε ηελ κεραλή ηηο πην πνιιέο θνξέο γηαηί δελ ρσξάεη γηα λα ηα ιέκε απφ κεξηά
καο.
Λα πσ θάηη φκσο γηα ηελ δεκνηηθή αζηπλνκία. Ζ δεκνηηθή αζηπλνκία δελ ηελ
θαηαξγήζακε εκείο, αλ ηα ζπκψζαηε; Άιινη ήηαλ δηνίθεζε, άιινη είλαη
θπβεξλφληεο θαη άιινη δίλνπλ θαη ηα θνζηνχκηα ζηνπο δήκνπο. Γηα λα
αλαινγηζηνχκε ν θαζέλαο κε ηηο επζχλεο ηνπ. Γηαηί αθνχσ πεξί δηάθνξσλ
πξαγκάησλ - graffiti καο ιέηε - αλ δελ έρεηο ηα κέζα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηηο
νηθνλνκηθέο, δελ κπνξείο λα θάλεηο θαη θάπνηεο θηλήζεηο. Ξξνζπαζήζακε κε
ίδηα κέζα κε ην βπηίν κε πίεζε 8 bar πνπ δελ γίλεηαη, ζέιεη θάξκαθα ζέιεη
εηδηθή επεμεξγαζία θαη θνζηίδεη απφ 35 κέρξη 45 ην ηεηξαγσληθφ. Έρνπκε άιιεο
ειιείςεηο πνπ είλαη πνιχ πην άκεζεο θαη αλαγθαίεο ζην δήκν.
Κία παξαηήξεζε γηαηί γχξσ απφ ηελ αζηπλνκία θαη ηελ ππξαζθάιεηα - δελ ζα
ζηαζψ ζηηο πξνζιήςεηο γηαηί νη πξνζιήςεηο ζα απαληήζεη ν δήκαξρνο –
έγηλαλ κε θάπνηα θξηηήξηα θαη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θαη κε πξνβιεκαηηθά,
αο απαληήζεη ν δήκαξρνο. Δγψ ζα πσ κηα παξαηήξεζε. Θάλακε κηα ζχζθεςε
εδψ - πνηνη ήξζαλ θαη πνηνη ιείςαλε; Θαη πνηνη ελδηαθέξνληαη, γηαηί αθνχσ γηα
εζεινληηζκφ θαη πίζσ απφ ηνλ εζεινληηζκφ θξχβνληαη πνιιά θαη πξέπεη λα ην
ζθεθηνχκε πνιχ ζνβαξά.
Έλα κέηξν ζχγθξηζεο ζα ζαο πσ. Ν δήκνο Σατδαξίνπ έθαλε 30 πξνζιήςεηο γηα
ηελ ππξαζθάιεηα. Νη άιινη δήκνη φπσο είλαη ην Αηγάιεσ, ε Αγία Βαξβάξα ,
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Ξεξηζηέξη, Ίιηνλ, Θακαηεξφ θακία πξφζιεςε γηα ηελ ππξαζθάιεηα, εκείο ε
Ξεηξνχπνιε θαη ν ΑΠΓΑ έθαλαλ θάπνηεο πξνζιήςεηο. Νη άιινη ηνπκπεθί θαη αο
ελδηαθεξζνχκε θχξηε Ππειηφπνπιε θαη ηα θνηλσληθά. Γελ είλαη κφλν λα έξζεη
γηα δνπιεηά, αο έρεη έλα ςσκί θαη λα δψζεη έλα κεξνθάκαην θαη ζηνλ άιινλ
πνπ ζε θνηηάεη γηα λα κπνξεί λα δήζεη. πήξραλ θάπνηα ζειήκαηα απφ
θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζθέξαλε ζαλ ππξαζθάιεηα - είλαη εδψ πέξα θαη
ν Σξήζηνο, ηνλ βιέπσ - πνπ δελ κπνξνχζε λα κπεη ιφγνπ θφιιεκα
δηαδηθαζηηθφ. πάξρνπλ φκσο θαη άιινη άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνχζαλ λα
κπνπλ πνπ είραλ θαη ηελ αλάγθε ηε βηνινγηθή θαη ηελ αλεξγία πνπ είραλ
πξφβιεκα, γηα λα είκαζηε μεθάζαξνη.
Ρψξα δελ ζέισ λα ην αλαπηχμσ πνιχ, αο είκαζηε κεηξεκέλνη ζε θάπνηα
πξάγκαηα θαη κπξνζηά είλαη φιν ην θαινθαίξη. Αο βάιεη ν θαζέλαο απηφ ην
ιηζαξάθη πνπ ιέγεηαη θνηλσλία θαη θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο απφ ηνπο Αληηδεκάξρνπο;
Θχξηε Θαξαγηάλλε γηα ην Camp; Ν πξφεδξνο ηεο θνηλσθεινχο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λα πσ εγψ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην Camp πνηνο ζα πεη; Λαη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λα ζαο πσ ην εμήο, ζχληνκα. Ρψξα γηα ην Camp φλησο
ππάξρεη κηα ζρεηηθή δπζιεηηνπξγία ε νπνία νθείιεηαη ζην εμήο απιφ δήηεκα.
Ξέξπζη νη ζπκκεηνρέο - νη αηηήζεηο κάιινλ - ήηαλ ηξηαθφζηεο ηξηάληα (330).
Δίρακε ζπδεηήζεη - λνκίδσ ήηαλε θαη θνηλψο απνδεθηφ - φηη ίζσο γηα πξψηε
θνξά ην πνηνηηθφ επίπεδν ηεο πξνζθνξάο ζηα camp ήηαλε ηέηνην πνπ ήηαλ
δεδνκέλε ε αχμεζε ζηηο ζπκκεηνρέο ε θεηηλή. Φέηνο γηα λα έρεηε κηα ηάμε
κεγέζνπο - θαη φιν ην ζπκβνχιην - νη αηηήζεηο μεπέξαζαλ ηηο εθηαθφζηεο
(700). Θαηαιαβαίλεηε φηη κηιάκε γηα ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ αηηήζεσλ κε φ,ηη
απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη. Έλα δεδνκέλν είλαη απηφ.
Γεχηεξνλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξηήκεξνπ θαη ηελ Ξαξαζθεπή θαη ην
Πάββαην θαη ηελ Θπξηαθή θαη ηελ Γεπηέξα δειαδή λα ζαο πσ ελδεηθηηθά ηελ
Ξαξαζθεπή ην βξάδπ κέρξη ηηο 04.00 ε ψξα ην πξσί ήηαλ εδψ νη ππεχζπλνη
πνπ έρνπλ αλαιάβεη γηα ην camp - θαη νθείινπκε έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ
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γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρνπλ θάλεη κεο ζην ηξηήκεξν, θάπνηνη δελ έθπγαλ,
δειαδή έθπγαλ νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαη έκεηλαλ εδψ γηα λα είκαζηε ζε κηα θαιή
θαηάζηαζε. Θαη ηελ Ξαξαζθεπή θαη ην Πάββαην θαη ηελ Θπξηαθή θαη ηε
Γεπηέξα έρεη δνζεί κηα πξαγκαηηθά ππεξάλζξσπε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλ ζσζηά νη δηαδηθαζίεο.
κσο ζπκβαίλεη ην εμήο φπσο ιέηε ην παξάδεηγκα απηφ κε ηα δπν αδέιθηα
ππάξρνπλ - θαη έρσ ζεκεξηλφ παξάδεηγκα - έρσ δχν αδέιθηα πνπ ην έλα
επεηδή είλαη νη θίινη ηνπ ζην έλα ζρνιείν, ζέιεη λα πάεη ζην έλα ζρνιείν θαη ην
άιιν επεηδή είλαη νη θίινη ηνπ ζην άιιν ζρνιείν, ζέιεη λα πάεη ζην άιιν
ζρνιείν. Ή ππάξρνπλε, αο πνχκε, άιια δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
ειηθηαθή ζχλζεζε ή έρνπλ λα θάλνπλε κε ηηο ηάμεηο θ.ιπ. θαη κε ηνλ αξηζκφ.
Γηα λα ζαο δψζσ έλα άιιν παξάδεηγκα ζην Γάζνο - νη θάηνηθνη ηνπ Γάζνπο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφλ νγδφληα (180) νη αηηήζεηο. Δίλαη αδχλαηνλ λα
κπνξέζνπλε φινη λα ρσξέζνπλε ζην έλα ζρνιείν πνπ είλαη ηνπ Γάζνπο, ζην 6ν
Γπκλάζην. Ινηπφλ πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα κνηξαζηνχλ ηα παηδηά αλάινγα
κε ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε, κε ην πνπ κέλνπλε, κε ην φπνπ έρνπλε δειψζεη
θ.ιπ., κε ην πνηνη είλαη δηθαηνχρνη ΔΠΞΑ, πνηνη δελ είλαη, πξέπεη λα δειψζνπλε
θαη έλα αληίζηνηρν ζρνιείν.
Δπεηδή ππάξρνπλε φια απηά πνπ ζαο ιέσ θαη πνιιά άιια δεδνκέλα, απηφ πνπ
έρσ εγψ ζήκεξα ζαλ εηθφλα είλαη φηη απφ ηνπο πεληαθφζηνπο δέθα (510) πνπ
ηειηθά ζα είλαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην Camp, ππάξρνπλ γχξσ ζηηο είθνζη πέληε
(25) πεξηπηψζεηο - δειαδή κία ηάμε κεγέζνπο έλα 5% - πνπ είραλε ηέηνηα
θνιιήκαηα θαη λνκίδσ φηη αχξην ζα ην έρνπκε ιχζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη. Θαη απηφ πνπ επίζεο πξέπεη λνκίδσ λα εηπσζεί είλαη φηη
θέηνο γηα πξψηε θνξά είλαη ηέηνηα ηα δεδνκέλα - δειαδή γηα λα θαηαιάβεηε
ζε αηηήζεηο ν δήκνο Σατδαξίνπ μεπέξαζε πιελ ηνπ Ξεξηζηεξίνπ, φινπο ηνπο
δήκνπο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο. Γειαδή γηα λα ζαο πσ ην
Ίιηνλ, αο πνχκε, είρε ηεηξαθφζηνπο (400) δηθαηνχρνπο. Ή …. Κπνξψ λα ζαο
πσ ηα ζηνηρεία ηέινο πάλησλ αιιά λνκίδσ φηη κπνξεί λα ηα βξεη θαη ν
θαζέλαο.
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Θέισ λα πσ φηη γίλεηαη πξαγκαηηθά κηα αμηφινγε πξνζπάζεηα θαη είλαη θαη
ζεκαληηθή ε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ θαη νη ππεξεζηαθνί νη εξγαδφκελνη λα
ζπκβάινπλε ζην λα κπνξέζεη λα ζηεζεί απηφ ην πξάγκα. Θαηαιαβαίλεηε φηη
δελ είλαη κηα δηαδηθαζία - ην λα κπνξέζεηο λα ηαθηνπνηήζεηο πεληαθφζηα δέθα
(510) παηδηά θαη λα είλαη εληάμεη γηαηί κηιάκε απφ πέληε (5) ρξνλψλ κέρξη
δψδεθα (12). Δίλαη απφ λήπηα κέρξη ηειεηφθνηηνη δεκνηηθνχ, δελ είλαη θαη πάξα
πνιχ απιφ. Γειαδή πξέπεη λα πάξεηο δηάθνξα δεηήκαηα ππ’ φςηλ ζνπ. Λα κελ
πσ άιια.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δλδερφκελα ζην Γάζνο έρεηο πνιχ απφιπηα δίθην λα
ρξεηαδφηαλ θαη δεχηεξν ζρνιείν λα κελ θηάλεη απηφ ζηελ Κπνπκπνπιίλαο, λα
ρξεηαδφηαλ θαη δεχηεξν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ. Ρν παξάδεηγκα πνπ
αλέθεξα, έηζη; Λα είκαη μεθάζαξνο, δελ πξφθεηηαη πεξί ξνπζθεηνινγηθήο
εμππεξέηεζεο. Δίλαη δχν μαδέιθηα ζην ίδην ζπίηη πνπ κέλνπλ θαη έρεη ε
δπλαηφηεηα έλαο γνληφο λα πάεη γηα λα ηα πάξεη γηαηί ν άιινο δνπιεχεη. Νπφηε
αλ είλαη ζην έλα ζρνιείν ν έλαο, ζην άιιν ζρνιείν ν άιινο, αο πνχκε ζα
πξέπεη λα θάλνπλ δξνκνιφγηα, απηφ ζέισ πσ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λα πσ κφλν κηα θνπβέληα γηα λα ππάξρεη κηα ζπλαληίιεςε.
Απηή ηελ ζηηγκή γηα ηα Camp ζα δνπιέςνπλε πεξηζζφηεξνη - καδί κε ηνπο
είθνζη έμη (26) ζπκβαζηνχρνπο - ζα δνπιέςνπλε πάλσ απφ εβδνκήληα (70)
άλζξσπνη. Ρν λα αλνίμνπκε θαηλνχξγην ζρνιείν - αλνίμακε έλα ζρνιείν αλά
γεηηνληά δειαδή έλα ζηε Γξεγνξνχζα, έλα ζην Γάζνο, έλα ζηα Θνπλέιηα θαη
έλα ζην θέληξν. Ρν λα αλνίγακε θαηλνχξγην ζρνιεηφ, πέκπην δειαδή ζα
ρξεηαδφκαζηαλ άιινπο δεθαπέληε (15) κε είθνζη (20) εξγαδφκελνπο. Απηφ
ήηαλε νηθνλνκηθά αλέθηθην λα ζπκβεί. Θαηαιαβαίλεηε θαη ηα νηθνλνκηθά
δεδνκέλα δελ είλαη ηέηνηα πνπ λα κπνξνχκε κε ηέηνηα επθνιία λα
ιεηηνπξγήζνπκε, καθάξη λα κπνξνχζακε λα ηα εμππεξεηήζνπκε φια ηα
παηδηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα δψζνπκε ην ιφγν ζην δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα.
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Ρψξα γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ πφιε καο. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν ην
έρνπκε ζπδεηήζεη αξθεηέο θνξέο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δγψ ζα κπνξνχζα
λα πσ κφλν κηα θνπβέληα θαη λα ιήμεη εδψ - ε εηθφλα ζνπ είκαη, θνηλσλία θαη
ζνπ κνηάδσ – πνπ έιεγε θαη ν πνηεηήο. Γειαδή απηφ είλαη αληαλάθιαζε ηνπ ηη
ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηελ θνηλσλία. Θαη φζν ππάξρεη ε εθκεηαιιεπηηθή θνηλσλία,
φζν ππάξρνπλ πινχζηνη θαη θησρνί, άλζξσπνη εμαζιησκέλνη, θαηαιαβαίλεηε
φηη ζα ππάξρεη θαη εγθιεκαηηθφηεηα. Θαη φζν δελ ππάξρεη θαη κηα θνηλσλία πνπ
ζα δίλεη ηελ κφξθσζε, ελδηαθέξνληα ζηνλ θφζκν, δελ ζα κνξθψλεη ηηο λέεο
γεληέο, δελ ζα κνξθψλεη θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο αλαθέξζεθε πξηλ
θάπνηεο θαηεγνξίεο ζπκπνιηηψλ καο, ζα έρνπκε ηέηνηα θαηλφκελα.
Ρψξα γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ πφιε - είπε θαη ν Κφζρνο θαη εζχ Αληξέα
- φηη ππάξρεη θνβεξή ππνζηειέρσζε ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο. Γειαδή δελ
θηάλεη ην πξνζσπηθφ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηαο θαιήο αζηπλφκεπζεο.
Απηφ

βεβαία

δελ

είλαη

θαηλφκελν

ηνπ

Σατδαξίνπ,

είλαη

θαηλφκελν

ζπλνιηθφηεξα, έηζη; Πε φιε ηελ Διιάδα ζπκβαίλεη. Κάιηζηα πνιιέο πεξηνρέο
κε πνιχ κεγαιχηεξε εγθιεκαηηθφηεηα - γηαηί πξέπεη λα πνχκε φηη ζηαηηζηηθά
ην Σατδάξη είλαη απηή ηελ ζηηγκή απφ ηηο θαιχηεξεο πεξηνρέο θαη απηά είλαη ηα
ζηαηηζηηθά, δελ ακθηζβεηνχληαη απφ θαλέλαλ.
Πε άιιεο πεξηνρέο - γηαηί εκείο κηιάκε πάξα πνιιέο θνξέο κε ηνπο δηνηθεηέο
θαη ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηξνραίαο - κπνξψ λα
ζαο πσ ζπλέρεηα κηιάκε.
πάξρνπλ ινηπφλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε εγθιεκαηηθφηεηα είλαη πνιιαπιάζηα,
δεθαπιάζηα λα κελ πσ παξαπάλσ απφ ην Σατδάξη θαη κηιάκε γηα ζθιεξέο
ζπκκνξίεο. Δδψ ζην Σατδάξη δελ έρνπκε ηέηνηεο ζπκκνξίεο, επηπρψο. πήξραλ
παιηφηεξα αλ ζπκάζαη θάπνηεο ζπκκνξίεο, κέζα ζηνλ πφιεκν πνπ έγηλε κεηαμχ
ηνπο, απηή ηελ ζηηγκή δελ ππάξρνπλ.
Ρψξα, εκείο έρνπκε θάλεη έγγξαθα θαη επαθέο φπσο ζνπ είπα θαη έγγξαθα
επίζεκα ζηελ αζηπλνκία πνπ κηιάκε γηα απηά ηα θαηλφκελα θαη κηιάκε, έηζη;
Αζηπλφκεπζε…

Πε

απηφλ

ηνλ

ηνκέα

δειαδή

ηεο

πξφιεςεο

ηεο

εγθιεκαηηθφηεηαο. Κπνξνχκε λα ζαο δείμνπκε θαη ηα έγγξαθα ηα νπνία
έρνπκε θάλεη θαηά θαηξνχο. Νη επαθέο ζαο είπα είλαη έηζη πάξα πνιχ ζπρλέο.
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Ξξηλ απφ ηξεηο εκέξεο πάιη είρα κηιήζεη κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ αζηπλνκηθνχ
ηκήκαηνο. πάξρνπλε πεξηπηψζεηο κηθξνδηαξξεθηψλ - θαη εδψ θαη δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο έρνπλε δηαξξήμεη ηα ζπίηηα - θαη κηθξέο φηαλ γίλνληαη ιατθέο θαη
ηέηνηεο. Αιιά απηά είλαη θαηλφκελα ηα νπνία εκείο ηα εληνπίδνπκε, ηα ιέκε
ζηελ αζηπλνκία, απφ εθεί θαη πέξα φκσο λα πάξνπκε εκείο αζηπλνκηθά κεηξά
θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη.
Θαη έλα ηειεπηαίν λα ζαο πσ. ηη έρνπκε αληηκεησπίζεη - επεηδή αλαθέξζεθεο
Αληξέα ζε κηθξέο ειηθίεο ζε ζπκκνξίεο κηθξψλ παηδηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη έρνπκε αληηκεησπίζεη ζηελ πφιε καο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πηζηεχνπκε κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν. Κε δηαπαηδαγσγηθφ ηξφπν ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ
αζηπλνκία. Θαη ηέηνηεο ζπκκνξίεο πνπ είραλ αλαπηπρηεί θαη έθαλαλ δεκηέο ζε
ζρνιεία θαη ζε άιια ζεκεία, ζαο ιέσ θαη πάιη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα
αληηκεησπίζακε φια απηά ηα πεξηζηαηηθά -γηαηί είλαη πνιιά- έθεξαλ ην
θαιχηεξν απνηέιεζκα. Γειαδή θαη νη ζπκκνξίεο δηαιχζεθαλ θαη ηα παηδηά
απηά ειέγρζεθαλ απφ ηνπο γνλείο, αληί λα πάλε ζην απηφθσξν θαη λα έρνπκε
άιιεο δηαδηθαζίεο θαη λα κπιέμνπλε κε άιια πξάγκαηα. Θαη πξαγκαηηθά έρνπκε
πνιιά επραξηζηήξηα απφ γνλείο πνπ αληηκεησπίζακε έηζη ην πξφβιεκα ησλ
παηδηψλ ηνπο. Δίλαη έλα ζχλζεην ζέκα απηφ, δελ είλαη ηφζν απιφ νχηε
κπνξνχλ θάπνηα πξάγκαηα λα ιέγνληαη, θαηαιαβαίλεηε έηζη; Αιιά εκείο
ηνπιάρηζηνλ θάλνπκε φηη πεξλάεη απφ ην ρέξη καο γηα λα ππάξρεη έηζη κηα ηάμε
ζηελ πφιε θαη απηφ έρεη λα θάλεη θαη κε ην εξψηεκα ην παξάλνκν
παξθάξηζκα.
Λα

πνχκε

φηη

επαλεηιεκκέλα

έρνπκε

απεπζπλζεί

ζηελ

ηξνραία,

επαλεηιεκκέλα. Ρν έρσ πεη εδψ πέξα ηνπιάρηζηνλ δέθα θνξέο ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην φηη ε απάληεζε ηεο ηξνραίαο είλαη φηη γηα ην Σατδάξη, ην Αηγάιεσ,
ηελ Αγία Βαξβάξα θαη ην κηζφ Ξεξηζηέξη, ππάξρεη έλα πεξηπνιηθφ ην νπνίν
πεξηπνιεί ζηνπο δξφκνπο. Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ αλ κπνξεί κε απηφ ην
πεξηπνιηθφ λα ειεγρζεί ε θαηάζηαζε ηνπ παξάλνκνπ παξθαξίζκαηνο φηαλ
απηνί επηιέγνπλ ζαλ πξνηεξαηφηεηα ην λα θάλνπλ έιεγρν γηα λα πξνιάβνπλ
αηπρήκαηα. Λα θάλνπλ δειαδή αιθνηέζη, πνηνχο θπθινθνξνχλ ρσξίο δίπισκα
θ.ιπ., θ.ιπ. λα ειέγρνπλ ηα κεραλάθηα. Θαη ην εξψηεκα πνπ καο βάδνπλ θαη
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εκάο είλαη φηη εκείο επηιεγνχκε απηφ θαη φρη ην παξθάξηζκα πνπ παίξλνπκε
επαλεηιεκκέλα γηα παξάλνκν παξθάξηζκα θαη ζηελ Θαξατζθάθε θαη ζην Γάζνο
θαη ζε άιια ζεκεία.
Ρψξα ην αλ ην δεκαξρείν δείρλεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πφιεο δειαδή επεηδή
ππάξρνπλ θάπνηα ζπλζήκαηα ζην δεκαξρείν πνπ ηα ζβήλεηο ηελ κηα εκέξα θαη
ηα γξάθνπλ ηελ επφκελε εκέξα πάιη, εγψ ζέισ λα κνπ πείηε έλα δεκαξρείν,
έλα δεκφζην ρψξν πνπ λα είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε. Λα κνπ πείηε έλα
έηζη; Πε φιε ηελ Διιάδα πηάλνληαο απφ δίπια καο, νπνπδήπνηε αιινχ.
Γεχηεξν, γηα εκάο νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο πφιεο θαίλνληαη απφ άιιεο
παξεκβάζεηο. Γελ ζέινπκε λα είλαη απ’ έμσ θνχθια θαη απφ κέζα παλνχθια.
Γείηε ιίγν ηη γίλεηαη ζηα ζρνιεία, ζην θνιπκβεηήξην, ζηα Camp, ζηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζηνλ αζιεηηζκφ ηηο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη, ζηα πάληα,
ζηηο παξεκβάζεηο πνπ θάλνπκε, ζε κηα άιινπ είδνπο ζρέζε πνπ ππάξρεη κε
ηνπο πνιίηεο θαη εθεί ζα δείηε πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο πφιεο. Αλ γηα
εζάο ε πξνηεξαηφηεηα είλαη λα ζβήζνπκε απηά ηα ζπλζήκαηα πνπ αχξην ζα ηα
μαλαγξάςνπλε, είδαηε ηη έγηλε. Πηελ Θαξατζθάθε ζβήλνπκε θαη γξάθνπλ, απηφ
ην παηρλίδη παίδνπλε. Αιιά δείηε ζαο ιέσ θαη παξαέμσ, βγάιηε απηά ηα γπαιηά
εδψ θαη δείηε ιίγν παξαέμσ λα δείηε πνπ είλαη ε θαηάζηαζε θαιχηεξε.
Γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε είλαη γεγνλφο φηη ππάξρεη θαζπζηέξεζε. Βαζηθά
ππάξρεη θαζπζηέξεζε γηαηί δελ ζέινπκε λα ηελ μεπεηάμνπκε. πάξρνπλε
πνιιά ζχλζεηα ζέκαηα, θάλνπκε ήδε θάπνηεο ζπλαληήζεηο κε νκάδεο
θαηνίθσλ αλά πεξηνρή αιιά ζίγνπξα ην επφκελν δηάζηεκα ζα ηε δνχκε ζηελ
ζπλνιηθφηεηά ηεο. Δίλαη πάλησο πνιχ ζχλζεην θαη επεηδή έρνπλ μαλαγίλεη
άιιεο δχν θπθινθνξηαθέο κειέηεο πνπ απέηπραλ έηζη νπζηαζηηθά, γηα απηφ ην
θαζπζηεξνχκε. Ξάλησο έρεηο δίθην φηη ππάξρεη θαζπζηέξεζε.
Γηα ηα Camp κηα θνπβέληα κφλν γηαηί ηα είπε φια ν Λίθνο. Λα μέξεηε φηη ν
Λίθνο ν Θαξαγηάλλεο, ν Ιεσλίδαο ν Βνπιγαξίδεο, έρνπλε θάεη ηψξα ηέζζεξηο
εκέξεο, είλαη λπρζεκεξφλ ζην δεκαξρείν θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηελ
θαιχηεξε ιχζε γηα ηα Camp. Γηα ην πψο ζα βνιέςνπκε απηφ ην επράξηζην
πξφβιεκα ην νπνίν έρνπκε, ην νπνίν βέβαηα γίλεηαη πξφβιεκα ζηελ πνξεία ην
λα έρνπκε θέηνο εθηαθφζηεο δέθα (710) αηηήζεηο απφ ηξηαθφζηεο ηξηάληα
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(330) πνπ ήηαλ πέξπζη. Θαη ελψ παίξλνπκε θέηνο πεληαθφζηα (500) παηδηά
παξφια απηά λα έρνπκε πξφβιεκα. Θαη πξαγκαηηθά ηέηνηα θαηλφκελα πνπ είπε
ν Θψζηαο ν Αζπξνγέξαθαο είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλε θαη φια απηά Θψζηα
έρνπλε κπεη ζε κηα ζεηξά, λα δνχκε ηηο αιιαγέο. Γειαδή ν Θαξαγηάλλεο
ζήκεξα, αο πνχκε, κέρξη ηψξα δελ πήγε ζπίηη ηνπ, έβιεπε απηέο ηηο αιιαγέο
θαη πσο κπνξνχλ λα γίλνπλ απηέο νη ηαθηνπνηήζεηο γηα λα κελ ππάξρνπλ δχν
αδέιθηα ζε δχν δηαθνξεηηθά ζρνιεία γηα παξάδεηγκα, έηζη; Ρν νπνίν είλαη
παξάινγν.
Απηά φκσο ζα ιπζνχλε….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη δελ είπα φηη είζαη εδψ ηέζζεξηο εκέξεο ηψξα, φηη δελ έρεηο
θχγεη; Δγψ κε ηνλ θαχζσλα ην Πάββαην κε ηνλ θαχζσλα κε πήξαλ ηειέθσλν
έια εδψ λα δνχκε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πσο ζα εμππεξεηήζνπκε θαιχηεξα ηελ
θαηάζηαζε απηή. Ξξαγκαηηθά είλαη…..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Θαη

ηειεηψλνληαο,

ην

ηειεπηαίν

ζέκα

ζρεηηθά

κε

ηηο

πξνζιήςεηο. Θνηηάμηε νη πξνζιήςεηο γίλνληαη…. Θάζε είδνπο πξφζιεςεο έρεη
λα θάλεη κε ην λφκν ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφζιεςε. Γειαδή
ππάξρνπλ νη πξνζιήςεηο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ιίγν…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηέο πνπ γίλνληαη κέρξη ζήκεξα, κηα θαη δελ κπνξνχκε λα
πάξνπκε κφληκν πξνζσπηθφ, ην νπνίν βέβαηα κέζσ ΑΠΔΞ γίλεηαη.
Δίλαη ηα 8κελα ηα νπνία γίλνληαη κέζσ ΑΠΔΞ κε κνξηνδφηεζε δειαδή
ζπγθεθξηκέλε. πάξρνπλ ηα 5κελα ηα παιηά ηα νπνία γίλνληαη 8κελα ηψξα
ηνπ ΝΑΔΓ ζηα νπνία αλαθέξζεθεο Θνδσξή. Ξεξηκέλνπκε ηψξα λα βγεη ε
πξψηε πξνθήξπμε γηα ηα εθαηφ (100) άηνκα γηα ην θέληξν θηινμελίαο ζηνπ
Πθαξακαγθά, ηα νπνία γίλνληαη θαη απηά κε θξηηήξηα ΑΠΔΞ κέζσ ηνπ ΝΑΔΓ,
δελ κεζνιαβεί δειαδή ν δήκνο θαζφινπ. πσο θαη ην επφκελν 8κελν ην
νπνίν ζα πάξνπκε γηα ηνλ δήκν θαη απηφ ζα γίλεη πάιη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Απηφ
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πνπ ζα κπεη θέηνο, πνπ ζα αιιάμεη ζηα 8κελα ζα είλαη ε εληνπηφηεηα. Γειαδή
ζα κπεη ζαλ θξηηήξην πνπ κνξηνδνηείηαη ε εληνπηφηεηα.
Γηα ηελ αθχξσζε ησλ δχν πξνζιήςεσλ ζηνπο λεπηαγσγνχο. Πηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο ππάξρνπλ δχν ηξφπνη πξνζιήςεσλ. Δίλαη νη Ρ.Δ., Γ.Δ. θαη .Δ. ην
πξνζσπηθφ, πξνζιακβάλεηαη θαη απηφ κε κνξηνδφηεζε κέζσ ΑΠΔΞ. Θαη είλαη
ηα 11κελα ηα επαλαιακβαλφκελα απηά έηζη; Αλ ζέιεη ε δηνίθεζε πνπ εκείο ηα
επαλαιακβάλνπκε θαη δελ παίδνπκε κε απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο.
Γηα ηνπο Ξ.Δ. πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία επηινγήο απφ ηξηκειή επηηξνπή, βάζεη
θξηηήξησλ ηα νπνία κπαίλνπλ. Ζ αθχξσζε ησλ πξνζιήςεσλ απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε Ξεξηθέξεηα - κάιινλ απφ ην ΑΠΔΞ έγηλε θαη ην ελέθξηλε ε
Απνθεληξσκέλε - δελ είλαη φηη έγηλαλ παξάλνκα νη πξνζιήςεηο, απιά…. Γηαηί
ζηελ πξνθήξπμε εθδίδεηαη κηα πξνθήξπμε θφπηα ζπκθψλα κε ηηο πξνθεξχμεηο
πνπ θάλνπλ φινη νη δήκνη θη εκείο απνξνχκε πσο παξελέβεζαλ ζηνλ δηθφ καο
δήκν κφλν. Απηφ είλαη έλα απφ ηα πνιιά εξσηήκαηα ηα νπνία βάδνπκε ζε
ζρέζε κε αξθεηά ζέκαηα έηζη; Θαη ηαρχηαηα ηα νπνία ζα δνχκε ζα ην… γηαηί
είλαη θαη άιια δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη γεληθφηεξα
έηζη απηφλ ηνλ ηνκέα.
Γελ ήηαλε ινηπφλ φηη ήηαλ παξάλνκεο ή δελ είραλε ηα θξηηήξηα νη δπν
ζπγθεθξηκέλεο πνπ πήξακε, έηζη; Ξνπ ζαο ιέσ πάιη ηξηκειήο επηηξνπή, αιιά
γηαηί δελ ππήξρε ζηελ πξνθήξπμε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ κνξηνδφηεζεο. Απηφ
ήηαλ ινηπφλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζαο πσ θάπνηνο λα βάιεη ζαλ κνξηνδνηήζε
50%, μέξσ εγψ, απφ ηελ ζπλέληεπμε θαη λα πάξεη φζνπο ζέιεη. Ξνπ θάπνηνη ηα
παίδνπλ ζηα δάθηπια απηά αο πνχκε, έηζη; Αιιά εκείο δελ ζέινπκε λα
παίμνπκε κε ηέηνηα δεηήκαηα.
Θαη γηα ην ηξίκελν ηεο ππξαζθάιεηαο ην νπνίν παίξλεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ
δήκνπ. Δδψ λα ζαο πσ φηη ην παιέςακε πάξα πνιχ νχησο ψζηε λα βγεη κηα
ππξαζθάιεηα πνπ ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην ξφιν. Γπζηπρψο
ππάξρνπλ θαη θάπνηα θνιιήκαηα θαη δελ κπνξείο δειαδή αλ δελ έρεη θιείζεη
θάπνηνο 12κελν απφ ηελ πξνεγνχκελε πξφζιεςε λα ηνλ επαλαιάβεηο. Δίρακε
δειαδή πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ πνπ ήηαλ πέξζη ζηελ ππξαζθάιεηα θαη δελ
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κπνξέζακε λα ηνπο μαλαπάξνπκε θέηνο, γηαηί δελ είραλ θιείζεη 12κελν. πσο
επίζεο έκπαηλε θαη δήηεκα αλεξγίαο, φπσο επίζεο θαη ειηθίαο.
Γειαδή πάλσ απφ 65 γηαηί είρε θάλεη έλαο έηζη ζπλάλζξσπφο καο εδψ πνπ
είρε θαη ηξνκεξφ πξφβιεκα θαη ήηαλε 65 θαη θάπνησλ εκεξψλ θαη δελ
κπνξνχζακε. Θαη βέβαηα πξνζπαζήζακε κε θνηλσληθά θξηηήξηα πάλσ απφ φια.
Αιιά έπξεπε λα ζπλδπάζεηο θαη ειηθίεο νχησο ψζηε λα κπνξνχλ θάπνηνη λα
είλαη κάρηκνη, αο πνχκε, ζηελ πξψηε γξακκή λα θάλνπλε έηζη ηε θχιαμε κε
φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν ηξφπν. Ξηζηεχσ φηη θάλακε ην θαιχηεξν θαη ζε
θακία πεξίπησζε δελ ππήξραλ άιινπ είδνπο θξηηήξηα γηα ηελ πξφζιεςε ηεο
ππξαζθάιεηαο. Θαη ηνπιάρηζηνλ μέξεηο θαη εζχ Θνδσξή φηη γηα θάπνηεο
πεξηπηψζεηο ζε ξψηεζα πξαγκαηηθά, αο πνχκε, ην… Ρη λα ζνπ πσ; ην
μεςαρλίζακε έηζη ιίγν ην ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε,
έρεηε πάξεη φινη έλα ζέκα Δθηφο Ζκεξεζίαο. Ρν έρεηε κπξνζηά ζαο λνκίδσ.
Ξξφθεηηαη γηα ηελ απνδνρή δσξεάο απ’ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο γηα ηξία (3)
επηβαηηθά νρήκαηα, ην νπνίν έκπαηλε σο θαη’ επείγνλ γηαηί πξέπεη λα
πξνιάβνπκε ηελ αλαλέσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νρεκάησλ, έηζη; πάξρεη
αληίξξεζε λα ην θνπβεληηάζνπκε ζην ηέινο; Έια, Θψζηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
Ινηπφλ, λνκίδσ δελ ππάξρεη αληίξξεζε, έηζη; Λα πξνρσξήζνπκε ηψξα ζηελ
Ζκεξήζηα Γηάηαμε.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Αηηήκαηα Θαηνίθσλ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε ελεκεξσζεί φηη νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ γηα ην
αίηεκα ησλ θαηνίθσλ, ην νπνίν ζα ην θνπβεληηάζνπκε ζε επφκελν ζπκβνχιην
κεηά απφ αίηεκα ησλ αηηνχλησλ, έηζη; Λέν αίηεκα ησλ αηηνχλησλ.
Νπφηε ζα πάκε ζην ζέκα 2, έηζη;
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2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπκςεθηζκνχ ππνρξεψζεσλ-θαζνξηζκφο ηηκήο
κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο κε θσδηθφ
θηεκαηνγξάθεζεο 022102 ζην Ν.Ρ.29, πεξηνρήο Αθαία-Πθαξακαγθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Ρερληθήο πεξεζίαο έρεη ην ιφγν. Θχξηε Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη ηελ πξνεγνχκελε θνξά θάλακε κηα ζπδήηεζε
εδψ απφλησλ ησλ επηζηεκφλσλ ηνπ δήκνπ, δειαδή ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο
θαη ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο γηαηί ρξεηαδφληνπζαλ θαη ηέηνηεο δηεπθξηλίζεηο.
Θεσξψ φηη δελ πξέπεη λα θάλσ θακία άιιε θνπβέληα, λνκίδσ φηη απηά πνπ
είπακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά ζα ηα επαλαιάβσ ζε πεξίιεςε, άξα δελ
ρξεηάδεηαη. Νπφηε κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε ζε δπν ζεκεία θαη θπξίσο ε
ζπδήηεζε πξέπεη λα γίλεη πξψηα απφ ηελ αληηπνιίηεπζε κε εξσηήζεηο πξνο
ηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο γηα λα κπνξέζνπκε λα έρεηε θαη
εζείο λα βνεζήζνπκε λα έρεηε κηα θαιχηεξε εηθφλα θαη λα κπνξείηε λα
απνθαζίζεηε κε θαζαξφηεξε, κε πην πιήξε αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ.
Δπραξηζηψ. Ρηο εξσηήζεηο ζαο πεξηκέλνπκε. Δάλ ζέιεηε ηηο ελζηάζεηο πνπ
είραηε, επαλαιάβεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δελ μέξσ αλ ν ελδηαθεξφκελνο ζέιεη λα πξνζζέζεη θάηη;
ρη.
Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα - είπακε θαη ηελ άιιε θνξά ζπκθσλψ θαη ζην ζπκςεθηζκφ θαη αθξηβψο θαη ζηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο
επηθαινχκαζηε. Υζηφζν ζην εηζεγεηηθφ αλαθέξεη ε λνκηθή ππεξεζία φηη θαηά
ηελ άπνςή καο ε εηδηθή δηάηαμε δελ επηηξέπεη ην ζπκςεθηζκφ κεηαμχ
εηζθνξάο ζε ρξήκα θαη απνδεκίσζεο ιφγν απαιινηξίσζεο. Απφ απηφ
ζπλάγεηαη πξνθαλψο φηη ε εηζήγεζε είλαη αξλεηηθή σο πξνο ην ζπκςεθηζκφ,
έηζη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, φρη. Λα αλαθεξζεί. ρη, ζην κηθξφθσλν.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ιέσ αλ ζέιεηο δηάβαζε θαη ηελ επφκελε παξάγξαθν.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν έρσ δηαβάζεη, ην έρσ δηαβάζεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηάβαζέ ην δπλαηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, αο γίλεη κηα εηζήγεζε έηζη θαη αιιηψο δειαδή ρσξίο
εξψηεκα γηαηί εδψ είλαη έλα λαη κελ αιιά.
ΒΝΟΔΑΠ: Έρεηε δεη ην ζεκείσκα;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη επίζεο ην ζπκπιεξσκαηηθφ έγγξαθν πνπ ήξζε ζήκεξα
είλαη απφ ηελ λνκηθή ππεξεζία θαη απηφ, έηζη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θπξία Ξεηξνπνχινπ.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Ρν εξψηεκα έηζη θαη αιιηψο ήηαλ αλ πξνβιέπεηαη ή φρη,
έηζη φπσο κνπ εηέζε δειαδή αλ επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο.
Βιέπνληαο θαη’ αξρήλ ηε δηάηαμε πνπ εθαξκφδεηαη είδα φηη δελ επηηξέπεηαη.
Γελ κπνξνχζα λα κείλσ εθεί δηφηη ηαπηφρξνλα βξήθα ζεηξά απνθάζεσλ ζην
δηαδίθηπν νη νπνίεο ήηαλ αλαξηεκέλεο ζηελ Γηαχγεηα πνπ ην θάλαλε. Νπφηε
φθεηια γηα λα κελ είκαη βαζηιηθφηεξε ηνπ βαζηιέσο θαη κε επθνιία λα ην
πεηάμσ, λα κπνξέζσ λα δσ ηη θάλαλε νη ππφινηπνη γηα λα είκαζηε δίθαηνη.
Ξξνζπάζεζα λα ζθεθηψ δε γηαηί ν λφκνο δελ ην επηηξέπεη θαηά ηελ έληαμε
κηαο πεξηνρήο ζην ζρέδην, ελψ αληίζεηα ην επηηξέπεη ζε πεξίπησζε
ηξνπνπνίεζεο. Κφλν ππνζέζεηο κπνξνχζα λα θάλσ, ζθέθηεθα φηη επεηδή…
Δίλαη παξάινγν, θαη’ αξρήλ είλαη παξάινγν λα κελ επηηξέπεηαη, έηζη; Γειαδή
νπζηαζηηθά ζνπ ιέεη θέξε κνπ 100 ρηιηάξηθα γηα λα ζνπ επηζηξέςσ 150, είλαη
γεινίν, δελ γίλεηαη θηφιαο. Γηα απηφ θαη πνιινί δήκνη πξνζπάζεζαλ λα ην
αληηκεησπίζνπλ, δειαδή ν δήκνο Ζξαθιείνπ έςαρλε λα βξεη έλαλ έκκεζν
ηξφπν, γηα απηφ βξήθαλ απηή ηελ θφξκνπια πνπ είλαη εμίζνπ λφκηκε.
Γειαδή ν δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο ή ν εμσδηθαζηηθφο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
θψδηθα δελ είλαη θάηη παξάλνκν. Θεψξεζα φηη ην απαγνξεχεη πηζαλφλ, ιέσ
εγψ απφ κνλή κνπ, έηζη; Γελ βξήθα εηζεγεηηθή έθζεζε. Δλδερνκέλσο δηφηη
φηαλ κπαίλεη κηα πεξηνρή ζην ζρέδην - ην ζπδεηήζακε κε ηνλ θχξην
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Αζπξνγέξαθα λσξίηεξα - κπνξεί λα έρεη έλα νηθφπεδν ην νπνίν είλαη ζην
θαιχηεξν ζεκείν ηεο λέαο πεξηνρήο θαη λα ην αληαιιάζεη κε έλα νηθφπεδν πνπ
είλαη ζηελ άθξε. Άξα νη ηηκέο ζα είλαη δηαθνξεηηθέο. Δάλ ινηπφλ ην ζπκβνχιην
μέξεη θαη θξίλεη φηη είλαη ηζάμηα ηα αθίλεηα, ην θνκκάηη πνπ αληαιιάζνπλ
νπζηαζηηθά είλαη ηερλεηφο ν ζπκςεθηζκφο, γηαηί λα κελ κπνξεί λα γίλεηαη
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ν εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο.
Δπίζεο δελ λνκίδσ φηη κπαίλεη θαη δήηεκα νπζηαζηηθά γηα απψιεηα,
ελδερνκέλσο γηα δεκία ηνπ δήκνπ ζην κέηξν πνπ θαη ν δήκνο έρεη λα
πιεξψζεη. Γειαδή φηαλ ζπκςεθίδεηο ηζάμηα πξάγκαηα είλαη θαη απηφ ηερληθφ,
δελ βιέπσ γηαηί λα κελ κπνξεί λα γίλεηαη. ηαλ ιχλεη θαη έλα θνηλσληθφ
δήηεκα, γηα απηφ θαη άιινη δήκνη ην θάλνπλ θαηά θφξν. Γειαδή ηα Ππάηα είδα
φηη είλαη κία ζεηξά, δειαδή κε ην πνπ κπήθε κία πεξηνρή ζην ζρέδην θάλαλε
θαηεπζείαλ ζπκςεθηζκνχο. Δίηε παίξλαλε είηε δίλαλε.
Ν θχξηνο Αζπξνγέξαθαο κνπ είπε φηη ππάξρεη απφθαζε ηνπ ΠηΔ πνπ ιέεη φηη
φηαλ κπαίλνπλ ζην ζρέδην θάπνηεο πεξηνρέο ζεσξνχληαη φια ηα αθίλεηα ίζεο
αμίαο. Απηφ ην βξίζθσ παξάινγν δηφηη ηφηε γηαηί ρξεηάδεηαη ην δηθαζηήξην λα
θαζνξίδεη ηηκή, έηζη; Θαη κάιηζηα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλά αθίλεην.
Δπνκέλσο ζεσξψ φηη ππάξρεη ε λνκηθή ηεθκεξίσζε γηα λα γίλεη ζπκςεθηζκφο.
Απφ εθεί θαη πεξά απηφ δελ ζεκαίλεη ληε θαη θαιά φηη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
είλαη ππνρξεσκέλν λα θαζνξίζεη θαη ηελ ηηκή γηα ηελ απνδεκίσζε πνπ νθείιεη.
Γηαηί ην εξψηεκα πνπ εηέζε είλαη αλ κπνξνχκε λα πνχκε εάλ νθείιεη ην
νηθφπεδν. Ρν νηθφπεδν εάλ θάλεη ζπκςεθηζκφ δελ νθείιεη. Δκείο νθείινπκε,
αιιά ν άλζξσπνο απφ φηη μέξσ ρξεηάδεηαη ηελ βεβαίσζε γηα απηφ ην ιφγν,
έηζη; Γηα λα κπνξέζεη λα… δελ μέξσ γηα θάπνην ιφγν ρξεηάδεηαη βεβαίσζε φηη
δελ νθείιεηαη εηζθνξά. Γελ είλαη ζεσξψ αλαγθαίν… Δάλ εθηηκήζνπκε φηη είλαη
ίζεο αμίαο λα θαηαιήμνπκε θαη πνηα είλαη ε ηηκή ηνπο. Γελ είλαη απαξαίηεην.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κήπσο ζέιεη λα παξαηηεζεί απφ ηελ απνδεκίσζε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ζ εηζήγεζε δελ είλαη κφλν λα πάξεη ηε βεβαίσζε, είλαη λα πάξεη
θαη ηα ρξήκαηα. Θαη ηελ απνδεκίσζε.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Ζ εηζήγεζε ε δηθή κνπ αθνξά θαη πξντφληα ζπκςεθηζκνχ.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη ε εηζήγεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Ζ αίηεζε λαη, είλαη άιιν ζέκα. Αιιά εθηηκψ φηη κπνξνχλε
απηά ηα δχν λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλε. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ. Γειαδή ζα
κπνξνχζε λα θξίλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην φηη ζέιεη λα πξνζθχγεη ζην
δηθαζηήξην γηα λα βγάιεη ηηκή κνλάδαο θαη φρη λα ηελ απνθαζίζεη ην
ζπκβνχιην, δηθαίσκα ηνπ είλαη. Δθεί κπαίλεη έλα άιιν δήηεκα δελ μέξνπκε ηη
είλαη επσθειέζηεξν, έηζη; Γελ μέξνπκε ηη ηηκή ζα έβγαδε ην δηθαζηήξην ζε
ζρέζε κε απηφ πνπ ζα πεη ην ζπκβνχιην θαη πνπ ζα απνθαζηζηεί, δελ ην
μέξσ. Γειαδή απηφ είλαη θάηη πνπ ην θξίλεη λφκηκα θαη απηφ πξνβιέπεηαη απφ
ηνλ θψδηθα.
Δπνκέλσο εγψ ιέσ φηη είλαη λφκηκνο ν ζπκςεθηζκφο, φρη απεπζείαο κε ηελ
δηάηαμε ηνπ 1337 πνπ θαη’ αξρήλ ιέεη φρη αιιά ιέεη γηαηί. Γηαηί ηα ρξήκαηα
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεγαίλνπλε ζε έξγα θαη ζε λέεο πνιενδνκηθέο κειέηεο.
Δδψ νπζηαζηηθά δίλεηο-παίξλεηο. Άξα ππάξρνπλε δηαηάμεηο πνπ κπνξείο λα ην
ζηεξίμεηο. Ρν θάλνπλ θαη άιινη. Γελ βιέπσ γηαηί λα κελ κπνξεί λα ην θάλεη θαη
ν δήκνο δελ ππάξρεη ζέκα. Γελ μέξσ.
ζν αλαθνξά ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλα, ήηαλε θπξίσο απαληήζεηο ζηα
δεηήκαηα πνπ κνπ είπαλ φηη εηέζεζαλ. Γειαδή κνπ είπαλ φηη πξνηάζεθε λα
απνθαζηζηεί ν ζπκβηβαζκφο απφ ην δηθαζηήξην. Δθεί έρσ ηελ εληχπσζε φηη
δελ έρεη λφεκα. Γηαηί; Ρν δηθαζηήξην ησλ απαιινηξηψζεσλ ή ηηκή κνλάδαο ζα
θαζνξίζεη ή ζα θάλεη αλαγλψξηζε. Αλαγλψξηζε ν θχξηνο ζα ηελ θάλεη ζέινληαο
θαη κε θάπνηα ζηηγκή, γηαηί είλαη ππνρξεσηηθφ. Αιιά ηελ ηηκή κνλάδαο
ζπκβηβαζηηθά ζην δηθαζηήξην ηη ζα πνχκε; Θα πάκε θαη ζα πνχκε
ζπκθσλνχκε ε ηηκή λα είλαη απηή, κα απηφ δηθαηνχηαη ην ζπκβνχιην λα ην
θάλεη έηζη θαη αιιηψο. Νπφηε δελ θεξδίδνπκε θάηη ζε ζρέζε κε ηελ λνκηκφηεηα
ηνπ ζπκςεθηζκνχ.
Ππγλψκε πνπ ηα ιέσ πξνο ηα εθεί αιιά είλαη νη δηθεγφξνη καδεκέλνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ππάξρεη άιιν θάηη δηεπθξηληζηηθφ;
Ν θ. Φνπξιήο. Ρν κηθξφθσλν ιίγν θ. Φνπξιή.
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ΦΝΟΙΖΠ: Ρειεπηαία παξάγξαθνο φηη ν δεκφηεο θαηαβάιεη εηζθνξά ζε
ρξήκαηα ζηηο ηηκέο πνπ νξίζηεθαλ φηαλ θπξψζεθε ε πξάμε εθαξκνγήο θαη
εηζπξάηηεη απνδεκίσζε κεηά εξκελεπφκελε κε ηελ ηξέρνπζα αμία πνπ πνιιέο
θνξέο είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξε. Ξξνβιέπεηαη;
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: ρη, αιιά ν λφκνο ιέεη…
ΒΝΟΔΑΠ: Δθηίκεζε θάλεη Θψζηα εδψ.
ΦΝΟΙΖΠ: Λαη, λαη. Δθηίκεζε αιιά ζε απηέο ηηο εθηηκήζεηο θαη ηα δηθαζηήξηα
εθηηκήζεηο ζα θάλεη ν άιινο λα πεη. Θνηηάμηε θχξηνη εδψ πέξα…
ΒΝΟΔΑΠ: Πειίδα 5.
ΦΝΟΙΖΠ: Πειίδα 5, ηειεπηαία παξάγξαθνο. Δθεί, γηα δείηε ηε ιίγν.
ΦΝΟΙΖΠ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Έηζη βγαίλεη δεκησκέλνο ν δήκνο.
ΦΝΟΙΖΠ: Έηζη είλαη πξάγκαηη φηη βγαίλεη δεκησκέλνο. Άκα πάξνπκε εκείο
ρξήκαηα απφ ηφηε, φζα είλαη, θαη ηψξα απηφο ηα παίξλεη πνιιαπιάζηα θαζφηη
αλαθέξεη εδψ. Κήπσο πξέπεη λα ην δνχκε θη απηφ. Γελ μέξσ είλαη έλα ζέκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Λα πνχκε ηελ ίδηα ηηκή κε απηφ πνπ ζα γίλεη θαη λα απνδεκησζεί
κε απηά ηα ίδηα ρξήκαηα, κπνξνχκε λα ην πνχκε απηφ; Κελ ηπρφλ δειαδή
ππάξρεη αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ απηφ εδψ πέξα ην πξάγκα…
ΒΝΟΔΑΠ: Ρέινο πάλησλ, φρη.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Ιέσ απηφ πνπ…
ΦΝΟΙΖΠ: Απηφ πνπ δηαβάδνπκε ξε παηδηά, γηα λα ην έρεηε κέζα εδψ πέξα,
πάεη λα πεη θάπνπ ην είδαηε θαη θάπνπ εθαξκφζηεθε ζηνλ ΝΡΑ, γη’ απηφ ην
γξάθεηε πξνθαλψο, δελ ζα ην βάδαηε κέζα.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Δάλ απηή ηε ζηηγκή, κηιάκε γηα ηα νμχκσξα ηνπ λα κε
γίλεηαη ζπκςεθηζκφο. Δάλ ινηπφλ ν δεκφηεο… Θα κπνξνχζε ζηελ αξρή.
πνηίζεηαη φηη ν λφκνο…
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ΦΝΟΙΖΠ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: ρη γηαηί ζήκεξα έηζη θαη αιιηψο, απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη
έλαο ζπκςεθηζκφο πνπ γίλεηαη…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Δγψ ην έγξαςα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Δίπα ην εμήο ν λφκνο ηη ιέεη; Έρνπκε έλα ζεκαηάθη έηζη;
Ρνλ ηειεπηαίν θαηξφ. Ινηπφλ, ν λφκνο ιέεη φηη φηαλ κηα πεξηνρή κπαίλεη ζην
ζρέδην βεβαηψλνληαη θαηεπζείαλ νη εηζθνξέο. Απηφ εδψ δελ γίλεηαη. Γελ μέξσ
γηαηί. Γελ έρεη γίλεη φζα ρξφληα είκαη εγψ ζην δήκν δελ έρσ δεη λα γίλεηαη.
ΦΝΟΙΖΠ: …. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ…. Κήπσο απηφ δελ γίλεηαη.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Δθηηκψ πσο λαη αιιά έηζη θαη αιιηψο έρνπλε κπεη πνιιέο
πεξηνρέο ζην ζρέδην πνηέ δελ έρσ δεη λα βεβαηψλνληαη φιεο νη νθεηιφκελεο
εηζθνξέο ζε ρξήκα θαηεπζείαλ.
ΦΝΟΙΖΠ:

Άξα

θάπνηνο

φκσο

δηθαηψλεηαη

γηα

λα

…….

ΔΘΡΝΠ

ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ….. Γελ κπνξεί.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Γελ μέξσ. Γελ μέξσ θαη δελ κε αθνξά. Δγψ μέξσ φηη αλ
βεβαησζνχλε κε ηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ αξρή απφ ηελ θηεκαηηθή
ππεξεζία θαη πεξάζνπλ 20 ρξφληα θαη πάεη θάπνηνο ζηα δηθαζηήξηα γηα λα
θαζνξηζηεί ε ηηκή γηα λα πιεξσζεί, ζα είλαη κάιινλ κεγαιχηεξα αλ έρνπλ
πεξάζεη 20 ρξφληα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Γελ μέξσ. Ξξνζπαζψ λα εμεγήζσ κεξηθά πξάγκαηα θαη
βιέπσ κία έηζη… Κία αίζζεζε ακθηζβήηεζεο; Θαρππνςίαο; Θαη δελ
αηζζάλνκαη θαιά γηαηί πξνζπαζψ λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ θαη…
ΦΝΟΙΖΠ: Θαη δελ ππάξρεη. Δδψ πέξα αλαθέξεη…
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ΒΝΟΔΑΠ: ρη θαιά θάλεηε θαη ην ξσηάηε αιιά επεηδή είζαζηε θαη λνκηθφο θαη
ππήξμαηε θαη αληηδήκαξρνο θαη ζε άιιεο ζέζεηο ηεο δηνίθεζεο θαηά…
Ξξφεδξνο, ζπγγλψκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξφεδξνο.
ΦΝΟΙΖΠ: Ξξφεδξνο πξάγκαηη θαη….
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: …..ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ…. Γεκνθξαηία.
ΒΝΟΔΑΠ: Ινηπφλ θαη είλαη θαη λνκηθφο. Θαηά ηε δηάξθεηα πνπ αζθνχζαηε
δηνίθεζε ζε πφζεο ηέηνηεο…;
ΦΝΟΙΖΠ: Ξνιιέο.
ΒΝΟΔΑΠ: Γειαδή ην ίδην πξάγκα πνπ εηζεγείηαη ηψξα ε θπξία Ξεηξνπνχινπ
ην είραηε εηζεγεζεί θαη εζείο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη είρε ςεθηζηεί.
Ρίπνηε άιιν επραξηζηψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ππάξρεη θάπνην δηεπθξηληζηηθφ άιιν;
Ν θχξηνο Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ πνπ είκαη κεραληθφο θαη έρσ αζθήζεη δηνίθεζε κπνξψ λα
ξσηήζσ θάηη;
Ινηπφλ, δχν πξάγκαηα. Θαη’ αξρήλ ελεκεξψζεθα ην πξσί θαη απφ ηελ ηερληθή
ππεξεζία γηα κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πάλσ ζε απηή ηελ ππφζεζε θαη ηελ
αληίζηνηρε γηα ηελ νπνία είρακε ζπδεηήζεη ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην. Ζ
άπνςε κνπ δελ αιιάδεη. Ξαξακέλεη. Ήζεια φκσο δπν δηεπθξηλήζεηο. Ζ πξψηε
ζε ζρέζε κε απηφ πνπ είπε ε θπξία Ξεηξνπνχινπ. Αλ ζήκεξα ζα πάξνπκε
απφθαζε κφλν γηα λα δψζνπκε ηελ βεβαίσζε φηη δελ ρξεσζηάεη ή αλ ζα
πάξνπκε απφθαζε γηα λα θαηαβάινπκε θαη ηα ρξήκαηα;
Θαη ην δεχηεξν επεηδή κνπ εηπψζεθε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ην πξσί φηη
έρνπλ ππάξμεη δεθάδεο άιιεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπκβηβαζκνχ ρξεκάησλ θαη
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εηζθνξάο ζε γε, ζα ήζεια κία ιίζηα κε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη
πάξεη απφθαζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζην παξειζφλ, κε άιιεο δηνηθήζεηο
βέβαηα, αιιά ζα ήζεια λα ελεκεξσζψ γηα αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη
γίλεη αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία. Θαη αλ ππάξρνπλ ζε εθθξεκφηεηα άιιεο
αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ εδψ θαη πέξα ζέκαηα
ζπκςεθηζκνχ. Ππκςεθηζκνχ θαη φρη ζπκβηβαζκνχ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο.
ΒΝΟΔΑΠ:

πάξρνπλε θαη άιιεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο γηα ηέηνηνπ είδνπο

ζέκαηα, ππάξρνπλ ζε εθθξεκφηεηα αξθεηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Θέισ λα πσ φκσο θάηη, φηη ε εηζήγεζε πνπ ππάξρεη απφ ηελ κεξηά
ηεο δηνίθεζεο κηιάεη γηα ιήςε απφθαζεο ζπκςεθηζκνχ ππνρξεψζεσλ,
θαζνξηζκφ ηηκή κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηδηνθηεζίαο. Ρν πφηε ζα
δνζεί ην αληίηηκν ην νπνίν νξίδεηαη θαη έρεηε κπξνζηά ζαο ηηο ηηκέο θαη ηέηνηα
θαη ην χςνο ηεο ηηκήο αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο.
Απφ εθεί θαη πέξα δελ κπνξεί λα αιιάμεη λνκίδσ. Δθηφο αλ απνθαζίζεη
δηαθνξεηηθά ή πξνηείλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην αιιά εηζεγείηαη ην ζέκα
πιήξεο έηζη. ζν γηα ηα άιια δεηήκαηα είλαη κηα γεληθή απάληεζε απηή πνπ
ζαο έδσζα ζε ζρέζε κε ην αλ ππάξρνπλ θαη άιιεο ππνζέζεηο, ζαθψο
ππάξρνπλε θαη αλ ζέιεηε αλ φρη αχξην κεζαχξην ηνπιάρηζηνλ κπνξνχκε λα ζαο
έρνπκε, ζα εηνηκάζεη ε ππεξεζία λα ζαο δψζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη άιιν δηεπθξηληζηηθφ;
Ν θχξηνο Σνλδξνγηάλλεο.
ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θαηαιήγνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα κε ηεο θπξίαο
Ξεηξνπνχινπ ζηελ ηερληθή ππεξεζία αιιά μέξνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
πξάμεο εθαξκνγήο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ λφκνπ.
Ξσο πξνέθπςε. Θαηαξράο ηέηνηεο, φπσο έρσ πεη θαη ζηνλ θχξην Γξνχιηα
ζήκεξα, ππάξρνπλ δεθάδεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αιιά ζε κηθξνπνζά θαη έγηλε
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ζπκςεθηζκφο άκεζα θαη ζην …… θαη ζηελ Αθαία. Πε ηέηνην κεγάιν κέγεζνο
δελ έρεη μαλαγίλεη, είλαη ε πξψηε θνξά θαη ζέισ λα ζαο πσ δπν ιφγηα γηα ην
ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο γηα λα θαηαιάβεηε πσο πξνέθπςαλ ηα 540 κέηξα.
ηαλ θπξψζεθε ε πξάμε εθαξκνγήο ην ’94, ην ’94 ήηαλ κηα ηδηνθηεζία θαη
κπήθε ζην ζρέδην θαη πέξαζε έλαο δξφκνο αλάκεζα. Ρεο έθνςε ινηπφλ 608
κέηξα. Δπεηδή ήηαλ άγλσζηνο ε πξάμε εθαξκνγήο ζεψξεζε πσο είλαη έλαο
ηδηνθηήηεο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ήηαλ 2.175 ε κία ηδηνθηεζία.
ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θαη ζεψξεζε φηη πξέπεη λα ηνπ πάξεη 1.630 κέηξα.
1.630 κέηξα ήηαλ ε ζεσξεηηθή ηνπ εηζθνξά ζε γε. Ρα 608 ηα πήξε ν δξφκνο
θαη κέλαλε άιια 1.000.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ζ ξπκνηνκία.
ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θαη ηνπ παίξλεη δπν νηθφπεδα πνπ άκα ήμεξε πνηνο είλαη
ήηαλ παξάλνκν απηφ. Ρνπ πήξε δχν νηθφπεδα θαη ηα έδσζε γηα ηελ
δεκηνπξγία ηεο πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ. Ρν έλα νηθφπεδν ήηαλ 760
κέηξα, ην άιιν ήηαλ 290 κέηξα. Αθνχ θπξψζεθε ε πξάμε, ν λφκνο ηνπ 1337
ιέεη φηη φιεο νη δηαθνξέο ππνινγίδνληαη κφλν ζε ρξήκα. Ζ εηζθνξά ινηπφλ ην
1.635 πήγε γηα ηελ δεκηνπξγία δξφκνπ θαη πιαηείαο. Γειαδή γηα ηελ
δεκηνπξγία βαζηθψλ πνιενδνκηθψλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο, φπσο αθξηβψο ιέεη θαη
ε θπξία Ξεηξνπνχινπ ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ηνπ 1337 πνπ επηβάιεη ηνλ
ζπκςεθηζκφ - δελ ηνλ αλέρεηαη - ηνλ επηβάιεη, φηαλ είλαη γηα βαζηθά
πνιενδνκηθά έξγα θαη είλαη εθεί ε δηαθνξά καο, βαζηθά πνιενδνκηθά έξγα.
Ζ εηζθνξά πνπ έδσζε ηα 1.635 - ε ηδηνθηεζία απηή - πήγαλε γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο νδνχ θαη γηα δχν νηθφπεδα ζηα νπνία απνθαηαζηάζεθαλ νη
ηδηνθηήηεο ηεο πιαηεηάο Άγηνπ Αλησλίνπ εμ’ νινθιήξσο ξπκνηνκνχκελε.
Έξρεηαη ην 2003 ν ηδηνθηήηεο θέξλεη ηνλ ηίηιν ηνπ ζηελ πνιενδνκία θαη
ζπληάζζεη δηνξζσηηθή πξάμε θαη ιέεη ζηηο 10/3/82 πνπ ιέεη ν λφκνο δελ ήηαλ
έλαο ηδηνθηήηεο ήηαλε ηξεηο, άξα ε εηζθνξά αληί γηα 1.600 κέηξα έπξεπε λα
είλαη 1.099 κέηξα. Κνπ πήξαηε 540 κέηξα παξαλφκσο επηπιένλ.
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δπηκεξίδεηαη θαηά…
ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ: Απφ ηφηε πξνζπαζεί θαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έρεη
έξζεη ηξεηο θνξέο ην ζέκα ηνπ - παιηά αλ ην ζπκάζηε - λα αθπξψζεη ην ζρέδην
ηεο Αθαίαο γηα λα πάξεη πίζσ ηελ γε ηνπ. Ρνπ πήξε 540 κέηξα παξαπάλσ
ρσξίο λα ην ζέιεη επεηδή δελ έθαλε κηα δήισζε ηδηνθηεζίαο πνπ έιεγε ν
λφκνο. Ν ίδηνο θηαίεη ζα κνπ πείηε αιιά κία απιή δήισζε ηδηνθηεζίαο.
Αθπξψζεθε ε πξνζπάζεηά ηνπ λα πάξεη ηελ γε ηνπ πίζσ γηαηί ν λφκνο έηζη
πξφβιεπε απφ ηελ πνιενδνκία θαη απφ ηνλ λνκάξρε, έραζε ηελ ππφζεζε θαη
κείλαλε ηα 540 κέηξα ηα νπνία ηνπ ρξσζηάεη ν δήκνο ζε ρξήκα. Ιέεη ινηπφλ ε
πξάμε εθαξκνγήο πνπ θπξψζεθε ην 2003 είλαη νη ππνρξεψζεηο ζε ρξήκα.
Σξεσζηάεη ν δήκνο 540 απφ ηελ ππεξβνιηθή εηζθνξά ζε γε πνπ ηνπ πήξε, ηελ
νπνία ρξεζηκνπνίεζε γηα ηα βαζηθά πνιενδνκηθά έξγα ηεο πεξηνρήο - δξφκν
θαη δηάλνημε ηεο νδνχ ηεο πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ θαη φρη γηα κηζζνδνζία
θαη νηηδήπνηε άιιν πνπ απνθιείεηαη ξεηά απφ ηνλ 1337 γηα βαζηθά
πνιενδνκηθά έξγα θαη ρξσζηάεη ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα εθείλνο. Δίλαη εηζθνξά
ε κηα, εηζθνξά ε άιιε. Δπηβάιιεηαη ν ζπκςεθηζκφο - δελ είλαη αλεθηφο –
επηβάιιεηαη, έηζη; Απηή είλαη ε δηαθνξά πνπ έρνπκε γηαηί εκείο ζηελ πξάμε
εθαξκνγήο μέξνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο πνχ πήγαλ ηα κέηξα απηά. Ξήγαλε γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο πιαηείαο Αγίνπ Αλησλίνπ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ δξφκνπ.
Αθξηβψο θαηά ην άξζξν πνπ ιέεη ν 1337 άξα ν ζπκςεθηζκφο δελ είλαη
αλεθηφο, επηβάιιεηαη, έηζη; Απηά ήζεια λα πσ ζαλ ηερληθή ππεξεζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα; Αλ δελ ππάξρεη λα ηνπνζεηεζνχλ νη
παξαηάμεηο.
Θχξηε Κπνδίθα;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξνζπαζψ λα βξσ εηξκφ. Αθνχζηε είλαη έλα ζέκα πάξα πάξα
πάξα πνιχ ζνβαξφ. Δίλαη έλα ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε αληηπαιφκελα
ζπκθέξνληα. Έρεη λα θάλεη κε…. Απηφ ην πξφβιεκα έρεη ηαιαλίζεη θάπνηεο
δεθαεηίεο φιν ην ζηνηρείν ην πεξηνπζηαθφ ηεο Αθαίαο Πθαξακαγθά. Έρνπλ γίλεη
δηάθνξα. Έρνπλ γίλεη δηάθνξεο θφληξεο, έρεη έξζεη δπν ηξεηο θνξέο αθφκα ζην
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δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη δελ ζα είρακε θακηά αληίξξεζε λα ςεθίζνπκε φηη ν
άλζξσπνο δελ καο ρξσζηάεη. Γηα λα πάξεη ην ραξηί ηνπ λα πάεη λα θάλεη ηελ
δνπιεηά ηνπ. Απηφ φκσο πνπ κε πξνβιεκαηίδεη είλαη ε ad hok δηάθξηζε ηνπ λα
δψζνπκε απηφ ην ππέξνγθν πνζφ ζήκεξα ελψ εθθξεκνχλ άιια 96 ζπκβφιαηα.
Γεζκεχζεσλ ρσξψλ θ.ιπ., θ.ιπ..
Θαλέλαο δελ ζέιεη λα ηνπ πάξεη ν δήκνο ην νηθφπεδφ ηνπ. Θαλέλαο φζν θαη λα
ζέιεη λα πξνζθέξεη ζε απηφ εδψ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ηνπ Σατδαξίνπ, φηαλ ην
νηθνπεδάθη ηνπ ηνπ ην παίξλεη θαη ηνπ ην δεζκεχεη θαη ην έρεη έηζη θαη έρεη
γίλεη ζθνππηδνηελεθέο θαη πεηάλε φινη ηα ζθνππίδηα κπξνζηά ζηελ κνχξε ηνπ
πνπ γεηηληάδεη κε ην ζπίηη ηνπ ζα ήζειε ηνπιάρηζηνλ λα απνδεκησζεί. Πέβνκαη
θαη ζπκκεξίδνκαη ην πξφβιεκα ηνπ ζπλδεκφηε καο ζπληδηνθηήηε, άιια ζηελ
δεχηεξε πεξίπησζε ηεο πιεξσκήο ζα ην αθήζσ ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
πιεηνςεθίαο λα απνθαζίζεη. Δκείο ζα είκαζηε παξφληεο ζε απηή ηε
δηαδηθαζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Κπνδίθα.
Ν θχξηνο Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη. Θαη εγψ σο πξνο ηνλ ζπκςεθηζκφ κεηά θαη ηηο
δηεπθξηληζηηθέο έηζη παξαηεξήζεηο ηεο θπξίαο Ξεηξνπνχινπ ε νπνία έιεηπε ηελ
πξνεγνχκελε θνξά νπφηε ήηαλ νπζηαζηηθή ε ζπκβνιή ηεο θαη ε παξνπζία ηεο
εδψ. Ξνιιέο θνξέο απφ ηα θείκελα δελ πξνθχπηεη έηζη ε αθξηβήο ζέζε. Υο
πξνο ηελ θχζε ηνπ ζπκςεθηζκνχ θαη δεδνκέλνπ φηη θαη ηελ πξνεγνπκέλε
θνξά ν άλζξσπνο ήξζε θαη θαίγεηαη γηα ηε βεβαίσζε απηή γηα λα κπνξέζεη λα
δηαθαλνλίζεη κε ηελ ηξάπεδα, ζα ζπκθσλήζνπκε. Υο πξνο ηελ πιεξσκή ηνπ
πφζνπ ζα δειψζνπκε θαη εκείο παξφληεο γηαηί ηίζεληαη δηάθνξα ζέκαηα εθεί.
Ν ζπκςεθηζκφο εθφζνλ είδακε φηη είλαη κηα πξαθηηθή πνπ γίλεηαη θαη ζε
άιινπο δήκνπο, ζπκθσλνχκε ζε απηφ γηαηί βνεζάεη έηζη ζηελ κείσζε ησλ
δηαθφξσλ αγθπιψζεσλ πνπ ζπλαληάκε θαζεκεξηλά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Ληεληαθφ. Ν θχξηνο Ππειηφπνπινο.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, εγψ έρσ ηνπνζεηεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά
πνπ είπα φηη ε επηρεηξεκαηνινγία κνπ θαίλεηαη ινγηθή θαη φρη ινγηθνθαλήο.
Λνκίδσ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θχξηνπ Σνλδξνγηάλλε ζα έιεγα φηη εληζρχεη
απηφ πνπ εγψ θαηάιαβα απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, φηη ν ζπκςεθηζκφο δελ
είλαη αλεθηφο αιιά επηβάιιεηαη θαη λνκίδσ φηη επνκέλσο ην δήηεκα ην αλ ζα
πιεξψζνπκε ηα ρξήκαηα ή ζα θάλνπκε θάπνηνλ άιινλ δηαθαλνληζκφ, ζα κνπ
επηηξέςεηε λα αθνχζσ ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζε ηνπ δεκάξρνπ, γηαηί δελ
θαηάιαβα πνηα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο πιεηνςεθίαο ζε απηφ ην δήηεκα.
Δληάμεη ηψξα ζέισ λα αθνχζσ κε βάζε ηελ ζπδήηεζε ην ηη θαη πσο θαη ζα
ελεξγήζσ αληίζηνηρα.
Ιέσ κηα γεληθφηεξε παξαηήξεζε φηη ζηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην
λφκν ζηα δεηήκαηα απηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε ηηο πξνζθπξψζεηο,
ξπκνηνκήζεηο, παξαρψξεζε ρξήζε πιαηεηψλ θαη φια απηά, είλαη κηα ηζηνξία
πνπ φινη ζπκθσλνχκε φηη ηαιαηπσξείηε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ρξφληα
νιφθιεξα θαη λνκίδσ φηη κπνξνχκε θαη εθηφο ην ηη ζα ςεθίζνπκε, λα έρνπκε
θαη κία άπνςε ην πσο θαη πξέπεη λα ιπζνχλ θαη απηά ηα δεηήκαηα. Θαη λνκίδσ
πξέπεη λα ιπζνχλ κε ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθφ ηξφπν απφ ην παξειζφλ θαη κε
ην δηθαίσκα ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ λα παίξλνπλε απνθάζεηο γηα απηά ηα
δεηήκαηα. Θαηά ηε γλψκε κνπ έρεη σξηκάζεη πιένλ ζηε ζπλείδεζε ηεο
θνηλσλίαο, φηη ηα… παίξλνληαο ππ’ φςηλ βεβαίσο ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ
ππάξρνπλ, ην λνκηθφ δίθαην θ.ιπ., ην θάζε δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζα κπνξεί θαη
πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα, ζα έιεγα λα ζπάζεη ηνλ θαχιν θχθιν ηεο
γξαθεηνθξαηίαο πνπ ηαιαηπσξεί ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κεηά ηελ ρνχληα
έσο ζήκεξα.
Θαηά ζπλέπεηα λνκίδσ φηη είλαη απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη εθηφο ηνπ ηη
ζα ςεθίζνπκε, δελ ιέσ λα δεκηνπξγήζνπκε λνκνινγία, αιιά κπνξνχκε λα
δεκηνπξγήζνπκε κε ηελ απφθαζή καο θαη πνιηηηθνχ ηχπνπ απφθαζε γηα ην
πψο ζέινπκε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαη κπνξεί λα γξαθηεί θαη ζηα πξαθηηθά
αλ ζπκθσλεί θαη ν δήκαξρνο, φηη πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην κε ηελ αληίζηνηρε αίξεζε ζα ιέγακε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, έηζη;
Αιιά φρη φκσο απιά θαη κφλν ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνινγίαο. Θα έιεγα ινηπφλ
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φηη πξέπεη λα δνχκε κε έλα ηξφπν ελφο Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ γηα ηέηνηνπ
είδνπο απνθάζεηο θαη φρη ην λα ζέξλνληαη απηέο νη απνθάζεηο ζηα δηθαζηήξηα.
Γειαδή λα κπνξνχλ λα ηειεζηδηθνχλ κε θάπνην ηξφπν θαη ζηνπ πξψηνπ
βαζκνχ απηνδηνίθεζε θαη ζηε δεπηέξνπ βαζκνχ απηνδηνίθεζε. Ρειείσζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Ππειηφπνπιν.
Ν θχξηνο Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαη εκέλα ε ηνπνζέηεζή κνπ ζα είλαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κε
ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Ζ δεκνηηθή πεξηνπζία θαη νη πξάμεηο εθαξκνγήο ζην
Σατδάξη είλαη απφ ηα δεηήκαηα πνπ καο έρνπλ ηαιαλίζεη γηα πνιιέο δεθαεηίεο,
έρνπλ γίλεη ηεξάζηηα ιάζε ζην παξειζφλ θαη ιάζε θαη παξαιήςεηο θαη λνκίδσ
φηη ζα πξέπεη λα είκαζηε δηπιά πξνζεθηηθνί – δηπιά θαη ηξηπιά πξνζεθηηθνί φηαλ πξφθεηηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο έηζη ψζηε φρη απιά λα είκαζηε
λνκφηππνη αιιά λα δηαζθαιίδνπκε ζην έπαθξν θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ
θαη ηνπ δεκνζίνπ. Θαη ζε πεξίπησζε αθφκα πνπ ζα γηλφηαλ ν ζπκςεθηζκφο
εγψ ζα ήζεια απηφ λα πξνθχςεη κεηά απφ δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή
εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ. Ρν θαιχηεξν ζα ήηαλ δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο,
είλαη θάηη ην νπνίν γίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.
Έρσ ηελ εληχπσζε φκσο φηη ηα ιάζε ηα νπνία γίλνληαη εδψ θαη πνιιέο
δεθαεηίεο θαη άιισζηε ηα ζπδεηήζακε θαη ηα βάιακε θαη ζαλ ζέκα γηα ην
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θαη έρνπλ ππάξμεη θαη
εθζέζεηο επηηξνπήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην παξειζφλ, λνκίδσ φηη θαη ε
θαηλνχξγηα δηνίθεζε κε απηέο ηηο δπν εηζεγήζεηο θαη απνθάζεηο πιένλ - κεηά
θαη ηελ ζεκεξηλή ε νπνία ζα πάξνπκε - αλνίγεη κηα ιάζνο πφξηα, θηλείηε ζε
ιάζνο δξφκν θαη ζα ηα βξεη κπξνζηά ηεο.
Λνκίδσ ζε θακία πεξίπησζε δελ έπξεπε λα πξνρσξήζνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν,
ηφζν εζπεπζκέλα λα δερφκαζηε θαη λα δίλνπκε ρξήκαηα ζε κηα ηέηνηα επνρή
πνπ αθφκα θαη αλ ππήξρε ζπκςεθηζκφο γηα εκέλα ζα έπξεπε φρη λα παίξλεη ν
δήκνο νηθφπεδα πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ έρεη ηη λα ηα θάλεη ή έρνπλ ράζεη ζε
πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηελ αμία ηνπο, αιιά λα παίξλεη ρξήκαηα θαη ζα
αλνίμνπκε θαη κία πφξηα κε δηαδηθαζίεο αληίζηνηρεο κε δεθάδεο άιινπο
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ηδηνθηήηεο πνπ ζα ηξέμνπλ πξνθαλψο ζε απηή ηελ πεξίνδν κε ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε λα εμαζθαιίζνπλ θάπνηα ρξήκαηα.
Ξαιαηνηέξα ζε παιαηφηεξεο δεθαεηίεο νη ηδηνθηήηεο δελ ήζειαλ λα δεζκεχνπλ
ηα νηθφπεδά ηνπο γηαηί ήζειαλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ. Ρψξα πιένλ ζέινπλ θαη
δεηάλε ηελ δέζκεπζε γηα λα παίξλνπλε ηα ρξήκαηα, γηαηί πξνθαλψο θαη είλαη
κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο βηψλνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη επ’
σθειεία ησλ ηδηνθηήησλ, ησλ ηδησηψλ θαη εηο βάξνο ηνπ δήκνπ ε νπνηαδήπνηε
ηέηνηα ζπλαιιαγή πνπ θάπνηνο δίλεη γε θαη παίξλεη ρξήκα.
Δπνκέλσο λνκίδσ φηη είλαη ιάζνο θαη πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά. Έρσ πνιιέο
ελζηάζεηο αλ φια έρνπλ γίλεη ζσζηά ζηελ πνξεία γηα λα θηάζνπκε κέρξη
ζήκεξα. Γηαηί δελ είλαη κφλν ε ζεκεξηλή απφθαζε, είλαη έλα λήκα πνπ πξέπεη
λα ην δνχκε απφ ηελ αξρή θαη λα δνχκε αλ κέρξη ζήκεξα έρνπκε θηάζεη σο
εδψ πνπ είκαζηε ζσζηά θαη παίξλνπκε ηελ ζσζηή απφθαζε. Θαη φπσο θαη γηα
ην πξνεγνχκελν ζέκα πνπ απνθαζίζακε ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε έηζη
θαη ζήκεξα εκείο ζα ην θαηαςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Γξνχιηα.
Ν θχξηνο Αζπξνγέξαθαο γηα ην ζέκα. Ρε ζέζε ηεο παξάηαμεο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη. Ινηπφλ, θνηηάμηε λα δείηε, επεηδή πξάγκαηη ην ζέκα
απηφ καο βαζάληζε θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εδψ αιιά ελ πάζε
πεξηπηψζεη θαηά κείδνλα ιφγν θαη εκάο νη νπνίνη έρνπκε θαη κηα εηδίθεπζε.
Δηδίθεπζε δελ ελλνψ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έρνπκε κηα ηδηφηεηα, έηζη;
Ινηπφλ, πξάγκαηη ην είδα δεχηεξε θνξά, ην είδα ηξίηε θνξά θαη έθαλα θαη κία
εθηελή θνπβέληα κε ηελ θπξία Ξεηξνπνχινπ. Ξνχ θαηαιήγσ ινηπφλ. Δίπε ν
θχξηνο Σνλδξνγηάλλεο φηη φρη απιψο είλαη αλεθηφο αιιά επηβάιιεηαη. Γελ ζα ηα
έιεγα έηζη.
κσο ιέσ φηη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα δηνηθεηηθφ ζπκβηβαζκφ - θαη έρσ
θαη κηα επηθχιαμε ηελ νπνία ζα ζαο πσ - γηα έλα δηνηθεηηθφ ζπκβηβαζκφ ν
νπνίνο ιεηηνπξγεί επ’ σθειεία θαη δελ βιάπηεη, αλ δελ ιεηηνπξγεί επ’ σθειεία
δελ βιάπηεη ζε θακηά πεξίπησζε ηνλ δήκν. Ρη ζεκαίλεη απηφ ην πξάγκα;

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11Η

21 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016

39

Πεκαίλεη φηη γηα λα βξεζείο εθεί πνπ ζα ζνπ πνχλε ηη είλαη απηφ πνπ ςήθηζεο,
ηη απφθαζε είλαη απηή πνπ πήξεο, ζα πξέπεη θαηαθαλψο λα έρνπκε -ζα ην πσ
επζέσο- αο πνχκε κηα ελέξγεηα ε νπνία ζπληζηά ηνπιάρηζηνλ αξρή
πξαγκάησζεο θάπνηαο απηζηίαο. Ρέηνην δήηεκα δελ κπαίλεη γηα εκέλα.
Θα πξέπεη φκσο - θαη ππάξρεη κηα δεχηεξε επηθχιαμε - ε νπνία πνηα είλαη; ηη
ην ζπδεηήζακε κε ηελ θπξία Ξεηξνπνχινπ ελδερφκελα ζηηο ξπκνηνκίεο θαη
αιινχ γίλεηαη - ειέγρνληαη νη απνθάζεηο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Έρεη κηα επηθχιαμε ε θπξία Ξεηξνπνχινπ φηη δελ ην
μέξσ αλ ειέγρεηαη ή δελ ειέγρεηαη. Έρσ ηελ αίζζεζε φηη επεηδή πξφθεηηαη θαη
δε γηα δηνηθεηηθφ ζπκβηβαζκφ, ζα ειεγρζεί. Γειαδή ηελ Απνθεληξσκέλε
δηνίθεζε θαη ελδερφκελα απηνί λα έρνπλε κηα άιιε άπνςε.
Ινηπφλ νη πεξηνξηζκνί γηα εκέλα ζηελ απφθαζε πνηνη πξέπεη λα είλαη θαη
βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή θαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηνλ θχξην
Θαξαγηάλλε.
Ξξψηνλ, εκείο ζα πάξνπκε απφθαζε κφλν γηα ην ζπκςεθηζκφ, ην δηνηθεηηθφ
απηφ ζπκςεθηζκφ, ν νπνίνο ζα γίλεη βαζηθά απφ ην δήκν, έηζη; Απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα. Θαη έλα δεχηεξν, έρεη θαζνξηζηεί ε ηηκή ζε 182,50€ αλά
κεηξφ. Θα πξέπεη λα ππάξμεη δέζκεπζε απφ πιεπξάο ηνπο ζηελ ππνρξέσζε
ηνπ δήκνπ γηα απνδεκίσζε λα θαηαβιεζεί ζε απηφ ην πνζφ. Γηαηί έρεη ηε
δπλαηφηεηα επεηδή ππάξρεη ξπκνηνκία λα πξνζθχγεη ζην δηθαζηήξην θαη λα
ηνπ πεη φρη 182,50 αιιά 400, 500. Απηά ινηπφλ γηα εκέλα είλαη θφθθηλεο
γξακκέο, γηα λα ζπκεζνχκε θαη πξφζθαηεο νξνινγίεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα
δεζκεπηεί ην ζπκβνχιην κε ηελ απφθαζε ηνπ γηα λα κελ αληηκεησπίζεη θάπνην
πξφβιεκα κεζαχξην πέξα απφ απηά πνπ είπε ν θχξηνο Γξνχιηαο, ηα νπνία ζα
ζπκθσλήζσ γεληθά έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα. Έρνπκε κηα νηθνλνκηθή
πξαγκαηηθφηεηα δηαθνξεηηθή ζήκεξα θαη θάπνηνη ζα ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ
απηή ηελ δηαδηθαζία. Βέβαηα γηα λα είκαζηε εηιηθξηλήο ιεθηά δελ ππάξρνπλ.
κσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επεηδή έρεη θαη έλα πξφβιεκα ν
άλζξσπνο ζνβαξφηαην ηνπιάρηζηνλ απ’ φηη είπε θαη ηελ άιιε θνξά θαη απ’ φηη
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είπε ζην ηέινο, φηη θαίγεηαη, πλίγεηαη πξνθείκελνπ λα ην δψζεη ππνζήθε απηφ,
λα πάξεη θάπνην δάλεην, δελ μέξσ γηα πνηνπο ιφγνπο.
Άξα ινηπφλ πηζηεχσ φηη ε απφθαζή καο πξέπεη λα έρεη απηφ ην ζθεπηηθφ θαη
έρνπκε θαη ηελ επηθχιαμε φηη ελδερφκελα ε λνκηκφηεηα ηεο ζα θξηζεί θαη απφ
ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη απφ ην λνκηθφ ηκήκα απηήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Αζπξνγέξαθα.
Ν θχξηνο Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Ξξηλ ελεκεξσζψ, ζέισ λα απαληήζσ ζηνλ θχξην Αληηδήκαξρν
φηη αλ ήκαζηαλ αληηδήκαξρνη ……, φηη εκείο εδψ πέξα δελ έρνπκε θακηά
αληηδηθία γηα ην ζπγθεθξηκέλν. Θέιακε λα βξεζεί.
πσο

αληηιεθζήθαηε

ν

θχξηνο

εμ΄επσλχκσλ

δηθεγφξνο,

ζπλάδειθνο

έκπεηξνο, έγθξηηνο κε ηελ θπξία λνκηθή ζχκβνπινο είπε πξνεγνπκέλσο – λα
δείηε πφζν αίνια είλαη εδψ ζηε λνκηθή ηα ζέκαηα – φηη δελ μέξνπκε θαλ αλ
ειέγρεηαη απ’ ηνλ Δπίηξνπν. Θαηαιάβαηε; Απφ ηελ Απνθεληξσκέλε. Έλα
βαζηθφ. Γηα λα δείηε δειαδή πφζν πνιχπινθα είλαη. Θαη επεηδή a priori εκείο
είκαζηε θαιφπηζηνη θαη γη’ απηφ θάλακε ηελ εξψηεζε θαη εδψ πέξα κε
επηβεβαηψλεη ν θχξηνο ζπλάδειθνο φηη λαη ζηνλ ςεθηζκφ πνπ είπε ν θχξηνο
Κπνδίθαο – ην θαηαιαβαίλνπκε ην πξφβιεκα πνπ έρεη ν θχξηνο, πνπ ζέιεη λα
θάλεη, είλαη ζεκηηφ – λα γίλεη ζπκςεθηζκφο. Άιισζηε επηβάιιεηαη, είλαη
γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ν θχξηνο Σνλδξνγηάλλεο θαη νη ππφινηπνη. Κε ηα
ρξήκαηα φκσο ηνπιάρηζηνλ ζε απηή ηελ παξαηήξεζε πνπ έθαλε ε θπξία
Ξεηξνπνχινπ πνπ είπα – πνπ απηή ηνπ είπε – είλαη θπζηθφ φηη κπνξεί αχξην,
κεζαχξην κπνξεί λα πάεη θαη λα κελ δεηήζεη 182 πνπ είπε ν θχξηνο θαη λα
δεηήζεη 400. Έρεη ηε δπλαηφηεηα απηή. Άξα ινηπφλ λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί.
Απηφ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε.
Ρψξα φηη ήκαζηαλ εκείο θαη λα μέξακε φια, εγψ είκαη πξψηνο απηφο πνπ ιέσ
φηη δελ ηα μέξακε φια θαη είκαζηε αλακάξηεηνη ζε απηφ ην ζέκα. Αιιά
ηνπιάρηζηνλ επεηδή ηψξα ηα βιέπνπκε θαιχηεξα ηα πξάγκαηα δηφηη παιηά ζηα
δηθαζηήξηα μέξεηε ήηαλ γηα ην θαιφ ηνπ δήκνπ θαη γηα ην θαιφ ηψξα άκα πάηε
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ζηα δηθαζηήξηα –λα κελ πσ πσο ζπκπεξηθέξνληαη νη δηθαζηέο άκα βιέπνπλ
δεκνηηθφ ζχκβνπιν– ζαλ φ,ηη ην ρεηξφηεξν ππάξρεη δειαδή. Απηφ ήζεια λα
πσ.
Άξα ζπκθσλψ ζην ζπκςεθηζκφ θαη ιέσ φρη ζηα ρξήκαηα εθηφο αλ ππνηεζεί,
δεζκεπηνχκε κε ηα ρξήκαηα 182 κε 182, ην νπνίν λα θαίλεηαη δειαδή απηή ε
λνκηκνθάλεηα φηη δελ πξφθεηηαη, δηφηη πξψηα πξέπεη λα ςάρλνπκε λα ιέκε ην
κε βιάπηεηλ θαη κεηά ην ηη σθειείλ. Απηφ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Φνπξιή.
Λα δψζνπκε ην ιφγν ζην δήκαξρν.
Ππγλψκε θάπνηνο ζπλάδειθνο άιινο πνπ ζα ήζειε ίζσο;
ΦΝΟΙΖΠ: ….. Θαη κηα παξαηήξεζε επεηδή…. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ…. Απηφο
είλαη ε εμνπζία ηψξα, αο πεη ιίγν παξαπάλσ……. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ…..
ηψξα ηφζα πξνβιήκαηα γηα λα κελ ηξέρνπκε ζηνπο δηθεγφξνπο. Θαηαιάβαηε
θχξηε Ππειηφπνπιε ή θάλσ ιάζνο;
Γηαηί γειάηε θχξηε Κπνδίθα;….. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ…..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα δψζνπκε ην ιφγν ζην δήκαξρν.
Ν θχξηνο Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ξξαγκαηηθά λνκίδσ φηη ν ζπλδεκφηεο καο πνπ έρεη θάλεη ην αίηεκα
γηα λα θιείζεη κε ζπκςεθηζκφ θαη κε ηε δηαθνξά απηή πνπ δεηάεη γηα ηα
ρξήκαηα απηά πνπ ηνπ έρνπκε πάξεη πεξηζζφηεξν, είλαη ζπγθεθξηκέλν φηη έρεη
δεηήζεη απηή ηελ ηηκή πνπ έρνπκε βάιεη θαη εκείο ζην ραξηί. Αιιά είλαη ζσζηφ
άκα ζέιεη λα θάλεη θαη κία δήισζε εδψ - απηήλ ηε ζηηγκή - φηη απνδέρεηαη
ζηα πξαθηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα λα ιήμεη απηφ ην ζέκα θαη λα
δείμνπκε θαη ηε δηάζεζε πνπ ππάξρεη γηα λα είλαη - αλ είλαη δπλαηφλ - θαη
νκφθσλε ε απφθαζε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κπνξεί λα έρεη δηάζεζε λα παξαηηεζεί θηφιαο απφ ην πνζφ. Λα
κεδελίζεη ν ζπκςεθηζκφο.
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ΒΝΟΔΑΠ: Θχξηε Θαξαγηάλλε λα κε ιέηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε θχξηε Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα. Δίπακε εμ’ αξρήο φηη απηφ πνπ είλαη άκεζα
απαηηεηφ, φρη απφ έκελα αιιά απφ ηηο ζπλζήθεο είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε
νθεηιήο ηνπ αθηλήηνπ. Ρα ππφινηπα κπνξνχκε λα ηα ζπδεηήζνπκε θαη είκαη
δηαιιαθηηθφο ζε πάζεο θχζεσο ιχζεηο. Απηφ πνπ είλαη άκεζα θαη είλαη θιέγσλ
είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε νθεηιήο. Ρν είπακε θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά
θαη λνκίδσ φηη είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ απφ φιν ηνλ θφζκν. Αλ ήζαζηαλ φινη
εζείο ζηελ δηθή κνπ ηελ ζέζε, δελ είλαη θάηη παξάινγν δελ είλαη θάηη ην νπνίν
είλαη πέξα απφ ηνλ λφκν. Απιά πξάγκαηα είλαη δελ δεηάσ ράξε, είλαη λφκηκν
δηθαίσκα. Απιφ θαη βαηφ.
ΒΝΟΔΑΠ: Θχξηε Θαξαγηάλλε, ζπγλψκε κηζφ ιεπηφ. Δίλαη ζαθέζηαην έηζη
φπσο κπήθε απ’ ηνλ θχξην Αζπξνγέξαθα θαη φπσο ζπκθψλεζε θαη ν επφκελνο
νκηιεηήο. Απηφ πνπ έρεη βγάιεη ε εθηηκεηηθή επηηξνπή είλαη 182,49.
Ππκθσλείηε κε απηή ηελ ηηκή;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: 182. 182, ηη δελ ζα ην θξίλσ εγψ.
ΒΝΟΔΑΠ: ρη ζαθέζηαην είλαη ε εξψηεζή κνπ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δγψ δελ ήξζα εδψ .......
ΒΝΟΔΑΠ: Δγψ ζέισ πξαγκαηηθά. Ππγλψκε….
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΒΝΟΔΑΠ: ρη, φρη, κηζφ ιεπηφ. Πε παξαθαιψ Ζιία. Δίλαη ζαθέζηαην απηφ πνπ
ιέσ. Ξξέπεη λα δειψζεηε φηη ζπκθσλείηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κε ξσηάηε ηψξα λα ζαο πσ αλ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ιίγα
ιφγηα κε ηελ ηηκή;
ΒΝΟΔΑΠ: Ππκθσλείηε κε απηή γηαηί ζην ζπκβηβαζκφ ππάξρνπλε θαη
ππνρσξήζεηο.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θχξηε Βνξέα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θέιεηε λα δηεθδηθήζεηε ζηα δηθαζηήξηα άιιε ηηκή;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Άιιε ηηκή, ζπγθεθξηκέλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Αθνχ απηή έρεη νξίζεη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρη λα πσ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ππκθσλψ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Απιά πξάγκαηα είλαη. Αθνχ απηφ έρεη νξίζεη. Γειαδή ηνλ
θαηξφ πνπ κνπ πήξε 540 κέηξα είπα δελ ζπκθσλψ, λα κνπ πάξεη 520;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγγξάθσο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηά είλαη εγγξάθσο, έηζη;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Φπζηθά γηαηί φρη. Γελ έρνπκε πξφβιεκα.
ΒΝΟΔΑΠ: Ππκθσλεί, ζπκθσλεί ν άλζξσπνο θαη εγγξάθσο. Ππκθσλεί.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αο ην πεη γηαηί γξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
ΒΝΟΔΑΠ: ρη ην δήηεζα απηφ γηα λα είλαη ζαθέο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη ην είπακε.
ΒΝΟΔΑΠ: Γη’ απηφ ην δήηεζα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ηη φζν πιεξψλσ λα πάξσ. Απιά πξάγκαηα είλαη. Κε
έρνπκε ρξεψζεη 182, ζα πιεξψζνπλ 182.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κία εξψηεζε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε ιίγν ην κηθξφθσλν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αληί γηα ηα ρξήκαηα ζα πάξεη
αληίζηνηρεο αμίαο νηθφπεδν, γε; Θαη λα γίλεη ν ζπκςεθηζκφο ζε γε;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Απηφ είλαη άιιν δήηεκα.
ΒΝΟΔΑΠ: Σξεηαδφκαζηε θαη γε θχξηε Γξνχιηα εθεί, γηαηί έρνπκε θαη
ξπκνηνκνχκελα θηίζκαηα πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπκε ηελ πξάμε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα δψζνπκε ην ιφγν ζην δήκαξρν.
Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ κηζφ ιεπηφ, Ζξαθιή. Ινηπφλ γηα λα ην ζπδεηάκε θαη λα
ην μαλαζπδεηάκε ην ζέκα, λα ην πξνζπαζνχκε λα ην μεςαρλίζνπκε δειαδή
θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη ζνβαξφ. πάξρνπλ θαη άιια ζέκαηα πνπ είλαη - φρη
βέβαηα ηεο ηδίαο εκβέιεηαο - αιιά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ έηζη κε ηέηνηνπ είδνπο
δεηήκαηα γηαηί έρνπκε δπν πεξηνρέο πνπ εληάρηεθαλ ζην ζρέδην πφιεο
ζρεηηθά πξφζθαηα, κε φια ηα πξνβιήκαηα, έηζη; Ρα νπνία ηα μέξεηε πνιχ
θαιά θαη ηα έρνπκε ζπδεηήζεη επαλεηιεκκέλα. Βέβαηα ηψξα είλαη έλα εηδηθφ
ζέκα απηφ, γηαηί έρνπκε έλαλ πνιίηε πνπ εθιηπαξεί λα πάξνπκε κηα απφθαζε
πεξί κε νθεηιήο γηα λα πάξεη έλα δάλεην θαη λα ζψζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ θαη
βέβαηα επεηδή κπήθαλε θάπνηα δεηήκαηα δελ είλαη επ’ σθειεία ησλ δεκνηψλ
λα πξνζπαζνχλ λα βγάινπκε ηηκή κνλάδαο 182 επξψ γηαηί ζε θακία
πεξίπησζε….
Ρψξα ζρεηηθά κε ην ζέκα. Θνηηάμηε εδψ ζηελ αίηεζε ν Θαξαγηάλλεο δεηάεη.
Ξαξαθαιψ γηα ην ζπκςεθηζκφ δειαδή λα νξηζηεί ηηκή κνλάδαο ζηελ
αληηθεηκεληθή αμία γηα ηελ εηζθνξά θαη ηελ απνδεκίσζε. Απηφ ην πξάγκα εκείο
πξνηείλνπκε ζηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα βγεη ηηκή κνλάδαο
ζηα 182,50 επξψ φπνπ βέβαηα αληηθξνχεηαη ζηελ αίηεζε ηελ νπνία έρεη πνπ
ιέεη λα νξηζηεί ηηκή κνλάδαο ζηελ αληηθεηκεληθή αμία γηα ηελ εηζθνξά θαη ηελ
απνδεκίσζε. Δκείο ζηελ απφθαζε πνπ πεξλνχκε νξίδνπκε απηφ. Νξίδνπκε
δειαδή απηά ηα δχν ζεκεία πνπ βέβαηα ζε θακία πεξίπησζε ε απφθαζή καο
δελ δεζκεχεη έηζη ην δήκν φηη ηελ επνκέλε εκέξα ή ην επφκελν δηάζηεκα ζα
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απνδεκηψζεη θαη ηνλ ηδηνθηήηε. Γηαηί εδψ ππάξρνπλε απνδεκηψζεηο πνπ έρνπλε
πνιιά ρξφληα.
κσο πηζηεχσ φηη ζα κπνξεί εδψ λα γξάςεη ζηελ αίηεζε, γηα λα
δηαζθαιίζνπκε θαη εκείο ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ, γηαηί έηζη ν θαζέλαο εδψ
πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληα ηα αηνκηθά ηα δηθά ζνπ. Βιέπεηο φηη
θάλνπκε πίζσ ελψ ππάξρνπλ άιια ζέκαηα εθθξεκφηεηεο ρξφλσλ, δελ ηα
ζπδεηάκε. Αιιά πξαγκαηηθά βιέπνληαο ην πξφβιεκα πνπ έρεηο εκείο έηζη ζαλ
δεκνηηθή αξρή θαη φιεο νη παξαηάμεηο ζπκθσλνχλ λα θάλνπκε απηή ηελ
ππνρψξεζε γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ ζπκςεθηζκφ νχησο ψζηε λα πάξεηο
ηελ βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο. Αιιά θαη εζχ πξέπεη λα γξάςεηο ζηελ αίηεζε
ηελ νπνία θάλεηο δειαδή λα νξηζηεί ηηκή κνλάδαο ζηελ ηηκή δψλεο πνπ έρεη
ζήκεξα, ζα ην δηαηππψζνπκε ε Αθαία, ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο. Νχησο
ψζηε λα κελ ππάξρνπλ παξεξκελείεο, λα κελ ππάξρεη δηεθδίθεζε θαη λα κελ
ππάξρεη πνιχ πεξηζζφηεξν πνηληθή επζχλε. Απηφ ην νπνίν φινη νη λνκηθνί
βάδνπλ εδψ έηζη; Πε έλαλ ελδερφκελν έιεγρν. Απηή είλαη ε πξφηαζε ε δηθή
καο έηζη πηζηεχσ φηη θαιχπηεη θαη ην…. γηαηί πνιχ ζσζηά έβαιε θαη ν Θψζηαο
ν Αζπξνγέξαθαο απηά ηα δπν ζεκεία, έηζη; Πρεηηθά κε ηελ δέζκεπζε – ηέινο
πάλησλ - φηη δελ ζα μεπεξάζεη ε απαίηεζε απηή ηελ ηηκή θαη λνκίδσ φηη έηζη
κπνξνχκε λα είλαη θαη νκφθσλε ε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Ινηπφλ, δελ μέξσ αλ ζπκθσλείο; Αλ ζπκθσλείο πξέπεη φκσο λα γίλεη κηα….
δειαδή ζα παξζεί απφθαζε ζήκεξα αιιά δε ζα ηελ θαζαξνγξάςνπκε πξηλ
αιιάμεη φηη αίηεζε ηελ νπνία έρεηο θάλεη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Αχξην ην πξσί.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αχξην ην πξσί. Αχξην ην πξσί…. Έηζη είλαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Κηα ζπκπιεξσκαηηθή….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ κεηά ηηο δηεπθξηλήζεηο ηνπ δεκάξρνπ, ππάξρεη θάηη πνπ
λα αιιάδεη ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ παξαηάμεσλ;
Υξαία. Ξαξαθαιψ, θχξηε Θαξαγηάλλε.
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Ινηπφλ, λνκίδσ ην εμαληιήζακε.
Θχξηε Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο αλ ν ζπκςεθηζκφο ήηαλε ζε γε ζα ην ςεθίδακε. Αθνχ
είλαη ζε ρξήκα παξακέλνπκε αξλεηηθνί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία. ρη απηφ ην ζεκείν ζρεηηθά κε ηελ γε, φηη απηή ηελ
ζηηγκή δηαζέζηκε γε δελ ππάξρεη. Γειαδή ππάξρνπλε ηίπνηα. Γχν λνκίδσ
νηθφπεδα κφλν γηα ηα νπνία ππάξρνπλ πάξα πνιιέο εθθξεκείο ππνζέζεηο εδψ
θαη πνιιά ρξφληα. Αο πνχκε γηα ηελ Θάησ Γξεγνξνχζα ην νηθφπεδν μέξεηε
αλάκεζα ζηελ Αλνίμεσο - πψο ιέγεηαη εθεί; Πηελ Αλνίμεσο θαη ζηελ… ηέινο
πάλησλ έλα νηθφπεδν πνπ δηεθδηθείηε εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Γειαδή δελ
ππάξρεη….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είπακε… Απηφ ζα μαλάξζεη ζην επφκελν ζπκβνχιην, έηζη;
Γελ έρεη ιήμεη απηή ε ηζηνξία. Γελ έρεη ιήμεη απηή ε ηζηνξία ην μέξεηο πνιχ
θαιά. Αιιά αλ φιεο νη απαηηήζεηο ζε ρξήκα φκσο κεηαηξαπνχλ ζε γε, ηφηε
έρνπκε δχν νηθφπεδα θαη ππάξρνπλ απαηηήζεηο δεθάδσλ. Ξψο λα ηα
κεηαηξέςεηο θαη ζα ράζεηο γε; Γειαδή κπνξνχκε λα πάκε ζε απηή ηελ ινγηθή
λα δίλνπκε γε φηη έρεη απνκείλεη; Ξνπ κπνξεί γηαηί ε Θάησ Αθαία είλαη θαη κηα
πεξηνρή πνπ ρξεηάδεηαη… έηζη; Θαη ε Αθαία ζπλνιηθά ρξεηάδεηαη θάπνηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Δκείο αλ έρνπκε δπν νηθνπεδάθηα ζα πάκε λα ηα
δψζνπκε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λνκίδσ ζπλάδειθνη ην εμαληιήζακε ην ζέκα.
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3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα κείσζε 50% ηνπ αληηηίκνπ ζπλδξνκψλ ζην
θνιπκβεηήξην, γηα ην κήλα Ηνχιην.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θχξηνο Αληηδήκαξρνο…
Ν θχξηνο Ρξνρίδεο, ν…..
ρη; Ν Αληηδήκαξρνο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φπζηθά, θπζηθά. Ινηπφλ πνηνο ζα πεη θχξηε Θαξαγηάλλε;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ, ηψξα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθφ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2016 ππάξρνπλ θάπνηεο εκεξνκελίεο, είλαη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο
9 θαη ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο 10. Ξεξίπνπ 15 εκέξεο ζην ζχλνιν θαηά ηηο
νπνίεο ην θνιπκβεηήξην έκεηλε θιεηζηφ, ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φρη κε
επζχλε ηνπ δήκνπ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζρέζε
εκπηζηνζχλεο

πνπ

είρε

ραζεί

ηα

πξνεγνχκελα

ρξφληα

φηαλ

θαη

νη

πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο είραλε ζηα ρεξηά ηνπο ην θνιπκβεηήξην - κε ην
νπνίν ζα ζπκάζηε - κε εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε θιείζεη πάκπνιιεο
θνξέο. Ξξνηείλνπκε ηελ ιήςε απφθαζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ πιεξσζεί ην
50% ηεο ζπλδξνκήο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεο ηεο πηζίλαο, δειαδή
ην κήλα Ηνχιην. Ξξνθεηκέλνπ απηέο νη κέξεο πνπ ράζεθαλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ
θνιπκβεηεξίνπ ζε απηνχο πνπ ήδε είραλε πιεξψζεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε
απηφλ ηνλ ηξφπν. Λα ππάξρεη δειαδή κηα ζρεηηθή απνδεκίσζε.
Απηφ πνπ -ρσξίο λα ζέινπκε λα θάλνπκε κηα ζπλνιηθή ζπδήηεζε γηα ην
θνιπκβεηήξην- γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα φκσο ζηελ εηζήγεζε λα θαηαγξαθνχλ
θάπνηα βαζηθά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα λα
κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα θαη νκαιά, εμεγείηαη θαη γηα πνηνπο ιφγνπο
αθφκα θαη απηέο νη κηθξέο δηαθνπέο έρνπλε ζπκβεί. Γειαδή φηη ην
θνιπκβεηήξην πιένλ είλαη επηιέμηκν γηα αγψλεο αθξηβψο επεηδή ιεηηνπξγεί
νκαιά θαη ηαπηφρξνλα θαηαιαβαίλεηε φηη επεηδή γίλνληαη αγψλεο δελ κπνξεί
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λα γίλεη ε ρξήζε απφ θνηλνχ. Δλψ θάπνηεο ζρεηηθέο βιάβεο πνπ ππάξρνπλ ζε
άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλε αληηκεησπηζηεί θαη κάιηζηα φρη κε ηε ινγηθή
απιά ηεο ππξνζβεζηηθήο ιχζεο, αο πνχκε, λα θξχςνπκε ην πξφβιεκα θάησ
απφ ην ραιί, αιιά κε νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο έρνπλ φρη απιά
επεθηείλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ αιιά ηελ έρνπλ αλαβαζκίζεη ζε
θαιχηεξν επίπεδν απφ φηη ήηαλε πξηλ αλαιάβνπκε.
Απηά ηφηε κπνξεί λα πεη θαη ζηελ ζπλέρεηα ν ζπλάδειθνο ν Ρξνρίδεο αλ ζέιεη
θάπνηα δεηήκαηα παξαπάλσ κε ιεπηνκέξεηεο. Λνκίδσ απηφ πνπ πξέπεη λα
θξαηήζνπκε είλαη απηφ, φηη έλα βαζηθφ ζηνίρεκα πνπ είρε ε δεκνηηθή αξρή λα
ιεηηνπξγήζεη ην θνιπκβεηήξην πιένλ θάησ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ πάιη,
έρεη θεξδεζεί ζε απηή ηελ θάζε ηνπιάρηζηνλ θαη κε ηηο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη
ζεσξνχκε φηη πνιχ ζχληνκα ζα βειηηψζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηελ…
απηφ πνπ έρνπκε βάιεη απφ ηελ αξρή ζαλ ζηφρν, ηηο ηηκέο ηνπ θφζηνπο
ιεηηνπξγίαο πνπ ήηαλ απαγνξεπηηθή ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ήηαλ θαη ην
βαζηθφ επηρείξεκα γηα ην νπνίν δφζεθε ην θνιπκβεηήξην ζηελ Θνηλ.Π.Δπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θαη’ αξρήλ αλ ππάξρεη εξψηεκα ζπλάδειθνη ζην
εηζεγεηηθφ. Θαηά δεχηεξνλ λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο επηθεθαιήο.
Ππκθσλείηε.
Θχξηε Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλνχκε θαη ζπγραίξνπκε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ππκθσλείηε.
Θχξηε Ππειηφπνπιε. Ππκθσλείηε.
Θχξηε Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ππκθσλνχκε. Διπίδνπκε βέβαηα ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ λα βγαίλνπλ ηα λνχκεξα θαη λα κελ κπεη κέζα ν δήκνο κε
απηή ηελ πνιηηηθή, αιιά ζπκθσλνχκε παξφια απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αζπξνγέξαθα. Ππκθσλείηε.
Θχξηε Φνπξιή. Ππκθσλείηε.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11Η

21 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016

49

Νκφθσλα ινηπφλ.
Ξαξαθαιψ θχξηε Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λα πσ ιίγν γηα ηα λνχκεξα κφλν ην εμήο γηα λα ππάξρεη κηα
ηάμε κεγέζνπο ηέινο πάλησλ, εηθφλα. Ινηπφλ απηή ηε ζηηγκή κφλν απφ ηελ
εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο, απ’ ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο κφλν έρεη
θεξδίζεη ν δήκνο πεξηζζφηεξα απφ 250.000 επξψ. Θα παξνπζηαζηνχλ θαη φια
ηα ζηνηρεηά, θαηαιαβαίλεηε φκσο κε ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη κε ηελ
ρξήζε ηεο ηζνζεξκηθήο θνπβέξηαο ε εμνηθνλφκεζε είλαη ηεξάζηηα. Θα ηα
πνχκε θαη θάπνηα ζηηγκή αλαιπηηθά, ζα δψζνπκε θαη θάπνηα παξαπάλσ
ζηνηρεία. Ξάλησο κφλν απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο κηιάκε γηα ηέηνηαο
ηάμεο κεγέζνπο νηθνλνκηθά. Νπφηε λνκίδσ φηη….
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ ρξεηάδνληαη λνχκεξα.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. 652/14-12-2009
Απ. Γ.Π., πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ κνλάδνο γηα εηζθνξά ζε ρξήκα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1337/83 θαη ηελ Ξνι. 1009 (θεθ.
48/Β/20-01-2016).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη λνκίδσ αλαθέξεηε θαη ζην εηζεγεηηθφ, έρεη αιιάμεη ε
αληηθεηκεληθή αμία θαη αθξηβψο γηα απηφ ηνλ ιφγν αιιάδνπκε θαη ηξνπνπνηνχκε
κάιινλ ηελ κνλάδα γηα ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα, κέρξη 10 ηεηξαγσληθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε;
Νκφθσλα ινηπφλ.
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5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε επηρείξεζε
(Ι. ΑΘΖΛΩΛ 267) γηα παξάλνκε δηελέξγεηα δηαθήκηζεο, ζηα φξηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ

ππάξρεη

ηνπνζέηεζε

παξάλνκεο

πηλαθίδαο,

δελ

απνμειψζεθε ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη γηα απηφ
αθξηβψο ηνλ ιφγν βάδνπκε ην πξφζηηκν ησλ 3.000 επξψ.
Γελ έρεη γίλεη ε απνμήισζε ηεο πηλαθίδαο θαη γηα απηφ αθξηβψο κπαίλεη ην
πξφζηηκν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θπξία Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Λαη, λαη. Δπεηδή ιέεη φηη δχν πξάγκαηα ζπκβαίλνπλε, έηζη; Ρν έλα
είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ επηπξφζζεηα φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ππνρξενχηαη λα απνμειψζεη ηηο αλσηέξσ ν δήκνο πηλαθίδεο. Θα πξνβεί θαη
ζηελ απνμήισζε; Γηαηί ην λα δίλεη, βάδνπκε κφλν πξφζηηκν δελ αιιάδεη ην
θαζεζηψο. Νη επηγξαθέο πάληα κέλνπλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θνηηάμηε λα δείηε αλ κηα επηρείξεζε είλαη ηφζν άλεηε
νηθνλνκηθά πνπ λα δίλεη θάζε θφξα πνπ ζα πεγαίλεη ε ππεξεζία 3.000 επξψ,
εγψ λνκίδσ φηη απφ κφλε ηεο ζα ηελ βγάιεη. Γειαδή ζηε δεχηεξε θνξά ζα ηε
βγάιεη απφ κφλε ηεο, έηζη; Ρψξα αλ είλαη ηφζν πνιχ…. Γελ μέξσ ηη λα πσ θαη
ην πξνηηκάεη απηφ ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα λα καδεχεη πξφζηηκα απφ ηνλ
δήκν 3 θαη 3 θαη 3 θαη 3. ρη θαη ηελ επνκέλε θνξά πνπ ζα μαλαβγεί ε
ππεξεζία αλ ππάξρεη εθεί πάιη ην ίδην πξφζηηκν ζα κπεη. Απηφ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρειηθά ππνρξενχηαη….;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λα θάλσ εγψ κία εξψηεζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θχξηνο Θαξαηδαθέξεο.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ δελ έρσ δηαθσλία σο πξνο ην πξφζηηκν. Απιά εληάμεη
ην πξφβιεκα επεηδή βξηζθφκαζηε ζηνλ νδηθφ άμνλα ηεο ιεσθφξνπ Αζελψλ
είλαη έληνλν. Απιά δελ μέξσ κε πνηνλ ηξφπν απηέο νη ππνζέζεηο εηζέξρνληαη
ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Γειαδή εηζέξρνληαη κεηά απφ θάπνηα θαηαγγειία ή
έρεη γίλεη έλαο έιεγρνο ζπλνιηθφο απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη έρνπκε
δηαπηζηψζεη φηη απηφ θαη απηφ θαη απηφ ην θηίξην έρεη παξάλνκεο πηλαθίδεο.
Γηαηί λνκίδσ φηη ππάξρνπλ θαη άιια θηίξηα πνπ έρνπλ ηέηνηεο πηλαθίδεο θαη
λνκίδσ φηη ππάξρνπλ θαη άιια θηίξηα πνπ δελ έρεη θαζαηξεζεί. Κπνξεί λα θάλσ
θαη ιάζνο άιια εγψ έρσ ζην κπαιφ κνπ έλα. Γειαδή πσο γίλεηαη απηή ε
αληηκεηψπηζε; πάξρεη κηα ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε γηα ηελ ιεσθφξν Αζελψλ,
αο πνχκε μεθηλψληαο ή είλαη απνζπαζκαηηθά; Γειαδή γηα λα κελ ππάξρεη έηζη
θακία θαη μέξσ εγψ λχμε απφ θαλέλαλ φηη εκείο εδψ θάηη άιιν εμππεξεηνχκε.
Απηφ ζα ήζεια λα δσ πσο γίλεηαη απηή ε επηινγή θαη πσο κπαίλεη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ, καθάξη λα είρακε ηφζα πνιιά άηνκα λα ειέγρνπλε ην
Σατδάξη ζπλερψο γηα παξάλνκεο επηγξαθέο, δηαθεκίζεηο δελ μέξσ θη εγψ ηη.
Ππλήζσο γίλεηαη κε θαηαγγειία, έηζη; Ρψξα εάλ ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν
πνπ ην γλσξίδνπκε θαη ζέινπκε λα ην πνχκε γηα λα είλαη επηθίλδπλν θ.ιπ.,
θ.ιπ. λνκίδσ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη λα πάλε νη ππεξεζίεο εθεί θαη λα
βεβαηψζνπλ ηελ παξάβαζε. Γεληθά γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ηνπιάρηζηνλ αλά
θάπνηα δηαζηήκαηα λα βγαίλνπκε θάπνην ζπλεξγείν θαη λα βιέπεη ην δήηεκα
ησλ παξάλνκσλ πηλαθίδσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπκθσλείηε ζπλάδειθνη;
Θχξηε Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ινηπφλ ην έρνπκε μαλαζπδεηήζεη απηφ ην ζέκα εδψ. Γελ
ζέισ ζε θακηά πεξίπησζε λα ππαηληρζψ φηη ν δήκνο αξθείηε ζην πξφζηηκν θαη
ελ πάζε πεξηπηψζεη αθνχ πιεξψλεη ν άιινο γηαηί γηα ηελ επηρείξεζε, εληάμεη
παίξλνπκε ην πξφζηηκν. Μέξεηε ζην παξειζφλ είρακε αθξαία θαηλφκελα – θαη
ην μέξεηε - ζθνηψζεθε θφζκνο ζην Κπαξνχζε. Δίλαη ηζηνξίεο πνπ
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ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ινηπφλ έλα δήηεκα είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα ην
ιάβνπκε ππ’ φςηλ.
Ρν δεχηεξν έρεη ππνρξέσζε απηφο λα θαηεβάζεη ηελ πηλαθίδα. Παο ιέσ εγψ
ινηπφλ φηη δελ ηελ θαηεβάδεη ηελ πηλαθίδα θαη θάζε κήλα ηνπ επηβάιεη ν δήκνο
πξφζηηκν θαη ην εηζπξάηηεη. Ξηινηηθά έζησ ζε κηα, δπν πεξηπηψζεηο ν δήκνο
απηνδηθαία δελ κπνξεί λα πάεη λα θάλεη λα ηελ μειψζεη έηζη, ζα πξέπεη λα
πάκε κε αζθαιηζηηθά κέηξα νπφηε λα μεισζνχλ κε απφθαζε απηέο νη
πηλαθίδεο ε κηα, δπν θαη ζηε ζπλερεία απηφ λα γίλεη γλσζηφ ζε φινπο ηνπο
ππφινηπνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ απνηξνπή δειαδή γηα ην κέιινλ.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θχξηε Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, εγψ δεηάσ απφ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν ζην
επφκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα ππάξμεη γξαπηή έθζεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ
ειέγρεη απηφ ην δήηεκα. Αλαιπηηθά φιεο νη πεξηπηψζεηο θαηά θαηεγνξίεο θαη
ζηνπο κεγάινπο δξφκνπο. Γειαδή Θαβάιαο, Ηεξά Νδφο, Θαξατζθάθε θαη
Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ. Αλ λνκίδεη θαη γηα άιινπο δξφκνπο…
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θαη Αγσληζηψλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαη Αγσληζηψλ, λαη. Γηα λα πσ κπξάβν φπσο ιέσ ηψξα
ζηελ θπξία Ξαλαγνπνχινπ πνπ ζην εξψηεκα κνπ πνπ δήηεζα ηελ
πξνεγνχκελε θνξά γηα λα έξζεη ε αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα ζρνιεία, ηη θαη
πσο. Ήξζε ζήκεξα θαη κνπ έδσζε έλαλ αλαιπηηθφ πίλαθα πνπ απαληάεη ζην
εξψηεκα κνπ. Θα ήζεια ινηπφλ κε αληίζηνηρν ηξφπν… Λαη θάπνπ έπξεπε λα
ην πσ θαη λα ην ρξεζηκνπνηψ θηφιαο, κε αληίζηνηρν ηξφπν ζε 15 εκέξεο πφηε
ζα θάλνπκε δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζα ήζεια αλαιπηηθφ απνινγηζκφ ηνπ
ηκήκαηνο πνπ αζρνιείηαη κε απηφ ην δήηεκα.
Ξξψηνλ φζνλ αθνξά ηα πξφζηηκα, δεχηεξνλ φζνλ αθνξά ηελ είζπξαμε,
ηξίηνλ φζνλ αθνξά ηελ παξαβαηηθφηεηα, αλ θάπνηνη ππνπίπηνπλ θ.ιπ. λα
θαίλεηαη δειαδή ζε απηφλ ηνλ πίλαθα κε έλαλ απιφ ηξφπν, έηζη; Θαη κεηά λα
μαλαθνπβεληηάζνπκε ηα δεηήκαηα ζπκθσλψληαο κε απηά πνπ είπε ν θχξηνο
Αζπξνγέξαθαο θαη άιια δεηήκαηα πνπ έρνπκε αξζξνγξαθήζεη ζαλ παξάηαμε
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θ.ιπ., θ.ιπ. πνπ δελ είλαη ηεο ψξαο απηή ηελ ζηηγκή αιιά κε αθνξκή απηφ
λνκίδσ λα βάινπκε κηα ηάμε θαη λα ζηείινπκε ην κήλπκα. Θαη φ,ηη άιιν ζέιεη
λα θάλεη ν δήκνο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, εγψ ππέξ εθ ησλ πξνηέξσλ ζα
έιεγα ζην λα κεηαθέξνπκε ην κήλπκα απηφ ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ηζρπξφ.
Ρψξα, απηφ πνπ είπε ν θχξηνο Κνζρνλάο ιέσ λα ην αληηθεηκελνπνηήζνπκε.
Γειαδή ηη ελλνψ; πάξρεη έλα site… πξέπεη φκσο λα είλαη απφθαζε. Γειαδή
εγψ έρσ λα πσ, έρσ μαλά αλαθεξζεί γηα ηελ Θαξατζθάθε γηα επηγξαθέο πνπ
είλαη επηθίλδπλεο κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη ζηεκέλεο θαη πνπ δελ πιεξνχλ ηεο
δηαδηθαζίεο πνπ ιέεη φηη ην θνληάξη απφ ηελ κηα κεξηά ζηέθεηαη, απφ ηελ άιιε
κεξηά θαη φρη λα θξχβνπκε έλα ακάμη απφ ηελ κηα κεξηά θαη έλα απφ ηελ άιιε
θαη ζε ζεκεία πνπ είλαη δχζθνια θαη κε ζηξνθέο. Γελ ζα ιχζνπκε ην
πξφβιεκα ην λα ην θάλσ εγψ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Αλ φκσο πνχκε φηη ν δήκνο Σατδαξίνπ ζην ηκήκα ηνπ Facebook πνπ ην
ρεηξίδεηαη φπνηνο ην ρεηξίδεηαη πνιχ σξαία θαη βγάδεη κηα ζεηξά αλαθνηλψζεηο,
φηη είλαη δηαζέζηκν ζε νπνηνλδήπνηε πνιίηε κεηά απφ έιεγρν λα κπνξεί λα
ζηέιλεη ζηνλ δήκν θαη λα δεκνζηνπνηεί θαη’ αξρήλ ηα ζηνηρεία ησλ
πεξηπηψζεσλ παξαβαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε είηε κε δεηήκαηα
απηνθηλήησλ, είηε κε δεηήκαηα – πψο ην ιέλε; - ηέηνηνπ είδνπο παξαβάζεσλ
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ βαδηζηκφηεηα, ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη φια απηά πνπ
ηέινο πάλησλ είλαη ηα απηνλφεηα πνπ θνπβεληηάδνπκε. Λνκίδσ ζα αλνίμνπκε
έλα θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηνπ δήκνπ, γηαηί θαλέλαο δελ ζέιεη λα
θσηνγξαθίδεηαη, έηζη; Κπνξνχκε λα αλνίμνπκε κεηά απφ έιεγρν θαη κε ηελ
επζχλε ζα έιεγα ηνπ ηκήκαηνο επηθνηλσλίαο πνπ θαηά θαηεγνξίεο ζα
δεκνζηνπνηεί νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ ζα ζηείιεη έλα ηζρπξφ κήλπκα. Απηά.
Πθνπεχσ δειαδή ην ιέσ, αθήλσ έλα ρξνληθφ πεξηζψξην, ήδε ην θάλσ εγψ
πξνζσπηθά εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο ζην δηθφ καο ην site, Facebook θ.ιπ.,
θ.ιπ. Απηφ ην δηάζηεκα γηα έλα ηξίκελν, ηεηξάκελν ζε νξηζκέλεο αθξαίεο
πεξηπηψζεηο ην έρσ θάλεη ρσξίο λα θαίλνληαη νη πηλαθίδεο. πσο έλα βξάδπ
πνπ

έθαλε

πίζσ

φιν

ην

δξφκν

εδψ

απέλαληη

απφ

ην

αίζξην

ην

απνξξηκκαηνθφξν ηνπ δήκνπ, πήγε πίζσ φιν. Ρν θσηνγξάθηζα φιε ζε απηή
ηε ηέηνηα θ.ιπ. άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαζέλαο θάλεη φηη ζέιεη θαη κπνξνχκε
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θαη άιια θ.ιπ., θ.ιπ.. Λνκίδσ φηη εληάμεη δελ είλαη λα ιππεζνχκε γηαηί αιιηψο
θιαίκε κεηά φινη θαη θαηαζέηνπκε ζηεθάληα ζε απηνχο πνπ ράζαλε ηελ δσή
ηνπο θαη κηα ζεηξά απφ πξάγκαηα ηα νπνία δελ είλαη ζήκεξα λα ηα
ακθηζβεηήζεη θαλέλαο φπσο είλαη γλσζηφ. Θαη πνπ λνκίδσ φηη φινη ζπιινγηθά
δελ έρνπκε δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ινηπφλ, ηειείσζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη ζπκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε λνκίδσ.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006 (Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη λνκίδσ φηη είλαη ην εηζεγεηηθφ αλαιπηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνην εξψηεκα ζπλάδειθνη; Θάπνην θελφ; Γελ ππάξρεη
απ’ φηη βιέπσ. Ππκθσλνχκε;

Ππκθσλνχκε έηζη, δελ ππάξρεη αληίξξεζε;

Νκφθσλα ινηπφλ.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006 (Γεκνηηθφο Θψδηθαο), ηνπ κε
αξ.πξ.8229/11-3-2014 Σξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ …..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη αληηδήκαξρε;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα πσ ιίγν γηα λα ην δηεπθξηλίζνπκε απηφ. Νπζηαζηηθά
πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα νθεηιή ε νπνία έρεη ρξεσζεί ηξεηο θνξέο, έηζη; Θαη
επεηδή ππάξρεη ζχζηαζε απφ ηελ Δπίηξνπν πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνληαη
ζσζηά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη απαηηήζεηο πνπ έρεη ν δήκνο θαη επεηδή ν
Θψζηαο ν Ππειηφπνπινο έρεη ξχζκηζε θαη ηελ ηεξεί γηα απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν
πξνβαίλνπκε ζε δηαγξαθή απφ ηνπο ππφινηπνπο πνπ είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην
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πξάγκα. Δίλαη ε ίδηα αθξηβψο νθεηιή απιά έρεη ρξεσζεί θαη ζηνπο ππφινηπνπο.
Γειαδή ζηνλ δηεπζπληή νηθνλνκηθψλ, ζηελ ηακηαθή ππεξεζία. Ν Ληνκίλνο
Άγγεινο δελ μέξσ ηη ήηαλ ηφηε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ήηαλε ν γεληθφο δηεπζπληήο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ:

Γεληθφηεξα.

Γεληθφο

γξακκαηέαο

ηνπ

δηεπζπληή.

Έηζη;

Γηεπζπληήο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Νπζηαζηηθά ηαρηνπνηνχληαη σο πξνο ηνπο ππφινηπνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ζέκα θαλέλα ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.
Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο γηα ηελ εθπνίεζε
εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ, εληφο νξίσλ ηνπ
Γήκνπ καο, πεξηφδνπ 2016-2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θχξηνο Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, ιήγεη ε ζχκβαζε 31/07 κε ηελ εηαηξεία πνπ καδεχεη ηα
απηνθίλεηα…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηαηί καδεχεη; Δδψ γίλεηαη ην ζψζε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, έρεη καδέςεη. Έρεη καδέςεη δπν….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, λαη, λαη. Έγθξηζε δηελέξγεηαο γηα… Λαη, έρεη παξαγξαθεί.
Δληάμεη δελ κπεη θχξηε Κφζρν. Νπζηαζηηθά λα γίλεη ν δηαγσληζκφο πξνθεηκέλνπ
λα μαλά αλαηεζεί ζε εηαηξεία γηα ηελ εθπνίεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη…;
Ν θχξηνο Σνπδεινχδεο.
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ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Απφ ηελ παιηά ζχκβαζε ππάξρεη άιιν ππφινηπν θαη
πξνρσξάεη. Βέβαηα έρνπλ αιιάμεη νη δηαδηθαζίεο - ην έρσ μαλαπεί, ην μαλαιέσ
- κε ηνλ Θαιιηθξάηε κε ηνλ Θαπνδίζηξηα, κε ην λα κελ πσ, φιν αιιάδνπλ
νλνκαζίεο θαη βξίζθνπλ άιινπο ηξφπνπο δεηάλε λα κπνπλ θσηνγξαθίεο ζην
internet, λα κπεη… Έρεη αιιάμεη ε δηαδηθαζία θαη ππάξρεη κηα κηθξή
θαζπζηέξεζε. ........ δελ μέξσ αλ βιέπεηε φηη… είρα ην θίιν κνπ ηνλ Βαζίιε,
πνχ είλαη; Ιείπεη. ινη ηελ ψξα κε ξψηαγε γηα κηα BMW ζηε γσλία, έθπγε δελ
μέξσ πνχ είλαη. Βαζίιε έθπγεο; Φεχγνπλ αξθεηά απηνθίλεηα, ππάξρνπλ
θάπνηεο δηαδηθαζίεο θαη ζέινπκε θάπνηνπο άιινπο ιφγνπο λα απνζπξζνχλ θαη
ιήγεη ε ζχκβαζε θαη γηα απηφ γίλεηαη αλαλέσζε γηα ην θαηλνχξγην έηνο.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη;
Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζε δηελέξγεηαο ππεξεζηψλ-πξνκεζεηψλ
ηνπ Γήκνπ, Έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θχξηνο Βνξέαο.
Ν θχξηνο Κνζρνλάο.
Ξνηνο; Ν θχξηνο Θαξαγηάλλεο.
Απνθαζίζηε αληηδήκαξρνη.
Ν θχξηνο Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ, φζν αθνξά ην πξψην πεξί ηεο αληιίαο. ζνη
γλσξίδνπλ απφ κεραλνζηάζηα, ην θνιπκβεηήξην ιεηηνπξγεί κε ηξεηο αληιίεο
γηα πνιιά ρξφληα. Ρν δηθφ καο ιεηηνπξγνχζε κε δπν κε απνηέιεζκα θαη ε
θαηαζηξνθή, ε βιάβε πνπ έγηλε ζηελ κία αληιία δεκηνχξγεζε θαη ην θιείζηκν
ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζηηο 10 ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα πνπ αλαθέξαηε θαη πξηλ.
Γηα απηφ ηνλ ιφγν πάκε λα αγνξάζνπκε θαη ηξίηε αληιία πξνθεηκέλνπ λα
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ππάξρεη θαη εθεδξηθή γηα λα κελ ππάξρεη δήηεκα αλ ραιάζεη ε κία απφ ηηο δπν
λα πξέπεη λα παξακέλεη ην θνιπκβεηήξην θιεηζηφ.
ζν αθνξά ην δεχηεξν επί ηεο νπζίαο ζπκπηχζζνληαη ηξεηο δηαδηθαζίεο καδί
γηα λα βγεη ζε πξφρεηξν δηαγσληζκφ θαη λα πεηχρνπκε θαιχηεξε ηηκή. Δίλαη ε
πξνκήζεηα ησλ ρεκηθψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, είλαη νη
εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ

εμνπιηζκνχ

θαη

ηνπ

θαζαξηζκνχ ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ. ιν απηφ είρακε μαλαθάλεη
ζπδήηεζε αλ ζπκάζηε θαη πέξζη πνπ είρακε θάλεη κηα νθηάκελε αληίζηνηρε
δηαδηθαζία. Ρψξα αθνξά γηα έλα έηνο.
Ρν ηξίην λνκίδσ φηη φζνη μέξεηε απφ ην γήπεδν ηνπ δάζνπο έρεηε κηα εηθφλα,
γλσξίδεηε φηη είλαη πνιιά ρξφληα είλαη ν θσηηζκφο παξαηεκέλνο. Δθεί πέξα
θαθψο είραλ εγθαηαζηαζεί θάηη ππιψλεο πνπ ρξεηάδνληαη έλα εηδηθφ κεράλεκα
γηα λα θαηέβνπλ, επί ηεο νπζίαο είλαη ζπαζηνί δελ είλαη ζαλ ηνπο άιινπο πνπ
έξρεηαη γεξαλνθφξν. Ρν νπνίν αλ ην αγνξάζεηο έρεη πάξα-πάξα πνιιά
ρξήκαηα θαη δελ έρεη λφεκα γηα ην δηάζηεκα απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε
ζπληήξεζε. Δίπακε λα πάκε ζε κηα επηζθεπή θαη λα δνχκε κε λέα ηερλνινγία
πξηλ κε ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ησλ ζθαινπαηηψλ ηέινο πάλησλ πνπ βάδνπλ
κε ηελ πεξίθξαμε γχξσ-γχξσ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αλεβαίλεη ν
εξγαδφκελνο ζηνλ ππιψλα θαη λα κπνξεί λα αληηθαζηζηά θαηεπζείαλ ην θσο.
Ρέινο πάλησλ επεηδή είλαη κεγάινπ φγθνπ απηνί νη ππιψλεο, λνκίδσ φηη φζνη
έρεηε ηελ εηθφλα ην γλσξίδεηε, έρεη θαη ηελ αληίζηνηρε αμία.
Θαη ηέινο είλαη ηα αιεμηθέξαπλα. Έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη νη εξγαζίεο ζε θάπνηα
ζρνιεία ηεο πφιεο θαη ζε θάπνηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο ην θιεηζηφ
γήπεδν ηνπ ΘΔΒΝΞ. πάξρνπλ φκσο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ
δχλαηαη ε ππεξεζία λα πξνρσξήζεη απφ κφλε ηεο ρξεηάδεηαη θαη πεξαηηέξσ
δεηήκαηα. Γηα απηφ πξνρσξάκε κε ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο δειαδή λα ζαο
πσ είλαη ην «Σαξαιακπίδεο» πνπ έπεζε ν θεξαπλφο πέξζη αλ ζπκάζηε κε ηεο
βξνρέο ζην γήπεδν θαη αλαγθαζηήθακε λα εθθελψζνπκε. Ινηπφλ θαη επεηδή
δελ κπνξνχκε λα παίδνπκε πιένλ κε ηέηνηα δεηήκαηα πξνρσξάκε ζηελ ιχζε
θαη απηνχ ηνπ ρξφληνπ πξνβιήκαηνο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ εξσηήζεηο ζπλάδειθνη;
Θπξία Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λα θάλσ κία εξψηεζε. Δκείο ηψξα απνθαζίδνπκε ηελ
δέζκεπζε ηεο δαπάλεο ή ηί είδνπο δηαγσληζκφ; Λαη, ηε δέζκεπζε ηεο δαπάλεο
δειαδή ξσηάσ ή ηνπο φξνπο δειαδή; Γηαηί εδψ έρνπκε ηξεηο-ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο αλάινγα κε ηα πνζά. Ζ κηα είλαη απεπζείαο αλάζεζε,
ε άιιε είλαη πξφρεηξνο δηαγσληζκφο, ε άιιε είλαη ή απεπζείαο αλάζεζε ή
πξφρεηξνο δηαγσληζκφο. Γηα απηφ ξσηάσ; Ρη απφ φια απνθαζίδνπκε;
Γηαγσληζκφ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο δαπάλεο; Άξα ηελ έγθξηζε ηχπνπ
δηαδηθαζίαο πνπ ζα εμαθνινπζήζνπκε. Απηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΡΑΙΗΓΖ: Λαη δελ είλαη απιά ξσηάσ ή ηε δέζκεπζε ηεο δαπάλεο; Γηαηί
ζπλήζσο έρεη γίλεη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη;
Θχξηε Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα ξσηήζσ κε αθνξκή απηή εδψ ηε
ζπδήηεζε κε ην θνιπκβεηήξην. Αλ έρνπλ γίλεη ηα έξγα ή πξνβιέπνληαη κέζα
ζηα έξγα ζπληήξεζεο, εμνπιηζκνχ θνιπκβεηεξίνπ θ.ιπ., ηα έξγα πξνζηαζίαο
απφ πιεκκχξεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ππήξραλε δχν βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζε
δχν ζεκεία ηέινο πάλησλ έμσ απφ ην θνιπκβεηήξην απφ ην νπνίν ηειηθά ελψ
πήξακε άιια κέηξα πξνζηαζίαο είρε πάξεη ε επηρείξεζε ε θνηλσθειήο θ.ιπ.
απφ εθεί πέξα πιεκκχξηζε. Απηά ηα έξγα ή θαη άιια πνπ εθηηκάηε φηη
ρξεηάδνληαη εληζρπηηθά ηεο πξνζηαζίαο απφ πιεκκχξεο, πεξηιακβάλνληαη;
Έρνπλ γίλεη; Απηφ. Θαη αλ δελ έρνπλ γίλεη εγψ πξνηείλσ ηξνπνπνίεζε θαη λα
εληαρζνχλ εδψ πέξα.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πε ζρέζε κε ηα αληηπιεκκπξηθά. Έρεη γίλεη ήδε θαη κε ηνλ
θχξην Ρξνρίδε επαλεηιεκκέλεο ζπδεηήζεηο, είπακε δηαθνξεηηθέο γλψκεο γηα
ηελ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Γειαδή ην βαζηθφ δήηεκα
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είλαη απφ πνχ πιεκκπξίδεη ην θνιπκβεηήξην. πάξρνπλ δπν εθδνρέο φηη
πιεκκπξίδεη απφ θάησ θαη ππάξρεη θαη ε εθδνρή φηη πιεκκπξίδεη απφ πάλσ.
Ινηπφλ απηφ έρεη θαη δπν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ην απφ πνχ
πξνθχπηεη ε πιεκκχξα. Έρνπκε πάξεη θάπνηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπκε λα ζσξαθίζνπκε ην κεραλνζηάζην πνπ είλαη θαη κεγάιεο δεκηέο,
δελ θηάλνπλε.
κσο επίζεο γηα λα έρεηε κηα εηθφλα ηα ζρεδία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ήξζαλ ζηε
ππεξεζία κφιηο πέξπζη. Γελ είρε ε ππεξεζία ζρέδηα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ
θαζφινπ θαη δελ ππήξρε θαη αληίζηνηρε κειέηε θαη γηα απηφ ππάξρνπλ θαη
δηρνγλσκίεο γηα ην πνπ είλαη νη αγσγνί, απφ πνχ κπαίλνπλ ηα λεξά, πνηα
θαηεχζπλζε έρνπλ νη αγσγνί θ.ιπ., θ.ιπ. θαη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα ζε
απηφ. Έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα έρνπκε έξζεη ζε επαθή κε θάπνηνπο
αλζξψπνπο νη νπνίνη γλσξίδνπλ, πδξαπιηθνχο θπξίσο πνπ γλσξίδνπλ ηα
δεηήκαηα θαιχηεξα απφ φηη κπνξεί λα ηα γλσξίδσ εγψ. Ν θχξηνο Ρξνρίδεο
κπνξεί λα πεη. Έρεη θη ν ίδηνο ίδηα πείξα θαιχηεξε απφ έκελα. Λνκίδσ φκσο φηη
επεηδή ην έρνπκε ζπδεηήζεη πξηλ ηνλ Νθηψβξην ζα πάκε ζε θάπνηεο εξγαζίεο,
δελ ζα είλαη φκσο εθηεηακέλεο θιίκαθαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ δχν αλαθνηλψζεηο. Γελ ηηο έθαλα
ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ έπξεπε λα ηηο θάλσ. Ζ κηα ζα πξνιάβαηλε θαη
έλα απφ ηα εξσηήκαηα. Ξξνρζέο πέξαζε απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο
Ξεξηθέξεηαο ν δηαγσληζκφο γηα ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηεο ιεσθφξνπ Θαβάιαο
θαη ε δεκνπξάηεζε ζα γίλεη ηνλ Αχγνπζην. Κηιάκε ηψξα γηα ην κεγάιν έξγν
έηζη ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, ηνλ Αχγνπζην ζα γίλεη ε δεκνπξάηεζε.
Ξξνυπνινγηζκνχ 2.200.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

ρη

ε

παιηά

κειέηε,

έγηλε

ε

θπθινθνξηαθή

κειέηε

ζπκπιεξψζεθε δειαδή. Ινηπφλ απηφ είλαη ην πξψην δήηεκα, έηζη; Δίλαη πνιχ
ζεηηθφ φηη πξνρψξεζε θαη θάησ απφ ηηο πηέζεηο, ηψξα κελ ηα ιέκε απηά. Θαη
παξάιιεια πξνρσξάκε γηα άιιεο κειέηεο. Έγηλε ε κειέηε γηα ην βνξεηνδπηηθφ
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δάζνο. Ρεο Αθαίαο νινθιεξψλεηε. πάξρεη θαη ε ιχζε, έρεη βξεζεί θαη κία
ιχζε ηέινο πάλησλ πνπ πξνβιέπνπλ νη κειεηεηέο. Γειαδή γεληθά ππάξρεη κηα
εμέιημε ζην ζέκα ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη βέβαηα κε ηηο
παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ηειεπηαία βιέπεηε φηη ηνπιάρηζηνλ εδψ ζην θεληξηθφ
Σατδάξη επαχιεηο θ.ιπ. δελ είρακε θαλέλα πξφβιεκα. Ξαξφηη έξημε αξθεηφ λεξφ
θάπνηεο εκέξεο.
Ρν πξφβιεκα βέβαηα απφ ην ζηξαηφπεδν ζπλερίδεη λα ππάξρεη. Θάλακε
παξέκβαζε πάιη ζηνλ δηνηθεηή λα θαζαξίδνληαη ηα θξεάηηα, νη δπν κεγάινη
αγσγνί πνπ ππάξρνπλ ζην ζηξαηφπεδν γηαηί θαη κε ηηο ηειεπηαίεο πιεκκχξεο
εθεί εζηηάζηεθε ην πξφβιεκα φηη δελ απνξξνθνχζαλ. Ξνπ ρξεηάδνληαλ
ζπλερή θαζαξηζκφ ηα θξεάηηα κεο ζην ζηξαηφπεδν. Δλψ έμσ είρακε βάιεη έηζη
ππαιιήινπο θαη θαζαξίδακε ηα θξεάηηα αιιά ππήξρε πξφβιεκα κέζα.
Ρν δεχηεξν είλαη φηη είρακε απνθαζίζεη ζαλ δεκνηηθή αξρή δπν θνξέο λα
θάλνπκε ην δεκφζην ππνινγηζκφ θαη ηεο ιατθέο ζπγθεληξψζεηο ζην Σατδάξη θαη
αλαβιήζεθαλ. Ζ κηα ιφγν ησλ πιεκκπξψλ θαη ε δεχηεξε ιφγν ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο ζην Πθαξακαγθά, πνπ ππήξρε απηφ ην
ηξέμηκν. Κάιηζηα είρακε βγάιεη ηηο εκεξνκελίεο αλ ζπκάζηε. Νπφηε λα μέξεηε
φηη ηέινο Πεπηέκβξε κέρξη πξψην δεθαήκεξν ηνπ Νθηψβξε ζα γίλεη ν
απνινγηζκφο θαη νη ιατθέο ζπγθεληξψζεηο ζε φιεο ηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ γηα ην 9ν ζέκα….;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 9ν;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε ζα γίλεη δεκνπξάηεζε, ηνλ Αχγνπζην. Ρψξα απφ εθεί
θαη πέξα έρεη λα θάλεη - αλ ζέιεηε ηελ γλψκε κνπ – πξψηνλ, λα κελ ππάξρνπλ
ελζηάζεηο δειαδή λα απνθχγνπκε απηή ηελ δηαδηθαζία. Δίλαη ην γλσζηφ ζέκα
αλ ζα γίλνπλ ελζηάζεηο ή φρη κε πνηνλ ηξφπν κεηά ζα παξαθάκςνπκε φια
απηά. Δκείο ηψξα έρνπκε νξίζεη… Σζεο κίιεζα κε…. Νξίζακε δχν δεκνηηθνχο

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11Η

21 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016

61

ζπκβνχινπο πνπ ζα παξαθνινπζνχλ φιε απηή ηελ δηαδηθαζία απφ θνληά είλαη
ν Θψζηαο ν Πηαζάο πνπ είλαη κεραληθφο θαη ν Θψζηαο ν Βνξέαο πνπ είλαη
αληηδήκαξρνο ηερληθήο ππεξεζίαο νπφηε πηζηεχνπκε φηη θαη θάησ απφ ηελ
πίεζε απηή ζα ηξέμνπλ νη δηαδηθαζίεο. Μέξεηε πνιχ θαιά φηη κεξηθέο θνξέο
θνιιάλε ηα ζέκαηα αιιά επεηδή δελ δηθαηνινγείηαη έηζη θαζπζηέξεζε ζε απηφ
ην έξγν πηζηεχνπκε φηη φζν είλαη δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ζα ηξέμνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε θάηη ήζειεο λα πεηο γηα ην 9.
Ν θχξηνο Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη. Δίλαη κηα απφθαζε γηα ηελ νδφ Θεβψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πα Αληηδήκαξρε ζην 9 δελ έρνπκε αθφκα πεη. πάξρεη
δηαθσλία ζπλάδειθνη γηα ην 9 γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο; ρη. Ππκθσλνχκε
ινηπφλ. Άξα πξέπεη λα θαηαγξαθεί. Ξαξαθαιψ θχξηε Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν θνιπκβεηήξην αλ ήηαλ θάησ απφ 60.000…;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη ιέσ, αλ ήηαλ θάησ απφ 60.000 ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε
πξφρεηξν δηαγσληζκφ θαη πην γξήγνξα. Θαη είλαη 61.500 δελ μέξσ αλ ζα
κπνξνχζε λα ….;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε ινηπφλ ζπλάδειθνη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη είπε ν Λίθνο δελ άθνπζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζην πεη κεηά.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα απνδνρή νινθιήξσζεο Φπζηθνχ θαη
Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν: «ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΑΡΝΛΝΚΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΦΩΡΗΠΚΝ (ΑΞΔ) ΠΔ ΠΖΚΔΗΑ
ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΠΓΘΝΗΛΩΛΗΑΠ Γ.ΣΑΗΓΑΟΗΝ»
(θσδ. ΝΞΠ 352367)»_ Έγθξηζε Ξξσηνθφιιoπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αλ είλαη αλαιπηηθφ ην εηζεγεηηθφ. Νπζηαζηηθά παίξλνπκε
απφθαζε φηη νινθιεξψζεθε ην έξγν θαη θηηάρλνπκε ην πξσηφθνιιν
παξαιαβήο. πάξρεη θαη ε ζρεηηθή επηηξνπή, ην πξσηφθνιιν ηεο Θεληξηθήο
Ξαξαιαβήο απ’ ηνπο ππεξεζηαθνχο. Απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηνπνζέηεζεο πιαζηηθψλ νξηνδεηθηψλ
(θνισλάθηα) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Θεβψλ 4, βάζεη ηεο
αξηζκ. 46/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηπξφεδξνο Δ.Ξ.Ε, θχξηνο Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ινηπφλ, ην ζπγθεθξηκέλν είλαη ζηελ νδφ Θεβψλ ζην 4, έρεη πιάηνο
ν δξφκνο ελάκηζη… ην πεδνδξφκην ζπγλψκε εθηφο ηνπ θξάζπεδνπ 1,5 κεηξφ.
Έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα βάινπκε θνισλάθηα πιαζηηθά ή θαη θνισλάθηα ζε
απηφ ην ζεκείν. Γηα λα πξνζηαηεχζνπκε, νπζηαζηηθά επεηδή αλεβαίλνπλ πάλσ
ζην πεδνδξφκην ιφγν ηνπ πιάηνπο ηνπ δξφκνπ, αλεβαίλνπλ πάλσ ζην
πεδνδξφκην θαη θαηαζηξέθνπλ ηα ξνιφγηα θαη γηα απηφ ην ιφγν έρνπκε ην
δηθαίσκα λα βάινπκε, ιφγν ηνπ πιάηνπο θαη λα πξνζηαηέςνπκε θαη ηεο
ΔΓΑΞ ηα ξνιφγηα αιιά παξάιιεια λα κπνξεί θαη θαλείο λα πεξπαηάεη επάλσ
γηαηί θαιχπηνπκε….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη, λαη, λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη αθξηβψο. Ρν ζηελάθη απέλαληη απφ ηελ πιαηεία είλαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη θακία δηεπθξίληζε ζπλάδειθνη;
Θχξηε Κπνδίθα.
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Ξαξαθαιψ ιίγν εζπρία ζπλάδειθνη.
Θχξηε Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο είρα ζέζεη
κεξηθέο απνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αλ ζπκάζαη Θψζηα. Δπεηδή ην
πξφβιεκα εθεί είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη ην αλαγλσξίδνπκε θαη απφ ην αίηεκα
ησλ ζπλδεκνηψλ καο είλαη ην Mini Carrefour εθεί. Έρνπκε έλα δξφκν 8 κέηξα
θαη θάλνπλ ξεκίδεο θαη παξθαξίζκαηα θαη φπηζζελ ηα θνξηεγά ηεο
ηξνθνδνζίαο θαη θαβαιάλε γηα λα γίλεη καλνχβξα, θαβαιάλε ην απέλαληη
πεδνδξφκην πνπ είλαη ηεο πνιπθαηνηθίαο ηνπ Mπνπινχθνπ ηελ κεγάιε θαη μέξεη
θαη ν πξφεδξνο πνπ είλαη εθεί θαη έρεη κπεη απφ πίζσ, ινηπφλ φηη ζπάλε ηα
θαιχκκαηα ηνπ θξεαηίνπ ησλ ξνινγηψλ ηεο ΔΓΑΞ.
Ζ άπνςε κνπ είλαη φηη ν πιαζηηθφο θψλνο ή ην πιαζηηθφ απηφ ην… -πέζηε ην,
βνεζάηε-.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θνισλάθη.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνισλάθη δελ ζα θάλεη δνπιεηά ζα ην θαηαζηξέςνπλε. Ξαξφια
ηαχηα εγψ ην ςεθίδσ γηαηί πξέπεη λα ην ςεθίζσ θαη αλ δνχκε ζε έλα εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ δελ βιέπσ εγψ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ 15, 20 εκέξεο,
έλα κήλα λα θαηαζηξαθνχλ, λα ςάμνπκε νη ηερληθνί καο εδψ… λαη νηηδήπνηε
επηηξέπεηαη θαηά λφκν γηαηί δελ επηηξέπεηαη παληνχ ζηδεξέλην. Τεθίδνπκε,
εληάμεη. Απιά έπξεπε λα ηνπνζεηεζψ γηα ην λα ζαο….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο;
Θχξηε Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ, εγψ έρσ άιιε πξφηαζε. Κε βάζε ηνπνζέηεζε θαη
αξζξνγξαθία πνπ έρσ θάλεη ζρεηηθά κε ηε Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε γηα ηελ
θάησ πιεπξά, λνκίδσ φηη είλαη επθαηξία λα μεθηλήζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν λα
βάινπκε ην θάγθειν πνπ απαηηείηαη. Γειαδή λα θηηάμνπκε θαη ηελ κία πιεπξά
θαη ηελ άιιε πιεπξά. Θαηά ηε γλψκε κνπ απφ απηή ηελ πιεπξά – λα ην πσ
ζχληνκα, αθνχζηε κε κηζφ ιεπηφ.
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Πε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα νξηνζεηήζνπκε ηε δηάβαζε ησλ πεδψλ πνπ λα
πεξλάεη θαηά κήθνο, λα πεξηθξνπξήζνπκε εθείλν ην καγαδί πνπ είλαη ΝΞΑΞ
ηέινο πάλησλ, λα νξηνζεηήζνπκε δειαδή λα κελ αλεβαίλεη θαλέλαο επάλσ, λα
ζπλερίζνπκε απέλαληη, ν νπνίνο ηνπ βγάιακε ην πεξίπηεξν θαη ηψξα έρεη θάλεη
επέθηαζε θαη λνκίδεη φηη ζα πξέπεη λα αιιάμεη ηελ είζνδν, λα ηελ θάλεη απ’ ην
πιάη απφ εθεί πνπ πξνβιέπεηαη, ψζηε ν ρψξνο λα είλαη ε θπζηθή ζπλέρεηα ησλ
αλζξψπσλ πνπ πεξπαηάλε ζην πεδνδξφκην. Γηαηί πξέπεη λα πσ επί ηε επθαηξία
φηη απφ ηελ αξρή ηεο Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε ζηνλ πεδφδξνκν ηεο θάησ
πιεπξάο κέρξη απηφ ην ζεκείν, δελ ππάξρεη άιιν εκπφδην. Θαη νη γιάζηξεο πνπ
έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηαρξεζηηθψο απφ δηάθνξνπο ηδηνθηήηεο είλαη ζηε ζέζε
πνπ ζα έκπαηλαλ ηα θάγθεια.
Άξα ινηπφλ ην πξψην ζεκείν θαηαπάηεζεο απηνχ ηνπ ρψξνπ, πνπ άιινο βάδεη
ηε κνχξε απφ ην ακάμη ηνπ, θάλεη θ.ιπ., θ.ιπ. ζε ζπλδπαζκφ κε απηφ, κε ηελ
επέθηαζε πνπ έρεη θάλεη ν άιινο ζην καγαδί ζην ζνπβιαηδίδηθν θ.ιπ. είλαη έλα
ζεκείν πνπ επεηδή είλαη θαη ζεκείν αθξηβψο κεγάιεο ππθλφηεηαο δηάβαζεο
απέλαληη, ζεκαίλεη φηη ν πεδφο αληί λα πεξάζεη εθεί πνπ ηνλ επλνεί, έηζη; Ξάεη
αλάκεζα ζηα ακάμηα θ.ιπ. θ.ιπ.. Άξα ινηπφλ λνκίδσ φηη απηφ κε κία κηθξή
κειέηε ζηα πιαίζηα κηα ζπλνιηθφηεξεο αληίιεςεο, απηή είλαη ε δηθή κνπ
πξφηαζε. Δπνκέλσο δε ζα ην ςεθίζσ απηφ πνπ έρεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή ζπγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε. Κηιάκε φκσο γηα κέζα.
Γελ κηιάκε γηα έμσ ζηελ Θαξατζθάθε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάκε γηα κέζα ζηε Θεβψλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Δίλαη κεο
ζην ζηελφ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία. Δγψ λνκίδσ ινηπφλ φηη απηφ ην πξάγκα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άζρεηα απ’ απηφ πνπ είπεο, πνπ είλαη εληάμεη. Δίλαη ζέκα ……
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λνκίδσ φηη αληί λα βάινπκε θνισλάθηα, έηζη; Λα
νξηνζεηήζνπκε κε θάγθειν πνπ λα γπξλάεη κέζα θ.ιπ., θ.ιπ. Ρψξα αλ ζέινπκε
λα δηεπθνιχλνπκε απέλαληη ην καγαδί γηαηί πξέπεη λα ην δηεπθνιχλνπκε.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ιέσ, ιέσ. Ιέσ αλ ζέινπκε λα ην δηεπθνιχλνπκε.
πάξρνπλ ηξφπνη πνπ ζε ζπλελλφεζε κε ην καγαδί, κπνξεί λα είλαη έλα
θηλεηφ, γηαηί κπνξεί λα έξζεη έλα θνξηεγφ πνπ δελ κπνξεί λα κπεη κε άιιν
ηξφπν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη. Κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε απηφ. Δπραξηζηψ.
ΒΝΟΔΑΠ: Ξάλησο απηφ πνπ εκείο πξέπεη λα δνχκε είλαη πνηα είλαη ε
ηδηνθηεζία ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα θαη απφ εθεί θαη πέξα
έρνπκε ηδηνθηεζία ζην πεδνδξφκην. Θα κνπ επηηξέςεηο λα πσ, απφ ηε κεξηά
ηεο Θαξατζθάθε απηφ πνπ έρνπλε βάιεη κπξνζηά είλαη ζην φξην ηνπ νηθνπέδνπ
ηνπο. Γπζηπρψο φηαλ ην Σατδάξη κπήθε ζην ζρέδην νη δξφκνη ήηαλ πνιχ
ζηελνί γηαηί έπξεπε λα πνπιεζνχλ φζν κπνξνχκε πεξηζζφηεξα κέηξα. Ρν
μέξεηε πνιχ θαιά.
Γηα ην άιιν….
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: ρη ην ζθαιάθη είλαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. Ξήγακε θαη ην είδακε.
Γειαδή πξηλ ην βάιεη ήηαλ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ζπγλψκε ζπλάδειθνη, ηψξα δελ λνκίδσ φηη έρεη λφεκα
απηή ε θνπβέληα. Κε ζπγρσξείηε δειαδή, έηζη; Κηιάκε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν, ππάξρνπλ ηξία ξνιφγηα ηεο ΓΔΖ, ζέινπκε λα ηα πξνζηαηεχζνπκε,
απηφ. Ρψξα ηα ππφινηπα.
Ινηπφλ θαηαγξάθεηαη σο θαηά πιεηνςεθία Θνδσξή ή νκφθσλα;
Θαηά πιεηνςεθία.
Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.
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12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ρνξήγεζε αλαπεξηθήο ζέζεο
ζηάζκεπζεο, βάζεη ηεο αξηζκ. 55/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ρν έρεηε ην εηζεγεηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ρν έρεηε ην εηζεγεηηθφ. Γπζηπρψο είρακε πάξεη κηα απφθαζε θαη
δεηνχζακε ζε απηή ηελ απφθαζε ζέζε γηα Α.κ.Δ.Α. γηα ρψξν ζηάζκεπζεο.
Γπζηπρψο απηή απνξξίθζεθε, γηαηί;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη. Απηή ε πξφηαζε απνξξίθζεθε γηαηί ήηαλ εθ πεξηηξνπήο
ζηάζκεπζε θαη έηζη θαίλεηαη. Εεηήζακε παξάιιεια λα θαηαξγήζνπκε ηελ εθ
πεξηηξνπήο ζηάζκεπζε. Απηφ δελ έγηλε απνδεθηφ. Υο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα
πάξνπκε κηα θαηλνχξηα απφθαζε πνπ λα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε Αληηδήκαξρε.
Ππλάδειθνη ιίγν εζπρία παξαθαιψ λα αθνχκε ηνλ νκηιεηή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε. Θχξηε Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Ζ απφθαζε απηή δελ έγηλε απνδεθηή. ρη ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο.
Δθεί ήηαλ νκφθσλε. Δληάμεη; Ζ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε φκσο δηαθψλεζε θαη
ηελ θαηήξγεζε. Υο εθ ηνχηνπ ηψξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη αθνχ δελ καο
επηηξέπνπλ λα βγάινπκε ηηο πηλαθίδεο λα δψζνπκε θαη κία δεχηεξε ζέζε απφ
ηελ απέλαληη κεξηά γηα ηελ εθ πεξηηξνπήο ζηάζκεπζε. Γελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε δηαθνξεηηθά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΒΝΟΔΑΠ: Έρεη πάξεη. Δίλαη νκφθσλε ε απφθαζε. Δίλαη νκφθσλε ε απφθαζε
ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη;
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λα πσ, λα πσ θάηη ηψξα;
ΒΝΟΔΑΠ: Γελ έρεη ζέζε. Αλ είρε ζέζε παξθηλγθ δελ ρξεηαδφηαλε.
Ινηπφλ, ζσζηά ξψηεζεο θαη δηεπθξηλίζηεθε απηφ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λα πσ θάηη; Υξαία. Ξξνθαλψο απηφ ην ςεθίδνπκε γηαηί ην
έρνπκε ςεθίζεη θαη ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο αιιά κε αθνξκή απηφ ήζεια λα πσ
φηη έρσ παξαηεξήζεη πνιινχο δξφκνπο πνπ έρνπλ κπεη πάξα πνιιέο πηλαθίδεο
γηα ζηάζκεπζε γηα αλαπεξηθά ακάμηα θαη θνβάκαη φηη νη θάηνηθνη κφλνη ηνπο
παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη ηα βάδνπλ γηα λα θαηνρπξψλνπλ ζέζεηο
ζηάζκεπζεο έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο. Κήπσο πξέπεη λα γίλεη έλαο έιεγρνο ζε
ηέηνηνπ είδνπο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πσ ιίγν θχξηε Γξνχιηα; Ήδε ε ππεξεζία έρεη θάλεη έλα… κηα
πξφηαζε, έλα ζρέδην γηα θαλνληζκφ ζηάζκεπζεο αλαπήξσλ. Θα ην
θνπβεληηάζνπκε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πνιχ άκεζα γηαηί ηειείσζε ηψξα θαη
κε αθνξκή απηφ ζα θάλνπκε θαη έλαλ έιεγρν ζηα πξνεγνχκελα. Γηαηί απηφ
πνπ ιέεη ν θχξηνο Αζπξνγέξαθαο φλησο ηζρχεη θαη ππάξρνπλ θαηαγγειίεο θαη
παξάπνλα θαη ηζαθσκνί ζε γεηηνληέο γηα ηέηνηα δεηήκαηα. Ξνπ έρεη ζέζε
ζηάζκεπζεο κέζα, αο πνχκε, θαη έρεη θαη έμσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:
Ππκθσλνχκε.

Γηα

ην

ζπγθεθξηκέλν

ππάξρεη

δηαθσλία

ζπλάδειθνη;

68

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε κίζζσζεο ηνπ Θ.Δ.Ξ., επί ηεο νδνχ Αγ.
Πηξ. Σατδαξίνπ 34.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ μέξσ αλ ρξεηάδνληαη θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη;
Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα.

14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο Αλακφξθσζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: /2016 Απ. ΘΔΓΣ).
&
15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,
νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: /2016 Απ. ΘΔΓΣ)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηπξφεδξνο, ν θχξηνο Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Έγηλε ε ζπδήηεζε ζηελ αξρή ζρεηηθά κε ην πψο πάκε κε ηα
Camp. Κία αιιαγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 8.000 αθξηβψο εμαηηίαο ηεο
απμεκέλεο ζπκκεηνρήο. Γελ είλαη θάηη άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη;
Θχξηε Αζπξνγέξαθα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε. Θαηά πιεηνςεθία λνκίδσ ε
αλακφξθσζε, έηζη;
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Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, νκφθσλα;
Ξάκε ζην Δθηφο Ζκεξεζίαο.
1ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο δσξεάλ παξαρψξεζεο - θαηά
θπξηφηεηα - ηξηψλ (3) νρεκάησλ, απφ ηελ Ρξάπεδα Διιάδνο, ζην
Γήκν Σατδαξίνπ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ην ζέκα πνπ έρεηε πάξεη. Απηφ πνηνο ην εηζεγείηαη
αληηδήκαξρε;
Ν θ. Σνπδεινχδεο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Λα πσ δπν ιφγηα κφλν. Δίλαη κηα δσξεά ηεο Ρξάπεδαο ηεο
Διιάδνο. Ζ επηβάξπλζε ηνπ δήκνπ είλαη κεδακηλή. Κφλν γηα ηε ζπληήξεζε
θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηνθηλήησλ. Έρνπκε αλάγθε ηα απηνθίλεηα απηά πνπ
είλαη λα πάξνπκε. Δίλαη έλα ZAFIRA πνπ είλαη 7ζέζην θαη ηα άιια δχν είλαη
Η.Σ..
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: To SAAB είλαη ην station ή ην….; Ξνηνο ηχπνο;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίλαη Η.Σ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: I.X. είλαη θαη ηα δχν απηνθίλεηα.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Η.Σ. είλαη θχξηε Ληεληαθέ. Δίλαη επηβαηηθφ. Θα ρξεηαζηνχλ
είηε γηα ηελ ηερληθή ππεξεζία είηε γηα θάπνηεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλε
πξφβιεκα. ια ηα απηνθίλεηα είλαη γηα πέηακα - λα ην πνχκε – ηα Η.Σ..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα θάλσ κηα κηθξή ελεκέξσζε. Απηά είλαη απηνθίλεηα ηα νπνία
καο δίλεη… Απηά είλαη απηνθίλεηα ηα νπνία καο δσξίδεη ε Ρξάπεδα ηεο
Διιάδαο, είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, έρνπλε επηζθεπαζηεί δειαδή, είλαη
ζε θαιή θαηάζηαζε απηή ηε ζηηγκή. Έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα ζηηο
ππεξεζίεο θαη ηα απηνθίλεηα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ έλα γηα ην «ΔΟΔΗΠΚΑ»
ην πνιπκνξθηθφ δειαδή ην ZAFIRA, έλα γηα ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη έλα γηα
ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. πάξρνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα.
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: SAAB γηα ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε. Ινηπφλ, αθνχζηε ινηπφλ. Δπεηδή εγψ ηα
ηειεπηαία 15 ρξφληα ήκνπλα ιάηξεο ηνπ SAAB θαη ην είρα θαη ηα είρα φια ηεο
ζρεδφλ ηα κνληέια, δελ μέξσ πφζν ζπλάδεη ην λα πεγαίλεη ν επφπηεο
θαζαξηφηεηαο γχξα ζηελ πφιε κε SAAB 2000, πξψηνλ.
Ζ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ μέξσ πσο ήξζε θαη καο είπε πάξηε ηξία turbάηα
θαη θάληε ηα φηη ζέιεηε. Θάπνηνο ηα δήηεζε. Θάπνηνο έγηλε. Γελ….
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ (απψλ)

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

72

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ (απνχζα)

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 11Η

21 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

38,39,40,51,52

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

25,29,31,32,41,42,43,44,61,62,65,66,67

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

50

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

48,50,51,52

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

26,44,45,46,59,60,61,69,70

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

31,32,37,38,43,44,46,48,61,67

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

42,43,44,45,47,48,49,56,57,58,59

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

68

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

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

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

49,50,51,54,55,62,68

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

35,63,70

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

25,26,27,28,35,36,42,48,69

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

24-26,29,31,32,34-38,40-42,44-51,54-56,58,60-69

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

36,37,52,53,54,58,63,64,65

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

58

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

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

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

29,30,31,40,41

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

56,69

