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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 12Ζ
Ρεο 7εο Ηνπιίνπ 2016
Ζκέξα: Ξέκπηε θαη ψξα: 20:00 κ.κ.

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ

Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο ηνπ Ησάλλε
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο ηνπ Αλδξέα
Γανπάρεξ Λανπάθ ηνπ Ρδακίι
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
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Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Θέληξεο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
ΑΞΝΛΡΔΠ

Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Ξαλαγνπνχινπ – Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο
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ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ηελ
πξφζιεςε ελφο ΡΔ Λεπηνβξεθνθφκνπ , κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζην
πιαίζην

ηεο

πινπνίεζεο

Ξξνγξάκκαηνο:

ηνπ

«Δλαξκφληζε

Δπξσπατθνχ

Νηθνγελεηαθήο

44

θαη

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ
Ξαηδηθψλ – Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο»
2.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο

Αλακφξθσζεο ηνπ

Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο

44

Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016
(ζρεη.: 36/2016 Απ. ΘΔΓΣ).
3.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Δηήζηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,

Γξάζεο

ηεο

Θνηλσθειήο

νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.:

45

37/2016 Απ. ΘΔΓΣ).
ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Αηηήκαηα Θαηνίθσλ.

2.

Ιήςε

απφθαζεο

ΠΔΙΗΓΑ
29

πεξί

αλάθιεζεο

ηεο

ππ΄αξηζκ.

152/2016 απφθαζεο Γ.Π. κε ζέκα: Θαζνξηζκφο ηηκήο
κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο κε

32

θσδηθφ θηεκαηνγξάθεζεο 021706 ζην Ν.Ρ. 21, πεξηνρήο
Αθαία-Πθαξακαγθά.
3.

Έγθξηζε 6εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.

4.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ρερληθνχ

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2016.
5.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2016.

Δηήζηνπ

33
34
34
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Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξφζιεςεο κέρξη 10
καζεηψλ/ηξηψλ ησλ ΔΞ.Α.Π. Καζεηείαο ηνπ ΝΑΔΓ ζην
Γήκν Σατδαξίνπ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή

35

ηνπο άζθεζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.
7.

8.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο
ηεο
αξηζ.
20/2016
απφθαζεο
Γ.Π.
πεξί
πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
έηνπο 2016.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο κε αξηζκ.

35

35151/30.11.2015 ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο
εηαηξείαο «ΔΙΒΗΓΘΟΝ ΑΒΔΔ ΑΛΥΛ. ΒΗΝΚΖΣ. ΘΑΗ ΔΚΞ.
ΔΡ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΙΗΞ. ΣΖΚ. ΔΗΓΥΛ» πνπ
αθνξά ζηελ «πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα

36

θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ θαη ησλ
Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ».
9.

Ιήςε

απφθαζεο

δηαδηθαζηψλ

πεξί

ηνπ

εθπφλεζεο

Γήκνπ

γηα

ηνπ
ηελ

εγρεηξηδίνπ
πινπνίεζε

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζηε λέα Ξξνγξακκαηηθή

37

Ξεξίνδν 2014-2020»
10.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ππνβνιή πξφηαζεο ζην E.Ξ.
ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο «ATTIKH 2014 - 2020»
(Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (16), Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο
(09), Θεκαηηθφο Πηφρνο (09), Θσδηθφο Ξξφζθιεζεο:

41

ΑΡΡ024, Α/Α ΝΞΠ: 1555) κε ηίηιν: «Γνκή Ξαξνρήο
Βαζηθψλ Αγαζψλ: Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν, Ξαξνρή
Ππζζηηίνπ» - Νξηζκφο πεπζχλνπ Ξξάμεο».
11.

Ιήςε

απφθαζεο

πξνζσξηλήο

θαη

πεξί

έγθξηζεο

νξηζηηθήο παξαιαβήο

πξσηνθφιινπ
ηνπ έξγνπ:

«ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΠΣΝΙΔΗΥΛ, ΘΡΗΟΗΥΛ

42

ΙΝΓΥ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ».
12.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κε

42
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πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ
αλάζεζε

ηεο

Ππλδέζεσλ

ππεξεζίαο:

Πηαζεξήο

«Ξαξνρή

Ρειεθσλίαο»

Ρειεθσληθψλ
(δνκέο

εθηφο

ΠΕΔΜΗΠ).
13.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ
πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ δνκψλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο
ηεο θηψρεηαο, ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, ζε
εηαηξηθφ θνηλσληθφ ζρήκα, κε ηνλ Γήκν Αηγάιεσ, ηνπ
πνπξγείνπ

Δξγαζίαο,

Θνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κέρξη ηηο 30/06/2016.

θαη

43

10

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππλάδειθνη, λα πάξνπκε παξνπζίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο παξψλ, 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

Θσλζηαληίλνο,

Ξαλαγηψηεο,

Θενδψξνπ

Ξαλαγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Αιεμία,

Δκκαλνπήι,

Ρζνπθλίδαο
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
θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
Ινηπφλ ζπλάδειθνη, λα μεθηλήζνπκε κε εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο.
Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα. Γχν ζέκαηα, ην έλα έξρεηαη κε αθνξκή ηηο
πξφζθαηεο πηψζεηο ησλ δχν δέληξσλ. Έρσ παξαηεξήζεη θαη εγψ θαη άιινη
αξθεηνί θάηνηθνη φηη ην δέληξν απέλαληη αθξηβψο απφ ην Ξαιαηάθη πνπ πέθηεη
αθξηβψο κπξνζηά ζηελ εμέδξα κηαο θαη ην παξαηήξεζα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν
ηψξα κε ηηο εθδειψζεηο ηνπ «Ξνιχπιαλνπ», γέξλεη επηθίλδπλα. Γελ πξφιαβα
ππεξεζηαθά λα ην ξσηήζσ, δελ ζα ην έζεηα ην ζέκα θαη απηφ θαη ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο θαιφ είλαη λα ηηο εμεηάζνπκε, λα ηηο αμηνινγήζνπκε θαη λα
θνηηάμνπκε πνηεο είλαη νη ελδερφκελεο ιχζεηο πξνο απνθπγή ελδερφκελσλ
πηψζεσλ πνπ εηδηθά... εηδηθφηεξα κάιινλ ζε ρψξνπο ζπλάζξνηζεο πνιχ
θφζκνπ θαη παηδηψλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απξνζδφθεηα δπζάξεζηα
απνηειέζκαηα. Απηφ είλαη ην έλα ζέκα πνπ έξρεηαη βάζεη ηεο επηθαηξφηεηαο
θηφιαο κε απηέο ηηο πηψζεηο. Σξεηάδεηαη έλαο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο λα δνχκε
πνηά δέληξα έρνπλ

απηφ ην πξφβιεκα, εγψ επηζεκαίλσ έλα πνιχ

ζπγθεθξηκέλν.
Έλα άιιν ζέκα πνπ καο ήξζε ζηελ πιαηθφξκα γηα λα ην θαηαζέζνπκε είλαη
γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ ηψξα κεηά ηηο βξνρέο πνπ είρακε πξφζθαηα,
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εληάμεη ην ζέκα ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ ην γλσξίδνπκε, ραηξεηίζακε ηελ
πξνζπάζεηα φηη δεκνπξαηείηε ζχληνκα ην έξγν ην αληηπιεκκπξηθφ, απηφ είλαη
έλα άιιν ζέκα. Απφ εθεί θαη πέξα ρξεηάδεηαη άκεζε επίιπζε ηεο ιίκλεο πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί εθεί πέξα απφ ην κπνπξίλη απηφ, επίιπζε ηνπ ζέκαηνο γηαηί
φπσο γξάθνπλε έρεη δεκηνπξγεζεί εζηία κφιπλζεο απφ θνπλνχπηα θαη ζθίγγεο,
θαινθαίξη είλαη δηάθνξνη θίλδπλνη ειινρεχνπλ.
Θαη άιιν έλα ζέκα, απηά ζα ηα θαηαζέζσ γηα απηφ ζα είκαη θαη πνιχ ζχληνκνο
θαη ηειεηψλσ, είλαη έλα γλσζηφ ζέκα, θσηνγξαθία δελ καο έρεη δνζεί αιιά νη
πεξηζζφηεξνη πεξλάηε απφ εθεί, γσλία Πάκνπ θαη Γσδεθαλήζνπ φπσο
αλαθέξεηαη θαη ζην αίηεκα ρξήδεη θαζξέπηε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη
πξφζβαζε. Θαη εγψ πξνζσπηθά ην ζπλαληάσ, δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ
ζηξνθή απηή θαη δεκηνπξγνχληαη αξθεηά αηπρήκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ, θ. Κπνδίθα ζέινπκε θάηη;
Δξσηήζεηο, αλαθνίλσζε;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ πξνζσπηθά έρσ λα παξαηεξήζσ κφλν ηελ θίλεζε πνπ έρεη
θάλεη ν Γήκνο θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ δηαρείξηζε κε ην λα εθκεηαιιεπηεί
ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηεο Θαηεξίλαο θαη λα ραηξεηίζσ απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ
έθαλε, γηαηί είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη ζην Σατδάξη θάηη ηέηνην. Θαη ηνλ
πεξηπιαλψκελν ζίαζν ηνπ Θαξαγθηφδε πνπ δίλεη δσή ζε μεραζκέλεο πιαηείεο,
φπσο είλαη ε πιαηεία θάησ ζηελ Αζηπζέα θιπ. Ρίπνηε άιιν, φια ηα άιια ζαο
έρσ πεη εκείο δελ έρνπκε πιαηθφξκεο λα καο πιεξνθνξνχλ νη άλζξσπνη, φηη
πέζεη ζηελ αληίιεςή καο κφλνη καο ηα ιέκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Κπνδίθα. Ν θ. Ππειηφπνπινο;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ έρσ δχν εξσηήζεηο, ηξεηο. Ινηπφλ, έρσ ελεκεξψζεη.
Πηνλ Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ ζέισ λα καο θάλεη κε αθνξκή ην εξψηεκα,
πνπ βξίζθεηαη ε ππφζεζε κε ην θιείζηκν ηνπ «Icons» ζην παιαηφ αίζξην γηα ην
νπνίν έρνπκε απνθαζίζεη ζηα πξνεγνχκελα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. Θέισ κε
δχν θνπβέληεο, εθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα θαη κε
δεδνκέλν φηη ην ηζηνξηθφ είλαη θιεηζηφ θαη ηε ζπδήηεζε πνπ άλνημε, φρη απφ
εκάο αιιά απφ θάπνηνπο θαηνίθνπο γηα ην παιαηφ Γεκαξρείν πνπ δελ ζα ην
θνπβεληηάζνπκε ζήκεξα θνηλή ζπλαηλέζεη, γηαηί απφ φ,ηη μέξσ ιείπεη ν θ.
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Γξνχιηαο, φιν θαη θάπνηνο ζα ιείπεη ηέινο πάλησλ, βάδσ ινηπφλ κηα άιιε
δηάζηαζε ελ ζπληνκία αλ ζέιεη ν θ. Γήκαξρνο εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή λα
αλαθεξζεί. Αλ θαη ην «Icons» θαηαιήμεη έηζη φπσο ζέινπκε, πνηά είλαη ε
αληίιεςε, ν ζρεδηαζκφο ζα έιεγα γηα ηελ αλακφξθσζε απηήο ηεο πεξηνρήο
πνπ μεθηλάεη ζα έιεγα απφ ην Γεκαξρείν, ην Ξαιαηάθη ην ηζηνξηθφ θαη ην
«Icons», δελ είλαη ε ψξα λα κηιήζσ αλαιπηηθά. Έρνπκε θαηαζέζεη πξνηάζεηο
γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο απηψλ ησλ ρψξσλ, ζα ήζεια αλ
ππάξρεη θάπνηα ζθέςε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ή αλ ζθνπεχεη ν Γήκαξρνο,
ηψξα πνπ σξηκάδεη ε θαηάζηαζε ησλ δχν εηψλ, ν ρξφλνο ζα έιεγα θηι., ζην
δήηεκα ηεο... κε βάζε θαη ηνπο πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ζαλ
παξάηαμε γηα ην θεληξηθφ Σατδάξη, ην επηζεκαίλσ, πνηφ είλαη ην ζρέδην ηεο
αλακφξθσζεο ζπλνιηθφηεξα, αλ ζέιεη. Ινηπφλ, έλα δήηεκα είλαη απηφ.
Γεχηεξνλ, είρα δεηήζεη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ αλαιπηηθή έθζεζε
γηα ηηο παξαβάζεηο, ζπζηάζεηο θαη πξφζηηκα πνπ θάλεη ε πεξεζία πνπ έρεη
αληηθαηαζηήζεη ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Αλ ππάξρεη απηή ε έθζεζε θαη αλ κε
βάζε απηφ ππάξρνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Απηφ, ζηέθνκαη ζε απηφ.
Ρξίηνλ, κε αθνξκή... έιεηπα απφ φ,ηη ελεκεξψζεθα, πνπ είρε θάλεη ελεκέξσζε
ν Γήκαξρνο γηα ηελ αιιαγή ζηνλ Γηεπζπληή ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ,
Γηεπζχληξηα Ρερληθψλ πεξεζηψλ, ηεο επρφκαζηε θαιή επηηπρία ζην έξγν.
Αιιά ζα ήζεια... εληάμεη ζα καο πεη ν Γήκαξρνο, ε θα Ξαλαγησηάθνπ αλ έρσ
ελεκεξσζεί ζσζηά, ζα ήζεια δχν δηεπθξηλήζεηο. Ζ κηα φζνλ αθνξά, είλαη
δηεπζπληεχνπζα ή δηεπζχλνπζα θαη κε βάζε απηφ θαη κε πνηά θξηηήξηα
πάξζεθαλ απηέο νη απνθάζεηο. Αλ ππάξρνπλ άιιεο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη
πνπ δελ ηηο μέξνπκε λα θνηλνπνηεζνχλ ή αλ ζθνπεχνπλ λα γίλνπλ άιιεο θαη
γεληθφηεξα ηη ζθνπεχεη λα θάλεη ν Γήκνο θαη ε πιεηνςεθία φζνλ αθνξά ην
δήηεκα ησλ πεξεζηαθψλ Ππκβνπιίσλ γηα ηηο θξίζεηο. Γειαδή ζα πξνρσξήζεη
κε βάζε έλα ζρεδηαζκφ ή ζα πεξηκέλεη ηε ιεγφκελε αλακφξθσζε απφ ην
«λνκνζρέδην ζθνχπα» πνπ δελ μέξσ αλ ιχλεη θαη ηέηνηα δεηήκαηα. Ινηπφλ,
απηά ηα ηξία, επραξηζηψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ζ θα Γθαλά.
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ΓΘΑΛΑ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο. Δπεηδή κε βξήθε κηα επηηξνπή
θαηνίθσλ ηνπ Άλσ Γάζνπο, ε νπνία εηνίκαδε έλα ππφκλεκα κάιηζηα ζα ην
θαηέζεηε θαη κνπ είπε φηη έρεη ελεκεξψζεη ηνλ Γήκαξρν, γηα ηελ θαηαζθεπή
ελφο ηκήκαηνο πεδνδξνκίνπ... θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ ζε έλα ηκήκα ηεο
Κάλεο ην νπνίν είλαη θαηεθνξηθφ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππγλψκε

Αγγειηθή,

παξαθαιψ

ιίγν

νη

ζπλάδειθνη

λα

ζεβαζηνχκε ηε ζπλάδειθν πνπ κηιάεη.
ΓΘΑΛΑ: Γηα έλα ηκήκα ηεο Κάλεο ην νπνίν είλαη επηθίλδπλα θαηεθνξηθφ απφ
ην χςνο ηεο Αθξνδίηεο κέρξη ηελ Θαιχκλνπ, εηνίκαδαλ ινηπφλ έλα ππφκλεκα
ην νπνίν ζα ην θαηέζεηαλ, δελ γλσξίδσ εάλ ην έρνπλ θαηαζέζεη, εάλ είλαη
ελήκεξνο ν Γήκαξρνο γηα απηφ. Δπεηδή κέλσ ζηελ πεξηνρή γλσξίδσ ην
πξφβιεκα θαη φλησο έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ πηψζε αηφκνπ, δελ
είλαη βέβαηα ην κφλν ζεκείν πνπ είλαη επηθίλδπλν θαη ρξεηάδεηαη πεδνδξφκην,
αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη ελήκεξνο ζα ήζεια λα ξσηήζσ ν Γήκαξρνο θαη
αλ ζθνπεχεηε λα θάλεηε θάηη γηα απηφ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γθαλά. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γχν πξαγκαηάθηα. Ρν έλα είλαη πεξηζζφηεξν επηζήκαλζε
θαη ην άιιν είλαη εξψηεζε. Δίδα ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζην Άιζνο ηνπ
Γαθληνχ, δχν ζθαπηηθά κεραλήκαηα λα θάλνπλ θάπνηεο δνπιεηέο εθεί. Θέισ
ινηπφλ λα ξσηήζσ αλ έρνπλ ζρέζε κε ην έξγν ηεο απνρέηεπζεο ηεο Αθαίαο
θαη παξάιιεια είρα ππνβάιιεη εδψ θαη δχν κήλεο – ηξεηο κήλεο, κνπ είρε
απαληήζεη κηα θνξά ν θ. Βνξέαο φηη αθφκα δελ είραλ θάηη λα κνπ απαληήζνπλ.
Κηα ζρεηηθή εξψηεζε γηα ην ζέκα ηεο απνρέηεπζεο ηεο Αθαίαο πνπ έρεη ζρέζε
κε ηελ Ηεξά Νδφ.
Ρν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη, φηη ζην θνκκάηη ζηελ πιαηεία Πθακπά, ζην
θνκκάηη απφ ην πεξίπηεξν πξνο ηα θάησ, ζην δεμί θνκκάηη έρνπλ βγεη θάπνηεο
ξίδεο επηθαλεηαθά. Θα έιεγα ινηπφλ φηη εθεί θαιφ ζα ήηαλ λα πέζεη έλα ρψκα,
ζηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν, γηαηί αλ πέζεη ηζηκέλην θαηαξρήλ ππάξρεη
θίλδπλνο λα θαηαζηξέςεη ηηο ξίδεο θαη δεχηεξνλ ζα δεκηνπξγεζεί εθεί έλα
ζθαινπάηη θαη είλαη αθφκε πην επηθίλδπλν. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα πέζεη
θάπνην ρψκα αο πνχκε ην νπνίν λα παηεζεί, λα θηππεζεί θηι. γηαηί ήδε είλαη
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επηθίλδπλν. Δρηέο κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ έπεζε κηα θπξία, ηεο έθπγε ην
θαξνηζάθη θαη έπεζε θάησ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Αζπξνγέξαθα. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ
ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δγψ ζα ήζεια κηα ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε ηεο θπθινθνξηαθήο
κειέηεο πνπ έρεη αλαηεζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Ζ θα Γεσξγηάδε;
ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Δγψ απιά ζα ήζεια λα επηζεκάλσ θάπνηα ζέκαηα. Ξξψηνλ
φζνλ αθνξά ηνλ πεδφδξνκν ζην Γάζνο Σατδαξίνπ. Νη ηδηνθηήηεο ησλ
θαηαζηεκάησλ θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθηψλ έρνπλ control. Θαη απφ φηη
έκαζα νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ δίλνπλ ηα control ηνπο αξγφηεξα
θάπνηα ζηηγκή ζηνπο πειάηεο νη νπνίνη κπαίλνπλ κέζα θαη παξθάξνπλ. Έλα
απηφ θαη επίζεο ήζεια λα επηζεκάλσ ηελ παηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ζηελ
Ηεξά Νδφ, απέλαληη απφ ηνλ Γηνκήδεην θήπν, ε νπνία ππνηίζεηαη φηη είλαη
θιεηζηή θαη δελ ιεηηνπξγεί, νη κακάδεο πεδάλε ηηο κάληξεο θαη βάδνπλ θαη ηα
παηδάθηα κέζα, απηφ ζπκβαίλεη θαζεκεξηλά θαη φιεο ηηο ψξεο, απφ ην πξσί
κέρξη ην βξάδπ. Θαη απφ φηη μέξνπκε δελ είλαη έηνηκε αθφκε ε παηδηθή ραξά λα
παξαδνζεί ζην θνηλφ.
Θαη επίζεο ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη νη ζηάζεηο ιεσθνξείσλ πνπ βξίζθνληαη
ζηελ δεμηά πιεπξά ζην ξεχκα πξνο Αζήλα ηεο Ηεξάο Νδνχ, εθηφο φηη είλαη ζε
επηθίλδπλα ζεκεία, δελ έρνπλ νξαηφηεηα νχηε ην πξσί νχηε ην βξάδπ νη
θάηνηθνη πνπ πεξηκέλνπλ θάπνην ιεσθνξείν, είλαη θαη πάξα πνιχ ζθνηεηλά. Πε
αληίζεζε κε ηελ απέλαληη πιεπξά πνπ έρνπλ βάιεη ηα θσηνβνιηατθά θαη
ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο θσηηζκφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Ν ζπλάδειθνο ν
Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιεζπέξα. Δγψ ζα ήζεια λα έρσ κηα ελεκέξσζε ηέινο
πάλησλ, γηα ηηο δχν επηηξνπέο πνπ έρνπκε γηα ηελ Γεκνηηθή Ξεξηνπζία θαη ην
Θηεκαηνιφγην. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπο, εηδηθά ηεο
Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο θαη λα γίλεηαη ζχγθιηζε ιίγν ζπρλφηεξε γηαηί είλαη πάξα
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πνιχ ζεκαληηθή επηηξνπή ζηα πιαίζηα ηεο δηαθάλεηαο ε νπνία εληάμεη, είλαη
αδηακθηζβήηεηε απφ ηελ δηνίθεζε ηελ δηθηά ζαο. Λνκίδσ φηη απηή είλαη κηα
επηηξνπή ε νπνία πξέπεη έηζη λα ζπγθαιείηαη ιίγν ζπρλφηεξα θαη λα
αλαβαζκηζηεί γεληθά. Θαη ηνπ Θηεκαηνινγίνπ βέβαηα, αιιά εηδηθά ηεο
Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε. Λα
δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο Αληηδεκάξρνπο. Α, ν θ. Ρζαηζακπάο, κε ζπγρσξείηε.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θέισ λα ξσηήζσ ζρεηηθά κε ηνλ πεδφδξνκν ηεο Θαξατζθάθε,
ζην πξνεγνχκελν Γ.Π. είρα ζέζεη έηζη ην δήηεκα ηεο επέθηαζεο ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππήξμε κηα δηαθσλία εθεί, ε Γεκνηηθή Αξρή ζεσξεί φηη
δελ έρεη γίλεη επέθηαζε, εγψ ζεσξψ φηη ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα έρνπλ επεθηαζεί
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, σζηφζν λνκίδσ δελ είλαη ζέκα ηψξα λα
ζπλερηζηεί ε αληηπαξάζεζε. Όπνηνο πεξλάεη βιέπεη θαη ε θξίζε ηνπ είλαη ε
αληηθεηκεληθή. Απηφ φκσο πνπ ήζεια λα ξσηήζσ είλαη αλ πξνβιεκαηίδεη ηελ
Γεκνηηθή Αξρή γεληθφηεξα ε εηθφλα ηνπ πεδφδξνκνπ, ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ
ηνπ πεδφδξνκνπ, δεδνκέλνπ φηη φιν θαη ππθλψλνπλ νη παξεκβάζεηο ησλ
επαγγεικαηηψλ

θαη

κε

παξεκβάζεηο

φπνπ

ηνπνζεηνχλ

έηζη

δηάθνξα

πξνζηαηεπηηθά ζην χςνο ησλ πεχθσλ, ηνπνζεηνχλ δηάθνξα θσηηζηηθά, ζην
δάπεδν βιέπνπκε φηη φιν θαη πιεζαίλνπλ ηα θάγθεια ηα νπνία ηνπνζεηνχλ ν
θαζέλαο κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ, ζηα παξηέξηα, ζηα δεκφζηα παξηέξηα πνπ
βξίζθνληαη ζηνλ πεδφδξνκν. Δπίζεο αθφκε θαη παλφ ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ
πεδφδξνκνπ θαη λνκίδσ φηη φηαλ ηνπνζεηείηαη έλα παλφ απηφκαηα αλνίγεη ηνλ
δξφκν γηα λα ηνπνζεηεζεί θαη δεχηεξν θαη ηξίην θαη παξαπάλσ. Θαη δηάθνξα
άιια ηέινο θαηλφκελα, νη ηηκνθαηάινγνη θάζε θνξά κπαίλνπλ ζηνλ πνιχ
ζηελφ ρψξν ηνπ πεξηπάηνπ πιένλ, ζρεδφλ απφ φια ηα θαηαζηήκαηα. Αλ
ινηπφλ απηά ηα θαηλφκελα απαζρνινχλ ηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη αλ πξφθεηηαη
έηζη λα ππάξμεη θάπνηα παξέκβαζε, θάπνηνο θαλνληζκφο, θάπνηα ζπλελλφεζε
κε ηνπο επαγγεικαηίεο, πξνθεηκέλνπ ν δεκφζηνο ρψξνο λα είλαη πην ειεχζεξνο
γηα ηνπο πεδνχο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνπο θπξίνπο Αληηδεκάξρνπο, θ.
Σνπδεινχδε.
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ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Λα πνπ κπαίλνπλ θαη θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ
είλαη επράξηζηεο. Δθεί πνπ δηαθσλνχζαλ φηη θιαδεχνπκε, φηη θφβνπκε θαλέλα
δέληξν ηψξα καο πξνηξέπνπλ λα ηα θφβνπκε. Απηφ είλαη επράξηζην, βέβαηα
ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη πνηά είλαη αλαγθαία. Λα πσ έηζη δχν ιφγηα, έρεη
δξνκνινγεζεί θάπνηα θαηάζηαζε θαη γηα θάπνηα δέληξα πνπ είλαη επηθίλδπλα,
ιφγσ βέβαηα ηνπ θαινθαηξηνχ πάεη πην πίζσ γηαηί έρνπκε ηελ ππξαζθάιεηα θαη
ππάξρεη θαη απαγφξεπζε. Θα ιεθζνχλ αξθεηά κέηξα θαη ζην ηειεπηαίν πνπ
έβαιε ν θ. Ρζαηζακπάο γηα λα απαληήζσ κηα θαη έμσ γηαηί πξνθαλψο έρεη
ρξφληα λα πεξπαηήζεη ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Θαξατζθάθε, ιεο θαη έγηλαλ φια ζε
κηα λχθηα. Δίηε ηξαπεδνθαζίζκαηα, είηε απηά πνπ έκπαηλαλ ζηα δέληξα,
ππάξρνπλ πεχθα πνπ είλαη δεκέλα κε ζπξκαηφζρνηλα θαη πάλσ απφ ην
ζπξκαηφζρνηλν έρεη βγεη ίζα κε δέθα πφληνπο θνξκφο δηαθνξεηηθφο. Γελ
λνκίδσ λα ηα έθαλε ν Σνπδεινχδεο απηά ζε ελάκηζε ρξφλν. Κε ιαιήζνπκε
ηειείσο κε ηα ςπρηαηξεία πνπ έρνπκε γχξσ καο.
Ρψξα γηα λα... έηζη απηά πνπ κε αθνξνχλ ζα πσ, γηαηί κπήθε ην ζέκα ηεο
παηδηθήο ραξάο αλ ζέιεηε ζηε «ΛΝΛΝ» ζηελ Ηεξά Νδφ, ην μέξεηε φηη ε
παηδηθή ραξά εθεί είλαη φρη επηθίλδπλε πάξα πνιχ επηθίλδπλε. Έρεη ζθξαγηζηεί
γηα απηφ ην ιφγν, γηαηί δελ βγαίλεη ε πηζηνπνίεζε, έρεη δξνκνινγεζεί θαη εθεί
θάπνηα θαηάζηαζε δελ έρσ ην ρξνλνδηάγξακκα γηα λα πσ φηη ζα αλνίμεη αχξην
ή κεζαχξην ή πφηε ζα αλνίμεη. Γίλνληαη θάπνηεο ζπλελλνήζεηο, ζέιεη ιίγν
ππνκνλή. Νη γνλείο, γηα απηφ είλαη θιεηζκέλε, έρνπλ αλαξηεζεί θαη πηλαθίδεο
πνπ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν. Θαη δελ είλαη κφλν απηή ε παηδηθή ραξά,
ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ είλαη επηθίλδπλεο πνπ είλαη θιεηζηέο, γηα λα ιέκε ηα
πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Δγψ δελ έρσ θάηη άιιν, δελ μέξσ αλ κνπ μέθπγε
θακία άιιε εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Θαηαξρήλ έηζη φπσο ζεκείσζα θάπνηα πξάγκαηα. Γηα ηελ Ηεξνχ
Ιφρνπ ζα ην δνχκε, δελ έρεη έξζεη ζηελ αληίιεςή κνπ. Δγψ επραξηζηψ ηνλ θ.
Ληεληαθφ πνπ έβαιε απηά ηα δχν δεηήκαηα απφ ην Σατδάξη αηδέληα, γηαηί
θάλεη πξαγκαηηθά πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα καδέςεη θάπνηα πξάγκαηα.
Έρσ παξαθαιέζεη ηελ παξάηαμή ηνπ, απηά πνπ παίξλεη ζην Σατδάξη ε αηδέληα
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θαη αλ πξαγκαηηθά ζέιεη λα αμηνπνηεζνχλ, αο ηα θέξλεη ζηελ Ρερληθή
πεξεζία, ζα ήηαλ πνιχ ζεηηθφ θαη γηα καο γηαηί φινη νη θάηνηθνη...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: πάξρεη ηερλνινγηθφ πξφβιεκα πνπ πξνζπαζνχκε λα ην
ιχζνπκε.
ΒΝΟΔΑΠ: Γειαδή δελ μέξεηε ην email; Ή δελ έρεηε email;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Θαιά θάλεηε θαη θάλεηε φ,ηη ζέιεηε αιιά ην ζέκα είλαη, απηφ πνπ
καδεχεηε απφ ηνπο θαηνίθνπο λα θζάλεη κέρξη ηε Γηνίθεζε. Αλ δελ θζάλεη
κέρξη ηε Γηνίθεζε θαη θζάλνπλ ηα 2 απφ φζα ηζρπξίδεζηε φηη έρεηε καδέςεη
λνκίδσ φηη δελ κπνξνχκε λα βνεζεζνχκε θαη εκείο ζην έξγν καο, γηαηί εζείο
θαζ’ νκνινγία ζαο θάλεηε κηα θαιφπηζηε θξηηηθή θαη φρη αληηπνιίηεπζε απιά.
Ινηπφλ γηα ηελ Θαξατζθάθε λα πσ έλα πξάγκα. Ρελ πξνεγνχκελε θνξά
αθνχζακε κηα ζεηηθή θξίζε απφ ηνλ ίδην ζπλάδειθν πνπ έβαιε ην εξψηεκα,
πφζν θαιά είρε γίλεη κε ηνλ πξνεγνχκελν Αληηδήκαξρν φιε απηή ε δνπιεηά.
Γειαδή αλ ζεσξείηε φηη πξέπεη λα μεθηλάκε πάληα απφ ηελ Θαξατζθάθε θαη λα
ηειεηψλνπκε ζηελ Θαξατζθάθε κε δχν νηθνδφκνπο πνπ έρνπκε φινπο θαη
φινπο, δχν ειεθηξνιφγνπο, έλαλ αλχπαξθην, έλαλ αζζεληθφ κπνγηαηδή, απηφ
είλαη ε Ρερληθή πεξεζία, απηή ηελ απηεπηζηαζία δηαζέηεη θαη ην θαθφ είλαη
δπζηπρψο φηη ηνπο δέθα εξγαδφκελνπο πνπ είρακε δεηήζεη γηα ηελ
απηεπηζηαζία, νη παξαπάλσ αξρέο, απηνί πνπ καο ειέγρνπλ, δελ καο έδσζαλ.
Ρνπιάρηζηνλ δελ μέξεη αλ ζα πξέπεη λα κέκθεηαη θαλείο ηε Γηνίθεζε ηνπ
Γήκνπ κε πέληε άηνκα ελ ελεξγεία ή αλ πξέπεη λα κέκθεηαη ηνπο παξαπάλσ
θαη ν λνψλ λνείην, πνηνί είλαη παξαπάλσ απφ ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Γηα ηελ απνρέηεπζε, δελ μέξσ αλ έρεη θάηη θαηλνχξην ν Γήκαξρνο γηαηί απηέο
ηηο κέξεο είκαη θαη ιίγν... απνπζηάδσ θάπνηεο ψξεο θαη δελ κπνξψ λα έρσ
πιήξε ελεκέξσζε.
Γηα ηελ πιαηεία Πθακπά είκαζηε ζε κηα πξνζπάζεηα λα ην ιχζνπκε κε θάηη πνπ
λα είλαη θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηηθφ, λα κελ βάινπκε απιά ρψκα, αιιά λα
δεκηνπξγήζνπκε έλα πέξαζκα απφ επάλσ θάηη ζαλ γεθπξάθη, θάηη ηέηνην,
ψζηε θαη αηζζεηηθά λα είλαη φκνξθν θαη παξάιιεια...
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Όρη Θψζηα δελ ζα γίλεη ζθαινπάηη. Δάλ ζα γίλεη, ζα γίλεη θάηη νκαιφ
ην νπνίν ζα αλεβαίλεη θαη ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξλάεη θαη δηπιφ
θαξφηζη θαη νηηδήπνηε απφ εθεί. Ζ θπθινθνξηαθή κειέηε έρεη μαλά
αλαθνηλσζεί θαη άιιε θνξά. Όηη είλαη ζην 2ν ζηάδην θαη ζα έξζεη θαη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζα πάεη θαη ζηηο γεηηνληέο.
Γηα ην ηειερεηξηζηήξην ζην Γάζνο. Δκείο δελ δψζακε - επεηδή ην ρεηξίζηεθα
εγψ απηφ ην ζέκα - ζηα θαηαζηήκαηα ηειερεηξηζηήξην. Δάλ έρνπλ νη
θαηαζηεκαηάξρεο ηειερεηξηζηήξην ην έρνπλ πάξεη δηα ηεο πιαγίαο νδνχ.
Γειαδή έρνπλε πάεη ζηελ εηαηξεία, έρνπλ βξεη απφ θάπνηνλ άιινλ θαη ην
έρνπλ αληηγξάςεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια ζπλάδειθε Ρζνπθλίδα, πεο γηα ην ζέκα απηφ κε ηελ κπάξα.
ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ: Ινηπφλ, ζε ζρέζε κε ηνλ πεδφδξνκν ηνπ Γάζνπο θαη ηελ
πφξηα, έρνπλ πάξεη φζνη θαηαζηεκαηάξρεο έρνπλ δηθαίσκα γηα parking. Κε ηα
ραξηηά ηνπο, παξνπζία, είδακε, εμεηάζακε ηνπο ρψξνπο. πάξρεη κηα
αληηπαξάζεζε κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηεκάησλ γηαηί εθείλνη δελ έρνπλε.
Γπζηπρψο ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα ππήξμε απηνθίλεην, ην νπνίν αληηιήθζεθα
εγψ ν ίδηνο, ελεκέξσζα θαη ηνλ Θψζηα, έγηλε ε παξαηήξεζε θαη ηειείσζε. Γελ
ππάξρνπλ θαηλφκελα ζε ζρέζε κε ην φηη δίλνπλε νη θαηαζηεκαηάξρεο ην
control γηα λα κπαίλνπλ νη πειάηεο κέζα. Θαη αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν
θαηάζηεκα, λα ππνδεηρζεί ζηνλ Αληηδήκαξρν θαη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα
κέηξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζαηε ζπλάδειθε Βνξέα;
ΒΝΟΔΑΠ: Όρη. Γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. Θα ήζεια πξαγκαηηθά λα πεξάζεη ν
ζπγθεθξηκέλνο ζπλάδειθνο πνπ έβαιε ην εξψηεκα λα δνχκε, επί ηεο πεξηφδνπ
πνπ ήηαλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ζήκεξα πνηά είλαη ε αληηζηνηρία, γηα λα
μέξνπκε ηη ιέκε. Δληάμεη; Θαη φκσο έρεη κάηηα βιέπεη. Γηαηί λνκίδσ φηη απηφ
δελ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε εξψηεζε. Όζν γηα ην αηζζεηηθφ ζέκα, ην έβαια
θαη πξνεγνχκελε θνξά. Ζ αηζζεηηθή είλαη ηνπ θαζελφο δηαθνξεηηθή, δελ
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κπνξψ ινηπφλ εγψ λα πσ φηη ζπκθσλψ κε απηφ πνπ βάδεηε ζαλ... αλ είλαη
αληηαηζζεηηθφ θάηη λα κνπ ην πείηε λα ην δνχκε θαη ή λα ην δεη θάπνηνο άιινο
θαη λα ην αθαηξέζνπκε. Αιιά δελ λνκίδσ φηη ηα θαηαζηήκαηα απηή ηελ
παξέκβαζε πνπ θάλνπλε δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα. Κπνξψ λα πσ φηη ίζα-ίζα
ζπάεη θαη ε νκνηνκνξθία θαη ν θαζέλαο δίλεη ην ρξψκα ηνπ θαη δελ είλαη θαθφ.
Ρψξα πσο ζα κείλεη πεξηζζφηεξνο ρψξνο γηα ηνπο πεδνχο, γηαηί ηα
θαηαζηήκαηα βάδνπλ ζηα παξηέξηα ινπινχδηα εγψ πξψηε θνξά ην βιέπσ.
Γειαδή λα πεξπαηάλε ζηα παξηέξηα ζέιεηε λα πείηε θ. Ππλάδειθνη, γηα λα
θαηαιάβσ θαη εγψ. Όηη ζα γίλεη κηα παξέκβαζε εθεί αθφκε, γηαηί θαηλνχξηα
θάγθεια εγψ δελ έρσ δεη, ζα δείηε φκσο ζε ιίγεο κέξεο πνπ ζα απνθιείζνπκε
ηελ δπλαηφηεηα λα παξθάξνπλ ζηνλ πεδφδξνκν απηνθίλεηα. Θαη λα
ππελζπκίζσ φηη ζα είλαη ε πξψηε θνξά γηα λα κελ πσ θάηη άιιν. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ρψξα φζνλ αθνξά γηα ην ηζηνξηθφ,
φλησο έρεη παξαδνζεί ην αθίλεην ζην Γήκν. Γελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ απφ
ηελ πιεπξά καο δηάζεζε λα βγεη ζε πιεηζηεξηαζκφ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί
απφ ηδηψηεο φπσο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ πξηλ. πάξρνπλ δηάθνξεο ζθέςεηο, λνκίδσ
φηη θαη ν Γήκαξρνο εάλ ζέιεη ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ λα πεη πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο αλ θαη δελ έρνπκε θαηαιήμεη αθφκα ζαλ δηνίθεζε.
Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηνπ «Icons» εθεί είλαη μεθάζαξν φηη πιένλ ζα πάκε ζε
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπλελλνεζνχκε θαη κε ηελ λνκηθή ππεξεζία πσο
ζα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία απηή θαη βέβαηα ζα είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία
δελ πξφθεηηαη, θαηά ηελ εθηίκεζή κνπ, εχθνια λα ιήμεη αιιά ελ πάζε
πεξηπηψζεη απφ ηνλ Γήκν ζα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
Ρψξα γεληθά φζνλ αθνξά ηελ Δπηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί. Λα πσ θαηαξρήλ
φηη δελ έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία, κε ηελ έλλνηα φηη ε
Γεκνηηθή Αζηπλνκία έρεη θαη αξκνδηφηεηεο θαη ζηα νρήκαηα θαη ζε άιια
πξάγκαηα ηα νπνία απηή ε Δπηηξνπή δελ ηηο δηαζέηεη. Όκσο ζε πάξα πνιιά
δεηήκαηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη επηγξαθέο ππάξρνπλ θάπνηα
απνηειέζκαηα. Αλ θαη ην έρσ θαη εχθαηξν γηαηί ην δήηεζε θαη ε
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ην ζηείιακε.
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Λα πσ φηη ζε επίπεδν παξάλνκεο δηαθήκηζεο, επηγξαθψλ, ζηεγάζηξσλ θηι.,
απφ ην 2013 δειαδή ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα πνπ δήηεζε ε Απνθεληξσκέλε
κέρξη ηψξα θαη έγηλε κηα θαηαγξαθή απφ ηελ πεξεζία, λα πνχκε φηη ην 2016
κέρξη ηψξα δειαδή, κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ, 29 αλ ζπκάκαη θαιά δελ ήηαλ 30
ηειεπηαίν, ήηαλ 13.000,00€ ηα πξφζηηκα πνπ έρνπλ πέζεη γηα παξάλνκε
δηαθήκηζε θαη επηγξαθέο απφ ηελ Δπηηξνπή απηή. Ρν 2015 νιφθιεξν ήηαλ
8.800,00€. Ρν 2014 ήηαλ 16.500,00€, ην 2013 ήηαλ 48.000,00€. Ρν ιέσ απηφ
ζαλ θάπνηα ζηνηρεία γηα κηα πξψηε απνηίκεζε ην ηη έρεη θάλεη φζνλ αθνξά ην
δήηεκα απηφ. Λα πσ φκσο φηη ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά πνπ κπνξεί λα
ππάξρεη είλαη ζην φηη πξαγκαηηθά έρνπκε έξζεη ζε κηα ζρεηηθά θαιή
επηθνηλσλία θαη κε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαη ππάξρεη κηα θαιή ξνή απφ ηα
ιεγφκελα ΞΝΔ. Δλψ πξηλ ήηαλ ζε ρακειά ζρεηηθά επίπεδα, θέηνο ην 1ν
εμάκελν έρνπλ θαιχςεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο εηζπξάμεηο θαη ηα έζνδα ηνπ
Γήκνπ απφ ηε κεγάιε απψιεηα πνπ είρακε απφ ηελ ΓΔΖ ε νπνία κε δηθαζηηθή
απφθαζε θέξδηζε λα κελ πιεξψλεη ρξήκαηα ζηνπο Γήκνπο γηα ηε ρξήζε πνπ
θάλεη κέζσ ηνπ επηπιένλ ειεθηξνθσηηζκνχ. Νπφηε έρεη ζεηηθφ έξγν, είλαη ζε
ζεηηθή θαηεχζπλζε ε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο απηήο, βεβαίσο κπνξνχλ λα
γίλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. Ρν ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη
φηη έρεη πιένλ απνθαηαζηαζεί θάπσο θαη έρεη γίλεη μεθάζαξν θαη κε ηα
θαηαζηήκαηα ην ηη πξέπεη λα γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε φινη
ηθαλνπνηεκέλνη, θαη ν Γήκνο λα έρεη ηα νθέιε πνπ πξέπεη θαη νη
θαηαζηεκαηάξρεο λα κπνξνχλ λα δνπιέςνπλε θαη ζε απηή ηελ θξίζηκε
νηθνλνκηθά θαη δχζθνιε πεξίνδν θαη λνκίδσ φηη απηή είλαη ε κεγαιχηεξε
ζπλεηζθνξά πνπ έρεη γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή απηή.
Ρψξα γεληθά φζνλ αθνξά ην δήηεκα ησλ αθηλήησλ, ζα ήζεια λα πσ, ησλ
κηζζσκέλσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ. Κε αθνξκή θαη ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν είρε
γίλεη κηα θαηαγξαθή απφ ηηο ππεξεζίεο, είρακε βξεζεί, ζπκπιεξψζεη
θαθέινπο, είραλ νινθιεξσζεί θάπνηα πξάγκαηα, απηή ηελ ζηηγκή έρνπκε θαη
ην Θηεκαηνιφγην ην νπνίν παίξλνπκε ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ν θάθεινο λα είλαη
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλνο θαη ζα γίλεη θαη ζπδήηεζε
θάπνηα ζηηγκή φζνλ αθνξά ην ηη αθξηβψο ζπκπεξάζκαηα... είλαη ελδηαθέξνληα
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πνιιά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία βγαίλνπλ απφ ηε δηαδηθαζία απηή αλ θαη ηα
πξνβιέπνπκε ζην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν εκείο θαη είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ
ζα γίλεη, ζα γίλεη φκσο θαη κηα ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην κε αθνξκή ηα ζπκπεξάζκαηα απηά. Γελ μέξσ Θνδσξή αλ είλαη
θάηη άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Λα μεθηλήζσ κε κηα... έηζη θη αιιηψο
ζα έθαλα αλαθνίλσζε γηα ηελ Ξαλαγηψηα ηελ Ξαλαγησηάθνπ ε νπνία κε
απφθαζε Γεκάξρνπ εθηειεί θαζήθνληα Αλαπιεξψηξηαο Γηεπζχληξηαο Ρερληθήο
πεξεζίαο κέρξη λα γίλεη ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην φπνπ ζα γίλνπλ νη θξίζεηο
φισλ ησλ δηεπζπληψλ, ηκεκαηαξρψλ θιπ. ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ Γήκνπ.
Απηφ έγηλε γηα δχν ιφγνπο. Ν 1νο ιφγνο είλαη γηαηί ν Γεκήηξεο ν Ξαξαζθεπάο
ν νπνίνο ήηαλ κέρξη ηψξα Γηεπζπληήο Ρερληθήο πεξεζίαο, αζθνχζε
παξάιιεια ηα θαζήθνληα θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο Θαζαξηφηεηαο, ηεο πεξεζίαο
Θαζαξηφηεηαο. Θάηη ην νπνίν δελ κπνξεί λα γίλεη, νπφηε ν έλαο ιφγνο ήηαλ
απηφο. Ν 2νο ιφγνο θαη γηα εκάο ν πην νπζηαζηηθφο είλαη φηη ζέιακε κε
δεδνκέλν φηη ε Ρερληθή πεξεζία είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ
Γήκνπ, είλαη ε θαξδηά ηνπ Γήκνπ, ηα πάληα κέζσ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ γίλνληαη, ζέιακε λα θηλήζνπκε ιίγν, λα ηαξάμνπκε ιίγν ηα λεξά, λα
πάξνπλ κπξνζηά νη κεραλέο φπσο ιέκε θαη λνκίδνπκε φηη ε πην θαηάιιειε ζε
απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε θα Ξαλαγησηάθνπ, κηα ππάιιεινο κε πνιιά ρξφληα
πξνυπεξεζίαο ζην Γήκν, κε κεγάιε εκπεηξία, γλσξίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ην Γήκν, δίλεη ιχζεηο, κπνξεί λα ρεηξηζηεί δηάθνξα ζέκαηα θαη
λνκίδνπκε φηη ήηαλ ε θαιχηεξε επηινγή ζε απηή ηελ πεξίπησζε.
Δδψ λα πνχκε φηη ν Γήκνο καο είλαη, αλ φρη ν κνλαδηθφο έλαο απφ ηνπο
ειάρηζηνπο Γήκνπο ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ ε αιιαγή ηεο δηνίθεζεο δελ
ζπλνδεχηεθε κε αιιαγέο πξντζηακέλσλ θαη πξνζσπηθνχ βέβαηα, αιιά θπξίσο
πξντζηακέλσλ. Γίπια καο ππάξρνπλ Γήκνη πνπ ηελ πξψηε εκέξα αλάιεςεο
ησλ θαζεθφλησλ ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ έγηλαλ ζαξσηηθέο αιιαγέο. Θαη ην
επφκελν δηάζηεκα ζπλερίδνληαλ θαη γίλνληαλ αιιαγέο φπσο γίλνληαη παληνχ.
Δίκαζηε ινηπφλ ν κνλαδηθφο Γήκνο πνπ ζέιακε λα αμηνπνηήζνπκε φζεο
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δπλαηφηεηεο έρεη ν θάζε έηζη, είηε ππάιιεινο είηε πξντζηάκελνο θαη
πηζηεχνπκε φηη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλε απηή ε αιιαγή πνπ είλαη απφ
ηηο ειάρηζηεο έσο κεδακηλέο, κηα – δχν αιιαγέο έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα ζην
Γήκν.
Θα ήζεια ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο λα πσ θάηη. Ρν έρσ πεη πάξα πνιιέο
θνξέο, θάπνηνη ζπλερίδνπλ ηελ ίδηα ξφηα, βέβαηα δελ είλαη ηπραίν πνπ ην
θάλνπλε. πάξρνπλ εξσηήζεηο νη νπνίεο εθθξάδνπλ αγσλία ιφγσ θαη ηεο
ζέζεο αλ ζέιεηε πνπ παίξλνπλ θάπνηνη ζπλάδειθνη εδψ, αο πνχκε ε εξψηεζε
πνπ έθαλε ν Θψζηαο ν Αζπξνγέξαθαο πεγάδεη απφ ηελ αλεζπρία ηνπ λα κελ
θαηαζηξαθεί ην ίρλνο ηεο αξραίαο Ηεξάο Νδνχ κε ηελ απνρέηεπζε απφ ηελ
Αθαία. Ρν εξψηεκα πνπ έγηλε γηα ην Ξαιαηάθη γηα ην «Icons» εθθξάδεη
πξαγκαηηθά κηα επηζπκία ην πσο κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε ην κέιινλ ηεο
πφιεο, εδψ ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο. Ν Αλδξέαο ν Κπνδίθαο ζηέθεηαη πάληα,
πξαγκαηηθά λνκίδσ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη πξέπεη λα πσ εδψ φηη, νη
παιηφηεξνη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ κηα εκπεηξία θαη μέξνπλ πσο λα ζηέθνληαη
ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθνί απφ θάπνηνπο πνπ
λνκίδνπλ φηη επεηδή ζα θάλνπλ θάπνηεο θζελέο εξσηήζεηο, πηαζάξηθεο πνπ
αληηθξνχνληαη βέβαηα, κπνξεί κηα εξψηεζε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα λα είρε
εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Δίπε ν Κφζρνο, ηε κηα γηαηί θφβνπκε ηα
δέληξα, ηελ άιιε γηαηί δελ θφβνπκε ηα δέληξα. πάξρνπλ ινηπφλ ηέηνηεο
εξσηήζεηο νη νπνίεο γίλνληαη κφλν θαη κφλν γηα λα γξαθηνχλ κεηά δήζελ ζαλ
Γειηία Ρχπνπ θαη λα ζηαινχλ ζαλ πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο ζηηο εθεκεξίδεο.
Λνκίδσ φηη ν θαζέλαο κπνξεί ζαθψο λα θαηαιάβεη θαη ηη ελλνψ θαη λα
θαηαιάβεη θαη ηη αθξηβψο παίδεηαη ζε απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Θάπνηνη νη νπνίνη έρνπλ ζαλ κφλν ζηφρν ηηο επφκελεο δεκνηηθέο εθινγέο
λνκίδσ φηη πέθηνπλ ζπλέρεηα ζε απηή ηε ινχκπα, ζε απηφ ην ιάζνο, πνπ δελ
ηνπο αμίδεη θαζφινπ... θαη γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη γηα ηελ πφιε.
Γηα ηηο εξσηήζεηο ινηπφλ, γηα ηηο απαληήζεηο είπε θαη ν Κφζρνο πξηλ, πξψηνλ
δελ είρακε πηψζεηο δέληξσλ, είρακε θιαξηψλ. Έπεζαλ πξάγκαηη δχν θιαξηά.
Ρν Σατδάξη μέξεηε έρεη δεθάδεο ρηιηάδεο δέληξα θαη δελ ππάξρεη πεξίνδνο πνπ
λα κελ πέθηνπλε θιαξηά. Θαη πξηλ απφ έλα ρξφλν θαη πξηλ απφ δχν θαη πξηλ
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απφ πέληε θαη πξηλ απφ δέθα θαη πξηλ απφ είθνζη. Γελ ππάξρεη πεξίνδνο, φρη
ζην Σατδάξη κφλν, πνπ αλαινγηθά βέβαηα ιφγσ ησλ πνιιψλ δέληξσλ, ε
αληηζηνηρία ζα είλαη ζίγνπξα κεγαιχηεξε, αιιά δελ ππάξρεη πεξίπησζε ην λα
κελ έρνπκε θάπνηα πηψζε ελφο θιαδηνχ ή ελφο δέληξνπ. Απηφ είλαη αδχλαηνλ
λα ην πξνβιέςεηο. Όζνπο ειέγρνπο, πνπ θάλεη έιεγρν ζπλέρεηα ε πεξεζία
Ξξαζίλνπ θαη νη δχν γεσπφλνη πνπ έρνπκε θαη θέξλνπκε θαη απφ ην Γαζαξρείν
αλζξψπνπο, νη νπνίνη βέβαηα ιέλε ην εληειψο δηαθνξεηηθά. Κελ αγγίδεηε ηα
δέληξα, κελ πεηξάδεηε ηα δέληξα θαη καο δεκηνπξγνχλε αλ ζέιεηε θαη
πξφβιεκα θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο Θαξατζθάθε θαη νηηδήπνηε άιιν. Θα ηα
πνχκε φκσο θάπνηα άιιε ζηηγκή απηά.
Αιιά εηιηθξηλά, έιενο. Βιέπεηε εδψ ηα δέληξα, ην έρνπκε πεη θαη άιιεο θνξέο,
ηνπο επθαιχπηνπο πνπ θιαδεχηεθαλ πσο αλαπηχρζεθαλ. Θάπνηνη ην έθαλαλ
ζέκα. Θέκα ζηελ εθεκεξίδα φηη θαηαζηξέςακε. Αλ δελ έρεηε ζρέζε, κνπ ιέεη
θάπνηνο, «ζπγλψκε, ιέεη, απηνί νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη νη θάηνηθνη νη
νπνίνη ηα γξάθνπλ απηά, έρνπλ θάλεη πνηέ ζε ρσξηφ; Μέξνπλ φηη αλ δελ
θιαδεπηεί έλα δέληξν δελ έρεη δσή;». Γελ έρνπλε θάλεη ζε ρσξηφ, δελ έρνπλε
παίμεη, δελ έρνπλε δήζεη πξαγκαηηθά αο πνχκε, απηφ πνπ ιέκε εκείο, δελ
έρνπλε θάεη ρψκα. Ρί λα θάλνπκε; Αιιά δελ κπνξνχκε λα ηνπο θάλνπκε
καζήκαηα εδψ κέζα εκείο ή νη γεσπφλνη γηα απηά ηα δεηήκαηα. Δδψ ηψξα λα
κελ πσ άιια γηα απηφ ην ζέκα, γηαηί πξαγκαηηθά...
Ινηπφλ, γηα ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ. Πήκεξα θαηά ζχκπησζε είρα κηα ζπδήηεζε κε
θάπνην ζηέιερνο ηνπ Γήκνπ, ηεο πεξεζίαο πνπ αλ ζέιεηε θαη πνιηηηθά δελ
έρεη θακία ζρέζε κε εκάο. Θαη ζπδεηάγακε γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ έρνπλ
πξνθχςεη ζηελ πφιε θαη κε ηελ βξσκηά πνπ αλαδχεηαη ζε πάξα πνιιά ζεκεία
θαη κε ηηο ιαθθνχβεο πνπ φζν θη αλ πξνζπαζείο λα ηηο θιείζεηο ππάξρνπλ θαη
κε ηνπο αγσγνχο πνπ θζάλνπλ κέρξη θάπνπ θαη δελ έρεη δηέμνδν. Θαη απηφ
πνπ είπε ινηπφλ, πνπ έρεη θαη φια ηα ζηνηρεία θαη φζν κε πξνθαιείηαη
πξαγκαηηθά ζα ηα βγάδσ απηά ηα ζηνηρεία θαη ζα ηα βγάισ. Δίπε ινηπφλ ην
εμήο, φηη θάπνηα επνρή φηαλ φινη νη Γήκνη έθηηαρλαλ ηηο ππνδνκέο, έθηηαρλαλ
απηφ πνπ έπξεπε λα είλαη θάησ απφ ην ρψκα, απηφ ην νπνίν ζα δψζεη ηελ
πξννπηηθή ζηελ πφιε, θάπνηνη άιινη ζρεδηάδαλε κφλν ηελ επηθάλεηα, ην
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θαίλεζζαη, ηελ βηηξίλα. Απηή είλαη ε απάληεζε ζηειέρνπο ηνπ Γήκνπ πνπ ιέεη
αλ ζέιεηο, επεηδή ήμεξε φηη έρνπκε θαη ζήκεξα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κπνξψ λα
έξζσ ιέεη λα ην πσ θαη ν ίδηνο. Ρέινο πάλησλ δελ έρεη ζεκαζία απηφ ηψξα.
Γελ πξέπεη ινηπφλ λα ζαο πξνβιεκαηίζεη ην γεγνλφο φηη βξσκάλε νη αγσγνί; Ρί
ζπκβαίλεη ζηελ πφιε; Γηαηί θάησ απφ ην έδαθνο ππάξρνπλ ηφζα πξνβιήκαηα;
Δγψ απηφ θαη κφλν βάδσ γηα πξνβιεκαηηζκφ. Ξάλησο δελ είλαη ζέκα
απεληφκσζεο γηαηί απηφ γίλεηαη θαη μέξεηε πνιχ θαιά θαη έρνπκε θαη φια ηα
έγγξαθα γηα ηελ απεληφκσζε ε νπνία γίλεηαη.
Γηα ηνλ θαζξέπηε. Πην Σατδάξη ρξεηάδνληαη 1.278 θαζξέπηεο. Ξνηφο κπνξεί λα
κνπ πεη έλα δξφκν, έλα θάζεην δξφκν πνπ δελ ρξεηάδεηαη θαζξέπηε. Κπνξεί
λα κνπ πεη θαλέλαο έλαλ; Κπνξνχκε λα βάινπκε 1.278 θαζξέπηεο; Δθεί ινηπφλ
είλαη άιιν ην ζέκα. Δπεηδή ζε απηφ ην ζεκείν θαη μέξεη πνιχ θαιά θαη απηφο
πνπ έθαλε ηελ εξψηεζε ηη πξφβιεκα ππάξρεη εθεί, εγψ δελ ζέισ λα επεθηαζψ
αιιά λνκίδσ φηη... ε, ιίγε πεξηζζφηεξε πξνζνρή φηαλ θάλνπκε θάπνηα
εξψηεζε, λα κε δειαδή πέθηνπκε ζε ηέηνηα ιάζε.
Γηα ηελ Θαηεξίλα θαη ηνλ θαξαγθηφδε πξαγκαηηθά είλαη... θαη ηηο ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο γηα παηδηά, εκείο πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζε
φζν θφζκν κέλεη ζηελ πφιε, πνπ είλαη πάξα πνιινί απηνί πνπ δελ έρνπλ ηελ
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα πάλε ην θαινθαίξη θαη ην camp
κέζα ζε απηά, πνπ πξαγκαηηθά αγγίμακε πάξα πνιιέο ιατθέο νηθνγέλεηεο. Δίλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα βγεη ν θφζκνο ιίγν, λα δεη κηα ηαηλία, έλα θαξαγθηφδε, κηα
ζεαηξηθή παξάζηαζε, κηα ζπλαπιία, νηηδήπνηε γίλεηαη.
Γηα ην Ηζηνξηθφ. Δδψ λα ζαο πσ, Θνδσξή ππάξρεη... απηή πνπ είλαη ε ζέιεζε
ε δηθή καο είλαη φηη φινο απηφο ν ρψξνο Ηζηνξηθφ – Θηίξην – Γθχδε θαη
Ξαιαηάθη, λα γίλεη ρψξνο πνιηηηζκνχ. Θαη ππάξρνπλ δηάθνξα πξάγκαηα πνπ
ζα ηα θέξνπκε βέβαηα θαη ζε ζπδήηεζε ζε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηαηί εθεί
πνπ πξνζθξνχνπκε απηή ηε ζηηγκή είλαη ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Γηαηί γηα
λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα Κνπζεία γηα παξάδεηγκα, ζέιεηο πξνζσπηθφ. Θαη ππάξρεη
κεγάιε έιιεηςε πξνζσπηθνχ απηή ηελ ζηηγκή θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα
πξνζιάβνπκε πξνζσπηθφ, απηφ είλαη ην πξφβιεκα.
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Γηα ην «Icons», ζε δεχηεξν ρξφλν, δειαδή αλ ειεπζεξσζεί ν ρψξνο ππάξρεη
ζθέςε. Λα ζαο πσ εμάιινπ φηη δεκηνπξγνχληαη λέεο αλάγθεο ζηνλ Γήκν, γηα
παξάδεηγκα ηψξα πξνέθπςε, είλαη θαη ζαλ ζέκα ζήκεξα, αλάγθε γηα ην πνπ ζα
ζηεγαζηεί ην Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν θαη ε ζίηηζε ζπλαλζξψπσλ καο πνπ
έρνπλε αλάγθε. πάξρνπλ ινηπφλ πνιιέο αλάγθεο, ππάξρνπλ ζθέςεηο θαη γηα
άιια πξάγκαηα θαη γηα άιιεο ρξήζεηο, πάλησο ζα είλαη ρξήζεηο ήπηεο πνπ ζα
ζπλάδνπλ κε ην ρψξν θαη ζα έρνπλε θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Απηφ έηζη ζαο ην
ιέσ θαη ζα γίλνπλ απηά.
Γηα ην πεδνδξφκην ζηε Κάλεο, επεηδή ην είρακε μαλαζπδεηήζεη ην μέξσ ην
ζέκα. Βέβαηα φηαλ έγηλε εθεί ν δξφκνο πξηλ απφ ρξφληα, δελ κίιεζε θαλέλαο
θαη φηαλ πεξλάο φιν ην Σατδάξη θαη βιέπεηο ηα πεδνδξφκηα ζε απηφ ην ράιη,
δελ δηακνξθψζεθαλ απφ φηη ιέεη ν Κφζρνο κέζα ζε δχν ρξφληα απηέο νη
θαηαζηάζεηο. Απηέο είλαη πξντφλ ρξφλσλ θαη ρξφλσλ ειιείςεσλ, παξαιείςεσλ
ή εζειεκέλσλ αο πνχκε, ή ζθνπηκνηήησλ ρξφλσλ.
Ξάλησο λαη, γηα ην Γάζνο. Δκείο θνηηάμηε, απηφ πνπ ζα θάλνπκε είλαη ε
αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πάξνπκε ζε δεχηεξε θάζε, αλ γίλεη ην
8κελν κέζσ ΝΑΔΓ, επεηδή θπξίσο ζα είλαη γηα ηέηνηα δνπιεηά, δειαδή ζα
πάξνπκε πξνζσπηθφ γηα λα θάλνπκε ηερληθά έξγα. Ήδε έρνπκε ζπδεηήζεη θαη
κε ηελ Γηεπζχληξηα ηελ θα Ξαλαγησηάθνπ, πνπ ζα θάλνπκε έηζη θάπνηα
πξφρεηξε κειέηε γηα λα θνζηνινγήζνπκε, ηέινο πάλησλ, πξνεηνηκάζνπκε ην
έδαθνο, νχησο ψζηε ην πξνζσπηθφ απηφ λα έρεη πιηθά ηέηνηα πνπ λα κπνξεί
λα δηακνξθψζεη, λα θάλνπκε απφ κφλνη καο φζεο παξεκβάζεηο κπνξνχκε γηαηί
εγψ κπνξψ... ιέηε εδψ δχν πξάγκαηα, εγψ κπνξψ λα ζαο πσ πνιιά ζεκεία
αθφκα πνπ έρνπλε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. Απηά ινηπφλ, απφ ηνλ
Νθηψβξε αλ φια πάλε θαιά θαη πάξνπκε απηφ ην πξνζσπηθφ, ζα είκαζηε
έηνηκνη θαη κε πιηθά θαη κε κειέηεο γηα λα γίλνπλ πνιιέο-πνιιέο ηέηνηεο
παξεκβάζεηο. Θαη αλ έρνπκε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηαηί είλαη πάξα πνιχ
ζηξηκσγκέλα ηα πξάγκαηα, μέξεηε πφζεο είλαη νη πεξηθνπέο, ζα κπνξνχκε ζε
ηέηνηα έξγα ηα νπνία είλαη θαη κεγαιχηεξα λα πάκε ζε θάπνην έξγν, θάπνηνο
πνπ ζα αλαιάβεη γηα λα θάλεη αξθεηά ηέηνηα ζεκεία, ηα νπνία είλαη γεγνλφο φηη
είλαη επηθίλδπλα. Γελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλέλαο απηφ.
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Όπσο θαη απηφ πνπ είπεο Θψζηα, επεηδή πξηλ απφ ιίγεο κέξεο ην ζπδεηάγακε,
γηα ηε ξίδα εθεί ηνπ δέληξνπ πνπ πξαγκαηηθά είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλε.
Βέβαηα νη ξίδεο έρνπλ βγεη αξθεηά έμσ απφ ην πεδνδξφκην, πάλσ απφ ην
πεδνδξφκην, εθεί έρνπκε πεη λα γίλεη αξρηηεθηνληθή κειέηε απφ ηελ Ρερληθή
πεξεζία γηα λα δνχκε... γηαηί αλ κπεη ην ρψκα ζα θχγεη, δελ ππάξρεη
πεξίπησζε λα θξαηεζεί ην ρψκα εθεί κέζα, φζν θαη λα ην ζηνπκπψζεηο ην
ρψκα ζα θχγεη. Νπφηε πξέπεη λα δνχκε, είηε ην ζθαινπάηη ην νπνίν ζα είλαη
εκθαλέο, είηε κηα θακπχιε ηελ νπνία ζαο ιέσ φκσο ζα ηελ δεη ε Ρερληθή
πεξεζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα πνπ έρνπκε θαη λα δνχκε πνηά ζα είλαη ε
θαιχηεξε ιχζε. Θαη βέβαηα θαη κε ηε γεσπφλν γηα λα αλαζάλεη, λα κελ
θιεηζηνχλ νη ξίδεο. Δίλαη έλα ηεξάζηην, πηζηεχσ φηη είλαη έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα δέληξα πνπ έρνπκε ζην Σατδάξη, αλ δελ είλαη ην κεγαιχηεξν
δέληξν απηφ θαη είλαη πνιχ επηθίλδπλν, δειαδή... ην έρνπκε ζπδεηήζεη Θψζηα
θαη είλαη ζηα άκεζα πνπ ζα θάλνπκε.
Ινηπφλ ε παηδηθή ραξά απέλαληη απφ ην ηξίγσλν εθεί, απφ ην Τ.Λ.Α., μέξεηο
πνιχ θαιά φηη δελ έρεη άδεηα απηή ηε ζηηγκή. Δκείο ηελ έρνπκε θιείζεη, δελ
κπνξνχκε λα ξηζθάξνπκε δειαδή κηα παηδηθή ραξά ε νπνία δελ έρεη
πηζηνπνίεζε λα ιεηηνπξγεί, ηψξα λα θάπνηνη πεδάλε κέζα απφ άιιν ηξφπν,
δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη... δειαδή, έηζη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζχ ηελ έθαλεο... δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη άιιν. Δίλαη
επζχλε δηθή ηνπο, δελ κπνξνχκε εκείο λα... Δ, θάπνηνο κπνξεί λα αλέβεη πάλσ
ζην Γεκαξρείν θαη λα πεδήζεη, δελ είλαη επζχλε δηθή καο εάλ ην θάλεη. Έιενο
δειαδή. Δκείο δελ έρνπκε πηζηνπνηεκέλε ηελ παηδηθή ραξά απηή θαη είλαη
θιεηζηή, είλαη θιεηδσκέλε ε παηδηθή ραξά απφ ην Γήκν. Όηαλ πηζηνπνηεζεί,
φηαλ είκαζηε έηνηκνη ζα ηελ αλνίμνπκε γηα ηνλ θφζκν. Απηή ηε ζηηγκή είλαη
θιεηζηή ε παηδηθή ραξά.
Απηφ Θψζηα πνπ είπεο, ηα ζθαπηηθά κεραλήκαηα απηά, είλαη γηα ηνλ
θαζαξηζκφ ηνπ ξέκαηνο ηεο Αθαίαο, πνπ πεγαίλεη ζηελ Αθαία. Γελ έρνπλ
θακία κα θακία ζρέζε κε ηελ απνρέηεπζε...
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Όρη, θακία ζρέζε. Δπίζεο γηα ηε ζηάζε ησλ ιεσθνξείσλ, μέξεηε
θαη πσο έγηλε ην έξγν ηεο Ηεξάο Νδνχ. Ρψξα δελ κπνξψ εγψ λα πξνζζέζσ
θάηη παξαπάλσ.
Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Δπηηξνπήο Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο, απηφ κπνξνχκε λα
ην θάλνπκε, δειαδή... γηαηί ππάξρνπλ ζνβαξά ζέκαηα γηα ηε Γεκνηηθή
Ξεξηνπζία. Γελ είλαη θαθφ δειαδή ην λα γίλεη αλαβάζκηζε, δεθηή ε πξφηαζε.
Θαη ηέινο γηα ηελ Θαξατζθάθε, ηψξα ηη άιιν λα πσ; Πην πξνεγνχκελν αθξηβψο
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπδεηήζακε αθξηβψο ην ίδην ζέκα. Αλ θάπνηνο πηζηεχεη
φηη ιέγνληαο θαη επαλαιακβάλνληαο ην ίδην ζέκα, φηη ζα αιινηψζεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ηί λα πσ ηψξα. Αλ δειαδή απηή ε εηθφλα πνπ βιέπνπκε
ζήκεξα, πνπ κπνξείο λα θάλεηο ηελ βφιηα ζνπ, λα πεξλάο ειεχζεξα, είλαη ε
ίδηα εηθφλα κε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, πνπ δελ ππήξρε πεξηνξηζκφο θαη ν
θαζέλαο έβγαδε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα κέρξη ην δξφκν... ηί λα πσ, δειαδή φινη
είκαζηε πεξηπαηεηέο ηνπ Σατδαξίνπ θαη γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά.
Ξξαγκαηηθά πξέπεη λα έρεηο, πσο ην ιέλε, κάζθα λα κελ βιέπεηο δειαδή. Γελ
κπνξψ λα ην θαηαιάβσ, εηιηθξηλά. Δηιηθξηλά ζαο είπα θαη πάιη φρη κφλν δελ
έρεη γίλεη αχμεζε κηζνχ ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ, έρεη γίλεη κείσζε γηαηί κε ηελ
νξηνζέηεζε θαη απηά ηα ζηνηρεία αλ ηα ακθηζβεηεί θάπνηνο κπνξεί λα έξζεη θαη
λα ηα δνχκε ζηα έζνδα γηα λα δείηε, λα θάλνπκε αληηζηνίρηζε ησλ
ηεηξαγσληθψλ θαη ησλ ζθαξηθεκάησλ πνπ ππήξραλ πξηλ θαη ηψξα. Θάπνηνη
ινηπφλ επεηδή βάιακε αθξηβψο απηά ηα φξηα, γηα λα κελ... ζεσξεηηθά θαη
επεηδή εκείο ηνπο θπλεγάκε, γηαηί βγάιακε θαη κηα αλαθνίλσζε φηη φπνηνο δελ
είλαη εληάμεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζα γίλεηαη
αλάθιεζε ηεο άδεηαο, επεηδή ινηπφλ γίλνληαη φια απηά θάπνηνη κπήθαλε θαη
πην κέζα. Ξνπ είλαη αξθεηνί απηνί πνπ κπήθαλε πην κέζα. Θαη ζα πείηε ηψξα
φηη είλαη ίδηα θαηάζηαζε ζήκεξα κε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα; Γειαδή έιενο.
Γηα ην ζέκα βέβαηα, ηηο ηέληεο πνπ βάδνπλε θαη ηηο πηλαθίδεο, απηέο ήδε
έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζα παξζνχλ άκεζα κέηξα, δειαδή ζα μεισζνχλε...
βέβαηα νη θαηαζηεκαηάξρεο αληηθξνχνπλ φηη πέθηνπλ απφ πάλσ δηάθνξα
ηέινο πάλησλ πιηθά, θνπηζνπιηέο, θχιια θαη δηάθνξα ηέηνηα θαη πέθηνπλε
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ζηα πηάηα φζσλ ηξψλε απφ θάησ, αιιά ην ζέκα είλαη φηη πξέπεη λα μεισζνχλε
φια απηά. Θαη ζα μεισζνχλ θαη καθάξη λα είζηε θαη εζείο καδί φηαλ ηα
μειψλνπκε. Ινηπφλ απηά απφ εκέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, θαηαξρήλ λα πσ φηη έρεηε πάξεη έλα έγγξαθν απφ
ην

πνπξγείν

Δζσηεξηθψλ

γηα

κηα

εκεξίδα

κε

ζέκα

«Γηνξγάλσζε

επηκνξθσηηθήο εκεξίδαο» ζηελ Αζήλα κε ηίηιν «Νξγάλσζε πεξεζηψλ θαη
Αλαπηπμηαθή Ξνιηηηθή ζηνπο ΝΡΑ». Απηφ παξφιν πνπ ήηαλ απφ ηηο 6/6 έρεη
εθδνζεί έθηαζε ζην Γήκν καο 5 Ηνπιίνπ. Βέβαηα ζε επηθνηλσλία πνπ είρακε
δελ ππάξρεη πξφβιεκα, φπνηνο ζπλάδειθνο αηξεηφο ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη
απηή ηελ εκεξίδα κπνξεί λα πάεη. Γελ ζα ππάξρεη θαλέλα εκπφδην. Έλα απηφ.
Ρψξα έρνπκε ηξία ζέκα εθηφο Ζκεξεζίαο πνπ παξαθαινχκε ην ζψκα λα ηα...
Ρα έρεηε πάξεη, ην έλα έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα πξφζιεςε
ελφο Ρ.Δ. Λεπηνβξεθνθφκνπ, ηα άιια δχν έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Θνηλσθεινχο, είλαη έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο θαη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ εηήζηνπ θαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
έρεη λα θάλεη κε ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ησλ camp. Δίλαη θαη ηα δχν
επείγνληα, παξαθαιψ αλ δέρεηαη ην ζψκα λα ηα ζπδεηήζνπκε κεηά ηελ
Ζκεξήζηα Γηάηαμε, σο εθηφο Ζκεξεζίαο. πάξρεη αληίξξεζε; Ππκθσλνχκε
ζπλάδειθνη.
Γηα λα ελεκεξψζνπκε θαη ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο Ζκεξίδαο, φπνηνο ζθνπεχεη λα
πάεη αο δψζεη ην φλνκά ηνπ ζην γξαθείν πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
εδψ, ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηελ θα Θνχιπα θαη ηνλ θ. Φαξδέια γηα λα
ελεκεξψζνπκε θηφιαο γηα ηε ζπκκεηνρή.
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1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Αηηήκαηα Θαηνίθσλ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε ην Δηζεγεηηθφ, λνκίδσ ην έρνπκε πάξεη ην Δηζεγεηηθφ
λνκίδσ, έηζη; Ζιεθηξνληθά. Γήκαξρε πάκε ζην 1ν Θέκα. Έρεη λα θάλεη κε ην
αίηεκα ηεο Γέθπξαο Εσήο γηα απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ην γλσζηφ ζέκα πνπ έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κε ηα άιια δχν
θέληξα, ην «ΘΔΑ ΑκεΑ» θαη ηελ «ΔΙΞΗΓΑ» πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν. Έρεη
θάλεη αίηεκα ε «Γέθπξα Εσήο» γηα απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. Απηή
είλαη ζχιινγνο γνλέσλ, ιεηηνπξγεί ζαλ ΚΘΝ. Αιιά νη γνλείο ηελ απαξηίδνπλ
θαη είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ

ζπλάδειθνη, ππάξρεη εξψηεκα θαηαξρήλ; Ν θ.

Ππειηφπνπινο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, ν θ. Κπνδίθαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, σο πξνο ην δήηεκα ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ,
ππάξρεη αληίξξεζε; Γηα απαιιαγή. Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα. Ν θ. Nηεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θα αλαβιεζεί ή ζα απνθαζίζνπκε ηψξα γηα απηφ ην ζέκα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δελ έρεη ζρέζε κε ην άιιν. Ζ απαιιαγή δεκνηηθψλ ηειψλ
έρεη λα θάλεη θαη κε άιιεο νξγαλψζεηο πνπ πήξακε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο.
NΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο νξγαλψζεηο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρί πνηφ κέξνο; Δθεί πνπ βξίζθνληαη ηψξα.
NΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δίλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο φια; Ρί, δειαδή... Δκέλα κνπ
θάλεη θαη εληχπσζε πνπ δελ είλαη εδψ θαη ν ίδηνο ν Ξξφεδξνο λα ππεξαζπηζηεί
αο πνχκε. Βιέπσ... εγψ δελ μέξσ, επεηδή κηα ηέηνηα απφθαζε κπνξεί λα
επεξεάζεη ηε δηθαζηηθή θξίζε, ζεσξψ φηη... δελ είκαζηε αξλεηηθνί αιιά ζα
έπξεπε λα ππάξρεη κηα αλαβνιή κέρξη ηελ δηεθπεξαίσζε φινπ ηνπ ζέκαηνο.
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Όηη πάξζεθε κηα απφθαζε κπνξεί ζην δηθαζηήξην λα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά
ή απνζαξξπληηθά σο πξνο έλα ζέκα. Δκείο δελ γλσξίδνπκε ηψξα ην...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δληάμεη, εκείο δεηάκε λα ππάξρεη κηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε
θαη λα έξζεη ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ είκαζηε αξλεηηθνί σο πξνο
απηφ. Απηά ηα ζηνηρεία ήηαλ θαηλνχξηα θαη κηα παξαηήξεζε ιίγν γηα ηα
πξνεγνχκελα πνπ είπε ν Γήκαξρνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θαηά πιεηνςεθία.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Όρη έρεη, δελ ζε ζπκθέξεη Γήκαξρε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρί ςσκί; Δκέλα είλαη έλα γεληθφηεξν ζέκα απηφ, φηη
παξαθξάδνληαη θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ιέγνληαη εδψ πέξα. Δκείο
εηζεγεζήθακε λα θνπεί θαλέλα δέληξν θαη εδψ ππάξρεη θαη κηα δηαθνξνπνίεζε
ελδερνκέλσο πνηφηεηαο, ν Αληηδήκαξρφο ζαο ην δέρηεθε θαη απάληεζε σξαία.
Δζείο, δελ έρσ θαηαιάβεη ην χθνο απηφ πνπ έρεηε ζηηο απαληήζεηο ζαο. Θαη
επεηδή θαη’ αθνινπζίαλ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξνχκε ηψξα λα κπνχκε ζε δηαδηθαζία...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, ήζεια λα κηιήζσ. Δπεηδή θαη’ αθνινπζίαλ απηνχ
ηνπ ζέκαηνο, θαη’ αθνινπζία ηνπ δέληξνπ, αλαθεξζήθαηε κεηά κε έλα θαη γηα
πιεξσκέλεο απαληήζεηο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ, έρεηε ηε δπλαηφηεηα...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο, κήπσο αλαθέξεζηε ζε
κέλα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ζα αλνίμνπκε δεχηεξν θχθιν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ήκνπλα ζαθήο, εγψ δελ καζάσ ηα ιφγηα κνπ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έλα λαη ή έλα φρη.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θιείζε ην κηθξφθσλν, δελ ζα κνπ πεηο εζχ πσο ζα απαληήζσ.
Έιενο δειαδή.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δληάμεη, ζα θξηζεί πσο απαληάηε, κε ηνλ ηξφπν πνπ απαληάηε
γεληθφηεξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θιείζε ιίγν ην κηθξφθσλν λα απαληήζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη μεθηλάκε έλαλ θχθιν ηψξα ζπλάδειθνη πνπ δελ... ελ
πάζε πεξηπηψζεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μέξεηο πνιχ θαιά Ξξφεδξε φηη δελ έπξεπε κεηά φηαλ κπήθακε
ζηα ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο λα ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο παξέκβαζε. Απφ
ηε ζηηγκή πνπ δίλεηο ην ιφγν...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα φηη δελ πξνβιέπεηαη ηψξα, αιιά αθνχ επέκελεο δελ έρσ
θαλέλα πξφβιεκα είπα, λα απαληήζσ θαη λα ζπδεηήζνπκε φζν ζέιεηο,
πξαγκαηηθά. Αιιά δελ είζαη εδψ φκσο εζχ ην θέληξν ηνπ θφζκνπ, ππάξρνπλ
θαη άιινη ζπλάδειθνί ζνπ θαη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, πνπ θαη απηνί... ζε
παξαθαιψ ιίγν. Ξνπ θαη απηνί ζα ζέιαλε λα απαληήζνπλ ή λα αληαπαληήζνπλ
ή λα κελ έρνπλ θαιπθζεί απφ κηα απάληεζε. Όπσο θαη εγψ δελ θαιχπηνκαη
απφ ηηο δηθέο ζαο ηνπνζεηήζεηο, εζχ έρεηο απηή ηελ ηαθηηθή πξνζπαζψληαο
πάληα κεηά ηηο απαληήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ πνπ θιείλεη λα ζέιεηο θάηη λα
μαλαπείο πάιη γηα λα είζαη ην επίθεληξν. Ινηπφλ εγψ ήκνπλ ζαθήο θαη είπα φηη
νη εξσηήζεηο πνπ γίλνληαη εδψ απφ ηελ δηθή ζαο παξάηαμε, γίλνληαη δειηίν
ηχπνπ ην νπνίν δειηίν ηχπνπ κεηά κπαίλεη ζαλ πιεξσκέλε αλαθνίλσζε ζε
ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδεο. Απηφ, ήηαλ ζαθέζηαην απηφ πνπ είπα.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Παλ πιεξσκέλε αλαθνίλσζε ή πιεξσκέλε αλαθνίλσζε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παλ πιεξσκέλε αλαθνίλσζε, είκαη ζαθήο ζηελ...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δληάμεη, σξαία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θψζηα, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην παίξλεη γηα ηα ζέκαηα ησλ
ζπιιφγσλ κηα πνιηηηθή απφθαζε ζαλ φξγαλν, ηελ νπνία ζηέιλεη γηα έγθξηζε
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ζηελ Απνθεληξσκέλε Ξεξηθέξεηα. Όηαλ ε Απνθεληξσκέλε Ξεξηθέξεηα εγθξίλεη
απηή ηελ απφθαζε ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ζχλλνκε θαη ηελ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ...

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αλάθιεζεο ηεο ππ΄αξηζκ. 152/2016 απφθαζεο
Γ.Π. κε ζέκα: Θαζνξηζκφο ηηκήο κνλάδνο θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο
ηεο ηδηνθηεζίαο κε θσδηθφ θηεκαηνγξάθεζεο 021706 ζην Ν.Ρ. 21,
ηεο πεξηνρήο Αθαία-Πθαξακαγθά.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο εηζεγεηήο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε δχν ιφγηα δελ μέξσ αλ... ην έρεηε δηαβάζεη ην εηζεγεηηθφ
πξνθαλψο, είλαη ζαθέζηαην, απιά λα πνχκε φηη εδψ κηιάκε ηψξα γηα ηελ
αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηελ νπνία είρακε πάξεη, γηαηί πξνέθπςαλ ζηελ
πνξεία θαη άιια ζηνηρεία. Γειαδή ζηνηρεία, ηα νπνία δελ είρακε θαη εκείο σο
Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλνιηθά φηαλ πήξε
απηήλ ηελ απφθαζε. Ρν θαηλνχξην ζηνηρείν είλαη φηη είρε γίλεη ζπκςεθηζκφο ην
2012 κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη είρε θιείζεη ην ζέκα, νπφηε
ηα 59 η.κ., ηα νπνία εγθξίλακε γηα λα απνδεκησζεί ε θα Ησαλλίδνπ δελ
ηζρχνπλ. Γειαδή δελ ηζρχεη απηή ε απνδεκίσζε. Απηφ κε δχν ιφγηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεζε ζπλάδειθνη; Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κηα δηεπθξηληζηηθή. Γηαηί δελ κπνξνχζακε λα γλσξίδνπκε ηα
ζηνηρεία απηά λσξίηεξα;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ εγψ θάηη; Γηαηί μέξεηε πσο ιεηηνπξγνχλ νη πεξεζίεο.
Δδψ έρνπκε δχν πεξεζίεο, ε Ρερληθή πεξεζία θαη ε Λνκηθή πεξεζία, νη
νπνίεο πνιιέο θνξέο θαη γηα πνιιά ζέκαηα, θαη δελ είλαη ην κνλαδηθφ ζέκα θαη
πξαγκαηηθά ηψξα ηειεπηαία αξρίδνπκε θαη ην ςάρλνπκε θαη εκείο απφ φιεο ηηο
πιεπξέο γηα λα έρνπκε φια ηα ζηνηρεία, λα ελψλνπκε φια ηα ζηνηρεία γηα λα
βιέπνπκε, γηαηί είλαη θαη ζχλζεηα νξηζκέλα πξάγκαηα, εδψ ινηπφλ ε εηζήγεζε
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πνπ έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Ξνιενδνκηθνχ Ρκήκαηνο ηεο Ρερληθήο
πεξεζίαο, δελ πήξε ππφςε απηήλ ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
θαη επηθαινχληαλ φηη δελ γλψξηδε, ηέινο πάλησλ δελ είρε ζηνλ θάθειν ηελ
ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. Όηαλ εκείο πιεξνθνξεζήθακε γηα απηήλ ηελ
απφθαζε, άιιαμαλ ηα πξάγκαηα θαη θάλνπκε ηψξα απηήλ ηελ εηζήγεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιε εξψηεζε ζπλάδειθνη; πάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε
ζπλάδειθνη κε ηελ αλάθιεζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν. Νκφθσλα ινηπφλ ζπλάδειθνη; Νκφθσλα
ινηπφλ ε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 6εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λνκίδσ έρεη πάεη ην εηζεγεηηθφ ζε φινπο ζαο. Βαζηθά
θαιχπηνπκε ηνλ αγσγφ επί ηεο Φηιίππνπ θαη ηα βαζηθά δειαδή θνλδχιηα ηα
νπνία

δεκηνπξγνχληαη

θαη

ζπληήξεζε

θαη

επηζθεπή

πιαηεηψλ

θαη

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Απηή είλαη γεληθά δειαδή ε θηινζνθία απηήο ηεο
αλακφξθσζεο θφβνληαη θάπνηα πξάγκαηα απφ δηάθνξνπο θσδηθνχο πνπ
εθηηκάεη θαη ε πεξεζία ε Ρερληθή φηη κπνξεί λα ηα πεξηνξίζεη. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη; Λνκίδσ ν Θψζηαο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία κε αξλεηηθέο ςήθνπο ηνπ θ. Γξνχιηα θαη ηνπ
θ. Αζπξνγέξαθα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ, δελ πήξε... θ. Ρζαηζακπά εζείο ςεθίδεηε; Ζ
παξάηαμή ζαο. Ρελ αλακφξθσζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνχ ‘ληνπο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, εδψ είλαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη παίξλεη ζέζε
φπνηνο θαηαιαβαίλεη.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2016.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο, πνπ πξνέξρεηαη
νπζηαζηηθά απφ ηελ αλακφξθσζε. Θαηά πιεηνςεθία. Κε αξλεηηθή ςήθν κφλν
ηεο παξάηαμεο ηνπ θ. Γξνχιηα.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

ηνπ

εηήζηνπ

πξνγξάκκαηνο... Θψζηα... ην εηήζην; Θ. Αζπξνγέξαθα ην εηήζην; Ρν ςεθίδεηε.
Θαηά πιεηνςεθία κε αξλεηηθή ςήθν ηεο παξάηαμεο ηνπ θ. Γξνχιηα.
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6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξφζιεςεο κέρξη 10 καζεηψλ/ηξηψλ
ησλ ΔΞ.Α.Π. Καζεηείαο ηνπ ΝΑΔΓ ζην Γήκν Σατδαξίνπ γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2016-2017.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηεο ππ’ αξηζκ.
20/2016 απφθαζεο Γ.Π. πεξί πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ έηνπο 2016.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έρνπκε πάξεη ηελ απφθαζε γηα ηνπο 5 ΡΔ, Ρερλνινγηθήο, ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο ελφο ΞΔ αληηθαζηζηνχκε ηε ζέζε θαη γηα απηφ πξνζζέηνπκε
κία ζέζε ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ ζηνλ Ξξνγξακκαηηζκφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Όρη, φρη. Δίλαη γηα βξεθνλεπηνθφκνπο Θνδσξή. Θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Δγψ ζα ήζεια λα απέρσ απφ απηφ ην ζέκα, επεηδή ν θ. Γξνχιηαο έρεη
κηα άπνςε, θαη γεληθά ε παξάηαμή καο, έρεη κηα άπνςε ζρεηηθά κε ηηο
πξνζιήςεηο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί έλαο ζρεδηαζκφο ηί
ρξεηαδφκαζηε θαη ην πξφγξακκα αλακφξθσζεο, νπφηε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε
δηαδηθαζία απέρσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ζαο εμεγήζσ θάηη. Απηφ δελ είλαη πξνγξακκαηηζκφο
πξνζιήςεσλ. Καο δήηεζαλ λα θαηαγξάςνπκε ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ
έρνπκε ζε ΞΔ θαη ΡΔ θαη λα ηεξαξρήζνπκε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ
έρνπκε θαη αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, αο πνχκε, ζα αλνίμνπλ θέηνο κε ην 1:5
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μέξσ εγψ 1.000 ζέζεηο γηα φιν ην Γεκφζην. Πην Γήκν καο ζα αληηζηνηρεί κία
ή δχν ζέζεηο, ή ηξεηο, ή θακία. Γηαηί είλαη γηα φιν ην Γεκφζην, νπφηε εκείο
έρνπκε θαηαγξάςεη θαη αλ καο αληηζηνηρνχλ θάπνηεο ζέζεηο ζα πάλε κε απηή
ηελ ζεηξά ηελ νπνία θαηαγξάθνπκε ηψξα. Απηφ είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ. Πην ζέκα απηφ απέρεη ε παξάηαμε ηνπ θ. Γξνχιηα.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο κε αξηζκ. 35151/30.11.2015
ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εηαηξείαο «ΔΙΒΗΓΘΟΝ ΑΒΔΔ
ΑΛΩΛ. ΒΗΝΚΖΣ. ΘΑΗ ΔΚΞ. ΔΡ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΙΗΞ. ΣΖΚ.
ΔΗΓΩΛ» πνπ αθνξά ζηελ «πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα
θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ
θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ
Ξξνζψπσλ».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Γίλεηαη κηα αιιαγή. Νηθνλνκηθά δελ επηβαξχλεηαη ηίπνηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη παξαθαιψ.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ:

Γίλεηαη

κηα

αιιαγή

ζηνλ

ηχπν

ησλ

ιαδηψλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ θαη παίξλνπκε ιάδηα
πδξαπιηθά γηα ηηο ππεξθαηαζθεπέο πνπ έρνπκε πξφβιεκα ιφγσ παιαηφηεηαο.
Γελ αιιάδεη ηίπνηε ζην νηθνλνκηθφ, αιιάδεη κφλν ν ηχπνο ηνπ ιαδηνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη ζε απηφ; Νκφθσλα.
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9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί εθπφλεζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηψλ ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζηε λέα
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2014-2020.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γηα λα κπνξέζνπκε λα... θαη’ αξρήλ δελ μέξσ ην εηζεγεηηθφ αλ
έρεη θηάζεη ζε φινπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ λα πσ θάηη. Δηζεγεηηθφ πξέπεη λα έρεη θηάζεη αιιά
ην εγρεηξίδην θαηαιαβαίλεηε φηη ειεθηξνληθά δελ κπνξεί λα ζηαιεί. Έρεη
θηηαρηεί απφ ηελ ππεξεζία, νπνηνζδήπνηε ζέιεη κπνξεί λα... είλαη νπζηαζηηθά
ην

νξγαλφγξακκα

θαη

νη

δπλαηφηεηεο

ηνπ

Γήκνπ,

πνπ

πξέπεη

λα

παξνπζηαζηνχλ γηα λα κπνξνχκε λα πάξνπκε πξνγξάκκαηα. Δίλαη δειαδή
απηφ αθξηβψο πνπ ιέεη, εγρεηξίδην δηαρεηξηζηκφηεηαο. Γειαδή ηη δπλαηφηεηεο
έρεη ν Γήκνο γηα λα δηαρεηξηζηεί θάπνηα πξνγξάκκαηα. Δπάξθεηαο. Αθξηβψο.
Γηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο. πάξρεη θάηη ζε απηφ ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Θ.
Ρζαηζακπά. Κηζφ ιεπηφ. Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ζ αιήζεηα είλαη φηη πξνβιεκαηίδνκαη θάζε θνξά αλ ζα θάλσ
εξσηήζεηο ή ζα κηιήζσ γηαηί μέξσ φηη ζα αληηκεησπίζνπκε θαη ζα
αληηκεησπίζσ θαη πξνζσπηθά ηελ επίζεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία πνιιέο
θνξέο δεκηνπξγεί κηα απνξία δηφηη ηα εξσηήκαηα είλαη απιά θαη νη απαληήζεηο
κπνξεί λα είλαη αληίζηνηρεο, σζηφζν φκσο ν Γήκαξρνο θαίλεηαη λα ελνριείηαη
γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε θαη αθνινπζεί έλα δξφκν αληηπαξάζεζεο ή πςειψλ
ηφλσλ. Υζηφζν φκσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα δελ
έρσ παξά λα εθθξάζσ θαη ηελ ζπκθσλία καο θαη ηεο παξάηαμεο θαη εκέλα
πξνζσπηθά, άιισζηε δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα πάληα ηα ςεθίδακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα ραηξεηίζσ ηελ
ζηξνθή 180ν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ πηνζέηεζε ησλ
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηαηί ζίγνπξα κηα ζσζηή δνπιεηά επάλσ ζε απηφλ
ηνλ ηνκέα έρεη λα σθειήζεη ηελ πφιε θαη ηνπο δεκφηεο θαη ην επηζεκαίλσ
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απηφ γηαηί λνκίδσ φηη δελ ζα έρεη αληίξξεζε ν Γήκαξρνο λα παξαδερηεί φηη
ζην παξειζφλ ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπ σο αληηπνιηηεπφκελνο πνηέ
δελ ςήθηζε θαη δελ ζηήξημε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Θιείλσ ζέινληαο λα
επηζεκάλσ φηη πάληα θαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο κνπ ζην παξειζφλ έιεγα φηη ζα
πξέπεη ηα πξνγξάκκαηα θαη ην ιέσ απηφ κηα θαη έμσ γηα λα κελ επαλαιάβσ
θαη ζηα επφκελα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα, θνηλσληθνχ ραξαθηήξα
πεξηζζφηεξν, ζα πξέπεη ην φθεινο λα είλαη φζν γίλεηαη απφ πιεπξάο
πνζνζηνχ λα πεγαίλεη ζηελ πφιε θαη λα κελ απνξξνθάηαη ζε ζρέζε κε ηηο
δηαδηθαζίεο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο. Γελ αθνξά ην
ζπγθεθξηκέλν πνπ είλαη ηερληθνχ ραξαθηήξα πεξηζζφηεξν, αθνξά ηα επφκελα
φπνπ βιέπνπκε φηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ πνζνχ ησλ πξνγξακκάησλ
πεγαίλεη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη κφλν ηα δχν ηξίηα πεγαίλνπλ πξνο ηνπο
σθεινχκελνπο. Δίλαη δεηήκαηα πνπ κπνξεί θαη πξέπεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηα
ζηειέρε ηεο Απηνδηνίθεζεο λα ζέζνπλ ζηνπο αξκφδηνπο ψζηε ν δείθηεο, ε
αλαινγία, λα βειηησζεί. Θαη επίζεο, επεηδή ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα,
αλαθέξνκαη ζηα επφκελα θαη δελ ζα πάξσ ην ιφγν ηφηε, πξνβιέπνληαη θαη
ζέζεηο εξγαζίαο ε πξφηαζή κνπ είλαη λα... ηηο δηαδηθαζίεο ε Γεκνηηθή Αξρή λα
ηηο θάλεη κέζα ζε έλα πλεχκα δηαθάλεηαο ψζηε νχηε ακθηζβεηήζεηο λα
ππάξρνπλ,

νχηε

πξνβιήκαηα

λα

δεκηνπξγνχληαη

θαη

ζε

επίπεδν

–

ηαθηηθή

αληηπαξαζέζεσλ αιιά θαη ζε επίπεδν δεκνηψλ θαη πνιηηψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ:

Δπεηδή

απηή

ε

παξειθπζηηθή

ινγηθή

δηαζηξέβισζε ησλ ζέζεψλ καο ζπλερψο θαη ρσξίο ζηακαηεκφ πξέπεη λα
ζηακαηήζεη θάπνηα ζηηγκή. Έρεη απαληεζεί απηφ ην δήηεκα εθαηνληάδεο
θνξέο θαη θάπνηνη εδψ κέζα ή θιείλνπλ ηα απηηά ηνπο θάζε θνξά πνπ
απαληάκε γηαηί απηφ πνπ ζέινπλ λα πνπλ ζα ην πνπλ φπσο θαη λα έρεη ή ην
θάλνπλ εμ επί ηνχηνπ πξνθεηκέλνπ κε θάζε επθαηξία, κε θάζε ηξφπν, ζε θάζε
ζπδήηεζε λα ιέλε απηφ πνπ ζέινπλ ξίρλνληαο ιάζπε ζηηο ζέζεηο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο.
1νλ. Ξφηε αθξηβψο απηή ε Γεκνηηθή Αξρή δελ ρξεζηκνπνίεζε δηαθαλείο
δηαδηθαζίεο θαη ιέηε εδψ ζην Ππκβνχιην φηη πξέπεη λα γίλεη κε δηαθαλείο
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δηαδηθαζίεο γηα λα κελ ππάξρνπλ αληηδηθίεο; Όηαλ θάπνηνο ιέεη φηη πξέπεη λα
γίλνπλ κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο είλαη ζαλ λα ιέεη φηη κέρξη ηψξα δελ γίλνληαη.
Ή, ηέινο πάλησλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη γίλεη. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο
θαηαγγειίεο αο εηπσζεί ζην Ππκβνχιην γηα λα δνχκε πνηφο έρεη δίθην θαη πνηφο
έρεη άδηθν. Γελ κπνξεί φκσο λα ξίρλνπκε ιάζπε ζηνλ αλεκηζηήξα θαη φπνηνλ
πάξεη ν ράξνο!
2νλ. Ζ άπνςή καο εδψ θαη ρξφληα είλαη ε εμήο θαη ζα ηελ μαλαπνχκε γηα αθφκε
κηα θνξά θαη πξαγκαηηθά δελ είρα θακία δηάζεζε λα πάξσ ηνλ ιφγν θαη ηνλ
παίξλσ κφλν θαη κφλν γηα απηφ ην δήηεκα. Ξφηε εκείο είπακε φηη δελ ζέινπκε
ρξήκαηα δηθά καο, γηαηί ηνπ ειιεληθνχ ιανχ είλαη ηα ρξήκαηα, είηε αλ είλαη κε
επξσπατθά πξνγξάκκαηα, αλ είλαη κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν δελ πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη; Ξνηέ! Ρί έρνπκε πεη
δεθάδεο, εθαηνληάδεο θνξέο; Όηη είλαη άιιν πξάγκα ηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα, πνπ είλαη κε ΠΓΡ, πνπ θαηεπζχλνληαη ζην κεγάιν θεθάιαην,
πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο θαη είλαη άιιν
πξάγκα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ ν Γήκνο Σατδαξίνπ θαη ε Γεκνηηθή
Αξρή αμηνπνηεί φ,ηη κπνξεί ζε απηή ηελ ινγηθή πνπ έρεη θαηεχζπλζε αθξηβψο
λα βνεζήζεη, φπσο είλαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ην Θνηλσληθφ
Ξαληνπσιείν, πνπ δελ γίλεηαη κε ΠΓΡ ε αλάιπζε γίλεηαη παξαθάησ. Ξφηε
αθξηβψο είπακε εκείο, πείηε κνπ κία θνξά πνπ ππήξρε έλα επξσπατθφ
πξφγξακκα πνπ δελ ήηαλ ΠΓΡ, πνπ δελ αθνξνχζε ρξήκαηα ζε κεγάινπο
κνλνπσιηαθνχο νκίινπο, πνπ εκείο είπακε φρη; Κία θνξά, γηα πείηε κνπ κία;
Δπεηδή φκσο ππήξρα ζαλ άλζξσπνο, φηη δελ ήκνπλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο δελ
ζεκαίλεη φηη δελ ήκνπλ ελεξγφο σο άλζξσπνο ή πνιηηηθά δελ αζρνινχκνπλ
εδψ θαη θαηξφ, πηζηέςηε κε γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά. Θαη ζαο ιέσ: αθνχ εζείο
ήζαζηαλ εδψ πείηε καο κηα θνξά πνπ ήξζε ηέηνην πξάγκα γηα ζπδήηεζε θαη ε
Γεκνηηθή Αξρή θαη απφ ηε ζέζε ηεο Αληηπνιίηεπζεο ςήθηζε θαηά. Τήθηδε
θαηά θαη ζα ζπλερίζεη λα ην θάλεη θαη ιέεη ηελ άπνςή ηεο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη
κε ηα ΠΓΡ θαη κε επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ θαηεπζχλνληαη ζηηο
επηρεηξήζεηο. Δίλαη άιιν πξάγκα απηφ, είλαη άιιν πξάγκα ηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα θαη είλαη θαη ε ζέζε καο θαη κάιηζηα, ζαο μαλαιέσ,
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πξνζπαζνχκε απφ θάζε ραξακάδα λα αμηνπνηήζνπκε θαη ηελ ηειεπηαία
δεθάξα. Γηαηί δελ καο ηα ραξίδνπλ, είλαη δηθά καο ρξήκαηα. Ήκαξηνλ πηα κε
απηή ηελ ιάζπε.
Θαη 3νλ θαη ηειεπηαίν δήηεκα. Λα πνχκε θαη ην εμήο: Δπεηδή ην λέν ΔΠΞΑ είλαη
ζε αθφκε ρεηξφηεξε θαηεχζπλζε, απφ φ,ηη ήηαλ ηα πξνεγνχκελα, δειαδή ην
ζθεπηηθφ ηνπ λένπ ΔΠΞΑ θαηεπζχλεηαη αθξηβψο ζε απηφ, ζην λα κπνξνχλ νη
κεγάιεο επηρεηξήζεηο αθφκα πην εχθνια λα παίξλνπλ ηα ρξήκαηα απφ ηα
επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη νη δεκνηηθέο αξρέο, νη νξγαληζκνί θαη ηα ινηπά,
λα κελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε γηαηί αθξηβψο δελ ζέινπλ λα ιχζνπλ
ιατθά πξνβιήκαηα, αιιά ζπκβάιινπλ ζε απηφ πνπ ιέλε αλάπηπμε ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα απηφ ινηπφλ εκείο έρνπκε ζέζεη θαη
ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα γηα ην λέν ΔΠΞΑ θαη ηελ πξφηαζή καο θαη ζηελ ΘΔΓΔ
έρνπκε βάιεη δεηήκαηα γηα ην πσο κπνξεί απηά λα αμηνπνηεζνχλε θαη
ζπλνιηθφηεξα ε θπβέξλεζε έρεη επζχλε γηα ην πψο αμηνπνηνχληαη θαη απηή θαη
νη πξνεγνχκελεο φια απηά αλ δελ ηα μέξεη θάπνηνο είλαη ή ηξειφο ή είλαη ζε
άιιν θφζκν. Γηαηί εκείο είκαζηε νη κνλαδηθνί πνπ ζέηνπκε - θαη είλαη ε
δηαρσξηζηηθή καο γξακκή - απηά ηα δεηήκαηα. Άξα ινηπφλ, μαλαιέσ, φπνηνο
θάλεη απηή ηελ πξνζπάζεηα ζπλερψο, ζπλερψο κα ζπλερψο, γηαηί είλαη ε
εηθνζηή θνξά πνπ ην ιέηε θαη είλαη ε εηθνζηή θνξά πνπ ζαο απαληάκε,
πξνθαλψο θάηη άιιν έρεη ζην κπαιφ ηνπ. Θέιεη λα πεη θαη δελ ην ιέεη γηα λα
ην πεη αχξην φηη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή δελ αμηνπνίεζε σο φθεηιε επξσπατθά
πξνγξάκκαηα. Θαη λα ζπκίζσ φηη απηφ θαη γηα απηφ κηιάσ θαη εθλεπξηζκέλα,
ήηαλ θαη απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ θάπνηνη έιεγαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνεθινγηθνχ αγψλα γηα λα ρηππήζνπλ απηή ηελ Γεκνηηθή Αξρή. Δ, ήκαξηνλ
πηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο ζέιεη λα πεη δχν ιφγηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά, ζπγγλψκε. Δίπαηε ηε γλψκε ζαο, είπε ηε γλψκε
ηεο ε Γεκνηηθή Αξρή, δελ ζα θάλνπκε ηψξα δηάινγν ζπλέρεηα. Λα πεη θαη ν
Γήκαξρνο...
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά άθνπζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαζαξά ηί είπαηε.
Παο απάληεζε ε ζπκπνιίηεπζε, αθήζηε ηνλ Γήκαξρν λα πεη λα θιείζνπκε ην
ζέκα. Γελ ζα επαλέιζνπκε, αλ δελ ζαο αξέζεη ε απάληεζε ηί λα θάλνπκε!
Διάηε θ. Γήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Γέθα νθηψ ρξφληα ηελ αθνχηε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε ζαο παξαθαιψ, θ. Βνξέα, ζαο παξαθαιψ, θ. Βνξέα,
ζαο παξαθαιψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, εγψ κηα θνπβέληα κφλν γηα λα θιείζσ θαη γηα λα κελ
αλεζπρεί ν Γεκήηξεο ν Ρζαηζακπάο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζιήςεηο, ζα πσ φηη
ζα θάλνπκε ηηο πξνζιήςεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έθαλε ε δηθή ηνπ ε
Γεκνηηθή Αξρή. Γηα λα κελ ππάξρεη θακία ακθηζβήηεζε ηεο δηαθάλεηαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, επί ηεο νπζίαο γηα ην ζέκα απηφ. πάξρεη
δηαθσλία; Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ. Νκφθσλα ινηπφλ.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ππνβνιή πξφηαζεο ζην E.Ξ. ηεο
Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο «ATTIKH 2014-2020» (Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα (16), Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο (09), Θεκαηηθφο Πηφρνο
(09), Θσδηθφο Ξξφζθιεζεο: ΑΡΡ024, Α/Α ΝΞΠ: 1555) κε ηίηιν:
«Γνκή Ξαξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ: Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν, Ξαξνρή
Ππζζηηίνπ» - Νξηζκφο πεπζχλνπ Ξξάμεο».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζέκα 10ν ζπλάδειθνη, φπσο ην εηζεγεηηθφ έρεη λα θάλεη
κε ην λέν πξφγξακκα... πνβνιή πξφηαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηεο
Ξεξηθέξεηαο γηα ην Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν θαη ηελ παξνρή ζπζζηηίνπ. Ν θ.
Κνζρνλάο.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, λνκίδσ φηη είλαη αλαιπηηθφ ην εηζεγεηηθφ ηψξα, γηα
ππνβνιή πξφηαζεο πξαθηηθά πξφθεηηαη, επειπηζηνχκε φηη ζα εγθξηζεί, ζα
εληαρζεί θαη ζα πξνρσξήζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

δηαθσλία;

Θαη’

αξρήλ

αλ

ππάξρεη

εξψηεζε,

ζπλάδειθνη. Γελ ππάξρεη. πάξρεη δηαθσλία; Έια Θνδσξή. Απηφ ζα ην δνχκε
ζε δεχηεξε θάζε, Θνδσξή. Νκφθσλα ινηπφλ, έηζη;

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο θαη
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ
ΠΣΝΙΔΗΩΛ, ΘΡΗΟΗΩΛ ΙΝΓΩ ΔΘΡΑΘΡΩΛ ΑΛΑΓΘΩΛ».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: πάξρεη ην εηζεγεηηθφ, δελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα εξψηεζε, ζπλάδειθνη;
ΒΝΟΔΑΠ: Αλ έρεηε θάπνηα εξψηεζε κηα δηεπθξηληζηηθή;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη θάηη άιιν ζπλάδειθνη; Θαηά πιεηνςεθία.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κε πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο:
''Ξαξνρή Ρειεθσληθψλ Ππλδέζεσλ Πηαζεξήο Ρειεθσλίαο (δνκέο
εθηφο ΠΕΔΜΗΠ).

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξξφθεηηαη γηα ηηο γξακκέο ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο...
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ νη ζπλάδειθνη θαη φζνη είλαη ζηελ αίζνπζα ιίγν
εζπρία.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρα ζηαζεξά δειαδή παηδηθψλ ζηαζκψλ, ΘΑΞΖ θαη δηαθφξσλ
πεξεζηψλ ηνπ Ξνιηηηζκνχ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ. Ξξνρψξεζε ε
δηαδηθαζία κε ηελ WIND κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο θαη επαλαιεηηνπξγνχλ
πιένλ φια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Δξψηεκα θαη’ αξρήλ; Θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Απιψο λα ξσηήζσ εθηφο απφ ηελ WIND είρακε απεπζπλζεί θαη ζηελ
CYTA θαη ζηηο άιιεο... ζηελ άιιε; Θαη Vodafone, πήγακε θαη ζε απηέο φιεο; Πε
φιεο; Θαη κφλν ε WIND... εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ. πάξρεη ζέκα, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ
θνηλσληθψλ δνκψλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, ζπκκεηνρή
ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, ζε εηαηξηθφ θνηλσληθφ ζρήκα, κε ηνλ Γήκν
Αηγάιεσ, ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κέρξη ηηο 30/06/2016.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ην γλσζηφ ΘΗΞΝΓΑ, ζπλάδειθνη. Δίλαη πξφηαζε, ηειεπηαία
παξάηαζε κέρξη ηνλ Νθηψβξην, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κεηά ηα λέα
Ξξνγξάκκαηα, είλαη απηφ πνπ θνπβεληηάζακε πξηλ, είλαη δξάζε πνπ γίλεηαη
καδί κε ηνλ Γήκν ηνπ Αηγάιεσ. Μέξεηε φηη ε Γεκνηηθή Αξρή δηαθσλεί κε ηε
ινγηθή πνπ γίλνληαη φια απηά, αιιά ιφγσ ησλ εξγαδνκέλσλ, επεηδή δελ
ζέινπκε απηά ηα παηδηά λα κείλνπλ ζην δξφκν θαη είλαη αξθεηά ζην ΘΗΞΝΓΑ,
πξνηείλνπκε λα δνζεί παξάηαζε κέρξη ηνλ Νθηψβξην. πάξρεη δηαθσλία;
Νκφθσλα.
Ξάκε ζηα εθηφο Ζκεξεζίαο. Ξνπ πάηε Αληηδήκαξρε; Ππλάδειθνη, έρνπκε θαη
άιια ζέκαηα. Ινηπφλ... Βνξέα ην έζθαζεο. Ρη είζαη Γαιιία ή Γεξκαλία; Ινηπφλ.
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1ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ηελ πξφζιεςε ελφο ΡΔ
Λεπηνβξεθνθφκνπ , κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ,

ζην

πιαίζην

ηεο

πινπνίεζεο

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Ξξνγξάκκαηνο: «Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Εσήο», γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ Ξαηδηθψλ – Βξεθνλεπηαθψλ
Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο»

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε πάξεη ην εηζεγεηηθφ, ππάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ πξφζιεςε ελφο ΡΔ βξεθνλεπηνθφκνπ. Ππκθσλνχκε;
Νκφθσλα.

2ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο Αλακφξθσζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: 36/2016 Απ. ΘΔΓΣ).

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνπιγαξίδε, πέζηε ζχληνκα δχν θνπβέληεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είδαηε; πάξρεη εξψηεκα; Νκφθσλα.
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3ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,
νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: 37/2016 Απ. ΘΔΓΣ).

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θαη

γηα

ηελ

ηξνπνπνίεζε

ηνπ

εηήζηνπ

Ξξνγξάκκαηνο,

παξαθαιψ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγγλψκε, ζπλάδειθνη, ζπγγλψκε. Θ. Αζπξνγέξαθα. Θαηά
πιεηνςεθία ε Αλακφξθσζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηεο Θνηλσθεινχο κε
αξλεηηθή ςήθν ηνπ θ. Αζπξνγέξαθα θαη νκφθσλα ε Ρξνπνπνίεζε ηνπ
Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Θαιή ζαο λχρηα.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ (απψλ)

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

(απνχζα)
ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ (απψλ)

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

13,14

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

16,17,18,19

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

13

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

14,15

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

………………………………………………………………………………..

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

38,39,40

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

………………………………………………………………………………..

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

14

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

19,20,21

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

11

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

10,11,29,30

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

28,37,43

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

11,12

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

………………………………………………………………………………..

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

15,37,38

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

18

ΦΝΟΙΖΠ

………………………………………………………………………………..

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

16

