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ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
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Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Εέξβα Γηαλλνχια
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Ρνπνζέηεζε
απαγφξεπζε

ειαζηηθψλ

ΠΔΙΗΓΑ

νξηνδεηθηψλ-θνισλάθηα

ζηάζκεπζεο

γηα

ηελ

θαη

47,51

επίιπζε

θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο ζε αθεηεξία αζηηθψλ
ιεσθνξείσλ ιφγσ ζηάζκεπζεο ζηελ νδφ Θέθξνπνο θαη
ζε

δηαζηαχξσζε επί

ηεο νδνχ Πηξ.

Αιέμαλδξνπ

Ξαπάγνπ.
2.

Ππκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κε ππαιιήινπο ηνπ

48,51,52

Γήκνπ πεξί ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ απφ επηδφκαηα θαη
κηζζνινγηθέο δηαθνξέο.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Έγθξηζε 2εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ

48

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
2.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ρξφλνπ θαηαβνιήο
κεησκέλνπ

κηζζψκαηνο

γηα

έλα

(1)

έηνο

49

ηνπ

κηζζσκέλνπ θπιηθείνπ ζην Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην
Γήκνπ Σατδαξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ αξζ. 9
ηνπ Λ. 4071/2012.
3.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε κίζζσζεο αθηλήηνπ

49

γηα ηε ζηέγαζε Θέληξνπ Ξνιηηηζκνχ, ζηε πεξηνρή
Διαηψλα-Γήκνπ Σατδαξίνπ.
4.

Ιήςε

απφθαζεο

Ξξνζσξηλήο

θαη

«ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΔΟΓΑΠΗΔΠ

πεξί

ζπγθξφηεζεο

Νξηζηηθήο

παξαιαβήο

ΠΛΘΔΡΗΘΝ

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ

ΠΡΝ

Δπηηξνπήο
ηνπ

έξγνπ

ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ

ΘΑΗ

ΓΖΞΔΓΝ

50
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"ΡΑΘΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ" ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ»
5.

Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηαθφξσλ πηζηψζεσλ ζηα
πιαίζηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ καο.

50
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη θαη ζπκπνιίηεο θαιεζπέξα. Λα πάξνπκε παξνπζίεο.
Ξαληειάξνο Βαζίιεο 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 Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία,
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξεο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι,
Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Δηξήλε, Ληεληαθφο
Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο
Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή,
Θενδσξαθφπνπινο Φψηεο, Θεληξήο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο θαη
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
Ππλάδειθνη, έρνπκε απαξηία. Λα πάκε ζε εξσηήζεηο – αλαθνηλψζεηο. Θ.
Κπνδίθα πάκε ζε εξσηήζεηο – αλαθνηλψζεηο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, κέζα ζηνλ θαηαθαιφθαηξν δελ ζέισ λα ηαξάμνπκε
ηα λεξά. Αθήλνπκε ηα πξάγκαηα λα πιεχζνπλ θαη λα δνχκε ηε ξαζηψλε καο.
Άιισζηε είλαη ηφζα πνιιά ηα ζέκαηα πνπ κπνξνχκε λα ζίμνπκε. Αθήζηε ζε
κηα άιιε δηαδηθαζία ζπλεδξίαζεο λα ηα ζπδεηήζνπκε. Λα ππάξμνπλ θαη
γεγνλφηα, γηαηί βξάδεη ιίγν ε θαηάζηαζε, ην παξαζθήλην, ηα δεκνηηθά blogs
θ.ιπ. βξάδνπλ πνιχ. Αθήζηε ιίγν λα εμειηρζνχλ ηα πξάγκαηα θαη ζα πάξνπκε
ζέζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη. Δγψ ζα είκαη ν θαθφο, αιιά ζα είκαη ζχληνκνο ηδηαίηεξα.
Θαηαξρήλ θάπνηα ζέκαηα επηγξακκαηηθά ζα ηα θαηαζέζσ ζην Ξξνεδξείν ηεο
πιαηθφξκαο. Γηα ηερληθνχο ιφγνπο αθφκα δελ ηα έρσ ζηείιεη. Ρν ζεκεηψλσ,
απφ Πεπηέκβξε ζα θάλσ φ,ηη θαιχηεξν κπνξψ ζε απηφ. Απιά λα αλαθέξσ. Ρν
έλα αθνξά ην πεδνδξφκην κε μεισκέλεο πιάθεο θαη πνιιά αδέζπνηα,
αλαθέξσ ηνπο ηίηινπο, δίπια απφ ην 6ν Γπκλάζην Κπνπκπνπιίλαο, έρεη
ελδηαθέξνλ κε έλα πεξηζηαηηθφ, πνπ κάιινλ είλαη εηο γλψζε ζαο θηφιαο. Κε
ηελ νδφ Οίκηλη, είζνδνο Αηηηθνχ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ,
έιιεηςε θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, ρψξνο ζηάζκεπζεο πεδνδξνκίσλ απ’ ηελ
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θα Κπνχξα. Θαη έλα άκεζν ζέκα πνπ καο ήξζε θαη ζήκεξα, γη’ απηφ θηφιαο δελ
ζα έθεξλα θαλ θαη αλ πξνιάβαηλα ζα κηινχζα κε ηνλ θ. Βνξέα. Εεκηά ζε
αγσγφ ιπκάησλ έμσ απφ ην ςεηνπσιείν «Ιαδνξίγαλε». Απηφ.
Ρψξα ζε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηνπ Βνηαληθνχ, επεηδή βιέπνπκε φηη
αληαιιάζζνληαη αιιεπάιιειεο δειψζεηο. Κέζα ην έλα αλαθέξεη ηηο δειψζεηο
ηνπ άιινπ. Γειηία ηχπνπ, αλαθνηλψζεηο. Θαη κε αθνξκή κία δήισζε πνπ έγηλε
απ’ ηε Ιατθή Δλφηεηα Σατδαξίνπ, αλαθεξφκελνη φηη θαλείο δελ είρε ζεθψζεη ην
ζέκα ή δελ είρε θάλεη, ηνπιάρηζηνλ εγψ ζα επηκείλσ, δελ ζέισ λα αλαθέξσ
φηη εκείο είρακε ηα πξσηεία ή νηηδήπνηε, δελ ππάξρνπλ πξσηεία εδψ πέξα,
νχηε ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ή πνπ δελ έγηλαλ. Θέισ λα αλαθέξσ πνιχ
ζπγθεθξηκέλα απηά πνπ είρακε πεη εκείο πέξζη ηέηνην θαηξφ ζε δχν Γεκνηηθά
Ππκβνχιηα εγψ ν ίδηνο θαη ηα επαλέθεξε θαη ν θ. Ρζαηζακπάο θέηνο δχν
θνξέο κε εξσηήζεηο ηνπ.
πάξρεη ζέκα θαηά ηελ άπνςή καο. πάξρεη ζέκα ζπγθεθξηκέλν κε ην σξάξην
λα δερηνχκε φηη ην σξάξην κπνξεί λα δηεπξπλζεί απφ ην 3:00 ε ψξα. Δίδα
θάπνηα παξάπνλα πνπ ππήξραλ θαηά ην παιαηφηεξν θαζεζηψο θαη φηη ράξε
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνκήδεηνπ, ην Γηνκήδεην ιεηηνπξγεί θαη αξγφηεξα θαη
κπνξνχλ λα ην δνπλ δηάθνξνη. Δληάμεη, λα ην δνπλ φπσο είπακε κέρξη ηε
δχζε ηνπ ειίνπ, φρη λα ην δνπλ κέρξη ηηο 2:00 θαη 3:00 ε ψξα. Ξνπ δελ είλαη,
επεηδή θάπνηνο θηφιαο αλέθεξε φηη είλαη ηερληθά έλα ζέκα σξαξίνπ. Ρν σξάξην
θέξλεη θαη άιια πξάγκαηα, θέξλεη θηλδχλνπο. Ρα πξνζθεξφκελα επίζεο, γηα
ηα νπνία είρακε αλαθέξεη, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαλ ζηε δηαθήξπμε, είλαη
πνιχ πεξηζζφηεξα. Κηιάκε γηα έλα θαηάινγν γεκάην αιθννινχρα πνηέ, πνπ
φια απηά θαηαιαβαίλεηε ηη ελδερφκελεο ρξήζεηο θαη θηλδχλνπο κπνξεί λα
θέξνπλ.
Έλα άιιν ζέκα, πνπ ην πξφζεμα θέηνο θαη κάιηζηα ν θ. Σνπδεινχδεο ην
επεζήκαλε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε, είλαη ην πάξθηλγθ έμσ απφ ην Γηνκήδεην.
Έρεη γίλεη ρψξνο απηνθηλήησλ δίπια απφ ηελ πφξηα, κηα απίζηεπηε
θαηάζηαζε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζέισ λα επαλαθέξσ ηε ζέζε καο, φηη εκείο
δελ είκαζηε θαηά ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο θπιηθείνπ, πνπ λα εμππεξεηεί φκσο ηηο
αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.
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Κάιηζηα σο πξνο ην σξάξην, εγψ ην είρα αλαθέξεη πεξηπαηθηηθά φηη ηψξα
φπσο ιεηηνπξγεί ην πξσί αλνίγεη λσξίο θαη είλαη πνιχ ζεηηθφ απηφ. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά δειαδή αλνίγεη 8:00 ε ψξα. Ζ αηζζεηηθή ηνπ επίζεο ηνπιάρηζηνλ
ηνπο

πεξηζζφηεξνπο

καο

βξίζθεη

ζχκθσλνπο.

Θαη

αξθεηά

απφ

ηα

πξνζθεξφκελά ηνπ. Αιιά ππάξρνπλ απηέο νη ζπγθεθξηκέλεο ελζηάζεηο πνπ
έξρνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο. Απηά ιέγακε, απηά ιέκε
θαη θέηνο, ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη απηά δεηάκε σο παξάηαμε.
Απφ εθεί θαη πέξα έλα ηειεπηαίν ζέκα, πάιη ζηε δήισζε πνπ έρεη θάλεη ε
ΙΑΔΞΝ,

θάλεη

έλαλ

παξαιιειηζκφ

ζε

ζρέζε

κε

ην

Διιεληθφ,

ηελ

ηδησηηθνπνίεζε. Δκείο αθξηβψο κηιψληαο ζπγθεθξηκέλα θαη κε ζαθήλεηα δελ
ιέκε φρη ζην λα ιεηηνπξγεί απφ θάπνην ηδηψηε, αξθεί λα ην ιεηηνπξγεί ζσζηά,
έηζη; Θαη δελ έρνπκε ζέκα αλ επηηπγράλεηαη θέξδνο απφ κηα ηέηνηα
δξαζηεξηφηεηα, γηαηί ζεκαίλεη θαη φηη θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ. Απηέο είλαη
νη απφςεηο καο. Ξέξα απφ θάζε είδνπο αληηπαξαζέζεηο, είηε κεηαμχ κέζσλ, είηε
κεηαμχ

πξνζψπσλ

Γεκνηηθψλ

Ππκβνχισλ

ή

ππνςεθίσλ

Γεκνηηθψλ

Ππκβνχισλ θαη κε. Δδψ δελ ζηνρνπνηνχληαη άλζξσπνη θαη πξφζσπα. Δίλαη
πνιχ ζπγθεθξηκέλα ηα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε θαη ην πψο γίλεηαη
απηή. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Έρσ ελεκεξψζεη ηνλ θ. Κνζρνλά ζηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή φηη έρσ δεηήζεη γηα ηα 13 θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ Αξηζκφ
Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ θαη ρξσζηάλε 3.500.000 ζηνλ Γήκν, αλάκεζα ζε απηά
είλαη ηα Λαππεγεία Πθαξακαγθά θαη δηάθνξνη άιινη, γλσζηή ε ηζηνξία απηή,
πνπ είλαη κέξνο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, έρσ δεηήζεη αλ είκαζηε έηνηκνη
λνκηθά, φρη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Θεσξψ φηη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο
έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο. Δίρα πεη λα ελεκεξσζεί θαη ν Γήκαξρνο. Δπίζεο είρα
δεηήζεη λα ππάξμεη πιήξεο λνκηθφο θάθεινο γηα θάζε έλα ζέκα θαη κνπ είρε
πεη φηη ζα αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην αίηεκα, φηη είλαη ζε εμέιημε. Θαη ν ιφγνο
πνπ ην θέξλσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλ ζπκάζηε είρα μαλαξσηήζεη,
παξνπζία ηεο θα Ξεηξνπνχινπ, κνπ θαίλεηαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, ή κάιινλ
πξηλ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, ζηνλ Ηζνινγηζκφ, πάιη ην ίδην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα,
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εθθξάδνληαο ηεο αλεζπρία κνπ αλ ζα πξνθχςεη παξαγξαθή, αλ ππάξρεη
θίλδπλνο λα πξνθχςεη παξαγξαθή απφ ειιείςεηο λνκηθνχ ραξαθηήξα γηα ρξέε
πνπ μεπεξλνχλ ηα 5 ρξφληα ή πνπ έρνπλ γίλεη λνκηθέο ελέξγεηεο θαη είλαη 5 ζπλ
3 ρξφληα. Απηφ ην ζέκα ζηελ νπζία αλαιπηηθά δελ ην θνπβεληηάζακε πνηέ. Θαη
ην εξψηεκα ινηπφλ, εθηφο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή,
απεπζχλεηαη θαη πξνο ηελ θα Ξεηξνπνχινπ ζαλ ππεχζπλε ηνπ Λνκηθνχ
Ρκήκαηνο, αλ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ζπλνιηθφ φγθν ηεο δνπιεηάο, γηαηί
είλαη γεγνλφο φηη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα δηάθνξα δεηήκαηα καο
θπλεγνχλ, ή ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε εηδηθή απφθαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
πάξρεη ηέηνηα, ην έςαμα ιίγν, πξνβιέπεη θαη ε λνκνζεζία, πνπ ζεκαίλεη φηη
κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε λνκηθφ, δηθεγφξν, πνπ λα αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλεο
ππνζέζεηο. Απηφ είλαη ην έλα δήηεκα. Δπνκέλσο ή ζα κνπ απαληήζεηε ηψξα ή
ζα κνπ απαληήζεηε ηνλ Πεπηέκβξην. Έλα δήηεκα είλαη απηφ.
Ρν δεχηεξν, θνηηάμηε πνην δήηεκα βάδσ, ζρεηηθά κε ηε ζπγθνηλσληαθή κειέηε.
ζέισ λα ην πξνζδηνξίζνπκε ην πφηε ζα γίλεη θνπβέληα ζην επίπεδν πνπ είλαη
ν κειεηεηήο. Δγψ ζα πξνζπαζήζσ αλ ηα θαηαθέξσ απηή ηε βδνκάδα, ζα
δεηήζσ λα έρσ επαθή κε ηνλ κειεηεηή, λα δσ πνηνο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο
απηή ηε ζηηγκή. Αλ έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο, επαθέο κε θαηνίθνπο θαηά νκάδεο
θαηνίθσλ θαη δελ ην έρσ ππφςε κνπ ζα ήζεια ελεκέξσζε. Έρσ ηελ αίζζεζε
φηη δελ έρεη γίλεη θάηη ηέηνην φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ έρεη
γίλεη θαη κνπ έρεη δηαθχγεη, δεηψ ζπγλψκε. Ρν ιέσ απηφ γηαηί φηαλ αλαζέηεηο
έλα έξγν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηξειαίλεηαη λα ην ηειεηψζεη.
Θαη κηα κειέηε απηήο ηεο θαηεγνξίεο έλα, άληε δχν κήλεο. Ρψξα απηφ εδψ
είλαη γεθχξη ηεο Άξηαο. Ρν θνπβεληηάδνπκε θ.ιπ. Δπνκέλσο δελ ζέισ λα
θηάζνπκε ζε κία δηαδηθαζία πνπ λα πεη απηή είλαη ε κειέηε. ππάξρεη κία
δηαδηθαζία πνπ ιέεη φηη θέξλεηο ηελ αξρηθή κειέηε, γίλεηαη ζπδήηεζε θαηά
νκάδεο θνξέσλ, αλζξψπσλ, πεξηνρψλ θ.ιπ., μαλά αληαιιάζζνληαη απφςεηο
θ.ιπ. Δπνκέλσο ζε απηφ ζα ήζεια λα αθνχζσ ηε γλψκε ηεο δηνίθεζεο πψο
ζθνπεχεη λα ην δξνκνινγήζεη. Ή αλ έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο θαη δελ ηηο έρσ
πάξεη ππφςε κνπ, ζα ήζεια λα ελεκεξσζψ. Απηά ηα δχν. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο. Γελ ζέιεη. Ν
θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ...θ. Ξξφεδξε. Ρν πξψην αθνξά ην θνιπκβεηήξην. Θέισ
λα ξσηήζσ ην εμήο. Δάλ ζα θιείζεη ην θνιπκβεηήξην θαη γηα πφζν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη αλ κε ηελ πξνεγνχκελε εθκεηάιιεπζε πνπ είρε ε ζπγθεθξηκέλε
ΚΘΝ εθεί, ελ πάζε πεξηπηψζεη ηη ήηαλ, ΘΝΗΛΠΔΞ, αλ έθιεηλε ην αληίζηνηρν
δηάζηεκα.
Ρν δεχηεξν είλαη γηα ηνλ θίιν κνπ ηνλ Αληηδήκαξρν, ηνλ Θψζηα Βνξέα, γηα ην
ζέκα ησλ θξεαηίσλ. Ρειηθά ηη γίλεηαη κε απηφ ην ζέκα; Γελ λνκίδσ φηη είλαη
ηφζν άπεηξα. Ξαηδηά, πξέπεη λα ιπζεί θάπνπ απηφ ην ζέκα.
Θαη έλα ηξίην, ην νπνίν είλαη θαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ, ππάξρνπλ εδψ θαη θάηνηθνη
ηεο πεξηνρήο, είλαη Θππξίσλ Αγσληζηψλ, Θαιαβξχησλ θ.ιπ., φπνπ πάιη κπξίδεη
πνιχ έληνλα ν αγσγφο απηφο θαη ζπγρξφλσο αξνπξαίνη γπξίδνπλ κέζα ζηα
ζπίηηα θαη αλεβαίλνπλ ζηα δηακεξίζκαηα. Θάπνηα παξέκβαζε πξέπεη λα γίλεη
πξνο ηελ ΔΓΑΞ, δελ μέξσ. Θάηη πξέπεη λα γίλεη νπσζδήπνηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο;
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ, θ. Γήκαξρε, πξψηα απ’ φια ζα ήζεια λα πσ, δελ μέξσ,
αχξην ζα ζπκκεηέρεηε ζε έλα Γηεζλέο Ππλέδξην πνπ είλαη γηα ηνπο Γεκάξρνπο
φζνλ αθνξά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο κεηαμχ ηεο ζπκθσλίαο ΔΔ Ρνπξθίαο, πνπ είλαη θιεηζηφ, απφ Γήκνπο πνπ επεξεάδνληαη θαη είλαη θαη νη
δηθνί καο, θάηη ηέηνην έρσ κάζεη, 22, γίλεηαη ζηελ Αζήλα. Ρν γλσξίδεηε απηφ;
Λαη, ζα απαληήζεηε αλ ζπκκεηέρεηε κφλν θαη θαηά δεχηεξν κεηά ζα ήζεια λα
πσ, επεηδή άθνπζα ηνλ θ. Ληεληαθφ, ήηαλ κηα απάληεζε ζηε ΙΑΔ, ζα ζέηεη
θαλείο ζέκα φζνλ αθνξά κε ην Γηνκήδεην εθεί πψο λα ιεηηνπξγεί θαη ηη λα
θάλεη; Γηφηη απηή ε εξψηεζε ήηαλ θαη νη απαληήζεηο ζηε ΙΑΔ. Γελ μέξσ αλ ζα
κπεη ζέκα πψο λα ιεηηνπξγεί ή λα ιεηηνπξγεί, ηη είλαη γηα λα ηνπνζεηεζνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άιινο ζπλάδειθνο; Θα Πθακπά;
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη. Πε ζπλέρεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ άλνημε ν θ. Ληεληαθφο, θαη
νκνινγψ φηη εγψ πεξίκελα φηη ζα κπεη ζέκα ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε γηα ηνλ
Βνηαληθφ Θήπν. Λνκίδσ φηη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη αλ ην ζπδεηήζνπκε. Γελ

14

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

είλαη ζσζηφ λα ζπδεηνχληαη πξάγκαηα ζην Σατδάξη θάησ απ’ ην ηξαπέδη θαη λα
κελ ζπδεηνχληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαη απ’ φ,ηη είδακε θαη απφ ηελ
αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ, κάιινλ απ’ ηνπ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πνπ βγήθε ζηνλ
ηχπν, γηα λα ην πσ ζσζηά, δελ είλαη φηη ν Γήκνο δελ εκπιέθεηαη. Δκπιέθεηαη.
Άξα εγψ πεξίκελα φηη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαη ηδίσο επεηδή έρεη
πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη πξέπεη λα κπνπλ θαη ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε
ηνπο. Ρν έλα ινηπφλ πνπ δεηάσ είλαη λα κπεη ζέκα ζε επφκελε ζπλεδξίαζε θαη
κάιηζηα φζν πην άκεζα γίλεηαη.
Δγψ δελ ζα ζηαζψ ζην λνκηθφ ζέκα, πνπ εληάμεη, έρεη γίλεη κεγάιε αληαιιαγή
απφςεσο ζηνλ ηχπν θαη αλαθνξέο ζε ΦΔΘ θαη ζε λφκνπο θαη ζε παξαλφκνπο
θαη ζε θαλνληζκνχο θαη ζε ινηπά. Γελ είλαη εθεί ην δήηεκα λα ην
εμαληιήζνπκε. Ρν δήηεκα είλαη δήηεκα νπζίαο. Έηζη. πάξρεη έλα ζέκα εζηθήο
ηάμεσο θαη έλα ζέκα αληίιεςεο ην πψο ζέινπκε λα ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία. Θαη
σο ηέηνην, ηνπιάρηζηνλ σο πνιηηηθά πξφζσπα θαη σο πνιηηηθέο δπλάκεηο,
νθείινπκε λα ηνπνζεηνχκαζηε. Ρη ζέισ λα πσ. Θαηαξρήλ βγαίλεη έλαο
δηαγσληζκφο ν νπνίνο είλαη γηα θπιηθείν θαη εμειίζζεηαη απηφ ην πξάγκα ζε
απηφ πνπ εμειίζζεηαη. Λα κελ ηνπ δψζσ φλνκα, ην γλσξίδνπκε φινη. θαη
ηίζεηαη έλα ζέκα ηνπ αλ κπνξεί ν θαζέλαο λα θάλεη φ,ηη ζέιεη θαη λα
ρξεζηκνπνηεί φ,ηη ζέιεη φπσο ζέιεη, αξθεί λα έρεη ηε δχλακε λα ππνζηεξίμεη
απηφ. Θαη πνηα είλαη απηή ε δχλακε... Ρν έλα είλαη απηφ.
Θαη ην δεχηεξν ζέκα είλαη φηη έρεη μεθηλήζεη κία θηινινγία ζηελ θνηλσλία καο,
επεηδή βξηζθφκαζηε ζηε 3ε θάζε ηνπ κλεκνλίνπ θαη είλαη ε θάζε ηεο
εθπνίεζεο, ηνπ ηχπνπ πνιχ θαιχηεξα ινηπφλ σο πξντφλ κπνξεί θαλείο λα
δηαρεηξίδεηαη θάηη, λα πξνζθέξεη θάηη. Θαη έρνπκε ν Βνηαληθφο Θήπνο πνπ
άλνημε ζην θνηλφ παξαπάλσ επεηδή ππάξρεη έλαο ηδηψηεο πνπ έρεη κεξάθη. Νη
ΘΝΗΛΠΔΞ πνπ έιπζαλ ην πξφβιεκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα απηά. Ρν ηδησηηθφ
θεθάιαην πνπ ζα θηηάμεη ηελ Αζελατθή Οηβηέξα ζην ηέηνην. Απηφ είλαη κία
αληίιεςε ε νπνία γίλεηαη φιν θαη πην δπλαηή ζηελ θνηλσλία θαη απφ πίζσ ηεο
είλαη έλα ζρέδην εθπνίεζεο νπνηνπδήπνηε αγαζνχ κπνξεί λα πξνζθέξεηαη κε
άιιν ηξφπν εθηφο απφ πξντφλ. Θαη λνκίδσ φηη ζε απηφ πξέπεη λα
ηνπνζεηεζνχκε. Δγψ δελ ην βιέπσ ρσξηζηά απφ απηφ ην πιαίζην.
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Ρνπιάρηζηνλ έηζη ην βιέπσ λα δηαθεκίδεηαη πξνο ηα έμσ. Άξα ην δεχηεξν
εξψηεκά κνπ ινηπφλ, ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο, ην πξψην είλαη λα
κπεη ζπδήηεζε. εγψ ζέισ λα αθνχζσ φινπο λα ηνπνζεηνχληαη θαη λα αλαιάβεη
ν θαζέλαο ηελ επζχλε ηεο γλψκεο ηνπ. Θαη ην δεχηεξν είλαη, ππάξρεη έλα
έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ζην ηχπν. Φαληάδνκαη φηη δελ ακθηζβεηείηε ηε
γλεζηφηεηά ηνπ. Απηφ ην έγγξαθν δείρλεη φηη έρεηε δπλαηφηεηα λα θάλεηε
ελέξγεηεο. Θα ηηο θάλεηε θαη πφηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, δελ ήζεια ζε απηή ηελ ήξεκε, πεξίκελα λα ππάξρεη
κηα εξεκία ζε απηή ηε ζπλεδξίαζε. Άιισζηε κε ηνλ Ξξφεδξν είρακε
ζπδεηήζεη φηη είλαη θαζαξά ηππηθή γηα εκεξνκελίεο θ.ιπ. πνπ καο ηξέρνπλ,
απφ άπνςε γξαθεηνθξαηίαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ, αιιά ζέισ λα εθζέζσ
κεξηθέο ζθέςεηο κνπ, ρσξίο λα ζεκαίλεη ηίπνηα απηφ, μεθηλψληαο απφ απηφ πνπ
είπε ν Βαγγέιεο, απηφ πνπ είπε ν Θψζηαο θαη απηφ πνπ είπε ηψξα ε Αζελά.
Κε κεγάιε κνπ έθπιεμε μαθληθά απφ ην πνπζελά ρξνληθά εκεξνινγηαθά
εκθαλίδεηαη έλα δεκνζίεπκα ζε γλσζηφ blog πνπ ζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαη πξνβάιεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη αξρίδεη θαη ιέεη
δηάθνξα θαη εθείλα θαη ηα άιια γηα ην Γηνκήδεην. Δκθαλίδεηαη, φπσο είπε πνιχ
εχζηνρα ν Βαγγέιεο, έλαο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο πνπ παξέκεηλε ππνςήθηνο λα
παίξλεη ην παηρλίδη επάλσ ηνπ θαη λα βάιιεη θαηά κηαο δξαζηεξηφηεηαο κέζα
ζηνλ Γηνκήδεην Θήπν, λα μεζεθψλνληαη νηθνιφγνη, πεξηβαιινληνιφγνη, πνπ
αιινχ θάλνπκε ηα ζηξαβά κάηηα, ζε θαηαιήςεηο, ην έλα, ην άιιν θ.ιπ. θαη
απφ ηελ άιιε δεηάκε λα εθαξκφδνληαη νη λφκνη. Δίκαζηε Ad hoc πεξηπηψζεηο
απηέο. Άιισζηε δελ είλαη ε πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο πνπ
πεγαίλνπκε ζηα ad hoc πεξηπηψζεηο, θαη ηξαλφ παξάδεηγκα ε ζεκεξηλή
Θπβέξλεζε, έηζη; Αλ αλαηξέμνπκε ηη έιεγε πξηλ δπν ρξφληα θαη ηη θάλεη
ζήκεξα ζα ην θαηαιάβνπκε. Κεηά ζπγθξίλακε ην Γηνκήδεην, ηεξάζηην απηφ
έξγν πνπ έγηλε κέζα εθεί, θαη παξαπνίεζε θαη δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα
πεξηβαιινληηθά θαη νηθνινγηθά θαη εηθαζηηθά, κε ην αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ,
πνπ νη πξηλ 6 κήλεο ζπλεξγάηεο θαη εηαίξνη ζηελ Γηνίθεζεο ηεο Θπβέξλεζεο ην
πήξαλ απφ 300.000.000 θαη ην πνχιεζαλ Κήηξνγινπ 45.000.000. Θαη κηιάκε
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ηψξα θαη ζπγθξίλνπκε απηά ηα δχν ζηνηρεία. Δξσηψ ινηπφλ... Λαη, ΡΟΑΗΛΝΠΔ,
ζπγλψκε, λαη.
Θαη εξσηψ εγψ ην εμήο. Κία λενζχζηαηνο Γεκνηηθή Αξρή δείρλεη κηα
ππεξεπαηζζεζία, πνπ θαη απφ ζηφκαηνο ηψξα ηεο Αζελάο καο είπε, θαη εθεί
εμεπιάγελ θαη πήξα ηνλ ιφγν, δελ ήζεια λα κηιήζσ ζήκεξα, φηη νη θαηαζθεπέο
γίλνληαη έηζη δελ ζέιεη λα πεη πνχ ζα θαηαιήμεη απηή ε θαηάζηαζε, ελψ φζνη
έρνπκε πάεη, έζησ θαη εθ πεξηεξγείαο, βιέπνπκε φηη δελ έρεη πξφβιεκα ε
εηθαζηηθή παξέκβαζε ηνπ θηεξίνπ ή αξρηηεθηνληθά. Απηφ πνπ έρεη ινηπφλ
πξφβιεκα είλαη πνην; Όηη φπσο ζε φια ηα πάξθα θαη ηνπο θήπνπο πνπ είλαη
αλνηρηνχο πξνο ηνλ ιαφ, φρη ην άβαην ηνπ Γηνκεδείνπ Θήπνπ, ην θιακπ ησλ
θαζεγεηάδσλ κέρξη πξηλ 3 ρξφληα, πνπ ζηηο 2:30-3:00 ε ψξα έθιεηλε θαη έλαλ
Αχγνπζην νιφθιεξν δελ έκπαηλε άλζξσπνο κέζα. Θαη φρη κφλν έθιεηλε κέρξη
ηηο 3:00 ε ψξα, αιιά επηηξέςηε κνπ, απφ ηελ ζέζε κνπ ζηνλ ΑΠΓΑ μέξσ,
επεηδή ζπλεπηθνπξνχζακε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνκεδείνπ, δελ έκπαηλε θαη
άλζξσπνο κέζα. Ρν έθηηαρλαλ γηα πεξηπαηεηέο θαη γηα πεθσηηζκέλνπο
νηθνιφγνπο θαη αθηηβηζηέο νηθνιφγνπο θαη ν θφζκνο ην έβιεπε απ’ έμσ.
Μαθληθά

ινηπφλ

δξαζηεξηνπνηείηαη

κία

θαηάζηαζε

κε

απφθαζε

ηνπ

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γηνκήδεηνπ κε ηνλ Ξειεγξίλε ην μεθίλεζε, έγηλε έλαο
δηαγσληζκφο, ην νπνίν είλαη έλαο γλσζηφο άλζξσπνο ζηελ θνηλσλία ηνπ
Σατδαξίνπ θαη λνκίδσ απφ εθεί μεθηλάεη ην πξφβιεκα. Αλ ην είρε πάξεη θάπνηνο
άιινο εγψ πηζηεχσ φηη δελ ζα είρακε απηά ηα πξνβιήκαηα. Θχξηνη, εγψ
θνηηάδνκαη ζηνλ θαζξέπηε θαη ηα ιέσ. Ν θαζέλαο θάλεη ην show off ηνπ.
Ενχκε ζε κηα πεξίνδν ηξεινχ παξαλντθνχ ζεάηξνπ. Δίκαζηε ζην λαη κελ θαη
αιιά. Δάλ δελ θάλνπκε κεξηθνί απφ εκάο γηα ηελ πνιηηηθή, αο ζεθσζνχκε λα
θχγνπκε ζην ηέινο ηεο ζεηείαο καο.
Ρν πξφβιεκα δελ είλαη ην σξάξην. Δγψ ζην Ξάξθν Ρξίηζεο, 1.148 ζηξέκκαηα,
ζαο δηαβεβαηψλσ θαη ζαο πξνθαιψ-πξνζθαιψ λα πάκε κεηά απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην απηφ λα πηνχκε νπδάθη ζηελ θαθεηέξηα ηνπ Ξάξθνπ Ρξίηζεο. Ρν
Ξάξθν Ρξίηζεο είλαη αλνηρηφ γηα ηνλ ιαφ θαη έρεη έλα σξάξην αλαηνιή – δχζε.
Ρη ζα πεηο ηνπ άιινπ; Κπήθεο ζηηο 7:00 ε ψξα, ηειείσλε γηαηί ραιάο, ζα
ελνριήζνπκε ηηο θνπθνπβάγηεο θαη ην ηέηνην; Θαη εγψ παξαθαιψ ην Γεκνηηθφ
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Ππκβνχιην λα γίλεη ζε δεχηεξν βαζκφ κία ζπδήηεζε θαη ζηελ Ζκεξήζηα
Γηάηαμε γηα λα απνθαιπθζνχκε επηηέινπο πνηνο ζέιεη ηη. Απηφ πνπ ζέβνκαη
ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο Αζελάο ήηαλ φηη θαιχηεξα λα ηα ιέκε πάλε απ’ ην
ηξαπέδη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε απηή ηελ αίζνπζα, παξά λα θεχγνπλ
κέζσ blogs, ππφγεηεο δηαδξνκέο πνπ έιεγε θαη ν ηξαγνπδνπνηφο ν ιατθφο,
ππφγεηεο δηαδξνκέο κε έγγξαθα ρσξίο ζθξαγίδα δίπια ζηελ ππνγξαθή ηνπ
Γεκάξρνπ, πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη απηφ ην ραξηί δελ έθπγε πνηέ κε επίζεκε
δηαδηθαζία. Ρν πήξε ζην ρέξη, ρέξη κε ρέξη θαη αλαξηήζεθε ζην blog.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηα ζχληνκε παξέκβαζε, επεηδή βιέπσ αλνίγεη έλα ζέκα, αιιά
ζα ήζεια απηφ λα ζπδεηεζεί νξγαλσκέλα θαη φρη απνζπαζκαηηθά θαη ζην
πιαίζην ησλ εξσηήζεσλ θαη πψο ην ζέηεη ε θάζε παξάηαμε, ν θάζε Γεκνηηθφο
Πχκβνπινο. Δπνκέλσο ήζεια λα δεηήζσ ζηελ επφκελε Ππλεδξίαζε λα
ζπδεηήζνπκε ην ζέκα ηνπ...
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Ξάλησο

ζπγλψκε

Ζξαθιή

γηα

ηελ

δηαθνπή.

Θνηηάμηε

ζπλάδειθνη, έλα ζέκα κπνξεί λα κπεη θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ
αίηεκα θάπνησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, έηζη; Δθηφο Ζκεξεζίαο. Γελ έρεη γίλεη
θάηη ηέηνην. Δγψ αθήλσ λα εμειηρζεί ηψξα επεηδή άλνημε έλαο θχθινο πνπ νη
παξαηάμεηο ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ. Αο γίλεη, αιιά λα πάξνπκε ππφςε καο
ζπλάδειθνη φηη φηαλ είλαη έλα έθηαθην ζέκα θαη δελ είλαη ζηελ Ζκεξήζηα
Γηάηαμε, κπνξεί θάπνηα παξάηαμε, εθφζνλ θξίλεη, λα ην δεηήζεη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξνιχ ζσζηά Ξξφεδξε. Δγψ ιέσ φηη επεηδή απηή ε δηαδηθαζία γηα
ζήκεξα δελ είλαη ζσζηή, θαιφ ζα ήηαλ, θαη ην δεηάσ αλ ζέιεηο απφ ηψξα, γηα
ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε φκσο λα κπεη νξγαλσκέλα θαη λα γίλεη κία ζπδήηεζε
θαη γηα ηνλ Γηνκήδεην Θήπν θαη γεληθφηεξα γηα ηηο εθηάζεηο πξαζίλνπ πνπ
ππάξρνπλ ζην Σατδάξη, φπσο ην Θεαζήλαη θαη άιιεο θαη βξίζθνληαη ζηελ
θαηάζηαζε ηελ νπνία βξίζθνληαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Θα Ιπκπνπζάθε.
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Γελ είλαη εξψηεκα. Θέισ λα ηνπνζεηεζψ. Ζ ρψξα καο
βξίζθεηαη ζε κία πνιχ δχζθνιε ζέζε. Δίλαη γλσζηά, ηα γλσξίδνπκε. Νη πνιίηεο
απηήο ηεο ρψξαο, κέζα ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δεκφηεο ηνπ
Σατδαξίνπ, ηαιαλίδνληαη απφ πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ζα κείλνπκε ζηα
θαζ’ εκάο, δειαδή ζηα ησλ Σατδαξησηψλ. Λα μεθηλήζνπκε απ’ ηα νηθνλνκηθά;
Απ’ ηα ζθνππίδηα; Απ’ ην θπθινθνξηαθφ; Ρφζα άιια ζνβαξά ζέκαηα, ηα νπνία
έρνπκε ππνρξέσζε σο αηξεηνί λα ζθχςνπκε φινη καδί, λα ιχζνπκε φζν ην
δπλαηφλ κπνξνχκε θαιχηεξα θαη ζπληνκφηεξα ηα πξνβιήκαηα απηά εδψ.
Κίιεζε πνιχ ζσζηά ν θ. Ππειηφπνπινο. Πεκείσζε δχν πνιχ ζνβαξά ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηνλ Γήκν καο. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο επίζεο. Θαη επ’ απηνχ ζα
ηνπνζεηεζψ φζνλ αθνξά ηελ νδφ Σίνπ. Φαληάδνκαη ν θ. Γήκαξρνο ην
γλσξίδεη πνιχ θαιά, ε δπζσδία είλαη απίζηεπηε ζηελ νδφ Σίνπ, γηα ην γλσζηφ
πξφβιεκα πνπ μέξνπκε.
Γελ ζέισ λα αλαθεξζψ ζε θάηη άιιν, απιά ζέισ λα θάλσ κία παξαηήξεζε ζε
θάηη πνπ είδα θαη ηψξα πνπ εξρφκνπλα θαη πνπ έρσ παξαηεξήζεη θαη άιιεο
θνξέο, έηζη λα ειαθξχλνπκε θαη ιίγν ην θιίκα. Γελ μέξσ πφζν πην αλάιαθξν
ζα γίλεη. Κία γηαγηά είρε ην εγγνλάθη ηεο, έπαηδε εδψ, θαη ην πήξε κέζα ζηα
παξηέξηα, ηνπ θαηέβαζε ηα παληεινλάθηα ηνπ θαη έθαλε ηελ αλάγθε ηνπ. Γελ
είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ην βιέπσ απηφ. Γελ μέξσ κε πνην ηξφπν κπνξεί λα
ιπζεί απηφ ην ζέκα. Γελ είλαη... εληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Αλ ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο Αξρήο ππήξρε κία
άιιε Γεκνηηθή Αξρή θαη ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή βξηζθφηαλ ζηα έδξαλα ηεο
αληηπνιίηεπζεο, λνκίδσ φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ πήξε έθηαζε θαη
ζπδεηηέηαη ε αληηπνιίηεπζε απηή ζα είρε αλέβεη ζηα θάγθεια. Θαη ηη δελ ζα
είρε αθνχζεη ε δηνίθεζε πνπ ζα βξηζθφηαλ ζηα επάλσ έδξαλα, κε ηελ έλλνηα
φηη έλα ηψξα ρξφλν νιφθιεξν έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ιεηηνπξγεί ρσξίο ηε λφκηκε άδεηα. Θα είρε αθνχζεη φηη εμππεξεηεί
ζπκθέξνληα. Θα είρε αθνχζεη φηη γίλνληαη ζπλαιιαγέο. Θα είρε αθνχζεη φηη
ππάξρνπλ άλνκα θίλεηξα πίζσ απφ απηή ηε ιεηηνπξγία. Θα είρε αθνχζεη φηη
είλαη άβνπιε δηνίθεζε θαη φηη δελ αληηκεησπίδεη ηζφηηκα θαη δίθαηα ηνπο

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 13Η

21 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016

19

θαηαζηεκαηάξρεο ζηελ πφιε καο. Υζηφζν φκσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
βιέπσ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή αληηκεησπίδεηαη ήπηα θαη ζα έιεγα φηη ζα
ζπκθσλήζσ κε απηφ, γηαηί έηζη πξέπεη λα γίλεηαη, φρη κφλν απφ ην Πψκα εδψ
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αιιά θαη απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη απφ άιινπο
παξάγνληεο θαη παξαηάμεηο. Λα πσ έηζη, επεηδή ππήξμε θαη ε αλαθνίλσζε ηεο
«Ιατθήο Δλφηεηαο», αθφκα θαη απ’ ηελ αλαθνίλσζε ηεο «Ιατθήο Δλφηεηαο»
αλαθέξεηαη θαη πηζηεχσ θαινπξναίξεηα φηη ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη ηελ πξφζεζε
θαη πξέπεη λα ιχζεη ην πξφβιεκα.
Θαη εγψ ην πηζηεχσ απηφ, απιά επηζεκαίλσ φηη έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο θαη
ην πξφβιεκα δηνγθψλεηαη θαη δηνγθψλεηαη θαη γηα ηελ θνηλή γλψκε,
δηνγθψλεηαη θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δηνγθψλεηαη θαη
γηα ηνπο επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη επελδχνπλ. Δπελδχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο
πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζίγνπξα νη επελδχζεηο ηηο θάλνπλ κε
πξννπηηθέο καθξνρξφληεο. Αλ ινηπφλ κέζα απφ ηηο εμειίμεηο ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα, απηφο ν ρξφλνο ζα είλαη έλαο ρξφλνο πνπ πέξαζε πνιχ θξίζηκνο,
ν νπνίνο ζα δεκηνπξγήζεη πάξα, πάξα πνιιά πξνβιήκαηα θαη ζηνπο
επαγγεικαηίεο, αιιά μαλαιέσ θαη ζε επίπεδν θνηλσλίαο θαη θνηλήο γλψκεο γηα
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαηά ηε γλψκε κνπ θαη γηα ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ.
Γελ ζα ζπλερίζσ, γηαηί δελ είλαη ζέκα πνπ ην ζπδεηάκε, είλαη εξψηεζε, απιά
ηελ εηζαγσγή απηή ηελ έθαλα γηα λα ξσηήζσ ηειηθά ε Γεκνηηθή Αξρή, έζησ
θαη έλα ρξφλν κεηά, πέξα απφ θάπνηα έγγξαθα, ηα νπνία λνκίδσ φηη δελ
έιπζαλ ην πξφβιεκα θαη ζπκθσλνχκε φινη ζε απηφ, έρεη θάπνηεο ελέξγεηεο
ζηνλ λνπ ηεο, κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη, ηα δηθαηψκαηα πνπ
έρεη, ηνλ λφκν πνπ ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα;
Δπί ηεο νπζίαο ηνπνζεηήζεθε ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο. Δκείο μαλαιέκε φηη
ζεσξνχκε πσο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κηα θαληίλα, έλα αλαςπθηήξην, κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη. Λα ιεηηνπξγεί φκσο λφκηκα, γηα λα
εμππεξεηεί ηνπο δεκφηεο, ηνπο επηζθέπηεο. Υζηφζν φκσο λα κελ ππάξρνπλ
παξαλνκίεο

νη

νπνίεο

δεκηνπξγνχλ

φια

απηά

ηα

πξνβιήκαηα

πνπ

δεκηνπξγνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο Αληηδεκάξρνπο. Ν θ. Σνπδεινχδεο.
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ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Ιφγσ φηη είκαη ιίγν βξαρληαζκέλνο θαη κε
θάπνηα ζέκαηα, ζα πσ δπν πξάγκαηα, έηζη, γηα λα ιπζνχλ θαη θάπνηεο απνξίεο.
Γηα ηελ Θαιαβξχησλ πνπ έβαιε ν θ. Αζπξνγέξαθαο θαη γηα ηελ Σίνπ, έρνπλ
γίλεη θάπνηεο παξεκβάζεηο θαη απφ ηελ ΔΓΑΞ πνπ δεηήζακε θαη ζηέιλνπκε
ηαθηηθά θαη ην βπηίν λα ξίρλεη λεξφ. Ρν πξφβιεκα δελ είλαη ηφζν εχθνιν.
Μέξεηε φηη ππάξρνπλ θάπνηα πξάγκαηα, ζα πεη θαη ν θ. Βνξέαο.
Δγψ λα πσ δχν παξαηεξήζεηο κε ην Γηνκήδεην, γηαηί σξαίν ηξαγνχδη ζηέιλεηε.
Λα πσ φκσο φηη ην πηάλνπκε απφ ιάζνο πιεπξά. Άιινο ην είπε Ξάξθν, άιινο
ην είπε πιαηεία, ζε ιίγν ζα ην θάλνπκε θακπαξέ. Δίλαη ληξνπή δειαδή έλαο
Βνηαληθφο Θήπνο πνπ δελ ππάξρεη ζηα Βαιθάληα λα ιέκε φηη είλαη πιαηεία. Θαη
έιενο αλ θάπνηνη εθκεηαιιεχνληαη γηα ηελ πάξηε ηνπο, ζα γίλσ ιίγν ιατθνχξα,
θαη λα ιέλε φηη δελ θάλνπκε ηίπνηα. Θαη ε θαηαζθεπή εθεί κε θάπνηα ραξηηά,
δελ κπνξψ λα κηιήζσ γηαηί ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία, ππήξραλ κε άδεηεο γηα
58κ. Ξάξηε κέζα πνπ έρεη κπαδψζεη δπν ζηξέκκαηα. Έρνπλ βάιεη βφζξν θαη
ςήλνπλ κέζα ζην δάζνο. Αλ πάσ εγψ λα ςήζσ δίπια ζην δάζνο ζα πάσ
θπιαθή. Έιενο δειαδή. Κελ ην παίδνπκε φηη ππάξρεη θξίζε θαη είλαη ειεπζεξία
θαη θηαίκε εκείο φηαλ ην ζχζηεκα ην ίδην... Δίπε θαη ν Αληξέαο θαη ηηκή ηνπ.
πήξρε ν κάγθαο εθεί ν πνπξγφο θαη παξαιίγν λα θάλεη θαη κνηέι κέζα. Γελ
κπνξψ λα κηιήζσ πνιχ, ζπγλψκε. Αλ θάηη κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ή ηελ
επφκελε φπσο έρνπλ πεη, αο ην ζπδεηήζνπκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Γεηα ζαο. Θαηαξρήλ ρξσζηάσ κία απάληεζε γηα θάηη πνπ άθνπζα,
πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα, αιιά κε δηαπίζησζε πνπ πξνζπάζεζε
λα θάλεη ε ζπλάδειθνο εδψ κέζα επηθεθαιήο παξάηαμεο. Ρν ζπγθεθξηκέλν
site, ή εθεκεξίδα ή φπσο ζέιεηε πείηε, ζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο γηαηί βάδεη ηηο αλαθνηλψζεηο καο. Βάδεη ηηο αλαθνηλψζεηο
δειαδή ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. Έηζη; Γηα λα ζπλελλνεζνχκε. Κα ηα
πξφζσπα φισλ ησλ άιισλ πνπ θαίλνληαη θάζε κέξα ζην site ηνπο, νη
αλαθνηλψζεηο ηνπο, νη ρπδαηφηεηεο πνπ πεξλάλε, ε αιεηεία ε πνιηηηθή πνπ
εθθξάδεηαη κέζα απφ ηα θείκελα πνπ γξάθνληαη θαη ηηο εθεκεξίδεο ηηο
δηάθνξεο θαη παξνπζηάδεηε ηνλ επηθεθαιήο, θαη κάιηζηα επηθεθαιήο πνπ είλαη
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απφ ηηο πξψηεο νκάδεο αο πνχκε πνπ δηεθδίθεζαλ ηελ εμνπζία ηνπ Γήκνπ.
Απηνί ινηπφλ ηη θάλνπλ; Απηνί δελ ζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα; Θαη
επεηδή πξνζπαζνχλ λα βάινπλ ηηο αλαθνηλψζεηο καο θαη αιινησκέλεο ή
πεξηνξηζκέλεο ή ην πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα λα έξζεη ν
θφζκνο απ’ ηελ εθεκεξίδα ή ην site ηνπο ζηεξίδεη εκάο; Γειαδή πξέπεη ζαλ
δηνίθεζε λα κελ γξάθνπλ ηίπνηα θαη λα γξάθνπλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν;
Δηιηθξηλά πηα, έιενο. Θαη ζα πξέπεη εζείο νη ίδηνη νη επηθεθαιήο ησλ
παξαηάμεσλ πνπ θαίλεζηε ζηηο ίδηεο εθεκεξίδεο ζπλέρεηα θαη ζπλέρεηα θαη
ζπλέρεηα θαη ζηα site λα θαηαδηθάζεηε απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Δίλαη αιεηεία
πνιηηηθή απηφ πνπ γίλεηαη, γεκάηε ζην ςέκα, θπξηνιεθηηθά ζην ςέκα θαη ζηελ
αιεηεία, βξηζηέο, αιεηεία θαη ρίιηα δπν άιια, πνπ θπθινθνξνχλ θαη άιια εδψ
θαη ζα βξεζνχλ ιχζεηο γηα φια. Ξάκε παξαθάησ ηψξα.
Θαηαξρήλ γηα ηα ζθπιηά. Ρα ζθπιηά ζα έπξεπε, αγαπεηέ ζπλάδειθε, λα ζαο
είρε ελεκεξψζεη ν παξαθαζήκελνο ζαο. Δίλαη Αληηπξφεδξνο ηνπ ΞΔΠΓΑΞ.
Δίλαη ζην ΓΗΘΔΞΑΕ. Δπηηξέςηε κνπ. Ρα ζθπιηά ινηπφλ πνπ θπθινθνξνχλ
ειεχζεξα, ηα αδέζπνηα, απ’ ηνλ θαλνληζκφ πνπ ππάξρεη... Δπέηξεςε κνπ, εγψ
κε επιάβεηα. Γελ είπα φηη θαηεγφξεζεο. Λα ζην εμεγήζσ. Αλ ηνλ είρεο
ξσηήζεη δελ ζα έκπαηλε ζέκα. Αιιά λα κελ πάκε ηψξα ζε δηαμηθηζκνχο,
είκαζηε θαη κεγάινη άλζξσπνη θαη εγψ κεγαιχηεξνο απφ εζάο. Γηα λα πάκε
ηψξα επί ηεο νπζίαο. Θα ζαο είρε πεη ινηπφλ φηη ηα αδέζπνηα καδεχνληαη απ’
ην ΓΗΘΔΞΑΕ. Πήκεξα καδέςακε δχν απφ ηνλ Πθαξακαγθά. Καδεχνληαη απ’ ην
ΓΗΘΔΞΑΕ, πεγαίλνπλ, ειέγρνληαη ηαηξηθά αλ είλαη πγηή ή φρη, εκβνιηάδνληαη,
ηζηπάξνληαη γηα λα είλαη θαηαγξακκέλα, ζεξαπεχνληαη αλ έρνπλ αζζέλεηεο,
θαηαγξάθνληαη θαη κεηά επηζηξέθνληαη ζηνλ ρψξν πνπ ηα έρνπλ καδέςεη.
Έηζη, γηα λα μεθαζαξίδνπκε κηα θαη θαιή. Θαη αλ ππάξρεη θαλείο απφληαο απφ
ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο, αο ηνλ ελεκεξψζεηε φηαλ ζα είλαη, γηα λα κελ
μαλακπεί ηέηνηα εξψηεζε γηαηί έρεη ζθπιηά εδψ ή εθεί. Ξαξαθάησ ηψξα.
Γηα ηε Οίκηλη πνπ κπήθε ην εξψηεκα γηα ζεκαηνδφηεζε θαη ηέηνηα, ππάξρεη κηα
θπθινθνξηαθή

κειέηε

ζε

εμέιημε.

Λνκίδσ

φηη

ν

Γήκαξρνο

είλαη

θαηαιιειφηεξνο γηα λα απαληήζεη επί ηνπ ζέκαηνο. Έρεη μαλά απαληήζεη, αιιά
δελ πεηξάδεη, άιιε κία θνξά ζα ην εκπεδψζεηε ζην ηέινο.
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Γηα ηνλ αγσγφ ιπκάησλ ηεο Ιαδνξίγαλεο. Ήηαλ άζηνρε ε εξψηεζε Δπάγγειε.
Έπξεπε λα κε ξσηήζεηο θαη’ ηδίαλ. Όρη, γηα άιιν ιφγν. Γηαηί είκαη
ππνρξεσκέλνο λα απαληήζσ θαη λα γξαθηεί, γηα λα γξαθηεί απαληψ. Θαη
κφλνο κνπ λα ήκνπλ, ζα ην έιεγα. Γηαηί απηή ε ζπγθεθξηκέλε νηθνδνκή απφ ην
’87, θαη αλαθαιχςηε πνηνο αζθνχζε δηνίθεζε ηφηε, απφ ην ’87 δελ ζπλέδεζε
πνηέ. Ξνηέ δελ ζπλέδεζε. Ξιεκκχξηζε ινηπφλ ν ηφπνο θαη πέξζη θαη λνκίδακε
φηη ήηαλ θάπνην θξάμηκν πνπ άλνημε. Ρειηθά απνδείρηεθε φηη δελ ππήξρε θακία
ζχλδεζε πνηέ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Απηφ βέβαηα πξνρσξάεη ηψξα, είλαη
ζε εμέιημε απφ ηελ ίδηα κέξα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα λεξά, ην βξάδπ. Ρελ
άιιε κέξα πήγα εγψ καδί κε κεραληθφ ηνπ Γήκνπ. Ρν είδακε. Ήξζε ε ΔΓΑΞ.
Ήξζαλ ηερλίηεο. Ππλεξγαζηήθακε κε ηνπο ηδηνθηήηεο. Θαη ηψξα βξηζθφκαζηε
ζε εμέιημε λα γίλεη ε ζχλδεζε απφ ην ’87, ην ’16. 30 ρξφληα είλαη αλ δελ θάλσ
ιάζνο; Θαη νξίζηε ηηο επζχλεο ζε απηνχο πνπ πξέπεη.
Νη πιάθεο ζηελ Κπνπκπνπιίλαο ζα κπνπλ φπσο θαη ζε άιια ζεκεία. Γπζηπρψο
ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Ξξνζπαζνχκε πξαγκαηηθά λα θάλνπκε φ,ηη
κπνξνχκε. Γελ ιέσ φηη είλαη ηίπνηα θαιφ. Δηιηθξηλά ζαο κηιάσ θαη εγψ
ληξέπνκαη γηα ην πψο είλαη ε πφιε, αιιά νη θφπξνη... Κφλν ν Ζξαθιήο κπφξεζε
θαη ηνπο έδησμε ηνπ θφπξνπο ηνπ Απγεία. Δγψ φκσο δελ είκαη Ζξαθιήο θαη ε
πεξεζία δελ έρεη Ζξαθιεδείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρειεηψζαηε Αληηδήκαξρε;
ΒΝΟΔΑΠ: Όρη. Απηφ πνπ ζα ήζεια λα ειέγμνπκε, γηαηί είπε βέβαηα ν
Αληηδήκαξρνο πξνεγνπκέλσο γηα ηα θξεάηηα πνπ κπξίδνπλ θαη ηέηνηα, ζα
πξέπεη λα ειέγμνπκε αλ είλαη νκβξίσλ αγσγνί, γηαηί δπζηπρψο απηφ ζπκβαίλεη
ζε πνιιά ζεκεία ηεο πφιεο θαη απηφ έγηλε θαηά ην παξειζφλ θαη ζπλέδεζαλ
γηα λα κελ πιεξψζνπλ ηε ζχλδεζε. Γελ έρεη γίλεη πνηέ έιεγρνο θαη ηψξα φπσο
έρεη ππθλνθαηνηθεζεί, άληε λα βξεηο πνηνο έρεη ζπλδέζεη κε ην δεκνηηθφ δίθηπν
ησλ ιπκάησλ ή φρη.
Γηα ην Γηνκήδεην, θαιά, ζα κηιήζεη ν Γήκαξρνο. Δγψ δελ ρξεηάδεηαη. Λνκίδσ
ζα απαληήζεη ζε απηά. Γελ ρξεηάδεηαη λα απαληήζσ εγψ. Γελ έρσ λα
ζπκπιεξψζσ θάηη άιιν. Αλ μέραζα θάηη πνπ είλαη ηεο αξκνδηφηεηνο κνπ,
ππελζπκίζηε ην λα ζαο απαληήζσ ακέζσο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πε ζρέζε κε ην θνιπκβεηήξην, ζα θιείζεη θαη θέηνο, φπσο
έθιεηλε θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαηά ηνλ κήλα Αχγνπζην. Θα γίλνπλ θαη
θάπνηεο εξγαζίεο. Φέηνο ζα θιείζεη ην ηειεπηαίν Παββαηνθχξηαθν ηνπ Ηνπιίνπ,
αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη αγψλεο ζην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα ηεο
Ρερληθήο Θνιχκβεζεο, θαη ζα αλνίμεη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Πεπηέκβξε. Θα
αλνίμεη πην λσξίο γηα ην... Θα ζπλερίζεη δειαδή λα έρεη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο
θπξίεο γηα ηερληθνχο ιφγνπο, ζα αλνίμεη γηα ην θνηλφ αξρέο ηνπ Πεπηέκβξε.
Έηζη γηλφηαλ πάληα, αλάινγα βέβαηα θαη κε ηηο αλάγθεο πνπ ππήξραλ. Ρν
ζχλεζεο, δελ μέξσ, δελ έρσ ππφςε κνπ δειαδή αλ θάπνην απ’ ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα είρε κείλεη αλνηρηφ. Γελ ην γλσξίδσ, λνκίδσ φκσο φηη
πνηέ δελ έρεη κείλεη αλνηρηφ ηνλ Αχγνπζην θαη δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη θαη
θέηνο. Γελ μέξσ ηψξα αλ απηφ επί ηεο νπζίαο ζπδεηάκε αλ ζα έπξεπε λα
κείλεη αλνηρηφ, αλ απφ εθεί απνξξέεη ε εξψηεζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ κπνξεί λα κείλεη αλνηρηφ ην θνιπκβεηήξην γηαηί πξέπεη
λα δνζνχλ θαη νη άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Γειαδή είλαη ην... Φεχγνπλ νη
γπκλαζηέο θαη νη λαπαγνζψζηεο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο άδεηέο ηνπο.
Φεχγνπλ νη γπκλαζηέο θαη νη λαπαγνζψζηεο γηα λα ζπκπιεξσζνχλ νη άδεηέο
ηνπο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη φιν ην έηνο θαη πξέπεη λα κείλεη θαη θάπνην
δηάζηεκα θιεηζηφ γηα λα γίλεη ζπληήξεζε ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο,
κεραλνζηαζίνπ θ.ιπ.
Πε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ ηέζεθε, ζα πεη νινθιεξσκέλα θαη ν Γήκαξρνο, ζα
βάισ κφλν δχν πιεπξέο ζε ζρέζε κε ηνλ Γηνκήδεην Θήπν ζπλνιηθά γηα ηα
πάξθα, ζπλνιηθά γηα ηε δεκφζηα γε, γηαηί ήδε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εηδηθά
ζηελ Αηηηθή πνπ ππάξρνπλ ρψξνη-θηιέηα, κε ηε γλσζηή ηαθηηθή ηεο δηάιπζεο,
λα δνζνχλ κπηξ παξά ζην ηδησηηθφ θεθάιαην θαη κάιηζηα κεηά λα ιέγεηαη φηη
λα, νξίζηε, φηαλ ιεηηνπξγνχζε ην Γεκφζην πψο ιεηηνπξγνχζε θαη ηψξα πνπ ην
πήξαλ νη ηδηψηεο ηη θαιά πνπ ιεηηνπξγεί. Ρν βαζηθφ δήηεκα ινηπφλ είλαη ην
εμήο, επεηδή αλαθέξζεθε ην Ξάξθν Ρξίηζεο. Ρν Ξάξθν Ρξίηζεο ήδε ζήκεξα
μαλαθφπεθε ην ξεχκα, κε απνηέιεζκα γηα αθφκα κία θνξά θαη ελψ νη
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εξγαδφκελνη είλαη απιήξσηνη θαη ελψ ην πάξθν δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, ηαπηφρξνλα θηιεηνπνηείηαη λα δίλεηαη γηα ηδησηηθή
ρξήζε, γηαηί απηή θαηά θάπνηνπο είλαη ε κνλαδηθή ζσηεξία. Λα ζπκίζσ φηη
Πχκβνπινη ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, νη νπνίνη έρνπλ δηαηειέζεη θαη απφ άιιεο
βαζκίδεο ηνπηθήο ..., έρνπλ ππεξεηήζεη ζε άιιεο βαζκίδεο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ην ρξεζηκνπνίεζαλ ην παξάδεηγκα ηνπ Γηνκήδεηνπ Θήπνπ ζαλ
ζσζηή ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη
ζε άιινπο ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ αληίζηνηρα δεηήκαηα, κε αθξηβψο απηφ ην
επηρείξεκα. Δδψ πέξα φκσο ρξεηάδεηαη λα ηελ πηάζνπκε ηελ θνπβέληα απφ
πνιχ λσξίηεξα.
Θαηαξρήλ, αθνχ έλα θαηάζηεκα, θπιηθείν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πνπ
είλαη ζηελ επζχλε ελφο Ξαλεπηζηεκίνπ, κε βάζε ηνλ λφκν πξέπεη λα
αδεηνδνηείηαη απφ κία ζπγθεθξηκέλε αξρή, γηαηί απηή ε λφκηκε δηαδηθαζία,
φπσο γίλεηαη παληνχ θαη πάληα θαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη απ’ ηνλ λφκν, δελ
είλαη εθεχξεζε θακηάο δεκνηηθήο αξρήο ή θάπνηνπ έμππλνπ ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε. Κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο ιεηηνπξγνχλ φιεο νη δεκνηηθέο
αξρέο. Γηαηί ινηπφλ απηνί νη ρψξνη δελ αδεηνδνηνχληαη απ’ ηηο δεκνηηθέο αξρέο,
φπσο ζαθψο νξίδεη ν λφκνο; Γηαηί δειαδή ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα
πάκε κε άιιε δηαδηθαζία θαη λα κελ έξζεη; Γηαηί έηζη ζα εξρφηαλ λα γίλεη θαη
ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξξψηνλ.
Γεχηεξν δήηεκα.

πάξρεη ζνβαξφ ζέκα κε ην εμήο, αλ ε ιεηηνπξγία

μεπεξάζεη, δελ ιέσ αλ έρεη γίλεη ή δελ έρεη γίλεη, ζα πεη θαη ν Γήκαξρνο
αλαιπηηθά πνπ ην γλσξίδεη θαιχηεξα. Απ’ ηα ζηνηρεία πάλησο πνπ έρνπκε ζηα
ρέξηα καο έρνπλ γίλεη παξαβηάζεηο. Απηφ πνηνο ζα ην ειέγμεη; Ή απηφ πνπ
έβαιε χπνπια ν θ. Ρζαηζακπάο γηα ην αλ ζα ήκαζηαλ εκείο αληηπνιίηεπζε, αλ
ζα αλεβαίλακε ζηα ηξαπέδηα θαη ζα θάλακε θαβγά, πνπ δελ γλσξίδεη, γη’ απηφ
ην ιέεη, γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή εδψ θαη πνιχ κεγάιν
δηάζηεκα, λα ζαο πσ ην εμήο κφλν. Δδψ πέξα ηίζεηαη έλα ζπλνιηθφηεξν
δήηεκα θαη εκείο έρνπκε ζαθή θαη αληίιεςε θαη ζέζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
δεηήκαηα. Ζ δεκφζηα γε, επεηδή είλαη δεκφζηα, δελ ζεκαίλεη φηη ζα ιεηηνπξγεί
θαη πξνο ην φθεινο ηνπ ιανχ. Γηαηί; Γηαηί ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κε
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ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη απηφ ζεκαίλεη φηη πάληα κα πάληα, πάληα κα
πάληα, ζα είλαη κε βάζε ην θέξδνο, αλ βγάδεη ή αλ παξάγεη θέξδνο, θαη απηφ
ζα είλαη ηειηθά πνπ ζα εμεηάδνπλ θαη νη θπβεξλήζεηο, ηα αζηηθά θξάηε, ε
Δπξσπατθή Έλσζε, γηαηί απηνί είλαη νη θαλφλεο ηνπο. Κε βάζε απηφ ζα
θξίλνπλ αλ θάηη πξέπεη λα ηδησηηθνπνηεζεί ή αλ θάηη πξέπεη λα κείλεη δεκφζην.
Κε βάζε ην ηη θφζηνο έρεη γηα ην δεκφζην, κε βάζε ην ηη θέξδνο πξνζθέξεη
θ.ιπ. Όηαλ δελ ζα πξνζθέξεη ην αλάινγν θέξδνο ζα μεπνπιηέηαη, φπσο γίλεηαη
ηψξα κε έλα ζσξφ δεκφζηνπο ρψξνπο, ηε δεκφζηα πεξηνπζία, θαη ηειηθά ν
ιαφο αχξην-κεζαχξην ζα έρεη θίλδπλν λα κελ κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί.
Ρν πην χπνπην ηεο ππφζεζεο είλαη φηη νη ίδηνη άλζξσπνη, νη ίδηνη άλζξσπνη πνπ
δελ θξχβνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο κε απηφ ην θξάηνο, κε απηφ ην ζχζηεκα, κε
απηνχο ηνπο λφκνπο, θαηεγνξνχλ ηνπο πξπηάλεηο ή άιια δεκφζηα πξφζσπα
πνπ αζθνχλ κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν δηνίθεζε, πνπ ζπκθσλνχλ ζε
απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο γηα ην πψο ήηαλ πξηλ 3 ή 4 ρξφληα. Ρη δελ ιέλε
φκσο; Γελ ιέλε φηη δελ έρεη λα θάλεη κε ην πνηνο ζα είλαη Ξξχηαλεο, πνηνο ζα
είλαη Γηνίθεζε, πνηνο ζα είλαη Γεκνηηθή Αξρή. Γηαηί δελ έρεη ζρέζε απηφ; Γηαηί
είλαη δεδνκέλν φηη φ,ηη δελ ζπκθέξεη ην θξάηνο νηθνλνκηθά ζα μεπνπιηέηαη.
Απηφ ζπκβαίλεη. Θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρψξνη-θηιέηα ζα δίλνληαη
ηεκαρηζκέλα ζην ηδησηηθφ θεθάιαην γηα επελδχζεηο. Πηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε δε ηίζεηαη θαη δήηεκα εζηθήο ηάμεο. Γηαηί θαη ιφγσ ηεο ηδηνθηεζίαο
ζα έπξεπε λα κπεη απηνλφεηα ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα κελ
εγείξνληαη ππνςίεο θαη λα κελ ππάξρεη ζπδήηεζε εθηφο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ. Λα μεθαζαξίδνληαη ηα δεηήκαηα, λα εηπσζεί φ,ηη έρεη λα εηπσζεί
θαη αλ ηειεηψλεη ε ππφζεζε. Σσξίο λα ππάξρεη ... αηκφζθαηξα, ρσξίο
δεκνζηεχκαηα θ.ιπ. Απηφο είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο φηαλ ζα είλαη φια ζην
θσο λα κελ ππάξρεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε παξάπιεπξε δξαζηεξηφηεηα. Θαη
πξνθαλψο φηαλ ππάξρεη εκπινθήο ελφο Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ κε ηδηνθηεζία
πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ Γήκν ηνπ Σατδαξίνπ, ζηνλ ίδην Γήκν δειαδή ζηνλ
νπνίν είλαη θαη εθιεγκέλνο, πξνθαλψο ηίζεηαη δήηεκα.
Ρξίην ζεκαληηθφ ζέκα, πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, είλαη ην εμήο. Ρν αλ ηα έγγξαθα
βγαίλνπλ ή δελ βγαίλνπλ, πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ηνπο θαη πνηεο θηλήζεηο έρεη
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θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή αθήζηε, απηφ ην ιέσ γη’ απηνχο πνπ πξνθαηαβάινπλ
ζαλ ηνπο Ηνχδεο, δελ είλαη, αο πνχλε ηελ άπνςή ηνπο θαη ε άπνςή ηνπο
θαηαηέζεθε. Ρελ ιέλε κηζή, αο ηελ πνπλ νιφθιεξε. Όηαλ ιέεη θάπνηνο φηη
ζπκθσλεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ, αιιά κε πνηνπο φξνπο, γηαηί ην
σξάξην είλαη ην βαζηθφ δήηεκα; Γειαδή ην ζέκα είλαη πφζν ζα αλνίγεη; Απηφ
αο ην θαζνξίζνπλ θαηαξρήλ νη γεσπφλνη. Απηνί είλαη νη ακέζσο ππεχζπλνη
άλζξσπνη, νη νπνίνη μέξνπλ πνηεο ψξεο κπνξεί λα αλνίγεη ν Θήπνο θαη πνηεο
ψξεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί. Ρν σξάξην είλαη ην δήηεκα ην νπνίν ζπδεηάκε
ζήκεξα; Γελ είλαη απηφ ην ζέκα. Δίλαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ κε βάζε ηνπο
φξνπο πνπ ππάξρνπλ ζε έλαλ θήπν, ζε δεκφζην ρψξν. Θαη πνηεο είλαη νη
λφκηκεο ηειηθά δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί έλαο ηέηνηνο ρψξνο, έλα
ηέηνην θπιηθείν, έλα ηέηνην θαηάζηεκα. Γηαηί θαηάζηεκα είλαη, δελ πξνζθέξεη
δσξεάλ, δελ είλαη θπιηθείν κε ηελ έλλνηα φηη πξνζθέξεηαη δσξεάλ αθέςεκα
θ.ιπ. ζηνπο επηζθέπηεο. Θάπνηνο απφ εθεί πέξα θεξδίδεη. Αιιηψο γηαηί λα θάλεη
επέλδπζε; Αλ δελ θέξδηδε δελ ζα έθαλε επέλδπζε. Θαη αθνχ είλαη θεξδνθφξα
ε επέλδπζε, ζα επελδχζεη θαη παξαπάλσ, φζν ην θξάηνο ηνλ αθήλεη λα
επελδχεη θαη δελ παίξλεη κέηξα. Άξα ηειηθά αλ δελ ηεζεί απηφ ην δήηεκα ζα
θαηαιήμνπκε εθεί πνπ έρνπκε θαηαιήμεη κε ην Ξάξθν Ρξίηζεο, ζα
θαηαιήμνπκε εθεί πνπ έρνπκε θαηαιήμεη κε ην Διιεληθφ, ζα θαηαιήμνπκε εθεί
πνπ έρνπκε θαηαιήμεη κε ηελ ΡΟΑΗΛΝΠΔ, κε φινπο ηνπο θνξείο πνπ απηή ηε
ζηηγκή δίλνληαη ζην ηδησηηθφ θεθάιαην θαη απηφ είλαη δεδνκέλν θαη γίλεηαη κε
απηφ ηνλ ηξφπν, κε ηε ζαιακνπνίεζε. Αιιά δελ κπνξεί λα είλαη ππνζηεξηθηήο
ηεο δεκφζηαο ιεηηνπξγίαο απηνί νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ κε ηα δχν ρέξηα ηηο
ηδησηηθνπνηήζεηο θαη έρνπλ ζενπνηήζεη ηηο επελδχζεηο θαη ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ππγλψκε Ξξφεδξε. Γελ λνκίδσ λα ηέζεθε πνηέ δήηεκα απ’
ηε Γεκνηηθή Αξρή, νχηε εδψ πέξα έρνπκε αζηπλνκία κφδαο θαη αηζζεηηθήο, αλ
είλαη δήηεκα αηζζεηηθήο. Ζ αηζζεηηθή, εληάμεη, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη
αληηθεηκεληθνί θαλφλεο, πνπ είλαη κεγάιε ζπδήηεζε θαη δελ λνκίδσ λα είλαη
ηψξα ψξα γηα λα ην ζπδεηήζνπκε. Αιιά δελ έζεζε θαλείο δήηεκα αηζζεηηθήο.
Ζ αηζζεηηθή νχησο ή άιισο κπνξεί λα ζπδεηάκε εδψ πέξα ψξεο ηη είλαη σξαίν
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θαη ηη δελ είλαη θαη ηη είλαη άζρεκν. Δίλαη άιιν πξάγκα νη θαλφλεο αηζζεηηθήο,
είλαη άιιν πξάγκα νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. Δίλαη άιιν πξάγκα νη αξρηηεθηνληθνί
θαλφλεο θαη είλαη άιιν πξάγκα νη θαλφλεο αηζζεηηθήο. Ξ.ρ. δελ είλαη αηζζεηηθφ
δήηεκα αλ ζα ππάξρεη βφζξνο. Γελ είλαη αηζζεηηθφ δήηεκα αλ ζα ππάξρεη
ςεζηαξηά θαη δίπια ππάξρνπλ θπηά, θαη θπηά ηα νπνία δελ είλαη καξγαξίηεο
πνπ ηηο βξίζθεηο ζην... Δίλαη ν κεγαιχηεξνο θήπνο ζηα Βαιθάληα κε θπηά ηα
νπνία δελ ππάξρνπλ, πξαγκαηηθά είλαη κνλαδηθά είδε. Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί
νχηε απηφ κπνξνχκε λα ην εμεηάζνπκε επηζηεκνληθά εκείο ζήκεξα εδψ πέξα.
Αιιά κε ζέηνπκε θαη δεηήκαηα γηα λα θξχςνπκε ηελ νπζία. Γελ έζεζε θαλείο
ηέηνην δήηεκα, νχηε ην πξφβιεκά καο είλαη αλ ζα είλαη βακκέλν ξνδ ή κπιε ή
πξάζηλν. Αιινχ είλαη ην πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ εξψηεζε ηνπ
Θνδσξή, κάιινλ ηηο δχν εξσηήζεηο νη νπνίεο κπήθαλ, ηηο έβαιε θαη ζηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λα πσ ην εμήο. Γεληθά ε θαηεχζπλζε ε νπνία ππάξρεη
απφ ηε Γηνίθεζε σο πξνο ηηο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο θαη γεληθά ηηο πεξεζίεο,
αιιά λα κηιήζσ ηψξα γηα ηηο Νηθνλνκηθέο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα απηά,
είλαη ππεξεζηαθνί ρσξίο παξεκβάζεηο, ρσξίο... λα ην πσ δηαθνξεηηθά
«θαηεπζχλζεηο» λα θάλνπλ απηφ πνπ πξέπεη, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα
δηαζθαιίδεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ. Κε απηή ηελ έλλνηα δελ ρξεηάδεηαη λα
επηζεκαίλνπκε εκείο φηη πξέπεη ππεξεζηαθά λα ειεγρηεί λα κελ παξαγξαθνχλ
ζηελ πεληαεηία. Δίλαη ρξένο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ θαη λνκίδσ φηη δίλνπλ ηνλ
θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ ζε απηφ, ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, παξφιν πνπ γηα
θάπνην δηάζηεκα πξνζπάζεζαλ αο πνχκε ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο λέαο
δηνίθεζεο λα ζπληνληζηνχκε ιίγν, γηαηί αιιηψο ήηαλ ηα πξάγκαηα πξηλ, αιιηψο
είλαη ηψξα. Κε απηή ηελ έλλνηα ζεσξνχκε φηη έρνπκε απεξηφξηζηε
εκπηζηνζχλε θαη ζηε δηεχζπλζε ζπλνιηθά θαη δελ λνκίδνπκε φηη ζα ππάξμεη
θάπνην ζέκα.
Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ αθνξά κε ηνπο 13.... Ρψξα θαθψο βέβαηα είλαη 13,
απιά ην βάδνπκε απ’ ηελ άπνςε ησλ νθεηιψλ. Λαη, ζέισ λα πσ δελ είλαη κφλν
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νη 13. Δίλαη... Δληάμεη, κηιάκε γηα ηνπο 13 ηψξα νη νπνίνη... Έλα κεγάιν
λνχκεξν, αθξηβψο. Θνηηάμηε ηψξα λα δείηε. Δγψ κπνξψ λα ζαο πσ θαη
αλαιπηηθά ηη έρεη γίλεη θαη λνκηθά ηη έρεη γίλεη φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα απηά
ηα νπνία ππάξρνπλ, ηηο νθεηιέο πνπ ππάξρνπλ πξνο ηνλ Γήκν. Πε πάξα
πνιιέο πεξηπηψζεηο λα πσ φηη νη δηαδηθαζίεο έρνπλ γίλεη θαζπζηεξεκέλα.
Γειαδή γηα παξάδεηγκα ηη ελλνψ. Ρα λαππεγία αο πνχκε, πνπ ηψξα ηνπο έρεηο
θάλεη θαηάζρεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έπξεπε λα ην ηξέμεηο πξηλ 5, 6 ρξφληα,
7. Δληάμεη, ηψξα έθαλεο θαηάζρεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Νθ. Άξα ινηπφλ ζε
πάξα πνιιά πξάγκαηα ηα νπνία θιεξνλνκείο θαη έξρεζαη εθ ησλ πζηέξσλ λα
θάλεηο λνκηθέο θηλήζεηο αθφκα θαη ζεηηθέο, δελ μέξσ αλ είλαη νη δηθεγφξνη εδψ,
αλ είλαη ζσζηφο ν φξνο, θηλήζεηο απέλαληη ζε απηνχο πνπ νθείινπλ, λνκίδσ
φηη ζα είραλ πνιχ θαιχηεξν απνηέιεζκα αλ γίλνληαλ ηφηε πνπ έπξεπε λα
γίλνπλ.
Ξαξφια απηά ππάξρεη κηα θαηάζηαζε, δελ μέξσ αλ ζέιεη θαη ην Ππκβνχιην
εδψ νλνκαζηηθά λα ζαο πσ ζε θάζε κία εηαηξεία απ’ ηηο 13 ηη έρεη γίλεη. Πε
φιεο έρνπλ θηλεζεί νη δηαδηθαζίεο απφ ηελ αγσγή, δηθαζηηθά δειαδή, απφ
θαηαζρέζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, απφ θαηαζρέζεηο ... ηξίησλ. Απφ ηνπ 13 νη 4
έρνπλ ξπζκίζεη θαη είλαη δεκνηηθά ελήκεξνη απφ απηνχο. Γειαδή ηεξνχλ ηηο
ξπζκίζεηο ηνπο. Ξαξφιεο ηηο δπζθνιίεο ηεξνχλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπο θαη
πξνζπαζνχλ λα είλαη εληάμεη απέλαληη ζηνλ Γήκν. Πε θάπνηνπο έρνπλ
απνδνζεί, π.ρ. ζην Ηζηνξηθφ ζηνλ θ. Θνξινηζίδε έρεη γίλεη έμσζε απφ ην
κηζζίν θαη έρεη απνδνζεί ζηνλ Γήκν. Ξαξφια απηά ζπλερίδεη ε δηαδηθαζία θαη
πξνζπαζνχκε λα δηαζθαιίζνπκε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ φζν ην δπλαηφλ
κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Δάλ ρξεηάδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, εάλ
ρξεηάδεηαη ην Πψκα, απέλαληη ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ήδε θαη ε Λνκηθή
πεξεζία έρεη έλαλ θάθειν αλαιπηηθά γηα θάζε πεξίπησζε θαη παξάιιεια
λνκίδσ φηη νπνίνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, κπνξεί λα
έξζεη θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ πεξεζία, ηε Λνκηθή πεξεζία, θαη κε ηηο
Γηεπζχλζεηο Νηθνλνκηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξα, αλ θαη θαηά ηε γλψκε καο έρνπλ πξνρσξήζεη νη δηαδηθαζίεο θαη δελ
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ππάξρεη ηέηνην ζέκα, ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ρψξα
φπνηνο ζέιεη ηελ θαηάζηαζε, κπνξψ λα ηνπ ηελ δψζσ, γηα ηα δεηήκαηα απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα πξνθαιέζσ θάπνηα απάληεζε ηνπ Γεκάξρνπ. Αθνχζηε
ζπλάδειθνη. Αληηδήκαξρε, σξάξην, αξρηηεθηνληθή, δελ είπα φηη ην ζέζαηε
εζείο, φηη πξνβιεκαηίδεζηε εζείο. ΝΘ. Δπεηδή ην έζεζα θαη εγψ. Απαληψληαο
ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Αληηπνιίηεπζεο. Τήζηκν, ζα αλαγθαζηψ λα κηιήζσ
επψλπκα ελψ δελ επηηξέπεηαη, πην θάησ ππάξρεη εθκεηαιιεπηήο δεκνηηθήο
πεξηνπζίαο, νη Γάθλεο, Γηνξηή, πψο ιέγεηαη, πνπ ςήλεη ζηνλ ηγθινχ ηνλ
θνχξλν κε μχια θαη αλεβαίλεη ε θιφγα. Ξξηλ κεξηθά ρξφληα είρε πηάζεη θαη
θσηηά ην πεχθν απφ πάλσ. Γηα εθεί ην έρσ ην... δελ ην βξίζθνπκε θαη δελ ην
ςάρλνπκε θαη δελ ππάξρεη πξφβιεκα.
Ξάξθν

Ρξίηζεο,

αγαπεηνί

ζπλάδειθνη,

γηα

ηελ

απνθαηάζηαζε

ηεο

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη φρη φπσο ξεηνξηθά βνιεχεη ηνλ θαζέλα καο.
Ξξψηνλ, ην Ξάξθν Ρξίηζεο θφπεθε ην ξεχκα δηφηη ε Δπίηξνπνο δελ δερφηαλ
λα πιεξψζεη ν ΑΠΓΑ έλαλ δηαθαλνληζκφ πνπ είρε ην πξνεγνχκελν λνκηθφ
πξφζσπν πνπ δηαρεηξηδφηαλ ηα πάξθν, κε απνηέιεζκα, ελψ έρνπκε δεηήζεη
λνκνζεηηθή ξχζκηζε γη’ απηφ ζηνλ θ. Ρζηξψλε, θσλή βνψληνο ελ ηε εξήκσ, γη’
απηφ θαη θφπεθε.
Ρν ζέκα ηψξα γηα ηελ θαθεηέξηα. Ζ θαθεηέξηα απηή είλαη απφ ηελ πξψηε κέξα
πνπ ιεηηνχξγεζε ζε απηή ηε κνξθή ην πάξθν θαη είρε δχν ηφηε. Ρψξα έρεη
κία...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Νξίζηε; Θαη έλα Δξπεηάξην ππάξρεη. Όια ηα άιια δελ... Ρέινο
πάλησλ. Θέισ λα ζαο πσ δειαδή φηη δελ ηδησηηθνπνηείηαη έλα πάξθν κε κηα
θαθεηέξηα. Μέξσ εγψ ηψξα; Κπνξεί λα απέρσ εγψ πνιχ απ’ ηελ επαηζζεζία
ηε δηθηά ζαο. Κπνξεί. Κπνξεί. Ρίπνηα άιιν, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καλψιε γηα ην θνιπκβεηήξην ζεο ηίπνηα ζπκπιεξσκαηηθά; Λα
δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Πηελ αξρή κηα πνιχ ζχληνκε
ελεκέξσζε ζα ήζεια λα θάλσ ζρεηηθά κε κηα ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηελ
Ξαλειιαδηθή Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγψλα ησλ θαζαξηζηξηψλ ησλ ζρνιείσλ,
φπνπ εθθξάζηεθε ε αγσλία ησλ θαζαξηζηξηψλ γηα ηελ αβεβαηφηεηα πνπ
ππάξρεη γηα ην κέιινλ ζρεηηθά κε ην ηη ζα γίλεη κε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ
ζρνιείσλ. Μέξεηε φηη ππάξρνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα. Λα ζαο πσ κφλν φηη
απηή ηε ζηηγκή ε εηθφλα ζηα ζρνιεία είλαη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο κφληκεο
θαζαξίζηξηεο, ην νπνίν είλαη ην κηθξφ πνζνζηφ, είλαη γχξσ ζην 25%.
πάξρνπλ πεξίπνπ 2.000 θαζαξίζηξηεο πνπ δνπιεχνπλ απφ κηζή κέρξη 4 ψξεο,
κε ηέηνην σξάξην, ανξίζηνπ ρξφλνπ κε απηφ ην σξάξην. Δκείο ζηνλ Γήκν θαη ν
Γήκνο ηεο Ξάηξαο, ν δηθφο καο ν Γήκνο θαη ν Γήκνο Ξάηξαο ηηο έθαλε
πιήξνπο απαζρφιεζεο φζνη ήηαλ. Άιινη δήκνη δπζηπρψο, παίδνληαο κε απηφ
ην δήηεκα, δελ ην έρνπλ πινπνηήζεη.
Θαη ππάξρεη θαη ν κεγάιν φγθνο πνπ είλαη 8.500 θαζαξίζηξηεο ζπκβαζηνχρεο, νη
νπνίεο νπζηαζηηθά είλαη θαη κε ηα δχν πφδηα ζηνλ αέξα, ζην θελφ. Γηαηί θαη
απιήξσηεο είλαη πνιιέο θαη πεξηθνπέο γίλνληαη θαη βέβαηα δελ μέξνπλ ην ηη ζα
γίλεη ηελ επφκελε κέξα. Θάζε ρξφλν κέρξη πέξζη αλαλεψλνληαλ νη ζπκβάζεηο
ησλ θαζαξηζηξηψλ απηψλ. Απφ πέξζη, φπνπ αλαθνηλψζεθε φηη δελ ζα
αλαλεσζνχλ, μεθίλεζαλ έλα κεγάιν αγψλα. Δκείο ζαλ Γήκνο, αλ ζπκάζηε,
είρακε πάξεη θαη απφθαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εκείο είρακε πάεη θαη ζηηο
ζπγθεληξψζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Αζήλα, ην πάιεςαλ θαη πέξζη αλαλεψζεθαλ νη
ζπκβάζεηο ηνπο. Βέβαηα ππήξμε κηα πεξηθνπή 10% ζηελ επηρνξήγεζε. Νη
πεξηζζφηεξνη δήκνη πινπνίεζαλ απηή ηε κείσζε ηνπ 10% δειαδή θαη έηζη είηε
έδσζαλ ιηγφηεξα ρξήκαηα ζηηο θαζαξίζηξηεο, είηε ηηο άθεζαλ απιήξσηεο γηα
έλα κήλα νχησο ψζηε λα θαιπθζεί ην 10%. Ν δηθφο καο Γήκνο δελ ην
πινπνίεζε απηφ. Ξήγε θφληξα ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη θάιπςε ην
ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ησλ θαζαξηζηξηψλ. Γηα θέηνο δεζκεχηεθε ε θπβέξλεζε
φηη ζα δνζεί παξάηαζε γηα έλα ρξφλν αθφκε. Νη θαζαξίζηξηεο βέβαηα
παιεχνπλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα λα έρνπκε θαζαξά ζρνιεία,
πνπ είλαη δηθαίσκα ησλ παηδηψλ θαη κάιηζηα ζήκεξα πνπ ππάξρεη θαη απηή ε
θξίζε θαη απηή ε θαηάζηαζε κε ηα παηδηά, κε απηά πνπ βηψλνπλ ζηηο
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νηθνγέλεηεο δειαδή, είλαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αλαγθαίν λα ππάξρνπλ
θαζαξά ζρνιεία.
Κάιηζηα ζηα κεγάια ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ππάξρεη θαη έιιεηςε, δελ
θηάλνπλ δειαδή νη θαζαξίζηξηεο γηα λα θαζαξίζνπλ. Απηή ε αλαγθαηφηεηα
λνκίδσ, εδψ έρνπκε θαη ηηο Ξξνέδξνπο ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ κπνξνχλ
λα ην βεβαηψζνπλ απηφ θαη λα πνπλ πνιιά πξάγκαηα γηα ην ηη αθξηβψο
γίλεηαη. Εεηάλε ινηπφλ λα έρνπλ κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, λα κελ ππάξμεη
θακία πεξηθνπή ζε απηά ηα ρξήκαηα ηα νπνία, ζηα ιίγα ρξήκαηα ηα νπνία
παίξλνπλ. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη παίξλνπλ 13€ αλά ζρνιηθή αίζνπζα. Θαη
θάπνηεο πνπ έρνπλ 2 θαη 3 αίζνπζεο, ζηα λεπηαγσγεία δειαδή ή ζηα κηθξά
ζρνιεία, θαη δελ κηιάσ κφλν γηα ην Σατδάξη, θαηαιαβαίλεηε, νχηε 100€ ηνλ
κήλα δελ παίξλνπλ. Θαη ζην αλψηαην, γηαηί ππάξρεη ην αλψηαην φξην ησλ 18
αηζνπζψλ, ην πνιχ-πνιχ λα πάξνπλ 250 κε 300€ πνπ είλαη ην αλψηαην φξην.
Απηέο είλαη νη ζπλζήθεο ινηπφλ θαη απηέο ηηο θαζαξίζηξηεο, απηέο ηηο
εξγαδφκελεο ηηο έρνπλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Θαη βέβαηα θαη ε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε, ε νπνία ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ, θαη φρη κφλν
ηε ζπλερίδεη, αιιά ηελ έρεη ρεηξνηεξέςεη αθφκα ζαο ιέσ θαη κε ηελ πεξηθνπή
ηνπ 10%.
Δκείο ινηπφλ ζαλ Γήκνο ζηεθφκαζηε ζην πιεπξφ ηνπο ζε φπνηα θηλεηνπνίεζε,
φπνηνλ αγψλα θαη αλ δψζνπλ ζα ζπκπαξαζηαζνχκε θαη ζα πηέζνπκε θαη γηα ηηο
θαζαξίζηξηεο ηα εξγαζηαθά ηνπο αηηήκαηα λα πινπνηεζνχλ, αιιά θαη ηα
ζρνιεία θαη ηα παηδηά καο λα έρνπλ θαζαξνχο ρψξνπο.
Πε ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα πνπ κπήθαλ, είπε ν Αληξέαο ραξηηνινγψληαο πξηλ
φηη βξάδεη ην ηνπηθφ δεκνηηθφ παξαζθήλην. Δγψ ζα έιεγα φηη πηζαλφλ ιφγσ
θαηξνχ, Αληξέα, επεηδή έρνπκε θαινθαίξη ηψξα, αιιά θάπνηνη ζα πξέπεη λα
πξνζέμνπλ, γηα λα κελ θανχλ ζηελ πξνζέξκαλζε. Μέξεηε, κεξηθνί θαίγνληαη
πνιχ γξήγνξα. Δγψ ζαλ ζπκβνπιή ζαλ παιηφηεξνο ην ιέσ αο πνχκε γηα λα ην
πάξνπλ ππφςε.
Γηα ηα αδέζπνηα ζηελ Κπνπκπνπιίλαο. Θνηηάμηε, Βαγγέιε έρσ βαξεζεί λα ην
ιέσ. Ξαξνπζηάδεηο, θέξλεηο θάπνηα... Πε παξαθαιψ ιίγν...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γελ ηελ έθεξα ηελ εξψηεζε γηα λα απαληήζεηο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα απαληήζσ. Γελ ζε δηέθνςα, ζε παξαθαιψ. Φέξλεηο δήζελ
εληειψο αζψα θάπνηεο θνξέο θάπνηα αηηήκαηα ηα νπνία κπαίλνπλ ζηελ
αηδέληα θαη ιεο φηη εγψ θέξλσ απηά ηα αηηήκαηα. Ξξψηνλ, ην έρνπκε πεη
100.000 θνξέο φηη απηά ηα αηηήκαηα ζα πινπνηνχληαλ αλ έξρνληαλ ζε γλψζε
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Βέβαηα απηά φια ηα γλσξίδνπκε θαη πάξα πνιχ θαιά θαη
έρνπκε θάλεη ελέξγεηεο. Κάιινλ δελ ζπκάκαη, θαη πξαγκαηηθά απηφ κνπ
πξνμελεί εληχπσζε, φηη ην ζέκα ηεο Κπνπκπνπιίλαο ην έρνπκε ζπδεηήζεη 5-6
θνξέο εδψ θαη έρνπκε πάξεη απφθαζε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα γίλεη
πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ θαη κάιηζηα κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε θαη λα
θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ γηα ην ηάηζκα θαη ην πφηηζκα ησλ
αδέζπνησλ, αιιά θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ κεγάιν ρψξν ηνπ
ζηξαηνπέδνπ, νχησο ψζηε λα κελ είλαη εγθισβηζκέλα. Έρεη απνθαζίζεη ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γη’ απηφ ην ζέκα.
Γηα ηελ νδφ Οίκηλη, απηφ θαη αλ είλαη ζέκα επίζεο πνπ έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο
θνξέο. Ζ νδφο Οίκηλη ήηαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ μέξεηε φινη, ρσξίο
πεδνδξφκηα, ρσξίο ζηάζε, ρσξίο πξφζβαζε. Θάλακε κία παξέκβαζε θαη έρνπκε
βειηηψζεη πάξα πνιχ ηελ θαηάζηαζε θαη ζα νινθιεξσζεί ην επφκελν
δηάζηεκα, θαη απηφ ζαο ην έρσ πεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κε ην πνπ ζα
πάξνπκε ηψξα ηα νρηάκελα θαη ζα έρνπκε ηνπο νηθνδφκνπο πνπ ρξεηάδνληαη,
είλαη εδψ θαη ε Γηεπζχληξηα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, ε θα Ξαλαγησηάθνπ, θαη
κάιηζηα ηα έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο, θαη ζήκεξα ην πξσί ηα
ζπδεηάγακε, ζε έλα ζρεδηαζκφ αμηνπνίεζεο απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, νχησο
ψζηε λα ιπζνχλ θαη απηέο νη παξεκβάζεηο νη κηθξέο ή κεγαιχηεξεο πνπ πξέπεη
λα γίλνπλ. Πηε Οίκηλη ινηπφλ έπξεπε λα καο πείηε κπξάβν, γηαηί κε ηα ειάρηζηα
κέηξα κέζα πνπ είρακε πήξακε απηά ηα κέηξα θαη έγηλε ηνπιάρηζηνλ
αλζξψπηλε θαη πξνζπειάζηκε.
Ρψξα γηα ηε δεκηά ζηνλ αγσγφ, ην είπε θαη ν Θψζηαο Βνξέαο. Δδψ λα πσ θαη
γηα ην ζχλνιν ησλ αγσγψλ θαη ησλ θξεαηίσλ, φιν απηφ ην πξφβιεκα πνπ
ππάξρεη, ην είρα πεη θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κεηέθεξα ηε
ζπδήηεζε πνπ είρα κε έλα ζηέιερνο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, πνπ είπε φηη φηαλ
ζρεδηάδεηαη κηα πφιε απηφ πνπ πξέπεη λα βιέπεηο πξψηα απ’ φια είλαη ην
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θάησ, ην ππέδαθνο, ην πψο ζα ιχζεηο απηά ηα πξνβιήκαηα, γηαηί απηά ζα ζνπ
ζθάζνπλ θαη δελ ζα κπνξείο λα ηα ιχζεηο φηαλ ζα έρεη δνκεζεί ε πφιε.
Θάπνηνη άιινη επέιεγαλ ην γξαζίδη, ηε βηηξίλα, ην λα ιέλε φηη λα, εδψ θάηη
γίλεηαη γηαηί θαίλεηαη. Θαη ζθάλε ινηπφλ ηψξα ηα πξνβιήκαηα. Θαη κάιηζηα
ηφηε έγηλαλ θαη πάξα πνιιέο εμππεξεηήζεηο δηαθφξσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη
ζπλέδεαλ παξάλνκα ηα θξεάηηα, θαη ζήκεξα θηάζακε ζην ζεκείν λα βξσκάεη
φιν ην Σατδάξη, γηαηί δελ είλαη ζεκεξηλφ ην δήηεκα, πνιιά ρξφληα ηψξα
ππάξρεη απηφ ην ζέκα. Αλ ζπκάζηε έρνπλ έξζεη θάηνηθνη εδψ ηεο νδνχ Σίνπ,
επεηδή κπήθε θαη ην εξψηεκα, πάξα πνιιέο θνξέο, ζηελ πξνεγνχκελε
δηνίθεζε. Ν Αληξέαο, νη παιηφηεξνη ζα ην ζπκνχληαη. Έρνπλ έξζεη πνιιέο
θνξέο εδψ νη θάηνηθνη ηεο νδνχ Σίνπ. Δκείο πξνζπαζνχκε λα ιχζνπκε φπνπ
εζηηάδνπκε ην πξφβιεκα, πάκε ζε θαζαξηζκφ, πάκε ζε παξεκβάζεηο, πάκε
ζηελ παξέκβαζε απηή ηψξα έμσ απφ ηε Ιαδνξίγαλε πνπ ιεο, πνπ εδψ είλαη
κηα κεγάιε θαη παιηά ακαξηία, γηαηί πξαγκαηηθά ζε κηα ζπκθσλία πνπ έγηλε
δελ έγηλε ζχλδεζε κε ηνλ αγσγφ ζηελ νδφ Ξιαζηήξα.
Γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε είπακε φηη ζα ζπδεηήζνπκε ηνλ Πεπηέκβξε. Ρν
είρα πεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Γηα λα κελ θαεί ηψξα κέζα ζηνλ
Αχγνπζην. Ήδε εκείο θάλνπκε θαη επαθέο. Ρνλ Πεπηέκβξε ζα ζπδεηεζεί...
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε; Κε ηνλ θ. Βνξέα, ηνλ
Αληηδήκαξρν,

θαη

ηε

Γηεπζχληξηα

ηεο

Ρερληθήο

πεξεζίαο,

ηελ

θα

Ξαλαγησηάθνπ. Δκείο θάλνπκε επαθέο παξάιιεια απηφ ην δηάζηεκα, έρνπκε
επαθέο κε θαηνίθνπο πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, γηαηί
πξαγκαηηθά δελ ζέινπκε λα έξζνπκε εδψ θαη εγθεθαιηθά λα πάξνπκε κηα
απφθαζε. Θέινπκε λα δνχκε απφ θνληά. Έρνπκε θάλεη θαη ζηελ νδφ Φινχληδε
θαη ζηελ πάηεο. Γειαδή επαθέο κε θφζκν θαη παίξλνπκε ηε γλψκε ηνπο
νχησο ψζηε νη παξεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ λα είλαη θαιχηεξεο.
Γηα ηελ πξφζιεςε λνκηθνχ γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, θνίηαμε, επεηδή θαη απηφ
ην έρεηο πεη θαη άιιεο θνξέο Θνδσξή, θαηαιαβαίλσ ηελ αγσλία απηή φηη λα
ιχλνπλ ζέκαηα. Βέβαηα ππάξρνπλ ηφζα πνιιά ζέκαηα, πνπ έπξεπε λα
πάξνπκε πνιιέο λνκηθνχο. Γειαδή πξαγκαηηθά είλαη πνιιά ηα κέησπα πνπ
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έρνπκε απηή ηε ζηηγκή. Δκείο πξνζπαζνχκε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε,
αμηνπνηψληαο ηελ Θαηεξίλα Ξεηξνπνχινπ, πνπ είλαη πνιχ αμηφινγε λνκηθφο θαη
γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά φια ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ, θαη αμηνπνηψληαο ηε δηθή
κνπ Πχκβνπιν ηε λνκηθφ παξάιιεια λα βνεζάεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ
επίιπζε απηψλ ησλ ζεκάησλ, πξνζπαζνχκε αλ ζέιεηε λα θάλνπκε θαη κηα
νηθνλνκία, γηαηί ε θάζε λνκηθή ζπκβνπιή γηα θάζε ζέκα απφ απηά είλαη
αξθεηέο ρηιηάδεο επξψ. Γειαδή πξνζπαζνχκε φζν κπνξνχκε λα πεξηνξίζνπκε
ηα έμνδα πνπ θάλνπκε ζαλ Γήκνο. Ρψξα γηα θάπνηα πνιχ κεγάια ζέκαηα
πηζαλφλ λα κπεη. Δγψ δελ ην έρσ απνθιείζεη απηφ. Λα κπεη θαη μέξεηε πνηα
είλαη απηά ηα κεγάια ζέκαηα.
Αλ ζπκκεηέρσ ζην ζπλέδξην γηα ην πξνζθπγηθφ. Ρν ζπλέδξην γηα ην
πξνζθπγηθφ έγηλε ζηε Πάκν πξηλ απφ 2 κήλεο πεξίπνπ. Απηφ ήηαλ ην
ζπλέδξην. Ρψξα γίλεηαη κία ζπλάληεζε. Θα δσ, πηζαλφλ λα πάσ. Γελ μέξσ
αθφκα, αιιά δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν ήηαλ ην ζπλέδξην.
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λαη, λαη. Ρψξα λα πάκε ζην ζέκα πνπ απαζρνιεί αξθεηά εδψ
θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λνκίδσ θαη ζαλ θνηλσλία καο απαζρνιεί, γηαηί
αλ ζέιεηε καο ζίγεη θηφιαο απηή ε κεζφδεπζε πνπ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θαη
πνχ έρεη θηάζεη ε θαηάζηαζε. Ξξψηα-πξψηα λα μεθαζαξίζσ φηη κπνξεί λα
κπεη ζαλ ζέκα νηηδήπνηε πξφβιεκα ππάξρεη ζηελ πφιε. Θάπνηνο, ή παξάηαμε
ή Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, εκείο δελ βιέπνπκε ην αλ ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε
παξάηαμε ή ινηπά ν νπνηνζδήπνηε Γεκνηηθφο Πχκβνπινο αιιά θαη θάηνηθνη
κπνξνχλ αλ ην βάινπλ ζαλ ζέκα. Γειαδή ζα κπνξνχζεο αο πνχκε Αζελά λα
πεηο ζηνλ Ξξφεδξν ζέισ λα κπεη ζαλ ζέκα ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε θαη ηφηε
ζα έκπαηλε ζαλ ζέκα. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα λα κελ κπεη. Όκσο γηα
εκάο ην ζέκα απηφ επί ηεο νπζίαο έρεη ιήμεη σο πξνο ηε λνκηκφηεηα. Θαη ε
λνκηκφηεηα, λνκηκφηεηα ζε απηφ ην αζηηθφ θξάηνο θαη ζε απηά ηα πιαίζηα πνπ
ιεηηνπξγεί, είλαη φηη ζα πξέπεη λα αδεηνδνηεζεί απ’ ηνλ Γήκν. Απηφ είλαη
μεθαζαξηζκέλν, πεληαθάζαξν θαη δελ ρσξάεη θακία ακθηβνιία γηα εκάο.
Γη’ απηφ εμάιινπ θαη φιε απηή ε αιιεινγξαθία πνπ ππάξρεη θαη ηα έγγξαθα
ηνπ Γήκνπ εζηηάδνληαη εθεί, φηη δελ είλαη δπλαηφλ, ιεηηνπξγεί παξάλνκα απηφ
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ην θπιηθείν. Δκείο δελ αλαγλσξίδνπκε δειαδή ηε ιεηηνπξγηά, ζε εηζαγσγηθά ην
«δελ αλαγλσξίδνπκε», γηαηί είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα ε ιεηηνπξγία ηνπ. Θαη
απφ εθεί θαη πέξα παίξλνπκε φ,ηη κέηξα κπνξνχκε θαη βάζεη εγγξάθσλ ηα
νπνία δίλνπκε παληνχ νχησο ψζηε λα πηέζνπκε, θαη βάζεη θαηαγγειηψλ ησλ
νπνίσλ θάλνπκε πξνο ηελ αζηπλνκία, νχησο ψζηε λα γίλεη έιεγρνο έζησ θαη
ζε απηφ ην πιαίζην πνπ ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή απηφ ην καγαδί, φηη δελ
ηεξεί νχηε θαλ απηά ηα ζηνηρεηψδε. Θνηηάμηε, είπαηε θαη ζηελ αξρή φηη βγήθε
κηα πξνθήξπμε. Ν θαζέλαο πνπ έδσζε κηα πξνζθνξά ζε απηή ηελ πξνθήξπμε
έδσζε γηα ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, δειαδή γηα 64η.κ.
γηα λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηε δχζε ηνπ ήιηνπ θαη γηα λα έρεη θαη έλα κηθξφ ρψξν
κέζα πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζαλ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε. Απηφ ήηαλ ινηπφλ ην
νπνίν βγήθε ζηελ πξνθήξπμε.
Θαη μαθληθά έξρεηαη ην παίξλεη θάπνηνο, εκέλα δελ κε ελδηαθέξεη πνηνο ην
πήξε, αλ είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο ν νπνίνο είλαη γλσζηφο Σατδαξηψηεο θ.ιπ.
θ.ιπ., αιιά ην παίξλεη θάπνηνο ν νπνίνο αξρίδεη απ’ ηελ αξρή θαη παξαβηάδεη
φινπο απηνχο ηνπο φξνπο. Θαη πξέπεη λα ζαο πσ εδψ φηη παξαβηάδεη, γηαηί
ππάξρεη κηα ηεξάζηηα αιιεινγξαθία απηφ ην δηάζηεκα κέζσ ηνπ internet θαη
ησλ δηαθφξσλ απφςεσλ. Πήκεξα μαθληθά εκθαλίζηεθαλ θαη νη θίινη ηνπ
Γηνκήδεηνπ, νη θίινη ηνπ Γηνκήδεηνπ νη νπνίνη ζηεξίδνπλ ηηο παξαλνκίεο νη
νπνίεο γίλνληαη κέζα ζην Γηνκήδεην. πάξρεη ινηπφλ ε πξνζηαζία θαη ε
δηαρείξηζε ηνπ Γηνκήδεηνπ πνπ είλαη ςεθηζκέλε, ππάξρεη θαη ιέεη φηη
εγθξίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο μχιηλνπ ιπνκέλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία θέληξνπ
ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο επηζθεπηψλ θ.ιπ., εκβαδνχ 64η.κ., φια απηά
πνπ ιέγακε πξηλ. Απηά είλαη δηθά ηνπο, ηνπ Γηνηκήδεηνπ. Έρσ εδψ κηα ζεηξά
απφ απνζπάζκαηα ηεο αζηπλνκίαο, πνπ κεηά απφ αηηήζεηο ηνπ Γήκνπ έρεη
πάεη ζηνλ ρψξν γηα λα ειέγμεη γηα θαηάζηεκα άλεπ αδείαο 19/6/15. Θάπνηα
κφλν αιίεπζα. 20/6/15, 21/6/15, 7/7, 14/9, 11/8. Κηα ζεηξά ινηπφλ απφ
έγγξαθα ηα νπνία θάλακε πξνο ηελ αζηπλνκία γηα λα πάεη λα ειέγμεη γηα ηελ
παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ πνπ ππήξρε. Ζ αζηπλνκία ινηπφλ βεβαίσλε ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο απηέο ηηο παξαβάζεηο, αλ θαη θάπνηεο θνξέο έιεγε φηη
έβξηζθε θιεηζηφ ηνλ ρψξν, αιιά κέζα βέβαηα ιεηηνπξγνχζε ν ρψξνο. Απηή
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είλαη κηα θαηάζηαζε ε νπνία γηα εκάο έρεη θηάζεη ζην απξνρψξεην. Γειαδή
δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν απηή ε θαηάζηαζε.
Θαη εδψ λα κελ κπεξδεχνπκε ηε ιεηηνπξγία ελφο Γηνκήδεηνπ Ξάξθνπ κε ηε
ιεηηνπξγία κηαο πιαηεία, εηπψζεθε λνκίδσ θαη πξνεγνπκέλσο απφ θάπνηνλ, ή
ελφο άιινπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Δίλαη εληειψο δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Γηα λα
κπαίλνπλ ηέηνηνη αζθπθηηθνί φξνη ιεηηνπξγίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα κπαίλεη
ζηνλ Δζληθφ Θήπν, ππάξρνπλ αθξηβψο νη ίδηνη φξνη. Ιεηηνπξγεί έλα θπιηθείν θαη
ιεηηνπξγεί απφ ηελ αλαηνιή κέρξη ηε δχζε ηνπ ήιηνπ. Γελ είλαη ηπραίν απηφ.
Ξξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαη ε ρισξίδα θαη ε παλίδα. Θαη μέξεηε πάξα πνιχ
θαιά φηη εθεί ζηα δάζε ππάξρεη πνιχ κεγάιε παλίδα. πάξρνπλ πάξα πνιιά
κηθξά δψα θαη βέβαηα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί θαη ην πξάζηλν, ην νπνίν δελ
κπνξνχκε λα ιέκε φηη κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ ζα αθήζεηο ηνλ ρψξν
αλεμέιεγθην θαη λα κπεη ν θαζέλαο λα πνηνη ηνλ θαθέ ηνπ ή λα πεξηκέλεη ην
παηδάθη ηνπ λα παίμεη. Απηφ είλαη παξαινγηζκφο, έηζη δελ είλαη;
Θνηηάμηε φκσο, επεηδή ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν πην ζνβαξά απφ απηά ηα νπνία
ζπδεηάκε ηψξα θαη ιέκε, πνπ είλαη νη παξαβηάζεηο αθφκα θαη απηψλ ησλ
λφκσλ πνπ έρνπλ ςεθηζηεί θαη ησλ δηαηάμεσλ θαη αλ ζέιεηε θαη ησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ παξζεί γηα ηνλ Γηνκήδεην Θήπν. Δδψ ππάξρεη έλαο
νιφθιεξνο ζρεδηαζκφο εθκεηάιιεπζεο κεγάισλ ρψξσλ, θαη εγψ εηπψζεθε θαη
ην έρεηε γξάςεη γηα ηνλ ρψξν αο πνχκε θάησ ηνπ Διιεληθνχ, εδψ έρνπκε...
πνπ ζπκθσλνχκε απφιπηα, έηζη; Κηιάκε γηα ηελ άισζε απ’ ην κεγάιν
θεθάιαην ελφο ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ έπξεπε λα απνδνζεί πιήξσο ζηνλ ιαφ
ησλ πεξηνρψλ εθεί. Δδψ ινηπφλ ζηνρεχνπλ

ζην λα θαηαζπαξάμνπλ

θπξηνιεθηηθά απ’ ηνλ Πθαξακαγθά θάησ, απ’ ην ζαιάζζην κέησπν, ηα βνπλά
θαη νπνηνδήπνηε ρψξν, ην ζηξαηφπεδν βέβαηα, πνπ ηψξα έρεη παγψζεη ιίγν,
αιιά παιηφηεξα έρνπλ γίλεη αγψλεο θαη αγψλεο γηα λα κελ ραζεί ην
ζηξαηφπεδν, θαη βέβαηα θαη νπνηνλδήπνηε άιιν ηέηνην ρψξν κπνξεί λα ηνπο
απνθέξεη θέξδε. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη κε ην ξπζκηζηηθφ έηζη πνπ
θηλδπλεχνπλ ηα βνπλά καο θαη κε ηηο ππνδψλεο πνπ ςεθίζηεθαλ, φπνπ βέβαηα
θάλνληαο ρξήζε ησλ ππνδσλψλ κπνξεί ν θάζε επηρεηξεκαηίαο λα κπεη κέζα θαη
λα αιινηψζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
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Δδψ λα πσ ινηπφλ φηη γηα ην Γηνκήδεην ππήξρε κηα πξνζπάζεηα εδψ θαη 3
ρξφληα λα γίλεη κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ,
αθνχζηε ηψξα έηζη, φηη ηπραίν αο πνχκε, ηφηε ήηαλ ν Ξειεγξίλεο Ξξχηαλεο.
Πήκεξα ν Ξειεγξίλεο έγηλε παξαηξεράκελνο, ν Ξειεγθξίλν ηνλ ζπκάζηε παηδηά
ηνλ γάηδαξν φζνη δηαβάδαηε Κηθξφ Θανπκπφη; Πε ξφιν Ξειεγθξίλν ινηπφλ
ηξέρεη απφ πίζσ ν Ξειεγξίλεο, ν νπνίνο είλαη πθππνπξγφο κηαο θπβέξλεζεο
πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη αξηζηεξή. Ρφηε ινηπφλ, ζα ζαο πσ ηελ ηζηνξία ηελ ηφηε
θαη ζα θηάζσ θαη ζην ζήκεξα. Ρφηε ινηπφλ ν ίδηνο απηφο ν Ξειεγξίλεο ζαλ
Ξξχηαλεο είρε εηνηκάζεη κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην Γηνκήδεην πνπ
έιεγε φηη ζα δνζεί ν ρψξνο γηα εθκεηάιιεπζε κεηά απφ δηαγσληζκφ ζε ηδηψηε,
ν νπνίνο ηδηψηεο ζα κπνξεί λα ρηίζεη κέζα ζηνλ ρψξν κηθξέο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο, ζα κπνξεί λα θάλεη δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηνλ
Γηνκήδεην Θήπν. Βάδνληαο κάιηζηα, έκπαηλε ζηνπο πνιινχο φξνπο, πνπ ηνπο
έρσ αλ ζέιεηε, ηελ απέζπξαλ ηειηθά απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θάησ
απ’ ηελ πίεζε, αιιά εγψ θαηάθεξα θαη ηελ έρσ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή.
Έιεγε ινηπφλ φηη ζα έκπαηλε θαη εηζηηήξην γηα φζνπο ζα ήζειαλ λα πάλε λα
επηζπεπηνχλ ην Γηνκήδεην. Ρν θνηλσληθφ αγαζφ, ην αγαζφ γηα φιν ηνλ θφζκν
ζα έκπαηλε θάησ απ’ ηελ Ξξνθξνχζηεηα θιίλε θάζε επηρεηξεκαηία ν νπνίνο ζα
έκπαηλε κέζα θαη ζα ην έθαλε δελ μέξσ εγψ ηη αο πνχκε. Θα έκπαηλε θαη...
Μέξεηε ηη σξαία είλαη λα γηλφηαλ θαη έλα κεγάιν... Ξψο ην ιέλε απηφ πνπ
παίδνπλ; Όρη γθνιθ, παίδνπλ ιεθηά. Έλα σξαίν θαδίλν θαη λα θάζνληαη λα
εκπλένληαη θηφιαο θάησ απ’ ηα δέληξα θαη κέζα ζηε θχζε απηή; Θα ήηαλ...
Θάλνπλ ζην Διιεληθφ ηψξα ην θαδίλν. Δδψ ζα κπνξνχζε λα γηλφηαλ νηηδήπνηε
άιιν.
Απηή ε ζχκβαζε ινηπφλ αθπξψζεθε κεηά, αθνχ ηελ πήξαλ ρακπάξη θάπνηνη
εξγαδφκελνη απφ εθεί κέζα, γηαηί ππάξρνπλ θάπνηνη εξγαδφκελνη εθεί κέζα πνπ
ηηκάλε ηνλ ξφιν ηνπο ζαλ ζεκαηνθχιαθεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ δεκφζηνπ θαη
ηνπ νηθνινγηθνχ πνπ πξέπεη λα έρεη ν ρψξνο. Αθνχ ινηπφλ ην δεκνζηνπνίεζαλ,
είρα πάξεη ηειέθσλν ηφηε, ζαλ αληηπνιίηεπζε ήκνπλ αθφκα, θαη πήξα θαη
θάλακε ηέινο πάλησλ θάπνηεο θηλήζεηο θαη φηαλ αλαιάβακε ε πξψηε θίλεζε
πνπ θάλακε ήηαλ λα δηακελχζσ φηη κελ ηνικήζεηε λα θάλεηε θάηη. απνζχξεηε
ηψξα ηελ πξνγξακκαηηθή. Θαη πξαγκαηηθά ηελ απέζπξαλ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο

38

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ζεηείαο καο. Ν Ξειεγξίλεο ινηπφλ απηφο έξρεηαη ηψξα κε άιιν ξφιν πηα,
αλαβαζκηζκέλνο, ζαλ πθππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο, θαη έξρεηαη θαη ζηεξίδεη
θαη κάιηζηα έιεγα πξηλ φηη είλαη θαη παξαηξεράκελνο, γηαηί πξαγκαηηθά εκέλα
κε ελνριεί πάξα πνιχ λα ππάξρεη πθππνπξγφο ν νπνίνο λα ζχξεηαη πίζσ απφ
νπνηνλδήπνηε. Γελ κε ελδηαθέξεη αλ είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο επηρεηξεκαηίαο. Θα
κπνξνχζε λα είλαη ν Κήηζνο ή δελ μέξσ εγψ πνηνο. Αιιά ην λα ζχξεηαη
θππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο, λα βιέπεη απηέο ηηο παξαβηάζεηο πνπ γίλνληαη
θαη λα κελ παίξλεη ζέζε, λνκίδσ φηη πάεη πνιχ, θαη λα θηινμελείηαη θαη ζπρλά
ζηνλ ρψξν εθεί κέζα. Λνκίδσ φηη πάεη πνιχ απηφ ην πξάγκα.
Δκείο ινηπφλ αλ ζέιεηε ην ζέκα έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο. Δγψ έρσ έλα
νιφθιεξν θάθειν εδψ πνπ κπνξψ λα κηιήζσ ηψξα κε ιεπηνκέξεηα γηα πάξα
πνιιά ζέκαηα, θαη γηα ηηο ελέξγεηεο θαη λα ζαο θέξσ έγγξαθα θαη λα δείηε. Γηα
εκάο ινηπφλ, γηα λα ηειεηψλσ, είλαη θαξακπηλάηε παξαβίαζε θάζε είδνο
λνκηκφηεηαο ε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ Γηνκήδεηνπ.
Γεχηεξν, επεηδή ν Γεκήηξεο Ρζαηζακπάο ιείπεη ηψξα, πηζαλφλ έρνληαο
ππφςε ηνπ απηά ηα νπνία έθαλαλ νη ίδηνη πεξί ζπλαιιαγψλ, εμππεξεηήζεσλ,
επαθψλ θάησ απ’ ην ηξαπέδη, ηα νπνία εκείο θαηαγγέιιακε ηφηε, αλ ηνικάηε
θαηαγγείιηε ηψξα φηη έρνπκε θάλεη εκείο κηα ζπλαιιαγή. Δκείο φκσο
θαηαγγέιιακε ζε απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαηαγγέιιακε ηφηε ηηο
ζπλαιιαγέο...
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θ. Ρζαηζακπά εξεκήζηε ιίγν. Γελ ζαο θνβάηαη θαλέλαο.
Ζξεκήζηε ιίγν.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζαο θνβάηαη θαλέλαο θ. Ρζαηζακπά. Θαζίζηε. Ν θφζκνο
βγάδεη απ’ ηηο αληηδξάζεηο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Παο παξαθαιψ ρακειψζηε
ηνλ ηφλν ζαο. Κπνξεί λα βγάιεη ν θφζκνο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Θαζίζηε ζαο
παξαθαιψ.
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑΛΟΓΟΗ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γηα ην πεξίπηεξν ηνπ Ξξνθήηε Ζιία κίια. Ξψο ην δψζαηε θαη
πνχ ην δψζαηε θαη απφ 150κ. έρεη γίλεη 1.100κ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αληηδήκαξρε παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κελ ηζηξίδεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη θφζκνο εδψ λα βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Γήκαξρε
νινθιήξσζε. Αληηδήκαξρε ζε παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηά ηα ηζηξηρηά, ηα νπνία δείρλνπλ ηελ απφγλσζή ζαο,
αθνχζηε ινηπφλ, αθνχζηε. Δγψ ζαο δηαβάδσ κφλν...
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θ. Ρζαηζακπά, φηαλ κηιάγαηε δελ ζαο δηέθνςε θαλείο. Ρν
Ξξνεδξείν δελ επέηξεςε θαλέλαλ λα ζαο δηαθφςεη. Παο παξαθαιψ, ζαο
παξαθαιψ. Γλσζηνί είκαζηε εδψ πέξα. Αληηδήκαξρε ζε παξαθαιψ. Αθήζηε
ηνλ Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη.
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε νινθιήξσζε ζε παξαθαιώ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγώ θαηαιαβαίλσ ηώξα γηαηί έηζη... Να δηαβάζσ κόλν έλα απ’
ηα πνιιά έγγξαθα ηα νπνία έρνπκε ζηείιεη, λα δείηε θαηά πόζν ππάξρεη
ζπλαιιαγή.
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί δελ θάλεηε θίλεκα θ. Νηεληαθέ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα έξζεηο καδί καο λα πάκε λα ην θιείζνπκε; Πώο; Με ηη; Να
βάινπκε...
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ηελ θαηεβάζακε ηελ θεξαία Βαζίιε. Γελ ηα μέξεηο θαιά ηα
πξάγκαηα. Σηο θεξαίεο εκείο ηηο θαηεβάζακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ δελ ζαο θηάλνπλ νη ελέξγεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα θάλεηε
θίλεκα θ. Νηεληαθέ. Γήκαξρε νινθιήξσζε. Τπάξρνπλ αληάξηεο εδώ πέξα λα
θάλνπλ θίλεκα. Έια Γήκαξρε, νινθιήξσζε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ινηπόλ θαηαιήγνπκε ζε έλα απ’ ηα πνιιά έγγξαθα όηη
«Απ’ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη ην

“θπιηθείν” πνπ ιεηηνπξγεί εληόο ηνπ

Γηνκήδεηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ δελ έρεη ηελ έγθξηζε λνκηκνπνίεζε ηνπ Γήκνπ
καο, αθνύ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα...» θαη έρνπκε έλα
θαηεβαηό

από

παξαβάζεηο

πνπ

έρνπλ

γίλεη

«...ππάξρνπλ

ζνβαξέο

παξαβάζεηο ησλ ηζρπνπζώλ λόκσλ θαη δηαηάμεσλ». Πηζηεύσ όηη επεηδή δελ
κπνξεί λα θξύβεηαη θαλέλαο πίζσ από κηα επηθαλεηαθή ζέζε ηελ νπνία
παίξλεη ζήκεξα, ζα κπεη ζαλ ζέκα ζην επόκελν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ
έρεη γίλεη παξάθιεζε από θάπνηνπο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην έηνηκνη, θαη ζα
πάξεη απόθαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη κε ηε ζέζε ηνπ θαζελόο θαη κε ηα
κέηξα ηα νπνία ζα πάξνπκε. Καη ηόηε ζα δείηε θαη πξαθηηθά πνηα κέηξα ζα
πάξεη ν Γήκνο, αιιά λα δσ αλ ζα είζηε καδί καο ζε απηόλ ηνλ αγώλα πνπ ζα
θάλνπκε.
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: Γηαηί, κέρξη ηώξα θνβόζνπλ ην πνιηηηθό θόζηνο θαη δελ έθαλεο
ηίπνηα; Γηαηί ηίπνηα δελ έθαλεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καζόινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κ. Νηεληαθέ, δελ έρεηε ηνλ ιόγν.
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑΛΟΓΟΗ
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: Ζ άδεηα πξνζβάιιεηαη ζηα δηθαζηήξηα. Απηό ην μέξαηε ελάκηζε
ρξόλν πξηλ, δελ θάλαηε ηίπνηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έλα ρξόλν θσθεύαηε. Αθήζηε ηώξα.
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: Αιιά θνβάζηε ην πνιηηηθό θόζηνο, απηό θνβάζηε. Μηα δσή
απηό θνβάζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξνρσξάκε ηε ζπλεδξίαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε παξαθαιώ, ζε παξαθαιώ, γηαηί ηώξα έρεη ην ζξάζνο λα
κηιάεη πνηνο; Ο Νηεληαθόο γηα πνιηηηθό θόζηνο. Μα είζαη θαιά αγόξη κνπ; Δίζαη
θαιά; Δκείο πνιηηηθό θόζηνο; Δκείο κε ηνλ Λπκπνπζάθε πνιηηηθό θόζηνο;
Άιισλ είλαη θνιιεηόο, άιινη εμππεξεηνύληαη απ’ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο. Δκείο
πνιηηηθό θόζηνο; Δκείο;
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ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο απ’ ηηο ελέξγεηεο; Οη ελέξγεηεο θαίλνληαη πνπ έρνπκε
θάλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κε ζπκπαζάηε ζπλάδειθνη...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη ελέξγεηεο θαίλνληαη πνιύ θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε παξαθαιώ ζπλάδειθε Καξαηδαθέξε. Εήηεζε ηνλ ιόγν λα
κηιήζεηο.
ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ηα ζπδεηήζνπκε, λαη. Αιιά έλα ιεπηό, γηα λα κελ ιέκε ό,ηη
ζέινπκε εδώ πέξα. Να κελ ιέκε ό,ηη ζέινπκε. Έηζη; Να κελ ιέκε ό,ηη ζέινπκε.
Μηιάκε

γηα

έλαλ

ρώξν

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ.

Τπάξρεη

δηνίθεζε

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ.
ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κ. Νηεληαθέ, ζπλάδειθνη, ζα ην δηαθόςσ.
ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ: Έρεηο θάλεη έλα ζσξό δεκνζηεύκαηα. Πάλσ ζε απηό ηη
έθαλεο; Με ηη ρξνηά θαη κε ηη ζθνπό;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κ. Βνπιγαξίδε, λα πξνρσξήζνπκε ηε δηαδηθαζία.
ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ: Με ηη ρξνηά, ζε ξσηάσ εδώ; Αθνύ κηιάο γηα εκάο γηα
πνιηηηθό θόζηνο, εζύ λα κηιήζεηο γηα πνιηηηθό θόζηνο. Βαγγέιε, εζύ λα
κηιήζεηο γηα πνιηηηθό θόζηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κ. Βνπιγαξίδε...
ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ: Απηή ε παξάηαμε δελ θνβάηαη θαλέλαλ Βαγγέιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα λα ην θιείζνπκε ηα ζέκα, όια ηα έρνπκε δεη εδώ κέζα, αιιά
λα δνύκε ηνλ ζεκαηνθύιαθα ηεο λνκηκόηεηαο, απηόλ ν νπνίνο αθνύεη αγώλα,
ξήμε, ζύγθξνπζε, νηηδήπνηε θαη λα καο ιέεη ζήκεξα όηη εκείο δελ πήξακε
ηέηνηνπ είδνπο κέηξα, λνκίδσ όηη...
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ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαθσλείο. Πεο ην ηώξα. Γηαθσλείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξνρσξάκε ζπλάδειθνη.
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε παξαθαιώ Καξαηδαθέξε, έια. πλάδειθνη, ζπλάδειθε
Νηεληαθέ δελ έρεηο ηνλ ιόγν. ε παξαθαιώ πνιύ. ε παξαθαιώ πνιύ, λα
ζηακαηήζεηο ηώξα, δηαθόπηεηαη ε ζπλεδξίαζε, 5 ιεπηά δηάιεηκκα.
ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα λα θιείζεη ην ζέκα, Κώζηα κηθξό ιεπηό. Ήξεκα. Κώζηα ζε
παξαθαιώ. Ζ ζέζε ινηπόλ...
ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άθνπζέ κε ιίγν. Γελ είλαη ηπραίν όηη θάπνηνη επηιέγνπλ, ν
Βαγγέιεο Νηεληαθόο ην θάλεη πάξα πνιιέο θνξέο απηό. ην ηέινο όηαλ θιείλσ
ή όηαλ θιείλεη θάπνηνο Αληηδήκαξρνο λα πξνζπαζεί λα θεξδίζεη εληππώζεηο
ιέγνληαο ηελ ηειεπηαία θνπβέληα. Απηή είλαη κηα ηαθηηθή ηελ νπνία πηζαλόλ λα
ηελ έρεη κάζεη ή λα ηνπ ηελ έρνπλ κάζεη θάπνηνη, πηζηεύνληαο όηη έηζη ζα
θεξδίζεη εληππώζεηο. Ννκίδσ όηη εδώ κέζα, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Γεκνηηθό
πκβνύιην θαη όζσλ παξαθνινπζνύλ, είλαη ζαθέο. Πηζαλόλ αύξην λα βγάιεη
νηηδήπνηε άιιν ζηηο εθεκεξίδεο ζηηο νπνίεο δίλεη ηηο πιεξσκέλεο ζέζεηο θαη
εξσηήζεηο....
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζνπ θάλεη κήλπζε, κελ ην ιεο απηό.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να κνπ θάλεη κήλπζε, δελ... Γηα λα θιείζνπκε ινηπόλ, ε ζέζε
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη μεθάζαξε ζε απηό ην ζέκα. Γελ έρεη πάξεη
αδεηνδόηεζε από εκάο θαη δελ είλαη ηπραίν όηη δελ έρεη πάξεη από εκάο. Δάλ
ππήξρε ζπλαιιαγή... ε παξαθαιώ Βαζίιε. Αλ ππήξρε ζπλαιιαγή κε ηε
Γεκνηηθή Αξρή ζα ηνπ δίλακε άδεηα αδεηνδόηεζεο. Σν θαηαιαβαίλεηε; Καη λα
κελ ππάξρνπλ όια απηά ηα πξνβιήκαηα. Γελ κπνξεί ινηπόλ λα κηιάηε έηζη κε
ηέηνην ζξάζνο θαη κε ηέηνηεο ςεπηηέο ελαληίνλ κίαο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ
μέξεηε όηη πνηέ δελ ζα θάλεη θακία ζπλαιιαγή. Καη λα βγαίλεη ηώξα ν
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αξρηεξέαο ησλ ζπλαιιαγώλ ζην Υατδάξη θαη λα κηιάεη γη’ απηό ην ζέκα, όπνπ
εκείο ηα έρνπκε θαηαγγείιεη επώλπκν όκσο απηά ζε απηή ηελ αίζνπζα. Γηα λα
θιείλσ ινηπόλ, ηέινο Απγνύζηνπ ζα έξζεη ην ζέκα γηα ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην όπνπ ε θάζε παξάηαμε ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζα πάξνπκε απόθαζε
θαη θπξίσο ζα πάξνπκε απόθαζε γηα ηα κέηξα θαη κε πνην ηξόπν ζα θιείζεη ην
καγαδί, απηό.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάηη ξσηάεη ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη γίλεη γλσζηή ε
παξαλνκία απηή πνπ γίλεηαη. Θα θιεζνύλ θαη απηνί ζηε ζπδήηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ζέκα έθιεηζε ζπλάδειθνη, έθιεηζε ην ζέκα. πλάδειθνη,
ηώξα δελ κπνξνύκε λα αλνίμνπκε λέν θύθιν. Αο έκπαηλε ζηελ Ζκεξήζηα
Γηάηαμε λα ην θνπβεληηάδακε.
ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε. Ναη, κε άθνπζεο. Γελ θξαηάο ηνλ δηθό ζνπ θαηαξρήλ
απέλαληη ζην Πξνεδξείν. Γελ θξαηάο ηνλ ξόιν ζνπ εζύ απέλαληη ζην
Πξνεδξείν. Ννκίδσ όηη ζνπ έρσ θεξζεί κε ζεβαζκό. ε παξαθαιώ πνιύ.
Πνιηηηθή κνπ άπνςε είλαη. Δζύ ην είπεο εδώ κέζα απηό. Σν είπεο ζην
πξνεγνύκελν πκβνύιην εδώ κέζα. Κάλε καο ηε ράξε ηώξα. Ναη, λαη.
πλάδειθνη, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα... πλάδειθνη, δελ κπνξνύκε λα
πεξάζνπκε ζε δεύηεξν θύθιν.
ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Μνζρνλά.
ΜΟΥΟΝΑ: Γεληθά δελ επηιέγσ ην λα πςώλσ ηνπο ηόλνπο. Όρη, κηζό ιεπηό
Ζξαθιή, ζα θαηαιάβεηο. Δγώ ζα ήζεια απιά απ’ ηνλ Βαγγέιε λα κνπ πεη αλ
είλαη ζέζε ηεο παξάηαμήο ζαο θαη ηνλ εθθξάδεη θαη απηόλ πξνζσπηθά, επεηδή
ν ηνκέαο απηόο ησλ αδεηνδνηήζεσλ είλαη ζηνλ ηνκέα ηνλ δηθό καο. Έλα
ιεπηάθη Βαγγέιε, έλα ιεπηάθη. Δάλ ζε εθθξάδεη ε ζέζε πνπ εμέθξαζε ν
Γεκήηξεο Σζαηζακπάο όηη έρεη γίλεη ζπλαιιαγή.
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ΝΣΖΝΗΑΚΟ: Δγώ δελ εθλεπξίζηεθα κε απηό. Μηζό ιεπηό. Θέισ λα
απνινγεζώ γηαηί θαη εκέλα δελ κνπ αξέζεη απηό ην επίπεδν όλησο θαη
ζηελαρσξηέκαη εηιηθξηλά πνπ ν Βαζίιεο ν Πξόεδξνο θηάλνπκε ζε απηό ην
ζεκείν, κε επζύλε εθαηέξσζελ, δελ ην ιέσ. Τπεξεζηαθά .... γηαηί ιέεη ν
Κώζηαο Αζπξνγέξαθαο όηη είλαη παξάλνκν απηό. Μπνξεί λα δηαθσλνύκε ή
κπνξεί λα έρεη θαη δίθην. Αξρίδνπκε έλα ηζηνξηθό, απηή είλαη ε δνκή θαη ε
εμέιημε κηαο θαηάζηαζεο κηα δσή, όηη ελάκηζε ρξόλν ηώξα έρνπκε θάλεη θαη
έρνπκε ζηείιεη θαη έρνπκε θάλεη θαη έρνπκε δείμεη, όηαλ ππεξεζηαθά μέξνπκε
όηη κπνξνύλ λα γίλνπλ άκεζα ελέξγεηεο. Καη πνηα είλαη ε απάληεζε; Ναη, ζην
παξειζόλ, πξηλ κηιήζεη ν Σζαηζακπάο, ζην παξειζόλ γίλνληαλ απηά. Όρη,
έρνπκε βαξεζεί απηό ην story, έρνπκε βαξεζεί. Καη πξηλ ήζεια ιίγν, γηαηί εγώ
ζέισ λα ηεξώ ηε δηαδηθαζία θαη ζέισ πξαγκαηηθά λα έρνπκε κηα θαιή
ζπλεξγαζία εδώ πέξα θαη γη’ απηό θάλσ θαη κεξηθά πξάγκαηα θαη επί
πξνζσπηθνύ ηα έρνπκε ζπδεηήζεη. Αιιά όηαλ ηα ζπδήηεζα επί πξνζσπηθνύ,
βγήθαηε ζηελ ηειεόξαζε θαη ραιάζαηε κία εθπνκπή, θαη ραιάζαηε ηελ εηθόλα
ηεο...
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κ. Νηεληαθέο, λνκίδσ όηη ιέηε θάηη θαη ην αλαηξείηε ζηελ πξάμε.
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: Μα ζνπ αλαθέξσ δύν παξαδείγκαηα Βαζίιε. Ο Κώζηαο
Βνξέαο κνπ είπε λα ηα ζηέιλσ. Θα πξνζπαζήζσ λα ηα ζηέιλσ έηζη θαη ζέισ
λα κνπ ιεο...
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑΛΟΓΟΗ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπαηε όηη έρνπκε επζύλε εθαηέξσζελ θαη ην αλαηξείηε ζηελ
πξάμε.
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: ... Γηα λα δείρλσ όηη ε Γεκνηηθή Αξρή θάλσ έξγν. Γηαηί λα
ππάξρεη θαρππνςία γη’ απηό ην πξάγκα; Γηαηί;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ όηη...
ΜΟΥΟΝΑ: Βαγγέιε, εγώ πάλησο ζα ήζεια μεθάζαξα ζε απηό πνπ ζε
ξώηεζα ηελ απάληεζε, πξαγκαηηθά ζνπ κηιάσ. Θα ήζεια μεθάζαξε
απάληεζε ζε απηό πνπ ζε ξώηεζα εγώ.
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ΝΣΖΝΗΑΚΟ: Δγώ, επεηδή δελ ηνικάσ λα κηιήζσ γηα ην παξειζόλ, δελ κνπ
αξέζεη ζαλ ηαθηηθή λα αλαθέξεηαη ην παξειζόλ. Δγώ πηζηεύσ όηη αλ εζείο
ζεσξείηε όηη είλαη παξάλνκν απηό ζε ζρέζε κε ηνπο όξνπο πνπ έρεη ζεθώζεη
θαη ν θ. Υνπδεινύδεο πνπ έιεγε γηα θάηη θνπδίλεο θαη ην έλα θαη ην άιιν, αλ κε
ηη άιιν αλ είλαη θαη λόκηκν, είλαη άδηθν γηα ηνλ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο είλαη
κέζα λα ιέηε όηη είλαη παξάλνκν, ην έλα, ην άιιν θαη ηειηθά λα ζηέιλεηε
θάπνηα έγγξαθα απιά. Καη κεηά λα απνθαζίζνπλ όινη ηη ζα θάλνπκε θαη λα
βγάινπκε κηα απόθαζε.
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑΛΟΓΟΗ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κ. Νηεληαθέ, ζαο ξώηεζε ν Αληηδήκαξρνο θάηη ζπγθεθξηκέλν.
πκθσλείηε;

Γειαδή

θαηεγνξείηε

γηα

ζπλαιιαγή

ηε

Γεκνηηθή

Αξρή

ζπγθεθξηκέλα;
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: Όρη, όρη. Σνπ είπα όρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κ. Σζαηζακπά, ειάηε λα πάξεηε ηνλ ιόγν λα καο πείηε γηα ηε
ζπλαιιαγή.
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: Γελ ηνικάσ λα αλαθεξζώ γηα ην παξειζόλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έλα ιεπηό. Τπάξρεη Γεκνηηθόο ύκβνπινο πνπ θαηαγγέιιεη
ζπλαιιαγή. Γηα πείηε καο.
ΜΟΥΟΝΑ: Δγώ κεηά ηελ απάληεζή ζνπ θαιύθζεθα πάλησο. Γειαδή
απηό...
ΣΑΣΑΜΠΑ: Δπί πξνζσπηθνύ ινηπόλ παίξλσ ηνλ ιόγν θαη ζέισ λα
μεθηλήζσ κε έλα εξώηεκα. Καηάιαβε θαλείο, από ηελ ηνπνζέηεζή κνπ ηελ
αξρηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, όηη θαηεγόξεζα ηε Γεκνηηθή Αξρή γηα
ζπλαιιαγή; Αλ ην θαηάιαβε θαλείο απηό αο ην δειώζεη εδώ κέζα. Ξαλαιέσ
ινηπόλ...
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αληηδήκαξρε ζε παξαθαιώ. ύληνκα θ. Σζαηζακπά.
ΣΑΣΑΜΠΑ: Ζ ηνπνζέηεζή κνπ αξρηθά δελ είρε θαλέλα ηέηνην ππαηληγκό.
Ωζηόζν όκσο ν Γήκαξρνο θαηά ηελ πξνζθηιή ηνπ ηαθηηθά λα πξνθαιεί
πξνζσπηθά εκέλα θαη λα αλαθέξεηε ζην παξειζόλ, ν ίδηνο αλαθέξζεθε πνιύ

46

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ζπγθεθξηκέλα γηα ζπλαιιαγέο ζην παξειζόλ επί ηεο ζεηείαο κνπ, αθήλνληαο
ζαθείο αηρκέο όηη εγώ έρσ θάλεη ζπλαιιαγέο. Καη ιέσ ινηπόλ όηη εάλ
θαηεγνξεί εκέλα όηη έρσ θάλεη ζπλαιιαγέο πάλσ ζε ηέηνηα δεηήκαηα, είλαη
απηνλόεην όηη απ’ ηε ζηηγκή πνπ επί έλα ρξόλν...
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ζαθήο, θ. Σζαηζακπά, ε απάληεζή ζαο. Δίλαη ζαθήο.
ΣΑΣΑΜΠΑ: Σειεηώλσ. Από ηε ζηηγκή πνπ επί έλα ρξόλν ιεηηνπξγεί...
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ό,ηη ζαο θαηεγνξνύλ θάλνπλ θαη νη άιινη ινηπόλ. Δίλαη ζαθήο ε
απάληεζή ζαο, εληάμεη.
ΣΑΣΑΜΠΑ: ...ιεηηνπξγεί απηή ε επηρείξεζε θαη ν Γήκαξρνο, πνπ είλαη ν
αξκόδηνο θαη ππεύζπλνο από ηνλ λόκν λα ηε ζθξαγίζεη θαη δελ ην έρεη θάλεη,
πξνθαλώο έρεη θάλεη ζπλαιιαγή, αθνύ έρεη ηέηνην ζθεθηηθό.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίζηε ζαθήο θ. Σζαηζακπά. Πξνρσξάκε...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζό ιεπηό. Μα δελ έρεηε θαηαιάβεη θάηη. λα ζθξαγίζνπκε ηη;
Κάηη ζην νπνίν δελ έρνπκε δώζεη άδεηα; Καη θάηη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε έλα
ρώξν πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ Γήκν; Θα καο ηξειάλεηε όινη απόςε
εδώ; Γη’ απηό έρνπκε θάλεη παληνύ έγγξαθα θαη εγθαινύκε όιεο ηηο ππεξεζίεο
πνπ έρνπλ δώζεη ηηο άδεηεο θαη είλαη αξκόδηνη λα αλαθαιέζνπλ ηελ άδεηα πνπ
ηνπο δώζαλε. Ση ζα ζθξαγίζνπκε εκείο; Κάηη πνπ δελ έρνπκε δώζεη άδεηα;
ΣΑΣΑΜΠΑ: Με απηή ηελ ηνπνζέηεζή ζαο αξρίδνπκε λα ζπλελλννύκαζηε
πξάγκαηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άθνπζέ κε ηώξα. Όπνπ ρξεηάζηεθε λα ζθξαγίζνπκε ή όπνπ
ρξεηάζηεθε λα κελ δώζνπκε άδεηα, ην έρνπκε θάλεη θαη ην μέξεηε πνιύ θαιά
απηό. Αιιά λα ζθξαγίζνπκε θάηη πνπ δελ έρνπκε; Έιενο δειαδή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ ηειείσζε ζπλάδειθνη. Κ. Μπνδίθα...
ΣΑΣΑΜΠΑ: Μα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λνκίδσ όηη κπνξνύκε λα
θάλνπκε δηάινγν θαη λα ζπλελλνεζνύκε. Δγώ απιά ζα πσ...
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ όηη ην εμαληιήζακε θ. Σζαηζακπά.
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ΣΑΣΑΜΠΑ: Δγώ απιά ζα πσ όηη θαίλεηαη πσο ν Γήκαξρνο έρεη ράζεη...
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑΛΟΓΟΗ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα γίλεη θνπβέληα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη εθεί ζα πάξεη ν
θαζέλαο ηε ζέζε ηνπ. αο παξαθαιώ θ. Σζαηζακπά.
ΣΑΣΑΜΠΑ:

...κία

ζαθέζηαηε

παξαλνκία

όπσο

θαηαγγέιιεη,

αληηκεησπίδεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιώ.
ΜΠΟΕΗΚΑ: Θέισ λα πσ ζην ώκα, θαη ην μέξνπλ πνιύ θαιύηεξα νη
ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, όηη δελ κπνξνύκε λα ζθξαγίζνπκε ή λα
απνθιείζνπκε θάηη πνπ δελ είλαη ππό ηελ επήξεηά καο ή ηελ αξκνδηόηεηα ηεο
επνπηείαο καο. Πάλησο όκσο, Γήκαξρε, αλ ζα έδηλεο κηα άδεηα δελ ζεκαίλεη
όηη ήζνπλ θαη ζηε δηαπινθή. Δίπεο πξνεγνπκέλσο αλ ζα ηνπο έδηλα άδεηα ζα
ήκνπλ ζε δηαπινθή. Γηαηί; Άκα πιεξνύζαλ νη όξνη θαη ηα ραξηηά όια ήηαλ
θνκπιέ ν θάθεινο... Όρη. Δγώ ζέισ... Ο Μαλώιεο αληέδξαζε. Αλ ζνπ θέξσ
όιν ηνλ θάθειν όπσο πξέπεη, γηαηί....
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κελ αλνίμνπκε λέν θύθιν θ. Μπνδίθα. Έρνπκε δύν Δθηόο
Ζκεξεζίαο Θέκαηα, ζπλάδειθνη.

1ο ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ Ζ.Γ.
Σοποθέηηζη ελαζηικών οπιοδεικηών-κολωνάκια και απαγόπεςζη
ζηάθμεςζηρ για ηην επίλςζη κςκλοθοπιακού πποβλήμαηορ ζε αθεηηπία
αζηικών λεωθοπείων λόγω ζηάθμεςζηρ ζηην οδό Κέκποπορ και ζε
διαζηαύπωζη επί ηηρ οδού ηπ. Αλέξανδπος Παπάγος.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν έλα έρεη λα θάλεη κε κία απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο γηα ηνπνζέηεζε ειαζηηθώλ σξνδεηθηώλ θαη απαγόξεπζε ζηάζκεπζε γηα
ηελ επίιπζε θπθινθνξηαθνύ πξνβιήκαηνο ζε αθεηεξίαο αζηηθώλ ιεσθνξείσλ
ιόγσ ζηάζκεπζεο ζηελ νδό Κέθξνπνο θαη ζε δηαζηαύξσζε επί ηεο νδνύ ηξ.
Αιέμαλδξνπ Παπάγνπ. Δίλαη ζηε Γξεγνξνύζα ζπλάδειθνη. Έρεη δεκηνπξγεζεί
πξόβιεκα κε ηελ κεηαθνξά πνπ έγηλε από ηνλ ΟΑΑ ηνπ ηέξκαηνο. Πάλε
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απέλαληη θαη παξθάξνπλ θαη δελ κπνξεί λα πεξάζεη απηνθίλεην. Έρνπκε
δηαπιεθηηζκνύο. Καη θέξλνπκε απηή ηελ απόθαζε έθηαθηε γηα λα πάξνπκε
κία απόθαζε λα δώζνπκε κηα ιύζε. Τπάξρεη δηαθσλία λα θνπβεληηαζηεί; Να
κπεη. Τπάξρεη δηαθσλία; Όρη.

2ο ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ Ζ.Γ.
Γνωμοδόηηζη ζςμβιβαζηική επίλςζη διαθοπάρ με ςπαλλήλοςρ ηος
Γήμος πεπί ηην καηαβολή οθειλών από επιδόμαηα και μιζθολογικέρ
διαθοπέρ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη ην δεύηεξν αθνξά ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κε
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ πεξί ηελ θαηαβνιή νθεηιώλ από επηδόκαηα θαη
κηζζνινγηθέο δηαθνξέο. Έρεη λα θάλεη, ζπλάδειθνη, κε ην επίδνκα. Δίλαη ζηελ
πξάμε. Σν επίδνκα ησλ 176. Τπάξρεη αληίξξεζε; Όρη ζπλάδειθνη.

1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκριζη 2ης Ρριμηνιαίας Έκθεζης σλοποίηζης ηοσ προψπολογιζμοϊ
οικονομικοϊ έηοσς 2016.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λνκίδσ φηη ηελ έρεηε ηελ ηξηκεληαία έθζεζε φινη. αλ ππάξρνπλ
εξσηήζεηο λα ηηο απαληήζνπκε. Γεληθά λα πσ κφλν κηα θνπβέληα, γεληθά έηζη.
Γελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη πιήξσο ζαλ δηεχζπλζε κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
εθηπιίζζεηαη ζην ηξίκελν απηφ. Βέβαηα ππάξρνπλ θάπνηα ζεκάδηα ζε θάπνηνπο
δείθηεο ηα νπνία είλαη ζεηηθά. Ζ εηζπξαμηκφηεηα, λα ην πσ δειαδή, είλαη ζε
θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ πξηλ. Όκσο ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα απ’ φ,ηη
θαίλεηαη θαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ θφζκνπ λα αληαπνθξηζεί θαη ζηα
αληαπνδνηηθά θαη ζε άιιεο εηζθνξέο πξνο ηνλ Γήκν. Απηφ είλαη θάηη ην νπνίν
πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη. γίλεηαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ηνπιάρηζηνλ ζε
επίπεδν ΞΝΔ λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε. Θα δνχκε θαη ην επφκελν ηξίκελν, ζα
ην παξαθνινπζήζνπκε λα δνχκε πψο ζα γίλεη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δξσηήζεηο ζπλάδειθνη. Λα ηνπνζεηεζνχκε. Θ. Κπνδίθα.
Ππκθσλείηε;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαη βέβαηα ζπκθσλψ, ηη...
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θ. Ληεληαθέ. Ππκθσλείηε. Θ. Φνπξιή; Ππκθσλείηε. Νη ππφινηπνη
ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάηη; ζπκθσλνχκε.

2ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυη απωθαζης για ηην παράηαζη τρωνοσ καηαβολής μειφμένοσ
μιζθϋμαηος για ένα (1) έηος ηοσ μιζθφμένοσ κσλικείοσ ζηο
Γημοηικω Θολσμβηηήριο Γήμοσ Σαχδαρίοσ, ζϊμθφνα με ηην παρ. 4
ηοσ αρθ. 9 ηοσ Λ. 4071/2012.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίρακε πάξεη απφθαζε γηα ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο.
Νπζηαζηηθά ηψξα παίξλνπκε ηελ απφθαζε γηα ην κεησκέλν κίζζσκα θαηά
20% ζε ζρέζε κε ην κηζζσηήξην ηνπ 2009.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη εξψηεκα; πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε, νκφθσλα.

3ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυη απωθαζης περί έγκριζης ή μη μίζθφζης ακινήηοσ για ηη
ζηέγαζη Θένηροσ Ξολιηιζμοϊ, ζηη περιοτή Δλαιϋνα-Γήμοσ
Σαχδαρίοσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε ζπλάδειθνη. Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λνκίδσ φηη είλαη απηνλφεην φηη δηαθξίζεηο δελ κπνξνχλ λα
γίλνπλ θαη θαληάδνκαη φηη νχηε ε Γεκνηηθή Αξρή ζέιεη λα θάλεη. Πεκαίλεη φηη
φπνηνο Πχιινγνο ζειήζεη λα έρεη έλα ρψξν, Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο, γηα λα
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δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα ηνπ ηνλ παξέρνπκε. Θαηαξρήλ ππάξρεη απηφ
ην δήηεκα; Έρνπκε θαη άιια αηηήκαηα; Θαη ην ιέσ απηφ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απαγνξεχεηαη ν Γήκνο λα επηρνξεγεί ηα ελνίθηα Ππιιφγσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππκθσλνχκε ζπλάδειθνη.

4ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυη απωθαζης περί ζσγκρωηηζης Δπιηροπής Ξροζφρινής και
Νριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΘΔΡΗΘΝ
ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΖΞΔΓΝ
"ΡΑΘΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ" ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν Θψζηαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Δίλαη ηππηθφ ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θ. Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Δλλνψ φηη ε εηζήγεζε είλαη ζαθέζηαηε. Έρεη γίλεη κηα θιήξσζε
θάπνησλ πξνζψπσλ ζπγθεθξηκέλσλ απ’ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο.
πάξρνπλ ηα νλφκαηα εδψ πνπ αλαγξάθνληαη. Θεσξψ φηη δελ ππάξρεη θάπνην
ζέκα δηαθνξεηηθήο άπνςεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

πάξρεη

θάπνην

εξψηεκα

ζπλάδειθνη;

Ππκθσλνχκε;

Ππκθσλνχκε.

5ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυη απωθαζης για έγκριζη διαθωρφν πιζηϋζεφν ζηα πλαίζια
διοργάνφζης πολιηιζηικϋν ηοσ Γήμοσ μας.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θ. Θαξαγηάλλε έρεηε λα πείηε θάηη; φπσο ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη
θάηη ζπλάδειθνη; Θ. Θαξαηδαθέξε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Οσηήζηε ηε κάλαηδεξ ηεο Πφληαο Θενδσξίδνπ λα ζαο πεη αλ
είλαη πνιιά. Ρη λα ζαο πσ; Λα ζαο απαληήζσ αλ είλαη πνιιά;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, αθνξά φιν ην ζρήκα πνπ ζα ζπλνδεχζεη ηε Πφληα
Θενδσξίδνπ, απιά δελ κπνξεί λα κπεη «Ππλαπιία κε ηε Πφληα Θενδσξίδνπ θαη
ηνλ κνπζηθφ πνπ ζα παίμεη θηζάξα ηάδε, ηνλ ληξάκεξ ηάδε». Δίλαη ην φλνκα.
Ρψξα ην πνιιά ή ιίγα ζηνπο θαιιηηέρλεο... Θα θξίλσ εγψ ηνλ... Γηεζλνχο
θήκεο ζνπξάλν. Ρψξα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

2ο ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ Ζ.Γ.
Γνωμοδόηηζη ζςμβιβαζηική επίλςζη διαθοπάρ με ςπαλλήλοςρ ηος
Γήμος πεπί ηην καηαβολή οθειλών από επιδόμαηα και μιζθολογικέρ
διαθοπέρ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θαη ην απόζπαζκα ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο. Τπάξρεη εξώηεκα; Τπάξρεη δηαθσλία; πκθσλνύκε. Καη ηέινο...

1ο ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ Ζ.Γ.
Σοποθέηηζη ελαζηικών οπιοδεικηών-κολωνάκια και απαγόπεςζη
ζηάθμεςζη για ηην επίλςζη κςκλοθοπιακού πποβλήμαηορ ζε αθεηηπία
αζηικών λεωθοπείων λόγω ζηάθμεςζηρ ζηην οδό Κέκποπορ και ζε
διαζηαύπωζη επί ηηρ οδού ηπ. Αλέξανδπος Παπάγος.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξώηεκα ζπλάδειθνη; πκθσλνύκε;
ΜΠΟΕΗΚΑ: Κνηηάμηε, εκείο ζπκθσλήζακε ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο...
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ θιείζνπκε, εγώ... πγλώκε, Αληξέα λόκηδα όηη...

52

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΔΚΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ

ΠΡΟΔΓΡΟ: πλάδειθνη, εγώ λα επρεζώ Καιό Καινθαίξη. Διπίδσ λα είλαη
πην ήπηεο νη επόκελεο ζπλεδξηάζεηο. Να πσ Βαγγέιε όηη εγώ δεηώ ζπγλώκε
γη’ απηό. Απ’ ηε ζέζε κνπ δελ ην επηηξέπεη. Άιιν ην πνιηηηθό θαη άιιν ην ηη
κπνξνύκε λα πνύκε...
ΝΣΖΝΗΑΚΟ: Όρη, γηαηί θαη εγώ κπνξώ λα πσ πνιιά κελύζηκα, αιιά ζα είλαη
αιεζηλά θαη πξνθαινύκαη γη’ απηό ην πξάγκα. Αλ ζπλερηζηεί απηή ε ηζηνξία,
ζα πσ πνιιέο αιήζεηεο πνπ είλαη κελύζηκεο από αλζξώπνπο πνπ θξύβνληαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζό ιεπηό. Να θαηαγξαθνύλ ηα νλόκαηα ζηελ Δπηηξνπή γηα
ηνλ ριννηάπεηα, γηαηί έγηλε ε θιήξσζε θαη δελ εηπώζεθαλ ηα νλόκαηα. Δίλαη
ηαζάο Κώζηαο Σαθηηθό Μέινο θαη Θεξκνύ Διέλε Αλαπιεξσκαηηθό.

2ο ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ Ζ.Γ.
Γνωμοδόηηζη ζςμβιβαζηική επίλςζη διαθοπάρ με ςπαλλήλοςρ ηος
Γήμος πεπί ηην καηαβολή οθειλών από επιδόμαηα και μιζθολογικέρ
διαθοπέρ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζό ιεπηό παηδηά. Διάηε ιίγν νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ειάηε
ιίγν. Καζίζηε έλα ιεπηό.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλάδειθνη έλα ιεπηό.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πνύκε θάηη γηα ην 2ν Θέκα Δθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, γηα ηε
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ζρεηηθά κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο. Αλ ζέιεηε ιίγν είλαη... Δδώ ιέκε ζύκθσλα κε ην εηζεγεηηθό όηη
ήδε κε ηνλ πξνηεηλόκελν δηαθαλνληζκό νη δηθαηνύρνη δειώλνπλ όηη
παξαηηνύληαη από ηνπο επηδηθαζζέληεο ηόθνπο θαη δέρνληαη ηελ θαηαβνιή ζε 5
άηνθεο εηήζηεο ηζόπνζεο δόζεηο. Δδώ ππάξρεη πηζαλόηεηα θέηνο λα δνζνύλ
δύν δόζεηο, νπόηε λα πάκε κεηά ζε 4. Γηαηί ππάξρεη ηώξα έλα ζέκα κε ηηο
ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο θ.ιπ. θαη πξνζπαζνύκε λα θάλνπκε κηα ξύζκηζε. Αλ
κπνξνύκε δειαδή λα δώζνπκε άιιε κία δόζε ζηνπο εξγαδόκελνπο θέηνο,
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νπόηε πξέπεη λα πάξνπκε απόθαζε όηη πηζαλόλ λα δνζνύλ θέηνο δύν
δώζεηο. δειαδή λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά, απηό ζαο ιέσ. Γειαδή όηη θέηνο
απηό είλαη ζε όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ ελλνείηαη, όηη ζα πάξνπλ δύν δόζεηο
θέηνο. Να θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά όηη πηζαλόλ λα πάξνπλ δύν δόζεηο θέηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πκθσλνύκε ζπλάδειθνη; Τπάξρεη δηαθσλία; πκθσλνύκε.
Καιό Καινθαίξη.
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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 (απνχζα)

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
(απψλ)

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

13

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

20,22

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

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

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

30,46,52

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

17

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

23,51

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

18

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

27,43

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

9,15,29,47

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

9,44,45

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

13,17

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

11

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

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

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

18

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

13

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

20

