ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΓΖΚΝΠ ΣΑΪΓΑΟΗΝ

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ 2014 - 2019

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ 17Ζ
28.9.2016

ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ
ΘΝΟΡΠΑΠ 10 – 10447 ΑΘΖΛΑ
ΡΖΙ. & FAX: 210 7247505-7
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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Πσλεδρίαζε 17Ζ
Ρες 28ες Πεπηεκβρίοσ 2016
Ζκέρα: Ρεηάρηε θαη ϋρα: 21:00

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

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

ΑΞΝΛΡΔΠ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Νξηζκφο κειψλ ζηηο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαη
παξαιαβήο πξνκεζεηψλ θαη παξαιαβήο θαιεο εθηέιεζεο
ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221
ηνπ

Λ.4412/2016,

Γεκφζηεο

Ππκβάζεηο

Έξγσλ

Ξξνκεζεηψλ πεξεζηψλ.
2.

Αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.
2.

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ κεξηθή αλάθιεζε
δέζκεπζεο πηζηψζεσλ, πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. Έηνπο
2016.
Έγθξηζε 9εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.

3.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ
νξηζκέλνπ

ρξφλνπ,

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ

ζην

πιαίζην

Δπξσπατθνχ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

«ΔΛΑΟΚΝΛΗΠΖ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ
ΕΩΖΠ».
4.

Έγθξηζε ή κε Ξξσηνθφιινπ Ξξνζσξηλήο θαη Νξηζηηθήο
Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΠΛΘΔΡΗΘΝ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ

ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ
ΠΡΝ

ΓΖΚΝΡΗΘΝ

ΘΑΗ
ΓΖΞΔΓΝ

ΔΟΓΑΠΗΔΠ
"ΡΑΘΖΠ

ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ" ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ».
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζε ή κε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο αζθάιηζεο Κεηαθνξηθψλ Κέζσλ.

6.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο πνπ αθνξά
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ζην αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ
αγνξψλ

ηνπ

Γήκνπ

θαζαξηφηεηαο,

ηέινπο

καο

(κε

ηελ

θαηάιεςεο

κνξθή

ηέινπο

πεδνδξνκίνπ

θαη

ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ), έηνπο 2016.
7.

Ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο ηηκνινγίνπ, πνπ αθνξά
ζηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΑΔΟΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

πνζνχ

χςνπο 534,00 €.
8.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζε δηνξγάλσζεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο

γηα

ηελ

πινπνίεζε

Δθδήισζεο ηνπ Γήκνπ καο.

ηεο

Ξνιηηηζηηθήο
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, έρεη πάξεη κπξνζηά ζαο κία αλαθνίλσζε
ηνπ ΑΠΓΑ, λα ηε δηαβάζσ θηφιαο θαη γηα ηνπο ζπκπνιίηεο πνπ παξεπξίζθνληαη.
« Ν Η.Λ. Ιακίαο Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ δηεθδηθεί ζήκεξα 7.500ζηξκ. πνπ
βξίζθνληαη ζε εληφο αιιά θαη ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ηεο Γπη. Αζήλαο.
Δλφςεη ηεο δηεμαγσγήο δηθαζηηθήο δηακάρεο ζηηο 4 Νθησβξίνπ 2016 αλάκεζα
ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο Γπη. Αζήλαο θαη ηνπ Η.Λ. Ιακίαο Δπαγγειηζκνχ
ηεο Θενηφθνπ ζρεηηθά κε ηηο θαηαπαηήζεηο, δηεθδηθήζεηο ηεο Κνλήο ζην
Ξνηθίιν ξνο, ν ΑΠΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο Ξεξηζηεξίνπ,
Ξεηξνχπνιεο θαη Σατδαξίνπ ζαο θαιεί ζε αλνηρηή ζπγθέληξσζε πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 3 Νθησβξίνπ ζηηο 19:30 ζην ΘΒΔ Ξεξηζηεξίνπ,
Δζλάξρνπ Καθαξίνπ 1, ζην Ξεξηζηέξη»
Ρν δεχηεξν, έρεηε πάξεη... λα πεη δπν ιφγηα γη’ απηφ ν δήκαξρνο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λα ζπκπιεξψζσ κφλν φηη απηφ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα,
θαη είλαη ζε ζπλέρεηα ησλ εθδειψζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ην πξνεγνχκελν
δηάζηεκα, έρνπλ πξνεγεζεί ζπζθέςεηο ζην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ κε
ζπκκεηνρή πνιιψλ θνξέσλ θαη ησλ δήκσλ, απφ ηνλ δήκν καο ήηαλ, είρα
παξεπξεζεί εγψ, επηθεθαιήο παξαηάμεσλ, θαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη
ηε Λνκηθή πεξεζία ηνπ δήκνπ θαη έρνπλ γίλεη θαη άιιεο ζπγθεληξψζεηο φπνπ
παξεπξίζθνληαη πηα ε Ρερληθή θαη ε Λνκηθή πεξεζία ησλ ηξηψλ δήκσλ ηεο
πεξηνρήο γηαηί απηή ηε ζηηγκή ην δηθαζηήξην αθνξά ηνπο Γήκνπο
Ξεηξνχπνιεο θαη Ξεξηζηεξίνπ, δηεθδηθήζεηο δειαδή ηεο Κεηξφπνιεο Ιακίαο ζε
απηνχο ηνπο δήκνπο, αιιά θαηαιαβαίλεηε φηη έξρεηαη θαη ε ζεηξά ηνπ δήκνπ
καο γηαηί ππάξρνπλ δηεθδηθήζεηο ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ θαη ζηνλ δήκν καο.
Θα πξέπεη ινηπφλ, πξψηνλ, λα ζηεξίμνπκε φινη ζην δηθαζηήξην θαη κε ηελ
παξνπζία, ζα δνχκε ηψξα θαη πξαθηηθά ην πψο ζα γίλεη, αιιά ζα πξέπεη θαη ηε
Γεπηέξα ζηε ζχζθεςε απηή λα είκαζηε φινη, φζν πεξηζζφηεξνη θνξείο επίζεο
κπνξνχλ λα έξζνπλ, νχησο ψζηε λα θαλεί φηη δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη ζε
θακία πεξίπησζε λα επηηξέςνπκε ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα, είηε ππφ ηνλ
καλδχα ηεο Κεηξφπνιεο Ιακίαο, είηε απφ νπνηνλδήπνηε άιιν καλδχα, λα
δηεθδηθήζνπλ ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δεχηεξν, ζπλάδειθνη, έρνπλ πάξεη νη παξαηάμεηο ηελ
πξφζθιεζε ηεο ΘΔΓΔ γηα ην δηήκεξν εηδηθφ ζπλέδξην κε ζέκα «Αιιαγή ηνπ

Θαιιηθξάηε , λέν κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο» πνπ ζα γίλεη
ζηηο 17 θαη 18 Νθηψβξε 2016 ζηνλ Βφιν. Γηα φζνπο ζπλαδέιθνπο
ελδηαθεξζνχλ λα πάλε, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Ρκήκα πνζηήξημεο ησλ
Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ γηα λα δνχκε κε πνηνλ ηξφπν θαη πψο ζα βνεζήζνπκε ζε
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δελ είλαη ζηηο παξαηάμεηο, κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ θαη ην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ απφ ην Ρκήκα πνζηήξημεο
ησλ Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ.
Λα πεξάζνπκε, ζπλάδειθνη...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κία αλαθνίλσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θαη κία αλαθνίλσζε απφ ηνλ δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρνπκε πεη θαη άιιεο θνξέο εδψ φηη ζα γίλνπλ ιατθέο
ζπγθεληξψζεηο ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο καο, απφ ηηο 20 Νθηψβξε κέρξη ηηο
αξρέο Λνέκβξε ζα γίλνπλ απηέο νη ζπγθεληξψζεηο ζε επηά πεξηνρέο ηνπ
δήκνπ καο. Ρηο επφκελεο κέξεο ζα βγεη αλαιπηηθά ην πξφγξακκα ζε πνηνπο
ρψξνπο θαη πνηεο ψξεο ζα γίλνπλ νη ζπγθεληξψζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πεξάζνπκε ζε εξσηήζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ ζα αξθεζηψ ζε δχν εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία έρεη λα
θάλεη κε ηε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ δήκνπ κε ην απνηέιεζκα ηεο επηηξνπήο
ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηνλ δηνξηζκφ απφ ην άξζξν 6 ηνπ Λ.4369 γηα
ηνπνζέηεζε ζηνπο δήκνπο εηδηθψλ δηνηθεηηθψλ γξακκαηέσλ, θ.ιπ., ζα ήζεια
λα αθνχζσ ηελ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο. Θαη ην δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ην
ρζεζηλφ γεγνλφο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, ιίγν, θ. Κπνδίθα. Ππλάδειθνη, παξαθαιψ, θαη ηνπο
ζπκπνιίηεο πνπ παξαθνινπζνχλ, ιίγε εζπρία. Ξαξαθαιψ, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαη ην δεχηεξν είλαη κε ην αηπρέο γεγνλφο ερζέο πνπ είρακε
ζηνλ πεδφδξνκν κε ηα πεχθα. Δδψ πξέπεη λα πξνεηνηκάζσ ηηο αληηδξάζεηο ησλ
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ζπλαδέιθσλ. Δίλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν ηαιαλίδεη πνιιά ρξφληα απηήλ ηελ
πφιε. Πρεδφλ φιεο νη Γεκνηηθέο Αξρέο έρνπλ αληηκεησπίζεη απηφ ην
πξφβιεκα. Θα ήζεια ινηπφλ λα πξνηείλσ ζηνλ δήκν θαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή
λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα θαιέζνπκε θάπνηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε λα θάλνπλ
κία κειέηε επάλσ ζε απηφ ην πξφβιεκα γηαηί ζηγά-ζηγά έμσ απφ ην... δελ ζα
θηλδπλνινγήζσ, αρ! δελ ρηχπεζε θαλείο, αρ! εθείλν, αρ! ην άιιν, φκσο ζηγάζηγά ζα εμαθαληζηεί απηφο ν ηζηνξηθφο δξφκνο κε ηα πεχθα αλ ζπλερίζνπκε
έηζη, ζην δηελεθέο, δελ ιέκε αχξην. Θαη επεηδή έρνπκε ππνρξέσζε λα
ππνζηεξίμνπκε ην κέιινλ απηήο ηεο πφιεο, εθηφο απφ ην παξφλ, θαη ην
κέιινλ απηήο ηεο πφιεο, λα θνηηάμνπκε λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα βξνχκε έλα
εμεηδηθεπκέλν γξαθείν ηειεηψλ πνπ λα εγθξίλνπκε, αθφκα-αθφκα θαη αλ δελ
είλαη θαη ζηα πιαίζηα, θαη ζηα επίπεδα, θαη ζηα φξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο,
πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηνλ δήκαξρν, λα πξνηείλνπκε λα γίλεη κία ηέηνηα
κειέηε γηα λα επηκειεζνχκε κεηά, ην πξάζηλν, ε απηεπηζηαζία, έρνπκε ηθαλά
ζηειέρε, άμηνπο θαη επηζηήκνλεο θαη εξγαδφκελνπο, λα κπνξέζνπκε ζηγά-ζηγά
λα ιχλνπκε απηφ ην πξφβιεκα. Απηά ηα δχν είρα λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Θ. Ρζαηζακπά. Κεηά; Ωο
εθπξφζσπν ηεο ηξίηεο παξάηαμεο, γη’ απηφ. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ φζνλ αθνξά απηφ ην γεγνλφο, επεηδή έγηλε κία
ζπδήηεζε κε αθνξκή ην πξάζηλν, ην θνιπκβεηήξην θαη άιια δεηήκαηα, ζέισ
λα πσ ην εμήο, εκείο έρνπκε εθθξάζεη θαη ζην παξειζφλ θαη απηήο ηεο
Γηνίθεζεο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, ηελ εκπηζηνζχλε καο ζηηο Γηνηθεηηθέο
Ρερληθέο θαη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ηνπ δήκνπ. Απηή είλαη κία ζέζε αξρήο
γηαηί δελ έρνπκε θαη λα πνχκε θάηη, δειαδή κε έκπξαθην ηξφπν, είηε φηη είλαη
αδηάθνξνη, είηε φηη θσιπζηεξγνχλ.
πάξρνπλ

δεηήκαηα πνπ έρνπλ

λα θάλνπλ

ζρέζε κε

ηνλ πνιηηηθφ

πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε, ππάξρνπλ δεηήκαηα θαη φζνλ
αθνξά εδψ πέξα ηνπο ξπζκνχο θ.ιπ., γηα ηα νπνία θαη έρνπκε θάλεη θξηηηθή
φηαλ θνπβεληηάδακε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα επαλέιζνπκε. Κε απηήλ ηελ
έλλνηα ινηπφλ, κε απηφ ην δήηεκα εγψ πξνζσπηθά έρσ πεη, δελ ζέισ, δελ
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κπνξψ λα κπσ ζε ζπδήηεζε γηα ην δέληξν πνπ πέθηεη ή γηα ην δέληξν πνπ
δελ πέθηεη. Αξλνχκαη πξνζσπηθά.
Ιέσ, ινηπφλ, ζε ζπλδπαζκφ κε απηφ πνπ είπε ν Αληξέαο, γηαηί απηφ λνκίδσ
είλαη κεηά. Ξξψηα πξέπεη λα καο απαληήζεη ινηπφλ έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην
ε πεξεζία Ξξαζίλνπ κε αθνξκή απηφ ην γεγνλφο αλ έρεη άπνςε γηα ην ηη
πξέπεη λα θάλεη, δεχηεξνλ, αλ έρεη ηα εξγαιεία, θαη ηξίηνλ αλ ηελ εκπνδίδνπλ
λα θάλεη απηφ πνπ έρεη λα θάλεη, δηφηη γηα θάζε δέληξν ζηελ νπζία έρνπκε
θαηαληήζεη λα θάλνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαη εγψ αξλνχκαη λα ζπκκεηέρσ
ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία.
Ξξέπεη λα απνθαζίζνπκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, είλαη ζεηηθή απηή ε
πξφηαζε πνπ ιέεη ν Αληξέαο, κε ηελ έλλνηα λα αλαζέζεηο ζε κία πεξεζία πνπ
λα είλαη ππεξάλσ ππνςίαο παξαέμσ έλαλ ζπλνιηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο. Θαη
κεηά, βεβαίσο, λα δνχκε αλ έρνπκε ηα ρξήκαηα, ηνλ εμνπιηζκφ, θ.ιπ., θ.ιπ..
Απηή ινηπφλ είλαη ε ζέζε καο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Γεχηεξνλ, κε αθνξκή ην θνιπκβεηήξην θαη πνπ έβγαιε κία αλαθνίλσζε ν
δήκνο, πξέπεη λα πσ ην εμήο, θαη θαιά έθαλε θαη έβγαιε αλαθνίλσζε, δηφηη
είλαη δήηεκα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, αθνξά ηνλ πιεζπζκφ θαη νηηδήπνηε
γίλεηαη γηα ηέηνηα δεηήκαηα, πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί. Δγψ
πξνζσπηθά κε αθνξκή κία ζπδήηεζε πνπ έγηλε, φπσο γλσξίδεη θαη ν αξκφδηνο
αληηδήκαξρνο, πξέπεη λα ηνλ έρνπλ ελεκεξψζεη, ζήθσζα ην ηειέθσλν, πήξα
ηελ Ρερληθή πεξεζία, δήηεζα ηελ επηθεθαιήο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηελ θα
Ξαλαγησηάθνπ, ηελ ελεκέξσζα, γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ απηά ηα
δεηήκαηα θαη πνπ είρα θαη εγψ πξνζσπηθά απνξίεο.
Ξάιη απφ ζέζε αξρήο μεθηλάσ φρη γηα δεηήκαηα δεπηεξεχνληα, γηα ην δήηεκα
ηεο πγηεηλήο. Γη’ απηφ θνπβεληηάδσ. Ρψξα, ην αλ ππάξρνπλ παξαιείςεηο, θ.ιπ.,
θ.ιπ., είλαη άιιε ζπδήηεζε γηα ην θνιπκβεηήξην θαη αλ γίλνληαη φια απηά πνπ
πξέπεη λα γίλνληαη. Γελ κπαίλσ ζε απηφ. Ιέσ ζην δήηεκα αλ ην θνιπκβεηήξην
κε ην λεξφ είλαη επηθίλδπλν. Γηαηί ηέηνην δήηεκα άλνημε θαη ζεσξψ θαιά θαη
έθαλε ε... θαη κάιηζηα εκείο ζαλ παξάηαμε ην αλαπαξήγακε θαη ζην site θαη
ζην blog ακέζσο θαη ρσξίο ζρνιηαζκφ γη’ απηφ ην δήηεκα. Γηαηί είρε κηα ζεηξά
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άιια πξάγκαηα, ιέκε ηε γλψκε καο θαη επί ηνχηνπ. Αθξηβψο γηα λα ηνλίζνπκε
φηη ζπκπαξαζηεθφκαζηε, φρη ζπκπαξαζηεθφκαζηε, ζπκπαξαηαζζφκαζηε ζε
απηφ ην δήηεκα κε ηε Γεκνηηθή Αξρή, θαη λνκίδσ φηη γηα ηέηνηα δεηήκαηα φηαλ
έξρνληαη ζε νπνηνλδήπνηε δεκνηηθφ ζχκβνπιν, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε
κε ηε δεκφζηα πγεία, ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα πξηλ λα θάλνπκε θξηηηθή ζηε
Γεκνηηθή Αξρή είλαη λα ηελ ελεκεξψζνπκε αξκνδίσο είηε απφ ηνλ πνιηηηθφ
δξφκν, είηε απφ ηνλ δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ, ηέινο πάλησλ ελλνψ απφ ηηο
πεξεζίεο. Γεχηεξν δήηεκα απηφ.
Ρξίην δήηεκα. Δγψ ζπλήζσο δελ θάλσ εξσηήζεηο γηα ηνπο θάδνπο θαη γηα ηηο
γεηηνληέο. Ρν απερζάλνκαη, γηαηί ζεσξψ φηη... θαη απηφ είλαη έλα δήηεκα πνπ
κπνξνχκε λα ην θνπβεληηάζνπκε. κσο, επεηδή έρσ αξζξνγξαθήζεη γηα
δεηήκαηα αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ θπθινθνξία, βάδσ δχν δεηήκαηα πνπ
ζα ήζεια, λνκίδσ είλαη ζηελ πξνζνρή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο αιιά ην ιέσ γηα
λα δεη κε ηελ Αζηπλνκία ην ηη θαη ην πψο. Απηέο είλαη νη πεξηνρέο πνπ ηηο
ζεσξψ επηθίλδπλεο γηα ηε δηάβαζε ησλ πεδψλ, ε πεξηνρή ζηνλ Θσηζφβνιν
πνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ κπαίλνπλ ηα ακάμηα, έλα δήηεκα είλαη απηφ, παληνχ
έρνπκε πξνβιήκαηα, αιιά δελ ην βάδσ ζπλνιηθά.
Ιέσ, ινηπφλ, φηη ζηνλ Θσηζφβνιν πξέπεη λα βξνχκε έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν κε
βάζε ηελ Ρερληθή πεξεζία πνπ ζα βάινπκε θάπνηα, πψο θάλνπκε ζηα ζεκεία
απηά, πνπ απαγνξεχεηαη, δηφηη παξθάξνπλ κέρξη έμσ, έρεη έξζεη, κνπ έρεη
έξζεη απηφ ην δήηεκα επαλεηιεκκέλα θαη κάιηζηα αλαγθάδεηαη γπλαίθα κε
θαξνηζάθη δελ κπνξεί λα πεξάζεη κε θαλέλαλ ηξφπν απφ πάλσ θαη θαηεβαίλεη
ζηνλ δξφκν. Δπί ηεο Θαβάιαο, ιέσ, λαη, γη’ απηφ ιέσ. Πην βελδηλάδηθν θαη απηφ
ελλνψ, πεξηνρή ηνπ Θσηζφβνινπ. Απηφ λνκίδσ πξέπεη κε θάπνηνλ ηξφπν λα
παξέκβνπκε γηαηί ζα ζξελήζνπκε ζχκαηα. Γελ ιέσ φηη ζα βξεζνχκε
εθηεζεηκέλνη, ζα ζξελήζνπκε ζχκαηα θαη ελψ ίζσο πξέπεη λα θάλνπκε. Γελ
ιέσ ην ηη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν βελδηλάδηθν δελ είλαη ην πξφβιεκα ζην βελδηλάδηθν,
πεξλάεη ν θφζκνο κέζα. Κεηά αθξηβψο, έθαλε κία παξέκβαζε ε θα Γεσξγηάδε.
Αθξηβψο κεηά ππάξρεη δπζθνιία δηάβαζεο. Ωξαία, φ,ηη λνκίδεηε ινηπφλ ζε
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ζρέζε κε απηήλ ηελ πεξηνρή λνκίδσ φηη πξέπεη λα παξέκβνπκε κε άκεζν
ηξφπν. Ξπξνζβεζηηθφ, ζα έιεγα, αχξην ην πξσί, κεζαχξην, δελ μέξσ πνηνλ
ηξφπν ζα ζθεθηείηε, εθηφο απφ ηηο νριήζεηο πξνο ηηο αληίζηνηρεο πεξεζίεο,
ελλνψ πξνο ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα, θ.ιπ., πξέπεη κε θάπνηνλ ηξφπν λα
ζεκαηνδνηείηαη φηη εκείο θάλνπκε κία παξέκβαζε.
Δπίζεο, αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο Θεξκνππιψλ, είζνδνο-έμνδνο. Λνκίδσ φηη ηα
θνισλάθηα λένπ ηχπνπ, ηα πνξηνθαιηά, θ.ιπ., είλαη αλαιψζηκα κέζα ζε κία
κέξα. Ίζσο ζα πξέπεη λα πάκε, φρη ίζσο, λνκίδσ πξέπεη λα πάκε ζε θάπνηνλ
άιινλ ζρεδηαζκφ. Γελ μέξσ. Κηζφ ιεπηφ, νη Ρερληθέο πεξεζίεο ζα πξέπεη λα
καο πνπλ αλ ζα βάινπκε θάγθειν, αλ ζα θάλνπκε.. ηέηνην, δελ μέξσ ηη ζα
θάλνπκε, ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε ζηελ είζνδν θαη ζηελ έμνδν πέξα
ην φηη δεκηνπξγείηαη έλα θπθινθνξηαθφ θνκθνχδην, δεκηνπξγείηαη έλα... Πηε
Θεξκνππιψλ Ξιαηαηψλ, απηή, είζνδνο-έμνδνο, ην ίδην πξάγκα ιέκε. Γελ μέξσ
πψο ην ιέκε ηνλ δξφκν, Ξιαηαηψλ ηνλ ιέκε; Ωξαία, ηνλ είπα εγψ
Θεξκνππιψλ, επεηδή ελψλνληαη.
Ρν θπθινθνξηαθφ θνκθνχδην είλαη κηθξφ ην πξφβιεκα. Ρν αλζξψπηλν
θνκθνχδην είλαη ην θχξην ην νπνίν ππάξρνπλ δηαπιεθηηζκνί, βγαίλνπλ
άλζξσπνη απφ ηα ακάμηα ηνπο, έξρνληαη ζηα ρέξηα, θ.ιπ..
Θαη έλα ηξίην ζεκείν, λνκίδσ κε ηα γλσζηά θνισλάθηα πνπ ζσζηά ζε νξηζκέλα
ζεκεία, ε επαλάιεςε φρη κήηεξ καζήζεσο, καζαίλεη θαη ν πιεζπζκφο, ππάξρεη
ην Corner ην θαθελείν θαη κπξνζηά ζηελ Δζληθή, κάιινλ ην θνκκάηη πνπ
ζηελεχεη απφ ηελ Δζληθή Ρξάπεδα πεγαίλνληαο πξνο ηα πέξα. Θαη εθεί πέξα
λνκίδσ πξέπεη λα πάξνπκε κέηξα, δηφηη ππάξρεη ηξνκεξή δπζθνιία.
Απηά ήζεια λα πσ. Κηα θνπβέληα, γηα λα ην πσ, γηα λα... γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν, Κηράιε, ζέισ λα αθνχζεηο, κε αθνξκή θαη ην πξνεγνχκελν δήηεκα,
επεηδή είλαη έλα δήηεκα, γη’ απηφ είπα δελ ζηέθνκαη ζηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν,
ζεσξψληαο φηη φηαλ ζα θνπβεληηάζνπκε. Αιιά απηή ηε ζηηγκή ζέισ λα πσ,
επεηδή είλαη έλα δήηεκα πνπ καο αθνξά ζαλ παξάηαμε, κε αθνξά ζαλ
πξφζσπν πξνζσπηθά, είλαη έλα δήηεκα ζην νπνίν δψζακε κάρε λα γίλεη
δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, νη παξεκβάζεηο καο πξνο ην ππνπξγείν είλαη φηη ζα γίλε
κία πξνζπάζεηα αξρέο ηνπ ’17 θαη ίζσο ιίγν λσξίηεξα.
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Θέισ λα πσ φηη είλαη κία ζεηξά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ δήκν αιιά αθνξνχλ
θαη απνθάζεηο γηα ηηο νπνίεο εκείο έρνπκε πξσηνζηαηήζεη είηε ζην παξειζφλ,
είηε ζηε ζπλέρεηα, θάλνπκε θαη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο, γη’ απηφ θαη γηα κηα
ζεηξά πξάγκαηα φπσο ζα έρεηε δεη έρνπκε έλαλ βαζκφ πιεξνθφξεζεο,
παξεκβαίλνπκε θαη θάλνπκε, απνθάζηζα λα ην θάλσ απηφ θαη λα θνηλνπνηψ ην
ηη θάλακε φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, παξφηη ελεκέξσλα γη’ απηά
ηα δεηήκαηα ηνλ δήκαξρν, δηφηη παίδεηαη έλα παηρλίδη πξνζέζεσλ θαη ε
ηαπεηλνθξνζχλε καο, ή ην γεγνλφο φηη ελεκεξψλνπκε ηελ πιεηνςεθία ζηα
φξγαλα εθεί πνπ ζπκκεηέρνπκε πξνζπαζψληαο λα βνεζήζνπκε ηνλ δήκν, απφ
θάπνηνπο ζεσξείηαη φηη είλαη αδπλακία επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ.
Γη’ απηφ φπσο ζα έρεηε δεη, φηαλ έρνπκε λα δηαθσλήζνπκε κε ηνλ δήκν
δηαθσλνχκε, αιιά φηαλ ζεσξνχκε φηη έρνπκε θάλεη ελέξγεηεο φζνλ αθνξά λα
επηιχζνπκε δεηήκαηα, κε ηνλ δηθφ καο ηξφπν απηφ πνπ θαηαιαβαίλνπκε είηε
είλαη δηάδξνκνη, είηε είλαη ελέξγεηεο, είηε είλαη παξεκβάζεηο, είηε είλαη θείκελα
ζηα νπνία δηαρσξίδνπκε ηε ζέζε καο εδψ θαη κεηά ηελ θνηλνπνηνχκε γηα
ηέηνηα δεηήκαηα, απφ εδψ θαη πέξα ινηπφλ ζα ελεκεξψλνπκε γηα θάζε δήηεκα
ην ηη παξάιιειε ελέξγεηα θάλνπκε, είηε ζηεξίδνληαο ηνλ δήκν γηα δεηήκαηα
πνπ αθνξά, είηε δηαρσξίδνληαο ηε ζέζε καο, έηζη θαη αιιηψο ην θάλακε απηφ,
ιέσ γηα δεηήκαηα... Απηφ είλαη ινηπφλ κία ζέζε απφ εδψ θαη πέξα, κε ηελ
έλλνηα φηη ζεσξψ φηη αδηθνχκε ηνλ εαπηφ καο ζε απηφ πνπ θάλνπκε γηα κία
ζεηξά πξάγκαηα. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Γελ έρνπκε εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενδσξαθφπνπιε;
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ξνιχ ζχληνκα, ήζεια κία εξψηεζε-ελεκέξσζε απφ
ηνλ αληηδήκαξρν, ζηνλ θ. Βνξέα, θαη δεηάσ ζπγλψκε πνπ ζα κπνξνχζα λα ην
πσ θαη θαη’ ηδίαλ, αιιά μεράζηεθα, ιίγν λα δνχκε ην ζέκα απηφ ζην «Αηηηθφ»
απέμσ κε ηνλ πεδνδξφκην. Θπκάζηε, ην είρακε ζπδεηήζεη. Έγηλε ην πεδνδξφκην
απφ ηε κία κεξηά, απφ ηελ άιιε ζέιεη αθφκα θάπνηα θνκκάηηα, αιιά εθεί πνπ
έρεη γίλεη, απιά ην ιέσ, απιά γηα λα γλσξίδεηο, Θψζηα, κήπσο βάινπκε θάηη
γηαηί ηδίσο ζηηο γσλίεο πνπ θάλεη αλεβάδνπλ απηνθίλεηα πάλσ. Νπφηε ην

16

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

αλεβάδνπλ φιν ην απηνθίλεην επάλσ, πάιη είλαη κε πξνζπεξάζηκν. Απιά απηφ
λα δνχκε, θαη παξθάξνπλ θαη ζηηο δπν πιεπξέο, δειαδή εξρφκελνη πξνο ηελ
Θαβάιαο παξθάξνπλ θαη ζην πεδνδξφκην θαη κέζα ζηε κέζε πνπ ιέκε, δειαδή
ζηε λεζίδα δίπια, νπφηε πάιη κέλεη έλα ζηελφ δξνκάθη. Ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο
ην ιέσ, θαη ηίπνηα άιιν. Λα δνχκε αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη γη’ απηφ.
Ρψξα, φζνλ αθνξά ην ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε κε ηα δέληξα ζηελ Θαξατζθάθε,
ην έρνπκε μαλαζπδεηήζεη, ην έρνπκε μαλαδεί, εθεί πξαγκαηηθά εγψ δελ μέξσ
αλ κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηνο ηξφπνο λα ειέγμνπκε γηα λα απνθχγνπκε ην
κνηξαίν, φρη ηίπνηα άιιν. Ξξηλ δέθα κήλεο, πφζν ήηαλ, δηφξζσζέ κε, Γήκαξρε,
πνπ είρε πέζεη πάιη έλα πνιχ κεγάιν θιαδί ζην Αίληγκα απέμσ, φηαλ ιέσ
κεγάιν, ζθφησλε 5, 6 απφ εκάο, φρη θαλέλα θιαδάθη. Ρψξα έγηλε απηφ. Αλ
ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο ε πεξεζία, νη άλζξσπνη, λα ειεγρζνχλ φζν είλαη
εθηθηφ. Λα απνθχγνπκε ην ρεηξφηεξν. Απηφ, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Κάιηζηα, εγψ ζα ήζεια λα θάλσ κία εξψηεζε, ελδερνκέλσο
ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα, απφ απηφ πνπ δηάβαζα δειαδή, θαη απηφ κεηαθέξσ.
Έγηλε λνκίδσ ζηηο 21 ηνπ κελφο, λνκίδσ ζηνλ Γήκν Φπιήο, κία ζπλάληεζεζπγθέληξσζε απφ νξηζκέλνπο θνξείο πνπ εθιέγνληαη φζνλ αθνξά κε ην
νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ ΣΡΑ εθεί ζηελ πεξηνρή. Θαη είλαη εμνξγηζηηθφ ην ζέκα
φηη θάπνπ δηάβαζα φηη απηνί επαπμάλνπλ θαη ζα «θηινμελήζεη» άιινπο
200.000 ηφλνπο απηφο ν ΣΡΑ. Θαη επηπιένλ θάπνηα ζρέδηα ηνπ δεκάξρνπ ηνπ
θ. Θακίλε, κία άιιε εηαηξεία πνπ κνπ δηαθεχγεη ην φλνκα, πνπ θάπνπ ιέεη
ζέιεη εδψ πέξα ζηνλ Αζπξφππξγν λα θάλεη ιέγεηαη ΣΡΔΑ, δελ μέξσ ην Δ πνχ
εκπιέθεηαη κέζα ζε ηη ζέκα.
Πε απηά ινηπφλ πξέπεη λα γίλνπλ, λνκίδσ πήξαλ απφθαζε φινη νη δήκνη πνπ
εκπιέθνληαη θαη κηιάκε γηα εκάο, ηεο Γπη. Αηηηθήο γηαηί είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ
ζέκα, είλαη ζέκα πγείαο, γηαηί πνιιέο θνξέο κπαίλεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
φζνλ αθνξά κε νζκέο νη νπνίεο ν άλεκνο, φπσο φινη παξαδέρνληαη καο ην
θέξλεη εδψ πέξα, είλαη θαη ζέκα πγείαο, θαη λα πάξνπκε θάπνηεο απνθάζεηο, λα
έρνπκε θάπνηα δξαζηηθή θιηκάθσζε, δελ μέξσ, ζε ζπλαληήζεηο, πνχ, θαη λα
γίλεη θαη κία επηδεκηνινγηθή κειέηε θαη ζπλεπηπηψζεηο απφ απηφ. Θαη ηέινο
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πάλησλ απηή ε πνιχπαζε Γπη. Αηηηθή λα κελ... δηφηη πξέπεη, ην είρα βάιεη θαη
ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φζνλ αθνξά κε ηελ απνθνκηδή ζηεξεψλ
απνβιήησλ, φηη ν θάζε δήκνο πιένλ πξέπεη λα αλαιάβεη ην θνξηίν ην νπνίν
παξάγεη θαη λα κελ ην κεηαηνπίδεη φιν εδψ πέξα θαη λα έρνπλ απηνί ηελ
εξεκία θαη ηελ πγηεηλή ηνπο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη; Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γελ ζπλεζίδσ λα επαλαιακβάλσ εξσηήζεηο, αιιά λνκίδσ φηη
παίξλεη ηφζν αλεζπρεηηθή δηάζηαζε ην ζέκα ηεο πηψζεο ησλ δέληξσλ, πνπ
ζα ζπκθσλήζσ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπλαδέιθνπο, ρσξίο λα ζέισ λα
πξνζάςσ επζχλεο ζηε Γεκνηηθή Αξρή φηη πξέπεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη
πιένλ απηφ ην θαηλφκελν, λα πάξεη θάπνηα κέηξα, θαηά πξνηεξαηφηεηα, είηε
αλ ππάξρνπλ κεραληζκνί, αλ ππάξρνπλ εηδηθέο πεξεζίεο, αλ ππάξρνπλ εηδηθά
ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα πέζεη θάπνην
δέληξν, ζα πξέπεη λα ηα αμηνπνηήζεη ρσξίο λα ιάβεη ππφςε νπνηνδήπνηε
θφζηνο.
Γηφηη εγψ ζα δηαθσλήζσ, γηαηί θάπνηνη ζπλάδειθνη είπαλ λα κελ ζηαζνχλ ζην
ζέκα ηεο επηθηλδπλφηεηαο, θάπνηνη άιινη ζηάζεθαλ, φκσο εγψ λνκίδσ φηη είλαη
ην πξσηεχνλ ην ζέκα ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα
γίλνπλ φιεο νη ελέξγεηεο απφ πιεπξάο ηνπ δήκνπ θαη ηεο πεξεζίαο
πξνθεηκέλνπ απηφ λα δηαζθαιηζηεί, δειαδή ε πεξίπησζε ελφο ελδερφκελνπ
αηπρήκαηνο, πνπ επηπρψο κέρξη ηψξα δελ ζπλέβε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ:

Πχκθσλα

κε

ην

ζρέδην

ηνπ

πνπξγείνπ

Ξαηδείαο

θαη

κεηαλάζηεπζεο γηα ηε θεηηλή ρξνληά πξφθεηηαη λα γξαθηνχλ ζηηο βαζκίδεο Α’
ζκηαο θαη ππνρξεσηηθήο ηα παηδηά απφ ηα θέληξα θηινμελίαο ζαλ ηνπ
Πθαξακαγθά, ζηα δεκφζηα ζρνιεία. Ρν πξψην ζθέινο ηεο εξψηεζεο, ινηπφλ,
έρεη λα θάλεη κε ην αλ γλσξίδεη ν δήκνο γηα πφζα παηδηά κηιάκε θαη πφζα απφ
απηά πξφθεηηαη λα γξαθηνχλ ζηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ καο.
Ρν δεχηεξν θνκκάηη ζην ζρέδην απηφ πξνβιέπεηαη φηη ηα επηπιένλ έμνδα
θαζψο θαη ηε κεηαθίλεζε αλαιακβάλεη ν Γηεζλήο Νξγαληζκφο Κεηαλάζηεπζεο,
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απηφ πνπ δελ θαίλεηαη θαη εξσηψ είλαη πνηνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο
κεηαθνξάο, αλ είλαη ε Ξεξηθέξεηα φπσο είλαη θαη γηα ηνπο άιινπο καζεηέο ή
αλ έρνπλ θηάζεη θνλδχιηα πηζαλά θαη ζηηο Γεκνηηθέο Αξρέο θαη ην ιέσ απηφ
γηαηί έγηλε γλσζηφ φηη ππάξρεη πξφβιεκα κεηαθνξάο κε θάπνηα παηδηά ζην 2ν
Γεκνηηθφ Πρνιείν εδψ ην δηθφ καο. Άξα, πνηνο έρεη απηήλ ηελ ππνρξέσζε θαη
αλ ν δήκνο πξνηίζεηαη λα βνεζήζεη ή έρεη δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα παηδηά, λνκίδσ φηη είλαη πέληε, ή λα δηεθδηθήζεη απφ φπνηνλ είλαη
λα δηεθδηθεζεί θαιψληαο θαη ηνλ θφζκν λα ζπκκεηέρεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, έρεη δεηήζεη απφ ην Πψκα λα απεπζχλεη κία
εξψηεζε-ηνπνζέηεζε ην Ππληνληζηηθφ ησλ Δξγαηηθψλ Πσκαηείσλ γηα ην
πξνζθπγηθφ. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο... ππάξρεη θακία αληίξξεζε, ζηνπο
ζπκπνιίηεο; Έρνπκε εξψηεζε πξηλ. Ξξψηα λα γίλεη ε εξψηεζε ηεο θα
Γεσξγηάδε θαη κεηά... Θ. Γεσξγηάδε.
ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Ξνιχ γξήγνξα ζα ήζεια λα ξσηήζσ κηα πνπ κηιήζακε γηα
θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα θαη επεηδή ππάξρεη θαη ην ζέκα κε ηηο ιατθέο λνκίδσ
κεγάιν πξφβιεκα δεκηνπξγνχλ ηα θνξηεγά πνπ έξρνληαη θαη μεθνξηψλνπλ
θαη θπξίσο ηεο παξαιατθήο πνπ ιέκε εδψ, ίζσο ζα πξέπεη λα βξεζεί κηα άιιε
ιχζε, λα παξθάξνπλ θάπνπ αιινχ γηα λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα νη δεκφηεο
θαη λα κελ ππάξρεη θπθινθνξηαθφ, γηαηί ιφγσ ηνπ φγθνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ
ηεξάζηην πξφβιεκα θαη θάζε Πάββαην ην Σατδάξη γίλεηαη παλδαηκφλην. Ίζσο
πξέπεη λα ην δείηε ιίγν απηφ. Αλ κπνξεί λα γίλεη θάηη, λα παξθάξνπλ εθηφο ησλ
δξφκσλ πνπ γίλνληαη νη ιατθέο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε απφ ην Ππληνληζηηθφ. Ξείηε ην φλνκά ζαο, ηνλ θνξέα.
ΒΔΕΝ: Γεηα ραξά. Ιέγνκαη Βέδνπ, είκαη απφ ην Ππληνληζηηθφ Πσκαηείν
Φνηηεηηθψλ Ππιιφγσλ θαη Ππιινγηθνηήησλ γηα ην πξνζθπγηθφ θαη ζέισ λα
θάλσ κία κηθξή ηνπνζέηεζε θαη δχν κηθξέο εξσηήζεηο πξνο ηνλ δήκν. Απηή ηε
ζηηγκή ε θπβέξλεζε ζε έλα θξεζέλην μελνθνβίαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά βαζηά αληηδξαζηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ θαη
αληηπαηδαγσγηθψλ επηρεηξεκάησλ ζε έλα νπινζηάζην παλεπηζηεκηαθψλ πνπ
πξαγκαηηθά σρξηνχλ φιεο ηνπο νη ηνπνζεηήζεηο, θνχθηεο, θελέο θαη ρσξίο
θαλέλα παηδαγσγηθφ θξηηήξην ζέιεη ... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ ... εληφο ησλ
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ζηξαηνπέδσλ εληείλνληαο ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ εγθιεηζκφ ησλ
πξνζθχγσλ, εληείλνληαο φιε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ εδψ ζηελ πεξηνρή καο
είλαη γλσζηή ζε φινπο.
Απηή ηε ζηηγκή ζην camp ηνπ Πθαξακαγθά ππάξρνπλ πάλσ απφ 800 παηδηά. Ζ
ιχζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη ή εληφο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ή εθηφο ζρνιηθψλ σξψλ,
δειαδή δχν κε έμη ην απφγεπκα κε καζήκαηα ηα νπνία ζπκίδνπλ, δελ ζπκίδνπλ
ζε ηίπνηα ζρνιηθή δνκή, ιίγν αγγιηθά, ιίγν ειιεληθά, ιίγν γεξκαληθά, ίζσο θαη
ιίγν γαιιηθά αιιά ρσξίο πξαγκαηηθά ζε απηφ ην πξάγκα λα ππάξρεη θαλέλα
παηδαγσγηθφ επηρείξεκα.
Νη ίδηνη νη γνλείο κε δηθή ηνπο ζέιεζε θάπνηνη απφ απηνχο ζέινπλ λα
γξαθηνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο θαλνληθέο πξσηλέο δνκέο ηνπ δεκνζίνπ
ζρνιείνπ. Ξνιινί απφ απηνχο έρνπλ θαηαζέζεη αηηήζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο
Γ’ Γηεχζπλζεο Αζελψλ θαη ήδε έρνπλ μεθηλήζεη λα θνηηνχλ ζε δεκνηηθά θαη
γπκλάζηα ηεο πεξηνρήο ηα πξψηα πξνζθπγφπνπια απφ ηνλ Πθαξακαγθά. Ρν
πην δχζθνιν ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε κεηαθνξά ηνπο απφ ην
ζηξαηφπεδν πξνο ηα ζρνιεία, είλαη παηδηά ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ θαη
θαηαιαβαίλνπκε φινη φηη δελ γίλεηαη απηά ηα παηδηά κφλα ηνπο λα κπαίλνπλ ζε
ζρνιεία ηνπ Αηγάιεσ ή ζε ζρνιεία ηνπ Σατδαξίνπ ή ζε ζρνιεία δεμηά θαη
αξηζηεξά κε ιεσθνξεία ηα νπνία δελ αθήλνπλ ηα παηδηά έμσ απφ ηα ζρνιεία.
Δκείο ζέινπκε αξρηθά λα ξσηήζνπκε ηνλ δήκν ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη θαη αλ
ζα πάξεη ζέζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ εθηφο δνκψλ ζηξαηνπέδνπ,
πνπ είλαη βαζηά ξαηζηζηηθή, μελνθνβηθή θαη εληείλεη φινλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνλ
θνηλσληθφ απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο, αλ ζα πάξεη κέηξα θαη ζα πηέζεη ηνπο
αξκφδηνπο γηα λα κπνπλ ιεσθνξεία ηα νπνία ζα κεηαθέξνπλ ηα παηδηά απφ ην
camp ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ. Θαη επίζεο έλα
ζηξαηφπεδν ην νπνίν απνθιείεη ηελ είζνδν ζε αιιειέγγπεο πνιηηηθέο
νξγαλψζεηο,

θνξείο,

θαη

ζσκαηεία

αιιά

ηαπηφρξνλα

ρηιηάδεο

ΚΘΝ

κπαηλνβγαίλνπλ θαζεκεξηλά ηξηγπξλψληαο θα πεξηθέξνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο
γχξσ απφ ην camp ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θακία δνκή εθεί κέζα, ην αληίζεην
αθξηβψο ζπκβαίλεη, ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ ειηθία έρνπλ αλάγθε, θαη εηδηθά
απηά ηα παηδηά πνπ έρνπλ πεξάζεη ην δξάκα ηεο πξνζθπγηάο θαη ηνπ πνιέκνπ
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αζθάιεηα, απηφ ην πξάγκα πνπ θαζεκεξηλά κπαηλνβγαίλεη θάπνηα άιιε ΚΘΝ
θαη ν θαζέλαο θάλεη φ,ηη γνπζηάξεη ζίγνπξα δελ δεκηνπξγεί θακία αζθάιεηα ζε
απηά ηα παηδηά, ηελ ίδηα ζηηγκή απνθιείεηαη νπνηνζδήπνηε άιινο λα παξέκβεη
κέζα.
Πε έλαλ ρψξν ν νπνίνο είλαη ζηα φξηα ηνπ δήκνπ, πψο ν δήκνο θαη ηη ζέζε ζα
πάξεη απέλαληη ζηνλ απνθιεηζκφ νπνηνπδήπνηε άιινπ απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζην
camp θαη κε ειεχζεξε ηελ είζνδν κφλν ζηηο ΚΘΝ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δπραξηζηνχκε

πνιχ.

Λα

δψζνπκε

ηνλ

ιφγν

ζηνπο

αληηδεκάξρνπο. Ν Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξαζίλνπ.
ΣΝΓΔΙΝΙΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ κπήθαλ,
ην πην ηξαληαρηφ είλαη ην ζέκα ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο
Θαξατζθάθε. Λα πσ δπν πξάγκαηα, φηη θηλεζήθακε απφ αξρέο, πξηλ ην
θαινθαίξη λα πσ, κε ην Γαζαξρείν γηα ην ζέκα ησλ πεχθσλ, έρνπκε θαη κία
αιιεινγξαθία θαη ήξζαλ θαη νη γεσπφλνη ηνπ Γαζαξρείνπ πνπ είρακε
ξαληεβνχ θαη θάλακε κία πεξαηδάδα, λα ην πνχκε, έλαλ έιεγρν ζηελ
Θαξατζθάθε, γηαηί δεηνχζακε λα γίλνπλ θάπνηα θαζαξίζκαηα ησλ δέληξσλ θαη
θάπνηα θιαδέκαηα θαη καο έρνπλ ζηείιεη θαη ραξηί, αλ ζέιεηε ην βγάδνπκε θαη
κία θσηνηππία λα ην έρεηε αλ ζέιεηε, ή απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο
κπνξείηε λα ην πάξεηε.
Δγψ λα πσ δπν πξάγκαηα κφλν. Ξνηνη είκαζηε νη πην παιηνί ζην Σατδάξη αλ
ζπκάζηε ηελ Θαξατζθάθε πψο ήηαλ θαη πψο έγηλε. Ζ Θαξατζθάθε φηαλ έγηλε ν
πεδφδξνκνο φιεο νη ξίδεο έρνπλ βγεη ζηελ επηθάλεηα. Κελ γπξεχνπκε ηνλ
θηαίρηε. Ν άλζξσπνο παξεκβαίλεη θαη ραιάεη ηε θχζε. Γηα λα είκαζηε
ξεαιηζηέο. Γελ καο θηαίεη νχηε γηαηί έρεη πέζεη έλα δέληξν, νχηε... θαη απηφ
πνπ είπε ν Φψηεο, λα κελ ζξελήζνπκε ζχκαηα. Ρν δεηνχκελν είλαη φηη γηα λα
ειέγμεηο θαη λα κπνξείο λα θάλεηο θαιχηεξε δνπιεηά ρξεηάδνληαη θαη ιεθηά,
γηαηί ν παξεκβάζεηο εθεί γηα λα γίλνπλ δελ είλαη πνιχ εχθνιν, θαηά ηελ άπνςε
θαη ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, γηαηί θάλακε κία ζχζθεςε ρζεο ην
κεζεκέξη κεηά ην θαζάξηζκα ηνπ πεχθνπ. Γερηήθακε πνιιέο επηζέζεηο θαη απφ
θφζκν γηαηί ν άιινο δελ έβιεπε φηη είρε γείξεη ην δέληξν θαη έπεζε, είδαλ ηνπο
ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ κε ηα κεραλήκαηα θαη κε ηνπο... θαη ζηελ αξρή είρε

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17Η

28 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2016

21

έξζεη θαη ε Ξπξνζβεζηηθή πνπ έθπγε, πνπ απνρψξεζε, πάιεπαλ λα θφςνπλ ην
δέληξν θαη ζνπ ιέεη απηνί έρνπλ ηξειαζεί, θφβνπλ δέληξα. Γηα λα ηα ιέκε
φπσο είλαη ηα πξάγκαηα.
ινη πνλάκε ην πξάζηλν, φινη ζέινπκε, ππάξρνπλ θάπνηεο ζπλελλνήζεηο θαη
κε ηα θαηαζηήκαηα γηα απηφ ην... λα κελ πσ ηελ θνπβέληα, ηελ θαηάζηαζε
πνπ επηθξαηεί ζηελ Θαξατζθάθε. Θα θάλνπκε κία ζπδήηεζε θαη ζην επφκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αλ ζέιεηε λα έξζνπλ θάπνηνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο
πνπ ζα πνπλ δπν πξάγκαηα, γηα λα είκαζηε θαη πην ξεαιηζηέο.
Ρψξα, ζε φ,ηη κε αθνξά κε ην ζέκα ησλ παξεκβάζεσλ ην θπθινθνξηαθφ, είλαη
κία κειέηε πνπ είλαη ζε εμέιημε, ζα δνχκε θαη θάπνηεο άκεζεο παξεκβάζεηο
πνπ έβαιε θαη ν ζπλάδειθνο ν Θνδσξήο.
Γηα ην ζέκα ηνπ ΣΡΑ, λα κελ αλαθεξζψ, Γήκαξρε, κπνξεί λα πεη ν δήκαξρνο
θάπνηα πξάγκαηα. Απηά έρσ εγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο. Ν θ. Κνζρνλάο; Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρψξα ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα πνπ κπήθαλ αλ θαη λνκίδσ
φηη είλαη ιίγν-πνιχ γλσζηά θαη κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηηο
απαληήζεηο πνπ είπαλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα, γηα ην θνιπκβεηήξην κφλν λα πσ
ην εμήο, επεηδή είλαη έλα δήηεκα ζνβαξφ θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ πγηεηλή, θαη
επεηδή θάπνηνη λνκίδνπλ φηη κπνξνχλ ζε φια ηα επίπεδα ξίρλνληαο ιάζπε θαη
ρσξίο θαλέλα ζηνηρείν απιά λα ιέλε δηάθνξα ςέκαηα, λα θάλνπλ εηθαζίεο, ηελ
ίδηα ζηηγκή πνπ ν δήκνο γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πάξα, πάξα, πάξα πνιιά
ρξφληα έρεη δψζεη πνιχ κεγάιε βάζε ζηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ,
ζηνλ θαζαξηζκφ θαη απηφ θαηαιαβαίλεηε φηη δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ην πφζν
θαη ηη δηάζεζε έρεηο, αιιά θαη κε ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ δαπαλεζεί.
Απηφ ηαπηφρξνλα ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δειηία θάζε κήλα γηα ηελ πγηεηλή θαη
ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πηζίλαο, απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ην
Σεκείν ηνπ Θξάηνπο πνπ ππάξρεη έιεγρνο ηνπ λεξνχ, ππάξρεη έιεγρνο
θαζεκεξηλά απφ ηελ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη λα θάλεη ηνλ πγεηνλνκηθφ
έιεγρν. Θαζεκεξηλά νη εξγαδφκελνη εθεί πέξα απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ
θάλνπλ κεηξήζεηο, ηε ζεξκνθξαζία, θ.ιπ., θ.ιπ..
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Δπεηδή έρεη μεθχγεη θάζε νξίνπ απηή ε ινγηθή ηνπ λα βγαίλνπλ θάπνηνη ρσξίο
θαλέλα ζηνηρείν θαη λα ινηδνξνχλ, φζνλ αθνξά, γηαηί έρνπκε πεη θαη άιιεο
θνξέο φηη ζηελ θξηηηθή φρη απιά είκαζηε αλνηρηνί, αιιά ηελ επηδηψθνπκε γηαηί
ζεσξνχκε αθφκε θαη αλ είλαη αβάζηκε φηη καο δίλεη ηα πεξηζψξηα λα
βειηησζνχκε. κσο απηφ μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο θξηηηθήο. Θαη επεηδή έρεη λα
θάλεη θαη κε ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ηξνκνθξαηία πνπ πξνθαιείηαη
ζε παηδηά, γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη ν άιινο φηαλ αθνχεη φηη ην θνιπκβεηήξην
θαη ην λεξφ, ζην θνιπκβεηήξην δελ θξαηνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ, ν άιινο δελ ζα πάεη
ην παηδί ηνπ θνιπκβεηήξην.
Άξα, ινηπφλ, ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ππάξμεη ρσξίο ζηνηρεία ηέηνην
δεκνζίεπκα ζε ιάζπε, θ.ιπ., θαη εκείο ζα πξνβνχκε ζε φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα, φρη γηα λα πξνζηαηέςνπκε εκάο, γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηελ ίδηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Έλα είλαη απηφ.
Γεχηεξνλ, επεηδή ππάξρνπλ δηάθνξνη θαινπξναίξεηνη, δελ ζα κπνξνχζα λα
κελ ηνπο ζρνιηάζσ, ζα πσ κφλν κία θνπβέληα. Θάπνηνη θάζε θνξά πνπ
ζπκβαίλεη θάηη θαθφ ζηελ πφιε, αληί λα ζθεθηνχλ κε πεξίζθεςε ηη αθξηβψο
έρεη ζπκβεί ηα ηειεπηαία πάξα πνιιά ρξφληα ζε απηήλ ηελ πφιε θαη γηαηί
θηάζακε σο εδψ, πνηεο είλαη νη δηθέο ηνπο επζχλεο, πνηα πνιηηηθή
ππεξεηνχζαλ φια απηά ηα ρξφληα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ είλαη ιάηξεηο φ,ηη πην
ζθνηεηλψλ έρεη εθεχξεη ε ηζηνξία, ηνπ Ξαπαδφπνπινπ, ηνπ... φπνηνπ θαζίζηα
έρεη πεξάζεη ζηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ θφζκνπ, βγαίλνπλ θαη ραηξέθαθα,
θπξηνιεθηηθά, δειαδή θάπνηνη ζα επηδίσθαλ λα ππήξρε θαη λεθξφο κε ην
δέληξν.
Δίλαη ηέηνηνο ν δήινο ηνπο γηα λα θάλνπλ αληηπνιίηεπζε ζηνλ δήκν. Γελ
θαηαλννχλ φηη ην δήηεκα ησλ πεχθσλ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθε ην
ηειεπηαίν εμάκελν, ηνλ ηειεπηαίν έλαλ ρξφλν, έρεη κία ηζηνξία. Έρεη κία πεγή
απηφ ην θαθφ. Ζ ίδηα ε θχζε ησλ δέληξσλ έρεη κία ινγηθή. ηαλ ινηπφλ παο
θαη κπαδψλεηο κε ηνλ πεδφδξνκν ηνπο θνξκνχο, πνπ παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα
πεχθα απιψλνπλ νξηδφληηα, θαη δελ έρνπλ ηξφπν λα αλνηρζνχλ νη ξίδεο ηνπο,
είλαη δεδνκέλν φηη νη ξίδεο ζα αλέβνπλ πξνο ηα πάλσ θαη ηα δέληξα ζα
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πέθηνπλ. Απηφ δειαδή ζέιεη πνιχ κπαιφ γηα λα ην θαηαιάβνπλ θάπνηνη θαη
ραηξέθαθα βγάδνπλ ηέηνηα δεκνζηεχκαηα; Έθηαζε ζην ζεκείν θάπνηνο λα ιέεη
φηη κέρξη θαη ηα δέληξα απηνθηνλνχλ; Θαιά, ζαλ δελ ληξέπεηαη ιηγάθη; Παλ δελ
ληξέπεηαη ιηγάθη, λα ππάξρνπλ ηέηνηνη ζπκπνιίηεο καο ζηελ πφιε; Γελ
θαηαιαβαίλνπλ ηη θαθφ θάλνπλ;
Πε ζρέζε κε ην πξνζθπγηθφ, επεηδή είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα, εκείο απφ
ηελ πξψηε ζηηγκή έρνπκε ηνπνζεηεζεί γηα ηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα θαη γηα
ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη κε λεθαιηφηεηα έρνπκε θξαηήζεη κία πνιχ
ζπγθεθξηκέλε ζηάζε, πξνζπαζψληαο πξαγκαηηθά φζν πεξλάεη απφ ην δηθφ καο
ρέξη λα βνεζήζνπκε πέξα απφ ηελ αιιειεγγχε θαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ νη άλζξσπνη απηνί πνπ έρνπλ έξζεη εδψ θαη πξαγκαηηθά ε
θπβέξλεζε κε ηηο ππνγξαθέο πνπ έρεη βάιεη θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο εγθισβηζκνχ, θαη κε βάζε
απηή ηε ινγηθή θαη ε Γεκνηηθή Αξρή θάλεη φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη ηεο, απφ
ηελ πξψηε κέξα, θαη φινπο απηνχο ηνπο κήλεο, θαη θάλεη φ,ηη πεξλάεη απφ ην
ρέξη ηεο θαη απφ εδψ θαη πέξα γηα λα εληαρζνχλ απηνί νη άλζξσπνη, ηα παηδηά,
ζηα ζρνιεία ζηηο δνκέο θαη γηα εκάο είλαη έλα θξίζηκν δήηεκα.
Δίλαη έλα θξίζηκν δήηεκα πέξα απφ ηηο θσλέο πνπ ζα αθνπζηνχλ, πνπ φινη
έρνπκε γίλεη κάξηπξεο ηηο ηειεπηαίεο κέξεο θαη ηη θαηλφκελα έρεη δεκηνπξγήζεη
απηή

ε

θαηάζηαζε,

ξαηζηζηηθέο

αληηιήςεηο,

θαζηζηηθέο,

θαζίδνπζεο

λννηξνπίεο πνπ βγαίλνπλ, σζηφζν φκσο πξαγκαηηθά εδψ ρξεηάδεηαη λα πνχκε
ην εμήο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πνπ είλαη κία πνιχ
ηδηαίηεξε, λα ην πσ δηαθνξεηηθά, κάιινλ, αλ γηα ηελ εθπαίδεπζε γεληθά ησλ
παηδηψλ ρξεηάδεηαη πνιχ κεγάιε ζπδήηεζε, γηα ηελ εθπαίδεπζε απηψλ ησλ
παηδηψλ κε απηά ηα βηψκαηα ρσξίο ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ρξεηάδεηαη 100
θνξέο κεγαιχηεξε αζρνιία, ζθέςε, κέηξα, γηα λα εληαρζνχλ θαη λα
εθπαηδεπηνχλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ, ην λα πάεη
έλα παηδί ζην δεκνηηθφ πνπ δελ έρεη θακία επαθή, νχηε κε ηε γιψζζα,
θαηαιαβαίλεηε φηη δελ ιχλεη θαλέλα πξφβιεκα. Θα πεγαίλεη έλα παηδάθη 6
ρξνλψλ, ζα θνηηάεη ζαλ ηνλ ράλν, ζπγλψκε θαη γηα ηελ έθθξαζε, ηνλ πίλαθα,
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θαη δελ ζα θαηαιαβαίλεη επί έμη ψξεο ηη γίλεηαη. Ρη επηθνηλσλία λα απνθηήζεη
έλα παηδάθη απιά επεηδή ζα κπεη ζηε δνκή;
Απηφ φκσο πφζν επζχλε, πφζν κπνξεί λα είλαη ζηελ επζχλε ηνπ δήκνπ γηα λα
ην ιχζεη; Θαη εδψ λα ζαο πσ, εδψ θαη πνιινχο κήλεο ζα έπξεπε λα έρνπλ
παξζεί κέηξα. Γελ είλαη κφλν ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο, απηφ λα ζαο πσ,
βέβαηα, λα κνπ πεηο, εδψ δελ έρνπλ ιπζεί άιια θαη άιια, άληε πεο θαη ιχλεηαη.
Νη κεηαθξαζηέο πνπ ρξεηάδνληαη κφλν γηα ην Σατδάξη, αλ πνχκε φηη είλαη 1.500
παηδηά εδψ ζηε δνκή, πνπ λα πνχκε φηη ζα είλαη ηα κηζά πνπ ζα πξέπεη λα
πάλε ζρνιείν; Ξνχ ζα βξεζνχλ νη κεηαθξαζηέο γηα λα εληαρζνχλ απηά ηα
παηδηά; Σξεηάδνληαη εηδηθή ζηήξημε. Ξψο ζα πάλε; Απιά κε έλαλ δάζθαιν πνπ
ηελ ψξα πνπ ζα θάλεη θαη ζηα ππφινηπα παηδηά ρσξίο λα ηξέρεη θαη ηίπνηα ζα
έρεη θαη πέληε παηδηά πνπ δελ είλαη κεηξηθή ηνπο γιψζζα ηα ειιεληθά;
Κηιάκε γηα πξάγκαηα ηψξα πνπ ζηεξνχληαη ινγηθήο, θαη γηα ην πψο ην
ρεηξίδεηαη ε θπβέξλεζε θαη ηελ αληηπαξάζεζε πνπ έρεη αλνίμεη, απφ δχν
νπηηθέο. Θαη απφ ηε θαζηζηηθή αληίιεςε πνπ ιέεη καθξηά απφ εδψ θαη αο είλαη
φπνπ λα ‘λαη, αο πλίγνληαλ ζηε ζάιαζζα, θαη απφ ηελ νπηηθή φκσο πνπ είλαη
εμίζνπ επηθίλδπλε, ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ηνπ ηπρνδησθηηζκνχ πνπ ιέεη αο
πάλε ηα παηδηά ζην ζρνιείν ρσξίο θακία πξνυπφζεζε. Γηαηί θαη απηφ είλαη
εμίζνπ πξφβιεκα.
Γηα εκάο, ινηπφλ, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα παξζνχλ κέηξα πγείαο. Γειαδή
απηά ηα παηδηά αλεμάξηεηα αλ ζα κπνπλ θαη ζε πνηα δνκή ζα κπνπλ θαη ζε
πνηα εθπαηδεπηηθή θαη κε πνηνλ εθπαηδεπηηθφ ηξφπν ζα ιεηηνπξγήζνπλ, πξέπεη
άκεζα, άκεζα, λα δερηνχλ ηηο πεξεζίεο γείαο ηνπ θξάηνπο, γηαηί απηφ δελ
κπνξεί λα ην ιχζεη ζην επίπεδν ηνπ δήκνπ ν δήκνο καο.
Γεχηεξνλ, πξέπεη λα παξζνχλ φια ηα ππφινηπα κέηξα θαη ζεσξνχκε φηη ε
θαιχηεξε ιχζε είλαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο κε μερσξηζηή δνκή θαζεγεηέο,
κεηαθξαζηέο, είηε εθεί ζηνλ ρψξν, είηε αμηνπνηψληαο θαη ηα ζρνιεία ηεο
πεξηνρήο, λα δεκηνπξγεζνχλ δνκέο αλά ειηθηαθή θαηεγνξία, αλά θπιή, γηαηί
θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αλά θχιν, εληάμεη, επεηδή... αθνχζηε κε ιίγν,
επεηδή ην είπα θαη πξηλ, φζν επηθίλδπλν είλαη ε θαζηζηηθή ινγηθή, άιιν ηφζν
επηθίλδπλν είλαη θαη ν ηπρνδησθηηζκφο. ηαλ ιέκε αλά θπιή, εγψ επεηδή ην

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17Η

28 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2016

25

έρσ δήζεη απφ ηελ πξψηε κέξα θαη κπνξψ λα επηθαιεζηψ θαη άιινπο
ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ γίλεη κάξηπξεο, δελ ην βάδσ απφ ηε δηθή κνπ
πνιηηηθή ηνπνζέηεζε, φκσο ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη ζε απηφλ ηνλ πιαλήηε
πνπ έξρνληαη κε δηθέο ηνπο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο, ήζε, έζηκα
θαη απηά κία πνιηηεία πξέπεη λα ηα πάξεη ππφςε ηεο. Γηα λα κελ έρεηο άιια
δεηήκαηα λα ιχζεηο. Γηαηί γλσξίδεηε πνιχ θαιά πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί.
Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, έρεη ηχρεη ζε ζπλάδειθν δεκνηηθφ ζχκβνπιν ζέινληαο
λα βνεζήζεη ζηε δηαλνκή ζπζζηηίνπ λα θάεη ραζηνχθη απφ γπλαίθα πξφζθπγα
επεηδή ηελ αθνχκπεζε. Γελ κπνξεί απηφ λα κελ ην πάξεηο ππφςε ζνπ. Γελ ην
ιέσ ζε θακία πεξίπησζε κε άιιε αληίιεςε. Ξξέπεη λα ηα πάξεηο ππφςε ζνπ
φκσο απηά ηα δεηήκαηα.
Ρειεηψλνληαο, γηα λα κελ πσ πνιιά παξαπάλσ, εδψ ππάξρεη έλα ηεξάζηην
πξφβιεκα πνπ ε θπβέξλεζε φρη απιά δελ έρεη θάλεη ηίπνηα γηα λα ην ιχζεη,
αιιά κε ηνλ ηξφπν πνπ ην ρεηξίδεηαη έρεη δεκηνπξγήζεη αθξηβψο ην αληίζεην
απνηέιεζκα θαη πξαγκαηηθά ζα ππάξμεη ηεξάζηην πξφβιεκα. Γελ είλαη κφλν
ζηα ζρνιεία, είλαη θαη ζηηο δνκέο φπσο είλαη ην θνιπκβεηήξην, πνπ έξρνληαη
πξφζθπγεο γηα λα γξαθηνχλ θαη πάλε ζηα λνζνθνκεία θαη ηνπο ιέλε πάξηε
ηειέθσλν ζηνλ ΔΝΞ θαη θιείζηε ξαληεβνχ, είλαη ζε πνιηηηζηηθά ηκήκαηα θαη
αζιεηηθά ηκήκαηα θαη αζιεηηθέο νκάδεο ηνπ δήκνπ πνπ νχηε εθεί έρνπλ
εμαζθαιηζκέλεο ηηο κεηαθνξέο θαη θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ είλαη έλα θφζηνο ην
πνην νχηε κπνξεί λα έρεη ππνινγηζηεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ πνπ
ζπδεηήζακε πέξπζη, νχηε έλα θφζηνο ην νπνίν κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ
έρεη απηή ηε ζηηγκή ν δήκνο κπνξεί λα ην ζεθψζεη πάλσ ηνπ.
Άξα, έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε θαη έθηαθηα θνλδχιηα ζηνπο δήκνπο λα
αλαιάβνπλ φζν κπνξεί λα θνπβαιήζεη ε πιάηε ηνπο κε ην πξνζσπηθφ πνπ
δηαζέηνπλ, κέηξα ηεο θπβέξλεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πγείαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο, ιχζε φισλ ησλ ππφινηπσλ δεηεκάησλ, ηεο κεηαθνξάο, θ.ιπ.,
θ.ιπ., γηαηί απηά ηα παηδηά πξέπεη αχξην ην πξσί λα εληαρζνχλ ζε φιε ηε
θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία πνπ έρνπλ ηα ππφινηπα ζπλνκήιηθα παηδηά πνπ δελ
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είραλ ηελ ηχρε λα δήζνπλ έλαλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν. Ρελ αηπρία, λαη,
ζπγλψκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Αληξέα γηα ηνλ δηνξηζκφ,
ηνπνζέηεζε εηδηθψλ δηνηθεηηθψλ γξακκαηέσλ θαηαιαβαίλεηε φηη δηαθσλνχκε,
αιιά βέβαηα πξέπεη λα βάιεηο θαη ζπλνιηθά ην ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηνπο
δήκνπο, θαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο βέβαηα φπνπ απηφο ν έιεγρνο πηα γίλεηαη θαη είλαη
αζθπθηηθφο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ
ηνπνζέηεζε

ελφο

δηνηθεηηθνχ

γξακκαηέα,

άξα,

ινηπφλ,

πξέπεη

λα

ακθηζβεηήζνπκε ζην ζχλνιφ ηεο ηελ πνιηηηθή απηή πνπ έρεη θάλεη ηνπο
δήκνπο ην καθξχ ρέξη ηεο θάζε θπβέξλεζεο θαη βέβαηα έλα κέηξν επηπιένλ κε
ην νπνίν βέβαηα δηαθσλνχκε θάζεηα είλαη θαη ε ηνπνζέηεζε νπζηαζηηθά ελφο
δηνηθεηηθνχ γξακκαηέα κε ηα θξηηήξηα ηα νπνία κπαίλνπλ ηα εληειψο
ηερλνθξαηηθά, ν νπνίνο φκσο ζα πινπνηεί θαζαξά ηηο ζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο
θαη βέβαηα ζα ππνβαζκίδεη θαη ηνλ ξφιν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Αλ
δηαβάζαηε δειαδή ηηο πξνζέζεηο, γηαηί ζαλ πξνζέζεηο έρνπλ εθδεισζεί.
Γηα ηα πεχθα δχν πξάγκαηα ζα πσ θαη εγψ γηαηί εηπψζεθαλ αξθεηά. Δδψ καο
έρνπλ θαηεγνξήζεη πάξα πνιιέο θνξέο φηη θφβνπκε δέληξα. ηαλ δελ θνπεί
έλα δέληξν θαη πέζεη, θαηεγνξνχκαζηε γηαηί πέθηεη ην δέληξν. Γειαδή είλαη
έλα γατηαλάθη ην νπνίν πξαγκαηηθά δελ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε, ή
κάιινλ ην παξαθνινπζνχκε κε ζιίςε, θαη πηζηεχσ φηη δελ μέξσ αλ θάπνηνη
ζέινπλ λα θηάζεη κέρξη εθεί ην πξάγκα, φπσο εηπψζεθε πξηλ απφ
αληηδήκαξρν, δειαδή λα ζξελήζνπκε θαη ζχκα γηα λα παλεγπξίζνπλ θαη λα
θάλνπλ έηζη ηελ αληηπνιίηεπζή ηνπο, αθνχ ε κφλε αληηπνιίηεπζε πνπ γίλεηαη
είλαη ζηα πεχθα, ζηα πεδνδξφκηα, θαη ηέινο πάλησλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ
έξρνληαη απφ πνιχ παιηά, αιιά πξέπεη λα δνχκε γηαηί έρνπκε θηάζεη ζε απηφ
ην ζεκείν.
Πηελ Θαξατζθάθε πνπ έρνπλ πέζεη αξθεηά πεχθα, θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα
αιιά θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πξέπεη λα πνχκε φηη εδψ έρνπλ γίλεη πάξα
πνιιέο παξεκβάζεηο αιινίσζεο ηεο θχζεο. Έρνπκε δειαδή εγθισβηζκφ ησλ
πεχθσλ κε ηζηκέλην γχξσ-γχξσ, δειαδή κε ηε δηακφξθσζε πνπ έγηλε ζηελ
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Θαξατζθάθε, ην βιέπεηε απφ ηηο ξίδεο φηη νη ξίδεο πηα δελ πάλε κέζα, αιιά
βγαίλνπλ έμσ ζηελ επηθάλεηα, έρνπλ μεπεξάζεη θαηά πνιχ νη ξίδεο ην πεδνχιη
ην νπνίν ππήξρε γχξσ-γχξσ θαη έρνπλ βγεη πνιχ έμσ απφ ην ρψκα, θαη απηφ
δεκηνπξγεί έλα ηεξάζηην πξφβιεκα.
Γεχηεξν ζέκα θαη βαζηθφ είλαη φηη δελ έρνπλ γίλεη κε ζσζηφ ηξφπν ηα
θιαδέκαηα εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Απ’ φ,ηη βιέπεηε είλαη θνκκέλα ηα θιαξηά ζε
έλα αξθεηά ςειφ ζεκείν θαη απηφ ραιάεη ην θέληξν βάξνπο πνπ πξέπεη λα έρεη
έλα πεχθν. Άξα, ινηπφλ, είλαη πνιχ πην εχθνιν πηα ην πεχθν κε ηελ
ηαιάλησζε πνπ θάλεη κε ηνπο αέξεδεο θαη ηε βξνρή πνπ πέθηεη θαη κε ηελ
θαθνθαηξία θάπνηα ζηηγκή λα ζπάζεη φπσο έζπαζε ην ζπγθεθξηκέλν δέληξν
πνπ έζπαζε ζηα 2κ.. Δίλαη ηξνκεξφ δειαδή απηφ, έλα δέληξν ην νπνίν ήηαλ,
θαηλφηαλ ηνπιάρηζηνλ θαζ’ φια πγηέο.
Δκείο επεηδή έρνπκε δεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη καο αλεζπρεί πάξα πνιχ,
απεπζπλζήθακε ζην Γαζαξρείν, έρεη έξζεη ην Γαζαξρείν θαη έθαλε έξεπλα,
κάιηζηα ηελ έξεπλα απηήλ ηελ έρνπκε θαη ζα ηελ... γηαηί ηα ιέκε φια εδψ, ηελ
βάδνπκε ζαλ επηζπλαπηφκελν ζην έγγξαθν ην νπνίν έρνπκε θάλεη πξνο ηνπο
θαηαζηεκαηάξρεο γηα λα απνκαθξχλνπλ ηα πιηθά ηα νπνία επηβαξχλνπλ ηα
πεχθα. Απηφ βέβαηα είλαη έλα δήηεκα, γηαηί ηα άιια δχν πνπ είπα, δειαδή ε
δηακφξθσζε θαη ην θιάδεκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν δπζηπρψο δελ κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ ζε απηή ηε θάζε θαη δπζηπρψο ζα έρνπκε πνιιά θαηλφκελα
ην επφκελν δηάζηεκα.
Ξξνζπαζνχκε λα πεξηζψζνπκε φ,ηη κπνξνχκε απηή ηε ζηηγκή, εκείο δελ
δηαθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε θαη ηνπ Αληξέα θαη ν Θνδσξήο λνκίδσ κεηά
επηθξνηήζνπκε λα δνχκε θαη θάπνηνπο αθφκε πην εηδηθνχο πνπ λα κπνξνχλ,
εμεηδηθεπκέλνπο δειαδή, αλ ζέιεηε θαη ζηα πεχθα εμεηδηθεπκέλνπο, λα δνχκε
ηη παξεκβάζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε φπσο έρεη ζήκεξα ε θαηάζηαζε, θαη
βέβαηα απηφ πνπ ζα θάλνπκε επίζεο είλαη φηη ζα αληηθαηαζηήζνπκε, ήδε
έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κε ηελ πεξεζία Ξξαζίλνπ, ηα πεχθα ζηα ζεκεία πνπ
έρνπλ βγεη, αλ θαη είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν γηα λα μεξηδσζνχλ απφ εθεί, γηαηί
θαηαιαβαίλεηε φηη ζα θαηαζηξαθεί φινο ν πεξηβάιισλ ρψξνο, ηνπιάρηζηνλ ζε
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ζεκεία πνπ ζα επηιέμνπκε λα θπηεπηνχλ λέα πεχθα νχησο ψζηε λα κελ ραζεί
απηφο ν πεξίθεκνο πεδφδξνκνο ηεο Θαξατζθάθε.
Ν Θνδσξήο έθαλε πάξα πνιιέο παξαηεξήζεηο πνπ ζπκθσλνχκε, είλαη ζσζηέο
δειαδή, ηηο παίξλνπκε ππφςε, Θνδσξή, φια απηά, γηα λα κελ αλαθέξσ ηψξα,
γηαηί έβαιεο έλα νιφθιεξν παθέην ζεκάησλ πνπ δελ κπνξεί λα δηαθσλήζεη
θάπνηνο.
Γηα ηε Οίκηλη έρεηο δίθην, Φψηε. Ξξψηνλ, λα πσ φηη θαη ην απέλαληη θνκκάηη ζα
γίλεη ηεο Οίκηλη κε ην λέν πξφγξακκα πνπ ζα έρνπκε ηψξα ηα 8κελα, κάιηζηα
ζα πεξηγξαθεί αθξηβψο γηα λα εληαρζεί ζαλ έξγν. Θαη επίζεο ζα κπνπλ
θνισλάθηα ζην πεδνδξφκην γηα λα κελ παξθάξνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
πεδνδξφκνπ φπνπ έρεη γίλεη θαη δπζηπρψο ζα θαηαζηξαθεί απφ ηα απηνθίλεηα.
Δίλαη ηξαγηθφ.
Απηφ βέβαηα βγάδεη ζηελ επηθάλεηα θαη ην κεγάιν ζέκα κε ην parking ηνπ
λνζνθνκείνπ. Γειαδή φηαλ γηλφηαλ ην parking ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ ππήξραλ
δχν πξνηάζεηο ηφηε, ε κία ήηαλ λα έξζεη ην κεηξφ κέρξη ηνλ ρψξν ηνπ
λνζνθνκείνπ θαη ε δεχηεξε πξφηαζε λα γίλνπλ πέληε φξνθνη ππφγεην parking,
ηφηε δπζηπρψο δελ έγηλαλ, δελ πινπνηήζεθαλ απηά ηα έξγα, πνπ έπξεπε, ήηαλ
αλαγθαία έξγα γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ λνζνθνκείνπ. Θαη θηάζακε
ζήκεξα ζην θαηλφκελν λα κελ κπνξεί λα παξθάξεη ν θφζκνο, λα θιείλνληαη
πνιιέο θνξέο ζέζεηο κέζα ρσξίο λα ππάξρνπλ απηνθίλεηα απφ ηηο Γηνηθήζεηο
θαη δελ είλαη έλα δήηεκα, Θνδσξή, πνπ πξέπεη λα ην δεηο θαη εζχ ζαλ κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρα απνγεχκαηα, δειαδή, πνπ θεχγνπλ νη
ππάιιεινη θαη κέλνπλ 200, 300 ζέζεηο θελέο κέζα λα ςάρλεη ν θφζκνο πνπ
πεγαίλεη επίζθεςε λα βξεη λα παξθάξεη έμσ θαη λα κελ κπνξεί, λα πεγαίλεη
1ρικ., 2ρικ. καθξηά θαη λα ηαιαηπσξείηαη αθάληαζηα, θαη κάιηζηα θαη πνιινί
ειηθησκέλνη άλζξσπνη, είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα απηφ δειαδή, ζε ζρέζε κε
ηελ θαηαλνκή, αλ ζέιεηε, θαη ησλ ζέζεσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ.
Κε ηνλ ΣΡΑ ηψξα, κε ηε Φπιήο, θ.ιπ., ηη λα πσ. ιν θεχγεη, θαη φιν
παξακέλεη. Δδψ πξέπεη λα πσ φκσο φηη... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ... . Γηα ηελ
απαγφξεπζε θνξηεγψλ ππάξρεη κία ζθέςε, λα απαγνξεπηεί ε δηέιεπζε
θάπνησλ θνξηεγψλ απφ θάπνηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο, βέβαηα δελ είλαη ηφζν
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εχθνιν λα πεξάζεη απηφ, γηαηί πξέπεη λα εγθξηζεί απηφ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη
απφ ην πνπξγείν Ππγθνηλσληψλ, δελ είλαη ηφζν εχθνιν, φκσο ηψξα θαη κε
ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ γίλεηαη εμεηάδνπκε απηφ ην ελδερφκελν. Ρψξα,
ηα θνξηεγά πνπ νη άλζξσπνη πεγαίλνπλ ζηε Ιατθή θαη μεθνξηψλνπλ ην
Πάββαην, θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη δχζθνιν λα ηνπο πεηο φηη ζα παο ην
θνξηεγφ ζηελ Αγ. Βαξβάξα, ζην Αηγάιεσ, μέξσ εγψ, ή ζην Πρηζηφ, ηε ζηηγκή
πνπ έρεη ηα εκπνξεχκαηά ηνπ εθεί. Δίλαη ιίγν δχζθνιν απηφ. Αιιά ην
ππφινηπν ζέκα αληηκεησπίδεηαη.
Γηα ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ ηψξα, πνπ είλαη πνιχ ζνβαξφ απηφ ην ζέκα. Ρσλ
πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, γηαηί ππάξρνπλ θαη πνιινί κεηαλάζηεο
αλάκεζά ηνπο. Ξξψηνλ, πξέπεη λα πσ φηη φια ηα παηδηά, αθνχ πηάλνπκε ηψξα
ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο βαζηθά, γηαηί κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ην
πξνζθπγηθφ, θαη έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζε απηήλ ηελ αίζνπζα λνκίδσ αξθεηέο
θνξέο θαη πξέπεη λα πσ, γηαηί ηα παηδηά παξαθνινπζνχλ γηα πξψηε θνξά
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη
θάλεη ν δήκνο ζε ζρέζε κε ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ, φηη εκείο είκαζηε
πεξήθαλνη θαη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αιιά θαη θπξίσο φηη πέξαζε ζηνλ ιαφ
ηεο πφιεο καο θαη κέζα ζηνπο ζπιιφγνπο θαη ζηνπο θαηνίθνπο αλ ζέιεηε
αθφκα θαη ησλ θνληηλψλ πεξηνρψλ, ηεο Αθαίαο δειαδή θαη ηνπ Πθαξακαγθά,
έρνπκε εδψ θαη ηε Γηάλλα Εέξβα πνπ είλαη θαη δεκνηηθή ζχκβνπινο απφ εθεί,
πέξαζε ινηπφλ ε ζέζε φηη νη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο είλαη αδέξθηα καο θαη
πξέπεη λα ηνπο αγθαιηάζνπκε γηα λα θάλνπκε νηηδήπνηε γηα λα θηινμελεζνχλ
κε ην φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο πξέπεη λα ππάξμνπλ.
Θαη γη’ απηφ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή βάιακε θαη ην δήηεκα ησλ ειιείςεσλ πνπ
ππάξρνπλ θαη ην ηη πξέπεη λα γίλεη ζηνλ Πθαξακαγθά, αιιά απηφ ζε θακία
πεξίπησζε δελ ηνλ ρξεζηκνπνηήζακε ζαλ αληίβαξν ζηε ζέζε ηελ νπνία ζα
είρακε σο πξνο ηε θηινμελία. Θαη είπακε, λα γίλνπλ απηά ηα πξάγκαηα, αιιά
παξφια απηά εδψ είκαζηε θαη ζα βνεζήζνπκε θαη ήκαζηε απφ ηελ πξψηε
κέξα εθεί. Γελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε πφζεο θνξέο έρνπκε πάεη θαη εγψ θαη
νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, θαη θνξείο ηεο πφιεο καο αιιά θαη απινί θάηνηθνη, νη
νπνίνη βνεζνχλ απφ ην πζηέξεκά ηνπο κε θάζε ηξφπν ζε ηξφθηκα, ζε

30

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

θάξκαθα, ζε είδε πξψηεο αλάγθεο, ζε παηρλίδηα, ζε φ,ηη κπνξείηε λα
θαληαζηείηε, ηνπο πξφζθπγεο. Άξα, ινηπφλ, γηαηί απηφ δελ πξέπεη λα καο
δηαθεχγεη, λνκίδσ, πνηέ, είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ην γλσξίδεηε,
αλ δελ ην γλσξίδεηε κέρξη ηψξα.
Πε ζρέζε κε ηα ζρνιεία, είπα θαη πξηλ φηη φια ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ
δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη φρη κφλν, πξέπεη λα έρνπλ θαη ζηνλ πνιηηηζκφ,
θαη ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζα δψζεη δσή, ζα
δψζεη πεξηερφκελν ζηε δσή απηψλ ησλ παηδηψλ. Γελ κπνξνχκε λα
ζπκβηβαζηνχκε κε απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα, πνπ είλαη

1.500 παηδηά, γηαηί

εκείο έρνπκε θαη ηα ζηνηρεία, θαη αλά ειηθία ησλ παηδηψλ, γηαηί έρνπκε θάλεη
απηήλ ηελ πξνεξγαζία ζαλ δήκνο γηα λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα
παξέκβνπκε, δελ κπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη απηά ηα παηδηά εθεί φπσο
είλαη εγθισβηζκέλα θαη κε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία θνπβαιάλε ζηηο πιάηεο,
γηαηί έιεγε έλα ηξαγνχδη, «Ξψο λα θξπθηείο απφ ηα παηδηά, έηζη θαη αιιηψο ηα
μέξνπλ φια» θαη ηα παηδηά έρνπλ βηψζεη ζην πεηζί ηνπο απηφ ην νπνίν έγηλε.
Ρνπο βνκβαξδηζκνχο, ηνπο ζαλάηνπο, ην αίκα, ηελ πξνζθπγηά, φηαλ
μεξηδψλνληαλ θαη έπαηξλαλ καδί ηνπο έλα παηρλίδη, ή έλα δψν, ή νηηδήπνηε
είραλ πνπ ηνπο έδελε κε ην ρσξηφ ηνπο, κε ην ζπίηη ηνπο, κε ηελ παηξίδα ηνπο.
Απηά ινηπφλ ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα φ,ηη δηθαηψκαηα έρνπλ θαη
ηα δηθά καο παηδηά θαη ησλ ππνινίπσλ πνπ δνπλ ζηε ρψξα καο, πξέπεη λα
έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη απηά. Θαη λνκίδσ φηη ε πνιηηεία, γηαηί απηή έρεη
ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη φηαλ ιέκε νξγαλσκέλε πνιηηεία κηιάκε ηελ
θπβέξλεζε, ηα ππνπξγεία, απηνχο νη νπνίνη κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο θαη
βέβαηα εκείο επηθνπξηθά ζην λα βνεζάκε, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ζπλνιηθά γη’
απηφ ην δήηεκα. Θαη κέρξη ηψξα δπζηπρψο έρνπλ πεξάζεη αξθεηνί κήλεο θαη
αλ εδψ ζηνλ Πθαξακαγθά είλαη θαη θάπσο θαιχηεξε θαηάζηαζε, ζε άιια
θέληξα θηινμελίαο εθεί είλαη ηξαγηθή ε θαηάζηαζε.
Έρσ πάεη ζην θέληξν θηινμελίαο ηεο Πάκνπ, ηνπ Πρηζηνχ, ηνπ Διιεληθνχ θαη
έρσ δεη πνηα είλαη ε θαηάζηαζε. Δίλαη ηξαγηθφηαηε, φρη απιά ηξαγηθή. Θαη γηα
ηε δηαβίσζε ησλ παηδηψλ. Γελ παίξλνληαη ινηπφλ κέηξα θαη ζπλνιηθά γηα ηηο
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νηθνγέλεηεο θαη γηα ηνπο φξνπο θηινμελίαο αιιά πάλσ απφ φια θαη γηα ηα
παηδηά.
Πε ζρέζε ηψξα κε ηα ζρνιεία, θαη εδψ εκείο πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα γίλεη,
φρη πηζηεχνπκε, απηή είλαη ε ζέζε καο, έηζη πξέπεη λα γίλεη, δελ κπνξεί λα
γίλεη δηαθνξεηηθά δειαδή, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο απφ
ηελ θπβέξλεζε θαη ην πνπξγείν Ξαηδείαο πνπ ζα ιπζνχλ πνιιά ζέκαηα ηα
νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ. Γελ κπνξείο δειαδή λα έρεηο κηα ζέζε κφλν
φπσο κέρξη ηψξα εθθξάδεηαη απηή απφ ηνλ πνπξγφ Κεηαλάζηεπζεο ή ηνλ
πνπξγφ Ξαηδείαο φηη ζα πάλε φια ηα παηδηά ζηα ζρνιεία θαη απηφ λα κέλεη
εθεί. Πηα ιφγηα ρηίδεηο αλψγηα θαη θαηψγηα, φ,ηη ζέιεη ν θαζέλαο ιέεη ζηα ιφγηα.
Αιιά πψο πινπνηείηαη, πψο γίλεηαη πξάμε απηφ.
Απηφ ινηπφλ γηα λα γίλεη πξάμε, είλαη πξψηνλ, φηη δελ ζα πξέπεη ηα παηδηά λα
θάλνπλ κάζεκα κέζα ζην γθέην ησλ θέληξσλ θηινμελίαο. Γελ ζα πξέπεη λα
θάλνπλ κάζεκα εθεί, ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Ξξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηα ζρνιεία, φπσο θαη ε θπβέξλεζε, ησλ φκνξσλ
δήκσλ, γηαηί πξαγκαηηθά έλαο δήκνο κφλν, αο πνχκε ν δηθφο καο πνπ
θηινμελεί ην κεγαιχηεξν θέληξν θηινμελίαο ζηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή είλαη
πνιχ δχζθνιν, ηέινο πάλησλ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο θαη εδψ κπνξνχκε,
εκείο δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο λα
παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηα παηδηά.
κσο πξέπεη λα ιπζνχλ δεηήκαηα. Θαη δελ κπνξνχκε κε κπαιψκαηα λα πνχκε
γηα παξάδεηγκα φηη, γηαηί ήξζαλ ηα παηδηά ρζεο ην πξσί ζην γξαθείν κνπ θαη
κνπ έβαιαλ θάπνηα δεηήκαηα, θαη κνπ ιέλε λα κπεη, μέξσ εγψ, αλ έρεη
δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ν δήκνο. Θαη ηνπο ιέσ, παηδηά, απηή ηε ζηηγκή
δεκνηηθή ζπγθνηλσλία δπζηπρψο δελ ππάξρεη, θαη ηαιαηπσξείηαη θαη φινο ν
θφζκνο γηαηί δελ ππάξρεη θαη δίθηπν ζπγθνηλσλίαο πνπ ζα θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηνρέο θαη ζα ηηο ζπλδέεη κε ην κεηξφ. Θαη έρνπκε δηακαξηπξίεο απφ
πνιινχο ζπλαλζξψπνπο καο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ
ηαμί ή λα έρνπλ Η.Σ., ή λα πεξπαηήζνπλ 2ρικ. γηα λα πάλε ζην κεηξφ. Θαη
δπζηπρψο δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζχλδεζε θαη δελ ππάξρεη θαη δεκνηηθή
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ζπγθνηλσλία. Γελ ππάξρεη θαλέλα ιεσθνξείν ηνπ δήκνπ πνπ κπνξεί λα
θαιχςεη.
Αιιά πείηε φηη ππήξρε έλα ιεσθνξείν. Θα κπνξνχζε απηφ ην έλα ιεσθνξείν
λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ, δελ ιέσ εγψ ησλ 1.500, γηαηί θάπνηα κπνξεί λα
κελ πάλε, ή ηέινο πάλησλ είλαη βξέθε, αιιά ησλ 1000 παηδηψλ; Άξα, ινηπφλ,
ηη ζα πξέπεη λα γίλεη; Θα πξέπεη ε θπβέξλεζε λα βγάιεη έλα θνλδχιη πνπ λα
πεη φηη ρξεηάδνληαη γηα ηα 1000 ηφζα παηδηά ηνπ Πθαξακαγθά, γηα ηα 600 ηνπ
Πρηζηνχ, γηα φια ηα παηδηά, ρξεηάδνληαη απηά ηα ιεσθνξεία λα κεηαθηλεζνχλ,
φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο, απνζηάζεηο δειαδή πνπ δελ κπνξνχλ λα
πάλε ηα παηδηά ζε ζρνιεία, γηα λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα πάλε ζηα ζρνιεία.
Έλα δήηεκα είλαη απηφ.
Γεχηεξν δήηεκα, πνηνη ζα θάλνπλ κάζεκα ζε απηά ηα παηδηά; Κέρξη, αλ
ζέιεηε, ζε επφκελε θάζε, λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ηάμεηο φπνπ είλαη ηα
ειιελφπνπια θαη άιισλ κεηαλαζηψλ πνπ είλαη δεχηεξεο γεληάο ή νηηδήπνηε
άιιν; Ξψο, κε ηη γιψζζα; Ξψο ζα ελζσκαησζνχλ απηά; Άξα, ζα πξέπεη
ινηπφλ ζηελ αξρή λα ππάξρνπλ εηδηθνί δάζθαινη, πνπ, αλ ζέιεηε, ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ θαη εηδηθφηεηεο, δελ μέξσ γηαηί θνπλάο ην θεθάιη ζνπ, αλ δηαθσλείο
κε απηά πνπ ιέσ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, απηή ε ηάμε ππνδνρήο φκσο, γηα λα θαηαιάβεηο, απηή ε
ηάμε ππνδνρήο ζα πξέπεη λα έρεη δαζθάινπο θαη ζα πξέπεη λα έρεη θαη
κεηαθξαζηέο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Σσξίο κεηαθξαζηή ε ηάμε ππνδνρήο; Ρέινο πάλησλ. Αλ εζείο
λνκίδεηε φηη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα πάλε ζρνιείν θαη λα εγθισβηζηνχλ κφλν ζε
κία ηάμε θαη ηέινο πάλησλ λα απαζρνινχληαη κφλν, αιιάδεη ην πξάγκα. Αλ
ζέινπκε λα γίλεηαη νπζηαζηηθή δνπιεηά, ηφηε κηιάκε γηα πξαγκαηηθή
εθπαίδεπζε. Δκείο δελ ζπκθσλνχκε κε ην λα πάλε θαη λα θιεηζηνχλ... ζε
παξαθαιψ, εληάμεη, λα ηειεηψζσ, δελ πεηξάδεη, ηη λα θάλνπκε ηψξα, εγψ ιέσ
ην πψο ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξάγκαηα.
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Ρέηαξηνλ, πξέπεη λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα κε ηε γξαθηθή χιε, δειαδή λα
βγνπλ θνλδχιηα γηα γξαθηθή χιε, ηεηξάδηα, κνιχβηα, βηβιία ηα νπνία ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ, βηβιία ζε δηάθνξεο γιψζζεο πνπ πξέπεη λα βγνπλ, πνπ
ζα κπνξνχλ ηα παηδηά λα επηθνηλσλήζνπλ, θαζαξίζηξηεο γηα ηνπο ρψξνπο,
θχιαμε. Ξξέπεη δειαδή λα ππάξρεη έλαο νιφθιεξνο ζρεδηαζκφο πνπ λα
κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηά ηα παηδηά πξαγκαηηθά ζα πάλε ζε έλα
αμηνπξεπέο, αλζξψπηλν ζρνιείν θαη δελ ζα ζηνηβαρηνχλ ζε κία απνζήθε, θαη
δελ μέξσ αλ ζπκθσλνχλ θάπνηνη κε ην ζηνίβαγκα κφλν θαη κφλν γηα λα πνχκε
φηη ηα παηδηά απηά θάλνπλ κάζεκα.
Έρσ παξαθνινπζήζεη ζηνλ Πθαξακαγθά, γηαηί απηή ηε ζηηγκή ζηνλ
Πθαξακαγθά αισλίδνπλ νη ΚΘΝ. Γελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε ηη γίλεηαη φπνπ
ζηηο ΚΘΝ δίλεηαη απιφρεξα απφ ηνλ θνξβαλά δήζελ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
αιιά είλαη δηθά καο ιεθηά, βέβαηα, δίλνληαη νη εληζρχζεηο, ην έρσ πεη θαη άιιεο
θνξέο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 83εθαη. ζε νθηψ ΚΘΝ θαη ηψξα ζα δνζνχλ
άιια 250εθαη., γηα λα θάλνπλ ηη απηέο νη ΚΘΝ; Γηα λα αισλίδνπλ κέζα, λα
θάλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο, λα δεκηνπξγνχλ δηάθνξα ζέκαηα, λα έρνπλ δήζελ
εζεινληέο, παηδηά ηα νπνία κε ηελ θαιή ηνπο ζέιεζε πεγαίλνπλ θαη δελ
παίξλνπλ νχηε έλα επξψ θαη πάλε ζηηο ηζέπεο απηψλ πνπ έρνπλ, λα κελ πσ
ηψξα ηα νλφκαηα πνησλ έρνπλ ηηο ΚΘΝ, ηα μέξεηε ιίγν-πνιχ πνηνη έρνπλ ηηο
ΚΘΝ, θαη θηάζακε ηψξα θαη ζην ηειεπηαίν, ην νπνίν είλαη ζεκεξηλφ, θαη ζέισ
λα ελεκεξψζσ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη ζήκεξα είρε ην ζξάζνο κία
ππάιιεινο, δελ μέξσ ηη είλαη, ηη ξφιν βαξάεη εθεί, ηνπ πνπξγείνπ
κεηαλάζηεπζεο λα πεη φηη ηελ Ξαξαζθεπή πνπ έρνπκε θαλνλίζεη λα πάκε
ηξνθνδνζία θάησ ζηνλ Πθαξακαγθά φηη πξέπεη λα πάξνπκε άδεηα απφ απηνχο
αλ ζα δψζνπκε κέζα ηελ ηξνθνδνζία.
Γειαδή ν δήκνο ν νπνίνο έρεη δψζεη ηα πάληα απηή ηε ζηηγκή ζα παίξλεη
άδεηα απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Κνπδάια, ε νπνία αθήλεη ηηο ΚΘΝ θαη
θπθινθνξνχλ θαη θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ κέζα, λα παίξλεη άδεηα ν δήκνο γηα λα
πάεη λα δίλεη, λα κνηξάδεη κέζα ηξφθηκα ή λα θάλεη νηηδήπνηε. Θαη γηα λα καο
βάινπλ ηα ζπηηάθηα ηα νπνία έρνπκε δεηήζεη έρεη πεξάζεη ηψξα έλαο κήλαο
πνπ ηα έρνπκε δεηήζεη, πάλσ απφ έλαο κήλαο, κάιινλ, γηα λα πάλε νη
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εξγαδφκελνη, ηα ζπηηάθηα, γηα λα θάλνπκε ην κνίξαζκα, γηαηί μέξεηε πνιχ θαιά
φηη κνηξάδνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα ζηνλ Πθαξακαγθά. Θαη επίζεο λα πάλε
θαη εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ έξζεη γηα ην Θέληξν Φηινμελίαο.
Ιέγακε ην εμήο, φηη κέζα ζε 10 κέξεο έγηλαλ φιεο νη εγθαηαζηάζεηο θάησ ζηνλ
Πθαξακαγθά. Κπήθαλ 400 ζπηηάθηα, κε ηε δηθή καο ζέιεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ παξαθάκςακε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή κε ξίζθν γηαηί δψζακε άδεηα λα κπεη
ειεθηξνθσηηζκφο κε ξίζθν, αλ ζπλέβαηλε νηηδήπνηε, λα πάκε εκείο ζηε
θπιαθή, ή λα ππάξρεη ην λεξφ, θαη βέβαηα ζε ρψξν ηνπ δήκνπ θαη λα έρνπλ ην
ζξάζνο ζήκεξα λα καο ιέλε φηη, μέξεηε θάηη; Θα πάξεηε άδεηα γηα λα κπείηε
κέζα. Θα ηνπο πάξεη θαη ζα ηνπο ζεθψζεη. Αχξην δειαδή, γηαηί ζήκεξα δελ
ηελ βξήθα πνπζελά απηήλ ηελ θνπέια, κία θνπειίηζα είλαη, πνπ βέβαηα εθηειεί
εληνιέο θάπνησλ, είρε ην ζξάζνο, ζαο ιέσ, λα πεη λα πάξνπκε άδεηα γηα λα
πάκε κέζα.
Δδψ έρνπκε θηάζεη ινηπφλ. Αισλίδνπλ νη ΚΘΝ απφ ηε κία, δίλνληαη δεθάδεο
θαη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα ζηηο ΚΘΝ θαη λα ιέλε ζηνλ δήκν πνπ έρεη βάιεη
πιάηε, πνπ έρεη θάλεη ρηιηάδεο θαηνίθνπο εδψ λα πξνζθέξνπλ, ηνπο καδηθνχο
θνξείο, λα γίλνπλ απνδεθηνί νη πξφζθπγεο, θαη ζα καο πεη εκάο λα πάξνπκε
άδεηα λα πάκε πνχ; Πηνλ ρψξν καο. Αλ είλαη δπλαηφλ δειαδή.
Έρνπκε θάλεη ζαλ δήκνο αίηεκα αλεμάξηεηα απφ απηφ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ
Πθαξακαγθά, ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο δειαδή, κε ην κεηξφ ηεο Αγ. Καξίλαο
αιιά θαη κε ηελ Αζήλα θαη ηνλ Ξεηξαηά, λα κπνπλ δειαδή ιεσθνξεηαθέο
γξακκέο γηαηί εθεί είλαη, νη άλζξσπνη δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε ηη πεξλάλε,
θαη νη πξφζθπγεο, αιιά θαη φζνη παίξλνπλ ην ιεσθνξείν θαη απφ ηελ
Διεπζίλα, θαη απφ ην Γαθλί, ην Γάζνο, θ.ιπ.. Θαη πάξα πνιινί απφ ηνπο
πξφζθπγεο αλαγθάδνληαη θαη έξρνληαη κε ηα πφδηα κέρξη ην Σατδάξη. Γελ μέξσ
αλ έρεηε δεη πνπ πεξπαηάλε ζηνλ δξφκν, γηαηί ηα ιεσθνξεία γεκίδνπλ θαη δελ
κπνξνχλ λα βξνπλ ζέζε.
Πήκεξα έγηλε κία εθδήισζε θάησ πνπ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Ρελ έθαλε ν
«Νηθφπνιηο» θαη είρε ζέκα δηαγσληζκφο δηεγήκαηνο... θαη ε Γ’ Γηεχζπλζε, λαη,
θαη είρε ζαλ ζέκα ηνλ δηαγσληζκφ δηεγήκαηνο, πνίεζεο, θαη κνπζηθφ
πξφγξακκα. Ρνπιάρηζηνλ ηα κηζά παηδηά είραλ ζαλ ζέκα ην κεηαλαζηεπηηθφ,
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ηελ πξνζθπγηά θαη ηα παηδηά απηά ήηαλ ζπγθινληζηηθά, δειαδή απηά πνπ
δηαβάζηεθαλ απηή είλαη ε απάληεζε ησλ δηθψλ καο παηδηψλ θαη ησλ δηθψλ καο
ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε απηά πνπ γίλνληαη ζην Ωξαηφθαζηξν θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο.
Θαη θάηη αθφκα, γηαηί πξέπεη λα πξνεηδνπνηήζσ, κελ λνκίδεηε φηη δελ ζα
ππάξμνπλ αληηδξάζεηο απφ ζπιιφγνπο γνλέσλ ή κεκνλσκέλνπο γνλείο γηα ηε
θηινμελία ησλ παηδηψλ εδψ ζηα ζρνιεία. Διπίδσ φηη ζα είλαη αληηδξάζεηο νη
νπνίεο ζα θακθζνχλ εχθνια, ή ηέινο πάλησλ ζα είλαη ελ ζεξκψλ θάπνηεο
αληηδξάζεηο. Δκείο δελ ζα επηηξέςνπκε ζε θακία πεξίπησζε, πξψηνλ, λα
γεληθεπζνχλ, αιιά θαη δεχηεξνλ, λα γίλεη, πνπ δελ ζα γίλνπλ ... βέβαηα, γηαηί
ππάξρεη θαη ε Έλσζε Γνλέσλ πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε γη’ απηφ ην ζέκα,
αιιά δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε ηέηνηνπ είδνπο αληηδξάζεηο αλ ππάξμνπλ,
ιέσ, γηαηί ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο φηη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ, ζεκεξηλέο
πιεξνθνξίεο, αλ ππάξμνπλ ινηπφλ ηέηνηεο αληηδξάζεηο, ζε θακία πεξίπησζε
δελ ζα επεξεάζνπλ ηε ζέζε ηελ νπνία έρνπκε, γηα ηε θηινμελία ησλ παηδηψλ
ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΠΘΑΚΞΑ: Κηράιε, επεηδή ε εξψηεζή κνπ ήηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλε, έρνπλ
πξνβιεθζεί θάπνηα θνλδχιηα απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε
θέηνο. Θαη ε εξψηεζή κνπ είλαη αλ ππάξρεη εηθφλα, αλ έρνπλ θηάζεη ρξήκαηα,
έρνπλ πάεη ζηηο ΚΘΝ; Έρνπλ πάεη ζηελ Ξεξηθέξεηα; Αλ έρνπλ θηάζεη, ή αλ δελ
έρνπλ θηάζεη. Αλ ππάξρεη εηθφλα. Θαη αλ έρεη θηλεζεί θάηη γηα ην ζέκα ηεο
εθπαίδεπζεο.
Θαη ην δεχηεξν ήηαλ, ππάξρνπλ θάπνηνη γνλείο πνπ ηα έγξαςαλ ηα παηδηά θαη
έρνπλ πξφβιεκα θάιπςεο ζηε κεηαθνξά. Θα ζπλδξάκεηε; Θα θάλεηε θάηη;
Δπέιεμαλ λα ην θάλνπλ απηφ. Απηφ ιέσ. Δίλαη πνιχ-πνιχ ζπγθεθξηκέλε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξψηνλ, δελ έρεη δνζεί νχηε έλα επξψ απηή ηε ζηηγκή ζηνλ
δήκν ή ζε άιινπο δήκνπο. Απηά ηα ρξήκαηα πνπ έξρνληαη ηα δηαρεηξίδνληαη νη
ΚΘΝ. Θαλέλα επξψ ζηνλ δήκν. Νχηε έλα. Γεχηεξνλ, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηα
νπνία έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο, γηα ηε κεηαθνξά ηνπο, είπα
θαη πξηλ θαη ήκνπλ ζαθήο, φηη απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ
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ηνλ δήκν, δελ έρνπκε ιεσθνξείν δειαδή, ζαλ δήκνο, πνπ λα κπνξνχκε λα
θάλνπκε κεηαθνξά. Ζ κεηαθνξά ησλ παηδηψλ πνπ γίλεηαη απφ ηελ Αθαία ζηα
ζρνιεία ηεο πφιεο, δειαδή ζην 6ν Γεκνηηθφ, ζην 6ν Γπκλάζην, ζην 3ν
Γπκλάζην θαη ζην 1ν Ιχθεην, γίλεηαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, κέζσ πξνγξακκάησλ
ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο. Ν δήκνο
δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηφ.
Απηφ πνπ είπακε είλαη, αλ ππάξρνπλ θάπνηεο θελέο ζέζεηο ζηα ιεσθνξεία, πνπ
ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή απφ ηελ Αθαία, λα θάλνπκε παξέκβαζε θαη λα
δνχκε αλ είλαη απηά πέληε, δέθα παηδηά πνπ... δειαδή ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
παηδηψλ πνπ ππάξρεη θαη ησλ ζέζεσλ λα θαιπθζεί απφ ηα παηδηά απηά, θαη
βέβαηα θαη λα θάκςνπκε, αλ ζέιεηε, θαη πηζαλέο αληηδξάζεηο αλ ππάξρνπλ απφ
ηνπο γνλείο εθεί. Ζ παξέκβαζή καο ζε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη.
Γεχηεξνλ, αλ ππήξρα ιεσθνξεία ηνπ δήκνπ ζε απηή ηε θάζε, γηαηί δελ
κηιάκε πηα γηα ηε κεηαθνξά εθαηνληάδσλ πνπ δελ έρνπκε θακία δπλαηφηεηα,
αλ είρακε ιεσθνξεία, ή αλ ην έλα ιεσθνξείν ην νπνίν είλαη επηθίλδπλν φκσο
θαη αλ γίλεη θάηη, ζα καο θιείζνπλ κέζα, γηαηί δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη
απηφ ην ιεσθνξείν πνπ έρνπκε, είλαη παξνπιηζκέλν, αιιά, πεο, αλ γίλεη θαη
κπνξέζεη θαη θπθινθνξήζεη, κε ην ξίζθν, ζαο ιέσ θαη πάιη, γηαηί δελ κπνξεί
λα κεηαθέξεη παηδηά απηφ, κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε παηδηά. Αιιά κέρξη εθεί
φκσο. Γελ έρνπκε άιιε δπλαηφηεηα γη’ απηφ ην πξάγκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πάκε ζπλάδειθνη...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη αλ ζέιεηε, λα πσ θαη ην εμήο, γηα ηε κεηαθνξά... ΔΘΡΝΠ
ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ... παίξλνπλ ινηπφλ ιεθηά κέζα γηα ηελ πεξίζαιςε, ππάξρεη κία
ηζπαληθή ΚΘΝ θαη ππάξρεη θαη ε δηθή καο εδψ ε «Γηαηξνί Σσξίο Πχλνξα» πψο
ηνπο ιέλε, νη «Γηαηξνί ηνπ Θφζκνπ» νη νπνίνη παίξλνπλ έηζη ηα θνλδχιηα, αιιά
φηαλ είλαη λα θάλνπλ κεηαθνξά φκσο θάπνηνπ αζζελνχο, ηφηε παίξλνπλ
ηειέθσλν θαη πάεη ε Γηάλλα θαη κεηαθέξεη, ν Λανπάθ, εγψ, ν Κφζρνο,
πεγαίλνπκε θαη κεηαθέξνπκε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα,
ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα, κε ηα απηνθίλεηά καο ζηα λνζνθνκεία. Ή ζε
γηαηξνχο ηδηψηεο πνπ ζε ηηκή ηνπο, πξαγκαηηθά πξέπεη λα ην πσ, αξθεηνί
γηαηξνί εδψ ζπκπνιίηεο καο πξνο ηηκή ηνπο βιέπνπλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο
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δσξεάλ θαη ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ θαλέλα πξφβιεκα. Ρα ιεθηά φκσο ηα
παίξλνπλ νη ΚΘΝ εθεί κέζα, νη νπνίεο ζεθψλνπλ ηα ρέξηα θαη ιέλε φηη εκείο
δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηε κεηαθνξά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια, Θνδσξή.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ... επεηδή ζα αλνίμεη ην ζέκα ηψξα κε
ην... λα πσ θάηη, Θνδσξή, κηζφ ιεπηάθη. Δπεηδή ηηο επφκελεο κέξεο ζε ζρέζε
θαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη γηα ηα ζρνιεία ζίγνπξα ζα αλνίμεη
ην ζέκα, νπφηε ζην επφκελν ζπκβνχιην λα ην βάινπκε, λα πξνεηνηκαζηείηε
θαη φια θαη λα ην ζπδεηήζνπκε πνπ ζα έρνπκε θαη εμειίμεηο κέρξη ηφηε θαη λέα
δεδνκέλα δειαδή. Γηαηί ζα έρνπκε ζίγνπξα λέα δεδνκέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κία θνπβέληα, κφλν, κνπ επηηξέπεηε έλα ιεπηάθη; ρη ζε απηά
πνπ θαηαιαβαίλσ φηη κπνξψ λα δηαθσλψ θ.ιπ., εγψ ζπκθσλψ κε ηνλ
Θαξαγηάλλε φζνλ αθνξά ην παηδαγσγηθφ δήηεκα. Γειαδή ζέισ λα πσ, δελ ζε
εθζέησ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:.. ζην παηδαγσγηθφ δήηεκα, ζέισ λα

πσ φηη ν ππξήλαο ζηε

ζθέςε ηνπ Θαξαγηάλλε, αλεμαξηήησο θξηηηθήο πνπ θάλεη ζηελ θπβέξλεζε,
θ.ιπ., θ.ιπ., επεηδή δελ είλαη έλα δήηεκα, ρξεηάδεζαη γηα 800 παηδηά κπνξεί λα
ρξεηάδεζαη 500 αλζξψπνπο. Θαη εδψ θαη ηα ιεθηά λα ηα πάξεη ν δήκνο, δελ
πξφθεηηαη λα βξεη 500 κεηαθξαζηέο εηδηθνχο.
Δπίζεο, πεξλάλε απφ ςπρνδηαγλσζηηθά ηεζη, ππάξρεη δειαδή έλαο νιφθιεξνο
ζρεδηαζκφο. Απηφ ζέισ λα πσ, ηψξα, πνπ είλαη ηα παηδηά ειηθίαο 4-7 πνπ
πξέπεη λα είλαη καδί κε ηε κάλα ηνπο, ηα 7 σζηφζν πνπ πξέπεη λα θάλε ζε
camp ζηα ζρνιεία απηά πνπ είπεο, θ.ιπ., θαη ηα άιια πνπ πξέπεη λα πάλε ζηελ
ηερληθή εθπαίδεπζε.
Ρψξα, ην ηη θαη ην πψο, δεθηέο νη παξαηεξήζεηο γηα ΚΘΝ, θ.ιπ., θ.ιπ.,
ππάξρνπλ 2,8εθαη. πνπ πξαγκαηηθά δίλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Δίλαη κηαο
άιιεο ηάμεο ζπδήηεζε, αιιά εγψ ιέσ, θαη ζπκθσλψ κε ηνλ δήκαξρν θαη ηνλ
αληηδήκαξρν θ.ιπ..
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Δδψ ινηπφλ ζην Σατδάξη κε θνηλή πξνζπάζεηαο θαη πξψηα πξνεμάξρνληνο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο θαη εκείο νη ππφινηπνη κε ηνλ δηθφ καο ηξφπν, γηαηί θαη εκείο
έρνπκε εκπεηξία φπσο μέξεηε θαη πεγαίλνπκε θαη ζαλ παξάηαμε θαη ζαλ
αξηζηεξέο θάζε κέξα γηα κήλεο, δελ ιείςακε νχηε κέξα, θαη ην Σατδάξη θάζε
Ρξίηε θαη επνκέλσο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ εκπεηξία, κεγαιχηεξε
εκπεηξία απφ κέλα γηα ηνλ ρεηξηζκφ απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Θέιεη πάξα πνιχ
πξνζνρή θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο γεηηνληθήο ζπλνηθίαο πνπ νη άλζξσπνη έρνπλ
δείμεη, ζα έιεγα, θαη πξέπεη λα ηνπο πνχκε θαη κπξάβν γηα ηε ζπλνιηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά. Γελ μέξσ, εληάμεη, ζηακαηάσ. ,ηη ζέιεηε, αλ ην αλνίμνπκε, λα
κηιήζσ, δελ ζέιεηε, ην θιείλσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κία θνπβέληα κφλν γηα λα κελ παξεξκελεπηείο, κία θνπβέληα
κφλν γηα λα κελ παξεξκελεπηεί θάηη. Δκείο δελ δεηάκε, εθ παξαδξνκήο ην είπε
θαη ν Λίθνο, δελ δεηάκε λα δηαρεηξηζηεί ν δήκνο θνλδχιηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη
ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. ρη, εγψ ην δηεπθξηλίδσ απηφ, γηαηί πξέπεη λα
θαηαγξαθεί. Απηφ είλαη δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθή ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο.
Δκείο ζα δψζνπκε ηα ζρνιεία, ζα δψζνπκε θάζε δηεπθφιπλζε, αιιά ην άιιν
δήηεκα είλαη ζέκα ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, εγψ, Θνδσξή, γη’ απηφ απεπζχλζεθα ζην Πψκα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ κπνχκε ζηελ ΖΓ, ζπλάδειθνη, έρνπκε δχν ζέκαηα Δθηφο
Ζκεξεζίαο πνπ δεηνχκε ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα
ζπδεηεζνχλ ζην ηέινο. Ρν έλα είλαη:

1ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Νρηζκως κειϋλ ζηης επηηροπές παραθοιοϊζεζες θαη παραιαβής
προκεζεηϋλ θαη παραιαβής θαιες εθηέιεζες σπερεζηϋλ, ζϊκθφλα
κε ηα ορηδωκελα ζηο άρζρο 221 ηοσ Λ.4412/2016, Γεκωζηες
Πσκβάζεης Έργφλ Ξροκεζεηϋλ περεζηϋλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε ζπλάδειθνη; Έρεηε ην εηζεγεηηθφ. Γελ
ππάξρεη.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17Η

28 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2016

39

2ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Αλακωρθφζε ηοσ ηετληθοϊ προγράκκαηος ποσ προθϊπηεη απω ηελ
αλακωρθφζε ηοσ προψποιογηζκοϊ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δεχηεξν, πνπ δελ έρεηε κπξνζηά ζαο. Γηα θάπνηεο δπζθνιίεο
πνπ ππήξραλ δελ έρνπκε ην εηζεγεηηθφ. Θα αλαθέξνπκε ηνπο θσδηθνχο.
πάξρεη δηαθσλία; Ιέσ, έρνπκε κέζα ζηε ζεκαηνινγία αλακφξθσζε
πξνυπνινγηζκνχ. Απφ ηελ αλακφξθσζε πξνθχπηεη θαη αλακφξθσζε ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο. Απηφ. Θα πνχκε ηνπο θσδηθνχο γηαηί ιφγσ... είρακε θάπνην
πξφβιεκα θαη δελ κπνξέζακε λα βγάινπκε έγθαηξα ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη
αληίξξεζε λα ζπδεηεζνχλ, ζπλάδειθνη; ρη.

3ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυε απωθαζες γηα ηελ αλαλέφζε ηφλ ζσκβάζεφλ ορηζκέλοσ
τρωλοσ, ζηο πιαίζηο ηοσ ζσγτρεκαηοδοηοϊκελοσ Δσρφπαχθοϊ
Ξρογράκκαηος «ΔΛΑΟΚΝΛΗΠΖ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖΠ ΘΑΗ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΕΩΖΠ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ πάκε ζην 1ν ζέκα, λα πνχκε φηη ην ζέκα 3 απνζχξεηαη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ

1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυε απωθαζες ποσ αθορά ζηελ κερηθή αλάθιεζε δέζκεσζες
πηζηϋζεφλ, προψποιογηζκοϊ οηθολ. Έηοσς 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξξφθεηηαη γηα αλαθιήζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ απφ έμνδα δηαθφξσλ
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Γελ μέξσ, δελ έρσ λα πσ θάηη άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Θακία δηαθσλία; Νκφθσλα, ζπλάδειθνη;
Νκφθσλα. Έια, Θνδσξή.
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2ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθρηζε 9ες Αλακωρθφζες ηοσ προψποιογηζκοϊ ηοσ Γήκοσ κας,
οηθολοκηθοϊ έηοσς 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξξφθεηηαη γηα ηελ αλακφξθσζε γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο,
γηα λα θαιπθζνχλ νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο
θαη γηα

έξζεη θαη ε απνδεκίσζε λα πξνρσξήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ

απνδεκίσζε ησλ πιεκκπξψλ ζηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλ πιεγεί.
Νπζηαζηηθά απηή είλαη ε αλακφξθσζε. Ρψξα, μέξσ, ν Ζξαθιήο ζα πεη...
αιιά... δελ κπνξνχζακε λα ην πξνγξακκαηίζνπκε, πίζηεςέ καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα; Ν θ. Κπνδίθαο. Ζ θα Ρνθαηιίδνπ;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε. Ν θ. Θαξαηδαθέξεο; Ππκθσλνχκε.
Θ. Ππειηφπνπιε; Ππκθσλνχκε. Θ. Γξνχιηα;
ΓΟΝΙΗΑΠ:

Θαηαςεθίδνπκε

κε

ην

γλσζηφ

ζθεπηηθφ.

ρη

φηη

δελ

ζπκθσλνχκε κε ην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηά ηα έξγα, αιιά φπσο έρνπκε
πεη πηζηεχνπκε φηη γηα ιφγνπο ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη επηκέλσ ζε απηφ
δελ ζα έπξεπε λα έρνπκε ζπλερείο αλακνξθψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έπξεπε λα πξνβιέςνπκε ηηο πεξηθνπέο πνπ ζα γίλνπλ ζηα
voucher, θαη λα πξνβιέςνπκε θαη γηα ηηο πιεκκχξεο. Άξα, ινηπφλ, έπξεπε λα
ήκαζηε... ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Πθακπά; Ππκθσλείηε. Νκφθσλα, ινηπφλ. Θαηά πιεηνςεθία.

4ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθρηζε ή κε Ξρφηοθωιιοσ Ξροζφρηλής θαη Νρηζηηθής Ξαραιαβής
ηοσ έργοσ κε ηίηιο: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΘΔΡΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ
ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΖΞΔΓΝ "ΡΑΘΖΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ" ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ».
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε ην πξαθηηθφ παξαιαβήο. πάξρεη κία παξαηήξεζε ηεο
επηηξνπήο, αθνχζηε ιίγν, ζπλάδειθνη, ππάξρεη κία παξαηήξεζε ηεο επηηξνπήο
πνπ ιέεη φηη «Ζ επηηξνπή πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο παξαιακβάλεη
ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πινπνηεζεί βάζεη ηεο επηκέηξεζεο θαη ηνπ
πξψηνπ ινγαξηαζκνχ κφλν απφ ηερληθήο άπνςεο θαη αμηνιφγεζεο θαη φρη απφ
ζπκβαηηθήο θαζφζνλ βάζεη ηνπ εγγξάθνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, Ξξάμε
49/2006 θαη αξηζκ. Ξξσηνθφιινπ 13443/01-06-2016 ε ζχκβαζε θεξχζζεηαη
απηνδίθαηα άθπξε».
Κε απηήλ ηελ επηζήκαλζε, λαη, γη’ απηφ ηε δηάβαζα, πεξηκέλακε απηήλ ηελ
παξαηήξεζε. Ν Αληηδήκαξρνο, λνκίδσ, ν θ. Θαξαγηάλλεο. Ξαξαθαιψ. Ρελ
επεμήγεζε, Αληηδήκαξρε, εδψ ηεο επηζήκαλζεο ηεο παξαηήξεζεο ηεο
επηηξνπήο. Ξάξε, αλ ζέιεηο, αλ δελ ηελ έρεηο εθεί.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρν ξεδνπκέ είλαη, είλαη ε ζχκβαζε πνπ είρε ππνγξαθεί
κεηαμχ ηνπ εξγνιάβνπ πνπ είρε πξνθχςεη απφ ηνλ δηαγσληζκφ κε ηνλ δήκν ν
νπνίνο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπκε πεη πάξα πνιιέο θνξέο ην ηζηνξηθφ, ηέινο
πάλησλ, πψο έγηλε, πξέπεη λα παξαδψζεη, λα ππάξμεη έλα πξσηφθνιιν
παξαιαβήο, γηα ην θνκκάηη ηνπ έξγνπ πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα, πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. Ρν θνκκάηη απηφ είλαη
ηα καμηιάξηα πνπ έρνπλ κπεη θαη σο πξνο απηφ ην κέξνο πνπ έρεη γίλεη, πνπ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, γη’ απηφ είλαη θαη απηή ε παξαηήξεζε, σο πξνο απηφ ην
κέξνο πνπ έρεη γίλεη κε βάζε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ, ε
επηηξνπή παξαιακβάλεη ην έξγν, ρσξίο... ε ζχκβαζε απηνδίθαηα θεξχρζεθε
άγνλε, θαη απφ ηε δηθή καο κεξηά θαη απφ ηε κεξηά ηνπ εξγνιάβνπ, ππήξρε
ζνβαξή απφζηαζε θαη θεξχρζεθε θαη... ηέινο πάλησλ απηνδηθαίσο θεξχρζεθε
άθπξε. Άθπξε, φρη άγνλε, άθπξε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ρψξα εγψ εδψ ζέισ, εληάμεη... ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ
ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θχξηνο Θαξαηδαθέξεο. Έια, ζπλάδειθε, έρεηο ην ιφγν.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ρψξα εγψ ζέισ εδψ, εληάμεη, εγψ ην έπηαζα ζηα ρέξηα
κνπ, δελ ήκνπλ ελεκεξσκέλνο φηη ππάξρνπλ φια απηά ηα πξνβιήκαηα ζηε
ζχκβαζε, λφκηδα φηη είλαη έλα πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Θνηηψληαο
ιίγν ην ηζηνξηθφ, θαη αλ θάλσ ιάζνο, αο κε δηαθφςεηε, εδψ ν άλζξσπνο, φρη ν
άλζξσπνο, ν αλάδνρνο, ππέβαιε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ζηε 01/10. Θαηαξρήλ
ππήξρε έλα ιάζνο ζηε ζχκβαζε, είπε ν αληηδήκαξρνο. Ρε ζχκβαζε πνηνο ηελ
είρε θηηάμεη; Ρελ είρακε θηηάμεη εκείο; Ρελ είρε θηηάμεη... δειαδή φηαλ
ππνγξ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ξνηνο; Απφ πνηνλ ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε; Κεηαμχ
πνηαλνχ ήηαλ ε ζχκβαζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ωξαία, άξα απφ ηνλ δήκν. Δληάμεη. Ωξαία, άξα
ππνγξάθεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. Γηα λα δνχκε θαη πνηνο
ππνγξάθεη ηελ ζχκβαζε, δελ ηελ ππνγξάςακε εκείο. Κεηά ινηπφλ, κεηά ηελ
πάξνδν δηκήλνπ ππνβάιεη αίηεκα απνδεκίσζεο ιφγσ δηάιπζεο, έηζη δελ είλαη;
Κεηά ηελ πάξνδν ελφο κήλα. Ξφζα δεηάεη ζε απηήλ ηελ απνδεκίσζε; 60
ρηιηάδεο. Απηφ απφ πνηνλ ηα δεηάεη; Απφ εκάο πάιη; Απφ εκάο. Άξα, δελ είλαη
ηφζν απιφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Κα ηα έρεη δεηήζεη ζηελ αίηεζε ζεξαπείαο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λαη, αιιά δελ απαληήζακε ζηελ αίηεζε ζεξαπείαο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Έρνπλ γλσκνδνηήζεη νη αληηδήκαξρνη, αιιά δελ έρνπλ
απαληήζεη ζηελ αίηεζε ζεξαπείαο, ε νπνία απνξξίθζεθε ζησπεξά απφ ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ρσξίο εκείο λα ελεκεξσζνχκε. Πησπεξά δελ έρεη
απνξξηθζεί; Γειαδή νη γλσκνδνηήζεηο ηεο Λνκηθήο Ππκβνχινπ δελ έγηλαλ
απάληεζε ζηελ αίηεζε ζεξαπείαο έηζη ψζηε εθεί πνπ δεηάεη 60.000,00€ ν
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δήκνο λα πεη φηη ζνπ ρξσζηάκε πέληε. Θαη αο κελ θνξντδεπφκαζηε, ν
αλάδνρνο ζα δηθαησζεί ζηα δηθαζηήξηα. Γηαηί δελ έρεη πιεξσζεί. Γειαδή εκείο
κπνξεί λα ιέκε φ,ηη ιέκε, αιιά ν αλάδνρνο ζα δηθαησζεί ζηα δηθαζηήξηα,
δπζηπρψο. Θαη έλα άιιν ήζεια λα ξσηήζσ. Ξνηνο έπξεπε λα ζηείιεη ην
θάθειν γηα πξνζπκβαηηθφ έιεγρν; Ξάιη ν δήκνο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λαη, λα απαληήζεηε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν ηψξα, γηαηί εδψ κπαίλνπλ θάπνηα δεηήκαηα
ηα νπνία λνκίδσ ηα έρνπκε ζπδεηήζεη αξθεηέο θνξέο θαη είλαη θξίκα.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: ρη, εγψ δελ ηα έρσ αθνχζεη. Ρα έρεηε αθνχζεη;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη, δπζηπρψο ινηπφλ, ζα έπξεπε λα έρσ θέξεη θαη ην
θάθειν γηα λα... Ινηπφλ, ε απνδεκίσζε είλαη ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία. Ρν 5%
ηεο πξνζπκβαηηθήο ζχκβαζεο κε ηηο 200.000,00€ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο
60.000,00€ πνπ δεηάεη ν εξγνιάβνο. Νη 60.000,00€ ζηηο 200.000,00€, θάληε
ηελ αλαγσγή λα δείηε πφζν πνζνζηφ είλαη.
Απφ ηνλ λφκν είλαη απηφ. Ν εξγνιάβνο κπνξεί λα δεηήζεη...
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κα απηφ ζαο ιέσ, έρεη δηαιπζεί ε ζχκβαζε, απηνδηθαίσο.
Δκείο

παξαιακβάλνπκε,

απηφ

είλαη

ην

πξσηφθνιιν

ηεο

πξνζσξηλήο

παξαιαβήο. Αθήζηε κε λα πσ ιίγν, γηα λα...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, ζπλάδειθνη, αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα αλαηξέμνπκε
ζηα πξαθηηθά θαη ζηε ζεκα... ηνλ ριννηάπεηα είθνζη θνξέο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ζ παξάηαζε έρεη δνζεί, ε παξάηαζε πνπ έρνπκε
ζπδεηήζεη... ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηελ εμέιημή ηνπ, θαη φια.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: ρη, κα δελ ππήξρε αίηεζε δηάιπζεο ηφηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίρε θάλεη θαη ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε ν δήκαξρνο. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Γελ ππήξρε αίηεζε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πεη δπν θνπβέληεο θαη ν δήκαξρνο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, ππάξρεη δηαθσλία; πάξρεη θάπνηνο πνπ
δελ ην ςεθίδεη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ινηπφλ, νκφθσλα.

5ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυε απωθαζες περί έγθρηζε ή κε ζσκπιερφκαηηθής ζϊκβαζες
αζθάιηζες Κεηαθορηθϋλ Κέζφλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ωο ην εηζεγεηηθφ, πνπ ιέεη θαη ν Αληξέαο, γηα ηα ηέζζεξα
απηνθίλεηα [νπ έρνπλ δνζεί απφ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε.

6ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυε απωθαζες γηα ηελ σποβοιή πρωηαζες ποσ αθορά ζηο
αληαποδοηηθω ηέιος γηα ηελ ιεηηοσργία ηφλ ιαχθϋλ αγορϋλ ηοσ
Γήκοσ κας (κε ηελ κορθή ηέιοσς θαζαρηωηεηας, ηέιοσς θαηάιευες
πεδοδροκίοσ θαη τρήζες θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ), έηοσς 2016.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λνκίδσ φηη θαη απηφ... αλ θαη είλαη πνιχ αλαιπηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν αληηδήκαξρνο δχν πξάγκαηα.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξην αλαιπηηθφ, δειαδή, απφ ην εηζεγεηηθφ φζνλ αθνξά ην
θφζηνο δελ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα έρνπκε. Ξεξηγξάθεη ην θφζηνο πνπ έρεη ε
θαζαξηφηεηα θάζε θνξά ζε θάζε Ιατθή. Βέβαηα εδψ πέξα δελ κπνξνχζε λα
πξνβιεθζεί ε Ιατθή ζην Γαθλί, ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα
πιένλ λα ιεηηνπξγήζεη, ήξζε ε απφθαζε, δελ έρεη πξνβιεθζεί, ελδερνκέλσο
λα πάκε θαη ζε ηξνπνπνίεζε θάπνηα ζηηγκή ζε απηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Πηε Βνπιγαξνθηφλνπ. Αιιά δελ έρεη πξνβιεθζεί, εδψ δελ ζα
κπνξνχζε λα έρεη πξνβιεθζεί ζε απηφ ην ηέινο. Πηελ πεξίπησζε πνπ έξζεη
θαη ε Ιατθή απηή θαη ην ΦΔΘ θ.ιπ., ζα πξνρσξήζνπκε ζε ηξνπνπνίεζε.
Ξεξηιακβάλεη ην θφζηνο αλά απνξξηκκαηνθφξν, ζε εξγάηεο, ηνλ ΣΡΑ,
πεξίπνπ κε ηνπο ηφλνπο φπσο ηνπο έρεη θέξεη ε πεξεζία Θαζαξηφηεηαο, ηελ
πνζφηεηα δειαδή πεξίπνπ πνπ ππνινγίδνπλ φηη κε βάζε θαη ηελ θίλεζε πνπ
έρεη ν ΣΡΑ πνπ καδεχνληαη απφ ηηο Ιατθέο θαη έρεη βγεη έλα ζπλνιηθφ πνζφ
γχξσ ζηηο 150.000,00€. Γελ μέξσ αλ ρξεηάδεηαη λα πνχκε ηψξα θάηη άιιν.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη δηαθσλία;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πνχκε ζπκπιεξσκαηηθά φηη μεθηλψληαο ε ιεηηνπξγία ηεο
Ιατθήο ηνπ Γαθληνχ, ζα πάξνπκε ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε νπφηε ζα βγεη
θαη άιιν πνζφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, νκφθσλα, λνκίδσ.

7ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυε απωθαζες περί δηαγραθής ηηκοιογίοσ, ποσ αθορά ζηελ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΑΔΟΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ποζοϊ ϊυοσς 534,00 €.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έρεη δχν θνξέο, θάλνπκε θαη ιάζε, θ. Βαξπηηκηάδε, θάλνπκε
θαη ιάζε, θακηά θνξά.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα.
Ξξνρσξάσ.

8ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήυε απωθαζες περί έγθρηζε δηοργάλφζες θαη δηάζεζε πίζηφζες
γηα ηελ σιοποίεζε ηες Ξοιηηηζηηθής Δθδήιφζες ηοσ Γήκοσ κας.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρεηε κπξνζηά ζαο. πάξρεη θάηη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, λνκίδσ. Νκφθσλα.

1ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Νρηζκως κειϋλ ζηης επηηροπές παραθοιοϊζεζες θαη παραιαβής
προκεζεηϋλ θαη παραιαβής θαιες εθηέιεζες σπερεζηϋλ, ζϊκθφλα
κε ηα ορηδωκελα ζηο άρζρο 221 ηοσ Λ.4412/2016, Γεκωζηες
Πσκβάζεης Έργφλ Ξροκεζεηϋλ περεζηϋλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Ξαξαηήξεζε γηα ηηο επηηξνπέο;
Ππκθσλνχκε, νκφθσλα.

2ο ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Αλακωρθφζε ηοσ ηετληθοϊ προγράκκαηος ποσ προθϊπηεη απω ηελ
αλακωρθφζε ηοσ προψποιογηζκοϊ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, ζα πεηο δπν ιφγηα;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Θαηά πιεηνςεθία.
Ππλάδειθνη, εδψ ιήγεη ε 17ε Ππλεδξίαζε.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17Η

28 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2016
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΕΩΡΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΩΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΩΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17Η

28 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2016
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

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

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

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

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

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

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

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

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

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

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΩΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΩΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

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

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ

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

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

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

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

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

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

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

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

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

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

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

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

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

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

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

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

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

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

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

