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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Έγθξηζε ηεο απφθαζεο ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
γηα ηελ πξφβιεςε δαπαλψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ

35,103

2017.
2.

Σξεζηκνπνίεζε πνζνζηνχ έσο 12% ηνπ ζπλνιηθνχ

36,102

πνζνχ ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
ηνπ ΠΑΡΑ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

1.
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Ρερληθνχ
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74

8

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ρψξσλ, Έηνπο 2017.
10.

Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ
γηα ην ππαίζξην εκπφξην, Έηνπο 2017.

74

11.

Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Θαζνξηζκφ εηδηθνχ
ηέινπο απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο (αλά
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δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ (φπσο π.ρ. παιαηά
έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θιπ.)
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Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηνπ Γήκνπ
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Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Θαζνξηζκφ εηδηθνχ
ηέινπο απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο (αλά ηφλν ή
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εληαγκέλνπ έξγνπ ζην πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ
ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηίηιν «Γηάζηξσζε
Ππλζεηηθνχ Σιννηάπεηα θαη Δξγαζίεο Ππληήξεζεο ζην
Γεκνηηθφ Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ ηνπ Α΄ Αζιεηηθνχ
Θέληξνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, πνζνχ 310.000,00€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.
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εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην δεκνηηθφ γήπεδν «Ράθεο
Σαξαιακπίδεο» ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ (Γηάζηξσζε
ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην
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επηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο» Νξηζκφο πεπζχλνπ Έξγνπ.

94

12.

13.

14.

15.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 22Η

16.

17.

14 Νοεμβρίου 2016

Ιήςε
απφθαζεο
πεξί
έγθξηζεο
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Θαζηέξσζε, θαη’ εμαίξεζε δηαθνξεηηθνχ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Έηνο 2017 θαη
εθεμήο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα πάξνπκε ηηο ζέζεηο καο γηα λα μεθηλήζνπκε. Ν
ζπλάδειθνο ν Θαξαηδαθέξεο λα πάξεη παξνπζίεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ:

Θαιεζπέξα.

Ξαληειάξνο

Βαζίιεηνο,

Θαξαγηάλλεο

Ληθφιανο, Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο,
Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο,
Σαηδεζηεξγίνπ

Πηέιια,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά Καξία, Εέξβα Γηαλλνχια, Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ
Αιεμία,

Ρζνπθλίδαο

Θσλζηαληίλνο,

Θενδψξνπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Γεσξγηάδε Δηξήλε,
Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο

Βαζίιεο,

Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά-Οεγάθε
Αγγειηθή,

Θενδσξαθφπνπινο

Φψηεο,

Θεληξήο

Ησάλλεο,

Αζπξνγέξαθαο

Θσλζηαληίλνο, Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα πσ φηη έρνπλ εηδνπνηήζεη ε ζπλαδέιθηζζα ε
Εέξβα θαη ν ζπλάδειθνο ν Εψηνο, είλαη άξξσζηνη, γη’ απηφ δελ ήξζαλ ζήκεξα,
θαη ν ζπλάδειθνο ν Πηαζάο είλαη εθηφο Αζήλαο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.
Λα πεξάζνπκε ζε εξσηήζεηο, αλαθνηλψζεηο. Θ. Κπνδίθα; ρη. Θ. Ληεληαθέ;
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κε αθνξκή... δχν εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ. Κε αθνξκή κία
πξφζθαηε

αλαθνίλσζε

«Θαζεκεξηλή»

ηεο

26

ησλ

ΔΙΞΔ,

Νθησβξίνπ,

πξνζσπηθά
φπνπ

ηελ

αλαθέξεηαη

δηαβάζσ
γηα

ζηελ

επελδπηηθφ

πξφγξακκα 1δηζ. Δπξψ. Κε ην ηεξάζηην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο θπζηθά θαη
δελ είκαζηε αξλεηηθνί σο πξνο ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνλ
θφζκν θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ θφζκν ηνπ Σατδαξίνπ πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη
θαη εγγχηεξα πξνο ηα ΔΙΞΔ θαη λα πξνηηκάηαη, σζηφζν απφ εθεί θαη πέξα
γλσξίδνπκε φηη ην ζέκα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην. Θεσξψ, ππφ κνξθή
εξψηεζεο, αλ θαη είλαη πνιχ πξψηκν, δελ μέξσ αλ έρνπλ γίλεη ήδε θάπνηεο
ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ηνπ είδνπο ησλ
επελδχζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ, επεηδή αθξηβψο επαλεηιεκκέλσο έρνπκε
ην ζέκα, ην νπνίν πθίζηαηαη, ε επξχηεξε πεξηνρή αιιά θαη ην Σατδάξη, ην
πεξηβαιινληηθφ, ζα πξφηεηλα λα ππάξρεη πξνζσπηθά, αλ δελ έρεη γίλεη ήδε, κία
παξαθνινχζεζε κέζα απφ εηδηθνχο ηερληθνχο ζπκβνχινπο ψζηε λα γίλνπλ
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δηάθνξεο Κ.Ξ.Δ. θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη ψζηε νη επελδχζεηο απηέο λα είλαη
πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε κε αμηνπνίεζε ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά ρσξίο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.
Έλα δεχηεξν ζέκα ην νπνίν είλαη θαζηεξσκέλν απφ ηελ πιεπξά καο, ηίζεηαη
ιίγν αξγφηεξα αιιά απηή ηε θνξά ην ζέηνπκε ιίγν λσξίηεξα θαινπξναίξεηα,
πιεζηάδνπλ ηα Σξηζηνχγελλα, εάλ ππάξρεη θάηη θαηλνχξην πέξα απφ ηα δχν
πξνεγνχκελα έηε θαη πην θαηλνηφκν ζαλ δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ηφλσζε ηεο
εκπνξηθήο αγνξάο, αζθαιψο ζίγνπξα είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε θεηηλή
ρξνληά ζα είλαη ρεηξφηεξε απφ ηηο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθά, ν θφζκνο πεξλάεη
πνιχ δχζθνιεο ψξεο.
Απφ εθεί θαη πέξα ην έρνπκε μαλαπεί, ην έρνπκε ζπλαληήζεη θαη ην έρνπκε
ζπδεηήζεη, κάιηζηα εκείο πξφζθαηα νινθιεξψζακε κία πεξηνδεία ζε φια ηα
εκπνξηθά, ζηνπο θεληξηθνχο εκπνξηθνχο δξφκνπο ηνπ Σατδαξίνπ θαη κηιήζακε
κε ηνπο δεκφηεο. Ξέξα απφ απηφ ππάξρεη έλα ζέκα ην νπνίν ππάξρεη ρξφληα,
εγψ δελ ζα πσ φηη δελ ππάξρεη, αξθεηά ρξφληα, φηη δελ ππάξρεη ηνπηθή
ζπλείδεζε γηα ηφλσζε ηεο αγνξάο. Απηή ε ζπλείδεζε πξέπεη λα ελζαξξπλζεί
κε θακπάληεο θαηλνηφκεο πνπ λα θέξνπλ, λα σζήζνπλ ηνλ θφζκν ηα ιίγα έζησ
επξψ ηα νπνία δηαζέηεη λα κελ ηα δίλεη ζηνλ Θνξπδαιιφ, ζην Αηγάιεσ, ζην
Ξεξηζηέξη πνπ έρνπλ θεληξηθέο αγνξέο, ή επξχηεξα ζηα άιια ηα εκπνξηθά
θέληξα θαη λα ηα αθήλεη ζηα πιαίζηα πνπ κπνξεί θαη βξίζθεη γηαηί φλησο
ππάξρεη πνηθηιία εκπνξηθψλ καγαδηψλ, λα ηα αθήλεη ζην Σατδάξη. Δίρακε ζέζεη
ην ζέκα ηεο Ιεπθήο Λχρηαο, είζηε αξλεηηθνί ζε απηφ, ην δερφκαζηε θαη είλαη
ζεβαζηφ.
Απφ εθεί θαη πέξα αλ ππάξρεη θάηη θαηλνηφκν φπσο είπακε θαη ελ πάζε
πεξηπηψζεη αλ ππάξρεη κία πξνζπάζεηα, αθξηβψο επεηδή είλαη πξψηκν ην ζέκα,
λα ππάξμεη θάπνηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ψζηε λα βξεζεί κία
ιχζε πξνο ηελ θαιχηεξε θαηεχζπλζε εκπνξηθά. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαηαξρήλ ζέισ λα πσ ην εμήο, ζέισ λα επραξηζηήζσ
ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Βνξέα θαη ηελ Ρερληθή πεξεζία ηελ θα Ξαλαγησηάθνπ
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γηαηί κε άκεζν ηξφπν θαη κε γξήγνξν ηξφπν αληαπνθξίζεθε ζε έλα αίηεκα πνπ
δελ ήηαλ δηθφ κνπ. Πε κέλα κεηαθέξζεθε απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ξχινπ. Ρελ
Νδφ Ξχινπ ελλνψ. Πηελ Ξχιν ζα θάλνπκε αξγφηεξα επέθηαζε ην Σατδάξη.
Δθεί ινηπφλ ππήξρε κία πνιχ κεγάιε ηξχπα φπσο είρακε πεη θαη άιιεο θνξέο,
θαη ππήξρε ην αίηεκα λα θηηαρηεί. Αθνχ επηθνηλψλεζα, ινηπφλ, εηπψζεθε φηη
ην έξγν είλαη ζε εμέιημε, αιιά κέρξη λα γίλνπλ απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζα
πεξάζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα δχν, ηξηψλ κελψλ. Αθνχ αληαιιάμακε
θάπνηεο ζθέςεηο θαη κε ηνλ αληηδήκαξρν, θαηαιήμακε ζε κία κεζνβέδηθε ιχζε,
φκσο πνπ κπνξεί λα ππεξεηήζεη ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο.
Δγψ δειαδή έβαια ην δήηεκα φηη αλ γίλεη πιεκκχξα θαη ππάξρεη απηή ε
ηξχπα, απηή ε ηξχπα κπνξεί λα γίλε ρνάλε. Θαη κπνξεί λα... είηε πεδφ, είηε
νηηδήπνηε άιιν. Αθνχ ζπκθσλήζακε ζε απηφ, κε γξήγνξν ηξφπν ελήξγεζε,
γέκηζε κε έλα αληίζηνηρν πιηθφ, δελ μέξσ ηη, θαη βεβαίσο έρεη, πεξηθξνπξείηαη
γχξσ κε κία μχιηλε θαηαζθεπή πνπ είλαη ιίγν, είλαη πην ζηαζεξή απφ
νηηδήπνηε άιιν. Κε απηήλ ηελ έλλνηα ινηπφ ην ζεσξψ ζεηηθφ. Θαη θπξίσο γηα
λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο θαηνίθνπο θαη ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ
έκπαηλε. Αιιά θαη γηα ηνπο νδεγνχο.
Γεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο. Έρεη ζρέζε κε ηνλ
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. Αληαιιάμακε επηζηνιέο επγεληθέο, εγψ δειαδή ... θ.
Κνζρνλά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, παξαθαιψ ιίγν, δελ αθνχκε ηνλ ζπλνκηιεηή καο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γηα ην δήηεκα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη γλσζηφ
φηη έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή πνπ απνθαζίζηεθαλ νξηζκέλα
πξάγκαηα. Θαη εκείο αληίζηνηρα κε είρακε θηλεζεί κε ηνλ δηθφ καο ηξφπν θαη
ζην λα παξζεί απφθαζε αιιά θαη λα... είρακε εθθξάζεη θαη ηελ αλεζπρία καο
δηφηη ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε. Απηφ βέβαηα εμεγήζεθε ζηηο επαθέο πνπ
είρακε φηη ππάξρεη κεγάινο φγθνο δνπιεηάο θαη ιίγν πξνζσπηθφ.
Κε επαθέο κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο φπσο ιέσ ζε απηέο ηηο επηζηνιέο πνπ
ζα ηηο θνηλνπνηήζσ θάπνηα ζηηγκή, ην ζχλνιφ ηνπο θαη απηά πνπ ρξεηάδνληαη,
ηέινο πάλησλ, κνπ ππνδείρζεθε φηη ρξεηάδεηαη λα απεπζπλζνχκε πεξαηηέξσ
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κφλν εθεί πνπ ππήξρε αξηζκφο πξσηνθφιινπ αιιά θαη ζην Πψκα

Δπηζεσξεηψλ θαη Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Θαηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, ζηνλ Νηθνλνκηθφ Δηζαγγειέα, ζηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα θαη ζηνπο δχν πθππνπξγνχο νηθνλνκηθψλ, ηελ θα Ξαπαλάηζνπ
ηψξα είλαη, ηφηε ήηαλ ν Αιεμηάδεο θαη ν πνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο, ν
θ. Ξαπαγγειφπνπινο.
Κνπ απαληήζεθε φηη παξφηη ζεσξνχλ φηη είλαη επαξθέο απηφ πνπ έρεη γίλεη,
πηνζέηεζαλ ην αίηεκα ν αληηδήκαξρνο ζε ζπλελλφεζε πξνθαλψο κε ηνλ
δήκαξρν θαη έρεη γίλεη θαη απηή ε ελέξγεηα. Δγψ απφ ηε δηθή κνπ πιεπξά,
εθηφο απφ ην λα επραξηζηήζσ, ζεσξψ φηη είλαη ζεκαληηθφ θαη ζα θάλσ φ,ηη
πεξλάεη απφ ηε δηθή κνπ πιεπξά λα ζπλερίζσ απηέο ηηο επαθέο λα αλνίμεη
απηφο ν δξφκνο. Θεσξψ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, έηζη κνπ ππνδείρζεθε,
επεηδή εκπιέθνληαη πνιιέο αξρέο παξάιιειεο ε νπνία έρεη ηελ απηνλνκία ηεο
ε θάζε κία αιιά ηνπο ελδηαθέξεη θαη ηη γίλεηαη θαη είλαη ππφ ηελ επνπηεία φηη
ζα πξνρσξήζεη. Κε απηήλ ηελ έλλνηα, δεχηεξν απηφ.
Ρξίην δήηεκα, είλαη ε ιεγφκελε πεδνγέθπξα Ξξνβαηά. Ξήξα κία πξσηνβνπιία,
πξέπεη λα ζαο πσ, γηαηί κεηά απφ ηε ζπδήηεζε, δελ είκαη θαη ν πην εηδηθφο, πνπ
έγηλε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έρσ ελεκεξψζεη αιιά ζέισ λα πσ θαη ηελ
εμέιημε ηνπ πξάγκαηνο, θαηέιεμα απφ απηά πνπ άθνπζα εδψ πέξα φηη ζηελ
νπζία αλαγθαδφκαζηε λα απνδερηνχκε ηελ πεδνγέθπξα ηε δεχηεξε γηα λα κελ
ράζνπκε ηε ζεηξά, θ.ιπ..
Ρέινο πάλησλ, επεηδή έρσ ηελ άπνςε φηη ε Ξεξηθέξεηα δελ εθηειεί ζπκβφιαηα
εμππεξέηεζεο δηαθφξσλ αλζξψπσλ, επηθνηλψλεζα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ Θνδσξή Πρνηλά θαη δήηεζα λα ελεκεξψζεη θαη
ηελ πεξηθεξεηάξρε, ηε Οέλα Γνχξνπ, θαη εμέθξαζα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη
ηελ αλεζπρία καο γη’ απηφ ην δήηεκα.
Δλδηάκεζα έγηλαλ επαθέο κε ηνλ θ. Κνζρνλά θαη ηνλ Αιεμάθε Γεκήηξε,
εθπξφζσπν ηεο παξάηαμήο καο ζην Θηεκαηνιφγην, κεραλνιφγν-κεραληθφ πνπ
αζρνιείηαη κε... εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο θαη ππήξμαλ θάπνηεο ζθέςεηο θαη γηα
άιιεο

ζέζεηο,

φπσο

είλαη

απέλαληη

απφ

ην

θνιπκβεηήξην.

Πεκεξηλή

αλαθνίλσζε, επεηδή είπα φηη έρσ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, είλαη ην εμήο, φηη ε
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Ξεξηθέξεηα ζέιεη ζε ζπλελλφεζε κε ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο, λα κελ ην
αλαιχζσ άιιν ην ζέκα, λα επαλεμεηάζεη κε θαιή πξφζεζε ρσξίο λα ράζνπκε
ηίπνηα, ην δήηεκα απηφ, είηε απέλαληη απφ ην θνιπκβεηήξην πνπ είλαη κία
πξφηαζε πνπ ιέεη ν θ. Κνζρνλάο, καδί θαη ν θ. Αιεμάθεο, πνπ ην ζθέθηεθαλ,
είηε αλ ππάξρεη έλα δήηεκα ζην Pet Shop πην πέξα πνπ είλαη απαιινηξίσζε
πνπ κπνξεί λα καο θαζπζηεξήζεη, είηε ζηνπ Σαξαιακπίδε πνπ εθεί πέξα
ππάξρεη ηερληθή ιχζε ζην λα ππάξμνπλ ηα... Δπνκέλσο απηφ είλαη ην ηξίην
δήηεκα πνπ ζέισ λα πσ.
Θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα ζέισ λα πσ κηα θνπβέληα αθφκα. Θέισ λα πσ ηε
γλψκε κνπ γηα ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο. Αθνχ ... δήκαξρν, ζα πσ εγψ εθ ησλ
πξαγκάησλ. Ζ εηθφλα, ζέισ λα πσ, θ. ζπλάδειθε, φηη είλαη νιίγνλ αληηθαηηθή.
πάξρνπλ δχν Σατδάξηα. Έλα πνπ αλεζπρεί θαη έλα πνπ δελ αλεζπρεί. Ρν ιέσ
ιίγν ζρεκαηηθά. Απηφ πνπ εηζέπξαμα ζηελ Θάησ Αθαία, ζηελ Ξάλσ Αθαία,
ζην Γαθλί θαη ζην Γάζνο είλαη φηη νη θάηνηθνη αλεζπρνχλ θαη απηέο ηηο
εθδειψζεηο ζεψξεζαλ φηη ήηαλ κία επθαηξία λα πνπλ απηφ πνπ ζθέθηνληαη.
Γελ κπαίλσ ηψξα ζηνλ ζρνιηαζκφ, δελ είλαη ηεο ψξαο. Απηφ πνπ ηνπο
απαζρνιεί θαη λα βξνπλ επθαηξία λα ξσηήζνπλ ηνλ δήκαξρν θαη ηνπο
αληηδεκάξρνπο, ηέινο πάλησλ βαζηθά ηνλ δήκαξρν. Θαη επί ηε επθαηξία είρακε
θαη εκείο λα πνχκε ηε δηθή καο άπνςε γηα ηελ αλάπηπμε. Θα πσ κηα θνπβέληα
κφλν γη’ απηφ.
πήξμε, ινηπφλ, ην θεληξηθφ Σατδάξη, ηα Θνπλέιηα θαη ε Γξεγνξνχζα. Πηε
Γξεγνξνχζα δελ κπφξεζα λα παξαβξεζψ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Θέισ λα
πσ φηη είρακε παξαθνινπζήζεη θαη ηελ πεξζηλή ζεηξά, φιεο, γηα ηα θνπλέιηα.
πάξρεη ινηπφλ έλα δήηεκα θαηά ηε γλψκε κνπ φηη ν δήκαξρνο πξέπεη λα
πάξεη πξσηνβνπιία, αλ ρξεηαζηεί θαη λα γίλνπλ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο
ζπγθεληξψζεηο ζηελ Αζηπζαία, ζην θέληξν θαη ζηνλ Διαηψλα, κε ηελ έλλνηα
φηη νη θάηνηθνη ίζσο, λα ην πσ θαη αιιηψο, δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη λα κηιάλε ζε
κεγάια αθξναηήξηα. Γελ λνκίδσ φηη δελ είρε γίλεη εηδνπνίεζε.
Δλψ εθεί πνπ ήηαλ γεηηνληέο ζεψξεζαλ φηη είλαη γεηηνλία θαη ηνπο αθνξά,
πίεζαλ πάξα πνιχ, κε αιιεπάιιειεο ηνπνζεηήζεηο, πάξε ζέζε, Γήκαξρε....
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, Θνδσξή. Ππλάδειθνη, θαη νη ζπκπνιίηεο πνπ είλαη
πίζσ, κηιάεη ν νκηιεηήο θαη δελ αθνχγεηαη. Ξαξαθαιψ λα γίλεη ιίγν εζπρία. Αο
ηνλ ζεβαζηνχκε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δπραξηζηψ, Ξξφεδξε. Ρειεηψλσ ινηπφλ θαη ζέισ λα πσ
φηη έγηλε ινηπφλ απηφο ν δεχηεξνο γχξνο. Δκείο είρακε ηελ επθαηξία
αμηνπνηψληαο θαη ηελ αλνρή ηνπ πξνεδξείνπ θαη ηνπ δεκάξρνπ θ.ιπ. κε
ζχληνκν ηξφπν φρη λα πνχκε ηηο δηαθσλίεο καο, γηαηί πηζηεχακε φηη δελ ήηαλ
απηφο ν ρψξνο, εμάιινπ έρνπκε γξάςεη φπσο ελεκεξψζακε θαη ηνπο πνιίηεο
ζην site, ζην Facebook θ.ιπ. θαη ζηνλ ηνπηθφ Ρχπν φπνηε καο βάδεη, ζέισ λα
πσ είπακε ηε δηαθνξεηηθή καο αληίιεςε, θπξίσο επηκείλακε ζηελ αλαπηπμηαθή
καο πξφηαζε ηελ νπνία ζα βξνχκε θαη επθαηξία ηψξα κε αθνξκή θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ λα ηελ εθζέζνπκε θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηνπο
πνιίηεο. Απηά, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Κία εξψηεζε. Πε ζπλέρεηα ηεο
πξνρζεζηλήο απφθαζεο πνπ πήξακε ζηελ ΔΞΕ, ήηαλ θαη ν δήκαξρνο, γηα ηελ
πξνέγθξηζε ιεηηνπξγίαο ζην θπιηθείν ζηνλ Βνηαληθφ Θήπν θαη ηελ ελεκέξσζε
πνπ είρα φηη ζθξαγίδεηαη ζήκεξα, επεηδή είρα ηελ πιεξνθνξία απφ ηνλ Γήκν
Θνξπδαιινχ φηη ππάξρεη κηα ζπλελλφεζε θαη κηα αιιεινγξαθία ηνπ δήκνπ κε
ηε δηνίθεζε ηνπ θήπνπ γηα πηζαλφ άλνηγκα εηζφδνπ απφ ηνλ Θνξπδαιιφ θαη
θάπνηα έξγα εληφο ηνπ θήπνπ ζε εθείλε ηελ πιεπξά, ήζεια λα ξσηήζσ αλ
εκείο ζαλ δήκνο έρνπκε επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηήκην, κε ηε
Γηνίθεζε ηνπ Θήπνπ, φρη κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ή ην θπιηθείν, γηα ην πψο εκείο
βιέπνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θήπνπ, πψο εκείο πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζεη ην νπνίν θπιηθείν θαη ν φπνηνο επηρεηξεκαηίαο είλαη κέζα ζηνλ
θήπν, λα ηνλ ελεκεξψζνπκε φηη έρνπκε δψζεη ηελ πξνέγθξηζε θαη ην ηη
απαηηείηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη εθεί ην θπιηθείν θαη λα κελ βξεζνχκε θάπνηα
ζηηγκή λα θιείζεη ε πξφζβαζε ζηνλ Βνηαληθφ Θήπν απφ ην Σατδάξη θαη λα
αλνίμεη απφ θάπνηα άιιε πεξηνρή ρσξίο λα έρνπκε εκείο σο δήκνο επηθνηλσλία
κε ην παλεπηζηήκην. Δπαλαιακβάλσ, κε ην παλεπηζηήκην θαη κε ηε Γηνίθεζε
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βιέπνπκε απηή

ηε

δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θήπνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα
θάλεη εξψηεκα; Λα πάκε ζηνπο αληηδεκάξρνπο. Ν θ. Ρζαηζακπάο, λαη.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Φαληάδνκαη ζα ππάξμεη έλαο δηάινγνο γηα ην ηειεπηαίν πνπ
άθνπζα, γηαηί αηζζάλζεθα ιίγν άβνια, ην εμέιαβα πεξίπνπ σο απεηιή ή
εθβηαζκφ θαηά θάπνηνλ ηξφπν, αιιά δελ είλαη ηεο ζπδήηεζεο. Λνκίδσ ζα δνζεί
κηα απάληεζε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή.
Θνηηάμηε, εγψ ζέισ λα... δελ αλαθέξνκαη φηη ε απεηιή ή ν εθβηαζκφο έγηλε
απφ ηνλ εξσηψληα. Ήζεια λα κεηαθέξσ εξσηήκαηα ζπκπνιηηψλ καο γηα
θάπνηα ζέκαηα. Ρνλ Πηξάην Αγγειφπνπιν ηνλ γλσξίδνπκε νη πεξηζζφηεξνη,
είλαη θάηνηθνο ηεο Νδνχ Φαβηέξνπ, έρεη έξζεη θαη ν ίδηνο κε αίηεκα αιιά θαη κε
ζπκπνιίηεο ηεο γχξσ πεξηνρήο γηα ηελ θεξαία απηή, ηε γλσζηή θεξαία πνπ
ππάξρεη εθεί ζην γλσζηφ θηίξην Ιαραλά. Πην παξειζφλ έλα πνιχ παιηφ ζέκα
είλαη, είραλ γίλεη πξνζπάζεηεο αθφκα θαη ηελ πεξίνδν πνπ ζπκκεηείρα ζηελ
ηφηε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ, δελ είρε γίλε θαηνξζσηφ απηή ε θεξαία λα
απνκαθξπλζεί, σζηφζν δίλνληαλ θάπνηεο ππνζρέζεηο. Λνκίδσ ε ζεκεξηλή
δηνίθεζε ζεσξνχζε φηη ήηαλ δπλαηφλ λα απνκαθξπλζεί.
Γφζεθαλ θαη θάπνηεο ππνζρέζεηο πξφζθαηα, πξηλ απφ έλαλ ρξφλν πεξίπνπ πνπ
ηέζεθε πάιη απφ ηνλ ίδηνλ ην ζέκα. Ξξνζσπηθά γλσξίδσ φηη είλαη πνιχ
δχζθνιν κε ηηο αδεηνδνηήζεηο θαη φια απηά, σζηφζν φκσο ζα ήζεια κία
απάληεζε. Ξξνζσπηθά καθάξη λα ππάξρεη κία δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο. Θα
ήζεια κηα απάληεζε πψο ρεηξίδεηαη ην ζέκα ε Γεκνηηθή Αξρή δεδνκέλνπ φηη
ζήκεξα ππάξρεη θαη ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα αληίζηνηρε πεξίπησζε
θεξαίαο ηειεθσληθήο θεξαίαο ζην Γαθλί, λνκίδσ.
Έλα δεχηεξν εξψηεκα πνπ κνπ εηέζε λα ην κεηαθέξσ ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη λα ππάξμεη κία απάληεζε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ είλαη ηεο
θα Θαιακπαιίθε, είλαη θάηνηθνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Άη Γηψξγε εθεί ζηε ζπκβνιή
ησλ Νδψλ Οίκηλη, Λνκίκσλ θαη ηελ Αγίαο... λαη, ηε Λνκίκσλ θαη ηε Οίκηλη. Δίλαη
έλα ζέκα πνπ ην γλσξίδεηε λνκίδσ, θαη Ηεξνχ Ιφρνπ, εθεί ππάξρεη έλα αίηεκα.
Έρεη επηζθεθηεί θαη ηνλ δήκν, πξνθαλψο έρεη γίλεη θαη δηάινγνο, ζα ζέιακε
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φκσο γηαηί θαη ε ίδηα δελ γλσξίδεη ηελ νξηζηηθή ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα
έλα παξάλνκν, γηα έλα parking ην νπνίν αηηείηαη θάπνηνο θάηνηθνο εθεί ηεο
πνιπθαηνηθίαο επάλσ ζηελ νδφ ηεο Οίκηλη θαη δεδνκέλνπ φηη εθεί έρεη ππάξμεη
έλα πξνζηαηεπηηθφ γηα ηηο γλσζηέο πιεκκχξεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ππάξρεη κία αλεζπρία φηη αλ απηφ ζπκβεί, γηαηί
απαηηείηαη ην θφςηκν ηνπ ηνηρίνπ ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ, ζα ππάξμεη ζνβαξφ
πξφβιεκα. Θα ζέιακε θαη ζα ήζειε θαη ε ίδηα λα πιεξνθνξεζεί ηε ζέζε ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο ζε ζρέζε, ηεο Γηνίθεζεο ηνπ δήκνπ δειαδή, ζε ζρέζε κε ην
ζπγθεθξηκέλν αίηεκα γηα ην parking ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.
Δπίζεο ε ίδηα φκσο έζεζε θαη έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν ζην παξειζφλ είρε
ηεζεί θαη απφ ηε κεξηά κνπ, επεηδή είλαη γλσζηφ φηη είκαη θάηνηθνο εθεί ηεο
πεξηνρήο, επί ηεο Νδνχ Λνκίκσλ έγηλε κία θαηαζθεπή απφ ηνλ δήκν κε ηελ
δηθαηνινγία φηη γίλεηαη γηα λα πξνζηαηεχζεη απφ ην θαηλφκελν ησλ πιεκκπξψλ
πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, σζηφζν φκσο λνκίδσ φηη φπνηνο
ζειήζεη λα πεξάζεη κηα βφιηα λα δεη ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή, ζα
θαηαιάβεη φηη θάζε άιιν παξά απηή ε θαηαζθεπή ππεξεηεί απηφλ ηνλ ζθνπφ.
Λνκίδσ, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ην ςεθίζακε θαη νκφθσλα ζαλ εξγαζία, επεηδή
ην ζέκα είρε λα θάλεη κε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηηο πιεκκχξεο,
ρσξίο φκσο λα παξνπζηαζηεί θάπνηα εηδηθή κειέηε.
Πηνλ ρψξν ινηπφλ απηφλ επί ηεο Λνκίκσλ πάλσ ζηνλ δξφκν ν νπνίνο πιένλ
δελ πθίζηαηαη αιιά είλαη δεκφζηνο ρψξνο, έγηλε κία επηινγή λα γίλεη κία
ηεξάζηηα δαξληηληέξα ε νπνία δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο
ηδησηηθνχ αλνηρηνχ parking ζε δεκφζην ρψξν. Κπνξεί θάπνηνη λα δηαθσλήζνπλ
εδψ θαη λα δψζνπλ θάπνηεο εμεγήζεηο αιιά ζα παξαθαινχζα νπνηνλδήπνηε
δεκνηηθφ ζχκβνπιν ζειήζεη, είηε απφ ηε ζπκπνιίηεπζε είηε απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε λα πεξάζεη κηα βφιηα λα δεη ηελ θαηαζθεπή. Θαη λνκίδσ κεηά ηα
ζπκπεξάζκαηα ζα είλαη πάξα πνιχ εχθνια.
Ρν ιέσ απηφ δηφηη αλ ε δηθαηνινγία είλαη ε πξνζηαζία ηνπ ζπηηηνχ, ζα
κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα ππάξμεη έλα ηνηρίν θαη λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο
πεξαηηέξσ πξνζηαζίαο, σζηφζν φκσο λα δηαηεξεζεί απηφο ν ρψξνο ν
αλνηρηφο ηεο Λνκίκσλ δηφηη είλαη ν κφλνο ρψξνο ν νπνίνο είλαη ε θπζηθή
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είζνδνο ηεο γεηηνληάο ηνπ Άη Γηψξγε πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Φινχηδε ηεο Νδνχ
θαη λνκίδσ φηη απηή ε επηινγή πνπ έγηλε ζπζίαζε, ζηελ θπξηνιεμία, ηνλ κηζφ
δξφκν, ηνλ κηζφ δεκφζην ρψξν θαη επηπιένλ γηα λα ππάξμεη κία εμππεξέηεζε.
Ζ νπνία εμππεξέηεζε, ζα κνπ επηηξέςεηε λα κελ πσ πεξηζζφηεξα εδψ, αιιά
θάπνηνη γλσξίδνπλ ηη εμππεξέηεζε είλαη, θαη γηαηί έγηλε. Απιά ζα πσ φηη ε
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή δελ είρε ηελ ηφικε λα ηελ θάλεη γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο, αιιά δπζηπρψο βξέζεθε απηή ε Γεκνηηθή Αξρή λα ηελ θάλεη θαη
ιππάκαη. Θαη λνκίδσ φηη αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δηνξζσζεί, θαιφ είλαη λα
δηνξζσζεί, γηα ην ζπκθέξνλ ηεο γεηηνληάο, γηα ηελ πεξηνρή.
Γελ ακθηζβεηψ ηελ επαηζζεζία ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ δεκφζην ρψξν. Δίλαη θαη
ζηε ζεσξία ηεο, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα είλαη θαη ζηελ πξάμε ηεο, αιιά
δπζηπρψο εθεί θάηη άιιν ππήξμε ην νπνίν δελ ππεξέηεζε ηελ πξάμε.
Θαη έλα ηειεπηαίν εξψηεκα είλαη ηνπ θ. Θνπβέιε ν νπνίνο θαη απηφο θάηνηθνο
ηνπ Άη Γηψξγε είλαη, αιιά ζηνλ πεξίπαηφ ηνπ επί ηεο Θαξατζθάθε, θάπνηα
ζηηγκή πνπ ζπλαληεζήθακε κε ελεκέξσζε φηη είδε θάηη παξάδνμν, γηαηί είλαη
θαη άλζξσπνο ηεο νηθνδνκήο, είδα, κνπ ιέεη, λα βάθνληαη κε κπνγηά ηα
κάξκαξα. Ήηαλ ε πεξίνδνο, ιίγεο κέξεο λνκίδσ πξηλ ηελ 28 ε Νθησβξίνπ πνπ
ζα γηλφηαλ θαη ε παξέιαζε, φπσο έγηλε βέβαηα θαη είδε φηη βάθνληαλ κε
πιαζηηθφ ηα κάξκαξα. Λνκίδσ φηη είλαη θαηαλνεηφ φηη απηή ε ελέξγεηα δελ
δηθαηνινγείηαη. Ξξνθαλψο ζα ππήξραλ θάπνηα ζπλζήκαηα, ην έρνπκε πεη θαη
ην έρνπκε μαλαπεί γη’ απηά ηα ζπλζήκαηα ηα νπνία φιν θαη πιεζαίλνπλ. Γελ
αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα, κε απνηέιεζκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή
λα επειέγε απηφο ν ηξφπνο. Αιιά πηζηεχσ φηη απηφ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ
κία ππνβάζκηζε ε νπνία κάιηζηα αλ ζπλερηζηεί, ζα ζπλερηζηεί θαη ε
ππνβάζκηζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη λνκίδσ φηη απηφ δελ ην ζέιεη θαλείο.
Ξηζηεχσ φηη άκεζα κέζσ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο απηφ ην πξάγκα πξέπεη λα
δηνξζσζεί θαη λα κελ επαλαιεθζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Άιινο

ζπλάδειθνο;

Λα

δψζνπκε

ηνλ

ιφγν

ζηνπο

αληηδεκάξρνπο. Ξνηνο ζπλάδειθνο; Λνκίδσ ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Θαηαξρήλ κηα παξαηήξεζε γηα ην «Γηνκήδεην». Δγψ δειαδή
ληξέπνκαη φηη θάπνηνο παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο ιέεη φηη πξέπεη λα
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παξαλνκείηε επεηδή εγψ είκαη θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην. Ρη δηδάζθεη,
δειαδή ν άλζξσπνο; Γηδάζθεη ηε λνκηκφηεηα; Ρη ηνπο δηδάζθεη εθεί κέζα; ηη
έρνπκε άιιε ιχζε λα βγνχκε απφ άιιε πφξηα; Ή ζα καο θάλεηε απηφ, φρη
αθνχγεηαη ζαλ εθβηαζκφο. Δίλαη εθβηαζκφο, επζέσο ην ιέσ, είλαη εθβηαζκφο.
Γηαηί έγηλε θαη ζε κέλα απηή ε θνπβέληα, δπζηπρψο, έγηλε θαη ζε κέλα. Θαη
είπα απηφ λα πάηε λα ηα πείηε ζηα ζρνιεία θαη λα κνπ εμεγήζεη θαη ηνλ ιφγν ν
θ. παλεπηζηεκηαθφο ή ν πξχηαλεο, φπσο κνπ είπαλ ν πξχηαλεο κάιηζηα γχξηζα
θαη είπα αο εμεγήζεη απηφο ζηνλ θφζκν ηη ππεξεηεί. Ρη ππεξεηεί, πνπ ηνικάεη
λα έξζεη λα πεη ζηνλ δήκν φηη θχξηνη, ή ζα δψζεηε άδεηα εθεί, πνπ εκείο δελ
είπακε πνηέ φηη δελ δίλνπκε άδεηα ζην θπιηθείν, μεθάζαξα πξάγκαηα, δελ
δερφκαζηε ηελ ππέξβαζε, θαη αλ λνκίδεη απηφο επεηδή είλαη ηνπ ηδξχκαηνο ν
ρψξνο δσξεά θαη ην έρεη θιεξνδφηεκα θαη ην θιεξνδφηεκα ζπληεξείηαη φπσο
ιέλε ηδίνηο εμφδνηο κε ηα εηζνδήκαηα πνπ έρεη φηη κπνξεί λα εθβηάδεη
νπνηνπζδήπνηε θαηνίθνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ
θαηέρεη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, γηαηί κεηά ζα αιιάμεη ν πξχηαλεο, ζα
μαλαγίλνπλ εθινγέο πάιη θαη είλαη απαξάδεθην παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο λα
ιέεη ηέηνηα πξάγκαηα. Γπζηπρψο θαη εκείο εδψ κέλνπκε θαη αθνχκε. Θαη
θαηαιαβαίλνπκε. Θαη είλαη ην ρεηξφηεξν κάζεκα πνπ κπνξνχζε λα δψζεη ην
ζπγθεθξηκέλν άηνκν.
Γηα ηελ θεξαία, δελ μέξσ, λνκίδσ Γεκήηξε, θ. Ρζαηζακπά, γηα ηελ θεξαία
απηή πνπ ιέηε, λνκίδσ φηη ζην παξειζφλ, εγψ απηφ είρα ελεκεξσζεί, φηη είρε
άδεηα. Απφ ηε κεξηά ηεο δηνίθεζεο ηεο ηφηε, ηφηε πνπ θάλακε ηηο
θηλεηνπνηήζεηο, είρε άδεηα θαη δελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηίπνηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: ρη, έηζη είραηε πεη, λα ην πσ απιά. Γελ ζέισ λα αλαθέξνκαη ζην
παξειζφλ. Παλ ηζηνξηθφ γεγνλφο ην ιέσ. Γειαδή ηη έρεη αιιάμεη; ηη πξέπεη λα
θάλνπκε εθ λένπ πξνζπάζεηεο γηαηί έρεη αιιάμεη θαη ε λνκνζεζία θαη έρεη
επηκεθπλζεί πάιη ε απφζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή θαη απφ
ρψξνπο ζπλάζξνηζεο, θ.ιπ. απηφ λα ην μαλαδνχκε. Αιιά λνκίδσ φηη
πξαγκαηηθά ήηαλ έηζη.
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Γηα ην ηνηρίν ην πξνζηαηεπηηθφ, έρεη παξζεί κηα ζνινκψληεηα ιχζε, δπζηπρψο.
Γελ κπνξεί λα βξεζεί ιχζε. Γελ είλαη δπλαηφλ λα αθήζνπκε λα πληγεί ε
πεξηνρή, γηα λα παξθάξεη έλα απηνθίλεην παξαπάλσ. Ν ρψξνο ηνπ parking
ππάξρεη, νη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ππάξρνπλ. Γηαηί έβαιεο εζχ ην
απηνθίλεηφ ζνπ εδψ, δελ θνηηάλε λα βξνπλ ιχζε, αιιά ιέεη ε ζέζε ε δηθή κνπ
είλαη εδψ, θαη ζα ην βάισ εδψ. Ρν βάδεη εθεί, εθεί δελ κπνξεί λα πεξάζεη ν
άιινο πνπ έξρεηαη εθ ησλ πζηέξσλ.
Ρη πξέπεη λα θάλνπκε; Λα βάινπκε αλαβαηφξην πνπ λα αλεβαίλεη επάλσ λα
πέθηεη ν ηνίρνο λα γίλεηαη... θαη λα θαηεβαίλεη θάησ; Λα γίλεηαη πιαηθφξκα θαη
λα θαηεβαίλεη; Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ιχζεηο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Θα απαληήζσ ... . ζν γηα ηελ άιιε θεξαία πνπ έρεη έξζεη, είλαη
επηθαηξνπνίεζε απφθαζεο πνπ ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ δελ ηελ
πινπνίεζε. Δπηθαηξνπνίεζε είλαη νπζηαζηηθά. Δίλαη ην ίδην εηζεγεηηθφ πνπ είρε
έξζεη φηαλ ήηαλ πξνεγνχκελνο δήκαξρνο δηνίθεζε ζηνλ δήκν.
Γηα ην... απηφ πνπ είπεο ην ηειεπηαίν, λα ην δνχκε γηαηί θακηά θνξά θαη απφ
ηνπο ηερληθνχο γίλνληαη αζηνρίεο. Κπνξεί άιιν απνηέιεζκα λα πεξίκελαλ θαη
άιιν λα ηνπο βγήθε. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, νχηε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: ρη, Γεκήηξε, ζνβαξά ην ιέσ απηφ. Δμάιινπ φπνηα αζηνρία
ππάξρεη, ζα ζεξαπεπζεί, θαληάδνκαη.
Γηα ην ηειεπηαίν ηψξα ηη λα πσ; Γπζηπρψο βιέπεηε ηη ζπκβαίλεη κε ηελ πφιε
κε ηα γξαςίκαηα. Ρε κία κέξα θαη φρη κφλν απηφ, βάθεηο θάηη θαη κεηά γίλεηαη.
Φαληάδεζηε ηη ιεθηά ζα ρξεηαδφκαζηε γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηα κάξκαξα
γεληθψο γηα λα παίξλνπκε εηδηθά πιηθά ηα νπνία είλαη θαη αθξηβά κε ηελ έθηαζε
πνπ έρεη ε πφιε πνχ ζα θηάλακε; Δδψ δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε
ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, λα ιχζνπκε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Γελ ζέισ λα
ην δηθαηνινγήζσ απηφ, απιά δηαπίζησζε θάλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο απφ ηνπο αληηδεκάξρνπο; Ν θ. Κνζρνλάο.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θαηαξρήλ γηα ην δηαρεηξηζηηθφ ιίγν,
κηαο θαη ην έβαιε ν Θνδσξήο. Ρψξα βέβαηα λα ην επαλαιάβσ ιίγν εδψ, γηα λα
γίλεη θαη θαηαλνεηφ, φηη θαηά ηε γλψκε κνπ αλ... θαη επεηδή έρνπλ γίλεη
ζπλαληήζεηο θαη ζε επίπεδν ππνπξγείνπ, εάλ πξαγκαηηθά ππήξρε, δελ ζα ην
πσ έηζη, κάιινλ ζα ην πσ πνιχ σκά, ε δηάζεζε λα πξνρσξήζεη απηφ ην
πξάγκα, ζα είρε πξνρσξήζεη κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ απφ ηνλ Κάην.
Δγψ ζεσξψ φηη ε βνήζεηα θαη ζπκβνιή ηνπ Θνδσξή ζην λα πξνρσξήζεη απηφ
ην πξάγκα είλαη ζεκαληηθή θαη γη’ απηφ άιισζηε ζπκθσλήζακε λα πάλε θαη,
λα πάεη πάιη ην έγγξαθν ζε θάπνηεο ππεξεζίεο πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ πνιχ
εχθνια κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ. Γελ ιέσ φηη ζε θακία πεξίπησζε θαη
νπνηνζδήπνηε άιινο κπνξεί λα παξέκβεη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε δελ κπνξεί
λα βνεζήζεη, αιιά πξαγκαηηθά θαη ν Θνδσξήο ζπκβάιεη ζην λα πξνρσξήζεη
απηή ε ηζηνξία ε νπνία θαηά ηε γλψκε κνπ καο μεπεξλάεη ζε θάπνηα
πξάγκαηα. Θαη ζα πξέπεη ελδερνκέλσο θάπνηα ζηηγκή λα δνχκε θαη πψο
ιεηηνπξγεί φιν απηφ ην ζχζηεκα πνπ νλνκάδεηαη έιεγρνο απφ ηνπο ειεγθηέο,
κε ηη πξνηεξαηφηεηεο κπαίλνπλ θαη θαηά πφζν νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ κπαίλνπλ
εμππεξεηνχλ θαη άιια πξάγκαηα.
Ξαξφια απηά ππάξρεη κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία θαη λνκίδσ φηη ζα έρεη
απνηειέζκαηα ε ζπλεξγαζία απηή. Θαη κε ηηο επαθέο ηνπ Θνδσξή πιένλ θαη
ζηελ θπβέξλεζε κέζα, λνκίδσ φηη κπνξεί λα ππάξρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα.
Ρψξα, γηα ην άιιν ην νπνίν εηπψζεθε γηα ηηο πεδνγέθπξεο. Θνηηάμηε, έγηλε
φλησο κία ζπδήηεζε ε νπνία ήηαλ πεξηζζφηεξν ζε θιίκα, φρη, δελ είλαη ζέκα
πξνζσπηθνχ, πεξηζζφηεξν κηα ζπδήηεζε γηα ην θαηά πφζνλ εμππεξεηνχλ
απηέο νη δχν πεδνγέθπξεο ζηε ζέζε πνπ είλαη. πήξραλ θαη θάπνηεο πξνηάζεηο
θαη αλ έρεη θαη πνδειαηφδξνκν πάλσ ε πεδνγέθπξα, αλ πξνβιέπεηαη, ηα νπνία
πξαγκαηηθά εγψ ζηε κειέηε δελ έρσ ηδέα ηη αθξηβψο γίλεηαη. Θεσξψ, φκσο,
φηη επεηδή είλαη κία ζχγρξνλε κειέηε, ζα ππάξρνπλ θάπνηεο πξνδηαγξαθέο.
λησο αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα κε πίεζε ζηελ Ξεξηθέξεηα λα γίλεη πην
ρξεζηηθή ε δεχηεξε πεδνγέθπξα, λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα ην ζπδεηάκε θαλ.
Δίζηε ζην θνιπκβεηήξην, είηε παξαπάλσ, εμππεξεηεί πάξα, πάξα πνιχ θφζκν.
Πε ζρέζε κε ην Ξξνβαηά ην νπνίν είλαη ε αξρηθή ζέζε. Αλ κπνξεί λα γίλεη,
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λνκίδσ θαη ε Ρερληθή πεξεζία θαη νη επαθέο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη απηφ ην
πξάγκα λα πεξπαηήζεη.
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Γηα ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο κηα θνπβέληα
ζέισ λα πσ, φηη νινθιεξψζεθαλ. Γηα εκάο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη ζε εθηά
γεηηνληέο ζηνπο δήκνπο ζπκκεηείραλ εθαηνληάδεο θάηνηθνη. πήξμε έλαο
πινχζηνο πξνβιεκαηηζκφο, έγηλαλ παξαηεξήζεηο, πξνηάζεηο, ππάξρεη έλαο
θάθεινο κε φιν απηφ ην πιηθφ ην νπνίν ζα επεμεξγαζηνχκε ζαλ Γεκνηηθή
Αξρή, κε ηηο ππεξεζίεο βέβαηα ηνπ δήκνπ, ηελ Ρερληθή πεξεζία, ηελ
Απηεπηζηαζία, ην Ξξάζηλν, ην Ξεξηβάιινλ, ηελ Ξαηδεία, κε φιεο ηηο ππεξεζίεο
θαη ζα δνχκε βάζεη κηαο ηεξάξρεζεο λα ιπζνχλ αξθεηά απφ απηά ηα
πξνβιήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ.
Λα πσ εδψ φηη ππήξραλ παξαηάμεηο θαη επηθεθαιήο παξαηάμεσλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξαγκαηηθά ζηάζεθαλ λνκίδσ φηη
πάξα πνιχ θαιά, παξαθνινχζεζαλ, άθνπζαλ, είπαλ ηε γλψκε ηνπο. Ν θ.
Ππειηφπνπινο θαη ν θ. Γξνχιηαο ζπκκεηείραλ ζηηο έμη απφ ηηο εθηά, αλ δελ
θάλσ ιάζνο. Ν Απνζηφιεο Θενθίιεο ν νπνίνο δελ εθπξνζσπείηαη αιιά είλαη
επηθεθαιήο κηαο παξάηαμεο ήξζε θαη απηφο ζε δχν, ν Θψζηαο Αζπξνγέξαθαο
ήξζε ζε κία ζπλάληεζε.
Νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη θαη άιιεο παξαηάμεηο δελ ήξζαλ. Λνκίδσ φηη ν
θαζέλαο κπνξεί λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα, ην θαηά πφζν ζεβφκαζηε κηα
δηαδηθαζία δεκνθξαηηθή κε ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ, λνκίδσ φηη απηφ
ππνηίκεζε θαη φινπο απηνχο ηνπο θαηνίθνπο πνπ ήξζαλ γηα λα πνπλ ηε γλψκε
ηνπο ζηηο ιατθέο ζπγθεληξψζεηο.
Γηα ην «Γηνκήδεην», βέβαηα κπήθε κία πξφηαζε απφ ηνλ Θνδσξή λα γίλνπλ θαη
ζε θάπνηεο αθφκα γεηηνληέο,

δελ δηαθσλνχκε ζε απηφ, βέβαηα παξάιιεια

γίλνληαη θαη επηκέξνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε γεηηνληέο ηέηνηνπ
είδνπο, ζπγθεληξψζεηο, δειαδή δελ εμαληιείηαη ε επαθή καο κε ηνλ θφζκν
κέζσ απηψλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ, ίζα-ίζα πνπ είλαη θαζεκεξηλή, θαη ζαο ιέσ,
αλάινγα κε ην ζέκα θάζε θνξά γίλνληαη θαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο.

24

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Ρψξα κπνξνχκε λα δνχκε θαη κία, αλ ζέιεηε ζηελ Αζηπζαία, κε ηα εηδηθά
ζέκαηα πνπ έρεη ε Αζηπζαία, δελ ππάξρεη θακία δηαθσλία ηψξα ζην άκεζν
κέιινλ λα ην δνχκε απηφ.
Γηα ην «Γηνκήδεην» ζαο είρα πεη πξηλ απφ, ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην

γηα

ηηο

εμειίμεηο

πνπ

ππάξρνπλ,

γηα

ηελ

απφθαζε

ηεο

Απνθεληξσκέλεο ε νπνία απέξξηπηε ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ηεο απφθαζεο ηελ
νπνία είρακε πάξεη γηα ηε ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ήξζε ελησκεηαμχ θαη
ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ε νπνία θαη απηή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε
αλαζηνιήο θαη δηθαηψλεη θαη ζε φιν ην ζθεπηηθφ ηε ζέζε ηελ νπνία είρακε ζαλ
δήκνο.
Δίλαη

ζαθέζηαην

φηη

άδεηα

ιεηηνπξγίαο

θαηαζηήκαηνο

πγεηνλνκηθνχ

ελδηαθέξνληνο δίλεη κφλν ν δήκνο, θαη απηφ ην ιέσ θαη ην ηνλίδσ θαη κε απηφ
πξαγκαηηθά ην χθνο, γηαηί ακθηζβεηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη δπζηπρψο θαη απφ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, απηφ ην δηθαίσκα
θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ λα δίλεη απηέο ηηο άδεηεο. Θαηαιαβαίλεηε
ινηπφλ, αλ ακθηζβεηεζεί απηφ ην δηθαίσκα ηνπ δήκνπ, πνχ κπνξνχκε λα
θηάζνπκε ζε ιίγν θαηξφ, λα ιεηηνπξγνχλ θαηαζηήκαηα ρσξίο λα πεξλάεη απφ
ην αξκφδην φξγαλν πνπ είλαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ν δήκνο θαη ε ΔΞΕ
βέβαηα, θαη λα έρνπκε άιινπ είδνπο ζρέζεηο πηα φπνπ ζα παίδνπλ ξφιν θπξίσο
ηα ζπκθέξνληα ηα νπνία ππάξρνπλ θαη εμππεξέηεζε δηαθφξσλ πκεηέξσλ.
Δκέλα κνπ θάλεη θνβεξή εληχπσζε πξαγκαηηθά ζην φηη ππάξρεη απηή ε
πξφηαζε γηα λα αλνίμεη ε είζνδνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Θνξπδαιινχ. Αθνχ ιέεη
δελ κπνξψ λα ην θάλσ απηφ, ζθφησζέ απηφ γηα λα κελ γίλεη. Γειαδή επεηδή
ππάξρεη κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ ηνπιάρηζηνλ ζε απηά ηα δεηήκαηα δελ θάλεη
πίζσ, βξήθαλ ηψξα άιινλ ηξφπν θαη αθνχζηε, φπνηνο έρεη ζην κπαιφ ηνπ ηνλ
ρψξν εθεί λα αλνίμεη ε είζνδνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Θνξπδαιινχ. Γειαδή
πάλσ απφ ην βνπλφ, δελ μέξσ πνχ δηάνιν, πψο ζα αλνίμνπλ απηήλ ηελ
είζνδν, κφλν θαη κφλν θαη λα ακθηζβεηήζνπλ φηη ην «Γηνκήδεην» αλήθεη ζηνλ
Γήκν Σατδαξίνπ, αιιά είλαη ηθαλνί, γηαηί είλαη ηεξάζηηα ηα ζπκθέξνληα, αθφκα
θαη λα ακθηζβεηήζνπλ φηη ην «Γηνκήδεην» εδαθηθά αλήθεη ζην Σατδάξη γηα λα
πξνζπαζήζνπλ λα πάξνπλ άδεηα απφ ηνλ δήκν ηνπ Θνξπδαιινχ. Ή απφ
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νπνπδήπνηε αιινχ. Πθεθηείηε δειαδή πνχ θηάλεη ην κπαιφ ηνπο. Δίλαη
απίζηεπην απηφ πνπ γίλεηαη. Ξξαγκαηηθά, θαη εκείο λνκίδσ ηνπιάρηζηνλ θαη
ζην..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πσ ηψξα γηα ηελ πξνέγθξηζε, ζα πσ ηψξα θαη γηα ηελ
πξνέγθξηζε. Γελ νινθιήξσζα δειαδή. Απιά ζρνιηάδσ απηήλ ηελ πξφζεζε
γηαηί ηελ άθνπζα θαη εγψ ζαλ πξφζεζε, λα αλνίμεη είζνδνο απφ ηελ πιεπξά.
Γειαδή νη νηθνιφγνη πνπ ιέλε φηη πξνζηαηεχνπλ θ.ιπ., ζα πάλε λα αλνίμνπλ
ηψξα δξφκν θαη δελ μέξσ πψο, κε πνηνλ ηξφπν, λα αλνίμνπλ απφ ηελ πιεπξά...
δειαδή είλαη αδηαλφεην απηφ ην πξάγκα, θπξηνιεθηηθά.
Δκείο ζαλ δήκνο θαη ζαλ Γεκνηηθή Αξρή είρακε πεη θαη ζηελ αίζνπζα απηή φηη
δελ έρνπκε θαλέλα δήηεκα νχηε κε απηφλ πνπ ρεηξίδεηαη ην θπιηθείν εθεί,
θαλέλα πξνζσπηθφ δήηεκα. Δίπακε φηη αλ ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ βάδεη
ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Γηνκήδεηνπ» δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα ζην
λα δψζνπκε άδεηα. Γη’ απηφ ε ΔΞΕ πξνρζέο ηελ Ξαξαζθεπή απνθάζηζε λα
δνζεί πξνέγθξηζε κε ηελ αίξεζε φκσο φηη ζα ηεξεζνχλ απαξέγθιηηα νη
πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο κπαίλνπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο
φξνπο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

«Γηνκήδεηνπ»

πνπ

είλαη

θπιηθείν

64η.κ.

κε

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ηα νπνία ζα δίλνληαη θαη κέρξη ηε δχζε ηνπ ήιηνπ.
Απηή είλαη ε πξνυπφζεζε, αλ ζπκκνξθσζεί ε ελδηαθεξφκελε, ζα πάξεη θαη
ηελ νξηζηηθή άδεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην θπιηθείν. Αλ δελ ζπκκνξθσζεί,
θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε νξηζηηθή άδεηα. Απηφ βέβαηα ζα
ην ζπδεηήζεη ηψξα ζε επφκελε θάζε, έρεη παξζεί ε πξνέγθξηζε. Πήκεξα
ζθξαγίζηεθε ην θαηάζηεκα θαη αλ ηεξεζνχλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο, ζα δνζεί
ε άδεηα νξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Δκείο απηφ πνπ ζέινπκε είλαη ν Γηνκήδεηνο Θήπνο λα είλαη δεκφζηνο, λα είλαη
αγαζφ γηα φινλ ηνλ θφζκν, λα είλαη ειεχζεξε ε πξφζβαζε ζε φινπο θαη
θπξίσο ζε καζεηέο, ζε ζρνιεία, ζε νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα θάλεη ηε βφιηα
κέζα. Γηαηί ππάξρνπλ θαη θαηλφκελα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα λα κπαίλνπλ
δηάθνξνη κέζα ηδηψηεο λα θάλνπλ ζχκβαζε κε ην Γηνκήδεην έλαληη δελ μέξσ
πνηνπ πνζνχ, θαη λα θάλνπλ επηδείμεηο πνπιηψλ ή νηηδήπνηε άιιν θαη λα
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βιέπεηε θιείλνληαο θνκκάηηα ηνπ Γηνκήδεηνπ θαη λα βιέπεηο ηψξα ηα παηδηά
πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη γνλείο ηνπο λα πιεξψζνπλ λα βιέπνπλ ηελ
επίδεημε θαη ηα άιια παηδάθηα δίπια ζηα 50κ. λα ηνπο απαγνξεχεηαη λα πάλε
λα δνπλ απηφ ην πξάγκα.
Δκείο πηζηεχνπκε φηη φια απηά πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηνλ δεκφζην θαη δσξεάλ
ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα έρεη ν Γηνκήδεηνο Θήπνο, πξέπεη βέβαηα λα
εκπινπηηζηεί, λα αλαβαζκηζηεί, λα γίλεη πξνζβάζηκνο γηα φινλ ηνλ θφζκν,
γηαηί ην έρνπκε αλάγθε. Θαη ην Σατδάξη, θαη ε Γπη. Αζήλα θαη φιε ε Διιάδα.
Δίλαη έλαο ζεκαληηθφο ζπνπδαίνο θήπνο. Θαη ζα θαηαζηξαθεί, ζαο ην ιέσ, ζε
πεξίπησζε πνπ κπνπλ κέζα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηέηνηνπ είδνπο. Γελ
ζα

κηιάκε

πηα

γηα

ηνλ

θνηλσληθφ

ραξαθηήξα,

ζα

κηιάκε

γηα

κηα

εκπνξεπκαηνπνίεζε ελφο ρψξνπ πνπ δελ μέξνπκε πνχ ζα νδεγεζεί, θαη
έρνπκε πάξα πνιιά ηέηνηα θαηλφκελα θαηαζηξνθήο θπξηνιεθηηθά.
Γηα ηελ ΔΙΞΔ θαη ηηο επελδχζεηο, θνηηάμηε ηψξα, είλαη... δελ μέξσ πψο ην
ελλνεί, εηιηθξηλά, ν Βαγγέιεο, αιιά λα παξαθνινπζήζνπκε ζαλ δήκνο, λα
βάινπκε κία επηηξνπή πνπ λα παξαθνινπζεί ηελ επέκβαζε πνπ ζα γίλεηαη ζηα
ΔΙΞΔ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη απηή ε επέλδπζε ζην πεξηβάιινλ, λνκίδσ
φηη είλαη ιίγν δχζθνιν. Αλ κπνξεί θάπνηνο λα ην ιχζεη ηερληθά απηφ ην ζέκα
θαη λα καο πεη πψο ζα γίλεη. Ήδε κε θάπνηεο εμαγγειίεο θάπνηα δεκνζηεχκαηα
εθεκεξίδσλ εκείο δειαδή λα βάινπκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηη εθεί κέζα;
Δκείο απηφ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε ζα είλαη ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο,
πνπ αθνξά ην Σατδάξη, ηνλ Αζπξφππξγν, ηελ Διεπζίλα, ην Αηγάιεσ, ην
Ξεξηζηέξη θαη φινπο ηνπο δήκνπο. Θαη βέβαηα πνιινί, αλ ζέιεηε ζε έλαλ
ζεκαληηθφ βαζκφ θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο αθνξά θαη ην Σατδάξη.
Αιιά ην λα κπνχκε εκείο κέζα λα δνχκε πψο ζα γίλνπλ νη επελδχζεηο ησλ
επελδπηψλ, λνκίδσ φηη απηφ... ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
αιιά είπακε κε έιεγρν ζα γίλεη απηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα ηη λα θάλνπκε δειαδή; Λα παξαθνινπζήζνπκε ηη; Ρα
παηρλίδηα ησλ επελδπηψλ; Θα πεη θάπνηνο ζα θάλσ απηήλ ηελ επέλδπζε.
Κπνξείο λα παξαθνινπζήζεηο εζχ πνην ζα είλαη ην κέιινλ ηεο επέλδπζεο θαη
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πνηα ζα είλαη... πνηεο ζα είλαη... εληάμεη, λα είκαζηε δειαδή ιίγν, ζέισ λα πσ,
πξνζγεησκέλνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Γηα ηα Σξηζηνχγελλα ηψξα, θαη ηηο γηνξηέο γεληθά. Λα ζαο πσ φηη εκείο
ζέινπκε λα πάξεη ρξψκα ε πφιε αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζέινπκε θηηο
θαηαζηάζεηο δειαδή απηή ε εηθφλα πνπ βιέπνπκε θαη ηε δήζακε ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα πάξα πνιχ έληνλα, ην λα ζπλαγσλίδνληαη πνηνο ζα βάιεη
πεξηζζφηεξα ιακπηφληα, πνηνο ζα θάλεη άιινλ έλαλ δξφκν πάλσ απφ ηελ
άζθαιην κε κπιε ρξψκα, πξάζηλν, θφθθηλν, θίηξηλν, νηηδήπνηε, λα δίλνπλ
δήκνη γεηηνληθνί καο 250.000,00€ γηα ηνλ ζηνιηζκφ ηεο πφιεο θαη απφ θάησ λα
πεξλάλε άλζξσπνη γεκάηνη ζιίςε γηαηί δελ έρνπλ λα πάλε λα αγνξάζνπλ
ηίπνηα, λνκίδνπκε φηη ηνπιάρηζηνλ είλαη παξάινγν απηφ ην πξάγκα, θαη δελ ζα
ην θάλνπκε ζε θακία πεξίπησζε.
Απηφ πνπ ζα θάλνπκε ζα είλαη κέζα ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη βέβαηα κέζα
θαη ζε φιν απηφ ην πιαίζην πνπ δεη απηή ε θνηλσλία ζα καο πάξνπλ κε ηηο
πέηξεο, δελ ην θαηαιαβαίλεηε; Γειαδή έβιεπα ζε έλαλ άιινλ δήκν πνπ έρεη
αξρίζεη εδψ θαη δπν βδνκάδεο ηψξα ζηφιηζε ηνλ ρψξν, θαη πέξλαγα πξηλ απφ
ιίγεο κέξεο πεδφο είρα πάεη, γεηηνληθφο καο δήκνο θαη έβξηδαλ φινη. Γειαδή
βξήθα θάπνηνπο θαη ιέλε θαιά, δελ ληξέπνληαη; Γελ βιέπνπλ ηε θηψρηα καο;

Ρε δπζηπρία ησλ αλζξψπσλ; Γελ κπνξείο λα κπεηο κέζα ζην καγαδί, ηα
ιακπηφληα καο έιεηπαλ; Κε απηά ηα ιεθηά κπνξείο λα θάλεηο ρίιηα δπν έξγα,
λα θάλεηο πάξα πνιιά πξάγκαηα. Λα δψζνπκε 250.000,00€ γηα λα
ζηνιίζνπκε, ή 50.000,00€ ή 100.000,00€;
Δκείο απηφ πνπ θάλακε ήηαλ κία πξνκήζεηα γηα λα αληηθαηαζηήζνπκε
νξηζκέλα απφ ηα πιηθά ηα νπνία είραλ θαηαζηξαθεί, 2.500,00€ δψζακε
δειαδή ζαλ δήκνο θαη κε ηηο 2.500,00€ ζα ζηνιηζηεί ε πφιε ζην κέηξν πνπ
πξέπεη ζε απηήλ ηελ πεξίνδν λα ζηνιηζηεί.
ζν γηα ηηο θακπάληεο ηηο θαηλνηφκεο, εγψ ζα ήζεια, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λα
δίλακε καδί ηνλ αγψλα, γηα λα κελ ππάξρνπλ πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο, ζηηο
ζπληάμεηο, λα κελ ππάξρεη απηή ε θηψρηα θαη ε αλεξγία, λα βγαίλαηε δειαδή
θαη εζείο ζηνλ δξφκν καδί κε ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ δηεθδηθνχλ απηά ηα
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νπνία ηνπο θφβνπλ γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάλε ζην καγαδάθη ηεο
γεηηνληάο θαη λα ςσλίζνπλ. Γελ ιππνχληαη...
Ζ θακπάληα... θακπάληα έθαλε θαη ν εκπνξηθφο ζχιινγνο καδί κε ηνλ δήκν,
θάλακε θακπάληα «Τσλίζηε απφ ην Σατδάξη». Ξαιαηφηεξα γίλνληαλ θαη
κεγάιεο θακπάληεο ηέηνηεο. Κε ηη λα ςσλίζεη ν θφζκνο; Κε ηη λα ςσλίζεη; Θαη
φηαλ εληζρχνληαη νη πνιπεζληθέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα, εδψ παξαθάησ ζε
παξαβίαζε θάζε λφκνπ, αλ ζέιεηε, θαη θάζε πνιενδνκηθήο ξχζκηζεο, γίλνληαη
ηεξάζηηα πνιπθαηαζηήκαηα θαη νδεγείηαη ν θφζκνο εθεί λα πεγαίλεη λα παίξλεη
ην θηεληάξηθν θαη βέβαηα λα θπηνδσεί έηζη ν κηθξνεπαγγεικαηίαο εδψ ηεο
πεξηνρήο καο.
Γηα ηηο πεδνγέθπξεο καθάξη, εγψ ην είρα πεη θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, λα ππάξμεη ηέηνηα αιιαγή. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ππάξρνπλ
κειέηεο, νη κειέηεο ήηαλ γηα πέληε πεδνγέθπξεο, ζαο είρα πεη ηα ζεκεία θαη
ππάξρνπλ νη κειέηεο. Καθάξη λα ην δερηνχλ, εκάο καο είραλ αξλεζεί
θαηεγνξεκαηηθά φηη κπνξεί λα πάλε ζε αιιαγή, καο είπαλ φηη ζα ραζεί ε
πεδνγέθπξα. Αλ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα θαη κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ
απηήλ ηελ απφθαζε καθάξη, θαη λα πάκε ζε κία πεδνγέθπξα πνπ ζα είλαη
ρξήζηκε. Δίηε ζην θνιπκβεηήξην, είηε ζηελ Ηεξά Νδφ ζην Σαξαιακπίδεο είηε
ζην Γάζνο, ηελ Αθαία. πάξρνπλ ζεκεία απηή ηε ζηηγκή πνπ είλαη πνιχηηκε
ε πεδνγέθπξα απφ φ,ηη ζηνλ ρψξν ζηνλ νπνίνλ ζπκθσλήζακε φινη, νπφηε
Θνδσξή, λα ην δνχκε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία. Δγψ έρσ αλ ζέιεηο θαη ηηο
κειέηεο, δειαδή ππάξρνπλ γηα φια ηα ζεκεία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία, θαη λα πνχκε θαη εκείο ηφηε, λα ζηείινπκε θαη έλα
έγγξαθν. Θακία δηαθσλία. Θακηά δηαθσλία.
Γηα ηελ θεξαία ζην θηίξην ζηνπ Ιαραλά, θνηηάμηε, είλαη θάπνηα ζέκαηα πνπ ηα
επαλαιακβάλνπκε θάζε ηξεηο θαη ιίγν. Γειαδή απηφ ην ζπδεηήζακε θαη πξηλ
απφ ιίγεο κέξεο απηφ ην ζέκα θαη είρακε πεη ηφηε φηη ζην θηίξην Ιαραλά,
Γεκήηξε, ζε αθνξά, αλ ζέιεηο, ην ζέκα, ζε αθνξά απφιπηα γηαηί ν Ιαραλάο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο είπε απηφ ην πξάγκα; Δίπακε εκείο φηη δελ ζέιεηε... κα ηη
ιεο, ηη είλαη απηά πνπ ιεο ηψξα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε εκείο απηφ ην πξάγκα; Κάιινλ δελ θαηαιαβαίλεηο, θαη
ζα πσ θαη παξαθάησ γηαηί είζαη εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Θα πσ θαη παξαθάησ
γηαηί είζαη εληειψο ηφπνπ θαη ρξφλνπ ή θάλεηο ην εμήο, φπσο... θάλεηο θάπνηεο
εξσηήζεηο θαη δελ θάζεζαη θαλ λα αθνχζεηο ηηο απαληήζεηο θαη ην μερλάο φηη
έθαλεο ηηο εξσηήζεηο γηαηί νη δχν απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνπ έθαλεο αθνξνχλ
ζέκαηα πνπ ηα ζπδεηήζακε θαη ζηα πξνεγνχκελα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, θαη γηα
ηηο θεξαίεο απηφ ην ζέκα. Απιά αλ ήζνπλ ζηε ιατθή ζπλέιεπζε ηεο
Γξεγνξνχζαο, ζα έβιεπεο φηη ην ζπδεηήζακε, ήξζε ν θ. Αγγειφπνπινο εθεί ν
νπνίνο βέβαηα ν άλζξσπνο ρξφληα ηψξα ήζνπλ αληηδήκαξρνο φηαλ εξρφηαλ
εδψ κέζα θαη ρηππηφηαλ θαη επεηδή ν Ιαραλάο ήηαλ ν πνιηηηθφο ζαο
πξντζηάκελνο δελ ηνικνχζαηε ηφηε ζαλ ΞΑΠΝΘ λα πάξεηε ζέζε γηα ηελ
θεξαία ηνπ Ιαραλά, δελ ηνικνχζαηε λα πάξεηε ζέζε, θαη δελ θάλαηε θακία
ελέξγεηα ηφηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θεξαία, ν Αγγειφπνπινο ινηπφλ..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, δηθφο ζαο είλαη αθφκα. Γηθφο ζαο είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε, νινθιήξσζε. Ππλάδειθνη. Αληηδήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο ην είπα θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, γη’ απηφ ιέσ φηη
μερλάο, ζε παξαθαιψ, Κφζρν. Γη’ απηφ ιέσ φηη μερλάο πάξα πνιχ, δελ μέξεηο ηη
ζπδεηάκε ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. Πνπ είπα θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά πεξί
ηερλνθξαηψλ, πεξί απνθάζεσλ, δηθαζηεξίσλ πηα πνπ ιέλε φηη είλαη λφκηκεο νη
θεξαίεο, πεξί δηαθφξσλ παλεπηζηεκίσλ θ.ιπ. νη νπνίνη ηα παίξλνπλ θαη ιέλε,
παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο κειέηεο θαη ιέλε φηη δελ ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηηο
θεξαίεο. Έρεη αιιάμεη πηα. Γελ είλαη φπσο πξηλ απφ δέθα ρξφληα πνπ
θαηεβαίλακε θαη θαηεβάδακε ηηο θεξαίεο. Ξάλησο απηφ πνπ ζα θάλνπκε ηψξα
ζα είλαη ζχζθεςε θνξέσλ αιιά δελ ήζνπλ λα ηα αθνχζεηο ζηε Γξεγνξνχζα,
ζα θάλνπκε ζχζθεςε θνξέσλ ηεο πεξηνρήο, είλαη ηα δεκνηηθά πνπ είλαη
ελδηαθεξφκελα, ηα γπκλάζηα, αζιεηηθνί ζχιινγνη πνπ έρνπλ εδψ ην... πνπ
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αζινχληαη, κπάζθεη δειαδή, βφιετ, θ.ιπ., γηα λα πάξνπκε πξσηνβνπιίεο, λα
πάξνπκε απνθάζεηο, γηα ην πψο ζα θαηέβεη απηή ε θεξαία.
Γηα ην parking ηνπ Θαιακπαιίθη πξψηνλ ππάξρεη απφθαζε παιηνχ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, ππάξρεη κία απφθαζε ινηπφλ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξηλ απφ
εκάο, ε νπνία έιεγε ην εμήο, γηαηί πηζαλφλ, κάιινλ δελ μέξεηε θαη ην ζέκα
αθξηβψο, θάλεθε δειαδή απφ απηφ ην νπνίν είπεο πξηλ. ηη ζα αλνίμεη απφ
ηελ πιεπξά ηεο Οίκηλη, ζα γίλεη απφηκεζε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη επεηδή έλαο
απφ ηνπο ηδηνθηήηεο δελ έρεη ζέζεη parking, κε έλαλ κεραληζκφ ηνλ νπνίνλ ζα
θάλεη ζα κπαίλεη απφ εθεί ην απηνθίλεην θαη ζα ηνλ θαηεβάδεη κε αζαλζέξ ζην
ηζφγεην.
Δκείο ζηελ θα Θαιακπαιίθη ην έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα, επαλεηιεκκέλα ην
έρνπκε πεη. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη πξψηα λα θνπνχλ θαη θάπνηα δέληξα
εθεί γηα λα γίλεη, λα πινπνηεζεί απηή ε απφθαζε. Ρεο έρνπκε εμεγήζεη ινηπφλ
ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα πινπνηεζεί θάηη
ηέηνην γηαηί πάλσ απφ φια είλαη ζέκα αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πιεκκχξεο.
Θαη απηφ ην ζπίηη έρεη βηψζεη θαηαζηξνθέο ρξφληα ηψξα απφ ηηο πιεκκχξεο.
Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ ζε θακία πεξίπησζε λα πινπνηεζεί απηή ε απφθαζε πνπ
είρε πάξεη παιηφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρεο ην έρνπκε ηνλίζεη, δελ πεηξάδεη,
φζνη μέξνπλ, αο είλαη, εδψ μέξνπλ πνην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είλαη απηφ.
Απηφ, ινηπφλ, ηεο ην έρνπκε ηνλίζεη επαλεηιεκκέλα, δελ ππάξρεη πεξίπησζε
λα δψζνπκε άδεηα απφηκεζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη απνξψ γηαηί ε θα
Θαιακπαιίθε ην μαλάθεξε. Γηα ηελ θαηαζθεπή ινηπφλ πνπ έγηλε γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο νηθνδνκήο. Απηφ πάιη ζην πξν-πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην πάιη ην είρεο θέξεη ζαλ ζέκα. Γη’ απηφ ιέσ φηη δελ ζπκάζαη ηη
θέξλεηο ζαλ ζέκαηα. Γειαδή απνξψ εδψ κέζα. Δηιηθξηλά δειαδή. Θαη είρακε
πεη θαη ηφηε κάιινλ ζα μερλάο, ή δελ μέξεηο, αιιά φζνη είρακε πάεη ηφηε,
επηθαινχκαη ηνλ Ζιία Βνξέα, ηνλ Κφζρν, απηφ ην ζπίηη, ε νηθνδνκή απηή πνπ
είλαη απέλαληη αθξηβψο πνπ έζθαγε ηα θχκαηα ηνπ λεξνχ εθεί, πάζαηλε
ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο.
Δγψ ήζεια λα είλαη ζήκεξα εδψ απηφο ν ζπκπνιίηεο καο πνπ ζα ζε έπηαλε
απφ ηνλ γηαθά θπξηνιεθηηθά θαη ζα ζνπ έιεγε ξε θίιε, απηή ε παξέκβαζε πνπ
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έγηλε εθεί κε ζψδεη απφ ηελ πιεκκχξα. Θαη φρη κφλν απφ ηε κεγάιε πιεκκχξα,
απφ κηα κηθξή πιεκκχξα, γηαηί απηφο ν άλζξσπνο θαηαζηξεθφηαλ θάζε θνξά.
Θαηαζηξεθφηαλ. Θαη θάλακε, ηη θάλακε, έλα έξγν ην νπνίν απφ ηελ
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή είρε κπεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, δελ είρε
πινπνηεζεί, δελ μέξσ γηα πνηνπο ιφγνπο δελ είρε πινπνηεζεί, θαη ηειεηψζακε
απηφ ην έξγν. Δίρε κάιινλ μεθηλήζεη, αιιά δελ είρε πινπνηεζεί. Θαη ηη θάλακε;
Ρε κάληξα θαη ην ζηξψζηκν ηνπ δξφκνπ. Γειαδή απηφ είλαη παξέκβαζε; Δίλαη
παξέκβαζε ε νπνία δεκηνπξγεί πξφβιεκα; Ρν λα ζψζεηο έλα ηξηψξνθν, έλα
ζπίηη απφ ηελ πιεκκχξα θαη λα θάλεηο θαη ηνλ δξφκν πνπ είλαη νκαιφο πηα θαη
κπνξεί ν θφζκνο λα θαηέβεη απφ εθεί γηα λα πάεη ζηελ Ηεξνχ Ιφρνπ, είλαη
θαηαζηξνθή; Γειαδή απνξψ. Έπξεπε λα πεγαίλεη κέζα απφ ηηο ιάζπεο ν
θφζκνο, λα κελ έρεη πξφζβαζε;
Θαη λα πσ θαη θάηη άιιν; Πηελ Ηεξνχ Ιφρνπ πνηνο έθαλε ην έξγν ηφηε θαη δε
πξνβιέπεη νχηε θαλ θξεάηηα γηα ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ; Ξνηνο έθαλε απηφ ην
έγθιεκα ηφηε θαη δελ πξνβιέθζεθαλ θξεάηηα θαη πέξλαγε απφ θάησ αγσγφο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο ηα έθιεηζε ηα θξεάηηα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, παξαθαιψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνο ηα έθιεηζε ηα θξεάηηα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα γηαηί θάλνπκε δηάινγν θαη ζπδήηεζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Καξαβέιηαο δειαδή;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρέιεησζεο; Θάπνηνη έρνπλ ην ζξάζνο λα βγαίλνπλ ζήκεξα θαη
γηα ηα εγθιήκαηα ή ηηο παξαιείςεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ πφιε θαη ηα
πιεξψλεη ε πφιε θαη ηα πιεξψλεη πάξα πνιχ αθξηβά ζε θάζε πιεκκχξα, έρνπλ
ινηπφλ ην ζξάζνο ζήκεξα απηνί πνπ δεκηνχξγεζαλ απηφ ην αίζρνο θαη ηεο
Οίκηλη φπσο είλαη θαη ησλ έξγσλ πνπ δελ έγηλαλ θαη δελ νινθιεξψζεθαλ πνηέ

32

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

θαη δελ ζπλδέζεθαλ πνηέ, θαη ηεο Ηεξνχ Ιφρνπ πνπ δελ έρεη θαζφινπ θξεάηηα,
λα θνθνξεχνληαη θαη λα ξίρλνπλ επζχλεο ν έλαο ζηνλ άιινλ. Γηαηί μέξεηο θάηη;
Ρα έξγα μεθίλεζαλ επί εκεξψλ ζαο. Θαη ε Οίκηλη, ε δηακφξθσζε απηή ηεο Οίκηλη
έγηλε επί ησλ εκεξψλ ζαο θαη φηη δελ έγηλε αληηπιεκκπξηθφ δίθηπν απφ ην
Ξνηθίιν ξνο γηα λα ζπλδέεηαη κε ηνλ αγσγφ ηεο Οίκηλη έγηλε επί ησλ εκεξψλ
ζαο θαη φηη δελ έγηλε ν θεληξηθφο αγσγφο ήηαλ έιιεηςε θαη παξάιεηςε δηθή ζαο
θαη έγθιεκα δηθφ ζαο, γηα λα κελ θηάζσ φηη κπήθε ζην ζρέδην πφιεο ην άιιν
δάζνο θαη δελ πξνβιέθζεθαλ έξγα αληηπιεκκπξηθά είλαη έγθιεκα δηθφ ζαο.
Θέιεηε λα πξνρσξήζσ; Πην φηη έγηλε θάησ, ζην φηη έγηλαλ ηα εγθιήκαηα ζηελ
Αθαία, ην φηη έγηλαλ ... ζηελ Αθαία είλαη έγθιεκα δηθφ ζαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά, αθήζηε ηνλ δήκαξρν λα νινθιεξψζεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κελ κε πξνθαιείηε. Κελ κε πξνθαιείηε λα ζπλερίζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζξεκήζηε, θ. Ρζαηζακπά, εξεκήζηε λα πεξάζνπκε ζηελ
Ζκεξήζηα Γηάηαμε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, παξαθαιψ, ζπλάδειθνη, λα νινθιεξψζεη ν
δήκαξρνο ηελ παξέκβαζή ηνπ θαη λα πξνρσξήζνπκε. Έια, Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απ’ φ,ηη θαίλεηαη θάπνηνη πξνζπαζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη
δηαθφπηνληαο ή νηηδήπνηε άιιν, γηαηί δελ αληέρνπλ λα αθνχλε γηα ιάζε ή
παξαιείςεηο ηνπ παξειζφληνο, πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ απηήλ ηελ
παιηθαξηά λα αλαγλσξίδνπλ φηη έγηλαλ θάπνηα ιάζε, θάπνηεο παξαιείςεηο,
θάπνηα δελ μέξσ εγψ ηη, δελ ππνιφγηζαλ ζσζηά. Αιιά λα κελ αλαγλσξίδνπλ
είλαη φ,ηη ρεηξφηεξν. Απηφ είλαη ην ρεηξφηεξν. Λα κελ αλαγλσξίδεηο φηη εζχ κε
ηελ πνιηηηθή ζνπ πνπ άζθεζεο γηα πάξα πνιιά ρξφληα, γηα ηα πεξηζζφηεξα
ρξφληα απφ ηε Κεηαπνιίηεπζε κέρξη ζήκεξα νδήγεζαλ ζηελ πφιε ζην λα έρεη
απηά ηα πξνβιήκαηα ζηηο ππνδνκέο.
Θαη ηειεηψλνληαο λα πσ ην εμήο, επεηδή πάιη απηφ ην ζέκα ηα ζπλζήκαηα, ηηο
κπνγηέο, ζβήζακε ηα ζπλζήκαηα, κεηά απφ δχν βξάδηα αθξηβψο ηα
μαλαέγξαςαλ πάιη. Θαη λα ζαο πσ ηη γίλεηαη ηψξα κε ηα κάξκαξα. Ξξψηνλ,
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δελ δίλνπκε εκείο, νχηε ν δήκαξρνο δίλεη εληνιέο ζηα ζπλεξγεία ηεο
Απηεπηζηαζίαο γηα ην πψο ζα θαζαξίζεη ηα ζπλζήκαηα ή ζα βάςεη ηνπο
ηνίρνπο. Απηφ θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη ππφζεζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο.
κσο επεηδή ξψηεζα γηαηί βάθηεθαλ ηα κάξκαξα θαη επεηδή ην είρα ςάμεη ην
ζέκα θαη απφ παιηφηεξα, έβιεπα φηη ηα κάξκαξα ζηελ Ξι. Ζξψσλ θαη ζην
ζηληξηβάλη έρνπλ δηαβξσζεί, φηαλ ην κάξκαξν θαζαξίδεηαη απφ ηελ αθίζα κε
ηνλ ηξφπν απηφλ δηαβξψλεηαη θαη ζπάεη θαη θαηαζηξέθεηαη. Ρα κάξκαξα
ινηπφλ θαη ζηελ Ξι. Ζξψσλ θαη ζην ζηληξηβάλη είλαη ζε θαηάζηαζε λα
θαηαξξεχζνπλ, λα πέζνπλ, λα ζπάζνπλ, δειαδή λα δηαιχζνπλ. Δίλαη
δηαιπκέλα.
Ζ Ρερληθή πεξεζία ινηπφλ καο είπε φηη δελ αληέρεη άιιν μχζηκν κε απηφλ ηνλ
ηξφπν, κε ηα ρεκηθά ηα νπνία βάδνπλ γηα λα θχγνπλ νη θφιιεο θαη φηη ν
κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα κελ ππάξρνπλ απηέο νη βξηζηέο ζην θνκκάηη ηνπ
ζηληξηβαληνχ πνπ ήηαλ θπξηνιεθηηθά δηαιπκέλα ηα κάξκαξα, ζε πνιχ
ρεηξφηεξν βαζκφ ήηαλ λα ην πεξάζνπλ κε ην πιαζηηθφ ρξψκα ην νπνίν δελ
μέξσ αλ δεκηνχξγεζε αηζζεηηθφ πξφβιεκα ζε θάπνηνλ ή αλ δεκηνχξγεζε έλα
ζέκα γηα λα βξνπλ λα πνπλ, φρη φηη θαιά θάλαηε θαη βάςαηε θαη αζπξίζαηε
ηνπο ηνίρνπο πνπ είραλ ζπλζήκαηα, αιιά γηαηί βάςαηε απηφ ην θνκκάηη ρσξίο
λα ςάμνπλ λα βξνπλ γηαηί άξαγε βάθηεθε. Γελ κπαίλνπλ θαλ ζηνλ θφπν λα
πάξνπλ ηειέθσλν ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη λα πνπλ ξε παηδηά, ηη έγηλε εδψ;

Γηαηί έγηλε απηή ε παξέκβαζε;
Αιιά είπακε, αληηπνιίηεπζε αλ δελ κπνξείο λα θάλεηο νπζηαζηηθή, αλ δελ έρεηο
ιφγν, αλ δελ κπνξείο λα αληηπαξαηεζείο ζηα κεγάια θαη νπζηαζηηθά
πξνβιήκαηα απηά ζα βιέπεηο λα ιεο, ηίπνηα άιιν θαη λα επαλαιακβάλεηο δχν
θαη ηξεηο θνξέο θαη δεηήκαηα ηα νπνία ζαο είπα θαη πάιη, ήζειε λα πληγεί ε
πνιπθαηνηθία. Κπξάβν ζαο. Δχγε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη δεηήζεη ν θ. Κπνδίθαο, θάηη ζέιεη λα... θ. Κπνδίθα. Θ.
Ρζαηζακπά, έρεη ηνλ ιφγν ν θ. Κπνδίθαο. Ξαξαθαιψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θ. Ρζαηζακπά, έρεη ν Κπνδίθαο ηνλ ιφγν. Θα ήζεια αγαπεηνί
ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο λα παξαηεξήζσ θάηη. Κε κεγάιε κνπ έθπιεμε
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άθνπζα ηνλ δήκαξρφ καο λα κηιάεη κε πξνζβιεηηθφ ηξφπν γη’ απηνχο πνπ δελ
πήγαλ ζηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο. Κέζα ζε απηνχο είκαη θαη εγψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ρη, λα ζαο πσ. Έηζη ην έλησζα, θαη ζέισ λα ζαο πσ κφλν
ηνχην. Κπνξεί λα έρνπκε κηα δηαθνξά λννηξνπίαο ζε κεξηθά ζέκαηα
απηνδηνηθεηηθά, δηαρείξηζεο ηνπ δήκνπ, φρη νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, δηνηθεηηθά,
θ.ιπ.. Κέζα ζε απηέο ηηο δηαθνξέο είλαη θαη απηή πνπ ζα ζαο πσ ηψξα. Δγψ
είκαη ηεο άπνςεο θαη κηιάσ ζην α’ εληθφ πξφζσπν γηαηί ήξζαλ θαη
ζπλείζθεξαλ ζε απηέο ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο θαη δχν ζπλάδειθνη ζρεηηθά
θαηλνχξηνη ζηνλ απηνδηνηθεηηθφ ρψξν ηνπ Σατδαξίνπ, ζπλείζθεξαλ κε ηελ
παξνπζία ηνπο ηα κέγηζηα φπσο είπαηε θαη κπξάβν θαη ηνπνζεηήζεθαλ θαη
επραξίζηεζαλ, θ.ιπ..
Δκείο θάλνπκε ιατθέο ζπλειεχζεηο γηα λα ιχζνπκε πξνβιήκαηα. Γελ θάλνπκε
ιατθέο

ζπλειεχζεηο,

θαηαγξάςνπκε

γηαηί

δελ
θαη

ζα
ην

θάλακε
2015

ιατθέο

ζπλειεχζεηο

μαλαέγηλαλ

ιατθέο

γηα

λα

ηα

ζπλειεχζεηο,

μαλαθαηαγξάθεθαλ ηα πξνβιήκαηα θαη ζα ήζεια κέζα ζε απηήλ ηελ
ηνπνζέηεζή ζαο λα καο ιέγαηε πνηα απφ ην 2015 κέρξη ζήκεξα πξνβιήκαηα
πνπ θαηαγξάςακε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή έρνπλ ιπζεί θαη ζαο επραξίζηεζαλ νη
δεκφηεο γηα ηελ παξέκβαζή ζαο ζε απηά πνπ ζαο είραλ πξνβάιεη ην 2015.
Ρψξα, νη ζπλάδειθνη ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ έξρνληαη θαιψο έξρνληαη, έρνπλ
δηθφ ηνπο management ην πξνεθινγηθφ ηνπο, ην πξνθίι ηνπο, ην έλα, ην
άιιν, θ.ιπ., αο θαηεβαίλνπλ θαη ιηγάθη ζηηο γεηηνληέο γηα λα ηνπο γλσξίζεη ν
θφζκνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ φζνλ αθνξά ζε απηφ πνπ είπε ν
δήκαξρνο φηη θάπνηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη εδψ κέζα είραλ ηελ πεπνίζεζε φηη
δελ πξέπεη λα δίλεη ν δήκνο ηνπο αλαθνξά κε ηνλ Θήπν ηελ άδεηα. Αλ
αλαθέξεζηε ζε κέλα ζα αλαηξέμεηε ζηα πξαθηηθά ζα πείηε φηη ζηηο πξνζέζεηο
κνπ, εγψ γλψκε κνπ είλαη φηη κφλν ν δήκνο πξέπεη λα δίλεη άδεηα γηαηί
αθνχζηεθε εδψ πέξα δίλεη ν δήκνο θαη νη Ιηκεληθέο Αξρέο. Γηα κέλα δελ πξέπεη
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λα δίλνπλ νχηε νη Ιηκεληθέο Αξρέο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ ζηα
δηνηθεηηθά, γεσγξαθηθά φξηα κφλν ν δήκνο, αιιά ηζρπξίζηεθα θαη δπζηπρψο
απηή ε ππφζεζε αθφκα δελ έθιεηζε, θ. ζπλάδειθνη.
Ν έλαο ν δηθαζηήο πξψηα είπε ζηηο πξνζσξηλή δηθαζηήο ήηαλ θαη απηφ, είδα
θάπνηα έγγξαθα φηη έρεηε δηθαίσκα. Ρα αζθαιηζηηθά κέηξα είπε έηζη, ζα
δνχκε ηψξα πξνζθπγή. Δχρνκαη, δελ μέξσ πνηα ζα είλαη ε απφθαζε, φ,ηη ζα
πεη απηή, εγψ ζέβνκαη, αζηηθή, αζηηθή απηή ε δηθαηνζχλε, ηε ζέβνκαη. Αιιά
εγψ είρα ηελ άπνςε φηη κφλν ν δήκνο πξέπεη λα δίλεη αιιά ην λνκηθφ
θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ κπαίλεη πνιενδνκία, πνπ ήηαλ
αζαθέο, πνπ δελ δίλεη, γη’ απηφ ηζρπξηζηήθακε απηά ηα έγγξαθα πνπ έρεη, γη’
απηφ, λα γίλεη απηή ε επεμήγεζε. Δπραξηζηψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, κφλν κηα θνπβέληα λα πσ, φηη Αληξέα ηψξα κπνξψ λα
απαξηζκήζσ πάξα πνιιά ηα νπνία φκσο ζε ιίγεο κέξεο ζηε ζπδήηεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζα ηα πνχκε απηά φια, γηα λα κελ θνπξάζνπκε άιιν ηνλ
θφζκν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ ΖΓ, λα δεηήζσ απφ ην Πψκα
λα εγθξίλεη λα ζπδεηήζνπκε δχν Δθηφο Ζκεξεζίαο.

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ζρεηηθά κε πξφβιεςε
δαπαλψλ πνπ ζα αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έλα έρεη λα θάλεη κε κία απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ζρεηηθά κε πξφβιεςε δαπαλψλ πνπ
ζα αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017. Δίλαη έλα πξναπαηηνχκελν πνπ καο
έρεη δεηεζεί, έλα πξψην βήκα ζε ζρέζε θαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. πάξρεη
αληίξξεζε λα ζπδεηεζεί, ζπλάδειθνη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε.
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2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Σξεζηκνπνίεζε πνζνζηνχ έσο 12% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο
ζπιινγηθήο απφθαζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΠΑΡΑ γηα ηελ
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε λα ζπδεηεζεί; ρη.
Λα πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 11εο Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ.
Έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ:

ζνλ

αθνξά

ηελ

αλακφξθσζε

πξαθηηθά

έξρεηαη

λα

αληηκεησπίζεη δχν δεηήκαηα. Ρν πξψην είλαη θάπνηεο βαζηθέο εξγαζίεο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηηο άδεηεο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη θάπνηα δεηήκαηα ησλ
αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη ην δεχηεξν είλαη, επεηδή ζα δνζνχλ ηα ρξήκαηα απφ ηα
αλαδξνκηθά, ηα 176 ησλ ζρνιηθψλ θπιάθσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, λα
ηαθηνπνηεζνχλ θάπνηνη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ ζρέζε κε εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο, ΗΘΑ, θξαηήζεηο, θφξνπο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπλ λα βγνπλ ηα εληάικαηα θαη λα πξνρσξήζεη ε θαηαβνιή ησλ
ρξεκάησλ απηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

εξψηεκα,

ζπλάδειθνη;

Λα

ηνπνζεηεζνχλ

νη

παξαηάμεηο; Θ. Κπνδίθα; Θαηά. Θ. Ληεληαθέ; Τεθίδεηε; Δληάμεη. Δίδα ην έηζη,
Αληξέα, θαη.. θ. Ληεληαθέ; Λαη. πέξ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρελ αλακφξθσζε δελ ηελ ςεθίδνπκε γηαηί γηα άιιε κηα θνξά
θαζπζηέξεζε λα έξζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ απέρσ επεηδή δελ ζέισ λα θαηαςεθίζσ. Ππλήζσο
έρσ ςεθίζεη ηα πάληα. Έρσ άιιε άπνςε γη’ απηφ ην ζέκα. Αιιά επεηδή απηφ
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ην πξάγκα άξγεζε λα έξζεη θαη δελ ζέισ λα θαηαςεθίζσ, δειαδή δελ ήξζε
νχηε ην πξσί, δελ ... λα έξζσ δειαδή, δελ είρε έξζεη νχηε ρζεο ην βξάδπ θαη
έηζη ζεψξεζα φηη δελ ήηαλ θαη ζθφπηκν λα έξζσ ζηελ Ν.Δ. νχηε λα ζηείισ
άιινλ αληηπξφζσπν. Κε απηήλ ηελ έλλνηα απέρσ ζην ζέκα. Ρν ίδην θαη γηα ην
ηερληθφ δήηεκα. Γελ δηαθσλψ, πηζαλά, επί ηεο νπζίαο, αιιά ζεσξψ φηη γηα
ιφγνπο ηάμεο δελ ζα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κε ην ζθεπηηθφ πνπ έρνπκε δηαηππψζεη ζηηο πξνεγνχκελεο
αλακνξθψζεηο, θαηαςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρελ αλακφξθσζε φρη. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη άιινη ζπλάδειθνη απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε, θάπνηνο;
Τεθίδεηε; Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ
Έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη πξνθχπηεη απφ ηελ αλακφξθσζε. Θψζηα, ηηο
ηξνπνπνηήζεηο, είπεο, ηηο ςεθίδεηο, έηζη; Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο
Γήκνπ Έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία. Λνκίδσ θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ
παξαηάμεσλ.
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4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε αίηεκα ζπιιφγνπ γηα ηελ
απνκάθξπλζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο νδνχ Θνκλελψλ
17, ζην Γαθλί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ ζχιινγν ηνπ Γαθληνχ. Ξαξαθαιψ.
ΒΑΙΑΚΝΡΖΠ: Σαίξεηαη, θ. Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε, θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη.
Παο ραηξεηψ. Θαη θέξλνπκε έλα ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν φλνκά ζαο λα πείηε ζην κηθξφθσλν.
ΒΑΙΑΚΝΛΡΖΠ:

Κάιηζηα.

Θεφδσξνο

Βαιακφληεο,

πξφεδξνο

ηνπ

Δμσξατζηηθνχ Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ ηνπ Γαθληνχ. Θαη ππάξρνπλ θαη
αληηπξνζσπεία εδψ, ππάξρεη αληηπξνζσπεία. Βάιακε ην ζέκα ηεο θεξαίαο,
βέβαηα κπήθε θαη θαηά ηε ιατθή ζπγθέληξσζε πνπ θάλακε ην ζέκα ηεο
θεξαίαο, θαη ην βάιακε ην ζέκα γηαηί ήξζε ν θαηξφο πιένλ. Ρελ επνρή ησλ
παγεηψλσλ γηα ην Γαθλί, γηαηί έηζη ηε ιέσ ηελ πξνεγνχκελε επνρή, πνπ δελ
είρε γίλεη κα ηίπνηα, καο έιεγαλ λαη, λαη, λαη, θαη έβγαηλε φρη —ζαο ζπκίδεη
ηίπνηα απηφ;— δελ κπνξέζακε λα πξνρσξήζνπκε θαζφινπ.
Ινηπφλ, γηα ηηο θεξαίεο είρε γίλεη κηα ζνβαξή θηλεηνπνίεζε ζην Γαθλί, ν
ζεκεξηλφο δήκαξρνο παξεπξέζεθε εθεί θαη πηζαλφλ κεξηθνί Γεκνηηθνί
Πχκβνπινη, πνπ λα κελ ην ζπκάκαη, θαη ε θηλεηνπνίεζε απηή ηφηε είρε σο
απνηέιεζκα λα θαηέβνπλ δχν θεξαίεο θαη ε ηξίηε θεξαία ζε ζπκθσλία κε ηελ
πξνεγνχκελε δεκαξρία είπακε φηη έδσζε εληνιή απηή φηη εγψ δελ ην
θαηεβάδσ, άξα κέλσ ακέηνρε, ειάηε ηε Γεπηέξα θαη ειάηε επζχλε δηθή ζαο λα
ην θαηεβάζεηε.
Ξήγακε ινηπφλ, ζπκθσλήζακε κε ηνλ δήκαξρν λα έξζεη λα θιείζεη ηελ
πεξηνρή κε δχν ακάμηα γηα λα κελ καο εκπνδίζνπλ ηπραία γεγνλφηα, ε
αζθάιεηα λα βξνπλ δπζθνιία κέρξη λα ηελ θαηεβάζνπλ, θαη είπαλ ηε Γεπηέξα
ζα μεθηλήζεη απηή ε δνπιεηά. Ρν Πάββαην ην βξάδπ ν δήκαξρνο είπε δελ
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ γηαηί εκείο ζε μέλε πεξηνπζία δελ κπαίλνπκε.
Θα βξνχκε ηνλ κπειά καο. Ρνπ είπακε ζα αλαιάβνπκε εκείο ηελ επζχλε. Θαη
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πεξηκέλακε ηε Γεπηέξα λα έξζεη ην ακάμη. ζν ήξζαλ ηα ακάμηα, ήξζε θαη ην
κεηξφ ζην Σατδάξη.
Ρψξα ινηπφλ ήξζε ε ψξα κεηά απφ πνιιά γεγνλφηα ήξζε ε ψξα θαη κε ηε
ζπκβνιή ηνπ θ. Ιαδάθε ελφο λένπ θαηνίθνπ εθεί πνπ ζχληνκα ζα έξζεη λα
θαηνηθήζεη ζην Γαθλί, βξήθακε κία δίνδν πψο ζα θπλεγήζνπκε γηα ηελ θεξαία
πνπ κπνξεί λα γίλεη, λα πεη θαη, ζα πεη θαη ν θ. Ιαδάθεο, κπνξεί λα γίλεη θαη
πηινηηθφ θαηά θάπνηνλ ηξφπν, έρεη γλσζηφ δηθεγφξν εηδηθφ, έρεη θαη κία, θαη
έλαλ ηερληθφ εηδηθφ θαζεγεηή γη’ απηή ηε δνπιεηά πνπ έρνπλ δξάζεη θαη έρνπλ
θαηεβάζεη θεξαίεο. Δληάμεη ηα ιέσ, θ. Ιαδάθε; Δληάμεη. Έρνπλ θαηεβάζεη
θεξαίεο.
Ν θ. Ιαδάθεο πξνο ηηκή ηνπ είπε ζα αλαιάβεη ηα έμνδα. Θαη εκείο δεηάκε ηε
ζπκπαξάηαμε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε φινπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα
πάξνπλ απφθαζε θαη λα πνπλ φηη πξέπεη λα θαηέβεη ε θεξαία. Θα αλαζέζνπκε
ζην team απηφ γηα λα δεη θαη πψο ζα γίλεη γηαηί έρνπλ θαηεβάζεη θαη άιιεο
θεξαίεο θαη ειπίδνπκε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη θαιά. θαηά ηελ πνξεία απηήο
ηεο ιεηηνπξγίαο ... κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα παξνπζηαζηεί ν δήκνο θαη βέβαηα,
βέβαην είλαη φκσο φηη δελ ζα βνεζήζεη ηελ πεξηνρή καο ζην λα βγάινπκε ηνλ
ηειεπηαίν βξαρλά πάλσ απφ ηελ...
Θα ήζεια λα ζπκπιεξψζσ θάηη γηα λα κελ παξαπιεξνθνξείηαη θαλείο. Ζ
δνπιεηά κνπ είλαη ειεθηξνληθφο, έρσ πνιχ θαιά γλψζε ησλ κηθξνθπκάησλ.
Απηά πνπ ιέλε γηα κηθξνχο πνκπνχο πάλσ ζηνπο ζηχινπο ην έρνπλ απνξξίςεη
φιεο νη κεγάιεο ηερλνινγηθέο εηαηξείεο, φρη εηαηξεία, απηνί γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηαηί ην πεδίν είλαη ζπλερψο ζηελ ίδηα έληαζε παληνχ. Ν
κεγάινο ζηαζκφο αλ πάεη ςειά ζηέιλεη κηα εθπνκπή ηέηνηα πνπ κπνξεί λα
απαιεηθζεί θαιχηεξα. Ρν θαιχηεξν είλαη λα είλαη δνξπθνξηθή ε εθπνκπή πνπ
ζα ... ρξήκαηα. Αλ γίλεη δνξπθνξηθή εθπνκπή, ιχλεηαη ην πξφβιεκα. Δίλαη ε
κνλαδηθή ιχζε. Γελ μέξσ, ηα άιια θξάηε πξέπεη λα ... κεξηθά.
Άξα ινηπφλ δεηάκε ηελ έγθξηζή ζαο θαη εκείο ζα ην θέξνπκε μαλά ζην
ζπκβνχιην θαη ζα έρνπκε επαθή κε ηε δεκαξρία πνχ ρξεηαδφκαζηε θαη ηη
ρξεηαδφκαζηε θαη λα πάξεη θαη απφθαζε ε δεκαξρία φηη ζα ζπκπαξαζηαζνχκε
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ζηνλ ζχιινγν θαη ζηνπο θαηνίθνπο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κε αθνχζαηε.
Θαη πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θαλέλαο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη ηνλ
πξφεδξν θάηη; Θ. Θέληξε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Κπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα
θηλεζείηε; Γηαηί πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπκε ηη ζα ςεθίζνπκε εδψ πέξα; Γηφηη
εκάο καο ελδηαθέξεη ην πιαίζην. Δίλαη κία ελέξγεηα ηελ νπνία ν θχξηνο σο
εηδηθφο ζα καο επεμεγήζεη, έρνπκε θαη λνκηθνχο εδψ λα δνχκε κελ πάξνπκε
θακία παξάηππε απφθαζε. Λα βνεζήζνπκε ηνλ ζχιινγν ζέινπκε θαη είκαζηε
θαη ελαληίνλ ησλ θεξαηψλ, θ.ιπ.. Απιψο ν θχξηνο λα καο εμεγήζεη πνηα
δηαδηθαζία αθνινπζείηαη ζε πιαίζην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, αλ ζέιεηε λα έξζεηε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Λνκίδσ, κε ζπγρσξείηε, λνκίδσ, θ. Γήκαξρε, φηη απηή είλαη κία
νπζηαζηηθή εξψηεζε, δηφηη νη απνθάζεηο νη νπνίεο παίξλνληαη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηε λνκηκφηεηα επ’ απηνχ ηνπ ζέκαηνο
γίλεηαη ε εξψηεζε ζηνλ θχξην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Λα ηηο καδέςνπκε. Άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη
λα ξσηήζεη θάηη; Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ζ θεξαία πνχ είλαη; Δίλαη ζε πνιπθαηνηθία; Λαη, λαη, φρη, ζε
θηίξην, ζε ηδηνθηεζία; Πε θάπνηνλ ηδηψηε δειαδή πνπ έρεη βάιεη επάλσ ζηελ
ηαξάηζα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη. Θιείζηε ην
κηθξφθσλν, θ. Βαιακνχηε, κηζφ ιεπηφ. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα
ξσηήζεη; ρη. Ινηπφλ, λα απαληήζεη ν ζχιινγνο ζηηο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ.
ΒΑΙΑΚΝΛΡΖΠ: Ξξψηα-πξψηα εκείο δηαθσλνχκε κε ηελ άπνςε φηη αλ δελ
είλαη ζχλλνκνη ηνπ λφκνπ, ηνπ θάζε λφκνπ, αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πγεία ησλ
παηδηψλ καο φηη ζα είκαζηε λφκηκνη. Γελ ζέινπκε νχηε λα είκαζηε, νχηε λα
ζεσξεζνχκε λφκηκνη. Αλ είλαη δήηεκα δσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ, ν
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λφκνο είλαη παξάλνκνο. Απηφ είλαη ε άπνςή καο. Άξα, ινηπφλ, πνπ δελ ηξέρεη
ηέηνηνο ιφγνο, αιιά ιέκε ηε γεληθή θηινζνθία.
Έλα άιιν πξάγκα πνπ εηπψζεθε θαη είλαη γεγνλφο απηφ γηαηί ην μέξνπκε, φηαλ
εξρφηαλ ην Ξνιπηερλείν θαη κεηξνχζε ε κέηξεζε ήηαλ θαλνληθή. ηαλ έθεπγε
θαη παίξλακε δηθά καο φξγαλα, ε κέηξεζε ήηαλ 4, κε 5 κε 10 θνξέο πάλσ. Ρν
κεηξήζακε, θαη 18 θνξέο επάλσ. Γειαδή κπνξνχλ, ςεθηαθά γίλεηαη απηφ, ην
μέξνπλ πνιχ θαιά, κφιηο ήηαλ λα κεηξήζνπλ απφ θνξέα, ην θαηεβάδνπλ. Απηφ
εηο γλψζηλ ησλ ζπκβνχισλ θαη ηνπ δεκάξρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ θαη φισλ. Άξα
ινηπφλ εκείο ζε ηέηνηνπο εκπαηγκνχο δελ ζέινπκε λα κπιέμνπκε. Ιέκε λα
θαηέβεη ε θεξαία φπσο θαηέβεθαλ θαη νη άιιεο. Θαη έρνπκε ηψξα, ν θχξηνο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΙΑΚΝΛΡΖΠ: Δίπε αλ είλαη παξάλνκν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε, αθήζηε... ζα πείηε ηε γλψκε ζαο, ζα έρεηε ηνλ ιφγν
λα πείηε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε, ζα πείηε ηε γλψκε ζαο, ζα έρεηε ηνλ ιφγν. Κελ
εμάπηεζηε.
ΒΑΙΑΚΝΛΡΖΠ: ρη, εγψ είπα ηε γλψκε κνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Βαιακνχηε, λνκίδσ ήζαζηαλ ζαθήο. Αλ ζέιεη ν θ. Ιαδάθεο
λα καο πεη...
ΒΑΙΑΚΝΛΡΖΠ: Δίπα ηε γλψκε καο, δελ είπα λα κελ κηιήζεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βαιακνχηε, ήζαζηαλ ζαθήο. Αο έξζεη ν θ. Ιαδάθεο λα καο
πεη δπν πξάγκαηα γηα ην πιαίζην φπσο δήηεζε ν θ. Θέληξεο θαη λα πξνρσξήζεη
ε ζπδήηεζή καο. Ξαξαθαιψ. Ξείηε ην φλνκά ζαο γηα λα θαηαγξαθεί.
ΙΑΓΑΘΖΠ: Ιέγνκαη Ιαδάθεο θαη είκαη θάηνηθνο Σατδαξίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
θεξαία, ήξζα ζε επαθή κε εηδηθφ δηθεγφξν, έρεη θαηεβάζεη θαη άιιεο θεξαίεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Σατδάξη θαη κνπ είπε θακία θεξαία δελ είλαη λφκηκε. Ν
άδεηο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο είλαη ην 98% παξάλνκεο. ,ηη έρεη
ειεγρζεί πεξηβαληνιινγηθά, είηε ζε ζέκα ειεθηξνδφηεζεο θαη γηα πνιινχο
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άιινπο ιφγνπο. Ρν ζέκα είλαη, ε νπζία πνηα είλαη; Δγψ βξήθα έλα φξγαλν θαη
ην έβαια θαη ην κέηξεζα, ηελ αθηηλνβνιία.
Δγψ βξήθα έλα φξγαλν θαη ην έβαια θαη κέηξεζα ηελ αθηηλνβνιία. Ζ
αθηηλνβνιία ήηαλ 18,5 θνξέο πάλσ απφ ην θαλνληθφ. Πηε ζπδήηεζε πνπ είρα
κε ηνλ δηθεγφξν κνπ ιέεη φηη ππάξρεη κία επηηξνπή ε νπνία είλαη απφ ην
Δπγελίδεην Ίδξπκα, ελεκεξψλνληαη πφηε ζα πάλε λα κεηξήζνπλ θαη ηφηε
ξπζκίδνπλ δηα ηνπ απηνκάηνπ κεηψλεηαη ε ρξήζε ηεο θηλεηήο ζην 1/20. Ξάλε
ινηπφλ νη κεηξεηέο, βξίζθνπλ φηη είλαη κέζα ζηα φξηα ηα ινγηθά, θαη ην ζέκα
ηειεηψλεη εθεί. Δπί ηεο νπζίαο δελ ππάξρεη θακία θεξαία λα είλαη λφκηκε. Νη
άδεηεο έρνπλ δνζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη φιεο δελ ηεξνχλ ηνπο
θαλφλεο αζθαιείαο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζέινπκε ε ζπγθεθξηκέλε θεξαία
λα θχγεη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΙΑΓΑΘΖΠ: Κίιεζα ινηπφλ κε ηνλ δηθεγφξν θαη κνπ είπε φηη πξέπεη λα βξνχκε
θάπνηνπο θαηνίθνπο λα ππάξρνπλ δηα ηεο λνκίκνπ νδνχ θάπνηνπο θαηνίθνπο νη
νπνίνη κπνξνχκε λα θάλνπκε αζθαιηζηηθά κέηξα λα θαηέβεη ε θεξαία θαη ζηελ
εθδίθαζε δελ ζα εκθαληζηεί ε εηαηξεία, κνπ είπε. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη.
Αιιά δελ ππάξρεη θακία θεξαία ε νπνία κπνξεί λα κέλεη λφκηκα, κνπ ιέεη.
πνηα θεξαία θπλεγεζεί, έρεη θαηέβεη. Απηφ κνπ είπε ν δηθεγφξνο. 100% κνπ
ιέεη ζα θαηέβεη ε θεξαία. Θαη κνπ έδεημε απνθάζεηο φηη έρεη θαηεβάζεη άιιεο
12 θεξαίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ιαδάθε. Λα πεξάζνπκε ζηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο. Λα πνχκε ηελ άπνςε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη λα πάξνπλ θαη νη
παξαηάμεηο ηνλ ιφγν λα... ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε δπν ιφγηα, εκείο ην ζηεξίδνπκε απηφ ην αίηεκα ηνπ
ζπιιφγνπ ηνπ Γαθληνχ, απφιπηα, εγψ μέξσ πάξα πνιχ θαιά εθεί ηη έρεη γίλεη,
απφ παιηά, γηαηί ζπκκεηείρακε ζηελ απνμήισζε ησλ άιισλ θεξαηψλ. Λα πσ
φηη ηα πιαίζηα πνπ ζα θηλεζεί ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξψηαπξψηα ζα είλαη φηη δεηάλε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηεο θεξαίαο απφ ηελ
πεξηνρή. Νη ηξφπνη πινπνίεζεο απηήο απφθαζεο εμαξηψληαη απφ αξθεηνχο
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ζπληειεζηέο. Γειαδή πξψηνλ ηη θηλεηνπνίεζε θφζκνπ ζα έρεηο πνπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ, ν εμσξατζηηθφο ζχιινγνο κε ηνλ ζχιινγν γνλέσλ ηεο πεξηνρήο,
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο λα μεζεθσζνχλ φπσο
παιηφηεξα, ζπκάζηε ηηο πνξείεο πνπ θάλακε κε ηα παλφ, ηηο πηθέηεο, κε ηα
παηδηά κπξνζηά θαη φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Ξνπ απηφ πξαγκαηηθά ηφηε είρε
δψζεη ην ζηίγκα, θαη ε θεξαία, Γηάλλε, αλ ζπκάζαη, νη θεξαίεο πνπ είραλ
θαηέβεη ηφηε θαηέβεθαλ είηε ζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, είηε ν δήκνο πήγαηλε θαη ηελ θαηέβαδε αλ θαη δηαθσλνχζαλ
νη ελδηαθεξφκελνη.
Πην Γαθλί είραλ ζπκθσλήζεη, κάιηζηα ηψξα... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ... ηψξα
γηα λα κελ κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο απηά ζα θξηζνχλ φια θαη ζα ηα
ζπδεηήζνπκε αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο, δειαδή κε ηα αζθαιηζηηθά κέηξα.
Ξξψηα-πξψηα ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα δνχκε θάησ
απφ ηελ πίεζε πνπ ζα ηνπο αζθήζνπκε αλ ζα δερηνχλ. Αλ δελ δερηνχλ, ζα
πάξνπκε φ,ηη κέηξν ρξεηαζηεί. Θαη απηφ λνκίδσ ηα ιέεη φια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Νη παιηφηεξνη θαη φπσο γξάθεη θαη εδψ ην ηζηνξηθφ, μέξεηε φηη
απηή ε θεξαία ηαιαλίδεη ηε κηθξή θνηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γαθληνχ πάξα,
πάξα πνιιά ρξφληα, 15, 16 ηνλ αξηζκφ. Έγηλαλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο, έγηλαλ
πνιιέο ζπλαληήζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο, πάληα πέθηακε πάλσ ζε έλα ηνίρνο.
Ρν δίιεκκα είλαη ην θαηά πφζνλ κπνξεί λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα απφ ηε κία
πιεπξά κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο. Δγψ γλσξίδσ φπσο είπε θαη ν
ζπγθάηνηθφο καο, ν ζπλδεκφηεο καο, ν ζπκπνιίηεο καο, γλσξίδσ θάπνηεο
απνθάζεηο θεξαηψλ πνπ θαηέβεθαλ αιιά μέξσ θαη πνιιαπιάζηεο απηψλ πνπ
δελ θαηέβεθαλ.
Ξξηλ κεξηθά ρξφληα βιέπακε ζηα έξγα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θηλεηά
ηειέθσλα θ.ιπ. θαη ιέγακε ηη είλαη απηφ; Δίλαη δπλαηφλ πνηέ; Θαη απηά.
Πήκεξα ήξζαλ απηά, έρνπλ κπεη κέζα ζηε δσή καο έρνπλ γίλεη απαξαίηεηα.
Απηφ ζα ην ληψζεη νπνηνζδήπνηε απφ εκάο μεράζεη ζην ζπίηη ηνπ ή ζην
γξαθείν ή ζην απηνθίλεηφ ηνπ ην θηλεηφ, πψο ληψζεη. Απφ ηελ άιιε φκσο
δπζηπρψο, δελ μέξσ, γηα πνηνπο ιφγνπο, αιιά ππνπηεχνκαη, ε επηζηεκνληθή
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θνηλφηεηα δελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηα επελδπηηθά πνπ ζα ήηαλ ιηγφηεξν
επηβιαβή γηα ηε δεκφζηα πγεία.
Ρη ελλνψ. Θα κπνξνχζαλ θάιιηζηα νη θεξαίεο εθπνκπήο θαη ηεο ιήςεο ησλ
ζεκάησλ λα ήηαλ ζηνλ πεξηαζηηθφ νξεηλφ φγθν. Δθεί ππάξρεη έλα ζχζηεκα,
φηαλ είρακε θηλεζεί θάπνηε επί δεκαξρίαο ηνπ Θπξηάθνπ Ληεληαθνχ πνπ
θηλεηνπνηεζήθακε θαη θαηεβάζακε θάπνηεο θεξαίεο, είραλ έξζεη θάπνηνη
ζχκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηερληθνί, επηζηήκνλεο δειαδή, αιιά θαη
λνκηθνί, θαη καο είραλ πεη φηη ε θαιχηεξε πεξίπησζε ζα ήηαλ λα γίλεη ζην
ξνο Αηγάιεσ, ζην Ξνηθίιν ξνο, θ.ιπ., θαη απφ εθεί λα δεκηνπξγείηαη κία
νκπξέια, θαη θάηη ηέηνηα. Δγψ άιισζηε νηθνλνκηθά έρσ ζπνπδάζεη.
Θαη βξηζθφκαζηε ζην εμήο δίιεκκα. Αζχξκαηε θηλεηή ηειεθσλία ζην Σατδάξη
ή φρη; Θέισ λα αλαηξέμνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη λα δνχκε πφζεο
θνξέο ζπκψλνπκε, ην έιεγα θαη ζηνλ Θπξηάθν Ληεληαθφ απηφ θακηά θνξά
είρακε θάπνηεο θφληξεο, φηαλ δελ πηάλεη ην ηειέθσλν γακψην, δελ πηάλεη ην

ηειέθσλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρνπκε θεξαίεο θνληά.
Κπξνζηά ζηελ πγεία, επαλαιακβάλσ φκσο, ησλ αλζξψπσλ, φια απηά
παξαθάκπηνληαη. Δγψ ζα θάλσ κία επρή, εκείο ζαλ παξάηαμε ζα είκαζηε δίπια
ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα μεθηλήζνπλ, δελ μέξσ γηα πφζεο θνξέο απηφλ ηνλ
αγψλα ηνπο, θαη ζαλ παξάηαμε θαη ζίγνπξα ζαλ Γεκνηηθή Αξρή δηα ιφγνπ θαη
δηα ζηφκαηνο ηνπ δεκάξρνπ ζα είκαζηε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζίγνπξα
δίπια ζηνπο θαηνίθνπο θαη εχρνκαη κε λνκηθφ ηξφπν λα θεξδίζνπκε απηήλ ηε
κάρε, θαη λα θαηεβάζνπκε ηελ θεξαία. Φπζηθά έρνπλ ππάξμεη θαη επεκβάζεηο
δπλακηθέο, φπσο ηεο Ξιαηαηψλ, αλ ζπκάζηε νη παιηφηεξνη, πνπ θαηέβεθε ε
πξψηε θεξαία, πνπ ήξζε ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ θαη κε κεραληθά κέζα ηνπ
δήκνπ, γεξαλνχο, θ.ιπ., παξελέβεζαλ ηφηε ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ θαη νη
ηερληθνί θαη αρξήζηεπζαλ απηήλ ηελ θεξαία ζηελ Ξιαηαηψλ.
Φπζηθά δελ κπνξεί λα κπεη ζηελ ίδηα δπγαξηά ηα 170κ. πνπ άθνπζα κε κεγάιε
κνπ έθπιεμε ηεο απφζηαζεο ηεο θεξαίαο απφ ην ζρνιείν, κε ην αλ έρεη θαιφ
ζήκα θάπνηνο ζην Γαθλί ή ζην Πθαξακαγθά ή ζην Σατδάξη. Γη’ απηφ ινηπφλ κε
απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη φρη κε ιατθίζηηθε δηάζεζε λα πνχκε δήησ ε
επαλάζηαζε. Δγψ ςεθίδσ, εκείο ηνπνζεηνχκεζα θαη ζην πιεπξφ ησλ
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ζπγθαηνίθσλ ηνπ Γαθληνχ θαη επρφκαζηε φπνπ κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε, λα
βνεζήζνπκε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη εκείο είκαζηε ζχκθσλνη κε ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ.
λησο εγψ δελ ζα αλαθεξζψ ζην παξειζφλ, νχηε ζα καθξεγνξήζσ. Θα πσ
δπν πξάγκαηα κφλν. Ρν έλα είλαη φλησο ην ζνβαξφ ζέκα ηεο πνιχ κηθξήο
απφζηαζεο κε ην ζρνιείν πνπ θαηαδεηθλχεη αθφκα έλαλ κεγαιχηεξν ιφγν,
ηζρπξφηεξν ιφγν λα απνκαθξπλζεί ην ζπληνκφηεξν θαη δεχηεξνλ, απηή ε
κέηξεζε πνπ έθαλε εδψ ν θ. Ιαδάθεο πνπ πξνθαλψο αλ δηαηαρζεί
πξαγκαηνγλσκνζχλε ζα γίλεη θαη ηελ ψξα, είηε ζα δηαηαρζεί απφ ην
δηθαζηήξην ή ζα πξνζθνκηζηεί ζην δηθαζηήξην κε θάπνηνλ ηξφπν ε νπνία
πξέπεη λα θαηαδείμεη πξνθαλψο κία πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο
εμαπάηεζεο εηο βάξνο ηεο δεκφζηαο πγείαο κε πνιιαπιέο ζπλέπεηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θα ζπκβάιινπκε ζηηο απνθάζεηο ηνπ δήκνπ. Απηά.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαη εκείο ζπκθσλνχκε ζην αίηεκα ηνπ ζπιιφγνπ θαη ζηελ
άπνςε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ησλ άιισλ παξαηάμεσλ. Δίλαη έλα γεληθφηεξν
ζέκα βέβαηα θαη θαιφ είλαη λα ππάξμεη ζπλνιηθά κία ιχζε γηα ην πψο ζα
εμππεξεηνχληαη ηα θηλεηά ηειέθσλα κε θάπνηα θεξαία καθξχηεξα απφ ηηο
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Λνκίδσ είλαη έλα ζπλνιηθφηεξν ζέκα φρη κφλν γηα ην
Γαθλί, θαη γηα άιιεο πεξηνρέο ηεο πφιεο καο, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο θεξαίεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηέβεη.
Βέβαηα νη κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αθφκα πην
θνληά ζηα ζρνιεία απφ 170κ., απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο παξαδφμσο
δείρλνπλ φηη... λαη, ηα απνηειέζκαηα είλαη... θαη φιεο νη κεηξήζεηο φπνηε...
γηαηί εγψ ην έδεζα πνιχ ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνλ ΝΠΘ, κε πνιιέο
πεξηπηψζεηο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, Ζξαθιή, ζπγλψκε, παξαθαιψ λα γίλεη ιίγν εζπρία
ζηελ αίζνπζα γηα λα αθνχκε ηνλ νκηιεηή. Ξαξαθαιψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ πνπ είραλ θνληά ηνπο είηε
θεξαίεο, είηε κεηαζρεκαηηζηέο ηεο ΓΔΖ θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ, φιεο νη
κεηξήζεηο πνπ γίλνληαλ απφ ηνλ Γεκφθξηην έδεηρλαλ φηη ηα απνηειέζκαηα
είλαη εληφο ησλ νξίσλ. Ξάλησο λνκίδσ φηη είλαη έλα ζέκα πνπ κε θάπνηνλ
ηξφπν ζα πξέπεη λα ιπζεί θαη ην ζέκα δειαδή ηεο θαζαίξεζεο ηεο θεξαίαο θαη
ην πψο ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη νη πνιίηεο, γηα λα κελ έρνπκε κεηά
πνιίηεο λα δηακαξηχξνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θηλεηά ηειέθσλα ζηελ
πεξηνρή. Απηφ βέβαηα δελ είλαη δηθή καο δνπιεηά απηή ηε ζηηγκή, επνκέλσο
εκείο ζπκθσλνχκε ζε α’ θάζε κε ην αίηεκα ηνπ ζπιιφγνπ γηα ηελ θαζαίξεζε
ηεο θεξαίαο, φπσο θαη ζε φιεο ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα
ππάξρνπλ ζηελ πφιε καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα, ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θαηαξρήλ πξέπεη λα βάινπκε κία δηάζηαζε ζην ζέκα ε
νπνία εηδηθά ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο φπσο θαηαιαβαίλεηε, νηθνλνκηθφ
πξφβιεκα ηεξάζηην ππάξρεη, ν ζπγθεθξηκέλνο ηδηνθηήηεο πνπ έρεη ηελ θεξαία
ηελ έρεη πηζηψζεη. Θαη παίξλεη θάπνην κίζζσκα. Απηφ είλαη ην ηειεπηαίν πνπ
πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη. Δμεγψ γηαηί γίλεηαη απηφ.
Ρν δεχηεξν, πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ αζθαιείο ηξφπνη γηα λα βξίζθνληαη ζε
ρψξνπο ηέηνηνπο νη θεξαίεο ή λα πάλε ζε ρψξνπο ηέηνηνπο πνπ ελ πάζε
πεξηπηψζεη ζα ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο. Δηδηθφο δελ είκαη, απφ απηά
πνπ είπε ν Ζξαθιήο θαη έρεη δίθην ζε απηφ, πξάγκαηη ν Γεκφθξηηνο φπνπ
πξνρσξνχζε ζε κεηξήζεηο, ηηο έρσ παξαθνινπζήζεη αξθεηέο ππνζέζεηο
ηέηνηνπ είδνπο, έθεξλε απνηειέζκαηα ζσζηά. κσο εδψ ππάξρεη θάηη άιιν ην
νπνίν εθηέζεθε πξνεγνχκελα απφ ηνλ θχξην ν νπνίνο πξνθαλψο έρεη θάπνηα
εηδίθεπζε γηα ηε κέηξεζε πνπ ιέεη φηαλ έθπγαλ πφζν ήηαλ πάλσ.
Κεζνδνινγηθά ηψξα, θαηά ηελ άπνςή κνπ ηη πξέπεη λα γίλεη. Θα πξέπεη λα
ππάξμεη κία επαθή απφ πιεπξάο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ
πνπ βξίζθεηαη ε θεξαία, ηνπ ζπηηηνχ θαη λα θάλεη κία θνπβέληα ζε απηήλ ηε
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βάζε ηελ θαιφπηζηε. Αλ θπζηθά δελ ην δερηεί, εθ ησλ πξαγκάησλ, δειαδή λα
κελ εκπιαθεί ζε απηή ηε θάζε ν ίδηνο ν ζχιινγνο δηφηη είλαη ζίγνπξν φηη
ππάξρεη αληηδηθία, ππάξρνπλ εθαηέξσζελ αληεγθιίζεηο θ.ιπ..
Πε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί, ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ αθξηβψο έηζη φπσο έρνπλ
πεη, γηαηί εκείο δελ κπνξνχκε λα δηδάμνπκε κπείηε κέζα ζην ζπίηη, θαηαιάβεηε
ην ζπίηη θαη πεγαίλεηε θαηεγνξνχκελνη κε ηνλ κηζφ πνηληθφ θψδηθα κεηά.
Έρνληαο ινηπφλ ηα ζηνηρεία μεθηλάλε κε κία αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζε
ζπλελλφεζε πάληα κε ηνλ δήκν θαη ν δήκνο θάλεη πξφζζεηε παξέκβαζε ππέξ
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηνίθσλ ή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπιιφγνπ ν νπνίνο ζα
θάλεη ηα αζθαιηζηηθά. ηαλ ιέσ πξφζζεηε παξέκβαζε, ελλνψ ππεξάζπηζε
ηεο αίηεζεο ηνπ ζπιιφγνπ ή ησλ θαηνίθσλ πνπ ζα δεηάλε ηελ απνκάθξπλζε
ηεο θεξαίαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Ξξάγκαηη θαη εγψ ζπκθσλψ, θαη εγψ ζα ήζεια εδψ πέξα λα...
έρνπκε λα πξνζηαηεχζνπκε δχν έλλνκα αγαζά. Ρν έλα έλλνκν αγαζφ είλαη
απηφ πνπ είπε ν θ. Κπνδίθαο, ελδερνκέλσο είλαη ε ςπραγσγηθή εμππεξέηεζε
ελεκέξσζε αιιά ην άιιν είλαη ππέξηαην ην νπνίν είλαη ε πγεία. Θαη θαιά είλαη
λα κελ έρνπκε ζήκα θακπάλα φπσο έιεγε ε δηαθήκηζε, λα έρνπκε θαιχηεξε
θαξδηά, έηζη δελ είλαη, θ. Γξνχιηα;
Ρψξα ζην δηθαζηήξην, ηα ηξηθ απηά πνπ είπε ν θ. Γξνχιηαο εγψ ηα μέξσ,
ελδερνκέλσο έρνπλ θάπνηα θφιπα, αλεβνθαηεβάδνπλ φηαλ κεηξάλε απηνί,
θάπνηε απηά πξέπεη λα θχγνπλ, άξα ινηπφλ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε, λα
είκαζηε αξσγνί, λα κελ καθξεγνξήζσ, φινη νη ζπλάδειθνη, ζπκθσλψ ινηπφλ
κε ηηο ελέξγεηεο ησλ θπξίσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Θέληξε;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δγψ ζπκθσλψ απνιχησο κε ηελ εηζήγεζε ηελ νπνία έθαλε ν θ.
Αζπξνγέξαθαο θαη ηελ απνδέρνκαη πιήξσο. Αθξηβψο ηε δηαδηθαζία ηελ νπνία
πξφηεηλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα πεη; Λνκίδσ φηη είλαη
νκφθσλε ε απφθαζή καο. Ξεξλάκε ζην 5ν ζέκα.
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5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί άκεζσλ κέηξσλ αλαθνχθηζεο
ησλ αλέξγσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ, ζπλάδειθνη, έρεηε πάξεη ην θείκελν ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο. Δίλαη ζηα πιαίζηα θαη ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ είρε πάξεη ν Γήκνο
Ξάηξαο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ζαλ ζπλέρεηα απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο γηα
ην δήηεκα ηεο αλεξγίαο, ην νπνίν θπξηνιεθηηθά ηζαθίδεη ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη
ηα ιατθά ζηξψκαηα ζηε ρψξα καο, έρεη ζνβαξή αλαθνξά θαη ζηελ πεξηνρή
καο, θαη ζε ζπλέρεηα ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ πξνρσξάκε θαη ζέηνπκε απηφ ην
ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Λα δηαβάζσ ην θείκελν. Ρν έρεηε πάξεη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν θείκελν ζα είλαη ην πιαίζην, σο πιαίζην γηα παξαπέξα
ελέξγεηεο πνπ ζα αλαδείμνπλ ην δήηεκα ηεο αλεξγίαο. Κεγάιν είλαη, αιιά
δεηήζεθε. Έλα απφ ηα πην βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ιατθέο
νηθνγέλεηεο είλαη ην ηεξάζηην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, ηα ζηνηρεία δελ
αθήλνπλ πεξηζψξηα ζε θαλέλαλ γηα παξεξκελείεο, απνηππψλνπλ σκά ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, 3.641.682 απαζρνινχκελνη 1.174.658 άλεξγνη. Κε πνζνζηφ
αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη ζε 24,4% νινέλα απμαλφκελν.
Ρν ηεξάζηην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο πνπ ζήκεξα αληηκεησπίδεη θάζε ιατθφ
ζπίηη έρεη νμπλζεί ηδηαίηεξα απφ ην 2009 πνπ ε θαπηηαιηζηηθή θξίζε ζάξσζε
θπξηνιεθηηθά ηελ εξγαηηθή νηθνγέλεηα, εθηίλαμε ηελ αλεξγία ζην 27% θαη
δεκηνχξγεζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα απιήξσηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο
ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ρψξαο καο.
Θάζε ζπίηη έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ άλεξγν. Αληίζηνηρε θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη
ζηνλ δήκν καο. Φπζηθά νη θνηλσληθέο δνκέο θάλνπλ φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη
ηνπο ψζηε λα βνεζήζνπλ κε φινπο ηνπο ηξφπνπο φζνπο έρνπλ αλάγθε. κσο
φπσο είλαη ινγηθφ απηφ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο
αλεξγίαο. Δλεκεξψλνπκε πσο ζην Σατδάξη απηή ηε ζηηγκή έρνπλ θαηαγξαθεί
πάλσ απφ 950 νηθνγέλεηεο κε πνιχ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, 800
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νηθνγέλεηεο ζηηίδνληαη απφ ηξφθηκα πνπ ηνπο δηαζέηεη ε Θνηλσληθή πεξεζία,
πάλσ απφ 700 άλεξγνπο έρεη θαηαγξάςεη ην Γξαθείν Αλέξγσλ, ελψ ην ιατθφ
θξνληηζηήξην εμππεξεηεί πάλσ απφ 150 παηδηά.
Φπζηθά γλσξίδνπκε φηη ε πξαγκαηηθή αλεξγία μεπεξλά ηνπο παξαπάλσ
αξηζκνχο. Ζ αλεξγία δελ είλαη δήηεκα πνπ αθνξά ηνλ θάζε άλεξγν αηνκηθά θαη
βέβαηα δελ είλαη απνηέιεζκα αληθαλφηεηαο ή επηινγήο. Ζ αλεξγία καζηίδεη
ζήκεξα ηε ιατθή νηθνγέλεηα, πιήηηεη ηδηαίηεξα ηε λενιαία θαη ηηο γπλαίθεο, θαη
δελ είλαη έλα πξφζθαηξν θαηλφκελν, νχηε ειιεληθή πξσηνηππία.
Γηα ηελ αλεξγία δελ θηαίεη ν εξγάηεο πνπ ηνλ βαθηίδνπλ ηεκπέιε θαη
αλεηδίθεπην, δελ θηαίλε ηα ζσκαηεία θαη νη απεξγίεο, θηαίλε νη επηρεηξεκαηηθνί
φκηινη πνπ μεδνπκίδνληαο ηνπο εξγάηεο φζν ηνπο ρξεηαζηνχλ εθαξκφδνπλ
ειαζηηθά σξάξηα, ηζαιαπαηνχλ εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ελψ ηελ ίδηα ψξα
κεγαινηξαπεδίηεο,

εθνπιηζηέο

θαη

βηνκήραλνη

απαιιάζζνληαη

απφ

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κεηψλνπλ ηε θνξνινγία ηνπο, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ην θξάηνο, θαη φια απηά ζην φλνκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πεηψληαο ζηνλ
δξφκν ηνπο εξγαδφκελνπο.
Πήκεξα ρηιηάδεο άλεξγνη αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ απφιπζή ηνπο είλαη ρσξίο
επίδνκα αλεξγίαο, ρσξίο θαλέλα εηζφδεκα θαη ππνρξεψλνληαη λα ςάρλνπλ
κεξνθάκαην ζε θαθνπιεξσκέλεο δνπιεηέο ρσξίο αζθάιηζε, λα πεξηκέλνπλ ηε
ζεηξά ηνπο ζηα νθηάκελα, πεληάκελα θαη δίκελα αλαθχθισζεο ηεο αλεξγίαο.
Απηφ είλαη ην παξφλ θαη ην κέιινλ πνπ καο έρνπλ εηνηκάζεη ε πεξηβφεηε
αλάπηπμε πνπ επαγγέιιεηαη ε θπβέξλεζε, ζα είλαη αλάπηπμε γηα ιίγνπο.
Αλάπηπμε γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο ζεκαίλεη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
λέεο ζπζίεο, δνπιεηά φπνηε ππάξρεη γηα φζν ππάξρεη, ρσξίο σξάξην θαη
δηθαηψκαηα θαη κε κηζζνχο πείλαο.
Ζ θαπηηαιηζηηθή βαξβαξφηεηα θαη ε αθφξεζηε δίςα γηα θέξδε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ είλαη ε πξαγκαηηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλεξγία
ππάξρεη γηαηί ε παξαγσγή ζην ζχζηεκα πνπ δνχκε έρεη κνλαδηθφ θίλεηξν θαη
θξηηήξην ην θέξδνο θαη φρη ηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ. Ζ αλεξγία
είλαη ζχκθπηε κε ηνλ θαπηηαιηζκφ, γη’ απηφ θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εμάιεηςε
ηεο αλεξγίαο είλαη ε αλαηξνπή ηνπ ζάπηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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Ρν πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο δελ αθνξά κφλν ηνπο αλέξγνπο, αθνξά θάζε
εξγαδφκελν, θάζε ιατθφ λνηθνθπξηφ. Θαη απηφ γηαηί ε αλεξγία απνηειεί φπιν
γηα ηελ εξγνδνζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνσζεζνχλ ηα αληεξγαηηθά
κέηξα πνπ δηαρξνληθά θέξλνπλ νη θπβεξλήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Κε ηνλ εθηάιηε ηεο απφιπζεο εθβηάδνπλ, ηξνκνθξαηνχλ, θαη δεηνχλ απφ ηνλ
ιαφ λα βάιεη πιάηε κε κεγαιχηεξε εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο, κε
δηεπξπκέλα σξάξηα, κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο, κε θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο
γηα λα αβγαηαίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα ηα θέξδε ηνπο.
Ρελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε αλεξγία ζεξίδεη ζηηο γεηηνληέο καο ππάξρνπλ ζνβαξά
έξγα ππνδνκήο πνπ θαζπζηεξνχλ, ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ ζε επαίζζεηνπο
ηνκείο ηνπ δήκνπ. Πηα λνζνθνκεία, ζηα ζρνιεία, ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο,
θαζψο γηα ηηο θπβεξλήζεηο πνπ πινπνηνχλ ηα κλεκφληα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα
νη αλαθεθαινπνηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ην δεζηφ ρξήκα ζηνπο κεγάινπο
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Γη’ απηφ δελ ππάξρεη κφληκν πξνζσπηθφ κε πιήξε
δηθαηψκαηα θαη ακνηβέο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ηεξάζηησλ θελψλ ζηηο ππεξεζίεο
θα ηηο ππνδνκέο ηνπ δήκνπ καο ζηα ζρνιεία θαη ζηα λνζνθνκεία ηεο πφιεο
καο.
Έξγα πνπ ηα έρεη αλάγθε ν ιαφο καο φπσο αληηπιεκκπξηθά, αληηζεηζκηθά, έξγα
ππνδνκψλ,

χδξεπζεο,

απνρέηεπζεο,

καδηθψλ

κεηαθνξψλ,

αζιεηηθέο

εγθαηαζηάζεηο, λένη θξαηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί, ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία γηα λ
κελ ζηνηβάδνληαη ηα παηδηά ηεο πφιεο καο.
Γελ ιεηηνπξγεί ην «Ινηκσδψλ» σο γεληθφ λνζνθνκείν κε ην αλαγθαίν ηαηξηθφ,
λνζειεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη δελ εληζρχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
Αηηηθνχ Λνζνθνκείνπ πνπ έκεηλε λα θαιχπηεη φιε ηε Γπη. Αζήλα ελψ γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα θιείζνπλ νπζηαζηηθά ηα δχν ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία.
Υο Γεκνηηθή Αξρή ζέινπκε λα εληζρχζνπκε κε θάζε ηξφπν ηνλ ιαφ θαη
ηδηαίηεξα ηνπο αλέξγνπο πνπ ε αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηνπο έρεη
γνλαηίζεη θαη έρνπκε πάξεη κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο θαη απνθάζεηο πνπ
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αθνξνχλ ζε ηνκείο θνηλσληθήο καο πνιηηηθήο, ζηηο δξάζεηο αζιεηηζκνχ θαη
πνιηηηζκνχ, ζηα δεκνηηθά ηέιε.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Σατδαξίνπ δελ παξαθνινπζεί κε απάζεηα ή αδηαθνξία
ρηιηάδεο ζπκπνιίηεο καο λα έρνπλ ζηεξεζεί ην βαζηθφ κέζν γηα λα δνπλ, ηελ
εξγαζία, θαη λα κελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ζηνηρεησδψο ηηο αηνκηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο ηνπο αλάγθεο. πάξρνπλ πξνυπνζέζεηο λα έρνπλ φινη δνπιεηά
κε δηθαηψκαηα. Ενχκε ζε κία πεξίνδν πνπ ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ηα
επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα θαη ηα κέζα εξγαζίαο έρνπλ εμειηρζεί ζε κεγάιν
επίπεδν.
Αληί ιφγσ απηνχ λα ηθαλνπνηνχληαη βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο, κεγάιν
ηκήκα ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί λα αγνξάζεη βαζηθά πξντφληα θαη άιιν
κεγάιν ηκήκα παξακέλεη ζηελ αλεξγία. Θαινχκε θάζε άλεξγν, θάζε
εξγαδφκελν λα πάξνπλ ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα ηνπο, λα νξγαλσζνχλ ηψξα
ζηηο Δπηηξνπέο Αλέξγσλ λα ζπζπεηξσζνχλ ζηα ηαμηθά ζσκαηεία θαη
ζπλδηθάηα. Λα δηεθδηθήζνπλ δνπιεηά γηα φινπο κε πιήξε αζθαιηζηηθά θαη
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, άκεζα κέηξα αλαθνχθηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ
αλέξγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζηα 600,00€ γηα φζν είλαη άλεξγνη. Θαλέλαο
άλεξγνο ρσξίο επίδνκα αλεξγίαο. Πηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε δηθαηψκαηα, ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ, ηελ ππνγξαθή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο κε απμήζεηο. Ξιήξεο θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα
ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Θαλέλα ζπίηη ρσξίο θσο, λεξφ, ζηαζεξφ
ηειέθσλν. Κείσζε ησλ ηηκνινγίσλ ξεχκαηνο λεξνχ θαη ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ
θαηά 50%. Θακία δηαθνπή ησλ παξνρψλ απηψλ γηα φιε ηελ πεξίνδν ηεο
αλεξγίαο. Γηαγξαθή ηνπ 50% ησλ νθεηιψλ ησλ δαλείσλ εθφζνλ ην χςνο ησλ
δαλείσλ δελ μεπεξλά ηηο 200.000,00€ γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, ηηο
30.000,00€ γηα ηα θαηαλαισηηθά, θαη ηηο 20.000,00€ γηα πηζησηηθά δάλεηα.
Αλαζηνιή θάζε είδνπο ππνρξέσζεο γηα δάλεην. Θακία θαηάζρεζε ζε θχξηα ή
δεπηεξεχνπζα θαηνηθία αλέξγνπ, θαλέλαο πιεηζηεξηαζκφο ζε ζπίηη αλέξγνπ.
Γσξεάλ κεηαθηλήζεηο ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, αλαγλψξηζε σο ζπληάμηκνπ
ρξφλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο αλεξγίαο ρσξίο επηβάξπλζε ησλ αλέξγσλ, λα
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βαξχλεηαη ην θξάηνο θαη νη εξγνδφηεο. Δπηδφηεζε ελνηθίνπ 100% ηεο αμίαο
ηνπ απφ ην θξάηνο γηα ηνπο αλέξγνπο. Ζ Γεκνηηθή Αξρή.
Γελ μέξσ, Γήκαξρε, αλ ζέιεηο λα πξνζζέζεηο δπν πξάγκαηα. ρη; Υξαία.
Δξσηήζεηο, ζπλάδειθνη. Αλ δελ ππάξρνπλ, λα πάξνπκε ηνλ ιφγν. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, ε Γεκνηηθή Αξρή καο έρεη ζπλεζίζεη λα καο θαηαζέηεη
θαηά θαηξνχο ηέηνηα ςεθίζκαηα θαη κε ηνλ δηθφ ηεο γιαθπξφ ηξφπν λα ηα
παξνπζηάδεη πνπ ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ζέζεσλ απηψλ πνπ παξνπζηάδεη
ζηα ραξηηά δελ καο βξίζθνπλ αληίζεηνπο. Έρεη φκσο κηα ηθαλφηεηα θάπνπθάπνπ λα μεθεχγεη, λα μεθεχγνπλ ηα θείκελα απφ ηα ηνπ Σατδαξίνπ ζέκαηα
θαη λα θηάλνπκε κέρξη ηνλ Ξεξηζζφ θαη λα μαλαγπξίδνπκε. Ρη ζέισ λα πσ.
Απηφ ην θείκελν εκείο ζα ην ςεθίζνπκε θαη ζα ην ςεθίζνπκε γηαηί ζην 90%
ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απφςεσλ πνπ έρεη θαηαζέζεη εδψ ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη
εχζηνρα θαη βγαίλνπλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη απφ ηε δσή ησλ
αλζξψπσλ πνπ δηαηεινχλ απηή ηε ζηηγκή ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ηεο
αλεξγίαο θαη φρη κφλν.
Μέξεηε, δελ είλαη άλεξγνο κφλν απηφο πνπ δελ έρεη δνπιεηά, είλαη άλεξγνο πνπ
θαη απηφο έρεη θαηάζηεκα, έρεη κηθξνεπηρείξεζε θαη δελ έρεη δνπιεηά. Άλεξγνο
είλαη θαη ν κηθξνεπαγγεικαηίαο ν ππάιιεινο πνπ θφβεη παξνρή ππεξεζίαο θαη
θαιείηαη απφ ηα 100,00€ πνπ θφβεη κε ηε κίζζσζε έξγνπ ζε πξνγξάκκαηα
επξσπατθά ή νηηδήπνηε άιιν ηα 60,00€, 70,00€ λα ηα θαηαζέηεη ζε εηζθνξέο
αζθαιηζηηθέο θαη ζε άκεζνπο θφξνπο, εθηφο ησλ εκκέζσλ θφξσλ φπσο είλαη ν
ΦΞΑ θ.ιπ..
Λαη, ην Σατδάξη έρεη θαη απηφ πξνβιήκαηα, πάξα πνιιά πξνβιήκαηα κε ηελ
αλεξγία, κε ηελ θαθή ξνή επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη απηήλ ηελ επνρή
ηα

ηειεπηαία

5-6

ρξφληα

θαη

θιείλνπλ

ζπλερψο

κηθξνεπηρεηξήζεηο,

κηθξνεπηηεδεπκαηίεο, θαη απηφ δελ απνδεηθλχεηαη κφλν κε απηνχο ηνπο
αξηζκνχο πνπ γξάθεη ην θείκελν, αιιά ην βιέπνπκε θαζεκεξηλά ζηελ πξάμε
θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ πφιε καο, ζηνπο δξφκνπο θαη φπνπ αιινχ
θηλνχκαζηε.
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Δκείο, ζαο μαλαιέσ, ζα ην ςεθίζνπκε απηφ ην ςήθηζκα, θαηαθαηηθά, ζεηηθά
ζα ην ςεθίζνπκε, .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δκείο ζα ςεθίζνπκε ηελ ηειεπηαία νπζηαζηηθά παξάγξαθν, ην
ηη δεηάκε απφ απηφ ην ςήθηζκα, γηαηί πηζηεχνπκε φηη πνιιά απφ ηα
πξνεγνχκελα ηα νπνία αλαθέξνληαη είλαη δηθνξνχκελα θαη δελ βνεζάλε ζηελ
επίηεπμε ησλ αηηεκάησλ απηψλ θαη ην λα αλαδεηρζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν.
Τεθίδνπκε ινηπφλ απηά ηα αηηήκαηα, είλαη φλησο ην ζέκα ηεο αλεξγίαο είλαη
ηεξάζηην, ζα ήζεια ζην αηηεηηθφ ηδηαίηεξα θαη ζην ηζηνξηθφ, αιιά ζην αηηεηηθφ
επεηδή κε ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν, λα γηλφηαλ εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηνπο
λένπο θαη κηα δηαθνξνπνίεζε δειαδή ζην ηη δεηάκε ζε ζρέζε κε ηνπο
λεφηεξνπο πνπ μέξνπκε, δελ ην ιέσ επεηδή κπνξεί λα ζπγθιίλσ ειηθηαθά
θάπσο, αιιά κπνξεί λα αληηιακβάλνκαη θίινπο θαη κηθξφηεξεο ειηθίεο, αιιά ην
βιέπνπκε θηφιαο πφζν ςειά είλαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο εηδηθφηεξα ησλ λέσλ
θαη ζε ηη αδηέμνδν βξίζθνληαη γηαηί ρσξίο λα ζέισ λα κεηψζσ ηηο κεγαιχηεξεο
ειηθίεο, θάπνηνη πξφιαβαλ θαη έδεζαλ θαη θαιχηεξεο επνρέο, νη λένη
ελδερνκέλσο είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα δήζνπλ κφλν άζρεκεο επνρέο θαη δελ
μέξσ θαηά πφζν βιέπνπλ λα ππάξρεη θσο ζην ηνχλει.
Έλα ζέκα πάιη ζε ζρέζε κε ηνπο αλέξγνπο, φπσο είπε θαη ν Αληξέαο φηη νη
άλεξγνη φλησο κπνξεί λα είλαη θάπνηνη νη νπνίνη έρνπλ έλα θαηάζηεκα θαη δελ
κπαίλεη άλζξσπνο κέζα, επίζεο ζα ήζεια, εληάμεη, πξνθαλψο ελλνείηαη, αιιά
άλεξγνο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη έλαο πνπ έρεη δάλεηα θαη έρεη λα πιεξψζεη θαη
θαθφπηζηα ζεσξείηαη «άλεξγνο» θαη πξνζπαζεί αλ βξεη δηθιείδεο θαη
παξαζπξάθηα απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ή λα ζπκκεηέρεη ζε θηλήκαηα
ελψ κπνξεί ζηελ αηνκηθή ηνπ δσή λα δεη πινπζηνπάξνρα. Δληάμεη, είλαη
πξνθαλέο φηη απηφλ δελ ηνλ δερφκαζηε. Αιιά θαιφ είλαη, επεηδή ππάξρνπλ
πεξηπηψζεηο ηέηνηεο εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ αλέξγσλ θαη απηή ε πηπρή λα
θσηίδεηαη.
Τεθίδνπκε ην ηειηθφ ην πφξηζκα. Ιίγν κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηνπο λένπο θαη
γηα ηνπο θαθφπηζηα «άλεξγνπο».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ κπνξψ λα ην ςεθίζσ θαη γηα ιφγνπο νπζίαο φζνλ
αθνξά θαη ηε γεληθή αλάιπζε. Ξξέπεη λα πσ φηη... ζα μεθηλήζσ πξψηα απφ
απηφ. Θάλεη κία γεληθή αλάιπζε γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ κε έλαλ γεληθφ ηξφπν,
ρσξίο λα έρεη κεζνιαβήζεη ηίπνηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Νχηε αλ ηα ηειεπηαία
20, 30 ρξφληα έρνπκε ζηελ εμέιημε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ,
νχηε αλ απηφ πξνέθπςε αιιαγέο φζνλ αθνξά ην κέησπν απέλαληη ζηε
ιηηφηεηα, νχηε φζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε, νχηε φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα. Θάλεη
ηε γεληθή αλάιπζε πνπ είλαη γλσζηή απφ ηνλ θνκκαηηθφ θνξέα φηη φια
πεξίπνπ είλαη ζε κία γξακκηθή εμέιημε.
Δπνκέλσο, ινηπφλ, φζνλ αθνξά απηφ ην... ηελ αλάιπζε δειαδή, έρσ βαζηθή
δηαθσλία, γηαηί νδεγεί θαη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ην ηη θαη ην
πψο. Θαη θπξίσο φζνλ αθνξά θαη ηηο θνηλσληθέο ζπκκαρίεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο θαη ην ηη έρεηο λα αλαηξέςεηο. Δθηφο απφ ην λα αλαηξέςεηο γεληθά
ην ζχζηεκα θαη λα θάλεηο ζνζηαιηζκφ, επεηδή ην δήηεκα ησλ αλέξγσλ, ησλ
εξγαδνκέλσλ θ.ιπ., θ.ιπ., έρεη ζρέζε θαη κε πξάγκαηα πνπ έρνπλ άκεζε
αληαλάθιαζε

ζηε

δσή

ησλ

εξγαδνκέλσλ.

Θαπηηαιηζκφ

έρνπκε

εδψ,

θαπηηαιηζκφ έρνπκε θαη αιινχ. Δδψ έρνπκε ινηπφλ 27% θαη ήκαζηαλ ην
πεηξακαηφδσν ηεο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ην πψο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ
πνιηηηθέο λενθηιειεχζεξεο κε κείσζε ηεο εξγαζίαο θαη θαηάξγεζε ησλ
ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη φια απηά ηα πξάγκαηα θαη αιινχ έρνπκε επίζεο
θαπηηαιηζκφ πνπ έρνπκε κε 5% ή 6% ή μέξσ εγψ άιινπ, δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ
θνηλσληθέο παξνρέο.
Έλα ινηπφλ δήηεκα πνπ δηαθσλψ είλαη ε θνηλσληθή αλάιπζε πνπ θάλεη.
Ξνιηηηθή αλάιπζε θαη θνηλσληθή ζε παγθφζκην επίπεδν. Θαη φζνλ αθνξά ηελ
Δπξψπε.
Γεχηεξνλ, δελ θάλεη θακία αλαθνξά ζηηο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν
ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ ηειεπηαία επηαεηία. Ξεξίπνπ θαη απηφ σο απνηέιεζκα
ηεο γεληθήο αληίιεςεο είλαη απηφ, δελ είλαη έιιεηςε θαη ηθαλφηεηαο απηνχ πνπ
ην ζπλέγξαςε. Πηελ νπζία δελ θάλεη θαλ ηελ πεξηβφεηε αλαθνξά φηη έρνπκε
ζπλέρηζε κλεκνλίνπ ηξίηνπ, ην ππνλνεί, βέβαηα, κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν,
ρσξίο λα ιέεη πψο εθαξκφζηεθαλ θαη ρσξίο ιφγν απηά θαη πψο εμαλαγθάζηεθε

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 22Η

14 Νοεμβρίου 2016

55

ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε λα αλαγθαζηεί γηα έλα ηξίην κλεκφλην ζε κία ινγηθή
βέβαηα δηεμφδνπ απφ ηε ρψξα κε πξννπηηθή ην 2018.
Απηφ ηψξα, επίζεο φζνλ αθνξά ην... έρεη θαη ιάζε δειαδή επί ηεο νπζίαο.
Γειαδή αλεμάξηεηα απφ ηελ θξηηηθή πνπ κπνξεί λα θάλεηο, ην γηαηί θαη πψο
ππνγξάθεθε απηή ε πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία, ην 3ν κλεκφλην, ζηελ νπζία
θάλεη κία γελίθεπζε φηη δελ γίλεηαη ηίπνηα. Δλψ ην αληίζεην είλαη φηη ζε
ζπλζήθεο κλεκνλίνπ θαη παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ θαη παξφηη ήηαλ
πθεζηαθφ ην ζρέδην θαη κάιηζηα κε βάζε ηνπο αλαιπηέο πνπ έιεγαλ γηα κείνλ
θφκκα 7% ην 2015, αληίζεηα είκαζηε ην 0 ζπλ 0,2, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ
κεηά απφ έμη ρξφληα γίλνληαη κία ζεηξά ελέξγεηεο φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο
αλεξγίαο. Βεβαίσο φηαλ έρεηο 27% αλεξγία θαη θαηεβαίλεηο 3,5 κνλάδεο ζην
23%, δελ είλαη λα ρεηξνθξνηείο, νχηε λα ηέηνην θ.ιπ.. Αιιά είλαη ε πξψηε
θνξά, θαη είλαη νξηζκέλα ζέκαηα πνπ ηνπιάρηζηνλ ηα γλσξίδσ θαη θαιά θαη
ιφγσ Ξεξηθέξεηαο, φηαλ γηα πξψηε θνξά γίλνληαη αληηπιεκκπξηθά έξγα, ην
νπνίν ην έρεηε πεη θαη εζείο, ζηε Γπη. Αζήλα, έξγα ππνδνκψλ, χδξεπζεο θαη
δηάθνξα άιια κε ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κεηά απφ πάξα πνιιά ρξφληα,
αιιά εηδηθά γηα ηα αληηπιεκκπξηθά κεηά απφ 25, άιινη ιέλε κεηά απφ 33
ρξφληα. Θαη ηέινο πάλησλ, γηα πξψηε θνξά μαλακπαίλνπλ κπξνζηά νη
θαζκάδεο γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία.
Ρψξα, φζνλ αθνξά ην δήηεκα ησλ πξνζιήςεσλ, εδψ ππάξρεη κεζνδνινγηθά,
είλαη ζαλ λα κελ έρεη γίλεη ηίπνηα, φηαλ απηή ηε ζηηγκή είλαη κία
πξαγκαηηθφηεηα, θνηηάδσ θαη ηη έγηλε ηελ πξψηε ρξνληά θαη ηη έγηλε ηε
δεχηεξε, απηή ηε ζηηγκή κε ηα πξνγξάκκαηα απηά ηα νπνία έρεηε θαη ιάζνο
δηαηχπσζε γηα δίκελα, ηξίκελα, ηα νπνία απηή ε θπβέξλεζε ηα θαηήξγεζε,
ιέσ γηα ηηο πξνζιήςεηο ζην δεκφζην, θαη ηα έθαλε 8κελα, απηή έθαλε ηελ
παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ, απηφ κπνξεί λα θάλεη απηή ηε ζηηγκή, δελ
κπνξνχλ λα ππάξρνπλ κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο, κηιάκε γηα αιιαγή ηεο φιεο
θηινζνθίαο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη ήηαλ
αλαζθάιηζηε εξγαζία, ζήκεξα είλαη κε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη έλαο
εξγαδφκελνο.
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Δπίζεο, ιέεη θαη ςέκαηα φζνλ αθνξά ην δήηεκα... 2.300.000 αλαζθάιηζηνη
εληάρζεθαλ ζην ζχζηεκα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνπ βεβαίσο έρεη κηα
ζεηξά δπζθνιίεο, αιιά πξψηε θνξά φπσο εμαγγέιζεθαλ ηέζζεξηο ρηιηάδεο θαη
δχν αθφκα ζπκπιεξσκαηηθά γηαηξνί θαη λνζειεπηέο κε βάξνο ζηνπο
λνζειεπηέο ζηελ Αζήλα θαη γηαηξνχο ζηελ Ξεξηθέξεηα , θαη πάεη ιέγνληαο. Γηα
πξψηε θνξά ζηα ζρνιεία ιεηηνχξγεζαλ θαλνληθά κε 23.000 θαη φρη ηα
Σξηζηνχγελλα, αλαπιεξσηέο. Γηα λα κελ πνχκε γηα ηελ εηδηθή αγσγή θ.ιπ..
Απηφ δελ ιέεη φηη δνχκε ηε Γεπηέξα Ξαξνπζία θαη ηελ αλάηαζε ηεο θνηλσλίαο.
Απιψο ιέσ φηη φηαλ γξάθνληαη θάπνηα θείκελα, θαιφ είλαη λα... επίζεο γηα
πξψηε θνξά ην δήηεκα ηεο α’ θαηνηθίαο απηφ δελ ην ακθηζβεηείηε, θαη
πξνρζέο πνπ ην θνπβεληηάδακε. Θαη φζνλ αθνξά θαη ηα κέηξα θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο γηα ηε ΓΔΖ θαη ην λεξφ, ε πνιηηηθή θαηεχζπλζε πνπ ππάξρεη θαη νη
εμαηξέζεηο, ή νη ιεγφκελεο ζηεκέλεο δνπιεηέο, πνπ ην δνχκε παληνχ ζηνλ
δεκφζην ηνκέα, ηψξα έρσ θαη εκπεηξία απφ ηα λνζνθνκεία, αθφκα θαη ην
δήηεκα ηνπ ΑΠΔΞ πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζσζηά αιιά κε ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν ρξνλνηξηβνχλ θαη γεληθψο ην πψο ιεηηνπξγεί ν δεκφζηνο ηνκέαο πνπ ε
πιεμνχδα ηνπ ζακαξνβεληδειηζκνχ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θ.ιπ. θάλεη φ,ηη
πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπ.
Θαη ηέινο πάλησλ απνθάζηζα, ζα κπνξνχζα λα πσ κηα θνπβέληα, δελ ην
ςεθίδσ, αιιά αθξηβψο ζέισ λα ζαο δείμσ φηη ην δηάβαζα, ην παξαθνινπζψ.
Αο πνχκε γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο πνπ ιέεη δσξεάλ αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο,
κα απηφ είλαη θεθηεκέλν δηθαίσκα φπνηνο έρεη θάξηα, γηα λα κελ πνχκε φηη
είλαη ε 13ε, ε 14ε θνξά πνπ δίλεηαη ε πεξηβφεηε απηή θάξηα απφ 75-225
ρξήκαηα θ.ιπ., θαη δηάθνξα άιια κέηξα πνπ αθνξνχλ ζε εμέιημε ζηνπο
δήκνπο. Ρα ζπζζίηηα ζε εηδηθέο πεξηνρέο κε πξννπηηθή αθφκα παξαπέξα
ηέηνησλ κέηξσλ, δελ ρξεηάδεηαη λα ηα πσ φια απηή ηε ζηηγκή.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα, ινηπφλ, ην θαηαςεθίδσ, αιιά ζέισ λα ζαο πσ θαη θάηη
άιιν. Λνκίδσ νη δπλαηφηεηεο είλαη ιίγν παξαπάλσ. Ρν ιέσ πνιχ θηιηθά, αθφκα
θαη

ζην

ζπγθεθξηκέλν.

Βεβαίσο

είλαη

έλα

γεληθφ

θείκελν.

Θα

ην

θνπβεληηάζνπκε θαη φηαλ... ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη νξηζκέλα πξάγκαηα γηα
ηελ αληίιεςή ζαο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξφηαζε, ζηε Γπηηθή Αζήλα θαη ην
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Σατδάξη ην νπνίν δελ ην πεξηγξάθεη, ην ζεσξεί απηνλφεην. Βάδεη, βέβαηα ην
γεληθφ πιαίζην.
Δγψ απιψο εδψ ζέισ κε αθνξκή απηή ηε ζπδήηεζε λα πσ φηη είλαη αλαγθαίν
κηα γεληθφηεξε ζπδήηεζε γηα ηε Γπηηθή Αζήλα κε εληαίν ηξφπν, ζεσξψ φηη
έρνπκε ηα ίδηα πξνβιήκαηα θαη βάδσ ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αλέξγσλ
εθηφο απφ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ρξεηαδφκαζηε ζέζεηο εξγαζίαο. Θέζεηο
εξγαζίαο ζεκαίλεη αλαπηπμηαθά ζρέδηα θαη απφ ηνπο δήκνπο θαη απφ ηηο
Ξεξηθέξεηεο θαη πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηεθδίθεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ζε απηφ
πνπ ιέκε ε θνηλσληθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο
Αζήλαο ζε ζπλζήθεο θξίζεηο ζηε ζεκεξηλή...
Ρέηνηα ινηπφλ είλαη ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο πνπ αθνξά απηφ πνπ έρσ αλαθέξεη ζαλ πνιηηηζηηθφ κνλνπάηη
ζπλνιηθά ζηε Γπη. Αζήλα, δελ ην αλαιχσ. πάξρεη ην δήηεκα ηεο πεξηνρήο
Πθαξακαγθά, ππάξρνπλ δεηήκαηα ηνπ Ξνηθίινπ ξνπο κε ηε λαλνηερλνινγία
θαη θαξκαθνινγία, ππάξρνπλ δεηήκαηα πνπ ιέκε φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή
αμηνπνηψληαο ζπκβάζεηο πξνγξακκαηηθέο κε ηα ΡΔΗ θαη ην Γεσπνληθφ
Ξαλεπηζηήκην λα αλαπιαζηνχλ πεξηνρέο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηε ζχγρξνλε
ηερλνινγία, θαη πάεη ιέγνληαο. Δλλνψληαο βέβαηα, ηα ζεσξψ απηνλφεηα απηά
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε ηελ παηδεία, ηελ πγεία θαη ηα λνζνθνκεία, πνπ
βέβαηα θάζε άιιν παξά είλαη ε θαηάζηαζε δηάιπζεο. Έηζη θαη αιιηψο ε
ζχγρξνλε ςπρηαηξηθή κηιάεη γηα απναζπινπνίεζε θαη ηα λνζνθνκεία πξέπεη λα
ππεξεηήζνπλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη παίξλνληαη κέηξα θαη ζε πξνζσπηθφ,
θ.ιπ., θ.ιπ..
Απηά

ζε

ζρέζε

κε

ην

παξειζφλ

πνπ

ηέινο

πάλησλ

ππάξρεη

κία

πξαγκαηηθφηεηα φηη γηα έμη ρξφληα πνπ δήζακε ππήξρε κία ινγηθή θαηεδάθηζεο
θαη ζήκεξα γίλεηαη κηα, κε πνιχ πξνζεθηηθά βήκαηα, κηα πνιηηηθή
αλαζπγθξφηεζεο, ζα ιέγακε, ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ βέβαηα ππάξρεη θαη
έλα ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηειεηψλσ κε απηφ, πνπ
ζε απηφ έρεη ε θπβέξλεζε γηαηί θαη ε θαηάξγεζε ηνπ Θαιιηθξάηε

έρεη

θαηαξγήζεη θαη είλαη δεκέλα ηα ρέξηα, ρξεηάδεηαη έλα άιιν πιαίζην πνπ λα
κπνξεί λα πάξεη αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο πνπ λα βνεζήζνπλ ηελ θνηλσληθή

58

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

νηθνλνκία ζηελ νπνία είλαη έλαο ηνκέαο πνπ έηζη θαη αιιηψο ε παηξίδα καο
ήηαλ ζην κεδέλ θαη ζην άπεηξν, θαη λνκίδσ φηη είλαη έλα πεδίν δφμεο ιακπξφ
θαη γηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη γηα δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ζα έιεγα φηη είλαη έλαο θνξέαο, θαη ηειεηψλσ κε απηφ,
ζπγθξάηεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, δελ είλαη κφλν απηφ ζηε ρψξα
καο, θάησ απφ θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο. Απηά ηα νιίγα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ σο εηζαγσγή ζα μεθηλήζσ κε κία παξαηήξεζε ιίγν άζρεηε
κε ην ζέκα, αιιά επίθαηξε. Δκέλα ε Γεκνηηθή Αξρή ζήκεξα κε έρεη εθπιήμεη
ζεηηθά κε ην γεγνλφο φηη δελ έθεξε ςήθηζκα γηα λα θεξχμεη ηνλ Νκπάκα
αλεπηζχκεην ζηελ πφιε καο θαη δελ μέξσ ηψξα πνηνο είλαη εληφο γξακκήο. Ζ
Θαηζαξηαλή θαη ε Ξάηξα ή ην Σατδάξη;
Λνκίδσ, γηα λα πάκε ζην ζέκα, λνκίδσ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αλ ππάξρεη ηέηνηα ζπδήηεζε, ζα ηνπνζεηεζψ. Γηα λα πάκε ιίγν
ζην ζέκα ηεο αλεξγίαο, πηζηεχσ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη έλα ζέκα ην
νπνίν ζα κπνξνχζε λα καο ελψζεη φινπο, θαη λα έρνπκε έλα είηε ςήθηζκα,
είηε

κία

απφθαζε

νκφθσλε

πξνο

κία

θαηεχζπλζε

ηνπιάρηζηνλ

λα

επηζεκάλνπκε απηά ηα νπνία κπνξνχλ λα καο ελψζνπλ φινπο θαη φρη θξάζεηο
πνπ θαζνδεγνχλ πξνο κία θαηεχζπλζε θνκκαηηθή πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
λνκίδσ πνιινί απφ εκάο ζα δηαθσλήζνπλ.
Υο πξνο ηελ νπζία ινηπφλ θαη σο πξνο ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο φινη
πηζηεν΄7πκε θαη φινη ζπκθσλνχκε φηη ζα πξέπεη λα παξζνχλ κέηξα. Ρν
δήηεκα είλαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε, θαη εθεί ππάξρνπλ πνιιέο δηαθσλίεο γηα
ην πψο, πνηα είλαη απηή ε πνιηηηθή, πνηεο είλαη απηέο νη ελέξγεηεο πνπ ζα
κπξννχζαλ λα κεηψζνπλ ηελ αλεξγία, λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο.
Ξηζηέπσ φηη νη επνρέο πνπ πξέπεη λα αλαδεηνχκε ζέζεηο εξγαζίαο ζην δεκφζην
θαη φιν ην βάξνο απηψλ ησλ πξαγκάησλ λα ην αλαιακβάλεη ην δεκφζην κε ηηο
γλσζηέο παζνγέλεηεο πνπ ππάξρνπλ θηφιαο ζην ειιεληθφ δεκφζην, έρεη
πεξάζεη αλεπηζηξεπηί. Ρν κνληέιν πνπ ππήξμε ζηνλ Θαλαδά ηε δεθαεηία ην
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’80 φηαλ ππήξμε κία αληίζηνηρε θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο κε πνιχ κεγάιε
αλεξγία θαη κέζα ζε ηξία ρξφληα κε επξχηεξε βέβαηα πνιηηηθή ζπλαίλεζε εθεί
ππήξμε πξφγξακκα θαη εθηνμεχηεθε ε νηθνλνκία ηνπ Θαλαδά κέζα ζηα
επφκελα πέληε ρξφληα θαη κεηψζεθε εθπιεθηηθά ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο, είλαη
ίζσο έλα απφ ηα κνληέια πνπ εγψ ηνπιάρηζηνλ πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα
αθνινπζεζεί θαη ζηελ Διιάδα φρη κφλν ηψξα, απφ ην 2009 θαη ην 2010 θαη αλ
κπνξνχζακε θαη αθφκα πην πξηλ.
Γπζηπρψο φκσο ν ηξφπνο πνπ θάπνηνη πηζηεχνπλ φηη σο δηα καγείαο ζα
ιπζνχλ φια ηα πξνβιήκαηα θαη ζα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε θαη ην πξφβιεκα
ηεο αλεξγίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θξίζεο πνπ καο
καζηίδεη, γηαηί δπζηπρψο ε θξίζε δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, είλαη θαη
θνηλσληθή, θαη απφ εθεί πξνέξρνληαη θαη αξθεηά απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
παζνγέλεηεο, δπζηπρψο νη ιχζεηο δελ είλαη καγηθή, ζέιεη πνιχ δνπιεηά, ζέιεη
ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δεκηνπξγία
ζέζεσλ εξγαζίαο.
Πε πνιιά απφ απηά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην θείκελν εκείο, ίζσο ιίγν
δηαθνξεηηθή

θξαζενινγία,

ζα

κπνξνχζακε

λα

ζπκθσλήζνπκε.

Θαη

επαλαιακβάλσ, σο πξνο ην γεληθφηεξν δήηεκα δελ κπνξεί θαλείο λα
δηαθσλήζεη φηη ε αλεξγία πνπ καζηίδεη εηδηθά ηνπο λένπο ζήκεξα είλαη ζε
εθπιεθηηθά πνζνζηά θαη πξνθαλψο ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ θάπνηα κέηξα
αληηκεηψπηζεο. Θάπνηα απφ απηά ίζσο κε δηαθνξεηηθή θξαζενινγία, ην
επαλαιακβάλσ, πεξηγξάθνληαη θαη ζην θείκελν.
Δπνκέλσο λνκίδσ φηη πνιηηηθά ζηφρνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη λα εγθισβηζηνχλ φινη
ζε κία πηζαλή ζπκθσλία, ζε θάηη ην νπνίν είλαη απηνλφεην, κε έλαλ ηξφπν
φκσο πνπ δελ εθθξάδεη πνιινχο απφ εκάο. Δκείο δελ ζέινπκε φκσο λα
θαηαςεθίζνπκε κία ηέηνηα πξφηαζε γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Δίκαζηε ππέξ ησλ
αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηε
ρψξα καο. Ρν μαλαιέσ, ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ίζσο απφ απηφ πνπ ε
Γεκνηηθή Αξρή θαη ν πνιηηηθφο ρψξνο πνπ εθπξνζσπείηε εθθξάδεη.
Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζα απέρνπκε απφ ηελ ςήθηζε. Λνκίδσ ην ζθεπηηθφ ην
νπνίν αλαπηχμακε είλαη ην επηρείξεκα φηη λαη κελ ζπκθσλνχκε γηα ηελ
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αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε θξαζενινγία θαη ζε αξθεηά
ζεκεία κε θάιπςε θαη ν Θφδσξνο Ππειηφπνπινο κε ηα δεηήκαηα πνπ έβαιε.
Γελ κπνξεί λα καο εγθισβίζεη λα ζπκθσλήζνπκε ζε κία ηέηνηα θξαζενινγία.
Γη’ απηφ ινηπφλ θαη ζα απέρνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα, ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Μεθηλάσ απφ κηα γεληθή παξαηήξεζε. Πε γεληθέο γξακκέο
πέξα απφ θάπνηεο δηαθσλίεο πνπ έρσ φρη επί ηεο νπζίαο, αιιά σο πξνο ηελ
αλάιπζε, κε βξίζθεη ζχκθσλν ην ςήθηζκα, ε πξφηαζε, κάιινλ, θαη ζέισ λα
πσ δπν, ηξία πξαγκαηάθηα ηα νπνία ζεσξψ φηη είλαη θξίζηκα θαη ζεκαληηθά.
Έιεγε ν αείκλεζηνο Θάξνινο φηη εθηφο απφ φινπο ηνπο άιινπο έρνπκε θαη ηνλ
θ. Κάιζνπο ηψξα ν νπνίνο έιεγε φηη ε αλεξγία νθείιεηαη ζηε κεγάιε αχμεζε
ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ είλαη έλα κχζεπκα, είλαη κηα απάηε θαη είλαη κία απάηε
δηφηη απηφ νθείιεηαη θαη κφλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί,
ζχζηεκα αγνξάο πνπ ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο.
Κηα δεχηεξε παξαηήξεζε, πξάγκαηη είρακε θηάζεη ζην χςνο ηεο αλεξγίαο ζην
27% θαη ζήκεξα εκθαλίδεηαη έλα 24,4%. Ρη γίλεηαη φκσο θαη ηη θξχβεηαη; Γηφηη
απηέο νη απνθαιχςεηο πξέπεη λα γίλνληαη. ηη κηιάκε γηα πεξηνδηθέο δνπιεηέο
ειαηησκέλεο πεξηνδηθήο απαζρφιεζεο νη νπνίεο ζηελ πξάμε είλαη 8σξα, αιιά
κε κεξνθάκαηα κέρξη θαη 100... κε κεξνθάκαηα, κε κεληαίεο απνδνρέο κέρξη
θαη 100,00€.
Άξα, ινηπφλ, ηξίηε παξαηήξεζε, δελ κπνξνχκε λα πεξεθαλεπφκαζηε, θαη ην
ιέσ απηφ πέξα απφ ηελ πνιηηηθή ηαμηθή ηνπνζέηεζε ηνπ θάζε έλα καο, δελ
κπνξνχκε λα πεξεθαλεπφκαζηε ζαλ άλζξσπνη, ζαλ επαίζζεηνη άλζξσπνη,
βάιηε ην ζε ή εθηφο εηζαγσγηθψλ, γηα ηα ζπζζίηηα. Ρν ζπζζίηην απνηειεί ηνλ
έζραην εμεπηειηζκφ θαη νπζηαζηηθά απαζιίσζε απηνχ πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη
άλζξσπνο θαη πνπ εγψ ζην γπκλάζην φηη άλζξσπνο ζεκαίλεη, είλαη απηφο πνπ
θνηηάεη ςειά. Απηφο πνπ είλαη ζην ζπζζίηην θνηηάεη θάησ, θαη ηνλ βάδνπκε
αθφκα πην θάησ.
Κε απηέο ινηπφλ ηηο ηξεηο, ηέζζεξηο γεληθέο παξαηεξήζεηο θαη θπζηθά γηα ην
δηεθδηθεηηθφ πιαίζην, λνκίδσ φηη ζηηο κέξεο πνπ δνχκε δελ κπνξεί λα είλαη
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θαλείο αληίζεηνο θαη έηζη ζαο είπα, παξά ηηο επηκέξνπο δηαθσλίεο σο πξνο ην
φζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε, ζε γεληθέο γξακκέο ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε θαη
ηελ ςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Αξρίδσ απφ ηα ηειεπηαία πνπ είπε ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Ρα
ζπζζίηηα. Απηά, θ. ζπλάδειθε, δελ ιέγνληαη ζπζζίηηα, ιέγνληαη γεχκαηα
αγάπεο. Δληάμεη; Λα έρεηε πην επγελείο ηξφπνπο λα ηα ιέηε. Έηζη δελ είλαη, θ.
Κπνδίθα; Ινηπφλ, ηα ςεθίζκαηα δελ ιχλνπλ ην πξφβιεκα, αιιά πνιιέο θνξέο
βνεζάλε λα ιπζεί ην πξφβιεκα, φπσο είπαηε, θ. Ξξφεδξε, λα αλαδεηθλχεηαη
έλα πιαίζην.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα φηαλ φινη επηθαινχκαζηε εκείο νη πνιηηηθνπνηεκέλνη ή
θνκκαηηθνπνηεκέλνη έλα δίθηπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο δελ κπνξνχκε λα
απνζηνχκε απφ απηά ηα νπνία ιέκε. Ρψξα, πνιιέο αλαιχζεηο έγηλαλ φζνλ
αθνξά ηελ αλεξγία. Ν θ. Γξνχιηαο καο είπε ηνλ Θαλαδά. Έλα κνληέιν. Γελ ην
μέξσ, κεηά ζα κνπ ην αλαιχζεη θαη ραίξσ λα ελεκεξσζψ θαη ζα ήζεια.
Βέβαηα ηψξα έρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Έλαο Θαλαδάο πνπ έρεη απέξαληεο
εθηάζεηο κε ... θάζε έλαο έρεη ηελ ηδηνκνξθία ηνπ πψο κπνξεί λα αλαπηπρζεί
κεξηθέο θνξέο. Αιιά ήζεια λα πσ φηη ν θ. Κπνδίθαο ζπκθσλεί ζην 90% θαη
θάπσο έηζη είλαη, γξάθεηε εδψ πέξα, θ. Ξξφεδξε φηη αλεξγία ππάξρεη γηαηί ε
παξαγσγή ζην ζχζηεκα πνπ δνχκε έρεη κνλαδηθφ θίλεηξν ην θξηηήξην ηνπ
θέξδνπο. Γηαηί, ζηε Γεξκαλία πνπ δελ έρεη αλεξγία δελ έρνπλ θξηηήξην ην
θέξδνο εθεί πέξα; Ρνπ; Βγάδνπλ ηελ Ξαλαγία θαη ηνλ Σξηζηφ, ζπγλψκε γηα ηελ
έθθξαζε, θαηαιάβεηε. Δίλαη θαη άιια θξηηήξηα ινηπφλ ηα νπνία πξέπεη λα
δνχκε.
Παθψο ινηπφλ θαη ζπκθσλνχκε ζε απηφ, φηαλ έρεη απηφ ην δηεθδηθεηηθφ
ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα. Δλδερνκέλσο ππάξρεη πεδίν δφμεο ιακπξφ γηα ηελ
Διιάδα, λα δνχκε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη απηφο ν ρψξνο εδψ
πέξα. Δίπε ν θίινο κνπ ν Σξήζηνο, θάπνηνλ είπε εδψ πέξα, γηαηί δελ
ζπκθσλείηε, ιέεη, κε ηνλ θχξην πνπ ζα έξζεη ν Νκπάκα. Θνηηάμηε, εγψ
ζπκθσλψ πνπ ζα έξζεη ν Νκπάκα θαη δελ ζα πάσ λα θάλσ εθδήισζε. Γηα
πνηνλ ιφγν; Δγψ δελ ππήξμα πνηέ θηινακεξηθαλφο. Θαη απηφο ηπραίλεη λα
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έξρεηαη ηψξα πνπ καο έθεξαλ θαη απηφ κε ηε Σνχληα θ.ιπ., 17 Λνέκβξε. Αιιά
ζα έξζεη ζε έλαλ ηφπν πνπ θάπνηνη ιέλε φηη απηφο ν Ρξακπ πνπ ζα είλαη
πιαλεηάξρεο νχηε θαλ μέξεη πνχ είλαη ε Διιάδα θαη απηφο ν Νκπάκα ζα
κηιήζεη απφ ηνλ λαφ ηεο Γεκνθξαηίαο ζε απεπζείαο κεηάδνζε γηα λα ην δεη
φινο ν θφζκνο φηη ππάξρεη έλα θξάηνο 10εθαη. πνπ γέλλεζε ηε δεκνθξαηία θαη
ζα πεη θαη απηφο ν ρψξνο εδψ πέξα πνπ δεηλνπαζεί έρεη κεγάιε θαξδηά θαη
κεγάιεο αγθαιηέο γη’ απηνχο εδψ πέξα ηνπο νπνίνπο απηνί δεκηνχξγεζαλ θαη
εκείο ηνπο αγθαιηάζακε θαη ε Γεκνηηθή Αξρή εδψ πέξα θαη ν θ. δήκαξρνο πνπ
ηνπο έρνπκε δίπια καο εδψ πέξα θαη θάλακε απηά ηα νπνία δείρλνπκε θαη καο
θάλεη ππεξήθαλνπο λα είκαζηε ζε φινλ ηνλ θφζκν. Απηά. Τεθίδσ ινηπφλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Άιινο ζπλάδειθνο; Ξξηλ,
ζπλάδειθνη, επεηδή θαη εγψ πξέπεη λα ιέσ ηε γλψκε κνπ, θαη επεηδή ηπγράλσ
θαη πξφζθαηα άλεξγνο πξηλ γίλσ αηξεηφο, ζπλάδειθνη, ήζεια λα πσ ην εμήο,
πξψηα-πξψηα ν θαπηηαιηζκφο ζηελ εμέιημή ηνπ δελ είλαη λενθηιειεπζεξηζκφο.
Ν

θαπηηαιηζκφο

είηε

λενθηιειεχζεξνο

είηε

θαη

ηλζηαλφο,

είηε

ζνζηαιδεκνθξαηηθφο, είηε αξηζηεξφο εζράησο, ή αξηζηεξνεζληθφο, είλαη έλαο.
Θαη ζηε εμέιημή ηνπ είλαη ηκπεξηαιηζκφο. Ηκπεξηαιηζκφο ζεκαίλεη, ζπλάδειθνη,
ε απφιπηε θπξηαξρία ησλ κνλνπσιίσλ. Δκέλα ινηπφλ ην καγαδί κνπ, πνπ ην
γλσξίδνπλ νη πην πνιινί Σατδαξηψηεο, πνπ ήκνπλ έλαο επηρεηξεκαηίαο
κεηξεκέλνο θαη ην γλσξίδνπλ φινη ηε δξάζε κνπ σο επαγγεικαηίαο, δελ κνπ
ην έθιεηζε ε Καξίθα, ζπλάδειθνη. Κνπ ην έθιεηζε ν θαπηηαιηζκφο. Θαη ην
έθιεηζε κε δηάηαγκα. Γηάηαγκα ησλ κνλνπσιίσλ. Απνθάζηζε κηα κέξα ν leader
ηεο αγνξάο θαη είπε ηη; Γελ ην ζέισ ην δίθηπν απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ κνπ
θνπβαινχζαλ ηα ιεθηά 40 ρξφληα, θαη ην δηέιπζε ην δίθηπν, ζπλάδειθνη. Θαη
εκέλα ε επηρείξεζή κνπ ήηαλ νηθνλνκηθά πγηέζηαηε, κε ρηππήκαηα άγξηα απφ
ηελ αγνξά. Αιιά επεηδή θαη εγψ ήκνπλ ζπληεξεηηθφο ζηηο απαηηήζεηο κνπ απφ
ηε δσή, θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ, ιεηηνπξγνχζε.
Ήξζε ινηπφλ κε δηάηαγκα απηφ πνπ ιέγεηαη θαπηηαιηζκφο, θαη ην μαλαιέσ, δελ
ιέγεηαη αιιηψο, γη’ απηφ θαη ζηα θείκελά καο, ζπλάδειθνη, ππάξρεη απηφ, θαη
κνπ έθιεηζε ην καγαδί. Γηαηί; Γηαηί γηα λα αλαπαξάγεη ηα θέξδε ηεο ε Phillip
Morris θαη νη άιιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο ηνπ ηζηγάξνπ ιηάληζαλ 80 καγαδηά

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 22Η

14 Νοεμβρίου 2016

63

ζηελ Αζήλα, ιηάληζαλ ρηιηάδεο πεξίπηεξα, ρηιηάδεο κηθξνκάγαδα θαη αλ θάλεηε
κηα βφιηα ζην Σατδάξη ζα δείηε ηη έρεη απνκείλεη απφ απηφλ ηνλ θιάδν ηεο
νηθνλνκίαο.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα, ζπλάδειθνη, εκείο ηνλ θαπηηαιηζκφ δελ κπνξνχκε λα
ηνλ πνχκε θάπσο αιιηψο. Ρν ίδην απηφ κνλνπψιην πνπ δηέιπζε ην δηθφ κνπ
επάγγεικα, ην ίδην απηφ κνλνπψιην επηδνηήζεθε απφ ην ειιεληθφ θξάηνο γηα
λα θάλεη ην εξγνζηάζην ζηνλ Αζπξφππξγν. Γχν ρξφληα πξηλ. Θα άλνηγε ζέζεηο
εξγαζίαο. Θαη φπνηνο κνπ πεη φηη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε έβαιε θξαγκφ ζηα
κνλνπψιηα, εληάμεη.
Θαη απηφ πνπ ζέισ λα πσ, ζπλάδειθνη, θαη είλαη πνιχ ζνβαξφ πξηλ πξνθχςεη
απηφ πνπ πξνέθπςε θα λα είκαη εγψ ζήκεξα έκκηζζνο, αηξεηφο, μέξεηε, πνπ
είλαη θάηη πνπ δελ ζνπ εμαζθαιίδεη ηίπνηα ζηε δσή ζνπ γηαηί ππεξεηείο εδψ
πέξα, νη πφξηεο, ελάκηζη ρξφλν εγψ ήκνπλ άλεξγνο, ζπλάδειθνη, 45 ρξνλψλ
κε ηξία παηδηά, ήηαλ φιεο θιεηζηέο. Γηαηί; Γηαηί ππήξραλ δχν βαζηθά
πξνβιήκαηα κε κέλα, πέξα απφ ηα ππφινηπα ηα πνιηηηθά θ.ιπ.. Ρν φηη ήκνπλ
45 ρξνλψλ θαη φηη είρα ηξία παηδηά. Απηφ ήηαλ ην βαζηθφ εκπφδην.
πσο θαη λα ηα θηηαζηδψζνπκε ηα πξάγκαηα, φζν θαη λα ηα ρηελίζνπκε, απηφ
ην ζχζηεκα πνπ δνχκε ζπλάδειθνη είλαη ν θαπηηαιηζκφο. Ρν άγξην ηζάθηζκα
ηνπ ιανχ απφ ην θέξδνο. Γελ κπνξνχκε λα ηνλ πνχκε αιιηψο, γη’ απηφ ην
βάδνπκε θαη έηζη ζηα ραξηηά καο.

Ππγλψκε γηα ην... άιινο ζπλάδειθνο;

Ππλάδειθε Θνπβαξά.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Γπν ηξία ζρφιηα γηα πξάγκαηα πνπ αθνχζηεθαλ απφ ηνλ
Θνδσξή θαη κε ηα νπνία ζπκθψλεζε θαη ν θ. Γξνχιηαο. Δηπψζεθαλ θάπνηα
πξάγκαηα θαη απφ ηνλ Βαζίιε εδψ πέξα γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ. ηη, γηαηί
αθνχζηεθε φηη είλαη θαηλφκελα ηψξα απηά ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο, θχξηα ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ, θ.ιπ..
Αλεξγία θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ είρε ππάξμεη θαη ζηελ πξψηε νηθνλνκηθή
θξίζε, ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ είρε γλσξίζεη ν θαπηηαιηζκφο, ην ’29’30. Αλεξγία ππήξρε πάληα ζε φια ηα θαπηηαιηζηηθά θξάηε. Αλεξγία δελ
ππήξρε κφλν ζηα ζνζηαιηζηηθά θξάηε, ηα νπνία κπνξεί λα είραλ ρίιηα δπν άιια
πξνβιήκαηα, αιιά ηελ αλεξγία ηελ είραλ εμαιείςεη. Γηαηί ε νηθνλνκία ηνπο δελ
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ιεηηνπξγνχζε κε βάζε ηα θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, αιιά κε βάζε ην πψο ζα
εμαζθαιίζνπλ ηηο ιατθέο αλάγθεο.
Ρψξα, αθνχζηεθε εδψ πέξα φηη ππάξρνπλ θάπνηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 5%, 6%
αλεξγία, ελψ εκείο έρνπκε 20 ηφζν θ.ιπ.. Λα δνχκε κεξηθέο απφ απηέο. Ζ
Αγγιία πνπ έρεη ιηγφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο, έρεη ζπκβάζεηο κεδεληθέο. Μέξεηε
ηη πάεη λα πεη απηφ; Θάλσ κία ζχκβαζε καδί ζνπ θαη είκαη δηαηεζεηκέλνο λα
έξζσ ζήκεξα κία ψξα, αχξην θακία, παξακεζαχξην ηξεηο θαη παξακεζαχξην
δέθα. πνηε ζειήζεη είκαη stand by θαη πεξηκέλσ. πνηε ζειήζεη λα κε
ελεκεξψζεη ν εξγνδφηεο κνπ. Απηφ γίλεηαη θαηά θφξνλ ζηελ Αγγιία. Θαη ε
Αγγιία βέβαηα δελ έρεη πνιχ αλεξγία
Γελ έρεη ε Γεξκαλία. Αιιά ε Γεξκαλία έρεη πάλσ απφ 5εθαη. mini jobs. Ρη πάεη
λα πεη mini jobs; Αλαζθάιηζηνο, κε πέληε θαηνζηάξηθα κε ηνλ ηηκάξηζκν ηεο
Γεξκαλίαο. Ξάεη λα πεη 5εθαη. άλζξσπνη δελ ζα δνπλ πνηέ ηνπο ζχληαμε,
απηνί θπηνδσνχλ, αιιά ιέκε μέξεηο εθεί έρνπλ ιίγν αλεξγία. Ρν ίδην έρνπκε
θαη εδψ. Γηαηί αθνχζηεθε φηη θαηεβήθακε ηξεηο κνλάδεο.
Κε ζηνηρεία ηνπ Δξγάλε, επεηδή είκαη ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ν Δξγάλεο
είλαη ην ζχζηεκα πνπ έρεη ην θξάηνο πνπ κεηξάεη πξνζιήςεηο, απνιχζεηο,
θ.ιπ., ηα δεκνζίεπζε πξηλ απφ ιίγεο κέξεο. Φέηνο 65% ησλ πξνζιήςεσλ είλαη
κεξηθή απαζρφιεζε. Γειαδή ηη έθαλαλ; Ξήξαλ κία ζέζε, ηε κνίξαζαλ ζε ηξεηο
αλζξψπνπο θαη ιέεη, μέξεηο, κείσζαλ ηελ αλεξγία. Έηζη; Σαίξσ πνιχ,
Αγεζίιανο. 35% κφλν κφληκνη είλαη 8σξνη απφ ηηο πξνζιήςεηο.
Θαη ε ηάζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο κε ζηνηρεία πάιη ηνπ Δξγάλε είλαη φηη
μαλαγπξλάκε, ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηνλ Νθηψβξε θαη ηνλ Πεπηέκβξε νη
απνιχζεηο θαη νη απνρσξήζεηο ήηαλ πνιιαπιάζηεο ησλ πξνζιήςεσλ. Πηνηρεία
ηνπ θξάηνπο, ηνπ δηθνχ ζαο θξάηνπο, φρη δηθά καο.
Αθνχζηεθε φηη, δελ ιέκε ξε παηδί κνπ φηη ν ΠΟΗΕΑ πξνζπαζεί λα ζψζεη ηελ
θαηάζηαζε κε πξννπηηθή ην ‘18. πνηα πξννπηηθή ηνπ ’18; Δδψ βγήθε θαη ζαο
μεθψληζε ν εθπξφζσπνο ηνπ ζεζκνχ θαη είπε φηη ζα εηνηκάζεηε ηέηαξην
κλεκφλην. Ξνηα είλαη ε πξννπηηθή ηνπ ’18; Λα πάκε ζε έλα ηέηαξην κλεκφλην
κπαο θαη πεηχρνπκε θακία κείσζε ηνπ ρξένπο ή δελ μέξσ θαη εγψ ηη.
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Αθνχζηεθε φηη δφζεθαλ ιχζεηο ζε ρίιηεο δπν ηζηνξίεο. Γηα πγεία, γηα ζρνιεία,
θ.ιπ.. Δπεηδή ηπραίλεη λα είκαη ζηελ Έλσζε Γνλέσλ Σατδαξίνπ, λα ζνπ,
Θνδσξή κνπ φηη λαη, δελ εκθαλίζηεθαλ πνιιά θελά ζηα ζρνιεία, γηαηί; Γηαηί
κείσζαλ κία ψξα αξραία ηε βδνκάδα, κία ψξα βηνινγία, ηξεηο ψξεο πεηξάκαηα
ζηε θπζηθή, φια ηα projects, νινήκεξα. Βέβαηα. ηαλ θφβεηο 800 ψξεο ηέηνηεο
θαη έξρεζαη κεηά θαη κνηξάδεηο γηα λα πξνζπαζήζεηο λα θαιχςεηο ηα θελά ιεο
ηα θάιπςα; Έηζη; Ρα θαιχπηεη θαη ν νπνηνζδήπνηε. Σαίξσ πνιχ. Ρέινο.
Ξξέπεη λα ππάξμεη αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε ζε απηφ ην ζχζηεκα ππάξρεη κε ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα. Γηα λα είζαη αληαγσληζηηθφο πξέπεη λα έρεηο θάπνηα
ζπγθεθξηκέλα

πξάγκαηα.

Ρη;

Κηζζνχο

πείλαο

θαη

θαζφινπ

εξγαηηθά

δηθαηψκαηα. Δκείο ινηπφλ απηήλ ηελ αλάπηπμε δελ ηελ ζέινπκε. Δκείο ζέινπκε
κία άιιε θνηλσλία ε νπνία ππήξμε, δελ ήηαλ ζηε Γεπηέξα Ξαξνπζία, ππήξμε
θαη ε νπνία 100 ρξφληα πξηλ, ζε ιίγν ζα γηνξηάζνπκε θαη ηα 100 ηεο ρξφληα,
100 ρξφληα πξηλ, θάησ απφ πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο, θάησ απφ πεξηθχθισζε
θαπηηαιηζηηθή, έιπζε απηφ ην πξφβιεκα πνπ ζήκεξα εκείο δελ κπνξνχκε φρη
εδψ ζηελ Διιάδα, αιιά πνπζελά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν θαη ν εθπξφζσπνο απφ ην ΑΛΞΝΡΑΘΡΝ
ΣΑΦΓΑΟΗ. Διάηε ζην κηθξφθσλν. Θαη ζχληνκα, λα θιείζνπκε ην...
ΚΑΡΠΝΘΑΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Σξήζηνο Καηζνχθαο, απφ ην ΑΛΞΝΡΑΘΡΝ
ΣΑΦΓΑΟΗ. Πε δχν πξάγκαηα ήζεια λα αλαθεξζψ. Ρν πξψην είλαη φηη
πξαγκαηηθά έρσ κείλεη έθπιεθηνο απφ ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε θαη ηελ
ηεξάζηηα επεκεξία πνπ ζπκβαίλεη ζηε ρψξα απηή. Γελ ηελ είρα αληηιεθζεί,
δεηψ ζπγλψκε, πξαγκαηηθά αιιά ε αλάπηπμε θαιπάδεη, αιιά δπζηπρψο ηψξα
πνπ ν ΠΟΗΕΑ καο έθεξε ηελ αλάπηπμε, καο πέζαλε ν Δπγελφπνπινο νπφηε
εθεί κπνξεί λα έρνπκε θάπνην πξφβιεκα. Γελ πεηξάδεη, λνκίδσ φηη ζα ην
θαιχςεη ν ΠΟΗΕΑ κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ.
Ρν δεχηεξν ζέκα ην νπνίν ήζεια λα ζίμσ ην νπνίν είλαη πάξα, πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ, ην έζημε θαη πξηλ ν Ράθεο Θνπβαξάο, απηέο ηηο ζεκεηψζεηο
θξαηνχζα, θ. Γήκαξρε, ήζεια ιηγάθη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΙΚΔ ηεο Γπη. Αηηηθήο, νη ζπλάδειθνη πνπ είλαη
εθπαηδεπηηθνί ηα μέξνπλ θαιχηεξα, λα ζίμσ ιίγν ηα εμήο δεηήκαηα.
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Δίπε ν Ράθεο πνιχ ζσζηά φηη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ «θαλνληθά» ηα γπκλάζηα
θαη ηα ιχθεηα ηεο ρψξαο θέηνο έγηλαλ ην θαινθαίξη θαη ηνλ πξνεγνχκελν Κάην
νη εμήο θηλήζεηο. Θφπεθαλ ηξεηο ψξεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Φπζηθήο, ζηνλ 21 ν
αηψλα ινηπφλ ηα ειιεληθά ζρνιεία δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ
εξγαζηήξην Φπζηθήο. Θφπεθαλ ηξεηο ψξεο εξγαζηεξίνπ Ξιεξνθνξηθήο, θαη ζην
γπκλάζην θαη ζην ιχθεην. Αθαηξέζεθαλ δχν ψξεο απφ ηα Αξραία, ζην
γπκλάζην, αθαηξέζεθε κία ψξα απφ ηε Βηνινγία ζην γπκλάζην, θαη κία ψξα
απφ ην κάζεκα ηεο Νηθηαθήο Νηθνλνκία ζην γπκλάζην.
Ζ Γ’ Ιπθείνπ ηεο Διιάδαο είλαη ίζσο ε κφλε Γ’ Ιπθείνπ ζηελ νπνία δελ ππάξρεη
ην κάζεκα ηεο Σεκείαο σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο. πσο επίζεο δελ ππάξρεη
θαη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, σο κάζεκα γεληθήο παηδεία. Πηνλ 21ν αηψλα.
ιεο απηέο νη πεξηθνπέο νδήγεζαλ ζε 8.000 ιηγφηεξνπο αλαπιεξσηέο θέηνο.
Δλψ πέξπζη νη αλαπιεξσηέο πνπ πξνζειήθζεζαλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία ήηαλ
πεξίπνπ 20.000, θέηνο νη αλαπιεξσηέο ζε Α/ζκηα θαη Β/ζκηα ήηαλ πεξίπνπ
12.000. Κε άιια ιφγηα, απηφ πνπ ν θ. Ππειηφπνπινο απνθάιεζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζεκαίλεη ρεηξφηεξε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο γηα ηα
παηδηά καο, θαη 8.000 άλεξγνπο ζπλαδέιθνπο. 8.000 αλζξψπνπο πνπ πέξπζη
δνχιεπαλ σο αλαπιεξσηέο, πξφπεξζη δνχιεπαλ σο αλαπιεξσηέο, αιιά ε
θπβέξλεζε ηνπ ΠΟΗΕΑ ηνπο απέιπζε. Ξεξί απηνχ πξφθεηηαη.
Ζ κπαλαλφθινπδα βέβαηα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηελ νπνία πέηαμε ην πνπξγείν
Ξαηδείαο ψζηε ε ζπδήηεζε λα γίλεηαη γηα ην πνηα ζα είλαη ε χιε ησλ
Θξεζθεπηηθψλ, γηα ην αλ ε εθθιεζία έρεη ιφγν, αλ δελ έρεη, ήηαλ κία
εμαηξεηηθή θίλεζε απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ην νπζηαζηηθφ δήηεκα. Θαη ην
νπζηαζηηθφ δήηεκα δπζηπρψο ήηαλ ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ε απφιπζε 8.000 αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Παο
επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξέληε ιεπηά κε ην δφξη. Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ ζα έπαηξλα
ηνλ ιφγν γηαηί νχησο ή άιισο θάπνηα δεηήκαηα θέξλνπκε ζήκεξα έλα
ςήθηζκα, αιιά ζεκαζία έρεη θαη ηη θάλεηο απφ εθεί θαη πέξα θαη ε Γεκνηηθή
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Αξρή δελ κέλεη κφλν ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ελφο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ αιιά
ζα πξνρσξήζεη θαη άιιν ην δήηεκα αλνίγνληαο θαη άιιεο πιεπξέο, γηαηί είλαη
έλα δήηεκα ην νπνίν θαηά ηε γλψκε καο είλαη θνξπθαίν θαη πνιηηηθά αιιά θαη
νπζηαζηηθά γηαηί ην πξφβιεκα είλαη ηεξάζηην. Γελ ζα έπαηξλα ηνλ ιφγν φρη
γηαηί ζεσξψ φηη δελ έρεη ζεκαζία λα αθνπζηνχλ φιεο νη απφςεηο ή ηέινο
πάλησλ λα επηρεηξεκαηνινγήζσ ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο, αιιά πεξηζζφηεξν θαη
γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο.
Υζηφζν ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ Θνδσξή Ππειηφπνπινπ ηελ ίδηα
ζηηγκή, κάιινλ ιίγεο ψξεο κεηά ηε ζπλέληεπμε ηεο θαηλνχξηαο πνπξγνχ
Δξγαζίαο θαη ιίγεο ψξεο πξηλ ηελ απαξάδεθηε θίλεζε θαη ζπκβνιηθή θαη απφ
ζπκβνιηθήο άπνςεο απαξάδεθηε θίλεζε λα θέξεη ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΟΗΕΑ,
πνπ απηναπνθαιείηαη, γηαηί δελ είλαη, Αξηζηεξή, ηνπ θαηά ηα άιια Mr.
President πνπ ηνλ έρεη θαινδερηεί αξθεηέο θνξέο, γηα λα ζπκεζνχκε ην
επραξηζηψ ζηνπο Ακεξηθάλνπο θαη φια ηα ππφινηπα, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ
επέηεην ηνπ Ξνιπηερλείνπ πνπ πνιχ πιήξσζε ε ρψξα καο απηέο ηηο ζρέζεηο,
πάεη πάξα πνιχ κεηά απφ φια απηά λα θαηεγνξνχκαζηε θαη γηα ςεπδή
ζηνηρεία θαη φηη δελ αλαθέξνπκε ηελ πξνθνκέλε δηαρείξηζε πνπ θάλεη ν
ΠΟΗΕΑ θαη έρεη θαηαπνιεκήζεη ην πξφβιεκα.
Δπεηδή πάεη πνιχ ινηπφλ, ζα ζαο πσ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, απιά γηα λα
θαηαγξαθνχλ, γηα λα κελ κείλεη αλαπάληεην. Κε βάζε ηελ ΔΙΠΡΑΡ πνπ δελ
είλαη φξγαλν ηνπ Ξεξηζζνχ, εθηφο αλ ππάξρνπλ θαη άιια ζηνηρεία απφ ηελ
θπβέξλεζε ηνπ ΠΟΗΕΑ, ε ΔΙΠΡΑΡ ινηπφλ ην β’ ηξίκελν ηνπ ’16 πνπ πεξηέρεη
κέζα θαη ηηο πξνζιήςεηο ζηνλ ηνπξηζκφ, πνπ μέξνπκε φινη πάξα πνιχ θαιά ηη
πξνζιήςεηο είλαη απηέο, θαη αλ είλαη πάλσ απφ έμη κήλεο, θαη κε ηη ζπλζήθεο,
γηαηί θαη απηφ έρεη ηε ζεκαζία ηνπ, θαη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πνιιά, γηα
ην ζσκαηείν ησλ καγείξσλ ηη θαηαγγειίεο έρνπλ γίλεη γηα ηα κεγάια
μελνδνρεία, θαη ζα πσ θαη παξαθάησ θαη γηα ην Athens Lydra πνπ κάιινλ ηηο
μεράζακε απηέο ηηο ππνζέζεηο, πνπ έγηλαλ επί θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ, δελ έγηλαλ
κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ηνπο θαθνχο, ηνπο δαηκνληζκέλνπο πνπ ηνπο
αλάγθαδαλ λα ςεθίδνπλ ην κλεκφλην κε ηα δχν ρέξηα, ελψ ε θπβέξλεζε
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ΠΟΗΕΑ ηψξα απξφζπκα ηελ έζπξαλ θπξηνιεθηηθά ζηε ζθαγή λα ςεθίζεη 3 ν
κλεκφλην θαη εηνηκάδεη θαη 4ν.
Ινηπφλ, ηα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ ινηπφλ ζηηο 05/09/2016 ιέλε γηα 3. 702.613
εξγαδφκελνπο θαη γηα 1.112.075 άλεξγνπο. Γειαδή πνζνζηφ αλεξγίαο 24,9%,
φρη 24,4%. Έλα ην θξαηνχκελν.
Παο είπα θαη πξηλ, κε βάζε πνηα... θαη κε βάζε... ζεσξνχλ ζε απηά ηα ζηνηρεία
απηνχο πνπ δνχιεςαλ έζησ θαη κία θνξά, έζησ θαη κία κέξα. Γειαδή ζηελ
Διιάδα εξγαδφκελνο δελ είλαη απηφο ν νπνίνο δνπιεχεη 12 κήλεο ηνλ ρξφλν,
απηφο πνπ πιεξψλεηαη θαλνληθά, πνπ κπνξεί λα δήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ,
θ.ιπ., θ.ιπ., εξγαδφκελνο ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη απηφο πνπ κία κέξα ζηηο 365
κέξεο ηνλ ρξφλν δειψζεθε εξγαδφκελνο. Έλα ην θξαηνχκελν.
Γεχηεξνλ. Γηα λα θαηαιάβνπκε δειαδή πνην είλαη ην πξαγκαηηθφ χςνο ηεο
αλεξγίαο. Γεχηεξνλ. Ιέκε γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ζρνιείσλ. Δίπαλ θαη νη
ζπλάδειθνη. Λα πσ κφλν γηα ην 6ν Γπκλάζην πνπ δελ είλαη ζηε Κπαλαλία,
αιιά είλαη ζην Σατδάξη. 9ηάμην ζρνιείν, 42 ψξεο ιηγφηεξεο ηε βδνκάδα. Απηφ
είλαη ε θαλνληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Γηαηί έηζη, κε ιηγφηεξνπο θαζεγεηέο θαη κε
ηέηνην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο πξνθαλψο θαη ηα δχν ζπκβαίλνπλ. Θαη
κεηψλεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη θαη ην κάζεκα μεθηλάεη θαλνληθά, γηαηί
πξνθαλψο νη αλαπιεξσηέο είλαη πνιχ ιηγφηεξνη.
Πηελ πγεία. Θιεηζηφ ην «Ινηκσδψλ». Λα κελ κηιήζνπκε γηα ην Αηηηθφ πφζα
θξεβάηηα εληαηηθήο έρεη θιεηζηά απηή ηε ζηηγκή γηαηί δελ κπνξνχλ λα
αλνίμνπλ. Πε πφζνπο λνζειεπηέο θαη γηαηξνχο αληηζηνηρνχλ πφζνη αζζελείο.
Γηαηί ηα ζηνηρεία θαη ζα έρεη πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ λα έξζεη θάπνηνο απφ ην
ζσκαηείν εδψ πέξα λα καο πεη, γηα πνηνλ ιφγν ζην Αηηηθφ θαιείηαη έλαο
λνζειεπηήο λα πεξηζάιπεη 40 αζζελείο ζηηο εθεκεξίεο; Δίλαη θαλνληθφηεηα; Γηα
πνηνλ ιφγν νη γηαηξνί ζηηο εθεκεξίεο, απηνί νη γηαηξνί πνπ έρνπλ απνκείλεη,
πνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξνη απφ φ,ηη ήηαλ πξηλ 4, 5, 7 , 10 ρξφληα, απηνί νη
γηαηξνί ηηο εκέξεο πνπ έρεη εθεκεξία βιέπνπλ 1.500 πεξηζηαηηθά ρσξίο βαζηθά
ηαηξηθά κεραλήκαηα; Θαη γηα πνηνλ ιφγν δελ γίλνληαη νη πξνζιήςεηο; Θαη γηα
πνηνλ ιφγν ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ ζπλέδεζε
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ηηο ηειενπηηθέο άδεηεο κε ηηο πξνζιήςεηο λνζειεπηηθνχ θαη ηαηξηθνχ
πξνζσπηθνχ; Γηα πνηνλ ιφγν; Αο καο απαληήζνπλ. Γεχηεξν θξαηνχκελν.
Ρξίην θξαηνχκελν. ΓΔΖ. Απνιχεη ε ΓΔΖ 200 εξγαδφκελνπο δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ, λαη ή φρη; Ζ ΓΔΖ, απηή ε ΓΔΖ ζήκεξα θφβεη ην ξεχκα ζε
άλεξγνπο ζπκπνιίηεο καο; Πηηο κέξεο ηεο θπβέξλεζεο Αξηζηεξάο, φρη ηεο
πξνεγνχκελεο θαηάπηπζηεο θπβέξλεζεο. Ζ ΔΓΑΞ αλεβάδεη ηα ηηκνιφγηα; Θαη
εδψ πέξα ζα κπνξνχζακε βέβαηα λα ιέκε γηα ψξεο ζηνηρεία.
Ξνηα είλαη ε νπζία θαη γηαηί κίιεζε ε ππνπξγφο ε θαηλνχξηα εξγαζίαο lock out;
Ζιεθηξνληθφ κεηξψν ζηα ζσκαηεία, ζηα εξγαηηθά ζσκαηεία, δηαζεζηκφηεηα
ζηνπο δήκνπο, απειεπζέξσζε ησλ απνιχζεσλ γηα λα κπνξνχλ ιέεη νη πγηείο
επηρεηξήζεηο λα κελ θιείλνπλ κε κία άηπρε ζηηγκή. Σσξίο επίδνκα αλεξγία
ρηιηάδεο άλεξγνη νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ηνπο κήλεο αλεξγίαο θαη δελ
κπνξνχλ λα βξνπλ δνπιεηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπαλ θαη νη πξνεγνχκελνη
ζπλάδειθνη, αλαζθάιηζηε εξγαζία θαηά θφξνλ, είλαη θαη θάηη ξεπνξηάδ ηψξα
ηειεπηαία ζε θάηη θαλάιηα, εηδηθά ζηνλ επηζηηηζκφ θ.ιπ. γίλεηαη ρακφο. Θαη ηελ
ίδηα ζηηγκή ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ πεξεθαλεχεηαη φηη ξίρλεη ηελ αλεξγία. Θαη ηη
θάλεη γηα λα ξίμεη ηα ζηνηρεία ηεο αλεξγίαο; Γηαηί ηελ πξαγκαηηθή αλεξγία δελ
ηελ ξίρλεη. Θαη ην μέξεη ν θαζέλαο φρη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ, απφ ηε
δσή ηνπ, γηαηί θάζε ζπίηη έρεη έλαλ, δχν, ηξεηο άλεξγνπο. Ρη θάλεη ε θπβέξλεζε
γηα λα ξίμεη ππνηίζεηαη ηα ζηνηρεία ηεο αλεξγίαο; Κνηξάδεη κία ζέζε εξγαζίαο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξέληε ιεπηά, είπαηε, Αληηδήκαξρε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, λαη, ζε δχν θαη ηξεηο εξγαδφκελνπο. Θαη ηελ ίδηα ζηηγκή
ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία νξγηάδεη.
Γεχηεξνλ. Ραΐδεη κε ην πεληρξφ επίδνκα αλεξγίαο ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο ην
ραξίδεη, γηαηί, ιέεη, δελ ζα είλαη πηα επίδνκα αλεξγίαο αιιά ζα είλαη επίδνκα
εξγαζίαο, γηα λα πεγαίλεη δειαδή ν εξγαδφκελνο ηδάκπα λα δνπιεχεη γηα ηνλ
εξγνδφηε φζν ηνλ ρξεηάδεηαη θαη κεηά λα ηνλ πεηάεη. Ρη άιιν θάλεη;
Θαη γηα λα κελ καθξεγνξψ, ζα πσ κφλν ην εμήο θαη ζα ηειεηψζσ. Κεηά απφ
φια απηά πνπ έρεη δήζεη ε εξγαηηθή ηάμε ζηε ρψξα καο θαη νη άλεξγνη, βγαίλεη
θαη ε θα Φσηίνπ θαη ιέεη φηη θαη ε Διιελίδα καγείξηζζα δελ μέξεη λα θηηάρλεη
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θαιά ηα γεκηζηά. Έηζη ζθέθηεηαη ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΟΗΕΑ λα θαηαπνιεκήζεη
ηελ αλεξγία. Λα καο κάζεη λα θηηάρλνπκε γηαιαηδί γεκηζηά. Απηή είλαη ε ιχζε
ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα ηνπ ΠΟΗΕΑ. Θαη πεξεθαλεχνληαη απηνί νη
άλζξσπνη φηη έξημαλ ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο 3% ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ
ππάξρνπλ 3εθαη. άλζξσπνη.
Δπεηδή ινηπφλ απηφ ην δήηεκα δελ πξφθεηηαη λα ιπζεί ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο
ελφο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζαλ Γεκνηηθή Αξρή δελ κέλνπκε ζηα αηηήκαηα,
ζα πάξνπκε θαη άιιεο δεθάδεο πξσηνβνπιίεο ζην επφκελν δηάζηεκα γηαηί
ζεσξνχκε φηη δελ κπνξνχλ πηα εξγαδφκελνη θαη άλεξγνη λα δνπλ απηφ ην
βαζαληζηήξην πνπ ιέγεηαη θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ απφθαζε είλαη... ν δήκαξρνο ζέιεη λα πεη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιε θνξά κελ παξαβηάδεηο, Αληηδήκαξρε, γηαηί... Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ςήθηζκα λνκίδσ φηη ζπκθψλεζαλ φινη, κε επηκέξνπο, αλ
ζέιεηε, δηαθνξέο ή παξαηεξήζεηο, φηη απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεη
ζήκεξα ν ειιεληθφο ιαφο. Απηφο λνκίδσ φηη είλαη αδηακθηζβήηεην. Θαη ε
πξαγκαηηθφηεηα απηή είλαη ηξαγηθή. Ξψο λα ηελ πεξηγξάςνπκε; Δηπψζεθαλ
εδψ πάξα πνιιά, αιιά απηφ πνπ βιέπεη ν θαζέλαο έμσ ζπλαληψληαο
ζπλαλζξψπνπο καο πνπ είλαη εληειψο εμαζιησκέλνη, απειπηζκέλνη, πνπ δελ
έρνπλ νχηε έλα επξψ λα κπαίλεη ζην ζπίηη θαη ζε νιφθιεξε ηελ γεηηνληά ηελ
εκέξα, θαηαιαβαίλεηε ηη ζπλέπεηεο έρεη.
Θα ήζεια λα πσ φηη νη ζηξαηηέο απηέο ησλ αλέξγσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πνξεία ζαλ θηελφ επέιηθην πξνζσπηθφ. Θαη απηφ είλαη
κία πνιχ «έμππλε» θίλεζε πνπ θάλεη ην θεθάιαην γηαηί φηαλ πηα εμαζιησζεί ν
άλζξσπνο, φηαλ πηα δελ έρεη ζηνλ ήιην κνίξα, φηαλ πξνζπαζεί λα έρεη έλα
εηζφδεκα έζησ θαη ην ειάρηζην ζην ζπίηη, αξρίδεη θαη θάλεη ηηο εθπηψζεηο, θαη
νη εθπηψζεηο απηέο ηνλ θέξλνπλ ζην λα ππνθχπηεη ζε νηηδήπνηε.
Θαη λα ππνθχπηεη ζε νηηδήπνηε θαη λα θηάλνπκε ζε ζρέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο
ππάξρνπλ ζήκεξα νη νπνίεο είλαη απάλζξσπεο εληειψο. Ξεξηγξάθεθαλ θαη
πξηλ. Ρν λα ππνγξάθεη ζπιινγηθή ζχκβαζε πξνζσπηθή είλαη έλα απφ ηα
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πξψηα δεηήκαηα πνπ έβαιε ην ΓΛΡ φηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα ήηαλ ε
θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο πνπ ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο ζα είλαη θηεξφ ζηνλ άλεκν. Θα πξέπεη ν
θαζέλαο λα αληηκεησπίδεη ηνλ εξγνδφηε, ηνλ παλίζρπξν εξγνδφηε ν νπνίνο
βέβαηα ηνπ βάδεη ηνπο φξνπο ηεο δνπιεηάο.
Κελ μερλάηε φηη πνιιέο γπλαίθεο θξχβνπλ ηελ εγθπκνζχλε ηνπο, ζθίγγνπλ
ηελ θνηιηά, θαη πφζα ηέηνηα δπζηπρψο πεξηζηαηηθά έρνπκε, πνιινί θξχβνπλ φηη
είλαη παληξεκέλνη, γηαηί αλ είζαη παληξεκέλνο, είπε πξηλ θαη ν Βαζίιεο, κε ηξία
παηδηά δελ ζε παίξλεη θαλείο ιφγσ ηνπ επηδφκαηνο πνπ είλαη θαηάθηεζε
ρξφλσλ, ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ. Θαη βέβαηα αθνχ δεκηνπξγήζνπλ,
πνπ δεκηνπξγνχλ θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη πηα θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην απηφ, θαη
αθνχ δηαιχζνπλ ηε ρψξα, αθνχ ζπλζιίςνπλ ηνλ εξγαδφκελν, έξρνληαη εθ ησλ
πζηέξσλ γηα λα θάλνπλ ηελ πεξίθεκε αλάπηπμε. Ξάλσ ζηα ζπληξίκκηα ινηπφλ
ζα έξζνπλ θαη ζα επελδχζνπλ, φπσο πεγαίλνπλ ηψξα ζηε Βνπιγαξία, κε
κηζζνχο πείλαο θπξηνιεθηηθά. πσο πεγαίλνπλ ζηηο ρψξεο ηνπ γ’ θφζκνπ,
φπσο πεγαίλνπλ ζην Ξαθηζηάλ θαη βάδνπλ ηα παηδηά θαη δνπιεχνπλ γηα έλα
επξψ ηελ εκέξα, ην ίδην δπζηπρψο ζα θάλνπλ θαη ζηελ Διιάδα.
Γπν-ηξία πξάγκαηα αθφκα πνπ λνκίδνπκε φηη είλαη ζεκαληηθά. Ξξψηνλ, γηα λα
βγάδνπκε θαη ζπκπεξάζκαηα, αλ δελ θηάζεηο ηηο αηηίεο γηα λα δεηο πψο
δεκηνπξγείηαη ε αλεξγία θαη πνηαλνχ ζχκθπην είλαη, πνπ είλαη θαζαξά
ζχκθπην θαπηηαιηζκνχ, δελ κπνξείο λα βγάιεηο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ην ηη ζα
θάλεηο απφ εδψ θαη πέξα.
ηαλ

ην

1929

δεκηνπξγήζεθε

ε

πεξίθεκε

θαπηηαιηζηηθή

θξίζε

θαη

δεκηνπξγήζεθαλ νη ζηξαηηέο εθαηνκκπξίσλ αλέξγσλ, ηελ ίδηα αθξηβψο ρξνληά
έθιεηζε ν θαηάινγνο ησλ αλέξγσλ ζηε Πνβηεηηθή Έλσζε. Απφ εθεί θαη πέξα
δελ ππήξρε νχηε έλαο άλεξγνο. Θνηηάμηε ηψξα, δχν ζπζηήκαηα πνπ ηελ ίδηα
ρξνληά ην έλα δεκηνχξγεζε εθαηνκκχξηα αλέξγνπο θαη ην άιιν έθιεηζε ηηο
ιίζηεο ησλ αλέξγσλ. Γελ πξέπεη λα βγάδεηε ζπκπεξάζκαηα απφ απηφ; Γελ
πξέπεη λα βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα φηη ε αλεξγία ηνλ Κεζνπφιεκν
δεκηνχξγεζε ην ππφβαζξν, ην ππφζηξσκα γηα λα αλέβεη ν θαζηζκφο; Δθεί
πάλσ δελ ρηίζηεθε ε λέα ηάμε πξαγκάησλ;
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Γπν πξάγκαηα αθφκε. Ξξψηνλ, ζαλ δήκνο εκείο έρνπκε πάξεη κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ. Θαη απηά είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Απφ
θαηαξγήζεηο ηξνθείσλ, ζπλδξνκψλ, απφ κεηψζεηο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, απφ
απηά πνπ δίλνπκε ηα ηξφθηκα θαη ηε βνήζεηα ζηνπο άλεξγνπο, ην θνηλσληθφ
θξνληηζηήξην, ηα ΘΑΚΞ θαη ηα ΘΓΑΞ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηα παηδηά λα
πάλε, ηελ θαηάξγεζε ησλ ηξνθείσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, πνπ είλαη,
θπξηνιεθηηθά εθεί εζηηάδνπκε ζηε βνήζεηα ησλ αλέξγσλ θαη ησλ αλήκπνξσλ.
Έλα κεγάιν δήηεκα είλαη ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα θαη
ζηελ παηδεία, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ζηνπο δήκνπο, ζθεθηείηε
αλ θάλακε ηηο πξνζιήςεηο πνπ έρεη αλάγθε ν δήκνο, αλ ιεηηνπξγνχζε ζηελ
εληέιεηα ην ζχζηεκα απηφ πνπ εηπψζεθε θαη πξηλ θαη ζηελ παηδεία, θαη ζηε
πγεία. Δδψ γέιαγαλ νη ζπλαδέιθηζζεο πνπ είλαη ζηελ πγεία πξηλ, θαη εγψ πνπ
μέξσ θαιά ηνλ ρψξν ηεο πγείαο θπξηνιεθηηθά απηέο νη πξνζιήςεηο, νη
πεξίθεκεο εμαγγειίεο ησλ πξνζιήςεσλ μέξεηε πφζα ρξφληα πίζσ πάλε; Ξάλε
20 ρξφληα πίζσ. Απφ ηφηε θνξντδεχνπλ ηνλ θφζκν φηη ζα γίλνπλ πξνζιήςεηο
ζηα λνζνθνκεία. Θαη δπζηπρψο είκαζηε ζήκεξα ζε απηφ ην ράιη ηεο
ππνιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ.
Πθεθηείηε λα γίλνληαλ ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα, λα γίλνληαλ παηδηθνί ζηαζκνί
πνπ ρξεηάδεηαη, πνιηηηζηηθά θέληξα, αζιεηηθά. Γξφκνη. Λα γίλνληαλ κηθξέο θαη
κεγάιεο ππνδνκέο. Ξφζνο θφζκνο ζα δνχιεπε εθεί; Θαη πφζα πξνβιήκαηα ζα
ιχλνληαλ; Ιατθά πξνβιήκαηα δειαδή πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ν θφζκνο.
Αιιά βέβαηα ε αλάπηπμε «δπζηπρψο» δελ πεξλάεη κέζα απφ απηφ. Ζ
αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ βηνκεράλσλ θαη ηεο
αζηηθήο ηάμεο πεξλάεη κέζα απφ ην θέξδνο. Θαη θέξδνο είλαη απηφ ην νπνίν ζα
απνθέξεη.
Θαη δπζηπρψο έλα έξγν ππνδνκήο κάιηζηα πνπ είλαη θάησ απφ ηνλ δξφκν νχηε
λα θνξνινγεζεί δελ κπνξεί. Θάπνηνπο ιεσθνξεηφδξνκνπο ηνπο θηηάρλνπλ
γηαηί βάδνπλ ηα δηφδηα θαη έρνπλ θάπνηα έζνδα. Ρα έξγα ηα αληηπιεκκπξηθά
πνπ ζην Σατδάξη είκαζηε θάησ απφ ηελ πίεζε θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο
αλαγθάζηεθαλ λα δεκνπξαηεζνχλ, ζε άιιεο πεξηνρέο δελ έρεη γίλεη ηίπνηα.
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Θαη ηειεηψλνληαο λα πσ φηη κνπ ην έζηεηιαλ, λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα ν
Βαγγέιεο πνπ πήγε ζηελ Θάησ Ηηαιία ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο θαη ην μέξεηε
βέβαηα θαη ζηε Γεξκαλία, ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Θάησ Ηηαιία έθιεηζαλ ηα
ειιελφθσλα ζρνιεία θαη απνιχζεθε ην πξνζσπηθφ. Κηιάκε γηα ηε ζηήξημε ηνπ
ειιεληζκνχ θαη έρνπκε κία πεξηνρή, ηελ Θάησ Ηηαιία, ηελ ειιελφθσλε Θάησ
Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία πνπ έρνπκε ρηιηάδεο, εθαηνληάδεο ρηιηάδεο κεηαλάζηεο
θαη θιείλνπλ ηα ειιεληθά ζρνιεία. Γελ επηρνξεγνχληαη. Απηφ θαη κφλν λνκίδσ
ιέεη πνιιά.
Ρειεηψλνληαο λα πσ φηη απηή ε ζπδήηεζε ζήκεξα γίλεηαη βέβαηα γηα λα
ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα εληνπηζηνχλ θαη λα εζηηαζηνχλ
νξηζκέλα δεηήκαηα, θπξίσο φκσο γίλεηαη θαη γηα λα δνχκε ηηο δξάζεηο ηηο
νπνίεο ζα έρνπκε ην επφκελν δηάζηεκα. Θαη γηα εκάο πηιφηνο θαη πνιχ
ζεκαληηθή δξάζε ήηαλ ε πξσηνβνπιία πνπ πήξε ν Γήκνο Ξάηξαο ζε
ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο δήκνπο θαη κε ζσκαηεία θαη ζπλδηθάηα πνπ αλέδεημε
πξαγκαηηθά ην ζέκα ηεο αλεξγίαο.
Λα ζαο πσ εδψ φηη θάησ απφ ηελ πίεζε, απηφ πνπ είπε ν Θνδσξήο πξηλ, ηα
5κελα έγηλαλ 8κελα, θάησ απφ ηελ πίεζε θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη εκείο
είκαζηε πεξήθαλνη πνπ ζαο δήκνο ζπκπαξαζηαζήθακε θη ήκαζηε ζε φιεο ηηο
ζπγθεληξψζεηο θάησ ησλ 5κεληηψλ ηφηε γηα λα δηεθδηθήζνπλ, βέβαηα ηελ
κνληκνπνίεζή ηνπο δεηνχζαλ νη άλζξσπνη, αιιά έζησ απηφ, φηη ζήκεξα
πήγακε ζην 8κελν πνπ ζα κπνπλ θαη ζε έλα ηακείν αλεξγίαο θαη ζα έρνπλ
αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη δηθαηψκαηα, άδεηεο, θ.ιπ., είλαη κία θαηάθηεζε πνπ
έγηλε θάησ απφ ηελ πίεζε βέβαηα.
Θα δνχκε ινηπφλ δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο, νη δήκνη νη νπνίνη ζα ζπκθσλήζνπλ
ζε απηφ ην πιαίζην καδί κε ην καδηθφ θίλεκα, ηα ζπλδηθάηα, ηνπο καδηθνχο,
θνξείο, ζα πάξνπκε πξσηνβνπιίεο γηα λα κπνιηάζνπκε θαη ην θίλεκα θαη ζην
Σατδάξη λα αλαδείμνπκε ην ζέκα θαη λα βγάινπκε θφζκν ζηνλ δξφκν.
Απηφ γηα εκάο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θαη φηη δελ ζα πξέπεη λα ζθχβεη ην
θεθάιη ν άλεξγνο λα απνδέρεηαη απηήλ ηελ πνιηηηθή κνηξνιαηξηθά. Αιιά ζα
ηνπ δείμνπκε ηνλ δξφκν ηνπ αγψλα θαη ηεο δηεθδίθεζεο. Λνκίδνπκε φηη απηφ
είλαη θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε φισλ καο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ ην ςήθηζκα. Ξάκε ζηα δεκνηηθά ηέιε,
ζπλάδειθνη. Γελ ςεθίδεη ν θ. Ππειηφπνπινο. Θαη απέρεη ε παξάηαμε ηνπ θ.
Γξνχιηα. Ξάκε ζηα δεκνηηθά ηέιε. Ζ κεγάιε θνπβέληα γη’ απηά ζα γίλεη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Λνκίδσ θαιφ ζα είλαη λα ηα εηζεγεζεί φια καδί ν ζπλάδειθνο
ν αληηδήκαξρνο. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη... Ινηπφλ, ν θ. Κνζρνλάο.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ
θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ, Έηνπο 2017.
&
7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θφξνπ
ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, Έηνπο 2017.
&
8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θφξνπ
ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, Έηνπο 2017.
&
9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηέινπο ρξήζεο
πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θιπ. θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, Έηνπο 2017.
&
10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ γηα ην
ππαίζξην εκπφξην, Έηνπο 2017.
&
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11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Θαζνξηζκφ εηδηθνχ ηέινπο
απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο (αλά κνλάδα απνθνκηδήο ή αλά
θπβηθφ κέηξν) νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ (φπσο
π.ρ. παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θιπ.)
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο θαη
Ξξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηνπ Γήκνπ καο, Έηνπο 2017.
&
12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνλ Θαζνξηζκφ εηδηθνχ ηέινπο
απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο (αλά ηφλν ή αλά θπβηθφ κέηξν)
εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ
Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηνπ
Γήκνπ καο, Έηνπο 2017.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Κεγάιεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα πεξζηλά ηέιε δελ ππάξρνπλ.
Απηφ ην νπνίν έρεη γίλεη κία πξνζπάζεηα είλαη λα απμεζνχλ θάπνηα ηέιε ζε
ηξάπεδεο, θπξίσο κε ηηο ζέζεηο ησλ ΑΡΚ, ηηο ζέζεη ρξεκαηαπνζηνιψλ θαη λα
επηβαξπλζνχλ ιίγν νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, απηέο πνπ έρνπλ κεγάινπο κε
ζηεγαζκέλνπο, εηδηθά κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο αιιά θαη πάλσ απφ 300,
400η.κ., κέζσ ηνπ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ.
Κία άιιε επίζεο δηαθνξά ζε ζρέζε κε πέξπζη είλαη φηη απμάλνπκε θαηά 10%
ην φξην ησλ θαηνηθηψλ πνπ δηθαηνχληαη ην κεησκέλν ηέινο ην 1,5 ζε ζρέζε κε
ην 1,69. Λα πσ επίζεο φηη ην πξσί ζηελ Νηθνλνκηθή είπακε φηη ηα ηέιε ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα παξακείλνπλ ίδηα φπσο πέξπζη. Ξαξφιν πνπ ππήξμε
κία ζπδήηεζε θαηά πφζνλ ρξεηάδνληαη αλαπξνζαξκνγή, θαη γηα λα δνχκε
θαιχηεξα θαη θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία ρξεηάδνληαη πξνο ην παξφλ ζα κείλνπλ
γηα ην 2017 φπσο είλαη ηα πεξζηλά, θαη απφ εθεί θαη πέξα ζε δηαβνχιεπζε θαη
κε ηνλ Πχιινγν Δπαγγεικαηηψλ ζα δνχκε θαη ζε απηφ ην θνκκάηη ηη κπνξνχκε
λα θάλνπκε.
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πάξρεη κία δπζθνιία ζηνλ θφζκν, ηελ έρνπκε εληνπίζεη ζην λα πιεγσζνχλ ηα
δεκνηηθά ηέιε θαη νη δεκνηηθνί θφξνη. Ήδε εθθξεκνχλ πεξίπνπ 300.000,00€,
330.000,00€ ζε ζρέζε κε ην 2015 πνπ δελ είλαη εηζπξαρζέληα απφ ηελ
απφδνζε πνπ θάλεη θάζε κήλα ε ΓΔΖ. Απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζηελ αδπλακία
πνπ ππάξρεη ζηνλ θφζκν λα πιεξψλεη ζπλνιηθά ηνπο ινγαξηαζκνχο, νπφηε κε
ηα έλαληη πνπ πιεξψλεη ε ΓΔΖ μεπιεξψλεη ην ξεχκα πξψηα θαη αθήλεη
ζπλερψο θαη αλείζπξαθηα ηα δεκνηηθά ηέιε θαη ηνλ δεκνηηθφ θφξν.
Θαη έλα πνιχ κεγάιν δήηεκα είλαη ην δήηεκα ησλ λαππεγείσλ θαη ησλ νθεηιψλ
πιένλ νη νπνίεο είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο. Δθεί πιένλ έρεη θηλεζεί βέβαηα φιε ε
δηαδηθαζία ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο φ,ηη αθνξά ηελ θαηάζρεζε θαη ησλ
ινγαξηαζκψλ απέλαληη ζηα λαππεγεία, αιιά πιένλ πξέπεη λα δνχκε θαη αθφκα
πην... θαη άιια κέζα δειαδή λνκηθά γηαηί πιένλ ε θαηάζηαζε εθεί αξρίδεη θαη
έρεη θηάζεη ζην απξνρψξεην. 1.800.000 πεξίπνπ ηψξα.
Γεληθά απηέο είλαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζπλνπηηθά πάλσ ζηα ηέιε.
Γελ μέξσ ηψξα αλ ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ζ αχμεζε πνπ είπεο ζηνπο ζηεγαζκέλνπο θαη κε ρψξνπο είλαη
κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίλαη φκσο θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο; Απιά ελλνείο επεηδή είλαη
κηθξά ηα ηεηξαγσληθά είλαη κηθξή ε αχμεζε;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη λα θάλεη θάπνηνο εξψηεζε; Θάπνηνο άιινο
ζπλάδειθνο; ρη. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αγαπεηέ ζπλάδειθε Αληηδήκαξρε, δηαβάδνληαο, ζπλάδειθε
θαηά ην πάιαη, Θψζηα .., θαηά ην πάιαη, εκείο, κέλεη ν ηίηινο, ζαλ ηνπο
πξνέδξνπο, ππνπξγνχο. Νηθνλνκηθψλ. Ινηπφλ, κε κεγάιε κνπ ζεηηθή έθπιεμε
βιέπσ απηήλ εδψ ηελ εηζήγεζε λα είλαη κία ινγηθή θαη κία πξαθηηθή ζπλέρηζε
απηνχ εδψ. Δκκέζσο πιελ ζαθψο έμσ απφ ηα ξεηνξηθά, ηα επαλαζηαηηθά
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πάκε λα απηφ, πάκε λα θάλνπκε εθείλν, ζηα ραξηηά βιέπσ φηη ππάξρεη κία
πξνζπάζεηα απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή λα πινπνηήζεη απηέο ηηο ζθέςεηο θαη απηέο
ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ καο θαηέζεζε ζε απηφ ην ςήθηζκα.
Θνηηάμηε, είλαη πνιχ δχζθνιε ε επνρή γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη γηα ηηο
ηνπηθέο Γηνηθήζεηο, θαη επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη φζνη έρνπλ ππεξεηήζεη
απηά ηα πφζηα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηη ζεκαίλεη απηφ πνπ ζπκβαίλεη
ζήκεξα ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Δγψ πάληα ήκνπλ ηεο άπνςεο, θαη
πξνζσπηθά κηιψ, δελ κπνξψ λα κηιήζσ ιφγσ ηεο πνιπζπιιεθηηθφηεηαο ηεο
δεκνηηθήο κνπ, ηνπ δεκνηηθνχ κνπ ζπλδπαζκνχ, δελ κπνξψ λα κηιήζσ γηα
ινγαξηαζκφ άιισλ, αιιά πάληα ήκνπλ ηεο άπνςεο θαη ηεο ηδέαο φηη ζα πξέπεη
ην θξάηνο ζε θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ λα ιεηηνπξγεί θαη πάλσ απφ ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ηνπ.
Ρη ζέισ λα πσ; Δίπακε πξνεγνχκελα θαη ςεθίζακε, ηνπιάρηζηνλ εγψ ην
ςήθηζα, γηα ηηο δσξεάλ κεηαθηλήζεηο απφ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.
Πίγνπξα απηφ ζεκαίλεη φηη αχξην ην πξσί ε ΔΘΔΙ, πψο ηε ιέλε ζήκεξα,
Νξγαληζκφο θάηη, ζα έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ θαη ζηνλ
απνινγηζκφ ηνπ. Κα θαη γηαηί λα έρεη ζεηηθφ;
Έηζη ινηπφλ δελ κε ζηελνρσξεί θαζφινπ ην 50% πνπ δηάβαζα εδψ γηα ηνπο
αλέξγνπο, γηα ην 0% γηα ηνπο αλέξγνπο, γηα ην 50% θάπνησλ αλέξγσλ ή ΑκεΑ
νη νπνίνη έρνπλ θάπνην πνζνζηφ ή θάπνην εηζφδεκα αζξνηζηηθά θαη πάλσ, πνπ
θαη απηφ ην φξην είλαη πνιχ πιαζηφ θαη ξεπζηφ, ηέινο πάλησλ. Δγψ ζα
πξνηηκνχζα ηα ΑκεΑ λα κελ έρνπλ θαζφινπ ζπκκεηνρή ζε απηνχο ηνπο
δεκνηηθνχο θφξνπο, ζηηο ζπλδξνκέο γηα ηνλ δήκν καο.
Φπζηθά θαη εγψ θφιιεζα κφιηο είδα ηηο εηήζηεο ππνρξεψζεηο ησλ Διιεληθψλ
Λαππεγείσλ ηνπ Πθαξακαγθά, έλα πξφβιεκα ην νπνίν έξρεηαη απφ ην βάζνο
ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ ρξφλνπ πίζσ, πνπ δελ ηφικεζε, δελ κπφξεζε θακία
Γεκνηηθή Αξρή λα εηζπξάμεη δεκνηηθά ηέιε απφ απηφλ ηνλ ππεξγίγαληα ηεο
βηνκεραλίαο, πνπ θάπνηε δηεηέιεζε ππεξγίγαληαο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο ζηνλ
βσκφ θάπνησλ ηδενινγηψλ φπσο έρνπλ θαη νη εθνπιηζηέο, θαη ν έλαο, ν άιινο,
εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο θ.ιπ. θ.ιπ., θαη ζαριακάξεο.
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Ινηπφλ, δελ κνπ κέλεη ηίπνηα άιιν απφ ην λα ζπκθσλήζσ κε απηήλ ηελ
εηζήγεζε θαη λα ζπγραξψ θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηνλ αληηδήκαξρν πνπ
θαηέιεμαλ ζε απηφ ην ζθεπηηθφ ηεο δηαηήξεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, απηφ ζα είλαη θαη ε κεγάιε αγσλία πνιιψλ απφ εδψ
κέζα, αλ ζα... Ινηπφλ. Δγψ, αθνχζηε λα ζαο πσ θάηη. Ρν βηνγξαθηθφ κνπ ην
πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ είλαη αλεμίηεια γξακκέλε νη απφςεηο πνπ έρσ γηα ηα
ζέκαηα θνηλσληθά θ.ιπ.. Γηα θάπνηνπο κπνξεί απηφ λα ζεσξείηαη θαθφ, γηα
άιινπο κπνξεί λα ηνπο θέξλεη γέιην, εγψ αιιηψο έκαζα θαη νη ξίδεο κνπ,
θαηαβνιέο κνπ είλαη απφ πνιχ δηαθνξεηηθέο πεγέο απφ θάπνηνπο άιινπο.
Νπφηε ζέκαηα θνηλσληθήο επαηζζεζίαο, αλζξψπηλνπ πφλνπ θ.ιπ. ζα κε
βξίζθνπλ κε φπνηνλ κε θαιχπηεη κε απηήλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ πηζηεχσ
φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζηε ρψξα καο.
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππληαζζφκεζα κε ηελ... ηα είπακε θαη ην πξσί ζηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δίλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ηα κέηξα. Γελ ζα
καθξεγνξήζσ. Πσζηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ Αληξέα θαη πάλσ ζην πιαίζην απηφ
ην νπνίν, ηεο πξνεγνχκελεο ςήθηζεο. Νη νηθνλνκηθά πην αδχλακνη φζν
κπνξνχκε κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχκε λα ηνπο εληζρχνπκε. Θαη απηφο είλαη
έλαο ηξφπνο ελίζρπζεο. Θα είκαη θαη ζχληνκνο γηαηί ε πξφεδξνο έρεη ηα
γελέζιηά ηεο ζήκεξα, λα ην μέξεηε. Ππληνκεχσ.
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ θαηαςεθίδσ φπσο θαη πέξπζη, φρη ηα επηκέξνπο αιιά
γηα ην βαζηθφ δήηεκα πνπ κε βάζε απηφ ζηήλεηαη φιν ην παδι, γηα ην 1,69.
Γελ ζα ην αλαιχζσ ηψξα γηαηί ζα έρνπκε ηελ επθαηξία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
λα ην θνπβεληηάζνπκε. Αθξηβψο πξέπεη λα πσ φηη λνκίδσ φηη ράζεθε πνιχηηκνο
ρξφλνο απηά ηα δχν ρξφληα, ζην λα επεμεξγαζηεί ν δήκνο ζε απηέο ηηο
ζπλζήθεο έλα ζρέδην αλαπηπμηαθφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ηνπ επηηξέςεη ζηα
αληαπνδνηηθά ηέιε ην 1,69 λα ην πάεη πεξίπνπ ζην 1,30 ή 1,35. Ξνπ απηφ
ζεκαίλεη κείσζε εζφδσλ γχξσ ζηηο 300.000. Κπνξεί λα θάλσ θαη ιάζνο απηή
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ηε ζηηγκή, δελ ζπκάκαη ην λνχκεξν, αιιά λνκίδσ φηη ηφζν είλαη, κε ηα
ηεηξαγσληθά πνπ θνίηαγα ηψξα. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ήξζαλ θαη ην
κεζεκέξη, λνκίδσ.
Πηελ νπζία, ινηπφλ, απηφ πνπ έθαλα θαη θξηηηθή πέξπζη κηιψληαο 36 ιεπηά θαη
απφ κεξηθνχο ζεσξήζεθε δηαρεηξηζηηθή θξηηηθή θαη φρη γεληθά γηα ηνλ

Θαιιηθξάηε

ή γηα ηε γεληθή πνιηηηθή, πνπ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηα

θνπβεληηάδνπκε θαηά θαηξνχο φηαλ έρνπκε ςεθίζκαηα, θ.ιπ., ήηαλ κία
ζπλνιηθή πξφηαζε πνπ έιεγε πψο, θάλνληαο επελδχζεηο ζηελ ελέξγεηα, ζην
λεξφ, ζηα κεραλήκαηα, ζηα ιηπαληηθά θαη γεληθφηεξα θ.ιπ. κε κηα άιιε ινγηθή
θαη κε κηα ηερλνγλσζία ρξεζηκνπνηψληαο κε γξήγνξν ηξφπν κειέηεο γη’ απηά
ηα δεηήκαηα ηερλννηθνλνκηθέο θαη δεηψληαο απηφ πνπ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ
ζήκεξα νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη δελ αλαθαιχπηνπλ ηελ Ακεξηθή, ην έρνπλ
θάλεη θαη άιινη δήκνη, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε απηέο ηηο κεηψζεηο,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνπ είλαη ζηε ζεηηθή θαηεχζπλζε, πνπ έγηλαλ
παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην θνιπκβεηήξην, θ.ιπ..
Ιέσ, ζέισ λα πσ φηη ςάρλεηαη, αλαγλσξίδσ φηη ςάρλεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή ζε
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κεηά απφ δχν ρξφληα. Θα αθνχζσ, αθνχ δσ
ζπλνιηθφηεξα πξναλαγγέιισ δειαδή, κε απαζρνιεί εθηφο απφ ην ηερληθφ
πξφγξακκα πνπ έηζη θαη αιιηψο ζα ην ςεθίζνπκε, ζέισ λα δσ ηε
ζπιινγηζηηθή αλ θάηη αιιάδεη, ςεθίζακε ηνλ ηζνινγηζκφ σο είλαη γλσζηφ, γηαηί
απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θαηαςεθίδνπκε γηα ην 1,69 πνπ είλαη
καθξάλ, λνκίδσ παξακέλεη καθξάλ, θαλέλαο άιινο δήκνο δελ έρεη θάλεη
απμήζεηο, νη δηπιαλνί δήκνη ζηε Γπη. Αζήλα είλαη 1,34, 1,20, 1,10, 1, θαη ινηπά
θαη ινηπά. Θαη απηφ αλ ζέιεηε θαζνξίδεη ζπλνιηθά πνιιαπιαζηάδνληαο κε ηνπο
ζπληειεζηέο θαη ην φηη ζηε νπζία δελ παίξλεηο κέηξα θαη γηα ηα καγαδηά.
Δπίζεο έλαο λφκνο πεξηβαιινληηθφο πνπ είρα πεη θαη πέξπζη δελ λνκίδσ φηη
αζρνιήζεθε θαλείο. Κπνξεί θαη λα θάλσ ιάζνο. Ρν μαλαιέσ, αλ ζέιεη θάπνηνο
λα ην ςάμεη απφ ηνπο δηπιαλνχο δήκνπο πνπ έρνπλ έζνδα, δελ ζπκάκαη ηα
λνχκεξα, δελ ην μαλάςαμα, δελ έρεη λφεκα, φπσο ζέιεη, ην βξίζθεη. Κε ηελ
έλλνηα φηη απφ εθεί εηζπξάηηνπλ άιινη δήκνη απ’ φζν θαηάιαβα ηα δχν
ηειεπηαία ρξφληα πνπ ην έςαμα, θέηνο δελ μαλαζρνιήζεθα. Θα ην μαλαςάμσ
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κπξνζηά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Κε κία δηαθνξεηηθή ινγηθή. Απηά ηα ιίγα γηα
ζήκεξα.
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ:

Δκείο

ρσξίο

βέβαηα

ηνπο

δηζπξάκβνπο

ηεο

κείδνλνο

ζπκπνιίηεπζεο ζα ςεθίζνπκε ηελ εηζήγεζε. Πηε ινγηθή φηη έρεη ππάξμεη κία
κείσζε ζηα δεκνηηθά ηέιε απφ ην 2014. βέβαηα πξέπεη λα νκνινγήζσ φηη ζε
απηφ ην νπνίν είπε ν Θνδσξήο θαη εγψ ζπκθσλψ. Ξηζηεχσ φηη έρνπλ πεξάζεη
δχν ρξφληα, δελ έρεη ππάξμεη κηα νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα πνπ λα απνθέξεη
θαξπνχο, γηα λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ ηα δεκνηηθά ηέιε. Έρσ πεη πνιιέο θνξέο
γηα αλζξψπνπο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα
απνθέξεη θαη θαιχηεξε απφδνζε θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ θαη κείσζε ηεο
θαηαλάισζεο, ην βαζηθφηεξν, πνπ ζα κπνξνχζε λα μεπεξλάεη θαη ην 50% θαη
ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δήκν λα κεηψζεη ηα δεκνηηθά ηέιε. Θαη ζην
θνκκάηη ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαη εθεί κε πνιινχο ηξφπνπο
ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη επνκέλσο έκκεζα απφ ηα
αληαπνδνηηθά λα πξνθχςεη θαη κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
Ξεξηκέλνπκε ηνπιάρηζηνλ ζηηο επφκελεο ρξνληέο θάηη ηέηνην λα γίλεη, κία
ηέηνηα πξσηνβνπιία λα παξζεί θαη λα θηλεζεί ε Γεκνηηθή Αξρή πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα πεηχρεη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. Ρν
Σατδάξη είλαη ζηνπο δήκνπο ζε νιφθιεξε ηελ Αηηηθή κε ηα πςειφηεξα
δεκνηηθά ηέιε, απηφ θαηαιαβαίλεηε φηη έξρεηαη ζε αληίζεζε θαη κε ηελ αμία
ηεο γεο θαη κε ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη ν δεκφηεο, ν πνιίηεο απφ ηνλ δήκν ηνπ
ζπλνιηθφηεξα, επνκέλσο λνκίδσ είλαη θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη ηα επφκελα
ρξφληα λα ην δείηε ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα θαη κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο λα
κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζπλνιηθά ηα
επφκελα ρξφληα.
Ξαξφια απηά, γηα θέηνο εκείο ην ςεθίδνπκε, ρηππάκε φκσο ην θακπαλάθη φηη
απφ ηελ επφκελε ρξνληά ζα πξέπεη λα δνχκε θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ λα
νδεγήζνπλ ζε νπζηαζηηθά κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
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ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γεληθά κέλνπκε ζηα ίδηα κε ηα πεξζηλά θαη ζέισ λα θάλσ
κία κφλν παξαηήξεζε. Λα ςεθίζσ, αιιά ζέισ λα θάλσ κία παξαηήξεζε πνπ
ζα απνηειέζεη θίλεηξν απηφ πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπκε απηφ ην δήηεκα πνπ
ζπδεηάκε θάζε θνξά. Γηα ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ, γηα ηα εηδηθά δελ
κηιάσ γηαηί εθεί λνκίδσ φηη γίλεηαη ελ πάζε πεξηπηψζεη έιεγρνο θαη γίλεηαη
απνθνκηδή ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο. Γηα ηα δεκνηηθά αζηηθά απνξξίκκαηα,
έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα, θ.ιπ., λνκίδσ φηη πξνθεηκέλνπ
λα ιπζεί ηειηθά απηφ ην θαηλφκελν ην νπνίν νμχλεηαη θαζεκεξηλά, δελ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη απνθνκηδή αλ δελ εηδνπνηνχληαη ή λα αλαγθάδνληαη θάπνηνη
λα ιέλε

πνηνη

ηα έρνπλ

βγάιεη

απηά,

θαη

θπζηθά

λα πιεξψλνπλ.

ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: ... θα Ξξφεδξνο, κνπ έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε ν ζπλάδειθνο
εδψ ν θ. Κπνδίθαο φηη ήζειε λα εμάξεη, κεηά απφ ηνλ θ. Ππειηφπνπιν,
θηινθξνλήζεηο ζηνλ θ. δήκαξρν φηη πηζηφο ησλ θείλσλ ξήκαζη πεηζφκελνη,
πνπ έιεγαλ θαη νη Ιαθεδαηκφληνη, καο έβγαδε απηφ εδψ πέξα. Δληάμεη, θάληε
καο ην 1,69 πνπ είπε ν θ. Ππειηφπνπινο, θάηη ην 1,59, 1,49, κελ θάλνπκε
δειαδή φηη λα ιέκε φηη λαη, κεηψζηε, κεηψζηε, ην θξάηνο, αιιά αο κεηψζνπκε
θαη εκείο λα είκαζηε πην, λα κελ είκαζηε ν πην αθξηβφο δήκνο, θ. Γήκαξρε.
Άξα, ινηπφλ, αθπξψλνπκε, θ. Κπνδίθα, κε απηά ηα νπνία πνπ έρεηο κεγάιε
θαξδηά θαη ηηο πνιηηηθέο ζνπ αθεηεξίεο ηηο νπνίεο ηηο αξηζηεξέο πνπ ... καο
θαηαζέζεηο εδψ πέξα λα είζαη ιίγν πην πξνζεθηηθφο.
Δθείλν φκσο πνπ ζα κπνξνχζα λα ηνλίζσ ζε ζέλα, φηη είζαη πνιηηηθνπνηεκέλν
άηνκν, δειαδή δελ είζαη θνκκαηηθνπνηεκέλν, φηη φ,ηη αλ βιέπεηο ζσζηφ ην
ππνζηεξίδεηο θαη ην ςεθίδεηο θαη απηφ δελ κπνξψ λα ζε αδηθήζσ. Τεθίδσ φια
ηα άιια κε κία κηθξή έλζηαζε ζην 069 ην νπνίν ζα κπνξνχζαηε λα έρεηε...
λαη, λαη, λα έρεηε κεγαιχηεξε κεγαινζπκία λα ην κεηψζεηε ιίγν δείρλνληαο
ηελ κεγαινθαξδία ζαο. Απηφ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα πεη; Ζ θα
Ιπκπνπζάθε. Θα Γεσξγηάδε.
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ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Θα ήζεια κέζα ζε φια απηά γηα ηα δεκνηηθά ηέιε ζα ήζεια λα
δσ θαη κηα νκάδα θαη ελλνψ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ηξηψλ νδψλ ζηνπο νπνίνπο
γίλεηαη ε ιατθή αγνξά. Δπεηδή ηφζα ρξφληα ηψξα επηβαξχλνληαη αλεμάξηεηα
βέβαηα φηη κέζα ζε απηνχο ηνπο θαηνίθνπο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη
απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, ζπλνιηθά λνκίδσ φηη δελ ζα ήηαλ θαθφ, αλ ηερληθά
είλαη δπλαηφλ, λα ππάξμεη ζε θάπνην απφ ηα δεκνηηθά ηέιε θάπνηα κείσζε γηα
ηνπο θαηνίθνπο πνπ επί ρξφληα ηψξα επηβαξχλνληαη θάζε ζαββαηνθχξηαθν
φινλ ηνλ ρξφλν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα πσ, λνκίδσ φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ, πψο λα ην πσ,
ηνπιάρηζηνλ άδηθν πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή λα ιέκε φηη δχν ρξφληα δελ είρακε
θάπνηνλ ζρεδηαζκφ πψο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ φλησο
είλαη πνιχ πςειά ζην Σατδάξη θαη απηφ είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε ζρέζε
κε άιινπο δήκνπο, αιιά λνκίδσ φηη ζε πξψηε θάζε είλαη ηνπιάρηζηνλ άδηθν
λα ιέκε φηη δελ έρεη γίλεη θαλέλα απνιχησο ζρεδηαζκφο δπν ρξφληα ηψξα γηα
ην πψο ζα γίλεη απηφ.
Θνηηάμηε ηψξα λα δείηε. Δγψ ζα θαηαιάβαηλα, αλ θαη λνκίδσ φηη είλαη
δηαθνξεηηθή ε αθεηεξία πνπ βάδεη ν Ζξαθιήο απφ ηνλ Θνδσξή ην δήηεκα
απηφ, θαη γη’ απηφ άιισζηε είλαη δηαθνξεηηθή ε ηνπνζέηεζε, εγψ ζα
θαηαιάβαηλα πάλησο ηνλ Θνδσξή λα κνπ έιεγε φηη μέξεηο θάηη, δηαθσλψ κε
απηά ηα ηέιε γηαηί ε θπβέξλεζή κνπ δπν ρξφληα ηψξα δελ έρεη αιιάμεη ην
θαζεζηψο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ιέεη ην 5πιάζην θ.ιπ., θ.ιπ., γηαηί ε
θπβέξλεζή κνπ απνθάζηζε λα παξαηείλεη ηηο ζπκβάζεηο θαζαξηφηεηαο αιιά
ρσξίο λα δψζεη επηπιένλ ρξήκαηα, γηαηί ε θπβέξλεζή κνπ δελ άιιαμε ην
θαζεζηψο πνπ ιέεη φηη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ
αληαπνδνηηθφ γεληθά εμνπιηζκφ δελ ρξεηάδεηαη λα παο απφ ηα ίδηα απφ ηα
αληαπνδνηηθά ηέιε αιιά κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο θαη ίδηα έζνδα.
Θα ηελ θαηαιάβαηλα δειαδή απηή ηε ινγηθή αλ παξάιιεια ζπλνδεπφηαλ θαη
απφ απηφ. Αιιά λα κε ζπλνδεχεηαη απφ απηφ θαη λα ιέκε φηη ην θαηαςεθίδσ
γηαηί είλαη πςειφ, γηα κέλα είλαη αληηθαηηθφ ζε α’ θάζε, θαηαλνψ ηελ θξηηηθή
ε νπνία γίλεηαη θαη ηελ αθεηεξία, δελ κπνξψ λα ζπκθσλήζσ. Θεσξψ φηη
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θαιφ είλαη, επεηδή κηιάκε γηα αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ
δήκν αιιά απφ λφκνπο ηνπ θξάηνπο, λα θνηηάμνπκε πξψηα λα αιιάμνπκε, κηαο
θαη είκαζηε θαη θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο, απηνχο ηνπο λφκνπο λα ηνπο
θάλνπκε θηινιατθνχο, θαη απφ εθεί θαη πέξα λα δερηψ θαη ηελ θξηηηθή γηα ην
πςειφ ην 1,69. Γίλεηαη πξνζπάζεηα. Γίλεηαη ζρεδηαζκφο ν νπνίνο φκσο
αλαηξέπεηαη ζπλερψο. Θαη αλαηξέπεηαη ζπλερψο απφ πνην πξάγκα; Δίπα δχν
πξηλ.
Λα δνχκε ηελ θαηάζηαζε ζηε θαζαξηφηεηα. Ίδηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο φηαλ
ππάξρνπλ κεραλήκαηα θαη πεγαίλεηο ην πξσί θαη ίδηνο φηαλ βγαίλεηο ην βξάδπ
πνπ δηπιαζηάδεηαη ην θφζηνο; Βεβαίσο, λαη, λα πάξνπκε, εγψ δελ δηαθσλψ θαη
ιέσ φηη γη’ απηφ θαη είπακε φηη ζα θάλνπκε ην δάλεην θαη κέζα απφ εθεί ζα
βγνπλ ηα κεραλήκαηα θαη ζα βγνπλ θαη ν ειεθηξνθσηηζκφο. πνπ ζα πάεη ζε
κηα ινγηθή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θ.ιπ.. Κε φ,ηη δπλαηφηεηεο έρεηο. Απηέο
είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ην νπνίν εκείο
δελ επζπλφκαζηε. Ζ θαηάζηαζε πνπ παξαιάβακε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία
δπζηπρψο δελ θηηάρλεηαη κέζα ζε δχν ρξφληα θαη αλ λνκίδνπκε φηη κπνξνχκε
εχθνια λα αλαζπγθξνηήζνπκε θάηη απφ ην κεδέλ κέζα ζε δχν ρξφληα είκαζηε
γειαζκέλνη.
Γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη ζεσξψ φηη κε απηήλ ηελ έλλνηα πηζηεχσ φηη απφ
θαιχηεξε ζέζε ηνπ ρξφλνπ ζα κπνξνχκε λα δνχκε θάπνηα πξάγκαηα.
Ξξνζέμεηε φκσο ηψξα, 780.000 παξαθξαη... ζα ηα πνχκε θαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ,

780.000

κείνλ

έρεη

θέηνο

ν

δήκνο

απφ

ηνπο

παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο. Γηα λα δσ, δελ μέξσ πφζν πνιχ θαιχηεξα
κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα φηαλ ζπλερψο ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε
κεηψλεηαη. Θαη εδψ πξέπεη λα πάξνπκε φινη καο, πνιηηηθά κηιάσ ηψξα, ηηο
επζχλεο, φηαλ παίξλνπκε θαη ηνπνζεηνχκαζηε φηη θνηηάμηε λα δείηε, δελ είλαη
κνλάρα ν Γήκνο Σατδαξίνπ ν νπνίνο λνκνζεηεί θαη βγάδεη ηέιε, ππάξρεη θαη
θάηη άιιν απφ πάλσ ην νπνίν αλ δελ αιιάμεη, δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη θαη
απηφ. Θαη πηζηέςηε καο, φηαλ ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο δήκνπο κε
λνκνζεηηθφ πιαίζην λα θαζνξίδνπλ ηέιε πνπ λα επηβαξχλνληαη ηξάπεδεο,
κεγάιεο επηρεηξήζεηο, είηε είλαη εζηίαζεο, είηε είλαη εκπνξηθέο είλαη νηηδήπνηε,
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λαππεγεία, ηα πάληα, ην πξψην πξάγκα πνπ ζα γίλεη απφ εκάο ζα είλαη λα
επηβαξπλζνχλ απηνί θαη λα ειαθξπλζνχλ νη ιατθέο νηθνγέλεηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ, εληάμεη, ν Ξάλνο ηα είπε ζρεδφλ φια. Απιά δπν
πξαγκαηάθηα εγψ κφλν. Απφ πέξπζη πάξα πνιινί δήκνη άξρηζαλ λα θάλνπλ
αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη θέηνο φζνη παξαθνινπζείηε ε ΘΔΓΔ κηιάεη
γηα αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Γειαδή δεηάεη απφ ηελ θπβέξλεζε
ελίζρπζε, δηαθνξεηηθά ζα πξνρσξήζνπλ νη δήκνη ζε αχμεζε δεκνηηθψλ
ηειψλ. Θαη πέξπζη έγηλε απφ πάξα πνιινχο θαη θέηνο βέβαηα έρνπλ μεθηλήζεη
θαη θάλνπλ.
Δκείο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκθσλνχκε κε απηφ. Δηπψζεθε θαη πξηλ φηη αλ
ήηαλ δηαθνξεηηθή ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε θαη κε απηά πνπ καο ρξσζηάεη ε
ΓΔΖ, μέξεηε ηη είλαη 300.000 αλείζπξαθηα επεηδή δελ έρεη ν θφζκνο λα πάεη λα
πιεξψζεη ηε ΓΔΖ θαη δελ ηα εηζπξάηηεη απφ δεκνηηθά ηέιε ν δήκνο; Μέξεηε ηη
ζεκαίλεη λα κελ έρεη ηα απηνθίλεηα, απνξξηκκαηνθφξα θαη λα αλαγθάδνληαη
λα δνπιεχνπλ ζε δχν βάξδηεο ην βξάδπ λα έρεηο έμνδα ζπληήξεζεο ησλ
αληαιιαθηηθψλ θ.ιπ., θαη λα πιεξψλεηο θαη λπρηεξηλά; Ξνπ είλαη έλα πνιχ
κεγάιν θνκκάηη; Λα πιεξψλεηο δειαδή ηνπο εξγαδφκελνπο ππεξσξίεο κε ηα
λπρηεξηλά;
Δκείο ζε πεξίπησζε πνπ απηέο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζαο είπα πξηλ
θαιπηεξεχζνπλ θαη πηζηεχσ φηη ζα γίλεη απηφ ηνπ ρξφλνπ, ηφηε ζα δνχκε ηελ
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ πξνο ηα θάησ. κσο ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ
ζεκείν, ην είπε θαη ν Ξάλνο, φηη δπζηπρψο ζπλδένληαη ηα ηέιε κε ηηο κεγάιεο
επηρεηξήζεηο, θαη αλ παο ζε κείσζε ησλ ηειψλ, ζα παο θαη ζε κείσζε ησλ
κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. πάξρεη έλα ζνβαξφ δειαδή δήηεκα εθεί.
Ρέινο, λνκίδσ φηη απφ πέξπζη, ην μέξεηε πνιχ θαιά, πξνρσξήζακε ζε κεηψζεηο
θπξίσο εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ. Ξνπ είλαη κία πνιχ κεγάιε ειάθξπλζε,
απηφ έρεη λα θάλεη, θ. Φνπξιή, κε απηφ πνπ έιεγε θαη ν Αληξέαο πξηλ, κε ηηο
απαιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνπο αλέξγνπο, θαη λα ζαο πσ φηη ππάξρνπλ
εθαηνληάδεο νηθνγέλεηεο απηή ηε ζηηγκή νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ
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ξπζκίζεσλ. Γειαδή θάζε κέξα, κα θάζε κέξα αλ έξζεηε, ζα δείηε ζην
πξσηφθνιιν θαη ζηα εηζεξρφκελα αηηήζεηο ζπκπνιηηψλ καο νη νπνίνη θάλνπλ
αίηεζε θαη κεηψλνληαη θαηά 50% ηα δεκνηηθά ηέιε. Γειαδή εδψ δελ κηιάκε
γηα 1,69, κηιάκε γηα 0, θάηη %. Απηά ζπλππνινγίζηε ηα φια, λα δείηε ζε πνηα
θαηάζηαζε βξηζθφκαζηε ζήκεξα νηθνλνκηθή.
Δκείο ζίγνπξα κε κία βειηίσζε απηήο ηεο εηθφλαο ζα πάκε θαη ζε κείσζε ηνπ
ρξφλνπ θαη ζηε γεληθή θαηνηθία. Αλ θαη κεηψζακε θαη κέρξη ηα 90η.κ. θέηνο,
πνπ είλαη θαη απηφ άιιν έλα ζπλ. Θάλνπκε ζηγά-ζηγά βήκαηα, γηαηί ην κεγάιν
άικα δπζηπρψο φπσο είλαη ζήκεξα ε θαηάζηαζε, δελ κπνξείο λα ην θάλεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο 6, 7, 8, 9, 10,
11, θαη 12 πνπ αθνξνχλ ηα δεκνηηθά ηέιε, ςεθίδνληαη θαηά πιεηνςεθία.

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε εθπφλεζεο ηεο 19/2016 κειέηεο ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ ζην
πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηίηιν
«Γηάζηξσζε Ππλζεηηθνχ Σιννηάπεηα θαη Δξγαζίεο Ππληήξεζεο ζην
Γεκνηηθφ Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ ηνπ Α΄ Αζιεηηθνχ Θέληξνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ, πνζνχ 310.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.
&
14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε εθπφλεζεο ηεο 25/2016 κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο
ζην δεκνηηθφ γήπεδν «Ράθεο Σαξαιακπίδεο» ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ
(Γηάζηξσζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην
δεκνηηθφ γήπεδν πνδνζθαίξνπ «Ράθεο Σαξαιακπίδεο» πνπ αθνξά
ζηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θα θάλσ κία πξνζπάζεηα λα είκαη ζχληνκνο. Λα αλαθέξσ
θαη έλα... βαζηθά θαη ηα δχν ζέκαηα, θαη απηφ θαη ην επφκελν είλαη καδί, θαη
επεηδή είλαη καδί, επηηξέςηε κνπ λα θάλσ έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ γηα ην
δεχηεξν πξψηα, γηα ην Σαξαιακπίδεο, γηαηί είρε γίλεη θαη ζε πξνεγνχκελν
ζπκβνχιην κία ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη ζα πσ θαη γηα ην ζέκα πνπ πξνεγείηαη
κεηά.
πσο γλσξίδεηε, φπσο είρακε μαλαζπδεηήζεη δειαδή θαη ζην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ππήξρε ε αδπλακία λα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην
εξγνιάβν πνπ είρε βγεη κεηνδφηεο ζηνλ πξψηνλ δηαγσληζκφ.
Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2015 έγηλε ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
είρακε αλαθέξεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2015 δήηεζε
ν εξγνιάβνο ηε δηάιπζε ηεο εξγνιαβίαο, γηα λνκηθνχο θαη ηερληθνχο ιφγνπο
δελ απάληεζε ε Ρερληθή πεξεζία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη θαη γηα ηε
δηάζεζε πνπ είρε λα θάλεη ην έξγν, θαη επεηδή δελ είρε έξζεη ν πηζηνπνηεκέλνο
ηάπεηαο, θαη κεηά απφ δχν κήλεο έγηλε ηεθκαηξφκελα απνδεθηή ε αίηεζε ηνπ
εξγνιάβνπ.
Ραπηφρξνλα

ε

πξψηε

πξνγξακκαηηθή

ζχκβαζε

δελ

είρε

πεξάζεη

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν θαη δεκηνπξγνχζε θφιιεκα έηζη φπσο είρε ζπληαρζεί
αλάκεζα ζηνλ δήκν θαη ηε Γεληθή Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, ππήξρε έλα θψιπκα
δειαδή γηα ην πνηνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ πιεξσκή θαη γηα ηε
δεκνπξάηεζε ζε ζρέζε θαη κε ηελ Απνθεληξσκέλε. Ρέινο πάλησλ
πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε φινπο απηνχο ηνπο ζθνπέινπο θαη αθνχ ππήξρε
ην δήηεκα ηεο πξνζθπγήο ιφγσ ηνπ κε πξνζπκβαηηθνχ, έγηλε Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα πάκε ζηνλ δεχηεξν κεηνδφηε, σζηφζν δελ δερφηαλ
ε επίηξνπνο ζε θακία πεξίπησζε λα πξνρσξήζεη ην έξγν κε ηε κνξθή πνπ...
κε ηελ εμέιημε πνπ είρε.
Πε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ζε
επαλεηιεκκέλεο ζπλαληήζεηο, ε ηειεπηαία έγηλε ηνλ Πεπηέκβξε, θαηαιήμακε
απφ θνηλνχ ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ δήκνπ, ε Λνκηθή πεξεζία ηνπ δήκνπ,
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παξνπζία δηθή κνπ θαη ηνπ δεκάξρνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο γεληθήο
γξακκαηείαο αζιεηηζκνχ, ηνλ γεληθφ γξακκαηέα, ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη ηε
Λνκηθή πεξεζία θαη ηε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ ηεο γεληθήο γξακκαηείαο
απνθαζίζακε λα πάκε ζε λέα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη ηαπηφρξνλα λα
γίλεη λέα κειέηε παίξλνληαο ππφςε φηη ε πξνεγνχκελε πνπ είρε γίλεη είρε
δηάθνξα δεηήκαηα, ζα πσ θαη θάπνηα απφ απηά πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα είλαη
νινθιεξσκέλν.
Δπεηδή είρε γίλεη ζπδήηεζε ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη γηα ην λνκηθφ ζθέινο
ηεο απνδεκίσζεο, λα πσ φηη ην ζθεπηηθφ πνπ είρακε ζέζεη ηελ πξνεγνχκελε
θνξά θαη ζαλ Γεκνηηθή Αξρή έγηλε δεθηφ ηφζν απφ ηελ Απνθεληξσκέλε φζν
θαη απφ ηελ... απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε φζν θαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα
θαη ν εξγνιάβνο ν ίδηνο θάλνληαο δεθηφ φηη ηα ρξήκαηα πνπ δεηνχζε ήηαλ
αλεδαθηθά, πήξε ηα ρξήκαηα γηα ηα καμηιάξηα πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί γηα ηηο
εξγαζίεο δειαδή πνπ είραλ γίλεη κε βάζε ην πξαθηηθφ πνπ ςεθίζακε θαη εκείο
ηεο παξαιαβήο, ην πνζφ δειαδή πεξίπνπ ησλ 5.000,00€, θάηη παξαπάλσ, θαη
ε απνδεκίσζε, ζπκάζηε πνπ είρε γίλεη θαη κεγάιε θαζαξία γηα ην πνζφ πνπ ζα
πξνθχςεη πνπ απφ ηφηε είρακε πεη φηη δελ πξνθχπηεη φηη ζα είλαη πεξηζζφηεξν
απφ 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηφηε
δελ μεπεξλάεη ηηο 2.500,00€. Λα ζπκίζσ φηη είρε δεηήζεη θνληά ζηηο
60.000,00€ θαη είρε γίλεη κία νιφθιεξε ζπδήηεζε γηα ην αλ είκαζηε λνκηθά
θαιπκκέλνη θαη φηη έρνπκε αλνρχξσην ηνλ δήκν θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ
θ.ιπ., θ.ιπ..
Ρνλ Πεπηέκβξε, αθνχ έγηλε ε λέα ζπλάληεζε κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία
απνθαζίζακε λα πάκε ζε λέα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αθνχ πξψηα γίλεη ε
λέα κειέηε, ζηε λέα κειέηε ππάξρνπλ νη εμήο δηαθνξέο, θαηαξρήλ ππάξρεη
δηαθνξεηηθή ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα ηνλ ριννηάπεηα. Ζ ηηκή πνπ
δίλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία απφ ηα 25,00€/η.κ., έρεη πάεη ζηα 27,00€/η.κ., άξα
θαη ε δηαθνξά, λα ζπκίζσ φηη είρε πάεη θνληά ζην κηζφ εθαηνκκχξην ε πξψηε
κειέηε, ε δηαθνξά πξνθχπηεη θαηαξρήλ ζε α’ θάζε απφ εθεί. Γεχηεξνλ έρεη
κπεη ζηε κειέηε ε θαηαζθεπή ηνηρίνπ απφ ηε κεξηά πνπ ζπλνξεχεη κε ην
ςπρηαηξείν γηαηί ηα θεξηά πιηθά κπαίλνπλ ζην γήπεδν, πξνθεηκέλνπ δειαδή
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λα απνθχγνπκε πιένλ λα νρπξψζνπκε απηή ηε κεξηά ηνπ γεπέδνπ ζα
ζεθσζεί πεξαηηέξσ ην ηνηρίν. Ξξνβιέπεηαη λέα κεηαιιηθή εμέδξα 150 ζέζεσλ
ζηελ απέλαληη κεξηά ηεο κεγάιεο εμέδξαο γηα ηνπο θηινμελνχκελνπο, θαη
θάπνηεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αιιαγή ησλ γπςνζαλίδσλ ζηα απνδπηήξηα
ηνπ γεπέδνπ.
Ζ κειέηε απηή έρεη εγθξηζεί αηχπσο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ.
Απηή ε απφθαζε πνπ παίξλνπκε ζήκεξα ζα είλαη ζπλνδεπηηθή καδί κε ηε λέα
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνπ ζα έξζεη γηα ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
θαη ην ρξνλνδηάγξακκα, θαηαιαβαίλεηε, αλ δελ γίλεη έλζηαζε ζηε δηάξθεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ, κε βάζε ηε ζπδήηεζε πνπ έρνπκε θάλεη θαη κε ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία θαη ηελ Ρερληθή
πεξεζία ηνπ δήκνπ, ηε Λνκηθή πεξεζία θαη ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία, δελ
ζα μεπεξάζεη ην εμάκελν. Δίλαη δειαδή ν πξνζπκβαηηθφο, ε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ, θ.ιπ. θ.ιπ., λνκίδσ γλσξίδεηε αξθεηά θαιά ηηο δηαδηθαζίεο.
Ρψξα, ην ιέσ απηφ γηαηί πεξλάκε ηαπηφρξνλα ηηο δχν εγθξίζεηο ησλ κειεηψλ
κε ην εμήο ζθεπηηθφ, θαηαξρήλ ε δηαθνξά ζην πνζφ πνπ είλαη γχξσ ζηηο
70.000,00€ έρεη λα θάλεη κε ηηο πεξαηηέξσ εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζην
Σαξαιακπίδεο. Πην γήπεδν ζην Γάζνο ζα γίλεη επί ηεο νπζίαο θαηλνχξηα
δηάζηξσζε, ελψ ζην «Ράθεο Σαξαιακπίδεο» ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ ήδε
ππάξρνληα ριννηάπεηα. Ρν ζθεπηηθφ είλαη ην εμήο, ζα δεκνπξαηεζνχλ κε
δηαθνξά 20 εκεξψλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο ζην
γήπεδν ηνπ Γάζνπο, γηα λα κεηαθεξζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γεπέδνπ ζην
«Σαξαιακπίδεο» θαη λα εμππεξεηεζνχλ θαη νη νκάδεο, γηαηί είλαη κέζα ζηηο
αγσληζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ζα κεηαθεξζνχλ ζην πάλσ γήπεδν, θαη
ηαπηφρξνλα ζα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ζην «Θάλην». Θαη λνκίδνπκε φηη κέρξη
ηα ηέιε ηνπ Κάε ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαη ζηα δχν γήπεδα. Απηφ
είλαη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα δειαδή πνπ έρεη απνθαζηζηεί. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, ην έλα έξγν φπσο είδαηε είλαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, είρε
εληαρζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ην δεχηεξν, επίζεο
ππήξρε κία ζπδήηεζε γηα ην αλ ππάξρνπλ ηα ιεθηά θαη αλ κε ηελ εμέιημε πνπ
είρε πάξεη, ηελ ηξνπή πνπ είρε πάξεη ην ζέκα αλ είλαη εμαζθαιηζκέλν ην έξγν
θαη ηα ρξήκαηα. Γελ ππάξρεη θαλέλα δήηεκα σο πξνο απηφ, ηα ιεθηά θαη ν
θσδηθφο ππάξρεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία, είλαη εληαγκέλν έξγν, έρεη ηξαβερηεί
ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ, θαη δελ ππάξρεη θαλέλα δήηεκα λα ραζεί κε ηε λέα
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ απηνχ. Γηαηί ππήξρε, λα
ζπκίζσ, είραλ βάιεη θάπνηνη ζπλάδειθνη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά φηη κε
ηελ ηξνπή απηή ππάξρεη πεξίπησζε λα ραζεί ε ρξεκαηνδφηεζε. Δίλαη
εμαζθαιηζκέλε ε ρξεκαηνδφηεζε, ππάξρεη ν θσδηθφο, ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα
θαη πξνρσξάκε θαλνληθά ζηελ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίλαη ην έλα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ην έλα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο. Νη
πξνεγνχκελεο κειέηεο πεηηνχληαη ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ θαη γίλνληαη
θαηλνχξηεο απφ ηελ αξρή; Γηαηί απηφ ην νπνίν πεξηέγξαςεο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίλαη κία κειέηε θαη γηα ηα δχν;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, ζσζηά, ε παιηά κειέηε είλαη κφλν γηα ην «Σαξαιακπίδεο»,
σξαία. Άξα ην Θεβφπ είλαη θαηλνχξηα κειέηε έηζη θαη αιιηψο. Πην
«Σαξαιακπίδεο», απηφ πνπ πεξηέγξαςεο είλαη κάιινλ πξνζζήθε ζην παιηφ
αληηθείκελν, άξα θξαηάκε ηελ παιηά κειέηε θαη γίλεηαη πξνζζήθε θαη
αιιάδνπκε ηελ ηηκή πνπ έηζη θαη αιιηψο είλαη ζέκα ηεπρψλ, δελ είλαη ζέκα
κειέηεο; Ή θεχγεη φιε ε κειέηε θαη γίλεηαη απφ ηελ αξρή θαηλνχξηα;
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ζ κειέηε γηα ην «Σαξαιακπίδεο» είρε θάπνηεο αδπλακίεο.
Γελ έρεη πεηαρηεί ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ, γηαηί ήηαλ κία κειέηε ε νπνία
είρε εθπνλεζεί, ήηαλ ζνβαξή κειέηε θαη λνκίδνπκε φηη εμαζθάιηδε θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνληαλ. Πε θακία πεξίπησζε δελ
αρξεζηεχηεθε. Έγηλαλ θάπνηεο δηνξζψζεηο κε ηηο θαηλνχξηεο πξνδηαγξαθέο πνπ
αιιάδνπλ νχησο ή άιισο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, δειαδή
νχησο ή άιισο έπξεπε λα ζπληαρζεί ε θαηλνχξηα κειέηε κε βάζε ηηο
θαηλνχξηεο πξνδηαγξαθέο θαη παίξλνπκε ππφςε καο θαη άιια δεηήκαηα πνπ
έρνπλ πξνθχςεη. Γειαδή ε ηηκή ήηαλ έλα βαζηθφ γηα λα κπνξέζεη λα
αληαπνθξηζεί. Δίρε λα θάλεη κε ην ειάρηζην θαη ην κέγηζην ηνπ πιηθνχ. Γειαδή
κε ηελ πηζηνπνίεζε, θ.ιπ.. Έρνπλ αιιάμεη νη πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηνπο
ριννηάπεηεο απφ ηελ ίδηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία. Άξα, αλαγθαζηηθά, λαη, δελ
έρεη αιιάμεη θάηη άιιν επί ηεο νπζίαο. Ίζα-ίζα πνπ θαη ε δεχηεξε κειέηε, ζην
γήπεδν

ζην

Γάζνο

βαζίζηεθε

ζηελ

πξνεγνχκελε

κειέηε

ζην

«Σαξαιακπίδεο». Έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο βειηησηηθέο κε βάζε ηηο θαηλνχξηεο
πξνδηαγξαθέο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λαη, είλαη έηνηκεο, απηφ ςεθίδνπκε ζήκεξα.,
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δγθξίλνπκε ηηο κειέηεο. Δίλαη ε έγθξηζε ησλ κειεηψλ, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θάηη λα ξσηήζσ, Λίθν, ζε ζρέζε κε ηηο δηεθδηθήζεηο, γηαηί
εγψ ην είρα ζέζεη. Ν εξγνιάβνο ππέβαιε κία αίηεζε δηάιπζεο. Δγψ είπα πεη
φηη ζα πάξεη απνδεκίσζε γηαηί πάξα πνιχ ζπάληα ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία δελ
απνξξίπηεη ηελ αίηεζε δηάιπζεο. Γειαδή νχηε ζην 1% δελ ζπλαληάο ε αίηεζε
δηάιπζεο λα γίλεη απνδεθηή. Δίηε ζησπεξά, είηε φρη. Ρέινο πάλησλ. Δίπεο φηη
δελ πήξε απνδεκίσζε, πήξε ηηο πέληε ρηιηάδεο ζπλ δπφκηζη ρηιηάδεο. Λαη, φηη
δελ πήξε άιιε απνδεκίσζε πιελ απηνχ ηνπ κηθξνχ πνζνχ. Έρεη θάλεη αίηεζε
ζεξαπείαο θαη πξνζθπγή ή δελ ζπλερίδεη θαζφινπ; Ή πήξε απηά ηα ιεθηά θαη
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παξαηηείηαη; Ή έρεη θάλεη αίηεζε ζεξαπείαο θαη ζηε ζπλέρεηα εληφο εμακήλνπ
ζα θάλεη θαη πξνζθπγή;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ν ίδηνο έρεη δεηήζεη απηά ηα ρξήκαηα, δειαδή πιένλ έρεη
δερηεί θαη ηελ... γηαηί νχησο ή άιισο θαη λνκηθά δελ πξνέθππηε απφ θάπνπ,
δειαδή θαη ε απάληεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο θαη ε απάληεζε ηεο... είρε
θηλεζεί δειαδή, ήηαλ ίδηα. Θαη ν ίδηνο έρεη δεηήζεη εγγξάθσο απηά ηα
ρξήκαηα, δειαδή ππάξρεη ζπκβηβαζκφο σο πξνο απηφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη; Λα πάξνπκε
ηνλ ιφγν. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα πάξσ ηνλ ιφγν γηα ην ζέκα απηφ; Ρη ιφγν λα πάξσ; Θα ζαο
ηα ιέεη ν θ. Γξνχιηαο γηα κέλα. Τεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ληεληαθέ; Τεθίδεηε. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα πσ δπν πξάγκαηα. Ξξψηνλ, φζνλ αθνξά
απηφ ην έξγν πξέπεη λα πσ φηη ήκνπλ ελήκεξνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππήξραλ
θαη έγηλαλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πξαγκαηηθά ζσζηέο απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή
θαη εγψ παξαθνινχζεζα απηφ ην δήηεκα κε απεπζείαο ελεκέξσζε απφ ηνλ
γεληθφ γξακκαηέα ηνλ Ππλνδηλφ. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ.
Ρψξα, φζνλ αθνξά, λνκίδσ κε αθνξκή φηη έρνπκε ηελ Διεπζίλα πνιηηηζηηθή
πξσηεχνπζα ζέισ λα μαλαδεί ν Θαξαγηάλλεο πνπ είλαη αληηδήκαξρνο, ν
δήκνο, θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, έρνπκε θαηάιιεινπο
αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ, λνκίδσ φηη κπνξεί ην αζιεηηθφ θέληξν
ηνπ Γάζνπο, γη’ απηφ δελ έρσ λα πσ ηίπνηα γηα ην «Σαξαιακπίδεο», λνκίδσ
πάεη ζθαίξα θαη θαιά.
Γηα ην άιιν έρσ ηελ άπνςε, θάλακε θαη έλα ιάζνο θαη εγψ θαη ν Κηράιεο, ελψ
ην άλνημα ην δήηεκα παξνπζία ηνπ Θνληνλή, είλαη έμη νη ισξίδεο, δελ θάλνπλ
ιάζνο. Ξξέπεη λα βξνχκε κία κειέηε ή πξνκειέηε πνπ λα ιέεη ην αζιεηηθφ
θέληξν λα γίλεη αληί γηα έμη ισξίδεο νθηψ. Αλ γίλεη νθηψ, ν Αληξέαο ην μέξεη
απηφ ην πξάγκα...
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξνιχ δχζθνιν.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία, ζα κνπ πεηο ηφηε, κηζφ ιεπηφ. Λα κνπ πεηο,
Ζξαθιή, αθνχσ κε ζεβαζκφ φ,ηη ιεο θαη κε πξνζνρή. Ιέσ ινηπφλ ηψξα,
εκείο... φρη, εγψ ιέσ, κηζφ ιεπηφ, λα ιχζνπκε ηελ πνιηηηθή πξφζεζε θαη λα
ηνπο βάινπκε ιίγν ην καραίξη ζηνλ ιαηκφ φηη ζέινπκε ην αζιεηηθφ θέληξν ζηε
Γπη. Αζήλα θαη κεηά ζα πάκε ζηελ Ξεξηθέξεηα, ζα ην ζηεξίμνπκε, θαη λα
ελεξγήζνπκε θαηάιιεια θαη εζείο απφ εθεί θαη εκείο φινη νη ππφινηπνη, θ.ιπ.,
θ.ιπ., θαη ην ηερληθφ ην αλ είλαη δχζθνιν ή φρη θαη αλ ζα επεθηαζεί πνπ
θηηάρλνπκε ηψξα ην γήπεδν, βαζηθά δελ κπνξεί λα επεθηαζεί πξνο ηα θάησ,
αιιά ηέινο πάλησλ δελ ζα κπσ εγψ ζην ηερληθφ θνκκάηη, γηα φια ηα
πξάγκαηα ππάξρνπλ ιχζεηο, εγψ ιέσ φηη πξέπεη λα γίλνπλ νθηψ θνπινπάξ,
ζεκαίλεη φηη απηφ ην γήπεδν ζα βγάιεη θαη έζνδα. Ρν αλαιχσ κε κία
θνπβέληα, δελ ιέσ ηίπνηα άιιν. Αλ γίλεη νθηψ, ζεκαίλεη μαθληθά, φπσο ιέκε
ην θνιπκβεηήξην ην δεηάλε φιεο νη νκάδεο, θαη αλ κεζαχξην κπια, κπια,
κπια, δελ ην αλαιχσ απηή ηε ζηηγκή, λνκίδσ ηε βαζηθή ηδέα βάδσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία. Ινηπφλ έλαο ιφγνο παξαπάλσ επεηδή ην δεηάεη ν
Βιαζηάδεο, λα θξνληίζνπκε κε έξγα λα θαηνρπξψζνπκε φηη είλαη ηνπ δήκνπ
θαη ζε κία πξννπηηθή δεκνζίνπ, εζληθνχ θαη δεκνηηθνχ ζπκθέξνληνο.
Ρειείσζα. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν ςεθίδνπκε θαη εκείο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα. Ινηπφλ, 13, νκφθσλα. 14. Νκφθσλα.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λα ζαο πσ κφλν κία εμέιημε. Δπεηδή ην έζεζε ν ζπλάδειθνο
ν Θνδσξήο. Γηα λα γίλνπλ νθηψ νη δηαδξνκέο ζα πξέπεη λα κεγαιψζεη, δειαδή
λα γίλεη θαηλνχξηεο, λα θχγνπλ ηα θηγθιηδψκαηα θαη λα κεγαιψζεη αξθεηά
εμσηεξηθά. Έλα ην θξαηνχκελν.
Γεχηεξνλ, αλ γίλνπλ νθηψ έηζη φπσο είλαη απηή ηε ζηηγκή, ζα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο πνιχ θαιφ πξνπνλεηηθφ θέληξν πνπ φλησο ζα βνεζήζεη κε
δηάθνξεο... κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο,
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σζηφζν δελ ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ αγψλεο. Αγψλεο απηή ηε ζηηγκή κε έμη
θνπινπάξ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέρξη έλα επίπεδν. Γειαδή πξνθαλψο δελ
κπνξεί λα γίλνπλ παλεπξσπατθνί ή άιινη αγψλεο, αιιά πάλησο κπνξεί λα
εληαρζεί έηζη φπσο είλαη ην γήπεδν κε ηηο εξγαζίεο πνπ απηή ηε ζηηγκή έγηλαλ
κε ηνλ θσηηζκφ θ.ιπ., κπνξεί λα γίλνπλ, λα εληαρζνχλ δειαδή αγψλεο θαη
ππάξρεη ήδε κία ζπδήηεζε κε ηνλ γπκλαζηηθφ ζχιινγν πνπ εδξεχεη ζην
Σατδάξη, λα εληαρζνχλ αγψλεο ζην θαιεληέξ ηνπ Πέγαο νη νπνίεο ζα
αλαβαζκίζνπλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ θαη ε εμέιημε ε νπζηαζηηθή πνπ
ππάξρεη είλαη φηη ζε ζπλελλφεζε κε ηε Β/ζκηα θαη ηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε
ππάξρεη κία θίλεζε γηα λα γίλεη πξφηππν αζιεηηθφ θέληξν.
Ξξφηππν αζιεηηθφ θέληξν φπσο γίλεηαη ην θνιπκβεηήξην πνπ είλαη απφ ηα
ιίγα θνιπκβεηήξηα απηή ηε ζηηγκή ίζσο είλαη θαη ην κνλαδηθφ κέρξη ηψξα πνπ
δέρεηαη καζεηέο ζηελ Αζήλα είλαη απηή ηε ζηηγκή κφλν απφ ην 3 ν Γεκνηηθφ
ππάξρεη απηφ, ή ηέινο πάλησλ απηή ε απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ γηα λα
ζπκκεηέρνπλ καζεηέο.
Αληίζηνηρα, ππάξρεη κία απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ λα γίλνπλ αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Κε βάζε απηφ έρνπλ πξνηαζεί
ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Α/ζκηα θαη ηε Β/ζκηα λα πξνηαζεί ην δηθφ καο γήπεδν
θαη ην γήπεδν ηνπ Ξεξηζηεξίνπ γηα πξφηππα. Κε φ,ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ γεπέδνπ, ηνλ εμνπιηζκφ, αγψλεο, θ.ιπ.. άξα, λνκίδσ φηη ε
βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θαηά ηε γλψκε κνπ ζα πξέπεη λα είλαη λα κείλεη έηζη
φπσο είλαη, κε ηηο έμη δηαδξνκέο. Απιά ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί αηζζεηά ην
ηαξηάλ.
Νη άιιεο εξγαζίεο έρνπλ νινθιεξσζεί. Καδί κε ηνλ ριννηάπεηα ηνλ θαηλνχξην
λα είλαη έλα λέν ζηάδην, έλα ζηνιίδη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κε νθηψ κπνξνχλ λα γίλνπλ αγψλεο. Γελ κπνξνχλ λα
γίλνπλ κε έμη φπσο είλαη απηή ηε ζηηγκή αγψλεο κεγαιχηεξνη ησλ
Ξαλειιελίσλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα, ζπλάδειθνη. Ρν 13 θαη 14.

15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ ζην έξγν κε ηίηιν: «Δπηρεηξεκαηηθή
Ωξίκαλζε, Δηζαγσγή Θαηλνηνκηψλ θαη Γεκηνπξγία Ππλεξγαηηθψλ
Πρεκαηηζκψλ (clusters) ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο» - Νξηζκφο πεπζχλνπ Έξγνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα απνζχξεηαη.

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο θαη
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ
ΠΡΝ ΓΑΠΝΠ ΣΑΪΓΑΟΗΝ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην είδαηε, ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε;
Θάπνηα δηαθσλία; Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

17ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Θαζηέξσζε, θαη’ εμαίξεζε δηαθνξεηηθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Έηνο 2017 θαη εθεμήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη απηφ πνπ θάλνπκε θάζε ρξφλν, ζπλάδειθνη. πάξρεη; Γελ
ππάξρεη ηίπνηα. Ππκθσλνχκε νκφθσλα.

18ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί δεκνζηεχζεσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ
εθπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη εξψηεκα; πάξρεη αληίξξεζε;
Ππκθσλνχκε.
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19ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ρνξήγεζεο αλαπεξηθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο,
βάζεη ηεο 94 /2016 απφθαζεο –εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Ήηαλ νκφθσλε, Ξξφεδξε; Νκφθσλε ήηαλ,
ζπλάδειθε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Αλ έρεη ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Κήπσο έρεη ζέζεηο ζηάζκεπζεο
κέζα. Απηφ ξσηάσ. Θαη δεηάεη θαη απέμσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

20ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ κνλνδξφκεζε ησλ νδψλ Ξαηξψλ, Θεζέσο,
ηκήκαηνο ησλ νδψλ θαζψο θαη θαζαίξεζε ηκήκαηνο λεζίδαο επί ηεο
νδνχ Ξχινπ βάζεη ηεο 86 /2016 απφθαζεο –εηζήγεζεο ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή πίζσ απφ ηνλ ΝΡΔ. Έρεη δνζεί ζηελ
ΔΞΕ ην ζρέδην. Ν Θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δπεηδή έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο φηη ππάξρεη ζε εμέιημε
κία κειέηε θαη έλα γξαθείν πνπ έρεη αλαιάβεη ζπλνιηθά ηελ θπθινθνξηαθή
κειέηε ηεο πφιεο, ην έρεη δεη; Ρν επεμεξγάζηεθε; Δίλαη ζχκθσλν ην γξαθείν;
Δίλαη ζηηο πξνηάζεηο δειαδή; Δπεηδή εγψ έιεηπα απφ ηελ ΔΞΕ θαη δελ έρσ δεη.
Δίλαη δχν δξφκνη, ν έλαο κνλνδξνκείηαη πξνο ηα θάησ, ν άιινο πξνο ηα πάλσ;
Δληάμεη. Θαη απηφ πνπ ιέηε φηη ζα ζπάζεη ε λεζίδα; Λαη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπξνζηά ζην θαξκαθείν ηεο Σξηζηίλαο Γαιαλνπνχινπ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, ζηελ Ξχινπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξάλσ απφ ηελ... λαη, λαη, μέξσ πνχ είλαη. Θα ζπάζεη ζε έλα
ζεκείν ε λεζίδα γηα λα κπνξνχλ λα πεξλάλε ηα απηνθίλεηα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα κπνξνχλ λα θαηεπζχλνληαη ζηελ Ξαηξψλ θαη λα αλεβαίλνπλ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Νθ. Δληάμεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. Ρεο θπθινθνξηαθήο; Ή γηα ην ζπγθεθξηκέλν; Γηα ηελ
θπθινθνξηαθή, ιέεη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πρέδην.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη. Θα ην θάλνπκε απηφ, απιά ν κειεηεηήο έρεη
δηάθνξεο πξνηάζεηο πνπ έρεη θαηαζέζεη. Έρεη θαηαζέζεη γηα θάπνηα ζέκαηα θαη
δχν θαη ηξεηο πξνηάζεηο γηα θάπνηνπο δξφκνπο. Θα ην δνχκε φιν καδί. Απηφ
αθξηβψο θάλνπκε θαη εκείο ηψξα. Θάλνπκε κία επεμεξγαζία θαη ζα ην δνχκε
κεηά φινη καδί, ζα θσλάμνπκε ηνλ κειεηεηή, ζα θσλάμνπκε θαη θφζκν, έρεη
κία δηαδηθαζία δειαδή δηαβνχιεπζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πσ, ζπλάδειθνη, ιίγν γη’ απηήλ ηελ πεξηνρή εθεί. ιε ε
θίλεζε ηεο Γπη. Αζήλαο πεξλάεη κέζα απφ απηή ηε γεηηνληά θαη ζπγθξνχνληαη
ζε ηξία ζεκεία. Ρν ιέσ εθ πείξαο. πνηνο ζέιεη, κπνξεί λα πάεη λα ηελ
επηζθεθηεί. Θα δεη ζίγνπξα ηξαθάξηζκα, ζίγνπξα. Νκφθσλα ινηπφλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ δελ κέλσ εθεί. Ήηαλ ην παηξηθφ κνπ εθεί. Δγψ κέλσ ζηε
γεηηνληά ηνπ Κπνδίθα πνπ δελ κέλεη ν Κπνδίθαο εθεί ηψξα.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 22Η

14 Νοεμβρίου 2016

97

21ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο, ζρεηηθά κε δηεπθφιπλζε δηέιεπζεο
ζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ, επί ηεο νδνχ Αθξνπφιεσο 19, Ν.Ρ. 430,
βάζεη ηεο 87 /2016 απφθαζεο –εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην βιέπεηε. Ζ απφθαζε είλαη νκφθσλε.
Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

22ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί επηθαηξνπνίεζεο ηεο αξηζκ. 227/2010
Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, βάζεη ηεο 95 /2016
απφθαζεο –εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κφζρν, γηα δπν ιεπηά.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ. Δίλαη έλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ζην νπνίν δελ ππήξραλ
φξνη δφκεζεο θαη παίξλεη απφ ην δηπιαλφ νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. Δίλαη ζην
Άλσ Γάζνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη άιιν; Ππκθσλνχκε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη φπσο βιέπνπκε ΒΓ Γάζνο. Ρψξα ηη λα ζαο πσ; Κα είλαη
νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ζαο ιέσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πάλσ. Λα ζαο θέξσ ηνλ ράξηε αλ ζέιεηε, αλ επηκέλεηε
ηφζν, λα ζαο πσ πνην...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη;
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23ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ θνπή ή κε δέλδξνπ
ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο, βάζεη ηεο 96 /2016
απφθαζεο –εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε, ζπλάδειθνη. Δίλαη θνπή πεχθνπ ιφγσ
επηθηλδπλφηεηαο ζηελ Νδφ Ξιαηαηψλ 35. Ζ απφθαζε είλαη νκφθσλε.
Δξσηήζεηο. Ππκθσλνχκε; Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Έρσ πεη φηη ππάξρνπλ ηξφπνη ζηήξημεο ή θιαδέκαηνο. Λνκίδσ φηη
δελ πξέπεη λα θφβνπκε πεχθα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ. Θαηαςεθίδεη ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ε Ρερληθή πεξεζία θαη ην Ξξάζηλν ζπκθσλνχλ λα θνπεί.
Νκφθσλα;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ινηπφλ.

24ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο κεθνηνκήο αλσλχκνπ δεκνηηθήο
νδνχ εληφο ηνπ Ν.Ρ. 132, ζηελ νδφ Ππάξηεο, βάζεη ηεο 97 /2016
απφθαζεο –εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλε, λαη. Τεθίδνπκε; Τεθίδνπκε.

25ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο επηρνξήγεζεο απφ ην Ξ.ΔΠ Θαηαλνκή θαη έγθξηζε δηάζεζεο- ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο
Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο, γηα
ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (Γ΄ θαηαλνκή) έηνπο 2016.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξφζν είλαη ην λνχκεξν, Θψζηα;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

26ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο – ππεξεζίαο κε ηίηιν
«Αζθαιηζηηθή θάιπςε κεηαθνξηθψλ Κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ
Γήκνπ» Έηνπο 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

27ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξαρψξεζε ζε θνηλή ρξήζε
νηθνπέδνπ επί ηεο νδνχ Αλδξνχηζνπ αξηζ. 10 ζην ΝΡ 132.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνξά ην γλσζηφ ζέκα ηνπ θνπβνπθιίνπ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπ θ. γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ,ηη δεηάεη ε θπβέξλεζε. Λα πεξηθξνπξήζνπκε ηα ζηειέρε ηεο
θπβέξλεζεο απεξίζπαζηα λα θάλνπλ ην θπβεξλεηηθφ ηνπο έξγν. Άκα δελ ην
πξνηείλνπκε, ζα πνπλ φηη είλαη ζθεπσξία ληφπησλ θαη μέλσλ θέληξσλ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπ δήκνπ είλαη, απιά πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε φηη
δηακνξθψλεηαη ζε πιαηεία, δίλεηαη ζε θνηλή ρξήζε γηα λα κπνξέζεη λα
ειεθηξνδνηεζεί ην θνπβνχθιην.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αιιά αλ γίλεη φκσο νηηδήπνηε θαη ππάξρεη νηηδήπνηε
ελαληίνλ ηνπ αζηπθχιαθα θαη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ έρνπκε πινπνηήζεη
ην αίηεκα ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηεο Αζηπλνκίαο, ηφηε ζα ζνπ πσ εγψ, Θνδσξή.
Γη’ απηφ είκαζηε Γηνίθεζε θαη παίξλνπκε ηελ επζχλε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία. Θαηαςεθίδνπλ νη ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΖ θαη ν
ΓΗΑΦΑΛΝΠ ΓΖΚΝΠ. Απέρνπλ νη ΞΝΙΗΡΔΠ ΠΔ ΓΟΑΠΖ θαη θαηαςεθίδεη ν
ΓΗΑΦΑΛΝΠ ΓΖΚΝΠ.

28ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο Αλακφξθσζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ, νηθνλ. Έηνπο 2016 (ζρεη.:53 /2016 Απ. ΘΔΓΣ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιεσλίδα, ζεο λα πεηο θάηη;
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Ρη λα πσ; Ρν έρεηε ην εηζεγεηηθφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Κεηψλνπκε δαπάλεο, απμάλνπκε δαπάλεο. Απηφ είλαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 28 θαη 29 ππάξρεη αληίξξεζε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη ζηελ αλακφξθσζε εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη ζηελ αλακφξθσζε θαη ζην εηήζην;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πην εηήζην Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Υξαία, ζέκα 28 θαηά πιεηνςεθία.
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29ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο καο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο καο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,
νηθνλ. Έηνπο 2016 (ζρεη.:54/2016 Απ. ΘΔΓΣ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα.

30ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξφηαζεο γηα ηνλ νξηζκφ
απνδεκίσζεο ηνπ Ξξνέδξνπ καο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ
καο (ζρεη.: 55 /2016 Απ. ΘΔΓΣ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε δεη ην εηζεγεηηθφ. Απηφ πξέπεη λα γίλεηαη θάζε θνξά πνπ
αιιάδεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Θνηλσθεινχο θαη γη’ απηφ ην θάλνπκε.
Ππκθσλνχκε;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρη απνδεκίσζε;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη, πφζν είλαη ε απνδεκίσζε απηή; Δηήζηα, κεληαία; Ρη
είλαη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεληαία.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ινηπφλ; Ππκθσλνχκε.
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31ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε δηνξγάλσζεο θαη δηάζεζεο πηζηψζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη, κε ηηο πηζηψζεηο; Ππκθσλνχκε,
νκφθσλα.

32ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε κεηάβαζεο αληηπξνζσπείαο ηνπ Γήκνπ
καο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ Δηήζηνπ
Ππλεδξίνπ ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ πιεηνςεθία είλαη ν δήκαξρνο, είλαη ε θα Εέξβα θαη ν θ.
Θνπδεινχδεο. Ν δήκαξρνο πάεη κε έμνδα ηεο ΘΔΓΔ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε έρεη πεη ζίγνπξα ν θ. Κπνδίθαο; ρη
ηειηθά; Κε ηνλ ΑΠΓΑ. Ππλάδειθνη, ν θ. Ληεληαθφο. ζνη άιινη, ν θ. Γξνχιηαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κφλν αηξεηφο. Ν θ. Ληεληαθφο θαη ν θ. Γξνχιηαο. Θαη ε θα
Γεσξγηάδε.
Λα δνχκε θαη ηα Δθηφο Ζκεξεζίαο.

2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Σξεζηκνπνίεζε πνζνζηνχ έσο 12% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο
ζπιινγηθήο απφθαζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΠΑΡΑ γηα ηελ
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε ην εηζεγεηηθφ. πάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.
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1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγθξηζε ηεο απφθαζεο ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο γηα ηελ
πξφβιεςε δαπαλψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ (απνχζα)

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ
(απψλ)

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

46,60,81

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

19

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

90

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

23,42,70,84,100

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

16,45,58,80,90,95

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

66,86,90,92

ΘΔΛΡΟΖΠ

40

ΘΝΒΑΟΑΠ

63

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

82

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

22,36,75,82

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

33,43,52,76

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

11,45,53,78

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

35,48,62

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

12,36,54,78,91

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

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

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

17

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

34,47,61,81

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

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

