ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΓΖΚΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ 2014 - 2019

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ 3Ζ
17.2.2016

ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ
ΘΝΟΡΠΑΠ 10 – 10447 ΑΘΖΛΑ
ΡΖΙ. & FAX: 210 7247505-7
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ΓΖΚΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ 2014 - 2019

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ 3Ζ
17.2.2016

3

4 ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9Η

17 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2016

ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 3Ζ
Ρεο 17εο Φεβξνπαξίνπ 2016
Ζκέξα: Ρεηάξηε θαη ψξα: 19:30 κ.κ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
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

5
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Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Θεληξήο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνο (Γξακκαηέαο )
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9Η
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο ηνπ

46

Θέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε
Δηδηθέο Αλάγθεο (ΘΔΑ/ΑΚΔΑ).
2.

Ππδήηεζε

πεξί

επηζηνιήο

πξνο

ην

πνπξγείν

49

Νηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ
Διέγρνπ ζην Γήκν καο θαη ιήςε απφθαζεο.
3.

πνβνιή αηηήκαηνο πξνο Δηαηξία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ

51

ΔΡΑΓ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ αθηλήηνπ φπνπ βξίζθεηαη
ην παιαηφ Γεκαξρείν ζην Γήκν Σατδαξίνπ.
4.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ φκβξησλ

53

επί ηεο Ι. Αζελψλ έπεηηα απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο
Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί παξαίηεζεο απφ αζθεζέληα έλδηθα

53

κέζα θαηά απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην επίδνκα
εμνκάιπλζεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 3016/2002 (επίδνκα
ησλ 176 €)
6.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ

57

(έθεζεο θαη αλαίξεζεο) θαηά απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ
ζην επίδνκα εμνκάιπλζεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.
3016/2002 (επίδνκα ησλ 176 €)
7.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ

58

– ππεξεζηψλ νηθνλ. έηνπο 2016 .
8.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

παξάηαζεο

ηνπ

ρξφλνπ

59

πεξαίσζεο , ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε ηνηρίνπ
αληηζηήξημεο πξαλψλ ζηελ πεξηνρή Ξξνθήηε Ζιία.
9.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θνπή ή κε δέληξσλ εληφο

27
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θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ καο, βάζεη ησλ αξηζκ.
6/2016, 8/2016 θαη 9/2016 απνθάζεσλ-εηζεγήζεσλ ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
10.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

κεηνλνκαζίαο

ηεο

νδνχ

61

«Εεθχξνπ» ζε νδφ «Λέιζνλ Καληέια» θαη κεηνλνκαζία
ηεο νδνχ «Ηεξνχ Ιφρνπ» ζε «Ησάλλε Βειέληδα», βάζεη
ησλ

αξηζκ.

12/2016

θαη

13/2016

απνθάζεσλ-

εηζεγήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
11.

Ιήςε απφθαζεο πεξί θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ επί

61

ηεο εηζφδνπ ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ, βάζεη ηεο
αξηζκ. 11/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Ξνηφηεηαο Εσήο.
12.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 1εο Αλακφξθσζεο ηνπ

62

Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο
Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016
(ζρεη.: 4/2016 Απ. ΘΔΓΣ).
13.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Δηήζηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

Γξάζεο

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,

ηεο

62

Θνηλσθειήο

νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.:

5/2016 Απ. ΘΔΓΣ).
14.

Ιήςε

απφθαζεο

πξνζσξηλήο

θαη

πεξί

ζπγθξφηεζεο

νξηζηηθήο

παξαιαβήο

επηηξνπήο
ηνπ

63

έξγνπ

«ΑΚΔΠΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΥΛ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΥΛ
ΞΝ

ΞΟΝΘΙΖΘΖΘΑΛ

ΑΞΝ

ΡΖ

ΘΔΝΚΖΛΗΑ

ΡΝ

ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 22/2/2013 ΘΑΗ ΚΔΡΟΑ ΞΟΝΙΖΤΖΠ
ΑΡΥΛ».
15.

Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 62.802,58€, πνπ
αθνξά έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο δηθαηνχρνπο

63
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πιεγέληεο, ησλ πιεκκπξψλ ηεο 22αο Νθησβξίνπ 2015
(πνπξγείν Δξγαζίαο Θνηλσληθήο

Αζθάιηζεο &

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΑΓΑ: 7ΜΓΣ465Θ1Υ-Μ6).
16.

Έγθξηζε εγγξαθήο ηνπ Γήκνπ καο, σο ζπλδξνκεηή ζε

64

δηάθνξεο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθέο βάζεηο
δεδνκέλσλ, γηα ην έηνο 2016
17.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο

64

πεπξαγκέλσλ έηνπο 2015, ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο (ζρεη.: 5/2016 Απ. Δ.Ξ.Ε.)
18.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηνξγάλσζεο θαη δηάζεζε

65

πίζησζεο γηα ηελ αζιεηηθή εθδήισζε «Ρνπξλνπά
Ξνδνζθαίξνπ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ 2016».
19.

Έγθξηζε Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο παξνρήο γλψκεο

68

πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ θαηαζηξνθή
αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ θακία αμία.
20.

Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο επηρνξήγεζεο απφ ην

70

Ξ.ΔΠ θαη έγθξηζε δηάζεζεο απηήο, ζηηο Πρνιηθέο
Δπηηξνπέο
Δθπαίδεπζεο

Ξξσηνβάζκηαο
ηνπ

Γήκνπ

θαη
καο,

Γεπηεξνβάζκηαο
γηα

ηελ

θάιπςε

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (Α΄ θαηαλνκή) έηνπο 2016.
21.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ρξφλνπ θαηαβνιήο

71

κεησκέλνπ κηζζψκαηνο γηα έλα (1) έηνο ηνπ κηζζσκέλνπ
θπιηθείνπ ζην Γεκαξρηαθφ Κέγαξν ζπκθψλα κε ηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4071/2012.
22.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ρξφλνπ θαηαβνιήο
κεησκέλνπ

κηζζψκαηνο

γηα

έλα

(1)

έηνο

ηνπ

κηζζσκέλνπ αθίλεηνπ ¨ΓΗΝΟΡΖ ΑΔ¨ ζπκθψλα κε ηελ
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4071/2012.

72
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Ιήςε απφθαζεο λένπ Θαλνληζκνχ Ππλδξνκψλ ηνπ

73

Γεκνηηθνχ Θνιπκβεηεξίνπ.
24.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηαθφξσλ πηζηψζεσλ
ζηα πιαίζηα δηνξγάλσζεο ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ
ηνπ Γήκνπ καο

75
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, λα πάξνπκε παξνπζίεο. Ξαληειάξνο
Βαζίιεο παξψλ, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, Γανπάρεξ
Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο
Θσλζηαληίλνο , Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο , Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ
Πηέιια, Σνπδεινχδεο Κφζρνο, Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο, Γεκνπιά Καξία, Εέξβα
Γηαλλνχια, Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία,
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξεο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι,
Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Δηξήλε, Ληεληαθφο
Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαηαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο
Θεψδνξνο,

Πθακπά

Αζελά,

Γξνχιηαο

Ζξαθιήο,

Γθαλά

Αγγειηθή,

Θενδσξαθφπνπινο Φψηεο, Θεληξήο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο,
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
Λα ελεκεξψζσ, ζπλάδειθνη, ην Πψκα φηη ν ζπλάδειθνο Βαγγέιεο Ληεληαθφο
ελεκέξσζε φηη έρεη δνπιεηά. Ίζσο λα έξζεη ιίγν πην αξγά. Θαη ν ζπλάδειθνο ν
Θαηαηδαθέξεο είλαη αζζελήο. Δξσηήζεηο, αλαθνηλψζεηο, ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Φίιεο θαη θίινη ζπλάδειθνη απηνδηνηθεηηθνί, θαιεζπέξα θαη απφ
εκέλα. Πήκεξα αλακέλεηαη έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ ζα έρεη ζαζπέλο.
Δπηηξέςηε κνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ μεληθή ιέμε. Γη’ απηφ ζα είκαη πνιχ
ζχληνκνο ζηηο εξσηήζεηο κνπ θαη απηφ, θ. Φνπξιή, έρεη λα θάλεη πξψηα απ’
φια...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δίκαη επηπρήο πνπ ν θ. Φνπξιήο μέξεη ηνλ θαλνληζκφ ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ξξηλ κεξηθέο κέξεο, πξηλ θακηά, δπν, ηξεηο εβδνκάδεο,
απφ απηφ εδψ ην ζεκείν έιεγα κήπσο γλσξίδνπκε ηη κπνξεί αλ γίλεη κε ηνπο
πξφζθπγεο, ηη κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη αλ ζα ππάξμεη
ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο νπζηαζηηθά πνπ ζα είλαη ζην Σατδάξη; ρη, θιπ,
θιπ. Βγήθε θαη ν αξκφδηνο Αλαπιεξσηήο πνπξγφο, επηπρψο, θαη απέξξηςε
ηελ πεξίπησζε Σατδαξίνπ, γηαηί είρακε βάζηκεο πιεξνθνξίεο, πάξα πνιχ
βάζηκεο πιεξνθνξίεο, φηη θιέξηαξαλ κε ηα δηθά καο ζηξαηφπεδα. Ζ εξψηεζή
κνπ πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν είλαη κεηά ηελ επηινγή ηνπ Πρηζηνχ, έγηλαλ θάπνηεο
δηαβνπιεχζεηο, ζπλδηαζθέςεηο, δηαζθέςεηο, ζπλαληήζεηο, κεηαμχ ησλ φκνξσλ

12 ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ
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Γήκσλ ηνπ δπηηθνχ ηφμνπ πξνο ηνλ Ξεηξαηά. Θα ήζεια λα μέξσ ην θαηά πφζν
εξσηεζήθακε εκείο ζε απηά ηα πξάγκαηα, γη’ απηά ηα πξάγκαηα, θαη εάλ
θαιεζηήθακε ζαλ Γήκνο. Γηαηί θαθά ηα ςέκαηα, απφ ηε κεξηά ηνπ Ξνηθίινπ
ξνπο είκαζηε φκνξνη. Απηφ είλαη ην έλα.
Ρν δεχηεξν, πνπ έρσ ηνλίζεη θαη ζε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη ζε πνιηηηθφ
πξνζσπηθφ ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, είλαη ην θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη κεηά
απφ ην ηέινο θάζε ρξνληάο, πνπ ν θφζκνο θαηαζέηεη ηηο πηλαθίδεο αλήκπνξνο
λα πιεξψζεη ηα ηέιε θπθινθνξίαο. Αιιά δπζηπρψο νη άλζξσπνη απηνί, ελψ
ππνγξάθνπλ κηα ππεχζπλε δήισζε φπσο φινη καο πνπ ιέεη φηη «ζα
απνζεθεχζσ ην απηνθίλεηφ κνπ ζε ζηεγαζκέλν ρψξν γηα ιφγνπο αζθαιείαο»
έρνπλ θαηαιάβεη ζε φιεο ηηο κηθξέο πεξηνρέο ηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο, βιέπε
Αζηπζέα θαη θέληξν θιπ, έρνπλ θαηαιάβεη φιεο ηηο ζέζεηο parking. Απηή ηελ
επνρή ππάξρεη έλα γεγνλφο, εγψ κέλσ ζηελ Αζηπζέα, ζηε Θεξκνππιψλ 46,
θαη θάζε κέξα ππάξρνπλ γεγνλφηα γηα ην παξθάξηζκα. Θα ήζεια θάπνηα
ζηηγκή λα παξζεί κία απφθαζε θαη λα καο πεη θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ ηη
ζθνπεχεη λα θάλεη ζε απηφ ην πξφβιεκα, ην νπνίν μεθίλεζε απφ πνιχ κηθξφ,
αιιά έρεη γίλεη πνιχ κεγάιν. πάξρνπλ πεξηνρέο πνπ δεηλνπαζνχλ. Δάλ ζαο
πσ φηη απφ ηε Θεξκνππιψλ 46 κέρξη ηελ Ζπείξνπ, κία απφζηαζε 50κ.,
ππάξρνπλ 8 κφληκα αθηλεηνπνηεκέλα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη θαη θνξηεγφ.
Άληε ινηπφλ λα δείηε γηαηί νη πεδφδξνκνη θαη νη δξφκνη γηα ηνπο πεδνχο θαη γηα
ηα παηδηά, νη πιαθφζηξσηνη πνπ ππάξρνπλ εθεί ζηελ Αζηπζέα, έρνπλ γίλεη
αλαγθαζηηθά parking γηα ηνπο θαηνίθνπο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ρζαηζακπάο. Αλά παξάηαμε,
γη’ απηφ ην είπα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γηαηεξψ ηα δηθαηψκαηα. Ξξηλ απφ πεξίπνπ έλα κήλα,
γλσξίδνπκε φινη λνκίδσ ην γεγνλφο ηεο ππξθαγηάο πνπ πξνέθπςε ζηελ
νηθνδνκή απέλαληη απφ ηελ Αζηπλνκία, επί ηεο Φαβηέξνπ, ε νπνία ήηαλ
κεγάιε ζε έθηαζε θαη επηθίλδπλε. Δπηπρψο δελ ππήξμαλ ζχκαηα. Θέισ λα πσ
ζρεηηθά κε απηφ φηη ζην παξειζφλ είρα θάλεη κία ζπδήηεζε γηα ην ζέκα κε ην
Γηνηθεηή ηεο Αζθάιεηαο, δηφηη ην γηαπί απηφ ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη
επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη απνδείρζεθε γηα ηε δεκφζηα πγεία,
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δεδνκέλνπ φηη θηινμελνχζε εχθιεθηεο χιεο ρσξίο πξνθαλέζηαηα ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ππξαζθάιεηαο θαη ππξαλίρλεπζεο πνπ ζα
ήηαλ ππνρξεσκέλνο ν ρξήζηεο εθεί λα δηαηεξεί θαη λα δηαζέηεη. Θέισ λα
ξσηήζσ αλ ε Γεκνηηθή Αξρή, ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, έθαλε θάπνηεο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ, εθ ησλ πζηέξσλ βέβαηα, αιιά αθφκα θαη θάησ απφ απηέο ηηο
ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ, ν ρψξνο λα πεξηθξαρζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε, λα
απνκαθξπλζνχλ φ,ηη ππφινηπα εχθιεθηα ππάξρνπλ. Λνκίδσ θαη ζε φ,ηη αθνξά
ηε δεκφζηα αζθάιεηα, αιιά ζα έιεγα αθφκα πεξηζζφηεξν θαη γηα ηελ
αηζζεηηθή, δηφηη πνιχ θνβάκαη φηη επεηδή πάξα πνιιά ρξφληα παξακέλεη σο
γηαπί ν ρψξνο, ηψξα θαη κε ηα γεγνλφηα απηά ηεο ππξθαγηάο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζα έρνπλ πξνθχςεη ζηελ νηθνδνκή. Αλ δε γίλνπλ θάπνηεο
ελέξγεηεο ζα έρνπκε επηπιένλ πνιιά ρξφληα απηφ ην θαηλφκελν θαη απηή ηελ
εηθφλα ζε έλα πνιχ θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο.
Θαη κε αθνξκή απηφ ην εξψηεκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ηε ζπγθεθξηκέλε
νηθνδνκή, ζα ήζεια λα επαλέιζσ ζε έλα εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί ζην
παξειζφλ πνιιέο θνξέο θαη εθεί ην πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα είλαη πάξα
πνιιά ρξφληα θαη λα ππάξρεη επηθηλδπλφηεηά ηνπ. Δίλαη ε πνιπθαηνηθία ε
γλσζηή ζηελ Ξαπαλδξένπ, ε νπνία έρεη πιεγεί απφ ηνπο ζεηζκνχο πξν
δεθαπεληαεηίαο πεξίπνπ, ίζσο θαη παξαπάλσ. Υζηφζν παξακέλεη κε ηα γλσζηά
πξνβιήκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί. Έρεη εηπσζεί βέβαηα
απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο θαη ζηεο πξνεγνχκελεο, φηη ηα πξνβιήκαηα είλαη
πνιιά κε ηνπο ηδηνθηήηεο θιπ, αιιά λνκίδσ ε δεκφζηα αζθάιεηα πξνεγείηαη.
Θαη πηζηεχσ φηη εάλ νη φπνηεο ελέξγεηεο δελ έρνπλ θέξεη απνηέιεζκα, ζα έιεγα
φηη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηαο, αθφκα αλ ζέιεηε
αλάζεζε θαη ζε θάπνην γξαθείν λνκηθψλ, λα δηεξεπλήζεη, λα εμαληιήζεη ην
ζέκα, λα πξνρσξήζεη ηηο δηαδηθαζίεο. Δίλαη θαη δηθεγφξνη εδψ αξθεηνί, θαη ν θ.
Φνπξιήο πνπ είλαη θαη πνιχ έγθξηηνο, πξνθεηκέλνπ λα καο ελεκεξψζεη θαη πην
ζπγθεθξηκέλα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Γχν εξσηήζεηο. Ζ κία ζε ζπλέρεηα ηεο εξψηεζεο πνπ έθαλε ν
Αληξέαο Κπνδίθαο ζε ζρέζε κε ην Πρηζηφ θαη ηε δνκή πνπ δεκηνπξγείηαη εθεί.
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Λα ηελ θάλσ ηελ εξψηεζε ιίγν δηαθνξεηηθά, απφ ηε δηθή κνπ πιεπξά θαη έηζη
φπσο ην βιέπσ. Νη 5 Γήκαξρνη ηνπ Ξεηξαηά έβαιαλ θάπνηνπο φξνπο, πνιχ
γεληθνχο θαηά ηε γλψκε κνπ, πεξί αλζξψπηλσλ ζπλζεθψλ ζηε δνκή. Ν Γήκνο
Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ
έρεη βάιεη πνιχ πεξηζζφηεξνπο φξνπο θαη θαιεί θαη ηνλ θφζκν ηνπ, ηνπο
πνιίηεο ηνπ Γήκνπ, ζε επαγξχπλεζε θαη απέλαληη ζην ηη ζα ζπκβεί ζην
ζηξαηφπεδν θαη απέλαληη ζηνπο ρξπζαπγίηεο θαη ην ηη ζρεδηάδνπλ λα θάλνπλ.
Έρνπλ θαη ηε δνινθνλία ηνπ Φχζζα ζηελ πεξηνρή ηνπο, πνπ ηνπο
επαηζζεηνπνηεί παξαπάλσ. Ρν εξψηεκα είλαη ην εμήο. Έηζη φπσο δεκηνπξγείηαη
απηφ ην πξάγκα εγείξεη έλα ζσξφ εξσηεκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα είλαη κία
αλνηρηή δνκή. Δάλ είλαη κία αλνηρηή δνκή, ηη δνπιεηά έρεη ν ζηξαηφο; Δίλαη
κία... Γηαηί ν ζηξαηφο ην δηαρεηξίδεηαη πξνο ην παξφλ ή θαη γηα πάληα. Δίλαη γηα
72 ψξεο. Δάλ είλαη γηα 72 ψξεο, γηαηί δε ηνπο αθήλεη ζηα λεζηά; Δίλαη δνκή
θηινμελίαο ζχληνκεο δηακνλήο, αιιά κέρξη λα δηνρεηεπζνχλ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, ε νπνία έρεη βάιεη φξην 30 κε 50.000 κέζα ζην ’16. Νη ππφινηπνη; Θα
κέλνπλ κφληκα εθεί; Ξνπ ζα πεγαίλνπλ; Άξα ηη ζχληνκεο δηάξθεηαο; Δίλαη
αλνηρηή δνκή ζε απνκνλσκέλν ζεκείν, φπνπ απηφο πνπ βξίζθεηαη εθεί δε
κπνξεί λα κεηαθηλεζεί γηα λα πάξεη κηα θξαληδφια ςσκί, άξα ηη αλνηρηή δνκή
είλαη; Ξφζν ειεχζεξνο είλαη λα κεηαθηλείηαη θαη λα επηζηξέθεη εθεί γηα λα
θηινμελεζεί;
Ρελ εξψηεζε πνπ ζέισ λα θάλσ αθνξά ην ηη ζεσξψ εγψ ειάρηζηε εγγχεζε ή
κνλαδηθή εγγχεζε γη’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Θαη απηφ είλαη νη εζεινληέο θαη
νη αιιειέγγπνη πνπ ηνπο έρνπλ δείμεη ην έξγν ηνπο φιν απηφ ην δηάζηεκα, νη
ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ έρνπλ δείμεη ηελ αλζξσπηά ηνπο θαη ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε. Άξα ινηπφλ επεηδή είλαη έμσ απ’ ηελ πφξηα καο, εάλ πξνηίζεζηε
λα θάλεηε θάηη, λα θάλνπκε θάηη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα
πεξηθξνπξήζνπκε ηνλ λα κε δηνιηζζήζεη θαη λα γίλεη κία Ακπγδαιέδα ή λα
απαηηήζνπκε λα θιείζεη αλ γίλεη ή λα δηεθδηθήζνπκε ρξεκαηνδνηήζεηο γηα πην
αλζξψπηλεο ζπλζήθεο επηβίσζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Απηή είλαη κία
εξψηεζε.
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Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηπρψλ πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξεί λα πάξνπκε γηα
ηελ ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ λνκνζρέδηνπ γηα ηελ πγεία,
φπνπ νξίδεη φηη γηα έθηαθηεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηα λνζνθνκεία, ςπρηαηξηθά
ηδξχκαηα θιπ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ νηθείν
Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, Γήκνη θαη
Ξεξηθέξεηεο δειαδή. Απηφ κε δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Γήκσλ
είλαη ιίγν εηξσληθφ αλ κε ηη άιιν θαη επηθίλδπλν. Γειαδή θαληαζηείηε καο ζε
κία πεξίπησζε φπνπ έξρεηαη ην Αηηηθφ θαη ιέεη δελ έρσ ζηνηρεησδψο θάξκαθα
θαη ηαπηφρξνλα έρνπκε λα πιεξψζνπκε νξηαθά κηζζνδνζία, ηη ζα θάλνπκε αο
πνχκε; Δίλαη... Αλ ζθνπεχνπκε λα αλαιάβνπκε θάπνηα πξσηνβνπιία ζα Γήκνο
ζε ζρέζε κε απηή ηε ξχζκηζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Πθακπά. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Γχν εξσηήζεηο ζα ήζεια λα θάλσ. Ζ
πξψηε αθνξά ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Έρνπκε ήδε πξνυπνινγίζεη, έρνπκε
πεη φηη ζα γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο ζην γήπεδν Σαξαιακπίδε, αιιά θαη
ζπλνιηθφηεξα ζα ήζεια κία ελεκέξσζε γηα ην πνπ βξίζθεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη
γηα ην αζιεηηθφ θέληξν ζην Γάζνο. Θαη ζα ήζεια εδψ λα βάισ πάιη ην ζέκα
ηνπ γεπέδνπ ζην Γαθλί. Δίραλ γίλεη ζην παξειζφλ, ζε άιιεο ζεηείεο κε άιιεο
δηνηθήζεηο, ζπδεηήζεηο γηα λα αμηνπνηεζεί ην γήπεδν ζην Γαθλί. Λνκίδσ φηη
ίζσο έρεη έξζεη ε ψξα λα ην δνχκε ζνβαξά, δηφηη ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε
ρψξσλ θαη ζε ψξεο ζε φινπο ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ηηο αθαδεκίεο, λα
κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε έλα ηέηνην αζιεηηθφ ρψξν πνπ έρεη ε πφιε καο.
ε δεχηεξε εξψηεζε ζε ζρέζε κε ην θπθινθνξηαθφ πνπ έρνπκε πεη πάξα
πνιιέο θνξέο φηη είλαη έλα πξφβιεκα ζηελ πφιε. Λνκίδσ είρε μεθηλήζεη κηα
δηαδηθαζία αλάζεζεο θάπνηαο κειέηεο. Θα ήζεια ιίγν ηελ πξφνδν ησλ
εξγαζηψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη αλ πξνβιέπεηαη, πφηε πξνβιέπεηαη λα
νινθιεξσζεί ε κειέηε θαη ηη έξγα πξνβιέπεη. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:
Αζπξνγέξαθαο;

Δπραξηζηνχκε

ηνλ

θ.

Γξνχιηα.

Ν

θ.

Θέληξεο;

Ν

θ.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Πρεηηθά κε ην... Γχν ζθέιε έρεη ε εξψηεζε. Πρεηηθά κε
απηνχο ηνπο επθαιχπηνπο πνπ ήηαλ ζην γήπεδν Σαξαιακπίδεο, νη νπνίνη
θφπεθαλ. Απφ πνηνλ θφπεθαλ θαη πνηα είλαη ε αηηηνινγία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ δχν εξσηήζεηο. Ζ κία θαιχθζεθα απφ ηελ
θα Αζελά Πθακπά, γηα ην λφκν κε ηελ ΘΔΓΔ ε νπνία αληηηίζεηαη ζε απηή ηελ
ηξνπνινγία ηελ νπνία πέξαζαλ φζνλ αθνξά, γηαηί αθνξά θαη κνλάδεο ςπρηθήο
πγείαο, γηα λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο, πξάγκα ην νπνίν απηφ δε
λνκίδσ φηη είλαη εχθνιν λα πεξάζεη, άκα επσκηζηνχκε θαη έλα ηέηνην βάξνο.
Ππγλψκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δγψ ζπγλψκε.
ΦΝΟΙΖΠ: Αθνχ θαιχθζεθα ινηπφλ, ε δεχηεξε είλαη θάηη άιιν. Δίδα φηη 5
Γήκνη ζηελ Διιάδα κφλν έρνπλ θάλεη ρξήζε ελφο λφκνπ, ν νπνίνο κνπ
δηαθεχγεη, γηα κεησκέλν ξεχκα γηα 75%. Γηα δείηε κήπσο θαη εκείο κπνξνχκε
λα εληαρζνχκε ζε απηφ. Δίλαη 5 Γήκνη, πνπ δηέθπγε ηψξα πνπ είλαη. Κπνξείηε
λα ην δείηε.
Ρψξα φζνλ αθνξά γηα ην πξνζθπγηθφ, ην νπνίν έζεζε ν θ. Κπνδίθαο κε ηελ
επαηζζεζία, αιιά δε ζέισ λα θάλσ ηνπνζέηεζε επεηδή είλαη εξψηεζε. Θα
ήζεια κφλν λα πσ φηη πξέπεη λα είλαη ην κεγαιείν ηεο Διιάδνο. Ξξέπεη λα
θαηαιάβνπλ νξηζκέλνη θαη νξηζκέλνη πνπ θπβεξλάλε φπσο θαη ν ΠΟΗΕΑ,
επεηδή ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηελ Δπξψπε, εκείο πνπ είκαζηε θαινί
Πακαξείηεο, εκείο πνπ είκαζηε αιιειέγγπνη, εκείο πνπ ηνπο έρνπκε δίπια καο,
εκείο πνπ έρνπκε αλνίμεη ηελ θαξδηά καο, θαη λα έρνπκε ηνπο άιινπο, απηή ηε
κεγάιε Δπξψπε, αθφκε θαη ζε απηφ ην ζέκα ην νπνίν έρνπκε ηα 1.000 δίθηα
θαη έρνπκε ην εζηθφ δίθην γηαηί είκαζηε αλζξσπνθεληξηθνί, απηνί ζέινπλ λα
καο θιείζνπλ ηα ζχλνξα. Φαληαζηείηε ηη έρεη λα ηξαβήμεη ε Διιάδα θαη ιέσ
κάιινλ πνπ λνκίδνπλ φηη καο δαλείδνπλ θαη ηνπο έρνπκε θάεη ηα ιεθηά. Απιψο
ζαλ παξαηήξεζε κφλν, γηα λα θαηαιάβεηε ηη ζπκπεξηθνξά έρνπλ κεξηθνί. Δδψ
πνπ έρνπκε ην εζηθφ πιεφλαζκα θαη αθφκα πθηζηάκεζα απηή ηελ θφθθηλε
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γξακκή απφ φια ηα ζχλνξα, απφ απηνχο εδψ πέξα, λα κελ ηνπο απνθαιέζσ,
ζπγλψκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε
λα ξσηήζεη; Θα Ιπκπνπζάθε. Θψζηα, αλ ζέιεηο ιίγν ην κηθξφθσλν λα
θιείζνπκε. Θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Ζ εξψηεζή κνπ αθνξά ην 4ν Θέκα «Ιήςε απφθαζεο γηα
ηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ φκβξησλ επί ηεο Ι. Αζελψλ». Αθνξά ην γλσζηφ... Θα
ηελ θάλσ κεηά ηελ εξψηεζε, ΝΘ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη; Λα δψζνπκε
ην ιφγν ζηνπο Αληηδεκάξρνπο. Θ. Σνπβεινχδεο.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα ζε φιεο θαη ζε φινπο. Απ’ ηα
εξσηήκαηα πνπ κπήθαλ, ζε φηη κε αθνξά ην ζέκα ην θπθινθνξηαθφ, έρεη κπεη
θαη εξψηεζε θαη ζα απαληεζεί λνκίδσ θαη απ’ ηελ Ρερληθή πεξεζία. Λα
αλαθεξζψ κε δχν ιφγηα γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ εξψηεζε ηνπ θ. Ρζαηζακπά
γηα ην ζέκα ηνπ πεξηβφεηνπ βνπιθαληδαηέξ ηνπ Ινχε απέλαληη, Αγίαο
Γξεγνξνχζαο 1, κπαίλεη έλα δηαδηθαζηηθφ αλ είρε άδεηα, πφζα ρξφληα
ιεηηνπξγεί, απφ πφηε πήξε ηελ άδεηα θαη πψο έπξεπε λα έρεη θαη ηε κέξηκλα θαη
ηελ αζθάιεηα γηα ηέηνηνπο ρψξνπο. Γηαηί ν ρψξνο, ηα ζπλεξγεία, θαη ην μέξεη
γηαηί δηεηέιεζε θαη δηνίθεζε ζην Γήκν, δε δίλεηαη απ’ ην Γήκν. Γίλεηαη απ’ ην
πνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη... ην πξψελ ΞΔΣΥΓΔ.
Ρψξα γηα ην ζέκα ηνπ θιαδέκαηνο ησλ επθαιχπησλ ζηελ Ηεξά Νδφ, θ.
Αζπξνγέξαθα. Θιαδεχηεθε απ’ ην Γήκν. πήξραλε ζηελ Ηεξά Νδφ ζην γήπεδν
νη επθάιππηνη. Θιαδεχηεθαλ απ’ ην Γήκν. Γελ θφπεθαλ. Θαη αλ ζέιεηε λα
δηαζηαπξψζνπκε, αο βγνχκε ζην κπαιθφλη λα δνχκε θαη απέλαληη ηνπο
επθαιχπηνπο πνπ θιαδεχηεθαλ ζην 2ν Γπκλάζην-Ιχθεην εδψ, πνπ πέξλαγαλ
θαη ηα θαιψδηα. Θιαδεχηεθαλ γηαηί ππήξραλ παξάπνλα θαη απ’ ηνπο Ππιιφγνπο
πνπ πεξλάλε ηφζα παηδηά απφ θάησ θαη θαηά θαηξνχο, δελ μέξσ φπνηνο έρεη
γλψζε, ν επθάιππηνο πέθηεη, κε ζπγρσξείηε, ζαλ αγγνχξη. Θαη ππήξραλ θαη
παξεκβάζεηο θαη απφ ηνπο γνλείο θαη απφ ηνπο Αζιεηηθνχο Ππιιφγνπο ηη ζα
γίλεη κε απηή ηελ θαηάζηαζε. Θαη πήξακε απφθαζε λα θιαδεπηνχλ πάλσ απφ
ηε δηράια θαη ηνπ ρξφλνπ απηή ηελ επνρή ζα ηνπο δνχκε. Δπραξηζηψ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Δκείο πξαγκαηηθά πηζηεχακε φηη αλ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ.
ΒΝΟΔΑΠ: Αλ ρξεηαδφηαλ άδεηα γηα ηα ιάζηηρα, ζα έπξεπε λα είρε δνζεί ζηελ
ψξα ηεο, δειαδή θακηά 10εηία πίζσ, ίζσο θαη παξαπάλσ. Αιιά πξαγκαηηθά ζα
ην ειέγμνπκε. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα.
Γηα ηε ζηάζκεπζε ζηε Θεξκνππιψλ πνπ κπήθε θαη φρη κφλν, ππάξρεη έλα πνιχ
ζνβαξφ πξφβιεκα θαη ην μέξεηε. Γπζηπρψο κέζα ζε απηή ηελ πεξίνδν δελ
είλαη δπλαηφλ λα ιπζνχλ φια ηα πξάγκαηα κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Αιιά ην φηη ππάξρνπλ ηφζα απηνθίλεηα ζηνπο δξφκνπο έρεη λα θάλεη κε ην
ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο φια απηά ηα ρξφληα. Ζ αιήζεηα ρξεηάδεηαη αλ ην
ζπδεηήζνπκε. πάξρεη θαη κηα θπθινθνξηαθή κειέηε ζε εμέιημε, ην γλσξίδεηε
απηφ. Θαη λα δνχκε πψο ζα κπνξεί λα ιπζεί θαη απηφ ην δήηεκα.
Γηα ηελ πνιπθαηνηθία ζηελ Ξαπαλδξένπ φινη γλσξίδεηε φηη ην ’99 πνπ
ζεσξήζεθε αθαηάιιειε, φινη θαη θπξίσο θαη νη ξνηφληεο θπξίσο ην γλσξίδνπλ
απηφ πνιχ θαιά, έρεη έλα πξφβιεκα ηδηνθηεζηαθφ. Ήξζε θαη ε θξίζε θαη έρεη
κείλεη έηζη. Γελ κπνξνχκε λα παξέκβνπκε ζε ηδησηηθφ ρψξν. Γελ μέξσ,
ζπλάδειθνη, πσο ην αληηιακβάλεζηε, αιιά δελ κπνξνχκε λα παξέκβνπκε ζε
έλα ρψξν έηζη επεηδή πξαγκαηηθά είλαη εγθαηαιεηκκέλνο. Θαη είλαη ζέκα
ηδηνθηεζηαθφ θαζαξά θαη βξίζθνληαη νη ηδηνθηήηεο ζηα δηθαζηήξηα. Θαη απηφ ην
γλσξίδεηε.
Γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ γεπέδσλ, κεηά 30 ρξφληα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο,
έρνπκε πξνρσξήζεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία ε νπνία βξίζθεηαη ζην ηέινο.
Ξήξακε θαη πηζηνπνίεζε γηα ηνπο ππιψλεο. Έρνπκε πξνρσξήζεη. Δίκαζηε ζε
έλα πνιχ θαιφ δξφκν. Πηα δχν θιεηζηά θαη ζην Σαξαιακπίδεο. Γελ έρνπκε
ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. Δίλαη ειάρηζηα. Φαληάδνκαη φηη ζε ειάρηζην
ρξνληθφ δηάζηεκα ζα έρνπλ ιπζεί φια ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη.
Κπνξψ λα πσ πνιχ πην γξήγνξα απ’ φηη θαη εκείο πεξηκέλακε. Γελ λνκίδσ λα
ππάξρεη θάηη άιιν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΒΝΟΔΑΠ: Δίλαη ζε εμέιημε. Ρν δεχηεξν ζηάδην έρεη νινθιεξσζεί θαη ζα
ππάξρνπλ θαη ζπλαληήζεηο, απηφ κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, λα θάλνπκε
θάπνηεο ζπδεηήζεηο θιπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Γελ κπνξψ λα ζαο πσ ηψξα θάηη πνπ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί. Θα
πξέπεη λα έρνπκε ηελ πξφηαζε γηα λα μέξνπκε ηη ζα πνχκε. Δπραξηζηψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Παθψο. Θαη ζηνπο θαηνίθνπο ζα παξνπζηαζηεί, φρη κφλν ζην...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Αζιεηηζκνχ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κεηά ηα επράξηζηα ηνπ Παββάηνπ θαη ηα ζπιιππεηήξηα
ζηνπο ιππεκέλνπο, λα πσ ην εμήο. ζν αθνξά ην γήπεδν ζηα Γαθλί, είρακε
πεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, δελ μέξσ αλ ήηαλ ην πξνεγνχκελν ή ην
πξνπξνεγνχκελν Ππκβνχιην, φηη ιφγσ ησλ αιιαγψλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
ςπρηαηξείσλ πεξηκέλνπκε λα αλαιάβεη θαηλνχξγην δηνηθεηήο πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλ νη θαηάιιειεο ζπλαληήζεηο θαη λα... Λνκίδνπκε φηη δε ζα ππάξμεη
θάπνην πξφβιεκα. Θηλνχκαζηε κε ηδηαίηεξε ζέξκε πξνθεηκέλνπ λα... Γηφηη
φλησο ζα ιχζεη αξθεηά δεηήκαηα.
Ρψξα ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, λα πνχκε γηα
φιεο... Ρψξα δελ... Γεληθά είκαζηε ζην ηειηθφ ζηάδην φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδεηνδφηεζεο. Λνκίδνπκε δειαδή φηη ηηο επφκελεο 15
κέξεο ζα έρεη εμαζθαιηζηεί. Θαη έρνπλ γίλεη θαη άιιεο εξγαζίεο, πέξαλ ησλ
αλαγθψλ

γηα

ηελ

αδεηνδφηεζε.

Γειαδή

έγηλε

κία

αλαθαίληζε

ζην

Σαξαιακπίδεο ζηα απνδπηήξηα. Γεκηνπξγήζεθε θαηλνχξγηνο ρψξνο γηα ην
ηαηξείν. Γεκηνπξγήζεθε θαηλνχξγηνο ρψξνο γηα ηνπο δηαηηεηέο. Γεληθφηεξα
έρνπλ γίλεη... Θα γίλεη κφλσζε θαη εδψ πάλσ θαη ζην 2ν πνπ είρε πξνβιήκαηα
ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ησλ θηεξίσλ ηέινο πάλησλ θαη θάπνησλ εξγαζηψλ πνπ
έρνπλ γίλεη γηα λα κνλσζνχλ εθεί πέξα, λα κε κπαίλνπλ λεξά πνπ έκπαηλαλ
λεξά. Λνκίδσ φηη ζα... ζε ιίγν θαηξφ επειπηζηνχκε φηη ζα είλαη πιένλ
αλζξψπηλεο θαη ιεηηνπξγηθέο νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κε πνιχ θφπν θαη κε
ίδηνπο πφξνπο, γηαηί θαη απηφ είλαη βαζηθφ. Θαη ηαπηφρξνλα γίλνληαη θάπνηεο
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εξγαζίεο θαη ζην 5x5 ζην Αηηηθφ, κε αξγνχο ξπζκνχο, γηαηί θαη νη δπλαηφηεηεο
ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο κε ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα πνπ έρεη είλαη ειάρηζηεο,
δπζηπρψο. Γηελεξγνχληαη θαη ζε απηή ηε βάζε θάπνηεο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ
λα ιεηηνπξγήζεη θαη εθεί ην γεπεδάθη θαη λα δνζεί θαη γηα καδηθφηεξε ρξήζε.
Δπειπηζηνχκε δειαδή ζε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ 9x9 θαη ζαλ ηξία 5x5.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, απφ νηθνλνκηθέο θαη... Ινηπφλ, λα δψζνπκε ην ιφγν ζην
Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Ξξηλ κπσ ζηηο απαληήζεηο πνπ έγηλαλ
ζήκεξα, ππάξρεη κηα εθθξεκφηεηα απφ ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Δίρε βάιεη έλα δήηεκα ν θ. Ληεληαθφο, φηη ζηε ζπλάληεζε πνπ είρακε ζην
Ξεξηζηέξη κε ηνλ Ξαλαγηψηε Θνπξνπκπιή, ηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ, φηη εγψ
δελ έβαια εθεί θαλέλα δήηεκα πνπ λα αθνξά ηελ πφιε θαη δε κίιεζα ζρεδφλ
θαζφινπ. Θαη ηνπ είπα ινηπφλ φηη ζην επφκελν Ππκβνχιην ζα ηνπ πξνβάισ ην
βηληεάθη κε ηελ νκηιία. Θνηηάμηε, αθνχζηε, γηαηί ν ςέκα έρεη θνληά πνδάξηα θαη
κεξηθέο θνξέο ζα πξέπεη θάπσο έληνλα λα γίλεηαη ε απάληεζε γηα λα
θαηαιαβαίλνπλ θάπνηνη φηη δελ κπνξνχλ λα παίδνπλ. Θαη κάιηζηα δε
ζηακάηεζε εδψ ην ζέκα. Δλψ ηνπ απάληεζα ζε απηή ηελ αίζνπζα, αιιά ην
δεκνζηνπνίεζε θαη ζηηο εθεκεξίδεο. Ξηζηεχσ ινηπφλ φηη ζήκεξα νη εθεκεξίδεο
θαη ηα site ηα νπνία ππάξρνπλ ζα απνθαηαζηήζνπλ ηελ αιήζεηα. πάξρεη
ινηπφλ ην βηληεάθη. Δίλαη 12 ιεπηά ην βηληεάθη ζπλ έλα ιεπηφ πνπ δελ έρεη
θαηαγξαθεί ζηελ αξρή, 13 ιεπηά, φηαλ νη νκηιίεο ήηαλ πεληάιεπηεο θαη νη
πεξηζζφηεξνη Γήκαξρνη, ήηαλ φινη νη Γήκαξρνη εθεί, κίιεζαλ 2 κε 3 θαη 4
ιεπηά ην πνιχ. Θαη βέβαηα αλαθέξζεθα, ελψ ήηαλ ην ζέκα κφλν γηα ηα
αληηπιεκκπξηθά έξγα, εγψ έβαια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε θαη γηα
άιια δεηήκαηα. Γε ζα παίμεη φιν ην βηληεάθη, βάιε ιίγν Γηάλλε γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο.
ΞΟΝΒΝΙΖ ΒΗΛΡΔΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ...ζπλαδέιθνπο θαη αλ θαζίζνπκε εδψ φρη ψξεο, κέξεο, ζα
αθνχζεηε... θαη αλ βέβαηα κπεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ν θφζκνο πνπ
αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα, κπνξνχκε λα κηιάκε αηειείσηεο κέξεο. Ρν ζέκα
είλαη βέβαηα φηη θάλνπκε δηαπηζηψζεηο, αιιά ιχζεηο δε βιέπνπκε. Γηαηί πνιινί
είλαη απηνί, ε ππνβαζκηζκέλε δπηηθή φρζε, δπηηθή Αζήλα, έρνπλ εηπσζεί ηφζα
πνιιά. Θαη ζε θάζε εθινγέο βέβαηα ηα ππνπξγηθά έξρνληαη, εδψ πεξλάλε,
πέθηνπλ ςήθνη θαη ιέλε φηη ζα αλαβαζκηζηεί επηηέινπο ε Γπηηθή Αζήλα. Θαη
θηάλνπκε πάιη φρη κφλν ζην ίδην ζεκείν, αιιά αθφκα ζε ρεηξφηεξε
θαηάζηαζε.
Θαη λα πνχκε ην εμήο. Κηιάκε γηα αλζξψπηλεο πφιεηο, γηα βειηίσζε ησλ
πφιεσλ θιπ. Νη πφιεηο ζπγθξνηνχληαη απφ ην πεξηβάιινλ, ηηο ππνδνκέο θαη
ηνπο αλζξψπνπο. Θαη δπζηπρψο νη άλζξσπνη απηή ηε ζηηγκή ζηηο πφιεηο
ππνθέξνπλ. Δίλαη ηξαγηθή ε θαηάζηαζε. Κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηε, θαη
ε ησξηλή θπβέξλεζε θαη νη πξνεγνχκελεο, έρεηε θάλεη ηνλ θφζκν λα
θησρνπνλεί

ζε

απίζηεπην

βαζκφ.

Γίλνπκε

ζπζζίηηα

ζε

εθαηνληάδεο

νηθνγέλεηεο. πάξρνπλ θαηαγγειίεο απφ δαζθάινπο θαη απφ αλζξψπνπο... κε
θάλεηε ηίπνηε άιιν, κελ θάλεηε θαλέλα άιιν έξγν, κελ εμαζθαιίζεηε ηίπνηα
άιιν, γηαηί δελ κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε κε θάηη άιιν, θαη ε δσή ζπλερίδεηαη
έηζη.
Ξξνβιήκαηα ζηηο ππνδνκέο πνπ έρνπκε ζηνπο Γήκνπο. Ρα πξνβιήκαηα είλαη
ηεξάζηηα. Λα ζαο πσ ηη έγηλε κε ηηο παηδηθέο ραξέο; Θιεηζηέο νη πεξηζζφηεξεο
παηδηθέο ραξέο. Λα ζαο πσ φηη εκείο έρνπκε ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα κε ηηο
ζπγθνηλσλίεο θαη βέβαηα πξνζθξνχνπκε ζηελ άξλεζε ησλ θνξέσλ ησλ Κέζσλ
Καδηθήο Κεηαθνξάο, γηαηί δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ θαη απηνθίλεηα. Λα ζαο πσ
φηη ζηε Ιεσθφξν Θαβάιαο πνπ παίξλεη ...ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ... έρνπκε
δεθάδεο λεθξνχο θάζε ρξφλν θαη ήηαλ λα γίλνπλ 5 πεδνγέθπξεο, πνπ έγηλαλ
δχν θαη απηέο απεληάρζεθαλ θαη έπξεπε λα γίλνπλ; Θαη ζθνηψλνληαη θάζε
ρξφλν 15 ζπκπνιίηεο καο. Λα ζαο πσ γηα ηα πξνβιήκαηα απηά, πνπ πνιχ έηζη
γιαθπξά είπαλ νη ζπλάδειθνη πξηλ, γηα ηελ απηεπηζηαζία θαη ηα πξνβιήκαηα
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπκε. Ξνπ δελ έρνπκε, γηαηί εκείο δελ
έρνπκε μπινπξγφ, ...ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ... Έπαηξλα ηειέθσλν εδψ ην
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Γήκαξρν, ηνλ Αλδξέα Ξαραηνπξίδε, θαη παξαθάιαγα λα κνπ ζηείιεη έλα
αλπςσηηθφ γηα λα ... ηελ πφιε, γηαηί ζέιακε αλπςσηηθφ. Γελ έρνπκε
απηνθίλεηα θαη δαλεηδφκαζηε απφ άιινπο Γήκνπο. Απηή ινηπφλ είλαη ε
θαηάζηαζε, ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπκε.
ΡΔΙΝΠ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΒΗΛΡΔΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πρεηηθά κε ην Θέληξν Φηινμελίαο Πρηζηνχ. Θνηηάμηε, γηα λα
είκαζηε θαζαξνί, γηαηί κνπ αξέζεη έηζη, Αληξέα θαη ηελ άιιε θνξά έιεγα κε ην
Γήκν Σατδαξίνπ θαη κε ην Γήκαξρν ελλνείηαη φηη δελ έγηλε θακία επαθή απφ
θαλέλα αξκφδην φιν απηφ ην δηάζηεκα κέρξη θαη ζήκεξα. Γειαδή θαλέλαο δελ
είρε, γηαηί έιεγαλ θάπνηνη φηη ήξζε ζε επαθή ν πνπξγφο, μέξσ εγψ θάπνηνο
κε ην Γήκαξρν. Θακία επαθή. Νχηε βέβαηα γηα ην Θέληξν ηνπ Πρηζηνχ, νχηε
ηψξα δελ έρεη γίλεη θακία επαθή. Ζ ζπλάληεζε πνπ έγηλε ήηαλ ζε ζπλάληεζε
Αληηπεξηθέξεηαο Ξεηξαηά. Ξήξαλ κέξνο νη 5 Γήκαξρνη ηνπ Ξεηξαηά θαη ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο, ν Γαβξίδεο. Ππδήηεζαλ θαη έβγαιαλ θαη κηα απφθαζε,
λνκίδσ ηελ είδαηε, λα κελ ηελ επαλαιάβσ ηψξα.
Λα απαληήζσ ηψξα θαη... Λα ην ζπλδέζσ θαη κε απηφ πνπ είπε ε Αζελά, πνπ
έβαιε πξαγκαηηθά αξθεηά δεηήκαηα. Έλα απ’ ηα ζέκαηα πνπ κπήθαλ θαη ήηαλ
θαη ζεκείν αηρκήο ζηελ θφληξα πνπ έγηλε κεηαμχ ηνπο Αλαπιεξσηή πνπξγνχ
Δζληθήο Άκπλαο θαη ηνπ Σξήζηνπ Βξεηηάθνπ, ηνπ Γεκάξρνπ Θεξαηζηλίνπ,
ήηαλ φηη αλαθέξζεθε ε ιέμε Ακπγδαιέδα ζηε δήισζε ηνπ Γεκάξρνπ, ζηελ
αξρηθή δήισζε. Θαη πξαγκαηηθά θαλέλαο δε λνκίδσ φηη ζπκθσλεί ζην λα
δεκηνπξγεζνχλ Ακπγδαιέδεο. Κηιάκε γηα αλνηρηά Θέληα Φηινμελίαο κε
πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηηο νπνίεο έρνπκε αλαιχζεη επαλειεγκέλα.
Απηφ πνπ έιεγε ε Θπβέξλεζε είλαη φηη απηά ηα θέληξα ζα είλαη 48 κέρξη 72
σξψλ. Γειαδή δχν κε ηξεηο εκέξεο ζα θηινμελνχληαη εθεί πξφζθπγεο, νη
νπνίνη ζα ηαπηνπνηνχληαη θαη ζα θεχγνπλ γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Γειαδή
ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ φπσο ιέκε. Ρα πξάγκαηα βέβαηα θαηαιαβαίλεηε φηη δελ
πάλε θαη ηφζν θαιά. Κηιάκε ηψξα πηα γηα θιεηζηά ζχλνξα. Κηιάκε πηζαλφλ γηα
ζπγθέληξσζε ρηιηάδσλ αλζξψπσλ. Νπφηε απηφ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ν
ζρεδηαζκφο είλαη ην πψο ζα θηινμελεζνχλ απηνί νη άλζξσπνη ζε θέληξα ηέηνηα
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πνπ λα ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο κηα ζαθψο θαιήο δηαβίσζεο. Θαη
βέβαηα δε κηιάκε γηα εγθαηαζηάζεηο θπιαθέο.
Γελ έρεη γίλεη θακία επαθή γηα ην Πηξαηφπεδν Σατδαξίνπ, κα θακία απηφ ην
δηάζηεκα, γηα ην αλ ζπκθσλνχκε ή φρη. Ή θακία ηέινο πάλησλ, δελ ππάξρεη
θακία λχμε. Θαη λα πσ φηη ζαλ Γήκνο πξηλ απφ δπν κήλεο πεξίπνπ είρακε
εθθξάζεη ηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ζηνπο πξφζθπγεο. Θαη
κάιηζηα πξέπεη αλ ηνλίζσ θαη λα δψζσ ζπγραξεηήξηα ζε φινπο ηνπο καδηθνχο
θνξείο ηεο πφιεο, ζηα ζρνιεία θαη ζε πνιίηεο αηνκηθά, πνπ ήξζαλ εδψ,
έθεξαλ πάξα πνιιά ξνχρα, ηξφθηκα, θάξκαθα θαη παηρλίδηα. Θαη ηα πήγακε
φια απηά ζηνπο πξφζθπγεο ζην Γαιάηζη. Ζ αιιειεγγχε ηνπ Γήκνπ είλαη
δεδνκέλε θαη φηαλ ρξεηαζηεί θαη αλ ππάξμεη νπνηαδήπνηε πεξίπησζε κηαο πην
κφληκεο παξνπζίαο ησλ πξνζθχγσλ, ζίγνπξα φ,ηη δπλαηφηεηεο έρεη ν Γήκνο
ζα ηηο εμνπιίζεη, θαιψληαο θαη ηνλ θφζκν λα ζπλεηζθέξεη ζε απηή ηελ
πξνζπάζεηα.
Θεξκνππιψλ ην παξθάξηζκά. Δίπαλ γηα ηελ ππξθαγηά ζηε Γξεγνξνχζα. Απιά
λα πσ φηη απηφ είλαη πάλσ απφ 20 ρξφληα πνπ ιεηηνπξγεί έηζη. Θαη ην ιέσ
απηφ γηαηί δηαρξνληθά έρνπλ πεξάζεη αξθεηέο δηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ, έηζη; Δγψ
ζπλαληήζεθα κε ηνλ ηδηνθηήηε Γεκήηξε θαη ηνπ είπα απηφ ην ράιηα ... φηη
πξέπεη λα θχγεη. Θαη φηη αλ δελ ην πεξηνξίζεη, βέβαηα ηψξα ην έρεη θαζαξίζεη
απ’ φηη είδα θαη ππνζρέζεθε φηη φιε ε ζαβνχξα ε νπνία ππήξρε εθεί ζα θχγεη.
Αιιά εκείο ηνπ δεηήζακε ζα Γήκνο λα απνκαθξπλζνχλ απηά ηα πιηθά ηα νπνία
έρεη εθεί.
Γηα ηελ πνιπθαηνηθία ηεο Ξαπαλδξένπ. Ζ πνιπθαηνηθία απηή, ζπκάζηε ηελ
ηζηνξία ηεο, είλαη απφ ην 1999. πάξρνπλ 17 ηδηνθηήηεο θαη δπζηπρψο έρνπλ
10 δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ην ηη ζα ζπκβεί κε ηελ πνιπθαηνηθία. Γε
ζπκθσλνχλ δειαδή κεηαμχ ηνπο νη ηδηνθηήηεο. Άιινη ζέινπλ λα γθξεκηζηεί ε
πνιπθαηνηθία, άιινη ζέινπλ λα παξακείλεη, άιινη δηεθδηθνχλ αέξα γηαηί έρνπλ
θάπνηα πνζνζηά, άιινη ζέινπλ... άιινπο δελ ηνπο ελδηαθέξεη θαζφινπ γηαηί
έρνπλ κεηεγθαηαζηαζεί αιινχ, αιιά ην αθήλνπλ ζαλ έλα πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν εθεί, ην νπνίν άζην λα ππάξρεη θαη αλ γίλεη θάπνηε κεηά απφ ρξφληα
θάηη αο ην βξνπλ ηα παηδηά κπξνζηά ηνπο. Γειαδή ππάξρνπλ πνιιέο
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δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο. Δκείο απηφ πνπ θάλακε, απ’ ηελ αξρή αλ ζπκάζηε
φηαλ αλαιάβακε, γηαηί ην θάλακε κάιηζηα εζεινληηθά, ήηαλ λα θαζίζνπκε ην
ρψξν. Δίρε λα θαζαξηζηεί απ’ ην ’99 ν ρψξνο. Βξήθακε κέζα ζηνηρεία
απνδεηθηηθά, κέζα απφ ηα ζθνππίδηα πνπ καδεχακε, πνπ ήηαλ απ’ ην ’99.
Ινγαξηαζκνί, κπνπθάιηα πιαζηηθά ηα νπνία είραλ εκεξνκελίεο θιπ, πνπ ήηαλ
απ’ ην ’99, 2000. Απφ εθεί θαη πέξα ζπζζσξεχνληαλ απηά θαη θαλέλαο κα
θαλέλαο δελ πήγε λα θαζαξίζεη, ελψ ήηαλ εζηία κφιπλζεο. Θαζαξίζηεθε
ινηπφλ, ηελ θιείζακε κε ζίδεξα. Κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνπο ηδηνθηήηεο
ηνπιάρηζηνλ λα θάλνπκε απηή ηελ παξέκβαζε, γη’ απηφ δελ είλαη δηθή καο
ππφζεζε. Θαη θαηαιαβαίλεηε φηη εάλ έλαο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο πξνζέθεπγε,
κπνξνχζε λα πάεη κέζα ή ν ππάιιεινο, ή ν Αληηδήκαξρνο, ή εγψ, γηαηί
παξεκβήθακε ζε μέλε ηδηνθηεζία. Ξαξφια απηά βάιακε θάγθεια. Ξήγαλ, ηα
έβγαδαλ ηα θάγθεια. πήξρε δειαδή έλα... γηα θάπνηεο θνξέο έηζη βάδακε θαη
ηα βγάδαλε θάπνηνη ηα θάγθεια.
Πε ηειεπηαία ζπλάληεζε πνπ είρακε κε έλαλ απ’ ηνπο ηδηνθηήηεο, ν νπνίνο
φκσο είπε φηη δελ εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ ηδηνθηεηψλ, ήηαλ φηη δπζηπρψο δελ
ππάξρεη ηίπνηα, λα ην αθήζνπκε έηζη, λα κελ θάλνπκε θακία ελέξγεηα γηαηί
είλαη θάπνηνη νη νπνίνη ιέλε φηη ζα πξνζθχγνπλ ελαληίνλ καο. απηή είλαη ε
θαηάζηαζε δπζηπρψο ζηελ πνιπθαηνηθία. Γελ ππάξρεη θάπνην πξφγξακκα
απηή ηε ζηηγκή θαηεδάθηζεο ή νηηδήπνηε άιιν. Θαη βέβαηα ζαλ Γήκνο δελ
έρνπκε θαη θαλέλα δηθαίσκα λα παξέκβνπκε ζε απηή ηελ πνιπθαηνηθία. Απηφ
ην ηειεπηαίν πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε ηψξα είλαη ηνπιάρηζηνλ λα
πεξηθξάμνπκε απ’ έμσ, ζηα φξηα δειαδή ηνπ πεδνδξνκίνπ, πνπ θαη απηφ
παξάλνκν ζα ήηαλ λα ην θάλνπκε, γηα λα κελ πέζεη θάηη απφ πάλσ θαη
ρηππήζεη θάπνηνλ πεξαζηηθφ. Αλ θαη δελ πεξλάλε πεξαζηηθνί αθξηβψο απ’ ηελ
πξαζηά, αιιά ηέινο πάλησλ λα κελ είλαη επηθίλδπλε.
Γηα ην Λνκνζρέδην γηα ηελ γεία...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, βεβαίσο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Αθνχζηε γηα λα μέξεηε ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηε
ζπγθεθξηκέλε πνιπθαηνηθία. Απηή ε πνιπθαηνηθία, έλα 50% αλ ζπκάκαη θαιά,
αλήθεη ζηε γπλαίθα ηνπ Θενθπιάηνπ. Ξνπ είρε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Νη
άλζξσπνη είραλ ηελ εληχπσζε φηη απηφο ν ρψξνο, ην 50% πνπ είραλ ζαλ
θήπνο εθεί, φηη ήηαλ ν αθάιππηνο ρψξνο ηεο πνιπθαηνηθίαο. πάξρεη έλαο
φξνθνο επηπιένλ ν νπνίνο είλαη απζαίξεηνο θαη είρε ζπκβεί ην εμήο. Πηελ αξρή
ραξαθηεξίζηεθε θφθθηλε πξνο θαηεδάθηζε. Πηε ζπλέρεηα θίηξηλε. Ξήξαλ άδεηα
γηα επηζθεπή ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ρειηθά δελ έθαλαλ ηίπνηα κε ηελ άδεηα θαη
ήδε ζήκεξα νη ηδηνθηήηεο φινη βξίζθνληαη θαηεγνξνχκελνη επεηδή έρεη θξηζεί
απφ ηελ πνιενδνκία σο επηθίλδπλε. Θαη βξίζθνληαη θαηεγνξνχκελνη ζηα
πνηληθά δηθαζηήξηα πιένλ. Γειαδή ην επφκελν ζηάδην, απ’ φηη θαληάδνκαη, ζα
είλαη φηη ζα ππνρξεσζνχλ θαη κε δαπάλεο ηνπο κάιηζηα. Γελ μέξσ, απ’ φηη
έκαζα θηφιαο ηνπο δεηάλε θαη ηα ιεθηά πίζσ, γηαηί πήξαλ θάπνηα
δαλεηνδφηεζε γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε επηζθεπή, ηελ νπνία δελ ηελ έθαλαλ.
Άξα ινηπφλ έρνπλ κπξνζηά ηνπο έλα πνηληθφ δηθαζηήξην, ην νπνίν είρε
αλαβιεζεί ζπκάκαη εγψ, απ’ φηη κε είρε ελεκεξψζεη θάπνηα ηδηνθηήηξηα, θαη
ππάξρεη θαη πξσηφθνιιν απφ ηελ πνιενδνκία θαηεδάθηζεο σο επηθίλδπλεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ηψξα δελ είλαη πνιιέο νη ιεπηνκέξεηεο. Δίλαη πνιχ κεγάιν
ην ζέκα. Ξάλησο Θψζηα ππάξρνπλ, ζνπ ιέσ, πάξα πνιινί ηδηνθηήηεο νη νπνίνη
έρνπλ εληειψο αληηθξνπφκελεο απφςεηο θαη ην μέξεηο απηφ. Γελ κπνξνχλ λα
βξνπλ άθξε νχηε κεηαμχ ηνπο. Έξρνληαη εδψ θαηά κφλαο. Γειαδή ν θαζέλαο
έξρεηαη θαη ιέεη ηα δηθά ηνπ. Θαη λα ζπκίζσ επίζεο φηη απνιπκάλζεθε ε
πνιπθαηνηθία, πνπ ήηαλ πάξα πνιχ επηθίλδπλε.
Γηα ην Λνκνζρέδην γηα ηελ γεία πνπ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ. Κάιηζηα λα ζαο
πσ ηελ αιήζεηα ζθεθηφκαζηαλ λα ην θέξνπκε ζήκεξα, αιιά είπακε λα ην
δνχκε ιίγν θαιχηεξα. Λα πάξνπκε δειαδή ςήθηζκα, απφθαζε, ζαλ Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην. Πην επφκελν Ππκβνχιην φκσο ζα έξζεη απηφ ην ζέκα. Απιά λα ζαο
πσ κε δπν ιφγηα φηη κεηαθέξεη έληερλα ην βάξνο ηεο επζχλεο θαη ζα ην
κεηαθέξεη αξγφηεξα βάδνληαο θαη ην καραίξη ζην ιαηκφ, ην βάξνο ηεο επζχλεο
ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ ζηνπο Γήκνπο. Γειαδή είλαη θνβεξφ απηφ. Θα
ηνπ ιέεη φηη δελ έρσ, απηφ ην παξάδεηγκα πνπ είπε ε Αζελά, βνεζήζηε Γήκνη.
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Θαη ζα ζηξέςνπλ ηνλ θφζκν ελαληίσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ απηή ηε ζηηγκή έρεη
ηεξάζηηα ππνρξεκαηνδφηεζε, δειαδή δελ βγαίλνπλ νη Γήκνη κε ηίπνηα,
δειαδή είλαη ηξαγηθή ε θαηάζηαζε. Θαη ζα έξζνπλ λα ζα ζνπ ιέλε πάξε θαη
ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ. Δλψ ηα λνζνθνκεία πξέπεη λα είλαη
επηρνξεγνχκελα απ’ ην θξάηνο πιήξσο, θιπ, θιπ.
Γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε είπακε ηε δηαδηθαζία πσο ζα έξζεη. Γηα ηηο
εξγαζίεο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη γηα ην γήπεδν, λαη. Θαη γηα ηνπο
επθάιππηνπο... Θνηηάμηε, επεηδή γίλεηαη νιφθιεξε ζπδήηεζε κε ηα δέληξα,
ιείπεη ζήκεξα ν θ. Θαξαηδαθέξεο θαη ν θ. Ληεληαθφο πνπ είραλ βάιεη ην ζέκα
ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Γηα ηνπο επθάιππηνπο έρνπλ γξαθηεί πάιη
δεκνζηεχκαηα ζε site. Κάιηζηα εθεί έρεη θαη ηε θσηνγξαθία ησλ επθάιππησλ
ηεο Ηεξάο Νδνχ, φπσο θαη ελφο δέληξνπ πνπ θφπεθε δήζελ απ’ ην Γήκν, πνπ
δελ έρεη θνπεί απ’ ην Γήκν απηφ ην δέληξν. Ρν θιάδεκα ησλ επθάιππησλ
γίλεηαη αθξηβψο κε απηφ ηνλ ηξφπν, φπσο γίλεηαη θαη ην θιάδεκα ζηνπο
κνπξηέο. πνπ πνιινί πηζηεχνπλ ηη έγηλε; Ξάεη ην δέληξν; Θαηαζηξάθεθε;
Γίλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν. Δάλ δείηε φηαλ θιαδεχηεθαλ νη επθάιππηνη ζην 2 ν
Ιχθεην, ήξζαλ εδψ θάπνηνη έμαιινη φηη θαηαζηξέςαηε ηνπο επθάιππηνπο. Θαη
νη επθάιππηνη ηψξα εάλ ηνπο δείηε φρη κφλν έρνπλ θνπληψζεη, είλαη αθξηβψο
φπσο ήηαλ πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο. Απιά ην επηθίλδπλν είλαη, ην είπε θαη ν
Κφζρνο, φηη ζπάλε ηα θιαδηά ηνπ επθάιππηνπ θαη έηζη θαη πέζεη απηφ ην θιαδί
ηε ζηηγκή πνπ πεξλάεη απηνθίλεην, πεδφο ή κεραλάθη, ηνλ ζθφησζε. Δίρακε
ηξνκεξφ θφβν εηιηθξηλά φηαλ θχζαγε αέξαο. Κηα κέξα θαζφκνπλ απέλαληη,
ζην θαθελείν ηνπ Ξαξαζηαηίδε, θαη θχζαγε εθείλν ην βξαδάθη. Γελ κπνξείηε
λα θαληαζηεί, καο ιέλε νη άλζξσπνη θνηηάμηε ηη γίλεηαη απέλαληη. Ρα θιαδηά
πήγαηλαλ έηζη. Γειαδή θάπνηεο θνξέο νξηζκέλα πξάγκαηα ηα βιέπνπκε ιίγν
κε ηε ζνβαξφηεηα πνπ έρνπλ ζηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ. Δίλαη πάξα πνιχ
επηθίλδπλα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπξάβν. Θαη ζην ςπρηαηξείν θαη ζε άιια ζεκεία.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, αλ ζπκθσλεί ην Πψκα, λα πξνηάμνπκε ην Θέκα 9
πνπ είλαη θάπνηα ζέκαηα ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, επεηδή ππάξρνπλ
ελδηαθεξφκελνη θάηνηθνη. Λα δψζνπκε...

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θνπή ή κε δέληξσλ εληφο θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ ηνπ Γήκνπ καο, βάζεη ησλ αξηζκ. 6/2016, 8/2016 θαη
9/2016 απνθάζεσλ-εηζεγήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο θαη
Ξξαζίλνπ.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Δπραξηζηψ θ. Ξξφεδξε. Πην Θέκα 9, θχξηνη. πάξρνπλ
θάπνηεο απνθάζεηο πνπ ήξζαλ ζηελ Ξνηφηεηα Εσήο θαη ππήξραλ θαη θάπνηεο...
λα κε ην πσ αληηδξάζεηο, θάπνηεο άιιεο αληηπξνηάζεηο λα ην πνχκε, πνπ
δηαθψλεζαλ κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν, θάζε
ρσξηζηά πεξίπησζε δέληξνπ, θαη ππνρξεσηηθά ην θέξλνπκε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην. Θαη εγψ ζα θαιέζσ θαη ηνπο θαηνίθνπο βάζεη ηεο εηζήγεζεο πνπ
έρνπκε εδψ. Αο πάξνπλ ην ιφγν θαη αο γίλνπλ θαη θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο θαη
απ’ ηνπο ζπλαδέιθνπο πξψηα. Γηαηί θάπνηα πξάγκαηα πξέπεη λα ηα βιέπνπκε
πξηλ γίλεη δεκηά θαη ηξέρνπκε αιινχ. Δπζχλε πνιηηηθή έρνπκε φινη, ρσξηζηά
θάπνηνη ζέινπλ λα ηε ξίμνπλ αιινχ. Δίηε ζέινπλ γηα πξνζσπηθέο σθέιεηεο λα
πξνβάιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ή γηα θάπνηνπο άιινπο ιφγνπο. Γε καο
ελδηαθέξεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Ρν δεηνχκελν είλαη δελ εμππεξεηνχκε
λα θφβνπκε ηα δέληξα φπσο ηα πνλάεη ν θαζέλαο θαη εκείο ηα πνλάκε, άιιν
ηφζν... Δγψ έρσ δνπιέςεη θαη ζηελ ππεξεζία θαη ηη θαη πσο έιεγαλ έλα
δέληξν. Γελ κπνξεί φκσο θάπνηνο πνπ παζαίλεη δεκηά ην ζπίηη ηνπ, θάπνηνο
πνπ θαηαζηξέθεηαη ε πεξηνπζία ηνπ, θάπνηνο πνπ είλαη επηθίλδπλν ην δέληξν,
λα ζθπξάκε αδηάθνξα. Θαη γη’ απηφ ην θέξλνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λα
βάινπκε κία-κία πεξίπησζε. Δίλαη Κπνπκπνπιίλαο 85 ζην δάζνο, πνπ είλαη
έλα πεχθν θνπθνπλαξηά. Δίλαη εδψ ν θ. Θνκλελφο; Δάλ ζέιεηε λα
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ηνπνζεηεζείηε πνηνη ζπκκεηείραλ ζηελ Δπηηξνπή πξψηα θαη κεηά λα δψζνπκε
ην ιφγν ηνπο θαηνίθνπο; Γελ μέξσ Ξξφεδξε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Ρν είπα. Ρν είπα θαη γηα ηηο 4 πεξηπηψζεηο ζην εηζεγεηηθφ....
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε ζπλάδειθνη. Πην εηζεγεηηθφ αλαθέξεηαη ην ηη
απφθαζε έρεη παξζεί. Γελ ζα αλαθπθιψζνπκε ηψξα. Δίλαη θνπέο δέληξσλ.
Ινηπφλ, νινθιεξψζηε Αληηδήκαξρε.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Αλ ζέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ
Δπηηξνπή, ζηηο πξνθεηκέλεο Δπηηξνπέο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, απηφ ζα ην θξίλεη ν θάζε ζπλάδειθνο.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη Κπνπκπνπιίλαο 85. Δίλαη εδψ ν
ζπκπνιίηεο καο; Διάηε θνληά ζην κηθξφθσλν, πείηε ην φλνκά ζαο.
ΘΝΚΛΖΛΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Ιέγνκαη θ. Θνκλελφο Δπάγγεινο θαη έρσ
πξφβιεκα ζηελ νδφ Κπνπκπνπιίλαο 85 ζηελ νηθία κνπ, ε νπνία... λησο εγψ
έβαια ην πεχθν. Γελ μέξσ πψο ζπκπεξηθέξεηαη ην πεχθν. Ρν ζέκα έρεη θάλεη
γχξσ ζηηο 10.000 δεκηά. Έρεη πεηάμεη φιε ηε κάληξα. Κπεηφ ε κάληξα. Ρελ
έζπαζε. Μεθφιιεζε ηα θάγθεια φια. Γελ αλνίγνπλ νη πφξηεο, δελ αλνίγεη
ηίπνηα. Παο έρσ θέξεη εδψ πέξα 16 θσηνγξαθίεο νη νπνίεο είλαη
απνθαιππηηθέο. Ρν ζέκα είλαη φηη ζα ήηαλ βιαθεία λα θάλσ εγψ θακηά πξάμε
λα ηα απηψζσ θαη ζεψξεζα θαιφ λα έξζσ εδψ, λα πνχκε ην πξφβιεκα, ηη ζα
γίλεη. Γηαηί θαη λα κελ θνπνχλ θαη λα θηηάμσ πάιη ηε κάληξα, πάιη ζα μαλαγίλεη
ην πξφβιεκα απηφ, ζα επηδεηλσζεί. Θάηη πξέπεη λα γίλεη. Ρν πξφβιεκα είλαη φηη
ηα πεδνδξφκηα καο εθεί πέξα φπσο μέξεηε είλαη 40 πφληνπο πεδνδξφκηα. Ήηαλ
ραδνκάξα πνπ ην έβαια εγψ. Δληάμεη, δελ ην μέξακε απηφ ην πξάγκα.
Κπνξνχζακε λα βάινπκε κηα ιεκνληά, θάηη, κηα ειηά. Θαη ε ειηά ην θάλεη απηφ
ην πξφβιεκα. Ρν ζέκα είλαη φηη θαη λα κείλεη λα θηηαρηεί ε κάληξα, πάιη ζα
μαλαγίλεη ην πξφβιεκα απηφ. Θαη είλαη επίζεο πάλσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
ΔΓΑΞ, αθξηβψο απφ πάλσ. Γίπια είλαη ηα ξνιφγηα θαη πξνρσξάεη απφ πάλσ.
Θάηη πξέπεη λα γίλεη.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε πνιχ.
ΘΝΚΛΖΛΝΠ: Θαη εγψ επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ Αθξίηα 18; Έλα-έλα λα ην δνχκε;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ην δνχκε έλα-έλα ινηπφλ. Ζ πξφηαζε ήηαλ ηεο δηνίθεζεο λα
θνπεί ην δέληξν. Θ. Κπνδίθα. Έλα-έλα, κηζφ ιεπηφ. Θα ηα δνχκε έλα-έλα, έηζη;
Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ, πξηλ ηνπνζεηεζψ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε ιίγν Αληξέα, ζπγλψκε. Παο παξαθαιψ ιίγν λα
θάλνπκε εζπρία γηα λα αθνχγνληαη νη νκηιεηέο. θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ, πξηλ ηνπνζεηεζψ, ην ζπλάδειθν θαη
θίιν, ηνλ θ. Σνπβεινχδε ηνλ Αληηδήκαξρν, πνπ θάπνηα θνξά μεθεχγεη θαη ηηο
απνθάζεηο καο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε ηνλ ινγνθξίλεη κε ζέκαηα
δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πξνβνιήο θαη ηέηνηα. Δκείο δελ έρνπκε αλάγθε πξνβνιήο,
είκαζηε πνιιά ρξφληα, Αληηδήκαξρε, Γεκνηηθνί Πχκβνπινη κε πνιινχο ςήθνπο
πξνηίκεζεο. Άιινη είλαη θαηλνχξγηνη θαη θάλνπλ ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο. Θέισ
λα ξσηήζσ ηελ πξφηαζε ηεο ππεξεζίαο. Λα δνχκε ηελ πξφηαζε ηεο
ππεξεζίαο.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γελ ήκνπλ εθείλε ηελ εκέξα εγψ.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην πξνεγνχκελν. Γηαηί ζην
πξνεγνχκελν Ππκβνχιην πνπ είπε ν θ. Ληεληαθφο φηη ν Γήκαξρνο δε κίιεζε,
ζα ηνπ απαληνχζα εγψ γηαηί ήκνπλ εθεί φηη κίιεζε 13 ιεπηά ν Γήκαξρνο.
Θαηαιάβαηε; Θαη δε ρξεηάδνληαλ φια απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα αλνίμνπκε ην κηθξφθσλν, Αληηδήκαξρε, θαη λα απαληήζνπκε.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Ιείπαηε απφ ηελ Δπηηξνπή. πήξρε εηζεγεηηθφ θαη απ’ ηε
Ρερληθή πεξεζία θαη ην Ξξάζηλν γηα θνπή θαη αληηθαηάζηαζε, θαηά ηελ
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ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχκε. Λα θπηεπηνχλ, φ,ηη θφβνπκε θπηεχνληαη άιια
δέληξα. ρη ζηνλ ίδην ρψξν, αιινχ. Φπηεχνπκε άιια δέληξα. Γελ ππάξρεη λα
κε θπηεχνληαη. Ρα πεδνδξφκην, φπσο είπε θαη ν ζπλδεκφηεο καο, είλαη θάησ
απφ 50 πφληνπο. Ζ θνπθνπλαξηά έρεη θηάζεη ηφζν. Έρεη θιείζεη ηα πάληα. Δίλαη
ε εηζήγεζε ηεο πεξεζίαο θαη ηνπ Ξξαζίλνπ θαη ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, είλαη
λα θνπεί ην δέληξν.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ ζα πσ κφλν απηφ. Πθακπάο, Ληεληαθφο, Ππειηφπνπινο,
Ληεληαθφο, Καξαβέιηαο. ζα έθνςαλ απηνί νη 5 Γήκαξρνη ζηα 25-30 ρξφληα
έρνπκε θφςεη εκείο ηνλ πξψην ρξφλν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Έρνπκε θφςεη πάλσ απφ 15.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Τέκαηα... Άζηνρνο ραξαθηεξηζκφο ην «ςέκαηα». Κνλίκσο
ςέκαηα. Γελ ππάξρεη, Γήκαξρέ κνπ θαιέ, δελ ππάξρεη Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο
Εσήο πνπ λα κελ έρεη 5 θνπέο. Δάλ επί 10, επί 12, είλαη 60 θαη έρνπκε θφςεη
ηα ηξία, ηφηε δελ εθηεινχκε ηηο απνθάζεηο καο. Έρνπκε άιιν πξφβιεκα πάιη.
Δγψ, γηα λα κελ θνπξάδσ ην Πψκα, δελ ζα ςεθίζσ λα θνπεί, δηφηη ζέισ λα
πηζηεχσ φηη απηφ... ζα ζηεξεζνχκε άιιν έλα δέληξν, πνπ έρεη γίλεη είδνο πξνο
εμαθάληζε. Αιιά εάλ θαη εθφζνλ πξαγκαηηθά απνδεδεηγκέλα απνδεηθλχεηαη φηη
ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα, ηφηε ζα ςεθίζσ παξψλ.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Λα πσ δπν ιφγηα γηα λα απνθαηαζηήζνπκε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα ιεπηφ Αληηδήκαξρε. Έλα ιεπηφ. Θα έρεη ην...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα ιεπηφ Αληηδήκαξρε. Θα απαληήζεηο. Έρεηο ηε δπλαηφηεηα
λα απαληήζεηο ζην ηέινο. Αληηδήκαξρε, παξαθαιψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αληηδήκαξρε, ζα ζε παξαθαινχζα λα θάλεηο θαιχηεξε ρξήζε
ηεο γιψζζαο θαη νη δηαθνξηθνί... ςέκαηα. Θαηάιαβέ ην. Ρα ςέκαηα είλαη
ηξακπνπθηζκφο πνπ θάλεηο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά. Θ. Κπνδίθα, Αληηδήκαξρε, ην ιφγν έρεη ν θ.
Ρζαηζακπάο θαη παξαθαιψ λα εξεκίζνπκε ιίγν. Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δγψ ζπκθσλψ κε ηε ζέζε ηνπο κέινπο καο, ηνπ θ.
Θαξαηδαθέξε, ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Λνκίδσ φηη είλαη αξλεηηθή γηα
ηελ θνπή ηνπ δέληξνπ. Θέισ λα πξνζζέζσ θαη εγψ φηη ζέβνκαη ηελ αγσλία
θαη ηα αηζζήκαηα πνπ έβαιε ν ζπκπνιίηεο καο. σζηφζν φκσο απφ πιεπξάο
Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε
απμεκέλε επαηζζεζία ζε ζρέζε κε ην πξάζηλν, ην νπνίν έρεη λα θάλεη
γεληθφηεξα κε ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ θαη φθεινο ηεο πφιεο. Θαη λα πσ φηη
εάλ ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη εθεί ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ

κέηξα

πξνθεηκέλνπ

απηφ

ην

δήηεκα

λα

μεπεξαζηεί,

λα

αληηκεησπηζηεί, αλ κελ πθίζηαηαη, κε δηάθνξα ηερληθά κέζα, ηα νπνία
ππάξρνπλ εηδηθνί πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ.
Λνκίδσ φηη θαλείο εδψ κέζα δε ζέιεη λα ππάξρεη έλα δέληξν ην νπνίν αλά
πάζα ζηηγκή πξφθεηηαη ίζσο λα πέζεη θαη λα ηξαπκαηίζεη αο πνχκε θάπνην
ζπκπνιίηε καο. εάλ ππάξρνπλ ηέηνηα δεηήκαηα θαη ππάξρνπλ ηέηνηεο εθζέζεηο,
ζαθέζηαηα λα ππάξμνπλ θαη νη εηδηθνί πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απηφ
ηνλ θίλδπλν. Δάλ ην δήηεκα έρεη λα θάλεη κφλν κε θάπνηεο θζνξέο, θνηηάμηε,
ην ζέκα κε ηηο θζνξέο είλαη έλα ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, αιιά εάλ ην
πηνζεηήζνπκε εδψ ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πξέπεη λα θφςνπκε πάξα-πάξα
πνιιά δέληξα θαη κάιηζηα πεχθα, ηα νπνία θαηαιαβαίλεηε φηη ε αμία ηνπο θαη
ε

ζεκαζία

ηνπο

είλαη

ηεξάζηηα.

Θαη

αλ

θάλνπκε

θάπνηα

εμαίξεζε,

θαηαιαβαίλεηε επίζεο φηη αλνίγνπλ νη αζθνί ηνπ Αηφινπ θαη ζε έλα επφκελν
αίηεκα ζα είλαη ιίγν δχζθνιν πάιη λα αληηζηαζνχκε. Απηά ήζεια λα πσ. Γη’
απηφ θαη εγψ δηαθσλψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Λαη. Δπεηδή εγψ ήκνπλ παξνχζα ζηελ Δπηηξνπή θαη ιφγσ απνπζίαο
θάπνησλ κειψλ αλαπιήξσζα θαη ςήθηζα θηφιαο θαη θαηαςήθηζα ην ζέκα, ζα
ζαο πσ ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξίπησζε θαη γηαηί ην έθαλα. Γεληθά φηαλ
δεηάκε θνπή δέληξσλ νη αηηηάζεηο είλαη βαδηζηκφηεηα ζην πεδνδξφκην, θιείλνπλ
ην πεδνδξφκην θαη δελ κπνξεί λα βαδίζεη ν πεδφο, είλαη ηα ξνιφγηα ηεο ΔΓΑΞ
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θαη είλαη θαη θαηαζηξνθέο ζηηο νηθίεο. Υξαία. Λα δνχκε ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε.
Ζ Κπνπκπνπιίλαο έρεη 40 πφληνπο πεδνδξφκηα θαη δελ πεξπαηάεη θαλείο πάλσ
ζηα πεδνδξφκηα. Γε ρσξάεη θαλείο λα πεξπαηήζεη. Αθφκα θαη λα ην θφςνπκε
απηφ ην δέληξν θαη φια ηα δέληξα, πάιη θαλείο δε ζα πεξπαηάεη. Γηα κέλα
ινηπφλ ζέκα βαδηζηκφηεηαο δελ ηίζεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
Γεχηεξν. Ζ κάληξα πνπ έρεη ραιάζεη νχησο ή άιισο ν θάηνηθνο ζα
επηβαξπλζεί γηα λα ηελ επηζθεπάζεη. πάξρνπλ θαη άιιεο ηερληθέο ιχζεηο εθηφο
απφ ην λα ηελ θάλεη έηζη νιφηδηα. Δθεί πνπ είλαη ην δέληξν κπνξεί θαλείο λα
πάεη παξακέζα θαη λα βάιεη έλα θαγθειάθη θαη λα επηηξέςεη ζην δέληξν ηελ
χπαξμε ηνπ δέληξνπ. Δδψ έρνπλ ππάξμεη αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο πνπ
αλνίγνπλ θαη νιφθιεξεο ηξχπεο ζε πιάθα. Γειαδή γίλεηαη δηαθνξεηηθά ην
ζπγθεθξηκέλν θαη κε απιφ ηξφπν. Απηή ηε ιχζε γεληθά ηελ έρεη θάλεη πάξα
πνιχο θφζκνο. Πηε κάληξα ζην ζεκείν πνπ είλαη ην δέληξν βάδεηο έλα
θαγθειάθη απφ κέζα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ ζα ηνπ μαλαραιάζεη θαη πνηέ.
Γηα ηελ ΔΓΑΞ, δελ έρνπκε βεβαίσζε απ’ ηελ ΔΓΑΞ φηη ραιάεη ηα ξνιφγηα.
Αιιά θαη λα είρακε, επεηδή είλαη έλα θαηλφκελν πνπ επαλαιακβάλεηαη
κπνξνχκε λα πηέζνπκε ηελ ΔΓΑΞ λα θάλεη κία πξφβιεςε ή κεηαθίλεζε. Δλ
πάζε πεξηπηψζεη δελ έρνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη δήηεκα κε ηα
ξνιφγηα.
Πε ζρέζε κε ηελ πιαθφζηξσζε. Γεληθά ε πιαθφζηξσζε γχξσ απφ ηα δέληξα
δελ είλαη απηή πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί. ηαλ έρεηο δέληξν πξέπεη λα
αθήλεηο έλα κέηξν γχξσ-γχξσ. Άξα ινηπφλ αθαηξψληαο ηηο γχξσ-γχξσ
πιάθεο θαη ην δέληξν ζα κπνξεί λα κείλεη αλεπηπγκέλν θαη δελ ζα ππάξρεη
απηφ ην θαηλφκελν ηεο ηέηνηαο... Νη πιάθεο πνπ ζεθψλνληαη. Άξα ζα
αθαηξέζνπκε θάπνηεο πιάθεο θαη ζα ιπζεί κφληκα ην...
Γειαδή ζέισ λα πσ φηη ηερληθά δείρλεη λα ππάξρνπλ θαη άιιεο ιχζεηο πνπ δελ
ηηο εμαληιήζακε θαη δε ηηο είδακε. Θαη άξα κπνξεί αλ ηε γιηηψζεη ην
ζπγθεθξηκέλν πεχθν. Γη’ απηφ ην θαηαςήθηζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ ζα πξφηεηλα ζην επφκελν ζέκα ην 10ν πνπ πξνρσξάκε ζε
κεηνλνκαζίεο δξφκσλ, λα κεηνλνκάζνπκε θαη ην Γάζνο Σατδαξίνπ ζε πξψελ
Γάζνο Σατδαξίνπ, δηφηη κε ηα δέληξα πνπ ζπλερψο θφβνπκε... Απηφ είλαη
γεγνλφο.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπίζεο δελ πξνηείλνπκε κεηνλνκαζίεο δξφκσλ, θ. Γξνχιηα. Ρν
εηζεγεηηθφ δε ιέεη ηέηνην πξάγκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Απηφ είπα ην επφκελν ζέκα φηη είλαη. Ρέινο πάλησλ. Θα ην...
Υξαία. Δίλαη γεγνλφο πάλησο, ηψξα γηα λα κπνχκε ιίγν ζηελ νπζία ηνπ
ζέκαηνο, φηη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ λα γίλεη εζπρία γηαηί δελ αθνχκε ηνλ νκηιεηή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίλαη γεγνλφο φηη έρνπλ έξζεη πνιιά παξφκνηα ζέκαηα ζηελ
Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Γελ μέξσ ζε πφζα απφ απηά ηειηθά έρνπκε
πξνρσξήζεη ζαλ Γήκνο ζηελ θνπή ησλ δέληξσλ θαη δελ μέξσ γηαηί ηα
ζπγθεθξηκέλα έξρνληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαλνληθά κε ηελ απφθαζε
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ε πεξεζία.
κσο λνκίδσ φηη είλαη έλα ζέκα πνπ θαη εγψ ην έρσ βάιεη θαη ζηελ Δπηηξνπή
θαη εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λνκίδσ θαη ν ζπλάδειθνο, ν
Θαξαηδαθέξεο. Απ’ φζν μέξσ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Διιάδνο δε γίλνληαη
θνπέο δέληξσλ, παξά κφλν φπνπ ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε επηθηλδπλφηεηα
θαη γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Λνκίδσ φηη ην έρνπκε ιίγν μερεηιψζεη.
Θαη επεηδή αθξηβψο φπσο αλέθεξε ν Γήκαξρνο γηα άιινπο ιφγνπο ε πεξηνρή
καο έρεη ππνζηεί πνιχ κεγάιε αθαίξεζε δέληξσλ θαη είλαη ππεξδνκεκέλε,
λνκίδσ φηη θαη απηά ηα ιίγα πνπ έρνπλ κείλεη ζα πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα ηα
πξνζηαηεχζνπκε.
Ξνιχ ζσζηά είπε ε θα Πθακπά φηη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ηερληθέο ιχζεηο ζε
αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη αλ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζε ζπίηηα, ζε
κπαιθφληα, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε θιάδεκα ησλ δέληξσλ. Γελ
ρξεηάδεηαη λα θχγεη φιν ην δέληξν, αιιά φπσο αθξηβψο αλέθεξα ε θα Πθακπά,
γηα φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηνπ δέληξνπ,
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κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαη νη θαηάιιειεο ιχζεηο. πσο βέβαηα κία πνιχ
ζσζηφηεξε αληηκεηψπηζε ζα ήηαλ ε δηαπιάηπλζε ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα λα
κπνξνχλ λα πεξπαηάλε νη πεδνί. Δθεί βέβαηα ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα
δηαρείξηζε φισλ ησλ παξθαξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, φρη κφλν βέβαηα ζην
ζπγθεθξηκέλν δξφκν. Ζ ηνπνζέηεζε πνπ θάλσ ηζρχεη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
Δγψ γη’ απηφ ήζεια λα ζπδεηήζνπκε εληαία φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θνπψλ
δέληξσλ. Θαη ε πάγηα ζέζε κνπ είλαη λα είκαη αξλεηηθφο. Πηε ζπγθεθξηκέλε
ζπλεδξίαζε έιιεηπα απφ ηελ Δπηηξνπή. Ζ πάγηα ζέζε κνπ είλαη ε θαηαςήθηζε
ηεο

θνπήο

ησλ

δέληξσλ,

εθηφο

βέβαηα

εάλ

ππάξρεη

πνιχ

κεγάιε

επηθηλδπλφηεηα. Θαη απηή απνδεηθλχεηαη κε ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο
πεξεζίαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Νη ιφγνη νη νπνίνη εθηέζεζαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαηά ηελ αληίιεςε
ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ δηθνχ καο, δελ κπνξεί λα έρνπλ βάζε. Γελ ππάξρεη νχηε
επηθηλδπλφηεηα ιφγσ ηνπ δέληξνπ, λα θηλδπλεχνπλ θάπνηνη λα ρηππήζνπλ. Γελ
ππάξρεη επίζεο θάπνηα θαηαζηξνθή νηθίαο. Ρέηνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ
πνιιέο ζην Σατδάξη. Αλνίγνπκε ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ θαη ζα έρνπκε θαη
άιιεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Γε ζπλαηλνχκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία, εηδηθά θαη γη’
απηή ηελ πεξίπησζε. Θαη σο εθ ηνχηνπ δε κπνξνχκε λα ην ςεθίζνπκε. Ρν
θαηαςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θέληξε. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ...ζέκαηα ζηα νπνία εξρφκαζηε ζε δχζθνιε ζέζε. Κάιηζηα
πξνεγνχκελα ε θα ζχδπγνο πξνθαλψο ηνπ θπξίνπ φηαλ ξψηεζα εγψ γηα πνην
ιφγν θφπεθαλ, θιαδεχηεθαλ φπσο δηεπθξηλίζηεθε, νη επθάιππηνη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη. Ήζεια λα πσ κνπ έθαλε θάπνηα επίζεζε. Κνπ είπε αλ
ήηαλ ζην δηθφ ζνπ ην ζπίηη θαη... Ινηπφλ, γηαηί ην ιέσ απηφ. Γελ αληέρεη ζε
αληηπαξάζεζε πνιηηηθή ή θνκκαηηθή ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δγψ πνπ έγθεηηαη
ε δηαθσλία κνπ. Πην αλ ππάξρεη, ε πεξεζία Ξξαζίλνπ εάλ απηφ πνπ έρεη πεη
ην έρεη πεη απφ ην γξαθείν ηεο, κε ζπγρσξείηε, ζα κε βξείηε λα δηαθσλψ. Δάλ
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ππάξρεη κηα εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε απφ ηελ πεξεζία Ξξαζίλνπ, πνπ
δηαζέηεη απ’ φζν μέξσ δχν γεσπφλνπο, ε νπνία ηεθκεξηψλεη θαη ιέεη φηη δελ
ππάξρεη άιιε ιχζε θαη έζραηε ιχζε είλαη λα θνπεί ην ζπγθεθξηκέλν δέληξν,
θαη γη’ απηφ ην ξσηάσ θηφιαο ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ, ηφηε... Γηαηί, θνηηάμηε. Ρν
έλα ζθέινο είλαη απηφ πνπ ιέκε, ην πεχθν, ην δέληξν ην νπνηνδήπνηε. Ρν
δεχηεξν ζθέινο είλαη κηα δεκηά ζπγθεθξηκέλε πνπ έρεη γίλεη θαη ελδερφκελα ζα
δηεπξπλζεί θηφιαο. Θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε απηή ηε δαπάλε, ζα κνπ πείηε φηη
θάπνηνο κπνξεί, ζα αλαδεηήζεηο θαη επζχλε απ’ ηνλ ίδην γηαηί έβαιεο Ξεχθν
εθεί, δελ έρεη ηελ ελεκέξσζε ν θαζέλαο φηη ηη επδνθηκεί, ηη επδνθηκεί θαη εάλ
ζεθψλεη ή δε ζεθψλεη ην πεδνδξφκην θαη ηη δεκηέο θάλεη. Θαη άιισζηε ε
πεξηνρή απηή ήηαλ βαζηθά κία πεξηνρή πεπθφθπηε κε ζθίλα, κε ζπθηέο, κε
δηάθνξα ηέηνηα είδε, απηφ επδνθηκνχζαλ. Δάλ ππάξρεη θαη κπνξεί ν θ.
Αληηδήκαξρνο, ηνπνζεηνχκαη ν ίδηνο, φηη ππάξρεη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε
απφ ηελ πιεπξά ηεο πεξεζίαο Ξξαζίλνπ, δειαδή ησλ γεσπφλσλ ηνπ Γήκνπ,
φηη ηξίηνλ ην απνθιείεηαη, δε κπνξεί λα ζσζεί ην ζπγθεθξηκέλν πεχθν, ηφηε ζα
ζπκθσλήζσ θαη εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Σσξίο λα ζέισ λα επαλαιάβσ απηά πνπ είπαλ νη ζπλάδειθνη,
λνκίδσ φιε ε αληηπνιίηεπζε, μεθηλψληαο απ’ ηνλ θ. Κπνδίθα, φηη αληηηίζεηαη.
Δγψ δελ μέξσ πφζα δέληξα θφπεθαλ, αιιά γηα λα ην πείηε ζα έρεηε θάπνηα
βάζε απηά ηα νπνία ιέηε θαη ηα έρεηε γξακκέλα εθεί πέξα. Θαη ζε απηφ ην
ζενιφγεκα πνπ είπε ν θ. Γξνχιηαο, φηη απφ Γάζνο ζα γίλεη Ξξψελ Γάζνο
Σατδαξίνπ, λνκίδσ έρεηε ηδηαίηεξε επαηζζεζία εζείο ζε απηά ηα ζέκαηα ηα
πεξηαπηνινγηθά... Λα θάλνπκε ηε ζθέςε ηελ νπνία έθαλα, δεδνκέλνπ φηη λα
εμαληιεζνχλ φια ηα κέζα. Γηαηί ζαο ην ιέσ απηφ; Γηαηί έρνπκε παξαδείγκαηα.
Ξεγαίλνληαο, δελ μέξσ θαη θαιά γεσγξαθηθά, απφ ηε Βαξπκπφκπε γηα λα παο
γηα Θεθηζηά πνπ παο εθεί, ζην δξφκν κέζα ππάξρεη έλα Ξεχθν κεγάιν. Θαη
θάλσ ην ζηαπξφ κνπ πνιιέο θνξέο πνπ πήγα ηψξα ηειεπηαίσο, κε απηφ είλαη
δεκφζηνο θίλδπλνο θαη απηφ ζα είλαη δεκφζηα απ’ ηελ Ρξνραία, έπξεπε λα ην
αγνξεχζεη. Θάπνηνπο πξέπεη λα έρεη πάεη εθεί πέξα θαη φκσο θαη απηφ δελ
θφπεθε. Θαη πξάγκαηη εάλ ζα δνζεί ε επθαηξία απηή ηε βδνκάδα ηψξα ζα πάσ
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κφλν θαη κφλν γηα λα βγάισ απηή ηε θσηνγξαθία γηα λα θαηαδείμσ φηη ζην
δξφκν, δελ μέξσ, Βαξπκπφκπε πνπ πάκε γηα λα ζηξίςνπκε δεμηά λα πάκε
πξνο ηα κέζα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Θάπνπ κέζα εθεί πέξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, αθήζηε ηνλ θ. Φνπξιή λα νινθιεξψζεη.
ΦΝΟΙΖΠ: Αλ πξάγκαηη, θ. ζπλάδειθνη, ππάξρεη ζέκα επηθηλδπλφηεηαο θαη
ζέκαηα δεκφζηαο ηάμεο θαη πγείαο, ηφηε λα ην θάλνπκε, λα ηα εμαληιήζνπκε.
Αιιά πιηθέο δεκηέο... Ξνιιά πεδνδξφκηα ζα δνχκε φηη έρνπλ ζεθσζεί. Ξνιιέο
απιέο φηη ελδερνκέλσο έρνπλ κεηαηνπηζηεί. Αο αθήζνπκε απηφ ην θάινο εδψ
πέξα ή αο θιαδεπηεί ή αο θάλεη. Αο ηα εμαληιήζνπκε φια ηα άιια, λα δνχκε ηη
είλαη, είκαη θαη εγψ ζχκθσλνο κε φιεο ηηο παξαηάμεηο εδψ πέξα, μεθηλψληαο
απ’ ηνπ Κπνδίθα θαη φισλ ησλ άιισλ, φηη λα κε θνπεί ην δέληξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα πεη;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ ζα ήζεια λα πσ επί πξνζσπηθνχ, φηη απφ απηφ εδψ ην
ραξηί πνπ καο δηαλείκαηε έρνπλ γίλεη 19 αηηήζεηο, θ. Φνπξιή γηα λα καζαίλεηε,
κία απφζπξζε ζέκαηνο, 4 αλαβνιέο ζέκαηνο θαη 14 απνθάζεηο πήξακε γηα λα
θνπνχλ. Αλ θφπεθαλ ηξία, αγαπεηέ Αληηδήκαξρε, απηφ είλαη αλαπνηειεζκαηηθή
ε πεξεζία ηφηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο. Λαη. Ρηο δχν άιιεο πεξηπηψζεηο ζα ηηο
θνπβεληηάζνπκε καδί, γηαηί δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηέηνην θχθιν κεγάιν.
Έηζη θαη αιιηψο ηα βαζηθά εηπψζεθαλ. κείλεηε αλ ζέιεηε λα πείηε ηε γλψκε
ζαο. Πε έλα ιεπηφ ν Γήκαξρνο ζα... Αο πνπλ θαη νη ελδηαθεξφκελνη. Ζ θπξία
είλαη απφ ηελ Αθξίηα.
ΑΟΓΟΑΘΖ: Ρν ίδην πξφβιεκα θαη εγψ. Ρα βάιακε ζηελ πνιπθαηνηθία κφλνη
καο. δελ καο είπε θαλείο θπζηθά, δε μέξακε ηη ζα γίλεη. Ρψξα ην ζέκα είλαη φηη
ην πεδνδξφκην είλαη πάξα πνιχ κηθξφ. Δγψ έρσ παηδί παξαπιεγηθφ. Γελ κπνξψ
λα βγάισ θαξνηζάθη. Θαη εάλ φινη νη θχξηνη έρνπλ επαηζζεζία γηα ηα δέληξα,
αο έρνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία γηα ηνπο αλζξψπνπο. Απηφ επείγεη ζήκεξα.
Ρα δέληξα ηα βάιακε εκείο. Δάλ δελ ηα είρακε βάιεη δελ ζα ήηαλ πεχθα
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ζήκεξα λα βιέπνπκε ην πξάζηλν. Δπεηδή έρνπλ κεγάιε επαηζζεζία φινη ηνπο
γηα ηα δέληξα, εάλ ηα είραλ ζηα ζπίηηα ηνπο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ, δελ θάλνπκε θξίζεηο, έηζη; Λα εθζέζνπκε ην
πξφβιεκά καο.
ΑΟΓΟΑΘΖ: Απηφ είλαη. Δγψ απηφ δεηάσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ θάλνπκε θξίζεηο εδψ. Ν θαζέλαο έρεη ηελ άπνςή ηνπ.
ΑΟΓΟΑΘΖ: Φπζηθά. Έρσ απφ ηελ ΔΓΑΞ απφδεημε φηη πιήξσζα 150€. Κνπ
μαλαγεκίδεη πάιη απφ ηηο ξίδεο ηνπ δέληξνπ. Γειαδή εγψ ζα πιεξψλσ; Αο
έξζεη ε θπξία πνπ ζέιεη λα κνπ ην θηηάρλεη θάζε θνξά θαη αο αθήζνπκε ηα
πεχθα. Αιιά κφιηο μαλακαδέςεη ξίδεο θαη κνπ ζπάζεη ην ξνιφη, λα έξζεη ε
θπξία κε ηελ Ρερληθή πεξεζία λα ηα θηηάμεη. Απηφ δεηάσ. Ρίπνηε άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηελ Αγίαο Γξεγνξνχζαο ππάξρεη θάπνηνο;
ΞΝΙΗΡΖΠ: Κπνξψ λα πσ θάηη; Κε ζπγρσξείηε θαη θαιεζπέξα ζαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Δίλαη ζπγθεθξηκέλεο νη πεξηπηψζεηο. Αθξίηα 18.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Έλα ιεπηάθη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απ’ ηελ Αθξίηα 18;
ΞΝΙΗΡΖΠ: Λα δηαβάζσ θάηη παξαθαιψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα έλα ιεπηφ.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Γηα έλα ιεπηφ. «Πε απάληεζε ηεο αλσηέξαο...» Απηφ είλαη απφ ηε
Γεληθή Γηεχζπλζε Ιεηηνπξγίαο, απ’ ηελ ΔΓΑΞ ηέινο πάλησλ, πεξεζία Ρνκέα
Ξεηξαηά.
«Πε απάληεζε ηεο αλσηέξαο ζρεηηθήο επηζηνιήο ζαο αλαθνξηθά κε ηα
πξνβιήκαηα βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ ην ξηδηθφ ζχζηεκα δέληξνπ
πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Αθξίηα 18 ζην Γήκν Σατδαξίνπ
ζαο ελεκεξψλνπκε. Ρερληθνί ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο καο πξνέβεζαλ ζε
απηνςία θαη δηαπίζησζαλ φηη ην δέληξν θαζψο θαη ην ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα είλαη
παξαθείκελν

ησλ

πθηζηακέλσλ

παξνρψλ

χδξεπζεο

ηνπ

ζπγθξηκέλνπ

αθηλήηνπ, θαζψο θαη ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο πνπ δηέξρεηαη θάησ απφ απηέο.
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Κεηά απφ έιεγρν ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηψζεθε φηη έγηλε επέκβαζε
ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γηα επηζθεπή δηαξξνήο ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ην
ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ δέληξνπ. Δπηζεκαίλνπκε ηέινο φηη εθθεχγεη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο ε γλσκνδφηεζε γηα ηελ χπαξμε ή κε δέληξσλ
πιεζίνλ ησλ θξεαηίσλ πδξνπαξαγσγψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ
πξνβιήκαηα ή δεκηέο ζε απηά. Δπεηδή ζην κέιινλ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ
πάιη δεκηέο απφ ην ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ ππφςε δέληξνπ, ζαο πιεξνθνξνχκε
φηη ε ΔΓΑΞ επζχλεηαη γηα ην ηκήκα θπξηφηεηάο ηεο πνπ θηάλεη κέρξη ην φξην
ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη παξαζέηεη ην αλάινγν ΦΔΘ, πέξαλ ηνπ
νπνίνπ δελ έρεη αξκνδηφηεηα, παξά κφλν νη ηδηνθηήηεο ησλ παξνρψλ».
Ζ θα Αξγπξάθε έρεη παξαπιεγηθφ παηδί, ην νπνίν δελ κπνξεί αλ πεξάζεη,
Γήκαξρε, ην θαξφηζη απφ εθεί, φπσο θαηαιαβαίλεηε ππάξρεη πξφβιεκα. Ζ
δεκηά πνπ έγηλε, έγηλε ην θαινθαίξη, κέζα ζηνλ θαχζσλα ηνλ Ηνχιην θαη
κείλακε ρσξίο λεξφ. Ξείηε κνπ ζαο παξαθαιψ πνηνο ζα... Θα μαλαγίλεη πάιη
δεκηά, δηφηη νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ αλαπηχζζνληαη. Ξείηε κνπ ζαο παξαθαιψ
πνηνο ζα πιεξψζεη ηε δεκηά. Θαη ζαο είπα θαη πάιη πνην πιεξψλεη ηε δεκηά ζε
απηή ηελ πεξίπησζε, δηφηη νχηε εγψ, νχηε θαλέλαο απφ ηελ πνιπθαηνηθία
ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη κε ηελ θξίζε δε καο πεξηζζεχνπλ
νχηε 150, νχηε 200€ λα ηα βάδνπκε απφ ηελ πιάηε καο θάζε θνξά πνπ ζα
δεκηνπξγείηαη απηφ. Δκείο ηα δέληξα ηα βάιακε κφλνη καο, 4 δέληξα, ηα
βάιακε κφλνη καο, αιιά δε γλσξίδακε φηη ζα είρακε απηφ ην πξφβιεκα.
Ξαξαθαιψ πάξα πνιχ λα βξεζεί ε ιχζε ζην πξφβιεκά καο. έρνπκε θάλεη
εθηεηακέλα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, επραξηζηνχκε. Δίλαη θαηαλνεηφ, εληάμεη; Λα δψζνπκε θαη
ζην...
ΞΝΙΗΡΖΠ: Δίλαη θαηαλνεηφ. Υξαία. Παο επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα είζηε θαιά. Ν θχξηνο απφ ηελ Αγίαο Γξεγνξνχζεο 26. Ξείηε
ην φλνκά ζαο. Πην κηθξφθσλν παξαθαιψ.
ΓΔΚΞΝΛΔΟΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Γεκπνλέξαο ιέγνκαη. Θέισ λα ζαο
επραξηζηήζσ θαηαξρήλ γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηε λα ζπδεηήζσ ην
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πξφβιεκά κνπ. πάξρεη έλα πξφβιεκα κε έλα πεχθν έμσ απφ ην ζπίηη κνπ, ην
νπνίν έρσ θαηαζέζεη, ζην θάθειφ κνπ ζα ηα βξείηε απηά κέζα, ζρέδην ηεο
πνιενδνκίαο φηη κνπ θιείλεη λφκηκν γθαξάδ, κε απνηέιεζκα λα αθήλσ ην
απηνθίλεηφ κνπ έμσ κε ηα επαθφινπζα ηα θπθινθνξηαθά λα κε βξίζθεη ν
θφζκνο λα παξθάξεη θαη είλαη θξίκα απ’ ην ζεφ γηαηί ην έρσ ην γθαξάδ.
Έλα δεχηεξν πξφβιεκα πνπ κνπ δεκηνπξγεί ην πεχθν είλαη φηη πέζεη επάλσ
ζηελ πεξηνπζία κνπ, έρεη πέζεη επάλσ ζηελ πφξηα θαη αξρίδεη θαη κνπ γθξεκίδεη
ην ζπίηη. Απηφ κπνξψ λα ζαο ην δείμσ θαη κε ζεκεξηλέο θσηνγξαθίεο, εάλ
ζέιεη θάπνηνο θχξηνο λα ηηο δεη, θαη δείρλσ θαη κία θσηνγξαθία ζηελ νπνία ην
ζπγθεθξηκέλν πεχθν κπαίλεη κέζα ζην ζπίηη κνπ, κέζα ζηελ θξεβαηνθάκαξα
κνπ, κε απνηέιεζκα λα έρσ θιεηζηέο ηηο πφξηεο, λα κελ κπνξψ λα αλαζάλσ.
Έλα ηξίην πξφβιεκα πνπ έρσ απφ ην πεχθν, θαη φια απηά είλαη θαηαηεζεηκέλα
κε ραξηηά ζε εζάο, αληηκεησπίδσ ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, θαξδηάο, ην
αλαθέξσ γηαηί μέξσ φηη ππάξρνπλ θαη γηαηξνί, θαη ππληθήο άπλνηαο. Κε
απνηέιεζκα δελ κπνξψ λα αλαζάλσ. Δάλ έξζεηε ηψξα, απηή ηε ζηηγκή ζην
ζπίηη κνπ, δελ ζα κπνξέζεηε λα θάηζεηε νχηε εζείο πνπ δελ έρεηε πξφβιεκα.
Ππλ φηη θαη ε ζχδπγφο κνπ, ε θα Κελνχλνπ, έρεη θαηαζέζεη ραξηηά φηη πάζρεη
απφ άζζκα θαη δελ κπνξεί λα αλαπλεχζεη. Απηφ είλαη, αξθεηφ θαηξφ παηδεχνκαη
κε απηφ ην δέληξν. Ζ αίηεζή κνπ γηα αλαθνπή έρεη γίλεη απφ πέξζη ην
Φεβξνπάξην, αλήκεξα ζαλ ζήκεξα. Απηά ήζεια λα ζαο πσ. Δάλ ζέιεη θάπνηνο
λα δεη ηηο θσηνγξαθίεο, λα δεη γηα ηη κηιάσ, λα ηηο θαηαζέζσ θάπνπ, δελ μέξσ
ηη λα ζαο πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κείλεηε ιίγν, γηαηί ζέιεη ε θα Πθακπά.
ΓΔΚΞΝΛΔΟΑΠ: Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΘΑΚΞΑ: ρη, λα ζαο ξσηήζσ θάηη. είδακε ηελ ππφζεζή ζαο θαη είδακε θαη
ηελ άδεηα νηθνδφκεζεο, ε νπνία είλαη ην ’89 εάλ ζπκάκαη θαιά;
ΓΔΚΞΝΛΔΟΑΠ: Θα ζαο γειάζσ.
ΠΘΑΚΞΑ: Θάπνπ εθεί. Γελ μέξσ, ζπκάζαη Κφζρν πφηε ήηαλ ε άδεηα ε
πνιενδνκηθή;

’89.

Πηελ

άδεηα...

Θαηαξρήλ

έρσ

ςεθίζεη

ιεπθφ

ζηε

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη κε έρεηε γξάςεη ιάζνο γηα θαηά. Γελ μέξσ πσο
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κπνξεί λα δηνξζσζεί. Γηα κέλα πνιχ θξίζηκν ήηαλ εάλ ην πεχθν θαηλφηαλ ζηελ
άδεηα. Δάλ φηαλ αλνίμαηε ηελ πφξηα ηνπ γθαξάδ είραηε πεη ζηελ πνιενδνκία
φηη εθεί ππάξρεη έλα πεχθν. Ρν είραηε θάλεη. Φαίλεηαη ζηελ άδεηα. Απηφ πνπ
δελ θαηαιαβαίλσ είλαη απφ ην ’89 κέρξη ην ’16 γηαηί δε ζαο εκπφδηδε ζην
γθαξάδ ζαο ην πεχθν. Απηφ δελ θαηαιαβαίλσ θαη γη’ απηφ ςήθηζα ιεπθφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην κηθξφθσλν παξαθαιψ. Πην κηθξφθσλν.
ΚΔΛΝΛΝ: Ήξζαλ κε απφθαζε παιηνχ, επί θ. Ληεληαθνχ, ήξζαλ λα ην
θφςνπλ. Θαηέβαζαλ, έθεξαλ απηφ ην γεξαλάθη πνπ αιιάδεη θαη ηηο ιάκπεο,
έθεξαλ πξηφληα, έθεξαλ ηα πάληα. Θάζηζαλ νη άλζξσπνη, κπήθαλ ζην ζπίηη
κέζα λα ηνπο θάλσ έλα θαθέ. Ρνπο ξψηεζα θαη κνπ είπαλ λα ηνπο θηηάμσ
θαθέ. Κέρξη λα βγάισ ηνπο θαθέδεο έμσ έθπγαλ. Δλψ είρακε ηελ απφθαζε
φηη ην Ππκβνχιην είρε πεη λαη λα θνπεί. Δξρφκαζηε ζην Γεκαξρείν θαη ιέκε γηα
πνην ιφγν έθπγαλ, αθνχ ήξζαλ νη άλζξσπνη λα ην θφςνπλ. Θαη ιέεη γηαηί
θάπνηνο γείηνλαο καο απείιεζε φηη ζα θέξεη ηα θαλάιηα. Απηή ήηαλ ε
απάληεζε πνπ πήξακε απφ ην Γήκν ηφηε. Ρν ’92 ήηαλ; ’90 ήηαλ; Θαηαιάβαηε;
Απηή ήηαλ ε απάληεζε πνπ πήξακε, ελψ είρε έξζεη φιν ην ζπλεξγείν. Θα
δείηε, μέξεηε πφζεο αηηήζεηο έρνπλ γίλεη;
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΔΚΞΝΛΔΟΑΠ: Αλ κνπ επηηξέπεηε, δε κε ελδηαθέξεη ηφζν πνιχ ην ζέκα ηνπ
γθαξάδ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη απαληήζακε, έηζη ζπλάδειθνη;
ΓΔΚΞΝΛΔΟΑΠ: Ρν πξφβιεκά κνπ είλαη ην ζέκα πγείαο πνπ αληηκεησπίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηελ Αθξίηα, Ζιία, κίιεζαλ ήδε δχν. Ρψξα δε ζα κηιήζεη φιε
ε γεηηνληά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, είπακε λα παξεπξεζνχλ νη άλζξσπνη, λα μέξνπλ ηη
γίλεηαη.
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ΚΔΛΝΛΝ: Ππγλψκε, εγψ ζα ήζεια λα πσ θαη θάηη άιιν. Δίζηε πνιχ
επαίζζεηνη κε ην πξάζηλν, φπσο θαη εγψ, φκσο ηα πεχθα πνπ εζείο
πξνζηαηεχεηε δε ηα ξαληίδεηε, δελ ηα θάλεηε. Μέξεηε φηη ηα ζρνιεία καο,
ηνπιάρηζηνλ ζηε Γξεγνξνχζα, είλαη γεκάηα; Ρν παηδί κνπ είλαη απφ πάλσ
κέρξη θάησ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Κελνχλνπ, βάδεηε έλα άιιν δήηεκα. Ππδεηάκε θάηη
ζπγθεθξηκέλν.
ΚΔΛΝΛΝ: Λα έρεηε γηα φια ηα ζέκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα φια ηα ζέκαηα ππάξρεη ε πεξεζία Ξξαζίλνπ. Κπνξείηε λα
απεπζπλζείηε. Βάδεηε έλα άιιν δήηεκα ηψξα θα Κελνχλνπ. Γε ζπδεηάκε
απηφ.
ΓΔΚΞΝΛΔΟΑΠ: Δγψ απηφ πνπ ζέισ λα ζαο επαηζζεηνπνηήζσ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ πεξεζία, λα κάζεηε εάλ
ξαληίδνληαη ή φρη. Ξαξαθαιψ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ δελ αθνχγεζηε.
ΓΔΚΞΝΛΔΟΑΠ: Δίλαη θαη ιίγν θξίκα, 43 ρξνλψλ άλζξσπνο είκαη, ππάξρεη
ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο κε ραξηηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαλνεηφ. Λνκίδσ φηη ην δψζακε ζε φιν ηνπ ην... Ιίγν ην
κηθξφθσλν αλ ζέιεηε λα θιείζνπκε. Ππλάδειθνη, γηα λα κε... Γηα δχν ιεπηά.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Παο

παξαθαιψ

ζπλάδειθνη

θαη

νη

ζπκπνιίηεο

πνπ

παξαθνινπζνχλ λα θάλνπκε ιίγν εζπρία. Γελ αθνχγνληαη νη νκηιεηέο.
Ξαξαθαιψ.
ΞΝΙΗΡΖΠ: Βξίζθνκαη εδψ πέξα γηα δχν δέληξα ζπγθεθξηκέλα, εθ ησλ νπνίσλ
ην έλα έρεη δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζε έλα πεδνδξφκην 40, ην πνιχ 50
πφλησλ, ζηελ Αθξίηα 3. Έρεη ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ θνπζθψκαηα. Απφ θάησ
αθξηβψο πεξλάλε ζσιήλεο ηεο ΔΓΑΞ. Έρεη πάξεη κία κηθξή θιίζε ην δέληξν.
Γελ μέξνπκε νη ξίδεο ηνπ θιπ εάλ έρνπλ αληνρή ή φρη ή εάλ κεγαιψλνπλ, κε
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απνηέιεζκα λα έρνπκε ην θφβν, κπνξεί λα έρεη δηαβξσζεί ην έδαθνο απφ
θάησ θαη λα ππάξρεη θφβνο λα πέζεη θηφιαο ην δέληξν. Θαη ηαπηφρξνλα ζην
ζεκείν απηφ ηνπ δέληξνπ έρεη θνπζθψζεη θαη ν δξφκνο, ν νπνίνο... Δπεηδή
έρσ αθνχζεη ηελ άπνςε κε κεγαιψζνπκε ην πεδνδξφκην, λνκίδσ φηη δε
ιχλεηαη απηφ ην πξφβιεκα κεγαιψλνληαο ην πεδνδξφκην, γηαηί ην πξφβιεκα
είλαη θάησ ζην έδαθνο. Γελ είκαη ζχκθσλνο γηα λα θφβνληαη ηα δέληξα,
αιίκνλν αλ θάπνηνο ζέιεη λα θφβνληαη ηα δέληξα. Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ
ππάξρνπλ

πξνβιήκαηα

εμαηηίαο

ησλ

νπνησλδήπνηε

ηέηνησλ

δέληξσλ,

αλαγθαζηηθά θαη κε ρξεηάδεηαη ε θνπή. Ρνπ. Απηφ, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πνχκε φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν έρεη απνζπξζεί, δελ είλαη
ζέκα ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο, Αθξίηα 3. Ρν έρεη απνζχξεη ε Δπηηξνπή γηα
πεξαηηέξσ. Ππλάδειθνη, αιιάδεη θάηη φζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο;
ρη άιιν θχξηε. ρη άιιν. Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Θαηαξρήλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνχζηεθαλ ζήκεξα δελ ππήξραλ ζηελ
Δπηηξνπή. Γειαδή ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ παξαπιεγηθνχ παηδηνχ ιφγσ ηνπ
δέληξνπ δελ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ήξζε. Ρν άζζκα ηεο θπξίαο. Γειαδή εάλ
ηίζνληαλ ζέκαηα πγείαο, ην πξψηηζην γηα ηε Γξεγνξνχζεο ήηαλ φηη είλαη
κπξνζηά ζην γθαξάδ κνπ θαη ην άιιν ήηαλ φηη κνπ ραιάεη ηα ξνιφγηα ηεο
ΔΓΑΞ, πνπ επίζεο δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πιήξσζαλ νη άλζξσπν, γηαηί κέρξη
ηελ ηδηνθηεζία ηνπο είλαη ππνρξεσκέλε ε ΔΓΑΞ λα ην θηηάρλεη. Γελ
θαηαιαβαίλσ γηαηί πιήξσζαλ. Σάιαζε ην παξακέζα; Νχηε απηφ ην ζηνηρείν ην
έρνπκε. Άξα έξρνληαη ζήκεξα εδψ νη άλζξσπνη θαη ιέλε άιια πξάγκαηα απφ
ηνπο θαθέινπο πνπ εμεηάζακε. Γελ κπνξείο λα δεηο ηειηθά θαη κηα ιχζε αλ
είλαη ηα κηζά ζηνηρεία. Δκείο δελ μέξακε γηα πξνβιήκαηα πγείαο γηα
παξάδεηγκα. Κήπσο πξέπεη λα ηα βιέπνπκε ιίγν θαιχηεξα απηά ηα πξάγκαηα;
Ρε βεβαίσζε ηεο ΔΓΑΞ καο ηε δηαβάζαηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο, ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα
δηαθνξνπνίεζε; Μαλαξσηάσ, γηα λα κελ θάλνπκε νιφθιεξν θχθιν, ππάξρεη
θάπνηα δηαθνξνπνίεζε γηα ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο; Ξαξακέλνπλ ινηπφλ ησλ
παξαηάμεσλ νη γλψκεο φπσο ήηαλ πξηλ, έηζη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηξίην ιεπθφ γηα ηνπο «Ξνιίηεο ελ δξάζεη». ρη θχξηε πάιη.
ρη, φρη, δε ζα αλνίμνπκε λέν θχθιν. Θέζαηε ην πξφβιεκά ζαο. Θα
απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ν Γήκαξρνο έρεη ην ιφγν. ρη, δε ζα
πείηε γηα ηελ θα Πθακπά. ρη, δελ είλαη. Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα κηιήζεηε κεηά
έμσ θαη λα ηεο πείηε ηε γλψκε ζαο. Δληάμεη; Ζ θάζε παξάηαμε εδψ έρεη ηελ
άπνςή ηεο θαη δελ κπνξεί λα γίλεηαη απηφ. Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ γη’ απηφ είλαη έηζη κηα, αλ ζέιεηε, πξνηξνπή πξνο ηα
κέιε φισλ ησλ επηηξνπψλ, φηη πξηλ ζπδεηήζνπκε θάπνην ζέκα ππάξρνπλ φια
ηα έγγξαθα, ε αιιεινγξαθία, ηα αηηήκαηα, ηα νπνία γξάςνπλ αθξηβψο γηα
πνην ιφγν γίλεηαη αίηεζε γηα λα θνπεί έλα δέληξν ή φρη θαη θαιφ είλαη λα
γίλεηαη ζπδήηεζε πην νπζηαζηηθή θαη πάλσ ζηηο εηζεγήζεηο πνπ ππάξρνπλ.
Γειαδή ην εάλ ππάξρεη εηζήγεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, εηζήγεζε ηεο
γεσπφλνπ, φια απηά ηα ζηνηρεία ππάξρνπλ ζε θάζε θάθειν. Λνκίδσ φηη δελ
πξέπεη λα πεγαίλνπλ, ζπλνιηθά ιέσ ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο, απξνεηνίκαζηνη.
Έλα είλαη απηφ.
Ρψξα, εγψ ζα θάλσ κία παξαηήξεζε ζηνλ Αληηδήκαξρν, γηαηί λνκίδσ φηη
έπξεπε εδψ εηζεγεηηθά λα καο θέξεη ην παθέην ησλ εθαηνληάδσλ αηηήζεσλ
πνπ ππάξρνπλ γηα θφςηκν δέληξσλ. Απφ εθεί έπξεπε λα μεθηλήζεη. Γηαηί εκείο
απφ ηηο εθαηνληάδεο αηηήζεηο θαη ηηο πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη φηη εδψ
ππήξραλ θάηνηθνη ζε απφγλσζε πνπ έρνπλ βγάιεη δεθάδεο θσηνγξαθίεο, πνπ
ην παιεχνπλ θαηξφ ηψξα γηα λα θνπεί έλα δέληξν, θαηαιαβαίλεηε πφζν κεγάιν
είλαη ην πξφβιεκα θαη ηη δηαζηάζεηο παίξλεη. Θαη εκείο απφ ηηο εθαηνληάδεο
έρνπκε πάεη ζην ειάρηζηνλ, γηαηί, αλ ζέιεηε, ε επαηζζεζία ηνπ θαζελφο
θαίλεηαη θαη δηαρξνληθά θαη θαίλεηαη θαη ζηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ
παξζεί ζηελ πφιε. Γηαηί ζπκνχληαη παιηά νη θάηνηθνη ηεο Γξεγνξνχζαο πνηνη
πάιεπαλ γηα λα κελ θνπνχλ 5.000 δέληξα ζην λνζνθνκείν. Ξνηνη πάιεπαλ γηα
5.000 δέληξα ζην ξνο Αηγάιεσ, πνπ θφπεθαλ γηα λα γίλεη ε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή θαη λα πεξάζεη απηφ ην έθηξσκα πνπ δηέιπζε ην άιζνο ηνπ Γαθλίνπ,
δηέιπζε ην βνπλφ, ην Αηγάιεσ, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε Αθαία, είλαη εδψ ε
Γηάλλα, πνπ πιεκκπξίδεη ε πεξηνρή. Θαη γηα λα κελ πνχκε θαη γηα ηελ
θαηαζηξνθή πνπ έρεη γίλεη ζηηο γεηηνληέο, πψο ρηίζηεθε ην Άλσ Γάζνο πνπ

44 ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

κπήθε ζην ζρέδην πφιεο ην ’87 θαη δελ πξνβιέθζεθαλ πεδνδξφκηα λα
θπηεπηνχλ δέληξα. Θαη ηψξα έξρνληαη θάπνηνη θαη «αρ καο πείξαμαλ ηα δχν,
ηξία δέληξα». Λα δνχκε πφζα θφπεθαλ επί πξνεγνχκελσλ... Θα ηα θέξνπκε
απηά ηα ζηνηρεία. Θαη θάλνπκε εηιηθξηλά πξνζπάζεηα, ηξνκεξή πξνζπάζεηα.
Δγψ είλαη εδψ θαη ε Γξακκαηέαο θαη ε άιιε, λα δείηε ηη γίλεηαη θάζε κέξα,
πφζα ηειέθσλα παίξλνπλ γηα θφςηκν δέληξσλ. Λα ζαο πεη πφζνη θάηνηθνη
έξρνληαη θαη καο βξίδνπλ. Γηα λα δνχκε δειαδή... Παο ην ιέσ απηφ θαη κε
ηέηνηα έληαζε, γηαηί είκαζηε θαηεγνξνχκελνη γηαηί παίξλνπκε απηέο ηηο
απνθάζεηο θαη γη’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηηο ζπγθεθξηκέλεο. Ρψξα πνπ
εηπψζεθαλ θαη θάπνηα πξνβιήκαηα εδψ, θάπνηα απ’ ηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη,

αξρίδνπλ

θαη

θάπνηνη

ζπλάδειθνη

θαη

ην

βιέπνπλ

δηαθνξεηηθά. Βέβαηα έπξεπε λα ην μέξεηε απηφ, γηαηί ζην αίηεκα ην γξάθνπλ
νη άλζξσπνη θαη έπξεπε λα δηαβάδνληαη απηά.
Έρσ εδψ έγγξαθν ηεο ΔΟΓΝΠΔ. Ν Αληηδήκαξρνο πήξε ην θνξηεγφ θαη πήγε
ζην Αίγην γηα λα πάξεη 500 δέληξα. Πηηο 10/9/15 ε ΔΟΓΝΠΔ κεηά απφ
παξεκβάζεηο πνπ θάλακε θαη έγγξαθα θιπ θαη είρα πάεη θαη ηφζεο θνξέο θάησ,
παξαρψξεζε ζην Γήκν Σατδαξίνπ 500 δέληξα γηα λα θπηεπηνχλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ. Πε έλα κέξνο απηψλ έγηλε κεηαθχηεπζε
θαη γχξσ ζηα 150 δέληξα θπηεχηεθαλ ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ (6ν Λεπηαγσγείν,
4ν Γεκνηηθφ, 3ν Γεκνηηθφ, θιπ), ζε πεδνδξφκηα ηνπ Γήκνπ έπεηηα απφ
αηηήκαηα δεκνηψλ (νδφο Πνπιίνπ, πεδφδξνκνο Λίθεο, Ξιαηαηψλ, θιπ), ζε
πιαηείεο ηνπ Γήκνπ (αλάπιαζε Άλσ Γάζνο, ςειάληε), ζην ζηξαηφπεδν
Θαξατζθάθε θαη αιινχ. Ρα δέληξα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο γιάζηξεο ζα
θπηεπηνχλ ηελ άλνημε, βάζεη πξνγξάκκαηνο ηεο πεξεζίαο Ξξαζίλνπ. Ξνηνη
πξνζηαηεχνπλ ινηπφλ ην πξάζηλν θαη πνηνη φρη;
Ρειεηψλνληαο, θαη ζπγλψκε γηα ηελ έληαζε, αιιά εηιηθξηλά είλαη έλα ζέκα πνπ
ην αληηκεησπίδνπκε θάζε κέξα, θαη εγψ ζα Γήκαξρνο θαη ε πεξεζία
Θαζαξηφηεηαο. Θαη πξέπεη λα ζαο πσ φηη νη γεσπφλνη ηνπ Γήκνπ είλαη πνιχ
θεηδσινί ζηηο βεβαηψζεηο γηα λα θνπεί έλα δέληξν. Ξξέπεη λα είλαη πάξα κα
πάξα πνιχ επηθίλδπλα ηα πξάγκαηα θαη ν Γηάλλεο πξέπεη αλ ην μέξεη ζαλ
Αληηδήκαξρνο πνπ ήηαλ πξηλ. Γε δίλνπλ κε ηίπνηα άδεηα. Γηα λα δψζνπλ άδεηα
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λα θνπνχλ απηά ηα δέληξα ζεκαίλεη φηη ππήξρε ιφγνο θαη ζνβαξφο κάιηζηα,
φπσο θάλεθε θαη ζηε ζεκεξηλή θνπβέληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε. Θέιεηο θάηη;
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Κηζφ ιεπηφ, φρη. Λα απνζχξσ ην ιφγν «ςέκαηα». Έρεη
δίθην ν Αληξέαο, γηαηί είκαζηε θαη θίινη. Θαη λα επηζεκάλσ, δελ μέξσ απφ πνχ
ζπκπέξαλε ηα ζηνηρεία, πξνθαλψο έβγαιε ηα ζηνηρεία πνπ ιέκε γηα ηελ
πεξαζκέλε ρξνληά. Γη’ απηφ ιέσ κε παίξλεηε. Γέζηε ηη θφπεθαλ θαη δέζηε ηη
αηηήκαηα ππάξρνπλ. Απφ απηά φια εδψ θνπή δέληξσλ, πξαθηηθά θνπή
δέληξσλ, έρνπλ γίλεη 4 δέληξα. Παο ην ιέσ εγψ. Ρέζζεξα δέληξα, εδψ,
δηεπζχλζεηο. Θαη δελ είλαη, εληάμεη δελ ζέισ λα ην καθξεγνξψ. ρη, κε ην
καθξχλνπκε. Δίκαη θαηαλνεηφο κάιινλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Αθνχ

εηπψζεθε.

Δίλαη

θαηά

πιεηνςεθία.

Κφλν

ζηελ

πεξίπησζε...
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Ήηαλ 200 αηηήζεηο πνπ ιέεη ν Γήκαξρνο. Έθηαζαλ ζηηο 19.
Ξξνθαλψο ε ππεξεζία, γηα λα ηα ιέκε ιίγν γηα λα καζαίλνπλ θαη νη
ζπλάδειθνη, ε πεξεζία ηα έθνςε, νη γεσπφλνη, γηα ην έλα θαη ην άιιν θαη δε
ην ζπδεηάσ, δελ ρξεηάδεηαη λα πάσ Ξνηφηεηα Εσήο. Ήξζαλ ηα 19 ζηελ
πνηφηεηα δσήο θαη ζαο είπα ηη απνθάζεηο πήξακε. Ρψξα πφζα θφπεθαλ είλαη
άιιν ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, γηα λα θαηαγξαθεί ε ςήθνο ησλ παξαηάμεσλ,
δηνξζψζηε κε αλ θάλσ ιάζνο. Θαηά πιεηνςεθία, κε αξλεηηθέο ςήθνπο φιεο
ηεο αληηπνιίηεπζεο, πιελ ιεπθφ ησλ «Ξνιηηψλ ζε δξάζε». Ξαξψλ ινηπφλ νη...
Ξαξψλ. «Ξνιίηεο ζε δξάζε».
ΠΘΑΚΞΑ: Γηα ην πξψην επηκέλσ ζην θαηά. Θαηαςεθίδσ. Γηα ην δεχηεξν, γηα
ηελ Αθξίηα 18, αιιάδσ ηελ ςήθν κνπ θαη ςεθίδσ ππέξ. Θαη γηα ην ηξίην έρσ
ςεθίζεη ήδε ιεπθφ θαη ζέισ λα δηνξζσζεί θαη ζην εηζεγεηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχκθσλνη. Θ. Ρζαηζακπά.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Αξλεηηθά, φπσο ςήθηζε θαη ν εθπξφζσπφο καο ζηελ
Ξνηφηεηα Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα. Αξλεηηθά. Θ. Αζπξνγέξαθα. Ππγλψκε. Ξαξέθακςα
ην Γηάλλε. Αξλεηηθά. Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξαξψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζέισ λα πσ θάηη. δελ μέξσ αλ
κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ απφθαζε, αιιά ζέισ λα πσ ην εμήο. Δπεηδή ηα
πεδνδξφκηα φπσο γλσξίδνπκε είλαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη γηα λα ηειεηψλεη
απηφ ην ζέκα θάπνηα ζηηγκή, έρσ ηελ αίζζεζε φηη θαλέλαο απφ εδψ θαη πέξα
δελ ζα πξέπεη λα θπηεχεη ν νπνηνδήπνηε ρσξίο άδεηα ηνπ Γήκνπ. Γειαδή
είδνο θπηνχ, απφζηαζε απ’ ην ζπίηη ηνπ, απφ ην πεδνδξφκην, θιπ, πιάηνο
πεδνδξνκίνπ, γηα λα ηειεηψλεη απηφ ην δήηεκα. Γηφηη φπσο πιεξνθνξήζεθα
πξνεγνχκελα απφ ηνλ θχξην εδψ, ελψ είρε ρηηζηεί ε πνιπθαηνηθία θαη είρε
άδεηα γθαξάδ απφ ηελ πνιενδνκία λφκηκε, ζηε ζπλέρεηα θπηεχηεθε κπξνζηά
ζηε ζέζε ηνπ γθαξάδ ην Ξεχθν, ην νπνίν ζήκεξα είλαη πειψξην. Θαη εθεί
κπαίλνπκε ζε δίιεκκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή. Ξαξψλ. Λνκίδσ φηη θαηαγξάθεθαλ. Ξεξλάκε ζην 1ν
Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο ηνπ Θέληξνπ
Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο
(ΘΔΑ/ΑΚΔΑ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αίηεκα. Θα θάλεη ν Γήκαξρνο ηελ εηζήγεζε θαη ζα ην
ζπδεηήζνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη αίηεκα ηνπ ΘΔΑ/ΑΚΔΑ. Δίλαη ην θέληξν απηφ γηα άηνκα
κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ θηινμελείηαη ζην Πθαξακαγθά, ζην παιηφ Θέληξν
Απνθαηάζηαζεο ηνπ Πθαξακαγθά, ην νπνίν δεηάεη λα απαιιαγεί απφ ηελ
πιεξσκή δεκνηηθψλ ηειψλ. Δκείο πηζηεχνληαο φηη πξέπεη λα εμππεξεηνχκε κε
φπνην ηξφπν κπνξνχκε ζα Γήκνο ηέηνηα θέληξα, είρακε πάξεη κία απφθαζε γηα
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ηε «Γέθπξα Εσήο». Ξξνηείλνπκε ζήκεξα λα πάξνπκε απφθαζε γηα ηελ
απαιιαγή δεκνηηθψλ ηειψλ απηψλ ησλ θέληξσλ.
Απιά κηα θνπβέληα λα πσ. ηη εκείο πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη αλ ππάξρεη κηα
νκπξέια πξνζηαζίαο γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη θπξίσο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, πνπ ζα αλήθνπλ ζην θξάηνο, ζα
έρνπλ κφληκν πξνζσπηθφ, ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ θαη
δπζηπρψο απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζπλάλζξσπνί καο,
απφ παηδηά κέρξη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ έρνπλ αλάγθε απηήο ηεο
θηινμελίαο. Θα έπξεπε ινηπφλ απηά ηα θέληξα λα ζηεγάδνληαη ζε θαινχο
ρψξνπο. Λα είλαη θέληξα δεκηνπξγηθά. Λα έρνπλ κέζα πηζίλεο, λα έρνπλ κέζα
απνθαηάζηαζεο.
ινγνζεξαπεία,

Λα

έρνπλ

εηδηθφηεηεο

θπζηθνζεξαπεπηέο,

θιπ,

φινπ
πνπ

λα

ηνπ

θάζκαηνο,

ηνπο

βνεζάεη

απφ
ζηελ

απνθαηάζηαζε. Γπζηπρψο απηφ δελ ππάξρεη θαη πξνζπαζνχλ ζήκεξα κέζσ
ηέηνησλ θέληξσλ θπξίσο νη γνλείο, παιεχνληαο κε ηηο δπζθνιίεο, θαη ηδηαίηεξα
ζήκεξα, πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία, λα ηα βγάινπλ πέξα. Δκείο ινηπφλ ζε
απηή ηελ θαηεχζπλζε λνκίδνπκε φηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα πάξεη απηή
ηελ απφθαζε γηα ηελ απαιιαγή ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο θαηαξρήλ. Γελ ππάξρνπλ. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ ζα ήζεια, δε ζεθψλεη ηνπνζέηεζε απηή ε ππφζεζε. Γελ
ρξεηάδεηαη λα ιατθίζνπκε. Δίλαη πνιχ επαίζζεην ην εκπφξεπκα απηφ θαη πξέπεη
ν ρεηξηζκφο λα είλαη πνιχ ιεπηφο. Απηά δελ δηαηπκπαλίδνληαη. Ρν θάλεηο γηαηί
ην θάλεηο, ην ληψζεηο, ην αηζζάλεζαη. Θα ήζεια φκσο λα επηζεκάλσ θαη λα
ππελζπκίζσ, ζπγλψκε, λα ππελζπκίζσ, Γήκαξρε, φηη ε άιιε πξνζπάζεηα πνπ
ππάξρεη εθεί κέζα απφ ηνπο γνλείο ησλ βαξέσλ λνεηηθψλ πζηεξνχκελσλ
αηφκσλ, ε Διπίδα, έρεη θάλεη θαη απηή κία αλάινγε... Έρεη θάλεη δχν κέξεο
κεηά. Γχν κέξεο κεηά απφ ην ΘΔΑ/ΑΚΔΑ έρεη θάλεη ην 2318 αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 29-1-2016. Γελ έρεη λα θάλεη. Γε θηάλνπλ φια.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Φπζηθά ςεθίδνπκε θαη δε ζα πινπηχλεη ν
Γήκνο καο απφ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ίζα-ίζα, φπσο θάλαηε πνιχ ζσζηά
θαη ζηε «Γέθπξα Εσήο» πξέπεη λα ηηο ζηεξίδνπκε θαη επηπιένλ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Πίγνπξα φηαλ αθνχκε θνξείο νη νπνίνη αζρνινχληαη θαη
ζηεξίδνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, δε κπνξεί παξά λα έρνπκε θαη λα
δείρλνπκε απμεκέλε επαηζζεζία θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ζε θακία πεξίπησζε
δε ζα βιέπακε αξλεηηθά ην αίηεκα. Υζηφζν λα πνχκε φηη πξφθεηηαη, απ’ φηη
δηάβαζα, γηα κία κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε. Θα ήζεια ν Γήκνο λα έρεη κία
ζηελή ζπλεξγαζία κε ην θνξέα απηφ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκάεη ην έξγν, ην
απνηέιεζκα. Λα ππάξρεη ινηπφλ κία ζηελή ζπλεξγαζία θαη κέζα ζηα πιαίζηα
ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο, γηαηί φρη, λα ππάξρνπλ
απμεκέλεο θνηλσληθέο παξνρέο ζηε βάζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. Κε
απηή ηελ έλλνηα ζπκθσλψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο;
ΘΔΝΟΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ππκθσλψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο;
ΦΝΟΙΖΠ:

Ρν

γεγνλφο

πνπ

βιέπσ

εδψ

πέξα

θαη

λα...

ΔΘΡΝΠ

ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ... φπσο αλαθέξεηαη κέζα, λνκίδσ ζα ήηαλ αζέβεηα θαη απφ
εκάο λα κε ζπκθσλήζνπκε. Ππκθσλψ θαη εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα πεη ζην ζέκα; Ν
Γήκαξρνο; Νκφθσλα ινηπφλ.
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2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε πεξί επηζηνιήο πξνο ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε
ηελ έλαξμε ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ Διέγρνπ ζην Γήκν καο θαη ιήςε
απφθαζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο παξαθαιψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θα ζαο παξαθαιέζσ θάηη. ζα ην ζέζσ θαη ζην Πψκα. Δίλαη έλα
πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα απηφ. Έλα ζέκα ην νπνίν αληέρεη κεγάιεο
ζπδήηεζεο. Έρεη εηδηθφ βάξνο πνιχ κεγάιν θαη ζέισ λα πξνηείλσ επεηδή ιείπεη
ν θ. Ληεληαθφο ζήκεξα, επεηδή ήηαλ απφ ηνπο πξσηεξγάηεο απηήο ηεο ηδέαο,
λα αλαβιεζεί. ηαλ ζα είλαη παξψλ θαη ν θ. Ληεληαθφο λα ζπδεηεζεί ην ζέκα.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλσ ζηελ πξφηαζε ηνπ θ. Κπνδίθα, ππάξρεη θάηη απφ ηηο άιιεο
παξαηάμεηο; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θνηηάμηε, εκείο ζαλ παξάηαμε δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα.
Δθπξνζσπψ ηελ παξάηαμε. Κπνξνχκε λα θάλνπκε ηελ ηνπνζέηεζή καο.
είκαζηε ζηαζεξνί ζηηο ζέζεηο καο. Υζηφζν εάλ εθηηκάηε εδψ σο Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη σο Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ φηη ζέιεηε λα παξεπξίζθεηαη ν
Δπηθεθαιήο, δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Γήκαξρε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, πξψηνλ αλ πσ φηη εκείο απφ ηελ αξρή αλάιεςεο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο είρακε πεη φηη ζα πξνρσξήζνπκε ζε έλαλ έιεγρν, ρσξίο
βέβαηα νχηε λα θπλεγάκε κάγηζζεο, νχηε λα δίλνπκε κνκθή ελαληίσλ θάπνηνπ,
νχηε λα ιέκε φηη έγηλε θάηη ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Απιά ζέινληαο λα
έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα ηνπ αλ φια πήγαλ θαιά ή φρη γηα ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα. Θαη είρακε αλαθεξζεί απ’ ηελ αξρή φηη ζα πάκε ζε έιεγρν είηε
δηαρεηξηζηηθφ, είηε νηθνλνκηθφ έιεγρν, πάλησο φηη ζα πάκε ζε έλα είδνο
ειέγρνπ. Πηελ πνξεία βέβαηα θαη παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο άξρηζαλ λα
πηέδνπλ, ηη γίλεηαη κε ηνλ έιεγρν, θιπ, θιπ. Απηφ βέβαηα ζε θακία πεξίπησζε
δελ επεξέαζε ηε δηθή καο ζέζε, πνχ έηζη θαη αιιηψο ήηαλ δεισκέλε απ’ ηελ
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αξρή. Βέβαηα κε πξνβιεκαηίδεη φηη ζήκεξα ιείπνπλ δχν Δπηθεθαιήο. Γελ είλαη
κφλν ν θ. Ληεληαθφο, είλαη θαη ν θ. Ππειηφπνπινο. Ρνπ έηπρε θάηη έθηαθην, ε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίρε έθηαθην πεξηζηαηηθφ. Ν Θνδσξήο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο είκαζηε έηνηκνη. Ζ εηζήγεζε έρεη δνζεί απ’ φηη έρεηε δεη
θαη είλαη πξαγκαηηθά πιήξεο. Γειαδή ιέεη θαη ηνπο άμνλεο πνπ ζα θηλεζεί θαηά
ηε γλψκε καο έλαο ηέηνηνο έιεγρνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια Γεκήηξε.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θνηηάμηε, λνκίδσ φηη ην λα θάλνπκε κηα εηδηθή ζπλεδξίαζε
μαλά γηα ην ζέκα είλαη έλαο πιενλαζκφο. Ρν ζέκα έρεη ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην. Έρνπκε πάξεη απνθάζεηο. είλαη δεδνκέλε ε απφθαζε γηα ην
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. Δγψ ζα έιεγα φηη αθφκα θαη ε επηζηνιή απηή ε νπνία
έξρεηαη ζήκεξα είλαη εθ ηνπ πεξηζζνχ. Θα έπξεπε ήδε λα είρε ζηαιεί απφ ηηο
ππεξεζίεο ρσξίο θαλ λα ηεζεί πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ
έρσ αληίξξεζε γηα νηηδήπνηε ζέιεηε θαη λα αλαβιεζεί ην ζέκα θαη λα γίλεη θαη
εηδηθή ζπλεδξίαζε ή λα έξζεη ζην επφκελν Ππκβνχιην. Απιά ζαο ιέσ έηζη κε
δχν ιφγηα απιά ηελ άπνςή κνπ, φηη ε απφθαζε έρεη ιεθζεί θαη πιένλ νη
ππεξεζίεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ λα πινπνηνχλ ηελ απφθαζε. Θαη απηή ε
επηζηνιή ζεσξψ φηη είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απφθαζεο. Ρψξα γηα ηελ
δηαηχπσζε εάλ κε ξσηνχζαηε, εκείο εάλ ήκαζηαλ δηνίθεζε ζα ηελ
δηαηππψλακε αιιηψο. Δζείο είζηε δηνίθεζε, δηθαίσκά ζαο είλαη, εζείο έρεηε ηελ
επζχλε λα ηελ δηαηππψζεηε κε απηφ ηνλ ηξφπν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Αλ ζπκάκαη θαιά θαη εγψ εζείο είραηε πάληα απηή ηελ ηαθηηθή θαη
ηελ πνιηηηθή. Δπεηδή δελ είζηε θαη άηνκα λα θάλεηε ειέγρνπο θαη λα βνεζάηε
κάγηζζεο, θάλεη θαη ην ίδην ην θφκκα. Θαη απηφ ήηαλ θάηη ην νπνίν έιεγα
πάληα, γηαηί θαη νη αξραίνη έιεγαλ φηη αλ θάπνηνο είλαη ηνπο εμνζηξάθηδαλ κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν, απηνί πνπ αξέζνπλ, ηνπο... Αιιά ζπκάκαη εδψ πέξα φηη ν
θ. Ππειηφπνπινο κε ηνλ θ. Ληεληαθφ αλ ζπκάκαη θαιά έβαδαλ ην ζέκα; Ζ
κπνξεί λα θάλσ ιάζνο, γηα ην ζέκα ην δηαρεηξηζηηθφ. Ρφηε ζπκθσλψ κε ηνλ θ.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9Η

17 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2016

51

Κπνδίθα, κπνξεί λα είλαη θαη ηπραίν, γηαηί θαη εγψ ηελ πξνεγνχκελε θνξά
απνπζίαδα θαη έθαλα. Γηα λα κελ ππάξρνπλ ινηπφλ ηέηνηα θαη λα αησξνχληαη,
αο θάλνπκε ζην επφκελν, κέζα ζε 10-15 κέξεο ζα ην θάλνπκε. Απφ εκέλα δελ
έρεηε. Ρψξα κπνξείηε. Γελ έρσ... αιιά ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.
Κπνδίθα, γηαηί έρεη έλα ηδηαίηεξν πεξηερφκελν, γη’ απηφ θαη πξέπεη λα
ζπκθσλνχκε θαη κε ηνπο πνιηηηθνχο αληηπάινπο, φπσο είλαη ν θ. Κπνδίθαο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ππκθσλνχκε θαη εκείο κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Κπνδίθα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα πεη; Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε. Ξξψηνλ απηή ε επηζηνιή δελ έρεη θχγεη. Δίλαη
επηζηνιή πνπ ήξζε γηα ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξνπ ζεκαίλεη φηη
κπνξεί θαη λα δηακνξθσζεί, λα εκπινπηηζηεί. Γειαδή αλ ζέιακε ζα θάλακε
κία επηζηνιή κφλνη καο, αιιά επεηδή ήηαλ έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα απηφ θαη
λνκίδσ φηη έρεη επζχλε ην ζχλνιν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γη’ απηφ
θέξακε ηελ επηζηνιή. Ζ νπνία δελ είλαη επηζηνιή, είλαη ζρέδην επηζηνιήο.
Φέξακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη, λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ, αλ εηπσζνχλ νη απφςεηο φισλ ησλ παξαηάμεσλ θαη λα θχγεη ε
επηζηνιή πηα ζαλ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Νπφηε κε απηή ηελ
έλλνηα θαη κε ηελ απνπζία δχν Δπηθεθαιήο παξαηάμεσλ, ζα πάκε ή ζην
επφκελν Ππκβνχιην ή ζα θάλνπκε έλα έθηαθην Ππκβνχιην ηελ επφκελε
εβδνκάδα θαη ζα ζπδεηήζνπκε απηφ ην ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε ινηπφλ ζε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο.
Απφζπξζε; Πε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο ινηπφλ.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
πνβνιή αηηήκαηνο πξνο Δηαηξία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ ΔΡΑΓ γηα ηελ
παξαρψξεζε ηνπ αθηλήηνπ φπνπ βξίζθεηαη ην παιαηφ Γεκαξρείν ζην
Γήκν Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ εζπρία ζπλάδειθνη θαη ζπκπνιίηεο. Ν Γήκαξρνο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ εηζήγεζε είλαη ζαθέζηαηε. Έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο
γηα ην παιηφ Γεκαξρείν. πάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζην ηδηνθηεζηαθφ έλα ζέκα,
γηαηί δελ αλήθεη κε έγγξαθα επίζεκα απηφ ην νηθφπεδν ζην Γήκν. Δκείο ην
έρνπκε δειψζεη βέβαηα ζην θηεκαηνιφγην. Λα ζαο πσ ζε ζρέζε κε ηα ζρέδηα
γηα ην παιηφ Γεκαξρείν θιπ, γηα ην γθξέκηζκα θιπ, δελ ηζρχνπλ πηα, κηιάκε γηα
αλαθαηαζθεπή. Έρεη κπεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο κε εγγξαθή κε
350.000. Ρα ιέσ επί ηξνράδελ ηψξα γη αλ κελ επαλαιακβάλσ. Απιά λα ζαο
πσ ην εμήο. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, ηη, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα δηαθνξνπνηεζνχκε απφ
ην εηζεγεηηθφ. Άιισζηε έρνπλ γίλεη θαη ελέξγεηεο απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή γηα λα
επαρζεί κε ηηο 350.000 ζηελ αλαθαίληζε θαη λα κε γθξεκηζηεί, πνπ ήηαλ
ηνπιάρηζηνλ πνιιψλ απφ εκάο θαη ζε παιηφηεξα ρξφληα πνπ αγσληδφκαζηαλ
απ’ ηα ίδηα κεηεξίδηα, ε άπνςε λα κε γθξεκηζηεί ην πνιηηηζηηθφ θέληξν απηφ,
γηα πνιχ ζνβαξνχο ηζηνξηθνχο ιφγνπο. Τεθίδνπκε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ππκθσλνχκε θ. Ξξφεδξε θαη εκείο κε ηελ εηζήγεζε γηα ην
ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ζ άπνςε ηεο παξάηαμεο είλαη γλσζηή. Έηζη θαη αιιηψο είρακε θαη
ηελ θφληξα καο εδψ πέξα ζε ζρέζε κε ην γθξέκηζκα ηνπ παιηνχ Γεκαξρείνπ.
Ξξνθαλψο ζπκθσλνχκε, λα πξνρσξήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα γίλνπλ ηα
απαηηνχκελα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ππκθσλνχκε θαη εκείο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενδσξαθφπνπιε.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9Η

17 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2016

53

ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή. Ππκθσλείηε. Νκφθσλα ινηπφλ.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ φκβξησλ επί ηεο Ι.
Αζελψλ έπεηηα απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο.

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν 4ν Θέκα απνζχξεηαη. Κφλν λα ζαο πσ κε δπν ιφγηα, λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γήκαξρε. Θα κπνξνχζακε αλ ζέιεηο λα πάξνπκε κία απφθαζε λα
ζε εμνπζηνδνηήζνπκε γηα ην έγγξαθν. Λνκίδσ ζπκθσλνχκε φινη έηζη θαη
αιιηψο, εάλ απηφ είλαη ην πξφβιεκα πνπ είπεο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξάλησο εάλ δνχκε φηη ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ ηδηνθηεζία...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ελεκεξσζήθακε. Ξάκε ζην ζέκα 5ν.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί παξαίηεζεο απφ αζθεζέληα έλδηθα κέζα θαηά
απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην επίδνκα εμνκάιπλζεο ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ Λ. 3016/2002 (επίδνκα ησλ 176 €)

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε Νηθνλνκηθψλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα εληάμεη, είλαη αξθεηά αλαιπηηθφ ην εηζεγεηηθφ. Ξξφθεηηαη
γηα ππνζέζεηο ηηο νπνίεο έρεη ν Γήκνο κε εξγαδφκελνχο ηνπο, νη νπνίνη
δηεθδηθνχλ θαηά ηε γλψκε καο δίθαηα απηά πνπ δηεθδηθνχλ θαη έρεη
απνθαζηζηεί πξσηφδηθα είλαη δίθαηα. Ζ πξφηαζή καο είλαη λα παξαηηεζνχκε
απφ ηα έλδηθα κέζα ηα νπνία έρνπλ αζθεζεί. Γελ μέξσ εάλ ππάξρεη θάπνηα
εξψηεζε ζπγθεθξηκέλε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ άθνπζα θαιά. Ζ εηζήγεζε είλαη λα παξαηηεζνχκε απ’ ηα
έλδηθα κέζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κία εξψηεζε ζηελ θα Ξεηξνπνχινπ ή ζηνλ Αληηδήκαξρν. Δάλ
θαη εθφζνλ ηζρχεη αθφκα ε νδεγία απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη απφ ηηο
... θαη κεηαξξπζκίζεηο θαη φια απηά, γηαηί δελ κπνξεί λα παξαηηνχκεζα. Γηαηί
αθνχ μεθηλάκε... Ξαηδηά. Αλ μεθηλήζνπκε κε ην ζέκα 2 θαη κπνχκε ζε ηέηνηα
δηαδηθαζία, λα ζπκεζνχκε φηη ζα καο θαηαινγηζηνχλ θαη εκάο απηά, έηζη; Δάλ
θηάζεη ν έιεγρνο κέρξη ην 2015-16. Θα θαηαινγηζηνχλ θαη ζε εκάο θαη απηφ
είλαη ην κφλν ζίγνπξν. Ήδε, μέξεη ν Γήκαξρνο, έρνπλ θαηαινγηζηεί ζε άιινπο
Γεκάξρνπο. Γηαηί ηππηθά ζα είκαζηε... παξάηππνη. Νθ. Απηφ ήζεια λα πσ.
πάξρεη έλα ζέκα, έηζη; πάξρεη έλα ζέκα εδψ. Δκέλα δε κνπ έρεη κείλεη πνιχ
αθίλεηε πεξηνπζία, ζαο ην δειψλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα απαληήζεη ε Θαηεξίλα ηψξα; Ξάξηε θαη ζέζε γηα λα
πξνρσξήζεη ε θνπβέληα. Ηζρχεη φ,ηη ίζρπε Αληξέα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ρη. Δάλ ηζρχεη αθφκα απηφ, γηαηί ηψξα δχν ρξφληα δελ αζθψ
δηνίθεζε, δειψλνπκε παξφληεο. κσο ζέισ λα ζαο ππελζπκίζσ γηα ηελ
ηζηνξηθή απνθαηάζηαζε θαη γηα ηα αξρεία θαη γηα ηα πξσηφθνιια εδψ, φηη εγψ
ζαλ Ξξφεδξνο ηνπ ΑΠΓΑ ηα έδσζα ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Έηζη; Θαη
κάιηζηα κε φινπο ηνπ Γεκάξρνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρζαηζακπάο. Θιείζε ην ιίγν, Αληξέα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δκείο γηα ηα ίδηα ζέκαηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, αιιά θαη
αληίζηνηρεο, ε ζέζε καο ζα είλαη δηαθνξεηηθή. Δίλαη γλσζηφ απηφ θαηά ην
παξειζφλ. Νπφηε ζε φ,ηη αθνξά ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε εκείο θαηαλννχκε ηε
ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Άιισζηε ήηαλ πάγηα ε ζέζε ηεο απφ ην παξειζφλ ζε φια
ηα δεηήκαηα ηα ίδηα ή αληίζηνηρα πνπ ηίζνληαλ θαη πξάγκαηη κέλεη ζπλεπήο
ζηε ζηάζε ηεο. Δκείο δε ζπκκεηέρνπκε ζηε ζπδήηεζε απηψλ ησλ ζεκάησλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Πθακπά.
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ΠΘΑΚΞΑ: Ππκθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε, φπσο πάληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κε βάζε θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο θαη βέβαηα
θάηη ην νπνίν είλαη γλσζηφ, φηη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αζθνχκε ηα έλδηθα
κέζα κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν βαζκφ, εκείο ζα θαηαςεθίζνπκε ηελ απφθαζε
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Θαηαςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ν θ. Ξξφεδξε, ζα ςεθίζσ παξψλ θαη ζα ζαο πσ ην ιφγν,
γηα λα κελ θέξλσ ηελ πιεηνςεθία ζε δχζθνιε ζέζε. πάξρεη απφθαζε,
αλαθέξεηαη άιισζηε ζηελ εηζήγεζε ηεο θα Ξεηξνπνχινπ, ππάξρεη απφθαζε
ηεο νινκέιεηαο 17 ηνπ 15 φηη ην επίδνκα απηφ δελ ην δηθαηνχληαη. Ρη ζέισ λα
πξνζζέζσ εδψ, επεηδή έρνπλ δεκηνπξγεζεί παξαλνήζεηο ζην παξειζφλ. Νη
βαζκνί δηαδηθαζίαο είλαη ηξεηο φπσο γλσξίδεηε. Δίλαη Ξξσηνδηθείν, είλαη
Δθεηείν, είλαη θαη Άξεηνο Ξάγνο. Ήδε ππάξρεη κία απφθαζε ηεο νινκέιεηαο.
Άξα θαηαιαβαίλεηε φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ζνβαξφηαηνο θίλδπλνο
λα βξεζνχλ θάπνηνη άλζξσπνη κε θαηαινγηζκνχο ηνπο νπνίνπο ελ πάζε
πεξηπηψζεη δελ μέξσ εάλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ ή
ζέινπλ λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ. Άξα ινηπφλ εγψ κε ηα δεδνκέλα απηά, γηα λα
κελ θαηαςεθίζσ, ςεθίδσ παξψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ βέβαηα ςεθίδσ θαη εγψ παξψλ, πηζηφο ζην ηνηο θείλσλ
ξήκαζη πεηζφκελνη ... Λνκηθή πεξεζία. Θέισ λα ζπγραξψ γηα ηε ζηάζε ηε
Γεκνηηθή Αξρή πνπ πάληα ήηαλ ππέξ απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ. Απηή είλαη ε
αιήζεηα. Δγψ είκαη γηαηί πξέπεη λα ζπκθσλήζσ, έηζη έπξεπε λα θάλσ. Ξξέπεη
λα είκαη λνκνηαγήο. Δλλνείηαη φηη είκαη ππεξαζπηζηήο ηνπ δηθαίνπ, φηη πάσ εθεί
πέξα θαη ππεξαζπίδνκαη ηε κεγάιε αιήζεηα. Αιιά ηελ αγσληζηηθφηεηα ηελ
νπνία έρεηε είκαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ θαηαζέζσ εδψ πέξα.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα πεη; Ν Ξξφεδξνο ηνπ
Πσκαηείνπ.
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Ξεηξίδεο Γεκήηξεο, Ξξφεδξνο ηνπ Πσκαηείνπ
εξγαδνκέλσλ. Έρεη μαλαέξζεη ηέηνηα, πξνο ζπδήηεζε απηφ ην ζέκα ζε
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Έρνπκε πάξεη ζέζε. Λνκίδσ φηη δε
ρξεηάδεηαη λα θαηαγξαθεί ε άπνςή καο. φιεο νη πεξηπηψζεηο απηέο πνπ έρνπλ
θεξδεζεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα θάπνην ιφγν έρνπλ γίλεη, φπσο θαη ην
επίδνκα ηεο εμνκνίσζεο, απηά ηα 176€ πνπ ιέκε. Λνκίδσ φηη ην δηθαηνχληαη νη
εξγαδφκελνη θαη βέβαηα είλαη γλσζηή ε απφθαζε ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, ην έρνπκε
ζπδεηήζεη θαη κε ηελ Λνκηθή πεξεζία θαη ην αλέθεξε θαη ν θ. Αζπξνγέξαθαο
εδψ πέξα, γηα πνηνπο ιφγνπο απηφ ην ζπγθεθξηκέλα θξάηνο βάδεη εκπφδηα ζην
λα εηζπξάμνπλ εξγαδφκελνη απηά πνπ δηθαηνχληαη ζε επηδφκαηα, ζε
δεδνπιεπκέλα, θιπ. Άξα ινηπφλ απηφ πνπ έρνπκε λα θαηαζέζνπκε εδψ πέξα
σο εξγαδφκελνη, φηη εκείο βιέπνπκε, θαηαγξάθνπκε ηηο απφςεηο πνπ
αθνχζηεθαλ θαη ζα ηηο κεηαθέξνπκε ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα βγάινπλ θαη
απηνί ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, επί πνηνπ ζέκαηνο ζπδεηνχκε. Γηαηί έρνπκε θαη
άιιε θνξά πεη εδψ πέξα φηη φζνη είλαη εθιεγκέλνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, γηα
θάπνην ιφγν είλαη. Δάλ θνβφληνπζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο, φπσο είπε ν θίινο ν
θ. Κπνδίθαο, ή νηηδήπνηε άιιν, θαιχηεξα είλαη λα κελ έβαδαλ ππνςεθηφηεηα
θαηά ηε γλψκε καο. εληάμεη, σξαία. Λα ηε ραίξνληαη νη ηξάπεδεο ινηπφλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Ρη ιέηε; Λνκίδσ φηη έρσ ην ιφγν ηψξα. ηαλ ζα ηνλ πάξεηο πεο
θαη εζχ, Αληξέα, φ,ηη ζέιεηο. Άξα απηφ ιέκε. Απηφ πνπ αθνχγεηαη εδψ πέξα
εκείο ζα ην κεηαθέξνπκε ζην πξνζσπηθφ γηα λα βγάινπλ θαη απηνί ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΗΓΖΠ: Ξνχ ην μέξεηο εζχ; Παλ ην ΠΟΗΕΑ κηιάο ηψξα.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ηα 176€ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη βέβαηα
πξέπεη λα είλαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Πσκαηείνπ εδψ πέξα. Γελ κπνξνχκε λα...
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θνπή πίηαο έγηλε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρν ηξνκεξφ φισλ είλαη θαη έλα άιιν πξάγκα, ην νπνίν δελ
ήζεια λα ην αλαθέξσ πξνεγνχκελα γηα λα κε ραιάζσ ζηελ αξρή ζηηο
εξσηήζεηο κνπ ην θιίκα. Δίλαη φηη νη θνπέο ζηηο Βαζηιφπηηεο, κε κε
παξεμεγήζεηε, ε Βαζηιφπηηα είλαη απφ ηνλ Άγην Βαζίιε, δελ είλαη απφ ην
βαζηιηά. Νη Βαζηιφπηηεο πνπ θφπεθαλ ζε δηάθνξεο δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Γήκνπ καο, φπσο ηα ΘΑΞΖ, φπσο ην ΔΟΔΗΠΚΑ, έγηλε πνιχ ζηελή, θιεηζηή,
νηθνγελεηαθή ππφζεζε. Λνκίδσ φηη ε δηνίθεζε δελ είλαη κφλν ε ζπκπνιίηεπζε.
Ζ θα Ιπκπνπζάθε θαη φ; Ν θ. Ληεληαθφο θαη ε Ιπκπνπζάθε έρνπλ κεγάιε
πιεξνθφξεζα, γηαηί ιίγν πνιχ εδψ κέζα είλαη άλζξσπνί ηνπο θαη ηνπο
ελεκεξψλνπλ. Αθφκα ρεηξφηεξα. Ν ... ζήκεξα εδψ είλαη. ιε κέξα εδψ είλαη ν
Ππειηφπνπινο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ελεξγνπνηεζνχλ ηα δίθηπα θαηαζθνπίαο, λα έξρνληαη νη
πιεξνθνξίεο πην έγθαηξα. Ππλάδειθνη, θαηά πιεηνςεθία.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ (έθεζεο θαη
αλαίξεζεο) θαηά απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην επίδνκα
εμνκάιπλζεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 3016/2002 (επίδνκα ησλ 176 €)

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ίδην ζέκα. Ίδηεο ηνπνζεηήζεηο; Ππκθσλνχκε θαηά πιεηνςεθία
ινηπφλ. Κε ηα παξψλ, κε ηα αλάινγα παξψλ θιπ.
Θέκα 7ν «Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ – ππεξεζηψλ
νηθνλ. έηνπο 2016».
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ππγλψκε Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.

58 ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κηα θνπβέληα. Γηα ηνλ θ. Κπνδίθα ην θαηαιαβαίλσ ην
δήηεκα γηα ηελ πεξηνπζία ηνπ, γηαηί κπνξεί λα κελ έρεη. Αιιά δελ λνκίδσ λα
ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηελ θα Ιπκπνπζάθε αο πνχκε. Λα αηηηνινγήζεη ηελ ςήθν
ηεο «παξψλ» σο πξνο απηφ. Γε ην ιέσ θαζφινπ πξνζβιεηηθά. Ρν ιέσ φηη
είλαη πνιηηηθφ ην δήηεκα θαη δελ είλαη νηθνλνκηθφ ην δήηεκα, νχηε νηθνλνκηθή
ζηελ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε φκσο, απηά ιέγνληαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κηζφ ιεπηφ, γηαηί έγηλε δηεπθξίληζε. Δληάμεη. Έγηλε
δηεπθξίληζε θαη εδψ πέξα επεηδή είλαη άθξσο πνιηηηθφ ην δήηεκα, λα
θαηαλνήζνπκε φηη θάπνηνο κπνξεί λα δηαθσλεί γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. κσο
είλαη άιιν απηφ, γηαηί κηιάκε γηα δεηήκαηα εξγαζηαθά θαη επεηδή ζήκεξα εδψ
πέξα εθπξνζσπνχληαη νη εξγαδφκελνη απφ έλα Πσκαηείν. πσο θαη ηα
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ζπλνιηθά πιήηηνληαη θαη απφ απηή ηελ θπβέξλεζε θαη
απφ ηηο πξνεγνχκελεο, έρεη αμία νη ηνπνζεηήζεηο καο λα είλαη πνιηηηθέο θαη
ζπλνιηθέο θαη φρη λα θξπβφκαζηε πίζσ απφ ηα δηθαζηήξηα θαη πίζσ απφ ηηο
πεξηνπζίεο καο. Απηφ ζέησ. Γελ ην ζέησ θαζφινπ πξνζβιεηηθά θαη θαζφινπ
βηαζηηθά.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ – ππεξεζηψλ
νηθνλ. έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, απιά φπσο είλαη ην εηζεγεηηθφ κηιάκε γηα ηελ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, παξαθαιψ εζπρία.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Κηιάκε γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γήκνπ, λα απνθαζίζνπκε γηα ηε
δηελέξγεηά ηνπο, ηελ έγθξηζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υο πξνο ην 7ν ζέκα ππάξρεη εξψηεκα ζπλάδειθνη; Αλ δελ
ππάξρεη εξψηεκα, ν θ. Κπνδίθαο. Γηα ην 7 Αληξέα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ππκθσλνχκε.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9Η

17 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2016

59

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππκθσλνχκε.

Θα

Πθακπά.

Ππκθσλνχκε.

Θ.

Γξνχιηαο.

Ππκθσλνχκε. Θ. Φνπξιήο. Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα ινηπφλ.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο , ηνπ έξγνπ
κε ηίηιν: «Δπέθηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο πξαλψλ ζηελ πεξηνρή
Ξξνθήηε Ζιία».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Ρερληθήο πεξεζίαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ππλάδειθνη, κηιάκε γηα ην θνκκάηη πνπ είλαη Αλεμαξηεζίαο θαη επί
ηεο Κφζρνπ, ζηε γσλία απηή. Έρεη κείλεη ην έξγν ζηε κέζε. ςειάληνπ,
ζπγλψκε. ςειάληνπ θαη Κφζρνπ. Δζχ έπξεπε λα κε δηνξζψζεηο. ςειάληνπ
θαη Κφζρνπ. Έρεη κείλεη έλα ηκήκα απηνπλνχ ηνπ πξαλνχο, απηνχ ηνπ έξγνπ,
αηέιεησην. Θαη δεηάκε αλαδξνκηθά ηελ έγθξηζε ηεο επηκήθπλζεο ηνπ έξγνπ
απηνχ, ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο, γηαηί ππήξραλ δηάθνξα πξνβιήκαηα
νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ δελ είραλ λα θάλνπλ κε ην Γήκν, αιιά είραλ λα
θάλνπκε κε ηελ Ξεξηθέξεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ εξσηήκαηα ζπλάδειθνη; Θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ρν έλα εξψηεκα είλαη ζε πνηα θάζε βξηζθφηαλ ην έξγν φηαλ
ζηακάηεζε ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, δειαδή ηη πνζνζηφ. Ξφηε
ππνβιήζεθε θαη πφηε πιεξψζεθε ν ινγαξηαζκφο πνπ θαζπζηέξεζε λα
πιεξσζεί, είλαη ε δεχηεξε εξψηεζε. Θαη εάλ έρεη μαλαξρίζεη ην έξγν ή είλαη
ζηάζηκν.
ΒΝΟΔΑΠ: Δγψ δελ είπα φηη πιεξψζεθε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ Θψζηα, λα ηηο καδέςνπκε. Ν θ. Γξνχιηαο. Ππγλψκε
Αζελά. Λα ηηο καδέςνπκε γηα λα... Ν θ. Γξνχιηαο.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Ζ δηθηά κνπ εξψηεζε είλαη εάλ πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί 15
Απξηιίνπ ή ζα πάξεη θαη άιιε παξάηαζε. Ξνηα είλαη ε εθηίκεζε ηεο πεξεζίαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα; Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ...ηνλ Αληηδήκαξρν λα καο πεη πφηε μεθίλεζε απηή ε εξγαζία,
απηφ ην έξγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη άιιν; Αληηδήκαξρε.
ΒΝΟΔΑΠ: Ρν δεχηεξν ηκήκα, γηαηί δελ έρεη γίλεη εληαίν απηφ ην ηνηρίν, άξρηζε
ηνλ Ηνχλην ηνπ ’15. Πηε ζπλέρεηα φκσο ρξήκαηα δε δφζεθαλ. Έπεζε θαη ν
έιεγρνο θεθαιαίσλ, αο ην πνχκε θαη ειιεληθφηεξα λα ην θαηαιαβαίλνπκε, θαη
ν έιεγρνο θεθαιαίσλ θαη απηφ δεκηνχξγεζε κηα δπζθνιία, κηα δπζπξαγία ζηελ
εθηακίεπζε ρξεκάησλ απ’ ηελ Ξεξηθέξεηα. Γελ έρεη εμνθιεζεί ην έξγν, αιιά
πξέπεη λα ηειεηψζεη. Θαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δεηάκε θαη ηελ παξάηαζε. Έρνπλ
έξζεη νη ππεξεζίεο ζε επηθνηλσλία κε ηνλ εξγνιάβν θαη πηέδνπκε παξάιιεια λα
εμνθιεζεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Γελ έρεη μαλαξρίζεη ην έξγν. Ξξνζπαζνχκε, πηέδνπκε ζηηο
θαηεπζχλζεηο θαη ηεο νηθνλνκηθήο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Ρν ζέκα είλαη λα ηειεηψζεη, λαη. Θα θάλσ θαη κηα παξαηήξεζε
δπζηπρψο πνπ είλαη πηθξφρνιε γηα εζάο ηνπ λεφηεξνπο, γηαηί φινη λεφηεξνη
είζηε απφ εκέλα. Ν θφζκνο δελ αιιάδεη ππνηαζζφκελνη ζε λφκνπο πνπ είλαη
άδηθνη. Λα ην μέξεηε απηφ. Θαη εάλ θάζε θνξά ιέκε παξψλ, ππάξρνπλ θαη
άλζξσπνη πνπ θηλδπλεχνπλ ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζρέζεο πνπ έρνπλ
κε ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη κε ηα δηθαζηήξηα θηλδπλεχνπλ θαη απηνχο ηνπο
αληηιακβάλνκαη. Αιιά δελ κπνξεί φινη κε έλα «παξψλ» λα είκαη ακέηνρνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, μαλαγπξλάκε ζην πξνεγνχκελν ζέκα ηψξα.
ΒΝΟΔΑΠ: Κηα παξαηήξεζε είρα ην δηθαίσκα λα ηελ θάλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γη’ απηφ ιέσ πξηλ αλ ζέιεη θαλείο λα πεη θάηη. κεηά ην
ζπκφκαζηε. Ινηπφλ.
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ΒΝΟΔΑΠ: Πην δεχηεξν ζνπ ην δήηεζα, αιιά δελ ην άθνπζεο. πάξρεη θάηη
ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; πάξρεη δηαθσλία γηα ηελ παξάηαζε; Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ ζπκθσλψ θαη πξνθαλψο ζέινπκε λα ηειεηψζεη θαη λα
νινθιεξσζεί ην έξγν θαη λα πιεξσζεί ν αλάδνρνο. Θα ήζεια φκσο ηηο
απνθάζεηο γηα ηηο παξαηάζεηο λα ηηο παίξλνπκε πξηλ ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία
ηνπ έξγνπ, γηαηί είδα φηη 31 Λνεκβξίνπ έπξεπε λα έρεη νινθιεξσζεί ην έξγν.
Άξα εκείο έπξεπε λα πάξνπκε ηελ παξάηαζε...
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη, έρεηο δίθην. Δίλαη ακέιεηα απηφ. Δίλαη ακέιεηα. Γελ ζα
επαλαιεθζεί, λα είζαη ζίγνπξνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη; Νκφθσλα ζπλάδειθνη; Νκφθσλα ινηπφλ.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο νδνχ «Εεθχξνπ» ζε νδφ
«Λέιζνλ Καληέια» θαη κεηνλνκαζία ηεο νδνχ «Ηεξνχ Ιφρνπ» ζε
«Ησάλλε Βειέληδα», βάζεη ησλ αξηζκ. 12/2016 θαη 13/2016
απνθάζεσλ-εηζεγήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη αξλεηηθή. Γελ μέξσ αλ ζέιεηο
Κφζρν λα πεηο δπν πξάγκαηα. ρη. Ρν εηζεγεηηθφ ην είδαηε. πάξρεη θάηη
ζπλάδειθνη; Νκφθσλα; Νκφθσλα.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ επί ηεο εηζφδνπ
ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ, βάζεη ηεο αξηζκ. 11/2016 απφθαζεοεηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο. Κφζρν, γηα ην 3ν
Γεκνηηθφ. Θεο λα πεηο δχν θνπβέληεο; ρη. πσο ην εηζεγεηηθφ ζπλάδειθνη.
Ππκθσλνχκε; πάξρεη θακία δηαθσλία; Μαλαιέσ, γηαηί δελ παξαθνινπζνχλ
φινη. Υξαία. Νκφθσλα.
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12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 1εο Αλακφξθσζεο ηνπ
Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: 4/2016 Απ. ΘΔΓΣ).
&
13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,
νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: 5/2016 Απ. ΘΔΓΣ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ην 13ν, λα πεη ν Ιεσλίδαο Βνπιγαξίδεο, ν Ξξφεδξνο, δπν
ιφγηα.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Έρεη δεζηαζεί ε αηκφζθαηξα. Βνήζεζε πνιχ θαη
ν θίινο κνπ ν Αληξέαο. Πε ράξεθα Αληξέα. Αιιά ν θίινο κνπ ν Θψζηαο
Φνπξιήο ζνπ θάλεη πάζεο, παηδί κνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θνίηαμα θαη ιέσ θάπνπ εδψ ζα είζαη. Γε... Ινηπφλ, αθνχζηε
λα δείηε. Ξάιη κηα αλακφξθσζε είλαη. Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε δεη. Ρν έρεηε δεη;
Ν πξνυπνινγηζκφο βαζηθά ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ ’16 ςεθίζηεθε ζηηο 24
Λνέκβξε ηνπ ’15. Γεδνκέλνπ φηη ε κηζζνδνζία Γεθεκβξίνπ ηνπ ’15
ππνινγίζηεθε ζηηο 31/12/15, αθνχ δειαδή ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο
νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ ’16, πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ αλακφξθσζε ησλ
θσδηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνδνζία ηνπ Γεθέκβξε ηνπ ’15. Ξνπ αθνξνχλ
δειαδή κηζζνδνζία παξειζφλησλ εηψλ. Δπίζεο αλαπξνζαξκφδνπκε ην
πξνβιεπφκελν πνζφ ζηνπο θσδηθνχο ... Απηά είλαη. Απφ θάησ είλαη νη πίλαθεο
ηη αθαηξνχκε, ηη πξνζζέηνπκε. Έγηλε θαη άιιε αλακφξθσζε ερζέο ην βξάδπ.
Θάπνηνη είλαη εδψ πνπ ήηαλ ζην Ππκβνχιην. Αιιά γηα λα κελ ην θέξσ Δθηφο
Ζκεξεζίαο, κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε, ζα ην θάλνπκε ζην επφκελν.
εληάμεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Θ. Ρζαηζακπά.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δκείο θαηαςεθίδνπκε θαη ν ιφγνο είλαη πνιηηηθφο. Έρεη λα
θάλεη κε ην γεγνλφο φηη φπσο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε δειψζεη πσο
έρεη απνδπλακσζεί πιήξσο ε ιεηηνπξγία ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο θαη απηφ
ήηαλ θαη ε θχξηα αηηηνινγία καο γηα ηελ θαηαςήθηζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ
ηίζεληαη απφ πιεπξάο δεκνηηθήο επηρείξεζεο θνηλσθεινχο. Λνκίδσ φηη
ζπλερίδεηαη ε ίδηα πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ζεσξνχκε φηη είλαη ππεχζπλε ε
Γεκνηηθή Αξρή. Απηφ έρεη πξνεγεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Υζηφζν δελ
κπνξνχκε λα πνχκε φηη παξαηεξνχκε θάπνηεο λέεο ηδέεο ή λέεο πξσηνβνπιίεο
ζε φ,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο, γλσξίδνληαο βέβαηα φηη δελ είλαη θαη κέζα
ζηε θηινζνθία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα αλαπηχμεη ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε.
Υζηφζν φκσο κε απηφ ην ζθεπηηθφ εκείο θαηαςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 12ν θαηά πιεηνςεθία. Θαη γηα ην 13ν επίζεο θαηά
πιεηνςεθία.

14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΑΚΔΠΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΥΛ
ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΥΛ ΞΝ ΞΟΝΘΙΖΘΖΘΑΛ ΑΞΝ ΡΖ ΘΔΝΚΖΛΗΑ ΡΝ
ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 22/2/2013 ΘΑΗ ΚΔΡΟΑ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΑΡΥΛ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε. Νη αηξεηνί είλαη έλαο ηαθηηθφο, ν θ.
Πηαζάο θαη σο αλαπιεξσκαηηθφο ν θ. Βαξπηηκηάδεο. πάξρεη δηαθσλία;
Δξψηεζε; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 62.802,58€, πνπ αθνξά έθηαθηε
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο δηθαηνχρνπο πιεγέληεο, ησλ πιεκκπξψλ
ηεο 22αο Νθησβξίνπ 2015 (πνπξγείν Δξγαζίαο Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΑΓΑ: 7ΜΓΣ465Θ1Υ-Μ6).
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίρακε ςεθίζεη, αλ ζπκάζηε, ηελ απνδνρή. Δίλαη ε δηάζεζε ηεο
πίζησζεο. πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε εγγξαθήο ηνπ Γήκνπ καο, σο ζπλδξνκεηή ζε δηάθνξεο
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, γηα ην
έηνο 2016
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρνπκε ηε ιίζηα. πάξρεη θάηη; ζπκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.

17ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ
έηνπο 2015, ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο (ζρεη.: 5/2016 Απ.
Δ.Ξ.Ε.)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο, ν Σνπβεινχδεο.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Λα πσ δπν ιφγηα θαη επάλσ ζε απηφ. Νη παξαηάμεηο πξέπεη
αλ ην έρνπλ ην πξφγξακκα. Γφζεθε ζε φινπο. Γελ μέξσ θαηά πφζν
δηαβάζηεθε. Θάλακε κία πξνζπάζεηα θαηά ην δπλαηφλ θαη κε ηα κέζα πνπ
ππήξραλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ είραλ νη ππεξεζίεο λα βγάινπκε θάπνηα
πξάγκαηα εηο πέξαο. Ξηζηεχσ εάλ δελ ππάξρνπλ θάπνηεο παξαηεξήζεηο
ζπγθεθξηκέλα λα απαληεζνχλ, πξνηείλσ λα ςεθηζηεί απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο ππάξρνπλ ζπλάδειθνη; Τεθίδνπκε; πάξρεη θάηη;
νκφθσλα; Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ:
Ξνηφηεηαο

Δκείο

Εσήο.

θαηαςεθίδνπκε

πάξρνπλ

δεηήκαηα

ηελ
ζε

έθζεζε
φ,ηη

πεπξαγκέλσλ
αθνξά

ηεο

πεξηπηψζεηο

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δηαθσλνχκε. πάξρνπλ
δεηήκαηα ζε φ,ηη αθνξά ην πξάζηλν αο πνχκε θαη ηηο απνθάζεηο πνπ
ζπδεηήζεθαλ θαη ζηα πξνεγνχκελα ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην
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ζεκεξηλφ πνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηελ έθζεζε, κε ηα νπνία δηαθσλνχκε.
Νπφηε δελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε ηελ έθζεζε. Ρελ θαηαςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: Κηα δηεπθξίληζε. Κηζφ ιεπηφ. Δάλ ππάξρεη κηα παξαηήξεζε,
λα γίλεη. Ρν θαηαςεθίδνπκε ζην ζχλνιν, γηαηί ζα ζαο ζπκίζσ θάηη. δελ μέξσ
θαηά πφζν έρεη θιεηζηεί καγαδί, ζθξαγηζηεί, απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο
δσήο. Δίρακε θιείζεη καγαδί 6 κήλεο. Θεληξηθφ καγαδί πνπ είρε παξαλνκίεο,
παξαηππίεο, πνπ δελ έρεη μαλαγίλεη ζε απηφ ην Γήκν. Θαη αλ δελ ιάβνπκε
ππφςε θάπνηα πξάγκαηα ην πψο ιεηηνπξγνχκε θαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ
Σατδαξηψηηθνπ ιανχ θαηά επέθηαζε ... λα ην βιέπνπκε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ ην εμήο. Ξηζαλφλ δελ είλαη μεθάζαξν θαη ζην Γεκήηξε.
ηη δελ ςεθίδνπκε ηψξα ηελ νπζία ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ
Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο. Τεθίδνπκε αλ έρνπλ απνηππσζεί ηα ζέκαηα πνπ
ζπδεηήζεθαλ ζηα πεπξαγκέλα. Απηφ ςεθίδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία.

18ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηνξγάλσζεο θαη δηάζεζε πίζησζεο
γηα ηελ αζιεηηθή εθδήισζε «Ρνπξλνπά Ξνδνζθαίξνπ Γεκνηηθψλ
Πρνιείσλ 2016».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε. πσο ην εηζεγεηηθφ; Δξσηήζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κία ηνπνζέηεζε ζα θάλσ εγψ κφλν πνιχ γξήγνξε. Δκείο ζαλ
παξάηαμε εδψ, ζπλδπαζκφο, ραηξεηίδνπκε. Σαηξεηίδνπκε ην μεθίλεκα ησλ
Ρνπξλνπά θαη φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ιατθφ
καδηθφ αζιεηηζκφ. Θέισ λα πσ φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ
εθηθηνχ θαη πάξα πνιχ θαινδηαρεηξίζηκνο θαη θαηά ηελ πξφβιεςε. Άιισζηε
θάπνηα ζηηγκή νξακαηηδφκαζηε κε ηνπ Ρνπξλνπά ηνπ Ξνδνζθαίξνπ ησλ
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Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ λα κελ είλαη κφλν γηα ηα Γεκνηηθά Πρνιεία, λα είλαη θαη
γηα ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, λα είλαη θαη γηα παξέεο, λα είλαη θαη ζε άιια
αζιήκαηα, φπσο θάπνηε είρακε ην Ρνπξλνπά εκείο φηαλ ππήξρε ν Γεκνηηθφο
Αζιεηηθφο Νξγαληζκφο. Γη’ απηφ ην ιφγν ςεθίδνπκε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαη νη παξαηάμεηο νπσζδήπνηε θαη μέξεηε. Τεθίδνπκε θαη φιεο
ηηο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα ηηο ςεθίδακε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη λα πεη; Αζελά.
ΠΘΑΚΞΑΠ: Εεηάσ λα κηιήζεη ιίγν ν Γηψξγνο Καιιηψηεο. Έρεη πξνζσπηθή
εκπεηξία. Δάλ ην επηηξέπεηε, κία παξαηήξεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΝΘ. Δγψ ζα ην δψζσ επεηδή έρνπκε ίδηα αζιεηηθή εκθάληζε.
ΚΑΙΙΗΥΡΖΠ: Κφλν έλα ζρφιην. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ είλαη θαλείο ελαληίσλ
απηνχ ηνπ Ρνπξλνπά, αληηζέησο, είλαη θάηη ζεηηθφ. Απινχζηαηα θάπνηα
βηψκαηα απφ πξφζθαηα, πνπ σο γνληφο έρσ, πξέπεη αλ επηζεκάλσ φηη
ππάξρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο πηζαλψο ζηα... Ρν ιέσ ζαλ παξαηήξεζε γηα ηε
δηνξγάλσζε. Θα ππάξμνπλ πηζαλψο θάπνηεο δπζθνιίεο ζηα ζρνιεία γηα ηελ
επζχλε πνπ ζα πάξνπλ νη Γηεπζπληέο θαη γπκλαζηέο απέλαληη ζε απηφ. Θαη φρη
κφλν απηφ. πάξρεη θαη έλα ζέκα θνπιηνχξαο ησλ γνληψλ φζνλ αθνξά ην πνηα
παηδηά ηα παίδνπλ, πνηνο ζα θννπηζάξεη ηα παηδηά απηά. Έηζη; Απηφ είλαη
ζίγνπξν φηη ζα ζπκβεί. Άξα ινηπφλ ην θάλσ ζαλ κηα παξαηήξεζε. Ππκβαίλεη
αθφκα θαη ζε επγελέζηεξα ησλ αζιεκάησλ, παξαηήξεζε φηη ζπλέβε έλα
ζεκαηάθη ηέηνην ζε Ρνπξλνπά Πθάθη. Φαληάδνκαη ηη κπνξεί λα γίλεη ζε
Ρνπξλνπά Ξνδνζθαίξνπ. Γελ ζέισ λα ην θαληαζηψ. Απηή ηελ παξαηήξεζε
ζέισ λα θάλσ. Νπφηε ζηε δηνξγάλσζε κία ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ. Γειαδή
κε θάπνην ηξφπν ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλφλ παξαηξάγνπδα θαηδξνχ
ηχπνπ, ηα νπνία δε ζα ζπλάδνπλ κε ηελ θνπιηνχξα απηνχ ηνπ πξάγκαηνο.
Απηφ ήζεια. Κία παξαηήξεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε. πάξρεη θάηη άιιν ζε απηφ; Ππκθσλνχκε φινη;
Ππκθσλνχκε. Αληηδήκαξρε. Κηζφ ιεπηφ. Ν θ. Ρζαηζακπάο.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Αλ ... ηαηξηθή θάιπςε ζηηο εθδειψζεηο απηέο, γηαηί
θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη πξνηεξαηφηεηα. Ν γηαηξφο
γλσξίδεη πεξηζζφηεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: Λα θάλσ κία παξαηήξεζε. Γηαηί μέξεηε, ε «Θεία Αθνινπζία» πνπ
έγξαςε ν Νπκπέξην Έθν, πξνβιέπεηαη θαη ζηα ρξηζηηαληθά. Γη’ απηφ γηα
δηαθνξά. Αθνχζηε θ. Γήκαξρε. Αθνχζηε θάηη λα δείηε. Ν θ. Κπνδίθαο, είλαη
ππνιεηπφκελνο ν θ. Ππειηφπνπινο γηα λα κε ζεσξεζεί αζέβεηα, θάζε θνξά πνπ
πάκε λα θφςνπκε πίηα, πέξα απφ ηα άιια πνπ ιέεη, ιέεη φηη ήηαλ θαη απηφο
αζιεηήο. Κπνδίθαο. Ρν ιέεη ζε φινπο απηφ. Ρψξα ηειεπηαίσο καο πξνέθπςε ν
θ. Ππειηφπνπινο, ν νπνίνο έπαηδε θαη απηφο κπάζθεη θαη έηξερε κε ηνλ
Κπνδίθα, θαη κάιηζηα ν έλαο έθαλε 14 θαη ν άιινο 16. Θαη ην παίξλσ απηφ εμ
αθνξκήο απφ ην θίιν κνπ ηνλ Ππειηφπνπιν πνπ είλαη αζιεηηθφο ηχπνο θαη
φηαλ πήγακε ζε έλα ζρνιείν θάπνπ εθεί πέξα λα θφςνπκε κηα πίηα, ν θ.
Ππειηφπνπινο πνπ είλαη αζιεηηθφο ηχπνο ήηαλ ηφζν ην πξεβάδη «Υρ» ιέεη
«Γελ κπνξψ λα αλέβσ, ζα αλέβσ απ’ ηα ζθαιηά». Θαη ήηαλ λα γειάζσ θαη
έπξεπε λα ην πσ. Ππγλψκε, λα θαηαγξαθεί απηφ ζηα πξαθηηθά. Δίλαη αιήζεηα
ή ςέκαηα; Ήζεια λα είλαη παξψλ φκσο, γηαηί ην είπε θαη’ ηδίαλ, γηα λα κε
ζεσξεζεί ... θαηαιάβαηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν. Γεκήηξε,
ζε παξαθαιψ αλ κπνξείο θιείζε ην κηθξφθσλν.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γχν ηξία δεηήκαηα γηα λα είλαη ελεκεξσκέλν ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γεληθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην ίδην ην ηνπξλνπά. Έρεη ήδε ελεκεξσζεί
ε Γηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ θαη λα γλσξίδεη ην
δήηεκα θαη λα ζπλδξάκεη φζν κπνξεί. Έρεη θχγεη ραξηί θαη γηα ελεκέξσζε
φισλ ησλ ζρνιείσλ θαη γηα ηνπο Ππιιφγνπο Γνλέσλ, φπσο επίζεο ζα
ζπκκεηέρεη ζηελ... Θα θάλνπκε κηα επαθή θαη κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε θαη απ’ ηελ Έλσζε Γνλέσλ, απ’ ηνπο
Ππιιφγνπο δειαδή, λα ζπκβάινπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ρνπξλνπά. Ξξψηνλ.
Γεχηεξνλ. Θα ππάξρεη λνζειεπηηθή θαη ηαηξηθή θάιπςε. Ρξίηνλ. Μεθηλάκε κε
ηα Γεκνηηθά Πρνιεία. Θα γίλεη Ρνπξλνπά 5x5 ζην Αηηηθφ. Θα γίλεη Ρνπξλνπά
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γηα φιεο ηηο ειηθίεο 3x3 θαη 5x5 ζην κπάζθεη κεηά ηνλ Απξίιε. Γειαδή πηζαλά
κεηά ην Ξάζρα. Ρν Ξάζρα πέθηεη Ξξσηνκαγηά. Ινγηθά απ’ ηηο 8 Κάε θαη κεηά.
Θαη

ζρεδηάδνληαη

θαη

έλα

ζχλνιν

αζιεηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ.

Απιά

θαηαιαβαίλεηε φηη ηψξα έξρεηαη γηα ςήθηζε απηφ, γηαηί ρξνλνινγηθά θάπσο
πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, δελ κπνξεί λα είλαη
δειαδή θαη κπάζθεη θαη βφιετ θαη πνδφζθαηξν θαη φια ηα αζιήκαηα καδί. Θαη
ηειεηψλνληαο, γηα λα κελ ππάξρεη θαη... Ρν ιέσ δειαδή πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρεη θαη ελεκέξσζε φηη ην Ρνπξλνπά απηφ πηζαλά λα ηειεηψζεη ζηα ηέιε
Κάξηε. Δπεηδή δε γλσξίδσ ηψξα αθξηβψο ηελ εκεξνκελία, ζα εμαξηεζεί θαη
απφ ηηο ζπκκεηνρέο, ζα γίλεηαη θάζε Θπξηαθή απ’ ηηο 9:00 κέρξη ηηο 14:00 ην
κεζεκέξη. πνηνο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο... Μεθηλάεη ηελ ηειεπηαία Θπξηαθή ηνπ
Φιεβάξε. Λαη. Δίλαη πέληε Θπξηαθέο λνκίδσ. πνηνο Γεκνηηθφο Πχκβνπινο
ζέιεη, κπνξεί λα παίμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα, ζπλάδειθνη, λνκίδσ, ε; Δγψ θάλσ γχξνπο.

19ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο παξνρήο γλψκεο πξνο ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ πνπ δελ
έρνπλ θακία αμία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο, ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Δίλαη ηππηθφ νπζηαζηηθά ην ζέκα. Δίλαη δηάθνξα κεραλήκαηα θαη
νρήκαηα ηα νπνία έρνπλ θαηαζηξαθεί θιπ. Θαη νπζηαζηηθά θξαηάλε έλα ρψξν
εθεί κέζα. Πην εηζεγεηηθφ θαίλνληαη φια εδψ. Έρνπκε θαη ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ
γηα ηα νρήκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Αληηδήκαξρε.
ΒΝΟΔΑΠ: Θαη γηα ηα νρήκαηα αξηζκφο πιαηζίνπ θαη αξηζκφο κεραλήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεζαη.
ΒΝΟΔΑΠ: πάξρεη θαη ν αξηζκφο πιαηζίνπ θαη ν αξηζκφο κεραλήο γηα ηα
νρήκαηα θαη φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ απηά, γηαηί έγηλε θαη κία πξνζπάζεηα λα
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θιαπεί έλα minibus πνπ ην είραλ δηαιχζεη θαη θάπνηα θνκκάηηα, φηαλ ηνπο
έπηαζαλ επ’ απηνθψξσ θαη ηνπο πήγαλ ζην ηκήκα, φηαλ ηνπο άθεζαλ ηελ ίδηα
ψξα, απηνί επέζηξεςαλ θαη πήξαλ απηά ηα θνκκάηηα πνπ είραλ θφςεη. ,ηη
ππάξρεη ινηπφλ εθεί πέξα ην έρνπκε θαηαγξάςεη γηα λα πάεη πξνο
θαηαζηξνθή, γηαηί δε λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα δηαηεξνχκε πξάγκαηα ηα νπνία
δελ έρνπλ θακία αμία πηα θαη δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Θα Ιπκπνπζάθε ζην κηθξφθσλν.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Απηφ ην ιέεη ε Δπηηξνπή εδψ πνπ βιέπνπκε. Ζ θα Κάξθνπ ηη
ηδηφηεηα έρεη αθξηβψο; Ή θαζ’ ππφδεημε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ ηκήκαηνο
Αζαλαζία Κάξθνπ ππνζέησ. Ρα αληηθείκελα απηά, ηα αληηθείκελα πξφθεηηαη
πεξί νρεκάησλ απ’ φηη βιέπσ. Θα πάλε γηα θαηαζηξνθή. Θα έρνπκε θάπνην
αληαπνδνηηθφ ηέινο, ή έηζη ζηα ζθνππίδηα ζα πάλε;
ΒΝΟΔΑΠ: Θα έρνπκε θάπνηα σθέιεηα απφ απηά. Θα έρνπκε θάπνηα νθέιε.
Γηαηί ππάξρεη είλαη θαη αλαθπθιψζηκα θάπνηα πξάγκαηα. Απηά ζα παξαδνζνχλ
ζην ΝΓ θαη ην ΝΓ ζα ραξαθηεξίζεη ηη. Γελ ηα πεηάκε πνπζελά, νχηε ηα
δίλνπκε ζε θάπνην παιηαηδή.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Γε δηεπθξηλίδεηαη εδψ, γη’ απηφ.
ΒΝΟΔΑΠ: Πσζηά ξσηήζαηε θαη εγψ απαληψ αθξηβψο απηφ ην πξάγκα.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ πψο επηβεβαηψλεηαη φηη απηά ηα
νρήκαηα είλαη εληειψο θαηεζηξακκέλα, απ’ ηε ζηηγκή πνπ ν λφκνο καο δίλεη ην
δηθαίσκα ζε φζα παίξλεη ζπληήξεζε λα κπεη αθφκα θαη αληηθαηάζηαζε
κεραλήο, πεληαεηίαο ε κεραλή κε δεθαεηή εγγχεζε.
ΒΝΟΔΑΠ: Λνκίδσ φηη ζην εηζεγεηηθφ είλαη ε θα Κπηηιελαίνπ ζπκκεηάζρεη σο
κέινο Δπηηξνπήο. Δίλαη παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ. Έρεη αληίιεςε απφ απηά ηα
ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Γελ είκαη εγψ απηφο πνπ θξίλσ. Ζ εηζήγεζε είλαη
απηή. Κηζφ ιεπηφ. Αιιά εδψ ε αλαθνξά είλαη ζπγθεθξηκέλε. Γειαδή αλ κε
ξσηήζεηε γηα νπνπδήπνηε ιέσ εδψ «πιήξσο θαηεζηξακκέλσλ πέξαλ
νηθνλνκηθήο επηζθεπήο. Κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε γεξαλφ ηνπ Γήκνπ καο».
δειαδή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη, κηζφ ιεπηφ, γηα λα θαηαιάβεηε. ια απηά ηα
απηνθίλεηα είλαη εληειψο κα εληειψο θαηεζηξακκέλα. ,ηη ήηαλ λα πάξνπκε
απφ απηά απφ αληαιιαθηηθά ηα έρνπκε πάξεη. Γειαδή απηή ηε ζηηγκή νχηε
ζθειεηνί δελ ππάξρνπλ. Έρνπκε πάξεη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ είλαη δπλαηφλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη αλ πάηε κηα βφιηα θάησ ζην γθαξάδ ηνπ Γήκνπ ζα
δείηε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ απηνθηλήησλ, πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα
απνζπξζνχλ, λα θαηαζηξαθνχλ δειαδή, θαη επηπιένλ έλαο ιφγνο είλαη φηη ζα
πξέπεη ην γθαξάδ λα αδεηάζεη απφ απηά, γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ
γθαξάδ.
Γεχηεξν δήηεκα. Ζ Κάξθνπ είλαη πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο
απηνθηλήησλ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ινη νη ηερλίηεο θάησ, πνπ έρνπκε
ηψξα εληζρχζεη ην γθαξάδ, έρνπλ βεβαηψζεη φηη πξέπεη λα θχγνπλ θαη ε
ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε θαη έιεγμε απηά ηα απηνθίλεηα. Γειαδή
εάλ ππήξρε έζησ θαη έλα απφ απηά, αλ κπνξνχζακε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε
ή λα ην εθκεηαιιεπηνχκε αθφκε πεξηζζφηεξν, ζα ην θάλακε. Απηά φια είλαη
γηα θαηαζηξνθή. Γελ ππάξρεη δειαδή ελδερφκελν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη δηαθσλία; Νκφθσλα; Νκφθσλα.

20ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο επηρνξήγεζεο απφ ην Ξ.ΔΠ θαη
έγθξηζε δηάζεζεο απηήο, ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Ξξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο, γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (Α΄ θαηαλνκή) έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ε πξψηε θαηαλνκή ηνπ ’16. πάξρεη δηαθσλία; Θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δληάμεη, γηα ηελ Ξξσηνβάζκηα ελεκεξψζεθα φηη έγηλε κία
ζπδήηεζε γηα ηελ θαηαλνκή αλά καζεηή. ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη
επέιηθηε αθξηβψο απηνχ ηνπ ηχπνπ ε θαηαλνκή θαη πξνβιεκαηηζηήθαηε ζην
λα ππάξρεη θαη θάηη άιιν. Κία ελεκέξσζε ήζεια απιά. Παλ θξηηήξην ελλνψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ξαλαγνπνχινπ. Ν Ξξφεδξνο ΓΔΞ, ζπγλψκε. Θ. Ρζνπθλίδα.
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ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ: Αζελά, ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή πνπ αλέθεξεο, κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλα ζρνιεία, ηδηαίηεξα απηά πνπ έρνπλ
κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ, θξίλακε φηη ζσζηφ θαη πην ινγηθφ ζα ήηαλ νη Πρνιηθέο
Δπηηξνπέο λα ην δνπλ ην ζέκα, λα γίλνπλ πην επέιηθηεο γηα λα βνεζήζνπλ ηα
ζπγθεθξηκέλα πξνβιεκαηηθά ζρνιεία.
ΠΘΑΚΞΑ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Λα ζπκπιεξψζσ θάηη, Ξξφεδξε; Απιά λα ζπκπιεξψζσ
ζε απηά πνπ είπε ν Ξξφεδξνο ηεο ΓΔΞ, φηη ζήκεξα είρακε κία ζπγθέληξσζε.
Νη Ξξφεδξνη ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηεο Ξξσηνβάζκηαο ηεο Γ’ Αζήλαο κε ην
λέν Γηεπζπληή ηεο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνλ θ. Αδάκ Πηάκν. ιεο κα
φιεο νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο, πιελ ηνπ Σατδαξίνπ, ε θαηαλνκή γίλεηαη φρη κφλν
κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ. Γειαδή κπαίλνπλ θαη θάπνηνη ζπληειεζηέο.
Ρα πνιππιεζή ηκήκαηα, ε παιαηφηεηα ησλ θηεξίσλ, δειαδή δελ γίλεηαη απηφ
πνπ γηλφηαλ κέρξη ηψξα ζην Σατδάξη, φηη πφζνη είλαη νη καζεηέο, δηαηξνχκε ην
πνζφ θαη βγάδνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε αλά ζρνιείν. Απηή ινηπφλ ήηαλ θαη ε
ζθέςε ε δηθηά καο. λα ηα δνχκε αλά Πρνιηθή Δπηηξνπή ηα ρξήκαηα πνπ ζα
πάξεη ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. Νχησο ή άιισο νη ζρνιηθέο κνλάδεο
εθπξνζσπνχληαη

ζηε

Πρνιηθή

Δπηηξνπή

κε

ηξεηο

Γηεπζπληέο,

ηνπο

αξραηφηεξνπο. Λα ην ζπδεηήζνπκε ην ζέκα, λα δνχκε πηινηηθά ζε απηή ηε
δφζε πψο κπνξεί λα γίλεη ε θαηαλνκή ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην
εμνξζνινγηζκέλε γηα ην θάζε ζρνιείν θαη απφ εθεί θαη πέξα λα δνχκε θαη πσο
ζα δνπιέςεη θαη ζηελ πξάμε. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα; Νκφθσλα.

21ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ρξφλνπ θαηαβνιήο κεησκέλνπ
κηζζψκαηνο γηα έλα (1) έηνο ηνπ κηζζσκέλνπ θπιηθείνπ ζην
Γεκαξρηαθφ Κέγαξν ζπκθψλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.
4071/2012.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, ν θ. Κνζρνλάο.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ζ πξφηαζε είλαη λα παξακείλεη, λα γίλεη δειαδή κείσζε 20%.
Ξξαθηηθά λα παξακείλεη ην κίζζσκα ζηα επίπεδα ηα ζεκεξηλά. Λνκίδσ φηη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα παξακείλεη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα παξακείλεη ζηα ζεκεξηλά επίπεδα, απηά πνπ ππήξραλ. Δίρε
γίλεη νχησο ή άιισο κείσζε. Ξαξαηείλεηαη ε κείσζε πξαθηηθά απηή είλαη ε
ηζηνξία φιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη;
ΠΘΑΚΞΑ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Κηιάκε γηα ην θπιηθείν πξψηα, Αζελά. Έια Ζξαθιή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ζ Λνκηθή πεξεζία έρεη εθθξάζεη άπνςε ζε απηφ; Έρεη
ζπκθσλήζεη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη. Δίλαη λαη. πάξρεη ζχκθσλε γλψκε. Απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ζπλάδειθνη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαηδηά, εδψ δελ θάλνπκε παξάηαζε ηψξα ρξνληθήο δηάξθεηαο
ηνπ ζπκβνιαίνπ. Θαηά έλα ρξφλν... Έηζη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ζπλάδειθνη; Νκφθσλα.

22ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ρξφλνπ θαηαβνιήο κεησκέλνπ
κηζζψκαηνο γηα έλα (1) έηνο ηνπ κηζζσκέλνπ αθίλεηνπ ¨ΓΗΝΟΡΖ ΑΔ¨
ζπκθψλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4071/2012.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αθξηβψο ίδηα πεξίπησζε. Δάλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο... Γελ μέξσ,
Αζελά θάηη ήζειεο λα ζπδεηήζνπκε γη’ απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζελά. Ξέζηε ηα ζην κηθξφθσλν. Λα θαηαγξάθνληαη.
ΠΘΑΚΞΑ: Ρη γίλεηαη κε ην ακθηζβεηνχκελν πνζφ πνπ καο ρξσζηάεη.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, έρεη πξνζθχγεη δηθαζηηθά. Δθθξεκεί δειαδή ε απφθαζε
γη’ απηφ. Γεληθά ζηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο είλαη ζπλεπήο. Δληάμεη, κηα κηθξή
θαζπζηέξεζε ζηηο ζπλζήθεο απηέο ηψξα είλαη... Απηφ, δελ ππάξρεη θάηη
λεφηεξν δειαδή σο πξνο απηφ. Δθθξεκεί ε εθδίθαζε ηεο πξνζθπγήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξφζν είλαη ην κίζζσκα απηή ηε ζηηγκή;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, πφζν είλαη ην κίζζσκα ξσηάεη ν θ. Γξνχιηαο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: 8.342 ζπλ ην ραξηφζεκα. Ρψξα λνκίδσ ην αλαθέξνπκε ζην
εηζεγεηηθφ, αιιά. 8349,21.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.

23ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο λένπ Θαλνληζκνχ Ππλδξνκψλ ηνπ Γεκνηηθνχ
Θνιπκβεηεξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Καλψιεο Ρξνρίδεο, ν εληεηαικέλνο καο Πχκβνπινο ζην
Θνιπκβεηήξην λα καο θάλεη κία ελεκέξσζε.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Ιχζεθε ε ζχκβαζε κε ηελ ΘΝΗΛΠΔΞ θαη πξνρψξεζε
ν Γήκνο ζε πιήξε πξνγξάκκαηα. Έρεηε πάξεη ζε πνηα πξνγξάκκαηα έρνπκε
πξνρσξήζεη θαηλνχξγηα θαη έρνπκε θάλεη θαη κηα κείσζε ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο
πνπ είρακε απ’ ην Πεπηέκβξην ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ θνηλνχ αιιά θαη παηδηθά,
αλέξγσλ θαη απηά πνπ βιέπεηε παξαθάησ. Απηφ. Γελ έρεη ηίπνηα άιιν λα
θάλεη. Ξξνρσξάκε ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη κε κείσζε ηηκψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πε ζρέζε κε ηηο κεηψζεηο, ππάξρεη θάπνηα εθηίκεζε κήπσο ηειηθά
επηβαξπλζεί πάξα πνιχ ν Γήκνο απφ ηηο ζπλερφκελεο κεηψζεηο πνπ
απνθαζίδνπκε;
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ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Θνηηάμηε, βάζεη απηά πνπ βιέπνπκε κέρξη ηψξα θαη κε ηελ
πξνζέιεπζε πνπ ππάξρεη θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη απ’ ην θνηλφ,
επειπηζηνχκε φηη ζα κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε ζε απηφ ην δήηεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρερληθφ. Έρεηε πεξίπνπ πξνζδηνξίζεη πνπ βξηζθφκαζηε απφ
σθεινχκελνπο, απφ ζπλδξνκεηέο, απφ κέιε, απφ απηνχο πνπ θηινμελνχκε;
Πε ζρέζε κε απηφ πνπ είπε ν Ζξαθιήο θαη ζηε κείσζε πνπ ηνικνχκε λα
θάλνπκε. Σσξίο λα ην θνηηάκε ινγηζηηθά πάληα ην πξάγκα. Δγψ δελ είκαη
πάληα νη θνηλσληθέο παξνρέο λα έρνπλ ηζνδχγην. Θαη κέζα λα κπνχκε, εγψ
είκαη ππέξ.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Δπεηδή απηφ ηνλ θαηξφ είλαη ιίγν δχζθνιν, ν ρεηκψλαο πάληα κε
ην θαινθαίξη ιέκε φηη έρνπκε μεθηλήζεη ην Πεπηέκβξην, κε απηή ηελ πεξίνδν
πνπ δηαλχνπκε ηψξα θαη ηη γίλεηαη ην θαινθαίξη, απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξνχκε
λα βγάινπκε αθξηβψο γηαηί αιιηψο δνπιεχνπκε ην ρεηκψλα. Γειαδή αλ ζνπ
έιεγα ηψξα απηή ηε ζηηγκή ην ηη γίλεηαη, ηα πξάγκαηα δελ είλαη πνιχ θαιά.
Άιιε εηθφλα έρνπκε ην θαινθαίξη θαη άιιε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη άιιν ζπλάδειθνη; Ν Αληηδήκαξρνο ζέιεη λα πεη
δχν θνπβέληεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίπε ν Καλψιεο. Λα ζαο πσ κφλν ην εμήο. Κε βάζε ηα
κέρξη ηψξα ζηνηρεία θαηαιαβαίλεηε φηη δελ είλαη, απηφ πνπ ιέεη ν Καλψιεο
έρεη λα θάλεη κε ην φηη αλνίγνπλ ηψξα πάξα πνιιά ηκήκαηα. Νπφηε νη
ζπλδξνκέο ησλ θαηλνχξγησλ ηκεκάησλ απφ ηψξα ζα μεθηλήζνπλ λα
ππνινγίδνληαη ζαλ έζνδα. κσο ην θνκκάηη ησλ εμφδσλ ππάξρεη κε ηελ
αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ην ρξφλν, γηαηί ε ιεηηνπξγία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ
γλσξίδεηε φηη μεθηλάεη ηειεηψλνληαο απφ ην θαινθαίξη θαη κε ηελ παχζε ηνπ
Απγνχζηνπ,

μεθηλάεη

ην

Πεπηέκβξε

ε

θαηλνχξγηα

ρξήζε.

Γελ

είλαη

εκεξνινγηαθή δειαδή. Κε βάζε ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε κέρξη θαη ηνλ Ηνχιην
πνπ έρεη γίλεη απ’ ηελ πεξεζία, ε κείσζε ησλ εμφδσλ κε βάζε... Μαλαιέσ,
είλαη ηα ζεκεξηλά ζηνηρεία πνπ έρνπκε. Θα μεπεξάζεη ην 60% απφ ηε ρξήζε
πνπ είρε ν Γήκνο ην 2009 πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία. Απηή ε
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ηεξάζηηα κείσζε, λα ζαο πσ ελδεηθηηθά πνζά αο πνχκε, ήηαλ απφ 700.000€
θαη πάλσ. Κε ην θπζηθφ αέξην, κε ηελ ηζνζεξκηθή θνπβέξηα θαη κε δηάθνξεο
άιιεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, νη κεηψζεηο ησλ εμφδσλ είλαη ηεξάζηηεο.
Νπφηε θαη ε πνιηηηθή ησλ ζπλδξνκψλ δελ γίλεηαη ζηνλ αέξα, αιιά ππάξρεη
έλαο ζρεδηαζκφο κε βάζε ηε κείσζε ησλ εμφδσλ. Αληίζηνηρα θαη ηα έζνδα
απμάλνληαη θηφιαο επεηδή απμάλνπλ ηα ηκήκαηα θαη λνκίδνπκε φηη ζα
παξνπζηάζνπκε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ην επφκελν δηάζηεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα ζπλάδειθνη.

24ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηαθφξσλ πηζηψζεσλ ζηα πιαίζηα
δηνξγάλσζεο ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ηνπ Γήκνπ καο
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρζηθλνπέκπηε, Θνχινπκα, θιπ. Ρη λα πσ; Ζ Οσκηνζχλε ζα
είλαη ζηα Θνχινπκα θαη ηελ Ρζηθλνπέκπηε, πνπ αξέζεη ζηνλ θ. Ληεληαθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θα

Ιπκπνπζάθε.

Γηα

ηα

Θνχινπκα,

Αληηδήκαξρε,

ηη

πξνβιέπεηαη. Ππλάδειθνη, δελ ηειείσζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξαξαθαιψ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαηαξρήλ, ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ππήξραλ ζεκαληηθέο
εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, φπσο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηελ
επφκελε εβδνκάδα. Ρε Γεπηέξα έρεη έλα πνιχ αμηφινγν ζεαηξηθφ, ηα «Απγά
Καχξα» κε ηνλ θ. Αλησλίνπ. Δδψ πέξα ην εηζεγεηηθφ πνπ βιέπεηε αθνξά ηελ
Ρζηθλνπέκπηε. Θα ζπκκεηέρνπλ νη ... Πχιινγνη. Ρε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Ξνπ
είλαη ε κάλα ζνπ κσξή» κε ην νκψλπκν βηβιίν. Θαη Απνθξηάηηθν Μεθάλησκα
γηα παηδηά θαη ηα Θνχινπκα θαζηεξσκέλα γηα ηηο Απφθξηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ζπλάδειθνη θαη ην ηειεπηαίν ζέκα. Δπραξηζηνχκε.
Θαιή ζπλέρεηα.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ (απψλ)
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ (απψλ)

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ (απψλ)

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΥΛ
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ

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

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ

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

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

....................................................................25,34,46,55

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

....................................................................18,59,60,68

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

..................................................................................62

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

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

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

.............................................20,25,43,46,49,51,52,65,70

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

........................................................................15,33,73

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

....................................................................19,58,67,74

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

..................................................................................69

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

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

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

.............................................11,30,46,49,52,53,54,57,65

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

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

ΞΑΙΑΠΖ

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

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

..................................................................................71

ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

..................................................................................11

ΠΘΑΚΞΑ

.............................................................................13,31

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

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

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

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

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

.................................................................................73

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

..........................................................31,48,50,54,63,64

ΡΠΔΠΚΔΙΖΠ

.....................................................................................
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ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

..................................................................................71

ΦΝΟΙΖΠ

...........................................................16,35,36,50,55,67

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

...............................................................17,27,45,64,65

ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ

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

