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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 6Ζ
Ρεο 23εο Καξηίνπ 2016
Ζκέξα: Ρεηάξηε θαη ώξα: 20:00 κ.κ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
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
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Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Θεληξήο Ησάλλεο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Γανπάρεξ Λανπάθ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.
2.

Ππδήηεζε πεξί επηζηνιήο πξνο ην πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ
Διέγρνπ ζην Γήκν καο θαη ιήςε απφθαζεο.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο κε αξηζκ.
πξση.:

595/12-01-2016

αηηήζεσο

ηεο

ΠΔΙΗΓΑ
32
75,86

κηζζψηξηαο

εηαηξείαο «Θ. ΣΑΡΕΖ Δ.Δ».
3.

Ιήςε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ ηηκήο κνλάδνο,

82

απνδεκίσζεο, ζηελ πεξηνρή-ΑΦΑΗΑ-ΠΘΑΟΑΚΑΓΘΑΠ- γηα
ην νηθφπεδν 021621 ζην Ν.Ρ.19, ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο
εθηηκεηηθήο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
3463/2006.
4.

Ιήςε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ ηηκήο κνλάδνο,

85

απνδεκίσζεο, ζηελ πεξηνρή-ΑΦΑΗΑ-ΠΘΑΟΑΚΑΓΘΑΠ- γηα
ην νηθφπεδν 021706 ζην Ν.Ρ.21, ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο
εθηηκεηηθήο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
3463/2006.
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ Α.Ξ.Δ., ηνπ

94

έξγνπ κε ηίηιν «Δπέθηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο πξαλψλ
ζηελ πεξηνρή Ξξνθήηε Ζιία».
6.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο

94

πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΘΑΡΑΠΘΔΖ
ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΠΡΝ ΓΑΠΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ».
7.

Ιήςε απφθαζεο πεξί επηζηξνθήο ρξεκάησλ σο

94

αρξεσζζήησο θαηαβιεζέληα.
8.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο,

94

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
9.

Απνδνρή Νινθιήξσζεο Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ
Αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν: «ΤΖΦΗΑΘΖ
ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ ΠΡΝ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΘΑΗ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ
ΡΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ», θσδ. ΝΞΠ: 376087_ Έγθξηζε
Ξξσηνθφιισλ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο Πχκβαζεο.

95

8
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Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο 16/2016

95

απφθαζεο Γ.Π., κε ζέκα: Ππγθξφηεζε Ππληνληζηηθνχ
Ρνπηθνχ Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γήκνπ
Σατδαξίνπ» (ζρεη.: 125/2015 Απ. Γ.Π.).
11.

Ιήςε απφθαζεο πεξί θαηαζθεπήο πξνζηαηεπηηθήο

96

κπαξηέξαο, επί ηεο νδνχ Ξαιάζθα 1-Δίζνδνο
Δγθαηαζηάζεσλ ΔΘΝ, βάζεη ηεο αξηζκ. 29/2016
απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
12.

Ιήςε απφθαζεο πεξί θαηαζθεπήο πξνζηαηεπφκελνπ

96

ρψξνπ γηα ηα αδέζπνηα ζην 6ν Γπκλάζην, βάζεη ηεο
αξηζκ. 28/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Ξνηφηεηαο Εσήο.
13.

Ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξάκκηζεο θνηλφρξεζηνπ

97

ρψξνπ, βάζεη ηεο αξηζκ. 27/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
14.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ηνπνζέηεζεο νξηνδεηθηψλ

97

(θνισλάθηα) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Πηξ.
Θαξατζθάθε 108, βάζεη ηεο αξηζκ. 26/2016 απφθαζεοεηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
15.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ηνπνζέηεζεο νξηνδεηθηψλ

98

(θνισλάθηα) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ νδφ Οίκηλη, βάζεη
ηεο αξηζκ. 25/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Ξνηφηεηαο Εσήο.
16.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηαθφξσλ πηζηψζεσλ ζηα
πιαίζηα δηνξγάλσζεο Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ ηνπ
Γήκνπ καο

98
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιεζπέξα. Λα πάξνπκε παξνπζίεο γηα λα μεθηλήζνπκε.
Ξαληειάξνο Βαζίιεο παξψλ, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, Γανπάρεξ Λανπάθ,
Πηαζάο

Θσλζηαληίλνο,

Βαξπηηκηάδεο

Ζιίαο,

Θεξκνχ

Διέλε,

Βνξέαο

Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια,
Σνπδεινχδεο Κφζρνο, Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο, Γεκνπιά Καξία, Εέξβα
Γηαλλνχια,

Θνπβαξάο

Ξαλαγηψηεο,

Ξαλαγνπνχινπ

Αιεμία,

Ρζνπθλίδαο

Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξεο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο,
Ρνθαηιίδε

Διεπζεξία,

Ιπκπνπζάθε

Δηξήλε,

Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο,
Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά Αγγειηθή, Θενδσξαθφπνπινο
Φψηεο,

Θεληξήο

Ησάλλεο,

Αζπξνγέξαθαο

Θσλζηαληίλνο,

Φνπξιήο

Θσλζηαληίλνο.
Ππλάδειθνη,

λα

ελεκεξψζνπκε

φηη

νη

ζπλάδειθνη

Γανπάρεξ

θαη

Αζπξνγέξαθαο ιείπνπλ ιφγσ αζζέλεηαο. Ξξηλ ηηο εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο, δχν
ιφγηα πνπ ζέιεη λα πεη ν δήκαξρνο. Κεηά; Δληάμεη. Ξάκε ζε εξσηήζεηο,
αλαθνηλψζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα. Θα ήζεια λα ελεκεξσζνχκε απφ ηνλ θ. δήκαξρν
γηα ηηο εμειίμεηο πνπ έρνπκε ζην ζέκα, αλ έρνπκε ή δελ έρνπκε, γηα ην ζέκα
ηνπ θαηαπιηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ ζηελ πξνβιήηα 4. Λα ππελζπκίζσ ζην
Πψκα θαη λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά, φηη ε παξάηαμή καο ήηαλ ζεηηθή ζην λα
θηινμελήζνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Κάιηζηα είρακε πεη φηη δελ
δηαθξίλνπκε

ηνπο

πξφζθπγεο

θαη

ηνπο

κεηαλάζηεο,

δελ

ηνπο

θαηεγνξηνπνηνχκε, εκείο ηνπο βιέπνπκε ζαλ ην ίδην πξάγκα. Αιιά είρακε ζέζεη
έλαλ φξν, έλαλ αζηεξίζθν πνπ θάπνηνη δεκνζηνγξάθνη εδψ ηνπ ηνπηθνχ Ρχπνπ
απφ εκάο δελ ην άθνπζαλ, ην άθνπζαλ απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο, φηη
ζπκθσλνχκε λα πάεη λα δεκηνπξγεζεί απηφο ν θαηαπιηζκφο, αξθεί λα
πιεξνχληαη ζαθέζηαηα νη πξνυπνζέζεηο ησλ ππνδνκψλ, αξθεί λα πιεξνχληαη
φινη νη φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηφζν ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα θαηαπιίδνληαη
φζν θαη ηνπ πεξίγπξνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Απηφ γηα γλσζηνχο ιφγνπο
δελ γξάθηεθε πνπζελά απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο καο. Άιινη επηθαξπεζηήθαλ
απηήλ ηελ ηνπνζέηεζε. Γλσζηά απηά.
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Θα ήζεια, ινηπφλ, Γήκαξρε, λα καο πείηε ηη έρεη ζπκβεί, γηαηί έρνπλ αξρίζεη
θαη κπαίλνπλ ςχιινη ζηα απηηά καο. Θαη ζα ζαο πσ πνηνη είλαη νη ςχιινη ζηα
απηηά καο θαη ηηο αγσλίεο καο. Αθνχγεηαη φηη κε ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ έθαλε ε
θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο ζε κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο ηνπο κεηαλάζηεο δελ
ηνπο θηινμελνχλ, ηνπο θπιαθίδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. Ρνπο
κεηαλάζηεο κε ρεηξνπέδεο κίαο ρξήζεο ηνπο νδεγνχλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ
Θφξηλζν, θαη είραλ ζθνπφ λα θηηάμνπλ θαη έλα ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο
ζηελ Ξάηξα, αιιά αληέδξαζε ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Ξαηξέσλ θαη
ζήκεξα θηφιαο ζε κία ζπλάληεζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη κεηαθέξζεθε ζην
Αίγην απηή ε εγθαηάζηαζε. Γελ έγηλε ζηελ Ξάηξα.
Φνβφκαζηε θαη ππνςηαδφκαζηε φηη επεηδή πιεξνί πάξα πνιχ ηνπο φξνπο
καληξψκαηνο θαη ζηξαηνπέδεπζεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ γηαηί έρνπκε έηνηκν
ην ηείρνο εθεί, φζνη μέξεηε, ην μέξεηε, φζνη ην έρεηε δεη, κε αξθεηά ζηελή γηα
ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ είζνδν, θαη απφ ηε κεξηά πνπ γεηηληάδεη φκνξα κε ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ λαππεγείνπ ππάξρνπλ ήδε ηα ζπξκαηνπιέγκαηα θ.ιπ..
Θα ζέιακε λα μέξνπκε πνηνο καο θνξφηδεςε ή αλ δελ καο θνξφηδεςε θαη είλαη
ηερληθή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ

αο καδέςσ εγψ απνθάζεηο Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ λα ηηο έρσ ζην ζπξηάξη κνπ θαη φ,ηη ζέισ ηηο θάλσ θαηά ην
δνθνχλ. Θα ήζεια παξαθαιψ ηε ζέζε ζαο, θ. Γήκαξρε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα. Θαηαξρήλ λα μεθηλήζσ κε έλα κήλπκα πνπ
θαληάδνκαη καο βξίζθεη φινπο ζχκθσλνπο. Κεηά ηα ρζεζηλά νδπλεξά θαη
νιέζξηα γεγνλφηα φπσο θαηά θαηξνχο απφ απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
θαηαδηθάδνπκε ηνπο πνιέκνπο, έηζη ζα ήζεια λα πεξάζεη έλα κήλπκα φηη
θαηαδηθάδνπκε νκφθσλα θάζε πξάμε, θάζε ελέξγεηα ηξνκνθξαηηθή κε αζψα
ζχκαηα, αζψνπο αλζξψπνπο.
Ξάλσ ζην πιαίζην ηνπ έθηαθηνπ ζπλεδξίνπ πξνρζέο θαη ηελ ελεκέξσζε πνπ
φλησο θαη εκείο επηζπκνχκε λα έρνπκε ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο, ζα ζέιακε αλ
ελζπκνχκαη θαη θαιά πάλσ ζηελ έληαζε θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο, θαη απφ ηε
ζπδήηεζε κε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν, ηνλ Θνδσξή Ππειηφπνπιν πεξηζζφηεξν, εάλ
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θαηάιαβα θαιά είρε πξνεπηιεγεί άιινο ρψξνο ζηελ αξρή; Ρψξα βέβαηα κηιάκε
ρσξίο... πνπ ελδερνκέλσο κε ηελ ελεκέξσζε πνπ ζα καο δψζεηε κπνξεί θαη
απηφο ν ρψξνο ηειηθά λα κελ είλαη ν αμηνπνηήζηκνο εληέιεη. Δάλ είρε επηιεγεί
άιινο ρψξνο ζηελ αξρή, αλ είραηε γλψζε ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ
ή αλ θαη εζείο σο Γεκνηηθή Αξρή είραηε ππνδείμεη θάπνηνπο άιινπο ρψξνπο γηα
ηνπο πξφζθπγεο.
Ξάλσ ζηελ ηνπνζέηεζή καο θαη εγψ ζέισ λα μαλαπψ απηφ πνπ είπα θαη ζην
ςήθηζκα θιείλνληαο ην έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί δεδνκέλνπ φηη ην
δήκαξρνο καο ελεκέξσζε φηη παξά ην αίηεκα πνπ πξνβάιιεη ζην έγγξαθν ν
ππνπξγφο ε απφθαζε ήηαλ πξνεηιεκκέλε, θάηη πνπ βγάδεη κία αληίθαζε εδψ
πέξα, ελ πάζε πεξηπηψζεη, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα ήηαλ πξνεηιεκκέλε
απφθαζε, είπακε λαη, φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη λα έξζνπλ ζα δείμνπκε
έκπξαθηα ηελ αιιειεγγχε καο θαη ηελ αλζξσπηά καο. Δθεί έγθεηηαη ην λαη ηεο
δηθήο καο παξάηαμεο.
Απηή είλαη ε κία εξψηεζε. Κία αθφκα εξψηεζε, γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ
δελ ζα καθξεγνξήζσ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ Σατδάξη

Αηδέληα, κε ζέκα «Ξξφρεηξε επηζθεπή ιαθθνχβαο απφ ηνλ δήκν». Γελ
αλαθέξσ θάπνηα ιαθθνχβα πνπ ζέιεη θηηάμηκν, απιά θάπνηνο δεκφηεο ζρεηηθά
κε κία ιαθθνχβα πνπ πξνυπήξρε κεηαμχ Ξαχινπ Κειά θαη Ππάξηεο, αλαθέξεη
φηη ε ιαθθνχβα απηή θηηάρηεθε αιιά παξφια απηά έρνπλ γίλεη θαθνηερλίεο.
Γηα λα κελ καθξεγνξψ, ζα θαηαζέζσ ην έγγξαθν απηφ ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην αξγφηεξα, ελδερνκέλσο θαη ιφγσ ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ έρεη ε
πιαηθφξκα κπνξεί λα ην έρεηε ιάβεη γλψζε, θάπνηνο άιινο λα ην έρεη ιάβεη
γλψζε θαη λα ζαο έρεη ελεκεξψζεη. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ δήκαξρν, έγηλαλ δχν
ζπζθέςεηο ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, κία γηα ην Ξνηθίιν Όξνο πνπ
εγψ δελ κπνξνχζα λα παξαβξεζψ γηα ιφγνπο πγείαο θαη κία λνκίδσ γηα ηνπο
πδάηηλνπο πφξνπο. Θα ήζεια αλ.. μέξσ φηη ζηε κία ζπκκεηείρε, ζηελ άιιε δελ
ζπκκεηείρε. Έλα δήηεκα ελεκεξσηηθφ είλαη απηφ.
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Ρν δεχηεξν είλαη φηη, εληάμεη, πεξίκελα λα κηιήζεη ιίγν ζηελ αξρή ν δήκαξρνο
γηα ην γεγνλφο απηφ πνπ έγηλε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη, γηα λα κελ επαλέιζσ, εγψ κία θνπβέληα ζέισ λα
πσ. Ρν δηπιφ απηφ ρηχπεκα απνηειεί επίζεζε ζηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη
ηνπ αλζξσπηζκνχ, ζηηο ζεκειηψδεηο αμίεο γηα ηελ ηδέα ηεο Δπξψπεο, ησλ
αλζξψπσλ πνπ παιεχνπλ γηα θαιχηεξε δσή. Δκείο εθθξάδνπκε ηελ ακέξηζηε
ζπκπαξάζηαζε θαη αιιειεγγχε καο ζηνλ ιαφ ηνπ Βειγίνπ θαη λνκίδσ φηη απηφ
ην ζέκα ην νπνίν ηψξα μεθηλάεη απαηηεί ηελ θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ
πξννδεπηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε γηα λα κελ
επηθξαηήζεη ν θφβνο, ην κίζνο θαη ν ξαηζηζκφο, θαη ε ηξνκνθξαηίαο θαη ν
ζξεζθεπηηθφο θνληακεληαιηζκφο κπνξνχλ λα εηηεζνχλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε
ηνπ δηεζλνχο θηλήκαηνο γηα ηελ εηξήλε θαη ηε δεκνθξαηία πνπ ζηηο ζεκεξηλέο
ζπλζήθεο θνπβεληηάζακε θαη πξνρζέο θαη δελ ζέισ λα επαλέιζσ, κπνξεί λα
πάξεη θαηλνχξηα ραξαθηεξηζηηθά.
Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηνπ ηη ζα γίλεη εδψ, εγψ δελ ζα πσ, δελ έρσ θάπνηα
δηαθνξεηηθή ελεκέξσζε, νχηε επεδίσμα, απιψο επεηδή κπήθαλ κε θάπνηνλ
ηξφπν θάπνηα δεηήκαηα, ζέισ λα πσ ην εμήο, κε εμαίξεζε ηελ Δηδνκέλε φπνπ
ππάξρεη έλα πξαγκαηηθφ ράνο, γηαηί θαη πξνρζέο δελ κπήθα ζηνλ πεηξαζκφ λα
απαληήζσ ζε δεηήκαηα πνπ κπήθαλ, απιψο πνιχ ζχληνκα ζέισ λα πσ, γηα λα
έρνπκε θαη κία αίζζεζε ηνπ κέηξνπ, θαη ζηνλ Ξεηξαηά πνπ είλαη κία θαηάζηαζε
κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα φια ηα άιια θέληξα πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα κε
φπνηα κνξθή, αλνηρηή, θιεηζηή, κηζναλνηρηή, αθφκα θαη Ακπγδαιέδα ή
νηηδήπνηε άιιν, φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ππάξρνπλ εθεί
πξέπεη λα πνχκε φηη ε θαηάζηαζε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο θαη
αλζξσπηάο.
Ρα άιια είλαη δχν πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε
θαηάζηαζε ηνπ Αηγαίνπ ζην νπνίν απ’ φ,ηη θαίλεηαη, κάιινλ θαίλεηαη θαη ίζσο
θαη γη’ απηφ έγηλαλ νη ρεηξηζκνί, αλ δελ ιπζεί ην δήηεκα ηνπ ρεηξηζκνχ απφ
πιεπξάο ηεο Ρνπξθίαο θαη πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ, νχηε ην ΛΑΡΝ νχηε ε
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αλζξψπνπο έρνπλ έξζεη θακηά δεθαξηά, ππάξρεη αλαγθαηφηεηα, ηέινο πάλησλ,
απηή ηε ζηηγκή θαη κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα άθνπζα γηα ηελ Ξνισλία ε
νπνία θιείλεη ηα ζχλνξα θαη αξλείηαη λα πινπνηήζεη έζησ απηφ ην θαη’
ειάρηζηνλ θαη θαη’ επρήλ πνπ ππήξρε, λνκίδσ φηη ζα κπνχκε ζε κία λέα
θαηάζηαζε.
Άζρεηα ινηπφλ απφ ηα γεληθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα
μαλαθνπβεληηάζνπκε, λνκίδσ φηη κε ην πλεχκα νκνζπκίαο πνπ ππήξμε,
αζρέησο ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ρψξν, ηέηνηα, θαη άιια δεηήκαηα πνπ εγψ
δελ ηα πξνζπέξαζα ζαλ ηερληθά δεηήκαηα θαη φηη δελ καο ελδηαθέξνπλ, αιιά
γλσξίδνπκε φηη ζηα πνιηηηθά δεηήκαηα ππάξρεη ην θχξην θαη ην δεπηεξεχνλ.
Αλαθέξζεθα ινηπφλ κε απηήλ ηελ επθαηξία ζην φηη είλαη απηνλφεην φηη πξέπεη
λα ππάξρνπλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο.
Ρψξα απφ εθεί θαη πέξα γηα λα ην πνχκε θαη κία εηθφλα πξνζσπηθή πνπ έρσ,
έμσ πνπ παξαθνινπζψ ην δήηεκα, φπνπ έρεη ηελ αξρηθή θαη ηε ζπλνιηθή
επζχλε ν ζηξαηφο, νη θαηαζηάζεηο είλαη αθφκα θαιχηεξεο, φζνλ αθνξά ηηο
ζπλζήθεο πγηεηλήο, θαγεηνχ, αμηνπξέπεηαο, θ.ιπ., θ.ιπ.. Όπνπ εκπιέθεηαη ε
ππφινηπε θνηλσλία, πξνζπαζεί ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρνπλ νη
ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νη αιιειέγγπεο δνκέο, πάλησο ε θαηάζηαζε απηή ηε
ζηηγκή ζηνπο 50.000 πξφζθπγεο .. ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζπγλψκε, ζπλάδειθε Θνδσξή, ζπλάδειθνη, ζαο
παξαθαιψ λα ζεβαζηνχκε ηνλ νκηιεηή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν θιείλσ, ηέινο πάλησλ, λνκίδσ φηη ην δήηεκα... έηζη θαη
αιιηψο ζα επαλέιζνπκε φρη κφλν γηα ηα ηνπηθά δεηήκαηα, θαη γηα ηα
γεληθφηεξα δεηήκαηα, γηαηί λνκίδσ κεηά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο καθάξη λα κελ
έρνπκε ρεηξνηέξεςε ηεο θαηάζηαζεο, αιιά λνκίδσ φηη ζα έρνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Λα ζπκθσλήζσ κε ηνλ Βαγγέιε
Ληεληαθφ θαη ηνλ Θφδσξν Ππειηφπνπιν φηη ζα πξέπεη λα βγάινπκε κία
αλαθνίλσζε, έλα ςήθηζκα θαηαδηθαζηηθφ γηα ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ
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ζπλέβεζαλ ερζέο ζηηο Βξπμέιιεο ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο θαη πξνρσξψληαο
ζην ζέκα ησλ εξσηήζεσλ, κία εξψηεζε ζα ήζεια λα θάλσ.
Πε ζρέζε κε ηελ Νδφ Αξενπφιεσο ζην δάζνο, είλαη έλα ζεκείν ζην νπνίν δελ
έρεη αλνηρζεί ε νδφο, εθεί καδεχνληαη θαη πνιιά λεξά θαη ζθνππίδηα, λνκίδσ φηη
κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή εθεί, αλ γλσξίδσ θαιά είλαη δεκνηηθή πεξηνπζία, θαη
κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή ζαλ δήκνο λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηάλνημε ηνπ
δξφκνπ γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα θπθινθνξεί ζηελ Αξενπφιεσο, ηα
απηνθίλεηα ελλνψ, θαη λα δηεπθνιπλζεί ε έμνδνο πξνο ηε Ιεσθφξν Θαβάιαο.
Ήζεια λα ξσηήζσ αλ είλαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δήκνπ γηα ην επφκελν
δηάζηεκα λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηάλνημε ηεο νδνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Φνπξιήο. Ππγλψκε, ν θ.
Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Θα κνπ επηηξέςεηε, θ. Ξξφεδξε, επεηδή δελ
ήκνπλ, ιφγσ ελφο ζνβαξνχ νηθνγελεηαθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ Ξαξαζθεπή
ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε πνπ θάλαηε, λα θάλσ δπν-ηξεηο επηζεκάλζεηο.
Ζ πξψηε επηζήκαλζε, απ’ φ,ηη είδα απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ είλαη φηη ε απφθαζε απηή θηλείηαη πξνο κία ζεηηθή θαηεχζπλζε.
πάξρεη ε πξφζεζε ινηπφλ απφ ηνπο Σατδαξηψηεο ινηπφλ λα απνδερζνχλ απηφ
ην πξνζθπγηθφ θχκα. Βεβαίσο απηφ πνπ καο αλαινγεί, ψζηε λα κπνξέζνπκε
θαη εκείο λα βνεζήζνπκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή
θνηλσλία.
Γηφηη δελ κπνξεί νξηζκέλεο κφλν ηνπηθέο θνηλσλίεο λα απνδέρνληαη φιν απηφ
ην βάξνο, αιιά αλαινγηθά θαηά ηελ αληίιεςε ηε δηθή κνπ, θαη κηιψ σο
Θέληξεο ζα έπξεπε λα αλαιάβεη ν θάζε έλαο απηφ ην βάξνο πνπ ηνπ αλαινγεί.
Ζ δεχηεξε επηζήκαλζε ηελ νπνία ζα θάλσ είλαη επ’ απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, φηη
ππήξμε κία αλακθηζβήηεηα κία πνιχ ζεηηθή απφθαζε ζηηο Βξπμέιιεο, κπνξεί
θάπνηνο λα έρεη δηάθνξεο ελζηάζεηο αιιά ζα πνχκε φηη θηλείηαη πξνο κία ζεηηθή
θαηεχζπλζε ψζηε απηφ ην δήηεκα λα επηιπζεί θαη φιεο νη ελέξγεηεο ηεο
ειιεληθήο θπβέξλεζεο ηείλνπλ πξνο απηφ ην ζεκείν, ρσξίο βέβαηα θαλείο λα
ακθηζβεηεί, κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη νξηζκέλα ζεκεία ηεο ... απηήο γηα ηα
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νπνία δελ θέξεη επζχλε πξνθαλψο ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ε Δπξσπατθή
Έλσζε αιιά έηεξα θξάηε φπσο είλαη ε Ρνπξθία.
Ρν δεχηεξν δήηεκα είλαη νη ηξνκνθξαηηθέο απηέο ελέξγεηεο, θαη εδψ ζα
ζπκθσλήζσ θαη ην ιέσ απηφ γηαηί ζέισ πάληνηε λα είκαη αληηθεηκεληθφο θαη
ζηηο απφςεηο κνπ θαη ζηηο αληηιήςεηο κνπ, φηη, θ. ζπλάδειθνη, ε βία γελλάεη
βία. Νη πφιεκνη, ε αλέρεηα, ε θηψρηα, νη νπνίνη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε έλαλ
ζξεζθεπηηθφ θνληακεληαιηζκφ νη νπνίνη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε δηάθνξεο
πνιηηηθέο αληηιήςεηο πνπ έρνπκε, γελληνχληαη κέζα ζηηο θνηλσλίεο, κέζα απφ
ηα θηλήκαηα, κέζα απφ αλζξψπνπο πνπ είλαη δπζηπρηζκέλνη, κέζα ζε
αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ ράζεη ηα ζπίηηα ηνπο, ππάξρεη ..., ππάξρεη ε
αζιηφηεηα ζε φιν ηεο ην κεγαιείν, ε θηψρηα, ε πείλα, ε δπζηπρία. Δίλαη
θαηλφκελα απηά πνπ γελλνχλ ηε βία.
Βεβαίσο φινη θαηαδηθάδνπκε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ηπθιέο ελέξγεηεο νη νπνίεο
δελ νδεγνχλ ζε θαιά κνλνπάηηα ηελ αλζξσπφηεηα, είηε ηελ ελσκέλε Δπξψπε
φπσο ηε ιέλε, είηε αλεμάξηεηα θξάηε ή νηηδήπνηε. Πε απηνχο φινπο, ζηνλ ιαφ
ηνπ Βειγίνπ δείρλνπκε ηε ζπκπάζεηά καο θαη επρφκαζηε λα αιιάμνπλ ηα
πξάγκαηα.
Θαη κία παξαηήξεζε. Δίλαη δηθή κνπ αληίιεςε φηη ηα θιεηζηά θέληξα
ζπγθέληξσζεο είηε πξνζθχγσλ είηε κεηαλαζηψλ λνκίδσ εγψ, θαη έρσ θαη
δηαθνξέο θαη κε παιαηφηεξα κε ην θφκκα ην νπνίν ζηήξηδα, ηψξα δελ ην
ζηεξίδσ βέβαηα φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ηέηνηεο δνκέο. Νη άλζξσπνη
θεχγνπλ γηα λα έξζνπλ ζε ειεχζεξεο θνηλσλίεο. Γελ έξρνληαη γηα λα ηνπο
βάδνπκε ζε έλα θέληξν λα ηνπο έρνπκε θπιαθηζκέλνπο, νχηε κε δεζκά, νχηε
κε δηάθνξεο άιιεο κεζφδνπο.
Θέισ λα αηζζάλνκαη πεξήθαλνο γηαηί ην Σατδάξη καο είλαη έλαο πξνζθπγηθφο
δήκνο, ήξζαλ πξφζθπγεο απφ ηε Κηθξά Αζία, έδεζαλ, δεκηνχξγεζαλ, θαη
πξνζβιέπνπκε φηη θαη απηνί νη δπζηπρηζκέλνη άλζξσπνη ζα βξνπλ θαη απηνί
ηνλ δξφκν ηνπο γηα κία θαιχηεξε θνηλσλία θαη κία θαιχηεξε επεκεξία ηφζν
ζηελ παηξίδα ηνπο φζν θαη ζηα κέξε πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ. Παο επραξηζηψ
πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θέληξε. Ν θ. Φνπξιήο.
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ΦΝΟΙΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θαη εγψ ζε απηφ ην κνηίβν,
θαηαδηθάδνπκε θάζε κνξθή βίαο, ζέινληαο φκσο έλα ιεπηφ λα πσ δπν
θνπβέληεο, δελ μέξσ, είλαη θακία εθεκεξίδα, δηαβάζαηε εζείο, κήπσο ςάρλνπλ
απηνί λα βξνπλ αλ πέξαζαλ απηνί νη ππάιιεινη απφ ηελ Διιάδα φπσο κε ηε
Γαιιία; Γελ ππάξρεη. Γηαηί απηφο είλαη δεχηεξε θαη ηξίηε γεληά κέζα,
γελλήζεθε, κεγάισζε ζε κία θνπιηνχξα δηαθνξεηηθή θαη έθαλε απηφ. Θαη
άθνπζα θαη απφ έλαλ δάζθαιν βέβαηα απφ ηα social media φηη φηαλ είπε ην
γεγνλφο απηφ, ιέεη, ζπλέβε, δελ μέξσ θαη αλ πξέπεη λα ην πνχκε, θάπνηα
παηδάθηα πνπ είλαη Κνπζνπικάλνη ρηππνχζαλ παιακάθηα θαη ραίξνληαλ φηαλ
ζπλέβεζαλ απηά ηα πξάγκαηα. Απηφ είλαη θνπιηνχξα θαη έηζη έρεη
δηακνξθσζεί.
Ξψο έρεη δηακνξθσζεί φκσο; Δπεηδή είκαζηε ιίγν αιά θαξη, Γήκαξρε, φηαλ
έβαιαλ βφκβα ζην ξψζηθν αεξνπιάλν πνπ ζθνηψζεθαλ 210, 205 άλζξσπνη,
πφζνη ζθνηψζεθαλ, δελ βγάιακε θνηλφ αλαθνηλσζέλ. Βέβαηα θαη ζα βγάινπκε
θνηλφ αλαθνηλσζέλ, αιιά ιέκε γηα φιεο, είλαη έηζη ή δελ είλαη; Έλα ξψζηθν πνπ
έθπγε απφ ηελ Αίγππην πνπ πήγαηλε Οσζία είλαη, ή θάλσ ιάζνο; Δδψ θαη δπν
κήλεο, ηξεηο. Θαη εθεί έπξεπε λα θάλνπκε.
Ή φηαλ έγηλε ζην Κπαηαθιάλ απηνί νη άηπρνη εθεί πέξα πνπ ζθνηψζεθαλ,
έγηλαλ φινη, πψο ην ιέηε εζείο ζηα γαιιηθά, ... πσο είκαζηε φινη Γάιινη, γηαηί
εγψ δελ μέξσ, γειάεη, είλαη ν θ. Κπνδίθαο πνπ μέξεη ηα γαιιηθά, θαηαιάβαηε;
Έπξεπε λα θάλνπκε θαη ηνπο Οψζνπο θαη λα θάλνπκε θαη ηνπο Βέιγνπο.
Αιιά αο πνχκε φκσο θαη πνηα είλαη ε αιήζεηα. Αο πνχκε φηαλ έγηλε δήζελ ε
εηζβνιή, μέξεηε φηαλ είρα πάεη ηφηε ήκνπλ ζην παλεπηζηήκην φηαλ πξσηνπήγα
θαη έθπγα απφ ηα κέξε εθείλα πνπ έθπγα, είρε γίλε εηζβνιή ζην Αθγαληζηάλ,
’79, ’80, θαη είρακε έλαλ ρξφλν, καιψλακε ζηα ακθηζέαηξα αλ ήηαλ εηζβνιή
ζην Αθγαληζηάλ ή φρη. Θαη δελ ην είρακε εκείο ην ζέκα εκείο νη θνηηεηέο, λα
θαηαιάβεηε.
Απηφ απφ εθεί μεθίλεζαλ απηνί νη Ηζιακηζηέο, κε ηνπο Ακεξηθάλνπο θαη απηά. Ν
ρξηζηηαληζκφο ινηπφλ βνήζεζε πξψηα ηνπο ... γηα λα είλαη ... ζηνπο άιινπο, λα
είλαη ελάληηα ζην Ηξάλ πνπ ήηαλ Πηίηεο, γηαηί ηνπο θνβφληνπζαλ απηνχο ηψξα,
θαη ηψξα θάλνπλ αλαζηξνθή ηνπ πξάγκαηνο, βνεζάλε ην Ηξάλ ηψξα γηα λα
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βνεζήζεη απηνχο νη νπνίνη έρνπλ αβπζζαιέν. Απηνί ηη είλαη, κεηαμχ ηνπο,
αδέξθηα ήηαλ θάησ απφ κία ζξεζθεία. Όπσο είκαη εγψ κε ηνλ ... ηνλ Κπνδίθα
λα είκαζηε ζηελ ίδηα παξάηαμε, λα είκαζηε καισκέλνη δειαδή θαη λα είκαζηε
ζαλάζηκνη ερζξνί. Θαηαιάβαηε; Θαη απηφ γίλεηαη ζήκεξα.
Απηή είλαη ε αιήζεηα ινηπφλ θαη γη’ απηφ λα ιέκε ηηο ηζηνξίεο λα
θαηαγξάθνληαη φπσο είλαη θαη ... Λα είκαζηε λα θαηαδηθάδνπκε φιεο ινηπφλ,
θαη ηηο ξσζηθέο, θαη ηηο βειγηθέο, θαη ηηο θξαληζέδηθεο.
Θαη ζα πσ θαη εγψ ην εμήο, απηφ πνπ είπε ν Καηέν Οέληζη, φηη ε ςπρή καο,
ιέεη, θαη ην κπαιφ καο, ιέεη, είλαη ηψξα ζηηο Βξπμέιιεο. Πψπα, ξε θίιε, ζηείιε
θακηά δεθαξηά ... θαη θαξακπηληέξνπο ζηε Γεξκαλία κελ θχγεη θαλέλαο εθεί
πέξα θαη θπθινθνξήζεη. Θαηάιαβεο; Θαηά ηα άιια ε κεγαινζπκία ηνπ
θαίλεηαη. Γηα λα κελ είκαζηε ππνθξηηέο θαη θαξηζαίνη, πνπ έιεγε θαη
πιεζηάδνπλ απηέο νη κέξεο, γηαηί απηνί έρνπλ Ξάζρα ηψξα εθεί πέξα. Απηά, θ.
Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ
ζέιεη λα ξσηήζεη; Ζ θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Θαηαξρήλ λα πσ απηά πνπ δελ πξφιαβα λα πσ ην Πάββαην,
ζα κνπ επηηξέςεηε. Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηε ζιίςε κνπ γηα ηα ζχκαηα θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο ζηε βνκβηζηηθή επίζεζε πνπ έγηλε ζην Βέιγην. Θέισ λα
ζπκπιεξψζσ θαη ηνλ θ. Ππειηφπνπιν θαη ηνλ θ. Φνπξιή, νη δχν αδειθνί
βνκβηζηέο ήηαλ θάηνηθνη Βξπμειιψλ κε βέιγηθν δηαβαηήξην, δελ πέξαζαλ απφ
θακία Διιάδα, θαη ηελ εηθφλα ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο ε νπνία ηειηθά
απνδείρηεθε πνιηηηθφο λάλνο ηελ έδσζε πνιχ φκνξθα ν πξφεδξνο ηνπ
Δπξσθνηλνβνπιίνπ ν θ. Ρνπζθ ιέγνληαο φηη εάλ γηλφηαλ αλαινγηθφο
δηακεξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, δελ ζα ππήξρε ην
πξφβιεκα ηεο Δηδνκέλεο.
Πήκεξα έλα παηδάθη θξαηνχζε έλα... ζε έλα ραξηί είρε γξάςεη επάλσ φηη
ιππφληνπζαλ πνιχ γηα ηελ βνκβηζηηθή επίζεζε ζην Βέγιην. Θα εθθξάζσ κία
πξνζσπηθή κνπ άπνςε. Ξνιχ θνβάκαη φηη ζα ππάξμεη έμαξζε ηεο μελνθνβίαο
θαη ηεο κηζαιινδνμίαο. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη βξηζθφκαζηε ζε κία εκπφιεκε
θαηάζηαζε, ην πξνζθπγηθφ έιαβε αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο κε ηελ Διιάδα λα
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ζεθψλεη ην κεγαιχηεξν βάξνο, γηαηί ε Δπξψπε δελ θξφληηζε λα ιχζεη ην
πξφβιεκα ζε πξψηκν, αιιά νχηε θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.
Θέισ λα πσ επίζεο φηη ε Ρνπξθία θέξεη πνιχ κεγάιε επζχλε γηα ην ζέκα
απηφ, γηαηί εθκεηαιιεχεηαη ην πξνζθπγηθφ γηα λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληά
ηεο. Δθθξάδνληαη ακθηβνιίεο αλ ζα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε ε ζπκθσλία
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Ρνπξθίαο, θαη λα μέξνπκε φηη ππάξρνπλ 3εθαη.
Ρνχξθνη, ζηελ Ρνπξθία ππάξρνπλ 3εθαη. πξφζθπγεο αθφκε νη νπνίνη
θαληάδνκαη ην θαινθαίξη ζα έρνπκε πνιχ πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο.
Ξάλησο φζνλ αθνξά ηνλ δήκν καο, νθείινπκε εθφζνλ θαη αλ εγθαηαζηαζνχλ
πξφζθπγεο κεηαλάζηεο λα ζπκβάιινπκε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηελ νκαιή
θαη

αζθαιή

δηαβίσζε

ησλ

δεκνηψλ

ηνπ

Σατδαξίνπ

αιιά

θαη

ησλ

θηινμελνχκελσλ, θαη ηα ιέσ απηά έρνληαο ζην κπαιφ κνπ ηνλ Γήκν Σίνπ ν
νπνίνο ηα έρεη θαηαθέξεη πάξα πνιχ θαιά κε ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία φισλ
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ είηε είλαη ε Ξεξηθέξεηα, ε Αληηπεξηθέξεηα, ε
Αζηπλνκία, ην Ιηκεληθφ, ν ίδηνο ν δήκνο. Γελ έρνπκε θαλέλα απνιχησο
πξφβιεκα.
Θαη κία ιεπηνκέξεηα. Δζείο πνιινί κπνξεί λα κελ έρεηε δεη θαλ πξφζθπγεο,
εγψ πξηλ αξθεηά ρξφληα ήξζα πξφζσπν κε πξφζσπν κε πξφζθπγεο θαη κε
ιαζξνκεηαλάζηεο φηαλ έβγαηλα απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηεο Σίνπ θαη νη νπνίνη
πήγαηλαλ ζε έλαλ ρψξν ππνδνρήο πνπ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Νη θαπγάδεο
ήηαλ κεηαμχ Αθγαλψλ θαη Ηξαθηλψλ. Νη Πχξηνη πάληα ήηαλ κία μερσξηζηή
νκάδα. Αλ ινηπφλ επηζθεθηνχλ θαη θηινμελήζνπκε ζηνλ δήκν καο, λνκίδσ φηη
ε αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ ζα είλαη φ,ηη θαιχηεξν.
Θα ήζεια λα θάλσ θαη κία εξψηεζε. Πην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην είρα θάλεη
κία εξψηεζε ζηνλ θ. Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, αλ ν δήκνο καο πξνηίζεηαη
λα ηνπνζεηήζεη θαθέο θάδνπο. Δπεηδή δελ πήξα ηελ απάληεζε πνπ ζα ήζεια
λα πάξσ, θαη πνιχ ζσζηά επεζήκαλε ν θ. Κφζρνο φηη λα κάζνπλ πξψηα νη
θάηνηθνη, νη δεκφηεο πνχ θαη πψο ζα πεηάλε ηα ζθνππίδηα, έρσ κία πξφηαζε,
αλ ζαο ελδηαθέξεη βέβαηα. Λα δηνξγαλψζνπκε έλα πξσηάζιεκα αλαθχθισζεο
κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο κε θεληξηθφ ζχλζεκα
«Ππκκεηέρσ-Ξξνζηαηεχσ-Αλαθπθιψλσ».
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Πηνλ δηαγσληζκφ ζα ιάβνπλ κέξνο φιεο νη εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, δειαδή
δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα. Απηφ ππνηίζεηαη φηη αλ γίλεη, αλ απνθαζίζεηε ζα
γίλεη πξηλ ηηο εμεηάζεηο. Πθνπφο απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε πηνζέηεζε θηιηθήο
ζηάζεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, ζηνπο
καζεηέο, ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο ηεο πφιεο καο. Αλ επηζπκνχκε ηελ
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ε ππφζεζε
πεξηβάιινλ πξέπεη λα γίλεη ππφζεζε φισλ θαη φρη ησλ ιίγσλ.
Ν δήκνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηηο νκάδεο
πεξηβάιινληνο ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ αλαθχθισζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Δάλ ζαο ελδηαθέξεη έρσ θαη άιιεο, έρσ
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην είδνο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ην νπνίν ζεσξψ
φηη είλαη πάξα πνιχ έμππλν θαη λνκίδσ φηη ηα παηδηά φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο
εθπαίδεπζεο ζα δείμνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Ιπκπνπζάθε. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ
ζέιεη λα ξσηήζεη; Ν ζπλάδειθνο ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαη εγψ, ε εξψηεζή κνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εξψηεζε πνπ
έγηλε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ ελαιιαγή ηεο ζέζεο ησλ
θάδσλ, κε αθνξκή ηέινο πάλησλ έλα αίηεκα ελφο δεκφηε επί ηεο Νδνχ
Ξφληνπ. Πε ζπλέρεηα ηψξα ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα γηα
κηα άιιε ζέζε έρεη πάιη ππνβιεζεί έλα παξφκνην αίηεκα φπνπ νη δεκφηεο
ηέινο πάλησλ παξαπνληνχληαη, κεξηθνί έρνπλ πάξεη θαη ηελ θαηάζηαζε ζηα
ρέξηα ηνπο, κεηαθηλνχλ

ηνπο θάδνπο

απφ κφλνη

ηνπο, θαη

ππάξρεη

αληηπαξάζεζε πνιηηψλ αθφκα θαη κέζα ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα αιιά θαη
ζε άιιεο ηζηνζειίδεο, εθεκεξίδεο, θαη επεηδή ε απάληεζε πνπ έιαβα ηελ
πξνεγνχκελε θνξά, ίζσο δελ ηελ θαηάιαβα, δελ μέξσ, ήηαλ... ε ελαιιαγή
είλαη δχζθνιε, ήηαλ αξλεηηθή, δελ μέξσ ηη ήηαλ, ζα ήζεια κία δηεπθξίληζε
πάλσ ζε απηφ.
Δγψ πηζηεχσ φηη ε πεξεζία Θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα ελζθήςεη ζην πξφβιεκα,
γηαηί ην πξφβιεκα είλαη ζνβαξφ, δειαδή δελ είλαη δπλαηφλ νη δεκφηεο λα
κεηαθηλνχλ ηνπο θάδνπο απφ κφλνη ηνπο θαη λα απεπζχλνληαη ζε δηαδηθηπαθά
κέζα, πιαηθφξκεο, γηα λα ιχζνπλ απηφ ην ηφζν ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο
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θαζαξηφηεηαο. Δθεί δειαδή ν έλαο ιέεη εγψ έρσ ηελ θνιψλα, ν άιινο ιέεη εγψ

έρσ ηνλ θάδν. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα βξεζεί κία ιχζε γηαηί απφ ηε δεθαεηία ηνπ
’90 νη ζέζεηο δελ έρνπλ αιιάμεη θαη κε ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη κε
απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πάξνπκε κία απφθαζε αλά δχν ρξφληα λα
αιιάδνπλ νη ζέζεηο ησλ θάδσλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Θαξαηδαθέξε. Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ήζεια λα ζπκπιεξψζσ ζην ζέκα ηνπ πξνζθπγηθνχ έλα
εξψηεκα λα καο απαληήζεη ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Γξάθηεθε ζηνλ εκεξήζην
Ρχπν λνκίδσ θαη ζπδεηήζεθε ςηζπξηζηά θαη ζηελ ηνπηθή καο θνηλσλία φηη ζε
φ,ηη αθνξά ηνπο πξφζθπγεο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ-θηινμελεζνχλ
ζηελ πξνβιήηα 4 πξνεγήζεθε κία ζπδήηεζε, κία ζχζθεςε ζε επίπεδν
θπβεξλεηηθφ, κε πξφθξηκα άιινλ ρψξν ζε γεηηνληθφ δήκν. Γεδνκέλνπ φηη φιεο
νη παξαηάμεηο θαη ε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ εθθξαζηήθακε θαη εθθξάζηεθε φηη ν
ζπγθεθξηκέλνο

ρψξνο

πνπ

πξνηάζεθε

θαη

επηιέρζεθε

ηειηθά

είλαη

αθαηάιιεινο, δελ δηαζέηεη ηηο πξνδηαγξαθέο, λνκίδσ ζε απηφ ζπκθσλήζακε
φινη νκφθσλα, αλ ηειηθά ε πξφηαζε ε θπβεξλεηηθή αθνξνχζε έλαλ δήκν πνπ
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ζα ήζεια θαη απφ πιεπξάο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα
ελεκεξσζνχκε αλ απηφ φλησο ηζρχεη.
Θαη δεχηεξνλ λα ηνλίζνπκε φηη πξνθαλψο νη πξνδηαγξαθέο πξνεγνχληαη θαη
πξνεγείηαη θαη ε αμηνπξεπήο δηαβίσζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ζα πξέπεη ε
θπβέξλεζε ε νπνία έρεη ηελ επζχλε θαη θάλεη ηηο επηινγέο ηεο λα παίξλεη ηηο
απνθάζεηο αλεμαξηήησο απφ δηάθνξεο πηζαλφλ πηέζεηο ή γλσξηκίεο κπνξεί λα
ππάξρνπλ θαη λα ηηο αλαηξέπνπλ φηαλ απηέο νη απνθάζεηο είλαη ζσζηέο, είλαη
δίθαηεο, είλαη απνηειεζκαηηθέο. Ρν έλα είλαη απηφ.
Έλα δεχηεξν, έρσ πιεξνθνξεζεί θαη λνκίδσ φηη έρσ θαη ν ίδηνο παξαηεξήζεη
πσο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ην κηζζσκέλν θαηάζηεκα ην ηζηνξηθφ ζην
παιαηάθη δελ ιεηηνπξγεί. Γελ έρσ πιεξνθφξεζε, ζα καο ελεκεξψζεηε ζαλ
δηνίθεζε, σζηφζν έρσ θαη ηελ εηθφλα ηνπ ζεαζήλαη ζην δάζνο φπνπ πιένλ
είλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο ζρεδφλ εγθαηαιειεηκκέλνο έρεη ίζσο θαη ιεειαηεζεί,
έρεη θζαξεί πάξα πνιχ, ζα ζέιακε λα ξσηήζνπκε ηε δηνίθεζε ηη ζθνπεχεη λα
θάλεη κε απηνχο ηνπο ρψξνπο πνπ ίζσο απμεζνχλ θηφιαο απφ πιεπξάο

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 6Η

δεκνηηθψλ

επηρεηξήζεσλ

23 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016

ζε

ζρέζε

κε

ηε

21

ιεηηνπξγία

ηνπο

θαη

ηε

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα θαηαζέζνπκε θαη ηελ πξφηαζή καο, ε νπνία
πξφηαζε λνκίδσ φηη πιεζηάδεη πνιχ θαη κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
φηαλ ήηαλ αληηπνιίηεπζε πξνθεηκέλνπ απηνί νη ρψξνη λα δηαηεζνχλ κε λφκηκν
ηξφπν θπζηθά ζην θνκκάηη ηεο λενιαίαο ηεο πφιεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ
εζηίαζε θαη ζα κπνξνχζε θάπνηεο νκάδεο λέσλ Σατδαξησηψλ κε ηε κνξθή
ζπλεηαηξηζηηθψλ-θνηλσληθψλ νκάδσλ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηνχο
ηνπο ρψξνπο θαη απηφ ζα είλαη πξνο φθεινο λνκίδσ θαη ησλ ηδίσλ γηα ηελ
απαζρφιεζή ηνπο αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Θα ήζεια ηελ απάληεζε
απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα.
Θαη έλα ηξίην, επεηδή ην παξαηεξψ θαη εγψ, είλαη θαη ζηελ πεξηνρή ζηε
γεηηνληά κνπ αιιά θαη έρσ γίλεη δέθηεο πνιιψλ παξαπφλσλ, ζηε γσλία ηεο Ι.
Αζελψλ κε ηελ Φνχηδε ππάξρεη έλα θαηάζηεκα ειαζηηθψλ ην νπνίν φιν θαη
επεθηείλεηαη κε απνηέιεζκα απφ πιεπξάο αηζζεηηθήο λα ππάξρεη κία ηεξάζηηα
νπηηθή κε ειαζηηθά ηα νπνία είλαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Αλ ην γλσξίδεη ε Γεκνηηθή Αξρή, αλ ην έρεη ππφςε ηεο, ηη πξφθεηηαη λα θάλεη
γη’ απηφ, θαη ην ιέσ θαη σο παξάδεηγκα, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζηνλ δήκν απφ πιεπξάο θαηαζηεκάησλ πνπ μεθεχγνπλ
απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θαιφ ζα ήηαλ ζε φιεο απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο λα ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα ψζηε ην θαηλφκελν λα κελ γεληθεπηεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο
αληηδεκάξρνπο θαηαξρήλ. Ν ζπλάδειθνο ν Σνπδεινχδεο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Λα μεθηλήζνπκε απφ ην ηειεπηαίν. Έρεη γίλεη
θάπνηα ζπλελλφεζε κε ην θαηάζηεκα, λα ην πνχκε ζπλελλφεζε, γηαηί έρεη έλα
θνξηεγάθη πνπ είλαη αξαγκέλν ρσξίο πηλαθίδεο κπξνζηά ζην θαλάξη, πξηλ
ηνπο θάδνπο, θαη γίλεηαη κία ζπλελλφεζε θαη κε ηελ Ρερληθή πεξεζία λα
δνχκε ηνλ ρψξν πνπ έρεη γίλεη θαηάιεςε πνην είλαη ν ρψξνο ηνπ
θαηαζηήκαηνο ζαλ νίθεκα θαη πνηνο είλαη ν ρψξνο ηνπ δήκνπ, γηαηί απηή ε
θαηάζηαζε δελ είλαη ζεκεξηλή, έρεη θαηξφ πνπ είλαη ζε απηφ ην ζηπι.
Λα πσ θαη θάηη γηα λα κελ, γηαηί ηξψκε ηνλ ρξφλν κε θάπνηα πξάγκαηα, θαη ην
έρσ πεη θαη ζην πεξαζκέλν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηαλ ππάξρεη θάηη πνπ είλαη
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ζπγθεθξηκέλν θαη γηα θάπνηα παξάπνλα, κε έλα ηειεθψλεκα ιχλεηαη. Ρψξα αλ
ζέινπκε λα κηιάκε ζην κηθξφθσλν γηα λα βξηζθφκαζηε ζε δνπιεηά, λα ην
θάλνπκε, επραξίζησο, δελ έρσ πξφβιεκα.
Γηα ηελ αιιαγή ησλ θάδσλ, εθεί πνπ παίξλεη αιιαγή θαη κεηαθνξά ησλ θάδσλ
αλά κήλα, γηαηί δελ γίλεηαη αλά δπν ρξφληα, γίλνληαη αιιαγέο, θαη ζην θέληξν
θαη ζην δάζνο θαη ζην άιινο δάζνο, θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεξνχληαη κε
ηελ αιιαγή ηνπ κήλα. Γελ ππάξρεη θάπνηα ζθνπηκφηεηα.
Θαη λα πσ θαη γη’ απηφλ ηνλ θάδν ηνλ πεξηβφεην πνπ έρεη γίλεη θνπβέληα. Πηελ
Ξφληνπ 21 γίλνληαη θηλήζεηο λα ιπζεί ην ζέκα, έρεη εμεγεζεί ζηνλ ζπκπνιίηε
καο θαη πηζηεχσ κέζα ζηηο επφκελεο εκέξεο ζα έρεη ιπζεί. Γελ ππάξρεη θάηη
πνπ έρνπκε ζε πξνζσπηθή βάζε.
Γηα ηελ εξψηεζε πνπ έβαιε γηα ηνπο θάδνπο θαθέο θαη ηνπο... απάληεζα κε
κία θνπβέληα γηαηί ππάξρεη έλα ζέκα, ην έρσ πεη, θαη κε ην πξνζσπηθφ, θαη κε
ηα κεραλήκαηα, θαη κε ηελ επηινγή. Γηαηί ζαο ην ιέσ, αθφκα θαη ζηνπο θάδνπο
ζθνππηδηψλ ξίρλνπλ κπάδα, ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ξίρλνπλ ηα ζθνππίδηα,
αλ βάινπκε θαη θαλέλαλ θάδν, ζα βξνχκε θαη θαλέλαλ άλζξσπν. Ξξέπεη λα
γίλεη κία δηαδηθαζία νιφθιεξε γηα λα... κε δπν ιφγηα δελ κπνξνχκε λα ην
ιχζνπκε απηφ. Γηα λα είκαζηε θαη ξεαιηζηέο ζε θάπνηα πξάγκαηα.
Θαη έλα ηειεπηαίν, γηαηί αλαθέξζεθε Ξαχινπ Κειά θαη Ππάξηεο, κπήθε κία
ιαθθνχβα. Ζ ιαθθνχβα πνχ είλαη; Δπί ηεο Ππάξηεο ή Ξαχινπ Κειά; Γηα λα
θαηαιάβνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Ρερληθήο πεξεζίαο αλ έρεη θάηη.
ΒΝΟΔΑΠ: Ρίπνηα, κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιαθθνχβα, γηαηί πέζακε ζηελ
ηξχπα κέζα ηψξα, έρεη γίλεη απηή ε δνπιεηά πξηλ απφ δέθα κέξεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Αζιεηηζκνχ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γχν πνιχ γξήγνξα ζρφιηα ζέισ λα θάλσ. Ρν έλα αθνξά ηηο
ηνπνζεηήζεηο θάπνησλ επηθεθαιήο πνπ γηα λα θαιχςνπλ θαη ην δεμηφ ηνπο
αθξναηήξην βάδνπλ πάξα, πάξα, πάξα πνιινχο αζηεξίζθνπο, γηα λα κπνξνχλ
λα παίδνπλ ζε φια ηα κέησπα κπάια φζνλ αθνξά ην πξνζθπγηθφ.
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Ήζεια λα πσ πνιιά παξαπάλσ, αιιά επεηδή είλαη θαη ν πνιχ έγθπξνο θαη
αληηθεηκεληθφο δεκνζηνγξάθνο θ. Ληληάκεο αλάκεζά καο θαη φ,ηη θαη λα πσ ζα
έρεη δίθην ν θ. Ληεληαθφο, δελ ζα πσ θάηη παξαπάλσ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα πσ ζε ιίγν ζα... θαη ζα θνπεί θαη ην εηξσληθφ ρακφγειν
θάπνηνπ εθεί θάησ. Λα μεθηλήζνπκε φκσο κε ηα ζνβαξά. Λνκίδσ φηη απηφ πνπ
έγηλε ζηηο Βξπμέιιεο είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ γεγνλφο. Ξξνζηίζεηαη ζηηο
ππφινηπεο επηζέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε φινλ ηνλ θφζκν. Δκείο ζαλ Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γη’ απηφ θαη ην βάδνπκε έηζη ζαλ... κία ζπδήηεζε λα θάλνπκε, γηαηί
αλ είλαη πξέπεη λα θάλνπκε κία βηνκεραλία έθδνζεο ςεθηζκάησλ γηα λα
βγάδνπκε ςήθηζκα γηα θάζε γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη, απιά λνκίδσ φηη πξέπεη
λα θαηαδηθαζηεί απηή ε επίζεζεο, ήηαλ ινγηθφ φηη ζα πξέπεη λα εθθξάζνπκε
φινη ηελ αιιειεγγχε καο θαη ηα ζπιιππεηήξηα ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ζηνλ ιαφ
ηνπ Βειγίνπ θαη βέβαηα απηφ πνπ πξέπεη λα θξαηήζνπκε είλαη φηη απηά ηα
γεγνλφηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη θαη πνιιέο θνξέο πεγάδνπλ απφ
απηνχο νη νπνίνη ζέινπλ λα θιηκαθψζνπλ ηελ επίζεζε ελαληίνλ ησλ ιαψλ, λα
εληζρχζνπλ ηα κέηξα θαηαζηνιήο, ηελ μελνθνβία, ησλ εθθνβηζκφ ησλ ιαψλ,
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δειαδή θαηά ησλ ιαψλ αθφκα πην βάξβαξα κέηξα.
Λα ζαο θάλσ κία ελεκέξσζε γηα ηξία έξγα ηα νπνία εληάμακε ζην κέζν ηνπ
ΑΠΓΑ ζαλ λέν πξφγξακκα ηνπ ΔΠΞΑ. Δίλαη κειέηεο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη απφ
ηνλ δήκν θαη ηηο θαηαζέζακε ζαλ πξνηάζεηο. Αθνξά ην απνρεηεπηηθφ ηεο
Αθαίαο Πθαξακαγθά, έλα πνιχ κεγάιν έξγν ην νπνίν δπζηπρψο ηφζα ρξφληα
ηψξα δελ είρε ιπζεί, εληάρζεθε ζην λέν ΔΠΞΑ. Δίλαη ε αλάπιαζε ηεο
Φαβηέξνπ, πνιχ ζεκαληηθφ έξγν θαη απηφ γηα πεξηνρή ηεο Γξεγνξνχζαο, θαη ε
αλαπαιαίσζε ηνπ Θέληξνπ Ιεπθψλ, ησλ Κηθξαζηαηψλ φπσο ιέγεηαη πνπ είλαη
θαη απηή απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί ην θηίξην θαη λα ππάξρνπλ
θαιχηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Απηφ ην αλαθέξσ θαη θαλνληθά πξέπεη λα βγάδνπκε θαη έλα δειηίν, κάιινλ, λα
ελεκεξψλνπκε, γηαηί γίλνληαη πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη ππάξρεη κία
βηνκεραλία

δεκνζηεπκάησλ

απφ

ζπγθεθξηκέλνπο

αλζξψπνπο.

Δίλαη

ζπγθεθξηκέλνη απηνί, πέληε, δέθα, δελ είλαη πεξηζζφηεξνη, ηνπο μέξνπκε πνιχ
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θαιά, θαη ηνπο μέξνπλ φινη νη Σατδαξηψηεο βέβαηα, νη νπνίνη γξάθνπλ δηάθνξα
πξάγκαηα. Θαη ην ιέσ επίζεο γηαηί θάπνηνη ιέλε φηη εκείο δελ αμηνπνηνχκε ηα
επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ηα ΔΠΞΑ. Απηφ πξνο απάληεζή ηνπο.
Γηα ην ζέκα ηνπ Πθαξακαγθά, ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο, λα ζαο πσ φηη εθηφο
απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ ζαο έρσ θάλεη δελ έρεη γίλεη νηηδήπνηε αλάκεζα ζηε
Γεκνηηθή Αξρή θαη ζηελ θπβέξλεζε. Γειαδή είλαη αθξηβψο φπσο ζαο ηα είπα.
Γελ έρεη γίλεη θακία πξφηαζε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, ζε απηφ είκαζηε ζαθείο
γηαηί ζπκάζηε, ζαο είρα πεη θαη ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην φηη γηλφηαλ κία
πξνζπάζεηα απφ ηελ θπβέξλεζε λα ξίμεη ηελ κπάια ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε
θαη απηή ε πξνζπάζεηα έγηλε θαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ιέγνληαο πξνηείλεηέ καο

εζείο ρψξνπο γηα λα ρσξνζεηήζνπκε ηα θέληξα θηινμελίαο.
Απηφ θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη αδχλαηνλ, δελ κπνξεί λα έξζνπκε εκείο λα
πνχκε πάξηε απηφλ ηνλ ρψξν, ή ηνλ άιιν, ή νπνηνλδήπνηε άιινλ, γηα λα
θάλνπκε εκείο ηνλ ζρεδηαζκφ, γηαηί απηφ είλαη δήηεκα ελφο θεληξηθνχο εληαίνπ
ζρεδηαζκνχ.
Γελ έρεη γίλεη ινηπφλ θακία θνπβέληα. Πε λχμεηο πνπ είραλ γίλεη απφ
θπβεξλεηηθά ζηειέρε, είραλ γίλεη γηα ηνπο ρψξνπο ηνπο νπνίνπο ζαο είρα πεη
θαη γηα θαλέλαλ άιινλ ρψξν εθηφο απφ απηνχο πνπ ζαο είρα πεη.
Ρα λεφηεξα είλαη φηη δελ ππάξρεη θάπνηα εμέιημε ζε ζρέζε κε εξγαζίεο εθεί,
βξήθα πξνρζέο θαη επηθνηλψλεζα θαη ζήκεξα κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηε
δεκηνπξγία ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζηξαηνχ ν νπνίνο κνπ είπε φηη
ππάξρνπλ θάπνηα πξάγκαηα φπσο πνιχ ζσζηά βάδνπκε θαη εκείο ζηελ
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηη αλ δελ ππάξμνπλ απηέο νη
πξνυπνζέζεηο, δελ κπνξεί λα γίλεη εθεί θέληξν θηινμελίαο. Θαη απηά ηα βαζηθά
δειαδή είλαη φηη, πξψηνλ, πξέπεη λα ππάξμεη ελίζρπζε ζην απνρεηεπηηθφ, δελ
ππάξρεη εθεί απνρεηεπηηθφ δίθηπν, δεχηεξνλ, πξέπεη λα ππάξμεη άιιε είζνδνο,
γηαηί απφ απηήλ ηελ είζνδν κπαίλνπλ ληαιίθεο νη νπνίεο θνξηψλνπλ
containers, θαη ηξίηνλ, πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο ζθίαζεο γηαηί φπσο ηνλίζακε
θαη αλαιπηηθά εδψ, ην θαινθαίξη βξάδεη, θαη ηνλ ρεηκψλα ςχρεηαη ν θφζκνο
εθεί. Θαη επίζεο θαη άιια κηθξφηεξα δεηήκαηα φπσο είλαη πεξίθξαμε, φπσο
είλαη πξνζηαηεπηηθή... πψο ην ιέλε, ζηε ζάιαζζα κάληξα πξνζηαηεπηηθή,
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πξνο ηε ζάιαζζα, θ.ιπ., δειαδή ππάξρνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα ηα νπνία
ζπδεηάεη απηή ηε ζηηγκή ε θπβέξλεζε, εκείο έρνπκε ζηείιεη ηελ απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ πξννξίδνληαη γη’ απηά ηα πξάγκαηα, θαη απφ εθεί
θαη πέξα δελ μέξνπκε ηη ζα απνθαζηζηεί.
Δδψ λα θάλσ θαη εγψ έλαλ ζρνιηαζκφ, φηη θάπνηνη πξνζπαζνχλ λα παηήζνπλ
ζε δχν ή ζε πεξηζζφηεξεο βάξθεο. Θαη λνκίδσ φηη θάπνηεο παξαηάμεηο εδψ
ζηέθνληαη πξαγκαηηθά ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα
γηαηί πξαγκαηηθά ζε έλα ηέηνην ζέκα δελ πάλε λα ζπεθνπιάξνπλ, θαη θάπνηνη
άιινη βγαίλνπλ, ιέλε ην ςεθίδνπκε, δελ ην ςεθίδνπκε, θάζε ... ηειηθά ην
ςεθίδνπκε, θαη βγαίλνπλ κεηά κε δεκνζηεχκαηα ηα νπνία γξάθνπλ
πεξηζπνχδαζηνη δεκνζηνγξάθνη θαη ιέλε φηη, αθνχ αλαθέξεηαη ζηελ
αλαθνίλσζε
πξνηάζεηο,

ηεο

παξάηαμεο

«...αθνχ ε

άλεπ

ΣΑΦΓΑΟΗ

ΜΑΛΑ,

φξσλ

απνδνρή

αλαθέξεη

ηηο

παξαπάλσ

ηεο εγθαηάζηαζεο

ησλ

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηνπ Πθαξακαγθά φπσο δεηάεη ε θπβέξλεζε θαη
θάλεη ζηελ πξάμε ε Γεκνηηθή Αξρή, δελ λνκίδσ πσο βξίζθεη ζχκθσλνπο ηνπο
πάληεο».
Ή δελ έρεηε δηαβάζεη ην θείκελν, ή δελ μέξεηε ηη ςεθίζαηε. Ή δελ μέξεηε ηε
ζπδήηεζε νξψλ πνπ έγηλε εδψ κέζα ην ηη εηπψζεθε. Αιιά μέξσ πνιχ θαιά ηη
γίλεηαη, ην παηρλίδη πνπ παίδεηε. Μέξσ ηελ εμαγνξά ησλ δεκνζηνγξαθίζθσλ νη
νπνίνη κε 50,00€ θαη κε 100,00€ γξάθνπλ φ,ηη ζέιεηε. Απηφ είλαη ινηπφλ,
Γειηίν Ρχπνπ ακέζσο κεηά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη αληί λα ζηαζείηε ζην
χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, ζπεθνπιάξεηε κε ηνλ πφλν ησλ αλζξψπσλ.
Γπζηπρψο.
Γελ είρε ινηπφλ επηιεγεί άιινο ρψξνο, δελ είρακε ππνδείμεη εκείο άιινο ρψξνο
θαη δελ μέξνπκε αλ ππάξρεη πξφθξηκα, ηα δεκνζηεχκαηα ηα δηαβάδσ θαη εγψ
γηα άιιεο πεξηνρέο. Ινγηθφ είλαη ε θπβέξλεζε λα έρεη έλα πιάλν θαη
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη λα εμεηάδεη απηφ ηνπιάρηζηνλ ζα έθαλε θάζε ζνθή
θπβέξλεζε. Ξηζηεχσ φηη απηφ ζα θάλνπλ. Ρψξα, απφ εθεί θαη πέξα ζαο ιέσ,
ηειεπηαία ελεκέξσζε ε ζεκεξηλή, φηη δελ ππάξρεη θάπνηα εμέιημε γη’ απηφ ην
δήηεκα.
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πάξρνπλ, ζαο έιεγα γηα πξηλ ηψξα θάπνηα δεκνζηεχκαηα, θαη δηάθνξνη άιινη
ηχπνη πνπ παίδνπλ θαη ζην δηαδίθηπν θαη φρη κφλν εθεί. πάξρεη ινηπφλ εδψ κία
θσηνγξαθία πνπ ιέεη ην εμήο, είλαη απφ ην θπιηθείν ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ, απηφο
ινηπφλ ν θχξηνο πνπ ρξψζηαγε πνιιέο ρηιηάδεο, πφζεο; 14.500,00€ ν νπνίνο
έθαλε δήζελ θάπνηα έλζηαζε παιηφηεξα θ.ιπ., θ.ιπ., γξάθεη, «Ρν θπιηθείν
κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ δελ
δίλεη ηξφθηκα ρσξίο ρξήκαηα». Θνηηάμηε ιάζπε ηψξα. Θνηηάμηε ιάζπε. Θαη
απηφ ην είδαλ εθαηνληάδεο παηδηά θαη γνλείο. Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ ηη πφιεκνο
θαη κε ηη βξψκηθεο ζπλζήθεο γίλεηαη; Γηαηί δελ κπνξεί θάπνηνη λα θάλνπλ
αληηπαξάζεζε επί ηεο νπζίαο.
Γηα ηηο ζπζθέςεηο, Θνδσξή, εγψ γηα κία ζχζθεςε είρα ελεκεξσζεί, γηα ην
Ξνηθίιν Όξνο είρα πξφζθιεζε, ζηελ νπνία πήγα, είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα πνπ
αθνξά θαη ηνλ δήκν καο. Πε απηή ηε θάζε ππήξρε κία δηθαζηηθή
εθθξεκφηεηα, δειαδή ππήξρε δηθαζηήξην ζηηο 22 ηνπ κήλα φπνπ ε Κεηξφπνιε
Ιακίαο δηεθδηθεί 7.500ζηξκ. απφ ηνλ Γήκν Ξεηξνχπνιεο. Απφ απηά πεξίπνπ
2.500ζηξκ. είλαη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, είλαη δειαδή ρηηζκέλα ήδε ζπίηηα εθεί,
γίλνληαη πνιπθαηνηθίεο θ.ιπ.. 32 πιαηείεο δηεθδηθεί απφ ηνλ Γήκν Ξεξηζηεξίνπ,
φπσο επίζεο δηεθδηθεί θαη ρψξνπο ζην Ξνηθίιν Όξνο, ζην Όξνο Αηγάιεσ, ζην
Πθαξακαγθά, θαη Ζ Κεηξφπνιεο Ιακίαο θαη ε Κνλή Θιεηζηψλ.
Δίλαη έλα ηεξάζηην ζέκα, εθεί πήξαλ κέξνο θαη νη ππνπξγνί, θαη νη ηέζζεξηο
δήκαξρνη πνπ καο αθνξά ην ζέκα εδψ ζηελ πεξηνρή, θαη είπακε φηη ζα πξέπεη
λα ππάξμεη πνιηηηθή παξέκβαζε θαη ηνπιάρηζηνλ ππήξμε θαη δέζκεπζε απφ
ηνπο ππνπξγνχο πνπ ήηαλ παξφληεο φηη ζα πξνζπαζήζνπλ κε καζεκαηηθφ
ηξφπν λα ζηακαηήζεη πηα απηφο ν θφβνο λα ραζνχλ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα
θπξίσο δαζηθψλ εθηάζεσλ αιιά θαη αζηηθνχ ηζηνχ απφ ηηο πεξηνρέο εδψ ηεο
Γπη. Αζήλαο.
Ρψξα, γηα ηηο ιαθθνχβεο θ.ιπ. θαη γηα ην ζθάθνο, λνκίδσ φηη δελ πάεη πηα,
δειαδή έρεη θαηαληήζεη θσκσδία ην λα ζπδεηάκε θάζε θνξά ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην λα θεχγεη έλα ζχκβνπινο γηα κία ιαθθνχβα ή γηα έλαλ θάδν.
πάξρνπλ 1.400 θάδνη γηα ηνπο νπνίνπο ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο 1.100 ππάξρνπλ
αληηξξήζεηο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ γηα ην πνχ ζα πάλε. Ρψξα,
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λνκίδσ φηη θαηαιαβαίλεηε θαη εζείο θαη ην μέξνπλ πνιχ θαιά θαη απηνί πνπ
θάλνπλ ηηο εξσηήζεηο φηη απηφ δελ ζεθψλεη ζνβαξή ζπδήηεζε. Θαη απηφ
γίλεηαη απφ ηηο πεξεζίεο. Νη πεξεζίεο ζα θαζίζνπλ, ζα δνπλ, ζα κεηξήζνπλ,
ζα δνπλ πνχ πάλε ηα ζθνππίδηα, ηνπο φγθνπο, ηα κέηξα, θ.ιπ..
Ρψξα δειαδή γίλεηαη εξψηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα πνχκε ηη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην; Όηη ζα πξέπεη απηφο ν θάδνο λα πάεη απφ εδψ, λα
κεηαθηλεζεί 20κ. ή φρη; Ή λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ γείηνλα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, έιενο, έιενο, έιενο. Ρν έρνπκε πεη θαη άιιεο θνξέο
εδψ, λα κηιάκε ιίγν... λα ζηέθεηαη ζε έλα επίπεδν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Έρνπκε πνιχ άιια ζνβαξφηαηα ζέκαηα ηα νπνία κπνξεί λα βάδνπκε γηα
ζπδήηεζε. Αιιά λα επαλεξρφκαζηε θάζε θνξά γηα ηνπο θάδνπο, αθνχ ηψξα
ηειείσζε ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ πηα θαη δελ αλαθεξφκαζηε ζηα
ζθνππίδηα, ηψξα βξήθακε ηνπο θάδνπο, ηηο ιαθθνχβεο θαη αλαθαιχςακε ην
Σατδάξη. Ξαηδηά, δελ έρεη θαη πεδνδξφκηα. Θαη επίζεο φηη έρνπλ θαη δέληξα πνπ
εκπνδίδνπλ ζε φ,ηη πεδνδξφκηα έρνπλ απνκείλεη, ηε δηέιεπζε ησλ θαηνίθσλ.
Θαη επίζεο φηη θφβνπκε δέληξα θαη βγάδνπλ θαη θσηνγξαθίεο δέληξσλ ηα
νπνία πξέπεη λα θιαδεχνληαη ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθφ λα θιαδεπηνχλ θαη
γηα λα κελ είλαη επηθίλδπλα αιιά θαη γηα λα ζπληεξεζνχλ ηα επφκελα ρξφληα.
Απηά ινηπφλ είλαη ζέκαηα ηα νπνία γίλνληαη θπξίαξρα θαη ρσξίο λα μέξεη ν
θφζκνο κε κία θσηνγξαθία ελφο θιαδεκέλνπ δέληξνπ πηζηεχεη φηη ε Γεκνηηθή
Αξρή είλαη δεληξνθηφλνο. Αλ είλαη δπλαηφλ, δειαδή.
Δπίζεο γηα ηνπο θάδνπο, είπακε θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ην πξφγξακκα
απηφ γηα ηελ αλαθχθισζε έρεη λα θάλεη κε ηελ νιηθή δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ είλαη κπξνζηά καο ην επφκελν δηάζηεκα. Γελ είλαη κφλν νη
θαθέ θάδνη, είλαη πάξα πνιιά κέηξα πνπ πξέπεη λα παξζνχλ γηα ηελ
αλαθχθισζε.
Γηα ην ηζηνξηθφ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ήδε δελ... είλαη θαη ε λνκηθή ζχκβνπινο
εδψ; Κπξάβν, λαη, λαη, είλαη θαη ε Θαηεξίλα, ζε δπν-ηξεηο κέξεο πεξλάεη ζηα
ρέξηα ηνπ δήκνπ ην ηζηνξηθφ, γίλεηαη έμσζε, νπφηε απφ εθεί θαη πέξα ζα
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ζρεδηάζνπκε γηα ηη ζα γίλεη, δειαδή πεξηκέλακε πάξα πνιχ απηή ηε ζηηγκή. Πε
ιίγεο κέξεο θαη γηα ην ηζηνξηθφ θαη γηα ην Γαθλί.
Απιά λα ζαο πσ ην εμήο, φηη θάπνηα πξάγκαηα μέξεηε φηη δελ κπνξνχλ λα
γίλνπλ θαη κπνξνχκε λα ηα ξίρλνπκε έηζη ζαλ ππξνηέρλεκα, δειαδή δελ
κπνξεί... ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο ηέηνηνο ρψξνο πνπ είλαη
αθξηβψο δίπια ζην Ξαιαηάθη θαη ζην θηίξην Γχδε.
Γηα ηελ Αξενπφιεσο είλαη ζηελ πξφζεζή καο ε δηάλνημε, ζηνλ ζρεδηαζκφ. Θαη
λα πάσ θαη... είρα πεη ζε έλα πξνεγνχκελν ζπκβνχιην φηη ζα πξνθαιέζσ
θάπνηνλ

ιεγφκελν

δεκνζηνγξάθν,

ππάξρνπλ,

μέξεηε,

θάπνηνη

καχξνη,

θαηάκαπξνη δεκνζηνγξάθνη πνπ δελ είλαη κφλν ε ζειίδα πνπ γξάθνπλ καχξνη,
ηα δεκνζηεχκαηά ηνπο ζηάδνπλ ρνιή θαη θαξκάθη, θαη απηφ δελ κε πεηξάδεη, λα
ζαο πσ ηελ αιήζεηα, έρνπκε ζπλεζίζεη ζε απηφ ην πξάγκα. Αιιά ηνπιάρηζηνλ
δελ αλέρνκαη ζε θακία πεξίπησζε λα αλαθέξνληαη ζε δεκνζίεπκα, ζαο είρα
πεη αλαιπηηθά ηελ πξνεγνχκελε θνξά ηη είρε γίλεη ζηε ζπλεδξίαζε εθείλε ηελ
νπνία έιεηπα εγψ θαη ν θ. Θψζηαο Βνξέαο πνπ ήηαλ ε θεδεία ηνπ Σαξίιανπ
Φισξάθε, φπνπ έγξαςαλ απηφ ην αηζρξφ δεκνζίεπκα αθήλνληαο αηρκέο φηη
εκείο πίλακε ηνλ θαθέ καο αιινχ θαη φηη δελ αζρνιεζήθακε κε έλα ηφζν
ζνβαξφ ζέκα φπσο είλαη απηφ, θαη δελ ςεθίζακε ηελ παξαρψξεζε ηεο αθηήο
ηνπ Πθαξακαγθά.
Ρνπιάρηζηνλ πξέπεη λα μέξεη απηφο ν θχξηνο θαη νη ππφινηπνη εδψ φηη εκείο φρη
κφλν ηδξψζακε, αιιά καηψζακε φηαλ δίλακε κάρεο γηα ηνλ Πθαξακαγθά, φηαλ
θάπνηνη δελ ήηαλ θαλ φρη κφλν ζηνπο αγψλεο ηφηε αιιά δελ ππήξραλ ζην
Σατδάξη, εκείο δψζακε κάρεο θαη καηψζακε γηα ηελ αθηή ηνπ Πθαξακαγθά,
ζπγθξνπζηήθακε κε ηα ΚΑΡ, θαη ηνπιάρηζηνλ ζα πεξίκελα κεηά απφ ηελ
αλαθνξά πνπ είρα θάλεη θαη ηα πξαθηηθά πνπ είρα παξνπζηάζεη ζην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φπνπ είρακε πεη, ιείπακε αιιά είρακε δψζεη
ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηε ζέζε καο ε νπνία δηαβάζηεθε θαη
ππήξμε θαη νκφθσλε απφθαζε, ζα πεξίκελα απφ απηφλ ηνλ θχξην ηνπιάρηζηνλ
λα έρεη ην ζάξξνο θαη λα δεηήζεη ζπγλψκε. Δίλαη εδψ κέζα ινηπφλ ζήκεξα θαη
πεξηκέλσ λα πάξεη ηνλ ιφγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ζπλερίζνπκε;
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ηνλ παίξλεη ηνλ ιφγν. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο θάηη ζέιεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα αλαθεξζψ εγψ ιίγν, λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε
ηνπο. Πε φ,ηη αθνξά ηελ παξάηαμε, ε παξάηαμε έβγαιε Γειηίν Ρχπνπ. Ρν
Γειηίν Ρχπνπ απηφ αλαδεκνζηεχηεθε απφ δηάθνξα κέζα. Έλα. Ρν Γειηίν
Ρχπνπ

ηεο

παξάηαμεο,

γηαηί

αλαθέξζεθε

ν

δήκαξρνο

ζε

θάπνηνλ

δεκνζηνγξάθν. Γειηίν Ρχπνπ έβγαιε ε παξάηαμε κε ηηο ζέζεηο ηεο θαη απ’ φ,ηη
ζπκάκαη πεξίπησζε φπσο ε αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ πξνζθχγσλ έηζη θαη
αιιηψο δελ λνκίδσ φηη ζπλέπηπηε σο επηρείξεκα κε ηε Γεκνηηθή Αξρή.
Γεχηεξνλ, γηαηί κάιινλ ηηο εξσηήζεηο δίλαηε ηφζε ζεκαζία πνπ δελ αθνχηε
φηαλ θάλνπκε εξσηήζεηο. Δκείο δελ αλαθεξζήθακε ζε πξφβιεκα ιαθθνχβαο,
αλαθεξζήθακε ζε θαθνηερλία πνπ πξνέθπςε απφ ηε ιαθθνχβα, ηελ επηζθεπή
ηεο ιαθθνχβαο, πνπ απηφ βέβαηα, φηαλ ε Γεκνηηθή Αξρή πξνβαίλεη ζε
επηζθεπή ηεο ιαθθνχβαο θαη ππάξρεη θαθνηερλία, λαη, γηα εκάο είλαη ζέκα, καο
ζπγρσξείηε.
Γηα ην ζέκα ηνπ θ. Θαξαηδαθέξε, επίζεο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ, κπνξείηε λα θάλεηε κία δηεπθξίληζε φζνλ αθνξά...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ....
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δλαληίνλ ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα βγεηο λα ην πεηο ζηελ απηεπηζηαζία θαη ζηελ Ρερληθή
πεξεζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλαιακβάλσ ηελ επζχλε... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ... ν θφζκνο ζα θξίλεη πνηνο επζχλεηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ, κπνξείηε λα απαληήζεηε ζην ... δεκνζίεπκα, αιιά
δελ κπνξνχκε, ζαο παξαθαιψ πνιχ δελ κπνξνχκε λα... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ:... φηαλ ηζαθψλνληαη ... αλ δελ ην έρεηε δηαβάζεη, ζα ηα δείηε
ηα... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, κπνξείηε λα πείηε φ,ηη
ζέιεηε γηα ην δεκνζίεπκα, ηελ πνιηηηθή ζέζε ηεο παξάηαμή ζαο λα
δηαρσξίζεηε αλ ζέιεηε ηε ζέζε ζαο απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν, φκσο, θ.
Ληεληαθέ, εγψ ζα θάλσ έθθιεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θάλσ έθθιεζε ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζε φιεο ηηο παξαηάμεηο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ
είλαη απηεπηζηαζία ηνπ δήκνπ, ππάξρνπλ πεξεζίεο πνπ ... ηπρφλ θαθνηερλία
κπνξείηε λα... νχηε δηθαζηήξην λα δηθάζνπκε πνηνο δεκφηεο ζα έρεη ηνλ θάδν
κέζα ζην ζπίηη ηνπ θαη πνηνο φρη. πάξρνπλ πεξεζίεο. Ινηπφλ, εγψ θάλσ
έθθιεζε ζε φιεο ηηο παξαηάμεηο, απηήλ ηελ θαηάπησζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα κελ επηηξαπεί. Λα ζπλερίζνπκε ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε αιιηψο... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θάηη ηειεπηαίν. Ξξνεηδνπνηεηηθφ. Πηελ επφκελε θνξά πνπ ζα
αλαθεξζνχλ ππφλνηεο γηα κέλα, γηα 50,00€ θαη γηα 100,00€, ζα πξνζθχγσ ζηε
δηθαηνζχλε. Ζ ζπθνθαληία έρεη θαη ηα φξηά ηεο. Ζ ζπθνθαληία έρεη ηα φξηά
ηεο..
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαλέλα πξφβιεκα. Ξξνρσξάκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηα λα κελ ράλνπκε ηνλ ρξφλν καο, αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε
ζηνηρεία άιιε θνξά, γηα λα κελ ηξψκε θαη ηνλ ρξφλν ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, λα πεγαίλεη ν θ. δήκαξρνο ζηνλ εηζαγγειέα. Ρηο παιηέο κεζφδνπο
πνπ ήμεξε ν ίδηνο πνπ έθαλε, λα ηηο ζηακαηήζεηο. Ρψξα είλαη Γεκνηηθή Αξρή.
Λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ. ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ, δελ έρεηε ηνλ ιφγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θ. δηθεγφξε, είκαη έηνηκνο λα πάσ ζηνλ εηζαγγειέα. Κηζφ ιεπηφ,
θάηη ηειεπηαίν, έλα ηειεπηαίν αθφκε θαη θιείλσ. Γξάθεη ινηπφλ απηφο ν
δεκνζηνγξάθνο ν νπνίνο είλαη θαη ηεο εθθιεζίαο, φπσο ζαο είπα ηελ
πξνεγνχκελε θνξά έιεγε αθνχ πήγα ζηελ εθθιεζία θαη έθαλα ηνλ ζηαπξφ

κνπ, εθθιεζηάζηεθε ην πξσί, κεηά βγήθε θαη έβξηδε ηνπο κεηαλάζηεο, ζε έλα
δεκνζίεπκα θαηά ηνπ Ππειηφπνπινπ. «Δηνηκαζηείηε..», ιέεη, «...ν δήκνο ζα
καδεχεη θαη ηα ζθνππίδηα...» ην ιέσ απηφ γηαηί δελ έρεη θακία ζρέζε απηφο ν
άλζξσπνο κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ, «Δηνηκαζηείηε, ν δήκνο ζα καδεχεη ηα
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ζθνππίδηα ζηνλ Πθαξακαγθά. Θα ζηαζψ φκσο ιίγν...» γξάθεη, «ζηελ πνηφηεηα
δσήο ησλ ζπκπνιηηψλ καο κε έλα ηξαγειαθηθφ πξαγκαηηθά γεγνλφο πνπ
κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο δηαβάδνληαο απηφ ην ζεκείν απφ ηελ νκηιία ηνπ
Γεκάξρνπ Σατδαξίνπ. Ν δήκνο δελ εκπιέθεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ
θηινμελίαο. Ρν κφλν πνπ θάλεη είλαη ηα ζπλεξγεία ηνπ λα καδεχνπλ ηα
ζθνππίδηα. Αληηιακβάλεζηε, ινηπφλ, φηαλ απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο απηήο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο νη πεξηζζφηεξνη κπξίδνπλ κία βξψκηθε πφιε, ηη ζα γίλεη αλ νη
ίδηεο πεξεζίεο αλαιάβνπλ αθφκε έλαλ ξφιν. Ρνπιάρηζηνλ γη’ απηφ
πξνεηνηκαζηείηε».
Απηφ ινηπφλ γηα λα δείηε ην πνηφλ θάπνησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη θάπνησλ
αλζξψπσλ. Δίλαη βξψκηθε ε πνιηηηθή ηνπο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε ινγηθή
ηνπο, θαζίδνπζα θαη θαζηζηηθή θαη λα κελ πσ άιιεο θνπβέληεο ηψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑ: Ιππάκαη, δεηάσ ηνλ

ιφγν, αιιά ζήκεξα δνχκε

θάηη

πξσηφγλσξν. Ν δήκαξρνο ηεο πφιεο εηζάγεη λέα εζηθά ζηαζκά. Ξξψηε θνξά,
μέξεηε πνηέ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα έγηλε ηέηνηα αήζεο επίζεζε απέλαληη
ζε εξγαδφκελν δεκνζηνγξάθν;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη εδψ ν ελδηαθεξφκελνο. Θα κπνξνχζε λα πάξεη ηνλ
ιφγν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑ: Μέξεηε πνηέ...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη εζχ ηη είζαη; Δίζαη ζπλήγνξφο ηνπ;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑ: πάξρνπλ εζηθά δεηήκαηα, θ. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη είζαη εζχ; Γελ ην θαηάιαβα.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑ: Θ. Γήκαξρε, ππάξρεη θαη ιππάκαη, ιππάκαη δηφηη είζηε έλαο
δήκαξρνο ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... ν νπνίνο απεπζχλεηαη ελαληίνλ ελφο
εξγαδνκέλνπ ν νπνίνο παιεχεη γηα ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά, παξαθαιψ πάξα πνιχ.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑ:... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... κπνξεί λα κελ ζαο εθθξάδνπλ νη
απφςεηο ηνπο, δελ έρεηε δηθαίσκα λα ηνπ θάλεηε πνιηηηθέο επηζέζεηο. Θαη αλ
ζαο ζίγεη... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά, ηειεηψζακε, κελ γίλεζηε εζείο ηηκεηέο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηψξα. Όρη θαη ηηκεηέο ησλ εξγαδνκέλσλ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑ: Γελ έρεη μαλαγίλεη εδψ ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ζην Σατδάξη. Θαη κελ δηθαηνινγείηε ηα ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά, εληάμεη, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Νη

πξνεγνχκελνη

δήκαξρνη

δελ

επέηξεπαλ

ζηνπο

δεκνζηνγξάθνπο λα βγάινπλ νχηε θσηνγξαθίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε ζηελ... παξαθαιψ, παξαθαιψ, ζπλάδειθνη, λα
πξνρσξήζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε πεξί επηζηνιήο πξνο ην πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ ζρεηηθά κε
ηελ έλαξμε ηνπ Γηαρεηξηζηηθνύ Διέγρνπ ζην Γήκν καο θαη ιήςε
απόθαζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο, Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ, έρεη ηνλ ιφγν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ρψξα μεθηλψληαο απηφ ην ζέκα ζα
ήζεια λα πνχκε ζαλ Γηνίθεζε ηη δελ πεξηκέλνπκε απφ απηφλ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν. Θαη ην μεθηλάσ απηφ γηαηί λνκίδσ φηη ηα πξάγκαηα γηα εκάο είλαη
μεθάζαξα θαη πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα θαη πξνο ηνπο δεκφηεο. Ρν πξψην θαη
θχξην είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη πνιηηηθέο επζχλεο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ
δεκνηηθψλ αξρψλ γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Άιισζηε θαη φιεο απηέο νη
επζχλεο έρνπλ θξηζεί θαη πνιηηηθά ζηηο εθινγέο απφ ηνπο δεκφηεο.
Ρν δεχηεξν θαη βαζηθφηεξν είλαη φηη δελ πεξηκέλνπκε φηη ζα αλαδεηρζεί πφζν
βαζηά αληηιατθή ήηαλ ε πνιηηηθή ησλ δηνηθήζεσλ ηνπ δήκνπ ζηε δηαρείξηζε
ελφο θνκκαηηνχ ηνπ θξάηνπο φπσο είλαη ε ηνπηθή δηνίθεζε. Άιισζηε, ε
θαηεχζπλζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ζαλ θνξνεηζπξαθηηθφο
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κεραληζκφο ζε βάξνο ησλ δεκνηψλ, ε ηδησηηθνπνίεζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ δήκνπ, φπσο ν πνιηηηζκφο, ν αζιεηηζκφο, ε ζθφπηκε θαηάιεμε
ππάξρνλησλ δνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, εμππεξεηνχζε απηήλ αθξηβψο ηελ
αληηιατθή πνιηηηθή εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γεληθά φισλ ησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή καο.
Ρν ηξίην πνπ δελ πεξηκέλνπκε είλαη λα αλαηξαπεί ε εηθφλα δηα καγείαο ηεο
πφιεο. Κίαο πφιεο ε νπνία ηψξα γηγαληψζεθε, ρξφληα ηψξα, κέζα ζην πιαίζην
ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ πνπ ππνβάζκηδαλ ην πεξηβάιινλ γηα λα γίλεη
αλεμέιεγθηε ε δφκεζε, δεκηνπξγψληαο έλαλ δήκν πνπ ζε πάξα πνιιά ζεκεία
ζηεξείηαη βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο. Ξαξφια
απηά φκσο πξνρσξάκε ζε απηήλ ηελ θίλεζε γηαηί αμηνινγνχκε απηήλ ηελ
ρξνληθή ζηηγκή θάπνηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά.
Ρν πξψην θαη θχξην είλαη φηη έρεη κπεη κία ηάμε θαη έλαο ξπζκφο ζηελ πνιηηηθή
ιεηηνπξγία, ζαλ δηνίθεζε παηάκε πνιχ πην γεξά ζηα πφδηα καο, θαη κπνξνχκε
λα αληαπνθξηζνχκε ελδερνκέλσο θαη ζε κία ζχλζεηε θαη καθξνρξφληα
δηαδηθαζία φπσο είλαη απηή ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ κε θαιχηεξνπο φξνπο.
Θσξαθίδνπκε πηζηεχνπκε απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηε ιεηηνπξγία ησλ
πεξεζηψλ θαη κάιηζηα νη εξγαδφκελνη ρσξίο λα θνπβαιάλε ζηελ πιάηε ηνπο
ηα βάξε ηνπ παξειζφληνο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ δεκηνπξγηθά ηπρφλ
ιάζε θαη αζηνρίεο πνπ ζα εληνπηζηνχλ θαη λα αλεβάζνπλ έηζη ην παξερφκελν
επίπεδν ππεξεζηψλ αληαπνθξηλφκελνη θαιχηεξα ζηα θαζήθνληά ηνπο.
Γελ θνβφκαζηε λα εληάμνπκε θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εκείο είκαζηε ζαλ
Γεκνηηθή Αξρή, γηαηί ζεσξνχκε θαη απηή ε πεπνίζεζή καο απηή πεγάδεη απφ
ην γεγνλφο φηη νηηδήπνηε, ηα πεπξαγκέλα καο κέρξη ηψξα έγηλαλ ζηα πιαίζηα
κίαο ηειείσο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο απφ φιεο ηηο ππφινηπεο παξαηάμεηο, πξνο
φθεινο ησλ δεκνηψλ, έρνληαο βαζηθή επίγλσζε ηνπ ξφινπ πνπ ζέινπκε εκείο
λα δηαδξακαηίζνπκε θαη ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε ηνπηθή δηνίθεζε ζην θξάηνο.
Ρειεπηαίν, δελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε λα αησξείηαη πάλσ απφ ηελ πφιε θαη
απφ

ηηο

ιεηηνπξγίεο

ηνπ

δήκνπ

κία

αηκφζθαηξα

ε

νπνία

ζα

ιέεη

θαθνδηαρείξηζε, ζθάλδαια θ.ιπ., ε νπνία αηκφζθαηξα βνεζάεη πνιηηηθέο
δπλάκεηο λα θξχβνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζέζε θαη άπνςε γηα ηα δεηήκαηα ηεο
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ηνπηθήο δηνίθεζεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο, ζην ηη έξρεηαη λα εμππεξεηήζεη, θαη λα
δείρλνπλ έηζη έλα άιιν, δήζελ θηινιατθφ θαη ππέξ ησλ δεκνηψλ πξφζσπν.
Πηα πιαίζηα απηά ινηπφλ ζπληάμακε απηήλ ηελ επηζηνιή ηελ νπνία ζα ηελ
απεπζχλνπκε ζην ππνπξγείν θαη ζηνπο ειεγθηέο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ιάβακε
ππφςε άξζξα πνπ έρνπλ γξαθηεί θαηά θαηξνχο απφ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο
θαη ζηα ηνπηθά κέζα θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο επίζεο θαη
παξαηεξήζεηο ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ.
Γελ μέξσ αλ ρξεηάδεηαη λα ηελ δηαβάζνπκε ηελ επηζηνιή. Λνκίδσ φηη είλαη
εκθαλήο ζην εηζεγεηηθφ, θαη κε βάζε απηήλ ηελ επηζηνιή θιείλνληαο λα πσ
φηη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ δήκαξρν ζηνπο ειεγθηέο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο
επηζηνιήο πξνρσξάκε ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο φπνπ ζα νξηζηεί,
ππνζέησ, απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο, θάπνηνο εθπξφζσπνο γηα λα παξαθνινπζεί
ηε δηαδηθαζία απηή. Παο επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο, ζπλάδειθνη, αλ ππάξρνπλ. Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα ήζεια λα ζαο θάλσ κία εξψηεζε, θ. Αληηδήκαξρε. Δηζαγσγηθά
είπαηε

φηη

ζα

θαηαδεηρζεί

ε

πνιηηηθή

επζχλε

ησλ

παξαηάμεσλ.

Ν

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ν νπνίνο είλαη νηθνλνκηθφο, ζεσξψ εγψ φηη έρεη σο
πεξηερφκελν, σο αλαδήηεζε αλ ππάξρνπλ ζθάλδαια ή φρη. Ζ πνιηηηθή έρεη
θξηζεί απφ ηνπο πνιίηεο ηνπ θαζελφο πνπ βάδεη. Απηφ έρεη θξηζεί. Γελ έπξαμε
ζσζηά ε δηνίθεζε Καξαβέιηα, ηέζεθε ζην πεξηζψξην, ε δηνίθεζε ηνπ θ.
Ληεληαθνχ έραζε... ηνπ θ. Ρζαηζακπά έραζε απφ ηνλ θ. Καξαβέιηα. Δληάμεη;
Γειαδή ζα θάλνπκε δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν γηα λα δνχκε ηελ πνιηηηθή επζχλε; Ζ
πνιηηηθή επζχλε είλαη απφ ηνπο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Αληηδήκαξρε,

λα

νινθιεξψζνπλ

ηελ

εξψηεζε

θαη

ζα

απαληήζεηο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δληάμεη, μεθάζαξα, εδψ γίλεηαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, αλ δελ...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ήζαζηε ζαθήο, θ. Θέληξε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Αλ δελ απνδεηρζεί ηίπνηα νηθνλνκηθφ, ζα βγεη ε δηνίθεζε απηή θαη
νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο θαη ζα πνπλ φηη δελ έρεη γίλεη ηίπνηα θαη ε δηνίθεζε ε
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νηθνλνκηθή ηνπ δήκνπ ήηαλ εληάμεη, αλ βξεζνχλ ζθάλδαια ζα θαηαδηθαζηνχλ
θαη εγψ ν νπνίνο έρσ δηαηειέζεη απφ ηελ πεξαζκέλε δηνίθεζε αλ πξάγκαηη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα ηα πείηε ζηελ ηνπνζέηεζή
ζαο. πάξρεη άιιν εξψηεκα; Κηζφ ιεπηφ, Αληηδήκαξρε. πάξρεη άιιν
εξψηεκα; Λα απαληήζεη ν αληηδήκαξρνο θαη λα μεθηλήζνπκε ηηο ηνπνζεηήζεηο
ησλ παξαηάμεσλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αθξηβψο ηελ ίδηα ινγηθή έρνπκε. Ρν είπα θαη εηζεγεηηθά, ην
μαλαιέσ γηα λα γίλεη μεθάζαξν, ιέσ ηη δελ πεξηκέλνπκε απφ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν. Λα αλαδείμεη ηηο πνιηηηθέο επζχλεο ησλ πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ
αξρψλ γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Άιισζηε έρνπλ θξηζεί πνιηηηθά ζηηο
εθινγέο απφ ηνπο δεκφηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Φίιεο θαη θίινη, γηα άιιε κηα θνξά θαινχκαζηε λα πάξνπκε
θάπνηεο ζνβαξέο απνθάζεηο. Θάπνηεο απνθάζεηο πνπ φπσο είπε θαη ν
αληηδήκαξρνο, φπσο είπε θαη ν Γηάλλεο ν Θέληξεο έρνπλ δχν φςεηο. Ζ κία είλαη
ε πνιηηηθή πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο, θαη ε άιιε πιεπξά είλαη ε πξαθηηθή
εθαξκνγή απηνχ ηνπ ειέγρνπ.
Δλ πξψηνηο ζέινπκε λα ζαο πνχκε φηη ζπκθσλνχκε κε νπνηνλδήπνηε θαη κε
νπνηαζδήπνηε κνξθήο έιεγρν. Όκσο, ζέισ λα κηιήζσ ιίγν απηνδηνηθεηηθά θαη
νη δεκνζηνγξάθνη πνπ είλαη εδψ λα κε καγλεηνθσλήζνπλ ηη ιέσ, γηαηί είλαη
πνιχ επαίζζεηε απηή ε απφθαζε θαη ζέιεη κεγάιε ηφικε. Θαη κηιάσ ζαλ
απηνδηνηθεηηθφο θαη κφλν.
Ξξνζπαζήζακε, πξνζπάζεζαλ θαη άιιεο δηνηθήζεηο λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία
θαη κε πνιχ ψξηκε ζθέςε πνπ έρεη λα θάλεη πξψηα κε ηελ απηνδηνίθεζε, κε ην
απηνδηνίθεην θαη κεηά κε ηελ πξαθηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ, δελ ην
ηφικεζαλ. Πήκεξα ε πξννπηηθή νη γφλνη απηήο ηεο παξάηαμεο ήξζαλ λα καο
ην δεηήζνπλ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε ην πνπ ζα ζηείινπκε απηήλ ηελ επηζηνιή ζην
πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ πνπ δελ είλαη αξκφδην, απηφ πνπ είλαη αξκφδην είλαη
ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζαο ην ππνγξάθσ απηφ, θαηαξγείηαη απφ κφλνη ζαο ην
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απηνδηνίθεην ηνπ δήκνπ πνπ ηφζεο θνξέο θαη ηφζα ρξφληα ζαλ αληηπνιίηεπζε
θαη ν Κηράιεο θαη ν Θψζηαο ακχλνληαλ θαη ππεξαζπίδνληαλ. Έλα είλαη απηφ.
Ρν δεχηεξν είλαη φηη ζα γίλεη ε ραξά ησλ social media. Θα βγάινπκε ήξσεο,
ζα θπθινθνξήζεη, ζα δηαρπζεί ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζε φιν ην
απηνδηνηθεηηθφ ζηεξέσκα φηη γίλεηαη απηφ θαη απηφ ζην Σατδάξη, πνιινί ζα ην
ζεσξήζνπλ ξεβαλζηζκφ, ιίγνη εξσηζκφ, ζαο ην ππνγξάθσ. Ξνιινί ιίγνη ζα
πνπλ κπξάβν Πειέθν. Παο ην ππνγξάθσ. Ξάληα απηνδηνηθεηηθνχο, φρη
θηηξηληζκνχο ηνπ ζηπι «Απξηαλή». Θίηξηλνο Ρχπνο θ.ιπ.. Απηνί ζέινπλ θεθάιηα
επί πίλαθη, δελ θάζνληαη λα ζθεθηνχλ ζνβαξά.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φπσο ζαο είπα κπαίλνπκε ζε κία πεξηπέηεηα πνπ έρεη
επεθηάζεηο αθφκα θαη ζηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. Κελ μερλάκε, θίιεο
θαη θίινη, φηη φηαλ παίξλνπκε κία απφθαζε ή δελ παίξλνπκε κία απφθαζε,
γηαηί απηφ ζα ςάμεη λα βξεη ν ειεγθηήο, ζα ηελ πιεξψζεη ν θαζ’ χιελ
αξκφδηνο αληηδήκαξρνο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ν ππεξεζηαθφο πνπ βάδεη ηηο
ππνγξαθνχιεο ηνπ. Ν νπνίνο ππεξεζηαθφο, εγψ κπνξψ λα δερηψ φηη ην θάλεη
θαη θάησ απφ πίεζε ηνπ πνιηηηθνχ πξνζψπνπ, θαη ηψξα πνπ αγαπεηνί
ζπλάδειθνη ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ
εθηειείηε δηνηθεηηθή κέξηκλα, ην θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ.
Κπνξεί ν Κηράιεο ή ν Θψζηαο πξηλ δχν ρξφληα λα κελ ην θαηαιάβαηλαλ.
Πήκεξα φκσο θαη έλα δηα πεξηθνξάο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν δεκνηηθφ ν έιεγρνο ζα ην ζεσξήζεη παξάηππν. Γελ ζα θνηηάμνπλ
πνηέ ηνλ ιφγν θαη ηνλ ζηφρν απηήο ηεο θίλεζεο. Ρν φηη αο πνχκε μαθληθά δηα
πεξηθνξάο ε Διέλε έθαλε έλα ζπκβνχιην γηα λα αγνξάζεη πεηξέιαην γηα ηα
ζρνιεία ή γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ή νηηδήπνηε, γηαηί έπηαζε παγεηφο, δελ
ζα ηνλ λνηάμεη απηφλ, νχηε ζα πάεη λα ξσηήζεη ηελ ΔΚ ηελ ηάδε ηνπ κελφο
Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηάδε έηνπο αλ είρε ρηνλφπησζε ζην Σατδάξη, θ.ιπ., θ.ιπ..
Ξαξάδεηγκα απηφ, θαζαξά ξεηνξηθφ, θαη απιφ.
Νη πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο δειαδή ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ελφο
δήκνπ ζηελ πξάμε απαηηνχλ θάπνηεο ζηηγκέο λα θηλνχκαζηε κε ηελ θαιή
έλλνηα θαη κε ηελ θαιή πξφζεζε ζηηο παξπθέο λνκηκφηεηαο πνπ ν έιεγρνο ζα
ην ζεσξήζεη θαηαινγηζζέλ, παξαηππία, έσο θαη παξαλνκία.
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Άξα, κεηά απφ απηφ ζα θαινχκαζηε ινηπφλ φ,ηη ζπδήηεζε θάλνπκε εδψ κέζα
θαη φ,ηη απνθάζεηο παίξλνληαη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα λα είκαζηε ζηε
γξαθίδα απηνχ ηνπ ζηεξεφηππνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ,
πνπ πνιιέο θνξέο είλαη γξαθεηνθξαηηθφ θαη ιεηηνπξγεί ζαλ κέγγελε, ζαλ ζειηά
ζηελ πξαθηηθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ.
Ξαξά ηαχηα, επεηδή δελ ζέισ λα καθξεγνξήζσ, γηαηί θαληάδνκαη πνιιά
άηνκα απφ απηά ηα έδξαλα ζα κηιήζνπλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ, θαη γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ζαο επαλαιακβάλσ γηα άιιε κία θνξά φηη είκαζηε
ππέξ ηεο δηαρείξηζεο θαη αλ κε ην θαιφ απνθαζηζηεί, ππέξ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ, ζπγλψκε, θαη αλ κε ην θαιφ παξζεί απηή ε απφθαζε, εκείο ζα
είκαζηε ζηε δηάζεζε ηνπ εθάζηνηε ειεγθηή θαη λα βνεζήζνπκε θαη λα
ζπκβάιινπκε ζηνλ έιεγρν απηφλ ν νπνίνο ζα απνζπληνλίζεη θαη ιηγάθη έσο
αξθεηά θαη ηηο πεξεζίεο πνπ φινη ην μέξνπλ εδψ κέζα, αιιά ην μερλάκε.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Πε ζπλέρεηα θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ εγψ δχν πξάγκαηα ζα πσ,
φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε απηφο ν ζπλδπαζκφο είκαζηε έλαο αλνηρηφο
ζπλδπαζκφο, έλαο δηαθαλήο ζπλδπαζκφο, αλ ζέιεηε θαη αηνκηθά ην
απνδεηθλχνπκε απηφ, δελ θξπβφκαζηε πίζσ απφ ιέμεηο θαη πίζσ απφ λνχκεξα.
Πε απηή ηε θηινζνθία καο ηελ νπνία ζα ππεξεηνχκε, ππεξεηήζακε,
ππεξεηνχκε θαη ζα ππεξεηνχκε, είκαζηε ππέξ θάζε δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ
απφ νπνηεδήπνηε κέρξη θαη ζήκεξα.
Ππκπιήξσζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ν θ. Ρζαηζακπάο αξγφηεξα. Δγψ απηά ήζεια
λα πσ, δείρλνληαο ηε θηινζνθία θαη... ηελ νπνία ηελ θάλνπκε πξάμε κε φιεο
ηηο θηλήζεηο καο. Γη’ απηφ φηαλ ππάξρεη θάηη λα ην πνχκε, ην ιέκε, δελ
θξπβφκαζηε, δελ ζπθνθαληνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκείο ραηξεηίδνπκε ηελ... επηηέινπο φηη έξρεηαη απηφ ην
ζέκα γηα λα ην απνθαζίζνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ 15 κήλεο
πνπ δηνηθεί ε δηνίθεζε. Ξάξα πνιιέο θνξέο βάιακε απηφ ην δήηεκα θαη ζην
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Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηε κνξθή ηνπ ειέγρνπ, ζρεδφλ γίλακε θνπξαζηηθνί
ηελ πξψηε ρξνληά ηνπιάρηζηνλ θάζε δεχηεξν ή ηξίην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
αξζξνγξαθήζακε γη’ απηφ ην δήηεκα θαη γηα επηκέξνπο δεηήκαηα ηα νπνία ε
ρατδαξηψηηθε θνηλσλία δεηάεη απαληήζεηο.
Θαη απηά ηα εξσηήκαηα είλαη ηα 3,5εθαη. απφ ηα 7,5εθαη., ηα νπνία έρνπλ
νλνκαηεπψλπκν,

φπσο

έρσ

πεη,

ζπγθεθξηκέλα

θπζηθά

πξφζσπα

θαη

ζπγθεθξηκέλν ΑΦΚ. Απφ απηά κάιηζηα έβαια ην δήηεκα φηη επεηδή καο
ρξσζηάλε ηα λαππεγεία Πθαξακαγθά φηη ρξεηάδεηαη θαη λνκηθή ζπλδξνκή ζηνλ
ρεηξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο δηφηη κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα ιπζνχλ ηα δεηήκαηα
αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηε δηνίθεζε, θαη εκείο λα κελ έρνπκε θάλεη θαηά ηε
γλψκε κνπ ίζσο φιεο ηηο ελέξγεηεο λα πάξνπκε ηα ρξήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 1.200.000. Ρα
ππφινηπα 2,5εθαη. αληηζηνηρνχλ ζε άιια 12, ή 13, δελ ζπκάκαη απηή ηε
ζηηγκή ην λνχκεξν, θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία φπσο ιέεη ζηελ παξάγξαθν 1
γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ πιήξσλαλ ηα ελνίθηα κε ηελ αλνρή ηεο
πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο θπξίσο.
πάξρνπλ θαη ηα άιια δεηήκαηα πνπ δελ ζα αλαθεξζψ θαη πνπ ηα έρνπκε,
λνκίδσ, κε ζχκθσλε γλψκε θαηά θάπνηνλ ηξφπν έρνπκε αλαθεξζεί ζηελ
πξνεθινγηθή πεξίνδν αιιά θαη κεηά. Βάδσ θαη έλα δήηεκα φγδνν, δελ μέξσ αλ
ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηε δηαηχπσζε, ην έρνπκε πεη φινη θαηά θάπνηνλ ηξφπν,
θαη δελ μέξσ, εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά ζα ην επαλαθέξσ ζηε δηαδηθαζία
πνπ ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ, ππάξρεη έλα λνχκεξν
ην νπνίν έρεη εμαθαληζηεί απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηνπηθήο δσήο. Ξνην
είλαη απηφ ην λνχκεξν; Ν δήκνο βεβαίσο εκπεξηέρεηαη ζε δηάθνξεο πιεπξέο ην
φηη έγηλε ηηκνιφγην, ηζηνξίεο, θ.ιπ., ν δήκνο έθηαζε θάπνηα ζηηγκή λα
ρξσζηάεη έλα λνχκεξν ηεο ηάμεσο ησλ 10εθαη. πεξίπνπ, 8,5εθαη., 8.700.000,
θ.ιπ., ηα νπνία κε πνιηηηθή απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο, κία ζεηξά δήκνη πνπ
ήηαλ ζην θφθθηλν ή ρξψζηαγαλ κεγάια λνχκεξα δφζεθε κία επηρνξήγεζε θαη
απηφ ην λνχκεξν εμαθαλίζηεθε.
Βεβαίσο απηφ ην λνχκεξν κπνξεί λα είλαη ην άζξνηζκα φισλ απηψλ αιιά
κπνξεί θαη λα κελ είλαη ην άζξνηζκα φισλ απηψλ. Θαη εγψ ινηπφλ ζα ήζεια
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ζηε δηαδηθαζία απηή δηεξεχλεζεο λα θαηαγξαθεί ζηα εξσηεκαηηθά δειαδή θαη
απηφ ην δήηεκα. Ηζηνξηθά δειαδή πψο θηάζακε λα έρνπκε έλα ηφζν κεγάιν
θελφ ην νπνίν φινη ην θαηαγγέιιακε ζηελ νπζία ν θαζέλαο γηα ηνλ
πξνεγνχκελν ή ηέινο πάλησλ έρνπλ γίλεη ζπδεηήζεηο εδψ πέξα ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη πνπ αθνξά θαη ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ζε φιν ην
πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ.
Ρψξα αθξηβψο δελ ζπκάκαη ην λνχκεξν αλ ήηαλ 8.700.. ηφζν ή... θάπνπ εθεί
πέξα ήηαλ, πξνζέγγηδε ζρεδφλ ηα 9εθαη. θαη κεηά κνπ θαίλεηαη ππήξμε θαη έλα
ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ, 1.300.000; Γελ ζπκάκαη, ηέινο πάλησλ. Ζ νπζία
ινηπφλ κε ελδηαθέξεη, φηη δεκηνπξγήζεθε έλα θελφ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο
ηνπ δήκνπ πνπ βεβαίσο εθείλε ηελ επνρή νη πξνυπνινγηζκνί δελ ήηαλ
ηζνζθειηζκέλνη φπσο ζήκεξα, ππήξμαλ ελέξγεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζα ιέγακε
ίζσο επελδπηηθνχ ραξαθηήξα αλ θαη ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα δελ έγηλε θάηη
ηέηνην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ήηαλ. Ζ δεχηεξε ηεηξαεηία είλαη
έμη ρξφληα. Αιιά κηιάκε ηψξα φηη ην ρξένο απηφ δελ έγηλε κφλν ηα 3,4
ηειεπηαία ρξφληα, ήηαλ απφ παιηά ην νπνίν δηνγθψζεθε θαη απφ ηελ πξψηε
ηεηξαεηία ηνπ Καξαβέιηα θαη ηε δεχηεξε έθηαζε εθεί πνπ έθηαζε θ.ιπ.. Δίηε
γηα ιφγνπο επεηδή κπήθαλ ππεξεκεξίεο θ.ιπ., ηέινο πάλησλ δελ είλαη απηή ηε
ζηηγκή, δελ θνπβεληηάδνπκε... βάδσ ινηπφλ θαηά ηε γλψκε κνπ φηη ζηε
δηαηχπσζε απηή πξέπεη λα ππάξρεη.
Ρψξα, δελ κε απαζρνιεί ην ηη ζα γίλεη, απαληάσ ιίγν ζηνλ Αληξέα Κπνδίθα, ν
θνπξληαρηφο ηεο πξψηεο ζηηγκήο. Θα γξάςνπλ, ζα θάλνπλ, ζα ξάλνπλ, θ.ιπ.,
πηζαλά ζα ζηνρνπνηεζνχλ, φια ζπκβαίλνπλ απηά. Δδψ γίλνληαη θαη ρσξίο λα
θάλεηο θάηη. Δίρακε πξνεγνπκέλσο κία ηέηνηα ζπδήηεζε. Ή ηέινο πάλησλ
ππάξρεη θαη άιινο ηξφπνο, λα πεξλάο ζηελ αθάλεηα.
Θα πσ ινηπφλ κία θνπβέληα γη’ απηφ. Δπεηδή θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη πνιχ
ζνβαξφ απηφ ην δήηεκα ζπλνιηθά γηα ηνλ δήκν, ζα πσ ην εμήο, αθνχ πσ κία
θνπβέληα ζαλ αηηηνιφγεκα. Ρν 2008 έθηηαμα ηφηε, ηελ επνρή πνπ άξρηδαλ ηα
κπιφθα, έλα κπινθ, ην είρα νλνκάζεη «αθαλήο». Κεηά πξνέθπςαλ νη πνιηηηθέο
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ζπλζήθεο κε ηελ ηζηνξία ηνπ Γξεγνξφπνπινπ θ.ιπ., θαη απφ ηελ αθάλεηα
πεξάζακε ζηελ... λαη, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φκσο ην έρσ θξαηήζεη.
Θάπνηνη θαίλεηαη, ην ιέσ ραξηηνινγψληαο, γηαηί πάληα βιέπσ θαη απηήλ ηελ
πιεπξά ησλ πξαγκάησλ, έλαο ηξφπνο είλαη λα ζνπ δηαζηξεβιψλνπλ απηά πνπ
ιεο θαη έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα ζεσξνχλ φηη είζαη πξαγκαηηθά ή αφξαηνο ή
αθαλήο. Δγψ ην έρσ ππνζηεί απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηά θαηξνχο, φρη
πάληα θ.ιπ., ε δσή φκσο ζπλερίδεηαη θαη εγψ ιέσ, επαλαθέξσ κε αθνξκή
απηφ ην ζέκα, επεηδή ζέισ, είλαη πνιχ ζνβαξφ δήηεκα θαη ν ρατδαξηψηηθνο
ιαφο πξέπεη λα καζαίλεη ηη γίλεηαη, δεηάσ λα παξζεί ππφςε ζηελ αλακφξθσζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, λα βξνχκε θνλδχιη πνπ λα πνχκε φηη γηα ην site ηνπ
δήκνπ ζα ιεηηνπξγήζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, λα δεηήζνπκε βνήζεηα απφ
εζεινληέο, ππάξρνπλ άλζξσπνη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ κπνξνχλ λα
θάλνπλ δηαπαξαηαμηαθά ψζηε λα απνδίδεη ην πλεχκα ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ. Αλεμαξηήησο ησλ δηαθσληψλ.
Θαη επί ηε επθαηξία ζέισ λα πσ φηη έρνπκε πεξάζεη ζε κία θαηλνχξηα θάζε,
θάλσ ζεηηθή θξηηηθή ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πιένλ λνκίδσ
έρσ κία θαιχηεξε γξαθή ζην αξρή, κέζε θαη ηέινο ηα θείκελα, εκέλα κε
ηθαλνπνηεί απηφ, δειαδή κπνξψ ρσξίο λα απεπζχλνκαη πάληα ζηνπο
νηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο ή ζηνπο ηερληθνχο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ηκήκα, ζπλάδειθε, ην ηκήκα, ζπλάδειθε Θνδσξή, ην
ηκήκα, ζπλνιηθή δνπιεηά.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν ηκήκα, ζπγραξεηήξηα ινηπφλ δηακέζνπ ηνπ πξνέδξνπ
λα δψζνπκε ζηνλ ηξφπν ζηνλ νπνίνλ γξάθνπλ..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζηηο πεξεζίεο θπζηθά πνπ ζηήλνπλ...
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαη ζηηο πεξεζίεο, σξαία, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Θέληξεο. Ππγλψκε, ν θ.
Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δπραξηζηψ. Ξξφεδξε, ζήκεξα θάηη έρεηο πάζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαη ιίγν απνζπληνληζκέλνο, ζπλάδειθε.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα πξνζπαζήζσ θαη εγψ λα είκαη ζχληνκνο αλ θαη είλαη έλα ζέκα
πνπ κπνξνχκε λα πνχκε πνιιά. Θαηαξρήλ λα δηεπθξηλίζσ φηη εκείο σο
θαηλνχξηα παξάηαμε θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηηο εθινγέο δελ έρνπκε
θαλέλαλ ιφγν λα είκαζηε αξλεηηθνί ζε έλαλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν πνπ αθνξά
ην παξειζφλ. Ξνιηηηθά ζίγνπξα ζα είκαζηε σθειεκέλνη θαη επλνεκέλνη,
άιισζηε θαλείο νχηε απφ ηνπο εθιεγκέλνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο νχηε θαλ
απφ ηνπο ππνςεθίνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο παξάηαμεο δελ ήηαλ ζε
ζέζε επζχλεο ζηνλ δήκν, δελ έρεη δηαρεηξηζηεί θάηη απφ φζα έρνπλ ζπκβεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο.
Όκσο ζα ήζεια λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα ζε ζρέζε θαη κε ηελ δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζείηαη θαη λνκίδσ φηη έρεη αξθεηέο παξαιείςεηο, αξθεηά ιαλζαζκέλα
ζεκεία. Θαηαξρήλ έλαο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο δελ γίλεηαη κε κία επηζηνιή
πξνο ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. Δγψ φηαλ αληηιακβάλνκαη ηελ έλλνηα ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηελ αληηιακβάλνκαη εληειψο δηαθνξεηηθά θαη κάιηζηα
βιέπεηε φηη ππάξρεη κία θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, εθηά ζεκάησλ,
νξηζκέλα απφ ηα νπνία λνκίδσ φηη δελ είλαη ζέκα δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ φζν
πεξηζζφηεξν κάιινλ ζα ήηαλ λα απεπζπλζνχκε ζηνπο επηζεσξεηέο δεκφζηαο
δηνίθεζεο γηα λα δνπλ ην ηππηθφ, ην νξζφ κάιινλ ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.
Θαη αλαθέξνκαη θαη ζηα δεζκεπκέλα νηθφπεδα ζηελ παξάγξαθν 3 θαη γηα ηνλ
απνραξαθηεξηζκφ πνπ κηιάηε ζην έγγξαθν, αιιά θαη ζηελ πξάμε εθαξκνγήο
ηνπ 287. Όπσο επίζεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη κία ζεηξά άιισλ
αληίζηνηρσλ ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε δεκνηηθή πεξηνπζία, γηαηί εδψ απηά
αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηε δεκνηηθή πεξηνπζία, ζέκαηα πνπ είλαη αλνηρηά θαη
ζα κπνξνχζακε λα ηα ζέζνπκε φπσο ην δήηεκα ηεο ΔΓΑΞ ησλ ξεκάηησλ θαη
παξαξεκάηησλ πεξηνρψλ, ηηο πξνζθπξψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηαρξεζηηθά θαη
ηηο δηεθδηθήζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ηνλ δήκν θαη ζα έπξεπε λα έρνπκε
πξνρσξήζεη ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο γηα λα γίλνπλ απηέο νη εθηάζεηο δεκνηηθή
πεξηνπζία, ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο νηθνπέδσλ, ηψξα λα κελ αλαθεξζψ
ζε απηφ, λνκίδσ φκσο φηη έηζη φπσο ηίζεηαη ηειηθά ράλεη θαη ηελ νπζία ηνπ.
Γηα κέλα ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα απφ νξθσηνχο
ινγηζηέο φηαλ ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, ή αλ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε ή
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ππφλνηα φηη θάπνπ έρεη γίλεη αηαζζαιία ζα κπνξνχζακε αθφκα θαη ζηνλ
εηζαγγειέα λα απεπζπλζνχκε. Έηζη φπσο γίλεηαη πεξηζζφηεξν ληψζσ φηη
γίλεηαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο γηα λα πεηάμνπκε ιίγν ηελ κπάια ζηελ εμέδξα
επεηδή δελ κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε αιιά θαη κεηά απφ ελάκηζε ρξφλν
ελησκεηαμχ θαη κε φιεο ηηο παιηλσδίεο πνπ πξνεγήζεθαλ. Έρσ ηελ εληχπσζε
φηη γίλεηαη πεξηζζφηεξν γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, γηα λα αζρνιεζεί φιε ε ηνπηθή
θνηλσλία, θαη φρη κφλν, κε ην παξειζφλ.
Ππκθσλψ θαη κε απηφ πνπ είπε ν Αληξέαο Κπνδίθαο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα
μεθηλήζεη απηή ε δηαδηθαζία, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, επαλαιακβάλσ, λνκίδσ φηη
ζα είκαζηε δαθηπινδεηθηνχκελνη πιένλ ζαλ δήκνο θαη ζα ππάξρεη πνιχ
κεγάιν πξφβιεκα θαη ζηηο πεξεζίεο αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζε απφ
εδψ θαη ζην εμήο, θαη επεηδή πιένλ είζηε ελάκηζε ρξφλν δηνίθεζε, εγψ λνκίδσ
φηη πιένλ είζηε θαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν αλαθέξεηε. Ν ζηφρνο
απφ εδψ θαη πέξα θαη γηα ηε δηνίθεζε αιιά θαη γηα ηελ θνηλσλία, πηζηεχσ, ηνπ
Σατδαξίνπ, είλαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη φρη ηφζν λα αλαθεξζνχκε
ζην παξειζφλ.
Ιέσ θαη πάιη φηη εκείο δελ αξλνχκαζηε ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, απιά ζέισ
λα επηζεκάλσ νξηζκέλα πξάγκαηα θαη αλ ζέιεηε θαη ηελ άπνςή κνπ θαη φρη
κφλν σο πνιηηηθφο αιιά θαη σο manager, γηαηί έλαο δήκαξρνο εθηφο απφ
πνιηηηθφο πξέπεη λα είλαη θαη manager, εγψ σο manager πνηέ δελ ζα
αζρνινχκνπλ κε ην παξειζφλ, ζα πξνζπαζνχζα, γηαηί φηαλ αζρνιείζαη πνιχ
κε ην παξειζφλ ράλεηο ηνλ βεκαηηζκφ ζνπ ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ, ζα
πξνζπαζνχζα λα επηιχζσ ινηπφλ ηα πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρεη ην
Σατδάξη, λα επηθεληξσζψ ζε απηά, θαη ιηγφηεξν λα θαηαινγίζσ πνιηηηθέο
επζχλεο.
Γηαηί έηζη φπσο ηέζεθε θηφιαο ην ζέκα απφ ηνλ αληηδήκαξρν, εγψ απηφ
θαηαιαβαίλσ, φιε ε ηζηνξία γίλεηαη γηα λα θαηαινγίζνπκε πνιηηηθέο επζχλεο
ζηηο πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο. Παο ιέσ θαη πάιη φηη πνιηηηθά ηε δηθή καο
παξάηαμε απηφ κπνξεί θαη λα ηελ επλνεί, δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα λα
ςεθίζνπκε νπνηνλδήπνηε έιεγρν γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ εκπεηξία κνπ
απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο ιέεη φηη πεξηζζφηεξνη νη ππεξεζηαθνί είλαη απηνί
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Γειαδή

απηνί

νη

έιεγρνη

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζε ελέξγεηεο θαη πξάμεηο ησλ ππεξεζηαθψλ θαη
φρη ζε πνιηηηθέο επζχλεο, λα ην έρεηε απηφ ππφςε, φπσο λα έρεηε ππφςε φηη
φζν θαηξφ δηαξθέζεη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζα
έρνπλ κία αλαζηάησζε θαη δελ ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ φπσο πηζαλφλ λα
ζέιακε λα ιεηηνπξγήζνπλ.
Απηέο, επαλαιακβάλσ, είλαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο, εκείο δελ βξίζθνπκε ιφγν
γηαηί λα ελαληησζνχκε θαη λα θαλνχκε αξλεηηθνί ζε έλαλ έιεγρν, δελ έρνπκε
ηίπνηα λα θνβεζνχκε, ηίπνηα λα θξχςνπκε, λνκίδσ φκσο φηη είλαη
παξαηεξήζεηο νπζηαζηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα ηηο ιάβεηε θαη εζείο ππφςε αιιά
λνκίδσ θαη νη πνιίηεο ηνπ Σατδαξίνπ γη’ απηφ ην νπνίν ζα αθνινπζήζεη.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Θ. Θέληξε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θαη ε ΞΝΙΖ ΞΟΝΝΞΡΗΘΖΠ ζπκθσλεί λα γίλεη ν δηαρεηξηζηηθφο
έιεγρνο, θαη πεξηκέλνπκε ηα απνηειέζκαηα.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: Δίλαη αιήζεηα, θ. Ξξφεδξε, φηη απηφο ν γηγαληηζκφο πνπ ππάξρεη
κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ θαη εηδηθά ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, έλα
κεγάιν κέξνο ηεο αληηδηθίαο πνπ ππάξρεη πνιιέο θνξέο γηα λα είλαη εχερα
ζηνπο πνιίηεο είλαη ηε κία παξάηαμε θαηεγνξεί απηή πνπ είλαη πάληα ζηελ
εμνπζία, φρη κφλν ζηνλ δηθφ καο δήκν αιιά θαη ζε φινπο.
Δγψ έρνληαο άζπξα καιιηά αληηιακβάλνκαη θαη ραηξφκνπλ γη’ απηφ φηη ε
παξάηαμε ε δηθή ζαο θαη γεληθφηεξα ην ΘΘΔ είρε κία πνιηηηθή αληηπαξάζεζε
ηνπ ζέκαηνο θαη πνηέ, κα πνηέ θαη απηφ ην έιεγα απφ κέζα, δελ ην έιεγα
εμσηεξηθά, ηψξα ην ιέσ απηφ, γηαηί ν θαζέλαο καο έρνπκε ζην πίζσ κέξνο
ηνπ κπαινχ καο θάηη, δελ έβαδε θάηη δεηήκαηα γηα παξάδεηγκα πνπ ε
παξάηαμε, πνπ ήκνπλ εγψ κε ηνλ θ. Ρζαηζακπά, αο πνχκε, ην έβαδε θάζε
θνξά ζε δεκνηηθή ζπλεδξίαζε ηελ πξνεγνχκελε ηεηξαεηία.
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Παθψο θαη δελ κπνξεί θαλείο λα είλαη ζηνλ έιεγρν πνπ κπνξεί λα γίλεη. Αλ θαη
απηφο ν έιεγρνο, ζηα δηθαζηήξηα θάζε κέξα είκαη, φρη ζαλ δηθεγφξνο
ελδερνκέλσο, αιιά βιέπσ θαη κπνξψ λα θξίλσ ηνπιάρηζηνλ ηη γίλεηαη θαη ηη
απνηειέζκαηα έρεη. Ρη απνηειέζκαηα έρεη; Πε κία πξνεγνχκελε ελ ηε ξχκε
ηνπ ιφγνπ είρα πεη Υέ πκίλ ππνθξηηαί θαη θαξηζαίνη. Γελ ην ιέσ γηα ζαο
θαζφινπ, ζα ην πσ γηαηί. Απηφ ην είρε ν Σξηζηφο... ππνθξηηέο θαη θαξηζαίνη
ήηαλ δηθαζηέο, απηνί ήηαλ θαη απηνί είραλ ηνλ ηχπν θξαηνχζαλ θαη απφ εθεί
ζνπ ιέεη θάπνηεο, λα κελ πσ ηη έθαλαλ, έθιεβαλ θαη έθαλαλ θαη έθηηαρλαλ.
Έηζη είλαη, θ. Βνξέα, απηή είλαη ε αιήζεηα. Τάμηε λα βξείηε κέζα εθεί ζην
Google ηη ήηαλ νη ππνθξηηέο θαη θαξηζαίνη. Δδψ θαζφινπ.
Θαη ζα πσ θαη ην άιιν. Γξακκαηείο, ηη είπα; Γξακκαηείο είπα εγψ θαη
θαξηζαίνη, έθαλα ιάζνο, ζπγλψκε, δηνξζψζηε κε, είζηε κεγαιχηεξνο ... κε
δηνξζψλεηε. Θαη γηα λα πνχκε ηελ αιήζεηα γηαηί πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο,
εζείο δελ ην επηδηψμαηε απηφ ζηελ νπζία. Δδψ βιέπσ νξηζκέλεο παξαηάμεηο
άιιεο πνπ ην έβαδαλ ζέκα, γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα, ζα ιέκε θάπνηε ηα
πξάγκαηα, γηαηί γλσξηδφκαζηε φινη κεηαμχ καο πνηνη είκαζηε θαη ηη ιέκε.
Δζείο δελ ζέιαηε θάηη ηέηνην ελδερνκέλσο, κνπ άξεζε ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ.
Γξνχιηα. Κνπ άξεζε. Ρίπνηα δελ θξχβνπκε, φ,ηη είλαη θαιφ πξέπεη λα ην ιέκε,
κφλν έηζη ζα πάκε κπξνζηά. Γερφκαζηε απηφλ ηνλ έιεγρν λα γίλεη, αιιά ζα
έρεη θαη παξελέξγεηεο φιε απηή ε θαηάζηαζε. Ρη ελλνψ.
Δίπε ν θ. Κπνδίθαο, αλέθεξε φηη κπνξεί λα γίλεη ... κα ζα γίλεη εθ πεξηθνξάο,
αθνχ πξέπεη λα ςεθίζεηε, ήξζε κία απφθαζε γξήγνξε θαη δελ είκαζηε, ν έλαο
είλαη Αζήλα, ν άιινο είλαη ζηελ Θφξηλζν θαη ν άιινο είλαη Θεζζαινλίθε, πξέπεη
λα ππνγξάςνπκε. Ιεηηνπξγεί ζηηο παξπθέο ηεο λνκηκφηεηαο. Κνπ άξεζε απηφ
πνπ είπε ν αληηδήκαξρνο φηη εκείο δελ έρνπκε απηφ ην ... ελδερνκέλσο ζα
ππάξρνπλ παξαηππίεο. Θαη επεηδή είπα ζηα δηθαζηήξηα, αλ ζέινπλ λα γίλνπλ
άλνκεο πξάμεηο, είλαη απηά πνπ έιεγε θαη έλαο πξσζππνπξγφο έρεηε
απνδείμεηο, είλαη θάπνηα ηα νπνία ... αφξαηα, δελ θαίλνληαη απφ ηα ραξηηά
κέζα λα ηα δνχκε, λα θάλνπκε. Όπνπ ππάξρνπλ ραξηηά έλαο εηζαγγειέαο δελ
κπνξνχκε λα αθνπζηνχκε θαη λα θάλνπκε.
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Θέισ λα πσ θάηη γηα λα είκαη έηζη, γηα λα κελ ιέσ θνπβέληεο. Ρελ
πξνεγνχκελε ηεηξαεηία ή παξαηεηξαεηία έδσζαλ φινη νη δήκαξρνη, ν δηθφο
καο δήκνο ήηαλ θαη ν ηειεπηαίνο ζζελαξφο, 45.000 θαη νη ππφινηπνη γηα λα
έξζεη έλα γξαθείν εδψ πέξα κε ηα εληάικαηα πνπ πεγαίλακε κε ηα ιεσθνξεία
πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ππνγξάθνπλ. Ρν Διεγθηηθφ Ππλέδξην. Ρη άιιν. Δκείο
βνεζήζακε απηνχο λα έξζνπλ εδψ λα καο ππνγξάθνπλ. Απηή είλαη ε αιήζεηα.
Θαη γη’ απηφ ην ζέκα ηη έθαλαλ; Ξήγαλ 15 δεκάξρνπο θαη 140 δεκνηηθνί
ζχκβνπινη πνπ ςεθίζακε φινη θαη λα ζαο πσ εγψ, ήηαλ παξάηππν, δελ
πξνβιεπφηαλ. Θαη έπξεπε φρη κφλν λα θαηαδηθαζηνχκε, ν θ. Βνξέαο κφλν ήηαλ
πνλεξφο θαη δελ ςήθηζε, απείρε θαη δελ ... εκείο φινη νη άιινη ήκαζηε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Θαη αλ ηφηε, θ. Ξξφεδξε, θαη θ. Γήκαξρε, θ. ζπλάδειθνη, δελ ήηαλ κε ην ζέκα
απηφ ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Θεζζαινλίθεο, πψο ηνλ έιεγαλ, Τσκηάδε, πνπ
έθπγε, πνπ θαηαδηθάζηεθε γηα θάηη αλαζέζεηο, ηη είρε θάλεη, θαλνληθά εκείο
ίζρπε ν λφκνο, ίζρπε ν λφκνο φηη ζα έπξεπε λα εθπέζνπλ νη δήκαξρνη θαη φινη
νη δεκνηηθνί ππνςήθηνη.
Ν εηζαγγειέαο, απηή δηήξθεζε, πήξε θαη αλαβνιέο ε δίθε, δηήξθεζε έλαλ
κήλα, ήηαλ ηφζν άγξηνο πνπ εγψ θαηάιαβα θαιελχρηα, αιιά ηειηθά ν
πξφεδξνο, δελ μέξσ, ήηαλ έλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη είπε φηη απηφ εδψ
πέξα ην έθαλαλ γηα ηνλ ιφγν, γηαηί ζηελ πνιηηηθή πνιιέο θνξέο θάλεηο γηα ην
θαιφ θνηλσληθφ ζχλνιν. Παθψο αλ ππάξρνπλ νη ελδείμεηο ή απνρξψζεο
ελδείμεηο φηη ππάξρεη απηφ ην ζέκα ... εηζαγγειέα. Δκείο πξέπεη λα είκαζηε
επηπρείο, επηπρείο, λα παξαθαιάκε, θαη εζείο, θ. Γήκαξρε, φηη ... φια
πάλιεπθα. Ρφηε ζα πεξηπνηεί ηηκή θαη ηνπο δήκνπο θαη εκάο πνπ αζρνινχκαζηε
ή ηνπο λεφηεξνπο ηνπο άιινπο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη λα βγεη θαη ν
δηθφο καο ν δήκνο φηη είλαη θαζαξφο, γηαηί ζα είλαη ζε φιε ηελ Διιάδα, νξίζηε
έγηλε δηαρεηξηζηηθφο, δελ μέξσ ζε άιινπο αλ έγηλε ηέηνηα πξφηαζε, αλ έγηλε, ή
αλ ζα γίλεη, θαη φκσο απηφο εδψ πέξα παξφια απηά... απηά. Δίκαζηε ζεηηθνί
ινηπφλ ζε απηφ ην νπνίν θάλεηε κε ηελ επηζηνιή λα δείηε, λα επηθεληξψζεηε
φπνπ ζέιεηε ηνλίδνληαο φιεο απηέο ηηο παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο έθαλα.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Ξνηνη ζπλάδειθνη ζα πάξνπλ ηνλ
ιφγν; Ν θ. Θνπβαξάο, ε θα Ρνθαηιίδε, ν θ. Ρζαηζακπάο. Ππλάδειθνη, ηψξα. Ν
θ. Βνξέαο, θαη ν θ. Θαξαγηάλλεο. Θ. Θνπβαξά.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Αλ θάπνηνο δεκφηεο παξαθνινπζνχζε ηε ζπδήηεζε έηζη φπσο
εμειίζζεηαη κέρξη απηή ηε ζηηγκή, θαη δελ ήηαλ θαιφο γλψζηεο ησλ δεκνηηθψλ
πξαγκάησλ ηνπ ηφπνπ καο, ζα έβγαδε, ζα απνθφκηδε ηελ εζθαικέλε
εληχπσζε φηη ππάξρεη κία γεληθή ζπλαληίιεςε θνηλή γηα ηελ «θάζαξζε» ζηνλ
δήκν καο, κε θάπνηεο επηκέξνπο δηαθνξέο πνπ αθνχζηεθαλ εδψ πέξα. Θαη ιέσ
εζθαικέλε εληχπσζε γηαηί ηνπιάρηζηνλ εκείο σο ιατθή ζπζπείξσζε ελ
αληηζέζεη λα κελ πσ κε φινπο ηνπο άιινπο, λα πσ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο γηα
λα κελ αδηθήζσ θάπνηνλ, φηαλ κηιάκε γηα ηέηνηα δεηήκαηα ζηνπο Σατδαξηψηεο
ηνπο θνηηάκε ζηα κάηηα, ίζα ζηα κάηηα, θαη ηνπο ιέκε πξνζέμηε, Σατδαξηψηεο,

λα κελ ζαο θνξντδεχνπλ θάπνηνη, λα είζηε ςηιηαζκέλνη, γηαηί εθηφο απφ ηελ
παξάλνκε θιεςηά, ιακνγηά θαη αδηθία, ππάξρεη θαη ε λφκηκε θιεςηά, ιακνγηά,
θαη αδηθία. Θαη αλ κάιηζηα ε παξάλνκε απνηειεί ην δέληξν, ε λφκηκε απνηειεί
ην δάζνο. Θαη ππάξρνπλ αξθεηνί, θαη εδψ κέζα αξθεηνί, νη νπνίνη ζέινπλ λα
ράλεηαη απφ ηελ νπηηθή ζαο ην δάζνο θαη λα βιέπεηε ην δέληξν θαη λα
αζρνιείζηε κφλν κε ην δέληξν.
Θαη απηφ ηζρχεη φρη κφλν ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα αιιά θαη ζε γεληθφηεξα
πνιηηηθά δεηήκαηα. Λα θέξσ έλα-δπν παξαδείγκαηα γηα λα γίλσ θαηαλνεηφο ηη
ελλνψ ιέγνληαο παξάλνκε θαη λφκηκε ιακνγηά. Αο πνχκε ηα γεληθφηεξα
πνιηηηθά πξψηα απ’ φια.
Ξξνθαλψο είλαη θαηαθξηηέν ην λα εθκεηαιιεχεηαη θάπνηνο ηε ζέζε ηνπ ζε
έλαλ νπνηνλδήπνηε δεκφζην θνξέα γηα λα βάδεη ην δάρηπιφ ηνπ ζην κέιη.
Δίλαη ρίιηεο θνξέο φκσο πην θαηαθξηηέν θαη πην κεγάιε θιεςηά απηή ηελ νπνία
βηψλεη θαζεκεξηλά ν εξγάηεο, ν ππάιιεινο απηήο ηεο ρψξαο, ν νπνίνο
δνπιεχεη απφ ην πξσί έσο ην βξάδπ θαη λφκηκα αιιά άδηθα ακείβεηαη κε ηξεηο
θαη εμήληα, θαη λφκηκα αιιά άδηθα ηνλ θφπν ηνπ ηνλ θαξπψλνληαη θάπνηνη
άιινη νη νπνίνη πεξλνχλ ηε δσή ηνπο απφ ηε Φηινζέε ζηηο Θάλεο θαη απφ ηε
Κχθνλν ζηηο Κπαράκεο, πνιιέο θνξέο ρσξίο λα μέξνπλ πνηεο δνπιεηέο έρνπλ,
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κε ηη αζρνινχληαη απηέο, γηαηί έρνπλ θάπνηνπο θαινπιεξσκέλνπο πνπ
αζρνινχληαη κε απηά.
Αληίζηνηρα γηα λα κηιήζνπκε γηα ην δεκνηηθφ παξάδεηγκα, είλαη θαηαθξηηέν
100 θνξέο ην λα εθκεηαιιεπηεί θάπνηνο ην γεγνλφο φηη εθιέρηεθε ζε έλα
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κπήθε ζε κία ζέζε, θαη έβαιε ζηελ ηζέπε ηνπ
1.000,00€, 10.000,00€, 20.000,00€, είλαη εθαηφ θνξέο φκσο πην άδηθν απηφ
πνπ βηψλεη ν κέζνο Σατδαξηψηεο δεκφηεο φπνπ έξρεηαη απηφ ην αλάιγεην
θξάηνο θαη ηνπ ιέεη, δεκφηε, εγψ ζα ζνπ εμαζθαιίζσ παηδεία, πγεία,

θαζαξηφηεηα, πξφλνηα, πνιιά απφ απηά ζα ζνπ ηα εμαζθαιίζσ κέζα απφ ηνλ
Γήκν Σατδαξίνπ, αιιά λφκηκα αιιά άδηθα ζα ζνπ ηα εμαζθαιίζσ
θνξνινγψληαο ζε θαηά 70% κε έκκεζε θνξνινγία θαη 30% κε άκεζε, πνπ
φινη μέξνπκε φηη ε έκκεζε είλαη ν πην άδηθνο θφξνο, γηαηί γηα έλα θηιφ ςσκί
πιεξψλεη ηνλ ίδην θφξν ν Βαξδηλνγηάλλεο θαη ν άλεξγνο, ζα ζε κνπξιάλσ

κφληκα αιιά άδηθα ζε βαξηά άκεζε θνξνινγία θαη ηαπηφρξνλα ζα έξρνκαη
ζηνλ δήκν θαη ζα ηνπ ιέσ, μέξεηο θάζε ρξφλν ζα παίξλεηο ηα κηζά ιεθηά γηα

λα εμππεξεηήζεηο απηέο ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, θαη αλ ζέιεηο λα ηνπο
παξέρεηο απηέο ηηο κίδεξεο ππεξεζίεο κνχξιαλέ ηνπο ζε αχμεζε δεκνηηθψλ
ηειψλ, βάιε ηνπο λα πιεξψλνπλ γηα θνιπκβεηήξηα, γηα ηα ρίιηα δπν.
Απηήλ ηελ θιεςηά θάπνηνη εδψ κέζα φρη δελ ηελ αλαδεηθλχνπλ, αιιά ηελ
ππεξεηνχλ αξθεηέο θνξέο θαη απηή είλαη ε πξψηε καο ινηπφλ δηαθνξά, κε ε ,
δηθή καο κε αξθεηνχο απφ εδψ, φηη εκείο ζηνπο Σατδαξηψηεο ιέκε αξρηθά λα
δνπλ απηνί, πνπ απηφ είλαη ην δάζνο. Όκσο, απφ ηε ζηηγκή ηελ νπνία έρνπκε
ηα ελία ηνπ δήκνπ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αζρνιεζνχκε θαη κε ην δέληξν.
Θαη εδψ φκσο είλαη ε δεχηεξε δηαθνξά καο κε αξθεηνχο απφ εζάο. Όπνπ απηφ
ην θάλνπκε ρσξίο λα ζπέξλνπκε απηαπάηεο ζηνπο Σατδαξηψηεο φηη είλαη
δπλαηφλ λα ππάξμεη απφ απηφ ην ζάπην θξάηνο κε ηνπο ζάπηνπο ζεζκνχο ηνπ
κία λεζίδα παξαδεηζέληα ζην Σατδάξη λνκηκφηεηαο ζε έλα αξρηπέιαγνο
θαπηηαιηζηηθήο ζαπίιαο. Θαη ηνπο ιέκε φηη πνηέ ζε ηνχην εδψ ην θαηεζηεκέλν
δελ ζα ππάξμεη ... θάζαξζε, φπσο δελ ππήξμε ζηελ Διιάδα επί Θνζθσηά,
θάζαξζε αθνχγακε θαη θάζαξζε δελ είδακε, φπσο δελ ππήξμε πνπζελά ζε
θακία ρψξα κε ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ ζχζηεκα. Ξ.ρ. ζηελ Ηηαιία κε ηελ
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επηρείξεζε «Θαζαξά Σέξηα» ηνπ δηθαζηή Ληη Ξέληξν πνπ ηελ έθαγαλ δπνηξεηο παιηνί πνιηηηθνί θαη ήξζε ζηελ επηθάλεηα ν Κπεξινπζθφλη γηα 10,15
ρξφληα ην κεγαιχηεξν ιακφγην ηεο Ηηαιίαο.
Όκσο, παξφια απηά, θαη εδψ είλαη ε ηξίηε καο δηαθνξά θαη ηειεπηαία, εκείο
έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ηελ επηρεηξήζνπκε, κε φπνηεο δπλάκεηο έρνπκε
απηήλ ηελ «θάζαξζε». Αιιά απηφ ην θάλνπκε κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν
απ’ φ,ηη ζα ήζειαλ ή ζα έθαλαλ θάπνηνη άιινη. Θαη ην ιέκε απηφ γηαηί πξηλ απφ
αξθεηά δεκνηηθά ζπκβνχιηα αλαθνίλσζαλ φηη ν ρξφλνο δελ ζα κείλεη ζηελ
ηειεπηαία πεληαεηία Καξαβέιηα αιιά ζα πάεη θαη ζε έλα άιιν βάζνο ρξφλνπ.
Ν θ. Ληεληαθφο ζεσξψληαο πηζαλά φηη ππνλννχκε φηη ζα θηάζνπκε θαη ζηα
πεπξαγκέλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ παηέξα ηνπ βγήθε ζε εθείλν ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη έιεγε γηαηί, ξε παηδηά, λα κελ πάκε αθφκα πην πέξα;
πνλνψληαο πνπζελά λα θηάζεη θαη κέρξη ηνλ Πθακπά, θακσκέλνο φηη δελ
γλσξίδεη φηη ηφηε πνπ παξέιαβε ν Ληεληαθφο, παηήξ Ληεληαθφο απφ ηνλ
Πθακπά δελ ππήξμε ε παξακηθξή ππφλνηα γηα θακία θαθνδηαρείξηζε ή ιακνγηά
ζηνλ δήκν, ελ αληηζέζεη κε φ,ηη ζπλέβε επί Ληεληαθνχ.
Όπνπ λα θέξσ έλα παξάδεηγκα, ηα ζπίηηα ζην Άλσ Γάζνο θφληεςαλ λα
πεξάζνπλ ηε Οάρε θαη κε επζχλε θάπνησλ κέζα απφ ηνλ δήκν πνπ αλέρνληαλ
ζε θάπνηεο λνκηκνπνηήζεηο κατκνχ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο. Θαη ζπκφκαζηε εκείο νη
παιηνί ηφηε φηη είρε ππάξμεη θαη έλα λνχκεξν, 62 είρε αλαθνηλσζεί ήηαλ θάπνηα
νηθφπεδα ηα νπνία κχξηδαλ ιακνγηά θαη κάιηζηα είρε αθνπζηεί θαη φλνκα
ζπγθεθξηκέλνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ν νπνίνο απφ ηφηε εμαθαλίζηεθε, δελ
μαλα-αζρνιήζεθε κε ηα δεκνηηθά. Ρη έγηλε ηφηε; Νχηε γάηα, νχηε δεκηά. Θαλείο
δελ βξήθε ηίπνηα, πάζα ηνπ ηάθνπ ζηγή.
Θπκφκαζηε ηαπηφρξνλα φηη φηαλ επί Ππειηφπνπινπ βννχζε πάλσ ν ηφπνο γηα
ιακνγηέο ζην Σατδάξη, ηφηε πάιη ν παηέξαο Ληεληαθφο ν νπνίνο εξρφηαλ γηα
δεχηεξε θνξά ζαλ ζσηήξαο ζην Σατδάξη έβγαηλε κε θεληξηθφ ζεκείν ηελ
θάζαξζε ιέγνληαο φηη ζα θαζαξίζεη ... θαη απηφο ζα βάιεη ηνλ θάζε θαηεξγάξε
ζηνλ πάγθν ηνπ, θαη φηαλ εθιέρζεθε πάιη νχηε γάηα, νχηε δεκηά, πάιη φια
μεράζηεθαλ.
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Θαη ελψ ζπλέβαηλαλ φια απηά βιέπνπκε γηα κήλεο ηνπο θπζηθνχο απνγφλνπο
απηψλ ησλ αλζξψπσλ, ηνπο πνιηηηθνχο απνγφλνπο απηψλ ησλ αλζξψπσλ
αιιά θαη ηνπο ίδηνπο, ν θ. Ρζαηζακπάο ήηαλ ζεκαίλνλ ζηέιερνο ζε εθείλεο ηηο
παξαηάμεηο, λα έξρνληαη θαη λα καο θάλνπλ θξηηηθή γηα κήλεο ηψξα, γηαηί
αξγνχκε λα θάλνπκε ηελ θάζαξζε θαη λα θάλνπκε ηνλ έιεγρν. Νπνία
ππνθξηζία.
Έρνπκε θάπνηνπο άιινπο, ηνλ θ. Γξνχιηα ν νπνίνο έρεη πεη ν ίδηνο φηη έρνπκε,
καο ρσξίδεη άβπζζνο πνιηηηθή, αιιά εκείο δελ έρνπκε πξφβιεκα λα
νκνινγήζνπκε φηη εδψ πέξα, δελ είλαη άλζξσπνο ησλ άθξσλ, είλαη άλζξσπνο
πνπ πάληα ζα κηιάεη κε έλα κέηξν, επαλεηιεκκέλα δεηνχζε λα θάλνπκε ηνλ
έιεγρν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε ν εθπξφζσπφο ηνπο
ν νπνίνο είλαη έλαο κεηιίρηνο άλζξσπνο, έλαο πάληα κε ην ρακφγειν θαη ηνλ
θαιφ ηνλ ιφγν, ζπκβνχιην παξά ζπκβνχιην ην βάδεη ζαλ ζέκα.
Θαη βιέπνπκε φκσο έθπιεθηνη φηη φηαλ έζθαζε ην ζέκα ηνπ Κπαινδήκα θαη
ζπδεηηφηαλ ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο ην πψο ζα δηαρεηξηζηνχκε ην
ζέκα, ε εθπξφζσπνο απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ, εδψ είλαη ηα πξαθηηθά λα δνχκε
αλ ηελ αδηθψ, λα βγαίλεη θαη λα ιέεη, ξε παηδηά, αθνχ ηα επέζηξεςε ν

άλζξσπνο ηα ρξήκαηα, κήπσο πξέπεη λα κελ ηνλ βγάινπκε ζηε ζέληξα, λα
κελ ηνλ εθζέζνπκε ηνλ άλζξσπν; Λα, ινηπφλ, πνπ έρνπκε δηαθνξεηηθέο
απφςεηο γηα ην ηη ελλννχκε φηαλ κηιάκε γηα θάζαξζε.
Ρέινο, πνιινί εδψ κέζα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηφηε πνπ εθιέρζεθε ν Κηράιεο
Πειέθνο, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, απφ ηελ πξψηε βδνκάδα, απφ ηνλ πξψην
κήλα, άζρεηα αλ ηψξα αξρίδνπλ θαη ηα γπξλάλε ζηγά-ζηγά θαη βιέπνπλ
δπζθνιίεο θαη δηαθνξνπνηνχληαη, πίεδαλ, ηη βξίζθεηαη, φ,ηη βξίζθεηαη βγάιηε ην
ζηε ζέληξα, πείηε ην, γηαηί ήζειαλ λα αξγνςήλνπλ ζηγά-ζηγά ηνπο πνιηηηθνχο
καο αληηπάινπο απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε θαη λα βγαίλεη ε εηθφλα ζηνπο
Σατδαξηψηεο φηη, λα, απηνί είλαη ηα ιακφγηα θαη φινη νη άιινη είκαζηε νη
θαζαξνί.
Δκείο

φκσο σο ΙΑΦΘΖ

αληηκεησπίζακε

ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ

πνηέ

ηέηνηα δεηήκαηα δελ ηα

κε κηθξνθνκκαηηθά θξηηήξηα. Δκείο φκσο ζαλ ΙΑΦΘΖ

ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ πνηέ δελ αληηκεησπίζακε ηέηνηα δεηήκαηα κε ην βιέκκα ζηηο
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θάιπεηο πνπ ζα ζηεζνχλ ζε ηξία ρξφληα θαη πνηέ δελ αληηκεησπίζακε ηνπο
Σατδαξηψηεο ζαλ ςεθαιάθηα, ζαλ κπνπθηά πνπ πξέπεη λα ηα βάινπκε κέζα
ζην ζαθνχιη καο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
Θαη γη’ απηφ αληηζηαζήθακε ζε απηέο ηηο πηέζεηο θαη είπακε ζα αθήζνπκε ζα
πεξάζεη θαηξφο λα έρνπκε κία πιήξε εηθφλα θαη λα έξζνπκε εδψ θαη λα πνχκε,
εκείο απηά βιέπνπκε, εζείο ηη ιέηε; Ξψο έιεγε ν θ. Αζπξνγέξαθαο γηα ηελ
εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα, πνπ ην βάιακε θαη απηφ, ή νηηδήπνηε άιιν ζέιεηε;
Διάηε εδψ, λα ηα βάινπκε θαη αθνχ ζπκθσλήζνπκε, φρη λα θσλάμνπκε
νξθσηνχο ειεγθηέο νη νπνίνη πιεξψλνληαη απφ ηνλ δήκν θαη λα κπνξεί λα βγεη
νπνηνζδήπνηε θαη λα πεη φηη πηζαλά λα είλαη ... ζε πηέζεηο ηνπ δήκνπ γηα λα
ζηξίςνπλ ηνλ έιεγρν εδψ ή εθεί. Αιιά άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία
νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηνλ δήκν λα έξζνπλ, λα ςάμνπλ θαη φ,ηη βξνπλ. Δκείο
έηζη ηνπνζεηνχκαζηε γη’ απηά ηα δεηήκαηα ζηνπο Σατδαξηψηεο θαη έηζη ηνπο
δεηάκε λα καο θξίλνπλ θαη εκάο θαη εζάο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θνπβαξά. Ζ θα Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Φαληάδνκαη ζα κνπ επηηξέςεηε λα
πάξσ ιίγν απφ ηνλ ρξφλν ηνπ θ. Κπνδίθα ν νπνίνο ήηαλ πνιχ ζχληνκνο.
Θαηαξρήλ λα ηνπνζεηεζψ θαη εγψ θαη λα πσ φηη είκαζηε ππέξ ησλ ειέγρσλ,
φπσο θαη πάληα ήκαζηε, αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε, επεηδή είκαη ζε απηήλ ηελ
αίζνπζα, ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα πξέπεη λα αθνπζηνχλ αιήζεηεο, λα εθθξάζσ θαη
εγψ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαζή ζαο. Άιισζηε ηφζα
ρξφληα ιακβάλακε απνθάζεηο γηα ην θαιφ ηεο πφιεο θαη δελ ζα κπνξνχζακε
λα κελ ιέκε ηελ αιήζεηα.
Ρνπιάρηζηνλ εγψ θαη ε νηθνγέλεηά κνπ φια απηά ηα ρξφληα πνπ αζρνινχκαζηε
κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρνπκε πξνζπαζήζεη θαη έρνπκε πξνζθέξεη ζηα
θνηλά ηεο πφιεο ρσξίο θακία δηάζεζε πζηεξνβνπιίαο, ρσξίο λα έρνπκε θακία
θηινδνμία

λα

εγεζνχκε

θαηαζηάζεσλ.

Κάιηζηα,

ππεξεηήζακε

δχν

δηαθνξεηηθνχο δεκάξρνπο κε έλαλ θαη κφλν ζθνπφ, λα πάεη ε πφιε κπξνζηά.
Θαη γηα λα πάεη ε πφιε κπξνζηά, θαη πάιη δελ ζα είρακε θαλέλα πξφβιεκα λα
ζπλεξγαζηψ αθφκα θαη κε ηνπο πνιηηηθνχο κνπ αληηπάινπο, εηδηθά ζηηο
δχζθνιεο κέξεο ηψξα πνπ βηψλεη ν ηφπνο θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηαηί
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κφλν κε ζπιινγηθέο θαη νκφθσλεο απνθάζεηο κπνξεί ε πφιε λα πάεη κπξνζηά.
Ζ επζχλε ηεο απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη ζπιινγηθή, φπσο θαη νη απνθάζεηο
ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ.
Ξξηλ αλαθεξζψ ζηα νθηψ ζεκεία ηεο επηζηνιήο ζαο ζέισ λα ηνλίζσ θάηη
ζπγθεθξηκέλν, γηαηί πξαγκαηηθά κε έθαλε λα αλαξσηεζψ γηα ηελ πνιηηηθή ζαο
ζέζε ηφζα ρξφληα. Ρφζα ρξφληα, θ. Γήκαξρε, ζαο αθνχγακε απφ ηε ζέζε ηεο
αληηπνιίηεπζεο λα είραηε κία βαζηθή αξρή, δελ δερφζαζηαλ ηνλ έιεγρν απφ ην
αζηηθφ θξάηνο. Πηεξίδαηε πάληα ην απηνδηνίθεην θαη απηή ήηαλ ε γξακκή ζαο
γηαηί απηή άιισζηε λνκίδσ φηη είλαη θαη ε γξακκή ε επίζεκε ηνπ ΘΘΔ θαη ζα
ήηαλ άθνκςν ηνπιάρηζηνλ εγψ λα ππελζπκίζσ πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή
γξακκή ζαο.
Ξψο είλαη δπλαηφλ ινηπφλ λα βάιεηε ην απηνδηνίθεην ζηε δίλε ελφο ειέγρνπ
απφ ην θξάηνο πνπ πξνζπαζεί λα βξεη ελφρνπο γηα ηε ζεκεξηλή άζιηα
θαηάζηαζε; Απηφ πνπ κε ελνριεί πεξηζζφηεξν είλαη πσο γλσξίδεηε πσο δελ
πξφθεηηαη λα απνδεηρζεί ηίπνηα απφ απηήλ ηελ θίλεζε, γηαηί αλ ζαο ελδηέθεξε
λα θάλεηε έιεγρν γηα ην ηη παξαιάβαηε, ζα κπνξνχζαηε λα είραηε πξνζθχγεη
ζην Διεγθηηθφ Ππλέδξην πνπ είλαη θαη ην θαζ’ χιελ αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ
γηα ηνπο δήκνπο θαη φρη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
Κε απηήλ ηελ θίλεζή ζαο ινηπφλ πνηνπο εγθαιείηε; Ρνπο αηξεηνχο ή ηνπο
δηνηθεηηθνχο πξντζηακέλνπο; Ξείηε ην καο. Όπσο θάλαηε θαη απφ ηε ζέζε ηεο
αληηπνιίηεπζεο, γηα λα ην γλσξίδνπλ απφ ηψξα φινη, εγθαιείηε ηνπο αηξεηνχο
ή ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο; Θαη αλ εγθαιείηε κφλν ηνλ πνιηηηθφ θφζκν,
νπζηαζηηθά δελ ζα ζχξεηε ζε κία ρξφληα θαη θνπξαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο
δηνηθεηηθνχο; Θαη γηα λα απνδείμνπλ ηη; Ρν απηνλφεην; Αθνχ ην μέξεηε πνιχ
θαιά, θ. Γήκαξρε, πσο γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη έλαο δήκνο ζα πξέπεη
λα ιεηηνπξγεί ζηα φξηα, φπσο έιεγαλ θαη θάπνηνη παιηνί, γηαηί εζείο ην έρεηε
αθνχζεη πνιιέο θνξέο απηφ, ηεο λνκηκφηεηαο. Θαη αλ δελ ην γλσξίδαηε, δελ
ζα ιεηηνπξγνχζαηε έηζη αθφκα θαη ζήκεξα.
Κελ πεξάζεη, γλσξίδνπκε φηη πνιιά πξάγκαηα έρνπλ γίλεη κέζα ζηα πιαίζηα
απηήο ηεο ινγηθήο, αιιά φκσο εκείο δελ βξηζθφκαζηε απέλαληί ζαο ζε θάζε
ζαο παξάιεηςε. Θα κπνξνχζακε λα έρνπκε θάλεη θαη εκείο ζέκαηα γηα
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δηάθνξεο απνθάζεηο νη νπνίεο έρνπλ παξζεί θαη είλαη πην επέιηθηεο
πξνθεηκέλνπ φκσο λα ιεηηνπξγήζεη ν δήκνο. Θαη δελ ην έρνπκε θάλεη απηφ
γηαηί πηζηεχνπκε φηη ν δήκνο πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη πξέπεη λα είλαη
επέιηθηνο, αιιά δπζηπρψο φπσο είπε θαη ν θ. Κπνδίθαο απηφο ν ζθιεξφο
ηξφπνο, ην ζθιεξφ θαη ην δχζθνιν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο απηνδηνίθεζεο δελ καο
αθήλεη λα είκαζηε θαη πην επέιηθηνη.
Απηφ πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη φηη κε ηελ θίλεζή ζαο ζα εγθαιέζεηε άζθνπα
ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ απφ ηε πεξίνδν θηφιαο ίζσο θαη ηνπ Πθακπά
γηα απνθάζεηο πνπ πήξε γηα ην θαιφ ηεο πφιεο. Απηφ γηαηί πξέπεη λα ην
θάλνπκε; Κήπσο γηαηί δελ έρεηε κε θάηη άιιν λα αζρνιεζείηε; Δγψ ζέισ ηελ
πξαγκαηηθή πνιηηηθή ζαο ζέζε, πψο γίλεηαη ηελ ψξα πνπ ην ΘΘΔ είλαη αληίζεην
κε θάζε θξαηηθφ έιεγρν, λα εγθαιείηε ζήκεξα πξσηίζησο ηνπο ππεξεζηαθνχο
ππαιιήινπο ηεο πφιεο θαη δεπηεξεπφλησο ηνπο αηξεηνχο. Γηαηί ν αηξεηφο απφ
ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη δφινο δελ δηψθεηαη. Γηα ην δηνηθεηηθφ φκσο δελ
ζπκβαίλεη ην ίδην θαη απηφ ην γλσξίδεηε, θ. Γήκαξρε, πνιχ θαιχηεξα θαη απφ
εκάο.
Θα είκαη ινηπφλ ζπγθεθξηκέλε θαη ζα απαληήζσ ζε φια ζαο ηα εξσηήκαηα, θαη
μεθηλάσ ελδεηθηηθά. Νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ απηφλ
ηνλ δήκν γηα ζέκαηα δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη δηνίθεζεο ήηαλ θαηά βάζε
πνιηηηθέο. Οίρλνληαο κία καηηά ζε παιηφηεξα δεκνηηθά ζπκβνχιηα ηεο πφιεο ζα
δείηε πσο θαη νη δεζκεχζεηο θαη επαλαδεζκεχζεηο ησλ νηθνπέδσλ είραλ πάληα
νκφθσλν ραξαθηήξα θαη απηφ γηαηί; Γηαηί πάγηα ζέζε καο ήηαλ λα κελ ραζεί
νχηε έλα ζηξέκκα γεο απφ ην Σατδάξη, άζρεηα αλ ππήξρε δπλαηφηεηα
απνδεκίσζεο, άζρεηα αλ κπνξνχζακε λα εγγξάθνπκε ηα πνζά απηά ζηνπο
θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γη’ απηφ άιισζηε παιεχαηε θαη εζείο φια απηά
ηα ρξφληα σο ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ. Ή κήπσο δελ είλαη έηζη; Θαη γλσξίδακε φινη
φηη έπαζραλ νη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο.
Γελ κπνξείηε, ινηπφλ, ζήκεξα, λα έξρεζηε θαη λα κελ απνδέρεζηε ηηο ίδηεο ζαο
ηηο απνθάζεηο, εηδηθά ζήκεξα πνπ νη πνιηηηθέο ζπγθπξίεο είλαη πην δχζθνιεο
απφ πνηέ. Θαη ε απηνδηνίθεζε βάιιεηαη απφ παληνχ ακθηζβεηψληαο εζείο
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απηνδηνίθεζεο,

απηφλ

ηνπ

απηνδηνίθεηνπ.
Γηα λα θαηαιάβσ φρη κφλν εγψ αιιά θαη φζνη βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζε απηήλ
ηελ αίζνπζα, λνκηκνπνηείηε κε ηελ ίδηα ζαο ηελ εηζήγεζε ηελ πνιηηηθή
θεληξηθή εμνπζία; Θαη κάιηζηα κία θεληξηθή εμνπζία πνπ θαλείο καο δελ μέξεη
πνηα είλαη ε ζέζε ηεο απέλαληη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Αλ θαηάιαβα θαιά, ζέινπκε φινη καδί ζήκεξα λα λνκηκνπνηήζνπκε σο ειεγθηή
λνκηκφηεηαο ην αζηηθφ θξάηνο καδί κε ηνπο ειεγθηηθνχο ηνπ κεραληζκνχο πνπ
ηφζα ρξφληα ακθηζβεηείηε. Ή δελ είλαη έηζη; Δθηφο θαη αλ έρεηε κάζε λα
ππεξαζπίδεζηε κφλν γηα ην θφκκα ζαο απέλαληη ζηνπο

ειεγθηηθνχο

κεραληζκνχο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο.
Φνβάκαη πσο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο ζχγρπζεο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα, ζα
πξέπεη φινη καο λα βξεζνχκε ζε κία ζχγρπζε θαη εκείο θαη επεηδή απφ ηελ
αξρή ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ είπα πσο γη’ απηά ηα πξάγκαηα ζα πξέπεη λα
κηιήζνπκε κε αιήζεηεο θαη κφλν κε αιήζεηεο, ηειηθά, θ. Γήκαξρε, ηη
ππεξαζπίδεζηε; Γηαηί ζέιεηε λα λνκηκνπνηήζεηε ην αζηηθφ θξάηνο ... ην
θαηαγγέιιεηε ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο πιαηείεο; Θαη ε εξψηεζή κνπ απηή δελ
έρεη θακία αληηπνιηηεπηηθή ηάζε. Απιά ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ ζαο
δελ επηβεβαηψλνπλ θαη ηηο πξνζέζεηο ζαο, πξνζέζεηο πνπ ζηήξημε ν
ρατδαξηψηηθνο ιαφο, πηζηεχνληαο πσο ζα απνηειέζεηε ηελ ειπίδα γηα κία
ζπλελλφεζε δπλάκεσλ.
Αληίζεηα, κέζα ζε κία επνρή γεκάηε αληημνφηεηεο, ε θίλεζή ζαο απηή ην κφλν
πνπ κπνξεί λα θέξεη είλαη πφισζε ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Ή κήπσο δελ
γλσξίδεηε πσο ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ζα εγθαιέζεη ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηθνχ
θφζκνπ ηνπ δήκνπ; Γηα απνθάζεηο πνιηηηθέο, θαη ην ηνλίδσ, πνπ έρεη ιάβεη.
Βγάδνπκε ηα κάηηα καο ηα ίδηα καο ηα ρέξηα; Γελ έρεηε αληηιεθζεί πιένλ πσο
φια φζα ιέκε παξαθνινπζνχληαη κέζα θαη έμσ απφ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή
ζθελή; Γελ έρεηε θαηαιάβεη πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δπλακηηίδνπκε ην
πεξηβάιινλ καο κε ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ πνηέ εζείο νη ίδηνη δελ
πηζηέςαηε; Γηαηί

μαθληθά ζέιεηε

λα απεκπνιίζεηε ην δηθαίσκα ηνπ
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απηνδηνίθεηνπ; Γηαηί ζέιεηε λα δψζνπκε ζε έμσ παξάγνληεο απηφ πνπ
απνδεηνχλ;
Κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ κηιάηε γηα ηα δεζκεπκέλα αθίλεηα, αχξην ζα πξέπεη λα
κηιήζνπκε γηα ηηο επηρνξεγήζεηο γηα ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, ζε αζιεηηθά
ζσκαηεία, ζε επηρνξεγήζεηο πνπ έγηλαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηελ εζληθή
αληίζηαζε. Αθφκα πνπ είδα θηφιαο ζε απνθάζεηο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλ
δελ θάλσ ιάζνο είραλ δνζεί θαη ρξήκαηα γηα ην αξρείν ηνπ ΘΘΔ, αθφκα θαη
ηψξα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ πνπ θάλνπκε εκκέζσο ηηο επηρνξεγήζεηο ζηνπο
ζπιιφγνπο θαη απηφο ίζσο πάζρεη. Θαη ην μέξεηε.
Ή κήπσο ζέιεηε λα αλνίμνπκε ηα ζέκαηα ησλ επηρνξεγήζεσλ αιά θαξη; Ρη
ζηξνθή 180 κνηξψλ είλαη απηή πνπ θάλεηε; Γελ θαηαιαβαίλεηε φηη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν βάδεηε ζε πεξηπέηεηεο αθφκα θαη ην ππεξεζηαθφ πξνζσπηθφ πνπ
ζπλεξγάδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα καδί ζαο θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί έηζη θαη
ζήκεξα;
Αλ ζέιεηε ζα αλαθεξζψ θαη ζε έλα παξάδεηγκα ην νπνίν λνκίδσ φηη γηα εζάο
ζα είλαη θαη πνιχ γλσζηφ. Σξήζηνο Πηέγνο. Ν δήκαξρνο Θαξδίηζαο, πξψελ
δήκαξρνο Θαξδίηζαο, κέινο ηνπ ΘΘΔ, ηελ πεξίνδν θηφιαο ηεο ζηξαηησηηθήο
δηθηαηνξίαο ππήξμε κέινο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ παξάλνκσλ ηφηε
θνηηεηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο Θεζζαιίαο. Γηα λα ζπκίζσ ίζσο ζε θάπνηνπο πνπ
δελ ην γλσξίδνπλ, γηαηί θαληάδνκαη εζείο ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά ην
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, έθπγε απφ ηε δσή κε έλα παξάπνλν.
Απηφ πνπ έθαλε γηα θάπνηνπο δελ ήηαλ λφκηκν, αιιά ήηαλ εζηθφ. Γηα λα
πιεξψζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ θαλείο δελ αξλήζεθε πσο έπξεπε λα ην
θάλεη, ηνπο έδσζε θάπνηα πνζά απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. Άκεζα νη πνιηηηθνί
ηνπ αληίπαινη ηνλ θαηεγφξεζαλ γηαηί δελ αθνινχζεζε ηελ ηππηθή δηαδηθαζία,
απηή δειαδή πνπ νξίδεη ν λφκνο. Ν πφιεκνο ελαληίνλ ηνπ ήηαλ ηφζν κεγάινο
φπσο θαηαγξάθνπλ νη νηθείνη ηνπ, πνπ ηνλ νδήγεζε ζηνλ ίδην ηνλ ζάλαην, θαη
κάιηζηα ζηνλ πξφσξν ζάλαην. Έλαο πφιεκνο πνπ φινη γλψξηδαλ φηη έπαζρε
ζηελ ηππηθφηεηα αιιά φρη ζηελ νπζία θαη ζηελ πξφζεζε. Θαη θαηαιαβαίλεηε
θαληάδνκαη

πνχ

αλαθέξζεθαλ.

ζέισ

λα

θαηαιήμσ.

Γηαηί

θαη

θάπνηνη

ζπλάδειθνη
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Λαη, έλαο ζπλάδειθφο καο, θαληάδνκαη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαρεηξηζηεί
ην πξνζσπηθφ ηνπ πξφβιεκα ηεο πγείαο κπνξεί λα κελ δηαρεηξίζηεθε ζσζηά
βάζεη ηεο ηππηθφηεηαο πνπ νξίδνπλ νη δηαδηθαζίεο ηεο επζχλεο ηνπο ζηε
ζρνιηθή επηηξνπή. Όκσο παξφια απηά δελ έβιαςε θαζφινπ ηνλ δήκν. Θαη
έλαο άλζξσπνο πνπ αθφκα θαη ζήκεξα δίλεη κάρε γηα λα επηβηψζεη, γηα λα
ππάξμεη.
Θαη επεηδή φινη καο δνχκε ζε έλα κηθξφ ρσξηφ, ζέισ λα ηνλίζσ πσο
ηνπιάρηζηνλ αθνχγεηαη, θ. Γήκαξρε, φηη νη δηθνί ζαο άλζξσπνη ζαο
θαηεγνξνχλ φηη εζείο ν ίδηνο έρεηε, αθνχγεηαη ην ιέσ, έρεηε εκκνλή θαη γη’
απηφλ ηνλ ιφγν ζπλερίδεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Θα επαλέιζσ φκσο ζηελ εηζήγεζή ζαο. Νηθφπεδα. Ξνιιέο θνξέο, εγψ είπα,
λνκίδσ φηη ην έβαια ζε πνιχ ζσζηή βάζε. Νηθφπεδα. Ξνιιέο θνξέο ζε απηφ
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρνπκε ιάβεη απνθάζεηο κε γλψκνλεο ην θαιφ ηνπ
ηφπνπ, πνπ είραλ ηππηθά θσιχκαηα, θαη πηζαλφλ θαη λνκηθά ειαηηψκαηα. Αιιά
ηνικήζακε λα ηηο ιάβνπκε γηα λα πάεη παξαπέξα απηφο ν ηφπνο, φπσο γηα
παξάδεηγκα κε ηε παξαρψξεζε ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ηεο Βεξγίλαο πνπ απηφ
θπζηθά έγηλε πνιιά ρξφληα πξηλ, εζείο, θαληάδνκαη, κπνξεί λα ην γλσξίδεηε,
ζηελ εξγαηηθή εζηία, γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλαο παηδηθφο ζηαζκφο.
Απηφ έθξηλε ε ηφηε πνιηηηθή εγεζία ζην ζχλνιφ ηεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη
ηεο δηθήο ζαο παξάηαμεο θαη ηψξα ην δηεθδηθνχκε απφ ηελ... φρη κφλν ηψξα,
θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ ηελ εξγαηηθή εζηία. Ξεξηέξγσο φκσο αλνίγνπκε
έλα ζέκα γηα ηνπο ειεγθηέο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Αιήζεηα, ηη ζα πηζηέςνπλ νη
ειεγθηέο; Ξνηα πξφζεζε ζα αλαγλσξίζνπλ; Απηή πνπ έρεηε ηψξα, ή απηή πνπ
είραηε φια απηά ηα ρξφληα;
πήξραλ απνθάζεηο, θ. Γήκαξρε, πνπ είραλ ηε ζχκθσλε γλψκε ζαο. Όπσο,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ηνπο παξφδηνπο. Πε πνηνπο ζα γίλεη θαηαινγηζκφο;
Πηνπο ππεξεζηαθνχο; Γηαηί άιια ιέεη ν λφκνο θαη άιια εκείο πεξλάκε
απνθάζεηο σο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πηνπο ππεξεζηαθνχο; Πηνπο πξψελ
δεκάξρνπο; Πην πνιηηηθφ ζπκβνχιην; Απηφ ζέινπκε λα γίλεη;
Αθφκα θαη κε ηελ πξάμε ηνπ ... ηνπ ’87, κεηά ηξηάληα ρξφληα εξρφκαζηε θαη
βγάδνπκε απφ ην ζπξηάξη απηφ πνπ νθείιακε λα έρνπκε θάλεη ζσζηά θαη λα
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έρνπκε νινθιεξψζεη ηέζζεξα κε πέληε ρξφληα κεηά ηελ πξάμε. Ρν δηθαίσκα
φκσο απηφ ηφζα ρξφληα κεηά πηζηεχεηε πψο δελ έρεη απνδπλακσζεί; Απφ
πνηνπο ζα αλαδεηήζνπκε ηα ρξήκαηα; Απφ ηνπο λένπο ηδηνθηήηεο; Απφ ηνπο
παιηνχο; Ή κήπσο απφ ηα παηδηά ηνπο θαη ηα εγγφληα ηνπο; Γελ είλαη παξάινγν
30 ρξφληα κεηά λα δεηάκε απφ ηνπο ζπγγελείο ησλ ηδηνθηεηψλ λα πιεξψζνπλ
ιφγσ ιάζνπο; Θα κνπ πείηε πσο λφκηκν κπνξεί λα είλαη, εζηθφ είλαη;
Γελ θαηαιαβαίλεηε πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θφβεηε ηηο γέθπξεο κε ηελ
θνηλσλία ηελ ψξα πνπ ε επνρή δεηάεη ζπκκαρίεο; Γελ ζαο θξχβσ πσο ε
κεγαιχηεξε αλεζπρία κνπ είλαη λα κελ κπεη ν δήκνο ζην πεξηζψξην απφ ηελ
ίδηα ηελ θπβέξλεζε. Έηζη ζα ράζνπκε αθφκα θαη ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα πνπ
έρνπκε αθφκα σο δήκνο, λα απνθαζίδνπκε εκείο γηα ηνλ ίδην καο ηνλ ηφπν.
Δζείο φκσο, θ. Γήκαξρε, έρεηε ηελ επζχλε ηεο ίδηαο ζαο ηεο εηζήγεζεο. Ξψο
αιήζεηα καο θέξλεηε αληηκέησπνπο κε κία απφθαζε πνπ ζα πάεη πίζσ ηνλ ίδην
καο ηνλ ηφπν. Ξψο ζέιεηε λα θαηεγνξήζνπκε φινη καδί ην ζχλνιν ησλ
πνιηηηθψλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ πνπ επί ζεηξά εηψλ γηα πνιιά ζέκαηα είραλ
έλαλ θαη θνηλφ ζθνπφ, ςήθηδε βάζεη θνηλήο ζπληζηακέλεο.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηε δηθή καο δηνίθεζε, ζαο ηνλίδσ φηη, γηα λα θαηαγξαθεί,
θαη μέξσ φηη γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη φια ηα εληάικαηα έρνπλ έιεγρν
λνκηκφηεηαο, πξνιεπηηθφο έιεγρνο θαη κάιηζηα πνιιά απφ απηά έρνπλ
ειεγρζεί θαη δεχηεξε θνξά γηα θαηαινγηζκφ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην.
Κάιηζηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζακε σο δηνίθεζε αιιά
θαη

ησλ

πεξηζζνηέξσλ

πνπ

παξαιάβακε

πιεξψζεθε

κέζσ

ησλ

ιεμηπξφζεζκσλ, γηα λα δψζσ κία απάληεζε θηφιαο θαη ζηνλ θ. Ππειηφπνπιν
πνπ φπσο μέξεηε έρεη δηπινχο θαη ηξηπινχο ειέγρνπο απφ εηδηθή νκάδα ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο αλ θαη εγψ ηνπιάρηζηνλ ...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε, ζπληνκεχεηε ιίγν, γηαηί έρεηε ηελ αλνρή αιιά...
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία. Κηζζψκαηα. Κεηά απφ ελεκέξσζε πνπ είρα θαη κε ηε
λνκηθή ζχκβνπιν ηνπ δήκνπ ζέισ λα ζαο δειψζσ πσο ηνπιάρηζηνλ είρε ηελ
εληνιή θαη απφ ηνλ πξψελ δήκαξρν θαη ε ίδηα έθαλε φιεο ηηο λφκηκεο
δηαδηθαζίεο γηα λα θαηαγγείιεη ηηο ζπκβάζεηο θαη γηα λα πξνρσξήζεη φιεο ηηο
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ελέξγεηεο πεξί αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη είζπξαμεο έλαληη φισλ ησλ
ππεπζχλσλ κεγαιννθεηιεηψλ ηνπ δήκνπ αιιά αθφκα θαη ελαληίνλ ησλ
εγγπεηψλ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. Ζ ζπγθπξία φκσο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
δελ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί νχηε απφ θακία δηνίθεζε δεκνηηθή, αιιά νχηε
θαη απφ ην ίδην ην θξάηνο.
Ρέινο, ζα αλαθεξζψ ζην θνκκάηη ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. Λα
ηνλίζσ φηη φιεο νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ν δήκνο καο
έρνπλ ηελ έγθξηζε φπσο νξίδεη ν λφκνο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. Δθηφο ηφζν
απφ ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε αιιά φζν θαη απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην θαη
κε πξνζπκβαηηθνχο ειέγρνπο. ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε, ππάξρεη κία δπζθνξία απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δληάμεη, φκσο λα ζαο πσ θάηη, ζέισ θαη εγψ λα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ιίγν ζχληνκα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία. Γέρεζηε ηηο εγθξίζεηο λνκηκφηεηαο, εθηφο θαη αλ αιά
θαξη δέρεζηε ηηο εγθξίζεηο λνκηκφηεηαο ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ
θξάηνπο. Αλ εκκέλεηε ζηελ άπνςή ζαο γηα ην είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ δεηάηε,
ζθεθηείηε κφλν ζε ηη ζα σθειεζεί ν δήκνο απφ ηελ θίλεζε απηή θαη
απαληήζηε ζηνπο δεκφηεο πξηλ ζηνρνπνηήζεηε θαη ηνπο βάιεηε ζην πεξηζψξην.
Δκείο ηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζή ζαο εθφζνλ επηκέλεηε πξνο απηή ηε
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, πξνο ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ λα ζηείιεηε ηελ
επηζηνιή, εκείο ελλνείηαη φηη ζα ηελ ζηεξίμνπκε θαη ζα ηελ ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δπεηδή έρσ κία αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε θαη πξέπεη λα θχγσ,
γηα ην 2ν ζέκα ςεθίδσ φ,ηη πεη ε Λνκηθή πεξεζία, βιέπσ φηη είλαη θαη εδψ ε
λνκηθή ζχκβνπινο, θαη φια ηα ζέκαηα ηα ςεθίδνπκε ζεηηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, Βαγγέιε. Ν θ. Ρζαηζακπάο έρεη ηνλ ιφγν.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Όπσο φινη γλσξίδνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα...
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, θ. Ρζαηζακπά. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο
ζπκπνιίηεο πνπ παξαθνινπζνχλ, εζπρία γηα λα αθνχκε. Αθνχγεηαη κία βνή. Θ.
Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Όπσο φινη γλσξίδνπκε θαη βηψλνπκε ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα,
ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο ζηε
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία φιν θαη επηδεηλψλνληαη ζε ζρέζε αθφκα θαη κε
βαζηθέο αξρέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαβίσζή ηνπο, ηελ αμηνπξεπή
δηαβίσζή ηνπο.
Έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ θξίζε, γηα ηα αίηηά ηεο, θαη πξνθαλψο
θαη θπζηθφ είλαη λα ππάξρνπλ θαη πνιιέο δηαθσλίεο πνιηηηθέο ζε ζρέζε κε ην
ηη θηαίεη πνπ θηάζακε σο ρψξα ζε κία ηέηνηα θξίζε κηαο ηέηνηαο έληαζεο.
Υζηφζν, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν λνκίδσ φηη φινη πέξα απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπο
δηαθνξέο έλα βαζηθφ αίηην ηεο θξίζεο ην αλαγλσξίδνπλ ζε δεηήκαηα πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαθνδηαρείξηζε θαη ηελ θαθνδηνίθεζε θαη απηφ
απνηππψλεηαη πνιχ μεθάζαξα θαη ζηελ θνηλή γλψκε δηφηη ην έρνπλ απνδείμεη
φιεο νη έξεπλεο φηη ε θνηλή γλψκε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζε πνιχ κεγάιν
πνζνζηφ πηζηεχεη φηη ε θαθή δηνίθεζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, ησλ
θπβεξλήζεσλ, φισλ απηψλ ησλ αξκνδίσλ πνπ είραλ ηελ επζχλε ησλ
απνθάζεσλ θαη ε θαθή δηαρείξηζε ηελ νπνία έθαλαλ νδήγεζε ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ ζε απηέο ηηο εμειίμεηο, ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Πε αληίζηνηρν λνκίδσ βαζκφ ε θνηλή γλψκε ην ίδην πηζηεχεη θαη ζε δεηήκαηα
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηε δηνίθεζή ηεο θαη ηε
δηαρείξηζή ηεο. Θαη εδψ ππάξρνπλ πάιη ζηνηρεία εξεπλψλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
αιιά θαη γεγνλφηα κέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο ειέγρνπο πνπ θάλνπλ νη
αξκφδηεο ππεξεζίεο φπνπ δπζηπρψο ε ζέζε πνπ θαηαηάζζεηαη ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε δελ καο ηηκά θαζφινπ.
Μέξεηε φηη ζην παξειζφλ φηαλ είρα θαη ηελ ηηκή λα είκαη επηθεθαιήο
ζπλδπαζκνχ πνιιέο θνξέο ζηηο αληηπαξαζέζεηο κε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε
ηνπ δήκνπ, είρα ζέζεη δεηήκαηα δηαρείξηζεο θαη δηαθάλεηαο θαη κάιηζηα είρα
δεηήζεη λα ππάξμνπλ θαη έιεγρνη θαη φπσο θαη ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε, θαη
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ζε εθείλεο ηηο ζπλεδξηάζεηο δελ ππήξρε αληίξξεζε, φινη ζπκθσλνχζαλ αιιά
βέβαηα ν έιεγρνο δελ γηλφηαλ θαη δελ πξνρσξνχζε θαη δελ είρακε θαη θάπνηα
απνηειέζκαηα ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ηίζελην.
Θνηηάμηε, εγψ πξνζσπηθά αιιά θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο παξάηαμεο
θαη ηφηε αιιά θαη ηψξα ζηε παξάηαμε πνπ είκαη κέινο, δελ έρνπκε θακία
καλία θαηαδίσμεο ζηα θαιά θαζνχκελα λα δεηάκε θαηά θαηξνχο λα ππάξμεη
δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε ηνπνζέηεζε πνπ έγηλε θαη απφ
ηνλ επηθεθαιήο καο ηνλ Βαγγέιε Ληεληαθφ φηη πάληα είκαζηε αλνηρηνί θαη γηα
ην παξειζφλ θαη γηα ην παξφλ θαη γηα ην κέιινλ γηα δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο,
σζηφζν είλαη αιήζεηα φηη αλ δελ ππάξρεη ιφγνο, δελ ππάξρεη θαη θαλέλα
δήηεκα λα κπαίλνπκε ζε απηήλ ηελ πεξηπέηεηα ε νπνία είλαη κία πεξηπέηεηα ζε
ζρέζε... κελ βηάδεζηε ιίγν, αθήζηε λα ηειεηψζσ, είλαη κία πεξηπέηεηα ε νπνία
πξάγκαηη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο
ππεξεζίεο, αιιά θαη ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη θαζφινπ σξαίν λα
αθνχγεηαη φηη εκπιέθεηαη κε δηάθνξα δεηήκαηα δηαρεηξηζηηθά.
Υζηφζν φκσο επεηδή ηπγράλεη λα έρσ κία εκπεηξία, έρσ αζρνιεζεί αξθεηά
ρξφληα κε ηελ απηνδηνίθεζε, ηπγράλεη λα είκαη θαη ππεξεζηαθφο θαη λα έρσ κία
κηθξή γλψζε πάλσ ζηα νηθνλνκηθά θπξίσο ζέκαηα, αιιά θαη γεληθφηεξα, απηφ
ην νπνίν ζπλαληνχζα ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο πξνεγνχκελεο
Γεκνηηθήο Αξρήο δελ είρε θαλέλα πξνεγνχκελν θαη ζα έιεγα απφ ηελ εκπεηξία
κνπ φρη κφλν ζε ζρέζε εδψ κε ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ αιιά θαη ζε ζρέζε κε
φινπο ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο.
Ρα κεγέζε ηα νπνία είλαη κεγέζε απνθαιππηηθά ή αλ ζέιεηε είλαη κεγέζε ηα
νπνία κπνξνχλ λα βγάινπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε,
είραλ κία ηέηνηα δηαδξνκή, ηιηγγηψδε ζα ιέγακε, ε νπνία θαηαξρήλ ήηαλ άμην
λα ππάξμεη κία δηεξεχλεζε ηη ζπκβαίλεη. Ρη ζπκβαίλεη δειαδή, φηη απφ ην 2006
πνπ νη νθεηιέο ηξίησλ πξνο ηνλ δήκν ήηαλ 1εθαη. επξψ, ην 2014
νθηαπιαζηάζηεθαλ. Πηαηηζηηθά δελ ππάξρεη απηφ ην θαηλφκελν ζε θαλέλαλ
δήκν ηεο Διιάδαο. Ρη ζεκαίλεη φηη απφ ην 1εθαη. θηάζακε ζηα 8εθαη.; Ρη
ζπκβαίλεη;
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Αλ ινηπφλ αλαιχζνπκε κέζα ηνπο ινγαξηαζκνχο ζα δνχκε ηη ζπκβαίλεη. Θα
δνχκε ινηπφλ θαζπζηεξήζεηο αδηθαηνιφγεηεο ζηελ είζπξαμε πνιιψλ πνζψλ,
θαη ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά, ε εηαηξεία δηαθεκίζεσλ πνπ ζπλεξγαδφηαλ ν
δήκνο κε έγγξαθν ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, ηνπ θ.
Ιπκπέξε ηφηε, αλαγλσξίδεηαη φηη επί ηξία ρξφληα δελ ππήξρε θαλ ζχκβαζε θαη
δελ είραλ εηζπξαρζεί θαη ρξήκαηα, αιιά νη δηαθεκίζεηο ππήξραλ. Αξθεηέο
δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ.
Ξξνζέμηε, επεηδή βιέπσ ηνλ θ. Βνξέα, ηνλ ζπλάδειθν, λα ρακνγειάεη, ζέισ
λα θάλσ κία παξαηήξεζε, επεηδή έρνπκε αζθήζεη θαη εκείο δηνίθεζε θαη ζηνλ
Γήκν Σατδαξίνπ, πνιιέο θνξέο ππάξρεη ην θαηλφκελν λα εμηζψλνπκε θάπνηα
πξάγκαηα πνιχ εχθνια. Γελ έρσ αληίξξεζε λα γίλεη νπνηαδήπνηε θξηηηθή,
αιιά απηή ε θξηηηθή λα κελ είλαη απιά ιφγηα, λα είλαη κε αθξηβή ζηνηρεία.
Απηφ έρεη ζεκαζία, γηαηί εδψ κέζα πνιιέο θνξέο γηα ιφγνπο εληππσζηαζκνχ,
γηα ιφγνπο, αλ ζέιεηε, πξνθεηκέλνπ λα πεξηπιαθνχλ ηα πξάγκαηα θαη λα κελ
παξνπζηαζηεί ε αιήζεηα, αθνχγνληαη πνιιέο θνπβέληεο, αιιά είλαη αλεχζπλεο
θαη άλεπ ζηνηρείσλ.
Δίλαη θαιφ φηαλ ππάξρεη αληηπαξάζεζε θαη αλ ζέιεηε φηαλ θάπνηνη έρνπλ λα
πνπλ θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν πνπ θαη εγψ αζθνχζα δηνίθεζε θαη ν
δήκαξρνο πνπ ήηαλ ηφηε, φ,ηη ιέλε, λα ην ιέλε κε ζηνηρεία. Δγψ ηψξα ζαο ιέσ
ζηνηρεία. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ. Δίλαη ζηνηρείσλ
ησλ ππεξεζηψλ. Γελ είλαη απφ ην κπαιφ κνπ βγαικέλα.
Απφ ην 1εθαη. κέζα ζηα νθηψ ρξφληα, πήγακε ζηα 8εθαη.. Κέζα ινηπφλ εθηφο
απφ ηηο δηαθεκίζεηο πνπ είλαη έλα πνζφ Α, αξθεηφ, έρεηε ηα ζηνηρεία λα ην
βξείηε, ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ θαη ην πιένλ πξνθιεηηθφ φισλ είλαη ηα
κηζζψκαηα ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία λνκίδσ φηη μέθπγαλ απφ ην
πνζφ ησλ 2εθαη. ζε νθεηιέο. Θαη μαλαιέσ, επεηδή θάπνηνη ζα ζθεθηνχλ κα θαη

εζείο δελ είραηε λνηθηάζεη, δελ είραηε κηζζψζεη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο; Τάμηε
ηα ζηνηρεία ινηπφλ λα δνχκε ηη νθεηιέο ππήξραλ ηφηε. Έλαο κήλαο λα
πεξλνχζε, γηλφηαλ έλαο ηηηάληνο αγψλαο λα εηζπξαρζνχλ ηα κηζζψκαηα θαη
εηζπξάηηνληαλ ηα κηζζψκαηα θαη αλ δείηε θαη ηηο εκεξνκελίεο ησλ νθεηιψλ,
φηαλ εθηνμεχνληαλ ζηα χςε, ήηαλ ρξνληέο εθινγψλ, γηαηί ηφηε δελ έπξεπε λα
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λα

δηαηεξήζνπκε

θαη

λα

δεκηνπξγήζνπκε πειαηεηαθέο ζρέζεηο γηα λα καο εμππεξεηήζνπλ.
Έηζη ινηπφλ θαη απηφ ην παξάδεηγκα αθφκα πην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλέβαιε ζην
λα πάκε απφ ην 1εθαη. ζηα 8εθαη.. Απηφ σο πξνο ηηο νθεηιέο ηξίησλ.
πάξρνπλ κέζα ζε απηά ηα πνζά πνιιά πνπ κπνξνχλ λα ςαρηνχλ θαη λα
βξεζνχλ θαη λα κελ δηθαηνινγνχληαη.
Λα πάκε ζηνπο πξνκεζεπηέο. Δηπψζεθε απφ ηνλ Θνδσξή Ππειηφπνπιν πνιχ
ζσζηά απηφ ην πνζφ ησλ 8,5εθαη. κπνξεί λα είλαη θαη παξαπάλσ, είλαη θαη
παξαπάλσ αλ ςάμνπκε κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, πψο ζρεκαηίζηεθε.
Μέξεηε, θάπνηε έθηαζα κέζα ζηελ αγαλάθηεζή κνπ εδψ κέζα λα πσ επηπρψο
πνπ ήξζαλ ηα κλεκφληα γηα λα ζηακαηήζνπλ απηφλ ηνλ θαηήθνξν ζηνλ Γήκν
Σατδαξίνπ φπνπ ζα πείηε θάπνηνη, κα δελ ππήξραλ νθεηιέο θαη ηελ

πξνεγνχκελε πεξίνδν; Λαη, ππήξραλ, κε ηα ζηνηρεία πάληα κηιάσ. 3,5εθαη.
νθεηιέο, 3,5εθαη. ηακείν. Ηζνδχγην κεδέλ.
Ρν 2012 πνπ ήηαλ ε ρξνληά ηεο θνξχθσζεο γηαηί κεηά επηπρψο ππήξμαλ
κέηξα ηα νπνία έβαιαλ θξέλν, έθηαζαλ 9,5εθαη. ηα ρξέε κφλν ζηνπο
πξνκεζεπηέο, δελ ιέσ γηα αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη άιια. 9,5εθαη. ζε
πξνκεζεπηέο. Ρη ζπκβαίλεη θαη πήγακε απφ ην κεδέλ νπζηαζηηθά, γηαηί δελ
ππήξραλ ηακεηαθά απνζέκαηα, νπζηαζηηθά απφ ην κεδέλ ζηα 9,5εθαη; Απηά
ηα 10εθαη. έγηλαλ έξγν; Δγψ θνίηαγα ηελ πφιε, δελ έβιεπα θαλέλα έξγν. Νη
δεκφηεο θαη απηνί εθθξάδνληαλ ην ίδην, δελ έβιεπαλ θαλέλα έξγν. Ξψο ινηπφλ
θηάζακε ζε έλα άλνηγκα 10εθαη. επξψ; Κπνξνχκε λα δνχκε γηαηί θηάζακε.
Κέζα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο. Γη’ απηφ θαη έρνπκε πεη ζην παξειζφλ φηη
ρξεηάδεηαη θαζνιηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο γηα λα δεη έλαλ-έλαλ ηνλ
ινγαξηαζκφ λα δνχκε πψο θηάζακε εθεί.
Δθεί ζα δνχκε ινηπφλ κία ζσξεία απεπζείαο αλαζέζεσλ θαη θαηαρξήζεσλ. Θαη
ζα κνπ πείηε, ζην παξειζφλ δελ γίλνληαλ; Μέξεηε, ζα πσ έλα παξάδεηγκα, ην
έρσ αλαθέξεη άιιε κία θνξά εδψ. Όηαλ ζειήζακε λα γθξεκίζνπκε ηε κάληξα
ηνπ ζηξαηνπέδνπ γηα λα κπνξέζεη ην πάξθν θαη ν πεπθφθπηνο ρψξνο λα έρεη
κία νπηηθή θαη κία ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αμία γηα ηελ πφιε θαη ηε γεηηνληά
απφ εθεί ηεο Γξεγνξνχζαο, αξρηθά δεηήζεθε λα γίλεη δηαγσληζκφο απφ ηελ
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Ρερληθή πεξεζία θαη ήξζαλ θαη πξνηάζεηο ηεο ηάμεο ησλ 85.000,0090.000,00€.
Λαη, ζαλ δηνίθεζε θάλακε απεπζείαο αλάζεζε 15.000,00€ θαη θάλακε ην ίδην
έξγν,

κε

15.000,00€,

θάλακε

απεπζείαο

αλάζεζε.

Αιιά

γιπηψζακε

70.000,00€. Δδψ ινηπφλ, αλ δείηε ηα ζηνηρεία θαη ηα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο
θαη ελάκηζε ρξφλν ηψξα έπξεπε λα είραηε δεη θάπνηα ζηνηρεία θαη φρη λα καο
ιέηε γηα ηηο δεζκεχζεηο νηθνπέδσλ γηα λα ζηείιεηε κελχκαηα ζην παξειζφλ θαη
λα δεκηνπξγήζεηε ζχγρπζε. Αλ βιέπαηε ινηπφλ ηα ζηνηρεία απηά ησλ
ινγαξηαζκψλ, ζα βιέπαηε ζεκεία θαη ηέξαηα, κε ιίζηεο, κε ζειίδεο
ζπλερφκελεο

θαηαηκήζεσλ

θαη

απεπζείαο

αλαζέζεσλ

θαη

ζηνλ

ίδην

πξνκεζεπηή. 1εθαη....
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην καδεχνπκε ιίγν, θ. Ρζαηζακπά, λα κελ αδηθήζνπκε θαη
ηελ θα Ρνθαηιίδε.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Αλ απηά πνπ ιέσ δελ πξέπεη λα αθνπζηνχλ, λα ζηακαηήζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Όρη, απιά λα ηα πνχκε ιίγν πην ζχληνκα. Γελ αθαηξέζακε ηνλ
ιφγν ζε θαλέλαλ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Πειίδεο, ινηπφλ, ζπλερφκελεο. 1εθαη. κε απεπζείαο αλαζέζεηο,
κε θαηαηκήζεηο ζηνλ ίδην πξνκεζεπηή γηα αζηηθφ εμνπιηζκφ. πάξρνπλ ηα
ζηνηρεία. Θαη ν αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ εθφζνλ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηνπ
ειέγρνπ θαη αλ ζα πξέπεη λα γίλεη ή δελ πξέπεη λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα είρε
κία εηθφλα γη’ απηά ηα ζηνηρεία.
πάξρνπλ θαη άιια δεηήκαηα. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ απηνί νη ινγαξηαζκνί θαη
έηζη δεκηνπξγήζεθε απηφ ην ηεξάζηην κέγεζνο ην νπνίν δελ έρεη πξνεγνχκελν
ζε θαλέλαλ δήκν ηεο ρψξαο. Γηα λα γίλσ ζχληνκνο ηειηθά, γηαηί έρσ λα πσ
πνιιά θαη ππάξρνπλ, ζα πσ έλα ηειεπηαίν θαη λα κελ ζπλερίδσ.

Σξηζηνδνχιεην, πνπ ράζακε θαη ηα 6ζηξκ. πεπθφθπησλ ρψξσλ κέζα ζην
θέληξν ηεο πφιεο.
Έρνπκε πάξεη σο πξνεγνχκελε δηνίθεζε δάλεην 3εθαη., έρνπκε θαη ηα
ρξήκαηα, έρνπκε δεζκεχζεη ηνλ ρψξν, βγαίλεη θαη ε ηηκή κνλάδνο, είκαζηε
έηνηκνη λα κπνχκε κέζα ζηνλ ρψξν, βγαίλεη κία λέα δηνίθεζε, ε πξνεγνχκελε
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δηνίθεζε κε επηινγή δεκνθξαηηθά ησλ Σατδαξησηψλ, δελ δεκνζηεχεηαη ε
απφθαζε, πέθηεη. Ρν δάλεην ησλ 3εθαη. κέλεη. Νη ηφθνη ηξέρνπλ. Ξεξλάεη ν
ρξφλνο, 600.000 ηφθνη. Δπηβάξπλζε. Θαη απηέο νη 600.000 καδί κε ηηο
αλαζέζεηο, καδί κε ηα άιια λα πσο πήγακε ζηα 10εθαη. θαη είλαη πνιιά. Θαη ηα
έρεηε ηα ζηνηρεία λα ηα δείηε.
Γελ ζα ζπλερίδσ ινηπφλ, ζα θιείζσ ιέγνληαο ην εμήο, επαλαιακβάλσ, δελ
έρνπκε θακία καλία θαηαδίσμεο θαη νχηε ζε δεηήκαηα ηππηθήο θχζεσο
κπαίλνπκε θαη πνιιέο θνξέο θαιψο γίλνληαη θαη είλαη θαη ζηηο παξπθέο ηνπ
λφκνπ γηα ιφγνπο επειημίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο λα γίλνληαη. Δδψ φκσο ε
πξνεγνχκελε δηνίθεζε έθαλε ζεκεία θαη ηέξαηα. Θαη πνιιέο θνξέο ήηαλ πνπ
δεηήζακε ηνλ έιεγρν γη’ απηφλ ηνλ ιφγν θαη πνιιέο θνξέο θαηαγγείιακε.
Θαη θιείλσ ιέγνληαο, είζηε ελάκηζε ρξφλν δηνίθεζε, δελ ζαο έρσ επηζεκάλεη
θαλέλα ζέκα δηαρεηξηζηηθφ, αλ είρακε ηέηνηα καλία ζα ιέγακε ηα ίδηα θαη γηα
εζάο. Δίζηε πεληαθάζαξνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Θ. ζπλάδειθνη, δπζηπρψο εγψ δελ θαηαιαβαίλσ πνιιά πξάγκαηα.
Φαίλεηαη θάπνηνη έρνπλ αληηθαηηθή ζθέςε. Γελ κπνξεί απφ ηε κία κεξηά λα
πηέδνπκε ζπλέρεηα λα γίλεη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θαη γηαηί δελ γίλεηαη θαη ηα
θάλαηε πιαθάθηα κε ηνλ ηάδε θαη ηα θάλαηε πιαθάθηα κε ηνλ δείλα. Γηαηί απηά
ζπδεηάηε κε φινλ ηνλ θφζκν θαη απηά ιέηε έμσ. Ρα είπαηε θαη εδψ αιιά ηα
ιέηε θαη έμσ, θαη αλ ζα πσ φηη ηα ιέηε γηα λα θαηαγξαθνχλ θαη λα πείηε φηη
θάηη είπαηε, θαιά θάλαηε, είλαη εληειψο δεκαγσγηθφ, αιιά αθνχ έηζη
ζθέθηεζηε θαιά θάλαηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Γελ κίιεζα αθφκα γηα ζέλα. Θα ζνπ απαληήζσ γηα ηηο δηαθεκίζεηο
πνπ θαηεγφξεζεο ηνπο πξνεγνχκελνπο πξνεγνπκέλσο πνπ εγψ δελ ηνπο
ζηεξίδσ, κε ζηνηρεία, κελ θχγεηο, λα ηα αθνχζεηο ηφηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνξέα, παξαθαιψ, δελ θάλνπκε δηάινγν. Θάληε ηελ
ηνπνζέηεζή ζαο λα πξνρσξήζνπκε.
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ΒΝΟΔΑΠ: Απιά, επεηδή αθνχζηεθαλ δηάθνξα ινηπφλ θαη γηα ηηο δηαθεκίζεηο,
ζα επαλαιάβσ έλα πξάγκα, φηη φηαλ ήηαλ εδψ ην ρσξάθη απέλαληη πξηλ γίλεη,
πξηλ ρηηζηεί θαη θηηαρηεί θαη ε πιαηεία, αλ είραηε δεη ήηαλ θάηη παζζαιάθηα
γχξσ-γχξσ κε έλα ζπξκαηφπιεγκα. Απηά ηα έβαιε ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία
θαη ήηαλ ε πιεξσκή ζηνλ δήκν πνπ είρε εθεί ηφζα ρξφληα ηα κεγάια ηακπιφ
ησλ δηαθεκίζεσλ. Δληάμεη; Δπνκέλσο, ζσζηφ είλαη λα έρνπκε θαη έλα κέηξν,
λα κελ είλαη ακεηξνεπείο.
Ρη ελλννχζαηε φηαλ ζέιαηε, θ. ζπλάδειθνη, θαη πηέζαηε λα θάλνπκε
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν; Όηη αλ βξεζεί θάηη, δελ ζα ππάξρνπλ επζχλεο; Ρψξα
ιππεζήθαηε ηνπο εξγαδφκελνπο; Όηαλ δειαδή καο ηα ρψλαηε αγξίσο, ηη
πεξηκέλαηε λα θάλνπκε; Λα θάλνπκε δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν γηα κία δεκνηηθή
θίλεζε θαη λα κελ θάλνπκε ζε βάζνο ρξφλνπ; Γελ ζέιεηε λα βγείηε άζπηινη θαη
ακφιπληνη θαη έληηκνη θαη κε ηε βνχια;
Κηιάηε γηα ηδηψηεο νξθσηνχο ινγηζηέο. Έρεηε κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο
ηδηψηεο νξθσηνχο ινγηζηέο απφ φηη ζηνπο εθπξφζσπνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ
θξάηνπο, ηνπο επηζεσξεηέο δεκφζηαο δηνίθεζεο; Αλ απηνί πνπ είλαη
εληεηαικέλνη λα ην θάλνπλ απηφ ην πξάγκα δελ ην θάλνπλ, ηφηε πψο ζα ην
θάλεη ν ηδηψηεο; Αλ ζέιεηε θαη έρεηε ηελ θαιή δηάζεζε, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη
είλαη θαηλνχξηνη εδψ κέζα, θάπνηνη ιίγνη είκαζηε εδψ απφ παιηά, αο δνχκε
θάπνηεο αλαθνξέο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ γηα λα θαηαιάβνπλ γηαηί κηιάκε θαη
γηαηί δελ ην πξνηηκήζακε θηφιαο.
Θάηη άιιν ηψξα. Απηή ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαίλεηαη πνιχ χπνπηε.
Νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ λα θνβεζνχλ ηίπνηα φζν είκαζηε εκείο ζηε
δηνίθεζε, γηαηί δελ ηνπο γπξέςακε πνηέ λα θάλνπλ θάηη ππεξβνιηθφ, δελ ηνπο
πεηάμακε θαλέλα ραξηί ζην πξφζσπν λα ην ππνγξάςνπλ βξίδνληαο, γηαηί
θάπνηνη ην έθαλαλ απηφ απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο θαη δελ εμαηξψ θακία,
θάπνηνη άιινη ηνπο θαινχζαλ κε ην δφξη λα θάζνληαη λα γξάθνπλ θαη λα
κνηξάδνπλ ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ηνπ θφκκαηφο ηνπο ή ησλ δεκνηηθψλ
εθινγψλ λα θάλνπλ πξνπαγάλδα θαη κέζα απφ ηνλ δήκν λα ηειεθσλνχλ δεμηά
θαη αξηζηεξά, είλαη λσπά απηά, αθήζηε ηελ πξνζηαζία, γηαηί πξνζηαζία πξέπεη
λα θάλεηο ζηνλ εξγαδφκελν θαη φηαλ εξγάδεηαη θαη πξνζθέξεη έξγν, φρη φηαλ
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εζχ απνθαζίδεηο γηα ηελ πάξηε ζνπ, λα ην πσ έηζη, λα ηνλ ρξεζηκνπνηείο
βξίδνληάο ηνλ.
Θαη αλ ζέιεηε λα ηνπο πξνζηαηέςεηε ηνπο εξγαδφκελνπο, ζα έπξεπε λα ην
είραηε θάλεη απηφ φηαλ ηνπο βάδαηε, εάλ έρεη ζπκβεί απηφ, γηαηί εγψ δελ ην
μέξσ, λα ππνγξάθνπλ. Γηαηί ζα έπξεπε αλ είραηε ηελ εληηκφηεηα θαη δελ ηνπο
εθβηάδαηε, λα γξάςεηε κε εληνιή δεκάξρνπ, αληηδεκάξρνπ, νπνηνπδήπνηε
πνιηηηθνχ πξνζψπνπ έδηλε ηελ εληνιή. Αιιά νχηε απηήλ ηελ εληνιή δελ
είραηε, νχηε απηή ηε δχλακε δελ είραηε, λα γξάςεηε ην νλνκαηάθη ζαο απφ
θάησ θαη λα βάιεηε ηελ ππνγξαθή ζαο πνηαλνχ εληνιή είλαη απηή ε απφθαζε.
Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη ζήκεξα εδψ θαη κπνξψ λα ζαο ην δηαπηζηψζνπλ θαη
νη εξγαδφκελνη πνπ κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε καδί ηνπο νπνηαδήπνηε ψξα
ζέιεηε κέζα ζηνλ ρψξν δνπιεηάο ηνπο ή θαη έμσ απφ απηφ. Ζ αλαζθάιεηα
πάλησο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο έρεη θχγεη απφ ηφηε πνπ είκαζηε εκείο ζηε
δηνίθεζε θαη απηφ λα είζηε ζίγνπξνη. Ζ αλαζθάιεηα δειαδή γηα ηε δνπιεηά, ε
αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ε ππνρξέσζή ηνπο λα θάλνπλ απηφ πνπ πξέπεη λα
θάλνπλ ζαλ εξγαδφκελνη.
Νη δηψμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππήξραλ είλαη γλσζηέο ζε φινπο θαη δελ
ρξεηάδεηαη. πήξμαλ άλζξσπνη πνπ αζθνχλ δηνίθεζε θαη δελ ήμεξαλ πνην είλαη
ην γξαθείν ηνπ δεκάξρνπ. πήξραλ αληηδήκαξρνη πνπ είραλ ην ζπγθεθξηκέλν
χθνο πνπ φινη μέξνπκε θαη δελ είλαη ηεο παξνχζεο λα ην ζπδεηήζνπκε. Αιιά
ην θπξηφηεξν απφ φια είλαη ε δεκφζηα πεξηνπζία θαη απηή ε δεκφζηα πεξηνπζία
πξέπεη λα θπιαρζεί ζαλ θφξε νθζαικνχ θαη δελ κπνξεί λα ιεειαηεί ν θαζέλαο
πιαηείεο, ξέκαηα, δξφκνπο, δεκφζηα γε, λα ηελ πνπιάεη θαη κεηά λα έξρεηαη
λα θάλεη θαη ηνλ θακπφζν θαη λα αγνξάδεη πξάγκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ. Απφ
εθεί θαη πέξα απηά ζα θαλνχ θαη είλαη πνιχ θαιχηεξν, εγψ εηιηθξηλά ζε
πξνζσπηθφ επίπεδν ζα έιεγα λα έρνπκε κία απάληεζε φηη φια ήηαλ σξαία θαη
θαιά, θαη φηη δελ έγηλε θακία ππέξβαζε θαη θακία αηαζζαιία, νπφηε απφ εθεί
θαη πέξα θαη φινη νη ζπκπνιίηεο καο λα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ζηελ πφιε
κε ςειά ην θεθάιη. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βνξέα. Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πήκεξα ζπδεηάκε έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα θαη
λνκίδσ

ρξεηάδεηαη

θαη

κεγάιε

ςπρξαηκία,

γηαηί

νχηε

ρξεηάδεηαη

λα

πξνθαηαιάβνπκε νχηε κπνξνχκε ζήκεξα λα θάλνπκε ιατθά δηθαζηήξηα ρσξίο
απνδείμεηο θαη λα ιέκε αλ θάπνηνο, ή θάπνηνο άιινο, ή θάπνηνο ηξίηνο έρεη ή
δελ έρεη επζχλεο θαη αλ είλαη απηέο πνιηηηθέο επζχλεο, νηθνλνκηθέο, ή άιινπ
είδνπο.
Απφ απηήλ ηελ άπνςε απηφ πνπ είπε ν θ. Φνπξιήο έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία
σο εμήο, φηη εκείο νχηε θπλήγη καγηζζψλ θάλνπκε θαη ζαλ θφκκα έρνπκε
ηνπνζεηεζεί, ζαλ θφκκα ελλνψ ην ΘΘΔ, είρε άπεηξεο θνξέο ηνπνζεηεζεί φια
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηα ζθάλδαια πνπ έρνπλ γίλεη ζην ειιεληθφ θξάηνο,
ζην αζηηθφ θξάηνο απηφ πνπ έρνπκε δήζεη, κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Θαη
αλ θάπνηνη απηφ ην πξάγκα ή ην μερλάλε ή πξνζπαζνχλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ
άιινλ ηξφπν λα ην δηαζηξεβιψζνπλ, είλαη δηθφ ηνπο δήηεκα. Ξάλησο εκείο δελ
επηξξίπηνπκε ηηο επζχλεο ησλ ζθαλδάισλ ζε πξφζσπα, νχηε είκαζηε απηνί
πνπ επηδηψθνπλ ηε θπζηθή πνιηηηθή εμφλησζε απηψλ. Έρνπκε πεη πάκπνιιεο
θνξέο θαη απηή είλαη ε άπνςή καο, ε πνιηηηθή καο άπνςε θαη ηνπνζέηεζε, φηη
απηφ ην ζχζηεκα ην ζάπην είλαη ζχκθπην κε ηα ζθάλδαιά ηνπ γη’ απηφ θαη δελ
είλαη έλα ειιεληθφ θαηλφκελν. Πε φιεο ηηο ρψξεο πνπ ππάξρεη απηφ ην
ζχζηεκα θαη απφ ηφηε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ζθάλδαια ππάξρνπλ θαη απηή ε
ζαπίια απηά δεκηνπξγεί.
Θαη άλζξσπνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ζθάλδαια θαη ην ίδην ην ζχζηεκα ηα
ρξεζηκνπνηεί φπσο ζέιεη γηα λα αλεβάδεη θαη λα θαηεβάδεη θπβεξλήζεηο. Νχησο
ή άιισο, πνηέ ην ΘΘΔ δελ εθκεηαιιεχηεθε απηά ηα ζθάλδαια γηα λα ξίρλεη ή
λα αλεβάδεη θπβεξλήζεηο. Άιινη ην έθαλαλ απηφ. Λα ζπκίζσ ηελ ππφζεζε ηεο
Siemens, ηα ππνβξχρηα; Θ.ιπ., θ.ιπ..
Δκείο πάληα θξαηνχζακε κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε γη’ απηά ηα δεηήκαηα
θαη αθξηβψο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ιέγακε φηη είλαη πνιηηηθφ ην δήηεκα θαη αλ
θάπνηνο έρεη απηαπάηεο φηη ππάξρεη ζέκα θαθνδηαρείξηζεο ζε απηφ ην ζχζηεκα
ή θαθνδηνίθεζεο θαη δελ αληηιακβάλεηαη φηη απηφ ην ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ
είλαη ζάπην θαη ζα δεκηνπξγεί θαη εθθπιηζηηθά θαηλφκελα ζηνπο πνιηηηθνχο ηνπ
εθπξνζψπνπο θαη ζηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηα νπνία εμππεξεηεί θαη κε ηα
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νπνία ζπλδηαιέγεηαη, ή δεη ζε άιινλ ηφπν θαη ζε άιιν πιαλήηε ή δελ έρεη
βγάιεη ζπκπεξάζκαηα φια απηά ηα ρξφληα. Θαη απηφ εκείο ην ζεσξνχκε
δεδνκέλν.
Δίλαη δεδνκέλν δειαδή φηη ηα κνλνπψιηα κεηαμχ ηνπο, κεγάινη κνλνπσιηαθνί
φκηινη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο
ζρέζεηο κε ην έλα ή ην άιιν αζηηθφ θφκκα πξνθεηκέλνπ αθξηβψο λα
επελδχζνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ λα βγάδνπλ θέξδε θαη λα απγαηίδνπλ ηα θέξδε
ηνπο. Θαη δελ είλαη ειιεληθά θαηλφκελα απηά, ην μαλαιέσ. Ζ Siemens δελ είλαη
κία ειιελνγελήο εηαηξεία, είλαη κία γεξκαληθή εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνίεζε
απηνχο ηνπο ηξφπνπο γηα λα εμππεξεηήζεη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα κε δχν
θπβεξλήζεηο.
Ρν ιέσ απηφ γηαηί εκείο πξαγκαηηθά πξνρσξάκε ζε απηφλ ηνλ έιεγρν ηνλ
δηαρεηξηζηηθφ κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζθεπηηθφ. Νχηε πεξηκέλνπκε λα βγάινπκε
πνιηηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ απηφλ ηνλ έιεγρν, νχηε ζέινπκε λα ζπηιψζνπκε
θαλελφο ην φλνκα, νχηε γηα εκάο έρεη θακία ηδηαίηεξε αμία πνιηηηθά θαη νχηε
θαη, αλ ζέιεηε, κε πνιχ ρακεινχο ηφλνπο κέρξη ζηηγκήο ην δηαρεηξηδφκαζηε.
Δκείο ηα πνιηηηθά καο ζπκπεξάζκαηα ηα έρνπκε βγάιεη θαη ηα έρνπκε δψζεη
ζηελ θξίζε ηνπ ρατδαξηψηηθνπ ιανχ θαη λνκηκνπνηείηαη έηζη είηε αιιηψο θαη κε
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θαη ρσξίο λα έρεη γίλεη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, ππήξρε ε
αληηιατθή πνιηηηθή φια απηά ηα ρξφληα πνπ δεκηνχξγεζε ε Δπξσπατθή Έλσζε,
νη θπβεξλήζεηο, νη δεκνηηθέο αξρέο πνπ ππεξέηεζαλ απηήλ ηελ πνιηηηθή θαη νη
πνιηηηθνί ηνπο εθπξφζσπνη. Απηφ δελ κπνξεί λα ην απνδείμεη ν δηαρεηξηζηηθφο
έιεγρνο. Δίλαη απηαπφδεηθην.
Δίλαη απηαπφδεηθην ζηε θαηάζηαζε πνπ έρεη θηάζεη ζήκεξα ν εξγαδφκελνο
ιαφο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρνπλ θηάζεη νη άλεξγνη, νη ζπληαμηνχρνη, νη
απηαπαζρνινχκελνη, είλαη απηαπφδεηθην. Θαη δελ ζα ην απνδείμεη θαλείο
δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο. Όινη νη λφκνη πνπ φια απηά ηα ρξφληα θαη νη
πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο ζην Σατδάξη ππεξέηεζαλ, ζε απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε ήηαλ θαη απηφ δελ αιιάδεη, είηε απνδερηεί έηζη, είηε αιιηψο.
Γεχηεξν δήηεκα, επεηδή θάπνηνη εδψ πέξα ηψξα πξαγκαηηθά δελ θαηαιαβαίλσ
γηαηί πάλε εθεί ηελ αληηπαξάζεζε, αιιά θάπνηα πξάγκαηα επεηδή εηπψζεθαλ,
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ρξεηάδνληαη θαη απάληεζε. Ζ ζρέζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο.
Δίλαη ζαθήο ε ηνπνζέηεζή καο σο πξνο απηφ ην δήηεκα. Ρν αζηηθφ θξάηνο
είλαη αζηηθφ θξάηνο, θαη ε ηνπηθή δηνίθεζε, ηνπηθή δηνίθεζε θαη κάιηζηα πνιινί
απφ εζάο ζε απηήλ ηελ αίζνπζα θαη ζε άιιεο πνπ είκαζηε καδί, ζηελ ΘΔΓΔ θαη
ζε ηνπνζεηήζεηο πνπ έρσ δηαβάζεη, ή έρσ αθνχζεη ζηνλ Ρχπν, ζηα ΚΚΔ νη
ίδηνη ηνπνζεηείζηε θαη ιέηε φηη ε απηνδηνίθεζε πιένλ έρεη ράζεη ην
απηνδηνίθεην. Ξιένλ ε απηνδηνίθεζε δελ είλαη απηνδηνίθεζε, είλαη ηνπηθή
δηνίθεζε, γηαηί νη λφκνη είλαη αζθπθηηθνί, γηαηί ηδίσο κεηά ηνλ Θαιιηθξάηε
αιιά θαη κε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο λφκνπο φιν απηφ πνπ έρεη ζπκβεί
παχεη ην απηνδηνίθεην πνπ κέρξη πξηλ αξθεηά ρξφληα ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα
επηθαιεζηεί πνπ ηέινο πάλησλ θαη εδψ πέξα ππάξρεη ζπδήηεζε θαη είλαη
κεγάιε, αο κελ ηελ θάλνπκε ζήκεξα.
Αιιά εκείο θαη ζε απηφ ην δήηεκα είκαζηε πνιχ μεθάζαξνη, δελ πηζηεχσ φηη
ππάξρεη απηνδηνίθεην, ε ζπγθεθξηκέλε άξζε είλαη ηνπηθή δηνίθεζε θαη έρεη
πνιχ ζπγθεθξηκέλα φξηα, θαη κάιηζηα θαιείηαη λα πινπνηήζεη απφ ηα πην
αληηδξαζηηθά, απφ ηηο πην αληηδξαζηηθέο θαηεπζχλζεηο ζήκεξα ηνπ 2016, φπσο
αο πνχκε ην λα κεηαηξαπεί ην θξάηνο ζε θνξνκπεθηηθφ κεραληζκφ. Έλαο
ηξφπνο είλαη απηφο πνπ θάλεη ηψξα ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε κε ηνλ ΔΛΦΗΑ πνπ
ιέεη φηη ηα έζνδα ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ζα είλαη ν ΔΛΦΗΑ πνπ ζα εηζπξάηηεηαη
απφ ηνπο δήκνπο, ή λα ζπκίζσ ηηο δειψζεηο ηνπ Βαξνπθάθε πξηλ έλαλ ρξφλν
πνπ έιεγε φηη κέζα απφ ηε θνξνινγία νη δήκνη, κέζα απφ ηε θνξνινγία ησλ
δεκνηψλ νη δήκνη ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη νηθνλνκηθά θαη λα κελ
επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο, δειαδή αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Κα δελ
ηα έρνπκε πεη απηά ηψξα; Γειαδή θάπνηνη ζπλάδειθνη ηη ιέλε; Θαη πνην
απηνδηνίθεην; Γειαδή ήκαξηνλ. Γηαηί λα γίλεηαη ηέηνηα δηαζηξέβισζε ησλ
ζέζεψλ καο;
Έλα αθφκα δήηεκα, εκείο επεηδή είλαη θαη άδηθν απηφ, θαη ζεσξψ φηη θαη ζαλ
πνιηηηθά ζθεπηφκελνη άλζξσπνη, ηέινο πάλησλ νη ... δελ ρσξάλε λνκίδσ ζε έλα
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ έρεη απνδείμεη ελάκηζε ρξφλν ηψξα φηη έρεη πνιχ
ςειά ηνλ πήρε ηεο ζπδήηεζεο θαη έρεη ζπδεηήζεη πνιχ ζνβαξά ζέκαηα θαη κε
ζνβαξέο ηνπνζεηήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ ηηο
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ηδενινγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο αιιά ηψξα δελ λνκίδσ φηη είλαη ζσζηφ
ζπλάδειθνο λα ιέεη φηη επηδηψθεη ε Γεκνηηθή Αξρή ηε θπζηθή εμφλησζε
θάπνηνπ επεηδή δελ θάιπςε κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν έλα δήηεκα ην
νπνίν πξνέθπςε θαη αλ κε ηη άιινλ δελ ην δεκηνπξγήζακε εκείο. Γειαδή ηη
έπξεπε λα θάλνπκε; Θαη απηφ είλαη δήηεκα θπζηθήο εμφλησζεο; Γειαδή λα
θαηεγνξεζνχκε γηα φια.
Δκείο

ζε

απηά

ηα

δεηήκαηα

ίζα-ίζα

κε

πνιχ

ρακεινχο

ηφλνπο

ηνπνζεηνχκαζηε. Αιιά λα θαηεγνξνχκαζηε φηη επηδηψθνπκε θαη ηε θπζηθή
εμφλησζε

αλζξψπσλ;

Θάπνπ

μεπεξλάεη

θαη

ηα

φξηα

ηεο

πνιηηηθήο

αληηπαξάζεζεο. Θαη καθξηά απφ εκάο ηέηνηα δεηήκαηα. Νχηε ηε θπζηθή
εμφλησζε επηδηψθνπκε θαλελφο, νχηε ηελ πνιηηηθή εμφλησζε. Δκάο πνιηηηθέο
είλαη νη δηαθσλίεο καο θαη απηέο ζα εθθξάδνπκε θαη κε έλαλ πνιχ
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, θαη κε πνιηηηθφ, κε πνιηηηθά θξηηήξηα ζέηνπκε ηηο
πνιηηηθέο καο απφςεηο θαη ζέζεηο ζηνλ ιαφ θαη καο θξίλεη κε βάζε απηέο.
Όζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο, λα κε ζπγρσξείηε αιιά δελ μέξσ γηα πνηνλ
ιφγν, κάιινλ θάπνηνη ζέινπλ λα βάινπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απέλαληη ζηε
Γεκνηηθή Αξρή φηαλ ιέλε φηη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνβνχληαη. Νη
εξγαδφκελνη... θαη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί γίλεηαη θαη κία πξνζπάζεηα
ζηνρνπνίεζήο ηνπο. Νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ θάπνηνλ ιφγν λα θνβνχληαη.
Δκείο γηα θαλέλαλ δελ ζα βάινπκε ην θεθάιη καο ζηνλ ληνξβά, αιιά απφ εθεί
θαη πέξα δελ λνκίδσ φηη απηφο πνπ δελ έρεη πεηξάμεη θάηη ιάζνο έρεη θάηη λα
θνβάηαη. Γηα πνηνλ ιφγν δειαδή απηή ηε ζηηγκή λα θηαίλε νη εξγαδφκελνη; Θαη
απφ πνχ θαη σο πνχ ξίρλνπλ ην βάξνο ζηνπο εξγαδφκελνπο; Γηα εκάο δελ
ππάξρεη θαλέλα ηέηνην δήηεκα. Γηα εκάο, εθηφο, ιέσ, αλ ππάξρεη θάπνηα αθξαία
πεξίπησζε πνπ λνκίδσ φηη ηφηε ζα ήηαλ θαηαδηθαζηέα απφ φινπο θαη κηιάκε
γηα άιια δεδνκέλα. Αιιά νη εξγαδφκελνη παίξλνπλ, θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο σο
φθεηιαλ. Θαη ηέηνηνη εξγαδφκελνη είλαη νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ,
δελ λνκίδσ φηη έρνπλ θάηη λα θνβνχληαη.
Απηνί πνπ έρνπλ θάηη λα θνβνχληαη είλαη νη πνιηηηθνί ηνπο πξντζηάκελνη ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα πνπ γηα ηνπο ρ, ς, σ ιφγνπο κπνξεί, κπνξεί, ιέσ, ή...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην ζπληνκέςνπκε.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ:...ή κπνξεί φρη, λα πξνέβεζαλ ζε θάπνηεο πξάμεηο νη νπνίεο
λα κελ είλαη λνκηθά νξζέο. Ξάλησο ππάξρνπλ δεηήκαηα θαη εδψ πέξα έρεη
θαηαδεηρζεί λνκίδσ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πάκπνιιεο θνξέο απφ πνιινχο
ζπλαδέιθνπο αληίζηνηρα δεηήκαηα. Ρν δήηεκα ηνπ Άλσ Γάζνπο, ην έγγξαθν
ηνπ Οαθηληδή γηα ηηο Θνηλ.Π.Δπ., ην έγγξαθν ηνπ Οαθηληδή γηα ηηο Θνηλ.Π.Δπ. δελ
είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα;
Απηφ γηαηί λα πξέπεη ν εξγαδφκελνο λα ηελ πιεξψζεη; Απφ πνχ πξνθχπηεη φηη
ν εξγαδφκελνο έρεη επζχλεο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηεο πξνεγνχκελεο
δηνίθεζεο πνπ ήζειε ηηο Θνηλ.Π.Δπ. γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη έλσζε δνκέο
ηνπ δήκνπ ζε ηέηνηα θαηεχζπλζε; Νη εξγαδφκελνη επέιεμαλ λα θέξνπλ ηηο
Θνηλ.Π.Δπ. ζηνλ Γήκν Σατδαξίνπ; Ήηαλ απφθαζε δηνηθεηηθή; Γηνηθεηηθή πξάμε;
Αιιά λνκίδσ φηη δελ κπνξεί θαλείο λα ηνπνζεηείηαη απφ ηε ζθνπηά ησλ
εξγαδνκέλσλ. Νη εξγαδφκελνη έρνπλ θσλή, θαη αλ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ,
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ. Νχηε ζα γίλνπλ πφιεκνη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Ρειεπηαίν δήηεκα, γηαηί πξαγκαηηθά θαη ζαλ κέινο ηνπ ΘΘΔ θαη είκαη πνιχ
πεξήθαλνο γη’ απηφ, απηή ε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε πξνζβάιιεη θαη ην θφκκα
κνπ, θαη ηνπο ζπληξφθνπο κνπ θαη δπζηπρψο ζπληάζζεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα
πνπ θάλνπλ αξθεηνί βνπιεπηέο ηεο Σξπζήο Απγήο ηα ηειεπηαία πνιιά ρξφληα,
κελ κπνξψληαο λα ρηππήζνπλ κε θαλέλαλ άιινλ ηξφπν ην ΘΘΔ, λα ζίμνπλ ηελ
εζηθή ηνπ ππφζηαζε κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ.
Δίλαη ηνπιάρηζηνλ άζηνρν, φηαλ έρνπλ γίλεη ρηιηάδεο έιεγρνη ζηα νηθνλνκηθά
ηνπ ΘΘΔ, θάπνηνο λα ιέεη φηη ην ΘΘΔ δελ δέρεηαη έιεγρν ζηα νηθνλνκηθά ηνπ.
Ρν ΘΘΔ δελ δέρεηαη θαη δελ πξφθεηηαη λα δερηεί πνηέ έιεγρν νλνκαζηηθφ ζηνπο
εληζρπηέο ηνπ. Θαη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη απηφ γηαηί δελ ζα δψζνπκε ζην
αζηηθφ θξάηνο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ εθπξνζψπνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ
ηνπο ζηεξίδνπλ, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο απινχο αλζξψπνπο ηνπ κφρζνπ θαη
ηεο δνπιεηάο πνπ βγάδνπλ έλα δίεπξσ, έλα κνλφεπξσ, έλα ηάιεξν απφ ηελ
ηζέπε ηνπο, απφ ην πζηέξεκά ηνπο θαη ην δίλνπλ γηα λα εληζρπζεί ην θφκκα
ηνπο. Απηφ εκείο δελ ζα ην θάλνπκε.
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Αιιά νη έιεγρνη ζην ΘΘΔ θαη αθήζηε κε λα γλσξίδσ πάξα, πάξα πνιχ θαιά
είλαη ζρεδφλ ζε εβδνκαδηαία βάζε, θαη νπδέπνηε ην ΘΘΔ έρεη αξλεζεί ζε
ειεγθηέο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο λα ειέγμνπλ ηα ηακεία ηνπ. Ήκαξηνλ θαη κε
απηήλ ηελ παξαπιεξνθφξεζε θαη κε απηήλ ηελ πξνπαγάλδα. Κφλν ν Ιαγφο
θαη ε ... ιέλε ηέηνηα πξάγκαηα ζηε Βνπιή θαη ηνπο έρεη απαληεζεί θαηαιιήισο
πάκπνιιεο θνξέο. Κελ γηλφκαζηε ηφζν ρπδαίνη ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, κα ηφζν πηα.
Ρα ηεξά θαη ηα φζηα θάπνησλ αλζξψπσλ κελ ηα ρξεζηκνπνηνχκε θαη αθήζηε
θαη ηνπο ζπληξφθνπο καο πνπ έρνπλ πεζάλεη, αθήζηε θαη ηνπο ζπληξφθνπο
καο πνπ έρνπλ πεζάλεη λα ηνπο ηηκάκε εκείο, λα είκαζηε εκείο νη ηηκεηέο ηνπο
θαη λα κελ γίλνληαη νη απνινγεηέο ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ ηηκεηέο ηνπο. Γηαηί
εδψ κέζα ζα μεράζνπκε θαη απηά πνπ μέξνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα ήηαλ αλαιπηηθή θαη ε εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ θαη νη
ηνπνζεηήζεηο ηνπ Ράθε, ηνπ Θψζηα θαη ηνπ Λίθνπ. Έπηαζαλ πηζηεχσ φια ηα
ζέκαηα, εηπψζεθαλ αλαιπηηθά γηα αξθεηά πξάγκαηα πνπ είλαη θαη ζηε
θηινζνθία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ηφζν
ζεκαληηθνχ ζέκαηνο. Θαη λα πσ φηη εθ ησλ πξνηέξσλ εκείο δελ ζηνρνπνηνχκε
θαη δελ ελνρνπνηνχκε θαλέλαλ. Λα μεθαζαξηζηεί απηφ ην πξάγκα ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.
Γεχηεξνλ, λα πνχκε φηη δελ ήηαλ θαζφινπ κία εχθνιε απφθαζε λα θηάζνπκε
κέρξη εδψ. Ρε ζθεθηήθακε πάξα πνιχ θαιά, είδακε ηηο δπζθνιίεο πνπ
ππάξρνπλ, φια απηά ηα ζέκαηα πνπ πηζηεχσ κε θαιή δηάζεζε κπήθαλ απφ
ζπλαδέιθνπο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα
ππάξρνπλ ζηνλ δήκν. Δμάιινπ είλαη ζέκαηα ηα νπνία θαη εκείο είρακε ηνλίζεη
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηαλ ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο ζπκάζηε ζπδεηνχζακε
εδψ αλ θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα γίλεη έιεγρνο, θαη ζπκάζηε πνιχ θαιά φηη
θάπνηνη ηφηε ππεξζεκάηηδαλ θαη καο εγθαινχζαλ γηαηί δελ πξνρσξάκε ζηνλ
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. Γηαηί γηλφηαλ κία ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη
ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, πψο ηέινο πάλησλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα
δηαζθαιίζνπκε φζν ην δπλαηφλ έλαλ θαιχηεξν έιεγρν θαη ρσξίο λα ππάξρνπλ
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θαη πξνβιήκαηα ζηηο ππεξεζίεο, θ.ιπ., θ.ιπ.. Θαη απηνί νη νπνίνη ηφηε καο
εγθαινχζαλ έξρνληαη ζήκεξα θαη καο ιέλε γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ππάξρνπλ
ζηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. Άξα, ινηπφλ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα βγάινπκε ηα
ζπκπεξάζκαηά καο.
Ξάλησο απηφ πνπ κέηξεζε θπξίσο θαη κεηά απφ ηελ πνξεία απηνχ ηνπ ελάκηζε
ζρεδφλ ρξφλνπ ηψξα πνπ είκαζηε ζηε δηνίθεζε είλαη ε ηξαγηθή θαηάζηαζε ηελ
νπνία αληηκεησπίδεη ν δήκνο ζε φια ηα επίπεδα πηα θαη γη’ απηήλ ηελ
θαηάζηαζε έπξεπε λα δνζνχλ θάπνηεο απαληήζεηο. Θαη επεηδή γίλακε θαη πην
ζνθνί απηφ ην δηάζηεκα θαη επεηδή κπνξέζακε θαη είδακε θαη ηα ζεκεία ζηα
νπνία πηζαλφλ λα ππάξρνπλ θάπνηα δεηήκαηα γη’ απηφ θαη εζηηάζακε ζε εθηά
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη ςάμηκν, θαη εδψ γηα λα
μεκπεξδεχνπκε, ην είπε θαη ν Λίθνο αλαιπηηθά ηψξα θαη νη ππφινηπνη
ζπλάδειθνη ζε ζρέζε κε ηηο επζχλεο ή φρη ησλ ππεξεζηαθψλ, αλ δείηε ζε
θακηά απφ ηα εθηά απηά ζεκεία ζε θακία πεξίπησζε δελ εκπιέθνληαη
ππεξεζηαθνί, δειαδή ζηειέρε ηνπ δήκνπ, γηαηί γη’ απηνχο κηιάκε. Πε θακία
πεξίπησζε, ην ιέσ θαη πάιη.
Γπν-ηξία πξάγκαηα λα πσ κφλν, γηαηί εηπψζεθαλ πάξα πνιιά. Ξήξε ε
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή 8,5εθαη. γηα λα εμνθιήζεη αλεμφθιεηα δάλεηα,
αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο. Θαη έκεηλε αθφκε θαη έλα πνζφ ην
νπνίν... δειαδή ππήξραλ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη δελ πιεξψζεθαλ κέζσ απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο.
Πήκεξα, απφ θέηνο, μεθίλεζε ν δήκνο λα δίλεη 441.000,00€ ηνλ ρξφλν γη’ απηφ
ην δάλεην ην νπνίν είρακε πάξεη ηφηε. Έξρνληαη θαη ζθάλε θαζεκεξηλά
δεθάδεο, λα κελ πσ δεθάδεο, πάξα πνιιέο ππνζέζεηο, θπξίσο ηψξα έξρνληαη
πηα ζαλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πνζά απφ πέληε, δέθα
ρηιηάδεο, κέρξη δεθάδεο ή εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ε θάζε κία, θαη θάπνηα
εθαηνκκχξηα θαη αθνξνχλ θαη πξνκεζεπηέο, ηεξάζηηα πνζά θαη γηα έξγα ή γηα
πξνκήζεηεο πνπ πηζαλφλ θαη δελ έγηλαλ θαη πνηέ, γηαηί έρνπκε θαη ηέηνηα
παξαδείγκαηα.
Έρνπκε πεξηπηψζεηο δηεθδηθήζεσλ γηα ηα νηθφπεδα, γη’ απηφ θαη κπαίλεη θαη
επηηαθηηθά ην ζέκα ησλ δεζκεχζεσλ ησλ νηθνπέδσλ φπνπ εκείο παιεχακε γηα
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λα δεζκεπηνχλ νηθφπεδα, αιιά ιέγακε φηη έρεη θαηαγξαθεί πάξα πνιιέο θνξέο
απηφ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηη ζα πξέπεη θαη κάιηζηα ζε επνρέο παρηψλ
αγειάδσλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ιέγακε ινηπφλ ηφηε φηη ζα πξέπεη ν
δήκνο λα πιεξψλεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ θάπνηνη ήηαλ εδψ
νηθνπεδνθάγνη ή νηηδήπνηε άιιν, αιιά θαη θάπνηνη άιινη ήηαλ θαη θησρνί
ζπλάλζξσπνί καο θαη έιεγαλ φηη ζα πξέπεη λα αξρίζεη ε απαιινηξίσζε
νηθνπέδσλ, λα πιεξψλνληαη δειαδή ζηαδηαθά θάπνηα νηθφπεδα γηαηί κφλν
απηφ ζνπ δίλεη ηε ζηγνπξηά φηη δελ πξνηξέρεηο.
Πε ζρέζε κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο ηελ ... . Κελ μερλάηε πφζεο θνξέο έρεη
κπεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη βέβαηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο
εθαξκνγήο

ζην

Άλσ

Γάζνο

θαη

φιεο

απηήο

ηεο

θαηάζηαζεο

πνπ

δεκηνπξγήζεθε εθεί πάλσ ηελ βηψλνπλ ζήκεξα νη θάηνηθνη κε ηνλ ρεηξφηεξν
ηξφπν. Λα ζαο πσ κφλν φηη ζήκεξα ζε κία ζπλάληεζε εδψ πνπ είρε ε
πξφεδξνο ηεο Β’ ζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ
έιεγε κία δηεπζχληξηα ελφο γπκλαζίνπ, δελ ππάξρεη έλαο ρψξνο ζην Άλσ

Γάζνο λα γίλεη έλα λεπηαγσγείν; Γηαηί ζηεγάδεηαη κε γπκλάζην, κε φ,ηη
ζπλεπάγεηαη απηφ.
Θαη αλαξσηηέηαη ν θάζε θαινπξναίξεηνο πνιίηεο, κία πεξηνρή πνπ κπήθε
ηειεπηαία ζην ζρέδην πφιεο, ην ’87 δειαδή πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, λα κελ έρεη
ρψξνπο θνηλφρξεζηνπο γηα ζρνιεία, γηα πιαηείεο, γηα παηδηθέο ραξέο, γηα
Θ.Α.Ξ.Ζ., λα κελ έρεη πεδνδξφκηα επξχρσξα, λα κελ έρεη ηελ άλεζε κίαο
ζχγρξνλεο πφιεο, λα κελ έρεη ππνδνκέο γηα ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα, λα κελ
έρεη πξάζηλν πάλσ, θχηεπζε, θ.ιπ.;
Απηή ηε ζηηγκή ζθάεη ε ππφζεζε ηνπ δεκαξρείνπ. πήξρε κπινθάξηζκα,
μέξεηε φηη ήηαλ 1.183.000 ζπλ ηνπο ηφθνπο, πήξαλ έλα δάλεην, πιήξσζαλ έλα
κέξνο κφλν κε ηα ιεμηπξφζεζκα ζηνλ εξγνιάβν θαη καο έρεη κείλεη ηψξα κία
πξνίθα γχξσ ζην 1,5εθαη. γηα ην δεκαξρείν. 1,700.000,00€ δεηάλε γηα ηελ
Ηεξά Νδφ. 900.000,00€ δεηάλε εδψ γηα ηε Ι. Αζελψλ. 2.200,000,00€ γηα άιιν
... ζπκβάζεηο. Θαη λα κελ ζαο πσ ηψξα γηα φιεο ηηο άιιεο ππνζέζεηο πνπ
κηιάκε γηα πάλσ απφ 10εθαη. πνπ ζε εκάο ζθάεη πηα ζαλ σξνινγηαθή βφκβα.
Διάηε

εζείο

λα

δηαρεηξηζηείηε

ζήκεξα

κε

πεξηθνπέο

45%

ζηνπο
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πξνυπνινγηζκνχο ησλ δήκσλ θαη κε φιν απηφ ην βάξνο πνπ επσκίδνληαη νη
δήκνη θαη κε έλαλ ζηφιν θαηαζηξακκέλν νρεκάησλ θαη ρσξίο πξνζσπηθφ λα
δηαρεηξηζηείηε θαη φια απηά ηα βάξε ζηα νπνία καο έρεη νδεγήζεη ε πνιηηηθή
ησλ πξνεγνχκελσλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ.
Γηα απεπζείαο αλαζέζεηο, είπε θαη ν Γεκήηξεο, πξαγκαηηθά ν Γεκήηξεο
Ρζαηζακπάο έβαιε πνιιά δεηήκαηα ηα νπνία είλαη ζσζηά θαη ηα έρνπκε
ζπδεηήζεη θαη ζέινπλ πξαγκαηηθά δηεξεχλεζε. Αλαζέζεηο, πάξα πνιιέο
αλαζέζεηο, θαη ην θαηαγγέιιακε εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ πξέπεη
ινηπφλ θάπνηνη λα απνινγεζνχλ γηαηί γίλνληαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν; Γηαηί έλα
έξγν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα ή λα γίλεη κε
δηαθαλείο ζπλζήθεο έκπαηλε ζηε κέγγελε ηνπ εξγνιάβνπ;
Γπν πξάγκαηα αθφκε. Γελ ζέισ λα ζρνιηάζσ νκηιία θάπνησλ πνπ
πξνζπαζνχζαλ λα ζηεξίμνπλ ζην φηη δελ πξέπεη λα γίλεη ν δηαρεηξηζηηθφο
έιεγρνο

θαη

δελ

ζα

πσ

φηη

θαισζνξίδσ

ηελ

θα

Ρνθαηιίδε

ζηηο

αληηθαπηηαιηζηηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο πνιεκάλε ην αζηηθφ θξάηνο, γηαηί απηφ
πξαγκαηηθά... αιιά.. γηαηί πεξί αζηηθνχ θξάηνπο θ.ιπ. ηα αλέιπζε ν Λίθνο, δελ
είλαη ηψξα ηεο ψξαο λα πσ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη πψο ην πνιεκάκε εκείο.
Λα ηειεηψζσ, φηη εκείο ζχκθσλα κε απηά πνπ είρακε εμαγγείιεη πξνεθινγηθά
θαη θάησ απφ κία πνιχ ζνβαξή πξαγκαηηθά ζηάζκηζε ησλ γεγνλφησλ θαη
ζπλεθηηκψληαο φια απηά ηα νπνία έρνπλ γίλεη ζηνλ δήκν ηνλ ηειεπηαίν
ελάκηζε ρξφλν θαη ηελ ζηάζε φισλ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη θαηνίθσλ
θαη εξγαδνκέλσλ, κπήθακε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ηελ πξφηαζε, είλαη
ζπγθεθξηκέλε, πηζηεχνπκε φηη εζηηάδνληαο ζε απηά ηα εθηά ζεκεία ζα
δψζνπκε ιχζεηο θαη απαληήζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα ηηο κάζεη ν
ρατδαξηψηηθνο ιαφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δμαληιήζακε

ην

ζέκα,

ζπλάδειθνη.

Νκφθσλα

λνκίδσ.

Νκφθσλα, εθθξάζηεθαλ φιεο νη παξαηάμεηο νκφθσλα παξά ηηο επηκέξνπο
αληηξξήζεηο. Ξαξαθαιψ, θ. Γξνχιηα.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο παξά ηηο επηθπιάμεηο θαη γηα ηελ ζθνπηκφηεηα, ηελ πνιηηηθή
ζθνπηκφηεηα ελλνψ, θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ, ςεθίδνπκε ππέξ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ θαηάιαβα θαη εγψ, ζπλάδειθε. Δίλαη νκφθσλε απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο κε αξηζκ. πξση.: 595/1201-2016 αηηήζεσο ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο «Θ. ΣΑΡΕΖ Δ.Δ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ην ζέκα, ζπλάδειθνη, πνπ είρακε αλαβάιεη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά. Δίλαη εδψ, είρε δεηεζεί ε γλσκνδφηεζε ηεο Λνκηθήο
πεξεζίαο, είλαη εδψ ε ζπλαδέιθηζζά καο ε θα Ξεηξνπνχινπ, λα πάξεη ηνλ
ιφγν. Ή λα ξσηήζεηε ηη αθξηβψο ζέιεηε λα δηεπθξηληζηεί.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Θαιεζπέξα. Ρψξα εγψ θαλνληθά έπξεπε λα κηιήζσ γηα ην
πξνεγνχκελν ζέκα, γηαηί ζα έξζεη ε δσή καο αλάπνδα, αιιά ελ πάζε
πεξηπηψζεη. Λα κηιήζσ γηα ην παξφλ. Ιέσ, θαη ζε εκάο ζα ζθάζεη φιν απηφ,
αιιά ηη λα πσ θαη εγψ. Βέβαηα, βέβαηα. Ρέινο πάλησλ.
Γηα ην ζέκα ηνπ Icons είρε έξζεη θάπνηα ζηηγκή κία αίηεζε απφ ηελ εηαηξεία κε
ηελ νπνία δεηνχζαλ θαηφπηλ ενξηήο λα λνκηκνπνηεζεί κία ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ πνπ είραλ θάλεη. Απνξξίθζεθε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
αθξηβψο επεηδή έγηλε θαηφπηλ ενξηήο. Ρν ζρεηηθφ άξζξν πξνέβιεπε φηη ζε
πεξίπησζε πνπ γίλεη θάηη ηέηνην, ιχεηαη ε ζχκβαζε. Ζ ζχκβαζε δελ ιχεηαη
απηνδίθαηα θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ην ζπκβνχιην αθνχ δελ απνθάζηζε φηη
θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ε εηαηξεία γηα λα κπνξέζεη λα
δηαηεξήζεη ην κίζζην, επεηδή είρε εμνθιήζεη ζην κεηαμχ, είρε θάλεη θάπνηεο
δαπάλεο θ.ιπ., θ.ιπ., αλέηξεςε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ είρε θάλεη. Γειαδή
επαλέθεξε ηα πξάγκαηα ζην θαζεζηψο ην αξρηθφ, απηφ κε βάζε ην νπνίν
ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηφηε.
Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζεσξψ φηη ην ζέκα δελ ήηαλ, δελ ρξεηαδφηαλ θαλ, δειαδή
πεξηζζφηεξν ελεκεξσηηθά θαη γηα λα θαιπθζνχλ νη πεξεζίεο έπξεπε λα έξζεη
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ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δηφηη νη αξκφδηνη ππάιιεινη έιεγαλ, νθ, έρνπκε κία

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ιέεη αξλνχκαζηε ηηο ηξνπνπνηήζεηο,
απηφ ηη ζεκαίλεη πξαθηηθά;
Θαηά ηελ θξίζε κνπ πξαθηηθά δελ ζεκαίλεη ηίπνηα αθνχ δελ θαηαγγέιζεθε ε
κίζζσζε θαη δεδνκέλνπ φηη επαλήιζαλ ηα πξάγκαηα ζην πξνεγνχκελν
θαζεζηψο, ζπλερίδεη σο έρεη. Απιά έπξεπε ηππηθά λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γηαηί κπήθε ζε εθθξεκφηεηα κία απφθαζε πνπ έιεγε απνξξίπηνπκε
ρ ηξνπνπνηήζεηο, απηέο εμέιηπαλ. Δθηηκψ φηη δελ ππάξρεη θάηη γηα λα ςεθηζηεί.
Θαη φηη παξακέλεη ε κίζζσζε φπσο ήηαλ. Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη άιιν δηεπθξηληζηηθφ, ζπλάδειθνη; Θ. Θέληξε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: πήξμε παξάβαζε... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ... ην 2015;
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Ξαξάβαζε;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Λαη, βεβαίσο, γηαηί πξνεγνπκέλσο είπαηε φηη απηφ δελ ήηαλ
ζσζηφ ην νπνίν έθαλε ε ίδηα ε επηρείξεζε θαη φηη κπνξεί λα θαηαγγειζεί ε
ζχκβαζε.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Ξξνβιεπφηαλ ηππη... κπνξεί, δελ θαηαγγέιζεθε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γηαηί δελ θαηαγγέιζεθε εθφζνλ ππήξμε παξαηππία;
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Απαληήζηε εζείο, μέξσ εγψ γηαηί; Γελ μέξσ γηαηί. Ήξζε ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε, κε ζπγρσξείηε, δελ κπνξεί λα ζαο απαληήζεη ε θα
Ξεηξνπνχινπ ζε απηφ. Ρν ζέκα ήξζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, έγηλε
θνπβέληα γη’ απηφ ην δήηεκα.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Όρη, επεηδή δελ ήκνπλ εγψ, ζέισ λα κνπ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, αιιά δελ κπνξνχκε θαηφπηλ ενξηήο λα θξίλνπκε κία
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Ρν θαηαζηαηηθφ, ην κηζζσηήξην πξνβιέπεη ζε πάξα πνιιά
ζεκεία φηη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη απηφ ιχεηαη, ζε πεξίπησζε απηφ δχλαηαη
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λα θαηαγγειζεί, θάλεη, δείρλεη, είλαη πάξα πνιιέο νη πεξηπηψζεηο. Απηφ δελ
ζεκαίλεη φηη απηφκαηα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη θξίλεηαη,
ζεσξψ θαη κε βάζε ηα ππφινηπα δεδνκέλα. Απηφ δελ ήηαλ κία ηξνπνπνίεζε
ηέηνηαο έθηαζεο πνπ ζα δηθαηνχηαλ λα νδεγήζεη ζε θαηαγγειία. πνζέησ γη’
απηφ θαη δελ θαηαγγέιζεθε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο, ην κηθξφθσλν παξαθαιψ λα δψζεηε.
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ... ζε πνηα εηαηξεία ήηαλ; Δκέλα δελ κε
ελδηαθέξεη, θαη ην έρσ απνδείμεη, πνηνο έρεη, πνηνο δελ έρεη. Απινχζηαηα γηα
ην ηππηθφ, γηαηί πνιιά γίλνληαη εδψ πέξα θαη ... ηελ ηππηθφηεηα ηη κπνξεί λα
ζπκβεί. Ξξηλ απφ ιίγν αξθεηή ψξα δηαζέζακε εθεί πέξα. Ρν αξρηθφ κηζζσηήξην
πνηνο είλαη πνπ θάλεη ηε ζχκβαζε, θχξηε;
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Λα απαληήζσ εγψ πνπ ηα ζπκάκαη;
ΦΝΟΙΖΠ: Όρη, λα κελ απαληήζεηε εζείο, λα απαληήζεη ν θ. αληηδήκαξρνο.
Δζείο δελ έρεηε ... ηίπνηα εθεί πέξα, ν θ. ... έρεη επζχλεο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δπεηδή ην έρσ θαη κπξνζηά ην ζπκθσλεηηθφ, ε πξψηε εηαηξεία
είλαη Θσλζηαληίλνο Κπαθάκεο θαη ΠΗΑ Δ..Δ.
ΦΝΟΙΖΠ: Θαη φηαλ εκείο πξηλ απφ δχν κήλεο είπακε λα θαηαγγειζεί απηφ, ηη
είλαη, φηη ν Σαηδήο, ε εηαηξεία Σαηδήο έθαλε ζε απηφλ θαη είπαλ φηη είλαη άθπξνη
απηνί ή φρη;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έρεη πξνεγεζεί...
ΦΝΟΙΖΠ: Ρη έρεη πξνεγεζεί;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: 16 Νθησβξίνπ 2013....
ΦΝΟΙΖΠ: Ξφηε έγηλε ε ζχκβαζε ε αξρηθή;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ζ αξρηθή έγηλε 1ε Καξηίνπ;
ΦΝΟΙΖΠ: Ρνπ 2013.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: 1ε Καξηίνπ 2013. 16 Νθησβξίνπ 2013 έρεη γίλεη απνδεθηή απφ
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ε εηαηξεία απφ Θ. Κπαθάκεο θ.ιπ., Θ. Σαηδή Δ.Δ.. Απηφ
βξήθακε εκείο ζαλ κηζζψηξηα εηαηξεία.
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ΦΝΟΙΖΠ: Έρεη ςεθίζεη φηη κπνξεί λα γίλεη;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έρεη ςεθηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θ.ιπ..
ΦΝΟΙΖΠ: Θαη γηαηί πήξακε απφθαζε πξηλ απφ ηνλ θαηλνχξην ρξφλν φηη
έπξεπε λα θαηαγγειζεί απηφ, παξάβαζε νπζηψδεο ... ; Όρη ηίπνηα άιιν, γηα λα
μέξνπκε θαη ηη γίλεηαη, δειαδή.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δκείο θέξακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη είπακε φηη δελ
δερφκαζηε ηελ αιιαγή. Γειαδή ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα παξακείλεη ε εηαηξεία

Θ. Σαηδή Δ.Δ. φπσο απηφ παξαιάβακε. Απηφ βξήθακε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Δμεγήζηε, παηδηά, αο βξείηε έλαλ ηξφπν λα ηνπ δψζεηε απηφ εδψ
πέξα, λα κελ κέλεη φκσο, ... παξάηππν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη; Δκείο αλαιάβακε, είλαη θαη ε θα Σαηδή εδψ θαη
κπνξεί λα καο πεη, ε εηαηξεία ήηαλ Θ. Σαηδή Δ.Δ.. Πηηο 25/06 κεηαηξέπεη ηελ
εηαηξεία ζε Θ. Κπαθάκεο θαη ΠΗΑ ρσξίο λα γίλεη γλσζηφ απηφ ζηνλ δήκν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Όρη. Ρν 2015 κηιάκε. Ξέξαζε ην 2013 ε αιιαγή ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην. Θαη απφ Κπαθάκε ζε Σαηδή. Ήηαλ ινηπφλ Σαηδήο

ε εηαηξεία.

Σαηδή, Δ.Δ.. ζηηο 25/06/2015, ηνλ Ηνχλην δειαδή ηνπ 2015 κεηαηξέπεηαη ε
εηαηξεία ζε Θ. Κπαθάκεο θ ΠΗΑ, απφ Σαηδή, ζε Θ. Κπαθάκεο, ρσξίο φκσο
ελεκέξσζε ηνπ δήκνπ. Ππκθσλνχκε; Ξεο κνπ αλ ζπκθσλείο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλνχκε. Πηηο 12/01, δελ ζπκθσλείο ζε απηφ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη ηψξα. Πηηο 12/01 θαηαηίζεηαη αίηεζε κε ηελ νπνία
γίλεηαη, πξνζπαζεί λα θάλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζε Θ. Κπαθάκεο θ

ΠΗΑ. Δθεί ινηπφλ εκείο αλαθαιχπηνπκε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή φηη έρεη γίλεη
αιιαγή ηνλ Ηνχλην ρσξίο λα ελεκεξσζεί ε Γεκνηηθή Αξρή θαη θέξλνπκε ην
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ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη παίξλεη ηελ απφθαζε φηη δελ εγθξίλνπκε
ηελ αιιαγή ηεο επσλπκίαο. Ππκθσλνχκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη θαηαγγέιινπκε, λαη. Λαη, βεβαίσο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη θαηαγγέιινπκε. Έξρεηαη ινηπφλ μαλά ε θα Σαηδή θαη αιιάδεη
ηελ επσλπκία ζε Θ. Σαηδή.

Δπαλέξρεηαη ινηπφλ ζηελ αξρηθή κνξθή ηεο

εηαηξείαο θαη έξρεηαη ζήκεξα ην ζέκα εδψ αλ ζπκθσλεί ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην επαλεξρφκελε ε θα Σαηδή ζηελ παιηά εηαηξεία αλ ζπκθσλνχκε ή
φρη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξξφεδξε, κηζφ ιεπηφ, εγψ ζέισ λα δηεπθξηλίζνπκε, λα
θνπβεληηάζνπκε θαη ηελ νπζία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θακία αληίξξεζε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέισ λα δηεπθξηλίζσ ηη έρνπκε ςεθίζεη. Τεθίζακε φηη
θαηαγγείιακε; Όηαλ ηειεηψλεη κία απφθαζε, ηη γίλεηαη; Ξάεη κεηά ζηελ
Απνθεληξσκέλε, πάεη θαη έξρεηαη. Πσζηά; Θαη αλ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο, κα
ηε ζηέιλνπλ πίζσ. Απηή ε απφθαζε ινηπφλ έρεη πάεη θαη έρεη έξζεη θαη έρεη
θξηζεί, ηη ιέεη αθξηβψο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έρεη έιεγρν.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Άξα, ινηπφλ, εγψ ζέισ ηα πξαθηηθά λα δνχκε ηη έρνπκε
ςεθίζεη.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, θα Ρνθαηιίδε, έρνπκε απιψο θάλεη δηάγλσζε
ή έρνπκε πεη... εγψ λνκίδσ φηη είπακε θαηαγγέιινπκε ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Όρη, ε απφθαζε είλαη θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θάλεη θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. Έγηλε θαηαγγειία ηεο
ζχκβαζεο, ξσηάσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έηζη γξάθεη ε απφθαζε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δκείο γη’ απηφ ην επαλαθέξακε πάιη ζην αξρηθφ ηνπ ζηάδην.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ μέξσ ηη γξάθεη ε θαηαγγειία, εγψ μέξσ ηη ςεθίζακε
εδψ πέξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, Θνδσξή, ζα θέξνπκε ηελ απφθαζε λα ην
δηεπθξηλίζνπκε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή, ζα θέξνπκε...
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ έρσ θαηαιάβεη ηη πξέπεη λα γίλεη. Ρν μαλα-επαλαθέξνπκε
πάιη ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή γηα λα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη ην θαηάζηεκα
απηφ. Θαη ζέισ λα πσ φηη είλαη ην κφλν θαηάζηεκα δεκνηηθφ πνπ δελ νθείιεη
ηίπνηα. Δίκαη πνιχ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ είλαη άιιν ζέκα. Ρν αλαθέξσ θαη απηφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δγψ δελ είκαη λνκηθφο. Δγψ ζα ήζεια λα καο απαληήζεη θαη ε
λνκηθφο ηνπ δήκνπ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξήζνπκε, ζπλάδειθνη, ζην επφκελν, κέρξη λα έξζεη ε
απφθαζε;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ππγλψκε, λα πεξηκέλνπκε ηη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κέρξη λα θέξνπλ ηελ απφθαζε, λα έξζεη ε απφθαζε. Κηζφ
ιεπηφ, δίπια είλαη. Κηζφ ιεπηφ, θ. Φνπξιή, ζα ηνπνζεηεζνχκε φινη.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαηεξίλα, λα ξσηήζσ θάηη; Κπνξνχκε λα θάλνπκε θαηαγγειία
ζχκβαζεο φηαλ κία εηαηξεία, γηαηί είραηε θέξεη, π.ρ., δελ ζπκάκαη ηψξα ηηο
επσλπκίεο, Θ. Κπαθάκεο είπαηε, ε Θ. Κπαθάθεο είρε ππνγξάςεη πνηέ κε ηνλ
δήκν ηδησηηθφ κηζζσηήξην ζπκβφιαην; Ζ Θ. Κπαθάκεο; Όρη ν Σαηδήο;
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Ζ αξρηθή... έλα ιεπηφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Γελ είλαη δεχηεξν, έγηλε ηξνπνπνίεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν
πνπ ηψξα ήξζε κε θάπνηεο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο έηζη είρε γίλεη
θαη ηελ πξψηε θνξά.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ: Έλα ιεπηφ. Ρν ιχεηαη δελ είλαη απηνδίθαην. Δγψ απηφ
ξψηεζα απφ ηελ αξρή, εθφζνλ δελ δηαηππψλεη θάηη ηέηνην ε απφθαζε, δελ
μέξσ ηα πξαθηηθά, δελ ήκνπλ εδψ γηα λα παξαθνινπζήζσ ηε ζπδήηεζε, αιιά
ζην κέηξν πνπ ε απφθαζε δελ ιέεη γηα θαηαγγειία θαη ιέεη... παξαπέκπεη ζην
άξζξν αιιά δελ ιέεη απηνδίθαηα. Γελ ιέεη απηνδίθαηα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ... ιέσ φηη απαγνξεχεηαη ζηε κηζζψηξηα
ξεηά λα ζπλεηαηξηζηεί κε άιινλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή ζρέζε εκθαλψο θαη
αθαλψο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε. Άιισο, ιχεηαη ε κίζζσζε. Ρν
άιισο πξέπεη λα πάκε ζε γλσκνδφηεζε λα πνχκε, απηή είλαη ε Διιάδα;
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα πάξνπκε απφθαζε, ιέεη, λα πάξνπκε απφθαζε. Ξξέπεη λα
πάξνπκε απφθαζε.
ΦΝΟΙΖΠ: Ξήξακε απφθαζε θαη είπακε ηελ άιιε θνξά θαη θαηεγνξεζήθακε
φηη...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξήξακε απφθαζε γηα ιχζε ηεο κίζζσζεο;
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ λα ην δνχκε, Θψζηα, λα θέξνπκε ηελ απφθαζε.
Ππλάδειθνη, λα πξνρσξήζνπκε ζηα επφκελα ζέκαηα;
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δπεηδή εκέλα ε ηνπνζέηεζή κνπ δελ ζα ζηαζεί ζην λνκηθφ
κέξνο, ζέισ λα δηαηππψζσ ηε ζέζε κνπ απφ ηψξα ε νπνία ζα είλαη ζηαζεξή.
Γελ ζα κπσ...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, κηζφ ιεπηφ, δελ ηνπνζεηνχκαζηε ηψξα. Θ.
Ρζαηζακπά, δελ ηνπνζεηνχκαζηε, κηζφ ιεπηάθη, λα πξνρσξήζνπκε ηα
ππφινηπα ζέκαηα λα θέξνπλ ηελ απφθαζε.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί θαζνξηζκνύ ηηκήο κνλάδνο, απνδεκίσζεο, ζηελ
πεξηνρή-ΑΦΑΗΑ-ΠΘΑΟΑΚΑΓΘΑΠ- γηα ην νηθόπεδν 021621 ζην Ν.Ρ.19,
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Ζιίαο ν Βαξπηηκηάδεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε πάξεη, έρεηε δεη ηη αθξηβψο είλαη,
είλαη απφ κία πξάμε εθαξκνγήο πνπ έρεη γίλεη, θαη είλαη, εκείο ζαλ εθηηκεηηθή
επηηξνπή πνπ είλαη ν πξφεδξνο εθηηκήζακε φηη βάζεη ηηκήο κνλάδνο έπξεπε λα
βγάινπκε θάπνηα ηηκή, θαη... απηφ, απηφ ην δηθαίσκα έρνπκε εκείο ζαλ
εθηηκεηηθή επηηξνπή θαη ην θέξακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο απνθαζίδνπκε κφλν ηνλ νξηζκφ ηεο ηηκήο κνλάδνο;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ζ εθηηκεηηθή βάδεη ηελ ηηκή κνλάδνο...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δδψ πξφθεηηαη λα γίλεη δειαδή θάπνηα απνδεκίσζε;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Λαη, βεβαίσο, λαη, έρεη ... απνδεκίσζε απφ ηελ πξάμε
εθαξκνγήο πνπ έρεη γίλεη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γειαδή, έηζη φπσο είλαη ην ζέκα, απνθαζίδνπκε κφλν γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο κνλάδνο. Όιν ην ππφινηπν φκσο background, πνηα είλαη
ε αίηεζε, ηη πξφθεηηαη λα γίλεη, δειαδή ζα γίλεη...
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ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Γελ έρεη γίλεη εηζεγεηηθφ, έρεη γίλεη απφ ηελ Ρερληθή
πεξεζία ηη αθξηβψο... γηα ηα ηεηξαγσληθά φρη, δελ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ μέξνπκε φκσο, δειαδή ηη ζα γίλεη; Θα γίλεη...
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Βάζεη αληηθεηκεληθήο πάκε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα γίλεη απαιινηξίσζε δειαδή;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Όρη, φρη. Δίλαη 184,00€ είλαη ε αληηθεηκεληθή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα γίλεη απαιινηξίσζε θαη ζα ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Απαιινηξίσζε ζε θάπνηα ηεηξαγσληθά κέηξα, ζε δχν
νηθφπεδα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γηα πνηνλ ιφγν γίλεηαη απαιινηξίσζε;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Απφ ηελ απνδεκίσζε είλαη, απφ ηελ πξάμε εθαξκνγήο.
Βγήθαλ θάπνηα ηεηξαγσληθά κέηξα, ην έλα νηθφπεδν βαζηθά...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ. Έηζη φπσο είλαη, είλαη ζαλ λα απνθαζίζνπκε κφλν
ηελ ηηκή κνλάδνο. Δγψ ζα ήζεια λα έξζεη ην ζέκα ζπλνιηθά, δειαδή λα
δνχκε...
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ:... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... εηζεγεηηθφ, ππάξρεη ην
εηζεγεηηθφ εδψ πέξα απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, δελ ην έβαιαλ κέζα, δελ ην
πέξαζαλ, εληάμεη, θαθψο έρεη γίλεη.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΟΝΙΗΑΠ: ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ... έηζη φπσο είλαη δελ απνθαζίδνπκε
απαιινηξίσζε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Κπνξψ λα ην δηαβάζσ αλ ζέιεηε, εγψ δελ έρσ ζέκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ, κελ βγεη κεηά απφθαζε φηη απνθαζίζακε
απαιινηξίσζε. ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... πξέπεη λα μαλάξζεη γηα λα
απνθαζίζνπκε ηελ απαιινηξίσζε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ξξφεδξε, έηζη φπσο... δελ έρεη πξνσζεζεί ην εηζεγεηηθφ,
ππάξρεη... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Άξα απηνί απνθαζίδνπλ... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηά ήξζαλ ζην ηκήκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηά ήξζαλ απφ
ηελ επηηξνπή, ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. Λνκίδσ φηη ζηελ επηηξνπή φπνπ
ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπφο ζαο, θ. Γξνχιηα, πξέπεη λα έρνπλ έξζεη φια.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΟΝΙΗΑΠ: ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ... είλαη φηη απνθαζίδεη κφλν ηελ ηηκή
κνλάδνο, ηίπνηα άιιν.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Απηφ είλαη εθαξκνγή ηεο πξάμεο εθαξκνγήο γηα ηελ ..., κε
ηελ έληαμε ζην ζρέδην πφιεο. Απηά ηα 56η.κ. ήηαλ ηδηνθηεζία ηεο, δελ μέξσ
... θαη ην φλνκα εδψ, θαη πξέπεη λα απνδεκησζεί απφ ηνλ δήκν. Θαζπζηεξεί
ηφζν θαηξφ θαη έξρεηαη ηψξα ε εθηηκεηηθή επηηξνπή θαη βγάδεη ηελ ηηκή θαη ηελ
απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο. Ρη ζα απνθαζίζνπκε ηψξα
εκείο; Αλ ζα πιεξψζνπκε; Γελ απαιινηξηψλνπκε έλα θαηλνχξην νηθφπεδν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αθξηβψο επεηδή είλαη παιηά ηζηνξία, εγψ ζέισ λα μέξσ ηη είλαη
απηφ ην νπνίν απαιινηξηψλνπκε θαη αλ είλαη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, Ζιία, δηάβαζέ ην.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ:... εγψ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηη αθξηβψο ζα θάλεη, ...
γλσκνδφηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μαλαιέσ πάλησο, απηφ ην εηζεγεηηθφ δελ ην έρνπλ πάξεη ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ρψξα, εληάμεη, ην βάιακε, δελ ην βάιακε, δελ ην μέξσ. Δλ
πάζε πεξηπηψζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, φηαλ ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή απηφ ην εηζεγεηηθφ...
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Βεβαίσο ππήξρε κέζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:...ε θα Γθαλά δελ ην είρε;
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Ρν είδε ε γπλαίθα. Ζ θα Γθαλά ... κεραληθφο θαη εληάμεη,
κελ βάδνπκε ηψξα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, εληάμεη, αιιά εδψ εθπξνζσπείηε παξαηάμεηο ζηηο επηηξνπέο.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ γηαηί βιέπσ φηη ιέεη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν,
«Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα απφθαζε-εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε γλσζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο
αμίαο αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή θαη φρη ηε δηελέξγεηα ή κε ηεο απνδεκίσζεο πνπ
δελ απνηειεί εμάιινπ αληηθείκελν ηεο παξνχζεο επηηξνπήο νχηε θαη ηνπ ηπρφλ
ζπκςεθηζκνχ νθεηιήο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ηεο αηηνχζαο φπσο αλαγξάθεηαη
ζηελ ππ' αξηζκφλ ηάδε αίηεζή ηεο». Άξα ε επηηξνπή ην ιέεη φηη .... .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ δηαθσλνχκε, θ. Γξνχιηα. Γελ δηαθσλνχκε. Ρν ιέεη ην
εηζεγεηηθφ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Όρη, εγψ ιέσ φηη έηζη φπσο είλαη ε εηζήγεζε, ε επηηξνπή...
σξαία, άξα ινηπφλ ε επηηξνπή δελ έρεη κπεη ζηελ νπζία, ην ίδην ιέκε, άξα ε θα
Γθαλά δελ έρεη κπεη ζηελ νπζία ηεο ππφζεζεο, κφλν σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο
ηηκήο. Δκείο φκσο λνκίδσ φηη πξέπεη λα κπνχκε ζηελ νπζία, εγψ απηφ ιέσ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κα εγψ ιέσ φηη ζσζηά βάιαηε ηελ ηηκή, πξνο Θενχ, πξνθαλψο
ζσζηά βάιαηε ηελ ηηκή. ... ην εηζεγεηηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ κπνξψ λα ην δηαβάζσ, δελ έρσ ζέκα. Ππγλψκε, έλα ιεπηφ,
γηα λα μεθαζαξίζνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα. Ζ επηηξνπή έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν
ξφιν λα παίμεη. Δκείο ινηπφλ εθηηκάκε ηνλ ξφιν ηεο επηηξνπήο θαη απηφ ιέεη ην
εηζεγεηηθφ. Ρελ νπζία ζα ηελ θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εδψ κηιάκε
φκσο γηα ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, θακία ζρέζε. Δληάμεη, γηαηί άξρηζε κία
ζηηρνκπζία ηψξα, δελ θαηαιαβαίλσ. Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε; πάξρεη δηαθσλία;
Όζνλ αθνξά ην πνζφ; Υξαία. Απηφ είλαη ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. Θέκα 4.
γηα λα ηειεηψλνπκε κε απηά θαη λα θνπβεληηάζνπκε ην ζέκα ηεο θα Σαηδή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλλνείηαη απηφ.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
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Ιήςε απόθαζεο πεξί θαζνξηζκνύ ηηκήο κνλάδνο, απνδεκίσζεο, ζηελ
πεξηνρή-ΑΦΑΗΑ-ΠΘΑΟΑΚΑΓΘΑΠ- γηα ην νηθόπεδν 021706 ζην Ν.Ρ.21,
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν βιέπεηε. πάξρεη δηαθσλία;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχ είπακε ζα θνπβεληηάζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θα
Ρνθαηιίδε. Απηφ είλαη ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, νθείινπκε λα πνχκε γλψκε
ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ ηηκή κνλάδνο.
Ξάκε ηψξα, επαλεξρφκαζηε ζην δεχηεξν ζέκα.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο κε αξηζκ. πξση.: 595/1201-2016 αηηήζεσο ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο «Θ. ΣΑΡΕΖ Δ.Δ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: «Απνθαζίδεη ηελ θαηά πιεηνςεθία ηε κε απνδνρή ηεο αίηεζεο
ηεο κηζζψηξηαο εηαηξείαο Θ. Σαηδή Δ.Δ. ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ηνπξηζηηθνχ
πεξίπηεξνπ επί ηεο Πηξαηεγνχ Θαξατζθάθε, Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο, κε ηελ
επσλπκία «...» κε ηε ιαηηληθή γξαθή ηάδε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, παξ. 2
θαη

3

απφ

01/03/2013

ηδησηηθνχ

ζπκθσλεηηθνχ

κηζζψζεσο

θαη

ηα

αλαγξαθφκελα ζηελ εηζήγεζε. Απηφ απνθαζίζακε, θαηά πιεηνςεθία. Δίλαη
πέληε θαηά. Απηή ήηαλ ε απφθαζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: «Ρε κε απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο κηζζψηξηαο εηαηξείαο Θ. Σαηδή

Δ.Δ. ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ηνπξηζηηθνχ πεξίπηεξνπ επί ηεο Πηξαηεγνχ...»
λα δηαβάζσ θαηαξρήλ, ζπγλψκε, λα δηαβάζσ ην ζέκα. «Ιήςε απφθαζεο πνπ
αθνξά

ζηελ

απνδνρή

ή

κε

αηηήκαηνο

γηα

αιιαγή

επσλπκίαο

θαη

εθπξνζψπεζεο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ δήκνπ ηνπξηζηηθφ
πεξίπηεξν επί ηεο Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε». Απηφ απνθαζίζακε. Γη’ απηφ
ζπδεηήζακε, απηφ απνθαζίζακε.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:... ζπδεηήζακε γηα άιια. Ππλάδειθνη, ηψξα. Ρψξα έξρεηαη απηφ
ην αίηεκα. Ξάξηε ηνλ ιφγν, ζπλάδειθνη. Δξσηήζεηο έγηλαλ ζηελ θα
Ξεηξνπνχινπ. Θ. Κπνδίθα. Λα επαλαιάβσ ην ζέκα. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ
απνδνρή ή κε ηεο κε αξηζκ. πξση.: 595/12-01-2016 αηηήζεσο ηεο κηζζψηξηαο
εηαηξείαο «Θ. ΣΑΡΕΖ Δ.Δ». Όπσο ην εηζεγεηηθφ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, Ξξφεδξε, εγψ είκαη έλαο άλζξσπνο πνπ 35 ρξφληα
είκαη ζην ΡΔΒΔ. Δίκαη έλαο καρφκελνο κηθξνκεζαίνο θαη έρσ θνπξαζηεί φπνηνο
δειψλεη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο καρφκελνο λα ληψζεη άζρεκα γηαηί ηνλ
θαηεγνξνχλ νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ απηφ πνπ πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία,
έμσ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο. Κέζα απφ ηα νθέιε θαη ηηο απνθνκηδέο
ησλ θεξδψλ, πιεξψλεη θαη ηνλ ΦΞΑ, πιεξψλεη θαη ηα έλζεκά ηνπ, απαζρνιεί
θαη ζέζεηο εξγαζίαο, θαη πάληα κηιάκε γηα επηρεηξήζεηο κηθξνκεζαίεο
καρφκελεο. Γελ κηιάσ γηα θάηη ην δηαθνξεηηθφ.
Γελ ζα κπνξνχζα λα ζηεξήζσ απφ ηελ πφιε κία επηρείξεζε ε νπνία είλαη
ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ηε ζηηγκή πνπ άιινη δελ είλαη. Θαη εθηφο απφ ην
φηη είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, απαζρνιεί πξνζσπηθφ, έθαλε κία
γελλαία επέλδπζε αλαθαίληζεο ηνπ ρψξνπ, θαη αλαλέσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο,
θαη ε άπνςή καο θαη ε γλψκε καο θαη ε ζέζε καο είλαη λα ζπλερηζηεί ε
ζπλεξγαζία κε απηήλ ηελ επηρείξεζε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Όπσο ίζσο νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ, ζην μεθίλεκα απηήο
ηεο κίζζσζεο εγψ πξνζσπηθά θαη σο επηθεθαιήο ηφηε παξάηαμεο είρα
θαηαγγείιεη ηε ζπγθεθξηκέλε κίζζσζε σο αδηαθαλήο. Έρνπλ ππάξμεη θαη
δεκνζηεχκαηα, έρνπλ ππάξμεη θαη ηνπνζεηήζεηο εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
ζηε ζπλέρεηα ππήξμαλ θαηά δηαζηήκαηα φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ζπδεηήζεθε
ππήξμαλ αιιαγέο επί ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ήκνπλ ην ίδην ζηαζεξφο ζηελ
ηνπνζέηεζή κνπ. Ξηζηεχσ φηη θαη απηέο νη αιιαγέο νπζηαζηηθά ζα έιεγα φηη
δηθαηνιφγεζαλ θαη ηελ θαηαγγειία κνπ. Γελ έρσ ηίπνηα πξνζσπηθφ κε ηελ θα
Σαηδή θαη κπνξεί πξάγκαηη λα θάλνπλ πνιχ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, σζηφζν φκσο αλ αλαηξέμεηε ζηε
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δηαδηθαζία ε νπνία έγηλε ηφηε, λνκίδσ φηη ζα κπνξέζεηε λα βγάιεηε πνιχ
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.
Απηφ κε ππνρξεψλεη θαη ζηε ζεκεξηλή κνπ ηνπνζέηεζε λα παξακείλσ
ζηαζεξφο ζεσξψληαο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηαδηθαζία ζην μεθίλεκά ηεο
ήηαλ αδηαθαλήο θαη νδεγήζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε απηήλ ηελ εμέιημε, εγψ
δελ κπνξψ λα ηελ απνδερζψ κε θαλέλαλ ηξφπν. Κπνξεί ηψξα λα ππάξρνπλ
λνκηθά δεηήκαηα, θαιψο λα αληηκεησπηζηνχλ λνκηθψο, κε λνκηθφ ηξφπν,
σζηφζν φκσο εγψ, ε ζέζε κνπ είλαη φηη εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, ζα
πξέπεη λα ιπζεί ε ζπγθεθξηκέλε κίζζσζε πξνθεηκέλνπ λα επαλαιεθζεί είηε λα
αμηνπνηεζεί απφ ηνλ δήκν είηε λα επαλαιεθζεί κε κία αδηαθαλήο δηαδηθαζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ .... Κε βάζε θαη ηελ πνιηηηθή
ηνπνζέηεζε πνπ είρακε θάλεη θαη πξνγξακκαηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ
ζπκβάζεσλ πνπ έρνπκε γηα ηα ιεγφκελα θαηαζηήκαηα ηνπ δήκνπ θαη κε βάζε
θαη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο θαη ηελ άπνςή καο φηη απηά πξέπεη λα ηα
δηαρεηξηζηεί ν δήκνο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, εγψ δελ ζπκθσλψ λα ζπλερηζηεί
ε ζπλεξγαζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κε βάζε θαη ηελ άπνςε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο, ζπκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θέληξεο;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ράζζνκαη ππέξ ηεο άπνςεο ηνπ θ. Ππειηφπνπινπ δηφηη εγψ δελ
παξεπξηζθφκνπλ ζε εθείλε ηε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία πήξαηε απηήλ ηελ
απφθαζε.

Θεσξψ

φηη

εθφζνλ

ππήξμε

παξάβαζε

ηνπ

φξνπ

ελφο

ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ φηη δελ κπνξνχζε λα ζπλερίζεη ε κίζζσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Θνηηάμηε, θχξηνη, εγψ δελ βάδσ ζέκα φπσο έβαιε ν θ.
Ρζαηζακπάο φηαλ έγηλε ε ζχκβαζε φηη ηψξα πξέπεη λα θαηαγγειζεί θαη λα
ιπζεί απηή ε κίζζσζε. Δδψ βάδνπκε ζέκαηα κφλν γηα ηππηθφηεηα ηνπ
ζέκαηνο. Ζ νπζία είλαη, εγψ ζπκάκαη θαιά φηη φηαλ κπήθε απηφ ην ζέκα
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άθνπζα απφ θάπνηνπο, κα πψο ζα ηνλ θαηαγγείινπκε ηψξα θαη ζα ιχζνπκε ηε

κίζζσζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο θάλεη αλαθαίληζε; Νχηε θαλ ήμεξα
εγψ αλ θάλεη αλαθαίληζε. Θαη κπήθε έλα ζέκα.
Λνκίδσ είλαη πέληε άηνκα ηα νπνία δελ ςήθηζαλ ηφηε. Δγψ πνχ είκαη; Γηα δείηε
κέζα. Θαη ηελ επφκελε κέξα δέρηεθα θαη εγψ θάπνηα ηειεθσλήκαηα φηη δελ
μέξσ, ηη ςεθίζαηε, ηη θάλαηε, ηη θηηάμαηε. Ρψξα, απηφ ην ζέκα λνκίδσ φηη
πάζρεη λνκηθψο, κπνξεί λα θάλσ θαη ιάζνο, δηφηη δηάβαζε, μαλαδηάβαζέ ην,
θχξηε.
Γελ είλαη φηη κεηαγελέζηεξα κπνξνχκε ή δελ κπνξνχκε. Ρν θαηαιαβαίλεηε;
Θέιεηε λα πάκε ζε θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ λα ιχζνπκε απηή ηε δηάηαμε;
Ξεγαίλνπλ ζηα δηθαζηήξηα θάζε κέξα θαη ην ιχλνπλ απηφ, αλ ζέινπκε λα
είκαζηε ηππηθνί, αιιά δελ είκαζηε ηππηθνί, ... λα βξνχκε έλαλ ηξφπν, γηαηί
είλαη άδηθν απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα πιεξψλεη φια θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία
«παξαβαηηθή» ζπκπεξηθνξά ή νηηδήπνηε άιιν λα γίλεη απηή ε ... αιιά φρη
θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε. Απιά πξάγκαηα.
Ξξηλ απφ δπν ψξεο θάλακε απηή ηε ζπδήηεζε. Ζ ηππηθφηεηα είπακε, αλ παο
ζηα δηθαζηήξηα, απηφ ιέκε, δελ μέξεηε γξάκκαηα λα δηαβάζεηε; Απηφ ιέεη. Ρη
ελλνεί ηη θάλεηε; Κήπσο κπνξνχκε λα βξνχκε θάπνηα άιιε δηάηαμε, εγψ δελ
ζέισ λα θαηαγγειζεί ε κίζζσζε ζε θακία πεξίπησζε, αιιά ζέισ φκσο λα
είκαη θαη .... κε ηηο απνθάζεηο ... δηφηη ν θχξηνο έγηλε ζνθφηεξνο, ν θ.
Ππειηφπνπινο. Απηή είλαη, έηζη ... θαη κέλα ζην κπαιφ, κπνξεί αλ ζα πάκε λα
απνκαγλεηνθσλήζνπκε ηα πξαθηηθά πνπ είπακε, είλαη θάπνηα δηαθνξεηηθά, ζα
ηα δνχκε, ζα ηα δηαβάζνπκε. Αο βξνχκε, θ. Αληηδήκαξρε, κε ηε Λνκηθή
πεξεζία πψο κπνξνχκε απηφ λα ην... είλαη ηάζηκν, είλαη δηνξζψζηκν. Γελ είλαη
αθπξψζηκν. Δίλαη άθπξν θαη αθπξψζηκν ζηα λνκηθά. Ρν άθπξν είλαη θάηη ην
νπνίν δελ γίλεηαη, ην αθπξψζηκν είλαη πνπ δηνξζψλεηαη. Κελ γειάηε. Έηζη
είλαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Θαη λα καο πεη θάπνηνο ηψξα θαθεληξερήο, ξε θίιε, εθφζνλ

δίλνπκε ... εζχ πνπ είζαη θαη δηθεγφξνο ηη θάλεηο κέζα εθεί πέξα, ηη ξφιν
παίδεηο, κε απηήλ ηελ ... . Δληάμεη, απηφ ζέισ, ζέισ λα βξνχκε κία ιχζε...
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λνκίδσ φηη ηε ιχζε καο ηελ έδσζε ε ίδηα ε λνκηθφο ζχκβνπινο
ηνπ δήκνπ, γηαηί είπε φηη ην ζέκα απηφ είλαη απιά πξνο ελεκέξσζε, δελ είλαη
γηα ιήςε απφθαζεο πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Κήπσο πξέπεη λα ηελ
μαλαθνχζνπκε, θ. Γήκαξρε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δληάμεη, αλ ακθηζβεηνχκε ηψξα θαη ηελ θα Ξεηξνπνχινπ πνπ
είλαη 25 ρξφληα ζε απηφλ ηνλ δήκν θαη φηη έρεη δηαρεηξηζηεί ρηιηάδεο ηέηνηεο
απνθάζεηο, ηφηε ηη λα αθνχζνπκε; Γελ λνκίδσ φηη απηφ είλαη ζσζηφο
ραξαθηεξηζκφο πξνο ην πξφζσπφ ηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θπξία...
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ απηφ ήζεια λα πσ. Θα ήζεια λα ηελ αθνχζνπκε γηαηί ε
ηνπνζέηεζή ηεο λνκίδσ φηη φπνηνο ηελ άθνπζε κε πξνζνρή ήηαλ ζαθέζηαηε
θαη λνκίδσ φηη θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηνπ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίπε φηη δελ
είλαη ζέκα πξνο ζπδήηεζε, είλαη ζέκα πξνο ελεκέξσζε, θαη είλαη ζέκα πξνο
ελεκέξσζε γηαηί ιακβάλνπκε ππφςε φηη πνηέ δελ έγηλε κηζζσηήξην ζπκβφιαην
κε ηελ άιιε εηαηξεία ηελ νπνία ηειηθά εκείο είπακε φηη δελ απνδερφκαζηε. Άξα
ινηπφλ ζπλερίδεη αθξηβψο λα πθίζηαηαη ε πξνεγνχκελε κίζζσζε ρσξίο θακία
αιιαγή, ζησπεξά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρξνρίδεο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Δπεηδή γίλεηαη κία θαζαξία ηψξα, γίλεηαη έλα κπιέμηκν, θαη δελ
είλαη ηπραίν ην κπιέμηκν, επεηδή ρξφληα πνιιά, θαη επί θ. Ρζαηζακπά θ.ιπ.,
είρακε ζπλεζίζεη απηέο ηηο κνξθέο θαη απηφ λα θπξηαξρεί ζην Σατδάξη θαη
επεηδή έρσ θάλεη ζηελ επηηξνπή έθδνζεο αδεηψλ πνιιά ρξφληα θαη μέξσ ην
θαζεζηψο θαη μέξσ ηη γηλφηαλ, κίιεζε ν Αληξέαο πξνεγνπκέλσο γηα
ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ πήξαλ, έβαιαλ ηα ιεθηά γηα αλαθαηλίζεηο
θ.ιπ.. Θαη εγψ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο είκαη, Αληξέα.
Ρη γηλφηαλ; Ξήγαηλαλ ζηα καγαδηά, δελ έπαηξλαλ νχηε άδεηεο νχηε πξν... ζηελ
αξρή λα ξσηήζνπλ, πξνέγθξηζε, πήγαηλαλ, έβαδαλ ηα ιεθηά ηνπο θαη κεηά
πήγαηλαλ ζηνλ δήκν ή έηζη ήηαλ ην θαζεζηψο θαη έιεγαλ αθνχ βάιακε ηα
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ιεθηά καο, είζηε ππνρξεσκέλνη λα καο δψζεηε ηελ άδεηα. Έηζη δνχιεπε
ρξφληα ηψξα ν δήκνο.
Θαη εξρφκαζηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Ξάιη θαη εδψ θάηη αληίζηνηρν
ππνςηάδνκαη, ρσξίο λα μέξσ. Δκείο φηαλ ήξζακε πξνεγνπκέλσο, έρεη κπεη
ηψξα ν φξνο κέζα εθεί, θαη νη εηαηξείεο πάιη έηζη δνχιεπαλ θαη πάιη έηζη ζα
μαλαδνπιέςνπλ αλ ε δεκνηηθή απηή αξρή δελ έβαδε απηφ ην δήηεκα, λα βάιεη
έλα θξέλν θάπσο θαη απηφ ήηαλ θαη φηαλ ζπδεηήζακε πξνεγνπκέλσο, γη’ απηφ
κίιεζα θαη κε ηνλ Ππειηφπνπιν Θνδσξή θαη είπακε φηη δελ ζπδεηήζακε γηα
αλάθιεζε, πξαγκαηηθά, φκσο θάπνηα ζηηγκνχια απηφ πξέπεη λα αξρίζεη λα ην
εθαξκφδνπκε.
Γελ ζα είλαη λα θάλνπλ θνπκάλην ζηα δεκνηηθά ή ζε απηά νη ηδηψηεο. Απηφ
πάεη θαη ηειείσζε. Απφ εδψ θαη πέξα πξαγκαηηθά ηνλ πξψην ιφγν ζα ηνλ έρεη
ν δήκνο θαη δελ ζα καο ελδηαθέξεη αλ έβαιε ιεθηά ή δελ έβαιε, ή αλ είλαη
θησρφο ή πινχζηνο, άιινη έρνπλ ράζεη ηα ιεθηά ηνπο, άιινη έρνπλ
απηνθηνλήζεη. Απηφ πνπ πξέπεη λα μέξνπλ απφ εδψ θαη πέξα είλαη φηη ζηα
θαηαζηήκαηα θάλεη θνπκάλην ν δήκνο θαη φηη πξέπεη λα θαηαβάινπλ ηα ιεθηά,
ηα ιεθηά πνπ παίξλεη ... φπσο πξνεγνπκέλσο εξρφηαλ έλαο θαη έιεγε, έθιαηγε
θ.ιπ., δψζε-ιάβε, λαη, αιιά θαη εζείο ζα πξέπεη λα είζηε ζηελ ψξα ζαο γηα λα
κπνξείηε λα έρεηε απηά. Απηά είλαη, ζε φινπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηε ζπλέρεηα απηψλ πνπ είπε θαη ν Καλψιεο, γηαηί άλνημε
νξηζκέλα ζέκαηα πνπ είλαη πνιχ ζνβαξά, πξέπεη λα μέξεηε φηη ηνπιάρηζηνλ ε
πξφζεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη φπσο εθθξάδεηαη θαη κε πξάμεηο είλαη λα
ζηακαηήζεη απηφ θαη ην αιηζβεξίζη θαη ην παηρλίδη πνπ παίδεηαη θαη κε ηηο
δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζπλνιηθά κε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζην Σατδάξη.
Ήδε έρνπκε ζηείιεη κία επηζηνιή ζε φζνπο ρξσζηάλε ρξήκαηα είηε ην 0,5%
είηε γηα ηελ θαηάιεςε ρψξνπ κέζσ ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Θάπνηνη απφ απηνχο,
νη πεξηζζφηεξνη, ήξζαλ θαη ξχζκηζαλ ηελ νθεηιή θαη άξρηζαλ λα πιεξψλνπλ.
Όζνη δελ ήξζαλ, πήξαλ κία ηειεπηαία πξνεηδνπνίεζε κέρξη ηηο 31 ηνπ κήλα
θαη αλ δελ έξζνπλ, ζα ζθξαγίζνπκε ηα καγαδηά.

92

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Γελ κπνξνχκε λα παίδνπκε πηα άιιν, ν θφζκνο πξαγκαηηθά λα πιεξψλεη, λα
είλαη απηφο ν νπνίνο δέρεηαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ην θιείζηκν ησλ δξφκσλ θ.ιπ.,
θαη εκείο λα θαζφκαζηε θαη λα θνηηάδνπκε φπσο γηλφηαλ φια απηά ηα ρξφληα
θάπνηνη λα παίδνπλ ην παηρλίδη ηνπο, λα θεξδνζθνπνχλ, λα ηα θάλνπλ, δελ
μέξσ εγψ ... απηά θαη ηη θηεξά θαη ν θφζκνο λα κελ... νη Σατδαξηψηεο λα κελ
έρνπλ θαλέλα αληίθξηζκα. Ρειεηψζαλε πηα, ηέξκα απηά ηα αζηεία.
Ρψξα ζε ζρέζε κε ην... θαη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν, γηαηί είπε ν Καλψιεο γηα
ηηο πξνεγθξίζεηο πνιχ ζσζηά. Έξρνληαη θάπνηνη, μεθηλάλε λα θηηάμνπλ θάπνηα
καγαδηά θαη ηψξα ζηελ Θαξατζθάθε μεθηλάλε ζε ζεκείν πνπ δελ πξφθεηηαη λα
πάξνπλ άδεηα γηα θαηάιεςε ηνπ πεδφδξνκνπ ηεο ΙΔΑ, θηηάρλνπλ ηα καγαδηά
θαη ζα έξζνπλ αχξην θαη ζα απαηηήζνπλ λα πάξνπλ, λα θιείζνπλ ηε ΙΔΑ θαη ζα
πνχκε εκείο θάλακε επέλδπζε, μέξσ εγψ, εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ, ρσξίο λα
έξζνπλ ζηνλ δήκν γηα λα πνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο, γηαηί μέξεηε θάηη; Δκείο
ζέινπκε λα θηηάμνπκε απηφ ην καγαδί, λα θάλνπκε κία θνπβέληα θαη λα ηνπο
πνχκε φηη απηφ ή απηφ ζα γίλεη.
Ρέξκα ηα ςέκαηα θαη απηφ ην κήλπκα ζα ζηαιεί θαη ζηέιλεηαη ζε φιεο ηηο
πιεπξέο. Ρψξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, επεηδή είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη εδψ
έρνπκε λα θάλνπκε, εγψ απηέο ηηο ελζηάζεηο ηηο είρα θαη ζαλ παξάηαμε πνπ
μέξσ φηη ιέγακε φηη φρη εθκίζζσζε ησλ ρψξσλ ζε ηδηψηεο, ν δήκνο λα
εθκεηαιιεπηεί απηνχο ηνπο ρψξνπο γηα δηάθνξεο ρξήζεηο δεκνηηθέο, ή φηαλ
γίλεηαη δηαγσληζκφο, λα γίλεηαη θάησ απφ πιήξε δηαθάλεηα.
Θα πσ ην εμήο ινηπφλ, ε Θ. Σαηδήο ε νπνία έγηλε, ν Κπαθάκεο κάιηζηα πνπ
έγηλε Σαηδή, έξρεηαη ηνλ Ηνχλε θαη ρσξίο λα ελεκεξσζεί ν δήκνο, φπσο ζαο
είπα θαη πξηλ, αιιάδεη ηελ επσλπκία ζε Κπαθάκεο. Δκείο ην καζαίλνπκε ζηηο
06/11/2015 κε κία αίηεζε πνπ θάλεη ε Θ. Σαηδήο

γηα ηελ επσλπκία, θαη

αλαθαιχπηνπκε εθεί φηη έγηλε ε αιιαγή ηνλ Ηνχλην.
Φέξλνπκε ινηπφλ ην ζέκα, αθνχ βάιακε θαηζάδα γηα φια απηά πνπ έγηλαλ,
θέξλνπκε ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πξνζπαζνχκε, ηνπο δίλνπκε έλα
πεξηζψξην λα αιιάμνπλ, γηα λα κελ ππάξρεη ε ζπλέπεηα απηή, γηαηί πξέπεη λα
πσ, θαη απηφ είλαη ζηα ζηνηρεία ηεο θεξεγγπφηεηαο πνπ ζπλεθηηκάηαη φπσο
ιέεη θαη ν λφκνο, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη θεξέγγπνη, δειαδή δελ ρξψζηαγαλ
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ζηνλ δήκν ζε ζρέζε κε απηφ ην θνκκάηη. Θαη πξνζπαζνχκε λα βξνχκε έλαλ
ηξφπν νχησο ψζηε λα κελ θιείζεη ην καγαδί απφ ηε ζηηγκή πνπ είρε θάλεη θαη
απηήλ ηελ επέλδπζε ησλ εθαηνκκπξίσλ, δελ μέξσ εγψ, ησλ ρηιηάδσλ, πφζσλ
ρηιηάδσλ.
Θαη έξρεηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κε απηφλ ηνλ ηξφπν πνπ ήξζε
εδψ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ απνδέρεηαη ηελ αίηεζε ηεο Σαηδή, φπνπ
βέβαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ζα πξέπεη λα ιπζεί ε ζχκβαζε. Δίλαη ζαθέο
απηφ... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Θέληξε, ηηο εξσηήζεηο φκσο ηηο θάλνπκε ζηελ
αξρή.
ΘΔΛΡΟΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε, δελ ζπδεηάκε απηφ, νη εξσηήζεηο γίλνληαη ζηελ αξρή
φκσο. Θ. Θέληξε, θαιά θάλεηε, λαη, αιιά νη εξσηήζεηο γίλνληαη ζηελ αξρή, φρη
φπνηε ζέιεη ν θαζέλαο. Ινηπφλ, θ. Γήκαξρε, έρεηε ηνλ ιφγν.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, ιίγν, Ζξαθιή, επεηδή αθέζεθε θαη κία αηρκή, εγψ
ηνπιάρηζηνλ έηζη ηελ εμέιαβα, ην ζέκα πνπ θνπβεληηάζηεθε ζε εθείλν ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ήηαλ ζπγθεθξηκέλν θαη ε απφθαζε ζπγθεθξηκέλε,
αλεμάξηεηα, Θνδσξή, ηη ιέλε ηα πξαθηηθά. Γηαηί ζηα πξαθηηθά εδψ κπνξνχκε
λα ζπδεηάκε γηα ην θηλεηφ θαη λα ιέκε γηα ηνλ ηκπεξηαιηζκφ. Δληάμεη; Λαη,
εληάμεη. πάξρεη ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. Λα κελ
αθήλεηαη θαλέλα θελφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Σαηδή, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φκσο έρεη θάζε δηθαίσκα λα
δεηάεη ηα πάληα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πνχκε ινηπφλ, γηα λα θαηαγξαθεί φηη ην ζέκα απηφ ζα ην
απνζχξνπκε γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φπζηθά. Δθφζνλ απνζχξεηαη ην ζέκα.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ Α.Ξ.Δ., ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Δπέθηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο πξαλώλ ζηελ πεξηνρή Ξξνθήηε
Ζιία».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ν

Αληηδήκαξρνο

Ρερληθήο

πεξεζίαο.

Ρν

εηζεγεηηθφ.

Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε ινηπφλ. πάξρεη αληίξξεζε; Όρη.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΠΡΝ
ΓΑΠΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Όπσο

ην

εηζεγεηηθφ.

πάξρεη

δηαθσλία;

Ππκθσλνχκε;

Νκφθσλα.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί επηζηξνθήο ρξεκάησλ σο αρξεσζζήησο
θαηαβιεζέληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε. πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο, νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2016.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ην γάια. Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Απνδνρή Νινθιήξσζεο Φπζηθνύ θαη Νηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
Ξξάμεο κε ηίηιν: «ΤΖΦΗΑΘΖ ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ ΠΡΝ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΘΑΗ
ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ ΡΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ», θσδ. ΝΞΠ: 376087_ Έγθξηζε
Ξξσηνθόιισλ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο Πύκβαζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κήπσο ζέιεηο λα πεηο δπν πξάγκαηα, Ξαλαγηψηε;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Πην εηζεγεηηθφ έρνπλ γίλεη φιεο νη θάζεηο παξαιαβήο, δειαδή
νπζηαζηηθά έξρεηαη σο ηεηειεζκέλν. Παλ νινθιεξσκέλν, έρνπλ γίλεη φια ηα
πξσηφθνιια ησλ νθηψ θάζεσλ. Γελ μέξσ ηψξα, ηη άιιν λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη; Έια, Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δκείο ςεθίδνπκε θαηά, έρνπκε ηνπνζεηεζεί θαη απφ ηφηε
πνπ μεθίλεζε θαη ζηελ πνξεία ζεσξνχκε φηη είλαη θαθήο πνηφηεηαο
ζπγθξηλφκελν θαη κε άιια πξάγκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζην Σατδάξη, φπσο ηνπ
Ηγθιέζε, ηνπ Φσηεηλάθε, θ.ιπ., θαη απφ ηελ άπνςε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, έρεη
αζρνιεζεί ε Αζελά κε απηφ ην ζέκα, άξα θαη επί ηεο νπζίαο δειαδή θαη επί
ηεο δηαδηθαζίαο πψο μεθίλεζε θαη απφ ην απνηέιεζκα απηνχ ηνπ πξάγκαηνο.
ΘΑΡΑ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο 16/2016 απόθαζεο Γ.Π., κε
ζέκα: Ππγθξόηεζε Ππληνληζηηθνύ Ρνπηθνύ Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο
Ξξνζηαζίαο, Γήκνπ Σατδαξίνπ» (ζρεη.: 125/2015 Απ. Γ.Π.).
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε δεη. πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε,
νκφθσλα.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί θαηαζθεπήο πξνζηαηεπηηθήο κπαξηέξαο, επί ηεο
νδνύ Ξαιάζθα 1-Δίζνδνο Δγθαηαζηάζεσλ ΔΘΝ, βάζεη ηεο αξηζκ.
29/2016 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί θαηαζθεπήο πξνζηαηεπόκελνπ ρώξνπ γηα ηα
αδέζπνηα ζην 6ν Γπκλάζην, βάζεη ηεο αξηζκ. 28/2016 απόθαζεοεηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ηίπνηα ζε απηφ; Ζ θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ απηφ αθνξά κφλν ηα αδέζπνηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, ή γεληθά ηα αδέζπνηα ηνπ Σατδαξίνπ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη γηα εθείλε ηελ πεξηνρή.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Ρη ζα γίλνπλ απηά αθξηβψο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απιά... ζέιεηε λα πείηε, Ξξφεδξε;
ΣΝΒΔΙΝΓΖΠ: πάξρεη έλα πξφβιεκα ζηε Κπνπκπνπιίλαο θαη ζην 6ν
Γπκλάζην. Δπηηίζεληαη ζηα παηδηά, ζε πεξαζηηθνχο, θ.ιπ., πεξηθξάζζνπκε έλαλ
ρψξν, έρνπλ επαθή κε ην ζηξαηφπεδν, εθεί ζα ηνπο ηαΐδνπλ θαη ζα θχγνπλ
πάιη ζην ζηξαηφπεδν, μαλάξρνληαη, ζα θαζαξίδεηαη, ζα είλαη κε είζνδν. Γελ ζα
είλαη γηα ηα ζθπιηά φινπ ηνπ Σατδαξίνπ, απηά ηα ζθπιηά, 5-6 ζθπιηά πνπ είλαη.
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Δπεηδή έρσ πεξάζεη θαη ηα έρσ δεη, δελ μέξσ, είλαη θιαζηθή
πεξίπησζε φηη θάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη ηνπο επηηίζεληαη. Δληάμεη, δελ ζα
δηαθσλήζσ ζε απηφ, απιά ζα ήζεια λα μέξσ πψο ζα κεηαθεξζνχλ απηά ηα ζ
ζθπιηά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη; Γελ κεηαθέξνληαη. Απηά είλαη αδέζπνηα, είλαη
γχξσ ζηα 7,8 αδέζπνηα ηα νπνία είλαη μαπισκέλα έμσ, κπαίλνπλ κέζα ζηνλ
ρψξν ηνπ ζηξαηνπέδνπ, γηαηί εθεί θάλνπλ ηε βφιηα ηνπο, θαη ζην βνπλφ, εθεί
δνπλ, θαη βγαίλνπλ έμσ γηαηί ηα ηαΐδνπλ νη θάηνηθνη θαη νη θηιφδσνη.
Δπεηδή ινηπφλ επηηίζεληαη ζε θάπνηνπο, ή ηέινο πάλησλ ηξνκνθξαηνχλ,
θνβίδνπλ θάπνηνπο αλζξψπνπο εθεί πνπ πεξλάλε, θαη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο
θαηαγγειίεο απφ πεξίνηθνπο θαη θσηνγξαθίεο φηη γαβγίδνπλ γπλαίθεο κε
θαξνηζάθηα, θ.ιπ., είπακε λα γίλεη ην εμήο, ζε εθείλνλ ηνλ ρψξν λα γίλεη κία
θσιηά 24η.κ., λα θξαρηεί δειαδή ν ρψξνο, λα αθεζεί αλνηρηή ε δίνδνο πνπ
έρνπλ κε ην ζηξαηφπεδν, δελ ζα θπιαθηζηνχλ δειαδή, θαη ζε εθείλνλ ηνλ
ρψξν ησλ 24η.κ. λα ηαΐδνληαη θαη λα πνηίδνληαη, νπφηε λα έρνπλ δηαβίσζε
πάξα πνιχ ζσζηή.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Γελ έρσ θακία αληίξξεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία;
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Όρη, απιά... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, ζπκθσλνχκε ινηπφλ, ζπκθσλνχκε νκφθσλα.

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξάκκηζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, βάζεη ηεο
αξηζκ. 27/2016 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο
Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρεηε δεη λνκίδσ ην εηζεγεηηθφ, ην είδαηε πνχ είλαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θάηνηθνη, πνπ είλαη κέζα ζηνλ δξφκν. Γελ κπνξνχλ λα
βγνπλ ... . Ππκθσλνχκε, νκφθσλα.
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14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ηνπνζέηεζεο νξηνδεηθηώλ (θνισλάθηα) επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Πηξ. Θαξατζθάθε 108, βάζεη ηεο αξηζκ.
26/2016 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κπξνζηά ζην καγαδί ηεο Καξίαο Κπνπξδάθε, ππφγεην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ππφγεην, κπαίλνπλ ηα απηνθίλεηα εθεί. Θηλδπλεχνπλ ...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί ηνπνζέηεζεο νξηνδεηθηώλ (θνισλάθηα) επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ζηελ νδό Οίκηλη, βάζεη ηεο αξηζκ. 25/2016 απόθαζεοεηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλε. Ππκθσλνχκε; Θαιή ζαο λχρηα ζπλάδειθνη θαη
ζπκπνιίηεο. Ρν 16, ζπγλψκε.

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο δηαθόξσλ πηζηώζεσλ ζηα πιαίζηα
δηνξγάλσζεο Ξνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δίλαη

νη

πηζηψζεηο

γηα

ηηο

εθδειψζεηο

πνπ

βιέπεηε.

Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε ινηπφλ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, κε ην ζπκπιεξσκαηηθφ νη εθδειψζεηο. Ρν είδαηε ην
ζπκπιεξσκαηηθφ; Απηφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ (απψλ)

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

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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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ (απνχζα)

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
(απψλ)

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 6Η

23 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΥΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

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

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

63,64,65…....................................................................

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

19,20………….................................................................

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

23,24,25,26,27,28,30,31,71,72,73,74,91,92,93,96,97

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

13,14,41,42,43...............................................................

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

22,23,65,66,67,68,69,70,71............................................

ΘΔΛΡΟΖΠ

14,15,34.......................................................................

ΘΝΒΑΟΑΠ

46,47,48,49,50…………………...........................................

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

17,18,19........................................................................

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

32,33,34........................................................................

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

9,10,35,36,37,87….........................................................

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

10,11,29,30,37................................................................

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ -

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

86.................................................................................

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

11,12,13,37,38,39,40.....................................................

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

50,51,52,53,54,55,56,57…..............................................

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

90,91…..........................................................................

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

20,21,57,58,59,60,61,62,63,87,88....................................

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

16,17,43,44,45,88,89.......................................................

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

21,22..............................................................................

