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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 8Ζ
Ρεο 25εο Απξηιίνπ 2016
Ζκέξα: Γεπηέξα θαη ψξα: 19:30 κ.κ.

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία

5

6

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
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Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Πθακπά Αζελά
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

1.

Αίηεκα παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ
«Αλαθαηαζθεπή πδξνκφλσζεο ηνπ θηεξίνπ Πηέγε
Ξνιηηηζκνχ ζηελ Αζηπζέα».

79

2.

Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ: «Έξγα αλάπιαζεο γηα ηελ

79

αλαδσνγφλεζε

ηνπ

αζηηθνχ

ηζηνχ

ηνπ

Γήκνπ

Σατδαξίνπ».

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

1.

Αηηήκαηα Θαηνίθσλ

27

2.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ εμέηαζε αηηήκαηνο ζρεηηθά κε

52

ηνπνζέηεζε

αιεμίζθαηξνπ

θπιαθίνπ,

ζηα

φξηα

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο, βάζεη ηεο αξηζκ. 35/2016
απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
3.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάξγεζε κίαο (1) ζέζεο

63

θελσζέληνο πεξηπηέξνπ, ιφγσ κε θαηαιιειφηεηαο ηνπ
απφ πιεπξάο αζθαιείαο.
4.

Ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ή κε ηεο κηζζσηηθήο
ζχκβαζεο

αθηλήηνπ, γηα

ηηο

αλάγθεο

ηνπ

65

Γήκνπ

Σατδαξίνπ.
5.

Ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ή κε ηεο κηζζσηηθήο

46

ζχκβαζεο ηνπ θπιηθείνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Γεκνηηθφ
Θνιπκβεηήξην.
6.

Ιήςε απφθαζεο γηα επαλεμέηαζε θνπήο δέλδξνπ, βάζεη
ηεο

αξηζκ.

72/2015

απφθαζεο-εηζήγεζεο

Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.

ηεο

66
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Ιήςε απφθαζεο γηα παξαρψξεζε ή κε θνηλφρξεζηνπ

73

ρψξνπ, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
8.

Έγθξηζε 1εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ

73

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
9.

Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηαγξαθήο ή κε ρξεψλ

76

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06
(Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
10.

Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηαγξαθήο ή κε ρξεψλ

76

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06
(Γεκνηηθφο Θψδηθαο) ηνπ κε αξηζκ. 2011 (Απαηηήζεηο 11-2011/28-4-2011)

θαη

κε

αξηζκ.

βεβαίσζεο

73-

31/8/2011 ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ.
11.

Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηαγξαθήο ηηκνινγίσλ.

77

12.

Ιήςε απφθαζεο πεξί Απνδνρήο Νινθιήξσζεο Φπζηθνχ

77

θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν:
«ινπνίεζε Ξξνγξακκάησλ Ξξνιεπηηθνχ Διέγρνπ &
Αγσγήο γείαο (Ξ.Ξ.Δ. & Α..) ζε καζεηέο ησλ
Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ»,
ΝΞΠ:

374700_

Έγθξηζε

Ξξσηνθφιισλ

θσδ.

Νξηζηηθήο

Ξαξαιαβήο».
13.

Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηαθφξσλ πηζηψζεσλ ζηα

78

πιαίζηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ καο.
14.

Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζηα
πιαίζηα δηνξγάλσζεο παξαζηάζεσλ (ζεάηξνπ ζθηψλ) γηα
ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ καο.

78
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα πεξάζνπκε ιίγν ζηηο ζέζεηο καο γηα λα
μεθηλήζνπκε; Δίλαη άιινη έμσ, Λίθν;
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα. Λα πάξνπκε παξνπζίεο γηα λα μεθηλήζεη ε
δηαδηθαζία. 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

Θσλζηαληίλνο,

Ξαλαγηψηεο,

Θενδψξνπ

Ξαλαγνπνχινπ

Γεκήηξηνο,

Ρξνρίδεο

Αιεμία,

Δκκαλνπήι,

Ρζνπθλίδαο
Κπνδίθαο

Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Δηξήλε, Ληεληαθφο Δπάγγεινο,
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο,
Πθακπά

Αζελά,

Γξνχιηαο

Ζξαθιήο,

Γθαλά

-

Οεγάθε

Αγγειηθή,

Θενδσξαθφπνπινο Φψηεο, Θεληξήο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο,
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, μεθηλάκε κε εξσηήζεηο – αλαθνηλψζεηο. Ν
θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ππλάδειθνη θαιεζπέξα. Ξξψηα απ’ φια λα επρεζψ θαιή
Αλάζηαζε ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα πσ, έηζη λα εθθξάζσ ηελ
απνξία κνπ, πψο κεγαινβδνκαδηάηηθα ζήκεξα ν θ. Ξαληειάξνο, ν Ξξφεδξνο,
απνθάζηζε γηα πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ λα καο βάιεη
πάλσ ζηε Κεγάιε Δβδνκάδα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ
ζέισ λα ζπλεδξηάζνπκε ή φηη απνθεχγνπκε ηηο θαθνπρίεο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ. Άιισζηε γη’ απηφ είκαζηε εδψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Έηζη, γηα ηα Ινπηξά, λαη, ζηελ Αηδεςφ. Ρν πξψην πνπ ζα ήζεια
λα ξσηήζσ, κάιινλ λα θάλσ κία έθθιεζε ζηνλ Γήκαξρν, λα καο θάλεη κηα
φζν κπνξεί πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ελεκέξσζε πάλσ ζην πξνζθπγηθφ,
γχξσ απ’ ην πξνζθπγηθφ, δηφηη μεθηλήζακε ηε θηινμελία απηψλ ησλ αλζξψπσλ
θαη φζν πεξλάεη ν θαηξφο αθνχγνληαη δηάθνξα, παξαπιεξνθφξεζε ζέιεηε,
ππέξκεηξνο δήινο θάπνησλ αλζξψπσλ ή θάπνησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ζηα
media, θ.ιπ., ζην Internet, αθνχγεηαη φηη ζα έξζνπλ απφ ηελ Αθξηθή, δελ
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μέξσ ηη, ζην ζηξαηφπεδν... Δίλαη γηα γέιηα, λαη. Θαη θπζηθά ην άιιν πνπ έρεη
πάξα πνιχ θπθινθνξήζεη, άιισζηε θαη έλα αμηφπηζην blog πνπ αζρνιείηαη κε
ην Σατδάξη ην αλέθεξε θαη πξνρζέο ην δεκνζίεπζε, ηελ πεξίπησζε ηνπ
«παξαεκπνξίνπ», ησλ χπνπησλ θηλήζεσλ πνπ έρνπλ αξρίζεη θαη εμειίζζνληαη
πέξημ θαη γχξσ απφ ην Hot Spot. Δίλαη θάηη πνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή είρακε
επηζεκάλεη φηη λαη κελ ζέινπκε εκείο ζαλ παξάηαμε αλνηρηφ Hot Spot, φρη
Γθνπαληάλακν, αιιά απφ ηελ άιιε ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θαη απμεκέλα
κέηξα αζηπλφκεπζεο, ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
θνηλσλίαο ηεο Αθαίαο θαη νπσζδήπνηε ε αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Αθαίαο
θαη φρη κφλνλ. Θα παξαθαινχζα πάξα πνιχ ηνλ Γήκαξρν λα καο εμεγήζεη φ,ηη
κπνξεί θαη λα καο ιχζεη θάζε απνξία πνπ κπνξεί λα γελλεζεί θαη ζηελ
ελεκέξσζή ηνπ.
Θαη έλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γερφκαζηε πάξα πνιιά παξάπνλα πξνθνξηθά
θαη κέζσ messenger, εκείο δελ έρνπκε πιαηθφξκεο, γηα ην θνκκάηη ηεο
Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ απφ ηελ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, Γήκαξρε θαη Αληηδήκαξρνη,
κέρξη ηε Κάλεο. Δίλαη έλα θνκκάηη, κία επζεία αλσθέξεηα φηαλ πεγαίλεηο πξνο
ην Άλσ Γάζνο, θαη .... δηφηη έρεη δχν ισξίδεο, έρεη δχν δηαδψκαηα, κία λα
αλέβεηο, κία λα θαηέβεηο, θαη είλαη γεκάην παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα. Θάζε
κέξα έρνπκε πιεξνθνξίεο θαη καο θαηαγγέιινπλ φηη γίλνληαη, αλ φρη
ππεξβνιέο, αιιά 1-2....
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρε Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ απφ ηελ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, απ’ ην
Φαξκαζηφθ, κέρξη επάλσ ηε Κάλεο. Λαη, λαη. Ζ εξψηεζή καο είλαη εάλ ην
έρνπλ αληηιεθζεί, αλ έρεη πέζεη ζηελ αληίιεςή καο, αλ έρνπκε θάλεη θάηη θαη
αλ φρη, πνπ θπζηθφ είλαη θαη λα κελ έρεη πέζεη ζηελ αληίιεςή καο ζαλ
Γηνίθεζε, πξέπεη θάηη λα γίλεη πάλσ ζε απηφ. πάξρνπλ εηδηθνί πνπ κπνξνχλ
λα καο πξνηείλνπλ δηάθνξα. Δκείο αξθνχκεζα κφλν ζην λα ελεκεξψζνπκε ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηνλ Γήκν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δληάμεη, γηα ην πξνζθπγηθφ θαη γηα
ηελ ελεκέξσζε κε θάιπςε ν Αληξέαο Κπνδίθαο. Γπν-ηξεηο εξσηήζεηο ζέισ λα
θάλσ θαη εγψ. Ρε κία δελ πξφιαβα ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ήζεια λα ηελ
θάλσ απ’ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, γηαηί ήδε είρε αλαθχςεη ην εξψηεκά κνπ
βάζεη

ηεο

επηθαηξφηεηαο.

Δίδακε

κία

αλαθνίλσζε

γηα

πξνγξάκκαηα

θνηλσθεινχο εξγαζίαο πνπ αλαθνηλψζεθαλ απ’ ην πνπξγείν θαη ζα
μεθηλήζνπλ ζε 49 Γήκνπο. Δάλ γλσξίδεηε κε πνηα θξηηήξηα πξνηηκήζεθαλ απηνί
νη 49 Γήκνη. Γηαηί απνθιείζηεθε θαηαξρήλ ν Γήκνο Σατδαξίνπ. Θαη επεηδή ιέλε
φηη ζα αθνινπζήζεη θαη ζε ππφινηπνπο Γήκνπο, εάλ κεηά απφ απηνχο ηνπο 49
ζα έρεη ζεηξά θαη ην Σατδάξη θαη πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ αλ γίλνληαη θάπνηεο
ελέξγεηεο ή έρνπλ γίλεη ήδε θάπνηεο ελέξγεηεο.
Θαη δχν άιια ζέκαηα, πνπ ζα ηα θαηαζέζσ θηφιαο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ
ρξφλνπ, απ’ ηελ πιαηθφξκα πνπ ήξζαλ. Κε αθνξκή, ην έλα αθνξά ην πάξθν
ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί εθεί ζε ζρέζε κε ηνλ
ρψξν. Αλαθέξεη εδψ θάπνηνο δεκφηεο φηη έρνπλ μεξηδσζεί δελδξχιιηα θαη φηη
κπαίλνπλ ηα απηνθίλεηα αλεμέιεγθηα. πάξρνπλ θαη εθεί πεξεζίεο, ην
γλσζηφ ζέκα κε ηηο πεξεζίεο ηεο Θαζαξηφηεηαο πνπ βξίζθνληαη εθεί. πάξρεη
έηζη κηα αληίδξαζε. πήξρε θαη πξνεγνπκέλσο, θαη άιινο είρε θαηαζέζεη ζέκα,
δελ ην είρακε θέξεη. πάξρεη κηα δπζθνιία γηα ηνπο δεκφηεο κε ηα θάγθεια,
φηη ζα ππήξραλ θάγθεια ηα νπνία δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη φηη δελ κπνξνχλ
νπζηαζηηθά λα απνιαχζνπλ ηνλ ρψξν ζπλνιηθά φπσο ζα ήζειαλ. Αλ ππάξρεη
γεληθφηεξα έλα ζρέδην γηα ηνλ ρψξν απηφ θαη ηε δηακφξθσζή ηνπ ή αλ
θαιππηφκαζηε απ’ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε.
Θαη έλα άιιν ζέκα έηζη πνπ καο ήξζε επψλπκα απφ ηνλ θ. Γξεγφξε Κάξν, απ’
ηνλ θ. Κάξν γηα ηνλ γην ηνπ. Γελ ζα αλαθέξσ ηψξα. Αλαθέξεη φηη έπεζε κία,
φηη φπσο νδεγνχζε κε ηελ ζχληξνθφ ηνπ, πνπ δνπιεχεη ζην Αηηηθφ
Λνζνθνκείν, δέρηεθε κία ζθαίξα. Ν ίδηνο αλαθέξεη φηη ελδερνκέλσο πξφθεηηαη
απ’ ην... Έρεη ππνβάιιεη κήλπζε, κπεη ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη, απηφ είλαη αθνξκή. Ρν ζέκα είλαη γεληθφηεξν. Ρν έρνπκε
μαλαθέξεη, ζρεηηθά κε ηνλ ζφξπβν, εάλ έρνπλ γίλεη θάπνηεο ελέξγεηεο γηα ην
ζθνπεπηήξην θαη αλ ππάξρεη θάπνηα δξνκνιφγεζε ζρεηηθά κε ηηο ψξεο, αλ
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ζθνπεχεη, αλ ζα παξακείλεη, αλ ζα θάλνπκε θάπνηεο ελέξγεηεο λα θχγεη.
Γεληθψο δερφκαζηε αξθεηέο έηζη... Δηδηθά απ’ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γάζνπο, έηζη
δηακαξηπξίεο. Αιιά ππάξρεη θαη εδψ έλα ζέκα, εάλ επζηαζεί θαη απηφ, ζέκα
πέξα απφ ηνλ ζφξπβν θαη αζθάιεηαο. Γειαδή απηφ ζα ην παξαθνινπζνχκε ην
ζέκα. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ θαη φζν κπνξνχκε λα ην δηαζηαπξψζνπκε εάλ ε
ζθαίξα απηή πξνήιζε απφ ην ζηξαηφπεδν κέζα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο. Θνδσξή,
δελ

έρεηο;

Δπραξηζηνχκε

ηνλ

θ.

Ππειηφπνπιν.

Ζ

θα

Γθαλά;

Ν

θ.

Αζπξνγέξαθαο; πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Ν θ.
Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: πσο γλσξίδεηε, ππάξρνπλ πνιιά είδε ξχπαλζεο, ηα νπνία
... ηνπ Γήκνπ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνπλ

γηα

ηελ

εχξπζκε

ιεηηνπξγία

κηαο

πφιεο.

Ρα

πην

ραξαθηεξηζηηθά βέβαηα είλαη ηα απνξξίκκαηα, φπνπ ζπκάζηε φηη ζην παξειζφλ
είρε ηεζεί δήηεκα επαλεηιεκκέλσο, δηφηη ε θαηάζηαζε ήηαλ πάξα πνιχ
επηβαξπκέλε. πήξμαλ θάπνηα βήκαηα βειηίσζεο, σζηφζν ε πξνζσπηθή κνπ
γλψκε θαη ηεο παξάηαμεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρσ είλαη φηη αθφκα είκαζηε πνιχ
πίζσ θαη ζε ζρέζε κε ηα standard πνπ επηζπκνχκε γηα ηελ πφιε θαη
ζπγθξηηηθά κε άιινπο Γήκνπο.
Υζηφζν φκσο εγψ ζέισ λα αλαθεξζψ ζε έλα άιινο είδνο ξχπαλζεο, ην νπνίν
λνκίδσ φηη βξίζθεηαη ζην δελίζ ηεο έθηαζήο ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Θα
ηνικνχζα λα πσ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Θαη έρεη λα θάλεη κε δηάθνξα
ζηνηρεία ξχπαλζεο ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηνπο ζηχινπο γηα παξάδεηγκα
θσηηζκνχ κε θάπνηα απηνθφιιεηα ραξηηά, ζηνπο ζηχινπο ζηνπο ζεκαηνδφηεο
ζε ζρέζε κε ηηο νδνχο, ηηο νδνζεκάλζεηο, ζηνπο ηνίρνπο δεκνζίσλ θαη
δεκνηηθψλ θηεξίσλ κε δηάθνξα ζπλζήκαηα, δηάθνξεο αθίζεο δηαθφξσλ
δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο κπνξεί λα θνιιεζνχλ νπνπδήπνηε θαη θνιιηνχληαη
νπνπδήπνηε ζηελ πφιε θαη ππάξρεη κηα ηεξάζηηα έμαξζε απηψλ ησλ
θαηλνκέλσλ. Θα πξνζέδηδα αθφκα θαη δηάθνξα παλφ πνπ φιν θαη πιεζαίλνπλ,
αλ ζέινπκε αο εμαηξέζνπκε απηά ηνπ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ λνκίδσ θαη
απηά ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ ζε θάπνηα πιαίζηα, πξνθεηκέλνπ αθξηβψο
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απηή ε δηάρπζε λα είλαη πεξηνξηζκέλε. Θαη αθξηβψο ζα ήζεια λα ξσηήζσ εάλ
ηειηθά δελ απαζρνιεί απηφ ην θαηλφκελν ηε Γεκνηηθή Αξρή, αλ ζεσξεί
δειαδή φηη είλαη θάηη θπζηνινγηθή ή είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλνρήο ηεο γηα
ηελ πφιε, ή ηειηθά ζρεδηάδεη λα ην αληηκεησπίζεη κε θάπνην ηξφπν. Ζ κία
εξψηεζε είλαη απηή.
Κηα δεχηεξε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ πεδφδξνκν, πεπθφδξνκν, ηεο
Θαξατζθάθε, πνπ ρζεο Θπξηαθή, ζπκκεηέρνληαο ζηε βφιηα πνπ γίλεηαη
ζπλήζσο απφ πνιινχο ηελ Θπξηαθάηηθε, ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη ηεο Πάκνπ
κε ηελ Ξιαζηήξα εληφπηζα ηνπιάρηζηνλ 10 κε 12 απηνθίλεηα παξθαξηζκέλα
ζηνλ ρψξν ηνπ πεδφδξνκνπ ζε δηάθνξα ζεκεία θαη λνκίδσ φηη ε έμαξζε απηνχ
ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη επηθίλδπλε. Ξηζηεχσ φηη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, γηαηί
θάζε θνξά ηα απηνθίλεηα απηά ζα πιεζαίλνπλ θαη ζην ηέινο ζα ραζεί
νινθιεξσηηθά ν έιεγρνο. Θέισ λα ξσηήζσ εάλ έρεη αληηκεησπίζεη ην
πξφβιεκα ε Γεκνηηθή Αξρή θαη εάλ ζθέθηεηαη λα ιάβεη θάπνηα κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα ην αληηκεησπίζεη.
Έλα ηξίην ζέκα αθνξά ηεο Φινχηδε. Έρεη μαλαηεζεί θαη λνκίδσ φηη απαζρνιεί
ηε Γεκνηηθή Αξρή. Απ’ φ,ηη γλσξίδσ έρεη θάλεη θαη επίζθεςε εθεί θαη
ζπδεηήζεηο κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο. Ζ ζέζε καο ζην
παξειζφλ έρεη δηαηππσζεί θαη παξακέλεη, είλαη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη
αιιαγή ηεο ξνήο πξνθεηκέλνπ ν δξφκνο λα απνθηήζεη θαιχηεξε εκπνξηθφηεηα,
γηαηί απηφλ ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα έρεη. Θαη νη επαγγεικαηίεο ήδε έρνπλ
πιεγεί αλεπαλφξζσηα, έρνπλ κείλεη ειάρηζηα πιένλ θαηαζηήκαηα θαη απηνί
πνπ παξακέλνπλ πεξίπνπ ζθέθηνληαη λα ηα εγθαηαιείςνπλ. Αλ ινηπφλ έρεη
θαηαιήμεη ζε θάπνηα ζέζε ζρεηηθά κε ην δήηεκα θαη εάλ πξφθεηηαη λα θάλεη
θάπνηεο ελέξγεηεο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Άιινο ζπλάδειθνο; Θα
Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ:

Δίλαη

δήηεκα

ρξφλνπ.

Ήδε

έρνπλ

αξρίζεη

θαη

κνπληδνπξψλνπλ θαη επεηδή είλαη πάξα πνιχ κεγάιε έθηαζε, είλαη παξάδεηζνο
γη’ απηνχο πνπ θάλνπλ graffiti. Αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ λα κνπληδνπξσζεί εγψ ζα
πξφηεηλα, γηαηί παηδηά ππάξρνπλ, ππάξρνπλ θαιιηηέρλεο, ην έρνπκε δεη ζε
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ρψξνπο θνηλφρξεζηνπο δεκφζηνπο ζε άιινπο Γήκνπο, λα βξνχκε κηα νκάδα
θαιιηηερλψλ πνπ δηαζέηεη ην Σατδάξη θαη λα ην θηηάμεη πάξα πνιχ σξαία
νχησο ψζηε, ήδε έρνπλ αξρίζεη λα γξάθνπλ γηα νκάδεο θαη απηά ηα πεξίεξγα
ηα άζρεκα. Κπνξνχκε ηνπιάρηζηνλ λα θάλνπκε θάηη θαιιηηερληθφ, θάηη πνιχ
σξαίν. Θα νκνξθχλεη. Δίλαη πνιχ κεγάιε έθηαζε πξαγκαηηθά. Θαη εμάιινπ,
λαη, απηά ηα παηδηά ζα βγάινπλ ηελ θαιιηηερληθή ηνπο ηάζε θαη φια απηά πνπ
ζέινπλ. Θάπνηνη Γήκαξρνη ην θάλνπλ θαη επί ηνχηνπ. Γειαδή θηηάρλνπλ
ηνίρνπο γηα λα πεγαίλνπλ ηα παηδηά εθεί λα εθηνλψλνληαη θαη γίλνληαη ηειηθά
πάξα πνιχ σξαία έξγα. Πηε Σίν γηα παξάδεηγκα, ζπγλψκε αιιά έρσ ηε Σίν,
γηα λα κελ πσ θαη ζηνλ Ξεηξαηά, ηη σξαίνο ηνίρνο απηφο ζην εξγνζηάζην ηεο
Διαΐο, θαη δελ είδα πνηέ graffiti φζεο θνξέο πεξλάσ. Κάιινλ ζέβνληαη νη κελ
θαιιηηέρλεο ηνπο άιινπο θαιιηηέρλεο. Αληί λα κείλεη έηζη ζθέην ηζηκέλην ή λα
θάλνπκε θάηη άιιν, δελ ζα ήηαλ άζρεκν λα βξνχκε κηα νκάδα θαιιηηερλψλ.
Λνκίδσ είλαη εχθνιν. Ρψξα γηα ηα πιηθά, εληάμεη, απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ
κπνξεί λα ζπδεηεζεί. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Ιπκπνπζάθε. Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Έλα e-mail ήξζε ζηελ παξάηαμή καο απφ έλαλ δεκφηε,
φπνπ αλαθέξεη φηη ηελ Ξέκπηε 21/4 ζην 8ν Λεπηαγσγείν Σατδαξίνπ εηζήιζε
ζπλεξγείν γηα ςεθαζκφ γηα ηα θνπλνχπηα. Οψηεζε ν δεκφηεο εάλ έρνπλ
λφκηκε άδεηα θαη ηνπ απάληεζαλ φηη είλαη λφκηκν απηφ. Ξαξφια απηά, απηφο
είπε φηη ζα θαιέζεη ηελ Αζηπλνκία γηα λα δεη αλ είλαη λφκηκν θαη ζε 5 ιεπηά
απνρψξεζαλ. Αλαθέξεη, ρσξίο λα μέξσ θαη εγψ ιεπηνκέξεηεο, φηη ν ςεθαζκφο
ζα γηλφηαλ κε λεθεινςεθαζηήξα θαη κεραληθή ππνβνήζεζε κε ηελ ιεηηνπξγία
ηεο γελλήηξηαο. Θαη κεηά θάλεη θάπνηα εξσηήκαηα ζηνλ Γήκαξρν, δελ μέξσ αλ
ζαο έρεη έξζεη, ηψξα κέζα εκψλ, δελ μέξσ αλ ζαο έρεη έξζεη θαη δηθφ ηνπ
δειαδή e-mail, πνπ ξσηάεη εάλ επηηξέπεηαη ν ςεθαζκφο ρσξίο έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε

ησλ

θαηνίθσλ,

αλ

επηηξέπεηαη

ν

ςεθαζκφο

κε

λεθεινςεθαζηήξα θαη γεληθά κε εμνπιηζκφ εθαξκνγήο πνπ επλνεί ηελ
αεξνκεηαθνξά ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο. Δάλ επηηξέπεηαη φηαλ θπζάεη ν
άλεκνο έληνλα. Δάλ ελεκεξψζεθαλ νη δάζθαινη θαη νη γνλείο ηνπ 8νπ
Λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ 8νπ Γεκνηηθνχ. Θαη ηέινο πάλησλ έρεη 8 εξσηήκαηα. Θαη
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ζα ήζεια κία ελεκέξσζε απ’ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν. Δγψ ρσξίο λα έρσ
μαλαδεί ην ζέκα βξήθα κηα εγθχθιην εδψ ηνπ ’13 πνπ ιέεη φηη γηα ηνπο
λεθεινςεθαζκνχο πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη απηνχ πνπ ζα εθηεζνχλ ζε απηφ
48 ψξεο πξηλ. Θαη πξάγκαηη ζηα δεκφζηα θηήξηα ππάξρνπλ θάπνηεο
αλαθνηλψζεηο φηη ζα γίλεη ςεθαζκφο θαη φια απηά. Θαη κηιάεη ε εγθχθιηνο θαη
γηα ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ, ησλ εξγαδφκελσλ. Αο καο θάλεη ν Αληηδήκαξρνο
κία ελεκέξσζε ζε απηφ ην ζέκα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Θαξαηδαθέξε. Λα δψζνπκε
ηνλ ιφγν ηνπο Αληηδεκάξρνπο. Ν Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Λα μεθηλήζσ απ’ ην ηειεπηαίν. Νη ςεθαζκνί
μεθίλεζαλ απ’ ηνλ Γήκν. Γελ είλαη ηδηψηεο. Ρα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
είλαη ηειεπηαίαο γεληάο. Γελ επεξεάδνπλ ηίπνηα. Μεθηλάκε 2:00 ηε λχρηα, κέρξη
ηηο 7:00 ην πξσί, γηα λα κελ ππάξρεη απηή ε παξέκβαζε λα πνπλ θάπνηνη φηη
επεξεάδνληαη παηδηά ή επεξεάδνπλ ηνλ άλζξσπν. Γελ επεξεάδνπλ ηίπνηα.
Δίλαη μεθάζαξν. Δίλαη θάξκαθα ηειεπηαίαο γεληάο, βηνινγηθά, πνπ δελ έρνπλ
θακία ζρέζε. Θαη μεθίλεζαλ νη ςεθαζκνί απ’ ηα λεπηαγσγεία, ιηκλάδνληα λεξά,
Αθαία θάησ ζην ξέκα πνπ ππήξρε έλα ηεξάζηην πξφβιεκα θαη πξνρσξάλε.
Ρψξα δελ μέξσ πψο ζαο ήξζε ε πιεξνθνξία, κε πνηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα εθεί
άλνημε θάπνηνο γνληφο, 5:55, ζην 8ν Λεπηαγσγείν ζην Γάζνο.
Ρψξα λα πσ γηα ην ζεαηξάθη πνπ κπήθε κηα εξψηεζε. πήξρε έλα πξφβιεκα
εθεί. Έρνπλ κπεη ΘΑΞΖ. Γελ ππάξρεη ε είζνδνο πιένλ απ’ ηελ Ξινπηάξρνπ πνπ
έκπαηλε θαη έβγαηλε φπνηνο ήζειε, αθφκα θαη ν Πηξαηφο έκπαηλε θαη ηα
αζζελνθφξα έκπαηλαλ. Έρνπκε θιείζεη κε κπάξεο πνπ θιεηδψλνπλ. Δθεί πέξα
ππήξραλ παιηά κπάξεο, μειψζεθαλ κε ηηο πιεκκχξεο ζηηο 21 Νθηψβξε ηνπ
’15, γηα λα είκαζηε θαη ξεαιηζηέο. Ρψξα δελ θαηαιαβαίλσ ηελ εξψηεζε πνπ
κπήθε γηα θάγθεια. Αλ είλαη λα θιεηζηνχκε κε θάγθεια παληνχ, πάκε ζηνλ
Θνξπδαιιφ. Μέξσ εγψ ηη λα πσ; Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ απηφ κε ηα
θάγθεια. Δθεί ε πξφζβαζε... Θαη πξνζπαζνχκε φζν κπνξεί λα θαζαξίδεηαη θαη
λα θσηίδεηαη θαη θιαδέκαηα γίλνληαη γηα λα ππάξρεη ν θσηηζκφο πνπ αλαινγεί
γηα λα θάλεη ην πέξαζκα ν θφζκνο. Θάπνηα άιια ζέκαηα αλ ππάξρεη θάηη
ζπγθεθξηκέλν, εδψ είκαζηε λα ηα ιχζνπκε.
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Λα πσ θάηη γηα ην ζέκα ηνπ ππξνβνιηζκνχ. Γελ μέξσ αλ ζα αλαθεξζεί θαη ν
Γήκαξρνο. Θα ην πσ γηαηί ήκνπλ εθεί ηελ εκέξα πνπ έγηλε, βξέζεθα θαη ζηελ
αζηπλνκία εθείλε ηελ εκέξα γηαηί ππήξραλ θάπνηα άιια ζέκαηα. Ν
ππξνβνιηζκφο έπεζε ζην θαλάξη ηεο Ρξνραίαο. Γελ ήηαλ ζηε Φαβηέξνπ, ζηελ
Ρξνραία. Έμσ απ’ ηελ Ρξνραία έπεζε ν ππξνβνιηζκφο. Ρν ζπκφκαζηε πνιχ
θαιά, γηαηί είρακε θαη θνπβέληα κε ηνλ Γηνηθεηή. Ρψξα αλ ζπλδέεηαη ην έλα κε
ην άιιν ζα ην δνχκε. Άιισζηε δελ πήξακε εκείο απφθαζε λα έξζεη εδψ φιε ε
Διιάδα λα θάλεη ζθνπνβνιή θαη ηδησηηθά θάπνηνη Πχιινγνη. ρη, φρη, δελ είλαη
απφ πάλσ. Γη’ απηφ ην ιέσ θαη πνχ έγηλε.
Βέβαηα γηα ην ζέκα ηεο Ξαπαλδξένπ έρνπλ γίλεη θάπνηεο παξεκβάζεηο θαη ζηνλ
Ρξνραία λα γξάθνληαη απηνί πνπ παξθάξνπλ, δηπινπαξθάξνπλ. Δίλαη έλα ζέκα
θπθινθνξηαθφ πνιχ δχζθνιν, γηαηί ππάξρνπλ θαη πνιιά απηνθίλεηα. Ρν λα...
Έρεη γίλεη κία ζήκαλζε κε θίηξηλε γξακκή απφ ηε κία πιεπξά πνπ... Θαη ε
Αζηπλνκία δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ιφγσ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ
έρεη, γηαηί μέξνπκε ηη γίλεηαη παληνχ. Φπιάγνληαη άιια πξάγκαηα κε ηελ
αζηπλνκία, παξά λα κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηελ ηάμε.
Λα πσ θαη θάηη κε ην ζέκα εθεί κε ην παξθάξηζκα ζηελ Θαξατζθάθε. Έρνπλ
γίλεη παξεκβάζεηο ζηελ ηξνραία. Ξέθηνπλ ηαθηηθά θάπνηα γξαςίκαηα. Απφ εθεί
θαη πέξα εάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλνπλ πην ηαθηηθά παξεκβάζεηο, λα ην
πηέζνπκε ην δνχκε.
Ρψξα γηα ηνλ θαζαξηζκφ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, απηά πνπ έιεγε ν θ.
Ρζαηζακπάο, ζπκθσλνχκε. Αο θνηηάμνπκε γχξσ καο θαη ην πξνζσπηθφ έρνπκε
θαη κε ηη κέζα. Γηαηί θαθά ηα ςέκαηα, γηα λα θηάζεη ζε απηφ ην επίπεδν
έγηλαλ, κπνξψ λα πσ παιηά πνπ ππήξραλ ζε πνιιά ζεκεία έρνπλ θαζαξηζηεί,
κα δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, δελ είλαη θαη πνιιά πξάγκαηα φηη ζα
θαζαξίζνπκε φιεο ηηο θνιψλεο. Γηαηί ζεο θαη κεραλήκαηα, ζεο θαη πξνζσπηθφ
θαη ζεο θαη εξγαηνψξεο. Πε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη θαη ιφγσ ην λα
κελ κπνξείο λα θάλεηο πξνζιήςεηο, είλαη αδχλαην λα κπνξνχκε λα ηα
πξνιάβνπκε. Ρφζν γηα... Γελ μέξσ ηψξα θάπνηνο άιινο...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν.
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ΔΗΜΑΡΧΟ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Γηα ην πξνζθπγηθφ, έηζη θαη αιιηψο πνπ
ζα γηλφηαλ ε ελεκέξσζε, γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ καο απαζρνιεί θαη ζα
πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζχκθσλα βέβαηα θαη κε
ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπκε εκείο θαη κε ηελ παξνπζία πνπ έρνπκε εθεί ηελ
θαζεκεξηλή. Ιέσ ινηπφλ θαζεκεξηλή παξνπζία, γηαηί εκείο απαηηήζακε ζαλ
Γήκνο θαη πήξακε έλα ιπφκελν κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ θαηαπιηζκνχ. Απηφ ην
ιεηηνπξγνχκε γηα λα δίλνπκε ηελ βνήζεηα ηελ νπνία ζπγθεληξψλνπκε θαη ζηνλ
Γήκν καο, αιιά θαη ε βνήζεηα πνπ έξρεηαη απφ άιινπο Γήκνπο, απφ Πσκαηεία,
Ππλδηθάηα, Ππιιφγνπο θ.ιπ. Κέρξη ηψξα έρνπκε κνηξάζεη κεγάιεο πνζφηεηεο
ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, παηρληδηψλ. Κπνξψ λα πσ αξθεηά θνξηεγά κέρξη ηψξα.
Έθεξε ν Γήκνο Ξεηξνχπνιεο, ν Γήκνο Θαηζαξηαλήο, νη εξγαδφκελνη ηεο
Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, ην ΞΑΚΔ, άιια ζπλδηθάηα, ζχιινγνη, ιατθέο επηηξνπέο,
έρνπκε καδέςεη πάξα πνιχ πιηθφ κέρξη ηψξα. Θαη βέβαηα θαη ζπλερφκελα
δίλνπκε, φια απηά θαηαιαβαίλεηε φηη ζα πξέπεη λα ζπζθεπαζηνχλ ζε ηζάληεο
θαη αλάινγα κε ηελ νηθνγέλεηα, αλ έρεη κσξνκάλεο, αλ έρεη παηδηά, αλ είλαη
κεγάινη, δίλνπκε θαη πξνζπαζνχκε φζν κπνξνχκε λα δψζνπκε θαη αληίζηνηρα
είδε, νχησο ψζηε λα ππάξρεη θαη αληίθξηζκα ζε απηφ πνπ ζα πάξεη ν θαζέλαο.
πάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ ρψξν. Θπξίσο είλαη ην πξφβιεκα ηνπ θαγεηνχ,
φπνπ ην θαγεηφ δελ είλαη νχηε αξθεηφ, νχηε πνηνηηθφ. Κάιηζηα ζην
Παββαηνθχξηαθν ππήξρε δηακαξηπξία θαη απνρή απ’ ην θαγεηφ πνιιψλ
πξνζθχγσλ. πήξραλ δειαδή πνιχ κεγάια δεηήκαηα ηα νπνία έβαδαλ. Λα
θαληαζηείηε φηη ην Πάββαην είρε ιίγα θαζφιηα κε 4 ειηέο κέζα θαη απηφ
έπξεπε λα θξαηήζεη έλαλ άλζξσπν κεζεκεξηαλφ, κέρξη ην βξάδπ πνπ ζα
έηξσγε παηάηεο κε ιίγν θέηα. Γελ αξθεί ινηπφλ ην θαγεηφ. πήξρε πξφβιεκα
κε ηελ απνρέηεπζε, γηαηί δελ ππήξρε εξγνιάβνο πνπ ζα έθαλε ηελ
απνξξφθεζε ησλ ιεκκάησλ. Δκείο ηα βάιακε ζηνλ Γηνηθεηή απηά ηνπ
ζηξαηνπέδνπ. Ρν ζέκα ηεο απνρέηεπζεο ιχζεθε. Γειαδή επεηδή είλαη
ζηεγαλνί νη βφζξνη ζα πξέπεη λα αδεηάδνληαη θαη ζε έλα ζηεγαλφ βφζξν
πέθηνπλ πάξα πνιιά λεξά πεξίπνπ απφ 300 άηνκα ζηνλ θάζε βφζξν.
Θαηαιαβαίλεηε φηη γεκίδεη πνιχ γξήγνξα θαη απηά βγαίλνπλ κεηά κέζα ζηα
ιπφκελα. Απηφ ιχζεθε. Ρν ζέκα ηνπ θαγεηνχ δελ έρεη ιπζεί θαη είλαη πνιχ
ζνβαξφ, γηαηί αλ ζπκάζηε θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε πνπ ππήξρε γηα ηελ
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ζίηηζε ησλ αλζξψπσλ εθεί είλαη αδχλαην κε 4€ ηελ εκέξα αλά άηνκν θαη
βάιηε θαη ην θέξδνο ηνπ πξνκεζεπηή λα ππάξρεη έλα θαγεηφ γηα 3 γεχκαηα,
κεηξηθφ γάια γηα ηα παηδηά, λεξφ θαη ρπκνχο. Απηφ είλαη αδηαλφεην, νπφηε
θαηαιαβαίλεηε ηελ πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ. Γη’ απηφ θαη νη πξφζθπγεο βιέπνπλ
ζαλ κάλα εμ νπξαλνχ φ,ηη βνήζεηα δίλεηαη ζε είδε ηξνθίκσλ, φ,ηη ηξφθηκν
κπνξνχκε ηέινο πάλησλ λα ηνπο δψζνπκε, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ιίγν ην
θαγεηφ.
Ν αξηζκφο απηή ηε ζηηγκή ησλ πξνζθχγσλ είλαη γχξσλ ζηηο 2.100. Έρνπλ
γεκίζεη δειαδή φια ηα ζπηηάθηα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Δγψ, γηα λα ηα ιέκε
φια, επηθνηλψλεζα πξνρζέο κε ηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, ηνλ
θ. Βίηζα, ν νπνίνο είλαη θαη ζπληνληζηήο πνπξγφο, θαη ηνπ είπα φηη δελ ζα
πξέπεη λα έξζνπλ άιινη πξφζθπγεο. Ν αξηζκφο δειαδή είλαη πνιχ κεγάινο πηα
γηα λα ζηεγάζεη ζε εθείλν ην ρψξν, λα κελ δεκηνπξγεζεί λένο Ξεηξαηάο ή λέα
Δηδνκέλε ζηνλ Πθαξακαγθά, γηαηί ηα πξνβιήκαηα ζα έξζνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη
ην θαινθαίξη κε ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζα αλαπηχζζνληαη εθεί, πνπ ζα θάλνπλ
ηε δσή αβίσηε, αιιά θαη ε ζπλχπαξμε πάξα πνιιψλ αλζξψπσλ, πνπ κεηά απφ
έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέζα ζηελ απειπηζία ηνπο θαηαιαβαίλεηε φηη ζα
έρνπλ θαη κία αιιφθνηε ζπκπεξηθνξά θαη κε ειεγρφκελε πνιιέο θνξέο. ζν
πην πεξηνξηζκέλνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ, ηφζν πην ειεγρφκελε είλαη ε
θαηάζηαζε. Γεζκεχηεθε γηα κηα αθφκε θνξά, θαη ζαο ην ιέσ απηφ, φηη ν
αξηζκφο ζα παξακείλεη εθεί. ηη δελ ζα θηάζνπκε ζε θακία πεξίπησζε.
Κάιηζηα ηνπ ιέσ φηη φινη έρνπλ ηελ πξνζκνλή απφ ηνλ Ξεηξαηά θαη απφ άιιεο
πεξηνρέο φηη ζα έξζνπλ ζηνλ Πθαξακαγθά θαη εζείο ηνπο αθήλεηε απηφ ην
δηθαίσκα λα λνκίδνπλ φηη κπνξεί λα θηινμελεζνχλ ζηνλ Πθαξακαγθά ρηιηάδεο
πξφζθπγεο. Κνπ είπε φηη ζε ιίγεο κέξεο ζα βγάινπλ απφθαζε πνπ ζα ιέλε φηη
κέρξη εδψ ζα είλαη ν αξηζκφο ηνπ Πθαξακαγθά θαη ζα ζηακαηήζνπλ πηα, γηα λα
δνζεί θαη ην κήλπκα φηη δελ κπνξεί λα θηινμελεζνχλ άιινη ζηνλ Πθαξακαγθά.
Θαη φηη θάλνπλ λέεο δνκέο. Κνπ είπαλ λα κελ πσ ζε πνηεο πεξηνρέο, αιιά
θάλνπλ εδψ ζηελ Αηηηθή λέεο δνκέο πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηνπο πξφζθπγεο
πνπ ζα έρνπλ παξακείλεη ζηνλ Ξεηξαηά ή θάπνηνπο άιινπο ηέινο πάλησλ.
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Ρψξα απηά πνπ αθνχγνληαη γηα ην ζηξαηφπεδν θαη φια απηά θαηαιαβαίλεηε
φηη δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ππάξρεη άιινο ρψξνο
ζην Σατδάξη απηή ηε ζηηγκή πνπ λα δεκηνπξγεζεί θέληξν θηινμελίαο. Γηα ην
παξαεκπφξην θαη γηα ηα δεηήκαηα απηά πνπ έβαιε εδψ ην site ηνπ Γήκνπ, εγψ
λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα δελ κπνξψ λα εμαθξηβψζσ θαη δελ έρσ δεη λα γίλεηαη
απηνχ ηνπ είδνπο ην παξαεκπφξην πνπ κπαίλεη. Βέβαηα θαλέλαο δελ κπνξεί λα
απνθιείζεη ηίπνηα. Κέζα ζε ρηιηάδεο αλζξψπνπο ζίγνπξα ζα ππάξρνπλ θαη
θάπνηνη παξαβαηηθνί, αιιά απηφ έρεη λα θάλεη κε ην ζχλνιν ηεο δνκήο, ην πψο
ιεηηνπξγεί, θαη θπξίσο θαη κε ηελ παξέκβαζε πνπ ζα έρνπκε εκείο απ’ έμσ.
Γειαδή απηή ηε ζηηγκή κε ηελ δξάζε πνπ θάλακε κε ηα παηδηά, κε ηελ
βνήζεηα πνπ πεγαίλνπκε, κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ φρη κφλν
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, αιιά θαη ησλ πνιηηψλ εδψ πνπ έξρνληαη γηα βνήζεηα θαη
ησλ πξνζθχγσλ, πνπ πξαγκαηηθά αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο,
λνκίδνπκε φηη απηφ πεξηνξίδεη πάξα πνιχ ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα. Θαη λα πσ
φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη πξνγξακκαηίδνπκε ην επφκελν δηάζηεκα θαη
αζιεηηθνχο αγψλεο. Λα πάξνπκε ηα παηδηά λα παίμνπλ κε ηηο αζιεηηθέο νκάδεο
ηεο πφιεο, λα δνχκε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ρέινο πάλησλ θάπνηεο
δξάζεηο πνπ ζα δψζνπλ έλα πεξηερφκελν εθεί, γηαηί είλαη βαζαληζηηθφ γηα
θάπνηνλ λα κέλεη 24 ψξεο ην 24σξν θιεηζκέλνο ζε έλαλ ηέηνην ρψξν, ρσξίο λα
έρεη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, θάπνηεο ελαζρνιήζεηο.
Γηα ηα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα Αγίαο Ξαξαζθεπήο έσο Κάλεο έρεηο δίθην
Αληξέα. Δίπα θαη ν Κφζρνο εδψ. Δίλαη βέβαηα ζπλνιηθφηεξα ηα πξνβιήκαηα
πνπ ππάξρνπλ κε ηα πξνβιήκαηα απηά, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ βαζηθά κε ηελ
έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη κάιηζηα θαη ζε πεξηνρέο πνπ ελλνείηαη φηη
έρνπλ κηα άιινπ είδνπο αλάπηπμε, φπσο ην Γάζνο.
Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα. Πην
πξψην ζηάδην κπήθαλ 17 Γήκνη, ζην δεχηεξν 32 θαη ζην ηξίην νη ππφινηπνη
Γήκνη. Απηνί νη Γήκνη κπαίλνπλ φρη κε δηθή ηνπο αίηεζε. Δκείο έρνπκε θάλεη
πάξα πνιιέο παξεκβάζεηο γη’ απηφ ην ζέκα, γηα λα κπνχκε δειαδή, θαη βέβαηα
έρνπκε δηακαξηπξεζεί, αιιά αλ δελ έρεηε παξαθνινπζήζεη ην ζέκα απηφ έρεη
αλαδεηρζεί θαη ζηελ ΘΔΓΔ. Έρεη δηακαξηπξεζεί δειαδή θαη ε ΘΔΓΔ. Θαη φινη νη
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Γήκνη νη νπνίνη είλαη ζην ηξίην ζηάδην, γηαηί ζα έπξεπε λα ππάξρεη κία
αληηκεηψπηζε ίδηα ζε φινπο ηνπο Γήκνπο. Ζ επηινγή ησλ 17 Γήκσλ ζηελ
αξρή, ησλ 32 κεηά θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ κεηά έγηλε κε απνθιεηζηηθφ
θξηηήξην ην πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ έρεη ν θάζε Γήκνο. Πχκθσλα ινηπφλ κε ηε
Πηαηηζηηθή πεξεζία, αλ έλαο Γήκνο έρεη ... κεγαιχηεξν πνζνζηφ απ’ ηνπο
άιινπο, αλ είλαη κέζα ζηνπο πξψηνπο 17, κπήθε εθεί. Κεηά νη 32. Θαη εδψ
έρνπκε ην θαηλφκελν εκείο λα έρνπκε 0,2% ιηγφηεξε αλεξγία απ’ ηνλ Γήκν
ηνπ Αηγάιεσ, ην Αηγάιεσ λα κπεη ζηνπο 32 θαη εκείο λα κελ κπνχκε θαη λα
κπνχκε... Δπίζεο φπσο γίλεηαη ε θαηαλνκή κέρξη ηψξα δίλεηαη έλαο κεγάινο
αξηζκφο ζηνπο πξψηνπο Γήκνπο κε ηνλ θίλδπλν λα κελ κείλεη κεηά αξηζκφο.
Βέβαηα καο έρνπλ πεη φηη ζα δψζνπλ ηνλ αξηζκφ ηνλ νπνίν είρακε πάξεη θαη
πέξζη, δειαδή φηη δελ ζα κεησζεί ν αξηζκφο θαη ζην ηξίην ζηάδην. Ρα ηξίηα
ζηάδηα ζα έρνπλ δηαθνξά δχν κελψλ. Θαη εκάο ππνινγίδνπλ λα βγεη ε
πξνθήξπμε ηνλ Αχγνπζην. Έρνπκε θάλεη ινηπφλ πνιιέο παξεκβάζεηο, έρνπκε
κηιήζεη επαλεηιεκκέλα θαη κελ μερλάηε φηη εκείο βάδνπκε θαη ην ζχλνιν ησλ
θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο πψο ζα πξέπεη λα είλαη
ζε ζρέζε θαη κε ηηο απνδνρέο θαη κε ηελ θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κε ηα
δηθαηψκαηα ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ.
Γηα ην Ξάξθν Ηζηνξηθήο Κλήκεο, εθεί ζίγνπξα ρξεηάδεηαη κηα ζπλνιηθή
αλάπιαζε. Ξξνο ην παξφλ, επεηδή απηφ είλαη αδχλαην λα γίλεη, ιχλνπκε ηα
πξνβιήκαηα, φπσο είπε έηζη ν Αληηδήκαξρνο, εθεί πνπ δεκηνπξγνχληαη. Θαη
βέβαηα φπνηε κπνξέζνπκε θαη σξηκάζνπλ θάπνηα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
ζπλνιηθή παξέκβαζε, γηαηί ππάξρνπλ άιινπ είδνπο ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο
πνπ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθέο απηή ηε ζηηγκή θαη πξέπεη λα γίλνπλ
νπσζδήπνηε ζε άιια ζεκεία. ηαλ σξηκάζεη θαη εθεί ζα γίλεη απηή ε ζπλνιηθή
παξέκβαζε.
Γηα ηε ζθαίξα δελ μέξσ πψο ζπλδπάζηεθε ζθαίξα εδψ ρακειά ζην Σατδάξη κε
ην ζηξαηφπεδν, αιιά λα ζαο πσ έηζη φηη γηα ηα πεδία βνιήο έρνπλ γίλεη πνιιέο
παξεκβάζεηο θαη ζην ζηξαηφπεδν, ζην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, έγηλε ν
Δμσξατζηηθφο Πχιινγνο Γάζνπο, έθαλε κελπηήξηα αλαθνξά, αζθαιηζηηθά
κέηξα, παξελέβε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ν ζπλάδειθνο, ιείπεη ζήκεξα, ν
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Θψζηαο Ρζνπθλίδαο, ν νπνίνο πήγε ζην δηθαζηήξην θαη παξέζηε εθ κέξνπο ηνπ
Γήκνπ γηα λα αλαθέξεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη πνηα είλαη ε
ζέζε ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ απνκάθξπλζεο δειαδή ησλ πεδίσλ βνιήο. Θαη είρακε
ην ... δήηεζαλ αζθαιηζηηθά κέηξα ν Πχιινγνο, ηειηθά ην δηθαζηήξην
παξέπεκςε γηα κεηά απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ ηελ εθδίθαζε. Θαηαιαβαίλεηε
ινηπφλ πνηνο ζηεξίδεη πνηνλ ζε απηή ηελ ηζηνξία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Δλλνείηαη. Δκείο είρακε πνιιέο επαθέο κε ηνλ Δμσξατζηηθφ
Πχιινγν Γάζνπο θαη ρηίζακε καδί ηελ ππεξάζπηζε θαη ην πψο δειαδή κπνξεί
λα ρεηξηζηεί ην ζέκα. Θαη πήγαλ απφ ηνλ εμσξατζηηθφ θαη ν θ. Ρζνπθλίδαο εθ
κέξνπο ηνπ Γήκνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Λαη. Θαη κέρξη ηφηε δελ ζπδεηήζεθαλ ηα αζθαιηζηηθά κέηξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Λα ζαο πσ ηψξα ηηο ιεπηνκέξεηεο. Δλψ ηα αζθαιηζηηθά κέηξα
ζα έπξεπε λα ηα πάξνπλ ηψξα κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο θχξηαο αγσγήο, παξφια
απηά δελ έθαλαλ δεθηά ηα αζθαιηζηηθά κέηξα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Ρψξα θνηηάμηε, έλα ζέκα ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη θάζε
θνξά... Δληάμεη παηδηά, ζα ζαο πνπλ αθξηβψο. Ζ νπζία πάλησο είλαη απηή πνπ
ζαο είπα.
Ρψξα γηα ηα απηνθφιιεηα ζε ζηχινπο, ζε θνιψλεο θαη ηέηνηα, γηα ηε ξχπαλζε
ζηνπο ρψξνπο, δελ λνκίδσ θάπνηνο λα αλαθάιπςε μαθληθά αο πνχκε ηελ
Ακεξηθή. Γειαδή πφηε δελ ππήξραλ απηνθφιιεηα, αθίζεο, παλφ, graffiti,
ζπλζήκαηα, νηηδήπνηε άιιν. Μαθληθά γέκηζε ην Σατδάξη κε ηέηνηα; Ίζα-ίζα
κπνξψ λα πσ φηη ππάξρεη κηα θάκςε. Ξνιχ ιηγφηεξα ζπλζήκαηα ππάξρνπλ θαη
πνιχ ιηγφηεξα παλφ θαη αθίζεο. Γελ ππάξρεη έμαξζε ηψξα. Ίζα-ίζα πνπ
ππάξρεη κία θάκςε. Θαη απηφ εμεγείηαη γηα πνιινχο ιφγνπο. Ρν ζέκα είλαη ην
εμήο. ηη φπσο ζβήλνπκε ηα ζπλζήκαηα ηελ επφκελε κέξα έρνπκε έλαλ σξαίν
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ηνίρν γηα λα μαλαγξάςνπκε φ,ηη ζχλζεκα ζέινπλ θαη πην πβξηζηηθφ. Γελ
κπνξνχκε λα ηνπο αθνινπζήζνπκε ζε απηφλ ηνλ αγψλα δξφκνπ, λα ζβήλνπκε
ηελ κία ηα ζπλζήκαηα θαη ηελ άιιε λα πεγαίλνπλ θαη ραξνχκελνη πνπ είλαη θαη
εληειψο θαζαξφο ν ρψξνο θαη λα γξάθνπλ πάιη φ,ηη ζέινπλ. Ρν ζέκα είλαη λα
ζβήλνληαη ηα πβξηζηηθά, γηαηί ππάξρνπλ ζπλζήκαηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, ζε
δξφκνπο, ζε ζρνιεία, ζε πιαηείεο, φπνπ κπνξείηε λα θαληαζηείηε ππάξρνπλ
ζπλζήκαηα. Κπνξνχκε λα παίμνπκε απηφ ην παηρλίδη ηνπ θπλεγεηνχ; Ρη ζεο
Γεκήηξε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Ρέινο πάλησλ. Κελ ζπλερίδεηο ηψξα. Δγψ δελ ην ζπκάκαη απηφ.
Δάλ ππάξρεη ηέηνην ζχλζεκα ελλνείηαη φηη πξέπεη λα ζβεζηεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Ξάλησο πξέπεη λα είρε ζβεζηεί, γηαηί...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη, λα αθήζνπκε ηνλ Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη.
Ξαξαθαιψ.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Γηα λα νινθιεξψζσ ινηπφλ, αλ ζέιεηε, αλ δελ έρεηε θάηη πην
νπζηαζηηθφ, κπνξείηε ζε θάζε Ππκβνχιην λα ιέηε γηα ζπλζήκαηα, γηαηί είλαη
αδχλαην λα ζβεζηνχλ φια ηα ζπλζήκαηα απ’ ηελ πφιε ή λα θχγνπλ φια ηα
απηά. Γειαδή ε θζελή πνιηηηθή εδψ θαίλεηαη. Κπνξεί θάζε θνξά λα ιέηε γηα
ηα ζπλζήκαηα. Δληάμεη. Θαη εγψ ζαο ιέσ φηη φηαλ δηνηθνχζαηε εζείο ην
Σατδάξη ήηαλ ηξεηο θνξέο ρεηξφηεξν απφ άπνςε ζπλζεκάησλ. Γη’ απηφ θαιφ
είλαη λα βξίζθνπκε θαλέλα άιιν ζέκα πνπ λα έρεη ελδηαθέξνλ.
Γηα ηελ Θαξατζθάθε ζε απηφ ην ζεκείν ην γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά.
Έρνπκε εηδνπνηήζεη επαλεηιεκκέλα ηελ ηξνραία, επαλεηιεκκέλα. Θαη εγψ ν
ίδηνο, ν Αληηδήκαξρνο ν Σνπδεινχδεο, ηε ΓΗΑΠ ε νπνία ζηαζκεχεη εθεί, πάξα
πνιιέο θνξέο. Ρν έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο εδψ ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην. Δίλαη ε 10ε θνξά ηψξα πνπ ην ιέκε; Ππλάδειθνη, πφζεο θνξέο ην
έρνπκε πεη απηφ ην ζέκα; Θαη ε ηξνραία δειψλεη αδπλακία ιφγσ έιιεηςεο
πξνζσπηθνχ λα παξέκβεη ζηελ Θαξατζθάθε, φπσο επίζεο θαη ζε άιια ζεκεία
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ηα νπνία ηεο ππνδεηθλχνπκε. Θα βξνχκε ιχζε ηελ νπνία έρνπκε ζθεθηεί θαη
ζε ιίγεο κέξεο ζα ηελ δείηε.
Γηα ηελ Φινχηδε, γηα ηελ αιιαγή ηεο ξνήο, ζα πξέπεη λα μέξεηε φηη ππάξρεη
θαη ε αληίζεηε άπνςε. Δκείο θάλακε θαη ζχζθεςε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο
πεξηνρήο, βέβαηα ήηαλ νη θαηαζηεκαηάξρεο θπξίσο, αιιά ππάξρεη θαη ε
αληίζεηε άπνςε απ’ ηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη δελ ζέινπλ ηελ αιιαγή ηεο
ξνήο. Γειαδή δελ είλαη ηφζν εχθνιν ην δήηεκα. Έρνπλ ρσξηζηεί ζηα δχν. Νη
θαηαζηεκαηάξρεο πνπ πηζηεχνπλ φηη έηζη ζα δηεπθνιπλζεί ε θίλεζε ζηα
θαηαζηήκαηα θαη νη θάηνηθνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα επηθνξηηζηνχλ κε
κεγαιχηεξε θπθινθνξηαθή θίλεζε θαη αληηδξνχλ. Ξάλησο θαη ε ζέζε ε δηθή
καο είλαη γηα αιιαγή ηεο ξνήο θαη βέβαηα κε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ζα γίλεη
άκεζε θαη ε αιιαγή ζηε Φινχηδε.
Γηα ηα θνπλνχπηα θαη ην... Δγψ λα θάλσ κφλν δχν ζρφιηα. Ρειηθά λα θάλνπκε
ςεθαζκνχο ή φρη γηα ηα θνπλνχπηα; Έλα δήηεκα απηφ. Γηαηί φπσο κπήθε ην
εξψηεκα, κπαίλεη γεληθά έηζη ζαλ αζψν δήζελ. Γεχηεξν. Έπξεπε ν θάηνηθνο
πάλσ απ’ φια λα απεπζπλζεί ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Ρψξα αλ θάπνηνη
ζέινπλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Γήκνπ, κπνξνχλ αλ ην θάλνπλ απηφ. Αιιά ζα πξέπεη λα απαληάλε θαη ζηνλ
θάηνηθν. Γηαηί θνηηάμηε ηη γίλεηαη ηψξα. Έγηλε απηφ ζηηο 21 ηνπ κήλα, πεξίκελε
ν Βαζίιεο πφηε ζα θάλνπκε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα ην βάιεη, ελψ ζα
έπξεπε θαη είρε ππνρξέσζε ν ίδηνο λα πάξεη εθείλε ηελ ψξα ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ λα ελεκεξσζεί. Θαη αθνχ ζέιεη λα παίμεη ηνλ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα
ζηνλ θάηνηθν θαη ζην πξφβιεκα, λα ηνπ απαληήζεη ηη αθξηβψο γίλεηαη. Αιιά
εκείο κε ηέηνηνπο φξνπο δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε θαη δελ πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζνπκε. Γειαδή απηφ ην πξάγκα πηα πξέπεη λα ηειεηψζεη θάπνπ. ,ηη
αηηήκαηα θαηνίθσλ, θάζε κέξα ζηνλ Γήκν έξρνληαη δεθάδεο αηηήκαηα
θαηνίθσλ ζηα νπνία απαληψληαη, ιχλνληαη, δίλνληαη θάπνηεο εμεγήζεηο, θάπνηα
ιχλνληαη αξγφηεξα, αλάινγα κε ην αλ κπνξνχκε ή φρη λα ην ιχζνπκε ηψξα.
Κνπ έιεγε πξηλ ν Βαζίιεο γηα ηελ εθεκεξίδα, απηή ηε θπιιάδα πνπ έρσ. Ιέεη
ινηπφλ γηα ηελ νδφ Θνξπηζάο, ήηαλ ην εξψηεκα πνπ ήζειε λα θάλεη ν θ.
Ληεληαθφο ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε, θαη αλαθέξεηαη, ην νπνίν βέβαηα
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απηφ πεξλάεη ηψξα ζηελ εθεκεξίδα ζαλ είδεζε, έηζη; Έλα αίηεκα κηαο
θαηνίθνπ πνπ γίλεηαη εδψ θαη 30 ρξφληα, ην γξάθεη θηφιαο κέζα, 30 ρξφληα
είλαη απηφ ην ζέκα, απηφ ην πξφβιεκα πνπ έρεη. Δκείο θάλακε παξέκβαζε
ζηνλ έλα ρξφλν απηφ. Δίλαη εδψ ν Ζιίαο Βαξπηηκηάδεο, ν νπνίνο ζαλ
Αληηδήκαξρνο είρε αζρνιεζεί θαη πφζν δελ αζρνιήζεθε κε απηφ ην ζέκα.
Έγηλε κηα παξέκβαζε, απηή πνπ έγηλε, θαη δελ ήμεξε πεγή απηή ε θπξίαο. Ρεο
έρεη απαληήζεη ε Ξεξηθέξεηα πάξα πνιιέο θνξέο, γηαηί έρεη πξνζθχγεη θαη πνχ
δελ έρεη, ζηελ Απνθεληξσκέλε, ζηηο πεξεζίεο, ζηελ Ξνιενδνκία, παληνχ.
Ρεο έρνπλ απαληήζεη φηη αλ δελ ιπζεί ην ζέκα ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ δελ
κπνξεί αλ ιπζεί ην δηθφ ηεο πξφβιεκα. Δκείο απαιχλακε ιίγν κε απηή ηελ
παξέκβαζε πνπ θάλακε επί Αληηδεκαξρίαο Βαξπηηκηάδε, πνπ θάζηζε ν
άλζξσπνο θαη εθεχξε έλα νιφθιεξν θφιπν ην πψο ιίγν ζα εμνκαιχλεη ηελ
θαηάζηαζε.
Αιιά ην εγθιεκαηηθφ είλαη φηη ε ξνή ησλ λεξψλ ηνπ Άλσ Γάζνπο πέθηεη φιε
ζηελ Θνξπηζάο θαη θαλέλαο δελ αζρνιήζεθε ηφζα ρξφληα λα θάλεη ηνλ
θεληξηθφ αγσγφ. Αλ δελ ιπζεί ν θεληξηθφο αγσγφο, δελ γίλεηαη. Ν θεληξηθφο
αγσγφο μέξεηε φηη πξνρσξάεη. Θαη έξρεζηε ινηπφλ θαη ην βάδεηε ... απηφ ην
ζέκα. Έιενο δειαδή, έιενο. Θαη ιέηε λα γίλνπλ άκεζα αληηπιεκκπξηθά έξγα
απ’ ηνλ Γήκν. Κα πνηνλ δνπιεχεηε; Γελ μέξεηε φηη έρνπλ πξνρσξήζεη; Γελ
ςεθίζαηε ηηο ηξεηο κειέηεο; Ζ κειέηε γηα ην βνξεηνδπηηθφ Γάζνο, ε νπνία
παξαδφζεθε πξνρζέο, άιιν έγθιεκα εθεί. Δίρε γίλεη κειέηε γηα ην Θάησ
Γάζνο, πεξάζηεθαλ θαη θάπνηνη ζσιήλεο, ζα ηα πνχκε φκσο απηά, ζα
απνθαιχςνπκε πνιιά. Ξεξάζηεθαλ θάπνηνη ζσιήλεο ζην θάησ κέξνο ηνπ
Γάζνπο θαη ζηακάηεζε. Πηακάηεζε ην έξγν, έθιεηζαλ νη ππνδνρείο, νη ζσιήλεο
πνπ έπξεπε λα ππνδερηνχλ ην πάλσ δίθηπν, πνπ έπξεπε λα γίλεη κειέηε θ.ιπ.
Θαη βξήθακε ηψξα ηη αθξηβψο ζπλέβαηλε. Θάλακε ηε κειέηε απηή θαη ε κειέηε
εθαξκνγήο ηψξα, γηαηί έρεη δηακνξθσζεί ην Άλσ Γάζνο πηα θαη δελ είλαη φπσο
φηαλ κπήθε ζην ζρέδην πφιεο, πνπ έπξεπε ηφηε λα γίλνπλ ηα έξγα ππνδνκψλ,
ζέιεη 2.200.000 ε εθαξκνγή ηεο κειέηεο απηήο. Θαη ζα πξέπεη παξάιιεια
ηψξα λα γίλεη θαη πεξηβαιινληηθή κειέηε, πνπ ζα καο θαζπζηεξήζεη θαη ιίγν
αθφκα. Απηά αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα. Έηζη, γηα λα
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θαηαιάβεηε ηειηθά πνηνο δνπιεχεη πνηνλ εδψ κέζα θαη πνηνη πξνζπαζνχλ λα
θάλνπλ κηθξνπνιηηηθή δεκνζηεχνληαο ρσξίο θαλ λα ξσηήζνπλ, λα έξζνπλ ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αθνχ δελ μέξνπλ, ή ηέινο πάλησλ δελ μέξσ εγψ πνχ
έπηλαλ ηνλ θαθέ φπσο ιέκε ηελ πεξίνδν πνπ είραλ ηα πξνβιήκαηα εδψ ζην
Σατδάξη.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ... Θ. Φνπξιή ζέιεηε θάηη;
Ιίγν ζην κηθξφθσλν.
ΦΝΟΙΖΠ: Απιψο φηη ε απφθαζε απηή ζα ζπδεηεζεί κεηά απφ έλα ρξφλν.
Έρεη απνξξηθζεί πξνζσξηλή δηαηαγή. Ρα αζθαιηζηηθά κέηξα είλαη ζηηο 26 ηνπ
κελφο, ηψξα ηνλ Κάε ζα γίλνπλ. Ζ πξνζσξηλή δηαηαγή είλαη απηφ πνπ γίλεηαη
ζε 2-3 κέξεο. Θαηαιάβαηε; Γελ είλαη κεηά απφ έλα ρξφλν. Γηαηί κνπ έθαλε
εληχπσζε απηφ. Ήηαλ κηα εηδηθή, λα κελ πσ ηψξα ζε απηφ ηη ήηαλ, θαη δελ ην
γλψξηδε, ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή, ηα αζθαιηζηηθά κέηξα. Γελ ζα πάκε γηα
θχξηα αγσγή. Γελ μέξσ πνηνο έβαιε ην ζέκα, απινχζηαηα γηα λα θαηαγξαθεί.
Δληάμεη; Ππγλψκε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Ππειηφπνπιε, ζέιεηε θάηη;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηα δηεπθξίληζε ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ Γήκαξρν, ζηα
πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο γηα ην πξνζθπγηθφ. Ξξψηνλ, επεηδή εγψ έρσ κηα
ηέηνηα ελεκέξσζε φηη ζα πξνθεξπρζνχλ ζέζεηο γηα ηνπο Γήκνπο ζηα πιαίζηα
ηνπ

πνπξγείνπ

Δξγαζίαο,

Αλησλνπνχινπ,

ζην

νπνίν

απφ

απηνχο

αληηζηνηρνχλ 100 ζέζεηο ζηνλ Γήκν Σατδαξίνπ. Θέισ λα μέξσ εάλ έρεηο θάπνηα
ελεκέξσζε θαη πνχ βξίζθεηαη. Έλα απηφ.
Θαη έλα δεχηεξν. Σσξίο δηάζεζε αληηδηθίαο. Γηα ην θαγεηφ, επεηδή πεγαίλνπλ
θαη δηθνί καο άλζξσπνη θαη θάλνπλ ζπζζίηην θαη έρσ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα,
ζε ηέηνην ζεκείν πνπ ρζεο πνπ θάλακε κία εθδήισζε είρακε πεη φηη κε βάζε
ηελ ελεκέξσζε απ’ ην ζπληνληζηηθφ, θαη έρνπκε αλζξψπνπο εθεί πέξα, λα κελ
θέξνπλ ηξφθηκα, απηά πνπ ιέκε καθξάο δηάξθεηαο, θαη λα θέξνπλ κφλν
θαζαξηζηηθά θαη είδε πξψηεο αλάγθεο. Γλσξίδσ βέβαηα φηη ππήξμε κέξα πνπ
πεηάρηεθε θαγεηφ απφ πεξίζζεπκα θ.ιπ. Θαη φζνλ αθνξά ην θαγεηφ, ην
ιέσ... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΔΗΜΑΡΧΟ: Ρν ζχλνιν, φιε κέξα. 4€ είλαη ην ζχλνιν ηεο εκέξαο.
ΓΑΝΑΣΔΟ: Λα πσ εγψ θάηη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΑΝΑΣΔΟ: Λα πσ εγψ θάηη; Δγψ πξνρζέο, ην Πάββαην, έηπρε λα είκαη εγψ
εθεί πέξα ζηνλ Πθαξακαγθά θαη ηελ ψξα πνπ κνίξαδαλ ην θαγεηφ. Δίραλε
απνθαζίζεη, είραλ καδεπηεί αξθεηνί, θαη είραλ πάξεη ηελ απφθαζε λα θάλνπλ
απεξγία πείλαο. Απεξγία πείλαο, δειαδή γηα εθείλε ηελ εκέξα λα κελ
παξαιάβνπλ ην θαγεηφ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΑΝΑΣΔΟ: Αθνχ κίιεζα κε νξηζκέλνπο εθεί πέξα γηα ην θαγεηφ θ.ιπ.,
επηρείξεζα θαη κπήθα κέζα λα δσ ηε κεξίδα, λα δσ δειαδή, λα έρσ κία
άπνςε ζε απηφ. Ήηαλ θαζνιάδα ιησκέλε ηειείσο θαη είραλ βάιεη κέζα 4 κε 5
ειηέο. Πθεπαζκέλν. ηαλ ην άλνημα κχξηδε. Κχξηδε φρη φηη είλαη ραιαζκέλν,
κχξηδε ηψξα αλαθαηεκέλε θαζνιάδα κε ειηέο. Σψξηα πνπ ήηαλ ε πνζφηεηα
ηφζε πνπ δελ έθηαλε νχηε γηα έλα κηθξφ παηδάθη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΑΝΑΣΔΟ: Θαη έλα θνκκαηάθη ςσκί. Θαη ηα πήξακε ηα παηδηά φια, ηα
πήξακε θαη ηα πέηαμαλ ζηα ζθνππίδηα ακέζσο. Δληάμεη ηψξα...
ΔΗΜΑΡΧΟ: Πε catering έρεη δνζεί απ’ ην Λαπηηθφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Γηα λα νινθιεξψζνπκε ηψξα κε ην εξψηεκα πνπ έβαιε ν
Θνδσξήο, έρεη βγεη κηα πξνθήξπμε δηαθνξεηηθή ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο
πνπ αθνξά ηνπο Γήκνπο πνπ θηινμελνχλ δνκέο πξνζθχγσλ. Δίλαη ην ζχλνιν,
είλαη γηα 5.000 άηνκα, πνπ πξψηε δφζε αο πνχκε είλαη γηα 2.397. Δκείο
ήκαζηαλ εθηφο. Ξήγα ινηπφλ ζην γξαθείν ηεο Αλησλνπνχινπ θαη κεηά απφ
νκεξηθέο κάρεο θαη έλα έγγξαθν πνιχ απζηεξφ ην νπνίν ζηείιακε, δέρηεθαλ
λα καο δψζνπκε 100 εξγαδφκελνπο απ’ ηνπο 2.397. Πθεθηείηε φκσο πφζνπο
θηινμελνχκε εκείο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, δειαδή κηθξφο αξηζκφο
ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ πνπ θηινμελνχκε. Γέρηεθαλ ινηπφλ λα καο δψζνπλ
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100 ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνλ Πθαξακαγθά. Δίλαη νρηάκελα θνηλσθεινχο
εξγαζίαο θαη έρνπλ αθξηβψο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, απ’ φ,ηη καο είπαλ, γηαηί
είπαλ φηη άκεζα ζα βγεη, αιιά αθφκα δελ έρεη βγεη. Γειαδή πηζηεχσ φηη είλαη
δήηεκα εκεξψλ. Γηα λα δνχκε αθξηβψο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Ξάλησο
είπαλ φηη είλαη νρηάκελα ηνπ ΝΑΔΓ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε,
έρεηε ελεκεξσζεί γηα δχν ζέκαηα Δθηφο Ζκεξεζίαο

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Αίηεκα παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
πδξνκφλσζεο ηνπ θηεξίνπ Πηέγε Ξνιηηηζκνχ ζηελ Αζηπζέα».
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ρν έλα είλαη αίηεκα παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή πδξνκφλσζεο ηνπ θηεξίνπ Πηέγε Ξνιηηηζκνχ ζηελ
Αζηπζέα». Ππκθσλνχκε λα κπεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλάδειθνη; πάξρεη
θακία αληίξξεζε; Ππκθσλνχκε.

2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ: «Έξγα αλάπιαζεο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ
αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ».
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θαη ην δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ «Έξγα
αλάπιαζεο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ»,
πνπ αθνξά ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ. Δίλαη έξγν απ’ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή.
πάξρεη δηαθσλία ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε ινηπφλ. Λα πάκε ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ
Αηηήκαηα Θαηνίθσλ
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη ππνβνιή αηηήκαηνο γηα πεξηνξηζκφ ηεο κηθξνθσληθήο
εγθαηάζηαζεο θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νδηθήο
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θπθινθνξίαο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λέα Ξαηδεία, ην Γεκνηηθφ Πρνιείν, απφ
θαηνίθνπο ηνπ Γάζνπο. Δίρακε πεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά φηη ζα ην
θνπβεληηάδακε. πάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο... Ξαξαθαιψ. Διάηε λα πείηε ην
φλνκα ζαο εδψ.
ΓΔΓΙΔΟΖ: Γέγιεξε Θαηεξίλα ιέγνκαη. Κέλνπκε Αζελάο 33. Δίκαζηε αθξηβψο
απφ πάλσ απφ ην πξναχιην ηεο Λέαο Ξαηδείαο. Θέιεηε λα ζαο εμεγήζσ ιίγν ηη
γίλεηαη κε απηή ηελ θαηάζηαζε; Λαη, ζε ζρέζε κε πέξζη. Κέρξη ζηηγκήο δελ
είρακε πνηέ θαλέλα πξφβιεκα. Φέηνο δεκηνπξγήζεθε ην εμήο. Απφ ην πξσί,
απφ ηηο 8:15 κέρξη θαη ηηο 14:00 ζρεδφλ πνπ θιείλεη ζην ζρνιείν ζηελ
θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη ε κηθξνθσληθή. Απηφ πνπ δελ μέξσ
ηψξα πψο αθνχγεηαη, αιιά θαληαζηείηε ιίγν ην κηθξφθσλν λα ρηππάεη κέζα
ζην ζπίηη ζαο. Θαη δελ κηιάσ γηα έλα «άγηνο ν Θεφο», κηιάκε γηα θσλέο ηνπ
ηχπνπ, δελ ζέισ λα θσλάμσ δπλαηά αιιά ζα πξνζπαζήζσ ιίγν «Γησξγάθε
φρη εζχ, ηελ κπάια πάξε εζχ απφ εθεί» θαη απηφ ζε έλα κηθξφθσλν. Πε φια ηα
δηαιιείκαηα θάπνηα παηδάθηα ηχπνπ Αλησλάθεο, Γησξγάθεο θαη Ξνιπθξάηεο ηα
ιππφκαζηε. Δίλαη κφληκνο ζηφρνο. Δίλαη κία παηδαγσγηθή, δελ ηελ μέξσ
θαζφινπ. Αθφκα ρεηξφηεξα. Ρν ζέκα είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα εζπράζνπκε.
Ξήξακε ηειέθσλν ζην ζρνιείν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Ρνπο ιέγακε
«Παο παξαθαινχκε, ιίγν ηε κηθξνθσληθή ζαο. Παο παξαθαινχκε, δελ
κπνξνχκε λα αλνίμνπκε έλα παξάζπξν. Δίκαζηε απφ πξσί κέρξη ην βξάδπ κε
Depon». Γελ έγηλε ηίπνηα. Ρν επφκελν βήκα ήηαλ λα πάξνπκε ηειέθσλν ζην
πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο. Δθεί καο είπαλ φηη δελ ππάξρεη λνκνζεζία γηα
κηθξνθσληθή. Ν λνκνζέηεο δελ έρεη πξνβιέςεη γηα κηθξνθσληθή ζην ζρνιείν.
Ήηαλ πξσηάθνπζην γηα κηθξνθσληθή ζην ζρνιείν θαη ηφζν δπλαηά. Γελ καο
πίζηεπαλ. Πε ζεκείν πνπ έθηαζα κέρξη ην πνπξγείν Ξαηδείαο, ζπγθεθξηκέλα
ζηελ θα Ιαπαηά. Κνπ είπε ε ίδηα φηη κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην φλνκά ηεο.
Θαη κάιηζηα ηελ ψξα αηρκήο κεηαμχ θιαξίλνπ, βηνιηνχ θαη ραζαπνζέξβηθνπ,
πνπ ηεο είπα «Δάλ απηφ εζείο ην αληέρεηε, ηφηε κπνξείηε λα πείηε φηη είκαζηε
φινη ηξεινί». 50 άηνκα δειαδή ζηε γεηηνληά είκαζηε φινη ηξεινί. Κεηά
μεθίλεζαλ νη θάηνηθνη έλαο-έλαο λα παίξλεη ηειέθσλν θαη θπζηθά δελ ήηαλ
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φινη επγελείο. Πηακάηεζε ε επγέλεηα απφ έλα ζεκείν θαη κεηά. Ρν θιείλνπλ γηα
δπν κέξεο. Ρελ ηξίηε κέξα άξρηζε μαλά ην ίδην.
Νπφηε θηάζακε ζην χζηαην λα απεπζπλζνχκε θαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή. Θαη
θπζηθά δελ είλαη κφλν ην ζέκα ηεο κηθξνθσληθήο, είλαη θαη ηα ιεσθνξεία. ια
ηα ιεσθνξεία ηεο Λέαο Ξαηδείαο πεγαίλνπλ αλάπνδα ζην ξεχκα ηεο Θππξίσλ
Αγσληζηψλ. Ρν λα πξνθιεζεί θάπνην αηχρεκα είλαη ζίγνπξν. Έρνπλ ήδε
πξνθιεζεί κηθξναηπρήκαηα. Απηφ πνπ ζέινπκε, βέβαηα γηα λα είκαζηε θαη
αληηθεηκεληθά ζσζηνί, απφ ηελ ψξα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηε Λέα Ξαηδεία ην
έγγξαθν απηφ πνπ έρεηε εζείο θαη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ θ. Κφζρνπ, ηνλ
νπνίν ηνλ επραξηζηνχκε πξνζσπηθά φινη νη θάηνηθνη, μαθληθά φινη ... Νχηε ε
πξσηλή πξνζεπρή δελ αθνχγεηαη. Ιέκε φηη δελ έρνπκε ζρνιείν πάιη απφ θάησ.
Απιά απηφ ζέινπκε λα είλαη κφληκν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΔΓΙΔΟΖ: ρη θαιέ απφ ζήκεξα. Πήκεξα είλαη θιεηζηά ηα ζρνιεία. Δδψ θαη
κία εβδνκάδα δελ αθνχγεηαη ηίπνηα. ηαλ ιέκε ηίπνηα, σο δηα καγείαο ε
πξσηλή πξνζεπρή κπνξεί αλ γίλεη ρσξίο κηθξφθσλν. Κέρξη ηψξα καο έιεγαλ
φηη δελ αθνχλε ηα παηδηά. Λαη, ήηαλ έλα ζέκα. Ξνιχ, πνιχ δπλαηά. Κε δηπιά
ηδάκηα δειαδή δελ θάζεζαη κέζα ζην ζπίηη. Απηφ πνπ δεηάκε απφ εζάο είλαη
λα γίλεη κφληκν απηφ. Λα κελ είλαη δειαδή απιά κηα ζχζηαζε, ε νπνία ζα είλαη
γηα ζήκεξα, κεηά ην Ξάζρα. Θέινπκε λα είλαη θαη ηνλ Πεπηέκβξε, γηαηί
δπζηπρψο ή εκείο ζα θχγνπκε... Έρνπλ θχγεη δειαδή θηφιαο θάπνηνη
άλζξσπνη.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δληάμεη. Λνκίδσ ήζαζηαλ ζαθήο. Δπραξηζηνχκε πνιχ. Γελ μέξσ
ζπλάδειθνη, ππάξρεη... Ξαξαθαιψ. Γηα ην ίδην ζέκα; Διάηε. Ρν φλνκά ζαο.
ΣΑΛΗΩΡΑΘΖΠ: Νλνκάδνκαη Σαλησηάθεο Γεψξγηνο. Γήκαξρε θαιεζπέξα,
θαζψο θαη ζηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Δίκαζηε πάιη ζεαηέο, κεηά απφ 10
ρξφληα, λα κηιάκε γηα ην ίδην ζέκα, γηα κηα κειέηε θπθινθνξηαθνχ, ην νπνίν
έρεη ζρέζε κε ηα ζρνιεία, γη’ απηφ ην ζπλδέσ. Φέξλνπκε κειεηεηέο, θάλνπκε
κειέηεο, ρσξίο λα θσλάμνπκε ηνπο πνιίηεο, ρσξίο λα θσλάμνπκε...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππγλψκε. Δίλαη γηα ην ζέκα ηεο Λέαο Ξαηδείαο;
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ΣΑΛΗΩΡΑΘΖΠ: Δίλαη γηα ην ζέκα ηεο Λέαο Ξαηδείαο θαη ην ζέκα ηεο
Ξνιχηξνπεο Αξκνλίαο. Δίλαη δχν ηα ζρνιεία. Γελ είλαη έλα. Δίλαη ζηελ ίδηα
γεηηνληά. Γηφηη λαη κελ ε Λέα Ξαηδεία ρξεζηκνπνηεί ηε κηθξνθσληθή πνπ είλαη
ιάζνο, ε δε Ξνιχηξνπε Αξκνλία έρεη βάιεη κία κπαζθέηα ζην ζαιφλη κνπ θαη
κία κπαζθέηα θάησ απ’ ηελ θξεβαηνθάκαξά κνπ. Θαη πεηάλε ηελ κπάια ζηνλ
ηνίρν πνπ θνηκάκαη. Ξξψηνλ.
Γεχηεξνλ, παξ’ φιεο ηηο παξεκβάζεηο πνπ έρσ θάλεη θαη ηνπο παξαθάιεζα απ’
ην πην απιφ πξάγκα, λα θξαηάλε ηνλ λφκν ηεο θνηλήο εζπρίαο, 15:00 κε 17:00
δειαδή. Νχηε απηφ δελ θάλνπλ. Δγψ έρσ ςάμεη πάξα πνιχ ην ζέκα. Γελ μέξσ
αλ ππάξρνπλ θάηνηθνη πνπ ηα παηδηά ηνπο πεγαίλνπλ ζε απηά ηα δπν ζρνιεία.
Ρν έρσ ςάμεη πάξα πνιχ ην ζέκα. πάξρνπλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ
ερνξχπαλζεο θαη κάιηζηα ηελ ερνξχπαλζε απφ ζρνιείν. Δγψ δελ ζέισ λα
μεθηλήζσ θαηαγγειίεο θαη λα ηνπο ηα θιείζσ ηα ζρνιεία. Δθείλν πνπ ζέισ είλαη
κηα ζπλελλφεζε. Δγψ έρσ πάζεη έκθξαγκα ην ’07 θαη πξνζπαζνχλ λα κνπ
πξνθαιέζνπλ θαη δεχηεξν έκθξαγκα. Γηφηη ε ερνξχπαλζε πξνθαιεί θαη
εκθξάγκαηα, αθφκα θαη ζηα ίδηα ηα παηδηά πνπ είλαη δίπια ζηελ Θαβάιαο, ηα
ζρνιεία ηνπ Σατδαξίνπ έρνπλ ερνπεηάζκαηα. Δθεί ζην Γάζνο δελ έρεη θαλέλα
ζρνιείν ερνπέηαζκα. Θαη έρνπκε θαη πάξα πνιιά άιια ζέκαηα, ηα νπνία φκσο
λνκίδσ φηη δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ ζε έλα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εάλ δελ έρεη
γίλεη πξψηα κία επηηξνπή λα θαιέζεηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα
θαζίζνπκε θάησ θαη κε ηνπο ηερληθνχο θαη κε ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο,
δελ μέξσ πνηνο ζα είλαη, ν Γήκαξρνο, θάπνηνο Αληηδήκαξρνο, λα ζέζνπκε ηα
πξνβιήκαηα θάησ θαη λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα.
Δδψ ππάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα θπθινθνξηαθφ. Ξεγαίλνπλ ηα ιεσθνξεία
ηνπο αλάπνδα. Θαηεβάδνπλ ηα παηδηά αλάπνδα. Ζ Θππξίσλ Αγσληζηψλ, πνπ
δελ μέξσ αλ ηζρχεη απηφ αθφκα, ε Θππξίσλ Αγσληζηψλ ζην ηειείσκά ηνπο
ζηελ Θαβάιαο δελ ππάξρεη ζηνπο ράξηεο ηνπ Γήκνπ. Γελ ππάξρεη θαλ. Έρεη
γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεο θαη δελ έρεη πεξαζηεί. Ξαίξλνπλ νη
κειέηεο ηνπο ράξηεο θαη θάλνπλ αζθήζεηο επί ράξηνπ, φπσο έιεγα θαη φηαλ
ήηαλ ν θίινο κνπ ν Θπξηάθνο Γήκαξρνο ηφηε, Κηράιε ην ζπκάζαη, πνπ είραλ
θέξεη ηφηε απηνχο πνπ είραλ θάλεη ηε κειέηε. Δάλ δελ θαζίζνπκε θάησ καδί κε
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ηνπο θαηνίθνπο πνπ έρνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη καδί κε ηνπο κειεηεηέο θαη
θάπνηνπο απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, δελ πξφθεηηαη λα ιπζεί ην ζέκα πνηέ. Δγψ ζα
παξαθαινχζα ηνλ Γήκαξρν, φπσο επίζεο θαη φιεο ηηο παξαηάμεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα πάξεηε κία απφθαζε λα θάλνπκε κία θνηλή
επηηξνπή θαη λα ιχζνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα.
Βέβαηα αλ ζπκάζηε, ζα πσ θαη έλα άιιν ζέκα ην νπνίν δελ έρεη βέβαηα ζρέζε
κε ηα ζρνιεία, ηφηε ζηελ νκηιία κνπ είρα μεθηλήζεη κε ην φηη νλεηξεχνκαη έλα
Γήκν ελσκέλν θαη ηελ Θαβάιαο ππνγεηνπνηεκέλε. Απηφ έγηλε πξηλ απφ 10
ρξφληα. Ρν αίηεκα αλ είρε γίλεη ηφηε, ζα είραλ πεξάζεη ήδε 10 ρξφληα πνπ ζα
ην ζπδεηάγακε. Γελ έρεη γίλεη αθφκα. Θάπνηνη κε ριεχαζαλ ηφηε, αιιά ζηηο
επφκελεο εθινγέο ην είραλ φινη ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο. Παο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ππλάδειθνη, πνηνο ζέιεη... Θ. Κπνδίθα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Διάηε, ιίγν ζχληνκα.
ΑΘΑΛΑΠΗΝ: Αζαλαζίνπ ιέγνκαη Αξηζηείδεο. Δθεί πνπ παξθάξνπλ ηα βξάδηα
φια ηα ζρνιηθά ηεο Λέαο Ξαηδείαο, έρεηε ππφςε ζαο φηη δίπια είλαη ε κάληξα
ηνπ Τπρηαηξείνπ. πάξρνπλ άηνκα κε ςπρηθά πξνβιήκαηα. Δάλ βγεη έλαο ην
βξάδπ, εκέλα κνπ έρεη ηχρεη πνιιέο θνξέο πνπ ηνπο βιέπσ θαη θπθινθνξνχλ
ην βξάδπ, θαη πάεη θαη θφςεη δχν ζσιελάθηα απφ έλα απηνθίλεην απφ θάησ ή
ηξππήζεη 5 ιάζηηρα, ηα παηδάθηα ηα έρεη ζθεθηεί θαλέλαο; Πηε κάληξα ηνπ
Τπρηαηξείνπ φιε ηε λχρηα αθχιαθηα.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λνκίδσ φηη ηέηνην ζρφιην δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη
παξαθαιψ λα θιείζεηε ην κηθξφθσλν, φζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο.
ΑΘΑΛΑΠΗΝ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λαη, δελ είλαη ζσζηή θαη ε αλαθνξά γη’ απηφ ην δήηεκα. Θα
κπνξνχζαηε λα ην πείηε εθηφο ηνπ κηθξνθψλνπ θαη πάιη...
ΑΘΑΛΑΠΗΝ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δληάμεη. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θ.
Κπνδίθα.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, νκνινγνπκέλσο είλαη έλα πάξα πνιχ
δχζθνιν πξφβιεκα απηφ, έλα δήηεκα ην νπνίν πξέπεη λα βξνχκε ηε ρξπζή
ηνκή ησλ παξακέηξσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Δγψ ζα ζπκθσλήζσ ζε πάξα
πνιιά απφ απηά πνπ είπε ν Γηψξγνο θαη ε θα Γέγιεξε. Θέισ λα ζαο πσ φηη
αξθεί κία θνξά λα πάηε επίζθεςε ζε έλα ζπίηη απφ απηά πνπ γεηηληάδνπλ ή
είλαη φκνξα κε ζρνιεία. Θαη λα κελ πάηε ζηηο 8:00κ.κ., λα πάηε 6:15π.κ. πνπ
πεγαίλνπλ νη νδεγνί θαη μεθηλάλε φζνη έρνπλ παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα κέζα
ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη λα αθνχζεηε ηα γθαδψκαηα θαη ηα ... θαη
ηα ... πεηξέιαηα θαη λα ζνπ έξρνληαη φιεο νη αλαζπκηάζεηο θαη φιεο νη
εμαηκίζεηο ζηελ θξεβαηνθάκαξά ζνπ. Θαη αθνχ γίλεη απηφ θαη θχγνπλ θαη πάλε
λα θάλνπλ ηελ πεξηζπιινγή ηνπο νη άλζξσπνη ησλ παηδηψλ, έξρνληαη ζε
αληίζεην ξεχκα, έξρνληαη κε ρίιηα θαη κφιηο ηνικήζεηο λα ηνπο πεηο «Βξε
παηδάθη κνπ, εξέκεζε ιίγν, νδήγα πην ήξεκα» λα αθνχο ηα εμ ακάμεο. Φπζηθά
ην ζέκα ηεο κηθξνθσληθήο, φπσο πνιχ παξαζηαηηθά, αιιά πξαγκαηηθά θαη
ξεαιηζηηθά καο πεξηέγξαςε ε θα Γέγιεξε, ην Γησξγάθε, ην Θσζηάθε λα ζνπ
ρηππάεη ην απηί.
κσο θαη ηα ζρνιεηά επηηεινχλ ην έξγν ηνπο. κσο θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη
θαη απηνί νη άλζξσπνη πνπ δηνηθνχλ, δηαρεηξίδνληαη, ηε ιεηηνπξγία ησλ
ζρνιεηψλ λα θαηαιάβνπλ θαη ηε ζέζε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηνλ πεξίνηθν θαη
ζηνπο γείηνλεο ηεο ζπλνηθίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Λα απνθχγνπκε θαη λα
απνηξέςνπκε, λα βγάινπκε, λα δηψμνπκε φιεο ηηο άδεηεο, λα πάξνπκε φιεο ηηο
άδεηεο απφ απηά ηα Δθπαηδεπηηθά «Ηδξχκαηα»; Θαη βέβαηα φρη. Αιιά φπσο είπε
θαη ν Γηψξγνο Σαλησηάθεο, αο θάηζνπκε θάησ λα ηα βξνχκε ιίγν, γηαηί έηζη
είλαη ε έθθξαζε, λα ηα βξνχκε, γηαηί πνιινί απφ απηνχο ηνπο ηδηνθηήηεο, εγψ
δελ καζάσ ηα ιφγηα κνπ, ζεσξνχληαη πνιχ θαινί εξγνιάβνη ςήθσλ. Δγψ είκαη
ε ηάδε, ην ηάδε ζρνιεηφ, θαη θνπβαιάσ 1.000 γνλείο. Γίλνληαη παξνρέο,
δηεπθνιχλζεηο ζε απηά ηα ζρνιεηά ζηνλ βσκφ απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Γειαδή ζα
πσ έλα παξάδεηγκα θαη δελ ζα ζαο θνπξάζσ. Βάδνπκε ζε κία ζηξνθή γσληά, ή
πην κπξνζηά ή ιίγν πην πίζσ απ’ ηελ ξάκπα εηζφδνπ ή εμφδνπ ζην ζρνιεηφ
ζηελ απιή θνισλάθηα. Αγλνψληαο φηη γχξσ-γχξσ είλαη 25 πνιπθαηνηθίεο απφ
10 δηακεξίζκαηα, 250 νηθνγέλεηεο, βιέπε 500-600 απηνθίλεηα. Ξνχ ζα ηα
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βάινπλ απηά ηα απηνθίλεηα φηαλ ηνπο έρεηο απνθιείζεη γηα λα βνιέςεηο, λα
δνπιέςεη πην άλεηα ην ζρνιείν; Ή κε πνην δηθαίσκα θάζεζαη θαη κνπ βάδεηο
ηελ κπαζθέηα δίπια απ’ ηνπ Γηψξγνπ, απ’ ηνπ Αληξέα, απ’ ηνπ Θψζηα ην
ππλνδσκάηην; Θαη ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη πνηνο ζα ηνπο αζηπλνκεχζεη απηνχο
ηνπο αλζξψπνπο θάπνηα ζηηγκή; Κε καο θνβίδεη ε έλλνηα αζηπλφκεπζε.
Κηιάκε γηα παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα αζχδνηα ζηε Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε
θαη κηιάκε γηα κηα Αζηπλνκία ε νπνία δειψλεη αλήκπνξε, γηαηί έρεη 10 λα
θπιάλε ηνλ ηάδε, 50 ηνλ δείλα, 80 ηνλ άιινλ. Θαη εκείο δελ έρνπκε δχν άηνκα
φξγαλα λα πάξνπλ ην κπινθάθη, λα δσγξαθίζνπλ εκέλα, ηνλ Βαγγέιε, ηνλ
Θψζηα θαη ηνλ άιιν Θψζηα πνπ παξθάξνπκε πξνθιεηηθά ζηνπο πεδνδξφκνπο
γηαηί είκαζηε ε εμνπζία.
Γηα λα αθήζσ ην παξαιήξεκα ην ξεηνξηθφ ζα ζαο πσ φηη εγψ ζπκθσλψ θαη
ζθχβσ ζην πξφβιεκα ησλ πεξίνηθσλ θαη ησλ γεηηφλσλ θαη ησλ ζπλδεκνηψλ
καο, ρσξίο θαλέλα ίρλνο ιατθηζκνχ. Παο είπα κηα εκπεηξία δηθηά κνπ πνπ δηάγσ
θαη εγψ απηφ ηνλ θαηξφ ζην ζπίηη πνπ κέλσ, γηα ην 6:15 θ.ιπ., θ.ιπ. «Οε
Γηψξγν, κάξζαξε ιίγν, ζα ζνπ ζβήζεη» 6:15 ην πξσί. Άληε ηψξα. Άληε ηψξα
ιεηηνχξγεζε. Θαη ... «Θαηο ιάδηα», φια ζην ηέηνην, θαινθαίξη ηψξα, φια κέζα
ζην ζπίηη ηα θαπζαέξηα. Δγψ ζθχβσ ζε απηφ ην πξφβιεκα θαη ζπκθσλψ κε
ηνπο θαηνίθνπο. Θαη πεξηζζφηεξν ζην πξαθηηθφ κέξνο πνπ πξφηεηλε ν Γηψξγνο
θαη πνιχ θαιά έθαλε ε θα Γέγιεξε θαη είπε ηηο εκπεηξίεο ηεο, φπσο ζαο είπα
θαη εγψ, αιιά ν Γηψξγνο ήηαλ πην πξαθηηθφο θαη κίιεζε πην εθαξκνζκέλα θαη
θάηη πξέπεη αλ γίλεη ζε απηφ, Γήκαξρε. Θάηη πξέπεη λα γίλεη. Δπραξηζηψ πνιχ.
Ππγλψκε γηα ηελ καθξφζπξηε...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θα είκαη ζχληνκνο. Απ’ φ,ηη άθνπζα δχν είλαη ηα βαζηθά
ζέκαηα, ην θπθινθνξηαθφ θαη ην ζέκα ηνπ ζνξχβνπ. Υο πξνο ην
θπθινθνξηαθφ έρνπκε πεη θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο, έρεη πεη θαη ν Γήκαξρνο
φηη ελφςεη ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο πξέπεη λα γίλνληαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο
ηηο επαίζζεηεο πνπ ππάξρεη πξφβιεκα δηαβνχιεπζε κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο,
πξνθεηκέλνπ θαη εηδηθά πφζν κάιινλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ιχζε, ε απνηειεζκαηηθφηεξε. Δγψ
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θαηά θαηξνχο είκαη θαη πνδειάηεο. Απφ απηφ ην ζεκείν πεξλάσ πνιιέο θνξέο.
Θαη φλησο είλαη έλα δχζθνιν ζεκείν. Θαη μέξεηε κε ην πνδήιαην είζαη αξθεηά
εθηεζεηκέλνο πνιιέο θνξέο θαη ηα βιέπεηο δηαθνξεηηθά θαη θαιχηεξα ηα
πξάγκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ηα θπθινθνξηαθά δηεξρφκελνο.
Υο πξνο ην ζέκα ηνπ ζνξχβνπ, πηζηεχσ φηη εθεί πνπ πξέπεη αλ
επηθεληξσζνχκε, θαη φρη κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά γεληθφηεξα, είλαη
απηφ ηεο επηηήξεζεο θαη ηνπ λα ππάξρεη κία επαθή κε ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη
κε ηηο άιιεο παξαηάμεηο. Δκείο απηφ θάλνπκε θαη γη’ απηφ θαη θέξλνπκε θαη
ζέκαηα πνπ κπνξεί λα έξρνληαη θαη λα επαλέξρνληαη, αιιά ελ πάζε
πεξηπηψζεη έρνπλ ηελ θξηζηκφηεηα ηνπο θαη ηε ζνβαξφηεηά ηνπο, ψζηε απφ
έλα ζεκείν θαη έπεηηα λα επηιχνληαη ή εδψ έλα πξνζσξηλά επηιπκέλν ζέκα ηνπ
ζνξχβνπ λα απνθηάεη ηα ζηνηρεία ηεο κνληκφηεηαο. Ζ κνληκφηεηα απηή κπνξεί
λα ππάξρεη αλ ππάξρεη ζπλεξγαζία Γεκνηηθήο Αξρήο, αληηπνιίηεπζεο θαη
δεκνηψλ. Δκείο, κε ηελ πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο πνπ έρνπκε θαη δερφκαζηε
αηηήκαηα δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, δηαδηθηπαθά ή αλαινγηθά, πξνζπαζνχκε λα
πξνζθέξνπκε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Θαη αλ κεζαχξην ιφγνπ ράξε ππάξρεη
θάπνην ζέκα παξεθηξνπήο, ζα δερηνχκε θαη ζα αλαδείμνπκε απηφ ην ζέκα εάλ
καο έξζεη ε πιεξνθνξία απηή, φπσο θάλνπκε θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο.
Διπίδνπκε λα κελ γίλεη απηφ. Θαη έγθεηηαη ζπλήζσο θαη θπξίσο κάιινλ ζηε
ζσζηή ζπλεξγαζία θαη αξκνληθή θαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ αλνηθηφηεηα
πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη ησλ θαηνίθσλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γηα ην πξψην ζέκα πνπ αλαθέξζεθε ε θα Γέγιεξε ζέισ
λα πσ ην εμήο. Έηζη φπσο ην αθνχσ, φρη ζρνιείν πξφηππν δελ κνπ αθνχγεηαη,
κνπ αθνχγεηαη θάηη άιιν αο πνχκε, απφ κηα κηθξνθσληθή. Θαη λνκίδσ λα
αζρνιεζεί θαη ε Δπηηξνπή Ξαηδείαο ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ μαλά...
ΓΔΓΙΔΟΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κάιηζηα. Δγψ κπαίλσ ζην δήηεκα ηεο νπζίαο θαη πψο
θακηά θνξά κπνξεί λα γπξίζεη κπνχκεξαλγθ ζε έλα ζρνιείν ην νπνίν
δηαθεκίδεηαη γηα πνιιά πξάγκαηα, έηζη πνιιέο θνξέο θαη νη ίδηνη νη γνλείο δελ
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μέξνπλ. Γελ μέξσ δειαδή ηη παηδαγσγηθφ πξφηππν είλαη ηα παηδηά... πάξρεη
κνληέιν, θαη αο πάξνπλ ηνλ ιφγν θαη κεηά νη Πχκβνπινη πνπ αζρνινχληαη κε
ην δήηεκα ηεο παηδείαο, ην πψο γίλεηαη ην δηάιεηκκα. Ξξνβιέπεηαη δάζθαινη
θαη θαζεγεηέο πνπ πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη γηα λα λνπζεηνχλ ηα παηδηά, λα
θξνληίδνπλ λα κελ ρηππήζνπλ θ.ιπ. Θαη φρη κία κηθξνθσληθή, ε νπνία κε έλαλ
ηξφπν λα παξεκβαίλεη αο πνχκε ζε απηφ πνπ ιέκε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ
παηδηνχ κε έλα ζηπι ην νπνίν, δελ ζέισ λα ην πεξηγξάςσ απηή ηε ζηηγκή,
αιιά κνπ δίλεη κηα άιιε εληχπσζε. Απηφ είλαη ε ρεηξφηεξε δηαθήκηζε, δελ ην
έρνπλ θαηαιάβεη. Θαη λνκίδσ φηη θαη απηή ε θνηλνπνίεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν,
λνκίδσ φηη πξέπεη αλ ην δεη θαη ε Δπηηξνπή Ξαηδείαο. Δθφζνλ μαλαγίλεη απηφ
ην πξάγκα, πέξα απφ ζπζηάζεηο θαη ζην παηδαγσγηθφ ζθέινο. Θαη λνκίδσ λα
πάξνπκε ηε Γηεχζπλζε ζαλ Γήκνο... Πρνιείν είλαη, Γεκνηηθφ είλαη ή...
ΓΔΓΙΔΟΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γεκνηηθφ, σξαία. Λα πάξνπκε ηε Γηεχζπλζε ησλ
Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ θαη λα αλαθεξζνχκε θαη ζε απηή ηελ πιεπξά. Απηφ είλαη
ην έλα δήηεκα. Θαη λνκίδσ φηη ζα ην ζηακαηήζνπλ ηελ άιιε ζηηγκή. Γηαηί αλ
γίλεη ζπδήηεζε γη’ απηφ ην ζθέινο, εζείο ην δείηε κέζα ζην ζπίηη ζαο, αιιά εγψ
ιέσ γηα ην παηδαγσγηθφ ζθέινο. Αιιηψο θαη ζηα Γεκφζηα Πρνιεία νη δάζθαινη
λα θάζνληαη εθεί πνπ βιέπνπλ ηα παηδηά φια, λα βάινπλ κηα κηθξνθσληθή θαη ν
Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ λα ιέεη «Γησξγάθε, θνινθπζάθη», δελ γίλεηαη έηζη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία. Λα παξέκβνπκε ζε απηφ. Ιέσ πέξα απ’ ηελ
ελφριεζε... Γελ ιέσ, θνηηάμηε λα δείηε. πάξρεη κία εκπεηξία ρξφλσλ φισλ
καο, θαη δελ ζέισ λα ην καθξεγνξήζσ ηψξα, φηαλ έρεηο ή επηδείμεηο ή 25ε
θ.ιπ., θ.ιπ., πνπ γίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο θαη έρεη εθπαηδεπηηθφ
ραξαθηήξα άιιεο θιίκαθαο αο πνχκε, ή πνπ βάδεηο ηξαγνχδηα θ.ιπ. Θιείλσ
απηφ ην ζέκα.
Ρν δεχηεξν. Δγψ δελ ζέισ λα επεθηαζψ ζε φια πνπ αλαθέξζεθε ν
ζπκπνιίηεο καο, ν Σαλησηάθεο Γηψξγνο. Θα ήζεια λα πσ ην εμήο. Αο γίλεη κηα
ζχζθεςε ησλ θαηνίθσλ γη’ απηφ ην ζέκα ζηελ πεξηνρή. Αο πάξεη ηελ
πξσηνβνπιία. Αο καδέςεη ηνπο αλζξψπνπο. Καδί κε ηνλ Γήκν, ρσξηζηά κε ηνλ
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Γήκν, λα παξεβξεζνχκε, λα ην αθνχζνπκε, γηαηί μέξεηε πνιιέο θνξέο θσλή
βνψληνο ελ ηε εξήκσ έλαο άλζξσπνο. Λα πάκε εθεί πέξα λα δνχκε ηη γίλεηαη.
Δγψ δελ ακθηζβεηψ ηίπνηα απφ απηά πνπ ιέεη. Θαη κεηά ζαλ αίηεκα ησλ
θαηνίθσλ, ζαλ ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θ.ιπ., λα αλαζπγθξνηήζνπκε
θαηά θάπνην ηξφπν ηελ πεξηνρή. Βέβαηα βγαίλεη έλα γεληθφηεξν δήηεκα. Ξψο
θηηάρηεθαλ ηα ηδησηηθά ζρνιεία, κε ηη πξνδηαγξαθέο θ.ιπ. Θαη κεηά κπνξεί λα
κπεη κία ζπδήηεζε φηη είκαζηε ελάληηα ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
πνπ επελδχνπλ θ.ιπ. Δγψ ιέσ φηη γηα ην πψο γίλνληαη ζρνιεία δεκφζηα ή
ηδησηηθά ππάξρνπλ θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο εκείο πξέπεη λα ηνπο δνχκε θαη λα
επαλεμεηάζνπκε γηα κηα ζεηξά πξάγκαηα.
Θαη ηειεηψλνληαο, δελ ζα κπσ ζηα άιια δεηήκαηα πνπ είπε ν ζπκπνιίηεο καο
ν Σαλησηάθεο, δελ ζέισ λα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ δειαδή λα πσ γηα φια ηα
άιια ζέκαηα, ζηέθνκαη ζε απηφ πνπ ιέεη πνπ ηνλ ελνριεί θ.ιπ., γηα ηα
ππφινηπα ζα έρνπκε επθαηξία λα πνχκε, αιιά κε αθνξκή απηφ ζα ήζεια λα
πσ ην εμήο. Λνκίδσ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζνπκε ην δήηεκα θαη κπξνζηά
ζηελ αλακφξθσζε ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ην
δήηεκα αλ ν Γήκνο καο ρξεηάδεηαη Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Αο ηελ νλνκάζνπκε
αιιηψο, αιιά εγψ λνκίδσ φηη κηα ζεηξά πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ
έιιεηςε απηψλ πνπ ιέκε ελφο πξνζσπηθνχ πνπ εκθαλψο ζα θαίλεηαη φηη παίδεη
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, γηαηί εγψ δελ ακθηζβεηψ φηη νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ
ρσζεί γηα δηάθνξα δεηήκαηα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, πνπ είλαη άιιεο
ζπδήηεζεο, αιιά επεηδή ν θφβνο θπιάεη ηα έξεκα, ζέισ λα πσ φηη δελ έρεηο
πνπ λα απεπζπλζείο. Θαη επίζεο γηα κηα αλαζπγθξφηεζε απηνχ πνπ ππάξρεη ζε
24σξε βάζε, φπσο ην έρνπλ θάλεη θαη άιινη Γήκνη κε έλα ζπγθεθξηκέλν
ηειέθσλν αλαθνξάο, πνπ άιια δεηήκαηα ηα επηιχεη εθείλε ηελ ψξα θαη άιια
δεηήκαηα δελ ηα επηιχεη. Απηφ δειαδή πνπ θάλνπκε. Θαη δελ ακθηζβεηψ φηη
ππάξρεη αληαπφθξηζε θαη κάιηζηα ζε δεηήκαηα αλζξσπηζηηθά έρσ μππλήζεη θαη
κεζάλπρηα ηνλ Κηράιε θ.ιπ. Αιιά ιέσ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Γελ γίλεηαη λα
παίξλεη ν θαζέλαο ηνλ Γήκαξρνο θαη λα ιέεη εδψ έλαο άζηεγνο, εθεί πέξα
θάλνπλ θαζαξία θ.ιπ. Ξξέπεη λα ππάξμεη έλαο απηνκαηηζκφο θαη έλα δηνηθεηηθφ
ζρέδην.
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Άξα ινηπφλ κε αθνξκή απηφ ην πξάγκα, αο ην βάινπκε θαη ε πιεηνςεθία
θπξίσο ζην κπαιφ ηνπ θαη εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηελ θξηηηθή
ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε λα ην μαλαδνχκε πψο ζα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο,
αθνχ ππάξμεη απηφ ην πξάγκα, φηη ππάξρεη. Αλ ππάξμεη ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο
παίξλεη ηα κέηξα ηνπ. Γηαηί έρσ θαη κία εκπεηξία, ζαο ην ιέσ απηφ, απφ άιινπο
Γήκνπο θαη γηα ην δήηεκα ηεο ερνξχπαλζεο θ.ιπ. ηαλ ν άιινο ήμεξε φηη
πέξαζε, έθαλε θαη ν νπνηνζδήπνηε Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ή θάηνηθνο θ.ιπ. είρε
ηε δπλαηφηεηα λα πάξεη ηειέθσλν θαη λα πεη «Ρν λνχκεξν ηάδε θάλεη απηφ ην
πξάγκα» θαη ηελ άιιε κέξα ην πξσί ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία είρε θφςεη
απνδερφκελνο φηη απηφ έρεη γίλεη θ.ιπ., κία, δχν, ηξεηο, κεηαθφκηζαλ απ’ ηνπο
άιινπο Γήκνπο εθεί πνπ ιέγακε φηη γηλφηαλ ε θαζαξία, αθνχ ηα έθηηαρλαλ,
θαη έξρνληαλ εδψ λα γίλεη ε ερνξχπαλζε. Ρειείσζα.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Κε ηελ ηδηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ έρσ
ππεξεηήζεη ζε δεκφζην ζρνιείν, γλσξίδεηε φινη, πνιιά ρξφληα θαη μέξσ πνιχ
θαιά ηη ζεκαίλεη, ηη εξγαιείν γηα έλα ζρνιείν είλαη ε κηθξνθσληθή. πσο μέξσ
φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγεί ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δθείλν πνπ έρεη
ζεκαζία είλαη ε ζσζηή ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ θαη επηπιένλ, επεηδή
είκαζηε δάζθαινη θαη επεηδή δηδάζθνπκε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ηα φξηα ηεο
ειεπζεξίαο. Θάπνπ πξέπεη αλ κάζνπκε θαη λα κάζνπκε θαη ζηα παηδηά ηνλ
ζεβαζκφ ησλ άιισλ, κέρξη πνηνπ ζεκείνπ είλαη ε δηθή καο ειεπζεξία.
Πηακαηάεη θάπνπ, εθεί πνπ αξρίδεη ε ειεπζεξία ησλ άιισλ. Λνκίδσ φηη θάπνπ
εθεί ινηπφλ είλαη ε ρξπζή ηνκή θαη πνπ ζέισ λα πηζηεχσ φηη κε απηή ηελ
θνηλνπνίεζε πνπ έιαβαλ θαη ήδε έρνπλ αξρίζεη θαη ζπκκνξθψλνληαη, φηη ζα
ην θαηαιάβνπλ θαη ζα ην εθαξκφζνπλ.
Ρψξα, σο Γεκνηηθή Αξρή, αλ ε πξφηαζε απηή ηνπ θ. Σαλησηάθε, αλ δελ θάλσ
ιάζνο, γηα ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή ε νπνία ζα βνεζήζεη, κε βξίζθεη ζχκθσλε
θαη εκέλα φηη ζα κπνξεί λα δείμεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα
δψζεη ηελ ιχζε κε κία ζπλελλφεζε θαη θαηαλφεζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γθαλά. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. ζπλάδειθνη, ζπκβαίλεη λα είκαη ηεο πεξηνρήο, αιιά
ζπκβαίλεη λα είκαη θαη ήξεκνο άλζξσπνο φπσο μέξεηε. Θνηηάμηε λα δείηε, απηή
ε ηζηνξία θαηαξρήλ είλαη κηα ηζηνξία ηελ νπνία είρακε αλαδείμεη θαη πάιη απφ
ην 1998 επί δεκαξρίαο ηνπ Θψζηα Ππειηφπνπινπ θαη θχξηα θαη πξψηα γηα ην
ζέκα ησλ απηνθηλήησλ. Λα πσ δπν πξαγκαηάθηα. Δμαληιήζεθε βέβαηα ην ζέκα
ζαλ πεξηγξαθή απφ ηελ Θαηεξίλα, αιιά θαη απφ ηνλ Γηψξγν Σαλησηάθε, αιιά
λα πσ δπν πξαγκαηάθηα πνπ έρνπλ ζρέζε θχξηα κε ην ηη δηακείβεηαη. Γελ ζα
πσ. Δίλαη θάπνηα θπξία εθεί, ε νπνία πξνθαλψο δελ μέξσ ηη είλαη, ππεχζπλε,
Γηεπζχληξηα, δελ μέξσ ηη ηδηφηεηα έρεη. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ππνρξεψλνκαη θαη
εγψ, κπνξψ λα πσ φηη δελ ελνρινχκαη πξνζσπηθά, κε ηελ έλλνηα φηη θεχγσ
ην πξσί θαη γπξίδσ ην απφγεπκα. Νη άλζξσπνη φκσο εθεί κέλνπλ ζπλέρεηα. Ν
θαζέλαο έρεη, θαη ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη, ηα λεχξα ηνπ ηελησκέλα
θαη νη άλζξσπνη ινηπφλ θαίλεηαη λα αδηαθνξνχλ. Θα πσ ινηπφλ θάηη
ραξαθηεξηζηηθφ.
Ρν ’98 είρακε βάιεη ζέκα ηεο αλάπνδεο θίλεζεο θχξηα θαη πξψηα. Έθαλαλ
θάπνην ζρνιείν κε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο. Ρν ζέκα πνην είλαη; ηη ζα έπξεπε
λα είραλ θάλεη θαη θάπνηα πξφβιεςε γηα θάπνηα απηνθίλεηα ηα νπνία ζα ήηαλ
κέζα ζηνλ ρψξν ηνλ αχιεην θαη λα είρε κείλεη θάπνην ππφινηπν. κσο, φπσο
μέξεηε φινη ζαο θαη μέξνπκε φινη καο, φια είλαη ζηνλ βσκφ ηνπ θέξδνπο. Θαη
γηα λα θεξδίζεη έλαλ κεγαιχηεξν ρψξν, γηαηί νη δνπιεηέο απμήζεθαλ θ.ιπ.,
θαηαιαβαίλεηε φηη γίλεηαη απηφ ην κπάραιν πνπ γίλεηαη. Ππλέβε ην εμήο, θαη ν
Αληηδήκαξρνο, ν Βνξέαο, ην ζπκάηαη. Ρελ πξνεγνχκελε ην βξάδπ πνπ δελ
έγηλε ην Ππκβνχιην, κάιινλ πνπ δελ ζπδεηήζεθε ην ζέκα, απιψο
αλαγλψζηεθε ε επηζηνιή ησλ θαηνίθσλ, ηελ επνκέλε ην πξσί εγψ λφκηδα φηη ε
θπξία απηή πνπ κηινχζε είρε πάζεη πζηεξία. Γειαδή σξπφηαλ. Θαη πήξα ηνλ
Θψζηα, εδψ είλαη, ζηηο 9:30-10:00 ε ψξα, θαη ηνπ ιέσ «Θψζηα απηή ηε
ζηηγκή έια λα δεηο ηη γίλεηαη». Γειαδή νπζηαζηηθά ήηαλ ζαλ λα εθδηθνχληαλ
κηα νιφθιεξε ζεηξά απφ αλζξψπνπο αο πνχκε θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Κπνξψ λα πσ φηη απφ ηελ επνκέλε δελ ρξεζηκνπνίεζε θαζφινπ κηθξνθσληθή.
Νη άλζξσπνη δελ ηνπο έιεγαλ λα ηελ θαηαξγήζνπλ. Ξξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
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θαη ζε κηα ρακειή έληαζε. Θαη πηζηεχσ φηη κηα ραξά πήγε θαη ην δηάιεηκκά
ηνπο θαη απηά πνπ ήζειε λα ηνπο πεη ε θπξία απηή θαη ν γπκλαζηήο θ.ιπ.
Θαη ελδεηθηηθά κφλν ζα αλαθέξσ, γηαηί δελ μέξσ, κπνξεί λα ηα αθνχλε κε ην
κηθξφθσλν, αλ ζα πάλε ζην εμσηεξηθφ θαη πνηα παηδάθηα. Ξφζα παηδάθηα ζα
κείλνπλ εδψ θαη πνηα παηδάθηα ζα πάλε ην Ξάζρα ζην εμσηεξηθφ. Γελ είκαη
παηδαγσγφο, νχηε κπνξψ λα έρσ άπνςε, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη λνκίδσ φηη
εθεί δελ πξνζθέξεηαη έλα ηέηνην πξάγκα φπσο ην έρνπκε εκείο ζην κπαιφ
καο. Γίλεηαη θάηη άιιν αο πνχκε, πξνζθέξνληαη θάπνηεο ππεξεζίεο γηαηί
ζεσξείηαη θαιφ ζρνιείν. Γηα ηελ Ξνιχηξνπε Αξκνλία ηψξα ην άθνπζα απ’ ηνλ
Γηψξγν Σαλησηάθε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, κέρξη θαη ζήκεξα πνπ κηιάκε απηφ ην
πξάγκα ζίγαζε.
Ζ ηζηνξία κε ηα απηνθίλεηα ζπλερίδεηαη θαη εθεί ππάξρεη θίλδπλνο θαη ππάξρεη
ζνβαξφηαηνο θίλδπλνο. Γειαδή ελψ εζείο, εγψ, ν νπνηνζδήπνηε, ζα πάκε
Αξενπφιεσο, ζα ζπλερίζνπκε θαη ζα βγνχκε απ’ ην ζηελάθη γηα λα βγνχκε
ζηελ Αζελάο, απηά θηλνχληαη αλάπνδα. Θαη ππάξρεη θαη άιιν ζέκα. Θάπνηνο
θάλεη θαη ηνλ ζρνιηθφ ηξνρνλφκν απ’ ηνπο νδεγνχο θαη ελδερφκελα θάπνηα
παηδηά πνπ κπνξεί λα κπαίλνπλ απ’ ηελ αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ, λα
παξνπζηαζηεί ζνβαξφηαην πξφβιεκα θαη θίλδπλνο γηα ηε δσή ηνπο. Θα έιεγα
ινηπφλ πξνζσξηλά, κέρξη λα ηειεηψζεη απηφ ην πξάγκα, γηαηί πξέπεη λα
ηειεηψζεη θάπνηα ζηηγκή, δελ κπνξεί λα γίλεηαη απηφ, δελ κπνξνχλ λα
θηλνχληαη αληίζεηα ηα απηνθίλεηα κε παηδάθηα κέζα, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά
ζα πξέπεη ηα παηδηά λα κπαίλνπλ απ’ ηε δεμηά πιεπξά ηνπ δξφκνπ, απ’ ην
πεδνδξφκην δειαδή λα κπαίλνπλ κέζα, θαη λα κελ ηα αθήλνπλ ζε θακία
πεξίπησζε απφ εδψ, ή λα ζηακαηάλε ηα απηνθίλεηα ηα νπνία πεξλάλε γηα λα
ζπλερίδνπλ ηελ Αξενπφιεσο θαη λα ζηξίςνπλ δεμηά. Δλ πάζε πεξηπηψζεη
λνκίδσ φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα ν Γήκνο λα θάλεη ηελ παξέκβαζε πνπ πξέπεη
γηα λα γίλεη εθηθηή ε δσή απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη αλζξψπηλε ζην ηέινοηέινο. Γελ κπνξεί λα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Βεβαίσο θαη έρεη απφιπηε ζρέζε κε ην θπθινθνξηαθφ, ην
νπνίν πξέπεη λα δνχκε άκεζα. Παο ιέσ ην ’98 ην βάιακε γηα πξψηε θνξά,
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φηαλ πξσηνιεηηνχξγεζε ην ζρνιείν. Έθηνηε αγλνείηαη ε ηχρε ηνπ βέβαηα,
ρσξίο λα απνδίδσ απηή ηε ζηηγκή επζχλε, γηαηί φινη καο πνπ βιέπνπκε
ππεχζπλνη είκαζηε, κελ θνξντδεπφκαζηε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Λνκίδσ έρεη εμαληιεζεί ην ζέκα. Δίλαη δπν δεηήκαηα. Ρψξα λα
βγάινπκε απφθαζε γηα λα πνχκε εδψ φηη απαγνξεχνληαη, ζα είλαη ... λα
θάλνπλ λα θπθινθνξνχλ αληίζεηα ζην δξφκν θαη κάιηζηα κε θίλδπλν λα
νδεγεί θαη λα είλαη θαη Γεκνηηθφ Πρνιείν. Δίλαη ηξαγηθφ απηφ κφλν θαη κφλν
πνπ ην ζπδεηάκε. Γελ πξέπεη νχηε λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά θαη λα
θαίλεηαη φηη θάηη γίλεηαη θαη εκείο ην απνδερφκαζηε. Δίλαη ζαλ λα
απνδερφκαζηε φηη ελδερνκέλσο ζα ζπκβεί θάηη θαη ην δερφκαζηε, ... ζε
θίλδπλν δσήο πνπ ιέεη θαη ν Ξνηληθφο Θψδηθαο. Έηζη δελ είλαη θ. ζπλάδειθε εμ
επσλχκσλ; Κε γειάηε. Απηφ ιέσ πνπ είλαη έλα ζέκα κε ην θπθινθνξηαθφ πνπ
κπνξεί λα ιπζεί, έλα δήηεκα ην νπνίν είλαη ίζσο απ’ ηα πην ζνβαξά πνπ έρεη ν
Γήκνο καο. Ξξάγκαηη φιεο νη Γεκνηηθέο Ξαξαηάμεηο ην έρνπλ ζίμεη. Θαη
κάιηζηα φηαλ θάλακε ην debate εθείλν ην πεξηβφεην πάλσ, κπήθαλ ηέηνηα
ζέκαηα, θ. Γήκαξρε, έηζη δελ είλαη; Γηα ην θπθινθνξηαθφ. Δίλαη ζέκα ην νπνίν
πξέπεη λα ζηεζεί, αιιά απηφ κφλν θαη κφλν πνπ αλαθέξνπκε φηη ζρνιείν
ηδησηηθφ πνπ κεηαθέξεη παηδηά θαη είλαη ...
Ξξάγκαηη πξέπεη αλ γίλεη κία επηηξνπή ή θαη ζην γεληθφηεξν ζέκα ζην
θπθινθνξηαθφ, απηά είλαη ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ζηεζνχλ. Ρν άιιν ζέκα
φκσο απνηειεί εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ. Απηνί νη θχξηνη, απ’ φ,ηη κνπ έρνπλ πεη,
φηη κέρξη πέξζη δελ ιεηηνπξγνχζαλ, αιιά θέηνο ιεηηνπξγνχζαλ θαη
ελνρινχζαλ. Ξαξφηη φκσο ηηο ελζηάζεηο ησλ θαηνίθσλ ζπλέρηδαλ, ηνπο
αγλννχζαλ. Απηφ είλαη ην εθθσθαληηθφ. Οσηάσ σο, πνηνο μέξεη, ηνπο είπαλ φηη
ππάξρεη έλαο λφκνο γηα ηελ ερνξχπαλζε, δελ μέξσ, πήγε ν Αληηδήκαξρνο, ν
Βνξέαο, πνηνο πήγε, θαη ηνπο έθαλε θάπνηεο ελζηάζεηο ν Αληηδήκαξρνο, κε
έγγξαθν ή πξνθνξηθά θαη είπαλ θαη ζηακάηεζαλ; Ξξνθνξηθά; Ξξνθνξηθά. Θα
ηα πείηε, λαη. Απηφ είλαη ελζαξξπληηθφ. Αιιά δελ λνκίδσ, εληάμεη ζηα πιαίζηα
λα έρνπλ παηδηθέο επηδείμεηο, πψο ηα ιέλε απηά εδψ πέξα, είλαη θπζηθφ λα
έρνπλ θαη κηα κηθξνθσληθή. Αιιά θαζεκεξηλψο απηφ θαη λα ελνρινχλ ηνπο
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άιινπο, πξέπεη λα είλαη... Δδψ πέξα πξέπεη λα ζπλππάξρνπκε θαη πξέπεη λα
θαηαιάβνπλ. Θαη είπε θαη ν θ. Κπνδίθαο φηη απηνί είλαη νη νξηζκέλνη, λνκίδνπλ
φηη είλαη εξγνιάβνη ςήθσλ. Απηνί, ν θαιχηεξνο φξνο, θ. Κπνδίθα, εγψ ζα ηνπο
έιεγα ρνλδξέκπνξνπο ςήθσλ. Θαηαιάβαηε; Άιιν εξγνιάβνο θαη άιιν
ρνλδξέκπνξνο. Θαηαιάβαηε;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: απηνί είλαη. Θαη ν θ. ζπλάδειθνο μέξσ φηη κέλεη ζην Ξαηδηθφ
Ξνιπηερλείν θαη είλαη ρσκέλνο, έηζη δελ είλαη, θάπνπ εθεί θνληά θαη ελνριείζαη
θαη εζχ, γηαηί ζα έιεγεο θαη εζχ λα είζαη απ’ ηνλ νκάδα ησλ Γεκνηηθψλ
Ππκβνχισλ, απφ ηελ νκάδα εδψ πέξα ζαλ ππεξαζπηζηήο ησλ πνιηηψλ, γηαηί
ηα είπεο κε πην γιαθπξφ ηξφπν. Πην θάησ-θάησ δειαδή αλ ππάξρεη θαη
ελνρινχλ ηφζν πνιχ ηα απηνθίλεηα, κήπσο θαη απηνί είλαη επηβεβιεκέλν ηα
απηνθίλεηά ηνπο λα έρνπλ έλα κεραλνζηάζην γηα λα παξθάξνπλ ηα απηνθίλεηα
θάπνπ αιινχ – έηζη δελ είλαη; - θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. Γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ επδσία ησλ θαηνίθσλ ηνπ, γηαηί ζέινπκε λα
έρνπκε πνιηηηζκφ θαη λα αλεβάδνπκε ην βηνηηθφ επίπεδν. Δίλαη έηζη ή δελ είλαη;
Απηά ηα ζέκαηα είλαη φια πνπ πξέπεη λα ηα δνχκε. Βεβαίσο ν Γήκαξρνο είλαη
... θαη ζηελ παξαηήξεζε πνπ έθαλε ν θ. Ππειηφπνπινο φηη πνιιέο θνξέο, εγψ
δελ ζαο πήξα πνηέ ηειέθσλν, μέξεηε δελ παίξλσ πνηέ, είκαη επγελήο, αιιά ηη
λα θάλνπκε θ. Ππειηφπνπιε, ηα παξάπνλα ζην Γήκαξρν δελ ιέεη ε ιατθή
ζνθία; Δπραξηζηψ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ξξφεδξε, θάηη πνπ μέραζα, κηα θνπβέληα.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λαη, λαη, βεβαίσο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θεσξψ δε ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ην γεγνλφο, θάηη ζεκαίλεη
απηφ, φηη δελ βξίζθεηαη έλαο εθπξφζσπνο απ’ ην ζρνιείν απφςε εδψ. Έρνπλ
ιάβεη γλψζε. Γειαδή λα πσ ηε ιέμε; Θα ηελ πσ. Καο γξάθνπλ θαλνληθά.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα πεη; Ν ζπλάδειθνο ν
Βνξέαο;
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ΒΝΟΔΑΠ: Κεηά ηνλ Κφζρν, επηθνηλψλεζα καδί ηνπο θαη εγψ. Ρνπο εμήγεζα
ινηπφλ φηη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κηθξνθσληθή, φπσο δελ
κπνξνχλ λα θηλνχληαη θαη αληίζεηα ζην ξεχκα. Δπέκελε εθεί δήζελ γηα
παηδαγσγηθνχο ιφγνπο. Θαηά ηελ άπνςή κνπ βέβαηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη
άθξσο αληηπαηδαγσγηθή. Γειαδή καζαίλνπλ ζηα κηθξά παηδηά ζήκεξα φηη αλ
έρεηο ιεθηά κπνξείο λα πεγαίλεηο αληίζεηα ζηνλ Θψδηθά Νδηθήο Θπθινθνξίαο
θαη ηη έγηλε. Ρνπ εμήγεζα ινηπφλ ζαθέζηαηα φηη δελ κπνξεί λα πεγαίλεη ηα
απηνθίλεηά ηνπ αλάπνδα. ηη αθνχ ηα Γεκνηηθά Πρνιεία έρνπλ παηδηθφ
ηξνρνλφκν, ηα δεκφζηα, απηφο κπνξεί λα βάιεη θαη δχν, γηαηί ακείβεηαη γη’
απηφ πνπ παξάζρεη. Υο εθ ηνχηνπ, αλ ηνπ θηάλεη ν έλαο ζρνιηθφο
ηξνρνλφκνο, λα βάιεη δχν λα θφβνπλ ηελ θπθινθνξία φηαλ ζα έξρνληαη ηα
παηδηά κε ηα ιεσθνξεία. Ρα ιεσθνξεία δελ ζα ζηαζκεχνπλ ζηνπο δξφκνπο.
Θα έρνπλ δηθφ ηνπο ρψξν παξθαξίζκαηνο. Θαη αλ έρεη δηαθνξεηηθή αληίιεςε
γηα ηε κνξθή ηεο θίλεζεο, ζα πξέπεη λα θάλεη αίηεκα θαη ζα ηνπ απαληεζεί.
Κέζα απφ ηελ θνπβέληα φκσο βγήθε φηη ν άλζξσπνο απηφο δελ έρεη θακία
ληξνπή γηα ηίπνηα. Θακία. Δπεξγεηεκέλνο απφ ηνλ Γήκν ζην παξειζφλ, φηαλ
ρξεζηκνπνίεζε ην θνιπκβεηήξην θαη ακεηβφηαλ απ’ ηα παηδηά γη’ απηφ, ρσξίο λα
πιεξψλεη ζηνλ Γήκν δξαρκή, ζήκεξα έξρεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ δξφκν
αληίζηξνθα, παξφηη γλσξίδεη φηη απαγνξεχεηαη. Ρνπ θάλακε ζαθή ηε ζέζε καο
ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ηη πξέπεη λα πεξηκέλεη. Απφ εθεί θαη πέξα ινηπφλ μέξνπκε
θαη απφ άιιεο ζπδεηήζεηο, θαη ν Θψζηαο Αζπξνγέξαθαο ζπκάηαη φπσο θαη ν
Αληξέαο απφ παιηφηεξα, φηη δπζηπρψο είρακε απηή ηελ αλάξκνζηε
ζπκπεξηθνξά

κνλίκσο.

Σψξηα

γηα

φ,ηη

άιιν

έρεη

θαηεγνξεζεί,

γηα

θαηαπαηήζεηο θαη ηέηνηα, πνπ δελ κπνξψ λα ην απνδείμσ απηή ηε ζηηγκή.
Ρέινο πάλησλ, εθεί έρνπκε κείλεη. Δηδνπνηήζακε θαη ηελ ηξνραία εθ λένπ.
Θέισ ιεπηνκεξείο ψξεο φκσο, γηαηί ππάξρεη κία ζηελφηεηα λα βάινπλ έλαλ
ηξνρνλφκν εθεί απφ ην πξσί κέρξη ν βξάδπ, θαη ζα πεγαίλεη ηξνρνλφκνο εθεί
λα ειέγρεη θαη ζα θφβεη θιήζεηο. Θαη ηα απηνθίλεηά ηνπ λα βξεη ρψξν λα ηα
παξθάξεη. Απηφ ηνπ έγηλε ζαθέζηαην, λα είζηε ζίγνπξνη γη’ απηφ. Θαη απηφ ζα
γίλεη ζέιεη δελ ζέιεη.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ζ θα Πθακπά έρεη ην ιφγν.
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ΠΘΑΚΞΑ: Δληάμεη, έρνπλ εηπσζεί φια. Γχν ππνγξακκίζεηο ζέισ λα θάλσ. Ρν
έλα είλαη, δελ είλαη πξψηε θνξά πνπ αθνχγεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηεξίνπ θαη δελ είλαη ε πξψηε θνξά γηα ην
ζπγθεθξηκέλν νίθεκα. πάξρεη θαη ην άιιν ηεο Αθαίαο. Καο έρεη απαζρνιήζεη
μαλά. Λνκίδσ φηη εληάμεη, γεληθά ζηε ρψξα καο πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηήλνληαη
κε απζαηξεζίεο θαη ρσξίο λα πιεξνχληαη πξνδηαγξαθέο θ.ιπ., έηζη; Απφ ην
Πνχπεξ Κάξθεη πνπ παξαθσιχεη ηελ Δζληθή Νδφ εδψ πέξα.... κσο φιεο
απηέο νη απζαηξεζίεο πνπ γίλνληαη θαη κάιηζηα θαη’ επαλάιεςε, έρνπλ
εμαζθαιίζεη κε ην θιείζηκν ηνπ καηηνχ θάπνηα αξρήο φηη απηφ ζα θαιπθζεί.
Θαη λνκίδσ φηη απηφ δπζηπρψο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ζηνλ Γήκν ζε παιαηφηεξεο
δηνηθήζεηο ηνπ. Άξα ινηπφλ, επεηδή κηιάκε ηψξα γηα κηα επηρείξεζε αξθεηά
κεγάιε, ε νπνία έρεη ελνριήζεη θαη’ επαλάιεςε αξθεηνχο πνιίηεο, ε νπνία
έρεη πξνθαλψο ηηο δηαζπλδέζεηο ηεο απφ εδψ θαη απφ εθεί θαη ζε αξρέο θαη ζε
εμνπζίεο, δελ είλαη θάηη πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζα ην ιχζνπλ νη θάηνηθνη
κεηαμχ ηνπο. Γειαδή κία δηακάρε κεηαμχ θαηνίθσλ, κνπ άπισζεο ηελ
κπνπγάδα, κνπ έξημεο ηα λεξά θ.ιπ. Δίλαη θάηη πνπ ρξεηάδεηαη ηε δηθή καο
πξνζηαζία. Άξα νξζψο ζπδεηείηαη ζήκεξα εδψ θαη λνκίδσ φηη δελ ζα ιπζεί θαη
γξήγνξα θαη εχθνια. Θα ρξεηαζηεί λα βάινπκε πιάηε. Ζ κία ππνγξάκκηζε
ινηπφλ είλαη απηή θαη ν λνψλ λνείησ.
Ζ δεχηεξε ππνγξάκκηζε έρεη λα θάλεη κε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ηνπ
Γάζνπο. Δίλαη έλα θνκκαηάθη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζήκεξα. Ρα Γάζνο έρεη
γεληθφηεξν πξφβιεκα. Ρν έρνπκε πεη. Γελ λνκίδσ φηη δελ ην παξαδέρεηαη
θαλείο. Δμειίζζεηαη ε κειέηε θ.ιπ. Δγψ ζα πσ επζέσο, ιίγν πην πςειή
πξνηεξαηφηεηα. Ξξαγκαηηθά. Δίλαη κεγάινο ν θφξηνο θαη ζηνλ κεγάιν ηνλ
θφξην, πνπ ηνλ αλαγλσξίδνπκε, κπνξεί λα δηνιηζζαίλνπλ ιίγν πξνο ηα πίζσ
ηα πξάγκαηα. Ιίγν πην πςειή πξνηεξαηφηεηα. Έρεη πξφβιεκα ε πεξηνρή. Αθνχ
ην βάιακε ην ρέξη, λα κελ ρξνλίζεη. Απηφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΟΗΘΝ: Γεηα ζαο. Δίκαη ε Γξίθνπ Πνθία, Ξξφεδξνο ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ
Ππιιφγνπ ηνπ Γάζνπο Σατδαξίνπ. Πρεηηθά κε ην ζρνιείν είκαζηε θαη εκείο κε
ηα παξάπνλα ησλ θαηνίθσλ πνπ έρνπλ εθθξάζεη. Κάιηζηα είρακε θαη κία
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πξνζσπηθή επαθή κε ην ζρνιείν ζήκεξα. Ρνπο επηζηήζακε ηελ πξνζνρή, γηαηί
δελ κπνξεί λα θνηηάλε κφλν απηφ πνπ εμππεξεηεί ηνπο ίδηνπο, γηαηί ππάξρνπλ
θαη άλζξσπνη νη νπνίνη εξγάδνληαη ηε λχρηα θαη πξέπεη λα εξεκίζνπλ ηελ
εκέξα γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δνπιεηά ηνπο. Έδεημαλ κία θαιή
πξνζπάζεηα γη’ απηφ ην ζέκα θαη είπαλ φηη ζα ζπκκνξθσζνχλ. Απηφ άθεζαλ
λα ελλνεζεί.
Ξέξαλ απφ απηφ φκσο πξέπεη λα ιπζεί ην ζέκα ηνπ θπθινθνξηαθνχ πνπ
δεκηνπξγεί ε αληίζεηε θνξά ησλ απηνθηλήησλ πνπ είλαη ζηνλ δξφκν. Λνκίδσ
φηη ζα δνζεί ιχζε φηαλ ζα νινθιεξσζεί ε κειέηε ηνπ θπθινθνξηαθνχ. Απηφ
εκείο ζαο Πχιινγνο έρνπκε δψζεη κειέηε εκπεξηζηαησκέλε απφ επηζηήκνλεο
θαη έρνπκε 3-4 ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γη’ απηφ. Θα ζέιακε λα ην επηζπεχζεηε
απηφ γηα λα πάςεη λα δεκηνπξγείηαη απηή ε θαζεκεξηλή, κε ηφζα άιια
πξνβιήκαηα, κε ηα παηδηά πνπ πάλε ζην ζρνιείν ζηελ Κπνπκπνπιίλαο πνπ
δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε νχηε απφ ηε Λάμνπ, νχηε απφ ηελ Άλδξνπ,
πνπ δελ έρεη γίλεη, ελψ ζα έπξεπε λα είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο θαη έρεη γίλεη
κνλνδξφκεζε. ια απηά ζαο ηα έρνπκε ππνβάιεη ζαλ αηηήκαηα ησλ
θαηνίθσλ. Θα ζέιακε λα επηζπεχζεηε απηφ ην ζέκα, γηαηί είλαη νπζίαο θαη
πνιχ ζεκαληηθφ. Απηά είρα λα πσ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γξίθνπ. Ν Γήκαξρνο.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Δίλαη ζεκαληηθφ φηη απφ πνιιέο πιεπξέο γίλεηαη κία επίζεζε γηα
λα ιπζεί ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Κεξηθέο θνξέο ιέκε φηη θαη ν άγηνο ζέιεη
θνβέξα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν θάπνηνο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιά
πξνβιήκαηα δηαρξνληθά θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αιιά θαη ζηελ Αθαία.
Έλα ζεηηθφ είλαη βέβαηα φηη ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ ζπκκνξθψζεθε ζηηο
ππνδείμεηο πνπ ηνπ έγηλαλ θαη απ’ ηνλ Γήκν θαη βέβαηα θαη θάησ απ’ ηελ πίεζε
ησλ θαηνίθσλ θαη πξνθαλψο έρεη κάζεη φηη ην ζέκα έρεη θηάζεη θαη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαη ηνπιάρηζηνλ ξχζκηζε ην πξψην ζέκα, πνπ έρεη λα
θάλεη κε ηηο κηθξνθσληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ αιφγηζηε ρξήζε. Γηαηί
πξαγκαηηθά πξέπεη λα ππάξρεη κία ρξήζε ησλ κηθξνθσληθψλ φηαλ είλαη
απαξαίηεην, αιιά φρη φκσο λα γίλεηαη ηέηνηνπ είδνπο ρξήζε πνπ λα ηαξάδεη ηα
λεχξα ησλ πεξίνηθσλ. Έθαλε κηα αλάιπζε, δελ ζπκάκαη ηψξα, ν Αληξέαο
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Κπνδίθαο, ν νπνίνο είπε ην ηη ζπκβαίλεη θαη ζε άιια ζρνιεία. Δίλαη γεγνλφο φηη
ζε πνιιά ζρνιεία ππάξρνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα. Δδψ φηαλ άιιαμε ε
Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ μαθληθά θάζε πξσί έρνπκε ράζεη ηελ εζπρία καο
ζην Γεκαξρείν. ,ηη γίλεηαη ζην ζρνιείν ηα καζαίλνπκε θαη πάλσ. Ρα αθνχσ
δειαδή φια θαλνληθφηαηα. Κε ηελ αιιαγή ηεο Γηεπζχληξηαο, ππάξρεη απηφ.
Αιιά ην λα ππάξρεη φκσο θαζεκεξηλή φριεζε μεπεξλάεη θάζε φξην θαη βέβαηα
δελ ζα επηηξέςνπκε ζε θακία πεξίπησζε λα ζπλερηζηεί, αλ θαη εδψ κπιέθνληαη
δηάθνξνη θνξείο, εκείο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ θαη κε ηε δχλακε πνπ έρνπκε
ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ζα ηελ εθαξκφζνπκε απφιπηα.
Ρψξα γηα ην δεχηεξν ζέκα, πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηα ην θπθινθνξηαθφ,
εδψ ρξεηάδεηαη ζπλνιηθή ξχζκηζε ζηελ πεξηνρή. Έρεηε δίθην ζε φιεο ηηο
παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο θάλαηε. Θα θαζίζνπκε θάησ κε ηνπο θαηνίθνπο, ην
Πχιινγνο, εκείο, νη παξαηάμεηο, φινη, γηα λα δνχκε ηη ζα γίλεη, γηαηί είλαη έλα
ηδηαίηεξν θνκκάηη εθεί πνπ ζέιεη πξαγκαηηθά, είλαη δχζθνιν θνκκάηη, αιιά
νπσζδήπνηε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα. Αλ ππάξρεη θαιή ζέιεζε,
πνπ λνκίδσ φηη ππάξρεη απ’ φινπο, εθθξάζηεθε εδψ θαη απ’ ηνλ Γηψξγν
Σαλησηάθε, θαη απ’ ηε Γέγιεξε, ζπζρεηίδεηαη απφιπηα κε ην πξφβιεκα ηνπ
ζρνιείνπ. Αιιά ππάξρεη φκσο θαη γεληθφηεξν πξφβιεκα εθεί ζηελ πεξηνρή.
Νπφηε απ’ ηελ πιεπξά καο ζα ηνπ γίλεη θαη επίζεκε ζχζηαζε κε ηελ απφθαζε
πηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ παίξλνπκε ζήκεξα. Θα θιείζεη ην ζέκα
πηζηεχσ, νκφθσλε, έηζη ζα είλαη ε απφθαζε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Λαη, αθξηβψο. Απφθαζε γηα ζχζηαζε. Έηζη αθξηβψο. Απηφ είλαη
φκσο απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη, ππάξρνπλ δχν ζέκαηα πνπ παξεπξίζθνληαη θαη
ελδηαθεξφκελνη. Λνκίδσ λα ηα πξνηάμνπκε. Λα πάκε πξψηα ζην 5ν Θέκα.
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5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ή κε ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ
θπιηθείνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν θαη κεηά ζα πάκε ζην
θπιάθην, ην ζέκα ην δεχηεξν. Κεηά ζα πάκε ζην δεχηεξν, λαη. Ν Γήκαξρνο.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Ξηζηεχσ έρεηε δηαβάζεη ην εηζεγεηηθφ. Γελ μέξσ αλ έρεηε
δηαβάζεη θαη ην εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηεο Λνκηθήο Ππκβνχινπ. Γελ ην έρεηε
πάξεη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Δγψ ζεσξνχζα φηη ηελ έρεηε πάξεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Κφλν ηελ εηζήγεζε ηεο πεξεζίεο, ε; Ινηπφλ, λα ζαο δηαβάζσ
ιίγν ην εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηεο Λνκηθήο Ππκβνχινπ θαη λα ην θσηνηππήζεη
ηψξα θάπνηνο λα ην δψζεη. Αθνχζηε κε ιίγν κφλν, ιίγν εζπρία. Ράθε;
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη ιίγν εζπρία.
ΔΗΜΑΡΧΟ: «Ν κηζζσηήο ηνπ Γεκνηηθνχ Θνιπκβεηεξίνπ Ησάλλεο Ξίθνπιεο
ππέβαιε ηελ ππ’ αξίζκ. Ράδε αίηεζε θαη ηελ ππ’ αξίζκ. Ράδε ζπκπιεξσκαηηθή
ηεο αξρηθήο κε ηελ νπνία δεηά ηελ παξάηαζε ηεο απφ 20-10-2009 κηζζσηηθήο
ζχκβαζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Θνιπκβεηεξίνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
πξνβάιεη κε ηηο δχν απηέο αηηήζεηο. Ζ πθηζηάκελε ζχκβαζε είρε παξαηαζεί κε
πξνεγνχκελε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απ’ ην 2014 κέρξη θαη ηελ 315-16. Πε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ε παξάηαζε ηεο κίζζσζεο,
φπσο ζηελ πξνθεηκέλε, ελίνηε ιακβάλνληαη απνθάζεηο απ’ ηα Γεκνηηθά
Ππκβνχιηα κε ηηο νπνίεο απνθαζίδεηαη ε παξάηαζε πθηζηακέλσλ κηζζψζεσλ,
κε επίθιεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα απνθαζίδεη
ζρεηηθά σο θπξίαξρν ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ
επαγγεικαηηθνί, θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ θαηά ηελ
θξίζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ παξάηαζε. Δλδεηθηηθά αλαθεξφκαζηε
ζηελ ππ’ αξίζκ. 414/14 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θεθηζίαο, ε
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νπνία θξίζεθε θαηά ηεθκήξην λφκηκε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Αηηηθήο. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αθνχ
εθηηκήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβάιεη ν αηηψλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο παξάηαζεο,
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά».
Δκείο πξέπεη λα πσ φηη ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ελάκηζε απηφ
ρξφλν πνπ είκαζηε ζηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, δελ έρνπκε θάπνην πξφβιεκα κε
ηνλ ζπγθεθξηκέλν κηζζσηή, ηνλ θ. Ξίθνπιε. Δίλαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
εληάμεη. Δίλαη απ’ ηνπο ιίγνπο πνπ δελ ρξσζηάεη ζηνλ Γήκν. Γεληθά δελ
ππάξρνπλ παξάπνλα, νχηε θάπνηεο αλαθνξέο, θαηαγγειίεο, νηηδήπνηε έμσ απφ
θάπνηνλ ζπλδεκφηε πνπ λα θαηαγγείιεη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη ζε ζρέζε κε
ηε

ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ. Δπηθαιείηαη νηθνγελεηαθνχο

ιφγνπο πνπ

πξαγκαηηθά έηζη ππάξρεη κία νηθνγέλεηα πνπ ζηεξίδεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν
θαηάζηεκα-θπιηθείν. Θαη πηζηεχνπκε φηη κπνξεί αλ ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο ζε απηή ηε δχζθνιε κάιηζηα πεξίνδν πνπ δνχκε, κε φια απηά πνπ
ζαο είπα πξηλ, θαη βαζηθά κε ην δεδνκέλν φηη είλαη ερέγγπνο, είλαη έλαο
άλζξσπνο ν νπνίνο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είλαη απφιπηα εληάμεη θαη δελ έρεη
δεκηνπξγήζεη πνηέ θαλέλα πξφβιεκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Δκείο δελ έρνπκε ζαλ Γήκνο. Κπνξεί λα πεη ν Καλψιεο
Ρξνρίδεο, έθπγε;
ΠΡΟΕΔΡΟ: Έθπγε. Δίρε δνπιεηά.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Δίρε κηα ππνρξέσζε ν Καλψιεο. Ήζειε λα πεη θαη απηφο θάπνηα
ιφγηα, ν νπνίνο είλαη ν Δληεηαικέλνο Πχκβνπινο ζην Θνιπκβεηήξην, αιιά
δπζηπρψο δελ πξνιάβαηλε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη θαλέλα εξψηεκα θαηαξρήλ, ζπλάδειθνη; Άιιν. ρη. Λα
πάξνπκε ηνλ ιφγν. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λαη. Θ. Ξξφεδξε, εζείο πνπ είζηε θαη 1-2 ζεηξέο παξαπίζσ
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ζα ζπκάζηε ηελ πεξηπέηεηα απηνχ ηνπ λεαξνχ
δεπγαξηνχ απφ πξνεγνχκελε δηνίθεζε θαη ζπκάκαη ηνλ Γήκαξρν λα βαξάεη ην
ρέξη ζην ηξαπέδη, εθεί πνπ θάζεηαη ηψξα ν Θψζηαο. Απηφ ην δεπγάξη έρεη
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πεξάζεη πάξα πνιιά. Γελ ζέισ λα επεθηαζψ. Λαη. Δγψ ην κφλν πνπ έρσ λα
δηαβεβαηψζσ

απφ

καξηπξίεο

αλζξψπσλ

πνπ

θηινμελνχληαη

ζηηο

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ καο θαη απφ ηελ άιιε ζε απηή ηε
δηαδηθαζία ραίξνπλ θαη ηεο θηινμελίαο θαη ησλ παξνρψλ ππεξεζίαο ηνπ
θπιηθείνπ, δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εδεζκάησλ θαη αλαςπθηηθψλ θ.ιπ. Απ’ φ,ηη έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη καο
πιεξνθφξεζε θαη ν Γήκαξρνο ηψξα φηη είλαη απφ ηνπο πιένλ ζπλεπέζηαηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ, δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ αξλεζνχκε. Δγψ
πεξηζζφηεξν γηα επηβξάβεπζε θαη κηαο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, ζα ήηαλ λα
βάινπκε λα ππάξρεη κία, θνηηάσ ηνπο δηθεγφξνπο, κία παξάγξαθν πνπ λα
δεηάεη, λα αλαθέξεη θαη ηελ απηφκαηε παξάηαζε αλ δελ ππάξρεη θάπνην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, πεξαηηέξσ ησλ ηξηψλ εηψλ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ ζα ζηαζψ ζηνλ φξν ηεο θεξεγγπφηεηαο, πνπ φλησο είλαη
ζπάληνο ζηηο κέξεο καο, ην βιέπνπκε ζηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο, νπφηε ζα
ζπλεγνξήζνπκε ζηελ παξάηαζε, πνπ πξέπεη λα είλαη θαη παξάδεηγκα γη’
απηνχο πνπ δελ είλαη θαη ηφζν θεξέγγπνη ζηηο άιιεο κηζζψζεηο πνπ έρεη ν
Γήκνο. Λα δίλεηαη έλα θίλεηξν δειαδή ζε απηή ηελ πεξίπησζε, αλ κπνξεί λα
ζεσξεζεί. Υζηφζν ζα ήζεια, επεηδή ην έρνπκε μαλαπεί θαη ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο, κηα νξγάλσζε ζηηο εηζεγήζεηο ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο, λα καο
ζηέιλνληαη πξηλ. Γηαηί έρεη γίλεη επαλεηιεκκέλα 2-3 θνξέο απηφ ην πξάγκα, λα
ηελ έρνπκε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, έζησ θαη κεηαγελέζηεξα λα καο ζηαιεί απηή
ε εηζήγεζε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο, γηα λα είκαζηε θαη εκείο θαιπκκέλνη.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: πάξρεη έλα δήηεκα κε αθνξκή απηφ, ην δήηεκα ησλ
ζπκβάζεσλ. Αλ αο πνχκε κε ηελ κέζνδν ησλ παξαηάζεσλ θάπνηνο άλζξσπνο,
αλεμάξηεηα πφζν θαιφο είλαη, ζα κπνξεί λα έρεη ηε δηαρείξηζε. Αλνίγνπκε κηα
ζπδήηεζε δειαδή κε παξάηαζε ζηελ παξάηαζε. Γειαδή δελ μέξσ αλ ππάξρεη
θάπνην φξην πνπ ιέεη. Γειαδή κπνξνχκε κεηά απφ 3 ρξφληα λα δψζνπκε θαη
άιιε παξάηαζε; Γελ ην μέξσ απηφ. Αλ ππάξρεη φξην. Κπνξείο, ε;
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Ινηπφλ, ιέσ ην εμήο. Δγψ δελ έρσ αληίξξεζε γηα κηα ζεηξά πξάγκαηα θαη ζηα
πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ λφκνπ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα κπνξεί λα
βάδεη θαη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία. Απηφ είλαη δηαπαηδαγσγηθφ. Γειαδή λα πνχκε
φηη παξά θαη ελάληηα ζε κία ινγηθή πνπ ιέεη φηη θ.ιπ. θ.ιπ., δελ ην αλαιχσ
ηψξα, εκείο παίξλνπκε απηή ηελ απφθαζε. Γειαδή λα δείμνπκε φηη απφ ηελ
κηα κεξηά έρνπκε κηα ινγηθή λα γίλνληαη, αιιά θαη επεηδή αθξηβψο έρεη απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά, θάλνπκε θαη απηή ηελ επηβξάβεπζε.
Θα ήζεια ινηπφλ, εθφζνλ είλαη ηφζν θαινπξναίξεηνο φπσο ιέηε, θαη δελ ην
ακθηζβεηψ, απηή είλαη ε εηθφλα πνπ έρσ θαη εγψ, φηη είλαη πεξηπνηεκέλν, έηζη
κηα γεληθή αίζζεζε θ.ιπ., επεηδή έρνπκε μαλαθνπβεληηάζεη γηα ην δήηεκα ηεο
δηαηξνθήο, λνκίδσ λα θάλνπκε θαη κηα ζπδήηεζε, φρη απζαίξεηε ή φ,ηη ζέιεη ν
θαζέλαο, λα δνχκε ινηπφλ ζε απηά πνπ πνπιάεη, λα κπεη κέζα θαη έλαο
αξηζκφο πξντφλησλ ηα νπνία ζα είλαη απηά πνπ ζα καο πνπλ νη γπκλαζηέο, νη
πξνπνλεηέο, νη δηαηξνθνιφγνη ησλ νκάδσλ, κηαο θαη είλαη ζην θνιπκβεηήξην.
Γειαδή λα κπνξεί έλα παηδί, εθηφο απφ ηα άιια ζλαθο θαη ηνπο θαθέδεο πνπ
πίλνπλ νη γνλείο πνπ παξαθνινπζνχλ, λα κπνξεί λα βξεη θαη θάπνηα πξντφληα,
ηα νπνία βεβαίσο είλαη πην εππαζή θ.ιπ., δελ ζα ην ιχζνπκε απ’ ηε κηα κέξα
ζηελ άιιε, κπνξνχκε λα αλνίμνπκε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε θαη λα πνχκε φηη
ππάξρεη απηή ε ζχζηαζε απφ εδψ θαη πέξα κε αθνξκή ηελ αλαλέσζε. Θαη δελ
μέξσ αλ απηφ κπνξεί λα είλαη φξνο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο, λα δηαηππσζεί φηη
ζα ζέιακε, λα ην δνχκε δειαδή ιίγν κε ηε βνήζεηα ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο, λα
ππάξμεη θαη κηα ηέηνηα ζηξνθή. Βεβαίσο ρσξίο λα ηνλ επηβαξχλνπκε ηνλ
άλζξσπν, έηζη; Γελ ιέκε λα αιιάμεη απηά πνπ έρεη, αιιά λα βάιεη θαη
νξηζκέλα πξάγκαηα, έλα, δχν, ηξία. Απηά.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Δκέλα ε εκπεηξία κνπ απφ ηα ζρνιηθά θπιηθεία δείρλεη φηη είλαη επρήο
έξγνλ λα έρεη ην θπιηθείν θάπνηνο ν νπνίνο θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ θαη
είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ππκθσλψ ινηπφλ γηα ηελ παξάηαζε,
ζεβφκελε θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη ν ίδηνο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γθαλά. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ:

Θαηαξρήλ

είλαη

δχζθνιεο

νη

κέξεο.

Ν

άλζξσπνο

ηνπιάρηζηνλ κε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ είλαη πάλσ απφ ζπλεπήο, ην
πξψην. Θαη ην δεχηεξν, λνκίδσ είλαη θπξίαξρα ηα θξηηήξηα απηά. Θαη ην
δεχηεξν φηη δελ έρνπκε παξάπνλν γηα ηελ πξνζθνξά ησλ εηδψλ πνπ δίλνληαη
απφ ην ζπγθεθξηκέλν θπιηθείν απφ θάπνην γνληφ. Άξα λνκίδσ φηη απηνλφεην
είλαη φηη ζα πξέπεη λα κελ ςάρλνπκε ζε αγλψζηνπο, αιιά λα ζπλερίζνπκε ζε
έλαλ άλζξσπν δνθηκαζκέλν απφ ηα πξηλ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Λνκίδσ ζα ήηαλ αζέβεηα εγψ λα αθνπζηψ απ’ ηελ φιε κνπ θσλή
εδψ πέξα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Έρνπκε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε,
απ’ φ,ηη αλαθέξαηε, αλ κπαίλεη ζέκα Λνκηθφ απ’ ηελ Θεθηζηά, απ’ ηελ
Απνθεληξσκέλε. Έπεηηα νη ιφγνη ππάξρνπλ, νηθνγελεηαθνί, νηθνλνκηθνί,
επηρεηξεκαηηθνί. Νπφηε...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε
λα πεη; Ν θ. Ρξνρίδεο;
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Δπεηδή είκαη ιίγν πην θνληά ζην δήηεκα κε ην
θπιηθείν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, φια απηά πνπ άθνπζα, γηαηί έθπγα γηα ιίγν, είρα
κηα δνπιεηά θαη έπξεπε λα πάσ θαη γχξηζα, κνπ είπαλ ηη είπαλ νη δηάθνξνη
ζπλάδειθνη θαη ν Γήκαξρνο ζηελ εηζήγεζή ηνπ. Βέβαηα κε φια απηά θαη εγψ
δελ ζα δηαθσλήζσ, αιιά ππάξρεη έλα δήηεκα. Θέισ ν θ. Ξίθνπιεο ζε απηά
πνπ γξάθεη ην κηζζσηήξην λα είλαη ζπλεπήο. Θαη ηη ζέισ λα πσ. Ξξψηνλ,
θαζάξηζκα εμέδξεο, νπσζδήπνηε. Απηφ ην ιέκε ζήκεξα, ην ιέκε, φηαλ γξάθεη
ην κηζζσηήξην θαζάξηζκα εμέδξεο, ιέκε θαζάξηζκα εμέδξεο θαη ηειείσζε. Γηα
φια ζπκθσλψ, θαιφο θ.ιπ., αιιά ηε ζηηγκή πνπ απνδέρεηαη έλα κηζζσηήξην
ζα ηεξεί θαη απηφ. Έρνπκε πξφβιεκα ινηπφλ κε ηηο εμέδξεο, κε ην θαζάξηζκα,
θαη κε ην πξφβιεκα ζηηο ηνπαιέηεο. Κπνξψ λα ην ιχζσ εγψ απηφ. Θα
θαζαξίδνπλ θαη νη θαζαξίζηξηεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, αιιά θαη απφ κεξηά ηνπ
πξέπεη θαη εθείλνο λα δείμεη κία άιιε ζηάζε ζε απηφ ην δήηεκα. Θαλέλα
πξφβιεκα. Δπηκέλσ φηη αλ απνδερηεί, ζα απνδερηεί φπσο είλαη ην κηζζσηήξην
θαη ζα αλαιάβεη φιεο ηηο επζχλεο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη.
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ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Ξίθνπιε, ειάηε ζην κηθξφθσλν.
ΞΗΘΝΙΖΠ: Λα πσ θαη εγψ κηα θαιεζπέξα. Λα πσ επραξηζηψ πνιχ φιεο ηηο
παξαηάμεηο. Ζ έλζηαζε ε κφλε πνπ ππάξρεη είλαη νη θεξθίδεο, ζην κφλν
πξάγκα πνπ δελ είκαη ζπλεπήο, ην νπνίν δηα ιφγνπ θαη φρη γξαπηφ, γηαηί ζηα
γξαπηά κνπ είπαλ φηη είλαη copy paste ηα ζπκθσλεηηθά πψο βγαίλνπλ. ηαλ
ην πήξα ην θπιηθείν ήηαλ ν θ. Θαξαβίηεο, Ξξφεδξνο ηνπ ηφηε ΓΑΝΣ, λαη. Ν
νπνίνο κνπ είρε αλαθέξεη φηη απηά κπαίλνπλ έηζη, απιά δελ ην θάλεηο εζχ,
γηαηί έρνπκε εκείο ππαιιήινπο. Πηνλ ιφγν ηνπ ζηεξίρηεθα, αλεμάξηεηα αλ
ήηαλ γξακκέλν θαη ην ππέγξαςα.
Θαη κεηά απφ 1-2 ρξφληα παξνπζηάζηεθε Ρν Σσξηάηηθν, παξνπζηάζηεθαλ ηα
ληφλαηο, παξνπζηάζηεθε Ρν Θνπθνπηζάθη, είλαη καγαδηά φια πνπ ηα μέξνπκε
φινη, ηα νπνία ην 80% ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ζθνππηδηψλ λα ην πσ έηζη πνπ
ππάξρνπλ κέζα ζηα θαιάζηα ζηηο θεξθίδεο είλαη απφ απηά ηα θαηαζηήκαηα. Ρα
ππφινηπα, επεηδή είλαη θφζκνο πνπ θάζεηαη ζε εκέλα, ή θαη απηά πνπ είλαη
απέλαληη απφ εκέλα ζηελ παηδηθή ραξά, πξνζπαζψ θαη ηα καδεχσ εγψ ή ε
αδειθή κνπ ή φπνηνο άιινο κπνξεί λα είλαη εθείλε ηε ζηηγκή εθεί πέξα. Λα
αλαιάβσ φια ηα ηεηξαγσληθά ηηο θεξθίδεο ζρνιψληαο ην θνιπκβεηήξην ζηηο
11:00 ε ψξα, λα ηα θαζαξίζσ γηα λα είλαη ηελ επφκελε κέξα θαζαξά, δελ
κπνξψ λα ην θάλσ. Γηα ηηο ηνπαιέηεο πάιη εγψ ηηο θαζαξίδσ. ηαλ ιέσ ηηο
θαζαξίδσ, κε κία κάληθα πνπ ππάξρεη απ’ έμσ, θαη είλαη δεκφζηεο ηνπαιέηεο.
Γελ είλαη ηνπαιέηεο πνπ αλήθνπλ ζην θπιηθείν. Αλεμάξηεηα αλ ε άδεηα βγήθε
ζην θπιηθείν κε απηέο ηηο ηνπαιέηεο, γηαηί έπξεπε λα ππάξρνπλ ηνπαιέηεο γηα
λα ππάξρεη πγεηνλνκηθφο ρψξνο. Έρσ βάιεη πνιχ πιάηε θαη ζην θνκκάηη ηεο
θαζαξηφηεηαο. Θεσξψ φηη εάλ κπνξεί λα γίλεη, πέξα απφ ην copy-paste λα
γίλεη κία ηξνπνπνίεζε έζησ γηα ην ζπκθσλεηηθφ, αλ κπνξεί λα γίλεη. Γηαηί
πξνζσπηθφ ππάξρεη θαη ζηνλ Γήκν θαη φηαλ δελ ππάξρεη βάδσ εγψ πιάηε.
Απηφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ξίθνπιε. Ν Γήκαξρνο γηα ην θιείζηκν. ρη.
Δίλαη νκφθσλε απφθαζε ινηπφλ, ζπλάδειθν. Θα ην ζπδεηήζνπκε, Καλψιε,
κε ηνλ άλζξσπν. Γελ λνκίδσ φηη είλαη ζέκα λα γίλεη ηψξα θνπβέληα ζην
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Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζα βξνχκε κία ιχζε γηα ην
ζέκα.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ εμέηαζε αηηήκαηνο ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε
αιεμίζθαηξνπ θπιαθίνπ, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο,
βάζεη ηεο αξηζκ. 35/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν Αληηδήκαξρνο, ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο,
Κφζρν. Λαη, πεο πξψηα ην... θαη λα... Λαη. Ξεο δπν ιφγηα γηα ην ζέκα θαη ζα
κηιήζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη. Δίλαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο. Ν
ζπλάδειθνο ν Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Ρν μαλαείδακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά λνκίδσ. πάξρεη κηα
εηζήγεζε εδψ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. Αλαθέξεη θαη ηα ζρεηηθά άξζξα,
λφκνπο θαη δηαηάμεηο πνπ ππάξρνπλ. πήξρε κηα έλζηαζε ηελ πξνεγνχκελε
θνξά ηελ νπνία ήζεια λα δεη ε δηνίθεζε. Ξήξακε θαη απηφ. Δίκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα ηε δψζνπκε ηελ άδεηα, πέξα απφ ηηο φπνηεο ελζηάζεηο
κπνξεί λα ππάξρνπλ γηα επηθηλδπλφηεηα, γηαηί φηαλ κέλεη έλα πξφζσπν πνπ
είλαη εθηεζεηκέλν ζε θηλδχλνπο δσήο, εάλ είλαη κφλν ηνπ είλαη ζαλ λα ιέκε
δειαδή φηη αλ ηπρφλ ζηνρνπνηεζεί απφιπηα, κπνξνχκε λα ηνλ αθήζνπκε λα
ηνλ θάεη ην ζθνηάδη, γηα λα ην πνχκε έηζη απιά. Υο εθ ηνχηνπ ζεσξψ φηη
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δερηνχκε λα κπεη ην θπιάθην, ην νπνίν θπιάθην δελ
κπαίλεη ζην πεδνδξφκην, γηαηί δελ ρσξάεη εθεί λα κπεη. Κπαίλεη αθξηβψο δίπια,
γηαηί γεηηνλεχεη κε έλαλ ρψξν ειεχζεξν ηνπ Γήκνπ, κηα πιαηεία κηθξή, θαη ζα
κπεη ζε απηφ ην ζεκείν. Θα είλαη 1,70x1,70, αιεμίζθαηξν θαη αιεμηθέξαπλν ζα
έρεη νπσζδήπνηε, γηαηί δελ κπνξεί λα ηνλ ζθνηψζνπλ κέζα ζε απηφ πνπ ζα
είλαη. Θα ηνπ έξζεη απφ αιινχ, εθ Θενχ. Ζ εηζήγεζε πνπ θάλνπκε είλαη λα
δερηνχκε θαη λα δψζνπκε ηελ άδεηα λα ρηηζηεί. πφςε δε φηη κέζα ζηνπο
φξνπο είλαη φηη ζα απνθαηαζηαζεί ε ζέζε φηαλ ζα πάςεη λα ππάξρεη απηφ ην
θπιάθην.
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ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη εδψ θαηαξρήλ εθπξφζσπνο απφ ηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία. Ξαξαθαιψ ζα έξζεηε λα πείηε δχν ιφγηα γηα ην ζέκα;
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΟΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Νλνκάδνκαη Ξαλαγηψηαξεο Γεκήηξηνο,
είλαη Αζηπλφκνο Β θαη ππεξεηψ ζηε Γηεχζπλζε ηεο Αζηπλνκίαο Γπηηθήο
Αηηηθήο. Δίκαη θαηφπηλ δηαηαγήο εδψ πέξα ηνπ θ. Ραμηάξρνπ, ηνπ θ.
Πσηεξφπνπινπ Γεκεηξίνπ. Έρσ θέξεη εδψ πέξα έλα ζρεηηθφ ζεκείσκα εθ
κέξνπο ηνπ θ. Ραμηάξρνπ. Αλ ζέιεηε λα ζαο ην δηαβάζσ.
«Δπί ηεο νδνχ Αλδξνχηζνπ 12 ηνπ Γήκνπ ζαο, κνλνθαηνηθία, δηακέλεη
νηθνγελεηαθψο ν Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείν Δμσηεξηθψλ
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θ. Ρδαλέηνο Φηιηππάθνο. Υο γλσζηφλ, ζηνλ
αλσηέξσ έρνπλ αλαηεζεί απφ ην θπβεξλεηηθφ ζρήκα θαζήθνληα δηαρείξηζεο
πξνζθπγηθψλ ξνψλ θαη κεηαλαζηεπηηθή ελ γέλεη πνιηηηθήο. Ιφγσ ηεο θχζεο
ηεο απνζηνιήο ζηνπ αλαηηζέκελνπ ζην αλσηέξσ πξφζσπν έξγνπ, θαζίζηαηαη
πξφδεια θαηαλνεηφ φηη ν ίδηνο απνηειεί ζηφρν επίδνμεο ζε βάξνο ηνπ
εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο, ιφγνο ν νπνίνο επηθαιείηαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ππφςε
ζέκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ζήκεξα ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
ζαο Ππκβνπιίνπ.
Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, επεηδή γηα ην αλσηέξσ πξνβιέπεηαη ε
ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ κε αζηπλνκηθή δχλακε, ε νπνία ήδε δηαηίζεηαη
εμσηεξηθά ηεο νηθίαο ηνπο, εμαζθαιηδνκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
πξνζηαζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ απηψλ απφ ηπρψλ έλλνκεο ελέξγεηεο, αιιά θαη
ηελ απνηξνπή έθζεζεο ησλ ίδησλ απφ δπζκελή θαηξηθά θαηλφκελα ζηα νπνία
θαινχληαη λα παξάμνπλ έξγν. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε σο άλσ ππνρξέσζε ηεο
πνιηηείαο εξείδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 28 ηνπ Ξ.Γ. 141/91.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ επηινγή ηνπ αθξηβνχο ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο ηεο
αδεηνδφηεζεο αιεμίζθαηξεο ζθνπηάο, αθνχ ειήθζεζαλ ππφςε νη εηδηθφηεξεο
γεσηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο, ψζηε αθελφο κελ λα εμππεξεηείηαη ζην κέγηζην
βαζκφ ν ιφγνο ηνπνζέηεζήο ηεο, θαη αθεηέξνπ λα κελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηαζθεπψλ ζε
δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζρεηηθή έθζεζε απηνςίαο θαη εηδηθά γηα ην
ζηγφκελν ζέκα έγγξαθν έρεη απνζηαιεί ήδε πξνο ελεκέξσζε ηεο Γεκνηηθήο
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ζαο Αξρήο κε έγγξαθφ ηεο απφ ηελ Γηεχζπλζε Ρερληθήο πνζηήξημεο ηνπ
Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ
φηη ε πνιηηεία έρεη ήδε δεζκεπηεί ζην αλαγθαηνχλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ελ
ιφγσ ζθνπηάο ζεκαληηθφ πνζφ, αιιά θαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, παξαθαιείζηε φπσο εμεηάζεηε ζεηηθά ην επηβαιιφκελν αίηεκα
ηεο ηνπνζέηεζήο ηεο. Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελ ιφγσ θαηαζθεπή ζα έρεη
πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, δελ ζα επεξεάζεη ηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο
πεξηνρήο θαη επηπιένλ δελ ζα επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ ζαο».
Ρψξα αλ ζέιεηε θάπνηα άιιε δηεπθξίληζε ή νηηδήπνηε, κπνξείηε λα κε
ξσηήζεηε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Λαη, παξαθαιψ.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Πηελ νκηιία ζαο, είλαη κνλνθαηνηθία ή ιάζνο άθνπζα; Γελ
είλαη κνλνθαηνηθία. Δίπαηε κνλνθαηνηθία.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θα δψζνπκε ηνλ ιφγν, είλαη ν θ. Πηακέινο εδψ. Ινηπφλ,
παξαθαιψ θ. Πηακέιν. Δπραξηζηνχκε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο.
ΠΡΑΚΔΙΝΠ: Γεηα ζαο. Ιέγνκαη Πηακέινο Θσλζηαληίλνο θαη κέλσ ζηελ
Αλδξνχηζνπ 12, ε νπνία δελ είλαη κνλνθαηνηθία. Κέλσ εγψ κε ηελ αδειθή
κνπ. Θαη ζέισ λα επραξηζηήζσ θαηαξράο ηνλ Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην πνπ κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ζέζσ νξηζκέλα δεηήκαηα.
Ν θ. Ρδαλέηνο Φηιηππάθνο θαηαξράο, ε ηδηφηεηά ηνπ είλαη Β’ Αλαπιεξσηήο
Γξακκαηέαο. Ρν Β’ Αλαπιεξσηήο ζεκαίλεη έηζη πνιχ ρνληξηθά, ππάξρεη ν
πνπξγφο, ππάξρεη ν θππνπξγφο, ππάξρεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ππάξρεη ν
Α’ Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο, ππάξρεη ν Β’ Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο.
Πχκθσλα κε ηνλ λφκν, δελ πξέπεη λα έρηε νχηε θπιάθην, νχηε ζπλερή
παξαθνινχζεζε, αιιά πεξηπνιηθφ ηεο αζηπλνκίαο λα θάλεη ζπρλέο πεξηπνιίεο
κπξνζηά απ’ ην ζπίηη θαη λα ειέγρεη. Ξαξφια απηά απφ ηφηε πνπ ν θ.
Φηιηππάθνο είλαη ζε απηή ηε ζέζε έρνπκε 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα γηα 30 κέξεο
ηνλ κήλα 24σξε παξαθνινχζεζε. Ξνπ απηφ ηη ζεκαίλεη; Φχιαμε ρσξίο θαλ
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εκείο ζαλ ζπληδηνθηήηεο, γηαηί ν θ. Φηιηππάθνο δελ έκελε αλέθαζελ ζε απηφ ην
ζπίηη, παληξεχηεθε ηελ αδεξθή κνπ έξρεηαη θαη κέλεη, νπφηε λνκίδσ θαη εζηθά
θαη πξαθηηθά ζα έπξεπε λα κε είρε ελεκεξψζεη εκέλα πξνζσπηθά θαη λα είρα
θαη ηνπιάρηζηνλ θάπνην ιφγν πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Γηαηί ν θ. Φηιηππάθνο
κπνξεί ζήκεξα ή αχξην λα θχγεη θαη απφ απηφ, εγψ φκσο κέλσ εθεί. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη δελ έγηλε απηφ.
Πε απηφ γηαηί θέξσ αληίξξεζε. Ζ γεηηνληά καο, ν δξφκνο καο, είλαη κηα ήζπρε
γεηηνληά. Γελ έρεη ζπκβεί πνηέ ηίπνηα. Ξηζηεχσ φηη φηαλ θάπνηνο ππάξρεη ζηελ
θπβέξλεζε λαη κελ ζέιεη πξνζηαζία, αιιά πξνζπαζεί ε παξνπζία ηνπ λα είλαη
φζν ην δπλαηφλ, λα γίλεηαη ιηγφηεξν αληηιεπηή απ’ ην επξχηεξν θνηλφ. Γη’
απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν, γηα λα κελ γίλεηαη ζηφρνο πνχ κέλεη, νπφηε εάλ ζέιεη
θάπνηνο, εθηφο απφ ηηο ψξεο πνπ είλαη ζηε δνπιεηά, λα κπνξεί λα ρηππήζεη θαη
εθεί πνπ κέλεη ζην ζπίηη. Πην ζπίηη απηφ δελ κέλεη ν θ. Φηιηππάθνο κφλνο.
Κέλνπκε θαη εκείο. Θαη πηζηεχσ φηη αλ ζέιεη λα πξνζηαηεπζεί θάπνηνο δελ
αξθεί ην θπιάθην, ζα ζαο πσ γηαηί. Ξξέπεη λα έρεη πξνζηαζία ζην ζπίηη. Ρν
ζπίηη είλαη νξζάλνηρην απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Ξηζηεχεηε εζείο φηη αλ θάπνηνο
ζέιεη λα βιάςεη ηνλ θ. Φηιηππάθν, δελ κπνξεί εμ απνζηάζεσο κία ηνξπίιε γηα
παξάδεηγκα ή κε έλαλ ειεχζεξν ζθνπεπηή λα πεηχρεη φ,ηη ζέιεη; Απηφ πνπ
δεηάεη ν θ. Φηιηππάθνο είλαη θπιάθην γηα ηνλ θξνπξφ. Κα δελ είλαη γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ, γηα ηνλ θξνπξφ. Θάπνηνο πνπ ζέιεη λα βιάςεη ηνλ θ. Φηιηππάθν, ζα
βιάςεη ηνλ θξνπξφ; Θαη αιεμίζθαηξν θπιάθην. Ρη λα ην θάλεη; Δίλαη
νξζάλνηρην απφ παληνχ ην ζπίηη. Νπφηε ζα πάεη θαηεπζείαλ, ρηππάεη ην ζπίηη
πνπ δελ έρεη θακία πξνζηαζία.
Ν θ. Φηιηππάθνο εθηφο απφ ηελ 24σξε παξαθνινχζεζε γηα 30 εκέξεο ηνλ
κήλα έρεη έλα θνξηεγφ ηδηπ πνπ έξρεηαη θάζε πξσί κε δχν νδεγνχο κέζα πνπ
ηνλ παίξλνπλ θαη δχν κνηνζηθιεηηζηέο κπξνο θαη πίζσ γηα λα ηνλ ζπλνδεχνπλ.
Θαη λα πεξηκέλεη θαη 45 ιεπηά ην ηδηπ θάζε πξσί πξηλ βγεη ν θ. Φηιηππάθνο. Παο
παξαθαιψ, απηφ δελ είλαη ζηνρνπνίεζε; Κε ην λα βάινπκε ην αιεμίζθαηξν
θπιάθην απηφ πξνζηαηεχνπκε ηνλ θ. Φηιηππάθν απφ ηπρφλ ηξνκνθξαηηθέο
ελέξγεηεο ελαληίσλ ηνπ; Θέιεη λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ εθεί. Πε κηα
επνρή πνπ ηα πξάγκαηα είλαη ηφζν δχζθνια θαη ππάξρεη ηφζν νηθνλνκηθή
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θξίζε θαη αληί λα πξνζπαζνχκε λα απνθεχγνπκε ηηο δαπάλεο, απηή ε 24σξε
θχιαμε αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 12.000€ ην κήλα έμνδα ζηελ Αζηπλνκία. Ρν
αιεμίζθαηξν θπιάθην ζα ζηνηρίζεη γχξσλ ζηηο 20.000 κε 22.000 γηα λα
ηνπνζεηεζεί. Ππλ ηνπο άιινπο ηνπο ηδηαίηεξνπο νδεγνχο πνπ έρεη θαη ηνπο 2
κνηνζηθιεηηζηέο. Γηα έλαλ Β’ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα, ζαο παξαθαιψ,
είλαη αλαγθαίν λα μνδεχνληαη φια απηά ηα πνζά; Δάλ θαληαζηνχκε ην πφζνη
δνπιεχνπλ γηα ηελ θπβέξλεζε θαη πφζνη δηθαηνχληαη θαη αλ έπξεπε λα γίλνληαη
φια απηά, ηφηε πνπ ζα θαηαιήγακε; Θαη μέξσ φηη δελ γίλνληαη γηα πξφζσπα
πνπ είλαη αθφκα ζε πςειφηεξεο ζέζεηο. Ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο επί....
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Πηακέιν λα ζπληνκεχζνπκε ιηγάθη. Λνκίδσ φηη ήζαζηαλ
ζαθήο γηα ην αίηεκά ζαο, έηζη;
ΠΡΑΚΔΙΝΠ: Θαη αλ ζέιεη θαη λνηάδεηαη, ζαο παξαθαιψ, ηφζν πνιχ γηα ηνπο
θχιαθεο, έρεη αλαξσηεζεί πνχ ζα θάλνπλ ηελ αλάγθε ηνπο νη θχιαθεο; Πην
πάξθν δίπια; Ξνπ εθεί αλαγθαζηηθά ζα ηελ θάλνπλ νη άλζξσπνη θαη ηνπο
έρνπκε πεηχρεη θαη πνιιέο θνξέο λα ηνπο βιέπνπκε, αιιά πνχ ζα θάλνπλ;
Νπφηε κπξίδεη κε φια απηά. Ζ αδειθή κνπ θάησ θαη ν θ. Φηιηππάθνο δηαζέηνπλ
έλα θελφ ζπίηη, ην νπνίν δελ ρξεηάδεηαη. Δάλ ελδηαθέξνληαλ ηφζν πνιχ, γηαηί
δελ δηαζέηεη ην ζπίηη, ζαο παξαθαιψ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αλάγθε φισλ
απηψλ ησλ θξνπξψλ πνπ ππάξρνπλ θαζεκεξηλά. Γπζκελείο ζπλζήθεο, λαη,
ππάξρεηο δπζκελείο ζπλζήθεο, θαινθαίξη. Αιιά έξρνληαη κε ην απηνθίλεηφ
ηνπο. Κέλνπλ κέζα ζην απηνθίλεην. Ξξνζηαηεχνληαη απ’ ην θξχν, αλάβνπλ ην
air condition θαη ζεθψλνληαη θαη θάλνπλ ηηο επηκέξνπο βφιηεο.
Θαη λα αλαθεξζψ ζαο παξαθαιψ ζηνλ θ. Αληηδήκαξρν θαη ζηνλ Κπνδίθα. ηαλ
ππάξρνπλ άιια ζέκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα δψζνπκε πξνηεξαηφηεηα, φπσο
λα θπιάγνληαη δξφκνη επί Ξαπαλδξένπ, φπσο θαη ν θ. Κπνδίθαο αλέθεξε γηα
άιινπο πνπ δελ ππάξρνπλ αζηπλνκηθνί λα θάλνπλ άιια πξάγκαηα θαη
θξνπξνχλ δηάθνξα πξφζσπα, ζαλ ηνλ θ. Ρδαλέην Φηιηππάθν εδψ, είλαη
ζσζηφ; Δκέλα ζα κε ζπλέθεξε, γηαηί ην ζπίηη κνπ θαιά θπιάλε, λα έρσ
θχιαμε επί 24ψξνπ βάζεσο. κσο ην βιέπσ. Γελ είλαη ζσζηφ. Δίλαη πεξηηηφ.
Γελ ρξεηάδεηαη. Θαη ζηνρνπνηνχκαζηε πεξηζζφηεξν, εθηφο απ’ ηνλ θ. Φηιηππάθν
θαη ε δηθή κνπ νηθνγέλεηα. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΕΔΡΟ: Λα πάξεη ζέζε ην Πψκα. Θ. Κπνδίθα. Αξγφηεξα; Βεβαίσο. Θ.
Ληεληαθέ. Θέιεη ιίγν αξγφηεξα ν θ. Κπνδίθαο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κε ηνλ θ. Πηακέιν, απηή ε θηινζνθία ηεο ππεξθχιαμεο
πξνζψπσλ κε βξίζθεη θαη εκέλα αληίζεην. Ρηο πξνάιιεο αλαθέξακε θαη έλα
παξάδεηγκα πνπ ην ζπλαληάσ ζπλέρεηα. Δίλαη ε πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά πνπ
ε Ζξψδνπ Αηηηθνχ πιένλ είλαη ζπλέρεηα θιεηζηή ζηελ Αζήλα. Γελ κπνξείηε λα
θαληαζηείηε ηη θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη ζην Πχληαγκα απφ
απηφ ην πξάγκα. Ξνηέ δελ έρεη μαλά-ππάξμεη απηφ.
Απιά δελ μέξσ πνηα είλαη ηα φξηά καο ηψξα. Δλδερνκέλσο ν αζηπλνκηθφο,
ππάξρεη θαη κία αξρή εκπηζηεπηηθφηεηαο, ελδερνκέλσο ν άλζξσπνο λα είλαη
ήδε ζηφρνο, ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα ην πνχκε δεκφζηα. Νπφηε ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ελδερνκέλσο ε αζηπλνκία λα μέξεη θάηη παξαπάλσ. Δάλ, ρσξίο
αθξηβψο λα ην αλαδείμνπκε απηφ ην ζέκα, εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ηέηνηεο,
πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχκε ζηελ εηζήγεζε πνπ θάλεη ε αζηπλνκία.
Γηαθνξεηηθά εγψ γεληθφηεξα κε θπιάμεηο πξνζψπσλ θαη ηδηπ θαη δηάθνξα
θπιάθηα θαη ην έλα θαη ην άιιν, απηά πξνθαινχλ θαη δελ έρνπλ θαη θακία
ρξεζηκφηεηα θαη αθξηβψο ηα άηνκα ηεο πεξεζίαο κπνξνχλ λα είλαη θαη ζε
άιιεο νπζησδέζηεξεο ππεξεζίεο. Αιιά ζε απηφ ην θνκκάηη, ην νπνίν δελ ην
γλσξίδνπκε, εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο, πνπ γηα λα ππάξρεη ε εηζήγεζε ην πην
πηζαλφ είλαη φηη ζα ππάξρνπλ, δελ κπνξνχκε λα δηαθνξνπνηεζνχκε ζε απηφ.
Ίζσο πάιη λα ππήξρε έλαο άιινο ηξφπνο θχιαμεο, αιιά θαη πάιη εγψ δελ είκαη
αξκφδηνο γηα λα ην θξίλσ απηφ. Αλ ππάξρεη ε ιηγφηεξν δπλαηφ φριεζε ησλ
ππνινίπσλ θαηνίθσλ, αλ ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα ην ζπδεηήζνπκε. Απηφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απέρσ ζε απηφ ην ζέκα.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θα Γθαλά.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξαξαθαιψ.
ΓΘΑΛΑ: Λαη, θαη εγψ δελ ληψζσ εηδηθή επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Γειαδή δελ
μέξσ πφηε ζηνρνπνηείηαη θαη πφηε φρη ή πφηε πξέπεη έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο λα
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ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. Άθνπζα θαη ηνλ θ. Βνξέα πνπ είπε
φηη είλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα θαη δελ κπνξνχκε λα αξλεζνχκε. Βιέπσ θαη ηα
έγγξαθα, ηα νπνία έξρνληαη θαη απφ ην Αζηπλνκηθφ Ρκήκα ηνπ Σατδαξίνπ θαη
απφ ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Κε φιεο ηηο επηθπιάμεηο, λνκίδσ
φηη δελ πξέπεη λα αξλεζνχκε λα ηνπ ην δψζνπκε, αιιά ζαο ιέσ εληάμεη, δελ
ληψζσ εηδηθή.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Φνπξιή;
ΦΝΟΙΖΠ: Θ. ζπλάδειθνη, εδψ είλαη έλα ζέκα κε έλα εηζεγεηηθφ ηεο
Αζηπλνκίαο. Βέβαηα ζηελ ... ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ, γηα λα ιέκε ηελ αιήζεηα,
φηη θάπνηνη θχξηνη αζηπθχιαθεο πξέπεη λα θεχγνπλ απ’ ηα πξνζηαηεπφκελα
πνιηηηθά πξφζσπα θαη λα επηηεινχλ απηφ ην έξγν ην θαη’ εμνρήλ απηφ, ηελ
πξνζηαζία ηνπ πνιίηε. Θ. Ξξφεδξε. Δδψ φκσο είλαη ν Β’ Αλαπιεξσηήο
Γξακκαηέαο, νχηε μέξσ αλ νη άιινη έρνπλ δηθαίσκα λα ην θάλνπλ. Αλέθεξε
ηνλ λφκν, ζπγθεθξηκέλα πνπ αλέθεξε ν θ. Πηακέινο, εγψ δελ ηνλ γλσξίδσ.
Αιιά φπσο ην ζέηνπλ ην ζέκα αζηπλνκία, αλ ζπκβεί θάηη κεηά ζα έρνπκε ηηο
επζχλεο εκείο. Θνηηάμηε, θαηαιάβαηε; Απηφ είλαη ην ζέκα. ηη έξρεηαη εδψ
πέξα ν θ. Ραμίαξρνο, καο δηάβαζε γηα λα γξαθηεί θαη ζηα πξαθηηθά, ην ιάβακε
ππφςε φινη θαη κπνξεί λα έρνπκε δηαθνξεηηθή εκείο. Ή ζέκα αηζζεηηθήο ή
ζέκαηα γεληθφηεξα θηινζνθίαο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ελδερνκέλσο δελ
μέξνπκε φηη γηα λα γίλεη απηφ ην θπιάθην θαληάδνκαη ην δήηεζε ν
ζπγθεθξηκέλνο Γξακκαηέαο. Δλδερνκέλσο μέξεη θάπνηα πξάγκαηα ή κπνξεί λα
απεηιήζεθε

θαη

... απηνχ

ηνπ

ζέκαηνο. Θαη

λνκίδσ φηη

πξέπεη

λα

ζπκθσλήζνπκε ζε απηφ, παξά ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε δηαθνξεηηθή
κπνξνχζακε λα έρνπκε, θαηφπηλ ηεο εηζήγεζεο ηεο αζηπλνκίαο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Θ. Αζπξνγέξαθα ζα ζέιαηε; ρη.
Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ είκαη πην εχθνινο λα ηα πσ γηαηί δελ εμαξηψκαη απφ ηα
θπβεξλεηηθά ζρήκαηα θαη απφ ηηο εμαγγειίεο, φπσο είπε θαη ν θ. Φνπξιήο, πνπ
θαηεβάζακε ζε δπν βδνκάδεο απφ ηελ ψξα πνπ βγήθακε θπβέξλεζε φια ηα
θάγθεια ζην Πχληαγκα θαη απνθιείζακε φιν ην ηεηξάγσλν ηεο Ζξψδνπ
Αηηηθνχ. Θαη πνιχ ζσζηά είπε ν Βαγγέιεο φηη αλ πεξάζεηο ηε Βαζηιίζζεο
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Πνθίαο, είηε γηα λα καο ζην Πχληαγκα είηε γηα λα καο ζην γξαθείν ηνπ θ.
Φνπξιή, δεηλνπαζείο. Απνθιείζηεθε έλα νιφθιεξν θνκκάηη εθεί, ηελ επνρή
πνπ ιέγακε φηη εκείο μέξεηε ζα ηνπο καδέςνπκε φινπο θαη ν Σξπζνρνΐδεο έρεη
120 άηνκα θαη ν Φιακπνπξάξεο έρεη 80. Ζ εμνπζία είλαη γιπθηά. Ζ εμνπζία
είλαη αθξνδηζηαθή. Ζ εμνπζία, αθήζηε κε λα κηιήζσ θαη λα θνηηαδφκαζηε ζηα
κάηηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα θνηηαδφκαζηε ζηα κάηηα. Ζ εμνπζία είλαη γιπθηά, είλαη
αθξνδηζηαθή θαη θάπνηα ζηηγκή ιεηηνπξγνχκε θαη ζηηο παξπθέο ηεο
αιαδνλείαο. Γελ κπνξεί θαλέλαο λα πάξεη ξίζθν θαη λα πεη φρη ζην αίηεκα ηεο
αζηπλνκίαο θαη απνθιεηζηηθά λαη ζην αίηεκα ηνπ θ. Πηακέινπ. Ν θ. Πηακέινο,
ζαλ γείηνλαο, κπνξεί λα έρεη ηα ρίιηα δίθηα ηνπ Θενχ, ηεο δσήο, φπσο ζέιεηε
πέζηε ηεο, γηαηί κε ηνλ Θεφ δελ ηα πάηε θαη θαιά. κσο αο έξζεη θαη ν θ.
Πηακέινο ζηε ζέζε καο, αλ ν κε γέλνηην ζπκβεί νηηδήπνηε, φπσο είπε πνιχ
ζσζηά ν θ. Φνπξιήο, λα γίλεη θάηη θαη λα πνχκε εκείο ζαο ην ιέγακε, ζα έξζεη
ε αληηηξνκνθξαηηθή εδψ κε ηηο κάζθεο θαη κε ηηο θνπθνχιεο θαη κε ηα F1 θαη
ηα έηζη θαη ζα καο ιέεη εζχ, εζχ, εζχ, εζχ ζηα κπνπληξνχκηα ζηνλ 7 ν. Ρη
θάλνπκε θ. Πηακέιν; Ρη ζα θάλσ εγψ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Έρεηε απνιχησο δίθην, αιιά ηα επηρεηξεζηαθά ηεο αζηπλνκίαο,
ηα αηηήκαηα ηεο αζηπλνκίαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αζθάιεηα πξνζψπνπ...
Ρψξα ζέιεηε λα ζαο πσ αλ ζπκθσλψ ή φρη; Κα ηη ιέηε ηψξα; Δίκαζηε ζηε
κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη θνβφκαζηε κελ έξζεη ν Πχξηνο λα καο καιψζεη,
λα καο θάλεη ληαληά απ’ ηνλ Πθαξακαγθά. Ρα μέξνπκε θ. Πηακέιν. Δγψ, επεηδή
δελ ζα απέρσ, ζα αλαγθαζηψ λα πξνζγεησζψ αλψκαια ζην αίηεκα ηνπ
Ραμηάξρνπ θαη ηεο Αζηπλνκίαο, ζεβφκελνο ηα ρίιηα δίθηα ηνπ θ. Πηακέινπ.
Αιιά ζα ζέιακε θαη ν θ. Πηακέινο λα θάλεη έλα θιηθ πίζσ, λα απνδερηεί απηή
ηελ θαηάζηαζε, θαη αο εχρεηαη ζε έλαλ γξήγνξν αλαζρεκαηηζκφ ή εθινγέο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Κηζφ ιεπηφ θ. Πηακέιν. Δίπαηε ηε
γλψκε ζαο. Ρν Πψκα κηιάεη ηψξα. Ν θ. Ρξνρίδεο.
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ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Βέβαηα ήζεια λα ηνπνζεηεζνχλ βέβαηα ηφζν ν θ. Αζπξνγέξαθαο
φζν θαη ν Θνδσξήο ν Ππειηφπνπινο ζε απηφ ην δήηεκα. Δίλαη θαζαξά πνιηηηθφ
ζέκα θαη πξαγκαηηθά ήζεια πνιχ λα αθνχζσ ηηο απφςεηο ηνπο, πξαγκαηηθά.
Βέβαηα δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη δηαθνξεηηθά. Δίπαλ νη δηάθνξνη
ζπλάδειθνη εδψ θαη ν θ. Φνπξιήο θαη ν θ. Κπνδίθαο, βέβαηα θαη εγψ καδί κε
απηνχο θαη πηζηεχσ θαη πνιινί φηη έηζη πξέπεη λα γίλεη. Έρνπκε κία
ηνπνζέηεζε ηεο αζηπλνκίαο εδψ πέξα θ.ιπ. Απ’ ηελ άιιε κεξηά πξέπεη λα
δνχκε ηη δεκηνπξγεί, θαη εδψ ήζεια ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Ππειηφπνπινπ θαη
ηνπ θ. Αζπξνγέξαθα, ηη δεκηνπξγεί απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ζέινπλ θχιαμε
απηνί νη άλζξσπνη; Ξνην είλαη απηφ ην θαζεζηψο πνπ πξαγκαηηθά ... μαλαιέκε
εκείο, θέξλεη κηα θαηάζηαζε ηέηνηα, έλαο Γξακκαηέαο Β’ λα ζέιεη ηφζν πνιχ
θχιαμε; Λα ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ άηνκα 3 έσο 5 θαη 6 γηα λα θπιάλε
έλαλ άλζξσπν πνπ θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ.
Θαη απ’ ηελ άιιε κεξηά είρακε ζηηο νκηιίεο πνπ αλέθεξαλ νη ζπλάδειθνη
πξνεγνπκέλσο ζηελ Θαξατζθάθε λα κελ έρεη δχλακε ε Ρξνραία λα καο
παξέρεη έλαλ άλζξσπν, γηαηί γίλεηαη έλα κπάραιν θαη κπαίλνπλ ζηνλ
πεδφδξνκν θαη θηλδπλεχνπλ ηα παηδηά καο λα ζθνησζνχλ θ.ιπ. Έρνπκε
δηάθνξα άιια δεηήκαηα θαη λα απαζρνινχκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ
είλαη ρξήζηκνη θαη πξαγκαηηθά θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζε άιινπο ηνκείο, λα
ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε θαη λα ηνπο αρξεζηεχνπκε ζε απηά ηα πξφζσπα. Άξα ην
δήηεκα είλαη πνιηηηθφ. Ήζεια πξαγκαηηθά θαη ην μαλαιέσ θαη είλαη θαη
επθαηξία, εγψ ζέισ λα ηνπνζεηεζνχλ νη ζπλάδειθνη. Ρνπο μαλαθαιψ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζε απηφ ην δήηεκα. Θαη λα θηάλνπκε ζην ζεκείν λα πεηάκε
δειαδή ζαλ λα έρνπκε ιεθηά, λα κελ έρνπκε λα θάκε, λα κελ έρνπλ λα θάλε
ηα παηδηά ζηα ζρνιεία, λα δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα δεηήκαηα, θαη λα πεηάκε
ηα ιεθηά έηζη.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα πεη; Γήκαξρε;
ΔΗΜΑΡΧΟ: Γπν ιφγηα ζα ήζεια θαη εγψ λα πσ. Θνηηάμηε ηψξα, ν
αθξνδηζηαθφο Αληξέαο ηνπο πήξε φινπο δίπια ηνπ; Ήηαλ Ξξφεδξνο ηνπ ΑΠΓΑ,
έηζη; Άξα άζθεζε εμνπζία γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα. Θνηηάμηε ηψξα έηζη
ραξηηνινγψληαο, ην δήηεκα πνπ κπαίλεη ζε εκάο, εκείο πνπ είκαζηε ππέξ ελφο
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άιινπ ξφινπ κηαο αζηπλνκίαο θαη κηαο άιιεο αζηπλνκίαο, λα δερφκαζηε ηψξα,
κε φια απηά πνπ κπήθαλ ηα δεηήκαηα, πψο ζα πξέπεη λα είλαη ηα θαζήθνληα
ηεο αζηπλνκίαο θαη φηη δελ πξέπεη λα θπιάεη νχηε ηα πςειά πξφζσπα, νχηε
λα ιεηηνπξγεί ζαλ θαηαζηαιηηθφο κεραληζκφο, αιιά λα θξνληίδεη γηα ηελ ηάμε
ησλ πφιεσλ, λα θηάλνπκε ζήκεξα θαη λα δερφκαζηε, κε ηηο επηθπιάμεηο
βέβαηα, γηαηί κπαίλεη έηζη θαη ζην εηζεγεηηθφ ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε ηηο
επηθπιάμεηο απηέο νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ απφ φινπο θαη βέβαηα απφ ηνλ θ.
Πηακέιν πάξα πνιχ αλαιπηηθά θαη πξαγκαηηθά εγψ ζπκθσλψ απφιπηα ζε φζα
είπε.
Ρν δίιεκκα φκσο πνπ κπαίλεη ζε εκάο, θαη ην είπε πνιχ ζαθέζηαηα ν Αληξέαο
Κπνδίθαο, είλαη αλ ν κε γέλνηην, αλ ζπκβεί νηηδήπνηε, απφ ηε ζηηγκή πνπ
ππάξρεη ην έγγξαθν ηεο Αζηπλνκίαο πνπ καο ιέεη φηη είλαη πηζαλφο ζηφρνο θαη
φηη ζα πξέπεη λα παξζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα αζθάιεηαο, αλ εκείο ζαλ
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ ην πάξνπκε ππφςε απηφ θαη βάινπκε ην ππφινηπν
ζθεπηηθφ καο, έηζη φπσο αλαιχζεθε εδψ, θαη πνχκε φηη δελ δίλνπκε απηή ηελ
άδεηα, θαηαιαβαίλεηε φηη ζε έλα πεξηζηαηηθφ έηζη άζρεκν εκείο φινη ζα
είκαζηε ππφινγνη θαη ζα πάκε κέζα, γηαηί δελ θξνληίζακε λα εμαζθαιίζνπκε
ηε δσή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζηπθχιαθα. Γειαδή θαηαιαβαίλεηε πνην είλαη ην
δίιεκκα πνπ κπαίλεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη φηη είλαη κνλφδξνκνο ε
απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξνπκε, αλεμάξηεηα αλ ζπκθσλνχκε ή φρη. Θαη
απηφο ν κνλφδξνκνο νθείιεηαη ζην έγγξαθν ηεο αζηπλνκίαο πνπ πεξηγξάθεη
ζαθψο φηη είλαη πηζαλφο ζηφρνο εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο ν Β’ Γεληθφο
Γξακκαηέαο. Άξα ινηπφλ ζπκθσλψ θαη εγψ κε ηελ εηζήγεζε θαη κε ην πλεχκα
φζσλ αθνχζηεθαλ εδψ, φηη παξ’ φιεο ηηο επηθπιάμεηο, θαη απηφ ζα πξέπεη λα
θαηαγξαθεί θαη ζηελ απφθαζε, ζπκθσλνχκε κε ην λα κπεη θαη βέβαηα λα
απνθαηαζηαζεί ακέζσο φηαλ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ θ. Φηιηππάθνπ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λνκίδσ φηη ε απφθαζε είλαη κε ηελ απνρή ησλ «Ξνιηηψλ ζε
Γξάζε» θαη ηνπ «Γηάθαλνη Γήκνπ», θ. Αζπξνγέξαθα; Ξαξαθαιψ θ.
Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Απέρσ. Θαη γηαηί απέρσ, κε αηηηνινγία ηεο ςήθνπ κνπ. Νη
ιφγνη θχιαμεο πξέπεη λα είλαη ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Απφ ηα φζα
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γλσξίδσ κέρξη ζήκεξα έλαο Β’ Γξακκαηέαο δελ ζεσξψ, αλεμάξηεηα ηη ιέεη ε
αζηπλνκία, φηη είλαη ζηφρνο ππφ ηελ έλλνηα πνπ μέξνπκε φινη. Γηα ηνλ
πνπξγφ, ηνλ Ξξσζππνπξγφ, ηνπο Αληηπξνέδξνπο θ.ιπ. Κε απηή ινηπφλ ηελ
έλλνηα απέρσ ηεο ςεθνθνξίαο απηήο, αθξηβψο γηα λα κελ δεκηνπξγήζσ
πξφβιεκα ζηελ πιεηνςεθία, ε νπνία γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη, θαη
ιέσ θάηη, εγψ ππφζεζε θάλσ, εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο, δελ ρξεηάδεηαη λα ηνλ
νλνκαηίδνπκε, ηνλ είπαηε πνηνο είλαη, έρεη ηδησηηθέο δηαθνξέο ή νπνηεζδήπνηε
άιιεο κε άιια, πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη κε ηα
δεκφζηα θαζήθνληά ηνπ, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πξέπεη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε έλαο αζηπθχιαθαο λα δηαηεζεί αο πνχκε ελδερφκελα ζε έλαλ
ζηφρν γηα άιινπο ιφγνπο. Ξνπ δελ ην μέξσ φηη κπνξεί λα είλαη. Κε απηήλ
ινηπφλ ηελ αηηηνινγία, απέρσ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λαη. Θέισ θαη εγψ λα δειψζσ φηη απέρσ απφ ηελ
ςεθνθνξία, κε ην δηθαηνινγεηηθφ φηη δελ έρσ πεηζηεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο
ηξφπνο αζθάιεηαο θαη αζηπλφκεπζεο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο. Γηφηη ζα
απαληήζσ ζην επηρείξεκα πνπ αθνχγεηαη, φηη εάλ ζπκβεί θάηη ζε ζρέζε κε ηελ
πξφηαζε θαη ηε ζέζε ηεο αζηπλνκίαο, ηελ νπνία δελ έρνπκε αθνινπζήζεη, ζα
είκαζηε ππεχζπλνη. Αιιά πξέπεη λα πσ φηη ζπλεηδεζηαθά ζα είκαζηε ππεχζπλνη
θαη αλ ζπκβεί ην αληίζεην. Γειαδή κε ηελ απφθαζή καο απηή ζπκβεί θάηη
άιιν, ην νπνίν λα είλαη δπζάξεζην.
ΦΝΟΙΖΠ: Κηζφ ιεπηφ θ. Ξξφεδξε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξαξαθαιψ θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: Δληάμεη, ην αθήλσ, γηαηί...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Φνπξιή, παξαθαιψ. Θα ζέιακε λα αθνχζνπκε απηφ πνπ
ζέιεηε.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Ξαηδηά, ππάξρεη αηηηνιφγεζε ςήθνπ. Θψζηα, έια εδψ ζε
παξαθαιψ. πάξρεη ε δηαδηθαζία αηηηνιφγεζεο ςήθνπ. Ρψξα ν Κφζρνο θαθψο
ζην είπε απηφ. πάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ αηηηνινγνχλ γηα πνην ιφγν απέρνπλ
ή θάλνπλ νηηδήπνηε άιιν.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 8Η

25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016

63

ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λαη, λα πάξεηε ηνλ ιφγν θ. Φνπξιή.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Λα πάξεηο ην ιφγν, απηφ ζνπ ιέκε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Γ’ απηφ ζαο θαινχκε, λα πάξεηε ην ιφγν.
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λα ην πείηε, θαλέλα πξφβιεκα. Θαλέλα πξφβιεκα, θ. Φνπξιή,
απφ ην Ξξνεδξείν. Θαλέλα πξφβιεκα, παξαθαιψ.
ΦΝΟΙΖΠ: Αλ θαηάιαβα θαιά, εδψ πξφθεηηαη γηα θχιαμε, ζα ππάξρεη
θχιαμε. Ρν ζέκα είλαη λα πξνζηαηεχζνπκε ηνλ αζηπλνκηθφ, φρη ηνλ άιιν. Ρν
έρνπκε θαηαιάβεη; Ρν έρνπκε θαηαιάβεη; Δδψ πάκε λα πξνζηαηεχζνπκε ηνλ
αζηπλνκηθφ, λα κελ είλαη έθζεηνο. Μέξεηε γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηαηί θάπνηνλ
θχξην αζηπλνκηθφ ζηελ Θεθηζηά ηνλ έρνπλ ζθνηψζεη εδψ θαη 8 ρξφληα θαη δελ
έρνπκε κάζεη αθφκα πνηνη ηνλ ζθφησζαλ. Ξνιηηηθά ηα θίλεηξα ήηαλ,
πξνζσπηθά, ήηαλ εξσηηθά πνπ ιέεη θαη ν θχξηνο, δελ μέξακε. Θαηαιάβαηε;
Απηφ ήζεια λα πσ. Θαη ν θ. Αληηδήκαξρνο, πήγα λα πσ κηα θνπβέληα, έθαλε ηη
λα πσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάξγεζε κίαο (1) ζέζεο θελσζέληνο
πεξηπηέξνπ, ιφγσ κε θαηαιιειφηεηαο ηνπ απφ πιεπξάο αζθαιείαο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξξφθεηηαη γηα ην πεξίπηεξν πνπ ππήξρε κπξνζηά απ’ ην «Θαιψο
ηνπο». Έρεη θχγεη ην πεξίπηεξν θαη ην θνπβνχθιην, φια, θαηαξγνχκε θαη ηε
ζέζε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Τπάξρεη αληίξξεζε, ζπλάδειθνη; Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο. Ξξνθχπηεη αχξην κία
αλάγθε λα κπεη ζηελ πιαηεία έλα πεξίπηεξν, ζε δηάθνξεο πιεπξέο. Ρη ζεκαίλεη

64

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

απηφ, ε θαηάξγεζε ηεο ζέζεο; Γηαηί πξέπεη λα γίλεη θαηάξγεζε ηεο ζέζεο θαη
φρη λα παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα ζηελ πεξηνρή απηή; Ρν ιέσ δηφηη ε πεξηνρή
είλαη, ε πιαηεία είλαη πιαηεία εληάζεσο, πνπ ζεκαίλεη κπαίλεη-βγαίλεη θφζκνο,
πεξλάλε ηα ζρνιεία, ηνχην, θ.ιπ., θ.ιπ.. Ν θφζκνο πνπ είλαη ζπλήζσο ζε
ηέηνηεο πιαηείεο θαη καδεχεηαη ρξεηάδεηαη λα πηεη έλα πνηήξη λεξφ πνπ δελ έρεη
λα πηεη λεξφ, λα ην πσ έηζη, ή λα πάξεη απηφο πνπ ζπλνδεχεη δηάθνξα
πξάγκαηα.
Άξα ινηπφλ, απηή ηε ζηηγκή, εγψ δελ ιέσ δειαδή λα κείλεη ζε απηή ηε ζέζε
αιιά πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ηε ζέζε ζηελ πεξηνρή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη, ξσηάσ ινηπφλ, αλ θαηαξγνχκε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε
θαη

αχξην

ζέινπκε

ζηελ

πιαηεία

Ζξψσλ

ζε

θάπνην

ζεκείν

λα

δεκηνπξγήζνπκε, απηφ είλαη απαγνξεπηηθφ; Υξαία, ηφηε ζπκθσλψ, απηφ
ξσηάσ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη άιιν; Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Δγψ ζα ήζεια λα απέρσ γηαηί έρσ ηελ εμήο έλζηαζε. Ινγηθά ιέεη φηη
εδψ απνθαζίδνπκε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ηνπ αλσηέξνπ θελσζέληνο
πεξηπηέξνπ ιφγσ κε θαηαιιειφηεηάο ηνπ απφ πιεπξάο αζθάιεηαο. Θα ήζεια
λα ππάξρεη, ίζσο δελ έρνπλ ζπδεηήζεη, δελ έρεη βγεη έλαο θαλνληζκφο, έλα
πιάλν, πνπ λα ιέεη γηα φια ηα πεξίπηεξα πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο ζέζεηο;
Γειαδή, θαηαιαβαίλεηε, ιέεη... άξα, απηφ ην ζεκείν....
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θα Γθαλά, ζπγλψκε πνπ δηαθφπησ. Λα πσ ην εμήο, ην
ζπγθεθξηκέλν πεξίπηεξν ππάξρεη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ
κεηά απφ παξαίλεζε θαη ηεο Ρξνραίαο θαη ησλ θαηνίθσλ έθπγε απφ εθεί.
Νξίζηεθε λέα ζέζε ε νπνία λέα ζέζε επίζεο ήηαλ αθαηάιιειε. Δκείο απηφ πνπ
θάλνπκε ηψξα είλαη λα ηελ θαηαξγήζνπκε σο ζέζε γηα λα κελ ππάξρεη ζηα
αξρεία θαη λα κελ εθθξεκεί.
ΓΘΑΛΑ: Γειαδή ήηαλ ζε έλα ζεκείν κε αζθαιέο ην πεξίπηεξν ηφζν θαηξφ;
ΠΡΟΕΔΡΟ: Αθξηβψο, είλαη απηφ πνπ ήηαλ ζηελ Ξιαηεία Ζξψσλ, απέλαληη
απφ ηελ Ξιαηεία Ζξψσλ, Θεβψλ θαη Θαξατζθάθε.
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ΓΘΑΛΑ: Ξάλησο έλα ζέκα λα κπεη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη λα ζπδεηεζεί
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα φια ηα πεξίπηεξα πνηεο είλαη, ν πεξηνξηζκφο
αθξηβψο γηα ηηο ζέζεηο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη, ππάξρεη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ή κε ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο
αθηλήηνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξαζίλνπ.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίλαη ν ρψξνο πνπ έρεη ελνηθηαζηεί ζηνλ Αγ. Γηψξγε ζηε
Φινχηδε γηα απνζήθε ηνπ δήκνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ρξηεηία, ζην ζπκβφιαην αλαθέξεηαη φηη κε αλαθνίλσζε ελφο
κελφο πξηλ ηελ απνρψξεζε κπνξνχκε λα θχγνπκε ζε φπνηα ζηηγκή καο
εμππεξεηεί λα βξνχκε άιινλ ρψξν ή λα κεηαθεξζεί ε απνζήθε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: 420, αλ ζπκάκαη θαιά. .... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ ... λα
κεηαθεξζεί γηαηί είλαη απνζήθε, είλαη ππφγεην, ην μέξεηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Λαη, βάζεη ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη ηξηεηία. ... λα θχγνπκε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Θα κπεη ζαλ φξνο...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; Κε ηηο δηεπθξηλήζεηο. Ππκθσλνχκε;
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6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα επαλεμέηαζε θνπήο δέλδξνπ, βάζεη ηεο αξηζκ.
72/2015 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξαζίλνπ.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ:

Δίλαη

γηαηί

έρνπκε

θαηεγνξεζεί

βέβαηα

απφ

ηελ

αληηπνιίηεπζε πνιχ πεηπρεκέλα γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο γλσζηνχο πνπ έιεγαλ
φηη θφςαηε 60, 80, θαη πάεη ιέγνληαο. Δίλαη έλα δέληξν ζηελ Ξαλαβξίηνπ 13
ζην Γάζνο, ζην Άλσ Γάζνο, έρεη θάλεη δεκηά ζην ηνηρίν ηεο νηθίαο θαη θξίλεηαη
ζθφπηκν θαη απφ ηηο πεξεζίεο ππάξρεη εηζεγεηηθφ λα θνπεί γηα λα θηηαρηεί ην
πεδνδξφκην. Θαη πξνηείλεηαη λα παξζεί απφθαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δξψηεκα; Ξνηνο ζέιεη λα πεη, ζπλάδειθνη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο, επεηδή βιέπσ φηη απηφ ην
ζέκα είρε κπεη έλα δήηεκα αλ πξέπεη λα θνπεί ή δελ πξέπεη λα θνπεί. Απηφ πνπ
ζέισ λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο, πξνέρεη ε πνιηηηθή απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ
δήκνπ ή έρνπκε θαη ηε ζχκθσλε, ή κάιινλ πξψηα ηε ζχκθσλε γλψκε ή ηε
γλψκε ηεο πεξεζίαο Ξξαζίλνπ θαη δε ηεο γεσπφλνπ; Ή ησλ γεσπφλσλ;
Θαη ην ιέσ γηα ηνλ εμήο ιφγν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ μέξσ θαη απφ άιινπο
δήκνπο θ.ιπ. πνπ θαηαβάιινληαη φπσο ηα δφληηα πνιιέο θνξέο πξνζπάζεηα λα
ζσζεί θάπνην πεχθν. Έρεη εμαληιεζεί απηή ε δπλαηφηεηα; Έρεη εξσηεζεί, έρεη
θαηεγνξεκαηηθή άπνςε ε γεσπφλνο ηεο πεξεζίαο ηνπ δήκνπ φηη δελ γίλεηαη
ηίπνηα, δελ ζψδεηαη; Θαη δελ ην ιέσ πξνβνθαηφξηθα, ην ξσηάσ νπζηαζηηθά.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Αλ δείηε ην αίηεκα, απηφ εθθξεκεί πνιιά ρξφληα εθεί. Έρεη
θάλεη δεκηά ζην ηνηρίν αληηζηήξημεο ηνπ ζπηηηνχ. Έρεη γίλεη πξνζπάζεηα,
δηαλνίρζεθε ν ρψξνο γχξσ απφ ηηο πιάθεο κήπσο θαη πάλε νη ξίδεο
αλαπηπρζνχλ.... λαη, είλαη παιηά.
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Ρν δεηνχκελν είλαη φηη εθεί πάλσ είλαη βξαρψδεηο θαη δελ κπνξεί λα πάεη
αιινχ ην δέληξν θαη πεηάεη ηνλ ηνίρν αληηζηήξημεο. Έρεη γίλεη θνπβέληα, έρεη
γίλεη ζπδήηεζε θαη είλαη θαη απφθαζε ησλ γεσπφλσλ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γειαδή έρνπκε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Λαη, λαη, βέβαηα.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; πάξρεη δηαθσλία; Θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Δγψ κε ηα πεξηβαιινληηθά κνπ ζέκαηα ζην ζρνιείν πάληα είκαη πνιχ
επαίζζεηε ζην ζέκα ηεο θνπήο ησλ δέληξσλ θαη ζίγνπξα πηζηεχσ θαη εθείλνη
κε αγάπε ην θχηεςαλ απηφ ην δέληξν αιιά εζείο θαίλεηαη έρεηε εμαληιήζεη
θαη εθείλνη θαη εζείο φια ηα ζέκαηα θαη δελ γίλεηαη ηίπνηα πξνθαλψο, γηαηί δελ
ζα ήζεια λα θνπεί ην δέληξν, εηιηθξηλά ην ιέσ, αιιά...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΘΑΛΑ: Αλ δελ ππάξρεη θάηη αθφκα κέρξη ηειηθήο κε πηψζεσο ηνπ δέληξνπ,
ζα ήζεια λα εμαληιεζνχλ, δελ ζα ήζεια λα θνπεί ην δέληξν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΘΑΛΑ: Ρν βιέπσ, θαη λα πεγαίλεη ηφζν πίζσ ίζσο έρνπκε πεξηζψξηα αθφκα.
Δίλαη απφ ην ’15 θαη ζπλέρεηα...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΘΑΛΑ: Θαη δελ βγάδνπλ θαη νη θάκπηεο απηέο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη εδψ φκσο παίξλνπκε απφθαζε ηψξα. Γηα λα έξρεηαη
γηα απφθαζε δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα. Θα ξίμεη ην ηνηρίν. Θαηά
πιεηνςεθία, θα Γθαλά;
ΓΘΑΛΑ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Θαξαηδαθέξε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ν θ. Γξνχιηαο ην είρε ςεθίζεη ζηελ ΔΞΕ. Ρν επηζεκαίλσ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ο θ. Καξαηδαθέξεο.
ΚΑΡΑΣΖΑΦΕΡΗ: Θέισ λα θάλσ εγώ κία πξόηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ αλ
κπνξεί λα ζσζεί ην δέληξν. Εγώ δελ ήκνπλ.. γηαηί δελ ζπκάκαη ηελ πεξίπησζε
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θαη δελ ήκνπλ ζηελ Πνηόηεηα Ζσήο, ηέινο πάλησλ δελ ην αληηιήθζεθα ην ζέκα
θαη δελ ην έρσ δεη, αλ κπνξνύκε, ην έρσ μαλαπεί όκσο ζηελ Πνηόηεηα Ζσήο,
αλ ε βιάβε αθνξά κία κάληξα, αλ κπνξεί ν δήκνο, δελ μέξσ ηη αθνξά, αλ
αθνξά ην ζπίηη, πξνθαλώο δελ κπνξεί ν δήκνο, αλ αθνξά όκσο κία κάληξα...
ππάξρεη ρώκα από πάλσ ηέινο πάλησλ; Αλ ηέινο πάλησλ αθνξά κία κάληξα
ή έλαλ ηνίρν αληηζηήξημεο πνπ επηζθεπάδεηαη λα επηζθεπαζηεί κε έμνδα ηνπ
δήκνπ, κε ηελ ζπκβνιή ησλ εξγαηώλ πνπ έρνπλ ζηα πιαίζηα απηνύ πνπ είπε
ν θ. Αζπξνγέξαθαο λα εμαληιήζνπκε ηηο δπλαηόηεηέο καο γηαηί ηα πεύθα δελ
μαλαγίλνληαη. Λέσ, αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα, δειαδή λα ηξππήζνπκε ην ηνηρίν
από θάησ, λα πάεη θάπνπ αιινύ, ξσηάσ. Δελ ην έρσ δεη.
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΣΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ο δήκαξρνο.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Μηζό ιεπηό, Κώζηα, ζε παξαθαιώ ιίγν, γηαηί έρεη παξαπάεη ην
ζέκα κε ηα δέληξα θαη εδώ δελ πξέπεη θαλείο λα θάλεη δηαγσληζκό ην πνηνο
είλαη πεξηζζόηεξν νηθνιόγνο, θίινο ηνπ πξαζίλνπ, ησλ δέληξσλ θ.ιπ..
Γηαηί αλ ζαο θέξσ, κάιηζηα ζήκεξα, μεράζηεθα κε θάηη, ζα έθεξλα όιν ην
παθέην κε ηα αηηήκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα ην θόςηκν ησλ δέληξσλ, ηα νπνία
είλαη εθαηνληάδεο θαη έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηέηνηα δεηήκαηα πνπ έρνπκε
κάληξεο, πνπ ξίρλνπλ ηνηρία αληηζηήξημεο όπσο απηό εδώ πνπ είλαη πάξα
πνιύ ζνβαξό γηα ην ζπίηη, ηα νπνία ζεθώλνπλ πιάθεο θ.ιπ., θαη παξόια απηά
δελ ην ζεθώλνπκε, αιιά ππάξρεη θίλδπλνο θαη γηα ηηο δσέο ησλ αλζξώπσλ.
Πξηλ από δπν κήλεο πεξίπνπ έλα δέληξν ζε έλαλ κήλα, ζα ην είραηε δηαβάζεη,
ζθόησζε έλαλ ζπλάλζξσπό καο θαη ηξαπκάηηζε έλα παηδάθη. Πέξπζη ν
πιάηαλνο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ πνπ γηλόηαλ ην παλεγύξη θόπεθε ην
δέληξν θαη ρηύπεζε θαη ζθόησζε ην παηδάθη. Αλ ινηπόλ ζπκβεί νηηδήπνηε, ηόηε
ζα καο ιέηε γηαηί δελ θόςαηε ην δέληξν αθνύ ππάξρεη ην αίηεκα.
Γηα λα ζηακαηήζνπλ απηά κηα θαη θαιή κε ηα δέληξα, γηαηί είπακε, δέληξα,
ζθνππίδηα θαη ηα απηνθόιιεηα είλαη ηα ζέκαηα ηνπ δήκνπ. Έιενο δειαδή. Λέηε
λα κελ ζέινπκε εκείο λα ππεξαζπηζηνύκε ην πξάζηλν; αο έιεγα ζην άιιν
ζπκβνύιην θαη ζαο έθεξα ρίιηα δπν παξαδείγκαηα γηα ρηιηάδεο δέληξα πνπ
θόβνληαλ θαη δελ κίιαγε θαλέλαο από απηνύο πνπ έξρνληαη ζήκεξα θαη δήζελ
γηα λα πξνζηαηεύζνπκε απηό ην δέληξν.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 8Η

25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016

69

Καη ηα δέληξα πνπ βγαίλνπλ ζην ίληεξλεη βιέπεηε ηη γίλεηαη. Κνηηάμηε εδώ
δίπια αλ θνύλησζαλ ακέζσο. Κνηηάμηε ζηελ Ιεξά Οδό ηη γίλεηαη, αλ
θνύλησζαλ, θνηηάμηε ην δέληξν ην νπνίν θόπεθε κε πξηόλη όρη από ηνλ δήκν
πνπ ην είραλ ζαλ παξάδεηγκα ζην δηαδίθηπν όηη ην έθνςε ν δήκνο.
Είκαζηε πάξα, κα πάξα, πάξα πνιύ ζπλεπείο ζην ζέκα ηνπ αλ ζα πξέπεη λα
θνπεί ή όρη έλα δέληξν, εμαληινύκε όια ηα πεξηζώξηα πνπ ππάξρνπλ, πάληα
ππάξρεη ε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ γεσπόλσλ θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
θαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ παίξλεη θάηη άιιν παίξλνπκε απηήλ ηελ
απόθαζε, θαη εκείο, αλ ζέιεηε, κε πόλν ςπρήο, γηαηί καο ελδηαθέξεη πάξα
πνιύ ην δέληξν. Αιιά όρη όκσο λα αθήζνπκε λα ζθνησζεί θάπνηνο ή λα πέζεη
ην ζπίηη, θαη κεηά λα καο πείηε γιαηί δεν πήραηε απόθαζη αθού σπάρτει
γνωμοδόηηζη ηης επιηροπής, ηης Τετνικής Υπηρεζίας και ηης γεωπόνοσ όηι
πρέπει να κοπεί; Αλ πέζεη ην ζπίηη εθεί, εκείο πάιη ζα είκαζηε νη
θαηεγνξνύκελνη. Λνηπόλ, έιενο.
ΓΚΑΝΑ: Δελ έρσ κηιήζεη πνιιέο θνξέο γηα ην ζέκα ην δηθό κνπ ην
ππεξεπαίζζεην γηα ηα πεύθα. Επεηδή ινηπόλ κόλνο ζαο είπαηε όηη ππάξρεη κία
ζσξεία ηέηνησλ αηηήζεσλ, αηηεκάησλ, ζα πξέπεη λα βάινπκε θαη θάπνηα όξηα
πόηε ζα θόβνληαη θαη πόηε δελ ζα θόβνληαη θάπνηα δέληξα, αθνύ είλαη έηζη.
Καη από ηελ άιιε λα βγεη έλαο θαλνληζκόο θαη λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ θόζκν
πνπ ηώξα αθόκα θπηεύνπλ ζηα πεδνδξόκηα ρσξίο έιεγρν από ππεξβνιηθή
αγάπε ίζσο, δελ μέξσ από ηη, ζέινπλ λα εκπνδίζνπλ λα παξθάξνπλ
απηνθίλεηα; Αιιά δελ πιεξνύλ θαη θαλνληζκνύο ηεο Πνιενδνκίαο. Δειαδή λα
πάξνπλ όια ηα κέηξα θαη λα είκαζηε ζσζηνί ζην ζέκα ησλ δέληξσλ πνπ
γίλνληαη ζηα πεδνδξόκηα. Απηόλ ηνλ θόβν ζέισ λα κπνξέζσ λα ζηακαηήζσ
κε απηήλ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ.
Εληάμεη, δελ ζέισ λα ζθνησζνύλ άλζξσπνη, ζαθώο, πξνηηκώ ηνλ άλζξσπν
από ηα θπηά, αιιά ηα θπηά είλαη πνιύ δύζθνιν λα μαλαγίλνπλ θαη απηόο ν
άλζξσπνο ην έβαιε, αλ ην έβαιε, ρσξίο λα ιάβεη ππόςε ηνπ ην θνηλό όθεινο.
Μόλν ην δηθό ηνπ όθεινο ήζειε εθείλε ηελ επνρή πνπ ην έβαιε. Καηαιάβεηε;
Δειαδή...
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ΔΗΜΑΡΧΟ: Θα αλαηξέμνπκε ηώξα δειαδή 40 ρξόληα πξηλ πνπ ην έβαιε
ηόηε θαη ζα ηνπ πνύκε ηο έβαλες ηόηε; Μα ην πξόβιεκα ηώξα ππάξρεη, πξέπεη
πάλσ ζε απηό ην πξόβιεκα λα απνθαζίζνπκε.
ΓΚΑΝΑ: Όρη, από εδώ θαη πέξα λα θξαηήζνπκε κία εληαία γξακκή ινηπόλ θαη
λα βάινπκε όξηα γηα ηα από εδώ θαη πέξα δέληξα πνπ θπηεύνληαη.
Επραξηζηώ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Καηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ξαξαθαιψ, θ. Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δπεηδή ν δήκαξρνο ζήθσζε δχν θνξέο ηνπο ηφλνπο θαη
αληηθείκελν είρε λα θάλεη θαη ζε ζρέζε κε ηε δηθή κνπ ηνπνζέηεζε, ε
ελφριεζή ηνπ πξνθαλψο, δελ ζέισ λα επηζηξέςσ ζηα πξνεγνχκελα. Λα θάλσ
φκσο κία αλαθνξά ζε ζρέζε κε ηα δέληξα γηαηί είπε ην ραξαθηεξηζηηθφ
«επηηέινπο κε ηα δέληξα».
Θνηηάμηε, δελ κπνξψ λα πηζηέςσ θαη εγψ φηη δελ ππάξρεη επαηζζεζία απφ
πιεπξάο πξνζσπηθά ηνπ δεκάξρνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο κε ηα δέληξα. Ρν
δήηεκα είλαη φκσο φηη ζε θάπνηεο ζηηγκέο θαιείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή, ε
Γηνίθεζε δειαδή πνπ έρεη ηελ επζχλε λα πάξεη θάπνηεο απνθάζεηο θαη νη
απνθάζεηο απηέο μέξεηε κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ θάπνηα πξνβιήκαηα, δειαδή
πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπίζεηο θάπνηα πξάγκαηα, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα
ζπγθξνπζηείο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα γίλεηο θαθφο, αιιά αλ δελ ην ζέιεηο,
κπνξείο θαη λα παξαζπξζείο πξνθεηκέλνπ λα θάλεηο κία εμππεξέηεζε.
Ρα δεηήκαηα πνπ έβαιε ζε ζρέζε κε ηε ζσξεία ησλ αηηήζεσλ, πξέπεη λα πσ
φηη θαη ζην παξειζφλ ππήξραλ πάξα, πάξα πνιιέο αηηήζεηο, σζηφζν φκσο
θπξίσο ε επηινγή καο, ηνπιάρηζηνλ ζην δηάζηεκα πνπ είρακε επζχλεο σο
Γηνίθεζε θαη είρα επζχλεο πξνζσπηθά σο Γηνίθεζε, ήηαλ λα γηλφκαζηε θαθνί
κε ηνπο ζπκπνιίηεο καο φηαλ ζπλήζσο θαη γηα ςχιινπ πήδεκα δεηνχζαλ ηελ
εμππεξέηεζή ηνπο γηαηί έηζη πίζηεπαλ φηη ήηαλ θαιχηεξα γηα ηνπο ίδηνπο.
Δπίζεο, ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, επεηδή ην ηφληζε εμνξγηζκέλα ν δήκαξρνο,
δελ ιέεη θαλείο λα κελ ππεξεηήζνπκε ηελ αζθάιεηα. Ξξσηεχνλ ζέκα είλαη ε
αζθάιεηα θαη βεβαίσο πξέπεη λα ιάβνπκε φια εθείλα ηα κέηξα, αιιά ε
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αζθάιεηα μέξεηε δελ εμππεξεηείηαη πάληα ζηε ινγηθή λα θφςνπκε έλα δέληξν.
πάξρεη θαη ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία ηελ νπνία λνκίδσ πξέπεη λα ηελ
εμεηάδεηε θαη απηή σο ζεσξία.
Θαη θιείλσ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ ιέγνληαο φηη πίζηεπα θαη εγψ φηη ίζσο είλαη
θάπνηεο ππεξβνιέο ζην δήηεκα ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ δέληξσλ θαη ηεο θξηηηθήο
πνπ πθίζηαηαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη εμαθνινπζψ λα πηζηεχσ φηη ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο ίζσο λα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ππεξβνιέο.
Υζηφζν, λα πσ φηη έγηλα απηφπηεο κάξηπξαο ελφο ζεάκαηνο ην νπνίν ζε
επίπεδν πεξηβαληνιινγηθφ είλαη ηξαγηθφ θαη αθνξά έλα πεχθν. Γειαδή ζηε
Πάκν, πάξνδνο, ππήξραλ νη πεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη άθεζαλ έλα θνχηζνπξν
ζηελ θπξηνιεμία, δειαδή δελ άθεζαλ νχηε ίρλνο πξάζηλνπ ζην πεχθν κέζα ζε
κία πάξνδν ε νπνία λα θαηαλνήζσ γηαηί πέξαζκα ήηαλ γηα ην απηνθίλεην,
πήγα ζαο ιέσ θαη ην είδα ν ίδηνο γηαηί δηακαξηπξήζεθε θάπνηνο δεκφηεο, λα
θαηαλνήζσ φηη ππήξρε θίλδπλνο λα πέζεη, ζα κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα
ζηεξηρζεί.
Υζηφζν γηα κέλα πξνζσπηθά έγηλε ε ρεηξφηεξε επηινγή. Θφπεθε φιν ην
πξάζηλν ηνπ δέληξνπ θαη έρεη αθεζεί ν θνξκφο σο θνχηζνπξν, θαη μέξεηε ζηα
πεχθα ζπλήζσο δελ αλαπηχζζεηαη πάιη ην πξάζηλν ησλ πεχθσλ, ή ζα
θαζπζηεξήζεη ίζσο θαη δεθάδεο ρξφληα.
Άξα, δελ ληψζσ βέβαηνο φηη γίλνληαη νη θαιχηεξεο επηινγέο. Γείηε ην. Απηή
ήηαλ ε ηνπνζέηεζή κνπ.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Γελ ζα θιείζεη έηζη ην ζέκα γηαηί αλαθέξζεθε ζε ζέκαηα,
πξψηνλ, αλ ζέιεηε, ηζηνξηθά. ηαλ θπηεχηεθαλ απηά ηα δέληξα, θπηεχηεθαλ
κία ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν φηαλ γίλνληαλ ε αλάπηπμε ηεο πφιεο ηνπ Σατδαξίνπ
θπξίσο ζε Γάζνο θαη ζε Άλσ Γάζνο. πήξρε δειαδή κία ρξνληθή πεξίνδνο πνπ
θπηεχηεθαλ απηά ηα δέληξα. Ήηαλ δηαθνξεηηθή ε θαηάζηαζε πξηλ απφ 15
ρξφληα θαη δηαθνξεηηθή κεηά απφ 15 ρξφληα φπνπ απηά κεγάισζαλ, νη ξίδεο
πέηαμαλ έμσ φ,ηη κπνξείηε λα θαληαζηείηε, έρνπλ γίλεη επηθίλδπλα γηα ηα
ζπίηηα, θαη βέβαηα έρνπλ γίλεη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλα γηαηί έρνπλ γείξεη ιφγσ
δηαθφξσλ ζπλζεθψλ.
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Αλ δείηε ηη πηέζεηο θαη πφζνη άλζξσπνη έξρνληαη θάζε κέξα ζην δεκαξρείν,
πφζνη έξρνληαη θαη κνπ ιέλε λα θιαδεπηνχλ ή λα θνπνχλ ηα δέληξα, δελ
κπνξείηε λα θαληαζηείηε. Θαη παξφια απηά, παξφηη έξρνληαη εθαηνληάδεο,
έρνπκε πάεη ζην κίληκνπκ, έρνπλ θνπεί εθηά δέληξα.
Θα πάξσ ινηπφλ ηα ζηαηηζηηθά θαη ζα ζαο ηα θέξσ ζην επφκελν ζπκβνχιην λα
δείηε πφζα θφπεθαλ ζηε ζεηεία ζαο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία, γηαηί ηα
έρσ, έρσ ςάμεη θαη ζα δείηε φηη ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξα ηα δέληξα πνπ ήηαλ
πνιχ θαιχηεξεο νη ζπλζήθεο ηφηε.
ζν γηα απηφ, ζαο είπα θαη πνιχ θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά φηη ν πφλνο λα
ζαο έπηαλε φηαλ θφβνληαλ ηα ρηιηάδεο δέληξα, φηαλ απνρεξζψλνληαλ εδψ νη
πεξηνρέο θαη ζην Πηξαηφπεδν θαη ζην Ξνηθίιν θαη ζην ξνο Αηγάιεσ γηα λα
γίλεη ε γξακκή κε ηηο απνθάζεηο ηα μεκεξψκαηα. Σηιηάδεο δέληξα θαη ηφηε δελ
ίδξσζε θαλελφο απφ εζάο ην ραξηί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ: Ρη είλαη; Α ια θαξη είλαη; Ξφλεζε πνιχ θαη πνλάεη. Γεκηνπξγεί
πιεκκχξεο, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Ρφηε δελ ελδηαθεξφηαλ θαλείο γη’ απηά,
κφλν εκείο παιεχακε θαη καηψλακε. Θαη ηψξα θάλεηε ζεκαία, ηη; Ρίπνηα δελ
έρνπκε θφςεη. Γειαδή καθάξη λα κελ θφβακε θαλέλα, απηφο είλαη ν ζηφρνο.
Θέιακε λα θνπεί έζησ θαη έλα; Αιιά φηαλ είλαη επηθίλδπλν θαη ππάξρνπλ
Ρερληθή πεξεζία, γεσπφλνη πνπ ζνπ ιέλε θφςην, αλ δελ ην θφςεηο θαη γίλεη
νηηδήπνηε, εκείο ζα πάκε ζην ζθακλί. Θαηαιάβαηε;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρελ έληαζε ηνπ δεκάξρνπ δελ ηελ θαηαιαβαίλσ, εηιηθξηλά.
Γειαδή δελ ήηαλ ιφγνο. Δγψ αλ ην έθαλα...
ΔΗΜΑΡΧΟ: κσο ζε θάζε ζπκβνχιην απηφ ην ζέκα κπαίλεη.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ρη, εγψ δελ ην έβαια κε απηήλ ηελ έλλνηα. Δγψ ην έβαια
κε ηελ έλλνηα φηη αχξην πνπ ζα κε πηάζεη, ζα ζε πηάζεη, ζα ηνλ πηάζεη, ζα πεη

γηαηί ην θφβεηε ην δέληξν απηφ, λα έρσ εμαληιήζεη, λα πσ είπαλ θαη νη
γεσπφλνη. Ξξφηεηλα ηελ άιιε θνξά, ην επαλαθέξσ, κε αθνξκή ηε ζπδήηεζε
απηή, αο θάλνπκε έλαλ θαλνληζκφ πνχ λα θπηεχνπλ νη δεκφηεο χζηεξα απφ...
αλ ηνλ ζέιεηε αο είλαη θαη δεζκεπηηθφο, λα θπηεχνπλ νηηδήπνηε, δελ κηιάσ γηα
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ηνλ θήπνο ηνπο κέζα ζηηο ηξηαληαθπιιηέο, ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ...
θ.ιπ., χζηεξα απφ ζχζηαζε ή ζπγθεθξηκέλε εληνιή ηεο πεξεζίαο καδί κε ηνλ
δήκν. Λα ην θάλνπκε ζαλ θαλνληζκφ, πψο έρνπκε ηνλ θαλνληζκφ
θαζαξηφηεηαο; Ξέληε ζεηξέο.
ΔΗΜΑΡΧΟ: Ππκθσλνχκε. Θαη λα κπεη παξάγξαθνο ζηνλ θαλνληζκφ
θαζαξηφηεηαο ηψξα λα κπεη θαη απηφ. Ππκθσλνχκε απφιπηα. Αιιά απηά φκσο,
Θψζηα κνπ, έρνπλ κπεη πξηλ απφ δεθάδεο ρξφληα. Απηφ είλαη ην ζέκα. Ρφηε δελ
θάλακε εκείο ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Λνκίδσ φηη ην εμαληιήζακε ην ζέκα. Θαηά πιεηνςεθία.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα παξαρψξεζε ή κε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ζηα
φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη γηα ην παδάξη πνπ θάλεη ε «Γέθπξα Εσήο». Δίλαη ε άδεηα
27 θαη... απφ αχξην θαη κεζαχξην.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ήξζαλ αλάκεζα ζηα δχν ζπκβνχιηα, Βαγγέιε, ηη λα θάλακε, λα
ηα ζηέιλακε ζπίηη; Άιιε θνξά ζα ηα ζηέιλσ κε ηελ πξφζθιεζε.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 1εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Αληηδήκαξρε, έρεηο ηνλ ιφγν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Βέβαηα πηζηεχσ έρνπλ πάεη παληνχ νη ηξηκεληαίεο θαηαζηάζεηο,
δελ μέξσ αλ ηηο έρνπλ πάξεη φινη. Αλ ζα έιεγα δχν ελδηαθέξνληα πξάγκαηα
κπνξνχκε λα δνχκε ζε ζρέζε πάληα κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην αληίζηνηρν
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ηξίκελν, ην έλα είλαη πεξίπνπ ν δηπιαζηαζκφο ζε πνζνζηφ ησλ εηζπξάμεσλ
απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε απφ ΞΝΔ, θαη
επίζεο κία κείσζε πνπ ππάξρεη ζηηο ινηπέο απαηηήζεηο πνπ νθείινληαη θπξίσο
ζηηο πξνθαηαβνιέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πέξπζη γηα πξψηε θνξά είρακε
ιφγσ ησλ ελνηθίσλ ηνπ δήκνπ πνπ πιεξψζακε θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα
ελνίθηα θαη θέηνο απηή ε πξνθαηαβνιή αθαηξείηαη απφ ηηο απαηηήζεηο.
Γεληθά είλαη πεξίπνπ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ήηαλ θαη πέξπζη ην αληίζηνηρν
ηξίκελν κε δχν απηά ηα βειηησηηθά ζηνηρεία πνπ φζνλ αθνξά ηηο εηζπξάμεηο
απφ πξνεγνχκελα ρξφληα είλαη ζρεηηθά θαιφ ζαλ ζηνηρείν.
Γελ μέξσ, αλ ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο, θάηη δηεπθξηληζηηθφ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λα ξσηήζσ εγψ επεηδή ην πξσί δελ κπνξνχζα λα
παξαβξεζψ θηφιαο. Γηα ηηο απνδφζεηο. Ρηο δαπάλεο. Ρξία πξνβιεθζέληα,
πξνυπνινγηζκφο, 3.568, ηξία.... 700, 752 πιεξσζέληα. Ξνχ αλαθέξεηαη απηφ;
Ιέεη πξν... γηαηί απφ θάησ είλαη 00000. Ρη είλαη νη απνδφζεηο; Πε ηη αθνξνχλ;
Πηε δεχηεξε ζειίδα, 1ν,2ν,3ν,4ν απφ ην ηέινο. Πην 82 είλαη. Ρν 82 είλαη. Ρν
άιιν είλαη πιεξσκέο ησλ ΞΝΔ. Έλα είλαη απηφ.
Θαη ζέισ επίζεο εηζπξαρζέληα πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Θέισ λα
κνπ πεηο ιίγν ηε κεζνδνινγία ιίγν απηή ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε αθνινπζήζεη,
είλαη κφλν 1,14, δειαδή εθηφο απφ ηα κεγάια λνχκεξα έρνπκε ζηείιεη
κελχκαηα, έρνπκε θάλεη θάηη; Δηζπξαθηέα πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ
είλαη ην Λν 32. Γελ ην έρεηο ηππσκέλν κπξνζηά ζνπ; Ρν 32 ινηπφλ ζε ξσηάσ,
έλα ζεκείν είλαη ην 32, έλα ζεκείν είλαη ην 82, λα ζηα πσ κε λνχκεξα γηα λα
έρεηο ηνλ ρξφλν λα κνπ απαληήζεηο. Πηα έθηαθηα έζνδα...
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ απηφ πνπ ζε ξσηάσ είλαη... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππγλψκε, Αληηδήκαξρε. Λα αθνχκε...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ δελ ζα ζηαζψ πνιχ, δελ ζα θάλσ θαηάρξεζε ηνπ ρξφλνπ
ζαο. Ξνιηηηθά θαίλεηαη μεθάζαξα ηνλ γνιγνζά πνπ ηξαβάεη ε ηνπηθή

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 8Η

25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016

75

απηνδηνίθεζε θαη ζηα έζνδα φπσο είπε θαη ν Θνδσξήο φηη είλαη ζρεηηθά κηθξφο
ν δείθηεο εηζπξαμηκφηεηαο αιιά θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο δείθηεο αλ ην δνχκε
ιηγάθη πνιηηηθά ζα δνχκε φηη επί ηνπ πξαθηένπ πεξλάκε δχζθνια θαη ε
θνηλσλία θαη φινη.
Θέισ λα ειπίδσ θαη εχρνκαη λα πάκε θαιχηεξα ζην 2ν ηξίκελν, ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη ζα θαηαπηέζνπκε ηνλ θφζκν ή ζα ηνλ εθβηάζνπκε ή ζα ηνπο
ζηέιλνπκε δηθεγφξνπο ή ζα ηνπο ζηέιλνπκε θιεηήξεο θ.ιπ., πνπ θάηη ηέηνηα
καζαίλνπκε ηψξα ηειεπηαία.
Ρψξα, ηερλνθξαηηθά, επεηδή δελ μέξσ...
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη, ζπγλψκε, θ. Κπνδίθα, ζπλάδειθνη ιίγν πην ρακειά
γηα λα αθνχκε ηνπο νκηιεηέο. Ξαξαθαιψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρψξα ηερλνθξαηηθά λα θάλνπκε αλαιχζεηο 3νπ θαη 4νπ βαζκνχ
φπσο ιέλε ζηε ινγηζηηθή, φπσο δεηάεη ηψξα ν Θνδσξήο, ν πην ηθαλφο απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε λα ηα δεη απηά είλαη ν θ. Ρζαηζακπάο νπφηε κπνξεί λα θάλεη
νπνηαδήπνηε ηερλνθξαηηθή εξψηεζε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δκείο ελψ έρνπκε θαηαςεθίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ιέκε φηη
απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εθζέζεηο αλ δελ ππάξρεη θάηη εκθαλέο πξνο παξαηήξεζε
ηα ςεθίδνπκε γηαηί είλαη δηαδηθαζηηθά ηα ζέκαηα, ινγηζηηθά.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Θνδσξή; Ζ ζεηξά ζνπ. Ν θ.
Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Τεθίδνπκε ηελ απνηχπσζε. Απηφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ:... ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δελ ςεθίδνπκε θαη απηφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ρη θαη εγψ, αθνχ δελ έρσ ςεθίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα πεη; Θαηά πιεηνςεθία
ινηπφλ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηαγξαθήο ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06 (Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
ΠΡΟΕΔΡΟ: Αληηδήκαξρε, ην 9ν ζέκα.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: πσο είλαη ην εηζεγεηηθφ, λνκίδσ φηη είλαη... δελ μέξσ αλ
ππάξρεη.. γξάθεη δειαδή ζπγθεθξηκέλα δίπια ηη αθξηβψο έρεη γίλεη.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Τπάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Τπάξρεη θάηη ζην 9; πκθσλνύκε;
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΣΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΤ
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη δηαθσλία, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε ινηπφλ, νκφθσλα.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηαγξαθήο ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06 (Γεκνηηθφο Θψδηθαο) ηνπ κε
αξηζκ. 2011 (Απαηηήζεηο 1-1-2011/28-4-2011) θαη κε αξηζκ.
βεβαίσζεο 73-31/8/2011 ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Βιέπεηε ην εηζεγεηηθφ. Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη φπσο ην εηζεγεηηθφ απφ ηελ Θνηλσληθή πεξεζία. Γηα
ηξνθεία παηδηθψλ αθνξά απηφ, 474,00€ γηα ην 2011.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη δηαθσλία; Ππκθσλνχκε, νκφθσλα. Ξαξαθαιψ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απηφ νθεηιφηαλ απφ γνλείο, ήηαλ βεβαησηηθφο θαηάινγνο. Ήξζε
ζεκείσκα απφ ηελ ππεξεζία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ιέεη φηη θαηά ην
δηάζηεκα απηφ πνπ έρνπκε ρξεψζεη, ην παηδί δελ ήηαλ ζηνλ παηδηθφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Νκφθσλα.
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11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηαγξαθήο ηηκνινγίσλ.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαηαξρήλ, απιά κηα θνπβέληα γηαηί ππάξρεη θαη θάπνην
δεκνζίεπκα φηη ν Γήκνο Σατδαξίνπ δηαγξάθεη πεληαεηίεο θαη δελ μέξσ εγψ ηη
θάλεη. Δδψ κηιάκε θαηαξρήλ γηα δχν ηηκνιφγηα 31/01/2015 πνπ δελ δχλαληαη
λα πιεξσζνχλ απφ ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη ην
μέξεη πάξα πνιχ θαιά θαη ν εξγνιάβνο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Νκφθσλα ινηπφλ.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί Απνδνρήο Νινθιήξσζεο Φπζηθνχ θαη
Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν: «ινπνίεζε
Ξξνγξακκάησλ Ξξνιεπηηθνχ Διέγρνπ & Αγσγήο γείαο (Ξ.Ξ.Δ. &
Α..) ζε καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ»,
θσδ. ΝΞΠ: 374700_ Έγθξηζε Ξξσηνθφιισλ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο».
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δδψ ππάξρνπλ πξσηφθνιια αλά θάζε. Ξξέπεη λα γίλεη ηειηθφ
νξηζηηθφ πξσηφθνιιν γηα λα κπνξέζνπκε λα πιεξσζνχλ θαη απηνί πνπ έρνπλ
αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Γελ μέξσ, δελ λνκίδσ φηη...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θαηά εκείο, πάληα, αιιά...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: πάξρεη κία εξψηεζε, αλ ην... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Γελ κηιάεη γηα... γηα κεηαηξνπή κηιάκε, Αληηδήκαξρε. Γηα ην
ζέκα, ζπλάδειθνη, επεηδή...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΠΡΟΕΔΡΟ: Θαηά πιεηνςεθία κε ΘΑΡΑ νη ΞΝΙΗΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΖ θαη
ΓΗΑΦΑΛΝΠ ΓΖΚΝΠ. Ρν δηεπθξηλίδσ γηα ηα πξαθηηθά, ζπλάδειθε. Οψηεζα
θαη...
13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηαθφξσλ πηζηψζεσλ ζηα πιαίζηα
δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ καο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θα έιεγα φπσο ζην εηζεγεηηθφ αιιά ζην εηζεγεηηθφ πνπ
έρεηε πάξεη ππάξρεη έλα ιάζνο. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ είλαη 3.233,94,00€. Δίρε
γίλεη έλα ιάζνο ζην 23%. Αθνξνχλ, νη εθδειψζεηο απηέο είλαη νη θνηλέο
εθδειψζεηο πνπ θάλεη ν Γήκνο Σατδαξίνπ κε ηνλ Γήκν Θαηζαξηαλήο γηα ηνπο
200 θνκκνπληζηέο πνπ εθηειέζηεθαλ ην ’44 θαη κία εθδήισζε πνπ ζα γίλεη ζε
ζπλδηνξγάλσζε κε ηε ρνξσδία «Ακθίσλα», αθηέξσκα ζηνλ Λίθν Γνχλαξε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη αληίξξεζε, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλψ, έρνπκε δεηήζεη απφ πέξπζη λα θάλνπκε κία
εθδήισζε ζηελ Ξιαηεία Κνπζηαθιή. Λα ην πάξεηο ππφςε ζνπ, λνκίδσ φηη
πξέπεη λα γίλεη, δηφηη ιέκε ... θ.ιπ., θ.ιπ.. Λνκίδσ φηη είλαη κέζα ζηε
θηινζνθία θαη ηελ θνπιηνχξα καο λα αλαδεηθλχνπκε ηα δηάθνξα ηνπσλχκηα
θ.ιπ. θαη λνκίδσ φηη αμίδεη λα θάλνπκε θάηη θαη εθεί πέξα, κία κηθξή εθδήισζε.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Νκφθσλα, ζπλάδειθνη.

14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζηα πιαίζηα
δηνξγάλσζεο παξαζηάζεσλ (ζεάηξνπ ζθηψλ) γηα ηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ καο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε.
Ξάκε ζηα Δθηφο Ζκεξεζίαο.
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1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Αίηεκα παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
πδξνκφλσζεο ηνπ θηεξίνπ Πηέγεο Ξνιηηηζκνχ ζηελ Αζηπζέα».
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θ. Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Απηφ πξνέθπςε γηα έλαλ ζεκαληηθφ ιφγν, φηη κέρξη ζηηγκήο ν
εξγνιάβνο δελ έρεη πάξεη θαλέλα πνζφ. Δλψ ην έξγν έρεη ηειεηψζεη πεξίπνπ
θαηά ην 75%.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη, λαη.
ΠΡΟΕΔΡΟ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη, ζην ζέκα απηφ; Ππκθσλνχκε; Θ.
Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηαηί ήξζε εθηφο εκεξεζίαο, κφλν απηφ. Ξνην είλαη ην επείγνλ;
Γηαηί ήξζε εθηφο εκεξεζίαο; Δίλαη θάηη επείγνλ ή ζα κπνξνχζε λα...
ΒΝΟΔΑΠ: Δίλαη επείγνλ γηαηί ιήγεη ε πξνζεζκία ηνπ ελφο κελφο πνπ είρακε
δψζεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Νκφθσλα.

2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ: «Έξγα αλάπιαζεο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ
αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ».
ΠΡΟΕΔΡΟ: Αθνξά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζηελ Ηεξνχ Ιφρνπ. Θ. Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Ρππηθνχ ραξαθηήξα νπζηαζηηθά είλαη, ην έξγν έρεη πξν πνιινχ
παξαδνζεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Γελ είρε γίλεη δπζηπρψο θαη ππάξρεη επζχλε απφ ηελ πξνεγνχκελε
δηνίθεζε κέινο ηεο νπνίαο ήηαλ ζηελ επηηξνπή θαη δελ παξνπζηάζηεθε πνηέ,
νχηε έρεη ππνγξάςεη.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Ρεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλν.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; Ξαξαθαιψ, θ. Αζπξνγέξαθα;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ρη.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θαηά πιεηνςεθία. Ππλάδειθνη, ζπγλψκε γηα ηελ ηαιαηπσξία,
Κεγάιε Βδνκάδα, έρεη μαλαγίλεη φκσο ζπκβνχιην. Θαιφ Ξάζρα, θαιέο γηνξηέο.
Λα είζηε θαιά.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
(απψλ)

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ (απψλ)

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

38,39,40,50,61,62

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

42,52

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

37,69

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

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

ΓΑΝΑΣΔΟ

26

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,44,45,46,47,60,61,68,69,71,72

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

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

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

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

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

13,14

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

73,74

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

9,10,32,33,47,48,58,59,74,75

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

11,12,33,34,48,57

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ -

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΠΘΑΚΞΑ

43

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

25,34,35,36,37,48,49,63,64,74

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

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

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

50,60

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

12,13,70,71

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

40,41,58

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

15,16

