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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
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Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θεληξήο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
ΑΞΝΛΡΔΠ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Πθακπά Αζελά
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Αίηεκα παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ
«Αλαθαηαζθεπή

πδξνκφλσζεο

θηεξίνπ

46

Πηέγεο

Ξνιηηηζκνχ ζηελ Αζηπζέα».
2.

Ιήςε

απφθαζεο

αλάθιεζεο

πεξί

επηζηξνθή

θαηαλνκήο

ρξεκάησλ

ρξεκαηνδφηεζεο

απφ

ιφγσ

47

ηελ

Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο, χςνπο 0,61€.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Έγθξηζε 4εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ

22

Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
2.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ρερληθνχ

24

Δηήζηνπ

24

Ιήςε απφθαζεο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε

25

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2016.
3.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2016.
4.

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηξίκελεο (3) δηάξθεηαο, γηα
ηελ

αληηκεηψπηζε

θαηεπεηγνπζψλ

επνρηθψλ

ή

πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ καο.
5.

Ιήςε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ ηηκήο κνλάδνο,

26

απνδεκίσζεο, ζηελ πεξηνρή-Αγ. Γξεγνξνχζαο- ζην
Ν.Ρ.229, ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006.
6.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

νηθνλνκηθνχ

απνινγηζκνχ ρξήζεο 2015, ηεο «Πρνιηθήο Δπηηξνπήο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο. (ζρεη:

30
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2/2016 Απ. Γ.Π Β/ζκηαο Π.Δ.Γ.Σ)
7.

Έγθξηζε Απνινγηζκνχ-Ηζνινγηζκνχ ρξήζεο 2015, ηεο

32

Θ.Δ.Γ.Σ. (ζρεη: 21/2016 Απ. Θ.Δ.Γ.Σ).
8.

Ιήςε απφθαζεο πεξί εηζήγεζεο πξνο ην Γεκνηηθφ

34

Ππκβνχιην γηα ηελ επηινγή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο
ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν Σατδαξίνπ γηα ηα ρξεκαηηθά
δηαζέζηκα. (ζρεη.: 82/2016 Απ. Ν.Δ.)
9.

Ιήςε απφθαζεο γηα

έθηαθηε

νηθνλνκηθή

ζηήξημε

41

Ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο ή κε ρξεψλ ζχκθσλα

41

θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
10.

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06 (Γεκνηηθφο
Θψδηθαο).΄
11.

Ιήςε απφθαζεο πεξί

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γήκνπ

41

καο, ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο
πξάμεο ηνπ Ξεξηβαιινληηθνχ Ππλδέζκνπ Γήκσλ ΑζήλαοΞεηξαηά.
12.

Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο επηρνξήγεζεο απφ ην

42

Ξ.ΔΠ - Θαηαλνκή θαη έγθξηζε δηάζεζεο- ζηηο Πρνιηθέο
Δπηηξνπέο
Δθπαίδεπζεο

Ξξσηνβάζκηαο
ηνπ

Γήκνπ

θαη
καο,

Γεπηεξνβάζκηαο
γηα

ηελ

θάιπςε

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (Β΄θαηαλνκή) έηνπο 2016.
13.

Ιήςε

απφθαζεο

Ξξνζσξηλήο

θαη

πεξί

ζπγθξφηεζεο

Νξηζηηθήο

παξαιαβήο

Δπηηξνπήο
ηνπ

42

έξγνπ

«Δπηζθεπέο θαη Ππληεξήζεηο Πρνιείσλ Θηηξίσλ Ιφγσ
Δθηάθησλ Αλαγθψλ»
14.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ζπγθξφηεζεο

Δπηηξνπήο

Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ κίζζσζε, εθκίζζσζε
θαη εθπνίεζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ καο , γηα
ην έηνο 2016. (άξζξν 1 Ξ.Γ. 270/1981)»

43
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απφθαζεο

πεξί

δηελέξγεηαο

9

δεκνπξαζίαο

43

κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Θέληξνπ
Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ.
16.

Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ

43

καο, ζην Ππλέδξην ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ
Διιάδαο, κε ζέκα: «Ρν πξνζθπγηθφ».
17.

Ιήςε απφθαζεο πεξί αληηθαηάζηαζεο ηαθηηθνχ κέινπο

45

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Πρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο,

Γήκνπ

Σατδαξίνπ»

(ζρεη.:187/2014 & 255/2015 Α.Γ.Π.).
18.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

δηνξγάλσζεο

θαη

δηάζεζεο δηαθφξσλ πηζηψζεσλ, γηα ηελ πινπνίεζε
Ξνιηηηζηηθψλ & Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ, ηνπ Γήκνπ
καο.

45
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη θαιεζπέξα. Σξφληα πνιιά θηφιαο, γηαηί δελ ηα
έρνπκε πεη. Λα ζπκπαζάηε ην Ξξνεδξείν γηα ηε κέξα, αιιά ξίρλακε θνξψλαγξάκκαηα πφηε ζα γίλεη απηφο ν ηειηθφο. Ρειηθά καο έπεζε... Λα δψζνπκε ηνλ
ιφγν ζηνλ ζπλάδειθν ηνλ Βαζίιε λα πάξεη παξνπζίεο.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ:

Ξαληειάξνο

Βαζίιεο

παξψλ,

Θαξαγηάλλεο

Ληθφιανο,

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

Πηέιια,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά Καξία, Εέξβα Γηαλλνχια, Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ Γεσξγνπνχινπ Αιεμία, Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξηνο,
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε
Δηξήλε,

Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο

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

Αγγειηθή,

Θενδσξαθφπνπινο

Φψηηνο,

Θεληξήο

Ησάλλεο,

Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο, Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα πάκε ζε εξσηήζεηο-αλαθνηλψζεηο. Ν θ.
Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Σξφληα πνιιά θαη απφ κέλα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη
ζπλαδέιθηζζεο. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ ζήκεξα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απφ
ζέκαηα, έρνπλ εηδηθφ βάξνο. Δγψ, ν Γήκαξρνο, ν θ. Κνζρνλάο θαη ν θ.
Ληεληαθφο έρνπκε πάξα πνιιά λα πνχκε ζήκεξα. Θαη λα κελ βηαδφκαζηε. Ιέσ
λα ην παξαηείλνπκε ιίγν αθφκα. Πεβφκελνη ηελ επηζπκία, δελ έρνπκε
εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θα είκαη ζχληνκνο. Θαηαξρήλ γηα έλα ζέκα, κία παξαηήξεζε.
Δληάμεη, ηελ άπνςή καο γηα ην παλφ έμσ ηελ έρνπκε εθθξάζεη. Ππκθσλνχκε
φηη δηαθσλνχκε κε ηελ ςήθηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ. Υζηφζν ην αζθαιηζηηθφ
ςεθίζηεθε. Γελ μέξσ, ηη ζθέθηεζηε λα θάλεηε κε ην παλφ ηψξα; Έζησ
ηνπιάρηζηνλ ζα κπνξνχζαηε λα ην αιιάμεηε θαη λα βάιεηε κία άιιε ζεκαηηθή
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απφ εδψ θαη πέξα. Κηα επηζήκαλζε ζε απηφ. Έηζη θαη αιιηψο δηαθσλνχκε γηα
ηελ αλάξηεζε ηνπ παλφ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη.
Έλα άιιν ζέκα-εξψηεζε. Ξψο πάεη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θαη πφηε ζα
ζπγθιεζεί απηή ε επηηξνπή κειψλ γηα ηνλ έιεγρν, πνπ απ’ φ,ηη θαηάιαβα ζα
πεξηιακβάλεη θαη άηνκα απφ θάζε παξάηαμε πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. Γελ έρνπκε
ελεκεξσζεί ζρεηηθά γη’ απηφ.
Θαη άιιν έλα ζέκα πνπ έξρεηαη απφ ηελ πιαηθφξκα θαη γηα ην νπνίν, γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζέισ λα δψζσ ζπγραξεηήξηα ζηε Γεκνηηθή
Αξρή, γηαηί εγψ ην παξαθνινχζεζα θαη ήδε κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία θαη
θηηάρλεη ηηο πιάθεο ζην Ξαιαηάθη, γηαηί είλαη κεγάιν ην ζέκα. Υζηφζν κία
επηζήκαλζε πνπ εκείο ην βιέπνπκε θαη απφ ηελ αληαπφθξηζε, φρη κφλν ζηελ
πιαηθφξκα, θαη ζηνλ δξφκν πνπ θηλνχκαζηε. πάξρεη έλα γεληθφηεξν ζέκα κε
ην Ξαιαηάθη. Ίζσο θαη κεηά ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο, πνπ δελ ππάξρεη θάπνηα
έληνλε, θάπνηνο έιεγρνο, έζησ θαη απ’ ηνλ ηδηψηε πνπ ππήξρε ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ππάξρεη... Θαηαξρήλ ηη γίλεηαη κε ηε κίζζσζε θαη ηη
πξνηίζεηαη λα θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή ζρεηηθά κε απηφ.
Θαηά δεχηεξνλ, ππάξρεη έλα ζέκα, πέξα απ’ ηνλ ριννηάπεηα θαη ηελ
γεληθφηεξε άζρεκε θαηάζηαζε θαη ζην Ξαιαηάθη θαη ζην θηήξην Γχδε, κε ηα
ζθπιηά. Δηδηθά γνλείο κε κηθξά παηδηά αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα, γηαηί πνιινί
θάηνρνη δψσλ αθήλνπλ ειεχζεξα ηα ζθπιηά θαη ππφ ηνλ θφβν λα
δεκηνπξγεζνχλ

αηπρήκαηα

θνβνχληαη

λα

θπθινθνξήζνπλ

ηα

παηδηά

ειεχζεξα. Θαη κε ηα αδέζπνηα ηα νπνία ππάξρνπλ θαη ζπρλάδνπλ ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Αδέζπνησλ θαη κε δψσλ, πνιιέο θνξέο δελ ζεκαίλεη
απηφ κε ηα αδέζπνηα, πνπ αθνδεχνπλ ζηνλ ρψξν αλεμέιεγθηα θαη ίζσο θαη
κία πξφηαζε εθεί πέξα, δελ μέξσ, πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηε δνχκε θαη κε ηε
δσνθηιηθή ηνπ Σατδαξίνπ, αλ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ρψξνο εθεί γηα ηα ζθπιηά γεληθφηεξα θαη λα ειεγρζεί θάπσο πεξηζζφηεξν ε
θαηάζηαζε. Δηδηθά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο έρνπκε αξθεηέο
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. Θαη ηελ βξαδηλή έηζη, έλαο βξαδηλφο
έιεγρνο λα ππάξρεη παξαπάλσ θαη απφ ηελ αζηπλνκία κάιηζηα, απέλαληη είλαη
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ε αζηπλνκία, πνπ γεληθψο παξαηεξνχκε αξθεηέο έθλνκεο δξαζηεξηφηεηεο απφ
δηάθνξν θφζκν. Απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Ν θ. Ππειηφπνπινο. Ν θ. Γξνχιηαο; Ν θ.
Αζπξνγέξαθαο;
ΑΠΞΝΟΓΔΟΑΘΑΠ: Λα ζπκπιεξψζσ ζε απηφ, κηαο θαη ην είπε ηειεπηαία ν
Βαγγέιεο, γηα ην ζέκα ησλ ζθπιηψλ. Θνηηάμηε λα δείηε. Πε απηφ ζα πξέπεη
πξάγκαηη λα ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα. Θαηαξρήλ εγψ είκαη ηεο άπνςεο, ή
κάιινλ θαηαξράο, ηεο άπνςεο φηη ζα πξέπεη λα απαγνξεπηεί λα θπθινθνξνχλ
ηα ζθπιηά κέζα ζηηο πιαηείεο. Πηηο πιαηείεο πεγαίλνπλ παηδάθηα, παίδνπλ εθεί
νη καλάδεο θ.ιπ., ππάξρεη ζνβαξφο πγεηνλνκηθφο θίλδπλνο. Γεχηεξνλ, ζα
πξέπεη λα γίλεη γλσζηφ κε ηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο θαη αλ ζέιεηε λα
γλσζηνπνηεζεί θαη επξχηεξα κε ην δηαδίθηπν, κε αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ θ.ιπ.,
φηη ζα πξέπεη λα παίξλνπλ απηά ηα κέηξα φηαλ βγάδνπλ ηα ζθπιηά ηνπο έμσ
βφιηα. Ρα γλσζηά κέηξα κε ην ζθνππάθη, κε ηε ζαθνχια θ.ιπ. Γελ ην θάλεη
θαλέλαο, κελ θνξντδεπφκαζηε. Δίλαη ζνβαξφ ην ζέκα.
Έλα δεχηεξν ζέκα. Θνηηάμηε, γηα λα ην δηαθσκσδήζνπκε ιηγάθη, ην 1917 ζηε
Οσζία ν Ξιεράλνθ πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία αηζζεηηθήο αζηπλνκίαο. Ρειηθά ζα
πξέπεη λα ην θάλνπκε ην 2016. Γελ γίλεηαη. Δίλαη κία θαηάζηαζε απαξάδεθηε.
Ξέξα απ’ ηνπο θηλδχλνπο δειαδή. Ρηο πξνάιιεο βνχηεμε έλα παηδάθη ζηελ
πιαηεία Διεπζεξίαο, ην άιιν ην είρε ιπηφ ιέεη γηαηί δελ πεηξάδεη θαη είλαη θαιφ
θαη ην γιηηψζακε ζην ηζαθ. Θα πξέπεη λα γίλεη επξχηεξα γλσζηφ.
Έλα δεχηεξν δήηεκα. Πην ζέκα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, πνπ είπε ν
Βαγγέιεο, ζα πξέπεη λα... Θαηαξρήλ ζέισ κία απάληεζε αλ δηαηάρζεθε ν
δηαρεηξηζηηθφο απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. Θαη δεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα
εζηηάζνπκε κε ηεξαξρηθή δφκεζε ηα δεηήκαηα ζηα νπνία ζα δεηήζνπκε λα
μεθηλήζεη ν έιεγρνο σο θαηεπείγνλ. Ρν πξφβιεκα ηεο πξάμεο εθαξκνγήο ηνπ
287

κπαίλνπλ

δεηήκαηα

παξαγξαθψλ,

δηθαησκάησλ,

αμηψζεσλ

πνπ

ελδερφκελα κπνξεί αλ ηηο ράζνπκε θαη άξα ζα πξέπεη λα κπεη κηα
πξνηεξαηφηεηα. Θαη εδψ λα ζπκπιεξψζσ, ζπκάζηε φηη είρε παξζεί κηα
απφθαζε εδψ γηα ηελ πξφζιεςε ελφο λνκνηερληθνχ γξαθείνπ πξνθεηκέλνπ λα
βνεζήζεη ζε απηή ηελ ηζηνξία, γηαηί φπσο θαηαιαβαίλεηε φηαλ ζα έξζεη έλαο
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επηζεσξεηήο εδψ ηη ζα ηνπ πνχκε; Δθεί έρνπκε πξφβιεκα. Θα πεη σξαία, ην
βιέπσ, ππάξρεη πξφβιεκα θαη ζα πάκε ζην δηελεθέο. Νπφηε ζην ηέινο
ελδερφκελα λα βγνπλ θάπνηεο επζχλεο, λα θαηαινγηζηνχλ θάπνηεο επζχλεο, θαη
ζηελ νπζία δελ ζα έρεη γίλεη ηίπνηα γη’ απηφ πνπ κηιάκε δειαδή. Γηα ηηο
αμηψζεηο πνπ έρνπκε θαη ελδερφκελα κπνξνχκε άκεζα λα δηεθδηθήζνπκε.
Έλα ηξίην, πνπ ζέισ λα ξσηήζσ αλ είλαη ελεκεξσκέλνο ν Αληηδήκαξρνο, ν θ.
Βνξέαο. Δίρα ππνβάιεη κηα αίηεζε ηνλ Κάξηε πεξίπνπ γηα ην ζέκα ηνπ
απνρεηεπηηθνχ ηεο Αθαίαο, αλ κε ηε κειέηε απηή πνπ ππάξρεη έρνπλ ιεθζεί
ππφςε θάπνηνη παξάγνληεο. πσο ε Ηεξά Νδφο πνπ πεξλάεη απφ εθεί θαη 1-2
άιια δεηεκαηάθηα. Ρελ ππέβαια ζηελ Ρερληθή πεξεζία κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη δελ ην ιέσ γηα θαηεγφξηα, δελ έρσ θάπνηα
απάληεζε ζήκεξα. Αλ κπνξεί ν θ. Βνξέαο, έρεη θάπνηα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Ν θ. Θεληξήο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ξεξηζζφηεξν δελ είλαη εξψηεζε, απιψο κία επηζήκαλζε, γηα εδψ,
γηα ην Ξάξθν Ηζηνξηθήο Κλήκεο. Θεσξψ φηη έρεη εγθαηαιεηθηεί. Θα πξέπεη λα
δεη ν θ. Αληηδήκαξρνο. Ρν πξάζηλν είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε θ. Αληηδήκαξρε,
θαη ζα πξέπεη λα δείηε κε πνηνλ ηξφπν, είδα θαη νξηζκέλεο εξγαζίεο
νηθνδνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, πιαθφζηξσζε θ.ιπ., αιιά ζα πξέπεη λα δνχκε θαη
νξηζκέλα άιια πξάγκαηα, φπσο αθνξνχλ ην πξάζηλν, ηα δέληξα θ.ιπ., ηα
νπνία βξίζθνληαη ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε.
Λα κε ζπγρσξήζεηε, δελ ήκνπλ εδψ, άθνπζα ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα, θαη ζεσξψ
φηη κίιεζε πεξί δηάθνξσλ θαηνηθίδησλ πνπ πάλε ζηηο πιαηείεο. Αλ δελ θάλσ
ιάζνο, Θψζηα κνπ, απηφ δελ είπεο; πάξρεη κία απφθαζε ηελ νπνία ζα δεη,
ηελ νπνία είρα δεηήζεη εγψ σο Αληηδήκαξρνο απ’ ηε Λνκηθή πεξεζία θαη ηνπ
θξάηνπο, ζηελ νπνία απαγνξεχεηαη ξεηψο ζηηο πιαηείεο λα βάιεηο φηη
απαγνξεχνληαη ηα δψα. Λα ηε δείηε θ. Γήκαξρε. πάξρεη κία λνκηθή απφθαζε.
Έρεη έξζεη, πξέπεη λα είλαη ζην αξρείν ηεο θαζαξηφηεηνο. Ρελ είρα θάλεη εγψ ν
ίδηνο. Θαη είλαη έλα δήηεκα ζνβαξφ απηφ, ην νπνίν επηζήκαλε θαη ν θ.
Αζπξνγέξαθαο. Θεσξψ φκσο φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα κπνπλ πηλαθίδεο
απαγφξεπζεο ησλ δψσλ θ.ιπ. θαη ζα πξέπεη λα δνχκε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν
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ή ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θ.ιπ. πνπ ζα κπνξνχλ λα επηιχζνπλ απηφ ην
δήηεκα.
Θαη έλα ηξίην. Δίρα θάλεη θάπνηα, αλ ζέιεη ν Αληηδήκαξρνο Ρερληθψλ
πεξεζηψλ λα κε ελεκεξψζεη, γηα ηελ εξψηεζε ηελ νπνία ηνπ είρα θάλεη επί
ηεο Αγίνπ Γεσξγίνπ, αλ είδε ην ζέκα λα κε ελεκεξψζεη ζρεηηθά. Παο
επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε; Θα Γεσξγηάδε.
ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Θα ήζεια λα θάλσ δχν εξσηήζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ
πεξίθεκε ζπκθσλία, ηελ TTIP, εάλ έρεηε ζθεθηεί πνηα ζέζε ζα πάξνπκε θαη
αλ ζα πξέπεη λα πάξνπκε ζέζε. Αλ ζα πξέπεη λα αζθήζνπκε θάπνηεο πηέζεηο.
Θαη ε δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηα αδέζπνηα, κηαο πνπ ηέζεθε ην ζέκα.
Πχκθσλα κε ηνλ Λ.4032/12 νη Γήκνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ
αδεζπφησλ. Πε ζπλεξγαζία είηε κε φκνξνπο δήκνπο είηε κε ηηο θηινδσηθέο. Θαη
επεηδή είλαη πνιχ ιεπηφ ην ζέκα θαη απαζρνιεί πάξα πνιινχο θαηνίθνπο ηνπ
Γήκνπ καο, λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε ζε θάπνην Ππκβνχιην
ελδερνκέλσο πην εθηελέζηεξα. Δίλαη πνιχ κεγάιν ην ζέκα. Θάπνηνη δήκνη
έρνπλ βάιεη ηαΐζηξεο θαη πνηίζηξεο. Θάπνηνη άιινη δήκνη, φπσο ν Γήκνο
Βφινπ, ζην πάξθν πνπ πάλε ηα αδέζπνηα έρνπλ βάιεη ππνδνρέο κε
ζαθνπιάθηα γηα ηνλ θάζε επηζθέπηε πνπ πάεη καδί κε ην δψν ηνπ ζην πάξθν
απηφ. Δίλαη πνιιά ηα νπνία κπνξνχκε λα θάλνπκε. Θα πξέπεη λα ην δνχκε κε
πεξηζζφηεξε πξνζνρή. ζν γηα ηηο πηλαθίδεο, απ’ φζν γλσξίδσ απαγνξεχεηαη ε
ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ φπνπ απαγνξεχεη ηελ πξφζβαζε ησλ ζθπιηψλ ζηα
πάξθα θαη ζην πξάζηλν. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ:

Θαιεζπέξα.

Θα

ήζεια

θαη

εγψ

κηα

πεξηζζφηεξν

ελεκέξσζε γηα ηα εγθαηαιειεηκκέλα ακάμηα. Δληάμεη, κε αθνξκή έλα αίηεκα
ελφο θαηνίθνπ πνπ παξαπνληέηαη γηα ηα εγθαηαιειεηκκέλα ακάμηα πνπ ήξζε
ζηελ πιαηθφξκα, αλ έρνπκε εηθφλα πφζα απνκέλνπλ. Δκείο βέβαηα, εγψ
δειαδή πξνζσπηθά μέξσ δχν, πνπ ην έλα ην είρακε ζπδεηήζεη θηφιαο, ηα
νπνία έρνπλ πεξηζπιιέγεη πιένλ, άξα ζίγνπξα ε ζχκβαζε έρεη αξρίζεη θαη
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ιεηηνπξγεί. Απιά αλ έρνπκε εηθφλα πφζα έρνπκε θαζαξίζεη, ζε ηη ζηάδην
είκαζηε, κηα ελεκέξσζε απ’ ηνλ θ. Κφζρν. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Άιινο

ζπλάδειθνο;

Λα

δψζνπκε

ηνλ

ιφγν

ζηνπο

Αληηδεκάξρνπο. Θ. Σνπδεινχδε. Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Γεηα ζαο. ρη, δελ είκαη ζπληαμηνχρνο. Γηα ηελ απνρέηεπζε, πνιχ
γξήγνξα. Γηα ηελ απνρέηεπζε δελ έρνπκε θάλεη θακία ελέξγεηα αθφκα
ζπγθεθξηκέλε. Ρν έρνπκε ιάβεη ππφςε καο πάλησο. ηαλ έρσ φκσο θάηη
ζπγθεθξηκέλν ζα ζαο απαληήζσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΟΔΑΠ: Λαη, λαη. Γηα ηα ζθπιηά έρσ λα πσ ην εμήο. ηη ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλνο

ηξφπνο

ιεηηνπξγίαο

γηα

ηα

αδέζπνηα

δψα

πνπ

είλαη

ππνρξεσκέλνη νη δήκνη λα ελδηαθέξνληαη. Απηά πεγαίλνπλ ζην ΞΔΠΓΑΞ,
ειέγρνληαη θαη ηαηξηθά, ζεξαπεχνληαη αλ είλαη άξξσζηα, ζηεηξψλνληαη, ηνπο
κπαίλεη ηζηπάθη, ν Γηάλλεο ηα μέξεη πνιχ θαιά, θαη κεηά επηζηξέθνπλ ζηνπο
ρψξνπο απ’ ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπιιεγεί. Γελ κπνξνχκε νχηε λα ηα
δεζκεχζνπκε, νχηε λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη άιιν. Δίλαη θαη ν θαλνληζκφο
ηέηνηνο, αιιά πέξα απφ απηφ θαληαζηείηε φηη έξρνληαη θάζε θαινθαίξη ή
πεξηφδνπο ενξηψλ θαη εγθαηαιείπνπλ ηα ζθπιηά ηνπο ζε απηή ηελ πεξηνρή. Αλ
θάλνπκε θαη ρψξν πνπ ζα καδέςνπκε ηα ζθπιηά ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν,
ζα έρνπκε ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Θαη πξνεγνχκελνο Γήκαξρνο, κάιινλ ν πξνπξνεγνχκελνο, είρε επηρεηξήζεη λα θάλεη θάηη ηέηνην. Γπζηπρψο δελ είρε ηε
δπλαηφηεηα εθείλε ηελ επνρή, κε πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ θαη ζην
πεξηβάιινλ θαη ζηελ θαζαξηφηεηα, λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα, γη’ απηφ
εγθαηαιείθηεθε θαη απηή ε ηδέα. Σψξνο δειαδή ζπλάζξνηζεο ρψξσλ απφ ηε
κεξηά ηνπ Γήκνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη γηα δχν
ιφγνπο. Ν έλαο είλαη φηη δελ επηηξέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ, πνπ είλαη ν
ηππηθφο θαη νπζηαζηηθφο ιφγνο κπνξψ λα πσ φηη δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε.
Γελ ζαο θξχβσ φηη ππάξρνπλ θαηαγγειίεο απ’ ηνλ Δηζαγγειέα γηα απηφ ην
πξάγκα θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ εάλ νη Δηζαγγειείο γλσξίδνπλ ηελ
ηζρχνπζα θαηάζηαζε, ηνλ θαλνληζκφ, ή φρη.
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Γηα ηελ Αγίνπ Γεσξγίνπ πνπ έβαιε ν Γηάλλεο, ππάξρεη κηα ζπλελλφεζε.
Ξξαγκαηηθά ην έρνπκε δεη ην ζέκα. Θα ιπζεί. Δίλαη ζθαιηά. Δίλαη αλ ππάξμεη
ηξφπνο λα γίλεη κία ξάκπα γηα λα εμππεξεηεί θαιχηεξα, ζα γίλεη θαη απηφ.
Απιά έρνπκε επείγνληα πνπ πξέπεη λα ιχζνπκε.
Θαη κηα παξάθιεζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ
πιαηθφξκα. Θαιφ ζα είλαη εθφζνλ καδεχνπλ αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ λα ηα
θέξλνπλ ζηελ ππεξεζία, γηαηί ζε ηειεπηαία αλάιπζε ε πεξεζία ζα ηα ιχζεη.
Ήζεια λα ην πσ θαη απ’ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, αιιά επεηδή κπαίλνπλ έηζη
θαη ελψ κπνξεί λα ππάξμνπλ ιχζεηο, απηφ δελ γίλεηαη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θα γίλεη απηφ.
ΒΝΟΔΑΠ: Απηά. Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο απ’ ηνπο Αληηδεκάξρνπο; Ν θ. Σνπδεινχδεο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γπν πξάγκαηα λα πσ. Δίπε ν
Βνξέαο γηα ηα ζθπιηά, εγψ ζα πσ γηαηί ηέζεθε απ’ ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα ην
ζέκα ηνπ ειέγρνπ θαη ε επηβνιή ηάμεο. Ξξψην θαη θχξην, ελεκεξσηηθά,
ππάξρεη κηα ηεξάζηηα θαηάζηαζε δεκηψλ θαζεκεξηλά θαη ζην πξάζηλν θαη ζε
είδε ειεθηξηθά θαη ζε θξεάηηα θαη δηαιάλε θάζε κέξα... Γειαδή απηφ δελ
κπνξεί λα επηβιεζεί νχηε απφ ηελ αζηπλνκία, γηαηί είπε ν Γηάλλεο, ν θ.
Ληεληαθφο, λα πξνζπαζήζνπκε... Δδψ δελ θηιάλε ηνλ εαπηφ ηνπο. Γελ
ππάξρεη πξνζσπηθφ. Έρνπκε θάλεη παξεκβάζεηο επαλεηιεκκέλα.
Ρψξα ην ζέκα κε ηα πεχθα ζηνλ Ατ Γηψξγε εθεί πέξα, ππάξρεη πξφηαζε ηα
θιαδεπηνχλ δειαδή; ....λα θφςνπκε θαλέλα πεχθν; ρη, γηα λα ην αθνχζνπκε.
Θαηάιαβεο γηαηί ζην ιέσ. Ρν γθαδφλ... Αληξέα άζε λα νινθιεξψζσ αλ έρεηο
ηελ θαινζχλε. Δπραξηζηψ. Γπν ιφγηα. Ρν γθαδφλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ
ππάξρεη ζήκεξα, εθηφο απφ εθεί πνπ έπεζε ν θξάρηεο θαη παξέζπξε ηα πάληα,
είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γελ λνκίδσ λα ήηαλ πνηέ ζε ηέηνηα θαηάζηαζε ην
γθαδφλ, γηα λα είκαζηε θαη ξεαιηζηέο. Θαη μεθίλεζε θαη ην θαινθαίξη θαη ε δέζηε
πνιχ πην λσξίο. Γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο.
Ρψξα γηα λα πσ κηα θνπβέληα γηα ηα απηνθίλεηα. Αλ ππάξρεη παξάπνλν απ’
ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε, λα ηα θέξνπκε πίζσ ηα απηνθίλεηα απφ εθεί πνπ ηα
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πήξακε. Γελ ππάξρεη ζέκα. Δγψ ζα ην θάλσ. Έρσ ηε δπλαηφηεηα. Δληάμεη;
Ξξνρσξάκε. Ξηζηεχσ, γηαηί, ελεκεξσηηθά, έρεη αιιάμεη θαη ε δηαδηθαζία ηεο
απφζπξζεο. πνρξενχζαη λα βγάιεηο θσηνγξαθίεο, λα ηηο αλεβάζεηο ζηνλ
internet, ππάξρεη κηα δηαδηθαζία. Κηα ραξά πάκε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε, αλ έρεη γλψζε έλα πνζνζηφ απφ απηά πνπ έρνπλ
καδεπηεί, ζε ηη πνζνζηφ, γηα λα μέξεη θαη ην Πψκα δειαδή.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δάλ πάξνπκε ην Σατδάξη δξφκν-δξφκν, γηα λα είκαζηε
ξεαιηζηέο κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη, ππάξρνπλ δξφκνη πνπ
έρνπλ 5 απηνθίλεηα ρσξίο πηλαθίδεο, γηαηί δελ είραλ ιεθηά λα πάξνπλ ηηο
πηλαθίδεο. Αλ ππάξρεη ηέηνηα απφθαζε απ’ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα πάκε λα
ηα καδέςνπκε φια. Έξρνληαη άλζξσπνη θαη θάλνπλ αίηεκα. Θαη ηνπ ιέκε
κεηέθεξε ην αλά 10 κέξεο πάλσ-θάησ. Ρη λα θάλνπκε δειαδή; Αλ δελ κπνξεί
ν άιινο λα πάξεη ηηο πηλαθίδεο ζα ηνπ ην πάξνπκε; Αλ είλαη πέζηε ην. Ρν
πνζνζηφ βάζεη ησλ εγγεγξακκέλσλ πνπ είλαη ζηελ θαηάζηαζε είλαη πάλσ απφ
50%, λα κελ πσ 60%, πνπ έρνπκε απνζχξεη. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Αξγά, Αληξέα, ηψξα, έηζη. ζνλ
αθνξά γηα ην θνκκάηη ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. Έρνπλ γίλεη νη επαθέο κε ην
πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. Κάιηζηα έρεη γίλεη επαθή θαη κε ην πνπξγείν
Δζσηεξηθψλ θαη έρεη θαλνληζηεί θαη άιιν έλα ξαληεβνχ ηελ επφκελε
εβδνκάδα, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δεηεζεί.
Γελ έρεη δηαηαρζεί αθφκα κε ηελ έλλνηα απηή, δειαδή φηη έξρεηαη αχξην,
κεζαχξην, ζε 10 κέξεο. Απ’ φ,ηη είρακε ζε κηα επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ηελ
Γεληθή Γξακκαηεία ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, φλησο είπαλ φηη ππάξρνπλ
πάξα-πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη έρνπλ πνιχ ιίγν πξνζσπηθφ. Ξαξφια απηά
ζα θνηηάμνπλ λα δνπλ, ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ
πνπξγείνπ, πψο ζα πξνρσξήζεη ην αίηεκα πνπ έρεη θάλεη ν Γήκνο. Λνκίδσ φηη
λεψηεξα νπζηαζηηθά, θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν αθφκα δελ έρεη καδεπηεί θάπνηα
επηηξνπή γηα λα πνχκε φηη έρνπκε ζπδεηήζεη θαη έρνπλ δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο
θαη απηά, λνκίδσ φηη λεψηεξα ζα έρνπκε κεηά ην ξαληεβνχ κε ηνλ θππνπξγφ
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Δζσηεξηθψλ ηελ επφκελε βδνκάδα. Κε ηελ έλλνηα δειαδή φηη αλ ππάξρεη κία
εκεξνκελία πνπ ν ίδηνο ν πνπξγφο νξίδεη θαη πεη φηη μέξεηε θάηη, εκείο

απνθαζίζακε απηφ κεηά ηηο δηεπθξηλίζεηο, ζα ηελ αλαθνηλψζνπκε θαη ζα είλαη
θαη νπζηαζηηθά ε αξρή ηεο δνπιεηάο πνπ ζα θάλεη απηή ε επηηξνπή πνπ ζα
ζπζηαζεί. Κε απηή ηελ έλλνηα δειαδή αθφκα δελ θξίζεθε αλαγθαίν λα
καδεπηνχκε γηα λα πνχκε φηη μέξεηε θάηη, θάλακε δχν επαθέο θαη

πεξηκέλνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην παλφ πεξηκέλνπκε λα ςεθηζηεί ν θφθηεο ηελ Θπξηαθή γηα
λα θνπεί θαη ην παλφ. Ξάλησο, ρσξίο πιάθα, είρακε απνθαζίζεη ήδε αχξην λα
θαηέβεη ην παλφ.
Γηα ην Ξαιαηάθη. Θνηηάμηε, είλαη έλα κεγάιν ζέκα απηφ. Μέξεηε φηη έγηλε
έμσζε ζηνλ... Λαη, λαη, λαη. Έγηλε έμσζε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δπεηδή ιέκε γηα ηελ αζηπλνκία, ην μέξνπκε ην πξφβιεκα.
Ρειηθά ε εθηίκεζή κνπ είλαη κήπσο φζν ιεηηνπξγνχζε ην αθίλεην απηφ ππήξρε
θάπνηνο έιεγρνο γηα ηηο βξαδηλέο ψξεο; Ήηαλ ιηγφηεξεο ν έθλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο δίπια ζην πάξθν; Γειαδή απηή ηελ εθηίκεζε έρσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε... ρη, φρη, ζα ζαο πσ ηψξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, θαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ήηαλ, φηαλ έθιεηλε γίλνληαλ
δεκηέο. Γειαδή μέξεηε πνιχ θαιά φηη ζπλνιηθά ζηελ θνηλσλία πηα απηά ηα
θαηλφκελα έρνπλ γεληθεπηεί θαη δελ έρνπλ λα θάλνπλ αλ ππάξρεη θσηηζκφο, αλ
δελ ππάξρεη. Γειαδή θαιχηεξν ζεκείν απ’ ηελ Αγσληζηψλ Πηξαηνπέδνπ ζε
θσηηζκφ δίπια ζηελ Άλνημε δελ ππάξρεη. Θαη ην πεξίπηεξν απηφ ην άλνημαλ ζε
ψξα πνπ πέξλαγαλ απηνθίλεηα. Πηε Σίνπ άλνημαλ ην πεξίπηεξν ην πξσί, ην
πξσί κε θίλεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ πήγαηλαλ γηα δνπιεηά θαη κε ην θσο ηεο
εκέξαο. Γελ είλαη ινηπφλ ηφζν εχθνια ηα πξάγκαηα. Θαη είλαη απηφ πνπ ιέκε
εκείο, φηη αλ δελ ρηππήζεηο ηελ αηηία πνπ δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα, ηφηε ζα
ςάρλνπκε λα βξνχκε κπαιψκαηα, ζα ςάρλνπκε λα βξνχκε αζηπλνκίεο θαη
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μαλά αο πνχκε θαηαζηαιηηθά κέηξα, αιιά έλαο θφζκνο πνπ είηε έρεη αλάγθε
θαη ην θάλεη είηε....
Απηφ πνπ ζέινπκε εκείο λα θάλνπκε είλαη λα κελ δνζεί, λα κελ λνηθηαζηεί
δειαδή ζε ηδηψηε, αιιά ην Ξαιαηάθη, ην ηζηνξηθφ θαη ην θηήξην Γχδε λα γίλνπλ
έλαο εληαίνο ρψξνο πνιηηηζκνχ, φπνπ ζα ζηεγαζηνχλ θαη ηα κνπζεία θαη
δηάθνξεο άιιεο ρξήζεηο. Δίκαζηε ζε κηα ζπδήηεζε λα δνχκε ηη αθξηβψο. Θα ην
ζπδεηήζνπκε βέβαηα θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ. Ξείηε θαη εζείο,
ζθεθηείηε δηάθνξεο πξνηάζεηο, αιιά πξαγκαηηθά ζέινπκε φιν απηφ ην
θνκκάηη πνπ είλαη θαη ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο θαη κε φια απηά ηα ηζηνξηθά
ζηνηρεία πνπ έρεη. Έρνπκε ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ Γχδε, ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν ην
Ξαιαηάθη. Θα ηνλ αμηνπνηήζνπκε πηζηεχνπκε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Βέβαηα
ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, γηαηί γηα λα γίλνπλ εθεί
απηέο νη ρξήζεηο πνπ ζέινπκε ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφ. Θα δνχκε ηψξα πψο ζα
ην αληηκεησπίζνπκε, αιιά ζίγνπξα ζα ιεηηνπξγήζεη φκσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, δελ έρσ ηψξα θάηη θαηλνχξγην λα πσ.
Ρψξα γηα ηα αδέζπνηα θαη ηα ζθπιηά έγηλε νιφθιεξε θνπβέληα, απιά λα πσ
κφλν ην εμήο. ηη εδψ ππάξρνπλ θαη δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο, πνπ είλαη
εληειψο αληίζεηεο, αληηθξνπφκελεο, θαη θηάλνπλ θαη ζε θηινληθία αθφκα,
κεηαμχ ησλ θηιφδσσλ θαη ησλ θαηνίθσλ. Δηιηθξηλά δελ κπνξνχκε λα βξνχκε
άθξε. Αο πνχκε ζην 6ν Γπκλάζην πάλσ πνπ πήξακε θαη απφθαζε ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα θάλνπκε κηα πεξίθξαμε θαη λα έρνπλ ηελ επρέξεηα ηα
δψα, ηα αδέζπνηα δειαδή, θαη λα ηαΐδνληαη θαη λα πνηίδνληαη ζε απηφ ην
ρψξν, αιιά λα έρνπλ θαη ην ειεχζεξν ηνπ ζηξαηνπέδνπ, θαη πάιη κε απηή ηελ
πξφηαζε δε ζπκθσλνχλ νη θηιφδσνη, νη νπνίνη ζέινπλ ηα ζθπιηά έμσ. Ν λφκνο
ιέεη φηη δελ κπνξείο λα θιείζεηο ηα ζθπιηά ηα αδέζπνηα ζε πεξηθξαγκέλν
ρψξν. Ξξέπεη λα δνπλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Γειαδή απηφ
αληηθξνχεηαη.
Απηφ πνπ είπεο Δηξήλε, είλαη δχν αληηθξνπφκελα πξάγκαηα. Γειαδή απφ ηε
κία λα ηα ειέγμνπκε, λα ηα θιείζνπκε, θαη απφ ηελ άιιε λα ηνπο βάινπκε
ηαΐζηξεο

θαη

πνηίζηξεο,

φπνπ

φπνπ

βάδνπκε

πνηίζηξεο

ή

ηαΐζηξεο

20

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

μεζεθψλνληαη νη θάηνηθνη γηαηί πεγαίλνπλ εθεί ηα αδέζπνηα θαη ην θάλνπλ
ζηέθη ηνπο. πάξρεη ινηπφλ ηεξάζηην πξφβιεκα, πνιχ κεγάιν ζέκα. Δκείο
κέζσ ΓΗΘΔΞΑΕ βιέπεηε φηη έγηλε θαη επέθηαζε ηεο ζπκθσλίαο γηα λα
αζρνιείηαη ην ΓΗΘΔΞΑΕ κε ηα αδέζπνηα. Πηεηξψλνληαη, εκβνιηάδνληαη,
γπξίδνπλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δκείο ζην Σατδάξη έρνπκε ηελ «αηπρία»
επεηδή ππάξρνπλ ειεχζεξνη ρψξνη φζνη θεχγνπλ απ’ ηελ Αζήλα θαη δελ ζέινπλ
ην ζθπιί, αληί λα ην αθήζνπλ ζηε γεηηνληά ηνπο, ηα θέξλνπλ φινη ζηνπο
ειεχζεξνπο ρψξνπο πνπ έρνπκε εκείο εδψ. Θαη βέβαηα νχηε θακία πηλαθίδα
κπνξεί αλ εκπνδίζεη ην αδέζπνην λα πάεη ζηελ πιαηεία. Νχηε κπνξνχκε λα
βξνχκε ρψξνπο θαη λα πνχκε φηη ζα πάηε εθεί θαη ζα θάλεηε ηελ αλάγθε ηνπο.
Γελ μέξεη λα δηαβάζεη, εθηφο αλ κάζεη μέλεο γιψζζεο ν ζθχινο. Αλ κάζεη
δειαδή....
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Απιά δελ κπνξείο φκσο λα δηαρεηξηζηείο ηφζν εχθνια
απηά ηα πξάγκαηα. Βέβαηα πνιχ ζσζηά ήξζε θαη ν Θνδσξήο ηψξα κνπ έδεημε
κηα πηλαθίδα, πνπ κπνξεί αο πνχκε λα ηνλίδεηαη ζηνπο πνιίηεο πνπ
θπθινθνξνχλ κε δψα, κε ζθπιηά δειαδή θπξίσο, φηη έρνπλ ππνρξέσζε λα
έρνπλ καδί ηνπο ην ζαθνπιάθη θαη ην θηπαξάθη θαη λα καδεχνπλ ηα θφπξαλα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, είλαη θαη ηα δεζπνδφκελα. Απηφ φκσο δελ ππάξρεη, παηδηά,
νχηε ειεγθηηθφο κεραληζκφο. Γελ ππάξρεη. Ξνηνο; Ξψο ζα απαγνξεχζεηε, αλ
ππάξρνπλ δεθάδεο πιαηείεο πνηνο ζα ηνπο θπλεγήζεη; Δίπακε ε αζηπλνκία δελ
θάλεη ηίπνηα γχξσ απφ απηά ηα δεηήκαηα. Γεκνηηθή Αζηπλνκία δελ ππάξρεη.
Άξα επαθίεηαη ινηπφλ ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ πνιηηψλ λα ην θάλνπλ απηφ.
Γηα ηελ πξάμε 287 δελ απνθιείνπκε. Βέβαηα, Θψζηα, ζα εμαξηεζνχκε θαη απ’
ην πψο ζα πάεη ε εμέιημε ηψξα κε ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. Αιιά απηφ πνπ
είρακε πεη θαη παιηφηεξα γηα έλα λνκνηερληθφ γξαθείν, θαη αλ ζέιεηο πξέπεη λα
έρεη θαη ηερληθή ζηήξημε, απηφ δελ απνθιείεηαη λα γίλεη. Γειαδή ζα δνχκε ηελ
εμέιημε θαη ζα δνχκε πψο ζα ην πξνρσξήζνπκε.
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Ρψξα γηα ηε ζπκθσλία ηνπ TTIP, πνπ είλαη έλα κεγάιν ζέκα, είλαη ζπκθσλία
ειεχζεξνπ εκπνξίνπ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ – Δπξψπεο κε πνιιέο πξνεθηάζεηο
πνπ έρεη, ζα ην ζπδεηήζνπκε αλ ζέιεηε ζην επφκελν Ππκβνχιην επραξίζησο.
Θέιεη πξαγκαηηθά, είλαη ηφζν κεγάιν απηφ ην ζέκα πνπ αλ ζέιεηε ζην
επφκελν Ππκβνχιην κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη ηψξα, γηαηί...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Αίηεκα παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
πδξνκφλσζεο θηεξίνπ Πηέγεο Ξνιηηηζκνχ ζηελ Αζηπζέα».
&
2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί επηζηξνθή ρξεκάησλ ιφγσ αλάθιεζεο
θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο, χςνπο
0,61€.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε, έρνπκε δχν Δθηφο
Ζκεξεζίαο. Ρα έρεηε πάξεη. Ρν έλα είλαη αίηεκα γηα ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο
πεξαίσζεο

ηνπ

έξγνπ

«Αλαθαηαζθεπή

πδξνκφλσζεο

θηεξίνπ

ζηέγεο

πνιηηηζκνχ» ζηελ Αζηπζέα. Θαη ην δεχηεξν είλαη κηα επηζηξνθή ρξεκάησλ
0,61 απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο, απηφ ην ηεξάζηην πνζφ. πάξρεη
αληίξξεζε λα κπεη ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε; Γελ λνκίδσ, έηζη;

22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 4εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαλνληθά έπξεπε λα ιέσ φπσο ην εηζεγεηηθφ ηψξα, λα
ηειεηψλνπκε. Έρεη δχν αιιαγέο πνπ θάλακε ζηελ Νηθνλνκηθή. Κία αιιαγή ζε
ζρέζε κε απηφ. Ρψξα δφζεθε ην νξζφ ελησκεηαμχ. Απηφ πνπ έρεηε ζηα ρέξηα
ζαο είλαη κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη. Δίλαη ζηε ζειίδα... ζην ζθέινο ησλ
εμφδσλ ηέηαξηνο θσδηθφο απ’ ην ηέινο πεξηνξίδνληαη, ζην 35.6262.001. Έρεη
γίλεη εθεί κηα αιιαγή. Έρεη κηθξχλεη δειαδή ε κείσζε ζε απηφ ηνλ θσδηθφ.
Δπίζεο ζηηο εληζρχζεηο ησλ πηζηψζεσλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν έρεηο εθεί Θνδσξή, ην έρεηο εθεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, λαη, φρη απηή πνπ ήξζε ηψξα εδψ. Ήξζε ζε φινπο, δελ
ήξζε; Ζ αλακφξθσζε δελ ήξζε; ρη, δελ κπνξεί, εδψ ήηαλ. Θαη ηψξα εδψ
ηππσκέλε ήηαλ. Ζ αλακφξθσζε εδψ δελ έρεη πάεη ζηνλ... Θαη σο πξνο ηηο...
Ρε βξήθεο Αληξέα;
Θαη σο πξνο ην ζθέινο ησλ εζφδσλ πνπ πεξηνξίδνληαη, έρεη πξνζηεζεί θαη ν
θσδηθφο, ν 0715 πνπ είλαη ηέιε δηαθήκηζεο, ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη... Δληάμεη;
Απηέο απιά ηηο δηεπθξηλίζεηο, γηαηί ππάξρνπλ αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ
νηθνλνκηθή ζε 2-3 θσδηθνχο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη, ζπλάδειθνη, εξψηεκα γηα ηελ αλακφξθσζε; ρη. Θ.
Κπνδίθα. Ππκθσλείηε. Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δκείο ζα ςεθίζνπκε ιεπθφ, φπσο θαη ην πξσί, γηα ηνλ κφλν
ιφγν φηη δελ είρακε γηα άιιε κηα θνξά ελεκέξσζε, φπσο πξνβιέπεηαη, έζησ
ηνπιάρηζηνλ κία κέξα, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηνλ λφκν. Ξνιιέο θνξέο
δείρλνπκε ηελ θαηαλφεζε. Έηζη θαη αιιηψο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνλ
θαηαςεθίδνπκε. ηηο αλακνξθψζεηο, επεηδή είλαη ηερληθνχ ραξαθηήξα, ηηο
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ςεθίδνπκε. Αιιά θαη εγψ πξνζσπηθά δελ έρσ ηελ θαηάξηηζε θάζε θνξά λα
έξρνκαη ρσξίο λα έρσ ελεκεξσζεί ή λα έρσ δηαβάζεη έλαλ πίλαθα ή λα
ξσηήζσ θάπνηνλ άλζξσπν πνπ έρεη θαιχηεξεο γλψζεηο απφ εκέλα. Δίλαη
ζέκαηα πνπ έρσ επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο αλ γίλεηαη
θαζαξά θαη κφλν γη’ απηφ ηνλ ιφγν λα ην πξνζέρνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ιεπθφ. Γελ έρσ πξνιάβεη λα ην κειεηήζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαηαςεθίδνπκε, φρη ιφγσ νπζίαο, ιφγσ δηαδηθαζίαο, γηαηί φπσο
θαη ζηηο πξνεγνχκελεο έρνπκε πεη φηη δελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ηφζν
ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο. Νπζηαζηηθά θάζε κήλα θαη ηξνπνπνίεζε πξνρσξάκε.
Θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν θαηαςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε; Τεθίδεηε. Κηα θνπβέληα Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα πσ κηα θνπβέληα. Ρψξα βέβαηα, ... ήζεια λα ην πιαηεηάζσ
ιηγάθη, γηαηί θαηαιαβαίλσ θαη ηελ αγσλία, έηζη; Θνηηάμηε ηψξα λα δείηε.
πάξρνπλ θαη θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία είλαη θαη πέξα απ’ ηηο δηαζέζεηο θαη
ηηο δηθέο καο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ. Γηα παξάδεηγκα έξρεηαη έλαο ινγαξηαζκφο
ζην Θνιπκβεηήξην 220.000 ΓΔΖ, γηαηί δελ είρε κεηξεζεί εδψ θαη 3 ρξφληα.
Απηφ ην πξάγκα ή πιεξψλεηαη ή δελ πιεξψλεηαη θαη θφβεηαη ην ξεχκα ην
θνιπκβεηήξην. Άξα αλαγθαζηηθά ζα παο απφ αιιαγή ζε αιιαγή, γηαηί πξέπεη
λα θάηζεηο λα βξεηο απφ πνηνπο θσδηθνχο ζα ην βγάιεηο. Γελ είλαη δειαδή κηα
απιή... Έηζη; Ρν είπακε ην πξσί. Ρν είπακε δειαδή θαη ην πξσί εθεί, αιιά
εληάμεη. Δπεηδή δελ... Γη’ απηφ θαη αθξηβψο ην ιέσ. πάξρεη δειαδή κηα
δπζθνιία...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ είρε έξζεη ε ΓΔΖ λα κεηξήζεη 3 ρξφληα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ρη, γηαηί δελ είρε πξνθχςεη ηέηνην πξφβιεκα. Απηφ φκσο, φηαλ
παο λα ην πιεξψζεηο, πξέπεη αλ βξεηο απφ πνηνπο θσδηθνχο ζα βγνπλ απηά ηα
ρξήκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινγαξηαζκφο εξρφηαλ ζπλέρεηα έλαληη, ζπλέρεηα. πάξρεη
δειαδή έλα ηέηνην δήηεκα, πνπ δελ είλαη εχθνιν λα ην αληηκεησπίζεηο.
Νπφηε... Ρν ιέσ δηεπθξηληζηηθά, γηαηί κεξηθέο θνξέο δελ είλαη θαη εχθνιν θαη
ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε θαη θάπνηα πξάγκαηα δειαδή θαη ζην φξην ηεο
πξνζεζκίαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, θαηά πιεηνςεθία.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2016.
&
3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο
Γήκνπ έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Ρα είπε φια ν Ξαλαγηψηεο Κνζρνλάο. Δμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ ινηπφλ,
ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη ππάξμεη, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα κεηψζνπκε θαη
ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο. Αθαηξνχκε ινηπφλ
θάπνηα ρξήκαηα απφ απηφ ην πξφγξακκα θαη κεηψλνληαη θαη νη δξάζεηο πνπ ζα
θάλνπκε. Γειαδή θαη ην 2 θαη ην 3 είλαη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ην πξνεγνχκελν, απφ ηηο παξαηάμεηο; Λνκίδσ
θαη γηα ην 3ν, έηζη; Ρελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Δηήζηνπ. Ρα ςεθίδεηε. Υξαία. Θαηά
πιεηνςεθία ινηπφλ. Θέκα 2ν θαηά πιεηνςεθία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ
Ξξνγξάκκαηνο θαη ζέκα 3ν θαηά πιεηνςεθία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δηήζηνπ.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δκείο, θ. Ξξφεδξε, γηα λα γξαθηεί, λαη ζην 2, λαη ζην 3, έηζη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Ν θ. Γξνχιηαο δελ ην ςεθίδεη, ν θ. Ληεληαθφο ςεθίδεη
ιεπθφ, έηζη; Θαη ν Θνδσξήο επίζεο ιεπθφ.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηξίκελεο (3) δηάξθεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη γηα ηελ ππξαζθάιεηα, έηζη; πάξρεη θάπνην εξψηεκα;
Αληηδήκαξρε ζα πεηο δπν θνπβέληεο;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, είλαη γηα 30 άηνκα. Δίλαη ηξίκελε δηάξθεηα. 2 νδεγνί,
28 θχιαθεο, εξγάηεο-θχιαθεο. Πε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο αληί γηα
ην δίκελν γίλεηαη ηξίκελν, πξνθεηκέλνπ θαιχηεξα θάπνηα πξάγκαηα, εηδηθά
ηνπο κήλεο πνπ είλαη πην επηθίλδπλνη λα ππάξρεη πεξηζζφηεξνο θφζκνο. Απηά.
Γελ μέξσ αλ ρξεηάδεηαη λα πνχκε θάηη άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη. Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Απηέο νη ζπκβάζεηο ζα πάλε ΑΠΔΞ; Γηαηί δελ είλαη δίκελεο, είλαη
ηξίκελεο. Δζείο ζα ηνπο πξνζιάβεηε; Ρηο επέηξεςαλ;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έρεη επηηξαπεί.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δληάμεη. Δίλαη πην ιεηηνπξγηθφ. Αληί λα πάξεη δχν...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ζπλάδειθνη; Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αλ θαη έρνπκε δειψζεη φηη ζα θαηαςεθίδνπκε φιεο ηηο
αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηνπ ζέκαηνο, επεηδή πξφθεηηαη γηα ηελ
ππξαζθάιεηα ζε κία επαίζζεηε πεξηνρή φπσο ε δηθή καο κε πνιινχο ρψξνπο
πξαζίλνπ, ζα ππεξςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ινηπφλ ζπλάδειθνη, έηζη; Θ. Ρζαηζακπά.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ππκθσλνχκε θαη εκείο. Άιισζηε πάληα εκείο ην ςεθίδακε,
Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη άιινο ζπλάδειθνο λα βάιεη θάηη; Ππκθσλνχκε ινηπφλ,
νκφθσλα.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ ηηκήο κνλάδνο, απνδεκίσζεο, ζηελ
πεξηνρή Αγ. Γξεγνξνχζαο- ζην Ν.Ρ.229, ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο
εθηηκεηηθήο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ εηζήγεζε ζα θάλεη ν Ξξφεδξνο ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο, ν
θ. Βαξπηηκηάδεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Γεηα

ζαο θαη απφ κέλα. πσο βιέπεηε, ε εθηηκεηηθή

επηηξνπή πήξε κία απφθαζε, ηηκή κνλάδνο, εκείο δελ έρνπκε άιιν δηθαίσκα
λα θάλνπκε, γηα κία πξνζθχξσζε, ηα ηεηξαγσληθά, έρεηε ην εηζεγεηηθφ
κπξνζηά ζαο. Ρηκή κνλάδαο δψζακε θαη απφ εθεί θαη πέξα ςεθίδεηαη θαη
εηζπξάηηεη ν Γήκνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη, δελ ππήξρε θακία δηαθσλία. Ρηκή κνλάδνο, Θνδσξή,
ηίπνηε άιιν. Έρεη ήδε κπεη ζηε δηαδηθαζία. Απηφ είλαη κηα παιηά ηζηνξία,
πξνζθχξσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξξνθαλψο ε εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο είλαη γηα ηελ ηηκή κνλάδνο.
Απ’ απηνχ δελ ππάξρεη ζέκα. Αιιά φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα ζέκαηα πνπ
είραλ έξζεη γηα ηελ Αθαία, λνκίδσ φηη πξψηα ζα πξέπεη λα παίξλνπκε απφθαζε
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πψο ζα ρεηξηδφκαζηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο
θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθηηκεηηθή επηηξνπή λα παίξλεη ηελ απφθαζε. Γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ήζεια λα ξσηήζσ, λνκίδσ φηη εθθξεκεί θαη απφθαζε
δηθαζηεξίνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ηηκήο κνλάδνο, γηαηί απ’ φ,ηη ζπκάκαη έρεη γίλεη
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θαη κία άιιε ζπδήηεζε ζην παξειζφλ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο πξνεγνχκελεο
δηνίθεζεο, λα γίλεη εθεί ρψξνο λεπηαγσγείνπ ή παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη λα
απαιινηξησζεί γη’ απηφ ηνλ ιφγν. Άξα λνκίδσ φηη πξψηα ζα έπξεπε ζαλ
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα απνθαζίζνπκε ηη ζα γίλεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα νξηζηεί
ε ηηκή κνλάδνο. Ή αλ εθθξεκεί ε απφθαζε ζην δηθαζηήξην γηα ηελ ηηκή
κνλάδνο, λα πεξηκέλνπκε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη λα κελ
πξνρσξήζνπκε εκείο ζε δηθφ καο νξηζκφ ηηκήο κνλάδνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βαξπηηκηάδε.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Γελ εθθξεκεί, νχηε ζην δηθαζηήξην. Ρν ζηακαηήζακε
νπζηαζηηθά. Γειαδή ν θ. Γειεληθφιαο παξαηηήζεθε απφ ην ζέκα γηα πνην ιφγν;
ηη θαη εκείο απ’ ηελ πιεπξά καο απηέο νη ππνζέζεηο είλαη ρξφλσλ, δελ είλαη
ηψξα. Γειαδή κηιάκε γηα θαηαζηάζεηο ηξειέο πνπ γίλνληαη ζην Σατδάξη, αιιά
ελ πάζε πεξηπηψζεη λα κελ ην αλαιχζνπκε απηφ. Απιά κπαίλνπκε ζε κηα
δηαδηθαζία ηη; ηη ν άλζξσπνο πήγε ζηα δηθαζηήξηα δηφηη δελ ηνπ έδηλαλ ην
απηνλφεην. Ρη; Έρεη γίλεη πξνζθχξσζε. Ξφζα ιεθηά ζέιεη ν Γήκνο Σατδαξίνπ,
λα ηα πάξεηε, λα ην πξνρσξήζσ, λα θηηάμσ ην νηθφπεδφ κνπ, λα κπνξψ λα
έρσ πξφζβαζε ζην νηθφπεδφ κνπ. Απφ ηελ ψξα πνπ κπήθε απηή ε δηαδηθαζία
ιέκε εκείο γηαηί λα πάεη ζην δηθαζηήξην, ηελ ψξα πνπ ν άλζξσπνο λα ηνπ
δψζνπκε κηα ηηκή κνλάδνο ηελ νπνία κπνξνχκε λα ηνπ δψζνπκε εκείο ζαλ
Γήκνο Σατδαξίνπ. Θαη εθεί πήγε ε απφθαζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Απφ ηελ ψξα πνπ έρνπκε ηελ επηηξνπή, κπαίλεη ζηελ
επηηξνπή θαη απφ εθεί θαη πέξα ε επηηξνπή απνθαζίδεη γηα λα βγάιεη ηελ ηηκή
κνλάδνο. Ρηκή κνλάδνο είπα. Γηα ηηκή κνλάδνο κηιάσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ θάηη. ην ζέκα ηεο πξνζθχξσζεο θαη ζπλνιηθά ην ζέκα
ζα ην ζπδεηήζνπκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πήκεξα... Γίλεηαη θαη κε
δηπιή αλάγλσζε. Θαη ηηκή κνλάδαο κπνξεί λα βγεη θαη λα ζπδεηεζεί αξγφηεξα.
Γηα παξάδεηγκα αο πνχκε κπνξνχκε λα βγάινπκε κηα ηηκή κνλάδαο εκείο πνπ
λα δηαθσλεί ν ελδηαθεξφκελνο θαη λα κελ ζέιεη θαλ λα κπεη ζαλ ζέκα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ή λα πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα. Γη’ απηφ ιέσ πάληα
ππάξρεη δηπιή αλάγλσζε. Ξάλησο ην ζέκα είλαη φηη ζην επφκελν Γεκνηηθφ

28

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Ππκβνχιην ζα ζπδεηεζεί ζηελ νιφηεηά ηνπ ην ζέκα ηεο πξνζθχξσζεο απηνχ
ηνπ θνκκαηηνχ, 17 κέηξσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ...αλαιχζσ ηψξα, κφλν ζα πσ ην εμήο, ην ζπκάηαη ν
Γήκαξρνο. Απηή είλαη κία ηζηνξία ηνπ ’87. Δίλαη κηα ηζηνξία κηθξήο πξάμεο 2
ηνπ ’87. Απηά εδψ φια πνπ βιέπεηε είλαη ν θάθεινο ησλ εγθιήζεσλ,
αληεγθιήζεσλ, αλαθνξέο Ππειηψηε, Ιπκπέξε, ηη έρεη γίλεη κε εθείλν ην
θνκκάηη, ή κάιινλ κε εθείλα ηα θνκκάηηα. Απηφ ζα πξέπεη λα αλαιπζεί εδψ
κέζα ζην Ππκβνχιην πνπ ζα θάλνπκε. Θα πσ κφλν ην εμήο. Γελ ήκνπλ
Πχκβνπινο ηφηε. Έρσ ην πξαθηηθφ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζρεδίνπ, κε
Αληηδήκαξρν ηνλ θ. Πηαζηλφ, φπνπ ν ζεκεξηλφο Γήκαξρνο ιέεη ηφηε «Δκείο δελ
ζπκθσλνχκε θαζφινπ κε απηή ηελ ηαθηηθή. Γηα εκάο ζα έπξεπε φινη απηνί νη
άλζξσπνη γηα ηνπο νπνίνπο δεζκεχεηαη ην νηθφπεδν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,
πνπ είλαη ιφγνο θξίζηκνο, δελ δεζκεχεηαη έηζη θάπνην νηθφπεδν, ζα πξέπεη λα
απνδεκηψλνληαη, κάιηζηα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία. Γηαηί πξαγκαηηθά ππάξρνπλ
ζπλάλζξσπνη πνπ έρνπλ ράζεη πεξηνπζίεο νιφθιεξεο έρνληαο αλαμηνπνίεην
έλα νηθφπεδν. Κηθξφ, κεγάιν, δελ έρεη ζεκαζία. Δκείο φκσο πηζηεχνπκε φηη
δελ έρνπλ εθιείςεη νη ιφγνη γηα ηελ απνδέζκεπζε».
Μεθίλεζε απνδέζκεπζε πνπ είρε γίλεη απφ απνδέζκεπζε, ελζηάζεηο απφ ηνλ
Γήκν πνπ απνξξίθζεθαλ θ.ιπ. πξέπεη δειαδή λα ελεκεξσζεί φιν ην
Ππκβνχιην θεληξηθά θαη ζθαηξηθά γηα ην ηη ζπκβαίλεη κε απηή ηελ ηζηνξία. Γηαηί
εδψ κπαίλνπλ θαη δεηήκαηα κήπσο θάπνην θνκκάηη απφ θάπνην νηθφπεδν ην
έρνπκε πιεξψζεη ελψ δελ ήηαλ δηθφ καο. Ρέηνηα θαηαγγέιινληαη εδψ κε ηα
ραξηηά πνπ έρσ ζηα ρέξηα κνπ. Ρν αλαθέξσ έηζη, ζαλ έλδεημε, φηη θάηη
πεξηζζφηεξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ φηη δελ ρξεηάδεηαη ζήκεξα ν ελδηαθεξφκελνο. Πηελ
επφκελε ζπλεδξίαζε πνπ ζα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα. Γηαηί δελ ... ηψξα ην
ζέκα. Απιά λα πσ ην εμήο. Δπεηδή εγψ έρσ παξαθνινπζήζεη φιε απηή ηε
δηαδηθαζία ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, δελ ζα κπνχκε ζήκεξα ζηελ
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νπζία ζε θακία πεξίπησζε. Δίπα θαη πξηλ ηη ζπδεηάκε ζήκεξα. Πην επφκελν
Ππκβνχιην ζα κπεη πξαγκαηηθά ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο, νινθιεξσκέλα, ζα
κηιήζεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη φπνηνο άιινο ζέιεη. Αιιά πξέπεη θάπνηα ζηηγκή
απηφ ην ζέκα λα ηειεηψζεη. Γελ κπνξεί άιιν απηφ ν άλζξσπνο, απηνί νη
άλζξσπνη, γηαηί δελ είλαη έλαο κφλν, λα ηαιαηπσξνχληαη. Θαη έρνπκε θαη
ζήκεξα έλα δεδνκέλν, Θψζηα, φηη ην νηθφπεδν έρεη απνδεζκεπηεί. πάξρεη
απηφ ην δεδνκέλν. Δδψ θαη θάπνηα ρξφληα έρεη απνδεζκεπηεί πηα. Άξα ινηπφλ
ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ηαθηνπνίεζε, λα ζπδεηήζνπκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
φιεο ηηο πιεπξέο ινηπφλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο πνπ κνπ δίλεηαη γηα λα ζαο πσ ηη
ςεθίδνπκε, λα πσ γηα κηα θνξά φηη ην εηζεγεηηθφ είλαη ζαθέζηαην θαη δελ
ρξεηάδεηαη λα αλνίγνπκε ζέκαηα θαη αλνίγνπκε πφξηεο γηα ζπδήηεζε θαη λα
πιαηεηάδνπκε αλ ζα πξέπεη λα ην πνπιήζνπκε ή ζα πξέπεη λα ην
πξνζθπξψζνπκε ή ζα πξέπεη... Δίλαη απιφ. Ιήςε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ
ηηκήο κνλάδνο, απνδεκίσζε, κπια, κπια, κπια. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
κνλάδνο, βγάιακε έλαλ θαζνξηζκφ κνλάδνο 436€. Απφ εθεί θαη πέξα ηη ζα ηα
θάλνπκε

απηά

είλαη

ζέκα

άιινπ

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ. Ξξέπεη

λα

μεθαζαξίζνπκε φηη, νχηε θαλ δηπιή αλάγλσζε πνπ είπε ν Γήκαξρνο. Γειαδή
θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα κηιάκε επί ηνπ πξαθηένπ θαη φρη λα θηινζνθνχκε γηα
φια ηα ζέκαηα, φ,ηη πέθηεη κπξνζηά καο. Τεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θ. Αζπξνγέξαθα. Λαη, λαη, ζην κηθξφθσλν.
Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, σο πξνο ηελ ηηκή κνλάδνο ππάξρεη δηαθσλία;
Ππκθσλνχκε ινηπφλ, νκφθσλα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο ιεπθφ, φρη φηη δηαθσλνχκε κε ηελ ηηκή κνλάδνο, αιιά
πξνηηκνχκε λα γίλεη πξψηα ε ζπδήηεζε θαη κεηά λα θαζνξηζηεί. Λνκίδνπκε φηη
απηή είλαη ε πην ζσζηή δηαδηθαζία. Ξξνθαλψο κε ηελ ηηκή κνλάδνο
ζπκθσλνχκε. Κε ηε δηαδηθαζία έρνπκε δηαθσλία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηαγξαθεί ην ιεπθφ ηεο παξάηαμεο ηνπ θ. Γξνχιηα.
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6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ρξήζεο
2015, ηεο «Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Γήκνπ καο. (ζρεη: 2/2016 Απ. Γ.Π Β/ζκηαο Π.Δ.Γ.Σ)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Θεξκνχ.
ΘΔΟΚΝ: Έρεηε πάξεη φινη πιήξε αλαιπηηθνχο πίλαθεο ηνπ απνινγηζκνχ.
Γελ λνκίδσ φηη είλαη ζθφπηκν λα πσ εγψ θάηη παξαπάλσ, εθηφο αλ ζέιεη
θάπνηνο λα ξσηήζεη. Γελ είρακε θαλέλα πξφβιεκα ηε ρξνληά 2015. Δίλαη
πιήξσο ηζνζθειηζκέλνο. Αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο. Γελ έρσ λα πσ θάηη. Δίπα
θάηη θαη γειάηε;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΟΚΝ: Γελ αθνχσ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΟΚΝ: Γελ είρακε θάπνην πξφβιεκα. πάξρεη αλαιπηηθφ αλ ζέιεηε θάηη.
δελ αθνχσ. Θάλνπλ θαζαξία επίηεδεο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε ζπλάδειθνη. πάξρεη εξψηεζε;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ξξφεδξε, λα θάλσ κηα παξέκβαζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δπεηδή έρεη ηεζεί έλα δήηεκα Δθηφο Ζκεξεζίαο, πνπ είλαη ηξίην
δήηεκα αιιά δελ ην αλαθέξαηε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, δελ ππάξρεη δήηεκα Δθηφο Ζκεξεζίαο.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ ζα ζπδεηεζεί ζε απηφ ην Ππκβνχιην. Έρσ ελεκεξψζεη ηνλ
Γήκαξρν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα λα κπνπλ δεηήκαηα...
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Κπνξψ λα θάλσ κηα εηζήγεζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, δελ κπνξείηε. πάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9Η

17 ΜΑΪΟΤ 2016

31

ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ ην βάδεηε νχηε ζην επφκελν. Απ’ ηε ζηηγκή...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη. Δγψ δελ ην έρσ πάξεη θαλ αθφκα. Έρεη πάεη ζηνλ
Γήκαξρν...
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Κπνξψ πξνθνξηθά λα ην ζέζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, δελ κπνξείηε λα ην ζέζεηε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γηα πνην ιφγν δελ κπνξψ λα ην ζέζσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξείηε λα ην ζέζεηε. Θα έξζεη...
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ππγλψκε, θάλεηε κπινθάξηζκα ζε ζέκαηα δεκνηψλ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, δελ θάλσ θαλέλα κπινθάξηζκα. πάξρεη δηαδηθαζία
ζπγθεθξηκέλε.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Υξαία. Έρεη ηεζεί έλα δήηεκα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βάδεηε έλα κεγάιν...
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Έρεη ηεζεί ινηπφλ έλα δήηεκα, λα ην πσ έηζη, θεληξηθήο
δηνίθεζεο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν νπνίν εγψ δελ γλσξίδσ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ξνπ έρεη λα θάλεη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ δελ γλσξίδσ. Δίκαη Ξξφεδξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
θαη δελ ην γλσξίδσ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη. Γελ κπνξεί λα γίλεηαη απηφ ην πξάγκα.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Έρεη δεκνζηνπνηεζεί ζε εθεκεξίδα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα κπεη έλα δήηεκα απφ
νπνηνλδήπνηε δεκφηε ζα έξζεη ζην Ξξνεδξείν...
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Υξαία. Έρεη γίλεη εηζήγεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Έγηλε ζήκεξα έλα αίηεκα θαη ππάξρνπλ άιινη 50 δεκφηεο νη
νπνίνη έρνπλ βάιεη δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ. Γηαηί λα πξνηαζεί ην
δηθφ ζαο;
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ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ππγλψκε. Απηφ είλαη ζέκα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη εζηθήο
ηάμεο. Γελ είλαη δήηεκα γεληθφηεξα γηα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, κε ζπγρσξείηε. Δίλαη έλα πνιηηηθφ δήηεκα ην νπνίν βάδεηε
θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζπδεηεζεί ζην Πψκα. Έρεη έλαλ θαλνληζκφ ην
Πψκα.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γελ είπα λα αλαιάβεηε ηελ επζχλε ηνπ πνιηηηθνχ δεηήκαηνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, φρη, κε ζπγρσξείηε. πάξρεη κία δηαδηθαζία. Γελ κπνξεί λα
γίλεη εμαίξεζε γηα θαλέλαλ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Υξαία. Γειαδή ε δηαθζνξά θαη ε δηαπινθή γηα εζάο ηη είλαη;
Δίλαη ζέκα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ δηαθζνξά θαη ε δηαπινθή είλαη δήηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο...
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη δελ είλαη δήηεκα
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Παο παξαθαιψ πνιχ θιείζηε ην κηθξφθσλν.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Υξαία, εληάμεη. Ρν ζέηεηε ζην επφκελν, απηφ κε ελδηαθέξεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ηαλ έξζεη κε θαλνληθή δηαδηθαζία ζα ην ζπδεηήζνπκε. Κηζφ
ιεπηφ. Γηα ηνλ απνινγηζκφ ηεο επηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο ππάξρεη αληίξξεζε;
Νκφθσλα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πχκθσλνη. Κε ιεπθφ ηνπ θ. Αζπξνγέξαθα.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε Απνινγηζκνχ-Ηζνινγηζκνχ ρξήζεο 2015, ηεο Θ.Δ.Γ.Σ. (ζρεη:
21/2016 Απ. Θ.Δ.Γ.Σ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνπιγαξίδεο.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Θα ην εηζεγεζεί ν Αληηπξφεδξνο, ν θ. Θνπβαξάο.
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ΘΝΒΑΟΑΠ: Γεηα ζαο. Κε δπν θνπβέληεο. Έρεηε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Δδψ είλαη θαη ν ινγηζηήο ηεο θνηλσθεινχο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ηπρψλ
ρξεηαζηεί. Γχν ζηνηρεία πνιχ γξήγνξα λα ζαο πσ. Κπνξείηε λα δείηε ζηα
απνηειέζκαηα φηη έρνπκε κία ζνβαξή κείσζε ησλ εζφδσλ απφ 506.000
πεξίπνπ, πήγακε ζηα 636.000, παξφιν πνπ ζπλερίζακε λα έρνπκε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, παίξλνληαο θαη απφ ΘΝΗΛΠΔΞ θ.ιπ. θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο,
θάλνληαο θαη 15 πξνζιήςεηο παξαπάλσ απ’ φ,ηη είρακε ηε ρξνληά ηνπ ’14,
παξφια απηά κε κία ρξεζηή δηνίθεζε είρακε κία ζνβαξή κείσζε ησλ εζφδσλ
ηεο ηάμεο ηνπ 10%. Θαη ζην παζεηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα, φπνπ θαιπηέξεςαλ
ηελ πγεία ηεο εηαηξείαο, κεηψλνληαο ην αξλεηηθφ ηεο θαζαξήο ζέζεο απφ
160.000 ζηηο 38.500.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα ππάξρεη ζπλάδειθνη; Ν θ. Ρζαηζακπάο. Λαη θ.
Ππειηφπνπιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΝΒΑΟΑΠ: Πην παζεηηθφ άκα δείηε πνπ ιέεη ζχλνιν θαζαξήο ζέζεο, ην ’14
ήηαλ 160.410 αξλεηηθφ θαη ηψξα είλαη 38.508.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δγψ ήζεια λα ξσηήζσ γηα ηελ κε απφδνζε ηνπ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ε νπνία είρε πξνθχςεη ζηνλ πεξζηλφ ηζνινγηζκφ, πνπ κάιηζηα δελ
είρε παξνπζηαζηεί θαη είραλ γίλεη θάπνηεο ζπδεηήζεηο ηφηε θαη αλαθνξέο.
Υζηφζν ζηε ζπλέρεηα λνκίδσ, αλ δελ θάλσ ιάζνο, εθηφο αλ έιεηπα ζε θάπνηα
ζπλεδξίαζε, δελ ζπδεηήζεθε ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίλαη ην
γλσζηφ απηφ πνζφ ησλ πεξίπνπ 230.000 φπνπ θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ δελ
παξνπζηαδφηαλ θαη σο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ είρε απνδνζεί ζηελ εθνξία
φπσο ζα έπξεπε. Απηφ κε βάζεη ηα 20% πνπ αληηζηνηρεί ηηο δαπάλεο,
πξνθαλψο αθνξνχζε δαπάλεο ηεο ηάμεσο ηνπ 1.000.000 θαη επηπιένλ. Φπζηθά
πξφζσπα, δελ μέξσ, ίζσο θαη λνκηθά, αιιά δηαθνξά απφδνζεο θφξνπ
θπζηθψλ πξνζψπσλ. Θαηά πάζα πηζαλφηεηα γηλφηαλ κε απηή ηε δηαδηθαζία.
Απηφ πνπ ήζεια λα ξσηήζσ, αλ ηειηθά έρεη δηεξεπλεζεί ε δηαδηθαζία απηή ησλ
δαπαλψλ πνπ είρε επηιερζεί κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ απφδεημε
δαπάλεο ήηαλ ε λφκηκε, δειαδή πξνβιεπφηαλ. Θαη δεχηεξνλ, ηειηθά αο πνχκε
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ζε ζρέζε κε ην πνζφ λνκίδσ φηη θαίλεηαη πσο έρεη ηαθηνπνηεζεί κελ απφ ηελ
δηαρείξηζε ηελ θεηηλή, σζηφζν φκσο αλ είλαη έλα δήηεκα πνπ πεξηιακβάλεη
επζχλεο θαη πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη κάιηζηα ζηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ
ηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφεδξε, Αληηπξφεδξε, πνηνο ζα...
ΘΝΒΑΟΑΠ: Αξρηθά λα μεθαζαξίζνπκε φηη δελ ήηαλ θφξνο εηζνδήκαηνο, ήηαλ
παξαθξαηνχκελνη θφξνη, νη νπνίνη δελ έξρνληαη κφλν απφ ηα ηειεπηαία
ρξφληα, έξρνληαη απφ έλα πνιχ κεγάιν βάζνο ρξφλσλ. Απηνί νη θφξνη φινη
πιεξψζεθαλ. Απηφ θαίλεηαη αλ ην δείηε ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο,
φπνπ ην ’14 έιεγε 223.000, 286 θαη ηψξα ιέεη 3.653, φπνπ είλαη θφξνη πνπ
31/12 δελ κπνξνχζακε λα ηνπο πιεξψζνπκε, πιεξψλνληαη ακέζσο κεηά.
Δίκαζηε δειαδή ελήκεξνη 100%. Θιείζακε φιεο απηέο ηηο εθθξεκφηεηεο σο
πξνο ηε ζρέζε καο κε ηελ εθνξία. Απφ εθεί θαη πέξα είλαη έλα απφ ηα
δεηήκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ θαη κπαίλεη κέζα ζηνλ
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν πνπ ζα γίλεη θαη γηα ηα ππφινηπα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Γηαθσλία; Ππκθσλνχκε φινη;
νκφθσλα; Ιεπθφ ν «Γηάθαλνο Γήκνο».

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί εηζήγεζεο πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ
επηινγή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν Σατδαξίνπ
γηα ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. (ζρεη.: 82/2016 Απ. Ν.Δ.)
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έγηλαλ 4 πξνζθνξέο. Ρν γξάθεη βέβαηα θαη ην εηζεγεηηθφ, απιά
ηα ιέσ ελ ζπληνκία. Δπηιέρηεθε ε Δζληθή Ρξάπεδα πνπ ήηαλ ην επηηφθην θαη ε
πξνζθνξά...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν πςειφηεξν ζαλ επηηφθην ην είρε ε Attica Bank, ε νπνία φκσο
δελ έρεη θαλέλα θαηάζηεκα ζην Σατδάξη. Γελ ππήξρε δπλαηφηεηα δειαδή λα
εμππεξεηήζεη ην Σατδάξη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη. Ρν θνληηλφηεξν είλαη ζην Αηγάιεσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απηφ θξίζεθε φηη ζα έρνπκε κεγαιχηεξν πξφβιεκα απφ απηφ
πνπ πάκε λα ιχζνπκε. Έγηλαλ θάπνηεο ζπδεηήζεηο λα πσ θαη κε ηελ Attica
πάλσ ζε απηφ θαη ιέεη φηη ζα θηηάμνπκε. Δίπακε ινηπφλ φηη ζηελ δπλαηφηεηα
ηνπ λα θηηάμνπκε λα ην δνχκε δηαθνξεηηθά. Γειαδή θηηάμηε πξψηα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, ζπκθσλψ, αιιά ππάξρνπλ θαη νη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο
πνπ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα εθπιεξσζνχλ απ’ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία κε
δχν άηνκα. Απηφ είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ρη. Κε ηελ πξνζθνξά δελ κπήθακε ζηε δηαδηθαζία ηεο
αληηπξνζθνξάο θαη δελ πξνβιεπφηαλ αλ γίλεη απηφ. Δληάμεη; Ιέσ δελ
πξνβιεπφηαλ λα γίλεη. Γελ πξνβιεπφηαλ απφ ηελ πξνθήξπμε πνπ είρε γίλεη,
νπφηε πξνρσξήζακε ζηελ ακέζσο επφκελε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: 0,6.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρη ηακείν έρνπκε απηή ηε ζηηγκή;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρη ηακείν έρνπκε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρακείν; Απνζεκαηηθά; Απηή ηε ζηηγκή πξέπεη λα είλαη αλ
ζπκάκαη θαιά γχξσ ζηα 3.500.000.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη.... Κελ ηα ιεο απηά έηζη θαη ηα αθνχεη θαη ε
θπβέξλεζε. Καο έδσζεο Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ έδσζα. Απιά ην ζέκα είλαη ην εμήο. ηη ππάξρνπλ
ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ... 1,25.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

δηαθσλία,

ζπλάδειθνη;

Ππκθσλνχκε;

Ν

θ.

Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαηαζέησ πνιιαπιή δηαθσλία ρσξίο πνιιά-πνιιά. Δπεηδή
έρσ αζρνιεζεί κε απηφ ην δήηεκα ζαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
άκηζζν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην Αηηηθφ Λνζνθνκείν, νη
δηαθνξέο είλαη πνιχ κεγάιεο γηα λα ην παξαθάκςνπκε έηζη εχθνια. Γειαδή ε
Ρξάπεδα Διιάδνο, γηα ηελ νπνία εγψ δελ ζα επηρεηξεκαηνινγήζσ απηή ηε
ζηηγκή, έρνπλ ιπζεί ηα δεηήκαηα απηά ηερληθνχ ραξαθηήξα φζνλ αθνξά ην
πφηε απνδίδνληαη ηα ρξήκαηα. Γίλεη 3,7. Ζ Attica δίλεη ,1 θαη νη ππφινηπνη
δίλνπλ 1,25. Δζείο παίξλεηε ηελ επζχλε λα ςεθίζεηε απηφ ην πξάγκα. Ρίπνηα
άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά γηα λα κελ πιαληέηαη απηφ, ε πξφηαζε πνπ θάλεη ν
Θνδσξήο είλαη ε πξφηαζε πνπ είρε θάλεη ε θπβέξλεζε πεξί δηαρείξηζεο ησλ
απνζεκαηηθψλ ή ησλ δηαζέζηκσλ, γηαηί δελ είλαη απνζεκαηηθά, είλαη ησλ
δηαζέζηκσλ ησλ Γήκσλ. Ξνπ μέξνπκε πνιχ θαιά πφζε αλάγθε έρνπκε λα
κπνξείο άκεζα λα δηαρεηξηζηείο ηα ρξήκαηα. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα
κπινθαξίδνληαλ, πηζαλφλ λα παίδνληαλ νπνπδήπνηε γηα λα θαιχςνπλ ηα ρξέε
ηεο ρψξαο θαη λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλε απηή ε ινγηθή λα κπαίλεη
θαη κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηαλ ηνπιάρηζηνλ θαη ζε επίπεδν νξγάλσλ
ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη ζην ζχλνιν ησλ δήκσλ έρεη αληηζηαζεί ζε απηή ηελ
πνιηηηθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λνκίδσ θαη εγψ φηη ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ κπαίλεη ζε
αληαγσληζκφ ζε απηφ ην ζέκα. Γηαηί δελ κπνξείο λα θάλεη ζπλαιιαγέο. Γειαδή
αλ ηα έρεηο εθεί ζα πξέπεη πάιη έλα δηάζηεκα πξηλ λα ηα δεηάο γηα λα ηα βάδεηο
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ζε κία απφ ηηο άιιεο ηξάπεδεο. Θαη επεηδή έηζη θαη αιιηψο έγηλε πξνθήξπμε θαη
ζπκκεηείραλ 4 ηξάπεδεο, κε κία απ’ ηηο 4 ζα έπξεπε λα επηιέμνπκε. Ζ κφλε
δηθή κνπ έλζηαζε, πνπ λνκίδσ φηη ζα έπξεπε ε επηηξνπή λα ην... Δληάμεη, ην
ππεξςεθίδνπκε. Λνκίδσ φηη ζα έπξεπε κε θάπνην ηξφπν λα δηεθδηθήζνπκε
κεγαιχηεξν επηηφθην. Αθνχ είρακε ζηελ πξνζθνξά κία απφ ηηο ηξάπεδεο κε
κεγαιχηεξν επηηφθην, έζησ θαη άηππα γίλεηαη. Ρνπιάρηζηνλ ζηνλ νξγαληζκφ
πνπ ήκνπλ εγψ είρακε ηε δπλαηφηεηα φηαλ δεηάγακε απφ ηηο ηξάπεδεο
επηηφθην λα θάλνπλ αληηπξνζθνξά νχησο ψζηε λα θαιχςνπλ... Ζ ηξάπεδα πνπ
ήδε είρακε ηα ιεθηά εθεί, φηαλ είρακε κηα πξνζθνξά απφ κία άιιε ηξάπεδα,
πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ζπλερψο κεηαθνξέο δεηάγακε αλ κπνξνχζε λα
ηζνζθειίζεη ηελ άιιε πξνζθνξά θαη αλ ην έθαλε αθήλακε ηα ρξήκαηα εθεί.
Λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα λα κελ έρνπκε, λα κελ κπνξεί θαλείο λα
καο πεη γηαηί επηιέμακε έλα ρακειφηεξν επηηφθην θαη έρνπκε πηζαλέο δεκηέο,
κάιινλ ιηγφηεξνπο ηφθνπο, απφ κία άιιε πξνζθνξά.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δθηφο αλ απνηειεί κέζν πίεζεο λα αλνίμεη μαλά ην
ππνθαηάζηεκα δίπια απ’ ην Γεκαξρείν ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γπν θνπβέληεο ζέισ, ζπκπιεξσκαηηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξξψηνλ, φζνλ αθνξά ηελ Attica ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη
ζήκεξα νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ειεθηξνληθά θαη κπνξνχκε λα επηδηψμνπκε
απηφ ην πξάγκα ζηα πιαίζηα ελφο εθζπγρξνληζκνχ. Γειαδή δελ ην δέρνκαη
εγψ ηψξα απηφ, γηαηί είλαη κεγάιε ε δηαθνξά. Πήκεξα είλαη έηζη, αχξην είλαη
αιιηψο.
Θαη δεχηεξν, φζνλ αθνξά, επεηδή είπε ν Κηράιεο κηα θνπβέληα επηθίλδπλε, δελ
ζέισ λα αλνίμσ θνπβέληα ηψξα ζήκεξα πνπ είλαη. Θα γξάςσ δεκφζηα ηελ
άπνςή κνπ, επεηδή έρσ εκπεηξία, γηαηί θαη ζην Αηηηθφ Λνζνθνκείν θξαηήζακε
ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη, δειαδή απφ 34 εθαηνκκχξηα θξαηήζακε ηα 12,
14, δελ ζπκάκαη απηή ηε ζηηγκή, θαη ηα ππφινηπα ηα ηνθίζακε. Απηά έρνπλ
πνιχ κεγάιε αμία θαη ζήκεξα... Κηζφ ιεπηφ. Άκα ζεο ξψηα κε. Κηζφ ιεπηφ.
Άκα ζεο θάηη ξψηεζέ κε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνπιγαξίδε...
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαη ζα ην αθνχζσ. Θέιεηο θάηη; πεο κνπ. Υξαία, πάξε ηνλ
ιφγν θαη κίια.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Βνπιγαξίδε, παξαθαιψ.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Ν Γήκαξρνο λνκίδσ ζνπ απάληεζε μεθάζαξα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Δγψ λα ζνπ πσ. Γη’ απηφ είκαζηε εδψ πνπ είκαζηε θαη
πεζαίλνπκε ζηνπο δηαδξφκνπο θαη δελ ππάξρνπλ θαη δηάδξνκνη. Λα πάκε λα
δψζνπκε ηα ρξήκαηα εθεί πνπ καο ιεο εζχ ηψξα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. ζπλάδειθν. Δγψ δελ ζα ην αλνίμσ
ζήκεξα, ζεβφκελνο ηε δηάζεζε φισλ λα θχγνπκε, αιιά φπνηνο ζέιεη κπνξεί
λα δηαθφπηεη κεηά θαη λα ιέεη φ,ηη ζέιεη. Ρνπιάρηζηνλ εγψ ην ηεξψ απηφ θαη
έρσ απηή ηελ απαίηεζε. Ρψξα επί ηεο νπζίαο δελ ζα αλνίμσ ην δήηεκα απηή
ηε ζηηγκή. Ιέσ φζνλ αθνξά ππάξρεη έλα πνιηηηθφ δήηεκα πνπ έρνπκε
δηαθσλία, ππάξρεη θαη έλα ηερληθφ δήηεκα. Ρν ηερληθφ δήηεκα είλαη θαη λνκίδσ
ζέισ λα ην θνηηάμεηε, πέξα απφ ηελ πνιηηηθή δηαθσλία, φηη κε ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ ππάξρνπλ ζε δχν κέξεο, ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε κέξα ην πξσί, παίξλεηο ηα
ρξήκαηα πνπ ζέιεηο. Δγψ δελ ιέσ λα βάινπκε φια ηα ρξήκαηα. Ιέσ έλα
κέξνο ησλ ρξεκάησλ λα πάεη ζηελ Attica θαη έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ, θαη αο
θξαηήζνπκε θαη θάηη παξαπάλσ, απφ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή μέξνπκε φινη, λα
θαιχςνπκε θαη έλα δεθαπελζήκεξν παξαπάλσ ρξεκάησλ. Αιιά είλαη πνιιά
ρξήκαηα ζηε δηάξθεηα κηαο πεληαεηίαο αλάκεζα ζε έλα επηηφθην ην νπνίν έρεη
δηαθνξά ζην έλα 0,9, αλ δελ θάλσ ιάζνο, θαη ζην άιιν είλαη απφ ην 1,25
κέρξη ην 3,7, ην πνιιαπιαζηάδνπκε επί 40 αθφκα κήλεο θαη θάλνπκε φρη
δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή, νχηε δεκηνπξγηθή αζάθεηα, κεηξάκε θαη κεηξάκε απηφ
πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηνλ Γήκν. Απηφ ιέσ. Δμεηάζηε ην.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη. Απιά επεηδή δελ πξέπεη λα έρνπκε θνληή κλήκε, λα
κελ ζπκίζσ πνπ παίρηεθαλ ηα ρξήκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη έξρεηαη
ζήκεξα ε θπβέξλεζε θαη ιέεη φηη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία δελ κπνξνχλ λα
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αληαπνθξηζνχλ θαη κεηψζηε πεξηζζφηεξν ηηο ζπληάμεηο, ηζαθίζηε ηνπο
εξγαδφκελνπο, βάιηε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πεξηζζφηεξεο. Θνδσξή κνπ,
λνκίδσ φηη δελ ζεθψλεη ηψξα άιιε θνπβέληα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ζα πξέπεη λα πνχκε πάξα πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην
πψο γίλεηαη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ... Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δπεηδή...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε ιίγν. Ππγλψκε θ. Αζπξνγέξαθα. Θνηηάμηε λα δείηε
ζπλάδειθνη, επεηδή είλαη θαη ζνβαξά ηα δεηήκαηα, φηαλ αλνίγεηαη έλα πνιηηηθφ
ζέκα, ζα αλνηρηεί. Ρη λα θάλνπκε ηψξα; Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ...κηιήζσ πνιηηηθά κε ηελ ζηελή έλλνηα, επξχηεξα.
Θαηαξρήλ κπαίλεη έλα δήηεκα αμηφρξενπ θαη αμηφπηζηνπ. Ρν ζέκα γηα ηελ Attica
Bank, απ’ φζν γλσξίδσ, απφ πιεξνθφξεζε πνπ έρσ κέρξη ζήκεξα, απηή ε
ηξάπεδα έραζε, πψο θαη ηη δελ είλαη ηεο παξνχζαο, 800.000.000. Δκείο ζα
πξέπεη... Δγψ απηφ ην μέξσ σο ζηνηρείν, φηη έραζε 800.000.000. Κπνξεί λα
ζνπ πξνζθέξεη ν νπνηνζδήπνηε ην νηηδήπνηε. Έρεηο έλα αμηφρξεν θαη
αμηφπηζην, πνπ κπνξεί λα είλαη θαηάηη ειαρηζηφηεξν, κηθξφηεξν δειαδή απφ
απηφ πνπ πξνζθέξεη ε Attica Bank, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ κπνξεί λα
ακθηζβεηεζεί ην θχξνο θαη ε αμηνπηζηία θαη ην αμηφρξεν ηεο Δζληθήο. Ζ
Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο παίδεη έλα άιιν παηρλίδη. Λαη κελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο,
λαη κε Αλψλπκε Δηαηξεία, λαη κελ καδεχνπκε ζηνλ θνπβά φηαλ ππάξμεη
αλάγθε. Δθεί ινηπφλ δελ κπνξείο λα ην παο έηζη ριηαξά θαη λα δψζεηο κηα
απάληεζε θαη λα πεηο εθεί δίλνπλ ηα πεξηζζφηεξα ή ππάξρεη κεγαιχηεξε
αζθάιεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξηλ ςεθίζσ είκαη ππνρξεσκέλνο θαη εγψ λα δηθαηνινγήζσ γηαηί
δερφκαζηε ηελ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο. Γηφηη πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε λνκηθφ
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηη δπλαηφηεηεο δηαπξαγκαηεπηηθέο έρεη θαη ηη
δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο έρεη ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ
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είλαη ν Γήκνο καο. Ξξψην. Γεχηεξν. Γελ κπνξείο λα μαλαδεηήζεηο έγγξαθε
αληηπξνζθνξά. Απηφ ην ιέεη ν θψδηθαο θαη είλαη γλσζηφ ηεο πάζεο. Γεχηεξνλ.
Ν Γήκνο θαη ν θάζε Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιεηηνπξγεί φηαλ έρεη λα
δηαρεηξηζηεί ρξήκαηα θαη λα απνζέζεη ρξήκαηα δηαζέζηκα ή απνζεκαηηθά ζε
ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο πνπ ζεσξεηηθά αιιά θαη πξαθηηθά έρνπλ ηελ εγγχεζε
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ Attica Bank, φπσο είπε ν Θψζηαο Αζπξνγέξαθαο
πάξα πνιχ ζσζηά θαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, είλαη εθηφο ζπζηήκαηνο
ηξαπεδψλ θαη δελ κπνξείο λα ξηζθάξεηο επέλδπζε θαη λα ελαπνζέζεηο ηα
ρξήκαηά ζνπ εθεί, γηαηί πξηλ κεξηθνχο κήλεο αθνχζηεθε απηφ ην λνχκεξν.
Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα δηαρεηξίδεηαη ρξήκαηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
θαη φζνη δηαρεηξίδνληαη θαη αλ ζέιεη θαη ν θ. Ρζαηζακπάο απ’ ηελ εκπεηξία ηνπ
κεγάιε ζηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ λα καο πεη, δελ γίλεηαη λα ξηζθάξεηο ζηνλ
βσκφ ηνπ θέξδνπο ηνπ δηαπξαγκαηεπηηθνχ. Δδψ έρνπκε ηελ Δζληθή Ρξάπεδα
ηεο Διιάδνο. Δίλαη αθξηβψο ην δεχηεξν ζθαινπάηη, ην πξψην ζθαινπάηη θάησ
απ’ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ζπκθσλνχκε πνπ δελ πήγαλ εθεί ηα
ρξήκαηα. Άιισζηε είλαη θαη απφθαζε ηεο θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο
ΘΔΓΔ γηα ην ζέκα ησλ ελαπνζέζεσλ ησλ ρξεκάησλ ζηελ Ρξάπεδα ηεο
Διιάδαο θαη γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο ζα ςεθίζνπκε ηελ Δζληθή Ρξάπεδα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηνο άιινο; Λνκίδσ φηη... Θέιεη ν
Αληηδήκαξρνο, ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα πσ κηα θνπβέληα κνλάρα, φηη αθξηβψο ζα γίλεη θάπνηα
πξνζπάζεηα θάπνηεο ζπλαιιαγέο λα γίλνπλ απνιχησο ειεθηξνληθά θαη επεηδή
πάξα πνιινί ζπκπνιίηεο καο κεγαιχηεξεο ειηθίαο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ web banking θαη νηηδήπνηε άιιν πνπ κπνξεί δειαδή απ’ ην
ζπίηη λα ην θάλνπλ, γη’ απηφ αθξηβψο πξνηηκήζακε γη’ απηή ηε ρξνληά
ηνπιάρηζηνλ λα κπνξεί αλ γίλεη απηή ε ζπλαιιαγή κέζα απφ κία ηξάπεδα πνπ
έρεη θαηαζηήκαηα ζην Σατδάξη θαη δεη εμππεξεηεί ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ησλ
ζπκπνιηηψλ καο. Ξέξα βέβαηα θαη ην άιιν πνπ είπε θαη ν Αληξέαο πεξί
αληηπξνζθνξψλ, ην νπνίν ηζρχεη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λνκίδσ φηη

νινθιεξψζεθε

ην ζέκα. Θαηά

πιεηνςεθία ινηπφλ. Λα πάξνπκε ππφςε καο θαη απηφ πνπ ιέεη ν θ. Ληεληαθφο.
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9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έθηαθηε νηθνλνκηθή ζηήξημε θαηνίθσλ ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γανπάρεξ.
ΓΑΝΑΣΔΟ: Δίλαη έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ αθνξά 31 ζπλδεκφηεο
καο θαη ην πνζφ είλαη 9.150.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; ρη. πάξρεη θάπνηα δηαθσλία ζπλάδειθνη;
Νκφθσλα; Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06 (Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δληάμεη, φπσο ην εηζεγεηηθφ. Λνκίδσ φηη είλαη... ζην έλα έρνπλ
κπεη παξαπάλσ 20η.κ. ζηε κέηξεζε θαη ζην άιιν είλαη άιινο ν ππφρξενο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα ινηπφλ.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γήκνπ καο, ζρεηηθά κε
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ Ξεξηβαιινληηθνχ
Ππλδέζκνπ Γήκσλ Αζήλαο-Ξεηξαηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Δίλαη ηππηθφ πξαθηηθά ην ζέκα. Απ’ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο δήηεζαλ λα είλαη ζαθήο ν δηαρσξηζκφο κέζα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ
ζπλδέζκνπ θαη λα κελ αλαθέξεηαη γεληθά φηη έρεη ηελ θξνληίδα γηα ην
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πεξηβάιινλ,

πνπ

ζπκπεξηειάκβαλε

θαη

ηα

αδέζπνηα

δψα.

Αιιά

λα

δεκηνπξγεζεί μερσξηζηφ θαη ζαθέο πνπ λα ιέεη ... ελεξγεηψλ θξνληίδα θαη
βνήζεηαο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, λα ην πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ηη είλαη. Γη’
απηφ ηνλ ιφγν δεηάκε, δεηάεη ν ΞΔΠΓΑΞ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ Γεκνηηθψλ
Ππκβνπιίσλ γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα ππάξρεη ζπλάδειθνη; πάξρεη δηαθσλία; Νκφθσλα
ινηπφλ.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο επηρνξήγεζεο απφ ην Ξ.ΔΠ Θαηαλνκή θαη έγθξηζε δηάζεζεο- ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο
Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο, γηα
ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (Β΄θαηαλνκή) έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε. πάξρεη θάπνην εξψηεκα ζπλάδειθνη;
Θάπνηα δηαθσλία; Νκφθσλα ινηπφλ. Έλα ιεπηφ γηα λα κελ ράζνπκε θαη ηηο
ζειίδεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρνπκε δχν εθηφο.

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Ξξνζσξηλήο θαη
Νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπέο θαη Ππληεξήζεηο
Πρνιείσλ Θηηξίσλ Ιφγσ Δθηάθησλ Αλαγθψλ»
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απφ ηνπο αηξεηνχο, κηζφ ιεπηφ. Γηα πνηα επηηξνπή είπακε
είλαη; Ππληήξεζε ζρνιείσλ... Απφ ηνπο αηξεηνχο σο ηαθηηθφ Γεκήηξεο
Θενδψξνπ θαη σο αλαπιεξσκαηηθφ Πηέιια Σαηδεζηεξγίνπ. πάξρεη δηαθσλία
ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.
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14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ κίζζσζε, εθκίζζσζε θαη εθπνίεζε θηλεηψλ θαη
αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ καο , γηα ην έηνο 2016. (άξζξν 1 Ξ.Γ.
270/1981)»
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφ ηνπο αηξεηνχο Γηάλλεο Εψηνο θαη Διέλε Θεξκνχ σο ηαθηηθά
θαη αλαπιεξσκαηηθά Αιεμία Ξαλαγνπνχινπ θαη Καξία Γεκνπιά. πάξρεη
δηαθσλία; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο κίζζσζεο αθηλήηνπ
γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Θέληξνπ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ιήγεη ηνλ Ηνχιην ε ζχκβαζε ηνπ ΘΔΞ θαη μεθηλάκε ηηο
δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πάιη κίζζσζε ηνπ ίδηνπ ή νπνηνπδήπνηε
άιινπ αθηλήηνπ βξεζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα; Θ. Κπνδίθα. Λαη, λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία; Νκφθσλα ινηπφλ.

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ηεο, ζην
Ππλέδξην ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, κε ζέκα: «Ρν
πξνζθπγηθφ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γίλεηαη ζηε Πάκν απηφ ην ζπλέδξην. Δίλαη ζεκαηηθφ ζπλέδξην,
έηζη; Ρν νπνίν δηνξγαλψλεη ε ΘΔΓΔ. Δίλαη απφ ηηο 2 κέρξη ηηο 5 Ηνπλίνπ. Δγψ
ζα πάσ, γηαηί έρνπκε ηνλ πξνζθπγηθφ θαηαπιηζκφ ζηνλ Πθαξακαγθά.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κπνξεί λα ζπκκεηέρεη επηθεθαιήο παξάηαμεο άιιεο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πνιινί. Γειαδή είλαη,
θαηαιαβαίλεηε

ηψξα, έλα ζεκαηηθφ ζπλέδξην. Αλ

ζε

θάζε

ζεκαηηθφ

πεγαίλνπλ... Πε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά. Κπνξεί αλ ζέιεηε ζαλ αληηπνιίηεπζε
λα πάεη έλα άηνκν, ζπκθσλήζηε λα...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη. Δληάμεη. Ρν βιέπνπκε απηφ. Αλ είλαη πεξηζζφηεξνη...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά δελ είλαη ζπλέδξην απηφ. Δίλαη έλα ζεκαηηθφ, κηα
ζπλάληεζε ζεκαηηθή αο πνχκε γηα ην πξνζθπγηθφ κφλν, εμεηδηθεπκέλν ζην
πξνζθπγηθφ. Γελ είλαη γεληθφ ζπλέδξην...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ...φπσο ήηαλ ζηα Σαιθηδηθή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, θαιά, φπσο ηεο Σαιθηδηθήο πνπ ε αληηπξνζσπεία ηνπ
Γήκνπ είλαη κεγάιε, πεγαίλνπλ φινη. Θα γίλεη θαη θέηνο δειαδή, ζα γίλεη
ηέηνην ζπλέδξην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πθέςνπ ην θαη επηθνηλψλεζε κε ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή
πάξε ηειέθσλν ηνλ Ξξφεδξν λα ην θαλνλίζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θνηηάμηε, εγψ ζα πξφηεηλα, επεηδή νχησο ή άιισο ε θάζε ....
θαη ηε δηθή ηεο ινγηθή, λα πνχκε φηη αλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ αο ππάξμεη θαη κηα
δεχηεξε, ηξίηε ίζσο παξάηαμε. Κελ είκαζηε ηφζν απζηεξνί ζην λα είλαη έλα
κέινο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Δίλαη θαη ην Σατδάξη πνπ έρεη θαη ην Hot Spot εδψ.
Αο ην δερηνχκε δειαδή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απ’ ηε δηνίθεζε πάεη έλα άηνκν, αιιά δελ πεηξάδεη ηψξα. Ρη λα
θάλνπκε; Αλ ζέινπλ λα πάλε δχν, αο πάλε.
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Απ’ ηε δηνίθεζε πξάγκαηη έλα άηνκν είλαη ιίγν, αιιά
εθθξάδεηαη απφ απηφλ πνπ ζα ηελ αληηπξνζσπεχζεη. Ζ αληηπνιίηεπζε δελ
κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ έλα άηνκν. Απηφ είλαη ην...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη. Γείηε ην θαη ειάηε ζε επαθή κε ηνλ Ξξφεδξν ηνπ
Ππκβνπιίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

17ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αληηθαηάζηαζεο ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
κε ηελ επσλπκία «Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
Γήκνπ Σατδαξίνπ» (ζρεη.:187/2014 & 255/2015 Α.Γ.Π.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Θεξκνχ.
ΘΔΟΚΝ: Κεηά απφ αίηεζε παξαίηεζεο ηεο θα Ιαηξψλε γηα πξνζσπηθνχο
ιφγνπο, ζα αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ θ. Θαπέια Πηπιηαλφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα δηαθσλία; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

18ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηνξγάλσζεο θαη δηάζεζεο δηαθφξσλ
πηζηψζεσλ, γηα ηελ πινπνίεζε Ξνιηηηζηηθψλ & Αζιεηηθψλ
Δθδειψζεσλ, ηνπ Γήκνπ καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαγηάλλε. Γήκαξρε ζα εηζεγεζείηε; Έρνπκε πξφβιεκα;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια Αληηδήκαξρε. Ππλάδειθνη ιίγν εζπρία, ηειεηψλνπκε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξέξα απ’ ην εηζεγεηηθφ πνπ ην έρεηε δεη λνκίδσ φινη,
ππάξρεη έλα ιάζνο ζην ηξίην ππνζέκα. Δίλαη εθ παξαδξνκήο αληί γηα Ηνπλίνπ,
Καΐνπ. Δίλαη απηφ ην Παββαηνθχξηαθν. Ρν ιέσ... Γηα λα ελεκεξψζσ κε ηελ
επθαηξία θαη ην Ππκβνχιην, ζα μεθηλήζνπλ νη εθδειψζεηο ζηηο 17:00 ε ψξα ηνπ
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Παββάηνπ. Θα έρεη θαη ηελ Θπξηαθή ην πξσί απ’ ηηο 9:00 θαη κεηά θαη ηελ
Θπξηαθή ην απφγεπκα. Ρνπ Πηίβνπ. Δίλαη ην ηξίην ππνζέκα. Θαη κέρξη ζηηγκήο
ε ζπκκεηνρή έρεη μεπεξάζεη 1.500 παηδηά. Δίλαη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα ζπλάδειθνη; Γελ ππάξρεη. πάξρεη δηαθσλία;
Θνδσξή ην εληφπηζεο; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα. Ξάκε ζην 1 ν Δθηφο
Ζκεξεζίαο.

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Αίηεκα παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
πδξνκφλσζεο θηεξίνπ Πηέγεο Ξνιηηηζκνχ ζηελ Αζηπζέα».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Δίλαη ην γλσζηφ ζέκα. πάξρεη ην εηζεγεηηθφ. Νη ίδηνη ιφγνη
ηζρχνπλ. Γελ έγηλε δπλαηφλ λα πιεξσζεί θάηη θαη κέλεη ν ινγαξηαζκφο
αλνηρηφο. Ήδε δειαδή έρεη πεξαησζεί ην έξγν ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη
δεηάκε απηφ ην δίκελν γηα λα κπνξέζνπκε λα πιεξψζνπκε, λα θαιχςνπκε ην
θελφ πνπ ππάξρεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάηζε, γηα λα γίλεη ζαθέο. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα ζην λα
πιεξψζεη ν Γήκνο, θαλέλα πξφβιεκα. Απιά επεηδή είρακε ζηελ αξρή ηεο
ρξνληάο ην πξφβιεκα κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ πήγακε έλα
πνιχ κεγάιν δηάζηεκα πίζσ, έπξεπε λα θνπνχλ ηα εληάικαηα γηα ηνπο
πιεκκπξνπαζείο, πνπ ήηαλ γχξσ ζηα 100 άηνκα, πνπ θαηαιαβαίλεηε φηη
έπξεπε λα πξνεγεζνχλ αληί λα θνπνχλ άιια εληάικαηα. Θφπεθαλ εληάικαηα
απφ έλα πξνεγνχκελν έξγν πνπ είρε γίλεη λα πιεξσζεί. Γειαδή είλαη θαζαξά
δηαδηθαζηηθφ ην ζέκα, ην νπνίν ακέζσο ήδε έρνπλ θνπεί εληάικαηα, δειαδή
είλαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα νηθνλνκηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα ζπλάδειθνη; Γηαθσλία; Ππκθσλνχκε. Θαη ην
ηειεπηαίν.
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2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί επηζηξνθή ρξεκάησλ ιφγσ αλάθιεζεο
θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο, χςνπο
0,61€.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ινηπφλ. Θαιφ βξάδπ ζπλάδειθνη.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9Η

17 ΜΑΪΟΤ 2016

49

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

12,13,28,39

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

26,27

ΒΝΟΔΑΠ

15,16,41,42

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

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

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

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

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

18,19,20,21,27,28,29,36

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

26,27,36,37

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

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

ΘΔΛΡΟΖΠ

13,14

ΘΝΒΑΟΑΠ

33,34

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

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

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

17,18,22,35,40

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

29,39,40

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

10,11,12,22,23,24

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

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

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

36,37,38

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

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

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

33,34

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

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

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

16,17

