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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη θαη ζπκπνιίηεο πνπ παξαθνινπζείηε, θαιψο ήξζαηε.
Λα πάξνπκε παξνπζίεο. Ξαληειάξνο Βαζίιεο παξψλ, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο,
Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ
Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο,
Σαηδεζηεξγίνπ

Πηέιια,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

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

Ρζνπθλίδαο

Θσλζηαληίλνο,

Θενδψξνπ

Γεκήηξεο,

Ρξνρίδεο

Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Γεσξγηάδε Δηξήλε,
Ληεληαθφο Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξηνο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνο,
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά-Οεγάθε
Αγγειηθή, Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θεληξήο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο
Θσλζηαληίλνο, Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΦΝΟΙΖΠ: Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΦΝΟΙΖΠ: Ν Αζπξνγέξαθαο κε πήξε ηειέθσλν, είλαη γηα έλα απηφθσξν
ζηελ Θφξηλζν, νπφηε είλαη δηθαηνινγεκέλνο, θαη κάιηζηα κνπ είπε...
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Ρη είπαηε; ρη, φρη. Θαη κάιηζηα θαη ε θα Πθακπά κνπ είπε αλ δελ
είλαη εδψ πέξα έρεη θάπνην κηθξνπξφβιεκα πγείαο θαη κπνξεί λα κελ... νπφηε
είκαη ππνρξεσκέλνο λα ην αλαθέξσ. Έπαηξλε ηειέθσλν εζέλα θαη ήηαλ
θιεηζηφ, γη’ απηφ απεπζχλζεθε ζε κέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαγξάθεθε γηα ηνπο δχν ζπλαδέιθνπο. Λα πεξάζνπκε ζε
εξσηήζεηο, αλαθνηλψζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα, θίιεο θαη θίινη, αγαπεηνί ζπληνπίηεο
θαη ζπλδεκφηεο. Δγψ ζήκεξα δελ ζα εθζέζσ θαλέλα πξφβιεκα εθηφο απφ έλα
ζεηηθφ, κηα ζεηηθή πεξίνδν πνπ έδεζα απηέο ηηο κέξεο κε ηα γεγνλφηα πνπ
ζπλέβεζαλ ζηελ πφιε καο. Ληψζσ ππεξήθαλνο γη’ απηήλ ηελ πφιε, ληψζσ
πνιχ ππεξήθαλνο γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, γηα φ,ηη
θάλακε, θαη επηηξέςηε κνπ ην α’ πιεζπληηθφ πξφζσπν, γηα ηα πξνζθπγφπνπια
ηεο δνκήο θάησ ηνπ Πθαξακαγθά απφ ηελ Ξαξαζθεπή πνπ μεθηλήζακε κε ηε
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ζπλέληεπμε ηχπνπ θαη κε ηνπο Νιπκπηνλίθεο θαη ηνπο δηεζλείο αζιεηέο καο
ησλ εζληθψλ νκάδσλ ζε δηάθνξα αγσλίζκαηα πνπ θαηαιαβαίλεηε φηη νη
άλζξσπνη απηνί είλαη νη πξεζβεπηέο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα ηεο Διιάδνο θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ καο κέρξη θαη ην απνθνξχθσκα ηελ εκέξα πνπ ήξζαλ ηα
παηδηά ζηα ζρνιεία, κηα ζπγθηλεηηθή εκέξα, πνπ δήζακε ηζηνξηθέο ζηηγκέο γη’
απηήλ ηελ πφιε, ίζσο απφ ηηο πην ηζηνξηθέο ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία ηνπ
Σατδαξίνπ.
Ξνιιά ζπγραξεηήξηα γηα ηε ρηεζηλή ιηηή εθδήισζε πνπ ην κφλν πνπ έδεηρλε
φηη μεθχγακε ιίγν ήηαλ, απφ ηε ιηηφηεηα απηή ηνπ ραξαθηήξα ηεο εθδήισζεο
ήηαλ ε παξνπζία ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ απηφ ζεκαίλεη
θνπβαιάσ καδί κνπ θάκεξεο, θψηα, θσηνγξάθνπο, θ.ιπ., θ.ιπ.. Θαη κέηξα
αζθαιείαο.
Δγψ, αγαπεηέ Γήκαξρε, αγαπεηέ πξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζαο
έρσ μαλαπεί, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχκε... ε εηπκεγνξία ηνπ ρατδαξηψηηθνπ ιανχ
καο έθεξε ζηε ζέζε ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο, αιιά φ,ηη έρεη λα θάλεη γηα
ην θαιφ, γηα ηελ πξφνδν θαη φ,ηη θαιά γεγνλφηα γίλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη
απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα είκαη πάληα αξσγφο, ζπκπαξαζηάηεο θαη
θήξπθαο απηψλ ησλ γεγνλφησλ.
Δδψ πξέπεη λα δξάμνπκε ηεο επθαηξίαο, αγαπεηέ Γήκαξρε, γηαηί απνδείμακε
θαη ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά αιιά θαη πξαθηηθά φηη ην Σατδάξη μέξεη θαη
πξνζθέξεη. Ρν Σατδάξη πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία θαη ζε φιν ην παγθφζκην
γίγλεζζαη, θαη αο αθνχγεηαη πνιχ ξεηνξηθφ θαη ζηνλ ππεξζεηηθφ βαζκφ απηφ
πνπ ιέσ γηα ην παγθφζκην.
Δκείο, ινηπφλ, ζαλ Σατδαξηψηεο, κε εθαιηήξην ηελ επαηζζεζία καο θαη ηελ
αιιειεγγχε καο θαη ηελ αδειθνζχλε πνπ δείρλνπκε ζε φινλ ηνλ θφζκν ζα
πξέπεη λα απαηηήζνπκε θαη απφ ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε πνπ φπσο πνιχ εχινγα
είπαηε θαη ρζεο απφ ην βήκα ηεο εθδήισζεο, παξφληνο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο, φηη εκείο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φηαλ καο είπε ην πνπξγείν
Δζληθήο Άκπλαο φηη ζθέπηεηαη θαη ζρεδηάδεη, θ.ιπ., ήκαζηε δίπια ηνπο θαη
ζπκπαξαζηαζήθακε θαη ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο θαη ζηα ζρέδηά ηνπο θαη ζηνπο
πξνγξακκαηηζκνχο ηνπο, ζα πξέπεη θαη εκείο απφ απηφ ην εθαιηήξην λα
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μεθηλήζνπκε κία πεξίνδν δηεθδηθεηηθφηεηαο θαη αγσληζηηθφηεηαο ζε φ,ηη έρεη λα
θάλεη κε ηα θιέγνληα θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο πφιεο καο φπσο απηά είλαη
ηα ζεκειηψδε, ηα ζέκαηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ηνπ Κπινθ 15, θαη πνιιψλ
άιισλ.
Γηα άιιε κηα θνξά ζέισ λα πσ έλα κπξάβν ζηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ νκνθσλία πνπ έδεημε ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία
γηα ηα πξνζθπγφπνπια θαη λα ζαο πσ γηα ηειεπηαία θνξά φηη παξακέλσ θαη
ληψζσ πάληα ππεξήθαλνο πνπ είκαη Σατδαξηψηεο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γελ έρσ θαη εγψ θάπνηα εξψηεζε.
Ππγραξεηήξηα γηα ηε γξακκή πνπ πηζηεχσ έρνπκε ραξάμεη φινη, ηελ θνηλή
γξακκή φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη ζπγραξεηήξηα γηα ηνλ δηεθδηθεηηθφ
ιφγν ηνπ δεκάξρνπ ερζέο θαη ηελ δηεθπεξαίσζε φιεο απηήο ηεο εθδήισζεο.
πσο έρσ μαλαπεί, εηδηθά ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ζπληαζζφκαζηε ζην
απηνλφεην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ λα κάζνπλ γξάκκαηα, φισλ ησλ παηδηψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δλ ζπληνκία ζέισ λα πσ θαη εγψ ηα εμήο, φηη, βαζηθά ν
ζπλάδειθνο ν Κπνδίθαο κε θάιπςε ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζίαζε ην ζέκα θαη
ηε δξάζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη δηα ζηφκαηνο ηνπ δεκάξρνπ θαη δηα
ησλ απνθάζεσλ θαη κε ηελ παξνπζία ζα έιεγα ησλ επηθεθαιήο θαη ζχζζσκσλ
ησλ Σατδαξησηψλ θαη ησλ θνξέσλ. Απηφ είλαη κία παξαθαηαζήθε πνπ καο
αθνξά φινπο ζαλ θνηλσλία πνπ λνκίδσ φηη ζα καο βνεζήζεη θαη κηα ζεηξά άιια
πξάγκαηα. πάξρεη έλαο πνιηηηθφο πνιηηηζκφο, ζα έιεγα, ζην Σατδάξη, κηα θαη
ήηαλ θαη ην ζέκα ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο απφ
δηαθνξεηηθέο θπιέο, ρξψκα, πνπ ήηαλ ην πεξηερφκελν ηεο θπξηαθάηηθεο
εθδήισζεο θαη πνπ αλαθέξζεθε ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο.
Λνκίδσ, ινηπφλ, φηη ζε απηφλ ηνλ πνιηηηζκφ ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ δελ
ζα ην αλαιχζνπκε απηή ηε ζηηγκή, φινη έρνπκε ζθέςεηο θαη πνιιέο είλαη
θνηλέο, ζα πξέπεη λα επελδχζνπκε εθηφο φισλ ησλ άιισλ πνπ ζπκθσλνχκε,
λνκίδσ φηη έλαο έπαηλνο, ηψξα έπαηλνο, ζα έιεγα πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή
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θνηλφηεηα κπνξεί λα αθνπζηεί γηα άιιε κηα θνξά, φπσο δειαδή καο επαίλεζε
ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζαλ δήκν γη’ απηά πνπ θάλακε, εκείο ινηπφλ ζαλ
δήκνο ήδε έρεη αλαθεξζεί ν δήκαξρνο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο πφιεο,
λνκίδσ φηη απηφ πνπ δήζακε ζηα ζρνιεία είλαη απνηέιεζκα κηαο δνπιεηάο
δηαξθείαο πνπ γίλεηαη ζηα ζρνιεία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λνκίδσ φηη έρεη
αμία θαη γηα ηνλ δηθφ καο ηνλ δήκν ζηηο αλαθνξέο, ην έρεη θάλε ήδε ν δήκνο,
κπνξεί λα ην μαλαθάλεη, ζα ιέγακε λα... είλαη έλα κήλπκα πξνο ηελ θνηλσλία
φηη ε παηδεία θαη ν πνιηηηζκφο κπνξνχλ λα παίμνπλ ξφιν ζην λα
δηακνξθψλνπλ ζπλεηδήζεηο, λα ζπλζέηνπλ πξάγκαηα θαη λα δηεθδηθνχλ.
Ρειεηψλσ, ζέισ λα πσ γηα ηελ απξηαλή ζπγθέληξσζε, δπζηπρψο δεηάσ άδεηα,
ην ιέσ έηζη αθξηβψο, γηαηί μέξεηε φηη είκαη πάληα παξψλ, θ.ιπ., ππάξρεη κηα
νηθνγελεηαθή εθδήισζε πνπ κε αθνξά θαη πξέπεη λα είκαη παξψλ εθείλε ηελ
ψξα, θαη θαηά ζπλέπεηα λνκίδσ φηη πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ηνλ βαζκφ
επαγξχπλεζεο. Θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία θαη ζηελ πνξεία πεξηκέλνληαο θαη
αθνχγνληαο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ δήκνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αληηδεκάξρνπ λα
ζπκβάιινπκε, γηαηί ε ηζηνξία απηή κε ηα παηδηά, ηα πξνζθπγφπνπια, βεβαίσο
μεθηλήζακε πάξα πνιχ θαιά, αιιά πξέπεη λα θξαηήζνπκε απηφ ην επίπεδν,
φ,ηη άιιν ρξεηαζηεί, πνπ δελ είλαη ηεο ζηηγκήο. Κε απηά θιείλσ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γχν ζχληνκεο εξσηήζεηο ζα ήζεια λα
θάλσ. Ζ πξψηε, κε αθνξκή ηελ ηειεπηαία ζπδήηεζε πνπ έγηλε εδψ, ζε απηήλ
ηελ αίζνπζα, γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε, γηα ηελ α’ θάζε ηεο
θπθινθνξηαθήο κειέηεο, ζα ήζεια ιίγν κηα ελεκέξσζε γηα ηα επφκελα
βήκαηα, πψο πξνρσξάκε, αλ έρνπλ αμηνινγεζεί θάπνηεο ή φιεο νη πξνηάζεηο
απφ ηνλ κειεηεηή. Αλ θαηάιαβα θαιά, ε παξνπζίαζε αθνξά κφλν ηηο
πξνηάζεηο ηνπ κειεηεηή θαη φρη ηελ επφκελε αμηνιφγεζε πνπ έρεη γίλεη απφ
ηελ πεξεζία ή απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή. Αλ ζα ππάξμεη θάπνηα ζπδήηεζε ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ή δελ μέξσ ζε επίπεδν παξαηάμεσλ θάπνηα ζηηγκή, γηα λα
δνχκε πψο ζα πξνρσξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Θαη ε δεχηεξε εξψηεζε, κε αθνξκή θαη ηελ είδεζε φηη πήξακε έλα
απνξξηκκαηνθφξν απφ ηνλ Γήκν Ξεξηζηεξίνπ, ην νπνίν πξνθαλψο είλαη κία
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ζεηηθή εμέιημε, βέβαηα εγψ πξνζσπηθά ζα πξνηηκνχζα θάπνηα ζηηγκή θαη ν
δήκνο καο λα είλαη ζε ζέζε λα έρεη έλαλ θαηλνχξην ππεξζχγρξνλν ζηφιν θαη
λα δίλεη παιηά απνξξηκκαηνθφξα ζε άιινπο δήκνπο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε, ζα
ήζεια κία ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ην... είρακε ςεθίζεη γηα έλα δάλεην γηα
ηνλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία, εληάμεη, πψο πξνρσξάεη ήζεια κία ελεκέξσζε, ν
εμνπιηζκφο ηνπ δήκνπ ζην θνκκάηη ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε. Πην ίδην ηέκπν κε ηνλ θ. Κπνδίθα, εγψ
ζα κείλσ ζηε θξάζε, πέξα απφ απηά πνπ είπε ν Ληεληαθφο γηα ηνλ εηδηθφ ιφγν
πνπ έβγαιε ν δήκαξρνο, αλ θαηάιαβα θαιά, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ αθνχσ
απφ ηνλ πξφεδξν λα ιέεη φηη ηα παηδηά ζα κείλνπλ φζν ρξεηαζηεί, λνκίδσ έρεη
κείλεη απηφ, θαη είλαη ζεκαληηθφ, εδψ ζην Σατδάξη.
Δίρα αλαθεξζεί παιηά θαη είρα πεη φηη πξάγκαηη, φηη ε ζχγρξνλε ηζηνξία γηα ην
πξνζθπγηθφ γξάθεηαη κε ην Σατδάξη, κεηά απφ 50 ρξφληα, πνπ είπε θαη θάπνηνο
ππνπξγφο ρζεο, ζα είλαη ππεξήθαλνη, απηά ηα παηδηά, φζνη δνπλ θαη
ζπκκεηείραλ ζε απηφ, γηαηί μέξεηε φηη απηφο ν θακβάο θαη απηή ε γθνπέξληθα
πνπ έγηλε ζα πάεη ζηελ Ηαπσλία ζε έλα, φρη κνπζείν, ζε έλα ίδξπκα πνπ έρνπλ
γηα ηα παηδηά εθεί πέξα ην νπνίν απηφ ζα παξακείλεη πάληα εζαεί θαη απηνί ζα
μέξνπλ φηη ηα έθαλαλ ηα παηδηά ηνπ Σατδαξίνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Κε αληέγξαςε, είλαη έηζη; Δίπεο θαη κηα θαιή θνπβέληα γηα κέλα,
θ. Ππειηφπνπιε. Έρεηο κεγάιε θαξδηά, ινηπφλ.
Ινηπφλ, θ. Ξξφεδξε, θ. Γήκαξρε... ηα θαξθηά ηα velenosa ηα δειεηεξηαζκέλα;
Θχξηε... επεηδή άθνπγα, είπε ν θ. Γξνχιηαο γηα ην θπθινθνξηαθφ, εγψ ην έρσ
πνιιέο θνξέο λα ην πσ απηφ θαη δελ ην ιέσ, αθνχ ζα γίλεη θπθινθνξηαθή
κειέηε, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν καο πξνζβάιιεη. Ξξφεδξε, δελ ην
αληηκεησπίδσ εγψ πξνζσπηθά ην πξφβιεκα, αιιά φπνπ θπθινθνξψ θαη βιέπσ
κπξνζηά απφ ηα ζπίηηα ηνπο νξηζκέλνη λα βάδνπλ θαξέθιεο, λα βάδνπλ θάηη
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άιια, λα ζεσξνχλ ηδησηηθφ απηφ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη εληάζεηο πνιιέο θνξέο,
πξέπεη λα ην δνχκε γηα λα δνχκε... δελ καο ηηκά δειαδή ζαλ δήκνο απηφ ην
πξάγκα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ
ζα ήζειε λα ξσηήζεη; Ζ θα Οεγάθε.
ΟΖΓΑΘΖ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θα ήζεια θαη εγψ λα πσ φηη είκαη πνιχ
ραξνχκελε γηα φιεο ηηο νξγαλψζεηο, γηα φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ έγηλαλ γηα
ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθπγφπνπισλ, κε ηφζε επηηπρία θαη κε ηε ζπκκεηνρή
φισλ ησλ θνξέσλ. Ξηζηεχσ θαη αχξην ζα είλαη εμίζνπ ζπιινγηθή ε ππνδνρή
ζην 4ν Γπκλάζην Σατδαξίνπ θαη ειπίδσ φηη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη φινη νη
θνξείο

δίπια

ζε

φ,ηη

ρξεηαζηνχλ

ηα

ζρνιεία

πνπ

ππνδέρνληαη

ηα

πξνζθπγφπνπια.
Θέισ λα πσ θάηη πνπ ζεσξψ φηη παξαιήθζεθε απφ ηε ρζεζηλή εθδήισζε θαη
ίζσο αλ δελ ήηαλ ν θ. Κεξθνχξεο λα πεη πνιχ δηαθξηηηθά λα απεπζπλζεί ζηελ
Διέλε Ληάξρνπ, ζεσξψ φηη έλα επραξηζηψ απφ θάπνηνλ γηα ηελ Διέλε
Ληάξρνπ, ηελ ππεχζπλε ηνπ Γξαθείνπ Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Α’
βάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ήηαλ θαη ε ςπρή απηήο ηεο εθδήισζεο έπξεπε λα
ιερζεί απφ θάπνηνλ θπξίσο ... ήηαλ απφ ηνλ δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο. Ν θ.
Κεξθνχξεο είπε Διέλε, επραξίζηεζεο φινπο, δελ επραξίζηεζεο ηνλ εαπηφ ζνπ.
Λνκίδσ ε φιε νξγάλσζε απφ ηελ... ζε φια ηα ζρνιεία ηεο Γ’ Αζήλαο θαη ν
ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ήηαλ δηθή ηεο, ηελ είρα παξαθνινπζήζεη ε ίδηα
θαηά ηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ηεο δξάζεο απηήο, θαη
ζέισ λα ην θαηαζέζσ εδψ φηη είλαη έλα κεγάιν κπξάβν γηα ηε δνπιεηά ηεο
Διέλεο Ληάξρνπ.
Ξέξα απφ απηφ, κία εξψηεζε ζα ήζεια λα θάλσ. Γηα έλα ζέκα ην νπνίν
άθνπζα γηα πξψηε θνξά θαηά ηελ θνπή ηεο πίηαο ζην ΘΑΞΖ ηνπ Γάζνπο θαη
πνπ ήξζε ζην κπαιφ κνπ κε ηελ ελεκέξσζε φηη γίλεηαη κία... νξγαλψλεηαη κία
παξαθνινχζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο απφ ηνλ δήκν ησλ κειψλ ηνπ ΘΑΞΖ,
άθνπζα ζην ΘΑΞΖ ηνπ Γάζνπο φηη γίλνληαη εθδξνκέο απφ ηνλ δήκν θαη
εθδξνκέο απφ ηδηψηεο. Κάιηζηα ν θ. δήκαξρνο δηεπθξίληζε φηη φηαλ ν δήκνο
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νξγαλψλεη ηηο εθδειψζεηο, ηηο εθδξνκέο, έρεη θαη γηαηξφ, νχησο ψζηε λα είλαη
αζθαιήο ε κεηαθίλεζε ησλ κειψλ ηνπ ΘΑΞΖ.
Ζ εξψηεζή κνπ είλαη, ππάξρνπλ ηδηψηεο πνπ πεγαίλνπλ ζηα ΘΑΞΖ θαη αληινχλ
πειάηεο, κε ην αδεκίσην, βέβαηα, θαη απηνί κπαίλνπλ, πνηνη είλαη απηνί νη
ηδηψηεο; Κε πνηα ηδηφηεηα κπαίλνπλ; Ξαίξλνπλ άδεηα απφ ηνλ δήκν; Θαη πψο
αληηκεησπίδεη, έρεη αληηκεησπίζεη ν δήκνο απηφ ην ζέκα; Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Λνκίδσ δελ κπαίλε θάηη απφ ηελ...
θάπνηνο απφ ηνπο αληηδεκάξρνπο; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν απεπζείαο ζηνλ
δήκαξρν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ην πεη ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, έλα ιεπηφ, θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Δίλαη γεγνλφο φηη ν δήκνο καο ζπλνιηθά...
κήπσο ζέιεη ν Φψηεο; Φψηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φψηε, έρεηο θάηη; Θάπνηα εξψηεζε; Νηηδήπνηε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μεθίλεζα λα ιέσ φηη ν δήκνο καο ζπλνιηθά, φινη νη θάηνηθνη ηεο
πφιεο απηέο ηηο κέξεο πξέπεη πξαγκαηηθά φπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο
λα ληψζνπλ πνιχ πεξήθαλνη γηαηί θαηά ηε γλψκε κνπ δηαρεηξηζηήθακε έλα
ζέκα φπσο απηφ θαη ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο ηνπ Πθαξακαγθά, αιιά θαη ηεο
θηινμελίαο ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζε ζρνιεία, πηζηεχσ κε πνιχ θαιφ ηξφπν,
νχησο ψζηε λα πεξάζνπκε πξνο ηα έμσ ζεηηθά κελχκαηα. Απηφ δειαδή πνπ
έπξεπε λα γίλεη, θαη λα ζεκαηνδνηήζεη, αλ ζέιεηε, θαη κία αληίζηνηρε ζηάζε
πνπ έπξεπε λα ππάξρεη ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζε αξθεηνχο δήκνπο φπνπ
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα.
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Ξξηλ έξζσ, κία ψξα πξηλ, έβιεπα ζηηο εηδήζεηο θάπνηεο εηθφλεο αίζρνπο
θπξηνιεθηηθά απφ κία πφιε, απφ ην Υξαηφθαζηξν, φπνπ είλαη πξαγκαηηθά
ληξνπή λνκίδσ, γηα ηνλ άλζξσπν ζπλνιηθά, λα ππάξρνπλ ηέηνηεο εηθφλεο. Γηα
ελληά, αθνχζηε, γηα ελληά παηδάθηα ηα νπνία πεγαίλνπλ ζρνιείν ζηελ
απνγεπκαηηλή βάξδηα, γηα ελλέα παηδάθηα γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Δίλαη
θάπνηνη αθξνδεμηνί νη νπνίνη αιπζνδέλνληαη ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα έμσ
απφ ην ζρνιείν, ζήκεξα πήγαλ θαη γηνπράξαλ ηα παηδηά θαη πξνζπαζνχζαλ λα
ηα εκπνδίζνπλ λα κπνπλ κέζα, δειαδή πξαγκαηηθά είλαη εηθφλεο ληξνπήο ,θαη
έιεγε ζην ξεπνξηάδ φηη νη δήκνη ζα πξέπεη λα κπνπλ κπξνζηά ζηνλ αγψλα
πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα λα ππάξμεη απνδνρή ησλ
παηδηψλ. Θαη ζθεθηφκνπλ πξαγκαηηθά νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ζηνλ δήκν
καο θαη ηα απνηειέζκαηα απηά.
Θέισ εθ κέξνπο φιεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα επραξηζηήζσ πάξα πνιχ ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη κάιηζηα θάπνηνπο ζπκβνχινπο θαη επηθεθαιήο
παξαηάμεσλ πνπ ζηάζεθαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη ζε φια ηα βήκαηα ηα
νπνία έγηλαλ κέρξη ηψξα ζηελ πξψηε γξακκή, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ.
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ πνπ θάησ απφ
πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο καδί κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ είλαη θαη ν Ξάλνο
Κνζρνλάο ν αληηδήκαξρνο ζαλ πξφεδξνο Έλσζεο Γνλέσλ, ν Ρζνπθλίδαο, θαη
άιινη εδψ, νη νπνίνη έδσζαλ πξαγκαηηθά κάρε γηα λα κελ πεξάζνπλ ηέηνηεο
αληηιήςεηο ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο ζηα ζρνιεία.
Λα επραξηζηήζνπκε πάξα πνιχ ηηο δηεπζχληξηεο θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ 4 νπ
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 5νπ θαη 9νπ Γεκνηηθνχ πνπ παξφιεο ηηο πηέζεηο πνπ
δέρηεθαλ απφ θάπνηνπο ειάρηζηνπο επηπρψο, ήηαλ ειάρηζηεο νη εμαηξέζεηο
απηέο, γνλείο, ζηάζεθαλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη απηνί, ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζην ζχλνιφ ηνπο πνπ έθαλαλ απηέο ηηο φκνξθεο εθδειψζεηο
κέζα ζηα ζρνιεία, ηα ζσκαηεία, ηνπο θνξείο ηεο πφιεο, ηνπο ζπιιφγνπο
φινπο πνπ ζε κία θαηαπιεθηηθή ζπλάληεζε ζε απηήλ ηελ αίζνπζα φπνπ
βξέζεθαλ πεξίπνπ 50 θνξείο, είλαη απίζηεπην, δελ έρνπλ μαλαβξεζεί ηφζνη
θνξείο ζε ζπλάληεζε ζην Σατδάξη, απνθαζίζακε φινη καδί λα ζηεξίμνπκε
απηέο ηηο πξνζπάζεηεο, λα έξζνπλ κε ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο ηα παηδηά
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θαη λα θάλνπκε απηέο ηηο εθδειψζεηο ππνδνρήο πνπ ζε πνιινχο έρνπλ κείλεη
ραξαγκέλεο ζηε κλήκε ηνπο θαη ζα ηηο ζπκνχληαη πξαγκαηηθά ζε φιε ηνπο ηε
δσή. Λα κελ ζαο πσ ηψξα πφζνη δάθξπζαλ εθείλε ηελ κέξα, πφζνη ιχγηζαλ,
πφζνη είπαλ φηη απηφ ήηαλ κάζεκα αλζξσπηάο γηα φινπο καο.
Δπίζεο, πξέπεη θαη απφ απηφ ην βήκα λα επραξηζηήζσ ηελ Α’ βάζκηα
Γηεχζπλζε ηεο Γ’ Αζήλαο θαη ηελ Διέλε Ληάξρνπ πνπ πξαγκαηηθά έβαιαλ πνιχ
κεξάθη θαη θφπν παξάιιεια γηα λα δηνξγαλψζνπκε φιε απηή ηε δηαδηθαζία κε
ην παδι θαη ηελ ρζεζηλή εθδήισζε.
Λα ζαο πσ φηη ππήξρε κία, φπσο είπα θαη πξηλ, πνιιψλ εκεξψλ θαη πνιιψλ
δξάζεσλ γηα λα θηάζνπκε εδψ. Δπηγξακκαηηθά λα πσ φηη έγηλε έλα 7ήκεξν
δσγξαθηθήο πνπ δσγξάθηδαλ ηα παηδηά ζην 8ν Γεκνηηθφ Πρνιείν έλαλ θακβά
πνπ ρζεο ηνλ είδαηε φινη, ήηαλ έλα θαηαπιεθηηθφ έξγν θαη ήηαλ ζπλεξγαζία
πξνζθπγφπνπισλ κε Διιελφπνπια. Θάζηζαλ πάλσ, θαη βξήθαλ θνηλή γιψζζα,
βξήθαλ, δελ ηα ρσξίδεη ηίπνηα ηα παηδηά, θαη ηδηαίηεξα φηαλ είλαη λα
δσγξαθίδνπλ, λα βγάινπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη πξαγκαηηθά έθαλαλ
έλα θαηαπιεθηηθφ έξγν.
Κία βδνκάδα ινηπφλ δηήξθεζε απηφ πνπ ήηαλ κάζεκα γηα φινπο. Έγηλε ε
εθδήισζε κε ηνπο Νιπκπηνλίθεο θαη ηνπο αζιεηέο ελ ελεξγεία θαη ηνπο
αλζξψπνπο ηνπ αζιεηηζκνχ ε νπνία επίζεο ζεκαηνδφηεζε απηφ πνπ πξέπεη
λα είλαη ν αζιεηηζκφο, φηη ν αζιεηηζκφο ελψλεη θαη δελ ρσξίδεη ηνπο
αλζξψπνπο. Θαη ε επίζθεςε ζην 3ν Γεκνηηθφ επίζεο θαη ε εθδήισζε πνπ έγηλε
εθεί θαη ηα κελχκαηα πνπ ζηάιζεθαλ ήηαλ πάξα πνιχ ζσζηά.
Θάλακε ηηο εθδειψζεηο ππνδνρήο ησλ παηδηψλ ζηα δχν πξψηα ζρνιεία θαη
νξγαλψζεθε ηφζν άςνγα, πνπ δελ αθέζεθε θαλέλα ελδερφκελν λα ππάξμεη
νπνηαδήπνηε αληίδξαζε, λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε θσλή πνπ πξαγκαηηθά ζα
ακαχξσλε ην παξειζφλ θαη ην παξφλ ηεο πφιεο καο θαη βέβαηα θαη ην κέιινλ
γηαηί ζα θαηαγξάθνληαλ ζηηο καχξεο ζειίδεο. Θαη εδψ λνκίδσ φηη ζπκβνιή
είρακε αξθεηνί άλζξσπνη πνπ είλαη θαη εδψ κέζα ζήκεξα ζε απηέο ηηο
ελέξγεηεο.
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Θαη απηή ε δηαδηθαζία ζην α’ ζηάδην, γηαηί έρεη θαη άιια, ρζεο νινθιεξψζεθε
κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, κε κία απίζηεπηε εθδήισζε πνπ έγηλε ζην
ακθηζέαηξν, κε ηελ παξνπζία ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, πνπ,
θαηαιαβαίλεηε, ζαλ ζεζκφο ήξζε ν πξφεδξνο γηα λα ζηαιεί ην κήλπκα ζε φιε
ηελ Διιάδα θαη έπαημε πάξα πνιχ, κνπ ιέλε ζηηο εηδήζεηο, ζε αξθεηά θαλάιηα,
ζε κέζα θαη έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ Ρχπνπ, απηφ ην κήλπκα πνπ βγήθε απφ
εδψ, φηη δειαδή νη Έιιελεο ππνδερφκαζηε, θαη βέβαηα θαη εγψ ζαλ δήκαξρνο
ηεο πφιεο ήκνπλ ππνρξεσκέλνο, θαη έηζη έπξεπε, λα βάισ νξηζκέλα δεηήκαηα
ζε ζρέζε κε ην γηαηί ππάξρεη πξνζθπγηά, πνηνη θηαίλε γηα ηελ πξνζθπγηά, ηηο
επζχλεο απηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πξνβιήκαηα, δειαδή ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ
πφιεκν, ηηο νηθνλνκηθέο βιέςεηο πνπ έρνπλ θάπνηνη ζηηο πεξηνρέο απηέο, θαη λα
κηιήζσ θαη γηα ηηο επζχλεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην κέηξν πνπ δίλεη
βνήζεηα γηα ηηο επεκβάζεηο θαη πνπ δέρεηαη ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πνπ έρεη εγθισβίζεη εδψ απηνχο ηνπο πξφζθπγεο.
Αιιά, φκσο, πξαγκαηηθά, ε αγάπε πνπ δείρλεη ν ειιεληθφο ιαφο παξφηη
πξνζπαζνχλ θάπνηνη κε δηάθνξεο γεινηφηεηεο λα εκπνδίζνπλ ην λα πάλε ηα
παηδηά ζηα ζρνιεία, ή ην λα εκπνδίζνπλ λα γίλνπλ θάπνπ θέληξα θηινμελίαο,
απηά λνκίδσ φηη έρνπλ θαηαξξεχζεη φια.
Απφ εδψ θαη πέξα, αχξην ζηηο κηάκηζε ε ψξα ζα βξεζνχκε ζην 4ν Ιχθεην, δελ
πξέπεη λα ππάξρεη ραιάξσζε, είλαη κηα... γπκλάζην, λαη, ηη είπα, Ιχθεην;
Ππγλψκε, ζην 4ν... είλαη καδί απηά, λαη, λαη. ρη, ζην γπκλάζην πάλε ηα παηδηά,
δελ έρνπκε παηδηά ζε ιχθεην. Αχξην, ινηπφλ, ζηηο κηάκηζε ε ψξα ζην 4ν
Γπκλάζην ζα γίλεη ε ππνδνρή ησλ παηδηψλ ηνπ γπκλαζίνπ. Λα κελ
ραιαξψζνπκε θαζφινπ, λα εηδνπνηήζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν
θφζκν, δειαδή λα κελ πνχκε φηη επεηδή έρνπλ πάεη φια θαιά κέρξη ηψξα είλαη
απηνλφεην φηη θαη αχξην ζα είλαη ηα πξάγκαηα έηζη. Θα πξέπεη φινο ν θφζκνο,
λα ππάξρεη θηλεηνπνίεζε.
Πήκεξα λα ζαο πσ φηη ζηάιζεθε ην κήλπκα θαη απφ ηε Γπηηθή Αζήλα γεληθά
θαη απφ ην Ξεξηζηέξη θαη απφ ην Αηγάιεσ φπνπ ζην γπκλάζην θαη ζην δεκνηηθφ
ππνδέρηεθαλ ηα παηδηά πάιη κε αληίζηνηρν ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ηα
ππνδερηήθακε εκείο.
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Λα πνχκε επίζεο, έηζη γηα ελεκέξσζε, φηη έρνπκε ζηείιεη θαζαξίζηξηεο θαη
θχιαθεο ζηα ζρνιεία, είλαη έλα απφ ηα δχν δεηήκαηα έβαδαλ νη γνλείο, ην αλ
ζα ππάξρεη θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε θαη ην αλ είλαη εκβνιηαζκέλα ηα παηδηά.
Ηαηξηθά είλαη φια ειεγκέλα, έρνπλ βηβιηάξηα, έρνπλ εκβνιηαζηεί, θ.ιπ., θαη
έρνπκε ζηείιεη θαη θαζαξίζηξηεο θαη θχιαμε ζηα ζρνιεία.
Δπίζεο, θάηη πνπ είλαη ζεκαληηθφ, γηαηί δελ πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ ηηο πξψηεο
κέξεο λα αθήζνπκε ηα ζρνιεία αθάιππηα, είλαη ν Θψζηαο Ρζνπθλίδαο ζην 5ν
Γεκνηηθφ θαη ν Καλψιεο Ρξνρίδεο ζην 9ν Γεκνηηθφ, ηελ ψξα πνπ πεγαίλνπλ
ηα παηδηά βξίζθνληαη εθεί νχησο ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί θαλέλα πξφβιεκα,
νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη εδψ, είλαη θαη έκπεηξνη, ήηαλ θαη ζηνπο Ππιιφγνπο
Γνλέσλ θαη βξίζθνληαη εθεί νχησο ψζηε κελ δεκηνπξγεζεί θάπνην πξφβιεκα
απηέο ηηο πξψηεο κέξεο πνπ πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζηα ζρνιεία.
Απηά κε δπν ιφγηα γηα ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ. Ρψξα, γηα ηελ θπθινθνξηαθή
κειέηε ζα πξνεγεζεί θαη δηαβνχιεπζε κε θαηνίθνπο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ
πξνηείλνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο αιιαγέο, θαη βέβαηα ελλνείηαη φηη ζα ζπδεηεζεί
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πηζαλφλ θαη ζε κία θαη ζε δχν ζπλεδξηάζεηο.
Γηα ην απνξξηκκαηνθφξν απφ ηνλ Γήκν Ξεξηζηεξίνπ γηα εκάο, γηαηί είδα θαη ζε
κία εθεκεξίδα πνπ έγξαθε ιεο θαη έπξεπε λα ληψζνπκε άζρεκα πνπ ζαλ
δήκνο πήξακε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ηέινο πάλησλ, έλα απνξξηκκαηνθφξν
πνπ ζα βνεζήζεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο. Θαη κάιηζηα
δελ ην δαλεηζηήθακε, φπσο δαλεηδφκαζηε ηψξα απφ άιινπο δήκνπο, αιιά ην
πήξακε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ δήκνπ.
Ρα έρνπκε πεη πάξα πνιιέο θνξέο εδψ, αιιά επεηδή είλαη θαη θάπνηνη θάηνηθνη,
αο αθνχζνπλ θαη απηνί, φηη δπζηπρψο ε θαηάζηαζε ζηνλ κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ ηνπ δήκνπ ήηαλ ηξαγηθή. Ρξαγηθή. Γειαδή είρε λα αλαλεσζεί ν
εμνπιηζκφο απφ ην 1997 πνπ πάξζεθαλ ηα ηειεπηαία απνξξηκκαηνθφξα.
Θαηαιαβαίλεηε

φηη

φιν

απηφ

ην

δηάζηεκα

πξνζπαζνχζακε

είηε

λα

επηδηνξζψζνπκε θάπνηα «ζαξάβαια» πνπ ήηαλ ζε πάξα πνιχ άζιηα
θαηάζηαζε θαη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε εληζρχζακε θαη θάησ ην γθαξάδ ηνπ
δήκνπ κε πξνζσπηθφ, φζν καο επηηξέπεη βέβαηα ν λφκνο, γηαηί δελ καο
επηηξέπνπλ λα πάξνπκε, θαη πξνζπαζνχζακε κε κπαιψκαηα θαη κε θάπνηα
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νθηάκελα θαη κε θάπνηνπο πνπ πήξακε απφ ηηο πιεκκχξεο λα πάξνπκε ηέηνηα
εηδηθφηεηα, δειαδή πξαγκαηηθά κε αγψλα γηα λα εληζρχζνπκε ην γθαξάδ, θαη
ην δεχηεξν ζθέινο ήηαλ λα δαλεηδφκαζηε απηνθίλεηα απφ ηνλ ΑΠΓΑ, ηελ
Ξεηξνχπνιε, ην Θεξαηζίλη, ηελ Αζήλα, απφ άιινπο δήκνπο δειαδή.
Απηφ ην δηάζηεκα είρακε πάξεη, μέξεηε, ηνλ θνξησηή, ν νπνίν είρε θιαπεί πξηλ
απφ κεξηθά ρξφληα, δειαδή ζηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε, θαη απηέο ηηο κέξεο,
δειαδή κέζα ζηελ επφκελε βδνκάδα ζα βγεη ζηελ θπθινθνξία ην πξψην
θνξηεγφ πνπ πήξακε γηα λα καδεχεη ηα κεγάια αληηθείκελα, ηα κπάδα δειαδή,
πνπ είλαη απαξαίηεην, θαη ην αλπςσηηθφ ην νπνίν ζα έξζεη ζηηο αξρέο Κάξηε.
Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζπλνιηθά, δειαδή γηα ηα απνξξηκκαηνθφξα, πιπληήξην
θάδσλ, ζθνχπα, θαη άιιν έλα θνξησηή, μέξεηε πνιχ θαιά φηη... θαη έρνπκε
απνθαζίζεη, έρνπκε πάξεη απφθαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε ιήςε ηνπ
δαλείνπ πνπ ζα πάξνπκε απηά ηα απηνθίλεηα, θαη ζήκεξα είλαη ζαλ έθην ζέκα
ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, νη φξνη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απφ φπνπ ζα πάξνπκε ην δάλεην. Άξα, ινηπφλ,
λαη, κεηά ζα γίλεη δηεζλήο δηαγσληζκφο, γίλεηαη δηεζλήο δηαγσληζκφο, απηέο νη
δηαδηθαζίεο, βέβαηα, μέξεηε, είλαη ρξνλνβφξεο, είλαη ηξία απνξξηκκαηνθφξα,
ζθνχπα, είπακε, πιπληήξην θάδσλ, θ.ιπ.. Δίλαη δπζηπρψο δηαδηθαζίεο πνιχ,
πνιχ ρξνλνβφξεο θαη ζα ηξαβήμνπλ δειαδή αξθεηνχο κήλεο. Θαη κέρξη ηφηε
πξνζπαζνχκε δαλεηδφκελνη, θάλνληαο δηθά καο απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία...
ν Γήκνο Ξεξηζηεξίνπ πήξε κε ηνλ ίδην ηξφπν αθξηβψο κε ηνλ νπνίνλ ζα
πάξνπκε εκείο ηα απνξξηκκαηνθφξα.
Θαη ην ηειεπηαίν ζέκα, ζρεηηθά κε ηηο εθδξνκέο απφ δήκν, θ.ιπ., θνηηάμηε, ηα
ΘΑΞΖ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ αηγίδα ηνπ δήκνπ, δελ επηηξέπεηαη θαλέλαο
ηδηψηεο λα κπεη κέζα θαη λα αμηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΘΑΞΖ γηα
νπνηνλδήπνηε ζθνπφ. ,ηη εθδξνκή γίλεηαη απφ ηνλ δήκν, απηφ πνπ είπα θαη
ζηελ πίηα εθεί θαη... πξέπεη λα έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα κελ ππάξμεη θάπνην
θαηλφκελν φπσο απηά πνπ είρακε ζην παξειζφλ, πνπ είρακε ζηελ αθξαία
πεξίπησζε δπζηπρψο ζαλάηνπο, είρακε δχν ζαλάηνπο ζε εθδξνκέο ΘΑΞΖ,
γηαηί δελ ππήξρε λνζειεχηξηα ζπλνδφο θαη είρακε επίζεο θαη πνιιά
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πεξηζηαηηθά φπνπ, θαηαιαβαίλεηε, φηαλ είλαη ηξίηε ειηθία ππάξρνπλ δηάθνξα
πξνβιήκαηα, θαη είρακε πεξηζηαηηθά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ.
Δκείο,

ινηπφλ,

βάδνπκε

ζαλ

πξνυπφζεζε

λα

ππάξρεη

ζπλνδεία

απφ

λνζειεχηξηα. Δδψ βέβαηα θάπνηεο θνξέο νη λνζειεχηξηεο κπνξεί λα αξλεζνχλ,
θαηαιαβαίλεηε φηη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλνδέςεη ην ΘΑΞΖ ζηελ
εθδξνκή. ηαλ, ινηπφλ, γίλεηαη εθδξνκή δηθή καο, ζέινπκε πάληα λα ππάξρεη
απηή ε πξνυπφζεζε. ηαλ βάδνπλ ηδηψηεο φπσο είπεο, Αγγειηθή, ραξηί κέζα
ζην ΘΑΞΖ, ε εληνιή πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη ησλ ΘΑΞΖ είλαη λα βγάδνπλ ηελ
αλαθνίλσζε. Γειαδή κπνξεί λα πάεη θάπνηνο, θάπνην κέινο ηνπ ΘΑΞΖ θαη λα
βγάιεη κία αλαθνίλσζε φηη δηνξγαλψλεηαη εθδξνκή ηελ ηάδε ηνπ κήλα. Δκείο
έρνπκε δψζεη εληνιή λα θαηεβαίλεη απηή ε αλαθνίλσζε απφ ην ηακπιφ ηνπ
δήκνπ. Άιια φκσο πξάγκαηα δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε. Γειαδή κπνξεί
θάπνηνο λα πάεη πξνθνξηθά θαη λα ιέεη φηη μέξεηε θάηη, δηνξγαλψλεηαη εθδξνκή

ζηηο ηάδε ηνπ κήλα, απηφ δελ κπνξείο λα ην εκπνδίζεηο. Θαηαιαβαίλεηε φηη...
θαη γίλεηαη απηφ, ην μέξνπκε φηη γίλεηαη, γη’ απηφ θαη ήκνπλ αηρκεξφο εγψ ζηελ
θνπή ηεο πίηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ΘΑΞΖ. Απηά.
ΟΖΓΑΘΖ: Γελ έρνπλ δηθαίσκα, δειαδή, νη ηδηψηεο λα κπαίλνπλ θαη λα βάδνπλ;
Έρνπλ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, βέβαηα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηνη; Δζείο πνηνη είζηε δειαδή;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη εζείο δηνξγαλψλεηε εθδξνκέο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κ’ αξέζεη πνπ ήξζαηε πξνεηνηκαζκέλνη, ιεο θαη μέξαηε φηη ζα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιά θάλαηε. Έηζη, κπξάβν, απηφ ζέινπκε θαη εκείο, λα
θαηεβαίλνπλ νη αλαθνηλψζεηο.
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Γεκνπιά, δελ ζέβεζηε ηψξα, ιέηε ζέβνκαη, αιιά
δπζηπρψο... Νινθιήξσζεο, Γήκαξρε;
ΟΖΓΑΘΖ: Λα πσ θάηη; Λα πσ φηη ελεκεξψζεθα ηειεπηαία φηη γίλεηαη
εθδξνκή, φρη εθδξνκή, δηνξγαλψλεηαη παξαθνινχζεζε απφ ηνλ δήκν
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ε νπνία ζηνηρίδεη 13,00€ ελψ απφ ηδηψηε 18,00€ ηελ
ίδηα κέξα ε ίδηα παξάζηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Γεκνπιά πνπ είλαη εληεηαικέλε ζχκβνπινο ζηα ΘΑΞΖ...
ΓΖΚΝΙΑ: Πηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΘΑΞΖ απνθαζίζακε
λα θάλνπκε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη δελ βιέπσ ηη... θαη λνκίδσ φηη είλαη ζε
πάξα πνιχ θαιή ηηκή. Ρν είπαηε θαη κφλε ζαο, θαη εγψ έρσ δεη ην
δηαθεκηζηηθφ γξαθείν πνπ ηελ ίδηα κέξα πεγαίλεη ζηελ ίδηα ζεαηξηθή
παξάζηαζε κε απηήλ ηελ ηηκή πνπ είπαηε. Λνκίδσ φηη είλαη αξθεηά θαιή
θίλεζε απηή, απφ πνιιέο πιεπξέο. Δπραξηζηψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ε ηειεπηαία εξψηεζε απφ ηνλ θ. Φνπξιή πνπ έγηλε ζρεηηθά
κε ηηο θαξέθιεο πνπ κπαίλνπλ, ή ηα εκπφδηα, ηέινο πάλησλ, δηαθφξσλ εηδψλ
εκπφδηα, ζθαξθίδεηαη ν θαζέλαο φ,ηη ζέιεη γηα λα θιείζεη κηα ζέζε parking
κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπ, απηφ ην μέξεηε πνιχ θαιά φηη είλαη ζέκα θαη κφλν ηεο
Ρξνραίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη δεκνηηθή αζηπλνκία, δελ ππάξρεη
ειεγθηηθφο κεραληζκφο ζηνλ δήκν πνπ λα κπνξεί λα πάεη θαη λα απνμειψζεη ην
εκπφδην, ηελ θαξέθια, νηηδήπνηε έρεη βάιεη θάπνηνο. Δίλαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλν

ζέκα

ηεο

Ρξνραίαο,

απφ

ηελ

νπνία

Ρξνραία

έρνπκε

δεηήζεη

επαλεηιεκκέλα λα εθαξκφδεη θαη σο πξνο απηφ ην ζεκείν θαη βέβαηα σο πξνο
ην παξθάξηζκα πάλσ ζηα πεδνδξφκηα, πάλσ ζε πεδφδξνκνπο, πιαηείαο ή
νπνπδήπνηε αιινχ.
Θαη εδψ ππάξρεη θαη έλα ζέκα, γηαηί, κάιηζηα ζηέιλνπκε ηψξα νη ηξεηο δήκνη
θαη έγγξαθν ζηελ Ρξνραία γηαηί ζα γίλεη ζπγρψλεπζε ηεο Ρξνραίαο πηα φιεο
ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη ελψ ππήξρε έλα πεξηπνιηθφ
κέρξη ηψξα γηα ην Σατδάξη, ην Αηγάιεσ, ηελ Αγ. Βαξβάξα θαη ην κηζφ
Ξεξηζηέξη, ζε ιίγν ζα ππάξρεη έλα πεξηπνιηθφ θαη γηα ην Ίιηνλ, ην Θακαηεξφ,
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ην Κελίδη, ηελ Ξεηξνχπνιε, ηε Φπιήο, νπφηε ηα πξάγκαηα πηα ζα γίλνπλ
ηξαγηθά. Θαη θάλνπκε έγγξαθν δηακαξηπξίαο ζηελ Ρξνραία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, πάλσ ζε απηφ γηα ην παξθάξηζκα κηα θνπβέληα, ην
είρα μαλαπεί ζηνλ παξειζφλ θαη ίζσο εθεί κπνξεί λα επέκβεη ν δήκνο,
ππάξρνπλ πάξα πνιιέο πηλαθίδεο αλαπεξηθέο νη νπνίεο ηηο βάδνπλ νη ίδηνη νη
θάηνηθνη γηα λα θξαηάλε ηηο ζέζεηο. Δθεί κφλν ζα κπνξνχζε ν δήκνο λα ειέγμεη
αλ απηέο είλαη πξαγκαηηθέο, θαη αλ δελ είλαη, λα ηηο μειψζεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, δελ ππάξρνπλ κατκνχ αλαπεξηθέο πηλαθίδεο. Νη πηλαθίδεο
πνπ κπαίλνπλ έρνπλ ηε ζθξαγίδα, είλαη δειαδή επίζεκεο, δελ κπνξεί θάπνηνο
λα βάιεη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, αλ ππάξρεη ηέηνην, λα ην πείηε ζηηο πεξεζίεο θαη λα πάκε
ζηελ Ρξνραία λα πάεη λα ηνπο... θαη λα ηελ μειψζεη αιιά θαη λα θάλεη... αλ δεη
δειαδή θάπνηνο, νπνηνζδήπνηε ηέηνηνπ είδνπο πηλαθίδεο, δελ ην ζπδεηάκε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιά, είραλ παξζεί παιηφηεξα θαηά θφξνλ απνθάζεηο γηα ηέηνηα
δεηήκαηα, δελ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δληάμεη,

κπνξνχκε

πάλησο

λα

δνχκε

ζηελ

Θνηλσληθή

πεξεζία... ινηπφλ, ζπλάδειθνη, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε, λα
ζαο παξαθαιέζσ λα εγθξίλεηε ζαλ Δθηφο Ζκεξεζίαο θαη λα θνπβεληηαζηνχλ
ζην ηέινο δχν ζέκαηα.
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1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγθξηζε ή κε ρξνληθήο παξάηαζεο ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα
ηξνθίκσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έλα είλαη έλα ππεξεζηαθφ ζεκείσκα πνπ έξρεηαη απφ ηελ
Θνηλσληθή πεξεζία θαη αθνξά ρξνληθή παξάηαζε ζπκβάζεσλ γηα ηελ
πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. πάξρεη αληίξξεζε;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ.

2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγθξηζε ή κε ρξνληθήο παξάηαζεο ζηνλ ΘΗΞΝΓΑ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δεχηεξν είλαη κία δεχηεξε παξάηαζε πνπ δεηάεη ν ΘΗΞΝΓΑ
γηα ην θνηλσληθφ παληνπσιείν, πάιη γηα δχν κήλεο. Αθφκα δελ έρεη ιήμεη φπσο
βιέπεηε,

ππήξρε

απφθαζε

λα

πεξάζνπλ

ζηελ

Ξεξηθέξεηα

απηά

ηα

πξνγξάκκαηα, δελ έρεη πινπνηεζεί αθφκα, νη εξγαδφκελνη είλαη ζηνλ αέξα θαη
δεηάκε, δεηάεη ν ΘΗΞΝΓΑ ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο γηα δχν κήλεο. πάξρεη, ζπλάδειθνη, αληίξξεζε;
Ππκθσλνχκε λα θνπβεληηαζηνχλ ζην ηέινο.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Αηηήκαηα Θαηνίθσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρνπκε ηα αηηήκαηα θαηνίθσλ, θαη κηαο θαη είλαη πην
πνιππιεζήο, γηα λα κελ πεξηκέλνπλ νη άλζξσπνη, ε αληηπξνζσπεία ηεο
Αίζνπζαο Κνπζηθήο, λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ εθπξφζσπν ζηνλ θ.
Σξηζηνθή, λα καο πεη δπν θνπβέληεο θαη λα θνπβεληηάζνπκε πάλσ ζην αίηεκά
ηνπο.
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ΣΟΗΠΡΝΦΖΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Δπραξηζηψ πνπ κνπ δίλεηε ηε
δπλαηφηεηα λα εθθξάζσ ηα πξνβιήκαηά καο. Ππγραξεηήξηα ζε φινπο θαη
ζηνλ δήκαξρν πξνζσπηθά γηα ηε ρζεζηλή βξαδηά.
Θ. Γήκαξρε, καδί καο έρνπκε ζήκεξα ηνλ ηέσο πξφεδξν ηνπ Ππιιφγνπ
Θαζεγεηψλ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ ηνλ θ. Ξαλαγηψηε Πάκην, θαη ηνλ ηακία ηνλ θ.
Καλψιε Πηεθαλνπδάθε, νη νπνίνη ζήκεξα δέρηεθαλ ζην Αηγάιεσ ηνπο
πξφζθπγεο ζηα ζρνιεία θαη ηνπο επραξηζηψ πνιχ πνπ είλαη θίινη ηεο
Αίζνπζαο Κνπζηθήο.
Ινηπφλ, ζην αληηθείκελν επάλσ. Αγαπεηνί ζπκπνιίηεο, πξηλ κεξηθνχο κήλεο
πιεξνθνξεζήθακε φηη ε ΚΘΝ Αίζνπζα Κνπζηθήο “Music Center Athens”
νθείιεη πεξίπνπ ην πνζφ ησλ 6.000,00€ ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ κε
θαηαβνιή ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζην ηακείν ηνπ δήκνπ. Αλαξσηεζήθακε ηελ
πξνέιεπζε ηεο νθεηιήο, αθνχ δελ ππήξρε θακία έλδεημε γηα πεξηνδηθέο
νθεηιέο πξνο ην ηακείν ηνπ δήκνπ. Κε πεξαηηέξσ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη νη
αξκφδηεο πεξεζίεο δελ ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ
ζπκβνιαίνπ ελνηθίαζεο ηνπ αθηλήηνπ ηεο Νδνχ Θαξατζθάθε 101 ηνλ Κάην ηνπ
2011. έηζη ηα δεκνηηθά ηέιε δελ αλαγξάθνληαλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ.
Υο εθπξφζσπνο ηεο ΚΘΝ εηαηξείαο αλέιαβα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ
ελνηθίαζεο, ελψ κε θαηαβνιή εγγπήζεσο 750,00€ πξνο ηε ΓΔΖ Αηγάιεσ, ην
ξνιφη ηνπ αθηλήηνπ ρξεψζεθε ζην φλνκά κνπ θαη θαηφπηλ ηνχηνπ δελ ήκνπλ
ππνρξεσκέλνο λα δηελεξγήζσ άιιε πξάμε.
Ζ Γηεχζπλζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ κε δηαβεβαίσζε φηη ηα δεκνηηθά ηέιε απνζηέιινληαη
κε δηζθέηα απφ ηηο αληίζηνηρεο δεκνηηθέο πεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα
πεξαζηνχλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ δεκνηψλ.
Ρνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 αξρίζακε λα αλαιακβάλνπκε ηνπο πξψηνπο
ινγαξηαζκνχο

κε

ηα

αλαγξαθφκελα

δεκνηηθά

ηέιε

θαη

κε

έθπιεμε

δηαπηζηψζακε φηη ηα πνζά ήηαλ εληειψο δπζαλάινγα ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο
ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε πνζνζηφ έσο θαη 400%,
δειαδή γηα 40,00€, 50,00€ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αληηζηνηρνχζαλ
200,00€ έσο 220,00€ δεκνηηθά ηέιε.
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Αγαπεηνί ζπκπνιίηεο, ε Αίζνπζα Κνπζηθήο παξέρεη ππεξεζίεο ζηε λενιαία ηνπ
Σατδαξίνπ εδψ θαη 17 ρξφληα. Ζ δεκηνπξγία ΚΘΝ είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα
ζπλερίζεη ην έξγν ηεο παξακέλνληαο ην κνλαδηθφ ζεκείν πνιηηηζηηθήο δξάζεο
ρσξίο θνκκαηηθέο εμαξηήζεηο ή πνιηηηθή θαζνδήγεζε, αιιά κε κφλν ζηφρν ηε
κνπζηθή παηδεία θαη δεκηνπξγία ζηνλ ηφπν καο. Λνκίδσ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα
απαξηζκήζσ γηα άιιε κηα θνξά ηα νθέιε πνπ έρεη επηθέξεη ζηα εθαηνληάδεο
παηδηά πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζακε φια
απηά ηα ρξφληα είηε καδί σο αίζνπζα κνπζηθήο Γήκνπ Σατδαξίνπ, κέρξη ην... ην
2000 κέρξη ην 2011, ή σο αζηηθή ΚΘΝ απφ ην ’11 έσο θαη ζήκεξα.
Ζ δηέμνδνο θαη νη πξννπηηθέο πνπ αλνίρζεθαλ άιιαμαλ φρη κφλν ηελ
θαζεκεξηλφηεηα

ησλ

λέσλ

ηνπ

Σατδαξίνπ

αιιά

πξνζέδσζαλ

θαη

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξεο θαη κνπζηθά ζχλνια,
ζπνπδέο ζε παλεπηζηήκηα θαη ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ζ αζηηθή ΚΘΝ Αίζνπζα Κνπζηθήο “Music Center Athens” δελ δηαλέκεη θέξδε.
Ρα ιίγα έζνδά ηεο απφ εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο ζπλδξνκέο
ηνπο δηαηίζεληαη γηα ηα πάγηα έμνδα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο έηζη ψζηε παηδηά
πνπ δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ, λα παξακέλνπλ ζηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο.
Θ. Γήκαξρε, Ξξφεδξε θαη κέιε ηνπ Γ.Π., ζηηο θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεηο καο θαηά
θαηξνχο έρσ αληηιεθζεί ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπκε. Αο κελ αθήζνπκε απηή ηε δηαπγή επηθνηλσλία κεηαμχ
καο ζηα ιφγηα.
Παο αλαθέξσ σο παξάδεηγκα απφθαζε ηνπ Γήκνπ Σίνπ φπνπ ςήθηζαλ ππέξ
ηεο πξφηαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπσο εθθξάζηεθε κε ηελ ππ’
αξηζκφλ 2/2015 απφθαζή ηεο κε ηελ πξνζζήθε γηα πιήξε απαιιαγή απφ ηα
δεκνηηθά ηέιε ηεο αζηηθήο ΚΘΝ «Θηβσηφο ηνπ Θφζκνπ». πάξρνπλ θαη άιιεο,
αλαθέξσ απηήλ γηαηί είλαη ε πην γλσζηή σο ΚΘΝ θαη είλαη γλσζηφ ην έξγν
ηεο, φηη είλαη αζηηθή ΚΘΝ.
Εεηάκε ηε δηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηεο Αίζνπζαο Κνπζηθήο θαη ηε γεληθφηεξε
απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. Εεηάκε έκπξαθηα ηε ζπκπαξάζηαζή ζαο ζε
απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο. Απαιιάζζνληαο ηελ Αίζνπζα Κνπζηθήο απφ
ηελ θαηαβνιή ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα
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ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Κνπζηθή δεκηνπξγία, κνπζηθέο
ηνπ θφζκνπ» πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πνπ βξίζθνληαη ζην
θέληξν θηινμελίαο ζηνπ Πθαξακαγθά. Κε αίηεκά καο πνπ θαηαζέζακε ζήκεξα
ην πξσί δεηάκε ηε ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ ψζηε λα παξαρσξεζεί
ιεσθνξείν γηα ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ απφ ηνλ Πθαξακαγθά ζηελ αίζνπζα
κνπζηθήο.
Θα ήζεια λα ελεκεξψζσ νπνηνλδήπνηε ζεσξήζεη φηη απηή ε πξσηνβνπιία καο
είλαη κία θίλεζε πξνθεηκέλνπ λα εθκαηεχζνπκε ζεηηθή απφθαζε ζην αίηεκά
καο, φηη ην 1999 κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία, παξαγσγή θαη κνπζηθή επέλδπζε
γπξίζηεθε

ε

ηαηλία

κηθξνχ

κήθνπο

κε

ζθελνζέηε

ηελ

Αιεμάλδξα

Πηαπξνπνχινπ κε ηίηιν «»Ξαηδηά ζηα θαλάξηα». Ζ ηαηλία πξνβιήζεθε ζηνλ
ηειεκαξαζψλην αγάπεο καδί κε ηε UNICEF ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε θνηλσληθήο
κέξηκλαο γηα ηα παηδηά ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ
πνιέκνπ.
Ζ Αίζνπζα Κνπζηθήο ζπρλά θηινμελνχζε παηδηά πξνζθχγσλ θαη νηθνλνκηθψλ
κεηαλαζηψλ, ελψ νη αληηπνιηηηθέο κνπ, πνιεκηθέο κνπ, κάιινλ, πεπνηζήζεηο,
είλαη επξέσο γλσζηέο, κε νξγαλψζεηο αληηπνιεκηθψλ εθδειψζεσλ ησλ
κνπζηθψλ ζπλφισλ ηεο Αίζνπζαο, αιιά θαη κε ηε ζπκκεηνρή κνπ σο
θαιιηηέρλεο ζηηο κεγάιεο αληηπνιεκηθέο ζπλαπιίεο ζην Πχληαγκα.
ζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο κνπ γηα ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ αλαηξέρσ ζηε
ζπλέληεπμή κνπ ζην «Βήκα» ηεο Θπξηαθήο, ζηνλ δεκνζηνγξάθν Γηψξγν
Πθίληδα ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ ηνπ ’13, φπνπ αλαθέξσ, «Θπκψλσ κε ηελ ηδέα
ηεο θάζαξζεο, κε ηηο κεγαινζηνκίεο ζην φλνκα ηεο παηξίδαο, κε ηνπο
θξάθηεο θαη ηα ζηξαηφπεδα». Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, αλ ππάξρνπλ θαηαξρήλ εξσηήζεηο. Έια, Θνδσξή.
Αλ δελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο, λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηαιαβαίλσ ηνλ Ιεπηέξε γηα ηε ζπγθίλεζε, γηαηί ήηαλ θαη ρζεο
ζηελ εθδήισζε κε ηε γπλαίθα ηνπ, ηνπο είδα δειαδή πφζν πξαγκαηηθά... είλαη
απηά πνπ ιέγακε πξηλ, πφζν επεξεάδεη θαη πφζν θάλεη θάπνηνπο λα
επαηζζεηνπνηνχληαη γχξσ απφ απηά ηα δεηήκαηα

θαη πξαγκαηηθά θαη νη
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πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλεη ν θαζέλαο ζε ζρέζε κε ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ
θαη νη εθδειψζεηο θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα θάλεη δειαδή, φια απηά κπαίλνπλ
ζε έλα ζαθνχιη πνπ βνεζάεη ηνπιάρηζηνλ λα απαιχλνπκε θάπσο θαη ηνλ πφλν
απηψλ ησλ αλζξψπσλ.
Ρψξα, ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, πξψηα λα ζνπ πσ ηελ
αιήζεηα δελ ην ήμεξα γηα απηά ηα ρξέε, θάπνηεο θνξέο είρακε κηιήζεη ιίγν.
πάξρεη ην εμήο ζέκα. Ξαιηφηεξα ν ρψξνο απηφο αλήθε ζηνλ δήκν, θαη ήηαλ
απαιιαγκέλνο απφ δεκνηηθά ηέιε. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ άιιαμε ν
ηδηνθηήηεο ηνπ ρψξνπ, δειαδή απφ ην 2011 θαη κεηά, θαλνληθά έπξεπε λα
ππάξρνπλ δεκνηηθά ηέιε, γη’ απηφ ππάξρεη απηφ ην πνζφ ην νπνίν είλαη πάξα
πνιχ κεγάιν θαη θαηαιαβαίλνπκε θαη ζαλ Γηνίθεζε φηη είλαη δπζβάζηαρην ζε
απηή ηε θάζε λα πεηο φηη ζα πάεη λα πιεξψζεη ηφζα ιεθηά, νπφηε έλα δήηεκα
είλαη λα δνχκε κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχκε θάπσο.... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ...
απηφ θαζαπηφ γηα ην ζέκα ηεο απάιεηςεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
Γειαδή έρνπκε δχν ζθέιε, έλα είλαη κέρξη ηψξα ηα νπνία απηά πνπ έρνπλ
βεβαησζεί θαη ζαο είπα ηψξα κε πνηνλ ηξφπν ηη κπνξεί λα γίλεη. Ρν δεχηεξν
ζθέινο έρεη λα θάλεη κε ην λα παξζεί κία απφθαζε γηα λα απαιεηθζνχλ ηα
δεκνηηθά ηέιε.
Θνηηάμηε ηψξα ηη γίλεηαη, γηα λα δείηε δειαδή θαη πψο ιεηηνπξγεί θαη ην
θξάηνο. Έρνπκε πάξεη δχν απνθάζεηο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα
θαηαξγεζνχλ ηα δεκνηηθά ηέιε γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, γηα ην θέληξν
απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ην ΘΔΑ-ΑκεΑ πνπ ην γλσξίδεηε,
αξηζκφο απφθαζεο 23, είλαη νκφθσλε ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
θαη ν αξηζκφο 47 πνπ είλαη ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο, είλαη γηα ην ζεξαπεπηήξην ρξνλίσλ παζήζεσλ θαη έξρεηαη
ινηπφλ ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη καο απαληάεη, δελ εγθξίλεη ηελ
απφθαζε ηελ νπνία έρνπκε πάξεη θαη καο ιέεη φηη «Πε ζπλέρεηα ηνπ εγγξάθνπ
κε ην νπνίν καο δηαβηβάζαηε ηελ ππ’ αξηζκφλ 23, ηελ πξψηε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δειαδή πνπ αθνξά ζηελ
απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε ηνπ θέληξνπ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζαο επηζεκαίλνπκε φηη δελ πξνβιέπεηαη απαιιαγή
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γηα δεκνηηθφ θφξν θαη ηέιε θαζαξηφηεηαο θσηηζκνχ, γηα ηα αθίλεηα πνπ
αλήθνπλ ζε θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία, θ.ιπ.».
Θαη ε δεχηεξε, γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ, ε δεχηεξε απφθαζε αλαθέξεη φηη
«Γελ πξνβιέπεηαη απαιιαγή γηα δεκνηηθφ θφξν θαη ηέιε θαζαξηφηεηαο
θσηηζκνχ γηα ηα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε ζπιιφγνπο». Γειαδή έρνπκε δχν
απνξξηπηηθέο πνπ αθνξνχλ, θαηαιαβαίλεηε, ηηο πην επαίζζεηεο θαηεγνξίεο
ζπλαλζξψπσλ καο, δειαδή ηα ΑκεΑ.
Γηα ηνπο ζπιιφγνπο δελ επηηξέπνπλ απαιιαγή, φζνη ζχιινγνη ιεηηνπξγνχλ ζην
Σατδάξη, πάιη έρεη απνξξηθζεί θαηά θαηξνχο ην αίηεκα. Θαη γηα λα ζαο πσ ηψξα
εγψ φηη ζα ςεθίζνπκε θαη λα καο ην απνξξίςεη πάιη, αλ ζέιεηε ην ςεθίδνπκε,
αιιά λα μέξεηε φηη ζα είλαη απνξξηπηηθή ε απφθαζε, δελ εγθξίλεη, δειαδή ε
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, θάζε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεγαίλεη
γηα έιεγρν θαη εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.
Ρα αηηήκαηα, ινηπφλ, πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα γηα ηελ απαιιαγή απφ
δεκνηηθά ηέιε, απνξξίπηνληαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, πνπ
αθνξνχλ ζπιιφγνπο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, γηα ιεσθνξείν πνπ δήηεζεο, απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη
ιεσθνξείν ζηνλ δήκν, είκαζηε ζε δηαδηθαζία, φπσο έιεγα θαη πξηλ, επηζθεπήο
δχν ιεσθνξείσλ ηα νπνία φκσο είλαη ζε πνιχ άζιηα θαηάζηαζε. Πε απηή ηε
θάζε, άκεζα δειαδή, δελ κπνξνχκε. Αλ επηζθεπάζνπκε ιεσθνξείν, θαλέλα
πξφβιεκα.
Δπίζεο, δελ εγθξίλνπλ, αθνχζηε ηψξα θάηη άιιν, δελ εγθξίλνπλ ηελ ελνηθίαζε
ιεσθνξείνπ, αο πνχκε έξρεηαη έλα ζρνιείν θαη ζέιεη λα πάεη κία εθπαηδεπηηθή
εθδξνκή ζην Ξιαλεηάξην. Γελ κπνξνχκε ζαλ δήκνο λα λνηθηάζνπκε
ιεσθνξείν γηα λα πάεη ην ζρνιείν ζην Ξιαλεηάξην. Θέιεη έλαο ζχιινγνο,
ζέιεη, νπνηνζδήπνηε λα θάλεη, δελ καο εγθξίλνπλ. Δίλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ

Θαιιηθξάηε ηφζν ζθηρηή, ην μέξνπλ εδψ νη ζπλάδειθνη θαη νη πην παιηνί, πνπ
δελ εγθξίλνπλ θακία ηέηνηα δαπάλε, δειαδή ηελ ηειεπηαία πεληαεηία καο
έρνπλ ζηξαγγαιίζεη θπξηνιεθηηθά, θαη δελ κπνξεί λα ην θαηαιάβεη θαη ν
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θφζκνο απηφ, ζνπ ιέεη ηψξα κα είλαη δπλαηφλ λα κελ κπνξεί ν δήκνο λα
λνηθηάζεη;
Μέξεηε φηη ιέκε ρζεο ζηελ εθδήισζε, ηνπο θαθέδεο θαη ηα λεξά θαη νηηδήπνηε
ήπηα θάησ νη επίζεκνη ηα πιεξψζακε εκείο, βάιακε απφ ηελ ηζέπε καο γηαηί
δελ εγθξίλεηαη ηέηνηα δαπάλε. Ρα ινπινχδηα πνπ είρακε κπξνζηά ηα
πιεξψλνπκε εκείο απφ ηελ ηζέπε καο γηαηί δελ επηηξέπεηαη ηέηνηα δαπάλε.
Δίλαη δειαδή απίζηεπην απηφ πνπ γίλεηαη θαη φκσο απηή είλαη ε ζθιεξή
πξαγκαηηθφηεηα γηαηί ζέινπλ λα θάλνπλ πεξηθνπέο απφ παληνχ θαη θφβνπλ θαη
απφ... ηη λα ζαο πσ ηψξα, απφ ηνπο αλάπεξνπο, γηα λα δείηε πνηα είλαη ε
θαηάζηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο έρεη δεηήζεη πξηλ..
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Απιά ήζεια ιίγν λα ζπκπιεξψζσ ηνλ
δήκαξρν, φηη επεηδή αθξηβψο θαη ηηο δχν ρξνληέο ζπκφκαζηε εδψ φινη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ είρακε πάξεη απφθαζε θαη γηα ηηο πιήξεηο απαιιαγέο
ζε αλέξγνπο, θ.ιπ. θαη έξρνληαλ απαιιαθηηθά, κε ηα ηειεπηαία απηά, ηηο
ηειεπηαίεο απνθάζεηο πνπ πήξακε γηα απαιιαγέο γηα ηα ΑκεΑ ην ηειεπηαίν
έγγξαθν πνπ ήξζε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε δελ ήηαλ κνλάρα φηη ζαο
ην απνξξίπηνπκε, αιιά φηη ζαο εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή κελ μαλαπάξεηε
ηέηνηα απφθαζε γηαηί γλσξίδεηε φηη απαγνξεχεηαη. Παλ λα έβαδαλ θαη δήηεκα
δειαδή θαζαξά ζηελ πεξεζία, φηη φρη κφλν δελ μέξεηε λα θάλεηε ηε δνπιεηά
ζαο, αιιά κε θάπνηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηε θαη πξφβιεκα. Ρν ιέσ απηφ γηα λα
γίλεη θαηαλνεηφ φηη αθφκα θαη απφθαζε λα πάξνπκε, ζα είλαη πνιχ άζρεκν ην
χθνο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο απέλαληί καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δελ μέξσ αλ, ζπλάδειθνη... λαη, ειάηε ζην κηθξφθσλν,
πείηε ην φλνκά ζαο.
ΓΔΩΟΓΗΝ: Απιά ήζεια λα αλαθέξσ φηη ππάξρεη θαηλνχξηνο λφκνο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξείηε ην φλνκά ζαο γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά.
ΓΔΩΟΓΗΝ: Διέλε Γεσξγίνπ, πξφεδξνο ηεο Αίζνπζαο Κνπζηθήο. ηη ππάξρεη
θαηλνχξηνο λφκνο πνπ αο πνχκε γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε ζε άπνξνπο, ζε
αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο ππάξρεη έλαο ηέηνηνο λφκνο θαη λνκίδσ φηη
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ςεθίδνπλ αθφκα θαη αλ ςεθίδεη νκφθσλα ή ε πιεηνςεθία ελφο Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε ή κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ αλ φρη
απαιιαγή, λα ζπδεηήζνπκε ιίγν απηφ ην ζέκα αλ κπνξεί αλ γίλεη, θαη
εμαξηάηαη πάληα απφ ηα εηζνδήκαηα ηεο εθάζηνηε ΚΘΝ. Γειαδή, φηαλ
ππάξρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα, φπσο γίλεηαη άιισζηε θαη γηα ηνπο πνιίηεο,
ππάξρεη απαιιαγή δεκνηηθψλ ηειψλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΔΩΟΓΗΝ: πάξρεη λφκνο, ηνπ 2015.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΔΩΟΓΗΝ: Λα ην δσ, θ. Κνζρνλά; Λα ζαο πσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο επηθεθαιήο θαη ζηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο. Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξφεδξε, είλαη κία πάξα πνιχ δχζθνιε ππφζεζε, είλαη κία πάξα
πνιχ δχζθνιε ππφζεζε πνπ αληηκεησπίδεη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή αιιά θαη ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γλσξίδνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
Ιεπηέξε, ελφο αλζξψπνπ θαιιηηέρλε, έλαο άλζξσπνο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
θπξίαξρα έλαο αγλφο άλζξσπνο, αγλφο άλζξσπνο. Γελ έρεη ζρέζε κε
νηθνλνκηθά, κε ινγηζηήξηα, κε ηζνδχγηα, κε ηζνινγηζκνχο. Μέξεη θαη θάλεη πνιχ
θαιά έλα πξάγκα, θαη απηφ είλαη ε κνπζηθή.
Πήκεξα βξηζθφκαζηε ζε έλα ζηαπξνδξφκη ηνπ ηη ζέινπκε, ην ηη πηζηεχνπκε,
είλαη ν έλαο δξφκνο, ε κία δίνδνο, θαη ε άιιε είλαη ηη πξέπεη, απφ ηε ζθιεξή
εθαξκνγή φισλ ησλ κέηξσλ πνπ ζπκπηέδνπλ θαη εμνληψλνπλ ηελ Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε, απφ ηε ζθιεξή εθαξκνγή ηνπ Θαιιηθξάηε , ηε ζθιεξή
εθαξκνγή ηνπ Θαιιηθξάηε , δηφηη θαη πξηλ ηξία-ηέζζεξα ρξφληα ππήξρε
Θαιιηθξάηεο, θαη φζνη έρνπκε εθηειέζεη ζε ζέζεηο Γηνίθεζεο ην ιεηηνχξγεκα
απηφ μέξνπκε φηη δαπάλεο νη νπνίεο πξηλ ηξία, ηέζζεξα ρξφληα επηηξέπνλην,
φπσο είπε ν δήκαξρνο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ιεσθνξείσλ πνπ δελ κπνξνχκε
λα λαπιψζνπκε, λα κηζζψζνπκε, εγψ, επηηξέςηε κνπ κηα πξνζσπηθή κνπ
αλαθνξά, φηαλ ήκνπλ πξφεδξνο ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Πχλδεζκν Γπη. Αζήλαο
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θάλακε δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο εμνηθείσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ απφ
φια ηα ζρνιεία κε ηε Γ’ Γηεχζπλζε ηεο Α’ βάζκηαο θαη λνηθηάδακε ηφηε θαη καο
ηα ελέθξηλαλ. Δδψ θαη ηξία ρξφληα δελ καο ηα εγθξίλνπλ, κε ηελ απεηιή ηνπ
θαηαινγηζκνχ, θ.ιπ..
Δγψ ζαλ άλζξσπνο ζέισ λα δνχκε, λα ζθχςνπκε θαη λα δνχκε ην θαηά πφζν
κπνξεί λα γίλεη θάηη ψζηε απηφ λα κελ θέξεη ζε αδηέμνδα θαη ηε δηθή καο ζέζε
έλαληη ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη ηδηαίηεξα
θαη ην ρεηξφηεξν απφ φια ηνπ εζφδνπ ηνπ δεκφζηνπ. Μέξεηε, ππάξρεη έλα
εηδηθφ βάξνο φηαλ ιέκε δίλνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα κελ εηζπξάηηεη ην
ειιεληθφ Γεκφζην απφ ηνλ ηδηψηε. Ξξέπεη, ινηπφλ, λα ην δνπλ θαη νη
πεξεζίεο, θαη λα ζθχςνπκε ζην πξφβιεκα ζαλ πεξεζίεο θαη λα βξνχκε ηελ
πην θαιή ιχζε γηα ηνλ βηνπνξηζκφ θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηνπ θέληξνπ
απηνχ κνπζηθήο, ην νπνίν απαξηζκεί, φπσο είπε θαη ν Ιεπηέξεο 17 ρξφληα θαη
έρεη πξνζθέξεη πάξα πνιιά έμσ απφ επψλπκνπο θαιιηηέρλεο θαη βιέπνπκε θαη
ηελ κακά κίαο θαιιηηέρληδαο απφ απηέο, είλαη εδψ, έρεη έξζεη λα
ζπκπαξαζηαζεί. Θαη ζε φια ηα άιια ηα παηδηά καο πνπ αξθέζηεθαλ ζηελ
εξαζηηερληθή έθθξαζε ηεο κνπζηθήο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηα ηνλ Ιεπηέξε θαη εγψ κπνξψ λα πσ πνιιά γηαηί ηνλ μέξσ
απφ κηθξφ παηδί πνπ ήηαλ θαη απηφο λένο ηφηε, είρε πην.. ζηα πξψηα ηνπ
ρξφληα είρε πην ζθιεξά αθνχζκαηα θηφιαο, ζπκκεηείρε ζε κία κπάληα πην
κέηαι, κεηά θάπσο εξέκεζε, κεηά έγηλε πην επαίζζεηνο. Ξξαγκαηηθά... θαη
ζπκάκαη ζπδεηήζεηο θαη κε θνηλνχο γλσζηνχο θαη ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ
απφ κηθξφο είρε ην φξακά ηνπ, είρε πνιιά νξάκαηα κάιινλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ
ήηαλ θαη ε Αίζνπζα Κνπζηθήο ε νπνία πινπνηήζεθε θαη ην έξγν ηεο είλαη, έγηλε
ηδηαίηεξα μαθνπζηφ θαη παξαέμσ, δειαδή πψο... ε βαζηθή ηδέα ήηαλ πψο
ζπληεηαγκέλα παξέεο πνπ πήγαηλαλ θαη ηδακάξαλ ζε ζηνχληην κε θάπνηα
θαζνδήγεζε ζα κπνξέζνπλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε κνπζηθή θαη ίζσο λα πάλε
θαη έλα βήκα παξαθάησ.
Ξάλσ ζε απηφ ην έξγν, θαη λα κπνχκε ιίγν ζην ζέκα, βιέπνπκε εδψ φηη απφ
ην ’11 θαη κεηά ελ αγλνία ηεο Αίζνπζαο Κνπζηθήο έρεη δηακνξθσζεί κία
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θαηλνχξηα θαηάζηαζε, θαη απηή ε θαηλνχξηα θαηάζηαζε έρεη κία πξφζζεηε
επηβάξπλζε ηδηαίηεξα πςειή ρσξίο φλησο λα πάξνπκε απνθάζεηο απιά γηα ην
ζεαζήλαη, αλ βξνχκε θαη ίζσο ρξεηάδεηαη θάπνηα ζθέςε πνπ γη’ απηφλ ηνλ ιφγν
πξέπεη λα κεηαηεζεί θαη ζε έλα επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αλ κπνξνχκε λα
βξνχκε θάπνηνπο ηξφπνπο...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βαγγέιε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηο λα πεηο θάηη...
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ λνκίδσ φηη είλαη γλσζηφ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
έρσ μαλαηνπνζεηεζεί γηα ηελ... φηη παξφηη ππνζηεξίδσ ηελ θπβέξλεζε, φηη
ζεσξψ φηη έρεη θάλεη ιάζνο ζεκαληηθφ πνιηηηθφ φηη θαζπζηέξεζε λα
θαηαξγήζεη ηνλ Θαιιηθξάηε θαη λα θαηαξγήζεη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.
Δίηε λα θξαηήζεη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ λα έρεη ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ
θπβέξλεζε, είηε λα ηελ θαηαξγήζεη. Θεσξψ φηη είλαη πνιηηηθφ ιάζνο, ην νπνίν
ην πιεξψλνπκε

πνηθηινηξφπσο,

παλειιαδηθά, θαη

ηέινο πάλησλ

έρσ

ηνπνζεηεζεί γη’ απηφ ην ζέκα θαη ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκάξρνπ εδψ πέξα
θαη γηα άιια αληίζηνηρα δεηήκαηα.
Λνκίδσ, ινηπφλ, φζνλ αθνξά ην πνιηηηθφ ζθέινο, εκείο πξέπεη λα θάλνπκε δχν
πξάγκαηα κε αθνξκή θαη ηηο απνθάζεηο πνπ καο έζηεηιε ε Απνθεληξσκέλε
πίζσ. Δπεηδή θαηαιαβαίλσ φηη δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε εχθνια πνιηηηθή
απφθαζε, ζα βάινπκε εξψηεκα, ζα θαζπζηεξήζνπκε ζήκεξα λα πάξνπκε
απφθαζε θαη ζα δεηήζνπκε κε εξψηεκα πξνο ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε
νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πάλσ ζηελ νπζία ηνπ
δεηήκαηνο. Έλα ζθέινο είλαη απηφ.
Θαη δεχηεξνλ, πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε θαη κε θνηλνβνπιεπηηθφ ηξφπν, έρσ
θάλεη θάπνηα ηειέθσλα, λα δνχκε ηη γίλεηαη, δηφηη έρσ κία αίζζεζε, δελ
ρξεηάδεηαη λα αλαθέξσ απηή ηε ζηηγκή, είρα θάπνηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο,
φηη ππάξρνπλ θαη άιινη δήκνη πνπ ην ρεηξίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
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Κίιεζα κε θάπνηνλ γξακκαηέα, θ.ιπ., ζα έρσ θαη αχξην κηα πην νινθιεξσκέλε
απάληεζε, λνκίδσ θαη αληίζηνηρα λα ην ρεηξηζηνχκε γηα λα... εθηφο απφ ην
πνιηηηθφ ζθέινο, ππάξρεη θαη κία πνιηηηθή νπζία, πνπ δειαδή λα δνχκε αλ
κπνξνχκε λα ιχζνπκε απηά ηα δεηήκαηα.
Θαη ηέινο πάλησλ ππάξρεη θαη έλα δήηεκα δηεθδίθεζεο ζην νπνίν ζπκθσλνχκε
φινη, αο ην ζεθψζνπκε θαη κε αθνξκή απηφ ην ζέκα. Ξξέπεη λα ηειεηψλεη ε
ηζηνξία κε ηνλ Θαιιηθξάηε. Γελ μέξσ αλ ζα ηα θαηαθέξνπκε ζε φια απηά ηα
πξάγκαηα πνπ έρεη ν θαζέλαο ζην κπαιφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο
ησλ δήκσλ λα απνθαζίδεη γηα ηα ηνπ νίθνπ ηνπ, αιιά είλαη έλα δήηεκα ηέηνην
πνπ αθνξά φρη κφλν απηήλ ηελ πεξίπησζε, δελ ζέισ λα ζηαζψ θαζφινπ ζηνλ
θίιν θαη ζπκπνιίηε, απηά αλαθέξζεθαλ θαη νη ππφινηπνη, αιιά ιέσ, κε
αθνξκή απηφ θαη άιια δεηήκαηα παξφκνηα, θ.ιπ. λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ην
ζεθψζνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν.
Γειαδή, ηνλ ρεηξηζκφ αλ ζα πάξνπκε απφθαζε ζήκεξα, ζα ην αλαζηείινπκε ή
φρη, απηφ ην αθήλσ ζηε Γηνίθεζε θαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή, κίιεζα γηα ηελ
νπζία ηνπ πξάγκαηνο. Απηά, θαη αλ ρξεηαζηεί ζα επαλέιζσ ζηελ ηειηθή
απφθαζε, ζην πψο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπινο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη, θαη εγψ δελ ζα μεθχγσ απφ απηά πνπ είπαλ νη
πξνεγνχκελνη, λνκίδσ ηνλ Ιεπηέξε ηνλ μέξνπκε φινη θαη ηε δνπιεηά ηνπ θαη
πφζν θαιφο κνπζηθφο είλαη, θαη είλαη θάηη ην νπνίν... ε Αίζνπζα Κνπζηθήο θάηη
ην νπνίν είλαη πνιχ ρξήζηκν θαη αλαγθαίν γηα ηε κνπζηθή παηδεία ηεο πφιεο
καο, γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πφιεο καο. Θαηαλνψ ηε ζέζε ηνπ δεκάξρνπ, είλαη
αθξηβψο έηζη φπσο ηα είπε.
Δγψ ζα έιεγα λα ηνλ εμνπζηνδνηήζνπκε ζην επφκελν δηάζηεκα λα
πξνζπαζήζεη λα βξεη κηα ιχζε ζην πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο θαη κε δεδνκέλε
ηελ θνηλή άπνςε φισλ καο φηη ζέινπκε κε θάπνηνλ ηξφπν λα βνεζήζνπκε θαη
λα βξεζεί κηα ιχζε.
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Δγψ ζα έβιεπα θαη ηελ Αίζνπζα Κνπζηθήο εληαγκέλε ίζσο ζην κέιινλ ζε έλα
πνιηηηζηηθφ θέληξν πνπ πνιιέο θνξέο έρνπκε πεη φηη ρξεηάδεηαη ε πφιε καο
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ δήκνπ, νχησο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θαη ηέηνηνπ είδνπο
δεηήκαηα, λα ιχλνληαη θαη κε άιινλ ηξφπν. Αιιά απηφ βέβαηα είλαη θάηη πνπ
ζα πξέπεη λα ην δνχκε γηα ην κέιινλ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ δελ ιέσ ηίπνηα, ζην ίδην πιάλν θηλνχκαη θαη εγψ, είκαη
επεπίθνξνο, είκαη θαη ζπλεξγάηεο, πήξα απφ... ρξφληα κε ηνλ θ. Σξηζηνθή,
μέξσ ηη παξάγεη εδψ πέξα, πνιηηηζκφ. Ρφηε, αθνχ ζπκθσλνχκε φινη,
θαηαξράο, θ. Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε, πξέπεη λα απαιεηθζεί ην πξφζηηκν δηφηη
απηνί εδψ πέξα δελ είραλ γλψζε γη’ απηφ, δηφηη αλ είραλ γλψζε, κπνξεί λα ην
είραλ πιεξψζεη, δηφηη ηψξα ην είδαλ... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Ζ θα Γεσξγηάδε.
ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ:...εληάμεη, δελ ρξεηάδεηαη... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν, ήζεια λα πσ θάηη,
ζπλάδειθνη. Θαηαξρήλ, είλαη ηνπ ζπζηήκαηνο, πψο ην ιέλε, δήηεκα, ην φηη νη
θαιιηηέρλεο δπζηπρψο δίλνπλ ηε κάρε ηεο επηβίσζεο, αληί λα έρνπλ ηνπ
θξάηνπο ηε βνήζεηα θαη ηε θξνληίδα. Γπζηπρψο ην εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα
απηφ ζε αλαγθάδεη γηα ηελ ηέρλε ζνπ λα παιεχεηο πάξα πνιχ γηα λα κπνξέζεηο
λα ηελ βγάιεηο, είλαη γλσζηφ θαη... δεχηεξνλ, λα πσ φηη εγψ αηζζάλζεθα θαη
ιίγν άζρεκα ρζεο, κε ξψηεζε ν Ιεπηέξεο ηη γίλεηαη θαη ηνπ είπα απηφ γηα ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ήκνπλ θαη απνδέθηεο ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο σο
πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνπ ηειεπηαίνπ θνςίκαηνο πνπ καο
έθαλαλ, γηαηί φινη γλσξίδνπκε εδψ ζην Σατδάξη αλζίδνπλ ηα ινπινχδηα θαη ε
ηέρλε ζηελ πφιε καο, θαη καο ζηελνρσξεί απηή ε θαηάζηαζε.
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Λνκίδσ φηη, εληάμεη, ζα πάξνπκε φια ηα κέηξα φζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο
ηνπ αηηήκαηνο, φ,ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε, ζα γίλεη δειαδή, απφ ηελ άιιε ζα
καο πεη ηψξα θαη ν δήκαξρνο... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα μεθαζαξίδνπκε θάπνηα πξάγκαηα, φηαλ έγηλε ε αιιαγή
ρξήζεο ηεο αίζνπζαο, δειαδή απφ ηνλ δήκν πέξαζε ζε κία κε θεξδνζθνπηθή
εηαηξεία ε νπνία φκσο είλαη ηδηψηεο, έπξεπε ν ηφηε δήκνο, φρη δειαδή, δελ
ήκαζηε εκείο ηφηε ζηε Γεκνηηθή Αξρή, ε ηφηε Γεκνηηθή Αξρή θαη νη ππεχζπλνη
ηεο αίζνπζαο λα έρνπλ θάλεη θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φιεο ηηο αιιαγέο
δειαδή γηα λα κελ ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα.
Γεχηεξν ζέκα πνπ πξέπεη λα πσ είλαη φηη ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρνπκε
πάξεη απνθάζεηο γηα απαιιαγέο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Γειαδή απηά
ηα νπνία αλαθέξνληαη εδψ έρνπκε πάξεη ηέηνηεο απνθάζεηο. Θάπνηεο απφ
απηέο καδί κε ηηο απνθάζεηο γηα ηνπο ζπιιφγνπο καο έρεη επηζηξέςεη ε
Ξεξηθέξεηα, δειαδή ηξίηεθλνπο, θ.ιπ., δελ καο επηηξέπεη.
Απηφ εδψ πνπ κνπ δψζαηε ηψξα, ην νπνίν είλαη βέβαηα 19/03/2016, είλαη
πξνγελέζηεξν ησλ απνθάζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο, αλαθέξεη αθξηβψο απηφ,
ηηο απαιιαγέο γηα ηέηνηεο θαηεγνξίεο, δειαδή άπνξνπο, άηνκα κε αλαπεξίεο,
πνιχηεθλνπο, ηξίηεθλνπο, αιιά βάδεη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, κε πνζνζηά, θ.ιπ., θ.ιπ., ζηα ηέζζεξα
πξψηα άξζξα, γηαηί ην άξζξν 5 αλαηξέρεη ζηα ηέζζεξα πξνεγνχκελα άξζξα,
αλ ην δηαβάζεηε, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ζχιινγν, αλαθέξεηαη αηνκηθά, ζα ην
έρεηε δηαβάζεη.
Ρψξα, απηφ πνπ είπε ν Θνδσξήο λα... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. Γελ μέξσ, Ιεπηέξε, αλ ζέιεηο θάηη θιείλνληαο.
Παο επραξηζηνχκε πνιχ. Λα πεξάζνπκε ζην δεχηεξν δήηεκα, αίηεκα
θαηνίθσλ. Λα θαιέζνπκε ηνλ θ. Ληθφιαν Γακίγν. Θ. Λίθν, ειάηε ζην
κηθξφθσλν. Έρεη δεηήζεη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ελεκεξψζεη γηα
θάπνην δήηεκα.
ΓΑΚΗΓΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Ιέγνκαη Λίθνο Γακίγνο, ππέβαια έλα αίηεκα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην ππ’ αξηζκ. 3362 ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, κεηά απφ
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ζπλελλφεζε θαηά θάπνηνλ ηξφπν θαη κε ηνλ δήκαξρν, γηα κία ππφζεζε πνπ
αθνξά ζε αγσγή θάπνηαο θα Καξίαο Ππέλδνπ πξνο ην Δθεηείν Αζελψλ γηα
θαζνξηζκφ νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο απνδεκίσζήο ηεο ιφγσ ξπκνηνκίαο ζε
ηδηνθηεζία πνπ θαηέρεη ζην Ν.Ρ. 2 πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο δξφκνπο Ρξνίαο,
Θνκλελψλ, Βνπιγαξνθηφλνπ θαη Ξαιαηνιφγνπ. Δίλαη ε γσλία Ρξνίαο θαη
Θνκλελψλ θαη ζπλνξεχεη κε ηε δαζηθή έθηαζε.
Κάιηζηα, επηζχλαςα ζηελ αίηεζή κνπ θαη αληίγξαθν ηνπ θιεηήξηνπ
ζεζπίζκαηνο σο εθ πεξηζζνχ κηαο θαη έλαο απφ ηνπο παξαιήπηεο ήηαλ θαη ν
δήκνο. Δπεηδή ζην αίηεκα ππάξρεη κία ζρεηηθή παξάιεηςε πνπ ίζσο απφ ηε
ζπδήηεζε, κεηά ηε ζπδήηεζε δελ ζεσξεζεί ακειεηέα, απηά πνπ ζα ζαο πσ
είλαη θαζαξή αληηγξαθή ηεο αίηεζήο κνπ θαη παξαθαιψ ζηα πξαθηηθά λα
ζπκπιεξσζεί ην ζέκα.
Έιεγα, «Πεκεηψλεηαη φηη ην αίηεκα ην ππνβάισ σο ελαγφκελνο απφ ηελ θα
Ππέλδνπ, αχμνπζα αξίζκεζε 11 ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο, αιιά θαη σο
δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο επί ηεο Νδνχ Ρξνίαο 33, θαη ελαγφκελε είλαη ε
κε αχμνπζα αξίζκεζε απφ 6 έσο θαη 14». Ν 15νο ελαγφκελνο είλαη ν Γήκνπ
Σατδαξίνπ. Πήκεξα, απφ ηνπο εθηά ηδηνθηήηεο ηεο Νδνχ Ρξνίαο 33 είκαζηε
εδψ νη πέληε, εγψ θαη άιινη ηέζζεξηο πίζσ κνπ, νη άιινη δχν ιείπνπλ, ν έλαο
πεγαηλνέξρεηαη ζηελ Θξήηε θαη ν άιινο ην παίδεη ληαιηθέξεο δξνκνιφγηα
Αζήλα-Γεξκαλία γηα λα εμνηθνλνκήζεη.
Θ. Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θπξίεο θαη θχξηνη,
αληηδήκαξρνη θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Ρελ 18 Ηαλνπαξίνπ παξαιάβακε φπσο
θαη ν δήκνο πνπ πξνείπα απφ δηθαζηηθφ επηκειεηή θιήζε ηεο Καξίαο Ππέλδνπ
πξνο ην Δθεηείν Αζελψλ, έρεη νξηζηεί ηαθηηθή δηθάζηκνο γηα ηελ 7 ε Καξηίνπ
2017, σο ππφρξεε απνδεκίσζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηεο κεηά
ηελ απαιινηξίσζε απηήο ιφγσ ξπκνηνκίαο. Ζ αίηεζή ηεο αθνξά ηνλ νξηζηηθφ
θαζνξηζκφ ηηκήο κνλάδαο, επξψ/η.κ., ηνπ νηθνπέδνπ πνπ θαηέρεη, γηα ηελ
απαιινηξίσζε πνπ έγηλε απφ ηνλ δήκν.
Θάπσο ελ ζπληνκία ζα ζαο πσ ην ηζηνξηθφ. Ζ επηζπεχδνπζα ζήκεξα Καξία
Ππέλδνπ, ζχδπγνο Ρνκαξά Γεκεηξίνπ, είλαη πηα απνθιεηζηηθή θιεξνλφκνο ηεο
κεηέξαο ηεο, Ππέλδνπ Δπαγγειίαο. Ζ Ππέλδνπ Δπαγγειία πξνζθφκηζε

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 3Η

20 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2017

39

απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ, ηελ ππ’ αξηζκ.
7129/1996, Δθεηείν Αζελψλ, ηηο ππ’ αξηζκ. 3086/1997 θαη 9242/1998, θαη ηνπ
Αξείνπ Ξάγνπ, απφθαζε 1482/2001, δηεθδίθεζε κε βάζε απηέο ηηο απνθάζεηο
απφ ην 2005 έσο θαη ην 2008 θαη εμαζθάιηζε κε ακεηάθιεηεο απνθάζεηο
Ξξσηνδηθείνπ θαη Δθεηείνπ Αζελψλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ νηθνπέδνπ πνπ
πξναλέθεξα ζην Ν.Ρ. 2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 750η.κ..
Ρν Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ πήξε κία απφθαζε ην 2008, ηελ ππ’
αξηζκ. 380, πνπ θαζφξηζε σο πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο ην πνζφ ησλ
750,00€/η.κ.. Ρελ 23/06/2008 αζθήζεθε έθεζε απφ ηε Ππέλδνπ Δπαγγειία,
ήδε έρεη απνζάλεη, πξνο ην Δθεηείν, δεηψληαο σο ηηκή κνλάδαο ηα
2.000,00€/η.κ.. Ρελ 30/06/2008 αζθήζεθε νκνίσο έθεζε ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηνπο φκνξνπο ηδηνθηήηεο, εκάο θαη θάπνηνπο
παξαθάησ, αηηνχκελνο ηηκή κνλάδαο 250,00€/η.κ..
Δπί ησλ ζπλδηθαδφκελσλ εθέζεσλ εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 4239/2009 απφθαζε
ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία δηφξηζε πξαγκαηνγλψκνλα, ζπληάρζεθε ε
ππ’ αξηζκ. 66/2010 έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ε νπνία ηνπιάρηζηνλ ζε
εκάο ηνπο ηδηνθηήηεο δελ καο έρεη θνηλνπνηεζεί θαη επηδνζεί πνηέ. 4 Καξηίνπ
ηνπ 2011 πεζαίλεη ε Ππέλδνπ Δπαγγειία θαη σο κνλαδηθή ηεο θιεξνλφκνο είλαη
πιένλ ε επηζπεχδνπζα ζηε δίθε πνπ κηιάκε γηα 7 Καξηίνπ, Ππέλδνπ Καξία,
ζχδπγνο Ρνκαξά Γεκεηξίνπ.
Ρα έηε ’13 θαη ’14 καηαηψζεθαλ εθδηθάζεηο αηηήζεψλ ηεο πξνο ην Δθεηείν
Αζελψλ γηα θαζνξηζκφ νξηζηηθήο κνλάδαο, ιφγσ απεξγίαο δηθαζηηθψλ
ππαιιήισλ. Δπαλήιζε κε αίηεζε ηελ 24 Απγνχζηνπ ηνπ 2016, νπφηε θαη
θαζνξίζηεθε ε δηθάζηκνο πνπ είπα.
Δκείο, νη ηδηνθηήηεο ηεο πνιπθαηνηθίαο Ρξνίαο 33 αγνξάζακε ηα δηακεξίζκαηά
καο σο πξψηε θαηνηθία ηα έηε 2001 θαη 2002 θαη θάπνηα θπξία πνπ είλαη θαη
παξνχζα λνκίδσ κέζα ζην 2003, ηα νπνία ήηαλ πιήξσο απαιιαγκέλα απφ
βάξε θαη δηεθδηθήζεηο έλαληη ηξίησλ. Ρνλίδνπκε πηα φηη ζήκεξα φινη φζνη
είκαζηε εδψ αιιά θαη ηδηνθηήηεο ηεο Ρξνίαο 33 είκαζηε θαη δεκφηεο Σατδαξίνπ.
Ν θαζέλαο, φπσο είλαη πξνθαλέο, γηα ηελ απφθηεζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ έρεη
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ζπλάςεη κε πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο καθξνρξφληα ζηεγαζηηθά δάλεηα ηα
νπνία απνπιεξψλεη ζε κεληαία βάζε.
Δκείο νη θάηνηθνη αξρίζακε λα ιακβάλνπκε γλψζε φισλ ησλ παξαπάλσ πνπ
είπα φηαλ αξρηθά καο επηδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 18 ηνπ έηνπο 2005 πξάμε
πξνζθχξσζεο αλαινγηζκνχ απνδεκίσζεο ιφγσ ξπκνηνκίαο ηεο Γηεχζπλζεο
Ξνιενδνκίαο ηνπ Ρνκέα Γπηηθήο Αζήλαο ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ. Ακέζσο κεηά
φηαλ αληηιεθζήθακε ηη ζπκβαίλεη, 21/09/2005 ππνβάιακε αίηεκα ζηνλ Γήκν
Σατδαξίνπ ην νπνίν θαη ζπδεηήζεθε επί δεκαξρίαο θ. Θπξηάθνπ Ληεληαθνχ, ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Νθησβξίνπ ηνπ 2005.
Ήκαζηε παξφληεο νη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο βιέπεηε πίζσ κνπ. Δπί ηνπ
ζέκαηνο απνθάλζεθε ην ηφηε Πψκα, ν θ. δήκαξρνο ήηαλ δεκνηηθφο
ζχκβνπινο

ηφηε,

ίζσο

θαη

αξθεηνί

απφ

εζάο

δεκνηηθνί

ζχκβνπινη,

απνθάλζεθε ην ηφηε Πψκα φηη ε απνδεκίσζε πξέπεη λα βαξχλεη ηνλ δήκν, θαη
πξνο ηνχην πξνηάζεθε απφ πνιινχο φηη έπξεπε λα γίλεη θαη εγγξαθή ζηνλ
ζρεηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο, πξάγκα πνπ απ’ φζν μέξνπκε
δελ ζπλέβε πνηέ.
θηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. Ρνλ μέξεηε νη πεξηζζφηεξνη, ν ελ ιφγσ
ρψξνο είλαη δηακνξθσκέλνο σο εμήο, ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ππάξρεη δαζηθή
έθηαζε, πξηλ ηε δαζηθή έθηαζε ππάξρεη έλαο πιαθφζηξσηνο δξφκνο ζαλ
θπζηθή ζπλέρεηα ηεο Νδνχ Θνκλελψλ πνπ θαηεβαίλεη απφ ηελ εθθιεζία ηνλ
Αγ. Σξηζηφθνξν. Απηφο ν δξφκνο αλαζθεπάζηεθε γηα πξψηε θνξά, γηα
ηειεπηαία θνξά ην έηνο 2005, πξνεθινγηθφ έηνο ήηαλ ηφηε, αλ ζπκάζηε. Ζ
ππφινηπε έθηαζε κήθνπο 37κ. πνπ ζπλνξεχεη θαη κε ηηο δηθέο καο ηδηνθηεζίεο
είλαη πεπθφθπηε γε, έρεη έμη, εθηά πεχθα, ζαλ θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ δάζνπο
κνηάδεη, θαη ιφγσ κε χπαξμεο πεξίθξαμεο ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο
ελαπφζεζεο κπαδψλ θαη άιισλ άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη σο ρψξνο
ζηάζκεπζεο ησλ πεξηνίθσλ.
Ρν αίηεκά καο, θχξηνη ζχκβνπινη, θ. Ξξφεδξε, θ. Γήκαξρε, εκείο έρνπκε, φπσο
αληηιακβάλεζηε, νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, νθεηιέο ζε δάλεηα θαη ιφγσ θαη
ηεο

ζεκεξηλήο

νηθνλνκηθήο

θαηάζηαζεο

βξηζθφκαζηε

ζε

νηθνλνκηθή

δπζπξαγία. Αδπλαηνχκε λα αληαπνθξηζνχκε πηα ηφζν ζηα ππέξνγθα έμνδα
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πνπ απαηηνχληαη γηα ηε λέα δηθαζηηθή δηέλεμε, παξάζηαζε δηθεγφξνπο ζην
Δθεηείν, νη δηθεγφξνη μέξνπλ ηη θφζηνο ζεκαίλεη απηφ, αιιά θαη ζηελ φπνηα
θαηαθχξσζε απνδεκίσζεο.
Δπεηδή, ινηπφλ, γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε γηα εκάο ππεχζπλεο είλαη νη
πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο αξρέο θαη ζα ζαο πσ πνιχ απιά, φηαλ ην 2005
πήγακε ζηε παιηά δεκαξρεία, ζπκάζηε, ηφηε θαηάιαβαλ φηη θάηη ηξέρεη κε
απηφ ην νηθφπεδν, ηφηε ηνπιάρηζηνλ εγψ θαηάιαβα, φηη αληηιήθζεθαλ φηη θάηη
ηξέρεη. Απφ ηα έξγα εμσξατζκνχ κηαο απαιινηξησζείζαο πεξηνρήο, ηνλ
μέξνπκε ηνλ λφκν, δελ σθεινχληαη κφλν νη φκνξεο ηδηνθηεζίεο, αιιά θαη ε
επξχηεξε πεξηνρή θαη γεληθφηεξα ν δήκνο. Δίλαη απφ ηηο πην παξακειεκέλεο
ηνπ Γαθλίνπ απηή ε πεξηνρή, απφ ην 2005 έρεη λα πιαθνζηξσζεί ν δξφκνο,
ήπηαο θπθινθνξίαο είλαη, αιιά ηέινο πάλησλ, γεηηνλεχεη κε ηε δαζηθή έθηαζε
πεξηνρή απηή αιιά θαη κε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Σξηζηφθνξνπ θαη θαηά ηε
γλψκε καο ρξεηάδεηαη αλάπιαζε ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ξπκνηνκηθφ ζρέδην.
Ρφζν ν δήκαξρνο φζν θαη φινη εζείο αλεμαηξέησο, αληηδήκαξρνη, θαη νη θ.θ.
Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, έρεηε ζηελ πξάμε επηβεβαηψζεη φηη αληηκεησπίδεηε κε
επαηζζεζία ηα πξνβιήκαηα ησλ δεκνηψλ θαη έρεηε απνδείμεη ην ελδηαθέξνλ
ζαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θαη παιαηφηεξα αιιά θαη ηψξα, κηιάσ γηα
νκάδεο δαζνπξνζηαζίαο, γηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο πνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ
φλησο θάλνπλ εκθαλή ηελ παξνπζία ηνπο, ηαθηηθέο απνςηιψζεηο ρψξσλ, θ.α..
Ν δήκνο γλσξίδνπκε φηη δηαζέηεη ηφζν νξγαλσκέλε Ρερληθέο πεξεζίεο φζν
θαη έκπεηξν λνκηθφ ηκήκα, έρνπκε ζπλεξγαζηεί άπεηξεο θνξέο κε ηνλ θ.
Σνλδξνγηάλλε αιιά θαη κε ηελ θα Αηθαηεξίλε Ξεηξνπνχινπ, ηε λνκηθφ
ζχκβνπιν, απφ ην 2005 θαη κεηά, εθηηκνχκε φηη ν δήκνο είλαη ζε ζέζε λα
δξνκνινγήζεη άξηζηε δπλαηή ιχζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Δκείο ηη
δεηάκε; Λα βξεζεί έλαο ηξφπνο ψζηε ε λνκηθφο ζχκβνπινο, ε θα Αηθαηεξίλε
Ξεηξνπνχινπ λα εθπξνζσπεί θαη εκάο ζηε δίθε πνπ ζα γίλεη ζην Δθεηείν ζηηο
7 Καξηίνπ θαη βεβαίσο απηφ ζεκαίλεη λα κελ επηβαξπλζνχκε άιιν κε
δηθαζηηθέο δηακάρεο. Απηφο ν θάθεινο πνπ βιέπεηε είλαη αληίγξαθα, ε πξψηε
ζειίδα κφλν, θάπνησλ δηθψλ πνπ εγθαινχκαζηαλ, Ξξσηνδηθείν θαη Δθεηείν.
Αληηιακβάλεζηε ηη έρνπκε πιεξψζεη ζε δηθαζηηθά έμνδα.
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Θαη κία παξέλζεζε, φηαλ ε κέρξη ερζέο δηθεγφξνο καο ήηαλ αδεξθή ηεο
γπλαίθαο κνπ, Παξίδνπ Γήκεηξα ιέγεηαη, θαη ζπληαμηνδνηήζεθε πξφζθαηα,
είρε θαη ιφγν λα κελ παίξλεη απφ θάπνηνπο απφ εκάο θαη έηζη επηκεξηδφηαλ ην
πνζφ, ιφγσ ζπγγέλεηαο, ην αληίζηνηρν παξάβνιν. Γελ μέξσ πψο γίλνληαη απηά
ηα πξάγκαηα.
Δπίζεο, δεηάκε λα αλαιάβεη ν δήκνο ιφγσ φζσλ πξναλέθεξα ηελ ηειηθή
απνδεκίσζε πνπ ζα εθδηθαζηεί θαη βέβαηα ηαπηφρξνλα λα απαιιαγνχλ νη
θάηνηθνη απφ ηελ αλαινγνχζα απνδεκίσζε, θαη απφ θάζε ππνρξέσζε έλαληη
ηξίησλ. Έρσ κεηξήζεη φηη ηα δηθαζηηθά έμνδα πνπ καο δεηάεη φηαλ ζα
ηειεζηδηθήζεη, βγεη νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο, αλέξρνληαη θάπνπ ζηηο 18.000,00€,
19.000,00€ πνπ δεηάεη ζε εκάο, ην Ρξνίαο 33.
Δπίζεο παξαθαινχκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο θαη απηφ είλαη άζρεην κε ηα δχν
παξαπάλσ, λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε νη Ρερληθέο πεξεζίεο λα δξνκνινγήζνπλ
ηηο δηαδηθαζίεο γηα επίζπεπζε ησλ έξγσλ αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο, ζχκθσλα
πάληα κε ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Θαη δεηάκε θαη αλ ζπκθσλείηε κε ην αίηεκά
καο, λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα γίλεη θαη κία ζρεηηθή αλακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017, πηζαλνινγψ φηη κπνξεί θαη φρη κέζα ζην ’17
λα νξηζηηθνπνηεζεί ε απνδεκίσζε.
Ξξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεηε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ καο βαξχλεη,
νη πιάηεο καο απφ ην 2005 θαη κεηά έρνπλ γείξεη, ζα ζαο πσ φηη ζηηο εθηά
ηδηνθηεζίεο αλ καο θαζνξηδφηαλ ε ηηκή ε αληηθεηκεληθή πνπ ηζρχεη ζήκεξα, είλαη
450,00€/η.κ., έρνπκε ηξεηο κηθξέο ηδηνθηεζίεο θαη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο, ε
κηθξφηεξε ηδηνθηεζία ζα πιήξσλε πεξίπνπ 12.500,00€ θαη ε κεγαιχηεξε
18.500,00€, έρεη ήδε εθδηθάζεη ην Δθεηείν πξνζσξηλή ηηκή 750,00€, ζαο
ζπκίδσ, θαη κεηά έβαιε πξαγκαηνγλψκνλα. Νη κηθξέο ηδηνθηεζίεο ζα πιήξσλαλ
γχξσ ζηηο 20.200,00€ έσο 20.900,00€ θαη ε κεγάιε ηδηνθηεζία 30.800,00€. Αλ
θηάζνπκε, δε, ζηελ ηηκή πνπ δεηάεη, 2.000,00€/η.κ., ζα ηξειαζνχκε. Νη
κηθξέο ηδηνθηεζίεο ζα πιεξψζνπλ θάπνπ 53.500,00€-54.000,00€, θαη νη
κεγάιεο απφ 80.000,00€-83.000,00€, δειαδή ζε φ,ηη κε αθνξά πεξίπνπ απηά
αθνξνχλ ηα 242η.κ., πνπ αλαινγεί ζηελ ηδηνθηεζία Ρξνίαο 33. 750 είλαη φιν
ην νηθφπεδν.
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Θξαηήζηε θαη θάηη αθφκα. Γελ είκαη λνκηθφο, καζεκαηηθφο ήκνπλ, ζηα
θιεηήξηα ζεζπίζκαηα πνπ έρνπκε παξαιάβεη απφ ην 2005 θαη κεηά, πάληα
αλαθέξνληαη 17 ελαγφκελνη. Νη 15 είλαη φκνξνη ηδηνθηήηεο, ν 16νο ήηαλ ν
δήκνο, ζπγλψκε, 16, 15νο ν δήκνο θαη 16νο ε Θηεκαηηθή Έλσζε ηνπ Γεκνζίνπ.
Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ παίξλσ θιήζε θαη έρεη παξαιεθζεί, απαιεηθζεί, θαη
δελ μέξσ ην γηαηί, ε Θηεκαηηθή Έλσζε Γεκνζίνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΑΚΗΓΝΠ: Έρεη; Θαηαξγήζεθε; Ξνηα; Θαη πνηνο ζα πιεξψζεη ηελ... ;
Κάιηζηα. Δκείο ζαο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ επαηζζεζία πνπ
ζα δείμεηε γηα ηε ιήςε φπνηαο απφθαζεο, κε φπνηνλ ηξφπν. Δθηηκψ φηη ίζσο
θάπνηνο απφ ηνπο ζπγθαηνίθνπο λα ζέιεη λα πάξεη ηνλ ιφγν, αιιά λα
επραξηζηήζσ παξάιιεια θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Γαθλαίνπ Απφιισλα, δελ ην έκαζα ζήκεξα, αιιά ζήκεξα ηνπο μαλαπήξα
ηειέθσλν, θ. Γήκαξρε, ζπκάζηε, θαη ζηελ πξνεγνχκελε ιατθή ζπλέιεπζε
αιιά θαη πξηλ δχν ρξφληα είρε ηεζεί ην ζέκα, λα ηνπο επραξηζηήζσ πάλησο γηα
ηελ επαηζζεζία ηνπ έδεημαλ πνπ ήξζαλ ζην ζεκεξηλφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Παο επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, θαηαξρήλ πξηλ πεξάζνπκε ζηηο εξσηήζεηο, απφ
ηνπο ζπκπνιίηεο, ππάξρεη θάπνηνο άιινο πνπ ζέιεη λα πεη; Υξαία, εξσηήζεηο.
Αθνχ δελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο, λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν. Ν θ.
Θαξαηδαθέξεο. Θ. Λίθν, ειάηε, γηαηί ππάξρεη εξψηεκα.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Γηα ηε βνήζεηα ηεο ζπδήηεζεο, θαληάδνκαη απηά ζα πείηε
θαη εζείο, ηη γίλεηαη κε απηφλ ηνλ λφκν θαη κε ηελ... έρνπκε μαλαζπδεηήζεη
εδψ απηφ ην πξφβιεκα, είλαη γλσζηφ, κε ηηο απαιινηξηψζεηο, θάπνηα ζηηγκή,
δελ μέξσ, είραλ πεη φηη κπνξεί λα απαιινηξηψλεηαη απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ
απφ φινλ ηνλ δήκν θαη φρη απφ ηνπο φκνξνπο, Θνδσξή, ζε θνηηάδσ, γηαηί είζαη
θπβεξλεηηθφο, ην είρακε μαλαζπδεηήζεη θαη κε ηελ Ξαηξφθινπ απηφ, μέξεηο
απηφ είλαη... θαη επεηδή είρε εηπσζεί θαη απφ ηελ θπβέξλεζε φηη ζα απισζεί ην
θφζηνο ζε φινπο ηνπο δεκφηεο, δειαδή αλ απισζεί ην θφζηνο, κεηά ζα είλαη
πάξα πνιχ κηθξφ, θαληάδνκαη, Γήκαξρε, θαη εζχ απηά ζα πεηο, απιά γηα ηε
βνήζεηα ηεο ζπδήηεζεο ηα ιέσ θαη εγψ.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λαη, είλαη ην ίδην πξφβιεκα κε φιεο ηηο πξάμεηο
αλαινγηζκνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, κε ηνλ Λίθν ζπδεηήζακε γηα ην... έθθξαζε ηελ
επηζπκία, ηέινο πάλησλ, λα ελεκεξψζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ελφςεη ηεο
δίθεο πνπ ζα γίλεη αξρέο ηνπ Κάξηε θαη ηνπ είπα λα έξζεη λα ελεκεξψζεη ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δειαδή ζήκεξα είλαη κηα ελεκεξσηηθή ζπδήηεζε γηαηί ην
ζέκα ην ρεηξίδεηαη ε Λνκηθή πεξεζία ηνπ δήκνπ θαη έπξεπε λα ελεκεξσζνχλ
θαη ζπλάδειθνη νη νπνίνη δελ ηα μέξνπλ απηά, δελ ηα έρνπλ αθνχζεη πνηέ,
είλαη έλα ζέκα βέβαηα πνπ έξρεηαη απφ πνιχ παιηά θαη νη κφλνη πνπ δελ θηαίλε
ζε απηήλ ηελ ηζηνξία είλαη νη θάηνηθνη νη νπνίνη αγφξαζαλ έλα δηακέξηζκα
γλσξίδνληαο φηη δελ είλαη ππνζεθεπκέλν πνπζελά, δελ ρξσζηάλε ηίπνηα, θαη
έθαλαλ κία επέλδπζε κε ηα δεδνκέλα ηα νπνία είραλ εθείλε ηελ πεξίνδν.
Δγψ ηψξα επεηδή απφ ην κηθξφθσλν δελ πξέπεη πηζαλφλ λα πσ θάπνηα
πξάγκαηα, έρνπλ γίλεη, ζα ηα πσ ιάζε, ζνβαξά ιάζε ή παξαιείςεηο ή δελ
μέξσ εγψ ηη εθείλε ηελ πεξίνδν. Έγηλε δειαδή κία ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
πφιεο

θαη

απηφ

ην

θνκκάηη

απνραξαθηεξίζηεθε

απφ

δαζηθφ

θαη

ραξαθηεξίζηεθε παηδηθή ραξά. Θαη απφ εθεί μεθίλεζαλ νη δηεθδηθήζεηο πηα,
δηθαηψζεθε ε... φρη αθφκα, δελ είλαη ηειεησηηθφ, ηδηψηεο, θ.ιπ., αιιά ελεπιάθε
ζηε δηεθδίθεζε.
Γηα λα κελ πσ πνιιά πξάγκαηα, δελ ζέισ λα κπσ ηψξα ζηελ νπζία, γηαηί, ζαο
ιέσ, ζα ην.... είκαη ζε επαθή κε ηε Λνκηθή πεξεζία θαη κε ηελ Ρερληθή
πεξεζία ηνπ δήκνπ γηα λα δνχκε θαη λα ρηίζνπκε φζν γίλεηαη θαιχηεξα θαη
ηελ ππεξάζπηζε θαη ηελ παξνπζία πνπ ζα έρνπκε θαη ζε απηφ ην δηθαζηήξην.
Γπν-ηξία πξάγκαηα κφλν ζα πσ. Δπηγξακκαηηθά, πξψηνλ φηη γηα εκάο είλαη
εληειψο, εληειψο άδηθν ζηελ πεξίπησζε απηή πνπ ε πξάμε αλαινγηζκνχ ν
λφκνο ν νπνίνο ςεθίζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αλαγθάδεη ηνπο παξφδηνπο
ηδηνθηήηεο λα πιεξψλνπλ γηα κηα πιαηεία, έλαλ θνηλφρξεζην ρψξν, έλαλ
παηδηθφ ζηαζκφ, δειαδή γηα κηα θνηλφρξεζηε ρξήζε λα πιεξψλνπλ νη
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πεξίνηθνη, νπφηε λα κπαίλεη δήηεκα πηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πεξίνηθνπο λα
ιέλε φηη εκείο δελ ζέινπκε λα γίλεη πιαηεία ζε απηφλ ηνλ ρψξν γηαηί βέβαηα
δελ ζα κπνξεί λα πιεξψζεη ν θαζέλαο 40, 50 ρηιηάδεο, 10 ή 120 ρηιηάδεο.
Βγαίλνπλ ηξειά πνζά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλάινγα δειαδή κε ηε θάηζα
πνπ έρεηο θ.ιπ., θ.ιπ.. Θαη είρακε δπζηπρψο ζε παιηφηεξν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
δειαδή παιηφηεξεο Γεκνηηθήο Αξρήο απνραξαθηεξηζκνχο ρψξσλ γηαηί ν
δήκνο δελ πιήξσλε θαη δελ κπνξνχζε λα πιεξψζεη εδψ πνπ ηα ιέκε, γηαηί δελ
έρεη απηφ ην δηθαίσκα, θαηαιαβαίλεηε, θαη νη θάηνηθνη κεηά απφ ην αίηεκα ην
νπνίν έβαδαλ λα ςεθίδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα απνραξαθηεξηζκφ ηνπ
ρψξνπ θαη λα ράλνληαη δειαδή πιαηείεο, ειεχζεξνη ρψξνη, νη ηειεπηαίνη
ειεχζεξνη ρψξνη πνπ έρνπλ απνκείλεη λα ράλνληαη γηαηί κε απηφλ ηνλ λφκν ν
νπνίνο είλαη εληειψο, κα εληειψο άδηθνο, λα κπαίλεη ην νηθνλνκηθφ δήηεκα
πηα.. απηφ έρνπκε δεηήζεη πάξα πνιιέο θνξέο αλ ζέιεηε θαη ζαλ δήκνο θαη
ζαλ... αθφκα θαη ε ΘΔΓΔ ην έρεη δεηήζεη, δειαδή ηα φξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο
έρνπλ δεηήζεη λα θαηαξγεζεί απηφο ν λφκνο θαη λα γίλεη φπσο γηλφηαλ παιηά,
δειαδή ε απαιινηξίσζε λα πιεξψλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ δήκν θαη λα
κελ κπαίλνπλ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία νη θάηνηθνη. Αιιά είλαη έλα ζέκα ην
νπνίν αθνξά λφκν πνπ είλαη ζε ηζρχ απηή ηε ζηηγκή θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε
εκείο κπνξνχκε λα πνχκε νηηδήπνηε εδψ κέζα, αιιά δπζηπρψο ηζρχεη απηφο ν
λφκνο.
Παο είπα θαη πξηλ φηη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ζα γίλνπλ
ελέξγεηεο σο πξνο ην ζθέινο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ, δειαδή ζην λα
γίλεη ηξνπνπνίεζε ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή, λα πσ φηη ζην Θηεκαηνιφγην απφ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε κέρξη ηψξα ζηελ αλάξηεζε απηφ δελ δίλεηαη ζηελ
ηδηνθηεζία Ππέλδνπ, ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλφρξεζηνο δξφκνο εθεί, δειαδή,
ζηελ αλάξηεζε ηνπ Θηεκαηνινγίνπ, δελ έρνπκε φκσο ηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο
αθφκα νπφηε δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε κε ζηγνπξηά, δελ έρνπκε δειαδή ηελ
ηειηθή απφθαζε ηνπ Θηεκαηνινγίνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, είραλ γίλεη, βέβαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ηελ έρνπκε, δελ... Θα ζπδεηήζνπκε ηψξα, λα πάσ ζηα
δεηήκαηα πνπ κπήθαλ, κε ηε Λνκηθή πεξεζία, ή ηέινο πάλησλ λα βξνχκε κία
θφξκνπια γηα ηε λνκηθή ζηήξημε, δειαδή γηα λα κελ επηβαξχλνληαη νη
θάηνηθνη, ζα δνχκε κέζσ ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο αλ κπνξεί ε Λνκηθή πεξεζία
λα εθπξνζσπήζεη θαη εζάο ή αλ κπνξνχκε λα βξνχκε θάπνηνλ ηξφπν λα
ππάξμεη παξάζηαζε δηθεγφξνπ θαη λα πιεξσζεί ην πνζφ απφ ηνλ δήκν,
δειαδή είλαη ππφ δηεξεχλεζε απηφ, πψο κπνξνχκε λα ην ρεηξηζηνχκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ηφζν εχθνια.... εληάμεη, ζα δνχκε ηψξα, ηη κπνξεί λα
βξεζεί ζα ην δνχκε.
Γηα ηα έξγα αλάπιαζεο, έρεη κπεη ζην πξφγξακκα, είκαζηε ηψξα ζε
δηαδηθαζία, δειαδή ην πνιχ ζε έλαλ κήλα γηαηί νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία
ησλ εηήζησλ γηα ηελ πξφζιεςε θαη νη πξνζσξηλνί πίλαθεο θάπνησλ νθηακήλσλ
πνπ βάιακε θαη έρνπκε βάιεη νηθνδφκνπο θαη πιαθάδεο, θαη έλα απφ ηα ζεκεία
ηα νπνία έρνπκε βάιεη γηα παξέκβαζε είλαη απηφ ην ζεκείν εθεί, δειαδή γηα
λα γίλεη ε απνθαηάζηαζε ησλ πιαθψλ πνπ είλαη πξαγκαηηθά ζε καχξν ράιη,
δειαδή είλαη ηξαγηθή ε θαηάζηαζε εθεί ζηελ πεξηνρή, άξα ινηπφλ πνιχ
γξήγνξα απηφ ζα γίλεη, ήδε έρνπκε πξνβιέςεη θαη πεξλάκε θαη ζηελ
ηξνπνπνίεζε θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηέινο πάλησλ πεξάζακε ζηελ
πξνεγνχκελε ηξνπνπνίεζε, εληζρχζακε ηνπο θσδηθνχο γηα πιάθεο, νηθνδνκηθά
πιηθά, θ.ιπ., νχησο ψζηε λα πξνρσξήζνπκε ζε απηήλ ηελ παξέκβαζε πνιχ
άκεζα. Θαη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηφ έρεη λα θάλεη κε ην
ηη ζα γίλεη κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηα ππφινηπα πνπ ζαο ιέσ είλαη ζχλζεηα θαη
ζα δνχκε, λα είζαη θαη εζχ, Λίθν, ζηε ζπλάληεζε πνπ ζα θάλνπκε κε ηελ
Ρερληθή θαη ηε Λνκηθή πεξεζία, ζα θάλνπκε κία θνηλή ζπλάληεζε δειαδή
πξηλ απφ ην δηθαζηήξην, λα δνχκε πψο ζα ρεηξηζηνχκε ζπλνιηθά θαη ηελ
παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην θαη πψο ζα εληζρχζνπκε ην νπινζηάζην, γηαηί έηζη
θαη αιιηψο απηφ ζα εθδηθαζηεί ηψξα θαη βέβαηα ην επφκελν βήκα ηη απνθάζεηο
ζα πάξνπκε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία πνπ λα κπνξέζνπκε λα αιιάμνπκε κε
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ εθεί ηεο πεξηνρήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο γηα ην ζέκα απηφ θάηη; Θνδσξή;
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρίπνηα, γηα ηηο πιάθεο ην έρσ αλαθέξεη θαη εγψ γηαηί
πεξλάσ κε ην πνδήιαην απφ εθεί, είλαη φλησο επηθίλδπλν θαη γηα ηνπο
πνδειάηεο θαη ηνπο δηεξρφκελνπο πνπ κπαίλνπλ κέζα ζην δάζνο αιιά πφζν
κάιινλ θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγ. Σξηζηνθφξνπ πνπ είλαη
απφ ηηο πην σξαίεο εθθιεζίεο ζην Σατδάξη. Σατδαξησηψλ θαη κε πνπ θαη ιφγσ
ησλ πεξηζηάζεσλ θνξάλε θαη ιίγν πεξίεξγα παπνχηζηα θαη γίλνληαη δηάθνξα
αηπρήκαηα, ηαθνχληα, θ.ιπ..
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξήζνπκε ζην ηξίην αίηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ην
Σξηζηνδνχιεην Νξθαλνηξνθείν ην νπνίν δεηά απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ε θα Θεξκνχ. Παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Σξηζηνδνχιεηνπ.
ΘΔΟΚΝ: Γελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα πσ θαη πνιιά πξάγκαηα γηα ην
Σξηζηνδνχιεην. Ζ επηρνξήγεζε πνπ παίξλεη ε θξαηηθή είλαη πνιχ κηθξή,
ζπληεξείηαη κε δσξεέο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, νπφηε εχινγα δεηάκε ηελ
ζπλδξνκή γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη θαη ζηηο αλάγθεο πνπ έρεη, κε
απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ηε κείσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, εκείο δερφκαζηε ην αίηεκα. Δίλαη απηνλφεην δειαδή
φηη ην δερφκαζηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κείσζε δεηάλε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρψξα, επί ηνπ κηθξνθψλνπ, δελ έρνπκε λα πνχκε ηίπνηα
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, είλαη έλα δίθαην αίηεκα, ηελ ηζηνξία ηνπ
Σξηζηνδνχιεηνπ ηελ μέξνπκε δηαρξνληθά. Ξηζηεχνπκε ζηε κείσζε κέρξη εθεί
πνπ ζα ηελ εγθξίλνπλ γηαηί φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν αληηδήκαξρνο
νηθνλνκηθψλ φηη ην 1:5 πάεη 50% ζηε δηαθνξά, εκείο δελ έρνπκε ηέηνηα ζρέζε
θαηψηαηνπ-αλψηαηνπ, αιιά φζν είλαη, ζα ην παιέςνπκε φπσο είπε θαη ν
δήκαξρνο γηα θάηη θαιχηεξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλψ θαη εγψ, απιά γηα ην πεξηζζφηεξν αδηάβιεην ηεο
απφθαζεο ζα ήζεια ηελ εηζήγεζε λα κελ ηελ είρε θάλεη ε θα Θεξκνχ πνπ
είλαη ζηελ Γεκνηηθή Αξρή, λα ηελ θάλεη ν θ. Σξηζηνθνξάθεο ή θάπνηνο άιινο.
Αζηεηεχνκαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή, είπεο ζπκθσλείο; Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γηα λα θαηαγξαθεί φηη ζπκθσλψ κε ηελ εηζήγεζε ηνπ
δεκάξρνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενδσξαθφπνπιε.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλνχκε ζηε κείσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή;
ΦΝΟΙΖΠ: Ππκθσλψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα, ινηπφλ.
Ξεξλάκε ζην 2ν ζέκα.
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2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 1εο Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο
2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ εηζήγεζε ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ζ αλακφξθσζε απηή ε αιήζεηα είλαη φηη ήξζε θαζπζηεξεκέλα
ζηηο παξαηάμεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ρη, πξέπεη λα ηα ιέκε. Λα πσ ηψξα φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
φκσο είλαη ε πξψηε ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
θάλνπκε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ πξαθηηθά ηη ζεκαίλεη;
Πεκαίλεη φηη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ελψ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είραλ ππνινγηζηεί
κε 31/08, ηψξα ππνινγίδνληαη θαλνληθά κε βάζε ην θιείζηκν ηεο 31/12 θαη
πξέπεη λα αιιάμνπλ θσδηθνχο, λα δεκηνπξγεζνχλ άιινη, ζηηο πξνβιέςεηο ησλ
επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ησλ αλείζπξαθησλ ππνινίπσλ. Έρεη πάξα πνιιά
θνκκάηηα ηέηνηα, πάξα πνιιά θνκκάηηα ηέηνηα, γηαηί είλαη κεγάιε ε
αλακφξθσζε απηή, έρεηε λα αληηκεησπίζεηε, γηα παξάδεηγκα, φηη ηα
πξνλνηαθά επηδφκαηα πήξαλ έλαλ ρξφλν παξάηαζε, ην ’18, άξα θεχγνπλ απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’17 θαη απηφ είλαη θακηά 15αξηά θσδηθνί πνπ θεχγνπλ,
θαη έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη κηθξνεληζρχζεηο φζνλ αθνξά θάπνηεο πξνκήζεηεο
πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα πιηθά θαη απηά πνπ θαη ν δήκαξρνο είπε πην
πξηλ φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα ηεο θνηλσθεινχο πνπ ζα έξζεη γηα λα κελ
πάεη ρακέλν.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα δελ μέξσ ηψξα αλ έρεηε πξνιάβεη λα ην δείηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν έλα είλαη ε κείσζε, κάιινλ φηη ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα
θεχγνπλ θαη πάλε ζην ’18, ην 2018.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη 3εθαη., ην νπνίν θεχγεη ζαλ έζνδν-έμνδν απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, παξάιιεια κε εγγξαθέο γηα ηα θέληξα θνηλφηεηαο θαη ην
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θνηλσληθφ παληνπσιείν πνπ είλαη κε βάζε ην πξφγξακκα, είλαη ε αλακφξθσζε
ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ κε βάζε ην θιείζηκν ηεο 31/12/2016, ηελ ηειηθή
είζπξαμε δειαδή ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ππλνιηθά γηα ηα αληαπνδνηηθά;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θα ζνπ πσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξξέπεη λα θάλνπκε πξνζζέζεηο, πεξίκελε. πήξρε κία δηαθνξά
γχξσ ζηηο 300.000,00€, Θνδσξή, ηελ νπνία ηαθηνπνηήζακε κε ελίζρπζε ησλ
ππεξσξηψλ πξνζσπηθνχ, κηζζνδνζίαο, θ.ιπ., θαζψο θαη θάπνησλ δαπαλψλ γηα
πξνκήζεηεο πιηθψλ. Ρψξα αθξηβψο ηα λνχκεξα δελ ηα ζπκάκαη λα ζαο πσ
απέμσ ην ζχλνιν, ζνπ κηιάσ γηα ην άλνηγκα ηψξα απηφ φζνλ αθνξά. Θαη
ππήξρε θαη ζηνλ ππφινηπν πξνυπνινγηζκφ έλα πεξίπνπ ζηηο 170.000,00€ πνπ
έπξεπε λα θαιπθζεί κε βάζε ην ηειηθφ θιείζηκν ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο
πξνβιέςεηο, ην νπνίν έγηλε πεξηζηνιή δαπαλψλ θαη αλαθαηαλνκή θάπνησλ
δαπαλψλ ζηηο πξνκήζεηεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαηαξγνχκε θσδηθνχο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ 32,
δειαδή απηά πνπ ζεσξνχκε φηη ζα εηζπξάμνπκε, αιιά δελ εηζπξάηηνπκε, ηα
νπνία... κε βάζε ηελ εγθχθιην βάδεηο έλαλ γεληθφ θσδηθφ θαη ιεο απηά ζα
εηζπξάμσ, ην 32. Απηφ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαηαξγείηαη θαη πάεη θαη
δεκηνπξγνχληαη θσδηθνχο αληίζηνηρνπο ζην ηη αθξηβψο είλαη θάζε ηη πνπ έρεηο
εηζπξάμεη 31/12/2016. Δληάμεη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Πην 80% λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Αλ δελ ππάξρεη, θ.
Κπνδίθα, έρεηε ηνλ ιφγν.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ δελ έρσ λα ξσηήζσ ηίπνηα, ζαο έρσ μαλαπεί, έρσ
ηνπνζεηεζεί απφ ηελ πξψηε κέξα ζε απηή ηε ζχλζεζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κε απηήλ ηελ Γεκνηηθή Αξρή φηη εκείο ζεσξνχκε ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο, ηα ηερληθά πξνγξάκκαηα, θαη ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα
δξάζεο ησλ δήκσλ ζαλ εξγαιεία ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ κφλε πνιηηηθή πιεπξά απηήο ηεο ππφζεζεο είλαη κφλν ηελ
εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο απηψλ ησλ πξαγκάησλ, ζηελ έλαξμε θάζε ρξήζεο,
πνπ είλαη, πνπ δίλεηαη βήκα γηα πνιηηηθφ ιφγν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θ.ιπ.. Άξα,
γηα λα ηειεηψλνπκε κηα δηα παληφο θαη λα κελ ππάξρνπλ δηάθνξνη ςίζπξνη
πίζσ απφ ηελ πιάηε κνπ, ςεθίδσ θαη ζα ςεθίδσ πάληα φ,ηη έρεη λα θάλεη κε
πξνυπνινγηζκφ, ηερληθφ πξφγξακκα, θ.ιπ., απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη γηα ην
θαιφ ηνπ δήκνπ καο, γλσξίδνληαο ην αλαγθάδεηαη ε εθάζηνηε Γεκνηηθή Αξρή
θαη φζνη δηνηθνχλ θνξείο δεκφζηνπο λα θάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο δηφηη ε
θαζεκεξηλφηεηα πξνβάιεη θαηλνχξηα, παξνπζηάδεη θαηλνχξηα πξνβιήκαηα ηα
νπνία ζέινπλ θάιπςε θαη πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηνπο
θσδηθνχο. Δπεηδή ηνπο θσδηθνχο ηνπο θάλνπλ άλζξσπνη. Δγψ ζα ςεθίδσ.
Δκείο ςεθίδνπκε, ζπγλψκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δγψ δελ ζα ςεθίζσ γηαηί ππάξρεη κία θξίζε εκπηζηνζχλεο, έλα
10ιεπην, έλα ηέηαξην πξηλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ κπνξψ, δελ έρσ ηελ
ψξα νχηε εγψ νχηε νη ππφινηπνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηεο παξάηαμεο λα
δνχκε θαη λα αμηνινγήζνπκε νη ίδηνη. Έρνπκε εκπηζηνζχλε ζε εζάο αιιά
ζέινπκε θαη εκείο νη ίδηνη λα βγάδνπκε θαη ηα δηθά καο ζπκπεξάζκαηα, νπφηε
είλαη γλσζηή ε ζέζε καο.4
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο ζα θαηαςεθίζνπκε, δέρνκαη φηη ρξεηάδεηαη θάπνηεο
αλακνξθψζεηο ν πξνυπνινγηζκφο πάληα, πεξηνξηζκέλεο φκσο. Αλ κέλακε ζην
πξψην ζθέινο φηη απιά γηλφηαλ ε αιιαγή ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
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Απγνχζηνπ θαη ηνπ Γεθεκβξίνπ ζα ην ςεθίδακε, επεηδή φκσο έρεη θαη άιιεο
αιιαγέο, λνκίδνπκε φηη ζα έπξεπε λα έρεη πξνβιεθζεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Δκείο ςεθίδνπκε, ζα ςεθίδνπκε αλ θαη, εληάμεη, δελ
ζέινπκε λα αθήζνπκε θάπνηα κνκθή, φλησο δελ ππήξρε ρξνληθφ πεξηζψξην
λα ην δνχκε, παξφια απηά ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζην θνκκάηη απηφ θαη πξέπεη
λα ππάξρνπλ απηνί νη κνρινί λα κπνξέζεη λα δνπιέςεη. Τεθίδεηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θενδσξαθφπνπιν. Θ. Φνπξιή.
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηαγξάςνπκε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ, δελ
μέξσ άιινο ζπλάδειθνο αλ ήζειε. Θαηά πιεηνςεθία.

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Έηνπο 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνέξρεηαη απφ ηελ αλακφξθσζε. πάξρεη θάηη, θάπνην
εξψηεκα; Θαηά πιεηνςεθία, φπσο... θ. Ππειηφπνπιε, ςεθίδεηε. Υο πξνο ηνπο
ππφινηπνπο θαηά πιεηνςεθία. Ξξνζήιζε ν θ. Ππειηφπνπινο, λαη.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Έηνπο
2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν απηφ, λνκίδσ, έηζη; Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ.
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5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο (αξ.πξση.: 2470/31-1-2017) ηεο
κηζζψηξηαο εηαηξείαο Θ. Σαληδή Δ.Δ., ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ, επί
ηεο νδνχ Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε 97 (Ξι. Γεκνθξαηίαο πξψελ
Αίζξην). (ζρεη.: 4/2017 Ν.Δ.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αλ θαη είλαη αξθεηά αλαιπηηθφ ην εηζεγεηηθφ, λα πσ ην εμήο,
φηη, γηαηί, γηα λα γίλεη ιίγν θάπσο μεθάζαξν, ε πξφηαζε είλαη ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην λα απνδερηεί ηελ αιιαγή ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο κε ηνλ φξν φηη ε
Θσλζηαληίλα Σαηδή πνπ απνρσξεί λα παξακείλεη εγγπήηξηα φζνλ αθνξά ην
θνκκάηη ηνπ δήκνπ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη πξνζζέηνπκε άιινλ έλαλ
εγγπεηή ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ δήκνπ θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ ηα ιεο, άκα δελ ηα μέξνπκε. Δξσηήζεηο, ζπλάδειθνη,
θαηαξρήλ. Δξσηήζεηο. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηήζεηο, ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, ζηελνρσξηέκαη πνιχ πνπ πεξλάσ κπξνζηά απφ ην
ηζηνξηθφ θαη ην βιέπσ ζθνηεηλφ φινλ ηνλ ρψξν, πεξπαηψληαο πξνο ην θέληξν
απηή ε φκνξθε πιαηεία έρεη ζθνηεηληάζεη θαη απφ ζέκαηα αξρψλ ζέισ απηέο νη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φπνηνπ ηχπνπ θαη δξαζηεξηφηεηαο λα είλαη απηή εδψ
είλαη ςπραγσγίαο, ... θ.ιπ., λα ιεηηνπξγνχλ, λα ιεηηνπξγνχλ θαη αξθεί θπζηθά
φπσο ζα... κε πξφιαβε έλαο ζπλάδειθνο θαη κνπ έδεημε θάηη, ήζεια λα πσ
αξθεί λα είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Νη ππνρξεψζεηο δελ είλαη κφλν
νηθνλνκηθέο, είλαη θαη πγεηνλνκηθνχ ραξαθηήξα, είλαη θαη ρσξνηαμηθνχπνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα θ.ιπ., αλεμάξηεηα ησλ αδεηψλ ηνπο.
Πε λνκηθφ πιαίζην ηψξα, λνκηθφο δελ είκαη εγψ, αιιά επεηδή πνιιά ρξφληα έρσ
αζρνιεζεί κε κεηαηξνπέο ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ εηαηξεηψλ, κνπ, πξψελ,
θ.ιπ., εάλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπλ ηελ παξάγξαθν ην ηηθάθη πνπ βάιαηε
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γηα ηξηηεγγπήηξηα ε απειζνχζα, γηαηί γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη είλαη θαζαξά
νηθνγελεηαθή ππφζεζε θαη μέξσ εγψ θαη πνηνη άιινη κπαίλνπλ εθεί ζηε
ζχλζεζε

ηελ

εηαηξηθή,

εγψ

ζα

ςεθίζσ

λα

πξνρσξήζνπκε

γηα

λα

μαλαδσληαλέςεη εθεί ε πεξηνρή θαη απ’ φ,ηη μέξσ ήηαλ... πάληα πιήξσλαλ
απηνί ηψξα ζην ηέινο. Νη ζπγθεθξηκέλνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λαη, ην κάδεςα, λαη, έρεηο δίθην. Λαη, θαη κπνξεί θαη παιηφηεξα λα
κελ πνιχ-πιήξσλαλ ζηελ ψξα ηνπο, αιιά ιέκε ηψξα, εληάμεη, ιέσ εγψ ηψξα.
Ιέσ εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρίπνηα, εγψ βάζεη ηεο εηζήγεζεο αλ φλησο ην απνδερηνχλ
απηφ, φλησο φπσο είπε θαη ν Ξαλαγηψηεο είλαη έλα επηπιένλ πξφζσπν ην νπνίν
εγγπάηαη αηνκηθά, δειαδή ε επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζψπνπ δελ θεχγεη, θαη
πξνζηίζεηαη άιιν έλα, νπφηε ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ίδην ηνλ δήκν θαη ηελ
εμαζθάιηζή ηνπ, είλαη εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ έρσ πεη θαη άιιε θνξά, έρνπκε βάιεη ζπλνιηθά
δήηεκα άιιεο θηινζνθίαο, φζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο απηνχο γηα ηα 13, γηα ηηο
13 ηδηνθηεζίεο, φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Γεκνηηθή Αξρή επηιέγεη θαη εθφζνλ
ην απνδερηεί ν ηδηνθηήηεο, λνκίδσ φηη δελ ζα ην απνδερηεί, ιέσ θαη ηε γλψκε
κνπ, ην λα είλαη εγγπεηήο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ζ Σαηδή. ρη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη. Δληάμεη. Ιέσ. Ππληάζζνκαη, ινηπφλ, κε ηελ θαιή
πξφζεζε θαη δηάζεζε ηνπ δήκνπ γηα λα κελ... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο, ιέεη.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Άξα, βάδνπκε φξν ζην...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ ζα έπξεπε... κηζφ ιεπηφ, ηφηε δελ ζα έπξεπε λα γίλεη κία
ζπλελλφεζε πξψηα, λα ηνλ απνδερηεί θαη κεηά λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γειαδή αλ πάξνπκε ηέηνηα απφθαζε θαη δελ ζπκθσλήζεη,
πεξηζζφηεξν πεξηπιέθεηαη ε ππφζεζε.
ΦΝΟΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κήπσο πξέπεη λα ην αλαβάινπκε λα γίλεη κία ζπλελλφεζε λα
μέξνπκε ηνπιάρηζηνλ...
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν απηφ. Ν κνλαδηθφο ηξφπνο
γηα λα απνρσξήζεη είλαη λα δερηεί λα κπεη σο εγγπεηήο φζνλ αθνξά ηνλ δήκν.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζεσξψ φηη ν δήκνο θάλεη κία πξνζπάζεηα λα
δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ, σζηφζν δελ... ην φηη θαηαςεθίδσ δελ έρεη
ζρέζε κε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζεσξψ φηη είλαη δηθαηνινγεκέλε, γηα ηηο
13 επηρεηξήζεηο ηνπ δήκνπ έρσ δηαθσλήζεη ζπλνιηθά απφ ηφηε πνπ ήκνπλ
κέινο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ είλαη 9εηή, θ.ιπ.,
θαη έρσ δηαθνξεηηθή πνιηηηθή άπνςε γηα ηε ρξήζε ηνπο. Δπνκέλσο, κε απηήλ
ηελ έλλνηα θαηαςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο. Ν θ. Γξνχιηαο, ζπγλψκε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ην θάλεηο, ηψξα ηειεπηαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ άιιε θνξά φκσο είπα άιινλ, δελ είπα ηνλ Θψζηα. Φνπξιή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο ήκαζηε ζεηηθνί απφ ηελ αξρή ζην λα ζπλερίζεη λα
ιεηηνπξγεί ην καγαδί. Ρψξα ιίγν κπεξδεχηεθα κε απηφλ ηνλ φξν. Θεσξνχζα
έηζη φπσο ην είρα δηαβάζεη φηη γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα ηεο κηζζψηξηαο θαη
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λνκίδσ φηαλ θαηαηίζεηαη έλα αίηεκα ζηνλ δήκν, ζα πξέπεη απηφ λα... βάζεη
ηνπ αηηήκαηνο λα ιακβάλεηαη θαη ε απφθαζε.
Γελ ζπλεζίδεηαη, λνκίδσ, λα πξνρσξάκε έλα βήκα παξαπάλσ θαη λα βάδνπκε
αίξεζε, παξά κφλν αλ ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ κία ζπλαίλεζε, νπφηε ή
ηξνπνπνηείηαη ην αίηεκα, ή επηπξνζζέησο ζπκπιεξψλεηαη κε κία ππεχζπλε
δήισζε φηη απνδέρεηαη ηνλ φξν. Γη’ απηφ έρσ κία ακθηβνιία αλ ε απφθαζε
πνπ παίξλνπκε είλαη ζσζηή, ζηέθεη, δειαδή ζα πξνηηκνχζα λα παίξλακε ηελ
απφθαζε ρσξίο ηνλ φξν, ή κάιινλ αθνχ έρνπκε εμαζθαιίζεη φηη απνδέρεηαη,
είηε κέζα ζην αίηεκα, είηε κε κία ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε. Λνκίδσ απηφ ζα
ήηαλ ην πην ζσζηφ, θαη γη’ απηφ πξφηεηλα αλ κπνξεί λα αλαβιεζεί, λα έξζεη
ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία, άξα... δελ ζα έπξεπε ινηπφλ λα αθνινπζήζνπκε κία άιιε
δηαδηθαζία; Απηή είλαη ε έλζηαζή κνπ θαη λνκίδσ ην θαιχηεξν ζα ήηαλ λα κελ
πάξνπκε κία απφθαζε ζηνλ αέξα πνπ κπνξεί λα πεξηπιέμεη πεξηζζφηεξν
ηειηθά ηελ ππφζεζε. Κελ μερλάηε φηη είλαη ε ηξίηε θνξά πνπ έξρεηαη εδψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, είλαη ε ηξίηε θνξά, δελ ηηκά θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα
παίξλνπκε κηα απφθαζε μαλά, κεηά ηξίηε θνξά, θαη λα έξζεη θαη ηέηαξηε;
Γηαηί δελ ην θιείλακε λα... λνκίδσ φηη είλαη ιαλζαζκέλε ε δηαδηθαζία. Δγψ ζα
ήζεια...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κα άκα δηαθσλήζεη; Γελ ζα πξνρσξήζεη. Γελ δίλνπκε ιχζε, θαη
ηη γίλεηαη ινηπφλ ηελ επφκελε κέξα; Θιείλεη ην... ζηακαηάεη. Δληάμεη, λνκίδσ
φηη είλαη ιάζνο ρεηξηζκφο απηφο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γελ είπα ηδάκπα. Κα αθνχ δελ ρξσζηάεη, ηψξα, ζπγλψκε,
έρνπκε άιια θαηαζηήκαηα πνπ ρξσζηάλε, θάλνπκε ξπζκίζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία, δηαζθαιίζηε ινηπφλ φηη δέρεηαη, πνιχ ζπδήηεζε γηα ην
ηίπνηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλησο, λα πσ θάηη, πξψηνλ, δελ αηθληδηάδνπκε ζαλ Γεκνηηθή
Αξρή, ην εηζεγεηηθφ ην έρεηε πάξεη κέξεο ηψξα, ελλνείηαη φηη έπξεπε λα έρεηε
απνθαζίζεη, λα έρεηε έξζεη θαη εζείο κε πξφηαζε εδψ, είλαη ζπγθεθξηκέλε ε
πξφηαζε πνπ γίλεηαη θαη απφ ηε Λνκηθή πεξεζία ηνπ δήκνπ. Γειαδή δελ ηελ
θάλνπκε έηζη, κελ λνκίδεηε φηη... ηελ ζπδεηήζακε, ηε ζθεθηήθακε, ηελ... θαη
αθξηβψο γηα λα ηειεηψλεη εδψ ε ηζηνξία, γηα λα κελ μαλαεξρφκαζηε πάιη θαη
γηα λα κελ θαηεγνξεζνχκε αξγφηεξα φηη μέξεηε θάηη; Ρα βξήθαηε, θαη δελ
δηαζθαιίζαηε ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενδσξαθφπνπιε.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ:

Γηα

λα

ην

μαλαπνχκε,

Γήκαξρε,

κελ

κνπ

ζηελνρσξηέζαη, δελ είπακε θάηη ηέηνην. Ξξνο Θενχ, φρη, φρη, παηδηά, λα
ζπλελλνεζνχκε, δειαδή δελ ιέκε θάηη ηέηνην, φινη είπακε, άπαληεο είπακε φηη
απηφ είλαη ππέξ ηνπ δήκνπ, κία δεχηεξε εγγχεζε είλαη ππέξ ηνπ δήκνπ, απιά
εδψ πξνθχπηνπλ θάπνηα άιια εξσηήκαηα. Απηφ ιέκε. δειαδή, ε αξρηθή
ζχκβαζε, αξρηθή ζχκβαζε ήηαλ ε Θ. Σαηδή Δ.Δ.; Καθάκεο θαη κεηά ήξζε
Σαηδή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Κπξάβν, δειαδή ζηε ζχκβαζε ζηελ αξρηθή ηη έρεη
ππνγξαθεί; ηη κπνξεί λα αιιάδεη, φηη... πνηνο κέλεη ππφρξενο; Γηαηί αλ ζηελ
αξρηθή ζχκβαζε ν ππφρξενο κέλεη Σαηδή, ηη ζπδεηάκε; Γειαδή κπνξεί λα
θάλεη εθκίζζσζε ή λα θάλεη.. επηκίζζσζε ή λα αιιάμεη ηελ εηαηξηθή κνξθή
ρσξίο λα είλαη εγγπήηξηα, ή ρσξίο λα είλαη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Απηφ ιέσ, πξνβιέπεηαη θάηη; Γελ πξνβιέπεηαη; Απφ
εθεί θαη πέξα ζίγνπξα ην λα κπεη είλαη ππέξ ηνπ δήκνπ, κελ ζπδεηάκε δειαδή
θάηη πνπ δελ έρεη νπζία, είπακε φηη μελίδεη ιίγν ν ηξφπνο. Ρν θαηαιαβαίλεηε
λνκίδσ, δειαδή ζπδεηάκε θάηη γηα ην νπνίν δελ έρεη παξζεί απφθαζε. Αλ απηφ
ινηπφλ είλαη ην λα πάηε κε θάπνην δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί πην ηζρπξφ, καδί
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ζαο, δελ έρσ πξφβιεκα, απιά είπακε, νη επηθπιάμεηο είλαη σο πξνο ηε
δηαηχπσζε θαη σο πξνο ην... δειαδή είλαη λνκίδσ ιάζνο ν ρξφλνο. Κήπσο ζα
έπξεπε λα έρεη γίλεη απηφ θαη κεηά λα πάκε. Ρψξα εάλ πάιη πείηε φηη νθ, κφλν
έηζη πεξλάεη, ην δερηεί, ηη λα πσ, δελ μέξσ ηη έρεη παηρηεί, παηδηά, απιά ην
ιέσ, δελ μέξσ, εδψ, εδψ, είλαη απιά θάηη θνξνινγηθφ-αζθαιηζηηθφ πνπ είπα
θαη πξηλ; Θαη ζέινπλ λα ην θάλνπλ γηα απνθπγή άιισλ πξαγκάησλ; Νθ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη. Απηφ, εθφζνλ πεξλάεη θαη δελ ππάξρεη
πξφβιεκα κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε, επαλαιακβάλσ, πάκε έηζη θαη πεξλάεη
κφλν κε απηφλ ηνλ φξν. Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, γηα λα μεθαζαξίζνπκε, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε, γηα λα
μέξνπκε ηη ζα θαηαγξαθεί, είλαη θαηά πιεηνςεθία, αιιά λα μεθαζαξίζνπκε
ηψξα, θ. Γξνχιηα, ππέξ, θαηά;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Παο είπα, ππέξ είκαη, ε δηαδηθαζία είλαη ιάζνο φκσο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, κε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο. Φψηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ. πάξρεη θάηη άιιν; Δηξήλε,
ζέιεηο θάηη;

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί επηινγήο-έγθξηζεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο ζρεηηθά κε ρνξήγεζε δαλείνπ γηα πξνκήζεηα
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ ππεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη
Αλαθχθισζεο. (ζρεη.: 6/2017 Ν.Δ.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ λνκίδσ... δελ μέξσ, ππάξρεη θάηη;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λα πσ κηα θνπβέληα ζε απηφ. Θαηαξρήλ είρακε πάξεη ηελ
απφθαζε γηα δάλεην θαη γηα ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη γηα ηνλ
ειεθηξνθσηηζκφ. Πε απηή ηε θάζε πξνρσξάκε ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ
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πνπ είλαη θαη αξθεηά επείγνλ, θαη δεχηεξνλ γηαηί ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ
ρξεηάδεηαη θαη κία θαιχηεξε κειέηε θάπνησλ πξαγκάησλ, δελ είλαη απιφ λα...
κηα απιή κειέηε ελφο νρήκαηνο, δειαδή ζέιεη θαιχηεξε θαηαγξαθή,
θαιχηεξε κειέηε θαη απφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, είλαη πην δχζθνιε δηαδηθαζία
ηεο κειέηεο θαη γηα λα κελ ράλεηαη ρξφλνο, γη’ απηφ αθξηβψο πξνρσξάκε
άκεζα ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.
Ρν δεχηεξν, φηη έρεη δψζεη πξνζθνξά κφλν ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ. Δδψ
αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δζληθή Ρξάπεδα ιέεη δελ ζαο δίλσ. Δίλαη ε κνλαδηθή
πνπ απάληεζε αξλεηηθά. Νη άιιεο ηξάπεδεο δελ απάληεζαλ θαλ. Απηφ πνπ
δελ... ζηελ εηζήγεζε δελ αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηελ εηζήγεζε είλαη αλ ζα
πάκε κε ζηαζεξφ ή θπκαηλφκελν επηηφθην. Ζ πξφηαζή καο είλαη λα πάκε
ζηαζεξφ. Αθξηβψο γηαηί είλαη ζρεηηθά θαιφ ην επηηφθην θαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Ρξάπεδα Δπελδχζεσλ θαηά ην 50% ηνπ πνζνχ θαη γηαηί πνηέ δελ μέξεηο ζηα
10 ρξφληα κε ην θπκαηλφκελν θαη ηη δηαθχκαλζε κπνξεί λα ππάξρεη θαη ηη
αιιαγέο κπνξεί λα πεηχρεηο ψζηε λα έρεηο κεγάιε δεκηά, δειαδή απφ ην
πνπζελά γηα ηνλ δήκν.
Δπίζεο, ππάξρεη θαη κία αηζηνδνμία φηη ζα κπνξέζνπκε θαη πξηλ ηα δέθα ρξφληα
λα απνπιεξψζνπκε ην δάλεην απηφ πνπ ζεκαίλεη φηη ζα κεησζνχλ αθφκα
πεξηζζφηεξν αθφκα θαη νη δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ηψξα κεηαμχ
ζηαζεξνχ θαη θπκαηλφκελνπ, απηή δειαδή ε «δεκηά» πψο λα ην πσ, κέζα ζε
εηζαγσγηθά, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ επηινγή ηνπ ζηαζεξνχ λα
κεησζεί θαηά πάξα πνιχ ιφγσ ηεο πξφσξεο εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ ζε
ιηγφηεξα ρξφληα απφ ηα 10.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: ρη, δέθα ρξφληα δίλνπλ. Γέθα ρξφληα. Κέρξη δέθα ρξφληα.
Βάδνπκε ηψξα ην αλψηεξν, άζρεηα αλ ππάξρεη κηα αηζηνδνμία, γηαηί θαιφ είλαη
λα βάδεηο πάληα απηφ θαη λα πηάλεηο ηνλ ζηφρν, παξά λα ηνλ ράλεηο..
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έγηλε κηα θνπβέληα γηα 15εηία, γηα ηα 25 δελ ην ζπδεηάγακε
θαλ, είλαη κεγάιε... θαη δελ έρεη θαη λφεκα. Έγηλε γηα 15εηία, δελ ην δέρηεθε
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ην Ρακείν Ξαξαθαηεζεθψλ, δέρηεθε φκσο ηελ πξφσξε εμφθιεζε. Δλψ δελ ην
είρε πεη, ηε δέρηεθε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απιά ήηαλ κεγάιε, ζεσξήζακε φηη ήηαλ πνιχ κεγάιε
επηβάξπλζε θαη δελ ππήξρε ιφγνο, δειαδή, δελ ήηαλ θάηη άιιν. Ρψξα, αλ
έξζεη ηνχκπα φιν κέζα ζηελ... μέξσ εγψ, ειπίδνπκε, φπσο ιέεη θαη ν
Θνδσξήο, ε αλάπηπμε...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, λα πσ θάηη, γηα λα κελ... λα πσ θάηη γηα λα κελ
γίλεη ζπδήηεζε πάλσ ζε απηφ, γηα ην θσηηζκφ, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
θσηηζκνχ ηεο πφιεο, ζα δηεθδηθήζνπκε λα εληαρζεί ζε έξγν ηεο Ξεξηθέξεηαο,
δειαδή ην έρνπκε ζπδεηήζεη ήδε, νπφηε λα απαιιαγεί ν δήκνο απφ απηφ ην
κεγάιν θφζηνο. Γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ζα πάεη κέζσ Ξεξηθέξεηαο, ήδε
έρνπκε θάλεη θαη πξνθαηαξθηηθή ζπδήηεζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Άξα, ε απφθαζε πνπ είρακε πάξεη γηα δάλεην γηα ηνλ
ειεθηξνθσηηζκφ παγψλεη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Ξαγψλεη

ην

δάλεην,

γηαηί

ζα

ην

δηεθδηθήζνπκε

κέζσ

Ξεξηθέξεηαο, παγψλεη, αιιά θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα εγθξηζεί κέζσ
Ξεξηθέξεηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη, αθξηβψο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ιέκε ηψξα, ζα γίλεη κία ζπλνιηθή κειέηε θαη ζα εληαρζεί
ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Λα ρξεκαηνδνηεζεί δειαδή λα κελ
πιεξψζεη ν δήκνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ια απηά, φια απηά. Δίλαη ε κειέηε αθνξά φια απηά.
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Ππκθσλνχκε;

Λαη.

Θ.

Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Σαίξνκαη πνπ κε πξφιαβε ν δήκαξρνο, γηαηί απηφ αθξηβψο
ήζεια λα πσ, φηη ν Γήκνο Ξεηξνχπνιεο έθαλε ζπλάληεζε ν δήκαξρνο κε ηνλ
Ρζφθα θαη δεζκεχηεθε γηα έξγν αμίαο 500.000,00€ γηα ηελ 28ε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν μέξσ, ην μέξσ, εληάμεη, ιέσ ινηπφλ, ζπκθσλψ κε
απηή ηε ινγηθή πνπ αλέιπζε ν δήκαξρνο. Γειαδή ζέισ λα πσ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Ιέσ ην εμήο, φηη ζε απηή ηε ινγηθή κάδεπε
θαη αο είλαη θαη ξψγεο, λα ην πσ ιατθά. Θέισ λα πσ ινηπφλ, εγψ ζπκθσλψ φηη
πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε γηαηί νη δηαδηθαζίεο ηνπ δαλείνπ είλαη αξγέο,
μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία θαη παξάιιεια θηλνχκαζηε. Γηαηί παξάιιεια ιεθηά
ππάξρνπλ, πνπ ιέεη θαη ν θ. Κπνδίθαο, εγψ ην ιέσ, ζπγλψκε. Ρν έιεγε παιηά.
Θέισ λα πσ φηη είλαη λα πάξνπλ ρξήκαηα ε Γπηηθή Αζήλα θαη ην μέξεη θαη ν
Κηράιεο, ζηα πιαίζηα δχν κεγάισλ πνζψλ πνπ αθνξνχλ ην έλα 100εθαη. θαη
ην άιιν 80εθαη. πνπ πηζαλά θάπνηα έξγα, άξα ινηπφλ εγψ ιέσ φηη ε Ρερληθή
πεξεζία θαη φπνπ ρξεηαζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζαο ιέσ έρεηε ηελ ςήθν κνπ
ηελ ζεηηθή, ζε κειέηεο πξνο ηα έμσ ψζηε λα βξεζνχκε εγθαίξσο κε θαβάηδα
κειεηψλ γηα κηα ζεηξά έξγα θαη επεηδή ηα έξγα ηα παίξλεηο φηαλ έρεηο κειέηεο
ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη γεληθά, αο δνχκε ινηπφλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη αο
μαλαθνπβεληηάζνπκε θαη ζηα πιαίζηα ηεο επφκελεο αλακφξθσζεο αλ δείηε θαη
θάηη άιιν πνπ λνκίδνπκε φηη πξέπεη λα δνχκε, αθνχ ηειεηψζνπκε ηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε πξέπεη λα μαλαδνχκε θάπνηα πξάγκαηα πηζαλά, γη’ απηφ
θαη δελ βάδεη ηψξα δήηεκα πην εηδηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξηλ δψζσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ θαη ηε ζεηηθή κνπ ςήθν, εκέλα
θαη ηεο ζπλαδέιθνπ, ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη ήηαλ επηβεβιεκέλε απηή ε
θίλεζε πνπ έθαλε ε Γεκνηηθή Αξρή. Ξνιχ εχζηνρα πξνεγνχκελα ν δήκαξρνο
απάληεζε ζε ζπλάδειθν, είπε φηη ν ζηφινο θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
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έρεη λα αληηθαηαζηαζεί άλσ ησλ 20, 25 εηψλ, είκαζηε απφ ηνπο
ειαρηζηφηαηνπο

δήκνπο

κε

απηήλ

ηελ

ηξαγσδία

ζηνλ

κεραλνινγηθφ

εμνπιηζκφ, απαμηψζεθε ηελ ηειεπηαία 15εηία ηνπιάρηζηνλ νηηδήπνηε δελ
αγνξαδφηαλ θαηλνχξην, πξνζπαζνχζακε εθ ησλ ελφλησλ λα ηα δηνξζψζνπκε,
λα ηα επηζθεπάζνπκε, είρα επηηειέζεη θαη αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ θαη
ζπκάκαη ηηο αγνξέο ζε δηάθνξα αληαιιαθηηθά, ηέινο πάλησλ, γηαηί είρακε
δπζθνιία λα αγνξάζνπκε απφ ηελ αγνξά, δελ καο πίζησλε θαλέλαο, ήξζε θαη
ε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε θαη ην απνηειείσζε, θαη κπξάβν πνπ δερηήθακε
θαη ην απηνθίλεην απφ ηνλ φκνξν δήκν θαη κπξάβν πνπ απνθαζίζηεθε λα
παξζεί, λα επηζπεχζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο γη’ απηφλ ηνλ δαλεηζκφ γηαηί δελ πάεη
άιιν, θαη αλ ζθεθηνχκε φηη είλαη θαη ρξνλνβφξεο, φπσο είπε θαη ν δήκαξρνο
θαη ν θ. Κνζρνλάο ην ζέκα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηαηί κε ην πνζφ απηφ
πεγαίλνπκε ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο πνπ μέξνπλ πνιινί απφ εδψ κέζα ηη
ζεκαίλεη δηεζλήο δηαγσληζκφο, θαη ηη απζηεξφηεηα ζε πξνδηαγξαθέο θαη ζε
εκεξνκελίεο θαη ζε φξνπο, έπξεπε λα ην είρακε μεθηλήζεη απφ ρζεο, πνπ ιέεη ν
ιφγνο.
Δθηφο απηνχ ζέισ λα ελεκεξψζσ θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ ην μέξεη θαη
ν δήκνο θαη ην έρεη ππφςε ηνπ θαη έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ζε απηφ, ν ΑΠΓΑ
ζπγθεληξψλεη αηηήκαηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ δηάθνξνπο δήκνπο γηα
λα θάλεη κηα κεγάιε ζπκθσλία γηα φινπο ηνπο δήκνπο-κέιε πνπ έρνπλ αλάγθε
απφ δηάθνξα... άξα λα ζεσξεζεί απηφ εδψ, απηφ ην ζέκα ζήκεξα ζαλ ηελ
πξψηε θάζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ δήκν καο.
Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ δερηνχκε ην ζηαζεξφ, άζρεηα αλ ν θίινο κνπ
ν Θνδσξήο ιέεη φηη ζα έρνπκε πνιχ γξήγνξα ηελ αλάπηπμε, ζηα 10 ρξφληα,
γηαηί αλάπηπμε ζεκαίλεη, μέξεηο ηη ζεκαίλεη, αλάπηπμε ζεκαίλεη φηη ζα πέζνπλ
ηα επηηφθηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θα πέζνπλ ηα επηηφθηα, παηδί κνπ. Λα πξνρσξήζνπκε, έρεη
κεγάιε αλάγθε ν δήκνο θαη ε πφιε θαη νη δεκφηεο καο απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ.
Θαη, άληε, θαιή επηηπρία.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ξιάθα-πιάθα εδψ θαη κήλεο αθνχγεηαη ζηελ πηάηζα, αιιά
κάιινλ δελ εκπίπηεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, φηη κε ην θιείζηκν ηεο
φπνηαο αμηνιφγεζεο θαη ηε ξχζκηζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θαη κέζσ
δηακεζνιαβεηψλ θαη απηά πνπ παξνπζηάζακε εκείο φηη νη ρψξνη νη ηξαπεδηθνί
ζα γίλνπλ επλντθφηεξνη. Ρψξα, εληάμεη, νη αλάγθεο πξνέρνπλ, νπφηε δελ
κπνξνχκε λα ζθεθηφκαζηε θαη λα επειπηζηνχκε ζε θάηη θαιχηεξν έηζη απιά,
ε αμηνιφγεζε ήηαλ λα θιείζεη ήδε έλαλ ρξφλν, θαη αθφκα πεξηκέλνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ:

Νη

ζπγθεθξηκέλνη

φξνη,

επεηδή

...

θαη

απφ

ην

Ρακείν

Ξαξαθαηαζεθψλ είλαη εθηφο ζπλαγσληζκνχ ηνπ ηη γίλεηαη ζηηο εκπνξηθέο
ηξάπεδεο, νχησο ή άιισο, εκείο έρνπκε ςεθίζεη ην δάλεην, είπακε θαη πξηλ γηα
ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ κεραλνθίλεηνπ ηνπ δήκνπ γηα ηελ
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, ζεσξνχκε φηη είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
πξνβιήκαηα. Ξηζαλφλ λα ππήξραλ θαη άιιεο ιχζεηο, ην έρνπκε μαλαζπδεηήζεη.
Γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ πηζηεχσ φηη καθάξη λα ππάξμεη ρξεκαηνδφηεζε απφ
ηελ Ξεξηθέξεηα, βέβαηα 500.000,00€ είλαη ιίγν, λνκίδσ γηα ηα κεγέζε ηνπ
δήκνπ καο ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 3,5εθαη., Γήκαξρε, γηα αιιαγή φινπ ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ. Δγψ είκαη ππέξ ηεο ιχζεο ησλ ΠΓΗΡ, ην έρνπκε μαλαπεί..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, λαη. Νθ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίλαη πνιχ κεγαιχηεξε, έρσ ηελ εληχπσζε απφ άιινπο δήκνπο
φηη είλαη πεξίπνπ 3εθαη. κε 3,5εθαη. γηα λα αιιάμεη ζηνλ δηθφ καο δήκν ην...
θαη λα κπνπλ ιάκπεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, Led, πνπ ζα έρνπλ πνιχ
ρακειφηεξε θαηαλάισζε. Δπαλαιακβάλσ φηη θαη εθεί ππάξρνπλ άιινη ηξφπνη
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πνπ άκεζα θαη ρσξίο λα βάιεη νχηε έλα επξψ ν δήκνο ζα κπνξνχζε γηα δέθα
ρξφληα λα εμαζθαιίζεη έλα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, εληάμεη, πξνθαλψο, φρη, κηζφ ιεπηφ, φρη ππνζεθεχεη φκσο,
γηα λα θαηαιάβνπκε, ηψξα βέβαηα δελ είλαη ζπδήηεζε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γίλεηαη, φκσο εμαζθαιίδεη κείσζε, δειαδή εθεί πνπ ζήκεξα
πιεξψλεη 1εθαη. ν δήκνο, ππάξρεη εγγχεζε φηη ζα πιεξψλεη 400.000,00€,
ιέκε έλα λνχκεξν, ζα έρεη 60% κείσζε, θαη έλα κέξνο απφ ηελ έθπησζε απηή
ζα πεγαίλεη ζηνλ αλάδνρν, λαη, αιιά ζθεθηείηε φηη ζήκεξα πιεξψλνπκε
1εθαη., ηπραίν ην λνχκεξν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, άξα ινηπφλ έρεηο εμαζθαιίζεη γηα δέθα ρξφληα φηη ζα
πιεξψλεηο ιηγφηεξν θαη ζα έρεηο έλα πνιχ έγθπξν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο.
ηέινο πάλησλ. Απηφ είλαη άιιν ζέκα, είλαη φκσο ε άπνςή καο, εθεί
δηαθσλνχκε. Νχησο ή άιισο απ’ φ,ηη θαηαιαβαίλσ παγψλεη θαηαξρήλ, καθάξη
λα πξνρσξήζεη κε ηελ Ξεξηθέξεηα, φκσο ην πνζφ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν. Πε
θάζε πεξίπησζε, ςεθίδνπκε θαη ειπίδνπκε πνιχ γξήγνξα λα πξνρσξήζνπλ θαη
νη δηαδηθαζίεο. Γη’ απηφ ξψηεζα θαη ζηελ αξρή, πέξα απφ ηελ πνξεία ηνπ
δαλείνπ πνπ ζήκεξα... πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ πιένλ θαη νη δηαδηθαζίεο
δηαγσληζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενδσξαθφπνπιε.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Λαη, ςεθίδνπκε, θ. Ξξφεδξε, φ,ηη είλαη πξνο φθεινο
ηεο πφιεο ςεθίδεηαη. Γελ ην ζπδεηάκε. Γελ κπνξεί λα κηιάκε γηα αλάπηπμε,
γηα θαιχηεξεο κέξεο θαη κεηά λα ιέκε δελ ςεθίδνπκε φια απηά. Απιά λα
θνηηάμνπκε αλ είλαη δπλαηφλ λα δνχκε θάπνηα ζηηγκή ηηο θαιχηεξεο ιχζεηο,
απηά πνπ ζπδεηάκε, απηά πνπ ππάξρνπλ φλησο, ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. Λα
είζηε θαιά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα, ινηπφλ.
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7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξξνζιήςεσλ Δθηάθηνπ
Ξξνζσπηθνχ Έηνπο 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη γηα ηα θέληξα θνηλφηεηαο. Ρψξα είλαη πνιχ αλαιπηηθφ ην
εηζεγεηηθφ. Νπζηαζηηθά είλαη γηα δχν θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη έλαλ
δηνηθεηηθφ. Λα πσ εδψ φηη επεηδή είλαη 3εηέο, ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη
αληίζηνηρεο πηζηψζεηο θαη ζηα ππφινηπα ηξία ρξφληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ηίπνηα δελ είλαη ηπραίν.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σηιήο. Σηιηάλνπο ζα... ινηπφλ, θ. Κπνδίθα; Ππκθσλείηε.
Δξψηεζε, θ. Θαξαηδαθέξε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ; Ππκθσλείηε. Θ. Ππειηφπνπιε; Ππκθσλείηε. Θ.
Γξνχιηα;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρε δνκή ηελ έρνπκε ςεθίζεη, ην ζέκα είλαη νη πξνζιήςεηο ηψξα,
επεηδή μέξεηε φηη έρνπκε πάγηα ζέζε λα θαηαςεθίδνπκε φιεο ηηο πξνζιήςεηο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, δελ είλαη αληίθαζε κε απηά πνπ ιέσ. Έρσ έλαλ
πξνβιεκαηηζκφ. Δληάμεη. Ινηπφλ, γηα πξψηε θαη κνλαδηθή θνξά, επεηδή είλαη
ΑΠΔΞ, θαιά, Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γηαηί εμαλίζηαζαη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη. Έρνπκε φκσο πεη γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζην
θνκκάηη ησλ πξνζιήςεσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ πνπ ζα έπξεπε
λα ππάξρεη γηα ζέζεηο, εληάμεη; Ινηπφλ, ζα ην ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενδσξαθφπνπιε; Ππκθσλείηε.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Λαη, ζπκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Δ.Γ.Π.Λ.Α.- ΓΖΚΝ ΣΑΗΓΑΟΗΝ, γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθφξησζεο ζην ΠΚΑ ΠΣΗΠΡΝ, κέρξη ηηο
30/04/2017 , κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ κε αξηζκ. απφθ. 295/16 Α.Δ.Δ. ηνπ
Δ.Γ.Π.Λ.Α.(ζρεη.: 16/2017 Α.Δ.Δ. ηνπ Δ.Γ.Π.Λ.Α).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα πείηε θάηη, Αληηδήκαξρε Θαζαξηφηεηαο;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ρη λα πσ. Θαιεζπέξα πξψηνλ θαη θχξηνλ, γηαηί λπρηψζακε.
Ρψξα κνπ έδσζαλ ηνλ ιφγν, ηη λα θάλσ. Ζ εηζήγεζε είλαη... πιένλ βιέπεηε φηη
φια ζηξψλνπλ θαιψο θαη δελ έρεηε νχηε εξσηήζεηο, πξνπαληφο ην Αηδέληα
Σατδάξη, νχηε θακία εξψηεζε θαη κνπ έθαλε εληχπσζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Κε δχν ιφγηα, είλαη ε αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ πάκε...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ ξψηεζα γηα ηα απνξξηκκαηνθφξα, δελ πήξεο ηνλ ιφγν λα
απαληήζεηο φκσο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη αληίξξεζε, ζπλάδειθνη;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Αλ ζέιεη θάπνηνο, ε εηζήγεζε είλαη πιήξεο, είλαη αλαλέσζε
ηεο ζχκβαζεο πνπ πάκε ηα ζθνππίδηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Φηάλεη. Φηάλεη, Αληηδήκαξρε, εληάμεη.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαη ην επφκελν ζέκα.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ πεηο θαη άιιε θαιεζπέξα. Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, ππάξρεη
αληίξξεζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε απ’ φ,ηη θαηάιαβα. Φψηε.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Γηα πφζα δξνκνιφγηα κηιάκε ηε κέξα θαη ηη ηνλάδ
είλαη απηφ; Ξφζνπο ηφλνπο;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ζκεξήζηα; Δίλαη, ην έρσ, κελ λνκίδεηε είλαη πξφβιεκα, ε
θάζε πεξηνρή είλαη απφ 14 ηφλνπο ηελ θαζεκεξηλή, εθηφο απφ ηε Γεπηέξα ή
απφ αξγίεο πνπ είλαη παξαπάλσ. Αλ βάιεηο κε εθηά πεξηνρέο, ζα βξεηο ην
ηνλάδ, είλαη απφ 65-85 ηφλνπο. Δληάμεη; Δθηφο απφ ηε Γεπηέξα πνπ είλαη
παξαπάλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα, ζπλάδειθνη.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ζχλαςε λένπ πξνγξάκκαηνο ζχκβαζεο
κεηαμχ ΔΓΠΛΑ θαη Γήκνπ Σατδαξίνπ γηα ηελ παξνρή
κεηαθφξησζεο ζην ΠΚΑ Πρηζηνχ ηξηεηνχο δηάξθεηαο απφ 01-052017 κέρξη 30-04-2020 κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 295/2016 , 174/2015 , 96/2014 θαη
385/2015 Α.Δ.Δ. ηνπ Δ.Γ.Π.Λ.Α. (ζρεη.: 17/2017 Α.Δ.Δ. ηνπ
Δ.Γ.Π.Λ.Α).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα, ινηπφλ.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζεοζηάζκεπζεο γηα θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πρεηηθή απφθαζε ηεο ΔΞΕ. Θ. Ξξφεδξε ηεο Δπηηξνπήο. Δθηφο
απφ ην εηζεγεηηθφ, αλ ζέιεηε θάηη;
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: ιεο νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη ζηελ ΔΞΕ πξέπεη λα
επηθπξψλνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνηα εξψηεζε, ζπλάδειθνη; Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Πηελ απφθαζε πνπ γξάθεηε θαη ζην εηζεγεηηθφ ηεο ΔΞΕ
απνθαζίδεη ινηπφλ νκφθσλα ε ΔΞΕ θαη εγθξίλεη θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζεο, ζηάζεο. Πην εηζεγεηηθφ ζηελ πξφηαζε
ζαλ ζέκα ιέηε ζηάζε-ζηάζκεπζε. Ζ απφθαζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη... πψο
είπαηε; Λα ζαο ην δηαβάζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, θ. Κπνδίθα...
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Πην ζέκα θαίλεηαη αίηεκα γηα ρψξν ζηάζκεπζεο, έρεη δίθην...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, ην αίηεκα είλαη γηα ρψξν ζηάζεο-ζηάζκεπζεο. Ζ
ΔΞΕ πήξε απφθαζε ζηάζε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ρη, έρεη δίθην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αιιά ην αίηεκα πξέπεη λα αλαθέξεηαη φπσο...
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Δδψ αλαθέξεηαη αθξηβψο ζην ζέκα ηεο
αίηεζεο. Δληάμεη, ζπκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιε εξψηεζε; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα, ζπλάδειθνη.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο γηα θνπή ή κε δέλδξσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη απφθαζε ηεο ΔΞΕ. Αληηδήκαξρε, Ξξφεδξε ηεο επηηξνπήο;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη επηζθεπή ηεο πιαθφζηξσζεο.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ξνπ είλαη ηξεηο ειηέο θαη πήξακε απφθαζε λα επηζθεπαζηεί
ην πεδνδξφκην, ήηαλ ε απφθαζε πνπ είπε ν Γξνχιηαο δελ ςεθίδσ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κφιηο είδα ζέκα θνπήο δέληξσλ ιέσ δελ ςεθίδσ, αιιά...
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα, ινηπφλ.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ζπκπιήξσζεο ηεο αξηζκ. 288/2016 Απ.
Γ.Π. κε ζέκα «Κνλνδξφκεζε ησλ νδψλ Ξαηξψλ, Θεζέσο θαη
θαζαίξεζε ηκήκαηνο λεζίδαο επί ηεο νδνχ Ξχινπ» σο πξνο ηελ
πξφζζεηε κεηαηξνπή ηεο νδνχ Ξχινπ σο νδφ πξνηεξαηφηεηαο
έλαληη ηεο νδνχ Φπιήο. (ζρεη: 11/2017 Δ.Ξ.Ε.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Καο δεηήζεθε, ζπλάδειθνη, ζπκπιεξσκαηηθά, ζαο ην είρα πεη
θηφιαο, ήηαλ λα κπεη θαη ζε πξνεγνχκελν ζπκβνχιην, ηειηθά δελ ην βάιακε,
ρξεηάδεηαη έλα ΠΡΝΞ αθφκα. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; Ππκθσλνχκε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λα πσ θάηη εδψ, Ξξφεδξε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Έρνπκε πάξεη απφθαζε ζηελ ΔΞΕ εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν, δχν
ρξφληα ζρεδφλ γηα θάπνηα ΠΡΝΞ επάλσ ζην Άλσ Γάζνο θαη αθφκα δελ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί. Θαζπζηεξεί πάξα πνιχ ε δηαδηθαζία. Μέξσ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: ρη, φρη, λνκίδσ είλαη ζηελ Ξεξηθέξεηα, αιιά κήπσο πξέπεη λα
πηέζνπκε κε θάπνηνλ ηξφπν λα παξζνχλ πην γξήγνξα νη απνθάζεηο.

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζξεπηψλ θπθινθνξίαο, επί
ηεο νδνχ Αζ. Γηάθνπ ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Γ. Οίηζνπ. (ζρεη:
10/2017 Δ.Ξ.Ε.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα, ινηπφλ.
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14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Δηήζηα Έθζεζε Ξεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο,
Έηνπο 2016 (ζρεη.:13/2017 Δ.Ξ.Ε).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη.

15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε Απνδνρή θαη δηάζεζε πνζνχ
επηρνξήγεζεο ηνπ ΞΔΠ, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ
ζρνιείσλ Ξξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Έηνπο
2017. (Α΄Θαηαλνκή).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη ε πξψηε θαηαλνκή ηνπ 2017. πάξρεη αληίξξεζε,
ζπλάδειθνη; ρη, ζπκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε. Νκφθσλα, ινηπφλ. Θνδσξή,
ζπθκσλνχκε;

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 1εο Αλακφξθσζεο ηνπ
Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: 4/2017 Απ.
ΘΔΓΣ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνζχξεηαη. Θα ην θνπβεληηάζνπκε ζε επφκελν ζπκβνχιην.

17ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,
νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: 5/2017 Απ. ΘΔΓΣ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνζχξεηαη. Θα ην θνπβεληηάζνπκε ζε επφκελν ζπκβνχιην.
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1ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Έγθξηζε ή κε ρξνληθήο παξάηαζεο ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα
ηξνθίκσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δηζήγεζε γηα ηε ρξνληθή παξάηαζε ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ
ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη;
Ππκθσλνχκε, νκφθσλα.

2ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Έγθξηζε ή κε ρξνληθήο παξάηαζεο ζηνλ ΘΗΞΝΓΑ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ παξάηαζε ζε ζρέζε κε ηνλ ΘΗΞΝΓΑ. Έρνπκε θάηη,
ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα. Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Θαιελχρηα.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ (απψλ)

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
(απψλ)

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
(απψλ)

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ (απνχζα)

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
(απψλ)

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

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

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

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

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

15

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

43

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

16,28,37,44,57,60

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

13,35,51,55,63

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

52,57,64

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

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

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

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

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

31,49,53,58

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

10,32,48,51,53,61

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

12,33,48,51,54,63

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

36

ΠΘΑΚΞΑ

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

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

12,34,47,54,61

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

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

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

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

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

10,14,36

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ
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