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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα πάξνπκε ζηγά-ζηγά ηηο ζέζεηο καο. Λα πάξνπκε
παξνπζίεο. Ζ ζπλαδέιθηζζα, ε θα Γθαλά;
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ:
Θαξαγηάλλεο

Θαιεζπέξα

Ληθφιανο,

θαη

απφ

Γανπάρεξ

κέλα.

Λανπάθ,

Ξαληειάξνο
Πηαζάο

Βαζίιεηνο,

Θσλζηαληίλνο,

Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο
Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια, Σνπδεινχδεο Κφζρνο,
Βνπιγαξίδεο
Ξαλαγηψηεο,

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά

Καξία,

Εέξβα

Ξαλαγνπνχινπ-Γεσξγνπνχινπ

Γηαλλνχια,
Αιεμία,

Θνπβαξάο
Ρζνπθλίδαο

Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξεο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο,
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε-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.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεη ελεκεξψζεη. Θα ην έιεγα, ζπλάδειθε, Αζπξνγέξαθα.
Ν θ. Φνπξιήο έρεη αχξην έλα δηθαζηήξην ζηε Ιάξηζα, έπξεπε λα είλαη εθεί. Θαη
ν ζπλάδειθνο ν Βαζίιεο Θαξαηδαθέξεο ιείπεη γηαηί νζνλνχπσ ζα γίλεη
κπακπάο. Λα επρεζνχκε φια λα πάλε θαιά.
Λα πξνρσξήζνπκε ζε εξσηήζεηο, αλαθνηλψζεηο. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Άληε κε ην θαιφ θαη ν Βαζίιεο λα γίλεη
κπακπάο. Κία εξψηεζε έρσ λα θάλσ πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη πξέπεη λα ην
αθνχζεη θαη ν επί ηεο ΔΞΕ, ν αληηδήκαξρνο. Καζαίλνπκε φηη ζα μεθηλήζεη ε
ιατθή αγνξά ζην Γάζνο Σατδαξίνπ αλ δελ θάλσ ιάζνο, θάζε Ρεηάξηε. Πην
Γαθλί, ζην Γαθλί. Κε δηφξζσζε ε θα Γεσξγηάδε. Κνπ έξρνληαη θάπνηα
κελχκαηα φηη ζεκαδεχηεθαλ θάησ, νξηνζεηήζεθαλ θάπνηα πξάγκαηα, ηα
πξνθαλή θαη ηα γλσζηά, αιιά ππάξρεη έλα εξψηεκα απφ ηνπο θαηνίθνπο, πψο
ζα, αλ ζα κπαίλεη ηελ Ρεηάξηε ε δεκνηηθή ή ηνπ ΝΑΠΑ ε ζπγθνηλσλία.
πάξρεη έλα εξψηεκα ζε απηφ γηαηί είλαη ζηνλ θεληξηθφ δξφκν πνπ μεθηλάεη
απφ ηελ... κφιηο ηειεηψλεη ε κάληξα ηνπ ςπρηαηξείνπ θαη θηάλεη κέρξη ην
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Ξλεπκαηηθφ Θέληξν, ην παξάξηεκα εθεί πνπ θάλακε, πνπ είρακε εγθαηληάζεη ηηο
πξνάιιεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γχν εξσηήζεηο έρσ. Ζ κία αθνξά κία
ππφζεζε πνπ θαηαξρήλ ην εξψηεκα είλαη αλ ζαο είλαη γλσζηή. Βξέζεθε ζηα
ρέξηα κνπ έλα ηζηνξηθφ έγγξαθν ηνπ ΗΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα
ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ γξαθείσλ, ησλ πεξεζηψλ,
κάιινλ, ζε ζρέζε κε ην λέν ΔΦΘΑ. Πε απηφ ην έγγξαθν αλαθέξεηαη φηη
πξνβιέπεηαη

φηη

νη

Γηνηθεηηθέο

πεξεζίεο

πνπ

αθνξνχλ

ηνλ

Γήκν

Ξεηξνχπνιεο θαη ηνλ Γήκν Σατδαξίνπ ζα εληαρζνχλ, ζα ππαρζνχλ ζε θηήξην
πνπ ζα ζηεγάδεηαη ζηνλ Γήκν Ξεηξνχπνιεο. Θαηαξρήλ αλ ζαο είλαη γλσζηφ
απηφ.
Θαηά δεχηεξνλ, αληηιακβαλφκαζηε φηη κεηά θαη ηελ απνρψξεζε ηεο Ρξνραίαο
φπσο

αλαθέξακε

ζην

πξνεγνχκελν

Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην

ηεο

Γ.Ν..

παιαηφηεξα, ηεο εθνξίαο θαη άιισλ ππεξεζηψλ, ζα είλαη έλα ηζρπξφ πιήγκα
γηα ηελ πφιε θαη απηφ. Ξέξα απφ ην φηη θεχγεη απφ ην Σατδάξη, αλ πξφθεηηαη
λα θχγεη, ζα πάεη ζε έλαλ δήκν κε ηνλ νπνίνλ δελ έρνπκε θαη επηθνηλσλία, ζα
είλαη πνιχ δπζρεξήο γηα ηνλ δεκφηε φπνηα εμππεξέηεζή ηνπ ζηελ
Ξεηξνχπνιε, απ’ φ,ηη... δελ είλαη ζαλ λα είλαη ζην Αηγάιεσ δίπια, νχηε ζηελ
Αγ. Βαξβάξα, νχηε ζην Ξεξηζηέξη, ε Ξεηξνχπνιε είλαη έλαο δχζβαηνο γηα ηνλ
δεκφηε Σατδαξίνπ δήκνο θαη πηζηεχσ φηη πέξα απφ ηελ θαηαγγειία θαη ηα
ιφγηα πξέπεη λα δξάζνπκε θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε δπλακηθέο ελέξγεηεο πάλσ
ζε απηφ εάλ θαη εθφζνλ ηζρχεη θαη δελ ην πξνιάβνπκε.
Θαη άιιν έλα ζέκα πνπ αλ θαη παίξλσ ζέζε ζεηηθή σο πξνο απηφ, ην ζέησ ζε
έλαλ γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ γηαηί θάπνηνη δεκφηεο κνπ ην έζεζαλ, είλαη
γλψξηκν ζε αξθεηνχο ην ζέκα ησλ κεηνλνκαζηψλ δηαθφξσλ δξφκσλ. Θάπνηνη
δεκφηεο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γαθλίνπ κνπ έζεζαλ ην ζέκα ηεο κεηνλνκαζίαο
ηεο

Νδνχο

Βνπιγαξνθηφλνπ.

Γεδνκέλνπ

φηη

φλησο

ε

έλλνηα

ηνπ

Βνπιγαξνθηφλνπ θαη ζηα πιαίζηα ηψξα ησλ ζρέζεσλ κε ηε γείηνλα ρψξα δελ
ζπλάδεη ελδερνκέλσο γηα νλνκαζία δξφκνπ, βέβαηα ζηα Δμάξρεηα παξακέλεη ν
δξφκνο, ε Νδφο Βνπιγαξνθηφλνπ θαη είλαη γλσζηή, δελ έρεη κεηνλνκαζηεί, ζε
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άιινπο δήκνπο κε κία γξήγνξε έξεπλα πνπ έθαλα έρεη φλησο κεηνλνκαζηεί ε
Βνπιγαξνθηφλνπ ζε άιιν δξφκν. Δκέλα, έηζη φπσο ην είδα, ζεσξψ φηη φλησο
είλαη κηα ηδέα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ε κεηνλνκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
δξφκνπ. Ρν ζέησ ζε έλαλ επξχηεξν πξνβιεκαηηζκφ. Απηά. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γπν παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξά ην θπθινθνξηαθφ πνπ
ππνηίζεηαη φηη ζα ην θνπβεληηάζνπκε ζπλνιηθά. Λνκίδσ φηη ε θαηάζηαζε ηεο
Εεθχξνπ ζηελ έμνδν απαηηεί θάγθεια, δελ μέξσ ηη άιιν λα πσ. Θαη επίζεο ζηε
Γεσξγίνπ Ξαπαληξένπ. Ρν ιέσ δειαδή κε ηε ινγηθή ηνπ άκεζνπ, δελ ζέισ λα
ην επηρεηξεκαηνινγήζσ. Πηελ Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ, φπσο αλεβαίλνπκε ζην
Γάζνο. Θηλδπλεχνπλ νη κνηνζηθιεηηζηέο αιιά θαη ηα ακάμηα απφ απηνχο πνπ
κπαίλνπλ δεμηά δηφηη ε δεμηά πιεπξά είλαη παξθαξηζκέλε, νη πεδνί, ηα ακάμηα κε
ηα κσξά αλαγθάδνληαη λα βγνπλ ζηνλ δξφκν θαη απηφο πνπ έξρεηαη κε κία
ζρεηηθή...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ:...θφξα, πψο ζα κπεη απφ ηελ Θαβάιαο, ελλνψ δελ έξρεηαη
θαη κε 2ρικ., μαθληθά αλαγθάδεηαη λα αλνίμεη γσλία. Γελ ζέισ λα
επηρεηξεκαηνινγήζσ ην απηνλφεην. Λνκίδσ φηη θάπνηα ιχζε πξέπεη λα βξεζεί
άκεζα. Αθφκα θαη κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα, δελ μέξσ, λα κελ κπνξεί λα γίλεηαη
απηφ ην παξθάξηζκα δεμηά πνπ είλαη ε θαθεηέξηα, ην καλάβηθν, θαη ην
θαξκαθείν. Ρη λα θάλνπκε; Απηφ.
Γεχηεξνλ, ελ ζπληνκία ζέισ λα πσ ην εμήο. Κε αθνξκή, θάλακε κία
επηηπρεκέλε, εζπεξίδα ηελ νλνκάζακε, γηα ηα απνξξίκκαηα, κε ηελ Αθξνδίηε
Κπηδά. Ρν εξψηεκά κνπ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ είλαη εξψηεκα, είλαη εξψηεκα-ζέζε, ζα ήζεια,
ινηπφλ, ιέσ, κε πξσηνβνπιία ηνπ δεκάξρνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
ππάξρνπλ δχν ζθέςεηο. Κία πνπ λα θαιέζνπκε ηελ Αθξνδίηε Κπηδά ζε κία
ζχζθεςε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα δνχκε ηη θάλνπλ νη άιινη δήκνη,
ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα, θαη ε δεχηεξε ακέζσο κεηά, είλαη δηθή κνπ
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πξσηνβνπιία, δελ έρσ ζπλελλνεζεί καδί ηεο, έηζη ην ιέσ, ζεσξψ φηη ζα γίλεη
ζνθφηεξν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη ην δεχηεξν, αλεμάξηεηα απφ ην πξψην,
ή ζε ζπλάξηεζε κε ην πξψην, λνκίδσ φηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρνπκε κία
ππνρξέσζε λα θνπβεληηάζνπκε ζε ζπλεδξίαζε γηα ην ηνπηθφ ζρέδην
απνξξηκκάησλ θαη δελ ελλνψ κφλν ηα πξάζηλα ζεκεία ή νηηδήπνηε άιιν, ιέσ
γεληθφηεξα. Ρν 2020 είλαη έλα θνκβηθφ ζεκείν πνπ ην γλσξίδνπκε φινη, πνπ
ζεκαίλεη φηη ην 40% ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ πεγή λα
γίλεηαη δηαινγή. Λνκίδσ φηη έρνπκε θαζπζηεξήζεη πέξα θαη έμσ απφ ην ζρέδην,
θαη φζνλ αθνξά θαη αλεμαξηήησο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα δεηήκαηα ελεκέξσζεο
ηεο θνηλσλίαο ηα νπνία ζηελ αξρή είραηε πάξεη πξσηνβνπιίεο εζεινληηζκνχ
θαη ζηελ νπνία θαη εκείο ζπκκεηείρακε.
Έρσ γξάςεη αλαιπηηθφ ξεπνξηάδ πνπ εθεί πέξα θάλσ θαη θξηηηθή, θ.ιπ., θ.ιπ..
Γελ είλαη ηεο ψξαο απηή ηε ζηηγκή. Έρσ επηρεηξεκαηνινγήζεη, έρσ
αξζξνγξαθήζεη, βάδσ δήηεκα πξνο ην πξνεδξείν, πξνο ηνλ δήκαξρν. Θέιεηε
λα ην θάλσ, λα καδέςσ ππνγξαθέο; Γελ είλαη απηφ ην ζέκα. Λνκίδσ φηη λα
θάλνπκε κία ζπδήηεζε ζπγθξνηεκέλε θαη λα δνχκε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία, ην μέξσ φηη εθθξεκεί. Υξαία, άξα ινηπφλ ηελ
ζεσξψ ζεηηθή ηελ απάληεζε ηέινο πάλησλ, ζα πεη θαη ν δήκαξρνο. Ρν θιείλσ.
Θαη ηξίηνλ, απιψο αλαθνίλσζε είλαη, ζηηο 3 Απξηιίνπ, φπσο έθαλα θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά θάλσ κία αλαθνίλσζε, κνπ επηηξέπεηε, θάλνπκε κία
εθδήισζε νη ΞΝΙΗΡΔΠ ΠΔ ΓΟΑΠΖ ε παξάηαμε, κε ζέκα «Ζ ζπκβνιή ηεο
Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηε δίθαηε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Αηηηθήο, ηεο Γπη.
Αζήλαο θαη ηνπ Σατδαξίνπ, κε νκηιεηέο ηνλ Πρνηλά Θεφδσξν πνπ είλαη
πξφεδξνο

ηνπ

Ξεξηθεξεηαθνχ

Ππκβνπιίνπ

θαη

ηνλ

Ρζφθα

Ππχξν,

αληηπεξηθεξεηάξρε Γπη. Αζήλαο. Θαη ζπληνληζηή εκέλα. Δίλαη αλνηρηή, ζα γίλεη
ζηελ... φρη εδψ, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ θάησ θαη
θαινχληαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φζνη ελδηαθέξνληαη λα ηελ
παξαθνινπζήζνπλ. Δπραξηζηψ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη; 3 Απξηιίνπ είλαη θαη ε έθηαθηε γεληθή
ζπλέιεπζε ηεο ΘΔΓΔ γηα ηελ αιιαγή ηνπ Θαιιηθξάηε .
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρν είρα θαλνλίζεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δληάμεη. Κάιινλ παίξλεηο θαη ζέζε γηα ην λνκνζρέδην φηη είζαη
θαηά;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη, ζνπ εμήγεζα φηη γηα λα θάλεηο κηα εθδήισζε... γηα λα
θάλεηο κηα εθδήισζε, δελ ην ζρεδηάδεηο ηειεπηαία ζηηγκή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ρπραία έγηλα θαη εγψ γλψζηεο, ηψξα δελ μέξσ θαηά
πφζν ηζρχεη, ηπραία είδα έλαλ αζζελή κνπ ηνπ Γήκνπ Ξεηξνχπνιεο πνπ είλαη
εθεί ππάιιεινο ζην ελ ιφγσ θαηάζηεκα θαη κνπ αλέθεξε φηη θάηη ηέηνην έρεη
αθνπζηεί. Κπνξεί λα κελ ηζρχεη απηφ, λα καο πείηε αλ μέξεηε θάηη. Αλ φκσο
θάηη ηέηνην ζπδεηηέηαη, ζίγνπξα λα κελ επηηξέςνπκε άιιε απνδφκεζε ζηνλ
δήκν καο. Γειαδή δελ μέξσ ηη άιινπ ζα πάξνπκε, ζε ιίγν ζα πάξνπκε ην
δεκαξρείν λα ην πάκε θάπνπ παξαπέξα. Γελ μέξσ. Γελ μέξσ ηη λα πσ
πξαγκαηηθά.
Θαη θάηη πνιχ γξήγνξν, ιίγν κηα πνπ αλαθέξακε θάηη φζνλ αθνξά ην ζέκα ην
ζπγθνηλσληαθφ. Γηα πνιινζηή θνξά ζα θάλσ κία παξάθιεζε φζνλ αθνξά ηα
φξηα εθεί ησλ δξφκσλ ηνπ Αηηηθνχ Λνζνθνκείνπ. Μέξεηε φηη είκαη εθεί,
θαζεκεξηλά ην δσ, ην έλα πεδνδξφκην έγηλε, ζπκάζηε πνπ ηα ιέγακε, ην άιιν
απέλαληη εθθξεκεί, εθθξεκνχλ θάπνηα θνκκάηηα αξθεηά κεγάια πνπ δελ έρνπλ
γίλεη θαη δελ ππάξρεη πξνζβαζηκφηεηα. Ρν ζέκα φκσο είλαη φηη δελ έρνπκε
θαηαθέξεη, δελ μέξσ θαηά πφζνλ είλαη εχθνιν ή δχζθνιν, λα δνχκε ιίγν ηε
ζηάζκεπζε. Γεμηά θαη αξηζηεξά θαη απφ ηηο δχν κεξηέο παξθάξνπλ. Πήκεξα ην
πξσί, ζπγθεθξηκέλα, ελ ψξα εθεκεξίαο, γηαηί ζαο ιέσ εθεί ζπλέρεηα
κπαηλνβγαίλσ, πεξί ηα 15-20 ιεπηά είρε ζηακαηήζεη θνξηεγφ, γηαηί εθεί
γσληψλεη ν δξφκνο είραλ παξθάξεη ζηηο γσλίεο, φπνπ κπνξεί ν θαζέλαο
παξθάξεη, νθ, 20 ιεπηά εκέξα εθεκεξίαο.
Απφ ηελ άιιε δχν ιεσθνξεία πνπ πεξηκέλαλ λα ζηξίςνπλ κπινθαξηζκέλνο
δξφκνο ζε ηέηνην λνζνθνκείν εκέξα εθεκεξίαο πεξί ηα... αλ δελ ήηαλ 20
ιεπηά, κπνξεί αλ ήηαλ 15, 17. Θάηη πξέπεη λα γίλεη. Θάηη πξέπεη λα γίλεη. Ζ
πηάηζα ηαμί μέξεηε πνχ είλαη απέλαληη, πηάλνπλ θαη ηηο δχν ισξίδεο, δελ
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ππάξρεη θακία νξαηφηεηα, ην ηειεπηαίν δίκελν πξέπεη λα έρνπλ γίλεη, ε πχιε
κπνξεί λα καο πεη, δχν, ηξία αηπρήκαηα ζίγνπξα γηαηί φπσο κπαίλνπλ δελ
ππάξρεη νξαηφηεηα παξθάξνπλ νη ηαμηηδήδεο φπνπ βξνπλ, είλαη έλα ρξφλην
πξφβιεκα, ην μέξνπκε, αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη, πξαγκαηηθά δειαδή
πξέπεη λα ην δνχκε ιίγν πην επηζηακέλα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θενδσξαθφπνπιν. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, ζπλάδειθνη, ιίγν, δελ αθνχγνληαη νη ζπλάδειθνί
καο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, έρσ κία εξψηεζε, θαη κία πξφηαζε. Θα ηελ
πξνηάμσ ηελ πξφηαζε. Θα έρεηε πιεξνθνξεζεί, θαληάδνκαη, φηη ν επηθεθαιήο
ηεο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ, ν πξψελ δήκαξρνο Σξήζηνο
Γθνξηδίδεο δηψθεηαη χζηεξα απφ κήλπζε ηνπ δεκάξρνπ θ. Θσλζηαληάηνπ
ζρεηηθά κε πνιηηηθέο απφςεηο πνπ εμέθξαζε γηα ην ζέκα ηνπ ρψξνπ ηνπ
πξψελ αεξνδξνκίνπ. Ήδε ππάξρεη κία απφθαζε ηεο κεηνςεθίαο ηεο
Ξεξηθέξεηαο πνπ ζηεξίδεη ηνλ δήκαξρν θαη θαηαγγέιιεη ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο
πνιηηηθήο ζέζεο θαη ησλ απφςεσλ, θαη πξνηείλσ πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
φηη πξέπεη λα πάξνπκε κία αλάινγε ζέζε ζηήξημεο ηνπ επηθεθαιήο ηεο
αληηπνιίηεπζεο ζήκεξα Σξήζηνπ Γθνξηδίδε. Έλα
Γχν, νη δήκνη είλαη ζίγνπξν θαη βέβαην φηη έρνπλ δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε
πιείζηα φζα δεηήκαηα, ζηνλ ρψξν πνπ θηλνχληαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη,
γεσγξαθηθά ην ιέσ. Βιέπνληαο ηνλ βαζηθφ ράξηε ηεο ζπλνιηθφηεξεο
αλάξηεζεο ζηελ πεξηνρή, είδα φηη θάπνηνη ρψξνη φπσο αο πνχκε βφξεηα ηνπ
γεπέδνπ ηνπ «Σαξαιακπίδε» αιιά θαη κε ην ζέκα ηνπ Γαθληνχ πνπ ππάξρεη
εθεί έλα δήηεκα, ζα πσ πνην είλαη ην δήηεκα, απηφ ην Γαθλί, γηα παξάδεηγκα,
ν ρψξνο ηνπ ςπρηαηξείνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νηθφπεδν εθηφο ζρεδίνπ.
Λνκίδσ, ινηπφλ, φηη ζε απηά ηα δχν δεηήκαηα, θαη ζην δήηεκα ηνπ ηκήκαηνο
πνπ κηιάσ βφξεηα ηνπ γεπέδνπ «Σαξαιακπίδε» αιιά θαη ζην...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δλλνψ απφ ην Γξνκνθαΐηεην απφ πάλσ. Πην ζεκείν απηφ
εθεί ην δείρλνπλ, ην έρνπλ βγάιεη απφ ην πξάζηλν ζηνλ ράξηε άκα ζα ην
δείηε. Θαη γηα ην ζέκα ηνπ Γαθληνχ φηη ζα πξέπεη λα γίλεη παξέκβαζε απφ
πιεπξάο δήκνπ γηαηί δηαβιέπσ έλαλ θίλδπλν φηη αλ απηφ πάεη ζην ΡΑΗΞΔΓ θαη
κε ηε γλσζηή δηαδηθαζία πξνρσξήζνπλ γηα λα ην πνπιήζνπλ, ζα πνπιεζεί
πιένλ ζαλ νηθφπεδν θαη ζα «αμηνπνηεζεί» κε ηνπο ηξφπνπο πνπ μέξνπκε. Άξα,
ινηπφλ, εθφζνλ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξνο πξαζίλνπ, ζα πξέπεη λα
παξέκβνπκε, φπσο θαη γηα ηνλ ρψξν απηφλ πνπ κηιάσ εθεί, θαη λα γίλεη, λα
ραξαθηεξηζηνχλ απηνί αλεμάξηεηα απφ ηελ πνξεία, ηελ εμέιημε πνπ ζα έρνπλ
σο ρψξνη πξαζίλνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα
ήζειε; Ζ θα Πθακπά.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έια, Αζελά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ γηα ην ζέκα ηεο Ξι. Ιανχ, ε εξψηεζή κνπ
αθνξά ην ζέκα ηεο Ξι. Ιανχ. Δδψ θαη έλαλ κήλα ε παηδηθή ραξά είλαη πάιη
θιεηζηή γηαηί έγηλαλ βαλδαιηζκνί. Όκσο εθηφο απφ απηφ ηελ πεξαζκέλε
Άλνημε είρε έξζεη γηα ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ππνγξαθέο θαηνίθσλ
κία θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πιαηείαο ηα νπνία αθνξνχζαλ ζε
ζέκαηα

θαζαξηφηεηαο,

θσηηζκνχ,

επηθίλδπλσλ

ζεκείσλ,

ζπληήξεζεο

πξαζίλνπ, θαη ηεο παηδηθήο ραξάο. Ρφηε απνζχξζεθε, δελ ηέζεθε ην ζέκα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί απέζπαζαλ ηελ ππφζρεζε φηη ζα γίλνπλ, ζα
ηαθηνπνηεζνχλ φια.
Ξιελ φκσο, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πξνρσξήζεη θάηη. Ήζεια λα δεηήζσ,
εθφζνλ ην εγθξίλεη θαη ν πξφεδξνο, επεηδή είλαη εθπξφζσπνο ησλ θαηνίθσλ,
λα πεη πην ζπγθεθξηκέλα αλη’ εκνχ, αληί λα θάλσ εγψ ηελ εξψηεζε, ζε ζρέζε
κε ηελ πιαηεία, δελ μέξσ αλ ην εγθξίλεη ν πξφεδξνο. Ξξφεδξε;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, δελ ππάξρεη ζέκα.
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ΠΘΑΚΞΑ: Δθ ησλ πζηέξσλ κεηά ηελ απάληεζή ζνπ, δειαδή; Νθ. Απηφ είλαη
ην εξψηεκα. Πε πνηα θαηάζηαζε είλαη ε πιαηεία ζε ζρέζε κε ηα αηηήκαηα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Όρη, θαη πξηλ, δελ ππάξρεη ζέκα.
ΠΘΑΚΞΑ: Υξαία, λα έξζνπλ ηψξα ζηε ζέζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ φκσο, πξηλ φκσο λα ξσηήζνπκε αλ ππάξρεη άιινο
ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη. Λα νινθιεξσζεί ν θχθινο ησλ εξσηήζεσλ
δειαδή. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη; Υξαία, ειάηε.
Διάηε ζην κηθξφθσλν. Ξείηε ην φλνκά ζαο λα θαηαγξαθεί.
ΣΟΖΠΡΝ: Ξαλαγηψηεο Σξήζηνπ, θάηνηθνο πέξημ ηεο Ξι. Ιανχ. Ρα ίδηα
Ξαληειάθε κνπ, ηα ίδηα Ξαληειή κνπ, θ. Γήκαξρε, ζα κε ζπλεζίζεηε ζην
ηέινο. Θάζε ρξφλν απηήλ ηελ επνρή βάλνπκε ηα ίδηα δεηήκαηα. Βάλνπκε ηα
ίδηα δεηήκαηα θάζε ρξφλν. Θπκάζηε, θαληάδνκαη. Ινηπφλ, ην θεθαιαηψδεο, ε
παηδηθή ραξά ηεο Ξι. Ιανχ δελ ιεηηνπξγεί. Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί. Δίλαη
θαηαζηξακκέλε ε παηδηθή ραξά ηεο... κε αθνχηε; Κε αθνχηε; Ππγλψκε, δελ...
είπα Ξι. Πθακπά; Ππγλψκε, ε Ξι. Πθακπά ππάξρεη πξάγκαηη έλα κάξκαξν εθεί
πνπ ζπκίδεη φηη θάπνηε απηή ε πιαηεία ιεγφηαλ Ξι. Πθακπά.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΟΖΠΡΝ: Λα πσ ηελ νπζία; Θαη ζα κνπ πείηε κεηά αλ ζέιεηε λα ην
πξνζζέζσ απηφ. Πηελ Ξι. Ιανχ, ινηπφλ, ππάξρεη κία παηδηθή ραξά πνπ δελ
ιεηηνπξγεί. Ρελ έρεηε θιείζεη, ηελ έρνπλ θιείζεη θάπνηεο πεξεζίεο ηνπ δήκνπ,
θαιά έθαλαλ, γηαηί είλαη θαη επηθίλδπλε πηα ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη
ζήκεξα ε παηδηθή ραξά. Θξέκνληαη αιπζίδεο απφ ηηο θνχληεο, θαηαζηξακκέλνη
γιίζηξεο, θαηαζηξακκέλε παιάηδα, πψο δηάνιν λα ηελ... κνπ δηαθεχγνπλ θαη
νη φξνη. Ζ παηδηθή ραξά ηεο Ξι. Ιανχ δελ ιεηηνπξγεί. Θα ιεηηνπξγήζεη; Έλα
εξψηεκα.
Γελ μέξσ πφζν θνξηηθνί γηλφκαζηε θάζε θνξά φηαλ εξρφκαζηε εδψ πέξα θαη
ζαο θιαηγφκαζηε γηα κηα παηδηθή ραξά πνπ ζην θάησ-θάησ, ξε παηδηά, δελ
έρνπλ θαη ηίπνηα άιιν ηα παηδηά λα θάλνπλ, λα παίμνπλ, λα αζρνιεζνχλ, κε
ηελ θαηάζηαζε πνπ ζήκεξα θπξηαξρεί, γηαηί δελ πάλε νη αξηζηνθξάηεο ηεο
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πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο ζηελ παηδηθή ραξά. Πηελ παηδηθή ραξά ηνπ Γάζνπο
πεγαίλεη ν ιαφο, φπσο ζηελ παηδηθή ραξά ηεο Ξι. Διεπζεξίαο, πεγαίλνπλ ηα
παηδηά ηνπ ιανχ. Αο ην πάξνπκε ιίγν πην ζπλαηζζεκαηηθά ην δήηεκα.
Ρα άιια ζέκαηα ηεο Ξι. Ιανχ ηα εληνπίζαηε, λνκίδσ, είλαη ηα θψηα, ν ειιηπήο
θσηηζκφο, θακκέλεο ιάκπεο πνπ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, δελ θηαίεη ν δήκνο γη’
απηφ, δελ είπα φηη γηα φια απηά θηαίεη ν δήκνο. Ν δήκνο αλ θηαίεη ζε θάηη
είλαη φηη δελ ζπεχδεη λα πάεη λα δεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ξι.
Ιανχ.
Φψηα, παγθάθηα, νη ξίδεο ησλ δέληξσλ, έλα θαηλφκελν είλαη ην εμήο,
πεξπαηψληαο ν θφζκνο πάλσ ζην γθαδφλ θεχγεη ην γθαδφλ, βνεζνχκελεο θαη
ηεο βξνρήο, θαη νη ξίδεο βγαίλνπλ 10, 15 πφληνπο έμσ απφ ην έδαθνο.
Γθξεκίδεηαη θφζκνο θισηζψληαο ηηο ξίδεο, γθξεκίδεηαη θφζκνο θισηζψληαο ηηο
ξίδεο. Ρν έρσ δεη κε ηα κάηηα κνπ. Έρσ θαη εγψ γθξεκηζηεί. Κπνξεί λα θάλεη
θάηη; Λαη, κηα πηζαλή ιχζε ζα ήηαλ κία επηρσκάησζε ηνπ γθαδφλ ή απηήο ηεο
πεξηνρήο κήπσο θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν βειηησζεί ην πξφβιεκα έζησ θαη
πξφζθαηξα.
Μέξσ εγψ, λα κελ... θαη ε θαζαξηφηεηα βεβαίσο ηεο Ξι. Ιανχ. Λνκίδσ, λα κελ
ζαο θάσ πεξηζζφηεξν ρξφλν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, θαη έλα ζέκα πνπ ζέζακε θαη πέξπζη εδψ ζε απηήλ ηελ
ζπδήηεζε. Ζ Νδφο Παησβξηάλδνπ γηα ηελ Ξι. Ιανχ θαη γηα ηα 100 παηδηά πνπ
καδεχνληαη ηα Πάββαηα θαη ηηο Θπξηαθέο ηψξα πνπ αλνίγεη ν θαηξφο, είλαη
θαξκαληφια. Έρνπλ δεη ηα κάηηα καο παηδηά λα βξίζθνληαη κνχξε κε κνχξε κε
δηεξρφκελα απηνθίλεηα. Λα κπνπλ ζακαξάθηα; Ρη ζέινπκε; Άδεηα απφ ηνλ
πξφεδξν ηεο δεκνθξαηίαο γηα λα βάινπκε ζακαξάθηα ζηελ Παησβξηάλδνπ;
ΝΚΗΙΖΡΔΠ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ: Απαγνξεχεηαη.
ΣΟΖΠΡΝ: Λα θάλνπκε θάηη άιιν; Λα κπεη έλα θάγθειν; Λα κελ κπνξεί ην
παηδί θπλεγψληαο ηελ κπάια λα βγεη ζηνλ δξφκν ηεο Παησβξηάλδνπ; Κία
κπάξα; Γελ μέξσ. Δπεηδή φια απηά είλαη ζε ζπλάξηεζε θαη κε νηθνλνκηθά
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δεηήκαηα, πάλησο εγψ ην πξφβιεκα θαινχκαη λα θέξσ εδψ θαη φρη ηε ιχζε
ηνπ πξνβιήκαηνο.
Ζ Παησβξηάλδνπ γηα ηα παηδηά πνπ ηνπο θεχγεη ε κπάια, γηαηί είλαη θαηεθφξα
θαη πάεη ζηε Παησβξηάλδνπ, δελ μέξσ, θάπνηα ζηηγκή ζα ζξελήζνπκε, θαη ηη
ζα γίλεη ηφηε δελ μέξσ θαζφινπ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Σξήζηνπ.
ΣΟΖΠΡΝ: Ξεξηκέλσ λα αθνχζσ θάηη γηα ηα ζέκαηα πνπ έζεζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, απφ ηνπο αληηδεκάξρνπο πνηνο ζα ήζειε; πάξρεη
θάπνηνο; Αλ δελ ππάξρεη, λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα. Λα μεθηλήζσ απφ ην έθηαθην ζπλέδξην αλά
Ξεξηθέξεηα πνπ θάλεη ε ΘΔΓΔ, είρε ζήκεξα ζην «Ρηηάληα». Δθεί απνθαζίζηεθε
ηε Γεπηέξα 3 Απξίιε λα γίλεη έθηαθην ζπλέδξην ζπλνιηθά γηα λα ζπδεηήζεη ηηο
πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ λέν Θαιιηθξάηε,
δειαδή, φπσο ιέκε. βέβαηα, ηψξα δελ είλαη ηεο ψξαο λα αλαπηχμσ, γηαηί έρεη
πνιχ ελδηαθέξνλ λα αθνχζεηε πνηεο ήηαλ νη εηζεγήζεηο θαη πνηεο είλαη νη
ηνπνζεηήζεηο, πνπ αλεμάξηεηα απφ επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ εληνπίδνληαη
κφλν ζην ζέκα ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ θπξίσο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζην αλ ζα
γίλεη ή φρη ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ δήκσλ θαηά ηα άιια ζηελ νπζία
ζπκθσλνχλ φιεο νη δπλάκεηο εθεί, ε πιεηνςεθία δειαδή ηεο ΘΔΓΔ φηη ζα
πξέπεη λα αλαιάβνπλ λέεο αξκνδηφηεηεο νη δήκνη, λα κπνπλ λέεο θνξνινγίεο,
ν αληηδήκαξρνο ηεο Οφδνπ πξφηεηλε λα κπεη φπσο βάδακε, ιέεη, ηνπηθή
θνξνινγία, γηα φπνηνλ επηζθέπηνληαλ ην λεζί, θαη εγψ, επεηδή κίιεζα ζην
ζπλέδξην ιέσ ηφηε πξέπεη λα κπνπλ δηφδηα, λα κπεη θφξνο πξαζίλνπ,
ιηκαληψλ, ζάιαζζαο, ρηνληνχ, βνπλψλ, ν θάζε δήκνο δειαδή λα θνξνινγεί
ηνπο πνιίηεο ησλ άιισλ δήκσλ. Αλ πηζηεχνπλ δειαδή φηη έηζη ζα πξέπεη λα
είλαη ηα έζνδα ησλ δήκσλ.
Ρέινο πάλησλ, λα κελ ηψξα πσ πνιιά πξάγκαηα, γηαηί λνκίδσ φηη πξέπεη λα
θάλνπκε κία εηδηθή ζπλεδξίαζε κπξνζηά ζην έθηαθην ζπλέδξην απηφ θαη ζηηο
ζέζεηο πνπ έρεη πξνηείλεη ε θπβέξλεζε γηα ην...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Γηα ην δεχηεξν ζέκα, λα ζαο πσ έρνπκε απνθαζίζεη
ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, λαη, λαη, πξηλ, ζαλ Γεκνηηθή Αξρή λα θάλνπκε κηα
θακπάληα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο φπσο είραλ γίλεη δπν
πνιχ πεηπρεκέλεο θακπάληεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, ζα θάλνπκε κία
γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηηθά είλαη θαηλφκελν βέβαηα
γεληθφ απηφ, ζα βιέπεηε πψο παίδεη θαη ζηα κέζα θαη ζηηο εθεκεξίδεο, είλαη
πάξα πνιχ επηθίλδπλε απηή ε θαηάζηαζε, πεγαίλνπλ θπξίσο απφ νκάδεο
ζχλδεζκνη θηιάζισλ θαη θαιχπηνπλ ηηο πηλαθίδεο, κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ
γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ πνιιέο θνξέο έρνπκε πάξα πνιιά αηπρήκαηα απφ
απηφ ην θαηλφκελν.
Ξξέπεη παξάιιεια κε ηνλ εζεινληηθφ θαζαξηζκφ λα πεξάζνπλ θαη ηα
κελχκαηα ζηελ πφιε, γη’ απηφ βαζηθά ζα ζειήζνπκε λα θάλνπκε κέζα απφ
απηήλ ηελ θακπάληα θαη έηζη ζα θαιέζνπκε βέβαηα θαη ηα ζρνιεία, ηνπο
ζπιιφγνπο, καδηθνχο θνξείο λα πάξνπλ κέξνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Ρψξα, γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο ιατθήο αγνξάο ζην Γαθλί. Ξξέπεη λα πνχκε φηη
ήηαλ έλα αίηεκα ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γαθληνχ, είραλ καδεπηεί
εθαηνληάδεο ππνγξαθέο, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ, θαη βέβαηα θαη ηνπ
Δμσξατζηηθνχ Ππιιφγνπ ηνπ Γαθληνχ λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πεξηνρή ηνπο
ιατθή αγνξά γηαηί μέξεηε ην Γαθλί έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα είλαη ιίγν
μεθνκκέλν απφ ην ππφινηπν Σατδάξη κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ ζηελ
ηαιαηπσξία ηνπ θφζκνπ, ζην φηη δελ κπνξνχζαλ θάπνηνη θπξίσο ειηθησκέλνη
λα πάλε ζηηο ιατθέο αγνξέο. πάξρεη κεγάιε έιιεηςε, δελ ππάξρεη δειαδή ζην
Γαθλί κπαθάιηθν ή νπσξνπαληνπσιείν πνπ λα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ ηέηνηα
είδε νη άλζξσπνη.
Θαη βέβαηα εκείο ην ζπλδπάδνπκε λα εμππεξεηήζεη θαη ηελ πεξηνρή ηεο Αθαίαο
θαη ηνπ Πθαξακαγθά θάζε Ρεηάξηε θαη ζα δνχκε κε ηελ πξννπηηθή ζηελ
πνξεία λα θάλνπκε θαη ζχλδεζε κε έλα ιεσθνξεηάθη θάζε Ρεηάξηε πνπ ζα
κεηαθέξεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αθαίαο θαη ηνπ Πθαξακαγθά ζηε ιατθή ηνπ
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Γαθληνχ πνπ λνκίδνπκε γη’ απηέο ηηο πεξηνρέο ζα είλαη πάξα πνιχ πνιχηηκε ε
ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο.
Έγηλε πνιχ κεγάιε ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηα φξηα, πνχ ζα κπεη δειαδή ε
ιατθή, γηαηί μέξεηε φιν ζέινπλ ηε ιατθή αιιά θαλείο δελ ηελ ζέιεη κπξνζηά
ζηελ πφξηα ηνπ. Βξέζεθε ε ρξπζή ηνκή, ζα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα θνκκάηη πνπ
δελ ζα ζηγνχλ θαηνηθίεο. Κάιηζηα φηαλ έγηλε ε ζήκαλζε θαηά ιάζνο έγηλε θαη
ζήκαλζε πέξα απφ ην φξην ην νπνίν είρε ζπκθσλεζεί, αιιά απηφ
ηαθηνπνηήζεθε. Θαη ππάξρεη έλα δήηεκα ηψξα ζε ζρέζε κε ην ιεσθνξείν θαη
ην πψο ζα εμππεξεηείηαη ε εζσηεξηθή... θαη εδψ πάιη ππάξρνπλ δχν ιχζεηο, ε
κία ιχζε είλαη φηη ε ιατθή αγνξά ιέεη φηη ζα βάιεη ε ίδηα θάπνην απηνθίλεην ην
νπνίν ζα κεηαθέξεη, γηαηί είλαη έλα κηθξφ θνκκάηη πνπ κέλεη ζην Ξάλσ Γαθλί,
Θνκλελψλ, θ.ιπ., πνπ δελ ζα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί δειαδή, λα
εμππεξεηνχληαη έηζη, ή ζα δνχκε ην κηθξφ απηνθίλεην απηφ ησλ επηζθεπαζηή
πνπ πήξακε απφ ην Γαθλί λα κπαίλεη λα θάλεη απηή ηε δηαδξνκή, δειαδή ζα
πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε κηα ιχζε γηα ηνλ ιίγν θφζκν πνπ κέλεη ςειά ζην
Γαθλί, ε ζπγθνηλσλία ζα πεγαίλεη κέρξη ην Γαθλί θαλνληθά, έηζη δελ ζα
ππάξρεη πξφβιεκα, ην πάλσ θνκκάηη ζα έρεη έλα πξφβιεκα ην νπνίν φκσο
πηζηεχνπκε φηη ζα ιπζεί.
Ξάλησο, ζπλνιηθά ε πεξηνρή ζα εμππεξεηεζεί πάξα πνιχ θαη ην ζέιεη φινο ν
θφζκνο. Ξεξηκέλεη δειαδή κε αλππνκνλεζία λα μεθηλήζεη ε ιατθή, πνπ ζα
μεθηλήζεη ζηηο 29 ηνπ κήλα.
Γηα ην ΗΘΑ, λα ζαο ελεκεξψζσ φηη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΗΘΑ έρνπλ
θχγεη εδψ θαη 4 ρξφληα απφ ην Σατδάξη γηαηί θάπνηνη ζπλάδειθνη δπζηπρψο
δελ γλσξίδνπλ φηη 4 ρξφληα ηψξα δελ ππάξρνπλ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζην
Σατδάξη. Δκείο δελ έρνπκε θαλέλα έγγξαθν θαη θακία ελεκέξσζε γηα
ζπγρψλεπζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ Σατδαξίνπ κε Ξεηξνχπνιε.
Δηιηθξηλά δελ έρνπκε θαλέλα ηέηνην έγγξαθν θαη λνκίδσ φηη αλ ππήξρε ηέηνην,
αλ ππάξρεη ηέηνην έγγξαθν, θαιφ ζα είλαη λα καο ην δψζεη ν θ. Ληεληαθφο γηα
λα θάλνπκε θαη εκείο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη. Γηα ηελ Ρξνραία έρνπκε θάλεη
ελέξγεηεο, γηα άιια. πάξρνπλ πάξα πνιιά έγγξαθα ζε απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε.
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Βέβαηα λα πνχκε εδψ φηη ε ζπξξίθλσζε ησλ ππεξεζηψλ, ε ζπξξίθλσζε απηνχ
πνπ ιέκε θνηλσληθνχ θξάηνπο είλαη απνηέιεζκα κηαο πνιηηηθήο ζπγθεθξηκέλεο.
Κηαο πνιηηηθήο πνπ απνδέρεζηε εδψ πέξα φζνη βάδεηε δήηεκα γηαηί
θαηαξγνχληαη θαη γηαηί θιείλνπλ απηά ηα... θαη απηή είλαη ε αληίθαζε πνπ ζε
εμνξγίδεη κεξηθέο θνξέο. Γειαδή, έξρνληαη εδψ ππεξαζπηζηέο απηνί πνπ
ςήθηζαλ ηα κλεκφληα, απηνί πνπ έρνπλ ζηεξίμεη κε λχρηα θαη κε δφληηα απηέο
ηηο πνιηηηθέο θαη έξρνληαη ζήκεξα θαη κηιάλε γηαηί θαηαξγνχληαη, γηαηί
ζπξξηθλψλνληαη, γηαηί ππάξρεη ηέηνηα κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο; Έιενο,
δειαδή. Έιενο. Έιενο.
Γηα ηελ

Νδφ Βνπιγαξνθηφλνπ, λα

πσ

φηη

ζηα πιαίζηα

ησλ λέσλ

νλνκαηνδνζηψλ, γηαηί μέξεηε φηη εθθξεκνχλ γηα δχν πξψελ ζπλαδέιθνπο
νλνκαηνδνζίεο, ε Βνπιγαξνθηφλνπ, γηαηί θαη εκείο ην βιέπνπκε θαη καο
ελνριεί πάξα πνιχ απηή ε νλνκαζία, είλαη ε πξψηε νδφο πνπ ζα αιιάμεη.
έρνπκε κηα ζθέςε γηα ηελ δεχηεξε νλνκαηνδνζία ππάξρεη κία ζθέςε. Ξηζαλφλ
γηα ηελ πξψηε λα γίλεη απηφο πνπ είλαη θαη έλαο θεληξηθφο δξφκνο, απιά δελ
ζπλδέεηαη ηφζν κε ην Γαθλί, αιιά δελ πεηξάδεη απηφ, ζα ην δνχκε πάλησο θαη
ζα ζπδεηεζεί βέβαηα θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ ην ζέκα. θαη εθεί
κπνξείηε, κπνξνχκε λα πνχκε θαη γλψκεο, θαη νηηδήπνηε, λα δνχκε ηη ζα
θάλνπκε.
Ινηπφλ, ζηε Εεθχξνπ ζηελ έμνδν λα πσ ην εμήο, ε έμνδνο ηεο Εεθχξνπ ε κηα
πιεπξά εθεί πνπ ππάξρεη ην κεγάιν πξφβιεκα αλήθεη ζην Αηγάιεσ, ζηνλ Γήκν
Αηγάιεσ, δελ αλήθεη ζην Σατδάξη. Πην Σατδάξη αλήθεη ε Θεξκνππιψλ πνπ είλαη
απφ ηελ θάησ πιεπξά, γηα ηελ νπνία Θεξκνππιψλ, δειαδή ν δξφκνο έξρεηαη ε
Εεθχξνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ Ηεξά Νδφ θαη έξρεηαη ε Θεξκνππιψλ απφ θάησ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη, ιέσ έξρεηαη, παηδηά, γεσγξαθηθά ην ιέσ φηη έξρεηαη,
κπαίλεη ε Εεθχξνπ, πάεη απφ ηελ Ηεξά Νδφ ζηελ Θαβάιαο, γηα λα ην θάλσ
ζρεκαηηθά λα θαηαιάβνπλ θάπνηνη. Έξρεηαη έηζη, θαη ζπλαληάηαη κε ηε
Θεξκνππιψλ. Δκείο, ινηπφλ, ζην θνκκάηη ηεο Θεξκνππιψλ ζηε δεμηά πιεπξά
απφ ηνπ Πκπηξνπλάθνπ θαη κεηά, ζα θάλνπκε επέθηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζα
επεθηείλνπκε ην πεδνδξφκην, γηα λα γίλεη βαηφ γηαηί εθεί πεξπαηάεη πάξα πνιχ
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θφζκνο θαη νη ξίδεο ησλ δέληξσλ δελ κπνξείο λα μεξηδψζεηο ηα πεχθα εθεί,
είλαη πάξα πνιιά πεχθα πνιιψλ, πάξα πνιιψλ ρξφλσλ, δελ κπνξείο λα πεηο
φηη ζα θφςεηο ηα δέληξα, αιιά έρνπλ πεηάμεη ξίδεο ζε φιεο ηηο πιάθεο εθεί.
απηφ ινηπφλ πνπ ζα θάλνπκε ζα είλαη λα κεγαιψζνπκε ην πεδνδξφκην νχησο
ψζηε λα γίλεη βαηφ, λα θσηηζηεί, γηαηί είλαη ειιηπήο ν θσηηζκφο, θαη ππάξρνπλ
εθεί θαη θαηλφκελα ην βξάδπ ζε φιν απηφ ην θνκκάηη, δειαδή Εεθχξνπ θαη
Θεξκπνππιψλ θαη επηθίλδπλν γηαηί έρνπκε θαη δηάθνξεο επηζέζεηο, θ.ιπ.. Απηή
ε αλάπιαζε έρεη θαηαγξαθεί, έρεη κπεη ζην πξφγξακκα ην πεξίθεκν ησλ
νθηάκελσλ, είλαη δειαδή έλα απφ ηα έξγα ηα νπνία ζα γίλνπλ, γη’ απηφ έρνπκε
πάξεη θαη ην πξνζσπηθφ ηψξα ζα πάξνπκε δχν απηνθίλεηα, κπεηνληέξεο, θ.ιπ.,
γηα λα είκαζηε έηνηκνη νχησο ψζηε λα μεθηλήζνπκε απηά ηα δέληξα. Απηέο ηηο
παξεκβάζεηο.
Ρν ίδην ζα γίλε θαη κε ηε Οίκηλη. Ζ νινθιήξσζε δειαδή ηεο Οίκηλη ε νπνία θαη
απηή έρεη κπεη, μέξεηε φηαλ γηα λα πάξνπκε ην 8κελν έπξεπε λα θάλνπκε θαη
κειέηεο γηα θάζε πεξηνρή πνπ ζα θάλνπκε ηέηνηεο παξεκβάζεηο. Απηά πνπ ζαο
ιέσ ηψξα έρνπλ γίλεη απηέο νη πξνηάζεηο θαη νη κειέηεο. Γηα ηε Οίκηλη, ινηπφλ,
ζα πεδνδξνκεζεί θαη ην ππφινηπν θνκκάηη ην νπνίν δελ πξνιάβακε κε ην
πξνεγνχκελν 5κελν λα γίλεη.
Θαη βέβαηα λα ζαο πσ ηψξα φηη ζην θνκκάηη πνπ δεκηνπξγείηαη ην πξφβιεκα,
ζηε ζηξνθή δειαδή εθεί, αλ δείηε έρνπλ κπεη δελ μέξσ θαη εγψ πφζα
θνισλάθηα. Ρα νπνία ηα ζπάλε. Έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα, γηαηί μέξεηε φηη
δελ έρεη κεραληζκφ ν δήκνο ειεγθηηθφ, έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα ζηελ
Αζηπλνκία θαη απηφ θάλνπκε θαη ζε ζπλελλφεζε θαη κε ην Πσκαηείν
Δξγαδνκέλσλ ηνπ Αηηηθνχ γηαηί θαη απηνί ππνθέξνπλ εθεί θαη κε ηε Γηνίθεζε
ηνπ Αηηηθνχ, φηη ζα πξέπεη επηηέινπο λα κπεη κηα ηάμε εθεί.
Ξψο ζα κπεη ε ηάμε; Θα πξέπεη ε Ρξνραία λα πεγαίλεη θαη λα... ηέινο πάλησλ
λα γξάθεη ή λα απαγνξεχεη ηε ζηάζκεπζε. Λα ππάξρεη δειαδή παξνπζία ηεο
Ρξνραίαο ζε εθείλν ην ζεκείν. Γηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα ιπζεί ην ζέκα.
έρνπκε θάλεη φιεο ηηο πξνζπάζεηεο, θνισλάθηα έρνπκε βαξεζεί λα βάδνπκε,
φρη έρνπκε βαξεζεί, είλαη θαη αθξηβφ, δειαδή ην λα βάδεηο ζπλέρεηα ην
θνισλάθηα, πνπ δελ είλαη έλα θνισλάθη κφλν θαη λα καο ηα ζπάλε ζπλέρεηα.
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Γηα ηελ Ξαπαλδξένπ, ηψξα εθεί, απηφ θαη εγψ πξνηείλσ λα κπνπλ εθεί
θάγθεια. Λαη, έρεηο δίθην, εθεί δειαδή δελ, ε θαηάζηαζε έρεη πηα... ζπκθσλψ
λα κπνπλ θάγθεια εθεί. Πεκείσζέ ην, Αληηδήκαξρε.
Γηα ην ςήθηζκα ζηήξημεο ηνπ Γθνξηδίδε, ηψξα λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα δελ
μέξνπκε αθξηβψο ηη έρεη γίλεη. Γειαδή εγψ δελ έρσ πιήξε ελεκέξσζε.
Γηάβαζα απιά ζε κία εθεκεξίδα απηφ ην ζέκα δελ έρσ, εηιηθξηλά δελ έρσ, αλ
ππάξρεη θάπνην ππφδεηγκα ςεθίζκαηνο ή... ή κπνξνχκε λα ην πάκε ζην
επφκελν ζπκβνχιην ή λα πάξνπκε θαηαξράο κηα απφθαζε θαη λα δνχκε λα ηελ
επεμεξγαζηνχκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, λα δνχκε λα βγάινπκε έλα ςήθηζκα θαηαδίθεο...
εληάμεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη. Έηζη λα θηηαρηεί έλα θείκελν. Γηα ηελ αλάξηεζε
ραξηψλ, ησλ δαζηθψλ ραξηψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Όζνλ αθνξά απηφ, γηα λα κελ ςαρλφκαζηε κεηά, ζα θηηάμνπκε
έλα θείκελν, ζα ην ζηείιεη ην ηκήκα κε email ζε φινπο ηνπο επηθεθαιήο θαη
ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ν θαζέλαο κεηά παίξλεη θαη ιέεη
ζπκθσλνχκε θ.ιπ., ή δηαθσλνχκε. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, γηα ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, είλαη έλα πνιχ
ζνβαξφ ζέκα, βιέπεηε ηη γίλεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ζέιεη πνιχ κεγάιε
πξνζνρή, είκαζηε ζε επαθή βέβαηα κε ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη ην αξκφδην
ηκήκα ην ηνπνγξαθηθφ. Έρνπκε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κπξνζηά καο γηα λα
θάλνπκε νπνηεζδήπνηε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, αιιά ζαο ιέσ θαη πάιη φηη
ρξεηάδεηαη ςπρξαηκία θαη θπξίσο κεξηθέο θνξέο πξέπεη λα βιέπνπκε θαη, γηαηί
δηάβαζα θαη έλα δεκνζίεπκα ζε έλα site, αο πνχκε ηψξα γηα ην Γαθλί πνπ
βάδεη ην δήηεκα, βάδεη ην δήηεκα γηα ην Γαθλί, ην ΤΛΑ θαη ην Γξνκνθαΐηεην.
Αλ ην ΤΛΑ θαη ην Γξνκνθαΐηεην πνπ δελ είλαη ραξαθηεξηζκέλνη δαζηθνί ρψξνη
ραξαθηεξηζηνχλ δαζηθνί ρψξνη, ηφηε ηειείσζε ε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ.
Γελ ζα κπνξεί λα γίλεη θακία, κα θακία παξέκβαζε ζηα θηίξηα ηα νπνία
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πηζαλφλ λα ρξεηαζηνχλ θάηη, κία βειηίσζε. Απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα ζην
Ινηκσδψλ πνπ πξνζπαζεί λα γίλεη κία κφλσζε θαη δελ κπνξεί λα γίλεη.
Γη’ απηφ ζαο ιέσ, θαη ζην...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:...θαη ζην ιέσ, Θψζηα κνπ, κε φιε κνπ ηελ αγάπε, ζέιεη πνιχ
κεγάιε πξνζνρή απηφ, πνιχ κεγάιε πξνζνρή, ζα δνχκε πψο ζα γίλεη, αιιά λα
κελ γξάθνπκε κεγάια άξζξα βαξχγδνππα, γηαηί έρεη πάξεη εηδηθφηεηα έλαο
ζπκπνιίηεο καο ζην λα γξάθεη ηέηνηα άξζξα, πεξί παληφο επηζηεηνχ, φ,ηη
ζέιεηε γξάθεη θάζε θνξά. Γειαδή δελ έπξεπε λα αζρνινχκαζηε κε ηίπνηα
άιιν, λα θαζφκαζηε ψξεο αηειείσηεο θαη λα γξάθνπκε απαληήζεηο. Ξνπ δελ
ην θάλνπκε απηφ, δελ ζέινπκε δειαδή λα κπνχκε ζε απηή ηε ινγηθή. Αιιά
λνκίδσ φηη φπνηνο ηα δηαβάδεη, κπνξεί λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα θαη θπξίσο,
ζαο ιέσ, γηα ηέηνηα ζνβαξά ζέκαηα ρξεηάδεηαη πνιχ κεγάιε ςπρξαηκία θαη
λεθαιηφηεηα.
Γηα ηελ Ξι. Πθακπά λα ζαο πσ εδψ φηη, πξψηνλ, φηη νη θάηνηθνη έρνπλ δίθην,
γηαηί ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ πιαηεία, ηα έρνπλ θαηά θαηξνχο θέξεη
αιιά κελ μερλάηε φηη θαηά θαηξνχο γίλνληαη θαη παξεκβάζεηο απφ ηνλ δήκν.
Γειαδή, γηα παξάδεηγκα, αληηθαηαζηάζεθαλ νη θνχληεο, έγηλε ε πεξίθξαμε πνπ
ήηαλ ζε πάξα πνιιά ζεκεία ραιαζκέλε, έγηλε ε πφξηα, γηα ηε παηδηθή ραξά
ιέσ ηψξα, ην ζπκάζηε πάξα πνιχ θαιά, ιεηηνπξγνχζε. Ρη έρνπκε φκσο;
Βέβαηα ζηελ ππφινηπε πιαηεία φπσο θαη ζε πάξα πνιιά άιια ζεκεία ηεο
πφιεο ζπκβαίλεη ην εμήο κε ηηο ξίδεο. Απηφ ζα ην δείηε, δπζηπρψο, θαη ιέσ
δπζηπρψο γηαηί γηα λα ηα επηζθεπάζεηο φια απηά ηψξα ζέιεη ηεξάζηην ρξφλν
θαη πάξα πνιιά ρξήκαηα θαη πξνζσπηθφ, ζέιεη δειαδή ηξνκεξή δνπιεηά,
πξέπεη λα έρεηο δειαδή ζπλεξγεία πάξα πνιιά γηα λα θηηάμεηο, ζέινπλ φινη νη
πεδφδξνκνη, νη ρψξνη πξαζίλνπ πξέπεη λα απμεζεί ην πεδνχιη ην νπνίν είλαη
γχξσ-γχξσ θαη λα γίλεη επηρσκάησζε. Έρνπλ βγεη παληνχ έμσ νη ξίδεο.
Απηφ βέβαηα είλαη απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ κε ην λεξφ, έηζη γίλεηαη, θαη βαζηθά
είλαη γηαηί είραλ γίλεη ρακειά ηα πεδνχιηα. Δίραλ γίλεη πνιχ ρακειά ηα
πεδνχιηα, θαη απηή ηε ζηηγκή θεχγεη, δειαδή ην λεξφ μεπιέλεη ην ρψκα θαη
βγαίλνπλ ζπλέρεηα ξίδεο έμσ.
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Δκείο έρνπκε πάεη πνιιέο θνξέο εθεί θαη ν εληεηαικέλνο ζχκβνπινο ηνπ
Ξξαζίλνπ ν θ. Ρζνπθλίδαο, ηη λα ζαο πσ, έρεη πάεη θαη απηφο, έρνπκε
ζπδεηήζεη εθεί θαη κε ηνλ θφζκν, δειαδή έρνπκε πιήξε γλψζε ηνπ ηη γίλεηαη.
Έρνπκε θάλεη άκεζεο παξεκβάζεηο γηα θάπνηα ζίδεξα πνπ πξνεμείραλ, πνπ
ήηαλ επηθίλδπλα θαη θφπεθαλ, δειαδή πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε θάπνηεο
κηθξνβειηηψζεηο ηψξα φζν κπνξνχκε κέρξη λα ιχζνπκε νξηζηηθά απηά ηα
ζέκαηα πνπ ζέιεη φκσο λα κπνπλ νηθνδφκνη γηα λα ζεθψζνπλ δειαδή ην
πεδνδξφκην, θαη βέβαηα λα κπεη κεηά θαη ρψκα νχησο ψζηε λα κελ ππάξρεη
θίλδπλνο κέζα, θαη λα γίλεη θαη θχηεπζε θπηψλ φρη ινπινπδηψλ ηα νπνία ζε
δέθα κέξεο καξαίλνληαη θαη θεχγνπλ, αιιά πνπ λα βαίλνπλ, λα είλαη δειαδή
πξαζηλάδα γηα φιν ην ρξφλν.
Απηά ζέινπκε λα θάλνπκε, ηα έρνπκε ζθεθηεί πάξα πνιχ θαιά, ηα έρνπκε
ζρεδηάζεη, ζε ιίγν πηζηεχσ φηη ζα είκαζηε έηνηκνη λα μεθηλήζνπκε, ζαο ιέσ,
φηαλ έξζεη ην πξνζσπηθφ, γηαηί απηφο ν ζρεδηαζκφο ππάξρεη γηα φιεο ηηο
πεξηνρέο.
Ρψξα ηη γίλεηαη ζηελ Ξι. Πθακπά πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. πάξρεη κία νκάδα
10, 15 παηδηψλ, ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ κάιηζηα, κάιηζηα ζε κία ζπλάληεζε
πνπ είρακε κε ην 15κειέο ελφο γπκλαζίνπ ηνπο ξψηεζα επζέσο παηδηά, ην

μέξεηε, ιέεη, βεβαίσο ην μέξνπκε θαη μέξνπκε φηη είλαη 15 παηδηά ηα νπνία
δεκηνπξγνχλ απηέο ηηο ηζηνξίεο εθεί πάλσ. Απηά ηα παηδηά, ινηπφλ, ηη θάλνπλ;
Ξεγαίλνπλ επάλσ θαη θαηαζηξέθνπλ. Θαηαζηξέθνπλ φ,ηη κπνξείηε λα
θαληαζηείηε, απφ ηελ παηδηθή ραξά ηηο θνχληεο, ζπάλε κπνπθάιηα, απεηινχλ,
εθβηάδνπλ, είλαη κία θαηάζηαζε, έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, ηέινο πάλησλ, πνπ
πξέπεη λα ην δνχκε ζε άιιε βάζε.
Νχηε κπνξείο λα καιψζεηο καδί ηνπο, κε ην θαιφ πξνζπαζνχκε, ηέινο πάλησλ
βαζηθά πξέπεη λα νδεγεζεί αιινχ απηή ε εθξεθηηθφηεηα πνπ βγάδεη απηή ε
ειηθία. Απηφ είλαη ην ζέκα. φηη δπζηπρψο ηα παηδηά θαη ιφγσ πξνβιεκάησλ
πνπ αληηκεησπίδνπλ βέβαηα ζηηο νηθνγέλεηεο θαη γηαηί δελ έρνπλ θάπνηα άιια
ελδηαθέξνληα, δελ μέξσ, ή γηαηί πεξλάλε απηή ηε θάζε ηεο έληαζεο, πάλε θαη
δεκηνπξγνχλ πάξα, πάξα πνιιά πξνβιήκαηα.
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Κελ μερλάηε φηη ζηεξίμακε ηηο εθδειψζεηο πνπ θάλαηε πνπ ήηαλ πάξα πνιχ
σξαίεο, ην θαινθαίξη, ηηο ζηεξίμακε πιηθά, δειαδή θαη κε ρξήκαηα θαη κε... γηα
ηελ πεξίθξαμε ηεο πιαηείαο ηψξα απφ ηελ πιεπξά βέβαηα ηεο... πξέπεη λα ζαο
πσ φηη εμεηάδνπκε θαη ην ζέκα ηεο πεδνδξφκεζεο θαη λα δνχκε κε πνηνλ
ηξφπν ζα γίλεη απφ ην... πψο ιέγεηαη ν κέζα δξφκνο, ν κηθξφο πνπ νδεγεί
ζηνλ Θαλάζε ζηνλ Θνχβεια; Ζ πάξνδνο απηή, δελ ζπκάκαη ηψξα πψο ιέγεηαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλψλπκε πάξνδνο θαη απηή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη, πάξνδνο ηνπ Σαηδίδε. Θαη απηήλ ζα πξνζπαζήζνπκε
λα ηελ θάλνπκε ή ήπηαο ρξήζεο ή πεδφδξνκν. Νχησο ψζηε λα κελ ππάξρεη
θίλδπλνο θαη απφ απηήλ ηελ πιεπξά.
Ρψξα, γηα ηε Πνπθαηδίδε, ζα δνχκε κήπσο, γηα ηε Παησβξηάλδνπ, ζπγλψκε,
απφ ηε Παησβξηάλδνπ, φρη απφ ηε Πνπθαηδίδε, δελ έρεη πξφβιεκα, θαη ζηε
Παησβξηάλδνπ έρνπκε πξφβιεκα κε ηηο ξίδεο, μέξεηε, απηέο εθεί πνπ είλαη, πνπ
ςάρλνπκε λα βξνχκε πνηα ιχζε, αλ ζα γίλεη ζαλ γεθπξνχια, θάηη εθεί ηέινο
πάλησλ, γηαηί δελ κπνξείο λα ην θφςεηο απηφ ην δέληξν, είλαη... κε ηίπνηα. Θαη
λα γίλεη θαη πεξίθξαμε ηνπιάρηζηνλ απηφ πνπ ιέηε λα κελ θηλδπλεχνπλ ηα
παηδηά.
Βέβαηα, πηζηεχσ φηη ζα ηα... θαη γηα ηηο παηδηθέο ραξέο λα πσ, φηη γλσξίδεηε
πνιχ θαιά φηη είκαζηε κάιηζηα έζηεηιε ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε ρζεο καο ήξζε
έλα πνιπζέιηδν θείκελν είλαη γχξσ ζηηο 10, 12 ζειίδεο ην νπνίν αλαθέξεηαη
ζηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ. Νη άλζξσπνη δνπλ ζε άιινλ θφζκν, ζε
άιινλ πιαλήηε, ζε άιιε θνηλσλία. Γελ μέξσ εηιηθξηλά πνχ δνπλ. Θαη εγψ ζα
κπνξνχζα λα πξνηείλσ άιια ηφζα πξάγκαηα απ’ φ,ηη πξνηείλνπλ απηνί. Αιιά
κφλν γηα κηα παηδηθή ραξά γηα λα ιεηηνπξγήζεη πξέπεη λα έρεηο ην κηζφ
πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεηο κία παηδηθή ραξά ζχκθσλα κε ηηο
πξνηάζεηο πνπ θάλνπλ απηνί.
Γπζηπρψο ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη εκείο ζα ζέιακε λα ππάξρεη
θχιαθαο, λα ππήξρε θχιαθαο ζηελ παηδηθή ραξά, λα ππάξρνπλ εηδηθά
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ζπλεξγεία πνπ ζα παξεκβαίλνπλ γηα λα θάλνπλ ηηο επηζθεπέο, θ.ιπ., αιιά
μέξεηε πφζν ζπξξηθλσκέλν είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ, δελ θηάλεη κε
ηίπνηα. Ρν έρσ πεη ηφζεο θνξέο εδψ πνπ έρσ βαξεζεί λα ην ιέσ. Όηαλ δελ
έρεηο έλαλ μπινπξγφ, πνηνο ζα επηζθεπάζεη ην παγθάθη εθεί; πείηε κνπ. Όηαλ
δελ έρεηο ειαηνρξσκαηηζηή, θαη βξήθακε κηα θνπέια ηψξα θαη εθηειεί ρξέε
ειαηνρξσκαηηζηή; Γελ ζε άθνπζα, ηη είπεο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη ηφζν εχθνιν. Πηα ιφγηα πνιινί ην ιέλε αιιά δελ πήγε
θάπνηνο λα ην θηηάμεη ην παγθάθη. Ρέινο πάλησλ. Ξάλησο γηα ηηο παηδηθέο
ραξέο ηψξα είκαζηε ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο πάιη θαη επηζθεπψλ, δειαδή
έρνπκε δχν θνκκάηηα λα θάλνπκε, ηηο 21 παηδηθέο ραξέο πνπ έρνπλ
πηζηνπνηεζεί λα θάλνπκε ηηο επηζθεπέο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη, θαη γηα ηηο
ππφινηπεο πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλεο είκαζηε ζε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο
νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα παηδάθηα καο, γηαηί φια ηα παηδηά ηψξα ην
θαινθαίξη έρνπλ αλάγθε απφ κηα παηδηθή ραξά, λα πάλε ζηελ παηδηθή ραξά.
Γηα ηα απνξξίκκαηα λα πσ ην εμήο, φηη ηψξα, Θνδσξή, ηη λα πσ, φηη... ιεο λα
κεησζνχλ, λα θάλνπκε 40% αλαθχθισζε. Δπρή. Θαη εγψ ζα ήζεια 40% λα
θάλνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Δληάμεη. Θα ην θνπβεληηάζνπκε, λαη, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δθθξεκεί έηζη θαη αιιηψο, είλαη δεζκεπηηθφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη. Δληάμεη, ζα ην ζπδεηήζνπκε απηφ, ζα θάλνπκε έηζη θαη
αιιηψο εηδηθή ζπλεδξίαζε γη’ απηφ. Υξαία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, λαη, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πεξάζνπκε, ζπλάδειθνη, ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε.
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1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Νξζή Δπαλάιεςε ηεο κε αξηζκ.: 25/2017 Απ. Γ.Π. κε ζέκα: Ιήςε
απφθαζεο πεξί επηινγήο-έγθξηζεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο
ζρεηηθά κε ρνξήγεζε δαλείνπ γηα πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ζηελ ππεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ρν

εηζεγεηηθφ

ην

βιέπεηε.

πάξρεη

θάπνηα

εξψηεζε,

ζπλάδειθνη; Δίδαηε φηη πξνζηίζεηαη έλα απνξξηκκαηνθφξν. πάξρεη θάπνηα
αληίξξεζε, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, θαη ην θνξηεγφ αληί 10 ηφλσλ, γίλεηαη 19. Δίλαη φπσο
ζην εηζεγεηηθφ. πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Έια, Θνδσξή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην έλα, ζην έλα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε, νκφθσλα.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο-ηεθκεξίσζεο
θαη κειεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ
ππεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θαηαξρήλ θάπνην εξψηεκα, ζπλάδειθνη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πνχκε. Θνδσξή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ινηπφλ πνηνο ζέιεη ζπλάδειθνο λα πεη; Έια, Θνδσξή, λαη.
Αλ δελ έρεη αληίξξεζε ν Αληξέαο θαη ν Βαγγέιεο.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Βαζηθά ζεσξψ ζεηηθφ φηη θηάλνπκε ζε απηφ ην ζεκείν λα
πάξνπκε ηελ απφθαζε γηα παξαγγειία. Θα ήζεια κηα απάληεζε απφ ηνλ
δήκαξρν, εγψ πξνζσπηθά κνπ είρε δηαθχγεη, μέξσ φηη ππήξρε δπλαηφηεηα ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά, δελ ππάξρεη ηψξα, λα είρακε θάλεη παξαγγειία κέζσ ηεο
επξσπατθήο ηξάπεδαο 50% ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Ρξάπεδα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απηφ είλαη ηψξα έηζη; Κάιηζηα. Θαη βγαίλεη κέζνο φξνο
1,25; Υξαία, εληάμεη. Γηαηί είρα δηαβάζεη γηα 1,92. Υξαία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Υξαία, άξα ινηπφλ είκαζηε ζσζηά θαη κνπ αξέζεη απηφ.
Ήζεια λα δσ, δελ είρα δηαβάζεη απηφ ην θνκκάηη ζπγθεθξηκέλα. Άξα, ινηπφλ,
κε θαιχπηεη απηφ ην δήηεκα.
Ρψξα, φζνλ αθνξά νξηζκέλα πξάγκαηα, ζέισ λα ππάξμεη απάληεζε πνιηηηθνχ
θπξίσο ραξαθηήξα γηαηί ηα ηερληθά δεηήκαηα είρα ην πξσί ζπδήηεζε θαη κε
ηελ θα Ξαλαγησηάθνπ, ζπκβνπιεχηεθα θαη άιινπο δήκνπο γηα λα κνπ ιπζνχλ
θάπνηεο απνξίεο, απιψο ζέισ λα πσ ηα εμήο. Έρσ κηα δηαθσλία πνπ δελ ζα ην
ιχζνπκε ηψξα, απιψο ην θαηαζέησ. Γειαδή πηζηεχσ φηη δελ επεξεάδεη ην ηη
ζα ςεθίζσ, αιιά έρσ κηα δηαθσλία φηη ζηελ παξαγγειία πνπ θάλνπκε ζηηο
πξέζεο, ζηα ηέζζεξα δειαδή απνξξηκκαηνθφξα πξψηνλ φηη πξέπεη λα
ππνινγίζνπκε, αθφκα θαη αλ δελ ην βάινπκε ζηα ραξηηά θαη ζα ήζεια λα
έρνπκε κία εηθφλα, αλ ππάξρεη ηη θνζηίδεη επηπιένλ ην λα έρνπλ απηφκαην
ζχζηεκα πιπζίκαηνο ην θάζε θνξηεγφ. Δίκαη ελεκεξσκέλνο θαη μέξσ, ην ιέσ
γη’ απηνχο πνπ λνκίδνπλ φηη δελ μέξσ, φηη ην ζχζηεκα, φια καδί ζα ηα πσ θαη
κεηά απαληάο...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη, γηα ηελ ηηκή, λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κάιηζηα. ζχκθσλνη, άξα ινηπφλ ζεσξψ... σξαία, σξαία,
ιέσ, ινηπφλ, 3x4=12 ζπλ 24%, ηφζν. Δγψ ιέσ φηη πξέπεη λα εμεηάζνπκε

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

22 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017

31

ζνβαξά ηελ πεξίπησζε λα επηβαξπλζνχκε, δελ μέξσ, θαη εκείο ζαλ δήκνο,
έηζη θαη αιιηψο είλαη κία αγνξά πνιχ ζεκαληηθή γηα ηα επφκελα ρξφληα, ψζηε
λα ππάξρεη απηνλνκία γηαηί είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα πάξα πνιινχο
ηερληθνχο, ζα ην θνπβεληηάζνπκε, φρη ζηηο πξνδηαγξαθέο, ζηελ νπζία ηνπ
δεηήκαηνο, εθηφο φηη λα πιέλεηο κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απφ ην
πιπληήξην θάδσλ πνπ μέξνπκε φηη θάλεη απνιχκαλζε ζηνπο 80 βαζκνχο, έρεη
ηέζζεξηο ηφλνπο θαζαξφ λεξφ, ηέζζεξηο ηφλνπο, δηαβαζκέλνο είκαη, θα.
Ξαλαγησηάθνπ, φπσο βιέπεηε, ηέζζεξηο ηφλνπο αθάζαξηα, θ.ιπ. θαη παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζπλνιηθά ζηελ πφιε θαη ζηα ζεκεία αηρκήο, ην λα ππάξρεη
απηή ε δπλαηφηεηα ζεκαίλεη φηη κε επηινγή ζε πεξηνρέο θαη δήκνπ, ζε
πεξηνρέο θαη πεξηθέξεηεο ελλνψ ηκήκαηα ηνπ δήκνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη’
επηινγήλ είηε θάζε κέξα, είηε θάζε δεχηεξε κέξα, είηε θάζε ηξίηε κέξα,
αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ πξνΐζηαηαη θαη επηζηαηεί γη’
απηφ ην δήηεκα, ζε ζπλελλφεζε κε ηα άιια ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
πγηεηλή ηεο πφιεο.
Απηφ, ινηπφλ, ζα δψζεη κία απηνλνκία. Βεβαίσο απηφ ην πξάγκα ζπλεπάγεηαη
ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ δηπιαζηαζκφ ηνπ ρξφλνπ ζηελ ίδηα
πεξηνρή, 10 ιεπηά επηπιένλ. Ξηζαλά δηπιαζηαζκφ, πηζαλά θάηη ιηγφηεξν. Ιέσ,
ινηπφλ, φκσο απηφ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κε ςπρξφ λεξφ πνπ είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ λα έρεηο ζρεδφλ ζπλέρεηα, γηαηί δελ είλαη φινη νη θάηνηθνη ίδηαο
ινγηθήο θαη δελ είλαη φινη νη θάδνη φπσο είλαη ζηελ Θαξατζθάθε φπνπ είλαη
επηρεηξεκαηίεο, ππάξρνπλ θάδνη, φπσο έρσ πεη θαη ζην παξειζφλ, πνπ νη
θάηνηθνη πξνζέρνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ βάδνπλ ηα ζθνππίδηα θαη έρνπλ κηα
αγσγή πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζα ζέιακε λα ήηαλ ε
πφιε.
Ινηπφλ, άξα, ινηπφλ, βάδσ έλα εξψηεκα, φηαλ ζα θηάζνπκε γηα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζηα πιαίζηα ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εμεηαζηεί
θαη απηφ ην δήηεκα μαλά.
Γεχηεξν δήηεκα, πνπ έρεη ζρέζε κε έλα γεληθφηεξν ζέκα. ζηε ζπδήηεζε πνπ
ήκνπλ ζηνλ ΑΠΓΑ ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη έιεηπε ν θ. Κνζρνβνχδεο θαη
είρα πεη ινηπφλ... ηη είπα; Ν Κφζρνο ν Σνπδεινχδεο, κε ζπγρσξείηε, ζπγλψκε,
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θακία πξφζεζε, νχηε ηαχηηζεο, νχηε νηηδήπνηε άιιν, ιέσ, ν θ. Σνπδεινχδεο
Κφζρνο, έθαλα... εληάμεη, ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ, δελ μέξσ πψο ιέγεηαη, κηα
ζεηξά δήκνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΑΠΓΑ εμεηάδαλ ηελ πεξίπησζε λα δνπλ γηα
θνηλέο... λαη, γηα θνηλή αγνξά, κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο. Δκείο έρνπκε κείλεη
απέμσ. Λνκίδσ. Γελ μέξσ αλ είκαζηε κέζα. Γελ ην θαηάιαβα. Κπνξεί λα
είκαζηε πην κπξνζηά. Δληάμεη. Δγψ ιέσ φηη αλ απηφ καο επηηξέπεη λα έρνπκε
θάπνηα έθπησζε θαη γηα θάπνηα πξάγκαηα, λα ην εμεηάζνπκε έζησ θαη ηελ
ηειεπηαία

ζηηγκή.

Γηαηί

δφζεθε

ε

εληχπσζε

φηη

ε

ζπλδηακφξθσζε

ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΑΠΓΑ ζα πεηχρνπκε θαιχηεξεο
ηηκέο. Αλ φκσο απηφ πξφθεηηαη λα καο πάεη πίζσ έζησ θαη κία κέξα, εγψ ιέσ
έζησ θαη κία κέξα, γηα λα κελ ζεσξεζεί φηη παίδσ κε απηφ ην ζέκα, εγψ ιέσ,
ινηπφλ, φηη ην αθήλνπκε. Απιψο ην αλέθεξα εδψ πέξα.
Ρψξα, φζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο φηη είλαη euro6 κνπ έρεη απαληεζεί.
Ρψξα, ην αλ ζα πξέπεη λα πάξνπκε κηθξφηεξα, εγψ δελ ιέσ φηη πξέπεη λα είλαη
φια κηθξφηεξα, απηά ηα 16 ηφλσλ εθφζνλ ρσξάλε θαη θάλνπκε ηε δνπιεηά καο
κέρξη ηα ηψξα, ιέσ κήπσο ην έλα απφ απηά ζα πξέπεη λα είλαη ιίγν κηθξφηεξν.
Γηα πνιινχο θαη δηαθφξνπο ιφγνπο. Πε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο, ηηο
θπθινθνξηαθέο αιιαγέο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα αιιάμνπκε δξφκνπο, ζα
αιιάμνπκε πεδνδξφκηα, κελ βξεζνχκε μαθληθά κε απηφ πνπ ζα θάλνπκε, ιέσ,
κήπσο ρξεηάδεηαη λα ην εμεηάζνπκε θαη απηφ ην πξάγκα.
Δπίζεο, έλα άιιν ζέκα πνπ ην βάδσ, δελ μέξσ αλ πξέπεη ηψξα λα ην
πεξηγξάςνπκε, αλ ζα κπνχκε, πνπ εγψ ιέσ φηη πξέπεη λα κπνχκε ζην
ζχζηεκα βηναπνβιήησλ, νη ζεσξεηηθνί ηνπ ιέλε φηη ρξεηαδφκαζηε κχιν αληί
γηα πξέζα. Απφ ηελ έξεπλα πνπ έθαλα φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Ιέσ,
φκσο, φηη απηφ εάλ έξζνπκε ζε επαθή κε ηνλ εηδηθφ δηαβαζκεηηθφ ζχλδεζκν ν
νπνίνο ζηελ αλάιπζε πνπ θάλακε εδψ πέξα είπε φηη είλαη δηαζέζηκνο λα καο
πξνζθέξεη γε θαη χδσξ, Όρη, δελ ην είπε έηζη, φηη φπνηνο θάλεη καδί ηνπ
πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα δψζεη θαη θαθέ θάδνπο θαη αληίζηνηρα λα
πξνζθέξεη, αλ θαηάιαβα θαιά, θαη ην αληίζηνηρν απνξξηκκαηνθφξν, ηφηε λα
κελ θάλνπκε θάηη ηέηνην.
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Ρειεπηαίν εξψηεκα, πνπ είλαη δήηεκα... πψο ην ιέλε. Δκείο ηψξα πξαγκαηηθά
κπνξψ λα ζπκθσλήζσ φηη είκαζηε ηφζν ράιηα πνπ φ,ηη θαη λα πάξνπκε, είλαη
θέξδνο. Όκσο, εγψ ιέσ φηη ν δήκνο πξέπεη κε βήκα ηαρχ, φπσο θαη άιινη
δήκνη ηεο Αηηηθήο, γηα λα κελ θιαίκε κεηά γηα ηε Φπιή φινη καο θ.ιπ., θαη
ιέκε δηάθνξα θαη βγάδνπκε ν έλαο ηα κάηηα ηνπ άιινπ, ελλνψ ζε πνιηηηθφ
επίπεδν θαη θαηαγγειίεο, θ.ιπ., πξέπεη λα θάλνπκε γξήγνξεο πξνζαξκνγέο
φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο αλαθχθισζεο ζηελ πεγή.
Ρν εξψηεκα, ινηπφλ, πνπ απεχζπλα ζηελ θα Ξαλαγησηάθνπ θαη πνπ κνπ είπε
φηη κάιινλ ην... ην θαιχπηεη, φρη κάιινλ, είπε φηη ην θαιχπηεη, είλαη αλ απηά
πνπ αγνξάδνπκε ηψξα ζηνλ βαζκφ πνπ εκείο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, πεο ην
κάλα εμ νπξαλνχ θαη θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε φιεο απηέο ηηο πξνζαξκνγέο
πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα πξάζηλα ζεκεία, ηνπο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο, θ.ιπ.,
θ.ιπ.. Απηέο νη ππεξθαηαζθεπέο πνπ είλαη, αλ ζα παίμνπλ ξφιν.
Θαη έλα ηειεπηαίν, πνπ αθνξά ηνλ Σνπδεινχδε, πνπ ηνλ εκπηζηεχνκαη, είλαη
ην εμήο, ηη ζα αγνξάζνπκε θαη αλ ζα αγνξάζνπκε κεραλήκαηα απηά πνπ
ζέξλνπλ ηηο θαξφηζεο, αλ ζα αγνξάζνπκε, ζα ην δνχκε ζηηο πξνδηαγξάθεο,
αιιά ην ιέσ ηψξα, ζα αγνξάζνπκε απηφ πνπ είλαη ε πεπαηεκέλε θαη πνπ είλαη
αμηφπηζηε ιχζε, πνπ ζεκαίλεη Mercedes, γηαηί ηψξα έρνπλ κπεη ζηελ πηάηζα
θαη ε Πνχδνπ, θαη Ford, θ.ιπ., γηα λα θαηέβεη ην θφζηνο, θαη ηα Πθάληα ιέεη
είλαη θαιά, θ.ιπ., θ.ιπ.. Δίλαη έλα δήηεκα πνπ ζα ήζεια ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην εγθαίξσο λα ελεκεξσζεί θαη λα πάξνπκε ζέζε. Έρνπκε ηερληθνχο
ζπκβνχινπο ζε φιεο ηηο παξαηάμεηο, κε απηήλ ηελ έλλνηα ηα ιέσ απηά ηα
δεηήκαηα, απηά πνπ ιέσ δελ είλαη δηθέο κνπ εμππλάδεο, ή ζνθίεο, θαη ζα
ήζεια ζε απηή ηε ζπδήηεζε λα ζπκκεηέρνπκε ηζφηηκα. Γηαηί ν δήκνο έρεη
πξννπηηθή, κέιινλ, θ.ιπ., θαη αθνξά θαη ηηο επφκελεο θαη λνκίδσ φηη ζε απηφ
κέρξη ηψξα ν.. εγψ δελ έρσ παξάπνλν απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, φηη ζθέθηεηαη
θαη φρη φπσο θάπνηνη άιινη πνπ έθαλαλ 12εηείο ζπκβάζεηο κε ηα θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Κε απηήλ ηελ έλλνηα ιέσ ινηπφλ φηη ζέινπκε...
φρη, δελ ην αλνίγσ, έηζη παξεκπηπηφλησο ην είπα. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα βάιεη θάηη γηα ην
ζέκα; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηελ... νξίζηε, Ξαλαγηψηε.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Λα πεη πξψηα ε δηεπζχληξηα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο δπν
πξάγκαηα γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη γη’ απηά πνπ έβαιε ν Θνδσξήο, θαη λα καο
πεη ν Ξαλαγηψηεο κεηά γηα ηα νηθνλνκηθά. Έια, Γηψηα.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ θξαηνχζα ζεκεηψζεηο φζε ψξα
κηινχζαηε, θ. Ππειηφπνπιε. Θα κε ξσηήζεηε ζε φζα δεηήκαηα δελ ζπκάκαη θαη
αθνξνχλ ηερληθά δεηήκαηα, λα ηα ζπκεζψ.
Απηφ πνπ ζπκάκαη πάλησο φηη ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν εξψηεκα είλαη αλ ηα
απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία πξνρσξάκε λα πξνκεζεπηνχκε ζα πξέπεη λα
έρνπλ πίζσ ζχζηεκα πιχζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία
παίξλνπκε δελ έρνπλ ζχζηεκα πιχζεο. Ξαξάιιεια, φκσο, ζηελ ίδηα
πξνκήζεηα, εθηφο απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα παίξλνπκε θαη έλα πιπληήξην
θάδσλ ην νπνίν είλαη πνιχ θαιψλ πξνδηαγξαθψλ, ζχγρξνλν θαη εμειηγκέλν,
θαη κε απηφ επηδηψθνπκε λα απνθαηαζηήζνπκε απηφ πνπ δελ έρεη γίλεη ηφζα
ρξφληα, δειαδή νη θάδνη ηεο πφιεο καο λα κελ παξνπζηάδνπλ θαη απηήλ ηελ
φρη θαη ηφζν θαιή εηθφλα, αιιά λα κελ κπξίδνπλ θαη έληνλα. Δηδηθά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο.
Δάλ, δειαδή ηη ζεκαίλεη απηφ πξαθηηθά, φηη ην πιπληήξην φπσο πνιχ θαιά
είπαηε έρεη κία δεμακελή θαζαξνχ λεξνχ, έρεη κηα δεμακελή αθάζαξηνπ λεξνχ,
έρεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 80 βαζκψλ
Θειζίνπ, απηφ ζεκαίλεη φηη πιέλνληαη νη θάδνη θαη απνκαθξχλνληαη φινη νη
κηθξννξγαληζκνί, φπσο απηνί θαη αλ ηνπο έρνπκε αθνχζεη λα νλνκάδνληαη, θαη
ζεκαίλεη φηη θάλνπλ λα κπξίζνπλ μαλά πνιχ θαηξφ. Αλ ηνπο πιχλεηο κε θξχν
λεξφ ηνπο θάδνπο, λα ην δνχκε απφ ηελ πξαθηηθή καο, δειαδή βγαίλνπκε έμσ
κε ην ιάζηηρν θαη πιέλνπκε έλαλ θάδν, κε απιφ θξχν λεξφ. Θαζάξηζε ν θάδνο;
Νχηε θαηά δηάλνηα. Απηφ ην ζχζηεκα θαη απηή ηε δηαδηθαζία, δειαδή ηνπ
πιπζίκαηνο ησλ θάδσλ κέζσ απνξξηκκαηνθφξνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ δήκνη,
εηδηθά δήκνη αιιά θαη άιινη δήκνη, αιιά νπζηαζηηθά εθεί δειαδή έρεη πξαθηηθή
αμία λα εθαξκνζηεί έλα ηέηνην ζχζηεκα πνπ έρνπλ πνιιά δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία.
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Γειαδή γηα παξάδεηγκα, είλαη εληειψο ηπραίν ην παξάδεηγκα αιιά είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ. Ν Γήκνο Μπινθάζηξνπ έρεη 25 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. Δθείλα
πνπ είλαη απνκαθξπζκέλα απφ ηελ πφιε ηνπ Μπινθάζηξνπ θαη έρνπλ θάδνπο
δελ κπνξεί λα πεγαίλεη θάζε κέξα θαη ην απνξξηκκαηνθφξν θαη ην πιπληήξην
θαη λα θάλεη απηή ηε δνπιεηά. Ξεγαίλεη ινηπφλ ην απνξξηκκαηνθφξν θαη θάλεη
θαη ηελ πιχζε ησλ θάδσλ κε θξχν λεξφ. Αγξνηηθέο εθηάζεηο είλαη, δελ κπξίδεη
θαη ηφζν έληνλα, δελ έρνπλ θαη ηδηαίηεξε αλάγθε γηα απνιχκαλζε.
Δδψ, φκσο, ζηνλ αζηηθφ ηζηφ δελ δηαλννχκαζηε λα θάλνπκε θάηη ηέηνην. Όηη
ην θάλνπλ θάπνηνη δήκνη, πηζαλφλ ην θάλνπλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπο, αιιά
εγψ έηζη ηεθκεξησκέλα θαη επηζηεκνληθά δελ κπνξψ λα πξνηείλσ θάηη ηέηνην
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Ρψξα, γηα ην euro6 είπακε φηη πξάγκαηη δελ κπνξνχλ λα βγάινπλ πηλαθίδεο
θαη λα θπθινθνξήζνπλ ζηνπο δξφκνπο αλ δελ είλαη ζχγρξνλεο εμειηγκέλεο
ηερλνινγίαο. Θαη ην euro 6 πηα είλαη δεδνκέλν. Απηφ είλαη ηειεησκέλν ζέκα,
δελ δηαπξαγκαηεπφκαζηε θάηη ηέηνην.
Δπίζεο, αλ ζα έπξεπε λα πάξνπκε θαη έλα κηθξφ θαη έλα επέιηθην
απνξξηκκαηνθφξν. Ξηζαλφλ λαη. Γελ ην απνθιείνπκε. πάξρνπλ πεξηνρέο πνπ
πξάγκαηη κε έλα κηθξφ απνξξηκκαηνθφξν λα πξέπεη λα κπνξνχζαλ λα
εμππεξεηεζνχλ. Όκσο, απηή ηε ζηηγκή, απηή ηε ζηηγκή, έηζη φπσο είλαη ν
ζρεδηαζκφο ησλ πεξηνρψλ θαη ιεηηνπξγεί ε πεξεζία Θαζαξηφηεηαο δελ
ζεσξνχκε,

εγψ

ηνπιάρηζηνλ

δελ

ζεσξψ

ζθφπηκν

φηη

έλα

κηθξφ

απνξξηκκαηνθφξν ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηα θελά. Απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ.
Δμάιινπ, κε ηα ηέζζεξα απνξξηκκαηνθφξα, ην γξάθνπκε θαη κέζα ζην
εηζεγεηηθφ, ζηελ έθζεζε ζθνπηκφηεηαο, δελ εμαληιείηαη ε δηαδηθαζία ηεο
πξνκήζεηαο, απηή πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Έρεη πξννπηηθέο ε πφιε θαη πξέπεη
απηέο

ζπλέρεηα

λα

θαιχπηνληαη.

Γελ

εμαληιείηαη

κε

ηέζζεξα

απνξξηκκαηνθφξα. πάξρνπλ νθηψ ηνκείο. Ρα απνξξηκκαηνθφξα πνπ έρνπκε
είλαη ειάρηζηα θαη εκηζαλή. Γελ ηειεηψζακε εδψ. Όκσο απηά κπνξνχκε λα
πάξνπκε ηψξα, απηά παίξλνπκε.
Γελ μέξσ αλ μερλάσ θάηη. Υξαία.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ, ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, απιά γηα ηνλ ΑΠΓΑ ηψξα επεηδή, θνηηάμηε ηψξα λα δείηε,
εκείο ζηε δηαδηθαζία απηή κε ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ ηελ έρνπκε μεθηλήζεη
θαλά 5κελν πεξίπνπ, πφζν είλαη; Θαηά 5κελν. Άξα, θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη αλ
κπνχκε ηψξα ζε απηή ηε δηαδηθαζία κε ηνλ ΑΠΓΑ ζήκεξα έλα... εγψ δελ ζα
πσ πεληάκελν, έλα ηξίκελν, είκαζηε έηζη θαη αιιηψο off. Κε απηήλ ηελ έλλνηα
επηιέμακε λα ην πξνρσξήζνπκε γηα λα ιήμεη απηφ. Ρψξα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα, εγψ λνκίδσ φηη κπνξνχκε... είπε θαη ε Γηψηα δειαδή
θάπνηα πξάγκαηα πνπ καο απαζρνινχλ φινπο. λνκίδσ φηη απηή ε ζπδήηεζε
βέβαηα

θάπσο

πξέπεη

λα...

ζε

ζχληνκν

ρξνληθφ

δηάζηεκα

λα

ηελ

νινθιεξψζνπκε, λα ην πξνρσξήζνπκε, δειαδή φ,ηη είλαη λα δνχκε, φ,ηη
παξαηεξήζεηο είλαη λα γίλνπλ, κειέηεο θ.ιπ., λα κελ ην αθήζνπκε λα πεξάζεη,
δειαδή λα γίλεη γξήγνξα απηή ε ζπδήηεζε, γηαηί λνκίδσ φηη ε θαηάζηαζε δελ
πάεη άιιν θαη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε φιε ηε δηαδηθαζία, δειαδή κε ην
Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ.
Όζνλ αθνξά αλ ππάξρεη, Θνδσξή, ε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηνχκε κε ηνλ
ΔΓΠΛΑ, έηζη θαη αιιηψο ηα ιεθηά ηα παίξλεη, δελ είλαη δειαδή, παίξλεη θαη κε
ην παξαπάλσ, γηα βηναπφβιεηα θαη απνξξηκκαηνθφξν θαη θάδνπο, δελ λνκίδσ
φηη ππάξρεη... δειαδή δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα ην βάινπκε εδψ λα πάκε έηζη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τεθίδεηαη νκφθσλα, ζπλάδειθνη, ην 2ν ζέκα; Τεθίδεηαη
νκφθσλα.
3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο έξγσλ ηεο
Ρερληθήο πεξεζίαο, πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2017.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε ην εηζεγεηηθφ. Κηιάκε γηα ηξία έξγα. πάξρεη θάπνην
εξψηεκα,

ζπλάδειθνη;

Ππκθσλνχκε.

Γελ

ππάξρεη.

πάξρεη

θάηη;

Ππκθσλνχκε;
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4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε πξαθηηθνχ θιήξσζεο γηα ηνλ νξηζκφ ηαθηηθψλ θαη
αλαπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο νξηζηηθήο θαη
πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ :«ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ
ΠΣΝΙΔΗΩΛ, ΘΡΗΟΗΩΛ ΙΝΓΩ ΔΘΡΑΘΡΩΛ ΑΛΑΓΘΩΛ (Αλαθαηαζθεπή
πγξνκφλσζεο ζην 12ν Λεπηαγσγείν)».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζε απηφ, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Νξηζκφο Ξξνέδξνπ Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο Γήκνπ Σατδαξίνπ
γηα ηελ δηεηία 2017-2018».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ πξφηαζε... λαη, ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρψξα ζαλ αξκφδηνο αληηδήκαξρνο λα πσ φηη ε πξφηαζε ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο γηα πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο είλαη γηα ηνλ
ζπλάδειθν ηνλ Θψζηα Ρζνπθλίδα. Θεσξνχκε φηη ην πξνεγνχκελν δίρξνλν
πνπ ήηαλ πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο έπαημε θαζνξηζηηθφ
ξφιν θαη ζηελ επαθή ηνπ κε ηα ζρνιεία ηεο πφιεο, εθπιήξσζε ηνλ ξφιν ηνπ
σο πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο ζην αθέξαην. Λα πνχκε, δελ
μέξσ θαηά πφζνλ είλαη γλσζηφ θαη ζην Πψκα φηη κε πξσηνβνπιία θαη ηνπ ίδηνπ
είρε ζπρλή επαθή κε φινπο ηνπο δηεπζπληέο ηφζν ηεο Α/βάζκηαο φζν θαη ηεο
Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν γίλνληαλ γλσζηά ηα
πξνβιήκαηα θαη ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηα «εθπαηδεπηηθά» πνπ ππήξραλ ζηα
ζρνιεία, θαη ε ζπλεξγαζία θπζηθά κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Ξαηδείαο ήηαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο πάξα πνιχ θαιή.
Θαη απφ απηήλ ηελ άπνςε ζεσξνχκε φηη αθξηβψο επεηδή επηηπρεκέλα έπαημε
απηφλ ηνλ ξφιν φηη κπνξεί θαη γηα ην επφκελν δηάζηεκα λα ζπλερίζεη λα είλαη
πξφεδξνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη; πάξρεη θάηη άιιν; Γηαθσλία; Θ.
Ππειηφπνπιε.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; Θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γελ έρσ λα πσ ηίπνηα πεξηζζφηεξν, ε νκάδα θαη ε ζχλζεζε πνπ
θεξδίδεη δελ αιιάδεηαη. Απηφ ην είπα έλαλ πνδνζθαηξηθφ φξν. Ν Θψζηαο είλαη
γλσζηφο θαη γηα ην πξάν χθνο, θ.ιπ., θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Δκείο
ζαλ ζπλδπαζκφο ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Γηαγξαθή παξαζηαηηθνχ θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζε
άπνξνπο δεκφηεο, ιφγσ ιαλζαζκέλεο θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ
δηθαηνχρνπ θαη έγθξηζε θαηαβνιήο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζε
άπνξν δεκφηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε. Ξαλαγηψηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ινηπφλ. Νκφθσλα.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ, ιφγσ αλάθιεζεο
θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ην πξφγξακκα : Θαηαζθεπή
Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Γάζνπο Σατδαξίνπ, απφ ηελ Ρξάπεδα Διιάδνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη λα πεηο δπν πξάγκαηα, Αληηδήκαξρε; Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Απηφ ην πνζφ δελ έρεη απνξξνθεζεί απφ ην θνλδχιη ην νπνίν
ππάξρεη,

νπφηε

αλαγθαζηηθά

πξέπεη

επεηδή

ππάξρεη

επηζηξαθεί.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρξεηο ρηιηάδεο... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

αζπκθσλία,

λα
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γηα πνηνλ ιφγν δελ απνξξνθήζεθε; Γελ έγηλε θάπνηα ελέξγεηα
απφ εκάο; πήξμε παξάιεηςε απφ ηελ πεξεζία; Γελ... δειαδή νπζηαζηηθά
είλαη θάπνηα ρξήκαηα πνπ έπξεπε λα ηα πάξεη ν δήκνο θαη δελ ηα
εθκεηαιιεχηεθε. πάξρεη θάπνηα εμήγεζε, θάπνηα δηθαηνινγία γη’ απηφ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν δήκαξρνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: πήξρε έλα εγθεθξηκέλν πνζφ θαη ν εξγνιάβνο πήξε
θάπνηα πξνθαηαβνιή. Γη’ απηήλ ηελ πξνθαηαβνιή ππάξρνπλ θάπνηνη ηφθνη νη
νπνίνη έηξεραλ, απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα είλαη λα ππάξρεη ινγηζηηθή
ηαθηνπνίεζε γηα ην έξγν ζπλνιηθά, φρη γηα ηα ρξήκαηα πνπ δφζεθαλ σο
ρξεκαηνδφηεζε ιφγσ ησλ εξγαζηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ. Αιιά ινγηζηηθή
ηαθηνπνίεζε γηα λα κπνξεί λα θιείζεη ην έξγν. Δίλαη θαζαξά ζέκα
ηαθηνπνίεζεο. Γελ επεζηξάθεθαλ ρξήκαηα πίζσ. Νη ηφθνη φκσο νη νπνίνη...
φηαλ παίξλεη πξνθαηαβνιή ν αλάδνρνο, θαηαβάιινληαη θάπνηνη ηφθνη. Νη ηφθνη
απηνί

κέλνπλ

ζην

ηακείν

ηνπ

δήκνπ.

Απηνί

πεγαίλνπλ

ππέξ

ηεο

ρξεκαηνδνηήζεσο Αξρήο. Δθεί ινηπφλ γίλεηαη απηή ε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε,
αλ είλαη απηφ, απηφ, αλ είλαη γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, αθνξά εηδηθά απηφ ην
δήηεκα ηνπ ζέκαηνο ησλ ηφθσλ θαη απηφ νξίδεηαη. Ξξέπεη λα γίλεηαη, δειαδή
ζε θάζε ρξεκαηνδνηνχκελν έξγν πνπ έρεη πξνθαηαβνιή γίλεηαη απηφ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Θ. Γξνχιηα, ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη απηή πνπ ζνπ
εγθξίλεηαη ζηελ αξρή ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Απηή κεηά
κεηψλεηαη θαη θηάλεη ζην χςνο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ έθπησζε. Ζ
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη γηα φιν ην πνζφ κνλνθνπαληά,
ζπλνιηθά, γίλεηαη φπνηε ππνβάιινληαη ινγαξηαζκνί πινπνηεζεηζψλ εξγαζηψλ
γίλεηαη αληίζηνηρα θαη ε πιεξσκή. Άξα, ινηπφλ, ε πιεξσκή θαλνληθά ηνπ
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αλαδφρνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηα ρξήκαηα πνπ πήξακε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή.
Όκσο, εθηφο απφ ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ππήξμε θαη πξνθαηαβνιή, γηαηί
πξνβιεπφηαλ ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα λα ππάξμεη έλα 10% αλ ζπκάκαη, ή
5% ή 10%, απηφ ινηπφλ, επεηδή παξάγεη ηφθνπο, απνδίδνληαη νη ηφθνη ζηε
Σξεκαηνδνηηθή Αξρή.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίρακε κία ζχκβαζε πνπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη εκείο
έρνπκε πάξεη απηά ηα ρξήκαηα. Ν εξγνιάβνο ηειηθά πήξε ιηγφηεξα, δειαδή
ζην ηέινο ηνπ έξγνπ...
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Όρη, πήξε αθξηβψο απηά πνπ πξνβιέπνληαλ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξήξε αθξηβψο απηά.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Όρη απηά πνπ πξνβιέπνληαλ, απηά πνπ πινπνίεζε,
δειαδή...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Απηά πνπ πινπνίεζε, άξα πινπνίεζε ιίγν ιηγφηεξν...
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Αλ δελ ... , αλ... λαη, αιιά απηά δελ είραλ έξζεη ζηνλ δήκν
ηα ρξήκαηα. Μαλαιέσ, νη ινγαξηαζκνί πνπ.. αο πνχκε φηη ε έγθξηζε ήηαλ γηα
512.000,00€ θαη πινπνίεζε έξγν γηα 480.0000,00€, πφζα ρξήκαηα ήξζαλ
ζηνλ δήκν, 480.000,00€. Γηαηί έξρνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ινγαξηαζκνχο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Όρη ιηγφηεξν έξγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ έθαλε ιηγφηεξν έξγν. Ρψξα δελ θαηαιαβαίλεηο; Αθνχ είζαη
κεραληθφο θαη μέξεηο πάξα πνιχ θαιά. Μέξεηο πάξα πνιχ θαιά. Πχκθσλα κε ηηο
επηκεηξήζεηο πνπ γίλνληαη είρε παξαρζεί ιηγφηεξν έξγν. Έιενο, δειαδή.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Γελ αιιάδεη, δελ έγηλε έθπησζε έξγνπ, ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γήκαξρε, κηζφ ιεπηφ, γηα λα κελ παξεμεγεζνχκε. Λα θαηαιάβσ
πξνζπαζψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ... εληππψζεηο έηζη;
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Λα θαηαιάβσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην θαηαιαβαίλεηο;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, είκαη ραδφο, ξε Ιεσλίδα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ην θαηάιαβεο;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Όρη, δελ ην θαηάιαβα γηαηί δελ είλαη ζαθέο. Γελ ιέσ φηη έρεη γίλε
θάηη θαθφ, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ζπκψλεηο.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Αλ πξνβιεπφληνπζαλ λα γίλνπλ...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Απιά δελ είλαη θάηη ζπλεζηζκέλν απηφ, δελ ην έρσ μαλαθνχζεη,
πξαγκαηηθά δελ ην έρσ μαλαθνχζεη.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Θαη ζην έξγν εδψ έγηλε ην ίδην.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία, λα ην θαηαιάβσ ινηπφλ.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. Ππγλψκε, ζηνλ αχιεην ρψξν ε
ζχκβαζε ήηαλ 930.000,00€, ε ζχκβαζε ήηαλ 930.000,00€, ε ρξεκαηνδφηεζε
930.000,00€ θαη ην έξγν θφζηηζε 845.000,00€.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Απηφ αθξηβψο είπα πξνεγνπκέλσο.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έγηλε...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Άξα, κηζφ ιεπηφ, Γηψηα, κηζφ ιεπηφ. Πην ηέινο ηνπ έξγνπ ινηπφλ
ζηνλ αλαθεθαιαησηηθφ αλ είρε κία ζχκβαζε 510.000,00€....
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Λαη, απηνί πξνζαξκφδνληαη ζε απηφ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρειηθά εηζέπξαμε 480.000,00€ γηαηί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ κε
ζπλ-πιελ ήηαλ 480.000,00€.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Βέβαηα. Γηαηί ε ζχκβαζε ζπλνδεχεηαη... ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ
ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία, θαη πήξε θαη θάπνηνπο ηφθνπο απφ ηελ πξνθαηαβνιή.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Κνπ επηηξέπεηο; Ζ ζχκβαζε ζπλνδεχεηαη απφ εξγαζίεο
πνπ αθνινπζνχλ ηηο πξνκεηξήζεηο ηεο κειέηεο φπσο μέξνπκε πνιχ θαιά θαη νη
δπν.

42

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξνιχ σξαία, πνιχ σξαία.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Αλ, ινηπφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ηεο εξγνιαβίαο
ππάξρεη έλα κέγεζνο πνπ ιέεη ηνηρνπνηία 512η.κ...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πχκθσλνη.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ:... θαη επηκεηξεζεί θαη βγεη 480.000,00€, ζα πιεξσζεί
480.000,00€.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρα μέξσ φια απηά. Ξνιχ σξαία. Απηφ ινηπφλ είλαη.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Απηφ είλαη πξνο ηηκή καο, δειαδή κπξάβν καο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υξαία. Απηφ ινηπφλ είλαη. Απηφ ζέισ λα κνπ εμεγήζεηε. Άξα,
ινηπφλ, ζην ηέινο ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ πεξίζζεςαλ θάπνηα ρξήκαηα.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Λαη. Όρη. Απηή ε επηζηξνθή δελ αθνξά ηέηνην ζέκα, γηαηί
ε ρξεκαηνδφηεζε δελ γίλεηαη...
ΓΟΝΙΗΑΠ: Άξα, ηη ζπδεηάκε ηφζε ψξα;
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ:...δελ γίλεηαη εθάπαμ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ηνπο ηφθνπο.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Γηα ηνπο ηφθνπο πνπ πήξακε απφ ηελ πξνθαηαβνιή. Όηαλ
παίξλεη κία πξνθαηαβνιή έλαο εξγνιάβνο...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαίξλεηο κία πξνθαηαβνιή ε νπνία ηνθίδεηαη.
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Απηνί νη ηφθνη κπαίλνπλ κέζα ζην θνλδχιη ηνπ έξγνπ.
Απηά απνδφζεθαλ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Λαη, ην απνηππψλεη, γηαηί ε ρξεκαηνδφηεζε... είλαη
δηαδηθαζηηθφ θαηά ηε γλψκε κνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Δληάμεη, ηψξα απηφ είλαη κία απνηχπσζε θαη κία εθηίκεζε
ελφο νηθνλνκηθνχ παξάγνληα. Θαηά ηε γλψκε κνπ, φκσο, ζα κπνξνχζε

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

22 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017

43

δηαζηαιηηθά λα ζεσξεζεί φηη ζεκαίλεη θαη απηφ. Αλάθιεζε; Γελ πξφθεηηαη γηα
αλάθιεζε. Παθψο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΑΓΗΩΡΑΘΝ: Ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ζα ην έιεγα εγψ. Ινγηζηηθή
ηαθηνπνίεζε.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Απηφ πνπ πεξηέγξαςεο πξηλ γίλεηαη ζε θάζε έξγν, αιιά δελ είλαη
απηφ ην νπνίν δηαβάδνπκε εδψ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Νπζηαζηηθά είλαη ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ην πνζφ ηεο ηαθηνπνίεζεο γηα ην νπνίν γίλεηαη ηφζε θνπβέληα
ηψξα είλαη 3.013,00€.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Γήκαξρε, γηα λα ην θαηαιάβνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παθέο είλαη ηψξα, εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε, ζπλάδειθνη;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κηζφ ιεπηφ, έρνπκε 15 ζέκαηα, δελ δεκηνπξγνχκε θψιπκα ζηα
ζέκαηα, αιιά λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη θάπνπ κία δηεπθξίληζε. Αθνχ δελ ήηαλ, ε
δηαηχπσζε δελ ήηαλ επαξθήο γηα λα ην θαηαιάβνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη δηεπθξηλίζηεθαλ φια ηψξα. πάξρεη αληίξξεζε,
ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ, ιφγσ κε απνξξφθεζεο
ηνπο, ηνπ πξνγξάκκαηνο απνδεκίσζεο πιεκκπξνπαζψλ ρξνληθήο
πεξηφδνπ 2014-2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ, γηα λα έξζεη ην λέν πνζφ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ απηά
πνπ είλαη αδηάζεηα απφ ην πξνεγνχκελν. Απηή είλαη ε φιε ηζηνξία
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ ήξζαλ λα ηα πάξνπλ αξθεηνί. Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη θάηη
άιιν. Πηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: πήξρε θάπνηα αλάξηεζε γηα ηνπο δηθαηνχρνπο; Δλεκεξψζεθαλ
θαη δελ ήξζαλ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, είραλ ελεκεξσζεί φινη νη δηθαηνχρνη θαη θάπνηνη γηα ηνπο
δηθνχο ηνπο ιφγνπο ν θαζέλαο, εγψ μέξσ κία θίιε κνπ ε νπνία δελ ήξζε λα ηα
πάξεη. Γηαηί δηαθσλνχζε κε ηε ινγηθή, ιέεη εγψ θαηαζηξάθεθα, δελ κε
ελδηέθεξαλ απηά ηα ρξήκαηα. Γειαδή ν θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή. Γελ
κπνξνχκε λα κπνχκε... είραλ, είρε θάλεη αίηεζε. Γελ ήξζε. Γπζηπρψο, δειαδή.
Απηφ γίλεηαη θάζε θνξά, δειαδή φρη κφλν ηψξα, θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά
θαη ηελ πξν-πξνεγνχκελε, δειαδή φζεο θνξέο έρνπκε ηέηνηεο απνδεκηψζεηο,
πάληα ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πνπ είπα πνηα εμήγεζε κνπ έδσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, θαη εκέλα κνπ έρεη ηχρεη, κνπ έρνπλ πεη άλζξσπνη
φηη ξε, ζπ, ηη μεθηίια είλαη... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λα ξσηήζσ θάηη; Γελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλαθαηαλνκή ζε
άιινπο ίζσο πνπ... φρη; Ήηαλ δειαδή νλνκαζηηθά γη’ απηνχο;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:
Ππκθσλνχκε.

Ππκθσλνχκε,

ζπλάδειθνη;

Ππκθσλνχκε,

ζπλάδειθνη;
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9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Νξζή επαλάιεςε ηεο ππ' αξηζκ. 338/2016 Απφθαζεο
Γ.Π. «πεξί εμέηαζεο δπλαηφηεηαο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ Γηα
Βίνπ Κάζεζεο (ΘΓΒΚ) θαη ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ Ξξάμε
«ΘΔΛΡΟΑ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ – ΛΔΑ ΦΑΠΖ» - νξηζκφο ππεπζχλνπ εμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ» θαη επαλαδηαηχπσζή ηεο επί ην νξζφλ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξνιχ ζχληνκα, ην είπα, λα πσ ην εμήο, πνιχ ζχληνκα λα
πσ ην εμήο, εδψ είλαη ν νξηζκφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Όπσο δηαβάδεηε θαη απφ
ηνλ ηίηιν καο δεηείηαη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα, νχηε θαλ δειαδή κηιάκε γηα
ηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΘΓΒΚ, θαη φρη κφλν απηφ, παξφιν πνπ απφ ηνλ
Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο πξνβιέπεηαη ηα ΘΓΒΚ λα αλήθνπλ ζην ίδην
ηκήκα πνπ είλαη θαη ε βηβιηνζήθε θαη γη’ απηφ νξίδεηαη ζαλ έδξα ην Ξαιαηάθη,
δελ θάλνπλ δεθηφ θαη ηελ έδξα. Θαη πξέπεη λα αιιάμνπκε έδξα. Γειαδή
θαηαιαβαίλεηε φηη θάπνηνο γξαθεηνθξάηεο θνβεξά έμππλνο έςαμε ηψξα θαη
είπε φηη πξέπεη λα αιιαρζεί ε έδξα γηαηί έρεη δεισζεί ην Ξαιαηάθη. Θαη
ηαπηφρξνλα δελ έρνπλ ιπζεί ζνβαξά δεηήκαηα γηα ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία,
δειαδή κε πνηνλ ηξφπν ζα πιεξψλνληαη απηνί νη άλζξσπνη; Θπκάζαη ηα
γεγνλφηα πνπ έγηλαλ κε ην θιείζηκν, γηαηί ήηαλ φινη απηνί κε κπινθάθη, θ.ιπ.,
δελ έρεη αθφκα, δελ έρνπλ δνζεί ζηνλ δήκν εμεγήζεηο φζνλ αθνξά ην ίδην ην
πξφγξακκα, ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζα κπνξνχλ λα κπνπλ ζην πξφγξακκα,
θ.ιπ..
Δκείο θάλνπκε απηή ηε δηφξζσζε πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη νπνηνδήπνηε
δήηεκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, σζηφζν επηθπιαζζφκαζηε γηα ηελ ίδηα
ηελ... θαη ηελ δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε λέα θάζε απηή έηζη φπσο
νξίδεηαη απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ...αηηηνινγία, δελ είρα ςεθίζεη θαη
ηελ άιιε θνξά, ζεσξψ φηη ε Γηα Βίνπ Κάζεζε θαη φια ηα ππφινηπα ζηελ
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δηαδηθαζία ή κάιινλ ζηελ νπζία πνπ μεθίλεζε κε ηελ θα Γηακαληνπνχινπ
απηή ή ηζηνξία θαη ζπλερίζηεθε ζηα πιαίζηα ησλ «κεηαξξπζκίζεσλ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κία εξψηεζε γηαηί δελ θαηάιαβα, πξνο ηνλ αληηδήκαξρν. Ρη
δηαθνξά έρεη ε πξνεγνχκελε απφθαζε απφ απηή; Γηαηί γίλεηαη νξζή
επαλάιεςε; Πε πνην ζεκείν δειαδή δηαθέξεη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία, ζπλάδειθνη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Οψηεζα αλ έρεη άιινο δηαθσλία, θ.ιπ.. Λαη. Θαη ε θα Πθακπά
θαηά.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ ζρήκαηνο Ξ, ζην
πεδνδξφκην ζηηο εηζφδνπο ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ «Σαξαιακπίδεο» επί
ηεο Ηεξά Oδνχ» (ζρεη: 14/2017 Δ.Ξ.Ε.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη απφθαζε ηεο ΔΞΕ. Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξνιχ ζχληνκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Αλ θαη έγηλε
ζπδήηεζε θαη ζηελ ΔΞΕ απ’ φζν γλσξίδσ, ήηαλ έλα αίηεκα πνπ ήηαλ ρξφλην
αίηεκα ησλ νκάδσλ θαη ησλ αζινχκελσλ ζην γήπεδν «Σαξαιακπίδεο», εθεί
πέξα ππάξρεη φπσο γλσξίδεηε κία επηθίλδπλε ζηξνθή ζηνλ δξφκν θαη
εκπνδίδεη ηελ νξαη... ζνβαξά εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα ησλ νδεγψλ πνπ
θαηεπζχλνληαη πξνο ην Αηγάιεσ.
Θαηφπηλ ζπλάληεζεο κε ηνπο θνξείο ησλ νκάδσλ ην θαινθαίξη, είρε γίλεη
νιφθιεξε ζπδήηεζε θαη πξνρσξάκε ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Γηα ην ζέκα είρε γίλεη κία θνπβέληα θαη κε ηελ Ρξνραία, έρεη
γίλεη δηαγξάκκηζε, είρε γίλεη δηαγξάκκηζε, γηαηί έρεη ζβήζεη λνκίδσ, ζα
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μαλαγίλεη κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη δηαγξάκκηζε, ππάξρνπλ θαη ηα ζήκαηα πνπ
ππάξρνπλ γηα φξηα ηαρχηεηαο θαη είλαη θαη δξφκνο... ε Ηεξά Νδφο είλαη θαη
εζληθφο, λα ην πσ, δελ είλαη... εζληθφο, δελ είλαη θαη ηαρείαο θπθινθνξίαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Γελ ζπκάκαη αλ είρακε πάξεη απφθαζε γηα θαλάξη. Δίρακε
πάξεη πξφπεξζη; Έρσ ηελ εληχπσζε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε καο είρε έξζεη
αξλεηηθά. Λα ην δνχκε θαη λα ζαο απαληήζσ ζην επφκελν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην... έρνπκε πάξεη απφθαζε, ζπλάδειθνη, ζα δνχκε, λνκίδσ
ε Απνθεληξσκέλε φηη ην είρε απνξξίςεη, φηη ππήξρε ηεο Ρξνραίαο, λαη,
αξλεηηθή... αλ ζπκάκαη θαιά, δελ είλαη ζίγνπξν. Λα ην θνηηάμσ θαη ζα ζαο πσ.
Ινηπφλ, γηα ην 10ν ινηπφλ, νκφθσλα, ζπλάδειθνη;

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο εθ λένπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε
(πεδνθάλαξνπ) επί ηεο νδνχ Θαξατζθάθε – Ξι. Ζξψσλ. (ζρεη.: ην κε
αξηζκ. 93810/50481 έγγξαθν ηεο Απ. Γηνηθ. Αηηηθήο) (ζρεη:
17/2017 Δ.Ξ.Ε.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κφζρν.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ρν έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζηελ ΔΞΕ γηαηί απέξξηςε ε
Απνθεληξσκέλε. Ξήξακε απφθαζε λα γίλεη δηαγξάκκηζε θαη λα κπεη θαη κηα
πηλαθίδα Ο15, γηα λα εμππεξεη.. κε ην δηθαηνινγεηηθφ φηη ππάξρνπλ θαλάξηα
ζηα 100κ. θαη πην πάλσ ζηελ δηαζηαχξσζε κε ηε Καγλεζίαο θαη ζηελ Ηεξά
Νδφ θαη επάλσ ζηελ πιαηεία δελ κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί θαλάξη άιιν. Θα
γίλεη δηαγξάκκηζε θαη ζα κπνπλ θαη ζήκαηα γηα Ο15. Απηή είλαη ε πξφηαζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Όρη, φρη, καο ηνλ απέξξηςε ε Απνθεληξσκέλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; Νκφθσλα, ινηπφλ.
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12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί κεηαηφπηζεο πεξηπηέξνπ ζηα φξηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. (ζρεη: 18/2017 Δ.Ξ.Ε.).
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίλαη απφθαζε ηεο ΔΞΕ. Ξξφεδξε, θ. Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίρε θάλεη ν θάηνρνο ηνπ πεξηπηέξνπ ζηελ Ξαπαλδξένπ θαη
Θαιαβξχησλ αίηεκα λα κεηαθεξζεί. Ξαπαλδξένπ θαη Θαιαβξχησλ ςειά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην παιηφ ηέξκα, Θψζηα.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Πην παιηφ ηέξκα ησλ ιεσθνξείσλ. Καο επέδεημε θάπνηεο
ζέζεηο ν ηδηνθηήηεο ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ ηηο απνξξίπηεη ε Ρξνραία. Θαη δελ
κπφξεζε, δελ πάξζεθε απφθαζε γηα λα παξαρσξεζεί ζέζε. Γίλεηαη
ζπλελλφεζε κε ηνλ ίδηνλ λα δνχκε θάπνηεο άιιεο ζέζεηο πνπ κπνξνχκε λα
ηνπνζεηήζνπκε ην πεξίπηεξν. Ξξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, γηα ην ζέκα απηφ ηεο κεηαηφπηζεο, ππάξρεη θάηη;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφηεηλε δχν ζεκεία, ζπλάδειθνη, θαη ηα απέξξηςε ε Ρξνραία.
Ήηαλ πάλσ ζηε Ι. Αζελψλ. Θαη απνξξίθζεθαλ. Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ απηφ πνπ ηφληζα θαη ζηελ ΔΞΕ θαη ην έρνπκε μαλαπεί θαη
εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα δνχκε ζπλνιηθά ην
ζέκα ησλ πεξηπηέξσλ, ηηο ζέζεηο ηνπο, λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο εγθεθξηκέλεο
ζέζεηο θαη λα γίλεη κία θαηαλνκή θαη λα κελ έρνπκε απηφ ζπλέρεηα ην πήγαηλεέια θαη θαηά ην δνθνχλ λα απνξξίπηνπκε ή λα δερφκαζηε αηηήζεηο γηα
κεηαθνξά πεξηπηέξσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ, κηζφ ιεπηφ.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Όρη θαηά ην δνθνχλ. Δληάμεη; Ξξέπεη λα δηαγξαθεί.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Όηαλ ιέσ θαηά ην δνθνχλ, ελλνψ ρσξίο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
ηε κία λα ιέκε λαη, ηελ άιιε φρη. Κε απηήλ ηελ έλλνηα. Όηη ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πνχκε λαη, ηελ άιιε λα πνχκε φρη. Δλψ αλ ππάξρεη έλα
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ζπλνιηθφ ζρέδην κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπνζεηεκέλεο, λνκίδσ θαλείο δελ
ζα κπνξεί λα δηακαξηπξεζεί γηαηί είπακε φρη ζε απηφλ θαη λαη ζε θάπνηνλ
άιινλ. Απηφ είπα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ, δελ
είλαη ζηνλ αέξα ηα πεξίπηεξα. πάξρεη εηδηθφ γξαθείν θαη εηδηθή ππάιιεινο
πνπ αζρνιείηαη κε απηά, θαη βέβαηα έρεη πξφζβαζε ν θάζε ζπλάδειθνο θαη
θάζε παξάηαμε, αθνχ δελ μέξεη πνηα είλαη ε ρσξνζεηηθή θαηαλνκή ησλ
πεξηπηέξσλ, κπνξνχζε λα πάεη θαη λα δεη πνχ βξίζθεηαη ην θάζε πεξίπηεξν,
πνηα έρνπλ άδεηα, πνηα δελ έρνπλ, θαη νηηδήπνηε άιιν, νπνηνδήπνηε άιιν
ζηνηρείν κπνξεί.
Όηαλ, φκσο, έρνπκε αηηήζεηο θαη πξέπεη λα ηξέμνπλ θάπνηα πξάγκαηα, δελ
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζα ιχζνπκε ην ζπλνιηθφ ζέκα ησλ πεξηπηέξσλ θαη δελ
ζα δνχκε απηά ηα νπνία... θαη ηα αηηήκαηα ηα νπνία θάλνπλ νη θάηνηθνη, νη
πεξηπηεξνχρνη, νη ελδηαθεξφκελνη, ηέινο πάλησλ, θαη λα κελ παίξλνπκε ζέζε
ζε απηφ.
Δμάιινπ, εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ζα βγάινπκε θαη θαλνληζκφ γηα ηα
πεξίπηεξα. Αιιά κέρξη ηφηε, ζαο ιέσ θαη πάιη, δελ κπνξνχκε λα θιείλνπκε ηα
κάηηα θαη λα κελ παίξλνπκε ζέζε ζηα αηηήκαηα ηα νπνία ήδε ππάξρνπλ. Θαη ν
νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα πάεη ζηελ πεξεζία θαη λα ελεκεξσζεί γχξσ απφ φια
ηα πεξίπηεξα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, ηηο ζέζεηο ηνπο, θαη ηα πάληα, λα έρεη κία
πιήξε εηθφλα, δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, επηηξέςηε κνπ, πξηλ θιείζνπκε ην ζέκα λα πσ γηα
ην δήηεκα απηφ δπν πξάγκαηα, επεηδή ην θαηέρσ. Ξξψηα-πξψηα, πξέπεη λα
μέξεηε φηη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηα πεξίπηεξα απφ ηελ άπνςε ηεο
βησζηκφηεηάο ηνπο. Ξάξα πνιιέο ρσξνζεηεκέλεο ζέζεηο πνπ ππήξραλ ζην
Σατδάξη απφ παιηά έρνπλ βγεη άρξεζηεο γηαηί πηα ιφγσ ηεο θξίζεο αλ δελ
πεξλάεη φιε ε Διιάδα κπξνζηά απφ ην πεξίπηεξφ ζνπ, δελ επηβηψλεηο.
Ρν απνηέιεζκα είλαη λα ππάξρνπλ πάξα πνιιέο αηηήζεηο κεηαηφπηζεο
πεξηπηέξσλ νη νπνίεο φιεο θηλνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Θαξατζθάθε θαη ηεο
Ι.

Αζελψλ.

Ξξέπεη

λα

έρεηε

ππφςε

ζαο

φηη

ε

Θαξατζθάθε

είλαη

ραξαθηεξηζκέλε θίηξηλε, απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε, ππάξρνπλ
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πξνβιήκαηα, ινηπφλ, κε ηελ χπαξμε θάπνηαλ πεξηπηέξσλ εθεί, θαη επίζεο ζηε
Ι. Αζελψλ ε γεληθή γξακκή ηεο Ρξνραίαο είλαη λα κελ ρσξνζεηνχληαη
πεξίπηεξα εθεί. βέβαηα κεξηθέο θνξέο παξαβηάδεηαη ε γξακκή, ππάξρνπλ...
θάπνηνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ιέσ, θάπνηνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή ηε
γξακκή λα ηε ζπάλε, κεξηθέο θνξέο. Δίλαη ππφζεζε ηεο Ρξνραίαο.
Δπίζεο, πξέπεη λα ζαο πσ φηη ην λνκηθφ πιαίζην είλαη ηειείσο αζαθέο. πήξρε
έλαο λφκνο ηνπ ’71 πνπ θαζφξηδε ηνλ ηξφπν κεηαηφπηζεο ησλ πεξηπηέξσλ,
ρσξνζέηεζεο, θ.ιπ., ν νπνίνο κε αιιεπάιιεινπο θαηλνχξηνπο λφκνπο αιιά θαη
κηα ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ ’14 έρεη απνζαξζξσζεί εληειψο. Ρν έλα αλαηξεί
ην άιιν. Αξθεί λα ζαο πσ κφλν φηη κηα αξλεηηθή απφθαζε ηεο Ρξνραίαο
δεζκεχεη νπνηνδήπνηε φξγαλν, είηε ΔΞΕ, είηε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ελψ κηα
ζεηηθή απφθαζε ηεο Ρξνραίαο δελ ην δεζκεχεη. Θαηαιαβαίλεηε ηψξα;
Γειαδή, αλ ε Ρξνραία απνθαζίζεη λα κπεη έλα πεξίπηεξν ζην δηάδσκα ηεο Ι.
Αζελψλ, εκείο κπνξεί λα απαληήζνπκε αξλεηηθά θαη ν ελδηαθεξφκελνο λα καο
θνπλάεη ηε ζεηηθή απφθαζε ηεο Ρξνραίαο.
Ινηπφλ. Απηά γηα ηα πεξίπηεξα, γηα λα μέξεηε, ζπλάδειθνη. Γελ είλαη εχθνιν
ζέκα. Δκείο ζα βγάινπκε θαλνληζκφ. Φαίλεηαη φκσο φηη επίθεηηαη λφκνο πνπ ζα
μαλαθέξεη ηα πεξίπηεξα ζηελ επζχλε ηεο Ξεξηθέξεηαο. Απηέο είλαη νη
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ππεξεζηαθά.
Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε, ππάξρεη αληίξξεζε, ζπλάδειθνη; Κε
κεηαηφπηζεο, λαη. Ινηπφλ, νκφθσλα.

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ θνπή ή κε
δέλδξνπ, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο (ζρεη: 19/2017
Δ.Ξ.Ε.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίλαη έλα πεχθν ζην Γάζνο. πήξρε θαη αίηεκα... ην
ζπκάζαη, Ζξαθιή. Λα ζαο πσ φηη ηελ Ξαξαζθεπή ήξζε θαη εηζαγγειηθή
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παξαγγειία λα θνπεί απηφ ην δέληξν. Δκείο θάλακε θάπνην θιάδεκα ζηελ
θνξπθή κε ζπλεξγείν ηεο ΓΔΖ, πήξακε ιίγν ηελ θνξπθή γηα λα κελ ην
αθαηξέζνπκε φιν ην δέληξν. Δίκαζηε, έρεη γίλεη ζπλελλφεζε γηα ηελ επφκελε
Ρεηάξηε θαηφπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, ζαο ην ιέσ, έρεη έξζεη ζηελ
Αζηπλνκία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Δίλαη απηφ ην γλσζηφ, Ζξαθιή, ην μέξεηο. Ιπθαβεηηνχ 6.
είλαη επάλσ ζηελ θνιψλα. Έρεη έλα πεδνδξφκην 30 πφληνπο, 35, ν θνξκφο έρεη
θαιχςεη φιν θαη είλαη επάλσ ζηελ θνιψλα, ηξίβεη επάλσ ζηελ θνιψλα ην
πεχθν. Θνιψλα ηεο ΓΔΖ, λαη. Θαη θαηφπηλ... είρακε πεη εκείο γηα ηελ απφθαζε,
θ.ιπ., ην θιαδέςακε ιίγν γηα λα κελ ην θαηαζηξέςνπκε. Ρψξα πξνρζέο ήξζε
εηζαγγειηθή παξαγγειία. Γη’ απηφ θαιείζηε λα πάξνπκε. Δκείο πήξακε απφθαζε
ζηελ ΔΞΕ θαηά πιεηνςεθία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Λαη. Ρψξα ήξζε γηα θνπή δέληξνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Λαη, απηφ πνπ ιέσ εηζαγγειηθή παξαγγειία ήξζε ηελ
Ξαξαζθεπή. Δληάμεη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη δηαθσλία, ζπλάδειθνη;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δγψ ην είδα ην δέληξν. Θεσξψ φηη δελ είλαη επηθίλδπλν, αιιά
αθνχ ππάξρεη εηζαγγειηθή γηα κία θαη κφλε θνξά ζα ην ςεθίζνπκε. Αιιά ε
άπνςή κνπ πάλησο είλαη φηη δελ ρξεηαδφηαλ θφςηκν. Ρν επαλαιακβάλσ.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη, νκφθσλα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο ζρεηηθά κε θαηαζθεπή Οάκπαο
πξφζβαζεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, επί ηεο νδνχ Βξαρείαο 3.
(ζρεη: 20/2017 Δ.Ξ.Ε.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Σνπδεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Έρνπλ ζπδεηεζεί απφ ηελ πεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά γηα
ηνλ ζπλδεκφηε καο πνπ δεηάεη ξάκπα. Δίλαη ζηε Βξαρείαο ην ζηελάθη πνπ είλαη
παξάιιειν κε ηελ Θχπξνπ πνπ είλαη πίζσ απφ ην πεξίπηεξν, δεηάεη ξάκπα γηα
λα κπνξεί λα κπαίλεη θαη λα βγαίλεη κέζα ζην ζπίηη ηνπ. Έρεη φια ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη λα κπνπλ θαη δχν πηλαθίδεο Ο39.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα βγάιεη ζήκαηα φπσο ζηελ ηειεφξαζε. Αθαηάιιειν, θαη
ηέηνηα. Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, ζπκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε, νκφθσλα.

15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ
ζρήκαηνο Ξ, ζην πεδφδξνκν επί ηεο νδνχ Θαιαβξχησλ 25. (ζρεη:
21/2017 Δ.Ξ.Ε.).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απφθαζε ηεο ΔΞΕ.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: πάξρεη έλα αίηεκα απφ ζπλδεκφηε καο, ππάξρεη πξφβιεκα
εθεί θαη κε ηα ξνιφγηα ηεο ΔΓΑΞ, θαη έρεη θαη απ’ φ,ηη μέξσ θαη θξνληηζηήξην.
πάξρεη κία επηθηλδπλφηεηα, παξθάξνπλ ηα απηνθίλεηα επάλσ, θαη δελ κπνξεί
νχηε λα κπεη κέζα, νχηε λα βγεη έμσ. Θαη έθαλε αίηεκα λα κπνπλ δχν Ξ θαη κε
έμνδα δηθά ηνπ. Απ’ φ,ηη έρεη γίλεη ζπλελλφεζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία.
Ξήξακε απφθαζε ζηελ ΔΞΕ θαη πξέπεη λα επηθπξσζεί θαη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα, ινηπφλ.

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζε δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αληηδήκαξρε. πάξρεη θάπνην εξψηεκα γηα ην εηζεγεηηθφ ηνπ
θίιηαηνπ Αληηδεκάξρνπ Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ;
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε. Θαιή ζαο λχρηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ξξφεδξε, κία παξάθιεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο. Ξαξαθαιψ, ιίγν, ζπλάδειθνη. Ππλάδειθνη,
παξαθαιψ. ιίγν. Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κία παξάθιεζε, ην είρα μαλαδεηήζεη. Αλ γίλεηαη λα κελ βάδνπκε
ηηο Ρεηάξηεο ζπκβνχιηα γηαηί έρσ θψιπκα. Απηφ. Ρν έρσ μαλαδεηήζεη. Όρη,
έρσ εγψ πξνζσπηθφ θψιπκα. Αλ κπνξεί λα γίλεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην παιέςνπκε, θ. Γξνχιηα, αιιά μέξεηε...
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηε Γεπηέξα πνπ ην βάδνπκε έρνπλ άιινη πξφβιεκα.
Θαηαιάβαηε; Ρξίηε, Ξέκπηε, Ξαξαζθεπή νη εξγαδφκελνη... εληάμεη, θάπνηνη
ηξαβάλε κέρξη... ινηπφλ, ζα ην δνχκε, πάλησο.
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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 1Η

22 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
(απψλ)

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
(απψλ)

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

15

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

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

ΒΝΟΔΑΠ

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

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

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

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ (Γξακκαηέαο)

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

ΓΑΝΑΣΔΟ

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

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

19,49

ΓΖΚΝΙΑ

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

ΓΟΝΙΗΑΠ

39,48

ΕΔΟΒΑ

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

ΕΥΡΝΠ

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

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

14

ΘΔΝΓΥΟΝ

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

ΘΔΟΚΝ

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

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

37,45

ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

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

ΘΔΛΡΟΖΠ

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

ΘΝΒΑΟΑΠ

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

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

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

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

36,38,44

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

10,38

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

11

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

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

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

29,49

ΠΘΑΚΞΑ

16

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

12,30

ΠΡΑΘΑΠ

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

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

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

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

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

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

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

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

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

ΦΝΟΙΖΠ

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

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

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

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

46,48,50,52

