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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Λήςε απφθαζεο επί πξφηαζεο - αηηήκαηνο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο
«Πιαηεία Νεζίδαο» ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 47/2020 απφθαζεοδηαηχπσζεο γλψκεο ηεο Δ.Π.Ε.

2.

Έγθξηζε κεηαηφπηζεο πεξηπηέξνπ επξηζθφκελνπ επί ηεο Λ. Γεθειείαο 88
- Ν.Φ. ζε λέα ζέζε επί ηεο Λ. Γεθειείαο 82 - Ν.Φ., βάζεη ηεο αξηζ.
44/2020 απφθαζεο - δηαηχπσζεο γλψκεο ηεο Δ.Π.Ε.

3.

Λήςε απφθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΤΝΑΜΖ
ΠΟΛΗΣΧΝ» γηα ηελ απ' επζείαο θαη ζε κφληκε βάζε αλακεηάδνζε ησλ
πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. (livestreaming)

4.

Σξνπνπνίεζε

ηεο

αξηζ.

204/2019

απφθαζεο

Γ..

-

Οξηζκφο

Αληηδεκάξρνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο γηα
ηελ εμέηαζε θαη γλσκνδφηεζε επί πεξηπηψζεσλ θνπήο δέλδξσλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ.
5.

Οξηζκφο

νξθσηψλ

ειεγθηψλ

γηα

ηνλ

δηαρεηξηζηηθφ

έιεγρν

ηεο

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ ρξήζεο νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο
αξηζ. 199/2020 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ
6.

Αλαζπγθξφηεζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Πξντφληνο

Υξεκαηνθηβσηίνπ

-

Παγθαξηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Νανχ «Οη Πακκέγηζηνη Σαμηάξρεο» ηνπ
Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ.
7.

Έγθξηζε 6εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020,

βάζεη

ζρεηηθήο

απφθαζεο

-

εηζήγεζεο

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο.
8.

Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο κε ηίηιν
«Μειέηε θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο
κνλάδεο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο (Α’ ΦΑΖ –
ΜΔΛΔΣΖ)» ζχκθσλα κε ην Ν.4555/2018 [Πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο» Η]

9.

Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθήο λεπίνπ ζε Βξεθνλεπηαθφ - Παηδηθφ
ηαζκφ ηνπ Γήκνπ.

10. Έγθξηζε κείσζεο ησλ κηζζσκάησλ ησλ θπιηθείσλ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ηεο 1εο& 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ξχζκηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ
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ζε κέρξη θαη δψδεθα (12) δφζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
44 ηνπ Ν. 4735/2020
11. Έγθξηζε παξαρψξεζεο ρξήζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ, βάζεη ηεο αξηζ.
8/2020 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.
12. Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΓΧΓΧΝ

ΤΝΓΔΖ

ΓΗΑΦΟΡΧΝ

ΑΚΗΝΖΣΧΝ»

(Α.Μ.103/2014) (επαλεηζαγσγή)
13. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή ηνπ
Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Παξαθαιψ ηνλ θ. Γξακκαηέα λα πάξνπκε
παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο
παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ.
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ.
Γξεηδειηάο Παληειήο απψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ –
Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο
παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο
παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ Γαλάε είλαη αζζελήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία
παξνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο απψλ.
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Καη απφ ηηο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε θα
Αγνξαζηνχ - Παγνπηέιε Παλαγηψηα απνχζα θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο
παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε 30 παξφληεο δεκνηηθνί ζχκβνπινη, έρνπκε απαξηία θαη
μεθηλάκε ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην.
Πποβλήμαηα ζηον ήσο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζή καο ζέισ λα ζαο πσ
επραξηζηψ πάξα πνιχ φινπο απφ θαξδηάο θαη γηα ηηο επρέο θαη γηα ηα
ηειεθσλήκαηα φ,ηη έρεηε θάλεη γηα εκέλα, γηα ηελ πεξηπέηεηα πνπ πέξαζα εγψ
θαη ε νηθνγέλεηά κνπ. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ φινπο θαη ηνλ θαζέλα
μερσξηζηά, ζαο επραξηζηψ απφ θαξδηάο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πεξαζηηθά, λα είζηε θαιά θαη λα κε ζπκβεί ζε θαλέλαλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκαηέα πξνζήιζε ε θα Αγνξαζηνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ κπνχκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ
ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε. αο θαισζνξίδσ θη εγψ ζπλάδειθνη ζε
κηα αθφκε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη
απηή ηε θνξά, θαζψο ε παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ φρη κφλν δελ ππνρψξεζε
φπσο ειπίδακε ην θαινθαίξη, αιιά βξηζθφκαζηε ζε κηα δεχηεξε θάζε πνιχ
πην επηθίλδπλε, ζε κηα επηθίλδπλε έμαξζε.
Με ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη ζε απηφ ην πκβνχιην ζα ήζεια
επηγξακκαηηθά λα αλαθεξζψ ζε νξηζκέλα απφ απηά πνπ έρνπκε πξάμεη σο
Γεκνηηθή Αξρή απηνχο ηνπο ηειεπηαίνπο νθηψ κήλεο, ηνπο ραξαθηεξίδσ
ηδηαίηεξα δχζθνινπο κε βάζε απηά πνπ βηψλνπκε, κηα θαηάζηαζε πνπ
θαλέλαο καο θπζηθά πνηέ δελ είρε θαληαζηεί.
ηελ πξψηε θάζε ηεο παλδεκίαο, ζέισ λα ζπκίζσ πσο
ήκαζηαλ απφ ηνπο πξψηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο πνπ ιάβακε πξνιεπηηθά
κέηξα πνιχ πξηλ εμαγγείιεη ε Κπβέξλεζε ηα δηθά ηεο κέηξα, εκείο κε δηθή καο
επζχλε θιείζακε ηα ΚΑΠΖ, ζηακαηήζακε πξνο κεγάιε κνπ ζιίςε ηηο φπνηεο
πνιηηηζηηθέο

εθδειψζεηο

είρακε

πξνγξακκαηίζεη,

πξνρσξήζακε

πνιχ

γξήγνξα ζε απνιπκάλζεηο δεκνηηθψλ ρψξσλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ
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πιαηεηψλ, ησλ παηδηθψλ ραξψλ, ησλ ζρνιείσλ ησλ αχιησλ ρψξσλ ελ πάζε
πεξηπηψζεη θαη ησλ άιισλ ρψξσλ πνπ εδξεχνπλ ηα ζρνιεία καο.
Ξεθηλήζακε κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ
Γήκνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ καο Τπεξεζηψλ δηαλνκέο πξντφλησλ πξψηεο
αλάγθεο απφ ζπίηη ζε ζπίηη. εμαζθαιίζακε επηπιένλ νρήκαηα Η.Υ. γηα ηε
δηαλνκή απηψλ ησλ πξντφλησλ ησλ πιψλ πξψηεο αλάγθεο ζηα ζπίηηα ησλ
ζπλδεκνηψλ καο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΓΤ πέξα απφ ηηο φπνηεο άιιεο
θνηλσληθέο δξάζεηο ηνλ πεξαζκέλν Μάην πξνρσξήζακε ζε πξνιεπηηθά κέηξα
αλίρλεπζεο ηνπ θνξσλντνχ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ. ζπκίδσ πσο απηή
ε δξάζε έιαβε ρψξα ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. Απνδείμακε έηζη φηη ν Γήκνο έδεημε
ηδηαίηεξα αληαλαθιαζηηθά θαη ήηαλ ζηελ πξψηε γξακκή ηεο κάρεο.
Σν ίδην έηνηκνη παξνπζηαζηήθακε θαη ζε απηή ηε δεχηεξε θάζε
θαζψο ζπλερίδνπκε ηηο απνιπκάλζεηο αλά δέθα εκέξεο. Τπάξρεη κηα
πεξηνδηθφηεηα ζηηο απνιπκάλζεηο ησλ ρψξσλ, απφ ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε
έρεη αξρίζεη απηή ε δξάζε ζηνπο ρψξνπο πνπ αλέθεξα θαη πξνεγνχκελα. Αλ
ζέιεηε ελδειερψο θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα κπνξεί ζε απηφ
λα αλαθεξζεί ν θ. Κνπηζάθεο, ν Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο
θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ.
Πξνκεζεχζακε

ηνπο

καζεηέο

ησλ

ζρνιείσλ

καο

κε

πξνζηαηεπηηθέο κάζθεο, επηηξέςηε κνπ λα ραξηηνινγήζσ ζην ζσζηφ κέγεζνο,
νη καζεηέο καο πήξαλ κάζθεο ζην ζσζηφ κέγεζνο θαη δηαλείκακε βεβαίσο θαη
αληηζεπηηθά ησλ 100 ml ζε θάζε καζεηή ηεο πφιεο καο.
Δπίζεο πξνκεζεχζακε θαη αληηζεπηηθά κεγάινπ κεγέζνπο ζηα
ζρνιεία θαη απηφκαηα ζεξκφκεηξα, απηά ηα ζεξκφκεηξα – πηζηφιηα.
Σψξα είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία πξνρσξψληαο ζηελ πξνκήζεηα
θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, είλαη κηα αγνξά πνπ ζα κείλεη παξαθαηαζήθε ζηα
ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο θαη κεηά ηελ παλδεκία.
Γεζκεχζακε

1.200

rapid

ηεζη,

200

κνξηαθά

θαη

200

αληηζσκάησλ θαη πξνρσξήζακε ήδε απφ ηελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή ζε
πξνιεπηηθά ηεζη αλίρλεπζεο ηνπ θνξσλντνχ ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία θαη ζε
βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ζε δαζθάινπο ζηα δεκνηηθά θαη ζηα λεπηαγσγεία
καο θαη βεβαίσο απηά ηα ηεζη ζα επαλαιεθζνχλ φηαλ μαλαλνίμνπλ ηα ζρνιεία
καο. Διπίδσ λα γίλεη απηφ κέζα ζην Γεθέκβξε.
5

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Δπίζεο πξνρσξήζακε ζε απηέο ηα ηεζη θαη ζηηο ζρνιηθέο
θαζαξίζηξηεο ζε ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Υαιθεδφλαο,
ζηα

ζηειέρε

ηεο

Γεκνηηθήο

Αζηπλνκίαο,

ζηνπο

εξγαδφκελνπο

ηεο

πξνζρνιηθήο αγσγήο, ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην
πίηη» θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Βεβαίσο απηά ηα ηεζη ζα επαλαιακβάλνληαη αλά 14 κέξεο.
Απηά είλαη κεξηθά απφ απηά πνπ κπνξέζακε λα θάλακε ηδίνηο
εμφδνηο, φια απηά πνπ ζαο αλέθεξα έρνπλ γίλεη κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ καο.
Καη θπζηθά ε πξνζπάζεηα ηεο ζσξάθηζεο ηεο πφιεο καο δελ ζηακαηάεη εδψ.
Θεσξψ πσο ε παλδεκία αγαπεηνί ζπλάδειθνη δελ πξνζθέξεηαη
γηα ιατθηζκνχο, δελ πξνζθέξεηαη γηα ηζηηάηα εηδηθά κέζσ ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Τπνγξακκίδσ φηη δνχκε ζε πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο
θαη ν Γήκνο επαλαιακβάλσ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή.
ε θάζε πεξίπησζε ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο ε
αληηπνιίηεπζε ζεσξψ πσο εθηφο απφ αλεχζπλε, ηείλεη λα γίλεη θαη επηθίλδπλε.
Πξνθαλψο δελ έρεηε κάζεη ηίπνηε απφ ην δηραζηηθφ παξειζφλ πνπ
θαιιηεξγήζαηε θαη ην ρεηξφηεξν ζεσξψ γηα ην πνιηηηθφ status ην πνιηηηθφ
γίγλεζζαη ηεο πφιεο είλαη φηη δελ αληηιακβάλεζηε φηη έηζη ππνζεθεχεηε θαη ην
φπνην πνιηηηθφ ζαο κέιινλ.
Αθφκε θαη ζε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε
ηελ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε ζηε δηθή ζαο ηελ πεξίπησζε έρεη λα θάλεη κέρξη
ζηηγκήο θαη ηα κφληκα φπια ζαο είλαη ε θφληξα γηα ηελ θφληξα, ε ζχγθξνπζε,
ε εκκνλή θαη γεληθά κηα γεληθή επαλαζηαηηθή ξεβαλζηζηηθή δηάζεζε.
Δληχπσζε κνπ πξνθαιεί απηή ζαο ε ζηάζε γηαηί αληηθεηκεληθά
ηειείσο ζαο ην ιέσ απνδεηθλχεηε φηη κέξα κε ηελ εκέξα ζεσξψ πσο δελ
κπνξείηε λα ζπιιάβεηε, δελ κπνξείηε λα εθθξάζεηε, δελ κπνξείηε λα
εθπξνζσπήζεηε ζα έιεγα θακία κειινληηθή πξννπηηθή, θακία πξννπηηθή ηνπ
κέιινληνο.
Δίλαη ηξαγηθέο νη ζπγθπξίεο πνπ βηψλνπκε θαη πξνθαλψο δελ
είζηε ζε ζέζε λα πξνηείλεηε θάπνηα ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή πξφηαζε. αο
ελδηαθέξεη πσο ζα απνδνκήζεηε ην Γήκν, πσο ζα εκπνδίζεηε ηε Γεκνηηθή
Αξρή πσο ζα καο γθξεκίζεηε θαη δελ ελδηαθέξεζηε θαζφινπ ζην λα ρηίζεηε
καδί καο. Απηά φζνλ αθνξά ηελ παλδεκία.
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Έλα άιιν ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη απηφ ζεσξψ πσο είλαη
πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, κηα θαηεχζπλζε πνπ απφ θνηλνχ ηελ έρνπκε
απνδερηεί σο ζσζηή είλαη ε livestreaming κεηάδνζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ
Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ.
Απφ ζήκεξα πέξα απφ ην φηη ε 13ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ε 14ε πηινηηθά θαη δνθηκαζηηθά κπήθαλ ζε κηα δηαδηθαζία
ηέηνηα, επαλαιακβάλσ θαη ππνγξακκίδσ ην δνθηκαζηηθά θαη πηινηηθά, απφ
ζήκεξα νη κεηαδφζεηο κέζσ ηνπ

YouTube κέζσ ηνπ livestreaming

κεηαδίδνληαη, απηή ηε ζηηγκή παλειιαδηθά θαη καο βιέπεη φιε ε Διιάδα.
Γελ λνκίδσ πσο έρσ θάηη άιιν λα πξνζζέζσ, λα πσ φηη ίζσο
αλαθεξζψ ζε θάηη πνπ έρσ πεη θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πηζαλφ λα ην
γλσξίδνπλ θαη νη δεκφηεο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο,
πξνο ελεκέξσζε πξνρσξάκε ζε κηα αληηθαηάζηαζε ηνπ θειχθνπο ησλ
ππνγεηνπνηεκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ, ψζηε λα
κπνξνχλ απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο απηνχο ηνπο
θάδνπο πνπ γεκίδνπλ πνιχ πξηλ ην θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ, αλνίγνπκε ηα
θειχθε νχησο ψζηε λα ρσξάλε πεξηζζφηεξα απνξξίκκαηα θαη ηνπνζεηνχκαη
ηνπο ήδε ππάξρνληεο ππνγεηνπνηεκέλνπο θάδνπο ζε άιια κέξε, ζε άιιεο
γεηηνληέο ηεο πφιεο.
Θεσξψ πσο πνιχ ζχληνκα καδί κε ηνπο θαθέ θάδνπο πνπ
παξαιάβακε θαη ην απνξξηκκαηνθφξν, ζα έρνπκε κηα θαιχηεξε αληαπφθξηζε
θαη κηα θαιχηεξε εηθφλα ζην θνκκάηη ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ, κε ζηφρν
βέβαηα πάληα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αλαθχθισζε ζηε Φηιαδέιθεηα θαη ηε
Υαιθεδφλα.
Καη βεβαίσο επηζπκία κνπ, επηζπκία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο,
επηζπκία θαη ησλ ζπλδεκνηψλ καο πνπ θαηνηθνχλ ζην ρψξν ηεο Νεζίδαο ζε
απηφ ην απνκαθξπζκέλν θνκκάηη ηεο πφιεο είλαη λα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα θαη
ηηο παξεκβάζεηο πνπ εθείλνη πνπ επηζπκνχλ λα γίλνπλ ζην ρψξν ηεο πιαηείαο
πνπ ζπλσζηίδνληαη, ζα ζπλσζηίδνληαη κε ην θαιφ φηαλ πεξάζεη απηή ε
παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ. ,ηη άιιν ζέιεηε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα
εξσηήζεηο, απηή ήηαλ ε αξρηθή κνπ ηνπνζέηεζε, αλ ρξεηαζηεί ζα
δεπηεξνινγήζσ. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, λα πνχκε γηα ηα πξαθηηθά φηη κπήθε
θαη ν θ. Γνχιαο. Ήζεια λα ζπκπιεξψζσ θαη λα πσ απηφ πνπ είπε ν
Γήκαξρνο γηα ην livestreaming πνπ ζήκεξα μεθηλάεη φηη έρνπκε βάιεη ζην site
ηνπ Γήκνπ ην link γηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θάπνηνο ζην YouTube γηα λα
κπνξέζεη λα κπεη άλεηα θαη λα δεη φιε ηε ζπλεδξίαζε. πλερίδνπκε κε ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν αλ ζέιεη λα πεη θάηη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε, θαιεζπέξα ζε φινπο. Γελ είρα
ζθνπφ λα ζίμσ θάηη ζε ζρέζε κε ηελ παλδεκία, αιιά κηαο θαη αλαθέξζεθε
ηνπιάρηζηνλ έηζη ζεσξεηηθά αλέθεξε ν Γήκαξρνο δελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία
λα ηνπ απαληήζσ. Καη δελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα ηνπ απαληήζσ, ζην
χθνο θαη ζην πεξηερφκελν πνπ απηφο κίιεζε, ν νπνίνο κίιεζε γηα αλεχζπλε
θαη επηθίλδπλε αληηπνιίηεπζε. Σνπ ην επηζηξέθσ βεβαίσο, αιιά ζα ζηαζψ ζε
έλα κφλν πνπ είπε.
Έθαλαλ ηα απηνλφεηα γηα εκέλα θαη έθαλαλ θαη πνιχ ιηγφηεξα.
Αιιά θ. Γήκαξρε, ην ηδίνηο εμφδνηο λα ην πείηε ζε απηνχο νη νπνίνη καο
βιέπνπλ θαη δελ έρνπλ ηδέα γηα ηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ πνπ ην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ δηέζεζε θαη ζην Γήκν καο. Κάπνηα εθαηνκκχξηα επξψ
δηέζεηε ζηνπο Γήκνπο γηα ζηήξημε θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ θαη ζην Γήκν
καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο.
Άξα

ζαο

παξαθαιψ

ιέηε

πνπ

ιέηε

ππεξθίαια

θαη

ιηβεινγξαθήκαηα κάιηζηα απέλαληη ζηελ αληηπνιίηεπζε, ηνπιάρηζηνλ λα ιέηε
θαη ηελ αιήζεηα, φηη ην θάλαηε ηδίνηο εμφδνηο. Πήξαηε ρξήκαηα θαη κπνξψ λα
ζαο βγάισ θαη ηηο δπν απνθάζεηο πνπ βγήθαλ, γηα λα κπνξέζεηε λα ζηεξίμεηε
θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ είλαη νχηε θαλ δηθή ζαο απφθαζε.
Βέβαηα επεηδή παίδεηε κε ηελ εηθφλα θαη ηηο εληππψζεηο
δπζηπρψο γηα ζαο θάπνηνη έρνπλ κλήκε. Σν πξψην δειηίν Σχπνπ πνπ βγάιαηε
φηαλ μεθίλεζε ε παλδεκία, φηαλ ε Κπβέξλεζε πήξε απφθαζε γηα ην θιείζηκν
ησλ ζρνιείσλ θαη θαιά έθαλε πηζαλφηαηα, ζηελ αλαθνίλσζε ηελ νπνία
βγάιαηε ήζαζηαλ απνινγεηηθνί θαη κφλν ζπγλψκε δελ δεηνχζαηε.
Άξα απηφ ην νπνίν έξρεζηε εθ ησλ πζηέξσλ λα πείηε φηη εζείο
πξσηνπνξήζαηε θαη πξσηνζηαηήζαηε απηά λα ηα ιέηε ζε αλζξψπνπο νη
νπνίνη δελ ζπκνχληαη θαη δελ γλσξίδνπλ.

8

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/11/2020

Σα κέηξα ηα πήξαηε απηά ηα κέηξα πνπ πήξε ε Κπβέξλεζε θαη
κπνξψ λα ζαο πσ φηη είκαζηε απηή ηε ζηηγκή θαη πνιχ πίζσ απφ απηά πνπ
θάλνπλ νη πεξηζζφηεξν Γήκνη ηεο ρψξαο γηα λα ζηεξίμνπλ ηνπο ζπκπνιίηεο νη
νπνίνη ππνθέξνπλ.
Κιείλνληαο ην ζέκα απηφ ηεο παλδεκίαο λα ζαο ζπκίζσ φηη ηελ
πεξίνδν πξηλ ην lockdown ην θαζνιηθφ πνπ καο επηβιήζεθε ζε φια ηα καγαδηά
δελ ηεξνχληαλ θαλέλα κέηξν πξνζηαζίαο. Ήηαλ ν έλαο ζπκπνιίηεο καο πάλσ
ζηνλ άιινλ θαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία –πάσ ζην επφκελν ζέκα πνπ ζέισ λα
ζίμσ- πιήξσο εμαθαληζκέλε. Έρεηε εμαθαλίζεη ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, δελ
ππάξρεη πνπζελά.
Μέζα ζηελ πφιε ππάξρεη έλα φξγην κπνξψ λα πσ απζαηξεζίαο,
παξάλνκνπ παξθαξίζκαηνο, ηχπνηο έρεηε βάιεη λα παίδνπλ νη πηλαθίδεο νη
θσηεηλέο επηγξαθέο ηηο νπνίεο εκείο ηνπνζεηήζακε λα παίδνπλ «εβφκαζηε
ηνπο ζπκπνιίηεο καο» ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ξάκπεο ΑκεΑ είλαη παξθαξηζκέλεο
θαη ππάξρεη πιήξεο αζπδνζία γηαηί αθξηβψο ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία είλαη
εμαθαληζκέλε θαη πξνθαλψο δελ θαηεγνξψ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, αιιά
θαηεγνξψ ηνπο πνιηηηθνχο εληνιείο, πνπ είζηε εζείο.
Σν ηξίην ζέκα πνπ ζέισ λα ζίμσ είλαη γηα ην γήπεδν, ην δήζελ
γήπεδν ην θάηη ζαλ γήπεδν, απφ ην νπνίν αθαηξέζαηε πφξνπο απφ ηελ
αζθαιηφζηξσζε. Αθαηξέζαηε ηελ αζθαιηφζηξσζε πνπ ήηαλ λα γίλεη ζην
θάησ Κνπθιάθη ζηνπο δξφκνπο νη νπνίνη είλαη δηαιπκέλνη, ηε ξίμαηε κε
ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε γηα λα θηηάμεηε έλα γήπεδν ην νπνίν δελ παίξλεη
άδεηα ηέιεζεο αγψλσλ θαη ηη θάλαηε.
Δδψ έρσ δπν απνθάζεηο κπξνζηά κνπ γηαηί έθαηζα θαη ην
έςαμα. Έρεηε απφθαζε Αληηδεκάξρνπ ηνπ θ. Καληαξέιε πνπ εγθξίλεη ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη κηιάεη γηα εμαηξεηηθήο θαηάζηαζεο ριννηάπεηα γηα
θαηλνχξγην ριννηάπεηα θαη εζείο πήγαηε θαη βάιαηε κεηαρεηξηζκέλν. Βάιαηε
κεηαρεηξηζκέλν ριννηάπεηα, ηνλ νπνίν πιεξψζακε ζρεδφλ 20.000 €.
Γεχηεξνλ. Ζ ζχκβαζε κέζα ηελ νπνία θαηαθχξσζε κε
ππνγξαθή Αληηδεκάξρνπ ηνπ θ. Σάθα κηιάεη γηα πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε.
Αιιά ε εγθαηάζηαζε δελ έγηλε απφ ηελ ηδησηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία
ππνγξάςαηε ηε ζχκβαζε, έγηλε απφ ηερληθφ ζπλεξγείν. Δδψ δελ έρνπκε λα
θάλνπκε κφλν κε έλα γεγνλφο φηη έγηλε έλα θαθφ έξγν, έλα έξγν ην νπνίν δελ
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πξφθεηηαη λα ιχζεη θαλέλα πξφβιεκα, έλα έξγν ην νπνίν είλαη ήδε ζε κηα θαθή
θαηάζηαζε πξηλ αθφκε παξαδνζεί. Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε θαη κε πνιχ
ζνβαξή παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Καη ζέισ λα δσ πξαγκαηηθά πνηνο ππάιιεινο θαη πνηνο αηξεηφο
ζα ππνγξάςεη ηελ παξάδνζε θαη ηελ παξαιαβή ελφο έξγνπ ην νπνίν ζηα δπν
βαζηθά ηνπ ζηνηρεία, δειαδή φζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ε νπνία δελ έγηλε
απφ ηνλ εξγνιάβν αιιά έγηλε απφ δηθφ καο ζπλεξγείν θαη φζνλ αθνξά ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δειαδή ηελ πνηφηεηα ηνπ ριννηάπεηα, πνπ φπσο
αλέθεξα θαη πξηλ είλαη κεηαρεηξηζκέλνο ζέισ λα δσ πνηνο θαη πνηνη ζα ηελ
παξαιάβνπλ.
Σέηαξην ζέκα ζε ζρέζε κε απηά πνπ έιεγα πην πξηλ. Γερηήθαηε
κηα επηζηνιή απφ θάηνηθν ζηελ νδφ άξδεσλ θ. Βνχξν θαη απηφο ν θάηνηθνο
ζαο αλαθέξεη φηη ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληζηηθή ηελ νπνία εζείο εηζεγεζήθαηε
θαη ςεθίζαηε, ππάξρνπλ ζνβαξέο παξαβάζεηο. Ξέξεηε ηη ηνπ απαληήζαηε
ζήκεξα; Σνπ απαληήζαηε φηη δελ είκαζηε εκείο αξκφδηνη θαη φηη αξκφδηα είλαη ε
Αζηπλνκία.
Γειαδή εδψ καο ιέηε φηη έρνπκε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην ην
νπνίν εγθξίλεη – ςεθίδεη θαλνληζηηθέο πνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ επίβιεςή
ηνπο ηελ ηήξεζή ηνπο ππεχζπλε είλαη φζνλ αθνξά ην Γήκν ε Γεκνηηθή
Αζηπλνκία θαη εζείο ζηνπο πνιίηεο ιέηε λα απεπζπλζνχλ ζηελ Πνιενδνκία.
Λεο θαη εδψ έρνπκε λα θάλνπκε θπξίσο κε πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο.
Αιήζεηα, ήζεια λα ήμεξα ηη ζήκα δίλεηε –εκείο ην μέξνπκε- φηη
«θάληε ν θαζέλαο φ,ηη ζέιεη»; πσο, λα ζπκπιεξψζσ κηαο θαη κηιάκε γηα ηελ
νδφ άξδεσλ, ρσξίο θακία απφθαζε πήγαηε θαη θιείζαηε κε κπάξεο ηε
άξδεσλ θαη ηε Νηθνιάνπ Σξππηά; Με πνην δηθαίσκα; Τπάξρεη απφθαζε; Ή
λνκίδεηε πσο επεηδή είζηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ έρεηε θάζε δηθαίσκα λα
παίξλεηε παξάλνκεο απνθάζεηο;
αο πξνθαιψ: πείηε κνπ πνηα είλαη ε απφθαζε κε βάζε ηελ
νπνία θιείζαηε ηελ νδφ άξδεσλ θαη ηε Νηθνιάνπ Σξππηά. Μπνξνχκε λα
θαηαιάβνπκε γηαηί ην θάλεηε, αιιά δελ κπνξείηε λα παξαβηάδεηε ηε λνκνζεζία
θαη λα ιεηηνπξγείηε ζα λα είζηε κνλάξρεο.
Δπίζεο θαη απηφ αθνξά ηνλ θ. Αληηδήκαξρν, πξηλ απφ ιίγν καο
ήξζε κηα θαηαγγειία φηη ζην χςνο πεξίπνπ ηεο Σξσάδνο ζηελ Ηθηγέλεηαο ν θ.
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Κνζθνιέηνο πήγε θαη έθιεηζε ζηελ νπζία ηελ πξφζβαζε ζηνλ πεδφδξνκν ηεο
Δθάβεο πςψλνληαο ηα πεδνδξφκηα θαη απνηξέπνληαο ηελ είζνδν θαη ζε
απηνθίλεηα θαη ζε νπνηνδήπνηε ππξνζβεζηηθφ ή αζηπλνκηθφ φρεκα, ή
αζζελνθφξν. Με πνην δηθαίσκα ην θάλαηε απηφ; Τπάξρεη απφθαζε; Ή
πξνζπαζείηε λα εμππεξεηήζεηε θάπνηνπο εηο βάξνο ησλ πνιιψλ;
Κιείλνληαο λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο. Μαο αλαθέξαηε πξηλ φηη
ν Γήκνο θαη θαιψο βεβαίσο ζα θάλεη θάπνηα ηεζη θνξσλντνχ, δπν εξσηήκαηα
έρσ λα θάλσ. Σν πξψην είλαη: ππήξμε επηθνηλσλία κε ηνλ ΔΟΓΤ πξνθεηκέλνπ
φπσο βιέπνπκε ζε πνιινχο άιινπο Γήκνπο λα γίλνπλ δσξεάλ ηεζη ζε
πιαηείεο ηνπ Γήκνπ; Γηαηί απηφ ην έρνπκε δεη πνιινχο άιινπο Γήκνπο νη
νπνίνη ην δηαθεκίδνπλ. Γηαηί ν Γήκνο καο πξέπεη λα πιεξψζεη γηα λα γίλνπλ
ηεζη;
Σν δεχηεξν, επεηδή βιέπσ κηα αλαληηζηνηρία ησλ πνζψλ κεηαμχ
ηεο απφθαζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ γηα ην ζπκθσλεηηθφ θαη ηεο θαηαθχξσζεο
ηεο ζχκβαζεο ζα ήζεια λα κνπ δηεπθξηλίζεηε πνην είλαη ην αθξηβέο πνζφ γηα
ηα κνξηαθά ηεζη γηαηί θαίλεηαη εδψ λα ππάξρεη κηα δηαθνξά πεξίπνπ 3.500 €
απφ ην έλα ζην άιιν, απφ ην ζπκθσλεηηθφ δειαδή ζηε ζχκβαζε.
Καη θιείλνληαο ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε πνιχ γξήγνξα: αλ
έρεη βγεη απφθαζε κηαο θαη είκαζηε ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο, ήδε ζήκεξα ε
ρψξα καο κεηξάεη πάλσ απφ 3.000 θξνχζκαηα θαη πάξα πνιινχο ζαλάηνπο,
αλ έρεη πινπνηεζεί ε απφθαζε θαη αλ έρεη βγεη απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ην
50% ησλ ππαιιήισλ πνπ πξέπεη λα δνπιέςνπλ κε ηειεξγαζία, είηε λα
πάξνπλ άδεηεο.
Γηαηί είδακε φηη ε πξνεγνχκελε απφθαζε πνπ αθνξνχζε ην 30%
άξγεζε πάξα πνιχ κε ζπλέπεηα ππάιιεινη λα δνπιεχνπλ παξαπάλσ απφ ηελ
ίδηα ηε δηαδηθαζία πνπ φξηζε ε Κπβέξλεζε γηα ηα κέηξα πξνζηαζία ζηνπο
Γήκνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θαη' αξρήλ ζε φιεο
θαη φινπο. Θα ήζεια λα ζέζσ νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θαη' αξρήλ
ηελ παλδεκία θαη λα επηζεκάλσ ηα εμήο:
πσο είπε ν θ. Γήκαξρνο ηα ηεζη ζηα ζρνιεία μεθίλεζαλ ηελ
Παξαζθεπή, πξηλ ηε Γεπηέξα θιείζνπλ. Απηφ θαη κφλν ην γεγνλφο δείρλεη ην
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επίπεδν εηνηκφηεηαο ηνπ Γήκνπ. ηξαγηθφ. Σελ Παξαζθεπή πξηλ θιείζνπλ ηα
ζρνιεία ηε Γεπηέξα πνπ είρε αλαθνηλσζεί βεβαίσο απφ ηελ Παξαζθεπή απφ
ηα Μέζα είρε πξναλαγγειζεί φηη ζα θιείζνπλ ηα ζρνιεία, μεθίλεζαλ ηα ηεζη
ζηα ζρνιεία.
Δθείλν ην νπνίν ζέισ λα επηζεκάλσ είλαη αθξηβψο ε πιεκκειήο
αληηκεηψπηζε απφ ην Γήκν ηεο παλδεκίαο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη
θπξίσο ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ νη πνιίηεο γηα λα θάλνπλ ηεζη
φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο.
Δξψηεκα πξψην: ήξζαηε ζε επαθή κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
ηνλ ΔΟΓΤ γηα λα δεηήζεηε λα γίλνπλ φπσο θαη ζε άιινπο Γήκνπο δσξεάλ
ηεζη ζηνλ θφζκν; Σν θάλαηε; Καη αλ ην θάλαηε, ηη απάληεζε πήξαηε θαη πνηα
ήηαλ ε εμέιημε απηήο ηεο ππφζεζεο;
Γεχηεξνλ. Σα ηεζη ηα νπνία γίλνληαη απφ ην Γήκν ζε πνηνπο
απεπζχλνληαη, πνηνη έρνπλ ελεκεξσζεί θαη πνηνη απφ ηνπο θαηνίθνπο έρνπλ
δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ννκίδσ φηη νθείιεηε ζε απηφ λα
απαληήζεηε.
Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα ζέζσ, είλαη ην εμήο δελ έρεη
ζρέζε κε ηνλ θνξσλντφ, αιιά έρεη ζρέζε κε έλα πνιχ κεγάιν έξγν πνπ
ζπληειείηαη ζηελ πφιε καο θαη πνπ θπζηθά απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε εμέιημε.
Δξψηεκα πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν: φπσο γλσξίδνπκε φινη ζηελ αλέγεξζε ηνπ
γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα 180 ζέζεηο parking θάησ απφ ην
γήπεδν. Ζ ζρεηηθή φκσο πξφβιεςε, ε λφκηκε πξφβιεςε κηιάεη γηα 380 ζέζεηο.
Κχξηε Γήκαξρε λα καο ελεκεξψζεηε νη ππφινηπεο 200 ζέζεηο πνπ ζα
ππάξμνπλ; Έρνπλ εμεπξεζεί νη ρψξνη; Έρεηε ζπλελλνεζεί ζρεηηθά κε απηφ γηα
λα καο ελεκεξψζεηε γηα ηηο ππφινηπεο 200 ζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα
ιεηηνπξγήζεη ην γήπεδν;
Σν ηξίην ζέκα φζνλ αθνξά ην γήπεδν ην νπνίν θαηαζθεπάζαηε
κε ηνλ –ζσζηά ην είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο- ρξεζηκνπνηεκέλν ηάπεηα ππάξρεη
κηα δηάδνζε απφ νξηζκέλα ζηειέρε ζαο φηη ην γήπεδν απηφ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα αγψλεο. Οπδέλ ςεπδέζηεξνλ. Σν γλσξίδνπκε φινη φηη
άδεηα γηα αγψλεο δελ κπνξεί λα δνζεί ζην ζπγθεθξηκέλν γήπεδν πνπ
θαηαζθεπάδεηαη θαη πνπ θπζηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν σο
πξνπνλεηήξην.
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Σέηαξηνλ, έρνπκε ην ηεξάζηην ζέκα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηεο
πφιεο. Δθεί ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ έρσ θάλεη ην ζπλνιηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί, πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα αιιάμεη κε
ιακπηήξεο νηθνλνκίαο ν ειεθηξνθσηηζκφο ηεο πφιεο, ην ζπλνιηθφ πιηθφ πνπ
πξέπεη λα πξνκεζεπηνχκε, αγγίδεη ην 1,5 εθαηνκκχξην επξψ θαη γλσξίδσ
επίζεο πνιχ θαιά φηη νη ππεξεζίεο ζαο έρνπλ δηακελχζεη φηη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηήζνπλ απηφ ην πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα πξνκεζεπηεί
ν Γήκνο κεηά απφ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα γίλεη.
Θέισ λα μέξσ ηε ζέζε ζαο πάλσ ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν, δηφηη αθνχσ θάηη εμσθξεληθά πξάγκαηα φηη ν ειεθηξνθσηηζκφο ζα
θηάζεη ηα 3,5 ή 4 εθαηνκκχξηα επξψ. Δλψ κε 1,5 εθαηνκκχξην κπνξεί λα γίλεη
ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ην νπνίν ε Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ηνπνζεηήζεη. Απηά πξνο ην παξφλ, επραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πεξαζηηθά Λχζαλδξε, γεξφο λα είζαη, δχλακε λα έρεηο θαη
λα κε καο δηαθφπηεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη είκαη ππνρξεσκέλνο θαη κε απηή ηελ
επθαηξία λα θαηαγγείισ απφ απηφ ην βήκα ην φξγην βίαο, απηαξρηζκνχ θαη
θαηαζηνιήο πνπ είδακε ρηεο ζηελ Αζήλα, ζην νπνίν επηδφζεθε ε Κπβέξλεζε
ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηελ πξνζπάζεηα φρη κφλν λα αθπξψζεη ηνπο
ενξηαζκνχο ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, λα ζησπήζεη ηα ζπλζήκαηα ηεο
εμέγεξζεο ελάληηα ζηηο ΖΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ, αιιά λα ζβήζεη θαη ηηο δηεθδηθήζεηο
θαη ηνπο αγψλεο γηα πγεία, κφξθσζε θαη δνπιεηά πνπ δήηαγαλ ηα πλδηθάηα
θαη νη εξγαδφκελνη ρηεο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Κπβέξλεζε είλαη απνθαζηζκέλε λα
εθκεηαιιεπηεί ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε ψζηε λα κελ αθήζεη ηίπνηε φξζην. Γελ
παίξλεη κέηξα γηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, γηα ηελ πγεία, γηα ηνπο ηφπνπο
δνπιεηάο, γηα ηα ζηξαηφπεδα πνπ έρνπκε δεθάδεο πιένλ θξνχζκαηα, αιιά ηη
ζεζκνζεηεί; 10σξε εξγαζία, κηζζνχο 200 € γηα ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο,
θνκκέλν δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, πιεηζηεξηαζκνχο θαηνηθηψλ απφ 1/1 νπ,
θαηάξγεζε θπξηαθάηηθεο αξγίαο.
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Ση
ζπλαζξνίζεσλ

ζεζκνζεηεί;
αλά

πάζα

Πσο

απαληά;

Απαληά

κε

ηελ

επηθξάηεηα.

Έλα

θιίκα

απαγφξεπζε
απίζηεπηεο

αζηπλνκνθξαηίαο ζε φιε ηε ρψξα, κεηαθίλεζε ρηιηάδσλ αζηπλνκηθψλ κε
θίλδπλν γηα ηελ ίδηα ηελ πγεία φπσο θάλεθε απφ ην γεγνλφο φηη δηκνηξία ησλ
ΜΑΣ πνπ εξρφηαλ ζηελ Αζήλα κπήθε ζε θαξαληίλα. Φηάζακε ζην ζεκείν
αζηπλνκηθνί λα θάλνπλ face control θαη λα ζηακαηάλε ηε ΓΟΔ θαη ηελ ΟΛΜΔ
λα ηνπο απνηξέπνπλ απφ ην λα θαηαζέηνπλ ζην κλεκείν ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη
λα ζπκεζνχκε ην ’73 κέζα δελ ήηαλ ε Αζηπλνκία, απ' έμσ ήηαλ θαη ηφηε.
Υηππάλε απξφθιεηα ζπγθεληξψζεηο Κνκκάησλ θαη πλδηθάησλ
πνπ

ηεξνχζαλ

ππνδεηγκαηηθά

κέηξα

αζθαιείαο,

πξνπειάθηζαλ

θαη

παξεκπφδηζαλ βνπιεπηέο. Έηζη αληηκεησπίδνπλ ηα ζέκαηα ηεο πγείαο: κε
ρεκηθά, ειηθφπηεξα, κε drowns αληηκεησπίδνπλ ηνλ ιαφ σο ερζξφ, ζηέιλνληαο
εηζαγγειείο θαη αζηπλνκηθνχο ζε ζπίηηα πγεηνλνκηθψλ θαη εγθαιψληαο γηα
απνινγία Οξγαλψζεηο ηνπο, βάδνληαο ρσξνθχιαθεο θαη αζθαιίηεο κπξνζηά
απφ γξαθεία ηνπ ΚΚΔ ζε δηάθνξα ζεκεία ζηελ Διιάδα. Μέρξη θαη εηζβνιέο ζε
Ννζνθνκεία, θνπέιεο λα ηηο ηξαβάλε απφ ηα καιιηά είδακε!
Πξνρψξεζαλ ζε ζπιιήςεηο ζην ζσξφ, έβαιαλ δεθάδεο ππφ
θξάηεζε ζε άζιηεο ζπλζήθεο ρσξίο θαλέλα κέηξν. Σνπο ζηέξεζαλ ην δηθαίσκα
λα δνπλ ην δηθεγφξν ηνπο, αξλήζεθαλ ηελ επαθή καδί ηνπο ζε κέιε ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ.
Απηή ε απαγφξεπζε πξνζπάζεζαλ λα κπνπλ ζην γχςν
ζηνηρεηψδε δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα, ε απαίηεζε ζηα πλδηθάηα καδηθνί
θνξείο θαη ηα Κφκκαηα λα ιεηηνπξγνχλ φπσο θαη φηαλ απνθαζίζεη ν
αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο, ρηεο έζπαζε ζηελ πξάμε. Καη δελ ήηαλ απιά … ζηελ
Πξεζβεία θαη ηα ζρέδηα ησλ Ακεξηθάλσλ θαη ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή.
ζνη νλεηξεχνληαη φηη ζα βάινπλ ζην γχςν ηνπο αγψλεο ηνπ
ιανχ, δηαςεχζηεθαλ θαη ζα δηαςεπζηνχλ θαη ζηηο 26 κε ηελ απεξγία.
Αιιά αο πάκε θαη ζηα ζέκαηά καο. Δίπε ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ
εηνηκφηεηα ηνπ Γήκνπ, κπξνζηά ζην λέν θχκα παλδεκίαο. Σελ πξνεγνχκελε
Παξαζθεπή ε 1ε ΣΟΜΤ ηνπ Γήκνπ ιεηηνχξγεζε ε απνγεπκαηηλή βάξδηα κε
κφλν κία λνζειεχηξηα ρσξίο θαλέλα άιιν παξψλ. Με κεδέλ γηαηξνχο.
Αλ πήγαηλε έλαο άλζξσπνο κε έκθξαγκα εθεί, έλαο άλζξσπνο
κε πξφβιεκα ηη ζα γηλφηαλ; Καη δελ είλαη κφλν απηφ θαη ε 2 ε ΣΟΜΤ έρεη
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παξνπζηάζεη ζπλερψο ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Τπάξρνπλ κφλν ηξεηο γηαηξνί θαη
κε ηελ πξψηε άδεηα κέλεη ε βάξδηα ρσξίο γηαηξφ, αθάιππηε, δηαθνζκεηηθά
αλνηρηή. Καη ηελ ίδηα ζηηγκή παίξλνπλ πξνζσπηθφ θαη ην απνζπνχλ, ην
κεηαθηλνχλ ζε άιιεο πεξηνρέο.
Δκείο έρνπκε ζέζεη θαη’ επαλάιεςε απφ ην Μάξηην ην ζέκα λα
αζρνιεζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ζπδεηήζεη μερσξηζηά ην δήηεκα ηεο
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο ζηελ πεξηνρή, λα πηέζεη γηα λα παξζνχλ νπζηαζηηθά
κέηξα γηα ηελ πιήξε επάλδξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ.
Καη ξσηάκε απιά ηνλ Γήκαξρν ηη ζθνπεχεη λα θάλεη θαη ηη έρεη
θάλεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γηαηί γηα καο απηφ πνπ έρεη γίλεη, είλαη απηφ
πνπ θάλεη ε Κπβέξλεζε ζε κηθξνγξαθία. Γειαδή εθ ησλ πζηέξσλ θάπνηα
κέηξα θνπηζνπξεκέλα θαη φπνπ κπνξνχκε λα ζπξψρλνπκε ηνπο φπνηνπο
πφξνπο ζην ηδησηηθφ ζχζηεκα πγείαο, ζηνπο θιηληθάξρεο θαη ηα ινηπά.
ρνιεία. ήκεξα έρεη βνγθήμεη ν ηφπνο κε ηελ πεξίθεκε ηειεεθπαίδεπζε, κε κηα απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο λα θιείζεη ηα ζρνιεία
νκνινγψληαο ηελ πιήξε απνηπρία ηεο. Δίλαη απεξίγξαπην, φρη ηξαγέιαθνο
απηφ πνπ έγηλε κε ηα Γεκνηηθά θαη ηα λεπηαγσγεία, απινχζηαηα δελ ιεηηνπξγεί
ηίπνηα.
Ο θφζκνο πήξε άδεηεο, είλαη ζε απειπηζία νη γνλείο. Καη βέβαηα
πεξηκέλνπκε θαη ηα tablets, πεξηκέλνπκε 4.000 πνπ ππνζρέζεθε ην Τπνπξγείν
Παηδείαο απφ ην Μάην θαη ξσηάκε: είλαη δηαζθαιηζκέλε ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή;
Δκείο μέξνπκε θ. Πξφεδξε φηη ππάξρνπλ 60 καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ ηνπ
λπρηεξηλνχ, πνπ έρνπλ θάλεη ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ ιέλε «δελ έρνπκε
ηίπνηε, νχηε κέζα, νχηε γλψζεηο». Πσο δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή
απηψλ ησλ παηδηψλ, φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
Καη απνδεηθλχεηαη φηη απηνί πνπ ινηδνξνχζαλ θαη εδψ κέζα ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ, είλαη βαζηά εθηεζεηκέλνη.
Τπάξρνπλ αθφκε Λχθεηα θαη Γπκλάζηα ζηελ πεξηνρή πνπ ηνπο ιείπνπλ
εθπαηδεπηηθνί θαη θαζεγεηέο. Πνπ είλαη ηα δηαβήκαηα; Πνπ είλαη νη ελέξγεηεο;
Καη ξσηάκε: ηη κέηξα ζα πάξεη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή ψζηε λα
αλνίμνπλ ηα ζρνιεία κε αζθάιεηα, ψζηε λα ζπάζνπλ ηκήκαηα, ψζηε λα
πηεζηνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ δεκνηηθνί ρψξνη γηα λα απνζπκθνξεζνχλ
λεπηαγσγεία θαη ππάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη θαη θαηάιιεινη. Ση ζα θάλνπλ γηα λα
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αλνίμνπλ άκεζα ηα ζρνιεία κε αζθάιεηα; Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηή ε
θαηάζηαζε.
Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ην γεπεδάθη ην νπνίν αλέδεημε κε ην ζρφιηφ
ηεο ε "Λατθή πζπείξσζε" ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, εκείο ζα ζέιακε λα
μέξνπκε πνηα είλαη ε κειέηε θαη ηη πξνβιέπεη θαη αλ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά
γηα ηα έμνδα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θ. Πξφεδξε θαη
απφ ην βήκα πεξαζηηθά θαη γεξφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μέζα ζηελ αηπρία ζαο είζηε θαη ηπρεξφο γηαηί έρεηε
θάλεη αληηζψκαηα πηα, νπφηε είζηε ήζπρνο.
Θα

μεθηλήζσ

απφ

έλα

πνιηηηθφ

ζέκα.

Γελ

ζέισ

λα

καθξεγνξήζσ πάλσ ζε απηφ πνπ έζημε ν θ. εξεηάθεο, αιιά ε λνκηθή ηδηφηεηά
κνπ

κε

σζεί

λα

πάξσ

κηα

ζέζε

γηα

ηηο

ζπγθεληξψζεηο

θαη

ηε

ζπληαγκαηηθφηεηα, φπσο αλέθεξε ν αγαπεηφο ζπλάδειθνο θ. εξεηάθεο.
Ο παιηφο κνπ δάζθαινο ηφηε πνπ ήηαλ κφλν Καζεγεηήο θαη φρη
πνιηηηθφο ν Βαγγέιεο Βεληδέινο έιεγε φηη «ην πην πνιηηηθφ Γίθαην είλαη ην
ζπληαγκαηηθφ Γίθαην», δειαδή φηαλ κηιάκε γηα ζπληαγκαηηθφηεηα ελφο λφκνπ
ή γεληθά γηα ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, κηιάκε γηα ηελ πνιηηηθή νπζηαζηηθά.
Άξα φζνλ αθνξά ηηο ζπγθεληξψζεηο θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ
ζπγθεληξψζεσλ έλα ζέκα πάξα πνιχ επαίζζεην, πνιχ νξηαθφ πνπ πξάγκαηη
ζε πεξηφδνπο δεκνθξαηίαο αγγίδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα αηνκηθά ηνπ
θφζκνπ,

ρξεηάδεηαη

πνιχ

πξνζνρή

φηαλ

ιακβάλεη

κηα

απφθαζε

απαγφξεπζεο.
Βέβαηα ε ζπληαγκαηηθφηεηα ή φρη ησλ απνθάζεσλ ηνπ θξάηνπο
ηελ θξίλεη ζηε δεκνθξαηία ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ελ κέξεη ηα
ππφινηπα Γηθαζηήξηα, απνθάζηζε πεξί ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ην πκβνχιην
ηεο Δπηθξαηείαο, ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ζπληαγκαηνιφγνη πνπ έρνπλ ηελ
άπνςε φηη είλαη ζπληαγκαηηθή απηή ε απφθαζε. Ξαλαιέσ είλαη νξηαθή
απφθαζε, αιιά θξίζεθε σο ζπληαγκαηηθή.
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Να πσ δπν θνπβέληεο πνπ βιέπσ απφ ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ
δάζθαιν πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ηνλ θ. Μαληηάθε πνπ ιέεη φηη «φηαλ ην
χληαγκα καο πξνζηαηεχεη ξεηά θαη πξνβιέπεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη φηαλ απηφ δηθαηνινγεί επηηάμεηο
πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη δπλαηφ λα κε δηθαηνινγεί θαη ηε ιήςε
πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξά έζησ θαη ηελ επηθξάηεηα αιιά γηα πνιχ
πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φηαλ δηαθπβεχεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα
ηαπηφρξνλα ε δεκφζηα πγεία;».
πσο επίζεο θαη ν θ. Αιηβηδάηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ Νφκνπ 4683/2020 πνπ θπξψζεθε κε ην λφκν
απηφ ζηε Βνπιή θαη ε νπνία επίζεο δελ έρεη θεξπρζεί αληηζπληαγκαηηθή απφ
θαλέλα Γηθαζηήξην.
Απηά ελ ηάρεη, λα αλαθεξζψ ιίγν ζηα δηθά καο ηψξα. Γηα ηα
rapid test ε παξαπιεξνθφξεζε, ε άγλνηα, ή ε πνιηηηθή κηθξφηεηα ηα φξηα ηεο
πνιηηηθήο κηθξφηεηαο είλαη πνιχ θνληά. Έρνπλ γίλεη ήδε πεξίπνπ 200 rapid
test ζε εθπαηδεπηηθνχο, παηδαγσγνχο θαη πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ rapid test ζηα ζρνιεία έγηλε απφ ηα
κέζα ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο, δειαδή απφ ηελ Σξίηε – Σεηάξηε,
ελεκεξψζεθαλ ηα ζρνιεία ηελ Πέκπηε θαη ε απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο πνπ
καο αηθληδίαζε φινπο ήξζε ηελ Παξαζθεπή ην κεζεκέξη.
πσο έρσ αλαθέξεη θαη αιινχ ν Γήκνο δελ πξνγξακκαηίδεη κε
βάζε ηηο κεηά Υξηζηφλ πξνθεηείεο, αιιά πξνγξακκαηίδεη κε βάζε ηηο
αλαθνηλψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, ε νπνία κέρξη θαη πξηλ ιίγεο κέξεο
δηαβεβαίσλε φηη ηα δεκνηηθά θαη λεπηαγσγεία δελ ζα θιείζνπλ. Γηαβεβαίσλε
θαη γηα ηα Γπκλάζηα θαη ιχθεηα βέβαηα, αιιά κηιάσ γηα ηα δεκνηηθά θαη ηα
λεπηαγσγεία.
Παξά ηαχηα θαη παξά ην γεγνλφο φηη ηελ Παξαζθεπή ην κεζεκέξη
κάζακε ηελ απφθαζε γηα ην θιείζηκν, ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ
δεκνηηθψλ θαη λεπηαγσγείσλ, απνξψ κε απηά πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ.
Γελ δηαβάδεη ηα δειηία Σχπνπ ηνπ Γήκνπ; ήκεξα βγήθε λέν δειηίν Σχπνπ,
έρεη εθδνζεί θαη ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο άιιν δειηίν Σχπνπ πνπ αλαθέξεηαη
ζε ζπγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηζκφ, παξά ην γεγνλφο φηη ηελ Παξαζθεπή ήηαλ
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ε ηειεπηαία κέξα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηα test ζε εθπαηδεπηηθνχο,
παηδαγσγνχο θαη πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ζπλερίδνληαη.
Απιψο γίλνληαη θαηά κφλαο ζην πηζηνπνηεκέλν δηαγλσζηηθφ
θέληξν θαη κεηά απφ ξαληεβνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
ελδηαθέξεηαη λα θάλεη ην ηεζη κε ηνλ αξκφδην ππάιιειν πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην
COVID-19 ζην Γήκν θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε καδί κνπ βέβαηα θαη κεηά απφ
ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ νη νπνίνη καο δίλνπλ ηηο ιίζηεο
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζπγλψκε λα πξνζζέζσ γηαηί είλαη θαιφ λα
ην πιεξνθνξεζεί ην πκβνχιην θαη ν θφζκνο πνπ καο βιέπεη φηη κέρξη
ζηηγκήο φια ηα ηεζη είλαη αξλεηηθά.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Χξαία, επραξηζηψ θ. Γήκαξρε. Άξα δελ ππάξρεη
ιάζνο πξνγξακκαηηζκφο. πλερίδνληαη ηα rapid test δσξεάλ ζε φζνπο
επηζπκνχλ

ζε

εθπαηδεπηηθνχο,

παηδαγσγνχο

Παηδηθψλ

ηαζκψλ,

εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ πνπ εξγάδνληαη ζε ζπλζήθεο πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε
πξνζνρή. Αλέθεξε θαη ν Γήκαξρνο πξηλ ηηο νκάδεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα
ζπλερίδνληαη θαη ζα γίλνπλ θαη επαλαιακβαλφκελα ηεζη.
Σεζη ζα γίλνπ επίζεο θαη φηαλ κε ην θαιφ αλνίμνπλ ηα ζρνιεία
ζηαδηαθά. Δπίζεο κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ Παξαζθεπή πνπ καο πέξαζε, κε
Οδεγία δηθή κνπ πξνο ηα ζρνιεία γη' απηφ ιέσ φηη δελ είλαη θαιά
πιεξνθνξεκέλνο ν θ. Σνκπνχινγινπ, είραλ ελεκεξσζεί νη δηεπζπληέο ησλ
ζρνιείσλ φηη φπνηνο εθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο είλαη
πηζηνπνηεκέλε ζηελή επαθή θξνχζκαηνο, κπνξεί λα θάλεη ην ηεζη θαηά κφλαο
ζην δηαγλσζηηθφ θέληξν.
Γελ έγηλε ν πξνγξακκαηηζκφο δειαδή ηελ Παξαζθεπή θαη
πήγακε ηελ Παξαζθεπή ζε ηέζζεξα – πέληε ζρνιεία θαη έλα ζηαζκφ ρσξίο
πξνγξακκαηηζκφ λα θάλνπκε ηα ηεζη, θαηαιαβαίλεηε φηη ρξεηάδνληαη θάπνηεο
εκέξεο πξνγξακκαηηζκνχ γηα λα θάλεηο θάηη ηέηνην.
πλερίδνληα

ηα

ηεζη

θαη

ζα

ζπλερίδνληαη

γηα

φζνπο

εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδαγσγνχο θαη πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ πνπ αλήθνπλ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, επηζπκεί. Απιψο γίλεηαη θαηά κφλαο θαη κεηά απφ
ξαληεβνχ.
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Δπίζεο επεηδή είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο φηη έρνπκε θάλεη ιίγα, ην
ππνλφεζε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ ζα ήζεια λα κνπ πεη θάπνηνο αλ άιινο
Γήκνο κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο καο έρεη δεζκεχζεη 1.400 ηεζη θνξσλντνχ
θαη έρεη θάλεη ηέηνην επξχ πξφγξακκα εζεινληηθήο βέβαηα δηελέξγεηαο ηεζη
ζηνπο δεκφηεο ηνπ. Αλ ππάξρεη έζησ έλαο.
Γηα ηνλ ΔΟΓΤ μέξσ θη εγψ αιιά κάιινλ ζα αλαθεξζεί ν
Γήκαξρνο, δελ ζέισ λα ηνλ επηθαιχςσ εγψ.
Δπίζεο γηα ηελ ηειε-εθπαίδεπζε ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ν θ.
εξεηάθεο. Πξάγκαηη ε ηειε-εθπαίδεπζε έρεη αξθεηέο δπζθνιίεο πνιιέο
δπζθνιίεο θαη ηψξα ζηα δεκνηηθά επίζεο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο γηαηί
ππάξρνπλ αθξηβψο απηέο νη επηθαιχςεηο πνπ είπε θαη ν θ. εξεηάθεο κε
γνλείο πνπ πξέπεη λα πάξνπλ άδεηα, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ
ηερλνινγηθά θαη ηα ινηπά.
Θα ήζεια λα πσ εδψ φηη φπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο ν Γήκνο
έρεη πξνγξακκαηίζεη θαη ήδε ε κειέηε είλαη έηνηκε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ
laptop ζηα ζρνιεία. Τπάξρεη κηα κηθξή θαζπζηέξεζε γηαηί ελψ ε κειέηε είλαη
έηνηκε, έρεη ζηεγλψζεη εληειψο ε αγνξά εδψ θαη έλα δπν κήλεο απφ laptop θαη
πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ην κεγάιν αξηζκφ laptop πνπ έρνπκε παξαγγείιεη
θαη λα βξνχκε ηνπο θαηάιιεινπο πξνκεζεπηέο, θαη γη' απηφ ππάξρεη κηα κηθξή
θαζπζηέξεζε.
Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ ηειε-εθπαίδεπζε θαη ηελ παξνρή tablet
ζηα παηδηά ζα ήζεια λα πσ θάηη. Ο Γήκνο θαη' αξράο δελ κπνξεί θαη δελ
πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θξάηνο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Άθνπζα θη εγψ ηελ
ηειεπηαία αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ππφζρεηαη φηη ζα πξνκεζεχζεη κε
tablet ηα ζρνιεία, δελ έρσ δεη λα γίλεηαη θάηη ην αλακέλσ θη εγψ, ζεσξψ φηη
είλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ην θάλεη, κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα βέβαηα λα
δψζεη ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ έλα tablet ησλ 100 € ζηα
παηδηά ηνπο θαη λα πξνκεζεχζεη ηηο νηθνγέλεηεο απηέο κε θαηάιιειν
εμνπιηζκφ.
Να ελεκεξψζσ φηη ν Γήκνο έρεη πεπεξαζκέλεο νηθνλνκηθέο
δπλαηφηεηεο θαη άξα δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε έλα ηέηνην επηπιένλ
κεγάιν πνζφ θαη πξέπεη λα πσ θαηά ηελ πξνζσπηθή πείξα γηαηί θη άιινη
ζπλάδειθνη έρνπλ παηδηά ζηα ζρνιεία, εκέλα ν γηνο κνπ πνπ πάεη ζηε 2 α
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Λπθείνπ θαη ην Μάξηην αιιά θαη ηψξα, γηαηί θη εγψ δελ έρσ ηξία tablet θαη δπν
ππνινγηζηέο ζπίηη, κπαίλεη ζηελ ηειε-εθπαίδεπζε κε ην θηλεηφ ηνπ.
Απηφ βέβαηα ζηα δεκνηηθά είλαη πξνβιεκαηηθφ. Αλ δελ ππάξρεη
tablet ή ππνινγηζηήο ηα κηθξά παηδηά ζηα δεκνηηθά πξαγκαηηθά βιέπσ θη εγψ
λα είλαη πνιχ δχζθνιν λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο νξίδεη ε
ππνρξεσηηθή ηειε-εθπαίδεπζε. Απηά πξνο ην παξφλ, είκαη ζηε δηάζεζε
νπνηνπδήπνηε ζπλαδέιθνπ γηα απαληήζεηο.
Δπίζεο ξσηάεη ν θ. εξεηάθεο ηη ζα θάλνπκε γηα ην άλνηγκα ησλ
ζρνιείσλ κε αζθάιεηα, λα ηνλ ελεκεξψζσ φηη ππάξρνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο
απνιπκάλζεηο ζε φια ηα ζρνιεία. Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ηψξα γηαηί έρνπλ
θιείζεη βέβαηα, ζα ππάξμνπλ απνιπκάλζεηο φηαλ ζα ππάξμνπλ αλαθνηλψζεηο
γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, φπσο ππήξραλ θαη ζην παξειζφλ
φπσο ππήξραλ θαη πξφζθαηα ζε αξθεηά ζρνιεία απνιπκάλζεηο αχιησλ
ρψξσλ θαη ζηνπο ρψξνπο εηδηθά ζηα ζρνιεία πνπ ππήξραλ θξνχζκαηα, ζα
ππάξμνπλ θη άιια.
Θα ππάξμνπλ αληηζεπηηθά, λέα πξνκήζεηα ε νπνία είλαη έηνηκε,
ζα ππάξρνπλ επηπιένλ κάζθεο νπφηε απφ πιεπξάο αζθάιεηαο θαη φ,ηη έρεη λα
θάλεη κε ην Γήκν ζα είκαζηε πιήξσο έηνηκνη. ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην Γήκν,
επαλαιακβάλσ. ζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο, είλαη άιιν δήηεκα
ην νπνίν κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε αλ κνπ επηηξέπεηε κηα εξψηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πνηνο δηαιέγεη πνην ηεζη ζα γίλεη θαη γηαηί. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πσο δηαιέμακε ην rapid test, ιέεη ν θ. Νηάηζεο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ρη έρεη γίλεη ζχκβαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο απφ φ,ηη είδα γηα
ηξία. Πνηνο δηαιέγεη γηαηί ζα γίλεη ην rapid θαη φρη θάπνην απφ ηα άιια;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθεξζήθακε ζε απηφ θ. Νηάηζε, αλαθέξζεθε θαη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο ν Αληηδήκαξρνο. Ο νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ
έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε θνηλφ. Ήδε έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γήκαξρν δελ ξσηάσ απηφ, θαηάιαβα ηη είπαηε. Πνηνο δηαιέγεη
πνην ηεζη ζα γίλεη. Σν rapid; Σν κνξηαθφ; Σν PSR; Πνην;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξεθηλάκε κε ην rapid θ. Νηάηζε. ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί
ζεηηθφ, πξνρσξάκε ζην κνξηαθφ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί θαη απηφ
ζεηηθφ κεηά απφ 14 εκέξεο κπαίλνπκε ζηε ινγηθή ησλ αληηζσκάησλ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δληάμεη επραξηζηψ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πξφεδξε, ζαλ αλεμάξηεηνο επεηδή δελ έρνπκε αξρεγφ,
ζέισ θη εγψ ηνλ ιφγν. Μπνξψ ή λα ηα πσ κεηά; Σα ιέσ θαη κεηά, δελ έρσ
πξφβιεκα. Απιά επεηδή ζέισ λα απαληήζσ ηψξα ζε θάηη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηάλλε κνπ λα δψζνπκε δπν ηξεηο απαληήζεηο, ζα ήζεια θη εγψ
λα πσ θάηη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θα ηα πσ κεηά δελ ηξέρεη ηίπνηα, αιιά θαιχηεξα είλαη
λα ηα πσ ηψξα γηα λα ηειεηψλνπκε, αλ ζέιεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ θη εγψ κηα εξψηεζε ζηελ απνξία ηνπ θ.
Νηάηζε λα θάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε παξαθαιψ πνιχ ιίγν λα πεη πξψηα ν θ. Οπζηακπαζίδεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γπν ιεπηά. Δπηπρψο γηα ην COVID είλαη πνιχ
επαίζζεην ζέκα, εγψ ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε γηαηί νη άιινη Γήκνη δελ ηα
πιεξψλνπλ ηα ηεζη θη εκείο ηα πιεξψλνπκε, έλα. Κχξηε Κσλζηαληηλίδε
επηπρψο απηή ηε θνξά δελ καο είπαηε φηη πξνιάβαηε ηελ Κπβέξλεζε θαη
είπαηε φηη ε Κπβέξλεζε ζαο πξφιαβε. Δπηπρψο! Σψξα Πέκπηε, Παξαζθεπή,
Σξίηε, αξγήζακε πείηε ην θαζαξά ζηνλ θφζκν φηη αξγήζακε, λαη. Γελ είλαη
θαθφ.
Κχξηε Γήκαξρε ζέισ θη εγψ απηή ηε γπάιηλε ζθαίξα πνπ
πξνβιέπεηε ην κέιινλ πνπ ε αληηπνιίηεπζε δελ θάλεη γηα ηίπνηε, ελψ ε δηθή
ζαο ε Παξάηαμε θάλεη γηα ηα πάληα ζε απηή ηελ πφιε. Θα ηελ ήζεια θη εγψ
απηή ηε γπάιηλε ζθαίξα λα ηε δσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπα απηφ θ. Οπζηακπαζίδε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίπαηε φηη δελ ππάξρεη κέιινλ απφ απηή ηελ
αληηπνιίηεπζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηνλ ηξφπν πνπ αληηπνιηηεχεηαη κεξίδα ηεο αληηπνιίηεπζεο
ζεσξψ πσο πνιηηηθφ κέιινλ δελ ππάξρεη. Καη ίζα - ίζα πνπ θξνχσ ηνλ
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θψδσλα

ηνπ

θηλδχλνπ

πξνθεηκέλνπ

λα

ππάξμεη

κηα

αληηπνιίηεπζε

δεκηνπξγηθή, λα ζπλδξάκεη ζηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Άξα βάδεηε φιε ηελ αληηπνιίηεπζε ζην ίδην ζαθί. Γηαηί
ζηηο δπν πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο σο αλεμάξηεηνη εκείο θάλακε θάπνηεο
πξνηάζεηο ζεηηθέο γηα ηελ πφιε θαη καο βάδεηε απηή ηε ζηηγκή κε φινπο.
Δληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είζηε αληηπνιίηεπζε θ. Οπζηακπαζίδε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ση είκαη; πκπνιίηεπζε θαη δελ ην μέξσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε αλεμάξηεηνο πνπ ζεκαίλεη θηλείζηε θαηά ην δνθνχλ θαη
ζχκθσλα κε ηηο εληππψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
ζέζεηο κηαο αληηπνιίηεπζεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπάξρνπλ θη άιινη αλεμάξηεηνη αιιά είλαη ζηε
ζπκπνιίηεπζε, εγψ δελ είκαη ζηε ζπκπνιίηεπζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξψ λα ζνπ αλαπηχμσ ηη ζεκαίλεη θαη ζπληαγκαηηθά θαη
λνκηθά ε ιέμε αληηπνιίηεπζε. Αιιά δελ είλαη επί ηεο νπζίαο θαη είλαη εθηφο
ζέκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Εαραξίαδεο έρεη ηνλ ιφγν γηα λα θάλεη κηα εξψηεζε.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Μηα εξψηεζε. Ήξζε ζήκεξα έλα e-mail ζηα ζρνιεία πξνο
ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε απεπζχλνκαη, ζην νπνίν δεηείηαη λα πνχκε πνηνη
θαζεγεηέο ζα θάλνπλ ην ηεζη. Με πνην θξηηήξην θαζνξίδεηαη απηφ; Γηαηί φηαλ
ξσηνχζακε ηνλ ΔΟΓΤ καο έιεγε φηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε ηεζη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ην γλσξίδσ, αλ κπνξεί ν θ. Κσλζηαληηλίδεο λα απαληήζεη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ζπγρσξείηε θ. ζπλάδειθε επαλαιακβάλεηε ηελ
εξψηεζε; Δίλαη εχθνιν;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ναη θ. Κσλζηαληηλίδε, ήξζε ζήκεξα έλα e-mail ζηα ζρνιεία
πνπ ιέηε λα δειψζνπκε ζηελ αληηδεκαξρία πνηνη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα
θάλνπλ ηεζη. Με πνηα θξηηήξηα ζα ην θάλνπκε απηφ; Γηαηί φηαλ ξσηνχζακε ηνλ
ΔΟΓΤ φηη έρνπκε θάπνηα ζπκπηψκαηα, καο έιεγε φρη. Σψξα κπνξεί
νπνηνζδήπνηε έρεη – δελ έρεη ζπκπηψκαηα; Απηφ ξσηάσ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Χξαία εξψηεζε. Καη' αξράο φρη λα δειψζεηε πνηνη ζα
θάλνπλ, λα δειψζνπλ νη δηεπζπληέο πνηνη επηζπκνχλ λα θάλνπλ.

22

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/11/2020

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ναη απηφ ελλνψ, πνηνη επηζπκνχλ. Με πνηα θξηηήξηα εγψ
επηζπκψ ή δελ επηζπκψ;
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Να

ην

αλαθέξνπκε

απηφ

γηαηί

ππάξρνπλ

παξεμεγήζεηο φηη γίλνληαη θαη ππνρξεσηηθά ηεζη. Απηφ είλαη δηθή κνπ
πξφηαζε, αιιά λνκίδσ θαη έλα αίηεκα ησλ ζπλδηθαιηζηψλ ζαο, είρακε
παξφκνηα θνπβέληα ζηε ΓΔΠ πνπ καο δεηήζεθε λα γίλνπλ ηεζη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ ζρνιείσλ, αιιά δελ ππάξρεη θξηηήξην. πνηνο
εθπαηδεπηηθφο ηεο πφιεο ζέιεη λα θάλεη rapid test, γηαηί δελ ζέινπλ φινη, αο
πνχκε ε εκπεηξία καο κέρξη ηψξα απφ ηα ζρνιεία πνπ πήγακε, δελ έθαλαλ
φινη νη ζπλάδειθνί ζαο, ή φινη νη παηδαγσγνί. Κάπνηνη έθαλαλ θαη θάπνηνη δελ
έθαλαλ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Να ζαο ζπκίζσ φηη είλαη θιεηζηά ηψξα ηα ζρνιεία. ήκεξα
πνπ ήξζε ην e-mail είλαη θιεηζηά ηα ζρνιεία.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα εγψ είπα θαηά κφλαο, δηαβάζηε θαιά ην e-mail θ.
Εαραξηάδε.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Σν δηάβαζα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ιέεη φηη ζα πάεη ζπλεξγείν ζηα ζρνιεία λα θάλεη
ην ηεζη, είπα φηη φζνη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα θάλνπλ ηεζη ζα πάλε κεηά απφ
ξαληεβνχ θαηά κφλαο ζην δηαγλσζηηθφ θέληξν λα θάλνπλ ην ηεζη. Σν μέξσ φηη
είλαη θιεηζηά ηα ζρνιεία αιιά ζπλερίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα έξρνληαη ζηα
ζρνιεία γηα ηελ ηειε-εθπαίδεπζε, ζπλερίδνπλ λα κπαίλνπλ ζηα Μέζα Μαδηθήο
Μεηαθνξάο, ζπλερίδνπλ λα θπθινθνξνχλ ζηνπο δξφκνπο καο θαη ζεσξνχκε
φηη είλαη έλα κέηξν πξνζηαζίαο θαη πξνθχιαμεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
ηνπο παηδαγσγνχο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ πνπ επηζπκνχλ λα
θάλνπλ ην ηεζη θαη λα πξνζηαηεπηνχκε έηζη κε έλα δίρηπ αζθαιείαο. Απηφ
ελλννχκε. Πάιη μαλαιέσ: φπνηνο επηζπκεί.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δληάμεη επραξηζηψ θ. Αληηδήκαξρε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε αλ κνπ επηηξέπεηε πξηλ απαληήζεηε λα πσ θάηη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφεδξε αλ κνπ επηηξέπεηο ζα ήζεια θη εγψ ηνλ ιφγν λα
δψζσ θάπνηεο απαληήζεηο ζε θάπνηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα, απιά λα πσ θάηη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα δεπηεξνινγήζσ εγψ θ. Κνζθνιέην θαη ζηε ζπλέρεηα ζίγνπξα
ζα απαληήζεηε θαη εζείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε κπνξψ λα έρσ έλα ιεπηφ ηνλ ιφγν λα πσ θάπνηα
πξάγκαηα γηα ην γήπεδν γηαηί έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην μέξσ θαιά, πηζηεχσ
φηη είκαη γλψζηεο ζε έλα θνκκάηη ηνπ γεπέδνπ.
Θέισ λα πσ φηη έθαλε κηα αλαθνίλσζε πξηλ δπν ηξεηο κήλεο ν
Γήκνο φηη εηνηκάδεηαη έλα πξνπνλεηήξην 9x9. 9x9 πνηέ δελ είλαη γήπεδν
θαλνληθφ 11x11 νχηε ζε κηα ζηάζε, νχηε κπνξεί λα γίλεη ελαξκφληζε θαη λα
αδεηνδνηεζεί.
Θέισ

λα

πσ

φηη

ην

γήπεδν

πνπ

βάδνπκε

δελ

είλαη

κεηαρεηξηζκέλν, είλαη αλαθπθιψκελν πιηθφ μέξεηε πάξα πνιιά φζνη γλσξίδεηε
απφ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαιαβαίλεηε γηαηί έρεηε θηηάμεη γήπεδα θαη
πέξζη θαη πξφπεξζη θαη πξηλ πάξα πνιιά ρξφληα.
Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη αλ ην γήπεδν απηφ θξεδαξηζηεί,
πέζεη ν ραιαδίαο θαη ην θανπηζνχθ απφ πάλσ, ην γήπεδν ζα είλαη εθπιεθηηθφ.
ζνλ αθνξά ηελ ηηκή γηα λα πσ εγψ κφλν απηφ, εζείο πνπ έρεηε αζρνιεζεί κε
ηέηνηα γήπεδα, γηαηί μέξσ πάξα πνιχ θαιά φηη πνιινί έρνπλ αζρνιεζεί, ηέηνηα
ηηκή νχηε γηα κνθέηα θήπνπ δελ παίξλεηε θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά.
Καη φπσο είπε πάξα πνιχ θαιά ν θ. Σνκπνχινγινπ ζηελ
εηζήγεζε πνπ έθαλε φζνλ αθνξά ην ζέκα απηφ είπε φηη ζα είλαη
πξνπνλεηήξην. ην γήπεδν απηφ κπνξνχκε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ησλ
πξνπνλήζεσλ φισλ ησλ νκάδσλ θαη ησλ αθαδεκηψλ ηνπ Γήκνπ, κπνξνχλ λα
παίδνπλ θαη λα θάλνπλ πξνπφλεζε νη παιαίκαρνη θαη ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη
ηεο Υαιθεδφλαο θαη ίζσο ιφγσ δηαζηάζεσλ γηαηί μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη
καο βνιεχεη ην γήπεδν λα είλαη κηθξφ εκείο νη παιαίκαρνη, κπνξνχλ λα θάλνπλ
θαη θηιηθά παηρλίδηα.
Δίλαη θαζαξά γηα αθαδεκίεο θαη γηα πξνπνλεηήξην. Σίπνηε άιιν.
Καη δελ έρεη πεη πνηέ θαλέλαο φηη ζα γίλεη έλα γήπεδν πνδνζθαίξνπ 11x11
θαλνληθψλ δηαζηάζεσλ γηαηί δελ κπνξνχκε νχηε λα γθξεκίζνπκε ηελ εμέδξα,
νχηε ηνλ ηνίρν απφ αξηζηεξά, ην μέξεηε πάξα πνιχ.
Γηα ηελ ηηκή 12.000 € 3.500 κέηξα μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη
κφλν γέιηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη.
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαθέξζεθε 20.000 € είλαη κε ην ΦΠΑ,
δειαδή ε θαζαξή αμία είλαη πεξίπνπ ζηηο 17.000 € πεξίπνπ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: πχξν έλα ιεπηφ κε κηιάκε θαη νη δπν, πήξε ηνλ ιφγν ν θ.
Μπεξδέζεο λα ζπκπιεξψζεη απηά πνπ είπα εγψ θαη κεηά θάπνηνο άιινο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ο ηάπεηαο είλαη αλαθπθιψζηκν πιηθφ, είλαη γεληέο νη
ηάπεηεο. Δίκαζηε ζηελ 7ε γεληά, δειαδή θαληαζηείηε φηη νη ηάπεηεο πνπ
κπαίλνπλ ηψξα ζην ζρνιείν είλαη λεψηεξεο γεληάο απφ ηνπο ηάπεηεο πνπ
ππάξρνπλ

ζηα

ήδε

ππάξρνληα

γήπεδα.

Δίλαη

refurbished,

είλαη

αλαθπθινχκελν πιηθφ.
ηαλ θξεδαξηζηεί ζα δείηε φηη ζα γίλεη θαηά 75-80% ζα έρεη κηα
νκνηνκνξθία. Μφιηο πέζεη θαη ην καχξν γαξκπίιη πάλσ πνπ ζέισ λα πσ φηη
ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη απηφ, δειαδή θαληαζηείηε ζε έλα γήπεδν
πεξίπνπ 3.000 η.κ. αλ ζα δείηε πνπ ζα έρεηε πάεη γηαηί βγάιαηε ηηο
θσηνγξαθίεο, είλαη 12 ηζνπβάιηα. Σν θάζε ηζνπβάιη απηφ ην γαξκπίιη είλαη 1
ηφλνο, είλαη 12 ηφλνη γηα λα θαιχςνπλ 3.000 η.κ. καδί κε ην θανπηζνχθ πνπ ζα
πέζεη πνπ ζα πνηηζηεί γηα λα ζεθσζεί ην γήπεδν γηα λα δεκηνπξγεζεί ην
ζηξψκα ηεο αζθάιεηαο απφ θάησ θαη κε ην θξεδαξηζηφ ζα δείηε πσο ζα γίλεη
ην γήπεδν. Απηφ φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηνπ γεπέδνπ.
Θέισ λα θάλσ θαη κηα άιιε κηθξή παξέκβαζε ζην θνκκάηη ηνπ
ΔΟΓΤ. Γελ μέξσ αλ έρεηε επηθνηλσλήζεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, ηελ ηειεπηαία
εβδνκάδα κε ηνλ ΔΟΓΤ. Δγψ ιφγσ επαγγέικαηνο επεηδή εηζέξρνκαη ζε
Ννζνθνκεία, ζε Κιηληθέο έρσ θάλεη ηξία ηεζη COVID γηαηί κε ππνρξεψλεη ε
δνπιεηά κνπ επεηδή επηζθέπηνκαη ηα Ννζνθνκεία, ηψξα φρη πιένλ, ν ΔΟΓΤ
γηα λα γλσξίδεηε ζηέιλεη ζπλεξγεία ζε Γήκνπο πνπ έρνπλ πξφβιεκα.
ζν δελ είλαη εδψ ν ΔΟΓΤ ζα πξέπεη λα ραίξεζηε! Δπεηδή εγψ
ιφγσ επαγγέικαηνο θαη φηαλ ιέσ «ιφγσ επαγγέικαηνο» 33 ρξφληα θαη επεηδή
έρσ ζπλνκηιία κε γηαηξνχο θάζε κέξα ζε Κιηληθέο, ζην γξαθείν κνπ, ζαο ιέσ
φηη φζν δελ είλαη εδψ ν ΔΟΓΤ ε πεξηνρή καο είλαη ζε πάξα πνιχ θαιφ ζηάδην.
Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ηεζη πνπ έγηλαλ ζηα ζρνιεία ζε θαζεγεηέο
πνπ φια είλαη αξλεηηθά.
Με ιέηε ζπλέρεηα γηα ηνλ ΔΟΓΤ, κε λνκίδεηε φηη πάληα είλαη
θαιφ ζην λα είλαη εδψ. Πεγαίλεη ζηηο θφθθηλεο πεξηνρέο εθεί πνπ έρνπλ
πξφβιεκα, ζηελ Κπςέιε θαη αιινχ λα κελ αλαθεξζψ. Δπραξηζηψ πνιχ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε. Αλαθέξζεθε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ν
θ. Σνκπνχινγινπ φηη ε ηνπνζέηεζή κνπ είρε λα θάλεη θπξίσο κε
επηθνηλσληαθά ζηνηρεία θαη γηα ην ζεαζήλαη. Βεβαίσο ηνπο ην επηζηξέθσ,
δεδνκέλνπ φηη ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ
επεηδή θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο απφ ζήκεξα έρνπλ
παλειιαδηθφ αθξναηήξην ζέιεζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ γηα ζέκαηα θαη λα
αλαθεξζνχλ ζε ζέκαηα ηα νπνία έρνπκε αλαιχζεη πάξα πνιιέο θνξέο.
Να μεθηλήζνπκε γηα ην εάλ έρνπκε θάλεη θξνχζεηο ζηνλ ΔΟΓΤ.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ ην ηειεπηαίν 12/10/2020 αξηζκφο Πξσηνθφιινπ 22345
«Αίηεκα γηα πξαγκαηνπνίεζε ηεζη αλίρλεπζεο θνξσλντνχ ζηα ζρνιηθά
ζπγθξνηήκαηα ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» γηα λα κελ
θαηαρξαζηψ ηνπ ρξφλνπ ζαο είλαη κηα απάληεζε πνπ δελ ιάβακε πνηέ ζε
απηφ ην έγγξαθν θαη ζε αιιεπάιιεια SMS θαη κελχκαηα πξνο ηνλ ΔΟΓΤ πνπ
ηνλ παξνηξχλνπλ ζρεδφλ ζην λα έξζεη ζην Γήκν καο θαη λα θάλεη φπσο
ππνγξακκίζαηε θη εζείο ζηηο πιαηείεο ή ζηελ πιαηεία δεκφζηα ηεζη.
Ο θ. Μπεξδέζεο ζαο αλέθεξε ηνλ ιφγν γηαηί ν ΔΟΓΤ δελ
εκθαλίδεηαη ζηελ πφιε καο. Απηφο δελ είλαη ιφγνο εθεζπραζκνχ θπζηθά.
Πξνρσξάκε ζε νπνηεζδήπνηε δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξνθπιάζζνπλ ηελ πγεία
ηνπ πιεζπζκνχ θαη βεβαίσο πηζηεχσ φηη ζην ηέινο ηεο παλδεκίαο ζα είκαζηε
απφ ηνπο Γήκνπο πνπ ζα έρνπλ πιεγεί ζρεηηθά ιηγφηεξν, ζα έρνπλ ιίγα
ζχκαηα, ειπίδσ λα είλαη πεξαζηηθά θαη λα κελ έρνπκε δηαζσιελσκέλνπο ή
δεκφηεο νη νπνίνη είραλ άζρεκε θαηάιεμε.
πλερίδσ κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηηο ζέζεηο parking πνπ
αλαθεξζήθαηε γηα ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ, είηε νη ζέζεηο είλαη 180, είηε 300
ηφζεο, απηφ είλαη ζέκα Demand θαη ΗΝΣΡΑΚΑΣ ε εξψηεζε λα απεπζπλζεί ζε
απηνχο, έηζη θη αιιηψο ε ζπκθσλία πνπ έρεη γίλεη κε ηελ ΑΔΚ κε ηε
ΓΗΚΔΦΑΛΟ Α.Δ. είλαη φηη ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ ε ΑΔΚ δελ ζα
ρξεζηκνπνηεί ην γήπεδν γηα ηηο δηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο δηθέο ηεο
ππνρξεψζεηο ζα εμππεξεηείηαη ν Γήκνο, ζα εμππεξεηνχληαη νη δεκφηεο. Δίλαη
ίζσο ε δέθαηε θνξά πνπ ην αλαθέξσ. Δπηκέλεηε λα έρεηε κηα εκκνλή κε ην
ζέκα ΑΔΚ.
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Πάκε παξαθάησ. Γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ θαη γηα ηα LED πνπ
αλαθεξζήθαηε, λα πσ φηη ε κειέηε αθφκε είλαη ζε δηαδηθαζία. Έρεη πάεη ηελ
Δπηηξνπή ησλ ειεθηξνιφγσλ ηνπ Γήκνπ, ζπλερίδνληαη νη εξσηναπαληήζεηο,
ηίζεληαη εξσηήζεηο απφ ηε δηθή καο Δπηηξνπή νη νπνίεο απαληηνχληαη απφ ηνλ
κειεηεηή, νξηζηηθή κειέηε δελ έρνπκε αιιά ηα 9.000 θψηα ηα νπνία πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζνχλ ζε φιε ηελ πφιε κε βάζε ηνπο αξηζκνχο πνπ κέρξη ζηηγκήο
έρνπκε ζηε δηάζεζή καο εάλ κπαίλακε ζηε δηαδηθαζία….
Παξέλζεζε νη ειεθηξνιφγνη ηνπ Γήκνπ φρη απιψο είλαη ηθαλνί,
ππεξβάιινπλ εαπηνχο θαζψο είλαη πέληε θαη πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ηε
ζπληήξεζε αιιά θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ πξφβιεκα ζην Γήκν
ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Υαιθεδφλαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ειεθηξνιφγνη δελ ζα
έρνπλ

αλαπιεξσκαηηθφ

ραξαθηήξα

ζε

φιε

ηε

δηαδηθαζία

ηνπ

ειεθηξνθσηηζκνχ ηεο πφιεο. ε πεξίπησζε πνπ κπνχκε ζε κηα ινγηθνί νη
πέληε ειεθηξνιφγνη ηνπ Γήκνπ λα αληηθαηαζηήζνπλ απηά ηα 10.000 θψηα γηα
φιν ην Γήκν, πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη έηζη αθπξψλεηαη ε νπνηαδήπνηε
εγγχεζε ησλ δέθα εηψλ απφ ηελ εηαηξεία πνπ ζα πάξεη ην έξγν.
Μελ κπαίλνπκε ζε εθθξάζεηο νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζε
ιατθηζκνχο θαη ζε εξγαηνπαηεξηζκνχο ζα έιεγα. Οη ειεθηξνιφγνη ηνπ Γήκνπ
φρη απιψο είλαη ηθαλνί, φρη απιψο ζπλδξάκνπλ, φρη απιψο επαλαιακβάλσ
ππεξβάιινπλ εαπηνχο αιιά έλα ηεξάζηην έξγν ησλ 10.000 ιακπηήξσλ θαη
κάιηζηα ηέηνηαο αμίαο βεβαίσο ζα ζπλδξάκνπλ, αιιά ε ινγηθή ηνπ φηη κπαίλσ
ζε κηα δηαδηθαζία λα αληηθαηαζηήζσ κε πέληε ειεθηξνιφγνπο ηα 10.000 θψηα
ηεο πφιεο ζα ηειεηψζνπκε ην 2020 θαη ζα αθπξψζνπκε ηελ φπνηα εγγχεζε
ζην δέθαηνλ απφ ηελ εηαηξεία πνπ ζα πάξεη ην έξγν.
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη γηα ην πφζνη κπήθακε ζηε
ινγηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ rapid test θαη ησλ κνξηαθψλ ζαο απάληεζε
ν θ. Κσλζηαληηλίδεο δελ επαλέξρνκαη.
ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν λα απαληήζσ φηη ην ηδίνηο εμφδνηο πνπ
αλέθεξα θ. Βαζηιφπνπιε έρεη λα θάλεη –πξνθαλψο ην γλσξίδεηε- κε ηηο
απψιεηεο εζφδσλ πνπ έρνπκε. ηαλ δίδνληαη θάπνηα ρξήκαηα απφ ην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, δίδνληαη θαη γηα ηελ θάιπςε θάπνησλ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ πνπ καο ππνρξεψλεη λα ηηο αλαγλσξίζνπκε σο ηέηνηεο, ιφγσ ηνπ
COVID, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ιφγσ ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ πνπ έρνπκε
απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο, ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πφιεο.
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Γλσξίδεηε πνιχ θαιά, εδψ ππάξρεη ην έγγξαθν γηα άιιε κηα
θνξά ην αλαθέξσ, θαίλεηαη ρξεηάδεηαη λα κπνχκε ζηε ινγηθή ηνπ «επαλάιεςε
κήηεξ

πάζεο

καζήζεσο».

Δθδειψζεηο

Πξσηνκαγηάο

Γήκνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο πξνο ηνλ θ. Θενδσξηθάθν Τπνπξγφ
Δζσηεξηθψλ 10/3/2020 αξ. Πξσηνθφιινπ 6383 γηα άιιε κηα θνξά είλαη ην
ηξίην πνπ έζηεηια ηφηε γηα ηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ έρνπλ πιεγεί
θαη ηνπ Γήκνπ θπζηθά απφ ηελ αηθλίδηα παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, δεηάκε
ρξήκαηα.
Απηά ηα ρξήκαηα θαιχπηνληαη θαη απφ απηά πνπ έρεη δψζεη
κέρξη ζηηγκήο ν θ. Θενδσξηθάθνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Απφ απηά κέρξη
ζηηγκήο ήηαλ 140.000 € ζηελ πξψηε θάζε θαη 110.000 € ηε δεχηεξε θάζε.
Απφ

απηά

έρνπλ

μνδεπηεί

κέρξη

ζηηγκήο

128.307

€

ζηα

νπνία

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηά πνπ μνδεχνπκε γηα ηα ηεζη ηνπ θνξσλντνχ.
πκπιεξψλσ θαη θάηη αθφκε κηα θαη αλαθεξζήθαηε ζην γηαηί δελ
έξρεηαη ν ΔΟΓΤ εδψ θαη πνπ αιινχ πεγαίλεη. Μηα επηζηνιή ηνπ Γήκνπ
Γιπθάδαο πξνο ηνλ ΔΟΓΤ ν νπνίνο κε δαπάλε ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο
μεθίλεζε ηέηνηα ηεζη ζηε Γιπθάδα γηαηί θξίζεθε ζθφπηκν απφ ηνλ ΔΟΓΤ θαη ηηο
αξκφδηεο Αξρέο λα κελ αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία θάπνηνπ ηκήκαηνο θαη λα κελ
ζηείιεη θιηκάθην εθεί, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξν πξφβιεκα.
Δίλαη επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ Γιπθάδαο ηνπ θ. Παπαληθνιάνπ,
άξα θαη εθεί ππάξρνπλ αηηήκαηα, αλαθέξσ έλα απφ απηά ηα πνιινζηά πνπ
έρνπλ θαηαγξαθεί κεηαμχ ησλ Γεκάξρσλ κέζσ ηεο ΠΔΓΑ θαη ηεο ΚΔΓΔ, πξνο
ηνλ ΔΟΓΤ θαη πνπ ν ΔΟΓΤ αληαπνθξίλεηαη εθεί πνπ φπσο είπε πξνεγνχκελα
ν θ. Μπεξδέζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζην θφθθηλν. Σν επαλαιακβάλσ
δελ είλαη θαιφ λα εθεζπράδνπκε, αιιά δελ κπνξψ λα ην αλαθέξσ απφ ηε
ζηηγκή πνπ επηκέλεηε ζε θάηη ην νπνίν δελ πθίζηαηαη.
Γηα ηε άξδεσλ ζα ζαο απαληήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο. Γηα ην
γήπεδν αλαθέξζεθε ν θ. Γεσξγακιήο.
Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

πγλψκε

Γήκαξρε,

ηελ

ππνγξάθεηε φκσο ζηνλ πνιίηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση απάληεζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ηη αξκφδηα είλαη ε Πνιενδνκία.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πνην ιέηε; Ο θ. Κνζθνιέηνο είλαη ν Αληηδήκαξρνο πνπ έρεη
ηε δφκεζε. Σν πξφβιεκα είλαη λα ζαο απαληήζσ εγψ; Έρεη κπξνζηά ηνπ ηα
έγγξαθα ν θ. Κνζθνιέηνο, ν Αληηδήκαξρνο πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
δφκεζεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα φηη εζείο απαληήζαηε ήδε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα ραξά απάληεζα. Σειείσζε θ. Πξφεδξε επραξηζηψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σφηε γηαηί ιέηε λα απαληήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να απαληήζσ ζε θάπνηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε ν θ.
Βαζηιφπνπινο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Αλαθέξζεθε ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία,
φηη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία είλαη εμαθαληζκέλε θαη αλ θάλσ ιάζνο λα κε
δηνξζψζεη.
Κχξηε Βαζηιφπνπιε έρνπκε –ζα ην πσ γηα πνιινζηή θνξά- έμη
άηνκα δχλακε ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, πέληε άηνκα ιεηηνπξγηθά γηαηί έρνπκε
κηα άδεηα ινρείαο, ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα κε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
ηνπο δίλεη ν λφκνο γηα λα πξάμνπλ.
Να μέξεηε, φηη απφ ηελ ψξα πνπ αλέιαβα πέξζη ηνλ επηέκβξε
έρνπκε μεθηλήζεη θαη θάλνπκε απνινγηζκφ πεπξαγκέλσλ θάζε ηέζζεξηο κήλεο
φπνπ πξσηνθνιιείηαη θαη ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαηε λα δεηήζεηε γηα λα
ελεκεξσζείηε γηα ηηο δξάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
Δλδεηθηηθά ζα ζαο πσ φηη απηνί νη άλζξσπνη δνπιεχνπλ ρσξίο
ηνλ απαξαίηεην ξνπρηζκφ, γηαηί ηνπο αθήζαηε πέληε ρξφληα ρσξίο ξνχρα…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση ιέηε θ. Κνζθνιέην, ηη ιέηε!
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αο παξαθαιψ κε κε δηαθφπηεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα κε ιέηε ςέκαηα ηψξα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ζαο δηέθνςα, λνκίδσ φηη είλαη ειάρηζην δείγκα
παηδείαο λα αθήλεηε ηνλ άιινλ λα νινθιεξψζεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα ιέηε ςέκαηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λεηηνπξγνχλ ρσξίο φρεκα γηαηί βαλδαιίζηεθε θαη ην
ηειεπηαίν φρεκα πνπ ππήξρε πέξζη ην Ννέκβξην θαη φια απηά είλαη πξάγκαηα
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ηα νπνία πεξλάλε ηψξα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα λα κπνπλ ζε κηα
θαλνληθφηεηα απηνί νη άλζξσπνη.
Δλδεηθηηθά ζα ζαο πσ φηη απφ απηνχο ηνπο απνινγηζκνχο
πεπξαγκέλσλ ησλ ηεηξακήλσλ –αλά ηεηξάκελν ην θαηαζέηνπλ- πέξζη ηνλ
Ηαλνπάξην ζα ζαο δψζσ θη έλα Πξσηφθνιιν αλ ζέιεηε, Ηαλνπάξηνη – Απξίιην
ηνπ 2020 επηθνξηηζκέλνη κε ηνλ COVID ην δίκελν Μάξηηνο – Απξίιηνο έγηλαλ
128 θαηαγεγξακκέλεο παξαβάζεηο ζε ξάκπεο ΑκεΑ.
Απηνί νη άλζξσπνη νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ην
ζχλνιν ηεο πφιεο, νπνηεδήπνηε βγνπλ ζε βξαδηλή βάξδηα γηαηί ν αξηζκφο
ηνπο δελ είλαη ηέηνηνο πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο έρνπκε 24 ψξεο ην
24σξν, επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο έρεηε θάλεη σο Γήκαξρνο θαη
ην μέξεηε θαιχηεξα απ' φινπο εδψ, νπνηεδήπνηε καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
φηαλ έρνπκε ην πξνζσπηθφ θαη βγαίλνπκε έμσ, γίλεηαη θαηαγξαθή.
αο έρσ πξνζθαιέζεη θη άιιε θνξά λα έξζεηε ζην θηίξην νη
ππάιιεινη δελ δαγθψλνπλ, νχηε κπνξνχκε λα ζπκφκαζηε κφλν ζηα Γεκνηηθά
πκβνχιηα λα θάλνπκε εξσηήζεηο γηα ην νπνηνδήπνηε ζέκα. Οη Τπεξεζίεο
είλαη αλνηρηέο, κπνξείηε λα έξζεηε θαη λα ελεκεξσζείηε γηα ην νηηδήπνηε.
Δθηφο ηνπ φηη ζαο ην μαλαιέσ θαη πάιη θαηαηίζεηαη απνινγηζκφο
πεπξαγκέλσλ πιένλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Δθεί κπνξείηε λα θάλεηε κηα
αληηπαξαβνιή θαη λα δείηε πφζν ιεηηνπξγηθή ήηαλ ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζηε
δηθή ζαο δεκνηηθή πεξίνδν θαη πφζν είλαη ζήκεξα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί δελ ηα ιέηε εδψ; Δίλαη κπζηηθά θ. Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη. Κνηηάμηε λα δείηε, κνπ θάλεηε εξσηήζεηο ηηο νπνίεο
εγψ απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ ηνπο απνινγηζκνχο ησλ πεπξαγκέλσλ. Έηπρε λα
έρσ έλα ηεηξάκελν. Θέιεηε λα ζαο ην πσ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη ζα έπξεπε λα ηνπο έρσ εγψ δειαδή, απηφ καο ιέηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλ ελδηαθέξεζηε πξαγκαηηθά …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ηνπο έρεηε εζείο πνπ είζηε ν ππεχζπλνο, θαη ζα
έπξεπε λα ηνπο έρσ εγψ. Καη κε εγθαιείηε κάιηζηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να θέξσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπο απνινγηζκνχο
ησλ πεπξαγκέλσλ; Αλ ελδηαθεξφζαζηαλ, ζα πεγαίλαηε λα ηνπο πάξεηε. Μελ
πεηάκε ηψξα ππξνηερλήκαηα.
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Γηα ην ζέκα ηνπ ριννηάπεηα λνκίδσ ζαο απάληεζε θάηη, δελ
ππήξρε θαηαιιειφηεξε απάληεζε απφ απηή πνπ έδσζε ν Πξφεδξνο. Ο
άλζξσπνο είλαη κέζα ζην αληηθείκελν γλσξίδεη φζν θαλείο άιινο ην
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, λνκίδσ έδσζε ηηο απαληήζεηο πνπ έπξεπε.
Γηα ην ζέκα ηεο θαηαγγειίαο ηνπ πνιίηε πνπ αλαθέξαηε γηα ην
ζέκα ηεο άξδεσλ, έρσ λα ζαο αλαθέξσ ην εμήο: δελ ιέκε πξνθαλψο ην
φλνκα γηα επλφεηνπο ιφγνπο ηνπ θαηαγγέιινληνο, φκσο ιέεη ν άλζξσπνο φηη
ζηελ παξ. 8.3. ηεο ίδηαο θαλνληζηηθήο αλαγξάθεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε
ηνπνζέηεζε εηδηθψλ δηαρσξηζηηθψλ πιαηζίσλ απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο,
δπζηπρψο ζηνλ πεδφδξνκν ηεο άξδεσλ θαη νη δπν δηαηάμεηο παξαβηάδνληαη
ζπζηεκαηηθά, εηδηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 8.3. δελ ηζρχεη θακία
δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ ρψξνπ θαηάιεςεο ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα πιεξψζνπλ ηηο απψιεηεο πνπ έθεξε ν COVID.
Δθεί απάληεζε ην γξαθείν Γεκάξρνπ ζην νπνίν απεπζχλζεθε ν
πνιίηεο, πξνο εθεί έζηειλε ην εξψηεκά ηνπ, απάληεζε ην γξαθείν Γεκάξρνπ
φηη γηα ηηο νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο –γηαηί απηφ είλαη ην εξψηεκά ηνπ- ζηνλ
θνηλφρξεζην ρψξν ηεο πφιεο αξκφδηα είλαη ε Πνιενδνκία. Ση δελ
θαηαιαβαίλεηε ζε απηφ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ απάληεζε κφλν απηφ θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση άιιν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέιεηε λα ζαο ην δηαβάζσ, κηαο θαη αλαθέξεζηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν έρσ κπξνζηά κνπ ην θείκελν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χξαία, γηαηί δελ ην δηαβάδεηε φινη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνηαλνχ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σελ απάληεζε ηνπ Γεκάξρνπ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ απάληεζε ηνπ Γεκάξρνπ ιέεη φηη «… Σε πεξίπηωζε θαη
εθόζνλ έρεηε εληνπίζεη νπνηαδήπνηε παξάβαζε από επηρεηξεκαηίεο ζηνλ
πεδόδξνκν ηεο νδνύ Σάξδεωλ, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ αξκόδηα
Πνιενδνκία ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο», δειαδή πνπ είλαη ην παξάινγν; Ζ
νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή γίλεηαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν θαη απζαηξεηεί, εθεί
γίλεηαη ε θαηαγγειία.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί δελ δηαβάδεηε ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε θ.
Κνζθνιέην; Δίλαη δχζθνιν λα ηε δηαβάζεηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: «αο γλσξίδνπκε φηη νπδεκία παξάβαζε έρεη πεξηέιζεη
ζηελ αληίιεςή καο αλαθνξηθά κε ηηο θαηαγγειίεο …».
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη επραξηζηψ.
.

ΚΟΚΟΛΔΣΟ:

Παξαθαιψ.

Πάκε

παξαθάησ,

αλαθεξζήθαηε

ζηα

θνισλάθηα. Σα θνισλάθηα φπσο ελδερνκέλσο λα γλσξίδεηε ή ελδερνκέλσο
επηδεηθηηθά λα αγλνείηε είλαη νξηνζεηεκέλα κε ΦΔΚ πνπ αλ ζπκάκαη θαιά γηαηί
πάιη δελ κπνξψ λα έρσ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ κπξνζηά κνπ απφ ην
646Γ/2003. Με κηα κειέηε ηνπ πξψελ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο πνπ έγηλε ην
2004 αλαγξάθεηαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ζε πνην ζεκείν κπαίλνπλ ηα
θνισλάθηα επί ηεο άξδεσλ θαη επί ησλ άιισλ πεδνδξφκσλ. Σα θνισλάθηα
απηά είραλ απζαίξεηα αθαηξεζεί θαη ην κφλν πξάγκα πνπ έγηλε είλαη απιά λα
θάλνπκε απηφ πνπ νξίδεη ην ΦΔΚ, ν λφκνο. Πνην είλαη ην πξφβιεκα ζε απηφ ην
θνκκάηη; Καλέλα πξφβιεκα πξνθαλψο.
ε θάζε πεξίπησζε εγψ είκαη δηαηεζεηκέλνο νπνηεζδήπνηε
απνξίεο έρεηε είηε λα ηηο θαηαζέηεηε κε εξσηήκαηα θαη λα ηηο απαληνχκε, απιά
λα έρνπκε ζηνηρεία. Γειαδή εγψ απηή ηε ζηηγκή γηα ηα θνισλάθηα ηεο
άξδεσλ επεηδή αθνχζηεθαλ δηάθνξα, ήκνπλ δηαηεζεηκέλνο λα ζαο θέξσ φια
ηα ζηνηρεία εδψ θαη λα ζαο εμεγήζσ βάζεη πνηνπ λφκνπ ηνπνζεηήζεθαλ. Γελ
έρσ λα πσ θάηη άιιν, λνκίδσ ζαο θάιπςα δελ είραηε θάπνην άιιν εξψηεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε ππάξρεη ην εξψηεκα γηα ηελ Σξσάδνο θ. Κνζθνιέην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη γηα ηελ Ηθηγελείαο θαη ηελ Δθάβεο, θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ππάξρεη Δθάβεο, γηα ηελ Ηθηγελείαο. Έγηλε έλα αίηεκα
θαηνίθσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο πνπ έιεγε λα ζπλερηζηεί ην
πεδνδξφκην ζην κφλν ζηελφ δξφκν πνπ ππάξρεη, πνπ δελ είλαη δξφκνο, είλαη
ηα θελά πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ θαηνηθηψλ ζην νηθφπεδν ηνπ πξψελ ΟΔΚ
ην νπνίν είλαη ην κφλν ζηελφ, ζε ζρέζε κε φια ηα ππφινηπα.
ηαλ πήγαλ νη Σερληθέο Τπεξεζίεο εθεί γηα λα δεκηνπξγήζνπλ
ηελ φπνηα ππφβαζε ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη ε παξέκβαζε γηαηί επηθαινχληαη φηη
κπαίλνπλ απηνθίλεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν πνπ δελ είλαη δξφκνο, ην ηνλίδσ
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είλαη ηα θελά ησλ θαηνηθηψλ. Δθεί είλαη μέλν νηθφπεδν ν Γήκνο δελ κπνξεί λα
παξέκβεη. Γελ κπνξεί νχηε ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία λα κπεη θαη λα γξάςεη ζε
μέλν νηθφπεδν, ηα μέξεηε απηά ηα πξάγκαηα, λνκίδσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηάζηαζε εθεί είλαη κφλν 2,20 θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθξηβψο. Δίλαη ην κφλν ζηελφ ζε ζρέζε κε φια ηα
ππφινηπα. Σα ππφινηπα δξνκάθηα αλ κπνξνχκε λα ηα πνχκε δξνκάθηα έρνπλ
πιάηνο 3,60 ην ζπγθεθξηκέλν είλαη 2,20. Πνπ ζεκαίλεη θαηά ηελ θαηαγγειία
ησλ θαηνίθσλ φηη φηαλ δηέξρεηαη φρεκα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηελφ, παηδηά ηα
νπνία παίδνπλ ή πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν πνπ είλαη ν δξφκνο ν νπνίνο βγάδεη
θαξθί ζην 3ν Γεκνηηθφ, ππάξρεη επηθηλδπλφηεηα.
Δγψ λα ζαο αληηζηξέςσ ηελ εξψηεζε θαη λα ζαο πσ ην εμήο:
ξσηήζηε γηαηί γίλεηαη ην έξγν. Δζείο δελ ζα ην θάλαηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνζθνιέην εγψ κηα εξψηεζε έθαλα, δελ
εμέθξαζα άπνςε. Γηαηί έηζη καο κεηαθέξζεθε, εξψηεκα ζαο έζεζα θαη αλ
ππάξρεη ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γη' απηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σελ Παξαζθεπή έξρεηαη ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο. Αλάινγα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ζα
νινθιεξσζεί ην έξγν ή φρη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ην μεθηλήζαηε ρσξίο ηελ απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, απηφ καο ιέηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ην μεθηλήζακε, ζαο ιέσ ηελ ππφβαζε θάλακε. Οχησο
ή άιισο ήηαλ έλα πεδνδξφκην θαηεζηξακκέλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πεδνδξφκην νπζηαζηηθά θ. Βαζηιφπνπιε ην ξείζξν απηή ηε
ζηηγκή έρεη γίλεη πνπ έηζη θη αιιηψο έπξεπε λα επηζθεπαζηεί ην ξείζξν ηνπ
πεδνδξνκίνπ. Δπραξηζηψ, ζπγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα. ζνλ αθνξά ηα ρξήκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη ηηο δαπάλεο COVID είλαη ζαθήο ε Οδεγία απφ ην
Τπνπξγείν φηη θαιχπηνπκε θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο επεηδή έρνπλ κεησζεί ηα
έζνδά καο. Παξ' φια απηά έρνπκε μνδέςεη ήδε αξθεηά ρξήκαηα θαη ζα
μνδέςνπκε θη άιια θαη ζα ήζεια ιίγν λα δείμσ ηη έρνπκε μνδέςεη θαη πνπ
έρνπλ πάεη ηα ρξήκαηα.
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Έρνπκε δψζεη ζε πξψηε θάζε 38.000 € γηα απνιπκάλζεηο θαη
γηα πιχζηκν θάδσλ, έρνπκε δψζεη 6.000 € γηα πθαζκάηηλεο κάζθεο, 6.000 €
γηα

αληηζεπηηθά

ησλ

100

ml,

6.000

αληηζεπηηθά

κε

3.625

€

θαη

πξνκεζεπφκαζηε 3.400 αληηζεπηηθά ησλ 1.000 ml θαη 1.000 επηπιένλ κάζθεο
πξνο 15.105 €, 1.000 rapid test, 200 κνξηαθά θαη 200 αληηζσκάησλ πξνο
27.200 €. Δδψ ε δηαθνξά απφ απηφ πνπ απνθάζηζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ζε ζρέζε κε ην ζπκθσλεηηθφ, είλαη φηη ηα rapid test έθαλαλ ηειηθά 20 € αληί γηα
24 €.
Αχξην αλνίγνπλ νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ γηα 55 laptop θαη γηα
5 ζηαζεξνχο ππνινγηζηέο 21.377,60 €. ηνιέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη
πξνζηαηεπηηθψλ ζηνιψλ 6.000 €, ζεξκφκεηξα επηηνίρηα ππέξπζξσλ θαη ηχπνπ
πηζηφιη 2.600 € πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα παπνπηζηψλ

400 € θαη

απνιχκαλζε δεκνηηθψλ νρεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπζηθά ηεο
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο 8.000 €.
πλνιηθά έρνπκε δψζεη 128.307 € θαη αλ δελ ήκαζηαλ ζε
νηθνλνκηθή δπζπξαγία ζα είρακε μνδέςεη πνιιά παξαπάλσ.
ζνλ αθνξά θάηη πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο γηα ηελ πιαηθφξκα
ηειεδηαζθέςεσλ εγψ πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ πνπ είλαη ην πξφβιεκα. Σν
πξφβιεκα είλαη φηη γίλνληαη ηειεδηαζθέςεηο ή φηη έρεη πξφβιεκα ε πιαηθφξκα
ηειεδηαζθέςεσλ φηαλ κπαίλεη ζρεδφλ κηζφ εθαηνκκχξην θφζκνο κέζα; Δγψ
ζπκάκαη φηη ην πξφβιεκα ήηαλ φηη γίλεηαη δσληαλή αλακεηάδνζε. Σψξα
έρνπκε πξφβιεκα πνπ αθφκε δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ε δσληαλή αλακεηάδνζε;
Ζ επηζηήκε ζεθψλεη ηα ρέξηα ςειά!
Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ. Κάλεηε δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην αλ ν
δάζθαινο ή ν θαζεγεηήο θάλεη κάζεκα απφ ην ζπίηη ηνπ ή ζηελ ηάμε; Απηφ
πεηξάδεη; Έηζη θη αιιηψο αθνχγνληαη, έηζη θη αιιηψο νη θάκεξεο κπνξνχλ λα
θιείζνπλ, δελ ππάξρεη δηαθνξά. Καη αλ θνιιάεη ην Webex ηεο Cisco, δελ
κπνξείηε λα θαληαζηείηε άιιεο εθαξκνγέο ηη πξνβιήκαηα έρνπλ. Δίλαη απφ ηηο
κεγαιχηεξεο ζηνλ θφζκν.
Μήπσο λα εζηηάζνπκε θαιχηεξα ζην φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο θαη
ρξεηάδνληαη βειηηψζεηο βεβαίσο παξά λα δαηκνλνπνηνχκε ηε ζχγρξνλε ηειεεθπαίδεπζε ζπλνιηθά; Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν θαη θιείλνπκε,
λα ελεκεξψζσ φηη έρνπκε ππεξβεί ηνλ ρξφλν θαηά πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κη εγψ ζέισ ηνλ ιφγν Πξφεδξν γηα κηα εξψηεζε πνπ
δελ κνπ απαληήζεθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά λα είκαζηε ιίγν ζχληνκνη γηαηί έρνπκε πεξάζεη πάξα
πνιχ ηνλ ρξφλν θαη λα κπνχκε ζηα ζέκαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πσο ζηελ πξσηνινγία κνπ
ήκνπλ ζχληνκνο ζα είκαη θαη ηψξα ζηε δεπηεξνινγία. Άθνπζα ην πξσηνθαλέο
απφ ηνλ θ. Μπεξδέζε φηη δελ ζα πξέπεη λα επηδηψθνπκε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ΔΟΓΤ. Απηφ είλαη κηα θαηλνθαλήο ζεσξία, πνπ κφλν ν θ. Μπεξδέζεο κπνξεί
λα ηελ αηηηνινγήζεη.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Κάλεηε ιάζνο εγψ δελ είπα θάηη ηέηνην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζαο δηέθνςα θ. Μπεξδέζε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ είπα θάηη ηέηνην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζαο δηέθνςα.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μα αθνχ ιέηε ςέκαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα κε αθνχζεηε. Φέκαηα ιέηε
εζείο, δελ ιέσ εγψ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μα δελ είπα θάηη ηέηνην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε
ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη κε ηνλ ΔΟΓΤ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία θαη φρη
κφλν ε ζπλεξγαζία αιιά θαη ε ζπκπφξεπζε ηνπ Γήκνπ. ζεσξψ φηη δπζηπρψο
ν Γήκνο θαη ζε απηφ νιηγψξεζε, δελ έθαλε ηηο θηλήζεηο πνπ έπξεπε λα θάλεη,
δελ επηδίσμε ηε ζπλεξγαζία πνπ έπξεπε λα επηδηψμεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηθή ζαο εθηίκεζε είλαη απηή. αο έδεημα πξσηφθνιια.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηθή κνπ θαη αηηηνινγεκέλε, θ.
Γήκαξρε εγψ ζαο άθνπζα κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα, δελ ζαο δηέθνςα. Θα κε
αθνχζεηε θη εζείο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Απηφ είλαη έλα παηρλίδη εληππψζεσλ ηψξα.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ρψηεζα ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη κνπ είπαλ φηη νπδεκία παξέκβαζε ή θίλεζε έγηλε πξνο ην Τπνπξγείν
Τγείαο επίζεκα απφ ην Γήκν θαη δηαςεχζηε κε.
ζνλ αθνξά απηά πνπ είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο γηα ηα ζρνιεία,
είλαη ζιηβεξφ. Να έρνπλ αξρίζεη ηα κέηξα εδψ θαη ελάκηζε πεξίπνπ κήλα θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο πνπ επαγγειίζηεθε λα έρεη γίλεη κηα κέξα πξηλ θιείζνπλ ηα
ζρνιεία. Απηφ είλαη απαξάδεθην θ. Κσλζηαληηλίδε. Σν ιέηε γηα ππέξ ζαο απηφ;
Δίλαη δπλαηφ φιε ε Διιάδα ήμεξε φηη πάκε γηα lockdown, ηα κέηξα ήηαλ
πξντνχζεο δηαδηθαζίαο, ην έλα κεηά ην άιιν απζηεξφηεξα θαη εζείο θάλαηε
πξνγξακκαηηζκφ γηα λα μεθηλήζεηε ηα ηεζη ζηα ζρνιεία κηα κέξα πξηλ ηα
θιείζνπλ; Δίκαζηε ζνβαξφ; Σν ιέηε δειαδή γηα ππέξ ζαο απηφ; Ννκίδσ φηη
πξέπεη λα αλαζεσξήζεηε απηφ πνπ είπαηε.
ζνλ αθνξά γη' απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο γηα ηε ζηέγε ηνπ
γεπέδνπ πξαγκαηηθά δελ πεξίκελα πην αλεχζπλε ζέζε λα πάξνπκε θαη λα
ελεκεξσζνχκε απφ ηηο εηαηξείεο. Γειαδή ν Γήκνο θ. Γήκαξρε δελ έρεη θακία
δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζεί εάλ ζα ππάξρνπλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο φπσο
απφ ην λφκν πξνβιέπεηαη; Πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηηο εηαηξείεο γηα λα
ην κάζνπκε; Γελ έρεηε θακία ελεκέξσζε; Καλέλα ελδηαθέξνλ δελ έρεηε; Γελ
ζαο ελδηαθέξεη;
Απφ εθεί θαη πέξα βέβαηα δελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα πσ
πεξηζζφηεξα γηαηί ζέβνκαη ζηνλ ρξφλν ζαο, αιιά έρσ λα ζαο πσ ην εμήο:
φηαλ κηιάηε γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκάηε ηελ
ππεξεζία. Ζ ππεξεζία είλαη απηή ε νπνία ζα αλαιάβεη θαη λα εηζεγεζεί θαη λα
ζπκθσλήζεη

κε

απηφ

πνπ

ζέιεηε

εζείο ελδερνκέλσο σο

πνιηηηθφο

Πξντζηάκελνο.
Γελ αγλνείηαη ε Τπεξεζία θαη παξάιιεια δελ είλαη δπλαηφ λα
επσκηζηνχκε κηα δαπάλε δηπιάζηα ή ηξηπιάζηα απφ απηή πνπ πξαγκαηηθά
πξέπεη λα γίλεη, κε ην ζθεπηηθφ πνπ έρεηε εζείο φηαλ ε Τπεξεζία ε ίδηα κπνξεί
λα αλαιάβεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη κπνξεί θπζηθά απφ 3,5
θαη 4 εθαηνκκχξηα λα ηελ θάλνπκε κε ελάκηζε πεξηνδηθά θαη ζηαδηαθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ θ. Πξφεδξε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε πξηλ απαληήζεη ν θ. Γήκαξρνο λα
επαλαιάβσ έλα εξψηεκα;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: χληνκα θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ ζχκβαζε ε νπνία ππνγξάθηεθε γηα ην ριννηάπεηα
ιέεη κέζα «πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε» απφ ηελ εηαηξεία. Σν εξψηεκα είλαη
γηαηί ελψ απηφ πεξηγξάθεη ε ζχκβαζε, ηελ ηνπνζέηεζε ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε θη εγψ ηνλ ιφγν γηα κηα απάληεζε
ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κη εγψ ηνλ ιφγν Πξφεδξε πνιχ ζχληνκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξψ λα ζαο θαηαιάβσ. Γειαδή κίιεζε ν θ.
Σνκπνχινγινπ, είπακε λα θιείζνπκε θαη λα πξνρσξήζνπκε θαη γίλνληαη πάιη
εξσηήζεηο. Γελ ζα ηειεηψζνπκε πνηέ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μηζφ ιεπηφ, ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να απαληήζεη πξψηα ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ πξνζέρσ φηαλ κηιάσ. Ζ
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε δέζκεπζε ηνπ rapid test, ήηαλ
πνιχ πξηλ θιείζνπλ ηα ζρνιεία, ην ίδην θαη ε κειέηε πνπ έρεη γίλεη απφ ηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δγψ κίιεζα γηα ην πξφγξακκα επίζθεςεο
ηνπ ζπλεξγείνπ ζηα ζρνιεία. Σα ηεζη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο μεθηλήζεη πνιχ
πξηλ ην πξφγξακκα ζηα ζρνιεία. Παξεμεγείηε ην πξνγξακκαηηζκφ επίζθεςε
ζηα ζρνιεία κε ην πφηε μεθηλνχλ ηα ηεζη. Με αδηθείηε δειαδή. Καηαιάβαηε ηη
ζαο ιέσ;
Γεχηεξνλ. πσο γλσξίδεηε κπνξεί λα έρνπλ μεθηλήζεη ηα
ζρνιεία απφ ηα κέζα ηνπ επηέκβξε, αιιά εηδηθά ζηε Γεπηεξνβάζκηα είρακε
κηα πεξίνδν καθξάο αλαηαξαρήο κε θαηαιήςεηο ζε Γπκλάζηα - Λχθεηα θαη ηα
ινηπά. Γελ είλαη εχθνιν λα γίλεη πξνγξακκαηηζκφο φηαλ ηα ζρνιεία είλαη
θιεηζηά ή φηαλ έρνπκε αλαηαξάμεηο.
Δπαλαιακβάλσ φηη ε απφθαζε γηα ηε δέζκεπζε ησλ rapid test
έρεη γίλεη πνιχ πξηλ ηελ Παξαζθεπή θαη έρεη μεθηλήζεη ηα rapid test πνιιέο
κέξεο πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ επηζθέςεσλ θαη ζα ζπλερίδνληαη ηα rapid test
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καη ηψξα είκαζηε ζε δχζθνιε θάζε θ. Σνκπνχινγινπ
φρη ηνλ Οθηψβξε. Σνλ Οθηψβξε είρακε 200 θξνχζκαηα ηελ εκέξα. Σψξα
έρνπκε ηα 3.000 ηφζα θξνχζκαηα ζηελ Διιάδα. Σψξα ρξεηάδνληαη ηα ηεζη ή
ζα μαλαρξεηαζηνχλ ηα ηεζη COVID φηαλ ζα αλνίμνπλ μαλά ηα ζρνιεία. Απηφο
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είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ελφο Γήκνπ. ρη λα θάλνπκε ηνλ Οθηψβξην πνπ δελ
ρξεηαδφκαζηε, ή ηνλ επηέκβξε, 1.000 ηεζη. Δπραξηζηψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε κηζφ ιεπηφ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα θάλεηε εξψηεζε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη ζέισ λα θάλσ δεπηεξνινγία, ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να είζηε πνιχ ζχληνκνο, ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ην εμήο γηα ηα ζρνιεία επεηδή
άθνπζα θαη ηνλ θ. Σάθα. Ζ ηειε-εθπαίδεπζε δελ είλαη εθπαίδεπζε, πνιχ
πεξηζζφηεξν απηφ πνπ δνχκε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο ζήκεξα κε
επζχλε ηεο Κπβέξλεζεο είλαη αζιηφηεηα.
Παηδηά δελ κπνξνχλ λα κπνπλ, δάζθαινη δελ κπνξνχλ λα
κηιήζνπλ, πφηε πέθηεη ην Internet, πφηε πέθηεη ην Webex είλαη ηξεινθνκείν.
Γνλείο παίξλνπλ άδεηεο, εκείο δπν γνλείο κε παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο πνπ
μέξνπκε θαη απφ ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθφο ε γπλαίθα κνπ θαη εγψ θαη δελ
κπνξνχκε λα θνπιαληξίζνπκε, θαληάζνπ ν εξγαδφκελνο πνπ δνπιεχεη απφ ην
πξσί κέρξη ην βξάδπ ζε έλα ζνχπεξ κάξθεη.
Καη ε νπζία είλαη φηη ην Τπνπξγείν δελ έθαλε ηίπνηε, ε θα
Κεξακέσο θαη νη ζπλ απηψ δελ έθαλαλ ηίπνηε, πνπ έθαλε βφιηεο θαη ζηελ
πφιε καο, απφ ην Μάξηην κέρξη ζήκεξα. Καη ηψξα πξέπεη λα βξεη ιχζε. ρη
γηα ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ. Γελ κπνξεί γηα λα κπεη έλα παηδί ζηελ ηάμε λα
ηνπ πεηο «βγάιε έλα 100ξηθν», γηαηί απηφ γίλεηαη. Γηα λα αθνχζεηο ηνλ
θαζεγεηή ζνπ βάιε έλα 100ξηθν, ζε φια ηα παηδηά, ζε φινπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο.
Να επηηάμεη ηψξα ε Κπβέξλεζε ηα δίθηπα ηνπ Internet θαη λα
ζπλδέζεη φια ηα ζπίηηα φισλ ησλ παηδηψλ δσξεάλ θαη λα ην δεηήζεη θαη ν
Γήκνο απηφ, λα ην δεηήζνπλ φινη νη Γήκνη, λα πάηε ζηελ ΚΔΓΔ κε ηέηνην
αίηεκα. Να πάηε ζηελ ΚΔΓΔ βεβαίσο έρεη δίθην ν Κσλζηαληηλίδεο δελ
ππνθαζηζηνχκε, αιιά έρνπκε θη εκείο επζχλε.
Απηά πνπ δήηαγαλ νη καζεηέο κε ηηο θαηαιήςεηο, κε ηηο
δηαδειψζεηο είραλ δίθην. Πξέπεη λα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία. Καηαζηξέθεηαη κηα
νιφθιεξε γεληά απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο. Τπάξρνπλ αίζνπζεο πνπ
πεξηζζεχνπλ ζε φια ηα ζρνιεία, ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ κπνξνχλ λα
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δνπιέςνπλ εθ πεξηηξνπήο. Τπάξρνπλ ρψξνη ζηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα
απνζπκθνξήζνπκε ηα λεπηαγσγεία θαη ζην Γήκν καο θαη πξέπεη λα
δεηήζνπκε λα ζπάζνπλ ηψξα ηα ηκήκαηα θαη λα γίλνπλ δηνξηζκνί
εθπαηδεπηηθψλ. 2 δηο παίξλεη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε Κπβέξλεζε θαη
είλαη κφλν γηα ηνπο βηνκήραλνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ πξέπεη λα πείηε ηα δηθά ζαο, ηα ιέηε, εγψ
ζα επαλαιάβσ: καο ιέηε φηη δελ έρεη ππάξμεη θακία φριεζε πξνο ηνλ ΔΟΓΤ
θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ην ζέκα ησλ ηεζη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.
Δγψ ζαο παξαζέησ πξσηφθνιια, εκεξνκελίεο, ζαο ηα δείρλσ
θαη επηκέλεηε λα ιέηε φηη δελ έρεη γίλεη θακία ελφριεζε πξνο ηνλ ΔΟΓΤ.
Πξέπεη λα πείηε ηα δηθά ζαο. πλερίζηε λα ιέηε ηα δηθά ζαο!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρν πξνο ην
Τπνπξγείν, είπα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο ΔΟΓΤ είλαη ν πιένλ αξκφδηνο θνξέαο θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ξέξσ ηη ιέσ. Τπνπξγείν είπα,
δελ είπα ΔΟΓΤ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ αλαθέξζεθα ζε απηνχο πνπ είλαη νη αξκφδηνη θνξείο θαη
απηνχο πνπ έρνπλ επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. Σν Τπνπξγείν Τγείαο είλαη έλα
Τπνπξγείν ην νπνίν έρεη απηή ηε ζηηγκή κηα ηεξάζηηα βεληάιηα ππνρξεψζεσλ.
Χο πξνο ην ζέκα ησλ ειεθηξνιφγσλ. Βάδεηε ζην ζηφκα κνπ
ιφγηα πνπ πξνθαλψο δελ είπα, ην αληίζεην είπα. Λέηε φηη αγλνψ ηηο
Τπεξεζίεο. Δίπα ην αληίζεην. Πσο απηνί νη πέληε ειεθηξνιφγνη ππεξβάιινπλ
εαπηνχο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πφιε, ζηνπο ζπαζκέλνπο ιακπηήξεο, ζηε
ζπληήξεζε, ζηα ρακειά, ζηα ςειά, ζηηο κηθξνεπηζθεπέο θαη απηφ πνπ
ππνγξακκίδεη ηε ζέζε ηε δηθή κνπ είλαη φηη ιακβάλεηαη ππφςε νη ζέζεηο ηνπο
θαη νη απφςεηο ηνπο θαζψο αληαιιάζζνπλ κέξα κε ηελ εκέξα εξσηήκαηα
πξνο ηνλ κειεηεηή θαη απαληηνχληαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη δηνξζψλνληαη ή
επηθαηξνπνηνχληαη θάπνηα πξάγκαηα.
Απφ πνχ αλαθαιχςαηε φηη δελ ιακβάλνπκε ππφςε θαη αγλννχκε
ηηο ππεξεζίεο, θ. Σνκπνχινγινπ; Σν αληίζεην κάιηζηα. Καη ην γεγνλφο φηη απηή
ηε ζηηγκή δελ έρεη πξνρσξήζεη θάηη θαη δελ έρεη θηάζεη ζηηο αξκφδηεο
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ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ελλνψ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην,

είλαη

αθξηβψο

γηαηί

ππάξρεη

κηα

κειέηε

ελδειερήο,

εκπεξηζηαησκέλε πξνθεηκέλνπ λα κελ ηξέρνπκε θαη δελ θηάλνπκε κεηά.
Χο πξνο ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη δπλαηφ λα
ιέηε ζε εκέλα φηη αγλνψ ην νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαη
φηη αλ κε ελδηαθέξεη; Ρσηάηε εζείο εκέλα αλ κε ελδηαθέξεη ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ
θαη είκαζηε θαη ζε παλειιαδηθή εκβέιεηα απηή ηε ζηηγκή θαη καο αθνχεη ν
θφζκνο; Δγψ εηδηθά αλ ελδηαθέξνκαη γηα ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ; Δίλαη δπλαηφ λα
κε ξσηάηε γηα θάηη ην νπνίν δελ είκαη πξνεηνηκαζκέλνο λα ζαο απαληήζσ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ην parking, ηίπνηε άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο απαληήζσ ζε έλα ηέηαξην. Να πάξσ έλα ηειέθσλν,
θπζηθά δελ ελδηαθέξζεθα γηα ην parking αλ ζα είλαη 180 ή 360 ζέζεηο. Απηφ
πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ, λα ππνζηεξίμεη ην αζιεηηθφ
θνκκάηη ηεο πφιεο, ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη ηεο πφιεο, ην πνιηηηζηηθφ θνκκάηη
ηεο πφιεο θαη φ,ηη έθαλα θαη ππέγξαςα, ην έθαλα γηα λα ηειεηψζεη απηφ ην
έξγν θαη λα κελ ηαιαηπσξείηαη ν θφζκνο απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο θπθινθνξίαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπνκέλσο ζχκθσλα κε απηφ
πνπ ιέηε, πεξηκέλνπκε απάληεζε γηα ην parking απφ εζάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα πάξσ ηψξα ηειέθσλν θαη ζα κάζσ. Αιιά ζε θάζε
πεξίπησζε απηφ πξέπεη ελδηαθέξεη θαη εζάο θαη ηελ πφιε θαη ηνπο δεκφηεο,
είλαη ην φηη ε ζπκθσλία απηή ηε ζηηγκή επεηδή κηινχζαηε ζην πξνεγνχκελν
πκβνχιην γηα ηα αληαπνδνηηθά θαη ηη έρεη πάξεη ν Γήκνο, έλα απφ απηά είλαη
ην φηη ην parking ηεο ΑΔΚ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ ε
ΑΔΚ δελ ζα έρεη ππνρξεψζεηο απφ ηνπο δεκφηεο καο. ε ιίγν ζα ζαο έρσ θαη
απάληεζε, θ. Πξφεδξε επραξηζηψ, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε
δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ, ζέισ λα δψζσ κφλν κηα απάληεζε ζηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν, γηα ηε κειέηε πνπ έγηλε. Θέισ λα πσ φηη ε κειέηε αλ έπαηξλε
θάπνηνο ην έξγν κε θαηλνχξγην ριννηάπεηα ζα έθαλε θαη ηελ θαηαζθεπή. Ζ
κειέηε ην έιεγε απηφ. Δκείο γηα λα εμνηθνλνκήζνπκε πεξηζζφηεξα
ηεηξαγσληθά θαη λα είλαη πην νηθνλνκηθφ λα κε ρξεψζνπκε πεξηζζφηεξν ην
Γήκν, επηιέμακε λα ηνλ ηνπνζεηήζεη νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Απηφ κφλν, δελ
είλαη ηίπνηε άιιν θαη έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην θαηαιαβαίλεηο πάξα πνιχ θαιά.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε απηφ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί θάηη πνπ δελ
είλαη ε κειέηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, πξνβιέπεηαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ζέινπκε φια ηα παξαζηαηηθά, φιε ηε κειέηε, ηε
ζχκβαζε. ια. Καη επίζεο κε ελδηαθέξνλ ζα δνχκε βάζεη πνηαο κειέηεο ζα
γίλεη ε παξαιαβή θαη απφ πνηνπο. Γηαηί ε παξαιαβή γίλεηαη ζηε βάζε ηεο
κειέηεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. εξεηάθε ζα ηα έρεηε φια, επραξηζηψ πάξα πνιχ. Ο
θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Άθνπζα ηνλ θ. εξεηάθε λα ιέεη φηη ε ηειε-εθπαίδεπζε δελ είλαη
εθπαίδεπζε, άθνπζα θαιά; ίγνπξα ην δηα δψζεο κάζεκα δελ αληηθαζίζηαηαη
πιήξσο απφ ηελ ηειε-εθπαίδεπζε, αιιά θάλεηε επηθίλδπλεο γεληθεχζεηο, είζηε
ζην Μεζαίσλα. Γειαδή ν αληςηφο κνπ πνπ θάλεη κάζεκα ζην Πνιπηερλείν κε
ηειε-εθπαίδεπζε απφ ηνλ Απξίιην, δελ θάλεη κάζεκα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μεζαίσλαο είλαη απηφ πνπ δνπλ 300.000 καζεηέο ζήκεξα. Ο
Μεζαίσλαο είλαη απηφ πνπ δνχκε φινη καο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κάζε ηη μεθηλάεη κε δπζθνιίεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μεζαίσλαο είλαη απηφ πνπ ηνλ έρεηε θαηαδηθάζεη εζείο, λα
πάηε ζηα δεκνηηθά ηεο πφιεο θαη λα ηνπο πείηε απηά πνπ ιέηε ζε εκέλα
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε λα πξνρσξήζνπκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Λήτη απψθαζηρ επί ππψηαζηρ - αιηήμαηορ καηοίκυν ηηρ πεπιοσήρ
«Πλαηεία Νηζίδαρ» ηος Γήμος, βάζει ηηρ απιθ. 47/2020 απψθαζηρδιαηωπυζηρ γνϊμηρ ηηρ Δ.Π.Ε»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη πάιη. Πεξίπνπ 100 θάηνηθνη ηεο πιαηείαο
Νεζίδαο θαηέζεζαλ ην ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 21189/28-9-2020 αίηεκα γηα
θάπνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο
πιαηείαο Νεζίδαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην ζηληξηβάλη, γηα ηελ πεξίθξαμε
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ησλ παξηεξηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαζψο θαη ηνπ ιφθνπ πνπ ππάξρεη
ζην θέληξν ηεο πιαηείαο.
Καιφ είλαη λα γίλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο αλ ππάξρνπλ γχξσ απφ
ην ζέκα λα απαληεζνχλ. Να πσ φηη ην ζέκα πέξαζε απφ ηελ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο θαη έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα πάξνπκε απφθαζε
γηα ην αίηεκα ησλ αλζξψπσλ απηψλ, γηα λα πξνβνχκε ζηηο φπνηεο
ηξνπνπνηήζεηο είλαη λα γίλνπλ ή παξεκβάζεηο πάλσ ζην θνκκάηη ηεο
πιαηείαο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, Θέιεη θάπνηνο ηνλ ιφγν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απφ ηελ Παξάηαμή καο ζα κηιήζεη ν θ. Καιακπφθεο
πνπ ήηαλ θαη ν Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ δελ θάλσ ιάζνο έρνπλ έξζεη νη θάηνηθνη, κήπσο ζέιεηε λα
ηνπο αθνχζνπκε πξψηα απηνχο θαη κεηά λα πάξνπκε ηνλ ιφγν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μεηά ραξάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με αθνχλ νη θάηνηθνη;
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Καιεζπέξα θ. Πξφεδξε θαη θ. Γήκαξρε θαη θχξηνη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Θα ζέιακε πξψηα λα αθνχζνπκε εζάο θαη κεηά λα
πνχκε θη εκείο ηε γλψκε καο. Δμάιινπ ηε γλψκε καο ηελ μέξεηε θαη κε ηνλ θ.
Γήκαξρν πνπ ήξζαλ θαη κίιεζαλ νη γνλείο θαη κε ηηο ππνγξαθέο πνπ έρνπκε
θαη ην έγγξαθν πνπ θάλακε. Αιιά αλ ζέιεηε ζα ζαο αθνχζνπκε θαη λα πνχκε
θη εκείο κεηά ηε γλψκε καο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καιεζπέξα. Μέρξη ην 2019 εκείο πηζηεχακε φηη ζηελ
πεξηνρή ηεο Νεζίδαο νη ππιψλεο πηζαλφ δεκηνπξγνχζαλ ειεθηξνκαγλεηηθά
πεδία. Μέζα ζε απηή ηελ ινγηθή νη αξρηηέθηνλεο ηνπ Γήκνπ καο έθαλαλ ηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο πιαηείαο ην ’14-’15. Γειαδή ηη έθαλαλ; Να είλαη ε πιαηεία έλα
επράξηζην πέξαζκα κέζα απφ απηή, αιιά λα κελ επηηξέπεη ηελ παξακνλή ζε
κεγάιν δηάζηεκα.
ε απηή ηε ινγηθή απνκαθξχλζεθε κέζα απφ ηελ πιαηεία ε
παηδηθή ραξά, ην πεξίπηεξν θαη ηα παγθάθηα.
Σν 2019 φκσο ήξζαηε εζείο κε ην πξνεθινγηθφ ζαο πξφγξακκα
θαη δειψζαηε φηη ε πεξηνρή ηεο Νεζίδαο έρεη ξαδηελέξγεηα θαη γη' απηφ ζα
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θάλαηε κειέηε κέηξεζεο εθπνκπήο ξαδηελέξγεηαο. Άξα ζήκεξα πνπ θέξλεηε
απηφ ην ζέκα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κε ηα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ, ζα έπξεπε
λα ζπδεηάκε φρη ην κέιινλ ηεο πιαηείαο, αιιά ηε κεηαθνξά ηνπ πιεζπζκνχ
ηεο πεξηνρήο.
Να ζνβαξεπηνχκε ηψξα. ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο δελ
έρεη έξζεη εηζήγεζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, έλα.
Σα «ζέισ» ησλ θαηνίθσλ δελ έρνπλ απνηππσζεί ζε θάπνην
ζρέδην απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο ηεο Τπεξεζίαο. Απνξξίπηεηαη έηζη κε ηελ
εηζήγεζε απηή πνπ έρεη έξζεη, κηα κειέηε ε νπνία έρεη θαη ηε ζθξαγίδα ησλ
αξρηηεθηφλσλ

ηεο

Σερληθήο

Τπεξεζίαο,

αιιά

θαη

ηνπ

πκβνπιίνπ

Αξρηηεθηνληθήο ρσξίο λα θαίλεηαη κηα λέα κειέηε κε ηηο αληίζηνηρεο
ππνγξαθέο.
Ζ πξφηαζή καο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εηζήγεζε κε ηα ζεβαζηά
«ζέισ» ησλ θαηνίθσλ λα έξζνπλ ζε κηα κειέηε ε νπνία ζα έρεη ζρεδηαζηεί
απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο ηνπ Γήκνπ θαη ζα ππάξρεη θαη ε έγθξηζε ηνπ
πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε; Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δγψ δηαβάδνληαο ηελ επηζηνιή ησλ θαηνίθσλ απηφ πνπ
δηαπίζησζα είλαη φηη ε θχξηα αλεζπρία ηνπο είλαη γηα ηνπο ππιψλεο. Αιιά
κάιινλ έρνπλ απνγνεηεπηεί φηη δελ ζα θχγνπλ πνηέ απφ εθεί θαη πξνζπαζνχλ
λα δηψμνπλ κφλν ηα βνπλαιάθηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πιαηεία, πνπ φπσο είπε
ν θ. Καιακπφθεο είλαη γηα λα ηνπο εκπνδίδνπλ.
Πξνθαλψο ηα βνπλαιάθηα δελ είλαη θαιαίζζεηα αιιά ην θχξην
πξφβιεκα απφ φ,ηη αληηιακβάλνκαη είλαη λα θχγνπλ νη ππιψλεο θαη ζα ήζεια
λα ξσηήζσ ηη ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα θάλεη ν Γήκνο, ή ηη ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ψζηε απηνί νη ππιψλεο λα θχγνπλ απφ εθεί.
Απηφ είλαη ην θχξην πξφβιεκα ηεο πιαηείαο. ια ηα ππφινηπα ην
πνπ ζα πάεη ην ζπληξηβάλη λνκίδσ φηη κπνξεί λα ιπζνχλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δπραξηζηψ πνιχ. Απηφ ην νπνίν ζα ήζεια λα πσ είλαη ην
εμήο: ε πιαηεία ηεο Νεζίδαο έρεη ην γλσζηφ πξφβιεκα κε ηνπο ππιψλεο, ην
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νπνίν παξ' φηη έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο θαη πξνζπάζεηεο αθξηβψο επεηδή ππάξρεη
πάξα πνιχ κεγάιν θφζηνο θαη είλαη έλα δηαδεκνηηθφ πξφβιεκα, καο θαίλεηαη
σο ιχζε πνιχ καθξηλή.
Χο εθ ηνχηνπ ζεσξψ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αθνχζνπκε ηνπο
θαηνίθνπο ζην αίηεκά ηνπο. Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ηεο πιαηείαο Νεζίδαο κεηά ηελ
αλάπιαζή ηεο πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αζηηθή αλαδσνγφλεζε
πφιεσλ 2012-2015» κπνξεί ζρεηηθά λα έρεη αλαβαζκίζεη ην ρψξν θαη λα έρεη
εμαθαλίζεη

θάπνηα

ζεκεία

ίζσο

επηθηλδπλφηεηαο

πνπ

ππήξραλ

ζε

πξνεγνχκελε κνξθή ηεο, παξ' φια απηά φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξφλ
αίηεκα, αιιά φπσο γλσξίδσ θη εγψ απφ ζπδεηήζεηο πνπ έρσ θάλεη θαη
πξνζσπηθά κε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ε ζεκεξηλή δηακφξθσζε δελ επηηξέπεη
ηελ αμηνπνίεζε ρψξνπ γηα θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο εθ ηνχηνπ εγψ
είκαη ππέξ ηνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Χο θάηνηθνο 40-50 ρξφληα ζηε Νεζίδα, έρσ λα πσ ην εμήο:
θξνληίδσ πάληα ζηε δσή κνπ λα είκαη ρξήζηκνο θαη φρη θαιφο ζηα απηηά. Γελ
ππάξρεη πλδπαζκφο πνπ κεηείρε ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο δηαρξνληθά, πνπ
ζηελ επίζθεςή ηνπ πξνεθινγηθά ζηε Νεζίδα δελ έηαδε «Σα θαιψδηα ζα
θχγνπλ!». Αθφκε θη εγψ ηελ πξψηε θνξά πνπ αζρνιήζεθα ζαλ ππνςήθηνο
θαη πξσηνβαθηίζηεθα ζχκβνπινο κε ην ζπγρσξεκέλν Κψζηα Μαηζνπθά ην
’98, είρα πεη ην ίδην πξάγκα. Βέβαηα ην έρσ πάξεη πίζσ θαη ην έρσ κεηαληψζεη.
Γηαηί κέρξη θαη ζήκεξα δηαπίζησζα πσο παξά ηηο πξνζπάζεηεο αξθεηψλ
Γεκνηηθψλ Αξρψλ ην πξφβιεκα λαη κελ έρεη αλαιπζεί, αιιά δελ έρεη επηιπζεί.
ηαλ άξρηζε λα ρηίδεηαη ε Νεζίδα ν πεξηνξηζκφο πνπ ππήξρε θαη
δηαηεξείηαη αθφκε γηα ηα νηθφπεδα πνπ ήηαλ θάησ απφ ηα θαιψδηα, ήηαλ
νηθνδνκή κέρξη ηζφγεην θαη έλαο φξνθνο.
κσο λα δνχκε πνηα ήηαλ φκσο ε πξνεγνχκελε κνξθή ηεο
πιαηείαο. Παηδηθή ραξά, ζε ηζηκέλην. ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο πιαηείαο
πιαθφζηξσην κε ζπλεζηζκέλε ηελ εηθφλα παηδηψλ λα παίδνπλ πνδφζθαηξν κε
γθνι πνζη ηνπο ππιψλεο θαη ζπρλά επίζεο ε κπάια απφ απηφ ην παηρλίδη λα
ζπλαληά αξθεηά βξέθε κέζα ζηα θαξνηζάθηα ηνπο, ζηα παγθάθηα ηξηγχξσ κε
γνλείο θαη παππνχδεο, αθφκε θαη πνιιά πνδήκαηα.
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Ζ ζεκεξηλή κνξθή ηεο πιαηείαο είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή; ρη
βέβαηα, πάληα ππάξρεη θάηη θαιχηεξν θαη θάηη ρεηξφηεξν. Καη παξάιιεια
ππάξρεη θαη ε θξάζε ην θαιχηεξν, ν ερζξφο ηνπ θαινχ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζέκα καο. Πξψηνο ζηφρνο θαηά ηελ
ηαπεηλή κνπ άπνςε είλαη ε δηαηήξεζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ παηδηψλ θάησ
απφ ηα θαιψδηα αλάκεζα ζηνπο ππιψλεο.
Παηδηθέο ραξέο ππάξρνπλ. Μία ζηελ Αλδξνχηζνπ θαη Καηζψλε
θαη ε άιιε ζηε Μπνπκπνπιίλαο, 30 κέηξα ζην φξην κε ην Γήκν Αγίσλ
Αλαξγχξσλ. Γελ βάδεη εηζηηήξην ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ γηα λα παίμνπλ ηα
παηδηά καο εθεί. Τπάξρεη επίζεο θαη πάξθν ζηελ νδφ Μπνπκπνπιίλαο ζην
φξην κε ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο. Τπάξρεη ην γεπεδάθη ην 5x5 πνπ έγηλε ηα
ηειεπηαία ρξφληα δίπια απφ ην λεθξνηαθείν, αθξηβψο γη' απηφ ηνλ ιφγν. Να
θχγνπλ ηα παηδηά κε ηηο κπάιεο απφ ηνπο ππιψλεο θαη λα πάλε λα παίμνπλ
εθεί.
Καη ππάξρεη επίζεο θαη ην πξναχιην ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
Γελ γίλεηαη ηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ λα ηνπο δίλνπκε ζε δηάθνξνπο
πιιφγνπο θαη φρη ην απφγεπκα λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπ
ζρνιείνπ.
Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη έλα ήξεκν πεξηβάιινλ γηα φπνηνλ ζέιεη ε
πιαηεία έλα ήξεκν πεξηβάιινλ γηα λα θαζίζεη φπνηνο ζέιεη κε έλα θίιν ή κηα
θίιε λα πνπλ δπν θνπβέληεο θαη ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη
control θαιχηεξν θαη απφ ην Μέζη, γηα λα ηελ βγάιεη θαζαξή.
Υαίξνκαη γηα ην φηη ε Σερληθή Τπεξεζία πξνγξακκαηίδεη έγθαηξα,
ελψ κέζσ κάιηζηα COVID έρεη αξθεηφ ρξφλν λα ζρεδηάζεη ψζηε λα καο
παξνπζηάζεη κηα καθέηα κε ηελ επηζπκεηή λέα κνξθή ηε πιαηείαο. ίγνπξα ζα
κπνξνχλ λα κπνπλ ηνηράθηα γχξσ απφ ηνπο ιφθνπο λα κελ θεχγεη ην ρψκα,
αλ θαη κεηά απφ ηξία – ηέζζεξα ρξφληα κε ηε βξνρή ην ρψκα ζα θεχγεη θαη ζα
έρνπλ γίλεη απηά έλα ζψκα.
Δπίζεο ζα κπνξεί λα πεξηθξαρηεί φινο απηφο ν ρψξνο.
Πξνηείλσ λα έξζεη κηα καθέηα κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο αξρηηεθηνληθέο θαη ηα
ινηπά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλέθεξα, φρη παηδηά θάησ απφ ηνπο
ππιψλεο. Καη ηφηε λα ζπλαπνθαζίζνπκε.
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Δλλνείηαη πσο ρσξίο λα δσ εηθφλα θαη ρσξίο λα αθνχζσ
ηεθκεξησκέλν φθεινο, δελ ςεθίδσ. Γελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ςεθίζνπκε εδψ
λα αλαζέζνπκε ζην Αληηδήκαξρν θαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, θάληε φ,ηη
λνκίδεηε, αιιά φρη απηφ. Πξέπεη λα δνχκε ηελ εηθφλα. Καη ειπίδσ ζήκεξα λα
ππάξρεη αξλεηηθή ςήθνο, λα κελ ππάξρνπλ κφλν ζεηηθέο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Ζ αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ε
κεηαηξνπή ηνπο ζε πνιχηηκνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη αμηνπνηήζηκνπο ρψξνπο απφ
ηνπο δεκφηεο είλαη ζαθψο ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ. Ζ πξνζπάζεηα γηα ηε
βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθέο εξγαζίεο θαη
παξεκβάζεηο απφ ην Γήκν, ψζηε λα αιιάμεη ζηαδηαθά ηελ εηθφλα ηδηαίηεξα ησλ
πην απνκαθξπζκέλσλ απφ ην θέληξν ζπλνηθηψλ, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ
πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ εθεί.
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ πνπ νη θάηνηθνη ησλ ζπλνηθηψλ ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο γίλνληαη πιένλ ζπκκέηνρνη ζηνλ
ζρεδηαζκφ ησλ ζπλνηθηψλ πνπ ζέινπλ θαη θαηαζέηνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο
πξνηάζεηο θαη ηδέεο. Καη πξαγκαηηθά αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζηνπο θαηνίθνπο
ηεο πεξηνρήο πιαηεία Νεζίδνο γηα ηνλ ηξφπν πνπ δηάιεμαλ λα θέξνπλ εδψ
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζέκα ηνπο.
Γειαδή δελ αλέζεζαλ απιά ζε έλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν ή ζε κηα
Γεκνηηθή Παξάηαμε «λα, απηφ ζέινπκε, θέξηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην», αιιά
ην έθαλαλ νη ίδηνη κέζσ κηαο αλαθνξάο ηνπο αιιά θαη ηεο ζεκεξηλή ηνπο
παξνπζίαζε, πνπ ζα ραξψ λα ηνπο αθνχζσ θαη πξνθνξηθά ζηα φζα καο
έζηεηιαλ γξαπηψο.
Διπίδσ λα γίλνπλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη εκείο νη αηξεηνί
λα ζπλερίζνπκε λα ζπδεηνχκε απφ θνληά γηα λα δηαηεξνχκε κηα ακθίδξνκε
επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο δεκφηεο καο. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο αγαπεηνί
ζπλάδειθνη

έρνπλ

αλάγθε

απφ

ελεξγνχο

πνιίηεο,

νη

νπνίνη

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά, ηφζν ζηα ηνπηθά, φζν θαη ζηα γεληθφηεξα
πξνβιήκαηα πνπ είλαη θνηλά γηα φινπο καο.
Χο εθ ηνχηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ ζηελ πξφηαζή ηνπο θαη είκαη
ζηε δηάζεζή ζαο λα εξγαζηνχκε γηα ηελ αλακφξθσζε απηήο ηεο πιαηείαο
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ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα φλεηξα ησλ θαηνίθσλ εθεί. Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θαη πάιη απφ εκέλα, ραηξεηψ ηνπο θαηνίθνπο
ηεο πεξηνρήο. Πάγηα αξρή κνπ είλαη φηη νη θάηνηθνη θαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ
πνπ παίδνπλ ζε κηα πεξηνρή αγαπνχλ θαη πξνζέρνπλ ηα παηδηά απηά
πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο. Θέισ λα πσ δειαδή φηη εθφζνλ νη ίδηνη
νη θάηνηθνη θαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ ζέινπλ λα δηαθνξνπνηεζεί απηή ε
πιαηεία θαη λα γίλεη δηαθνξεηηθή, λα γίλεη πξνζβάζηκε, λα γίλεη πην
εθκεηαιιεχζηκε απφ ηα παηδηά ηνπο ζα ήηαλ αλφεην λα πεη θάπνηνο άιινο φηη
«εγψ ζθέθηνκαη πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ζαο απφ εζάο».
αθψο θαη είκαη ζεηηθφο ζηελ πξφηαζε ησλ θαηνίθσλ φζνλ
αθνξά ην ζέκα πνπ έζεζε ν θ. Νηάηζεο λνκίδσ φηη ππάξρνπλ άιινη
αξκνδηφηεξνη εκψλ λα θξίλνπλ αλ ππάξρεη πξφβιεκα ή φρη απφ κηα
εγθαηάζηαζε. Οπφηε ζπληάζζνκαη κε ηελ πξφηαζε ησλ θαηνίθσλ θαη ειπίδσ
ην ηειηθφ απνηέιεζκα πξαγκαηηθά λα δεκηνπξγήζεη έλαλ εχρξεζην ρψξν θαη
πην ιεηηνπξγηθφ απφ φ,ηη ήδε είλαη. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Καη' αξρήλ λα πσ φηη ην
ζέκα ησλ αγσγψλ πςειήο ηάζεο θαη ησλ ππιψλσλ είλαη πξάγκαηη έλα
πξφβιεκα ην νπνίν ηαιαλίδεη πνιιά ρξφληα ηελ πεξηνρή. Έρνπκε αζρνιεζεί
θαη ζην παξειζφλ σο Γεκνηηθή Αξρή θαη απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνιιά
ρξφληα πξηλ, ζην βαζκφ βέβαηα πνπ γλσξίδνπκε φηη γχξσ απφ ειεθηξνθφξνπο
αγσγνχο δεκηνπξγνχληαη θάπνηα πεδία ηα νπνία πξνθαλψο έρνπλ θάπνηεο
επηπηψζεηο ζηελ πγεία.
Υσξίο λα γλσξίδνπκε θπζηθά ην πφζε έθζεζε είλαη απηή ε νπνία
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επηπηψζεηο, ρσξίο λα έρνπκε δειαδή θάπνηα
επηζηεκνληθά ζηνηρεία νχησο ψζηε λα γλσξίδνπκε φηη ζπκβαίλεη ή δελ
ζπκβαίλεη θάηη, ή κπνξεί λα παίμνπλ παηδηά απφ θάησ ή δελ κπνξνχλ γηα κηα ή
δχν ψξεο ή ηξεηο, ή λα θάηζεη θάπνηνο ζε έλα παγθάθη.
Ξεθίλεζα κε απηφ, γηα λα πσ φηη απηφ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν
ίζσο κηιψληαο ζήκεξα γηα ηε Νεζίδα ζα πξέπεη λα κπεη θαη λα καο
απαζρνιήζεη σο Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ζα πξέπεη θαη' αξρήλ λα έρνπκε κηα
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ππεχζπλε γλψκε, κηα ππεχζπλε άπνςε, κηα επηζηεκνληθή κειέηε απφ έλα
θνξέα αδηακθηζβήηεην ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη απηφ, ε
αγσγή πςειήο ηάζεο ή κέζεο ηάζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ πεξλάεη κέζα ζηνπο
νηθηζκνχο, ζηηο πφιεηο.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο πιαηείαο. Απηή ε πιαηεία θαη' αξρήλ
είρε θαηαληήζεη γεθχξη ηεο Άξηαο γηα λα γίλεη έξγν, κειέηεο επί κειεηψλ.
Μηιάσ ηα πξνεγνχκελα ηξία ηέζζεξα ρξφληα. Ήηαλ έλα εξγνηάμην γηα πάξα
πνιχ κεγάιν δηάζηεκα δπν – δπφκηζε ρξφληα αλ ζπκάκαη θαιά, νη θάηνηθνη αο
κε επηβεβαηψζνπλ ή αο κε δηαςεχζνπλ, φκσο αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη
αγαπεηέ θ. Καιακπφθε πνπ έρνπκε θαη επαγγεικαηηθή ζπλάθεηα, ζέισ λα ζαο
πσ φηη νη κειέηεο ησλ αξρηηεθηφλσλ δελ είλαη παλάθεηα.
Μπνξεί λα είλαη θάηη πνιχ σξαίν αηζζεηηθά ζε έλα άιιν ρψξν
θαη λα κελ έρεη θακία αμία είηε αηζζεηηθή ζε έλα άιιν ρψξν. Γελ είλαη
παλάθεηα, δελ ζεκαίλεη φηη επεηδή έλαο αξρηηέθηνλαο ή δπν έθαλαλ κηα κειέηε
απηφ είλαη θαη ηειείσζε.
Θεσξψ φηη εθεί σο πειάηεο ηνπ θαθελείνπ ηνπ θπξίνπ πνπ
έρνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζήκεξα πνπ εθπξνζσπεί ηνπο θαηνίθνπο εθεί
ζε θαηαπιαθψλεη απηή ε θαηαζθεπή. Γελ αλνίγεη ην κάηη ζνπ θαζφινπ. Παο λα
μεθνπξαζηείο λα πηεηο έλα θαθέ θαη λνκίδσ φηη αηζζεηηθά επηβαξχλεη παξά
εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε.
Γελ λνκίδσ φηη επεηδή έγηλαλ κειέηεο θαη ζσζηά έγηλαλ, αλ δελ
γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δεκφηεο, κε ηνπο πνιίηεο πνπ δνπλ θάζε κέξα εθεί
θαη αλ δελ ιάβνπκε ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ηφπνπ, έρεη θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά ε Νεζίδα ζπγθεθξηκέλα, ηφηε δελ ζεκαίλεη φηη νπνηνζδήπνηε
αξρηηέθηνλαο ν νπνίνο… μέξεηε φηη ζηνπο κεραληθνχο νη αξρηηέθηνλεο είλαη πην
πνιχ πξνο ηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν παξά πξνο ην ρψξν ηνπ κεραληθνχ. Γελ
ζεκαίλεη ινηπφλ ηίπνηε.
Σν ζέκα είλαη λα έρεη θαη ρξεζηηθή αμία θαη νπσζδήπνηε λα
κπνξεί λα είλαη ζε έλα εληαίν ζχλνιν κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
ζνλ

αθνξά

απηφ

πνπ

αθνχζηεθε

πεξί

πκβνπιίνπ

Αξρηηεθηνληθήο ην ζεσξψ εμσθξεληθφ. Μηα παξέκβαζε ζε έλα πάξθν γηα λα
θαιπηεξεχζνπκε ζχκθσλα κε απηνχο πνπ ην δνπλ θάζε κέξα θαη ην
ρξεζηκνπνηνχλ, δελ λνκίδσ φηη είλαη αληηθείκελν…. Αλ δελ ζέινπκε λα γίλεη

48

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/11/2020

πνηέ κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο θαη ζε επηά
ρξφληα πνπ ζα πεη ην πκβνχιην ην «εληάμεη», ηφηε κπνξνχκε λα θάλνπκε
θάπνηα παξέκβαζε.
Θεσξψ

εληειψο

αδφθηκν

ην

ζέκα

ηνπ

πκβνπιίνπ

Αξρηηεθηνληθήο θαη λνκίδσ φηη απηή ε ηζηνξία ζα πξέπεη λα δνπιεπηεί ζε
ζπλεξγαζία πάληα κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηνηθνχλ εθεί θαη κε απηνχο πνπ
μέξνπλ πάξα πνιχ θαιά ηελ πεξηνρή. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Με θάιπςε ζην 90% ν θ. Καληαξέιεο. Σν σξαίν είλαη
ππνθεηκεληθφ φζνλ αθνξά αξρηηέθηνλεο, αξρηηεθηνληθέο Δπηηξνπέο θαη
νηηδήπνηε άιιν έρεη λα θάλεη κε κειέηεο θαη δελ είλαη ηίπνηε θ. Καιακπφθε λα
γίλεη κηα θαηλνχξγηα κειέηε, κηα ηξνπνπνίεζε, κηα παξέκβαζε λα γίλεη ε
πιαηεία φπσο πξέπεη.
Έρεηε θηηάμεη ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα 12-14 πιαηείεο, δελ είλαη
θαθφ λα πείηε φηη «ζε κηα απνηχρακε». Κάλαηε έλα ηεξάζηην έξγν ζαλ
Παξάηαμε φζνλ αθνξά ηελ αλακφξθσζε ησλ πιαηεηψλ είηε απφ ην Πξάζηλν
Σακείν, είηε απφ νπνπδήπνηε αιινχ.
Κχξηε Καιακπφθε θαη θχξηε Νηάηζε, βέβαηα ν θ. Νηάηζεο δελ
ήηαλ ζηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, γηα ηελ
πγεία δελ ζαο έλνηαδαλ ηα ρψκαηα ησλ εθηαθψλ πνπ είλαη εδψ δπν ηξία
ρξφληα θαη άιιν ελάκηζε ρξφλν ηψξα κε ηνλ θ. Βνχξν, εθεί δελ ππάξρεη ζέκα
πγείαο, γηαηξέ; Γηαηί δελ καδεχηεθαλ ηα ρψκαηα ησλ εθηαθψλ πνπ είλαη πίζσ.
Καη θάηη άιιν Γήκαξρε φζνλ αθνξά ηνπο ππιψλεο πξνηείλσ λα
θηηάμεηο κηα Δπηηξνπή απ' φιεο ηηο Παξαηάμεηο αθφκε θαη απφ θαηνίθνπο λα
θηλεζνχλ καδί κε ηνπο άιινπο Γήκνπο ψζηε λα δνχκε αλ κπνξνχκε λα
θάλνπκε θάηη λα γίλνπλ ππφγεηεο νη δηαβάζεηο ηεο ΓΔΖ, ηεο ΑΓΜΖΔ δελ μέξσ
ζε πνηνλ αλήθνπλ. Απηά ήζεια λα πσ, ζαο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε. Δπεηδή εηπψζεθαλ θάπνηα
πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ζα ήζεια λα απνζαθελίζσ ιίγν ην ηη έρεη
ζπκβεί κε απηή ηελ πιαηεία. Απηή ε πιαηεία έγηλε σο ζρεδηαζκφο ηέιε ’14 κε
αξρέο ’15. Μαδί κε απηφ έγηλε θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ πίζσ απφ ηνλ
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παηδηθφ ζηαζκφ ηεο Μαηάλδξνπ θαη εγθξίζεθε έλα θνλδχιη απφ ην Πξάζηλν
Σακείν πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε εξγαζία.
Έγηλε ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ζηελ νπζία κηιάκε γηα κηα
πιαηεία θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ κε πξάζηλν πίζσ απφ ηνλ παηδηθφ
ζηαζκφ ζηε Μαηάλδξνπ επαλαιακβάλσ, θαη έγηλε ν δηαγσληζκφο.
Πάκε κεηά, γηαηί θαιφ είλαη λα ιέκε κεξηθά πξάγκαηα, αιιά λα
κε δεκηνπξγνχκε ςεχηηθεο θαη ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο. Έγηλε ν δηαγσληζκφο
θαη κεηά κεζνιαβνχλ έμη πεξίπνπ κήλεο κε έλα ρξφλν, πνπ ην Πξάζηλν Σακείν
ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ ηφηε κε ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ην
γεγνλφο φηη ε ρψξα βξηζθφηαλ ιίγν πξηλ ηελ απφιπηε θαηαζηξνθή θαη δελ
ππήξραλ

ηακεηαθά

δηαζέζηκα,

δελ

εθηακηεχνληαλ

ρξήκαηα.

Άξα

ε

θαζπζηέξεζε, ην γεθχξη ηεο Άξηαο πνπ είπε ν θ. Καληαξέιεο ζε πξψηε θάζε
είρε λα θάλεη κε απηφ.
ηελ επφκελε θάζε απηφ ην νπνίν έγηλε είλαη φηη ν εξγνιάβνο ν
νπνίνο πήξε ην έξγν κε ην δηαγσληζκφ ζηελ νπζία ην εγθαηέιεηςε γηα πνιχ
θαηξφ έθπγε θαη ζην εμσηεξηθφ θαη κεηά ην έξγν ζηελ νπζία ηειείσζε κε
ππεξεξγνιαβία.
Χο ζπλέπεηα φισλ απηψλ πνπ ζαο ιέσ ήηαλ ην έξγν θαη λα
θαζπζηεξήζεη πνιχ, λα ππάξρεη πνιχ κεγάιε ζθφλε θαη φριεζε ζηελ γχξσ
πεξηνρή θαη επιφγσο δερηήθακε πνιιέο δηακαξηπξίεο απφ ηνπο πεξίνηθνπο
ηεο πεξηνρήο θαη επαλαιακβάλσ εχινγα θαη δηθαηνινγεκέλα.
Αιιά

ζαο

ιέσ

θάλακε

φ,ηη

ήηαλ

αλζξσπίλσο

δπλαηφ

πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ηειεηψζεη θαη λα ηειεηψζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν.
Ση ήηαλ ην έξγν απηφ; Καη' αξράο φηαλ έζθαβαλ γηα λα αιιάμνπλ
ην πιηθφ είρε απφ θάησ δπν ζηξψκαηα απφ δπν πιαηείεο, είρε δπν πιαηείεο
απφ θάησ, πνπ ήηαλ ε κία ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζηελ άιιε. Άιιαμε ν
θσηηζκφο κπήθαλ άιια πιηθά ηα νπνία αλαβάζκηδαλ ελεξγεηαθά ην φιν
ζεκείν, άιιαμε ν θσηηζκφο επαλαιακβάλσ ζε led, θπηεχηεθαλ δηάθνξα
ζεκεία γχξσ απφ ηα δέληξα θαη κπήθαλ νη ινθίζθνη νη νπνίνη θηφιαο
πάξζεθαλ.
Δπεηδή θη εγψ έρσ βξεζεί πνιιέο θνξέο ζηελ πεξηνρή θαη έρσ
ζπδεηήζεη κε ηνπο θαηνίθνπο θαη έρσ άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο ζα ζαο πσ φηη

50

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/11/2020

ζηελ αξρή ην ζέκα κε ην ρψκα ην νπνίν δελ ήηαλ πεξηθξαγκέλν,
δεκηνπξγνχζε πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα.
Απηή ηε ζηηγκή ην πξφβιεκα είλαη πνιχ κηθξφηεξν θαζ' φηη ηα
θπηά ηα νπνία έρνπλ κπεη εθεί, έρνπλ απνθηήζεη ξίδεο, παξ' φια απηά ζεσξψ
φηη έλα ζρέδην ην νπνίν γχξσ - γχξσ ζα πεξηηνίρηδε ή ζα έκπαηλε θάγθειν ή
θάπνην άιιν πιηθφ ην νπνίν δελ έρσ άπνςε, ην νπνίν ζα έθιεηλε ζηελ νπζία
ηα παξηέξηα, δελ ζα είρα θαλέλα πξφβιεκα. Γηαηί ην έρσ δεη φλησο θαη ζην
παξειζφλ λα δεκηνπξγεί ιάζπεο ζηελ πεξηνρή.
Σν πξφβιεκα επίζεο κε ηνπο ινθίζθνπο πνην είλαη. Σν
πξφβιεκα ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ δηθή κνπ άπνςε θαη φζν έρσ βξεζεί ζηελ
πεξηνρή είλαη φηη δεκηνπξγεί έλα κεγάιν πξφβιεκα νξαηφηεηαο. Τπάξρνπλ
άλζξσπνη ζηελ πεξηνρή, κπνξεί λα ππάξρνπλ παηδηά ζηα παγθάθηα γηαηί φζν
θη αλ ζέινπκε εκείο λα απνκαθξχλνπκε ηα παηδηά, πνιιέο θνξέο είλαη παηδηά
ηα νπνία κπνξεί λα κελ παίδνπλ κπάια, αιιά έρνπλ ην πνδήιαην ή κπνξεί
απιψο λα ηξέρνπλ θαη νη γνλείο ηνπο δελ κπνξνχλ λα ηα βιέπνπλ θαη άξα
ππάξρεη έλα δήηεκα εθεί φηη δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ νξαηφηεηα.
Άξα ζε ζρέζε κε απηέο ηηο παξεκβάζεηο επεηδή θηφιαο ην έρσ
ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο θαη είλαη ε άπνςή κνπ ηηο ζεσξψ απνιχησο ζεκηηέο.
Βεβαίσο ην πξφβιεκα απηφ ην είρα εμεγήζεη θαη ηελ πεξηνρή, είλαη φηη ην έξγν
ζα έπξεπε πξψηα λα παξαδνζεί.
Αλ ην έξγν δελ παξαδνζεί, νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απφ ηε
κεξηά ηνπ Γήκνπ ζα βάιεη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην
Πξάζηλν Σακείν. Άξα νπνηαδήπνηε αιιαγή, πξνυπέζεηε φηη έρεη παξέιζεη ην
ρξνληθφ φξην ηεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ πξάγκα ην νπνίν έρεη ήδε γίλεη.
Άξα κέρξη εδψ ζπκθσλψ απφιπηα. Ζ δηθή κνπ έλζηαζε αλ
ζέιεηε ζηνλ ηξφπν πνπ έξρεηαη ην ζέκα, δελ είλαη ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο,
είλαη φηη εθφζνλ απηφ ην ζέκα ήδε ππάξρεη, ζα έπξεπε λα καο έξζεη έλα απιφ
ζρέδην απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην νπνίν λα πεξηγξάθεη, ε ίδηα ε Σερληθή
Τπεξεζία λα γλσκνδνηεί θαη λα καο θέξεη έλα ζρέδην πάλσ ζηηο αιιαγέο νη
νπνίεο ζα γίλνπλ. Πξάγκα ην νπνίν δελ γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή. Άξα ζα ζέιακε
δειαδή λα θέξεη έλα ζρέδην, ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη θαη ζην επφκελν
πκβνχιην θ. Καληαξέιε, νχηε πέληε νχηε έμη ρξφληα φπσο είπαηε πξηλ, φζνλ
αθνξά ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο.
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Απηά φζνλ αθνξά ηελ πιαηεία. Καη βεβαίσο λα ζπκπιεξψζσ φηη
ε ινγηθή πνπ πεξηέγξαςε πξηλ ν θ. Καιακπφθεο φηη εκείο ζα ζέιακε ηα παηδηά
λα κελ είλαη ζηελ πιαηεία, δελ έρεη λα θάλεη κε θάπνηα ηξνκνιαγλεία ζε ζρέζε
κε ηνπο ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθεξζψ ιίγν αξγφηεξα, έρεη λα θάλεη κε
κηα αλαζθάιεηα πνπ ππάξρεη θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο
επηζηεκνληθά απφςεηο, ζε ζρέζε κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ππιψλσλ.
Ση θάλακε γη' απηφ; Δπεηδή φλησο ππήξμαλ δηακαξηπξίεο ηφηε
απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη αληίζηνηρα είραλ καδεπηεί ππνγξαθέο -φπσο ήξζαλ νη
ππνγξαθέο ηψξα- γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ,
θηηάμακε γήπεδν πνδνζθαίξνπ 5x5 ιίγν πην πίζσ, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα
ην απνιακβάλνπλ. Πξάγκα ην νπνίν έγηλε θαη φλησο έρεη δψζεη δηέμνδν ζε
αξθεηά παηδηά ηεο πεξηνρήο.
Κιείλνληαο γηα ην ζέκα ηνπ ππιψλα πςειήο ηάζεο. Σν ζέκα δελ
πξνζθέξεηαη γηα θάπνην δηαγσληζκφ ελδηαθέξνληνο, ή γηα θηλδπλνινγία. Δκείο
απηφ ην νπνίν θάλακε ην δεχηεξν ρξφλν ηεο ζεηείαο καο ήηαλ λα
ζπγθξνηήζνπκε κηα Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα δεη ην ζέκα.
Απηή ε Δπηηξνπή ηη έθαλε; πλέιεμε θάπνηα επηζηεκνληθά
δεδνκέλα θαη θπξίσο θάπνηεο απνθάζεηο θαη θάπνηεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη
ζε επίπεδν Δπξψπεο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππιψλεο, νη
νπνίεο θαηά κείδνλα ιφγν απηφ πνπ ιέλε είλαη φηη είλαη αζθαιείο νη ππιψλεο.
Γεχηεξνλ –αλ θαη δελ ζα θαιχςσ πηζαλφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.
Αλαληάδε θαη ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε- θάλακε ελέξγεηεο θαη κε ην Γήκν Αγίσλ
Αλαξγχξσλ γηαηί ην Γίθηπν απηφ δηαπεξλά θαη ηνπο δπν Γήκνπο. Κάλακε
ελέξγεηεο θαη ζηνλ ΑΓΜΖΔ θαη θάλακε ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο.
Σν κεγάιν πξφβιεκα θίιεο θαη θίινη είλαη φηη εδψ απηφ ην ζέκα
πξψηνλ δελ είλαη πξφβιεκα κφλν ηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ή ησλ
Αγίσλ Αλαξγχξσλ, είλαη έλα πξφβιεκα πνπ αθνξά φιε ηελ Αηηηθή. Τπάξρνπλ
ζε πνιιά άιια ζεκεία ππιψλεο πςειήο ηάζεο νη νπνίνη δηαπεξλνχλ
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, άξα ην αλ ζα θάλεη γηα ηελ άιθα ή ηε βήηα πεξηνρή
είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν αθνξά ζπλνιηθά ηελ Πεξηθέξεηα, ε νπνία ζα πξέπεη
λα εθηακηεχζεη έλα πνιχ κεγάιν θνλδχιη θαη δελ ζα θάλεη εμαίξεζε γηα ηνλ
άιθα ή ηνλ βήηα Γήκν.
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Καη επίζεο ζέκα είλαη ην πνηνο ζα θάλεη ηε κειέηε. Δκείο
ήκαζηαλ απνθαζηζκέλνη, γηα λα θιείζσ ζε απηφ ην ζεκείν, φηη αλ έξζεη ζηα
ρέξηα καο ε κειέηε απφ ηνλ ΑΓΜΖΔ γηαηί εθεί είρακε απεπζπλζεί θαη
εγγξάθσο θαη κε ζπλαληήζεηο είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ην θέξνπκε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα αλαδεηήζνπκε νπνηαδήπνηε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο
αθφκε θαη ην λα πάξνπκε δάλεην.
Άξα θη έρνληαο πεη ηελ άπνςή κνπ γηα ηελ πιαηεία ζεσξψ φηη ζα
πξέπεη φπσο πξφηεηλε θαη ν θ. Οπζηακπαζίδεο πξηλ λα ππάξμεη κηα θνηλή
πξνζπάζεηα φισλ ησλ Παξαηάμεσλ απηνχ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα
πηέζνπκε θαη ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε λα έξζεη ζηα ρέξηα καο κηα κειέηε.
Μηα κειέηε, πνπ αο ρηππήζνπκε κεηά φζεο πφξηεο ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα
δεηήζνπκε ρξεκαηνδφηεζε.
Αιιά δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηε άιιν αλ δελ έρνπκε
κειέηε. Θα ζπδεηάκε πάληα ζρεδίσλ επί ράξηνπ.
Καη θιείλνληαο λα πσ φηη έρεη γίλεη πξηλ απφ δπν ρξφληα πεξίπνπ
θαη κειέηε απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ. Καιέζακε ηνλ ΓΔΓΓΖΔ ν νπνίνο ήξζε θη έθαλε
κεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπνπλ νη ππιψλεο θαη
απηφ ην νπνίν έδεημε ήηαλ φηη ππάξρνπλ πνιχ ρακειέο εθπνκπέο νη νπνίεο
δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνίθσλ.
Βεβαίσο εδψ ππάξρεη ε εμήο αληίθαζε: δελ κπνξεί λα
απαγνξεχεηο ζε φινπο ηνπο πεξίνηθνπο λα ρηίζνπλ πάλσ απφ ηνλ 1 ν φξνθν,
άξα λα έρεηο πνιενδνκηθνχο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη δεκηψλνπλ θαη ηελ
ηδηνθηεζία θαη ηελ πεξηνπζία ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ εθεί, άξα δειαδή λα
ππνλνείο φηη ππάξρεη ζέκα αζθάιεηαο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ιεο φηη δελ
ππάξρεη θαλέλα ζέκα αζθάιεηαο.
Γη' απηφ πξνηείλσ φηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ην ζέκα
φινη καδί πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπκε θαη κε άιινπο Γήκνπο απφ ηνλ
ΑΓΜΖΔ θαη ηελ Πεξηθέξεηα λα απνκαθξπλζεί ν ππιψλαο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο. Ννκίδσ ηα φζα
θαηαγξάθνπλ νη θάηνηθνη είλαη ινγηθά θαη νπζηαζηηθά ε ζπδήηεζε είλαη φηη αλ
απηά ηα πξάγκαηα πνπ εκπνδίδνπλ θαη φλησο εκπνδίδνπλ θαιψο εκπνδίδνπλ
ή θαθψο εκπνδίδνπλ, λνκίδσ φκσο φηη ζπδεηάκε κε ην θεθάιη θάησ.
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Γηαηί ε νπζία λνκίδσ είλαη απηφ πνπ αλέθεξε ε θα Παπαινπθά
θαη δεπηεξεπφλησο ν θ. Βαζηιφπνπινο. Γειαδή πνην; Ζ καγηθή ιέμε ζηελ
νπνία ππνηάζζνληαη φια ηα φξηα ηεο δηαρείξηζεο απηήο ηεο πνιηηηθήο. Σν
θφζηνο. Καη ξσηάσ εγψ: πνην είλαη ην θφζηνο κε ην νπνίν νξηνζεηνχκε ηα
ζέκαηα πγείαο; Πνπ νξίδνπκε ηνλ πήρε ηνπ θφζηνπο; Φειά; Υακειά; ε πνην
φξην;
Θέισ λα πσ δειαδή φηη αλ δελ ιπζεί θαη δελ ιχλεηαη γηαηί
πξνθαλψο έρεη έλα θφζηνο γη' απηέο ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο θεξδνθνξνχλ
πάλσ ζηελ πιάηε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξέπεη λα ην επσκηζηνχλ. Με
ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, εγψ δελ ζπκθσλψ κε ηε ινγηθή πνπ ιέεη αο πάλε
αιινχ ηα παηδηά, αο πάλε αιινχ νη ππιψλεο θαη ηα δίθηπα.
Τπάξρνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απφ απνθάζεηο ζην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη πξνζθπγέο Γήκσλ πνπ δελ ηα έρεη θάλεη ν
Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο, εγψ δελ ζπκάκαη λα έρεη γίλεη πξνζθπγή ηα
ηειεπηαία είθνζη ρξφληα γηα ην ζέκα, νχηε ζπκάκαη θάπνηνλ πέξα απφ ην
ραξηνβαζίιεην «κνπ ήξζε – δελ κνπ ήξζε κειέηε».
Δδψ πξέπεη λα πάξεη κηα απφθαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη
πξέπεη λα θχγνπλ απηνί νη ππιψλεο θαη λα είλαη ν ρψξνο ηεο πιαηείαο γηα ηα
παηδηά θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη φρη γηα ηα θαιψδηα θαη γηα ηα πεξηζηέξηα.
Καη κε απηή ηελ απφθαζε λα θηλεζεί ν Γήκνο θαη πνιηηηθά πξνο
ηελ Κπβέξλεζε θαη λνκηθά θαη λα θχγνπλ απφ εθεί. Σειείσζε. Γελ κπνξψ λα
θαηαιάβσ απηή ηε ζπδήηεζε πεξί θφζηνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λαδαξίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα ήζεια λα ηνλίζσ ην εμήο:
είκαη θάηνηθνο ζηε Νεζίδα απφ ην 1976. Απηή ε πιαηεία ππήξρε ρσξίο λα
ππάξρεη νχηε ε πιαηεία ζηελ Μπνπκπνπιίλαο πνπ αλέθεξε ν θ. Νηάηζεο, νχηε
ε άιιε δίπια ζηε Μπνπκπνπιίλαο πάιη, νη δπν πιαηείεο πνπ έρνπλ θάλεη νη
Άγηνη Αλάξγπξνη.
ε απηή ηελ πιαηεία έπαηδαλ φινη νη θάηνηθνη ηεο Νεζίδαο ζπλ
ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Οπνηεδήπνηε έκπαηλε ζέκα γηα ην θαηά πφζν νη
ππιψλεο ήηαλ επηβιαβείο, γίλνληαλ κεηξήζεηο θαη έβγαδαλ φηη νη ππιψλεο δελ
δίλνπλ ηέηνηα ξαδηελέξγεηα ψζηε λα είλαη επηβιαβείο.

54

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/11/2020

ηαλ απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ μαλά ηελ πιαηεία, γηαηί ε πιαηεία
είρε γίλεη ην 1992 επί Γξεηδειηά θαη κάιηζηα είρε γίλεη πάξα πνιχ φκνξθε κε
γθαδφλ θαη ήηαλ θάηη ην επράξηζην γηα ηελ πεξηνρή. Απφ εθεί θαη πέξα φηαλ
μεθίλεζαλ ην ’14 λα μαλαθηηάμνπλ νη θάηνηθνη ηεο Νεζίδαο ραηξφκαζηαλ γηαηί
θαζπζηεξνχζε ην έξγν θαη θαληαδφκαζηαλ φηη ζα γίλεη θάηη πνιχ σξαίν.
Σψξα καο είπαλ φηη ε πιαηεία ζα γηλφηαλ έηζη ψζηε λα είλαη έλα
επράξηζην πέξαζκα γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη κελ είλαη νη θάηνηθνη ή ηα παηδηά λα
παίδνπλ θάησ απφ ηελ πιαηεία. Σν πφζν επράξηζην πέξαζκα έρεη γίλεη,
κπνξείηε λα ην δείηε αλ ζα πεξάζεηε απφ ηελ πιαηεία.
Αλ πεξάζεηε απφ ηελ πιαηεία, ζα δείηε αλ είλαη επράξηζην,
αθφκε θαη ηα παγθάθηα πνπ κπήθαλ θαη ν θσηηζκφο πνπ έρεη κπεη, είλαη
ειιηπήο θαη ηψξα πνπ ηα καγαδηά είλαη θιεηζηά αλ πεξάζεηε ην βξάδπ, δελ
κηιάσ ηψξα πνπ έρεη ζηνιηζηεί ε πιαηεία ιφγσ Υξηζηνπγέλλσλ, αλ πεξάζεηε
άιιε κέξα ζα δείηε πφζν ειιηπήο είλαη θαη ν θσηηζκφο ηεο πιαηείαο φηαλ είλαη
θιεηζηά ηα γχξσ - γχξσ καγαδηά.
Αλ ε πιαηεία είλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο δελ είλαη ζσζηφο γηα λα
θαζφκαζηε ή λα παίδνπκε εθεί, ην πην εχθνιν ζα ήηαλ λα ηελ πεξηθξάμνπκε
θαη λα ηελ θιείζνπκε, έηζη πηζηεχσ. Δγψ πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη ε πιαηεία λα
γίλεη πάιη φπσο ήηαλ, ψζηε λα είλαη έλα επράξηζην πέξαζκα φπσο ιέκε, αιιά
λα κπνξεί θαη ην θαινθαίξη λα θάζεηαη ν θάηνηθνο ζε έλα παγθάθη λα δξνζηζηεί
γηαηί κε ηα δέληξα πνπ ππάξρνπλ ζα κπνξεί λα δξνζίδεηαη ν θάηνηθνο λα
θάζεηαη ζηε ζθηά θαη λα είλαη επράξηζην θαη κπνξεί θάπνην παηδάθη λα θάλεη
έλα πνδήιαην.
αθψο ζα πξέπεη λα θχγνπλ ηα βνπλαιάθηα θαη ηα δπν
ζηληξηβάληα πνπ ππάξρνπλ εθεί, αο κπνπλ θάησ απφ ηνπο ππιψλεο, ψζηε λα
αλνίμεη ν ρψξνο γηα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ έλα πνδήιαην ηα παηδηά κέζα
ζηελ πιαηεία. Απηά έρσ λα πσ, δελ έρσ λα πσ θάηη άιιν επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα ζαο. Δγψ ζα πάσ θαη' επζείαλ επί ηνπ
αηηήκαηνο ησλ θαηνίθσλ, ηνπο ραηξεηίδσ θηφιαο βιέπσ ηνλ Θαλάζε, βιέπσ
θάπνηνπο αλζξψπνπο εθεί έρεηε ηελ θαιεζπέξα κνπ, σο Αληηδήκαξρνο
Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ είρα κηιήζεη αξθεηέο θνξέο κε ηνπο
αλζξψπνπο, εμεγνχζα θαη έιεγα πάληνηε απηφ πνπ είπαλ θη άιινη πνπ πήξαλ
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ηνλ ιφγν, φηη επί ηνπ ζέκαηνο ησλ ππιψλσλ είλαη θάηη ζχλζεην, πνιιέο θνξέο
κπνξεί θαη λα ιατθίδνπκε φηαλ ιέκε φηη είλαη εχθνιν λα γίλεη κηα
ππνγεηνπνίεζε ππιψλσλ πςειήο ηάζεο, εηδηθά απηέο νη 150ξεο είλαη
εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ έρνπλ γίλεη πνιιά ηέηνηα έξγα,
αλεμάξηεηα απφ ηα ξαληεβνχ πνπ έγηλαλ ηα δπν επίζεκα, είραλ γίλεη θαη δπν
αλεπίζεκεο επαθέο κε εκάο φηαλ ήκνπλ εγψ Αληηδήκαξρνο θαη έγηλε θαη κηα
πξνζπάζεηα κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο λα γίλεη έλα θνηλφ ξαληεβνχ.
Σέηνηα έξγα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ειάρηζηα, κεηξεκέλα
ζηα δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηερληθψλ πξνγξακκάησλ
θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ έρνπλ νη ζεζκηθνί θνξείο θαη ν ίδηνο ν ΑΓΜΖΔ
θαη άξα ζα ήηαλ ιίγν άδνμν ηφηε λα ιέκε φηη είλαη εχθνιν λα γίλεη θάηη ηέηνην.
Δίλαη έλα ζέκα πνπ ζπκθσλψ θαη ζε απηά πνπ είπε ν
επηθεθαιήο φηη πξέπεη πξαγκαηηθά λα είλαη κηα θνηλή πξφηαζε αιιά λα παηάεη
πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, ζε πφξνπο ηνπ ΑΓΜΖΔ, ζε ζρέδηα ηα
νπνία ππήξραλ γηα ηε δπηηθή Αηηηθή θαη ηελ θεληξηθή Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία
αλήθνπκε εκείο θαη έρνληαο απηή ηελ πιεξνθνξία λα πξνρσξήζνπκε θαη λα
ην δηεθδηθήζνπκε.
Γελ μέξσ γηα πξνζθπγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζε άιινπο Γήκνπο ζε
ζρέζε κε απηά πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο, λνκίδσ φηη πξψηα απηφ πνπ θνηηάο
είλαη αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηέηνησλ κεγάισλ έξγσλ θαη
απφ εθεί θαη πέξα κε επαθέο, κε ξαληεβνχ, κε πίεζε φπσο θαη ζε άιια έξγα
ηα νπνία γίλνληαη λνκίδσ φηη κπνξείο λα πεηχρεηο ην θαιχηεξν δπλαηφ
απνηέιεζκα.
Ζ πιαηεία απηή φλησο θηηάρηεθε ηελ ηξηεηία 2014-2017 θαη
παξαδφζεθε φπσο ιέεη ε εηζήγεζε ην 2019. Οη βαζηθνί ιφγνη αλαιχζεθαλ
απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Παξάηαμήο καο, λνκίδσ φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ
παξεκβάζεηο ηψξα εδψ, λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κε κηα
ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο. Απηφ ζα ην πνπλ βέβαηα νη κεραληθνί
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Απφ φζν μέξσ ν αξρηηέθηνλαο ν νπνίνο έρεη ζρεδηάζεη ην έξγν
έρεη θχγεη απφ ην Γήκν καο, είλαη ζε άιιν Γήκν πιένλ, δελ είλαη εδψ αιιά
ππάξρνπλ θαη αξρηηέθηνλεο θαη πνιηηηθνί κεραληθνί θαη ε Τπεξεζία Πξαζίλνπ
πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην λα θάλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε. Γελ ζεσξψ φηη
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είλαη δχζθνιν λα ηνπνζεηεζνχλ ηα πεξηκεηξηθά παξηέξηα ηα νπνία δεηνχλ νη
άλζξσπνη ή επεηδή εγψ ζαο ιέσ θαη πάιη δελ είκαη νχηε αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ,
δελ μέξσ αλ νη ιφθνη απηνί αθαηξεζνχλ θαη ηζνπεδσζνχλ αλ κε θάπνην ηξφπν
ζα κπνξεί λα είλαη πην πξνζβάζηκε ε πιαηεία ζηα παηδηά, αλ ζα κπνξνχλ λα
παίδνπλ θαη ηα ινηπά. Απηά λνκίδσ γίλνληαη, είλαη πξάγκαηα ηα νπνία γίλνληαη
εγψ δελ δηαθσλψ θαζφινπ ζε απηά.
Σψξα γηα ηε βειηίσζε θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηληξηβαληνχ θαη
απηφ θπζηθά κπνξεί λα γίλεη, αιιά επί ηεο νπζίαο κεηά πάκε ζε κηα θαηάξγεζε
ηεο πιαηείαο κε ηε κνξθή ηελ νπνία είρε ζην ζηάδην ηεο κειέηεο θαη ηεο
πινπνίεζεο, κηιάκε γηα θάηη δηαθνξεηηθφ, γηα θάηη μερσξηζηφ.
Γφζεθαλ

θάπνηα

ρξήκαηα

κπνξεί

λα

ήηαλ

απφ

ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Πξάζηλν Σακείν δελ έρεη ζεκαζία, αο
πξνζπαζήζεη ε Σερληθή Τπεξεζία λα δεη πσο κπνξεί λα ηελ ηξνπνπνηήζεη,
λα ηελ θάλεη πην πξνζβάζηκε θαη απφ εθεί θαη πέξα γηα ην αλ είλαη αζθαιήο ή
δελ είλαη αζθαιήο ζα ην απαληήζνπλ νη εηδηθνί δελ κπνξψ λα ην απαληήζσ
εγψ.
Τπάξρνπλ εηδηθέο Δπηηξνπέο θαη ζην ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ πνπ κεηξάλε
ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, ην ηφμν πνπ θάλνπλ νη γξακκέο απηέο φηαλ
είλαη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Γελ είκαζηε ε κνλαδηθή πεξηνρή, παξφκνηα
πξνβιήκαηα έρεη θαη ν Άγηνο Γεκήηξηνο ζηνλ Αζχξκαην, ν Κνξπδαιιφο, ε
Νίθαηα, ην Κξπνλέξη απφ φπνπ πεξλάλε ππιψλεο πςειήο ηάζεο ζαο είπα θαη
πάιη φηη ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα δπν κφλν ππνγεηνπνηήζεηο έρνπλ γίλεη ζε
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, κηα κε πξνζπάζεηεο ρξφλσλ ζην Γέξαθα ζε έλα
θνκκάηη 1,7 ρικ. θαη άιιε κηα απφ φζν μέξσ ε νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε ζην
Αίγην. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άθνπζα πξνζεθηηθά ηηο
ηνπνζεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζα ήζεια λα θάλσ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο.
Λακβάλσ ππφςε κνπ απηφ πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο φζνλ
αθνξά ηηο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ην νπζηαζηηθφ ζέκα δειαδή. Οη κεηξήζεηο
φιεο έρνπλ απνδεηρζεί φηη δελ είλαη επηβιαβείο γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ.
Λέσ ινηπφλ φηη απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη φπσο είπε ν θ.
Βαζηιφπνπινο, απεδείρζε φηη δελ είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ
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ε χπαξμε ηνπ ππιψλα. ρη φηη δελ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί, ελλνείηαη φηη πξέπεη
λα κεηαθηλεζεί θαη κάιηζηα θαηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη Δπηηξνπέο νη νπνίεο
φκσο δελ απέδσζαλ ην παξακηθξφ φρη γηαηί δελ ήζειαλ νη ζπκκεηέρνληεο,
αιιά γηαηί αληηθεηκεληθά ήηαλ δχζθνιν.
Καη βέβαηα φηαλ ζέινπκε λα πξνβνχκε ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία,
δελ αξθεί κηα Δπηηξνπή, αξθεί ε πνιηηηθή βνχιεζε θαη αξθεί ε επηθνηλσλία κε
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ πξέπεη λα είλαη πηεζηηθνί θαη κε πξνζσπηθή
επαθή. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα είλαη επηβνεζεηηθή, αιιά δελ είλαη ε ιχζε ε
Δπηηξνπή.
Άξα ην πξψην θνκκάηη πνπ πξέπεη λα δνχκε είλαη φηη δελ είλαη
ηδηαίηεξα επηβιαβήο -ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο εγψ δελ είκαη εηδηθφο- ε
χπαξμε ηνπ ππιψλα. Πξνηεξαηφηεηα βεβαίσο εμαθνινπζεί λα είλαη ε
ππνγεηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο: έρεη γίλεη έλα έξγν ην
νπνίν έγηλε πξαγκαηηθά κε έλαλ ζρεδηαζκφ θαη κηα ζπγθεθξηκέλε ινγηθή: λα
κελ είλαη πξνζβάζηκε ε πιαηεία. Δθ ησλ πξαγκάησλ φκσο βιέπνπκε ζηε
ζπλέρεηα … δελ ιεηηνπξγεί γηα ηελ πεξηνρή. Γηαηί …
Πποβλήμαηα ζηον ήσο
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέσ φηη κηα πιαηεία πξέπεη λα
είλαη ιεηηνπξγηθή, πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνπο θαηνίθνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ
ππάξρεη εθεί, γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαθαηαζθεπάζηεθε κε πξνζέζεηο ζσζηέο
θαηά ηε γλψκε κνπ αιιά βιέπνπκε εθ ησλ πξαγκάησλ φηη απηφ ην πξάγκα
δελ ζήκεξα ην δεηνχκελν.
Άξα γηα λα δνχκε ηη ιέεη ε εηζήγεζε. Πξνηείλνληαη ηξία
ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα απφ ηνπο θαηνίθνπο: ε κεηαθνξά ηνπ ζηληξηβαληνχ ζε
ρψξν ηεο πιαηείαο φρη θεληξηθά, ε πεξίθξαμε ησλ παξηεξηψλ ηεο πιαηείαο θαη
ε ηζνπέδσζε ηνπ εδάθνπο ησλ ινθίζθσλ. Απηά ηα ηξία πξάγκαηα
πξνηείλνληαη. Δθηηκψ φηη πξέπεη λα γίλνπλ δεθηά κε ηελ έλλνηα φηη ρσξίο λα
είκαζηε ηερληθνί ε ινγηθή ζε απηφ νδεγεί.
Απφ ηελ άιιε κεξηά βέβαηα πξέπεη λα πσ θαη θάηη άιιν πνπ έρεη
ζρέζε κε ηε Νεζίδα: είλαη απαξάδεθην θ. Πξφεδξε, θ. Γήκαξρε θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη δίπια απφ ηελ πίζσ είζνδν ηνπ λεθξνηαθείνπ λα ππάξρνπλ
αθφκε ρψκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ …
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Πποβλήμαηα ζηον ήσο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ αθνχγεζηε ν θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λέσ φηη είλαη απαξάδεθην δίπια
απφ ηελ πίζσ είζνδν ηνπ λεθξνηαθείνπ λα ππάξρνπλ ζηνηβαγκέλα εδψ θαη
κήλεο ρψκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην Σεηξάγσλν 23 ηνπ λεθξνηαθείνπ
απφ εθεί πξνέξρνληαη, δειαδή απφ εθηαθέο ζηελ νπζία, ηα νπνία λα κελ
ελδηαθέξεηαη θαλείο λα ηα απνζχξεη. Απαξάδεθην.
Δθηφο ησλ άιισλ, απέλαληη αθξηβψο απφ ην θνκκάηη απηφ, είλαη
ην θνπβνχθιην ηνπ πξψελ ΟΟΑ ην νπνίν θη απηφ επί κήλεο νιφθιεξνπο θαη
κε ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θαη κε ηε ζεκεξηλή Γηνίθεζε παξακέλεη εθεί
θνπθάξη. Απαξάδεθην.
Δθηηκψ φηη ζην αίηεκα ην νπνίν πξνβάιινπλ νη θάηνηθνη ζα
πξέπεη λα είκαζηε ζεηηθνί, κε παξάιιειε ηελ πξνζπάζεηα λα ππάξμεη ε
ππνγεηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ αιιά θαη ε γεληθφηεξε θξνληίδα γηα ηελ πεξηνρή
απηή, επηζεκαίλνληαο απηφ πνπ είπα γηα ην ζέκα ησλ ρσκάησλ δίπια απφ ηελ
πίζσ είζνδν ηνπ λεθξνηαθείνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Μηα παξάθιεζε γηαηί λα κηιήζνπλ θαη νη
θάηνηθνη, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ λα είζηε ζχληνκνη γηαηί έρνπκε κηιήζεη
φινη, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν
λνκίδσ φηη είλαη έλα ζέκα πνπ εγψ ζα ην νλφκαδα σο ηελ απνζέσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Μηα πιαηεία, ε πιαηεία Νεζίδνο ε
νπνία

δεκηνπξγήζεθε

θαη

θαιψο

δεκηνπξγήζεθε

πξνθεηκέλνπ

λα

εμππεξεηήζεη θάπνηεο αλάγθεο. Υξήζηεο θαηά θχξην ιφγν ηεο πιαηείαο θαη φρη
απφ απηνχο πνπ ζρεδίαζαλ ζε έλα γξαθείν θαη ζσζηά ελδερνκέλσο
ζρεδίαζαλ φπσο θαληάδνληαλ ηελ πιαηεία, δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο
ηεο πιαηείαο φηη είλαη κε ιεηηνπξγηθή θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο
ηνπο.
Οη θάηνηθνη απηήο ηεο πνιχ φκνξθεο γεηηνληάο ηεο πφιεο καο
έθαλαλ ην απηνλφεην θαη φπσο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
πγθέληξσζαλ ηηο ππνγξαθέο θαη έζεζαλ ην ζέκα ηεο ρξήζεο –φρη ηεο
αιιαγήο, ηεο ρξήζεο- ηεο δηακφξθσζεο ηεο πιαηείαο, λα κπνξέζεη λα γίλεη
πην ιεηηνπξγηθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο καο.
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ην πιαίζην απηφ εγψ νθείισ λα ηνπο δψζσ ζα δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ζπγραξεηήξηα θαη είλαη πνιχ ρξήζηκε φιε απηή ε δηαδηθαζία θαη
φπσο είπα θαη ζηελ αξρή είλαη ε απνζέσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Α βαζκνχ Απηνδηνίθεζεο θαη πξνηείλσ λα ππεξςεθίζνπλ
φινη απηφ ην αίηεκα θαη απφ εθεί θαη πέξα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά
κε ηε δηακφξθσζε ησλ ινθίζθσλ, ζρεηηθά κε ην πνπ αθξηβψο ζα
κεηαθεξζνχλ ηα ζηληξηβάληα θαη νχησ θαζεμήο είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ζα
απαζρνιήζεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη είλαη θαιφ πξηλ … λα γίλεη ζε
ζπλεξγαζία ελδερνκέλσο θαη κε κηα Δπηηξνπή απφ ηνπο θαηνίθνπο,
πξνθεηκέλνπ ζην ηέινο ηνπ θαη πξηλ ηελ πινπνίεζή ηνπ λα είλαη απφιπηα
ιεηηνπξγηθφ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Καιεζπέξα θαη ζηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη εγψ έρσ ππάξμεη Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο θαη
Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη κάιηζηα ήκνπλ ην δηάζηεκα πνπ ην έξγν ήηαλ ζηελ
παξάδνζή ηνπ θαη έρσ ππάξμεη θαη ζηελ Δπηηξνπή πνπ είρακε θηηάμεη γηα λα
δηεθδηθήζνπκε ηελ ππνγεηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ απφ ηνλ ΑΓΜΖΔ.
Δδψ ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη έρνπλ γίλεη θάπνηεο θηλήζεηο
ζηελ ππνγεηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ. Έρεη γίλεη έλα θνηλφ αίηεκα ησλ δπν
Γεκάξρσλ, ησλ ηφηε Γεκάξρσλ ηνπ Άξε Βαζηιφπνπινπ θαη ηνπ θ. αξάληε
απφ ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο γηα ηε ζχληαμε πξνκειέηεο γηα ηελ
ππνγεηνπνίεζε θαισδίσλ κνλνχ θαη δηπινχ θπθιψκαηνο πςειήο ηάζεο ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη Αγίσλ Αλαξγχξσλ
Κακαηεξνχ.
Απηφ έγηλε ζηα πιαίζηα κηαο ζπλάληεζεο πνπ είρε γίλεη ζην
γξαθείν Γεκάξρνπ κε ην Γήκαξρν ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ηνλ Αληηδήκαξρν
Ζιεθηξνθσηηζκνχ ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη εκέλα.
Πην πξηλ ε Δπηηξνπή πνπ είρε θηηαρηεί είρε θάλεη ζπλαληήζεηο κε
ηνλ ΑΓΜΖΔ πνιιέο γηα λα ζαο βάισ ζην λφεκα απηφ πνπ δεηνχζακε απφ ηνλ
ΑΓΜΖΔ είλαη λα θάλεη ηελ πξνκειέηε. ηαλ ιέσ πξνκειέηε ελλνψ λα καο πεη
απφ πνηα δηαδξνκή κπνξεί λα πεξάζνπλ ηα ππνγεηνπνηεκέλα θαιψδηα θαη λα
καο δψζεη έλα θφζηνο γηα ην έξγν.
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Έξρεηαη ν ΑΓΜΖΔ πξνθνξηθά εθείλε ηελ επνρή θαη καο ιέεη φηη
ζα ρξεηαζηνχλ δπν ηεξκαηηθνί ππιψλεο πνπ ζα ζηνηρίδνπλ απφ 150.000 €
έθαζηνο, έλαο ζα είλαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θη έλαο άιινο
ζα είλαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη ε γξακκή δηπινχ
θπθιψκαηνο ζηνηρίδεη 850.000 € ην ρηιηφκεηξν πεξίπνπ θαη ε γξακκή κνλνχ
θπθιψκαηνο ζηνηρίδεη 550.000 € πεξίπνπ, αλά ρηιηφκεηξν.
ε εκάο, ζην Γήκν καο πεξλάεη θαη δηπινχ θπθιψκαηνο θαη
κνλνχ θπθιψκαηνο. Σψξα κπαίλσ ζε ρσξάθηα πνπ ηα ηερληθά ηνπο δελ ηα
γλσξίδσ νχηε εγψ. Απιά ζαο ιέσ ηη θηλήζεηο είραλ γίλεη.
Απηφ ην έγγξαθν πνπ έθπγε απφ ην γξαθείν Γεκάξρνπ 5/9/2017
έρεη αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 21218/6-9-2017 θαη ην παξέιαβε ν ΑΓΜΖΔ κε
αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 3524/6-9-2017. Απηφ απεπζπλφηαλ ζην δηεπζπληή λέσλ
έξγσλ κεηαθνξάο ηνλ θ. Γεσξγφπνπιν. Απφ εθεί μεθίλεζε κηα ζεηξά πηέζεσλ
θαη επαθψλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθψλ θαη φ,ηη κπνξνχζε λα γίλεη πεξαηηέξσ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λίγν ζχληνκα Γηψξγν κνπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λχζαλδξε, λνκίδσ φηη είλαη πνιχ νπζηαζηηθά απηά πνπ
ιέσ, δελ ιέσ πξάγκαηα… νχηε ρατδεχσ απηηά, ζηνηρεία ζαο δίλσ γηα λα πάηε
παξαθάησ έλα πξάγκα πνπ έρεη μεθηλήζεη ήδε θαη πνπ είλαη πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη γηα ηελ πφιε θαη γηα ηελ πιαηεία. Γηαηί
ηφζε ψξα θνπβεληηάδνπκε γηα ην δέληξν θαη δελ βιέπνπκε ην δάζνο.
Σν δάζνο είλαη λα θχγνπλ νη ππιψλεο πςειήο ηάζεο απφ ηελ
πεξηνρή, λα αλαζάλνπλ νη άλζξσπνη θαη λα θηηάμνπλ κεηά κηα πιαηεία
επίπεδε φπσο είλαη φιεο νη πιαηείεο πνπ έρνπκε ζηελ πφιε θαη δελ είρακε
θακία δηάζεζε λα θηηάμνπκε πιαηείεο κε ινθάθηα, αλ δελ ππήξρε
ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο θαη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο εθείλε
ηελ επνρή.
Σν θαθφ ζηε ζπλέρεηα είλαη φηη αιιάδνπλ νη δηεπζπληέο ν έλαο
πίζσ απφ ηνλ άιινλ θαη εκείο θεχγνπκε απφ Γεκνηηθή Αξρή θαη πηα, πεδίνλ
δφμεο ιακπξφλ γηα ζαο λα ζπλερίζεηε ηελ πξνζπάζεηα λα βξείηε ηε
ρξεκαηνδφηεζε πνπ εθείλε ηελ επνρή ε πξφηαζε ήηαλ λα είλαη κέζσ ΔΠΑ,
κέζσ Πεξηθέξεηαο, ίζσο δαλείνπ κε έλα νπνηνδήπνηε ηξφπν. Πεξίπνπ ην
θφζηνο γηα ην Γήκν καο ζα έθηαλε ην 1 εθαηνκκχξην επξψ.
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Απηά ζέισ λα θαηαζέζσ, πηζηεχσ φηη ήκνπλ επί ηεο νπζίαο θαη
εγψ ζπκθσλψ κε ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ αιιά πξνέρεη ε αζθάιεηά καο.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αο επηθεληξσζνχκε ζε απηφ πνπ ιέεη ην ζέκα θαη ε εηζήγεζε
πνπ αθνξά ηε δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο. Οχηε ηελ θαηαζηξνθή ηεο, νχηε ηε
κεηακφξθσζή ηεο ζε επίπεδν αλαθαηαζθεπψλ επηπέδνπ «Γ» γηαηί ηα ζηνηρεία
γηα ηνπο ππιψλεο, είηε είλαη ρακειήο ειεθηξνκαγλεηηθήο επίδξαζεο είηε φρη,
είλαη θάηη ην νπνίν ζα είλαη καθξνρξφλην. Καη βεβαίσο πνιχ ζσζηά έγηλαλ νη
ηνπνζεηήζεηο φηη πξέπεη λα θχγνπλ, είλαη δηαδεκνηηθφ, εκπιέθνληαη επηά
Γήκνη, εκπιέθεηαη απφ ην Αιηβέξη κέρξη δελ μέξσ πνπ είλαη νη γξακκέο,
εκπιέθεηαη ν ΑΓΜΖΔ, ε ΓΔΖ, πηζαλφ λα εκπιέθεηαη θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε
είλαη πξάγκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ θάπνηα άιιε ζηηγκή.
Βεβαίσο ζα ζπκθσλήζνπκε γηα κηα δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή
λα ζέζεη απηφ ην ζέκα γηα λα ην ζπδεηήζεη, αιιά ην ζέκα ηεο παξνχζεο είλαη
αλ ζα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία λα δηακνξθσζεί ε πιαηεία. Σα ζηνηρεία
βεβαίσο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά, αιιά ίζσο γηα θάπνηα άιιε ζπδήηεζε.
Αο επηθεληξσζνχλ ινηπφλ νη ππφινηπνη νκηιεηέο ζην ζέκα πνπ αθνξά ηελ
πιαηεία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Αλ θαηάιαβα θαιά νη κεηξήζεηο
ηνπ

ΑΓΜΖΔ

νπζηαζηηθά

έιεγαλ

φηη

δελ

είλαη

ηφζν

επηβιαβή

ηα

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, αιιά παξάιιεια έγηλε γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηνλ
θφζκν γηα λα κελ είλαη εθεί.
Θεσξψ φηη θάπνηεο κηθξέο παξεκβάζεηο θαηφπηλ ζρεδίνπ ίζσο
ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ. Απηά θπζηθά ζα ηα απνθαζίζνπλ νη εηδηθνί, ε
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα κπνξνχζε ζηελ ήδε ππάξρνπζα κειέηε,
γηαηί γηα λα γίλεη απηή ε κειέηε έρεη ππάξμεη θαη απφθαζε Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Θεσξψ φηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα κηθξή παξέκβαζε θαη εθεί
ζα απνθαζίζνπλ νη εηδηθνί. Θεσξψ ίζσο νη θάηνηθνη γλσξίδνπλ θαιχηεξα θαη
απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πιαηεία ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ παηδηά, δειαδή νχησο
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ή άιισο ρξεζηκνπνηείηαη θαη εθείλνη γλσξίδνπλ θαιχηεξα. Γηα λα κε ζαο
θνπξάδσ κε έρνπλ θαιχςεη φινη νη πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη, επραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο, θαιεζπέξα θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο
κνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Νεζίδαο. Θα ήζεια λα ζαο πσ ην εμήο φπσο θαη
πξνεγνχκελα αλαθέξζεθε απφ πνιινχο φηη πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ψζηε
λα απνκαθξπλζνχλ νη ππιψλεο απφ ηελ πιαηεία Νεζίδαο είλαη γεγνλφο.
Βαζηθά ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε φινη φηη ππάξρνπλ δπν
ππιψλεο, έλαο ρακειφο ν νπνίνο είλαη κεζαίαο ηάζεο θαη έλαο ςειφο πνπ
κεηαθέξεη ηελ πςειή ηάζε.
Θα ήζεια φκσο λα πσ θαη ην εμήο: αξρηθά νη θάηνηθνη ηεο
Νεζίδαο δελ κέλνπλ γχξσ απφ ηελ πιαηεία απηφ. Ση ζέισ λα πσ κε απηφ.
Τπάξρνπλ άιια δπν ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ είηε νη γνλείο κε
ηα παηδηά ηνπο, είηε ελ πάζε πεξηπηψζεη ηα ιίγν κεγαιχηεξα παηδηά. Μάιινλ
είλαη ηξία ζεκεία. Αλαθέξζεθε απφ πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο φηη είλαη ην
γήπεδν 5x5 πνπ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδηά θαη ζα αλαθέξσ
κηα παηδηθή ραξά πνπ είλαη ζηελ Αλδξνχηζνπ θαη Λάκπξνπ Καηζψλε, ε νπνία
είλαη ππέξνρε. Γχξσ - γχξσ ππάξρνπλ ζπίηηα πνπ κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ
ηελ πιαηεία απηή θαη λα εθηνλσζνχλ ηα παηδηά.
Δπίζεο ππάξρεη θη έλα πνιχ σξαίν παξθάθη πνπ έρεη γίλεη ζηε
ζπκβνιή ησλ νδψλ Παπαληθνιή θαη Λάκπξνπ Καηζψλε.
Να ππελζπκίζσ επίζεο φηη ζην πίζσ κέξνο ηεο πιαηείαο
ππάξρεη κηα παηδηθή ραξά θαη κηα πιαηεία. Ζ παηδηθή ραξά κε ηα φξγαλα πνπ
αλήθεη ζην Γήκν ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη κηα πιαηεία κε πεηξφρηηζηεο
πεδνχιεο πνπ αλήθεη πάιη ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Θέισ λα πσ δειαδή
φηη ππάξρνπλ ρψξνη αξθεηνί ζηελ πεξηνρή ηεο Νεζίδαο.
Καηαιήγσ ζηελ θνπβέληα κνπ θαη ζέισ λα πσ ην εμήο: νη
παξεκβάζεηο, νη θάπνηεο αιιαγέο πνπ επηζπκνχλ νη θάηνηθνη λα γίλνπλ ζηελ
πιαηεία, ψζηε λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθή γη' απηνχο κε βξίζθνπλ ελ κέξεη
ζχκθσλν. Καη ιέσ ελ κέξεη γηαηί ζα έιεγα φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ δπν
ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο.
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Ζ κία έρεη λα θάλεη φπσο αλαθέξζεθαλ θαη νη θάηνηθνη φηη φηαλ
βξέρεη απφ ηνπο ρσκαηφινθνπο ην λεξφ πέθηεη ζηνπο θπβφιηζνπο κε
απνηέιεζκα αηζζεηηθά αθ' ελφο θαη αθ' εηέξνπ γίλεηαη κηα ιαζπψδεο
θαηάζηαζε ζηελ πιαηεία θαη αθ' εηέξνπ λα απνκαθξπλζεί ή λα θχγεη ηέινο
πάλησλ λα γίλεη κηα δηαθνξεηηθή θαηαζθεπή ζην θεληξηθφ ρσκαηφινθν πνπ ζε
θάπνηα ζεκεία ππάξρνπλ δπν πήδαθεο λεξνχ.
Οπφηε θαηαιήγνληαο λα πσ ην εμήο: κε απηέο ηηο δπν
κηθξναιιαγέο δειαδή ζην λα απνκαθξπλζεί ν θεληξηθφο ρσκαηφινθνο θαη ηα
πεξηκεηξηθά παξηέξηα ζηε βάζε ηνπο λα ρηηζηεί έλαο θπβφιηζνο ψζηε λα
πεξηνξίζεη ηελ έμνδν ην λεξφ κε ην ρψκα ελ πάζε πεξηπηψζεη ψζηε λα κελ
ιεξψλεη ηνπο θπβφιηζνπο ζηελ πιαηεία ηεο Νεζίδαο κε βξίζθεη ζχκθσλν.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Μηιάκε γηα έλα ζέκα ην νπνίν
ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα έρεη ιπζεί ζχληνκα. Άθνπζα κε πνιχ πξνζνρή ηνπο
πάληεο, ππελζπκίδσ φηη ζε απηή ηε ζέζε είκαζηε φινη γηαηί πξέπεη λα αθνχκε
ηνπο ζπλδεκφηεο καο, ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη.
Οη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη -θαη ηα βάδσ επηγξακκαηηθά γηα λα
ηειεηψλνπκε λα κελ ρξνλνηξηβνχκε- έρνπλ θάλεη θάπνηα αηηήκαηα, γηα ηα
νπνία πξέπεη ζήκεξα λα πάξνπκε κηα απφθαζε. Σξία είλαη ηα ζέκαηά ηνπο,
δηαβάζηεθαλ, ηα ηνλίδσ: είλαη ε κεηαθνξά ησλ ζηληξηβαληψλ, ζα πνπλ θαη νη
ίδηνη ηνλ ιφγν. ηαλ κεηέβε ζηελ πεξηνρή αλέθεξαλ φηη ιφγσ ηεο
θαθνζπληήξεζεο θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππάξρεη θάπνηα πξνζηαζία
γηα ηα ζηληξηβάληα επηζθέπηνληαη δψα, άλζξσπνη νη νπνίνη κέρξη θαη κπάλην
έρνπλ αλαθέξεη φηη θάλνπλ.
Ζ πεξίθξαμή ηνπο γηα ηελ απνθπγή ησλ ρσκάησλ ηα νπνία
ηξέρνπλ ζηνπο θπβφιηζνπο θαη δεκηνπξγνχλ κηα επηθάλεηα γπαιηζηεξή ε νπνία
δεκηνπξγεί αηπρήκαηα ζηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηεία θαη ηελ
ηζνπέδσζε ησλ ινθίζθσλ.
Γη' απηά ηα ηξία ζέκαηα ζα πξέπεη λα πάξνπκε ζήκεξα κηα
απφθαζε έηζη ψζηε λα δψζνπκε ηελ έγθξηζε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία φρη λα
θάλνπλ θάπνηα αιιαγή ζηελ πιαηεία -δελ κηιάκε γηα θακία παηδηθή ραξά
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κηιάκε γηα πιαηεία- γηα λα θάλνπλ θάπνηεο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη ηε ρξεζηκνπνηνχλ.
ην ζέκα πνπ αθνξά ηνλ ππιψλα, παξ' φηη είλαη εθηφο ζέκαηνο
θάλνληαο κηα εθηελή έξεπλα ζηελ Σερληθή Τπεξεζία νη κφλεο κεηξήζεηο πνπ
βξήθα είλαη κηα κέηξεζε πνπ έρεη θάλεη ε ΓΔΖ ην 2008 επί δεκαξρίαο
ηαχξνπ Κφληνπ, ε νπνία αλαγξάθεη –θαη ζα ην θαηαζέζσ ζηα πξαθηηθά- ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο ηφζν ηνπ καγλεηηθνχ φζν θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, νη
νπνίεο είλαη αζθαιέζηαηεο.
Αλ ν θ. Βαζηιφπνπινο, γηαηί ηνλ παξαθνινχζεζα κε πξνζνρή,
θαη πξάγκαηη μέξσ φηη έθαλε επαθέο κε ην Γήκν ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, γηα
λα βξνπλ κηα ιχζε γηα ην ζέκα ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ππιψλα, έρεη θάπνηεο
κεηξήζεηο θαιφ ζα ήηαλ λα ηηο πξνζθνκίζεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, λα ηηο
έρνπκε θη εκείο. Γηαηί εκείο δελ ηηο έρνπκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνζθνιέην ην βιέπεηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία λαη, λα θαηαηεζνχλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με ηα δεκνηηθά αζρνινχζαζηαλ ηφηε φηαλ ηελ είρακε
βάιεη ζηε δεκνζηφηεηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άθνπζε Άξε, εγψ βιέπεηο φηη δελ πάσ λα ην θάλσ
πνιεκηθφ, κε κνπ ιεο ηψξα παιαβέο ηζηνξίεο. Δληάμεη; Βιέπεηο φηη
πξνζπαζνχκε λα βγάινπκε κηα άθξε. Απηφ ην πξάγκα είλαη θαηαηεζεηκέλν
ζηελ Σερληθή Τπεξεζία;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο Γήκνο έρεη βγάιεη δειηίν Σχπνπ κε ηε κειέηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άζε ην δειηίν Σχπνπ. Ζ Σερληθή Τπεξεζία …;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σελ έρεη δψζεη ζε φιν ηνλ θφζκν, είλαη πξνζβάζηκε ζε
φινπο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άξα μέξεηο πάξα πνιχ θαιά φηη φζεο ζπλαληήζεηο θαη λα
θάλεηο κε ηνλ αξάληε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ππνγεηνπνηήζεη αλ δελ
θηάζεη ζην Αιηβέξη. Σν μέξεηο απηφ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ην ιέσ εγψ. Γηα λα θιείζνπκε ην ζέκα γηαηί δελ είλαη ην
ζέκα καο ν ππιψλαο, ηξαβάκε ην ζέκα πνιχ. Σν ζέκα καο είλαη απηή ηε
ζηηγκή λα πάξνπκε κηα απφθαζε γηα ην ηξηπιφ αίηεκα ησλ αλζξψπσλ. Έλα
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εληαίν πξάγκα κε ηξία ππνεξσηήκαηα. Να ηειεηψλνπκε, γηα λα δψζνπκε ή φρη
ην ok ζηελ Σερληθή Τπεξεζία λα θάλεη απηέο ηηο κηθξνπαξεκβάζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα πάξσ ηνλ ιφγν γηα έλα ιεπηφ γηα
κηα δηεπθξίληζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, άζε λα ηειεηψζνπκε θαη άκα έρνπκε ρξφλν, κεηά.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μηα δηεπθξίληζε ζηνλ θ. Κνζθνιέην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εγψ θ. Πξφεδξε έρσ κηα εξψηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μάιηζηα, πεο πχξν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δάλ ε αιιαγή έρεη λα γίλεη κε φια ηα παξηέξηα ηεο πιαηείαο
ή κφλν ζην θεληξηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν γηα κηα εξψηεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή αθνχζηεθε, ην έξγν έρεη παξαιεθζεί;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεη παξαιεηθζεί, λαη.
Κ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Χξαία

εληάμεη.

Άξα

κπνξνχκε

λα

θάλνπκε

παξεκβάζεηο ε Σερληθή Τπεξεζία γηαηί αθνχζηεθε φηη δελ έρεη παξαιεηθζεί, γη'
απηφ ην ιέσ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ ζα έρνπκε πξφβιεκα κε ην Πξάζηλν Σακείν, φπσο
αλέθεξε ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ είπα, απηφ ξσηψ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Κψζηα θη εγψ ηελ ίδηα εξψηεζε ζα έθαλα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε
είλαη έλα ζέκα πνπ είλαη πνιχ απιφ. Έρνπλ έλα αίηεκα νη θάηνηθνη, έρνπκε
πάεη φινη απφ εθεί, έρνπκε ππνζρεζεί φινη ζηνπο θαηνίθνπο φηη πξαγκαηηθά ε
πιαηεία είλαη κε ιεηηνπξγηθή.
Πξέπεη απηή ηε ζηηγκή δελ μέξσ κε πνηα κειέηε θαη πσο απηή ηε
ζηηγκή ζα πξνρσξήζνπκε παξαθάησ ψζηε πξαγκαηηθά ε πιαηεία λα γίλεη
ιεηηνπξγηθή θαη λα είλαη ρξήζηκε ζηνπο θαηνίθνπο εθεί.
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Θέισ λα πσ θάηη άιιν. Αθνχ είλαη ην κνλαδηθφ ζέκα απηφ, ζηε
ζπλέρεηα ζέισ λα πσ ζηνπο ζπλδεκφηεο καο φηη ε πιαηεία απηή δελ είλαη
κλεκείν γηα λα ρξεηάδεηαη αξρηηεθηνληθφ πκβνχιην. Δίλαη ε πιαηεία φπσο
είλαη, κε ιεηηνπξγηθή …
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ιέεη ν λφκνο. Γηα φιεο ηηο πιαηείεο είλαη ππεχζπλν ην
πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ δελ ζέισ απηή ηε ζηηγκή λα θάλσ αληηπαξάζεζε, αιιά
δελ ζέισ απηή ηε ζηηγκή λα ππεξβάιινπκε. Απηή ηε ζηηγκή νη θάηνηθνη ζέινπλ
κηα πιαηεία πνπ λα κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ κε απιά ιφγηα θαη φρη…
ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε ηνλ αγψλα καο γηα φια ηα
ππφινηπα γηαηί πξέπεη πξάγκαηη απηά λα θχγνπλ απφ εθεί θαη λα κελ είκαζηε
πιένλ ζην 1912 αιιά λα πάκε ζην 2020 πνπ βξηζθφκαζηε.
Δγψ πηζηεχσ φηη πνιιά ιφγηα βιάπηνπλ, ην αίηεκα ησλ
θαηνίθσλ είλαη δίθαην θαη πξέπεη λα πινπνηεζεί θαη ηα άιια είλαη απιψο γηα λα
θνπβεληηάδνπκε. Σν ζρέδην ζα γίλεη απφ αξκφδηνπο φπσο ε Σερληθή Τπεξεζία
θαη νη θάηνηθνη ζα ην δνπλ θαη ζα ζπκθσλήζνπλ ή ζα δηαθσλήζνπλ καδί καο.
Γεηα ζαο απφ εκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, Γήκαξρε πξηλ απφ εζέλα κπνξψ λα πσ δπν
θνπβέληεο; Μπνξψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη, αθνχ εζχ δηεπζχλεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ζέισ λα κε αθνχζνπλ θαη νη θάηνηθνη, κε έρνπλ κπεξδέςεη
ιίγν. Πξηλ πέληε ρξφληα πήγα ζαλ ππνςήθηνο Γήκαξρνο εθεί θαη κνπ είπαλ φηη
πξέπεη νπσζδήπνηε λα θχγνπλ νη ππιψλεο γηαηί είλαη θαξθηλνγφλν. ηη δελ
έρνπλ δηθαίσκα λα ρηίζνπλ 2ν φξνθν γηαηί είλαη θνληά ζηνπο ππιψλεο
πξαγκαηηθά ζα ππάξρεη πξφβιεκα.
Καη λα θάλσ κηα παξέλζεζε. Αλ φια είλαη κηα ραξά έηζη φπσο ηα
ιέκε φηη δελ ππάξρεη θαξθίλνο, δελ ππάξρεη αθηηλνβνιία, δελ ππάξρεη ηίπνηε
γηαηί λα κελ βνεζήζνπκε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
πεξηνπζίεο ηνπο θαη λα ρηίζνπλ θαη 2ν θαη 3ν φξνθν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηφ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίλαη θαη ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα, έηζη είλαη Λχζαλδξε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ Γηάλλε κνπ. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη πήγα
ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα κε ηνλ θ. Γξακκέλν ηνλ Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ λα
δνχκε ηελ πιαηεία. Δίδα θη εγψ πξαγκαηηθά νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ δελ κνπ
άξεζαλ θαη ην πξψην πξάγκα πνπ δελ κνπ άξεζε είλαη φηη ν θεληξηθφο
ινθίζθνο, πήγα ζε πέληε – έμη παγθάθηα θαη έβιεπα, αλ ην θαινθαίξη
κεγαιψζεη ε βιάζηεζε πξαγκαηηθά ππάξρεη πξφβιεκα ζην λα δεηο, νπφηε
κπνξεί λα ην ρακειψζνπκε ιίγν.
Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε νπσζδήπνηε είλαη ζην θεληξηθφ
θνκκάηη λα ην κηθξχλνπκε ιίγν έρεη ιίγν πεξηζψξην λα θιείζεη θαη λα θάλνπκε
κηα κηθξή ηάθξν θη έλα πεδνπιάθη λα κε θεχγνπλ ηα ρψκαηα, γηαηί πξαγκαηηθά
ηελ εκέξα πνπ πήγα πάξα πνιιά παηδηά έθαλαλ πνδήιαην, γιίζηξαγαλ,
έθαλαλ νξηζκέλα πξάγκαηα κε ην πνδήιαην θαη είλαη επηθίλδπλν θαη γη' απηνχο
πνπ πεξπαηάλε θηφιαο.
Απηέο ηηο παξεκβάζεηο λα ηηο θάλνπκε. Δγψ ζα ην ζηεξίμσ, απιά
δελ κπνξψ λα εμαθαλίζσ ηνλ ραξαθηήξα ηεο πιαηείαο, γηαηί έρεη γίλεη γηα
θάπνην ιφγν. Να μεθηλήζνπκε κε απηά ηα δχν θαη απφ εθεί θαη πέξα έρνπκε
φιν ην πεξηζψξην λα κηιήζνπκε γηα ππιψλεο, λα πνχκε γηα ηνπο νξφθνπο, λα
πνχκε αλ είλαη θαξθηλνγφλν ή φρη, λα πνχκε πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη λα
κπνξέζνπκε λα ηα βειηηψζνπκε θαη λα ηα δηνξζψζνπκε.
ε πξψηε θάζε είκαη 100% ζίγνπξνο φηη ην πεδνπιάθη, δειαδή
ην αίηεκα ηεο πεξίθξαμεο ησλ παξηεξηψλ, φισλ ησλ παξηεξηψλ γηα λα κελ
έρνπλ πξφβιεκα ηα παηδηά θαη νη θάηνηθνη πνπ πεξλάλε ζηελ πεξηνρή. Γηαηί αλ
θχγεη ην κεζαίν θνκκάηη πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν ζα γίλεη απηφ πνπ
άθνπζα απφ ηνλ θ. Νηάηζε πξηλ ιίγν φηη έπαηδαλ κπάια θαη ρηχπαγαλ
κηθξφηεξα παηδηά.
Δγψ πάλησο ηελ εκέξα πνπ πήγα ήηαλ δπν νηθνγέλεηεο θαη φηαλ
ηνπο είπα γηαηί πήγα κε ηνλ θ. Γξακκέλν κπνξεί λα ην επηβεβαηψζεη θαη ν
πχξνο, γηαηί πήγα γηα λα θάλνπκε ηηο παξεκβάζεηο απηέο θαη κνπ είπε «ξε
Λχζαλδξε άζηα απηά, κπνξείο λα δηψμεηο ηνπο ππιψλεο;» ιέσ «ξε παηδηά
γίλεηαη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε; Τπάξρεη δηαδεκνηηθφ, εκπιέθνληαη πέληε
Γήκνη» θαη θάλακε κηα θνπβέληα πάξα πνιχ φκνξθε.
Δγψ είκαη ππέξ ηνπ λα γίλνπλ φια ηα παξηέξηα, λα κελ ράζεη ηνλ
ραξαθηήξα ηεο ε πιαηεία ζε απηή ηε θάζε θαη αλ φια ηα άιια ηα θάλνπκε
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πάξα πνιχ θαιά, λα ηα θάλνπκε εκείο ηψξα. Σψξα. Να θάλνπκε ηέζζεξηο –
πέληε ελέξγεηεο λα είλαη κηα ραξά θαη νη θάηνηθνη λα έρνπλ ην θεθάιη ηνπο
ήζπρν θαη λα παίδνπλ ηα παηδηά ηνπο εθεί. ρη λα βγάινπκε ην κεζαίν, λα ηα
βγάινπκε φια.
Υάξεθα

πάξα

πνιχ

θαη

ζπγλψκε

γηα

ην

ρξφλν

πνπ

θαηαρξάζηεθα, ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ, ηνλ ιφγν έρνπλ νη θάηνηθνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε λα κηιήζσ ιίγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη ε ηνπνζέηεζε ησλ θαηνίθσλ, θαληάδνκαη φηη φινη
καο ζπδεηήζακε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Νεζίδαο ηνπιάρηζηνλ ζε απηά πνπ
εηπψζεθαλ ζε εκέλα απνηεινχλ έλα κλεκείν ππεχζπλεο ζέζεο απφ ηηο ιίγεο
θνξέο πνπ νη δεκφηεο παίξλνπλ κηα ηφζν ππεχζπλε ζέζε απέλαληη ζηηο
Σνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο, απέλαληη ζηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ.
Με ιίγα ιφγηα ηη κνπ είπαλ νη θάηνηθνη. Αλάινγα κε ηηο κεηξήζεηο,
εάλ νη κεηξήζεηο απηέο δείρλνπλ ρακειέο εληάζεηο, κε επηβιαβείο ή πςειέο
είλαη ζέκα δηθφ καο. ε πεξίπησζε πνπ νη ελδείμεηο είλαη ρακειέο, κέλνπκε θαη
αμηνπνηνχκε ηνπο ρψξνπο καο βειηηψλνπκε ηηο ζπλζήθεο δσήο καο,
δξαζηεξηνπνηνχκεζα θαη πάεη ιέγνληαο.
ε πεξίπησζε πνπ είλαη πςειέο νη κεηξήζεηο απηέο παίξλνπκε
ηελ επζχλε. Ή θεχγνπκε ή κέλνπκε, παίξλνληαο φπσο είπα πξνεγνχκελα ηελ
επζχλε. Ή παίξλνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο θαη πάκε ζηα ρσξηά καο. Απηή είλαη
κηα πνιχ ππεχζπλε ζέζε απέλαληη ζε απηά πνπ αθνχζηεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο
ππιψλεο γηαηί ζεσξψ φηη νη κηζέο ηνπνζεηήζεηο ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα θαη
είθνζη ιεπηά πνπ ζπδεηάκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ήηαλ εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Παξ'

φια

απηά

θαιφ

ήηαλ

θαη

αθνχζηεθαλ

γηαηί

έηζη

δηακνξθψλνπκε κηα ζθαηξηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηνπο ππιψλεο πνπ ζε φζνπο
έρνπκε αζρνιεζεί, έρεη γίλεη γλσζηφ πσο είλαη κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία.
Θα απαηηεζνχλ δηαδεκνηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπκθσλίεο επηά Γήκσλ, ζα
πξέπεη λα ζπκθσλήζεη ε ΓΔΖ, ν ΑΓΜΖΔ, ίζσο ν ΓΔΓΓΖΔ, κπνξεί λα
ππεηζέξρνληαη θαη ζέκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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Παξ' φια απηά ζεσξψ πσο κεηά απφ ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε
αζπαδφκαζηε φινη φηη είλαη θαιφ λα επαλεμεηάζνπκε ην ζέκα ηεο
απνκάθξπλζεο ησλ ππιψλσλ.
Γεχηεξνλ. Θα ζηαζψ ζε απηφ πνπ είπε ηειεπηαία ν Λχζαλδξνο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη κεηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ απηέο πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο,
είηε απηέο πνπ έρεη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη πνπ θαιά έθαλε θαη είρε ηηο
ζπλαληήζεηο απηέο πνπ είρε, είηε απηέο πνπ έρνπκε εκείο ζηα ρέξηα καο, είηε
απηέο πνπ έγηλαλ ην 2008 κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ Πξσηνθφιινπ πνπ έρεη ζηα
ρέξηα ηνπ ν θ. Κνζθνιέηνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ
θνηλσληθή αδηθία πνπ έρνπλ ππνζηεί νη θάηνηθνη κέλνληαο εθεί θαη έρνληαο ζηα
ρέξηα ηνπο ηηο ρακειέο ελδείμεηο, ηηο κε δεκηνγφλεο γηα ηνλ αλζξψπηλν
νξγαληζκφ λα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο ηνπο, είηε
ρηίδνληαο έλαλ θαη δεχηεξν θαη ηξίην φξνθν.
Θεσξψ φηη είλαη κηα θαιή επθαηξία λα κπνχκε ζε κηα ινγηθή κηαο
Δπηηξνπήο πνπ ζα επηκείλεη, πνπ ζα επέκβεη ζην Τπνπξγείν, απηή πξνθαλψο
ζα είλαη ε Τπεξεζία Γφκεζεο, πξνθεηκέλνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ελδείμεηο
είλαη κε δεκηνγφλεο λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ πεξηνπζία
ηνπο. Απηφ, ζε φ,ηη αθνξά ην εθηφο ζέκαηνο.
Σν νμχκσξν πνπ αθνξά ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη
φηη ε πιαηεία έγηλε κελ πιαηεία αιιά δελ έγηλε πιαηεία γηα λα παίδνπλ ηα
παηδηά θαη νη θάηνηθνη, γηαηί πηζαλφ λα ππήξραλ επηβιαβείο ελδείμεηο. Γηαηί δελ
θάλακε ηφηε έλα δαζάθη, ππθλφ δαζάθη πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη νχηε
θνπλνχπη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πξάζηλν, αιιά λα κελ έρνπκε ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ηεο πιαηείαο;
Ζ πιαηεία κέλεη θαηά ηελ άπνςή καο σο έρεη, δηακνξθψλεηαη
αλάινγα απφ ηηο δηθέο καο Σερληθέο Τπεξεζίεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη
παξαιεθζεί θαη κπαίλνπκε ζηε ινγηθή λα εμππεξεηήζνπκε θαη ηα παηδηά θαη
ηνπο θαηνίθνπο ην θαινθαίξη, ηελ άλνημε κε ηνλ ηξφπν πνπ απηνί ζέινπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιαηεία ηνπο.
ια ηα ππφινηπα πνπ είλαη καθξνρξφληα κπαίλνπλ ζηε ινγηθή
ησλ φπνησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο Τπεξεζίεο, κε ηηο Δπηηξνπέο πνπ κπνξεί λα
γίλνπλ θαη δηαπαξαηαμηαθέο κάιηζηα γηαηί απφ φ,ηη θαηάιαβα 30 άλζξσπνη
ζπκθσλνχκε

απφιπηα

φηη

ην

ζπγθεθξηκέλν
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αμηνπνίεζεο είηε ιέγεηαη πιαηεία, είηε ιέγεηαη ηδησηηθφο πινχηνο θαη ηδηνθηεζία
ησλ θαηνίθσλ.
Άξα ηξία πξάγκαηα. Έλα, μεθηλάκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
απνκάθξπλζε ησλ ππιψλσλ, εάλ απηνί ζεσξνχληαη επηβιαβείο ζχκθσλα κε
ηηο ηειεπηαίεο κεηξήζεηο πνπ ζα θάλνπκε καδί, μεθηλάκε έηζη θη αιιηψο άζρεηα
απφ ηνπο ππιψλεο λα αμηνπνηήζνπλ νη άλζξσπνη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη ηξίην
λα δηακνξθψζνπκε επί ηα βειηίσ ηελ πιαηεία.
Σν ζέκα καο ζήκεξα έπξεπε λα είλαη απηφ, ην ηξίην. Σν
ηειεπηαίν. Σα βάιακε φια καδί, δελ πεηξάδεη. Γιηηψζακε θάπνηεο ψξεο απφ
επφκελα Γεκνηηθά πκβνχιηα πνπ ζα αθνξνχζαλ ηνπο ππιψλεο θαη ηελ
αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηψλ ησλ θαηνίθσλ.
Ζ πξφηαζή καο είλαη φηη νη Σερληθέο Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ
αλαιακβάλνπλ λα δηακνξθψζνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα είλαη ε πιαηεία
ρξεζηηθή, ζα είλαη επέιηθηε, ζα είλαη αμηνπνηήζηκε πξνο φθεινο ηεο
ςπραγσγίαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ δεκνηψλ. Δπραξηζηψ θαη ζπγλψκε αλ
καθξεγφξεζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ηψξα ηνλ ιφγν έρνπλ νη θάηνηθνη. Πξέπεη λα
πάξνπλ ηνλ ιφγν θαη λα καο πνπλ ηελ άπνςή ηνπο.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Καιεζπέξα ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηά ζαο γηα λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Δίκαη θάηνηθνο ηεο Νεζίδαο θαη επαγγεικαηίαο ζηε
Νεζίδα απφ ηνπο ιίγνπο, απφ ηνπο δπν ηξεηο πνπ απνκείλακε. Μέλσ ζηελ
Κνινθνηξψλε 22 γηαηί θάλαηε θαη ζπιινγή ππνγξαθψλ θάπνηνη ζχκβνπινη
εθεί θαη ζα κηιήζνπλ θαη ηα άιια παηδηά.
αο επραξηζηνχκε θαη' αξρήλ πάξα πνιχ γηαηί κεηά απφ πνιιά
ρξφληα γηαηί επαγγεικαηηθά δξαζηεξηνπνηνχκαη ζην ρψξν ηεο Νεζίδαο πάλσ
απφ 30 ρξφληα, είλαη ε κφλε θνξά πνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δηέζεζε
κηάκηζε ψξα λα αζρνιεζεί κε ηε Νεζίδα. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη εκείο δελ
είκαζηε νχηε Βνχξνο, νχηε Βαζηιφπνπινο, νχηε Σνκπνχινγινπ, νχηε
Γξεηδειηάο. Δίκαζηε Νεζηδηψηεο πνπ έρνπκε ηα παηδηά καο εδψ, κέλνπκε εδψ
θαη καο ελδηαθέξεη ε γεηηνληά καο θαη ηίπνηε άιιν.

71

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Καη φζεο θνξέο έρεηε έξζεη ζηε γεηηνληά καο ζαο κηιάκε πάληα
γηα ηε γεηηνληά καο. Μαο ελδηαθέξεη ε Αγία Μαξίλα αιιά εκείο αζρνινχκαζηε
κε ηε γεηηνληά καο. Δκείο θάλακε έλα αίηεκα κφλν γηα ηελ πιαηεία. Δζείο ην
καθξεγνξήζαηε ιίγν παξαπέξα θαη πήγαηε θαη γηα ηνπο ππιψλεο, ζα ην πάκε
θαη εθεί αθνχ ζέιεηε.
Σνπο ππιψλεο επεηδή είλαη έλα ζέκα πνπ θαίεη θαλέλαο κα
θαλέλαο αξρεγφο δελ ην έρεη αγγίμεη πνηέ. Καλέλα Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ ην
έρεη αγγίμεη πνηέ γηαηί πξαγκαηηθά θαίεη. Δκείο ζα ραξνχκε πξαγκαηηθά αλ
αζρνιεζείηε θαη κε ηνπο ππιψλεο. Γηαηί είλαη ε πγεία καο, είλαη ε δσή καο.
Ο θ. Βαζηιφπνπινο κεηά απφ απαίηεζε δηθή καο ήξζε ν
ΓΔΓΓΖΔ θαη έθαλε κηα κέηξεζε ζηηο 10 ην πξσί πνπ πξνθαλψο 10 ε ψξα ην
πξσί δελ ιεηηνπξγνχλ νη ζπζθεπέο έβγαιε θάπνηεο κεηξήζεηο θαιέο θαη απηφ
πξαγκαηηθά καο εζχραζε θαη ην εθηηκνχκε θαη επραξηζηνχκε θαη ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν πνπ ήξζε.
Σν αίηεκά καο φκσο δελ ήηαλ γηα ππιψλεο, γηα ηνπο ππιψλεο
έρνπκε άιιε ζπιινγή ππνγξαθψλ θαη ζα ην ζέζνπκε ζε έλα επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ην θνπβεληηάζνπκε θαη απηφ. Αλ θαη βιέπσ φηη θάπνηνη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη πξνιαιήζαληεο ην ζέκα γηα ηνπο ππιψλεο θαη αλ ηα
παηδηά καο ζηελ πιαηεία δελ ζα παίδνπλ γηαηί είλαη νη ππιψλεο απφ θάησ,
αιιά δελ ηνπο ελδηαθέξεη αλ ηα παηδηά καο κέλνπλ θάησ απφ ηνπο ππιψλεο,
ηνπο ελδηαθέξεη αλ ζα παίδνπλ δπν ηξεηο ψξεο ην θαινθαίξη, ην ρεηκψλα ζην
ζπίηη θάησ απφ ηνπο ππιψλεο. Απηφ δελ ηνπο ελδηαθέξεη.
Σν ζέκα ησλ ππιψλσλ δελ ην έρεη αγγίμεη θακία Γεκνηηθή Αξρή
γηαηί πξαγκαηηθά θαίεη. Γελ είλαη νχηε επηά Γήκνη, νχηε δχν. Δίλαη έλα ζέκα
δηαδεκνηηθφ κεηαμχ Φηιαδέιθεηαο αλ ππνγεηνπνηεζνχλ πξηλ ην ζρνιείν θαη
Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη θαλέλα άιιν ζέκα. Γηαδεκνηηθφ εκείο θαη νη Άγηνη
Αλάξγπξνη.
Δίλαη νη ππιψλεο πνπ πεηξάδεη γηα ηελ πιαηεία αλ παίδνπλ ηα
παηδηά καο θάησ απφ ηνπο ππιψλεο, αιιά φηαλ είλαη ζην ζρνιείν επηά θαη
νθηψ ψξεο 50 κέηξα δίπια απφ ηνπο ππιψλεο δελ ηνπο πείξαμε, ηέινο
πάλησλ εκείο επεηδή μέξνπκε φηη απηφ ην ζέκα θαίεη, δελ ην αγγίμακε.
Κάλακε έλα αίηεκα κφλν θαη κφλν γηα ηελ πιαηεία καο. Να είλαη
ρξεζηηθή, λα παίδνπλ ηα παηδηά καο. Γηφηη θάπνηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη είπαλ
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φηη είλαη ε Μπνπκπνπιίλαο, απηφ εγψ ην ζεσξψ κλεκφζπλν κε μέλα θφιιπβα.
Δκείο είκαζηε Φηιαδειθηψηεο θαη ζέινπκε ν Γήκνο καο λα ππνζηεξίμεη θαη λα
παίμνπλ ηα παηδηά καο ζηελ πιαηεία ηνπ Γήκνπ καο, εθεί πνπ πιεξψλνπκε
δεκνηηθά ηέιε θαη δεκνηηθφ θφξν.
Σν ηη θάλνπλ νη Άγηνη Αλάξγπξνη είλαη αιινπλνχ παπά
Δπαγγέιην. Καη αλ ζέινπλ νη δεκνηηθνί ζαο ζχκβνπινη λα καο πνπλ γηα ηε κία
πιαηεία ηελ πέηξηλε ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο, δελ καο είπαλ ηη δηαθίλεζε
λαξθσηηθψλ γίλεηαη εθεί θαη πσο ζα ζηείινπκε εκείο ηα παηδηά καο εθεί. Γελ ην
είπαλ απηφ, πξνθαλψο πέξαζαλ θαλά δπν θνξέο κε ην ακάμη ηνπο γηαηί
ζεσξψ θ. Γήκαξρε θαη θ. Πξφεδξε φηη νη πεξηζζφηεξνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη
δελ μέξνπλ θαλ πνπ είλαη ε Νεζίδα.
Ζ Νεζίδα είλαη πίζσ απφ ην λεθξνηαθείν ζηελ θιεηζηή πφξηα
πνπ έγηλε γηα θάπνηνπο άιινπο ιφγνπο, γηα λα ην καθξεγνξήζνπκε θη εκείο
ιίγν, θαη εθεί πνπ καο ιέλε λα πάκε ηα παηδηά καο εκείο, γίλεηαη ε κεγαιχηεξε
δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ. ρη, εκείο ηα παηδηά καο εθεί δελ ζα ηα πάκε, ζα ηα
θξαηήζνπκε θιεηζκέλα ζην ζπίηη καο, ζα ηα πεγαίλνπκε απφ ζπίηη ζε ζπίηη λα
παίδνπλ, εθεί ηα παηδηά καο πνπ καο ιέλε νη δηθνί ζαο δεκνηηθνί ζχκβνπινη
πνπ δελ έρνπλ πάεη ζηηο άιιεο πιαηείεο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, εκείο ηα
παηδηά καο δελ ζα ηα πάκε εθεί.
Δκείο εδψ πιεξψλνπκε Γεκνηηθφ θφξν, πιεξψλνπκε δεκνηηθά
ηέιε θαη ζέινπκε ηα παηδηά καο εθεί πνπ πιεξψλνπκε λα καο παξάζρεη ε
Γεκνηηθή Αξρή απηά πνπ εκείο ζέινπκε. Δκείο ην αίηεκά καο γηαηί μέξνπκε φηη
πξαγκαηηθά νη ππιψλεο είλαη έλα ζέκα πνπ θαίεη, είλαη έλα ζέκα πνπ ζηνηρίδεη,
είλαη έλα ζέκα πνπ θνζηίδεη θαη θακία Γεκνηηθή Αξρή φια απηά ηα ρξφληα δελ
ην έρεη αγγίμεη, γη' απηφ θάλακε κφλν γηα ηελ πιαηεία.
Ζ πιαηεία καο, γηαηί ηα παηδηά καο πξαγκαηηθά δελ έρνπλ πνπ
αιινχ λα παίμνπλ, είπαλ ε Γεκνηηθή Αξρή φηη έρεη κηα πιαηεία ζηελ Καηζψλε.
Απηή ε πιαηεία είλαη 150 κέηξα. ηα 150 κέηξα αλ εζείο δηθαηνινγείηε λα
παίδνπλ ηα παηδηά 700 θαηνίθσλ, δελ ην ζεσξνχκε εκείο ινγηθφ γηαηί
πξαγκαηηθά δελ ρσξάλε.
Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν πνπ έβαιε ην θεθάιη ηνπ
ζηνλ ληνξβά γηαηί είκαζηε ιίγν ρσξηάηεο θαη ην ιέκε έηζη θαη έθαλε ην γήπεδν
ην 5x5 πξαγκαηηθά ηα παηδηά καο εθεί ην θαινθαίξη παίδνπλ. αιιά θαη εθεί γηα
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παηδηά 600 θαηνίθσλ πξνθαλψο θαη δελ θηάλεη έλα γεπεδάθη 5x5. Παίδνπλ 1020 παηδηά, εκείο εδψ έρνπκε 60-70 100 παηδηά. Πνπ ζα παίμνπλ; Καη
δπζηπρψο έρεη κείλεη κφλν ε δηθή καο πιαηεία, ε πιαηεία ηεο Νεζίδαο θαη γη'
απηφ θάλακε ην αίηεκά καο γη' απηή ηελ πιαηεία.
Δίλαη γηα ηξία πξάγκαηα ζηελ πιαηεία. Κάπνηνη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη ην είπαλ θαη ηνπο επραξηζηνχκε γη' απηφ θαη θάπνηνη άιινη πνπ δελ
έρνπλ έξζεη λα δνπλ ηελ πιαηεία, πξνθαλψο δελ είπαλ απηφ ην πξάγκα. Δκάο
καο ελδηαθέξεη απηή ηε ζηηγκή ε πιαηεία ζε επφκελν ρξφλν πξνθαλψο θαη ζα
ζέζνπκε θάπνηα άιια αηηήκαηα. Απηή ηε ζηηγκή καο ελδηαθέξεη ε πιαηεία λα
παίδνπλ ηα παηδηά καο.
Γηφηη ν νκηιψλ είλαη ν θαθεηδήο γηαηί νπζηαζηηθά δπν καγαδηά
έρνπλ κείλεη ζε απηή ηελ πιαηεία. Έρεη απαμησζεί ηφζν πνιχ, πνπ θαλέλαο
επαγγεικαηίαο δελ έξρεηαη λα επελδχζεη ζε απηφ ην πξάγκα πνπ ιέγεηαη
Νεζίδα, γηαηί έρεη απαμησζεί ηφζν πνιχ.
Ο νκηιψλ είλαη ν θαθεηδήο ηεο γεηηνληάο. Κάπνηνη εθ ησλ
ζπκβνχισλ ζαο θ. Γήκαξρε είπαλ ηελ πιαηεία ηε ζέινπκε θαη θσλάδεη ν
θαθεηδήο γηαηί κφλν ζηνλ θαθεηδή πάηε θαη ηα αθνχηε. Δζείο θ. Γήκαξρε
θαληάδνκαη ήξζαηε πξηλ έλα ρξφλν θαη αθνχζαηε ηα παξάπνλα απφ ηνπο
θαηνίθνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ήξζα πξηλ έλα ρξφλν.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Σνλ επηέκβξην. Πνπ αθνχζαηε ηα πξνβιήκαηα, ιέσ, ηα
παξάπνλα. Πνπ ήηαλ φινη νη θάηνηθνη ζπγθεληξσκέλνη. Οη άιινη αηξεηνί δελ
έρνπλ έξζεη πξνθαλψο άιιε θνξά θαη ηα αθνχλ κφλν απφ ηνλ θαθεηδή, γηαηί ν
θαθεηδήο

γθξηληάδεη.

Γελ

ζέιεη

λα

βγάιεη

ηξαπέδηα,

ν

θαθεηδήο

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρξφλν εθεί 30 ρξφληα θαη δελ έρεη αμησζεί λα βγάιεη ζηα
25 ηνπ ηξαπέδηα, δελ ζα βγάιεη ζηα 50 ηνπ.
Φπζηθά δελ ζέισ λα ραιάζσ ηνλ παξαδνζηαθφ νξηζκφ ηεο
πιαηείαο θαη αλ δελ κνπ επηηξέπεηε δελ ζα βγάισ, δελ είλαη απηφ. Δγψ φκσο
πέξα απφ θαθεηδήο είκαη θαη παηέξαο θαη εθεί είλαη ηα παηδηά κνπ θαη ζέισ ηα
παηδηά κνπ λα παίδνπλ ζε έλα ρψξν ν νπνίνο λα ηνπο πξνζθέξεη αζθάιεηα
θαη λα κελ είλαη κηα πιαηεία ηνπαιέηα ζθχισλ. Να είλαη κηα πιαηεία λα
παίδνπλ ηα παηδηά καο, απηφ ζέινπκε.
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Πξνθαλψο θαη δελ έρεη ε γεηηνληά καο άιια πξάγκαηα,
πξνθαλψο θαη κίιεζαλ θάπνηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη γηα άιιεο πιαηείεο, εκείο
ζέινπκε ηελ πιαηεία ηεο Νεζίδαο. Δθεί πνπ εκείο πιεξψλνπκε δεκνηηθνχο
θφξνπο, δεκνηηθά ηέιε θαη εθεί ζέινπκε λα παίδνπλ ηα παηδηά καο.
Γηαθνξεηηθά λα καο πείηε πξνθαλψο θαη ν Παραηνπξίδεο ζην
Πεξηζηέξη θαιή πιαηεία έρεη, λα ηα πάκε ζην Πεξηζηέξη, λα ηα πάκε θαη ζηνλ
Φινίζβν ηα παηδηά καο λα παίμνπλ. Αιιά εκείο επεηδή πιεξψλνπκε
δεκνηηθνχο θφξνπο θαη δεκνηηθά ηέιε ζέινπκε ηα παηδία καο λα είλαη εδψ.
Ζ πιαηεία καο, ζα καο επηηξέςεηε θ. Γήκαξρε, ν Βαζίιεο
Παπαθσλζηαληίλνπ έρεη βγάιεη έλα ηξαγνχδη «Φνβάκαη φια απηά πνπ ζα
γίλνπλ γηα εκέλα, ρσξίο εκέλα». Ζ πιαηεία απηή θαηαζθεπάζηεθε γηα εκάο
ρσξίο εκάο. Δκείο ζέινπκε ε πιαηεία απηή λα γίλεη γηα καο, κε εκάο. Με ηα
ιάζε καο, κε ηηο πξνηάζεηο καο, κε ηα πέληε ιάζε καο; Πηζαλφ λα θάλνπκε θαη
ιάζε. Θα ηα δερηνχκε, ζα ηα ππνζηνχκε γηαηί ζαο ηα πξνηείλακε εκείο. Δζείο
ήξζαηε θαη καο θάλαηε κηα πιαηεία θαη απνθαζίδεηε εζείο γηα κηα πιαηεία, ηελ
νπνία εκείο δελ ηελ έρνπκε.
Σελ πιαηεία ινηπφλ θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη θχξηε
Γήκαξρε πξέπεη λα ξσηήζεηε ηη ζέινπκε εκείο, φρη ηη ζέιεηε εζείο. Δζείο είζηε
πέληε Παξαηάμεηο θαη ζέιεηε λα θάλεηε … πξάγκαηα. Δκάο δελ καο
ελδηαθέξνπλ απηά. Δκείο είκαζηε Νεζηδηψηεο, κέλνπκε εδψ, έρνπκε ηα παηδηά
καο εδψ θαη ζέινπκε ηα παηδηά καο λα παίδνπλ εδψ θαη λα κείλνπλ ηα παηδηά
καο εδψ. Σν ηη ζέιεηε εζείο λα θάλεηε κεηά απφ πέληε ρξφληα ζηηο εθινγέο
ζαο, ελδηαθέξεη εζάο. Δκάο δελ καο ελδηαθέξεη. Δκάο καο ελδηαθέξεη λα
έξζεηε λα καο ξσηήζεηε θαη λα θάλεηε θάηη ζην νπνίν ηα παηδηά καο ζα
παίδνπλ, ζα είκαζηε εθεί λα ηα θπιάκε.
ηαλ θάπνηνη απφ εζάο αλεζπρνχλ γηα ηνπο ππιψλεο,
αλεζπρνχλ γηαηί ζα παίδνπλ ηα παηδηά καο ηξεηο ψξεο εθεί. Γελ αλεζπρνχλ
πνπ κέλνπλ ηα παηδηά καο 24 ψξεο, πνπ είκαζηε θάησ απφ ηα θαιψδηα. ρη, θ.
Γήκαξρε

απηφ

είλαη

αληηπνιηηεπηηθφ

πξάγκα.

Δκείο

δελ

θάλνπκε

αληηπνιίηεπζε. Δκείο κε ηνλ θάζε Γήκαξρν πνπ είλαη ζηελ εμνπζία είκαζηε
ζπκπνιίηεπζε γηαηί ζέινπκε λα θεξδίζνπκε πξάγκαηα γηα ηε γεηηνληά καο θαη
γηα ηα παηδηά καο, γηα ηα ζπίηηα καο. Οη άιινη θάλνπλ αληηπνιίηεπζε, εκείο
είκαζηε ζπκπνιίηεπζε κε ηνλ Βαζηιφπνπιν, κε ηνλ Βνχξν θαη κε ηνλ επφκελν
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Γήκαξρν πνπ ζα βγεη θαη δελ καο λνηάδεη πνηνο ζα είλαη. Μαο λνηάδεη ηα παηδηά
καο θαη ε γεηηνληά καο.
Δπνκέλσο καθξεγνξήζαηε πάξα πνιχ κηάκηζε ψξα γηα έλα
απιφ πξάγκα πνπ έπξεπε λα γίλεη ζε ηξία ιεπηά. Έρεηε κεραληθνχο, έρεηε
επηζηήκνλεο λα θάλεηε έλα πξάγκα πνπ λα είλαη ρξεζηηθφ γηα ηε γεηηνληά καο
θαη γηα ηα παηδηά καο. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ, ζέισ λα αθνχζεηε θαη ηνπο
άιινπο θαηνίθνπο πνπ είλαη εδψ, εκείο ζαο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
Καη εγψ νινθιεξψλνληαο ζέισ επί πξνζσπηθνχ δηφηη επί κία
εβδνκάδα αζρνιηφηαλ φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηε Νεζίδα, πνπ δελ είρε
αζρνιεζεί επί 30 ρξφληα. Γηα ηελ πιαηεία παίξλαηε ηειέθσλα ππέγξαςεο, δελ
ππέγξαςεο. Ση ππέγξαςεο; Τπνγξαθέο 1.000 ζα καδέςνπκε. πσο έρνπκε
ήδε γηα ηνπο ππιψλεο ζε επφκελν πκβνχιην.
Αιιά αλ είλαη δπλαηφ γηα έλα απιφ πξάγκα γηα ηελ πιαηεία πνπ
έρεηε κεραληθνχο, έρεηε ηερληθνχο θαη κπνξεί λα ην θάλεηε εζείο θαη δελ
κπνξεί θαλέλαο ζχκβνπινο κα θαλέλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη εηδηθά
θάπνηνη πνπ δελ μέξνπλ θαλ πνπ είλαη ε Νεζίδα λα ιέλε γηα ηε Νεζίδα, πνπ
δελ έρνπλ παηήζεη πνηέ.
Καη επεηδή είκαη ν κφλνο πνπ είκαη επί ηξηάληα ρξφληα
επαγγεικαηηθά εθεί, μέξσ πάξα πνιχ θαιά πνηνη έρνπλ έξζεη θαη πνηνη δελ
έρνπλ έξζεη. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, ζέισ λα αθνχζεηε θαη ηε γλψκε ησλ
άιισλ θαηνίθσλ εδψ ηεο γεηηνληάο, ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να είζηε θαιά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο, ζα κηιήζνπλ νη θάηνηθνη. Δάλ
άθνπγε θάπνηνο ηνλ θ. Καηζαληψλε θαη δελ είρε αθνχζεη ηηο εηζεγήζεηο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο ζα λφκηδε φηη μαθληθά είκαζηε απέλαληη ζην λα γίλεη ε
δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο. Καηαιαβαίλσ ηελ απφγλσζή ηνπ, θαηαιαβαίλσ ...
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: πγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ Γήκαξρέ κνπ κίιεζα
γεληθά. Αζθαιψο θαη ε Γεκνηηθή Αξρή ην ζέιεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη δελ κηιάσ κφλν γη' απηφ, κίιεζεο θαη γηα θάπνηνπο πνπ
έξρνληαη θαη πνηνη δελ έξρνληαη, λνκίδσ φηη νη επαθέο καο …
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Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Πξνο Θενχ γηα λα κελ παξεμεγεζψ θαη πάιη δελ ην ιέσ
θαζφινπ, κα θαζφινπ επαγγεικαηηθά. Δγψ πξηλ απφ επαγγεικαηίαο, είκαη
παηέξαο θαη έρσ δπν παηδηά εδψ θαη παίδνπλ θαη απηή ε πιαηεία …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα αθξηβψο γη' απηφ έρεη έξζεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, Θαλάζε κνπ.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Γήκαξρε πηζαλφ λα κελ ην μέξεηε θάπνηνη άιινη ην
μέξνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν, απηή ε πιαηεία ήκνπλ ληνο θαη γέξαζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ελ πάζε πεξηπηψζεη κε ιέκε ηα ίδηα, ήξζαηε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην …
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Έρνπκε έλα ζέκα έμη εηψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήξζαηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε Νεζίδα δελ κηιάσ πνιηηηθά
απηή ηε ζηηγκή δελ ηνπνζεηνχκαη πνιηηηθά, δελ θάλσ ςεθνζεξηθή
ηνπνζέηεζε, αιιά έρνπκε κηιήζεη επαλεηιεκκέλα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ
έρνπκε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί φιε ε πεξηνρή. Καιψο έθαλε ν θ.
Βαζηιφπνπινο θαη έθαλε ην γεπεδάθη 5x5 …
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Σνλ επραξηζηνχκε θαη ην ηνλίδνπκε απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα θη εγψ φπσο έρσ πεη θαη ζηηο πξψηεο κνπ ηνπνζεηήζεηο
νηηδήπνηε είλαη πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαβάζκηζεο πεξηνρψλ, ηεο
εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ γεηηνληψλ απηψλ
είκαζηε ζχκθσλνη.
Σνπνζεηνχκαη θαη ιέσ πνιχ ζσζηά ν θ. Βαζηιφπνπινο
πξνζπαζψληαο λα αλαδείμεη ηελ πεξηνρή απηή έθαλε ην γεπεδάθη 5x5, ζην
ζρεδηαζκφ καο ην έρνπκε ζπδεηήζεη κφιηο νξηνζεηεζεί ην ξέκα ηνπ Κεθηζνχ
λα ηνπνζεηεζεί εθεί θαη ν ζρεδηαζκφο πνπ έρνπκε είλαη λα πινπνηεζεί θαη γηα
ζηίβν. Βιέπεηο φηη ζηαδηαθά πάκε λα αλαβαζκίζνπκε ηηο πεξηνρέο απηέο θαη ε
Νεζίδα είλαη κέζα ζε απηφλ ηνλ ζρεδηαζκφ. ε επραξηζηψ.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Λχζαλδξε κηζφ ιεπηφ πξηλ κηιήζεη ν επφκελνο
θάηνηθνο. Σν γεπεδάθη ήηαλ ζεκείν αλαθνξάο, πξνθαλψο θη εκάο ην αίηεκα
είλαη γηα ηελ πιαηεία. ζν δε γηα ην γεπεδάθη, γηα ην Πέηαιν θαη γηα φια ηα
άιια ζε παξέλζεην ρξφλν ζα αλαθεξζνχκε πάιη.
Δκάο απηή ηε ζηηγκή καο ελδηαθέξεη ε πιαηεία καο πνπ είλαη ε
θαζεκεξηλφηεηά καο, Γήκαξρέ κνπ. Σν γεπεδάθη ζε επφκελν ρξφλν θαη γηα
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ηνπο ππιψλεο ζα αλαθεξζνχκε ην ίδην ζε επφκελν ρξφλν. Δκάο ην αίηεκά καο
απηή ηε ζηηγκή θαη γη' απηφ ζεσξψ φηη γίλεηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη ε
πιαηεία θαη ζα αλαθεξζνχκε ζε απηφ. Γηα ην γεπεδάθη έρνπκε άιια ξάκκαηα
θαη ζα αλαθεξζνχκε εθεί.
Ζ αλαθνξά καο είλαη ε πιαηεία, απηφ καο ελδηαθέξεη πνπ είλαη
ηα παηδηά καο, ε θαζεκεξηλφηεηά καο θαη ζα ήζεια λα αθνχζεηε θη άιινπο
γνλείο γηα λα κελ καθξεγνξψ θαη εγψ. Δπραξηζηψ πνιχ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο κηζφ ιεπηφ. Θα ήζεια λα
αλαθεξζψ ζηνλ θ. Καηζαληψλε γηαηί εγψ αλαθέξζεθα γηα ηηο πιαηείεο θαη γηα
ηα ππφινηπα ζεκεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη γνλείο θαη παηδηά ζηελ πεξηνρή ηεο
Νεζίδαο, γηα λα κελ παξεμεγεζψ, μεθίλεζα ζην φηη δελ κέλνπλ φινη θάηνηθνη
γχξσ απφ ηελ πιαηεία ηεο Νεζίδαο.
Σν αλ ε πιαηεία κε ηηο πέηξηλεο πεδνχιεο, ππάξρεη θίλδπλνο
απηφ είλαη ζην ζέκα ην δηθφ ηνπο λα ην απνθχγνπλ. Αιιά απφ εθεί θαη πέξα
εγψ ήζεια λα δψζσ έκθαζε ζην φηη ζαθψο λα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο θαη
εθεί έθιεηζα ηελ θνπβέληα κνπ, αιιά κελ μερλάκε φηη δελ κέλνπλ φινη νη
θάηνηθνη γχξσ απφ απηή ηελ πιαηεία, ππάξρνπλ θη άιια ζεκεία πνπ κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο. Απηά θαη ζαο επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. πλεζίδεηαη κεηά ην Γήκαξρν θαη
δελ ην ιέσ αμηνθξαηηθά, ην ιέσ ζεζκηθά, εζηκηθφ δηθαίσ αλ ζέιεηε, λα πάκε ζε
ςεθνθνξία.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Γελ ζα αθνχζεηε Γήκαξρέ κνπ έλα δπν θαηνίθνπο
αθφκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηνίθνπο λα αθνχζνπκε, δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο λα κελ
αθνχζνπκε.
ΚΑΣΟΗΚΟ: Να δνχκε ηε δηθή ζαο απφθαζε, είλαη ηξία πξάγκαηα 9 θπβηθά
ρψκα, 2 ζηληξηβάληα, δελ είλαη θάηη ην ηξνκεξφ ζαλ ηερληθφ έξγν. Φεθίζηε, λα
ζαο δνχκε θαη εκείο ζα κηιήζνπκε κεηά. Μίιεζε ν Θαλάζεο πνπ είλαη
εθπξφζσπφο καο, είκαζηε εδψ, ςεθίζηε λα ηειεηψλνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μεηά ηελ ςεθνθνξία δελ κηιάεη θαλέλαο.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Μηιάκε κεηά απφ δπν ρξφληα Πξφεδξε, πάληα κηιάκε. Ο
ιαφο πάληα κηιάεη.
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ΚΑΣΟΗΚΟ: Απφ φ,ηη θαηάιαβα νη πεξηζζφηεξνη έηζη θη αιιηψο ζπκθσλείηε φηη
κπνξνχλ λα γίλνπλ απηέο νη κηθξνπαξεκβάζεηο γηα λα θάλεη ηε δσή καο πην
εχθνιε, δελ είδα θαλέλαλ λα αληηδξά θαη λα ιέεη φρη δελ ζα γίλεη ηίπνηε, νπφηε
δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα κηιήζσ παξαπάλσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν γηα κηζφ ιεπηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ ζε αθνχκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με φιε ηελ αγάπε θαη ηνλ ζεβαζκφ πνπ έρσ ζηνλ
Θαλάζε, ηνλ παηξηψηε κνπ, λα ηνπ πσ φηη γηα ην ζέκα ηνπ ππιψλα πςειήο
ηάζεο έγηλε Γεκνηηθφ πκβνχιην ην νπνίν ηνλ ελεκέξσζα θηφιαο ηφηε, πήξε
απφθαζε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπή θαη κάιηζηα έγηλαλ φιεο απηέο νη ελέξγεηεο
πνπ πεξηέγξαςε θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ν θ. Αλαληάδεο.
Γελ ζέισ λα ηηο επαλαιάβσ, απιψο ζεσξψ ιίγν άδηθν,
θαηαιαβαίλσ ηνλ πφλν, θαηαιαβαίλσ ηελ έλλνηα θαη ην ζπκφ πνιιέο θνξέο θαη
είλαη εχινγν απηφ, αιιά κελ απαμηψλνπκε φ,ηη έρεη γίλεη θαη ηηο πξνζπάζεηεο
πνπ έγηλαλ φια απηά ηα ρξφληα θαη ην γεγνλφο φηη έθηαζε κέρξη εθεί πνπ
έθηαζε.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Γήκαξρέ κνπ ην παηδί ζνπ ην έθεξεο λα παίμεη ζηελ
πιαηεία καο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ Θαλάζε ζνπ είπα φηη πνηέ δελ ζα ην έθεξλα. Πέξα
απφ ην φηη δελ κέλσ εθεί Θαλάζε, ζην έρσ πεη θαη ην επαλαιακβάλσ θαη εδψ.
Δγψ απφ ην θφβν θαη κφλν, δελ ζα ην έθεξλα.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Δπνκέλσο ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
βάινπκε θη έλα ζέκα γηα ηνπο ππιψλεο, ην νπνίν θη εθεί ππάξρεη ζπιινγή
ππνγξαθψλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο θαη φιε ε πξνεξγαζία πνπ θάλακε φια απηά ηα
ρξφληα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πξφεδξε λα μεθηλήζνπκε ηελ ςεθνθνξία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ζπλερίδνπκε κε ηελ ςεθνθνξία.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξηλ κπνχκε ζηε ςεθνθνξία έλα ιεπηφ, επεηδή
αθνχζηεθαλ δηάθνξα πξάγκαηα. Δδψ παίξλνπκε απφθαζε πιένλ φηη θάλνπκε
δεθηφ ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ, σο έρεη, φπσο έρεη γίλεη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο.
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Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να αηηηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ θαη λα πσ φηη ςεθίδσ ηελ
πεξίθξαμε ησλ παξηεξηψλ ηεο πιαηείαο ζε πξψηε θάζε, λα θάλνπκε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηνπο ππιψλεο θαη λα θάλνπκε κεηξήζεηο. Μφλν ζε
πξψηε θάζε λα κηθξχλεη ν κεγάινο ινθίζθνο θαη λα θχγνπλ ηα ζηληξηβάληα …
γηα ηνλ ραξαθηήξα πνπ έρνπκε δψζεη. Μφλν απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε ζπγλψκε απηφ είλαη
κηα άιιε πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη άιιε πξφηαζε, δελ ςεθίδσ κφλν λα θχγεη ν κεγάινο
ινθίζθνο. Μφλν απηφ. Φεθίδσ ηα δπν πξψηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε γηαηί
λνκίδσ παίδνπκε κε ηηο ιέμεηο. Τπάξρεη κηα πξφηαζε ησλ θαηνίθσλ. Δζείο
ςεθίδεηε θάηη δηαθνξνπνηεκέλν, πείηε ην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ηελ ςεθίδσ φιε. Γελ κπνξψ λα ην πσ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ιέσ, άξα ςεθίδεηε έλα
ηκήκα ηεο πξφηαζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ηα δπν πξψηα…. Πποβλήμαηα ζηον ήσο
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Λχζαλδξε, εγψ δελ έρσ θαηαιάβεη ηη ςεθίδνπκε, εηιηθξηλά.
Ο Αληηδήκαξρνο ν θ. Κνζθνιέηνο είπε φηη ςεθίδνπκε θαη' αξράο ηα ζέισ ησλ
θαηνίθσλ. Καιά θαηάιαβα θχξηνη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ επηηξέπεηε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Πξφεδξε, δηάβαζε ηελ
πξφηαζε φπσο έρεη εηζαρζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μεηαθνξά … ηεο πιαηείαο … είλαη ηα ηξία αηηήκαηα ησλ
θαηνίθσλ: ε πεξίθξαμε ησλ παξηεξηψλ ηεο πιαηείαο φιεο θαη ην ηξίην είλαη
ηζνπέδσζε ηνπ εδάθνπο, ην κεγάιν θνκκάηη. Δγψ ιέσ λα ην κηθξχλνπκε ζε
πξψηε θάζε θαη λα δνχκε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή είλαη κηα άιιε πξφηαζε, Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ηξία θνκκάηηα θαη εγψ ςεθίδσ ζηα δπν ππέξ θαη ζην ηξίην
θαηά.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή είλαη κηα άιιε πξφηαζε θχξηνη ζχκβνπινη. Ο θ. Πξφεδξνο
ζέηεη εθηφο ηεο εηζήγεζεο ην ηξίην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ην ηξίην ζθέινο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ηξίην ζθέινο ηνπ ζέκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Φεθίδσ σο έρεη, ππέξ ζε φια.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα πεηξαρηνχλ ηα πεξηκεηξηθά
παξηέξηα, είκαη ππέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ησλ αηηεκάησλ ησλ θαηνίθσλ θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη εγθξίλεηαη ζρέδην απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία πνπ θάλεη απηέο
ηηο αιιαγέο, ρσξίο λα αλαηξεί ηνλ ραξαθηήξα ηεο πιαηείαο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμππαθνχεηαη θ. Βαζηιφπνπιε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πσο ν επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: πσο ν επηθεθαιήο αξθεί λα δνχκε ην ζρέδην ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, πξηλ ηελ πινπνίεζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δπεηδή ν ξφινο ησλ αξρηηεθηφλσλ δελ είλαη αηζζεηηθφο,
αιιά νπζηαζηηθφο ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο πφιεο, ςεθίδσ ηελ πξφηαζε ηνπ
επηθεθαιήο καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο απνπζηάδεη, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ κε ρξνλνδηάγξακκα λα γίλνπλ εξγαζίεο ζηελ πιαηεία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πσο ν θ. Λαδαξίδεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο φπσο ε πξφηαζε ηνπ θ. Λαδαξίδε,
ρξνλνδηάγξακκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: πσο ε πξφηαζε ηνπ θ. Λαδαξίδε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δκείο ζπκθσλνχκε, αξθεί λα έξζεη ζχληνκα ην ζέκα ησλ
ππιψλσλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Να δεζκεπηνχκε φηη ζα έξζεη ζχληνκα.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν ίδην φπσο ν εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο, ν θ. Εαραξηάδεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο φπσο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ θαηνίθσλ σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θ. Λαδαξίδε,
ρξνλνδηάγξακκα άκεζν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ησλ θαηνίθσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ησλ θαηνίθσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ηληξηβάλη θαη παξηέξηα νκφθσλα, ινθίζθνο 30 ππέξ, 1
θαηά, θαηά πιεηνςεθία.
Α. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Λήτη απψθαζηρ επί
ππψηαζηρ - αιηήμαηορ καηοίκυν ηηρ πεπιοσήρ «Πλαηεία Νηζίδαρ» ηος
Γήμος, βάζει ηηρ απιθ. 47/2020 απψθαζηρ-διαηωπυζηρ γνϊμηρ ηηρ
Δ.Π.Ε» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ βάζεη θη απηφ πνπ
είπε ν θ. Λαδαξίδεο είλαη ην εμήο: εκείο θάλνπκε δεθηφ ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ
θαη δίλνπκε ην ok ζηελ Σερληθή Τπεξεζία λα μεθηλήζεη ηηο παξεκβάζεηο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φεθίζακε θαη ηψξα αιιάδνπκε ηελ απφθαζε;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Με ρξνλνδηάγξακκα θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Με ρξνλνδηάγξακκα θ. Λαδαξίδε.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να απνθαζίζεη ε Γηνίθεζε πνηα είλαη ε εηζήγεζε, αιιά
ςεθίζακε.

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη μεηαηψπιζηρ πεπιπηέπος εςπιζκψμενος επί ηηρ Λ. Γεκελείαρ
88 - Ν.Φ. ζε νέα θέζη επί ηηρ Λ. Γεκελείαρ 82 - Ν.Φ.,
βάζει ηηρ απιθ. 44/2020 απψθαζηρ - διαηωπυζηρ γνϊμηρ ηηρ Δ.Π.Ε»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη απιά ε κεηαθνξά ελφο πεξηπηέξνπ πξαθηηθά απφ ηε
Γεθειείαο 88 ζηε Γεθειείαο 82. Πξέπεη λα πάξεη κηα απφθαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην γηα ηε κεηαθνξά ηνπ, απηφ δελ έρεη θάηη άιιν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, απφ εκάο ζα κηιήζεη ν θ. Καιακπφθεο.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: κσο πξψηα ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε. Ζ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο πνηα απφ ηηο δπν πξνηάζεηο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ πεξηπηέξνπ
έρεη πξνθξίλεη; Σελ πξφηαζε 1 ή ηελ πξφηαζε 2;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξαθηηθά θ. Καιακπφθε κηιάκε γηα ηελ ίδηα πξφηαζε. Ζ
κφλε δηαθνξά είλαη φηη ζα πξέπεη ην θξάζπεδν, δειαδή νπζηαζηηθά εκείο κε
ηελ απφθαζή καο απηή ζα ζηείινπκε ζηνλ ΟΑΑ ηελ απφθαζε λα ηελ
εγθξίλεη, γηαηί πξέπεη ην θξάζπεδν λα κεγαιψζεη θαηάηη.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σέινο πάλησλ ζην ηνπνγξαθηθφ πνπ έρεηε ζηείιεη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ην έρνπκε ζηείιεη εκείο. Απηφ είλαη έλα ζθαξίθεκα.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ναη, ηέινο πάλησλ απηφ παίξλνπκε ζαλ εηζήγεζε. ην 1
θαίλεηαη λα κεγαιψλεη ην θξάζπεδν ην πεδνδξφκην νπζηαζηηθά εηο βάξνο ηνπ
νδνζηξψκαηνο θαη ζην άιιν κέλεη σο έρεη. Πνηα απφ ηηο δπν πξνηάζεηο έρεη
πξνθξίλεη θαη έξρεηαη ζαλ εηζήγεζε ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γπν ιεπηά επί ηεο δηαδηθαζίαο. Κχξηε Κνζθνιέην, επί ηεο
δηαδηθαζίαο γηα λα θαηαιάβνπκε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ φρη φινη καδί, δελ ππάξρεη δηαδηθαζία ηψξα.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Μηζφ ιεπηφ Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ θ. Κνζθνιέην
γηα λα θαηαιάβνπλ θαη νη ππφινηπνη απφ ην πκβνχιην γηα πνην πεξίπηεξν
κηιάκε, αο εηπσζεί γηα πνην πεξίπηεξν κηιάκε. Δίλαη ην πεξίπηεξν απηφ πνπ
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είλαη κπξνζηά απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ην νπνίν ζέιεη λα θχγεη θαη λα πάεη
παξαθάησ θαη λα πάεη απφ φ,ηη θαηάιαβα κπξνζηά απφ ηε ζηάζε πνπ είλαη
πξηλ ηε Βάλα Καλάθε. σζηά κηιάκε; Απηφ είλαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνο κηιάεη;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σίπνηα, εγψ ξψηεζα γηα λα θαηαιάβεη θαη ην ψκα. Γελ έρσ
λα πσ θάηη άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ λνκίδσ φηη ην αίηεκα
πέξα ηνπ φηη κπνξεί λα εμππεξεηεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν πεξηπηεξηνχρν, είλαη
πνιχ ινγηθφ. Τπήξραλ δπν πεξίπηεξα ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Νηθνιάνπ
Σξππηά, παξαθάησ ήηαλ ε Δηξήλεο θαη Γεθειείαο ηα νπνία έρνπλ θαηαξγεζεί.
Δπνκέλσο ην λα κεηαθηλεζεί ην πεξίπηεξν ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν λνκίδσ
φηη εμππεξεηεί πξψηα - πξψηα ηελ πεξηνρή. Δκείο ζπκθσλνχκε απφιπηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε εγψ πεξηκέλσ ηελ απάληεζε γηα λα
ηνπνζεηεζψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνηα απάληεζε ξε Γηάλλε;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπάξρνπλ δπν πξνηάζεηο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πσο ζα δηακνξθσζεί ην θξάζπεδν. Έρεη βάζε απηφ πνπ
ιέεη.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γειαδή εκείο ζα απνθαζίζνπκε ζήκεξα ηελ 1 ή ηε 2;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οπζηαζηηθά ζεσξψ φηη νη δπν πξνηάζεηο έρνπλ έξζεη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηαηί αλ ν ΟΑΑ δελ πξνθξίλεη ηε κηα πνπ αθνξά ην ζέκα
ηνπ νδνζηξψκαηνο, ζα πάεη ζηε δεχηεξε. Απηφ είλαη. Δκείο παίξλνπκε κηα
απφθαζε γηα λα εγθξίλνπκε λα ηε ζηείινπκε ζηνλ ΟΑΑ. Ζ Σξνραία έρεη
εγθξίλεη ηελ αληίζηνηρε κεηαηφπηζε …
Πποβλήμαηα ζηον ήσο
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λέσ ην εμήο εκείο απηή ηε ζηηγκή έρνπκε δπν πξνηάζεηο
ηηο νπνίεο παίξλνπκε ηελ απφθαζε θαη ηε ζηέιλνπκε ζηνλ ΟΑΑ. Αλ ν ΟΑΑ
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δελ εγθξίλεη ηελ έμνδν πξνο ην νδφζηξσκα, ζα πάεη ζηε δεχηεξε ιχζε ηνπ
θξαζπέδνπ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δληάμεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη ηππηθή ε δηθή καο ε απφθαζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη αθξηβψο έηζη. ην έγγξαθν ηεο Σξνραίαο ιέεη «…
κε ηελ επηθύιαμε λα δεκηνπξγεζεί θαηάιιειε πξνέθηαζε παξέκβαζε ζην
πεδνδξόκην, γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ηωλ πεδώλ θαη ηωλ νρεκάηωλ επί ηνπ
νδνζηξώκαηνο» θαη ζεκεηψλεη φηη «… ζε θνληηλή απόζηαζε ππάξρεη
ζηέγαζηξν ζηάζε ε νπνία δελ επεξεάδεη ηελ νξαηόηεηα ηωλ νρεκάηωλ» δελ
είλαη πξφβιεκα δειαδή.
Άξα κηιάκε γηα θάπνηα παξέκβαζε ζην πεδνδξφκην, ε νπνία δελ
είλαη ζαθήο γηα εκάο ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ζε ζρέζε θαη κε ηα δχν
ζθαξηθήκαηα. Μηιάσ γηα ην έγγξαθν ηεο Σξνραίαο απηφ πνπ δεηήζακε θαη
ζηάιζεθε ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ λα απαληήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Να θάλσ κηα εξψηεζε λα απαληήζεη ζπλνιηθά;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Αλεμάξηεηα απφ ην αίηεκα ην νπνίν έξρεηαη ζηελ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο θαη παίξλεη ηελ πνξεία ηνπ γηα λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, αλ δελ πξνθξηζεί ε ιχζε ε νπνία ζπδεηάκε, νη δπν ζέζεηο πνπ
ππήξραλ κπξνζηά απφ ην «Μηζηίθ» ε κία θαη απέλαληη αθξηβψο κπξνζηά απφ
ην «Αληξα νπ» δειαδή γσλία Γεθειείαο θαη Νίθνπ Σξππηά ζην «Αληξα νπ»
κε ηα πνπθάκηζα θαη ζηελ απέλαληη πιεπξά, εθηφο απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ
θνπβνπθιίσλ νη ζέζεηο πθίζηαληαη. Δθεί δελ κπνξνχκε λα ππνδείμνπκε ζέζε
ελαιιαθηηθή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: ηελ εηζήγεζε πνπ καο έξρεηαη δελ ππάξρεη απφ ηελ
Σερληθή Τπεξεζία γλσκνδφηεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζέζεο θαη γηα ηελ
ηήξεζε ησλ λφκηκσλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 13 ηεο
θαλνληζηηθήο πνπ ςεθίζακε πξηλ έλα δπν ρξφληα. Γελ ππάξρεη επίζεο
απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, δελ ππάξρεη έγθξηζε ηνπ
ΟΑΑ πνπ είλαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί φπσο πξνεγείηαη θαη ε απφθαζε
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ηεο Σξνραίαο θαη απηφ πνπ είπε ν θ. Αλαληάδεο φηη απηή ηε ζηηγκή ζε εθείλε ηε
δηαζηαχξσζε ππάξρνπλ δπν ζέζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηαξγεζεί ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη πάκε θαη δεκηνπξγνχκε θαη κηα ηξίηε ζέζε.
Αλ δείηε ζηελ απφθαζε 8/1-2-2016 έρεη παξζεί κηα απφθαζε
απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνηα πεξίπηεξα θαηαξγνχληαη θαη πνηεο λέεο
ζέζεηο δεκηνπξγνχληαη. Πάξηε ππφςε ζαο ηηο πθηζηάκελεο ζέζεηο πξηλ θέξεηε
απηή ηελ εηζήγεζε. Με απηή ηελ εηζήγεζε ρσξίο λα έρνπλ θαηαξγεζεί νη
πξνεγνχκελεο ζέζεηο δεκηνπξγνχκε κηα ηξίηε ζέζε ζηελ ίδηα δηαζηαχξσζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή ην γλσξίδσ ην ζέκα, ζα ζαο πσ
ην εμήο: θαη' αξρήλ λα μέξεηε φηη ππάξρεη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα κε ηα
πεξίπηεξα θαη ηνπο πεξηπηεξάδεο ηνπο επαγγεικαηίεο. Παξαηεξείηαη ηα
ηειεπηαία 6 ρξφληα πεξίπνπ ε εγθαηάιεηςε ησλ πεξηπηέξσλ δηφηη είλαη
επηρεηξήζεηο πνιιέο απφ απηέο πνπ είλαη κε βηψζηκεο, δπζηπρψο.
Υάλνληαη θαη ζέζεηο εξγαζίαο. Θα κνπ πείηε ιίγεο. Απηέο νη ιίγεο.
Θα έιεγα φηη κε απηφ ην γλψκνλα, φηαλ πξσηνήξζε ην ζέκα πεξίπνπ έλα
εμάκελν πξηλ μεθηλήζακε θαη ην αληηκεησπίζακε θαη ην αληηκεησπίδνπκε, δηφηη
πξαγκαηηθά είλαη έλαο θιάδνο πνπ πεξλάεη κηα κεγάιε θξίζε.
Μηιάκε γηα αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ είλαη επηρεηξεκαηίεο επί ηεο
νπζίαο είλαη εξγαδφκελνη, αθφκε θαη εηαηξείεο αλ κνπ πείηε φηη παίξλνπλ
πνιιά πεξίπηεξα θαη βάδνπλ εξγαδφκελνπο, αθφκε θη εθεί ππάξρνπλ ζέζεηο
εξγαζίαο, ππάξρεη έλαο ζσξφ θφζκνο ν νπνίνο δεη θαη θηλείηαη γχξσ απφ απηή
ηελ επηρείξεζε.
Θεσξψ φηη πξέπεη λα βνεζήζνπκε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο απφ ηε
κηα, απφ ηελ άιιε λα ζαο πσ θ. Καιακπφθε ρσξίο λα ζέισ λα θάλνπκε
δηάινγν αιιά λα μέξεηε φηη φιν απηφ ην δηάζηεκα, ηνλ ελάκηζε ρξφλν, δελ
έρνπλ έξζεη αηηήκαηα γηα λα πάξνπλ πεξίπηεξα. Οη ζέζεηο πηζαλφ ζα
θαηαξγεζνχλ δηφηη δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα πεξίπηεξα θαη θαιφ ζα είλαη…
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Θα πξέπεη λα πξνθεξπρζνχλ, λα γίλεη πξνθήξπμε απφ ην
Γήκν. Τπάξρνπλ δεκνηηθέο ζέζεηο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Βεβαίσο ππάξρνπλ αιιά ζαο ιέσ δελ ππάξρεη κεγάιν
ελδηαθέξνλ πιένλ γηα πεξίπηεξα. Δίλαη έλαο θιάδνο ν νπνίνο κέζσ ηεο
θξίζεο δηέξρεηαη θη απηφο κηα πνιχ κεγάιε θξίζε θαη θαιφ ζα είλαη κε
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ζπκπάζεηα πάληα πξνο ηνλ θιάδν λα ζθχςνπκε ζην πξφβιεκα θαη λα
βνεζήζνπκε φζν κπνξνχκε λα γίλνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο βηψζηκεο, λα
κπνξνχλ λα δψζνπλ κεξνθάκαην ζηνλ θφζκν πνπ δνπιεχεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο: έλα πεξίπηεξν κεηαθηλείηαη γηα
δπν ιφγνπο. Δίηε γηαηί απηή ηε ζηηγκή εκπνδίδεη κηα δξάζε ζε έλα ρψξν θαη
πξέπεη λα κεηαθηλεζεί, ή γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Σν πεξίπηεξν απηφ
κεηαθηλείηαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. ια ηα άιια πνπ ιέκε, είλαη έλα
πεξίπηεξν πνπ δελ ηα βγάδεη πέξα εθεί θαη πξνζπαζεί λα πάεη θάπνπ αιινχ
λα ηα βγάιεη πέξα. Απηφ είλαη ην ζέκα. Σψξα, είηε ζέινπκε λα βξνχκε
δηθαηνινγία λα κε δψζνπκε, δελ ππάξρεη άιινο ιφγνο. ια ηα άιια είλαη εθ
ηνπ πεξηζζνχ.
Δγψ πηζηεχσ εθεί πνπ πάεη δελ εκπνδίδεη θαλέλαλ, εμππεξεηεί
ηε γεηηνληά θαη ν άλζξσπνη πξνζπαζεί απηή ηε ζηηγκή λα πάεη εθεί, κήπσο θαη
επηβηψζεη. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δγψ ζα δηαθσλήζσ 100% κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ θ. Κνπηζάθε θαη ζα πσ φηη δελ είλαη απηφο ν
ιφγνο κφλν. Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο επεηδή κνπ αξέζεη πάληα λα ιέσ ηελ
αιήζεηα, είλαη φηη θαη ν πεξηπηεξηνχρνο δέρεηαη κηα πίεζε απφ ηελ επηρείξεζε
πνπ είλαη φπηζζελ ηνπ πεξηπηέξνπ, γηαηί θαηά ηα άιια ην πεξίπηεξν ηεξεί φιεο
ηηο απνζηάζεηο κε βάζε ηελ θαλνληζηηθή θ. Κνπηζάθε θα κπξνζηά έρεη θαξδχ
πεδφδξνκν, είλαη αθξηβψο ζε ζεκείν πνπ δελ ελνριεί νχηε ηελ πιατλή
πξφζβαζε, νχηε θιείλεη ηε ξάκπα, νχηε ηίπνηα.
Έξρεηαη κεη' επηηάζεσο θαη απηή είλαη ε αιήζεηα ε ηδηνθηήηξηα ή ν
ηδηνθηήηεο ελ πάζε πεξηπηψζεη πνπ έρεη ην αθίλεην πίζσ απφ ην πεξίπηεξν
γηαηί ηνπ θξχβεη ηε ζέα θαη είλαη θάηη πνπ γίλεηαη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο,
ζπκθσλψ ζε απηφ πνπ είπαηε, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα εκπνδίδεη. Βέβαηα ηα
πεξίπηεξα εθεί ππάξρνπλ ρξφληα θαη εγψ σο Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ
ππεξεζηψλ θαη ν θ. Καιακπφθεο θαη ν θ. Καληαξέιεο θαη ν θ. Κνζθνιέηνο φζνη
έρνπκε πεξάζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κπνξεί πνιιέο θνξέο λα γηλφκαζηε
απνδέθηεο κηαο αίηεζεο ή κηαο πίεζεο.
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αληηιακβάλνκαη φηη ην ζέιεη θαη ν
πεξηπηεξηνχρνο

απηφ.

Καη

γπξίδσ

θαη

ιέσ:

εθφζνλ

ππάξρνπλ

κε

θαηεξγεκέλεο ζέζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνδεηρζνχλ …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη άιιε άπνςε απηή.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Απηή είλαη ε αιήζεηα θ. Κνπηζάθε, εγψ ζαο ιέσ φηη έρεη
έξζεη ε θπξία ή ν θχξηνο δελ ζπκάκαη πνπ είρε ηελ επηρείξεζε, σο
Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ ππεξεζηψλ θαη κε βάζε ηελ θαλνληζηηθή ηα βάιακε
θάησ θαη είπακε φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο λα κεηαθηλεζεί ην πεξίπηεξν εθφζνλ
ηεξνχληαη νη απνζηάζεηο πξνζπειαζηκφηεηαο. Καη έηζη εμεηάδακε θάζε
θαηάξγεζε ή δηαηήξεζε.
Καη φζεο θνξέο ζέιακε λα δψζνπκε κηα άδεηα, είρακε ηε
δπλαηφηεηα λα ππνδείμνπκε ελεξγέο ζέζεηο. Γελ ζέισ λα δηαθσλήζσ επί ηεο
νπζίαο, ιέσ φκσο φηη γηα λα απνθχγνπκε ηελ επέθηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ην
νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη, ή φιεο ηηο άιιεο εγθξίζεηο πνπ δεηάεη ν ΟΟΑ
πξνηείλνπκε λα ππνδεηρζεί κηα απφ ηηο ζέζεηο πνπ ήδε ππήξραλ θαη ζεσξψ
φηη ε δεμηά ζέζε αθξηβψο κπξνζηά απφ ην θαηάζηεκα πνπ είλαη εκπνξηθφ
θαηάζηεκα θαη είλαη θαη ιίγν πην πίζσ, δελ είλαη πάλσ ζηε γσλία ηνπ
πεδνδξνκίνπ ζην ξείζξν, πνπ ππήξρε επί ρξφληα, βνιεχεη ηνλ άλζξσπν θαη
είλαη θαη ε ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ππάξρεη θαη θφζκνο πνπ πεξλάεη θαη
είλαη θαη ηα καγαδηά πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απηή είλαη ε άπνςή καο θαη
απηφ ιέκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κνηηάμηε, θ. Αλαληάδε εθείλν
πνπ έρσ λα πσ είλαη ην εμήο: ζην ζεκείν πνπ πξνηείλεηαη λα πάεη ην
πεξίπηεξν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αθφκε θαη παξθαξίζκαηνο. Δίλαη ιηγφηεξν
επηθίλδπλν απφ ηηο δπν πθηζηάκελεο ζέζεηο, θαηά ηε γλψκε κνπ. Γηφηη ζην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δελ ζα ππάξρεη ν θίλδπλνο ησλ δηαβάζεσλ.
Δθεί πνπ ιέηε εζείο ζηηο δπν ζέζεηο απηέο, ή ζηε κία ή ζηελ
άιιε, ππάξρεη ζαθέζηαηνο θίλδπλνο. Καηά ηε γλψκε κνπ ε πξφηαζε πνπ
γίλεηαη, βεβαίσο πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία αιιά είλαη πνιχ πην
αζθαιήο γη' απηνχο νη νπνίνη ζα δεηήζνπλ απφ ην πεξίπηεξν λα πάξνπλ θάηη ή
λα δεηήζνπλ θάηη λα αγνξάζνπλ θάηη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δδψ σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν
αίηεκα γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ πεξηπηέξνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άιιν
ζεκείν. Δπίζεο έρνπκε ζηα ρέξηα καο ην έγγξαθν ηεο Σξνραίαο ην νπνίν καο
δηαβεβαηψλεη

φηη

εθφζνλ

δεκηνπξγεζεί

θαηάιιειε

πξφζβαζε

ηνπ

πεδνδξνκίνπ φπσο ιέεη γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ, δελ
ζα ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα θαη ζα είλαη θαηάιιειε ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
Χο εθ ηνχηνπ ζεσξψ φηη δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα κελ ην
ςεθίζνπκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη ην πξφβιεκα είλαη απηφ πνπ
πεξηέγξαςε ν θ. Αλαληάδεο, θαίλεηαη θαη ζηελ αίηεζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ
κηιάεη γηα πξνζηξηβέο δειαδή κε ην θαηάζηεκα πνπ ππάξρεη απφ πίζσ θαη
δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη είδνπο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δεκηνπξγνχλ απηέο νη
πξνζηξηβέο, γηαηί απηφ ιέεη ε αίηεζή ηνπ «… είλαη νηθνλνκηθνί θαζώο ην
πεξίπηεξν

βξίζθεηαη

κπξνζηά

ζε

καγαδί

θαη

ππάξρνπλ

δηάθνξεο

πξνζηξηβέο…» δπζθνιεχνκαη θάπσο λα ην παξαθνινπζήζσ, φκσο ην πην
ζεκαληηθφ είλαη ην εμήο:
ην έγγξαθν ηεο Σξνραίαο κηιάεη ζαθψο φηη ρξεηάδνληαη
παξεκβάζεηο ζην πεδνδξφκην. Γη' απηφ ην ζέκα εκείο δελ έρνπκε θαλέλα
έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη γηα λα δνχκε αθξηβψο
ηη πξνηείλεηαη λα γίλεη. Καη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχκε εκείο λα ςεθίζνπκε
απηή ηελ απφθαζε, νχηε κπνξνχκε λα κπνχκε ζε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε γηαηί
ιείπνπλ νπζηαζηηθά ζηνηρεία θαη απφ απηή ηελ άπνςε απέρνπκε απφ απηή ηε
δηαδηθαζία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γεκηνπξγνχκε ηξίηε ζέζε δειαδή απηή ηε ζηηγκή; Υσξίο
λα έρνπκε θαηαξγήζεη ηηο άιιεο δχν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, σο εηζάγεηαη.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ.
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Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Οκνίσο ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξε θαη ν θ. Καιακπφθεο θαη
ν θ. Αλαληάδεο θαη επεηδή ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ θαη δεηήκαηα λνκηκφηεηαο
αιιά θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζα απέρνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Απέρνπκε.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρσ, γηαηί δελ ππάξρνπλ νη εγθξίζεηο πνπ ζα έπξεπε
λα ππάξρνπλ θαη ππάξρνπλ δπν ζέζεηο πεξηπηέξνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απέρσ, γηαηί δελ ςεθίδνπκε ζπλαηζζεκαηηθά, ςεθίδνπκε
βάζεη ζηνηρείσλ πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο απνπζηάδεη, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απέρνπκε ιφγσ έιιεηςεο νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζα
επηβιέςνπλ ψζηε γηα παξάδεηγκα ηα κέηξα. Αλ θάπνηνο ζέιεη κεξηθά κέηξα
παξαπάλσ είλαη ειεχζεξν έηζη κπνξεί λα ηα πάξεη; Γειαδή λα επηβιέςεη ν
Γήκνο ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο γηαηί πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 23 ππέξ θαη 8 απνρέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη μεηαηψπιζηρ
πεπιπηέπος εςπιζκψμενος επί ηηρ Λ. Γεκελείαρ 88 - Ν.Φ. ζε νέα θέζη επί
ηηρ Λ. Γεκελείαρ 82 - Ν.Φ., βάζει ηηρ απιθ. 44/2020 απψθαζηρ διαηωπυζηρ γνϊμηρ ηηρ Δ.Π.Ε» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Λήτη απψθαζηρ επί ηος αιηήμαηορ ηηρ δημοηικήρ παπάηαξηρ
«ΓΤΝΑΜΖ ΠΟΛΗΣΧΝ» για ηην απ' εςθείαρ και ζε μψνιμη βάζη
αναμεηάδοζη ηυν ςνεδπιάζευν ηος Γ.. (livestreaming)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ Λχζαλδξε. Γελ έρσ λα πσ πνιιά
πξάγκαηα, ε παλδεκία καο έρεη νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ λα δηεμάγνπκε
Γεκνηηθά πκβνχιηα κέζσ ηειεδηάζθεςεο. Καηαιαβαίλσ πσο ηα πκβνχιηα
ηα νπνία γίλνληαη δηα δψζεο απαηηνχλ θφζηνο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ
ηειενπηηθά, φκσο ηα πκβνχιηα πνπ γίλνληαη κέζσ παλδεκίαο κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο… πνιχ εχθνια κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε ην αξρείν θαη λα
είλαη άκεζα πξνζβάζηκν θαη ζε δσληαλή κεηάδνζε θαη ακέζσο κεηά.
Θεσξψ πσο είλαη πνιχ ινγηθφ, είλαη εθηθηφ θαη κπνξεί λα γίλεη
θαη κε ραξά άθνπζα βεβαίσο θαη ηνλ Γήκαξρν ζηελ αξρή φηη απηφ μεθίλεζε
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απφ ζήκεξα λα γίλεηαη. Βεβαίσο εδψ δελ κπνξψ παξά λα ζηειηηεχζσ ην
γεγνλφο απηφ ην νπνίν επηζεκάλακε θαη ζην δειηίν Σχπνπ πσο ρξεηάζηεθαλ
15 πεξίπνπ κέξεο ηνπ θαηεβαζκέλνπ video ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέρξη
λα μαλαλέβεη πεξηθνκκέλν.
Καη θ. Σάθα ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε εδψ: αλ εκείο, αλ εγψ ή
ν θ. Καιακπφθεο ή ε θα Δκκαλνπήι ή νπνηνζδήπνηε άιινο ιέγακε θάηη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζέιακε κεηά λα ην θφςνπκε, ζα καο δίλαηε απηή ηε
δπλαηφηεηα; Απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο έρνπκε ζπκθσλήζεη κε
ηελ πξφηαζε ηεο «Γχλακε Πνιηηψλ» είλαη πνιχ ινγηθή θαη παξάιιεια
λνκίδνπκε φηη πξέπεη λα επεθηαζεί ην ίδην κέηξν θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ηνπιάρηζηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ είλαη ην θχξην φξγαλν Γηνίθεζεο
ηνπ Γήκνπ θαη λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρεη πξφζβαζε ν
ιαφο ηεο πφιεο καο.
Δθηηκψ φηη πξέπεη λα επεθηαζεί ην ίδην κέηξν πνπ ηζρχεη γηα ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δκείο έρνπκε επαλεηιεκκέλα δεηήζεη εθηφο απφ απηφ πνπ
είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ λα καγλεηνθσλνχληαη νη ζπλεδξηάζεηο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπκθσλνχκε βεβαίσο γηα ην livestreaming θαη
έρνπκε δεηήζεη θαη ρψξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα φιεο ηηο Παξαηάμεηο.
Δπνκέλσο θαηαζέηνπκε εκείο κηα πην ζχλζεηε πξφηαζε δειαδή
λα καγλεηνθσλνχληαη νη ζπλεδξηάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα είλαη
livestreaming ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη παξαρψξεζε
ρψξνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα φιεο ηηο Παξαηάμεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζέισ λα πσ φηη ήηαλ απαξάδεθην απηφ πνπ έγηλε
κε ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, φηη αλέβεθε ζην YouTube θαη ηελ
άιιε κέξα ην πξσί ελψ ην είδα, κεγάιν θνκκάηη μαθληθά κέζα ζε δπν ψξεο
έγηλε απφξξεην ην video. Καη έγηλε απφξξεην θαη ζέισ λα κάζσ κε πνηαλνχ
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ηελ απφθαζε έγηλε απφξξεην ην video απηή είλαη ε εξψηεζή κνπ πξνο ηε
Γηνίθεζε.
Καη αλ πήξαλ άδεηα απφ ηνλ πξνεδξεχνληα πνπ ήκνπλ εγψ,
γηαηί Πξφεδξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λχζαλδξε ήκνπλ
εγψ. Αλ πήξαλ άδεηα, γηα λα θαηεβάζνπλ ην video θαη πνηνο ην θαηέβαζε θαη
γηαηί δελ αλέβεθε νιφθιεξν.
Καη ελλνείηαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα βηληενζθνπνχληαη ηα
Γεκνηηθά πκβνχιηα θαη νη Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο απηά ζα κέλνπλ σο αξρείν
θαη ζα θαίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Γελ ζα παίμνπκε θξπθηφ.
Δπραξηζηψ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, κηα πνιχ κηθξή δηεπθξίληζε ζέισ λα θάλσ.
Αλαθέξζεθα ζην φλνκα ηνπ θ. Σάθα επεηδή μέξσ φηη είλαη ν άλζξσπνο πνπ
αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Καλνληθά ε επζχλε είλαη δηθή ζνπ,
γη' απηφ αλαθέξζεθα ζηνλ θ. Σάθα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε, έιιεηπα εγψ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λχζαλδξε, δίθην έρεηο θαη ξσηάσ σο πξνεδξεχσλ.
Οπφηε ζα πξέπεη λα πάξσ κηα επίζεκε απάληεζε. Έρεη θαηαγξαθεί ζηα
πξαθηηθά λα βξνχκε πνηνο ππάιιεινο ή αηξεηφο πήξε απηή ηελ απφθαζε,
ρσξίο λα ξσηήζεη ηνλ πξνεδξεχνληα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπραξηζηψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξψηνλ κνπ δεκηνπξγείηαη ε απνξία πνπ ήηαλ ε «Γχλακε
Πνιηηψλ» πέληε ρξφληα πνπ αζθνχζε Γηνίθεζε ζην Γήκν καο, φζνλ αθνξά ην
livestreaming. Σελ είδακε ζε έλα livestreaming κφλν απφ ηελ ΔΖΔΑ αλ
ζπκάκαη θαιά θαη ηα ππφινηπα …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ θάλακε ηειεδηαζθέςεηο θ. Σάθα. Μελ κπεξδεχεηε
ηα απγά κε ηα θαιάζηα!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ κπεξδεχσ ηίπνηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπεξδεχεηο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ση κπεξδεχσ; Μηζφ ιεπηφ γηαηί θάλαηε αίηεκα, ην αίηεκα πνπ
θάλαηε ηψξα ήηαλ θαη γηα δσληαλή αλακεηάδνζε αθφκε θαη κέζα απφ ην
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«Μίιηνο Κνπληνπξάο». Γελ ην θάλαηε απηφ. Σν δεηάηε. Γελ ην δεηάηε; Σν
δεηάηε.
Παξ' φια απηά εκείο φηαλ αλαγθαζηήθακε ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ
λα θάλνπκε ηα πκβνχιηα κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ, ν Γήκνο καο ήηαλ απφ ηνπο
πξψηνπο παλειιαδηθά πνπ ην εθάξκνζαλ θαη κάιηζηα δελ μνδεχηεθε νχηε έλα
επξψ. ε αληίζεζε κε άιινπο Γήκνπο.
Υξεζηκνπνηήζεθε ε δσξεάλ πιαηθφξκα ηνπ Τπνπξγείνπ ην
e:Presence, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή ZOOM Meetings θαη ηα
πκβνχιηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξά ηηο δπζθνιίεο ζε ζπλεξγαζία ηνπ
νκηινχληνο κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ.
Ήηαλ βέβαηα νμχκσξν ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχζε λα γίλεη
δσληαλή αλακεηάδνζε απφ ην δεκαξρείν εμ αηηίαο ηεο απίζηεπηα ρακειήο
ηαρχηεηαο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ δεκαξρείνπ. Οπφηε
αλαγθαζηηθά ε αλακεηάδνζε γηλφηαλ απφ ηδησηηθφ ρψξν θαη ε εηαηξεία πνπ
θαηαγξάθεη ηα πξαθηηθά, έθαλε ηελ ερεηηθή θαηαγξαθή απφ εθεί.
πσο παξαηεξείηε ζηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξηάζεηο ε ζχλδεζε ζην
δεκαξρείν έρεη αλαβαζκηζηεί θαη πιένλ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηειεδηαζθέςεηο
ρσξίο πξνβιήκαηα θαη κέζα απφ ην δεκαξρείν.
πνηνο δεκνζηνγξάθνο ή Παξάηαμε δεηνχζε λα ζπλδεζεί ηνπ
δηλφηαλ μερσξηζηή πξφζθιεζε θαη κάιηζηα φζνη δεηνχζαλ λα γίλεη θαηαγξαθή
ελεξγνπνηνχζακε ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή. Απηφ
ηνλ πξψην θαηξφ λα ζεκεησζεί φηη δελ ήηαλ εθηθηφ, δελ ιεηηνπξγνχζε ζην
e:Presence θαηαγξαθή θαη είρε γίλεη εξψηεκα. Αιιά ε θαηαγξαθή ζην
e:Presence είλαη θαιή ηψξα.
Αλαθνξηθά

κε

ηηο πξνεγνχκελεο δπν ζπλεδξηάζεηο πνπ

δηεμήρζεζαλ ηελ ίδηα εκέξα ζέισ λα πξνζζέζσ ηα θάησζη:
Γελ ήηαλ ζίγνπξν φηη ζα γηλφηαλ δσληαλή αλακεηάδνζε. Κάλακε
δνθηκέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη άλνημαλ ηα κηθξφθσλα πξηλ μεθηλήζεη ε
ζπλεδξίαζε, αιιά θαη δελ αλαθνηλψζεθε λσξίηεξα. Ήηαλ κηα πηινηηθή
κεηάδνζε. Αθνξνχζε δπν ζπλεδξηάζεηο, είρε μεθηλήζεη πξηλ αξρίζεη λα παίξλεη
παξνπζίεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ήηαλ φκσο θαη δσληαλή
θαη δεκφζηα.
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Σν video θιεηδψζεθε, αιιά μαλαλέβεθε θάζε ζπλεδξίαζε
μερσξηζηά θαη φπνηνο ζέιεη λα ειέγμεη αλ ιείπεη έζησ θαη έλα θφκκα (,) απφ ηα
πξαθηηθά, ηνλ θαιψ λα δεηήζεη ηα ερνγξαθεκέλα πξαθηηθά ηεο εηαηξείαο
θαηαγξαθήο θαη απνκαγλεηνθψλεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα λα ην
δηαπηζηψζεη.
Δίρε δεηεζεί απφ δπν Μέζα ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο, ηελ
νπνία θαη ελεξγνπνίεζαλ, ην έλα κάιηζηα ηελ θαηέγξαςε εληαία θαη εμ
νινθιήξνπ θαη ηελ αλέβαζε ζην δηαδίθηπν εδψ θαη πεξίπνπ δέθα εκέξεο.
πνηνο ήζειε, ηελ έβξηζθε.
Τπάξρνπλ επαλαιακβάλσ εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε
δσληαλή αλακεηάδνζε πκβνπιίσλ αιιά δελ βξίζθσ ηνλ ιφγν απφ ηε ζηηγκή
πνπ πθίζηαηαη ηθαλφηαην θαη έκπεηξν ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ζην Γήκν λα
μνδέςνπκε επηπιένλ 10.000 €.
Δθ' εμήο κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ε αλακεηάδνζε ζα είλαη
δσληαλή γηα θάζε Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη νπνηνζδήπνηε ζειήζεη λα ηελ
παξαθνινπζήζεη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλεη απηφ απφ ην θαλάιη ηνπ
Γήκνπ ζην YouTube.
Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ην video ζα κεηαθέξεηαη απφ ηηο
δσληαλέο αλακεηαδφζεηο ζηηο κεηαθνξηψζεηο γηαηί ζα αλεβαίλεη απφ ην
ΕΟΟΜ, δελ ζα αλεβαίλεη απφ ηε δσληαλή αλακεηάδνζε. Καη απηφο είλαη θαη ν
ιφγνο πνπ δελ εζηάιεζαλ απηή ηε θνξά πξνζθιήζεηο ζε θαλέλαλ άιιν, πέξα
απφ ηνπο αηξεηνχο, πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ πκβνπιίνπ θαη ηελ εηαηξεία
θαηαγξαθήο θαη ηνπο θαηνίθνπο.
πνηνο πλδπαζκφο επηζπκεί λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην
θαηαγεγξακκέλν video ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη απφ ην ΕΟΟΜ εθφζνλ ην
δεηήζεη απφ ηνλ θ. Πιέζζα ηελ επφκελε ηεο εθάζηνηε ζπλεδξίαζεο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Οινθιεξψλνληαο, ζίγνπξα φηαλ επηηξαπνχλ εθ λένπ νη δηα
δψζεο ζπλεδξηάζεηο ζα θνηηάμνπκε λα πξνβιεθζεί θνλδχιη γηα ηε δπλαηφηεηα
αλακεηάδνζεο απφ ην «Μίιηνο Κνπληνπξάο». Δθεί δελ είλαη κφλν ε ζχλδεζε
ζην Internet ζα ρξεηαζηεί ελδερνκέλσο ζπλεξγαζία κε εηαηξεία πνπ ζα
παξέρεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ φπσο θάκεξεο, ίζσο θάπνην πξνβνιέα θαη
αλαβαζκηζκέλε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζιία, αλ έρεηο ηελ θαινζχλε αλαθέξζνπ θαη ζην ηζηνξηθφ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηέο ηηο κέξεο πνπ έγηλαλ αθφκε πην απζηεξά ηα κέηξα
θαηαγξάθνληαη νη Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο. Παξ' φια απηά φηαλ νη Οηθνλνκηθέο
Δπηηξνπέο μαλαγίλνπλ δηα δψζεο είρε γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα γίλεηαη
θαηαγξαθή είηε απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, είηε απφ θάπνην απφ εκάο κέζα
ζε έλα δσκάηην, ζην γξαθείν Γεκάξρνπ γίλεηαη θαη είλαη πνιχ εχθνιν λα γίλεη
ε θαηαγξαθή, ν θ. Γξεηδειηάο ήζειε λα θαηαγξάθνληαη επίζεκα θαη λα
απνκαγλεηνθσλνχληαη. Απηφ έρεη θάπνην επηπιένλ θφζηνο, λνκίδσ καο έρνπλ
δεηήζεη 150 € ηε ζπλεδξίαζε. Πξνο ην παξφλ φζνλ αθνξά γίλνληαη
Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο On line ππάξρνπλ ηα πξαθηηθά βηληενζθνπεκέλα θαη
ζηε ρηεζηλή θαη ζηελ πξνεγνχκελε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε απάληεζε εγψ δελ πήξα. Πνηνο έδσζε
εληνιή λα θαηέβεη ην αξρηθφ video πνπ ππήξρε ζην YouTube ηελ πξψηε κέξα
κεηά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Πέκπηε ην πξσί. Δπραξηζηψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν λα μεθηλάεη ην video απφ φηαλ παίξλεη ν Πξφεδξνο παξνπζίεο
ήηαλ θάηη πνπ ζειήζακε θαη γη' απηφ θαηέβεθε ην video θαη ήηαλ δηθή κνπ
επηινγή, δελ θηαίεη ν θ. Αξβαλίηεο ζε απηφ, ζε θακία πεξίπησζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη θ. Σάθα απηφ ήζεια λα κνπ πείηε φηη ήηαλ δηθή
ζαο επζχλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ….
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη θάλαηε 10 κέξεο γηα λα ην αλεβάζεηε μαλά!
Δπραξηζηψ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρνπκε θαηαζέζεη θη εκείο κηα πξφηαζε λα
ηελ θάλσ πην ζαθή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πσο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δίπα λα καγλεηνθσλνχληαη νη ζπλεδξηάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έδσζε απάληεζε ν θ. Σάθαο ηψξα.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Μηζφ ιεπηφ, λα δνζεί ρψξνο ηηο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ε βηληενζθφπεζε πνπ ζα γίλεηαη ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ λα ππάξρεη κεηαθφξησζε, απηφ πνπ είπε ν θ. Σάθαο, ε

98

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/11/2020

δηεχζπλζε λα ππάξρεη θη απηή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Να κπνξεί λα ην
δεη θάπνηνο θαη αζχγρξνλα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο πάλησο ηε δερφκαζηε, είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ε
πξφηαζε ζε απηή πνπ έρνπκε θάλεη εκείο.
Η.

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ:

Ναη

θ.

Βαζηιφπνπιε

δελ

είλαη

αληηπαξαηεζηθή,

ζπκπιεξψλνπκε απιψο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ηε δερφκαζηε, βεβαίσο.
Ζ. ΣΑΦΑ: ζα ην πείηε άιιε κηα θνξά νιφθιεξν θ. Εαραξηάδε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ναη. Να καγλεηνθσλνχληαη νη ζπλεδξηάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, λα δνζεί ρψξνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο
Παξαηάμεηο θαη λα ππάξρνπλ νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γήκνπ ζε livestreaming ή
θαη αζχγρξνλα ε δηεχζπλζε κεηά ζηελ ηζηνζειίδα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα ππάξρνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηνπ recording είηε ησλ Οηθνλνκηθψλ
Δπηηξνπψλ είηε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ απαληήζεθε απφ ηνλ θ. Σάθα,
είλαη απφθαζε δηθή καο φρη κφλν επεηδή καο ην πξνηείλαηε, αιιά επεηδή
πηζηεχνπκε ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαιφ είλαη λα ππάξρεη ηέηνηνπ
είδνπο πιεξνθφξεζε. Απηφ είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ θαη ζπκβαίλεη.
Απηφ πνπ δεηάεη ν θ. Εαραξηάδεο ην λα ππάξρεη ρψξνο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ρσξίο πνπ λα θνξηψλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ή ηηο
αλαθνηλψζεηο ή ηηο ηνπνζεηήζεηο. Γηαηί αλ κηιάκε γηα ρψξν πνπ ζα ζέιεη γηα
πνιιά, δελ μέξσ αλ κπνξεί λα ην «ζεθψζεη» ε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ε νπνία
είλαη απαξραησκέλε.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ζ αλαθνίλσζε δελ είλαη πάλσ απφ 200 gigabyte. Γελ
ζπδεηάκε γηα giga, είλαη πνιχ κηθξά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ ξψηεζα. Αλ αλαθέξεζηε ζε ζπλεδξηάζεηο εμάσξεο θαη
επηάσξεο πνπ θξαηνχλ νη δηθέο καο ζπλεδξηάζεηο, είλαη θάηη πξνο ην παξφλ
αλέθηθην. Σν λα ππάξρνπλ αλαθνηλψζεηο δελ λνκίδσ πσο κπνξεί θάπνηνο λα
θηκψζεη ηηο Παξαηάμεηο πνπ ζέινπλ λα αλαθνηλψζνπλ θάηη θαη λνκίδσ πσο
ήδε γίλεηαη.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δγψ ιέσ λα ππάξρεη κφλν κηα δηεχζπλζε. Κχξηε Γήκαξρε,
απηφ πνπ δεηάκε είλαη λα ππάξρεη ην link κφλν κηα δηεχζπλζε ζηελ ηζηνζειίδα
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θαη λα κπνξνχλ νη Παξαηάμεηο λα αλεβάδνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο καο, ζε ρψξν
ζηελ ηζηνζειίδα. Οη αλαθνηλψζεηο είλαη πνιχ κηθξέο δελ έρνπλ βάξνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή δελ είκαη Πιεξνθνξηθάξηνο θαη δελ έρσ θακία γλψζε επ’
απηνχ ζε φ,ηη αθνξά ην δεκνθξαηηθφ ζαο δηθαίσκα ζα ην πεξηθξνπξήζνπκε
είλαη δεδνκέλν. Θέισ κφλν λα κνπ πνπλ νη Τπεξεζίεο αλ απηφ είλαη εθηθηφ κε
ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Χξαία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πσ; Δίλαη πνιχ εχθνιν …
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη πνιχ εχθνιν θαη γηα ηα Κφκκαηα ηηο Παξαηάμεηο θαη γηα ην
YouTube. Γελ είλαη ηίπνηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σάθα είλαη εθηθηφ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη, αξθεί λα αλνίγεη λέν παξάζπξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, θακία αληίξξεζε δελ λνκίδσ πσο κπνξεί θάπνηνο λα
ζηεξήζεη ην δηθαίσκα απφ ηηο Παξαηάμεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ λα
έρνπλ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, φηαλ γίλνληαη ηνπνζεηήζεηο κε livestreaming θαη
είλαη αλνηρηέο παλειιαδηθά, πνηνο ν ιφγνο λα κελ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ. κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα καο βξεη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη ν θ.
Σάθαο.
Δπραξηζηψ, εγψ δελ έρσ θακία αληίξξεζε επ’ απηνχ θαη λνκίδσ
πσο καθξεγνξνχκε γηα ζέκαηα πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ έρνπκε ζπκθσλήζεη.
Θέινπκε φινη livestreaming θαη ζπδεηάκε ηψξα πάιη 25 ιεπηά γηα ην
νκφθσλν!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, ε πξφηαζε πνπ έρεη
δηακνξθψζεη ζηε ζπλέρεηα ε "Λατθή πζπείξσζε" λνκίδσ πξέπεη λα ςεθηζηεί,
εθφζνλ ζπκθσλεί θαη ν Γήκαξρνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα απηφ είπα λα ςεθηζηεί φπσο ζπκπιεξψζεθε. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Λήτη απψθαζηρ επί ηος
αιηήμαηορ ηηρ δημοηικήρ παπάηαξηρ «ΓΤΝΑΜΖ ΠΟΛΗΣΧΝ» για ηην απ'
εςθείαρ και ζε μψνιμη βάζη αναμεηάδοζη ηυν ςνεδπιάζευν ηος Γ..
(livestreaming)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.
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Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα
νη Παξαηάμεηο ελλνείηαη φηη ζα πξέπεη λα ηελ έρνπλ θαη νη αλεμάξηεηνη
δεκνηηθνί

ζχκβνπινη,

ζε

πεξίπησζε

πνπ

ζέινπλ

γηα

νπνηαδήπνηε

αλαθνίλσζε. Σν ζεσξψ δεδνκέλν φηη ζα ππάξρεη θαη απηή ε δπλαηφηεηα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δλλνείηαη θ. Γνχια.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ κηα δηεπθξίληζε. Οη ηέζζεξηο ζπλάδειθνη πνπ
απνηεινχλ ηνπο αλεμάξηεηνπο δελ ζα βγάδνπλ κία ν θαζέλαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη πέληε Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πέληε. Γελ ζα βγάδνπλ κία ν θαζέλαο. Ση ελλνψ; ηη ζηελ ίδηα
ινγηθή, ζε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην πνπ αλεμαξηεηνπνηνχληαη 30 ζπλάδειθνη
απφ ηνπο 33 δελ κπνξνχκε λα έρνπκε 30 ηνπνζεηήζεηο αλεμαξηήησλ. Καη ζηε
Βνπιή αθφκε νη αλεμάξηεηνη απφ έλα ζεκείν θαη πέξα, έρνπλ θνηλνβνπιεπηηθφ
εθπξφζσπν θαη δηθή ηνπο ηνπνζέηεζε. Δπραξηζηψ.
Α. ΓΟΤΛΑ: Να ην ζθεθηνχκε απηφ θ. Γήκαξρε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πνιχ θαιή ηδέα Γήκαξρε, πάξα πνιχ θαιή ηδέα.

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Σποποποίηζη ηηρ απιθ. 204/2019 απψθαζηρ Γ.. Οπιζμψρ Ανηιδημάπσος με ηον αναπληπυηή ηος υρ Πποέδπος
ηηρ επιηποπήρ για ηην εξέηαζη και γνυμοδψηηζη επί πεπιπηϊζευν
κοπήρ δένδπυν ζε κοινψσπηζηοςρ σϊποςρ ηος Γήμος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πνχκε ηα νλφκαηα. Παξαθαιψ ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: πσο ην αλαθέξεη θαη ε εηζήγεζε ε Δπηηξνπή εμέηαζε θαη
γλσκνδφηεζε επί πεξηπηψζεσλ θνπήο δέληξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
απνθιεηζηηθά θαη κφλν λα κελ έρεη λα θάλεη ν Γήκνο κε ηα δέληξα πνπ
ππάξρνπλ ζε ηδηνθηεζίεο.
Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν ν νπνίνο είλαη ν
νκηιψλ θαη δπν ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, ν έλαο ππάιιεινο έρεη λα θάλεη απφ
ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ν άιινο απφ ηε δηεχζπλζε Πξαζίλνπ, κε
αλαπιεξσκαηηθφ Πξφεδξν ηνλ θ. Γηψξγν Καξαβία.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε, εκείο ζα ςεθίζνπκε παξψλ γηα ην κνλαδηθφ ιφγν
θαη λα εμεγήζσ γηα λα κελ έρνπκε παξεμεγήζεηο φπσο ηελ άιιε θνξά εκείο
δελ έρνπκε θαλέλα πξνζσπηθφ κε θαλέλαλ, απιψο δελ έρνπκε εκπηζηνζχλε
ζηελ πνιηηηθή πνπ εθθξάδεηε νη αηξεηνί πνπ δηνηθνχλ θαη γεληθά ησλ άιισλ
Παξαηάμεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ςεθίδνπκε παξψλ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δδψ δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε αηξεηνχο θ. εξεηάθε, έρεη λα
θάλεη θαη κε ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν μέξσ, γη' απηφ ιέκε εκείο ςεθίδνπκε παξψλ ζε φ,ηη
αθνξά ζηνπο αηξεηνχο. Γελ έρνπκε … κε ην πξφζσπν, ην δηεπθξηλίδσ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γελ ζαο εκπλέσ εκπηζηνζχλε, κε ιίγα ιφγηα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ξαλαιέσ: δελ έρεη λα θάλεη κε ην πξφζσπν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πξφεδξε πάκε ζε ςεθνθνξία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ζεκεηψζεθε είλαη 2 παξψλ σο πξνο ηνπο αηξεηνχο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Σποποποίηζη ηηρ απιθ.
204/2019 απψθαζηρ Γ.. - Οπιζμψρ Ανηιδημάπσος με ηον αναπληπυηή
ηος υρ Πποέδπος ηηρ επιηποπήρ για ηην εξέηαζη και γνυμοδψηηζη επί
πεπιπηϊζευν κοπήρ δένδπυν ζε κοινψσπηζηοςρ σϊποςρ ηος Γήμος»
εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οπιζμψρ οπκυηϊν ελεγκηϊν για ηον διασειπιζηικψ έλεγσο
ηηρ Κοινυθελοωρ Δπισείπηζηρ ηος Γήμος σπήζηρ οικ. έηοςρ 2019,
βάζει ηηρ απιθ. 199/2020 απψθαζηρ - ειζήγηζηρ ηος Γιοικηηικοω
ηηρ ςμβοςλίος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα πάιη, δελ έρσ λα πσ θάηη ηδηαίηεξν
πήξακε απφθαζε ζην Γ.. ηεο επηρείξεζεο λα αλαζέζνπκε ζηελ εηαηξεία πνπ
ήδε ζπλεξγαδφκαζηε ηε GRANT THORNTON ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2019 θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηελ θα Υξπζαλζαθνπνχινπ θαη
ηνλ… ηψξα κνπ δηαθεχγεη ην φλνκα, ηέινο πάλησλ, νη ιφγνη είλαη ζέκα
εκπηζηνζχλεο. Γλσξίδνπλ πάξα πνιχ θαιά ηα πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο
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θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ βγαίλνπλ είλαη πάληα έγθπξα. Γελ έρσ θάηη άιιν λα
πσ, αλ ζέιεη θάπνηνο θάπνηα εξψηεζε πνιχ επραξίζησο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Οπιζμψρ οπκυηϊν
ελεγκηϊν για ηον διασειπιζηικψ έλεγσο ηηρ Κοινυθελοωρ Δπισείπηζηρ
ηος Γήμος σπήζηρ οικ. έηοςρ 2019, βάζει ηηρ απιθ. 199/2020 απψθαζηρ ειζήγηζηρ ηος Γιοικηηικοω ηηρ ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αναζςγκπψηηζη ηηρ Δπιηποπήρ Πποφψνηορ Υπημαηοκιβυηίος Παγκαπιϊν ηος Γημοηικοω Ηεποω Ναοω «Οι Παμμέγιζηοι Σαξιάπσερ»
ηος Γημοηικοω Κοιμηηηπίος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη έξζεη ζήκεξα γλσκνδφηεζε απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία πνπ
είρε επηθνηλσλία κε ην αξκφδην Τπνπξγείν θαη καο είπαλ λα πεξηκέλνπκε δηφηη
ζα βγεη δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο δηφηη έρεη πνιιά θελά ν λφκνο πνπ είρε
ςεθηζηεί πξφζθαηα.
Σνλίζηεθε απφ ηελ επηθνηλσλία πνπ είρε ε Ννκηθή Τπεξεζία κε
ην Τπνπξγείν φηη είκαζηε ν πξψηνο Γήκνο πνπ έθαλε εξψηεκα θαη φζνλ
αθνξά ην παγθάξη θαη φζνλ αθνξά ηελ παξάδνζε – παξαιαβή θαη φζνλ
αθνξά ην λέν λφκν. Απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα είλαη φηη ε κεηξφπνιε απφ ηηο 12
Οθησβξίνπ αλ ζπκάκαη θαιά εηζπξάηηεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ δηάθνζκνπ, ηε
ζπκκεηνρή ρνξσδίαο δεζπφηε – αξρηκαλδξίηε, ηα παγθάξηα αθφκε δελ έρνπλ
αλνίμεη.
ε

θακία

πεξίπησζε

δελ

κηιάκε

γηα

ην

παγθάξη

ηνπ

λεθξνζαιάκνπ φηη ζα κπνξνχζε λα πεξηέιζεη ζηε κεηξφπνιε, κηιάκε γηα ην
παγθάξη ηνπ ηεξνχ Νανχ Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ, αιιά θαη πάιη πξνηείλσ λα
πεξηκέλνπκε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ θαη λα κελ θάλνπκε ηίπνηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κχξηε Πξφεδξε

λα

ζπκπιεξψζσ

απιά,

δελ ζα

ζαο

θαζπζηεξήζσ φηη ε Δπηηξνπή κπνξεί λα βγεη θαη λα είκαζηε λνκηθά εληάμεη σο
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πξνο ηελ παξάδνζε ηνπ παγθαξηνχ ζηηο εθθιεζίεο. Οηηδήπνηε αθνξά φκσο,
επεηδή έρνπκε δεηήζεη γλσκνδφηεζε θη άιινη Γήκνη έρνπλ κπεξδεπηεί σο
πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο, ηη δίλνπκε – ηη δελ δίλνπκε,
θέξ' εηπείλ ην δηζθνπφηεξν είλαη πεξηνπζία ηεο εθθιεζίαο ή είλαη θάηη πνπ
αθνξά ηε δηθή καο πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, ηα ζηαζίδηα, είλαη πξάγκαηα ηα
νπνία δελ έρνπλ δηεπθξηληζηεί.
Γήκνη κέζσ ηεο ΠΔΓ αιιά θαη ζε ηδησηηθφ επίπεδν έρνπλ
δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο. ηηο επφκελεο κέξεο ζα βγεη κηα εγθχθιηνο δηεπθξηληζηηθή
ζε νηηδήπνηε αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ λφκνπ.
ε φ,ηη αθνξά ηελ Δπηηξνπή ελλνείηαη φηη κπνξνχκε λα
πξνρσξήζνπκε ζε απηήλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη πξφηαζε γηα ηελ Δπηηξνπή;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λχζαλδξε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη πξνζκνλή γηα
εγθπθιίνπο, γηα απνζαθεληζηηθέο θαη ηα ινηπά κήπσο ζα ήηαλ πην θξφληκν λα
απνζπξζεί ην ζέκα ηειείσο θαη λα έξζεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ιεο Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Δπηηξνπή πνπ πξνηείλσ λα είλαη βεβαίσο ν Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθψλ, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ θνηκεηεξίνπ, έλαο εθπξφζσπνο
εθθιεζίαο ν Πξφδξνκνο ελ πξνθεηκέλσ, δπν δεκφηεο λνκίδσ απφ έλα δπν
θνξείο ηεο πφιεο ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη.
Δάλ ε πξφηαζε ηνπ θ. Νηάηζε γηα λα κελ κπνχκε ζε δηαδηθαζία
αληηπαξαζέζεσλ πνπ νπζηαζηηθά ζα είλαη θαη ρξνλνβφξεο θαη πηζαλφ λα κε
βγάινπλ πνπζελά, αο απνζπξζεί ηειείσο ην ζέκα θαη αο πξνρσξήζνπκε πνιχ
ζχληνκα φκσο γηα λα κελ ρξνλνηξηβήζνπκε θαη αθνχ πάξνπκε ακέζσο ηηο
εγθπθιίνπο ηηο δηεπθξηληζηηθέο, λα πξνρσξήζνπκε γηα ην ζέκα ηεο δηεπθξίληζεο
απηήο ζρεηηθά κε ην ζέκα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αλ έξζεη εγθχθιηνο, έζησ θαη κε πεξηθνξά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ δηαθσλψ θ. Νηάηζε ζπκθσλψ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηαηί ππάξρεη πνιχ θηινινγία θαη ηελ μέξεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ θ. Νηάηζε ζπκθσλψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε Γήκαξρε ην απνζχξνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, λα ην απνζχξνπκε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Αναζςγκπψηηζη ηηρ
Δπιηποπήρ Πποφψνηορ Υπημαηοκιβυηίος - Παγκαπιϊν ηος Γημοηικοω
Ηεποω Ναοω «Οι Παμμέγιζηοι Σαξιάπσερ» ηος Γημοηικοω Κοιμηηηπίος»
ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ

7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 6ηρ αναμψπθυζηρ πποχπολογιζμοω ηος Γήμος οικ. έηοςρ
2020, βάζει ζσεηικήρ απψθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: ζνλ αθνξά ηα έμνδα εληζρχνληαη αξθεηνί θσδηθνί πνπ αθνξνχλ
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ COVID πνπ έθαλα αλαθνξά θαη πξηλ απφ ην 1ν ζέκα,
φπσο γηα παξάδεηγκα ν 106279001 πνπ είλαη:


«Απνιχκαλζε κηθξνβηνθηνλία δεκνηηθψλ ρψξσλ» πξνζζέζνπκε άιιεο
24.800 €



«Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ»
107174001 πξνζζέηνπκε 21.377,60 €



Γεκηνπξγνχκε ηνλ θσδηθφ 006142007 «Παξνρή ππεξεζηψλ δηελέξγεηαο
εμεηάζεσλ γηα COVID» χςνπο 31.400 €.



Ο 106699001 «Πξνκήζεηα αληηζεπηηθψλ θαη καζθψλ» πνπ είλαη 15.105 €



Ο

156699005

«Πξνκήζεηα

ζηνιψλ

πνιιαπιψλ

ρξήζεσλ

θαη

πιενλφκελεο πξνζηαηεπηηθέο θφξκεο» πνπ είλαη 6.000 €


Ο 156631003 «Πξνκήζεηα ζεξκνκέηξσλ ππέξπζξσλ ηχπνπ πηζηφιη θαη
επίηνηρσλ ζεξκφκεηξσλ αλέπαθεο κέηξεζεο» χςνπο 2.600 €



400 € πξνζηαηεπηηθψλ θαιπκκάησλ παπνπηζηψλ



Απνιχκαλζε κηθξνβηνθηνλία δεκνηηθψλ νρεκάησλ πνπ πξνζζέηνπκε
8.000 €
Καη απφ εθεί θαη πέξα θάπνηνη άιινη θσδηθνί, πάκε πάιη ζηελ

ελίζρπζε. Σα θσηνηππηθά ε ζχκβαζε εμαληιήζεθε γηαηί είρακε αξθεηέο
βιάβεο ζηα θσηνηππηθά θαη θηάλεη ζηηο 10.000 € είλαη αξθεηά ιηγφηεξα απφ
πέξζη αιιά έπξεπε λα γίλεη απηή ε αχμεζε. Έρνπκε δαπάλε γηα έθδνζε
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πηζηνπνηεηηθψλ ειεθηξνιφγσλ γηα λα ειέγμνπλ θάπνηα θηίξηα απφ ηε
Γηεχζπλζε Σερληθψλ ππεξεζηψλ. Έρνπκε απφ αίηεκα ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο
έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα Κηεκαηνιφγην θαη Τπνζεθνθπιαθεία θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
ζνλ αθνξά ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο πνπ δελ μέξνπκε αλ ζα
γίλνπλ θέηνο, έρνπκε πάξεη απφ ηνλ Κσδηθφ 156472002 πνπ είλαη δαπάλεο
αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ έρνπκε πάξεη ην πνζφ πνπ
ππνιείπεηαη πνπ είλαη 13.979,38 € θαη ηα βάιακε ζην 156471008 πνπ είλαη
πνιηηηζηηθέο δξάζεηο γηα ηα Υξηζηνχγελλα, αλ γίλεη θάηη, θαλείο δελ μέξεη…
Πξνζζέηνπκε 4.000 € γηα επηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο
πιιφγνπο θαη σκαηεία, νη νπνίνη έρνπλ θάλεη θάπνηα αηηήκαηα ν θαθηζηηθφο
κηινο αιιά θαη ν Ησληθφο γη' απηφ απμάλνπκε ηνλ θσδηθφ.
ζνλ αθνξά ζηε κείσζε ησλ θσδηθψλ αθαηξνχκε 47.200 € πνπ
είλαη απφ ΑΣΑ είλαη γηα ην ιεγφκελν κπαιφλη ζηε Γσδεθαλήζνπ. Απιά έρεη
αιιάμεη ν λφκνο θαη πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο πξνζαξκνγέο, απηφ κπνξεί λα
ζαο ελεκεξψζεη ε Σερληθή Τπεξεζία. Αιιά πξνζζέηνπκε, αλ πάηε ζηε
δεκηνπξγία θσδηθψλ, ηνλ 306142002, ηνλ 306142004 θαη ηνλ 306142012
θάπνηνπο θσδηθνχο γηα κειέηεο πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα «Αληψλεο
Σξίηζεο».
Τπάξρεη ζπλδξνκή γηα ηελ πιαηθφξκα Easy Pay πνπ πέξαζε ε
δσξεάλ πεξίνδνο θαη πξέπεη λα θάλνπκε ζχκβαζε, απηφ δελ είλαη εηήζην είλαη
κηα θνξά, κεηά κπαίλεη ζηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη ε
ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ βάδνπκε
2.000 € ζηνλ θσδηθφ γηα λα αλαλεσζεί ε ζχκβαζε ηεο ηζηνζειίδαο. Απηά,
επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: δελ έρσ θαηαιάβεη θαιά
αθξηβψο ηνλ θαηλνχξγην θσδηθφ πνπ δεκηνπξγνχκε γηα κειέηε ππφγεηνπ
parking.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ζα έιεγα θη εγψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ση είλαη απηφ; Γελ ππάξρεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ
Γήκνπ, πάκε ζε θαηλνχξγην; Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη αθξηβψο θάλεηε θαη

106

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/11/2020

πνπ ζέιεηε λα ην θάλεηε. Έρσ πάξα πνιιά εξσηεκαηηθά. Γελ ζέισ λα πσ ηη
θαληάδνκαη, αιιά αο αθνχζσ ηελ απάληεζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξηλ απαληήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο ζα ήζεια θη εγψ λα
θάλσ κηα εξψηεζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε αλ πξφθεηηαη λα ξσηήζεηε ηνλ θ.
Κνζθνιέην λαη, έρεηε ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κη εγψ ε εξψηεζε πνπ ζα έθαλα ζα αθνξνχζε ηε
κειέηε γηα ην ππφγεην parking. Κνηηάμηε, είκαζηε ηέιε Ννέκβξε ηνπ 2020.
Αλαιάβαηε απφ 1ε επηέκβξε ηνπ ’19. νθείιαηε θαη βάζεη λφκνπ αιιά θαη
βάζεη ρξηζηήο Γηνίθεζεο ζα έιεγα εγψ, λα έρεηε θέξεη… Δίλαη ε έθηε
ηνπιάρηζηνλ θνξά πνπ ζαο ιέσ φηη ζα έπξεπε λα έρεηε θαηαζέζεη
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ Γήκνπ. Απηή ηε ζηηγκή ν Γήκνο καο φπσο θαη ε
ρψξα καο, φπσο θαη φιε ε Δπξψπε θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πιαλήηε
αληηκεησπίδεη ηελ παλδεκία θαη βεβαίσο φια ηα θνηλσληθά, πγεηνλνκηθά αιιά
θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ απηή επηθέξεη.
Δζείο δελ έρεηε αλνίμεη θαλ ηε ζπδήηεζε γηα ην ηεηξαεηέο πιάλν,
ην επηρεηξεζηαθφ πιάλν ηνπ Γήκνπ θαη καο θέξλεηε κνλίκσο, φπσο είπε ν θ.
εξεηάθεο πξηλ, νχηε θαλ ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ δελ ππάξρεη
κειέηε ή ηέινο πάλησλ ε πξννπηηθή ελφο ππφγεηνπ parking θαη μαθληθά
αηάθησο εηξελεκέλα καο θέξλεηε κειέηε 24.800 €.
Καη ζαο ην έρσ μαλαζέζεη ην εξψηεκα απηφ ζηελ πεξζηλή
ζπλεδξίαζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα, πέξζη ηνλ
Γεθέκβξε. Μειέηε βησζηκφηεηαο ή έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ελφο ηέηνηνπ
project έρεηε θάλεη; Ή ν Γήκνο ζα πάεη λα δψζεη θάπνηα ρξήκαηα γηα έλα
ζρέδην ην νπνίν είλαη αλεθάξκνζην;
Γηαηί επαλαιακβάλσ επεηδή θη εκείο ζεσξνχκε πσο ην δήηεκα
ηεο ζηάζκεπζεο είλαη έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε
πφιε καο, είρακε θη εκείο δηεξεπλήζεη ζην παξειζφλ ηε δπλαηφηεηα λα
θηηαρηνχλ θάπνηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο γχξσ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, αιιά
ζην δήηεκα ηνπ Πάξθνπ Μηθξαζηαηψλ ε απάληεζε πνπ είρακε απφ πιεπξάο
Γαζηθήο λνκνζεζίαο αιιά θαη ηνπ Π.Γ. ήηαλ φηη ζην ηξίγσλν ησλ Μηθξαζηαηψλ
δελ κπνξεί λα γίλεη ππφγεην parking, δελ είλαη λφκηκν.
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Πσο εζείο πξνρσξάηε ζήκεξα, κε βάζε πνην ζρεδηαζκφ αιιά
θαη κε πνηα θξηηήξηα λνκηκφηεηαο λα δψζεη ν Γήκνο ιεθηά γηα έλα ηέηνην
project.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ην ίδην ζέκα εγψ έθαλα κηα
πην ελδειερή έξεπλα θαη δηαπίζησζα ηα εμήο πξάγκαηα:
Πξψηνλ ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ηνπ κλεκείνπ Μηθξαζηαηψλ
είλαη ραξαθηεξηζκέλνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαη αλήθεη ζηνλ πξνζθπγηθφ
νηθηζκφ. Δπνκέλσο ε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή εθεί
ππφγεηνπ parking ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Υάξε ζπγλψκε, είλαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: … Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο,
πνπ ζεκαίλεη πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη απηά απφ φ,ηη μέξσ ηα έρεη
ξσηήζεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ζηηο Τπεξεζίεο, ηα γλσξίδεη. Γλσξίδεη ηηο
δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ θαη πνπ κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο θαξθηλνβαηεί απφ ην 2003 πνπ Γήκαξρνο ήηαλ ν θ.
Αδακφπνπινο,

δελ

είρε

γίλεη

θακία

ηξνπνπνίεζε

ηνπ

Πξνεδξηθνχ

Γηαηάγκαηνο.
Δπνκέλσο εξρφκαζηε ζήκεξα λα πάξνπκε κηα απφθαζε γηα ηε
κειέηε ελφο ππφγεηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ, φηαλ μέξνπκε φηη απηφ ην
πξάγκα δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη, φπσο είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά ν θ. Γήκαξρνο δεζκεχηεθε πξηλ απφ δπν
κήλεο φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ν Γήκνο γεληθά ζα κπεη ζηε ινγηθή λα
δεηήζεη ν ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε Νέα Φηιαδέιθεηα λα
γίλεη ζην ρψξν ηνπ κλεκείνπ Μηθξαζηαηψλ.
Δπνκέλσο δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ: απφ ηε κηα δεζκεπφκαζηε
φηη ζέιεη λα πάεη ν ζηαζκφο ζην ρψξν ηνπ κλεκείνπ Μηθξαζηαηψλ θαη απφ ηελ
άιιε πξνρσξάκε ζε κειέηε ε νπνία έρεη ζηφρν λα θάλνπκε ππφγεην ζηαζκφ
απηνθηλήησλ…;
Πποβλήμαηα ζηον ήσο
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Γήκαξρνο πξν δηκήλνπ
κεηά απφ εξψηεζή κνπ δεζκεχηεθε φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη γεληθά ν
Γήκνο ζα κπεη ζηε ινγηθή λα δεηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ ηνπ
Μεηξφ ζην ρψξν ηνπ κλεκείνπ Μηθξαζηαηψλ, πέξα ησλ άιισλ δπζθνιηψλ πνπ
ιέεη φηη ππάξρνπλ πνπ δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνρσξήζεη απηή ην
πξάγκα παξά κφλν κεηά απφ πάξα πνιιά ρξφληα, πσο είλαη δπλαηφ λα ιέκε
απφ ηε κηα φηη ζέινπκε ηνλ ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ ζην πάξθν Μηθξαζηαηψλ θαη
απφ ηελ άιιε λα έξρεηαη ζήκεξα ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηε
δεκηνπξγία ππφγεηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ. Δίλαη εληειψο παξάινγν απηφ ην
νπνίν γίλεηαη ζήκεξα.
Δθηφο φισλ ησλ άιισλ πνπ ζαο είπα φηη γλσξίδεηε νη αξκφδηνη
θαη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ελ πξνθεηκέλσ ηε δπζθνιία πνπ ππάξρεη, δηφηη
ρξεηάδεηαη φπσο είπα Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ηξνπνπνίεζε Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο, ρξεηάδεηαη πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ρξεηάδεηαη κηα νιφθιεξε
δηαδηθαζία ε νπνία φπσο μέξεηε ππάξρεη θαη ε κειέηε Παηξίθηνπ, θαξθηλνβαηεί
απφ ηελ επνρή ηνπ Αδακφπνπινπ απφ ην 2003.
Άξα λνκίδσ φηη δελ έρεη θαλέλα λφεκα λα ζπκπεξηιάβεηε ζηε
ζεκεξηλή αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν
πνπ αθνξά ηε κειέηε γηα ην ππφγεην parking.
Καη λα καο μεθαζαξίζεηε ηη ζέιεηε εθεί: ππφγεην parking ή
ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ; Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα είκαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο ζην ζέκα. ηε ινγηθή ηεο
πξφζθιεζεο 9 ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζνπκε
δπν κειέηεο έηζη ψζηε λα έρνπκε ψξηκεο κειέηεο πιήξσο ρξεκαηνδνηεκέλεο
έηζη ψζηε λα έρνπκε ψξηκεο κειέηεο ζην κέιινλ γηα λα δεηήζνπκε
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα λα θάλνπκε έξγα ζηελ πφιε.
Γλσξίδνπκε φινη πάξα πνιχ θαιά ην γεγνλφο φηη ε πφιε απηή ηε
ζηηγκή αζθπθηηά γηαηί δελ ππάξρνπλ ρψξνη ζηάζκεπζεο θαζψο είκαζηε κηα
πφιε κε αξθεηά κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ιφγσ ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο
πνπ ππάξρνπλ θαη ηηο πξσηλέο ψξεο ιφγσ ηνπ φηη ην θέληξν επηθνξηίδεηαη
ιφγσ ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ, ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ
θαηαζηεκάησλ, φζν θαη ηηο βξαδηλέο.
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Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα απηή ηε ζηηγκή λα ρξεκαηνδνηεζνχκε
απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» γηα ην ζέκα ηεο κειέηεο ελφο
ππνγείνπ parking έηζη ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπκε
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ζην κέιινλ κε κηα ψξηκε κειέηε έηζη ψζηε λα
θαηαζθεπάζνπκε ην parking εθεί.
Έρνπκε θάλεη κηα αξθεηά εθηελή έξεπλα γηα ην ζέκα ηνπ πνπ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη ππφγεην parking, έρεη δίθην ν θ. Σνκπνχινγινπ ην μαλαιέσ,
ζην ζέκα ηνπ φηη ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο. Γελ είλαη αδχλαην, ζέιεη
ηξνπνπνίεζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνιχ ζσζηά έζεζε ην ζέκα, παξ' φια
απηά κηιάκε γηα έλα νηθφπεδν 6 ζηξεκκάησλ ζε έλα θεληξηθφηαην ζεκείν ηεο
πφιεο, ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή φπσο είπα θαη πξηλ αζθπθηηά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: σηήξε ζπγλψκε, νηθφπεδν είλαη ην πάξθν Μηθξαζηαηψλ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη, κηιάσ γηα γήπεδν φρη νηθφπεδν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα δελ κηιάηε εθεί, γηα ην πάξθν Μηθξαζηαηψλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα ην πάξθν Μηθξαζηαηψλ κηιάσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα λα θαηαιάβσ, ζηα ηνπηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα πνπ
ζέιεηε λα αιιάμεηε θαη δελ καο ιέηε ηη θαη αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζθπγηθφ
νηθηζκφ, πξνβιέπεηαη θαη αιιαγή ρξήζεο γεο γηα ην πάξθν;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη δελ πξνβιέπεηαη αιιαγή ρξήζεο… Δδψ κηιάκε θαη'
αξρήλ γηα έλα πνζφ πνπ ζα θνζηίζεη ε πξνθνζηνιφγεζε …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπεηδή δελ θνιιάεη ζηηο ρξήζεηο …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθνχζηε κε ιίγν θ. εξεηάθε λα ζαο εμεγήζσ φια ηα
δεδνκέλα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαιαβαίλσ ηα δεδνκέλα κηα ραξά, αιιά λα αθνχζσ
θηφιαο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθνχζηε κε, δπζηπρψο είκαζηε απηή ηε ζηηγκή κπξνζηά ζε
κηα πνιχ κεγάιε επθαηξία έηζη ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζεί κηα κειέηε ελφο
ηεξάζηηνπ έξγνπ γηα ηελ πφιε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν νπνίν ζα ην εθκεηαιιεχεηαη πνηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε, ζπδεηάκε κφλν… πξνζέμηε κε
απηφ ζέισ λα ζαο εμεγήζσ….
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ζα πιεξψζνπκε, ζα γίλεη έλα ΓΗΣ ην νπνίν ζα ην
εθκεηαιιεχεηαη πνηνο, ξσηάσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είλαη έξγν κε ΓΗΣ, δελ κηιάκε γηα ηελ θαηαζθεπή απηή
ηε ζηηγκή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ είλαη έλα έξγν πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε εξεηάθε ζαο παξαθαιψ, γηα λα θαηαιάβεηε. Αλ δελ
νινθιεξψζσ, δελ ζα θαηαιάβεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: αο ιέσ, ζα αιιάμεηε ρξήζεηο γεο εθεί; Ρσηάσ: ζα αιιάμεη
ρξήζεο γεο; θνπεχεηε λα απνραξαθηεξίζεηε ην ρψξν απφ ρψξν πξαζίλνπ
λαη ή φρη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη…!! Απηφ πξνζπαζψ λα ζαο εμεγήζσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Χξαία, αθνχσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μηιάκε γηα έλα ππφγεην parking. Απηφ πνπ βιέπνπκε
ζήκεξα δελ ζα ηξνπνπνηεζεί ζε ηίπνηα. Παξά κφλν γηα ηηο εηζφδνπο ησλ
ξακπψλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ πεδψλ πνπ ζα αλεβνθαηεβαίλνπλ γηα λα
επηζθέπηνληαη ην ππφγεην parking. Γελ ηξνπνπνηείηαη απηφ πνπ βιέπνπκε
ζήκεξα πξαθηηθά.
ε θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ πάκε λα πεξάζνπκε απηή ηε
ζηηγκή απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αθνξά απηφ
πνπ δεηά ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» ζηελ πξφζθιεζε 9, ην νπνίν
είλαη ε πξνθνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ. Δθεί αλαθέξζεθα ζηε ιέμε «νηθφπεδν –
γήπεδν», ζην γεγνλφο φηη έρνπκε απηή ηε ζηηγκή κηα έθηαζε 6 ζηξεκκάησλ
φπνπ θάησ απφ απηή ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα
ππφγεην parking γηα ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο.
Απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ είλαη νπζηαζηηθά ε ζχληαμε ηνπ
θαθέινπ ησλ κειεηψλ γηα ηελ πξφζθιεζε 9 θαη ε πξνθνζηνιφγεζε απηνχ ηνπ
ηεξάζηηνπ έξγνπ. Αλ εγθξηζεί απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο», ηφηε ζα καο
ρξεκαηνδνηήζεη ην πξφγξακκα ηε κειέηε ηνπ έξγνπ.
Καη ζα έρνπκε ζην κέιινλ κηα ψξηκε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή
ελφο ππφγεηνπ parking. Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο γχξσ απφ
απηφ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ απαληήζαηε θ. Κνζθνιέην.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πείηε κνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρεη δεζκεπηεί ν Γήκαξρνο γηα
ην ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ, δελ είπαηε γη' απηφ ηίπνηε. Δθεί δελ είπακε ζηάζε ηνπ
Μεηξφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζα ζαο απαληήζσ θάηη, κφλνο ζαο
πξηλ είπαηε φηη ζέιεη ηξνπνπνίεζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ
θαηαζθεπή ελφο ππφγεηνπ parking. πλεηδεηνπνηείηε ηη ρξεηάδεηαη γηα κηα
ζηάζε Μεηξφ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ ίδηα δηαδηθαζία πνπ ζέιεη θαη
ην ππφγεην parking, δελ αιιάδεη ε δηαδηθαζία. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άξα εζείο πξνηηκάηε έλα ζηαζκφ Μεηξφ απφ έλα ππφγεην
parking.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη θ. Κνζθνιέην δελ ην
πξνηηκψ εγψ, δεζκεχηεθε ν Γήκαξρνο. Σν αθνχζαηε; Θπκάζηε; Να
επαλαθέξσ ηε κλήκε ζαο; Γεζκεχηεθε ν Γήκαξρνο γη' απηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα απαληήζεη ν θ. Γήκαξρνο ζε απηφ, δελ είλαη δηθφ κνπ
ην ζέκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: βεβαίσο θαη είλαη δηθφ ζαο.
Θέιεηε ζηαζκφ Μεηξφ ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ ή ζην κλεκείν Μηθξαζηαηψλ;
Ση εμππεξεηεί ηελ πφιε; Δθηφο απηνχ θ. Κνζθνιέην επηηξέςηε κνπ άιιε κηα
εξψηεζε αθφκε γηα λα κελ επαλέιζσ.
Τπάξρνπλ θη άιινη ρψξνη. Γηαηί δελ επηιέγεηε ην ρψξν ηεο
ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ γηα λα θάλεηε ηνλ ππφγεην ζηαζκφ; Γηα πνην ιφγν δελ ην θάλεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ήζεια λα πσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί πνιχ απιά εθεί δελ
ππάξρεη πξνζθπγηθφο νηθηζκφο θαη είλαη πνιχ πην εχθνιε ε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη επθνιφηεξε Γήκαξρε, γηαηί
δελ είλαη πξνζθπγηθφο νηθηζκφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θπκάζηε ηη είρα πεη ηφηε; Δπεηδή είρακε ζπδεηήζεη πάιη ζην
«Κνπληνπξάο» ήκαζηαλ θαη είρακε ζπδεηήζεη γηα ηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ θαη ζαο είρα
πεη φηη ζα ην θνηηάμνπκε, ζα ην εξεπλήζνπκε, αιιά ππάξρεη ην εμήο
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πξφβιεκα: ππάξρνπλ λεξά εθεί θαη είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν απφ θάπνηεο
δεηγκαηνιεςίεο πνπ έρνπλ γίλεη., εθεί δίπια έγηλε ε πξψηε ππνγεηνπνίεζε θαη
ππάξρεη πάξα πνιχ κεγάινο θίλδπλνο λα ζπλαληήζνπκε λεξά.
Θπκάκαη πάξα πνιχ θαιά ηη έρνπκε ζπδεηήζεη νη δπν καο ζε κηα
ζπδήηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ γεληθφηεξα θαη είραηε πξνηείλεη
εζείο θαη ζαο είρα πεη «πνιχ σξαία ηδέα, ζα θνηηάμνπκε θαηά πφζν κπνξνχκε
λα απνθχγνπκε ηα ππφγεηα ξεχκαηα θαη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη εθεί θάπνηα κειέηε πνπ ζα εγθαζηζηνχζε θάπνην ππφγεην parking».
ηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε γηα ην Μεηξφ ζαο είπα φηη ζα
πξνηηκνχζα λα είλαη ζην πάξθν Μηθξαζηαηψλ θαη φρη ζηελ πιαηεία
Παηξηάξρνπ γηαηί πξέπεη λα πεξάζεη ν Μεηξνπφληηθαο θάησ απφ φια απηά ηα
πξνζθπγηθά, πνπ ηα κηζά ζα γθξεκίδνληαλ θαη βεβαίσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν
λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα ηνπ ηξηγψλνπ ηνπ πάξθνπ Μηθξαζηαηψλ.
Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη αιιαγή ΠΝΠ θαη ηηο ίδηεο
δηαδηθαζίεο. Καη επεηδή βξηζθφκαζηε ζηελ Διιάδα ηελ νπνία γλσξίδεηε πνιχ
θαιά, γλσξίδεηε ηηο δηαδηθαζίεο, γλσξίδεηε ηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο
πνπ πξέπεη λα βγνπλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη εθεί θάπνην ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ
ηεο Γξακκήο 4 φηαλ γίλεη, φηαλ μεθηλήζεη ε Γξακκή 4 ηνπ Μεηξφ λα γίλεηαη λα
πεξάζεη φιεο απηέο ηηο δηαδξνκέο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί θαη λα θηάζεη εδψ,
δελ μέξσ αλ εζείο θη εζείο θη εγψ ζα είκαζηε ζηνλ Κφθθηλν Μχιν… ρηππάσ
μχιν…. πξνζπαζψ λα θάλσ ρηνχκνξ.
Δπνκέλσο είλαη πνιχ πην άκεζε απηή ε παξέκβαζε πνπ
θάλνπκε πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζηα ρέξηα καο θάηη πνπ είλαη πην εθηθηφ πάιη
κε αιιαγή Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, πάιη κε θάπνηεο δηαδηθαζίεο αιιά φρη κε
ΚΤΑ. Γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά φηη κηα ΚΤΑ φρη κφλν κεηαμχ ηεζζάξσλ –
πέληε Τπνπξγείσλ ή θαη κεηαμχ δπν δελ μέξσ θη εγψ πφζν ρξνλνβφξα είλαη,
αιιά απηφ πνπ έρνπκε κπξνζηά καο, απηή ε πξφθιεζε είλαη κηα επθαηξία
πξνθεηκέλνπ κε κηα απιή πξνθνζηνιφγεζε πνπ πηζαλφ λα καο νδεγήζεη ζηε
κειέηε, λα κπνχκε ζηε ινγηθή λα έρνπκε πνιχ πην ζχληνκα απφ ηελ ππφγεηά
ζηάζε ηνπ Μεηξφ, ππφγεην parking. Δίλαη δχζθνιν, δελ είλαη αλέθηθην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε κνπ επηηξέπεηε
κηα παξέκβαζε ζε απηφ πνπ είπαηε;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ λα νινθιεξψζσ ιίγν απηφ πνπ πξνζπαζνχζα λα
πσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη λα νινθιεξψζεη ν θ. Κνζθνιέηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δθεί πνπ ζέισ λα θαηαιήμσ γηα λα γίλεη ζην ψκα
πιήξσο θαηαλνεηφ είλαη φηη κε απηή ηελ πξνθνζηνιφγεζε έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα καδί θαη κε κηα άιιε κειέηε λα αηηεζνχκε ζην πξφγξακκα
«Αληψλεο Σξίηζεο» κηζφ εθαηνκκχξην επξψ γηα κειέηεο πνπ μέξνπκε πάξα
πνιχ θαιά φινη πνην είλαη ην θφζηνο θαη ε νηθνλνκηθή αηκνξξαγία πνπ δίλνπλ
νη κειέηεο ζηνπο Γήκνπο.
Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε λα
ρξεκαηνδνηεζνχκε απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο» γηα δπν κειέηεο, ε
ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε καο δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα έηζη ψζηε λα έρνπκε
δπν ψξηκα έξγα θαη λα κπνξνχκε είηε κε ίδηα ρξεκαηνδφηεζε, είηε κε
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν πάιη φπσο είλαη ΔΠΑ ή «Αληψλεο Σξίηζεο», λα
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε έξγα ζηελ πφιε.
Σν ηνλίδσ θαη πάιη θ. Σνκπνχινγινπ πνιχ ζσζηά ιέηε γηα ην
ζέκα ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, είζηε θαιά πιεξνθνξεκέλνο απφ ηελ
άιιε δελ ππάξρεη αληίζηνηρν ζεκείν ζηελ θεληξηθή Φηιαδέιθεηα, ην νπνίν λα
κπνξεί λα δερηεί έλα ηέηνην έξγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη αθφκε, κηα δηεπθξίληζε αθφκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνζθνιέην θαη' αξρήλ
είπαηε φηη δελ κπνξεί ν θεληξηθφο ρψξνο ηεο πφιεο λα δερηεί έλα ηέηνην έξγν
ππφγεην parking, πξάγκαηη έρεηε δίθην. Οχηε εθεί πξέπεη λα δερηεί ν ρψξνο
απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο. Δίλαη αθαηάιιεινο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ μέξσ αλ κε αθνχζαηε, δελ είπα απηφ. Δίπα φηη δελ
ππάξρεη άιινο ρψξνο, πνπ λα κπνξεί λα γίλεη θάηη αληίζηνηρν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ινηπφλ ζαο αληηπξνηείλσ
ηνλ ρψξν ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ θαη επηκέλσ φηη δελ είλαη δπλαηφ λα απνθιείεηαη ν
ρψξνο απηφο, ν νπνίνο είλαη εθηφο πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ θαη λα ιέκε φηη
ππάξρεη πδξνθφξνο νξίδνληαο, φηαλ είλαη γλσζηφ φηη πδξνθφξνο νξίδνληαο
ππάξρεη θαη θάησ απφ ην πάξθν Μηθξαζηαηψλ. Πνιχ γλσζηφ είλαη απηφ.
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη θάησ απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη θάησ απφ ην γήπεδν ηεο
ΑΔΚ, πνιχ ζσζηά κε ζπκπιεξψλεη ν θ. Οπζηακπαζίδεο. Άξα δελ είλαη
δηθαηνινγία απηή. Ο ρψξνο πνπ επηιέγεηε είλαη αθαηάιιεινο.
Καη εθηφο απηνχ είλαη δπλαηφ έλα κεγάιν έξγν φπσο είλαη ην
Μεηξφ λα θνιιήζεη θαη λα κελ θνιιήζεη έλαο ππφγεηνο ζηαζκφο απηνθηλήησλ;
Ζ Γξακκή 4 ππνινγίδεηαη φηη ζα πεξάζεη απφ ηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζε δέθα
ρξφληα θαη μέξεηε πνιχ θαιά φηη φ,ηη έρεη πξνγξακκαηηζηεί απφ ηελ Αηηηθφ
Μεηξφ, έρεη πινπνηεζεί εγθαίξσο κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο.
Καη εθηφο απηνχ ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο ίζα - ίζα εάλ
γίλεη απηφ, πνιχ κηθξφηεξνο ρψξνο ζα είλαη θάησ απφ ην πξνζθπγηθφ νηθηζκφ
γηα λα πεξάζεη ππφγεηα ε γξακκή θαη λα θαηαιήμεη εθεί, απφ φ,ηη λα πάεη ζηελ
πιαηεία Παηξηάξρνπ, ε νπνία αζθπθηηά.
Δδψ ππάξρεη κηα δηαθνξά αληηιήςεσλ. Να θάλεηε ην ππφγεην
parking, βεβαίσο θαη ρξεηάδεηαη ζηελ πφιε, φρη εθεί. Να πάξνπκε ην
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν πνπ καο δίδεηαη αλ καο δνζεί, λα απνθχγνπκε ηε
κεγάιε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη ε αιιαγή ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο,
αιιά ην ζέκα είλαη ηη ζρεδηαζκφ ζέιεη ν θαζέλαο καο γηα ηελ πφιε.
Δκείο σο Παξάηαμε έρνπκε δεζκεπηεί, ην έρνπκε πξνηείλεη κε
επηρεηξεκαηνινγία φηη πξέπεη ν ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ λα γίλεη ζην πάξθν
Μηθξαζηαηψλ γηα λα εμππεξεηεί θαη ην γήπεδν θαη ηελ πφιε, γηαηί είλαη
αθξηβψο ζην κέζν ηεο πφιεο θαη παξάιιεια ν ππφγεηνο ζηαζκφο
απηνθηλήησλ λα γίλεη ζην ρψξν ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ, φπσο απφ φ,ηη μέξσ θαη νη
ηζχλνληεο ηεο ΑΔΚ ην ήζειαλ παιαηφηεξα. Ση άιιαμε θαη δελ γίλεηαη εθεί; Ίζσο
λα ππάξρνπλ νηθνλνκηθνί ιφγνη πνπ δελ ζέινπλ θάπνηνη λα μνδεπηνχλ, αιιά ε
πφιε είλαη πάλσ απφ κεξηθά άιια ζπκθέξνληα.
Ζ πφιε πξέπεη λα απνθηήζεη ζηαζκφ Μεηξφ ζε ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν θαη ππφγεην parking ην νπνίν λα κελ ππνλνκεπηεί απ' φιε απηή ηε
δηαδηθαζία ηε ρξνλνβφξα, ε νπνία δελ ζα θαηαιήμεη πνπζελά 17 ρξφληα ε
πφιε απηή πξνζπαζεί λα αιιάμεη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, δελ ην θαηάθεξε.
Πέξαζε ν Αδακφπνπινο, πέξαζε ν Κφληνο, πέξαζε ε Γατηαλά, πέξαζε ν
Βαζηιφπνπινο, ηψξα είζηε εζείο δελ ηα θαηαθέξαλε. Θα ηα θαηαθέξεηε εζείο
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κέζα ζηα πξνζερή δπν ρξφληα; Σν ζεσξψ εληειψο απίζαλν θαη μέξεηε φηη έρσ
δίθην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη αθφκε πνπ δελ έρσ θαηαιάβεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή θάλνπκε επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν επηηξέςηε κνπ. Σν
ζέκα ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ θ. Σνκπνχινγινπ ζπκάζηε φηη είρα πεη φηη ζα ην
θνηηάμνπκε, είλαη κηα πάξα πνιχ θαιή ηδέα. ηε ζπλέρεηα ζαο βάδσ έλα
δίιεκκα: κε ηα έξγα πνπ γίλνληαη γχξσ απφ ην γήπεδν, κε ηηο πεδνδξνκήζεηο,
κε ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλεηαη φιν ην θπθινθνξηαθφ ππάξρεη πξφζβαζε
ζηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ; Απφ πνχ ππάξρεη πξφζβαζε ζηε ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ γηα λα
κεηαθεξζεί φινο απηφο ν φγθνο ησλ απηνθηλήησλ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε επεηδή κνπ
θάλεηε ηελ ηηκή λα κε ξσηήζεηε, λα ζαο απαληήζσ. Ζ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ είλαη 35
ζηξέκκαηα, δελ είλαη 6, είλαη 35 ζηξέκκαηα ε φιε πεξηνρή. Μπνξνχκε λα
επηιέμνπκε έλα ζεκείν θαη λα είλαη θαη θνληά ζην γήπεδν θαη λα κελ ζηγεί ε
πφιε ζην θέληξν ηεο θαη λα γίλεη θαη επθνιφηεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κνληά ζην γήπεδν είλαη θαη ην πάξθν. αο ιέσ: δελ ρξεηάδεηαη
λα πάξνπκε ηα 35 ζηξέκκαηα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Σελ πξφζβαζε λα
κνπ πείηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γήκαξρε λα ξσηήζσ θάηη; ε παιαηφηεξε ζπδήηεζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην είρε εηπσζεί κηιψληαο γηα ην γήπεδν φηη δελ είλαη αλάγθε
λα γίλνπλ νη ζέζεηο parking πνπ πξνέβιεπε ην ζρέδην γηαηί νη ζχγρξνλεο
αληηιήςεηο γηα ηα γήπεδα πξνβιέπνπλ επαθή κε ηα Μέζα Μαδηθήο
Μεηαθνξάο θαη πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ Η.Υ. Πνηνο ν ιφγνο εκείο λα
πξνθαιέζνπκε κηα παξαπάλσ θίλεζε Η.Υ. ζηε κέζε ηεο Φηιαδέιθεηαο
θηηάρλνληαο έλα parking πιάη ζην γήπεδν, πνπ είλαη ζα λα ιέκε ζε άιια 500
απηνθίλεηα «Διάηε εδψ κέζα!». Πνηνο; ηαλ δελ έρνπκε θάλεη θπθινθνξηαθή
κειέηε ηη ζα γίλεη εθεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα φια απηά πξνβιέπεη ην «Αληψλεο Σξίηζεο».
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκέλα κνπ δίλεηαη ε εληχπσζε φηη ιέκε ζε θάζε Γεκνηηθφ
πκβνχιην δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα λα αηηηνινγήζνπκε θαη λα πεξάζνπλ
νξηζκέλα πξάγκαηα θαη εξρφκαζηε ζηα επφκελα θαη θάλνπκε ηα αλάπνδα,
πξνθαλψο πεγαίλνληαο ζε άιιε θαηεχζπλζε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππήξρε ν «Αληψλεο Σξίηζεο» θ. εξεηάθε πξηλ απφ δπν
κήλεο, δελ ππήξρε απηή ε κεγάιε επθαηξία ρξεκαηνδφηεζεο θαη θπξίσο δελ
ζηνρεχεη θαλέλαο καο ζηα απηνθίλεηα πνπ κπνξεί λα πξνζέιζνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. Δδψ ζήκεξα, ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ππήξρε
αγψλαο ζην γήπεδν ηεο ΑΔΚ πνπ δελ κπνξνχζε …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ θάλεηε. Απηά είλαη ηα θαιά ηεο «Δζηίαο». Θα
κπνξνχζε, πεξηκεηξηθά ηεο πφιεο λα ππάξρνπλ ζηαζκνί λα απνζαξξπλζεί ε
ρξήζε Η.Υ. ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη λα ππάξρεη Γεκνηηθή πγθνηλσλία πνπ
λα ζπλδέεη πάξα πνιχ εχθνια. Αιιά δελ ην ζέιεηε γηαηί άιια πξάγκαηα έρεηε
θαηά λνπ. Ρσηάσ, πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο καο ιέγαηε φηη δελ ρξεηάδεηαη
παξαπάλσ … πνπ είλαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο ΓΗΚΔΦΑΛΟ λα θηηάμεη,
φρη ηνπ Γήκν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μνπ επηηξέπεηε ιίγν; Γηαηί ε ζπδήηεζε νδεγείηαη ζε ιάζνο
δεδνκέλα. Γελ έρεη θακία ζρέζε ην ζέκα …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα πιεξψζνπκε εκείο δειαδή, ην δεκφζην άιιν κηζφ
εθαηνκκχξην γη' απηφ ην νπνίν έπξεπε λα θάλνπλ άιινη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε εξεηάθε κνπ επηηξέπεηε; Γελ έρεη θακία ζρέζε ην
γήπεδν κε ηε δπλαηφηεηα πνπ καο δίλεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο δπν κήλεο
πεξίπνπ…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ραιάζνπκε έλα πάξθν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ραιάκε θαλέλα πάξθν. ,ηη βιέπνπκε ζήκεξα ζα
ππάξρεη. Γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη απηή ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη
θαλέλα γήπεδν εδψ, ηελ Παξαζθεπή θαη ην άββαην πνπ έρνπκε
επηζθεςηκφηεηα ιφγσ ηνπ φηη είκαζηε κηα πεξηνρή εζηίαζεο, ε πφιε αζθπθηηά.
Φάρλνπκε παληνηνηξφπσο λα βξνχκε ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε ειεχζεξνπο
ρψξνπο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηή είλαη ε πφιε γηα ηελ νπνία είζηε πεξήθαλνο θ.
Κνζθνιέην θαη ηελ νπνία ππεξεηείηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ςάρλσ, αθνχζηε κε ιίγν ζαο παξαθαιψ. Μηα πφιε ε
νπνία ξπκνηνκήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’20 πξνζπαζνχκε ζήκεξα λα ηε
θέξνπκε ζην ηψξα. Πνπ είλαη ην θαθφ; Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ ην πξάγκα.
Να θέξνπκε ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζην ζήκεξα. Γελ αιιάδνπκε
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ηίπνηε θαη πξνζπαζνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα
λα θηηάμνπκε ηελ πφιε καο θαιχηεξε. Πνην είλαη ην κεκπηφ ζε απηφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θέιεηε λα μεκπεξδέςεηε κε ηνλ πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ, ην
έρεηε πεη, ην έρεηε δειψζεη … θαη ηα παξνπζηάδεηε φια …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: (Γιακοπέρ ζηον ήσο): Γεηα ζαο, θαιεζπέξα θαη πάιη. Να πσ
νξηζκέλα πξάγκαηα ίζσο δηεπθνιχλσ ηελ θνπβέληα θαη ιπζνχλ απνξίεο πνπ
εχινγα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε φινπο.
Πξψηνλ ζρεηηθά κε απηφ πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο γηα ην
ρξφλν πνπ έξρεηαη απηή ε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο απηνχ ηνπ πνζνχ. Ο
ρξφλνο δελ ήηαλ επηινγή ηεο Γηνίθεζεο, θ. Βαζηιφπνπιε. Οη πξνζθιήζεηο ηνπ
«Αληψλεο Σξίηζεο» βγήθαλ ηέιε Ηνπιίνπ πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο θαη ε
πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξφηαζεο ιήγεη 31/12.
Πνπ ζεκαίλεη φηη νη ρξφλνη είλαη ζπγθεθξηκέλνη, πεξηνξηζκέλνη θαη
άξα ε δηαδηθαζία απηή δελ επηιέρηεθε απφ εκάο, νδεγεζήθακε ζε απηή ηε
δηαδηθαζία βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γεχηεξνλ, είλαη πξαγκαηηθά κηα ρξπζή επθαηξία γηα ηελ πφιε λα
δξνκνινγήζνπκε θαη λα βάινπκε έλα ιηζαξάθη μεθηλψληαο απφ ζήκεξα δελ
μέξνπκε πφηε ζα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ελφο ηφζν κεγάινπ έξγνπ, αιιά
πξέπεη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε απηή ηε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηεζνχκε
κε κηα ηέηνηα πνιχ κεγάιε κειέηε ηελ νπνία ζα ηελ έρνπκε ψξηκε ζηα ρέξηα
καο θαη ζε δεχηεξν ρξφλν, είηε κέζα απφ θάπνηεο … ην ’21-’27 είηε κε
νπνηνδήπνηε άιιν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, έρνληαο ψξηκε κειέηε
γλσξίδεηε πνιχ θαιά εηδηθά εζείο θ. Βαζηιφπνπιε πνπ έρεηε δηαηειέζεη
Γεκνηηθή Αξρή φηη ην άιθα θαη ην σκέγα γηα ηε δηεθδίθεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ
είλαη λα ππάξρνπλ ψξηκεο κειέηεο.
Άξα ηη θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή … θάπνηα ρξήκαηα ην πνιχ
20.000 € ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα είλαη θαη ιηγφηεξν κε ζηφρν πξψηνλ λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ηε κειέηε χςνπο 300-400.000 € ην νπνίν απηφ ζα γίλεη
άκεζα θαη ζε δεχηεξν ρξφλν έρνληαο ψξηκε κειέηε λα πάκε λα
ρξεκαηνδνηήζνπκε φιν ην έξγν ηεο …
Αλ κηα κειέηε έρεη 300-400.000 € αληηιακβάλεζηε φηη ην ίδην ην
έξγν ηεο θαηαζθεπήο ζα έρεη 3 κε 4 ίζσο θαη 5 εθαηνκκχξηα. Άξα επελδχνπκε
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απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ 15-20.000 € γηα λα δηεθδηθήζνπκε ζε έλα
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα έλα έξγν πνπ ζα ιχζεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα ηεο
πφιεο κε θφζηνο 4-5 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Αλαθνξηθά κε ηελ επηκνλή ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηελ
ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ. Σν πψο ρξεκαηνδνηνχληαη νη κειέηεο θ. Σνκπνχινγινπ δελ είλαη
θάηη πνπ απνθαζίδεη θαλέλαο απφ εκάο. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ππνβάιινληαο
κηα πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζε έλα ρψξν ν νπνίνο δελ αλήθεη ζην Γήκν,
ζα ην απνξξίςεη. Γηαηί δελ ρξεκαηνδνηεί κειέηεο ή δξάζεηο πνπ δελ έρνπλ
θακία πηζαλφηεηα ή έρνπλ πνιχ κηθξέο πηζαλφηεηεο ζην ακέζσο επφκελν
δηάζηεκα λα κελ πινπνηεζνχλ.
Γηα θάπνηνπο ρψξνπο κέζα ζην Γήκν κφλν γηα δεκηνπξγία
εληππψζεσλ γηα λα ιέκε φηη «θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη εθεί», απφ ηε ζηηγκή πνπ
δελ έρεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ εμ φζσλ γλσξίδσ, πέθηνπκε ζην θελφ. Απηά
ήζεια λα πσ, δελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα άιιε απνξία επραξίζησο λα
απαληήζσ. Σν είπα, γηα λα θαηαιάβνπλ φινη νη ζπλάδειθνη ηη αθξηβψο είλαη
απηφ πνπ δεηάκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε, αιιά
επεηδή αλαθέξζεθε, ζα ήζεια ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε ηψξα ή κεηά;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα ήζεια ηψξα επεηδή
αλαθέξζεθε ν θ. Λέθθαο.
Κχξηε Λέθθα, κπνξείηε λα καο δψζεηε έλα ρξνλνδηάγξακκα ην
πψο ζα ππεξθεξάζεηε ην ζέκα ηεο αιιαγήο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ
πξέπεη λα πεξάζεη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο; Γηφηη απηά πνπ θάλεηε
είλαη αζθήζεηο επί ράξηνπ, είζηε κάιινλ άζρεηνο απφ δηαδηθαζίεο. Δληειψο
άζρεηνο.
Αληίζεηα, γηα ηνλ ρψξν ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ πνπ πξνηείλσ, ππάξρεη
ε δπλαηφηεηα ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα
απνθηήζεη ρψξν ν Γήκνο θαη δελ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο. Πξνθαλψο δελ γλσξίδεηε ηα ζέκαηα, δηαβάζεηε ιίγν θαιχηεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαβάζηε εζείο θ. Σνκπνχινγινπ φηαλ ζαο ιέσ θαη δελ
θαηαιαβαίλεηε φηη δελ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο… θαη' αξράο λα ιείπνπλ νη

119

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ραξαθηεξηζκνί εηδηθά γηα ζπκβνχινπο πνπ αλήθνπλ ζε ρψξν πνπ δξα ε
Γεκνηηθή Αξρή, πξψηνλ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηαηί νη άιινη ηη είκαζηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέιεηε λα θαηαιάβεηε φηη ζε δπν κήλεο ζηηο 31/12 πξέπεη
λα έρεηο θαηαζέζεη πξνθνζηνιφγεζε θαη λα πξνρσξήζεη ζε κειέηε. Δζείο καο
ιέηε ηψξα γηα απαιινηξίσζε ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ, πνπ δελ μέξσ θη εγψ πφζν
ρξνληθφ δηάζηεκα ζέιεη. Πνηνο θνξντδεχεη πνηνλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε 17 ρξφληα δελ…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέιεηε λα θαηαιάβεηε. Μαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κε
ειάρηζηα ρξήκαηα λα δηεθδηθήζνπκε θάηη κεγάιν. Δάλ πάκε ζηε ινγηθή ηεο
απαιινηξίσζεο ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ, ζαο είπα πνπ ζα είκαζηε θη εζείο θαη εγψ!
Γελ ζέιεηε λα ην θαηαιάβεηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πηζηεχσ λα είκαζηε ιίγν πην
αηζηφδνμνη. 17 ρξφληα δελ κπφξεζε λα ηξνπνπνηήζεη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
θαλέλαο θαη ην ηξνπνπνηήζεηε εζείο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε νχηε ηελ πξνθνζηνιφγεζε ζε
ρψξν πνπ δελ αλήθεη ζην Γήκν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε ρξεκαηνδνηηθά
εξγαιεία πξνθχπηνπλ θαηά θαηξνχο, φπσο απηφ πνπ πξνέθπςε ηψξα. Σν
ζέκα είλαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ πφιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κξαηάηε ηψξα εζείο θιεηζηά βηβιία θαη καληεχεηε ην κέιινλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη πνιχ απιά φπσο πξνέθπςε
ηψξα ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν απηφ, κπνξεί λα πξνθχςεη κεηά απφ έλα
ρξφλν. Καλείο δελ ην μέξεη, νχηε εζείο, νχηε εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιάηε φινη καδί …!!
Α. ΛΔΚΚΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα ξσηήζσ εγψ θάηη ν άζρεηνο; Αλ
ππνβάιινπκε πξφηαζε γηα νηθφπεδν πνπ δελ καο αλήθεη ζα καο εγθξηζεί ε
ρξεκαηνδφηεζε λαη ή φρη; Γηαηί εκείο είκαζηε άζρεηνη, δελ μέξνπκε. Αο καο
πνπλ νη ζρεηηθνί.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Λέθθα, έρεηε ππφςε ζαο
φηη έπξεπε ν ζρεδηαζκφο απηφο λα έρεη μεθηλήζεη απφ ηφηε πνπ αλέιαβε ε
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Γεκνηηθή Αξρή ζηελ νπνία φπσο θαηάιαβα, αλήθαηε απφ ηελ αξρή έηζη είπε ν
θ. Γήκαξρνο αλ θαηάιαβα θαιά.
Δπνκέλσο 14 κήλεο πνπ ππάξρεη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή έπξεπε
λα έρεη πξνρσξήζεη φπσο ηελ πξάμε εθαξκνγήο πνπ δελ πξνρψξεζε γηα ηελ
ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ έηζη θαη ζηνλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο. Σψξα βξήθαηε κηα
επθαηξία, ιέηε φηη έρνπκε ην πάξθν Μηθξαζηαηψλ αιιά ζηελ νπζία δελ βιέπεηε
ηε δπζθνιία πνπ ππάξρεη. Ο καθξνπξφζεζκνο θαη ν ζνβαξφο ζρεδηαζκφο δελ
γίλεηαη φηαλ βγαίλεη κηα πξφζθιεζε ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο». Γίλεηαη κε
ζρεδηαζκφ ζνβαξφ, πνπ έρεη πξννπηηθή γηα ην Γήκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ζα ην δνχκε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ρη Λχζαλδξε, έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιάκε δπν ψξεο γηα έλα θσδηθφ! Θα μαλαπείηε πάιη ηα ίδηα.
Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

ρη

εξσηήζεηο

θάλακε,

ζα

ηνπνζεηεζνχκε

είλαη

πξνυπνινγηζκφο θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε ζνβαξά. Δίλαη πνιχ ζνβαξά απηά
πνπ θάλνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πιάθα θάλνπκε εκείο ηφζε ψξα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ μέξσ ηη θάλεηε εζείο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ λνκίδσ φηη θάλεηε πιάθα φινη. Έρνπκε πηάζεη έλα θσδηθφ
θαη κηιάκε δπν ψξεο γηα έλα θσδηθφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ λα ην πείηε ζηνπο Αληηδεκάξρνπο ζαο πνπ ζην 1ν ζέκα
κίιεζαλ πέληε θνξέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε ηνλ ιφγν γηα έλα ιεπηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη, ζα κηιήζνπκε θαλνληθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καλνληθά κηιάηε, αιιά έρεηε κηιήζεη πελήληα θνξέο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πελήληα θνξέο λα θνηηάμεηο ηελ Παξάηαμή ζνπ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κνίηαμα θαη ηελ Παξάηαμή κνπ θαη ηηο άιιεο Παξαηάμεηο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ην δνχκε, πάξε ηα πξαθηηθά θαη θνίηα. Θα
ηνπνζεηεζνχκε θαλνληθά κε πξψηε θαη δεχηεξε ηνπνζέηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ ψξα είλαη 11 ε ψξα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να πάεη θαη 3! Θα ην πεξάζεηε βξάδπ λα θάηε ην νηθφπεδν!
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ ν θ. εξεηάθεο λα αλαθαιέζεη φηη πάκε λα θάκε ην
νηθφπεδν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ αλαθαιψ ηίπνηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνην νηθφπεδν πάκε λα θάκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ην αλαθαιέζεη ηψξα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ αλαθαιψ ηίπνηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να αλαθαιέζεηε ηψξα θ. εξεηάθε φηη πάκε λα θάκε ην
νηθφπεδν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Νηξνπή ζαο θ. εξεηάθε. Ενχκε φινη ζηελ ίδηα πφιε, δελ
ελδηαθέξεζηε κφλν εζείο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: …. Απηή ηε ζηηγκή καο θέξλεηε έλα ζρέδην, έρεηε θάλεη ήδε
πξφηαζε θαη δελ καο ιέηε ην ηη ζέιεηε λα εληάμεηε εθεί γηα αιιαγή ηνπ
πνιενδνκηθνχ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηα πξφηαζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε, ην πξψην πξάγκα πνπ ζα θάλεη είλαη λα αλαθαιέζεη
απηφ πνπ είπε θαη κεηά ζα ζπλερίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να αλαθαιέζεηε ην φηη πάκε λα θάκε ην νηθφπεδν, ηψξα.
Πεξηκέλσ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λχζαλδξε κνπ έρεηο δψζεη ηνλ ιφγν ή φρη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ ζνπ έρσ δψζεη ηνλ ιφγν, λα αλαθαιέζεη ν θ. εξεηάθεο
λα ζπλερίζνπκε φηη πάκε λα θάκε νιφθιεξν ηξίγσλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη κε νλφκαηα … λα θάεη ην νηθφπεδν θαη κε πνην ηξφπν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξηκέλσ κε νλφκαηα πνηνο πάεη λα θάεη ην νηθφπεδν θαη κε
πνην ηξφπν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε επεηδή έρεη πξφβιεκα ήρνπ, λα ζπλερίζεη ν θ. Νηάηζεο
θαη λα αλαθαιέζεη κεηά.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Γήκαξρν φηη γίλεηαη επνηθνδνκεηηθφο
δηάινγνο, ζα πξφζζεηα θαη αζθαιήο γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή. Γηαηί ζα πξέπεη λα
αιιαρηεί ιίγν ν ηίηινο δελ είλαη έγθξηζε 6εο αλακφξθσζεο, είλαη απιή
ελεκέξσζε. Καη ηη ελλνψ. Γελ ρξεηάδεηαη λα ςεθίζνπκε, δπν ςήθνη θηάλνπλ.
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Θέισ λα ξσηήζσ ηνπο εηζεγεηέο ηεο αλακφξθσζεο. Έρεη γίλεη ε
εηζήγεζή ηνπο ζχκθσλα κε ην λφκν; Απφ ρηεο πνπ ήξζε, είρακε ρξφλν λα
δνχκε ηελ εηζήγεζή ζαο, λα θάλνπκε ηελ αληηπξφηαζή καο θαη ε Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ λα καο δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο ζε 8 ψξεο; ρη βέβαηα θαη
ην μέξεηε πνιχ θαιά.
Οπφηε παξαθαιψ πνιχ ηνλ Γξακκαηέα λα κε ζεσξήζεη απψλ,
αθνχ δελ έρεη ιφγν ε παξνπζία κνπ έηζη θη αιιηψο θαη απνξψ γηαηί πνιινί
απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ γηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία
θαη λα ςεθίζνπλ, δελ έρεη λφεκα. Ρσηάσ ηνπο εηζεγεηέο θαη πεξηκέλσ
απάληεζε: είλαη λφκηκνο ν ηξφπνο ηεο εηζήγεζεο ηεο αλακφξθσζεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καη εγψ ζέισ λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο. Καη' αξρήλ επί
απηνχ πνπ ζπδεηάγακε ηφζε ψξα έρσ λα πσ ην εμήο: ην φηη καο ραξίδνπλ
έλαλ ειέθαληα δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηνλ πάξνπκε.
Απηφ αθξηβψο πνπ είπαλ πξνεγνχκελα είλαη φηη αθνχ δελ ζσζηή
δηαρείξηζε φινπ ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ αξρή, δελ ζεκαίλεη ηψξα ζην παξά
πέληε φηη θάλνπκε φ,ηη είλαη λα θάλνπκε ρσξίο ηνλ ζρεδηαζκφ. Απηφ απιά σο
παξαηήξεζε.
Δγψ ζέισ λα αλαθεξζψ ζε άιινλ θσδηθφ. Θέισ λα αλαθεξζψ
ζηνλ θσδηθφ 107134001 πνπ είλαη ε «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ»
θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε κάιινλ, εάλ γλσξίδεη ηη
δπλακηθφ ππνινγηζηψλ ππάξρεη ζηα ζρνιεία γηαηί ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην
πνπ έρεη βγεη, ζα έπξεπε λα γίλεη θάπνηα θαηαγξαθή θαη λα απνζηαιεί ζην
Τπνπξγείν Παηδείαο, εάλ γλσξίδνπκε δειαδή πφζνη ππνινγηζηέο ππάξρνπλ.
Έλα δεχηεξν, απηνί νη ππνινγηζηέο πνπ ιέλε φηη ζα πάλε ζηα
ζρνιεία, ελλννχλ πνπ ζα πάλε ζηα ζρνιεία θαη πσο ζα επηιεγνχλ ηα ζρνιεία
κε πνηα δηαδηθαζία. Καη αλ είλαη λα ζεσξήζνπκε φηη βνεζάκε ηνπο καζεηέο ή
νηηδήπνηε άιιν κε απηφ, απφ ηελ εγθχθιην πξνηείλεη φηη δελ κπνξνχλ λα
δνζνχλ νχηε ζηνπο καζεηέο, νχηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Καη απφ ηελ εγθχθιην πξνηείλεη φηη αλά 50 καζεηέο ζα έρνπκε
έλαλ ππνινγηζηή ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ. Δπηπιένλ ν θ. Βνχξνο είπε φηη απηή
ζα κείλεη παξαθαηαζήθε ζην Γήκν. Σν λα γεκίζεηο ηα ζρνιεία κε laptop πνπ
γλσξίδνπκε ζεσξψ φινη φηη έρνπλ έλα πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξφλν, δελ λνκίδσ
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φηη είλαη κηα θαιή επέλδπζε. Οπφηε ζα ήζεια λα κνπ απαληήζεη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο επ’ απηνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δξψηεζε θ. Πξφεδξε. ηνλ θσδηθφ 156471008 πνπ είλαη νη
πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ βιέπνπκε κηα αχμεζε
θαηά 14.000 € πεξίπνπ θαη κηα δηακφξθσζε ζηηο 18.979 € θαη ζέισ λα
ξσηήζσ ηη εθδειψζεηο ζα είλαη απηέο ελ κέζσ παλδεκίαο θαη αλ ππάξρεη
εηζήγεζε γηα ηηο εθδειψζεηο απηέο θαη ηη ζα πεξηιακβάλνπλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε ζα απαληήζεηο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε, εάλ δελ αλαθαιέζεη ν θ. εξεηάθεο γηα ην …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Έρεη πέζεη ε γξακκή ηνπ θ. εξεηάθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ δελ αλαθαιέζεη, δελ απαληψ ζε ηίπνηε. Αλ δελ αλαθαιέζεη
πνηνη πάκε λα θάκε (νλφκαηα!) θαη κε πνην ηξφπν. Δγψ σο έλδεημε
δηακαξηπξίαο, γηαηί δελ έρσ ην δηθαίσκα λα δηαθφςσ ηε ζπλεδξίαζε θαη ζα
ζθεθηψ αλ ζα θηλήζσ λνκηθέο δηαδηθαζίεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα κηιήζσ θη εγψ ιίγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λίγν, λαη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ. Έρνπκε έλα ηξίγσλν λα ην θάλνπκε
parking θαη ηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ πνπ επίζεο αλ ηελ απαιινηξηψζνπκε κπνξνχκε
λα ηελ θάλνπκε parking. Καη ηα δχν ελέρνπλ ρξφλν. Ζ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ κελ
απαιινηξηψζεηο, ηζηνξίεο, ελζηάζεηο αλ ζα γίλεη νινθιήξσζε θαη νξηνζέηεζε
δπν ξεκάησλ λνκίδσ … Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.
Δγψ έλα πξάγκα έρσ λα ζαο πσ: καο βιέπεη ν Γξεηδειηάο απηή
ηε ζηηγκή απφ ην Μεζνιφγγη θαη γειάεη! Ο άλζξσπνο κέζα ζε δέθα ρξφληα
έθαλε ηξεηο – ηέζζεξηο αιιαγέο. Δκείο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηε. Δίρε
καιιηάζεη ε γιψζζα κνπ απφ ην 1ν Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ είρα κηιήζεη
φζνλ αθνξά θάηη γηα ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ πνπ είρα ςεθίζεη, φηη πξέπεη λα
θάλνπκε αιιαγέο ΓΠ, αιιαγέο Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, λα βάινπκε κπξνο
λα δνπιέςνπκε. Σν αλ ζα έρνπκε ιεθηά λα δψζνπκε 25.000 € γηα λα έρνπκε
κεηά ηα 500 δελ κνπ ιέεη ηίπνηε θ. Λέθθα θαη θ. Κνζθνιέην. Σίπνηε απνιχησο.
ην Υαιάλδξη κε ΓΗΣ θάλεη parking, ην Μαξνχζη κε ΓΗΣ έθαλε
parking. Δκείο εθεί, λα βξνχκε ηνπο πφξνπο. Πνηνπο πφξνπο; Οη πφξνη δελ
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είλαη δηθά καο ιεθηά θη απηνί; Αο δνπιέςνπκε ιίγν λα θάλνπκε ηξνπνπνίεζε
ηνπ

ΓΠ,

ηξνπνπνίεζε

Πξνεδξηθψλ

Γηαηαγκάησλ,

θαη

εθεί

κε

ζπκπεξηιάβνπκε κφλν φ,ηη βνιεχεη… ην γήπεδν ζέιεηε λα πσ; Σελ πφιε
ζέιεηε λα πσ; Να θάλνπκε ηξνπνπνίεζε θαη ζηα ππφινηπα πξάγκαηα, λα
κπνξεί θαη έλαο ηδηψηεο λα θάλεη parking αλ ρξεηάδεηαη. Τπάξρνπλ ηφζα
νηθφπεδα αλαμηνπνίεηα κέζα ζηε Φηιαδέιθεηα ζην πξνζθπγηθφ νηθηζκφ.
Να δνχκε ηη ζέινπκε πξαγκαηηθά θαη λα μεθηλήζνπκε. Γελ
πξφθεηηαη λα ην ηειεηψζεηε απηφ εζείο, είηε ην έλα είηε ην άιιν. Θα είλαη ζηελ
επφκελε ζεηεία Γεκάξρνπ, νχησο ή άιισο. Αιιά λα βάινπκε κηα ζσζηή
βάζε λα μεθηλήζνπκε λα θάλνπκε πξάγκαηα, parking ιείπνπλ. Θέισ λα πσ θη
άιια πνιιά αιιά θ. Πξφεδξε ην έλα ιεπηφ πνπ κνπ δψζαηε ην θάιπςα. αο
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο ζπλδέζεθε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Λχζαλδξε, κε ελεκέξσζε φηη έρεη πέζεη ε γξακκή ηνπ.
Πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μάιηζηα κπνξεί λα καο ζηείιεη έλα κήλπκα φηη αλαθαιεί, λα πεη
θάηη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ην ελδηάκεζν κπνξψ θ. Πξφεδξε λα πσ θάπνηα
πξάγκαηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: σηήξε ιίγν ζχληνκα κφλν γηαηί …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ φ,ηη είρα λα πσ, ην είπα. Απιά επεηδή αθνχγνληαη
δηάθνξα ζέκαηα θαιφ είλαη λα ιχλνληαη νη απνξίεο.
Ξαλαιέσ ην εμήο: Γηάλλε, είζαη κεραληθφο δελ κπνξείο λα ιεο φηη
ππάξρνπλ αλαμηνπνίεηα νηθφπεδα κέζα ζηνλ πξνζθπγηθφ νηθηζκφ γηα λα ηα
θάλνπκε parking, πξψηνλ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ είπα λα ηα θάλνπκε, λα κπνξνχλ νη ηδηψηεο λα
θηηάμνπλ ηδησηηθφ parking.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ επηηξέπεηε Γηάλλε κνπ, κφλν κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Άξα δελ επηηξέπεηαη θαη ζην πάξθν, ίδηεο ρξήζεηο
έρνπλ. Καη ηξνπνπνίεζε λα θάλεηο, δελ κπνξείο λα δψζεηο κφλν γηα ην
δεκφζην ρξήζε, δελ γίλεηαη.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δληάμεη. Κνηηάμηε λα δείηε ηη γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή:
αθνχζηεθε απφ ηελ θα Δκκαλνπήι φηη πεγαίλνπκε ζην παξά πέληε λα
θέξνπκε ηε δηαδηθαζία γηαηί ππάξρεη ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν. Σν αληίζεην
θα Δκκαλνπήι. Δίκαζηε απφ ηνπο Γήκνπο νη νπνίνη έρνπλ ηξέμεη κε ηαρχηεηα
θπξηνιεθηηθά θσηφο λα εληαρζνχκε ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο»
γηα ηηο νπνίεο θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε, λα ελεκεξσζείηε. Καη
θνηηάκε απηή ηε ζηηγκή λα εθκεηαιιεπηνχκε ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν πνπ
καο δίλεηαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ.
Δξρφκαζηε λα αηηεζνχκε λα καο ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε κειέηε
έηζη ψζηε λα έρνπκε έλα ψξηκν έξγν κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο ε νπνία έξρεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» άξα
θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ κειεηψλ θαη λαη, ζπγλψκε αιιά εδψ είλαη ζέκα
δηαθσλίαο. ηαλ κνπ ραξίδνπλ ηνλ ειέθαληα πνπ είπαηε, εγψ ζα ηνλ πάξσ.
Γηαηί απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ε πφιε έρεη πξφβιεκα.
ε

θάζε

πεξίπησζε

ην

ζέκα

ηεο

απαιινηξίσζεο

ηεο

ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ είλαη έλα πξάγκα ην νπνίν ζα θξαηήζεη πάξα πνιιά ρξφληα θαη
επεηδή δελ έρνπκε ην νηθφπεδν ζηελ θαηνρή καο, δελ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζε θακία πεξίπησζε λα καο θάλνπλ δεθηή ηελ αίηεζή καο ζηελ ζπγθεθξηκέλε
πξφζθιεζε.
Άξα πεγαίλνπκε κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ζελάξην, κε ην ζελάξην
ην νπνίν έρεη ηηο κέγηζηεο πηζαλφηεηεο λα εγθξηζεί θαη φζν παξάμελν θαη λα
αθνχγεηαη, γηαηί θαθά ηα ςέκαηα κέζσ ηεο δνπιεηάο πξνθχπηνπλ φια, ηελ
νπνία εκείο ήδε ηε δξνκνινγνχκε θαη ζέινπκε λα ηελ θάλνπκε, λα
ηξνπνπνηήζνπκε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα απφ ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε γηα έλα
ππφγεην parking, δελ ππάξρεη ηίπνηε ην ππέξγεην γηα λα απνζπκθνξήζνπκε
ηελ πφιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Κχξηε Πξφεδξε δελ απαληήζεθαλ θάπνηα πξάγκαηα,
ξψηεζα θάηη ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηζφ ιεπηφ γηαηί αιιάδνπκε ζέζεηο. Κχξηε Πξφεδξε
έρσ ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ν Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: χληνκα αλ θαη δελ άθνπζα φιε ηελ εξψηεζε εηθάδσ
ηη κε ξσηήζαηε. Καη' αξράο γηα ην αλ ηα laptop είλαη απαξαίηεηα ζηα ζρνιεία ή
φρη, ίζσο ζα έπξεπε λα ξσηήζεηε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ ηα
δεηάλε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν γλσξίδσ πνιχ θαιά ήκνπλ ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή θ.
Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αθήζηε κε λα ζαο απαληήζσ θα Δκκαλνπήι, είλαη
πεπαιαησκέλνο ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ, νη δηεπζπληέο φισλ ησλ
ζρνιείσλ δεηάλε αλαλέσζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπο θαη φηαλ κηιάκε γηα laptop
δελ κηιάκε γηα laptop ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, κηιάκε γηα κεραλήκαηα …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: ηαζεξνχο ππνινγηζηέο δεηάλε νη δηεπζπληέο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα κνπ πείηε εζείο ηη δεηάλε νη δηεπζπληέο, ή εγψ πνπ
έρσ ηα αηηήκαηα;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη, γηαηί ηπραίλεη λα γλσξίδσ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ρη απηφ ην παηρλίδη δελ ζα ην παίμσ, ζα κε
αθνχζεηε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: αο αθνχσ θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα δεηάλε laptop θα Δκκαλνπήι γηαηί ζέινπλ λα ηα
πεγαίλνπλ θαη ζε θάπνηεο άιιεο ηάμεηο θαη ρψξνπο πνπ ηνπο ζηαζεξνχο δελ
κπνξνχλ λα ηνπο πεγαίλνπλ. Εεηάλε γη' απηφ ηνλ ιφγν laptop θαη φηαλ κηιάκε
γηα WiFi laptop ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο είλαη laptop πνπ ζα αληέμνπλ γηα ηα
επφκελα ρξφληα, δελ είλαη laptop πνπ ζα θχγνπλ ζε έλα κήλα.
Γεχηεξνλ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ. Γηα ηηο εγθπθιίνπο πνπ ιέηε
δελ είλαη δνπιεηά ηνπ Γήκνπ, είλαη δνπιεηά ηνπ Τπνπξγείνπ. Μηα είδεζε πνπ
έκαζα ζήκεξα είλαη φηη ην Τπνπξγείν πξνηίζεηαη λα δψζεη tablet γηα ηνπο
καζεηέο, ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην Γήκν, δελ
μέξσ πφηε ζα δνζεί απηφ είλαη άιιν ζέκα απφ απηφ πνπ ξσηήζαηε. Ση άιιν κε
ξσηήζαηε εθηφο απφ ηα laptop;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απηφ ζρεηηθά κε ηελ εγθχθιην …. ηα ζρνιεία γηα ηηο
αλάγθεο θαη πνπ ζα δνζνχλ ηα laptop θαη κε πνην ηξφπν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα δνπλ laptop …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λίγν πην ζχληνκα γηαηί ζα θιείζεη ην θχθισκα.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλ θαη δελ θαηαιαβαίλσ επί πνίνπ ζέκαηνο απαληψ
ηψξα γηαηί δελ λνκίδσ φηη είλαη ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελ πάζε
πεξηπηψζεη. Θα δνζνχλ δπν laptop αλά Γπκλάζην θαη Λχθεην θαη κεηά ζηα
Γεκνηηθά απφ έλα ή θάπνηα Γεκνηηθά κπνξνχλ λα πάξνπλ θαη δχν. Απηή είλαη
ε πνζφζησζε, ζχκθσλα κε φζα καο δεηάλε νη δηεπζπληέο.
Με δπν laptop ζχγρξνλα θάζε ζρνιείν θαιχπηεη έλα κεγάιν
κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λχζαλδξε έρσ ξσηήζεη αλ είλαη λφκηκε ε εηζήγεζε.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζέισ θη εγψ ηνλ ιφγν γηα έλα ιεπηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία μαλαπάκε απφ ηελ αξρή πάιη. Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ
ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Θέισ θη εγψ λα ηνπνζεηεζψ επί ηνπ θσδηθνχ γηα ην
ππφγεην parking γηαηί λνκίδσ φηη απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζέκα ηεο
αλακφξθσζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ην ζέκα ηνπ παξθαξίζκαηνο είλαη ίζσο θαη ην
Ννχκεξν 1 απηή ηε ζηηγκή ζην θέληξν ηεο Φηιαδέιθεηαο.
Σν

ζπγθεθξηκέλν

πξφγξακκα

εθφζνλ

ζέινπκε

λα

ην

δηεθδηθήζνπκε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο
ελφο parking δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ρψξνπ, ζεσξψ. Γηφηη νπνηαδήπνηε
άιιε κε ηδηφθηεηε έθηαζε, είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα κπεη ζε απηή ηε
δηαδηθαζία έληαμεο.
Σν 2023 έρνπκε μαλά εθινγέο. Σφηε ζα θαηέβνπλ δηάθνξεο
Παξαηάμεηο νη νπνίεο ζα πξνηείλνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ Σξηγψλνπ
εάλ ζέινπλ λα γίλεη parking, αλ ζέινπλ λα κεηαθεξζεί εθεί ην Μεηξφ ζε δέθα
ρξφληα ή νπνηαδήπνηε άιιε πξφηαζε.
Σν λα έρνπκε ζηα ρέξηα καο νπζηαζηηθά κηα κειέηε ζεσξψ φηη
νχηε δεζκεχεη κηα επφκελε Γεκνηηθή Αξρή γηα ην ηη ζα γίλεη εθεί θαη αλ ζα ηελ
πινπνηήζεη, ζίγνπξα κφλν ζεηηθφ κπνξεί λα είλαη ζε θάπνηα Γεκνηηθή Αξρή ε
νπνία ζα ςεθηζηεί κε πξφγξακκα φηη ζα πινπνηήζεη εθεί ηε ζπγθεθξηκέλε
κειέηε, κφλν ζεηηθφ κπνξεί λα είλαη. Χο εθ ηνχηνπ εγψ ζα ην ςεθίζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε ζέισ θη εγψ λα ηνπνζεηεζψ.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε επεηδή έπεζε ε γξακκή πην πξηλ, δελ ζα πσ απηά
πνπ είρα, ζπγλψκε Άξε επεηδή κνπ έπεζε ην Internet. Κνηηάμηε, εκείο ζα
θαηαςεθίζνπκε απηή ηελ αλακφξθσζε πνπ έξρεηαη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
Πξψηνλ ζηελ νπζία …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζαο πσ θάηη θ. εξεηάθε; Έρεηε πεη θάηη θαη πξέπεη λα
αλαθαιέζεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, εγψ δελ έρσ λα αλαθαιέζσ ηίπνηε. Δδψ ε Γεκνηηθή
Αξρή αθαηξεί έλα ρψξν πξαζίλνπ, ην εηνηκάδεη γηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηκέλεηε θ. εξεηάθε! Θα κνπ επηηξέςεηε λα θηλήζσ ηηο
λφκηκεο δηαδηθαζίεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα δψζεηε 24.000 θαη 500.000 € γηα κειέηε θαη δελ βξήθαηε
λα θηηάμεηε έλα βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, δελ βξήθαηε 100.000 € λα θηηάμεηε ην
ΔΠΑΛ θαη ζα πάξεηε 5 εθαηνκκχξηα γηα λα δψζεηε ζε έξγν πνπ ζα πάεη ΓΗΣ
πνπ ν θφζκνο ζα πιεξψλεη…
ΓΖΜΑΡΥΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Να κνπ πείηε ηψξα κε πνην
ηξφπν πάκε λα πάξνπκε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε αλ δελ αλαθαιέζεηε ζα αλαγθαζηψ λα ζαο
δηαθφςσ. Αλ δελ αλαθαιέζεηε ζα ζαο δηαθφςσ, δελ κπνξψ λα ζπλερίζσ,
δεηψ ζπγλψκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Γεκνηηθή Αξρή ηνπ ηφπνπ είκαζηε θάπνηνη άλζξσπνη πνπ
θέξλνπκε κηα εηζήγεζε, ζα πείηε νλφκαηα πνηνη πάλε λα θάλε ην νηθφπεδν θαη
κε πνην ηξφπν. Αιιηψο εγψ ζα θηλήζσ θάπνηεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ κνπ
επηηξέπεη ε πεγή ηεο αμηνπξέπεηάο κνπ θαη ηεο λνεκνζχλεο κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε ην απνςηλφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο δελ ήηαλ αλ ζα θάλνπκε parking ή αλ ζα θάλνπκε Μεηξφ θαη
νηηδήπνηε

άιιν

ζηε

Νέα

Φηιαδέιθεηα

αιιά

ε

αλακφξθσζε

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ. ε φ,ηη αθνξά ην parking θη εγψ κπαίλσ ηνλ πεηξαζκφ λα
πσ κηα θνπβέληα φηη θαη ζηελ πιαηεία Κιαπζκψλνο θαη ζηελ πιαηεία Κάληγγνο
ηα νπνία είλαη απφ θάησ ππφγεηα parking, δελ λνκίδσ λα έρνπλ θαηαιάβεη ηηο
πιαηείεο απηέο θάπνηνη επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί.
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ηε κηα πεξίπησζε λνκίδσ ζηελ Κάληγγνο είλαη έλα μελνδνρείν
πνπ είλαη εθεί θνληά θαη ζηελ Κιαπζκψλνο θάπνηνο άιινο επηρεηξεκαηίαο είλαη
γηα ην θνηλφ θαη δηαηεξεί ε πεξηνρή ηελ ηαπηφηεηά ηεο, απηή πνπ έρεη ηέινο
πάλησλ ρσξίο λα εκπνδίδεη ζε ηίπνηα ην parking. Αιιά επαλαιακβάλσ ην
ζέκα καο απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη αλ ζα γίλεη parking ζηελ Φηιαδέιθεηα ή φρη,
ή αλ ζα γίλεη ππφγεην θαη πνπ ζα γίλεη, ήηαλ ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο
αλακφξθσζεο.
Θα ζηαζψ ιίγν ζηνπο ππνινγηζηέο γηαηί πξέπεη λα πσ θη εγψ θη
εθεί ζα ήζεια πξαγκαηηθά ν Γήκνο λα θάλεη φ,ηη είλαη δπλαηφ λα θηάζνπλ κηα
ψξα αξρχηεξα ζην Γήκν καο απηά ηα laptop πνπ πξφθεηηαη λα ζηείιεη ην
Τπνπξγείν Παηδείαο.
Δπεηδή ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ην δηαπίζησζα απηέο
ηηο κέξεο πνπ αξρίδεη ε ηειε-εθπαίδεπζε θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε,
είλαη πνιχ ζνβαξά ηα πξνβιήκαηα θαη έρνπκε δερηεί αξθεηέο θξνχζεηο απφ
γνλείο. Δίλαη δηαθνξεηηθφ λα είλαη έλα ζρνιείν ηνπ Παπάγνπ θαη δηαθνξεηηθφ
έλα ζρνιείν ηεο Φηιαδέιθεηαο, νη αλάγθεο είλαη πξαγκαηηθά δηαθνξεηηθέο. Γη'
απηφ πξέπεη λα επηζπεπζηεί λα έξζνπλ απηά ηα κέζα ζην Γήκν καο.
Θα αλαθεξζψ θαη ζηνλ θσδηθφ γηα ηνλ πνιηηηζκφ πνπ ππάξρεη
κηα αχμεζε, ζεσξψ δηθαηνινγεκέλε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ απηνχ θαη ζα
πξέπεη λα βξνχκε θαη θάπνηεο ελαιιαθηηθέο δξάζεηο γηα ηα Υξηζηνχγελλα αλ
απηέο ππάξρνπλ. Γηαηί δελ είλαη κφλν απηέο νη ρξηζηνπγελληάηηθεο δξάζεηο πνπ
είλαη ρψξνη ζπλάζξνηζεο, ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ηηο νπνίεο
πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε.
Αο κελ αθήζνπκε αηζζήκαηα φπσο απηά ηεο κνλαμηάο, ηεο
απειπηζίαο θαη ηεο κειαγρνιίαο ηα νπνία πνιινί άλζξσπνη βπζίδνληαη απηέο
ηηο κέξεο λα θπξηαξρήζνπλ. Αο θάλνπκε νηηδήπνηε θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο
καζεηέο καο, γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο ηεο πφιεο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα
νζφλε απφ ηηο 09:00 ην πξσί κέρξη ην απφγεπκα θαη ίζσο θαη αξγά ην βξάδπ.
Σνπο ην νθείινπκε απηφ σο Γήκνο θαη φ,ηη επθαηξία ππάξρεη λνκίδσ φηη πξέπεη
λα ηελ εθκεηαιιεπηνχκε.
ε φ,ηη αθνξά ηελ αλακφξθσζε ζα ηελ ςεθίζσ γηαηί έρσ
ςεθίζεη θαη ηηο άιιεο αλακνξθψζεηο, ηελ επζχλε ηελ έρεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη
ζα θξηζεί θαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο φηαλ έξζεη ε ψξα. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πξηλ πάκε ζε ςεθνθνξία λα πάκε ζηνλ θ.
εξεηάθε λα αλαθαιέζεη …
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Λχζαλδξε απφ φ,ηη κνπ έγξαςε, δελ έρεη Γίθηπν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεηξάδεη, πάκε ζε ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σειεθσληθά.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να αλαθαιέζεη ηειεθσληθά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν, ην ιέσ γηα πέκπηε
θνξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνιχ ζχληνκα. πσο ν θ. Νηάηζεο πξηλ θέξλεηε κηα
αλακφξθσζε ε νπνία κε βάζε ηε λνκνζεζία πνπ ν θ. Βνχξνο ηελ πεξηέγξαςε
φηη θαη κε 2 ςήθνπο πεξλάεη, καο αλαγθάδεη εκάο λα έρνπκε κηα θάπνηα
ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
Δλαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ έρεηε θξνληίζεη κε ηνπο ρξφλνπο πνπ
θέξλεηε ηελ αλακφξθσζε λα κελ κπνξεί λα δηακνξθσζεί. Γηαηί; Γηαηί ζέιεη
έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηελ νπνία θξνληίδεηε λα κελ έρεη θακία
Παξάηαμε ηεο αληηπνιίηεπζεο ή κεκνλσκέλνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο. Γηαηί
πφηε ζα θαηαηεζεί ελαιιαθηηθή πξφηαζε θαη λα ιάβεη θαη ηελ έγθξηζε ηεο
Οηθνλνκηθήο

Τπεξεζίαο.

Πξάγκα

βαζηά

αληηδεκνθξαηηθφ,

ζεζκηθά

αληηδεκνθξαηηθφ.
Γεχηεξνλ. Μέζα ζηελ αλακφξθσζε θέξλεηε έλα ζέκα πνπ
αθνξά ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ, πνπ εγψ ζπκθσλψ απφιπηα, ην
έρνπκε ζέζεη θαη σο Παξάηαμε βεβαίσο εηξήζζσ ελ παξφδσ φηαλ εκείο
δηεθδηθνχζακε λα γίλνπλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηεί ε θνζκνζπξξνή ε νπνία ήδε ππάξρεη θαη ζα απμεζεί θαη ιφγσ
ηνπ γεπέδνπ, ηφηε καο έξρνληαλ κειέηεο ςεθηζκέλεο πηα θαη εγθεθξηκέλεο φηη
δελ ρξεηάδνληαη parking γηαηί ηα parking ζα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξε ξνή
απηνθηλήησλ κέζα ζηελ πφιε.
Σψξα μαθληθά αλαθαιχςαηε θη εζείο νη νπνίνη ηφηε δελ είραηε
άπνςε, ή κάιινλ είραηε απηή ηελ άπνςε πνπ πεξηέγξαςα, αλαθαιείηε φηη
ππάξρεη αλάγθε γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ζε απηφ ζπκθσλνχκε. κσο δελ
κπνξεί λα έξρεηαη κε εθβηαζηηθή ινγηθή φηη ζα ραζνχλ ρξήκαηα απφ ην
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«Αληψλεο Σξίηζεο» θαη λα καο θέξλεηε κέζα ζε κηα αλακφξθσζε λα
ςεθίζνπκε 24.800 € γηα έλα πξάγκα πνπ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ
πνπ εζείο έρεηε θξνληίζεη λα κελ ππάξρεη, ψζηε λα καο ιέεη ν θ. Κνζθνιέηνο
πξηλ λα ζπδεηήζνπκε θάπνηα ζηηγκή θαη γηα ην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη γηα ηα
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα.
Γελ είλαη δηθή καο επζχλε θ. Κνζθνιέην ή θ. Βνχξν πφηε ζα
ζπδεηήζνπκε. Δκείο ζαο ην δεηάκε εδψ θαη θαηξφ θαη απηφ είλαη ν ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ έρεηε. Μαο ηα θέξλεηε δηα ηεο
πιαγίαο νδνχ ηκεκαηηθά ζαιακνπνηεκέλα κέζα ζε αλακνξθψζεηο θαη εδψ
«εθβηάδεηε» ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.
Καη εγψ λα ζέζσ ην εμήο εξψηεκα: ην ΚΑΠΖ ρσξάεη; Έρνπκε
έηνηκε ψξηκε κειέηε γηα ην ΚΑΠΖ. Σελ έρεηε θαηαζέζεη γηα ρξεκαηνδφηεζε;
Αθήζηε ηνλ παηδηθφ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ μέξνπκε φινη ηη έγηλε θαη δελ
κπήθαηε θαλ ζηε δηαδηθαζία, ην ΚΑΠΖ πνπ είλαη έηνηκν, ην έρεηε δψζεη;
Σελ πξνκειέηε πνπ έρνπκε ηνπ ΒΑΚ ζα ηελ πξνρσξήζεηε;
Πνπ άπηεηαη θαη δεηεκάησλ θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο; Γηαηί δελ
πξνρσξάηε απηή; Θα κπνξνχζακε παξαδείγκαηνο ράξηλ έρνπκε κειέηε γηα ην
ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην γηα ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο ζην ζηξαηησηηθφ
εξγνζηάζην

ζηε

Υαιθεδφλα

πνπ

εθεί

ζα

κπνξνχζε

λα

γίλεη

κηα

επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λέα κειέηε, λα δψζνπκε
θάπνηα ιίγα ρξήκαηα λα γίλεη επηθαηξνπνίεζε ππάξρνπζαο κειέηεο.
Θα κπνξνχζε λα γίλεη αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπιάρηζηνλ ζε
πξψηε θάζε γηα λα δεκηνπξγεζεί εηδηθφ ζρνιείν ζην ρψξν πίζσ απφ ηελ
Μπξηηάληα. Θα κπνξνχζε λα γίλεη λέα κειέηε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ πνπ
φινη ζπλνκνινγνχκε φηη ππάξρεη αλάγθε θαη λεπηαγσγείνπ, ζε νηθφπεδα πνπ
έρεη ν Γήκνο. Γελ ζέισ λα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα ππνδείμσ.
Άξα γηαηί εκείο απηή ηε ζηηγκή πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε 12 θαη
κηζή ηε λχρηα κηα πξφηαζε κέζα ζηελ αλακφξθσζε, ρσξίο απηή λα
εληάζζεηαη ζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην θαη έλα ζρέδην πνπ ζέινπκε λα θηλεζεί ν
Γήκνο καο ηνπιάρηζηνλ ηελ επφκελε δεθαεηία.
Καη έθαλα ηελ ηνπνζέηεζε απηή γηα λα κελ δαπαλήζσ ηνλ
ρξφλν ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο γηα λα πσ φηη εκείο θαηαζέηνπκε ηελ
εμήο κία θαη απιή πξφηαζε: λα αθαηξεζεί απηφο ν θσδηθφο λα κπεη ζην
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απνζεκαηηθφ ηνπ Γήκνπ θαη λα ζπδεηήζνπκε επηηέινπο νινθιεξσκέλα γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ην ηη έξγα ρξεηάδνληαη θαη βεβαίσο εθεί λα θάλνπκε
θαη φια ηα αηηήκαηά καο γηα ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ ζην «Αληψλεο Σξίηζεο».
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, απφ φ,ηη βιέπσ ν θ. εξεηάθεο έρεη εμαθαληζηεί.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα ιέμε κφλν …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δδψ είκαη Πξφεδξε, απιά έρσ πξφβιεκα κε ην Γίθηπν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά ζέισ λα αλαθαιέζεηε γηα λα ζπλερίδνπκε, δηαθνξεηηθά
πάκε ζε ςεθνθνξία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ αλαθαιψ ηίπνηε, ζέιεηε λα αθαηξέζεηε έλα ρψξν
πξαζίλνπ ην νπνίν κε δεκφζην ρξήκα …
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είπαηε απηφ, είπαηε φηη πάκε λα ηνλ «θάκε».
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα θάηε έλα θνκκάηη πξαζίλνπ θαη ζα ην δνζεί γηα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: … εδψ θάησ ζην εξγνζηάζην αλ έιεγε θάηη αληίζηνηρν;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ αλαθαιψ ηίπνηα. 5 εθαηνκκχξηα είπαηε! Απηφ ηη
είλαη; Πνηνο ζα ην εθκεηαιιεπηεί θ. Βνχξν; Ο Γήκνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία Πξφεδξε έρεη ην δηθαίσκα …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν πξάγκαηα κφλν. ια απηά πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο
είλαη εθηθηά, είλαη ζε πξνγξακκαηηζκφ θαη γηα ην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην θαη
γηα έλαλ αθφκε βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ θαη ην ΚΑΠΖ έρεη δνζεί ζηελ
Πεξηθέξεηα. Δίλαη πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ δξνκνινγεζεί …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ είπα γηα ην ππφγεην parking ζην ζηξαηησηηθφ. Σν
ζηξαηησηηθφ είλαη δξνκνινγεκέλν απφ εκάο αθφκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Δίλαη ζην κπαιφ καο εηδηθά γηα ην ΚΑΠΖ έρεη
θαηαηεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα, εηδηθά γηα έλα αθφκε βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ
είκαζηε ζε ζπδεηήζεηο θαη κάιηζηα ζπγθεθξηκέλα κπνξψ λα ζαο πσ φηη ην
νηθφπεδν δίπια ζηνλ Άγην Κνζκά ηα 600 η. κέηξα ςάρλνπκε λα βξνχκε ηνλ
ηξφπν λα αιιάμεη ην ξπκνηνκηθφ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα γίλεη εθεί έλαο
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αθφκε βξεθνλεπηαθφο, έρεηε απφιπην δίθην είζηε ζε θαηεχζπλζε πνπ είκαζηε
θαη εκείο, αιιά εηδηθά γηα ηελ απφζπξζε πνπ ιέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ
θ. Βαζηιφπνπιε δελ πξνιαβαίλνπκε. 31/12 πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί
θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξνθνζηνινγεκέλεο γηα λα κπνξέζνπκε λα
εληαρζνχκε ζην πξφγξακκα απηφ.
Κχξηε Πξφεδξε έρεηε ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχζεηε ην ψκα,
είκαζηε κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ έρεη πξνζβιεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ,
ιέγνληαο φηη πάκε λα θάκε έλα νηθφπεδν θαη ην εξψηεκα είλαη πνηνη είλαη απηνί
πνπ πάλε λα θάλε. Θέισ νλφκαηα θαη κε πνην ηξφπν. Αιιηψο εγψ ζθέθηνκαη
λα θηλήζσ λνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππεξαζπίδνληαη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε
λνεκνζχλε φιεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε απφιπην δίθην, ζπκθσλψ θη εγψ καδί ζαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ αλαθαιψ ηίπνηα. Πάηε λα θάηε ρψξν πξαζίλνπ θαη λα
ην δψζεηε ζε επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε 5 εθαηνκκχξηα πνπ έρεηε πεηάμεη έλα
νιφθιεξν ζπγθξφηεκα έμσ απφ ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία. Πάηε λα θάηε
έλα ρψξν πξαζίλνπ θαη λα ην δψζεηε ….
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη ληξνπή ζνπ. Πξέπεη λα ληξέπεζαη θ. εξεηάθε
θάπνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη φξηα.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηε εξεηάθε, ην λα ζέβεζηε ην ψκα είλαη ππνρξέσζή
ζαο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ση θάλεηε ξε; Bulling θάλεηε; Ση είλαη απηφ ξε; Να κηιάηε δέθα
καδί;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σα «ξε» αιινχ εζχ! Άληε κπξάβν, «ξε» ζηελ
νηθνγέλεηά ζνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε ζέιεηο λα αλαθαιέζσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έπξεπε λα πεηο ηέηνηα πξάγκαηα. Κχξηε Γξακκαηέα ην ζέκα
ζε ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;

134

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/11/2020

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Έλα ιεπηφ ζαο παξαθαιψ, θχξηε εξεηάθε ην λα ζέβεζηε
ην ψκα είλαη ππνρξέσζή ζαο. Σν λα κε ζέβεζηε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πχξν δελ αθνχγεζαη, ςεθίδνπκε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Έλα ιεπηφ, κηα απάληεζε ζηνλ θ. εξεηάθε. Σν λα ζέβεηαη
ην ψκα…
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: κσο είκαζηε ζε ςεθνθνξία θ. Γξακκέλν, ζεβαζηείηε
ηε δηαδηθαζία. Γειαδή γηαηί, δελ θαηάιαβα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γειαδή ν θαζέλαο ζα ιέεη ηελ άπνςή ηνπ ηψξα;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ινη ζα πνχκε κηα άπνςε ηελ ψξα πνπ ςεθίδνπκε;
Πξφεδξε ζε παξαθαιψ πνιχ θιείζε ηα κηθξφθσλα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να αθαηξεζεί ν θσδηθφο, λα κπεη ζην απνζεκαηηθφ θαη
λα έξζεη ζην επφκελν πκβνχιην κηα ζπδήηεζε ζπλνιηθή γηα ηα έξγα θαη ηηο
κειέηεο πνπ ρξεηάδεηαη ν Γήκνο ηελ επφκελε ηεηξαεηία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: πσο ν επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πσο ν επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: πσο ν επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο απνπζηάδεη, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν επφκελν ζην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα πνπ είρακε
γξάςεη ζην «Ξαλά καδί» λα γίλεη ρψξνο ζηάζκεπζεο ζηε Μπξηηάληα, λα
δηαγξαθεί απφ ηνλ θσδηθφ φ,ηη είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ ηεο αλακφξθσζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμήγεζα
πξνεγνχκελα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 18 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, 11 ππέξ ηεο
πξφηαζεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, 3 θαηά. Δγθξίλεηαη νκφθσλα ε πξφηαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σο

7ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Έγκπιζη

6ηρ

αναμψπθυζηρ πποχπολογιζμοω ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2020, βάζει
ζσεηικήρ

απψθαζηρ

-

ειζήγηζηρ

ηηρ

Οικονομικήρ

Δπιηποπήρ»

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα πξέπεη λα απνρσξήζσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση νκφθσλα βξε παηδηά; Ση ιέηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οκφθσλα Άξε, ε δηθή ζνπ πξφηαζε δελ ηζρχεη, δελ έρεηε πάξεη
έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ε 2 ιεπηά ζα παίξλακε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση είλαη απηά πνπ ιεο Λχζαλδξε; Κάλεηο θαη έιεγρν
λνκηκφηεηαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μήπσο δελ θαηαιάβαηε;
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ ππάξρεη νκφθσλα, θαηά πιεηνςεθία είλαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά πιεηνςεθία είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ηζρχεη, ην έρνπκε μαλαπεί εθαηφ θνξέο ξε παηδηά.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά πιεηνςεθία πάεη ε απφθαζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπήξμαλ δπν πξνηάζεηο Λχζαλδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη δεχηεξε πξφηαζε, δελ έρεηε πάξεη έγθξηζε …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο ην ιέεη ξε Λχζαλδξε απηφ; Δζχ;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο λφκνο ην ιέεη, έιενο!
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη δελ ην ιέεη ν λφκνο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Πνηνο λφκνο ην ιέεη θ. Κσλζηαληηλίδε; Θα θαηαξγήζνπκε θαη
ηελ θνηλή ινγηθή ζηηο ςεθνθνξίεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή είλαη νκφθσλε απφθαζε;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Πνηα είλαη ε νκφθσλε απφθαζε αθξηβψο; Καηά πιεηνςεθία
είλαη ε απφθαζε.

8ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη εκκίνηζηρ διαδικαζίαρ για ηην ανάθεζη μελέηηρ με ηίηλο
«Μελέηη και ςλοποίηζη μέηπυν και μέζυν πςποπποζηαζίαρ
ζε ζσολικέρ μονάδερ Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδψναρ
(Α’ ΦΑΖ – ΜΔΛΔΣΖ)» ζωμθυνα με ηο Ν.4555/2018
[Ππψγπαμμα «Κλειζθένηρ» Η]»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δεκνπξάηεζεο γηα
ην έξγν δελ μέξσ αλ ζέιεηε λα ξσηήζεηε θάηη πάλσ ζε απηφ, είλαη ε πξψηε
θάζε γηα ηε κειέηε, είλαη ζην ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ, δελ έρσ λα ζαο πσ θάηη άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: σηήξε λα ζε ξσηήζσ θάηη; ηελ εηζήγεζε ιέεη φηη πξέπεη
λα γίλεη κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ν Γήκνο καο λα
πξνσζήζεη φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε.
Γειαδή ππήξραλ θη άιινη ηξφπνη πινπνίεζεο θαη πνηα είλαη ε δηαθνξά; Γηα λα
θαηαιάβσ.
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.

ΚΟΚΟΛΔΣΟ:

Δθηηκψ

ην

εμήο:

απηή

ε

ρξεκαηνδφηεζε

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ, ήηαλ ζα κηα εληαία θάζε …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε ζέισ λα πάξσ ηνλ ιφγν γηα δέθα
δεπηεξφιεπηα, ζπγλψκε απηνχο πνπ δηαθφπησ θαη λα πσ φηη εκείο ζε έλδεημε
δηακαξηπξίαο γηα ηελ αληηδεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ φρη
κφλν δελ κέηξεζε ηελ πξφηαζε ηελ νπνία θαηαζέζακε, αιιά ηελ εξκήλεπζε
θαη σο νκφθσλε απφθαζε εκείο είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα απνρσξήζνπκε.
Να είζηε θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, λα είζηε θαιά θη εζείο.
ηο ζημείο αςηψ αποσϊπηζαν οι δημοηικοί ζωμβοςλοι ηηρ Παπάηαξηρ
«Γωναμη Πολιηϊν» κ.κ.: Βαζιλψποςλορ Απιζηείδηρ, Ανανιάδηρ
Νικψλαορ, Ανεμογιάννηρ Γεϊπγιορ, Καλαμπψκηρ Ηυάννηρ, Δμμανοςήλ
Γανάη
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε νκνίσο κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη εγψ
απνρσξψ θαη ζα θάλσ έλζηαζε ζηελ Απνθεληξσκέλε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο
αλακφξθσζεο. Γελ κπνξεί λα έξρνληαη έμη αλακνξθψζεηο ηειεπηαία κέξα, λα
κελ πξνιαβαίλνπκε λα θάλνπκε θη εκείο ηε δηθή καο πξφηαζε, αλ ζέινπκε.
Γελ γίλεηαη.
ηο ζημείο αςηψ αποσϊπηζε ο κ. Οςζηαμπαζίδηρ Ηυάννηρ
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε γηα λα κπνξέζεη
κηα πξφηαζε φπσο πνιχ ζσζηά είπαηε λα πεξάζεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα έξρεηαη ε πξφηαζε ηελ ίδηα κέξα ή ην πνιχ ηελ
παξακνλή φπσο έγηλε ηψξα. Δλλνψ γηα ηελ αλακφξθσζε. Γηαηί δελ ηεξνχληαη
νη πξνζεζκίεο.
Καη ζε απηφ λνκίδσ φηη έρεηε επζχλε εζείο κε φιε ηελ θαιή
δηάζεζε ην ιέσ απηφ. Απηφ δελ ζπλέβε κηα θνξά, ζπκβαίλεη ζπλερψο. Γελ
είζηε πιένλ Γηνίθεζε ηνπ ελφο ή ησλ δχν κελψλ, είζηε Γηνίθεζε 14-15 κελψλ,
νη αλακνξθψζεηο πξέπεη λα έξρνληαη έγθαηξα ψζηε λα κπνξνχκε λα
πξνζθεχγνπκε ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη λα πεξλάκε ηελ νπνηαδήπνηε
αληηπξφηαζε.
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Ννκίδσ φηη ε δηαδηθαζία φπσο ηελ αθνινπζήζαηε είλαη κηα
δηαδηθαζία παξάλνκε, παξάηππε θαη αληηδενληνινγηθή. Απνρσξνχκε θη εκείο
ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο θαη εγψ θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ ιέηε είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Ζ δηαδηθαζία έγηλε
πξαγκαηηθά φπσο έπξεπε δελ παξαβηάζηεθε ηίπνηε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη θ. Πξφεδξε. Ζ εηζήγεζε γηα
ηελ αλακφξθσζε ήξζε ηξεηο κέξεο πξηλ, φπσο ιέεη ν λφκνο ζηα κέιε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ; Δξψηεζε απιή. Ήξζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πξφζθιεζε ήξζε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Γελ

απαληάηε

φκσο,

κνξθαζκνχο βιέπσ κφλν. Γελ απαληάηε. Ήξζε ε εηζήγεζε ηξεηο κέξεο πξηλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πξφζθιεζε ήξζε θαλνληθά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ πξφζθιεζή ήξζε θ. Πξφεδξε,
ε εηζήγεζε ήξζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πεξηκέλακε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα θ. Πξφεδξε είζηε ελ αηαμία!
Πσο ινηπφλ ε δηαδηθαζία έγηλε ζσζηά; Καη είζηε ππεχζπλνο εζείο. ρη κηα
θνξά, ζπλερψο ην θάλεηε απηφ, κε ζχζηεκα.
ηο ζημείο αςηψ αποσϊπηζαν οι δημοηικοί ζωμβοςλοι ηηρ Παπάηαξηρ
«Ζ πψλη ηηρ καπδιάρ Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδψναρ» κ.κ.:
Σομποωλογλος – Λευνιδψποςλορ Υαπάλαμπορ, Σομποωλογλος
Κυνζηανηίνορ, Αθαναζψποςλορ Παναγιϊηηρ
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λχζαλδξε έρσ ξσηήζεη ηνλ εηζεγεηή. Ζ εηζήγεζε ήηαλ λφκηκε;
Ναη ή φρη; Μηα ιέμε. Αληξίθηα!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ άθνπζα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λέσ, έρσ ξσηήζεη απφ πξηλ ηνλ εηζεγεηή: ε εηζήγεζε είλαη
λφκηκε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ννκηκφηαηε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μνπ δψζαηε ρξφλν λα πάσ ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, θ.
Σάθα;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Πξέπεη λα θάλεηε ελαιιαθηηθή πξφηαζε; Θα κπνξνχζαηε λα
θαηεβάζεηε δηθή ζαο πξφηαζε απφ ηελ αξρή.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Κχξηε Πξφεδξε δηαδηθαζηηθά κνπ δίλεηε ηνλ ιφγν;
Παξαθαιψ πνιχ έρνπλ απνρσξήζεη θ. Πξφεδξε θαη επαλαιακβάλεηε λα ηνπο
δίλεηε ηνλ ιφγν. Γελ θαηαιαβαίλεηε ηη θάλεηε; Απνρψξεζαλ θαη ηνπο δίλεηε ηνλ
ιφγν; Απνρψξεζαλ! Μεξηθνί είλαη θαη νπξέο νξηζκέλσλ θαη νη νπξέο
απνρψξεζαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο είλαη εδψ, δελ έρεη θχγεη. Οη άιινη έρνπλ θχγεη,
δελ έδσζα ζε θαλέλαλ ηνλ ιφγν, ν θ. Νηάηζεο κίιεζε.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: ηνλ θ. Νηάηζε δεηψ ζπγλψκε, γηα ηνπο ππφινηπνπο
κηιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έθπγαλ, δελ είλαη θαλέλαο εδψ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γηα ηηο ππφινηπεο νπξέο κηιάσ πνπ απνρψξεζαλ.
Δπηηέινπο!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση επηηέινπο θ. Κνπεινχζν. Ο θ. Σνκπνχινγινπ ηνπνζεηήζεθε
θαη έθπγε, ηέινο. Ο θ. Νηάηζεο είλαη ζηελ νζφλε ηνλ βιέπσ θαη κνπ δήηεζε
ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Κχξηε Νηάηζε ζπγλψκε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Σάθα ζα ξσηήζσ πάιη: κνπ δψζαηε ηνλ ρξφλν λα πάσ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία λαη ή φρη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπαλαιακβάλσ φια έγηλαλ λφκηκα, ζα κπνξνχζαηε λα έρεηε
θαηαζέζεη δηθή ζαο πξφηαζε ρσξίο λα πεξηκέλεηε ηε δηθή καο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηαηί ήμεξα ηελ πξφηαζή ζαο; Γνπιεπφκαζηε ηψξα; Ήμεξα ηελ
πξφηαζή ζαο γηα λα θάλσ δηθή κνπ; Ση είλαη απηά πνπ ιέηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί δεηήζαηε ζηνηρεία; Απφ κφλνο ζα κπνξνχζαηε λα ην είραηε
θάλε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καιέ κνπ άλζξσπε ήμεξα ηη πξφηαζε ζα θάλεηο γηα πνην ζέκα;
Υηεο ην έκαζα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα μέξεηε ηε δηθή κνπ πξφηαζε γηα λα
θαηαζέζεηε δηθή ζαο. Εεηήζηε ηα ζηνηρεία θαη πάξηε ηα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηα ηελ αλακφξθσζε;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα ην νηηδήπνηε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Άξα εγψ κπνξψ θάζε εβδνκάδα λα θαηεβάδσ πξνηάζεηο.
Χξαία, ζα αλακνξθσζνχκε ινηπφλ! Υαηξεηίδσ ηε δεκνθξαηία ζαο, γεηα ζαο
θαιφ βξάδπ.
ηο ζημείο αςηψ αποσϊπηζε ο κ. Νηάηζηρ Κυνζηανηίνορ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα ειέγμνπκε ηελ απαξηία ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ λνκίδσ φηη ηίζεηαη ζέκα παξνπζηψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη γηα λα μέξνπκε Γήκαξρε πνηνο είλαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία εληάμεη θ. Πξφεδξε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Να πάξσ παξνπζίεο Πξφεδξε; Ση θάλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδνπκε θαλνληθά. πνηνο ζέιεη λα κηιήζεη, ζα παίξλεη ηνλ
ιφγν θαη ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Σφζν απιφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο είλαη κέζα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνρψξεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη είκαζηε 20 παξφληεο, ζπλερίδνπκε. Ο θ. Κνζθνιέηνο
έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ έρσ λα πσ θάηη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: σηήξε γηα ηε δηαδηθαζία απηφ πνπ ιέεη πνπ ην ζπλδέεη κε
ηελ ηαρχηεηα απνξξφθεζεο, δειαδή ππήξραλ θη άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
θαη πνηα είλαη ε δηαθνξά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, απιά έγηλε ην
εμήο: ην πνζφ ηεο κειέηεο ήηαλ καδί κε ην πνζφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Έζπαζε ην πνζφ ηεο κειέηεο θαη ην πνζφ ηεο θαηαζθεπήο γηα λα γίλεη κε
αλνηρηφ δηαγσληζκφ, γηαηί ζέινπκε λα ηειεηψλνπκε κε ην ζέκα ησλ ζρνιείσλ
γηα ην ζέκα ηεο ππξνπξνζηαζίαο. Δίλαη έλα πνζφ ε κειέηε θαη Α θάζε θαη
βήηα πνζφ ε θαηαζθεπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ζέιεη θάπνηνο άιινο ζχκβνπινο λα πεη θάηη; ρη. Παξαθαιψ θ.
Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.

142

ε

15 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 18/11/2020

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν θ. Αλαληάδεο Νίθνο, ν θ.
Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο θαη ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε απνρψξεζαλ, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο
απνπζηάδεη, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο έρεη
απνρσξήζεη, ν θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο έρνπλ απνρσξήζεη, ε θα
Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία θαη ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
έρνπλ απνρσξήζεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ θαη 2 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 8ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη εκκίνηζηρ
διαδικαζίαρ για ηην ανάθεζη μελέηηρ με ηίηλο «Μελέηη και ςλοποίηζη
μέηπυν και μέζυν πςποπποζηαζίαρ ζε ζσολικέρ μονάδερ Γήμος Νέαρ
Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδψναρ (Α’ ΦΑΖ – ΜΔΛΔΣΖ)» ζωμθυνα με ηο
Ν.4555/2018 [Ππψγπαμμα «Κλειζθένηρ» Η]» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.

9ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη καη’ εξαίπεζη εγγπαθήρ νηπίος ζε Βπεθονηπιακψ - Παιδικψ
ηαθμψ ηος Γήμος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 9ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη καη’ εξαίπεζη
εγγπαθήρ νηπίος ζε Βπεθονηπιακψ - Παιδικψ ηαθμψ ηος Γήμος»
εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.

10ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη μείυζηρ ηυν μιζθυμάηυν ηυν κςλικείυν ηυν ζσολικϊν
μονάδυν ηηρ 1ηρ& 2ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ & Β/θμιαρ
Δκπαίδεςζηρ ηος Γήμος και ηηρ πωθμιζηρ ηυν ληξιππψθεζμυν οθειλϊν
ζε μέσπι και δϊδεκα (12) δψζειρ, ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ
ηος άπθπος 44 ηος Ν. 4735/2020»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε ε εηζήγεζε είλαη φπσο είλαη, εγψ
πξνηείλσ ε κείσζε λα είλαη 40% ζε φια ηα αηηνχληα θπιηθεία θαη έσο ηνπ
ειαρίζηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ πνπ βάζεη ηνπ λφκνπ είλαη 4 επξψ θαηά
θεθαιήλ.
Δπαλαιακβάλσ ε εηζήγεζε φπσο θαίλεηαη ζηελ ηειεπηαία
παξάγξαθν πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο βάζεη ησλ αλσηέξσ θξίλεηαη απαξαίηεηε
ε ιήςε απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηε κείσζε ησλ
κηζζσκάησλ ησλ αηηνχλησλ θπιηθείσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 1 εο θαη 2εο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαηά 40% θαη έσο ηνπ
ειαρίζηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ θαη ηεο ξχζκηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ ζε κέρξη θαη 12 δφζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ
Νφκνπ 4735/2020. Απηή είλαη ε πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δπεηδή ε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ θπιηθείσλ ζεκαίλεη
απηφκαηε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ ζρνιείσλ. Αλ απηή ε κείσζε γηα ηα
ζρνιεία ζα θαιπθζεί απφ ην Γήκν, γηαηί θαιχπηνπλ αξθεηά ιεηηνπξγηθά έμνδα
ηα κηζζψκαηα ησλ θπιηθείσλ. Δπραξηζηψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Εαραξηάδε εδψ θαη' αξράο εηζεγνχκαζηε έλα
ζέκα ην νπνίν βάζεη ηνπ λφκνπ ην εηζεγνχκαζηε, αιιά καο έρνπλ μεπεξάζεη νη
ζπλζήθεο. Ήδε φπσο γλσξίδεηε είλαη πάξα πνιιά θπιηθεία πνπ δελ
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ιεηηνπξγνχλ ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη δπζηπρψο
πάξα πνιιά θπιηθεία ζα θιείζνπλ.
Δηζεγνχκαζηε ηε κείσζε γηα λα πάξεη έζησ έλα πνζφ ην
ζρνιείν γηαηί αλ δελ εηζεγεζνχκε ηε κείσζε θαη δελ γίλεη απηή ε κείσζε, ζα
θιείζνπλ φια ηα θπιηθεία, δελ βγαίλνπλ. ην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ ν Γήκνο
πάληα κε έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, πξνζπαζεί λα
θαιχςεη δηάθνξεο αλάγθεο. Απηφ ζα θάλνπκε, αιιά ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ
θαη ζην πιαίζην πνπ δνχκε ην έθηαθην ζήκεξα, αιιά αλ δελ εηζεγεζνχκε ηψξα
ηε κείσζε απηή, πάξα πνιιά θπιηθεία ζα θιείζνπλ αχξην νξηζηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να θάλσ κηα εξψηεζε θ. Κσλζηαληηλίδε. Έσο 12 είπαηε, ή 12;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Λέκε έσο 12 γηαηί θάπνηνη κπνξεί λα ζέινπλ ιηγφηεξεο
δφζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη επραξηζηψ. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 10ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη μείυζηρ ηυν
μιζθυμάηυν ηυν κςλικείυν ηυν ζσολικϊν μονάδυν ηηρ 1ηρ& 2ηρ
σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ & Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηος Γήμος και ηηρ
πωθμιζηρ ηυν ληξιππψθεζμυν οθειλϊν ζε μέσπι και δϊδεκα (12) δψζειρ,
ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 44 ηος Ν. 4735/2020» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ.

11ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπασϊπηζηρ σπήζηρ ζσολικϊν σϊπυν,
βάζει ηηρ απιθ. 8/2020 απψθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ ΓΔΠ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ζ απφθαζε ηεο ΓΔΠ έρεη ιεθζεί θαηφπηλ νκφθσλσλ
απνθάζεσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ –παξίζηαληαη νη πξφεδξνη ησλ
ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, αλ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα δηαθφςνπλ
κπνξνχλ βέβαηα, δελ μέξσ αλ κπνξνχλ ιφγσ ηεο ψξαο, ελ πάζε πεξηπηψζεη-
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πνπ παξαρσξνχλ ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ γεληθψο ζηα σκαηεία φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε.
Γειαδή

ζην

1ν

Γπκλάζην

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

ζην

κε

ν

θεξδνζθνπηθφ χιινγν ηεο … ζην 3 ΓΔΛ Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη νχησ
θαζεμήο. Θέισ λα ην μεθαζαξίζσ γηαηί εδψ ε παξαρψξεζε ρξήζεο πνπ
απνθάζηζε ε ΓΔΠ θαη εηζεγνχκεζα λα απνθαζηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην δελ αλαθέξεηαη ζε πνηεο ψξεο θαη ζε πνηεο κέξεο.
Απηφ εηδηθά φζνλ αθνξά ηα σκαηεία παξαδείγκαηνο ράξηλ ηεο
ΦΑΗΑ θαη ηεο ΑΔΚ έρεη ιπζεί κεηαμχ ησλ σκαηείσλ ελψπηνλ ηνπ Γεκάξρνπ,
επαλαιακβάλσ κελ γίλεη παξεμήγεζε ε απφθαζή καο είλαη φπσο θαη ε
απφθαζε ηεο ΓΔΠ θαη ε απφθαζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηελ
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ, φρη γηα ηηο ψξεο ή ηηο εκέξεο ηεο
ρξήζεο. Με απηή ηε δηεπθξίληζε λνκίδσ φηη δελ ζα ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε
απφ θάπνην ζπλάδειθν. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Απηφ πνπ ζέισ λα πσ εγψ θ. Πξφεδξε, βέβαηα έρνπκε γίλεη
θνπξαζηηθνί ζε θάπνηα ζέκαηα, αιιά λνκίδσ είλαη ε ηέηαξηε θνξά
πποβλήμαηα ζηον ήσο … θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ρξεζηψλ
πξάγκα ην νπνίν κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη γίλεη. Γπζηπρψο γλσξίδνπκε φηη έρεη
εκπνδηζηεί γπκλαζηήο λα θάλεη ην κάζεκά ηνπ ζην «Απφζηνινο Κφληνο» γηαηί
θάπνην σκαηείν είρε θαλνλίζεη έθηαθηε πξσηλή πξνπφλεζε εθείλε ηελ ψξα.
Ή επίζεο ρψξνο λα παξαδίδεηαη ην πξσί ζηνπο καζεηέο ζε
άζιηα θαηάζηαζε. Λέηε επίζεο φηη ηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθά έμνδα ηα
αλαιακβάλεη ν Γήκνο ρσξίο φκσο λα γλσξίδνπκε θαη θπξίσο νη δηεπζπληέο
ησλ ζρνιείσλ πφζα είλαη απηά. Καιχπηνληαη κελ απφ έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο,
αιιά επεηδή κίιεζα κε δηεπζπληέο ζήκεξα ησλ ηξηψλ ζρνιείσλ, ηνπ 3 νπ
Γπκλαζίνπ, ηνπ 2νπ Λπθείνπ θαη ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ κνπ είπα φηη παίξλνπλ κελ
θάπνηα ρξήκαηα αιιά δελ γλσξίδνπλ αλ είλαη δφζε πνπ πξέπεη λα πάξνπλ
απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ή αλ είλαη ρξήκαηα ηα νπνία θαιχπηνπλ ηα έμνδα ηα
νπνία δεκηνπξγνχλ νη νκάδεο. Γηαηί ε ΑΔΚ θαη ε ΦΑΗΑ δεκηνπξγνχλ αξθεηά
έμνδα ιφγσ ηνπ θσηηζκνχ. ρη ηφζν ζην 1ν Λχθεην, φζν ζην 3ν Γπκλάζην θαη
ζην «Απφζηνινο Κφληνο».
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Δπίζεο ιέλε ηα σκαηεία φηη ζα ηεξνχλ ηα πγεηνλνκηθά
πξσηφθνιια. Αθνχ δελ ππάξρεη θαλέλαο έιεγρνο πσο μέξνπκε αλ ηεξνχληα
απηά ηα πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια απφ ηνπο πιιφγνπο θαη αλ θαζαξίδνληαη νη
ρψξνη κεηά γηα λα είλαη έηνηκνη ην πξσί λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο.
Δπίζεο αλ νη ζπλδξνκέο πνπ παίξλνπλ ηα σκαηεία είλαη
πξάγκαηη νη ειάρηζηεο θαη ε ρξήζε ησλ ρψξσλ δελ απνθέξεη θάπνην θέξδνο
ζηνπο πιιφγνπο. Δπνκέλσο εκείο επηκέλνπκε … πποβλήμαηα ζηον ήσο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηα πνιχ γξήγνξε απάληεζε θ. Εαραξηάδε γηα ην
πψο παξαδίδνληαη ηα γπκλαζηήξηα ζηα ζρνιεία κεηά ηε ρξήζε απφ ηνπο
πιιφγνπο ζαο δηαβεβαηψ φηη έρνπκε θξνληίζεη κε ηνπνζέηεζε κηαο
θαζαξίζηξηαο ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο, ψζηε λα παξαδίδνληαη
ζηα ζρνιεία θαζαξά.
ια ηα άιια πνπ ιέηε γηα ην αλ γίλνληαη έιεγρνη, θαηαιαβαίλεηε
φηη απηά δελ είλαη ζηε ζπλαξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, δειαδή αλ θαηά ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ σκαηείσλ γίλνληαη έιεγρνη ή φρη, εθεί αξκφδηνη
είλαη άιινη θαη δελ είκαζηε εκείο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: ρη θ. Κσλζηαληηλίδε ζπγλψκε δελ ην είπα ζσζηά. Αλ
θαζαξίδνληαη νη ρψξνη κε ελδηαθέξεη κεηά γηα λα παξαδνζνχλ ζην ζρνιείν.
Βέβαηα απηή ε θαζαξίζηξηα πνπ δηαηίζεηαη ζηα γπκλαζηήξηα ιείπεη απφ θάπνην
λεπηαγσγείν θαληάδνκαη, ή απφ θάπνην δεκνηηθφ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απηφ είλαη έλα άιιν ζέκα πνπ ζέηεηε ηψξα κε ην
κεγαιψζνπκε, ε ψξα έρεη πάεη 1 θαη πέληε κε κηιήζνπκε ηψξα γηα ηηο
θαζαξίζηξηεο ησλ ζρνιείσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε λα πσ ην εμήο: εγψ δήηεζα θαη είδα ηηο αηηήζεηο
ησλ σκαηείσλ. Γελ μεθαζαξίδνπλ νη αηηήζεηο αλ δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε
ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ, αλεμάξηεηα απφ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη
ζπγθεθξηκέλα εάλ κπνξνχλ λα αζινχληαη δσξεάλ νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ.
Γηαηί θαηαιαβαίλεηε ζα πιεξψλεη έλα παηδί γηα λα πεγαίλεη ζην γπκλαζηήξην
ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, έζησ θαη ζε νκάδα. Απηφ είλαη ην έλα ην νπνίν είλαη πνιχ
ζνβαξφ θαηά ηε γλψκε κνπ.
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Σν δεχηεξν, είδα ζηηο παξαρσξήζεηο φηη είλαη κέρξη 11 ε ψξα ην
βξάδπ. Αλ ππάξρεη κέρξη 11 ε ψξα ην βξάδπ ιεηηνπξγία, εγψ ιέσ λα
δηεπθνιχλνπκε ηα σκαηεία, αιιά πφηε ζα θαζαξίδεηαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ πάκε λα θάλνπκε έλα πξνπνλεηήξην λα εμππεξεηήζνπκε
ηηο νκάδεο θαη δελ … γη' απηφ ην θάλνπκε 11 ε ψξα ην βξάδπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε, είλαη ζρνιηθά θηίξηα. Γελ είλαη γεληθψο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο πξψηα θαη θχξηα, είλαη ζρνιηθά θηίξηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν θ. Αλαληάδεο Νίθνο, ν θ.
Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο θαη ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε απνρψξεζαλ, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο
απνπζηάδεη, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο, ν θ.
Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο έρνπλ απνρσξήζεη, ε θα Γθνχκα Γαλάε
απνπζηάδεη, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά γηαηί δελ ππάξρεη Καλνληζκφο πνπ λα δηαζθαιίδεη θαη
λα δεζκεχεη θαη ηα σκαηεία θαη ηνπο αζινχκελνπο θαη ηα ζρνιεία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία θαη ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
έρνπλ απνρσξήζεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ κε βάζε φηη έρεη ιεθζεί ππφςε ην πξσηφθνιιν αζθάιεηαο
θαη πγηεηλήο πνπ είρακε απνθαζίζεη νκφθσλα ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ θαη 2 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 11ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπασϊπηζηρ
σπήζηρ ζσολικϊν σϊπυν, βάζει ηηρ απιθ. 8/2020 απψθαζηρ - ειζήγηζηρ
ηηρ ΓΔΠ» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
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12ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη Ππυηοκψλλος πποζυπινήρ - οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ»
Α.Μ.103/2014)»
(επανειζαγυγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη δηαδηθαζηηθφ ην ζέκα θ. Πξφεδξε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη, αιιά έγηλε θάηη ην νπνίν πξέπεη λα ην θαζνξίζνπκε.
Δάλ δελ ιππφκνπλ ηνλ θ. Πιέζζα απηή ηε ζηηγκή, πνπ είλαη ππάιιεινο θαη
πξέπεη ν άλζξσπνο λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηνπ, ζα ζπλερίδακε γηα κηζή ψξα.
Κχξηε

εξεηάθε

ζπκάζηε

ηη

εξψηεζε

κνπ

θάλεηε

ζηελ

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ζπκάκαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άιιε θνξά αλ έρεηε ηέηνηνπ ηχπνπ εξσηήζεηο, λα έξρεζηε
θάησ ζην δεκαξρείν φπσο είπα θαη πξηλ δελ δαγθψλνπκε, λα ζαο
ελεκεξψλνπκε γηα λα γιηηψλνπκε ρξφλν ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα θαη λα
θάλνπκε επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πκθσλψ απφιπηα. Γελ ζπκθσλνχκε απιψο ζε κηα ινγηθή
«άληε – άληε λα ηειεηψλνπκε!».
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα ζαο πεξηκέλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα θαη θαηαγξάθνληαη ηα 2 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 12ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη Ππυηοκψλλος
πποζυπινήρ - οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ
ΤΝΓΔΖ

ΓΗΑΦΟΡΧΝ

ΑΚΗΝΖΣΧΝ»

ΟΜΟΦΧΝΑ.
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13ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππυηοκψλλυν παπαλαβήρ επγαζιϊν - ςπηπεζιϊν
ηος Γήμος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα θαη θαηαγξάθνληαη ηα 2 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 13ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππυηοκψλλυν
παπαλαβήρ επγαζιϊν - ςπηπεζιϊν ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο
επραξηζηνχκε πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ
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ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

153

