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ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Δλεκέξσζε - ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο πξνηεηλφκελεο απφ
ην Γήκν πξνο ην ΤΠΔΝ δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ηνπ Άιζνπο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο.

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 απψλ, 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 παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, 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 παξνχζα, ν 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 παξψλ.
Καη απφ ηηο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε θα
Αγνξαζηνχ - Παγνπηέιε Παλαγηψηα απνχζα θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο
παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε 32 παξφληεο δεκνηηθνί ζχκβνπινη, έρνπκε απαξηία θαη
μεθηλάκε ην έθηαθην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην. αο θαισζνξίδσ κε ην
κνλαδηθφ ζέκα ηνπ πκβνπιίνπ καο. Σν ζέκα είλαη ε ζχγθιηζε έθηαθηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε κνλαδηθφ «Δλεκέξσζε – πδήηεζε θαη ιήςε
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απφθαζεο επί ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ην Γήκν πξνο ην ΤΠΔΝ δηαρεηξηζηηθήο
κειέηεο ηνπ Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο».

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δνημέπυζη - ζςζήηηζη και λήτη απόθαζηρ επί ηηρ πποηεινόμενηρ
από ηο Γήμο ππορ ηο ΤΠΔΝ διασειπιζηικήρ μελέηηρ
ηος άλζοςρ Νέαρ Φιλαδέλθειαρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο ηνλ θ.
Οπζηακπαζίδεο. Καηφπηλ ζα πάξνπλ ηνλ ιφγν ν Γήκαξρνο θαη νη επηθεθαιήο
θαη ζα ζπλερίζνπκε ηελ θνπβέληα καο.
Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Καη' αξράο ζέισ λα
μεθηλήζσ λα πσ έλα κεγάιν κπξάβν, ην ζέκα απηφ καο αλάγθαζε λα
δηαβάζνπκε ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπ άιζνπο, λα πσ έλα πνιχ κεγάιν κπξάβν
ζηελ θα Κινθίηε. Θα κπνξνχζε απηφ κε κηα ζπκπιήξσζε απφ ηζηνξηθά
αξρεία, απφ ΦΔΚ, απφ καξηπξίεο Γεκάξρσλ, απφ θσηνγξαθίεο λα γίλεη έλα
πνιχ σξαίν ζχγγξακκα γηα ηελ πφιε καο. Καη λα αξρίζσ ηελ εηζήγεζε.
Θέισ φινη καδί εδψ ζήκεξα, γηαηί λνκίδσ φηη κέρξη ζήκεξα δελ
ην θαηαθέξακε λα δνχκε ηη ζέινπκε γηα ην άιζνο. Ννκίδσ απηφ δελ ην ιχζακε.
Ζ πξσηνβνπιία απηή ησλ 19 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ μεθίλεζε κε αθνξκή
πιήζνο δεκνζηεπκάησλ, νπαδηθψλ θαη κε site ηα νπνία απνζπαζκαηηθά
αλέθεξαλ.
Enosi.gr:

ηεξάζηηα

εξσηήκαηα

αιιά

θαη

πξνβιεκαηηζκφ

πξνθαιεί ε ζηάζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Κσζηή
Υαηδεδάθε φζνλ αθνξά έλα θαζαξά δηαδηθαζηηθφ θαη δηεθπεξαησηηθφ δήηεκα
πνπ ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ
ηελ Αγηά νθηά – ΟΠΑΠ Αξέλα.
Δζράησο ε Κπβέξλεζε δείρλεη εκπξάθησο κέζσ ηνπ project γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ γεπέδνπ ηνπ Παλαζελατθνχ ζην Βνηαληθφ ηε
βνχιεζή ηεο λα ζηαζεί αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ νη ηζηνξηθέο
νκάδεο ζχγρξνλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
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Χζηφζν θαίλεηαη φηη ν θ. Υαηδεδάθεο δελ βξίζθεηαη ζην ίδην
κήθνο θχκαηνο, θαζψο εδψ θαη πεξίπνπ έλα ρξφλν έρεη θξαηήζεη ζην ζπξηάξη
ηνπ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κειέηε δηαρείξηζεο ησλ
αιζψλ ηεο ρψξαο, ε νπνία ζα μεθιεηδψζεη ηηο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο θαη
αλάπιαζεο πνπ έρεη ήδε ζπκθσλεζεί κε ην Γήκαξρν Νέαο Φηιαδέιθεηαο
Γηάλλε Βνχξν γηα ην άιζνο ηεο πφιεο.
Πξφθεηηαη γηα δήηεκα κηαο ππνγξαθήο ε νπνία φκσο κέρξη
ζήκεξα έρεη θαζπζηεξήζεη, κεηαμχ άιισλ θαη ζπλνδά έξγα γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ ην νπνίν εθάπηεηαη κε ην άιζνο. Μάιηζηα ν Τπνπξγφο
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο αγλνεί κε ηε ζηάζε ηνπ φηη γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο
πνπ εληάζζνληαη ζην ζπλνιηθφ ζρέδην αλάπιαζεο ηνπ άιζνπο ε Γεκνηηθή
Αξρή έρεη έξζεη ζε πιήξε ζπκθσλία ηφζν κε ηελ Κπβέξλεζε φζν θαη κε ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρνληαο κάιηζηα εμαζθαιίζεη θαη ηα απαηηνχκελα
θνλδχιηα.
Να ζεκεησζεί δε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππνγξαθή ηνπ θ.
Υαηδεδάθε δελ ζα μεθιεηδψζεη κφλν ηα ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ,
θαζψο απηά είλαη έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ
άιζνπο, ην νπνίν πξνβιέπεη παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζα απνιακβάλνπλ φινη νη
πνιίηεο κε πξψηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη αθνξνχλ επί
ηεο

νπζίαο

ηε

δηαθχιαμε

θαη

ηελ

αλακφξθσζε

ελφο

απφ

ηνπο

ζεκαληηθφηεξνπο πλεχκνλεο πξαζίλνπ νιφθιεξεο ηεο Αηηηθήο.
Σν ίδην αθξηβψο ζρεδφλ θείκελν έρεη ην Sportime, ην ίδην θείκελν
θαη κε παξαιιαγή ην Altsantiri «ν Γήκαξρνο Γηάλλεο Βνχξνο έρεη ζπκθσλήζεη
ήδε ζε φια κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ… θαη απφ πνπ
θαζνξίδεηαη ε ζηάζε ηνπ θ. Υαηδεδάθε ην Sportime ην ίδην.
Ζ «Δλεκέξσζε» ιέεη πάιη ηα ίδηα, έρεη κηα άιιε παξάγξαθν ε
νπνία ιέεη «… έρεη κπινθάξεη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθά κε ην ζέκα
πνπ έρεη αλαιάβεη θαη ηξέρεη ν Γήκαξρνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο Γηάλλεο
Βνχξνο», ην Newsbreak ην ίδην θαη άιια πνιιά site δελ ρξεηάδεηαη λα ζαο ηα
πσ φια, λνκίδσ ηα έρεηε δεη.
Αλ λνκίδεηε φηη ε αλεζπρία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην ηη
ζα απνθαζίζεη ν Τπνπξγφο ΤΠΔΝ ή ην ηη ζρέδην έρεηε εζείο γηα ην άιζνο θαη
δελ καο ην ιέηε εκάο αιιά ην μέξνπλ φινη νη άιινη είλαη αδηθαηνιφγεηε, κήπσο
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ζα πξέπεη λα ζαο δεηήζνπκε θαη ζπγλψκε πνπ ζαο θαιέζακε ζην έθηαθην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, δεηάκε ινηπφλ ή κάιινλ δεηνχζακε κπνξψ λα πσ κηα
θαη βγήθε ην ΦΔΚ. Εεηνχζακε θαη δεηάκε:
1. Αληίγξαθα φισλ ησλ επηζηνιψλ πξνηάζεσλ ηφζν ησλ ππεξεζηαθψλ
παξαγφλησλ ηνπ Γήκνπ καο, φζν θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πξνο ην
ΤΠΔΝ γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ήδε ππάξρνπζαο
δηαρεηξηζηηθήο ηνπ άιζνπο πξνηνχ απηή εγθξηζεί απφ ην ΤΠΔΝ.
2. Αληίγξαθν ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ άιζνπο πξνηνχ λα
εγθξηζεί απφ ην ΤΠΔΝ.
3. Να ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα πξνβνχκε ζηε ζπδήηεζε
θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο θαη λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε
γηα ην ηειηθφ θείκελν πνπ ζα απνζηαιεί ζην ΤΠΔΝ γηα ηελ ηειηθή
δηακφξθσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ άιζνπο καο.
Έξρεηαη ε έθδνζε ηνπ ΦΔΚ ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο, παλεγπξίδνπκε φινη γηα πξψηε θνξά φπνπ αιιάδεη ζα ζαο ηα
επηγξακκαηηθά θαη ζπλνπηηθά:
1. W.C. φρη σο 35 ηεηξαγσληθά πνπ είρε γηα άλσ ηα 0,4 εθηάξηα, ην
εθηάξην είλαη ίζν κε 10 ζηξέκκαηα, φπσο είλαη ην δηθφ καο θαη
κπνξνχκε λα θάλνπκε έηζη ηέζζεξα W.C. ησλ 15 ηεηξαγσληθψλ ή αλ
ζέιεηε ζπλνιηθά 60 ηεηξαγσληθά ζε W.C. κε ππνρξεσηηθά ηα ΑκεΑ
κέζα πνπ ειάρηζηε εκβαδνκέηξεζε βάζεη θηηξηνδνκηθνχ είλαη 2,5x2,5
(6,25 η. κέηξα είλαη ηα ΑκεΑ) νπφηε λα θηηάρλνπκε έλα ΑκεΑ κε δπν
αθφκε ηνπαιέηεο κε ηνπο πξνζαιάκνπο, ζα κπνξνχκε λα θηηάμνπκε
ηέζζεξα ή πέληε ην πνιχ δηάζπαξηα πνπ ιέεη W.C.
2. Γεχηεξνλ αλαςπθηήξην έσο 120 η. κέηξα πνπ πάιη κπνξνχζακε λα ην
θάλνπκε κε παηάξη φκσο, δειαδή αχμεζε ηνπ χςνπο θαη γχξσ - γχξσ
απφ απηφ, ην πην ζεκαληηθφ πνπ εκέλα κνπ αξέζεη θηφιαο, 10 κέηξα
εθαηέξσζελ ηεο θάζεηεο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ λα κπνξνχλ λα
αλαπηπρζνχλ ηξαπεδνθαζίζκαηα.
3. Σξίηνλ, δηακνξθψζεηο ρψξσλ κε ιπφκελεο θαηαζθεπέο ζε ηκήκαηα
ρσξίο βιάζηεζε πνπ ζα πξνβιέπεη ε δηαρεηξηζηηθή κειέηε γηα
πνιηηηζηηθέο,

ςπραγσγηθέο,

αζιεηηθέο,

πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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4. Με ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ καο λα κπνξεί λα εληζρπζεί αλ ρξεηάδεηαη
θάπνηα βειηίσζε αθφκε θαη κε κπεηά θαη ζην ηέινο λα κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ απηά κε πιηθά θηιηθά ζην πεξηβάιινλ, μχια, πέηξεο θαη ηα
ινηπά.
5. Υψξν ζηάζκεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 0,05% ηεο έθηαζεο ηνπ άιζνπο
καο πνπ είλαη 400 ηφζα ζηξέκκαηα (423 αλ ζπκάκαη θαιά) πνπ απηφ
αθνξά πεξίπνπ γχξσ ζηα 210 η. κέηξα γηα κφλν ππξνζβεζηηθά
νρήκαηα, νρήκαηα ΑκεΑ, νρήκαηα ηξνθνδνζίαο θαη γηα ππαιιήινπο
ηνπ Γήκνπ καο πνπ δνπιεχνπλ ζην πξάζηλν. Καη απηφ κηα ραξά είλαη,
θαινδερνχκελν.
Οη αιιαγέο απηέο είλαη θαινδερνχκελεο είλαη εθηθηέο θαη
ζχκθσλα κε ηε κνξθή ηνπ άιζνπο καο αλ θαη ζα ήζεια λα αιιάδεη πην πνιιά
πξάγκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δαζάξρε γηα ην
παξακηθξφ. Δίδακε ηηο θφληξεο ηνπ δαζάξρε κε ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή αιιά θαληάδνκαη απηά ζα ζαο ηα αλαιχζεη ν θ. Βαζηιφπνπινο κε ηελ
Παξάηαμή ηνπ. Φνβεξφ! Σφζνο ληφξνο γηα πέληε απιέο, πνπ ηηο δερφκαζηε
φιεο.
Σειηθά φκσο εζείο θ. Γήκαξρε ηη δεηήζαηε; Εεηήζαηε απηά ή
δεηήζαηε θάηη άιιν θαη ν θ. Υαηδεδάθεο δελ ηα έθαλε; Σα δεκνζηεχκαηα απηά
ιέλε. Οη θήκεο έμσ ιέλε γηα δεχηεξν ΚΔΝΣΑΤΡΟ. Γεζκεπφκαζηε ηψξα φηη ν
ΚΔΝΣΑΤΡΟ ζα είλαη έλαο;
Μαο ιέγαηε απφ ηελ Παξάηαμή ζαο φηη ζα πεξάζνπλ θαη ζηελ
απφθαζε ηνπ ΤΠΔΝ νη αλαβαζκνί πνπ ςήθηζα θαη ςεθίζαηε γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ άιζνπο απφ ην γήπεδν. Γελ είδα θάηη. Αληηζέησο είρε
πξνβιεθζεί απφ ην 2015 ζην άξζξν 3 παξ. 1.α., 3 θαη 4. Πψο λα
εκπηζηεπηνχκε κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ είηε καο είπε ςέκαηα, είηε δελ γλψξηδε
θαη λα πεξάζσ ζηελ νπζία ησλ δεκνζηεπκάησλ.
Αθνχκε ηε ιέμε «ηα ζπλνδά έξγα» πνπ ζα επεξέαδε ε απφθαζε
ηνπ ΤΠΔΝ ηα ζπλνδά έξγα; Πνπζελά; Θα μεράζνπκε θαη απηά πνπ μέξνπκε κε
εζάο. Πείηε κνπ έλα ζπλνδφ έξγν πνπ επεξεάδεη ή κπινθάξεη ε απφθαζε
Υαηδεδάθε. Καλέλα θαη πνπζελά. Άξα είηε θάηη άιιν είραηε ζην λνπ ζαο, ή θάηη
άιιν θάπνηνο ήζειε φπσο δηαθξηηηθά έγξαςαλ ηα ΜΜΔ θαη δελ έγηλε.
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Γπζηπρψο γηα ηελ πφιε καο γηα άιιε κηα θνξά έρνπκε πεξάζεη
ζην άιιν άθξν. ηε κηα είρακε ηε Γηνίθεζε ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ» πνπ ζψλεη
θαη ληε ε πιεηνςεθία ηεο λα κε γίλεη ην γήπεδν –φρη φινη λα είκαη ζαθήο- θαη
ηψξα έρνπκε ην άιιν άθξν «φια γηα ην γήπεδν». Καη ην άζρεκν δελ είλαη φια
γηα ην γήπεδν, γηαηί ην γήπεδν θαιψο λα γίλεη θαη κπνξνχκε λα
ζπλππάξρνπκε φπσο έρεη γίλεη άιισζηε θαη ζην παξειζφλ.
Όκσο εδψ ππάξρνπλ θη άιια ζρέδηα. ρέδηα πνπ δελ ζαο
αθήλνπλ νχηε εζάο φπσο θαη ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν λα θάλεηε ην θαιχηεξν γηα
ηελ πφιε. Καη ηη ελλνψ. Σηο πξνάιιεο ζηελ αλακφξθσζε ελψ εμεηάδαηε ζε
παιαηφηεξν Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη θαιχηεξα ν ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ λα γίλεη
ζην πάξθν Μηθξαζηαηψλ γηα λα κελ ράζνπκε ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν
«Αληψλεο Σξίηζεο» ςεθίζαηε απ' επζείαο αλάζεζε γηα πξνκειέηε ηεο κειέηεο
αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζην πάξθν Μηθξαζηαηψλ ππφγεην parking (απηφ
απαγνξεχεηαη εθεί φπσο μέξεηε, είλαη κέζα ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα) θαη εκείο
ζαο ιέγακε θαιχηεξα ζηελ Μπξηηάληα θαη ιέγαηε φηη ζα ην εμεηάζεηε.
Σν ίδην θαη ζην πξφγξακκά καο κε ηνλ θ. Γξεηδειηά είρακε βάιεη
ηελ Μπξηηάληα πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πκβνχιην θαη ν θ. Λέθθαο θαη ν θ.
Γξεηδειηάο θαη ν θ. Αλαγλψζηνπ…
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Ο θ. Οπζηακπαζίδεο είλαη
εθηφο ζέκαηνο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ λνκίδσ λα είκαη εθηφο ζέκαηνο. Αλ λνκίδεηε φηη ην
άιζνο θ. Κνζθνιέην είλαη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλέρηζε Γηάλλε, ζε παξαθαιψ πνιχ ζπλέρηζε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μάιηζηα. Αλ δελ κπνξνχκε ζηε Μπξηηάληα, ζηελ
Μπξηηάληα

πξφζθαηα

επηθαηξνπνηνχκε

ην

ΓΠ.

Γελ

ππάξρνπλ

εθεί

θνηλφρξεζηνη ρψξνη λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ηα parking;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηάλλε, ε Μπξηηάληα δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε δηαρεηξηζηηθή
ηνπ άιζνπο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γπν ιεπηά ζα θάλσ Λχζαλδξε, δελ ζα ζαο
θαζπζηεξήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά λα ην ζεκεηψζνπκε.
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ κπνξεί λα κηιήζεη θαη θάπνηνο άιινο, ην έρεηε
κνλνπσιήζεη. Αθνχκε ζπλέρεηα εζάο, ηνλ θ. Γξεηδειηά εθαηφ ρξφληα, ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ εθαηφ ρξφληα, αθήζηε λα κηιήζεη θαη θαλέλαο άιινο!
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλέρηζε Γηάλλε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σειηθά δελ είλαη απηφ ην πξφβιεκά καο. Σν πξφβιεκά
καο είλαη φηη πξέπεη λα θάλνπκε φινη καδί θάηη. Όια απηά ηα έξγα πνπ θάλεηε
ζηγά - ζηγά αθφκε ην γήπεδν πνπ γίλεηαη θαη θαιά θάλεη θαη γίλεηαη, ζε
ζπλεξγαζία κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ην parking πνπ
ζέινπκε λα θάλνπκε ζην πάξθν Μηθξαζηαηψλ, ηελ ελνπνίεζε ρψξσλ απφ
Πεξηζζφ έσο ην γήπεδν κε πνιπθαηαζηήκαηα, θαηάξγεζε ηεο εμφδνπ απφ ηελ
2ε ππνγεηνπνίεζε ζέινπκε – δελ ζέινπκε πξνο Νέα Ησλία, φια απηά θέξλνπλ
ηνπο θφξηνπο ζηε Γεθειείαο.
Καη θαιά θάλαηε θαη είπαηε ζηελ ηειεπηαία Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
θ. Κνζθνιέην θαη ζπκθψλεζε ν θ. Βνχξνο λα θάλνπκε κηα νινθιεξσκέλε
θπθινθνξηαθή κειέηε απφ Υαιθεδφλα έσο Φηιαδέιθεηα θαη αλ ρξεηαζηεί θαη
round about ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηάλλε έρεηο πάεη πνιχ θάησ!
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Έρσ πάεη πνιχ θαιά, κάιηζηα. Ση λα πσ… Γελ αθήλεηε
λα κηιήζνπκε γηα άιιε κηα θνξά!
Σέινο ζέισ λα πσ ην εμήο: εγψ ζπκθσλψ κε ηηο αιιαγέο ηνπ θ.
Υαηδεδάθε θαη λα ζαο πσ θαη θάηη γηα ηελ πφιε. «Χξαία ηα ιεο» ζα κνπ πεη
θάπνηνο, «αιιά ηη πξνηείλεηο». Θέιεη αιήζεηεο, ζέιεη πνιηηηθή βνχιεζε, ζέιεη
ζπλεξγαζίεο. Γελ ζέιεη ζψλεη θαη ληε ηερλνθξάηεο. Θέιεη πξψηα πνιηηηθέο
απνθάζεηο γηα ηελ πφιε θαη ην ηη ζέινπκε, αλ θη απηφ δπζηπρψο καο ην έρεηε
ιχζεη. Όηαλ πξνρσξάηε κφλν ζε αιιαγέο ΓΠ πνπ αθνξνχλ ζην γήπεδν ή
ζηελ Μπξηηάληα θαη κφλν ην γήπεδν θαη δελ πξνρσξάηε ζε θάπνηα αιιαγή
ΓΠ γηα ηελ ππφινηπε πφιε, καο ην έρεηε ιχζεη.
Κχξηε Γήκαξρε ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: πνπ επεξέαδε ε
απφθαζε Υαηδεδάθε, απηή πνπ βγήθε ηα ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ. Πνηα
είλαη απηά ηα ζπλνδά έξγα επηηέινπο ηνπ γεπέδνπ; Θα ηα κάζνπκε; Σα βάδεηε
ζηνλ επφκελν πξνυπνινγηζκφ κε 100 €. Γελ κπνξνχκε λα κάζνπκε εκείο
πνηα είλαη απηά; Δίλαη δπλαηφ λα μέξνπλ φινη νη άιινη εθηφο απφ ηελ πφιε ζαο;
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Καη εκείο γελλεζήθακε ζην άιζνο θαη εζείο γελλεζήθαηε θαη ηηο βιαθείεο καο
θάλακε εθεί ζαλ παηδηά. Δκείο λα κελ μέξνπκε γηα ην άιζνο;
Ζ πφιε δελ δηθαηνχηαη λα μέξεη; Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ
δηθαηνχηαη λα μέξεη πξηλ απ' φινπο ηνπο άιινπο ηη ζέινπκε λα θάλνπκε γηα ην
άιζνο; Καη λα ην θάλνπκε θη φινη καδί γηα λα ην πεηχρνπκε. Απηά είρα λα πσ,
επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε, ν θ. Γήκαξρνο
έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε κηα παξέλζεζε θάηη μέραζα. Σελ
επφκελε θνξά πνπ θάπνηνο ζα είλαη εθηφο ζέκαηνο, ζα δηαθφπησ θη εγψ.
Δπραξηζηψ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δπραξηζηψ

Πξφεδξε

θαη

θαιεζπέξα

ζε

φινπο

ηνπο

ζπλαδέιθνπο. Οκνινγψ φηη απηή ε ζπλάληεζε ζήκεξα πξνέθπςε είλαη
πξνθαλέο πηα απφ δεκνζηεχκαηα νπαδηθψλ site. Καηαιαβαίλεηε φηη πνιηηηθή
κε αθνξκή δεκνζηεχκαηα δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη λνκίδσ φηη δελ ζέιεη
λα θάλεη θαλείο.
Γεκηνπξγήζεθε έλα αθήγεκα ην νπνίν ζαθψο επεξέαζε
πνιινχο, αλεζχρεζε πνιινχο θαη ηψξα έξρεηαη έλα δεχηεξν αθήγεκα -αθνχ
έρνπλ ηθαλνπνηεζεί φινη ζε απηφ πνπ ήζειαλ- φηη ε Γεκνηηθή Αξρή επεδίσμε
θάηη άιιν, ζην νπνίν ην Τπνπξγείν δελ ελέδσζε θαη γη' απηφ θαηαιήμακε ζε
απηφ πνπ επειπηζηνχκε φινη.
Δίλαη σξαίν λα δεη θάπνηνο κε θαληάζκαηα, αιιά ζεσξψ πσο
απφ έλα ζεκείν θαη πέξα ε αληηπνιίηεπζε πξέπεη λα ζνβαξεπηεί. Οκνινγψ
πσο απηφ πνπ γίλεηαη κε ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ έρεη μεπεξαζηεί. Απηφ πνπ
γίλεηαη κε ην ζέκα ηνπ άιζνπο, μεπεξληέηαη ειπίδσ ζήκεξα θαη φιεο απηέο νη
κέξεο πνπ πέξαζαλ, απηέο νη δπν ηξεηο εβδνκάδεο μεπέξαζαλ ηνπιάρηζηνλ ηε
δηθή κνπ ινγηθή.
Έρνπλ πεξάζεη ζπλάδειθνη 14-15 κήλεο απφ ηφηε πνπ
αλαιάβακε ηε Γεκνηηθή Αξρή. Αθφκε θη αλ φια πήγαηλαλ θαιά ζηνλ ηφπν, ζε
φιε ηελ επηθξάηεηα θαλνληθά απηή ε Γεκνηηθή Αξρή κε βάζε ηε λνκνηέιεηα ηεο
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πνιηηηθήο ζα έπξεπε λα έρεη εκθαλίζεη ζεκεία θφπσζεο θαη θζνξάο, ζα
έπξεπε λα έρεη θζαξεί ζε θάπνην πνζνζηφ.
Πνιχ δε πεξηζζφηεξν φηαλ κε ην θαιεκέξα κφλν ηηο 7 πιεγέο
ηνπ Φαξαψ δελ θιεζήθακε λα αληηκεησπίζνπκε θαη κηιάσ θπζηθά γηα ηελ
παλδεκία ηνπ COVID ηα απφλεξα πνπ δεκηνχξγεζε ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ,
θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν.
Όια

απηά

δελ

πεξηιακβάλνληαλ

ζηνλ

πξνεθινγηθφ

καο

ζρεδηαζκφ θαη θπζηθά ζε θακηάο Παξάηαμεο ηνλ πξνεθινγηθφ ζρεδηαζκφ.
Σα αληηκεησπίζακε κε αληαλαθιαζηηθά, κε παξεκβάζεηο, κε
εηζεγήζεηο, κε ππεπζπλφηεηα. ε απηφ ην δηάζηεκα ε αληηπνιίηεπζε θ.
Οπζηακπαζίδε πνπ αζθήζαηε, δελ έπεηζε θαη ζπλερίδεη λα κελ πείζεη. Καη
απηφ γηαηί έρεη ζαλ αθεηεξία ηελ αληηπαιφηεηα θαη φρη ηνλ επνηθνδνκεηηθφ
δηάινγν.
Έλα δηάινγν, πνπ δελ ζα γθξέκηδε, δελ ζα θαηεδάθηδε αιιά ζα
έρηηδε θαη κε αθνξκή ην νπζηαζηηθφ πνπ ρξεζηκνπνίεζα πεξί θαηεδάθηζεο, λα
αλαθεξζνχκε επηηέινπο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πνιππφζεην ΚΔΝΣΑΤΡΟ.
Καη' αξράο πξέπεη λα βγάιεηε απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο, απφ ην
κπαιφ ζαο, απφ ηηο αλεζπρίεο ζαο, απφ ηηο κεηαμχ ζαο ζπδεηήζεηο ζηα ζηέθηα
ηεο πφιεο, ην φλνκα Υαηδεδάθεο. Ο Υαηδεδάθεο δελ ελεπιάθε πνηέ. Σν
φλνκα φπσο έρεηε δεη ζην ΦΔΚ ππεγξάθε απφ ηνλ θ. Σαγαξά, φιεο νη
ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην Τπνπξγείν, ζπδεηήζεηο κε αληαιιαγή απφςεσο
γηα ην πψο ζα κπνξνχζακε λα λνκηκνπνηήζνπκε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ, λα
θξαηήζνπκε ην δαζηθφ ραξαθηήξα ηνπ άιζνπο, λα ραξνχκε ην άιζνο φπσο
είπαηε θη εζείο φπσο ην ραξήθακε ζηα παηδηθά καο ρξφληα, έγηλαλ κε ηηο
Ννκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη κε ηνπο Τθππνπξγνχο ηνλ θ. Οηθνλφκνπ θαη ηνλ θ. Σαγαξά.
Ο θ. Υαηδεδάθεο δελ ελεπιάθε πνπζελά. Ήηαλ έλα αθήγεκα
πξνθαλψο ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ ήζειε λα ζηνρεχζεη ζε θάπνην κεγάιν
φλνκα γηα λα κπνξέζεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ην δνθνχλ.
ε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ παξφληνο ηνπ θ. Καληαξέιε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο ηνπ ζεηείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ θ.
Κνζθνιέηνπ έγηλαλ κε βάζε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην λφκηκν. Με ην λφκηκν
θαη φρη ην παξάηππν. Πφζν κάιινλ ην παξάλνκν.
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Σν άιζνο ζην νπνίν αλαθεξζήθακε εθηελψο πξνεθινγηθά φινη,
πηζηεχσ πσο κε ην ζπγθεθξηκέλν ΦΔΚ ζέηεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο
πνπ νη ζπκπνιίηεο καο επηζπκνχλ λα δνπλ.
Όπσο έρεηε δηαπηζηψζεη κεηά θαη απφ ην ΦΔΚ ην νπνίν
παξεξκελεχζαηε θη εζείο αθφκε θ. Οπζηακπαζίδε πνπ είζηε κεραληθφο,
δηαβάζαηε δηάθνξα πεξί ΦΔΚ θαη λνκίδαηε φηη νη παξεηέο ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ
ησλ 10 κέηξσλ φπνπ ζα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηξαπεδνθαζίζκαηα
κεηαθξάδνληαο ζην πνιιαπιάζην, ππνινγίδαηε ηα εθηάξηα ηνπ άιζνπο θαη
εθφζνλ αλά 5 εθηάξηα επηηξεπφηαλ θάπνηα θαηαζθεπή, ηα πνιιαπιαζηάζαηε
ζην κπαιφ ζαο θαη βγάιαηε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα φηη ζα ηζηκελησζεί ην
άιζνο.
Δπ’ επθαηξία φηαλ αλαθεξζήθαηε ζε έλα post δηθφ ζαο πεξί
πνπιεκέλσλ ηνκαξηψλ θαη ζε κηα θαη’ ηδίαλ ζπδήηεζε πνπ θάλακε, είπαηε φηη
δελ αλαθεξζήθαηε ζε εκέλα, αιιά αλαθεξζήθαηε ζηνλ Τπνπξγφ. Σψξα πνπ ν
Τπνπξγφο αλ –ζχκθσλα κε ην δηθφ ζαο αθήγεκα- δελ έθαλε ηε δηθή καο ράξε
θαη ππέγξαςε έλα ΦΔΚ ην νπνίν καο ηθαλνπνηεί φινπο, ζα αλαθαιέζεηε; Θα
πείηε «φρη δελ ελλννχζα ηνλ θ. Υαηδεδάθε, ελλννχζα ηε Γεκνηηθή Αξρή»;
Σέινο πάλησλ απηά είλαη ςηιά γξάκκαηα γηα εκέλα. Θεσξψ πσο
ε ηζηνξία φιε θιείλεη πξνο ηελ πιεπξά πνπ φινη ζέινπκε: λα μαλαγίλεη ν
ΚΔΝΣΑΤΡΟ, λα θαηαλείκνπκε κε έλα ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα
εμππεξεηνχληαη νη πνιίηεο θαη ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ άιζνπο σο πξνο ηηο
θπζηθέο ηνπο αλάγθεο, ηηο βηνινγηθέο ηνπο, αλαθέξνκαη ζηα W.C.
Να μαλαθηηάμνπκε -θάηη ην νπνίν ήηαλ θαη επί ζεηείαο θ.
Γξεηδειηά έλαο πφινο έιμεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ- έλα ιπφκελν ζεαηξάθη
απφ ην θάησ κέξνο ηεο ιίκλεο.
Να μαλακπνχλ ζε κηα ινγηθή ςπραγσγηθψλ πεξηβαιινληηθψλ
εθδειψζεσλ θαη αζιεηηθψλ. Να κπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλα αθφκε μχιηλν
θηφζθη κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά γηα λα θηινμελνχκε θπξηαθάηηθα
πξσηλά ηε Φηιαξκνληθή, ηελ νπνία ηελ ππνινγίζακε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ ’21.
Να δεκηνπξγήζνπκε 5-6 φζα ρσξάλε ζε 210 ηεηξαγσληθά ζέζεηο
ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ, γηα ηα ππξνζβεζηηθά, γηα έλα αζζελνθφξν, γηα ηνπο
ππαιιήινπο ηνπ πξαζίλνπ πνπ ζα έρνπλ ηηο φπνηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εθεί,
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ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξθάξνπλ κε πξνζσξηλή ζηάζκεπζε ηα νρήκαηα
ηνπ πξαζίλνπ θαη φια απηά πνπ εμππεξεηνχλ έλα κεηξνπνιηηηθφ άιζνο.
Θεσξψ πσο ε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ζα κπνξνχζε λα έρεη
ηειεηψζεη ζε πέληε κφλν ιεπηά, εάλ είρακε κνηξάζεη ην ΦΔΚ πξηλ απφ ηε
ζπλάληεζε θαη αλ ηελ θάλακε ζην «Κνπληνπξά» θαη ζε κηα θηιηθή ζπδήηεζε λα
πεγαίλακε λσξίο ζήκεξα ζηα ζπίηηα καο.
Αλαθεξζήθαηε ζηελ θα Κινθίηε θαη πξέπεη λα ζαο πσ φηη ε
δηαρεηξηζηηθή ηνπ ’16 πνπ επηθαηξνπνηείηαη νπζηαζηηθά ηη ζπκπεξηιακβάλεη;
Καηλνχξγηεο

θπηεξχζεηο,

θάπνηεο

αλαδαζψζεηο,

ηε

δπλαηφηεηα

ηεο

επηθαηξνπνίεζεο κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΦΔΚ θαη πξάγκαηη έρεη γίλεη κηα
πάξα πνιχ νπζηαζηηθή δνπιεηά θαη απφ ηελ θα Κινθίηε θαη απφ ηνπο
ππφινηπνπο ππαιιήινπο ηνπ Πξαζίλνπ θαη απφ ηνλ θ. πχξν Γξακκέλν.
Δπίζεο ην αθήγεκα ησλ ζπλνδψλ ήηαλ θάηη πνπ αλαθέξζεθε
ζηα νπαδηθά site, κε αθήλεη παγεξά αδηάθνξν. Δπηγξακκαηηθά θιείλνληαο ζαο
ιέσ: φιν απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ δεκνζηεχκαηα. Αλαθέξζεθε ην φλνκα ηνπ
θ. Υαηδεδάθε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ιφγν θαη δελ μέξσ γηαηί θαη ην άιζνο
δελ έρεη θακία ζρέζε -εθηφο απφ ηνπο αλαβαζκνχο ηνπο νπνίνπο έρνπκε
ςεθίζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην- κε ην γήπεδν θαη ηα ζπλνδά έξγα. αο
επραξηζηψ θ. Πξφεδξε θαη αλ ρξεηαζηεί ζα επαλέιζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θαη' αξράο ζε φινπο θαη φιεο. Δίλαη
επράξηζην φηη ζπδεηάκε ζήκεξα γηα ην άιζνο, ην νπνίν απνηειεί ην
ζεκαληηθφηεξν γηα καο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν – θεθάιαην ηεο πφιεο, αιιά φρη
κφλν απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν θνηλφρξεζην ρψξν, αιιά θαη έλα
ηνπφζεκν έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ην Γήκν καο.
Γελ είλαη επράξηζην ην γεγνλφο φηη απηή ηε ζπδήηεζε ηελ
πξνθαιεί ε αληηπνιίηεπζε θαη είλαη αθφκε πην δπζάξεζην ην γεγνλφο φηη απηή
ε ζπδήηεζε πξνθαιείηαη πάλσ ζε έλα θέιπθνο κπζηεξίνπ, θιεηζηψλ πνξηψλ,
κπζηηθήο δηπισκαηίαο ζα έιεγα γηα ηελ νπνία δελ είλαη ελήκεξνη νχηε νη
πνιίηεο, θαηά πφζν κάιινλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Ο θ. Βνχξνο κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε δεκνζηεχκαηα φηαλ ηνλ
βνιεχεη, κπνξεί λα απνζηαζηνπνηείηαη φηαλ δελ ηνλ βνιεχεη. Πάληα απφ κηα
ζπγθεθξηκέλε πιεπξά.
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Δδψ φκσο κηαο θαη ζπδεηάκε γηα ην άιζνο πξέπεη λα πνχκε
θαζαξέο θνπβέληεο, γηαηί φπσο είπα πξηλ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν πνπ δηαζέηεη ε πφιε καο θαη ρξεηάδεηαη μεθάζαξα ιφγηα θαη ζρέδηα γηα
ην ηη αθξηβψο ζέινπκε λα θάλνπκε ζην άιζνο θαη βεβαίσο, φπσο είπε θαη ν θ.
Οπζηακπαζίδεο πξηλ, ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ ζπγθιίζεηο απηφ ζα ήηαλ
επρήο έξγν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ηνλ
πλεχκνλα πνπ έρνπκε ηελ πφιε καο.
Σν 2016 εκείο θαηαξηίζακε κηα δηαρεηξηζηηθή κειέηε. Ξέξεηε,
φηαλ θάλεη θάηη θαιφ ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ιέκε «νη ππάιιεινη»,
φηαλ θάλεη θάηη πνπ δηαθσλνχκε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ιέκε «ν
Βαζηιφπνπινο». Αιιά έζησ θαη έηζη ραίξνκαη πάλσ ζηε ζεηηθή αλαθνξά θαη
ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε, αιιά θπξίσο ηνπ Γεκάξρνπ πάλσ ζηε δηαρεηξηζηηθή
κειέηε πνπ εηξήζζσ ελ παξφδσ ήκαζηαλ ν πξψηνο Γήκνο ηεο ρψξαο πνπ
απέθηεζε δηαρεηξηζηηθή κειέηε θαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ είλαη φηη δελ είρε πνηέ
δηαρεηξηζηηθή κειέηε ν Γήκνο καο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε, ην δέρνκαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χξαία, ραίξνκαη. Χο έλδεημε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ
ζέιακε λα θάλνπκε γηα ην άιζνο θαη θ. Βνχξν ε δηαρεηξηζηηθή κειέηε πνπ
θαηαξηίζακε, δελ είρε κφλν ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ, είρε θαη ηνλ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ, είρε θαη ηνπαιέηεο, είρε φιεο ηηο δπλαηέο ρξήζεηο κε βάζε θαη ηε
δηθή καο ινγηθή πνπ ζα πξνζηάηεπαλ ηαπηφρξνλα θαη ζα αλαδείθλπαλ ην
άιζνο, αιιά θαη ζα εμαζθάιηδαλ ηελ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ ηνπ ραξαθηήξα
γηαηί γηα καο απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ θαη ηα δχν ζηνηρεία, αιιά ζα
έξζσ ιίγν αξγφηεξα ζε απηφ.
Δλδεηθηηθά φπσο είπε ν θ. Οπζηακπαζίδεο κπνξεί θαλείο λα δεη
κέζα απφ ηελ ηζηνξία ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαρεηξηζηηθή
κειέηε θαη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ άιζνπο καο, εγψ ζέισ λα
ζηαζψ κφλν ζε έλα πξάγκα ελδεηθηηθά γηαηί είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ, ην νπνίν
δελ ππάξρεη βεβαίσο κέζα, είλαη ζην φηη ε ζεκαζία ηνπ άιζνπο γηα ην Γήκν
καο είλαη ηέηνηα πνπ ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηα ιφγηα θαη ηηο καξηπξίεο πνπ
είρε παιαηφηεξνο Γήκαξρνο, κνπ αλέθεξε φηη κεηά ηελ απειεπζέξσζε γηαηί ν
ρψξνο ηνπ άιζνπο ήηαλ ρψξνο πνπ ζηξαηνπέδεπαλ ηηαιηθέο δπλάκεηο
θαηνρήο.
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Μεηά ηε γεξκαλντηαιηθή θαηνρή ην άιζνο καο είρε βξεζεί ζε κηα
πνιχ θαθή θαηάζηαζε. Γηαηί ν θφζκνο αλαγθάζηεθε λα πάεη λα θφςεη δέληξα
πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη ηνλ ρεηκψλα. Ο θφζκνο κεηά πήγε θαη νξγάλσζε ηελ
αλαδάζσζε ηνπ άιζνπο σο κηα έλδεημε αγάπεο ελδηαθέξνληνο αιιά θαη
ηαχηηζεο κε ηελ πφιε καο. Σέηνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ άιζνπο γη' απηφ
αθξηβψο ην πξάγκα κηιάκε ζήκεξα.
Σν άιζνο εθηφο απφ ρψξνο επίζθεςεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ
θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο ππήξμε πάληα θη έλα πεδίν έθθξαζεο δηαθνξεηηθψλ
αληηιήςεσλ γη' απηφ πνπ ιέκε δεκφζην ρψξν, γη' απηφ πνπ ιέκε πξάζηλν, γη'
απηφ πνπ ιέκε πεξηβάιινλ θαη φρη κφλν πεδίν δηαθνξεηηθήο έθθξαζεο, αιιά
θαη ζχγθξνπζεο πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθψλ θφζκσλ θαη δηαθνξεηηθψλ
αληηιήςεσλ.
Απφ ηε κηα θαηά ηε δηθή καο άπνςε ππήξρε θαη εμαθνινπζεί λα
ππάξρεη θαη ζήκεξα θαη θαίλεηαη ζε επηκέξνπο εθθξάζεηο, πνπ φκσο πνηέ δελ
αλαδεηθλχνληαη νιφθιεξεο είλαη ε ινγηθή ηεο ππνηαγήο ηεο θχζεο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο, ζην θέξδνο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία
ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δεθαπεληαεηία κπνξψ λα πσ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ηα Μλεκφληα νδήγεζε ην άιζνο
καο γηα ρξφληα ζηελ εγθαηάιεηςε θαη ηνλ καξαζκφ.
Απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε ινγηθή ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ε επηκνλή ζηε δηαηήξεζε ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άιζνπο
καο, ε επηαμία ηνπ θαη ε απφιπηε πξνηεξαηφηεηά ηνπ έλαληη ινγηθψλ θέξδνπο.
Ζ δεχηεξε ζέζε ηελ νπνία ππεξαζπηδφκαζηε εκείο, ρσξίο
βεβαίσο λα ιέσ πσο είκαζηε θαη νη ηέιεηνη, δελ ππαγνξεχεηαη κφλν απφ ηελ
αλάγθε δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ειάρηζησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
εληφο ελφο αζθπθηηθά ρηηζκέλνπ ιεθαλνπεδίνπ, αιιά απνηειεί ζεσξψ θαη
ζηάζε επζχλεο απέλαληη ζηηο επφκελεο γεληέο, ζηα παηδηά ηεο πφιεο καο ηελ
επνρή πνπ νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην πιαλήηε έρνπλ νδεγήζεη ζηε
κεγαιχηεξε θιηκαηηθή θξίζε πνπ έρεη γλσξίζεη ε αλζξσπφηεηα. Υσξίο
βεβαίσο λα ζέισ λα πσ φηη απηή ηελ έρεη πξνθαιέζεη ε παξέκβαζή καο ζην
άιζνο, αιιά ην βάδσ ζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην γηα λα δείμσ ηελ επαηζζεζία
πνπ πιένλ ππάξρεη ζε φιν ηνλ πιαλήηε γηα ηα ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
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Δπεηδή απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη κηα πξνζπάζεηα λα μαλαγξαθηεί
ε ηζηνξία θαη απηφ γίλεηαη κε επζχλε πξνζσπηθά ζα έιεγα θαη ηνπ θ. Βνχξνπ,
δειαδή γίλνληαη έξγα, παξαιακβάλνληαη έξγα ή έρνπλ ζρεδηαζηεί έξγα ηα
νπνία είλαη απνθιεηζηηθήο επζχλεο δηθήο καο, δειαδή ζρεδηάζηεθαλ θαη
πινπνηήζεθαλ ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή θαη θάπνηα παξαιακβάλνληαη ηψξα θαη θάπνηα δπζηπρψο δελ έρνπλ
μεθηλήζεη –ζα αλαθεξζψ αξγφηεξα- ππάξρεη κηα πξνζπάζεηα λα μαλαγξαθηεί
ή λα ζβεζηεί ε ηζηνξία θαη εγψ ζέισ λα πεξηγξάςσ θάπνηα πξάγκαηα ζηα
νπνία θαίλεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη ε αληίιεςή καο θαη ε πξφζεζή καο θαη ε
ινγηθή καο γηα ην πψο ζα πξέπεη λα είλαη ην άιζνο.
Όπσο είπα θαη πην πξηλ θαηαξηίζακε ην 2015 θαη ην 2016
εγθξίζεθε θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ ε δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ άιζνπο. Ζ
δηαρεηξηζηηθή κειέηε γηαηί πνιινί δελ θαηαιαβαίλνπλ επεηδή δελ γλσξίδνπλ ηη
είλαη. Μηα δηαρεηξηζηηθή κειέηε ελφο άιζνπο είλαη έλα πιάλν δεθαεηίαο ην
νπνίν θαηαξηίδεη ν Γήκνο γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο
ππεξεζίεο πνπ ζέιεη λα έρεη κέζα άιζνο θαη νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη
ζπκβαηέο κε ηε δαζηθή λνκνζεζία.
Δκείο κε βάζε ηε δαζηθή λνκνζεζία πνπ θπξίσο κηιάκε γηα δπν
λφκνπο ηνπ ’78 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 2015 θαηαξηίζακε ηε
δηαρείξηζε κειέηε πξνζπαζψληαο λα ζπγθεξάζνπκε δπν ζηνηρεία. Σν έλα
είλαη ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα θαη απφ ηελ άιιε ε
δεκηνπξγία ρξήζεσλ κέζα ζην άιζνο πνπ ζα ην θαηαζηήζνπλ έλα ρψξν
αλαςπρήο, επηζθέςηκν, αζθαιή θαη αλνηρηφ πξνζβάζηκν ζε φιε ηελ θνηλσλία.
Σα ιέσ πνιχ πεξηιεπηηθά.
Γθξεκίζακε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ ππήξραλ γηα πνιιέο
δεθαεηίεο. Ζ πξψηε ήηαλ ηα ξψζηθα. Μηα ηζηνξία, πνπ εθθξεκνχζε απφ ηε
δεθαεηία ηνπ ’50 θαη εκείο πξνρσξήζακε. Καηεδαθίζακε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ
πάλσ ζην νπνίν αλ κηιάηε Γήκαξρε εζείο γηα αθεγήκαηα πνπ ππάξρνπλ, εδψ
έρνπλ γξαθηεί θαη ιέγνληαη αθφκε ρνληξνεηδή ςέκαηα.
Δπεηδή αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
ζπκίζσ ζε θάπνηνπο πνπ ζέινπλ λα ην μεράζνπλ φηη ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ δελ
λνκηκνπνηήζεθε, δελ κπνξνχζε λνκηκνπνηεζεί θαη ε πξνεγνχκελε Γήκαξρνο
ηνπο ππαιιήινπο πνπ είραλ εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία απηή ηνπο νδήγεζε ζε
ΔΓΔ

ζε

πεηζαξρηθή

δηαδηθαζία.

Γηαηί
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λνκηκνπνηήζνπλ ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ πνπ πξνθαλψο θαη δελ κπνξνχζε λα
λνκηκνπνηεζεί κε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Πέξα απφ εθζέζεηο
απζαηξέησλ απφ ηελ Γαζηθή Τπεξεζία ππήξραλ θαη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο
απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη βεβαίσο ππήξραλ θαη πνιενδνκηθέο
παξαβάζεηο.
Καηεδαθίζηεθε ν δσνινγηθφο θήπνο πνπ κηιάκε γηα εθαηνληάδεο
ηφλνπο ηζηκέληνπ ζην δσνινγηθφ θήπν. Γθξεκίζηεθε ν ρψξνο ηεο θηινδσηθήο
θαη απηφο κέζα ζην δσνινγηθφ θήπν πάιη κέζα ζην ηζηκέλην θαη ην ζίδεξν.
Κάζε ρξφλν γίλνληαλ ηαθηηθέο δεληξνθπηεχζεηο ζε ζπλεξγαζία
θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη άιινπο θνξείο. Δπηθαηξνπνηήζεθε ε
κειέηε πνπ είρε γίλεη επί επνρήο Κφληνπ θαη ζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε
ηελ Πεξηθέξεηα θαη κε ρξεκαηνδφηεζε ελφο ηκήκαηνο θαη απφ ην Γήκν καο,
θπηεχηεθαλ 5.000 δέληξα, 8.000 θπηά, δεκηνπξγήζεθαλ λέα κνλνπάηηα,
δεκηνπξγήζεθαλ

γέθπξεο,

δεκηνπξγήζεθαλ

θξήλεο

δειαδή

βξχζεο,

πεξίπηεξα μχιηλα ππάξρνπλ θαη ηψξα θαη έγηλαλ εθηεηακέλεο αλαρσκαηψζεηο
ζε ζεκεία πνπ ην ζψκα ήηαλ πξνβιεκαηηθφ θαη επεξέαδε ηελ πγεία ησλ
δέληξσλ.
Καηαξηίζηεθε λέα κειέηε απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ρσξίο λα
πιεξψζνπκε έμσ, φπσο βιέπνπκε γηα πξάγκαηα θάζε ηξεηο θαη ιίγν θαη εηδηθά
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, αιιά ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ην ζπδεηήζνπκε πνπ
είλαη επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ θαηαξηίζακε κειέηε πνιχ γξήγνξα
θαη εμαζθαιίζακε ρξεκαηνδφηεζε 850.000 € απφ ην ΔΠΑ γηα λα
δεκηνπξγεζνχλ λέεο παηδηθέο ραξέο ζην άιζνο. Γεκηνπξγήζεθαλ λέεο
παηδηθέο ραξέο ζην άιζνο νη νπνίεο δπζηπρψο αθφκε δελ έρνπλ αλνίμεη θαη
εδψ πξέπεη λα καο πείηε γηαηί.
Γηα λα δεκηνπξγεζεί πνδειαηφδξνκνο, φπσο θαη έγηλε ζην
βφξεην ηκήκα ηνπο άιζνπο, λα αιιάμεη ν ειεθηξνθσηηζκφο έλα απφ ηα
ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ άιζνπο πνπ εκπίπηεη ζηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο
ηνπ θφζκνπ θαη ηελ αλάγθε λα ην αλαδείμνπκε θαη λα ην θάλνπκε πην
πξνζπειάζηκν, αθφκε δελ έρεη μεθηλήζεη.
Δμαζθαιίζακε γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ πάλσ απφ 300.000 € αλ
ζπκάκαη θαιά θαη κάιηζηα ην δηαγσληζκφ ηνλ θάλακε εκείο. Θα έπξεπε
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δειαδή απηφ ην έξγν λα έρεη ηειεηψζεη. φρη λα έρεη μεθηλήζεη, λα έρεη ηειεηψζεη
εδψ θαη έλα ρξφλν. Γπζηπρψο βιέπνπκε λα θσιπζηεξγείηε εδψ.
Δμαζθαιίζακε χζηεξα απφ πνιιά ρξφληα ηελ παξαρψξεζε ηνπ
κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ θαη εμαζθαιίζακε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπιάρηζηνλ
250.000 € απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζρεδηάζακε λα γίλεη Κέληξν
πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο ηνπ Γήκνπ κέζα ζην ρψξν ηνπ πξψελ
κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο.
Βεβαίσο θαη εδψ είλαη έλα ζέκα πνπ έξρεηαη λα ιχζεη ε ζεκεξηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε, δελ κπνξέζακε λα ην πξνρσξήζνπκε. Απηφ φκσο
ππάξρνπλ θαη ρξήκαηα θαη ππάξρεη ε παξαρψξεζε θαη βεβαίσο ππάξρεη θαη ε
δηαρεηξηζηηθή κειέηε ε νπνία ην έρεη εγθξίλεη θαη άξα απηφ ην ζεκείν δελ
ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη.
Δμαζθαιίζακε ηελ παξαρψξεζε 80 ζηξεκκάησλ ηνπ άιζνπο
πνπ είραλ πεξάζεη ζην ιεγφκελν ππεξηακείν ην 2015 πξνο ’16 απφ ηελ
θηεκαηηθή εηαηξεία ηνπ δεκνζίνπ. Γψζακε αγψλα ψζηε απηά ηα 80 ζηξέκκαηα
λα κελ κείλεη ζην ππεξηακείν θαη λα πεξηέιζνπλ πάιη ζην Γήκν καο. Κάηη ην
νπνίν έγηλε θαη ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή θαη είλαη πξνο ηε ρξήζε ηνπ Γήκνπ
θαη δελ θηλδπλεχνπλ αχξην λα παξαρσξεζνχλ γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ
ην ππεξηακείν ζην νπνίν φπσο γλσξίδεηε δελ έρεη θαλ έιεγρν ην Διιεληθφ
Γεκφζην, αιιά έρεη ηελ επνπηεία ησλ δαλεηζηψλ ηεο ρψξαο.
Καηαξηίζακε λέα κειέηε. Κάλακε φιεο ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο
γηα ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ απφιπηα ζπκκνξθνχκελε κε ηε δαζηθή λνκνζεζία. 120
ηεηξαγσληθά δπζηπρψο κε ηα πάξε – δψζε κε ην δαζάξρε αιιά θαη ηελ
Πνιενδνκία παηάξη ή ππφγεην δελ κπφξεζε λα πεξάζεη αιιά ελ πάζε
πεξηπηψζεη ζαο αθήζακε έηνηκεο νινθιεξσκέλεο κειέηεο αιιά ζα ζηαζψ ζε
ιίγν γηα ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ ζε θάηη.
Σα παηρλίδηα ηνπ δαζάξρε γηα λα καο θάλεη πφιεκν γηαηί πεξί
απηνχ πξφθεηηαη, δπζηπρψο δελ ηα βξήθε κπξνζηά ηνπ κφλν ν Βαζηιφπνπινο,
γηαηί ηα βξήθε. Θα ηα βξείηε θη εζείο κπξνζηά ζαο θαη ζα ζαο εμεγήζσ
αξγφηεξα ηη ελλνψ. Γηαηί μέξεηε ε γιψζζα ηνπ δεκνζίνπ ηελ νπνία
απνθεχγεηε είλαη ε γιψζζα ησλ εγγξάθσλ, δελ είλαη ε γιψζζα ησλ
ζπλαληήζεσλ θαη εδψ ππάξρνπλ έγγξαθα.
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Έγηλαλ ηαθηηθέο εθδειψζεηο ζηε ιίκλε θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ
άιζνπο. Απμήζακε ην πξνζσπηθφ ηνπ πξαζίλνπ θαη ην κφληκν, αιιά θαη ην
έθηαθην πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα ην ζπληεξνχκε θαη λα είλαη ζε κηα
αμηνπξεπή θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ αζιηφηεηα ζα έιεγα ζηελ νπνία είρε
πεξηέιζεη θάπνηα ρξφληα πξηλ.
πληεξήζακε ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο ιίκλεο θαη ην
ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο, ην νπνίν εηξήζζσ ελ παξφδσ θαη ζαο ην
πξνηείλσ απηή ηε ζηηγκή θαη ζεσξψ πσο είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα γίλεη, ζηα
ζρέδηά καο ήηαλ ε απνζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ
ιίκλε.
Απηή ηε ζηηγκή φιν ην ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο ηνπ άιζνπο
ζπλδέεηαη κε ηε δεμακελή πνπ έρεη ε ιίκλε. Πξάγκα ην νπνίν είλαη
απαξάδεθην. Πξέπεη λα κπνξέζνπκε λα αλαβαζκίζνπκε ην κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ θαη λα έρεη κηα απηνηέιεηα, λα κε ζπλδέεηαη δειαδή ε ιεηηνπξγία ηεο
ιίκλεο θαη ην λεξφ πνπ ππάξρεη εθεί κε ην ζχζηεκα ηεο δαζνππξφζβεζεο ηνπ
άιζνπο.
Απηφ

ήηαλ

ζηα

ζρέδηά

καο,

δελ

κπνξέζνπκε

λα

ην

πξνρσξήζνπκε, αιιά είλαη θάηη ην νπνίν ζεσξψ ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη λα
πξνρσξήζεη ηα επφκελα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ.
Καη βεβαίσο κηθξφηεξεο παξεκβάζεηο φπσο θάλακε γηα πξψηε
θνξά χζηεξα απφ πάξα πνιιά ρξφληα εξγνιαβία γηαηί δελ κπνξνχζε λα γίλεη
δηαθνξεηηθά, γηα ην ιεγφκελν θιαδνθάζαξν, δειαδή λα κπνξέζνπκε λα
θφςνπκε ελλνψ λα απνθφςνπκε μεξά ηκήκαηα απφ ηα πεχθα.
Απηά ήηαλ νη δηθέο καο παξεκβάζεηο θαη επεηδή θαηαιαβαίλσ φηη
έρσ καθξεγνξήζεη, αιιά αλαδεηθλχνπλ κηα θηινζνθία κηα ινγηθή ε νπνία
πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη θαη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ άιζνπο καο
θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζπάζεηα απηφ λα γίλεη πνιχ πην πξνζπειάζηκν, πην
επηζθέςηκν απφ ηνπο πνιίηεο.
Γηαηί ζεσξψ φηη ε ινγηθή ηεο πξνζηαζίαο ελφο νηθνζπζηήκαηνο
ελφο δάζνπο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί μέρσξα απφ ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπ.
Γειαδή ην άιζνο καο είλαη έλα αζηηθφ πξάζηλν ην νπνίν ζε αληίζεζε κε άιια
δάζε ηα νπνία βξίζθνληαη καθξηά απφ ην θιηλφλ άζηπ πξέπεη λα ην
επηζθέπηνληαη νη πνιίηεο, λα ην απνιακβάλνπλ, λα ην ραίξνληαη θαη ν Γήκνο
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καο πξέπεη λα θξνληίδεη απηφ λα γίλεηαη κε έλα ηξφπν πνπ λα είλαη θαη θηιηθφο
πξνο ην πεξηβάιινλ.
πγλψκε πνπ θαηαρξψκαη ηνλ ρξφλν, απιψο έρσ γξάςεη πάξα
πνιιά λα πσ αιιά ηα ιέσ πνιχ επηγξακκαηηθά. Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα
αθφκε λα γίλνπλ. Ο ΚΔΝΣΑΤΡΟ πξέπεη λα γίλεη, εκείο ζθνληάςακε ζηνλ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ θαη απηφ πνπ ήζεια λα πσ πξηλ, ελψ ν δαζάξρεο ελέθξηλε ηα
120 ηεηξαγσληθά γηα ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ, μέξεηε ηη καο δεηνχζε κεηά γηα λα δψζεη
ηε ιεγφκελε άδεηα επέκβαζεο; Ο ΚΔΝΣΑΤΡΟ ζε ζρέζε κε άιια έξγα ηα
νπνία έγηλαλ ζηε ζεηεία καο, είλαη αζηείαο ηάμεο κεγέζνπο. Θα κπνξνχζακε
λα ην έρνπκε θάλεη ζε έμη κήλεο.
Γηαηί δελ ην θάλακε; Γηαηί δελ έγηλε ηελ άδεηα επέκβαζεο. Ξέξεηε
γηαηί δελ έγηλε; Γηαηί ππάξρνπλ έγγξαθα θαη αιιεινγξαθία πνπ ζα ηα βξείηε θη
εζείο κπξνζηά ζαο, πνπ ιέεη γθξεκίζηε φια ηα απζαίξεηα. Ξέξεηε πνηα είλαη
απζαίξεηα απηή ηε ζηηγκή ζην άιζνο; Γλσξίδεηε πφζα είλαη αθφκε ηα
απζαίξεηα πνπ πξέπεη λα γθξεκηζηνχλ; Φαληάδνκαη ηα μέξεηε.
Καη κέζα ζε απηά, εθηφο απφ ην πξάζηλν είλαη αθφκε θαη ην
parking, είλαη αθφκε θαη ην ηέληο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ. Άξα φ,ηη θη αλ
ζπδεηάκε εδψ, φ,ηη θη αλ ιέεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ εθπφλεζε θαη
έγθξηζε ησλ κειεηψλ, απηή ηε ζηηγκή ν Γήκνο κπξνζηά ηνπ έρεη ηελ αλάγθε
λα πξνρσξήζεη ζε θάπνηεο απνμειψζεηο – γθξεκίζκαηα, πείηε ηα φπσο
ζέιεηε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη κηα άδεηα επέκβαζεο γηα λα κπνξέζεη λα
πξνρσξήζεη ζην λέν ΚΔΝΣΑΤΡΟ πνπ ζα έξζεη θάπνηα ζηηγκή βεβαίσο ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, δελ ζέισ λα πξνηξέρσ γη' απηφ.
Έρνπκε

λα

πξνρσξήζνπκε

ζην

Κέληξν

πεξηβαιινληηθήο

ελεκέξσζεο πνπ εδψ ζέισ λα πσ φηη ζεσξψ ζεηηθφ βήκα ηελ Τπνπξγηθή
Απφθαζε γηαηί μεκπινθάξεη δηαδηθαζίεο θαη απεκπιέθεη ηελ Πνιενδνκία απφ
ηε δηαδηθαζία απηή.
Σέινο δπν πξάγκαηα ζέισ λα πσ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε
θχιαμε θαη ηελ θαζαξηφηεηα. Θεσξψ πσο αθφκε θη φηαλ νινθιεξσζνχλ
πξάγκαηα πνπ είηε ζπκθσλνχκε, είηε δηαθσλνχκε αιιά ζα έρνπλ αιιάμεη ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ φςε ηνπ άιζνπο καο, ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ ν Γήκνο καο
λα πξνρσξήζεη… εκείο δελ είρακε απηή ηε δπλαηφηεηα γηαηί δήζακε ζε κηα
πεξίνδν απαγφξεπζεο πξνζιήςεσλ πνπ ίζρπε ν θαλφλαο ηνπ 5 πξνο 1 πνπ
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ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ ην 5 πξνο 1. Γειαδή φζνη
έθεπγαλ, έθεπγαλ θαη δελ κπνξνχζακε λα πξνζιάβνπκε ππαιιήινπο.
Απηή ηελ πεξίνδν φκσο ζεσξψ πσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη
ππήξρε ε αλάγθε θαη πξέπεη λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο ζην ζέκα ηεο θχιαμεο
ηνπ άιζνπο. Γελ ρξεηάδεηαη λα εμεγήζσ γηαηί, ην θαηαιαβαίλεηε θη εζείο φινη
έρνπκε γίλεη κάξηπξεο πεξηζηαηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην άιζνο καο.
Καη ην άιιν είλαη ε θαζαξηφηεηα θαη ε πξνζηαζία. Καη εδψ
δπζηπρψο αληί λα πξνρσξήζεηε ζε απηφ ην νπνίν ζαο είρακε αθήζεη ζηηο 12
πξνζιήςεηο, εζείο έξρεζηε θαη ην ζηακαηάηε. Σν ζεσξψ ιάζνο, ζεσξψ πσο
απηφ είλαη ζηνηρείν ππνβάζκηζεο θαη ηνπ άιζνπο θαη εδψ είκαζηε θαη ζα
πηέζνπκε λα έξζεη ην ζέκα ησλ κφληκσλ πξνζιήςεσλ. Γηαηί δηαθνξεηηθά φ,ηη θη
αλ γίλεη ζην άιζνο φζν σξαία θαη αλ ηα θηηάμνπκε, αλ δελ ππάξρεη
πξνζσπηθφ λα κπνξεί λα ηα ζπληεξεί ζα έρνπκε θάλεη ζην ηέινο κηα ηξχπα
ζην λεξφ.
Κιείλνληαο ην ζεσξψ -γηαηί κίιεζα γηα κπζηηθή δηπισκαηία ζηελ
αξρή- απαξάδεθην γηα πξάγκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ην Γήκν καο, αθνξνχλ
ηνπο πνιίηεο θαη πξσηίζησο αθνξνχλ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο λα ηα
καζαίλνπκε απφ ηνλ Σχπν θαη λα ηα καζαίλνπκε κέζσ δηαξξνψλ πνπ ζην
ηέινο δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε θη εκείο πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.
Καη εδψ ζέισ λα θάλσ ην εμήο εξψηεκα: πνηα είλαη ε
αιιεινγξαθία ηνπ Γήκνπ κε ην Τπνπξγείν; Τπήξμε επίζεκε αιιεινγξαθία ή
ππήξμαλ ζπλαληήζεηο κφλν; Ση δεηήζαηε; Εεηήζαηε απηά ηα νπνία έγηλαλ;
Εεηήζαηε θάηη δηαθνξεηηθφ;
Δπίζεο φια απηά, γηαηί ην έζεζε θαη εχινγα ν θ. Οπζηακπαζίδεο
πξηλ αιιά δελ απαληήζαηε, ζε πνην ζεκείν ζπλδένληαη θαη ζα κπνξνχζαλ λα
ζπλδένληαη κε ην γήπεδν; Γελ ην είπαηε εζείο, αιιά μέξεηε ηη είλαη ιίγν
πεξίεξγν Γήκαξρε; Όηη ππάξρνπλ ηα δεκνζηεχκαηα, ηα δεκνζηεχκαηα είλαη σο
επί ην πιείζηνλ νπαδηθά θαη ηελ επφκελε κέξα βγαίλεηο θαη θάλεηο δήισζε.
Απηφ είλαη ην πεξίεξγν.
Άξα ζα κπνξνχζε θαλείο θαινπξναίξεηα φρη θαθνπξναίξεηα, λα
ζπλδέζεη ηελ παξέκβαζε ηνπ Γεκάξρνπ κε ηελ παξέκβαζε πνπ έθαλαλ
θάπνηα Μέζα. Άξα εδψ επεηδή ηνπιάρηζηνλ ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θακία απνιχησο ζρέζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηηο
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δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο κε ην γήπεδν, ηνπιάρηζηνλ λα καο πεη ν Γήκαξρνο αλ
ππήξμε θάηη ηέινο πάλησλ ζηε ζπδήηεζε κε ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ Τθππνπξγφ θαη
ηα ινηπά.
Κιείλνληαο λα πσ φηη πξάγκαηα ηα νπνία κπήθαλ ζηελ
Τπνπξγηθή απηή Απφθαζε είλαη πξάγκαηα πνπ θη εκείο δεηνχζακε σο
Γεκνηηθή Αξρή θη εκείο δεηνχζακε. Καη λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο: ν
ΚΔΝΣΑΤΡΟ πνπ ζα θηηάρλακε εκείο κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή
κειέηε ζα ήηαλ 120 ηεηξαγσληθά, ρσξίο παηάξη θαη δελ ζα κπνξνχζε λα
βγάιεη 1 ηεηξαγσληθφ έμσ γηα ηξαπεδνθάζηζκα. Απηή ήηαλ ε κφλε δπλαηφηεηα
πνπ είρακε.
Άξα ζεσξψ ζεηηθφ φηη απμήζεθε ε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα έρεη
ηξαπεδνθαζίζκαηα. Βεβαίσο έρσ επηθπιάμεηο ζε ζρέζε κε ην 1 ζηξέκκα γηαηί
ην ζεσξψ ππεξβνιηθφ. Γηαηί αλ θάηζεη θαη αζξνίζεη θαλείο ηελ επηθάλεηα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε νινθιεξψζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη ην δεχηεξν φκσο ην ζεσξψ επηθίλδπλν γηαηί ζα
κπνξνχζε λα είλαη ζεηηθφ, αιιά είλαη επηθίλδπλν ζην ηκήκα πνπ αλαθέξεη ηηο
ιπφκελεο θαηαζθεπέο. Δίλαη ηφζν αζαθέο θαη απξνζδηφξηζην πνπ απηφ απφ ηε
δηθή καο ηελ πιεπξά απαηηεί κηα εμεηδίθεπζε ηνπ ηη αθξηβψο ελλννχκε κε
ιπφκελεο θαηαζθεπέο, ηη έθηαζε, ζε πνην ζεκείν, γηα πνην ζθνπφ θαη κε ηε
ρξήζε πνπ απηφ βεβαίσο είλαη κηα θαθή θαηά ηελ δηθή κνπ άπνςε παξέκβαζε
πνπ θάλεη ην Τπνπξγείν, αιιά εδψ είκαζηε φηαλ έξζεη ε ζπδήηεζε γηα ηε
δηαρεηξηζηηθή κειέηε λα ζπδεηήζνπκε εκείο σο Γήκνο ηη ζέινπκε λα θάλνπκε
ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε κηα παξέλζεζε, ζα δεπηεξνινγήζσ έηζη θη αιιηψο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μίιεζε πάξα πνιχ ν θ. Βαζηιφπνπινο, είπε αλαιπηηθά ηηο
απφςεηο ηνπ γηα πάξα πνιιά πξάγκαηα, απιά νη επφκελνη νκηιεηέο …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, πήξα θαη ηνλ ιφγν ηνπ Καιακπφθε πνπ ηνλ
έρσ δίπια, δελ ζα κηιήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξέξεηε ηη ζέισ λα πσ; Δίπεο πάξα πνιιά πξάγκαηα, ηα έβαιεο
φια ζηε ζέζε ηνπο, νπφηε νη επφκελνη νκηιεηέο ρσξίο λα ζέισ λα ινγνθξίλσ
θάπνηνλ, λα κελ επαλαιακβάλνπκε θαη λα ιέκε ηα ίδηα πξάγκαηα. Να είκαζηε
ιίγν πην ζχληνκνη, επραξηζηψ πάξα. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα παξέλζεζε, ζα δεπηεξνινγήζσ έηζη θη αιιηψο. Ζ
ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηε θξάζε «εθεί πνπ
καο ρξσζηνχζαλ, καο πήξαλ θαη ην βφδη». Μαο εγθαιεί γηα πξάγκαηα ηα
νπνία δελ έρνπλ γίλεη θαη ηα νπνία έηζη θη αιιηψο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο, ηε
κπζηηθή δηπισκαηία φπσο ηελ αλαθέξεη θαη ηελ νλνκαηίδεη, πνηνο μέξεη ηη έρεη
θαληαζησζεί θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο, αιιά θαη νη ππφινηπνη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Φαληαζηψλνκαη άιια πξάγκαηα θ. Βνχξν, φρη
ζπλαληήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Υαίξνκαη θαη είκαη καδί ζαο ζε απηφ. Αιιά απηφ ην ζπγθεθξηκέλν
κε κηα ηνπνζέηεζε επί παληφο επηζηεηνχ είλαη πξάγκαηα ηα νπνία
ζπδεηήζεθαλ θαη' αξράο επηγξακκαηηθά ζαο ιέσ φηη δελ ππήξμε θακία
έγγξαθε ζπλελλφεζε. Έγηλαλ φια δηα δψζεο θαη κε ηνλ δαζάξρε θαη φπσο
αλέθεξα πξνεγνχκελα θαη κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ηε Σερληθή Τπεξεζία, φιν
ην πξνζσπηθφ πνπ άπηεηαη απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ.
Δπεηδή κε ξσηήζαηε, παξά ην γεγνλφο φηη ηνπνζεηήζεθα, δελ
ππάξρεη θακία απνιχησο ζχλδεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνπ ζαο πξνζέδσζα ηα
εχζεκα ηελ νπνία θάλαηε θαη πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί θαη επηθαηξνπνηείηαη
κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ καο δίλεη ην Γαζαξρείν θαη ε Πνιενδνκία θακία
επαθή, θακία ζρέζε, θακία ζχλδεζε κε ηα ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ. Δίλαη
ηειείσο δηαθνξεηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φιεο θαη φινπο.
Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζήκεξα ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ζπγθαιείηαη κε ηηο ππνγξαθέο θαη ηε λφκηκε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη
νξηζκέλνπο αλεμάξηεηνπο.
Απφ εθεί θαη πέξα φκσο απηή ε πξσηνβνπιία γηα ηε ζπδήηεζε
πεξί άιζνπο πξέπεη λα αλήθεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή. Γελ λνείηαη ε
αληηπνιίηεπζε λα ζπγθαιεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα ζπδεηήζεη γηα έλα
ζέκα πνπ είλαη θνξπθαίν θαη ε Γεκνηηθή Αξρή φπσο καο είπε ν θ. Γήκαξρνο
λα ζπδεηά κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηε
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δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ άιζνπο θαη λα κελ έρεη ζπγθιεζεί πξηλ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Άξα ε επζχλε ηεο ζχγθιεζεο πξέπεη λα αλήθεη ζηνλ θ. Γήκαξρν
θαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή θαη φρη ζε εκάο, φρη ζηελ αληηπνιίηεπζε.
Γηα πνην ιφγν ζπγθαιεί ε αληηπνιίηεπζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην;
Γηφηη πνιχ απιά ηα δεκνζηεχκαηα ηα νπνία είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο
θαη δελ ήηαλ έλα, ήηαλ θαηαηγηζκφο δεκνζηεπκάησλ, εκθάληδαλ ηνλ θ. Γήκαξρν
λα πηέδεη ηνλ Τπνπξγφ ηνλ θ. Υαηδεδάθε, λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηνπ
πιαηζίνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ηνπ άιζνπο. Όισλ θπζηθά ησλ αιζψλ θαη
ηνπ δηθνχ καο εθφζνλ ελέπηπηε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο.
Δάλ ν θ. Γήκαξρνο είρε θάλεη ην απινχζηαην πνπ έθαλε ζήκεξα
θαη έιεγε φηη δελ έρεη θακία ζρέζε ην δεκνζίεπκα ην νπνίν ππάξρεη, ή ηα
δεκνζηεχκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λνκίδσ φηη κπνξεί
λα κελ γηλφηαλ θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηε δηθή καο πξνηξνπή θαη
ππνγξαθή. Γελ ην έθαλε φκσο ν θ. Γήκαξρνο.
Άθελε λα δηαρέεηαη ζηελ θνηλή γλψκε, άθελε ηα δεκνζηεχκαηα
απηά λα θπθινθνξνχλ, ρσξίο λα ππάξρεη ε δηθή ηνπ ζέζε. Γελ αλέθεξαλ εκάο,
δελ ήηαλ ε αληηπνιίηεπζε πνπ εγθαινχζε ηνλ θ. Υαηδεδάθε. Σνλ εκθάληδαλ φηη
εθείλνο ηνλ εγθαιεί. Γελ είρε ηελ επαηζζεζία ν θ. Γήκαξρνο λα πεη φηη απηά
δελ ηζρχνπλ. Σν είπε ζήκεξα, κεηά απφ ηε δηθή καο πξφζθιεζε. Γελ ην είπε
ηφηε πνπ έπξεπε, ηφηε πνπ βγήθαλ ηα δεκνζηεχκαηα θαη ζα δηαβάζσ κφλν
έλα. Θα δηαβάζσ ην δεκνζίεπκα πνπ ππνγξάθεη ν θ. Γηψξγνο Σζαθίξεο, ν
νπνίνο είλαη γλσζηψλ ζέζεσλ, ηε Γεπηέξα 23 Ννεκβξίνπ ηνπ 2020 ν νπνίνο
ιέεη:
«Νέα εκπόδηα γηα ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ. Τν ζέκα ηνπ γεπέδνπ είλαη
ζηελ πξώηε γξακκή ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ΑΔΚ θαη ηνλ θόζκν ηεο.
Παξά ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο ησλ αλζξώπσλ πνπ αζρνινύληαη κε
ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ λέα
εκπόδηα ηα νπνία όπσο θαίλεηαη θαζπζηεξνύλ ηηο εμειίμεηο.
Η ΑΔΚ όιν απηό ην δηάζηεκα έρεη βξεη κηα ζεηξά από εκπόδηα ζε απηή
ηε δηαδξνκή, πνπ ηελ έρνπλ πάεη πίζσ ρξνληθά. Από ην δήηεκα ηεο
έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, κέρξη ηηο αληηδηθίεο κε ηελ
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πξνεγνύκελε Γεκνηηθή Αξρή ηεο πόιεο, πνπ έθηαζαλ σο ην
Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο.
Απηή ηε θνξά δεκηνπξγείηαη κία λέα θσιπζηεξγία γηα ην γήπεδν θαη ηα
ζπλνδά έξγα ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεώλεηαη από ηνπο αλζξώπνπο ηεο
ΑΔΚ ζηνλ Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, -ν θ. Σζαθίξεο ηα
ιέεη απηά!- Κσζηή Φαηδεδάθε πνπ εδώ θαη έλα ρξόλν έρεη κπινθάξεη
ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ έρεη αλαιάβεη θαη
ηξέρεη ν Γήκαξρνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο ν Γηάλλεο Βνύξνο.
Οπζηαζηηθά ην κόλν πνπ απνκέλεη είλαη ε ππνγξαθή ηνπ Φαηδεδάθε
αιιά είλαη ζην ζπξηάξη ηνπ ε Υπνπξγηθή Απόθαζε πνπ αθνξά ηε
δηαρεηξηζηηθή κειέηε όισλ ησλ Αιζώλ ηεο ρώξαο, ζηελ νπνία
βεβαίσο ζα ππαρζεί θαη ην άιζνο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Γηάλλεο Βνύξνο ηα έρεη βξεη ζε όια κε ηνπο
ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηνπ Υπνπξγείνπ. Παξ' όια απηά ε
θαζπζηέξεζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Κσζηή
Φαηδεδάθε γελλά λέα κεγάια εξσηήκαηα γηα ην αλ απηό γίλεηαη κόλν
από

απιή

αδξάλεηα

ή

θαη

γηα

εμππεξέηεζε

ζπγθεθξηκέλσλ

ζπκθεξόλησλ ελαληίνλ ηεο εμππεξέηεζεο ζεκάησλ πνπ άπηνληαη κε
ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ.
Ο Γήκνο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο έρεη ππνζρεζεί πσο ε Υπνπξγηθή
Απόθαζε ζα ππνγξαθεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, πξνθεηκέλνπ λα
ηξέμνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ην γήπεδν ηεο Έλσζεο
λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά. Ωζηόζν, ζε θάζε πεξίπησζε απηή ε κεγάιε
θαη αλεμήγεηε θαζπζηέξεζε έρεη δεκηνπξγήζεη κεγάια εξσηεκαηηθά
γηα ηε ζηάζε ηνπ θ. Κσζηή Φαηδεδάθε θαη από πνύ θαζνξίδεηαη ε
ζπγθεθξηκέλε ζηάζε…».
ε απηφ ην δεκνζίεπκα πνπ είλαη έλα θαη ππήξραλ πνιιά
παξφκνηα, δελ απάληεζε ε Γεκνηηθή Αξρή, δελ απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζή ψξα κεηά ηα δεκνζηεχκαηα θ. Σνκπνχινγινπ βγήθα ζηα
κέζα…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζαο δηέθνςα, αιιά
παξαθαιψ αλ ζέιεηε δηαθφςηε κε επραξίζησο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ ζαο δηαθφπησ έρεηε δίθην, ζπγλψκε, αιιά είλαη
δεδνκέλν φηη κηζή ψξα κεηά ηα δεκνζηεχκαηα βγήθα θαη δηέςεπζα ηα πάληα
θαη δελ κπνξψ λα κηιήζσ θαη λα ζπδεηήζσ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε κπνξείηε λα καο
δηαβάζεηε ηε δηάςεπζή ζαο παξαθαιψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπείηε ζηα θαλάιηα θαη …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ ηε βξήθα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηε βξήθαηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αιιά λα ζπλερίζσ αλ κνπ
επηηξέπεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίζηε, αιιά ζεσξψ πσο έρνπκε λα θάλνπκε κε θάηη πνπ
δελ πθίζηαηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζπλερίζηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε ην
εμήο: εγθαιείηαη ν Τπνπξγφο, ζπλδέεηαη έλα άζρεην ζέκα πνπ είλαη ην γήπεδν
ηεο ΑΔΚ κε ηε δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ άιζνπο. Γειαδή ηη ζα έπξεπε εκείο λα
ζθεθηνχκε φινη νη ππφινηπνη; Γελ ζα έπξεπε λα ζθεθηνχκε φηη θάηη ηξέρεη;
Δγψ δελ ζαο θξχβσ φηη έθαλα ηελ επηθνηλσλία πνπ έπξεπε κε
εθείλνπο πνπ έπξεπε, δελ είλαη αλάγθε λα ην πσ. Γηφηη πξαγκαηηθά
αλεζπρήζακε.
Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο επίζεο εθφζνλ δελ είρε ηελ
πξσηνβνπιία ε Γεκνηηθή Αξρή λα ζπγθαιέζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα
έπξεπε εκείο λα ελεκεξσζνχκε επίζεκα. Δλ ησ κεηαμχ βγήθε βεβαίσο ε
Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ ηελ ππνγξάθεη ν θ. Σαγαξάο ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ ε
νπνία λνκίδσ ελ πνιινίο θαιχπηεη αξθεηά απηά πνπ εκείο πξεζβεχνπκε.
Θα ήζεια λα πσ κεξηθά ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Καη λα
απεπζπλζψ ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν δηφηη φινη έρνπκε κλήκε θ. Βαζηιφπνπιε.
Γπζηπρψο έλα ζέκα γηα ην νπνίν ζαο έρσ θαπηεξηάζεη θαη πξνζσπηθά φηαλ
δηνηθνχζαηε ην Γήκν, είλαη ε θαηεδάθηζε ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ πνπ έγηλε γηα
γλσζηνχο ιφγνπο πνπ πνιχ θαιά γλσξίδεη φιε ε πφιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηνπο πεο ηνπο Υάξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε, κε δηαθφπηεηε.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ δηέθνςα θαλέλαλ θ.
Πξφεδξε θαη απαηηψ λα κε κε δηαθφςεη θαλέλαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηνη είλαη νη γλσζηνί ιφγνη; Δγψ κίιεζα κε γεγνλφηα
φκσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εγψ ζα κηιήζσ κε
γεγνλφηα. Σελ επνρή πνπ θαηεδαθίζηεθε ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ μεκεξψκαηα
Απγνχζηνπ θαινθαίξη κέζα ζηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ είραλ θάλεη θαηάιεςε άλζξσπνη
νη νπνίνη …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ απφθαζε πφηε ιήθζεθε, Υάξε; Ζ απφθαζε ιήθζεθε
κε θαηεδαθηζκέλν ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζα

νινθιεξψζσ θαη ζα θάλνπκε δηάινγν κεηά …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε λα νινθιεξψζεη, δελ πξέπεη λα δηαθφπηεη
θαλέλαο ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα ιέεη ςέκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα έρεηε ηνλ ιφγν λα απαληήζεηε κεηά, λα δεπηεξνινγήζεηε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Καηεδαθίζαηε

ηνλ

ΚΔΝΣΑΤΡΟ…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χξαία θ. Πξφεδξε ζέισ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: βεβαίσο λα απαληήζεηε, αιιά
λα ηειεηψζσ πξψηα. Αθήζηε κε λα ηειεηψζσ. Μηιάγαηε 35 ιεπηά, λα
κηιήζνπκε θη εκείο ιίγν.
Καηεδαθίζαηε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ, δηφηη κέζα ζηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ είρε
γίλεη θαηάιεςε απφ γλσζηνχο θχθινπο ηνπο νπνίνπο πνιχ θαιά γλσξίδεηε θαη
ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηείραλ θαη ζπγγεληθά πξφζσπα αλζξψπσλ ηνπ
πλδπαζκνχ ζαο.
Όηαλ κάζαηε φηη απνπζηάδνπλ νη θαηαιεςίεο ελεξγνπνηήζαηε
μεκεξψκαηα ηελ απφθαζε πνπ ππήξρε γηα ηελ θαηεδάθηζε ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ
θαη καδί κε ηα μεξά θάεθαλ θαη ηα ρισξά. Καηεδαθίζαηε θαη ηα 100 λφκηκα
ηεηξαγσληθά ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ θαη κεηά ηξέραηε θαη δελ θηάλαηε γηα λα
θαηαζθεπάζεηε απηφ πνπ θαηεδαθίζηεθε, θαθψο θαηά ηε γλψκε καο.
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Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα έρνπκε θνληή κλήκε θαη λα μερλάκε
νξηζκέλα πξάγκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο. Οχηε κεηά λα
δεηάκε επζχλεο γηαηί θάπνηνη θαθψο θαηά ηε γλψκε κνπ ζαο εκπφδηζαλ λα
πξνρσξήζεηε ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ.
Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Ο ΚΔΝΣΑΤΡΟ απνηεινχζε
ζεκείν αλαθνξάο φρη κφλν ηεο πφιεο, αιιά γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σελ
ππφζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πεξηπηέξνπ ηελ μεθίλεζε ν αείκλεζηνο Σξππηάο ιίγν
πξηλ ηελ ηειεπηαία ηνπ εθινγή ην 1964 θαη ζηε ζπλέρεηα δηακνξθψζεθε κε ηνλ
ηξφπν πνπ δηακνξθψζεθε.
Δπνκέλσο ε θαηεδάθηζή ηνπ ήηαλ κηα πξάμε ηνπιάρηζηνλ
αλφεηε, θαηά ηε γλψκε κνπ γηα λα κελ πσ θαλέλα άιιν ραξαθηεξηζκφ.
Έξρεηαη ζήκεξα ε Γεκνηηθή Αξρή λα καο πεη φηη δελ έρεη θακία
ζρέζε ην ζέκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο θαη ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε
ηα ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ. Πνιχ σξαία. Απηφ γηαηί δελ ην είπε ν θ.
Γήκαξρνο φηαλ ηα δεκνζηεχκαηα απηά έβιεπαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο;
Μήπσο γηαηί ε θαζπζηέξεζε γηα ηα έξγα ηνπ γεπέδνπ, ηα
θαζαπηά ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα δηθαηνινγεζεί κε άιιν ηξφπν;
Μήπσο πξέπεη λα δηθαηνινγεζεί φηη κέρξη ζήκεξα δελ πξνρσξάεη ε
ππνγεηνπνίεζε

ηεο

Παηξηάξρνπ

Κσλζηαληίλνπ;

Μήπσο

πξέπεη

λα

δηθαηνινγεζεί ην φηη αθφκε δελ έρνπλ εμεπξεζεί νη 200 ζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, απφ ην ΦΔΚ 156 ηελ 1 ε Απγνχ ζηνπ ηνπ ’14 πνπ
ιέεη -ζα δηαβάζσ θαη απηφ- ζηε ζει. 4937 ζηε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο:
«Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ νξίδεηαη
ζπλνιηθά ζηηο 180 ζέζεηο γηα ηελ πεξηνρή πνπ ξπζκίδεηαη κε ην
παξόλ, δειαδή εληόο ηνπ γεπέδνπ. Καη ζε 200 ζέζεηο ζηάζκεπζεο νη
νπνίεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηδηόθηεην αθίλεην πνπ λα βξίζθεηαη
εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ άιζνπο θαη λα κελ απέρεη από ηηο
εμππεξεηνύκελεο εγθαηαζηάζεηο πιένλ ησλ 1.000 κέηξσλ θαη νη
νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί θαηά ηελ έθδνζε ηεο αδείαο
ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ».
Οξίζηε γηαηί θαζπζηεξεί ην γήπεδν. Μηα απφ ηηο αηηίεο. Όρη
θπζηθά ε δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ άιζνπο, αιιά ε αδπλακία λα ππάξμνπλ νη
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200 ζέζεηο πνπ ζέηεη πξνυπφζεζε ν λφκνο γηα λα πξνρσξήζεη ε αδεηνδφηεζε
ηνπ γεπέδνπ. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.
Έξρνκαη

ζηελ

νπζία

φηη

δειαδή

θαη

πάιη

ην

άιζνο

ρξεζηκνπνηήζεθε ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο, ε δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ, γηα λα
δηθαηνινγήζεη ηα αδηθαηνιφγεηα: ηελ θαζπζηέξεζε ησλ ζπλνδψλ έξγσλ πνπ
έρνπλ σο απνηέιεζκα θαη ηελ θαζπζηέξεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ, ηηο
ζέζεηο ζηάζκεπζεο.
Απφ εθεί θαη πέξα επί ηεο νπζίαο εκείο κπνξεί λα έρνπκε ηηο
παξαηεξήζεηο καο, ην γεληθφ πιαίζην φκσο ην νπνίν πξνβιέπεηαη κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ καο βξίζθεη ζε γεληθέο γξακκέο
ζχκθσλνπο.
Άιισζηε ηε δηαρεηξηζηηθή απηή κειέηε ζα θιεζεί λα ηελ
πινπνηήζεη θαη νπζηαζηηθά λα ηε κνξθνπνηήζεη ν Γήκνο ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ειπίδσ βεβαίσο φηη απηή ε δηαδηθαζία δελ ζα είλαη
δηαδηθαζία κφλν πνπ αθνξά ηνλ θ. Γήκαξρν, αιιά νιφθιεξν ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην. Γηφηη ην ζέκα ηνπ άιζνπο αθνξά φινπο καο θαη καο αθνξά
θαινπξναίξεηα.
Δγψ ζα κείλσ κφλν ζηα ζεηηθά θαη ζα πσ φηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε
δηαρεηξηζηηθή κειέηε νπζηαζηηθά θεχγνπλ ηα ζχλλεθα ηα νπνία είραλ
δεκηνπξγεζεί απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηα νπνία νπδέπνηε δηαςεχζηεθαλ ζνβαξά
θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ζα έξζσ ζην νπζηαζηηθφ θνκκάηη πνπ είλαη ε ζεκεξηλή
θαηάζηαζε ηνπ άιζνπο πνπ αθχιαθην, πνπ δπζηπρψο δελ είλαη ζην επίπεδν
πνπ ζα ζέιακε φινη φζνλ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηά ηνπ θαη πνπ είλαη έξκαην
αλζξψπσλ θαη θπξίσο ελεξγεηψλ πνπ ην ζέηνπλ ζε θίλδπλν.
Γηα καο εθεί πξέπεη λα δνζεί ζαθψο πνιχ κεγαιχηεξε βαξχηεηα,
φπσο επίζεο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο πνπ πξέπεη ν
Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί ζηελ νπζία πιένλ ε
ρξήζε θαη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηδηνθηεζηαθά ηνπ αλήθεη, ζα πξέπεη ν
Γήκνο λα δηακνξθψζεη ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
είλαη πάληνηε ζπκβαηέο κε άιζνο ην νπνίν απνηειεί φρη κφλν ζηνιίδη γηα ηε
Νέα Φηιαδέιθεηα, αιιά έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά άιζε ηνπ
ιεθαλνπεδίνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, ζέισ κηζφ ιεπηφ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε ηνλ ιφγν, αιιά λα κελ πξνθαιέζνπκε πάιη γηαηί ζα πάεη
«επί πξνζσπηθνχ..» θαη ζα θάλνπκε ην ίδην πξάγκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα απαληήζσ απιά ηηο αλαθξίβεηεο θαη είλαη ν πην
ήπηνο ραξαθηεξηζκφο πνπ κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ.
Σνλ Φιεβάξε ηνπ 2015 ν Γήκνο φηαλ πηα είραλ νινθιεξσζεί νη
δηαδηθαζίεο θαη ππήξρε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, ρσξίο λα ππάξρεη
θακία θαηάιεςε ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ θ. Σνκπνχινγινπ, ν Γήκνο πήγε θαη πήξε
ηελ απφθαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ πήγε λα πάξεη απφθαζε ηνλ
Ηνχιην, ηνλ Φιεβάξε ηελ πήξε κε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ ηέζζεξα ρξφληα θιεηζηφ.
Αθνχ ν Γήκνο πήξε ηελ απφθαζε θαηεδάθηζεο θαη ελψ
εηνηκαδφηαλ λα θάλεη ηελ θαηεδάθηζε, κεηά έγηλε ε θαηάιεςε. αο παξαθαιψ
λα αλαθαιέζεηε γηαηί δεκηνπξγείηε κηα παξαπεηζηηθή θαη ςεχηε εηθφλα.
Πνηέ δελ πήξε απφθαζε ν Γήκνο λα ην γθξεκίζεη επεηδή
θαηαιήθζεθε. Ο Γήκνο πήξε ηελ απφθαζε -θαη ζα δεκνζηνπνηήζσ αχξην ηα
έγγξαθα- ηνλ Φιεβάξε ηνπ ’15 κε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ 4,5 ρξφληα θιεηζηφ γηαηί
δελ κπνξνχζε λα πάξεη άδεηα θαη έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηεδάθηζε
θαη κεηά έγηλε ε θαηάιεςε. Απηή είλαη ε αιήζεηα θαη ζαο παξαθαιψ λα
αλαθαιέζεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

Βαζηιφπνπιε

ε

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε εμήο: ηελ απφθαζε ηελ πήξαηε φπσο είπαηε. Πφηε ην
θαηεδαθίζαηε θ. Βαζηιφπνπιε; Υαξάκαηα ελφο πξσηλνχ ηνπ Απγνχζηνπ, κέζα
ζην θαινθαίξη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί ην θάλεηε απηφ θ.
Βαζηιφπνπιε; Ξέξνπκε πνιχ θαιά ηη είρε γίλεη… εγψ δελ ζαο δηέθνςα, ζαο
άθνπζα. Θα κε αθνχζεηε.
Πήξακε ηελ απφθαζε, πνιχ ζσζηά ην ιέηε, ηνλ Ηνχλην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όρη ηνλ Φιεβάξε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν θαηεδαθίζαηε πφηε; Σνλ
Αχγνπζην 6 ε ψξα ην πξσί, ηα μεκεξψκαηα. Ξέξακε φιν φηη είρε γίλεη ε
θαηάιεςε, μέξακε φινη πνηνη ήηαλ κέζα ζηελ θαηάιεςε …
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν πξφβιεκα πνην είλαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη βεβαίσο θξνληίζαηε ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ήηαλ ππφ θαηάιεςε… λα κελ ππάξρεη
θαλέλαο κέζα απφ ηνπο θαηαιεςίεο. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θ.
Βαζηιφπνπιε. Δπραξηζηψ,
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζε φινπο, θαιέο γηνξηέο θαη
είλαη θαηξφο πηα λα μεθαζαξίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα. Γελ είλαη επθαηξία λα
πεη ν θαζέλαο ηη έθαλε επί ηεο ζεηείαο ηνπ, δηφηη άθνπζα ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν
λα απαξηζκεί κηα ζεηξά πξαγκάησλ, παξά λα κειινληνινγεί.
Ση λα πσ εγψ; Γηα ηε ιίκλε; Γηα ην ζχζηεκα ππξφζβεζεο θαη
ππξνπξνζηαζίαο πνπ θάπνηνη ηα θαηεγνξνχζαλ ηφηε θαη ηψξα θαη
θσηνγξαθίδνληαη θαη ηα αλεβάδνπλ ζην facebook γηα λα δείμνπλ αλάζηεκα;
Γελ είλαη επθαηξία γη' απηά ηα πξάγκαηα θπξίεο θαη θχξηνη, είλαη ε επθαηξία λα
πνχκε θαη λα ζπκθσλήζνπκε επηηέινπο γηα ηελ πνιηηηθή ζην άιζνο θαη γηα ηελ
πνιηηηθή ζην παξαθείκελν γήπεδν ηεο ΑΔΚ. Γηφηη αλαγθαζηηθά γεηηληάδνπλ
απηνί νη δπν ρψξνη.
Έρεη βγεη κηα Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ κηιάεη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ζχληαμεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ.
Όια ηα άιζε θαη δάζε ηεο Διιάδαο απιψο είλαη θσηνγξαθία θαη
επ’ επθαηξία ην άιζνο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο εθδφζεθε θαη ραίξνκαη πνπ νη
πξνιαιήζαληεο ζπκθσλνχλ άπαληεο επί ησλ ζεκείσλ πνπ δηαιακβάλεη απηή
ε Τπνπξγηθή Απφθαζε.
Καη δηαιακβάλεη θπξίεο θαη θχξηνη λα ην πνχκε πιένλ θαη λα ην
μεθαζαξίζνπκε κηα ζεηξά επεκβάζεσλ επηηξεπηψλ ζην άιζνο. Κχξηε
Βαζηιφπνπιε κε ηελ πξνεγνχκελε Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη ηελ ππάξρνπζα
δηαρεηξηζηηθή δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κηα ζεηξά παξεκβάζεηο θαη ην δήζαηε
ζην πεηζί ζαο κε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ θαη δελ μέξσ θαη ζε πνηα άιια ζεκεία.
Απηή ηε ζηηγκή μεθαζαξίδνληαη φια απηά ηα πξάγκαηα. Αθνξά
ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ ζηε ζέζε φπνπ ήηαλ θαη φζνλ αθνξά ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα
αθνξά ηνλ ρψξν πνπ είλαη κέζα ζηε κάληξα θαη πάλσ απφ ηελ ιίκλε ζηνλ
πεξηθξαγκέλν. Άξα κελ αλεζπρνχκε φηη ζα θηάζνπκε κέρξη ηελ εθθιεζία.
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Λππάκαη πνπ ν θ. Βνχξνο απέθξπςε θαη αλέθεξε δπν νλφκαηα
σο ζπληάθηεο, πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε. Λππάκαη. Έπξεπε λα έρεη ην
ζάξξνο λα πεη πνηνο ήηαλ ν ζπληάθηεο απηψλ ησλ πξνηάζεσλ πξνο ην
Τπνπξγείν ηηο νπνίεο θαη απνδέρηεθε κε ηε ζεκεξηλή απφθαζε.
Κχξηνη ζπλάδειθνη πξέπεη ην ζπληνκφηεξν αθνχ ζπκθσλνχκε νη
βαζηθέο Παξαηάμεηο πάλσ ζηα ζεκεία ησλ επεκβάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ
πνπ ζεηηθά πξνβιέπνληαη γηα ην άιζνο καο ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ
αλνίγεη ηελ επθαηξία λα ηξνπνπνηήζνπκε πιένλ κε απηά ηα ζεκεία ηελ
ππάξρνπζα δηαρεηξηζηηθή έηζη ψζηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ λα αξρίζνπκε λα
ιέκε φηη ζα θηηάμνπκε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ, ζα θηηάμνπκε ηηο ηνπαιέηεο, ζα
θηηάμνπκε φ,ηη πξνβιέπεηαη γηα λα γίλεη έλα άιζνο ην νπνίν ζα ην δειεχνπλ
πάξα πνιινί.
Γελ εκπίπηνπλ ζε ζπλνδά ηνπ γεπέδνπ έξγα φιεο απηέο νη
παξεκβάζεηο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην γήπεδν. ΚΔΝΣΑΤΡΟ ππήξρε θαη
παιηά, ηνπαιέηεο ππήξραλ θαη παιηά, θπιάθηα ππήξραλ θαη παιηά, ζέαηξν
είρακε θαη παιηά, ηα ζπκάζηε. Δμάιινπ εκείο φια απηά ηα πεξηιακβάλνπκε θαη
ζην Γεκνηηθφ καο πξφγξακκα πνπ αλ ην πάξεηε θαη ην δείηε ηα έρεη φια απηά
ηα ζεκεία.
Άξα δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ζπλνδά ηνπ γεπέδνπ έξγα. Με
βάδνπκε απηή ηε ζχγρπζε, κε κεηαθέξνπκε ηη είπε έλαο δεκνζηνγξάθνο, ηη
ιέεη θάπνηνο άιινο δεκνζηνγξάθνο. Γελ καο αθνξνχλ. Δίλαη ηα ζεκεία εθείλα
ζηα νπνία κηα, δπν, ηξεηο, ηέζζεξηο Παξαηάμεηο κέρξη ηψξα ζπκθσλνχκε φηη
κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην άιζνο καο πνπ είλαη επεκβάζεηο πνπ δελ αιινηψλνπλ
ηνλ δαζηθφ ραξαθηήξα απηνχ.
Θα πξέπεη φκσο θχξηνη ζπλάδειθνη λα ηειεηψζνπκε –θαη
απεπζχλνκαη ζηε Γηνίθεζε- ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηε λέα δηαρεηξηζηηθή ε
νπνία ζα πξέπεη λα πάεη ζην δαζάξρε λα εγθξηζεί, ε νπνία ζα εγθξηζεί κε
βάζε απηή ηελ θαηλνχξγηα Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ φινη πξέπεη λα έρεηε ζηα
ρέξηα ζαο.
Παξάιιεια φκσο αλ ζέινπκε λα είκαζηε ζνβαξνί ζα πξέπεη λα
θάλνπκε θαη θάηη άιιν θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ ζέιεη ηφικε. Οχησο ή άιισο ην
γήπεδν ηεο ΑΔΚ πξνρσξάεη θαη πξνρσξάεη θαιά. Καη είλαη μεθάζαξν πιένλ νη
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ζέζεηο φισλ καο δελ ζα πξέπεη λα ακθηζβεηνχκε φηη είκαζηε ππέξ ηεο
θαηαζθεπήο απηνχ.
Γίλεηαη ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ έρεη εγθξηζεί φκσο θαη έλαο
πεδφδξνκνο κεηαμχ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ βφξεηα θαη αλαηνιηθά θαη άιζνπο 10
κέηξσλ, ν νπνίνο ζα θαηέβεη θάπνπ 5-6 κέηξα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηνπ
άιζνπο. Φαληαζηείηε εθεί πνπ ήηαλ ην γθαξάδ 5-6 κέηξα πξνο ηα θάησ.
Απηφο ν πεδφδξνκνο άκα θαηέβεη θαη κπνξείηε λα ην δείηε
πεγαίλνληαο θνληά πνπ θηάλνπλ ηα ηζφγεηα θαη ηα ππφγεηα ηνπ γεπέδνπ γηαηί
είλαη αλνηρηφ, ζα δείηε ηη κέγεζνο βάζνπο ζα έρνπκε, ζα δεκηνπξγήζεη κηα ηνκή
θάζεηε πξνο ην άιζνο ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη 6-7 κέηξα.
Πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε απηή ηελ
γεηηλίαζε άιζνπο θαη πεδνδξφκνπ ΑΔΚ θαη απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη ζα πξέπεη
λα ην δνχκε θαη λα ην εληάμνπκε ζηε δηαρεηξηζηηθή. Αιιηψο δελ ζα κπνξεί λα
γίλεη ν πεδφδξνκνο, αιιηψο δελ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ε ΑΔΚ. Δίλαη
γεηηφλνη.
Σν ιέσ απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ξσηψ: θχξηε Γήκαξρε
ππάξρεη κειέηε γηα ηνλ πεδφδξνκν κεηαμχ άιζνπο θαη ΑΔΚ; Δάλ λαη, ζε πνηα
θάζε είλαη ε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο απηή. Καη αλ δελ θάλσ ιάζνο είλαη
εθείλν ην εθαηνκκχξην πνπ είρε πεη ν Παηνχιεο, φηη ζα δνζεί γηα λα θηηαρηνχλ
απηά ηα έξγα. Μαο ελδηαθέξεη άκεζα θχξηνη ζπλάδειθνη δηφηη πιένλ ζα
μεθαζαξίζνπλ απηά ηα δπν θεθάιαηα ηεο πφιεο λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια,
ζπλάκα, φκνξθα, ιεηηνπξγηθά θαη ρξεζηηθά ηφζν γηα ηνπο θηιάζινπο πνπ ζα
πεγαίλνπλ ζην έλα κέξνο πνπ ιέγεηαη γήπεδν, φζν θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ
άιζνπο πνπ ζα επηζθέπηνληαη ην άιζνο καο.
Πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη άκεζα, δηφηη ην γήπεδν έρεη
πξνρσξήζεη, ε ππνγεηνπνίεζε απφ ηελ θάησ κεξηά γίλεηαη θαη πάεη κε θαιφ
ξπζκφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ηειεηψζνπλ θαη νη δηαδηθαζίεο κειέηεο
θαη δεκνπξάηεζεο ηνπ πεδνδξφκνπ γηα λα δνχκε ηη ζα γίλεη θαη ζην θνκκάηη
ηεο εκβάζπλζεο. Θα ππάξμεη ηνηρίν θάζεην; Θα ππάξμνπλ αλαβαζκνί;
Όια απηά ζα πξέπεη λα μεθαζαξηζηνχλ έηζη ψζηε λα κελ είλαη
αηηία πνιέκνπ κεηαμχ ησλ Παξαηάμεσλ, αιιά λα είλαη ε αηηία θαη ε αθνξκή ηεο
ζχγθιεζεο ησλ Παξαηάμεσλ.

32

ε

16 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 9/12/2020

Βέβαηα ν θ. εξεηάθεο απφ φ,ηη έρσ δηαβάζεη θαη ζην έγγξαθν
πνπ θαηέζεζε, έρεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε κε ην ζέκα ηνπ δάζνπο, είλαη
κηα πάγηα αξρή, είλαη άπνςε ζεβαζηή. Μπνξεί λα δηαθσλνχκε, δηθαίσκά ηνπ
λα έρεη ηηο απφςεηο ηνπ, αιιά ζα καο επηηξέςεηο λα δηαθσλνχκε εκείο θαη λα
ιέκε: ην γήπεδν πξέπεη λα πξνρσξήζεη.
Ό,ηη έρεη ζρέζε κε ηε γεηηλίαζε πξέπεη λα μεθαζαξίζεη
κειεηεηηθά, δεκνπξαθηηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ην
άιζνο πνπ φ,ηη ζα γίλεη εθεί κέζα δελ απνηεινχλ ζπλνδά ηνπ γεπέδνπ έξγα κε
ηε λέα δηαρεηξηζηηθή ηξνπνπνίεζε πνπ πξέπεη λα θάλνπκε, ζα πξέπεη λα ηα
μεθαζαξίζνπκε έηζη ψζηε λα αλνίμεη θη εθεί ν δξφκνο γηα θάπνηα πξνγξάκκαηα
πνπ κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε, είηε γηα ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ, είηε γηα ηηο
ηνπαιέηεο, είηε γηα ηα ΑκεΑ, είηε γηα ην ζέαηξν, είηε γηα φ,ηη άιιν πξνβιέπεηαη.
Υαίξνκαη θχξηνη ζπλάδειθνη δηφηη είκαη θαη απφ ηνπο βαζηθνχο
ζπληάθηεο απηήο πξφηαζεο πνπ έγηλε ηφηε φηαλ ππήξρε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ.
Βνχξν. Αιιά δπζηπρψο δελ είρε ην ζάξξνο λα παξαδερηεί απηά πνπ ηφηε
εηνηκάζακε, αιιά ραίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ φιεο νη Παξαηάμεηο ζήκεξα
ζπκπίπηνπκε ζε φια απηά ηα ζεκεία πνπ είλαη γηα ην θαιφ ηεο πφιεο θαη γηα
ην θαιφ ηεο ΑΔΚ δίπια. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ ελεκεξψζεη κέζσ ηνπ chat φηη εηδηθή αγνξήηξηα ζα
είλαη ε Γαλάε Γθνχκα θαη εγψ ζα θάλσ ζχληνκε παξέκβαζε κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γαλάε είζαη θαιά; Πεξαζηηθά..
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη ήηαλ κηα αζζέλεηα μερσξηζηή, επραξηζηψ πνιχ. Διπίδσ
λα κνπ δείμεηε θη εκέλα ηελ αλνρή ζην ρξφλν κηαο θαη είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα
ην νπνίν ε αιήζεηα είλαη φηη δελ έρεη ζπδεηεζεί αξθεηά ρξφληα ζην Γήκν καο
θαη ε αιήζεηα είλαη φηη γηα λα κπνξνχκε λα ιέκε αλ κηα πνιηηηθή θαηεχζπλζε
είλαη ζσζηή ή φρη, ή ηέινο πάλησλ είλαη απηφ πνπ ζέινπλ νη δεκφηεο,
πεξίκελα θάπνηνο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο ή θάπνηα νπνηαδήπνηε
Παξάηαμε λα έρεη αλαθέξεη φηη ζα ρξεηαδφηαλ λα έρεη ελεκεξσζεί θαη ν ίδηνο ν
θφζκνο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο, λα έρνπλ πξνεγεζεί ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
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Εσήο, δηαβνχιεπζε ή νηηδήπνηε άιιν κε ηα δηθά ζαο πιαίζηα λα έρνπλ έζησ
εξσηεζεί.
Γελ ππήξμε θάπνηα ηέηνηα αλαθνξά θαη ήζεια πνιχ λα ην
αλαθέξσ απηφ, κνπ έθαλε ηξνκεξή εληχπσζε πσο ζπδεηάκε δειαδή γηα ην ηη
ρξεηάδεηαη κέζα ζην άιζνο θαη πνηνη ρξεηάδνληαη αθξηβψο ηη θαη ηη είλαη ην
θαιχηεξν γη' απηφ ξσηψληαο θάπνηνπο άιινπο.
Όζνλ αθνξά ην γεληθφηεξν ζα κνπ επηηξέςεηε ζα κνπ δψζεηε
ηνλ ρξφλν λα κπνξέζσ λα ηνπνζεηεζψ ζπλνιηθά. Ζ Νέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα
ραξαθηεξίδεηαη φπσο γλσξίδεηε απφ ην πξνζηαηεπφκελν κε Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ, ηε ζρεηηθά ρακειή δφκεζε ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή, ην άιζνο ηεο, ηνλ πεδφδξνκφ ηεο, ηα πάξθα θαη ηηο πιαηείεο ηεο.
Γη' απηφ ηνλ ιφγν αθξηβψο θαζψο θαη γηα ην φηη απνηειεί έδξα
ηεο ΑΔΚ απνηεινχζε πφιν έιμεο γηα έλα αηψλα πεξίπνπ. Ηδηαίηεξα ηα
ηειεπηαία 15 ρξφληα ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα έξρεηαη πνιχο θφζκνο φπσο έρεηε
δεη, κεηά ηελ θνηιηά πνπ έγηλε κεηά ηνλ ζεηζκφ απφ ηα βφξεηα πξνάζηηα, απφ
ηα δπηηθά πξνάζηηα, απφ ηελ θεληξηθή Αζήλα αιιά θαη απφ πην
απνκαθξπζκέλεο γεηηνληέο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ γηα κηα βφιηα ζην άιζνο, γηα
ηξέμηκν ζηνλ πεδφδξνκν, γηα λα παίμνπλ ηα παηδηά ζε κηα πεξηνρή κε ρακειά
ζπίηηα, ζπλαληηνχληαη νηθνγέλεηεο ζηα πάξθα θαη ζηηο πιαηείεο καο θαη βέβαηα
γηαηί είλαη κηα γεηηνληά πνπ έρεη κηα πνιχ θαιή αλαινγία ζε ζρέζε κε ηελ
ππφινηπε Αζήλα ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αζηηθφ πξάζηλν.
Ζ εηθφλα απηή γλσξίδνπκε φινη καο θαη θάλεθε θαη απφ ηε
ζπδήηεζε δελ έρεη παγησζεί θαη δελ παγηψζεθε πνηέ κε επθνιία. Τπάξρνπλ
έληνλεο θαηά θαηξνχο αληηδξάζεηο θαη θξνχζεηο απφ ηα πνιηηηθά αζηηθά
Κφκκαηα, ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ
ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζην έπαθξν
θαη θξηηήξην πάληα κπαίλεη ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο κε πιήξε αλνηθνδφκεζε,
έρεη

αθνπζηεί

πνιιέο

θνξέο,

ρσξίο

θαλέλα

φξν

πξνζηαζίαο

ηνπ

παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ θαη ηνπ ρακεινχ ζπληειεζηή δφκεζεο κε πιήξε άξζε
ησλ φπνησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε, κε κεηαηξνπή ηνπ
άιζνπο ζε πάξθν ςπραγσγίαο θαη αζινπαηδηψλ, ή αθφκε ρεηξφηεξα θαη ζε
ληεθφξ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο κε ζηαζεξή πίεζε γηα κείσζε
ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ην άιζνο θαη γεληθφηεξα νη ειεχζεξνη ρψξνη.
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Σξαληαρηά παξαδείγκαηα ζε απηή ηελ ηζηνξία ήηαλ θαη ηα ζρέδηα
ηεο Γηνίθεζεο Γξεηδειηά κε ην θνιπκβεηήξην θαη ην ελαέξην ηξελάθη πνπ δελ
έγηλε πνηέ, αιιά θαη άιια πνπ θαηάθεξαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ φπσο ήηαλ ην
παξάλνκν, απζαίξεην θαη ηεξαηψδεο θέληξν δηαζθέδαζεο ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ πνπ
θακία δνπιεηά δελ είρε κέζα ζην άιζνο, ην νπνίν θαηεδαθίζηεθε σο
παξάλνκν θαη απζαίξεην. Σν απζαίξεην ΣΗΠΟΤΡΑΓΗΚΟ, ην Π.Π.Η.Δ.Γ., νη
εξγαηηθέο πνιπθαηνηθίεο ζηα θαλάξηα ηνπ Βιάρνπ πνπ ππήξμε κηα
θαζπζηέξεζε 20 εηψλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ επί
ρνχληαο.
Ζ πεξηνρή απηή ήηαλ νηθνπεδνπνηεκέλε έθηαζε ηνπ άιζνπο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο αιιά αθφκε θαη ηα απνκεηλάξηα ηνπ καλδξφηνηρνπ πνπ
δέζπνδε επί ρνχληαο ζην χςνο ηεο ιίκλεο θαη πεξηράξαδε κηα έθηαζε ηνπ
άιζνπο πνπ νξεγφηαλ ε δνηή ηφηε ρνπληηθή Γηνίθεζε ηεο ΑΔΚ.
Αληίζηνηρα ππάξρνπλ δηαρξνληθά έληνλεο αληηδξάζεηο θαη
δηεθδηθήζεηο απφ ην ιατθφ Κίλεκα, απφ ηελ απέλαληη πιεπξά λα βάιεη θξέλν
αθξηβψο ζε απηέο ηηο αρφξηαγεο νξέμεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ
εθπξνζψπσλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν γηα λα ππεξαζπηζηεί ηε βειηίσζε
ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ.
Καη εδψ ηα παξαδείγκαηα είλαη δεθάδεο θαη δηαρξνληθά: απφ ηελ
θαηάιεςε ησλ θελψλ νηθνπέδσλ θαη ηε δηεθδίθεζε λα ραξαθηεξηζηνχλ
πιαηείεο ζε φιεο ηηο κεξηέο ηεο πφιεο καο έσο ηελ θαηεδάθηζε ησλ
παξάλνκσλ θηηζκάησλ ζην παιηφ ηξίγσλν, ή αιιηψο πάξθν Μηθξαζηαηψλ, ην
νπνίν κεηέπεηηα ραξαθηεξίζηεθε θαη σο δαζηθφ ηκήκα ηνπ άιζνπο, ηηο
αλαδαζψζεηο

ηνπ

άιζνπο

αλέθεξε

κηα

πνιχ

ζεκαληηθή

θαη

ν

θ.

Βαζηιφπνπινο, ππήξραλ θη άιιεο κεηά απφ απηήλ.
Σε δηάζσζε ηνπ πεδφδξνκνπ θαη ησλ αησλφβησλ θππαξηζζηψλ
πνπ δηαηξέρνπλ ζην κήθνο ηνπ πεδφδξνκνπ, πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ΦΔΚ ην
1932 κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπλνηθηζκνχ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Θέισ λα ζπκίζσ φηη ζε απηνχο ηνπο αγψλεο πξσηνζηάηεζαλ νη
θνκκνπληζηέο. Έρνπλ ηδηαίηεξα ζθξαγηζηεί αλεμίηεια απφ ηε ζπκβνιή ησλ
Γεκνηηθψλ Αξρψλ ηεο Γεκνθξαηηθήο πλεξγαζίαο θαη ηνπ θνκκνπληζηή
Γεκάξρνπ άββα ηακαηηάδε θαη απηφ ην γλσξίδνπκε ζε θάζε γεηηνληά ηεο
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Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη βιέπνπκε θαη ηε δηαθνξά ζηε Νέα Υαιθεδφλα. Απφ
ηελ ίδηα αθεηεξία μεθίλεζαλ θαη νη δχν…
Βέβαηα απηή ε ηζηνξία δελ είλαη μεθνκκέλε φπσο θαηαιαβαίλεηε,
απνηππψλεη κηα αληηπαξάζεζε ζην επξχηεξν εζληθφ επίπεδν ηεο νπζηαζηηθήο
ιατθήο αλάγθεο γηα χπαξμε ειεχζεξσλ ρψξσλ, πάξθσλ, πιαηεηψλ, δαζψλ
πνπ αλήθνπλ πξαγκαηηθά ζην ιαφ λα είλαη πξνζβάζηκα γη' απηφλ θαη ελάληηα
ζε απηφ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ νη νπνίνη
απηνχο ηνπο ρψξνπο ηνπο αληηιακβάλνληαη σο «θηιέηα», είλαη έλαο πνιχ
ζπλεζηζκέλνο ραξαθηεξηζκφο, ην «αθαηέξγαζην δηακάληη» είλαη έλαο άιινο
θαη κάιηζηα επεηδή αλήθνπλ ζην θξάηνο, ζαλ επθαηξίεο γηα λα ηα πάξνπλ
δσξεάλ ή ζε επηειέο αληίηηκν.
εκείν θακπήο ζε φιε απηή ηελ εμέιημε απνηέιεζε βέβαηα ε
ςήθηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ Αζήλαο ην ’14 απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία πνπ
αιιάδεη άξδελ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ραξαθηήξα θαη ην πιαίζην ηνπ άιζνπο
κεηαηξέπνληάο

ην

ζε

κεηξνπνιηηηθφ

πάξθν

κε

ρξήζεηο

πνιηηηζκνχ,

αζιεηηζκνχ, αλαςπρήο κε κάιηζηα κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο ηέηνηεο ρξήζεηο,
ελψ έδσζε θαη ηα έμη ζηξέκκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ γεπέδνπ.
Πξνβιέπεη αθφκε ηε δπλαηφηεηα ηεο παξαρψξεζεο θαηά ρξήζε
ηκήκαηνο άιζνπο ή πάξθνπ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ή ζε
επνπηεπφκελα απφ απηήλ Ννκηθά Πξφζσπα, θαζψο θαη ε αιιαγή ρξήζεο
ηκήκαηνο άιζνπο ή πάξθνπ θαη νηθνπεδνπνίεζή ηνπ σο θαη 5% ηεο
επηθάλεηάο ηνπ. Θπκίζσ ην 5% είλαη γχξσ ζηα 22 ζηξέκκαηα.
Έρνπκε εθθξάζεη ηδηαίηεξα ηηο δηαθσλίεο καο, ηελ αληίζεζή καο
κε φιε απηή ηελ εμέιημε πνπ μεθίλεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή θξίζε
θαη πνπ ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα θαη έρνπκε ιφγνπο γη' απηφ, γηαηί αθξηβψο
επηηξέςηε κνπ λα ζπκίζσ φηη ην ΡΑ ην νπνίν ςεθίζηεθε απφ ηε Νέα
Γεκνθξαηία ην ’14 δελ είλαη έλα γεληθφ ζρέδην επί ράξηνπ, είλαη βαζηθφ κέξνο
ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο αζηηθήο ηάμεο
γηα ηε γεσζηξαηεγηθή αλαβάζκηζε, γηα ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο καο ζε θφκβν
κεηαθνξάο θαη ελέξγεηαο εκπνξεπκάησλ, ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηελ εθκεηάιιεπζε
ηνπ ελεξγεηαθνχ θαη ηνπ θπζηθνχ ηεο πινχηνπ θαη φια απηά ζε βάξνο ησλ
εξγαηηθψλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη δηθαησκάησλ.
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Γη' απηφ ηνλ ιφγν ζπλερίζηεθε λα πινπνηείηαη θαη απφ ηελ
επφκελε Κπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ, ππήξμε ζπλέρεηα δειαδή θαη πξνρσξά
ηψξα θαη κε ηελ παξνχζα Κπβέξλεζε κε λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηεο δεκφζηαο γεο απφ νπνηαδήπνηε πξνζηαζία ηεο. Κεξαζάθη
ζηελ ηνχξηα ζηελ πξνεγνχκελε παλδεκία, νχηε ελάκηζε κήλαο δελ πέξαζε,
πεξηβαιινληνθηφλν λφκν θαηέζεζε, απηφ ήηαλ ην επείγνλ ηεο Κπβέξλεζεο.
Αληίζηνηρα ζε απηφ ην πιαίζην θηλείηαη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο – ΚΗΝΑΛ ηνπ θ. Βνχξνπ πνπ δξνκνινγεί ηνλ αζηηθφ
αληηιατθν ζρεδηαζκνχ ηνπ ΡΑ θαη πξνρσξάεη ζε ελέξγεηεο παξάδνζεο
ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν καο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ
ζρεδηαζκψλ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζηελ πεξηνρή καο. Με θαηξφ παλδεκίαο
κάιηζηα ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη απαζρνιεκέλε λα κεηαηξέςεη ην ηξίγσλν ζε
ππφγεην parking, ην άιζνο ζε θήπν ηνπ γεπέδνπ θαηαξγψληαο ην δαζηθφ ηνπο
ραξαθηήξα θαη δηαιχνληαο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπφζεκα ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο.
Σαπηφρξνλα ηα ζρέδηα γηα κεηαηξνπή ηεο ιεσθφξνπ Γεθειείαο
ζε ιεσθφξν ηαρείο θπθινθνξίαο πνπ ζα θφςεη ηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζηε κέζε
θαη ζα κεηαηξέςεη ηελ θεληξηθή πιαηεία Παηξηάξρνπ θαη ην ηξίγσλν – πάξθν
Μηθξαζηαηψλ ζε θφκβνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνκελχνπλ θαιά
καληάηα θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ πεδφδξνκν, ηελ χπαξμή ηνπ.
Δλψ

ζηε

βξνρή

ησλ

εθαηνκκπξίσλ

πνπ

βιέπνπκε

λα

δηαδξακαηίδεηαη απφ ηα δεκφζηα Σακεία γηα έξγα πνπ δελ έρνπλ θακία
απνιχησο ζρέζε κε ηηο πηεζηηθέο ιατθέο αλάγθεο, έρεη πξνζηεζεί θαη ε
ππνγεηνπνίεζε ηεο νδνχ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο.
Αληίζηνηρα ζρέδηα απνθαιχπηνληαη θαηά θαηξνχο κέζα ζε απηφ
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πφηε απφ ην επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην θαη πφηε απφ ηε
Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μπξηηάληα, γηα ην ξέκα Γηακπνπξιά, πνπ
αθφκε δελ έρεη νξηνζεηεζεί, ηελ πεξηνρή ηεο MAVA Renault, ην ζπγθξφηεκα
ησλ πξψελ ΚΑΣΔΔ πνπ φισο πεξηέξγσο κηα δηαβνιηθή ζχκπησζε έρεη
εμαηξεζεί απφ ην πξφγξακκα αληηζεηζκηθψλ ειέγρσλ ζρνιείσλ πνπ πξνηείλεη
ν Γήκνο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο».
Καζφινπ ηπραία ηα κηθξά πνιενδνκηθά ζρέδηα, δειαδή ε αιιαγή
ζηηο ρξήζεηο γεο πνπ πξνσζεί ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ην έλα αθνξά ην άιζνο,
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ηνλ πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ θαη ηελ πεξηνρή έσο ην ζηαζκφ ηνπ ΖΑΠ ηνπ
Πεξηζζνχ, θαζψο θαη ην άιιν γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ ζθνππηδφηνπνπ ζην
πξψελ πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο.
Απφ ηελ πιεπξά καο ζέινπκε λα ζπκίζνπκε φηη ηίπνηε δελ έρεη
ραξηζηεί. Πξέπεη λα πνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ειεχζεξνη ρψξνη πνπ έρνπλ
θεξδεζεί, θεξδήζεθαλ κέζα απφ αγψλεο ηνπ ιατθνχ Κηλήκαηνο. ρεδφλ γηα
θάζε πιαηεία, γηα θάζε πάξθν, γηα θάζε άιζνο, γηα θάζε παηδηθή ραξά αλ
ςάμεη θαλείο ηελ ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζα δεη φηη πξνεγήζεθαλ
θηλεηνπνηήζεηο θαη αγψλεο θαη θπζηθά ζε απηή ηε δηαρξνληθή πάιε νη
θνκκνπληζηέο πξσηνζηαηνχλ θαζψο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κεγάιν ξφιν
έπαημε φηη ζε πνιινχο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο νη δεκνηηθέο Γηνηθήζεηο είραλ
θνκκνπληζηέο ζηελ πιεηνςεθία.
Καη ζήκεξα θαινχκε ηνλ ιαφ ηνπ Γήκνπ καο λα νξγαλσζεί κε
αγψλεο, ψζηε λα κπνπλ εκπφδηα ζηελ αζπγθξάηεηε πξαγκαηηθά φξεμε ηνπ
θεθαιαίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ εθπξνζψπσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
δηεθδίθεζεο κηαο θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο κε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά,
κε κηζζφ θαη δηθαηψκαηα πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο
ιατθήο νηθνγέλεηαο, κε δεκφζηα θαη δσξεάλ ζρνιεία ρσξίο δηαρσξηζκνχο θαη
ηαμηθνχο θξαγκνχο, κε δεκφζηα θαη δσξεάλ πγεία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
πξφλνηαο θαη ηεο πεξίζαιςεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε επαξθή Μέζα Μαδηθήο
Μεηαθνξάο, κε κέηξα πξνζηαζίαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ζηα ζρνιεία θαη ηα
Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο.
Σα αλαθέξσ απηά γηαηί είκαζηε θαη ζε θαηξφ παλδεκίαο θαη δελ
κπνξνχκε λα ην μερλάκε απηφ. Με ππνδνκέο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ γηα
φινπο.
Μφλν ζε απηφ ην δξφκν γηα κηα θνηλσλία κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ
γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ θαηάξγεζε
εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, κπνξεί λα ππάξμεη νπζηαζηηθά έλα
Γίθηπν πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ καο πινχηνπ θαη αμηνπνίεζή ηνπ, ησλ δαζψλ
θαη ησλ ξεκάησλ, αλάδεημε θαη δηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ πξάζηλνπ κέζα ζηνλ
αζηηθφ ηζηφ γηα ηε βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ, ηνπ δνκεκέλνπ, ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ δεη, εξγάδεηαη θαη θηλείηαη ν άλζξσπνο, κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε. Να θαιεζπεξίζσ θη εγψ ηηο
θπξίεο θαη ηνπο θπξίνπο ζπλαδέιθνπο, λα πσ πεξαζηηθά ζηηο αζζελείο. Να
μεθηλήζσ απφ ην δεδνκέλν πηζηεχσ γηα φιεο ηηο Παξαηάμεηο φηη ν ζεβαζκφο
ζην άιζνο θαη ζηελ πξνάζπηζε ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα, απνηειεί θνηλφ ηφπν,
απνηειεί πάγηα αξρή φισλ καο.
αο πάκε ηψξα ζην ζέκα πνπ ζπδεηάκε. Οη ηειεπηαίνη νκηιεηέο
έρνπλ ην ζεηηθφ φηη κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα ζεκεηψζνπλ απφ ηνπο
πξνεγνχκελνπο πνπ κηινχλ, απηφ είλαη ζεηηθφ. Μηιάκε ηειεπηαίνη αιιά έρνπκε
έλα πξνηέξεκα.
Ο εηζεγεηήο ν θ. Οπζηακπαζίδεο ζα κπνξνχζακε κε κηα
πξφηαζε λα κεηαθξάζνπκε ηελ εηζήγεζή ηνπ «Όια θαιά κε ην ΦΔΚ, καο
ζπγρσξείηε, ιάζνο». Καη γηα λα αλαιχζσ ιίγν πεξηζζφηεξν απηφ ην ζέαηξν
ηνπ παξαιφγνπ πνπ δνχκε θάπσο ζήκεξα, ην ππνλφεζε θαη ν θ. Γξεηδειηάο
θαη ζπκθσλψ, δηαςεπδφκελνο σο ζχγρξνλε Καζζάλδξα γηα ηα ηέξαηα πνπ ζα
έθαλε ηάρα ε Γεκνηηθή Αξρή ζην άιζνο, φπσο αλαθέξεη ζηελ εηζήγεζε, ήξζε
ηψξα ε ζθέςε ε θαηλνθαλήο …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απηά θαηαιάβαηε;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα ήζεια λα επηδεηθλχεη ν θ. Οπζηακπαζίδεο θαη φινη
ζεβαζκφ ζηνλ νκηιεηή. Ο ζεβαζκφο ζηε δεκνθξαηία είλαη πξάμε, φρη ιφγηα.
Οη δεκνθξάηεο είκαζηε ζηελ πξάμε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ κε δηαθφπηεη θαλέλαο.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηαθφπηνπκε ηνλ ζπλνκηιεηή φηαλ δελ καο αξέζνπλ
απηά πνπ ιέεη θαη ζα έπξεπε θη εγψ λα έρσ δηαθφςεη φινπο ηνπο
πξνεγνχκελνπο
αθνχζηεθαλ,

γηαηί

δηαθσλνχζα

ζεβάζηεθα

φκσο

κε πάξα

ηνπο

πνιιά

πξνιαιήζαληεο.

απφ

απηά

Δίλαη

πνπ

άζθεζε

δεκνθξαηίαο απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πγλψκε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα ην θαηλνχξγην αθήγεκα είλαη αθνχ δελ κπνξνχκε
λα πνχκε φηη ζα γίλνπλ ηέξαηα θαη πξάγκαηα ζην άιζνο, κήπσο είρε δεηήζεη
λα γίλνπλ απηά ε Γεκνηηθή Αξρή απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη ν θαθφο Τπνπξγφο
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ηψξα γίλεηαη θαιφο θαη ν θαιφο Τπνπξγφο πιένλ δελ ηα δέρηεθε. Ννκίδσ φηη
ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε ζνβαξφηεηα.
Δπίζεο αθνχζηεθε επί καθξφλ γηα ηα δεκνζηεχκαηα. Σα
δεκνζηεχκαηα ηα νπνία ηα είδα θη εγψ δελ αλέθεξαλ πνπζελά φηη ζα γίλνπλ
παξεκβάζεηο κεγάιεο έθηαζεο ζην άιζνο. Άξα απφ πνχ ππήξμε απηφο ν
θφβνο απηή ε αλεζπρία ζηνλ εηζεγεηή θαη ζηελ αληηπνιίηεπζε φηη ζα γίλνπλ
παξεκβάζεηο; Σα δεκνζηεχκαηα κηινχζαλ γηα θσιπζηεξγία θαη θαζπζηέξεζε
ζηα ζπλνδά έξγα φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν θ. Γξεηδειηάο, θακία ζρέζε κε ηε
δηαρεηξηζηηθή θαη κε απηά πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα.
Πνπζελά ζηα δεκνζηεχκαηα δελ αλαθεξφηαλ ε πξφηαζε γηα
παξεκβάζεηο ζην άιζνο επξείαο θιίκαθαο. Άξα απφ πνχ ε αλεζπρία;
Άθνπζα κε πξνζνρή φ,ηη είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη πξαγκαηηθά
είρα ηελ εληχπσζε φηη γχξηζα κε κηα ρξνλνκεραλή 16 κήλεο πίζσ θαη
παξαθνινχζεζα πξνεθινγηθή νκηιία γηα ην ηη έθαλε ζην άιζνο. Γελ καο είπε
φκσο ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ζε απηφ ζπκθσλψ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά –ζήκεξα
ζπκθσλνχκε ζε πνιιά!- φηη ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία θαη απηφ δελ κπνξεί λα ην
αξλεζεί, σο ν Γήκαξρνο πνπ γθξέκηζε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ θαη ζηέξεζε επί ηφζα
ρξφληα ηελ πφιε απφ ηα νθέιε ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ θαη επίζεο φηη δελ θαηάθεξε
επί ηφζα ρξφληα λα απνθαηαζηήζεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν ’11 έθιεηζε ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δδψ ε κνκθή έρεη λα θάλεη αθξηβψο κε ην φηη
γθξεκίζεη θαη ην λφκηκν ηκήκα ηεο νηθνδνκήο θαη έρεη λα θάλεη επίζεο ε κνκθή
κε ην φηη ν ζεβαζκφο ζηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζηα
Γηθαζηήξηα δελ είλαη θαηά ην δνθνχλ. Πξέπεη λα ηηο ζεβφκαζηε φιεο ηηο
απνθάζεηο, γηα φια ηα απζαίξεηα φρη κφλν φζα καο ζπκθέξνπλ.
Δπίζεο απηφ πνπ θαηάιαβα εγψ απφ ηελ νκηιία ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ είλαη αθνχ δελ κπνξεί λα πεη πηα «ηα παξάπνλά ζαο ζην
Γήκαξρν» ζηνλ ηέσο Γήκαξρν, ιέεη «ηα παξάπνλά ζαο ζην δαζάξρε»,
δειαδή γηα φια θηαίεη ν δαζάξρεο νπζηαζηηθά καο ιέεη.
Δλ ηέιεη θαη απηφ κέλεη σο επηζηέγαζκα ηεο νκηιίαο ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ, ζεσξεί θη απηφο ην ΦΔΚ ζεηηθφ φπσο ην ζεσξεί θαη ν
εηζεγεηήο ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο έηζη ην κεηαθξάδσ εγψ θαη ιέεη κπξάβν
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ζηε Γεκνηηθή Αξρή πνπ έθαλε απηφ πνπ δελ κπφξεζε λα θάλεη, δελ κπνξεί λα
ην πεη βέβαηα…
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα άιιε κηα θνξά δηαθφπηνκαη, είπα φηη δελ
επηηξέπσ ηε δηαθνπή θαη είπα φηη είλαη κηα άζθεζε δεκνθξαηίαο. Σν μέξσ,
είλαη δχζθνιν γηα θάπνηνπο αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη αο πξνζπαζήζνπκε
φινη.
Άξα εδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα ΦΔΚ κηα Τπνπξγηθή
Απφθαζε πνπ θάλεη πνιχ κηθξέο παξεκβάζεηο ζην άιζνο, ηνπαιέηεο γηα ΑκεΑ
θαη γηα ηνπο πνιίηεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ άιζνπο πνιχ ζσζηή πξφβιεςε
γηα λα κπνξεί λα γίλεη ην άιζνο πξνζβάζηκν θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ
έρνπλ άιιεο αλάγθεο.
Έλα βηψζηκν ιεηηνπξγηθφ θηίξην ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ κηθξέο ιπφκελεο
θαηαζθεπέο γηα θηφζθη γηα νξρήζηξα φπσο είπε ν θ. Γήκαξρνο. Άξα δελ
κπνξεί λα πεη θάπνηνο ηελ νπνηαδήπνηε κνκθή λα εθθξάζεη θαηά ηνπ ΦΔΚ.
Δίπε ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη εηπψζεθε θαη απφ άιινπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο έπξεπε ε πξσηνβνπιία λα αλήθεη ζηε Γεκνηηθή
Αξρή. Γηα πνην ιφγν θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζπγθαιεί ε αληηπνιίηεπζε
ην έθηαθην Γεκνηηθφ πκβνχιην; Γηα πνην ιφγν ην ζπλεθάιεζε;
Αιεζηλή απάληεζε δελ δφζεθε. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
ζπλεθιήζε γηαηί ε αληηπνιίηεπζε λφκηδε φηη ζα γίλνπλ ζην άιζνο πξάγκαηα θαη
ζάκαηα. Σψξα πνπ δηαςεχζηεθε ιέεη φηη έπξεπε ε Γεκνηηθή Αξρή λα
δηαςεχζεη ηα δεκνζηεχκαηα γηα λα κε γίλεη ην Γ.. Θέαηξν ηνπ παξαιφγνπ
θπξηνιεθηηθά.
Δπίζεο επεηδή καο παξαθνινπζεί θφζκνο ζα κπνξνχζα θη εγψ
λα πσ φηη δελ πξέπεη λα κηιάκε, έηζη γηα λα κηιάκε. Έρσ μαλαπεί θαη ζε άιιν
Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη «Κξείηηνλ ηνπ ιαιείλ ην ζηγάλ», δειαδή φηαλ δελ
έρνπκε λα πνχκε θάηη, αο κε κηιάκε επί καθξφλ.
Σέινο, δελ ζα θαζπζηεξήζσ πνιχ ζα είκαη πεξίπνπ ζηα ¾ ηνπ
ρξφλνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε θα Γθνχκα, άθνπζα απφ ηε "Λατθή
πζπείξσζε" κε πξνζνρή ηεο εηζεγήζεηο ηεο θαη δηάβαζα θαη ηελ πξφηαζή
ηεο. Γηαβάδνληαο ηελ πξφηαζε ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" πξαγκαηηθά ζαο
ιέσ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη αλαγθάζηεθα λα μαλαθνηηάμσ ην ΦΔΚ
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κήπσο ππάξρνπλ θη άιιεο ζειίδεο κέζα ζην δηζέιηδν ηνπ ΦΔΚ πνπ κνπ έρνπλ
μεθχγεη.
Γειαδή κήπσο ππάξρνπλ πνιπθαηνηθίεο, θαδίλν, γήπεδα
πνδνζθαίξνπ, εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ άιζνπο. Να θαληαζηψ φηη ε Γεκνηηθή
Φηιαξκνληθή είλαη αλψλπκε εηαηξεία ελδερνκέλσο κε ζθνπφ ην θέξδνο, νπφηε
ην ιπφκελν θηφζθη πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε ρέξζν ρψξν, ζα είλαη αηηία
θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο. Γηαηί δελ βξίζθσ άιιν ηξφπν λα εκθηινρσξήζεη
ν θαπηηαιηζκφο ζην άιζνο θαη λα θεξδνθνξήζεη παξά κφλν κέζσ
ελδερνκέλσο ηεο Γεκνηηθήο Φηιαξκνληθήο.
Όια απηά βξίζθνληαη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη απιψο ζηε
θαληαζία ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ λα
ππάξρνπλ πξάγκαηα γηα λα θαηαγγέιινπλ.
Θα έιεγα θαιχηεξα φηη ππάξρνπλ ζπλάδειθνη νη νπνίνη ζα
ήζειαλ λα έρεη ηα ζρέδηα απηά ε Γεκνηηθή Αξρή, ψζηε λα κπνξεί κεηά λα
θαηαγγείιεη ηνλ θαπηηαιηζκφ, ηε ζχλδεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ηνπ Γεκάξρνπ
θαη φισλ ησλ άιισλ κε ηε Γεμηά θαη ηα ινηπά.
Γπζηπρψο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ηνπιάρηζηνλ ζην ζέκα
πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα δελ ζα βξείηε αηηία γηα λα θαηαγγείιεηε ζνβαξά
πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ην άιζνο, ηε δηαρεηξηζηηθή θαη ην ΦΔΚ. Δπραξηζηψ
πνιχ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ έλα δεπηεξφιεπην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ ήπηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κεηά απφ ηνλ θ.
Οπζηακπαζίδε παξαθαιψ γηα έλα ιεπηφ θαη εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ λα κηιήζεη πξψηα ν θ. Κνζθνιέηνο, έρεηε
πξφβιεκα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ζέισ λα πσ θάηη ζηνλ θ.
Κσλζηαληηλίδε, αλ λνκίδεηε θαιψο. Αλ δελ λνκίδεηε, κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, κεηά ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Χξαία. Οη Έιιελεο Γήκαξρε έρνπκε πεξάζεη πάξα
πνιιά ρξφληα πίζσ απφ ην κχζν ζην ιφγν. Ζ ινγηθή ιέεη φηη φηαλ κέζα ζην
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γξαθείν ζνπ ηελ Παξαζθεπή ην κεζεκέξη λνκίδσ 4 Γεθέκβξε παξαδέρηεθα
κπξνζηά ζε θφζκν φηη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ήηαλ κηα ραξά θαη κνπ αξέζεη,
φια ηα άιια είλαη θνπβέληεο θαθελείνπ θαη είπακε ζηε αξδαίσλ ζηνλ
πεδφδξνκν κε ηνπο πεδνδξνκηζηέο πνπ αλήθνπλ θαη ζε εζέλα θηφιαο, απηά
είλαη ιφγηα ηνπ θαθελείνπ, δελ είλαη ιφγηα γηα Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Γεχηεξνλ ππεξαζπηζηήθαηε ζήκεξα εδψ ηνλ θ. Υαηδεδάθε. Γηαηί
δελ ην θάλαηε φηαλ πάλσ απφ 20 δεκνζηεχκαηα βγήθαλ θαη λα θαιχςεηε ηνλ
θ. Υαηδεδάθε φηη δελ είλαη έηζη; Γελ ην θάλαηε, δελ δηαςεχζαηε. Απηφ κάιηζηα
καο ην έρεηε ιχζεη θαη φηαλ είραηε πεη κε γιψζζα ιαλζάλνπζα ζε έλα παιηφ
Γεκνηηθφ πκβνχιην «κφλνο κνπ θαη φινη ζαο…» κεηά ην δηνξζψζαηε «κφλνη
καο θαη φινη ζαο…». Μφλνο ζαο θάλαηε φιεο ηηο επηθνηλσλίεο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε έρνπλ δηαςεπζηεί απηά θαη ην μέξεηε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πξνθνξηθέο είπαηε φηη θάλαηε ηηο ζπλνκηιίεο κε ην
Τπνπξγείν θαη φρη κε ηνλ θ. Υαηδεδάθε. Γηα ηφζν ζνβαξφ ζέκα λα θάλνπκε
πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο; Γελ λνκίδσ δελ είκαζηε ζε ζρνιείν. Δίκαζηε ζην
Γήκν.
Κχξηε Κσλζηαληηλίδε, κάζεηε λα δηαβάδεηε. Γελ γξάθσ γηα
ηέξαηα, νχηε είκαη ε ζχγρξνλε Καζζάλδξα ηεο πφιεο. Πξνθαλψο δελ
δηαβάζαηε ην ζέκα. Καη κπξάβν δελ ζαο είπα πνηέ θαη δελ έρσ θακία φξεμε
λα ζαο ζπγθαιψ έθηαθηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, απιά ην άιζνο είλαη πάξα
πνιχ ζνβαξφ ζέκα.
Σψξα φζνλ αθνξά απηφ πνπ είρα γξάςεη ζην facebook ελλνείηαη
πσο δελ αλαθαιψ θ. Γήκαξρε. Όπνηνο έρεη ηε κχγα κπνξεί λα κπγηάδεηαη απφ
νπνηαδήπνηε πιεπξά. Μηιάκε γηα ην άιζνο ηεο πφιεο, έρνπκε δψζεη δπν
θνξέο ζα Γήκνο έδαθνο ζην γήπεδν θαη θαιά θάλακε, ην γήπεδν πξνυπήξρε
πνιχ πξηλ. Γψζακε ηε κηα 23 ζηξέκκαηα άκα δηαβάδεηε θαη ην άμηδε θαη ε ΑΔΚ
θαη νπνηνζδήπνηε άιινο αζιεηηθφο χιινγνο. δψζακε πάιη 6,5 ζηξέκκαηα
θαη δελ κπνξψ λα βιέπσ ζηα δεκνζηεχκαηα θαη λα κε ηα δηαςεχδεηε φηη
επεξεάδεη ηα ζπλνδά έξγα ηνπ έξγνπ. Απηφ ηνπιάρηζηνλ λα ην δηαςεχζεηε.
Δπηηέινπο πείηε καο πνηα είλαη ηα ζπλνδά έξγα, δελ μέξνπκε. Πάιη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ πνπ έξρεηαη ηα βάιαηε κε 100 €. Δίλαη ηφζν ζεκαληηθά θαη ηα
βάδεηε κε 100 €; Πείηε καο πνηα είλαη. Πείηε καο κε ην γήπεδν ηη ζα γίλεη
επηηέινπο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα καο είλαη ην άιζνο θ. Οπζηακπαζίδε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηα ην άιζνο κηιάσ γηαηί εθάπηεηαη ηνπ γεπέδνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ δηαςεχζεη ρίιηεο θνξέο. Τπάξρεη ρίιηεο θνξέο ε δηάςεπζε
ζηε δεπηεξνινγία κνπ γηα πνιινζηή θνξά ζα ζαο ηελ αλαθνηλψζσ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίπαηε φηη έρεηε θάλεη δηάςεπζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξεηε. Γηαηί είρακε θαη’ ηδίαλ ζπδήηεζε ζην γξαθείν κνπ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σε δηάςεπζε κπνξείηε λα καο ηελ πείηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ην γξαθείν κνπ θάλακε θαη’ ηδίαλ ζπδήηεζε θαη ζαο κίιεζα θαη
ην μέξεηε φηη έρσ δηαςεχζεη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σε δηάςεπζε ζέισ λα δσ πνπ ηελ θάλαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζή ψξα κεηά απφ ηα δεκνζηεχκαηα βγήθα θαη ηα δηέςεπζα.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πγλψκε Γήκαξρε, εδψ βάθεηε ηνπο δξφκνπο θαη ηηο
δηαβάζεηο θαη βγαίλεηε θαη ην επηθνηλσλείηε κε ηα γξαθεία ζαο θαη ηνπο
ζπκβνχινπο ζαο εθαηφ θνξέο. Απηφ γηαηί δελ βγήθε θαλέλαο λα ην
επηθνηλσλήζεη; Όηη βάθνπκε ηνπο δξφκνπο θαη ηα ΑκεΑ μέξνπκε; Καη γηα ηφζν
ζνβαξφ ζέκα δελ μέξνπκε λα ην δηαςεχζνπκε θαη είκαη εγψ ε ζχγρξνλε
Καζζάλδξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαβάδεηε απηά πνπ ζαο ζπκθέξνπλ θαη ηα κεηαθξάδεηε θαηά ην
δνθνχλ θ. Οπζηακπαζίδε, είλαη πξνζθηιήο ζαο κέζνδνο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη, μέξσ λα δηαβάδσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Αιιά κφλν απηά πνπ ζαο ζπκθέξνπλ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη. Μπξνζηά ζε θφζκν παξαδέρηεθα θαη ζαο είπα θαη
κπξάβν ζε εζάο, φρη ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε βέβαηα, πάξα πνιχ θαιφ ε
Τπνπξγηθή Απφθαζε. Αιιά ζα κπνξνχζαηε -γηαηί εζείο κηιάγαηε γηα πνιηηηθφ
πνιηηηζκφ, εζείο κηιάγαηε γηα αμηαθφ ρψξν- λα έρεηε θέξεη εζείο ζε απηφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην απφ ηελ αξρή θαη λα είρακε θάλεη ζπκθσλία θαη λα κελ
βγαίλεη ν θ. Γξεηδειηάο λα ιέεη φηη «εγψ ζαο ηα έιεγα θαη ηα θάλακε» θαη ρίιηα
δπν άιια. Να ηα θάλνπκε φινη καδί. Γελ ζα ήκαζηαλ θαηά ζαο, ππέξ ζαο ζα
ήκαζηαλ. Όινη γηα ην άιζνο ζέινπκε ην θαιφ, δελ ζέινπκε ην θαθφ. Γείμηε ην
φκσο. Αιιά είπαηε «κφλνο κνπ θαη φινη ζαο» ην είπαηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κάζακε θαη'
αξρήλ ζήκεξα θάηη ζεκαληηθφ. Απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο φηη νη πξνηάζεηο
πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν είλαη πξνηάζεηο ηνπ θ. Γξεηδειηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπε απηφ ν θ. Γξεηδειηάο, ζα δεπηεξνινγήζσ θαη ζα ζαο
πσ ηη αθξηβψο είπε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε εγψ απηφ
άθνπζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ, ζα δεπηεξνινγήζσ. Ο πληγκέλνο απφ ηα καιιηά
ηνπ πηάλεηαη!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν δεχηεξν πνπ ζα ήζεια λα
πσ, κνπ έθαλε ηελ ηηκή λα αλαθεξζεί ζε εκέλα, λα ηνπ πσ φηη νχηε
παξάινγνο είκαη, νχηε εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ θ. Κσλζηαληηλίδε. Δγψ είπα ην
εμήο: ζα έπξεπε ε Γεκνηηθή Αξρή λα έρεη ζπγθαιέζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
γηα λα ζπδεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνθνξηθά φπσο καο είπε ν θ. Γήκαξρνο
κεηέθεξε ζην Τπνπξγείν, πξηλ ην θάλεη. Δίλαη παξάινγν απηφ; θχξηε
Κσλζηαληηλίδε επεηδή είζηε θαη ζξεζθεπφκελνο: άμηνο ν κηζζφο ζαο!
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε λα νινθιεξψζνπκε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη, επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη δψζηε κηα απάληεζε γηα έλα ιεπηφ γηαηί πξέπεη λα
κηιήζνπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αθνχζηε θ. Σνκπνχινγινπ γηαηί ζα πξέπεη λα
ληξέπεζηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ηνπο
αλέθεξε. Ση ζα πεη επί πξνζσπηθνχ; Ο ίδηνο ηνπο αλέθεξε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίζηε Πξφεδξνο θα Γθνχκα εζείο;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Όρη απεπζχλνκαη επί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Κσλζηαληηλίδε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ δηαδηθαζία είλαη λα απαληήζεη επί πξνζσπηθνχ πνπ ζέιεη θαη
ζπλερίδνπκε. Κχξηε Κσλζηαληηλίδε απαληήζαηε;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ έρσ πξνιάβεη λα κηιήζσ αθφκε θ. Πξφεδξε,
αθνχ δηαθφπηνκαη.

45

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Κχξηε Σνκπνχινγινπ ε δηαθνξά καο είλαη φηη εγψ δνπιεχσ απφ
κηθξφ παηδί θαη φ,ηη έρσ θάλεη, ην έρσ θάλεη κε ηελ εξγαζία κνπ θαη φρη ζηνπο
δηαδξφκνπο Τπνπξγείσλ, αλζξψπσλ ηεο πνιηηηθήο θαη κε άιιεο δηαδξνκέο.
Ό,ηη έρσ θάλεη, ην έρσ θάλεη κε ηελ πξνζσπηθή κνπ εξγαζία σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο.
Δπίζεο λα ζαο ππελζπκίζσ φηη πάγηα αξρή κνπ είλαη φηη φπνηνο
εξγάδεηαη, πξέπεη λα πιεξψλεηαη εθφζνλ δελ έρεη ηελ ηχρε λα έρεη πεξηνπζία
πνπ έρνπλ άιινη. Γηαηί εγψ ζε αληίζεζε κε άιινπο δελ έρσ πεξηνπζία απφ
ηνπο δηθνχο κνπ ηθαλή, λα κνπ επηηξέπεη λα κελ πιεξψλνκαη θαη λα θάζνκαη
ρσξίο λα δνπιεχσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε δελ ζαο
έζημα, εγψ κηα επαγγειηθή ξήζε ρξεζηκνπνίεζα.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: αο παξαθαιψ είπαηε «άμηνο ν κηζζφο ζαο».
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε, εγψ κηα
επαγγειηθή ξήζε ρξεζηκνπνίεζα, δελ είπα φηη πιεξψλεζηε απφ θάπνπ.
Δπαγγειηθή ξήζε ρξεζηκνπνίεζα δηφηη είζηε ζξεζθεπφκελνο, δελ είπα θάηη γηα
ζαο. Καθψο κπγηάδεζηε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη εζείο ζα έπξεπε ινηπφλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ηειείσζε!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή είζηε ζξεζθεπφκελνο
είπα άμηνο ν κηζζφο ζαο, κε ηελ έλλνηα φηη ππεξαζπίδεζηε πάξα πνιχ έλζεξκα
ηνλ θ. Βνχξν, ελψ αλήθεηε ζε άιιε Παξάηαμε ηελ νπνία δελ δηαιχζαηε, απηφ
ελλννχζα. Γελ αλαθέξζεθα ζε νηθνλνκηθφ ζέκα. αο παξαθαιψ επεηδή είζηε
θαη κνξθσκέλνο άλζξσπνο … απφ ηηο θαηεγνξίεο.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο κφλνο πνπ δελ έρεη ην δηθαίσκα λα κηιάεη, είλαη ν θ.
Σνκπνχινγινπ εδψ. Αξθεηά πηα!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηά ηα έιεγε ν καθαξίηεο ν
Κνπηζφγησξγαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε ….!
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηά ηα έιεγε ζην Μεηζνηάθε ν
καθαξίηεο ν Κνπηζφγησξγαο.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη απηφ. ζέινπλ λα κε γίλεη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα κε ζπλερηζηεί; Ση θαηάζηαζε είλαη απηή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε είλαη πξνζθηιήο απηή ε κέζνδνο, κελ
ηαξάδεζηε. Άιινη πιεξψλνληαη γηαηί δνπιεχνπλ θαη άιινη «πιεξψλνληαη» κε
άιιεο κεζφδνπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζείο ηηο μέξεηε θ. Γήκαξρε
απηέο ηηο κεζφδνπο, ππνζέησ.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ηαξάδνκαη θαζφινπ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζε παξαθαιψ πνιχ! Γψζαηε ηελ
απάληεζή ζαο, ηειείσζε. Γελ κπνξψ λα ζπληνλίζσ ηε ζπδήηεζε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με θνβάηαη θαλείο φηη ηαξάδνκαη, είλαη ε δνπιεηά κνπ
έηζη ηελ θάλσ 27 ρξφληα θαη δελ ηαξάδνκαη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Χξαία, νπφηε κε δπλακηηίδεηε ην πκβνχιην θ.
Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κπξία Γθνχκα δελ έρεηε ηνλ ιφγν θαη κελ θάλεηε ηνλ
Πξφεδξν!
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίλαη δπλαηφλ…;; Γέθα ιεπηά ηψξα πξνζπαζείηε λα καο
πείζεηε φηη ππάξρεη επί πξνζσπηθνχ ζέκα γηα λα δπλακηηίζεηε ηελ θαηάζηαζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα ζαο παξαθαιψ πνιχ!
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλψκε εγψ επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη, έρσ δψζεη ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Κνζθνιέην. Σειείσζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, είπα θαη ην ελλνψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πεο ην ξε Γηψξγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα πξνεγεζνχλ εξσηήζεηο ή ζα ζπλερίζεη ν θαζέλαο
λα ιέεη φ,ηη ζέιεη; Θα ππάξμεη δηαδηθαζία Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζα δνχκε ηε
ράβξα ησλ Ηνπδαίσλ; Θα θιείζεηο ηα κηθξφθσλα εθεί πνπ πξέπεη ή ζα
ζπλερίδνπκε απηφ ην πξάγκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ζα θιείζσ ην κηθξφθσλν θαη κε θσλάδεηο ζε παξαθαιψ
πάξα πνιχ …
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζε παξαθαιψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιήξσζαλ νη επηθεθαιήο θαη έρεη ηνλ ιφγν ν Αληηδήκαξρνο.
Απηή είλαη ε δηαδηθαζία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Χο ηη. Χο εξψηεζε, σο ηνπνζέηεζε, σο εηζεγεηήο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη λα ηνπνζεηεζεί, είλαη Αληηδήκαξρνο θαη ζα ζέιεη λα
κηιήζεη ηνπ δίλσ ηνλ ιφγν. Απφ εκάο δελ έρεη κηιήζεη θαλέλαο θαη παίξλεη ηνλ
ιφγν ν θ. Κνζθνιέηνο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη, έρσ ζεθψζεη ην ρέξη κνπ εγψ ν θ. Καληαξέιεο
θαη ν θ. Εαραξηάδεο εδψ θαη πάξα πνιχ ψξα θ. Πξφεδξε.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Να παξαθνινπζείηε ηα ρεξάθηα θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση λα παξαθνινπζψ, έρσ ηνλ ρξφλν λα ζεκεηψλσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γίπια ζαο έρεηε ηνλ θ. Σάθα θαη ζε απηνχο πνπ θάλνπλ
ράβξα κπνξείηε λα θιείζεηε ηα κηθξφθσλα θ. Πξφεδξε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δγψ ζα μεθηλήζσ απφ κηα θξάζε
πνπ είπε ν θ. Οπζηακπαζίδεο ζηελ αξρή «πψο λα εκπηζηεπηνχκε κηα
Γεκνηηθή Αξρή πνπ δελ γλψξηδε ή δελ ηεο έγηλε ην ραηίξη». Απηά ηα δπν
ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη μεθηλψ κε ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε γηαηί
πξνθαλψο θαη ήηαλ ν αθξνγσληαίνο ιίζνο απηήο ηεο θίλεζεο πνπ έγηλε, γηα λα
γίλεη απηή ε ζπδήηεζε κέζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Παίξλσ πάζα γηα λα πάσ ζε θάηη πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ ν
νπνίνο κε έβγαιε απφ κηα πάξα πνιχ δχζθνιε ζέζε γηαηί αλέπηπμε ην ζέκα
ηεο θαηεδάθηζεο ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ γηα ην νπνίν ζα κηιήζσ αξγφηεξα.
Ο θ. Σνκπνχινγινπ είπε αλ έπξεπε ε Γεκνηηθή Αξρή λα
ζπγθαιέζεη Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηε δηαρεηξηζηηθή. Ναη, ε Γεκνηηθή Αξρή
πξνεηνηκάδεηαη -θαη ζα ζαο εμεγήζσ ζηελ πνξεία κε πνην ηξφπν- έηζη ψζηε λα
θέξεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζσζηά, εκπεξηζηαησκέλα, ηερληθά
άξηηα θαη κε έλα ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία άκεζα,
κεηά ηελ ςήθηζή ηνπ βέβαηα ή φρη, αλάινγα κε ην ηη ζα απνθαζίζεη ην ψκα
βάζεη ηεο εηζήγεζεο πνπ ζα έξζεη απφ ηηο Τπεξεζίεο, γηα λα πάεη ζην
δαζάξρε θαη λα ππνγξαθεί.
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Απφ εθεί θαη πέξα αθνχζακε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ν νπνίνο έθαλε
κηα πνιχ θαιή πνιηηηθή ηξίπια. Άξρηζε λα καο θάλεη κηα πξνεθινγηθή νκηιία
γηα ην ηη έθαλε, αιιά δελ καο είπε θαη ηη δελ έθαλε. Γηαηί βιέπακε θάηη
ηακπέιεο ζην άιζνο κε κηα πηλαθίδα θαη θάηη πξάγκαηα ηα νπνία έιεγαλ φηη
δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ κε κηα εηθφλα ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ, αιιά
δηαβάδσ ζηελ αλαθνίλσζε πνπ έρεη βγάιεη ε «Γχλακε Πνιηηψλ» ηελ εκέξα
πνπ έρεη εθδνζεί ην ΦΔΚ, γηαηί εδψ ππάξρεη αηαμία ζην κπαιφ νξηζκέλσλ θαη
ιέεη ζπγθεθξηκέλα: «Δλώ ν Γήκνο καο είλαη ηδηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηήο ηνπ
άιζνπο ελώ είλαη αλαθαίξεηε αξκνδηόηεηά ηνπ ε εθπόλεζε δηαρεηξηζηηθήο
κειέηεο θαη ελώ ν Γήκνο καο είλαη από ηνπο πξώηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο πνπ
δηαζέηεη εγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή κειέηε, ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε εθρσξεί απηή
ηελ αξκνδηόηεηα ζην Υπνπξγείν».
Ρσηάσ εγψ θαη ζέισ κηα απάληεζε ζηνλ ζπληάθηε απφ ηε
«Γχλακε Πνιηηψλ» πνπ έθαλε απηή ηελ αλαθνίλσζε: απφ πνχ πξνθχπηεη φηη
ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε εθρσξεί απηή ηελ αξκνδηφηεηα ζην Τπνπξγείν; Πξψην
εξψηεκα.
ηε ζπλέρεηα δηάβαζα ην άξζξν πξηλ ην θαηεβάζεη ηνπ Μέζνπ
πνπ πξφζθεηληαη πνιηηηθά ζε εζάο ηνπ «Πνιίηε» φπνπ ιέεη ν ηίηινο ηνπ «Μέρξη
θαη 1 ζηξέκκα γηα αλαςπθηήξην ζην άιζνο νξίδεη ε Υπνπξγηθή Απόθαζε πνπ
εθδόζεθε». Πξάγκα ην νπνίν επηθαιέζηεθε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο εδψ. Απφ
πνχ πξνθχπηεη απηφ ην πξάγκα; Σν δηαβάζαηε ην ΦΔΚ ηη ιέεη;
Πξνθαιέζαηε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην ρσξίο λα έρεηε δηαβάζεη
νχηε ην ΦΔΚ. Σν ΦΔΚ ιέεη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά φηη «Δπηηξέπνληαη έσο
120 η. κέηξα θαη αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 10 κέηξσλ από ηελ θάζε
παξεηά ηνπ θηίζκαηνο». Απφ πνχ πξνθχπηεη ην 1 ζηξέκκα; Δθηφο θη αλ
ζεσξνχκε φηη ε αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα πάεη ζηε ινγηθή ηνπ
θιεηζίκαηνο θαη ηεο απζαηξεζίαο ζε έλα άιζνο ην νπνίν κφλνο ζαο ιέηε φηη δελ
κπνξνχζαηε λα θαηαζθεπάζεηε νχηε απηά ηα 90 ηεηξαγσληθά πνπ είραηε
κειεηήζεη.
Απφ εθεί θαη πέξα ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ην εμήο: ε
δηαρεηξηζηηθή

δνπιεχεηαη

εδψ

θαη

έλα

ρξφλν.

Πξνεηνηκαδφκαζηε

κε

κεζνδηθφηεηα γηα λα επηζηξέςεη ε δσή καο ζηελ θαλνληθφηεηά ηεο θαη λα πάξεη
ην άιζνο ηελ αίγιε πνπ είρε ζην παξειζφλ, ηελ αίγιε πνπ καο αμίδεη.
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Θα πξέπεη λα ζαο αλαθέξσ ην εμήο: εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ
έρνπκε επαθέο κε ηνλ δαζάξρε. Έρνπκε θάλεη ζπλαληήζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ
απηά ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ είλαη ζρεδφλ έηνηκα, έρεη γίλεη έλαο
πξνέιεγρνο θαη ζην 95% ν δαζάξρεο έρεη ζπκθσλήζεη έηζη ψζηε λα
νινθιεξσζεί απφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ην ζρέδην λα πάεη ζηελ Τπεξεζία
Πξαζίλνπ έηζη ψζηε λα επηθαηξνπνηεζεί ε δηαρεηξηζηηθή θαη λα έξζεη άκεζα ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ςήθηζε.
Πξάγκα ην νπνίν φπσο άθνπζα κε πνιχ πξνζνρή φινπο ζαο
ζέιεηε λα γίλεη άκεζα έηζη ψζηε ην άιζνο λα επηζηξέςεη ζηελ θαλνληθφηεηά
ηνπ.
Γελ θαηαιαβαίλσ γηα πνην ιφγν ζπλδένπκε ην άιζνο κε ην
γήπεδν. Άθνπζα πνιινχο λα θάλνπλ ηελ ζχλδεζε άιζνπο γεπέδνπ. Μέζα
ζην άιζνο ππάξρεη ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ πνπ είλαη ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλν γηα
φινπο καο, έλα πξάγκα ην νπνίν δείρλεη φηη θαηαθέξλνπκε απηή ηε ζηηγκή ε
Γεκνηηθή Αξρή είρε απηή ηελ θαηεχζπλζε λα παξαδψζεη ζηνλ θφζκν έλα
θηίξην ην νπνίν ζα είλαη γηα ηα επφκελα 50 ρξφληα αμηνπνηήζηκν, λα κείλεη κηα
παξαθαηαζήθε ζηελ επφκελε γεληά, φπσο βξήθακε εκείο απφ ηελ
πξνεγνχκελε θαη ηνλ δήζακε θαη ηνλ βηψζακε.
Έρεη απηέο ηηο ιπφκελεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο ζα έξζνπλ ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, νη νπνίεο είλαη έλα ζέαηξν, ην θηφζθη πνπ είπε ν
Γήκαξρνο πξηλ γηα ην ζέκα ηεο Φηιαξκνληθήο. Σν ζέκα ηνπ γεπέδνπ θ.
Βαζηιφπνπιε ηνπ ηέληο γηα λα ζαο ιχζσ ηελ απνξία πάεη ζηε ινγηθή ελφο
γεπέδνπ ηέληο ζε ρψκα. Γελ είκαη γλψζηεο ηνπ αζιήκαηνο θαη δελ μέξσ, έρεη
κηα νλνκαζία απηφ.
Απφ εθεί θαη πέξα εθθξάδεηε αλεζπρίεο ηηο νπνίεο ζα ην πσ
αθφκε κηα θνξά αλ είραηε θάλεη ηνλ θφπν λα πεξάζεηε ηελ πφξηα ησλ
Τπεξεζηψλ ζα είραηε ελεκεξσζεί. Αιιά θαλείο ζαο…. θαλείο ζαο … δελ
ζπκάηαη φηη είλαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο εθηφο απφ ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα.
Καλέλαο ζαο δελ έρεη κπεη ζηνλ θφπν λα πεξάζεη ηελ πφξηα ησλ Τπεξεζηψλ
θαη λα δείμεη απηφ ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεηε φινη ζηηο θάκεξεο, ζηα
κηθξφθσλα θαη ζηνλ θφζκν, ζηνλ φπνην θφζκν παξαθνινπζεί.
Δάλ είραηε δείμεη απηφ ην ελδηαθέξνλ φπσο ζαο έρσ
πξνζθαιέζεη θη άιιεο θνξέο, ηφηε ζα γλσξίδαηε πνηεο είλαη νη θηλήζεηο πνπ
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έρνπλ γίλεη θαη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε έρνπκε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
δαζάξρε, ν νπνίνο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηε δηαρεηξηζηηθή ζε πάξα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Απφ εθεί θαη πέξα εγψ γηα λα κελ καθξεγνξήζσ γηαηί δελ
έρνπκε λα πνχκε πάξα πνιιά, εγψ βιέπσ φηη ε πξνζθηιή ηαθηηθή νξηζκέλσλ
εδψ είλαη λα καο ηξψλε ηνλ ρξφλν. Δηιηθξηλά θαζφκαζηε θαη ζπδεηάκε ρσξίο
λα ππάξρεη λφεκα θαη νπζία. Σελ νπζία ζα ηε βξείηε ζηηο Τπεξεζίεο.
Δλ θαηαθιείδη εγψ ζα πσ ην εμήο θαη κηιάκε κέζα απφ ραξηηά
απφ θηλήζεηο θαη απφ έγγξαθα: ειάηε εη δπλαηφ θαη αχξην ην πξσί ζηηο
Τπεξεζίεο λα ελεκεξσζείηε. Κχξηε Βαζηιφπνπιε, «Γχλακε Πνιηηψλ»
δηνηθήζαηε γηα πέληε ρξφληα ην Γήκν. Πξνζπαζήζαηε, δνθηκάζαηε, δελ ηα
θαηαθέξαηε, θαζίζηε θαη δείηε πσο γίλεηαη. Δπραξηζηψ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα θάλσ κηα εξψηεζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, Γαλάε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ηελ Τπεξεζία λα πάκε φινη καδί ή έλαο - έλαο γηα λα κελ
ππάξρεη ζπλσζηηζκφο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε Γεκνηηθή πγθνηλσλία κπνξνχκε λα πάκε φινη καδί.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Χξαία εληάμεη επεηδή είλαη πεξίνδνο ζπλσζηηζκνχ.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη κε κάζθα, κε απνζηάζεηο κηα ραξά έρνπκε ηέζζεξα
ιεσθνξεία. Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζέισ λα μεθηλήζσ κε ην εμήο:
δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ άιζνπο νπζηαζηηθά ηη είλαη, μέξεη θαλείο; Έρεη
θαηαιάβεη ν πνιχο θφζκνο ηη είλαη; Μηιάκε γηα κηα δηαρεηξηζηηθή θαη θάλνπκε
έλα νιφθιεξν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Γηαρεηξηζηηθή κειέηε δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ νπζηαζηηθά
ελζσκάησζε ηνπ λφκνπ πάλσ ζην άιζνο καο. Γειαδή ηε δηαηχπσζε ηνπ
λφκνπ ζε ζρέζε κε ην άιζνο καο, κε ηηο κέρξη ηψξα ρξήζεηο. Γελ είλαη ηίπνηε
πεξηζζφηεξν. Σν ηη άιζνο ζέινπκε είλαη κηα ζπδήηεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαθψο θαηά ηε γλψκε κνπ κπαίλεη ε δηαρεηξηζηηθή ζα
ζέκα, αιιά ην ηη άιζνο ζέινπκε είλαη έλα άιιν δήηεκα. Ννκίδσ φηη μεθηλήζακε,
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αιιά δνζείζεο ηεο επθαηξίαο βέβαηα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη
κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα θνπβέληα ζε ζρέζε κε ην άιζνο.
Δγψ ζέισ λα μεθηλήζσ απφ ην εμήο: άθνπζα ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν ν νπνίνο ηη καο είπε; Μαο είπε φηη έρεη θάλεη ηξνκεξή δνπιεηά ζε
ζρέζε κε ην άιζνο, νπζηαζηηθά γθξέκηζε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ θαη ηα απζαίξεηα.
Γειαδή έθαλε έλα έξγν ησλ 850.000 € βαζηδφκελνο ζε κηα κειέηε πνπ θαηά
ηελ γλψκε κνπ θαθψο, έπξεπε αλ κε ηη άιιν λα έξζεη θαη λα ηελ πξνζαξκφζεη
ζηε ζεκεξηλή επνρή γηαηί είλαη απφ ην 2005.
Καθψο θαηά ηε γλψκε κνπ αιιά βέβαηα ηελ ηειεπηαία ζηηγκή
φηαλ πάκε λα θάλνπκε έξγα πάληα ηειεπηαία ζηηγκή θαη βξίζθνπκε ηα ιεθηά,
φ,ηη βξίζθνπκε έηνηκν κπξνζηά καο ην παίξλνπκε θαη ην πινπνηνχκε. Γηα
εκέλα ήηαλ ζθάικα. Πξνζσπηθή άπνςε θ. Βαζηιφπνπιε δελ κπνξεί λα κνπ
ηελ αθαηξέζεη θαλείο, ζπγλψκε.
Καη απφ εθεί θαη πέξα νηηδήπνηε ζέιεηο ζε ζρέζε κε ην άιζνο
κπνξείο πξνθαλψο λα ην δηεθδηθήζεηο φπσο ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ. Καη επεηδή
έρνπλ αθνπζηεί αξθεηά γηα ηε Γηνίθεζε Γατηαλά ζαο πιεξνθνξψ φηη εγψ
πξνζσπηθά σο Αληηδήκαξρνο ηφηε κε ηε Γατηαλά πήγακε ζηνλ Τπνπξγφ
Παπαθσλζηαληίλνπ λα παξαθαιέζνπκε καδί κε άιινπο πέληε – έμη Γήκνπο κε
αλαςπθηήξηα

αληίζηνηρα,

πνπ

ήηαλ

παξάλνκα

θπζηθά

φια,

λα

απνραξαθηεξηζηεί απφ απζαίξεην, λα ην λνκηκνπνηήζνπκε γηαηί ήηαλ έλα
πάξα πνιχ ζεκαληηθφ έζνδν γηα ην Γήκν.
Θα κπνξνχζακε θαη ηφηε λα ην είρακε γθξεκίζεη θχξηνη
ζπλάδειθνη εχθνια. Αιιά θαληαζηείηε φηη ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ έδηλε ζην Γήκν
15.000 € ην κήλα θαη κε ην πνπ κπήθε ε θξίζε θαη ινγηθά έπεζε ην ελνίθην ζηηο
9.000 € ην κήλα. Κάηη ην νπνίν ε κειέηε πνπ βξήθακε εκείο ηψξα πιένλ ζα
Γηνίθεζε Βνχξνπ απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, νχηε ζηα φλεηξά καο κε έλα θηίξην
120 ζπλνιηθήο εθκεηάιιεπζεο κέζα θαη έμσ.
Άξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη εηδηθά εζείο θ. Βαζηιφπνπιε πνπ
είζηε ππέξ ηεο δηεθδίθεζεο εδψ δελ δηεθδηθήζαηε, πήξαηε ηελ θαηάζηαζε σο
έρεη, γθξεκίζαηε, θηηάμαηε έλα θηίξην ην νπνίν… ηη λα ζαο πσ… λαη κελ ε
κειέηε ζχκθσλα κε ην λφκν ζσζηή ήηαλ, αιιά ήηαλ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ φηη
έπξεπε λα ακθηζβεηεζεί θαη λα δηεθδηθήζνπκε θάηη πεξηζζφηεξν.
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Πήγακε κε ην Γήκαξρν φπσο πξνείπε νπζηαζηηθά γηα λα
παξαθαιέζνπκε θαη λα δείμνπκε φηη ην ζσζηφ θαη δίθαην γηα ην Γήκν καο είλαη
λα κπνξνχκε λα έρνπκε έλα αλαςπθηήξην ε εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ ζα
κπνξνχζε λα είλαη ζεκαληηθή γηα ην Γήκν καο αιιά θαη νπσζδήπνηε λα
αθνξά θαη πάξα πνιχ θφζκν. Γηφηη έλα θηίξην ζπλνιηθήο εθκεηάιιεπζεο 120
ηεηξαγσληθψλ θαηαιαβαίλεηε φηη ήηαλ ην 1/20 απηνχ πνπ ππήξρε.
Δπίζεο άθνπζα κε πξνζνρή ηνπο πξνιαιήζαληεο θαη θ.
Βαζηιφπνπιε αλ ζαο άθνπγε θαλείο ζα έιεγε φηη «κα απηφο ν άλζξσπνο γηαηί
έραζε, αθνχ ηα έθαλε φια ηφζν ζσζηά θαη ηφζν φκνξθα;» θαη ιίγε απηνθξηηηθή
δελ βιάπηεη. Δδψ καο ιέηε γηα ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ άιζνπο ν
νπνίνο ην ’11 πνπ ηνλ ζπλάληεζα εγψ ηνλ είρε θηηάμεη ν θ. Γξεηδειηάο άξηην.
Άξηην, ήηαλ απφ ηα πην ζχγρξνλα αληιηνζηάζηα πνπ έρσ δεη ζα κεραλνιφγνο
κεραληθφο θαη απφ ηνλ πην αθξηβφ εμνπιηζκφ. Ση θάλαηε; Κάλαηε ηα απηνλφεηα
ην λα ηνλ ζπληεξείηε δειαδή; Γειαδή ηη έξρεζηε εδψ θαη καο ιέηε; Να καο
πείζεηε φηη ηη. Όηη θάλαηε ηε δνπιεηά ζαο; Άκα δελ θάλαηε θαη ηε δνπιεηά ζαο,
ζα ζαο εγθαινχζακε γηα άιινπο ιφγνπο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κάλακε απηφ πνπ δελ θάλαηε επί Γατηαλά, θ.
Καληαξέιε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γελ ζαο δηέθνςα θ. Βαζηιφπνπιε, ζαο άθνπζα κε κεγάιε
πξνζνρή. Γηαθσλείζηε φπνπ ζέιεηε, ζηελ ψξα ζαο.
Ζ δηαρεηξηζηηθή θαη ην γήπεδν ην κφλν θνηλφ ζεκείν πνπ έρνπλ
φπσο πνιχ ζσζηά εηπψζεθε απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, είλαη ηα φξηα πνπ
ζπλνξεχεη ην άιζνο κε ην γήπεδν θαη κηιάκε νπζηαζηηθά γηα ηνπο αλαβαζκνχο
ην νπνίν έξρεηαη θαη ζηαδηαθά θαηεβαίλεη απηά ηα 6 κέηξα πνιχ ζσζηά είπε ν
θ. Γξεηδειηάο ηεο δηαθνξάο χςνπο ηεο δηαθνξάο κε ηνπο πεδφδξνκνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ην νπνίν έρεη ςεθηζηεί, Γεκήηξε. Σν νπνίν ζαο πιεξνθνξψ
φηη αλ ήηαλ 100% νη κειέηεο έηνηκεο γηαηί είρακε θάηη κε ηα φκβξηα, ζα είρε
κπεη ζηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή. Γελ ρξεηαδφηαλ θαλέλαο λφκνο
Υαηδεδάθε λα ελζσκαησζεί απηφ ην πξάγκα ζηε δηαρεηξηζηηθή πνπ ζα γίλεη
ηψξα. Θα είρε κπεη ήδε ζηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή.
Απιά δηαδηθαζηηθνί ιφγνη δελ πξνιάβακε λα κπεη ζηελ
πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή νη ιεγφκελνη αλαβαζκνί, ην νπνίν πξάγκαηη είρακε
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ζπλεξγαζηεί πνιχ σξαία θαη γηα ηνπο πεδνδξφκνπο θαη γηα ηνπο αλαβαζκνχο
κε ηνλ θ. Γξεηδειηά.
Δπίζεο θχξηνη ζπλάδειθνη ζπκάκαη πάξα πνιχ θαιά επί
πξνεδξίαο Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ ηνπ αείκλεζηνπ αδειθνχ κνπ θαη Γεκάξρνπ
Γξεηδειηά, ππήξρε ην ζεαηξάθη θάησ απφ ηε ιίκλε ην νπνίν ππήξρε έμαξζε
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ππήξραλ ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ν
θφζκνο ην αγθάιηαζε θαη ήηαλ ζπλέρεηα γεκάην. Ήηαλ κε θαηαζθεπέο κε
κφληκεο, κε ιπφκελεο εμέδξεο θαη βιέπεηε φηη νπζηαζηηθά είλαη αλάγθε ηνπ
θφζκνπ λα κπνξείο λα έρεηο ηελ επειημία λα κπνξείο λα θάλεηο ηέηνηεο δξάζεηο.
Καη ηφηε παξάλνκα ην έθαλε ν Γξεηδειηάο. Όκσο φινο ν θφζκνο
πήγαηλε εθεί. Όιε ε Φηιαδέιθεηα ήηαλ εθεί, δελ έπεθηε θαξθίηζα.
Κχξηνη ζπλάδειθνη επηηέινπο αο κελ είκαζηε αθξηβνί ζηα
πίηνπξα θαη θηελνί ζηε δάραξε. Θέινπκε λα θάλνπκε κηα δνπιεηά γη' απηή ηελ
πφιε; Θέινπκε λα αθνπγθξαζηνχκε ηνλ θφζκν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ; Θέινπκε
λα πάκε έλα βήκα πην κπξνζηά ηελ πφιε; Όπνπ ζέινπκε είκαζηε ηππνιάηξεο
θαη φπνπ ζέινπκε είκαζηε εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ; Γελ γίλνληαη απηά θχξηνη
ζπλάδειθνη.
Ζ πξαγκαηηθή ζπδήηεζε είλαη ηη ζέινπκε επηηέινπο, ηη έρνπκε
αθνχζεη φηη ρξεηάδεηαη ν θφζκνο, πσο πξέπεη λα ην δηεθδηθήζνπκε αλ
ρξεηάδεηαη λα ην δηεθδηθήζνπκε θαη πσο πξέπεη λα ην πάκε έλα βήκα πην
κπξνζηά αλ ρξεηάδεηαη λα ην πάκε έλα βήκα πην κπξνζηά.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζπκθσλψ 100% κε ηελ ηνπνζέηεζή ζαο
φκσο πξαγκαηηθά γηα ην ζέκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ην κειάλη ηεο ππνγξαθήο δελ
έρεη ζηεγλψζεη. Γειαδή δελ ιέσ, λαη ε ζπδήηεζε γηα ην άιζνο είλαη πάξα
πνιχ ρξήζηκε θαη επηπρψο δνζείζεο ηεο επθαηξίαο ζήκεξα πνπ θάλνπκε απηή
ηελ θνπβέληα, αιιά θαληάδνκαη φηη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή κειεηψληαο ηνλ
θαηλνχξγην λφκν θαη πξνζαξκφδνληαο ζε απηά πνπ ζέιεη λα θάλεη, ρξεηάδεηαη
ιίγνο ρξφλνο.
Γελ ζαο είπα εγψ λα γίλεη ηνπ ρξφλνπ, αιιά ηψξα ππνγξάθηεθε
ν λφκνο Υαηδεδάθε θαη εκείο ζα Γεκνηηθή Αξρή πξνζαξκφδνπκε ην
πξφγξακκά καο θαη απηά πνπ ζέινπκε λα γίλνπλ λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο
πξνηάζεηο καο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα πάξνπκε ηελ έγθξηζή ηνπ.
Δπραξηζηψ πνιχ.
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπηπρψο πνπ θάπνηνο Γεκήηξε είπε θαιά πνπ έγηλε ε
θνπβέληα. Γηαηί κέρξη ηψξα καο έιεγαλ θαθψο έγηλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δίκαη γέλλεκα - ζξέκκα Φηιαδειθεηψηεο θαη 59 ρξφληα
βιέπσ ην άιζνο λα αιιάδεη θαη εληφο εηζαγσγηθψλ «λα βειηηψλεηαη». Όιεο νη
Γεκνηηθέο Αξρέο κέρξη ζήκεξα είραλ ζρέδηα γηα ην άιζνο, ζρέδηα γηα λα
πξνζειθχζνπλ θφζκν.
Δίδα λα θπηξψλνπλ ηζηκεληέληα παγθάθηα ζηε ιίκλε, ζπηηάθηα
πξνθαηαζθεπαζκέλα, δψα θαη πνπιηά θπιαθηζκέλα, παηδηθέο ραξέο λα
θαηαζθεπάδνληαη

θαη λα απνμειψλνληαη, ιηκλνχιεο θαη ζηληξηβάληα λα

κεηαηξέπνληαη ζε ζθνππηδφηνπνπο. Δίδα γάκνπο, είδα βαπηίζεηο. Δίδα ηνλ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ λα γηγαληψλεηαη κε ρξπζέο γχςηλεο αςίδεο, ηνλ είδα θαη
θαηεδαθηζκέλν.

Δίδα

δέληξα

λα

αξξσζηαίλνπλ,

λα

αξαηψλνπλ

λα

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιίγν ήιην.
Ση δελ είδα φια απηά ηα ρξφληα; Κάπνηα Γεκνηηθή Αξρή, λα
ελδηαθέξεηαη γηα ην δαζηθφ ραξαθηήξα ηνπ άιζνπο, εθηφο απφ ηνπ αείκλεζηνπ
άββα ηακαηηάδε. Γελ είδα θάπνηα κειέηε απφ δαζνιφγνπο λα πξνηείλεη
παξεκβάζεηο ζην

άιζνο,

ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ

ιεθαλνπεδίνπ, απηά πνπ ζα έπξεπε λα πξνζθέξεη έλα άιζνο.
Ση είδα ηνπο ηειεπηαίνπο 15 κήλεο;


Δίδα, πέξζη ηέηνηεο κέξεο, ηελ πξνζπάζεηα λα δνζεί ν ρψξνο ηεο ιίκλεο
ζε ηδηψηε γηα εθκεηάιιεπζε.



Δίδα ηελ άξλεζε λα πξνζιεθζνχλ 12 ππάιιεινη ζην πξάζηλν, πνπ
ηφζν αλάγθε ηνπο έρεη ε πφιε καο θαη θπξίσο ην άιζνο.



Δίδα ηηο ιακαξίλεο λα παξακέλνπλ ζηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο.



Άθνπζα φηη ην άιζνο ζα γίλεη θήπνο ηνπ γεπέδνπ.



Δίδα νιηγσξία, γηα λα κελ πσ θάιπςε ησλ απζαηξεζηψλ, πνπ γίλνληαη
απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ζην ρψξν πνπ ζπλνξεχεη κε ην
γήπεδν.



Δίδα ππαιιήινπο λα ζηνρνπνηνχληαη, επεηδή θαηήγγεηιαλ απηέο ηηο
απζαηξεζίεο.
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Δπεηδή ινηπφλ δελ ζεσξνχκε αλάπιαζε ηελ παξάδνζε ηνπ
άιζνπο ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη ζε απηφ κε βνήζεζε πάξα πνιχ ν
θ. Καληαξέιεο ιέγνληαο ηελ αιήζεηα, ιέγνληαο φηη ε νπζία είλαη ηη πξνζθέξεη ν
ΚΔΝΣΑΤΡΟ πφζα ιεθηά δίλεη θαη γηαηί λα ηνλ θάλνπκε 100 κέηξα θαη γηαηί λα
κελ ηνλ αθήζνπκε φπσο ήηαλ θαη θαλείο δελ καο εμαζθαιίδεη κε απηή ηε
ινγηθή πνπ έρεηε, φηη δελ ζα αξρίζεηε πάιη λα θάλεηε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο
κε ηε ινγηθή λα εθκεηαιιεχεηαη πεξηζζφηεξνο ρψξνο ηνπ άιζνπο.
Έηζη ζαλ "Λατθή πζπείξσζε"
o

Απνξξίπηνπκε ηε βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο

o

Εεηάκε λα απνζπξζεί θαζψο αλνίγεη ην δξφκν γηα κεηαηξνπή ζε ρψξν
καδηθήο εζηίαζεο θαη αιινηψλεη παξαπέξα ην δεκφζην θαη δαζηθφ
ραξαθηήξα ηνπ επηβαξχλνληάο ην κε λέεο θαηαζθεπέο θαη αιιφηξηεο
δξαζηεξηφηεηεο

o

Σνπνζεηνχκαζηε ππέξ εο δηαζθάιηζεο ηνπ δαζηθνχ θαη δεκφζηνπ
ραξαθηήξα ηνπ θαη θαηά ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ κε φξνπο επηρεηξεκαηηθήο
δξάζεο θαη θεξδνθνξίαο.

o

Απνξξίπηνπκε θαηεγνξεκαηηθά θάζε ζθέςε γηα πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζή
ηνπ.

o

Απνθαζίδνπκε θάζε αιιαγή ζηε δηαρεηξηζηηθή κειέηε, ηηο ρξήζεηο γεο θαη
θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα
θαη ην ραξαθηήξα ηνπ σο θνηλσληθφ αγαζφ πνπ αλήθεη ζε φιν ην ιαφ.

o

Καινχκε Κπβέξλεζε θαη Πεξηθέξεηα λα ζηεξίμνπλ έκπξαθηα ηελ
πξνζηαζία

θαη

αλαβάζκηζε

ηνπ

άιζνπο

κε

ηελ

εμαζθάιηζε

ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ κέζσ θαη πφξσλ.
o

Απαηηνχκε ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε θαη εκπινθή ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ ζε νηηδήπνηε αθνξά ην άιζνο
Δπραξηζηψ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Να δεηήζσ ζπγλψκε γηα
ηελ πξνεγνχκελε έθξεμε εηδηθά ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Λχζαλδξν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη δελ ππάξρεη πξφβιεκα.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζέισ λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο. Άθνπζα ηνλ θ.
Γξεηδειηά λα ιέεη φηη ήηαλ ζπληάθηεο, άθνπζα ηνλ Γήκαξρν λα ιέεη φηη έγηλαλ
πξνθνξηθά ηα αηηήκαηα, ην Γήκαξρν λα καο ιέεη φηη δελ ππήξρε έγγξαθν.
Απφ κηα ζπληάθηεο θαη απφ ηελ άιιε δελ ππάξρεη έγγξαθν!
Καη ζέισ λα ξσηήζσ κέζα ζηα αηηήκαηα πξνο ην Τπνπξγείν
πνπ έβγαιε απηή ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ κε βξίζθεη πξνζσπηθά θαζ'
φια ζχκθσλν αλ ζπδεηήζεθε θαζφινπ ή αηηεζήθαηε λα παξακείλεη ε
Φηινδσηθή ζηε ζέζε ηεο θαη ν ρψξνο ηνπ πξαζίλνπ. Γηαηί απηά είλαη δπν
πξάγκαηα ηα νπνία δελ έγηλε θακία αλαθνξά απφ θαλέλαλ ζήκεξα θαη ηα
ζεσξψ θαη ηα δπν ζεκαληηθά γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ζ Φηινδσηθή γηαηί
είκαζηε έλαο Γήκνο πνπ έρνπκε θαηαθέξεη λα έρνπκε ειάρηζηα αδέζπνηα θαη
θάλνπκε έλα ζαπκάζην έξγν θαη ν ρψξνο πξαζίλνπ γηαηί ηζηνξηθά βξίζθεηαη
εθεί.
Καη πνηα είλαη ε πξφζεζή ζαο ζηελ θαηλνχξγην δηαρεηξηζηηθή πνπ
ζα έξζεη γη' απηά ηα δπν δεηήκαηα. Σα άιια, ιίγν σο πνιχ αλαθέξνληαη.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαθψζηα έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Θα ήζεια λα ελεκεξψζσ ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ ζρεηηθά κε ηηο 200 ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ αλεζπρεί αθνχ ην
έρεη ζέζεη ήδε δπν θνξέο ζην Γ.., φηη ν ρψξνο έρεη βξεζεί, αλήθεη ζε ηδηψηε
θαη ζα ελεκεξσζείηε φηαλ θαη αλ ρξεηαζηεί, αθνχ δελ αθνξά ην Γήκν αιιά ην
γήπεδν ηεο ΑΔΚ. Θα ήζεια παξαθαιψ πνιχ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ λα κελ ην
αλαθέξεη άιιε θνξά σο ιφγν θαζπζηέξεζεο θαη ζαο ελεκεξψλσ επίζεκα γη'
απηφ. Δπραξηζηψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε θα Παπαθψζηα, κνπ
είπε ηελ πξνεγνχκελε θνξά ν θ. Γήκαξρνο λα πάξσ ηειέθσλν ηηο εηαηξείεο
θαη λα ξσηήζσ.
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: αο ελεκεξψλσ εγψ επίζεκα θ. Σνκπνχινγινπ. αο
ελεκεξψλσ επίζεκα γηα λα ζαο θαιχςσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο επραξηζηψ πάξα πνιχ,
αιιά ν θ. Γήκαξρνο κνπ είπε λα πάξσ ηηο εηαηξείεο ζην πξνεγνχκελν
πκβνχιην λα ξσηήζσ γηα ηηο 200 ζέζεηο. Απηφ πνπ ιέηε είλαη κηα εμέιημε, ηε
ζέβνκαη θαη επραξηζηψ γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Να είζηε θαιά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ ελεκέξσζε απφ Αληηδήκαξρν ζαο θάλεη θ. Σνκπνχινγινπ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ θξαηάσ ηελ ηειεπηαία απνζηξνθή φηη έλα ζπγθεθξηκέλν
ζέκα αθνξά ην γήπεδν θαη φρη ην Γήκν γηαηί ζην κέιινλ ίζσο ρξεηαζηεί λα
ηνπνζεηεζνχκε θαη αλάπνδα ζε ζρέζε κε νξηζκέλα πνπ γίλνληαη.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαηά ηε γλψκε καο ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε
ήηαλ παξαπάλσ απφ αλαγθαία δελ ήηαλ πιενλαζκφο, φρη κφλν γηαηί ην άιζνο
είλαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πφιεο, φρη κφλν γηαηί δηαρξνληθά έρεη κπεη
ζην κάηη επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπκθεξφλησλ, νχηε κφλν γηαηί ζηελ
πεξηνρή εμειίζζνληαη καδηθέο αιιαγέο ρξήζεο γεο πνπ ππξνδνηνχληαη απφ ην
ΡΑ θαη ην γήπεδν, αιιά γηαηί ζπλδέεηαη κε ην θεληξηθφ πνιηηηθφ πξφβιεκα
ηεο ρψξαο, κε ην εξψηεκα: «Ση αλάπηπμε θαη γηα πνηφλ»
ε έλα δξφκν αλάπηπμεο πνπ έρεη θξηηήξην ην επηρεηξεκαηηθφ
θέξδνο, είλαη ινγηθφ φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη εκπφδην,
ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα παξσρεκέλεο αθακςίεο θαη νη ιατθέο αλάγθεο,
θφζηνο.
Να ζθεθηνχκε κφλν γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα ηη δξφκνο αλάπηπμεο
είλαη απηφο πνπ βαδίδνπκε. Όπνπ δε βξίζθνληαη 7.000 € γηα λα έλα θαπζηήξα
ζην 3ν Λχθεην ηε ζηηγκή πνπ ζθνξπίδνληαη εθαηνκκχξηα γηα ππνγεηνπνηήζεηο
ζην Γήκν, φπνπ ζεσξνχληαη εθηφο ζέκαηνο νη αλάγθεο γηα λέα ζρνιεία,
παηδηθνχο ζηαζκνχο, θέληξα πγείαο, πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θα αιιά, αιιά
έξρνληαη σο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ππφγεηα parking ζε ρψξνπο
πξαζίλνπ.
Νέα Γεκνθξαηία, ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ νη Κπβεξλήζεηο κε δηαδνρηθά
λνκνζεηήκαηα θαη κε ηειεπηαίν ην ζεκεξηλφ λφκν - έθηξσκα γηα ην
ρσξνηαμηθφ, πνπ ζα έρεη επίπησζε θαη ζην άιζνο έδσζαλ ζηελ θπξηνιεμία γε
θαη χδσξ ζηηο αδεθάγεο νξέμεηο ηνπ θεθαιαίνπ γηα επελδχζεηο ζε θηελή γε ζε
πξνλνκηαθέο ζέζεηο. Γάζε άιζε, πνηάκηα, αηγηαινί, πδξνβηφηνπνη, αθφκα θαη
πεξηνρέο NATURA φια ζην ζθπξί, φια γηα ηελ θεξδνθνξία, φια γηα ηελ ηδέα.
Ση επηδηψθνπλ;


Σε δηεχξπλζε ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε γε, φρη κφλν κε αιιαγή ηνπ
ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, αιιά αθφκε θαη κε καθξνρξφληεο
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παξαρσξήζεηο θαη κηζζψζεηο, ή κε αιιαγέο ρξήζεο γεο, φπσο γίλεηαη
ζηε γεηηνληά καο θαη ζην άιζνο


Σε ζπγθέληξσζε ηεο γεο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ



Σελ άξζε ησλ φπνησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο ρξήζεηο γεο θαη απηφ είλαη πνπ
πξνρσξάεη ζήκεξα.
ε απηφ ην γεληθφηεξν πιαίζην δηεμάγεηαη θαη ε ζπδήηεζε. Δίλαη

γλσζηέο νη ηνπνζεηήζεηο δελ ζα κηιήζσ νχηε γηα ηνπο εμσηηθνχο πξννξηζκνχο
πνπ ζέιεη λα νκνηάζεη ην άιζνο, νχηε γηα ηελ απνζηξνθή φηη είλαη «ν θήπνο
ηνπ γεπέδνπ», απηφ φκσο πνπ βγάδεη κάηη είλαη ην πέπιν ζησπήο ζε φηη
αθνξά ζηηο πξνζέζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ζην ηη αθξηβψο δηαπξαγκαηεχεηαη
κε πνηνλ, κε ην Τπνπξγείν θαη πνηνπο άιινπο θνξείο πίζσ απφ ηηο πιάηεο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηψλ.
Γελ καο εθπιήζζεη ινηπφλ ζε ζπλέρεηα απηψλ πνπ ζηελ
πξφζθαηε Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ ραηξεηίδεηε ζρεδφλ φινη κε ππνγξαθή
ηνπ θ. Σάγαξα δελ είδακε κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
Άιζνπο, αιιά δηπιαζηαζκφ ηνπ αλαςπθηεξίνπ, 200 ηεηξαγσληθά γηα parking, 1
ζηξέκκα ηξαπεδνθαζίζκαηα εληφο θαη εθηφο θηηξίνπ, ιπφκελεο θαηαζθεπέο θαη
φ,ηη άιιν είλαη δπλαηφ αξθεί λα κε θηάζνπκε ηα 22 ζηξέκκαηα. Ό,ηη κπνξείηε
λα θαληαζηείηε! Όια επηηξέπνληαη.
Έρεη θπζηθά πξνεγεζεί ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αηηηθήο πνπ
κεηαηξέπεη ζε κεηξνπνιηηηθφ πάξθν ην άιζνο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΡΗΕΑ
γηα ηηο κειέηεο δηαρείξηζεο πνπ άλνημαλ ην δξφκν ζε αλαςπθηήξηα, δξφκνπο
θαη δηάθνξεο άζρεηεο δξαζηεξηφηεηεο, απφ φπνπ πήξε θαη ηελ πάζα ε Νέα
Γεκνθξαηία ζήκεξα κε απηή ηε κειέηε δηεπξχλνληαο ην κνλνπψιην πνπ άλνημε
ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε.
Γελ είλαη ηπραίν φηη απφ ηελ ηζρχνπζα δηαρεηξηζηηθή κειέηε απηά
πνπ πξνρσξάλε δελ είλαη νη ηξαπεδνπάγθνη λα πεηο «είλαη ζπκβαηά κε έλα
δαζηθφ ρψξν», ε ππξνπξνζηαζία πνπ εηπψζεθε θαη πξέπεη λα είλαη, αιιά ηη
ήηαλ. Ο ΚΔΝΣΑΤΡΟ, ήηαλ ν ειεθηξνθσηηζκφο, νη πνδειαηφδξνκνη πνπ
παξαπέκπνπλ ζε άιιε ρξήζε, φρη ζην δαζηθφ ραξαθηήξα.
Ζ ινγηθή πνπ πεξηγξάθεη απηή ε πνιηηηθή δελ είλαη άιζνο αιιά
έλα γήπεδν ζε εμσηηθφ ρψξν γηα κεγάιε επηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο. Σφζν
κεγάιε, πνπ δελ ππάξρεη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζα δνχκε κεηά θαη πνηνο
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ζα ηελ αμηνπνηήζεη. «Κήπνο ηνπ γεπέδνπ» κε αιιφηξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζα αθήλνπλ θαη θαηηηίο ελδερνκέλσο θαη κε ιίγν πξάζηλν γηα ληεθφξ θαη νιίγε
εθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκφ γηα κατληαλφ ηεο ππφζεζεο. Απηφ είλαη ην resume,
απηφ είλαη θαη ην φξακα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο, απηφ ήηαλ θαη ηεο πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζε.
Με ιίγα ιφγηα ε δαζηθή γε κεηαηξέπεηαη ζε πεδίν επέθηαζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην θπζηθφ ρψξν θαη απηή είλαη ε νπζία. ε φ,ηη
αθνξά ζηηο δηαβεβαηψζεηο πεξί δηαζθάιηζεο ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα ζε απηά
ηα πιαίζηα, ζπκίδσ φηη θαη νξηζκέλνη γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηα θινπβηά ζηνπο
δσνινγηθνχο θήπνπο ιέλε φηη δελ θπιαθίδνπλ ηα δψα αιιά ηα πξνζηαηεχνπλ.
Δίλαη θχιν ζπθήο! Να δνχκε ηελ ηάζε, λα δνχκε ην δάζνο θαη φρη ην δέληξν
θαη λα ζπκίζσ απιά φηη κεηξνπνιηηηθφ πάξθν ήηαλ θαη είλαη ην Διιεληθφ θαη ην
ηη έγηλε λνκίδσ ην μέξνπκε φινη.
Δίλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε ε ζέζε ησλ θνκκνπληζηψλ φηη
ε νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ καο πινχηνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο
πξνυπνζέηεη κηα άιιε θνηλσλία φπνπ ε γε, ε εξγαηηθή δχλακε θαη ηα κέζα
παξαγσγήο δελ απνηεινχλ εκπνξεχκαηα θαη γη' απηφ ηνλ ιφγν κπνξνχλ
εληαγκέλα ζε έλα θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, λα εμππεξεηνχλ θαη λα θαιχπηνπλ ηηο
απμαλφκελεο ιατθέο αλάγθεο.
Όκσο δελ

απνθαζίδνπκε

γη'

απηφ

ζήκεξα.

ήκεξα

ηνπνζεηνχκαζηε γηα ην ραξαθηήξα ηνπ άιζνπο, είλαη σο δεκφζηνπ δαζηθνχ
νηθνζπζηήκαηνο, σο θνηλσληθνχ αγαζνχ, είηε σο πεδίνπ εθκεηάιιεπζεο ζηα
ρέξηα ηδησηψλ γηα ην θέξδνο ηνπο, σο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη θάζε ζχκβνπινο μερσξηζηά θαηά ηε
γλψκε καο έρνπκε κεγάιε επζχλε λα απνξξίςνπκε ην δξφκν πνπ πεξηγξάθεη
ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ζεβφκελνη θαη ηνπο ζθιεξνχο αγψλεο πνπ έρνπλ γίλεη
απφ παιηφηεξεο γεληέο γηα ην άιζνο.
Να δειψζνπκε θαηεγνξεκαηηθά φηη δελ ζπδεηάκε πεξαηηέξσ
ζπξξίθλσζή ηνπ νχηε θαηά 1 ηεηξαγσληθφ θαη λα δηεθδηθήζνπκε φιν ην
αλαγθαίν πξνζσπηθφ, κέζα θαη πφξνπο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε
ηνπ θαη θπζηθά ζέηνπκε ζε ςεθνθνξία ηελ πξφηαζε πνπ έρεηε πάξεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.

60

ε

16 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 9/12/2020

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο, πεξαζηηθά ζηηο ζπλαδέιθνπο πνπ
αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα. Μνπ έδσζε ηελ πάζα ν θ. εξεηάθεο …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Μπίγαιεο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Όπσο ζαο έιεγα κνπ έδσζε ηελ πάζα ν θ. εξεηάθεο σο
ηειεπηαίνο νκηιεηήο λα ζαο πσ ην εμήο: δσ ζηελ πφιε 58 ρξφληα, ε κεηέξα
κνπ ήηαλ ππάιιεινο ζην Γήκν ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο απφ ην ’70. Δπί
δεκαξρίαο Υξηζηνδνπιφπνπινπ, ζηε ζπλέρεηα Ακπαηδή θαη ζηε ζπλέρεηα κε
ηνλ άββα ηακαηηάδε θαη ζέισ λα ζαο πσ φηη θαηά ηα ιεγφκελά ζαο θ.
εξεηάθε θαη θα Γθνχκα ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε πάληα εληππψζεηο γηαηί κελ
μερλάηε φηη επί θνκκνπληζηηθή Γεκάξρνπ κηαο θαη αλαθεξζήθαηε θαη επηιέμαηε
απηφ ηνλ φξν «θνκκνπληζηή Γήκαξρν» ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ άιζνπο
δεκηνπξγήζεθε

θαη

δηαηεξήζεθε

ν

ρψξνο

ζηάζκεπζεο

ησλ

απνξξηκκαηνθφξσλ ζηε ζπλέρεηα ηα ζπλεξγεία ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ελψ
αξγφηεξα πάιη απφ Αξηζηεξφ Γήκαξρν ζε ρψξν κεηαθφξησζεο ησλ
απνξξηκκάησλ ηεο πφιεο. Καη φια απηά λα ην ηνλίζσ, παξάλνκα.
Ο κνλαδηθφο πλεχκνλαο ηεο πφιεο κεηαηξάπεθε δειαδή ζε έλα
ζθνππηδφηνπν! Γηα λα κελ αλαθεξζψ ζηα θινπβηά πνπ θξφληηδαλ λα δνπλ
κέζα ηα δψα θαη αλαθέξνκαη ζηηο κατκνχδεο, ζηηο αξθνχδεο θαη ζηα ιηνληάξηα,
πνπ έπεζαλ ηφλνη ηζηκέληνπ. Απηφο ήηαλ ν ζεβαζκφο δειαδή ζην άιζνο απφ
Αξηζηεξνχο Γεκάξρνπο, απφ θνκκνπληζηέο Γεκάξρνπο;
Καη

επίζεο

λα

ζπλερίζσ

θαη

λα

αλαθεξζψ

ζηνλ

θ.

Οπζηακπαζίδε ν νπνίνο είλαη θαη ν εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο, κε ηνλ νπνίν
βέβαηα ζα ηνπ ζπκίζσ φηη έρνπκε θάλεη θαη’ ηδίαλ κηα πξνζσπηθή θνπβέληα
πξηλ θέξεη θαλ ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη δελ είλαη έηζη αθξηβψο.
ηε ζπλέρεηα βέβαηα ζα αλαθεξζψ ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη
κάιηζηα ζε φιεο απηέο ηηο θαηαζθεπέο πνπ αλαθέξζεθε, ζηα θηφζθηα, ζηηο
παηδηθέο ραξέο, ζην βνηζαιφζηξσην πνηακάθη κε ηε γέθπξα πνπ μέραζαλ
ηειηθά λα βπζίζνπλ κηα αληιία γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ πνπ
ζπκπεξηιακβαλφηαλ ππνζέησ θαη ζηε κειέηε.
Δπίζεο αλαθέξζεθε φηη ζην έδαθνο ηνπ άιζνπο έγηλαλ θάπνηεο
ζηξψζεηο θαη φηη αλαδεχηεθε. Θα ήζεια θ. Βαζηιφπνπιε λα ζαο πσ φηη ζε
πξφζθαηε ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηνλ θ. Ρήγα, ν νπνίνο είλαη ζηε Γαζηθή
Τπεξεζία θαη κε ηελ παξνπζία ηεο γεσπφλνπ ηνπ Γήκνπ ηελ θα Κινθίηε
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πήγακε ζην βφξεην ηκήκα ηνπ άιζνπο γηαηί εδψ θαη αξθεηφ δηάζηεκα έρεη
εληνπηζηεί έλα έληνκν πνπ δεκηνπξγεί ηξχπεο θαη αξξσζηαίλεη ηα θππαξίζζηα.
Μάιηζηα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε ην ζπληνκφηεξν, δελ μέξσ αλ
ην γλσξίδεηε απηφ, λα θνπνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ φρη κφλν ηα μεξά, γηαηί
ήδε έρνπλ μεξαζεί θάπνηα αιιά έρνπλ πξνζβιεζεί θαη γεξά δέληξα ηα νπνία
ήδε μεθηλήζεη απηφ ην έληνκν θαη δεκηνπξγεί απηέο ηηο ηξχπεο.
Όζνλ αθνξά γηα ηα απζαίξεηα ζηα ξψζηθα δελ μέξσ αλ
γλσξίδεηε φηη ππάξρεη αθφκε έλα θεξακηδνζθέπαζην ηζφγεην θηίζκα πνπ κέλεη
κέζα θάπνηνο βέβαηα πνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο ζα θχγεη ην ζπληνκφηεξν, φζνλ
αθνξά ηα θηίζκαηα πνπ είπαηε φηη ηα γθξεκίζαηε φια.
Δπίζεο αλαθεξζήθαηε ζε θάπνηεο πξνζιήςεηο γηα ην άιζνο, νη
νπνίεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ απνθιεηζηηθά ζην άιζνο νη πξνζιήςεηο ησλ 12
αλζξψπσλ, είρε λα θάλεη γεληθά κε ηελ Τπεξεζία ηνπ Πξαζίλνπ. Μελ μερλάηε
επίζεο φηη ην άιζνο -απηά ζαο ηα ιέσ σο ππεχζπλνο Αληηδήκαξρνο Πξαζίλνπ
θαη Άιζνπο- είλαη ζε ππεξάξηζηε θαηάζηαζε. αο πξνθαιψ φπνηε ζέιεηε ζε
αλχπνπην ρξφλν λα θηλεζείηε είηε ζην λφηην, είηε ζην βφξεην ηκήκα γηα λα δείηε
ην πφζν θαζαξφ είλαη. αο πξνθαιψ φινπο.
Καη κελ μερλάηε φηη ε θξνληίδα γίλεηαη κε ηέζζεξηο κφληκνπο
ππαιιήινπο θαη ηξεηο έθηαθηνπο, ην νπνίν λα επαλαιάβσ είλαη ζε άξηζηε
θαηάζηαζε.
Θα ήζεια βέβαηα λα ζπλερίζσ θαη λα αλαθεξζψ ζηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ. Με πξνζβάιιεη θαη κε ζίγεη πξνζσπηθά απηφ πνπ είπαηε θ.
Σνκπνχινγινπ φηη είλαη βξψκηθν ην άιζνο. αο πξνθαιψ θαη εζάο. Μελ
μερλάηε επίζεο φηη θαη εζείο ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο γηαηί ηελ
Παξαζθεπή ζηελ πιαηεία Υξπζαιίδνο αλεβάζαηε κηα θσηνγξαθία. Δθείλε ηελ
εκέξα έβξερε θαηαξξαθησδψο ζην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο, αλ
πεγαίλαηε ηε Γεπηέξα πξσί 8 ε ψξα είραλ εμαθαληζηεί ηα πάληα. αο
πξνθαιψ θαη ζήκεξα αλ ζέιεηε λα πάηε λα ηε δείηε.
Πξνο ηνλ θ. Γξεηδειηά. Αλαθεξζήθαηε γηα θάπνηα facebook πνπ
αλεβάζακε θάπνηα δεκνζηεχκαηα γηα ηε ιίκλε. ε πξνζσπηθφ facebook, πνηέ.
ην facebook ηεο Παξάηαμεο, ζαθψο.
Θα ζπκάζηε επίζεο θ. Γξεηδειηά γηαηί φινη αγαπάκε ην άιζνο θαη
φινη ην ζέινπκε ζε κηα άξηζηε θαηάζηαζε, φηη ζηελ είζνδν ηνπ δεκαξρείνπ επί
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ζεηείαο ζαο πνπ είραηε κηα καθέηα –ηε ζπκάζηε θ. Γξεηδειηά;- θαη επίζεο κηα
κεγάιε πηλαθίδα πνπ έιεγε ην θνιπκβεηήξην ζην βφξεην ηκήκα ηνπ άιζνπο.
Θα ήζεια λα αλαθεξζψ θαη ζε απηφ πνπ μεθίλεζα απφ ηελ αξρή
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ ζην
ζπλεξγείν θαη γεληθά ζην ρψξν κεηαθφξησζεο φηη κε ηελ πξνεγνχκελε
Γεκνηηθή Αξρή θαη κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηελ Διιεληθή δηθαηνζχλε
θαηεδαθίζηεθαλ.
Κιείλνληαο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη κε ζεβαζκφ ζα γίλνπλ
φιεο νη παξεκβάζεηο θαη θαηαζθεπέο ζην άιζνο καο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν
θηιηθά πιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ: πέηξα θαη μχιηλεο θαηαζθεπέο. Απηά ζε κηα
ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζε απάληεζε πξνο φινπο πνπ αλαθέξζεθαλ γχξσ
απφ ην άιζνο καο. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καη' αξρήλ θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θέισ λα πσ φηη ε
πξφθιεζε

κηαο

θνπβέληαο

θαη

ζα

ζπκθσλήζσ

κε

αξθεηνχο

ηεο

αληηπνιίηεπζεο γηα έλα δήηεκα ην νπνίν αθνξά φρη κφλν ηελ πφιε επξχηεξα
αθφκε θη απηνχο πνπ ηελ επηζθέπηνληαη, δελ είλαη πνηέ ράζηκν ρξφλνπ.
ε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη επεηδή πνιιά πξάγκαηα εηπψζεθαλ
θπξίσο απφ ηνλ Άξε Βαζηιφπνπιν φζνλ αθνξά ηε δηθή καο Παξάηαμε, ζέισ
λα πσ φηη ην δάζνο φινη ην αγαπνχλ, φιεο νη Γηνηθήζεηο πνπ έρνπλ πεξάζεη
έρνπλ

πξνζπαζήζεη

λα

ην

βνεζήζνπλ

λα

αλαπηπρζεί

θαη

λα

ην

πξνζηαηεχζνπλ, ζίγνπξα φκσο ρξεηάδνληαη ζεηηθά βήκαηα σο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε. Άξα δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηαπηνινγνχκε πεξί αξηζηείαο θαη ην
πφζν θαιή θαηάζηαζε είλαη θαη ηα ινηπά.
Τπάξρεη κηα δηαδνρή σο πξνο ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ην
νπνίν ζέινπκε φινη φζνλ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα, ηνλ θαιισπηζκφ ησλ
δέληξσλ, ηηο θπηεχζεηο θαη ηα ινηπά άξα λνκίδσ φηη είλαη κηα ζπλερφκελε
πνξεία θαη δηαδξνκή θαη ην κφλν πνπ ζέισ λα πσ θαη δελ ζα κηιήζσ
πεξαηηέξσ είλαη φηη αλ έξζεη επίζεκα ην ΦΔΚ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ζην
πκβνχιην βεβαίσο θη εκείο ζα ην ςεθίζνπκε.
ήκεξα ε θνπβέληα γίλεηαη θπξίσο γηα λα θαηαιάβνπκε γηα πνην
ιφγν δελ ππήξρε ελεκέξσζε ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ πκβνπιίνπ θαη θ.
Γξακκέλε ην λα αλαθέξεζηε ζηνλ άββα ηακαηηάδε ρξεζηκνπνηψληαο αηπρή
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παξαδείγκαηα φπσο θαηαζθεπέο θαζαξηφηεηαο θαη νηηδήπνηε άιιν γίλεη, ζε
κηα ρψξα ζηελ νπνία κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε δελ ππήξραλ ζαθείο
ρσξνζεηήζεηο

ρψξσλ,

δηαρείξηζεο

απνξξηκκάησλ

ή

δεκνηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άιζνπο, είλαη ηνπιάρηζηνλ αζέβεηα.
Γείρλεη φηη δελ γλσξίδεηε γηαηί αθφκε θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα έλα Γήκαξρν αλεμάξηεηα ζην πνπ αλήθεη λα
δεκηνπξγήζεη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο φρη κφλν ζε
επίπεδν δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο αιιά θαη ζε επίπεδν δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ.
Δθείλε ηελ πεξίνδν φρη κφλν ν ηακαηηάδεο, θαη ν Σξππηάο θαη
νπνηνζδήπνηε

άιινο έθαλε

παξεκβάζεηο

πξηλ απφ

ηνλ ηακαηηάδε

πξνζπαζνχζαλ αθ' ελφο λα ρσξνζεηήζνπλ θαη λα νξηνζεηήζνπλ ηα 434
ζηξέκκαηα θαη απφ ηελ άιιε λα ζηεγάζνπλ Τπεξεζίεο.
ε

θακία

πεξίπησζε

δελ

εξρφκαζηε

λα

θάλνπκε

δίθε

πξνζέζεσλ εδψ θαη δελ ζα ιέγακε ην ίδην φρη κφλν γηα ηνλ άββα ηακαηηάδε
αιιά θαη γηα φινπο ηνπο Γεκάξρνπο νη νπνίνη ηνλ δηαδέρηεθαλ κέρξη θαη ηνλ
Άξε Βαζηιφπνπιν, πνπ είλαη ν κνλαδηθφο Γήκαξρνο ν νπνίνο δελ έθαλε θακία
θαηαζθεπή ελφο ηνπ άιζνπο απφ ηηο ππάξρνπζεο.
Σηο βξήθε. Καη πξνζπάζεζε αθξηβψο κε βάζε δηθαζηηθέο
απνθάζεηο, κε βάζε απνθάζεηο ηνπ Γαζαξρείνπ θαη νηηδήπνηε άιιν ζε
ζπλέρεηα ηεο Γηνίθεζεο απφ ηνλ θ. Κφλην, ηελ θα Γατηαλά λα ηα λνκηκνπνηήζεη
ή λα ζπκκνξθσζεί.
Κιείλσ κε απηφ: επρή θαη δηθή κνπ είλαη εθφζνλ θαίλεηαη πσο
δελ έρεη ζηελ παξνχζα θάζε θακία ζρέζε κε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ηξίηνπ
ή εκπινθή ησλ ζπλνδψλ έξγσλ θαη βειηηψλεη ηε δηαρεηξηζηηθή κειέηε πνπ
θαηαζέζακε, είρα ηελ ηηκή λα είκαη Αληηδήκαξρνο φηαλ ε θα Κινθίηε θαη ην
Σκήκα πξνρψξεζε επί έλα ρξφλν ζηε ζχληαμε, λα έξζεη ην λέν ΦΔΚ λα
βειηηψζεη αδπλακίεο, παξαιείςεηο πνπ είρε ε πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα. Αλ θαη αξρηθά εμεπιάγελ γηα ην αίηεκα ηνπ θ.
Οπζηακπαζίδε γηα ην έθηαθην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ζέκα ηε δηαρεηξηζηηθή
ηνπ άιζνπο κε αθνξκή έλα δεκνζηεχκαηα αζιεηηθνχ site, ηειηθά αλαζεψξεζα.
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Καιά έθαλε ν θ. Οπζηακπαζίδεο θαη δήηεζε Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, είλαη κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία φπσο απνδείρζεθε
απφ ηνπο πξνιαιήζαληεο λα ππελζπκίζνπκε ηε ζρεδφλ κνηξαία νιηγσξία θαη
ηηο αγθπιψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο, αιιά θαη ηεο
πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο θαη ηαπηφρξνλα λα αλαδείμνπκε ηελ ηαρχηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θ. Κσζηή
Υαηδεδάθε, αιιά θαη ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Πάκε λα δνχκε ηη παξαιάβακε ην 2019 ζην άιζνο. Παξαιάβακε
έλαλ επίηεδεο γθξεκηζκέλν ΚΔΝΣΑΤΡΟ, αιιά θαη αξθεηά αγθξέκηζηα
απζαίξεηα. Έλα ζηαζκφ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ζηαζκφ κεηαθφξησζεο πνπ
κε ην δφξη θαη παξά ηε ζέιεζή ηεο ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή
αλαγθάζηεθε λα κεηαθέξεη απφ ην άιζνο, γηαηί πξνηηκνχζαλ θάπνηνη λα
παξακείλνπλ ηα ζθνππίδηα κέζα ζην άιζνο δίπια ζε ζπίηηα θαη ζρνιεία παξά
λα πάλε ζηελ εζληθή νδφ.
Μφλν απφ ην θιεηζηφ ΚΔΝΣΑΤΡΟ πνπ είλαη έλα ζχκβνιν γηα
ηελ πφιε καο απφ ην 2015 κέρξη ζήκεξα έρνπλ ραζεί κηζζψκαηα πέληε εηψλ,
πνπ κε έλα ειάρηζην κίζζσκα ησλ 5.000 € κεληαίσο έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα
απψιεηα εζφδσλ 300.000 €. ε έλα άξζξν κνπ ην Μάξηην ηνπ 2019
πξνεθινγηθά είρα γξάςεη …
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν ’10 έθιεηζε, φρη ην ’15.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ κε αθήλεηο λα ηειεηψζσ φκσο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Ναη, ην ’10 έθιεηζε, ιεο ςέκαηα ηψξα. Γελ έθιεηζε ην ’15.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα κε αθήζεηε λα ηειεηψζσ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Ναη, λα ιέκε ηα ζσζηά φκσο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν ’15 απνθαζίζαηε λα ην γθξεκίζεηε, ελψ εκείο ην είρακε
ηαθηνπνηήζεη, αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ.
Δίρα γξάςεη ζην άξζξν φηη «δελ έρεη νχηε κία ηνπαιέηα γηα ην
θνηλφ» ζηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ ππήξρε ηνπαιέηα θη απηή γθξεκίζηεθε. Να ζεκεηψζσ
φηη ε θαηάιεςε πνπ εκέλα πξνζσπηθά δελ κε αθνξά ην φηη έγηλε θαηάιεςε
εθείλε ηελ ψξα, απιά γηα λα πνχκε ρξνληθά ζσζηά ην ηη έρεη ζπκβεί, ε
θαηάιεςε έγηλε 18 Απξηιίνπ ηνπ ’15 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απφ ην νπνίν
παξαηηεζήθαηε απφ ηελ έθεζε ζηελ απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ πξνο ην
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πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο πνπ είρε θάλεη ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε, ε
Γηνίθεζε Γατηαλά ππεξαζπηδφκελε ην λφκν ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ ηνπ
Παπαθσλζηαληίλνπ, ην πκβνχιην απηφ ήηαλ 22/4 γηα λα πνχκε αθξηβψο πφηε
έγηλε ην θάζε ηη.
ήκεξα ζρεδφλ ελάκηζε ρξφλν απφ ηελ αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο
θαη απφ ηελ αλάιεςε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ καο απφ ηελ «Πνιηηψλ
Πνιηηεία» θαη απφ ην Γηάλλε Βνχξν ηη έρεη γίλεη; Γίλεηαη ιχζε φπσο βιέπεηε,
απφ φ,ηη θαίλεηαη απνδεθηή ζρεδφλ απ' φινπο. Μπνξεί λα ρηηζηεί ν
ΚΔΝΣΑΤΡΟ κε έθηαζε 120 ηεηξαγσληθψλ θαη παηάξη. Γίλεηαη ιχζε γηα ην
άιζνο καο, πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ήπηεο, ιπφκελεο θαηαζθεπέο θαη
επηηξέπνληαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Δπηηέινπο γίλνληαη ηα απηνλφεηα, λα
γίλνπλ W.C. γηα ην θνηλφ.
Γίλεηαη ιχζε γηα ην ηζηνξηθφ θηίξην ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ,
νπφηε κπνξεί λα γίλεη Κέληξν πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο πνπ εζείο έρεηε
εμαζθαιίζεη θνλδχιη, λα ηα ιέκε θη απηά. Καη φια απηά κε ζεβαζκφ ζην
πεξηβάιινλ απφ κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ ήξζε γηα λα ιχζεη πξνβιήκαηα
δεθαεηηψλ θαη απφ κηα Κπβέξλεζε θαη έλαλ Τπνπξγφ θαη έλα επηηειείν πνπ
θάλεη άιιε κηα θνξά ην ζσζηφ, ρσξίο ιατθέο θνξψλεο.
Κάηη είπε ν θ. Γήκαξρνο θαη ζέισ λα ην επηβεβαηψζσ. Έθαλε
ραξαθηεξηζκφ ν θ. Οπζηακπαζίδεο γηα ηνλ Κσζηή Υαηδεδάθε; Δίπε ν θ.
Οπζηακπαζίδεο ζην Γήκαξρν φηη ελλννχζε πνπιεκέλν ηνκάξη ηνλ Κσζηή
Υαηδεδάθε; Μηα απάληεζε ζα ήζεια.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη βέβαηα, δελ θαηαιάβαηε θαιά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιψο, επραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δεπηεξνινγήζσ Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ εζχ ζα θιείζεηο. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο
θαη ζα θάλσ ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: καο είπε ν θ. Κνζθνιέηνο φηη ε ππφζεζε
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ άιζνπο δνπιεχεηαη εδψ θαη έλα ρξφλν θαη καο είπε φηη
εξγάδεηαη πάλσ ζε απηφ ε Γηνίθεζε θαη φηη ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
κηα ηεθκεξησκέλε πξφηαζε.
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Ζ εξψηεζε κνπ είλαη ε απηνλφεηε: είλαη δπλαηφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα ζπδεηήζεη ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ άιζνπο αθ' φηνπ ππάξρεη
ην πιαίζην απφ ηελ Κπβέξλεζε; Ζ ζπδήηεζε απηή πξνεγείηαη. Γελ κπνξεί λα
γίλεηαη ελ θξππηψ θαη κάιηζηα πξνθνξηθά. Έπξεπε ε ζπδήηεζε λα πξνεγεζεί,
αθνχ ην δνπιεχεη ε Γεκνηηθή Αξρή επί έλα ρξφλν θαη λα έρεη άπνςε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γη' απηφ πνπ πξνηείλεηαη πξνθνξηθά ζηνπο αξκφδηνπο
ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ.
Γεχηεξνλ.

Δίπε

ν

θ.

Κνζθνιέηνο

γηαηί

ζπλδένπκε

σο

αληηπνιίηεπζε ην άιζνο κε ην γήπεδν. Γελ ην ζπλδένπκε εκείο θ. Κνζθνιέην,
ηα δεκνζηεχκαηα ην ζπλδένπλ θαη εκείο ξσηάκε θη έρνπκε άπνςε γη' απηφ.
Αιιά δελ ην ζπλδένπκε εκείο.
Δπίζεο λα ηνλ ελεκεξψζσ –δελ είλαη ελεκεξσκέλνο πξνθαλψοφηη δελ ρξεηάδεηαη κφλν λα γίλεη επίζθεςε ζηηο Τπεξεζίεο πνπ έρεη γίλεη,
πξνθαλψο δελ ην γλσξίδεη, θαη νη πξνθνξηθέο ζπδεηήζεηο θαη νη ηειεθσληθέο
ζπλδηαιέμεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη
γίλνληαη απφ ηε δηθή καο πιεπξά ηνπιάρηζηνλ θαη έρνπκε ελεκέξσζε θαη
έρνπκε ελεκέξσζε πάξα πνιχ θαιή θ. Κνζθνιέην, λα είζηε βέβαηνο γη' απηφ.
Όζνλ αθνξά ηνλ θ. Γξακκέλν ηνλ Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ πνπ
κνπ είπε θαη πξνθάιεζε φηη ε θαζαξηφηεηα ζην άιζνο είλαη ζε άξηζηε
θαηάζηαζε, ζα κνπ επηηξέςεη λα έρσ ηε δηθή κνπ άπνςε θαη ηελ άπνςε πνπ
κνπ κεηαθέξνπλ νη ζπλδεκφηεο. Δθείλνο έρεη ηε δηθή ηνπ, βιέπεη ηα πξάγκαηα
απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά, εγψ έρσ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηελ
πιεκκειή θαζαξηφηεηα ηνπ άιζνπο, ηελ πιεκκειή θχιαμε θαη ηελ πιεκκειή
πξνζηαζία ηνπ άιζνπο.
Όζνλ αθνξά γηα ηελ πιαηεία Υξπζαιίδνο πνπ αλαθέξζεθε ν θ.
Γξακκέλνο νθείισ λα ηνπ πσ φηη απηφ δελ απνηειεί δηθή κνπ άπνςε. Δγψ
έιαβα κήλπκα απφ ζπλδεκφηε καο ην νπνίν δεκνζίεπζα ην άββαην 5
Γεθεκβξίνπ ζηηο 12:38 πνπ ιέεη: «Καιεκέξα θ. Φάξε πιαηεία Φξπζαιίδνο
ηώξα θαζόκαζηε κε ην κηθξό θαη είλαη απαίζηα» θαη κνπ βάδεη ηέζζεξηο
θσηνγξαθίεο. Γελ είλαη δηθή κνπ άπνςε θ. Γξακκέλε, ζπλδεκφηε καο είλαη
πνπ πήγε κε ην παηδάθη ηνπ, κέλεη παξαδίπια ν άλζξσπνο θπζηθά δελ ζα
δεκνζηνπνηήζσ ην φλνκά ηνπ. Σν δεκνζηνπνίεζα φκσο ρσξίο ην φλνκά ηνπ
ζην facebook. Γηαβάζαηε πξνθαλψο κφλν ηελ αλάξηεζε φρη ηα ζρφιηα απφ
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θάησ. Άξα δελ ήηαλ δηθή κνπ άπνςε, ήηαλ άπνςε ζπλδεκφηε καο, ν νπνίνο
πήγε κε ην παηδάθη ηνπ θαη βξήθε ην ράιη πνπ βξήθε θαη ην πεξηγξάθεη.
Δπίζεο

έλα

ηειεπηαίν,

ν

θ.

Σάθαο

αλαθέξζεθε

ζηνλ

ΚΔΝΣΑΤΡΟ, μέραζε φκσο λα καο πεη φηη ην 2011 πνπ ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ
εγθαηαιείθζεθε ν θ. Σάθαο κεηείρε ζηε Γηνίθεζε ηεο θαο Γατηαλά ε νπνία επί
ηξία ρξφληα έσο ην ’14 πνπ παξέδσζε, παξέδσζε ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ θιεηζηφ.
Ήηαλ κηα Γηνίθεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ελεξγφηαηα ν θ. Σάθαο θαη ν
ΚΔΝΣΑΤΡΟ παξέκεηλε θιεηζηφο κε απνηέιεζκα λα έξζεη ν θ. Βαζηιφπνπινο
θαη λα ηνλ απνηειεηψζνπλ ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ νη θαηαιεςίεο θαη ελ ζπλερεία ην
γθξέκηζκά ηνπ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Πξνθαλψο αληηιακβαλφκαζηε φινη
απφ ηε ζηηγκή πνπ ζέινπκε λα ηεξήζνπκε έλα επίπεδν ζνβαξφηεηαο φηη φιε ε
ππφζεζε δελ γίλεηαη γηα ηηο ηνπαιέηεο. Γελ έγηλε δειαδή δεκνζηεχκαηα ζηνλ
Σχπν λα αλαγθαζηεί ην Τπνπξγείν λα βγάιεη δειηίν Σχπνπ λα ππάξμεη
δηάςεπζε απφ ηνλ θ. Βνχξν, απηά δελ έγηλαλ πξνθαλψο γηα ηα W.C., ηα νπνία
παξεκπηπηφλησο ππήξραλ παιαηφηεξα ζην άιζνο θαη λα κελ ην ζθαιίζνπκε
δελ ζέισ λα ξίμσ ηφζν ρακειά ηε ζπδήηεζε.
Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ε νπζία είλαη απηφ πνπ είρε πεη
ν θ. Βνχξνο φηη ππάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε.
Γηα παξάδεηγκα: δελ κπνξνχζαηε θ. Βνχξν λα θάλεηε ηελ εθκίζζσζε ηεο
ιίκλεο ηνπ άιζνπο ζε ηδηψηε, απηφ πνπ κε άιιν ηξφπν πξνσζείηαη ζήκεξα θαη
κάιηζηα κε ηξαπεδνθαζίζκαηα. Σψξα ζα κπνξείηε. Ξαλαιέσ ην ζέκα είλαη ε
ηάζε, έρνπκε ζήκεξα θαηλνχξγην λνκνζρέδην γηαηί απηή ε θανχξα αθφκε θαη
ηεξαξρήζεηο ζην ηη λα γίλεη.
Καη ζα ήζεια λα πσ ζε ζρέζε κε δπν πξάγκαηα πνπ είπε ν θ.
Γξακκέλνο. ε ζρέζε κε ηα απνξξηκκαηνθφξα εθηφο απφ απηφ πνπ ππήξρε ν
Αλαληάδεο, ππήξρε θη άιινο ιφγνο ν νπνίνο είλαη πάξα πνιχ γλσζηφο ζηε
Φηιαδέιθεηα γηαηί πήγαλ εθεί ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη ηη πήγαλ λα
απνηξέςνπλ εθείλε ηελ επνρή.
Αιιά ζα ήζεια κφλν λα πσ φηη θαηαγξάθεηαη ε άπνςε πνπ
αθνχζηεθε απφ Αληηδήκαξρν απηήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο φηη ν άββαο
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ηακαηηάδεο είρε κηα πνιηηηθή ερζξηθή πξνο ην άιζνο θαη πξνο ην πξάζηλν
ζηελ πφιε. Καη απηφ ραίξνκαη πνπ θαηαγξάθεηαη ζαλ άπνςε ζηα πξαθηηθά
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γελ ην έζεζα έηζη θ. εξεηάθε, εζείο ην πήξαηε έηζη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαγξάθεθε ζηα πξαθηηθά, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε
αλάιπζε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Φηιηθφηαηα ην είπα εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη …
Ζ. ΣΑΦΑ: ζέισ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ γηα ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, λα θιείζσ εγψ ηφηε ζαο ππελζπκίδσ φηη φηαλ θιείλεη ν
Γήκαξρνο, φπνηνο θη αλ είλαη απηφο, δελ έπνληαη ζπδεηήζεηο. Μηιήζηε αλ
ζέιεηε λα ζαο δψζεη ηνλ ιφγν ν Πξφεδξνο επί πξνζσπηθνχ θαη ζα θιείζσ
εγψ.
Α.

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Κχξηε

Πξφεδξε

είκαζηε

ζηε

θάζε

πνπ

δεπηεξνινγνχκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έλα ιεπηφ επί πξνζσπηθνχ κφλν ν θ. Σάθαο θαη θιείλεη ν
Γήκαξρνο.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Οη επηθεθαιήο δελ δεπηεξνινγνχλ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα παξαθαιέζσ λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία.
Γψζαηε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν, δελ έρεη θαλείο ηνλ ιφγν γηα νπνηνδήπνηε
πξνζσπηθφ ζέκα. Δπηηέινπο λα ζηακαηήζεη απηή ε αλαθχθισζε επί
πξνζσπηθνχ θαη νχησ θαζεμήο.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο δεπηεξνινγία δελ
έρνπκε;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαηνξζψζακε πάιη ζήκεξα γηα έλα ζέκα ην
νπνίν ζα κπνξνχζε λα είρε εμαληιεζεί θαη πνπ αθνξά ην άιζνο ζε κηα ψξα,
θαηνξζψζακε λα καθξεγνξήζνπκε θαη λα επεθηαζνχκε ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη βεβαίσο ηνπ ελδηαθέξνληνο φισλ καο, αιιά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
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έρνπλ αλαιπζεί ζηα επφκελα πκβνχιηα θαη κάιηζηα ζε απηφ πνπ έξρεηαη ελ
επζέησ ρξφλσ θαη πνπ αθνξά νιφθιεξε ηε δηαρεηξηζηηθή.
Γηα λα μεθηλήζσ απφ ην ηέινο ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ πνπ ιέεη φηη ελ θξππηψ γίλνληαη ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο,
φιεο νη ζπδεηήζεηο θαη φιεο νη ζπλαληήζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζε απηή ηε
κειέηε ηεο δηαρείξηζεο, είλαη έλα νιφθιεξν ζεληφλη ηνπ άιζνπο δελ κπνξψ λα
ζαο ην δείμσ, είλαη ηέινο πάλησλ κηα κεγάιε κειέηε ε νπνία γίλεηαη κε βάζε
ηηο πξνηάζεηο ηνπ δαζάξρε. Οηηδήπνηε θη αλ πξνηίζεζηε εζείο λα θάλεηε ή εγψ
…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ηελ θάλνπκε ηε κειέηε; Ζ Τπεξεζία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ηελ θάλνπκε ηε κειέηε. Τπάξρεη ε δηαρεηξηζηηθή κειέηε
ηνπ ’16 ε νπνία επηθαηξνπνηείηαη κε βάζε ηηο πξνζέζεηο …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απφ πνηνλ, καο ελδηαθέξεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηνλ δαζάξρε θαη απφ ηηο Τπεξεζίεο καο. Άξα φιν απηφ ζα
ζπδεηεζεί φηαλ έξζεη κε βάζε ην λφκν θαη κε βάζε ην ηειεπηαίν ΦΔΚ πνπ
εκπεξηέρεηαη ζηελ θαηλνχξγηα δηαρεηξηζηηθή θαη ζα ζπδεηεζεί αλαιπηηθά πξηλ
ςεθηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δπνκέλσο δελ γίλεηαη ηίπνηε πξψηνλ ελ
θξππηψ, νη Τπεξεζίεο δνπιεχνπλ πάλσ ζε απηφ θαη θπξίσο γίλνληαη κε βάζε
ηηο πξνζέζεηο ηνπ δαζάξρε νχησο ψζηε φια λα είλαη λφκηκα.
Γεχηεξνλ. Θα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.
Γξεηδειηά, φπσο ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.
Αλαληάδε. Θέισ κφλν λα ζπκίζσ φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο
κε ηνλ θ. Γξεηδειηά, ν νπνίνο πξαγκαηηθά πξέπεη λα ηνπ απνδψζσ ηα εχζεκα
γηαηί εγψ έδεζα ην άιζνο επί ηεο δηθήο ηνπ ζεηείαο θαη ησλ δηθψλ ηνπ
παξεκβάζεσλ, ησλ απνιχησο ζσζηψλ θαηά ηελ άπνςή κνπ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηθήο καο ζπλεξγαζίαο πξάγκαηη θαηαηέζεθαλ ζην ηξαπέδη πξνηάζεηο
φπσο πξνηάζεηο έρσ απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη γηα ην θνηκεηήξην, κε ηε
δηαθνξά πνπ ήηαλ αξθεηά κεγαιεπήβνιεο.
Όπσο αλ ζπκάζηε θ. Γξεηδειηά κηινχζαηε γηα κηα αλάπηπμε ηεο
ηάμεσο ησλ 300 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ σο πξνο ην εκβαδφλ ηνπ
ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ, κηινχζαηε γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ πέξημ ηνπ
ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ αιιά θαη κε θάζνδν πξνο ηε ιίκλε. Ήηαλ πξάγκαηα ηα νπνία
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θαηά ηε δηθή καο άπνςε ήηαλ αλεδαθηθά θαη γη' απηφ πήξακε ζπληεξεηηθά θαη
γη' απηφ πέξαζε ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο.
Βεβαίσο ζπλεξγαζηήθακε, βεβαίσο έρσ ζην ζπξηάξη κνπ θαη ηηο
πξνηάζεηο πνπ έρεηε γηα ην θνηκεηήξην πνπ θαηά 80% ζπκθσλψ. Απηφ φκσο
δελ ζεκαίλεη φηη ζπληάμαηε εζείο ην λφκν. Σν λφκν ην ζπληάζζεη ην
Τπνπξγείν.
Θα ήζεια λα απεκπιέμνπκε απφ ηε ζπδήηεζε, πξάγκα ην νπνίν
απφ ηελ αξρή ην έζεζα αιιά δελ ην αθνχζαηε, φηη ην φλνκα Υαηδεδάθεο δελ
έπαημε πνηέ ζε θακία ζπδήηεζε, ζε θακία ζπλάληεζε, ζε θακία απφθαζε.
Ήηαλ θαζαξά ζέκα ησλ πθππνπξγψλ.
Όπσο επίζεο δελ ελεπιάθε ζε θακία πεξίπησζε νηηδήπνηε είρε
λα θάλεη κε ην άιζνο θαη ηα ζπλνδά έξγα. Δπηκέλεη ν θ. Σνκπνχινγινπ λα
ζέηεη ην ζέκα απηφ, ηνλ ζπκθέξεη γηαηί ηνλ ζπκθέξεη λα ηνπνζεηείηαη απέλαληη
ζηε Γεκνηηθή Αξρή πνπ δελ ηξέρεη ηα ζέκαηα ηνπ άιζνπο. Δκείο δειαδή πνπ
έρνπκε θάζε ιφγν λα ππεξαζπηδφκαζηε ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ άιζνπο
μαθληθά έρνπκε κπξνζηά καο έλαλ φςηκν ππνζηεξηθηή ηνπ γεπέδνπ θαη ηεο
ΑΔΚ. Καθψο ζπλδέεηε ηα ζπλνδά έξγα.
Καη εδψ ε δηάςεπζή κνπ, ηελ νπνία δελ αθνχζαηε, επέκελα λα
ζαο θσλάδσ αιιά ηνπνζεηεζήθαηε επ’ απηνχ ηξεηο θνξέο. Μηζή ψξα κεηά
απφ ηα δεκνζηεχκαηα γηα λα απεκπιέμσ νηηδήπνηε είρε λα θάλεη κε ηα ζπλνδά
έξγα θαη ην γήπεδν (γηαηί ην δήηεκα ηεο ΑΔΚ εηνπνζεηείην απέλαληη ζηα
ζπλνδά έξγα ην νπνίν δελ είρε θακία ζρέζε) αλαθέξνκαη θαη ιέσ:
«… ην ρξνλνδηάγξακκα ζην γήπεδν δελ έρεη αιιάμεη. Μηα
παξσλπρίδα ηεο θαζπζηέξεζεο ηελ παξνπζηάδνπκε ζαλ δηακπεξέο
ηξαύκα. Η ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν είλαη άςνγε σο πξνο απηό ην
δήηεκα. Θεσξώ πσο ε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ
όια ηα έξγα ηεο επηθξάηεηαο, γεληθόηεξα ηα έξγα ηεο επηθξάηεηαο
έρνπλ θαζπζηεξήζεη ηε δηαδηθαζία ησλ ππνγξαθώλ.
Μέρξη πξόηηλνο σο πξνο ην άιζνο δελ επηηξεπόηαλ θακία πνιηηηζηηθή
θαη αζιεηηθή ή ςπραγσγηθή δξαζηεξηόηεηα. Με έλα ηέηνην δηακάληη
ζηελ πεξηθέξεηα, έρνπκε έλα ρώξν αλεθκεηάιιεπην. Γελ κηιώ γηα
επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα πνπ θάπνηνη ζέινπλ λα βάινπλ ζην
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ηξαπέδη, αιιά γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Γήκν πξνο όθεινο ησλ
πνιηηώλ.
Οη όπνηεο παξεκβάζεηο αθνξνύλ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαη ηελ εκπινθή
ηεο έρεη λα θάλεη κε ηνπο αλαβαζκνύο θαη ζηνπο πεδνδξόκνπο ηνπ
βόξεηνπ θαη αλαηνιηθνύ ηνκέα. Ήδε απηέο έρνπλ δξνκνινγεζεί, ήδε
ππάξρνπλ κειέηεο ζπλππνινγίδνληαο βεβαίσο ηελ θαζπζηέξεζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο ηνπ ειιεληθνύ Γεκνζίνπ. Η ζπλεξγαζία κε ην
Υπνπξγείν είλαη αγαζηή θαη όπνηα θαζπζηέξεζε ππάξρεη, έρεη λα
θάλεη κε ηα γξαλάδηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο».
Απηά σο πξνο ηε δηάςεπζε θαη ηε ζχλδεζε κεηαμχ γεπέδνπ θαη
άιζνπο. Ναη, ζα ζπκθσλήζσ φηη ην άιζνο είλαη αθχιαθην, ηνπνζεηήζεθαλ επ’
απηνχ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζπλάδειθνη. Δπεμεξγαδφκαζηε έλα ζρέδην θαη έρεη λα
θάλεη κε ηελ πξφζιεςε εάλ ζα κπνξνχζακε λα ην θαηνξζψζνπκε θνηηάδνπκε
ην λφκν θαηά πφζν κπνξνχκε λα κπνχκε ζηε ινγηθή ηεο πξφζιεςεο κέζσ
ησλ πξνγξακκάησλ 55-67 αηφκσλ πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ σο θπιαθηηθφ
πξνζσπηθφ.
Μέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην δάζνο
είλαη έηζη, είλαη γηαηί είλαη δηακπεξέο. Τπάξρνπλ 17-18 είζνδνη θαη έμνδνη.
Μέζα ζηε δηαρείξηζε πξφηαζε θαη επηηαγή ηνπ δαζάξρε είλαη λα κείλνπλ κφλν
πέληε πχιεο: ε πχιε ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ε πχιε ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ, κηα πχιε απφ
ηελ Υίνπ ζην βφξεην ηκήκα, κηα πχιε απφ ηελ Ησλίαο θνληά ζην αζηπλνκηθφ
Σκήκα θαη κηα πνπ έξρεηαη θαη αιιάδεη θαηεχζπλζε απφ ηε κεξηά ηεο
Υαηδήβεε.
Απηέο νη πχιεο είλαη εχθνιν λα θπιαρηνχλ φπσο παιηά ζπκάζηε
φινη θπιάζζνληαλ θαη ππήξρε θαη θχιαθαο ην βξάδπ πνπ ζθχξηδε θαη
έθιεηλαλ νη πχιεο.
Χο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θηινδσηθνχ. Τπάξρεη ε
ακεηάθιεηε απφθαζε θαη απφ ην Δθεηείν ηνπ ’17 πνπ επηηάζζεη ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ θηινδσηθνχ. Πξνζπάζεζε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο λα ηνλ
απνκαθξχλεη θαη κάιηζηα ζε κηα έξεπλα πνπ είρε θάλεη, είρε βξεζεί –αλ θάλσ
ιάζνο αο κε δηαςεχζεη- έλαο ρψξνο κεηά ηελ BSB ζην ηξίγσλν κεηαμχ
Μεληδίνπ – Μεηακφξθσζεο θαη Φηιαδέιθεηαο.
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Μηα παξαξεκάηηα πεξηνρή είλαη ε νπνία είλαη 2 ζηξέκκαηα 200
κέηξα, ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Μέλεη λα πείζνπκε ην θηινδσηθφ, εγψ λίπησ
ηαο ρείξαο κνπ γηα ην ηη πξφθεηηαη λα γίλεη γηαηί κε ηελ θα Καξαζαλάζε είρα κηα
ζπδήηεζε θαη αχξην έρσ έλα ξαληεβνχ καδί ηεο πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί λα
θχγνπλ ηα ζθπιηά απφ εθεί.
Δίκαζηε φινη θηιφδσνη, έρνπκε φινη δψα, αιιά ε ζπγθεθξηκέλε
απφθαζε ηνπ ’17 καο επηβάιιεη ν θηινδσηθφο λα απνκαθξπλζεί. Αχξην κεηά ηε
ζπλάληεζε ηεο θαο Καξαζαλάζε κπνξεί λα έρσ πην ζαθή θαη αλάγιπθε
εηθφλα ηνπ θαηά πφζν ηα δψα θεχγνπλ απφ εθεί θαη πάλε ζε απηφ ην ρψξν
πνπ ν Γήκνο πξέπεη λα λνηθηάζεη. ηηο πξνζέζεηο καο είλαη πξνθεηκέλνπ λα
δείμνπκε θαη ηε δηθή καο πξφζεζε θαη αγάπε πξνο ηα δψα θαη έρνπκε βάιεη
κάιηζηα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’21 έλα θσδηθφ πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί
θαη Γεκνηηθφ θηεληαηξείν.
Ο θ. Αλεκνγηάλλεο αλαθέξζεθε ζε απηφ, ην απάληεζα γηα ην
θηινδσηθφ. Γηα ηνλ θ. Γξεηδειηά ην είπα, γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πνπ θηηάρλεηαη
ηψξα ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ δαζάξρε άξα δελ ζα πξνζθξνχζνπλ νη
δηθέο καο ζέζεηο απέλαληη ζην λφκν θαη ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ
άιζνπο.
Γηα ηνπο αλαβαζκνχο κηα θαη φινη αλαθεξζήθαηε ζην θαηά πφζν
ζπλδέεηαη ην άιζνο κε ην γήπεδν, αλαθέξζεθε θαη ν θ. Γξεηδειηάο επ’ απηνχ.
Έρεη λα θάλεη κφλν κε ηνλ βφξεην θαη αλαηνιηθφ ηνκέα θαη έρεη λα θάλεη κε ηνπο
αλαβαζκνχο πνπ έξρνληαη θαη ζβήλνπλ ην έδαθνο πξνο ηε κεξηά ηνπ γεπέδνπ
εθεί πνπ παιηά ήηαλ ηα απνξξηκκαηνθφξα.
Θπκίδσ φηη απηνί νη αλαβαζκνί έρνπλ ςεθηζηεί ζε Γεκνηηθφ
πκβνχιην ζρεδφλ απ' φιεο ηηο Παξαηάμεηο. Γελ ζπκάκαη βέβαηα ηνλ αξηζκφ
ησλ πιεηνςεθνχλησλ, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη ςεθηζκέλν. ε θάζε
πεξίπησζε ζα πσ φηη θαιψο έγηλε απηή ε ζπδήηεζε. Αθνχζηεθαλ θαη απφςεηο
νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πάληα ζε
ζχκθσλε γλψκε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γαζαξρείνπ έηζη ψζηε λα κελ
πξνζθξνχζνπκε θαη δηαησλίδνληαη πκβνχιηα επί πκβνπιίσλ πξνθεηκέλνπ λα
πάκε ζηε δηαρεηξηζηηθή ηνπ ’16 επηθαηξνπνηεκέλε ζην δαζαξρείν, λα
μαλαγπξίζεη κε δηνξζψζεηο.

73

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο αθνχ ηνπιάρηζηνλ επ’ απηνχ ζεσξψ
πσο ζην κέγηζην βαζκφ ησλ 33 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ είκαζηε ζχκθσλνη. Θα
ήζεια θιείλνληαο λα απεκπιέμσ γηα άιιε κηα θνξά επηγξακκαηηθά,
εκπεξηζηαησκέλα, κε απνδείμεηο θαη κε επηρεηξήκαηα ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ θαη
ησλ αλεζπρνχλησλ ζπκβνχισλ ή θηιάζισλ ή νπαδψλ ην θνκκάηη ηνπ
γεπέδνπ θαη ην θνκκάηη ηνπ άιζνπο. αο επραξηζηψ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, είρα ξσηήζεη θαη γηα ηνλ ρψξν ηνπ πξαζίλνπ
φρη κφλν γηα ην θηινδσηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο ρψξνο ηνπ πξαζίλνπ είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε. Ξέξνπκε
φινη φηη είλαη έλα απζαίξεην πιηλζφθηηζην, είκαζηε ζε δηαπξαγκάηεπζε είλαη
ζίγνπξν φηη ε δπζθνιία ηνπ λα απνκαθξπλζνχλ απφ εθεί θαη νη ππάιιεινη
αιιά θαη ηα εξγαιεία θαη ν πιηθνηερληθφο ελ πάζε πεξηπηψζεη εμνπιηζκφο ηνπ
πξαζίλνπ πξέπεη λα βξνχκε έλα ηξφπν λα ην δηαρεηξηζηνχκε κε ην δαζάξρε
θαη λα δνχκε πσο κπνξνχκε κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε λα απεκπιαθνχκε
θαη απφ απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηηο
ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ επηθεθαιήο θάλσ ηελ εμήο πξφηαζε: απηή ε
ζπδήηεζε απφςε βγήθε σθέιηκε γηα ην Γήκν καο θαη πξνηείλσ λα ςεθίζνπκε
κηα δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ηε κειέηε δηαρείξηζεο κε ην
δαζάξρε έηζη ψζηε ζην πκβνχιην πνπ ζα έξζεη, λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο
νκνθσλία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξέπεη λα κπεη ζε ςεθνθνξία. Απιά ε πξφηαζε ηνπ θ.
Οπζηακπαζίδε δελ ρξεηάδεηαη δελ κπαίλεη ζε ςεθνθνξία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, ζαλ θαηάιεμε, λα πάκε ζε πξαθηηθά ζέκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη πεη φηη ζα κπεη ζε ςεθνθνξία απηφ πνπ καο
έρεη ζηείιεη, άιισζηε ην δηάβαζε ν θ. Εαραξηάδεο θαη ε πξφηαζε ηνπ θ.
Γξεηδειηά. Ση ιέηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ππάξρεη κηα
πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε θαη ππάξρεη θαη κηα πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά.
Ννκίδσ φηη ε πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά φπσο ηίζεηαη έρεη ινγηθή θαη βάζε θαη
πξέπεη λα ηε ζέζεηε ζε ςεθνθνξία.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπί ηεο πξφηαζεο φκσο πξέπεη λα κηιήζνπλ νη
επηθεθαιήο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε έρεηο λα πεηο θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ςεθίζνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε κε δεδνκέλν φηη αλ
ππάξρεη θάηη δηαθνξεηηθφ, παχεη λα ππάξρεη ε πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά. Να
ςεθίζνπκε ινηπφλ ηελ πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε, επί ηεο δηαδηθαζίαο. Τπάξρνπλ δπν
πξνηάζεηο θαη κπαίλνπλ θαη νη δχν ζε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο. Καη νη δχν. Γελ
κπαίλεη ε πξψηε κεηά ε δεχηεξε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή πξφηαζε, ε πξφηαζε ηνπ θ.
Γξεηδειηά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ση ζεκαζία έρεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη' αξράο πξέπεη λα ηεζεί ε δηθή ζαο πξφηαζε ζε ςεθνθνξία
γηαηί αλ απνζπξζεί …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ πάεη έηζη. Απηφ πνπ ιέηε θ. Βνχξν, δελ ηζρχεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη αθξηβψο πάεη. Αλ ςεθηζηεί ε δηθή ζαο πξφηαζε δελ
ππάξρεη νχηε δηαπαξαηαμηαθή νχηε ηίπνηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ηζρχεη. Γηαηί αλ θαηέβαδε απηή ηελ πξφηαζε ν θ.
Γξεηδειηάο ζα κπνξνχζα θη εγψ λα θαηαζέζσ πξνθνξηθά κηα δηθή κνπ πνπ λα
είλαη παξφκνηα κε απηφ πνπ πξφηεηλα εγψ. Καηέζεζε κηα πξφηαζε, ππάξρνπλ
δπν πξνηάζεηο, άξα ςεθίδνπκε ζηε βάζε απηψλ ησλ δχν πξνηάζεσλ.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Πξφεδξε κηζφ ιεπηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο κπνπλ θαη νη δχν καδί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη απηφ, δελ ζπλδένληαη νη δπν πξνηάζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Υσξηζηά ζα κπεη ε θάζε κία, λα πξνεγεζεί ηνπ θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε πάληα έηζη ςεθίδνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ζπλαθείο νη πξνηάζεηο. Δίλαη ζα λα κνπ ιέηε λα
ςεθίζνπκε αλ ππάξρεη ην άιζνο ή δελ ππάξρεη θαη αλ δελ ππάξρεη λα
ςεθίζνπκε δηαπαξαηαμηαθή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έλα ιεπηφ δηάιεηκκα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ

75

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Έρσ δίπια κνπ θαη ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ ηνλ θ. αξαληφπνπιν, επεηδή εδψ δελ ππάξρεη θάπνηνο
λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Γήκνπ ζα θάλσ ρξήζε ηεο λνκηθήο κνπ ηδηφηεηαο θαη
ζα πσ ην εμήο: έρεη μαλαγίλεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην απηφ, δελ κπνξεί ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην -θαη απηφ έρεη θξηζεί θαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε αξθεηέο
θνξέο- επεηδή ππάξρεη κηα πιεηνςεθία δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ιφγσ ηεο
απιήο αλαινγηθήο, λα ππεξβαίλεη ην λφκν.
Γειαδή δελ επηηξέπεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
λα εθρσξνχληαη εμνπζίεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηνπ
Γεκάξρνπ ζε Δπηηξνπέο. Απηφ έρεη θξηζεί. Θεσξψ παξάλνκε ηελ φπνηα
απφθαζε γηα δεκηνπξγία κηαο Δπηηξνπή ε νπνία ζα κηιήζεη κε ην δαζάξρε θαη
κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο κε Τπνπξγνχο, δειαδή ζα ππνθαηαζηήζεη
νπζηαζηηθά ην Γήκαξρν θαη ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν.
Δζείο θ. Γξεηδειηά εζείο δελ είζηε βέβαηα απφ φ,ηη ζπκάκαη ηφζν
κάρηκνο δηθεγφξνο φζν εγψ, επηηξέςηε κνπ λα έρσ θαιχηεξε άπνςε απφ
εζάο. Θεσξψ φηη είλαη παξάλνκε ε πξφηαζε, εγψ ζέισ λα θαηαγξαθεί ζηα
πξαθηηθά φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ απιή αλαινγηθή έηζη
ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχκε πιεηνςεθίεο θαη λα εθρσξνχκε εμνπζίεο …
Η.

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ:

Να

γηλφκαζηε

Αληηδήκαξρνη

κπνξνχκε

φκσο,

κπνξνχκε λα ηε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ απιή αλαινγηθή. Δίκαζηε ζνβαξνί;
Καζφκαζηε θαη ζε αθνχκε; Καη θαηεγνξείο γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπ ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ θαη ηνλ θ. Γξεηδειηά; Γελ ληξέπεζαη ιίγν;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ληξέπεζαη εζχ; Γηα πξφζεμε πσο κηιάο!
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη κσξέ, ζηγά.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μίια θαιχηεξα, δελ ζε θνβάκαη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο ζέισ ηνλ ιφγν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αλ ιείπεη ν θ. Πξφεδξνο, κπνξεί λα πάξεη ηνλ ιφγν ν θ.
Αληηπξφεδξνο. Κχξηε Αλεκνγηάλλε …..;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ο θ. αξαληφπνπινο δελ είλαη αηξεηφο.
ΜΔΛΟ: Δίλαη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Λχζαλδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα ζαο παξαθαιέζσ πνιχ ιίγν εζπρία κέρξη λα
απνθαηαζηαζεί ε επηθνηλσλία κε ηνλ Πξφεδξν. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη, ηειείσζε. Έθαλε κηα πξφηαζε ν Γήκαξρνο θαη
ζπλερίδνπκε πάκε ζε ςεθνθνξία.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο Πξφεδξε πξηλ ηελ ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έια βξε Κψζηα ζε παξαθαιψ …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπάξρεη δηαδηθαζία ζνπ αξέζεη – δελ ζνπ αξέζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζε ςεθνθνξία.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, ζε παξαθαιψ πξηλ ηελ ςεθνθνξία. Μηιάσ
εθ κέξνπο ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ» θαη ιέσ φηη ε «Γχλακε Πνιηηψλ»
απνρσξεί απφ ηε δηαδηθαζία, θαιή ζπλέρεηα. Θεσξνχκε φηη γίλεηαη θαη κε
επζχλε ζαο παξσδία απηή ε ζπλεδξίαζε. Γεηα ζαο θαιφ βξάδπ θαη θαιή
ζπλέρεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηα είλαη ε παξσδία; Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ θαιφ βξάδπ. Ο
θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε απνρσξνχκε απφ ηε δηαδηθαζία. Δίζηε άμηνη
ηεο ηχρεο ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση άμηνη βξε παηδηά; ε ςεθνθνξία ζα πεγαίλακε. Ση λα πσ…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κε αθνχηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζαο αθνχσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο δελ απνρσξνχκε απφ ηε
δηαδηθαζία, ζεσξνχκε φκσο φηη ηηο απνθάζεηο γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο ή φρη
ππάξρεη ην αξκφδην φξγαλν πνπ ηηο θξίλεη. Γελ είλαη νχηε ν θ. αξαληφπνπινο
αξκφδηνο, νχηε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο. Άπνςε κπνξεί λα εθθξάζνπλ, αιιά νη
απνθάζεηο θξίλνληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλε ζε πξψηε
θάζε, ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ελλνψ, θαη ελ ζπλερεία απφ ηελ Δπηηξνπή ε
νπνία κπνξεί λα επηιεθζεί κεηά ηελ απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο.
Άξα δελ ππάξρεη ιφγνο λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο
πξφζσπα ηα νπνία δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα. Τπάξρεη απφ ην λφκν
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αξκνδηφηεηα γηα ην πνηνο θξίλεη ηε λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπακε ζε φ,ηη αθνξά ηε λνκηκφηεηα θ.
Σνκπνχινγινπ, ζε φ,ηη αθνξά επί ηεο δηαδηθαζίαο, απηφ αλαθέξζεθε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηαδηθαζία ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ δελ ζαο αθνξά θ. αξαληφπνπιε. Αθνξά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηαδηθαζία ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ δελ ζαο αθνξά. Αθνξά ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Μηιήζαηε γηα ηε λνκηκφηεηα θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ λνκηκφηεηα ειέγρεηαη απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άπνςε εθθξάδεηαη απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε, νχηε εζείο νχηε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ζ παξαηήξεζε έγηλε ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο
ςεθνθνξίαο, είλαη μεθάζαξν. Γελ κηιήζακε γηα ηε λνκηκφηεηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο
θαη απηή αθφκε θξίλεηαη σο δηαδηθαζηηθή πξάμε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε. Όρη
απφ εζάο.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ κηιήζακε γηα ηε λνκηκφηεηα,
ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηαδηθαζία θξίλεηαη απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα ηεο πνιηηείαο. Όρη απφ εζάο.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο, είλαη
μεθάζαξν, κε δεκηνπξγείηαη εληππψζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπηκέλσ, ε δηαδηθαζία θξίλεηαη
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηα ζεζπηζκέλα απφ ηελ πνιηηεία. Όρη απφ εζάο.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: αθψο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε θ.
Σνκπνχινγινπ ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ζαο ην ιέσ γηα
πέκπηε θνξά …
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίζηε αλαξκφδηνο επί ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο. Σίπνηε
άιιν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο
ςεθνθνξίαο μέξεηε πνιχ θαιά φηη δελ είζηε αξκφδηνο λα θξίλεηε.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ είκαη αξκφδηνο. Απεπζχλζεθα ζηνλ θ. Πξφεδξν
θαη φρη ζε εζάο. Γλσκνδνηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο δήηεζε ηε γλσκνδφηεζή
ζαο θ. αξαληφπνπιε; Δίζηε ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ πκβνπιίνπ; Πνηνο
δήηεζε ηε γλσκνδφηεζή ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε αξαληφπνπιε θαη θχξηε Σνκπνχινγινπ …
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ε εζάο απεπζχλζεθα; ηνλ Πξφεδξν απεπζχλζεθα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε αξαληφπνπιε επηηξέςηε κνπ …
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

αξαληφπνπιε

πεξηνξηζηείηε ζε απηά πνπ ν λφκνο θαη ν Γήκαξρνο ζαο έρεη δψζεη ηηο
αξκνδηφηεηεο. Γλσκνδφηεζε ζα κπνξνχζε λα θάλεη κφλν ε Ννκηθή Τπεξεζία
ηνπ Γήκνπ, εάλ ήηαλ παξνχζα. Όρη εζείο.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Καη εζείο ην ίδην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ είκαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο
εθιεγκέλνο.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Καη εγψ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είκαη απνηπρψλ δεκνηηθφο
ζχκβνπινο, είκαη εθιεγκέλνο.
κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Καη εγψ απεπζχλζεθα ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ είκαη απνηπρψλ
δεκνηηθφο ζχκβνπινο. Δίκαη εθιεγκέλνο απφ ην ιαφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά είζηε απνηπρψλ πνιηηηθφο, αιιά αο κε ην ζπδεηήζνπκε
απηφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα πξνρσξήζνπκε;
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, εηδηθά εζείο κε
κηιάηε γηα απνηπρεκέλνπο ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ηειεηψλεηε!!!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηηξέςηε κνπ, κηιάσ! Πξψηνλ ν θ. αξαληφπνπινο ζπκίδσ φηη
είλαη Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα απνθαίλεηαη. Θα
ζπκίζσ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ φηη ε θα Γαιαδνχια ήηαλ παξνχζα ζε φια ηα
Γεκνηηθά πκβνχιηα θαη παξελέβαηλε φπνηε ππήξρε πξφβιεκα επί ηεο
δηαδηθαζίαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη πνηνο ην επηδνθηκάδεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήζαζηαλ παξψλ θαη δελ είπαηε πνηέ φηη ε θα Γαιαδνχια δελ
κπνξεί λα είλαη παξνχζα ζηε δηαδηθαζία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ θα Γαιαδνχια εθαιείην λα
ηνπνζεηεζεί επί ζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ είραλ ζρέζε κε ηελ
αξκνδηφηεηά ηεο, φρη επί δηαδηθαζηηθψλ δεηεκάησλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία δελ ήηαλ παξψλ ν θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεχηεξνλ ζε φ,ηη αθνξά απηφ πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ γηα
ηελ Απνθεληξσκέλε θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ζπκίδσ πσο ππάξρεη
δεδηθαζκέλν. Τπήξμε απηή ηε ζηηγκή κηα ηνπνζέηεζε απφ θάπνην λνκηθφ, φρη
σο λνκηθφο είλαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο έρεη ζρέζε κε ηε Ννκηθή θαη καο
ζχκηζε φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
δελ κπνξεί λα εθρσξείηαη κέζσ ςεθνθνξηψλ ζε πιεηνςεθίεο ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ.
Τπάξρεη

δεδηθαζκέλν,

έρεηε

θάλεη

πξνζθπγέο,

έρνπλ

απνξξηθζεί νη πξνζθπγέο ζαο θαη δελ ελλνείηε λα ηηο ζπκεζείηε.
Πέξα απηνχ θαη λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά: είκαζηε παξφληεο
θαη ήκαζηαλ έηνηκνη λα ζπδεηήζνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά. Ζ
Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά απνρψξεζε, δελ ζπδεηείηαη ε πξφηαζε ηνπ θ.
Γξεηδειηά θαη ε απφθαζε πνπ ζα παξζεί ηψξα είλαη επί ησλ παξφλησλ.
πλερίζηε θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε ζπγλψκε λα πσ θάηη, γη' απηφ θψλαδα πξνεγνχκελα
δελ είρακε ιφγν λα κελ βάινπκε θαη ηηο δπν πξνηάζεηο θαη ζεθψζεθαλ θαη
έθπγαλ.

80

ε

16 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 9/12/2020

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο. Γη' απηφ ιέσ λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά φηη κεηά ην
δηάιεηκκα ζπλήιζε ην ψκα γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ πξνηάζεσλ θαη ζηα
θαιά θαζνχκελα ε «Γχλακε Πνιηηψλ» θαη ε Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά
απνρψξεζε κε δηθή ηνπο βνχιεζε θαη θάησ απφ θάπνηεο ζθέςεηο ηηο νπνίεο
δελ ηηο κεηαθξάδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε Γήκαξρε, άθνπζε θάπνηνο φηη δελ ζα βάδακε ηηο
πξνηάζεηο ζε ςεθνθνξία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να θαηαγξαθεί παξαθαιψ ζηα πξαθηηθά φηη θαηεβήθακε κεηά ην
δηάιεηκκα γηα λα ςεθίζνπκε επί ησλ πξνηάζεσλ θαη νη δπν ζπγθεθξηκέλεο
Παξαηάμεηο απνρψξεζαλ ρσξίο ιφγν θαη αηηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε είλαη ε κία πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε πάκε ζε
ςεθνθνξία.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ζ πξφηαζε ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Πξφεδξε, ε παξέκβαζε ηνπ Κσλζηαληηλίδε γηαηί έγηλε ηφηε;
Καθψο έγηλε. Γελ έπξεπε λα ηνλ αθήζεηο λα θάλεη απηή ηελ παξέκβαζε, γη'
απηφ απνρψξεζαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνπ επεξέαζε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Με απηά πνπ είπε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη ηη πάεη λα πεη απηφ; Όηη δελ ζα πξνρσξνχζακε ζε
ςεθνθνξία;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Απηφ φκσο πνπ είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο εθπξνζσπνχζε
φιε ηελ Παξάηαμή ζαο.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη εθπξνζσπψ ηε δηθή κνπ Παξάηαμε θαη ηνλ εαπηφ
κνπ θχξηε.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Πνηα δηθή ζνπ Παξάηαμε θ. Κσλζηαληηλίδε; Κάλακε γηα έλα
ιεπηφ δηαθνπή γηα λα ζπδεηήζνπκε θάπνηα πξάγκαηα θαη ….
Ζ. ΣΑΦΑ: Δζείο θ. Λαδαξίδε πνπ είζηε ζηελ Παξάηαμε Γξεηδειηά γηαηί δελ
θχγαηε;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Θα ζαο δψζσ θαη ινγαξηαζκφ θ. Σάθα;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σνπο έπεηζα ινηπφλ. Φνβεζήθαλ ηελ παξαλνκία,
απηφ ζέιεηο λα πεηο, Πέηξν.

81

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Ση ζέισ λα πσ;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Φνβήζεθαλ ηελ παξαλνκία ηνπο.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Πνηα παξαλνκία; Καθψο κίιεζεο.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ε παξαθαιψ…
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Δγψ ζε παξαθαιψ!
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αο έκελαλ.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Δγψ ζε παξαθαιψ, δελ έπξεπε λα γίλεη ε παξέκβαζε,
θαθψο ζε άθεζε ν Πξφεδξνο λα κηιήζεηο.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηιάο ζνβαξά;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: νβαξφηαηα.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Χο επηθεθαιήο ζα κνπ αθαηξέζεη ηνλ ιφγν;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζεβαζκφ ζην ζεζκφ, κε δπλακηηίδνπκε
ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Απηφ ζα έπξεπε λα ην θάλεηε εζείο θ. Γξακκέλε, φρη εκείο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα ζπκίζσ θαη λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά θ. Πιέζζα θαη
φπνηνο έρεη ηελ επζχλε ηεο κεηάδνζεο live streaming φηη γηα κηα αθφκε θνξά
φηαλ θαηλφηαλ φηη νκνλννχκε ζε έλα ηεξάζηην ζέκα φπσο είλαη ην άιζνο
δπλακηηίζηεθε ην θιίκα απφ ηηο απνρσξήζεηο Παξαηάμεσλ πνπ κέρξη ηψξα
είραλ ζπλαηλέζεη ζην κέγηζην βαζκφ, δειαδή ζην πιήξεο θείκελν ηνπ ΦΔΚ ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Όια απηά έγηλαλ κεηά ηελ παξέκβαζε Κσλζηαληηλίδε, θ.
Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίζηε θ. Σάθα, θάληε ηνλ Γξακκαηέα
Ζ. ΣΑΦΑ: Ση ςεθίδνπκε θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σελ πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ θ. Πξφεδξε φηη εθφζνλ
ν θ. Γξεηδειηάο απνρψξεζε, δελ ππάξρεη θαη πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη είλαη ε πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο απφ ηελ ψξα
πνπ απνρσξεί, δελ ππάξρεη πξφηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη ε πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε, απηφ ιέσ.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο θαηά, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη απφ ηελ Παξάηαμε «Γχλακε
Πνιηηψλ» ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν θ. Αλαληάδεο Νίθνο, ν θ.
Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε, θαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη απφ ηελ
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Παξάηαμε «Ξαλά Μαδί» ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο, ν
θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο έρνπλ απνρσξήζεη. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όπσο ν θ. Λαδαξίδεο, απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Όπσο ν θ. Λαδαξίδεο, απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Καηά θαη ζέισ λα δηθαηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ. Πιένλ ην ΦΔΚ
ην νπνίν είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο δηαιχεη νξηζηηθά ην δξάθν ηνπ παξακπζηνχ
πεξί ηζηκεληνπνίεζεο, πψιεζεο ή αιφγηζηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ άιζνπο καο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απηά ηα ιέηε εζείο θ. Λέθθα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Καηά.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Χο έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ην θιίκα πνπ έρεη δηακνξθσζεί
απφςε, απέρσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ςεθνθνξίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 3 ππέξ, 14 θαηά, 1 ιεπθφ, 6 απνρέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πξφηαζε ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" απνξξίπηεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο
επραξηζηνχκε πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΩΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΝΣΑΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΓΗΩΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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