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ΑΠΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
Αιεθξαγθή νθία.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Δθινγή εθπξνζψπσλ ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
Π.Δ.Γ.Α., κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
9 ηνπ Π.Γ. 75/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Π.Γ. 94/2019.
2. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή φηη νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν θαη ζηελ
Κνηλσθειή Δπηρείξεζε κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ. (8κελνη: ΟΑΔΓΔΠΑ) θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ.
3. Έγθξηζε θαη΄ εμαίξεζε παξαρψξεζεο κνλψλ ηάθσλ δηαξθνχο ρξήζεο.
4. Έγθξηζε 2εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο
2019.
5. Έγθξηζε 7εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2019, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
6. Έγθξηζε ρξεζηκνπνίεζεο πνζνζηνχ έσο 12% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ
ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο Σνπηθήο Απη/ζεο (πξψελ ΑΣΑ – λπλ ΚΑΠ
επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη έξγσλ) γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ.
7. Αιιαγή ρξεκαηνδφηεζεο απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ ζε ΚΑΠ επελδπηηθψλ
δαπαλψλ θαη έξγσλ.
8. πγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απφξσλ γηα ηνλ Γήκν Ν.Φηιαδειθείαο Ν.Υαιθεδφλαο - Οξηζκφο Σαθηηθψλ – Αλαπιεξσκαηηθψλ Μειψλ –
Γηάξθεηα Θεηεία ηεο (2ε επαλεηζαγσγή).
9. Δπηθχξσζε δηαθφξσλ πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ
ΗΣΗΖ

ΚΑΗ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ

ΓΖΜΟΤ

Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε θσδηθφ ΟΠ 5003609
έηνπο 2019 (Γ΄ΦΑΖ).
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10. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο αξηζ. 200/2018 απφθαζεο Γ.. πεξί θαζνξηζκνχ
ρψξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ
Γήκνπ.
11. Απνδνρή παξαίηεζεο Γεκ. πκβνχινπ θ. Γ.Αλεκνγηάλλε απφ ηε ζέζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ηεο
Πξνγξακκαηηθήο

χκβαζεο

κεηαμχ

Γήκνπ

θαη

Κνηλσθεινχο

Δπηρείξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη
νξηζκφο λένπ Πξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
12. Έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο Έγθξηζε ρεδίνπ Σξνπνπνηεκέλεο Απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα
ηνπ

Τπνέξγνπ

(1) «Κέληξν

Κνηλφηεηαο

Γήκνπ

Φηιαδέιθεηαο-

Υαιθεδφλνο» ηεο Πξάμεο «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδφλνο» κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5002209.
13. 1. Έγθξηζε 1νπ ΠΚΣΜΝΔ, 1νπ Α.Π.Δ. θαη ζχλαςεο 1εο ..Δ. θαη 2.
Έγθξηζε Παξάηαζεο ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε
δηαθφξσλ πιαηεηψλ - πάξθσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο»
(Α.Μ.: 149/2018).
14. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιψο νξίζαηε ζηε ζπλεδξίαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Παξαθαιψ θαζίζηε λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία
καο. Παξαθαιψ ηνλ Γξακκαηέα λα πάξεη παξνπζίεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο
παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο απψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, 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 Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν
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θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία απνχζα, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απψλ, ν θ.
Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ.
Καη απφ ηηο Κνηλφηεηεο ε θα Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα θαη
ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο απψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο. Παξαθαιψ
πξηλ κπνχκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα ήζεια λα δψζσ ηνλ ιφγν
ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη κεηά ζηνπο επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ ζην
πεληάιεπηφ ηνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζηελ πξψηε καο
ζπλάληεζε εδψ ζηηο δεκαηξεζίεο παξαθάιεζα λα ζηαζνχκε φινη ζην χςνο
ησλ πεξηζηάζεσλ ζθεπηφκελνο πσο έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε κηα δχζθνιε
θαηάζηαζε γηαηί ζε πιαλεηηθφ επίπεδν ππάξρνπλ εχζξαπζηεο θαηαζηάζεηο θαη
ξεπζηέο, πφζν κάιινλ ζηε ρψξα καο.
Αληηιακβάλνκαη φηη έρνπκε δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο αθεηεξίεο,
ίζσο θαη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, ή κάιινλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν θαζέλαο
ζέιεη λα κεηέιζεη πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ κπνξεί λα είλαη
δηαθνξεηηθφο, αιιά ν ζηφρνο πάληα είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ
θαηνίθσλ ηεο πφιεο θαη ε εμέιημε γεληθφηεξα ηνπ Γήκνπ καο.
Θεσξψ θαζήθνλ καο λα ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ
λα αληηπαξαηεζνχκε φπσο είπα θαη ζηελ πξψηε απηή ζπλάληεζε κε επγέλεηα
θαη κε κηα αηζζεηηθή πνπ αξκφδεη ζε φινπο καο. Αξκφδεη θαη ζηνπο έκπεηξνπο,
αξκφδεη θαη ζηνπο λένπο πνπ πξνζήιζαλ ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε
δέζε, κε πάζνο θαη κε φξεμε.
Δπνκέλσο αο αλαινγηζηνχκε ηηο επζχλεο πνπ έρνπκε απέλαληη
ζηελ πνηφηεηα ηεο πφιεο, ζηελ πνηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο θαη αο
πξνζπαζήζνπκε λα ελαξκνληζηνχκε κε απηήλ. Θεσξψ πξψηηζην θαζήθνλ
καο λα αληηπαξαηηζέκεζα φπσο είπα κε επηρεηξήκαηα, επηρεηξήκαηα πνπ
έρνπλ πνιηηηθή βάζε θαη πνιηηηθφ ζηφρν, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ
πξέπεη λα πξνζβάιινπλ, λα ζπθνθαληνχλ, λα πβξίδνπλ θαη λα ςεχδνληαη.
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ε απηή ηε βάζε ζα ήζεια λα επαλέιζσ θαη λα παξαθαιέζσ γηα
άιιε κηα θνξά λα απνθχγνπκε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ πξνζβνιή
πξνζσπηθνηήησλ θαη ραξαθηήξσλ. Δίκαζηε εδψ γηα λα ιχζνπκε ζέκαηα πνπ
ρξνλίδνπλ θαη δελ αλαθέξνκαη κφλν ζηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή,
άιισζηε ηε δηάζεζή κνπ ηελ έρσ δείμεη θαη ζε θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεηο πνπ έρσ
θάλεη κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη δελ δέρνκαη φηη ζε θακία πεξίπησζε εδψ
ππάξρνπλ πνιηηηθέο Παξαηάμεηο πνπ έρνπλ πξνζέιζεη γηα λα θάλνπλ θαθφ
ζηελ πφιε, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ είλαη κηα
νπηζζνδξφκεζε.
Δπνκέλσο ηα επηρεηξήκαηά καο αο κείλνπλ πνιηηηθά, αο κείλνπλ
ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ απαηηεί απηή ε εχζξαπζηε θαη ξεπζηή
θαηάζηαζε πνπ έρεη πξνθχςεη ζηε ρψξα καο. Αο αλαινγηζηνχκε φηη ζηα
βφξεηα ζχλνξά καο ε απνζηαζεξνπνίεζε είλαη πξν ησλ ππιψλ, αο
αλαινγηζηνχκε ηα θχκαηα ησλ πξνζθχγσλ θαη ηελ αλαζηάησζε πνπ έρεη
πξνθχςεη απφ ηελ εηζβνιή ηεο Σνπξθίαο ζηελ πξία, αο αλαινγηζηνχκε φηη
έρνπκε έλαλ πιαλεηάξρε πνπ ηείλεη λα γίλεη ιίαλ επηθίλδπλνο, αο
αλαινγηζηνχκε ελ πάζε πεξηπηψζεη νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηνλ πιαλήηε θαη
πνπ έρεη άκεζε επίπησζε ζηε ρψξα καο.
Γελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα αληηπαξαζέζεηο ζε πξνζσπηθφ
επίπεδν, ζε επίπεδν πξνζβνιήο ραξαθηήξσλ φπσο είπα πξνεγνπκέλσο θαη
πξνζσπηθνηήησλ.
Σν δεχηεξν, επεηδή δεκηνπξγήζεθε κηα αλαζηάησζε ζρεηηθά κε
ηελ απνπζία κνπ ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Μηα αλαζηάησζε
πνπ έρεη λα θάλεη θαη άπηεηαη ηνπ εξγαζηαθνχ κνπ βίνπ, ελψ βίνπ πνπ επί 40
ρξφληα έρεη κεηαιακπαδεχζεη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ, αθφκε
θαη έμσ απφ ηε ρψξα καο, φπνπ θιήζεθα λα ππεξεηήζσ ηελ αξραία ειιεληθή
γξακκαηεία, ή νηηδήπνηε άιιν θέξεη ην ειιεληθφ ζηνηρείν.
Θα ήζεια λα είκαζηε ιίγν πην πξνζεθηηθνί εηδηθά ζηηο εηξσλείεο
πνπ αθνχζηεθαλ. Καη δηαβάδσ ην εμήο: «… Σν ύληαγκα θαηνρπξώλεη ην
δηθαίσκα ηνπ θάζε πνιίηε λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο εθόζνλ δελ πξνζβάιιεη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ θαη
δελ παξαβηάδεη ην ύληαγκα ή ηα ρξηζηά ήζε». Δίλαη έλα λνκηθά θαηνρπξσκέλν
δηθαίσκα εξγαζίαο.
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Αλαθέξνκαη ζην άξζξν 22 ηνπ πληάγκαηνο πεξί πξνζηαζίαο
εξγαζίαο: «… Ζ εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεύεηαη από ην θξάηνο»
θαη αλαθέξνκαη ζε δπν παξαγξάθνπο ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ λφκνπ
πεξί εξγαζίαο.
Ζ έμνδνο ηνπ αηξεηνχ, θ. Σνκπνχινγινπ, απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ
βίν

απνηειεί

αλαζηαιηηθφ

παξάγνληα

γηα

ηελ

πξνζέιθπζε

άμησλ

επαγγεικαηηψλ ή ζηειερψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη
ηδίσο ζηελ άζθεζε εγεηηθνχ ξφινπ.
Μηα άιιε παξάγξαθνο. Κάπνηα θξηηηθή είρε αζθεζεί φηαλ
δηαβνπιεχεηαη ε Βνπιή γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ησλ αηξεηψλ, φπνπ
εθθξάζηεθαλ επηθπιάμεηο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο ξχζκηζεο θπξίσο επεηδή σζεί
έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο λα απέρνπλ απφ ηελ αλάιεςε δεκαξρηαθψλ
επζπλψλ παξ' φηη ε εκπεηξία ηνπο ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηελ άζθεζε ηεο
απνζηνιήο ηνπο θαη πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ.
Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο παξάγξαθνη πνπ δηθαηνινγνχλ θαη ηελ
εξγαζηαθή ζπλέρεηα ηνπ θ. Νηάηζε, ηε δηθή ζαο θ. Σνκπνχινγινπ αλ αζθείηε
θάπνην επάγγεικα, ηνπ θ. εξεηάθε, ηνπ θ. Γνχια, ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε, ηνπ
θ. Λαδαξίδε, ηνπ θ. Γξεηδειηά, ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ θαη φισλ απηψλ πνπ
απνηεινχλ ζήκεξα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σελ επφκελε θνξά πνπ ζα αζθεζεί θξηηηθή γηα ην αλ εγψ
εξγάδνκαη ή φρη, ζα ζθέθηεζηε απηά εδψ πνπ αθνξνχλ ην χληαγκα θαη ηνπο
λφκνπο θαη θάζε θνξά πνπ ζα επηθαιείζηε θάηη ηέηνην, εγψ ζα ζαο επαλαθέξσ
ζην χληαγκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Καληαξέιεο θαη ν θ.
Κσλζηαληηλίδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε. Αλ ζέινπλ ηψξα νη επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ απιά ιφγσ ηνπ πκβνπιίνπ ζαο παξαθαιψ πνιχ λα είζηε φζν
κπνξείηε πην ζχληνκνη. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο. Γελ ζα κπνξνχζα λα
κελ ζπκθσλήζσ κε ηνλ Γήκαξρν ζε φια φζα είπε, φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε
αληηπαξάζεζεο κε επηρεηξήκαηα θαη θαληάδνκαη φηη κε έλα ηξφπν έκκεζν
απνινγείηαη θαη δεηάεη ζπγλψκε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ,
ηνπ θ. Σάθα, ν νπνίνο κε έλαλ εληειψο αλνίθεην θαη επηζεηηθφ ηξφπν ηελ
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πξνεγνχκελε εβδνκάδα επηηέζεθε ιεθηηθά θαη ρσξίο θακία πξφθιεζε, απιψο
θαη κφλν επεηδή ε πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε θα
Υαξακαξά παξίζηαην ζην Γήκν, ρσξίο θαλ λα δεη φηη είλαη εθεί o θ. Σάθαο θαη
ν νπνίνο ηεο επηηέζεθε θαη ηελ απείιεζε. Δδψ είλαη λα ην δηαςεχζεη, ή λα
δεηήζεη ζπγλψκε θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε. Θεσξψ φκσο φηη κε έλα έκκεζν
ηξφπν ην θάλαηε εζείο.
Γεχηεξνλ. Θα ζπκθσλήζσ απφιπηα πάιη ζε απηά ηα νπνία
είπαηε, θαληάδνκαη θ. Γήκαξρε φηη εζείο ν ίδηνο ζα πξέπεη λα δίλεηε απηφ ην
παξάδεηγκα, γηα ην πξψην πξάγκα ην νπνίν είπαηε, δειαδή γηα ηελ
αληηπαξάζεζε ε νπνία γίλεηαη κε επηρεηξήκαηα θαη φρη κε ραξαθηεξηζκνχο θαη
κε ππνλννχκελα.
Θα ζαο πσ φηη ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θάλαηε κηα
αλάξηεζε γηα λα δείμεηε φηη απνιπκαίλεηε ην γήπεδν ζηε Νέα Υαιθεδφλα ζηελ
Παπαθιέζζα, ιέγνληαο φηη βξήθαηε εγθαηαιειεηκκέλνπο ρψξνπο. Να ζαο
ελεκεξψζσ, κηαο θαη κπνξεί λα κελ είζηε ελεκεξσκέλνο, φηη ην γήπεδν απηφ
ην ζπγθεθξηκέλν ην θηηάμακε απφ ην κεδέλ.
ε απηφ ην γήπεδν δαπαλήζεθαλ πάλσ απφ 70.000 € ην νπνίν
δελ ήηαλ εγθαηαιειεηκκέλν θαζφινπ, επεηδή δελ ήζαζηαλ εδψ ηελ
πξνεγνχκελε θνξά φπσο είπαηε θαη εγψ λα μέξεηε νχηε πνπ ην ζρνιίαζα
γηαηί ην ζεσξψ δηθαίσκα θαη λα εμεγνχκαζηε ζε ζρέζε κε απηφ, φκσο ζα
πξέπεη λα είζαη πην πξνζεθηηθφο γηαηί ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή
θαηέβαιιε πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα λα δεηήζεη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη λα
κπνξέζεη λα αλαζθεπάζεη θαη λα ζπληεξήζεη φκσο θπξίσο ρψξνπο πνπ ζα ην
βξίζθεη ε θάζε Γεκνηηθή Αξρή κπξνζηά ηεο.
Πάκε ηψξα ζηηο εξσηήζεηο. ε ζρέζε κε ην ηέθη Νενιαίαο ηη
γίλεηαη; Δίρακε ςεθίζεη λνκίδσ νκφθσλα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα θαη
απφ δηάινγν πνπ είρε γίλεη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, είρε
θηηαρηεί θαη κηα Δπηηξνπή λα κπνξέζεη λα δερηεί παξαηεξήζεηο θαη
πξνρσξήζακε ζηελ ίδξπζε ηνπ ηεθηνχ Νενιαίαο, ζέισ λα μέξσ αλ θαη πφηε
απηφ ζα πξνρσξήζεη.
Γεχηεξνλ. Ση γίλεηαη κε ην αληηπιεκκπξηθφ θξα. Απεχζπλα κηα
εξψηεζε ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Παηνχιε, είλαη έλα ζέκα γηα ην νπνίν έρεη
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αγσλία φιε ε πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο θαη ησλ Απνκάρσλ αιιά θαη ηεο
Μαδχηνπ θαη αλ εζείο έρεηε θάπνηα παξαπάλσ πιεξνθφξεζε.
Ζ δηθή κνπ πιεξνθφξεζε θαη ζέισ λα κνπ ηελ επηβεβαηψζεηε ή
φρη, είλαη φηη παξ' φηη έρεη δεκνπξαηεζεί ην έξγν εδψ θαη έλα ρξφλν, έρεη
θνιιήζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην θαζ' φηη ν αλάδνρνο πνπ επειέγε απφ ην Γήκν θαη απηφο εκπιέθεηαη
ζην ιεγφκελν θχθισκα ησλ ζηεκέλσλ δηαγσληζκψλ θαη άξα θαζπζηεξεί γηαηί
πξέπεη θη απηφο λα πξνζθνκίζεη -αλ γλσξίδσ θαιά θ. Καληαξέιε λα κνπ ην
πείηε- «πηζηνπνηεηηθά απηνθάζαξζεο» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ην έξγν.
Σξίην ζέκα. Ση γίλεηαη κε ηα γεπεδάθηα θαη πφηε απηά πξφθεηηαη
λα μεθηλήζνπλ θαη πφηε ζα μεθηλήζνπλ θαη νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Γήκνπ.
Σέηαξην. Δδψ είλαη έλα εξψηεκα θαη ηαπηφρξνλα θαηαγγειία.
Γλσξίδσ, έηπρε λα πεξάζσ φηη καγαδί ζην θέληξν είρε εγθαίληα ην άββαην θαη
παξαβίαζε φρη κφλν ην σξάξην κνπζηθήο, αιιά θαη ηνλ ήρν. Δκέλα αθνπγφηαλ
κέρξη ην ζπίηη κνπ θαη γλσξίδσ φηη ήηαλ παξψλ ν θ. Κνζθνιέηνο κνπ ην
θαηήγγεηιαλ θάηνηθνη, κνπ ην έζηεηιαλ θαη γξαπηψο θαη ν θ. Κνζθνιέηνο δελ
έθαλε απνιχησο ηίπνηε, ήηαλ ακέξηκλνο ζεαηήο ηεο παξαβίαζεο κε έλα
θαηάθνξν ηξφπν θαη ηνπ σξαξίνπ αιιά θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο κνπζηθήο.
Πέκπηνλ. Ση ζα γίλεη κε ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία θαη αλ ζα έξζεη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ζπδήηεζε ην ζέκα γηαηί δηα ηεο δηνιηζζήζεσο
ζεσξψ πσο ηελ νδεγείηε ζε έλα ηέικα πξνθεηκέλνπ απηή λα απαμησζεί ζηα
κάηηα ηεο θνηλσλίαο θαη ζην ηέινο λα θαηαξγεζεί.
Σειεπηαίν ζέκα. Δίρα ξσηήζεη ζην πξνεγνχκελν πκβνχιην θαη
δελ έιαβα απάληεζε γηα ηνλ ξφιν θάπνησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη πεξηθέξνληαη
ζε δηαδξφκνπο ηνπ δεκαξρείνπ θη άιισλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ ρσξίο θαλέλα
ζεζκηθφ ξφιν.
Καη ζέισ λα ξσηήζσ: ππάξρνπλ ηέηνηνη άλζξσπνη; Ση ζεζκηθφ
ξφιν έρνπλ θαη αλ κπνξεί λα καο ελεκεξψζεη ν Γήκαξρνο γηα ην πφζνπο
εηδηθνχο ζπλεξγάηεο πξφθεηηαη λα πξνζιάβεη θαη ζε πνην αθξηβψο αληηθείκελν
πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζην Γήκν καο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φιεο θαη φινπο.
Κχξηε Γήκαξρε ζαο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ζπληαγκαηηθή αλάιπζε πνπ καο
θάλαηε φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ δηθαηψκαηνο εξγαζίαο, βεβαίσο ζα
ζπκθσλήζσ καδί ζαο. Δθεί πνπ δελ ζπκθσλψ καδί ζαο φκσο θ. Γήκαξρε
είλαη φηη εζείο κε ηνλ Πξφεδξν πξνζδηνξίδεηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πφηε
ζπλεδξηάδεη θαη μέξεηε πνηεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο ζαο ππνρξεψζεηο.
Οθείιεηε λα ζέβεζηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα κελ
πξνθαιείηε

ζπλεδξίαζε

ηνπ

Γεκνηηθνχ

πκβνπιίνπ

ζηελ

νπνία

νη

πξνζσπηθέο ζαο, νη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο δελ ζαο επηηξέπνπλ λα
παξαζηηείηε. Άξα θακία θξηηηθή δελ έγηλε, θακία εηξσλεία δελ έγηλε ζαο
επρεζήθακε θαη θαιή επηηπρία ζηελ πξεκηέξα πνπ είραηε ζην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ήηαλ θαη έλα ζεκαληηθφ έξγν, αιιά φκσο ζαο
παξαθαιψ

πνιχ

λα

ζέβεζηε

ην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην

φηαλ

έρεηε

επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε ζεβαζηή απ' φινπο καο, δελ ζα θάλεηε φκσο
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζα απνπζηάδεηε εμ αηηίαο απηνχ.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ
ζέκα ην νπνίν λνκίδσ φηη πξνέρεη φισλ. ηηο 7 Οθησβξίνπ κε αξηζκφ
Πξσηνθφιινπ 28357/11-10-2019 ε Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ε θα
Αλζή

Πιεζίηε,

θνηλνπνηεί

πξνο

ηνλ

θ.

Γήκαξρν,

ηνλ

Αληηδήκαξρν

Καζαξηφηεηαο, ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηνλ Αληηδήκαξρν
Σερληθψλ

Τπεξεζηψλ,

ηνλ

Αληηδήκαξρν

Κνηλσληθήο

Πνιηηηθήο,

ηνλ

Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη ζε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο κηα ζπλνπηηθή έθζεζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ.
Ζ θα Πιεζίηε ε νπνία πξνθαλψο έρεη ην άγρνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη ν Γήκνο κέρξη
ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, καο ιέεη, δηαβάδσ νξηζκέλεο πεξηθνπέο πνπ είλαη πνιχ
ρξήζηκεο. Σν έγγξαθν ην δήηεζα ζήκεξα ην πξσί, πήγε παληνχ αιιά
δπζηπρψο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ ήξζε, δελ καο ελεκέξσζε ε Γηνίθεζε.
Έπξεπε λα ην πάξσ εγψ σο επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Γειαδή ην πην ζεκαληηθφ έγγξαθν πνπ έπξεπε λα μέξεηε
φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ην θέξλεη ε αληηπνιίηεπζε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην. Λέεη ινηπφλ:
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«Όπσο αληηιακβάλεζηε ην επηπιένλ θόζηνο θαιύπηεηαη πξνο ην
παξόλ από ηα απνζεκαηηθά, σζηόζν δελ θηάλνπλ έσο ην ηέινο ηνπ
έηνπο εθόζνλ νη δαπάλεο δελ πεξηνξηζηνύλ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη
λα κεηαθεξζεί ην έιιεηκκα ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζην λέν έηνο
θαη κε ην δεδνκέλν όηη ην θόζηνο κηζζνδνζίαο απμάλεη ην 2020 ιόγσ
εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, αλαγλσξίζεσλ πξνϋπεξεζίαο, θιηκαθίσλ θαη
ηα ινηπά ελώ ηα ίδηα έζνδα ειαηηώλνληαη ιόγσ κε ύπαξμεο
κηζζσκάησλ

θαζ'

όηη

έρνπλ

πξνεηζπξαρζεί

θπιηθείν,

ν

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2020 θαζίζηαηαη ειιεηκκαηηθόο έσο πνιύ
δύζθνια θαηαξηίζηκνο δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ ήδε
έρεη αλαιάβεη ν Γήκνο (ηξόθηκα, θαύζηκα, ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαη
ηα ινηπά).
Λέεη ε θα Πιεζζίηε:
«ηηο ζπζθέςεηο κνπ κε ηνπο δηεπζπληέο εμήγεζα ηε δπζρεξή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ θαη δήηεζα πεξηνξηζκό ησλ
δαπαλώλ. Χζηόζν όια ηα αηηήκαηα παξνπζηάδνληαη σο άκεζα θαη
επηηαθηηθά. Εεηήζεθε απ' όινπο λα θέξνπλ δαπάλεο πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα πεξηνξίζνπλ, σζηόζν κόλν έλαο έζηεηιε θαη κόλν
10.000 € αιιά δεηάεη ππεξσξίεο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηό ην
πξόβιεκα, ζέησ ππόςε ζαο όηη ε κελαία κηζζνδνζία είλαη 460.000 €
ρσξίο

ππεξσξίεο

ή

αιιαγέο

θιηκαθίσλ,

ή

αλαγλσξίζεηο

πξνϋπεξεζίαο. Ζ επηρνξήγεζε ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο
40.000 €. Ο Γήκνο εηζπξάηηεη ην κήλα ζηα Σακεία ηνπ θαηά κέζν όξν
274.000 €, ε ηαθηηθή θαηαλνκή πνπ δηαρεηξίδεηαη ην κήλα είλαη
281.000 € όπσο αληηιακβαλόκαζηε ν Γήκνο πξέπεη άκεζα λα
επηιύζεη ην πξόβιεκα θαζ' όηη νη δαπάλεο ηνπ μεπεξλνύλ θαηά πνιύ
ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη θαζίζηαηαη ειιεηκκαηηθόο».
Γελ δηαβάδσ πεξηζζφηεξα έλα απφζπαζκα δηάβαζα. Αλη’ απηνχ
ζηηο 2/9 απφ ηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ ν θ. Γήκαξρνο πξνθεξχζζεη κηα ζέζε εηδηθνχ
ζπκβνχινπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Νφκνπ 3584/2007
θαη ιέεη φηη: «… ηελ αλάγθε πιήξσζεο κηαο ζέζεο εηδηθνύ ζπκβνύινπ
Γεκάξρνπ γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ θαη δηαηύπσζε εμεηδηθεπκέλσλ
γλώζεσλ, γξαπηά ή πξνθνξηθά ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ
δεκνζίσλ ζρέζεσλ» θαη δεηάεη πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, θαιή
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γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη επαξθείο γλψζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία
ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνγξαθίαο.
Απηή πξνθαλψο ε πξνθήξπμε πνπ έρεη γίλεη 2/9 πξέπεη
πξνθαλψο λα έρεη θαηαιήμεη θαη ζε πξφζιεςε. Ήζεια ινηπφλ λα ξσηήζσ ηνλ
θ. Γήκαξρν πνηνο πξνζειήθζε.
Γελ θηάλεη φκσο απηφ θαη απηφ δελ ην ζρνιηάδσ είλαη κηα αλάγθε
ηνπ Γεκάξρνπ πνπ ζέιεη λα ηελ ηθαλνπνηήζεη πξνζιακβάλνληαο θάπνηνλ
πξνθαλψο γηα ην γξαθείν Σχπνπ, έρνπκε κηα λέα πξνθήξπμε δεκνζηεπκέλε
ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ 4/10/2019 κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 27595 γηα ηελ πιήξσζε
κηαο ζέζεο εηδηθνχ ζπκβνχινπ Γεκάξρνπ θαη κηαο ζέζεο εηδηθνχ ζπλεξγάηε
Γεκάξρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Νφκνπ 3584/2007.
Γελ ζα αζρνιεζψ κε ηνλ πηπρηνχρν ηνλ νπνίν ζέιεη λα έρεη
πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρεηηθέο θαιέο νηθνλνκηθέο γλψζεηο,
αθνχζηε φκσο ηη δεηάεη φζνλ αθνξά ηνλ δεχηεξν: απνιπηήξην ηίηιν
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ
Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ζεκαληηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη απηφο ζα ζπλεπηθνπξεί θαη ζα παξέρεη γξαπηά ή
πξνθνξηθά πξνο ην Γήκαξρν θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο, ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηηο
απφςεηο ηνπ.
Ρσηψ

θπξίεο

θαη

θχξηνη

ζπλάδειθνη

φηαλ

δηάβαζα

πξνεγνπκέλσο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ ππάξρεη ιφγνο λα
πξνζιεθζεί έλαο εηδηθφο ζπλεξγάηεο ν νπνίνο ζα μέξεη απηά πνπ μέξεηε νη
πεξηζζφηεξνη θαη εηδηθά έκπεηξνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ έρνπλ εδψ ζεηεία
20 θαη 30 ρξφληα;
Γειαδή ζα θάλνπκε ξνπζθέηη θαη ζα αγλνήζνπκε απηά πνπ καο
ιέεη ε Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ; Καη ζέισ λα ξσηήζσ εάλ θαη
απηή ε ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε έρεη θαηαιήμεη ζε δηνξηζκφ θαη πνηνη
πξνζειήθζεζαλ ή ζα πξνζιεθζνχλ. Απηά φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά.
Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα ζέζσ είλαη ην εμήο: ν χιινγνο
Πνληίσλ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο Γεκήηξηνο Τςειάληεο έξρεηαη λα καο πεη
απηά πνπ ηειηθά πέξαζε ζηε ζπλέρεηα αθνχ θάλακε ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ
ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ δηαθφξσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, έξρεηαη λα
11

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

καο πεη ζηε ζπλέρεηα φηη ν Γήκνο αγλφεζε φζνλ αθνξά ην Π.Π.Η.Δ.Γ. φινπο
ηνπο πξνζθπγηθνχο πιιφγνπο.
Καη δελ ην ιέσ εγψ απηφ, ην ιέεη ν χιινγνο Πνληίσλ ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο «Γεκήηξηνο Τςειάληεο», ν νπνίνο είλαη απηνζηέγαζηνο, είλαη
πνιιά ρξφληα εδψ ζηελ πεξηνρή θαη έρεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηε
γλσξίδνπκε φινη θαη θπζηθά λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα επαηζζεηνπνηεζεί ν θ.
Γήκαξρνο πνπ έθαλε ηε ζρεηηθή πξφηαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα
απαληήζεη ζηνλ χιινγν, φρη ζε εκέλα.
Eπίζεο

ζα

ήζεια

λα

πσ

θαη

δπν

ηξία

ζέκαηα

ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ ζα παξαθαιέζσ λα ηα πεη αληί γηα εκέλα ν θ.
Αζαλαζφπνπινο. Δίλαη φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ θσηηζκνχ ζηελ πεξηνρή
Απνκάρσλ, ην ζέκα ηνπ 5νπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ πεξηνρή Απνκάρσλ πνπ ηα
παηδηά αλαγθάδνληαη ελδερνκέλσο λα θηλδπλεχνπλ θηφιαο γηαηί ηα άιια παηδηά
ρσξίο λα ππάξρεη κηα εηδηθή πεξίθξαμε κπαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ
θαη ζην ζέκα ηεο Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ πνπ εθεί πξαγκαηηθά έλα πάξα
πνιχ κεγάιν πξφβιεκα κε ηα θάγθεια ηα νπνία έρνπλ θνπεί φπσο
πεγαίλνπκε πξνο ηε Νέα Ησλία δεμηά θαη είλαη θίλδπλνο γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε
δηεξρφκελν.
Θα παξαθαιέζσ λα πεη δπν θνπβέληεο ν θ. Αζαλαζφπνπινο
πάλσ ζε απηά εγψ δελ έρσ λα πσ θάηη άιιν.
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη
θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο. Θα αλαθεξζψ ζην
5ν Νεπηαγσγείν, κεηαθέξσ ηελ αγσλία αξθεηψλ γνληψλ πνπ πεγαίλνπλ ηα
παηδηά ηνπο ζην Νεπηαγσγείν. Λείπεη έλα θάγθειν νξφθνπ ζην ππφζηεγν ηεο
αίζνπζαο πεξίπνπ χςνπο 1.30 θαη κήθνο νχηε 3 κέηξα.
εκεησηένλ φηη εθεί ππάξρεη θαη ηκήκα παηδηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο. ηα δηαιείκκαηα πάλσ ζην παηρλίδη ησλ παηδηψλ κπνξεί θάπνην λα
θχγεη ζην θελφ 2 κέηξσλ πεξίπνπ. Πξέπεη αχξην ζπλεξγάηεο ζαο λα
επηζθεθζνχλ ηε δηεπζχληξηα θαη επεηδή ην θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη κηθξφ, λα
ην θηηάμεηε άκεζα. Δίλαη ζηελ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ, δίπια ζηα πξψελ
νπηηθά Γθέζνπξα. Τπάξρεη έλα ηζηκεληάθη θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ 30 κέηξσλ
πεξίπνπ, ην έρσ βγάιεη θαη θσηνγξαθία.
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Γηαηί πάλσ εθεί ππήξρε ζπξκαηφπιεγκα. Έρεη θνπεί κε θφθηε
παξαθαιψ, έρνπλ κείλεη αξθεηά ζίδεξα ζαλ καραίξηα κήθνπο πεξίπνπ 5 κε 10
πφληνη. Δθεί εθηφο απφ ηνπο πνδειάηεο πνπ θάλνπλ ηνλ γχξν ηνπ άιζνπο κε
θαηεχζπλζε πξνο Νέα Ησλία πεξλνχλ κεραλάθηα θαη πεδνί. Δάλ απφ πίζσ
ηνπο ρηππήζεη έλαο απξφζεθηνο νδεγφο θαη θχγνπλ απφ ην δξφκν, εάλ
γιηηψζνπλ απφ ηα ζίδεξα πνπ πξνείπα, ζα βξεζνχλ ζην ραληάθη χςνπο
ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ πνπ ππάξρεη θαη εθεί ππάξρνπλ πνιιέο κεγάιεο
πέηξεο. Έρνπλ ξίμεη θάπνηνη πξνθαλψο απφ ην γήπεδν.
Δπαλέξρνκαη ζηελ θαηαγγειία πνπ ζεσξψ ζνβαξή –γηα ηνλ
θσηηζκφ ζα ην πσ άιιε ζηηγκή- πνπ έθαλε θαη ε θα Παπαινπθά ζην ΚΑΠΖ.
Γελ έρεη αιιαρζεί, παξαθαιψ έλα ηδάκη πνιχ απιφ, κε απνηέιεζκα κεηαθέξσ
θαη ηελ αγσλία ησλ κειψλ αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Παξαθαιψ πνιχ ζέισ
λα ηα δείηε κε επαηζζεζία απηά ηα ζέκαηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καιεζπέξα ζαο. Να πσ θαη' αξρήλ φηη ζε φ,ηη αθνξά ηηο
επηζεκάλζεηο ηνπ θ. Γεκάξρνπ εκείο δελ θάλακε θάπνην ζρφιην ζε φ,ηη αθνξά
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρφιεζε θαη φπσο γλσξίδεηε απνθεχγνπκε λα
θάλνπκε ηέηνηνπ είδνπο θξίζεηο. Βεβαίσο θάπνηνο κπνξεί λα ζπκθσλεί ή λα
δηαθσλεί κε ηελ πνιηηηθή θξηηηθή πνπ θάλνπκε, ή λα ζεσξείηαη απφ νξηζκέλνπο
νμεία ή δηαθνξεηηθή, φκσο ζα ζπλερίζνπκε λα απνθεχγνπκε πξνζσπηθέο
αηρκέο πνπ θαηά ηε γλψκε καο ζπζθνηίδνπλ θαη ηελ νπζία ηεο αληηπαξάζεζεο.
ε ζρέζε κε απηά πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο εγψ ππεξζεκαηίδσ
θαη ζέισ λα πσ φηη πηζηεχνπκε πσο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα
ηνπνζεηείηαη γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο. Γηαηί είρακε κηα
θαηάζηαζε ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία απνξξίθζεθαλ
ζνβαξά δεηήκαηα θαηά ηε δηθή καο γλψκε πνπ έζεζε ε "Λατθή πζπείξσζε"
ελλνψ ην ζέκα ηνπ ΚΔΘΔΑ θ.ά. κε ηε ινγηθή φηη απηά αθνξνχλ γεληθφηεξα
ζέκαηα, δελ αθνξνχλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δκείο ζεσξνχκε φηη φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο
εξγαδφκελνπο,

ηε

Νενιαία

θαη

ηνπο

ζπληαμηνχρνπο,

ηνπο

απηναπαζρνινχκελνπο ηεο πφιεο πξέπεη λα θνπβεληηάδνληαη εδψ θαη απφ
απηή ηελ άπνςε επηθξνηνχκε ηελ ηνπνζέηεζε απηή ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
πεξηκέλνπκε λα έρεη πξαθηηθή έθθξαζε ζην αίηεκα πνπ έρνπκε θαηαζέζεη λα
13
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ζπδεηεζεί εδψ ην πνιπλνκνζρέδην πνπ βάδεη ζνβαξά δεηήκαηα ζε φ,ηη αθνξά
ηνπο ΟΣΑ.
ε ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα. Καη' αξρήλ λα ζπκπιεξψζσ φηη ην
ν

5 Νεπηαγσγείν έρεη θη άιια δεηήκαηα γηαηί ην εηδηθφ ηκήκα πνπ ιέεη ν θ.
Αζαλαζφπνπινο είλαη θάπνπ ζην δηάδξνκν, εθεί ζηεγάδεηαη θαη επίζεο
ππάξρεη ε αίζνπζα ηνπ 5νπ Γεκνηηθνχ ηελ νπνία πξνζσξηλά είρε δψζεη ε
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, πινπνηψληαο ην δφγκα δίρξνλε κε κεδεληθφ
θφζηνο, πνπ έρεη θηλδχλνπο θαη έρνπκε θαηαζέζεη κηα εξψηεζε γξαπηή γηα ηελ
θαηάζηαζε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζε θαη ηε
ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε.
Έρνπκε θη εκείο νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ ζέινπκε λα ζέζνπκε.
Κχξηε Γήκαξρε εκείο δελ ζεσξνχκε φηη είζηε αδξαλήο, έρεηε δεη κέρξη ζηηγκήο
δπν Τπνπξγνχο, Πεξηθεξεηάξρε, ηνλ Γήκαξρν Αζελαίσλ, άιια ζηειέρε πνπ
επηδεηνχλ ξφιν ζην ζεζκηθφ ζηεξέσκα ηεο ηνπηθήο Γηνίθεζεο θαη βεβαίσο δελ
ζεσξνχκε φηη ζπδεηάηε κφλν ηα ζπλνδά έξγα κε απηνχο. Καηαιαβαίλνπκε φηη
ζπδεηάηε φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο Γήκνπο.
Δκείο έρνπκε γίλεη θνξηηθνί ίζσο θαη θνπξαζηηθνί ζε απηφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην φηαλ ζε θάζε ζρεδφλ Γεκνηηθφ πκβνχιην βάδακε ην
δήηεκα ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο ησλ ζρνιείσλ, ην αλ έρνπλ
γίλεη νη ελέξγεηεο γηα ηελ ππξαζθάιεηα, ην αλ έρεη γίλεη νπζηαζηηθφο
αληηζεηζκηθφο έιεγρνο θαη κεηαζεηζκηθφο.
Καηαζέζακε

γξαπηή

εξψηεζε,

έρνπκε

πάξεη

άπεηξεο

πξνζσπηθέο πξνθνξηθέο δηαβεβαηψζεηο θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη έμσ
απφ εδψ φηη δελ ππάξρνπλ δεηήκαηα ή ηέινο πάλησλ αλ ππάξρνπλ είλαη
κηθξά, ηα νπνία έρνπλ αληηκεησπηζηεί. Απφ ην «δελ ππάξρνπλ δεηήκαηα»
πήγακε

ζην

πξφβιεκα

ηνπ

1νπ

γπκλαζίνπ

ην

νπνίν

ππνηίζεηαη

αληηκεησπίζηεθε, ε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ έβγαιε πξφβιεκα ζην 1 ν
Λχθεην.
Ζ κεηεγθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ ζην 2ν ΔΠΑΛ πνπ θη
εθεί αξρηθά δελ ππήξρε πξφβιεκα θαη ηψξα έρνπκε θαη παξαθαιψ λα
επηβεβαηψζεηε αλ ηζρχεη ή φρη- έγγξαθν ηεο ΚΣΤΠ πνπ ραξαθηεξίδεη
θαηεγνξία «Γ» απηή πνπ θαηά ηνλ θ. Καληαξέιε δελ ππήξρε ζε θαλέλα
ζρνιηθφ θηίξην ηνπ Γήκνπ, ηκήκα ηνπ ιπθείνπ ζην νπνίν ζηεγαδφκαζηε, εδψ
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δίπια δειαδή, ην νπνίν βεβαίσο δελ αθνξά αίζνπζεο, αθνξά φκσο
εξγαδφκελνπο, ηνπο θαζεγεηέο θαη πξνθχπηεη έλα ζνβαξφ θαηά ηε γλψκε καο
δήηεκα.
Δκείο ζα επηκείλνπκε ζην λα πάξνπκε αλαιπηηθή απάληεζε ζε
φια απηά πνπ έρνπκε ζέζεη θαη ζα επηκείλνπκε γηαηί πξέπεη λα γίλεη
νπζηαζηηθή θαη φρη κφλν κε ηαρχ νπηηθφ έιεγρν φπσο έθαλε ε ΚΣΤΠ γηαηί κε
ηαρχ νπηηθφ έιεγρν αλ πάκε εδψ δίπια ζα δνχκε απνθάιπςε ηνπ νπιηζκνχ.
Γειαδή δελ είκαζηε ζηαηηθνί, έρνπκε δνπιέςεη θάπνηνη ζηα
λεαξά καο ρξφληα ζε θαηαζθεπέο θαη θαηαιαβαίλνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα.
Άξα δεηάκε νπζηαζηηθφ έιεγρν απφ θιηκάθην κεραληθψλ εηδηθά γηα ηα ζρνιεία
ηα νπνία είλαη πξν ηνπ ’85 πνπ δελ έρνπλ ζχγρξνλνπο Καλνληζκνχο θαη γηα
φια ηα θηίξηα.
Άξα δεχηεξν δήηεκα ζε φ,ηη αθνξά απηφ ην Λχθεην, είλαη ηξαγηθή
ε θαηάζηαζε ζηελ ζπληήξεζε, δελ ζπληεξείηαη νχηε πιαθάθη, νχηε νη απιέο
έρνπλ αδεηάζεη απφ ηα θιαδηά δειαδή. Καη βεβαίσο ππάξρνπλ επζχλεο γηαηί
απηή ε πνιηηηθή είρε θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή δελ είλαη θαηλνχξγηα
ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ρψξν, κε ηελ πξφθαζε φηη εηνηκάδεηαη θαηλνχξγην Λχθεην.
Δδψ εκείο ζα επηκείλνπκε φηη φζν ζα ππάξρεη θαη έλαο καζεηήο
ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο δελ κπνξεί λα κπεη ππφ δηαπξαγκάηεπζε. Ρεηά
δεηάκε αλ φλησο ππάξρεη απηφ ην έγγξαθν ηη ελέξγεηεο πξφθεηηαη λα θάλεη
πξνο θάζε θαηεχζπλζε ε Γεκνηηθή Αξρή θαη κε ηη ρξνλνδηάγξακκα, ψζηε λα
κεηεγθαηαζηαζνχλ φια ηα θνκκάηηα ζε αζθαιή κέξε.
Αλ

ζα

πξνρσξήζνπλ

επηζθεπέο

θαη

παξεκβάζεηο

ειεθηξνινγηθέο. Δίλαη ηφζν άζρεκε ε θαηάζηαζε πνπ μέξνπλ φινη φηη κφιηο
βξέμεη θαηαξξέεη ην ειεθηξνινγηθφ ζχζηεκα, βξαρπθπθιψλεη ην ζχζηεκα
ειεθηξνδφηεζεο θαη απηφ δελ είλαη ζέκα ιεηηνπξγηθφ φηη γίλνληαη νη ηάμεηο
κηθξνχ ζρνιείνπ είλαη θαη ζέκα αζθάιεηαο. Πέθηνπλ απηά θαη ηα ινηπά.
Πφηε

ζα

γίλνπλ

απηέο

νη

εξγαζίεο,

πνηνο

είλαη

ν

πξνγξακκαηηζκφο ζαο θαη πφηε πξνβιέπεηαη ε παξαιαβή ηνπ λένπ θηηξίνπ.
Γεχηεξνλ ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο είλαη δπν κήλεο απιήξσηεο, δελ
ππάξρεη δηθαηνινγία. Αθνχγακε φηη είλαη ζρνιηθή Δπηηξνπή, δελ έρνπλ θακία
επζχλε γηα ηα γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα είλαη εξγαδφκελεο, δελ κπνξεί ν
εξγαδφκελνο λα δίλεη άηνθν δάλεην ζην θξάηνο γηα ην πφηε ζα πιεξσζεί. Γηα
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λα πιεξψζεη απηφο ηνλ ΔΝ.Φ.Η.Α., ην ζνχπεξ κάξθεη ησλ παηδηψλ ηνπ θαη ηα
ινηπά.
Ρσηάκε πφηε ζα εμνθιεζνχλ νη θαζαξίζηξηεο θαη πξνηείλνπκε
φηη πξέπεη λα πιεξσζνχλ άκεζα θαη απφ ρξήκαηα ηνπ Γήκνπ, εάλ είλαη λα
θαζπζηεξήζεη θη άιιν.
Σξίηνλ, δεθαηηαλφ. Σν πξφγξακκα, απηή ηε ζηνηρεηψδε παξνρή
κηαο ηπξφπηηαο θαη ελφο ρπκνχ ζε θάπνηα παηδηά πνπ είλαη ζηα φξηα ηνπ
αθξαίνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δελ έρεη μεθηλήζεη. Έρνπκε πεξάζεη ην
δεχηεξν κήλα. Έρνπλ αξρίζεη νξηζκέλα απφ απηά ηα παηδηά λα έξρνληαη ζηελ
πνιχ δχζθνιε ζέζε λα απεπζχλνπλ εξσηήκαηα.
Γηαηί θνηηάμηε λα δείηε, εγψ λα δερηψ φηη απφ έλα παηδί απηή ε
θνηλσλία δελ ληξέπεηαη λα ηνπ ζηεξήζεη ην θαγεηφ. φκσο δελ κπνξψ λα
δερηψ φηη ζα ηνπ ζηεξήζνπλ ηελ αμηνπξέπεηα, λα ξσηάεη γη' απηή ηε κία
ηπξφπηηα θαη λα ην θάλνπκε ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σέινο ζηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα είρακε δηαβεβαίσζε απφ
ηνλ θ. Μπεξδέζε φηη ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ ζα μεθίλαγαλ κέζα
ζηελ εβδνκάδα θαη παξ' φια απηά βιέπνπκε λα κελ έρνπκε μεθηλήζεη θαη
ηαπηφρξνλα λα ζπλερίδεη λα γίλεηαη ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηξίηνπο
σκαηεία θαη ηα ινηπά. Αιιά απηφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη πξψηε
πξνηεξαηφηεηα θαη επεηδή κπαίλνπκε θη εκείο ζην δεχηεξν κήλα, ξσηάσ αλ
ππάξρεη

πξνγξακκαηηζκφο

ηνπιάρηζηνλ

κέρξη

ηα

Υξηζηνχγελλα

λα

μεθηλήζνπκε. Δπραξηζηψ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο γηα ηα ηερληθά ζα ζαο
απαληήζεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ν θ. Καληαξέιεο γηα ηα έγγξαθα ηεο
ΚΣΤΠ θαη φια φζα ξσηήζαηε. Γηα ην δεθαηηαλφ, ε ηπξφπηηα θαη ηα ινηπά είλαη
ζε ζπλελλφεζε ήδε κε θάπνηνπο δηεπζπληέο θαη δίδεηαη ε ηπξφπηηα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζπγλψκε κελ απαληάηε. Κάληε αλ έρεηε
εξσηήζεηο θαη απαληάηε κεηά.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ έρσ εξσηήζεηο, ζα ηειείσλα θ. Πξφεδξε. Γελ ζα
επαλέιζσ, λα πσ κφλν δπν πξάγκαηα ζηνλ θ. εξεηάθε. Καιά, ζα ζεκεηψζσ
θαη ζηε δεπηεξνινγία κνπ ζα κηιήζσ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Καη' αξρήλ λα ραηξεηίζσ ηα ιφγηα θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ
Γεκάξρνπ, πξάγκαηη απαηηείηαη έλαο ήπηνο ιφγνο θαη ζπλαηλεηηθφο γηα ην θαιφ
ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ. Ξέξεηε θάηη; Ζ αμηνπξέπεηα ηεο πνιηηηθήο θαζψο
θαη ε αμηνπηζηία έρεη ραζεί πξν θαηξνχ θαη ζε απηφ δελ θηαίεη ε πνιηηηθή,
θηαίλε νη πνιηηηθνί.
Οη ηερλεηέο εληάζεηο πνπ πνιιέο θνξέο φκσο δνχκε, κφλν
ηπραίεο δελ είλαη. Έρνπλ πάληα θάπνηνπο ζηφρνπο. Έλαο ζηφρνο ησλ ηερληθψλ
εληάζεσλ θαη ησλ έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ είλαη λα απνκαθξχλνπκε θαη λα
απνζηαζηνπνηεζεί ν θφζκνο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ, σο ζεαηέο φπσο ζήκεξα.
Κνηηάμηε πφζνη πνιινί βξίζθνληαη ζε απηή ηελ αίζνπζα ζήκεξα.
Έλαο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη λα απνζηαζηνπνηεζεί ν πνιίηεο απφ
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά θαη αθξηβψο απηφ λα ζθεθηεί «αο θνηηάμσ
ηε δνπιεηά κνπ γηαηί εθεί δελ κε παίξλεη». Έλαο Κηλέδνο δηαλνεηήο θαη
θνηλσληθφο θηιφζνθνο ν Κνκθνχθηνο είρε πεη θάπνηε, αηψλεο πξηλ, φηη «ν
αλψηεξνο άλζξσπνο έρεη απαηηήζεηο πξψηα απ' φια απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ν
θαηψηεξνο άλζξσπνο έρεη απαηηήζεηο απ' φινπο ηνπο άιινπο θαη φρη απφ ηνλ
εαπηφ ηνπ». Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, απιά ζέισ λα ζαο πσ θάηη, κηα ράξε δεηάσ απ'
φινπο. Με κηιάηε επί πξνζσπηθνχ θαη ην θάλνπκε ζέκα θαη θάηζνπκε ηξεηο
ψξεο εδψ γηαηί απάληεζα, κνπ απάληεζε… Πέζηε απηφ πνπ ζέιεηε,
απαληήζηε ηεθκεξησκέλα λα θαηαιάβνπκε θη εκείο θαη λα είκαζηε εληάμεη. Ο θ.
Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπί πξνζσπηθνχ. Με ηελ θα Υαξακαξά δελ είκαζηε θίινη ζην
facebook αιιά κηα κέξα, ηε δεχηεξε Κπξηαθή ησλ εθινγψλ έζηεηιε ζε πάξα
πνιχ θφζκν έλα θαηάπηπζην κήλπκα ζην messenger ην νπνίν ην δηάβαζε
πνιχ θφζκνο απφ ηνλ πλδπαζκφ θαη ην δηάβαζε θη έλα ζπγγεληθφ κνπ
πξφζσπν. Γελ ην έρσ μεράζεη εγψ απηφ ην πξάγκα, δελ ην έρσ ζβήζεη απφ
ην θηλεηφ κνπ δελ πξφθεηηαη λα ζαο ην δηαβάζσ εδψ, αλ ζέιεη ε θα Υαξακαξά
λα έξζεη λα ην δηαβάζεη.
κσο απηφ πνπ είπε ε θα Υαξακαξά δελ είλαη ηπραίν. Ζ
ζπκπεξηθνξά ηεο, κέζα απφ ην κήλπκά ηεο απνηειεί κφλν έλα δείγκα ηεο
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πξαθηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ έλα κέξνο ησλ κειψλ ηεο Παξάηαμεο ηεο
«Γχλακεο Πνιηηψλ».
Δγψ ην κφλν πνπ είπα ζηελ θα Υαξακαξά γηα λα δνχκε πνηα
ήηαλ ε απεηιή, ηεο έδεημα ην κήλπκα λα ην δηαβάζεη, δελ μέξσ αλ ην δηάβαζε ή
αλ ην ζπκάηαη, κπνξεί εθείλε ηε ζηηγκή λα ήηαλ ελ βξαζκψ κηα κέξα ηε
δεχηεξε Κπξηαθή ησλ εθινγψλ, ηεο είπα φηη «απηφ ην πξάγκα είλαη
απαξάδεθην θαη εγψ δελ κπνξψ λα ην μεράζσ». Ίζσο κε κηα ζπγλψκε λα ην
μερλνχζα, αιιά ηειηθά έγηλα είδεζε γηα ηξίηε θνξά κέζα ζε κηα εβδνκάδα.
Καη λα ζπλερίζσ θαη λα πσ γηαηί έγηλα είδεζε ηξίηε θνξά κέζα
ζε κηα εβδνκάδα. Έγηλα, γηα ην ζέκα ηνπ έξγνπ ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη εδψ ζα
πάκε ζε έλαλ άιιν θχξην πνπ δελ είλαη εδψ, ηνλ θ. Καηεξίλε. Έγηλε ην εμήο:
ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ζην πκβνχιην πξηλ δέθα κέξεο ηέζεθε ην ζέκα
ηνπ έξγνπ ηνπ λεθξνηαθείνπ.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη ην έξγν θαιψο πξέπεη λα
γίλεη γηαηί ππήξρε ζεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ην ΣΓΔΠΑ. Δγψ είρα δεηήζεη
πξνθνξηθά ηε γλψκε ηεο Ννκηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, δελ ηελ είρα
δεηήζεη γξαπηά δεηψ ζπγλψκε γη' απηφ, ζαο άθνπζα θ. Βαζηιφπνπιε ην
έθαλα. Αθνχσ, είκαη ελάκηζε κήλα θαη αθνχσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Αλαληάδεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα δηαβάζσ ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο φρη
νιφθιεξε είλαη νθηψ ζειίδεο, ηα βαζηθά θαη κεηά ζα πσ θαη ιίγα πξάγκαηα γη'
απηά πνπ δηάβαζα γηα εκέλα, γηα ηνλ εαπηφ κνπ πξψηε θνξά ζηε δσή κνπ,
αλψλπκα θαη ηη είπα θαη ζηνλ θ. Καηεξίλε γηα λα δνχκε αλ απείιεζα θαη ηνλ θ.
Καηεξίλε. Αιιά δελ είλαη θαλείο ηνπο απφ ηνπο δχν εδψ πέξα απηή ηε ζηηγκή.
Γελ πεηξάδεη.
Καη βέβαηα ππάξρεη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ φπνηνο ζέιεη
ηελ παίξλεη ηελ γλσκνδφηεζε, ελλνείηαη είλαη φια δεκφζηα. χκθσλα κε ηε
γλσκνδφηεζε

ηεο

Ννκηθήο

Τπεξεζίαο

ζε

πεξίπησζε

πνπ

ππάξρεη

δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζε ηνπ ΣΓΔΠΑ, δειαδή αλ δελ καο
ηθαλνπνηεί ε απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο, πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.
Γειαδή λα απνδεηθλχεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξέπεη
λα ππάξρνπλ απνδείμεηο γη' απηφ.

18

ε

17 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/10/2019

Παξ' φια απηά επεηδή ε δηαδηθαζία ηεο σο άλσ δεκνπξαζίαο δελ
έρεη εηζέιζεη κέρξη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή νινθιεξσζεί, δελ έρεη ηξέμεη
ην έξγν αθφκε, εθφζνλ πξνθχπηνπλ νςηγελή ζηνηρεία δειαδή κεηά ηελ
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηφηε κε λεψηεξε απφθαζε κπνξεί ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα αλαθαιέζεη ηε ιεθζείζα απφθαζή ηεο.
Πέξα απφ απηφ κπνξεί νπνηνζδήπνηε ζηγφκελνο πηζηεχεη φηη έρεη
λφκηκν ζπκθέξνλ λα πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα. πνηνο ζέιεη
κπνξεί λα πάεη. Αλ θάπνηνο έρεη ζηνηρεία θαη ζέιεη λα πξνζθχγεη λνκηθά,
κπνξεί αθφκε θαη ηψξα λα ην θάλεη.
Να πσ ιίγν ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε γηα ην λεθξνηαθείν. Δγψ
επεηδή έρσ δεη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνιιέο θνξέο είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε, δελ
ηξέρνπλ

ιίγα

λεξά,

πιεκκπξίδνπλ.

Ρσηήζηε

αθφκε

θαη

ην

ηκήκα

πιεξνθνξηθήο, έρνπλ πάξεη ππνινγηζηέο γεκάηνπο κέρξη ηε κέζε κε λεξφ θαη
ηα γξαθεία ζε άζιηα θαηάζηαζε θαη νη ινηπνί ρψξνη θαη ηα νζηενθπιάθηα θαη νη
ηνπαιέηεο είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο νπζηαζηηθά.
Ννκίδσ ην έρεη δεη θαη ν πξψελ Γήκαξρνο απηφ δελ λνκίδσ λα
ακθηζβεηείηαη απηφ ην πξάγκα. Δπίζεο πηζηεχσ φηη ην κφλν πνπ ζα
πεηπραίλακε αλ θαηαςεθίδακε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζα ήηαλ λα
πξνζθχγεη δηθαζηηθά ν αλάδνρνο θαη ην έξγν λα θαζπζηεξήζεη γηα άιιν έλα
ρξφλν θαη νη εξγαδφκελνη γηα άιιν έλα ρεηκψλα ζα δνπιεχνπλ ππφ απηέο ηηο
ζπλζήθεο.
Απφ ην ζεκείν φκσο απηφ κέρξη λα γίλνληαη αβίαζηα, αλψλπκεο
αλαθνξέο γηα ζηεκέλνπο δηαγσληζκνχο, ππάξρεη ηεξάζηηα απφζηαζε θαη
ηίζεηαη θαη ζέκα θαλφλσλ εζηθήο θαη θπζηθά ζα ήζεια λα ξσηήζσ πνηνο
θαηεγνξεί… Γη' απηφ πήξα ηειέθσλν ηνλ θ. Καηεξίλε δελ είρα επηθνηλσλήζεη
μαλά, δελ ην μέξσ ηνλ άλζξσπν. Σνλ πήξα ηειέθσλν θαη είρα θάζε δηθαίσκα
λα κάζσ πνηνο κε θαηεγνξεί. Καη ήκνπλ επγελέζηαηνο θαη φηαλ κε ξψηεζε θαη
κνπ είπε «εγψ αλαιακβάλσ ηελ επζχλε» δελ κνπ είπε φηη ην έγξαςε απηφο.
Μνπ ιέεη «γηαηί ξσηάηε;» ηνπ ιέσ «έρσ απιά απνξία». Απηφ ήηαλ θαη ηίπνηε
άιιν. Αλ ζέιεη αο ην ακθηζβεηήζεη ν νπνηνζδήπνηε.
πνηνο ζέιεη λα βγεη εδψ θαη ηψξα λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά φηη
ν δηαγσληζκφο ήηαλ ζηεκέλνο θαη φηη ελ γλψζεη καο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
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εγθξίλακε ζηεκέλν δηαγσληζκφ, λα ην πεη ηψξα. Αιιηψο θάπνηνο καο νθείιεη
…
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ηειείσζα. Γελ ηειείσζα θαζφινπ, είκαη ζηε κέζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζα κπνχκε ζε δηάινγν, δελ ζα θάλεηε δηάινγν. Γελ έρνπκε
κπεη ζηα ζέκαηα αθφκε.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είπε θάηη γηα ζαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μα δελ ηειείσζα φκσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Σάθα ζπλερίζηε, ιίγν πην ζχληνκα φκσο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Αιιηψο λα καο δεηήζεη θάπνηνο ζπγλψκε θαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.
Πάκε ιίγν παξαθάησ γηα ηελ έθπησζε πνπ πήξε ην έξγν. Σν
έξγν πήξε έθπησζε 12% είρε φκσο 20 ελδηαθεξφκελνπο θαη έκεηλαλ ηέζζεξηο.
Γελ πηζηεχσ φηη κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάηη άιιν. ην έξγν πξαζίλνπ ηνπ
1.027.000 € φινη θη φινη εκθαλίζηεθαλ πέληε, ήηαλ δηεζλήο δηαγσληζκφο
βέβαηα, θπζηθά δελ ήηαλ θαηαζθεπαζηηθφ ην φιν έξγν θαη ε έθπησζε ήηαλ
19% θαη κηα ραξά πξνρψξεζε ην έξγν.
Ήηαλ ηεξάζηην, ήηαλ φια ηα ιεηηνπξγηθά, ήηαλ έλαο απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ απηή ηε ζηηγκή ν Γήκνο είλαη ζε νηθνλνκηθφ ηέικα. Ση ζέιεηε λα
πσ; ηη έρεηε βάιεη κηα ειηά έμσ απφ ην δεκαξρείν ηεο Υαιθεδφλαο πνπ θάλεη
2.000 €; ηη έρεηε θάλεη εθξηδψζεηο…;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με ιατθίδεηε …
Ζ. ΣΑΦΑ: Λατθίδσ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση είλαη απηφ; Τπνλνείο θάηη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρσ ηηκνιφγηα. Γηαηί κε δηαθφπηεηε; Ση πάζαηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ!
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνπ πήγε ε δεκνθξαηία θαη ν πνιηηηζκφο ζαο; Γηαηί εγψ έρσ
πξφβιεκα δεκνθξαηίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα κελ απεπζχλεζηε.
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Ζ. ΣΑΦΑ: ρη, έιενο Οθηψβξε κήλα! Ση λα πνχκε; ηη δψζαηε ην έξγν ζε
ηδηψηεο θαη ηαπηφρξνλα νη ππεξσξίεο ηξηπιαζηάζηεθαλ; Πσο γίλεηαη απηφ,
αθνχ ηα έρεηε δψζεη φια ζε ηδηψηεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα ζαο παξαθαιψ πνιχ λα απεπζχλεζηε ζε εκέλα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δζείο ινηπφλ δψζαηε ζε ηδηψηεο ην έξγν θαη ηξηπιαζηάζαηε ηηο
ππεξσξίεο. Καη κε ην θεθάιαην θαη κε ηνπο εξγάηεο;
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ λνκίδσ, εζείο ην θάλαηε ην έξγν. ρη εκείο. Έρσ θη άιια
παξαδείγκαηα, αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα ην πξνρσξήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα ζαο παξαθαιψ πνιχ δελ είλαη απηή ε δηαδηθαζία.
Ζ. ΣΑΦΑ: ηακαηάσ θαη πξνρσξάσ κεηά, γηαηί έρνπκε θη άιια ζέκαηα
νηθνλνκηθήο θχζεσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη. Απιά κελ απεπζχλεζηε εθεί, ζαο παξαθαιψ πνιχ. Ο θ.
Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζέισ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θ. Βαζηιφπνπιε δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη δελ ππάξρεη, ζα ην θξίλεη ην ψκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μεηά, ζα ηειεηψζνπλ θαη ζα ζαο δψζσ ηνλ ιφγν κεηά.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ηξία ζέκαηα ελ ηάρεη ζα ζαο
απαληήζσ φπσο θάλσ πάληα άιισζηε. ζνλ αθνξά απηφ πνπ ξψηεζε ν θ.
Βαζηιφπνπινο γηα ην έξγν ηεο θξα πξάγκαηη είλαη έηζη αθξηβψο φπσο ην
ιέεη, δελ έρνπκε θάπνηα θαηλνχξγηα πιεξνθφξεζε, έρεη κείλεη ζε απηφ ην
επίπεδν ην έξγν.
Βέβαηα δελ ζαο θξχβσ φηη είλαη έλα έξγν ην νπνίν θαηά ηελ
ηερληθή κνπ άπνςε είλαη πνιπδάπαλν. Αλ εγψ ήκνπλ κειεηεηήο ίζσο λα είρα
άπνςε, ζίγνπξα είρα άιιε άπνςε αιιά φκσο έρεη πξνρσξήζεη θαη νθείινπκε
λα είκαζηε ππέξκαρνη απηνχ ηνπ έξγνπ γηα λα γίλεη επηηέινπο θάηη ζηελ θξα.
Κιείλσ κε απηφ θ. Βαζηιφπνπιε δελ έρσ θάηη άιιν, δελ έρσ άιιε
πιεξνθφξεζε.
Αγαπεηέ θ. Αζαλαζφπνπιε, είρα ηα αηηήκαηα φισλ ησλ
δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ηα έρσ θαη ζην γξαθείν κνπ. Σν γξαθείν κνπ είλαη
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αλνηρηφ γηα φινπο φπνηε ζέιεηε, φπνηνο ζέιεη ελεκεξψζεηο θαη νηηδήπνηε,
απηφ ην ζέκα ηνπ 5νπ δελ ππήξρε. Γελ μέξσ, πηζαλφ λα πξνέθπςε ρηεο ή
ζήκεξα απηφ ην ζέκα θαη γη' απηφ καο ην θέξαηε ζην πκβνχιην, ζα ζαο
παξαθαιέζσ φκσο επεηδή ην γξαθείν κνπ είλαη αλνηρηφ πάληα θαη εγψ είκαη
αλνηρηφο θαη ην μέξεηε, θάπνηνη εδψ πνιιέο θνξέο κνπ έρνπλ κεηαθέξεη
πξάγκαηα ηα νπνία φζν πην γξήγνξα κπνξνχκε, ηα θάλνπκε.
Ξέξεηε ζην πκβνχιην θαιφ είλαη λα αζρνιεζνχκε κε ηα ζέκαηα
ηνπ πκβνπιίνπ. Έρνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα λα πνχκε, παξά λα
αζρνινχκαζηε κε απηά, ηα νπνία ζα κπνξνχζακε λα ηα έρνπκε ιχζεη κε έλα
άιιν ηξφπν πνιχ πην εχθνια θαη πνιχ πην γξήγνξα.
Κχξηε εξεηάθε λα ζαο πσ ην εμήο: φζνλ αθνξά ην 3 ν Γεληθφ
Λχθεην έρεηε δίθην ζην φηη είλαη αθαηάιιειν «Β» κε αζηεξίζθν αλ είδαηε θαιά
ηα ραξηηά, αιιά είλαη αθαηάιιειν πξάγκαηη ην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ.
Έρνπκε έξζεη ζε επαθή κε ηνλ ιπθεηάξρε, έρνπκε βξεη ηηο ιχζεηο καο φηαλ ζα
έρνπκε ηα νηθνδνκηθά πιηθά ζα καο επηηξέςεη ε Τπεξεζία ησλ Οηθνλνκηθψλ,
ζα ην απνθαηαζηήζνπκε φπσο απνθαηαζηήζακε ην 1 ν ΔΠΑΛ πνπ μέξεηε
πνιχ θαιά φηη δελ άλνημε κχηε κε απηή ηελ ηζηνξία, φπσο έγηλε θαη κε ην 1ν
Γεληθφ Λχθεην πνπ επίζεο θάλακε φ,ηη αθξηβψο πξνέβιεπαλ νη Κηηξηαθέο
Τπνδνκέο γηα λα ιεηηνπξγήζεη μαλά ην ζρνιείν.
Θέισ λα ζαο πσ λα είζηε ήζπρνο γηαηί γηα ηα ζρνιεία
αγξππλάκε, είκαη ζηε δηάζεζή ζαο λα είζηε ελεκεξσκέλνο γηα θάζε ζρνιείν
θαη θαιφ ζα ήηαλ ίζσο αλ ζέιεηε ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε λα ζαο ελεκεξψζσ
γηα φια ηα ζρνιεία ηεο Φηιαδέιθεηαο ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθνληαη θαη ηη
έρνπκε θάλεη, ή ηη κέλεη λα θάλνπκε γη' απηά. αο επραξηζηψ, δελ ζέισ λα πσ
θάηη άιιν πξνο ην παξφλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη επί πξνζσπηθνχ ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: σηήξε πξηλ μεθηλήζεηο ζέισ λα πσ φηη ζην πεξηζηαηηθφ δελ
ήζνπλ κφλν εζχ, ήκνπλ θαη εδψ. Αλέθεξαλ κφλν εζέλα, νπφηε ζέισ λα πσ φηη
κηιήζακε, πήγεο κέζα ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε ζηνλ ππεχζπλν…. Πεο εζχ,
απιά ζέισ λα πσ φηη ήκνπλ θαη εγψ.
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.

ΚΟΚΟΛΔΣΟ:

Άθνπζα

ηνλ

θ.

Βαζηιφπνπιν

λα

ρξεζηκνπνηεί

ραξαθηεξηζκνχο. Καλνληθά δελ ζα απαληνχζα, αιιά επεηδή πξνθαλψο είλαη
κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ην θνπηζνκπνιηφ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνην ραξαθηεξηζκφ ρξεζηκνπνίεζα θ. Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ δέρνκαη δηάινγν καδί ζαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνην ραξαθηεξηζκφ ρξεζηκνπνίεζα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεηε δηάινγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπε φηη ρξεζηκνπνίεζα ραξαθηεξηζκφ. Να καο πεη!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άζηνλ λα νινθιεξψζεη θαη ζα ζαο πεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπε φηη ρξεζηκνπνίεζα ραξαθηεξηζκφ. Πνηνο είλαη ν
ραξαθηεξηζκφο θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα δελ πξέπεη λα θάλεηε δηάινγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ηη ήκνπλ απαζήο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μάιηζηα, ην απαζήο είλαη ραξαθηεξηζκφο. Μάιηζηα, ζαο
ραξαθηήξηζα απαζή ινηπφλ!
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή φλησο ππήξρε έλα
ζέκα κε ηνλ πεδφδξνκν θαη ππήξραλ θάηνηθνη πνπ είραλ φλησο πξφβιεκα κε
απηφ ην πξάγκα, ήκαζηαλ εθεί κέρξη ηηο 2 ε ψξα ην πξσί, πξνζπαζψληαο λα
δψζνπκε ιχζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηαηί σο Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη απηφ
ν θ. Γήκαξρνο, ν πξψελ Γήκαξρνο ζα έπξεπε λα ην γλσξίδεη γηαηί ηελ είρε ηε
Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζηα ρέξηα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ν ήρνο
φηαλ ε δχλακε ηεο Γεκνηηθή Αζηπλνκίαο είλαη θάηη απφ 50 άηνκα, δελ είλαη
αξκνδηφηεηα ηεο Γεκνηηθή Αζηπλνκίαο θαη είλαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Οη θάηνηθνη πνπ ήηαλ εθεί γηαηί είραλ φλησο πξφβιεκα, ην ηνλίδσ
θαη είλαη εδψ κεξηθνί απφ απηνχο, θαη πεξάζακε καδί κέρξη ηηο 2 κε 2 θαη κηζή
ην πξσί κέρξη πνπ ήξζε ην πεξηπνιηθφ ζην ζεκείν. Μαο εμήγεζαλ θάπνηα
πξάγκαηα, ήκαζηαλ εθεί, εκείο πξνζπαζνχζακε θαη κε ηνλ Πξφεδξν λα
δψζνπκε ιχζε ζην πξφβιεκα παξ' φηη δελ είλαη κέξνο ηεο αξκνδηφηεηάο καο
θαη ην ηνλίδσ.
Θα θιείζσ θαη ζα πσ ην εμήο θαη ην μαλαιέσ γηαηί πνιιά
πξάγκαηα ηα ιέκε ιίγν επηδεξκηθά θαη είλαη σξαίν λα κηιάκε κε σξαίν ηξφπν
αξθεί λα ην αληηκεησπίδνπλ φινη έηζη.
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Ο πξψελ Γήκαξρνο είπε φηη είρε θαηαγγειία. Μπνξνχκε λα
έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ηα νλφκαηα; Ναη, πξνζσπηθά έζησ. Δίλαη απαξαίηεην
γηαηί απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, επεηδή έρεη γίλεη θαη έρεη μαλαγίλεη θαη ζα
μαλαγίλεη, απηφ ην πξάγκα θαηαληάεη θνπηζνκπνιηφ θαη ζα πξέπεη λα
ζηακαηήζεη απηή ε ηζηνξία.
πσο ήηαλ θάηνηθνη πνπ είραλ πξφβιεκα εθεί θαη νη άλζξσπνη
κηινχζαλ καδί καο επί πξνζσπηθνχ θαη έβιεπαλ αλ κπνξνχκε λα ιχζνπκε ην
ζέκα θαη αλ θάλακε ελέξγεηεο γηα λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα, απηφ ην «κνπ
είπαλ, ζνπ είπαλ…» λα ιήμνπλ θαη νη ραξαθηεξηζκνί επηζηξέθνληαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, λα απαληήζσ
ζηνλ θ. εξεηάθε γηα ηα γεπεδάθηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζέισ λα γίλεηαη δηάινγνο, νη ζπλάδειθνη
απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ έθαλε ε αληηπνιίηεπζε. Λχλνπκε ηηο απνξίεο
πνπ έρεηε, κελ μαλαγίλεη δηάινγνο ζαο παξαθαιψ, δελ έρνπκε μεθηλήζεη ηα
ζέκαηα.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: ζνλ αθνξά ην θνκκάηη γηα ηα γεπεδάθηα είλαη ζηελ
ππεξεζία, κνηξάδνπλ ηηο ψξεο έρνπκε απμεκέλα παηδηά πνπ ζέινπλ λα
αζρνιεζνχλ ηδηαίηεξα κε ην πνδφζθαηξν, ζεσξψ φηη ηηο επφκελεο δπν ηξεηο
κέξεο ην ζέκα ζα έρεη ιπζεί. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, γηα ην ζέκα ηεο πξφζθαηξεο
βιάβεο ειεθηξνθσηηζκνχ ζηελ πιαηεία Μηανχιε, απνθαηαζηάζεθε πξσί –
πξσί ζήκεξα δελ ππάξρεη θαλέλα ζέκα. Βιάβεο πξφζθαηξεο ππάξρνπλ θαη
ζπλέρεηα ην Σκήκα είλαη εδψ λα απνθαζηζηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε απέθπγα λα κηιήζσ αθξηβψο γηα λα κπνχκε
ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε καο. Βιέπσ γηα κηα αθφκε θνξά φηη
πιαηεηάδνπκε, δελ κπνξψ ινηπφλ λα κείλσ απαζήο ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ
αθνχσ θαη εηδηθά φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά. Δγψ ζα δερηψ απηφ πνπ έθαλε ν
θ. Σνκπνχινγινπ, αιιά ζα πξέπεη λα πνχκε θαη θάπνηεο αιήζεηεο δηφηη κέρξη
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πξφηηλνο αθνχγνληαλ ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ φηη ν Γήκνο καο έρεη
πεξίζζεπκα ζε ηζνπβάιηα.
Έηζη ινηπφλ ζα αλαθέξσ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά λνχκεξα γηα λα
θαηαιάβνπλ θαη νη πνιίηεο θαη εηδηθά νη εξγαδφκελνη ζε πνηα θαηάζηαζε θαη
κνίξα βξηζθφκαζηε. Πξηλ θαη πάλσ απ' φια φκσο ζα πσ ζε ζρέζε κε ηελ
αλαθνξά πνπ έγηλε γηα ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ φηη είλαη
αλαθαίξεην δηθαίσκα πνπ ηνπ παξέρεη ν λφκνο απνθιεηζηηθά ζην Γήκαξρν θαη
δελ πέθηεη ν ιφγνο ζε θαλέλαλ απφ εδψ κέζα πνηνλ ζα πάξεη, γηαηί ζα ηνλ
πάξεη θαη ηη ζα ηνλ θάλεη.
Οχηε έρεη θαη θακία ππνρξέσζε ν Γήκαξρνο λα αλαθνηλψζεη
πνηνη είλαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ. Σν κφλν πνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη, είλαη λα
ηνπο αλεβάζεη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. Σειεία θαη παχια. Άξα αο ζηακαηήζνπλ νη
θξίζεηο ζε απηφ ην επίπεδν.
Κπξίεο θαη θχξηνη ε κεληαία κηζζνδνζία ην 2019 αλέξρεηαη ζε
460.000 € πεξίπνπ ην κήλα. Κακία 50ξηά ρηιηάδεο ην κήλα ζέιεη ε Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε. Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε εθηφο απφ απηά πνπ ζέιεη, ζα
ρξεηαζηεί θακία 100ζηή ρηιηάδεο επξψ γηα απνδεκηψζεηο κηα δσγξάθνπ, πνπ
θάπνηνο παξαηηήζεθε ζην Γηθαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα ην θεξδίζεη ζε ηειηθφ
βαζκφ.
Υξεηάδεηαη επίζεο θάπνπ 150.000 € γηα ηα ιεσθνξεία πνπ
γπξλάλε, ρσξίο λα είλαη θαλείο κέζα, πνπ θπθινθφξεζαλ ηελ εκέξα ησλ
εθινγψλ. Γηθαίσκά ηνπο. Υσξίο κειέηε. Κπθινθνξνχλ φκσο, ραιάλε
πεηξέιαηα, ράιαζαλ δπν ηξεηο θνξέο θαη νη άιινη ηάρα… «πνπ είλαη ηα
ιεσθνξεία», ράιαζαλ. Δίραλ δνζεί δπν ηξία ρξφληα ζηε Νέα Ησλία θαη έλα
ζσξφ ηέηνηα.
Ζ κηζζνδνζία ην ’20 ζα θηάζεη ζηηο 470.000 € ην κήλα πνπ
ζεκαίλεη φηη ζα ρξεηαζηνχλ θάπνηα εθαηνκκχξηα ζην ρξφλν. Ξέξεηε πφζνη είλαη
νη ΚΑΠ πνπ ζα καο έξζνπλ ην 2020 γηαηί δελ ζα αιιάμνπλ ζε ζρέζε κε ην ’19;
Θα είλαη 3.372.000 €.
Αλαξσηήζεθε

θαλείο

απφ

πνχ

ζα

πιεξσζνχλ;

ηαλ

εμαληιήζεθαλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ Γήκνπ καο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ΑΣΑ θαη
παξαθάησ έρνπκε ζέκα πνπ ζα εμεγήζεη ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ, φζνλ
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αθνξά ηε κεηαθνξά ζε ΑΣΑ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ιεηηνπξγηθά γηα λα
θπθινθνξήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο.
Πξνζσπηθά επεηδή έρσ κειεηήζεη θαη κε ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ θ.
Σάθα πνπ πξέπεη λα ηνπ δψζνπκε ζπγραξεηήξηα, ην θξεβάηη ηνπ ιείπεη απφ
ην δεκαξρείν! Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ιέλε θάπνηνη θάπνηα πξάγκαηα αιιά
θάπνηνη λα έρνπλ θαη ην αλάζηεκα λα ιέλε θαη λα αλαγλσξίδνπλ ζηνπο
αλζξψπνπο ηελ πξνζθνξά θαη ηε δνπιεηά ηνπο, πνπ ζηελ νπζία έρεη
παξαηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
Έηζη ζα πξέπεη λα δνχκε κε ζεκλφηεηα φια απηά ηα δεηήκαηα
θαη αο αθήζνπκε ηηο πνιιέο θνπβέληεο πνπ ηα 5ιεπηα γίλνληαη 50ιεπηα,
ιέγνληαο θαη ππνθαζηζηψληαο ην Κνηλνβνχιην, ιεο θαη δελ έρνπκε εδψ ζέκαηα
πνπ καο απαζρνινχλ, έηζη ψζηε λα ζηαζνχκε κε ζεβαζκφ ηα πξνβιήκαηα θαη
λα δνχκε πσο ζα αληηκεησπίζνπκε φια απηά ηα πξνβιήκαηα.
Δθείλν
δηαβεβαηψζνπκε

ηνπο

πνπ

ηνπιάρηζηνλ

εξγαδφκελνπο

θαη

ζαλ

Παξάηαμε

πηζηεχσ

θαη

ε

ζέισ

λα

πιεηνςεθία

αλαληίξξεηα είλαη φηη δελ ζα θηλδπλεχζεη θαλέλαο κηζζφο, θαλελφο θαη ε ζέζε
καο πάλσ ζηα αηηήκαηά ηνπο ζα είλαη ζεηηθφηαηε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν, ζαο
παξαθαιψ πνιχ λα είζηε φκσο ζχληνκνο. Θα κνπ θάλεηε ηε ράξε λα κελ
αλαθεξζείηε ζε νλφκαηα, γηαηί ζα πεη πάιη ν άιινο «επί πξνζσπηθνχ»…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο παξαβηάζηεθε ν θαλνληζκφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ παξαβηάζακε θαλέλα θαλνληζκφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παξαβηάζηεθε ν θαλνληζκφο δίλνληαο ηνλ ιφγν …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ε παξαθαιψ κηιάσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη κηζφ ιεπηφ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξψ λα κηιήζσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα, πεξηκέλεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ηνλ ιφγν λαη ή φρη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ. Γελ παξαβηάζακε θαλέλα θαλνληζκφ, ηηο
απαληήζεηο πνπ ζα έδηλε ν θ. Γήκαξρνο, νη αξκφδηνη Αληηδήκαξρνη …
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ιέσ γη' απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα πνην ιέηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σνπνζεηήζεηο θαη εξσηήζεηο ζηελ αξρή θάλνπλ κφλν νη
επηθεθαιήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μφλν νη επηθεθαιήο, λαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ έγηλε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απιά έθαλε ν θ. Αζαλαζφπνπινο ζπκπιήξσζε ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ή ηεξνχκε ηνλ θαλνληζκφ ή …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έγηλε θαη θάηη. Γελ είκαζηε ζηξαηησηηθά λα ιέκε ιίγν δεμηά
ιίγν αξηζηεξά, αο κηιήζνπλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Λχζαλδξε, λα ην θάλσ ζην επφκελν πκβνχιην θαη εγψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη. Απαληήζηε επί πξνζσπηθνχ πνπ έρεηε πεη θαη ηα ζπδεηάκε
κεηά, έρνπκε ην ρξφλν λα πνχκε πνιιά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χξαία. Ο θ. Σάθαο επηβεβαίσζε φηη φρη κφλν έθαλε απηφ
πνπ έθαλε άζειά ηνπ, αιιά ηελ είρε ζηεκέλε ζηελ θα Υαξακαξά απφ ηηο
εθινγέο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ζα κε δηαθφπηεηε; Θα ζρνιηάδεηε απηά πνπ ιέσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζρνιηάδσ, αιιά λα πξνζέρεηε ηα ιφγηα ζαο. «ηεκέλε» ζα
ζαο πεη επί πξνζσπηθνχ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σεο ηελ είρε ζηεκέλε, θξαηψληαο έλα κήλπκα φπσο
είπε πνπ είρε ζηείιεη ε θα Υαξακαξά, ην νπνίν βεβαίσο κε κεγάιε ραξά ζα
άθνπγα πνην είλαη, ην ηφζν πξνζβιεηηθφ κήλπκα πνπ ηνλ αλάγθαζε λα ηελ
πάξεη απφ πίζσ φηαλ ηελ είδε ζην δεκαξρείν θαη αληί λα δεηήζεη ζπγλψκε,
ζέιεη λα βγεη θαη απφ πάλσ. Σν αθήλσ, ην πξνζπεξλάσ.
Πξνρψξεζε φκσο ν θ. Σάθαο θαη πήγε ζην δηαγσληζκφ. Κχξηε
Σάθα, γηα λα καζαίλνπλ θαη νη πνιίηεο εδψ, έγηλε δηαγσληζκφο γηα ηελ άζιηα
θαηάζηαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ φπσο ιέεη. Να πσ φηη ην θνηκεηήξην δελ έρεη
θαζφινπ άζιηα θαηάζηαζε, ην θνηκεηήξην επί δηθήο καο ζεηείαο δφζεθαλ
400.000 € γηα λα θηηάμεη απνρεηεπηηθφ δίθηπν πνπ θάπνηνη ζήκεξα θνπλάλε ην
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δάρηπιν. Έπεθηαλ φια ζηνλ Κεθηζφ, ζηε δηθή καο ζεηεία έγηλε απηφ θαη
κπήθαλ θαη παγθάθηα θαη άιιαμε ν ειεθηξνθσηηζκφο θαη έγηλε κηα αλζξψπηλε
θαηάζηαζε.
Τπάξρνπλ θάπνηνη εηδηθνί ρψξνη γηα λα κηιήζνπκε ζπγθεθξηκέλα
ζην θνηκεηήξην, πνπ αθνξνχλ ηα απνδπηήξηα ησλ εξγαηψλ θαη ηνλ ρψξν
πιχζεο ησλ νζηψλ, πνπ θαηαξηίζακε κηα κειέηε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ θαη ζπκκνξθνχκελνη κε παξαηεξήζεηο ηνπ
Τγεηνλνκηθνχ.
Ση έγηλε; 75.000 € δηαγσληζκφο, 20.000 € παίξλνπλ ηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη πφζνη ζπκκεηέρνπλ; Σέζζεξηο.
Κχξηε Σάθα, είπαηε θάηη. Δίπαηε αλ «ζεσξεί θάπνηνο πσο έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ λα πξνζθχγεη ζην δηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην». Απηφο πνπ έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ είλαη ν Γήκνο, ηνλ νπνίν εθπξνζσπείηε εζείο. Γελ κπνξεί λα ιέηε
πνηνη ζεσξνχλ γηα κηα πεξίπησζε πνπ θαξακπηλάηα ν Γήκνο κε κέζε ηηκή
πξνζθνξάο παίξλεη 50% έθπησζε θαη παίξλεη 12% έθπησζε ζε πξνζθνξέο –
ξνιφη θαη εδψ ν θ. Σάθαο λα πξνζπαζεί λα βξεη απφ ην αθξναηήξην πνηνο
κπνξεί λα έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.
Ο Γήκνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη απηφο ζα φθεηιε λα
ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. Καη ηη θάλεη ηψξα; Ζ πνλεξηά!
Γηεζλήο δηαγσληζκφο -ιέεη- ηνπ πξαζίλνπ κε 19% βέβαηα φρη κε 12%. Ση έγηλε
εθεί; Δίλαη Τπεξεζίεο. Καη νη Τπεξεζίεο έρνπλ δηαθνξεηηθή θνζηνιφγεζε θαη νη
πξνζθνξέο αλ ζέιεηε λα έρεηε ηελ ηχρε ελφο άιινπ έξγνπ, ην νπνίν πάξζεθε
κε ηεξάζηηα έθπησζε, άλσ ηνπ 65%, κελ αλαθέξνπκε πνην έξγν είλαη απηφ, ε
πξνζθνξά ηνπ 19% είλαη ινγηθφηαηε άξα κε δεκηνπξγείηε εληππψζεηο.
Δπεηδή καο γίλαηε θαη δαζνιφγνο θαη γεσπφλνο, δελ μέξσ ηη
εηδηθφηεηα έρεηε, λα πάηε λα βξείηε θ. Σάθα εζείο κηα ειηά ζαλ θη απηή πνπ
κπήθε, φρη κφλν ε ειηά θαη ηα ινπινχδηα θαη ην γθαδφλ θαη νκφξθπλε ην
δεκαξρείν ηεο Υαιθεδφλαο, λα ηελ πάξεηε θηελφηεξα. Φαληάδνκαη καδί κε ην
θξεβάηη ζαο, φπσο είπε ν θ. Γξεηδειηάο, κπνξείηε λα αθηεξψζεηε θαη πέληε
παξαπάλσ ιεπηά λα πάξεηε κηα πξνζθνξά γη' απηφ.
Ο θ. Γξεηδειηάο καο είπε γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ.
Εσγξάθνο ησλ 100.000 € είπε, πνπ ν Γήκνο απνζχξζεθε απφ ην Γηθαζηήξην.
Αθνχζηε ηη έγηλε εδψ: ν Γήκνο καο επί πξνπξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο
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απνιχζεθε κηα δσγξάθνο. Απηή ε δσγξάθνο πξνζέθπγε ζηα Γηθαζηήξηα.
Πξσηνδίθσο δηθαηψλεηαη, ζην Δθεηείν δηθαηψλεηαη, ππνρξενχηαη ν Γήκνο επί
δηθήο καο ζεηείαο λα ηελ πξνζιάβεη. Τπνρξενχηαη βάζεη ηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο λα ηελ πξνζιάβεη.
Ση θάλεη ν Γήκνο; Πάεη θαη θαηαζέηεη αίηεζε αλαίξεζεο ζηνλ
Άξεην Πάγν ζηνλ ηξίην βαζκφ θαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλά κέηξα ζηνλ Άξεην
Πάγν. Καη μέξεηε ηη γίλεηαη; Σα ράλεη ηα πξνζσξηλά κέηξα. Σα ράλεη, γηαηί είλαη
ηφζν θαηαθαλήο ε ππφζεζε ηεο αδηθίαο, πνπ ε γπλαίθα δηθαηψζεθε.
Φεκίδεζηε θ. Γξεηδειηά γηα ηε θηιεξγαηηθή ζαο ζηάζε ην μέξνπλ
φινη νη εξγαδφκελνη θαη πφζν ζαο αγαπνχλ, αιιά νη 100.000 € είλαη
ζπκκφξθσζε ζε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με πξνζβάιιεηε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηνλ πξνζβάιισ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπαηε γηα ηνλ θ. Σάθα, γηα ηνλ θ. Γξεηδειηά… πέζηε ηελ άπνςή
ζαο θαη απηφ πνπ ζέιεηε λα πείηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ζα κε θηκψζεηε θ. Γεσξγακιή; Γελ θαηάιαβα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ λα ζε θηκψζσ; Μα φηαλ ιέηε γηα ην θξεβάηη, ηνλ
πξνζβάιιεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην είπε ν θ. Γξεηδειηάο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν είπε δηαθνξεηηθά, εζείο ηνλ εηξσλεπηήθαηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηνλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνλ θ. Σάθα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηνλ εηξσλεχηεθα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σέινο πάλησλ, ζπλερίζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Οη 100.000 € είλαη ζπκκφξθσζε κε δηθαζηηθή απφθαζε
πνπ δηθαηψζεθε ε γπλαίθα.
Σψξα μέξσ θαη θαιφ είλαη λα ιέγνληαη θάπνηεο θνπβέληεο
ζαξξεηά εδψ κέζα θαη ηα ππφινηπα πεξί ηξφπσλ αο αθήζνπκε ηνπο ηχπνπο
θαη λα δνχκε ηελ νπζία. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία;
Ζ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή είρε έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ πνπ
κπνξνχκε λα ζαο ηνλ θαηαζέζνπκε φηαλ έξζεη θαη αλ ζειήζεηε λα θέξεηε πνηέ
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ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζεσξνχκε πσο εμππεξεηεί κηα αλάγθε
ζνβαξή.
Γηα λα θιείζσ, γηαηί αθνχγνληαη εδψ πξάγκαηα, ηα νπνία είλαη
αιιφθνηα. Σα ιεσθνξεία ηα παξαιάβακε δηαιπκέλα, θάπνηνη εδψ έρνπλ θάεη
ισηνχο. Σα παξαιάβακε δηαιπκέλα. Σα ιεσθνξεία ινηπφλ πνπ παξαιάβακε
δηαιπκέλα θαη λα ζαπίδνπλ ζην θνηκεηήξην, ηη θάλακε; Σα θηηάμακε.
Αθνχ ηα θηηάμακε φκσο ηα ιεσθνξεία πάιη θάζνληαλ. Γηαηί; Γηαηί
δελ κπνξνχζακε λα πξνζιάβνπκε εξγαδφκελνπο. ηαλ κπνξέζακε θαη
βξήθακε ηξχπα θαη δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε εξγαδφκελνπο, πνπ απηφ
θαζπζηέξεζε κε κειέηε θαη κειέηε πνπ δελ δφζεθε έμσ, κειέηε πνπ
θαηαξηίζηεθε -γηαηί αθνχζηεθε θαη είλαη θαη πάιη ςέκα, ρσξίο κειέηε- έγηλε
κειέηε θαη απηή ε κειέηε κάιηζηα ζπκκνξθψζεθε κε παξαηεξήζεηο ηνπ ΟΑΑ
θαη έγηλαλ παξαηεξήζεηο πάιη θαη ζηε δηαβνχιεπζε, πνπ ήξζε πνιχο θφζκνο
γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία.
Πξνθαλψο ν θ. Γξεηδειηάο δελ ην γλσξίδεη θαη κπνξεί λα πεηάεη
πξάγκαηα ζηνλ αέξα, έηζη. Έγηλε κειέηε, απηή ε κειέηε πήγε ζηνλ ΟΑΑ,
ηξνπνπνηήζεθε θαη έηζη ιεηηνχξγεζε ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία θαη είλαη ρξένο
θαη θαζήθνλ ζαο, επεηδή βνεζάεη πνιχ θφζκν θαη κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ λα κπνξέζνπκε σο Γήκνο λα ηε ζπλερίζνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Παπαινπθά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ξεράζαηε λα πείηε φηη ηα δσξίζαηε ζηε Νέα Ησλία ζην
κεηαμχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σα ιεσθνξεία παξαρσξήζεθαλ κε νκφθσλε απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε Νέα Ησλία θαη ε Νέα Ησλία ηα ζπληήξεζε
θαλνληθφηαηα. Ο θ. Κνπεινχζνο είλαη εδψ θαη ην ςήθηζε, αιιά ην έρεη μεράζεη
γηα λα δηνξζψζεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Καη ν θ. Κνπηζάθεο ην ςήθηζε, δελ
μέξσ ηη έγηλε θαη ην έρνπλ μεράζεη. Γηαηί; Γηα έλαλ θαη βαζηθφ ιφγν.
Σν ςήθηζαλ θαη θαιά έθαλαλ θαη ην ςήθηζαλ, απιψο ηψξα ην
έρνπλ μεράζεη. Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί ηα ιεσθνξεία ήηαλ παξνπιηζκέλα θαη
ζάπηδαλ θαη αληί λα πείηε έλα κπξάβν πνπ έζησ θαη αξγά …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε δελ ηα έρεη μεράζεη θαλείο. Θα
απεπζχλεζηε ζε απηνχο πνπ ην έρνπλ μεράζεη …
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ε εζέλα ην είπα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη, είπεο φηη ην έρσ μεράζεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα φηη ην ςήθηζεο εζχ. Δίπα κπξάβν πνπ ην ςήθηζεο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλ ζέιεηε λα ηελ θαηαξγήζεηε, θαηαξγήζηε ηελ. Μελ ην
θέξλεηε φκσο απ' έμσ, απ' έμσ φηη θπθινθνξνχλ άδεηα, έρνπλ πνιιά έμνδα
θαη φια απηά πνπ αθνχκε απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζα έπαηξλα ηνλ ιφγν θ.
Πξφεδξε, αιιά φηαλ αθνχσ ηνλ θ. Γξεηδειηά λα κηιάεη γηα ηελ απφιπζε ηεο
δσγξάθνπ θαη επεηδή ηελ επνρή εθείλε ήκνπλ επηθεθαιήο ηεο αληηπνιίηεπζεο
ζα ηνπ ζπκίζσ φηη ε απφιπζε ηεο δσγξάθνπ έγηλε επί Γηνίθεζεο Γατηαλά πνπ
ήηαλ πξσηνπαιίθαξν ν ίδηνο γηα λα πξνζιεθζεί έλαο άιινο ζηε ζέζε ηεο. Καη
ν Γήκνο ζήκεξα πιεξψλεη ηα ζπαζκέλα εθείλεο ηεο απφιπζεο.
Καη πήγα εγψ κάξηπξαο ζην Γηθαζηήξην γηα λα δηθαησζεί ε
γπλαίθα απηή ε νπνία απνιχζεθε γηα λα θάλνπλ ξνπζθέηη, έλα.
Καη δεχηεξνλ γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία κνπ ζπκίδεη απηφ πνπ
ιέεη «θάπνηνη κάισλαλ ζε μέλν αρπξψλα». Σε Γεκνηηθή πγθνηλσλία ηελ
εγθαηέζηεζε ζηελ πφιε ν Νίθνο Αδακφπνπινο. ινη νη επφκελνη κεδελφο
εμαηξνπκέλνπ άθεζαλ ηα ιεσθνξεία λα ζαπίδνπλ. Δπί Νίθνπ Αδακφπνπινπ
ππήξρε ζπγθνηλσλία ζηελ νπνία δελ ήηαλ θαζφινπ θελά ηα ιεσθνξεία, ην είρε
πνιεκήζεη ν θ. Γξεηδειηά ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν, αγνξάζηεθαλ θαηλνχξγηα
ιεσθνξεία θαη ζάπηδαλ ζηνλ πξναχιην ηνπ λεθξνηαθείνπ. Απηά, γηαηί εκείο δελ
έρνπκε θνληή κλήκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. ε έλα εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ
Γεκνηηθή πγθνηλσλία πνπ είρε ηεζεί απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν. Σα ιεσθνξεία
θπθινθνξνχλ ζηελ πφιε θαλνληθά, έρνπλ επηζθεπαζηεί θαη θπθινθνξνχλ εδψ
θαη αξθεηφ θαηξφ. Μεηά ηελ απφθαζε πνπ βγήθε ζηε δηακάρε κάιηζηα κε ηνλ
ΟΑΔΓ θαη ηελ θεξδίζακε θαη ην παιέςακε γηα λα ηελ θεξδίζνπκε γηα λα
παξακείλνπλ νη ππάιιεινη θαη λα θπθινθνξνχλ ηα ιεσθνξεία, ε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία ζα ζρεδηαζηεί μαλά.
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Γελ μέξσ αλ έρεη έλα ή δχν ή ηξία άηνκα κέζα θαη θπθινθνξεί,
αιιά ζέιεη ζρεδηαζκφ απφ ηελ αξρή. Να ελεκεξσζεί ν θφζκνο πάιη, λα κπνπλ
θαηλνχξγηα ζεκεία ζηηο ζηάζεηο γηαηί δελ ηα βξίζθεη ν θφζκνο θαη θπλεγάεη ην
ιεσθνξείν απφ πίζσ. λησο ηα ιεσθνξεία επηζθεπάζηεθαλ, αιιά φλησο
ελεκεξψζεθα θη εγψ φηη θαη ε Νέα Ησλία έδσζε 30.000 € γηα λα ηα θηηάμεη. Γελ
μέξσ αλ ηζρχεη απηφ, δελ έρσ δεη ηα ηηκνιφγηα ηεο Νέαο Ησλίαο.
Έρσ δεηήζεη απφ ηηο Τπεξεζίεο λα κε ελεκεξψζνπλ γηα ην
θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπο. Δίλαη κεγάιν ην θφζηνο ην είρα πεη θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά, δελ μέξσ αλ κπνξνχκε λα ην θαιχςνπκε, ζα ην
ζπδεηήζνπκε, ζα ην απνθαζίζνπκε θαη ζα ην θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
,ηη πξνζθέξνπκε ζηνπο πνιίηεο απηήο ηεο πφιεο είλαη γηα ην
θαιφ. Γελ ζα αθαηξέζνπκε θάηη, λα πξνζζέζνπκε ήξζακε, φπσο έρνπλ θάλεη
θη άιιεο Γηνηθήζεηο. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξράο ζαο επραξηζηψ πνπ
απνδερηήθαηε ηελ πξφηαζή κνπ πεξί ήπησλ αληηπαξαζέζεσλ θαη πνιηηηθψλ
αληηζέζεσλ, αιιά ζε ήπην θιίκα. Πηζηεχσ φηη ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε αθξηβψο
επεηδή έρεη πάξα πνιχ επαίζζεηα ζέκαηα ζα είλαη ε απαξρή κηαο ηέηνηαο
επνηθνδνκεηηθήο, δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο.
Γεχηεξνλ, νκνινγψ αθνχγνληαο ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν, αλ δελ ήμεξε θαλείο ηα ηεθηαηλφκελα γχξσ απφ ην Γήκν ζα
λφκηδε πσο βξηζθφκαζηε θαη δνχκε ζε έλα παξάδεηζν. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ηνπνζεηήζεθε ν πξψελ Γήκαξρνο αιιά θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ ζε πξψελ
Πξφεδξν ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο νκνινγψ φηη εθπιήζζεη αθφκε θαη
ηνλ πην απαηζηφδνμν σο πξνο ηα θνηλά ηνπ Γήκνπ.
Θα μεθηλήζσ απφ ηα ιεγφκελα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ ζρεηηθά κε
ηε ιέμε «ξνπζθέηη» πνπ αλαθέξαηε φρη ζηελ ηειεπηαία ζαο ηνπνζέηεζε, ζηελ
πξψηε ζρεηηθά κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ. Κχξηε Σνκπνχινγινπ φρη κφλν ην
χληαγκα, αιιά θαη ν λφκνο ηνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ θαη ηνπ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ
ππαγνξεχεη ην φηη ν Γήκαξρνο αθξηβψο επεηδή αζρνιείηαη κε πάξα πνιιά
ζέκαηα, πξέπεη λα αζρνιεζεί κε δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά, αζιεηηθά, πνιηηηζηηθά
θαη πάεη ιέγνληαο, ζέκαηα πνπ άπηνληαη φινπ ηνπ θάζκαηνο ηεο Γεκφζηαο
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Γηνίθεζεο, ρξεηάδεηαη αλζξψπνπο πνπ φπσο ζηε Βνπιή γλσξίδεηε πνιχ θαιά
έλαο Τπνπξγφο πξέπεη λα έρεη ζπκβνχινπο γηα ην πεξηβάιινλ, λα έρεη
ζπκβνχινπο γηα ηνλ αζιεηηζκφ, λα έρεη ζπκβνχινπο γηα ηελ αγξνηηθή
αλάπηπμε, επνκέλσο θαλέλα ξνπζθέηη δελ γίλεηαη παξά κφλν αθνινπζψ ην
δηθαίσκα πνπ δίλεη ν λφκνο λα έρσ ζπλεξγάηεο.
Οη ζπλεξγάηεο πνπ κνπ δίλεη ν λφκνο ην δηθαίσκα λα έρσ, είλαη
πέληε. Πξνο ην παξφλ επεηδή ηα νηθνλνκηθά καο είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε,
ζπλεξγάδνκαη κφλν κε ηξεηο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ην αίηεκα ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ φηη απηή ηε ζηηγκή πηζαλφ λα κελ έρνπλ θάπνηα επίζεκε
πξφζιεςε, έρεη λα θάλεη είλαη ηελ γξαθεηνθξαηία ηεο πνιηηείαο θαη ηα ΦΔΚ ηα
νπνία αθφκε δελ έρνπλ έξζεη.
Καη γηα λα ηειεηψλνπκε κε ην ζέκα ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ν θ.
Ρέλνο Αξβαλίηεο θαη ν θ. Μπάξδεο θαη ν θ. Παπαληθνιάνπ θαη ν θ.
αξαληφπνπινο έλαο απφ απηνχο κεηά ηελ 1/1 φηαλ ζα έρνπκε θαηλνχξγην
πξνυπνινγηζκφ, ζα είλαη απηνί πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζην δηθφ κνπ έξγν.
πσο είπε ν θ. Γξεηδειηάο είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκά κνπ θαη
δελ επηδέρεηαη θακία ακθηβνιία νχηε ραξαθηεξηζκφ πεξί ξνπζθεηηνχ. Καη φια
απηά πνπ αθνχγνληαη φηη έθεξα θίινπο κνπ, θίινο κνπ είλαη θαη ν πεξηπηεξάο
ζηε Γεθειείαο. Φέξσ αλζξψπνπο ηθαλνχο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ κε ηηο
γλψζεηο ηνπο, κε ηελ εκπεηξία ηνπο, κε ην πάζνο ηνπο γη' απηή ηελ πφιε
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ζην δηθφ καο έξγν.
Κχξηε εξεηάθε λα είζηε ζίγνπξνο φηη ζα θάλνπκε φ,ηη πεξλάεη
απφ ην ρέξη καο θαζψο ζέκαηα πνπ άπηνληαη θάπνησλ θηεξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ δελ είλαη εχθνιν λα επηζθεπαζηνχλ. Πξνρζέο ήκνπλ εθεί θαη
είδα ηνλ νπιηζκφ ν νπνίνο έρεη θαλεί, είλαη ζίγνπξν φηη θαη ε Σερληθή
Τπεξεζία αιιά θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο απφ ηε κεξηά ηεο αληηδεκαξρίαο ζα
θάλεη απηφ πνπ πξέπεη πξνθεηκέλνπ ηα θηίξηα, εηδηθά γηα ηα παηδηά, εηδηθά ζε
φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην θαζεγεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα γξαθεία ηνπο λα έρνπλ ην
κίληκνπκ ηεο αζθάιεηαο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο.
Χο πξνο ην ζέκα ηεο ππξαζθάιεηαο πνπ αλαθεξζήθαηε, δελ
μέξσ αλ ην αλέθεξε ν θ. εξεηάθεο ή ν θ. Σνκπνχινγινπ. Κχξηε
Σνκπνχινγινπ γηα ηελ ππξαζθάιεηα δελ μέξσ αλ ην είπαηε εζείο, αιιά
νηηδήπνηε έρεη ζρέζε ….
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Υαίξνκαη πνπ απεπζχλεζηε
κφλν ζε εκέλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα κε εθπιήζζεηε επράξηζηα. Ζ αληηπνιίηεπζε πνπ θάλεηε,
επεηδή έρεη ηχρεη λα έρσ ηα πξαθηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, ηεο
πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο, νκνινγψ φηη εθθξάδνκαη κε ζαπκαζκφ γηαηί
μαθληθά εκθαλίδεζηε ιάβξνο. Μέζα ζε πέληε εβδνκάδεο φηη πξέπεη λα γίλνπλ
φια απφ εκάο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε λα κνπ
θαηαινγίδεηε απηά πνπ ζαο ιέσ, ζαο παξαθαιψ εγψ ζαο πξνζέρσ. Να κε
πξνζέρεηε θη εζείο!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, γηα ηελ ππξαζθάιεηα δελ είλαη ζνβαξφ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπα γηα ηελ ππξαζθάιεηα
θάηη εγψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο είπα, δελ μέξσ αλ ην είπαηε εζείο. Αιιά ε επράξηζηε
έθπιεμή κνπ είλαη φηη εκθαλίδεζηε πηα κε ηέηνηα αληηπνιηηεπηηθή, πνιιέο θνξέο
νπζηαζηηθή ζα έιεγα κε εθπιήζζεηε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα
ηνπο επαίλνπο ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με εθπιήζζεηε γηαηί δηαβάδσ ζηα πξαθηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη δελ ζαο είδα κε ηέηνην
κέλνο θαη ηέηνην πάζνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή δελ ήκνπλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο, πξνθαλψο έρεηε κπεξδέςεη. Ήζαζηαλ
ζηα Βξηιήζζηα εζείο θαη δελ μέξεηε φηη ζηε Φηιαδέιθεηα δελ ήκνπλ εγψ
δεκνηηθφο ζχκβνπινο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε πνιηηηθφο άλδξαο απηήο ηεο πφιεο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη φκσο ηελ πξνεγνχκελε
πεληαεηία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε αθήζεη ην απνηχπσκά ζαο θαη ζα κπνξνχζαηε έζησ θαη
κε παξεκβάζεηο φπσο πάξα πνιινί πνιίηεο απφ εδψ παξεκβαίλνπλ θαη
έρνπλ ηνλ ηξφπν λα …
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίρακε βάιεη ηνλ θ. Γεσξγακιή
επηθεθαιήο. Γελ ηα θαηάθεξε, ηη λα θάλνπκε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνλ θ. Γεσξγακιή δελ ηνλ έβαιε θαλέλαο θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζαο έβαια θ. Γεσξγακιή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κε βάιαηε εζείο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζαο έβαια!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε κπεξδεπηεί.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με πλέιεπζε πνπ θάλακε θαη
ηελ απνδέρηεθε φινο ν πλδπαζκφο. Δίλαη παξφληεο εδψ ν θ. Γξακκέλνο, ν θ.
Κνζθνιέηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άιιν έξγν είλαη απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζαο έβαια θ. Γεσξγακιή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ κελ αζρνιείζηε κε άιινπο. Μφληκα ζηελ
αληηπνιίηεπζε είζηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με ξσηήζαηε ηελ πξνεγνχκελε
πεληαεηία θαη ζαο απαληψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί αλαθέξεζηε ζηνλ θ. Γεσξγακιή;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμήο
καο ήηαλ ν θ. Γεσξγακιήο ηφηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεηε ζπλεζίζεη ηε ζέζε ηεο αληηπνιίηεπζεο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καζίζηε εθεί ινηπφλ, κελ αζρνιείζηε κε άιινπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε είπαηε «γηαηί ηελ
πξνεγνχκελε πεληαεηία», αθνχ ζέηεηε ην ζέκα ζα πάξεηε απάληεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ κηιάεη ν Γήκαξρνο!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο πξνο ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία θ. Βαζηιφπνπιε πξνθαλψο
έρεηε δηαβάζεη ην πξφγξακκά κνπ θαη ήηαλ απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ
έιεγα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζνπκε ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Σν
πξφγξακκα πνπ θάλαηε εζείο είλαη έλα θχιιν ην νπνίν δελ αλαθέξεη νχηε
ζηάζεηο, παξά κφλν θάπνηεο ψξεο. αθψο ήξζαλ θαηεζηξακκέλα ηα
ιεσθνξεία, ζηε δηθή κνπ πξφζεζε είλαη κεηά απφ ηε δίθε πνπ θεξδίζακε
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πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηνπο νδεγνχο ηνπιάρηζηνλ ζηε δηθή κνπ πξφζεζε ε
Γεκνηηθή πγθνηλσλία λα αλαβαζκηζηεί θαη λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθφ έξγν.
Γηα ηε θξα. Δίλαη γεγνλφο φηη είρα κηα ζπλάληεζε φπσο
γλσξίδεηε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα κε ηνλ θ. Παηνχιε θαη κε θάπνηεο
Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Δίλαη έλα έξγν πνπ έρεηε δεκνπξαηήζεη πνιχ
ζσζηά θαη ην έξγν ζα πξνρσξήζεη κε ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο θαη ηε
ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ πνιηηεία. πλελλνεζήθακε θαη επ’
απηνχ;
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξέπεη λα αλαθεξζείηε ζηελ πνιηηεία θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο
Πεξηθέξεηαο. Σελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ήκνπλ εθεί. Γελ ην αθνχζαηε απηφ
πνπ είπα;
Γηα ηα γήπεδα. Αλ δελ θάλσ ιάζνο ην εμψδηθν ηνπ θ. Γάξξα πνπ
θηλεηνπνίεζε ην ζχκπαλ ηνπ αζιεηηθνχ θφζκνπ θαη φρη κφλν ηεο πφιεο θ.
Βαζηιφπνπιε, ην εμψδηθν αλαθεξφηαλ ζε ρψξνπο πνπ είλαη αθαηάιιεινη, ζε
κηα πιήξε αλαζθάιεηα σο πξνο ηνπο αζινχκελνπο θαη ζε ρψξνπο νη νπνίνη
ήηαλ απνιχησο θαηεζηξακκέλνη σο πξνο ηηο ηνπαιέηεο, σο πξνο ηα
απνδπηήξηα θαη κε έλαλ νρεηφ απφ ζθνππίδηα θαη βξσκηέο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα, ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο. Σν εμψδηθν ηνπ θ. Γάξξα
ζπλνδεπφηαλ απφ θσηνγξαθίεο πνπ πήξαλ νη αζιεηηθέο Τπεξεζίεο θαη ν θ.
Καληαξέιεο θαη ν θ. Κνπηζάθεο θαη έζπεπζαλ κέζα ζε ηξεηο κέξεο λα
θαζαξίζνπλ. Γελ ιέκε εκείο φηη είλαη δηθή ζαο επζχλε, κελ ηα παίξλεηε φια
πξνζσπηθά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δζείο ην γξάςαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έγξαςα φηη απνιπκάλακε ην ρψξν. Γελ είπακε πνηνο ηνλ
βξψκηζε, είκαη πνιχ πξνζεθηηθφο.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ηα γήπεδα μαλάλνημαλ, είρακε ππνρξέσζε
λα ηα θιείζνπκε θαη ήηαλ έλα ηεξάζηην πνιηηηθφ θφζηνο γηαηί φια απηά αλ ηα
κεηαθξάζνπκε ζε ζρέζεηο δεκνηψλ θαη Γεκνηηθήο Αξρήο φπσο θαη λα ην
θάλνπκε είλαη θάπνηεο πξνηηκήζεηο πνπ έρνπλ θάπνηνη, είλαη θάπνηνη ςήθνη.
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Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε αζθαιή ηα παηδηά καο, αζθαιείο ηνπο
αζινχκελνπο θιείζακε ηα γήπεδα γηα κηα εβδνκάδα. Σα γήπεδα ηψξα είλαη
αζθαιή, ηα γήπεδα είλαη θαζαξά θαη ζηγά - ζηγά ζα κπεη θαη νηηδήπνηε άιιν
ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ θαη ην βξάδπ κε πξνβνιείο.
Αλαθεξζήθαηε ζην αλ ζα πξέπεη λα δξνκνινγνχκε ηα
πκβνχιηα κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα είκαη παξψλ. πεχζακε λα
θάλνπκε ζχληνκα θαη γξήγνξα σο πξνο ην πξνπξνεγνχκελν πκβνχιην ην
πκβνχιην ζην νπνίν έιεηςα γηαηί έιεγε ν ρξφλνο ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ
θαη έπξεπε λα δεζκεπηνχκε απέλαληη ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο πξνθεηκέλνπ
λα έρνπκε θαη ηα ρξήκαηα ηα νπνία έπξεπε λα αληιήζνπκε πξνθεηκέλνπ νη
ζρνιηθέο Δπηηξνπέο λα ιεηηνπξγήζνπλ απξφζθνπηα.
Άξα δελ έγηλε θάηη πξνθεηκέλνπ εγψ λα πάσ ζηελ φπνηα δνπιεηά
έρσ, ή ζηελ φπνηα ππνρξέσζε έρσ θαη λα ζαο αθήζσ νξθαλνχο. Τπάξρνπλ
εδψ άμηνη ζπλεξγάηεο, άμηνη ηεο αληηπνιίηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ηειεηψζεη ην
έξγν απξφζθνπηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Έλα άιιν ζέκα θαη ηειεηψλσ. Ννκίδσ πσο ηειείσζα ζε φ,ηη έρεη
ζρέζε κε ηηο εξσηήζεηο ζαο, πεξηκέλνπκε ην ΦΔΚ ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα
καο ζπληξνθεχζνπλ γηαηί ε εκπεηξία ηνπο θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο
γλψζεηο ηνπο δελ αθνξά κφλν ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ αιιά νη
απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ αληαλαθινχλ θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
βεβαίσο ζηνπο πνιίηεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα ην ηέθη Νενιαίαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην ηέθη Νενιαίαο. Μέρξη πξνρζέο ςάρλακε θ. Βαζηιφπνπιε
ηα θιεηδηά. Μέρξη πξνρζέο δελ μέξακε πνηνο ηα έρεη, δελ μέξακε πνηνο είλαη
ππεχζπλνο, δελ μέξακε πνηνο ην ρξεζηκνπνηεί. Σα θιεηδηά βξέζεθαλ πξνρζέο,
ζα πάκε κέζα ζηελ εβδνκάδα λα δνχκε ηη ρξεηάδεηαη, αλ ρξεηάδεηαη θάηη απφ
επηζθεπέο, αλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
πξνθεηκέλνπ θάπνηεο Τπεξεζίεο θαη ε ίδηα ε Νενιαία λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα
ηηο δηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρεη κηα επηζηνιή πνπ έρεη ζηείιεη ε «Λατθή
πζπείξσζε» θαη έλα αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία ιέεη φηη γηα λα ην
βάινπκε ζε ζπδήηεζε πξέπεη λα ςεθηζηεί. Πξηλ γίλεη απηή ε δηαδηθαζία ζα

37

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ζαο κηιήζεη ιίγν ν Γήκαξρνο θαη αλ δελ ην δερηείηε απηφ, κπνξνχκε λα πάκε
ζε ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη κηα πξφηαζε απφ ηνλ θ. εξεηάθε γηα έλα ςήθηζκα
πνπ αθνξά ην πνιπλνκνζρέδην. Τπάξρεη θάηη αληίζηνηρν απφ ην σκαηείν
Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο ην νπνίν
εκέλα ηνπιάρηζηνλ κε θαιχπηεη απφιπηα θαη ίζσο θαιχπηεη θαη ηνλ θ.
εξεηάθε. Νίθν, ζα ήζειεο λα ζνπ δηαβάζσ ην αίηεκα ηνπ σκαηείνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ; Αλαθέξνκαη ζηνλ θ. εξεηάθε επεηδή έρεη θαηαζέζεη θη εθείλνο
έλα θείκελν πξνο ςήθηζε.
Αίηεκα γηα απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Κύξηε Πξόεδξε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Με ην αλαπηπμηαθό λνκνζρέδην πνπ θέξλεη γηα ςήθηζε ε Κπβέξλεζε
ζίγνληαη κηα ζεηξά από εξγαηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα πνπ νη
εξγαδόκελνη κε αγώλεο έρνπλ θαηαθηήζεη. Δπίζεο κε ην άξζξν 179
ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ ε Κπβέξλεζε δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ρσξίο απμεκέλε πιεηνςεθία ή
αηηηνιόγεζε, λα εθρσξήζεη ζε ηδηώηεο ηελ θαζαξηόηεηαο, ην πξάζηλν
θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκό.
ην όλνκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα γηα επελδύζεηο όπνπ θαη κε όπνηνπο όξνπο ζέινπλ νη
επηρεηξεκαηηθνί όκηινη εηο βάξνο ηνπ ιανύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
πξνβιέπεη

θπξώζεηο

θαηά

δεκνζίσλ

ππαιιήισλ,

αλ

δελ

αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο πξνζηαγέο ησλ επελδπηώλ, δειαδή ζε
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο επελδύζεηο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε θαηώηαηε

πεηζαξρηθή πνηλή πνπ

πξνβιέπεηαη είλαη ε πξνζσξηλή παύζε ηξηώλ κελώλ. ην ζηόραζηξν
ηεο Κπβέξλεζεο κπαίλνπλ θαη νη θξαηηθέο ζπκβάζεηο.
Δπεηδή ζεσξνύκε όηη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη πνιύ
ζνβαξά όρη κόλν γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ Γήκσλ, αιιά γηα ην
ζύλνιν ησλ δεκνηώλ ζαο θαινύκε λα ηνπνζεηεζείηε ζην αλαπηπμηαθό
πνιπλνκνζρέδην θαη λα ζηεξίμεηε ηνπο αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ
Γήκνπ.
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ΚΑΜΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΑΝΔΝΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΗ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΔ
ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΜΒΑΗΟΤΥΧΝ
ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΚΟΠΖ ΣΑ ΒΑΡΔΑ ΚΑΗ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
Απηφ είλαη ην θείκελν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. Πξνζσπηθά
ην επηθξνηψ, ζπκθσλψ θαη ζα ήζεια ζην φλνκα ησλ δηθαησκάησλ απηή ε
επηζηνιή έρεη λα θάλεη κε κηα νκφθσλε απφθαζε πξνζβιέπσ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηή ε επηζηνιή πξέπεη λα
κεηνπζησζεί ζε θείκελν ςεθίζκαηνο. Απηή είλαη κηα επηζηνιή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αληίζηνηρε είλαη θαη ε επηζηνιή ηνπ θ. εξεηάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ κήπσο ζέινπλ λα κηιήζνπλ νη εξγαδφκελνη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ, αλάινγε είλαη θαη ε επηζηνιή ηνπ θ. εξεηάθε. Λέσ
ινηπφλ απηφ απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε ήδε θαζπζηεξήζεη θαη επεηδή ζέιεη
θάπνηνο λα ηνπνζεηεζεί, λα αιιάμεη, λα πξνζζέζεη θάηη πξνηείλσ ζε επφκελν
πκβνχιην λα έξζεη έλα ηέηνην θείκελν πνπ λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ςήθηζκα
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φρη κηαο δεχηεξεο Παξάηαμεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο δελ κπνξνχκε λα ην ςεθίζνπκε απηφ φπσο είλαη; Οη
εξγαδφκελνη δεηνχλ λα ην ςεθίζνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην έηζη φπσο
είλαη, απηφ δεηάλε. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη λνκίδσ νηη ε πξφηαζε
ηνπ σκαηείνπ θαηαιήγεη ζε ηέζζεξα ζεκεία. Καιφ είλαη λα βγεη κηα νκφθσλε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πάλσ ζε απηά ηα δεηήκαηα ηα θαίξηα θαη
λα θάλνπκε ςήθηζκα ην δηα ηαχηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο, απηά πνπ έρνπλ ζέζεη νη εξγαδφκελνη σο
επηγξακκαηηθέο απαηηήζεηο, είλαη:
ΚΑΜΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΑΝΔΝΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΗ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΔ
ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΜΒΑΗΟΤΥΧΝ
ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΚΟΠΖ ΣΑ ΒΑΡΔΑ ΚΑΗ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
39

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Αλ ςεθίζνπκε απηά θαη πηζηεχσ φηη κπνξεί λα γίλεη νκφθσλα,
λα ππάξρεη κηα νκφθσλε απφθαζε κπνξνχκε ζηε δηαδηθαζία ζηε ζπλέρεηα ζε
επφκελν πκβνχιην λα κπνχκε θαη λα αλαιχζνπκε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιφ είλαη λα κε δηαθνξνπνηεζνχκε θαη λα βγεη νκφθσλν ην
ςήθηζκα, κηα θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη εζηηάδνπλ ηα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη
λα ζηαζεί θαη ην πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ίδην ιέκε θ. Γξεηδειηά κε άιιν ηξφπν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ δεηάλε θαη νη εξγαδφκελνη λα ηνπνζεηεζνχκε πάλσ ζε
απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο αλ δελ θάλσ ιάζνο επεηδή αλαιχεη ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο θηάζακε εδψ, πξνθαλψο …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη απιφ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πείηε κνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ έρσ αληίξξεζε θαη ε δηθή κνπ πξφηαζε έρεη απηή
ηε δνκή, έρεη κηα αηηηνιφγεζε θαη απηφ πνπ πξνηείλσ σο ηνπνζέηεζε είλαη
ηέζζεξα ζεκεία. Απηφ πνπ ζεσξψ ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε κνπ, ην κφλν
πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί είλαη φηη δεηάκε ηελ απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν σκαηείν καο θαιεί λα πάξνπκε ζέζε. Να ηελ πάξνπκε
απηή ηε ζέζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ηελ πάξνπκε. ηη δεηάκε ηελ απφζπξζε ηνπ
λνκνζρεδίνπ θαη έλα, δπν, ηξία, ηέζζεξα. Καη ηειεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνρσξάκε ινηπφλ ζηε ινγηθή απηή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα εθθξάζεη ηελ θνηλή ζέζε φισλ καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ην θάλσ επηγξακκαηηθφ θ. Γξεηδειηά. Ννκίδσ φηη είλαη πάξα
πνιχ εχθνιν λα πξνζζέζνπκε γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο δεηάκε ηελ
απφζπξζε

ηνπ

λνκνζρεδίνπ,

θακία

ηδησηηθνπνίεζε

θαη

ηα

ινηπά.

πκθσλνχκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη ζε πεξίπησζε πνπ ςεθηζηεί, φηη δεζκεχεηαη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζπγθεθξηκέλν, λα κελ εθαξκφζεη ην λφκν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζπγλψκε…
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ήηαλ ζεκαληηθή παξαηήξεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, δειαδή
ζέιεηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα δεζκεπηεί λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ
εθρψξεζε ηνπ πξαζίλνπ ζηνπο ηδηψηεο πνπ ην θάλαηε εζείο σο Γηνίθεζε.
Απηφ καο ιέηε ηψξα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κακία εθρψξεζε δελ έγηλε. Κακία. Έξγν έγηλε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ θάλαηε δηαγσληζκφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδεηαη ε δηαδηθαζία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη, λα γπξίζνπκε ζηελ επνρή ησλ ζπειαίσλ, Υάξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε επηηξέςηε κνπ, ην ςήθηζκα φπσο αθξηβψο έρεη απιά
ζα πξνζηεζεί: «Εεηάκε ηελ απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ», ην θαηαζέησ ζηα
πξαθηηθά ζηνλ θ. Πιέζζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πξνηείλσ θάηη. Απφ εδψ θαη κπξνο πξνηείλσ ζε
θάζε ςήθηζκα, γηαηί ην παξαηεξήζακε έλα ςήθηζκα ην νπνίν ην ςεθίζακε θαη
εμαθαλίζηεθε ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα καο πείηε ζπγθεθξηκέλα πνην εμαθαλίζηεθε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ξέξεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ μέξσ. Πνπ λα μέξσ; Πέζηε κνπ λα ην κάζσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηαιαβαίλσ πσο ζαο δπζαξεζηψ αιιά ζα κε αθήζεηε
λα θάλσ ηελ πξφηαζε πνπ ζέισ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε πήγε παληνχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα κε αθήζεηε λα θάλσ ηελ πξφηαζε πνπ ζέισ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζηάιε παληνχ θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνπ πήγε; Χξαία, αλ πήγε φπσο κνπ ιέηε, εγψ ζα πσ
φηη έθαλα ιάζνο. κσο δελ έρνπκε ηέηνηα εηθφλα. Πεξηκέλσ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε θάληε ηελ πξφηαζή ζαο.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ πξφηαζε είλαη φηαλ ςεθίδνπκε λα ιέκε θαη πνπ ζα ην
ζηείινπκε θαη εγψ ιέσ φηη πξέπεη λα ζηαιεί ζηνπο βνπιεπηέο ηεο Β Αζελψλ
ζηνλ ηνκέα ηέινο πάλησλ ζηνλ νπνίν αλήθνπκε, ζε φια ηα ηνπηθά θαη
πεξηθεξεηαθά Μέζα ηεο Απηνδηνίθεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Να πξνηείλσ θαη θάηη άιιν εγψ ηψξα, κηαο θαη ζέηνπκε
ηα επηκέξνπο ζέκαηα. Παξαθαιψ θάηη επεηδή έρεη μεθηλήζεη κηα ηζηνξία κε
ςεθίζκαηα, επεηδή είκαζηε ζε απηή ηε ξεπζηή επνρή θαη ηελ πνιχ εχζξαπζηε,
επεηδή

αλαπξνζαξκφδνληαη,

αλαβαζκίδνληαη,

ππάξρνπλ

αλαθαηαηάμεηο

γεληθφηεξα ζηηο θνηλσλίεο, ζηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ Κνκκάησλ γεληθφηεξα
ζηελ Κπβέξλεζε, είλαη ζαθέο φηη απφ εδψ θαη πέξα ζα έξρνληαη λνκνζρέδηα.
Γεμηά θαη αξηζηεξά ζα έξρνληαη σο δίθελ ιεζηείαο ηξαπέδεο κε ηέηνηα
ηαρχηεηα λνκνζρέδηα.
Μελ κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία λα ράλνπκε κηάκηζε ψξα
πξνθεηκέλνπ λα θαηεβάδνπκε ςεθίζκαηα, παξά κφλν αλ είλαη θάηη πνπ ζίγεη
άκεζα ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Γελ ην είπα γηα ηψξα, ην είπα γηαηί ηελ
πεξαζκέλε θνξά ήκαζηαλ κηα – κηάκηζε ψξα πσο ζα ην ςεθίζνπκε ηη ζα
πξνζζέζνπκε θαη ηα ινηπά.
Καιφ είλαη ζε φ,ηη αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα δηθαησκάησλ
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Γήκσλ θαη ηνπ Γήκνπ καο, λα ην
θαηεβάδνπκε θαη λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη απφ πξηλ, πξνθεηκέλνπ λα ην
ζπκθσλνχλ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ θαη λα κελ θάλνπκε ζπδεηήζεηο
εδψ. Απηφ δεηάσ. πκθσλνχκε θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα εκάο, φηαλ ππάξρεη ςήθηζκα έρεη νπζία λα γίλεηαη
ζπδήηεζε. Γελ θάλνπκε θαηάρξεζε θαη βιέπεηε φηη είκαζηε θαη πνιχ
νηθνλνκηθνί ζηηο παξεκβάζεηο καο. πκθσλνχκε αιιά θαη ηελ πξνεγνχκελε
θνξά αθνχζηεθαλ άιια πξάγκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ νξθίδεζηε γη' απηφ. πλερίδνπκε …
(Κιεηζηά Πξαθηηθά)
Φ.

ΜΤΡΝΖ:

Γεηα

ζαο,

είκαη

εξγαδφκελνο

ζηελ

Κνηλσθειή

ζα

δεκνζηνγξάθνο ζην γξαθείν Σχπνπ πνπ είρα πξνζιεθζεί ηνλ πεξαζκέλν
Γελάξε κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ. Καη' αξρήλ ραίξνκαη γηα ην νκφθσλν ςήθηζκα πνπ
δεηάεη κνληκνπνίεζε θπζηθά φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, φκσο επεηδή
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θάπνηα δεηήκαηα πξέπεη λα ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα, δειαδή λα έρεη θαη κηα
πξαθηηθή πινπνίεζε.
ίγνπξα δελ είλαη ζην ρέξη ηνπ Γήκνπ λα θάλεη ν ίδηνο
πξνζιήςεηο θαη ην θαηαιαβαίλνπκε φινη, φκσο αξθεηνί εξγαδφκελνη ζην Γήκν
καο θαη ζε άιινπο Γήκνπο δηεθδηθνχκε κε βάζε ηνπ φηη θαιχπηνπκε πάγηεο θαη
δηαξθείο αλάγθεο, φινη νη εξγαδφκελνη άζρεηα κε πνηα εηδηθφηεηα έρνπκε
πξνζιεθζεί λα δεζκεπηεί ν Γήκνο φηη ζα ππνζηεξίμεη ην αίηεκά καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε είλαη απηφ ην ζέκα παξαθάησ.
Φ. ΜΤΡΝΖ: Χξαία, ίζσο λα ρξεηαζηεί λα κηιήζσ παξαθάησ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ην 2ν ζέκα.
Φ. ΜΤΡΝΖ: Χξαία γηαηί ππάξρεη θαη δηθαζηηθή πξνζθπγή, γη' απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε πνιχ, λα πξνρσξήζνπκε ζηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δθινγή εθπξνζψπσλ ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε
ηεο Π.Δ.Γ.Α., κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 75/2011,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 94/2019»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ θαη λα πσ φηη νη Παξαηάμεηο
έρνπλ θάλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη λα δηαβάζσ φηη ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Αηηηθήο απνηειείηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο
ησλ κειψλ ηνπο νη νπνίνη είλαη νη Γήκαξρνη θαη νη εθπξφζσπνη ησλ Γήκσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο
ΠΔΓΑ.
Θέιεηε λα ζαο ην δηαβάζσ φιν απηφ; Έρσ ηελ εληχπσζε φηη
μέξεηε, ζα ήζεια φκσο λα πσ εδψ ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε Παξάηαμε
«Πνιηηψλ Πνιηηεία», λα πσ ηηο πξνηάζεηο θαη ηα νλφκαηα γηαηί ζα ζαο
κνηξαζηνχλ ςεθνδέιηηα.


Νέα Φηιαδέιθεηα – Νέαο Υαιθεδφλαο «Πνιηηψλ Πνιηηεία» ππνςήθηνη
είλαη ν Λχζαλδξνο Γεσξγακιήο, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ, ν θ.
Κνπεινχζνο Υξήζηνο.
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«Γχλακε Πνιηηψλ» ππνςήθηνη είλαη ν θ. Αξηζηείδεο Βαζηιφπνπινο θαη
ν θ. Γηψξγνο Αλεκνγηάλλεο.



«Ζ πφιε ηεο θαξδηάο καο Νέα Φηιαδέιθεηα – Νέα Υαιθεδφλα,
Αλεμάξηεηε Γεκνηηθή Παξάηαμε» ππνςήθηνη είλαη ν θ. Σνκπνχινγινπ –
Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο θαη ε θα Αιεθξαγθή νθία



«Λατθή πζπείξσζε Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο»
ππνςήθηνη είλαη ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο θαη ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο.
Θα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία, ζέισ φκσο λα είλαη φινη εδψ γηαηί

θάπνηνη έρνπλ βγεη γηα δηάιεηκκα απφ κφλνη ηνπο! Θα ρξεηαζηνχκε δπν
ςεθνιέθηεο ν έλαο απφ ηελ Παξάηαμή καο ν θ. Μπεξδέζεο θαη απφ ηε κεξηά
ηεο αληηπνιίηεπζεο ν θ. Γξεηδειηάο. Δπραξηζηψ πνιχ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία
ΠΡΟΔΓΡΟ: Φήθηζαλ 32
«Πνιηηψλ Πνιηηεία»:

18

«Γχλακε Πνιηηψλ»:

8

«Ζ πφιε ηεο θαξδηάο καο»:

3

«Λατθή πζπείξσζε»:

3

Άθπξα – ιεπθά:

0

Σν πνζνζηφ είλαη 1,125% ε «Πνιηηψλ Πνιηηεία», ε «Γχλακε
Πνιηηψλ» 0,50%, ε «Ζ πφιε ηεο θαξδηάο καο» 0,1875% θαη ε «Λατθή
πζπείξσζε» 0,1887%. Άξα ε «Πνιηηψλ Πνιηηεία» εθιέγεη 1 θαη ε
«Γχλακε Πνιηηψλ» 1 κε κεγαιχηεξν ππφινηπν ηνπο άιινπο δχν ε
«Γχλακε Πνιηηψλ».
Απφ ηελ «Πνιηηψλ Πνιηηεία» σο ηαθηηθφ κέινο εθιέγεηαη
Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο κε 18 ςήθνπο, 1νο αλαπιεξσκαηηθφο ν θ.
Γξακκέλνο ππξίδσλ θαη ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο.
Απφ ηε «Γχλακε Πνιηηψλ» σο ηαθηηθφ κέινο εθιέγεηαη ν θ.
Αξηζηείδεο Βαζηιφπνπινο κε 8 ςήθνπο κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ν θ.
Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο κε 7 ςήθνπο.
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2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή φηη νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν
θαη ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ.
(8κελνη: ΟΑΔΓ-ΔΠΑ) θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο,
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη, είλαη ζαθέο φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη
απνδείμεη έκπξαθηα ηνπιάρηζηνλ ηηο εβδνκάδεο απηέο πνπ εκείο έρνπκε ηηο
ηχρεο ηεο πφιεο ζηα ρέξηα καο φηη νηηδήπνηε αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο,
νηηδήπνηε αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηνπο αζθάιεηα αιιά θαη ηελ παξακνλή ηνπο
ζηηο ζέζεηο απηέο, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαιχπηνπλ δηαξθείο θαη
πάγηεο αλάγθεο, είλαη ζαθέο φηη ζα είκαζηε ζην πιεπξφ ηνπο.
πλαληήζεθα κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ζπλαληήζεθα κε ην
σκαηείν, ζπληάμακε απφ θνηλνχ κηα επηζηνιή – άπνςε – γλσκνδφηεζε κε ηε
ζπλεξγαζία ηεο Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο θαη έρνπκε θαηαιήμεη φηη ζα ήηαλ
απαξάδεθην, ζα ήηαλ εθηφο ησλ δηθψλ καο ζηφρσλ θαη ηνπ δηθνχ καο αμηαθνχ
πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο καο ζπκπεξηθνξάο λα κελ ηνπο
ππνζηεξίμνπκε ζην Γηθαζηήξην.
ηε ινγηθή απηή ππέγξαςα κηα επηζηνιή κε βάζε απηνχο ηνπο
ζηφρνπο πνπ ζαο είπα, απηέο ηηο απφςεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ λνκηθφ
ζχκβνπιν ησλ εξγαδνκέλσλ, επίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία
ηε δηθή καο θαη ζαο θαιψ λα ζηεξίμνπκε ηελ άπνςε απηή πεξί παξακνλήο
απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, απηέο πνπ έρνπλ θαιχςεη
ην ηειεπηαίν νθηάκελν.
Θεσξψ πσο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Γήκνπ θαη πηζηεχσ σο ζε κηα ζπδήηεζε πνπ ζα δηαξθέζεη πάλσ απφ ηξία –
ηέζζεξα ιεπηά αλ ζέινπλ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ λα ηνπνζεηεζνχλ,
λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζην
Γηθαζηήξην.
Δίλαη εδψ θάπνηνη απφ εζάο, παξίζηαληαη θάπνηνη, έρνπκε βξεζεί
κε ηνπο ζπλεξγάηεο καο γηαηί γηα εκέλα είλαη ζπλεξγάηεο θαη ζπλάδειθνη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη Κνηλσθειήο θαη ΑΔΠ θαη νη δχν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη είλαη θαη απφ ΟΑΔΓ, είλαη θαη απφ ΔΠΑ, είλαη νθηάκελα
γεληθά. Θεσξψ φηη δελ ζα ρξεηαζηεί πνιχ κεγάιε ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα
παξαζηεί ε Ννκηθή καο Τπεξεζίαο βεβαίσο βάζεη ηνπ πληάγκαηνο πξέπεη λα
ππεξαζπηζηεί ην χληαγκα αιιά λνκίδσ πσο κηα γλσκνδφηεζε δηθή καο
κπνξεί λα παίμεη θάπνην θαζνξηζηηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ ε απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ λα είλαη απηή πνπ ζα καο επηηξέςεη λα ζπλερίζνπκε ηε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο.
Κάηη πνπ πξνζηέζεθε ηειεπηαία ζηηγκή απφ ηνπο ζπλδηθαιηζηέο
ζπλεξγάηεο είλαη ην φηη εάλ ππάξρεη κηα επηπρήο θαηάιεμε θαη κπνξέζεη λα
παξαθάκςεη ην χληαγκα ν δηθαζηήο, λα δεζκεπηνχκε φηη ζα απνδερηνχκε ηελ
νπνηαδήπνηε πξσηφδηθε απφθαζε πάξεη ην Γηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηνπο
εξγαδφκελνπο.
Γελ ρξεηάδεηαη λνκίδσ πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε απφ εκέλα, νχηε
κεγαιχηεξε αλάιπζε. Πηζηεχσ φηη φινη είκαζηε κάξηπξεο ηεο δνπιεηάο πνπ
θάλνπλ, είκαζηε επηπρείο πνπ έρνπκε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδφκελνπο θαη
πξνζθέξνπλ απηφ πνπ ηνπο αλαινγεί πξνθεηκέλνπ ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ
δεκνηψλ λα βξίζθεηαη ζε κηα εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ζεσξψ πσο ρσξίο
ζπδήηεζε πξέπεη λα απνθαζίζνπκε φηη ζα ζηεξίμνπκε ηελ άπνςή ηνπο κε ηνλ
νπνηνδήπνηε

ηξφπν

πξνθχπηεη,

πξνθεηκέλνπ

λα

ζπλερίζνπκε

λα

ζπλεξγαδφκαζηε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο ζπκθσλνχκε απφιπηα
θαη ζα πξέπεη ζηελ απφθαζε λα κπεη απηφ πνπ είπε ηειεπηαία ν θ. Γήκαξρνο
φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δεζκεχεηαη φηη ζα απνδερηεί ηελ ζεηηθή πξσηφδηθε
απφθαζε εθφζνλ ππάξρεη ρσξίο λα αζθήζεη θαλέλα άιιν έλδηθν κέζν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πκθσλνχκε θη εκείο απφιπηα θαη κε ην πλεχκα θαη κε
ηελ νπζία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ σκαηείνπ, ζέισ λα πσ φκσο ην εμήο: εδψ ζέιεη
κηα απνζαθήληζε ε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Γηαηί πνιιέο θνξέο έξρνληαη
επηκέξνπο ζέκαηα φζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο κε δηθαζηηθέο δηαθνξέο
πνπ έρεη ν Γήκνο.
ηελ

πξνεγνχκελε

ζπλεδξίαζε

αθνχζακε,

θαηεγνξήζεθα

πξνζσπηθά γηαηί -ιέεη- έλα ςεπδέο λνχκεξν 100.000 € ζα θνζηίζεη ε ηάδε
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ππάιιεινο, ε Εσγξάθνο πνπ πήξακε ζην Γήκν. Θέιεη κηα απνζαθήληζε ηνπ
ηη ζηάζε ζα θξαηήζεη ε Γεκνηηθή Αξρή ζην ζχλνιφ ηεο απέλαληη ζηα δίθαηα
αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
Καη ζα γίλσ ζπγθεθξηκέλνο. Σν πξψην είλαη αλ ζηηο πξσηφδηθεο
ή θαη ηηο δεπηεξφδηθεο, εδψ θαηεγνξεζήθακε πξηλ γηα δεπηεξνβάζκηα
δηθαζηηθή απφθαζε ζηελ νπνία ζπκκνξθσζήθακε σο Γήκνο θαη ράζακε θαη
πξηλ ηνλ Άξεην Πάγν ηα πξνζσξηλά κέηξα θαη θαηεγνξεζήθακε θαη ν θ.
Γξεηδειηάο είλαη θνκκάηη ηεο Γηνίθεζήο ζαο. πνπ ζε πξφζθαηε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή πήξαηε απφθαζε ζε νηθνλνκηθή δηακάρε κε ηνπο εξγαδφκελνπο
απνθαζίζαηε λα βξεζείηε απέλαληί ηνπο ζην Γηθαζηήξην. Άξα εδψ ζέιεη κηα
εληαία ζηάζε …
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ηελ 1ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πάλσ ζην ζέκα ηνπ 13νπ
θαη 14νπ κηζζνχ. ην ζέκα ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ πήξαηε απφθαζε ν Γήκνο
λα βξεζεί απέλαληη. Άξα ζέισ λα πσ φηη ζέιεη κηα ζπλέπεηα ιφγσλ θαη έξγσλ.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ν Γήκνο καο ην Μάξηην
πξνρσξήζακε ζε έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πξνζιήςεσλ ηελ πεξίνδν ’20’24 θαη πξνβιέπνληαη πάλσ απφ 100 ζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα
θελά ηνπ Γήκνπ. Άξα δειαδή ήδε ππάξρεη ζηε θαξέηξα ηνπ Γήκνπ φιε ε
απαξαίηεηε ππνδνκή θαη φιε ε γξαθεηνθξαηηθή πξνεηνηκαζία πξνθεηκέλνπ ν
Γήκνο ηα επφκελα ρξφληα λα πξνρσξήζεη ζηηο ζέζεηο πνπ πάζρεη, πνπ έρεη
θελά, ζε πξνζιήςεηο.
Δπίζεο λα ζαο ζπκίζσ φηη ππάξρνπλ θελά αθφκε ζηελ
πξνθήξπμε ηεο 3Κ ηνπο εξγαδφκελνπο δειαδή ηεο θαζαξηφηεηαο φπσο
ππάξρνπλ θαη θελά ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ πξαζίλνπ απφ ην δηαγσληζκφ ηνπ
2008 θαη απφ ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη απφ ηε Νέα Υαιθεδφλα πνπ ν Γήκνο
έρεη λα παίξλεη θαη απφ εθεί.
Σειεπηαίν έλα πνιηηηθφ ζρφιην. Μπνξεί ζηνπο εξγαδφκελνπο λα
ιέκε σξαία ιφγηα αιιά ζεκαζία έρνπλ νη πξάμεηο θαη εδψ έρνπκε κηα
Κπβέξλεζε ε νπνία ξεηά θαηεγνξεκαηηθά έξρεηαη ζαλ έλαο λενθηιειεχζεξνο
νδνζηξσηήξαο. Άξα θάπνηνο ν νπνίνο έξρεηαη λα ακθηζβεηήζεη φια ηα
θεθηεκέλα, ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα επηβάιιεη κέζα απφ ην
αλαπηπμηαθφ λνκνζρέδην φηη νη ππάιιεινη νη νπνίνη θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά
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ηνπο θαη νη νπνίνη ζην δάρηπιν πνπ θνπλάλε νη επηρεηξεκαηίεο πξνθεηκέλνπ λα
θάλνπλ επελδχζεηο, ζα θαζπζηεξνχλ, θαη νη νπνίνη ζα δηψθνληαη πεηζαξρηθά
θαη πνηληθά, δελ κπνξεί εδψ λα είκαζηε θαη κε ηνλ αζηπθχιαθα θαη κε ηνλ
ρσξνθχιαθα.
Καη απηφ ην νπνίν θάλεηε εζείο είλαη λα ζηεξίδεηε απηή ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ιέηε σξαία ιφγηα ζηνπο εξγαδφκελνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε θάπνηα
πξάγκαηα δηφηη ην λα θνκπνξξεκνλνχκε σο ζεκαηνθχιαθεο θάπνησλ είλαη φ,ηη
ρεηξφηεξν ζηελ πνιηηηθή δηφηη αγγίδεη ηα φξηα ηνπ ιατθηζκνχ.
ήκεξα θαινχκαζηε κε απηή ηελ εηζήγεζε θαη ηνπ σκαηείνπ θαη
ηνπ Γεκάξρνπ λα ζπκθσλήζνπκε θαη ζα ζπκθσλήζνπκε πνιηηηθά. Ο θαζέλαο
μεθηλάεη απφ δηαθνξεηηθή πνιηηηθή αθεηεξία εδψ κέζα θαη απηφ είλαη φ,ηη πην
δεκνθξαηηθφ. Μελ κπεξδεχνπκε απηφ πνπ ζπκθσλνχκε κε φζα ν λφκνο αχξην
καο ιέεη γηα ην άιθα ή ην βήηα, πσο ζα ππεξαζπηζηνχκε ην άιθα ή ην βήηα.
Χο Παξάηαμε ιέκε φηη θάζε πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ
εξγαζία. Δίκαζηε ζε κηα πεξίνδν αιιαγήο παιηάο Γηνίθεζεο πνπ θξίζεθε κε
23% θαη κηαο λέαο Γηνίθεζεο. Δκείο σο ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ πιεηνςεθία
δελ ζηεθφκαζηε εθδηθεηηθά ζηηο φπνηεο επηινγέο, ζηεθφκαζηε θαη θξίλνπκε θαη
ιέκε απηνί νη άλζξσπνη είλαη ρξήζηκνη, αλαγθαίνη κα πξνπάλησλ έρνπλ ην
δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη ηελ ζηήξημε φισλ καο.
Δγψ δελ ζα πσ νχηε γηα Κ3 νχηε γηα Κ5 ζα πξέπεη λα δνχκε φηη
εθείλν ην θνκκάηη ηνπ Γήκνπ καο πνπ έρεη κεγάιε αλάγθε είλαη ην πξάζηλν. Ζ
πφιε καο δηαζέηεη πεξίπνπ ην 40% ηεο έθηαζήο ηεο ζε πξάζηλν, είλαη κηα
ππεξεζία πνπ ζήκεξα έρεη πεξίπνπ 32-33 άηνκα πνπ φ,ηη θαη λα θάλνπλ φινη
ζα δηακαξηχξνληαη κε ζσξνχο ζηελ άιθα γσλία, ζηε βήηα γσλία, εδψ
θιάδεςεο εθεί δελ θιάδεςεο.
Δθεί ζα πξέπεη λα δνχκε ηηο επηινγέο πνπ ζα πξέπεη κε ζρέδην
αχξην φρη κε ην πψο ζρεδίαζε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή δηφηη απηή
θξίζεθε θαη θξίζεθε νηθηξά, απηφ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ δελ είπε ηίπνηε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζα ιεο ζε εκέλα γηα ραξαθηεξηζκνχο θαη ζα
επηηξέπεηο ζηνλ θ. Γξεηδειηά …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα δελ είπε ηίπνηε. Υαξαθηήξηζε έλα απνηέιεζκα εθινγηθφ, δελ
είπε θάηη, δελ πξφζβαιε θάπνηνλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αληηιακβάλνκαη ηελ αγσλία ηνπ θσλαζθνχληνο, δελ ζα
απαληήζσ. Δγψ ζα πσ γηα ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ν Γήκνο, εγψ ζα πσ φηη
πξέπεη λα ζθχςνπκε πξνο εθείλα ηα ζεκεία πνπ πνλάλε ην Γήκν καο δηφηη ζα
πξέπεη λα ζπδεηάκε γηα κηα πφιε ζχγρξνλε, θάπνηα ζηηγκή αιιάδνπλ πνιιά
πξάγκαηα ζηελ πφιε καο γηα φζνπο δελ ην έρνπλ αληηιεθζεί. Θα μππλήζνπκε
κε κηα θαηλνχξγηα κέξα θαη κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαη ρσξίο ζπλνδά έξγα,
αληηιακβάλεζηε πφζεο αλάγθεο έρνπκε γηα ην άιζνο, γηα ην πξάζηλν, γηα ηα
ξέκαηα θαη ηα ινηπά.
Καηά ζπλέπεηα φρη καο είλαη αλαγθαίνη απηνί πνπ ππάξρνπλ
ζήκεξα, είλαη θαη απνιχησο απαξαίηεηνη. Καηά ηα άιια έρνπκε φιν ην ρξφλν
λα ηα δνχκε, βεβαίσο ζα δηεθδηθήζνπλ, βεβαίσο μεθηλνχλ θαη απφ
δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο ΔΠΑ, ΟΑΔΓ θαη δελ μέξσ ηη άιιν, ην ίδην βεβαίσο
είλαη θαη ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα
δερηνχκε θη άιινπο κεηαλάζηεο. Γελ μέξσ, κε ηε ιαίιαπα πνπ έξρεηαη απφ
αλαηνιάο.
Καηά ζπλέπεηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα θχγεη πάλσ
απφ απηέο ηηο πξνζσπηθέο πξνζεγγίζεηο …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση ελλνεί κε ηε ιαίιαπα; Λαίιαπα ησλ κεηαλαζηψλ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ξέξσ φηη πνλάεη ζε θάπνηνπο. Απηνί πνπ κπαίλνπλ ζηε
ρψξα καο ρξίδνπλ αληηκεηψπηζεο θαη ζαλ πφιε ίζσο δερηνχκε ξεχκαηα
πξφζζεηα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ παίξλεηε ηνλ ιφγν κφλνο ζαο, αιιά δελ είπε ηέηνην
πξάγκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπε «ιαίιαπα ησλ κεηαλαζηψλ»;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ηελ αλαηνιή έξρεηαη…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λαίιαπα εμ αλαηνιψλ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ραξαθηήξηζε ηνπο κεηαλάζηεο, ραξαθηήξηζε ηελ ηζηνξία πνπ
γίλεηαη ζηελ αλαηνιή. Δίλαη σξαίν πνπ γίλεηαη πφιεκνο ζηελ αλαηνιή; Απηφ
είπε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηαλ βιέπνπκε απηά πνπ γίλνληαη ζηε άκν, φηαλ
βιέπνπκε απηά πνπ γίλνληαη ζηε Μφξηα, αλ απηά ζέινπκε λα μαιαθξψζνπλ,
γηαηί ζηελ νπζία έρνπλ θαηαθηεζεί ηα λεζηά καο, πξέπεη νη πφιεηο καο λα
ππνδερηνχλ θαη ζα πξέπεη φια απηά λα ηα δνχκε ζπλνιηθά. Γηφηη δελ μέξνπκε
αχξην ηη καο μεκεξψλεη κε απηά πνπ γίλνληαη ζηελ πξία θαη ηα ινηπά.
Καηά ζπλέπεηα θπξίεο θαη θχξηνη είλαη έλα δήηεκα πάξα πνιχ
ζνβαξφ πνπ δελ ζα πξέπεη λα ζηεξεζνχκε εξγαδφκελνπο, αιιά ζα πξέπεη λα
ζθχςνπκε πάλσ ζηα πξνβιήκαηά ηνπο κε ηδηαίηεξε θξνληίδα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ έπξεπε λα είρε ιήμεη ην
ζέκα απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζεγήζεθε ν Γήκαξρνο θαη ζπκθσλήζακε φινη. Θα
θάλσ κφλν κηα παξαηήξεζε ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, λα είλαη πξνζεθηηθφο φηαλ
κηιάεη γηα ηε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε γηαηί ε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε θξίζεθε απφ
ηνλ ιαφ, φπσο θξίζεθε θαη ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε.
Απηφ είλαη ζηνηρεηψδεο δεκνθξαηηθφ καο θαζήθνλ λα ζεβφκαζηε
κηα Κπβέξλεζε ε νπνία έρεη ηξεηο κήλεο θαη λα δνχκε πσο ζα πάλε ηα
πξάγκαηα, πνπ πάλε θαη πνιχ θαιχηεξα.
Σψξα φζνλ αθνξά ηνλ θ. Γξεηδειηά, ζα ήζεια λα πσ ην εμήο:
πξάγκαηη καο είπε φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχκε κηα πνιηηηθή θηιεξγαηηθή θαη
κηα πνιηηηθή ε νπνία ζα έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ
εξγαδνκέλσλ. Δγψ ζα ηνλ παξαπέκςσ ζηηο εκέξεο πνπ εθείλνο ήηαλ
Γήκαξρνο θαη αο ξσηήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο ν ίδηνο -φρη εγψ, νχηε εζείο- ηη
άπνςε έρνπλ γηα ηελ θηιεξγαηηθή πνιηηηθή ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη πσο ηελ
αθνινχζεζε ηφηε φηαλ ήηαλ Γήκαξρνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη' αξρήλ λνκίδσ ην ζέκα ζα κπνξνχζε λα είρε ιήμεη, αιιά
θαη ν Γήκαξρνο είρε λα θάλεη νξηζκέλεο πξνεθηάζεηο θαη αθνχζηεθαλ θη άιια.
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Βεβαίσο απηή ε Κπβέξλεζε δελ πέθηεη απφ πνπζελά. Έξρεηαη
θαη ρηίδεη ζε εθείλν πνπ θιεξνλφκεζε ν ΤΡΗΕΑ, φπσο γηα παξάδεηγκα θαη κε
ην αλαπηπμηαθφ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξνχκε λα πνχκε γηα ην ζέκα θάηη; Καη πέζηε κεηά φ,ηη
ζέιεηε!
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ε παξαθαιψ Λχζαλδξε, έρεηο αλνρή ζε φιν ηνλ θφζκν,
έρεηο έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζε εκέλα.
Λέσ φηη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκείο έρνπκε κηα ζηαζεξή ζέζε
πνπ δελ είλαη ησξηλή, πνπ ιέκε ην δηθαίσκα ζηε ζηαζεξή δνπιεηά κε
δηθαηψκαηα. ε απηφ ην δηθαίσκα πσο απαληάεη ην ζχζηεκα, νη πνιηηηθέο
δπλάκεηο πνπ ην ππεξεηνχλ, νη Γεκνηηθέο Αξρέο πνπ ην ππεξεηνχλ;
Απαληνχλ κε πνιιαπιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κφληκνπο, ΗΓΑΥ,
3Κ, ΔΠΑ, 8κελα θαη έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν κε απηή ηελ πνιηηηθή ε νπνία
έρεη ηε ζπλαίλεζε ησλ Κνκκάησλ, γηαηί θνηηάμηε λα δείηε, δελ είλαη
ζπληαγκαηηθφ είλαη πνιηηηθφ ην δήηεκα θαη λα πσ γηα νξηζκέλνπο
ζπλδηθαιηζηέο.
Τπήξραλ 65 ζπλδηθαιηζηέο θαη πξψελ ζπλδηθαιηζηέο ηνπ
δεκνζίνπ ζηελ πξνεγνχκελε Βνπιή ε νπνία απνθάζηζε ηε ζπληαγκαηηθή
αλαζεψξεζε θαη εδψ ε Ρφδνο εδψ θαη ην πήδεκα, φηαλ θαηέζεζε
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ην ΚΚΔ λα θαηαξγεζεί ε απαξάδεθηε πξφβιεςε ζην
χληαγκα πνπ ςεθίζηεθε θαη κε ηηο ςήθνπο ηνπ παιηνχ πλαζπηζκνχ, πνπ
απαγνξεχεη ηε κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ θαη ςήθηζαλ ελ ρνξψ, φινη
ηνπο, θαηά. χζζσκεο νη θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο θαη ν θ. Άδσληο
Γεσξγηάδεο θαη ν θ. Σζαθαιψηνο.
Καη απηνί νη 65 ήηαλ: 44 βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ, 11 ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο θαη 10 ηνπ ΚΗΝΑΛ. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.
Άξα δελ είλαη γεληθά ε ηδηφηεηα ζπλδηθαιηζηέο είλαη θαη ην ηη
ππεξεηείο θαη ππάξρεη ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνινπζείηαη
θαη απηφ ην απνηέιεζκα ην βιέπνπκε εκείο.
Γεχηεξν ζρφιην, ην πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη κάιηζηα
πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο κε θξηηήξην πνην. ρη ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο, αιιά
ηνλ πεηζνθνκκέλν ΟΔΤ ηνλ νπνίν επέβαιιαλ νη Κπβεξλήζεηο λα ζβήζνπκε
ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο θελέο. Γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη κπήθαλ ζηελ
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θιήξσζε ηα παηδηά ηνπ 2νπ Παηδηθνχ ηαζκνχ νθείιεηαη ζην φηη δελ έρεηο
επαξθέο πξνζσπηθφ, ην γεγνλφο φηη δελ έρνπκε θχιαθεο θαη νχησ θαζεμήο.
Γειαδή νπζηαζηηθέο ιατθέο αλάγθεο.
Άξα απφ απηή ηελ άπνςε εκείο ζηεξίδνπκε ην αίηεκα.
Σαζζφκαζηε θαηά ησλ έλδηθσλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ απέλαληη ζε πξνζθπγέο
εξγαδνκέλσλ θαη ην έρνπκε θάλεη θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην μέξνπλ
νη ζπλάδειθνη θαη εδψ κε ηελ ίδηα επηρεηξεκαηνινγία θαη απιψο εθείλν πνπ
ζέινπκε λα πνχκε φηη απηφο ν αγψλαο δελ πξφθεηηαη λα ζηακαηήζεη εδψ.
Γηαηί ε αλάπηπμε πνπ έξρεηαη, είλαη απηή. Δίλαη ε αλάπηπμε πνπ
ζέιεη ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ΟΣΑ λα είλαη δεχηεξνο θιάδνο ζε ζαλαηεθφξα
εξγαηηθά αηπρήκαηα κεηά ηνπο δηθπθιηζηέο θαη ηνπο ληηιίβεξη, κε πάλσ απφ 40
λεθξνχο ηελ ηειεπηαία επηαεηία. Καη αλ κε ηη άιιν απέλαληη ζε απηφ πξέπεη
θαιχηεξα φρη κφλν κε ηελ ςήθν αιιά θαη κε ηελ ζηάζε καο θαη ζα θξηζνχκε
εκείο, ζα πάκε θαη ζηελ ΠΔΓΑ ζα δνχκε ηη ςεθίδεηε θη εθεί θαη νη δηάθνξεο
δπλάκεηο θαη λα θξηζνχκε πην ζπλνιηθά λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα θαη νη
εξγαδφκελνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε εδψ ην ζέκα δελ είλαη
θηινινγηθφ, λα αλαιχζνπκε θηινινγηθά φια ηα ζέκαηα. Σν ζέκα είλαη φηη απηή
ηε ζηηγκή είλαη έλα ζέκα πνπ έπξεπε λα έρεη ιπζεί εδψ θαη έλα ιεπηφ. Σψξα
εζείο αλαθεξζήθαηε ν κελ γηα ην φηη απηή ε Κπβέξλεζε δελ είλαη θαιή, ελψ ε
πξνεγνχκελε είλαη ρεηξφηεξε θαη νχησ θαζεμήο, απηφ δελ είλαη πνιηηηθή νχηε
είλαη εληφο ηνπ ζέκαηνο. Καιφ είλαη φηαλ παίξλνπκε ηνλ ιφγν λα ην εμαληινχκε
ζην ζέκα πνπ έρνπκε. Σν ζέκα καο είλαη θαη ην είπακε απφ ηελ αξρή, λα
ςεθίζνπκε απηφ πνπ πξέπεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Κνπηζάθε κε καο θάλεηε κάζεκα, είλαη πνιηηηθφ ην
δήηεκα. πκθσλείηε κε απηή ηελ πνιηηηθή γη' απηφ ζαο πεηξάδεη ε παξέκβαζε
ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ρη δελ κε πεηξάδεη θαζφινπ ίζα - ίζα ηελ επηθξνηψ θηφιαο,
αιιά λα έρεη ηελ νπζία πνπ πξέπεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ κελ θάλεηε δηάινγν κεηαμχ ζαο. Ο θ.
Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζέισ λα θάλσ ηνπνζέηεζε, επί ηεο δηαδηθαζίαο
ζέισ λα κηιήζσ. Αθνχζηε, ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε
πνιιέο θνξέο, Μηράιε θαη Γεκήηξε ην γλσξίδεηε θαιχηεξα εζείο, έθηαλε κέρξη
ηηο 2 θαη 3 ε ψξα θαη 5 έρνπκε θηάζεη, δελ ην βάδσ σο ππφδεηγκα, αιιά
νπδέπνηε…. νπδέπνηε ζε θαλέλαλ είηε απφ ην Πξνεδξείν, είηε απφ δεκνηηθφ
ζχκβνπιν, αζθήζεθε πίεζε λα κελ πάξεη ηνλ ιφγν. αο παξαθαιψ επεηδή
εδψ δηακνξθψλεηαη έλα θιίκα «ηειεηψλεηε – ηειεηψλεηε», ππάξρνπλ
δηθαηψκαηα ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζα ηα αζθήζεη ν θαζέλαο φπσο
λνκίδεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, αιιά δελ θαηάιαβα έγηλε θάηη ηέηνην; Ο θ.
Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ ζα πξσηνηππήζσ, ζα είκαη ζχληνκνο.
Θεσξνχκε φηη ε νκφθσλε πνιηηηθή απφθαζε ελφο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
είλαη ζεκαληηθφ φπιν ζηα ρέξηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο φινη
πηζηεχσ φηη επηζπκνχκε λα βνεζεζνχλ φζν γίλεηαη απφ ην Γήκν ψζηε λα
απνθηήζνπλ κηα κνληκφηεηα ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο.
Θα ήζεια λα πσ φηη θη εκείο ζεσξνχκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
πξέπεη αθξηβψο λα δείρλεη απηή ηε δπλακηθή θαη λα βνεζάεη φζν κπνξεί ζηα
δίθαηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επίζεο λα πσ φηη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ
πξάγκα είλαη λα κελ έρνπκε Γεκνηηθά πκβνχιηα πνπ ηειεηψλνπλ ζηηο 3 θαη 4
ε ψξα ην πξσί, γηα λα έρνπκε θνηλφ θαη λα κε ζπλεδξηάδνπκε εθ ησλ ελψλησλ,
αιιά κε θνηλφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Με ζπγρσξείηε έλα ζχληνκν ζρφιην. Θέισ λα πσ φηη θαηά
ηε γλψκε καο είλαη βαζηά επηθίλδπλνη νη ραξαθηεξηζκνί θαη νη γεληθνινγίεο πνπ
αθνχζηεθαλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο, γηα ιαίιαπα απφ ηελ αλαηνιή θαη ηα λεζηά
καο έρνπλ θαηαθηεζεί, ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν πνπ ε Διιάδα έρεη
ζπκθσλήζεη κε ηνπο Ακεξηθάλνπο θαη εληζρχεη δηαξθψο ηε δπλακηθή ηνπ
ΝΑΣΟ θαη θάλεη ηελ Διιάδα έλα απέξαλην νξκεηήξην.
Σν λα αλαθεξφκαζηε κεκνλσκέλα θαη λα κελ κηιάκε γηα ηελ
νπζία ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ είλαη βαζηά αληηδξαζηηθφ θαη ζα πξέπεη
απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ ζέιεη λα ζπδεηάεη ηέηνηα
ζέκαηα, λα πξνζέρεη θαιχηεξα κε θηάζεη θαη ζηελ άιιε θαηεχζπλζε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη είλαη ζαθέο -αλαθέξνκαη θ. εξεηάθε ζε
εζάο- φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα έρεη εκπιαθεί ζε θάπνηνπο πεξίεξγνπο
ζα έιεγα δεζκνχο νη νπνίνη πξνθαλψο δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ην
αληίζηνηρν παξάδεηγκα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθά φ,ηη πξνέθπςε απφ απηήλ, έρεη
επηθέξεη απηή ηε ξεπζηή θαηάζηαζε, απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ κφλν εχθνιν
δελ είλαη λα απεκπιαθεί ε ρψξα. Μηιάσ γηα φιεο απηέο ηηο αλαθαηαηάμεηο ζηελ
θνηλσλία, ζηελ πνιηηηθή φπνπ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ν θ. Γνχιαο
δεκηνπξγήζεθαλ δξάζεηο νη νπνίεο ζπιιήβδελ αθχξσζαλ ηελ πνιηηηθή θαη
ηνπο πνιηηηθνχο γεληθφηεξα, κε απνηέιεζκα θαζψο ππήξμε φιν απηφ ην ξεχκα
ηεο απαμίσζεο φισλ εκψλ πνπ αζρνινχκαζηε κε ηα θνηλά, θάπνηνο ζνβαξφο
άλζξσπνο πνπ ζα ήζειε λα αζρνιεζεί κε απηά, λα κπεη ζε θάπνηα
ςεθνδέιηηα λα πξνζθέξεη, λα νπηζζνδξνκεί κπξνζηά ζηελ «επίζεζε» πνπ ζα
δερηεί απφ γλσζηνχο, απφ θίινπο, απφ ζπγγελείο, θαζψο άθνπγε «ηη δνπιεηά
έρεηο εζχ κε απηνχο;».
Απηή ε ζπιιήβδελ αθχξσζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ θξίζεθαλ σο
ιακφγηα, θιέθηεο, δηεθζαξκέλνη, δηαθζνξείο θαη πάεη ιέγνληαο, ηη έθαλε.
Έδσζε ρψξν ζε φ,ηη θηλείηαη κεηαμχ πεξηζσξίνπ θαη παξαλνκίαο θαη κπήθαλ
ζηα ςεθνδέιηηα άλζξσπνη νη νπνίνη νπζηαζηηθά απνηχπσζαλ κε ηνλ
ρεηξφηεξν ηξφπν ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, κε απνηέιεζκα λα
δνχκε ηα θαηλφκελα ηεο εηζφδνπ ζην Κνηλνβνχιην ηεο Υξπζήο Απγήο.
ηαλ απαμηψλνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ κε απηφ ηνλ ηξφπν, λα
είζηε ζίγνπξνη φηη δελ κπνξνχκε λα δνχκε θαιχηεξεο κέξεο. Θα πξέπεη λα
βξνχκε έλα πνιηηηζκέλν ηξφπν λα απεκπιαθνχκε απ' φινπο απηνχο ηνπο
δεζκνχο, απ' φιν απηφ ην ζχκπιεγκα ησλ αληηεξγαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δελ
κπνξψ λα θαληαζηψ θαλέλαλ εδψ κέζα, πνπ λα κελ ζέιεη λα έρεη θίινπο
εξγάηεο, ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγαδφκελνπο θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
εξγνζηαζίνπ, ηεο νπνηαδήπνηε ηδησηηθήο επηρείξεζεο, ηνπ νπνηνπδήπνηε
δεκνζίνπ, ηνπ νπνηνπδήπνηε Γήκνπ, ηεο νπνηαζδήπνηε πνιηηείαο.
Άξα ηα αθνχσ πνιχ ζσζηά φια απηά, πνιχ ζνβαξά αιιά δελ
ιχλνληαη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, παξά κφλν κε απηφ πνπ έρνπκε ην
ειάρηζην φπιν πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο, ην ειάρηζην εξγαιείν λα
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ζπκκεηέρνπκε φπσο κπνξνχκε κε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα ππνζηεξίδνπκε
ηνπο εξγαδφκελνπο.
Έλα ηειεπηαίν. Δίλαη ζαθέο φηη νκνθσλήζακε. Πξνο ηη νη
αλαιχζεηο θαη νη ραξαθηεξηζκνί; Αλ δελ ήκνπλ θαινπξναίξεηνο ζα έιεγα πσο
ηερλεέλησο

δεκηνπξγείηε

θάπνην

θιίκα

θάπνηνη

εδψ

κέζα

γηα

λα

απνπξνζαλαηνιηδφκαζηε απφ ηελ νπζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο.
πκθσλήζακε επί ηεο νπζίαο. ηεξίδνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ
αλαθνξά ζην παξειζφλ ηη έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο, ηη έθαλε ε πξνεγνχκελε
Κπβέξλεζε, ε Κπβέξλεζε ηνπ Μεηαμά ή ν ζσλαο, κφλν απνπξνζαλαηνιίδεη.
Πνηνο είλαη ν ζηφρνο απηνχ ηνπ 2νπ ζέκαηνο; Να ζηεξίμνπκε ηνπο
εξγαδφκελνπο. Καη πνηα είλαη ε ζέζε θάπνησλ απφ εδψ κέζα, πξνθεηκέλνπ λα
απνπξνζαλαηνιίζνπλ;
Ση ζρέζε έρεη θ. Βαζηιφπνπιε πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζείηε ζηε
Κ3, ζηελ Κ5 ή ζηελ εξγαδφκελε πνπ δηθαησκαηηθά απηή ηε ζηηγκή θεξδίδεη ηα
Γηθαζηήξηα, ηε ζπγθεθξηκέλε δσγξάθν. Γελ ζηεξίμακε εκείο απηέο ηηο ζέζεηο,
εγψ πξνζσπηθά; Πνηνο ν ιφγνο λα εκπιαθεί ζηε ζπδήηεζε απηφ; Καη πνηνο ν
ιφγνο λα πξνηάζζεηαη απηή ε επζημία κφιηο θάπνηνο αθνχζεη γηα θάηη πνπ ηνλ
μελίδεη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ νπζία ηεο ζπδήηεζεο;
Δίλαη ςεπδέο ην φηη απηή ηε ζηηγκή πθηζηάκεζα κηα εηζβνιή ιφγσ
ησλ πνιηηηθψλ πνπ αλέθεξα ζηελ πξσηνινγία κνπ; Δίλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα
πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση εηζβνιή; Να θαηαιάβνπκε δειαδή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κχξηε Γήκαξρε, είπαηε
«πθηζηάκεζα εηζβνιή»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε ιίγν, κελ πηάλεζηε απφ ιέμεηο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε ηψξα γηαηί δελ
ηειεηψλεηε ηε ζπδήηεζε;
ΠΟΛΗΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα κνπ πείηε εζείο γηα ηε ζρέζε πνπ έρσ κε ηνπο
κεηαλάζηεο. Κχξηε Παπάδνγινπ, δελ μέξσ πνπ θηλείζηε …
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να πξνζέρνπκε, γηαηί νξηζκέλνη είκαζηε θαη απφ
πξφζθπγεο, δειαδή λα πξνζέρνπκε πσο κηιάκε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Δίκαζηε

πξνζθπγηθήο

θαηαγσγήο θάπνηνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα αθήζεηε ην Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη θαη λα
θιείζνπκε ην ζέκα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε θάπνηνη ζέινπλ
θαη θαζαξέο γεηηνληέο, μέξεηε. Σν έιεγαλ ζηα πξνεθινγηθά ηνπο θπιιάδηα,
ζέινπλ λα θαζαξίζνπλ ηηο γεηηνληέο θάπνηνη, κελ επεθηαζψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο ην είπε απηφ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ρσηήζηε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο,
μέξεηο εθείλνο… έλαο απφ απηνχο. Απηφ είλαη γξαπηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεηε δηάινγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε, απνπξνζαλαηνιηζηήθακε πάιη ηερλεέλησο θαη ην
ελλνψ απηφ, δηφηη αλαηξέμηε ζην βηνγξαθηθφ κνπ θ. Παπάδνγινπ ….
ΠΟΛΗΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Να πάξεηε πίζσ ηε ιέμε
«εηζβνιή» θ. Βνχξν. Δηζβνιή κεηαλαζηψλ δελ ππάξρεη! Οη πξφζθπγεο δελ
εηζβάιιαλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Παπάδνγινπ ήξεκα, κελ πάζεηε θαη ηίπνηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχσ πνιχ θαιά, έρσ αθνή 95% κπνξψ λα θσλάμσ πην πνιχ
απφ εζάο.
ΠΟΛΗΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίλαη δπλαηφ; Μηιάκε γηα εηζβνιή κε βφκβεο ζηε πξία…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπηκέλεηε ζην «εηζβνιή»;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λνκίδσ ην
«εηζβνιή» λα ην απαιείςνπκε. Ήηαλ αδφθηκν απηφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη λα ζεθσλφκαζηε φξζηνη θαη λα ιέκε φηη κπνξνχκε λα
θσλάμνπκε θαιχηεξα; Ση ζα πεη απηφ; ηη κπνξψ λα θσλάμσ θαιχηεξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηιάσ! Μηιάεη ν Γήκαξρνο.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να κηιήζεηε θ. Γήκαξρε, αιιά ζαο παξαθαιψ δελ ζα
ηξνκνθξαηείηε θηφιαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σελ

είζνδν

ινηπφλ

απηψλ

πνπ

αλαγθάζηεθαλ

λα

κεηαλαζηεχζνπλ, απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηέζηεζαλ πξφζθπγεο απφ
απηή ηελ ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή. αο αξθεί; Γελ ζα εγθαιέζεηε εζείο γηα ηηο
ζέζεηο πνπ έρσ γη' απηνχο πνπ βνεζάσ αθηινθεξδψο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
εγψ δηαθξηηηθά …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαθξηηηθά θαη αλψλπκα βνεζάσ!
ΠΟΛΗΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καη

κε

ρεηξνλνκείηε

εηξσληθά.

Κχξηε

Παπάδνγινπ

κε

ρεηξνλνκείηε εηξσληθά ζε εκέλα!
ΠΟΛΗΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δίπα,

ηελ

είζνδν

απηψλ

πνπ

αλαγθάζηεθαλ

λα

κεηαλαζηεχζνπλ, απηψλ πνπ αλαγθάζηεθαλ λα πξνζθχγνπλ ζηελ Διιάδα γηα
βνήζεηα, γηα ςσκί, γηα εξγαζία. πλελλνεζήθακε;
ΠΟΛΗΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Σψξα λαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γήκαξρε, πείηε ηε ζέζε καο λα
ηειεηψλνπκε, είλαη θξίκα δειαδή. Καη βάιηε θαη ηελ παξάγξαθν απηή πνπ
είπακε γηα ηα έλδηθα κέζα, λα ηειεηψλνπκε. Απεξαληνινγνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ σο έρεη ην ςεθίδνπκε θαη κε ηα έλδηθα
κέζα πνπ δελ ζα αζθήζεη ε Γεκνηηθή Αξρή ζε πξσηφδηθε απφθαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ
απνδνρή φηη νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν θαη ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε
κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ. (8κελνη: ΟΑΔΓ-ΔΠΑ) θαιχπηνπλ πάγηεο θαη
δηαξθείο

αλάγθεο,

θαηφπηλ

ζρεηηθνχ

αηηήκαηνο

Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε παξαρψξεζεο κνλψλ ηάθσλ
δηαξθνχο ρξήζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπραξηζηψ. Θέισ λα πσ ελ ζπληνκία επεηδή ην ζέκα είλαη
πνιχ ιεπηφ θαη έρεη μαλάξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ηελ αιιαγή
πνπ είρε γίλεη ζηνλ Καλνληζκφ, λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζνπκε λα
ππάξμεη δηφξζσζε ζηνλ Καλνληζκφ θαη λα κελ ρξεηάδεηαη νη γνλείο πνπ
ράλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα δεηάλε θαη’ εμαίξεζε κεηά απφ δηάθνξεο
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ, ηνπο έρεη πιεξνθνξήζεη έλαο ππάιιεινο ή έρνπλ
ςάμεη πεξηζζφηεξν, λα αλεβάζνπκε ην ρξνληθφ φξην, δελ μέξσ πνηνο είλαη
ππεχζπλνο γηα ην λεθξνηαθείν, λα ππάξμεη κηα ηέηνηα εηζήγεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο είλαη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Σάθα λα ππάξμεη κηα δηφξζσζε ζηνλ Καλνληζκφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξνηηζέκεζα λα αιιάμνπκε ηνλ Καλνληζκφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να πεξηιεθζεί θαη απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ κνπ επηηξέπεηε ηη αθξηβψο πξνηείλεηε ζε απηφ ην ζεκείν;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ην ρξνληθφ φξην ελλνείηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση πξνηείλεηε γη' απηή ηελ πεξίπησζε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πκθσλψ. πσο έρσ ζπκθσλήζεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ αιιάδεη θάηη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηα ηελ αιιαγή ηνπ Καλνληζκνχ; Να αλέβεη ην φξην ειηθίαο
ζίγνπξα ζην αλήιηθν ηέθλν θαη εγψ ζα ζθεθηφκνπλ κέρξη ηα 25 ρξφληα, δελ
μέξσ θ. Γξεηδειηά εζείο. Αιιά δελ είλαη ην ζέκα καο απηφ, δελ μέξσ, κνπ
θαίλεηαη πνιχ βάξβαξν ην λα ράλεη έλαο γνληφο ην παηδί ηνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ην θαηάιαβα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηαλνεηφ δελ είλαη απηφ πνπ ιέσ; Υξεηάδεηαη λα θάλσ
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Οη ηάθνη απηνί ζα παξαρσξεζνχλ κέρξη λα πεζάλνπλ θαη νη γνλείο
ησλ παηδηψλ. Ήηαλ αλήιηθα ηα παηδηά θαη δεηήζεθε απηφ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ζεσξνχκε απηνλφεην ζα ςεθηζηεί νκφθσλα απηφ
ην ζέκα, είλαη απηνλφεην γηαηί ν πφλνο απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη κεγάινο.
κσο σο Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη σο Γήκνο νθείινπκε λα
έρνπκε κηα θαλνληζηηθή δηάηαμε πνπ λα κπνξνχκε λα πξνβιέπνπκε ηηο
θαηαζηάζεηο, ψζηε λα κελ είλαη θαη’ εμαίξεζε. Καη ηη ελλνψ κε απηφ. ηελ
πξνεγνχκελε ζεηεία εκείο απηφ ην νπνίν θάλακε, επεηδή βξήθακε κηα
θαηάζηαζε ε νπνία είλαη παξάλνκε, είλαη θαη’ εμαίξεζε θαη ην θαη’ εμαίξεζε
εκπεξηέρεη παξαλνκία κέζα θαη ζα εμεγήζσ κεηά ηη ελλνψ, απηφ ην νπνίν
εκείο

πξνηείλακε

θαη

θάλακε,

ήηαλ

λα

κεηψζνπκε

ηελ ηηκή

ζηνπο

νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο.
Γηαηί ηη ιέεη ε λνκνζεζία; Ζ λνκνζεζία ιέεη φηη νθείιεη ν Γήκνο λα
δηαηεξεί ζέζεηο θελέο ζην λεθξνηαθείν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ν θάζε πνιίηεο
θαη ρσξίο δηάθξηζε κεηαμχ δεκφηε θαη εηεξνδεκφηε λα βξίζθεη ηάθν γηα ηνλ
νηθείν ηνπ.
Δλ πξνθεηκέλσ ε παξάηαζε θαίλεηαη φηη απηφ δελ εμαζθαιίδεη ηε
δπλαηφηεηα ζε θάπνηνπο λα αγνξάζνπλ νηθνγελεηαθφ ηάθν. Ση πξνηείλσ
ινηπφλ, γηαηί ζθεθηείηε ε παξάηαζε, κηα νθηαεηήο παξάηαζε μέξεηε πφζν
θνζηίδεη; Θα βάισ δπν ζηνηρεία: μέξεηε πφζν θνζηίδεη κηα νθηαεηήο παξάηαζε
ζην Γήκν; 8.000 €.
Άξα αλ απηή ε δηαδηθαζία πνπ εκείο ηελ είρακε θφςεη, αλ
ζπλερηζηεί ζεκαίλεη φηη κπνξεί θάπνηνο –είλαη καθάβξην απηφ πνπ ιέσ αιιά ην
λεθξνηαθείν γη' απηφ θαη ην ςεθίδνπκε θπζηθά- απφ ηελ άιιε ην λεθξνηαθείν
είλαη έλα ζεκαληηθφ έζνδν γηα ην Γήκν.
Άξα ηη πξνηείλσ. ηαλ θαη αλ έξζεη ν Καλνληζκφο ή ηα ηέιε λα
πξνβιέςνπκε κηα εηδηθή ξχζκηζε γηα γνλείο νη νπνίνη έρνπλ αλήιηθα ηέθλα
φηαλ απηά πέζαλαλ, λα πξνηείλνπκε κηα πνιχ ρακειή ηηκή ζηνπο
νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο θαη έηζη λα δψζνπκε κηα ιχζε ζην πξφβιεκα θαη 50
θαη 60% έθπησζε γη' απηέο ζπγθεθξηκέλα ηηο πεξηπηψζεηο.
Γηαηί δηαθνξεηηθά πεγαίλνπκε απφ θαη’ εμαίξεζε ζε θαη’
εμαίξεζε θαη ζην ηέινο ζα έρνπκε έλα λεθξνηαθείν ην νπνίν ζα είλαη έλα
κεγάιν θνκκάηη ρσξίο λα έρεη πξνβιεθζεί θαλνληζηηθή. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
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ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε θαη΄ εμαίξεζε
παξαρψξεζεο κνλψλ ηάθσλ δηαξθνχο ρξήζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 2εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2019»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζεγεηήο είλαη ν θ. Καληαξέιεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πξηλ κπσ ζηελ νπζία ηνπ
ζέκαηνο, ζέισ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε γηαηί δελ ήζεια λα πάξσ ην ιφγν επί
ηήο δηαδηθαζίαο.
Θέισ θαη' αξράο λα πσ ζηνλ αγαπεηφ κνπ θίιν, ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν, φηη ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην επί ηνπιάρηζηνλ 2,5
ρξφληα είρακε έλα ηεξάζηην πξφβιεκα, είρακε έλα έιιεηκκα δεκνθξαηίαο σο
κέιε απηνχ ηνπ πκβνπιίνπ. Καη κηιάσ γηα ηνλ Πξφεδξν, ηνλ θ. Πάλν
ζπγθεθξηκέλα. Πνιιέο θνξέο είρα αληηπαξαηεζεί κε ηνλ θ. Πάλν δηφηη δελ
έπαηξλα ην ιφγν, μέξεηε φηη είκαη ήξεκσλ θαη ρακειψλ ηφλσλ, αιιά ηέινο
πάλησλ, ζεσξψ φηη ήηαλ έλαο απ’ ηνπο ρεηξφηεξνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ έρσ ζπλαληήζεη εγψ ζηα ρξφληα πνπ είκαη Γεκνηηθφο
χκβνπινο.
Αλεμάξηεηα απφ απηφ επίζεο, ζέισ λα δηακαξηπξεζψ γηα ηνλ
θχξην απ’ ην θνηλφ, ν νπνίνο νθείιεη, λα ζέβεηαη ηνπο ζεζκνχο. Αλ ήζειε λα
πάξεη ην ιφγν, κπνξνχζε λα δεηήζεη γηα ην ζέκα ην ιφγν, πνηέ δελ έρεη
αξλεζεί Πξφεδξνο ζην θνηλφ φηαλ είλαη ζρεηηθφ κε ην ζέκα απηφ πνπ ζέιεη λα
πεη νπνηνζδήπνηε. Αξλνχκαη ζ’ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο λα μαλαζπκκεηέρσ, ην
θνηλφ είλαη δεθηφ, ζεβφκαζηε ην θνηλφ, ζέινπκε θνηλφ, φκσο κπνξεί λα κπεη
ζηε δηαδηθαζία λα δεηήζεη ην ιφγν θαη είλαη βέβαην φηη ζα πάξεη ην ιφγν.
Απηή ε κπαραινπνίεζε, ε θεξθίδα, απηφ γηα κέλα είλαη κηα
απαξάδεθηε πξαθηηθή θαη ζα ήζεια λα ην ζπδεηήζνπκε, γηα λα κε
δηακαξηπξεζψ επί ηεο δηαδηθαζίαο ην ιέσ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ ηψξα.
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Πξνρσξψ ζην ζέκα καο ηψξα: Σν ζέκα καο αθνξά 6 θσδηθνχο.
Οηηδήπνηε ζέιεηε λα κε ξσηήζεηε γηα νπνηνλδήπνηε θσδηθφ είκαη εδψ λα ζαο
απαληήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. Καληαξέιε, πείηε καο γηα έλαλ-έλαλ γηα λα κε ζαο
ξσηάκε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Θα ζαο πσ γηα έλαλ-έλαλ ινηπφλ, εληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάληε καο κηα αλάιπζε γηα έλαλ-έλαλ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Βεβαίσο. ζνλ αθνξά ινηπφλ ηνλ πξψην θσδηθφ πνπ
κεηψλνπκε, αθνξά ην έξγν ηεο αλάπιαζεο ηνπ ρψξνπ Σνπξαιί, θαληαζηείηε, ε
ρξεκαηνδφηεζε είλαη Πξάζηλν Σακείν θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ..
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γεκήηξε πεο θαη ιίγν γηα ην
Σνπξαιί αλ είλαη εχθνιν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απηφ είλαη κηα άιιε ηζηνξία, λα ηελ πσ φπνηε ζέιεηε,
αλεμάξηεηα φκσο απ’ απηφ, ε νπζία είλαη φηη ην θέξακε νπζηαζηηθά ζηα
επίπεδα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, δηφηη πην θάησ αλ δείηε, αλεβάζακε ηνλ θσδηθφ
Μειέηεο ηαηηθήο Δπάξθεηαο Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ φπσο θαη ηνλ θσδηθφ
Μειέηεο ηαηηθήο Δπάξθεηαο Γεκνζίσλ Κηηξίσλ, ην νπνίν αθνξά ηε
δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε ε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ
δεκνηηθψλ θηηξίσλ, γη’ απηφ ζεσξήζακε θαη κάιηζηα κηιήζακε κε ην ζπλεξγάηε
ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θαη θξίλακε απαξαίηεην λα πξνρσξήζνπκε ζ’ απηή ηε
θάζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Δπίζεο,

ε

εθπφλεζε

κειέηεο

γηα

ηελ

αλάιπζε

ησλ

θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη επηπηψζεσλ, πξνέθπςε ιφγσ ηνπ φηη κε ηηο
λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ην γήπεδν, θαηαιαβαίλεηε φηη ζα πξέπεη λα ζα
Γηνίθεζε λα έρνπκε κηα ζέζε γηα ηελ θπθινθνξία ηνπιάρηζηνλ ζηνπο δξφκνπο
θαη θπξίσο ζηε Γεθειείαο κπξνζηά απφ ην γήπεδν.
Έρνπκε κηα εηαηξεία ε νπνία είρε θάλεη ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε
ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο, πνηέ δελ ελζσκαηψζακε θαη ηελ θπθινθνξηαθή
κειέηε ηεο Υαιθεδφλαο δηφηη πνηέ δελ έγηλε, ελψ είκαζηε έλαο Γήκνο, πξέπεη
λα γίλεη θαη απηφ, πεξηζζφηεξν φκσο ζα ζέιακε ζηελ παξνχζα θάζε λα
κάζνπκε ηε γλψκε απηψλ πνπ εθπφλεζαλ ηε κειέηε ηελ θπθινθνξηαθή ηεο
Φηιαδέιθεηαο, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ γεπέδνπ θαη κάιηζηα
πην ζπγθεθξηκέλα, δηφηη μέξνπκε ηψξα πιένλ ηα ζπλνδά έξγα, άξα μέξεηε
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πηζαλφλ θαη νη ζπγθνηλσληνιφγνη πεξηζζφηεξν, ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ
θπθινθνξία. Θέιακε ινηπφλ επίζεκε γλψκε γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα
άπνςε σο Γηνίθεζε γηα λα κπνξέζνπκε λα επηιέμνπκε.
ζνλ αθνξά ηνλ επφκελν θσδηθφ πνπ ιέεη «Δπηζθεπή
πξναχιηνπ ρψξνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ», εθεί μέξεηε φηη απηφ ην ζρνιείν
ππνθέξεη απφ θαζηδήζεηο, ππάξρεη έλα πξφβιεκα κ’ απηφ ην ζρνιείν, κε ην
πξναχιην απηνχ ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν ιφγσ ηνπ ππεδάθνπο ην νπνίν είλαη
ζαζξφ, πεξλνχζαλ ξεχκαηα ηέινο πάλησλ, ππάξρνπλ έληνλεο θαζηδήζεηο θαη
είπακε λα βάινπκε έλαλ θσδηθφ γηα λα κπνξέζνπκε θάπνηα ζηηγκή λα
θάλνπκε έλα έξγν, βαζηδφκελνη ζ’ απηφ ηνλ θσδηθφ, λα κπνξέζνπκε λ’
απνθαηαζηήζνπκε ην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ.
Γηα ηνπο αγσγνχο ζχλδεζεο δηαθφξσλ αθηλήησλ δελ έρσ λα ζαο
πσ πνιιά πξάγκαηα, είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία γίλεηαη θάζε ρξφλν απ’ φιεο
ηηο Γηνηθήζεηο, είλαη ζπλερηδφκελν επί ηεο νπζίαο θαη ηέινο, ππάξρεη κηα
ζπκπιεξσκαηηθή αχμεζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ θσδηθνχ γηα ην έξγν
«Γηακφξθσζε ρψξνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ ζην
άιζνο», δηφηη εθεί φπσο μέξεηε θη φπσο γλσξίδεη πνιχ θαιά θαη ν ζπλάδειθνο
θ. Καιακπφθεο, είρακε έλα αηχρεκα ζ’ απηφ ην έξγν, είρακε κηα ηζάπα, ζ’
έλαλ ππφγεην ρψξν, κάιηζηα θηλδχλεπζε θαη ν νδεγφο, επηπρψο δελ είρακε
θάπνην αηχρεκα, ππήξρε έλα ππφγεην πνπ δελ ην ήμεξε θαλείο ζηνλ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ θαη ε ηζάπα, πεγαίλνληαο εθεί γηα λα δνπιέςεη, βπζίζηεθε ζην
έδαθνο κέζα ζ’ απηφ ην ππφγεην, ην νπνίν κάιινλ έλαο βφζξνο ήηαλ έηζη
φπσο ην θαηάιαβα εγψ, φπσο ην είδα.
Κηλδχλεπζε ν νδεγφο, ε ηζάπα έπαζε δεκηά θαη ζεσξήζακε φηη
είλαη δίθαην λ’ απνδεκησζεί απηφο ν άλζξσπνο δηφηη θαζπζηέξεζε θαη ην έξγν
θαη ην κεράλεκα έπαζε δεκηά θηι. Οπνηαδήπνηε άιιε δηεπθξίληζε ζέιεηε
πάλσ ζ’ απηά, πνιχ επραξίζησο λα ζαο ηε δψζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Καληαξέιε, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηα εμήο: Μέζα ζην
άιζνο, πφζεο εξγνιαβίεο έρνπλ κπεη, δηφηη φιεο είλαη ελ ππλψζεη, είηε ζηελ
παηδηθή ραξά είηε ζηνλ πξψελ δσνινγηθφ θήπν είηε θαη βφξεηα. Γε δνπιεχεη
ηίπνηα θαη είλαη φια εγθαηαιειεηκκέλα. Μάιηζηα πίζσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ, είλαη κηα ηζάπα θάπνηνπο κήλεο εθεί αθεκέλε. Καη δελ
πξνρσξάεη ηίπνηα. Γηαηί ππάξρεη απηή ε θαηάζηαζε θαη πνηα είλαη ε αηηία;
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ εξψηεζε είλαη ε εμήο: ην
δεχηεξν θσδηθφ, ζηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ,
δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί γίλεηαη ε αχμεζε ηνπ πνζνχ. Γηα πνην ιφγν; Καη εθηφο
απηνχ, ην πνζφ δελ είλαη ππεξβνιηθφ γηα κηα κειέηε, 49.000;
Γεχηεξνλ: ηνλ 3ν θσδηθφ πνπ ιέηε γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο
θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη επηπηψζεσλ θαη ηε
δηακφξθσζε

επεκβάζεσλ

ζ’

επηιεγκέλεο

ζέζεηο

ηνπ

Γήκνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, καο ιέηε φηη απηφ γίλεηαη επ' επθαηξία ησλ
εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ. Δδψ πξέπεη λα
θάλεηε κηα γεληθή θπθινθνξηαθή κειέηε. Απηφ πνπ θάλεηε είλαη εληειψο
εκβαισκαηηθφ.
Πξέπεη λα γίλεη κηα θπθινθνξηαθή κειέηε θαη ην έρνπκε πεη θαη
ζε άιιε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ λ’ αληηκεησπίδεη ην
πξφβιεκα ην θπθινθνξηαθφ θαη βέβαηα ην παξεκπίπηνλ πξφβιεκα ηεο
ζηαζκεχζεσο ησλ απηνθηλήησλ. ηαλ ζα δέρεηαη ε πφιε 30.000 θφζκν ζ’
έλαλ αγψλα πνπ ζα έξρνληαη ηνπιάρηζηνλ 5.000 απηνθίλεηα, θαη ιίγα ιέσ, δε
ζ' αληηκεησπίζεηε ηελ πεξίπησζε απηή έηζη εκβαισκαηηθά κε 6.500, κε κηα
θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ ζα θάλεηε, κφλν γηα ηε Γεθειείαο, ζα πήδεη ην
ζχκπαλ.
Απηφ ινηπφλ πξέπεη λ’ αληηκεησπηζζεί φρη έηζη, αιιά ζπλνιηθά.
Καη δελ έρνπκε θακία ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ πνπ νπσζδήπνηε
είλαη ην θχξην ζέκα ηήο φιεο, ην θπθινθνξηαθφ. Κακία ελεκέξσζε δελ έρνπκε.
φζνλ αθνξά ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ δελ ηίζεηαη ζέκα,
έρεηε απφιπην δίθην λα ην θάλεηε.
Δπίζεο ηελ αχμεζε 28.049 ηεο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο
δεκνηηθψλ θηηξίσλ, δελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ ην πξάγκα, ηέηνηα πνζά γηα
κειέηεο; Καη κε πνηα δηαδηθαζία; Γελ ην αληηιακβάλνκαη απηφ. ζνλ αθνξά
βέβαηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ ζχλδεζεο, απφ θεη θαη πέξα λνκίδσ φηη
απηφ δε ζπδεηείηαη, είλαη θάηη πνπ γίλεηαη παγίσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ιφγν έρεη ν θ. Καιακπφθεο.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Παξά ηηο εμεγήζεηο ηνπ θ. Καληαξέιε, εγψ ζπλερίδσ λα
κελ θαηαιαβαίλσ ηνλ θσδηθφ απηφ ηνλ θαηλνχξγην γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο
θαη αλάιπζεο ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ.
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Κπθινθνξηαθή κειέηε ν Γήκνο δελ έρεη. Απηή κάιινλ πνπ είρε,
απνξξίθζεθε απφ ηελ Πεξηθέξεηα, Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ. Μηα κειέηε πνπ
θπθινθνξνχζε απφ ηελ ΑΔΚ θαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα καδί κε ηελ
ππνγεηνπνίεζε, ηειηθά έρεη θαηαηεζεί θαη έρεη δεκνπξαηεζεί ην κηζφ. Γειαδή
ππάξρνπλ ηα round about, νη θπθιηθνί θφκβνη;
Άξα, απηφο ν θσδηθφο κε ηνπο ζπκβνχινπο θαη ηηο ζπκβνπιέο
ηεο ΝΑΜΑ πνπ καο είρε θάλεη ηελ παιηά κειέηε, ηί λφεκα έρεη; Γελ ην
θαηαιαβαίλσ. Γειαδή δελ ην έρσ πηάζεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ θάλαηε.
Μηα εξψηεζε επίζεο, θαη κεηά ζα ηνπνζεηεζψ: ην δεχηεξν
θσδηθφ πνπ έρεηε βάιεη γηα ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο δεκνηηθψλ θηηξίσλ,
ππάξρνπλ δπν θσδηθνί: Τπάξρεη ζηελ αξρή ε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο
Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ θαη ππάξρεη κεηά έλαο 5νο θσδηθφο «Μειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο δεκνηηθψλ θηηξίσλ», νπνηνπδήπνηε απμάλεηαη ν θσδηθφο θαηά
28.000. Πνηα θηίξηα αθνξά απηφο ν δεχηεξνο θσδηθφο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Ο θ. Βαζηιφπνπινο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: Πξψηνλ, είλαη πξσηφγλσξν
φηη έξρεηαη αλακφξθσζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ρσξίο αλακφξθσζε
πξνυπνινγηζκνχ. Γελ έρεη μαλαγίλεη απηφ ην πξάγκα, λα έξζεη αλακφξθσζε
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ρσξίο αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ, φηαλ κάιηζηα
ςεθίζακε ζηελ πεξαζκέλε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Να ην πσ ιατθά, λα ην θαηαιάβνπλ φζνη δελ θαηαιαβαίλνπλ, ν
πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη κέζα ην ηερληθφ πξφγξακκα. Σν ηερληθφ
πξφγξακκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, αλακνξθψλεηαη θαη δελ
αλακνξθψλεηαη

αληίζηνηρα

ν

πξνυπνινγηζκφο.

Άξα

δε

κπνξεί

λα

ιεηηνπξγήζεη, λα ην πσ απιά, ε αλακφξθσζε. Γειαδή θάλεηε κηα
αλακφξθσζε ηψξα, ε νπνία δελ έρεη θακία ηζρχ.
Γεχηεξνλ:

Μηιάκε

γηα

ηνλ

νξηζκφ

ηεο

θαηάηκεζεο

θαη

ππνςηάδνκαη φηη γη’ απηφ ην ιφγν δελ ήξζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ θαη δελ πέξαζε σο αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ. Γηαηί είλαη
παζηθαλέο, δε κηιάκε γηα νκνεηδέο αληηθείκελν φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία,
κηιάκε γηα ην αθξηβψο ίδην αληηθείκελν, ην νπνίν ζα έπξεπε λα γίλεη ζε αλνηρηφ
δηαγσληζκφ θαη εζείο ην ζπάηε ζε απεπζείαο αλάζεζε θαη ζπλνπηηθφ
δηαγσληζκφ, ζε δπν θσδηθνχο. Αδηαλφεην. Γελ πξέπεη λα ην ππνγξάςεη
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θαλέλαο ππάιιεινο, εηδηθά ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο απηφ. Γελ μέξσ ηί
θάλεηε, ηέηνηα πξνρεηξφηεηα;
Κχξηε Κνζθνιέην αθνχηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη, πξνζπαζψ λα ζπλεηδεηνπνηήζσ ηί ιέηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη δηθφ κνπ πξφβιεκα φηη δε ζπλεηδεηνπνηείηε.
Δγψ ιέσ, έρεηε γηα ην ίδην αθξηβψο αληηθείκελν, δπν δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο.
Δίλαη ν νξηζκφο ηεο θαηάηκεζεο θαη δελ πξφθεηηαη πνπζελά λα πξνρσξήζεη
θάηη ηέηνην. Οχηε γηα αζηείν.
Σξίην ζέκα: Πήγαηε ζηελ Πεξηθέξεηα. Απηή ηε ζηηγκή λα πηάζσ
ην ζέκα, ην έρεη ζέζεη πνιιάθηο ν θ. εξεηάθεο θη εκείο ελίνηε, ην ζέκα ησλ
ζρνιείσλ. Δκείο πξνζπαζήζακε, αμηνπνηψληαο πξνηάζεηο θαη ηδέεο πνπ
ππήξραλ απφ Γηεπζπληέο είηε απφ αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαλ, λα πάκε
λα θηηάμνπκε Πξάζηλεο ηέγεο. Πξνρσξψληαο ζηε δηαδηθαζία λα θηηάμνπκε
Πξάζηλεο ηέγεο, αλαθαιχςακε ην εμήο: ηη γηα λα γίλεη Πξάζηλε ηέγε ζε
νπνηνδήπνηε ζρνιείν, ρξεηάδεηαη ζηαηηθή επάξθεηα θαη ρξεηάδεηαη λα γίλεη
κειέηε. Καη ε κειέηε ρξεηάδεηαη ιεθηά.
Καη απηή ηε ζηηγκή αλαθαιχςακε χζηεξα απφ απηφ, φηη βάζεη ηεο
λνκνζεζίαο έπξεπε ζε φια ηα ζρνιεία λα έρνπλ γίλεη κειέηεο ζηαηηθήο
επάξθεηαο. Ξέξεηε πνην είλαη ην πνζφ; Σν πνιχ είλαη πνιχ κεγάιν, γηα λα
γίλνπλ κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο εθεί πνπ ηα παηδηά ηεο πφιεο καο, πάλε
ζρνιείν. Καη ζαο ξσηψ: Θα δηεθδηθήζεηε θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ
Πεξηθέξεηα ή νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αζθάιεηα
ζηα ζρνιεία, ή φρη;
Σειεπηαίν: Πηάλνληαο απφ εθεί πνπ ην άθεζε ν θ. Καιακπφθεο,
απηή ηε ζηηγκή ζπδεηάκε γηα παξνρή ζπκβνχινπ φζνλ αθνξά ηελ
θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε ζηελ πφιε. Τπνςηάδνκαη πσο ν θ. Καληαξέιεο
ππνλνεί ηελ εηαηξεία ΝΑΜΑ κε ηελ νπνία θπζηθά δελ έρνπκε θαη θαλέλα
πξφβιεκα. Γηαηί είρε θάλεη ηελ πξνεγνχκελε κειέηε ηνπ Γήκνπ, πξηλ απφ 10
ρξφληα.
κσο ην εξψηεκα είλαη ην εμήο: ηαλ είρε έξζεη ην 2008, επί
Γεκαξρίαο ηαχξνπ Κφληνπ ε κειέηε γηα λα ςεθηζηεί ε αλάζεζε κειέηεο, είρε
γίλεη θαη ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ην ηί ζέινπκε ζηελ πφιε καο.
Οη κειέηεο δελ είλαη έλα άρξσκν, άνζκν πξάγκα. Καη εηδηθά φηαλ κηιάκε γηα
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κηα κειέηε θπθινθνξηαθή, πνπ ππάξρνπλ νη α’, νη β’, ε γ’ θαη άπεηξεο φζεο
επηινγέο. Πνπ δελ είκαη κειεηεηήο βεβαίσο λα γλσξίδσ.
Άξα, νθείινπκε ηε ζπδήηεζε ελφςεη θαη ζνβαξψλ αιιαγψλ θαη
αληηζέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε φζνλ αθνξά ην πνην ζα είλαη ην αχξην
ηεο πφιεο, απηή ε ζπδήηεζε γηα ηε κειέηε, πξηλ αλαηεζεί, λα γίλεη ζπδήηεζε
γηα ην ηί αθξηβψο πξνηεξαηφηεηεο δίλνπκε. Γηαηί γλσξίδνπκε θαη έρνπκε θάλεη
θη εκείο ζπλαληήζεηο κε ηε ΝΑΜΑ. Καη απηφ πνπ καο είραλ πεη είλαη φηη
ππάξρνπλ α’, β’ θαη γ’ ζελάξηα αλαιφγσο ην πνχ δίλεη θαλείο πξνηεξαηφηεηα.
Θέιεη θαλείο κηα πφιε πνπ ζα κπνξνχλ λα πεξπαηνχλ νη
άλζξσπνη θαη λα πάλε ζηηο δνπιεηέο ηνπο; Θέινπλ κηα πφιε πνπ καο
ελδηαθέξνπλ θπξίσο η’ απηνθίλεηα; Απηά νξίδνπλ θαη επηινγέο θαη βιέπσ φηη
πξνζπαζείηε κ’ έλαλ ηξφπν πνιχ ηζνπξνχηηθν ζα έιεγα, λα ην πάξεηε λα ην
πεξάζεηε έηζη, ελψ είλαη κηα θαη’ εμνρήλ πνιηηηθή ζπδήηεζε πνπ αθνξά ην
παξφλ θαη ην κέιινλ απηήο ηεο πφιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Σν ιφγν έρεη ε θα Γθνχκα.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ήζεια λα ξσηήζσ γηα ηε δηακφξθσζε ρψξσλ θαη
πνδειαηνδξφκσλ ζην άιζνο. Δίλαη κέζα ζην ηερληθφ πξφγξακκα; Με πνηα
κειέηε, βάζεη πνηαο κειέηεο ζα γίλνπλ απηά; Αλ ππάξρεη εηζήγεζε ηεο
Γαζηθήο Τπεξεζίαο ή αλ βξηζθφκαζηε ζε αξρηθφ ζηάδην νπφηε θαη πάιη ζα
ρξεηαζηεί λα ζπδεηήζνπκε γηα θάπνην ζρέδην.
ζνλ αθνξά ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δψζαηε θαη γηα ηε κειέηε πνπ
αθνξά θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη παξεκβάζεηο ζ’ επηιεγκέλεο ζέζεηο ηεο
πφιεο κε ηηο δηεπθξηλίζεηο ζαο δψζαηε ην ζηίγκα πξνο ηελ πιεπξά ηνπ
γεπέδνπ. Πνιχ ζσζηά θαη ζπκθσλψ, ρξεηάδεηαη πξνθαλψο λα πνχκε θαη ηί
πξνηεξαηφηεηα ζέινπκε, αλ ζέινπκε κηα πφιε λα ζπλερίζεη λα είλαη κηα πφιε
γηα ηνπο πεδνχο, κηα πφιε γηα δηεξρφκελα απηνθίλεηα, κηα πφιε πνπ λα
κπνξεί λ’ αληέμεη ηνλ θφζκν πνπ ζα έξρεηαη.
Ο

Γήκνο

ζα

δεηήζεη

απφ

κηα

ηδησηηθή

εηαηξεία,

απφ

ζπγθνηλσληνιφγνπο, απφ επηζηήκνλεο, δε ιέσ, ηελ άπνςε γηα νξηζκέλα
ζεκεία ηνπ Γήκνπ γηα έλα έξγν ππεξηνπηθφ; Πνπ ζα έπξεπε λα έρεη απφ κφλν
ηνπ κέζα κηα νινθιεξσκέλε κειέηε θπθινθνξηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ, πνπ ε ΜΠΔ πνπ καο ήξζε, δελ αλέθεξε φηη έρεη πξνζθπγηθφ
νηθηζκφ;
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Δγψ ζα ζπκθσλνχζα λα δεηήζνπκε κηα πξψηε γλψκε γηα ηηο
επηπηψζεηο. Αιιά θαη πάιη είλαη έλα ζέκα πνπ αξγά ην ζπκεζήθακε θαη ζα
έπξεπε λα ην δηεθδηθνχκε απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Απφ πνχ θη σο πνχ;
ζνλ αθνξά ηηο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο, ιέηε, ρψξηα ην
πλεπκαηηθφ, ρψξα ηα δεκνηηθά θηίξηα. Γηαηί; Πνηα είλαη ηα δεκνηηθά θηίξηα, θαη
πάιη κπαίλνπλ θαη θάπνηα θξηηήξηα. Γηαηί νη κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο πνπ
ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα η’ απζαίξεηα, αλ ζα γίλνπλ φια, ή αλ αο πνχκε, φ,ηη
είλαη πξηλ ην’ 83 επεηδή αθξηβψο είλαη πνιχ παιηά, απηφ είλαη θαη ην δήηεκα
πνπ βάδνπκε θαη κε ηα ζρνιεία, φηη ρξεηάδεηαη νπζηαζηηθφο έιεγρνο ησλ
ζρνιείσλ, θαη αληηζεηζκηθφο θαη ζε ζέκαηα ππξνπξνζηαζίαο.
Έρνπκε θαηαζέζεη ηα δέθα εξσηήκαηα, έρνπλ έξζεη ζην e-mail
ησλ Δπηηξνπψλ, πνπ αθνξνχλ πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα
θαη ην θαηά πφζν ρξεηάδεηαη έλαο νπζηαζηηθφο έιεγρνο, γηαηί επεηδή αθξηβψο
πνιιά θηίξηα είλαη παιηά, κπαίλνπκε ζηε ινγηθή λα ηα εμαηξνχκε, γηαηί άκα ηα
πηάζνπκε ζ’ αλαγλσξίζνπκε φηη θάπνηα ζηέθνληαη θαη απφ ζπλήζεηα. Οπφηε
απηφ ζα πξέπεη λα θάπσο λα ην βάινπκε εκείο φζνλ αθνξά ηα δεκνηηθά
θηίξηα, ηα θηίξηα πνπ καδεχνπλ παηδηά θαη γεληθφηεξα πνπ έρνπλ θνηλσληθφ
ραξαθηήξα, καδεχνπλ θφζκν, λα ηα εμεηάζνπκε πνιχ θαιχηεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ν’ απαληήζεη ν θ. Καληαξέιεο θαη λα ιήμεη
ην ζέκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξηλ απαληήζεη κηα δηφξζσζε ζέισ λα θάλσ ζην ηί
είπα, γηαηί έθαλα ιάζνο, έλα δεπηεξφιεπην κφλν: Υσξίο λ’ αλαηξεί φια ηα
ππφινηπα, φηη ππάξρνπλ ζηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα ζηνηρεία
ηεο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο. Έθαλα ιάζνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, δελ πεηξάδεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζνλ αθνξά ηελ θπθινθνξηαθή
κειέηε, ζέισ λα ζαο ξσηήζσ εάλ έρεηε θάλεη ηελ νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία
εθηφο απφ ην θπθινθνξηαθφ, γηα ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Με πνηνλ θαη ηί
αθξηβψο ζέιεηε λα καο πείηε πάλσ ζ’ απηφ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: ηαλ έγηλε ε πξψηε θπθινθνξηαθή κειέηε φπσο πνιχ
ζσζηά εηπψζεθε επί Γηνίθεζεο Κφληνπ, ε αιήζεηα είλαη φηη ε εηαηξεία ΝΑΜΑ,
απφ πξνηξνπή θπζηθά ησλ εξγνδνηψλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ν
Γήκνο, δελ έιαβε θαζφινπ ππ' φςηλ απηφ ην πξάγκα πνπ ιέγεηαη γήπεδν ηεο
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ΑΔΚ. Ή αλ ειήθζε λαη, ειήθζε αιιά ηέινο πάλησλ κ’ έλαλ ηξφπν ν νπνίνο
πξνζέγγηδε ην πξάγκα εληειψο επηθαλεηαθά, ίζα ίζα λα ιέκε φηη λαη, πηζαλφ
θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη.
Σν ζθεπηηθφ ην δηθφ καο ήηαλ ην εμήο: Παξνπζηάζηεθε, φπσο
πνιχ ζσζηά εηπψζεθε, κηα ιχζε ησλ θπθιηθψλ πιαηεηψλ ζπλερνχο
θπθινθνξίαο ή round abouts, ε νπνία είλαη κηα πξφηαζε. Καη είλαη κηα
πξφηαζε ηεο πιεπξάο ηεο κειεηεηψλ, θαηαζθεπαζηψλ, εξγνιάβσλ ηνπ
γεπέδνπ. Δίλαη κηα πξφηαζε. ε δηθή καο αληίιεςε ήηαλ ε εμήο: ηη πηζαλφ λα
είλαη ζσζηή ε πξφηαζε, πηζαλφλ λα ππάξρνπλ πξνηάζεηο άιιεο. Πην ζσζηέο,
πην θαιέο.
Σν ζθεπηηθφ ινηπφλ ήηαλ λα θέξνπκε ηελ εηαηξεία ε νπνία επί
ηεο νπζίαο έρεη κειεηήζεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο θπθινθνξίαο ηεο
Φηιαδέιθεηαο, λα επηθαηξνπνηήζεη νπζηαζηηθά ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο
Φηιαδέιθεηαο, κε ην δεδνκέλν φηη γίλεηαη έλα έξγν ππνγεηνπνίεζεο, φηη γίλεηαη
έλα γήπεδν 33.000 ζέζεσλ θηι., κε φια απηά ηα επηπιένλ δεδνκέλα, λα θάλεη
κηα επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο.
Απηφ ήηαλ ην αξρηθφ ζθεπηηθφ. Γηφηη θη εκείο ζα Γήκνο θάπνηα
ζηηγκή πξέπεη λ’ απνθαζίζνπκε, φπσο πνιχ ζσζηά εηπψζεθε, ηελ ίδηα
άπνςε έρνπκε αθξηβψο, ηί αθξηβψο ζέινπκε. κσο γηα λα μέξνπκε ηί αθξηβψο
ζέινπκε, πξέπεη λα έρνπκε αλνηρηή ηελ ηξάπνπια ησλ ιχζεσλ κπξνζηά καο.
Καηά ζπλέπεηα, απηφ ήηαλ ην αξρηθφ ζθεπηηθφ. Φπζηθά, ζην πίζσ κέξνο ηνπ
κπαινχ καο είλαη φηη ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη θαη κηα θπθινθνξηαθή
κειέηε ηεο Υαιθεδφλαο. Απηφ είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ.
Γελ είλαη δπλαηφ λα είκαζηε έλαο Γήκνο εληαίνο θαη λα ππάξρεη
κηα θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ην κηζφ Γήκν θαη λα κελ ππάξρεη γηα ηνλ άιιν.
Παξ’ φια απηά φκσο, ν θσδηθφο απηφο έγηλε απηή ηε ζηηγκή γη’ απηφλ αθξηβψο
ην ιφγν, επεηδή νη εμειίμεηο ηξέρνπλ. Σν γήπεδν, ε θαηαζθεπή πξνρσξά. Δκείο
ινηπφλ ζα πξέπεη λα ην θέξνπκε θαη ζην πκβνχιην, κε θαληαζηείηε φηη φια
απηά γίλνληαη θάπνπ αιινχ, ην απνθαζίδνπκε κε άιιν ηξφπν ή νηηδήπνηε
άιιν, είηε ζε άιια θέληξα απνθάζεσλ θαη -κε ζπγρσξείηε- θνπξαθέμαια.
Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα μέξνπκε ηηο δπλαηέο, ηηο πηζαλέο
ιχζεηο γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε άπνςε λα δνχκε θη εκείο ηειηθά, ε πνιηηηθή
καο βνχιεζε πξνο πνηα θαηεχζπλζε είλαη θαη λα ην θάλνπκε. Δίλαη μεθάζαξν
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απηφ πνπ ζαο ιέσ, πηζηέςηε κε, απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ γέλλεζε απηφ ηνλ
θσδηθφ απηή ηε ζηηγκή ζ’ απηήλ εδψ ηελ αλακφξθσζε.
ζνλ αθνξά γηα ηηο εξγνιαβίεο ηνπ άιζνπο θ. Γξεηδειηά, έρσ λα
ζαο πσ ηα εμήο θαη απαληψ θαη ζηελ θα Γθνχκα: ηη ε δηακφξθσζε ρψξσλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη δηθηχνπ πνδειαηνδξφκνπ θπζηθά είλαη ζην ζηάδην ηεο
εθηέιεζεο, έρεη γίλεη ν δηαγσληζκφο, έρεη γίλεη φιε ε δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα
ζαο ηα πνπλ θαη νη πξνθάηνρνη.
Παξ’ φια απηά, αλέθπςε θη εθεί έλα δήηεκα ην νπνίν είρε λα
θάλεη, επεηδή ζπλδπάδεηαη κ’ έλα έξγν ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ άιζνπο θη επεηδή
δε ζα έπξεπε θηηάρλνληαο έλαλ πνδειαηφδξνκν ν νπνίνο δεμηά-αξηζηεξά ζα
έρεη μχια ζαλ πεηάζκαηα, ηέινο πάλησλ έρεη κηα δηακφξθσζε, δελ είλαη
δπλαηφ κεηά λα θφςεηο ή λα θάλεηο θάπνηεο άιιεο αθξηβψο κεηαηνπίζεηο γηα
ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ.
Άξα ινηπφλ εθεί ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηαπηνρξνληζηνχλ
απηέο νη δπν εξγνιαβίεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθψλ θπζηθά εξγνιάβσλ, γηα λα
κπνξέζνπκε λα βξνχκε κηα ηερληθή ιχζε ζσζηή, λα κελ θάλνπκε δνπιεηέο
δηπιέο θαη ηξίδηπιεο εηο βάξνο θαη ησλ δπν έξγσλ. Απηφο είλαη ινηπφλ ν έλαο
ιφγνο, πέξαλ απηνχ θάλακε κηα ζπλάληεζε βέβαηα θαη κε ην Πξάζηλν θαη
ζπκθσλήζακε φινη ζε θάπνηεο κηθξνηξνπνπνηήζεηο, ηέινο πάλησλ, θαζαξά
ηερληθήο θαη πξαθηηθήο θχζεσο.
Κχξηε Γξεηδειηά, απηή ε εξγνιαβία ινηπφλ αξρίδεη εληφο ησλ
εκεξψλ θαη θαζπζηέξεζε ιφγσ απηνχ πνπ ζαο είπα. ζνλ αθνξά ην ζέκα γηα
ηελ ηζάπα…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Καληαξέιε μέξεηε πφζνπο κήλεο ππάξρεη αδξάλεηα
κέζα ζην άιζνο; Μήλεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δίλαη πηζαλφλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ηί ζρέζε έρεη π.ρ. κε ηελ παηδηθή ραξά ή ην δσνινγηθφ
θήπν;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ζ παηδηθή ραξά είλαη ζηα ηειεηψκαηα….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σειεηψκαηα;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Βεβαίσο. Ο δσνινγηθφο θήπνο, έρνπλ απνκαθξπλζεί,
έρνπκε έλα πξφβιεκα εθεί…
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξάθιεζε ζε φινπο, θάληε κηα επίζθεςε αχξην λα δνχκε ηί
είλαη ζε ηειείσκα. Καη ην δσνινγηθφ θήπν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Έρνπλ έξζεη ζέισ λα ζαο πσ ηα φξγαλα, ν δσνινγηθφο
θήπνο, νπζηαζηηθά κεηαθέξζεθε ην θινπβί κε ηα ζθπιηά αλ έρεηε πάεη, απφ θεη
θαη πέξα ε αλάπιαζε ησλ ρψξσλ εμαξηάηαη θαη κ’ απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σί έθπησζε έρεη πάξεη ν εξγνιάβνο; Δίλαη ν ίδηνο ζε φια;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Έλα έξγν είλαη απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, ηί έθπησζε έρεη πάξεη απηφ, κήπσο ζπκφζαζηε;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γε ζπκάκαη, λνκίδσ φηη είλαη 54%. Γε ζπκάκαη, λα καο πεη
ν θ. Καιακπφθεο, λνκίδσ θάπνπ εθεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καληαξέιε νινθιεξψζηε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γπν πξαγκαηάθηα λα πσ αθφκε, ζπγλψκε, δπν ιεπηάθηα:
ε ζρέζε, θ. Σνκπνχινγινπ, κε ην ζέκα ησλ κειεηψλ γηα ηηο ζηαηηθέο
επάξθεηεο, ζα ήζεια λα κηιήζεη κεηά θαη ν θ. Κνζθνιέηνο, κε ηνλ νπνίν έρνπκε
ζπλεξγαζηεί ζ’ απηφ ην ζέκα.
Να μέξεηε φηη φια απηά ηα ηηκνιφγηα θαη' αξράο βγαίλνπλ βάζεη
ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ, ΑΣΟΔ θηι., δελ είλαη θάηη ην νπνίν βγαίλεη ζην κπαιφ
ηνπ θαζελφο, φηη απηφ ην θηίξην, μέξεηε άιισζηε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνζίνπ,
αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά, κε ηελ παιαηφηεηα, κε θάπνηνπο ζπληειεζηέο,
βάζεη ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ βγαίλεη έλαο πξνυπνινγηζκφο, ν νπνίνο
πξνθαλψο έρεη έθπησζε, δελ ην ζπδεηάκε, ζα έρεη κηα έθπησζε ζην έξγν,
αιιά είλαη ηα θνλδχιηα ζπγθεθξηκέλα….
Κη εκέλα κνπ θαίλνληαη πνιιά, δε ζαο θξχβσ, αιιά αλ δείηε
ηνπο πίλαθεο, είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Θα ζαο πεη θαη πεξηζζφηεξα ν θ.
Κνζθνιέηνο κε ηνλ νπνίν έρνπκε ζπλεξγαζηεί πνιχ ζ’ απηφ ην ζέκα, θαιχηεξα
λα καο ην πεη ν θ. Κνζθνιέηνο απηφ, λα θιείζνπκε θη απηφ ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνζθνιέην, έρεηε ην ιφγν λα πείηε γηα ην Πλεπκαηηθφ αλ
δελ θάλσ ιάζνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ,ηη αθνξά ην ζέκα ησλ ζηαηηθψλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ, έρεη
πξνθχςεη απφ ηελ ηηκαξηζκηθή ηνπ ΑΣΟΔ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο θαη ε θα
Γθνχκα θαηαιαβαίλνπλ θαη ν θ. Καιακπφθεο ελδερνκέλσο, είλαη έλαο ηχπνο
ζηνλ νπνίν βέβαηα ζα έρνπκε ζίγνπξα ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα ηηο έρνπκε θαη

70

ε

17 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/10/2019

πξνο ηα πάλσ κάιηζηα, αιιά απφ ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη, ζα έρνπκε
εθπηψζεηο.
ε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηνπ γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε ηα ζηαηηθά, ηα
ζηαηηθά είλαη θαηεγνξία 4, δειαδή ην θηίξην, νη απζαηξεζίεο θαίλεηαη φηη είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο κεηά ην ’83, επνκέλσο απαηηνχληαη θη απφ θεη θαη πέξα γηα
ην ζέκα ησλ Πξάζηλσλ ηεγψλ, αλ άθνπζα θαιά, είπακε φηη πξέπεη λα
θάλνπκε κηα ζηαηηθή επάξθεηα γηα λα δνχκε αλ αληέρνπλ ηα θηίξηα Πξάζηλεο
ηέγεο; Άθνπζα θαιά;
Δπεηδή απηφ ν θ. Καιακπφθεο ην είρε γξάςεη πξνεθινγηθά ζ’ έλα
άξζξν θαη έηζη ελεκεξσηηθά πεξηζζφηεξν ην αλαθέξσ, ηα ζρνιεία είλαη
ζπνπδαηφηεηα 3 ζηα ζηαηηθά. Απηφ ζεκαίλεη πάλσ απφ 750 θηιά ην κέηξν, ην
έρσ ην άξζξν, επνκέλσο δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα ζηαηηθφηεηαο. Σν αλ ε
παιαηφηεηά ηνπο πξέπεη λα ειεγρζεί θαη αλ ε ζηαηηθφηεηά ηνπο πξέπεη λα
ειεγρζεί βάζεη ηεο παιαηφηεηαο, είλαη άιιν θνκκάηη. Σν αλ αληέρεη ηα θνξηία
γηα κηα Πξάζηλε ηέγε, επ' νπδελί.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, ηειείσζε ν θ.
Καληαξέιεο; Γηαηί εγψ δελ πήξα απάληεζε γηα θάηη βαζηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρεη απαληήζεη ν θ. Καληαξέιεο ζηνλ θ. Καιακπφθε κηα
εξψηεζε πνπ έρεη θάλεη θαη κεηά ζα δεπηεξνινγήζεηε. Γελ νθείιεη κηα
απάληεζε ζ’ εζάο;
Ο θ. Βαζηιφπνπινο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ εηπψζεθε ηίπνηε γηα ηελ θαηάηκεζε. Δπηκέλσ πσο
απηφ ην νπνίν θάλεηε είλαη ν νξηζκφο ηεο θαηάηκεζεο. Γελ άθνπζα θάηη,
πεξηκέλσ κηα απάληεζε.
ζνλ αθνξά ηα ηνπ άιζνπο, ζην άιζνο ππάξρνπλ δπν ζεκεία,
ηξεηο εξγνιαβίεο. Ζ κία είλαη ηνπ άιζνπο, δε ζα κπσ ζην πνηνο πεξπαηάεη ή
δελ πεξπαηάεη, ν δσνινγηθφο θήπνο γθξεκίζηεθε φινο θαη απηφ έγηλε ηνλ
Απξίιε θαη ην Μάε θαη ηνλ Ηνχλε, άξα δελ μέξσ ζε πνηνπο κήλεο αλαθέξεηαη ν
θ. Γξεηδειηάο, εμαθαλίζηεθε φινο ν δσνινγηθφο θήπνο, ππήξρε κηα κηθξή
εξγνιαβία γηαηί κέζα ζην άιζνο, ζην θνκκάηη πίζσ απφ ην πξάζηλν ππήξρε
ακίαληνο θαη ρξεηαδφηαλ εηδηθή εξγνιαβία πξνθεηκέλνπ λ’ απνκαθξπλζεί ν
ακίαληνο, έγηλε ην επηέκβξε, ε νπζία απηή είλαη. Γηαηί ρξεηαδφηαλ κηα εηδηθή
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έγθξηζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα, δελ ήηαλ κηα δηαδηθαζία, απιψο έθαλεο κηα
αλάζεζε θαη ηειείσλε, ε νπνία είλαη ρξνλνβφξα.
Σξίηνλ, ππάξρεη ε εξγνιαβία ε νπνία αθνξά παηδηθέο ραξέο θαη
πνδειαηφδξνκν, είλαη εληαία εξγνιαβία θαη αθνξά έλα έξγν ΔΠΑ ην νπνίν
είλαη ζ’ εμέιημε, έρεη θηηαρηεί ε θάησ παηδηθή ραξά, είλαη ζ’ εμέιημε ε πάλσ, δελ
ηα γλσξίδσ, αιιά έρνπκε λα θάλνπκε κ’ έλαλ εξγνιάβν ν νπνίνο αλ κε ηί
άιιν είλαη δχζθνινο ζηε ζπλελλφεζε, κηαο θαη ην έξγν απηφ είρε πάξεη
έθπησζε 68%. Σν έξγν ηεο αλάπιαζεο ηνπ άιζνπο, είλαη κε έθπησζε 68%.
Καη

ην

έξγν

ην

άιιν

ησλ

παηδηθψλ

ραξψλ

θαη

ηνπ

πνδειαηφδξνκνπ, είλαη κε κηα έθπησζε 50%, 55%. Καη ηαπηφρξνλα ππάξρεη
κηα άιιε εξγνιαβία ε νπνία είλαη ζ’ εμέιημε, είλαη ππνέξγν ηεο εξγνιαβίαο ησλ
παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ πνδειαηφδξνκσλ θαη αθνξά ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ
ηνπ άιζνπο πνπ θαη απηφ είλαη ινγηθφ, φπσο είπε θαη ν θ. Καληαξέιεο, λα
πξέπεη λα ζπκβαδίζεη θαη λα θνπκπψζεη κε ην πξνεγνχκελν, άξα ινγηθά λα
ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε.
ην ππφινηπν ππάξρεη απηή ε θαζπζηέξεζε, ε νπνία, νπ
κπιέμεηο ζα έιεγα εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε κε ζπγρσξείηε πνιχ, επηκέλσ ζην άιζνο,
γηαηί θνβνχκαη κ’ απηέο ηηο εθπηψζεηο θαη κ’ απηή ηελ αδξάλεηα πνπ ππάξρεη,
εγψ δέρνκαη φηη κπνξεί λα ππήξραλ θάηη ζθεπέο πνπ ήζειαλ εγθξίζεηο
παξαπέξα, πνιχ θνβάκαη φηη ζα ηξαβήμεη πάξα πνιχ θαη ζα πξέπεη λα
θαιέζεηε πάξαπηα ηνλ εξγνιάβν, ηνπο ππεξγνιάβνπο, πνηνη είλαη ζε απηέο ηηο
δνπιεηέο εθεί κέζα, δηφηη ε θαηάζηαζε ηνπ άιζνπο, αλ κε ηί άιιν είλαη
απαξάδεθηε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μηα εξψηεζε ζηνλ θ. Κνζθνιέην: ηαηηθή κειέηε ή
έιεγρν ππάξρνληνο είλαη απηφ; Με θαηεγνξία 4, απζαίξεην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: 3, φρη 4.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη θάλνπκε ζηαηηθή κειέηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Δξσηήζεηο ή κπαίλνπκε ζε ηνπνζεηήζεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα ηα θάλεηε θαη ηα δπν καδί, λα ζπληνκεχνπκε ιίγν.
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Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ επηκέλσ ζηελ εξψηεζή κνπ, πνηα είλαη ηα ππφινηπα
δεκνηηθά θηίξηα πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιν θσδηθφ, Μειέηε ηαηηθήο Δπάξθεηαο
Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ. Δίλαη έλαο θσδηθφο ε Μειέηε ηαηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ
Πλεπκαηηθνχ, αιιά είλαη άιινη γηα ηα δεκνηηθά θηίξηα, πνηα είλαη θαη κε ηί
θξηηήξηα ζα γίλεη ε κειέηε. Μέζα ζηα θξηηήξηα είλαη θαη κε πνηα λνκνζεζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν’ απαληήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έλα εθ ησλ θηηξίσλ, είλαη ην Γεκαξρείν, ην θεληξηθφ
Γεκαξρείν. Απιά ελεκεξψλνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ, δελ
έρεη ειεγρζεί αθφκα γηα ην αλ έρεη παξαβάζεηο ή φρη. Δπνκέλσο, επεηδή ιήγεη
θαη ν λφκνο ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη απηή ηελ πεξίνδν, φ,ηη
δελ έρεη εληαρζεί σο απζαίξεην λα εληαρζεί ζην λφκν γηαηί δελ έρνπκε
πεξηζψξην, ήδε έρνπκε βξεη θάπνηα αθίλεηα ηα νπνία δελ έρνπλ εληαρζεί θαη
λα γίλεη θη έλαο έιεγρνο ζηα ππάξρνληα. Γειαδή κάλη-κάλη ζην Πλεπκαηηθφ
έρνπλ πξνθχςεη θάπνηεο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Να ξσηήζσ θάηη αθφκα: ε πθηζηάκελα θηίξηα
ππάξρνληα, ζέινπκε ζηελ νπζία έιεγρν ππάξρνληνο. Γηα λα θάλνπκε έιεγρν
ππάξρνληνο ζε κηα θαηαζθεπή ηειεησκέλε, πξέπεη λα πάξνπκε αθηηλνγξαθίεο
λ’ αλνίμνπκε ζεκέιηα θηι. Θα δηαιχζνπκε ηα θηίξηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαβάζηε ηελ εηζήγεζε θ. Οπζηακπαζίδε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη, βέβαηα. Δηζεγήζεηο γηα άιιε κηα θνξά θ. Πξφεδξε
δε κνπ έρνπλ έξζεη ζην e-mail κνπ. Μνπ έρεη έξζεη θελφ e-mail γηα άιιε κηα
θνξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μήπσο έρεηε αιιάμεη e-mail;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ρη, δελ έρσ αιιάμεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Καληαξέιε, ζηα πιαίζηα
ηεο κειέηεο ηεο θπθινθνξηαθήο, δελ πήξα απάληεζε ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο
ζηάζκεπζεο. Καη δελ ελλνψ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
φζνλ αθνξά ην γήπεδν, ελλνψ ην πην βαζηθφ: Θα θάλνπκε θπθινθνξηαθή
κειέηε ρσξίο λα έρνπκε θαζνξίζεη θαη ρσξίο σο Γήκνο λα έρνπκε δψζεη
θαηεχζπλζε γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο; Σηο νπνίεο δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα ηηο
επηβαξπλζνχκε εκείο σο Γήκνο. Καλέλα ιφγν δελ έρνπκε.
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Γε κπνξεί λα γίλνληαη ζπλνδά έξγα θαη λα κελ πξνβιέπεηαη ε
ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα έξρνληαη ζηελ πφιε. Θα είλαη
εγθιεκαηηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θ’ απαληήζεη ν θ. Καληαξέιεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, ην ζέκα ησλ parking ησλ απηνθηλήησλ
ζηε Φηιαδέιθεηα, θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη έλα ζέκα πάξα πνιχ δχζθνιν, ην
ζπλαληάκε θαζεκεξηλά φινη καο.
Δίλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν έρεη δηνγθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα
ιφγσ απηνχ ηνπ ηχπνπ αλάπηπμεο πνπ έρεη επηιέμεη ε πφιε καο θαη θπζηθά ζα
επηβαξπλζεί πνιχ πεξηζζφηεξν, ηνπιάρηζηνλ ηηο εκέξεο πνπ ην γήπεδν ζα
ιεηηνπξγεί θαη ζα έρνπκε αγψλεο θηι.
ζνλ αθνξά απηφ πνπ είπαηε γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο
ζηάζκεπζεο ηεο ίδηαο ηεο ΑΔΚ, πνπ ιέεη ην ΦΔΚ, εθεί κηιάκε γηα ΦΔΚ πιένλ,
ην νπνίν κηιάεη γηα 180 ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ην μέξεηε πνιχ θαιά, ζπλ ηα
πνχικαλ ζπλ ησλ κεραλψλ. Απηέο είλαη επί ηεο νπζίαο νη ζέζεηο ηνπ γεπέδνπ
απηνχ θαζαπηνχ, κε ην λφκν πίξηδε. Νφκνο ηνπ θξάηνπο.
Απφ θεη θαη πέξα, ν Γήκνο ζα Γήκνο δε ζα δεκηνπξγήζεη θπζηθά
λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, δελ είλαη δπλαηφλ εκείο λα θάλνπκε θάπνην έξγν γηα
λα

δεκηνπξγήζνπκε

λέεο

ζέζεηο

ζηάζκεπζεο

θηι.

Δίλαη

έλα

έξγν

θαινδερνχκελν ζηελ πφιε καο θηι., αιιά ζα πξέπεη θαη ε ίδηα ε ΑΔΚ λα θάλεη
θάπνηα πξνζπάζεηα, εκείο λα ζπλεξγαζηνχκε ζην βαζκφ πνπ κπνξνχκε πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε.
ζνλ αθνξά ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε, εξρφκαζηε ζηα δηθά καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κε θεχγνπκε απ’ ην ζπγθεθξηκέλν, είζηε ν αξκφδηνο
Αληηδήκαξρνο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απηφ ζέισ λα ζαο πσ, αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ,
λνκίδσ ζα ζαο θαιχςσ.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο πνπ δεηήζακε
ηελ άπνςε ηεο εηαηξείαο ΝΑΜΑ πνπ μέξεη θαιά, ηέινο πάλησλ θαιχηεξα απφ
νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε εηαηξεία ηε Φηιαδέιθεηα, είλαη θπζηθά θαη ην
πξφβιεκα ηνπ parking ησλ απηνθηλήησλ, φρη κφλν πνπ πξνθχπηεη απφ ην
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γήπεδν, αιιά θαη γεληθφηεξα, δηφηη βιέπεηε φηη φζν πεξλά ν θαηξφο, ηφζν
κεγαιχηεξν πξφβιεκα κε ην παξθάξηζκα ησλ απηνθηλήησλ έρνπκε.
Γειαδή είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα έρεη κηα ζπλνιηθή
αληηκεηψπηζε δηφηη έρνπκε θαη πξφβιεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, δε κηιάσ γηα
ηα αββαηνθχξηαθα πνπ καο βξίδεη φινο ν θφζκνο, πνπ γπξλάεη γχξσ-γχξσ
γηα λα παξθάξεη θαη θαληαζηείηε βέβαηα θαη ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ πνπ ζα
γίλεηαη θάηη πνιιαπιάζηα αληίζηνηρν.
Άξα ινηπφλ, ε θπθινθνξηαθή κειέηε, νη ζπκβνπιέο πνπ δεηάκε
εκείο απφ ηε ΝΑΜΑ, πνπ είλαη ε εηαηξεία πνπ θάλεη ηηο κειέηεο, έρνπλ αθξηβψο
απηφ ην ξφιν. Σν έλα ζέκα ήηαλ θαη είλαη ην ζέκα ηεο θπθινθνξίαο ηεο
Γεθειείαο, δηφηη ζαο ιέσ θαη πάιη φηη ππάξρνπλ ιχζεηο, αιιά ε θάζε ιχζε έρεη
ηα ππέξ θαη ηα θαηά θαη θπζηθά ην ζέκα ηνπ parking ησλ απηνθηλήησλ, ην
νπνίν εθηφο θπζηθά απφ ην γήπεδν, ηηο εκέξεο ηνπ γεπέδνπ, έρνπκε θη έλα
ηεξάζηην πξφβιεκα ζαλ πφιε θαη ζα πξέπεη λ’ αλαδεηήζνπκε ιχζεηο, δηφηη δελ
ηηο έρνπκε ζην ηζεπάθη.
Καη αλ έρεη θάπνηνο λα πξνηείλεη θάηη ζην πκβνχιην πνιχ
επραξίζησο λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λ’ αθνχζνπκε πξνηάζεηο, εάλ ππάξρνπλ.
Απεπζπλζήθακε ινηπφλ ζηνπο εηδηθνχο ππ' απηή ηελ έλλνηα θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μνπ επηηξέπεηε κηα παξέκβαζε;
ηαλ είρα ζπλαληεζεί ην 2013 κε παξάγνληα ηεο ΑΔΚ, κνπ είρε πεη φηη ζ’
αμηνπνηεζεί ν ρψξνο ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ σο ρψξνο ζηάζκεπζεο. Με ηελ έλλνηα
απηή, ηφηε είρα ςεθίζεη θαη ππέξ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ γεπέδνπ, ήηαλ κηα ιχζε
πάξα πνιχ ζσζηή.
Υαίξνκαη πνπ ιέηε φηη ην ζέκα ηεο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ,
θαη δε κηιψ γηα ην πξφβιεκα ηεο πφιεο πνπ ππάξρεη θαη πνιχ ζσζηά ην
είπαηε, αιιά ην άιιν είλαη έλα πνιχ πην ηεξάζηην πξφβιεκα. ραίξνκαη ινηπφλ
πνπ ιέηε φηη απηφ δε κπνξεί λα επηβαξχλεη ζε θακηά πεξίπησζε ην Γήκν. Απηφ
ινηπφλ ην θξαηψ θαη ραίξνκαη πνπ είλαη απηή ε ζέζε ζαο. Αιιά δελ αξθεί
απηφ.
Πξνρσξάκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Απηφ ην κέγα ζέκα ινηπφλ, δελ έρεη αθφκα νχηε ιπζεί νχηε ηεζεί επί ηάπεηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Καληαξέιε.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καη' αξράο λα ζα πσ φηη ην parking ηνπ γεπέδνπ, καο
ππνζρέζεθε ε ΑΔΚ φηη ηηο εκέξεο πνπ δε ζα ιεηηνπξγεί ην γήπεδν, πιελ ηεο
ζέζεο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηεο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Γήκν. Δίλαη
κηα θαιή πξνζθνξά, ηε δερφκαζηε, επραξηζηνχκε θηφιαο ηελ ΑΔΚ πνπ καο
παξαρσξεί θάπνηεο 100, 150 ζέζεηο παξθαξίζκαηνο.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ θ. Σνκπνχινγινπ, δελ
ππάξρεη, ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη ζ’ εκάο γλσζηφ σο Γηνίθεζε, φηη ε
ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο parking.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ξσηψ πνηα είλαη ε δηθή καο
θαηεχζπλζε, εκείο ηί πξνηείλνπκε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γηα ηε ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ηί πξνηείλνπκε ζηελ ΑΔΚ,
ηί πξνηείλνπκε γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζηελ ΑΔΚ. Πξέπεη λα έρνπκε κηα
πξφηαζε σο Γήκνο. Σί πξνηείλνπκε εκείο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δκείο εθείλν πνπ κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε, είλαη αλ
βξεζνχλ ρψξνη, λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο ζηάζκεπζεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σί πξνηείλνπκε; Γειαδή ηί ιέκε,
φηη ζα βξνπλ ρψξν πνχ; ηε Νέα Ησλία; ηελ Αζήλα;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπάξρνπλ ηδησηηθά νηθφπεδα γχξσ-γχξσ, ζα κπνξνχζαλ
λα δεκηνπξγεζνχλ..
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα 30.000 θφζκν πνπ ζα
έξρεηαη, ζα βξνχκε ηδησηηθά νηθφπεδα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε πνπ απαληψ εγψ θ. Σνκπνχινγινπ, πξέπεη λα
δψζνπκε ζηνλ θφζκν λα θαηαιάβεη φηη ζε πεξίπησζε αγψλα, γηαηί απηά
γίλνληαη επί δεθαεηίεο, ην πξφβιεκα δε δεκηνπξγήζεθε ηψξα, πνπ θάλεη ε
ΑΔΚ ην γήπεδν ην θαηλνχξγην θαη γίλεηαη ππνγεηνπνίεζε, έρσ ηελ εληχπσζε
φηη κπνξνχκε λα δψζνπκε θαηεπζχλζεηο ζηνλ θφζκν λα έξρεηαη κε ηα κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ην Καξατζθάθε μέξεηε ηί
γίλεηαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν μέξσ πάξα πνιχ θαιά αιιά..
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ην Καξατζθάθε ζήκεξα, πνπ
είλαη θαη εθηφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη πνπ έρεη ζηάζε ζην γήπεδν, μέξεηε ηί
γίλεηαη; Γειαδή ζα δψζεηε θαηεχζπλζε εζείο λα κελ έξρνληαη ηα απηνθίλεηα
ηα ηδησηηθά; Δζείο σο Γήκνο ελλνψ. Γελ είλαη ζνβαξφ απηφ ζαλ απάληεζε..
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πψο δελ είλαη; Να ζαο πσ ηελ εκπεηξία κνπ. Βξέζεθα ζην
Λνλδίλν -λα θάλνπκε κηα θνπβέληα γηαηί ιέλε γηα ην γήπεδν πάιη…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ιχζε ζέινπκε λα βξνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηα θνπβέληα λα πσ, λα ην καδέςνπκε γηαηί έρνπκε θαη ην 8ν
ζέκα, ην έρνπκε απνζχξεη ηξεηο θνξέο, πξέπεη λα ην πξνιάβνπκε: Σί ζέισ λα
πσ: Βξέζεθα ζην Λνλδίλν, έπαηδε ε Σφηελακ, 60.000 ζέζεηο. Ξέξεηε πψο πήγε
ν θφζκνο ζην γήπεδν; Γελ ππήξρε νχηε parking απ’ έμσ…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είκαζηε Λνλδίλν εκείο θ.
Γεσξγακιή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά ήηαλ 50.000 θαη ήξζαλ κε ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο. Να ζαο πσ ηί έγηλε: Ήηαλ κηα νπξά 50 κέηξα, πεξπαηνχζακε,
εμππεξεηεζήθακε κε δσξεάλ ζπξκνχο, εμππεξεηεζήθακε κέζα ζ’ έλα
ηέηαξην. 60.000.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθνχ έρεηε αλνίμεη ηε ζπδήηεζε,
εθηφο απηνχ, εθηφο ηνπ ζέκαηνο ηνπ parking ππάξρεη έλαο ζρεδηαζκφο πνπ ηνλ
αθνχκε, γηα ην κεηξφ. Μάιηζηα ιέλε φηη ε επέθηαζε ηεο γξακκήο πνπ ζα γίλεη
ζε βάζνο δεθαεηίαο, ζα έρεη ζηάζε ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ. Πξέπεη ινηπφλ ε
Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα παξέκβεη ψζηε θαηά ηε γλψκε καο, θαη ην θάλνπκε σο
πξφηαζε, ε ζηάζε ηνπ κεηξφ, εθ' φζνλ επεθηαζεί, λα κελ είλαη εθεί αιιά λα
είλαη ζην ζεκεξηλφ Πάξθν Μηθξαζηαηψλ, γηα λα εμππεξεηεί θαη ηελ πφιε θαη ην
γήπεδν.
Απηά είλαη πξάγκαηα πνιχ ζνβαξά, εγψ ηα έζεζα απφ ηελ
πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γε κπνξεί λα ιέεη ηψξα ν θ.
Καληαξέιεο, «ζα βξνχκε ηδησηηθφ νηθφπεδν». Σί είλαη απηά πνπ ιέεη; Έλα
ζηξέκκα, δεκηνπξγεί 35 ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
πνπ ππάξρνπλ. Απφ θεη θαη πέξα ινηπφλ θαληαζηείηε φηη έλαο θφξηνο 5.000
έσο 10.000 απηνθηλήησλ, ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ πφιε κηα αζθπθηηθή
θαηάζηαζε. Σν πξψην δήηεκα είλαη απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καληαξέιε έρεηε νινθιεξψζεη;
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αθνχζηε, λαη κελ ελ κέξεη έρεηε δίθην,
αιιά αλ έλα ζηξέκκα δεκηνπξγεί 35 ζέζεηο, ζέινπκε 100 ζηξέκκαηα γηα 3.500
ζέζεηο απηνθηλήησλ. 100 ζηξέκκαηα, είλαη ηα 2/3 ηεο Φηιαδέιθεηαο.
Παξ’ φια απηά, κελ μερλάηε έλα πξάγκα: ηη απηφ ην γήπεδν
έγηλε κ’ έλα λφκν ζ’ έλα βξάδπ. Καιψο, πνιχ θαιψο, παξ’ φια απηά, απηά
θπζηθά δελ πξνβιέθζεθαλ ζε θακία πεξίπησζε, πξνβιέθζεθαλ νη ζέζεηο πνπ
ιέεη ν πίξηδεο, απηέο νη ζέζεηο. Απφ θεη θαη πέξα ε ΑΔΚ είλαη κηα Αλψλπκε
Δηαηξεία ε νπνία έρεη θάπνηα αθίλεηα γχξσ-γχξσ, ζεσξψ φηη ή πηζαλφ λα
κπνξεί λ’ απνθηήζεη, αιιά δελ είλαη ην ζέκα καο απηφ. Ζ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ είλαη
έλαο άιινο ηδησηηθφο ρψξνο..
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρνπκε δεηήζεη λ’ αγνξαζηεί ν
ρψξνο απηφο θαη λ’ αμηνπνηεζεί θαηάιιεια.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απφ ηελ ΑΔΚ ελλνείηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Άξα λα παξνηξχλνπκε ηελ ΑΔΚ λ’ αγνξάζεη νηθφπεδν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο, εγψ θάλσ πξφηαζε
ζπγθεθξηκέλε. Ο ρψξνο απηφο είλαη πάλσ απφ 10 ζηξέκκαηα. Θα πξέπεη λα
βξνχκε ιχζε γη’ απηφ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Αλ έρεηε πξφηαζε ζπγθεθξηκέλε λα ηελ θαηαζέζεηε θ.
Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πνπ ζαο ιέσ είλαη ην εμήο,
φηη κία απφ ηηο ιχζεηο είλαη απηή. Καη θπζηθά φηαλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
έρνπκε θαη ππφγεην parking θαη ππέξγεην parking, δε ζα δεκηνπξγήζνπκε ζε
10 ζηξέκκαηα 350 ζέζεηο. Θα δεκηνπξγήζνπκε 2.000 ζέζεηο, 3.000 ζέζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο θαη θιείλεη ην ζέκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε, είλαη εχινγεο νη αλεζπρίεο φισλ ησλ
πιεπξψλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε ζρέζε κ’ απηφ ην ζέκα πνπ κπήθε,
πξφρεηξα ζα έιεγα. Σί ζέισ λα πσ κ’ απηφ: Σν ζέκα ησλ parking θαη φισλ ησλ
ζπλαθψλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ, ζα
πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ζε κηα εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη φρη επθαηξηαθά.
αο αθνχσ λα κηιάηε γηα ηε ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ. Κπξίεο θαη θχξηνη, ε
ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ 35 ζηξέκκαηα δηαθφξσλ ηδηνθηεηψλ. ζνη δελ έρεηε ην ζρέδην,
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πξνβιέπνληαη άιια πξάγκαηα ζηε ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ θαη θαιφ ζα είλαη, αλ ζέιεηε
λα κηιάκε ππεχζπλα, αο πεξάζνπλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ε Σερληθή
Τπεξεζία λα δψζεη ζηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, ην ζρεδηαζκφ πνπ
ππάξρεη γη’ απηή ηελ πεξηνρή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ην ιέηε ζην
πξφγξακκά ζαο, εδψ ην έρσ ην πξφγξακκά ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με γίλεηαη δηάινγνο θ. Σνκπνχινγινπ, ζαο παξαθαιψ. Μηιάεη ν
θ. Γξεηδειηάο. Οινθιεξψζηε. .
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιφ είλαη λ’ αθηεξψζνπκε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα
κία εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα κηα ζεηξά ζπλνδψλ έξγσλ, απαξαίηεησλ γηα ην
γήπεδν

ηεο

ΑΔΚ.

Σν

γήπεδν

είλαη

γεγνλφο.

Μελ

αξρίδνπκε

θαη

βαπθαιηδφκαζηε κ’ απηφ, αλ είλαη θαιφ, αλ είλαη ςειφ, αλ είλαη θνληφ.
Δθείλν πνπ έρεη αλάγθε ε πφιε, είλαη απ’ ην κεηξφ, φπσο ζσζηά
είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ, απφ ηα parking πνπ ιέλε κηα ζεηξά άιινη άλζξσπνη
εδψ κέζα, έηζη ψζηε λα κπεη έλα πιήξεο πξφγξακκα, λα ππάξμεη κηα
νκνγέλεηα ησλ ζέζεψλ καο, ηνπ ηί πφιε ζέινπκε αχξην.
Πνιχ ζσζηφ απηφ πνπ ιέηε εζείο, πάλε κε ην ηξέλν, κε ην ηξακ,
κε ην ζπξκφ, ρξεηάδνληαη πεδφδξνκνη ίζσο πεξηζζφηεξνη, ρξεηάδνληαη ππφγεηα
parking, αιιά πξνπάλησλ ρξεηάδνληαη θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ζε ππεχζπλεο
ζέζεηο. Σν λα ιέκε ηψξα κε ην νηθφπεδν λ’ αληηκεησπίζνπκε ην parking ηνπ
γεπέδνπ, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, νχηε ηεο δηπιαλήο πνιπθαηνηθίαο δελ
αληηκεησπίδεηαη ζ’ έλα νηθφπεδν.
Παξαθαιψ ινηπφλ λα ζηακαηήζνπκε εδψ, ε θάζε πιεπξά θαη ε
θάζε παξάηαμε λα θάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ζε θάπνηα ζηηγκή πνπ ν
Γήκαξρνο θαη ν Πξφεδξνο ζα πνπλ, «θάλνπκε κηα εηδηθή ζπλεδξίαζε κ’ έλα
κνλαδηθφ ζέκα, απηφ», λα θαζίζνπκε ππεχζπλα ε θάζε πιεπξά λα θαηαζέζεη
ηηο απφςεηο ηεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ιφγν έρεη ν θ. Καιακπφθεο.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: πλερίδεη λα είλαη ζνιφο γηα κέλα απηφο ν θσδηθφο. Γειαδή
δελ θαηαιαβαίλσ εηιηθξηλά, κε 6.500, ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ κηθξφ ην
πνζφ, γηα λα γίλεη κηα ζνβαξή κειέηε. πκβνπιέο δελ είλαη δπλαηφ λα δψζεη
ρσξίο λα ππάξρνπλ ζήκεξα δεδνκέλα.
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Σί ελλνψ: Σν αξρηθφ ζρέδην πνπ είρε παξνπζηαζηεί, ήηαλ δπν
ππνγεηνπνηήζεηο. Μία Παηξηάξρνπ θαη Φσθψλ θαη ε άιιε απφ ηε κχξλεο.
Απηή ηε ζηηγκή έρεη δεκνπξαηεζεί κία ππνγεηνπνίεζε. Ζ δεχηεξε είλαη ζηνλ
αέξα. Οη θπθιηθνί θφκβνη είλαη ζηνλ αέξα. Έρνπκε δεδνκέλα ηπθιψλ δξφκσλ,
δξφκνη νη νπνίνη ηπθιψλνληαη. Καη ε κχξλεο ηπθιψλεηαη θαη ε Ησλίαο
ηπθιψλεηαη θαη ε Λπθνχξγνπ ηπθιψλεηαη.
Πνηα είλαη ηα δεδνκέλα ινηπφλ πνπ απηή ε εηαηξεία ζα πάξεη, ε
ΝΑΜΑ γηα λα καο θάλεη κία πξφηαζε;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Καιακπφθε, ζπγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ, αιιά επί
ηεο νπζίαο φπσο ην ιέηε είλαη αθξηβψο, ππάξρνπλ δεδνκέλα, κπνξεί λα καο
δψζεη απάληεζε. Βεβαίσο ππάξρνπλ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μα δελ έρνπκε δεδνκέλα γηα ηε δεχηεξε ππνγεηνπνίεζε,
ζα γίλεη ή δε ζα γίλεη; Οη θπθιηθνί θφκβνη ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ; Γειαδή
εδψ πέξα έρνπκε ςεθίζεη θαηά, φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην……..
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απηφ ιέσ, νη θπθιηθνί θφκβνη είλαη, ζαο είπα, κηα πξφηαζε.
Γελ είλαη θάηη δεδνκέλν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ήηαλ ζηελ θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ είρε θαηαζέζεη ε
ΑΔΚ καδί κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ είρακε απνξξίςεη εκείο, αιιά ηελ
πξνρψξεζαλ. Ζ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα,
είρε πεξάζεη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δίλαη κηα πξφηαζε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Πξφηαζε ηε ζεσξείηε εζείο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Αλ θξίλνπκε εκείο φηη είλαη ε θαιχηεξε πξφηαζε, ζα είλαη..
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οη θπθιηθνί θφκβνη δελ είλαη θαιφ ζηνηρείν, είλαη έλα πάξα
πνιχ θαθφ ζηνηρείν γηα ηελ πφιε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Έρνπκε μεθχγεη βέβαηα..
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο επίζεο, δειαδή είλαη πνιιά
ηα δεδνκέλα, δειαδή θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ηελ πφιε ζα πξέπεη λα ηελ
μαλαδνχκε ζα Γήκνο απφ ηελ αξρή. πσο επίζεο, κελ πεηάηε ζην θαιάζη
ησλ αρξήζησλ κηα δνπιεηά πνπ θάλακε ζαλ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή κε
ην ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο, πνπ μεθηλνχζακε θαη ελψλακε ηε
Υαιθεδφλα, ην Κάησ Κνπθιάθη, κέρξη ηελ Αγ. Μαξίλα.
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Ήηαλ κηα βάζε γηα λα παηήζεη ε θπθινθνξηαθή κειέηε ε
επφκελε, ζεβφκελε ην ΒΑΚ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Αληίζεηα, παηάκε αθξηβψο, δελ πεηάκε ηίπνηα θαη κάιηζηα
απηφ πνπ έθεξα ζήκεξα ζηηο αλακνξθψζεηο κε ηηο κειέηεο πνπ έγηλε ηφζνο
ληφξνο εδψ, είλαη νπζηαζηηθά κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ην δηθφ ζαο, ηνλ θ.
Μπαξνχηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λφγσ ηνπ φηη δε ζα ηειεηψζνπκε πνηέ κ’ απηφ πνπ γίλεηαη,
νινθιεξψζηε γηα λα ην θιείζνπκε. Κχξηε Καληαξέιε ζαο παξαθαιψ πνιχ λα
ηειεηψλεη ε ηζηνξία.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δπίζεο, επεηδή δελ πήξα απάληεζε πνηα είλαη ηα θηίξηα
ζην 2ν θσδηθφ, ηα δεκνηηθά θηίξηα, ππνςηάδνκαη φηη πξέπεη λα είλαη ην
Γεκαξρείν ηεο Φηιαδέιθεηαο, πξέπεη λα είλαη ην θηίξην κέζα ζην ηξίγσλν,
πξέπεη λα είλαη ην ηζηπνπξάδηθν θαη ε Κάιβνπ, δε ζπκάκαη ηψξα πνηα άιια,
απηά πνπ είρακε λνκηκνπνηήζεη.
Άξα ινηπφλ, απηά ηα θηίξηα είλαη 3-4, δε κπνξψ λα θαηαιάβσ
πψο κε απηή ηελ ηξνκεξή θαηάηκεζε ηελ νπνία έξρεζηε θαη θάλεηε, βάδεηε
49.000 γηα ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν θαη γηα ηα ππφινηπα θηίξηα 28.000. Καη'
αξράο δελ θαηαιαβαίλσ, δελ ηελ πήξα ηελ απάληεζε απφ ζαο, γηαηί ζπάλε νη
θσδηθνί ζε δχν, ελψ ην αληηθείκελν είλαη αθξηβψο ην ίδην, είλαη απζαίξεηα
θηίξηα δεκνηηθά φπσο απζαίξεην δεκνηηθφ θηίξην ήηαλ θαη ην Πλεπκαηηθφ
Κέληξν θαη ην Γεκαξρείν. Απηφ έπξεπε λα είλαη έλαο θσδηθφο κε έλα
ζπγθεθξηκέλν πνζφ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γελ ππάξρεη θαλέλα ζέκα, είλαη δπν δηαθνξεηηθά
πξάγκαηα θ. Καιακπφθε πνπ έρνπλ ππαρζεί εθεί κέζσ ηεο Κνινβνχ, ε νπνία
κάιηζηα είλαη αλνηρηή κε ηνπο θσδηθνχο ηεο ηνπ ΣΔΔ θαη έηζη έπξεπε, θαη’
απηφ ηνλ ηξφπν έπξεπε λα έξζεη θη εδψ. Γελ είλαη θαηάηκεζε, δελ ππάξρεη
θαλέλαο ιφγνο λα κπνχκε ζε κηα ηέηνηα …
Κη εγψ ηελ ίδηα απνξία είρα φηαλ ε Τπεξεζία κνπ πξφηεηλε
απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν θαη κηιάκε γηα δηαθνξεηηθέο ππαγσγέο, δπν
δηαθνξεηηθέο ππαγσγέο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θ. Καληαξέιε. Σν ιφγν έρεη ε θα Γθνχκα θαη
θιείζακε.
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Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Μεηά ηηο εξσηήζεηο θαη κεηά απφ ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε,
εξρφκαζηε ζηελ νπζία απηνχ πνπ άθνπγα εγψ φιε απηή ηελ ψξα, ήηαλ φηη
έρνπκε έλα πξφβιεκα, δελ έρνπλ κειεηεζεί ζέζεηο ζηάζκεπζεο, δελ έρνπκε
έλαλ ζρεδηαζκφ γηα ην ηί ζα γίλεηαη φηαλ ζα έξρνληαη φια απηά ηα απηνθίλεηα,
ζίγνπξα ην λα πνχκε ζηνπο νπαδνχο λα παξθάξνπλ η’ απηνθίλεηά ηνπο θάπνπ
αιινχ θαη λα έξζνπλ κε ηα Μέζα, ζεκαίλεη φηη θη εκείο θαη θάζε ζηάζε
ζηαζεξήο ηξνρηάο έρεη θη απηή parking, αιιηψο πνχ ζα παξθάξνπλ, βιέπεηε ηα
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε φιε ηελ Αζήλα κε ηηο ζηάζεηο ηνπ κεηξφ θαη
πψο ςάρλνπλ λα παξθάξνπλ θαη ζπκάζηε θαη πψο αμηνπνηείην θαη ν ρψξνο κε
ηα ζεηζκφπιεθηα εδψ ζηνλ Πεξηζζφ.
Οπφηε, βιέπνπκε έλα ηέηνην πξφβιεκα ην νπνίν ε πιεηνςεθία
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην έθαγε ακάζεην φηαλ ην έθεξλε θαη ην
μαλαθέξλακε θη εκείο θαη άιιεο δπλάκεηο κε επίκαρν γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ
λένπ γεπέδνπ κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ.
Καη εξρφκαζηε ηψξα λα ιέκε γηα 6.000, γηα ην αλ θαη πψο θαη ηί
ζα γίλεη. Καη πξηλ ιίγε ψξα, ιέγακε γηα έλαλ ηνίρν δίπια ζηα γξαθεία ησλ
Καζεγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ καο θηινμελεί, φηη ζα θάλνπκε φ,ηη πεξλά απφ ην
ρέξη καο αιιά ηαπηφρξνλα ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπκε θαη ηελ ππάιιειν ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο λα καο επηηξέςεη απηφ ηνλ θσδηθφ γηα λα θηηαρηεί ν
ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ.
Απηή ε αληίθαζε αθξηβψο δείρλεη θαη ηί πξνηεξαηφηεηεο
ππάξρνπλ θαηά ηε γλψκε καο. θαη αθξηβψο απηφ είλαη ην ζέκα, φηαλ ιέκε φηη
ζα θάλνπκε φ,ηη πεξλάεη απ’ ην ρέξη καο, δειαδή ηί; Παηδηά θαη Καζεγεηέο ηί
ηνπο απαληάκε; Γειαδή θαη ν ζεηζκφο ηνπ ’99 θαη ν ζεηζκφο ν ησξηλφο ηνπ
Ηνπιίνπ, επηπρψο έγηλαλ θαινθαίξη. Απηφ είλαη πνπ απνδέρεηαη φιε ε
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ εηζκνιφγσλ, «λα ιέηε επηπρψο πνπ νη ζεηζκνί
γίλνληαη θαινθαίξη».
Καη ηψξα θαζφκαζηε θαη ζπδεηάκε, ελψ ππάξρνπλ ηφζν νμπκέλα
πξνβιήκαηα, θαη θαιά θάλεηε θαη θέξλεηε εζείο ηελ πνιηηηθή ζαο πξφηαζε,
αιιά απηφ είλαη ην παξάδεηγκα, φηη ηα Σερληθά Πξνγξάκκαηα, νη αξηζκνί, ηα
λνχκεξα, δελ είλαη πξφβιεκα. Καη ζ’ αλαιχζσ θαη ζην επφκελν ζέκα, δελ είλαη
πξφβιεκα θάπνησλ Τπεξεζηψλ, θάπνησλ ππαιιήισλ, είλαη ην πνηα
θαηεχζπλζε ζέινπκε λα δψζνπκε.
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Απφ ηε κία πξνζπαζνχκε λα πνχκε φηη ρξεηάδεηαη λα ιπζεί έλα
πξφβιεκα πνπ ην βιέπνπκε λα έξρεηαη θαη ζα ην ιχζνπκε κεζνβέδηθα θαη
βήκα-βήκα θαη αξρηθά αο πάκε, ηνπιάρηζηνλ απηφ παξνπζηάδεηαη…
Γ. ΚΑΝΑΡΔΛΖ: Κπξία Γθνχκα, είκαζηε αλνηρηνί ζε νπνηαδήπνηε πξφηαζε.
Αλ έρεηε εζείο κηα αληηκεηψπηζε πην κεγάιε, πην ζπλνιηθή θαη ηέινο πάλησλ
κηα νκπξέια αληηκεηψπηζεο, λα καο ην πείηε, εδψ είκαζηε λα ην ζπδεηήζνπκε.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: αθψο έρνπκε νκπξέια αληηκεηψπηζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θα Γθνχκα.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Έρνπκε θαη ηηο ζέζεηο καο νη νπνίεο είλαη θαη ζηαζεξέο. Οη δηθέο
καο νη ζέζεηο δελ είλαη απφ ηε κία ζσξεδφλ ρεηξνθξνηεηέο θη απφ ηελ άιιε λα
θάλνπκε αζηεία γηα ην λφκν κε ηνλ νπνίν έγηλε ην γήπεδν θαη πέξαζε ζε κηα
βξαδηά θηι. Σνπιάρηζηνλ κπνξνχκε κε πεξεθάληα λα πνχκε φηη δελ ηνλ
ςεθίζακε θαη φηη δηαθσλήζακε θαη κ’ απηφλ θαη κε ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη κε
ηνπο επφκελνπο πνπ ζα έξζνπλ.
Καη ε πξφηαζε πνπ ζαο ιέσ, είλαη, αληί λα καο ιέηε φηη ζα
θάλνπκε φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη καο θη φηη ζα πεξηκέλνπκε απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία λα καο δψζεη ην νθέη, λα πάηε λα θηηάμεηε ηνλ ηνίρν ζην
ζρνιείν δίπια. Απηή είλαη ε πξφηαζε.
Γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ε πξφηαζή καο ήηαλ λα ηελ
θαηαςεθίζεηε φηαλ είρε έξζεη ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Απηή
ήηαλ ε πξφηαζή καο. Καη ε πξφηαζή καο ε νινθιεξσκέλε, έρεη δεκνζηεπζεί
παληνχ θαη ηε γλσξίδεη φινο ν θφζκνο θαη γηα ην γήπεδν θαη γηα ηνλ αζιεηηζκφ
θαη γηα ηηο ρξήζεηο γεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δθηφο απφ ηνλ θσδηθφ γηα ην 4ν Γεκνηηθφ, θαηά, απηφ ην
εγθξίλνπκε θαη ηεθκεξηψλσ, επεηδή είλαη κηα απνζπαζκαηηθή αιιά θαη κε
ζηνηρείν παξαλνκίαο πνπ ζα ην βξνπλ κπξνζηά ηνπο, φζνη ην πξνρσξήζνπλ,
αλακφξθσζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά, γηαηί ζπληζηά θαηάθνξε θαηάηκεζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πσο θαη ν επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ίδην.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηνπ πξψηνπ ζεκείνπ πνπ
είλαη ε κείσζε ηνπ θσδηθνχ 307322004, γηα ηελ αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ, θαηά ηνπ δεχηεξνπ, πνπ είλαη ε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ
Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ θαη ησλ αλνηρηψλ γεπέδσλ, θαηά φζνλ αθνξά ηελ
εθπφλεζε κειέηεο ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ, ππέξ ηεο επηζθεπήο ηνπ
πξναπιίνπ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, θαηά ηεο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο
δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαηά 28.049 θαη ππέξ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ
ζχλδεζεο δηαθφξσλ αθηλήησλ.
Θέισ λα γξαθεί θ. Πιέζζα ζηελ απφθαζε, γηα εκάο
ηνπιάρηζηνλ, ην ζθεπηηθφ ηεο απφξξηςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ πνπ
δελ ςεθίδνπκε, πξψηνλ δηφηη πξφθεηηαη γηα θαηάηκεζε φπσο ειέρζε, φζνλ
αθνξά ηηο κειέηεο θαη φζνλ αθνξά ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ πξνηείλεηαη,
φηη απνηειεί απνζπαζκαηηθή ιχζε, ε νπνία δε δίλεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο
πφιεο φζνλ αθνξά απηά πνπ αλαθέξακε. Δίλαη έμη. Τπέξ είκαζηε ζην 1, ζην 4
θαη ζην 6. Έγηλε θαηαλνεηφ; Καη ζαο είπα πψο ζέινπκε λα δηαηππσζεί ζηελ
απφθαζε πνπ ζα εθδψζεηε φζνλ αθνξά ηε κεηνςεθία καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία, απνχζα. Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φεθίδνπκε θαηά γηαηί δελ πήξακε νπζηαζηηθέο απαληήζεηο
ζην εξψηεκα πνπ βάιακε, γηαηί είλαη απνζπαζκαηηηθέο αλακνξθψζεηο απιψο
ελφο γεληθφηεξνπ αληηιατθνχ ζρεδηαζκνχ θαη γηαηί πξνθχπηεη ζνβαξφ δήηεκα
κε ηηο ηεξαξρίεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο απέλαληη ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ
ηξέρνπλ θαη απηφ απνηππψλεηαη θαη ζην πξφγξακκα, αθφκα θαη ζε απηά πνπ
απνζπαζκαηηθά έξρνληαη κπξνζηά καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πιέζζα, πείηε καο
αθξηβψο ην απνηέιεζκα ψζηε λα καο πεη ν Πξφεδξνο. Γε ζα πξέπεη λα ην
αλαθνηλψζεηε; Πψο ην βιέπεηε;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

4ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

2εο

ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2019» εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο.
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5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 7εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ,
νηθ. Έηνπο 2019, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Βάζεη

ζρεηηθήο

απφθαζεο,

εηζήγεζε

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο. Δηζεγεηήο είλαη ν θ. Σάθαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: ηνλ θσδηθφ 006821002, είλαη ην πξφζηηκν γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο
θαζαξηφηεηαο απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, ζπλ έλα ιάζνο πνπ είρε γίλεη
ζην Δ9, γη’ απηφ ππάξρεη απηή αλακφξθσζε.
Σν 008111001, είλαη κηα δηθαζηηθή απφθαζε γηα αλαδξνκηθά
ελφο ππαιιήινπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Σα 6053004, 6053005, 6053006, είλαη αλαπξνζαξκνγέο ζηηο
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο.
Σν 2156011001, κεηαθέξζεθε κηα Γεκνηηθή Αζηπλφκνο θαη έγηλε
Φπρνιφγνο θαη επίζεο κηα άιιε ππάιιεινο αθχξσζε ηε κεηάηαμή ηεο.
Σν 02456021001 έγηλε ΠΔ, κηα ππάιιεινο.
Σα 02106041008, 02106041006, είλαη απ’ ην πξφγξακκα ηνπ
ΟΑΔΓ, είλαη έζνδν-έμνδν.
Σα 02106052001, 02106052215, 02106052230 θαη νχησ θαζ'
εμήο, έρεη βγεη εγθχθιηνο απφ ην θαινθαίξη, πνπ άιιαμε ν ηξφπνο
ππνινγηζκνχ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη πάλε κε ην εκεξνκίζζην ηνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
Έρεη θη άιια εδψ πέξα, παξάδεηγκα ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε,
βάιακε 116 επξψ γηα λα κπνξέζνπκε λα ζηείινπκε ηνπο θαθέινπο ησλ
Οξθσηψλ γηα επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ην έηνο
2018.
Καη η’ άιια, φπσο Αλψκαινο Γξφκνο, 1.900 επξψ, απηά είλαη
εζσηεξηθά ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ηα έρνπλ ζηείιεη. Αζιεηηθά πιηθά είλαη κπάιεο
πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ, θάπνηα είλαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
ην 006511001 έρνπκε αλαπξνζαξκνγή γηαηί δελ απμήζεθε ην
επηηφθην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: εκεηψζηε αλ έρεηε απνξίεο.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη θαη 100 επξψ δηαθνξά ζην ρξεκαηηθφ ππφινηπν επεηδή ήηαλ
δχν ίδηα δηπιφηππα αιιά αθνξνχζαλ δηαθνξεηηθέο πιεξσκέο θαη ην βξήθαλ
θέηνο απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηα εξψηεζε θαη ηνπνζέηεζε καδί: ια ηα ζηνηρεία ηα
νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ αλακφξθσζε, είλαη ηαθηνπνηεηηθά θαη εκείο ζα ηα
ζηεξίμνπκε. Πιελ φκσο ζα θαηαςεθίζνπκε ην θνκκάηη πνπ αθνξά ην Σερληθφ
Πξφγξακκα. Δίηε θαηά κε απηνχο ππέξ, είηε ππέξ κε απηνχο θαηά, φπσο
ζέιεηε ην παίξλεηε.
Σψξα ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε ζηνλ θ. Σάθα, γηαηί κέζα απφ
ηελ αλακφξθσζε θαίλεηαη φηη ε αλακφξθσζε πνπ απνθαζίζηεθε ζην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ είρε 10.000 επξψ γηα ηνλ ήρν ζην
πνιηηηζηηθφ ηξηήκεξν, θαίλεηαη φηη επηζηξέθνπλ 3.500. Άξα δαπαλήζεθαλ
6.500 γηα ηνλ ήρν. Καη ζέισ λα ξσηήζσ, αλ κπνξεί λα κνπ απαληήζεη
πξφρεηξα εδψ ή αλ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαζέζσ θάπνην εξψηεκα, κε πνηα
δηαδηθαζία έγηλε θαη πφζεο πξνζθνξέο ππήξμαλ θαη δαπαλήζεθαλ 6.500
επξψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο λα θάλεη άιιε εξψηεζε γηα λ’ απαληήζεη
ζπλνιηθά ν θ. Σάθαο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: ηνλ
πξψην θσδηθφ πνπ αλαθέξαηε θαη είπαηε φηη είλαη…
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν πξφζηηκν;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σί αθνξά απηφ θ. Σάθα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ είλαη νη εγθαηαζηάζεηο θαζαξηφηεηαο πνπ είραλ θάεη ην
πξφζηηκν απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ν’ απαληήζσ εγψ γηαηί δελ είλαη έηζη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίζηε αξκφδηνο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ απάληεζε δελ είλαη απηή ε ζσζηή. Δίλαη πξφζηηκν ην
νπνίν επηβιήζεθε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο χζηεξα απφ ην εμψδηθν θαη ηελ
θαηαγγειία πνπ έθαλε ε ΓΗΚΔΦΑΛΟ Α.Δ. ην Φιεβάξε ηνπ ’18 θαη ε
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο φρη ην Τπνπξγείν φπσο αλαθέξζεθε, επέβαιιε πξφζηηκν
φρη γηα ην ακαμνζηάζην, γηα ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ν νπνίνο έρεη
εγθαηαζηαζεί εδψ θαη κηα δεθαεηία, επέβαιιε πξφζηηκν 10.000 επξψ ζην

88

ε

17 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/10/2019

Γήκν, ν Γήκνο επί ζεηείαο καο άζθεζε φια ηα λφκηκα έλδηθα κέζα γη’ απηφ θαη
ηψξα επηβάιιεηαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίδαηε θ. Βζηιφπνπιε; Δμ
νηθείσλ ηα βέιε. Ζ θα Γνχξνπ δειαδή, έηζη; Μνπ είπαηε ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πεξηκέλεηε. Γλσξίδεηε πνιχ θαιά θαη εζείο φπσο θαη
νπνηνζδήπνηε εδψ αηξεηφο, φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, αλεμαξηήησο ηνπ ζε πνην
θνκκαηηθφ ή πνιηηηθφ θνξέα αλήθεη, νθείιεη λα πξάμεη ηα λφκηκα. Άξα, εθ'
φζνλ θαηαγγέιζεθε ζηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο φηη
«πεγαίλεηε λα ειέγμεηε», νη ππάιιεινη, γηαηί ελ πξνθεηκέλσ γη’ απηφ κηιάκε, νη
ππάιιεινη νη νπνίνη πήγαλ εθεί…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν δέρνκαη απηφ πνπ ιέηε, αιιά
έγηλε επί ζπγθεθξηκέλεο Γηνηθήζεσο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γε ζέισ λα ππεξαζπηζηψ ηελ θα Γνχξνπ θαη γλσξίδεηε
φηη ζε δηάθνξα ζέκαηα ππήξμε θαη δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε. κσο ζαο ιέσ ελ
πξνθεηκέλσ ηψξα, νη ππάιιεινη νη νπνίνη θιήζεθαλ εθεί χζηεξα απφ
θαηαγγειία φπσο ζαο είπα, φθεηιαλ λα πξάμνπλ ηα δένληα. Καη απηφ έθαλαλ.
ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Ησάλλεο Εαραξηάδεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα ηα ερεηηθά, αλ ζπκάκαη θαιά, γηα ηηο δπν εθδειψζεηο ήηαλ δπν
δηαθνξεηηθνί πνπ ηα είραλ πάξεη κε απεπζείαο αλάζεζε. Σί κε ξσηάηε ηψξα
εζείο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
Ζ. ΣΑΦΑ: ζνη έδσζαλ ηφηε. Ήηαλ πνιχ ρακειά ηα πνζά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πφζνη έδσζαλ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γε ζπκάκαη απ’ έμσ απηή ηε ζηηγκή λα ζαο πσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ππήξμε παξαπάλσ απφ έλαο, απηφ κνπ ιέηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γε ζπκάκαη λα ζαο πσ απηή ηε ζηηγκή. Πάλησο δελ ήηαλ
δηαθνξεηηθνί, άιινο πήγε ζηε ΝΔΣ, άιινο πήγε ζηε ζπλαπιία..
ΠΡΟΔΓΡΟ: εκεηψζηε ην, ζην επφκελν πκβνχιην λα ζαο απαληήζεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ν θ. Σάθαο καο είπε φηη γηα κία εθδήισζε πνπ
ήηαλ ηξηήκεξν, έγηλαλ δπν αλαζέζεηο θαη δε γλσξίδεη αλ ππήξμε ζ’ απηέο ηηο
δπν αλαζέζεηο παξαπάλσ απφ έλαο. Απηφ θξαηάσ εγψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: αο είπε φηη δε ζπκάηαη θαη ζ’ απαληήζεη ζην επφκελν
πκβνχιην απ’ φ,ηη θαηάιαβα. Γε ζπκάηαη.
Πάκε πξνο ςήθηζε.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά ζηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ην Σερληθφ
Πξφγξακκα, πιελ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ φπσο είπα πξηλ, ππέξ ζε φια
ηα ππφινηπα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ, εθηφο απφ ηνπο θσδηθνχο
ηνπο λένπο πνπ δεκηνπξγνχληαη, δειαδή ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ
αλάιπζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη επηπηψζεσλ θαη ηε κειέηε
ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ. Σελ επηζθεπή πξναπιίνπ
ρψξνπ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηελ ςεθίδνπκε.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία, απνχζα. Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φεθίδνπκε ππέξ κφλν ηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ζε
κηζζνδνζία θαη αζθαιηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ είλαη νη ηαθηνπνηήζεηο. ε
φιν ην άιιν θνκκάηη πνπ είλαη ην πνιηηηθφ-νπζηαζηηθφ πνπ ζηεξίδεη δειαδή
απηφ πνπ θνπβεληηάζακε πξηλ, ςεθίδνπκε θαηά.
Φεθίδνπκε θαηά ηε ινγηθή, γηαηί θάλεηε πξναχιηνπο ρψξνπο,
εδψ δε θηηάρλεηε αληηζεηζκηθά, θαηά η’ άιια λα θάλνπκε γλσκνδφηεζε γηα ηνλ
ηξνρνλφκν επεηδή γίλεηαη έλα έξγν ιίγν πην πάλσ..
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη. Ο θ.
Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

ην

5ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

7εο

αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθ. Έηνπο 2019, βάζεη
ζρεηηθήο

απφθαζεο

-

εηζήγεζεο

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο»

εγθξίλνληαη ΟΜΟΦΧΝΑ νη αλειαζηηθνί θσδηθνί θαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
ηα ππφινηπα.
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6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ρξεζηκνπνίεζεο πνζνζηνχ έσο 12% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ
ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο Σνπηθήο Απη/ζεο
(πξψελ ΑΣΑ – λπλ ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη έξγσλ)
γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: πσο έρνπκε μαλαπεί έρεη πξνθχπηεη πνιχ κεγάιε αλάγθε λα
απμήζνπκε ην πνζφ ζηα ιεηηνπξγηθά. Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ηα
ιεηηνπξγηθά είλαη ζην 1.260.000 € λα ζπκίζσ φηη 31/12/2018 ηα ιεηηνπξγηθά
ήηαλ 3.200.000 € είκαζηε 2 εθαηνκκχξηα κείνλ. Βξήθακε έλα πξνυπνινγηζκφ
λα έρεη εθηειεζηεί ζρεδφλ ζην 90% δελ μέξσ αλ έρεη μαλαγίλεη απηφ, ζε
πξνεγνχκελνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο
ζίγνπξα δελ είρε γίλεη, αλ ην παξαηεξήζεη θάπνηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Νηάηζεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηιάκε, έρνπλ γίλεη θέηνο πάλσ απφ 500 ζπκβάζεηο. Δίλαη
πξαγκαηηθά πνιχ κεγάιε αλάγθε λα γίλεη απηφ, γηαηί πξαγκαηηθά έρνπκε
πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πσ πξνθαηαβνιηθά φηη εκείο ζα ην ςεθίζνπκε.
Ζ. ΣΑΦΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ δήηεζα ην ζρφιηφ ζαο θ. Σάθα, ε εηξσλεία λα
ιείπεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ε θνπέιεο λα πάηε λα ηα θάλεηε απηά….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη δελ είλαη έηζη θ. Πξφεδξε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ήκνπλ ζαθέζηαηνο φηαλ απάληεζα θαη ηε ζεβάζηεθα πάξα πνιχ
φπσο θαη φινπο θαη δελ ην πξνρψξεζα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη γλσζηφ απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα δελ μεθίλεζα αθφκε, πψο λα νινθιεξψζσ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη απηφ ιέσ λα νινθιεξψζνπκε γηαηί αλ κηιάκε φινη κεηαμχ
ηνπο δελ νινθιεξψλεηαη ηίπνηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ιέσ φηη ζα ην ζηεξίμνπκε πξνθαηαβνιηθά γηαηί ην
ζεσξνχκε εχινγν θαη είλαη θάηη ην νπνίν θαη εκείο ζα ην θάλακε.
Πιελ φκσο πνιιέο θνξέο ζηα ρξνληθά αθνχγεηαη λα θαηεγνξεί
Αληηδήκαξρνο φηη εθηειέζακε -άθνπζνλ άθνπζνλ!- ε χςηζηε πνιηηηθή
θαηεγνξία εδψ κέζα, πνπ είλαη ν θ. Βνχξνο λα ηνλ ξσηήζνπκε αλ καο
επηηξέπεη λα γειάκε, φηη εθηειέζακε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαηά 90%. Γειαδή
εζείο ζα είζηε Γηνίθεζε αχξην θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ζα ηνλ εθηειείηε;
Πνηνο είλαη ν ζηφρνο ζαο; Να ηνλ εθηειείηε θαηά 50%; Καηά 40%; Άξα
θαηεγνξνχκαζηε γηαηί εθηειέζακε θαηά 90% ηνλ πξνυπνινγηζκφ! Σν
παξαθάκπησ.
Σν ςεθίδνπκε γηα έλαλ επηπιένλ ιφγν. Γηαηί είλαη ε απφδεημε
φζσλ αλππφζηαησλ είπε ν θ. Σάθαο ν νπνίνο θαηαιαβαίλνπκε ηελ άγλνηά ηνπ,
θαηαιαβαίλνπκε φηη ν άλζξσπνο πξαγκαηηθά δνπιεχεη, εξγάδεηαη ζθιεξά γηα
λα κάζεη, φκσο νθείιεη λα γλσξίδεη φηη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ρξήκαηα ζην
Σακείν ηνπ Γήκνπ ζεκαίλεη θαη ηελ επθνιία φηη ηελ επφκελε κέξα θάλεηο φ,ηη
δαπάλεο ζέιεηο, φπνπ ζέιεηο θαη φπνηε ζέιεηο.
Δδψ αλαθάιπςαλ θαη ραηξφκαζηε πνπ ην θέξλεηε ζήκεξα φηη
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην 12% ηνπ άλσ ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ ΑΣΑ πνπ
δηαζέηεη, πνπ αθήζακε ζην Γήκν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα
ππφινηπεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.
Καη κε αληίζηνηρεο πξνηάζεηο φπσο απηή πνπ βιέπνπκε
παξαθάησ ζα ηε ζηεξίμνπκε θαη εδψ είκαζηε, αλ ηα βξείηε αθφκε πην δχζθνια
φπσο καο ιέηε, λα ζαο θέξνπκε θη άιιεο πξνηάζεηο, λα ζηεξίμνπκε
απνδεηθλχνληαο φηη ν Γήκνο ν νπνίνο ην ’14 καο αθέζεθε ζρεδφλ
ρξενθνπεκέλνο, κε πφζα δάλεηα, κε πάλσ απφ 1.700.000 € λα ρξσζηάκε ζε
ηξίηνπο παξ' φηη πάλσ απφ 3,5 εθαηνκκχξηα επξψ είραλ δνζεί ζην Γήκν καο
απφ ην δάλεην – κακνχζ ηεο ηξφηθα, ηνλ αθήζακε ζε κηα θαηάζηαζε κε πνιχ
θαιχηεξα νηθνλνκηθά θαη πξσηίζησο κε πνιχ θαιχηεξεο ππνδνκέο θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ, ην νπνίν πξνθαλψο θαη έρεη θαη ην θφζηνο ηνπ.
Αιιά δελ κπνξνχκε λα ηα έρνπκε φια.
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ηαλ ζέινπκε λα είκαζηε εληάμεη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο
νθείινπκε λα αλαβαζκίδνπκε θαη ηηο δεκνηηθέο Τπεξεζίεο πνπ πξσηίζησο
απηφ ζεκαίλεη πξνζιήςεηο πνπ εδψ είλαη θαη ε κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε
ην ’14 ην θφζηνο κηζζνδνζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηα εξψηεζε. Έρεη ξσηεζεί ε
Ννκηθή ππεξεζία αλ είλαη λφκηκε απηή ε δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη είλαη λφκηκε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ζπλερίζσ απφ εθεί πνπ ζηακάηεζε ν επηθεθαιήο
ηεο Παξάηαμήο καο. Δίλαη πεξίεξγν λα θαηεγνξνχκαζηε γηαηί πινπνηνχκε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, δειαδή έρσ αθνχζεη θάπνηνπο πνπ ιέλε πιαζκαηηθφο
πξνυπνινγηζκφο, έρσ αθνχζεη θάπνηνπο πνπ ιέλε «βάδεηε θσδηθνχο γηα λα
ηνπο

βάιεηε»,

έρσ

αθνχζεη

θάπνηνπο

λα

ιέλε

«κε

πινπνηήζηκνο

πξνυπνινγηζκφο». Γελ έρσ αθνχζεη πνηέ ζηε δσή κνπ νχηε ζε Γεκνηηθφ
πκβνχιην, νχηε ζε Κπβεξλήζεηο λα θαηεγνξείηαη θάπνηνο, γηαηί; Ση έθαλε;
Τινπνίεζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Απηφ θάλακε θχξηνη, πινπνηήζακε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη απηφ ζα ζπλερίδακε λα θάλνπκε.
Απηή ε θίλεζε πνπ θέξλεη ε Γηνίθεζε ηψξα είλαη κηα θίλεζε πνπ
ζα ηελ θάλακε θη εκείο. Δίρε ζπδεηεζεί θαη πξηλ απνρσξήζνπκε. Οπφηε θαη
εγψ ζα ην ςεθίζσ, φπσο είπε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ζηγά - ζηγά
καζαίλεηε. Καιά πάηε! Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ηνλ είραηε πινπνηήζεη ζε ηφζν
κεγάιν βαζκφ θαη ζην ηέινο ππήξρε ην ππφινηπν. Δπίζεο ηνλ έρεηε
πινπνηήζεη θπξίσο σο πξνο ηα έμνδα, φρη σο πξνο ηα έζνδα.
Σξίηνλ, παξαιάβαηε 11,5 εθαηνκκχξηα ιηγφηεξα ρξέε απφ ην
2010. Σέηαξηνλ, έλα παξάδεηγκα ζα δψζσ: κφλν γηα ηα θπιιάδηα ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά ραιάζαηε 12.000 € απηή ηε ρξνληά ραιάζαηε 19.000 €.
Να κελ πσ ηη ηηκνιφγην είδα φηη ήηαλ παξνρήο ππεξεζηψλ ην ηηκνιφγην.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Θα καο πείηε θάηη θαη γηα ηα ραξηηά πγείαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είλαη ην ίδην.
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Μα ηψξα είλαη επίπεδν ηψξα απηφ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Φπζηθά είλαη επίπεδν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ είλαη επίπεδν αλάιπζεο απηφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: νβαξά κηιάηε ηψξα;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Βεβαίσο θχξηε. Θα καο πείηε γηα ηηο επελδχζεηο θάηη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνηεο επελδχζεηο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γηα ηα έξγα ζα καο πείηε θάηη; Γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα
πνπ πινπνηήζεθε, ζα καο πείηε θάηη;
Ζ. ΣΑΦΑ: ,ηη έρεηε πινπνηήζεη ην νπνίν είλαη επηρνξεγνχκελν, δελ ην
ακθηζβεηεί θαλέλαο. Καη ηελ πξψηε θνξά πνπ είρα κηιήζεη δελ είρα θακία
δηάζεζε λα ακθηζβεηήζσ ηα απηνλφεηα. Αιιά φηαλ θάλεηε έλα έξγν 1
εθαηνκκπξίνπ θαη μνθιάηε 830.000 € απφ ηδίνπο πφξνπο ηη πξνβιέςεηο έρεηε
θάλεη; Πσο ζα ην γιηηψζνπκε απηφ ην πξάγκα; Πφζεο θνξέο ζα ην πσ απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ έρεη εμαληιεζεί ην ζέκα θαη ζα έιεγα ζην Πξνεδξείν,
ζηνλ Πξφεδξν λα θξαηήζεη κηα ζηνηρεηψδε δηαδηθαζία. Τπάξρεη εηζήγεζε,
ππάξρνπλ εξσηήζεηο δηεπθξηληζηηθέο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζπγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ θαη πάιη, κνπ είπε
ν θ. Βαζηιφπνπινο λα θάλεη εξσηήζεηο θαη εηζήγεζε θαη ηνπ είπα λα ηα θάλεη
καδί.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ πνηα είλαη ε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε φηαλ κίιεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο δελ κίιεζε θαλέλαο
άιινο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έθαλε εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο ππάξρνπλ θαη απφ εδψ.
Γίλεηαη ν ιφγνο ζηνπο επηθεθαιήο, απεπζχλεζηε ζηνπο ζπκβνχινπο θαη
ππάξρνπλ ηνπνζεηήζεηο.
Δκείο ην ςεθίδνπκε γηαηί είλαη θξαηηθά ρξήκαηα θαη ην θξάηνο
έρεη επζχλε λα πιεξψλεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, έλα.
Γεχηεξνλ, εγψ θαηαιαβαίλσ φηη εδψ γίλεηαη κηα εχθνιε
αληηπαξάζεζε. Να πσ ην εμήο: θέξηε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο νπνίνπο έρεηε
απνζχξεη γηαηί ιέκε είλαη ηφζα, ην 1ν ηξίκελν πεξηκέλνπκε αθφκε λα
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θνπβεληηάζνπκε. Βεβαίσο εθηειείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ν νπνίνο είλαη
αληηιατθφο θαη έρεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά.
Καη λα ξσηήζσ εγψ θάηη; Γελ κνπ ιέηε, ε ζέζε ησλ Γεκάξρσλ
απέλαληη ζηα παξαλφκσο παξαθξαηεζέληα απφ ηηο Κπβεξλήζεηο ζαο, πνηα
είλαη; Καη πνηα είλαη ε πνιηηηθή, κηα θαη βιέπεηε φινπο ηνπο Τπνπξγνχο, κφλν
ηνλ Πξσζππνπξγφ δελ έρεηε δεη δειαδή κέρξη ζηηγκήο, απέλαληη ζε απηφ ην
δήηεκα; ηνπο παξαλφκσο παξαθξαηεζέληεο ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο, ζε
απηά πνπ ζπκθψλεζαλ κηα ζεηξά Γεκνηηθέο Αξρέο ήδε λα πεξηθνπνχλ θαη
απηά πνπ δίλνληαη αθφκε θαη κε ην ζηαγνλφκεηξν.
Γειαδή ζέισ λα πσ αθφκε θαη ε εηθφλα ηεο αζθπμίαο, πνπ δελ
είλαη κφλν εδψ, είλαη θαη ζε άιινπο Γήκνπο, έρεη θη απηή ηελ πιεπξά, έρεη θαη
ηελ άιιε. Γηαηί ην ΦΠΑ γηα παξάδεηγκα ν θφζκνο ην πιεξψλεη, ηνλ θφξν
θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνλ πιεξψλεη ν εξγαδφκελνο, δελ έρεη θνξναπαιιαγέο
φπσο έρνπλ νη βηνκεραλίεο. Άξα ππάξρεη θαη απηή ε πιεπξά.
Καη παξαθαινχκε πνιχ λα έξζνπλ -γηα λα κελ γίλεηαη ζπδήηεζε
ζηνλ αέξα- νη ηζνινγηζκνί, νη εθζέζεηο, νη απνινγηζκνί ησλ ηξηκήλσλ πνπ
εθθξεκνχλ, γηα λα θάλνπκε θαη κηα ζπδήηεζε επί ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ
θαη φρη επί απηψλ πνπ ν θαζέλαο ζα ζπκάηαη θαη ζα επηθαιείηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ πξηλ ηνπνζεηεζψ γηαηί είλαη πνιχ ζνβαξφ απηφ ην
νπνίν είπε ν θ. Σάθαο, κίιεζε γηα ηα θπιιάδηα θαη είπε έλα λνχκεξν. Θέισ λα
κνπ ην επαλαιάβεη ηψξα ζην κηθξφθσλν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Βεβαίσο. Πέξζη 12.294 € θέηνο 19.722 €. Πέξζη ζπλνπηηθφο
δηαγσληζκφο, θέηνο απ' επζείαο αλάζεζε. Πέξζη θάζε δειηίν απνζηνιήο έιεγε
ηη αθνξά, θέηνο ήηαλ έλα εληαίν ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε ηψξα ζε ηη αληίθαζε κπιέθεη ν θ. Σάθαο άζειά
ηνπ. Ση ιέεη; Λέεη φηη ην 2018 ν Γήκνο έθαλε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ. σζηά;
Έηζη δελ είπαηε; Πνιχ ζσζηά. Πνην είλαη ην φξην ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ; Απφ 25.000 € θαη πάλσ. Δδψ, γη' απηφ ζαο είπα λα πείηε ηα
λνχκεξα, γηαηί ν ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο έγηλε γηα πάλσ απφ 40.000 €.
Δπηπρψο έρσ θαιή κλήκε.
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Άξα ν Γήκνο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ην 2018 ράιαζε, έθαλε
δηαγσληζκφ κε 40.000 € θαη ε έθπησζε ήηαλ θνληά ζην 50% άξα έδσζε
20.000 € θαη ην 2019 ….
Ζ. ΣΑΦΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ξσηήζεηε θαιχηεξα ηηο Τπεξεζίεο θαη απηνχο πνπ
ζαο ζπκβνπιεχνπλ θ. Σάθα. Δπεηδή εγψ κηιάσ κε ζηνηρεία, πξαγκαηηθά
ζηνηρεία θαη ζα αλαηξέμνπκε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη γηα ην
ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ πνπ ήηαλ 40.000 € κε 50% έθπησζε θαη αλ ζπκάκαη
θαιά ην είρε πάξεη άλζξσπνο απφ ηα Γηάλλελα, κηα εηαηξεία απφ ηα Γηάλλελα
πνπ είρε ρηππήζεη ην δηαγσληζκφ.
Δδψ ην ’19 δφζεθαλ πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα, δειαδή ην ’19 ήηαλ
θάησ απφ 20.000 € ζε αληίζεζε κε ην 2018. Άξα ην ηη ζέιεη λα πεη κε δειηίν
παξνρήο ππεξεζηψλ, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη ελλνεί θαη θπξίσο ηη ππνλνεί
ν θ. Σάθαο, ν νπνίνο δελ ζπκάηαη αλ δφζεθαλ κία ή δχν πξνζθνξέο ζε δηπιή
αλάζεζε πνπ έγηλε γηα ην πνζφ ησλ 10.000 €. Γελ ζπκάηαη, αιιά ζπκάηαη
απηφ.
Να θαηεγνξείηαη Γεκνηηθή Αξρή ή νπνηνζδήπνηε θνξέαο γηαηί
εθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη αλήθνπζην, πξσηάθνπζην θαη είλαη
πξαγκαηηθά λα απνξεί θαλείο πσο ν ίδηνο ν Αληηδήκαξρνο, ν νπνίνο αχξην ζα
θιεζεί θαη ζα ινγνδνηήζεη -πνιηηηθά ελλνψ ζα ινγνδνηήζεη- γηα ην πφζν πηζηά
εθηειεί έλα πξνυπνινγηζκφ, λα θαηεγνξεί φηη εθηειέζηεθε ζην 90%.
Καη λα ζαο πσ θάηη; Θα ην δείηε θη εζείο νη ίδηνη φηη κέρξη λα
κπνξέζεηε λα απνθηήζεηε ηα βήκαηά ζαο, ηα παηήκαηά ζαο, λα κπνξείηε λα
ειέγρεηε ζα πεξάζεη θαηξφο. Άξα θ. Σάθα κε καο θαηεγνξείηε γηα θάηη ην
νπνίν εθηειέζακε θαζψο πξνρσξνχζαλ νη ζεηείεο πεξηζζφηεξν απφ θάζε
ρξνληά.
Σέινο θ. εξεηάθε είρακε βγάιεη έλα δειηίν Σχπνπ, έβγαιε έλα
δειηίν Σχπνπ ε Γεκνηηθή Αξρή ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ θαη εθεί
ιέγακε γηα ηε δπζπξαγία γεληθψο ηελ νπνία δνπλ νη Γήκνη θηαίλε νη
Κπβεξλήζεηο, θηαίλε ηα Μλεκφληα θαη ε ζνβαξή πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ πνπ
έγηλε θαη ζηε δηθή καο ζεηεία.
ηε δηθή καο ζεηεία νη ΚΑΠ έπεζαλ θαηά 5% επηπιένλ απφ ηελ
ππνρξεκαηνδφηεζε πνπ είραλ ππνζηεί φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δπίζεο
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γηα ηε γεληά ησλ παξαθξαηεζέλησλ, ηα παξαθξαηεζέληα πξνθαλψο είλαη
άγλσζηε ιέμε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εδψ κέζα, λα πσ φηη ε Απηνδηνίθεζε κε
βάζε ηελ ίδηα λνκνζεζία κε βάζε θαη ηνλ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ θαη ηνλ ΚΛΔΗΘΔΝΖ
ηα ρξήκαηα ηα νπνία έρνπκε ιακβάλεηλ απφ ην λφκν, ηνπο ίδηνπο αληηιατθνχο
λφκνπο πνπ έρνπλ ςεθίζεη ζην Κνηλνβνχιην ρξσζηάλε ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε πάλσ απφ 2 εηο απηή ηε ζηηγκή.
Τπήξμε ηελ ηειεπηαία θνξά αλαγλσξίδνληαο απηφ ην πάγην
αίηεκα ηεο ΚΔΓΔ κηα ξχζκηζε, ν ιεγφκελνο λφκνο Αινγνζθνχθε ην 2007 πνπ
πξνέβιεςε κηα δεθαεηία απνπιεξσκή παξαθξαηεζέλησλ ζηνπο Γήκνπο, πνπ
ζην Γήκν καο αλαινγνχζε ζε πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην ην ρξφλν, ην νπνίν ην
2007 έιεμε. Ηδνχ ππάξρεη έλα λέν πεδίν δηεθδίθεζεο ησλ παξαθξαηεζέλησλ
πφξσλ θαη φρη κεηαθνξά ηεο θνξνινγίαο λα γίλνπλ νη Γήκνη θαζαξά
θνξνεηζπξάθηνξεο, φπσο πάεη λα γίλεη κε ηελ πξφηαζε πνπ έρεη θαηεβάζεη ε
λέα Κπβέξλεζε φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ζηελ Απηνδηνίθεζε, λα πεξάζεη ν
ΔΝ.Φ.Η.Α. ζηνπο Γήκνπο.
Κάηη, ζην νπνίν ζπλαηλεί ε ζεκεξηλή πιεηνςεθία ηεο ΚΔΓΔ θαη
ζα αλακέλακε κε ελδηαθέξνλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ φζνλ αθνξά ην
πνπ ζα ηαρηεί ζηελ ΚΔΓΔ, ζα ην παξαθνινπζήζνπκε θαη κε πνηεο απφςεηο ζα
ηαρηεί ζηελ ΚΔΓΔ, γηαηί εδψ κπνξεί λα ιέκε θαη λα εκθαληδφκαζηε σο
άρξσκνη θαη άνζκνη, ζηελ ΚΔΓΔ φκσο ππάξρνπλ γαιάδηνη, πην γαιάδηνη, πνιχ
πην γαιάδηνη έσο καχξνη ππνςήθηνη, ιίγν πξάζηλνη, ιίγν θφθθηλνη, ιίγν ξνδ θαη
ζέινπκε λα δνχκε κε ελδηαθέξνλ πνπ ζα ηαρηείηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή ε θνπβέληα έρεη αλνίμεη, ζα ζαο δηαβάζσ θάπνηα
ζηνηρεία πνπ πήξα ηελ ηειεπηαία κέξα πξηλ θχγσ απφ ην δεκαξρείν ζαλ
Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ:


Δηζπξάμεηο απφ 1/1/2019 έσο 27/8/2019: 17.736.850,83 €



Πιεξσκέο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν: 12.757.738,01 €
Οη ηζρπξηζκνί ζαο θ. Σάθα, είλαη ςεπδείο. Σε δηάξθεηα πνπ εκείο

ήκαζηαλ Γηνίθεζε, δάλεην δελ πήξακε. Απνπιεξψζακε θάπνηα δάλεηα ζε
Γηνηθήζεηο πξνεγνχκελεο, απνπιεξψζακε θάπνηα δάλεηα θαη μεθηλήζακε θαη
ηα δηαθαλνλίζακε θαη θαηεβάζακε ηα επηηφθηα, κεηαθέξακε ζε Σξάπεδεο κε
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πςειφ επηηφθην θαηαζέζεσλ γηα ην Γήκν θαη απηά φια ηα έρεηε βξεη θ. Σάθα,
ηα έρεηε κπξνζηά ζαο.
Απηφ πνπ εζείο ζαλ κηα πξνεγνχκελε Γηνίθεζε καο είραηε
αθήζεη θαη κηιάσ γηα ηε Γηνίθεζε Γατηαλά, είλαη ε κέξα κε ηε λχρηα ζε απηφ
πνπ ζαο αθήζακε. Έρεηε έξζεη ζηνλ παξάδεηζν. Κνηηάμηε λα βξείηε ηξφπν λα
ηνλ δηαρεηξηζηείηε.
ζνλ αθνξά ην έξγν ηνπ πξαζίλνπ. Σν έξγν ηνπ πξαζίλνπ
απνθαζίζηεθε ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη είλαη
πξνγελέζηεξν απφ ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. ηαλ
ήξζαλ νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ήηαλ πάξα πνιχ αξγά
γηα λα αιιάμεη ε ρξεκαηνδφηεζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαηεγνξείηε εκάο θαη θαηεγνξείηε θαη ηελ
ζεκεξηλή Κπβέξλεζε, φηαλ εζείο είζηε νη άλζξσπνη κε πξάμεηο λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ θέξαηε εδψ θαη ηηο πινπνηήζαηε, εζείο είζηε απηνί νη νπνίνη
θέξαηε ηνλ λφκν Καηξνχγθαινπ θαη φια ηα αληηεξγαηηθά.
Δζείο είζηε απηνί νη νπνίνη απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξείηε λα
θξίλεηε ηα ζεκεξηλά. Θα παξαθαιέζσ πάξα πνιχ φηαλ κηιάηε, ζα κηιάηε γηα
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ. Γηαηί αλ ζέιεηε
λα θάλνπκε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε, έρσ λα πσ πνιιά θαη δελ ζα ήζεια λα
κπσ ζε απηφ ην ζεκείν.
πσο δελ ζαο ζίγσ ζε θαλέλα ζεκείν ζε πνιηηηθή βάζε, δελ
ζέισ λα ιέηε πξάγκαηα ηα νπνία ρηεο ήξζαηε κε πξάμεηο λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ κφλν ε ρνχληα ηηο εθάξκνδε, λα έξρεζηε ζήκεξα λα κνπ
ιέηε φηη εγψ είκαη δεκνθξάηεο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: ηαλ γχξηζε απφ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ην έξγν ηνπ πξαζίλνπ,
κπνξνχζαηε ηνπιάρηζηνλ ην θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη φπσο ηνλ πίλαθα
ειέγρνπ λα ηνλ πάηε ζε ΑΣΔ. Γελ ηνλ πήγαηε.
Πέξα απφ απηφ είλαη αδηακθηζβήηεην φηη είκαζηε 2 εθαηνκκχξηα
θάησ ζηα ιεηηνπξγηθά. Σξίηνλ, δελ απαληάηε φηη πήξαηε 11,5 εθαηνκκχξηα
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ιηγφηεξα ρξέε απφ ην 2010. Γελ ην απαληάηε θαζφινπ, παξαιάβαηε ην ράνο,
ζεσξείηε.
Καη ζην επφκελν ζέκα πνπ ζα έξζεη γηαηί φινπο απηνχο ηνπο
θσδηθνχο δελ ζθεθηήθαηε λα ηνπο πεξάζεηε ζε εζείο ζε ΑΣΑ θαη εξρφκαζηε
εκείο. Θα ην θάλαηε, λαη. Μα δελ ην είραηε μαλαθάλεη φκσο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Απηέο είλαη ν
πξνηάζεηο πνπ έρσ θάλεη εγψ ζηελ θπξία … πξηλ θχγσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ έρσ κάζεη θάηη ηέηνην, πηζηέςηε κε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ρσηήζηε ηελ, λα ην κάζεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρσ ξσηήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Θέισ λα ξσηήζσ φζνλ αθνξά ηα θπιιάδηα. Δγψ εηιηθξηλά θαη
δελ μέξσ πφζνη απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο αληηιήθζεθαλ πνην είλαη ην
πξαγκαηηθφ θφζηνο γηαηί ηα λνχκεξα είλαη λνχκεξα, ηα ηηκνιφγηα είλαη
ηηκνιφγηα, νη πιεξσκέο είλαη πιεξσκέο. Δγψ απφ φ,ηη θαηάιαβα ηελ
πεξαζκέλε ρξνληά είρακε πιεξσκέο ζηα θπιιάδηα 12.200 € ελψ ηε θεηηλή
ρξνληά κέρξη λα απνρσξήζεη ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε είρακε ηηκνιφγηα
χςνπο 19.000 € πνπ ζεκαίλεη κηα αχμεζε 80%.
Δπίζεο πάλσ ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο φηη ηα έζνδα
ήηαλ 17.800 θαη ηα έμνδα 12.757 € γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα εηθφλα,
πξέπεη λα ππάξμεη ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σν λα ιέκε έλα
λνχκεξν ζηνλ αέξα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα, δελ καο εμαζθαιίδεη γηα ην ηη
ζπλέβαηλε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Καη ηέινο ζέισ λα πσ φηη πξέπεη λα ππάξμεη ζεβαζκφο ζην θάζε
επξψ ηνπ δεκφηε καο. Οπφηε ε ζπδήηεζε φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά πξέπεη
λα είλαη ζαθήο, εμαληιεηηθή θαη μεθάζαξε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςήθηζε ηνπ
ζέκαηνο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απνρψξεζε, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία, απνχζα. Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη. Ο θ.
Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ρξεζηκνπνίεζεο
πνζνζηνχ έσο 12% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο
Σνπηθήο Απη/ζεο (πξψελ ΑΣΑ – λπλ ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη
έξγσλ) γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Κχξηε Πξφεδξε κηα δηεπθξίληζε. Ήζεια λα πσ ζηνλ θ.
Λέθθα, φηη ην 12.000 κε ην 19.000 δελ είλαη αχμεζε 80% είλαη άιια
καζεκαηηθά απηά. Δίλαη γχξσ ζην 60%.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιά, θνληά είλαη, δελ πεηξάδεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη 12.000 είλαη ιηγφηεξα ηα ιεθηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεηξάδεη, έθαλε ιάζνο ζηνλ ππνινγηζκφ.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αιιαγή ρξεκαηνδφηεζεο απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ
ζε ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη έξγσλ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έλα κηθξφ ζρφιην. Σπραίλεη λα γλσξίδνπκε, επεηδή
είκαζηε κηα κηθξή πφιε κε πνηνπο θάλεη επαθέο ν θ. Σάθαο θαη δηθαίσκά ηνπ.
Απηνί κε ηνπο νπνίνπο θάλεη επαθέο, λα ηνπο ξσηήζεη -δελ είλαη θαλέλα
ππνλννχκελν γηα ηνλ θ. Σάθα, θαλέλα- πνηνη ήηαλ απηνί νη νπνίνη επέκεηλαλ βέβαηα απφ απηφ βγαίλεη θεξδηζκέλνο ν Καληαξέιεο ελ πξνθεηκέλσ πνπ ην
αθέζεθε ε ΑΣΑ- επί πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο θάπνηα έξγα λα κελ
κπνπλ απφ ΑΣΑ, αιιά λα κπνπλ απφ ίδηνπο πφξνπο. Ρσηήζηε θαη ζα κάζεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξρήλ ζα πξέπεη λα καο πεη κε πνηνπο έξρεηαη ζε επαθή.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να ξσηήζσ έλαλ – έλαλ δειαδή;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα, απφ ηε δηθή καο Γεκνηηθή Αξρή πνηνη ήηαλ εθείλνη
νη νπνίνη επέκελαλ λα κελ κπνπλ έξγα απφ ΑΣΑ αιιά λα κπνπλ έξγα, εηδηθά
ην έξγν ηνπ πξαζίλνπ απφ ίδηνπο πφξνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αιιαγή ρξεκαηνδφηεζεο
απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ ζε ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη έξγσλ»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απφξσλ γηα ηνλ Γήκν Ν.Φηιαδειθείαο Ν.Υαιθεδφλαο - Οξηζκφο Σαθηηθψλ – Αλαπιεξσκαηηθψλ Μειψλ –
Γηάξθεηα Θεηείαο ηεο»
(2η επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη πξηλ αλαθνηλψζσ ηα νλφκαηα ζέισ λα ζαο πσ φηη
ήηαλ θνηλψο απνδεθηφ ην αίηεκα θάπνησλ ζπλαδέιθσλ πξνθεηκέλνπ λα
κεηνλνκαζηεί ε Δπηηξνπή Απφξσλ ζε Δπηηξνπή Μέξηκλαο Δππαζψλ
Κνηλσληθψλ Οκάδσλ, λνκίδσ πσο είλαη θάηη ην νπνίν ζα γίλεη απνδεθηφ απ'
φινπο καο, δεδνκέλνπ φηη ε ιέμε «άπνξνο» νπσζδήπνηε πξνζβάιιεη θαη
πξνζσπηθφηεηεο θαη ραξαθηήξεο θαη ηελ αμηνπξέπεηα θάπνησλ αλζξψπσλ
πνπ έρνπλ πιεγεί βάλαπζα ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Φαληάδνκαη φηη απηφ δελ ηπγράλεη θάπνηαο αληίξξεζεο απφ
θαλέλαλ καο, πξνθεηκέλνπ ε νλνκαζία ηεο Δπηηξνπήο Απφξσλ λα
κεηνλνκαζηεί ζε Δπηηξνπή Μέξηκλαο Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ.
Ζ δηθή καο πξφηαζε είλαη ε θα Υαζηψηε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Εαραξηνπδάθε, ν θ. Κνπεινχζνο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γξακκέλν, ν θ.
Κνπηζάθεο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Καξαβία, ν θ. Καληαξέιεο κε αλαπιεξσηή
ηνλ θ. Σάθα, ν θ. Μπεξδέζεο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Μπίγαιε, ν θ. Γθξίηδαιεο
κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Γαξζαθιή Υαξίθιεηα. Απηά ηα έμη νλφκαηα είλαη ε
δηθή καο πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Βαζηιφπνπιε ζέιεηε λα πξνηείλεηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση λα πξνηείλσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο πξνηείλακε έμη άηνκα γηα ηελ Δπηηξνπή Μέξηκλαο
Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ….
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση δεηάηε απφ εκάο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πφζεο ζέζεηο κέλνπλ θελέο γηα λα ζπκπιεξσζεί.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: 11κειήο είλαη ε Δπηηξνπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Εεηάκε, αλ έρεηε λα πξνηείλεηε γηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο πξηλ πξνηείλσ λα πσ ην εμήο: έηπρε ζήκεξα
ην κεζεκέξη λα κε επηζθεθζεί ην Φηιφπησρν Σακείν ηεο Παλαγίηζαο ζπίηη κνπ,
δεηψληαο ελίζρπζε.
Σν πξφβιεκα δελ είλαη φηη ιέγεηαη Φηιφπησρν Σακείν θ. Γήκαξρε
ή φηη ιέγεηαη Δπηηξνπή Απφξσλ, ην πξφβιεκα είλαη φηη ππάξρνπλ θησρνί θαη
φηη ππάξρνπλ άπνξνη. Δθεί είλαη ην πξφβιεκα θαη φρη πσο εκείο ζα ηνπο
νλνκάζνπκε. Γελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα λα ην νλνκάζνπκε φπσο ζέιεηε
θαη Δπηηξνπή Αιιειεγγχεο θαη Δπηηξνπή γηα ηνλ εμσξατζκφ ησλ θησρψλ
αλζξψπσλ… αιιά ην πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο παξακέλεη, φπσο θη αλ ην πεη
θαλέλαο.
Καη

πηζηέςηε

κε

νη

άλζξσπνη

νη

νπνίνη

έρνπλ

ηχρεη

νπνηαζδήπνηε κέξηκλαο απφ ην Γήκν πνηέ δελ ελδηαθέξζεθαλ, ή δελ ηνπο
ελφριεζε πσο ιέγεηαη απηή ε Δπηηξνπή.
Υαηξφκαζηε

δεχηεξνλ

πνπ

θέξλεηε

επηηέινπο

ην

ζέκα.

Καηαιαβαίλσ βέβαηα φηη εδψ δελ βιέπσ θάπνηνλ ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη
ζηελνρσξηέκαη βαζχηαηα αιιά ζα ην πξνζπεξάζσ απηφ.
Σν ηξίην πνπ ζέισ λα πσ θαη ππάξρνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε
ζεηεία ν θ. Κνπηζάθεο θαη ν θ. Καληαξέιεο, θχξηε Γήκαξρε καο έρεηε
ζπλεζίζεη κέρξη ηψξα λα θέξλεηε πξνηάζεηο πνπ ηα παίξλεηε φια,
αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν θαη θαηά ην δνθνχλ θάζε θνξά απηφ ην νπνίν φξηζε
φρη ν λφκνο ν ΚΛΔΗΘΔΝΖ, απηφ ην νπνίν φξηζε ε παξέκβαζε ε ζεξηλή ηεο
λέαο

Κπβέξλεζεο

ψζηε

λα

ιεηηνπξγήζεη

ππέξ

ηεο

ιεγφκελεο

θπβεξλεζηκφηεηαο ησλ Γήκσλ, δίλνληαο πνιχ κεγάιεο πιεηνςεθίεο ζηα
ζεζκηθά φξγαλα ζηε ζπκπνιίηεπζε.
Απηφ ην νπνίν φκσο θαη ν θ. Κνπηζάθεο, ν θ. Καληαξέιεο θαη ν
θ. Κνπεινχζνο κπνξνχλ λα κνπ ην επηβεβαηψζνπλ ζήκεξα, είλαη φηη φηαλ
πξνηείλνληαλ άλζξσπνη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε γηα ηηο Δπηηξνπέο, ππήξρε έλα
ηειέθσλν θαη εκείο δελ μέξακε, δελ ήκαζηαλ πξνεηνηκαζκέλνη γηα ην αλ ζα
έρνπκε θάπνηα ζέζε, ψζηε λα καο θέξεηε κηα πξφηαζε.
Δκείο ζήκεξα δελ ήξζακε κε θάπνηα πξφηαζε. Μπνξνχκε λα
ζαο πξνηείλνπκε αχξην ην πξσί αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ
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θαη έρνπλ θαη ζην παξειζφλ κπεη ζηελ Δπηηξνπή Απφξσλ θαη κπνξνχκε θαη
ηψξα λα ζαο πξνηείλνπκε θαη θάπνηα νλφκαηα.
Δγψ

ζαο

πξνηείλσ

ηελ

θα

Παπαληθνιάνπ

Διέλε

κε

αλαπιεξσκαηηθή ηελ θα Γεσξγαθνπνχινπ Υξηζηίλα θαη λα ξσηήζσ.. ζέινπκε
πνιίηεο ή θαη αηξεηνχο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γχν αηξεηνί, έηζη θη αιιηψο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή νη ζέζεηο είλαη κφλν γηα αηξεηνχο; Οη ζέζεηο ησλ
κε αηξεηψλ έρνπλ θαιπθζεί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη άξα λα πξνηείλνπκε έλαλ πνιίηε εκείο θαη έλαλ
αηξεηφ. Να πξνηείλνπκε ηελ θα Δκκαλνπήι Γαλάε κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ.
Αλαληάδε Νίθν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε δελ θαηάιαβα επεηδή ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο
είπαηε φηη δελ είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη, αλ ζέιεηε αχξην ην πξσί, αιιά ηειηθά
πξνηείλεηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξνηείλσ ζήκεξα κπνξψ λα πξνηείλσ θαη ηξίηνλ,
αιιά….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνηείλεηαη ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο κε αλαπιεξσκαηηθφ
ηνλ θ. Λέθθα Θάλν, ε δεζπνηλίο Κηβξηθνζένπ Γήκεηξα κε αλαπιεξσκαηηθφ
ηνλ θ. Καβάγηα ηαχξν θαη ν θ. Βαξλήο Αλδξέαο κε αλαπιεξσκαηηθή ηελ θα
Βαιίδνπ Νίθε-Διεπζεξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρεηε θαιχςεη ηηο ζέζεηο, ηη
ζέιεηε απφ εκάο; Ση ςεθνθνξία; Παίδνπκε ηψξα; Σν δηαθσκσδείηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξέπεη λα ζαο ξσηήζσ θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα δελ πξέπεη λα ζαο ξσηήζσ;
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε, δίλεηε ηξεηο ζέζεηο
ζηνλ θ. Γξεηδειηά ν νπνίνο είλαη ζπκπνιηηεπφκελνο θαη ζέιεηε λα πξνηείλνπκε;
Γηα λα καο γεινηνπνηήζεηε; αο παξαθαιψ πνιχ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ ιέηε ηέηνηα πξάγκαηα, πξνο Θενχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πνπ ιέσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε λα κελ ζπλερίζσ, δειαδή ηηο θαιχςακε ηηο ζέζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σηο θαιχςαηε ηηο ζέζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο, ηε γλψκε καο ηελ έρνπκε μαλαπεί. Θεσξνχκε φηη
κπνξνχζαλ λα εθπξνζσπεζνχλ φιεο νη Παξαηάμεηο ζηηο Δπηηξνπέο θαη ε
Γηνίθεζε είρε ηνλ ηξφπν λα ην δηαζθαιίζεη θαη κε ζπλελλφεζε. Μπνξνχζε λα
βξεζεί ηξφπνο, θαίλεηαη φηη δελ ην επηζπκείηε απηφ ην πξάγκα. Δκείο δελ
κπνξνχκε λα κπνχκε ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε πνπ λα ζπδεηάκε, ηη. Γειαδή λα
εθπξνζσπεζεί ε ηάδε Παξάηαμε έλαληη ηνπ ηάδε; Δκείο δελ έρνπκε ιφγν λα
κπνχκε, ζέινπκε λα είλαη φιεο νη Παξαηάμεηο. Απηή ήηαλ ε πξφζεζή καο.
Γεχηεξνλ ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο πνπ δελ είκαζηε εθιεγκέλνη,
ζέινπκε λα πξνζθαινχκαζηε λα παίξλνπκε ηα ζέκαηα θαη ηηο εηζεγήζεηο γηα
λα κπνξνχκε λα παξαθνινπζνχκε. Απηή ήηαλ ε ζέζε καο. Καη φηαλ ιέκε
«φιεο νη Παξαηάμεηο» ελλνψ εθεί πνπ επηζπκνχλ. Σψξα, αλ εκείο δηαιέγνπκε
γηα παξάδεηγκα λα κελ ζπκκεηέρνπκε ζηελ Δπηηξνπή δηαβνχιεπζεο είλαη δηθφ
καο πξφβιεκα. Γελ ζα δεηήζνπκε ηνλ ιφγν γηαηί δελ καο βάιαηε. Απηή είλαη ε
ηνπνζέηεζή καο θαη απφ ηε ζπδήηεζε θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη απηή ε
δηάζεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γήκαξρε κπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηα νλφκαηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπαλαιακβάλσ ηα νλφκαηα. Απφ ηελ «Πνιηηεία Πνιηηψλ» ε θα
Υαζηψηε Μαξία κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Εαραξηνπδάθε, ν θ. Κνπεινχζνο
Υξήζηνο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γξακκέλν ππξίδσλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι
κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Καξαβία Γηψξγν, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξεο κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Σάθα Ζιία, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ κε αλαπιεξσηή
ηνλ θ. Μπίγαιε Κσλ/λν, ν θ. Γθξίηδαιεο κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Γαξζαθιή
Υαξίθιεηα.
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Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη πξνηείλεη ηελ θα Παπαληθνιάνπ κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Γεσξγαθνπνχινπ Υξηζηίλα θαη ηελ θα Δκκαλνπήι
Γαλάε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Αλαληάδε Νίθν.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη πξνηείλεη ηνλ θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγν κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Λέθθα Αζαλάζην, ηνλ θ. Βαξλή Αλδξέα κε αλαπιεξψηξηα
ηελ θα Βαιίδνπ Νίθε-Διεπζεξία θαη ηελ θα Κηβξηθνζένπ Γήκεηξα κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Καβάγηα ηαχξν.
Θέιεη θαλείο λα πξνζζέζεη θάηη;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε έλα ιεπηφ, επεηδή κνπ έθαλε ηελ ηηκή θαη ηελ
πξφηαζε ν επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμήο κνπ λα ζπκκεηέρσ ζηελ Δπηηξνπή
αιιά εγψ δελ κπνξψ ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, αληί εκέλα λα
δψζεη έλα άιιν φλνκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Καιακπφθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Αλαπιεξσηήο ηεο θαο Δκκαλνπήι, ν θ. Καιακπφθεο. Αλ
κνπ επηηξέπεηε πξνηείλσ γηα Πξφεδξν ηνλ θ. Αλαγλψζηνπ θαη Αληηπξφεδξν
ηελ θα Υαζηψηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εκείο απνζχξνπκε ηελ πξφηαζή καο,
δελ κπνξνχκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζε κηα Δπηηξνπή πνπ αθφκε κε φπνην
φλνκα θη αλ ηελ πεη θαλέλαο, θέξαηε έμη άηνκα δηθά ζαο, ηξία ν θ. Γξεηδειηάο
κε ην αιηζβεξίζη λα γίλεη ν θ. Αλαγλψζηνπ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε….
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: αο παξαθαιψ! Έρσ δηθαίσκα ιφγνπ Λχζαλδξε, δελ
ζα κε δηαθφςεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη ηε ιέμε «αιηζβεξίζη».
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αιηζβεξίζη θαη είλαη ε πην εππξεπήο ιέμε πνπ κπνξψ
λα βξσ εδψ κέζα γη' απηφ πνπ έγηλε. Απνζχξζεθε δπν θνξέο ην ζέκα…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έγηλε θάπνηα άιιε πξφηαζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο. Ζ πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε: λα ππάξρεη ζηελ
Δπηηξνπή φπσο ζέιεηε λα ηελ πείηε, αλαινγηθή εθπξνζψπεζε φισλ ησλ
Παξαηάμεσλ. Αλ είλαη δπλαηφλ!
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη πξφηαζε απ' φιε ηελ
αληηπνιίηεπζε, λα βάιεηε φιεο ηηο Παξαηάμεηο. Τπάξρεη πξφηαζε, πξέπεη λα
ληξέπεζηε γη' απηφ πνπ ιέηε, βεβαίσο θαη ππάξρεη πξφηαζε. Ο θ. εξεηάθεο ην
πξφηεηλε. Κάλεηε φηη δελ αθνχηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχσ πνιχ θαιά αθφκε!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γεσξγακιή ζα ζέβεζηε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο λα ζέβεζηε θαη λα πξνζέρεηε πσο κηιάηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίπε ν θ. εξεηάθεο πξφηαζε
ζπγθεθξηκέλε. Σελ θάλεηε απνδεθηή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ λα ηελ θάλσ απνδεθηή;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ Γηνίθεζε ηελ θάλεη απνδεθηή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρσηήζηε ηνλ θ. Γήκαξρν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ρσηάσ ινηπφλ θάλεη απνδεθηή
ηελ πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε λα κεηέρνπλ φιεο νη Παξαηάμεηο ηεο
αληηπνιίηεπζεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο εμέθξαζε ηελ απνξία ηνπ γηαηί δελ έρνπλ κπεη
θαη ζε άιιεο Δπηηξνπέο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

ρη,

έθαλε

πξφηαζε

ζπγθεθξηκέλε, ηελ θάλεηε δεθηή σο Γηνίθεζε; Γη πκψλ ξσηάσ ηνλ θ. Γήκαξρν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηθή καο πξφηαζε είλαη ζπγθεθξηκέλε γηα έμη άηνκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Λαδαξίδεο θαη ν θ.
Οπζηακπαζίδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ζέισ λα πσ ην εμήο: είλαη ζιηβεξφ, ζιηβεξφ πξαγκαηηθά
πάλσ ζηε θηψρεηα θαη ηελ απνξία απιψλ αλζξψπσλ, θάπνηεο Παξαηάμεηο
εδψ κέζα θαη ζέιεηε θαη απφ εκάο θ. Βνχξν πνιηηηθφ πνιηηηζκφ, απηφο είλαη ν
πνιηηηζκφο ζαο λα έρεηε απνζχξεη δπν θνξέο ην ζέκα πξνθεηκέλνπ πάλσ
ζηελ αλάγθε ησλ απιψλ αλζξψπσλ, εζείο λα ρσξέζεηε ηηο θηινδνμίεο, ηε
καηαηνδνμία θαη κελ πσ ηίπνηε άιιν θαη λα θέξλεηε κηα πξφηαζε πνπ παίξλεη
έμη. Κχξηε Γξεηδειηά ηελ αξηζκεηηθή ηελ μεράζαηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ απεπζχλεζηε ζηνλ θ. Γξεηδειηά, ζε εκέλα λα απεπζχλεζηε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί; Ο θ. Γξεηδειηάο είπε γηα 23%, δελ θαηάιαβα. Δθεί
ηνλ δηαθφςαηε θ. Πξφεδξε; Γελ θαηάιαβα, θαηά ην δνθνχλ…;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πξφζβαιε θαλέλαλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί πξνζέβαια εγψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιά ηψξα… ζπλερίζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση «θαιά ηψξα…», πξνζέβαιια εγψ; Πσο ην 17% ηνπ
θ. Γξεηδειηά, έξρεηαη θαη παίξλεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηξεηο ζηνπο έληεθα. Να καο
πεη κε πνηα αξηζκεηηθή! Να καο ην εμεγήζεη κε πνηα αξηζκεηηθή ην παίξλεη θαη
κε πνηα αξηζκεηηθή ζηεθφηαλ έμσ, ρσξίο ίρλνο επζημίαο ζην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην καδί κε ηνπο δεκνηηθνχο ηνπ ζπκβνχινπο, πξνθεηκέλνπ,
ηη. Να έξζεηε κε ηελ πξφηαζε πνπ θάλεηε ζήκεξα, πνπ ηε θέξαηε θαη εκάο
πήγαηε λα καο μεγειάζεηε ηεκαρηζηά.
Δλψ ζε πξνεγνχκελν πκβνχιην θέξλαηε ηηο πξνηάζεηο παθέην,
ηψξα δελ γλσξίδακε αθξηβψο πνηα είλαη ε πξφηαζή ζαο, γηαηί είπαηε έμη εζείο
θαη ηα ηξία, ζεσξεηηθά ηα αθήζαηε αλνηρηά, ζεσξεηηθά ηηο ππφινηπεο πέληε
ζέζεηο. Σειηθά δελ ήηαλ αλνηρηέο νη πέληε ζέζεηο γηα ηελ αληηπνιίηεπζε, γηαηί
ζεσξήζαηε ζπκπνιίηεπζε ηνλ εαπηφ ζαο θαη κφλν θαη έηζη σο αληηπνιίηεπζε
παίξλεη θαη άιιεο ηξεηο ν Γξεηδειηάο. Καη ζέιεηε πνιηηηθφ πνιηηηζκφ θ. Βνχξν;
Μαο δνπιεχεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με ηνλ θ. εξεηάθε ηψξα
ζπλελλνεζήθακε ηνλ ξψηεζα θάηη, ζηελ πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε εγψ ζαο
θάλσ κηα πξφηαζε σο Γηνίθεζε: ηηο πέληε ζέζεηο πνπ έρεηε αθήζεη θελέο λα
ηηο δψζεηε κία ζε θάζε Παξάηαμε ηεο αληηπνιίηεπζεο. Καη αο ζεσξήζνπκε
αληηπνιίηεπζε θαη ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε, πνπ δελ είλαη
αιιά αο ηνπο ζεσξήζνπκε. Γψζηε ινηπφλ κηα ζέζε ζηελ θάζε Παξάηαμε λα
δερηνχκε λα κπνχκε κέζα φινη. Να δνχκε πνηνο είλαη ν πνιηηηθφο πνιηηηζκφο!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γήκαξρε ζέιεηε λα απαληήζεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ επηκέλσ ζηνπο έμη πνπ έρνπκε πξνηείλεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Απνρσξεί ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ην δεδνκέλν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ απνρψξεζε ηεο
Παξάηαμεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, θ. Γξεηδειηά έρεηε ηελ πξφηαζε ησλ ηξηψλ,
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επνκέλσο απνκέλνπλ δπν ζέζεηο γηα ηελ αληηπνιίηεπζε, γηα ηελ Παξάηαμε ηνπ
θ. Σνκπνχινγινπ, γηα ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. εξεηάθε θαη γηα ηελ Παξάηαμε ηνπ
θ. Κσλζηαληηλίδε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, εκείο επηκέλνπκε ζηε
ζέζε πνπ έρνπκε εθθξάζεη: έλαλ απφ θάζε Παξάηαμε ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Γηαθνξεηηθά δελ ζπκκεηέρνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη δειψζεη ην ίδην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη ζαθήο ε ζέζε καο, εκείο έρνπκε ζέζεη λα ζπκκεηέρνπλ
φιεο νη Παξαηάμεηο θαη είρα πεη θαη ζηελ αξρή φηη κε ηελ εμαίξεζε
εθπξνζψπσλ ηεο Υξπζήο Απγήο ηνπο νπνίνπο βιέπνπκε δελ βιέπνπκε εδψ.
Οπφηε επηκέλνπκε ζε απηή ηελ πξφηαζε, είλαη ινγηθή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε θαη εκάο ε γλψκε καο γηαηί δελ έρεη
αθνπζηεί φζν ζα έπξεπε, ζεσξνχκε θη εκείο σο Παξάηαμε ηνλ λφκν γηα ηελ
θπβεξλεζηκφηεηα φπσο ιέγεηαη, θαθφ λφκν. Σν έρνπκε πεη θαη ην είπα θαη ζε
πξφζθαην άξζξν κνπ. Θεσξνχκε φηη ζα έπξεπε ν ΚΛΔΗΘΔΝΖ λα αθεζεί
λα δνθηκαζηεί κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ θαη ε απιή αλαινγηθή λα αθεζεί λα
δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε. Αιιά είλαη λφκνο πηα, ζθιεξφο λφκνο αιιά λφκνο ην
έρσ μαλαπεί απφ εδψ.
Άξα ν λφκνο κε ηελ θπβεξλεζηκφηεηα πνπ θαηά ηε γλψκε καο
είλαη θαθφο δελ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ιέμεηο φπσο «μεθηηιίθηα» πνπ
αθνχγνληαη απφ πίζσ. Δίλαη ληξνπή λα αθνχγνληαη απηέο νη ιέμεηο θαη απηέο νη
εθθξάζεηο, έζησ θαη ρσξίο κηθξφθσλν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μνπ επηηξέπεηε κηα εξψηεζε θ.
Κσλζηαληηλίδε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζαο επηηξέπσ θ. Σνκπνχινγινπ έρεηε κηιήζεη
πάξα πνιχ φινη ζαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζάο ζέισ λα ξσηήζσ θάηη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλ κνπ επηηξέπεη ν Πξφεδξνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη, αλ επηηξέςεη θπζηθά ν
Πξφεδξνο. Δπηηξέπεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δδψ έγηλε κηα ζπγθεθξηκέλε
πξφηαζε, ε νπνία είλαη πξφηαζε ινγηθή νχηε έρεη λα θάλεη κε ην λφκν, νχηε
έρεη λα θάλεη κε νηηδήπνηε άιιν. Έγηλε κηα πξφηαζε κε έλαλ απφ θάζε
Παξάηαμε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζα ζαο θαιχςσ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη γηαηί έρεη θαη’ επαλάιεςε ν
θ. Κσλζηαληηλίδεο αλαθεξζεί ζην λφκν. Ρσηάσ ινηπφλ: έρεη γίλεη κηα
πξφηαζε, ηελ βιέπεηε παξάλνκε απηή ηελ πξφηαζε; Γελ είλαη παξάλνκε,
είλαη λνκηκφηαηε. Σε δέρεζηε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είπα φηη είλαη παξάλνκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σε δέρεζηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αθαηξψ έλαλ απφ ηνπο έμη ηνπο δηθνχο
καο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθπξνζσπεζείηε θαη εζείο θαη ν θ.
εξεηάθεο θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο απνρψξεζε. Σν timing παίδεη πνιχ κεγάιν
ξφιν ζηελ πνιηηηθή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο εδψ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να θάλνπκε κηα πξφηαζε, γηα
λα βξνχκε κηα ιχζε. Γήκαξρε, αο απνθαζίζνπκε λα ζπκκεηέρνπλ φιεο νη
Παξαηάμεηο θαη αθήζηε κηα ζέζε θελή γηα ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, εγψ ην βιέπσ
πην ινγηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ απφ ηε ζηηγκή πνπ απνρψξεζε, πξέπεη
λα γπξίζνπκε ηε δηαδηθαζία πίζσ. Γέρνκαη ζηε δηθή καο πξφηαζε λα
αθαηξέζσ έλα απφ ηα κέιε θαη ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ, πξνθεηκέλνπ νη
ελαπνκείλαζζεο Παξαηάμεηο λα εθπξνζσπεζνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ άθνπζε ηελ πξφηαζή ζαο, κάιινλ δελ
μέξσ αλ ζπκθψλεζε. Γη' απηφ είπα εγψ ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε λα καο πεη ηψξα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο είρε ζπκθσλήζεη κε ηελ πξφηαζε ηελ
νπνία κε πνιχ ζαθήλεηα έρσ θαηαζέζεη γηα πάλσ απφ κηα θνξά. Ήηαλ ζαθέο
ην ηη έιεγα θαη κάιηζηα ζηελ πξψηε είρα πεη ρσξίο απνθιεηζκνχο γηα λα κελ
γίλνληαη θαη παηρλίδηα «ςεθίδσ εζέλα, λα πεηάμνπκε ηνλ άιινλ».
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γήκαξρε, αλ κνπ επηηξέπεηε, αο
θάλνπκε έλα βήκα φινη. Φέξηε ην ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη αθνχ
ππάξρεη απηή ε πξφζεζε λα κπνπλ φιεο νη Παξαηάμεηο, εγψ δελ έρσ θακία
αληίξξεζε λα ζπκκεηάζρνπκε, αιιά λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη πέληε Παξαηάμεηο
ηεο αληηπνιίηεπζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ έρσ θάζε θαιή δηάζεζε αιιά είλαη ε ηξίηε
θνξά πνπ επαλεηζάγεηαη ην ζέκα θαη ζεσξψ φηη ζα καθξεγνξήζνπκε πνιχ,
δεδνκέλνπ φηη πξέπεη ε Δπηηξνπή απφξσλ λα ζπζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη.
Δγψ έθαλα έλα βήκα πίζσ θαη αθαίξεζα έλαλ απφ ηνπο έμη πξνηεηλφκελνπο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να ξσηήζσ ηε Ννκηθή Τπεξεζία θαη ζπγλψκε πνπ
παίξλσ ηνλ ιφγν απζαίξεηα, κπνξεί λα παξακείλεη έλα φλνκα θελφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη δηαδηθαζηηθά ζσζηφ θ. Κσλζηαληηλίδε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε επεηδή κπνξνχκε λα θηάζνπκε θαη δελ είλαη
αλάγθε… ηψξα έρνπκε ηφζα ζέκαηα, λα ηζαθσζνχκε θαη λα δηαθσλήζνπκε,
λα ηζαθσζνχκε δειαδή γηα ηνπο άπνξνπο. Γπν θνξέο πνπ αλαβιήζεθε δελ
ήηαλ κε ππαηηηφηεηα ηνπιάρηζηνλ δηθή καο. Ήηαλ κε ππαηηηφηεηα ηεο
Γηνίθεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σελ πξψηε θνξά ήηαλ κε πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ λα κελ
ζπγθξνηεζεί ιφγσ ηεο απεξγίαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη Δπηηξνπή κε ηελ έλλνηα φηη έρνπκε απιήξσην
θφζκν θαη ηα ινηπά, ζε δπν εβδνκάδεο ζα έρνπκε μαλά Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Αο θάλνπκε έλα βήκα λα πνχκε φηη εκείο ζα ζπκθσλήζνπκε λα ζαο δψζνπκε
θαη πην πξηλ ηα νλφκαηα θαη λα πάεη ζηελ επρή ηνπ Θενχ ε ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα ζπκίζσ θ. εξεηάθε φηη ηελ πξψηε θνξά πνπ
απνζχξζεθε, ήηαλ ιφγσ ηεο απεξγίαο πνπ είρε πξνηείλεη ν θ. Βαζηιφπνπινο
λα ηειεηψζνπκε κε ηα ζέκαηα θαη λα κελ εηζαρζεί ην ζέκα ησλ απφξσλ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Να πσ θάηη; Με ηελ πξφηαζε πνπ θάλνπκε, έρεη απσιεζεί
νπζηαζηηθά ε πιεηνςεθία ηεο Παξάηαμήο καο ζηελ Δπηηξνπή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Μπεξδέζε ε «Λατθή πζπείξσζε» δηνηθνχζε ην Γήκν
ηεο Καηζαξηαλήο κε 6 ζηνπο 15 ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ιέηε θ. εξεηάθε; Ο
παηέξαο κνπ ήηαλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο κε ηνλ ηακαηηάδε θαη ιεηηνχξγεζε
δπν ρξφληα ε ηφηε δεκαξρηαθή Δπηηξνπή κε 3 ηεο Σξππηά θαη 2 ηνπ
ηακαηηάδε. Απηφ ζεκαίλεη πνιηηηθφο πνιηηηζκφο, απηφο ήηαλ Αξηζηεξφο κε ηελ
έλλνηα ηνπ φξνπ ηνπ αξηζηεξνχ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μαο πιεξνθνξεί ν θ. Πιέζζαο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ απέζπξε
ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξηλ θαλ απνρσξήζεη, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη κε
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Παξά κφλν εάλ ην απνζχξνπκε θαη κπνχκε ζηε
ινγηθή …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ην επφκελν πκβνχιην θ.
Γήκαξρε είλαη κηα ιχζε θάπσο λα μεθηλήζνπκε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να κελ θαζπζηεξήζνπκε, ζην επφκελν πκβνχιην κε
έλα ηειέθσλν λα πξνηείλεη; Γελ μέξσ, αλ κπνξεί λα γίλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξεί λα γίλεη δηα πεξηθνξάο; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε απιά επεηδή ηέζεθε θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά
πεξί απνρψξεζεο, ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην κηα ψξα θαη 40
ιεπηά καο πήξε λα κηιήζνπκε ζαλ εηζαγσγή γηα ην 1 ν ζέκα. Μέζα ζε 20
ιεπηά κεηά ηελ απνρψξεζή καο πεξάζακε ελληά ζέκαηα.
Γελ λνκίδσ ηε ζηηγκή πνπ νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ νη ππάιιεινη
ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο πνπ αζρνινχληαη κε ηέηνηα ζέκαηα φηη έρεη ηφζν
ζεκαζία πφζεο Παξαηάμεηο, πνηεο Παξαηάμεηο, πνηνη είλαη. Δίκαζηε φινη
ζπκπνιίηεο, εγψ έηζη ην βιέπσ πξνζσπηθά, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηα
πνην ιφγν κηιάκε απηή ηε ζηηγκή γηα άηνκα ηα νπνία απνπζηάδνπλ απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάζνληαη εδψ λα
ζπδεηνχλ καδί καο ην ζέκα θαη γεληθφηεξα γηα πνην ιφγν ην πξνζπεξλάκε ζαλ
λα είλαη θάηη αζήκαλην.
Δίλαη άλζξσπνη πνπ ρξεηάδνληαη ηε ζηήξημή καο θαη δελ λνκίδσ
φηη νπνηαδήπνηε αλαβνιή βνεζάεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε λα πσ κφλν φηη δελ είλαη έηζη. Δδψ δελ είρακε
θαλέλα πξφβιεκα ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο λα πεηάμνπκε έμσ ην κνλαδηθφ
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εθιεγκέλν εθπαηδεπηηθφ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, έηζη δελ είλαη; Καλέλα
πξφβιεκα. Καη λα βάινπκε απφ φ,ηη λά ‘λαη ν θαζέλαο.
Άξα δελ είκαζηε γεληθψο πνιίηεο κηαο πφιεο, θαη αλ ζέιεηε λα
είκαζηε γεληθψο πνιίηεο κηαο πφιεο, έρεη εθθξαζηεί δηα ηεο ςήθνπο έρεη
εθπξνζψπνπο θαη δελ βιέπσ θαλέλα πξφβιεκα θαη δηθαηνινγία λα πνχκε ζε
έλα πνζνζηφ απηψλ είηε απνθάζηζαλ λα ζηεξίμνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε Γεκνηηθή
Αξρή πνπ είλαη απηή, είηε φρη, λα κελ εθπξνζσπείηαη ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο.
Καλέλα ιφγν δελ βξίζθνπκε.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απιά ζεσξψ φηη είλαη έλα θνηλσληθφ δήηεκα ην νπνίν δελ
έρεη πνιηηηθή ρξνηά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαθσλνχκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη θ. Γξεηδειηά δελ είλαη έηζη.
Δδψ γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε θαη πξέπεη
φινη λα έρνπλ άπνςε. Γελ είλαη έηζη πνπ ην ιέηε.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα φινη έρνπλ άπνςε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πσο ζα έρνπλ άπνςε φινη φηαλ
δελ εθθξάδνληαη νη Παξαηάμεηο; Γειαδή πσο ην ιέηε απηφ ην πξάγκα;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο δελ εθθξάδνληαη …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ δελ εθθξάδνληαη ζηελ
Δπηηξνπή ή ζηηο Δπηηξνπέο νη Παξαηάμεηο πσο ζα εθθξάδνληαη. Με απηνχο
πνπ πξνηείλεηε ηνπο ηξεηο; Δκείο πσο ζα εθθξαδφκαζηε; Ο θ. εξεηάθεο πσο
ζα εθθξάδεηαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξνχκε λα βάινπκε -ηψξα ην είπα ζηνλ θ. Πιέζζα θαη δελ
μέξσ αλ γίλεηαη γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη αλ είλαη λφκηκν- θάπνηνλ, γηαηί
πξέπεη λα κπεη θάπνηνο, λα βάινπκε θάπνηνλ απφ εζάο ή απφ εκάο θαη λα
παξαηηεζεί. Αλ δερηεί ν θ. Βαζηιφπνπινο λα βάιεη έλα κέινο, λα παξαηηεζεί
θαη λα βάινπκε απηφλ. Γειαδή λα ην πεξάζνπκε ηψξα, δειαδή λα ην
ςεθίζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζεσξψ φηη είλαη ηειείσο αδφθηκν λα
ζπγθξνηνχληαη νη Δπηηξνπέο θάησ απφ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο εθβηαζηηθψλ
δηιεκκάησλ. Σξίηε θνξά, πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε θαη λα πάξνπκε
απφθαζε θαη απηφ πνπ ιέηε δελ γίλεηαη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηθή κνπ ηειηθή πξφηαζε θ. Πξφεδξε είλαη: νη πέληε δηθνί καο,
ε πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά, ε πξφηαζε απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, πξφηαζε
απφ ηνλ θ. εξεηάθε, πξφηαζε απφ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε. Δίλαη ε ηειηθή
πξφηαζε. Αθαίξεζα ηνλ θ. Γθξίηδαιε κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Γαξζαθιή.
Ζ πξφηαζε είλαη: Απφ ηελ «Πνιηηεία Πνιηηψλ» ε θα Υαζηψηε
Μαξία κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Εαραξηνπδάθε, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γξακκέλν ππξίδσλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Καξαβία Γηψξγν, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξεο κε
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Σάθα Ζιία, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ κε αλαπιεξσηή
ηνλ θ. Μπίγαιε Κσλ/λν, πέληε.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη αλαθέξεη ηνλ θ. Αλαγλψζηνπ κε ηνλ θ.
Λέθθα, ηνλ θ. Βαξλή κε ηελ θα Βαιίδνπ, ηελ θα Κηβξηθνζένπ κε ηνλ θ. Καβάγηα
ηαχξν. Τπάξρνπλ άιιεο ηξεηο ζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ απφ ηηο
Παξαηάμεηο πνπ έρνπλ παξακείλεη ζην πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζα καο πείηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη εκείο ππφ ηηο ζπλζήθεο
απηέο δελ ζπκκεηέρνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξέπεη λα εξσηεζεί ν θ. εξεηάθεο θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε γηα λα μεθαζαξίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα.
Απηή ε Δπηηξνπή έρεη κηα ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, κε ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο πνπ ζπλεδξηάδνπκε θαη
παίξλνπκε απνθάζεηο. Απηή ε Δπηηξνπή ζηελ νπζία επηθπξψλεη θαη «ειέγρεη»
κηα εμαηξεηηθή δνπιεηά πνπ θάλνπλ νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο. Σε δνπιεηά, δελ
ηελ θάλεη ε Δπηηξνπή, ηελ θάλνπλ νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ
ηελ αλάγθε λα ππάξρεη κηα λνκηκνπνίεζε ζε επηινγέο, νη νπνίεο μαλαιέσ
θάλνπλ κηα πάξα πνιχ εμαηξεηηθή δνπιεηά θαη γη' απηφ δελ έρεη ππάξμεη πνηέ
θακία ακθηζβήηεζε ζε δεηήκαηα εηζεγήζεσλ ηεο Κνηλσληθήο ππεξεζίαο.
Φαληάδνκαη θαη ν θ. Γξεηδειηάο ζαλ Αληηδήκαξρνο ζα έρεη δηαπηζηψζεη φηη
δνπιεχνπλ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρνπλ.
Άξα απφ απηή ηελ άπνςε είλαη αθφκε πην ηζρπξή ε άπνςε πνπ
ιέκε εκείο φηη κηα ηέηνηα Δπηηξνπή είλαη αθξηβψο γηα έλα ιφγν επηπιένλ λα έρεη
ηελ παξνπζία φισλ ησλ Παξαηάμεσλ. Απηή είλαη ε γλψκε καο θαη μαλαιέσ
είλαη ηέηνηα ε θχζε ηεο Δπηηξνπήο θαη δελ βξίζθσ …
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ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κνηηάμηε, εδψ ππήξρε πξφηαζε ε νπνία απνξξίθζεθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: σηήξε, έθαλε πξφηαζε ν Γήκαξρνο θαη πεξηκέλνπκε
απάληεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ θάζηζα θ. Κνζθνιέην γηαηί έρσ έλα βίηζην λα ςεθίδσ
θαηά, ζα είρα θχγεη. Καη εγψ ζα είρα θχγεη! Αιιά θάζηζα, γηα λα θαηαςεθίζσ
ηελ πξφηαζε πνπ δηακνξθσλφηαλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σψξα πφζεο ζέζεηο έρνπλ κείλεη θ. Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπλ κείλεη ηξεηο ζέζεηο γηα ηηο ηξεηο Παξαηάμεηο πνπ έρνπλ
απνκείλεη εδψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Απηφ είπα εγψ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
απνζχξεη ηελ ππνςεθηφηεηα, ν θ. εξεηάθεο ην ίδην θαη κέλνπλ ηξεηο ζέζεηο.
Δθ ησλ πξαγκάησλ θ. εξεηάθε απιψο λα απαληήζσ φηη αλ
ζεσξήζνπκε ηελ αξηζκεηηθή σο κέζν πηζηνπνίεζεο ηεο φπνηαο δχλακεο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο εκείο έρνπκε 5 απηή ηε ζηηγκή ζηνπο 11, δειαδή απηφ πνπ
κπνξνχζα εγψ λα θάλσ, ην έθαλα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ είλαη αθξηβψο έηζη γηαηί εκείο ζαο πξνηείλνπκε
εηζήγεζε πνπ λα έρεηε εζείο ηνπο 6 θαη 1 απφ θάζε Παξάηαμε ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Δκείο απηφ πξνηείλνπκε σο εηζήγεζε. Να απνθαζίζνπκε ζην
πσο ζα έρεη ζπληαρζεί ε Δπηηξνπή θαη λα βάινπκε κεηά ηα νλφκαηα. ε απηφ
ζπκθσλείηε; Απηή είλαη ε πξφηαζή καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Γθνχκα φρη 6, αιιά πέληε. Πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη
πεξηζψξην, βξείηε ηνλ ηξφπν λα ζπλελλνεζείηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Ννκίδσ φηη ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο Δπηηξνπή δελ πξέπεη λα ιείπεη
θαλέλαο. Έρεη έλα θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη φιεο
νη δπλάκεηο. Χο εθ ηνχηνπ εγψ πξνηείλσ ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρσ ηελ εληχπσζε φηη δελ κπνξεί λα αλαβιεζεί, δελ μέξσ ηη
ιέεη ν θ. Γήκαξρνο, είλαη ε ηξίηε θνξά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε έλδεημε θαιήο ζέιεζεο παίξλσ ηελ πξσηνβνπιία λα πσ φηη
ην απνζχξνπκε, ην θέξλνπκε ζην επφκελν πκβνχιην απιά θαη κφλν γηαηί δελ
ηίζεηαη ζέκα αλ είλαη θ. εξεηάθε θάπνηα Δπηηξνπή ε νπνία έρεη ηδηαίηεξν
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ραξαθηήξα ζηφρσλ, πξνδηαγξαθψλ ελ πάζε πεξηπηψζεη θάπνηαο πνιηηηθήο ε
νπνία ζην κέιινλ ζα παίμεη ξφιν, είλαη κηα Δπηηξνπή φπσο είπαηε θη εζείο ε
νπνία νπζηαζηηθά ή επηθπξψλεη ή είλαη ππνβνεζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ζε
νπνηεζδήπνηε άιιεο δξάζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε εγψ επαηλψ
απηή ηε ζέζε πνπ παίξλεηε θαη ζαο ζπγραίξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο επραξηζηψ, δελ ην θάλσ γηα θαλέλαλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε πνπ παξεκβαίλσ, είκαζηε 5 εκείο θαη 3 ν θ.
Γξεηδειηάο, 8. Έσο ηνπο 11, είλαη ηξεηο. Πνηνο δελ ζα κπεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπαίλεη ν θ. Βαζηιφπνπινο ν νπνίνο ζεψξεζε θαιφ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ δελ κπεη πάιη ν θ. Βαζηιφπνπινο γηαηί αλαβάιινπκε ην ζέκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο νπνίνο ζεψξεζε θαιφ φηη πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη, είλαη
κηα ζέζε πνπ εμέθξαζε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. εξεηάθεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να εθπξνζσπνχληαη, αιιά πεξηζζεχνπλ θαη ηξεηο ζέζεηο
Γήκαξρε.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζα ηελ απνδερηεί δηφηη είλαη
απηήο ηεο ινγηθήο, ην έρεη δηαηππψζεη.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Γλσξίδνπκε φηη ζα γίλεη απνδεθηή ε πξφηαζε απφ ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξία Παπαθψζηα ην έρεη
δειψζεη απηφ, φηη φηαλ ζπκκεηέρνπλ φιεο νη Παξαηάμεηο, ζπκκεηέρεη θαη
εθείλνο. Δίλαη πάγηα ζέζε.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Ναη, απνρψξεζε φκσο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ απνρψξεζε,
δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απνρψξεζε θαη ν Γήκαξρνο
πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα ην αλαβάιιεη, είλαη κηα πνιχ ζσζηή πξσηνβνπιία
απηή. πγραξεηήξηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παίξλσ κηα πξσηνβνπιία είλαη δηθή κνπ ε επζχλε, έρσ λα
ζπδεηήζσ κε αλζξψπνπο πνπ ζα ζπκπνξεπηνχκε ηα επφκελα ηέζζεξα
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ρξφληα. αο παξαθαιψ παίξλσ πίζσ απηή ηελ πξφηαζε λα ην επαλαθέξνπκε
άκεζα ζην ακέζσο επφκελν πκβνχιην. Σέινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο φηη είκαζηε 8.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξεί λα αιιάμνπκε ηελ πξφηαζε, ζαο παξαθαιψ πάκε
παξαθάησ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζαο είπε ε θα
Γθνχκα φηη κπνξεί λα είζηε 6 σο πιεηνςεθία θαη λα βάιεηε έλαλ απφ θάζε
Παξάηαμε. Πνιχ απιφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη – λαη ην άθνπζα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα ηε κνξθνπνηήζεη ν
Γήκαξρνο, ζα ζπκκεηέρνπκε πάλησο φινη λα είζηε βέβαηνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί ην ιέσ. Γηαηί δελ πξέπεη λα κείλεη ε ίδηα ζχλζεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη αθνχ ζα μαλάξζεη ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ αθξηβψο ιέσ, νπφηε ζα πξέπεη λα αιιάμεη.
Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «πγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απφξσλ
γηα ηνλ Γήκν Ν.Φηιαδειθείαο - Ν.Υαιθεδφλαο - Οξηζκφο Σαθηηθψλ –
Αλαπιεξσκαηηθψλ Μειψλ – Γηάξθεηα Θεηείαο ηεο» ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθχξσζε δηαθφξσλ πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο
«ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ
Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε θσδηθφ ΟΠ 5003609
έηνπο 2019 (Γ΄ ΦΑΖ)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνξά ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν θαη ηε ζίηηζε, 12 άηνκα
ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν θαη 2 άηνκα ζηε ζίηηζε γηαηί πξνέθπςαλ θάπνηεο
ζέζεηο γηα νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο θάπνηνη δελ ζέιεζαλ λα
ζπλερίζνπλ. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα απνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.

120

ε

17 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/10/2019

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθχξσζε δηαθφξσλ
πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε
θσδηθφ ΟΠ 5003609 έηνπο 2019 (Γ΄ΦΑΖ)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθαηξνπνίεζε ηεο αξηζ. 200/2018 απφθαζεο Γ.. πεξί θαζνξηζκνχ
ρψξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη έρεηε δηαβάζεη ηελ εηζήγεζε, αλ
θάπνηνο ζέιεη θάηη λα εξσηήζεη επραξίζησο λα απαληήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
απηφ ην νπνίν έξρεηαη σο εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καζαξηφηεηαο είλαη έλα
πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη αθνξά ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη φρη κφλν.
Τπάξρνπλ δπν απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε κία
είλαη ε 135/2018 ζηελ νπνία ην Γεκνηηθφ πκβνχιην παίξλεη απφθαζε θαη
εμνπζηνδνηεί ηνλ ηφηε Γήκαξρν γηα λα βξεη ρψξν θαη λα αγνξαζηεί ν ρψξνο
απηφο ψζηε λα κεηαθεξζεί ν ρψξνο ηεο κεηαθφξησζεο αιιά θαη ηνπ
ακαμνζηαζίνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπκε κηα απφθαζε ηε 200/2018 ζηελ νπνία
λα ζεκεηψζσ φηη ειήθζε ε απφθαζε απηή θαηά πιεηνςεθία κε θαηά ηνλ θ.
Κνπεινχζν απφ φ,ηη δηαβάδσ, κε απφληα ηνλ θ. Γεσξγακιή θαη ηνλ θ.
Κνπηζάθε, ην ιέσ απηφ γηαηί είλαη ζηε ζεκεξηλή Γηνίθεζε δελ ην ιέσ γηα
θαλέλα άιιν ιφγν, ε νπνία απνθαζίδεη λα κεηαθέξεη ην ακαμνζηάζην ζην
πξψελ πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο πνπ είλαη ζηε Νέα Υαιθεδφλα.
Ο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ιεηηνπξγεί ρσξίο αδεηνδφηεζε, ρσξίο
ππξνπξνζηαζία, ρσξίο απνρέηεπζε θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο βξίζθεηαη ζηε
Εψλε ηνπ Κεθηζνχ. Άξα θαηά ηελ εθηίκεζή καο θαη ζχκθσλα κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ν ρψξνο απηφο δελ
κπνξεί λα αδεηνδνηεζεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη λφκηκα.
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Παξάιιεια

πξέπεη

λα

ζαο

πσ

φηη

ε

κε

λφκηκε

θαη

αδεηνδνηεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ, εγθπκνλεί ζαθέζηαηα δεηήκαηα
αζθάιεηαο φρη κφλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ είλαη εθεί, αιιά θαη γηα ηνπο
πεξηνίθνπο θαη δεηήκαηα πγηεηλήο.
Ζ παξάηαζε πνπ δεηείηαη γηα έλα ρξφλν, δελ είλαη ζχλλνκε.
Θεσξψ φηη δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε ηέηνηα απφθαζε θαη δειψλσ ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη απηή ε απφθαζε εθ κέξνπο ηεο δηθήο καο Παξάηαμε
ζα πξνζβιεζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο.
Θεσξνχκε

φηη

ε

κεηεγθαηάζηαζε

ησλ

νρεκάησλ

θαη

κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο κεηαθφξησζεο πξέπεη λα γίλεη ζε ρψξν
λφκηκν πνπ λα πιεξνί φιεο ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο. Απηά ήζεια λα πσ θαη
ελδερνκέλσο ζα ρξεηαζηεί λα επαλέιζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζπκθσλήζσ θ. Σνκπνχινγινπ, πξαγκαηηθά πξέπεη λα
πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο απιά ζέισ λα ζαο
πιεξνθνξήζσ φηη ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα είρα έλα έγγξαθν απφ ηνλ θ.
Γξαθάθν, ν νπνίνο καο παξνηξχλεη ζε πάξα πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα
λα απνηππψζνπκε ζε ζρέδην, θαηφςεηο θαη φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν
ρψξν πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηεζεί λφκηκα, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί σο
ρψξνο κεηαθφξησζεο θαη φιεο ηηο ζπλαθείο δξάζεηο, κε κηα νξηδφληηα δηάηαμε
πνπ θέξλεη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν
πξφβιεκα ηνπ ζηαζκνχ απνξξηκκάησλ.
Ήδε έρνπκε πξνρσξήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ήδε αλ δελ
θάλσ ιάζνο ηελ επφκελε εβδνκάδα ηα ζρέδηα ζα πξνσζεζνχλ ζην
Τπνπξγείν κε ζηφρν πάξα πνιχ ζχληνκα κε απηή ηε νξηδφληηα δηάηαμε πνπ
θέξλεη, νη ρψξνη απηνί λα αδεηνδνηεζνχλ θαλνληθά θαη αλ ρξεηαζηεί λα
αιιάμνπλ θαη άδεηα ρξήζεο, ελλνψ δειαδή λα αιιάμνπλ ην λφκν πεξί ρξήζεηο
γεο.
Θεσξψ αθξηβψο επεηδή ζπκθσλψ καδί ζαο φηη πάξα πνιχ
ζχληνκα δελ ζα καο πάξεη πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νχησο ψζηε δελ
πεξάζνπκε θαλ ζηνλ επφκελν ρξφλν απφ φ,ηη είπαηε ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο,
πξνθεηκέλνπ λα ν ζπγθεθξηκέλνο ζηαζκφο λα ιεηηνπξγήζεη λφκηκα θαη κε
αζθάιεηα βεβαίσο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε απηφ πξνθαλψο
ην αγλνεί ν θ. Γξαθάθνο αιιά εκείο ην μέξνπκε θαη εζείο ην μέξεηε είλαη φηη ν
ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο βξίζθεηαη ζηε Εψλε ηνπ Κεθηζνχ. Μπνξνχλ λα ζαο
ελεκεξψζνπλ θαη νη Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη νη ζπλεξγάηεο
ζαο φηη απηφο ν ρψξνο δελ κπνξεί λα αδεηνδνηεζεί ζε θακία πεξίπησζε.
Γελ πξφθεηηαη γηα ρξήζεηο γεο, πξφθεηηαη γηα ηε Εψλε ηνπ
Κεθηζνχ πνπ γηα 50 κέηξα δελ κπνξεί λα γίλεη νηηδήπνηε. Γη' απηφ ηνλ ιφγν
έρνπλ θχγεη θαη νη ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο. Θεσξψ φηη ε ζπγθεθξηκέλε
ελέξγεηα ηνπ Γήκνπ ζα πέζεη ζην θελφ.
Έρσ εθηφο απηνχ πνπ ιέηε γηα ηνλ θ. Γξαθάθν θαη έλα άιιν
έγγξαθν πνπ ην γλσξίδεηε, ζηηο 23/9 ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε Γεληθή
Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ιέεη φηη: «… Απηνλόεην είλαη όηη κε
δηθή ζαο επζύλε ζα πξέπεη λα κελ ιεηηνπξγνύλ εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο
νρεκάησλ εληόο ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ Γήκνπ ζαο, ρσξίο ηηο λόκηκεο
πξνϋπνζέζεηο», δηαβάδσ έλα κφλν θνκκάηη.
Δθηηκψ φηη εάλ επηκείλεηε σο Γηνίθεζε λα παξακείλεη ν
ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο δειαδή ακαμνζηάζην –
κεηαθφξησζε, δελ ζα πάξνπκε πνηέ άδεηα. Δγψ νθείισ λα ζαο ην
επηζεκάλσ, έρσ θάλεη κηα έξεπλα θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ηελ έλλνηα
φηη κίιεζα κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο φρη κε θάπνην άιινλ, νη νπνίνη κνπ
είπαλ φηη απνθιείεηαη απηφο ν ρψξνο λα αδεηνδνηεζεί.
Γηφηη εθηφο ησλ άιισλ -φηη δελ ππάξρεη ππξαζθάιεηα θαη
απνρέηεπζε- είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δέζκεπζε πνπ ζαο είπα. Οπφηε απφ εθεί
θαη πέξα εθφζνλ έρεηε εζείο απηή ηελ πιεξνθφξεζε ζα δνχκε πσο ζα πάεη
ην πξάγκα θαη αλ ηπρφλ ζα δηθαησζεί ε άπνςε πνπ εθθξάζακε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζαθέο φηη ππάξρεη κηα δπζθνιία σο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε ηεο αδεηνδφηεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ, παξάιιεια δελ
ράλνπκε ηίπνηε λα ςάμνπκε γηα άιιε κηα θνξά είηε ζην Γήκν καο είηε ζε
φκνξνπο Γήκνπο γηα ρψξνπο ζα δεηνχζα κάιηζηα θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάηη πνπ γλσξίδνπλ γηα
ρψξν, γηα ζέζεηο λφκηκεο, πνπ δελ ζα ρξεηαζηνχλ κεγάιεο γξαθεηνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηεζνχλ λα θαηαηεζνχλ εδψ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε εκείο σο
Γεκνηηθή Παξάηαμε είρακε έλα πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλν. πσο γλσξίδεηε
θαη θαθψο ιείπεη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζα ηνπ ηα έιεγα, ε πξνεγνχκελε
Κπβέξλεζε είρε δηαζέζεη έλα πνζφ 10,5 εθαηνκκπξίσλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη απηφ. Δίλαη ζηνλ θσδηθφ, ππάξρεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη ην γλσζηφ θηίξην ην
νπνίν ην έρνπλ απνξξίςεη γηα πνην ιφγν. Γηφηη ππάξρνπλ δεηήκαηα φζνλ
αθνξά ηελ ηδηνθηεζία κε ηα ζπκβφιαηα, ππάξρεη ξπκνηνκνχκελν ηκήκα αιιά
ππάξρεη κηα πάξα πνιχ ζσζηή ζθέςε: κπνξεί λα αγνξαζηεί σο νηθφπεδν θαη
λα θαηεδαθηζηεί ην θνκκάηη πάλσ λα κείλνπλ ηα ππφγεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ρψξνπ θαη λα γίλεη κηα κεηαιιηθή θαηαζθεπή -είλαη πεξίπνπ 4-4,5 ζηξέκκαηα ν
ρψξνο απηφο- πνπ δελ ελνριεί θαλέλαλ νχηε πεξηνίθνπο, νχηε θαλέλαλ άιινλ
θαη ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα αδεηνδνηεζεί.
Δγψ ζαο θάλσ απηή ηελ πξφηαζε λα ηελ δείηε. Δίλαη κηα
πξφηαζε είρε θνιιήζεη ζην φηη νη ηδηνθηήηεο δελ ήζειαλ λα πιεξψζνπλ ην
πνζφ γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ θηεξίσλ αιιά ππάξρεη θαη ε ιχζε πνπ ζαο
ιέσ. Γειαδή εγψ δελ έξρνκαη κνλάρα λα ζαο θαηαζέζσ ηελ άπνςή κνπ φηη
εθεί είλαη αδχλαην λα αδεηνδνηεζεί ν ρψξνο, ζαο θάλσ πξφηαζε ζπγθεθξηκέλε
γηαηί φηαλ ζέινπκε λα είκαζηε ζεηηθνί ζε θάπνηα πξάγκαηα, δελ κπνξνχκε λα
ιέκε κελ θάλεηε απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη είλαη θ. Σνκπνχινγινπ, είλαη ζαθέο απηφ πνπ ιέηε,
γλσζηφ. Απηά ηα 10 εθαηνκκχξηα ππάξρνπλ ζηνλ θσδηθφ θαη κάιηζηα κέξνο
απηψλ ήηαλ θαηαγεγξακκέλα γηα ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ, φπσο ιέηε. Δπεηδή
ην ζέκα θφιιεζε γξαθεηνθξαηηθά ελλνψ δειαδή ζε ζρέζε κε ηνπο ηδηνθηήηεο,
γη' απηφ θαη απηφο ν θσδηθφο παξέκεηλε 10 εθαηνκκχξηα αλαδεηψληαο θαη ζα
ζπδεηήζνπκε κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο αλ κπνξνχκε λα βξνχκε αλ δελ
επδνθηκήζεη απηή ε πξφηαζε ε νπνία ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ θαιή αλ
μεθηλήζεη απφ ην ηδηνθηεζηαθφ ζέκα.
Αλ -θαη ζέισ λα ξσηήζσ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη ηηο Ννκηθέο
βεβαίσο- ηα 2-3 εθαηνκκχξηα φζα είραλ απαηηεζεί θαη είραλ θαηαγξαθεί γηα ηελ
αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αγνξά θάπνηνπ
άιινπ νηθνπέδνπ. Κάλνπκε δηάινγν, αιιά είλαη επνηθνδνκεηηθφο.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή λα ππάξρεη θάπνηα
επειημία ζε απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή νη ηδηνθηήηεο είρα κάζεη
φηη δελ ήζειαλ λα πιεξψζνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ησλ θηεξίσλ. Αο ην
γθξεκίζνπκε ην θηίξην, αο θξαηήζνπκε ηα ππφγεηα θαη αο θάλνπκε κεηαιιηθή
θαηαζθεπή, 10 εθαηνκκχξηα είλαη ππεξαξθεηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή ε πξφηαζε είλαη δεδνκέλε, είλαη απηνλφεηε, είλαη γλσζηή
ηελ θξαηάσ ηελ επαλαθέξνπκε θαη πξνρσξψληαο ζα δνχκε θαηά πφζν απηφ
κπνξεί λα επδνθηκήζεη ή φρη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πάλησο εκείο ζέισ λα
δηεπθξηλίζσ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζα είκαζηε αξλεηηθνί θαη ην έρσ
αηηηνινγήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη κηιάκε
απηή ηε ζηηγκή γηα απηή ηε ζηηγκή πνπ ζα πάλε ηα απηνθίλεηα εάλ απηή ηε
ζηηγκή θχγνπλ απφ εθεί γηα απηή ηε ζηηγκή!!
Σν αλ ζα βξνχκε αχξην ή κεζαχξην έλα άιιν ρψξν, γξάθνπκε
εδψ «έσο λα βξεζεί άιινο ρψξνο», ην γξάθνπκε. Αιιά θ. Σνκπνχινγινπ ζην
άιζνο ήηαλ 20 ρξφληα εθεί παξάλνκν. Έθαλε θαη ν Γηάλλεο Αληηδήκαξρνο εθεί,
έθαλα θη εγψ μαλά Αληηδήκαξρνο εθεί, θάλακε φινη καο εθεί.
Πξψηα απ' φια είλαη ην πψο απηή ηε ζηηγκή ηα απηνθίλεηα δελ ζα
βγνπλ ζην δξφκν ηεο θαζαξηφηεηαο νχηε νη εξγαδφκελνη. Σψξα, αλ βξεζεί
άιιε ιχζε ηελ νπνία πξνηείλεηε θαη εκείο απηή ηε ζηηγκή λα ηελ ηξέμνπκε, ην
θαηαιαβαίλσ. Αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πάξεη ηελ παξάηαζε απηή
ηε ζηηγκή ν ρψξνο κέρξη λα βξνχκε φιν απηφ, γηαηί δελ είκαζηε νχηε κάγνη,
νχηε ζενί λα έρνπκε έλα ξαβδί θαη έλα κήλα πην πξηλ πνπ αλαιάβακε ηε
Γηνίθεζε ηελ άιιε κέξα λα έρνπκε έηνηκν ρψξν.
16 Γήκνη ζηελ Αηηηθή ζα λνκηκνπνηήζεη ν Παηνχιεο πνπ είλαη
παξάλνκνη. Γελ είκαζηε ν κνλαδηθφο Γήκνο πνπ είκαζηε παξάλνκνη κε ηε
κεηαθφξησζε θαη κε ην γθαξάδ, είλαη 16 Γήκνη. 16 Γήκνη πεξηιακβάλνληαη
κέζα.
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Θέισ λα ζαο πσ φηη καθάξη λα είρακε έλα ρψξν πνπ λα δηαζέηεη
φια απηά ηα ζηνηρεία θαη αχξην ην πξσί λα πεγαίλακε. ήκεξα φκσο δελ
κπνξνχλ νχηε ζηε θξα λα πάλε ηα απηνθίλεηα, νχηε ζηελ Πεηαιά λα βγνπλ
έμσ.
Πξέπεη λα παξακείλνπλ εθεί έσο φηνπ εμεηάζνπκε ηελ πξφηαζή
ζαο, εμεηάζνπκε νπνηαδήπνηε άιιε πξφηαζε πνπ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ηνπ
γθαξάδ γηαηί ν Γήκνο πξέπεη λα έρεη γθαξάδ. Μαδί εθεί πνπ ζα είλαη ηα
απηνθίλεηα λα είλαη θαη νη εξγαδφκελνη θαη λα πιεξνχλ φια ηα ζηνηρεία κε
ρψξνπο ππνδνκήο, κε κπάληα, κε φια απηά ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή
δηθαηνχηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, εγψ δελ είκαη ελάληηα ζε απηφ θαη απηφ ζέισ θη
εγψ. Γελ ζέισ αιινχ ν παπάο θαη αιινχ ην ξάζν, ζέισ θαη ηα δχν λα είλαη
καδί.
Αιιά ηψξα ζα θάλνπκε φινη ππνκνλή θαη ζα ζαο παξαθαιέζσ
θαη εζάο θ. Σνκπνχινγινπ κέρξη λα βξνχκε άιιν ρψξν, λα βνεζήζεηε. Γηαηί
φ,ηη θαη λα γίλεη άιιν, ζα θάλεηο θαθφ ζηελ πφιε θαη φρη ζε θαλέλαλ άιινλ.
Δγψ φκσο ζα πξνζπαζήζσ καδί κε ην Γήκαξρν φπσο ζαο είπε ν Γήκαξρνο
λα θάλνπκε ηα πάληα λα βξνχκε έλα άιιν ρψξν ν νπνίνο λα λνκηκνπνηεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνπηζάθε εγγπάζηε εζείο
πξνζσπηθά -θαη ζέισ λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά- γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ εθεί; Μπνξείηε λα εγγπεζείηε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή έλαο ρψξνο πνπ ζα
ιεηηνπξγήζεη ρσξίο άδεηα λφκηκε, ρσξίο ππξαζθάιεηα, ρσξίο απνρέηεπζε,
ρσξίο ζπλζήθεο πγηεηλήο εζείο πξνζσπηθά σο αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο
δηαβεβαηψλεηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη εγγπάζηε φηη δελ ζα ζπκβεί ην
παξακηθξφ θαη δελ ζα έρνπκε θακία επζχλε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ 20 ρξφληα πνπ ιεηηνπξγνχζε
παξαλφκσο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, ζαο ξψηεζα
ζπγθεθξηκέλα θάηη, αθήζηε ηα 20 ρξφληα. Δγγπάζηε; Αλαιακβάλεηε ηελ
επζχλε;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη βεβαίσο ηελ αλαιακβάλσ ηελ επζχλε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σελ αλαιακβάλεηε, πνιχ
σξαία.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σελ αλαιακβάλσ βεβαίσο, γηαηί απηφ πξέπεη λα θάλσ. Γελ
κπνξψ λα αθήζσ ηελ πφιε… εγψ πξνρζέο πήγα ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη
έθαηζα …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή αλ ζπκβεί θάηη ζα
πνχκε φηη ν Κνπηζάθεο έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο παξαθαιψ πάξα πνιχ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ κνπ ιέηε ηψξα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Χο Αληηδήκαξρνο είκαη ππνρξεσκέλνο λα ιεηηνπξγήζσ ηελ
θαζαξηφηεηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κηιάσ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, γηα φινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλέιαβε ηελ επζχλε, είπε φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνιχ σξαία, θαηαγξάθεθε ζηα
πξαθηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία, ν
θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο θαη ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε
απνρψξεζαλ, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ. Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο
απνρψξεζε, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο απνρψξεζε, ε θα
Αιεθξαγθή νθία, απνχζα, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε.
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη. Ο θ.
Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απνρψξεζε. 17 ππέξ θαη 2
θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο
αξηζ. 200/2018 απφθαζεο Γ.. πεξί θαζνξηζκνχ ρψξσλ ζέζεσλ
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή παξαίηεζεο Γεκ. πκβνχινπ θ. Γ.Αλεκνγηάλλε απφ ηε ζέζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο
ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ θαη Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο
θαη νξηζκφο λένπ Πξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνδερφκαζηε ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε θαη
πξνηείλνπκε γηα ηε ζέζε απηή ηνπ λένπ Πξνέδξνπ ηνλ θ. Μαλψιε Θεκέιε θαη
αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Κνπινπκάζε Απνζηφιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή παξαίηεζεο
Γεκ. πκβνχινπ θ. Γ.Αλεκνγηάλλε απφ ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Κνηλήο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ηεο Πξνγξακκαηηθήο
χκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ θαη Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο γηα ηελ
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πινπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη νξηζκφο λένπ Πξνέδξνπ κε
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο Έγθξηζε ρεδίνπ Σξνπνπνηεκέλεο Απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα
ηνπ Τπνέξγνπ (1) «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ ΦηιαδέιθεηαοΥαιθεδφλνο» ηεο Πξάμεο «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδφλνο» κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5002209»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη ηξνπνπνίεζε γηα παξάηαζε ηξηψλ εηψλ γηα ην Κέληξν
Κνηλφηεηαο Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη κηα πξφζιεςε
ελφο

αθφκε

Π.Δ.

θνηλσληνιφγνπ,

είλαη

έξγν

ην

νπνίν

είλαη

100%

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΠΔΠ Αηηηθήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ θαηάιαβα γηαηί πξνθχπηεη ε αλάγθε ηεο
ηξνπνπνίεζεο. Υξνληθή είλαη ε ηξνπνπνίεζε;
Α. ΛΔΚΚΑ: Έθιεηζαλ ηα ηξία ρξφληα θαη γίλεηαη αλαλέσζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαλνεηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ππνβνιήο
αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο - Έγθξηζε ρεδίνπ
Σξνπνπνηεκέλεο Απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ
(1) «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδφλνο» ηεο Πξάμεο
«Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλνο» κε θσδηθφ
ΟΠ (MIS) 5002209» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«1. Έγθξηζε 1νπ ΠΚΣΜΝΔ, 1νπ Α.Π.Δ. θαη ζχλαςεο 1εο ..Δ.
θαη 2. Έγθξηζε Παξάηαζεο ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
«Αλάπιαζε δηαθφξσλ πιαηεηψλ - πάξθσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
- Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ.: 149/2018)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Πξφθεηηαη γηα κηα εξγνιαβία πνπ αθνξά παηδηθέο ραξέο,
ζπγθεθξηκέλα είλαη γηα ηελ παηδηθή ραξά ηεο νδνχ Ησλίαο, απηή ε παηδηθή ραξά
μεθηλψληαο βάζεη ηεο κειέηεο ν εξγνιάβνο ν νπνίνο είλαη έλαο δηαθνξεηηθφο…
δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζην ππφζηξσκα λα κελ ζαο ηα
πνιπινγψ, θξίλακε ζθφπηκν φηη ράζεθε ρξφλνο θαη ρξήκα γηα ηνλ εξγνιάβν.
Ζ Τπεξεζία πξφηεηλε κηα απνδεκίσζε ηεο ηάμεσο ησλ 3.900
ζπλ ΦΠΑ δελ ζπκάκαη αθξηβψο θαη θπζηθά είλαη ν πξψηνο αλαθεθαιαησηηθφο
πίλαθαο γηα λα κπνξεί ν άλζξσπνο λα πιεξσζεί αθνχ είρε εθηειέζεη θαη ην
έξγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Καληαξέιε λα ξσηήζσ
θάηη; Δίλαη εθεί πνπ ήζειαλ λα θάλνπλ ιαραλφθεπν;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ναη, ζηε ιεσθφξν Ησλίαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ έγηλε ν ιαραλφθεπνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Έγηλε παηδηθή ραξά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Μηα γξήγνξε παξαηήξεζε. Απνθαζίδνπκε ηελ παξάηαζε
έσο ηηο 11 Οθηψβξε….
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γελ έρεη λφεκα, ην έξγν έρεη παξαδνζεί νπζηαζηηθά, έρεη
ηειεηψζεη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δληάμεη απιά δειαδή ηππηθφ είλαη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ναη, απιά θαζαξά δηαδηθαζηηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δκείο απέρνπκε.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γπν απνρέο θαη δχν παξψλ, θαηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 13ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «1. Έγθξηζε 1νπ ΠΚΣΜΝΔ,
1νπ Α.Π.Δ. θαη ζχλαςεο 1εο ..Δ. θαη 2. Έγθξηζε Παξάηαζεο ρξφλνπ
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε δηαθφξσλ πιαηεηψλ - πάξθσλ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ.: 149/2018)» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

14ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν πξφγξακκα ηεο OTS είλαη θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη, αιιά εδψ βιέπσ φηη ε
πξνεγνχκελε Γηνίθεζε πνπ ζαο έθαλε θαη θξηηηθή γηα ηηο απ' επζείαο
αλαζέζεηο ιέεη φηη ην έθαλε κε απ' επζείαο αλάζεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη κε απ' επζείαο αλάζεζε ην έρεη θάλεη ην βιέπσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο δελ ζα ην ςεθίζνπκε,
είκαζηε θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ζηα ηξία ζθέιε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πνπ είλαη κε απ' επζείαο
αλάζεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν άιιν είλαη ηνπ πξαζίλνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε ην ζχλνιν είλαη
18.947,20 €.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οη 10.000 € έρνπλ γίλεη κε απ'
επζείαο αλάζεζε, δελ είλαη έηζη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη αθξηβψο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν θνκκάηη απηφ δελ ζα ην
ςεθίζνπκε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιψο.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ην άιιν θνκκάηη απέρνπκε,
δελ είκαζηε ππέξ. Απιψο θαηαςεθίδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ απ' επζείαο
αλάζεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 14ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθφιισλ
παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Δπραξηζηνχκε πνιχ Κχξηνη ζπλάδειθνη κε ππάξρνληνο άιινπ
ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ ζαο βξάδπ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ
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ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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