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ΑΠONTE ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο, Αλαληάδεο Νηθφιανο, Αιεθξαγθή νθία, Γθνχκα
Γαλάε – Δχα.
.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε

εζσηεξηθήο

πξνζηαζίαο

πνιηηηθήο

πξνζσπηθψλ

αζθαιείαο,

δεδνκέλσλ,

ινηπψλ

εμνπιηζκνχ

πνιηηηθψλ

θαη

δένπζαο

εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νξηζκφο νκάδαο αζθαιείαο γηα ηνλ
έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
(επαλεηζαγσγή).
2.

πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθψλ
ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ρξήζε ηνπο απφ ηα Πξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηξίηνπο
θνξείο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«Λατθή πζπείξσζε Ν.Φ.-Ν.Υ.» θ. Νίθνπ εξεηάθε.

3.

Έγθξηζε 9εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019,
βάζεη ηεο αξηζ. 191/2019 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

4.

Οξηζκφο ελφο Γεκνηηθνχ πκβνχινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ
γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2734/1999,
αξκφδηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζψπσλ εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή.

5.

Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο παξάδνζεο
θαη παξαιαβήο αθηλήησλ ππνινίπνπ έηνπο 2019 θαη έηνπο 2020.

6.

Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο ΗΔΚ ζε
Παηδηθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ.

7.

Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο
ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 (Α.Μ. 122/2018).

8.

χζηαζε επηηξνπήο παξαιαβήο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πξνκήζεηαο
ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο έηνπο 2019.

9.

Απνδνρή παξαίηεζεο ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ.. ηνπ
Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη εθινγή λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
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άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19, φπσο ηζρχεη (επαλεηζαγσγή).
10. Λήςε λέαο ηνπηθήο θαλνληζηηθήο απφθαζεο Γ.. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ
φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε

ηξαπεδνθαζηζκάησλ

απφ

ηδηνθηήηεο

παξαθείκελσλ

θαηαζηεκάησλ αθελφο θαη ρνξήγεζεο αδείαο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο
κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη πεξί ηεο παξάηαζεο
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο απηψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ αθεηέξνπ, βάζεη
ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε..
11. Καζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο ιατθψλ αγνξψλ έηνπο 2020.
12. Δπαλαθαζνξηζκφο

ηειψλ

ρξήζεσο

πεδνδξνκίσλ

θαη

ινηπψλ

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο.
13. Δπαλαθαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηειψλ δηαθήκηζεο, βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
14. Δπαλαθαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ σο
θαη Γεκνηηθνχ Φφξνπ έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
15. Έγθξηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.
16. Έγθξηζε απ' επζείαο εθκίζζσζεο ηνπ ρψξνπ πέξημ ηεο ιίκλεο ηνπ
Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πεδνδξφκνπ κε
ζθνπφ

λα

ςπραγσγηθνχ

ρξεζηκνπνηεζεί
ραξαθηήξα

γηα

θαη

εθδειψζεηο

ζπγθεθξηκέλα

θαιιηηερληθνχ
γηα

ηε

θαη

δεκηνπξγία

Υξηζηνπγελληάηηθνπ Υσξηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192
παξ. 1γ ηνπ Γ.& Κ.Κψδηθα (Ν. 3463/06), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 196 παξ. 1 ηνπ Ν. 4555/18 («Κιεηζζέλεο Η»).
17. ΠΡΟΚΛΖΖ

VΗΗΗ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΑΗΣΖΔΧΝ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ΣΟΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο
θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Δθπφλεζε κειεηψλ θαη
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
ηεο ρψξαο».
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18. ΠΡΟΚΛΖΖ ΗΥ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
ΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ

ΗΗ»

ΣΟΝ

ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Καηαζθεπή ξακπψλ θαη
ρψξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο».
19. Δθινγή ηξηψλ (3) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο αληηπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ πλδέζκνπ Γήκσλ
Αζήλαο - Πεηξαηά (ΠΔ.Τ.Γ.Α.Π.).
20. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ:

Καιεζπέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη.

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 παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο κε πήξε ηειέθσλν θαη είλαη δηθαηνινγεκέλνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο 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
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 …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ζαο πσ γηα ηελ Αιεθξαγθή,
κε εμνπζηνδφηεζε λα ζαο πσ φηη επραξηζηεί φινπο θαη φιεο ζαο γηα ηελ
βνήζεηα πνπ ηεο πξνζθέξαηε πξνρζέο ζην επεηζφδην πγείαο πνπ είρε, δελ
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ληψζεη θαιά ζήκεξα, είλαη αθφκε ηαξαγκέλε θαη δελ ζα πξνέιζεη θαη κνπ είπε
λα ζαο ελεκεξψζσ θαη λα ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλε ε απνπζία ηεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα
απνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
παξψλ, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο απψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ.
Καη απφ ηηο ηνπηθέο Δλφηεηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο ε θα Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα θαη ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο
παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, ζπλερίδεηαη ε ζπλεδξίαζε. Θα ήζεια θη εγψ κε
ηε ζεηξά κνπ λα πσ πεξαζηηθά ζηε δεκνηηθή ζχκβνπιν ηε νθία Αιεθξαγθή,
ηεο επρφκαζηε φρη κφλν εγψ φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηαρεία αλάξξσζε.
πλερίδνπκε ηε ζπλεδξίαζή καο κε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο ελόο Γεκνηηθνύ πκβνύινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ
γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2734/1999,
αξκόδηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζώπσλ εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξίδεη ηδηαίηεξεο αλάιπζεο λνκίδσ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην
έρνπκε αληηκεησπίζεη θαη ζην παξειζφλ. Μέλεη απιά λα νξηζηεί έλαο
δεκνηηθφο ζχκβνπινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηεί γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαη ηελ εγθαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ εθδίδνληαη
επ’ ακνηβή, δελ ρξεηάδεηαη λα ην κεηαθξάζνπκε απηφ.
Πξνηείλσ ηνλ θ. Υξήζην Γξεηδειηά κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Γξακκέλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θέισ λα αθνχζσ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δχν ππνςεθίσλ γηα
ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, δειαδή πσο ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ζην ζέκα ηεο
πνξλείαο θαη πνηα είλαη ε άπνςή ηνπο γηα ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ έρεη
επηβιεζεί κε επζχλε ησλ γλσζηψλ Κπβεξλήζεσλ γηα λα μέξνπκε ηη
ςεθίδνπκε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ αλ ζέιεη λα πεη θάηη ν θ. Γξεηδειηάο ή ν θ.
Γξακκέλνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θέισ λα μέξσ ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην ζέκα, γηα λα
μέξνπκε ηη ςεθίδνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Οη ζέζεηο ηνπ ΚΚΔ γηα ην ζέκα είλαη γλσζηέο, ζέισ λα
αθνχζσ ηηο δηθέο ζαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξνχκε λα αθνχζνπκε ηηο ζέζεηο ηνπ ΚΚΔ ελ ηάρεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, δελ ππάξρεη ιφγνο, δελ ζα είλαη ελ ηάρεη!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ, δελ ηνπνζεηνχληαη. Απιφ είλαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζέισ λα μέξσ αλ ζεσξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
επάγγεικα, πσο ζηέθνληαη απέλαληη ζηελ θαλνληζηηθή πξάμε πνπ έρεη ςεθίζεη
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηαηί έγηλε ζπδήηεζε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην πάλσ ζηα φξηα, πνηα είλαη ε άπνςή ηνπο γη' απηφ. Δάλ ζπκθσλνχλ
κε ηελ άπνςε είρε αθνπζηεί παιαηφηεξα εδψ κέζα απφ έλα Γήκαξρν φηη είλαη
επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γπλαηθψλ, ηέινο πάλησλ εάλ δέρνληαη σο νξζή ηε
δηάηαμε πνπ έρεη πξνσζήζεη ε Κπβέξλεζε. Γειαδή πσο ην νξίδνπλ απηνί
ζηελ αληίιεςή ηνπο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δζείο δελ είζηε ππνςήθηνο, ν θ. Γξακκέλνο φκσο θαη ν θ.
Γξεηδειηάο ζα ήζεια λα μέξσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε λα ξσηήζσ, αλ ζέιεη ή ν θ. Γξεηδειηάο ή ν θ.
Γξακκέλνο λα ηνπνζεηεζνχλ λα ην θάλνπλ. Αλ φρη, λα πξνρσξήζνπκε ζηε
δηαδηθαζία γηα λα ςεθίζνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σφηε ζα ηνπνζεηεζνχκε εκείο. Κάλσ εξψηεζε έρνπκε
δηαδηθαζία θαη ζέινπκε λα ηνπνζεηεζνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο; Ο θ. Γξακκέλνο έρεη
ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζηνπο
αγαπεηνχο ζπκπνιίηεο καο. Κχξηε εξεηάθε ε απάληεζή κνπ είλαη ε εμήο: έρεη
λα θάλεη κε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φ,ηη
πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. ,ηη πξνβιέπεη ζα εθαξκνζηεί.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να θαιεζπεξίζσ θη εγψ φινπο θαη φιεο. Τπάξρεη κηα
αληίθαζε ζηελ φιε ζπδήηεζε γηαηί απφ ηε κηα θαινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε
σο Γεκνηηθφ πκβνχιην δπν δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ Δπηηξνπή γηα
ηνπο νίθνπο αλνρήο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην
είρε ςεθίζεη θαλνληζηηθή πξάμε κε βάζε ηελ νπνία εθαξκφδνληαο ην λφκν,
αιιά βάδνληαο πάξα πνιχ απζηεξά φξηα ζηε ιεηηνπξγία νίθσλ αλνρήο ζηελ
πφιε καο.
Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε, είλαη έλαο νίθνο αλνρήο
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε δπν άδεηεο, θηάλνληαο δειαδή ζην αλψηεξν πνπ
επέηξεπε ν λφκνο θαη ε θαλνληζηηθή πξάμε ηνπ Γήκνπ. Γελ πήξαλ άδεηα θαη
πξνζέθπγαλ, δελ ηνπο αλαλεψζεθε ε άδεηα ηνπιάρηζηνλ επί ηεο ζεηείαο καο
θαη πξνζέθπγαλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο φπνπ έραζαλ θαη ζηε
ζπλέρεηα πξνζέθπγαλ ζηε δηθαηνζχλε, φπνπ ζηνλ πξψην βαζκφ έραζαλ θαη
ζηνλ πξψην δηθαηψζεθαλ.
Άξα απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί ζην Γήκν καο έλαο νίθνο αλνρήο
λφκηκα θαη ιεηηνπξγνχλ εμ φζσλ γλσξίδσ ηνπιάρηζηνλ άιινη δχν παξάλνκα.
Απαληψληαο ζηνλ θ. εξεηάθε ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην ηη θάλακε εκείο, ε
άπνςή καο λνκίδσ πσο είλαη γλσζηή θαη εθθξάζηεθε θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ
ιήθζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή ζεηεία.
Απηφ πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά θαη απηφ ην νπνίν δηαπηζηψζακε
θη εκείο θαζψο αζρνιεζήθακε κε ην ζέκα ήηαλ φηη ε δεκηνπξγία κηαο λφκηκεο
αγνξάο, δειαδή λφκηκσλ νίθσλ αλνρήο ζέξλεη καδί ηεο θαη ηε δεκηνπξγία θαη
παξάλνκσλ νίθσλ αλνρήο. Άξα εκείο πξνρσξήζακε ζε κηα ινγηθή λα
θιείζνπκε πξψηα ην «λφκηκν» κε θάζε λφκηκν ηξφπν, φπνπ λα ζπκίζσ ηψξα
φηη αλ έρεη έλα πξαθηηθφ αληίθξηζκα ε εξψηεζε ηνπ θ. εξεηάθε, είλαη ηη
ζθνπεχεηε λα θάλεηε κε ην εμήο:
Ζ άδεηα ηνπ νίθνπ αλνρήο απηψλ ησλ δχν πνπ είλαη έλαο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ιήγεη ζε έλα ρξφλν απφ ηψξα. ε έλα ρξφλν απφ ηψξα δελ
κπνξεί λα εθδνζεί λέα άδεηα κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θαλνληζηηθή θαη άξα ην
εξψηεκα ζπγθεθξηκέλα πνπ εγψ ζέισ λα ζέζσ είλαη: ζθνπεχεηε απιψο
ζπκκεηέρνληαο κε βάζε ηελ ηππηθή λνκηκφηεηα θαη θαιψο θέξλεηε ηελ
Δπηηξνπή γηαηί είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλεη.
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θνπεχεηε φκσο λα πξνρσξήζεηε ζε αλαλέσζε ηεο αδείαο άξα
θαη ζε ηξνπνπνίεζε θαλνληζηηθήο; Απηφ είλαη ην εξψηεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση απάληεζε; Γελ απαληάεη θαλέλαο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ρψηεζα, ζέισ λα αθνχζσ θαη ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε
ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή. Ζ δηαδηθαζία είλαη ε εμήο θ.
Γεσξγακιή …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κνπ ιέηε πάιη γηα ηε δηαδηθαζία, νξίδνπκε δπν αλζξψπνπο
γηα κηα Δπηηξνπή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπεηδή δελ ηελ θαηέρεηε θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, εζείο δελ ηελ θαηέρεηε θάλεηε κεγάιν ιάζνο. Ζ δηαδηθαζία
είλαη κηα Δπηηξνπή γηα ηνπο νίθνπο αλνρήο, νχηε γηα ηηο άδεηεο άζρεηα αλ
θάλνπκε θνπβέληα θαη δίλνπκε ηνλ ιφγν θαη ζέινπκε λα απαληήζνπκε. Κάλεηε
κεγάιν ιάζνο θαη κε κε μαλαδηνξζψζεηε γηα ηε δηαδηθαζία, εζείο θάλεηε
ιάζνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ μέξεηε ηε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο δελ μέξεηε ηε δηαδηθαζία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να θάλεηε απηά πνπ ζαο αλαινγνχλ γηα ηηο επηζηνιέο καο
ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, δελ ηηο κνηξάδεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε ηηο επηζηνιέο. Οη επηζηνιέο έρνπλ ηειεηψζεη εδψ θαη έλα
κήλα. Αθφκε γηα ηηο επηζηνιέο ιέηε!
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ κνηξάζαηε ζήκεξα ηε δήισζε πνπ δήηεζα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θαη πξηλ δπν ρξφληα δελ είρε κνηξάζεη ν θ. Βαζηιφπνπινο
κηα επηζηνιή. Πιάθα καο θάλεηε ηψξα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη ζέκα πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ππάξρεη δηαδηθαζία εξσηήζεσλ, απαληήζεσλ, ηνπνζεηήζεσλ ησλ
επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπλ δηθαίσκα ζε απηνχο πνπ θάλαηε ηελ εξψηεζε αλ δελ
ζέινπλ λα απαληήζνπλ, δελ απαληνχλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν ιέσ θαη πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή απαληψληαη πξψηα νη
εξσηήζεηο θαη κεηά κπαίλνπκε ζε δηαδηθαζία ηνπνζεηήζεσλ κε πξψηα φζνπο
επηθεθαιήο ζέινπλ θαη αλ ζέινπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρσ δψζεη ηνλ ιφγν ηέζζεξηο θνξέο θαη δελ έρεη κηιήζεη
θαλέλαο. Μηιάηε κφλν εζείο θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο πήξε ηνλ ιφγν θαη κίιεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ζέισ λα αθνχζσ ηελ απάληεζε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή ζηελ
εξψηεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη λα απαληήζεη θάπνηνο ζηνλ θ. εξεηάθε; Ο θ. Κνζθνιέηνο
έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή άθνπζα ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη είπε φηη έραζαλ
ζην Γηθαζηήξην θαη κεηά θέξδηζαλ, ν Γήκνο έραζε ηειηθά. Δπεηδή δελ είλαη
θάπνηνο απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία λα καο ελεκεξψζεη θαη επεηδή έρεη έξζεη
ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο εγγξάθσλ απφ ην
λφκηκν νίθν αλνρήο ν νπνίνο δεηάεη απφ ην Γήκν απνδεκίσζε θαη επεηδή
εκείο απηή ηε ζηηγκή δελ είκαζηε πξφρεηξνη λα απαληήζνπκε ζην ηη ζα
θάλνπκε θαη ζην ηη δελ ζα θάλνπκε, γηαηί ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχκε θαη απφ
ηε Ννκηθή Τπεξεζία.
Απηνί ζηα έγγξαθά ηνπο αλαθέξνπλ φηη ν Γήκνο ηνπο νθείιεη
ρξήκαηα γηαηί θαθψο δελ ηνπο έδσζε ηελ άδεηα, είλαη γχξσ ζηηο 70.000 € θαιφ
ζα ήηαλ λα …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κε κηιάηε, ζπλερίδεη ν θ. Κνζθνιέηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιφ ζα ήηαλ λα βγάινπκε ηελ Δπηηξνπή ζήκεξα θαη απηφ
ην ζέκα πνπ ιέεη ν θ. εξεηάθεο, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν θαιψο ζα πξέπεη λα
έξζεη ζε έλα επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζαλ μερσξηζηφ ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο ….
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη, ν θ. εξεηάθεο πνπ δεηάεη ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ θ.
Γξεηδειηά θαη ηνπ θ. Γξακκέλνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση πηζηεχνπκε γηα ην ζέκα; ΄
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ πνπ δεηάεη ν θ. εξεηάθεο, επεηδή είλαη ζε άκεζε
ζπλέπεηα κε έλα ηζηνξηθφ πνπ έρεη γίλεη κε έλαλ νίθν αλνρήο ζηελ πφιε, ν
νπνίνο ήδε έρεη θέξεη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ έλα κεγάιν αξηζκφ
εγγξάθσλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, λα δνχκε ην ηζηνξηθφ, λα καο
απαληήζεη ε Ννκηθή Τπεξεζία πνπ είκαζηε εκείο σο Γήκνο απέλαληη ζε
απηνχο θαη λα ελεκεξσζνχκε θαη πνηα είλαη ε δηαδηθαζία απφ απηνχο απέλαληη
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ζε εκάο, γηαηί πνιιά αθνχγνληαη ζηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα λα έξζεη ζαλ μερσξηζηφ ζέκα ζε έλα επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη λα ην δνχκε.
Σψξα ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θ. Γξακκέλνπ ή ηνπ θ.
Γξεηδειηά ηη λα ηελ θάλνπκε; Δίλαη κηα Δπηηξνπή. Δάλ ήζειαλ λα ηελ πνπλ, ζα
ηελ έιεγαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ζπλάδειθνη. Θα επεθηείλσ ιίγν ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ: εδψ κηιάκε γηα κηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα
ζπζηαζεί γηα λα εμεηάζεη φια απηά πνπ δεηάεη ηψξα ν θ. εξεηάθεο
πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ νη ζπλάδειθνη. Αλ δελ ππάξρεη απηή ε
Δπηηξνπή, ζα δηαθσλήζσ ζε έλα ζθέινο κε ηνλ θ. Κνζθνιέην, δελ ρξεηάδεηαη
λα έξζεη ζε θαλέλα επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Θα έρνπκε ηηο
γλσκνδνηήζεηο, ζα έρνπκε ηα Γηθαζηήξηα πνπ ππάξρεη κηα εθθξεκνδηθία, γηαηί
έρνπλ γίλεη εθέζεηο επί ησλ εθέζεσλ θαη φπνηα απφθαζε βγεη, απηή απηφκαηα
ζα ζπλνκνινγεί κε ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ή φρη ηνπ νίθνπ αλνρήο.
Γεχηεξνλ επί ηεο δηαδηθαζίαο πάιη. Ρσηάεη θάηη ν θ. εξεηάθεο
απηφ πνπ ξσηάεη γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν νη ζπγθεθξηκέλνη δελ είλαη δπλαηφ
λα ηνπνζεηεζνχλ γηαηί απινχζηαηα δελ έρεη ζπζηαζεί Δπηηξνπή θαη δελ έρσ
ειέγμεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Ση δεηάηε; Γηα θάηη ην νπνίν λα καληέςνπκε
θξπζηάιιηλε ζθαίξα ηη κέιιεη γελέζζαη;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γνχιαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ θ. Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο λα ςεθίζνπκε
λαη ή φρη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη, εγψ ζέισ λα ηνπνζεηεζψ θ. Πξφεδξε, έρσ δηθαίσκα λα
ηνπνζεηεζψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Α, ν θ. Γξεηδειηάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζέιεηε λα θάλεηε ηε δηαδηθαζία πνπ ηελ μέξεηε
θαιχηεξα; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Γήκαξρν φζνλ αθνξά ηε
δηαδηθαζία θαη είλαη πνιχ ιππεξφ λα αθνχγνληαη αηηήκαηα, πνηα είλαη ε άπνςή
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ζνπ γηα ην άιθα ή ην βήκα, πνπ κνπ ζπκίδεη θάπνην άιιν ζχκβνπιν πνπ έιεγε
«πφζεο δνπιεηέο παίξλεηο», απηά είλαη απαξάδεθηα θ. ζπλάδειθε.
Ζ Δπηηξνπή απηή είλαη αξκνδία γηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο νίθνπο αλνρήο. ,ηη εθθξεκφηεηεο έρνπλ γηαηί ζε
έλα ρξφλν ιήγνπλ νη άδεηεο, δελ είλαη ηνπ παξφληνο. Θα έξζνπλ ζην ρξφλν
ηνπο πνπ ζα κειεηήζνπλ θαη απηνί πνπ ζα νξηζηνχλ λα εμεηδηθεχζνπλ θάπνηα
πξάγκαηα.
Καη πνιχ ζσζηά είπε ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη έξζεη κηα αγσγή ζην
Γήκν αλ δελ θάλσ ιάζνο ηεο ηάμεσο ησλ 70-80.000 € πνπ δεηάεη απνδεκίσζε
γηα παξαιείςεηο ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία
απηψλ ησλ ζηαζκψλ. Καη επεηδή έρσ κηα θαθή εκπεηξία απφ ην παξειζφλ γηα
ηα κέηξα πνπ έβαδαλ κε ηηο απνζηάζεηο, πνπ μεθίλεζε ην θαθφ απφ ηνλ Κφλην,
γηγαληψζεθε επί Γατηαλά πνπ δηαθσλήζακε ζθφδξα, ζέιεη πνιχ πξνζνρή ν
ρεηξηζκφο απηψλ ησλ πξαγκάησλ ζηελ ψξα ηνπο θαη παξέιθνπλ φια ηα άιια,
φπσο πξέπεη λα δνχκε θαη ηελ αγσγή. Γηαηί δελ είλαη θαη ιίγν λα ζνπ δεηάλε
θαη ηα ξέζηα.
Δγψ δελ ιέσ φηη θηαίεη ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε ιέσ ηη αηηνχληαη
απηνί, γηαηί ηε δηάβαζα. ια απηά λα κειεηεζνχλ θαη ζηελ ψξα ηνπο βεβαίσο
ζα πάξνπκε θαη ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη ηππηθή ε εξψηεζε πνπ θάλσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, θάληε ηελ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε, ην λα γίλνληαη αγσγέο ζην Γήκν δελ είλαη θάηη
θαηλνχξγην. Άξα ζέισ λα πσ κε ην ζεσξήζνπκε φηη απηφ είλαη θάηη ην
θαηλνθαλέο. Γειαδή ζέισ λα ζαο πσ φηη ην Μάξηε ηνλ Απξίιε είλαη πνπ
πιεξψζακε, δειαδή κφλν κία ζπκάκαη απφ επνρήο πνπ είρε πέζεη -δελ έρεη
ζεκαζία, δελ ζέισ λα θαηεγνξήζσ θάπνην Γήκαξρν- κηα πφξηα θαη είρε
ηξαπκαηίζεη έλα παηδάθη. Απηφ ην παηδάθη ν Γήκνο είρε θάλεη αγσγή,
Πξσηνβάζκηα – Γεπηεξνβάζκηα, δηθαηψζεθε θαη ζην ηέινο ζπκβηβαζηήθακε
ζηε ζεηεία καο σο Γήκνο, καο έθαλαλ θαη έθπησζε θαη δψζακε 70-75.000 €
αλ ζπκάκαη θαιά. Γηαηί ηειεζηδίθεζε θαη δελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηίπνηε.
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Απηφ έγηλε αλ ζπκάκαη θαιά ην Μάξηε ή ηνλ Απξίιε, δειαδή
πνιχ θνληά ζηηο εθινγέο. αο ην ιέσ θ. Σάθα γηαηί ςάρλεηε θαη ηα νηθνλνκηθά,
βξείηε θαη απηφ, πνπ πιεξψζεθε αλαγθαζηηθά. Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο
απηφ ην ινπδφκαζηε φινη φκσο, δελ ην ινχδεζηε πξνζσπηθά εζείο ή εκείο,
απηφ αθνξά ην Γήκν.
Ο Γήκνο λνκηθά έρεη ζπλέρεηα, πνιηηηθά κπνξεί λα κελ έρεη
ζπλέρεηα λα έρεη αζπλέρεηεο, κπνξεί λα έρεη ηνκέο θαη ξήμεηο. Ννκηθά φκσο
έρεη ζπλέρεηα. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαη γηαηί δεηάλε 70.000 € απηνί
ππνζέησ, είλαη γηαηί ππήξμε έλα δηάζηεκα απφ ην αίηεκα πνπ θαηέζεζαλ απηνί
γηα αλαλέσζε ηεο άδεηάο ηνπο κέρξη ην ζεκείν πνπ δηθαηψζεθαλ.
Αιιά ν Γήκνο δελ έρεη παξαλνκήζεη ζε ηίπνηε. Γηαηί αλ δείηε ε
απφθαζε θξίζεθε θαζ' φια λφκηκε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο.
ε πξψην βαζκφ πάιη έραζαλ θαη αθπξψζεθε ε απφθαζή καο ζε δεχηεξν
βαζκφ γηαηί -ιέεη- δελ είρε δεκνζηεπηεί ζε θάπνηα εθεκεξίδα θαη αλαξηήζεθε
απιψο ζηελ εθεκεξίδα ηνπ Γήκνπ ζην site ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.
Καη βξήθαλ εθεί απηφ ην ζεκείν ζην Δθεηείν θαη θέξδηζαλ. Άξα
ζέισ λα ζαο πσ ν Γήκνο θαζ' φια λφκηκα έπξαμε, πξνζηαηεχνληαο ηα
ζπκθέξνληά καο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη πινπνηψληαο κηα πνιηηηθή άιθα γηα
ην ζέκα, εκείο αθφκε θαη κεηά ηελ απφξξηςε πεξάζακε λέα θαλνληζηηθή πνπ
ηε δεκνζηεχζακε θαη ζηνλ έληππν Σχπν νιφθιεξε πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαζ'
φια δηαζθαιηζκέλε θαη έρεη ιάβεη έγθξηζε λνκηκφηεηαο θαη δελ πξνζεβιήζε
απφ θαλέλαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε , ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κνηηάμηε θχξηνη ζπλάδειθνη θαη θχξηε Γήκαξρε δελ είλαη
ηππηθή ε άπνςε. Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απφ πνηα ζθνπηά θαη κε πνην
ζθεπηηθφ έλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζπκκεηέρεη ζε κηα Δπηηξνπή.
Δγψ ηη ήζεια λα αθνχζσ. Θα ήζεια λα αθνχζσ φηη απηνί νη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζεσξνχλ απαξάδεθηε ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ 1999
ηνπ θ. εκίηε, κε ηελ νπνία λνκηκνπνηήζεθε σο επάγγεικα ε πνξλεία θαη σο
επαγγεικαηηθή επηινγή ησλ θνξηηζηψλ φηη ζεσξνχλ κηα αθξαία κνξθή
αιινηξίσζεο, φηη ζεσξνχλ απαξάδεθηε θαη αζπκβίβαζηε κε ηελ αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη φηη ζέινπλ λα αγσληζηνχλ λα
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ζηακαηήζεη απηή ε θαηάληηα. Ζ νπνία μέξεηε πφηε πήξε θσηηά; Πξηλ ην 2004,
πξηλ ηελ Οιπκπηάδα πνπ ε Γήκαξρνο Αζελαίσλ έδσζε άδεηα ζε μελνδνρεία.
Σνπξηζκφο! Αλάπηπμε!
Δγψ απηφ ζέισ θαη ζεσξψ απαξάδεθην κε ζπγρσξείηε πνιχ θ.
Γξακκέλν πνπ ζαο εθηηκψ παξά ηηο αληηζέζεηο καο θαη λνκίδσ είλαη ελ ηε ξχκε
ηνπ ιφγνπ κε βάζε ηελ εηζήγεζε θαη ζα ζπκθσλήζεηε καδί κνπ φηη δελ
κπνξνχκε λα δερηνχκε σο δξαζηεξηφηεηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Δίλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία έηζη ηελ νξίδεη κηα
απαξάδεθηε λνκνζεζία. Γελ κπνξνχκε λα δερφκαζηε ζαλ επηινγή ηελ
αθξαία… θαη κε βάζε ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ άθνπζα είλαη ζαθέο ρξεηάδνληαη
ππνδνκέο ζηήξημεο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ θαηαγγειηψλ, εηδηθά ηψξα πνπ
έρνπκε θνπέιεο πνπ έξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο θαη μέξνπκε ηη εθκεηάιιεπζε
γίλεηαη θαη ηη θπθιψκαηα θπθινθνξνχλ.
Απηφ εγψ πεξίκελα λα αθνχζσ θαη φηη ζηεθφκαζηε θάζεηα
απέλαληη ζηε ινγηθή φηη ε πνξλεία είλαη επάγγεικα θαη επαγγεικαηηθή επηινγή
ησλ γπλαηθψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Οπζηακπαζίδεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξνζσπηθά επεηδή ζέβνκαη πνιχ θαη εθηηκψ ηηο γπλαίθεο, ην
ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα έρσ απηή ηελ ηνπνζέηεζε. ηε βάζε ησλ
απαληήζεσλ πνπ πήξα, εγψ ζα ςεθίζσ θαηά. Γηαηί δελ έρσ πεηζηεί θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν κε ελνριεί ε κε ηνπνζέηεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Κνηλσληθψλ
Τπεξεζηψλ, δελ έρσ πεηζηεί κε πνην ζθεπηηθφ ζα αληηκεησπίδνπκε απηφ ην
θαηά ηε γλψκε κνπ πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα ήζεια λα πσ ελ ηάρεη φηη ην ζέκα έρεη δπν
δηαζηάζεηο, ε πξψηε ε ηππηθή θαη ε λνκηθή λνκίδσ εμαληιήζεθε απφ ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν θαη απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά. Πξάγκαηη πξέπεη λα δνχκε ηα λνκηθά
έγγξαθα, λα δνχκε ηηο απνθάζεηο, λα δνχκε ηη έρνπλ νξίζεη, ψζηε λα
κπνξνχκε λα θξίλνπκε θαη ην ηη ζα θάλνπκε ζηνλ επφκελν ρξφλν. Δθεί δελ
ππάξρεη λνκίδσ θάπνηα αληίξξεζε, άξα δελ κπνξνχκε λα απαληήζνπκε ηψξα
γηα ην κέιινλ αλ δελ έρνπκε δεη ηηο απνθάζεηο θαη ηη νξίδνπλ απηέο.
ζνλ αθνξά ηελ νπζία γηαηί αμίδεη λα αθνχγνληαη θάπνηα βαζηά
πνιηηηθά ζέκαηα ελ ηάρεη φκσο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πξέπεη λα
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δηαθξίλνπκε -γηαηί εδψ θνβάκαη φηη εζεινηπθινχκε- ηελ νπζία απφ ηνλ ηχπν.
Γειαδή λα θαηαδηθάδνπκε ηελ πνξλεία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνξηηζηψλ
πνπ εθδίδνληαη είλαη λνκίδσ θάηη πνπ φινπο καο βξίζθεη ζχκθσλνπο. Απφ ηελ
άιιε κεξηά φκσο είλαη θαζαξφο ζηξνπζνθακειηζκφο λα κελ βάδνπκε
ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ
εθδίδνληαη, αιιά θαη ηεο γεηηνληάο θαη ηνπ Γήκνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
νίθνπ αλνρήο. Άξα κελ εζεινηπθινχκε.
Δπίζεο κελ ηα αλαγάγνπκε φια ζην ζχζηεκα ηεο αζηηθήο
δεκνθξαηίαο γηαηί δπζηπρψο απηή ε θαηάζηαζε έρεη αλζίζεη ζε φια ηα
ζπζηήκαηα θαη πάξα πνιιέο δεθαεηίεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα
κνπ πεη ν θ. εξεηάθεο αλ ζην Γήκν Παηξέσλ έρνπλ θαηαξγεζεί νη άδεηεο
πνξλείσλ. Γηα λα ην θέξεη θαη εδψ κέζα θαη λα πεη «λαη, εκείο ζην Γήκν
Παηξέσλ, φπνπ απηή ηε ζηηγκή έρνπκε δηθφ καο Γήκαξρν, ην θαηαξγήζακε».
Ο λφκνο είλαη λφκνο θχξηε. Αλ δελ έρεηε κάζεη λα ππεξεηείηε ηνπο λφκνπο θαη
εγψ είκαη ελάληηα ζηα ελάληηα θαη θαηά ζηα θαηά πάληα. Αιιά είκαη
ππνρξεσκέλνο νξηζκέλα πξάγκαηα ηα νπνία ηα ιέεη ν λφκνο λα ηα ππεξεηψ.
Δγψ επεηδή είκαη έλα απφ ηα άηνκα ηα νπνία ζηελ πξνεγνχκελε
ζεηεία κνπ ςήθηζα ηνλ νίθν αλνρήο θαη είπα φηη θαιφ είλαη λα ππάξρνπλ
λφκηκνη νίθνη αλνρήο θαη φρη απηή ηε ζηηγκή παξάλνκνη θαη δηαζθνξπηζκέλνη
ζηα φξζηα απφ ηε Θεζζαινλίθεο κέρξη Πεξηζζνχ, ιέσ φηη απηή ηε ζηηγκή
θαιψο ππάξρεη ν λφκηκνο πνπ ειέγρεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ελλνείηε ζηα «φξζηα»;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δλλνψ φηη απηή ηε ζηηγκή ην παξάλνκν είλαη παξάλνκν θαη
ην λφκηκν είλαη λφκηκν θαη ηνπο λφκνπο νθείινπκε λα ηνπο ππεξεηνχκε θαη λα
ηνπο ζεβφκαζηε. Γη' απηή ηελ Δπηηξνπή είκαζηε ππνρξεσκέλνη γηαηί απηή ηε
ζηηγκή ζηελ Πεξηθέξεηα ππάξρνπλ θη άιινη, δελ είλαη κφλνη ηνπο νχηε
θαζνξίδνπλ κφλνη ηνπο, ππάξρεη δηθαζηηθφο, ππάξρεη έλα νιφθιεξν πκβνχιην
πνπ ζα ζπκκεηέρεη ε Δπηηξνπή απηή. Γελ ζα ιέκε φ,ηη ζέινπκε κφλν θαη κφλν
γηα λα θάλνπκε ηνπο εζηθνχο. Καη εκείο είκαζηε εζηθνί θαη εκείο πάκε ζηελ
Δθθιεζία θαη εκείο θάλνπκε ηνλ ηαπξφ καο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη
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ζσζηφ απηφ πνπ ιέηε. αο παξαθαιψ πάξα πνιχ, κε κνπ θάλεηε εζηθνινγίεο
εδψ κέζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Θα ήζεια λα δειψζσ ζην ψκα ην εμήο: κελ μερλάηε φηη
απηέο νη γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λα εθδίδνληαη, βάζεη λνκνζεηηθήο δηάηαμεο είλαη
πιένλ επάγγεικα θαη θπζηθά γηα λα κπνξνχλ λα αζθνχλ, ρξεηάδεηαη έλαο
ρψξνο.
Θα ζαο ζπκίζσ ην εμήο: ην 2011 είρε έξζεη πάιη απηφ ην ζέκα
ζην ηφηε Γεκνηηθφ πκβνχιην κε Γήκαξρν ηελ Έθε Γατηαλά. Ζ απάληεζή κνπ
ινηπφλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξψ λα ζαο ηε δηαβάζσ. Δίπα ινηπφλ ην
εμήο:
«Κύξηε Δήκαξρε, Πξνεδξείν, θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί
ζπκπνιίηεο -φπσο πάληα επγελέζηαηα- απηά πνπ ζα ζαο πσ, ζθνπόο
κνπ

δελ

είλαη

λα

αθνπζηνύλ

κόλν,

αιιά

αληίζεηα

λα

πξνβιεκαηηζηνύκε όινη. Τν ζέκα αθνξά όινπο ζηελ πόιε θαη όρη
κεκνλσκέλε κεξίδα αλζξώπσλ.
Δελ μέξσ αλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεηε πεξάζεη από ηελ νδό
Παηεζίσλ ζην ύςνο ηνπ πξώελ εξγνζηαζίνπ ΦΙΞ.
Δελ μέξσ αλ έρεηε πξνζέμεη καύξεο γπλαίθεο λα θάλνπλ πηάηζα πξηλ
θαιά – θαιά βξαδηάζεη έσο θαη ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο.
Δελ μέξσ αλ έρεηε δεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα όηη απηέο νη γπλαίθεο, νη
ίδηεο γπλαίθεο έρνπλ αλεθνξίζεη ζηα όξηα ηεο Νέαο Φαιθεδόλαο ζην
πάξθν παξάιιεια κε ηελ νδό Φαιθίδνο.
Δελ μέξσ όκσο ζύληνκα θάπνηεο από απηέο ηηο γπλαίθεο ηηο δνύκε ζε
θάπνην θεληξηθό ή εκηθεληξηθό δξόκν ηεο πόιεο καο.
Δελ μέξσ αλ πξέπεη λα αλεζπρνύκε, πνπ ζηελ πεξηνρή καο
ιεηηνπξγεί ή ζα ιεηηνπξγήζεη έλαο νίθνο αλνρήο.
Δελ μέξσ θαηά πόζν ζα πξέπεη λα θαλνύκε ζπληεξεηηθνί ή
κνληέξλνη.
Δελ μέξσ επίζεο αλ πξέπεη λα αθνξίζνπκε ή λα δερηνύκε απηή ηελ
ηδέα.
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Δελ μέξσ αλ ν ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο ζα είλαη ν ηόπνο εθηόλσζεο
θάπνησλ πνπ ηνπο έρεη γπξίζεη ην κάηη θνηηάδνληαο ηα θνξίηζηα καο
γπξίδνληαο από ην θξνληηζηήξην ή ην ζρνιείν.
Δελ μέξσ αλ πξέπεη λα είκαζηε εκείο ή εζείο απηνί πνπ πξέπεη λα
πνπλ «λαη».
Ξέξσ όκσο ζίγνπξα όηη έβαια όινπο εκάο ζε ζθέςεηο αλ πξέπεη λα
πνύκε όρη».
Απηή ήηαλ ε δήισζή κνπ ην 2011. αο θαιψ φινπο θαζψο θαη
εζάο θ. εξεηάθε λα απαληήζεηε λαη ή φρη κεηά απ' φινπο απηνχο ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο γηαηί εγψ έρσ δπν θνξίηζηα φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ
εζάο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Αγνξαζηνχ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπάξρνπλ παηδηά πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ πφιε. Θέιεηε λα
ππάξρεη έλαο ρψξνο εθηφλσζεο ή φρη; Ζ απάληεζε είλαη δηθή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζπλερίδνπκε κε ηελ ςεθνθνξία …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα θνπβέληα ζέισ λα πσ. Κχξηε Γήκαξρε επεηδή
αθνχζηεθε ην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο θαη πεξλάεη πνιχ μψθαιηζα λα
πξνζέμνπκε ην εμήο γηαηί πξφζθαηα βγήθε απφθαζε Γηθαζηεξίνπ πνπ
θαηαδηθάζηεθε έλα Ννζνθνκείν γηα 850.000 € ιφγσ ζθάικαηνο πξάμεσλ θαη
παξαιείςεσλ γηαηξνχ ζπγθεθξηκέλνπ.
Σν Ννζνθνκείν θαηέβαιιε, πιελ φκσο έθαλε αγσγή λα
θαηαβάιιεη ην πνζφ απηφο πνπ έθαλε ηε βιάβε. Πνπ ζεκαίλεη κελ ην πεξλάκε
έηζη μψθαιηζα, κπνξεί λα θαηαινγηζηνχλ ή λα έξζεη έλαο πνιίηεο θαη λα πεη
«πφζν θαηαδηθάζηεθε ν Γήκνο; 70.000 €. Πνηνο έθαλε ηελ πξάμε ηελ
παξάιεηςε θαη ζαλ απφηνθνο ζπλέπεηα ήηαλ 100.000 € απνδεκίσζε; Ο
Βνχξνο. Μάιηζηα. Πιήξσζέ ηα απφ ηελ ηζέπε ζνπ». Γελ είλαη ηφζν εχθνιν.
Γη' απηφ είπα απφ ηελ αξρή λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί, ίζσο ρξεηαζηεί λα
μαλαδνχκε ηελ θαλνληζηηθή. Βέβαηα μεθεχγεη ηνπ ζέκαηνο γηαηί είλαη
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εδψ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζπγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ. Ση
ελλνείηε θ. Γξεηδειηά κε απηφ; Πείηε καο ηη ελλνείηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση είπε;
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ήηαλ ζαθήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ηη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη κηα αγσγή -είπε- αλέθεξε σο παξάδεηγκα ην
Ννζνθνκείν …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ κπνξεί λα ππάξμεη …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ αγσγή ήηαλ ζην Ννζνθνκείν θαη είπε ηα ρξήκαηα
απηά λα θαηαινγηζηνχλ ζηνπο αξκφδηνπο γηα πξάμεηο παξαιείςεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ην είπα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν είπαηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν Γηθαζηήξην ην είπε παηδί κνπ, φρη εγψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν Γηθαζηήξην είπε γηα ην Ννζνθνκείν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. Καη ζηε ζπλέρεηα ην Ννζνθνκείν …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπξάβν. Ση ελλνείηε ινηπφλ, πείηε καο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηη πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί κε απηά ηα
δεηήκαηα,

δηφηη

απηνί

έρνπλ

νξγαλσκέλα

δηθεγνξηθά

γξαθεία

πνπ

ζπλεπηθνπξνχλ ηα αλνίγκαηα, ηα θιεηζίκαηα, ηηο θαζπζηεξήζεηο, πνπ πξέπεη
λα είκαζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα είκαη ζαθήο: ππνλνείηε φηη ε αγσγή απηή ζα
έπξεπε λα ζηξαθεί ελαληίνλ κνπ ή ελαληίνλ ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο
Αξρήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί κπνξεί θαλείο λα ζπλάγεη απηφ ην πξάγκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βξε άλζξσπε ηνπ Θενχ κελ έρεηο καλία θαηαδίσμεο. Με
αθνξκή ηελ αγσγή απηή ιέσ ηη πξφζθαηα βγήθε, πνπ ζεκαίλεη λα είκαζηε
πνιχ πξνζεθηηθνί κελ μαλαζπκβεί ζην κέιινλ. Σφζν δχζθνιν είλαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Καη είλαη ην εχθνιν ζέκα καο απηφ!
Κχξηνη ζπλάδειθνη, πάκε ζε ςεθνθνξία …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να πσ επεηδή πξνθιήζεθα γηα δπν πξάγκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πξνθιεζήθαηε, δελ είπε ηίπνηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ξψηεζε ν θ. Γξεηδειηάο;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζαο παξαθαιψ, φρη – φρη, ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ δηθαίσκα δεπηεξνινγίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη δελ ππάξρεη ηέηνην δηθαίσκα, ηξηηνινγήζαηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ δηθαίσκα εθ ηνπ θαλνληζκνχ δεπηεξνινγίαο. Πξψηνλ ν
θ. Κσλζηαληηλίδεο μέξεη πνιχ θαιά φηη απηφο πνπ θάλεη ην γπλαηθείν ζψκα
εκπφξεπκα είλαη ν θαπηηαιηζκφο θαη φρη ν ζνζηαιηζκφο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ηε νβηεηηθή Έλσζε ηη γηλφηαλ θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ση γηλφηαλ; Δίλαη ε πξψηε ρψξα πνπ έδσζε δηθαίσκα ζηε
γπλαίθα θαη εθφζνλ έρεηε δηαβάζεη ηφζν πνιχ δηαβάζηε …
ΜΔΛΟ: Ζ αξραία Διιάδα είρε θαπηηαιηζκφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαβάζηε ηνλ Καδαληδάθε θαη ηελ εθδήισζε κε ηνλ Ηζηξάηη
ην ηη είπαλ γηα ην ζέκα. Δδψ φκσο αθνχζηεθαλ ηα εμήο: πξψηνλ εγψ δελ μέξσ
θαλέλα θξάηνο ζνζηαιηζηηθφ λα ζεσξεί ηελ πνξλεία επάγγεικα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αθνχζηεθε απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε πνπ είλαη εθπξφζσπνο ηνπ
ΠΑΟΚ λα καο ιέεη «θαιφ είλαη λα ππάξρνπλ λφκηκνη νίθνη αλνρήο, ηνπο
νπνίνπο ηνπο έθαλε ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίζηε εθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αθνχζακε ηνλ θ. Γξακκέλν λα ιέεη θάηη πνιχ επηθίλδπλν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζα ηνπνζεηεζψ. Γηαηί εγψ δελ ζεσξψ φηη πξέπεη λα
έρνπκε νίθνπο αλνρήο γηα λα εθηνλψλνληαη θάπνηνη επεηδή έρνπκε θνξίηζηα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ην Γήκν Παηξέσλ θαηαξγήζεθαλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζε ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο - Κιεηζηά Πξαθηηθά)
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
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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 απψλ, ν 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: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δπεηδή είλαη πξνηηκφηεξν ην λφκηκν θαη πην πγηεηλφ απφ ην
παξάλνκν, πνπ είλαη θαη ζηε δηπιαλή καο πφξηα, ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Λεπθφ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο;
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, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε θαη ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 22 ππέξ, 1 θαηά θαη 5 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο ελόο Γεκνηηθνύ
πκβνύινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή
Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2734/1999, αξκόδηα γηα ηελ
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εγθαηάζηαζε πξνζώπσλ εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο Γεκνηηθώλ πκβνύισλ σο κειώλ ηεο Δπηηξνπήο παξάδνζεο
θαη παξαιαβήο αθηλήησλ ππνινίπνπ έηνπο 2019 θαη έηνπο 2020»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξνηείλεηαη ν θ. Κνζθνιέηνο, ν θ. Καληαξέιεο θαη ν θ. Μαλήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη αλαπιεξσκαηηθνχο ε Δπηηξνπή;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ λνκίδσ. Έλαο θη έλαο είλαη, Κνζθνιέηνο, Καληαξέιεο, Μαλήο
ν νπνίνο είλαη ππεξεζηαθφο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ είλαη ζσζηφ
απηφ πνπ ιέηε…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δδψ ιέεη: «Οξηζκόο δπν
δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο κέιε ηεο Επηηξνπήο
παξάδνζεο – παξαιαβήο αθηλήησλ».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ ιέηε, γη' απηφ ξψηεζα δελ ην ήμεξα.
Ζ. ΣΑΦΑ: ,ηη κνπ έδσζαλ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να πξνηείλεη ν θ. Γήκαξρνο δχν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κνζθνιέηνο, Κνπηζάθεο, Καληαξέιεο, Καξαβίαο, Μαλήο θαη
Παπαδνπνχινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δθηφο απφ ηνλ θ. εξεηάθε ππάξρεη θάπνηνο άιινο θαηά; Γελ
ππάξρεη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο Γεκνηηθώλ
πκβνύισλ σο κειώλ ηεο Δπηηξνπήο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο
αθηλήησλ ππνινίπνπ έηνπο 2019 θαη έηνπο 2020» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. εξεηάθε.
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6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο ΗΔΚ
ζε Παηδηθό ηαζκό ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη εηζήγεζε είλαη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο
πάληα θαη ηεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

6ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο ΗΔΚ ζε Παηδηθό
ηαζκό ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο
ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ θαη πεηξειαίνπ
ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 (Α.Μ. 122/2018)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δάλ δελ θηάζνπλ ηα θαχζηκα κέρξη λα γίλεη ν δηαγσληζκφο
κπνξνχκε απηή ηε ζηηγκή λα ζπλερίζνπκε λα παίξλνπκε θαχζηκα κέρξη ην
πνζφ ησλ 44.375 €.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο
ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ
θίλεζεο νρεκάησλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019
(Α.Μ. 122/2018)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«ύζηαζε επηηξνπήο παξαιαβήο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο πξνκήζεηαο
ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο έηνπο 2019»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ζ. ΣΑΦΑ: πσο ζηελ εηζήγεζε πξνηείλεηαη ε θα Γαιπκήηε, ν θ. Κίηζηνο θαη
ν θ. Πεηξάθεο θαη αλαπιεξσκαηηθνί ν θ. Γεσξγίνπ σθξάηεο, ε θα Σάθε
Διέλε θαη ν θ. Μπνπξαηδήο Γεκήηξεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη ζε ζρέζε κε ηα ΜΑΠ παξειζφλησλ έρνπλ
έξζεη φια, γίλεηαη ρξήζε; Τπάξρεη έιεγρνο γη' απηφ, εάλ νη εξγαδφκελνη ζηε
δνπιεηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αλά Τπεξεζία γίλεηαη ρξήζε. Απιά ζε απηά πνπ ζα έξζνπλ κε ην
λέν δηαγσληζκφ πνπ έρεη γίλεη ηψξα, είλαη ην γάια πνπ είλαη θαη γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ γπαιηά LED γηα ηηο νζφλεο. Γειαδή ζα πάξνπλ γάια
αθφκε θαη νη δηνηθεηηθνί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «ύζηαζε επηηξνπήο
παξαιαβήο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο έηνπο 2019» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή παξαίηεζεο ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο Γ..
ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη εθινγή λέσλ κειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
από απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19, όπσο ηζρύεη»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη επαλεηζαγσγή ην
ζέκα, είρε ζπδεηεζεί ζην πξνεγνχκελν πκβνχιην, αιιά ιφγσ ηνπ φηη δελ
ππήξρε ε απφιπηε πιεηνςεθία γηαηί ρξεηάδεηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία θαη
ελεκεξψλσ θηφιαο, δελ είρε πεξάζεη. Ίδηα είλαη ε πξφηαζή καο κεηά ηελ
παξαίηεζε ηνπ θ. Νηνχξνπ θαη ηνπ θ. Οθνπκνχζε. Λέσ ζαλ ηαθηηθφ κέινο ηελ
θα Βεληήξε Λπδία θαη ν θ. Κειίδεο Γηψξγνο σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απηή
είλαη ε πξφηαζε. Καη επαλαιακβάλσ φηη ρξεηάδεηαη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζηηο 3 Οθησβξίνπ ππήξμε θάπνηα επηζηνιή
ηνπ πιιφγνπ Πνληίσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο «Γεκήηξηνο Τςειάληεο» ε νπνία
απεπζπλφηαλ πξνο ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην θαη δεκνζηνπνηήζεθε ζε φια
ηα ηνπηθά Μέζα.
Θα κνπ δψζεηε ιίγν ρξφλν λα δηαβάζσ ηελ επηζηνιή, είλαη κηα
ζειίδα κφλν …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηα Παπαινπθά ζπγλψκε, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ηελ έρσ
ζηείιεη ζε φινπο.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δγψ ζα θαιέζσ ην ψκα επί απηήο ηεο επηζηνιήο λα
πάξνπκε απφθαζε, νπφηε ζα κνπ επηηξέςεηε λα δηαβάζσ γηα λα ηε
ζπκεζνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καλέλα πξφβιεκα, απιά ηελ έρσ ζηείιεη γηα λα ην αθνχλ φινη.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Ναη, αιίκνλν. χκθσλα κε ηελ επηζηνιή αλαθέξεη:
«Ο Σύιινγνο Πνληίσλ «Δεκήηξηνο Υςειάληεο» βξίζθεηαη ζηε
δπζάξεζηε ζέζε λα ζαο εθθξάζεη ηε βαζηά ηνπ ιύπε γηα ην νιίζζεκα
πνπ δηαπξάμαηε, απέλαληη ζηνπο Σπιιόγνπο πνπ ππεξεηνύλ ηνλ
πνιηηηζκό θαη όρη κόλν.
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηηο 23/9 ην Δεκνηηθό
Σπκβνύιην απνθάζηζε θπζηθά ζέινπκε λα πηζηεύνπκε όρη ζύζζσκν
ηε κε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ πνιηηηζηηθώλ Σπιιόγσλ πνπ
ρξόληα ππεξεηνύζαλ ην Π.Π.Ι.Ε.Δ. ζπλαπνθαζίδνληαο ηηο όπνηεο
πνιηηηζηηθέο ηνπ δξάζεηο
Υπνηηκήζαηε κε απηή ζαο ηελ απόθαζε ηηο ππεξεζίεο απηώλ ησλ
Σπιιόγσλ πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ εθάζηνηε Δεκνηηθή Αξρή όια απηά
ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Μήπσο ν Δήκνο καο απεθδύεηαη ηεο
πξνζθπγηθήο ηνπ πξνέιεπζεο θαη δελ ην μέξνπκε;
Δελ γλσξίδνπκε κε πνην ζθεπηηθό καο απνθιείζαηε. Θεσξώληαο
πξνθαλώο όηη δελ πξνζθέξνπκε ηα αλακελόκελα. Φπζηθά θαη έρεηε
ην δηθαίσκα ηνπ απνθιεηζκνύ καο. Σαο ππελζπκίδνπκε όηη ν Σύιινγνο
δηαλύεη ην 42ν έηνο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
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Θέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη ην ιάζνο απηό δελ είλαη εζθεκκέλν, ζα
ζπλερίζνπκε λα πξνζθέξνπκε θαη πηζηεύνπκε όηη ζα έρνπκε
ζπλεξγαζία καδί ζαο».
Τπνγξάθνπλ ε Πξφεδξνο θαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο
Να ζπκίζσ θαη ζην ψκα φηη φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ν
χιινγνο Πνληίσλ ζπκκεηείρε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη
ζεσξνχκε σο Παξάηαμε φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα κε ηηο παξαηηήζεηο νη νπνίεο
πξνέθπςαλ, λα δηνξζψζνπκε απηφ ην ιάζνο ην νπνίν ζεσξνχκε πσο έρεη
γίλεη, κε ηνλ απνθιεηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιιφγνπ ν νπνίνο έρεη
πξάγκαηη πάξα πνιχ ζεκαληηθή δξάζε, έρεη πάξα πνιιά κέιε. Έρεη
ζεκαληηθή δξάζε Νενιαίαο θαη ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ ηελ πφιε καο θαη γη'
απηφ ηνλ ιφγν πξνηείλνπκε, έρνπκε δηθή καο πξφηαζε πξνο ην ψκα λα
ςεθίζνπκε ην λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ.
έλα κέινο κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ απφ ηνλ χιινγν Πνληίσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ε θα Διπίδα Παπαδνπνχινπ σο ηαθηηθφ κέινο, ε θα ιγα
Κνληνεηδή σο αλαπιεξσκαηηθφ θαη ζα ην ζέζνπκε ζε ςήθηζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε εηιηθξηλά μελίδνκαη κε απηά πνπ αθνχσ.
Πξνηείλεηαη ε κεηέξα ηεο Αγαπεηνχ, ε Κνληνεηδή ιγα ε νπνία Κνληνεηδή
είλαη Πφληηα, είλαη ε Αγαπεηνχ πνπ είλαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηελ
απφθαζή καο.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο είπακε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ δελ ζαο δηέθνςα, πξνηείλαηε δπν πξφζσπα.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Γελ αθνχζαηε ζσζηά κάιινλ.
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Αθνχσ

πάξα

πνιχ

θαιά

θαη

δελ

θάλσ

ιάζνο.

Δπαλαιακβάλσ πξνηείλαηε ηε κεηέξα ηεο Αγαπεηνχ, πνπ είλαη ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην πνπ είλαη Πφληηα θαη πξνηείλεηε ζήκεξα ηε κεηέξα ηεο σο
αλαπιεξσκαηηθή ή ηαθηηθή δελ έρεη ζεκαζία. Ο Κειίδεο πνπ πξνηείλεηε είλαη
θη απηφο Πφληηνο, επίζεο θαη ν χιινγνο Μηθξαζηαηψλ εθπξνζσπείηαη κέζα
έρεη, δελ έρεη άηνκα πνπ ελδερνκέλσο ζέιαηε εζείο. Γηφηη ηα πξφζσπα πνπ
πξνηείλνληαη απφςε, είλαη εγλσζκέλεο κφξθσζεο κε πεξγακελέο ηέηνηεο,
πνπ είλαη άμηεο λα ππεξεηήζνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Μελ ιέκε «δελ
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εθπξνζσπείηαη ν χιινγνο», εθπξνζσπνχληαη φινη ζρεδφλ νη χιινγνη θαη νη
Μηθξαζηάηεο θαη νη Πφληηνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ ζα ήζεια λα
ξσηήζσ ηελ θα Παπαινπθά εάλ ε πξφηαζε πνπ γίλεηαη είλαη ελ γλψζεη ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ ησλ Πνληίσλ. Ήζεια κηα δηεπθξίληζε ζε
απηφ ή είλαη πξφηαζε ηεο Παξάηαμήο ζαο κφλν, ρσξίο λα έρεηε ελεκεξψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ κπνξείηε λα απαληήζεηε.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Ζ πξφηαζή καο είλαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ χιινγν
Πνληίσλ θαη ηα νλφκαηα ηα νπνία ζαο είπα, είλαη ε πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ
Πνληίσλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα πηνζεηείηε ηελ πξφηαζε ηνπ
πιιφγνπ Πνληίσλ.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Αθξηβψο θαη ζπγλψκε πνπ δελ ην είπα μεθάζαξα εμ αξρήο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λνηπφλ εκάο πάγηα ζέζε καο
είλαη φηη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ Μηθξαζηαηηθψλ σκαηείσλ
θαη φρη απιψο κέιε ηνπο.
Θεζκηθά απηφ ην Καηαζηαηηθφ ην νπνίν είλαη ελ ηζρχ απηή ηε
ζηηγκή θαη κάιηζηα έγηλε θαη επί επνρήο ηνπ θ. Γξεηδειηά, ην Καηαζηαηηθφ ηνπ
Ηδξχκαηνο, πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πιιφγσλ, φρη ησλ πξνζψπσλ. Σσλ
πιιφγσλ, ησλ θνξέσλ. Δδψ έρνπκε κηα πξφηαζε ελφο θνξέα πνπ έξρεηαη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κέζσ κηαο Παξάηαμεο. Δγψ ηελ πξνεγνχκελε θνξά
είρα εηζεγεζεί λα ζπκκεηέρεη ν χιινγνο Μηθξαζηαηψλ αιιά είπα φηη
νπσζδήπνηε καο ελδηαθέξεη λα ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο κηθξαζηαηηθνχ
σκαηείνπ.
Βεβαίσο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη, ππάξρεη θαη ε επηζηνιή
απηή, γηαηί νη άιινη χιινγνη απφ φ,ηη είδα επηζηνιή δελ έθαλαλ.
Γηακαξηπξήζεθαλ κελ κε ηνλ ηξφπν ηνπο, αιιά επηζηνιή δελ έθαλαλ. Οπφηε
ζεσξψ φηη είλαη κηα επθαηξία απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξφηαζε γίλεηαη φρη
πξνζσπηθά απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ ή απφ ηελ θα
Παπαινπθά, αιιά απφ ην ζεζκηθφ φξγαλν πνπ είλαη ν χιινγνο θαη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαίσο πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή. Γελ ζα δηαθσλήζσ
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φηη φζνη πξνηείλνληαη είλαη εθιεθηνί ζπκπνιίηεο καο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα ζπκκεηέρνπλ σο άηνκα, πξαγκαηηθά είλαη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη
εγλσζκέλεο κφξθσζεο θαη δελ έρσ θακία αληίξξεζε γη' απηφ.
Γελ είλαη φκσο εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ. Δδψ έρνπκε θνξείο
ζπγθεθξηκέλνπο, έρνπκε πέληε πιένλ Μηθξαζηαηηθά σκαηεία, νη Πφληηνη
δηακαξηπξήζεθαλ κε επηζηνιή. Έξρεηαη ηψξα κηα πξφηαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ηε κεηαθέξεη θάπνηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο, λνκίδσ πξέπεη λα
γίλεη δεθηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη. αθψο είλαη γλσζηέο νη πεξηπηψζεηο αιιά
αο εηπσζνχλ κε πνηα ηδηφηεηα αθξηβψο πξνηείλνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη, ην ιέσ
γηα ην θαιφ ησλ πξαθηηθψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Με θάιπςε ν θ. Σνκπνχινγινπ απφιπηα. Δίλαη επθαηξία
πξαγκαηηθά λα δηνξζψζεηε ην ιάζνο ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε, είρακε δηακαξηπξεζεί έληνλα θαη εκείο γηα ηε
ζπγθξφηεζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη ζηελ θνηλσθειή
θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ.
Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ δηακαξηπξήζεθαλ ήηαλ θαη θάπνηνη
χιινγνη θαη δε εγγξάθσο ν χιινγνο ησλ Πνληίσλ. Σν ζεσξνχκε απηνλφεην
φηη ζα θάλεηε δεθηή ηελ πξφηαζε δηνξζψλνληαο αλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ζεσξείηε
εζείο ιάζνο, απηφ ην νπνίν έγηλε, αθνξκήο δνζείζεο ηεο πξφηαζεο πνπ ν
ίδηνο ν χιινγνο θάλεη.
Πξνζέμηε, γηα λα κελ παίδνπκε ηψξα κε ηνπο ζεζκνχο θαη κε ηηο
ιέμεηο θαη θ. Γξεηδειηά ζα πεξίκελα απφ εζάο λα είζηε αθξηβνιφγνο. Δίλαη άιιν
θάπνηνο λα έρεη κηθξαζηαηηθή ή πνληηαθή θαηαγσγή θαη είλαη άιινο θάπνηνο λα
είλαη εθπξφζσπνο ελφο πιιφγνπ. Σν έλα επηινγή ηνπ πιιφγνπ, ην άιιν
είλαη επηινγή πνιηηηθή, πξνζσπηθή δηθή καο πνπ έξρεηαη ε ηδηφηεηα εθ ησλ
πζηέξσλ.
Άξα κελ ζπγρένπκε πξάγκαηα ηψξα εδψ γηα λα ζεσξήζνπκε φηη
θαη ζηελ ππάξρνπζα ζχζηαζε ηνπ Γ.. θαη ζηελ πξφηαζε πνπ έξρεζηε λα
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θάλεηε, φηη εθπξνζσπείηε ην ζηνηρείν ησλ Πνληίσλ. Γελ εθπξνζσπείηε εθφζνλ
ην ίδην δελ ην γλσξίδεη. Άξα εκείο απηφ ην νπνίν πξνηείλνπκε είλαη λα
πηνζεηεζεί ε πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Πνληίσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Κχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη είρα ηελ ηηκή πξηλ
δέθα κέξεο πεξίπνπ εγψ, ν Γήκαξρνο θαη ν θ. Κνπηζάθεο λα είκαζηε
θαιεζκέλνη

απφ

παξεπξεζήθακε,

ην

Γηνηθεηηθφ

ζπδεηήζακε

πκβνχιην

θάπνηα

ησλ

πξνβιήκαηα

Πνληίσλ.
έζεζαλ

Βεβαίσο
θάπνηα

πξνβιήκαηα δηθά ηνπο θαη κάιηζηα αξθεηά πξνο ην Γήκαξρν θαη πξνο εκάο
πνπ ήκαζηαλ παξφληεο θαη δελ ηέζεθε θαλέλα ζέκα φζνλ αθνξά κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Π.Π.Η.Δ.Γ.
Δθφζνλ εηπψζεθαλ ηφζα πξάγκαηα ίζα - ίζα ήηαλ πνιχ θηιηθνί.
Απφ εθεί θαη πέξα ε θα Παπαινπθά θαιά έθαλε θαη ην έθεξε, έγηλε απηή ε
επηζηνιή. Απηή ε επηζηνιή έρεη γίλεη αξθεηφ θαηξφ, ζα κπνξνχζε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην απφ ηε ζηηγκή πνπ παξεπξεζήθακε εκείο ζηα γξαθεία ηνπο λα καο
ζέζνπλ ην ζέκα απηφ. Γελ ηέζεθε ηέηνην ζέκα θαη ήηαλ πάξα πνιχ θηιηθνί.
Απφ εθεί θαη πέξα δελ έρσ λα πσ θάηη άιιν. Δκείο εκκέλνπκε
ζηηο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο θάλνπκε θαη ηηο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο θάλνπκε, είλαη
θάπνηεο πνπ λνκίδνπκε εκείο φηη αμίδεη νη άλζξσπνη απηνί λα εθπξνζσπνχλ,
ρσξίο λα κέκθνκαη θαη λα ππνηηκψ νπνηνλδήπνηε άιινλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη δελ ηίζεηαη ζέκα θηιίαο ή θάπνηαο
ερζξηθφηεηαο φπσο αλέθεξε ν θ. Κνπεινχζνο, ην αληίζεην κάιηζηα. Σέζεθαλ
δεηήκαηα ζην ηξαπέδη ηεο ζπλάληεζεο, δεηήζακε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην
πνιηηηζηηθφ θνκκάηη ηνπ πιιφγνπ νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη
νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο δηθέο καο πξνζέζεηο απέλαληη ζηελ πινπνίεζε
ησλ ζηφρσλ ηνπο.
Δίλαη εμαηξεηηθά αλεμάξηεηνη θαη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ
ζηέθνληαη ζηηο εθπξνζσπήζεηο ή ζε ηίηινπο ή ζε αμηψκαηα. Μάιηζηα ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πνπ έθαλα πάλσ ζην ζέκα απηφ, είπαλ «εδψ είκαζηε,
ην βιέπνπκε, πξνρσξάκε, εκάο καο ελδηαθέξεη λα ζπκπαξηζηάκεζα ζε
νπνηαδήπνηε Γεκνηηθή Αξρή θαη πνηέ δελ έρνπκε εκπιαθεί ζε θνκκαηηθά, ζε
Παξαηάμεηο ή ζε πνιηηηθά παηρλίδηα».
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Χο πξνο ην ζέκα ησλ εθπξνζψπσλ λνκίδσ φηη κεηαθξάδνπκε
ηηο ιέμεηο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη
άλζξσπνη αθνχζηεθε θαη απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ απηφ θαη απφ ηνλ θ.
Γξεηδειηά θαη απφ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε λνκίδσ φηη είλαη άλζξσπνη
εγλσζκέλεο αμίαο θαη έρνπλ θαηαζέζεη ην δηθφ ηνπο νβνιφ ζην πνιηηηζηηθφ
θνκκάηη, ζην πνιηηηζηηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ δελ ηίζεηαη ζέκα αλ νλνκαηίδεηαη θαη
ραξαθηεξίδεηαη Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Σακίαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο. Γελ
ηίζεληαη ηέηνηα δεηήκαηα.
Σν θχξην είλαη φηη είλαη κέιε, άξα κπνξεί λα είλαη θαη
εθπξφζσπνη ηνπ νπνηνπδήπνηε σκαηείνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα. Δπνκέλσο αο
πξνρσξήζνπκε κε απηή ηε ζχλζεζε, βεβαίσο ζα κπεη ζε ςεθνθνξία θαη ε
πξφηαζε ηεο θαο Παπαινπθά, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ δπν ρξφληα,
έηζη θη αιιηψο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ν λφκνο λα κπνχκε ζε άιιεο
δηαδηθαζίεο, εδψ είκαζηε λα ην μαλαζπδεηήζνπκε.
Δπαλαιακβάλσ φηη ην ζέκα ηνπ εθπξνζψπνπ δελ θέξεη δίπια
θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Σακία, ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα. Δίλαη κέιε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εγλσζκέλεο αμίαο θαη
πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο θαη πξνζθνξάο σκαηείνπ φπσο είλαη ην σκαηείν
ησλ Πνληίσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λαδαξίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Ήζεια λα απαληήζσ ζηνλ θ. Κνπεινχζν γη' απηφ πνπ είπε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κιείζακε ην ζέκα, πάκε ζε ςεθνθνξία, έθιεηζε ν Γήκαξρνο.
Κπξία Παπαινπθά ζέιεηε λα βάισ ηελ πξφηαζή ζαο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Γελ είλαη πξφηαζε
ηνπ πιιφγνπ Πνληίσλ φκσο, ν χιινγνο Πνληίσλ ηψξα κίιεζα… έρσ
ζπγγελείο θαη παηέξα θαη Πξφεδξν ζεία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα είλαη δπλαηφ λα πξνηείλεη ηε κάλα ηεο ν χιινγνο
Πνληίσλ;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ είλαη απηή ε πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ Πνληίσλ θα
Παπαινπθά. Αλ ζέιεη ν Γήκνο είλαη απηή ε πξφηαζή ηνπο, φρη φηη πξνηείλεη λα
βάιεη απηνχο, λα κελ παίδνπκε κε ηηο ιέμεηο θαπειεπφκελνη πιιφγνπο.
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δίπα φηη νη άλζξσπνη δελ είραλ θαλέλα πξφβιεκα, ήηαλ
θηιηθνί. Σν θαηαιαβαίλεηε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αλ ζέιεη ν Γήκνο λα βάιεη θάπνηνπο πξνηείλνπκε
απηνχο, φρη φηη πξνηείλνπκε απηνχο.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γηαηί πξνηείλνπκε; Να πνπ βγαίλεη ε αιήζεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεηε δηάινγν ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ, εγψ ζα βάισ
ζε ςεθνθνξία θαη ηηο δπν πξνηάζεηο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να δηεπθνιχλσ ιίγν; Σν εξψηεκα είλαη αλ ζα
εθπξνζσπεζεί ν χιινγνο Πνληίσλ κε απηνχο πνπ απηφο ζα απνθαζίζεη απφ
ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ είλαη ην ίδην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη αθξηβψο ην ίδην. Να πξνηείλνπκε δπν ζέζεηο πνπ
ζα πξνηείλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αθνχζηε ηελ θαζέηα: είπε θαηά ιέμε ε πξφηαζε ηνπ
πιιφγνπ Πνληίσλ. Γελ είλαη πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ Πνληίσλ.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δίλαη ε πξφηαζε ηεο θαο Κιέαο Αλζξσπέινπ…
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίλαη ε πξφηαζε αλ ν Γήκνο ζέιεη λα βάιεη απφ ην
χιινγν Πνληίσλ, είλαη απηά ηα άηνκα. Να μέξνπκε ηη ιέκε.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Γελ ππάξρεη ιφγνο λα θσλάδεηε, θ. Πξφεδξε κπνξψ λα
έρσ ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξρήλ κε καιψλεηε δελ ππάξρεη ιφγνο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ θψλαμα πξψηνο.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Γηάλλε, δελ ππάξρεη θάπνην ζέκα. Ο χιινγνο Πνληίσλ
εκείο ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα εθπξνζσπεζεί απηή είλαη ε δηθή καο άπνςε θαη
δεηάκε απηφ λα ςεθηζηεί.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απηφ είλαη άιιν απφ ην λα είλαη πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ
Πνληίσλ.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καη επεηδή επηθνηλσλήζακε κε ηνλ χιινγν Πνληίσλ θαη
καο ππέδεημε ε θα Αλξσπέινπ ε Πξφεδξνο δπν άηνκα, αλαθέξνπκε θαη ηα
άηνκα.
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αλ ζέιεη ζαο είπε θαη δελ ην είπαηε έηζη. Δίπαηε
πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ Πνληίσλ.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Αλ ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Η.

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ:

Καη

ν

χιινγνο Πνληίσλ κνπ

είπε λα

κελ

αλαθαηεχνπκε ηνλ χιινγν Πνληίσλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε λα θαηαιάβσ θάησ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ έθιεηζε ην ζέκα ςεθίδνπκε ηηο δπν
πξνηάζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε επεηδή
ηελ εξψηεζε ηελ έζεζα εγψ ζηελ θα Παπαινπθά. Αθνχκε ηψξα θάηη άιιν απφ
ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε, ε εξψηεζε είλαη ε εμήο θ. Οπζηακπαζίδε πξνο εζάο
αθνχ επηθνηλσλήζαηε, ε θα Αλζξσπέινπ σο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ είπε φηη ηα πξφζσπα απηά εάλ ζέιεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
πξνηαζνχλ;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Βεβαίσο αλ ζέιεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίπε φκσο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
πξφζσπα.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Βεβαίσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα δελ δηαςεχδεηε ηελ θα
Παπαινπθά, ηελ επηβεβαηψλεηε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Χο πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ Πνληίσλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ άιιν ξσηψ: ηα δπν άηνκα
απηά …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ο χιινγνο Πνληίσλ θ. Σνκπνχινγινπ δελ ζέιεη ζψλεη
θαη ληε, λα βάιεη θάπνηνπο. Αλ ζέιεη ν Γήκνο, λα βάιεη απηνχο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηζφ ιεπηφ, αλ ζέιεη ν Γήκνο
ηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα πξνηείλνληαη;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μάιηζηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Χξαία, απηφ ήζεια λα
θαηαιάβσ.

31

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Παξαθαιψ λα κνπ ιέηε πφηε πξφθεηηαη λα
ηειεηψζεηε φιεο απηέο ηηο αληηπαξαζέζεηο γηα λα μέξσ πφηε ζα κηιάσ
ηειεπηαίνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη κηιήζεη ν Γήκαξρνο θαη έρεη θιείζεη ην ζέκα, πάκε ζε
ςεθνθνξία ησλ δπν πξνηάζεηο. Μία πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο θαη κηα ηεο θαο
Παπαινπθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση ιέηε ηψξα; Καη νη δπν καδί κπαίλνπλ θαη ν θαζέλαο
ςεθίδεη φ,ηη ζέιεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Σεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Σν ίδην, ηελ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ θ. Κνπεινχζνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο
Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Κνπεινχζνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζε ηεο θαο Παπαινπθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζήο κνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο θαο Παπαινπθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: κνηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ
πιιφγνπ Πνληίσλ φπσο δηαηππψζεθε απφ ηελ θα Παπαινπθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία απνχζα, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε θαη ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αθνχ δελ έρνπκε εδψ ην Πξνεδξείν ηνπ πιιφγνπ
Πνληίσλ λα καο πνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ θαη πεηζφκεζα απφ ηηο δηαβεβαηψζεηο
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Αλ ςεθίζσ θαηά, ζα έρνπκε εηζαγσγή γηα ηξίηε θνξά ηνπ
ζέκαηνο ηελ άιιε θνξά. Αλαγθαζηηθά ζα ςεθίζσ ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο
Γηνίθεζεο φρη επεηδή κε θαιχπηεη, αιιά πξέπεη λα ηειεηψλνπκε κε απηφ ην
ζέκα θαη επίζεο ζα ήζεια λα θάλεη πξάμε ν θ. Γήκαξρνο απηφ πνπ είπε θαη
ηελ επφκελε δηεηία, αθνχ δελ μεθίλεζε ν χιινγνο κε εθπξνζψπεζε ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. λα νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηε ζεηεία κε
εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ απηνχ ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο θαο Παπαινπθά. Καη θ.
Κσλζηαληηλίδε ν χιινγνο Πνληίσλ δελ ζα έξζεη πνηέ εδψ λα ζαο πεη ηέηνην
πξάγκα, ζα πάηε εζείο άκα ζέιεηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη 10 ππέξ ηεο
πξφηαζε ηεο θαο Παπαινπθά θαη 1 ιεπθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή παξαίηεζεο
ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο Γ.. ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη εθινγή
λέσλ κειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.&
Κ. Κώδηθα, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
4623/19, όπσο ηζρύεη» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
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11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο ηειώλ θαζαξηόηεηαο ιατθώλ αγνξώλ έηνπο 2020»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Εεηάκε ην αλψηαην φξην πνπ είλαη νη 60.000 € ε Πεξηθέξεηα, θέηνο
έρνπκε πάξεη 28.000 € κέρξη ζηηγκήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ.
Δίλαη ηα ίδηα ηέιε ηα νπνία είραλ ζεζπηζηεί θαη γηα ην ’19; Γειαδή ην ’19 είραλ
ζεζπηζηεί ηα ίδηα ηέιε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Εεηάκε πάληα ην αλψηαην φξην πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Σν δεηάο
απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη ζνπ δίλεη, δελ ζηα δίλεη φια απηά πνπ δεηάο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή εκάο είλαη αίηεκα απηφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Αίηεκα είλαη θαη γη' απηφ ζαο είπα φηη καο έρνπλ δψζεη 28.000 €.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εκείο βάδνπκε ην αλψηεξν
πνπ επηηξέπεη ν λφκνο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά θ. Πξφεδξε. Γελ είλαη αληηθεηκεληθή ε εηζήγεζε θαη
δεχηεξνλ ε ινγηθή ηεο νδεγεί ζηελ επηβάξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ιατθέο
αγνξέο, γηαηί αλ γίλεη απνδεθηή θαηαιαβαίλεηε ηη ζεκαίλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο ηειώλ
θαζαξηόηεηαο ιατθώλ αγνξώλ έηνπο 2020» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. εξεηάθε.
Κχξηνη ζπλάδειθνη γηα ην επφκελν ζέκα, ην 12ν ζέκα απνρσξψ
θαη ζα πξνεδξεχζεη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν θ. Γηψξγνο
Αλεκνγηάλλεο.
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12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπαλαθαζνξηζκόο ηειώλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο»
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζεγεηήο ν θ. Σάθαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο είλαη, αιιά επεηδή ππάξρεη ελαιιαθηηθή
πξφηαζε, λα πσ δπν πξάγκαηα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο αθνχκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε ελαιιαθηηθή ζηελ ελαιιαθηηθή;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ ελαιιαθηηθή ζπδεηείηαη, απιά επεηδή έρεη γίλεη έλα ιάζνο κε ηηο
Εψλεο απνθαζίζακε κεηά απφ ζπδήηεζε θαη ηέζεθε κέζα ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή λα ελσζνχλ νη Εψλεο Α θαη Β, απηή είλαη ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρνπκε πάξεη κηα ηειεπηαία
εηζήγεζε, δηνξζψζηε κε αλ θάλσ ιάζνο. Καη' αξρήλ έρσ ηνλ ιφγν θ.
Αληηπξφεδξε;
Ζ. ΣΑΦΑ: ηελ ηειεπηαία ζέισ λα θάλσ κηα δηφξζσζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα ζα θάλεηε ηελ εηζήγεζή ζαο θαη κεηά θ.
Σνκπνχινγινπ ζα ξσηήζεηε φ,ηη ζέιεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να θάλνπκε ηελ εηζήγεζε. Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε είλαη λα
ελσζνχλ νη Εψλεο Α θαη Β.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ αξρηθή πξφηαζε πξηλ ηελ ελαιιαθηηθή είρε γηα ην 2020 ηηο
Εψλεο Α, Β, Γ, Γ, Δ, η. Απνθαζίζακε λα ελψζνπκε ηηο Εψλεο Α θαη Β θαη απφ
110 λα πάλε 90 €. Απιά θαηά ηελ κεηαθνξά έγηλε έλα ιάζνο φρη απφ ηνλ θ.
Κνζθνιέην έγηλε απφ εκέλα ην ιάζνο θαη ζαο εζηάιε ιάζνο αξρείν.
Οπζηαζηηθά κε βάζε ηελ αξρηθή εηζήγεζε -κπνξψ λα ζαο ηα δψζσ θηφιαοελψλνπκε ηηο Εψλεο Α θαη Β θαη νπζηαζηηθά θαηαξγείηαη ε Εψλε η, ε Δ γίλεηαη
θνηκεηήξην, απιά έγηλε έλα κπέξδεκα θαη πάλσ ζηνλ ππνινγηζηή θαηά ιάζνο
κπήθε θάηη απφ ηε Εψλε Γ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξείηε ηνπιάρηζηνλ λα καο πεξηγξάςεηε;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Οξίζηε λα ζαο ηα δψζσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να θάλνπκε έλα κηθξφ δηάιεηκκα γηα δπν ιεπηά;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πκθσλψ. Κχξηε Σάθα λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα λα
κνηξαζηεί απηφ νχησο ψζηε λα πξνιάβνπκε λα ην δνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα δηεπθνιχλσ ηα κέγηζηα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξεηδειηά έρεηε ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε, νη Α θαη Β Εψλεο απηέο πνπ είραηε
εζείο, γίλνληαη κία. Σν 110 γίλεηαη 90 € θαη ην 70 γίλεηαη 90 € δειαδή ζηε Β
Εψλε ήηαλ ν πεδφδξνκνο ηεο Γεθειείαο ζηελ Α Εψλε ήηαλ πιαηεία
Παηξηάξρνπ θαη άξδεσλ. ια απηά είλαη κηα Α Εψλε, ε Γ γίλεηαη Β ρσξίο λα
αιιάμνπλ ηα παξαθάησ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Πέληε ιεπηά δηάιεηκκα, αθνχ κνηξάζεη ην
ραξηί ν θ. Σάθαο.
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε γηαηί ζα
ηξαβήμεη πνιχ; αο παξαθαιψ λα θαζίζεηε ζηηο ζέζεηο. Κχξηε Σάθα έρεηε
ηειεηψζεη κε ηελ εηζήγεζε ή ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη; Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη
ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ πνπ δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εηζήγεζε είλαη
ζηελ ηειεπηαία ζειίδα πνπ ιέεη φηη ζε φζα θαηαζηήκαηα πγηεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη ηξία πεξίπηεξα θαηά ην πξνεγνχκελν
έηνο δελ βεβαηψζεθαλ παξαβάζεηο απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ εμαηξνπκέλσλ ησλ λεντδξπζέλησλ λα ρνξεγείηαη έθπησζε 20%
πξνζζέηνπκε πέξα ηεο παξάβαζεο ηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
«θαη λα κελ έρνπλ νθεηιέο».
Γειαδή λα έρνπλ ηελ έθπησζε απηνί νη νπνίνη πνπ δελ έρνπλ
απζαίξεηε θαηάιεςε, λα κελ έρνπλ θαη νθεηιέο ζην Γήκν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Εαραξηάδεο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Οπνηαδήπνηε νθεηιή;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οθεηιή, πνπ λα αθνξά ηα ηξαπεδνθαζίζκαηά ηνπο.
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σα ηξαπεδνθαζίζκαηα ή θαη δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη
νηηδήπνηε άιιν;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη, γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα κηιάκε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη. Δίκαζηε ζηε δηαδηθαζία εξσηήζεσλ, ηειεηψζακε
κε ηελ εηζήγεζε;
Ζ. ΣΑΦΑ: ρη λα ηα πσ έλα - έλα γηαηί δελ πήξαλ φινη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, πείηε καο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα ην έηνο 2020:


Α Εψλε: Πιαηεία Παηξηάξρνπ θαη πεδφδξνκνο άξδεσλ θαζψο θαη
ιεσθφξνο Γεθειείαο απφ νδφο αιακίλνο έσο νδφ Αδειθψλ
Γεσξγηάδε – Αηηαιείαο



Β Εψλε: Ζ πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Αδειθψλ
Γεσξγηάδε,

Σπάλσλ,

Γηψξγνπ

Παπαλδξένπ,

Καλάξε,

Δζληθήο

Αληηζηάζεσο, Νίθνπ Σξππηά, Δηξήλεο, ιεσθφξνο Ησλίαο, Φσθψλ,
Καπαδνθίαο θαη Αηηαιείαο. Δπηπιένλ ε πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο
θαζψο θαη ε ιεσθφξνο Γεθειείαο, Σξσάδνο θαη Θεζζαινλίθεο εθηφο
ησλ νδψλ ηεο Εψλεο Α.


Γ Εψλε: φιεο νη πιαηείεο θαη πάξθα ηεο πφιεο



Γ Εψλε: ινηπέο πεξηνρέο Πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ



Δ Εψλε: βνξεηνδπηηθά ηεο εηζφδνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ.

Σα ηξαπεδνθαζίζκαηα:


Α Εψλε: 90



Β Εψλε: 40



Γ Εψλε: 20



Γ Εψλε: 10

Οη άδεηεο νηθνδνκήο σο έρνπλ θαη πάκε ζηα πεξίπηεξα.


Α Εψλε: 90 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν.



Β Εψλε: 45,5 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν.



Γ Εψλε: 30 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν.



Γ Εψλε: 25 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν.



Δ Εψλε: πνπ είλαη ην Κνηκεηήξην 110 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
εηεζίσο.
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Οη θαληίλεο σο έρνπλ. Γηάθνξα θαηαζηήκαηα νπζηαζηηθά είλαη:


Α Εψλε: 13



Β Εψλε: 7



Γ Εψλε: 7



Γ Εψλε: 7



Δ Εψλε: 110 (Κνηκεηήξην)

Δκπνξνπαλεγχξεηο. Ζ Πξσηνκαγηά θάζε θνξά κε απφθαζε Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ,

ζξεζθεπηηθέο

ενξηέο

15

€

αλά

ηεηξαγσληθφ,

επνρηαθά

εκπνξεχκαηα σο έρνπλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε πξνεδξεχνληα επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο αθνχκε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μαο θέξλεηε ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε, έρεηε εθιεγεί ζηελ
νπζία απφ ηνλ Ηνχλην, έρεηε αλαιάβεη 1ε επηέκβξε. Έξρεζηε Γεθέκβξε θαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηξνπνπνηείηαη δπν θνξέο ηελ αξρηθή εηζήγεζε θαη
απαηηείηαη απφ εκάο ζε έλα ζέκα πνπ έρεη ζνβαξφηεηα γηαηί απαζρνιεί πάξα
πνιινχο επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο, λα απνθαζίζνπκε κέζα ζε πέληε ιεπηά
θάλνληαο, ηη. Μνηξάδνληαο ραξηηά θαη πξέπεη εκείο λα έρνπκε φιε ηελ εηθφλα
ηνπ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη, πνπ ιχλνληαη ζέκαηα αδηθίαο, πνπ δεκηνπξγνχληαη
λέεο αδηθίεο κέζα ζε δέθα ιεπηά; Γειαδή είλαη πξνρεηξφηεηα, πνπ
ηνπιάρηζηνλ ειπίδσ λα κελ γίλεηαη ζθφπηκα. Αλ κε ηη άιιν αθήζηε ην θαη
θέξηε ην ζε επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα έρνπκε ηνλ ρξφλν θη εκείο λα
θαηαζέζνπκε θαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, αλ θάπνπ δελ ζπκθσλνχκε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν, είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ησλ
εξσηήζεσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, κηα ζπκπιεξσκαηηθή πξφηαζε πάλσ ζε απηά.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε ζηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάληε ηηο εξσηήζεηο, ζα ηνπνζεηεζψ κεηά.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ:

Κχξηνη

ζπλάδειθνη

ππάξρνπλ

εξσηήζεηο;

Ο

θ.

Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ εξψηεζή κνπ είλαη ζαθήο. Ο
χιινγνο ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο έρεη ιάβεη
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γλψζε; Έρεηε ζπδεηήζεη καδί ηνπο; Έρνπλ εξσηεζεί; Έρνπλ ζπκθσλήζεη;
Έρνπλ δηαθσλήζεη; Ση γίλεηαη αθξηβψο. Σν έλα εξψηεκα είλαη απηφ.
Καη ην δεχηεξν εξψηεκα είλαη απηφ πνπ ζαο έζεζε ν θ.
Βαζηιφπνπινο πνπ θη εκέλα κε απαζρνιεί δηφηη βιέπσ φηη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ζηελ νπζία δελ έρεη λφεκα φπσο ιεηηνπξγεί. Γηφηη άιια έξρνληαη,
άιια ςεθίδνληαη θαη άιια θέξλεηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε
ε νπνία ελδερνκέλσο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ζ
δηαδηθαζία δελ είλαη ζσζηή, θαη απηφ λα ην θνηηάμεηε γηαηί δελ κφλν ζε απηφ
είλαη θαη ζε άιια ζέκαηα, είλαη ζηελ αλακφξθσζε θαη ζε άιια ζέκαηα.
ηαλ έξρεηαη κηα εηζήγεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα
είζηε έηνηκνη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Θέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: κεηά ηηο αιιαγέο overall έρεη γίλεη ν
ινγαξηαζκφο γηα ην Σακείν ηνπ Γήκνπ; Δίκαζηε ζπλ; Πιελ; Σν ίδην αθξηβψο;
Ζ. ΣΑΦΑ: χκθσλα κε απηφ πνπ έρεηε ιάβεη ζαο έρσ πεη φηη δελ
πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα, ζπλνιηθά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο.
Ζ. ΣΑΦΑ: πγλψκε θ. Πξφεδξε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε; Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν έρσ ξσηήζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αιιά επεηδή
ζέισ ε απάληεζε λα θαηαγξαθεί θαη ζηα πξαθηηθά ζέισ λα εμεγεζεί ην
ζθεπηηθφ κε ην νπνίν δίλνπκε έθπησζε 20% ζε φπνηνλ δελ παξαλνκεί.
Γειαδή εκείο, ηα ππνδχγηα νη εξγαδφκελνη δελ έρνπκε δηθαίσκα λα
δηαπξαγκαηεπηνχκε κε ην Γήκν. Δλνηθηάδνπκε, έρνπκε ηα ηέιε καο θαη ηα
ινηπά, φηαλ είκαζηε ζπλεπείο έρνπκε έθπησζε; Καη απηνί πνπ θάλνπλ ηψξα
θαηαιήςεηο θαη επεθηείλνληαη, θαηαιαβαίλεηε δελ είλαη κε έλα ζηαλη, είλαη
κεγάια θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Να δεηήζνπκε κηα ηξνπνπνίεζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γθξίηδαιε είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ,
κεηά ζα ζαο δνζεί ν ιφγνο.
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Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Θα ζαο δηεπθνιχλεη γη' απηφ ζαο ην ιέσ αλ κπνξεί λα γίλεη
κηα ηξνπνπνίεζε, ζέισ λα ηε δεηήζσ ζαλ Πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο νθείισ
λα ηνπνζεηεζψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γθξίηδαιε ζαο αθνχκε.
Ζ. ΓΚΡΗΣΕΑΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη γλσξίδεηε φηη ε εκπνξηθή θίλεζε ζηε
Νέα Υαιθεδφλα έρεη κεησζεί δξακαηηθά. Απηφ ην νπνίν δεηψ είλαη λα
εμαηξεζνχλ ηα θαηαζηήκαηα απφ ηελ νδφ Δηξήλεο έσο ηελ νδφ αιακίλνο.
Έλα καγαδί απηή ηε ζηηγκή ζηε Νέα Υαιθεδφλα ην νπνίν κεηά βίαο επηβηψλεη,
λα πιεξψλεη ηα ίδηα κε έλα καγαδί ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο. Απηφ πνπ δεηψ είλαη απφ ηελ νδφ Δηξήλεο θαη θάησ ηα καγαδηά
λα ππαρζνχλ ζηε Β Εψλε. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Θέισ πξηλ αξρίζεη λα απαληάεη ηηο εξσηήζεηο ν θ. Σάθαο
λα μαλαδηαβάζεη θάζε ζπγθεθξηκέλε Εψλε πνηεο νδνχο πεξηιακβάλεη θαη ην
αληίηηκν. Πξηλ μεθηλήζεη ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ θη εγψ, λνκίδσ ηελ
έθαλε θαη ν θ. Λέθθαο. Δπεηδή καο έρεη έξζεη ην πξνζρέδην ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη κέζα αλαθέξεη ηη επειπηζηείεηε λα εηζπξάμεηε απφ ηα
ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη επεηδή ηα λνχκεξα είλαη ηα ίδηα κε ηα πεξζηλά, πσο κε
ηε κείσζε ζα εηζπξάμεηε ηα ίδηα ιεθηά; Δπραξηζηψ.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζέισ λα θάλσ κηα απνηχπσζε ηεο Α
Εψλεο πνπ θαηά ηελ άπνςή κνπ πξέπεη λα ηζρχεη. Καη' αξρήλ ζα
ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Γθξίηδαιε απφ ην «ΜΗΣΗΚ» θαη θάησ λα ελνπνηεζεί σο
Εψλε Γ θαη απφ Καλάθε κέρξη ην Π.Π.Η.Δ.Γ. λα είλαη ν πεδφδξνκνο Γεθειείαο
Α Εψλε.
Ζ Α Εψλε λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: ηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ, ηνλ
πεδφδξνκν άξδεσλ, ηε Βξπνχισλ απφ Νίθνπ Σξππηά πξνο πιαηεία,
απέλαληη ηε Φαλαξίνπ θαη ηελ Πξνχζζεο κέρξη κχξλεο θαη Δπηαιφθνπ ζην
δξφκν πνπ είλαη ην ζρνιείν, ζπλ ηνλ πεδφδξνκν Γεθειείαο. Γειαδή ε παιηά Α
Εψλε πνπ ήηαλ κφλν πιαηεία Παηξηάξρνπ θαη άξδεσλ λα γίλεη κε φια απηά
πνπ πξναλέθεξα σο Α Εψλε, πνπ πξηλ ήηαλ Β.
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Θα δηαθσλήζσ κε ηε Φσθψλ δηφηη εθεί ζα έρνπκε θαη έξγα ιφγσ
γεπέδνπ θαη ζα έρνπκε κηα ππνβάζκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελ πάζε
πεξηπηψζεη έρνπκε ην ρξφλν λα ην μαλαδνχκε. ε φια ηα άιια λα
παξακείλνπλ απηά ηα πξάγκαηα, φπσο έγηλε ε εηζήγεζε. Πνπ ζεκαίλεη ην 110
ην παιηφ ζα γίλεη 90 € θαη ην 70 ζα γίλεη 90 € θαη λνκίδσ αληηκεησπίδεηαη φιν
ην θέληξν πεξί ηελ πιαηεία ζπλ ηνλ πεδφδξνκν Γεθειείαο εληαία.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ κηα απάληεζε ζαο νθείινπκε ζρεηηθά κε
ην αλ έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαη ηηο
απφςεηο ηνπο. αθψο έρνπκε έξζεη ζε επαθή κε ηνλ σκαηείν ηνπο θαη έρεη
γίλεη ελδειερήο ζπδήηεζε θαη εκπεξηζηαησκέλε σο πξνο ηα πνζά απηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε ζπκθσλνχλ κε
ηελ εηζήγεζε πνπ θάλεηε. Απηφ κνπ ιέηε. Γειαδή απηφ πνπ ιέηε φηη έρεη γίλεη
ζπδήηεζε, θαηαιήμαηε θαη ζε ζπκθσλία ή απιψο έγηλε ζπδήηεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε ζπκθσλία. Έρνπκε ζπδεηήζεη κε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαη
έρνπκε πεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ απηά ηα πνζά αληαπνθξίλνληαη ζηελ ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή κε ηε δηάξζξσζε ησλ
Εσλψλ φπσο ηελ πξνηείλεηε έρνπλ ζπκθσλήζεη θαη κε ηηο ηηκέο πνπ
πξνηείλεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Πξνηείλακε θάπνηεο ηηκέο θαη απηέο νη ηηκέο είλαη ζε πιήξε
ελαξκφληζε κε ηηο δηθέο ηνπο απαηηήζεηο. Σψξα ζπγθεθξηκέλα κε ηηο νδνχο δελ
έρνπκε θάλεη ηφζν εκπεξηζηαησκέλε ζπδήηεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μήπσο ζα έπξεπε θαηά ηε
γλψκε ζαο λα ηνπο μαλαδείηε; Γελ μέξσ, λνκίδσ φηη πξέπεη λα έρνπκε κηα
θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο, ππάξρεη χιινγνο ππάξρεη απηή
ηε ζηηγκή θνξέαο πνπ ηνπο εθπξνζσπεί φζνπο εθπξνζσπεί λνκίδσ φηη ζα
έπξεπε λα θάλεηε κηα ζπδήηεζε καδί ηνπο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Σάθα λα ξσηήζσ θάηη γηα ην λεθξνηαθείν δελ
βιέπσ κείσζε. Μηιάκε γηα δπν ζπγθεθξηκέλα πεξίπηεξα πνπ κπνξνχλ λα
θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν δελ βιέπσ θάπνην άιιν, κηιάκε γηα δπν
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νηθνγέλεηεο δειαδή. Γηαηί λα κελ κπνπλ θη απηά ζηε κείσζε; Καη δελ μέξσ
κήπσο ην ζεσξήζσ θαη πνιηηηθή δίσμε δελ μέξσ, κπνξεί.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνιηηηθή δίσμε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηα δχν άηνκα δελ κεηψλνπκε ηα 110 ζε 90. ηαλ
απμήζεθε ζην λεθξνηαθείν θαη έγηλε 110 ίζν κε ηελ Α Εψλε, ηψξα κεηψλεηε
ηελ Α Εψλε. Γηαηί δελ κεηψλεηε θαη ην λεθξνηαθείν;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δξψηεζε θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δξψηεζε – εηζήγεζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Να απαληήζεη πξψηα ηηο εξσηήζεηο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δξψηεζε θ. Πξφεδξε. Έρεη πξνβιεθζεί φηη γηα ην ’20 ε
νδφο Φσθψλ ζα επηβαξπλζεί κε έξγα νπφηε νη εθεί επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ
πξφβιεκα; Σν είρα αλαθέξεη θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απηφ. Θεσξψ φηη
πξέπεη λα ππάξμεη κηα κέξηκλα γηα ην ’20 γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο νδνχ
Φσθψλ, θάπνηα έθπησζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα έλα ηκήκα ησλ εξσηήζεσλ ζα απαληήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο.
Πξψηνλ ζε φ,ηη ζπδεηάκε γηα ην ζέκα ηνπ πιιφγνπ ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ,
έρνπκε θάλεη ηξεηο ζεζκηθέο ζπλαληήζεηο καδί ηνπο, έρνπκε αθνχζεη ηηο
απφςεηο ηνπο, ηηο έρνπκε ζπκκεξηζηεί ζε έλα ηεξάζηην ζα έιεγα βαζκφ, απφ
εθεί θαη πέξα δελ δηαθσλνχλ αιιά έρνπκε πάξεη ηηο εηζεγήζεηο ηνπο θαη απφ
εθεί θαη πέξα ηελ πινπνίεζε θαη ην έξγν ηνπ Γήκνπ, ην θάλεη ν Γήκνο, ε
Γηνίθεζε.
Γελ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα πάξνπκε κηα έγγξαθε ζπλαίλεζή
ηνπο γηα λα απνθαζίζνπκε θάηη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Έρνπκε ζπδεηήζεη,
δελ δηαθσλνχλ ζε ηίπνηε, είλαη ελήκεξνη άξα έιεμε απηφ ην ζέκα.
ε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ πνπ είπαηε θη εζείο,
έρνπκε ζπλππνινγίζεη πνιιά πξάγκαηα. Πξψηνλ ην γεγνλφο φηη κε ηε λέα
θαλνληζηηθή εάλ έλα θαηάζηεκα δελ πιεξψλεη, δειαδή δελ δεκηνπξγεί νθεηιέο
ηε ζηηγκή πνπ δελ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα απηφ ην
έρνπκε ζπλππνινγίζεη, άξα ζα ζαο εμεγήζεη θαη ν θ. Σάθαο κεηά φηη ππάξρεη
έλα balance ζην ζέκα ηνπ ηη ράλακε θαη ην ηη δελ ζα ράλνπκε3 πιένλ κε ηε
κείσζε πνπ γίλεηαη.
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Καη ζε φ,ηη αθνξά απηφ πνπ είπε ν θ. Οπζηακπαζίδεο… δειαδή
ηη πνιηηηθή δίσμε ξε Γηάλλε; Ση θνπβέληα είλαη απηή;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίλαη δχν νηθνγέλεηεο φιεο θη φιεο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Με θάλεηε δηάινγν θ. Οπζηακπαζίδε ζαο παξαθαιψ
πνιχ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να είκαζηε ιίγν πξνζεθηηθνί ζε απηά πνπ ιέκε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ρη πξνζσπηθά, λα απεπζχλεζηε ζην ψκα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία ζην ψκα, αθνχζηεθε ε θξάζε «πνιηηηθή δίσμε»
δειαδή λα είκαζηε θαη ιίγν… ζε απηά πνπ αθνχκε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να αλαγλψζσ μαλά ηηο Εψλεο.


Α Εψλε: Πιαηεία Παηξηάξρνπ θαη πεδφδξνκνο άξδεσλ θαζψο θαη
ιεσθφξνο Γεθειείαο απφ νδφο αιακίλνο έσο νδφ Αδειθψλ
Γεσξγηάδε – Αηηαιείαο



Β Εψλε: Ζ πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Αδειθψλ
Γεσξγηάδε,

Σπάλσλ,

Γηψξγνπ

Παπαλδξένπ,

Καλάξε,

Δζληθήο

Αληηζηάζεσο, Νίθνπ Σξππηά, Δηξήλεο, ιεσθφξνο Ησλίαο, Φσθψλ,
Καπαδνθίαο θαη Αηηαιείαο. Δπηπιένλ ε πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο
θαζψο θαη ε ιεσθφξνο Γεθειείαο, Σξσάδνο θαη Θεζζαινλίθεο εθηφο
ησλ νδψλ ηεο Εψλεο Α.


Γ Εψλε: φιεο νη ππφινηπέο πιαηείεο θαη πάξθα ηεο πφιεο



Γ Εψλε: ινηπέο πεξηνρέο Πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ



Δ Εψλε: βνξεηνδπηηθά ηεο εηζφδνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ.
Με βάζε ηα ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηνπκε θέηνο απφ ηα

θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ άδεηα ρσξίο λα έρεη ππνινγηζηεί ε έθπησζε είλαη
91.844,60 € ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 85.000 € ηψξα ινγηθά κε ηελ έθπησζε
πεγαίλεη ζηηο 85.000 €. Απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ εθθξεκφηεηεο γηαηί
άιια δελ έρνπλ δψζεη ζρέδηα, άιια δελ έρνπλ πάξεη αθφκε άδεηα, αιιά ηα
ππνινγίζακε κε βάζε ηα πεξζηλά, είλαη 12.964,80 €. Ζ δηαθνξά απηή ηε
ζηηγκή αλ κείλνπλ φια σο έρνπλ κε ηηο λέεο ηηκέο θαη ηηο λέεο Εψλεο, είλαη
8.630 € είλαη ε δηαθνξά. Αιιά απηφ ζα θαιπθζεί γηαηί έρεη αιιάμεη ε
θαλνληζηηθή θαη γηαηί ζα αλνίμνπλ ινγηθά θη άιια καγαδηά ζηελ πάλσ πιεπξά
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θνληά ζην γήπεδν θαη ην θελφ ζα θαιπθζεί. Απηή είλαη ε εθηίκεζή καο. Απηή
είλαη ε δηαθνξά πάλησο θαη είλαη κεηξεκέλν.
ΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα ζα αιιάμνπλ θαη ηα λνχκεξα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην
πξνζρέδην;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μπνξνχκε λα κελ ηα αιιάμνπκε θαη λα ηα δνχκε. Έηζη θη αιιηψο
ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κφλν ιφγσ ησλ ηειψλ ζα αιιάμεη σο πξνο
ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ άθνπζα ηη είπαηε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίπα, θηεκαηνκεζίηεο είκαζηε εδψ κέζα; Ξέξνπκε φηη
ζα αλνίμνπλ θη άιια καγαδηά;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ ην θάλνπκε φκσο απηφ, είλαη κηα πεξίεξγε δχζθνιε
βξαδηά ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη κφλν απφ ηελ θαλνληζηηθή κπνξεί λα αιιάμεη. Μηιήζακε κε
ηνλ Πξφεδξν ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ θαη είλαη απφιπηα ζχκθσλνη κε απηέο ηηο
ηηκέο. Δπίζεο λα πσ φηη ε αιιαγή πνπ δήηεζε ν θ. Γθξίηδαιεο ζεσξψ φηη είλαη
ινγηθφ θαη απηφ πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο επίζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ ζέιεηε ηελ άπνςή κνπ απιά γηα λα αθνπζηεί ε δηθή κνπ
άπνςε, γεληθφηεξα κε ηελ εηζήγεζε ζπκθσλψ ζην γεληθφ πιαίζην ηεο
ζπδήηεζεο, ζπκθσλψ κε ηελ πξνζζήθε πνπ βάδεη ν θ. Γθξίηδαιεο δεδνκέλνπ
φηη πξάγκαηη ηα καγαδηά απφ ην «ΜΗΣΗΚ» θαη θάησ έρνπλ κηα ππνηππψδε
ζρεηηθά κε ηα άιια καγαδηά θίλεζε θαη βεβαίσο ζα ήζεια λα ζθεθηνχκε ηψξα
δελ ρξεηάδεηαη θακία ηδηαίηεξε αλάιπζε πξάγκαηη ηα δπν ηξία καγαδηά θ.
Σνκπνχινγινπ πνπ βξίζθνληαη ζηε Φσθψλ ζα κπνξνχζακε λα ηα
ζπκπεξηιάβνπκε λα δνχκε πσο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κηα κείσζε ζηα ηέιε
ηα δηθά ηνπο, είλαη δπν ηξία καγαδηά δελ είλαη παξαπάλσ, αιιά ζπκθσλψ ζα
ηα ζπκπεξηιάβνπκε θακία αληίξξεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ πξφηαζε πνπ έθαλα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπα, ζπκθσλψ γεληθφηεξα κε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξνζζήθε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα, άξα βάδνπκε κέζα θαη απηέο ηηο νδνχο ζηελ Α
Εψλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ζσζηά.
45

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν δηαηππψλσ μαλά: ζηελ Α Εψλε λα πξνζηεζεί ε
Πξνχζζεο, ε Φαλαξίνπ κέρξη κχξλεο ε κία θαη Δπηαιφθνπ ε άιιε γηαηί είλαη
ην ζρνιείν θαη ε Βξπνχισλ απφ Νίθνπ Σξππηά κέρξη πιαηεία.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ε απηφ πνπ εηπψζεθε γηα ηε
Φσθψλ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Φσθψλ ζε πνηα Εψλε είλαη θ. Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σε Φσθψλ ηελ έρνπκε βάιεη
ηψξα ζηε Β Εψλε ε νπνία πξέπεη λα γίλεη λνκίδσ Γ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εκέλα ηνπιάρηζηνλ θακία αληίξξεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να κελ θάλνπκε θακία πξφηαζε
πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα; Αλ δελ γίλεη ε ζπδήηεζε μαλά …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη πάκε ζε δηαδηθαζία
ηνπνζεηήζεσλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ηελ εξψηεζε γηα ην 20% αλ είλαη δπλαηφ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, επραξηζηνχκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Λαδαξίδεο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηελ έθπησζε θ. Σάθα ππήξμε εξψηεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ είλαη θάηη πνπ ππήξρε θαη ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο θαη απφ
φ,ηη ζπκάκαη θαη ηε ΓΔΖ φηαλ ηελ πιεξψλεηο εγθαίξσο έρεηο 20%.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ ηνπνζεηήζεηο. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε κε, θαη' αξράο ε εηζήγεζε γηα ηελ θαλνληζηηθή
πεξί θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ε ηηκνιφγεζε πσο νξίδνπκε ηηο Εψλεο θαη πσο
ηαμηλνκνχκε ηηκνινγηαθά ηε Εψλε ζηελ πφιε καο, αθξηβψο απνηππψλεη θαη
ηελ αληίιεςή καο γηα ηελ πφιε θαη ην πψο βιέπνπκε ην δεκφζην θνηλφρξεζην
ρψξν.
Άξα θαη ε θαλνληζηηθή θαη ε ηηκνιφγεζε θαηά ηε δηθή καο άπνςε
είλαη κηα εληαία δηαδηθαζία πνπ ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε λα δηέπεηαη απφ εληαία
θξηηήξηα θαη έζησ θαη κε ιαλζάλνληα ηξφπν θαη ηζαπαηζνχιηθν ηξφπν θαη
πνιχ πξφρεηξν ηξφπν, δειαδή κε ηξνπνπνηήζεηο επί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ.
Γειαδή ν θ. Γθξίηδαιεο πηζαλφηαηα έρεη δίθην ζε απηφ πνπ ιέεη αιιά ν θ.
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Γθξίηδαιεο είλαη κέινο ηεο Παξάηαμήο ζαο, δειαδή ε Πξφεδξνο ηεο
θνηλφηεηαο Φηιαδέιθεηαο αληίζηνηρα ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
θάλεη lobbing γηα ηε Φηιαδέιθεηα; Απηά δελ ζπδεηνχληαη ζηα πιαίζηα κηαο
Γεκνηηθήο Παξάηαμεο, κηαο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ δηεπξπκέλεο
πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ θαη λα απνηππσζνχλ ζηηο εηζεγήζεηο;
Δγψ ιέσ φκσο φηη αθφκε θαη έηζη φπσο ηα θέξλεηε
ππνθξχπηνληαη εληαία θξηηήξηα θαη ηα εληαία θξηηήξηα θαηά ηε δηθή καο άπνςε
είλαη φηη πξψηα κε ηελ θαλνληζηηθή δηεπξχλαηε ην δεκφζην ρψξν ν νπνίνο
παξαρσξείηαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη έξρεζηε εθ ησλ πζηέξσλ λα
κεηψζεηε θηφιαο ηηο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έλα ζήκα ζε φινπο φηη εδψ,
ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα -θπξίσο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη πνιχ δεπηεξεπφλησο
ζηε Νέα Υαιθεδφλα- δίλνπλ ηζάκπα ρψξν.
Θα ήζεια λα καο ν θ. Σάθαο ή νπνηνδήπνηε άιινο αξκφδηνο ή ν
θ. Κνζθνιέηνο αλ έρεη θάλεη κηα έξεπλα γηα ην πφζν πιεξψλνπλ αληίζηνηρα
θαηαζηεκαηάξρεο ζε γεηηνληθνχο ή άιινπο Γήκνπο. Δκείο φηαλ θάλακε κηα
έξεπλα ην 2014 είδακε θάπνηα ηξαγηθά λνχκεξα θαη ν θ. Γξακκέλνο ζηελ
Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή

ην

ππεξαζπίζηεθε

απηφ

φηη

δειαδή

ήξζε

ε

πξνεγνχκελε θαθηά Γηνίθεζε θαη ηη έθαλε. Σα 35 € ε Α Εψλε, ε Παηξηάξρνπ
δειαδή θαη ε άξδεσλ ην 2014 πιήξσλε 35 € εηεζίσο.
Ζ δηθή καο ινγηθή ήηαλ ιηγφηεξνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξνο
δηάζεζε, αθξηβφηεξνο δεκφζηνο ρψξνο ζην θέληξν εθεί δειαδή πνπ
πιεξψλνπλ λνίθηα -θαη ζα ζηαζψ ιίγν ζε απηφ αξγφηεξα- ζην θέληξν
εμσπξαγκαηηθά θαη ηξίηνλ κείσζε ζηηο πεξηθέξεηεο ζρεκαηηθά, κείσζε έζησ
λα είλαη θαη ζπκβνιηθφ ην αληίηηκν πνπ πιεξψλεη ν θαηαζηεκαηάξρεο γηα λα
δνζεί έλα θίλεηξν λα αλαπηπρζνχλ καγαδηά θαη λα απνζπκθνξεζεί ην θέληξν
ή ηνπιάρηζηνλ λα δψζνπκε θίλεηξα λα αλνίμνπλ καγαδηά, αιιά θαη ν θφζκνο
λα πάεη ζηε γεηηνληά ηνπ. Γειαδή είρε κηα εληαία ινγηθή απηφ ην νπνίν θάλακε.
Αληίζεηα βιέπνπκε απφ εζάο λα έξρεζηε εδψ θαη λα εηζεγείζηε
θάπνηα πξάγκαηα πνπ είλαη αλεμήγεηα. Απφ πνχ θη σο πνπ ε Σξσάδνο (Β
Εψλε) κε πνην θξηηήξην ε νπνία είλαη ζε κηα πεξηνρή ε νπνία αλ κε ηη άιιν δελ
είλαη ζηηο πιένλ αλεπηπγκέλεο ζην Γήκν καο θαη είλαη κηα θησρνγεηηνληά κηα
ιατθή γεηηνληά, λα ζεσξείηαη Β Εψλε. Απφ πνχ θη σο πνπ;
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Θέισ λα πσ δειαδή φηη ην πξψην πξάγκα πνπ ζα έπξεπε λα
θάλεηε είλαη λα κειεηήζεηε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Γηαηί ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή -γηαηί ζέισ λα δηθαηνινγήζσ θαη ηελ ςήθν καο ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή- ε πξφηαζή ζαο θ. Σάθα ε αξρηθή ήηαλ σο έρνπλ νη ηηκέο ζε ζρέζε
κε πέξζη. Καη θπζηθά εγψ ην ςήθηζα.
Αιιά είρα πξνηείλεη φηη πξέπεη ηνπ ρξφλνπ ηνπιάρηζηνλ λα έξζεη
κηα εκπεξηζηαησκέλε φρη κειέηε ζψλεη θαη θαιά, αιιά κηα αλάιπζε πνπ λα
κπνξέζεη θαη' αξρήλ λα παξαθνινπζήζεη ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Γηαηί, αθνχζηε.
ην θέληξν ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα πνπ πιεξψλνπλ 100 ηεηξαγσληθά 6.000 €
ελνίθην ην κήλα.
Απηφο ν νπνίνο πιεξψλεη 6.000 € ην κήλα ζηνλ ηδηψηε ζην Γήκν
ζα πιεξψζεη 90 €; αο θαιψ λα δείηε ην Νέν Ζξάθιεην ηη ηηκέο έρεη θαη ζα
βξείηε 185 € Α Εψλε, ηε Νέα Ησλία αληίζηνηρα, ην Υαιάλδξη αληίζηνηρα θαη
παξαπάλσ, άξα δειαδή εδψ ηη κήλπκα ζέινπκε λα πεξάζνπκε; «Πάξηε ηα
φια»; Καη ηελ ίδηα ζηηγκή αληί λα ρακειψζνπκε έηη πεξαηηέξσ ηηο ηηκέο ζε απηφ
πνπ ιέκε «πεξηθέξεηα ζε ζρέζε κε ην θέληξν» λα θξαηάκε ηηο ηηκέο εθεί; Δγψ
λνκίδσ πσο θηλείζηε ζε κηα ιάζνο ινγηθή θαη αλ κε ηη άιιν ζαο δηαθξίλεη θαη
κηα πξνρεηξφηεηα.
Άξα ηνπιάρηζηνλ ε δηθή καο πξφηαζε ζα ήηαλ λα ηα ζθεθηείηε,
λα ηα κειεηήζεηε ιίγν παξαπάλσ θαη λα κελ εξρφκαζηε ζε έλα πκβνχιην
πνπ ζα θάλνπκε κηα θνπηνξαπηηθή αλαιφγσο κε ην πνην γλσζηφ έρεη ν
θαζέλαο, ηη ζπκήζεθε ν θαζέλαο πνπ ην έρεη μεράζεη θαη λα θαηαιήγνπκε ζε
κηα ηζηνξία ε νπνία δελ ηηκά λνκίδσ ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ άθνπζα ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν κε πξνζνρή. Γελ μέξσ
αλ θάπνηνο ζηε ζπλέρεηα ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί αιιά πξαγκαηηθά εθπιήζζνκαη
θαη ζα παξαθαιέζσ λα ζηακαηήζεη ε ζπέθνπια φηη παξαρσξνχληαη νη
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, είλαη έλα ςέκα ην νπνίν εηιηθξηλά ζα ήζεια λα κνπ ην
εμεγήζεη εκπεξηζηαησκέλα, ηερληθά απφ πνχ πξνθχπηεη.
Γελ έρεη αιιάμεη επ’ νπδελί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παίξλνπλ
ηεηξαγσληθά κέηξα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηα θαηαζηήκαηα. Θα ήζεια επίζεο
λα κνπ εμεγήζεη απφ πνχ πξνθχπηεη ε κείσζε. ηαλ έξρεηαη ν Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθψλ θαη ιέεη φηη κε ηελ αχμεζε πνπ γίλεηαη ζε άιιεο πεξηνρέο θαη ηε
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κείσζε πνπ πξνθχπηεη ζε άιια θαη ηελ αχμεζε ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
πνπ ππάξρεη, ζα έρνπκε κηα ηζνξξνπία.
Να ζπκίζσ φηη ε Β Εψλε έρεη αξρίζεη θαη αλαπηχζζεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηθήο ζαο ζεηείαο θαη έξρεηαη απηή ε κείσζε λα εμηζνξξνπήζεη
ηηο

φπνηεο

αδηθίεο.

Αλέθεξε

ηελ

Σξσάδνο.

Πνπ

έρεη

αλάπηπμε

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ε Σξσάδνο; Πνπζελά. Γελ ππάξρεη νχηε έλα θαηάζηεκα
κε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ Σξσάδνο. Σν λα ηε ρξεζηκνπνηνχκε
γηα

λα

ιέκε

ηελ

Σξσάδνο

θησρνγεηηνληά,

φρη

πξαζηά

κηιάκε

γηα

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θ. εξεηάθε…
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα λα κελ θάλνπκε δηάινγν επεηδή δελ κπνξνχκε λα ιέκε
θησρνγεηηνληά ηελ Σξσάδνο αιιά λα κελ ιέκε θησρνγεηηνληά ηε Φηιαδέιθεηα
θαη λα ηε ζπγθξίλνπκε κε ην Υαιάλδξη θαη κε ην Νέν Ζξάθιεην. πνπ καο
βνιεχεη είκαζηε θησρνγεηηνληά θαη φπνπ δελ καο βνιεχεη είκαζηε θεθάιαην,
δελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα.
Καη ελ ηέιεη εγψ δελ έρσ θαηαιάβεη έλα πξάγκα: ηα θαηαζηήκαηα
δελ είλαη Φηιαδειθηψηεο θαη Υαιθεδνληψηεο; Δίλαη αληίπαινη; Δίλαη ερζξνί;
Πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα ηνπο εθδηθεζνχκε γηα θάηη πνπ θάλνπλ; Δγψ ην
είρα πεη φηαλ ήξζε ε θαλνληζηηθή, ην μαλαιέσ θαη ζήκεξα θαη ηνπνζεηνχκαη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ιέσ ην εμήο: ε θαλνληζηηθή πνπ ήξζε φπσο θαη
απηή ε εηζήγεζε πνπ έξρεηαη, έξρεηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη ηζνξξνπίεο, λα
εμηζψζεη πξάγκαηα ηφζν κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ηα ηέιε
βάζεη ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο πνπ έρνπλ, βάζεη ηνπ πσο αλαπηχζζεηαη ε πφιε
ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, πξψηνλ.
Καη δεχηεξνλ ε θαλνληζηηθή έξρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηζνξξνπίεο
κεηαμχ θαηαζηεκάησλ θαη πνιηηψλ. Σνλίδσ φκσο θαη θιείλσ κε απηφ φηη απηφ
ην πξάγκα γηαηί εηπψζεθε πνιιέο θνξέο ηελ πξνεγνχκελε θνξά ην άθνπζα
θαη ζήκεξα, ην έρνπλ γξάςεη θαη δηθά ζαο Μέζα φηη παξαρσξνχκε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, εληάμεη δειαδή απφ έλα ζεκείν θαη κεηά θαηαληάεη
αεδία.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηα λα θαηαιάβσ θάηη, έλα ζνπβιαηδίδηθν ζηελ πιαηεία
Παηξηάξρνπ πνπ πεξηκέλνπλ νπξά γηα λα θαζίζνπλ, ζα πιεξψζεη ιηγφηεξν θαη
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έλα ζνπβιαηδίδηθν ζηελ πιαηεία Απνκάρσλ ζα πιεξψζεη απηά πνπ πιήξσζε
θαη πέξζη πνπ δελ πεξηκέλεη πνηέ θαλείο νπξά γηα λα θάηζεη. Δπραξηζηψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη έλα ζνπβιαηδίδηθν ζην γήπεδν ζα πιεξψζεη παξαπάλσ απφ
πξηλ, γηαηί αλεβαίλεη απφ 70 ζηα 90 €.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Κχξηνη

ζπλάδειθνη,

άθνπζα

κε

πξνζνρή

ηνλ

θ.

Βαζηιφπνπιν θαη αλ θαηάιαβα θαιά καο ιέεη φηη ζα έπξεπε λα θάλνπκε κηα
αχμεζε αληί 90 ζε 180 € φπσο είλαη ζην Ζξάθιεην ή δελ μέξσ ζε πνην άιιν
Γήκν. Αλ θέξλακε απηή ηελ εηζήγεζε απφςε εδψ, δελ μέξσ πνηνο ζα βάξαγε
πεξηζζφηεξν!
Κχξηνη ζπλάδειθνη κελ θξπβφκαζηε ε εηζήγεζε απηή ζπκπηήζεη
κφλν ηελ παιηά Α κε ηελ παιηά Β Εψλε θαη ηελ θάλεη κία θαη εληαία θαη ηελ
θάλεη, γηαηί. Γηφηη ζε απηνχο ηνπο δξφκνπο κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη
ηελ αθαίξεζε ηνπ θ. Γθξίηδαιε, έρεη αλαπηπρζεί ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα
ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
ε φιεο ηηο άιιεο Εψλεο δελ άιιαμαλ νη ηηκέο. Σν Γ έγηλε Β, ην Γ
έγηλε Γ θαη πάεη ιέγνληαο. Έηζη κελ παξαπιαλνχκε θαη κελ ηξέθνπκε θξνχδεο
ειπίδεο γηα πξάγκαηα πνπ δελ ηζρχνπλ. Οχηε ε θαλνληζηηθή δίλεη ηνπο ρψξνπο
αβξφρνηο πνζί πάξε φζα ζέιεηο θαη ζα πιεξψλεηο θηελά.
Καη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζθεθηνχκε θάηη: ε επηρεηξεκαηηθφηεηα
ζηελ πφιε καο ζέιεη θξνληίδα, δελ ζέιεη θπλεγεηφ. Κπλεγεηφ λα θάλνπκε ζε
εθείλνλ ν νπνίνο θαηαιακβάλεη παξάλνκα, ζε εθείλνλ πνπ ζα παξαβηάδεη ηηο
ψξεο ηεο κνπζηθήο 01:00 θαη 02:00 ε ψξα θαη ζα δηαηαξάζζεη ηελ θνηλή
εζπρία κε ηηο φπνηεο πνηλέο θαη επηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη. Δμάιινπ θαη νη
ίδηνη ππνζρέζεθαλ φηη ζα ηεξήζνπλ θάπνηα πξάγκαηα θαη εκείο απφ ηελ
πιεπξά καο δελ ζα πξέπεη εθεί λα ραξηδφκαζηε.
ια ηα άιια πνπ άθνπζα δελ ηζρχνπλ. Πξνθαλψο ζηελ νδφ
Σξσάδνο δελ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο έλα είλαη
ζηε γσλία εθεί πνπ είλαη ζηελ πξαζηά ηνπ. Γελ άιιαμε ε ηηκή, ηα ίδηα. ην
λεθξνηαθείν πνηα πνιηηηθή δίσμε; Οχηε μέξσ εγψ πνηνο είλαη. Αιιά ν Γήκνο
ζα κπνξνχζε λα κηζζψζεη ρψξνπο έμσ απφ ην λεθξνηαθείν ελδερνκέλσο
γηαηί ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Οξίδεη ηηο ηηκέο, δελ άιιαμαλ θη
απηέο εθεί.
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Καη κε ζπγρένπκε ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ην
λεθξνηαθείν κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ελνίθηα θαη
κηα ζεηξά ππνρξεψζεηο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ ιέσ αλ είλαη δχν ή ηξία, ππάξρεη εηδνπνηφο
δηαθνξά. Δθεί ζηε Γεθειείαο ή ζηε άξδεσλ ή ζηε Φσθψλ πιεξψλνπλ αδξά
ελνίθηα, εθεί απ' έμσ δελ πιεξψλνπλ ηίπνηε. Σν κφλν ελνίθην είλαη πξνο ην
Γήκν. Αλ είλαη έλα πεξίπηεξν, είλαη 1x1 θαη αλ θαηαιακβάλεη 10 ηεηξαγσληθά
κέηξα δελ λνκίδσ φηη πάεη ρακέλνο, είλαη ην ελνίθην πνπ ζα πιήξσλε ζε έλα
καγαδί θαλνληθφ. Καη κελ κπεξδεχνπκε ηνπο φξνπο κε ηελ πνιηηηθή δίσμε,
δηφηη νχηε ηνπο μέξνπκε πνηνη είλαη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Γλσξηδφκαζηε φινη
θαιά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ μέξσ πνηνη είλαη, εζείο κπνξεί λα γλσξίδεηε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε, αλ ζέιεηε ηνλ ιφγν ζα ζεθψλεηε ην
ρέξη ζαο θαη ζα ηνπνζεηεζείηε. Μελ ηηλάδεηε ζηνλ αέξα ηε δηαδηθαζία!
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ε εκέλα απεπζχλζεθε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κάλσ θάηη εγψ πξνζσπηθά απέλαληη ζηα πεξίπηεξα, απηφ
ελλνείηε; Κάλσ θάηη πξνζσπηθά;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα ζαο παξαθαιψ πνιχ, θ. Γξεηδειηά έρεηε ηνλ
ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα ην λα αθνχκε «πνιηηηθή δίσμε»; Να είκαζηε ζνβαξνί.
Πέζηε έρσ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε, λα ην θαηαιάβσ. Κιείλνληαο θ. Γήκαξρε
λνκίδσ φηη κε ηε ζπκπιήξσζε απηψλ ησλ νδψλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ελ ηνηο
πξάγκαζη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα ζπκθσλήζσ κε απηφ πνπ είπε ν
θ. Σνκπνχινγινπ φζνλ αθνξά ηε Φσθψλ, κπνξνχκε λα ην πάκε θαη κηα Εψλε
παξαθάησ.
Καη λα δηεπθξηληζηεί ε Φσθψλ κέρξη Γεθειείαο, δηφηη ε Φσθψλ
θάλεη θχθιν, πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο πνπ έρνπκε καγαδηά πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο θαη θηάλεη κέρξη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ΑΛΟ. Καη απηφ λα ην
ζπκπεξηιάβνπκε γηαηί είλαη κηα ηαιαηπσξία πνπ ζα πεξάζνπλ έλα δπν
καγαδηά πφζα είλαη εθεί, ιφγσ ηνπ ζθαςίκαηνο πνπ ζα αξρίζεη ζε ιίγν κεηά ηηο
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γηνξηέο. Κιείλσ θαη ιέσ λα πξνρσξήζνπκε δηφηη δελ άιιαμε ηίπνηε άιιν.
Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
επεζήκαλα ζηελ αξρή απηφ ην νπνίν αθνχζαηε, φηη δειαδή νη εηζεγήζεηο
πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπζία δελ
ππάξρνπλ. Αλαηξνχληαη θάζε θνξά κε θάηη θαηλνχξγην. Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη
ίζσο ζε θάπνηα δεηήκαηα ππάξρνπλ λεψηεξεο ζθέςεηο, αιιά ζε ηφζν ζνβαξά
δεηήκαηα δελ κπνξεί ζπλερψο λα έρνπκε ηξεηο ή ηέζζεξηο εηζεγήζεηο
δηαθνξεηηθέο ηεο Γηνίθεζεο πνπ ε κία αλαηξεί ηελ άιιε. Ζ κία παξαηήξεζε
είλαη απηή.
Θα ήζεια λα θάλσ έλα ζρφιην θαη λα εθθξάζσ θαη κηα ζθέςε ζε
απηφ πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο γηα ηα πςειά ελνίθηα πνπ δίλνπλ ηα καγαδηά
ηνπ θέληξνπ. Δίλαη γεγνλφο απηφ θ. Βαζηιφπνπιε, εγψ ζα ζπκθσλνχζα
απφιπηα καδί ζαο εάλ ην είραηε θαζηεξψζεη εζείο απηφ ην πξάγκα. Γειαδή ζα
έπξεπε ηα πέληε ρξφληα πνπ ήζαζηαλ Γήκαξρνο λα έρεηε αλαπξνζαξκφζεη
απηέο ηηο ηηκέο δηφηη ηα ελνίθηα απηά δελ πξνέθπςαλ ζήκεξα, έρνπλ πξνθχςεη
εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξία – ηέζζεξα ρξφληα πξηλ πνπ απμάλνληαη ζπλερψο νη
ηηκέο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ θ. Βαζηιφπνπιε δελ ζαο
θαηήγγεηια γηαηί δελ είρα θακία ηδηφηεηα. αο έρσ θαηαγγείιεη γηα άιια, φρη γη'
απηφ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλνπκε δηάινγν ζαο παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ
θαη θ. Βαζηιφπνπιε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έηζη ζα έπξεπε λα έρεηε
αλαπξνζαξκφζεη ηηο ηηκέο απηέο, εγψ ζα ζπκθσλνχζα καδί ζαο εάλ ην
θάλαηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ θάλνπκε δηάινγν θ. Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ,
απεπζχλεζηε ζην ψκα, δελ ζα κηιάηε κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηιήζαηε γηα ηηκέο 180 € ζην
Ζξάθιεην, λαη πξάγκαηη ππάξρεη ηηκή 180 €. Αο θάλακε θη εκείο γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε Εψλε 150-160 € θαη γηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο πφιεο. Γελ
έγηλε απηφ. Καη ηη ιέσ;
ίγνπξα ζα απμεζεί ε εκπνξηθφηεηα ηεο πφιεο ην ’21 απηά είλαη
ηα ηέιε ηα νπνία ζεζπίδνπκε γηα ην 2020. Σνπ ρξφλνπ αο πάξνπκε κηα
απφθαζε φινη λα απμήζνπκε εθεί πνπ βιέπνπκε φηη ε εκπνξηθφηεηα
απμάλεηαη. Απηά δελ θαζνξίδνπλ πξννπηηθή ηεηξαεηίαο, ελφο έηνπο ηελ
πξννπηηθή θαζνξίδνπλ.
Άξα λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ ηνπ ρξφλνπ,
βιέπνληαο θαη ηνλ άιιν ρξφλν πάιη ην ίδην, ην πψο θηλείηαη ε αγνξά.
ζνλ αθνξά ην λεθξνηαθείν ζέισ λα πσ ην εμήο: είλαη κηα
πξφηαζε ηελ νπνία ηελ είρακε θάλεη παξεκπηπηφλησο ην ιέσ απηφ θαη ζην
πξφγξακκά καο. πσο μέξεηε επί Γεκάξρνπ Κφληνπ ν ρψξνο πνπ είλαη
αθξηβψο κεηαμχ ηνπ δξφκνπ θαη ηνπ parking ηνπ λεθξνηαθείνπ κπξνζηά ζηελ
είζνδν, δφζεθε ζηε δηνηθεηηθή επρέξεηα ηνπ δηθνχ καο Γήκνπ.
Δθεί είρακε πξνηείλεη θαη ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη ην πξνηείλσ
θαη ηψξα, φηη αθξηβψο ν ρψξνο εθείλνο κπνξεί απφ ην Γήκν λα δηακνξθσζεί
ζε θαηαζηήκαηα, ηα νπνία ν Γήκνο λα ηα ελνηθηάζεη θαη λα έρεη έζνδα. Σν πψο
ζα γίλεη απηφ; Με έλα ρακειφηνθν δάλεην πνπ κπνξεί λα πάξεη ν Γήκνο γηαηί
κπνξεί λα απνζβέζεη ην δάλεην απηφ, ψζηε λα απνθηεζεί έλα λέν έζνδν θαη
κηα λέα αθίλεηε πεξηνπζία γηα ην Γήκν ζε έλα ρψξν πνπ κπνξεί λα γίλεη
άκεζα αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε.
Καη δελ ιέσ καγαδηά ηα νπνία ζα αληαγσληζηνχλ ην θπιηθείν,
ελλνψ γηα ηνπο ππάξρνληεο επηρεηξεκαηίεο θαη λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ εθεί λα ιεηηνπξγήζνπλ. Απηφ εκάο είλαη κηα
πξφηαζή καο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζα κπνξνχζε θαη ζέισ λα ηελ
εμεηάζεηε. Γηαηί ηψξα ην λα ππάξρνπλ δπν ηξία πεξίπηεξα εθεί θαη λα είλαη θαη
απηφ ην ζέακα εθεί, λνκίδσ φηη δελ αξέζεη ζε θαλέλα καο απηφ. Πξέπεη
νπσζδήπνηε ν ρψξνο απηφο λα αμηνπνηεζεί θαη κε ηελ επθαηξία ην ηη ζπδεηάκε
θαη γηα ην λεθξνηαθείν, ην ζέησ ππφςε ζαο.
ζνλ αθνξά ηελ πξνρεηξφηεηα ηελ αληηιακβάλνκαη, ηελ
επηζεκαίλνπκε αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
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πκβνπιίνπ. Ννκίδσ φηη κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλε θαη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν
θ. Γθξίηδαιεο θαη εκείο πνπ θάλακε θάπνηεο πξνηάζεηο λνκίδσ φηη
κνξθνπνηείηαη κηα απφθαζε ε νπνία έρεη κηα ινγηθή θαη θπζηθά κε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο πνπ αλαθέξακε εκείο ζα ηελ ππεξςεθίζνπκε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη κηα απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ θαίλεηαη
φηη ε δηακφξθσζε κηαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο απφ κφλε ηεο δελ ιέεη ηίπνηε
αλ δελ δεη θαλείο θαη ην πιαίζην πάλσ ζην νπνίν παηάεη, πνηα είλαη ε
ζηφρεπζε, ε πνιηηηθή, γεληθφηεξα δειαδή ε πνιηηηθή ηεο Γηνίθεζεο. Καη απηφ
θάλεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ζηε ζπδήηεζε δειαδή ηεο θαλνληζηηθήο
γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη λνκίδσ θαίλεηαη θαζεκεξηλά ζα ην βξνχκε θαη
παξαθάησ.
Πνην είλαη ην πξφβιεκα; Σν πξφβιεκα είλαη φηη έρνπκε κηα
Γηνίθεζε, πνπ ιεηηνπξγεί πνιχ ραξαθηεξηζηηθά κε δφγκα απηφ πνπ είπε ν θ.
Γήκαξρνο φηαλ ζπδεηάγακε απηφ ην ζέκα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη ν
Γήκνο πξέπεη λα εηζπξάμεη γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Ζ ινγηθή δειαδή πνπ ζέιεη ην
Γήκν έλα επηπξφζζεην θνξνκπερηηθφ κεραληζκφ πνπ ζα εηζπξάηηεη απφ
φπνπ βξίζθεη θαη απφ φπνπ θάζεηαη.
Θα αμηνπνηεί ηελ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ιέεη ν ΚΛΔΗΘΔΝΖ,
ζα ραξαηζψλεη ηνπο δεκφηεο, ζα δίλεη ην δεκφζην ρψξν κε εκπνξεπκαηηθά
θξηηήξηα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα βαξέιη ρσξίο πάην, κε κφλν θαη απνθιεηζηηθφ
θξηηήξην ην εηζπξαθηηθφ ζε θάζε επηινγή αθφκε θαη ζην δήηεκα ηνπ άιζνπο
πνπ ζα δνχκε ζην επφκελν ζέκα.
Γελ καο εθπιήζζεη κε κηα έλλνηα γηαηί ην ζχζηεκα έρεη
δηακνξθψζεη έλα νιφθιεξν ζηξψκα αηξεηψλ πνπ πηζηεχεη βαζηά ζην
κνλφδξνκν ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, ηελ μεπιέλεη θαη ηελ πιαζάξεη ζηα ιατθά
ζηξψκαηα σο θπζηθφ θαηλφκελν, ηε ζηεξίδεη απαξέγθιηηα θαη ζπκβάιιεη λα
πξνσζείηαη κε ηνπο ιηγφηεξνπο δπλαηνχο θξαδαζκνχο θαη απφ θνληά θπζηθά
θαη ε πεξίθεκε επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Άξα είλαη απνηέιεζκα απηήο ηεο ινγηθήο θαη πνιηηηθήο λα
αληηκεησπίδεη ην δεκφζην θαη θνηλφρξεζην ρψξν κε εκπνξεπκαηηθά θξηηήξηα.
Να ζπζηάδεηαη ζην φλνκα ζηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο εζηίαζεο
θαη δελ κηιάσ γηα ην ζνπβιαηδίδηθν ηεο γεηηνληάο ή ην θαθελείν ζηε γσλία ην
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νπνίν έηζη θη αιιηψο θιείλεη, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζε εμαθνινχζεζε ε εξγαηηθή
δχλακε κε φξνπο εκπνξεχκαηνο, ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα σο θφζηνο, ην
πεξηβάιινλ σο εκπφδην ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη ηα ινηπά.
Μηα καηηά κφλν ζηε Γεθειείαο αξθεί γηα λα κε κηιήζνπκε γηα
ηνπο φξνπο δνπιεηάο θαη ακνηβήο ζην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ θνκκαηηνχ
ηελ επέθηαζε ηεο λχρηαο κε ηα επαθφινπζά ηεο θαη είλαη επίζεο παζηθαλέο φηη
ην λέν γήπεδν ζπκπηέδεη ζε θαηεχζπλζε γεληθεπκέλεο αιιαγήο ρξήζεσλ γεο
ηε γχξσ πεξηνρή, λα αιιάμεη ν ραξαθηήξαο απφ ακηγνχο θαηνηθίαο θαη ην
θνκκάηη ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπλνηθηζκνχ.
Καη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε εηζήγεζε κε ηε ινγηθή
φηη εθφζνλ επεθηείλεηαη θαη ζα επεθηαζεί λα πάκε εκείο λα εηζπξάμνπκε
πεξηζζφηεξα.
Απαξάδεθηε θαηά ηε γλψκε καο είλαη θαη ε έθπησζε ηεο ηάμεο
ηνπ 20% ζε φζνπο δελ παξαλνκνχλ. Γειαδή απηφο πνπ δελ παξαλνκεί έρεη
έθπησζε. Πάιη θαιά πνπ δελ ηνπο πιεξψλνπκε θηφιαο! Ή κάιινλ ηνπο
πιεξψλνπκε

θ.

Κνζθνιέην,

πιεξψλνπκε

ηνπο

ιεγφκελνπο

ζπλεπείο

επηρεηξεκαηίεο, ηα ζπλήζε ππνδχγηα νη εξγαδφκελνη, νη απηναπαζρνινχκελνη,
νη ζπληαμηνχρνη. Σνπο πιεξψλνπκε!
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνζθνιέην ζαο παξαθαιψ λα ηειεηψζνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο λα ην μεθαζαξίζνπκε: δελ ζα είρακε πξφβιεκα λα
ππάξμεη κείσζε ησλ ηειψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κε δξαζηηθή φκσο κείσζε
ηνπ θαηαιακβαλφκελνπ ρψξνπ ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπο
νπνίνπο εζείο νξθίδεζηε, ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο πνπ ιέεη ν ζπλάδειθνο
απφ εδψ, κηιάλε γηα θαη’ εμαίξεζε παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ θαη φρη «πάξηε
ζθχινη αιέζηε…» θαη εκείο απιψο λα εηζπξάηηνπκε.
Με θξηηήξην ηε δηαθχιαμε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλφρξεζηνπ
ραξαθηήξα ησλ ρψξσλ θαη φρη ην εηζπξαθηηθφ θνκκάηη εκείο ζα ήκαζηαλ ππέξ
κηαο γεληθεπκέλεο κείσζεο, εζείο είζηε ππέξ κηαο θαλνληθνπνίεζεο, κηαο
αγνξάο πνπ αλαπηχζζεηαη κε ππφζηξσκα ην δεκφζην ρψξν. Δίκαζηε ζε
δηαθνξεηηθή ινγηθή θαη δελ κπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε ηελ πξφηαζή ζαο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.

55

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να ηνπνζεηεζνχκε θη εκείο. Απφ ηηο πνιιέο
ηνπνζεηήζεηο εδψ πξαγκαηηθά έρσ κπεξδεπηεί, δειαδή αθνχγνληαο θάπνηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ κίιεζαλ αηζζάλνκαη φηη έρνπκε απμήζεη ηα δεκνηηθά ηέιε
θαηά 50% αθνχγνληαο θάπνηνπο άιινπο αηζζάλνληαη φηη ηα έρνπκε κεηψζεη
επίζεο άξδελ.
Απφ ηελ εηζήγεζε θαίλεηαη φηη κεγάιν κέξνο ηεο πφιεο ην νπνίν
έρεη αλαπηπρζεί εκπνξηθά, άξα θεξδίδεη θαη ην θέξδνο ην εκπνξηθφ φζν θαη λα
κελ ην ζέιεη ν θ. εξεηάθεο είλαη λφκηκν ζηε δεκνθξαηία πνπ δνχκε θαη βάζεη
ηνπ θέξδνπο απηνχ ησλ ηδησηψλ πιεξψλνληαη θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη
δηθαίσο ζπκβαίλεη απηφ.
Αθνχ ινηπφλ είλαη δεδνκέλν φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο πφιεο έρεη
αλαπηπρζεί

εκπνξηθά,

απηφ

έξρεηαη

λα

δηνξζψζεη

ε

εηζήγεζε,

αληηιακβαλφκελνη φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο
πνπ ππήξραλ θάπνηε πξηλ ηέζζεξα – πέληε ρξφληα. Απηφ ην βιέπεηε εληειψο
εχινγν.
Αθξηβψο φκσο επεηδή δελ πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα κεγάιε, κηα
άινγε αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη αληηεκπνξηθά,
αληηαλαπηπμηαθά κε φξνπο βέβαηα θαη κε έιεγρν φπσο εηπψζεθε θαη πξηλ,
έξρεηαη θαη θάλεη κηα κείσζε ζηα ηδηαίηεξα πςειά πξνεγνχκελα πνζνζηά, κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία απφ φ,ηη εηπψζεθε απφ ηνλ θ.
Αληηδήκαξρν ησλ Οηθνλνκηθψλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.
Γελ κπνξνχκε παξά λα ην βιέπνπκε ζεηηθά. Σψξα, αλ κπνχκε
ζηε δηαδηθαζία λα ζπδεηήζνπκε γηα ην αλ πξέπεη λα ππάξρεη εκπνξηθφηεηα ή
ηδησηηθή πξσηνβνπιία λνκίδσ φηη ζα θάλνπκε κηα θνπβέληα πνπ ζα θξαηήζεη
18 κέξεο θαη φρη 18 ιεπηά θαη ζα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο
απφςεηο επ’ απηνχ.
Θεσξψ ηελ εκπνξηθφηεηα λφκηκε θαη εχινγε ππφ φξνπο θαη ππφ
ηνλ έιεγρν ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ Γήκνπ. Άξα ζεσξψ φηη είλαη πξνο ζεηηθφ
πξφζεκν ε εηζήγεζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Πξψηα απ' φια ζέισ λα απνινγεζψ εθ
κέξνπο ηνπ ψκαηνο, ληψζσ πάξα πνιχ άζρεκα πνπ βιέπσ άδεηεο θαξέθιεο
θαη είλαη πνιχ ιάζνο φηη θάπνηνη ζπλάδειθνί καο είλαη πίζσ, θαπλίδνπλ εληφο
ηνπ ρψξνπ θαη θάλνπλ θαη θαζαξία.
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Ο θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. ην πεξαζκέλν Γεκνηηθφ
πκβνχιην ζπδεηνχζακε θαη «καιψλακε» πνηνο ζα θάλεη ηε κεγαιχηεξε
κείσζε γηα φθεινο ησλ δεκνηψλ καο. Σψξα «καιψλνπκε» πάιη πσο ζα
θάλνπκε αχμεζε. Μα γηα ηνπο ίδηνπο πνιίηεο κηιάκε, απιά είλαη ζπγθεθξηκέλνη.
Οη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη έρνπλ θάλεη θάπνηεο επελδχζεηο θαη πηζηεχσ φηη ε
εηζήγεζε ζηε βάζε ηεο είλαη ζσζηή, δειαδή ζηηο Εψλεο είλαη ζσζηή, ζηα
λνχκεξα είλαη ζσζηή απιά λνκίδσ φηη πξέπεη λα επαλαθέξνπκε ην ζέκα λα
βάινπκε φινπο ηνπο δξφκνπο κέζα, αιιά φρη «είπα εγψ, είπε ν έλαο, είπε ν
άιινο….» λνκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη επαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Αξρηθά δελ μέξσ απφ πνχ λα μεθηλήζσ γηαηί έρνπλ εηπσζεί
ηφζα πνιιά γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ πξαγκαηηθά κνπ θάλεη
ηξνκεξή εληχπσζε, γηαηί φπνηνο δελ έρεη θάλεη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο
πξαγκαηηθά δελ μέξεη ηίπνηε.
Θα μεθηλήζσ απφ ην φηη γηα πνην ιφγν θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο
ηα ηέιε θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα είλαη 180 είλαη 160
θαη ηα ινηπά. Θέιεηε λα μεθηλήζσ απφ ην Πεξηζηέξη, λα θηάζσ ζην Ζξάθιεην
θαη κεηά ζην Υαιάλδξη, πνπ νη Γήκαξρνη εθεί έρνπλ αλαβαζκίζεη πιαηείεο,
πεδφδξνκνπο, δξφκνπο. Γελ είλαη ηπραίν θχξηνη, έρεηε πάεη ηψξα ηειεπηαία
ζην Πεξηζηέξη λα δείηε ηη γίλεηαη; Έρεηε πάεη ζην Υαιάλδξη λα δείηε ηη γίλεηαη;
Έρεηε πάεη ζην Ζξάθιεην λα δείηε ηη γίλεηαη; Καη κηιάηε γηα ηε Φηιαδέιθεηα πνπ
πέξαζε κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ είρε πέληε ρξφληα ζηε δηάζεζή ηεο λα
αλαβαζκίζεη ηα ζεκεία απηά θαη δελ έρεη θάλεη ηίπνηε απνιχησο;
Καη λα αλαιχζσ απηφ πνπ ιέσ, γηαηί θάηη είπε ν πξνεγνχκελνο
Γήκαξρνο γηα ηνλ θ. Γξακκέλν. Ζ αλαβάζκηζε ηεο Γεθειείαο έρεη γίλεη ηα
ηειεπηαία ρξφληα; Θα ζαο ζπκίζσ ην εμήο: ζην ζεκείν ζήκεξα πνπ είλαη ην
«Μπαξαηίλ» γηαηί κηιάκε γηα ελνίθηα, γηαηί κηιάκε γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ
αιιάμεη ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ηέζζεξα ρέξηα απηφ ην καγαδί, ζα ζαο ζπκίζσ
φηαλ είρε έξζεη ε PUMA, φηαλ ζηε ζπλέρεηα κπήθε ην «Σάληξα», φηαλ ζηε
ζπλέρεηα κπήθε ην «120», ν θ. Αλεκνγηάλλεο ζα ηα ζπκάηαη γηαηί είρε
θαηάζηεκα δίπια θαη ζηε ζπλέρεηα κπήθε ην «Μπαξαληίλ». Γηα πείηε κνπ ήηαλ
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ππνβαζκηζκέλν ην ζεκείν θ. Αλεκνγηάλλε ή φρη ζην ζεκείν ηνπ «Μπαξαηίλ»;
Ήηαλ ππνβαζκηζκέλν πιήξσο; Ο Γήκνο είρε θάλεη θάηη;
Γελ νθείιεηαη ζην πνην ζεκείν αλνίγεη κηα επηρείξεζε, αιιά ην
πνηνο αλνίγεη ηελ επηρείξεζε, πσο ηε ιεηηνπξγεί απηή ηελ επηρείξεζε, ζα κνπ
επηηξέςεηε λα ζαο πσ φηη είκαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ηα 30 ηειεπηαία
ρξφληα ζηελ πφιε. Άλνημα έλα εκπνξηθφ θαηάζηεκα ζε κηα αληηεκπνξηθή
πεξηνρή, ζε έλα αληηεκπνξηθφ ζεκείν γηα λα έιμσ θφζκν ζην καγαδί κνπ
μέξεηε ηη έθαλα; Απφ ηε ιεσθφξν Γεθειείαο κέρξη θαη έμσ απφ ην καγαδί κνπ,
έρσ θπηέςεη ιηγνχζηξα ηα νπνία ηα πνηίδσ, ηα θιαδεχσ, ηα ξαληίδσ, ηνπο
δίλσ ζρήκαηα, γηαηί. Γηα λα πξνδηαζέζσ ηνλ θφζκν λα έξζεη ζην καγαδί ηνπ.
Σν ίδην έρεη θάλεη ην «Μπαξαηίλ», ην ίδην θ. Βαζηιφπνπιε έρεη θάλεη ην
«Μπηθνπηί», ην ίδην έρεη θάλεη ην «Μπαξζφι»
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ κελ αλαθέξεζηε ζε πξφζσπα.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Σν ιέσ, γηαηί δελ έρεηε θάλεη ηίπνηε. Κάλαηε θάηη δειαδή
έμσ απφ ην «Μπηθνπηί»; Γηα λα θαηαιάβσ. Έρεηε θάλεη θάηη έμσ απφ ην
«Μπαξαηίλ»; Γηα λα ην μέξσ. Έρεηε θάλεη θάηη έμσ απφ ηελ «Κίηξηλε γθαδφδα»;
Γηαηί πξηλ ηελ «Κίηξηλε γθαδφδα» ήηαλ ε «Λαγνπδέξα». Δίρε θίλεζε ε
«Λαγνπδέξα»; Πείηε κνπ, δελ ήηαλ έλα άξηζην καγαδί; Γηαηί δελ δνχιεςε
δειαδή; Έηζη; ηαλ έγηλε ε «Κίηξηλε γθαδφδα» έγηλε ζηέθη, έγηλε θφιαζε. Να, ν
θφζκνο! Οθείιεηαη ζην Γήκαξρν γηαηί αλαθαίληζε, αλαβάζκηζε ην ζεκείν.
Σν έρσ πεη πνιιέο θνξέο ζα ην πσ θαη κία θνξά αθφκε: ιέκε
φηαλ αλαθεξφκαζηε γηα ην Πεξηζηέξη ή γηα ην Υαιάλδξη ή γηα ην Ζξάθιεην θαη
μεθηλάκε ηελ θνπβέληα «ζα πάκε ζην Πεξηζηέξη λα πηνχκε θαθέ, ζε απηή ηελ
πιαηεία ζε απηφ ην θαηάζηεκα». Γειαδή μεθηλάκε πξψηα απφ ηελ πεξηνρή,
θηάλνπκε ζηελ πιαηεία ή ζε έλα θεληξηθφ δξφκν ζε έλα ηδηαίηεξν ζεκείν φπνπ
ν Γήκνο έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπιαζή ηνπ θαη θηάλνπκε ηειεπηαία ζην
καγαδί. ε αληίζεζε κε ηε Νέα Φηιαδέιθεηα πνπ ηη ιέκε; «Θα πάκε ζε εθείλν
ην καγαδί, πνπ είλαη ζε απηφ ην δξφκν, ζε απηή ηελ πεξηνρή». Σν αληίζεην
δειαδή. Γηαηί ηελ πεξηνρή πιένλ ηα θαηαζηήκαηα ηελ έρνπλ αλεβάζεη θαη φρη ε
πεξηνρή ηα καγαδηά, αλ ζέιεηε λα κάζεηε.
ηαλ έγηλε ν πεδφδξνκνο ζηε άξδεσλ, φηαλ επί Γξεηδειηά
ςεθίζηεθε θαη επί Αδακφπνπινπ πινπνηήζεθε, ηέζζεξα ρξφληα ηνπ
Αδακφπνπινπ επεηδή θάηη εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ θ. Νηάηζε
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βέβαηα φηη ζε θάπνηα θαηαζηήκαηα πεξηκέλνπλ νπξά λα κπνπλ κέζα, φηαλ
δίπια ζηελ αξρή ηεο άξδεσλ ππάξρεη έλα παξηέξη πνπ ηέζζεξα ρξφληα επί
Αδακφπνπινπ έηζη, ηέζζεξα ρξφληα επί Κφληνπ έηζη. «Έηζη» ελλνψ φηη δελ
αζρνιήζεθε θαλέλαο λα θπηέςεη νχηε έλα ινπινχδη. Σέζζεξα ρξφληα επί
Γατηαλά έηζη θαη πέληε ρξφληα επί Βαζηιφπνπινπ, έηζη. Πνηνο αλαβάζκηζε ην
ζεκείν εζείο ή ηα καγαδηά; Γηα λα θαηαιάβσ θη εγψ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ζ Γεκνηηθή Αξρή θ. Νηάηζε, κηιάσ γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Με θάλεηε δηάινγν, ηειεηψζαηε θ. Γξακκέλν;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: ρη δελ ηειείσζα έρσ θη άιια λα πσ, έρσ πάξα πνιιά λα
πσ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη αιιά ππάξρεη θαη ρξφλνο, δελ κπνξείηε λα κηιάηε
απεξηφξηζηα.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Θα ην πνχκε θη απηφ. Μηιήζακε γηα θαηαζηήκαηα πνπ
πιεξψλνπλ πςειά ελνίθηα. Λάζνο θχξηνη δελ πιεξψλνπλ πςειά ελνίθηα. ηε
κέζε ηεο θξίζεο θαη λα γπξίζσ ιίγν πην πίζσ, θάλαηε κηα αχμεζε 350% απφ
30-35 ζην 110 θαη ζαο ην είρα πεη φηη επλνπρίδεηε ηνπο ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο ζηελ πφιε καο θαη ζα ην μαλαηνλίζσ θαη εζείο εθείλν πνπ
θάλαηε είλαη λα ην θάλεηε ζηε κέζε ηεο θξίζεο.
Μηιάκε γηα θαηαζηήκαηα ζηελ πφιε καο, γηα ηη πξάγκα; Γηα
πξφρεηξν θαγεηφ; Γηα ηνπ ζνπβιάθη; Γηα ην ηνζη θαη ην ζάληνπηηο θαη ηελ
θξέπα; Γελ έρεη εζηηαηφξηα θπξηιέ, δελ έρεη εζηηαηφξηα πνπ έρεη ηνλ Μπνληξίλη
θαη θάπνηνπο άιινπο καγείξνπο έηζη ψζηε λα ζεξβίξνπλ γθνπξκέ θαγεηά θαη
λα ρξεψλνπλ αλάινγα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Με θάλεηε δηάινγν θ. Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ, θχξηε
Γξακκέλν νινθιεξψζηε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Πξφρεηξν θαγεηφ έρεη θαη θάπνηα θαηαζηήκαηα πνπ
πξαγκαηηθά ζα αλαθεξζψ ζε θάπνην ηηαιηθφ εζηηαηφξην ελ πάζε πεξηπηψζεη
ζηελ πφιε θαη ζε θάπνηα θαηαζηήκαηα πνπ νη ίδηνη έρνπλ αλαβαζκίζεη ηα
ζεκεία ηεο πφιεο. Οη ίδηνη, θαη φρη ν Γήκνο πνπ δελ έρεη θάλεη ηίπνηε
απνιχησο. Σίπνηε.
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Καη

ηειεηψλνληαο

ζε

θάπνηα

θνπβέληα

είρε

πεη

ν

θ.

Βαζηιφπνπινο φηη πξνηηκάλε νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο λα επελδχζνπλ ζηελ
πφιε καο ζε θαηαζηήκαηα γηαηί ηνπο πξνζθέξνπκε ηηο πιαηείεο, ηα κεγάια
πεδνδξφκηα θάπνηα πξάγκαηα θαη αλαθέξζεθε ζηε Νίθνπ Σξππηά. Ση έρεη ε
Νίθνπ Σξππηά; Έρεη κεγάιν πεδνδξφκην; Γελ ην θαηάιαβα. Ενχκε είλαη άιιε
πφιε θαη δελ ην μέξνπκε; Απηά.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή είρα δεηήζεη ηνλ ιφγν ζα ηνλ πάξσ ηψξα …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ δελ έρεηε ηνλ
ιφγν. Δγψ ζα ζηαζψ ζε δπν ζεκεία θαη ζα μεθηλήζσ απφ ην δεχηεξν πνπ είλαη
θαη πξφζθαην. Κχξηε Γξακκέλν θαη ζα ην πσ θη εγψ πξνζσπηθά γηαηί
απεπζπλζήθαηε πξνζσπηθά, ηα καγαδηά ζηε δηάξθεηα ηεο δηθήο καο ζεηείαο
φρη απμήζεθαλ, πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Καη πνιιαπιαζηάζηεθαλ, κε ηε δνπιεηά
πνπ θάλακε ζε απηφ ην Γήκν. Πνιιαπιαζηάζηεθαλ, γηαηί πήξακε έλα Γήκν
θαηαρξεσκέλν θαη ηνλ θάλακε έλα Γήκν πινχζην.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σν μέξεηε πάξα πνιχ θαιά, πνιιαπιαζηάζηεθαλ επί ησλ
εκεξψλ καο. Άξα βξήθαλ έλα εχθνξν ρσξάθη γηα λα ζπείξνπλ θαη λα
ζεξίζνπλ.
ηε δηαδηθαζία ζέισ λα ζηαζψ ιίγν. 25 ηνπ κελφο πεξλάεη κηα
εηζήγεζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πνπ είλαη ε πξψηε εηζήγεζε.
Φεθίδεηαη θαη θηάλεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 27 ηνπ κελφο. 27 ηνπ κελφο
θάλνπκε Γεκνηηθφ πκβνχιην εδψ, ην νπνίν δηαθφπηεηαη θαη απηή ηε ζηηγκή
είκαζηε ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ε αθεηεξία ηνπ είλαη 27 ηνπ κελφο, κε
ηα ζηνηρεία πνπ είρακε 27 ηνπ κελφο.
29 ηνπ κελφο έξρεηαη κηα εηζήγεζε κε κηα εκεξνκελία 27 ηνπ
κελφο σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε. ήκεξα έξρεηαη κηα ηξίηε πξφηαζε. Απηφ
πηζηεχεηε θχξηνη ζπλάδειθνη φηη είλαη δηαδηθαζία θαη ε νπνία ηηκά ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην; Σηκά ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή; Σηκά απηνχο πνπ ςήθηζαλ ηφηε ή
απηνχο πνπ ήξζαλ 27 ηνπ κελφο, ή απηνχο πνπ ήξζαλ πξνρζέο ή απηνχο πνπ
ζα ςεθίζνπλ ζήκεξα;
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Αλ ην θάλακε ζε ηξεηο κέξεο; Θα είρακε άιιε άπνςε; Θα ιέγακε
θάηη άιιν; Απφ ηηο 25 ηνπ κελφο ηη άιιαμε θαη έξρνληαη άιινη νδνί, άιια
λνχκεξα, άιια πξάγκαηα; Καη καο έρεηε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ θαιά – θαιά
εγψ 100% δελ έρσ θαηαιάβεη θαη κε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνο θαη ελψ ζα κεησζνχλ ηα πάληα, σο εθ ζαχκαηνο επεηδή
θαληαδφκαζηε φηη ζα αλνίμνπλ θαηλνχξγηα καγαδηά, ν πξνυπνινγηζκφο ζα
πινπνηεζεί.
Απφ ηελ άιιε, λα ζαο βάισ εγψ κηα άιιε παξάκεηξν: μεθηλάεη ε
ππνγεηνπνίεζε. Μήπσο πέζεη ε θίλεζε ζηελ αγνξά; Μήπσο κεησζνχλ ηα
έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ; Να ζαο βάισ εγψ έλα παξάγνληα πνπ δελ
έρνπκε ζθεθηεί, αιιά δελ είκαζηε ζηε θάζε απηή λα θάλνπκε απηφ ην δηάινγν.
Απηή ε ζθέςε θαη απηφο ν δηάινγνο, έπξεπε λα είρε γίλεη πξηλ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή. ρη ζήκεξα, 4/12. Απηφ ζέισ λα πσ, ζεσξψ ηε δηαδηθαζία
απαξάδεθηε. Δπραξηζηψ.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη θαλεξφ φηη πάληα ε αληηπνιίηεπζε κεηαθξάδεη θαηά ην
δνθνχλ απηά πνπ ιέγνληαη ζε ηνπνζεηήζεηο θαη βεβαίσο απηή είλαη ε
απνζηνιή ηεο, καδί κε ηηο φπνηεο γλψκεο θαη απφςεηο έρεη πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ νη φπνηεο πξνηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Θα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε ηνλ θ. Γξακκέλν, απιά θαη κφλν
ήζεια λα πσ φηη ην αλνίγσ έλα καγαδί -επεηδή αλαθεξζήθαηε ζην φηη
πξνηίζεζηε ή ηνπιάρηζηνλ είραηε ηελ πξφζεζε ηφηε λα αλαβαζκίζεηε ηηο γχξσ
πεξηνρέο- δελ ζεκαίλεη απηφκαηα φηη αλαβαζκίδσ ηελ πεξηνρή απηή, ηελ
πιαηεία ή ην πεδνδξφκην, αιιά φια είλαη ζέκα ζπλάξηεζεο, ζέκα ζπγθπξηψλ.
Δίλαη ζέκα αηζζεηηθήο, είλαη ζέκα θξνληίδαο, είλαη ζέκα αζθάιεηαο.
αθψο θη εκείο έρνπκε κηα πξφζεζε λα αλαβαζκίζνπκε θαη ην
Κνπθιάθη θαη ηνπο Απφκαρνπο θαη ηελ Αγία Μαξίλα, αιιά απηφ δελ κπνξεί λα
γίλεη απιά θαη κφλν γηαηί ζα αλνίμνπλ ηξία καγαδηά κε δεδνκέλν ην κεησκέλν
ηέινο ηεο ζρέζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πεδνδξνκίσλ θαη ηα ινηπά.
ζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο πξνρεηξφηεηαο πνπ έρεη αθνπζηεί
απ' φια ηα κέιε ηεο αληηπνιίηεπζεο, απ' φιεο ηηο Παξαηάμεηο ηεο
αληηπνιίηεπζεο εγψ ζα ραηξφκνπλ εάλ βξηζθφκνπλ ζε έλα ηέηνην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, φπσο άιισζηε γίλεηαη ζε φια ηα Κνηλνβνχιηα ζε φιεο ηηο
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δεκνθξαηίεο ηνπ θφζκνπ, πεξλάλε απφ Δπηηξνπέο, πεξλάλε απφ ηε Γεξνπζία
θαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή θαηαηίζεληαη αθφκε θαη ηελ ψξα πνπ
ςεθίδεηαη έλα λνκνζρέδην κε ηξνπνινγίεο, ή λνκνηερληθέο βειηηψζεηο ηεο
ηειεπηαίαο ζηηγκήο θαηεπζπλφκαζηε πξνο έλα λνκνζρέδην ην νπνίν ζα
θαιχςεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο πιεπξέο.
Άξα απηφ πνπ εζείο κεηαθξάδεηε πξνρεηξφηεηα, απηφ πνπ εζείο
κεηαθξάδεηαη σο πξφζεζε πξνθεηκέλνπ αθφκε θαη λα εμαπαηήζνπκε
θάπνηνπο, λνκίδσ ζα έπξεπε λα ραίξεζηε δηφηη είκαζηε εδψ, είλαη επήθνα ηα
ψηα καο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπκε κε ηηο δηθέο ζαο γλψκεο, ηηο δηθέο ζαο
απφςεηο. Απηφ πνπ θέξλνπκε ζέιεηε λα ην πείηε ζρέδην; Να ην πνχκε ζρέδην.
Πνπ βειηηψλεηαη κε ηελ πξφηαζή ηνπ θ. Γξεηδειηά; Πνπ βειηηψλεηαη κε ηελ
πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ; Πνπ βειηηψλεηαη κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.
Γξεηδειηά; Γηαηί φρη.
Απηφ δελ είλαη δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία; Απηφ πνπ εκείο
νλνκάδνπκε πγηή δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη δηαθαλή, εζείο ην νλνκάδεηε
πξνρεηξφηεηα;
Ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ δελ μέξσ αλ ν Κψζηαο
κπνξεί λα κνπ απαληήζεη, επεηδή είκαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα ζπκθσλήζσ
κε ην άλνηγκα ησλ φπνησλ κηθξψλ θαηαζηεκάησλ έμσ απφ ην λεθξνηαθείν
πνπ κπνξεί λα κελ επεξεάζεη θαζφινπ ή ειάρηζηα ηελ θίλεζε ηνπ θπιηθείνπ
θαη κάιηζηα είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ φηη κε έλα κηθξφ δάλεην ζα κπνξνχζαλ λα
δεκηνπξγεζνχλ εθεί θάπνηεο εζηίεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Απιψο δελ θαηάιαβα, ζην κπαιφ ζαο είλαη φηη απηά κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο κέξνο ή θνκκάηη κηαο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, ελφο
θαηλνχξγηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ; Γηαηί έηζη θη αιιηψο δελ
έρνπκε θαλέλα δηθαίσκα λα θάλνπκε έλα ηξίην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ. Απηφ ην ρακειφηνθν δάλεην ζα παξζεί απφ ην Γήκν; Θα παξζεί απφ
απηνχο πνπ ζα ελδηαθεξζνχλ; Θα εθκηζζσζνχλ σο πξνο ην φηη ν ηδηψηεο ην
θηηάρλεη θαη δίλεη δάλεην ζην Γήκν; Θα ήζεια κηα πην ζπγθεθξηκέλε απάληεζε
ζε απηφ, γηαηί ζα κπνξνχζα λα ηνπνζεηεζψ θαη δελ είκαη θαη θαζφινπ
αληίζεηνο. Απιψο ζα ην θηηάμεη ν Γήκνο κε ρακειφηνθν δάλεην θαη ζα ην
εθκηζζψζεη, σο πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. ρη σο Γεκνηηθή επηρείξεζε
θαηλνχξγηα, εληάμεη θαηάιαβα, σξαία.
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Χο πξνο ηα ππφινηπα πνπ ηέζεθαλ θαη απφ ηνλ θ. Κνζθνιέην θαη
απφ ηνλ θ. Γξακκέλν ζεσξψ πσο είλαη απηνλφεηα. Δμαθνινπζψ λα πηζηεχσ
φηη νη αληηπνιηηεπηηθέο Παξαηάμεηο νθείινπλ φρη κφλν λα βαθηίδνπλ ην άζπξν
– καχξν ή ην καχξν – άζπξν, αιιά λα πξνηείλνπλ θαη πξάγκαηα. Γειαδή
κέρξη ζηηγκήο κφλν ν θ. Σνκπνχινγινπ έθαλε κηα πξφηαζε πνπ κπνξψ λα ηε
ζπδεηήζσ, αιιά απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν φπνπ έλα κεγάιν κέξνο ηεο
πνιηηηθήο ηνπ ήηαλ λα απμήζεη ηα ηέιε θαη φρη λα ηα εμνκνηψζεη κε έλα πνιχ
πην δίθαην ηξφπν, ζα ήζεια λα έρσ κηα απάληεζε επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
Εσλψλ. Ο κέζνο φξνο είλαη ζαθψο ππέξ ησλ φπνησλ έρνπλ θαξαηνκεζεί
νηθνλνκηθά απφ ηελ θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη φρη ην αληίζεην.
Δγψ ζα πεξίκελα απηή ηε ζηηγκή λα έρνπκε κηα νκφθσλε
απφθαζε ζην φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν -ζαθψο
εμαηξψ ηνλ θ. εξεηάθε γηαηί έρεη κηα άπνςε ε νπνία αθνπκπάεη, γηα ηε δηθή
κνπ ηνπιάρηζηνλ αληίιεςε ηελ πνιηηηθή, ζε θάηη αλέθηθην. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
δνχκε ζε έλα Γήκν ν νπνίνο εηζπξάηηεη, ν νπνίνο απηά πνπ εηζπξάηηεη, ηα
κεηαθξάδεη ζε έξγα, ηα κεηαθξάδεη ζε αλάπηπμε, ηα κεηαθξάδεη θ. εξεηάθε
ζε ζέζεηο εξγαζίαο, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πσο είζηε αληίζεηνο ζε κηα
ηέηνηα άπνςε. Θα δεπηεξνινγήζσ αλ ρξεηαζηεί.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη, ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ πξηλ γηα
αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μπνξεί λα είλαη αλαγθαζηηθή,
κπνξεί θαη λα κελ είλαη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπάξρεη ε αλαγθαζηηθή, ε de facto. Ζ αλαγθαζηηθή δελ
ηζρχεη γηαηί πξέπεη λα γίλεη γηα θνηλφ ζπκθέξνλ. Καλνληθή απαιινηξίσζε
πξέπεη λα πηάζεη φιε ηελ πεξηνρή κέρξη ην Πέηαιν.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κελ θάλνπκε δηάινγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σέινο πάλησλ λα κελ θάλνπκε δηάινγν, ζσζηά. Απηφ
ην πξάγκα φπσο θαη ηα καγαδηά πνπ ιέηε, είλαη πνιχ επηθίλδπλα απηά ηα
πξάγκαηα θαη εζείο ην είπαηε θ. Γήκαξρε, ππάξρεη έλαο Κεθηζφο πνηακφο εθεί
πνπ πξέπεη λα νξηνζεηεζεί γηα λα γίλεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα λα βγεη ε
άδεηα. Οπφηε απηά είλαη πνιχ πξφρεηξα πνπ θάλνπκε εδψ.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κάησ απφ 50 κέηξα απφ ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ δελ
κπνξνχκε λα βγάινπκε άδεηεο, γηα ην λεθξνηαθείν απ' έμσ πνπ είπακε γηα
καγαδηά.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε εθηφο ζέκαηνο, παξαθαιψ λα κπνχκε ζηελ
θνπβέληα καο; Δπραξηζηψ, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη σο
δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηξίηε ζεηεία ζε απηφ εδψ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, έρσ
παξαθνινπζήζεη ην 2010 ηελ εκπνξηθή θίλεζε απηήο ηεο πφιεο απφ απηφ
εδψ ην κεηεξίδη, ζέισ λα ελεκεξψζσ ην ψκα φηη ε εκπνξηθή αλάπηπμε, ηα
καγαδηά πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα
δελ ήηαλ ηφζα παιαηφηεξα θαη ζίγνπξα δελ είραλ ηε δνπιεηά θαη ηελ αλάπηπμε
πνπ έρνπλ ζήκεξα.
Μελ μερλάκε φηη πεξάζακε κηα πεξίνδν βαζηάο θξίζεο, είραλ
πξνβιήκαηα ηφηε ηα θαηαζηήκαηα αθφκε θαη κε ηα 90 θαη κε ηα 40 θαη κε ηα 50
θαη βέβαηα ζηε ζεηεία ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ πεξάζακε ζε κηα άιιε θάζε,
φπνπ θαηάζηαζε άξρηζε λα θαιπηεξεχεη θαη θπζηθά ν θφζκνο λα έρεη άιιε
επρέξεηα θαη ηα θαηαζηήκαηα λα έρνπλ πεξηζζφηεξε δνπιεηά.
κσο εθείλν πνπ ζέισ λα θαηαζηήζσ ζαθέο είλαη ην εμήο: είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλν ην ηη θάλεη ν Γήκνο γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη θπζηθά ηα
θαηαζηήκαηα ζχκθσλα κε απηά πνπ αθνχζηεθαλ απφ ηνλ ζπλάδειθφ κνπ ηνλ
θ. Γξακκέλν, δελ δεκηνπξγνχλ ηα θαηαζηήκαηα κφλν πηάηζα, αιιά κελ
μερλάηε φηη αλ εκείο ζα Γήκνο δελ δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο ηέηνηεο γηα λα
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαζηήκαηα θαη λα κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο ππνδνκέο θαη
ηελ επρέξεηα λα γίλνπλ ηα θαηαζηήκαηα, ηφηε δελ δεκηνπξγείηαη θακία πηάηζα.
Μελ μερλάηε φηη ε Φηιαδέιθεηα είλαη έλα πξνάζηην πνπ αλ
ζέινπκε λα είκαζηε δίθαηνη, επί Γξεηδειηά έγηλε έλα πάξα πνιχ σξαίν
πξνάζηην δίπια ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην λα
αλαπηπρζνχλ ηνπιάρηζηνλ απηά ηα θαηαζηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο. Υάζακε ην
ηξέλν ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη κηιάκε γηα ηα θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Τπάξρεη κηα άκεζε ζρέζε ηνπ ηη ππνδνκέο έρσ ζην Γήκν θαη ηη
έρσ θάλεη γηα ην Γήκν γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε αλάπηπμε ε
εκπνξηθή.
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Δπίζεο γηα λα αθνινπζνχκε θαη λα είκαζηε ζσζηνί ζε απηά πνπ
ιέκε ν Γήκνο δελ ήηαλ θαηαρξεσκέλνο. Καηαρξεσκέλνο ήηαλ φηαλ
αλαιήθζεθε απφ ηε Γηνίθεζε Γατηαλά. Σφηε ήηαλ θαηαρξεσκέλνο θαη αλ
ζπκάζηε κπήθακε ζε επηηξνπίεο, ηφηε ήηαλ θαηαρξεσκέλνο. Βέβαηα ν
θαηαρξεσκέλνο Γήκνο επί ηεο νπζίαο δελ έπαημε θαλέλα ξφιν ζην φηη ππήξμε
κεηά, είλαη άιινη νη ιφγνη πνπ έγηλε απηή ε αλάπηπμε ε εκπνξηθή.
Κιείλνληαο ζέισ λα πσ ην εμήο: ζέισ ζε απηφ ην πκβνχιην λα
πξνηείλσ απηφ πνπ αθνχζηεθε πνιχ ζσζηά ην φηη ηα θαηαζηήκαηα ηεο
Φσθψλ ηα νπνία ζην 2020 εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα φηη ζα
ππνθέξνπλ γηαηί ζα ππάξρεη εξγνηάμην κπξνζηά ηνπο, έξγα, ζθφλε, ρψκα,
κεραλήκαηα, φπσο θαη έλα πεξίπηεξν ζηε Φσθψλ ην νπνίν είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλν κε ην έξγν ζεσξψ φηη πξέπεη λα πάξνπκε κηα απφθαζε
ηνπιάρηζηνλ γη' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζηε Φσθψλ θαη ην άιιν ην νπνίν
βέβαηα ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ θη απηφ ζα ππνθέξεη, ζεσξψ φηη πξέπεη
λα πάξνπκε κηα απφθαζε γη' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.
Γηφηη αλ ηνπο δεηάκε ηψξα 30 θαη 40 κέηξα ην ηεηξαγσληθφ, δελ
ζα κπνξέζνπλ λα δνπιέςνπλ νη άλζξσπνη. Ζ αγνξά ηνπο ραιάεη εθ ησλ
πξαγκάησλ. Γελ ζα θάηζεηο λα πηείο θαθέ κε ηηο ζθφλεο ηνπ εξγνηαμίνπ, ή δελ
ζα πεξάζεηο απφ ην πεξίπηεξν γηαηί δελ μέξεηο πνπ λα παξθάξεηο. Θεσξψ φηη
ζα πξέπεη είηε λα ηα κεηψζνπκε ειάρηζηα, είηε λα κελ πιεξψζνπλ ηέιε, είηε λα
απαιεηθζνχλ γηα ην ’20 κηιψληαο, φζν θξαηάεη απηφ ην έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε δελ κπνξνχκε λα ηα δηαγξάςνπκε γηαηί ζα
δηαγξαθνχλ ηειείσο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Με έλα πνιχ κηθξφ ηίκεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κπεη έλα ζπκβνιηθφ πνζφ έηζη ψζηε λα κελ ραζνχλ απφ
ηνλ νξίδνληα.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: πκθσλψ απφιπηα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζαηε θ. Καληαξέιε; Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θα ήζεια λα ζηαζψ ζε δπν ηξία πξάγκαηα απφ απηά πνπ
αθνχζηεθαλ εδψ. Καη' αξρήλ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε απηά πνπ είπε ν θ.
Γξακκέλνο: εγψ δελ είδα θάπνην απφ απηά ηα καγαδηά πνπ αλέθεξε λα έρνπλ
θάλεη θάηη ηδηαίηεξν. Ση έρεη θάλεη ζηελ πιαηεία ην ζπγθεθξηκέλν καγαδί πνπ
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ιέεη; Βξήθε ηελ πιαηεία θαη κηα ραξά αλαπηχρζεθε. Ση έρνπλ θάλεη ηα άιια
καγαδηά ζηνλ πεδφδξνκν;
Σν λα έρνπλ βάιεη κηα γιάζηξα ή λα έρνπλ βάιεη ραιάθηα ζηα
πεδνδξφκηα δελ είλαη θάηη πνπ αλαπηχζζεηαη θαη δηνγθψλεηαη ε πεξηνρή.
Δπίζεο παξαπνηνχληαη εδψ πξάγκαηα πνπ ιέγνληαη: ν θ. Βαζηιφπνπινο
κίιεζε γηα ην Υαιάλδξη γηα θάπνηα πεξηνρή ηνπ Υαιαλδξίνπ θαη γηα θάπνηεο
πεξηνρέο ηεο Φηιαδέιθεηαο. Γελ είπε φηη ε Φηιαδέιθεηα είλαη Υαιάλδξη, θ.
Κνζθνιέην. Γηαηί ηα παξαπνηείηε;
πσο θαη γηα ην 180 πνπ είπε, δελ είπε λα απμεζνχλ ηα ηέιε ζηα
180 θ. Γξεηδειηά, πνπ ην επαλαιάβαηε. Δίπε φηη θάπνηα καγαδηά εθεί
πιεξψλνπλ θαη 180 ζε θάπνηνπο ρψξνπο. Απηφ είπε, δελ έθαλε πξφηαζε λα
πάεη ζηα 180 έηζη φπσο ην βάιαηε. Μελ παξαπνηνχληαη πξάγκαηα πνπ δελ
ιέγνληαη εδψ. ΄
Λέκε φηη απμήζεθε ε εκπνξηθφηεηα, φλησο απμήζεθε ε
εκπνξηθφηεηα θαη φλησο θάπνηα καγαδηά πιεξψλνπλ πάξα πνιχ κεγάια
ελνίθηα θαη ζεσξψ φηη απηή ε κείσζε θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε, ε κείσζε πνπ
γίλεηαη απφ ηα 110 ζηα 90, γηα εκέλα δελ είλαη ζσζηή. Σνπιάρηζηνλ γηα έλα
θνκκάηη φρη πνιχ κεγάιν ηεο Φηιαδέιθεηαο πνπ βιέπνπκε πξαγκαηηθά κηα
θνβεξή δξαζηεξηφηεηα, λνκίδσ φηη είλαη ρακειφ. Σν φηη κεηψλεηαη γηα εκέλα
δελ είλαη ζσζηφ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ο Γήκνο ην 2014 παξέιαβε 11,5 εθαηνκκχξηα ρξέε ιηγφηεξα απφ
ην 2010 θαη απειεπζεξσκέλε ηε ΑΣΑ πνπ ήηαλ θιεηδσκέλε ηελ πεξίνδν
Γατηαλά θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δελ ζα ην μαλαπψ δελ είλαη θαιή, κελ ηα
μαλαιέκε.
Σν θαινθαίξη πνπ πέξαζε ππήξμε έλα καγαδί πνπ έθιεηζε 30
Ηνπιίνπ. 3 Ηνπιίνπ είρε κπεη έλα πξφζηηκν δηθαίσο ζε απηφ ην καγαδί 7.000 €
θαιψο

κπήθε,

είρε

παξαλνκήζεη.

Ο

ζπγθεθξηκέλνο

πιήξσζε

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ. Να ηνλ ξσηήζνπκε ηψξα
απηφ ηνλ άλζξσπν αλ θαηαζηξάθεθε νηθνλνκηθά; Να ηνλ ξσηήζνπκε αλ έρεη
θαξθηλνπαζή ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή δελ πεηξάδεη επεηδή ηφικεζε λα
επηρεηξήζεη; Καιψο έθαλε απιά επεηδή θάλνπκε ζπγθξίζεηο πνηνο έρεη
θαξθίλν, πνηνο έρεη ιεθηά λα επελδχζεη.
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Δάλ απμεζνχλ δξακαηηθά ηα ηέιε πνηνη ζα έξζνπλ λα
επελδχζνπλ; Μήπσο απηνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξα θεθάιαηα γηα λα
επελδχζνπλ; Απηά, επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Θα
επαλαιάβσ ην εμήο: εδψ ζπγθξνχνληαη δπν εληειψο δηαθνξεηηθέο ινγηθέο
αληαγσληζηηθέο ζα έιεγα εγψ. Γηαηί ππάξρεη κηα άπνςε πνπ ηε ιέεη ν θαηά ηα
άιια ζπκπαζήο θ. Γξακκέλνο, πνπ εγψ θ. Γξακκέλν απφ ην ’94 ήκνπλ
πειάηεο ζαο κπνξεί λα κε κε ζπκάζηε, φκσο εδψ έξρεηαη θαη εθθξάδεηαη κηα
ζπλνιηθή ινγηθή πνπ ιέεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη
πνπ δηακνξθψλεη κηα πφιε θαη φρη κηα πφιε πνπ δηακνξθψλεη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Δδψ ν θ. Γξακκέλνο ζθφπηκα παξαγξάθεη κεξηθά πξάγκαηα θαη
παξαραξάζζεη ζα έιεγα θαη κεξηθά θαη ζα πσ ηα εμήο πνιχ απιά: ζε απηή ηελ
πφιε δελ ππάξρνπλ κφλν θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ή
ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε λα απαζρνιεί κηα Γεκνηηθή Αξρή πέξα απφ ηελ
ηζνξξνπία κεηαμχ θαηνίθσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, ζα έπξεπε λα ηελ απαζρνιεί
επίζεο θαη κηα ηζνξξνπία θαη έλα κνληέιν πνπ πξέπεη λα ππάξμεη πνπ λα
κπνξεί λα ρσξά θαη θαηαζηήκαηα εκπνξηθά. Γηαηί απηή ηε ζηηγκή ζε απηά ηα
θαηαζηήκαηα

γηα

λα

κελ

θνξντδεπφκαζηε

γηαηί

πνιιέο

θνξέο

εδψ

ρξεζηκνπνηνχληαη επηρεηξήκαηα ηα νπνία πεξλάλε έηζη, ζα λα είλαη ζέζθαηα.
νβαξά κηιάηε; Λέηε φηη είλαη ληφπηνη φινη, έλα. Γεχηεξνλ ιέηε φηη
φινη είλαη απηναπαζρνινχκελνη. νβαξά; Γειαδή δελ έρεηε πάξεη ρακπάξη φηη
εδψ δεκηνπξγνχληαη αθφκε θαη ζηελ πφιε καο νιηγνπψιηα ζην θνκκάηη απηφ;
Γελ ην έρεηε δεη;
Γεχηεξνλ δελ βιέπεηε φηη αληίζεηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα
είλαη θπξίσο άλζξσπνη ηνπ κεξνθάκαηνπ απηναπαζρνινχκελνη θαη είλαη
θπξίσο κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο;
Άξα ζέισ λα πσ φκσο φηη φηαλ παο θαη επαλαιακβάλσ θαη
επηκέλσ ζηε ζέζε καο φηη απινπνηείο θαη δηεπξχλεηο ην δεκφζην ρψξν πνπ
ηνπο παξαρσξείο θαη ηαπηφρξνλα ηνλ θηελαίλεηο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
ξίρλεηο κφλν ηνλ πνιίηε ηνλ πεδφ παξαδείγκαηνο ράξηλ, αιιά θπξίσο θαη ην
εκπνξηθφ θαηάζηεκα. Γηαηί φηαλ έρεη δίπια ηνπ έλα θαηάζηεκα, έρνπλ ηνλ ίδην
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ρψξν θαη ν έλαο κπξνζηά έρεη ειεχζεξν ρψξν, ν νπνίνο ζα είλαη ν ρψξνο πνπ
ζα πξνζπεξάζεη θάπνηνο ηε βηηξίλα ηνπ, ν άιινο δίπια κε πνιχ ρξήκαηα,
ζεσξψ εγψ, ζα πάεη λα αλαπηχμεη ηξαπεδνθαζίζκαηα.
Γηαηί λα επηρεηξήζεη ν άιινο λα αλαπηχμεη κηα εκπνξηθή
επηρείξεζε θαη φρη έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο; Πξνζέμηε, ηα
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο δελ έρνπλ κφλν ζεηηθά γηα ηελ
πφιε, έρνπλ θαη ζνβαξέο επηβαξχλζεηο θ. Καληαξέιε. Γηαηί έλα θαηάζηεκα
φηαλ αλνίγεη -αλαθέξζεθαλ νλφκαηα, δελ ζέισ λα ζηαζψ ζηα νλφκαηα, γηαηί
ππάξρνπλ θαη πνιχ σξαία καγαδηά θ. Γξακκέλν ζηελ πφιε, δελ είλαη φια ηεο
πιάθαο, πεξίπνπ απηφ πεξηγξάςαηε φηη είλαη θηελνκάγαδα θαη πξφρεηξν
θαγεηφ. Γελ είλαη έηζη ε πφιε καο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκέλν δελ θάλνπκε δηάινγν, δελ έρεηε
ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη
φιν απηφ ην νπνίν θάλεηε γέξλεη εληειψο πξνο ηελ αλάπηπμε θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη αληίζεηα πέξα απφ ηνπο πνιίηεο, ζεσξψ φηη
ξίρλεηε θαη ηα καγαδηά ηα εκπνξηθά ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
δεηλνπαζνχλ απηή ηελ πεξίνδν. ε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα ηα νπνία έρνπλ
άλζεζε. Πξάγκα ην νπνίν ζα νδεγήζεη ηελ πφιε ζε αδηέμνδν.
Κχξηε Καληαξέιε, κηαο θαη αθνξά θαη εζάο θαη ηνλ θ. Κνπηζάθε,
ηηο Τπεξεζίεο δειαδή ησλ νπνίσλ πξνΐζηαζζαη, ζα ην αληηκεησπίζεηε πνιχ
γξήγνξα. Γειαδή ην λα αλνίγεη έλα καγαδί ην νπνίν θέξλεη θαζεκεξηλά 500
πειάηεο, ηε ζηηγκή πνπ νη ππνδνκέο ζνπ είλαη γηα 100 αλζξψπνπο, απηφ ην
αληηκεησπίδεη ε πφιε ζπλνιηθά.
Δπίζεο δελ είλαη κφλν απηά. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο άθνπζα ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ, μέραζε λα πεη φηη εδψ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή παξαλνκία.
Κχξηε Γξακκέλν, είπαηε πξάγκαηα ηα νπνία είλαη αλαθξηβή θαη ζα ζαο
παξαθαινχζα λα αλαθαιέζεηε. Πάξηε κηα θσηνγξαθία ηνπ 2014 ηελ πιαηεία
Παηξηάξρνπ. ηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ εθηφο απφ θάπνηα δέληξα πνπ έκεηλαλ
απφ επνρή Γξεηδειηά αλ δελ θάλσ ιάζνο, δειαδή δπν θνίληθεο, δελ ππήξρε
νχηε δέληξν γηα δείγκα.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: νβαξά κηιάηε; Θέιεηε ηψξα λα δνχκε ην Google Maps
ηψξα;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ λα απεπζχλεζηε ζην
ψκα. Σα δέληξα θπηεχηεθαλ φια ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο καο, φια.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μελ εηξσλεχεζαη! πχξν, πέξλα απφ ηελ πιαηεία λα ηε
δεηο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλν ζέιεηε λα δπλακηηίζεηε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην; Απηφ ζέιεηε; Θέιεηε λα δπλακηηίζεηε ηε δηαδηθαζία γηα θάπνην
ιφγν; Αλ ζέιεηε, θαιά πάηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζαο παξαθαιψ επεηδή ζέισ λα
κηιάσ κε ζηνηρεία …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ λα απεπζχλεζηε ζην
ψκα. πλερίζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ζέισ λα κηιάσ κε ζηνηρεία δεζκεχνκαη αχξην
θηφιαο ζα δεκνζηνπνηήζσ ην πφζν ςέκαηα ιέεη ν θ. Γξακκέλνο θαη ζα βγάισ
θσηνγξαθίεο θαη ζα ηνλ ππνρξεψζσ λα αλαθαιέζεη. Γηαηί ην 2014 πέξα απφ
δπν δέληξα θαη έλα παλφ θξεκαζκέλν, δελ ππήξρε ηίπνηε άιιν ζηελ πιαηεία
θαη θπηεχηεθαλ φια ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο καο. Άξα ην επηρείξεκα ηνπ θ.
Γξακκέλνπ…
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: νβαξά; Γηαηί εζείο ηη θάλαηε; Δζείο ηα βγάιαηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα ζαο παξαθαιψ έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαθήκηζε ζην ΚΚΔ θάλεηε απφ ηνλ επηέκβξε. Ση είρε
παξαγίλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε εθηφο ζέκαηνο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε εθηφο ζέκαηνο ηειείσο φκσο. Κχξηε Βαζηιφπνπιε
ζαο παξαθαιψ νινθιεξψζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη εγψ ζέισ λα πσ φηη γηα λα
ηεθκεξησζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ν ηδηψηεο έξρεηαη θαη δηακνξθψλεη ηελ πφιε ζε
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ζπλζήθεο κάιηζηα νη νπνίεο δελ είλαη ζεηηθέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ,
έξρεηαη θαη ιέεη ςέκαηα. Καη κπνξψ λα ζαο πσ φηη ε Γεθειείαο ην 2014 ήηαλ
απξνζπέιαζηε. ρη ιαθθνχβεο, ραξάδξεο ζρεδφλ έβξηζθεο. Σν μεράζαηε θ.
Γξακκέλν;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Με ην θάλεηε απηφ φκσο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γαπαλήζεθαλ απφ ην Γήκν θάπνηεο εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο…
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλν γηαηί; Κχξηε Βαζηιφπνπιε νινθιεξψζηε,
θχξηε Καιακπφθε ζαο παξαθαιψ πνιχ δελ έρεηε ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γηα κηα άιιε θνξά είζαη ςεχηεο!
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν φηη ράζακε ηηο εθινγέο δελ επηηξέπεη ζε θαλέλα θ.
Γξακκέλν λα ςεχδεηαη θαη λα μαλαγξάθεη ζηελ ηζηνξία φπσο ν ίδηνο ζέιεη.
ηακαηάσ εδψ κηαο θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ελνριείηαη θαη δελ ελνριείηαη απφ
ηηο παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη ζε εκέλα, ελνριείηαη επεηδή κηιάσ. σζηφ δελ
είλαη; Γελ ξσηήζαηε ην Πξνεδξείν θ. Κσλζηαληηλίδε πφζν είλαη ε
δεπηεξνινγία; Γηαηί δελ ην θάλεηε γηα άιινλ θαη ην θάλαηε γηα εκέλα;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ην θάλνπκε φκσο απηφ θ. Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ
πάξα πνιχ νινθιεξψζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σειεηψλσ εδψ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ θαη ζα απαληήζσ
κε ζηνηρεία ζην ηη δαπάλεο δεκφζηεο έθαλε ν Γήκνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πφιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο καο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί πέθηνπλ απφ πνπζελά ιεθηά; Υαξίδνληαη ιεθηά
θαη δελ ην μέξσ; Φέξηε ηα ιεθηά θη εζείο ζην Γήκν.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε, θχξηε Κνζθνιέην… ν θ. Γξεηδειηάο
έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αο εξεκήζνπκε ιίγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα πξσηνινγήζσ;
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ξέξσ εγψ ηη λα ζαο πσ. Εήηεζε πξηλ δεηήζεηε εζείο ηνλ
ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ δελ έρσ αθφκε πξσηνινγήζεη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σν μέξσ φηη δελ έρεηε κηιήζεη αιιά δελ είραηε δεηήζεη ηνλ
ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο. Ο
πεδφδξνκνο Γεθειείαο επί άββα ηακαηηάδε ήηαλ κπξνζηά ζην Σαρπδξνκείν
θαη κφλν, απφ Δπηαιφθνπ κέρξη ηελ επφκελε γσλία πξνο ηνλ αλήθνξν. Ζ
πιαηεία Παηξηάξρνπ δελ θπηεχηεθε επί Γατηαλά, θπηεχηεθε επί Γξεηδειηά. Δπί
Γατηαλά θπηεχηεθε έλαο θέδξνο ν νπνίνο θπηξψλεη ζηα 800-900 κέηξα θαη
πάλσ θαη θπηξψζεθε ζηα …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά είκαζηε εθηφο ζέκαηνο θαη πεξλάεη ε ψξα,
ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφζε ψξα δελ ιέγαηε εθηφο ζέκαηνο, λα νινθιεξψζσ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ λα νινθιεξψζεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπί Βαζηιφπνπινπ θπηεχηεθαλ ηα δέληξα ζηελ πιαηεία
Παηξηάξρνπ, δηφηη νη θνίληθεο θαηαζηξάθεθαλ απφ ην κηθξφβην, ζπλ φια ηα
άιια.
Κχξηε Γξακκέλν ν Γήκνο δαπάλεζε πάξα πνιιά ρξήκαηα γηα
ηνλ πεδφδξνκν Γεθειείαο. Δάλ δελ ππήξρε ν πεδφδξνκνο ηεο Γεθειείαο δελ
ζα άλνηγε θαλέλα καγαδί, φπσο δελ άλνημε ζηε κχξλεο πνπ είλαη θαη
πιαηχηεξνο, φπσο δελ άλνημε θαη ζηε Νίθνπ Σξππηά, παξά κφλν δπν ηξία.
Γηα ηνλ πεδφδξνκν Γεθειείαο πνπ είλαη θάπνηα ρηιηφκεηξα πνπ
πηάλεη απφ ηελ Καλάθε κέρξη ηε Υίνπ, δαπαλήζεθαλ πάξα πνιιά ρξήκαηα
απφ πιεπξάο Γήκνπ. Απηφ έδσζε ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλνίμνπλ,
απφ

εθεί

θαη

πέξα

εμαξηάηαη

απφ

απηφλ πνπ

επηρεηξεί. Τπήξραλ

επηρεηξεκαηίεο κε πξνζφληα, εγψ θαη λα ζέισ δηθεγφξνο λα πάσ λα αλνίμσ
έλα καγαδί, ζα απνηχγραλα. Δθείλνο φκσο πνπ ήμεξε πσο ζα ην θνπκαληάξεη,
πέηπρε

είηε

ιέγεηαη

«ΜΠΑΡΑΝΣΗΝ»

είηε

ιέγεηαη

«ΓΚΑΕΟΕΑ».

ηαλ

παξαδείγκαηνο ράξηλ ε «Λαγνπδέξα» ππέγξαθε ζηνπο 131 λα κελ γίλεη ην
γήπεδν ηεο ΑΔΚ πνπ είρε θάζε ιφγν λα γίλεη ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ εηδηθά απηή
…
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά είκαζηε ηειείσο εθηφο ζέκαηνο θαη ε
δηαδηθαζία ζα ηξαβήμεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κιείλνληαο θχξηνη ζπλάδειθνη ζα πσ θάηη: ε εηζήγεζε είλαη
ε παιηά εηζήγεζε. Γηαθέξεη κφλν ζην Α θαη Β πνπ έγηλαλ Α φια απηά, ζπλ ηηο
ζπκπιεξψζεηο ηηο δηθέο κνπ, ηνπ Γθξίηδαιε, δελ ζπκάκαη πνηνο άιινο έθαλε, ν
Γήκαξρνο, ζπλ ηελ ηειεπηαία πνπ είπε ν θ. Καληαξέιεο ηα δπν πεξίπηεξα θαη
έλα καγαδί πνπ είλαη ζηε Φσθψλ θαη λα θιείλνπκε ην ζέκα εθεί θχξηνη
ζπλάδειθνη λα ηειεηψλνπκε. Γελ λνκίδσ φηη επηβαξχλνπκε νχηε λα πάκε ζηε
ινγηθή 180 θαη 200 €. Παξαθαιψ λα θιείλνπκε ην ζέκα θαη λα απνθαζίζνπκε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, ην ζέκα έρεη νινθιεξσζεί εδψ θαη
πνιιέο ψξεο, απιψο δελ ην έρνπκε θαηαιάβεη. Ζ Γηνίθεζε έθεξε κηα
πξφηαζε, δηακνξθψζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ν θάζε επηθεθαιήο
έθαλε ηελ πξφηαζή ηνπ, είρακε θηάζεη ζε έλα ζεκείν πνπ έπξεπε λα έρεη
θιείζεη εδψ θαη δπν ψξεο.
Πηζηεχσ φηη ζηελ πφιε καο φπνηνο αλνίγεη καγαδί δελ είλαη
Μπνδνζάθεο, νχηε Βαξδηλνγηάλλεο, είλαη έλαο βηνπαιαηζηήο πνπ ξηζθάξεη θαη
αλνίγεη ην καγαδί ηνπ. Δάλ λνκίδεηε φηη κπνξεί λα πιεξψζεη φζν ηνπ δεηάκε ζε
ηξαπεδνθαζίζκαηα, είκαζηε γειαζκέλνη.
Δκείο πξέπεη λα βνεζήζνπκε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα έηζη ψζηε
λα κελ αζπδνηεί, αιιά λα ηελ έρνπκε θνληά καο, δίπια καο γηαηί έρεη θαη
θφζκν πνπ πξνζιακβάλεη απφ ηε Φηιαδέιθεηα θαη εμππεξεηεί θαη ην ζχλνιν
ηεο πφιεο σο καγαδί. Θέισ ινηπφλ λα πσ φηη ε εηζήγεζε φπσο
δηακνξθψζεθε είλαη κηα ηζνξξνπεκέλε εηζήγεζε θαη ζα δνπιέςνπκε σο
πξψηε ρξνληά θαη ηνπ ρξφλνπ πάιη μαλαξρφκαζηε εδψ ζην ίδην Γεκνηηθφ
πκβνχιην βιέπνπκε πσο πήγακε θέηνο θαη απνθαζίδνπκε γηα ηνπ ρξφλνπ.
αο επραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Νηάηζεο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπεηδή εηπψζεθαλ δηάθνξα πξάγκαηα, εγψ ζέισ λα πσ ην
εμήο: πνηα είλαη ε νπζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη; ηη εκείο εδψ
ζέινπκε λα ππάξμεη αλάπηπμε, λα γίλνπλ δνπιεηέο θαη απηφ ζα γίλεη γηα λα
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ππάξρνπλ επελδχζεηο, λα ππάξμεη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Καη
απηφ πσο ζα γίλεη; Με ηηο πιάηεο εδψ ηνπ Γήκνπ, γεληθφηεξα ηνπ θξάηνπο.
Με ζπγρσξείηε απηφο ν δξφκνο αλάπηπμεο δελ είλαη πνπ έθεξε
ηελ θξίζε; Απηφ δελ γίλεηαη; Απφ θαηαβνιήο ρξφλνπ ζηελ Διιάδα απηφ δελ
γίλεηαη; Πιάηε λα δνζνχλ δαλεηθά θαη αγχξηζηα, πιάηε λα παηρηνχλ ηα
απνζεκαηηθά ησλ Σακείσλ γηα ράξε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα παίξλνπλ ζε
ρνξεγίεο, πιάηε λα πάξνπλ αηγηαινχο. ηελ παηξίδα κνπ δίλνπλ ηα βνπλά γηα
λα θηηαρηνχλ αλεκνγελλήηξηεο! ια, πάξηε θφζκε!
Αιιά απηφο ν δξφκνο αλάπηπμεο είλαη πνπ έθεξε ηελ θξίζε, πνπ
έθεξε ηα αδηέμνδα θαη εγψ δελ λνκίδσ φηη κεξηθέο πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο
πνπ θαηαζηξάθεθαλ θαη κεξηθέο κηθξφηεξεο εδψ έγηλε επεηδή ήηαλ αλφεηνη νη
επηρεηξεκαηίεο. Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη ηέηνην ζέκα.
Γεχηεξν ζέκα: επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε ιέμε – θιεηδί. Σελ
ηειεπηαία δεθαεηία επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πγηέο θιίκα. Θπκάκαη κηα θνξά
δνχιεπα ζε κηα απνγξαθή ηνπ ΔΒΔΑ πνπ θαηέγξαθε βηνηερλίεο θαη είρα πάεη
θαη είρα έλα εξσηεκαηνιφγην. Ήηαλ κηα ΔΠΔ …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δληφο ζέκαηνο θ. εξεηάθε ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνπ ηε ξψηαγεο «πνηεο είλαη νη εμσζηξεθείο ζπλεξγαζίεο»
θαη είρα πάεη θαη ζε έλα καξαγθφ 67 ρξνλψλ κε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην θαη
ηνπ έιεγα «έρεηε πξννπηηθέο γηα ηελ εμσζηξέθεηα ηεο επηρείξεζήο ζαο; Πσο
βιέπεηε ηελ πνξεία ησλ δηεζλψλ ζαο ζπλεξγαζηψλ;». Απηφ ην πξάγκα καο
παξνπζηάδεηε εδψ.
Γειαδή

ηη.

ηη

ην

ζνπβιαηδίδηθν,

ν

κηθξνπσιεηήο,

ν

απηναπαζρνινχκελνο πνπ ιηψλεη, ε γπλαίθα πνπ έηζη θαη κείλεη έγθπνο πξέπεη
λα θιείζεη ην καγαδί ηεο, είλαη ίζα θαη φκνηα κε κνλνπψιηα πνπ
αλαπηχζζνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ πφιε θαη έρνπλ θαηαιάβεη ην θέληξν. Γελ
είλαη κεξνθακαηηάξεδεο θ. Κνπηζάθε θαη καγαδηά έρνπλ ζε λεζηά θαη δπν ηξία
καγαδηά ζε άιιεο πεξηνρέο έρνπλ θαη franchise έρνπλ θαη είλαη θαινί
επηρεηξεκαηίεο πνπ θηάλνπλ ζην ζεκείν πξνεθινγηθά λα πξνζπαζήζνπλ λα
παξεκπνδίζνπλ ζε δεκφζην ρψξν πεξηνδεία βνπιεπηή, γηαηί -ιέεη- εκείο ην
έρνπκε πάξεη απφ ην Γήκν απηφ. Άξα δελ κηιάκε γηα νξηζκέλα κε πσ
πεξηθεξεηαθά ηη γίλεηαη ζηελ Αγία Μαξίλα, ζηε Νεζίδα, κηιάκε γηα ην θέληξν.
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Ζ άιιε πιεπξά πνπ πηάλεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε
αληαγσληζηηθφηεηα, πνπ ζεσξεί ηελ εξγαζία θφζηνο θαη ην δηθαίσκα, βξαρλά.
Καη εθφζνλ πηάλνπλ δνπιεηέο ηα παηδηά ζηηο πεξηνρέο πνπ ιέηε θαη ηα μέξνπκε
θη εκείο, ηα μέξεηε θη εζείο, μέξνπκε πάξα πνιχ εχθνια καγαδηά ζηα νπνία
κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ. Γνπιεχνπλ κηα εβδνκάδα θαη θεχγνπλ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε εληφο ηνπ ζέκαηνο ζαο παξαθαιψ πνιχ,
δεπηεξνινγείηε θαη είζηε εθηφο ζέκαηνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίκαη πνιχ εληφο θ. Αλεκνγηάλλε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξεί λα είζηε θνηλσληθά εληφο αιιά επί ηεο νπζίαο ηνπ
ζέκαηνο είζηε εθηφο. Σν μέξσ, ζπκθσλψ καδί ζαο αιιά είζηε εθηφο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε εζείο θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο δελ
ζπκθσλείηε γηαηί δελ ππάξρεη θαιή θαη θαιή επηρεηξεκαηηθφηεηα, δειαδή ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζα ππεξεηεί ην Γήκν γεληθψο θαη ν Γήκνο πνπ ζα
ππεξεηεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Τπάξρνπλ φλησο δπν ινγηθέο θαη ε κία ινγηθή ζηέθεηαη ζην
πιεπξφ ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη ε άιιε ζηέθεηαη ζην
ππφινηπν θνκκάηη ην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη απηφ εμππεξεηεί θαη ε
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή ελνηθίαζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ θάλεηε.
Δκείο μαλαιέσ ζα ήκαζηαλ ππέξ κείσζεο ησλ πάλησλ, εάλ
ζπλνδεπφηαλ κε κηα επαλάθηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ απφ απηνχο νη νπνίνη
ζήκεξα ην ζηεξνχληαη. Καη θ. Γξακκέλε κε ζπγρσξείηε, νη παξάλνκεο
δαξληηληέξεο πνπ βάδνπλ δηάθνξνη θαηαζηεκαηάξρεο πάλσ ζηα πεδνδξφκηα
δελ είλαη δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ, θαηάιεςε είλαη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε άθνπζα κε πνιχ πξνζνρή φινπο ηνπο
πξνεγνχκελνπο πνπ κίιεζαλ, αθνχζηεθε θαη ε πξφηαζε ηνπ θ. Καξαβία γηα
απφζπξζε ηνπ ζέκαηνο. Ηζρχεη απηή ε πξφηαζε; Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ην
ξσηάσ, βιέπσ φηη είλαη απψλ ν θ. Καξαβίαο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ, εδψ είλαη ε Γηνίθεζε ν θ.
Σάθαο πνπ είλαη εηζεγεηήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έγηλε απφ ηε ζπκπνιηηεπφκελε πιεπξά ε πξφηαζε
απφζπξζεο ηνπ ζέκαηνο. Ο θ. Καξαβίαο είλαη εδψ; Τπάξρεη;
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κάπνπ κέζα είλαη, λαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ηζρχεη ε πξφηαζή ηνπ; Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ην ιέσ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα κε κηιήζεηε ηψξα, λα κηιήζεη ν θ. Λέθθαο λα
πεξηκέλνπκε ηνλ θ. Καξαβία;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε επεηδή ήξζε. Κχξηε Καξαβία, θάλαηε
κηα πξφηαζε θαη ε πξφηαζή ζαο ήηαλ λα απνζπξζεί ην ζέκα απφ ηε ζεκεξηλή
ζπλεδξίαζε. Δπεηδή είζηε απφ ηε ζπκπνιηηεπφκελε πιεπξά ηζρχεη ε πξφηαζή
ζαο.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Ναη, είλαη πξνζσπηθή κνπ πξφηαζε θαη ηζρχεη, βέβαηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία. σζηά;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Βέβαηα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δπραξηζηψ, θαιεζπέξα ζαο. Θέισ λα πσ ην εμήο ζρεηηθά κε
απηφ πνπ είρε πεη πάιη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην, αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Σν πνπ ζα
επελδχζεη ν θάζε έλαο πνπ δηαζέηεη ηα ρξήκαηά ηνπ, δελ είλαη ζέκα λα ην
απνθαζίζνπκε εκείο ζα Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δίλαη δήηεκα ηνπ αλζξψπνπ
πνπ επελδχεη ηα ρξήκαηά ηνπ. Θα ηα επελδχζεη εθεί πνπ πηζηεχεη φηη ζα ηα
πάξεη πίζσ θαη ζα έρεη θαη έλα φθεινο, θάπνην θέξδνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ δελ θάλνπκε δηάινγν θαη δελ είλαη απηφ ην
ζέκα καο. Σν ζέκα καο είλαη ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, γηαηί έρεη θχγεη ε θνπβέληα
ψξα ηψξα. Καη επεηδή έρνπκε λα θάλνπκε κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη κε ηηο
Εψλεο θαη ηη ηηκή αλά Εψλε θαη πνηεο είλαη νη Εψλεο, ζαο παξαθαιψ πνιχ
φινπο ζην ζέκα καο. Δπραξηζηψ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Χξαία λα πσ θάηη γηα ην ζέκα θαη κηα εξψηεζε ζηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο δελ είλαη εδψ λα απαληάεη ζηηο
εξσηήζεηο, θιείλεη ην ζέκα. Σειεηψλεηε θαη θιείλεη ην ζέκα, πάκε ζε
ςεθνθνξία.
Α. ΛΔΚΚΑ: Αλαθέξζεθαλ θάπνηα πξάγκαηα γηα νιηγνπψιηα, πνηνη είλαη νη
επηρεηξεκαηίεο ηεο πφιεο θαη ηα ινηπά, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πξαγκαηηθά
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ηη ζρέζε έρεη απηφ κε ηελ ηηκή ησλ ηειψλ πνπ θαζνξίδνπκε. Απιά ηα ιέκε γηα
λα αθνχγνληαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ βνεζάηε θαζφινπ. Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη
πξνρσξάκε ζηελ ςεθνθνξία, ζέιεη θαλείο λα θάλεη θιείζηκν;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Αληηπξφεδξε πνηεο είλαη
νη πξνηάζεηο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ κία πξφηαζε είλαη ηεο Γηνίθεζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο
πνπ λνκίδσ ηηο δερηήθαηε φινη θαη κία πξφηαζε πνπ έρνπκε απφ ηνλ θ.
Καξαβία γηα απφζπξζε ηνπ ζέκαηνο. Δζείο ηη πξφηαζε θάλαηε

θ.

Βαζηιφπνπιε; Ζ αξρηθή εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο, φπσο ςεθίζηεθε ζηελ
Οηθνλνκηθή;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Κχξηε Αληηπξφεδξε αλ θηάζνπκε εδψ πνπ πάκε ζε
ςεθνθνξία, απνζχξσ ηελ πξφηαζή κνπ λα ηειεηψλνπκε, κελ αζρνιεζνχκε
μαλά.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε εζείο ηελ απνζχξεηε; Αλ ζπκάκαη θαιά
ήηαλ ε εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπσο ήξζε ηελ πξψηε θνξά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Παξαθαιψ λα έξζνπλ νη θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη γηα ηελ
ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο απέρεη, ν θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ κε ηηο ζπκπιεξψζεηο πνπ έγηλαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ κε ηηο λέεο πξνζζήθεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ κε ηηο λέεο πξνζζήθεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ κε ηηο λέεο πξνζζήθεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο
Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζζήθεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ κε ηηο λέεο πξνζζήθεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ κε ηηο πξνζζήθεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχμακε ζηηο
ηνπνζεηήζεηο καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά γηαηί φπσο εμήγεζα είλαη κηα δηαδηθαζία ηειείσο
πξφρεηξε, ηειείσο ζην πφδη, θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ κε ηηο πξνζζήθεο πνπ ηέζεθαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Αλαγλψζηνπ

Γεψξγηνο

απνρσξήζεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Οκνίσο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ
ππνβιήζεθαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηέζεθαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία απνχζα, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ κε ηηο ζπκπιεξψζεηο φπσο ηέζεθαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ηηο ζπκπιεξψζεηο είλαη θαη ην λεθξνηαθείν; Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 18 ππέξ, 7 θαηά θαη 1 απνρή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ην ζέκα απαηηνχζε απιή
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, δελ ήηαλ θαλνληζηηθή.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπαλαθαζνξηζκόο
ηειώλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, βάζεη
ζρεηηθήο

απόθαζεο

-

εηζήγεζεο

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο»

εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ επαλήιζε ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θ. Λχζαλδξνο Γεσξγακιήο.
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13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπαλαθαζνξηζκόο ζπληειεζηώλ ηειώλ δηαθήκηζεο, βάζεη ζρεηηθήο
απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη ίδηα εηζήγεζε κε πέξζη, είλαη ην κάμηκνπκ ησλ ηηκψλ, δελ
κπνξεί λα πάεη παξαπάλσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο απέρνπκε θ. Πξφεδξε
γηαηί είρακε πξνηείλεη κείσζε 10% ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα έρνπκε ηξεηο απνρέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 13ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπαλαθαζνξηζκόο
ζπληειεζηώλ ηειώλ δηαθήκηζεο, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

15ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρεηε απφ θαηξφ ζηα ρέξηα ζαο ην
Σερληθφ Πξφγξακκα, ζεσξψ φηη φινη έρεηε αζρνιεζεί ιίγν ή πνιχ, εθείλν πνπ
έρσ λα ζαο πσ θαη ιφγσ ησλ ζπλερψλ αλαβνιψλ εδψ θαη κηάκηζε εβδνκάδα,
έρσ κηα κηθξή πξνζζήθε ζηελ θαηεγνξία «Μειέηεο» θαη ζα ήζεια ζαο
παξαθαιψ λα ην ζεκεηψζεηε, φπνπ αθνξά έλαλ θσδηθφ θπζηθά ζα κπεη κε
100 € απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε «Μειέηε αλάπιαζεο πιαηείαο Παηξηάξρνπ,
Αγίαο Σξηάδνο θαη παξφδησλ νδψλ» κε ην πνζφ 100 €.
Καηά ηα άιια δελ έρσ λα εηζεγεζψ θάηη, έρεηε ην πξφγξακκα
είκαη έηνηκνο λα απαληήζσ ζε νπνηαδήπνηε εξψηεζε έρεηε ή ηνπνζέηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πφζν είλαη ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη πνπ θαηαλέκεηαη
απφ ηε ΑΣΑ ζε ηερληθά έξγα;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δλλνείηε ην πνζφ ζην Σερληθφ Πξφγξακκα; Δίλαη έλα
κεγάιν κέξνο ηεο ΑΣΑ, είλαη 478.000 €.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν ππφινηπν πνπ είλαη;
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σν ππφινηπν δελ έρεη θαηαλεκεζεί, δελ ρξεζηκνπνηείηαη
φιν πξνο ην παξφλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνπνζέηεζε θ. Πξφεδξε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ην Σερληθφ Πξφγξακκα πξέπεη λα
ςεθηζηεί σο εηζάγεηαη, εηδηθά κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο πιαηείαο Παηξηάξρνπ
ε νπνία εληάζζεηαη ζηα ζπλνδά έξγα ηεο πφιεο. ηαλ ιέκε «ζπλνδά έξγα ηεο
πφιεο» θχξηνη ζπλάδειθνη ζα πξέπεη λα ηα δηαθξίλνπκε ζε δπν θαηεγνξίεο: ε
πξψηε θαηεγνξία είλαη εγγχο θαη πέξημ ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ πνπ εθεί δελ
ρξεηάδεηαη θαη πνιχ θνπβέληα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην γήπεδν είλαη κηα
δεδνκέλε θαηάζηαζε πνπ έρεη έλα ρξφλν κέζα ζηνλ νπνίν ζα νινθιεξσζεί
θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε Καπαδνθίαο θαη ν πεδφδξνκνο γχξσζελ ηεο ΑΔΚ θαη
κπξνζηά ζηελ Φσθψλ κεηά ηελ ππνγεηνπνίεζε ζα πεδνδξνκεζνχλ.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπα δχν. Ζ κία είλαη απηή πνπ είλαη έξγα εγγχο ηνπ
γεπέδνπ, πνπ άπηνληαη κε ην γήπεδν θαη ε άιιε θαηεγνξία είλαη νη
παξεκβάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ζηελ πφιε ελφςεη ηνπ φηη ε πφιε ζα
έρεη κηα λέα ιεηηνπξγία ελφο γεπέδνπ πνπ ζα θέξλεη 30-35.000 θφζκν θαη
θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα μεθηλάεη απφ ηνπ Βιάρνπ θαη λα θηάλεη κέρξη ηελ
Αραξλψλ κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ.
Δγψ δελ ζα ζηαζψ ζηελ πξψηε θαηεγνξία πνπ ηε ζεσξψ
απηνλφεηε, δειαδή αλ ηειεηψζεη παξαδείγκαηνο ράξηλ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ ε
Καπαδνθίαο ζα αλαθαηαζθεπζηεί θαη φρη κφλν ε Καπαδνθίαο, άκα θχγνπλ θαη
ηα ηζίγθηλα ηνηρία πνπ έρνπλ κπεη πνπ είλαη ην εξγνηάμην, ζα θηάζεη κέρξη ην
γήπεδν λα θηηαρηεί θαη ην ππφινηπν πνπ είλαη ζρεδφλ άιινο έλαο κηζφο
πεδφδξνκνο θαηά κήθνο πνιιψ δε κάιινλ γχξσ απφ ηε βφξεηα πιεπξά πξνο
ην άιζνο θαη απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη απφ ηε λφηηα πξνο ηελ Αγία
Σξηάδα, απηά είλαη ηα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην γήπεδν πνπ είλαη ε άιθα
θαηεγνξία.
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Πέξα

απηήο

ηεο

θαηεγνξίαο

σο

Γήκνο

ζα

πξέπεη

λα

αζρνιεζνχκε θπξίσο φρη κε ηα απηνλφεηα πνπ ζπλαξηψληαη κε ηελ θαηαζθεπή
ηνπ γεπέδνπ αιιά κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ζηελ πφιε καο ελφςεη
ηεο απξηαλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ θαη ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη
ηκεκαηηθά θαη ζηαδηαθά έηζη ψζηε λα κελ γίλνληαη βήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα
γπξίζνπλ θαη εηο βάξνο καο.
Σν ιέσ απηφ ππφ ηελ έλλνηα φηη κέζα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα
πξνβιέπεηαη κηα θπθινθνξηαθή κειέηε ε νπνία ζα καο δψζεη θάπνηα ζηνηρεία
ελ επζέησ ρξφλσ ζε ηξεηο, ζε πέληε, ζε έμη κήλεο φηαλ ζα είλαη έηνηκε. Έλα
θνκβηθφ ζεκείν ηεο πφιεο είλαη ε πιαηεία Παηξηάξρνπ. Ζ πιαηεία Παηξηάξρνπ
έρεη δνθηκαζηεί θαηά θαηξνχο κε κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ πνπ ζε θάζε
δεκαξρηαθή ζεηεία αιιάδεη ηειείσο φςε.
Γελ

κπνξνχκε

λα

παξαβιέςνπκε

απηή

ηε

ζηηγκή

φηη

θπθινθνξηαθά ε παιηά κειέηε δίλεη 7-9 απηνθίλεηα λα πεξλάλε ζε θάζε
πξάζηλν θαλάξη, ελψ ζηελ νπζία ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην πεξλάλε ην
πνιχ 3 απηνθίλεηα θαη απηφ γηαηί ίζσο έρνπλ κεηξήζεη θαη ην δηάζηεκα απφ ηηο
12 ην βξάδπ κέρξη ην πξσί πνπ δελ θηλείηαη απηνθίλεην θαη ην θαηέλεηκαλ ζε
φιν ην 24σξν θαη ζνπ ιέεη πεξλάλε 9 απηνθίλεηα, ελψ ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη
αθξηβψο ην αληίζεην.
Μηα ζχγρξνλε κειέηε θπθινθνξηαθή ζα καο δψζεη πάξα πνιιά
ζηνηρεία ζε ζχλνιν πφιεο αιιά θαη γηα ηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ.
Πέξα απηήο ηεο κειέηεο πηζηεχσ φηη βάδνληαο θη απηή ηε κειέηε
πνπ αλέθεξε ζπκπιεξσκαηηθά ν Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Έξγσλ, εηδηθά γηα
ηελ πιαηεία κειέηε αλάπιαζεο ηεο πιαηείαο Παηξηάξρνπ – Αγίαο Σξηάδνο θαη
παξφδησλ νδψλ ηνπ θεληξηθνχ ηνκέα, δηφηη κελ μερλάκε ε Αγίαο Σξηάδνο ζα
είλαη έλαο δξφκνο πνπ ζα νδεγεί πξνο ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, ε πιαηεία
Παηξηάξρνπ ζα είλαη έλαο θφκβνο θεληξηθφο θαη αλαηνιήο – δχζεο ή δχζεο –
αλαηνιήο πνπ ζα ρξεηαζηνχκε κηα κειέηε εμεηδηθεπκέλε, ε νπνία ζα απαηηήζεη
θαη επηάκελν – ελληάκελν ίζσο κέρξη λα εηνηκαζηεί, πνπ ζεκαίλεη ζα
θηάζνπκε πεξί ηνλ επηέκβξην, αιιά ηφηε ζα έρνπκε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία
γηα πνηεο νπζηαζηηθέο ηνκέο, πξέπεη λα γίλνπλ ζην θέληξν ηεο πφιεο.
Γειαδή ζα έρνπκε θαη ηελ θπθινθνξηαθή θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε
κειέηε πνπ κπνξεί λα είλαη ην ζχζηεκα ην θπθιηθφ ή δελ μέξσ ηη άιιν ζα
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πξνηείλεη ν κειεηεηήο. Δίλαη θαιφ λα έρνπκε απηέο ηηο δπν κειέηεο έηζη ψζηε
λα κελ νδεγεζνχκε κε κηα κειέηε φπσο ε παιηά πνπ καο έξρεηαη λα πεξλάλε
ηφζα απηνθίλεηα ελψ ζηελ νπζία πεξλάεη ην 1/3 γηα λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία ππεχζπλα, φπνπ ε θάζε Παξάηαμε εδψ κέζα ζα θξίλεη θαη ε Γηνίθεζε
ηνπ Γήκνπ πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ έρεη θαη ηελ επζχλε, ζην ηη πξέπεη λα
θάλνπκε μεθηλψληαο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο.
Πηζηεχσ θπξίεο θαη θχξηνη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ ζα θέξεη
κηα άιιε κέξα ζηελ πφιε καο, πνπ ζεκαίλεη νη παξεκβάζεηο απηέο ζα πξέπεη
λα μεθηλάλε απφ ην ηξίγσλν ησλ Βεξκνχδσλ πνπ είλαη ν θφκβνο Βιάρνπ,
φπνπ έρνπκε ηξεηο Γήκνπο λα ζπλαληψληαη, δηφηη ζην ζεκείν εθείλν ζα
δερηνχκε

πηέζεηο

παξαδείγκαηνο

ράξηλ

ζα

αξρίζεη

ην

έξγν

ηεο

ππνγεηνπνίεζεο απφ ηνλ ηξνρνλφκν ηεο Νέαο Ησλίαο θαη φρη απιά γχξσ απφ
ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ ζηελ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ, δηφηη παξάιιεια κε ην
έξγν απηφ ζα γίλεη θη άιιν έλα έξγν επί ηεο νδνχ πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ
ηξνρνλφκν πξνο ηα εδψ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα θιείζεη θαη ζα έρνπκε θφξηνπο
πξνο βνξξά, δειαδή πξνο Βιάρνπ απφ Νέα Ησλία θαη φρη απιά απφ Νέα
Ησλία, ζα έρνπκε θαη απφ Αλαγελλήζεσο, απφ δχζε πξνο αλαηνιή θαη
θαηαιαβαίλεηε ηη ζα ζπκβεί εθεί.
Πνπ ζεκαίλεη ζα πξέπεη λα δνχκε θαη απηά ηα ζεκεία, φπσο ζα
πξέπεη λα δνχκε θαη ζην χςνο πξνο Παηεζίσλ θαη ηα ινηπά θαη βεβαίσο κέζα
εθεί είλαη θαη ε άιιε κειέηε πνπ κηιάκε γηα ην ππφγεην γθαξάδ πνπ απηά ηα
δεηήκαηα ζε επίπεδν κειεηψλ ν Γήκνο ζα πξέπεη λα έρεη ηα εξγαιεία απηά ηα
νπνία ζα ηνλ βνεζήζνπλ γηα λα πάξεη νπζηαζηηθέο απνθάζεηο.
Μελ πνχκε αλ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο επηηξέπεη ή δελ
επηηξέπεη, δελ ζα θάλνπκε ηίπνηε θπξίεο θαη θχξηνη, εάλ δελ είλαη λφκηκν. Απηφ
ην μεθαζαξίδνπκε.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα πξέπεη λα έρνπκε ηα εξγαιεία
εθείλα, πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα πάξνπκε ηηο ζσζηέο απνθάζεηο γηα λα κελ
μαλαγίλνπλ νη ιαζξνρεξείεο ησλ έξγσλ «εκέλα κνπ αξέζνπλ ηα ζπληξηβάληα
έηζη, κνπ αξέζνπλ ηα παγθάθηα αιιηψηηθα ή θπηεχνπκε θη έλα θέδξν πνπ ζε
έλα ρξφλν δελ ππήξρε».
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο πξέπεη λα δνχκε ην Σερληθφ
Πξφγξακκα ππφ απηή ηελ νπηηθή γσλία. ίγνπξα ε θάζε πιεπξά κπνξεί λα
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έρεη σθέιηκεο πξνηάζεηο θαιφ είλαη λα θαηαηεζνχλ θαη αλ είλαη δπλαηφ λα
θαηαηεζνχλ θαη εγγξάθσο έζησ επηγξακκαηηθά, εηδηθά γηα ηα ζπλνδά έξγα πνπ
θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιεπξάο απαηηνχληαη ζηελ πφιε καο έηζη ψζηε ζην
δηάβα ηνπ ρξφλνπ κέζα ζην λέν έηνο, λα θάλνπκε θαη θαλά δπν ζπλάμεηο
επξχηεξεο, πέξα απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, δηαπαξαηαμηαθέο, δηφηη είλαη έλα
δήηεκα πνπ αθνξά φινπο καο θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπκε ζπλζεηηθά πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γηφηη πηζηεχσ ε θάζε πιεπξά έρεη θάηη λα πξνζθέξεη,
έρεη θάηη λα πξνηείλεη λα γίλνπκε ζνθφηεξνη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο
δηαβνχιεπζεο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ην
Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ καο παξνπζηάδεηε γηα ην 2020 είλαη ζπλνιηθά
7.410.780,56 € απφ ην πνζφ απηφ απφ ην ΔΠΑ πξνυπνινγίδεηε λα πάξνπκε
2.163.723 € θαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη απφ ινηπέο
επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο θαη έξγα 3.532.372,35 € θαη απφ ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο επίζεο έλα κεγάιν θνλδχιη 684.570,35 €.
Απηέο νη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηαηί θπζηθά απφ
ηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ ηα ρξήκαηα ηα νπνία δηαηίζεληαη είλαη ειάρηζηα.
Δθηηκψ φηη ηα πνζά απηά είλαη εληειψο πιαζκαηηθά, δελ ππάξρνπλ νη
αλάινγεο απνθάζεηο, ε πξψηε παξαηήξεζε είλαη απηή.
Άιιεο παξαηεξήζεηο. Έρνπκε έλα κεγάιν έξγν αληηζνξπβηθήο
πξνζηαζίαο ζηε Φηιαδέιθεηα θαη ηε Υαιθεδφλα πνπ πξνυπνινγίδεηαη ζε
2.830.000 €.
Δπίζεο βιέπσ θαη ζηελνρσξηέκαη γη' απηφ κεξηθνχο ελδεηθηηθνχο
εληειψο θσδηθνχο:


«Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο ΑκεΑ» 100 €



«Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ» 100 €



«Απνπεξάησζε

θαηαζθεπήο

δηαηεξεηένπ

δεκνηηθνχ

θηεξίνπ

Μαξαζψλνο θαη Κξήηεο ηέσο νηθίαο νβαηδφγινπ» έλα έξγν πνπ έρεη
μεθηλήζεη απφ ηνλ Παπακηθξνχιε 100 €
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«Καηαζθεπή δεκνηηθνχ θηεξίνπ ΚΑΠΖ» 100 € ελψ ππάξρεη έηνηκε
κειέηε απφ φ,ηη καο έρεη πεη ν θ. Βαζηιφπνπινο. Μαο είπε φηη ππάξρεη,
αλ δελ ηζρχεη απηφ πνπ καο είπε, δελ κπνξψ λα ην μέξσ εγψ.



«Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην Πέηαιν Νεζίδαο» 100 €



«Καηαζθεπή ζπλνδψλ έξγσλ ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ» 100 €
Γειαδή φια ηα κεγάια έξγα πνπ ζα έδηλαλ πξννπηηθή ζην Γήκν

είλαη κε ελδεηθηηθνχο θσδηθνχο. Απαξάδεθην.
Άιιν πνπ παξαηεξψ «Μνλάδα ζπιινγήο θαη αλάθηεζεο
αλαθπθισζίκσλ πιηθψλ θαη ζηαζκνί κεηαθφξησζεο Πξάζηλν εκείν» 130.000
€ θαη εγψ ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη εδψ πξφβιεςε
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Καζαξηφηεηαο; Πνηα είλαη ε
πξφβιεςή ζαο ζην Σερληθφ Πξφγξακκα γη' απηφ ην πξάγκα; Τπάξρεη
εθθξεκφηεηα. Γελ έρεηε θάλεη νχηε θαλ ελδεηθηηθφ θσδηθφ γη' απηφ θαη έρεηε ηα
10 εθαηνκκχξηα.
Δπίζεο «Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ parking
ζην ηξίγσλν» πνπ θαη ν θ. Γξεηδειηάο έρεη δηαθσλήζεη ζε απηφ, Μηθξαζηαηψλ,
Γεθειείαο, Πίλδνπ θαη Αθψλ Γεσξγηάδε. Δίραηε δηαθσλήζεη γηα λα γίλεη ην
parking εθεί ην ππφγεην, δελ μέξσ, λνκίδσ φηη έηζη είλαη, ηέινο πάλησλ. Δκείο
εθεί είρακε πξνηείλεη θαη εμαθνινπζνχκε λα πξνηείλνπκε φηη πξέπεη λα γίλεη
παξέκβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ψζηε εθεί λα γίλεη ν ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ.
Σν εάλ κπνξεί ηψξα λα γίλεη θαη ππφγεην parking απηφ πξέπεη λα
εξεπλεζεί. Γελ κπνξεί φκσο λα κελ πξνρσξάκε ζηε βαζηθή καο πξφηαζε
πνπ είλαη απηή θαη πνπ δελ αθνχζακε ηίπνηε εάλ ην πξνβιέπεηε. Απηά πνπ
ζαο αλέθεξα, πνπ είλαη λνκίδσ πνιχ βαζηθά ζεκεία, καο αλαγθάδνπλ λα
θαηαςεθίζνπκε ην Σερληθφ Πξφγξακκα ην νπνίν ην ζεσξνχκε εθηφο απφ
πιαζκαηηθφ θαη φηη δελ ηθαλνπνηεί ζηελ νπζία ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο. Οχηε
έρεηε δηεθδηθήζεη θάηη ζηα κεγάια ζέκαηα πνπ αλέθεξα πξνεγνπκέλσο ψζηε
λα κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε, πνπ ζα έπξεπε λα έρεηε θάλεη ηηο αλάινγεο
ζπλελλνήζεηο.
Με ηνπο ελδεηθηηθνχο θσδηθνχο δελ ζεκαίλεη φηη δηεθδηθείηε θάηη.
Απηέο είλαη νη παξαηεξήζεηο καο θαη θπζηθά ε άπνςή καο είλαη φηη ην Σερληθφ
Πξφγξακκα φπσο εηζάγεηαη είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν αθ' ελφο θαηά ηελ

84

ε

19 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 4/12/2019

άπνςή καο δελ πξνδηθάδεη φηη ζα εθηειεζηεί θαη δεχηεξνλ δελ έρεη θακία
ινγηθή νξάκαηνο γηα ηελ πφιε καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε έλα Σερληθφ Πξφγξακκα απηφ
πνπ αμίδεη απηή ε ζπγθεθξηκέλε Γεκνηηθή Αξρή, κηα Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία
έρεη απφ ηελ αξρή δειψζεη θαη κε θάζε ηεο πξάμε ην δειψλεη φηη θηλείηαη ζηελ
θπξίαξρε πνιηηηθή, δειαδή ζηε ινγηθή ηεο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ησλ ζπκθεξφλησλ, ππνηάζζεη εθεί θάζε ελέξγεηα πνπ θάλεη θαη θάζε ηεο
επηινγή.
Έρνπκε έλα Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απηά
ηα ζηνηρεία, δειαδή φηη πξνζαλαηνιίδεηαη αθξηβψο ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο
πνπ ελδηαθέξεη ζε απηή ηε θάζε ην θεθάιαην, ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ
πφιε αξθεί λα ζαο πσ φηη αθφκε θαη νη πνδειαηφδξνκνη πνπ ζρεδηάδνπκε,
πξνβιέπνληαη ζην ξπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο Αζήλαο, πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε
κε ηηο δσηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. Οη βαζηθνί πφξνη θαηεπζχλνληαη ζε
ζπλερείο αλαπιάζεηο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν ηεο
δηαζθέδαζεο, ζηνπο εξγνιάβνπο, ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο
γεο, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ιείπεη παληειψο νπνηαδήπνηε θξνληίδα
ζε ζρέζε κε ην θνκκάηη αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε θαη απνθαηάζηαζε ζρνιηθψλ
θηεξίσλ ζε κηα πφιε, ζηελ νπνία ζην 6% ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ βξέζεθαλ
αθαηαιιειφηεηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ιείπεη παληειψο νπνηαδήπνηε
πξφβιεςε γηα αλέγεξζε Παηδηθψλ ηαζκψλ, νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα ην
ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα ησλ Νεπηαγσγείσλ. Δίλαη αζηεία ηνπιάρηζηνλ ε
πξφβιεςε πνπ ππάξρεη γηα ηελ αληηπιεκπξηθή ζσξάθηζε ηεο πφιεο, λνκίδσ
50.000 € πξνβιέπνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Σερληθφ Πξφγξακκα.
Καη αληί γη' απηφ ηη έρνπκε; Έρνπκε κηα ζεηξά έξγα ηα νπνία
θαηαηάζζνληαη θαηά θαλφλα ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζε ηξεηο ζα έιεγα, ε
κία είλαη αλαπιάζεηο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ εληζρχζνπλ αθξηβψο ηνλ
ηνκέα πνπ ζπδεηάγακε πξηλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε απηφ ην θξηηήξην.
Γεχηεξν είλαη ηα ιεγφκελα ζπλνδά έξγα ζε έλα ηδησηηθφ έξγν πνπ γίλεηαη κε
δεκφζην ρξήκα θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί πξέπεη λα θπξηαξρεί απηφ
ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πφιεο, ηα νπνία κάιηζηα δελ ππάξρεη ε ζηνηρεηψδεο
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εληηκφηεηα λα κπνπλ νλνκαζηηθά θαη λα ςεθίζνπκε ππέξ ηεο Καπαδνθίαο, λα
ςεθίζνπκε θαηά ηεο παξέκβαζεο παξαδείγκαηνο ράξηλ ησλ θπθινθνξηαθψλ
ξπζκίζεσλ πνπ είλαη απνζπαζκαηηθή θαη δελ νδεγεί πνπζελά.
Μηα δεχηεξε θαηεγνξία είλαη θαη νη ΜΠΔ γηα ηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ πνπ
νπζηαζηηθά έξρεηαη λα θιεηδψζεη κε ηελ ππνγεηνπνίεζε θαη ηελ πεδνδξφκεζε
θαη ηε ινγηθή θαηάιεςεο θαη «αμηνπνίεζεο» ηνπ ελδηάκεζνπ ρψξνπ κε ηα
Μέζα Μαδηθήο Σξνρηάο, έρνπκε έξγα ηα νπνία άκεζα θαηεπζχλνληαη θαη έρνπλ
ηε ζθξαγίδα ηεο αιιαγήο ηεο ρξήζεο γεο απφ ραξαθηεξηζκνχο ρψξνπο
πξαζίλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πάξθν ησλ Μηθξαζηαηψλ ην πάξθν ζην
ηξίγσλν κε ην ππφγεην γθαξάδ θαη έρνπκε θαη έλα κεγάιν έξγν ην νπνίν
εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ γηα δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ηνλ νπνίν
ηεξαξρεί πάξα πνιχ ςειά θαη ην θεθάιαην θαη ε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε κε ην
Πξάζηλν εκείν ηε «κίλη ζθνππηδεξί» φπσο ιέγεηαη ζηα γαιιηθά.
ια απηά ζπγθξνηνχλ έλα φξακα γηα ηελ πφιε πνπ βάδεη ζε
δεχηεξε θαη ηξίηε κνίξα βαζηθέο ιατθέο αλάγθεο θαη δείρλεη πεξηθξφλεζε πξνο
ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, ησλ γπλαηθψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ.
Δγψ έρσ λα θάλσ κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηελ νπνία ηε βάδσ
ζε ςεθνθνξία. Θέισ λα εγγξαθεί ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θσδηθφο κε ηίηιν
«Γεπηεξνβάζκηνο

αληηζεηζκηθφο

έιεγρνο

θαη

απνθαηάζηαζε

ζρνιηθψλ

θηηξίσλ» θαη εδψ ζέισ λα αλαθεξζψ ζηελ αλεπζπλφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
ε νπνία ιέεη ηνπιάρηζηνλ αλαθξίβεηεο θαη αλαιεζή πξάγκαηα επί δπν κήλεο.
Δπί δπν κήλεο παίξλνπκε δηάθνξεο απαληήζεηο. Ζ κία απάληεζε
είλαη φηη δελ ππάξρνπλ αξρή ηεο ρξνληάο πξνβιήκαηα ζε ζρνιεία, κεηά φηη
ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα, κεηά φηη ππάξρεη κφλν ην 1 ν ΔΠΑΛ. Μεηά είρακε ηελ
απάληεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο φηη «εκείο έρνπκε απνθαηαζηήζεη αιιά φρη
ζηνπο θέξνληεο Οξγαληζκνχο» θαη ηνλ θ. Καληαξέιε λα καο ιέεη εδψ φηη δελ
είλαη ππεχζπλνο ν Γήκνο γηα παξεκβάζεηο ζηνπο θέξνληεο Οξγαληζκνχο.
Δίρακε ηνλ θ. Γήκαξρν λα ιέεη φηη είλαη νη ΚΣΤΠ ππεχζπλεο γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ. Δκείο λα πσ εμ αξρήο φηη δηαθσλνχκε κε
ηελ παξνρή απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο Γήκνπο, είλαη δηθήο ζαο επηινγή
απηή ε πνιηηηθή πνπ ζέιεη ηνπο Γήκνπο λα παίξλνπλ ηέηνηεο αξκνδηφηεηεο.
Δπεηδή εηπψζεθαλ φια απηά εγψ έρσ λα πσ ην εμήο: έρσ ζην
ρέξη κνπ έλα έγγξαθν κε εκεξνκελία 29/7/2019 θαη κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ

86

ε

19 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 4/12/2019

10666 πξνο ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο θ. Καληαξέιε, ζην νπνίν ιέεη: «Η
επζύλε ζύκθσλα κε ην άξζξν ηάδε ηνπ ζρεηηθνύ (κε ιέσ ηνπο λφκνπο) θαη ε
αξκνδηόηεηα γηα επηζθεπέο κεγάιεο θιίκαθαο ζην θέξνληα νξγαληζκό, ζηηο
ζηέγεο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζρνιηθώλ θηεξίσλ αλήθεη ζηνπο αληίζηνηρνπο
Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη εθόζνλ απηνί δειώζνπλ όηη
αδπλαηνύλ αζθείηαη από ηηο αξκόδηεο Ννκαξρίεο».
Παξαθάησ: «Επζύλε θαη αξκνδηόηεηα γηα επηζθεπέο κεγάιεο
θιίκαθαο ζην θέξνληα νξγαληζκό αλήθεη εθεί θαη όηη νη ΚΤΥΠ απέθηεζαλ
λνκηθή δπλαηόηεηα ζπληξέρνπζα αξκνδηόηεηεο γηα ηηο επηζθεπέο ε άζθεζε ηεο
νπνίαο όκσο ππνρσξεί ζε ζρέζε κε απηή ησλ ΟΤΑ». Δίλαη φιε δηθή ζαο ε
επζχλε. ιε.
Γεχηεξν έγγξαθν κε εκεξνκελία 3/9/2019 πξνο πίλαθα
απνδεθηψλ κηα ζεηξά Γήκσλ, 20 ηνλ αξηζκφ, ζηελ 5 ε ζέζε Νέαο Φηιαδέιθεηαο
– Νέαο Υαιθεδφλαο, είλαη γλσζηά θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο θαληάδνκαη ηα
μέξεη παξ' φηη καο δίλεη ηηο ίδηεο απαληήζεηο.
Παξάγξαθνο 1ε κε ηίηιν «Γεπηεξνβάζκηνο κεηαζεηζκφο έιεγρνο
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε ζρνιηθά θηίξηα κεηά ηνλ ζεηζκφ»: «Η ζπληήξεζε
θαη νη επηζθεπέο είλαη αξκνδηόηεηα ησλ θαηά ηόπνπο Δήκσλ αλεμάξηεηα από
ηελ αηηία πνπ ηηο πξνθαιεί». Άξα ην επηρείξεκα δελ είλαη αξκνδηφηεηά καο ε
απνθαηάζηαζε κε ηνπο ζεηζκνχο, είλαη έσιν.
,ηη αθνξά ζην Γεπηεξνβάζκην κεηαζεηζκηθφ έιεγρν …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. εξεηάθε, έλα ιεπηφ έρεηε αθφκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ηα αθνχζεηε γηαηί ν θ. Γήκαξρνο έιεγε ιηγφηεξν ςέκαηα
φηη νη ΚΣΤΠ είλαη αξκφδηεο.
«…

απνηειεί

έιεγρν

πιηθώλ

ζθπξνδέκαηνο

ππάξρεη

κηα

δηαδηθαζία δηελεξγνύληαη από εμεηδηθεπκέλα ηδησηηθά γξαθεία κειεηώλ, ηα
νπνία δηαζέηνπλ…ζηα νπνία νη Δήκνη αλαζέηνπλ κειέηε ησλ επηζθεπώλ βάζεη
ηνπ 4412/2016».
Παξαθάησ: «…. Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ επέρεη ζέζε
θαηαιιειόηεηαο από ην Δήκν ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ». Άξα θαη ην πηζηνπνηεηηθφ
θαηαιιειφηεηαο ζηελ νπζία είλαη επζχλε δηθή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηά δελ είλαη γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε θ. Πξφεδξε ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζπγρσξψ αιιά πξέπεη λα ζπλερίζνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αθνχζηε κε θαη ε παξαπνκπή ζηηο ΚΣΤΠ πνπ ιέεη, εθφζνλ
δελ είλαη δπλαηφ λα ελεξγνπνηεζεί θαη εθφζνλ φια απηά γηα ηα νπνία δελ
έρνπκε πάξεη νχηε ηα ζρεηηθά λα δνχκε φηη έρνπλ γίλεη, δελ είλαη δπλαηφ λα
ηειεζθνξήζνπλ απφ ηελ εηαηξεία πξν ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ δηεηίαο.
Γειαδή καο ιέηε φηη είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
αζθάιεηα θαη ηε δσή εθαηνληάδσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πεξηκέλνπκε
ζην δίρξνλν, κέρξη λα αλαιάβεηε ηηο επζχλεο πνπ ζαο αλαινγνχλ απφ ην λφκν
θαη απφ ηα έγγξαθα. Καη αλ δελ ηα έρεηε θ. Καληαξέιε γηαηί εζείο δελ καο ηα
δίλεηε εδψ θαη δπν κήλεο θαη ηα βξίζθνπκε θαη απφ αιινχ, λα αλαιάβεηε ηηο
επζχλεο ζαο.
Καη αλ έρεηε ίρλνο πνιηηηθήο επαηζζεζίαο λα εγγξάςεηε ηψξα ζην
Σερληθφ Πξφγξακκα, πξνγξάκκαηα Γεπηεξνβάζκησλ ειέγρσλ ζε φια ηα
ζρνιεία πξν ηνπ ’85 ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη απνθαηάζηαζεο ηπρφλ
δεκηψλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα ζα κηιήζσ εγψ γηα ην ζέκα
ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ θηηξίσλ φπσο απάληεζα θαη ζηνλ θ. εξεηάθε εκείο
είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπκε κηα μερσξηζηή ζπδήηεζε αλαιπηηθή θαη γηα
ηελ αζθάιεηα ησλ θηηξίσλ θαη γηα ηα ζέκαηα ηεο Πξνζρνιηθήο. Αιιά πξέπεη λα
έρνπκε ρξφλν γηαηί δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε κέζα ζε πέληε ιεπηά, απηφ
είλαη έλα κεγάιν ζέκα. Έρεηε πεη γηα ηελ Πξνζρνιηθή, έρεηε πεη γηα ηφζα
ζέκαηα, έλα ιεπηφ ζην θαζέλα δελ αξθεί.
Σν Σερληθφ Πξφγξακκα ελφο Γήκνπ νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ
ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε επνρή. Αιιηψο είλαη αλαθφινπζν θαη
αθνινπζεί θαη δελ πξνιακβάλεη. Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ έξγν πνπ γίλεηαη ζηελ πφιε, ην νπνίν ζα αιιάμεη φπσο είπε θαη ν
θ. Γξεηδειηάο ηελ πφιε εληειψο φηαλ ζα γίλεη: έρνπκε πεδνδξνκήζεηο, έρνπκε
θαηαβπζίζεηο, έρνπκε ππνγεηνπνηήζεηο, έρνπκε αιιαγέο θπθινθνξίαο, έρνπκε
λέεο κειέηεο θπθινθνξηαθέο δελ είλαη δπλαηφ λα κε ιάβεη ππφςε ηνπ έλα
Σερληθφ Πξφγξακκα απηφ. Αλ δελ ιάβεη απηφ, ηη ζα ιάβεη; Αλ δελ ην ιάκβαλε,

88

ε

19 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 4/12/2019

ζα ιέγακε κεηά φηη δελ είκαζηε πξνκεζείο, είκαζηε επηκεζείο θαη φηη ηξέρνπκε
θαη δελ θηάλνπκε.
αθψο θαη δηθαίσο ιακβάλεη ππφςε ηνπ κε ηα ζπλνδά έξγα ην
Σερληθφ Πξφγξακκα ηηο λέεο πεξηζηάζεηο, ζεσξψ θη εγψ φηη είλαη πξνο ηε
ζεηηθή θαηεχζπλζε. Δπίζεο επεηδή αθνχζηεθε θαη επεηδή ηα κηζά ρξφληα ηεο
δσήο κνπ ηα έρσ δήζεη ζηελ Ησλίαο θαη ηα άιια κηζά ζην θέληξν ζα ήζεια λα
πσ ζε φζνπο ζπλαδέιθνπο δελ κέλνπλ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή φηη είλαη κηα απφ
ηηο πην ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο κε ηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ, ην παιηφ ζηλεκά πνπ
ππάξρεη εθεί ην ζεξηλφ, ην πάξθν, ηε «ΜΗΜΟΕΑ» φπσο ζσζηά κνπ ιέεη ν
πχξνο ηελ νπνία ηελ πξφιαβα εγψ ελ ιεηηνπξγία -είκαη ηφζν κεγάινο, ηφζν
φζν πξέπεη- απηή ε πεξηνρή είλαη θνβεξά ππνβαζκηζκέλε, είλαη εξείπηα εθεί
επί ηνπιάρηζηνλ 20-30 ρξφληα θαη ην λα ιέκε λα παξακείλεη έηζη εξείπην λα κελ
πεδνδξνκεζεί, λα κελ γίλεη ηίπνηε ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη λα παξακείλεη έηζη
επεηδή ζην θέληξν είκαζηε θαιχηεξα ή ζε άιιεο πεξηνρέο είκαζηε θαιχηεξα
λνκίδσ φηη πξνζβάιιεη θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ εθεί ρξεηάδνληαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή. Δγψ βιέπσ ζεηηθφ ην πξέπεη θαη ην ππνζηεξίδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: πλάδειθνη έρνπκε έλα Σερληθφ Πξφγξακκα εδψ γηα
έγθξηζε κε έλα πξνυπνινγηζκφ 7.400.000 €, απφ απηά ηα 3.900 είλαη
ζπλερηδφκελα έξγα κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε είλαη
2.600. Άξα κέζα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα απηφ είλαη θάηη ιηγφηεξν απφ
900.000 € πνπ έρεηε θσδηθνπνηήζεη εζείο.
Πξνθαλψο δελ ππάξρεη ην ζηίγκα θαη ην ζηίγκα είλαη ζε
θαηνζηάξηθν κνηξαζκέλν. Πάξα πνιιά θαηνζηάξηθα, αδηεπθξίληζηα. Γελ ζα
κηιήζσ δελ ζα ζηαζψ ζηα ζπλνδά έξγα λνκίδσ κε θάιπςε ν θ. εξεηάθεο,
απιά ζέισ λα θάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο.
Κχξηε Αληηδήκαξρε ζπλερίδεηε λα βάδεηε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα
ην «ΣΟΤΡΑΛΗ» κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξάζηλν Σακείν. Με εθπιήζζεηε!
Δηξσληθά ζαο ην ιέσ, έρεηε θαηαςεθίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη δελ έρεηε
δεηήζεη ζπγλψκε γη' απηφ. Θα έπξεπε δειαδή απηά ηα ιεθηά λα ηα
επηζηξέςεηε εθφζνλ είζηε Αληηδήκαξρνο ζην Πξάζηλν Σακείν θαη λα ηα βάιεηε
κε πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
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Τπάξρεη έλαο θσδηθφο γηα ηελ πνιενδνκηθή κειέηε ζηε
Γσδεθαλήζνπ 100 €. Γηαηί; Γψζηε κηα πξνηεξαηφηεηα. Αλ ζήκεξα βάιεηε ηα
ιεθηά, κηα πνιενδνκηθή κειέηε θαληάδνκαη γηα ηε Γσδεθαλήζνπ …
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σψξα πξνέθπςε, κέζα ζην θαινθαίξη πξνέθπςε. Ζ
απάληεζε απφ ην ΤΠΔΝ ήξζε κέζα ζηνλ Αχγνπζην. Αλ ην θηηάρλακε ην
Σερληθφ Πξφγξακκα ζα ην είρακε βάιεη εκείο. Γηαηί ζα ην είρακε βάιεη; Γηαηί
ζήκεξα ζα δίλακε 50 ρηιηάξηθα, δελ μέξσ αθξηβψο πφζν είλαη ε κειέηε, αιιά
απφ ηα αληηζηαζκηζηηθά κε ηελ αμία γεο ζα εηζπξάηηακε πεξηζζφηεξα, ρψξηα
φηη ζα ιχλακε θαη έλα κεγάιν πξφβιεκα ζηελ πεξηνρή πνπ ππάξρεη θαη
εθθξεκφηεηα.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γηα ηα πεδνδξφκηα πνπ είλαη θαηεζηξακκέλα 14.000 €.
Πάκε ιίγν παξαθάησ, δελ ππάξρεη κέζα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα εθπφλεζε
κειέηεο νκβξίσλ πδάησλ ζηε Νέα Υαιθεδφλα, δελ ππάξρεη ζην Σερληθφ
Πξφγξακκα κειέηε κέηξεζεο εθπνκπήο ξαδηελέξγεηαο ησλ ππιψλσλ
ειεθηξηζκνχ ζηελ πιαηεία Νεζίδαο.
Γελ

ππάξρεη

δεκηνπξγία

κειέηεο

θαη

ηνπνζέηεζεο

ερνπεηαζκάησλ, δελ ππάξρεη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο νκβξίσλ πδάησλ ζηα
ηξία πνηάκηα ηνπ Γήκνπ. Σν πξφγξακκά ζαο είλαη θχξηνη! Απφ ην πξφγξακκά
ζαο, βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηφο ζαο δελ ηα έρεηε βάιεη ζην Σερληθφ
Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. αο εγθαιψ.
Με κεγάιε πεξηέξγεηα πεξηκέλσ λα δσ ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ
ησλ ηξηψλ πνηακψλ, φπσο θαη ηε ξαδηελέξγεηα ζηνπο ππιψλεο ζηε Νεζίδα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μειέηεζα θη εγψ ην Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ
θαηεβάδεηε θαη αληίζεηα εγψ ζεσξψ πσο έρεη πξνηεξαηφηεηεο, έρεη επηινγέο
θαη ζα πεξίκελα απφ ηνλ θ. Καληαξέιε λα κνπ απαληήζεη ζηελ εξψηεζε πνπ
κνπ έθαλε εκέλα σο Γήκαξρν επί ηξία ζπλαπηά έηε, ηη πξφζεκν ζα έδηλα ζην
Σερληθφ Πξφγξακκα, αλ ζπκάζηε. αο είρα απαληήζεη ζηα δπν πξψηα ρξφληα
φηη είλαη ηαθηνπνηεηηθά αλ ζπκάκαη θαιά θαη απφ ηνλ ηξίην ρξφλν μεθηλήζακε
κηα πην αλαπηπμηαθή ινγηθή βάδνληαο παξεκβάζεηο, πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε
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κε ηελ πφιε φηαλ θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ ζε θάπνην βαζκφ
αλνξζψζεθαλ θαη κπνξέζακε θαη βξήθακε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.
Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ ρξεκάησλ φπσο είπε θαη ν θ.
Καιακπφθεο είλαη ζπλερηδφκελα έξγα είηε απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ είηε απφ
έξγα

ηα

νπνία

δηεθδηθήζακε

θαη

εληάμακε

εκείο

ζε

πξνγξάκκαηα

ρξεκαηνδνηήζεσλ, κε εκβιεκαηηθά ζα έιεγα εγψ ην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην
ζηε Νέα Υαιθεδφλα θαη ην έξγν αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο, δειαδή ηα
ερνπεηάζκαηα θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ηε Νέα
Υαιθεδφλα.
Απφ εθεί θαη πέξα φκσο μεθηλάηε πάιη κηα ηζηνξία πνπ εκείο
ηνπιάρηζηνλ ηελ θφςακε, δειαδή ηα θαηνζηάξηθα. Γειαδή ηη θάλεηε κε ηα
θαηνζηάξηθα; Αλνίγεηε θσδηθνχο κε κεδεληθά ρξήκαηα, κφλν θαη κφλν γηα λα
ζεκαηνδνηήζεηε θάηη. Δθφζνλ φκσο κπαίλεηε ζε απηφ, έρεηε μεράζεη νπζηψδε
θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε θαη πνιχ ζνβαξά δεηήκαηα πνπ θαίλεηαη φηη
ιαλζάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηεο πξνζνρήο ζαο θαη ζα ζαο πσ πην ζπγθεθξηκέλα.
ην Πέηαιν Νεζίδαο. ην Πέηαιν Νεζίδαο παξαρσξήζεθε ζην
Γήκν χζηεξα απφ δηεθδηθήζεηο θαη επίκνλε πξνζπάζεηα ρξφλσλ λα θχγεη απφ
ην ππεξηακείν ή ηνπιάρηζηνλ λα παξαρσξεζεί απφ ην ππεξηακείν φπσο έγηλε
ζην Γήκν, αιιά γίλνπλ εθεί κηα ζεηξά παξεκβάζεηο Κνηλσθεινχο ρξήζεο,
ρξεηάδεηαη κηα κειέηε. Γελ ππάξρεη.
ηελ Αγία Μαξίλα. ηελ Αγία Μαξίλα, κηα ππνβαζκηζκέλε
πεξηνρή εκείο ην 2015 επηρεηξήζακε λα θάλνπκε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε
ην Γεκνθξίηεην ηεο Θξάθεο θαη κάιηζηα ν κειεηεηήο ήηαλ εθ ησλ κειεηεηψλ
ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπλνηθηζκνχ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ θαη πξνζπαζήζακε
λα θάλνπκε κηα κειέηε ζπλνιηθά γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ζηελ Αγία Μαξίλα. Γελ βιέπσ λα έρεηε κηα ηέηνηα πξφζεζε πνπ είλαη
κηα πεξηνρή αξθεηά πην ππνβαζκηζκέλε ή ηνπιάρηζηνλ πην θησρή ζε ζρέζε
κε ηηο ππφινηπεο ηνπ Γήκνπ καο.
Έρνπκε ηέζζεξα ζπγθξνηήκαηα εξγαηηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηα
νπνία απνηεινχλ κηα ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαη απφ ηελ άιιε είλαη θαη ζεκεία
πηα ππνβαζκηζκέλα θαη ηα νπνία εδψ ρξεηάδεηαη πέξα απφ ηηο παξεκβάζεηο
πξέπεη λα γίλνπλ ζην θνκκάηη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ
θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο θαη βιέπσ φηη δελ έρεηε βάιεη ηίπνηε.
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Γελ έρεηε βάιεη ηίπνηε ζε κειέηε γηα λέα ζρνιεία. Δκείο ην 2018
καδί κάιηζηα κε δηεπζπληέο ζρνιείσλ απηνχ εδψ ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο
επηζθεθζήθακε ηηο Κηηξηαθέο Τπνδνκέο θαη θαηαζέζακε αίηεκα πέξα απφ ηα
δπν ζρνιεία ηα νπνία ρηίδνληαη, ην 3ν Γπκλάζην θαη ην 3ν Λχθεην λα γίλεη
κειέηε ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ ΔΠΑ, ε νπνία ιήγεη ην
2020 ψζηε φηαλ μεθηλήζεη ε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο πνπ ζα ππάξρνπλ
άιια ρξήκαηα, λα καο βξεη σο Γήκν έηνηκν θαη ππεξψξηκν ψζηε λα ιάβνπκε
ρξεκαηνδφηεζε γηα λα δεκηνπξγεζεί εδψ ζε απηφ ην ρψξν ππεξζχγρξνλεο
εγθαηαζηάζεηο γηα ηα ζρνιεία ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ
δπζηπρψο αληηκεησπίδνληαη σο ζρνιεία 2εο θαη 3εο θαηεγνξίαο θαη βιέπσ φηη
νχηε γη' απηφ έρεηε θάηη.
Δπίζεο ην επαλέιαβε θαη ν θ. Καιακπφθεο, δελ έρεηε θάηη γηαηί
εθηφο απφ ηε Νεζίδα θαη ηνλ Ππιψλα πνπ βεβαίσο εκείο θάλακε κεηξήζεηο φρη εκείο, ν ΑΓΜΖΔ- φκσο ζεσξψ φηη ηνπιάρηζηνλ απηφ είρε ηεζεί θαη
πξνεθινγηθά φηη ζα έπξεπε λα ππάξμεη πξφλνηα γηα ην δήηεκα ησλ θεξαηψλ
θηλεηήο

ηειεθσλίαο

εγθαηεζηεκέλεο

πνπ

θάπνηεο

ζε

πνιιά

λφκηκα

ζεκεία

θάπνηεο

ηνπ

Γήκνπ

παξάλνκα,

καο

ηνπιάρηζηνλ

είλαη
λα

κπνξνχκε λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα ηη αθξηβψο γίλεηαη θαη εηδηθά ζε
πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θνληά ζε ζρνιεία.
Γελ ππάξρεη νχηε θαλ σο θσδηθφο γηα λέν βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ, ελψ εκείο έρνπκε αθήζεη έηνηκεο ηηο κειέηεο γηα βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ. Γηαηί άξαγε; Έρεηε έηνηκεο κειέηεο γηα βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ θαη ελψ
βιέπσ βάδεηε εθεί πνπ βξήθαηε ηηο κειέηεο γηα ην ΚΑΠΖ 100 € αλνίγνληαο λέν
θσδηθφ, δελ βιέπσ αληίζηνηρα εθεί πνπ είλαη έηνηκεο νη κειέηεο λα έρεηε βάιεη
έζησ 100 € ππνδειψλνληαο κηα πξφζεζε φηη εκείο ζέινπκε λα ρηίζνπκε
βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. Γελ ην βάδεηε απηφ θαη ην εξψηεκα είλαη γηαηί.
Δπίζεο είπε θαη ν θ. εξεηάθεο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζην
Σερληθφ Πξφγξακκα θακία πξφλνηα κεζνπξφζεζκεο ιχζεο γηα ην ζέκα πνπ
πξνθχςεη κε ηε δίρξνλε ππνρξεσηηθή. Γειαδή ην γεγνλφο φηη θέηνο βξέζεθαλ
παηδηά λα είλαη ππεξάξηζκα θαη θηινμελνχληαη απηή ηε ζηηγκή ζε έλα άιιν
ζρνιείν πηζαλφ κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα θηινμελεζνχλ ζε έλα ιπφκελν, ελ
πάζε πεξηπηψζεη απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηα κφληκε ιχζε φκσο. Πξέπεη λα
θαίλεηαη κηα πξνζπάζεηα κηα θαηεχζπλζε ζην λα κπνξέζεη απηφ λα επηιπζεί
κε έλα κφληκν ηξφπν. Γελ ππάξρεη.
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Δπίζεο ζην θνκκάηη γχξσ απφ ηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ. Αλ μέξεηε, ζαο
ην έρνπκε πεη θαη ηνπιάρηζηνλ εκείο είρακε θαηαζέζεη πξφηαζε ζην
πξνεθινγηθφ καο πξφγξακκα, ππάξρεη νηθφπεδν ην νπνίν ζην γεληθφ
πνιενδνκηθφ είλαη ραξαθηεξηζκέλν γηα δεκηνπξγία εηδηθνχ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ
θαη εηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ θαη κάιηζηα εγψ ην 2015 έηπρε λα αλαθαιχςσ
χζηεξα απφ ζπλάληεζε κε κηα εθπαηδεπηηθφ φηη απηφ είλαη γξακκέλν ζρνιείν
θαη εκθαλίδεηαη θαη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ήξζε λα
κε ξσηήζεη κηα εθπαηδεπηηθφο γηα ην αλ είλαη θαιφ εθεί θαη λα ηεο πξνηείλσ λα
πάεη ή φρη, έηζη ην αλαθάιπςα. Πάιη δελ ππάξρεη θάηη γη' απηφ, πνπ είκαζηε κηα
πεξηνρή πνπ θαη έρεη αξθεηά άηνκα ΑκεΑ γλσξίδσ ηελ επαηζζεζία ζαο θ.
Γήκαξρε αιιά απηφ δελ απνηππψλεηαη πνπζελά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παληειή δελ ζε δηαθφπησ, αιιά ζα ζνπ απαληήζσ. Να
καο απαληήζεη ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παληειή θάλακε πνιιά άιια θαη κπνξψ λα ζνπ πσ φηη
ε ηζηνξία απηή αθφκε βξίζθεηαη ζηα Γηθαζηήξηα -ζε ελεκέξσζα αιιά επηκέλεηο
λα ην βάδεηο!- γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο κνλάδνο. Θέιεηο λα ην
αθνχζεηο; Άθνπζέ ην. ην έρσ πεη ηφζεο θνξέο θαη εζχ επηκέλεηο λα ην βάδεηο.
Αληίζεηα ηη βιέπνπκε εδψ. Βιέπνπκε λα θπξηαξρεί ζηε
ζπδήηεζε, ην είπε ν θ. Καληαξέιεο ην είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ηνπιάρηζηνλ
απηνχο άθνπζα, ν θ. Γξεηδειηάο κπξνζηάξεο ηε ινγηθή ηνπ φηη γίλεηαη ην
γήπεδν ηεο ΑΔΚ βεβαίσο θαιψο γίλεηαη θαη απφ ηελ άιιε λα πεξηζηξέθεηαη
φιν ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη φιε ε ζθέςε ζαο θπξίσο κε βάζε απηφ.
Καη ηη θάλεηε εδψ; Αλνίγεηε θσδηθφ πνπ ιέεη «Καηαζθεπή
ζπλνδψλ έξγσλ γεπέδνπ ΑΔΚ». Κπξίεο θαη θχξηνη κπνξείηε λα καο πείηε πνηα
είλαη απηά; Γηαηί ν θ. Γξεηδειηάο έβαιε δπν θαηεγνξίεο, είπε απηά ηα νπνία
γίλνληαη νχησο ή άιισο θαη έβαιε θαη θάηη άιιν ηα έξγα ηα νπνία γεληθψο
πξέπεη λα γίλνπλ. Πνηα είλαη απηά ηα έξγα;
Τπάξρεη κηα κπζηηθνπάζεηα γχξσ απφ απηφ ην ζέκα πνπ θαιφ
ζα ήηαλ, έρεη ηεζεί πνιιέο θνξέο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα καο απαληήζεηε
κε ζνβαξφηεηα θαη εηιηθξίλεηα θαη επζχηεηα ηνπιάρηζηνλ ηη αθξηβψο έρεηε ζην
κπαιφ ζαο λα γίλεη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ηη ζεκαίλεη θ. Καληαξέιε «Μειέηε
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γηα ηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ»; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε ζηελ πιαηεία
Παηξηάξρνπ; Γειαδή καο δεηάηε λα ςεθίζνπκε ηη αθξηβψο;
Γεχηεξνλ. «Καηαζθεπή ζπλνδψλ έξγσλ», ηη αθξηβψο είλαη ηα
ζπλνδά έξγα; Να καο πεη θάπνηνο κε ζαθήλεηα «είλαη απηφ, είλαη εθείλν, είλαη
ην άιιν». Απξνζδηφξηζηα 100 €.
Δπίζεο βάδεηε 100 € πάιη γηα ηε κειέηε γηα ην Σξίγσλν. αο είπα
θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα γίλεη ππφγεηνο ρψξνο
ζηάζκεπζεο ζην Σξίγσλν. Σειεία θαη παχια. Δίλαη πάγηα λνκνινγία ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θάησ απφ θνηλφρξεζην
ρψξν πξαζίλνπ, ππφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη εζείο έξρεζηε λα πξνηείλεηε
κειέηε βησζηκφηεηαο θάησ απφ ην Σξίγσλν. Γελ γίλεηαη. Άξα ζθνπεχεηε φκσο
κήπσο λα αιιάμεηε θάηη;
Πέξα απφ απηφ φκσο φηαλ θαηεβάδεηε κηα πξφηαζε δέρεζηε ηηο
παξαηεξήζεηο θαη επηκέλεηε ζε θάηη θαη λα ην μαλαθαηεβάδεηε, ζεκαίλεη πσο
ηνπιάρηζηνλ έρεηε κηα ηέηνηα ζθέςε, λα θηηαρηεί δειαδή ππφγεηνο ρψξνο. Σν
είρακε εμεηάζεη θαη εκείο θαη δερηήθακε ηηο παξαηεξήζεηο απφ ηε Ννκηθή
Τπεξεζία φηη δελ γίλεηαη.
Σέινο θάηη ην νπνίν ζεσξψ φηη πέξα απφ ηνλ ηξφπν
αζηεηεπφκελνο πνπ ην έζεζε ν θ. Καιακπφθεο, πξηλ απφ ιίγεο κέξεο πξηλ απφ
ιίγν δηάζηεκα ππήξμε κηα απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γχξσ
απφ ηνλ Πνδνλίθηε. Σν γεγνλφο φηη θαη εκείο σο πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή
θαη σο Παξάηαμε επηκείλακε ζε απηή ηελ πξνζθπγή, ψζηε λα κελ ηζηκελησζεί
ν Πνδνλίθηεο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν Πνδνλίθηεο είλαη ζηελ ηδαληθή
θαηάζηαζε θαη έρνπκε θαηαζέζεη θάπνηεο πξνηάζεηο.
Θεσξψ πσο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ
Πνδνλίθηε πάιη, δελ θαίλεηαη θάηη ζην Σερληθφ ζαο Πξφγξακκα, νχηε θαλ σο
πξφζεζε θαη αληίζεηα βιέπνπκε αξαδηαζκέλα θαηνζηάξηθα κε άιιεο
πξνηεξαηφηεηεο θαη θπξίσο φρη κε απηφ πνπ ζεσξνχκε εκείο φηη είλαη νη
θνηλσληθέο αλάγθεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πξσηνινγήζσ θη εγψ. Κπξίεο θαη θχξηνη, λα μεθηλήζσ απφ
ηνλ θ. εξεηάθε είλαη πάγηα ηαθηηθή ηνπ θ. εξεηάθε λα έξρεηαη εδψ
εθνδηαζκέλνο κε ραξηηά, κε Πξσηφθνιια, κε εκεξνκελίεο νη νπνίεο
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αλαθέξνληαη ζε έλα θαη κνλαδηθφ ζέκα απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο ζπλεδξίαζεο
κέρξη ζήκεξα, ε θαξακέια ησλ ζρνιείσλ θ. εξεηάθε έρεη ιηψζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ε θα Δκκαλνπήι.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα πσ φηη φζεο πξσηνθνιιεκέλεο εγθπθιίνπο θαη λα
θέξεηε, φζα ραξηηά θαη λα θέξεηε έλα είλαη νπζηαζηηθφ θαη έλα είλαη αιεζέο: ηα
ζρνιεία είλαη αζθαιή, έρνπλ πάξεη έγθξηζε θαη απφ εκάο θαη απφ ηηο ΚΣΤΠ ηηο
νπνίεο επηθαιείζηε, ηηο νπνίεο έρνπκε επηθαιεζηεί θη εκείο αθξηβψο γηαηί
έπξεπε λα ηηο επηθαιεζηνχκε πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ην δεχηεξν έιεγρν,
επνκέλσο εάλ ζηελ αληηπνιηηεπηηθή ζαο ηαθηηθή ππάξρεη θάπνην άιιν φπιν
ζην νπινζηάζην ησλ δηθψλ ζαο ηνπνζεηήζεσλ επραξίζησο λα ην δερηνχκε θαη
λα ην αλαιχζνπκε. Απηή ε θαξακέια κε ηα ζρνιεία πξέπεη λα ηειεηψλεη κηα θαη
θαιή.
Σα

ζρνιεία

έρνπλ

επηζθεπαζηεί,

είηε

κηθξνζθνπηθά

είηε

καθξνζθνπηθά …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη – λαη ζα κνπ δείμεηε πάιη ην ραξηί, εγψ ζαο ιέσ ε νπζία
είλαη κία: ηα παηδηά είλαη κέζα θαη κε απφθαζε δηθή καο θαη κε απφθαζε ηεο
ΚΣΤΠ. Μελ ην μαλαθέξεηε, βξείηε θάηη άιιν λα πνχκε, θαηαληάεη κνλφηνλν θαη
βαξεηφ

θ.

εξεηάθε.

Δλ

πάζε

πεξηπηψζεη

έρεηε

ηεξάζηηα

γθάκα

αληηπνιηηεπηηθήο ηαθηηθήο απιψζηε ηελ εδψ, λα έρεη θαη κηα πνηθηιία. Έρνπκε
βαξεζεί πηα λα αθνχκε γηα ηα ζρνιεία, ηειείσζαλ ηα ζρνιεία.
Χο πξνο ηα άιια πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο. Θίμαηε θάπνηα
ζέκαηα θ. Βαζηιφπνπιε πνπ αθνξνχλ ηα θαηνζηάξηθα, ζα ζπκθσλήζσ καδί
ζαο είλαη κηα ηαθηηθή ηελ νπνία αθνινπζεί κηα λενζχζηαηε Γεκνηηθή Αξρή δελ
κπνξεί λα απνθχγεη. Ση ελλνψ. Αλαθεξζήθαηε ζε δηάθνξα ζέκαηα ηα νπνία
έρνπλ θαηαγξαθεί κε ην φξην ηνπ θαηνζηάξηθνπ. Δθφζνλ επί πέληε ρξφληα
είραηε ηε δπλαηφηεηα θ. Βαζηιφπνπιε, έρεηε κειέηεο ζηα ρέξηα ζαο φπσο
είπαηε, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα καο αλαπηχμεηε θάπνηα ζέκαηα, θάπνηα
ζρέδηα, θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ εθφζνλ φινη εδψ έρνπκε ζπκθσλήζεη
ηνπιάρηζηνλ άηππα φηη ζέινπκε ην θαιφ ηνπ δεκφηεο, ην θαιφ ηεο πφιεο, ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε, γηαηί δελ καο βνεζήζαηε; Γηαηί δελ καο ηα θέξαηε ζε
κηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη λα καο πείηε «εκείο γη' απηφ έρνπκε κειέηε».
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Γειαδή αλαπηχμαηε ζέκαηα, είπαηε «γηαηί δελ βάιαηε απηφ, γηαηί
δελ βάιαηε εθείλν, γηαηί δελ βάιαηε ην ηξίην…» αλ είρακε ηε δπλαηφηεηα κέζα
ζε δπν κήλεο, γηαηί απηφ ην πξφγξακκα ππνηίζεηαη φηη κπαίλεη ζε κηα
δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη ηειηθψλ ζηφρσλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα. Με δπν κήλεο
πνπ έρνπκε αλαιάβεη ηε Γεκνηηθή Αξρή πεξηκέλεηε λα αλαπηχμνπκε φια απηά
ηα ζρέδηα πνπ έρεηε εζείο επί πέληε ρξφληα; Θα έπξεπε λα έρνπκε 1 δηο θαη
έλαλ απφιπην κεραληζκφ πξνθεηκέλνπ λα ηα πινπνηήζνπκε.
Γηαηί δελ ζπκθσλνχκε ζε έλα step by step; Γηαηί δελ
ζπκθσλνχκε φηη κε απηή ηελ ηεξάξρεζε ζα ζπκθσλήζνπκε γηα ηνλ Πνδνλίθηε
θαη δεκφζηα ην είπακε θαη ηδησηηθά. Δγψ δελ κπαίλσ ζηε ινγηθή φηη ν
Πνδνλίθηεο πξέπεη λα ηζηκεληνπνηεζεί. Αληίζεηα είρα πεη λα θηηάμνπκε ηα
πξαλή, λα θηηάμνπκε γθαδφλ, λα βάινπκε παγθάθηα, λα βάινπκε θσηηζκφ, λα
είλαη έλαο ζηφρνο πηθ-ληθ φπσο ηηο παιηέο επνρέο πνπ έδεζα εγψ, είκαη πνιχ
κεγαιχηεξφο ζαο θαη πεγαίλακε, απιψλακε ηηο θνπβέξηεο καο θαη θάλακε ηηο
κίλη εθδξνκέο καο. Βεβαίσο λα ην θάλνπκε.
Πξέπεη λα γίλεη ηψξα απηφ; Έρεηε έλα πξφγξακκα πεληαεηίαο θαη
αληί λα έξζεηε λα καο πείηε «πάκε λα ην ηεξαξρήζνπκε καδί», ζηειηηεχεηε ηε
δηθή καο ηεξάξρεζε θαη καο ιέηε γηαηί δελ βάδνπκε θη άιια ηφζα. Αλ θέξλακε
άιια ηφζα, μέξεηε ηη ζα ιέγαηε; Πφηε ζα ηα θάλεηε φια απηά; Πνπ ζα βξείηε ηα
ιεθηά λα ηα θάλεηε φια απηά;
Θεσξψ φηη απηή ε ππνθξηζία -θαη κελ πηαζηείηε απφ ηε ιέμεπνπ ειινρεχεη ζε φιεο ηηο αληηπνιηηεχζεηο, ην έρσ βηψζεη θαη ζην Κνηλνβνχιην
σο βνπιεπηήο. Θα πξνηηκνχζα λα κπείηε ζηε ινγηθή απηή γηαηί δελ λνκίδσ φηη
ππάξρεη θάηη πνπ δελ ζα ζπκθσλήζεηε.
Μπνξεί λα έρεηε ην εξσηεκαηηθφ ηνπ θαηνζηάξηθνπ θαη ηεο
κπζηηθνπάζεηαο, δελ εγθαηληάδνπκε θαλέλα εξγνζηάζην ξαδηελέξγεηαο. Πάκε
λα βάινπκε θάπνηα πξάγκαηα ζε κηα ηεξάξρεζε, ζχκθσλα κε ην δηθφ καο
ζηφρν ηε δηθή καο ζηφρεπζε θαη ηε δηθή καο ηεξάξρεζε. Γηαηί δελ πάκε λα
ςεθίζνπκε απηά πνπ έηζη θη αιιηψο ζα ζέιαηε; Γελ λνκίδσ φηη δελ ζέιεη θαλείο
λα θάλεη θάηη πνπ λα αθνξά ηελ αλάπιαζε ηνπ άιζνπο, δελ λνκίδσ φηη
ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα κελ ζέιεη λα αμηνπνηήζεη ηε Νεζίδα.
Καη γηαηί βάδνπκε θαηνζηάξηθν; Γηαηί κε δπν κήλεο δελ κπνξνχκε
λα πξνιάβνπκε κειέηεο θ. Βαζηιφπνπιε. κσο δελ είλαη πνιχ σξαίν λα ην
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έρνπκε ζην κπαιφ καο θαη λα ζέινπκε…; Θα κνπ πείηε ν θαιφο ακαξείηεο
δελ έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ, αιιά γηα ηηο πξάμεηο. Πάκε λα
ην θάλνπκε πξάμε αθνχ ην ζθεθηφκαζηε φινη. Γηαηί αληηπαξαηηζέκεζα;
Μηιήζαηε γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο. Μα, είλαη δπλαηφ λα κε ζέινπκε
λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ ρψξν εθείλν ηεο Αγίαο Μαξίλαο; Αιιά απφ θάπνπ
πξέπεη λα μεθηλήζνπκε, κηιάσ γηα ην ρψξν εθείλν γηα ηελ πεξηνρή εθεί, γηαηί
απηή είλαη θαη ε γελέηεηξά κνπ ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο έρσ κεγαιψζεη, εθεί
παίδακε παηδηά ζηνλ Κφθθηλν Μχιν πεγαίλακε θαη θηηάρλακε ηηο πεξηβφεηεο
«ζπκκνξίεο».
Αλαθεξζήθαηε πάιη ζην ζέκα ησλ παηδηψλ γηα ηα ππεξάξηζκα.
Κχξηε Βαζηιφπνπιε δελ ηα έθεξε ν πειαξγφο, εζείο ηα εγγξάςαηε. Δίπακε
εκείο φηη ηα παηδηά ζα κείλνπλ απ' έμσ; Σν αληίζεην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα είπεο «ηη ζα θάλεηε κε ηα παηδηά», σξαία. Να ζαο πσ θαη
θάηη; Πξνρσξάκε ζε κηα -κε ην δέζεηε ηψξα, γηαηί είλαη άγνπξν ην ζέκαεμαηξεηηθή ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπκε έλα βξεθνλεπηαθφ παηδηθφ
ζηαζκφ κε κεδέλ έμνδα. Κχξηε εξεηάθε κελ ηαξαρηείηε δελ ην θάλεη ε Coca –
Cola! Βξεθνλεπηαθφ θαη Παηδηθφ ηαζκφ είλαη θάηη ελ επζέησ ρξφλσ θαη πνιχ
ζχληνκα ζα είκαη ζε ζέζε λα ζαο ην αλαθνηλψζσ.
Χο πξνο ην άιιν ζέκα πνπ επίζεο έρεη γίλεη θαξακέια γηαηί δελ
ζαο ελεκεξψλνπκε, γηαηί δελ απνηππψλνπκε ηα ζρέδηα. Γελ ππάξρεη θάηη λα
ζαο ελεκεξψζνπκε θαη δελ θξαηάκε ηίπνηε θαη θαλέλα κπζηηθφ. Ξέξεηε γηαηί;
Γηαηί απηή ηε ζηηγκή φια είλαη ξεπζηά. Δάλ ζαο πσ θάηη πνπ λα αθνξά ην
θπθινθνξηαθφ, ηελ παξάθακςε ην ζπλνδφ, κπνξεί ζε δπν εβδνκάδεο λα
εκθαληζηψ αλαθφινπζνο θαη δελ ζέισ θαη δεζκεχνκαη εδψ φηη κε ην πνπ ζα
έρνπκε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή θάηη ζίγνπξν ζηα ρέξηα καο, λα θαιέζσ φιεο ηηο
Παξαηάμεηο, φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ Παξαηάμεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε
Γεκνηηθή Αξρή θαη λα θαζίζνπκε λα ηα βάινπκε θάησ θαη λα ζαο
ελεκεξψζνπκε.
Γειαδή πηζηεχεηε εηιηθξηλά επεηδή ην ζέκα ηεο κπζηηθνπάζεηαο
παίδεη πνιχ ηειεπηαία, δελ πξνηηζέκεζα φπσο είπα θαη πξηλ λα ηδξχζνπκε
θαλέλα εξγνζηάζην ξαδηελέξγεηαο. Πξάγκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ην γήπεδν
βεβαίσο γηαηί ην γήπεδν θ. Βαζηιφπνπιε δελ είλαη έλα απηφθσην έξγν, έρεη θαη
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απφηνθα. Απηά ηα απφηνθα πξνζπαζνχκε λα πξνιάβνπκε απφ ηε κία θαη φιν
ην ππφινηπν θνκκάηη πνπ αθνξά ηε Φηιαδέιθεηα θαη ηε Υαιθεδφλα
απνηππψλεηαη κε βάζε ηελ ηεξάξρεζε πνπ έρνπκε θάλεη.
ηε δηάζεζή ζαο λα κπνχκε ζε έλα πξφγξακκα κέζα ζην ’20 θαη
λα θαζίζνπκε αλ ζέιεηε θαη καδί θαη λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ην
’21. Δδψ είκαζηε! Καη επαλαιακβάλσ είραηε ζηε δηάζεζή ζαο πέληε ρξφληα
θαη είραηε ζην κπαιφ ζαο θαη κειέηεο θαη θάηη ζπγθεθξηκέλν. Φέξηε ηηο εδψ λα
θεξδίζνπκε ρξφλν, γη' απηφ βάδνπκε ην θαηνζηάξηθν γηαηί δελ μέξνπκε αθφκε.
ε

πνιχ

κεγάιν

βαζκφ

έρσ

θαιπθζεί,

κπνξεί

λα

δεπηεξνινγήζσ, ζεσξψ πσο είλαη αξθεηά ψξηκε ε ζπδήηεζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη ηζηνξηθή ε ζηηγκή γηαηί ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.
εξεηάθε ζε θάηη θαη λα θαηαγξαθεί απηφ. Έρεη ζε θάηη δίθην, γηαηί
πεξηγξάθνπκε ιαλζαζκέλα ηνλ θσδηθφ ιέγνληαο φηη ηα έξγα πνπ θέξακε ζηε
κειέηε είλαη ζπλνδά ηνπ γεπέδνπ. Δίλαη ιάζνο απηφ, δελ είλαη ζσζηά
δηαηππσκέλν.
Δίλαη έξγα κηαο επξχηεξεο αλάπιαζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηα ζπλνδά έξγα θαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ ηνπ ίδηνπ θαη λνκίδσ φηη
ην θαηαιαβαίλνπκε φινη φηη ε θαηαζθεπή ελφο ηφζν κεγάινπ έξγνπ ζηελ
θαξδηά ηεο πφιεο, κε ηα ζπλνδά έξγα ηα νπνία ηα θηηάρλεη ε Πεξηθέξεηα κε
δηθέο ηεο ρξεκαηνδνηήζεηο, ν Γήκνο δελ ζα βάιεη νχηε έλα επξψ ζε απηά ηα
έξγα, ζα πξνθχςνπλ θάπνηεο αλάγθεο κηαο επξχηεξεο αλάπιαζεο γηα ην θαιφ
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ησλ πνιηηψλ, ησλ δεκνηψλ, ησλ δηθψλ καο
αλζξψπσλ εθεί ηεο γεηηνληάο, πνιινί απφ εζάο κέλνπλ θαη ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ.
Άθνπζα επίζεο γηα ηα θαηνζηάξηθα. Με θάιπςε ν θ. Γήκαξρνο
ζέισ απιά λα πσ ην εμήο: ηα θαηνζηάξηθα έρνπλ θαη κηα άιιε θηινζνθία.
Έρνπκε αλαιάβεη ηελ ηχρε ηνπ Γήκνπ ηξεηο κήλεο. Απηή ηε ζηηγκή ηα
θαηνζηάξηθα εθηφο απφ ηελ πξφζεζή καο ζεκαηνδνηνχλ θαη ην φηη είκαζηε ήδε
ζε ιχζε γηα εμεχξεζε πφξσλ. Δπνκέλσο φηαλ έρνπκε θάλεη θάπνηεο
ζπδεηήζεηο

θάπνηεο

ζπλαληήζεηο,

έρνπκε

έλα

πξνγξακκαηηζκφ,

κηα

θαηεχζπλζε κε θάπνηνπο θνξείο πνπ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θάπνηα
έξγα, απηφ δειψλεη πξφζεζε.
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Δκείο πηέδνπκε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ, επνκέλσο δελ
κπνξνχκε λα κελ βάινπκε έλα θσδηθφ, θ. Καιακπφθε ην θαηαιαβαίλεηε θη
εζείο απηφ. Έηζη δελ είλαη; Θεκηηφ, απηφ ην πξάγκα θάλνπκε θαη εκείο. Μέζα
ζε δπφκηζε κφιηο κήλεο. Μέζα ζε δπφκηζε κφιηο κήλεο, ελψ εζείο κηιάηε σο
Γηνίθεζε πέληε εηψλ, εκείο κέζα ζε δπφκηζε κήλεο έρνπκε δείμεη ηελ πξφζεζή
καο θαη έρνπκε θάλεη θαη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζπδεηήζεηο κε θνξείο θαη κε
ηελ Πεξηθέξεηα θαη κε άιινπο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ
έξγα, γη' απηή ηελ θαηεχζπλζε. Με καο ςέγεηε γη' απηφ, κπξάβν πξέπεη λα καο
πείηε.
Έλα άιιν πνπ άθνπζα, επεηδή κνπ έθαλε εληχπσζε… δηαβάζεηε
ηη δελ έρνπκε βάιεη ζην πξφγξακκα. Σν πξνεθινγηθφ καο πξφγξακκα ην
νπνίν ζα πινπνηεζεί ζε βάζνο ηεηξαεηίαο, είλαη δπλαηφ ζηνπο δπφκηζε κήλεο
λα καο ιέηε ηη δελ θάλακε ζε δπφκηζε κήλεο; Σε ζηηγκή πνπ αλαθέξαηε ηνλ
Ηνχλην, ηε ζηηγκή πνπ ν ίδηνο μέξεηε θαιά φηη δεηνχζακε ζηνηρεία θαη δελ ηα
παίξλακε κέρξη λα αλαιάβνπκε;
Δθεί πνπ ζέισ λα θαηαιήμσ είλαη φηη πεξηκέλεηε λα δείηε, απηή
είλαη κηα πξνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία θαη κπξάβν ζηνλ θ. Καληαξέιε θαη
ζηηο Τπεξεζίεο πνπ θαηάθεξαλ ζε απηφ ην ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα θάλνπλ
απηή ηε δνπιεηά θαη απφ εθεί θαη πέξα ε πξφζεζε δειψλεηαη κε ην
θαηνζηάξηθν θαη ε δηαδηθαζία πνπ έρνπκε θηάζεη κέρξη ζήκεξα. Γελ πάκε λα
θνξντδέςνπκε θαλέλαλ, ίζα - ίζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια λα πσ ζηνλ θ. Καληαξέιε
φηη ζεσξψ… κάιινλ λα πηαζηψ απφ ηελ θνπβέληα πνπ είπε ν θ. Κνζθνιέηνο,
ππάξρεη πξφζεζε. Δηιηθξηλά ζε απηή ηελ πφιε πνπ δνχκε δελ δηαπηζηψλεηαη
κηα ηεξάζηηα έιιεηςε; Πνηα είλαη απηή; Έλα Γεκνηηθφ θνιπκβεηήξην. Γελ ην
έρεηε πξνβιέςεη θαλ.
Δίκαζηε κηα πφιε πνπ ηξηγχξσ έρνπκε θνιπκβεηήξηα ζηνπο
φκνξνπο Γήκνπο. Δκείο δελ έρνπκε ηίπνηε θαη δελ ην έρνπκε δηαρξνληθά θαη
επί δεκαξρίαο Γξεηδειηά θαη επί δεκαξρίαο Γατηαλά θαη Κφληνπ θαη
Αδακφπνπινπ θαη Βαζηιφπνπινπ. Κάπνηνο θάηη ζα είρε θάλεη, ζα είρε
μεθηλήζεη κηα κειέηε ελ πάζε πεξηπηψζεη. Γελ ζα έπξεπε λα πξνβιεθζεί έλα
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θαηνζηάξηθν θ. Καληαξέιε; Απηφ ζέισ λα πσ φηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα
πξφβιεςε γηα έλα Γεκνηηθφ θνιπκβεηήξην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ επηηξέπεηε λα απαληήζσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ην ρψξν ηεο Νεζίδαο έρνπλ μεθηλήζεη θάπνηνη ζρεδηαζκνί,
θάπνηεο ζπλαληήζεηο πξνθεηκέλνπ απηφο ν ρψξνο ηεο Νεζίδαο λα αμηνπνηεζεί
γηα έλα Γεκνηηθφ ζηάδην ήπηαο ρξήζεο γηαηί δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπκε θάηη
άιιν, δελ μέξσ αλ ζα είλαη έλα ζηάδην ησλ 3-4 θνπινπάξ, γηα θάπνηα
ζθάκκαηα θαη γηα θάπνην θνιπκβεηήξην. Άιισζηε ππάξρεη θσδηθφο ζηε
Νεζίδα ζα δείηε φηη έρνπκε έλα ζρέδην, έρνπκε έλα ζηφρν, είλαη έλα
θνζηνβφξν έξγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μηιάηε γηα αλάπιαζε ηεο Νεζίδαο, εγψ κηιάσ
ζηνρεπκέλα γηα θάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Απιά πξνεηδνπνηψ φηη είλαη έλα
θνζηνβφξν έξγν, ζέιεη πάξα πνιιά ρξήκαηα γηα ζπληήξεζε θαη πξέπεη λα
δνχκε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ζε πεξίπησζε πνπ εγγξάςνπκε παηδηά, γηαηί
πξάγκαηη έρεηε δίθην θαη ηα δηθά κνπ ηα παηδηά ζην ΟΑΚΑ πήγαηλαλ θαη ζην
ΟΑΚΑ ζπλερίδνπλ λα πεγαίλνπλ θαη ηα δηθά καο παηδηά πνπ ηα γπκλάδεη ν θ.
Φσθάο. Μαθάξη λα βξνχκε ηνλ ηξφπν εθεί ζε απηφ ην ρψξν γηα ηηο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο απηφο ν θσδηθφο λα κπνξέζεη λα εκπεξηέρεη θαη έλα
θνιπκβεηήξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Οπζηακπαζίδεο
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θεσξψ πνιχ θαιφ ην Σερληθφ Πξφγξακκα απφ ηε
ζηηγκή πνπ είζηε πξάγκαηη λέα Γηνίθεζε θαη βάδεηε ηα θαηνζηάξηθα λα είζηε
επέιηθηνη, ζπκθσλψ κε απηφ. Δθηφο απφ έλα ζεκείν κε ηα ζπλνδά έξγα. Σν
γήπεδν είλαη 70% έηνηκν, πνιχ εγθιεκαηηθφ εθ κέξνπο ηεο πξνεγνχκελεο
Γηνίθεζεο πνπ δελ είρε βάιεη πξψηε ζπλνδά έξγα θαη πνιχ επηθίλδπλν απφ
εζάο, πνπ αθφκε δελ ηα μέξνπκε.
Πξνεθινγηθά λφκηδα φηη απηά πνπ άθνπγα απφ ηελ «Πνιηηψλ
Πνιηηεία» απφ ηα κέιε ηεο φηη ζα έρνπκε ζην ηέινο έλα άιζνο high park, ή
λφκηδα ζα έρνπκε ην άιζνο ζαλ ηνπο θήπνπο ησλ Βεξζαιιηψλ, ζα καο έβαδαλ
θάπνηνη ιεθηά λα θηηάμνπλ πξάγκαηα, ηψξα ηα θηηάρλεη ε Πεξηθέξεηα θ.
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Κνζθνιέην, δειαδή πάιη εκείο, πάιη δηθά καο ιεθηά είλαη ηεο Πεξηθέξεηαο.
Καηά ηα άιια ην ζεσξψ πάξα πνιχ θαιφ, επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Θέισ λα αλαθεξζψ ιίγν ζην ζέκα ηεο κειέηεο γηα ην ππφγεην
parking πνπ ξψηεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο, λα πσ ηη
αθνξά γηα λα θαηαιάβνπκε ιίγν.
Ζ κειέηε απηή ζα είλαη θαζαξά νηθνλνκνηερληθή ή αιιηψο κειέηε
βησζηκφηεηαο φπσο ιέγεηαη, ε νπνία ζα καο δείμεη θαηά πφζν ε θαηαζθεπή
ελφο ηέηνηνπ έξγνπ είλαη εθηθηή απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, δειαδή θαηά πφζν
κπνξεί λα γίλεη απφζβεζε ζε θάπνηα ρξφληα, νχησο ψζηε βαζηδφκελνη ζε απηή
ηε κειέηε ν Γήκνο λα δεηήζεη ρξεκαηνδφηεζε είηε απφ ην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ είηε αθφκε θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα
Δπελδχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη έλα ηέηνην έξγν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα
ηελ πφιε θαη ζα δεκηνπξγήζεη πεξηνπζία θαη γηα ην Γήκν θαη γηα ηνπο δεκφηεο.
Ζ ινγηθή είλαη φπσο είλαη ε πιαηεία Κιαπζκψλνο πνπ αθξηβψο
απφ θάησ έρεη έλα ππφγεην parking 800 ζέζεσλ, ζα είλαη πάλσ ζε απηή ηε
ινγηθή. Θα είλαη θαζαξά νηθνλνκνηερληθή κειέηε πνπ ζα καο απνδείμεη θαηά
πφζν κπνξεί ή δελ κπνξεί λα γίλεη έλα ηέηνην έξγν ζηελ πφιε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα λα κελ
επαλαιακβάλνπκε ηα ίδηα αο πσ εγψ ηηο απαληήζεηο ζε ηέζζεξα – πέληε
ζέκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί γηα λα κελ επαλαιακβάλνπκε ζπλέρεηα ηα ίδηα θαη ηα
ίδηα, κήπσο θαιπθζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έλα ιεπηφ, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη επεηδή ν
ιφγνο έρεη αληίινγν, λα κε βαζηδφκαζηε ζηνλ αληίινγν λα βαζηδφκαζηε ζηνλ
ιφγν, γηαηί ε πνιηηηθή είλαη ε ηέρλε ηνπ εθηθηνχ. Γελ κπνξεί ν θαζέλαο λα
παίξλεη ηνλ ιφγν θαη λα ιέεη φ,ηη ηνπ αξέζεη θαη φπσο ηνπ αξέζεη. Πέξζη είρακε
ςεθίζεη ζρεδφλ ην ίδην Σερληθφ Πξφγξακκα. Ση έρεη αιιάμεη δειαδή; Έρνπκε
βάιεη δπν ηξία θαηνζηάξηθα. Ση έγηλε; Απηφ είλαη ην ζέκα ην νπνίν καο
απαζρνιεί απηή ηε ζηηγκή;
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Δγψ ζαο ιέσ φηη απηή ηε ζηηγκή αλ είρα ιεθηά ζηελ ηζέπε κνπ
ζα αγφξαδα φιε ηε Φηιαδέιθεηα θαη ην Πεξηζηέξη. Με απηά ηα ιεθηά πνπ έρσ,
κε απηά ηα ιεθηά θάλσ Σερληθφ Πξφγξακκα. Ση ζέιεηε απφ εθεί θαη πέξα θαη
ιέηε; Άζε λα πάκε λα θάλνπκε ην Σερληθφ καο Πξφγξακκα, λα δνχκε αλ ζα
κπνξνχκε λα ην πινπνηήζνπκε. Απηφ ζα θάλνπκε. Καη ζηε ζπλέρεηα ζηε
δεχηεξε ρξνληά πέζηε καο φ,ηη ζέιεηε. Αιιά φρη εμ αξρήο φρη ην έλα, φρη ην
άιιν, φρη ην άιιν. Πξέπεη λα κηιάκε πνιηηηθά εδψ κέζα γηαηί φινη ζαο έρεηε ηε
δπλαηφηεηα λα κηιάηε πνιηηηθά. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο.
Πξψηνλ επεηδή άθνπζα κε επραξίζηεζε φηη θ. Γήκαξρνο επζπγξακκίδεηαη κε
ηε ινγηθή ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Πνδνλίθηε έπξεπε νπσζδήπνηε λα
πξνβιέςεηε έζησ θαη ελδεηθηηθά έλαλ θσδηθφ γηα κειέηε θαη ηνπ θνκκαηηνχ
πνπ είλαη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ηε Νέα Υαιθεδφλα ελλνψ απφ ην LIDL θαη
θάησ, σο ηελ γέθπξα ηεο Αιπζίδαο παιηά πνπ ιέγακε θαη ην θνκκάηη πνπ είλαη
ζηνπο Απνκάρνπο. Πξέπεη λα ππάξμεη νπσζδήπνηε θσδηθφο ηέηνηνο.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ε πεξηνρή Απνκάρσλ θαη
θπξίσο ε νθνχιε θ. Καληαξέιε φπσο μέξεηε ζηεξείηαη αγσγψλ νκβξίσλ
πδάησλ. ιν ην λεξφ θαηεβαίλεη θάησ θαη πιεκκπξίδεη ην θνκκάηη πνπ είλαη
εθεί ηνπ Παπάδνγινπ γηαηί δελ ππάξρεη αγσγφο νκβξίσλ πδάησλ εθεί.
Τπάξρεη ζην θάησ κέξνο ησλ Απνκάρσλ θαη εθεί δελ ππάξρεη. Δθεί
νπσζδήπνηε είλαη έλα έξγν ππνδνκήο θαη ζα πξέπεη λα δείηε.
Καη έλα ηειεπηαίν γηα λα απαληήζσ ζηνλ θ. Λέθθα πνπ λνκίδσ
φηη δελ θαηάιαβε ηη είπακε. Γηα λα γίλεη κειέηε γηα ππφγεην parking δελ ζα
θνηηάμνπκε ηε βησζηκφηεηα, αιιά ην αλ γίλεηαη. Ο θ. Λέθθαο αγλνεί φηη εθεί δελ
επηηξέπεηαη λα γίλεη ππφγεην parking δηφηη είλαη ραξαθηεξηζκέλνο ν ρψξνο.
Κάλσ κειέηε, βιέπσ αλ είλαη βηψζηκε κφλν αλ επηηξέπεηαη λα θάλσ θάηη. Γελ
ην θαηαιαβαίλσ, κάιινλ είλαη εθηφο ζέκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε απφ εκάο δελ πξέπεη λα έρεηε παξάπνλν,
ζην κφλν πξάγκα πνπ δελ ζαο έρνπκε θάλεη αληηπνιίηεπζε είλαη ζην
ξεπεξηφξηφ ζαο σο εζνπνηφο. ε νηηδήπνηε άιιν εδψ έρνπκε ηνπνζεηεζεί
εμαληιεηηθά.
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κσο εκείο δελ βάδνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα ηπραία. Δπεηδή
είζηε άλζξσπνο πνιηηηθφο θαη παξαθνινπζείηε, μέξεηε φηη απηφ ην κήλα αλ δπν
παξεκβάζεηο έρεη θάλεη ην ΚΚΔ θαη δπν δεηήκαηα ζεθψλεη πάξα πνιχ ςειά
γηαηί είλαη ε αληίιεςή καο απηή, είλαη ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
αλνίγεη ηψξα ε Κπβέξλεζε θαη ην ζέκα ηεο Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
Καη εκείο εδψ δελ παίδνπκε ζην ζέκα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Θα κπνξνχζαηε λα αμηνπνηήζεηε ηελ παξέκβαζή καο, αιιά δελ ζέιεηε λα ηελ
αμηνπνηήζεηε θαη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί εγγξάθεηε ηέηνην θσδηθφ.
Ζ ηνπνζέηεζή ζαο είλαη επηθίλδπλε. «Ζ θαξακέια ησλ ζρνιείσλ
έρεη ιηψζεη φζα ραξηηά θαη λα θέξεηε»; «Σα ζρνιεία έρνπλ πάξεη έγθξηζε απφ
εκάο θαη απφ ηελ ΚΣΤΠ»; Δδψ πνπ κηιάκε ππάξρεη επηθηλδπλφηεηα, πηέξπγα
Γ κέζα ραξαθηεξηζκέλε, ηελ νπνία δελ εληάζζεηαη γηα απνθαηάζηαζε, ελψ
έρεηε επζχλε.
ρνιείν, ην νπνίν ιέγαηε φηη είλαη κηα ραξά ζηελ έθζεζε ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο, απφ απηά πνπ είρακε ζαλ απαληήζεηο, γηαηί δελ καο ηηο
δίλεηε θηφιαο. ε απάληεζε πνπ κνπ έδσζε ν θ. Καληαξέιεο, κηιάεη γηα
ζρνιεία ζηα νπνία δηαπηζηψλνληαη βιάβεο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ θαη δελ
καο ιέηε πνηα. Σν ξσηάκε δπν κήλεο.
Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ απάληεζε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ,
γηα αλάγθε εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο
θαη ζαο ιέκε λα ην εγγξάςεηε απηφ ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη καο ιέηε φηη
«δελ έρνπκε ηελ επζχλε» θαη ζαο θέξλνπκε θαη φια ηα έγγξαθα, θάλνπκε ηνλ
ληεηέθηηβ λα βξνχκε ηα ζρεηηθά ηα νπνία δελ καο δίλεηε θαη ηέινο πάλησλ
πάξηε κηα επζχλε.
Δίλαη επηθίλδπλε ε ινγηθή ζαο. Γηαηί δείρλεη φηη κπξνζηά ζηνλ
ζρεδηαζκφ, έλα γεληθφηεξν αζηηθφ ζρεδηαζκφ αλαπιάζεσλ πνπ θέξλεη ε
κεγάιε αιιαγή ρξήζεο πνπ επηθέξεη ην γήπεδν θαη ζπκπαξαζχξεη έλα
νιφθιεξν θνκκάηη κε επίθεληξν ην πψο ζα δνζνχλ ηα πάληα ζην φλνκα ηεο
αλάπηπμεο πνπ έξρεηαη, ζαλ απηή πνπ πέξαζε κε ηελ Οιπκπηάδα κνπ ζπκίδεη,
δελ ινγαξηάδεηε ηίπνηε, νχηε αληηπιεκκπξηθά, νχηε αληηζεηζκηθά.
Δίλαη επηθίλδπλε ε ηνπνζέηεζή ζαο θαη ηε ιέηε ζε έλα ζρνιείν ζε
έλα ζπγθξφηεκα, πνπ έρεη βγάιεη δπν αθαηαιιειφηεηεο θαη καο ιέηε γηα
θαξακέια πνπ έρεη ιηψζεη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ ζα έπαηξλα ηνλ ιφγν αιιά επεηδή έγηλε κηα
αλαθνξά απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε φηη ην ίδην θάλακε θη εκείο πέξζη θαη επεηδή έρσ
ηα πεξζηλά ζηνηρεία κπξνζηά κνπ, εκείο πέξζη θχξηνη είρακε έλα
πξνυπνινγηζκφ γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα 11.762.000 €. Δζάο είλαη
7.400.000 € απηφ δελ ζπκβαίλεη έηζη. Δδψ πξέπεη λα ιηψζεηο ζφιεο, λα ηξέμεηο
ζε Τπνπξγεία, λα ηξέμεηο ζηελ Πεξηθέξεηα, λα ςαρηείο, λα ςάμεηο λα βξεηο
ιεθηά.


Απφ ΑΣΑ ήηαλ 1 εθαηνκκχξην,



απφ ΔΠΑ ήηαλ 3.200.000 €



απφ ΑΣΑ ζρνιείσλ 285.000 €



απφ Πξάζηλν Σακείν 450.000 €



απφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – Δπηρνξεγήζεηο 3.200.000 €



απφ πφξνπ Γήκνπ 561.000 €



απφ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 2.900.000 €
Απηφ είλαη ην δηθφ καο πεξζηλφ πξφγξακκα. πλερηδφκελα δε,

είρε 4.400.000 € ζθεθηείηε ηελ αλαινγία ζε πνζνζηφ κε ην 11.700.000. Σν
θεηηλφ έρεη έλα πξνυπνινγηζκφ 7.400.000 € θαη πάλσ απφ ην κηζφ είλαη ηα
ζπλερηδφκελα, δειαδή δηθά καο έξγα 3.800. Σνπ ρξφλνπ δελ μέξσ ηη Σερληθφ
Πξφγξακκα ζα έρεη απηφο ν δξφκνο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί κηιάσ γηα θαξακέια θ. εξεηάθε, θαη' αξράο …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε κεηά ηνλ θ. Γήκαξρν ζέισ θη εγψ ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σφηε λα πείηε εζείο δπν ιεπηά, γηα λα θιείζεη ν Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη λα θιείζεηο εζχ, δελ έρσ πξφβιεκα. Καη' αξράο
δελ είπακε εκείο φηη φια είλαη ηέιεηα. Αλαθέξζεθα ζηελ θαξακέια πνπ
αλαθέξεζηε ζπλέρεηα ζηα ζρνιεία γηαηί θέξλεηε κφληκα απηφ πνπ γλσξίδνπκε
θη εκείο.
Καη γηα λα θαηαγξάςσ ην ςέκα ζαο, αθνχζηε θ. εξεηάθε ηη
ππάξρεη γηα ηα ζρνιεία: ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ζρνιείσλ 157.509 €. Γηαηί ιέηε ςέκαηα; πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξηαθψλ
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εγθαηαζηάζεσλ

ζρνιείσλ,

έλα.

Γεχηεξνλ,

«Λήςε

κέηξσλ

αζθαιείαο

αλαγθαζηηθή άξζε θηλδχλνπ, παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ ζε επηθίλδπλα θηίξηα
εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο», δελ
εκπεξηέρνπλ ηα θηηξηαθά πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία; Μάιινλ ηα ζρνιεία δελ
εκπεξηέρνληαη; Γη' απηφ ζαο κηιάσ γηα θαξακέια.
Σξίηνλ, απαληψ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. Δπεηδή αλαθεξζήθαηε
ζηε νθνχιε αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη γηα ην ζέκα ησλ νκβξίσλ, ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο «Αλαθαηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ιφγσ
βιαβψλ» θαη ππάξρεη θη άιιε κία ηέηνηα θαη επεηδή αθξηβψο δελ είλαη κφλν ε
νθνχιε έρνπκε αλνίμεη έλα θσδηθφ θαη φπνπ ππάξρεη άκεζε παξέκβαζε θαη
άκεζε ηεξάξρεζε εθεί ζα ην δηνξζψζνπκε.
Πηζαλφ λα έρεηε δίθην κε ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξνχζακε ζηε
νθνχιε, αιιά αλ δελ ππάξρεη κφλν ε νθνχιε θαη ππάξρνπλ θη άιιεο δχν
πεξηπηψζεηο φπνπ ρξίδνπλ ηέηνηαο επηζθεπήο, γηαηί λα κελ ηηο έρνπκε αλνηρηά
θαη λα πξέπεη λα ηηο νλνκαηίζνπκε απφ ηψξα θαη λα αθήζνπκε ηε νθνχιε κε
ιεθηά θαη ηηο άιιεο δχν ρσξίο ιεθηά;
Δπίζεο ππάξρεη άιιε κηα πνπ αθνξά ηα φκβξηα θαη ηηο
απνρεηεχζεηο «Μειέηε αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο
ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο», αθνξά θαη ηε θξα, ε νπνία
ήδε έρεη κπεη, έρεη πξνρσξήζεη θαη κάιηζηα ζήκεξα κηινχζα κε ηελ θα
Κνζκίδνπ θαη κνπ έιεγε ζρεηηθά κε ην φηη έρεη δεκνπξαηεζεί έρνπλ πεξάζεη
ππνγξαθέο.
Άξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θξα έρεη πξνρσξήζεη θαη έρνπκε
κειέηε αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο κε 50.000 € λα πσο ππάξρνπλ θαη απηέο νη
πξνβιέςεηο. Σν λα νλνκαηίζνπκε νθνχιε ή θξα ή Λάξλαθνο, ηη θάλεηο;
Αθαηξείο ην δηθαίσκα απφ έλα άιιν έξγν ην νπνίν ζα πξνθχςεη θαη ζα έρεηο
νλνκαηίζεη κφλν έλα έξγν θαη ζα έρεηο ηα ιεθηά θαη δελ ζα μέξεηο ηη λα ηα
θάλεηο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καη' αξρήλ ζα μεθηλήζσ κε ην εμήο: ην Σερληθφ
Πξφγξακκα φπσο ν πξνυπνινγηζκφο φπσο έρνπκε ρηιηνπεί ζε απηφ ην
πκβνχιην είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
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ιεηηνπξγήζεηο, λα δείμεηο ην ηη ζέιεηο λα θάλεηο θαη απφ εθεί θαη πέξα κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξείο λα δεηο πνπ ζα δψζεηο ηε κεγαιχηεξε έκθαζε.
Δπίζεο λα μεθηλήζσ κε ηα θαηνζηάξηθα πνπ εηπψζεθε φηη δελ
ππάξρνπλ κειέηεο, δείρλνπκε ηελ πξφζεζή καο θαη ζα εμαληιήζνπκε
νπνηνδήπνηε

ρξεκαηνδνηηθφ

εξγαιείν

νπνηνδήπνηε

κπνξνχκε

λα

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην Γήκν γηα λα κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε απηά
πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε.
Κχξηε εξεηάθε, ν δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο δελ ρξεηάδεηαη λα
κπεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπ δψζνπκε ρξήκαηα.
Ννκίδσ φηη κπεξδεχεζηε θαη δελ είλαη δίθαην απηφ πνπ θάλεηε, ζαο θάιεζα
εδψ φιε ηελ Παξάηαμή ζαο λα έξζεηε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία λα
ελεκεξσζείηε γηα φια ηα ζρνιεία έλα - έλα, λα δείηε ηη δνπιεηά έρνπκε θάλεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ήξζακε θαη θάπνηνο πνπ πξέπεη λα αλαδεηήζεηε εζείο, είρε
αθαηξέζεη 10 απφ 13 εθζέζεηο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Καη ην έρνπκε πεη
δεκφζηα θαη πεξηκέλνπκε ηελ ελεκέξσζή ζαο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε εξεηάθε δελ ιέσ φηη ιέηε ςέκαηα, φκσο πνιιέο
θνξέο αλ δελ μέξνπκε θάηη, ε εκηκάζεηα θάπνηεο θνξέο είλαη ρεηξφηεξε ηεο
ακάζεηαο. Δκείο πνηέ δελ απεκπνιήζακε φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηα
πξάγκαηα, φπσο θάλακε ζην 1ν Γπκλάζην θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά.
Φέξνληα νξγαληζκφ επηζθεπάζακε, ζθάια ήηαλ. κσο ηηο εθηάζεηο δεκηψλ ηνπ
ΔΠΑΛ

δελ ππάξρεη

δπλαηφηεηα

απφ

ηα

ζπλεξγεία

ηνπ

Γήκνπ

λα

απνθαηαζηαζνχλ.
Θέισ θάπνηεο θνξέο θάπνηα πξάγκαηα πνπ ιέηε λα είζηε πην
πξνζεθηηθφο, δελ είλαη κφλν λα δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο εδψ. Να είκαζηε θαη
ρξήζηκνη γηα ην Γήκν καο.
Αθνχζηε θπξίεο θαη θχξηνη ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ είλαη πιένλ
δεδνκέλν. Σν φηη γίλεηαη έλα κεγάιν έξγν ηδησηηθφ δελ δηαθσλψ θαζφινπ καδί
ζαο ζηελ πφιε, ην νπνίν φκσο ζα πξνζειθχζεη πάξα πνιχ θφζκν θαη έρεη
ζπλέπεηεο γηα ηελ πφιε καο, είλαη δεδνκέλν. Δίλαη δπλαηφ κηα Γηνίθεζε λα κελ
θνηηάμεη νπζηαζηηθά λα δεη ην πψο ζα επεξεάζεη ηελ πφιε θαη λα θάλεη θάπνηεο
ελέξγεηεο ζρεηηθά κε απηφ; Δίλαη δπλαηφ;
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Καη πνπ είδαηε απηφ πνπ αθνχζηεθε φηη κνλνπσινχκε ην
Σερληθφ Πξφγξακκα κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ; Απηφ απφ πνχ πξνέθπςε; Γελ
θαίλεηαη πνπζελά. πλνδά έξγα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη δελ είλαη
θαζφινπ ανξηζηία, γηα φπνηνλ μέξεη ηε κειέηε ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε
παληνχ, είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο, είλαη κε ΦΔΚ πεξαζκέλε, ζεκεηψλεη κε
αθξίβεηα πνηα είλαη ηα ζπλνδά έξγα.
κσο φπσο είδαηε ππάξρνπλ θάπνηα ζπλνδά έξγα πνπ ηα
αλέιαβε ε Πεξηθέξεηα. Καηά ζπλέπεηα εγψ δελ κπνξψ λα ζαο πσ ζήκεξα ζαλ
ππεχζπλνο ηερληθψλ έξγσλ πνην ζα είλαη ην ζπλνδφ έξγν ην νπνίν ζα
θαιεζηνχκε λα θάλνπκε αχξην. Αλ γηα παξάδεηγκα ηελ πεδνδξφκεζε ηεο νδνχ
Ησλίαο κέρξη ηελ Λπθνχξγνπ αλ ζα ηελ θάλνπκε ηειηθά εκείο ή αλ ζα ηελ θάλεη
ε Πεξηθέξεηα. Πψο λα είκαζηε εκείο έηνηκνη απηή ηε ζηηγκή λα ζαο πσ πνηα
είλαη ηα ζπλνδά έξγα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πληνκεχεηε θ. Καληαξέιε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: πγλψκε θ. Πξφεδξε φηαλ ην ζέκα κπαίλεη ζηηο 12 ε ψξα
θαη είλαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη ζαο παξαθαιψ
πάξα πνιχ λα ζεβαζηνχκε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη λα αθνχζνπκε δπν
πξάγκαηα. Σν ζέκα δελ είλαη λα πάκε πέληε ιεπηά λσξίηεξα γηα χπλν!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γεκήηξε δελ είλαη πέληε ιεπηά, απιά ηα έρνπκε επαλαιάβεη
φια, ηα έρνπκε αθνχζεη δέθα θνξέο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: αο παξαθαιψ θ. Πξφεδξε. Καη λα ζαο πσ θαη θάηη; Σα
ζέκαηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο κπαίλνπλ πάληα ηειεπηαία θαη δελ έρνπκε ην
ρξφλν λα εμεγνχκε θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα κελ πέθηνπλ ζπλέρεηα ζηα
ίδηα ζθάικαηα ζαλ ηνλ θ. εξεηάθε.
Αθνχζηε,

ην

ζθσπηηθφ

χθνο

ηνπ

θ.

Καιακπφθε

ην

αληηπαξέξρνκαη, εθ παξαδξνκήο γξάςακε ζην πξφγξακκα ξαδηελέξγεηα, ελψ
κηιάκε γηα θάπνηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία αιιά απηά είλαη ηερληθά ζέκαηα, ε
νπζία

δελ

αιιάδεη.

Ζ

κφιπλζε

είηε

απφ

ξαδηελέξγεηα,

είηε

απφ

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, είλαη κφιπλζε. Γελ αιιάδεη ε νπζία.
Πξνθαλψο ην γξάςακε εθ παξαδξνκήο, εληάμεη θάλακε έλα
ιάζνο, δελ είλαη ξαδηελεξγά πιηθά, είλαη ειεθηξνκαγλεηηθά. Αιιά απηφ είλαη
έλα ηερληθφ δήηεκα κηθξή αμία έρεη κπξνζηά ζηε δεκηά πνπ κπνξεί λα
πξνθιεζεί.
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ζνλ αθνξά ην ζέκα ΣΟΤΡΑΛΗ θ. Καιακπφθε, ην ζέκα είρε
έξζεη επί Γατηαλά. Ζ «Γχλακε Πνιηηψλ» ηφηε ην είρε θαηαςεθίζεη, εδψ ζε απηφ
ην πκβνχιην ήκαζηαλ, ε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ ήξζε θαη ηελ ηειεπηαία
ρξνληά πήξε ρξεκαηνδνηήζεηο απφ κηα Κπβέξλεζε ε νπνία ηελ ζηήξηδε θαη
καο έθεξλε ηε κηα ρξεκαηνδφηεζε πίζσ απφ ηελ άιιε, ην ηειεπηαίν εμάκελν
θαη είπα πιένλ έσο εδψ θαη κε παξέθεη. Απηά ηα πξνεθινγηθά ππξνηερλήκαηα
ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, σο εδψ θαη κε παξέθεη! Απηφ είπα ζην πκβνχιην γη'
απηφ ην αξλήζεθα. Γελ αξλνχκαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ έξγνπ, ην είρα
ππεξςεθίζεη φηαλ εζείο ην θαηαςεθίζαηε θαη κελ κνπ αλαθέξεηε μαλά ην
ΣΟΤΡΑΛΗ γηαηί ζα πάξεηε ηελ ίδηα απάληεζε.
Καη ην ζθσπηηθφ χθνο θ. Καιακπφθε ην δέρνκαη, αιιά φηαλ
είκαζηε πίζσ θαη θαπλίδνπκε θαλά ηζηγάξν, φρη εδψ κέζα.
Σν ζέκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θ. Σνκπνχινγινπ καο απαζρνιεί
πάξα πνιχ αιιά μέξεηε είλαη έλα δχζθνιν έξγν. Θέιεη θάπνηεο πξνδηαγξαθέο
ν ρψξνο ηνλ νπνίν ζα βξνχκε πνπ δελ καο θαιχπηεη ην Πέηαιν ηεο Νεζίδαο
γηα ηέηνηνπ είδνπο παξέκβαζε δηφηη είλαη παξαπνηάκηα πεξηνρή δπζηπρψο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο δελ ηζρχεη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ηζρχεη. Ο Γήκαξρνο απφ ηελ αξρή είπε φηη ζέισ Γεκνηηθφ
θνιπκβεηήξην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη, κίιεζε γηα ηε Νεζίδα ζπγθεθξηκέλα.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Αθνχζηε, δηεξεπλνχκε αιιά επεηδή αγγίδεη ηα φξηα ηεο
παξαπνηάκηαο πεξηνρήο έρνπκε πνιχ κεγάιε δπζθνιία λα πνχκε απφ
ζήκεξα φηη κπνξεί λα είλαη εθεί. ηελ παξαπνηάκηα δελ κπνξείο λα θάλεηο
παξεκβάζεηο απφ έλα φξην θαη πέξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Καληαξέιε, αο βξνχκε έλα ρξφλν, δελ είλαη
αλάγθε λα είλαη ε Νεζίδα.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: ηελ ίδηα θαηεχζπλζε είκαζηε, ζπκθσλνχκε απφιπηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Καληαξέιε κε ζπγρσξείηε, ζέιεηε λα γίλεη ςεθνθνξία;
Δγψ ζα θχγσ, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Μεηά ην Γήκαξρν είλαη
αλεπίηξεπην.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα, είλαη ην
Σερληθφ

Πξφγξακκα

εγψ

είκαη

αλνηρηφο

νπνηνζδήπνηε

άιινο

ζέιεη

νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε θ. εξεηάθε θαη θιείλνπκε γηα λα γίλεη ε ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πάκε ζε ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ θαηαζέζεη πξφηαζε πνπ κπαίλεη ζε
ςεθνθνξία

επίζεο.

Να

γξαθηεί

ζην

Σερληθφ

Πξφγξακκα

θσδηθφο

«Γεπηεξνβάζκηνο κεηαζεηζκηθφο έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε
ζρνιηθά θηίξηα».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή είλαη πξνδηθαζηηθφ ην ζέκα, βάιηε ην δηα αλαηάζεσο
ηεο ρεηξφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε πάκε πάιη μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία θαη ζα ιέκε «ππέξ
ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνη είλαη ππέξ θαη πνηνη είλαη θαηά, ρέξηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξέπεη λα θαηαγξαθεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να βνεζήζσ θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βξε παηδηά αλ βγνπλ πέληε κεηνςεθίεο θαηαγξάθεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πσο ην δηαηππψζαηε θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: «Γεπηεξνβάζκηνο κεηαζεηζκηθφο έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε
βιαβψλ ζε ζρνιηθά θηίξηα»
ΓΖΜΑΡΥΟ: «πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ»
θαη αο πξνζηεζεί απφ δίπια απηή ε πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε. Απιψο λα
πξνζζέζνπκε θαη απηφ, ζα απνθχγνπκε ηε δηαδηθαζία.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφζζεζε θαη απηφ: «πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ θαη δεπηεξνβάζκην…» θαη ηειεηψλνπκε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλ θαη ππάγεηαη ζε απηφ, αο ζπκπιεξσζεί γηα λα
ηθαλνπνηεζεί ν θ. εξεηάθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη αθξηβψο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη άιιν ε ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε πνπ
ππάξρεη κέζα σο θσδηθφο πνπ είλαη απφ ηε ΑΣΑ ζρνιείσλ θαη είλαη άιιν
απηφ πνπ δεηάεη ν θ. εξεηάθεο πνπ δεηάεη λα γίλεη ζηελ νπζία κειέηε, είηε
109

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

κπνξεί λα γίλεη απφ ην Γήκν, είηε κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε αλάζεζε
ζε θάπνην γξαθείν. Άξα είλαη ζηελ θαηεγνξία κειεηψλ, δελ είλαη ζηε
ζπληήξεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο ςεθνθνξία θαη θαηαγξάθεηαη ε
κεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, αθνχ βάδνπκε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε, είλαη
νκφθσλα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη γηαηί είλαη νκφθσλα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη νκφθσλα; Γελ ςεθίδεηε ηελ πξφηαζή ζαο;
Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

Σν

ζχλνιν

ηνπ

Σερληθνχ

Πξνγξάκκαηνο

ζα

ην

θαηαςεθίζνπκε, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ξέξεηο ηη ζέιεη; Να ςεθηζηεί σο Σερληθφ Πξφγξακκα ε
πξφηαζή ηνπ. Γηα ην Θεφ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχ ηε βάδεη θαη δελ ηελ ςεθίδεη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε πάκε κε ην Σερληθφ καο Πξφγξακκα θαη αλ
έρεη θάπνηα άιιε πξφηαζε αο ηε βάιεη γηα ςεθνθνξία ν θ. εξεηάθεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία κε ηελ πξφηαζε ηεο
Γηνίθεζεο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;

110

ε

19 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 4/12/2019

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν 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: Καηά. Καη πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ησλ θσδηθψλ πνπ
αθνξνχλ ηε «πληήξεζε θαη βειηίσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ» κε 100 € πνπ
είλαη γεληθφ θαη δελ καο ιέεη ηη αθξηβψο ζα γίλεη, ησλ δηακνξθψζεσλ πιαηεηψλ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. Καηά ηεο θαηεδάθηζε ηνπ
θηηξίνπ Γεθειείαο θαη Δπηαιφθνπ, θαηά ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζπλνδψλ έξγσλ,
δελ πήξακε θακία ζνβαξή δηεπθξίληζε γηα ηα ζπλνδά έξγα γεπέδνπ ΑΔΚ.
Καηά ησλ κειεηψλ ζηαηηθήο επάξθεηαο πνπ ζαο είρακε
επηζεκάλεη θηφιαο φηη απηφ είλαη θαη ζέκα θαηάηκεζεο θαη ζα έρεη ζέκα
λνκηκφηεηαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πείηε καο ηα ππέξ κφλν, γηαηί θαηά είλαη φια!
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη φια, θάλεηο κεγάιν ιάζνο ηα ππέξ είλαη
πεξηζζφηεξα γη' απηφ δελ ηα ιέσ θαη κέλσ ζηα θαηά. Καηά ηεο εθπφλεζεο
κειέηεο φπσο ην είρακε θαηαςεθίζεη γηα αλάιπζε θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ,
θαηά ηεο κειέηεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγήζακε γηα ηελ θαηαζθεπή ππφγεηνπ
parking ζην Σξίγσλν θαη θαηά ηνπ λένπ θσδηθνχ πνπ εηζάγεηαη γηα κειέηε γηα
ηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ πνπ δελ μέξνπκε, νχηε θαη καο είπαηε ηη αθξηβψο
ζθνπεχεηε λα θάλεηε.
Καη ππέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. εξεηάθε λα κπεη κειέηε γηα ην
Γεπηεξνβάζκην κεηαζεηζκηθφ έιεγρν ησλ ζρνιείσλ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε απνρψξεζε, ν θ. Γξεηδειηάο
Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηνπ σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Αλαγλψζηνπ

Γεψξγηνο

ππέξ,

ν

θ.

Λαδαξίδεο

έρεη

απνρσξήζεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά ζην ζχλνιφ ηνπ γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξακε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία απνχζα, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο,
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά ζην ζχλνιφ ηεο γηαηί δηαθσλνχκε κε ηελ θαηεχζπλζε
θαη ηηο ηεξαξρήζεηο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο. Φεθίδνπκε ππέξ ηνπ λα
εληαρζεί πάξαπηα ν ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο πνπ πξνηείλακε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο
έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο φπσο εηζάγεηαη, ζεσξνχκε φηη ε
πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε κπνξεί λα ππαρζεί ζηνπο θσδηθνχο πνπ ήδε
ππάξρνπλ ζην Σερληθφ Πξφγξακκα.

112

ε

19 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 4/12/2019

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θ. εξεηάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ εθηφο απφ ηα ζπλνδά έξγα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ σο εηζάγεηαη,
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 15ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε Σερληθνύ
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Καξαβίαο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 16ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε απ' επζείαο
εθκίζζσζεο ηνπ ρώξνπ πέξημ ηεο ιίκλεο ηνπ Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πεδνδξόκνπ κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
εθδειώζεηο

θαιιηηερληθνύ

θαη

ςπραγσγηθνύ

ραξαθηήξα

θαη

ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκηνπξγία Υξηζηνπγελληάηηθνπ Υσξηνύ, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 παξ. 1γ ηνπ Γ.& Κ.Κώδηθα (Ν. 3463/06),
όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 196 παξ. 1 ηνπ Ν.
4555/18 («Κιεηζζέλεο Η»)» ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ

17ν – 18ν ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«ΠΡΟΚΛΖΖ VΗΗΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ :
«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ»
ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ
ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο»»
«ΠΡΟΚΛΖΖ ΗΥ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ :
«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ»
ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Καηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε
θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζέιεηε λα πείηε θάηη;
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ννκίδσ ην είρακε πεη θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε
ζπδήηεζε θ. Πξφεδξε απνζχξνληαη ζα επαλέιζνπκε εληφο Γεθεκβξίνπ
πάξαπηα κε ζπκπιήξσζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία.

19ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δθινγή ηξηώλ (3) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ σο αληηπξνζώπσλ ηνπ
Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ πλδέζκνπ
Γήκσλ Αζήλαο - Πεηξαηά (ΠΔ.Τ.Γ.Α.Π.)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη αλάιπζε, ε λνκνζεζία επηηξέπεη δπν δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο

απφ

ηελ

πιεηνςεθνχζα

παξάηαμε

θαη

έλαλ

απφ

ηελ

αληηπνιίηεπζε. Δκείο πξνηείλνπκε ηνλ θ. Κνπηζάθε θαη ηνλ θ. Γξακκέλν, ε
αληηπνιίηεπζε κπνξεί λα πξνηείλεη ην δηθφ ηεο αληηπξφζσπν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο πξνηείλνπκε ηνλ θ. Αλαληάδε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Έλαο θαηά.
Σν 19ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δθινγή ηξηώλ (3)
Γεκνηηθώλ πκβνύισλ σο αληηπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ πλδέζκνπ Γήκσλ Αζήλαο - Πεηξαηά
(ΠΔ.Τ.Γ.Α.Π.)» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. εξεηάθεο.

20ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο θαηά θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 20ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθόιισλ
παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
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Δδψ ζέισ λα πσ φηη ε εκεξήζηα δηάηαμε έιαβε ηέινο κεηά απφ
έλα κήλα, θαλνληθά πξέπεη λα θάλνπκε πέληε ιεπηά δηαθνπή …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ε ζπλεδξίαζε
έιεμε. ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηελ έθηαθηε πνπ καο έρεηε ζηείιεη ηελ
πξφζθιεζε, εκείο απνρσξνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξηλ απνρσξήζεηε επηηξέςηε κνπ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ζέιεη λα πεη θάηη ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα πάκε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ζπκθσλψ καδί καο, ή
κπνξείηε λα απνρσξήζεηε εζείο. Δπηηξέςηε κνπ λα ζέζσ ππφςε ηνπ
πκβνπιίνπ θάηη ην νπνίν εκθαλίζηεθε κπξνζηά κνπ θαη νπζηαζηηθά
ραξαθηεξίδεη αλαθφινπζε ηελ ςεθνθνξία πνπ θάλακε ζρεηηθά κε ην 30% θαη
είλαη

ε

θαηαςήθηζε

ηεο

Παξάηαμεο

ηνπ

θ.

Σνκπνχινγινπ.

Κχξηε

Σνκπνχινγινπ κε αθνχηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γλσξίδσ ην ζέκα θ. Γήκαξρε,
κνπ ην είπε ν θ. Γξεηδειηάο θάπνηα ζηηγκή ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε πνπ
θάλακε, λνκίδσ φκσο φηη απηφ πξέπεη λα έξζεη σο ζέκα ζε πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία αληίξξεζε. Απιά λα ελεκεξψζσ γηαηί δελ ην μέξνπκε,
ςεθίζακε ζηελ πξνπξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηελ θαλνληζηηθή, ε πξφηαζε
ςεθίζηεθε θαη ππήξρε κηα δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ην 30%. Σν έβαιε
ζε ςεθνθνξία ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη κάιηζηα απηή ε δηάηαμε γηα ην 30%
θαηαςεθίζηεθε.
κσο ππάξρεη λφκνο ν νπνίνο είλαη ζαθψο αλψηεξνο ηεο
φπνηαο ςήθηζεο θαη ηεο φπνηαο πξφηαζεο έθαλε ν θ. Σνκπνχινγινπ. Απιψο
ζαο ην δηαβάδσ λα ην έρεηε ππφςε ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ην θέξνπκε δελ έρσ
θακία αληίξξεζε. Απιψο ην δηαβάδσ γηα λα έρνπλ ππφςε ηνπο:
«Πξνθεηκέλνπ πεξί πιαηεηώλ έλζα πξνβάιινληαη θαηαζηήκαηα
ρξεζηκνπνηνύκελα
παξεκθεξείο

σο

θαθελεία,

επηρεηξήζεηο,

εηο

δαραξνπιαζηεία,

έθαζηνλ

εζηηαηόξηα,

εθκεηαιιεπηή

ηνύησλ

παξαρσξείηαη αλαιόγσο ηεο πξνζόςεσο ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνύ ε
ρξήζηο ηνπ 70% ηνπ αληηζηνηρνύληνο εηο ηελ πξνβνιήλ ηνπ ρώξνπ, ην
ππόινηπν δε 30% ηνπ ρώξνπ, δηαηίζεηαη ππό ηνπ δεκάξρνπ ή
πξνέδξνπ θνηλόηεηαο εηο ηνπο απηνύ εθκεηαιιεπηάο εθ’ όζνλ θαηά ηελ
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θξίζηλ απηνύ δελ παξαθσιύεηαη νπζησδώο ε ειεπζέξα ρξήζηο απηνύ.
Ελ πεξηπηώζεη κε ρξεζηκνπνηήζεσο….» θαη ηα ινηπά.
Θέισ λα πσ φηη θαιψο είρε κηα αληίξξεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ,
θαιψο ηε θέξακε, θαιψο θαηαςεθίζηεθε αιιά δπζηπρψο είλαη αλαθφινπζε
σο πξνο ην λφκν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε απιψο πάλσ ζε
απηφ πνπ ιέηε επεηδή κε αθνξά φζνλ αθνξά ηελ θαηαςήθηζε πνπ έγηλε, λα
ζαο πσ ην εμήο: λα ην θέξεηε σο ζέκα ζην πκβνχιην μαλά πάιη ηνλ
Καλνληζκφ θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα εξεπλήζνπκε θη εκείο λνκηθά εάλ απηφ
πνπ ιέηε δελ ηζρχεη, κε πνηα έλλνηα. ηη εάλ κπνξεί λα ςεθηζηεί ηκήκα ή φιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε θαη δελ ππάξρεη απαξηία δελ ζα
γίλεη ε ζπλεδξίαζή καο.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο
επραξηζηνχκε πνιχ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ
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