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ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 23εο ΗΟΤΝΗΟΤ 2022
ΖΜΔΡΑ: ΠΔΜΠΣΖ - ΩΡΑ: 09:40
ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο
Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπεινύζνο Υξήζηνο, Σάθαο Ζιίαο, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Μπεξδέζεο
ππξίδσλ, Αλεκνγηάλλεο Γηώξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνύινγινπ
Κσλζηαληίλνο.

ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ


Δηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηα ηέιε ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο
ΑΔΚ.

ΓΖΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη λα πάξνπκε παξνπζίεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηεο 23/6/2022. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν
θ. Κνπεινχζνο παξψλ, ν θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ.
Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ, παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο, παξψλ.
Τπάξρεη απαξηία, μεθηλά ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
Καη' αξράο έρνπκε ην έθηαθην, ηε ζπλεδξίαζε γηα ηα ηέιε θαη
δεηψ ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα έλα θαηεπείγνλ εθηφο εκεξεζίαο πνπ αθνξά ην

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Summer Camp θαη είλαη ε έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ επσλπκία
«Ζκεξήζηα ζεξηλή αζιεηηθή θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, γηα παηδηά ειηθίαο 6
έσο 12 εηψλ γηα ην 2022 – Δμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ».
Σν Camp μεθηλά ηε Γεπηέξα, είρακε κηα θαζπζηέξεζε ζηηο
πξνζιήςεηο ησλ Γπκλαζηψλ πνπ πξνζήιζαλ αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη
άξγεζε ε πξνζέιεπζή ηνπο θαη δεηψ ηελ έγθξηζή ζαο λα ςεθηζηεί ην
Πξφγξακκα ηεο Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο.
Δηζάγεηαη ην εθηφο εκεξεζίαο απηφ ζέκα;
ΤΜΒΟΤΛΟΗ: Ναη.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ επσλπκία “Ζκεξήζηα ζεξηλή
αζιεηηθή θαη δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε, γηα παηδηά ειηθίαο 6 έσο 12
εηώλ γηα ην 2022” – Δμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηε ζρεηηθή πίζησζε ηα είρακε ηα ρξήκαηα, έρνπκε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ γηα 17.627 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ ινηπψλ
θξαηήζεσλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα άιιε κηα θνξά, έξρεηαη εθηφο εκεξεζίαο θάηη ην
νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμε θαλέλαο
πξνγξακκαηηζκφο, δελ ππήξμε θαλέλαο ζρεδηαζκφο θαη γίλνληαη φια ζην πφδη
θαη ζην θαη πέληε, ηα ζρνιεία έρνπλ θιείζεη θη εκείο αθφκα ςάρλνπκε λα
βξνχκε, λα θάλνπκε εηζεγήζεηο θαη ην θέξλνπκε θαη εθηφο εκεξεζίαο.
Δθηφο ησλ άιισλ, δηαβάδνληαο ηελ εηζήγεζε βιέπσ φηη ππάξρεη
νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηηο νηθνγέλεηεο, 20 κε 30 επξψ, ην νπνίν ην ζεσξνχκε
απαξάδεθην. ηελ θπξηνιεμία απαξάδεθην. Καη ζέισ λα ξσηήζσ γηα πνην
ιφγν βάδεηε ηξνθεία. Δίκαζηε έλαο Γήκνο πνπ δελ έρνπκε ηξνθεία θαη κπαίλεη
θφζηνο 20 κε 30 επξψ ζπλ θφζηνο ζηηο εθδξνκέο.
Γη' απηφ ην ιφγν, αλ ε εηζήγεζε παξακέλεη σο έρεη, εκείο ζα ηελ
θαηαςεθίζνπκε θαη ζα ηελ θαηαγγείινπκε. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο πνπ ζέιεη ην ιφγν;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Με θάιπςε ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ήζεια λα πσ θη εγψ
γηαηί αξγήζακε, αθνχ είλαη θάηη πξνγξακκαηηζκέλν θάζε θνξά.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε, δπζηπρψο είλαη ιππεξφ απηφ πνπ είπε
θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο, φηη ηέηνηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε παηδηά, πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κ’ έλαλ πξνγξακκαηηζκφ νηθνγελεηψλ, έξρεηαη ηειεπηαία
ζηηγκή λα παξζεί κηα έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Θα έπξεπε λα
ήηαλ πνιχ πην έγθαηξν ην βήκα απηφ ψζηε θαη νη γνλείο λα είλαη πην ελήκεξνη,
γηαηί ζηηο 27, ζε 4 κέξεο, δελ μέξσ πφζν ζα είλαη εχθνιν λα ην
επηθνηλσλήζνπκε θαη κε ηνπο δεκφηεο θαη κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Γεχηεξνλ, πηζηεχσ φηη ν Γήκνο κπνξεί θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
εμαζθαιίζεη ηα ηξνθεία ησλ παηδηψλ, είηε κε ρνξεγίεο απφ κεγάινπο
Οξγαληζκνχο θαη

επηρεηξήζεηο φπσο έρεη

θάλεη

ζην

παξειζφλ,

θαη

απεπζχλνκαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ζνχπεξ κάξθεη ηεο πεξηνρήο, θαη ζεσξψ φηη
ζα έπξεπε λα κελ ππάξρεη θφζηνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζέισ κηα δηεπθξίληζε: Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ 6 έσο
12 είλαη δσξεάλ, ζσζηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: «Αλά πεξηφδνπο βέβαηα ε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
νξηδφηαλ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή αλά παηδί ην πνζφ ησλ 20-30 επξψ». ηαλ
ιέηε «νξηδφηαλ» ηη ελλνείηε; Γηαηί αλαθέξεηαη ζε παξειζφληα ρξφλν; Απηφ είλαη
εκεξεζίσο; Ση είλαη; «Οξηδφηαλ» πάλησο. ε φιν ην 15λζήκεξν 20-30 επξψ; Ή
θάζε κέξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη βέβαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: «Οξηδφηαλ», δε ιέεη «λα νξηζηεί».
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε, ζ’ απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο λα
πσ θάηη: Σν ’20, ην ’21 ....
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν «νξηδφηαλ» απφ πνχ πξνθχπηεη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζεκαίλεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φάρλσ λα ην βξσ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ε πξνεγνχκελε ζειίδα απφ ηε ζειίδα κε ηελ
ππνγξαθή «Βνχξνο», «δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ».
Κφζηνο ζπκκεηνρήο.
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ΤΜΒΟΤΛΟ: Δλδερνκέλσο ε Τπεξεζία λα έρεη θάλεη ιάζνο απφ κηα
εηζήγεζε άιινπ Γήκνπ θαη ην έρεη πεηάμεη έηζη κέζα θαη έγηλε εθ παξαδξνκήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ηφζε ψξα πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ, ην πνχ είλαη ην
θφζηνο θαη ςάρλσ λα βξσ..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή ζπκθσλείηε έηζη φπσο είλαη γξακκέλν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φάρλσ λα ην βξσ ζαο ιέσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 3ε ζειίδα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πκθσλνχκε φηη πξέπεη λα είλαη εληειψο δσξεάλ ην
camp Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα είλαη εληειψο δσξεάλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είλαη κε βάζε ηελ εηζήγεζε Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε ιίγν: «Κφζηνο ζπκκεηνρήο: Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ
ζην Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα παηδηά 6
έσο 12 εηψλ ζα είλαη δσξεάλ». Με bold θαη ππνγξακκηζκέλν. Πξνθαλψο έρεη
κπεη απφ θάπνηα άιιε επί ηεο δηθήο ζαο ζεηείαο ή άιινπ Γήκνπ. Έρσ κείλεη
ηψξα 10 ιεπηά άθσλνο πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβσ...
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). Δίλαη δσξεάλ, γη' απηφ ιέεη
«νξηδφηαλ». Λέεη φηη ζην παξειζφλ, πξηλ 10-15 ρξφληα, κπνξεί λα ππήξραλ
ηξνθεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ν’ απαιείςνπκε απηή ηελ πξφηαζε θαη λα ζπκθσλήζνπκε;
ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηα πφζα παηδηά είλαη ην πξφγξακκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη 400 παηδηά θαη απηή ηε ζηηγκή έρνπκε 360. Θα παξζνχλ
φια, θαη ηα 400 παηδηά, θαη ζην 4ν ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ζην 2ν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο απηή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη. Πξνζπαζνχζα ηφζε ψξα, επεηδή θαη ε πξφηαζε ηνπ
θ. Αλεκνγηάλλε κε άθεζε ελεφ....
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ δηαβάδσ ηελ εηζήγεζε θ. Πξφεδξε...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ν’ απαιείςνπκε ηελ πξφηαζε. Μάιηζηα είλαη θαη ζε παξέλζεζε,
λ’ απαιεηθζεί ε πξφηαζε.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Παξ' φια απηά εγψ ζα εξεπλήζσ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γε ρξεηάδεηαη.
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ΤΜΒΟΤΛΟ: Αλ έρεη γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία απηφ, ηε ζπγθεθξηκέλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα ε πξφηαζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε, ε ηνπνζέηεζή ηνπ, είλαη σο
κε ηζρχνπζα, δεδνκέλνπ φηη είλαη εληειψο δσξεάλ θαη γη' απηφ πξνζπαζνχζα
ηφζε ψξα ζε ζρέζε κε απηφ πνπ είπαηε θαη πνπ ν θ. Σνκπνχινγινπ, κήπσο
είλαη ζε θάπνηα άιιε ζειίδα.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Άξα δηαγξάθεηαη απηή ε πξφηαζε θη εκείο δελ έρνπκε θακία
αληίξξεζε, ην ςεθίδνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη. Δίλαη εληειψο δσξεάλ. Μνπ έθαλε εληχπσζε απηφ
πνπ είπαηε γη' απηφ πξνζπαζνχζα λα θαηαιάβσ ζε πνηα ζειίδα είλαη.
Δγθξίλεηαη θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηαη θ. Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αθνχ απαιεηθζεί ε παξάγξαθνο εγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ εγθξίλεηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: To εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα, «Έγθξηζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο κε ηελ επσλπκία “Ζκεξήζηα ζεξηλή αζιεηηθή θαη
δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε, γηα παηδηά ειηθίαο 6 έσο 12 εηώλ γηα ην
2022” – Δμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ», εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ.

ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηα ηέιε ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, δπν πξάγκαηα θαη' αξράο σο επηθεθαιίδεο.
Δίλαη ζαθέο φηη έρνπκε θάπνηεο δηαθνξέο ζε πάξα πνιιά δεηήκαηα. ’ έλα
δήηεκα πνπ αθνξά ην δήηεκα ηεο ΑΔΚ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θιεζήθακε λα
ζπλδξάκνπκε ζε κηα απφθαζε ε νπνία, επηζπκία φισλ καο ήηαλ λα είλαη
νκφθσλε.
Επκσζήθακε

επί

3-4

κήλεο,

ζπλαληεζήθακε,

θξαηήζακε

πξαθηηθά θαη θαηά κφλαο ζπδεηήζακε, πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε κηα ιχζε ηέηνηα
πνπ λα εμππεξεηεί ην σκαηείν ηεο ΑΔΚ κε φια απηά πνπ θέξεη απηή ε
βηνκεραλία ε αζιεηηθή ζηελ πφιε θαη θπξίσο βέβαηα λα κε βιάςνπκε θαη ην
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Γήκν. ηε ινγηθή απηή ηεο ζπλαίλεζεο, θαη δε βάδσ ηε ιέμε ζε εηζαγσγηθά,
θαη πξνζπαζψληαο λα θαηαζέζσ θαη ηε δηθή κνπ δηάθαλε ζρέζε θαη ζθέςε
σο πξνο απηφ, πξνρζέο ζηνπο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο έζηεηια έλα
πξνζσπηθφ email. ρη sms, πξνζσπηθφ email.
Απνδεηρζήθαηε γηα άιιε κηα θνξά φηη είζηε αθεξέγγπνη, δηφηη
απηφ ην πξνζσπηθφ email εκθαλίζηεθε ζε ηνπηθφ site λα κε ςέγεη, γηαηί
ηφικεζα απηφ πνπ είρακε απ’ ηελ αξρή εηζεγεζεί σο παξάηαμε, αλαθέξνκαη
ζηα πξαθηηθά ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαζεο πνπ θάλακε, φηη αλ ζέιεηε λα
μεθηλήζνπκε απφ κεδεληθφ ηέινο, μεθηλάκε απφ κεδεληθφ ηέινο, εκθαλίζηεθε
κεηά ε παξάηαμε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ πνπ πξφηεηλε κεδεληθφ ηέινο γηα ην
’23, ζαο ζηέιλσ email πξνθεηκέλνπ λα κε ζαο πξνθαηαιάβσ, φηη αξρίδσ θαη
θιίλσ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηνπ κεδεληθνχ ηέινπο κε φια ηα
ζπκπαξνκαξηνχληα θαη φ,ηη πξνυπνηίζεηαη απφ ηε λνκηκφηεηα κηαο απφθαζεο
θαη ε δηθή κνπ απηή πξφηαζε ζε email πξνζσπηθφ ζηνπο επηθεθαιήο, γίλεηαη
ραξηνπφιεκνο, ρσξίο λ’ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ ν νπνίνο
επίζεο ην είρε πξνηείλεη.
Αλ απηφ είλαη θεξεγγπφηεηα θαη ζπλαίλεζε κε ζπγρσξείηε, αιιά
απφ δσ θαη πέξα δελ πξφθεηηαη λ’ αληαιιάμσ καδί ζαο sms ή ζε email νχηε
θαιεκέξα, δηφηη είζηε ηθαλνί λα ην κεηαθξάζεηε θαηά ην δνθνχλ..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ, επί πξνζσπηθνχ. Γελ έρεηε θαλέλα δηθαίσκα λα
κε πξνζβάιιεηε. Έρσ θάλεη θάηη ηέηνην εγψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνηνο απφ ηνπο επηθεθαιήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γε κ’ ελδηαθέξεη ν θάπνηνο. Λέσ νλνκαζηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ. Γε ζα θέξσ ην θνξέα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο κέζα
απφ ην δηαδίθηπν. Γε ζα ηνλ θέξσ, δε ζα θηάζσ κέρξη εθεί, δε ζα πέζσ ηφζν
ρακειά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεηε ην δηθαίσκα λα κε πξνζβάιιεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνθαζίζηε πνηνο απφ ζαο έζηεηιε ην email ζηνλ ετηαλίδε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεηε ην δηθαίσκα λα πξνζβάιιεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε λα εμαηξέζεηε ηνλ εαπηφ ζαο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αθψο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμαηξέζηε ηνλ. Κάπνηνο απ’ ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο ινηπφλ
έζηεηιε ην email, ην πξνζσπηθφ email ηεο πξφζεζήο κνπ λα ζπγθαηαλεχζσ ζε
πξφηαζε πνπ είρε πέζεη ζηηο ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο θαη ζηα πξαθηηθά πνπ
θαηαζέηνπκε. Υσξίο λ’ αλαθέξεη φηη απηή ε πξφηαζε έρεη έξζεη απφ ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ.

Γηαηί βέβαηα

πνηνο είλαη

βνξξά

ζηα

ζθπιηά;

Πνηνλ

ζθπιεχνπκε; Σνλ επηθεθαιήο. Δίκαη πνιχ ζθιεξφο γηα ηα δφληηα ζαο, ζαο ην
ιέσ.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). Σελ Τπεξεζία ηελ Οηθνλνκηθή
ηελ θαιέζαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γε ρξεηάδεηαη πξνο ην παξφλ. Πάκε παξαθάησ.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Να ξσηήζσ θάηη: Δζείο φζεο θνξέο θάλαηε
δηαπαξαηαμηαθή είραηε κέζα θαη ηνπο αλεμάξηεηνπο. Γηαηί απηή πνπ
αληηπξνζσπεχεη ην 20% ηεο πφιεο, γηαηί απηή ηε θνξά δελ ήηαλ θάπνηνο
εθπξφζσπνο απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηφηη νη επηθεθαιήο είλαη απηνί πνπ βάζεη ηνπ λφκνπ κπνξνχλ
λα πάξνπλ ηέηνηεο απνθάζεηο. Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη φρη απιψο ζαο θαινχκε..
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απηφ ιέσ, εζείο ν ίδηνο καο θαιείηε πξψηνο παληνχ.
Γε κπνξείηε λα πάξεηε απνθάζεηο νη επηθεθαιήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ πήξακε απνθάζεηο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Έηζη είπαηε πξηλ ιίγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε εδψ γηα λα θαηαζέζεηε ηε δηθή ζαο πξφηαζε, εληάμεη;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο έρσ πεη θαη ζην παξειζφλ, απνθαζίζηε φηη είζηε παξάηαμε.
Δίζηε 5, έρεηε ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεηε έλαλ επηθεθαιήο θαη λα δεηήζεηε λα
νλνκαηίδεζηε σο παξάηαμε πηα.
Λνηπφλ, φιν απηφ ην δηάζηεκα, αλέηξεμα, απ’ ηηο 8 ην πξσί είκαη
ζηα πξαθηηθά, αλαθέξνπκε σο δεδνκέλνπ θ. Αλεκνγηάλλε ην φηη έρνπκε πάξεη
κηα απφθαζε γηα κεδεληθά ηέιε κέρξη 31/12/2022.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ρη, απφ εκάο δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην, μεθάζαξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη κφλν απφ ζαο. Πξφζεζε θαηαζέζακε φινη γηα κέρξη
31/12/2022. Πνηέ δε κπήθε ζε ςεθνθνξία. Τπήξρε ζην θεθάιη φισλ καο ην
φηη έρεη παξζεί απφθαζε θαη αλέηξεμα ζε φια ηα πξαθηηθά, εηδηθά ηα κεηαμχ
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καο, ην φηη ππάξρεη απφθαζε θαη έρεη ζπκθσλήζεη φηη κέρξη 31/12/2022
ππάξρεη κεδεληθφ ηέινο. Γελ ππάξρεη θακία ηέηνηα απφθαζε. Πνπ ζεκαίλεη φηη
πξνηξέμακε γηα ην 2023 ρσξίο λα μέξνπκε ηη ζα θάλνπκε ην 2022.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). Σν 31/10/2022 ηζρχεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο φρη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη 10νπ, 12νπ, εθ παξαδξνκήο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πγλψκε, ηη καο ιέηε ηψξα; ηη θάλαηε επηθεθαιήο κε
Α.Δ. ζπγθέληξσζε γηα λα δείηε ηέιε γηα ην 2023 απφ ηψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίκαζηε ζνβαξνί Γήκαξρε; Γελ είκαζηε θαζφινπ
ζνβαξνί, ζπγλψκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν νξζφ είλαη 31/12/2022.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνθάζεηο ινηπφλ, κεηαθξάδνληαη απηά πνπ ιέγακε ηφζνλ
θαηξφ ζε πξνζέζεηο καο. Πξνηείλσ ινηπφλ λα απνθαζίζνπκε κε βάζε ηα
ηεηξαγσληθά πνπ ζα θέξεη επηηέινπο ε ΑΔΚ κέζα ζηελ εβδνκάδα, ηελ άιιε
εβδνκάδα, ηη ζέινπκε γηα ην 2022 θαη φηαλ κε ην θαιφ έξζνπλ ηα ηέιε ηνλ
Οθηψβξε, ην Ννέκβξε γηα ην 2023 πνπ ζα έρνπκε θη φιν ην ρξφλν λα
μαλαδπκσζνχκε, λ’ απνθαζίζνπκε ην 2023.
Δδψ έρνπκε θάλεη έλα άικα θαη πάκε ζην 2023 ρσξίο λα έρνπκε
ηειεηψζεη νηηδήπνηε αθνξά ην εξγνηαμηαθφ, ην πφηε κπαίλεη. Έρνπκε
ζπκθσλήζεη θαη είκαη ζίγνπξνο γηαηί ππάξρεη κηα θνηλή ζπλαίλεζε ζ’ απηφ, γηα
ηνπο

εκπνξηθνχο

ρψξνπο,

έρνπκε

απνθαζίζεη

γηα

ηα

πγεηνλνκηθνχ

ελδηαθέξνληνο, γηα ηηο εθθιεζίεο, ηα κνπζεία, ηα γξαθεία ηεο εξαζηηερληθήο θαη
γηα ηηο ζνπίηεο είκαζηε πνιχ θνληά, λνκίδσ φηη ν θ. Αλεκνγηάλλεο είρε κηα
κηθξή απφθιηζε απφ ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη λα ηειεηψλνπκε κε ην
2022.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζε είλαη λ’ απνζπξζεί πξνο ην παξφλ φ,ηη αθνξά ην
2023 θαη κε ην θαιφ, φηαλ έξρνληαη φια ηα ηέιε ηνπ 2023, λα μαλακπνχκε,
εθθξάδνληαο ν θαζέλαο απηέο ηηο απφςεηο πνπ έρνπκε ηψξα, φηη μεθηλάκε απφ
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κεδεληθή βάζε, φπσο έρεη ιερζεί θαη ζηα πξνεγνχκελα πξαθηηθά θαη απφ εκάο
θαη ηειεπηαία θη απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη βιέπνληαο θαη θάλνληαο. Αιιά
εδψ δελ έρνπκε απνθαζίζεη γηα ην 2022. Θα έξζεη ζε δπν εβδνκάδεο ε ΑΔΚ
θαη ζα παξνπζηάζεη ηα ηεηξαγσληθά ηεο, ζα θαηέβεη θάησ ζηα έζνδα, κε βάζε
ηα ηεηξαγσληθά θ. Κνπηζάθε θαη ζα δνχκε πψο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε θάηη,
φπσο είπα πξηλ.
’ απηή ηε βαξηά βηνκεραλία ηεο πφιεο λα εμππεξεηήζνπκε, κε
φιε ηελ «αληαπνδνηηθφηεηα», ζε εηζαγσγηθά ή ρσξίο, ζηελ νηθνλνκηθή άλζηζε
ηεο πφιεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί ην πάξθηλγθ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
θάηη ην νπνίν αλέηξεςα θαη βξήθα ζ’ έλα ζάξσζξν.... Σα μέξεηε...
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ηζρχεη, έρεη θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά επί Γατηαλά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μήπσο λα επηθαηξνπνηεζεί απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: αθψο. Λέσ ινηπφλ φια απηά, λα κπνχκε ζε κηα ινγηθή θ.
Γξεηδειηά, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα θαηαιήμνπκε γηα 31/12/2022, απηή είλαη ε
πξφηαζή κνπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή απηφ ην δήηεκα είλαη αξθεηά ζνβαξφ θαη ηειηθά
καο δηράδεη, είλαη μεθάζαξα η’ αληαπνδνηηθά πνπ έρεη ν Γήκνο γηα ην 2022 θαη
γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο θαη γηα ηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ θαη γηα ηηο
θαηνηθίεο. Καη γηα ηα ζνχπεξ κάξθεη θαη γηα ηηο Σξάπεδεο. Οπνηαδήπνηε
εμαίξεζε, δηαθνξνπνίεζε θαη νηηδήπνηε άιιν δηαθνξεηηθφ, ελαληηψλεηαη ζηελ
αληαπνδνηηθφηεηα.
Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ζα έπξεπε εγγξάθσο λα καο έρεη πεη
πνην είλαη ην θφζηνο γηα ηε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ γεπέδνπ. Θα
έπξεπε λα έρνπκε κηα έγγξαθή εηζήγεζε γηα ην θφζηνο. Μηα θαη επηθαιείζηε
ηηο Δπηηξνπέο, ζα ηηο επηθαιεζηψ θη εγψ. Μαο θέξαηε κηα εηζήγεζε θάπνηα
ζηηγκή, πνπ ήηαλ θνληά ζηε πξαγκαηηθφηεηα Γήκαξρε. Πνπ είραηε βάιεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ κε ην ζπληειεζηή 3,5 πνπ είλαη επαγγεικαηηθέο
ρξήζεηο, είρε γίλεη αλαγσγή ζηα ηεηξαγσληθά, θαη νχησ θαζ' εμήο. Κη απηφ
έβγαδε έλα απνηέιεζκα. Πνπ θαη απηφ είλαη θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Θα ρξεηαζηεί φινη ζαο θαη φινη καο λ’ απνινγεζνχκε ζηνπο
επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο, ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο γηα η’ αληαπνδνηηθά ηνπ
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γεπέδνπ. Κη επεηδή είλαη αληαπνδνηηθά, αλ δελ ηα πιεξψζεη ην γήπεδν, ζα ηα
πιεξψζνπλ νη θάηνηθνη θαη ζα ηα πιεξψζνπλ θη νη επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο.
Δίλαη μεθάζαξν απηφ; Σν θφζηνο ζα ππάξρεη, ζα είλαη ηεο ηάμεσο
πεξίπνπ, θαη ην ιέσ κε κεγάιε κεηξηνθξνζχλε, γχξσ ζηηο 60.000, γηαηί απηφ
έρσ κάζεη πξνθνξηθά. Καη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ, δελ έρεη θφζηνο γηα ηηο θζνξέο
ησλ απηνθηλήησλ, δελ έρεη θφζηνο γηα ηηο θζνξέο ηεο ζθνχπαο, δελ έρεη
θφζηνο απφθηεζεο ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεηάδνληαη. Απηά ινηπφλ φια, κε
κεδεληθά ηέιε, ηα πιεξψλνπλ νη δεκφηεο θαη νη επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο.
Απηή ε απφθαζε, εθηφο ησλ άιισλ, θξίλεηαη θαη γηα ηε
λνκηκφηεηά ηεο. Δίλαη παξάλνκε. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, δε κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ην γήπεδν κε
ηα ζπίηηα, δε βξηζθφκαζηε ζε κηα αληηπαξάζεζε λα κεδελίδνπκε ην θφζηνο
ελφο ζπηηηνχ θαη λα επηβαξχλνπκε ην θφζηνο ελφο άιινπ ζπηηηνχ. Δίλαη δπν
αλφκνηα δεηήκαηα ηειείσο. Άξα κε κπαίλνπκε ζηε ινγηθή ηεο κεηνδνζίαο ή ηεο
πιεηνδνζίαο. Γε κπήθακε ζηε ινγηθή απηή ηε ζηηγκή λα θαηαζέζνπκε πνηνο
είλαη πην ζηνξγηθφο θίινο ηεο ΑΔΚ, πξνζπαζνχκε λα βξνχκε κηα ηζνξξνπία
ηέηνηα.
Άξα κε ζπγθξίλνπκε έλα γήπεδν κ’ έλα ζπίηη. Γε ζπγθξίλνπκε
έλα ζπίηη κ’ έλα άιιν ζπίηη θαη λα πνχκε, ζ’ απηφλ ραξίδνπκε θάηη θαη ζ’ απηφλ
δε ραξίδνπκε. Δίλαη δπν ηειείσο αλφκνηα πξάγκαηα κε ηειείσο δηαθνξεηηθή
ηζρχ κέζα ζηελ πφιε, κε ηειείσο δηαθνξεηηθή βαξχηεηα κέζα ζηελ πφιε. Δγψ
δελ αλαθέξζεθα ζε θάηη ηέηνην. Δγψ αλαθέξζεθε θαη δε κπαίλνπκε ζηε ινγηθή
ηεο αλάιπζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, κπήθα κφλν ζηε ινγηθή ηνπ φηη
πξσζχζηεξα έρνπκε θιεζεί πεδψληαο ρξφλν θαη απνθάζεηο, λα κεηαθέξνπκε
ηελ πξφζεζή καο ζην 2023 φηαλ δελ έρνπκε θαηαιήμεη γηα ην 2022. Απηφ θαη
κφλν είπα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να ζπκπιεξψζσ θάηη: Μεδεληθά ηέιε πξνβιέπνληαη ζε
εππαζείο νκάδεο θαη ζε αλαμηνπαζνχληεο, ζε νηθνγέλεηεο κνλνγνλετθέο θαη ζε
φιεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθφ πξφβιεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ζε θνξείο φκσο κεδεληθά ηέιε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη επαγγεικαηηθή ρξήζε. Σα δηαξθείαο μέξεηε πφζν
ζηνηρίδνπλ. Ο ΟΠΑΠΑ ΑΡΔΝΑ μέξεηε πφζα ιεθηά δίλεη ζην γήπεδν. Μελ ην
αλαιχζνπκε..
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Γήκνο ζα πάξεη απεπζείαο απφ ηηο δηαθεκίζεηο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη κηιάκε ηψξα γηα 60.000 ην ρξφλν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηηο δηαθεκίζεηο ζα πάξεη ν Γήκνο. .
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να δσ ηη ζα πάξεη θέηνο, ε δηαθήκηζε έρεη αλαξηεζεί
ήδε. Να δσ ηη πνζά ζα πάξεη θέηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ζε ιεηηνπξγία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ δηαθήκηζε ππάξρεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά έρεηε ην ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εηιηθξηλά εθπιήζζνκαη κε ηελ ελαιιαγή
ησλ πξνηάζεσλ αλά δηήκεξν. Πξνο ελεκέξσζε ινηπφλ, θαηαζέησ ηελ
πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζηε Γηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε πνηα απ’ φιεο; ηελ ηειεπηαία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη ζεκαζία, θαθψο ηε δηαβάδεηε, δελ ηζρχεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ, εγψ δε ζαο είπα ηη ζα πείηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ηε δηαβάδεηε γη' απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο, γηα ην πνηνο
είλαη πην ζηνξγηθφο θίινο ηεο
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα πσ θαη γηα ηε δεχηεξε θαη γηα ηελ ηξίηε. Πξνηείλεηαη
ινηπφλ θαη ζπκθσλνχκε, ζηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαζηήκαηα, 3,82,
φπσο θαη ζηελ πφιε. ηα θαηαζηήκαηα ηα εκπνξηθά, πξνηείλεηαη ην 3,50 πνπ
ζπκθσλνχκε, φπσο θαη ζηελ πφιε. Πάκε παξαθάησ, ζην αζιεηηθφ θνκκάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε εθηφο δηαδηθαζίαο θ. Γξεηδειηά. αο έθαλα κηα πξφηαζε,
λα ζπδεηήζνπκε γηα ην 2022..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί δε ζέιεηε λ’ αθνπζηεί ε αιήζεηα λα ηε κάζνπλ φινη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο πσ γηαηί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κάζνπλ φινη νη ζπλάδειθνη ηη είπακε θνληνινγίο.. .
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ππάξρνπλ ηα πξαθηηθά, ηα έρνπλ πάξεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, δελ έρεη πάξεη θαλείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έθαλα κηα πξφηαζε, λα ζπδεηήζνπκε γηα ην 2022 θη εζείο
δηαβάδεηε γηα ην 2023.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ!
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ έρνπκε δεηήζεη ξνιφγηα αθφκα, δηαρσξίδεηε
θαηαζηήκαηα; Δίκαζηε ζνβαξνί θαζφινπ εδψ κέζα; Γελ είζηε ζνβαξφο θχξηε!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ θχξηε!
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ έρνπλ δεηήζεη ξνιφγηα αθφκα, ηη ιέηε; Ξέξνπκε ηη
ζα δεηήζνπλ; Γε κπνξεί ζ’ έλαλ ινγαξηαζκφ έλα ξνιφη αλ είλαη, λα
δηαρσξίζεηο πξάγκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο βάδσ ην ζέκα, κηιάκε γηα ην 2022.
ε ςεθνθνξία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ, δε ζα κνπ θφςεηε ην ιφγν! Μπνξεί λα είζηε
Πξφεδξνο, αιιά ζ’ αθνχζεηε φιεο ηηο παξαηάμεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη! Θ’ αθνχζσ ηηο παξαηάμεηο αθνχ κπεη ζε ςεθνθνξία ην
ζέκα ηεο απφζπξζεο γηα ην 2023. Μηιάκε γηα ην 2022.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ζαο πσ θαη ηελ ηειεπηαία ζαο πξφηαζε; Απηά πνπ είπα
πξηλ ηζρχνπλ θαη πάκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηζρχνπλ...
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα Τγεηνλνκηθνχ...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηά ηζρχνπλ, φ,ηη έρεη ζρέζε κε Τγεηνλνκηθφ..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε παξαθάησ. ηελ Δπηηξνπή ηη είπαηε; Αθήζηε ην εμ
απήλεο, ην email πνπ ζηείιαηε κεηά. Καη βγάδεηε έλαλ ινγαξηαζκφ, 82.156...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε πάξα πνιχ έκπεηξνο θ. Γξεηδειηά, νπνηαδήπνηε
λνκνηερληθή βειηίσζε ...
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γε ζέιεηε λ’ αθνπζηεί ε αιήζεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή βειηίσζε ή ηξνπνινγία ησλ λφκσλ,
είζαζηε πνιχ έκπεηξνο, 4 ζειίδεο, βάζεη εγθπθιίνπ, βάζεη ηνπ λφκνπ...
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πεξηκέλεηε, δε ζαο αξέζεη ε αιήζεηα; Πξνηείλαηε ινηπφλ
82.156,73..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάλεηε ιάζνο. ε πνηα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηελ ηειεπηαία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ ηειεπηαία εγψ πξφηεηλα θάηη; Γε ζπληάρζεθε κ’ εζάο; Γε
ζπληάρζεθα κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πεξηκέλεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ζέιεηε, λα πιεηνδνηήζεηε ππέξ ηεο ΑΔΚ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ λα πιεηνδνηήζσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ θάλεηε!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ έρσ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πνπ ηελ είπα απφ ηελ
πξψηε ζηηγκή, ελψ κνπ ηε δεηνχζαηε. Καη ηαπηηζηήθαηε κε ηε δηθή κνπ ζηε
ινγηθή φηαλ ιεινγηζκέλα...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μφλν νη ειίζηνη δελ αιιάδνπλ γλψκε. Άιιαμα γλψκε θαη
κπξάβν πνπ κνπ είπαηε φηη απηφ είλαη πξνο ζπκθέξνλ..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε παξαθάησ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηκέλεηε λα δηαβάδεηε
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γε ζαο ζπκθέξνπλ απηά πνπ ιέσ, γη' απηφ. ήκεξα ε ΑΔΚ
πξέπεη λα πάξεη βεβαίσζε απφ ην Γήκν γηα λα θάλεη ειεθηξνδφηεζε.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πξηλ ιίγν είπαηε δελ έρεη θαηαζέζεη αίηεζε κε ηα
ηεηξαγσληθά θαη ζα δψζνπκε βεβαίσζε; Δίκαζηε ζνβαξνί θαζφινπ εδψ κέζα;
Παξαλνκείηε θχξηνη! Παξαλνκείηε. Γελ έρεη θάλεη αίηεζε θαη ζα δψζνπκε
βεβαίσζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζαο παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γε ιέσ ηίπνηα ηπραία. Πξέπεη λα θαηαηεζεί ε αίηεζε ηεο
ΑΔΚ απηή ε νπνία δεηά αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ, θάηνςε αθηλήηνπ, βεβαίσζε
Μεραληθνχ Δ-9, αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ Ζιεθηξνιφγνπ. Με ηελ αίηεζε
απηή, ζα πξέπεη λα πάξεη κηα ηέηνηα δήισζε πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ
Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα πάεη ζηε ΓΔΖ γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φψλαδα πνιχ θαηξφ φηη πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε γηα ην
2022..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. Δπηθαινχκαη ηνλ θ. Κνπηζάθε πνπ επέκελε. Καη κνπ
ιέγαηε φηη φηαλ ζα ςεθίζνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε ηνπ Ννέκβξε-Γεθέκβξε, ηφηε
λα πάξνπκε απφθαζε θαη γηα ηελ ΑΔΚ. Καη ζαο είπα, δε κπνξεί λα
ειεθηξνδνηεζεί κέζα ζην 2022 εάλ δε γίλεη αίηεζε απφ ηελ ΑΔΚ κε ηα
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δηθαηνινγεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα δνζεί θαη ε βεβαίσζε απηή πνπ δίλεηαη ζε
θάζε θηίξην.
Έηζη ινηπφλ, ε ΓΔΖ απηή ηε ζηηγκή έρεη ζθάςεη, έρεη θηάζεη
κέρξη ηνλ ππνζηαζκφ θαη πεξηκέλεη ηε βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ, αξθεί θαη ε ΑΔΚ
λα θάλεη ηε ζρεηηθή αίηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη θάλεη αίηεζε ε ΑΔΚ ζ’ εκάο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απηά δε θψλαδα Γήκαξρε ηψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, δε ρξεηάδεηαη λα θσλάδεηε θ. Οπζηακπαζίδε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αξθεί είπα, ε ΑΔΚ λα θάλεη ηελ αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά
ηα νπνία ζα θαηαγξαθνχλ ζηε βεβαίσζε ε νπνία ιέεη ην γήπεδν, ηη νξφθνπο,
πφζα ηεηξαγσληθά, ηη δεκνηηθφο θφξνο, ηη δεκνηηθά ηέιε, φ,ηη πξνθχπηεη,
πξνθεηκέλνπ λα πάεη ζηε ΓΔΖ θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάκε ινηπφλ ζηελ νπζία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ζπκθσλήζσ ινηπφλ, φρη κε ην email ζαο, αιιά κε ηελ
πξφηαζε πνπ αλαζεσξείηαη απηή ηε ζηηγκή εδψ, φηη ζ’ απνθαζίζνπκε ζήκεξα,
πξψηνλ λα θαζνξίζνπκε ηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηα θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα ρσξεηηθφηεηα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ
ΑΔΚ πνηνη είλαη απηνί νη ρψξνη, φπνπ ζα κπνπλ θαη κεηξεηέο, θαηαλεκεηέο...
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θα είλαη έλα ξνιφη πνπ ζα κπνπλ εζσηεξηθνί
θαηαλεκεηέο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε ην απηφ θ. Οπζηακπαζίδε.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απαγνξεχεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πσο γίλεηαη ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα, ηα “Mall” θαη φια
απηά. Καη κέζα ζην έηνο 2022 λα βάινπκε κεδεληθφ ηέινο. Γηαηί; Γηφηη ην
Αζιεηηθφ

ζέιεη

λα

γίλνπλ

δνθηκέο,

αιιαγέο

πξνζεγγίζεηο

ηνπ

ειεθηξνθσηηζκνχ, ησλ θσηηζηηθψλ θηι. θαη απαηηείηαη έλα 4κελν, 5κελν
πξνεηνηκαζίαο ηνπ γεπέδνπ γηα λα κπεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Απηφ δε ζεκαίλεη φκσο φηη ηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ηα
εκπνξηθά δε κπνξνχλ λ’ αξρίζνπλ θαη ηνλ Αχγνπζην ή ην επηέκβξε. Απφ
ηφηε πνπ ζα βγάινπλ ΑΦΜ θαη ζα πάξνπλ ηακεηαθή κεραλή, λα πιεξψλνπλ
δεκνηηθά ηέιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ έρεηε ην ιφγν.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ζεκαληηθφ, καο έξρεζηε κ’ έλα ζέκα ζε
έθηαθηε ζπλεδξίαζε θη έρεηε κηα εηζήγεζε. Σελ εηζήγεζε ηελ ππνγξάθεηε
εζείο. Άξα ινηπφλ, έξρεζηε θαη καο ιέηε ζήκεξα φηη απηή ε εηζήγεζε, δελ είλαη
απηή πνπ εζείο πηζηεχεηε. Απηφ καο ιέηε ζήκεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπαλέιαβα θάηη, απιψο γηα ιφγνπο δενληνινγίαο θη επεηδή
είζηε θη εζείο αξθεηά έκπεηξνο, θάζε ηη πνπ έξρεηαη θαη βειηηψλεη ηελ
νπνηαδήπνηε ζρέζε κπνξεί λα έρνπκε κε η’ αληαπνδνηηθά ηνπ Γήκνπ ελφο
γεπέδνπ, ελφο πνιπθαηαζηήκαηνο, θαη βειηηψλεη, επαλαιακβάλσ, απηή ηελ
πξφηαζε, εγψ ηελ απνδέρνκαη. Ήξζα απφ ηηο 8 ην πξσί θαη πξνζπαζνχζα λ’
αλαηξέμσ ζηα πξαθηηθά ησλ πκβνπιίσλ γηα λα μεθαζαξίζνπκε εδψ φηη δελ
έρνπκε απφθαζε γηα ην 2022. Δζείο ην μέξαηε φηη δελ έρνπκε απφθαζε γηα ην
2022; Δζείο ην μέξαηε φηη δελ έρνπκε απφθαζε γηα ην 2022;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα φινη είρακε ηελ εληχπσζε, δελ ήζαζηε ζηηο ζπλεδξηάζεηο θ.
Σνκπνχινγινπ. Απνζχξσ, επαλαιακβάλσ γηα λα είκαζηε ζπγθεθξηκέλνη, ιέσ
λ’ απνθαζίζνπκε γηα ην 2022 γηαηί κέρξη ηψξα ππήξρε ε αίζζεζε ζε φινπο
καο, επαλαιακβάλσ, θαη είλαη γξακκέλν ζηα πξαθηηθά ησλ επηθεθαιήο, φηη
ππήξρε απφθαζε ζχκθσλε, εθηφο λνκίδσ ηνπ ΚΚΔ φηη ζα πάκε κε κεδεληθφ
ηέινο. Γελ ππάξρεη ηέηνηα απφθαζε.
Έξρνκαη ζήκεξα ινηπφλ ην πξσί θαη ιέσ, αθνχ δελ ππάξρεη
ηέηνηα απφθαζε, πψο πεδάκε ρξφλν, πψο πεδάκε απνθάζεηο θαη θηάλνπκε
ζην 2023; Άξα, απηφ, είπα πξνεγνπκέλσο, κφλν νη βιάθεο δελ αιιάδνπλ
γλψκε..
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ’ απηφ ζπκθσλνχκε, κελ θνπξάδεζαη. Δθείλν πνπ
ζέισ φκσο λα πξνζζέζνπκε είλαη ην εμήο: Έρνπκε κέζα ζηελ Αηηηθή απηή ηε
ζηηγκή 10 γήπεδα ζε Γήκνπο. Θα ζέιακε λα έρνπκε θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία,
λα θάλεηε κηα έξεπλα ινηπφλ, λα έξζεη ζηνηρεηνζεηεκέλε, ηη πιεξψλεη ν
Απφιισλαο, ν Παληψληνο... ια έρνπλ ζρέζε, είλαη γήπεδα κέζα ζε αζηηθφ
ηζηφ. Ο ΠΑΟΚ, ν Άξεο...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή δελ έρνπλ θακία ζρέζε νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γεπέδνπ
ηεο ΑΔΚ κε ηηο αζιεηηθέο θαη κφλν δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Απφιισλα, ηνπ
Αηξνκήηνπ..
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ κηιάσ γηα ηηο αζιεηηθέο. Σα άιια, μεθαζαξίζακε,
είλαη φ,ηη ηζρχεη γηα ηελ πφιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλήζακε ζ’ απηφ, ην έρνπκε πεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα γηα ηηο αζιεηηθέο πξέπεη λα έρνπκε θαη θάπνηα
ζηνηρεία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγθξηηηθά ελλνείηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπαλαιακβάλσ φηη δελ έρνπλ θακία ζρέζε. Δίλαη κηα πξφηαζε,
ηελ αθνχσ, δελ έρεη θακία ζρέζε έλα ζσξεθηφ κε κηα ςαξφβαξθα, πξνο ζενχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ θηινζνθία φκσο ππάξρεη.
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Να

πξνζζέζσ

θάηη:

Αθνχ

φιεο

νη

παξαηάμεηο

ζπκθσλήζακε φηη γηα ην έηνο 2022..
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γε ζπκθσλήζακε, κε βάδεηε ιφγηα, δελ ππάξρεη ηέηνηα
ζπκθσλία. δελ μέξσ πνχ ηε βξήθαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είρε πεη ν θ. Βαζηιφπνπινο, φηη πξφζεζή καο είλαη λα
ςεθίζνπκε κεδεληθά ηέιε γηα ην 2022.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, κε ηελ πιεηνςεθία πνπ έρεη πεη, λα
κελ θαηαβιεζνχλ κέζα ζην δηάζηεκα ηνπ 2022 γηα ην αζιεηηθφ ζθέινο πάληα
κηιάσ, πξέπεη λα ππνγξαθεί ζήκεξα, αχξην, αθνχ θέξεη ε ΑΔΚ ηελ αίηεζή ηεο
κε ηα δηθαηνινγεηηθά, έηζη ψζηε λα κελ θαζπζηεξήζεη ν εξγνιάβνο ηε ζχλδεζε
ηνπ γεπέδνπ, γηαηί άκα ραζεί ε ΓΔΓΓΖΔ θαη πάεη ζε άιιν έξγν, θαηαιαβαίλεηε
κπνξεί λα πάεη θαη έλαλ δπν κήλεο παξαπίζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με βάζε ηα ραξηηά πνπ ζα θέξεη ε ΑΔΚ θαη κε βάζε ηα
ηεηξαγσληθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ θαη κε βάζε πάληα θ. Οπζηακπαζίδε κηαο θαη
ηελ επηθαιείζηε ηε λνκηκφηεηα, έηζη;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηα κέλα δελ ππάξρεη λνκηκφηεηα Γήκαξρε, είλαη
αληαπνδνηηθφ ηέινο. Δίλαη έζνδν-έμνδν. Σελ έλζηαζε ηελ έρσ ήδε έηνηκε, λα
μέξεηε θαη ζα ηελ θαηαζέζσ ζήκεξα θηφιαο.
Κ. ΠΛΔΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
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Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πιέζζα, εδψ κνπ θέξλνπλ λα βάινπκε
βεβαίσζε πξηλ θαηαζέζεη ν άιινο αίηεζε θη εζάο ζαο πείξαμε ε αίηεζε, αλ ζα
γίλεη ηψξα; Απηφ ζαο πείξαμε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλαο δε ζαο έβαιε θ. Οπζηακπαζίδε
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να δηεπθξηλίζνπκε γηα λα κε ιατθίδνπκε, ε βεβαίσζε ζα
δνζεί απφ ην Γήκν αθνχ θαηαηεζεί ε αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά. Γέθα θνξέο
ην είπα.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν είπαηε κεηά ηηο θσλέο κνπ θ. Γξεηδειηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ήξζαηε απφ ηηο επεκβάζεηο ζαο ηνχξκπν.
Παξαθαιψ ήξεκα. Ήξεκα, δε ζχξεηε θαλέλαλ, νχηε ηνλ θ. Γξεηδειηά νχηε
εκέλα νχηε θαλέλαλ επεηδή θσλάμαηε.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Με ελνριεί λα ζχξνπλ έλαλ Γήκαξρν φκσο νη
ππφινηπνη. Δκέλα κ’ ελνριεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γε ζχξεηαη θαλέλαο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κνηηάκε λα δνχκε πνηνο είλαη πην δνπιηθφο εδψ πέξα,
απηφ θάλνπκε Γήκαξρε. Καη ηα βάδνπλ κ’ εζάο θαη θαλέλαο δηθφο ζαο δε ζαο
ζηεξίδεη. Σφζν πνιχ θνβάζηε θ Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε δελ πείζεηε θαλέλαλ, κε επηρεηξήκαηα
κπνξεί.
Έρεη ην ιφγν ν θ Αλεκνγηάλλεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ήζειαλ λα δεηήζσ ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο εγγξάθσο, ην θφζηνο εγγξάθσο απφ ηελ Καζαξηφηεηα θαη ηε
γλσκνδφηεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Απηά ηα ηξία έγγξαθα. Ννκηθή
Τπεξεζία, δηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. Γηαηί, φπσο
είπα, ην θφζηνο ησλ αληαπνδνηηθψλ ζα ην θνξησζεί ν ππφινηπνο δήκνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζηελ πξφηαζε απηή πνπ ήηαλ θαη δηθή
κνπ θαη είλαη θαη ηνπ θ. Γξεηδειηά, φηη έξρεηαη ε ΑΔΚ κε ηε ζπγθεθξηκέλε
πξφηαζε ησλ ηεηξαγσληθψλ, θαηαζέηεη ην έγγξαθν ζηα έζνδα, πξνρσξά κε
βάζε ηα ηεηξαγσληθά, ε απνηίκεζε μεθηλά απφ ην Σκήκα Δζφδσλ θαη κέρξη
ηελ Σξίηε, επαλαιακβάλσ ηελ Σξίηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θ. Γξεηδειηά, θ.
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Σνκπνχινγινπ, θ. Αλεκνγηάλλε, θ. Οπζηακπαζίδε θαη ινηπέο δπλάκεηο εδψ,
ζα ζπδεηήζνπκε γηα ην 2022.
Μέρξη ηφηε ινηπφλ κπνξεί λα έρεηε θαη ηελ πξφηαζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο, θξαηήζηε ην «παξψλ» πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγεί ηελ παξνπζία
ζαο θ. Αλεκνγηάλλε θαη ηελ Σξίηε ηνπνζεηείζηε κε βάζε ηα λνκηθά έγγξαθα
πνπ δεηάηε θαη ηε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, φηαλ ιέηε 60.000, ελλνείηε 5.000 επξψ
ην κήλα. Έηζη δελ είλαη; Αγλνείηε ηελ απφθαζε ηνπ ηΔ, ηελ εγθχθιην πνπ κηιά
γηα θαηαηκήζεηο. Γειαδή εάλ παίδεη δπν αγψλεο ζην κήλα, ζέιεηο 4. Σν 4 ζην
30 είλαη ην 1/7. Πνπ ζεκαίλεη, ε Καζαξηφηεηα 5.000 μέξεηε πφζα απηνθίλεηα
πξέπεη λα έρνπκε ζηε ζεηξά γηα λα θνξηψλνπλ, λα μεθνξηψλνπλ; ιν ην
ζηφιν ηνπ Γήκνπ, 5.000 ην κήλα δε ζα ραιάγακε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη θαηαηεζεί απ’ φινπο καο, ηνπιάρηζηνλ έρσ αλαηξέμεη εδψ,
θξαηνχληαη πξαθηηθά, έρνπκε επηθαιεζηεί απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηελ απφθαζε
ηνπ ηΔ...
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σε γξάθεη ε εηζήγεζε κέζα ηελ απφθαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιψο είλαη θαιφ λ’ αθνπζηνχλ θαη ζ’ απηά ηα πξαθηηθά θ.
Γξεηδειηά θαη εηο επήθννλ ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε. Σν ηΔ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 5429 ηνπ λφκνπ 19/76 δελ απνθιείεη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε απφ
απφςεσο ηεο επηβνιήο ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ κηαο επηρείξεζεο ε
νπνία ιεηηνπξγεί θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηνπ έηνπο, θαη ησλ ρψξσλ απηήο, νη
νπνίνη ιεηηνπξγνχλ θαζ’ νξηζκέλν δηάζηεκα ηνπ έηνπο θαη ε επηβνιή ησλ
ηειψλ θηι., επνκέλσο νη ρψξνη πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα
ρξεζηκνπνηνχληαη, ιεηηνπξγνχλ κφλν νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα». Καη πάκε
ζην θαηά ρξήζε, απηφ πνπ ιέκε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή.
Παξαθαιψ θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ πνπ ιέηε ππάξρεη θαη ζπκθσλψ. Σν ίδην θαζεζηψο
ππάξρεη φκσο θαη κε ηηο ιατθέο αγνξέο. χκθσλα κε ηε δηεχζπλζε
Καζαξηφηεηαο, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, είλαη 50.000
εηεζίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη 30.000
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη 50.000.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχ δελ είλαη 50.000;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αθνχ είλαη 50.000; Άιιν ηη εηζπξάηηνπκε, ιέσ ηη βγάδεη
ε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 30.000. Σν ςάμακε ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, δελ ήζαζηε
παξψλ, ήηαλ ν θ. Βαζηιφπνπινο, ν θ. Κάθθνο, ν θ. Νηηνχηεο θαη κε ραξηηά ν θ.
θάιθνο ...
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δηζπξάηηεηε 30.000.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 30.000 είλαη εγγξάθσο θαη εηζπξάηηνπκε 20.000.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηα θαη ην αλαθέξαηε, ην πνζφ απηφ ησλ 60.000, κνπ ην
είπε ν θ. Κάθθνο, εζείο κε παξεπέκςαηε λα κηιήζσ κε ηνλ θ. Κάθθν γηα λα
κάζσ ην πνζφ. Σνλ πήξα ινηπφλ ηειέθσλν θαη κνπ είπε απηφ ην πνζφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πνζφ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην ηη γξάθεηαη γηα ηηο ιατθέο θ.
Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζαο ιέσ ηη κνπ είπε γηα ην γήπεδν. Δπηπιένλ ζα
ηνπνζεηεζνχλ αθφκα 20 θάδνη πνπ ζα ζηνηρίδεη ν θαζέλαο 300 επξψ θαη ε
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ζα είλαη θαζεκεξηλή, γηαηί ε επηζθεςηκφηεηα,
επεηδή ζα είλαη θαηλνχξγην γήπεδν, ζα είλαη κεγάιε.
Με ηελ θνπβέληα πνπ έθαλα καδί ηνπ, κνπ είπε φηη ην θφζηνο ζα
πνιχ κεγαιχηεξν ηειηθά. Απηά απφ κέλα θαη κε ζηνηρεία, κε αλζξψπνπο απφ
ηελ Καζαξηφηεηα. Φέξηε καο κηα εηζήγεζε απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο
Καζαξηφηεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ην ιφγν, λα ςάμσ λα βξσ ηη έρεη πεη ν θ.
Κάθθνο ζηελ πξψηε ζπλάληεζε πνπ θάλακε πξαθηηθά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, ν θ. Κάθθνο, έρσ ζπλελλνεζεί καδί ηνπ,
δελ μέξσ αλ κηιάεη μερσξηζηά κε ηνλ θαζέλαλ, ηελ άπνςε ηεο Γηεχζπλζεο
Καζαξηφηεηαο ηελ εθθξάδσ εγψ σο Αληηδήκαξρν θαη θαλέλαο άιινο.
Έρνπκε θαη ιέκε: Οη ιατθέο αγνξέο ζηνηρίδνπλ 30.000 θαη
εηζπξάηηνπκε κφλν 20.000. Γεχηεξνλ, έρεηε ππ' φςηλ ζαο φηη ην γήπεδν ηεο
ΑΔΚ εληάζζεηαη ζηα επνρηαθά. Γειαδή εθεί πνπ ιέεη 60.000 ν θ.
Αλεκνγηάλλεο, ζα πιεξψζεη ην 1/4, έλα ηξίκελν, 15.000 ζηελ νπζία. Πηζηεχσ
ινηπφλ φηη φπσο νη άιιεο πεξηνρέο ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Υαιθεδφλαο, ηα
απ’

έμσ,

είηε

είλαη

γήπεδν

είηε
19

είλαη

νπνηνζδήπνηε

ρψξνο,

είλαη

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ππνρξεσκέλνο λα ηα θαζαξίζεη. Γελ πάκε κέζα ζην γήπεδν λα ηα
θαζαξίζνπκε γηα η’ αληαπνδνηηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά αθήζηε λα κηιήζεη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ζ ΑΔΚ απηή ηε ζηηγκή έξρεηαη ζηελ πφιε κ’ έλα γήπεδν
θφζκεκα θαη δε ζέισ λα ηελ ππνζηεξίμσ γηαηί είλαη ηνπ Μειηζζαλίδε ή είλαη
ηνπ Γηάλλε, ηνπ Γηψξγνπ ή ηνπ θαζελφο, έξρεηαη λα καο θέξεη απηή ηε ζηηγκή
θάζε αγψλα, 30.000 άηνκα ηα νπνία κέζα ζηελ πφιε, κφλν κε ηα άηνκα πνπ
ζα θέξεη, ζ’ αθήζνπλ ηα αλάινγα θέξδε γηα ηελ πφιε θαη γηα ην Γήκν.
ηε ζπλέρεηα ε ΑΔΚ ζα θέξεη δηαθεκίζεηο. Απφ ηηο δηαθεκίζεηο,
εθεί επάλσ ζα θάλνπκε ηελ θαιή ζπκθσλία θαη ν Γήκνο πξέπεη απηή ηε
ζηηγκή απφ εθεί λα πάξεη η’ αλάινγα πνπ ηνπ αλήθνπλ. Γελ είλαη ινηπφλ ην
ζέκα αλ ζα βάισ εγψ έλα απηνθίλεην, κηα ζθνχπα θαη 6 εξγάηεο πνπ ζα
θαζαξίζνπλ θάζε Γεπηέξα ή θάζε αγψλα θαη ηα ππφινηπα, απηφ ζεκαίλεη φηη
εκείο, πξέπεη απηή ηε ζηηγκή λα ζηαζνχκε φπσο ζηαζήθακε απ’ ηελ αξρή, γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ γεπέδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ,
γηα ην θαιφ ηεο πφιεο.
Δγψ νχηε ΑΔΚ είκαη νχηε θακία ζρέζε έρσ, εγψ είκαη
Οιπκπηαθφο, ην δειψλσ μεθάζαξα. Αιιά ην θαιφ ηεο πφιεο είλαη απηφ, λα
είκαζηε δίπια ζην γήπεδν, δίπια ζ’ απηφ ην νπνίν πξνζζέηεη ζηελ πφιε.
Ξεθάζαξα πξάγκαηα. Δγψ πηζηεχσ φηη ν Γήκαξρνο, ην κεδεληθφ δελ ππάξρεη
πνπζελά, λα ην έρεηε ππ' φςηλ ζαο γηαηί άκα ζα πνχκε κεδεληθφ, κε
νπνηαδήπνηε έλζηαζε, αιιά κπνξνχκε λα θάλνπκε ην ειάρηζην. Σν ειάρηζην
δηθαηνχκαζηε λα ην θάλνπκε θαη ζα ην θάλνπκε. Απηή είλαη ε δηθή κνπ άπνςε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ Γήκαξρε, ζπγλψκε γηα ηνλ ηφλν κνπ,
θη εγψ απφ ην ’14 θ. Κνπηζάθε έρσ ηα ρζεί ζπέξ ηνπ γεπέδνπ κε δεκφζηεο
αλαξηήζεηο, νη πλδπαζκνί πνπ θαηέβεθα ήηαλ πάληα ππέξ ηνπ γεπέδνπ,
απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη ζα είλαη ηζάκπα κηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, γηαηί
είλαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη Α.Δ., κελ ηα μερλάκε απηά θαη ζέισ λα
ζαο ζπκίζσ θάηη θ. Κνπηζάθε.
Μαο θνπλάγαηε ην δάρηπιν ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα γηαηί ην
ηνλάδ ζηηο ρσκαηεξέο έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί ιέγαηε. Σψξα δε ζα ηζρχεη ην
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ίδην; 30.000 θφζκνο ζα έξρεηαη, φζν θαη ε πφιε. Καη ζηα καγαδηά λα
πεγαίλνπλ, πάιη ζ’ αθήλνπλ απνξξίκκαηα. Γε κπνξνχκε λα θνξνινγνχκε
κφλν ηα καγαδηά, ζα θνξνινγνχκε νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ρξήζε. Καη ην
γήπεδν είλαη εκπνξηθή ρξήζε. Να ην πάκε επνρηαθά; Να ην πάκε επνρηαθά.
Ή νη ζνπίηεο, νη ζνπίηεο πνπ αθξηβνπιεξψλνληαη ζα πεγαίλνπλ
κε ζπίηηα ή κε καγαδηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε απνθαλζεί γηα ηηο ζνπίηεο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ μέξνπκε, δελ έρεη ςεθηζηεί θάηη αθφκα θαη δελ
ήκαζηε θη εκείο αλεμάξηεηνη εθεί.
Απηή ε απφθαζε πνπ βγάδνπκε ζήκεξα γηα κέλα είλαη
παξάλνκε. Γελ ππάξρεη θαλ αίηεζε απφ θαλέλαλ θαη ζέισ λα μέξσ, ζα
ππάξρνπλ ξνιφγηα; Μπνξεί ζ’ έλα ξνιφη λα δηαρσξηζηνχλ ρψξνη κ’ ελδηάκεζα;
Γίλεηαη απηφ; ζα έπξεπε λα είλαη εδψ θαη ν θ. Ναξιήο θαληάδνκαη πνπ είλαη
ππεχζπλνο γη’ απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηα πνιπθαηαζηήκαηα, έλα ξνιφη ππάξρεη θαη θαηαλεκεηέο
αλάινγα ...
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπίζεο είλαη θαηλνχξγηα θαηεγνξία, έηζη; Βάδνπκε
δειαδή κηα θαηλνχξγηα θαηεγνξία κέζα. Απηφ ην είπαηε ζηε Γηαπαξαηαμηαθή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. Καη κάιηζηα ιέρζεθε ην ζέκα ηνπ εηδηθνχ ζπληειεζηή.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δγψ πάλησο ελίζηακαη κ’ απηά, δελ ππάξρεη θαλ
αίηεζε απφ ηε ΓΗΚΔΦΑΛΟ Α.Δ. θαη δελ μέξσ γηαηί ζπδεηάκε εδψ πέξα απηή
ηε ζηηγκή. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ιφγν έρεη ν θ. Σάθαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να πσ δπν πξαγκαηάθηα. Γηάβαζα ηα πξαθηηθά θη εγψ, γηα ην
2022 έρνπκε ςεθηζκέλα ηέιε, δε κπνξεί λα γίλεη θακία αιιαγή, γηα ην 2023 ε
απφθαζε παίξλεηαη ζπλήζσο επηέκβξε Οθηψβξε, γηαηί άκα δελ θιείζεηο ην
Σακείν Ηνπιίνπ γηα λα μέξεηο ηη ζνπ έρεη πεξηζζέςεη θη αλ έρεηο πιεφλαζκα, θαη
ηη ηεηξαγσληθά έρεηο, ηα πάληα, δε κπνξείο λα πάξεηο θακία απφθαζε. Γε
γίλεηαη λα παξζεί απφθαζε γηα ην 2023. Ο θαζέλαο κπνξεί λα ιέεη ηηο
πξνζέζεηο ηνπ θηι.
Σειείσο ελεκεξσηηθά, 31/5 ην ππφινηπν ζηελ Καζαξηφηεηα ήηαλ
292.000, πνπ ζεκαίλεη πξαθηηθά κεδέλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο ην θαηαιαβαίλεη.
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Πάκε λα δνχκε ηψξα γηα ηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο πνπ δε κπνξψ απηή ηε
ζηηγκή λα πσ, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπκε, αιιά γηα ην βάζεη ρξήζεο,
ην ειάρηζην πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία, είλαη ην ηξίκελν. Απηφ είλαη ην ειάρηζην.
Σίπνηε άιιν. Γε κπνξείο λα παο παξαθάησ, λα πεηο 50 κέξεο, 40.
Απηέο νη κέξεο πνπ ζα δειψζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο δεισκέλεο ζην Γήκν κε ππεχζπλε δήισζε, ην
νπνίν φκσο κπνξεί λ’ αιιάμεη, θάλεηο λέα ππεχζπλε δήισζε φηη ζ’ αλνίμσ
ηειηθά εθείλεο ηηο κέξεο, φρη ηηο άιιεο, γηαηί έρνπκε θαη πξσηαζιήκαηα,
θχπειια θηι., αιιά ζε θάζε πεξίπησζε θαιχπηεζαη, πξέπεη λα είζαη ζσζηφο
λα πεηο ηηο εκεξνκελίεο γηα λα κε ζεσξεζεί πεξηζηαζηαθή ιεηηνπξγία αιιά λα
ζεσξεζεί επνρηθή, πξέπεη λα ιεο πάληα ηηο εκεξνκελίεο αιιά κηα ππεχζπλε
δήισζε, είλαη πνιχ απιφ.
Γε κπνξείο φκσο λα πεηο είλαη πεξίπνπ ηφζεο θνξέο θαη ζα
δνχκε πφηε είλαη, γηαηί ηφηε ζεσξείηαη απφ ην λφκν πεξηζηαζηαθή ιεηηνπξγία
θαη ηφηε ζνπ ιέεη «θίιε, δελ μέξσ ηη πεξηζηαζηαθή ιεηηνπξγία έρεηο, γηαηί ηφηε
ζεσξψ φηη δνπιεχεηο φιε ηε ρξνληά, άξα πξέπεη λα δειψλνληαη νη
εκεξνκελίεο». Με ηειείσο πξφρεηξν ππνινγηζκφ, άκα βάιεηο ην εκπνξηθφ πνπ
είλαη 350 θαη ην δηαηξέζεηο δηα 4, πάεη 0,88.
Απφ θεη θαη πέξα παο ζε ζηεγαζκέλνπο, κε ζηεγαζκέλνπο θηι.,
παο ζηα ηεηξαγσληθά, παο ζηηο. 6.000, ζηα 1.000 ηεηξαγσληθά κέηξα θηι. Σν
κφλν πνπ κπνξεί λα γίλεη ηψξα θαη λα ζπκθσλεζεί θη απηφ φπνηνο ζέιεη λα ην
ειέγμεη ζα λνκηκφηεηα, είλαη λα πάεη έηζη. Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο γηα λα
πνχκε φηη είκαζηε δίθαηνη απέλαληη ζε κηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί
ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο δεισκέλεο, επνρηθά. Μφλν απηφ κπνξεί λα γίλεη απηή
ηε ζηηγκή, δε κπνξεί λα γίλεη ηίπνηε άιιν.
Σίπνηε άιιν δε κπνξεί λα γίλεη. Αιιηψο, ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε, κέλεη έηζη θαη ρξεψλεηαη θαλνληθά ζα κηα επηρείξεζε πνπ άλνημε.
Γε κπνξεί λα γίλεη ηίπνηε άιιν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρνπκε εθηηκψκελε εκεξνκελία έλαξμεο γεπέδνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, δε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Πξνζδηνξίδεηαη ζηα κέζα
επηέκβξε, απηφ φκσο επεηδή είλαη έλα ηφζν κεγάιν έξγν κε φια ηα εκπφδηα
πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ, κε εθθξεκφηεηεο αλ πξνθχςνπλ, δελ είλαη έλα
ζπίηη πνπ ιεο «έρσ λα ηειεηψζσ ην ζνβαηεπί, έρσ λα ηειεηψζσ ηα πιαθάθηα
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κηαο βεξάληεο. Γε κπνξεί λα ην πξνζδηνξίζεηο. Πξνζδηνξίδεηο γηα ηα κέζα
επηέκβξε, πεξίπνπ ζηηο 17 επηέκβξε πνπ είλαη θαη ε γηνξηή ηεο Αγία
νθίαο, λα ζπκπέζεη.
Ίζσο θάπνηα κνξθή εγθαηλίσλ ηελ νπνία εγψ δε κπνξψ λα ηελ
πξνζδηνξίζσ, δελ είκαη ΠΑΔ, δελ μέξσ. Δγψ σο Γήκνο μέξσ ηη γίλεηαη ζην
γχξσ-γχξσ, ν θ. Γξεηδειηάο επίζεο μέξεη ηη γίλεηαη ζηα ζπλνδά, έρνπκε λα
θάλνπκε κε ηελ Καππαδνθία, κε ηνπο παξφδνπο θαη κε φια απηά.
Απηά κπνξεί λα ζαο ηα πξνζδηνξίζεη φηη είλαη ζ’ εμέιημε θαη
ηειεηψλνπλ. Μάιηζηα εμαζθαιίζακε, ζα ην μέξεη ν θ. Γξεηδειηάο θαη έλα
ζπκπιεξσκαηηθφ θνκκάηη απφ ηνπο αλαβαζκνχο, απφ ηελ έθδνζε ησλ
αλαβαζκψλ,

γηα

λα

ζπκπιεξψζνπκε

ην

γχξσ-γχξσ

θνκκάηη

ηεο

Καππαδνθίαο απφ ηηο ιακαξίλεο θαη κέζα. Απηά πνπ αθνξνχλ ην Γήκν ζαο ηα
ιέσ θαη ην μέξσ θαη μέξσ θαη πψο δξνκνινγνχληαη ηα έξγα.
Δπαλαιακβάλσ

ινηπφλ

ηελ

πξφηαζε

πνπ

ζαο

είπα

πξνεγνπκέλσο. Να ζπκθσλήζνπκε γηα ην 2022 λα είκαζηε θαιπκκέλνη κέρξη
ηελ Σξίηε πνπ έρνπκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λνκίδσ φηη έρνπκε έλα
κεγάιν εχξνο ζπκθσλίαο ζ’ απηφ γηα ηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
θαηαζηήκαηα, έρνπκε ζπκθσλήζεη γηα ηα Μνπζεία, ηηο Δθθιεθζίαο, έρνπκε
ζπκθσλήζεη γηα ηα γξαθεία ηεο Δξαζηηερληθήο, έρνπκε ζπκθσλήζεη γηα ηηο
ζνπίηεο....
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη ζνπίηεο είλαη κέζα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη ζνπίηεο θνξνινγνχληαη κε βάζε ηα ζπκβφιαηα ελνηθίαζεο, ην
είραηε πεη θη εζείο..
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σεηξαγσληθά είλαη Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σεηξαγσληθά επί ζπγθεθξηκέλνπ φπσο θνξνινγνχληαη επί 3,50.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ πξφηαζε φπσο είλαη γξακκέλε είλαη ηειείσο ιάζνο. Να
δηεπθξηλίζνπκε θάηη: Οη ζνπίηεο ζα πξέπεη λα θνξνινγεζνχλ κε βάζε ηα
ζπκβφιαηα ελνηθίαζεο, σο επηβάιινπλ νη λφκνη πεξί κηζζψζεσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη ζνπίηεο είλαη 2.500 θηι. Θα θνξνινγεζνχλ κε 3,50...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη ηα 1.000 ηεηξαγσληθά.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, ην πξψην κε ην δεχηεξν ζθέινο είλαη ιάζνο, είλαη
ζπγθξνπφκελα. Μ’ απηφ πνπ ιέηε εδψ μέξεηε πφζν βγαίλεη; Οη ζνπίηεο κφλν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με βάζε απηφ πνπ είπαηε βγαίλνπλ γχξσ ζηα 2-3 επξψ ην
κήλα. Δζείο ην είραηε πεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, δελ είπα εγψ απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πείηε κνπ. Δπεηδή δελ μέξνπκε αλ ζα ηα έρεη έλαο ή πνιινί...
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με απηφ ην ζχζηεκα βγαίλνπλ 12.000 επξψ νη ζνπίηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πείηε κνπ ην δηθφ ζαο
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). Βάδεηε φια ηα
ηεηξαγσληθά καδί ζ’ έλαλ θνπβά; Πνηνλ εμππεξεηείηε ηειηθά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλεηε κηα θξηηηθή ρσξίο λ’ αθνχζεηε ηελ πξφηαζε ηνπ
άιινπ, είλαη θνβεξφ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα ηελ αθνχσ, ηα έρεηε βάιεη φια ζ’ έλαλ θνπβά..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κε ζνπ δείμσ ην πξαθηηθφ, ηη είπε ν Βαζηιφπνπινο γηα
ηελ παξάηαμή ζαο, κέρξη 15 Ηνπιίνπ λα έρνπκε ηειεηψζεη. Γηα ην ζεφ! Καη
ζήκεξα αθνχσ άιια. Γηα ηηο ζνπίηεο εγψ είπα ην εμήο:
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πείηε κνπ γηαηί πηζαλφ λα έρσ κεηαθξάζεη απηφ πνπ είπαηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να νξηζζεί ζπληειεζηήο 1,8 κέρξη ηα 1.000 θαη 0,90 ...
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: νβαξά κηιάηε ηψξα; Δκπνξηθή θξίζε ην 1,80; Δίζαζηε
ζνβαξνί εδψ κέζα; Με 100.000 επξψ ε θάζε ζνπίηα; Δίζαζηε ζνβαξνί; Γε
ληξέπεζηε ιίγν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άληε βξε αιήηε, ζηακάηα!
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αιήηε; Θα θσλάμσ ηελ Αζηπλνκία εδψ πέξα, ηψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ηε θσλάμεηο! πλέρεηα καο πξνζβάιιεηο, άληε πηα!
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κχξηε

Οπζηακπαζίδε

ζαο

παξαθαιψ!

ραξαθηεξηζκνί απφ ζαο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απφ κέλα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, είπαηε φηη δελ είλαη ζνβαξφο. Απηφ είπαηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα παξαθαιέζσ, πξνζηαηεχζηε καο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ θάλσ .αο παξαθαιψ θ. Οπζηακπαζίδε...
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνηείλσ 1,80 κέρξη ηα 1.000 θαη 0,90 απφ εθεί κέρξη ηα
6.000. Πνπ ζεκαίλεη ην 1,80, ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο, αλ είλαη 4 κέξεο ην κήλα..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη παξαπάλσ κε ηα θηιηθά..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ην 1/6. 1,80 επί 6 είλαη 10,80 ην ηεηξαγσληθφ ζηελ
νπζία, φηαλ ην ζπίηη είλαη 90 ιεπηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε θ. Γξεηδειηά, απηή ηελ πξφηαζε είρακε πηνζεηήζεη.
Δκείο ζπκθσλνχκε θαη γηα ηηο ζνπίηεο. ην θνκκάηη ην εκπνξηθφ, ζην θνκκάηη
ηνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζην θνκκάηη ησλ ζνπηηψλ, είκαζηε εθεί.
Σειεηψζακε.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Γειαδή πφζν ε ζνπίηα ην ρξφλν Γήκαξρε ην ηεηξαγσληθφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ ζνπίηα θαλνληθά κε ηηο κέξεο ρξήζεο, έξρεηαη 10,80 ην
ηεηξαγσληθφ κέρξη ηα 1.000 κέηξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηηο θαηά ρξήζηλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 5 ην κήλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να βάινπκε 6.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: 50 κέξεο είλαη ππνρξεσηηθέο, ηη καο ιέηε εδψ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη εηδηθφ θηίξην κνλαδηθφηεηαο, δελ είλαη φπσο ηα ζνχπεξ
κάξθεη, φπσο ηα πνιπθαηαζηήκαηα. Δίλαη έλα θαη κνλαδηθφ θαη κπνξνχκε λα
επηβάιινπκε αλάινγα ηηο ρξήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ην ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηή ηε ζηηγκή, θάλσ έλα ζελάξην: Έρσ έλα θηίξην, έρσ ηξεηο
νξφθνπο θαη ζέισ λα ηνπο λνηθηάζσ. Πέξαλ ηνπ φηη θαλνληθά πξέπεη λα
ππάξρεη ξνιφη γηα θάζε φξνθν, αο ππνζέζνπκε φηη έρσ έλα ξνιφη εγψ επεηδή
είκαη MALL. ηαλ λνηθηάζσ, ζα λνηθηάζσ ζε κηα εηαηξεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζαη ηδηψηεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δδψ απ’ φ,ηη θαηάιαβα κηιάκε γηα εηαηξείεο, δε κηιάκε γηα ζνπίηεο
θηιάζισλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, δελ ην μέξεηο απηφο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλλνείο ηνπο ελνηθηαζηέο ζηηο ζνπίηεο;
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Ζ. ΣΑΦΑ: Σνπο ελνηθηαζηέο πνπ είλαη εηαηξείεο, πνπ δηάβαζα ζηα πξαθηηθά
φηη ζα ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ ζα λνηθηάδνπλ, πνπ ζα θάλνπλ meeting θαη ζα
έξρνληαη φπνηε ζέινπλ, θαη θαιά ζα θάλνπλ θαη ζα έξρνληαη θαη ζα θάλνπλ ην
meeting ηνπο κέζα ζηνπ ζνπίηεο θηι. Απηέο είλαη εηαηξείεο θαη νπζηαζηηθά
λνηθηάδνπλ επαγγεικαηηθφ ρψξν γηα ηα γξαθεία ηνπο, γηα ηηο εθδειψζεηο ηνπο
θαη είλαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ρξέσζε θαη είλαη θαη φιε ε ρξνληά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξνπκε απηφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Αλ είλαη ζνπίηα θηιάζισλ, πάεη ζην επνρηθφ θαη δε κηιάκε γηα
επαγγεικαηηθφ κηζζσηήξην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
Ζ. ΣΑΦΑ: Δάλ είλαη επαγγεικαηηθφ κηζζσηήξην θ. Σνκπνχινγινπ, είλαη
επαγγεικαηηθφ κηζζσηήξην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη επαγγεικαηηθφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δάλ είλαη θάπνηνη θίιαζινη πνπ λνίθηαζαλ ζνπίηεο, ηφηε είλαη ζα λα
πήξαλ ζέζε ζε θεξθίδεο 20 άηνκα καδί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο απηφ είλαη. Απηά ηα δχν είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα ζαο θαηαιάβσ, εάλ κηα ζνπίηα είλαη πεξίπνπ 30, 40
η.κ. πφζα δεκνηηθά ηέιε πξέπεη λα θαηαβάιιεη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Άκα είλαη κηα εηαηξεία θαη είλαη 40 η.κ., είλαη 40 επί 3,5 ην ρξφλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ζεκαίλεη ζε ιεθηά;
Ζ. ΣΑΦΑ: 130 επξψ ην ρξφλν max. ιν ην ρξφλν είλαη επαγγεικαηίαο πνπ
λνίθηαζε..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με απηφ πνπ πξνηείλσ, ζα πιεξψζεη θαη πεξηζζφηεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ζαο είπα πξνεγνπκέλσο..
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ θαη βέβαηα αλ απηφ θαιχπηεηαη απφ ηε
λνκηκφηεηα, λα κνπ ην εμεγήζεη θάπνηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ρσηάσ θαη ιέσ ην εμήο: Απφ ηε κηα έρεη έλα εχινγν
εξψηεκα ν θ. Σάθαο θαη ιέεη φηη εάλ έρσ κηα ζνπίηα 40 η.κ. κε ηα 3,5 επξψ ην
ρξφλν, είλαη 132 επξψ. Ο θ. Γξεηδειηάο ιέεη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν πνπ
πεξηγξάθεη, εηζπξάηηνπκε πεξηζζφηεξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάληε έλαλ ινγαξηαζκφ, 39 ζνπίηεο επί 140, πφζν θάλεη;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε λα κηιήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο, δελ έρεη κηιήζεη απφ ηελ
αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ξαλαιέσ, ππάξρεη έλα εχινγν εξψηεκα απφ ηνλ θ. Σάθα
πνπ ιέεη: Ζ θάζε ζνπίηα έρεη έλα πνζφ βάζεη ησλ ηεηξαγσληθψλ πνπ
πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 3,50 βάζεη ηνπ ζπληειεζηή πνπ έρνπκε ςεθίζεη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ο θ. Γξεηδειηάο ιέεη φηη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνηείλεη, ην
πνζφ πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκνο είλαη παξαπάλσ. Δγψ απηφ ζέισ λα θαηαιάβσ,
ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ, απηφ δήηεζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα καζεκαηηθά θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη 3,50 ην έλα θαη είλαη 1,97 ην άιιν. Γελ είλαη 3,50,
κέρξη ηα 1.000 είλαη 3,50.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οκαδνπνηνχκε ηηο ζνπίηεο δειαδή;
ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηα φιεο ηηο ζνπίηεο έλα ΑΦΜ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γε κπαίλνπκε ζε θαλέλα ΑΦΜ θακηάο ζνπίηαο. Γε
κπαίλνπκε ζε θαλέλα απφ απηά. Χο ζνπίηεο, σο ρψξνη θιεηζηνί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή ήηαλ ε πξφηαζε πνπ είρε γίλεη, ζσζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δάλ πάκε κε ην 3,50 πξέπεη λα πάκε κε ην άιιν 3,50 ησλ
εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Να θάλνπκε δηαρσξηζκφ ζηελ ηηκή γηα λα
δηαθνξνπνηεζνχκε, γηα λα κελ πξνζηεζνχκε εθεί θαη ράζεη ν Γήκνο θαη
θάπνηα ιεθηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλψ έηζη κπαίλνπκε ζ’ έλα ιεινγηζκέλν πνζφ πνπ ηα κελ
3,50 κέρξη 1.000 θαη 1,97 κέρξη ηα 6.000, απνδίδνπλ 6.455 επξψ. Ή 3.150 κε
ζπληειεζηέο 1,80 – 0,90 θαη 4.175 εάλ πάκε κε ην ζπληειεζηή ηνπ
Οιπκπηαθνχ, 1,67.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μαο ιέηε θαη ςέκαηα δειαδή εδψ κέζα, είλαη θαη απηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζαο παξαθαιψ..
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
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ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ κε θσλάδεηε, λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε
επνηθνδνκεηηθή.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πνηα επνηθνδνκεηηθή; Άιιν ξψηεζε ν θ. Κνζθνιέηνο
θαη άιιν απάληεζε ν άλζξσπνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ απάληεζε άιιν, απιψο πάιη δελ θαηάιαβε ν θ. Κνζθνιέηνο
ηνλ ππνινγηζκφ. Με δηαθφπηεηε θ. Οπζηακπαζίδε ζαο παξαθαιψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να ηνπνζεηεζψ θαη λα πσ ηελ αίζζεζή κνπ. Πνιχ ζσζηά
έξρεηαη ν Γήκαξρνο ζήκεξα θαη ιέεη φηη απ’ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρνπκε πάξεη
απφθαζε γηα ηα ηέιε ηνπ 2022, επεηδή ην έξγν ηειεηψλεη, ζα κπεη κέζα ε
νκάδα, ζα κπνχκε ζε κηα θαλνληθφηεηα, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ηέιε γηα ην
2022 κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαη φηαλ απνθαζηζζνχλ ηα ηέιε ηεο πφιεο
γηα ην 2023, ζ' αληηκεησπηζζεί ην γήπεδν κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λ'
αληηκεησπηζζεί έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζε φ,ηη αθνξά έλα εηδηθφ
θηίξην ην νπνίν εληάζζεηαη ζην δπλακηθφ ησλ θηηξίσλ ηεο πφιεο.
Απφ θεη θαη πέξα, ζαθψο θαη είλαη έλα εηδηθφ θηίξην, έλα θηίξην κε
εηδηθή

ζεκαζία,

ην

νπνίν

ζα

πξέπεη

λα

ην

ζπδεηήζνπκε

θαη

λα

αληηκεησπίζνπκε κε έλα δηθφ ηνπ ζθεπηηθφ. Δίλαη πιήξσο θαηαλνεηφ ην φηη ηα
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο έρνπλ ην ζπληειεζηή πνπ έρνπλ θαη
ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο πφιεο, είλαη πιήξσο
θαηαλνεηφ φηη ηα ηεηξαγσληθά πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο ρξήζεηο έρνπλ
αθξηβψο ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε κε ηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο, είλαη πιήξσο
θαηαλνεηφ φηη ην Μνπζείν, ε Δθθιεζία, ηα γξαθεία....
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ, αλ κνπ επηηξέπεηε...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη ηνπνζεηεζεί θαη θπξίσο δελ ήηαλ...
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα επαλαιακβάλνπκε ηα ίδηα πξάγκαηα; Έρεη λφεκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, έρεη λφεκα, δε έρεη ηνπνζεηεζεί, ζέιεη λ’ αθνπζηεί ε θσλή
ηνπ. Δθηφο απηνχ δελ ήηαλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ θάλεη ν επηθεθαιήο.
πλερίζηε θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οχηε ν θ. Σνκπνχινγινπ ήηαλ θαη κνπ θάλεη εληχπσζε γηα
πνην ιφγν αληηδξά.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην ζπλερίζηε, έρεηε ην ιφγν θη έρεηε ην δηθαίσκα
λα πείηε φ,ηη ζέιεηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λνηπφλ, είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ φηη ε Δθθιεζία, ην
Μνπζείν, ηα γξαθεία ηεο εξαζηηερληθήο κπαίλνπλ ζ’ απηφ ην εηδηθφ θαζεζηψο
πνπ κπαίλνπλ θαη ηα ππφινηπα θαη απνκέλεη, φπσο είπε θαη ν θ. Γξεηδειηάο, ην
αζιεηηθφ θνκκάηη. Απηφ ην αζιεηηθφ θνκκάηη, φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο πνπ ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ΑΔΚ, έξζεη θαη θαηαζέζεη ηελ αίηεζή ηεο, ζα ην
αληηκεησπίζνπκε αθξηβψο έηζη φπσο νη ίδηνη νη επηθεθαιήο έρεηε μεθηλήζεη ηε
δηαδηθαζία θαη ζηηο ζπδεηήζεηο, ηηο δπκψζεηο απηέο εδψ θαη 5-6 κήλεο.
Δπνκέλσο ην ζέκα ησλ ζνπηηψλ, θη επαλέξρνκαη ζην εξψηεκα
πνπ έθαλα γηαηί θπξηνιεθηηθά...
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). Κχξηε Κνζθνιέην, εάλ ην
ζέκα ησλ ζνπηηψλ είλαη λα καο πάξεη νιφθιεξε ηελ θνπβέληα, αο ην αθήζνπκε
κε ηνλ φξν «αζιεηηθφ» θαη αο πάκε ζ’ εθείλα ηα δπν πξψηα θαη κεηά ζε φια η’
άιια. Έηζη θη αιιηψο ζα ρξεηαζηνχλ 3-4 κήλεο λα ηαθηνπνηήζνπλ, λα
ξπζκίζνπλ θηι. νπφηε..
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άξα πάιη δελ πάεη ζην 2022.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). Γηα λα δψζνπλ κηα
επηβεβαίσζε, ηψξα κε πήξαλ ηειέθσλν απφ ηελ ΑΔΚ, «ηη γίλεηαη κε ηελ
απφθαζή ζαο» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη κε ηε ΓΔΖ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άξα ινηπφλ απηφ είλαη πνπ εθθξεκεί, λα έξζεη ν
ελδηαθεξφκελνο..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μαο πηέδεη ν θ. Μαλσιάο, φπσο ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο, φηη ηελ
Πέκπηε ζήκεξα, ε ΓΔΓΓΖΔ ζα ήζειε λα έρεη απφθαζε. Δγψ ζεσξψ πσο κηα
δπν κέξεο ηηο θεξδίδνπκε. ηε ινγηθή ινηπφλ απηή...
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μα είλαη ην κφλν ζεκείν ην νπνίν είλαη πξνο ζπδήηεζε
απηή ηε ζηηγκή, είλαη ην ζέκα ησλ ζνπηηψλ, δελ ππάξρεη θάηη άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πεξλάκε ινηπφλ θαη ζπκθσλνχκε λ’ αθήζνπκε ηηο ζνπίηεο
θαη λα ηηο πάκε φιεο καδί κε ην ζέκα, θ. Σνκπνχινγινπ ζπκθσλείηε;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σεηξαγσληθά έρεη δψζεη κε ην ξνιφη ην εξγνηαμηαθφ, 46.000.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, κε ηελ αίηεζε πνπ ζα θάλεη, ζα δψζεη ηεηξαγσληθά θαη
ηα ζρέδηά θαη φ,ηη άιιν ρξεηάδεηαη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οη ζνπίηεο δε κπνξνχλ λα έρνπλ επαγγεικαηηθή ζρέζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ ηηο αθήλνπκε έμσ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γε κπνξεί λα ππάξρεη επαγγεικαηηθή ζρέζε σο θαηάζηεκα.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίλαη γξαθεία εηαηξείαο, επαγγεικαηηθφο ρψξνο είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλαο δε ζα έξζεη λα λνηθηάζεη ην ρψξν σο ρψξν γξαθείσλ.
Καλέλαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθ' φζνλ ζπκθσλνχκε κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο κεδέλ
ηεηξαγσληθά ζην αζιεηηθφ θαη νη ζνπίηεο καδί, κεδέλ, γηα λα πξνεηνηκαζηεί λα
κπεη ζηελ θαλνληθφηεηα θαη κφλν 3,50 θαη 3,82..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν αζιεηηθφ θνκκάηη είπακε ην αθήλνπκε έμσ πξνο ην παξφλ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα έξζεη ε ΑΔΚ ζήκεξα, ζα θέξεη ηα ηεηξαγσληθά ηεο, κε βάζε
ηα ηεηξαγσληθά ηεο ζα κπνχκε ζηε ινγηθή, εάλ κπνξνχκε, βάζεη ηεο
λνκηκφηεηαο, επαλαιακβάλσ, λα κεδελίζνπκε ην παλ ζε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην
αζιεηηθφ θαη πάκε ζε ζχκθσλε γλψκε γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, Μνπζεία, Δθθιεζίεο θαη ηα ζρεηηθά.
Μέρξη ηελ Σξίηε θ. Αλεκνγηάλλε, θ. Οπζηακπαζίδε πνπ έρεηε
θάπνηεο ελζηάζεηο, ζα έρνπκε κηα γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, έλα
ππφινηπν απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θ. Κνζθνιέην λα δνχκε ηη καο
πξνθχπηεη απφ θεη θαη πέξα θαη θάηη άιιν δεηήζαηε θ. Οπζηακπαζίδε, άιιν
έλα ραξηί θ. Αλεκνγηάλλε..
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ ηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, ην θφζηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο κεηά απφ κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο
Καζαξηφηεηαο.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αζ’ ηεο έμσ ηηο ζνπίηεο. Μπνξεί λα πάκε κε ην εξγνηαμηαθφ πνπ
ζα δνπιεχεη κέρξη δελ μέξσ πφηε.
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(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ζ. ΣΑΦΑ: ηεγαζκέλεο θεξθίδεο είλαη. ηεγαζκέλε θεξθίδα ζεσξείηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζε πνπ έθαλα κε βάζε ηε λνκηκφηεηα πνπ ζα καο
θαηαηεζεί εγγξάθσο απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία, σο πξνο ηε κεδεληθφηεηα ησλ
αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη πάκε ζηα άιια ζχκθσλνη απ’ φ,ηη έρσ θαηαιάβεη, καο
θαιχπηεη; Δίλαη ε πξφηαζε ε δηθή καο θαη ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ, καο θαιχπηεη κε κεδεληθφ εθ' φζνλ πξνθχπηεη ζέκα λφκηκεο
δηαδηθαζίαο, λφκηκεο θαηαγξαθήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα θαη ην 3,82 πνπ βάδνπκε ζηα πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο, γηα λα ρξεσζνχλ δεκνηηθά ηέιε ζα πξέπεη λ’ αλνίμεη, λα
ιεηηνπξγεί, λα πάξεη κεραλή ΑΦΜ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηφηη κέρξη ην Γεθέκβξε ελδερνκέλσο θαη ην 3,82 λα κελ
ηζρχεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο. Σν έβαια ζα δηάδεπμε, εθ' φζνλ εγείξεη ζέκα
λνκηκφηεηαο θαη πηζαλφλ ζηελ Απνθεληξσκέλε λα θαηαπέζεη, ζα ην δνχκε.
Κχξηε Αλεκνγηάλλε έρεηε ην ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να πσ δπν πξάγκαηα. Ννκηκνπνηνχκαζηε ζήκεξα λ’
απνθαζίζνπκε κφλν γηα ηα ηέιε ηνπ 2022. Κάζε επαγγεικαηηθή ρξήζε, ζα
πξέπεη λα πάεη κε βάζε ην ζπληειεζηή πνπ έρνπκε ήδε ζηα αληαπνδνηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηφ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κάζε ελνηθίαζε ζνπίηαο, αλάινγα κε ην πνηνο ζα είλαη ν
ελνηθηαζηήο, αλ είλαη εηαηξεία πάεη ζηα επαγγεικαηηθά, αλ είλαη ηδηψηεο πάεη
ζηα ηδησηηθά, φπσο γίλεηαη κε φιεο ηηο κηζζψζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα. Καηά η’
άιια, εκείο ζα απέρνπκε απφ ηε δηαδηθαζία, ζα ηνπνζεηεζνχκε ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη πεξηκέλνπκε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, ηεο
Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηράιε, αλαιακβάλεηο ην ζέκα ηεο Καζαξηφηεηαο. Δγψ κηιάσ
κε ηνλ Υήην.
Κχξηε Οπζηακπαζίδε έρεηε ην ιφγν.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πκθσλψ απνιχησο κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη
πξνζζέησ φηη γηα κέλα ηα πνζνζηά πνπ ςεθίδνπκε είλαη αληαπνδνηηθά.
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Τπάξρεη έζνδν-έμνδν. Σν κεδεληθφ γηα κέλα είλαη παξάλνκν θαη ρίιηα
ζπγλψκε, ζα πξνζθχγσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ζα πξνζθχγεηο; Αθνχ έηζη θη αιιηψο απηά πάλε ζηελ
Απνθεληξσκέλε.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ηελ Απνθεληξσκέλε ζα πξνζθχγσ Γήκαξρε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μεηά απ’ φιε απηή ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη φιεο ηηο
ηνπνζεηήζεηο πνπ αθνχζηεθαλ, εκείο ζπληαζζφκαζηε κε ηελ άπνςε ηελ εμήο:
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2022, γηα κφλν φπνπ ππάξρεη ηακεηαθή κεραλή θαη ζα
ηζρχζεη φ,ηη ηζρχεη ζηελ πφιε, γηα ηα ππφινηπα, αθνχ έξζνπλ απηέο νη
βεβαηψζεηο, νη γλσκνδνηήζεηο, νη γλσκαηεχζεηο πεξί απφςεσλ πψο πξέπεη
λα ρεηξηζηνχλ, ζα ηνπνζεηεζνχκε ζην πκβνχιην ηεο Σξίηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζε ε δηθή καο είλαη: Πξψηνλ, φ,ηη αθνξά ηνπο
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ρψξνπο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαηαζηήκαηα
θηι...
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε, λα πξνζζέζσ θάηη αθφκα αλ κνπ
επηηξέπεηε. Δάλ κπνξνχκε λα έρνπκε θάπνηα ζηνηρεία απφ άιινπο
παξφκνηνπο ρψξνπο, ζα είλαη ρξήζηκν γηα ηελ θνπβέληα θαη ηελ απφθαζε.
Πψο αληηκεησπίδνληαη ελλνψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάκε μαλά. Γηα φ,ηη αθνξά, είπα, επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, Δθθιεζία, Μνπζεία, Γξαθεία Δξαζηηερληθήο, φια
απηά κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ήδε είλαη ςεθηζκέλνη, κεδεληθά ε
Δθθιεζία, κεδεληθά ηα Μνπζεία..
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε φ,ηη αθνξά ην αζιεηηθφ θνκκάηη κέρξη 31/12/2022,
αλακέλνπκε ηηο βεβαηψζεηο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ δελ είλαη αηηηνινγία. Ζ αηηηνινγία είλαη φηη επεηδή ην
γήπεδν βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο απνπεξάησζεο θαη ζα ρξεηαζηεί έλα
ηεηξάκελν κε πεληάκελν δνθηκψλ, αιιαγψλ, ηξνπνπνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
κπεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, πξνηείλνπκε ην κεδέλ. ηαλ ζα κπεη ζηελ
θαλνληθή ιεηηνπξγία....
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν αζιεηηθφ θνκκάηη. Καη πξνζζέησ ην εμήο: Σελ Σξίηε,
απαηηείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα ππάξρνπλ έγγξαθεο βεβαηψζεηο ηεο
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Τπεξεζίαο

Καζαξηφηεηαο

θαη

ηεο

Οηθνλνκηθήο,

πξνθεηκέλνπ

λα

λνκηκνπνηήζνπκε ην κεδεληθφ ηέινο ην νπνίν εηζεγνχκεζα. Οη ζνπίηεο
βγαίλνπλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφηαζε είλαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Καη εθ' φζνλ απηέο νη
ηξεηο βεβαηψζεηο έξζνπλ δε ζα θαιχπηεζζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δάλ είραηε πηνζεηήζεη ηε πξφηαζε πνπ ζαο είρα θάλεη, ηε
ιεινγηζκέλε ζηε Γηαπαξαηαμηαθή ζα ηα είρακε ιχζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, γηαηί ε πξφηαζε εκπεξηείρε ην 2023.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ξέξεηε, θηλδπλεχεηε κε θαηαινγηζκφ, λα ην έρεηε ππ'
φςηλ ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μελ εθθνβίδεηε ηνλ θφζκν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ εθθνβίδσ, ζαο πξνεηδνπνηψ. Γήκαξρε ην ιέσ
θηιηθά, κε αγάπε ζην ιέσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Να

ζαο

πσ

θάηη;

Οηηδήπνηε

ςεθίδνπκε

πάεη

ζηελ

Απνθεληξσκέλε; Θα θαηαπέζεη ζηελ Απνθεληξσκέλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε είλαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Μελ ην
θάλεηε, ζα ην θνπβαιάηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί δελ ην αλαβάινπκε λα ην ςεθίζνπκε ηελ Σξίηε φιν καδί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηη πξφηαζε ηελ Σξίηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Με θακία πξφηαζε. Θα πάξνπκε ηελ απφθαζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ δε ιέσ ηψξα;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε φιεο ηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε, είηε ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην πνπ αθνξά ην θαηλνχξγην θηίξην ηεο ΑΔΚ ην νπνίν είλαη εηδηθνχ
ζπληειεζηή, ην νπνίν είλαη θάηη ην νπνίν δηακνξθψλεηαη ηψξα θαη ζε απηά πνπ
γξάθεθαλ ζηα πξαθηηθά ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, αλαθεξφκαζηε
ζηελ ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο βηνκεραλίαο ηεο αζιεηηθήο πνπ ιέγεηαη ΑΔΚ; Ση
ζαο πξνβιεκαηίδεη φηαλ ιέσ φηη ηελ Σξίηε ζα έρνπκε θάπνηεο βεβαηψζεηο πνπ
ζα καο θαιχπηνπλ θαη αιιάδνπκε..
33

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ απαγνξεχεηαη λα πάξνπκε απφθαζε, δηφηη ην καγαδί
απηφ ηειείσζε κεζνρξνλίο..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην θ. Γξεηδειηά δελ είλαη ηζρπξφηεξν ηεο
Οηθνλνκηθήο ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε; Δίλαη. Γηαηί ινηπφλ δελ πάκε κ’ απηή ηελ
πξφζεζε, πξφηαζε θαη ηελ αθπξψλνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πάξνπκε ηελ απφθαζε απηή ζήκεξα γηα λα έρνπκε ηεο
Οηθνλνκηθήο. Σελ Σξίηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, εμεηάζηε θαη ηελ πξφηαζε
πνπ ζαο είρα θάλεη εγψ, λα βάινπκε ηέιε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκπεξηείρε φκσο θαη ην 2023 ε δηθή ζαο πξφηαζε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπαλαιακβάλσ, κε ηνπο ζπληειεζηέο απηνχο δελ έξρεηαη
ηξνπνπνίεζε νπζηαζηηθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηφηη δε ζίγνληαη ηα έζνδά ηνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σα ηέιε ηξνπνπνηνχληαη ηνλ Οθηψβξε θαη κέρξη ην ηέινο
ηνπ Μαξηίνπ. Γελ ηξνπνπνηνχκε ηέιε εκείο, εκείο απηή ηε ζηηγκή παίξλνπκε
απφθαζε γηα ην πψο ζα ρεηξηζηνχκε..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ είπα, ην 3,82..
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ αιιάδνπκε ηίπνηα, γηαηί ην 3,82 είλαη θαη ζηα έμσ, ην
3,50 είλαη θαη έμσ, γη' απηφ ιέσ δελ πθίζηαηαη ηξνπνπνίεζε. Τθίζηαηαη
ζπκπιήξσζε ν πξνυπνινγηζκφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπηηξέπεηε; Να ςεθίζεη θάπνηνο πξνζέζεηο δελ παίδεη θαλέλα
ξφιν. ,ηη θαη λα ςεθίζνπκε απηή ηε ζηηγκή, αο πνχκε φηη ζέιακε λα
βγάινπκε θη απ’ ηελ ηζέπε καο πνπ ιέεη ν ιφγνο. Γε κπνξείο γηα θέηνο λ’
απνθαζίζεηο γηα ηίπνηα πνπ αθνξά αληαπνδνηηθά ηέιε. Γηα λα κελ αιιάδνπλ
ηα ηέιε παο κε ηελ επνρηθφηεηα θαη ηειεηψλεη ε ππφζεζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρνπκε ςεθηζκέλα ηέιε θαζαξηφηεηαο γηα ην 2022, ζαο
ην είπα πνιιέο θνξέο θαη ζηελ Δπηηξνπή, δε κε αθνχζαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αιιάδνπκε ηίπνηα ζε ζρέζε κε ηνπο εκπνξηθνχο ρψξνπο ηνπ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιάδνπκε θάηη ζε ζρέζε κε ηα Μνπζεία, ηηο
Δθθιεζίεο πνπ είλαη ςεθηζκέλα, αιιάδνπκε θάηη ζε ζρέζε κε ηα εξαζηηερληθά
γξαθεία;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπνκέλσο, κ’ απηά πνπ ιέεη θαη ν έλαο θαη ν άιινο, αλ
αχξην έξζεη ε ΑΔΚ θαη θάλεη ηελ αίηεζε κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο θαλνληθά,
πνχ ζα έξζεη; Γε ζα πξέπεη λα βάιεηε ζπληειεζηή 3,50 ζηνπο ζηεγαζκέλνπο
ρψξνπο φινπο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα βάιεηο επνρηθφηεηα θαη ζα έρεη ηε κείσζε ζην ¼.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηελ επνρηθφηεηα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί; Δζείο ηα ιέγαηε ζηα πξαθηηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα βάιεηο ην φπνην απηφ, ζέιεη εηδηθή αηηηνιφγεζε θαη
απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα ηελ επνρηθφηεηα δε ζέιεη ηίπνηα, κηα αίηεζε ζηα έζνδα είλαη
θαη ππεχζπλε δήισζε γηα ην πφηε ζ’ αλνίγεη. Γη' απηφ λνκηκνπνηείηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπνκέλσο ην έληππν πνπ ζαο έδεημα ζηελ αξρή, δε ζαο ην
έδεημα ηπραία. Θα κπεη ζπληειεζηήο 3,50 κέρξη ηα 6.000 κέηξα, πνπ ζεκαίλεη
δπν ππφγεηα είλαη θάπνπ 15.000, θάπνπ 25.000 ην άιιν, επί 1,97 θαη ζα
βγνπλ 100.000.. ζν θαη λα ην δηαηξέζεηε θαη λα πείηε επνρηαθά θαη ηέηνηα,
άιιν λα πεηο βάδσ ζπληειεζηή 0,90, 0,60, 0,30..
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζε ςεθνθνξία...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη εδψ νχηε ν Υήηνο, δελ είλαη θαλείο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη φκσο ν Ναξιήο θαη ν Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ, αλέβαζέ
ηνπο επάλσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζε ςεθνθνξία ζήκεξα γηα λα έρνπκε απφθαζε
Οηθνλνκηθήο θαη κπνξνχκε λα ηελ ηξνπνπνηήζνπκε...
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αιιηψο ζα ράζνπκε κέξεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Φήθηζε «παξψλ» Ζιία, δελ έρσ πξφβιεκα. Λνηπφλ,
ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία.
Ξαλαδηαβάζηε ηελ πξφηαζε θ. Πιέζζα.
Κ. ΠΛΔΑ: Ζ επηηειηθή πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ είλαη: Γηα ηνπο
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο 3,50, γηα ηνπο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 3,82.
Κακία ρξέσζε γηα Δθθιεζία, Μνπζείν θαη ηνλ Δξαζηηερληθφ χιινγν. Οη
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ζνπίηεο βγαίλνπλ απφ ηελ εηζήγεζε. Μεδεληθφ ηέινο, γηα ην αζιεηηθφ θνκκάηη
κέρξη ηελ Σξίηε λα θαηαηεζνχλ, ε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, ε
βεβαίσζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ην θφζηνο απφ ηελ Τπεξεζία
Καζαξηφηεηνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ώζηε λα δηακνξθσζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ).
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε; Τπέξ εγψ. Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ξαλαδηάβαζε Κψζηα ην ηειεπηαίν πνπ είπεο.
Κ. ΠΛΔΑ: Γηα ην αζιεηηθφ θνκκάηη πξνζσξηλά κεδέλ, κέρξη ηελ Σξίηε λα
θαηαηεζνχλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Σξίηεο, ε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο, ε βεβαίσζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ
θφζηνπο απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηνο θαη λα λνκηκνπνηεζνχλ εθεί, ψζηε
λα δηακνξθσζεί ε ηειηθή απφθαζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα ςεθίζσ ππέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρνπκε απφ ηε δηαδηθαζία θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο.
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Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απέρσ.
Κ. ΠΛΔΑ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα, θαηαγξάθνληαη 2 απνρέο απφ ηνλ θ.
Αλεκνγηάλλε θαη ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δηζήγεζε ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην γηα ηα ηέιε ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΩΝΑ, θαηαγξάθνληαη 2 απνρέο από ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη ηνλ θ.
Οπζηακπαζίδε.
Γελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε. ην ζεκείν απηφ ιχεηαη
ε ζπλεδξίαζε. Δπφκελε ζπλάληεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Σξίηεο, ζηηο
7 ε ψξα. αο επραξηζηψ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΡΓΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ

37

