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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε

δσξεάλ

ηαθήο

Γεκνζζέλε

Γεσξγνχηε

ζην

Γεκνηηθφ

Κνηκεηήξην, ηηκήο έλεθελ.
2. Έγθξηζε ςεθίζκαηνο ησλ αλεμαξηήησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ θ.θ.
Αιέμαλδξνπ Γνχια θαη Δπηπρίαο Παπαινπθά θαηά ηεο αλαζηνιήο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απαμίσζεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ
Πεληέιεο.
3. Δλεκέξσζε ηνπ ψκαηνο θαη ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ
Φηινδσηθνχ πιιφγνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ
αλεμαξηήησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ θ.θ. Αιεμάλδξνπ Γνχια θαη
Δπηπρίαο Παπαινπθά.
4. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο

ζπνπδαζηή Η.Η.Δ.Κ.

ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ.
5. Έγθξηζε αξηζ. 1/2021 πξαθηηθνχ επηηξνπήο γηα ηελ θνπή δέλδξσλ επί
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 47/2021 απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε..
6. Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο ζχκβαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ
25εο Μαξηίνπ 3 - Ν. Φηιαδέιθεηα.
7. Καζνξηζκφο ηέινπο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο
ζέζεσλ πεξηπηέξσλ ζε ΑκεΑ – Πνιχηεθλνπο - Πνιεκηζηέο Κχπξνπ,
ρσξίο δεκνπξαζία, ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 10/2022 απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
8. Καζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο ιατθψλ αγνξψλ έηνπο 2022.
9. Οξηζκφο δχν (2) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο
κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ γηα ηελ εθπνίεζε ή
εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο
2022.
10. Οξηζκφο δχν (2) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο
κειψλ

ηεο

επηηξνπήο

εθηίκεζεο

ηνπ

ζρεηηθνχ

ηηκήκαηνο

εθπνηνχκελσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα θαη πάιη, μεθηλάκε ηε 2 ε
ζπλεδξίαζή καο.
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ ζαο παξαθαιψ λα ζαο θάλσ κηα
εξψηεζε πξηλ μεθηλήζνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα ελλνείηε;
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο.
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: ηηο 16/12/2021 σο Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ εθπξνζσπψληαο φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
έζηεηια κε e-mail ηηο πξνηάζεηο καο ζηνλ θ. Πιέζζα θαη ζε φινπο ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, παξαπέκπνληαο ζηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν θ.
Μπεξδέζε, λα πξνρσξήζεη ζηε ζρεηηθή εηζήγεζε. Έρνληαο ηελ έγθξηζε θαη
ηνπ Γεκάξρνπ ιάβακε ηα ζέκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε
έθπιεμε δηαπηζηψζακε πσο ε εηζήγεζή καο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη, θαζψο
θαη δελ ιάβακε θακία γξαπηή θαη επίζεκε απάληεζε. Παξαθαιψ φπσο καο
ελεκεξψζεηε ζρεηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θα Παπαθψζηα.
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη μεθηλάκε κε ηηο παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε
ηεο απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο
απψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ απιψλ, Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ,
ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ.
Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Καξαβίαο Γεψξγηνο απψλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο
Υξήζηνο απψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο απψλ δηθαηνινγεκέλνο, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα
Δκκαλνπήι

Γαλάε

παξνχζα,

ν

θ.

Γξεηδειηάο

Παληειήο

απψλ

δηθαηνινγεκέλνο, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο
παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
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Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα
Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα δηθαηνινγεκέλε, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο
απψλ δηθαηνινγεκέλνο, ν Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο
Αιέμαλδξνο παξψλ.
Καη απφ ηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε
θα Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα, θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο απψλ. 24
παξφληεο έρνπκε απαξηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Θα μεθηλήζνπκε ηεξψληαο ελφο
ιεπηνχ ζηγή γηα ηνλ ζπκπνιίηε καο ηνλ θ. Γεσξγνχιε θαη γηα ηε ζπκπνιίηηζζά
καο ηελ θα Νίηζα Παπαληθνιάνπ.
Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Δπί ρξφληα δεκνηηθή ζχκβνπινο δίπια ζηνλ αείκλεζην
άββα ηακαηηάδε.
Σεξείηαη ελόο ιεπηνύ ζηγή
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αησλία ηνπο ε κλήκε. Θα μεθηλήζνπκε κε ην 1 ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο Γεκνζζέλε Γεσξγνύηε
ζην Γεκνηηθό Κνηκεηήξην, ηηκήο έλεθελ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο
Γεκνζζέλε Γεσξγνύηε ζην Γεκνηηθό Κνηκεηήξην, ηηκήο έλεθελ»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε, αλ είλαη εχθνιν γηα έλα ιεπηφ δελ ζέιεζα λα ην
πνχκε ζην ζέκα, έρσ έλα εξψηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ην λεθξνηαθείν.
Μπνξεί θάπνηνο ππεχζπλνο λα καο πεη πφζεο κέξεο έρεη κείλεη άηαθνο πνπ
είλαη άπνξνο; Σν ξεθφξ πνπ έρνπκε ζην Γήκν. Αλ δελ μέξεηε, παξαθαιψ
πνιχ γηα ηελ επφκελε θνξά. Γηαηί έθαλε πάλσ απφ εβδνκάδα έλαο άπνξνο,
γηα λα κπνπλ δπν ππνγξαθέο.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Λείπεη ν θ. Σάθαο πνπ ζα κπνξνχζε λα απαληήζεη, νπφηε
δελ κπνξψ λα ζαο πσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θαηαγξάθεθε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ννκίδσ απφ Κνηλσληθή Τπεξεζία θαη κεηά απφ ην γξαθείν
Γεκάξρνπ έξρεηαη απηφ ην ζέκα. Έθαλε πάλσ απφ εβδνκάδα θαη ζα ζέιακε
παξαθαιψ πνιχ κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ απάληεζε ζην άιιν πκβνχιην.
Δπραξηζηψ.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ςεθίζκαηνο ησλ αλεμαξηήησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ
θ.θ. Αιέμαλδξνπ Γνύια θαη Δπηπρίαο Παπαινπθά θαηά ηεο αλαζηνιήο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απαμίσζεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ
Πεληέιεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Θέζακε ζηε δηάζεζή ζαο ην ςήθηζκα,
πηζηεχσ ζε κηα επνρή πνπ απεηιείηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ
Παίδσλ Πεληέιεο, ηδηαίηεξα ηψξα πνπ ε λνζειεία παηδηψλ κε θνξσλντφ
ζεκεηψλεη ηδηαίηεξα απμεηηθή ηάζε. Θέισ λα πσ πσο ζήκεξα ρηιηάδεο παηδηά
γηα άιιε κηα θνξά καζεηέο κεηά ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ ιφγσ ηεο
θαθνθαηξίαο βξέζεθαλ ζεηηθά, ρηεο έθαλαλ ηα self test θαη δείρλεη φηη
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά πφζν αλαγθαία είλαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία
απηνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ κελ μερλάκε πσο εμππεξεηεί θαη ην δηθφ καο
Γήκν.
Οπζηαζηηθά ην ςήθηζκά καο πξέπεη λα είλαη ζαθέζηαην θαηά ηεο
αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα μεθαζαξίζνπλ νη πξνζέζεηο ηεο
πνιηηείαο γηαηί νπζηαζηηθά ππνβαζκίδνπλ ηε δεκφζηα πγεία, πνπ ηφζν έρνπκε
αλάγθε θαη ηφζν είδακε ζε απηέο ηηο θξίζηκεο ψξεο.
Πηζηεχνπκε φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδφλαο πξέπεη λα εθθξάζεη άκεζα ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ
εμέιημε απηή θαη λα θαιέζεη ηελ Κπβέξλεζε λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζή ηεο
γηα δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, γηαηί
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νπζηαζηηθά απηφ ην γεγνλφο είλαη έλα αθφκε βήκα πνπ πξνσζείηαη θαη ζα
ππνβαζκίζεη ηε δεκφζηα πγεία.
Φπζηθά λα δηαβηβάζνπκε ηελ απφθαζε δηακαξηπξίαο καο ζηνπο
αξκνδίνπο. Απηφ, λνκίδσ φηη είλαη μεθάζαξν ην αίηεκά καο. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γήκαξρνο, ν θ.
Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. Κνπεινχζνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνπιά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε λνκίδσ φηη ηε ζηηγκή πνπ θαηαηέζεθε
ην ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα πξάγκαηη πθίζηαηαη απηή ε θαηάζηαζε, πιελ φκσο
πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε ην ψκα φηη πιένλ έρεη αλαζηαιεί απηή ε απφθαζε,
ηελ πήξε πίζσ ε Κπβέξλεζε θαη πιένλ ην Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο
ιεηηνπξγεί θαλνληθά σο Ννζνθνκείν. Ννκίδσ δελ πθίζηαηαη ν ιφγνο απηή ηε
ζηηγκή ηνπ ςεθίζκαηνο, δηφηη επαλήιζε ζηελ πξφηεξα θαηάζηαζε ην
Ννζνθνκείν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μπνξεί λα επαλήιζε ην Παίδσλ Πεληέιεο ζηελ πξνεγνχκελε
θαηάζηαζε, αιιά αλ ήκνπλ αξθεηά θπληθφο ζα έιεγα «θαη ηη έγηλε, έλα αθφκε».
Γελ πξέπεη λα μερλάκε πφζα Ννζνθνκεία έρνπλ θιείζεη πξνεγνχκελεο
Κπβεξλήζεηο. Γελ ιέσ εληθφ, πιεζπληηθφ: πξνεγνχκελεο Κπβεξλήζεηο.
Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε έλα ςήθηζκα ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε ζα
ην πξνεηνηκάζνπκε θαη λα κε κηιάκε κφλν γηα ηελ Πεληέιε, λα κηιάκε γηα φια
ηα Ννζνθνκεία πνπ έρνπλ θιείζεη. Άιια ηα έρνπλ κεηαηξέςεη ζε εκβνιηαζηηθά
θέληξα θαη πάεη ιέγνληαο.
Γελ πξέπεη επεηδή έθαλαλ πίζσ ζε έλα Ννζνθνκείν λα πνχκε
εληάμεη είκαζηε φπσο πξηλ. Δίκαζηε ράιηα, φπσο πξηλ! Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηάηζε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξάγκαηη ήξζε απηή ε είδεζε φηη ππάξρεη αλαζηνιή,
σζηφζν νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη θαηήγγεηιαλ φηη ζηελ επηθνηλσλία κε ην δηνηθεηή
ηνπ Ννζνθνκείνπ ν ίδηνο έιεγε φηη «δελ έρσ πάξεη ηέηνηα ελεκέξσζε» θαη γη'
απηφ ππήξρε ζήκεξα ηξίσξε ζηάζε εξγαζίαο.
Τπάξρεη επίζεο αχξην ζπγθέληξσζε ζην Τπνπξγείν Τγείαο
γεληθά γηα ηα ζέκαηα ηεο πγείαο θαη γηα ηα άιια. Καηαιαβαίλσ θαη
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ζπκκεξίδνκαη ηελ αλεζπρία ηνπ θ. Νηάηζε, φκσο είλαη έλα ηδηαίηεξν γεγνλφο ε
επηδίσμε δειαδή ε νπνία θάησ απφ ηελ πίεζε θαη λα πσ φηη πάξα πνιινί
θνξείο αληηηάρηεθαλ ζρεδφλ φιεο νη Δλψζεηο Γνλέσλ ηνπ βφξεηνπ ηνκέα θαη
σκαηεία θαη άιινη θνξείο, πνιιά σκαηεία πγεηνλνκηθψλ θαη απφ απηή ηελ
άπνςε εκείο ζεσξνχκε φηη ην ςήθηζκα έρεη έλα λφεκα, κε ηελ έλλνηα φηη
θαηαγξάθεη ηελ αιιειεγγχε καο ζηελ πάιε ησλ γηαηξψλ θαη ησλ γνληψλ ηεο
πεξηνρήο, λα παξακείλεη ην ζπγθεθξηκέλν Ννζνθνκείν ζην πξφγξακκα ησλ
εθεκεξηψλ, ην νπνίν είλαη θπζηθά θνπηζνπξεκέλν.
Γεχηεξνλ, ζα πεξίκελα βέβαηα λα ππάξρεη κηα αλαθνξά ζηε
γεληθφηεξε ζηάζε ηεο Κπβέξλεζεο ε νπνία φηαλ εθδειψζεθε ε αληίδξαζε ησλ
γηαηξψλ ζηελ επηδίσμε απηή, θξφληηζε λα ζηείιεη φρη εληζρχζεηο ζε ηαηξηθφ
πξνζσπηθφ, αιιά ΜΑΣ θαη Αζηπλνκία ζην Παίδσλ Πεληέιεο. Παξ' φια απηά
έζησ θαη έηζη θνπηζνπξεκέλν, εκείο ζα ην δερηνχκε απηφ ην ςήθηζκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα
κε ην ςήθηζκα. Οη επζχλεο ηεο Κπβέξλεζεο ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο είλαη
ηεξάζηηεο. Απηή ήηαλ άιιε κηα πξφζεζε θαη πξάμε ηεο Κπβέξλεζεο ζε απηή
ηελ θαηεχζπλζε λα ηδησηηθνπνηεζνχλ ηα πάληα θαη ε δεκφζηα πγεία λα
ππνβαζκηζηεί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν.
Κάησ απφ ηελ θαηαθξαπγή ησλ θνξέσλ θαη φισλ ησλ Κνκκάησλ
θαη Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπ βφξεηνπ ηνκέα ε Κπβέξλεζε θαίλεηαη λα θάλεη
πίζσ. Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζην ςήθηζκα, είλαη αθφκε κηα
βνήζεηα ζην Κίλεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απέλαληη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο
πγείαο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: πκθσλψ θαη κε ηνλ θ. Γνχια θαη κε ηελ θα Παπαινπθά,
θπζηθά θαη κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε, ζεσξψ φηη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε
Κπβέξλεζε κε βάζε ηελ θαηαθξαπγή αλαγθάζηεθε λα ζπξζεί πίζσ απφ κηα
αξρηθή ζθέςε γηα κεηαηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θάηη άιιν απφ ην βαζηθφ
ηνπ ραξαθηήξα, ζεσξψ φηη είλαη έλα Ννζνθνκείν ην νπνίν εμππεξεηεί θαη ην
δηθφ καο Γήκν, θαιχπηεη έλα πνιχ κεγάιν θάζκα ππεξεζηψλ γηα παηδηά κηθξά
θαη έθεβνπο.
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Δίλαη έλα Ννζνθνκείν ηζηνξηθφ, ζεσξψ φηη δελ πεξηζζεχνπλ νη
δεκφζηεο δνκέο θαη ηα δεκφζηα Ννζνθνκεία, απελαληίαο ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία έρνπλ ππνζηεί κηα ηξνκεξή ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ε ίδηα Κπβέξλεζε ζε πξνεγνχκελε ζεηεία ηεο επί ακαξά
έθιεηζε αξθεηά Ννζνθνκεία θαη ηνπο «Παπάδεο» εδψ ζηε γεηηνληά καο, άξα
κφλν λα ην ππεξςεθίζνπκε κπνξνχκε θαη εγψ πξνζσπηθά θαη ε «Γχλακε
Πνιηηψλ» ζα ην ςεθίζνπκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλαληάδε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη εγψ κε ραξά αθνχσ φηη αλεζηάιε ε απφθαζε
απηή πνπ είρε αλαθνηλσζεί γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ Παίδσλ Πεληέιεο εθηφο
ιεηηνπξγίαο, παξά ην γεγνλφο απηφ ζεσξψ θη εγψ φηη ην ςήθηζκα ην νπνίν
έρεη έλα πνιχ ζνβαξφ ιφγν θαη κεηξεκέλν, πξέπεη λα ππεξςεθηζηεί. Γηαηί ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη πξάγκαηη απνιχησο αλαγθαία ε χπαξμε ηνπ
Ννζνθνκείνπ απηνχ, φινη σο γνλείο ή αξθεηνί απφ εκάο ην έρνπλ επηζθεθζεί
θαη πξαγκαηηθά λνκίδσ φηη δελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα ράλνπκε παηδηαηξηθά
Ννζνθνκεία. Γη' απηφ ηνλ ιφγν ζπκβνιηθά λνκίδσ φηη πξέπεη λα ππεξςεθηζηεί
ε πξφηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, λα πσ εδψ φηη θη εγψ κε ηελ
ίδηα ινγηθή ζπκθσλψ απφιπηα κε ην ςήθηζκα. Θα πσ κφλν φηη νη ηειεπηαίεο
Κπβεξλήζεηο ηνπιάρηζηνλ πνπ έρνπκε δήζεη, δελ έθαλαλ ηίπνηα γηα ηελ
νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο πγείαο, σο εθ ηνχηνπ είκαη αλαθαλδφλ ππέξ ηεο
έγθξηζεο ηνπ ςεθίζκαηνο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πξφεδξε είζαη επγελήο. Έθαλαλ πνιιά, αιιά γηα ηελ
ππνβάζκηζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν; Δίλαη
νκφθσλν;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη δελ είλαη νκφθσλν απφ εκάο. Γελ ππάξρεη αλάγθε
ηνπ ςεθίζκαηνο δηφηη έρεη γίλεη αλάθιεζε ηεο απφθαζεο απηήο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο θαη ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ
απνπζηάδνπλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λφγσ ηεο εμέιημεο ησλ πξαγκάησλ απέρσ απφ ηελ
ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καη εγψ ζα απέρσ απφ ηελ ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο απνπζηάδεη, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο απνπζηάδεη, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ θαη εδψ ζα ήζεια λα πσ φηη κελ μεράζεηε θάπνηνη
πξνεθινγηθά λα πάηε λα δεηήζεηε ζηήξημε απφ ηα Κφκκαηά ζαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απνπζηάδεη, ν θ.
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε θαη ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 19 ππέξ, 4 απνρέο, 3 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ςεθίζκαηνο ησλ
αλεμαξηήησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ θ.θ. Αιέμαλδξνπ Γνύια θαη
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Δπηπρίαο

Παπαινπθά

θαηά

ηεο

αλαζηνιήο

ιεηηνπξγίαο

θαη

ηεο

απαμίσζεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΩΝΑ.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δλεκέξσζε ηνπ ώκαηνο θαη ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο
ηνπ Φηινδσηθνύ πιιόγνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο, θαηόπηλ αηηήκαηνο
ησλ αλεμαξηήησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ θ.θ. Αιεμάλδξνπ Γνύια
θαη Δπηπρίαο Παπαινπθά»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Σελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ν Φηινδσηθφο χιινγνο
έβγαιε κηα αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία δπζηπρψο κάζακε θαη ζε ζπλέρεηα κε
ηελ επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ηελ θα Καξαζαλάζε, φηη παξ' φηη δεηνχζαλ
ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Γήκαξρν γηα λα ππάξμεη ελεκέξσζε γηα ην ηη κέιιεη
γελέζζαη κε ην θαηαθχγην, φπσο ζπκφκαζηε φινη πξηλ απφ έλα ρξφλν
πεξίπνπ είρε μεθηλήζεη κηα ηζηνξία άκεζεο εθθέλσζεο ηνπ θαηαθπγίνπ ζην
άιζνο.
Δπηπρψο ηφηε πήξακε κηα παξάηαζε ηξίκελε θαη ζην κεηαμχ θαη
ππφ ην θαζεζηψο ηεο πίεζεο ε Πξφεδξνο ηνπ Φηινδσηθνχ θαη νη εζεινληέο
ζπκθψλεζαλ ζην λα γίλεη πξνζσξηλή κεηεγθαηάζηαζε ζε έλα ρψξν εθηφο ηνπ
άιζνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην κεηαμχ ζα ππάξμεη πξνζπάζεηα
λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα λα ππάξμεη κφληκν θαη

λφκηκν θαηαθχγην ζην

βφξεην ηκήκα ηνπ άιζνπο θαη έηζη πξηλ απφ κεξηθέο εκέξεο κάζακε φηη δελ
θαηάθεξε λα επηθνηλσλήζεη ε θα Καξαζαλάζε κε ην Γήκαξρν θαη φηη απφ έλα
δεκνζίεπκα –φπσο γξάθνπλ ζηελ αλαθνίλσζή ηνπο- ελεκεξψζεθαλ φηη έρνπλ
γίλεη εξγαζίεο ζηνλ ρψξν απηφ εθηφο ηνπ άιζνπο θαη φηη ζα αξρίζνπλ
ηκεκαηηθά λα κεηαθέξνληαη εθεί ηα δψα πνπ έρνπλ ππφ ηελ επζχλε ηνπο.
ηελ αλαθνίλσζε απηή ηνπ Φηινδσηθνχ πιιφγνπ ππάξρνπλ
δηάθνξεο ελζηάζεηο εθ κέξνπο ησλ εζεινληψλ φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ
έγηλαλ. Έρνπκε ζηείιεη γξαπηψο θη εκείο ηελ αλαθνίλσζε ζηελ εηζήγεζή καο
είλαη παξνχζα θαη ε θα Καξαζαλάζε νπφηε ζα ήζεια θη εθείλε λα πάξεη ηνλ
ιφγν λα κηιήζεη θαη γη' απηφ ην ζέκα.
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Καη ην θπξηφηεξν ην νπνίν ζεσξψ φηη είλαη πξνβιεκαηηθφ, είλαη
ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θακία ελεκέξσζε απφ ην Γήκν, ζε ζρέζε κε ην ηη
έρεη γίλεη πξνο πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε
δηεθδίθεζε ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη λφκηκν θαηαθχγην
κέζα ζην άιζνο.
Θέινπκε λα καο πείηε ηη αθξηβψο έρεη γίλεη, αλ έρνπλ γίλεη
ελέξγεηεο πνηεο είλαη απηέο θαη πσο κπνξνχκε θη εκείο σο Γεκνηηθφ πκβνχιην
λα

βνεζήζνπκε

επηθαηξνπνηήζνπκε

ζε
ηελ

απηή

ηελ

απφθαζή

θαηεχζπλζε.
καο

εθείλε

Δάλ
θαη

ρξεηάδεηαη

φζνλ

αθνξά

λα
ηε

κεηεγθαηάζηαζε λα αθνχζνπκε ηνλ Φηινδσηθφ χιινγν θαη ηνπο εζεινληέο, νη
νπνίνη δειψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο λα κεηαθεξζνχλ ζε
απηφ ην ρψξν, φηη δελ ππάξρεη κέξηκλα γηα ηηο γάηεο ζηεγαζκέλνο ρψξνο ζηνλ
νπνίν λα κπνξνχλ νη γάηεο ελψ απηφ είρε ζπκθσλεζεί αξρηθά, φηη δελ είλαη
θαηάιιεια ηα θινπβηά απηά ηα νπνία ππάξρνπλ γηα λα κεηαθηλεζνχλ εθεί
θαζψο δελ ππάξρνπλ δέληξα θαη ηα θινπβηά απηά κε ηηο ιακαξίλεο απφ ηηο
νπνίεο απνηεινχληαη, δελ ζα είλαη αζθαιή γηα ηα δψα ηα νπνία πξνζηαηεχεη ν
Φηινδσηθφο χιινγνο.
Θα ήζεια εάλ ζπκθσλείηε θαη πξηλ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζην πιαίζην ηεο εηζήγεζήο καο λα πάξεη ηνλ ιφγν θαη
ε θα Καξαζαλάζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Παπαινπθά, θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη
ηνλ ιφγν; Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρσ κπξνζηά κνπ ηε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν θαη
ζέισ λα ξσηήζσ ηε Γηνίθεζε, αλ δελ θάλσ ιάζνο ηνλ ρψξν ηνλ έρεη λνηθηάζεη
ε Φηινδσηθή εηαηξεία ή ηνλ έρεη λνηθηάζεη ν Γήκνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα απαληεζεί απφ ηνλ θ. Γήκαξρν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πλερίδσ. Αλ νη νηθίζθνη πνπ έρνπλ δηαζηάζεηο
ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ έρσ κπξνζηά κνπ, ηελ αλάζεζε κάιινλ, πνπ είλαη
2x2 κέηξα είλαη επαξθείο γηα λα δνπλ ηα ζθπιηά ηθαλνπνηεηηθά. Καη βιέπσ
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ εθζθαθέο θαη ηνίρσζε έλα θφζηνο 10.000 € ζπλ ΦΠΑ
θαη γεληθά είλαη κηα αλάζεζε ζην χςνο ησλ 36.170 € φιε απηή ε
κεηεγθαηάζηαζε.

12

ε

3 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 31/1/2022

Δπίζεο αλ ν αλάδνρνο έρεη μαλαθάλεη ηέηνηα εξγαζία, γηαηί
βιέπσ φηη είλαη Βαξπκπφκπε Family πάξθα, αλ έρεη θαηαζθεπάζεη θινπβηά γηα
ηα αδέζπνηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλαληάδε, ν θ. Αλαγλψζηνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ: Αλ δελ απαηψκαη έρεη εγθξηζεί παξάλνκα ην θαηαθχγην
ησλ δψσλ ζην άιζνο θαη έρεη επηβιεζεί πξφζηηκν Γήκν. Άξα βάζεη λφκνπ
πξέπεη λα κεηαθεξζεί απφ εθεί. Όηαλ ιέκε βφξεην ηκήκα, πνπ ελλννχκε; ηελ
νδφ Υίνπ; Δθεί έρεη ζπίηηα απ' έμσ θαη λνκίδσ φηη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο,
πνπ νθηψ κήλεο είλαη θαινθαίξη ζηελ πφιε καο, ζα ππάξρεη πξφβιεκα
ζρεηηθά κε ηε κπξσδηά, κε ηηο αθαζαξζίεο θαη ηα ινηπά. Σνπο θαηνίθνπο ηνπο
ξσηήζακε ζην βφξεην ηκήκα πνπ ιέκε; Γηαηί αλ δελ θάλσ ιάζνο, δελ είκαη
ζίγνπξνο είλαη ε νδφο Υίνπ, δίπια απφ ηε κάληξα έρεη ζπίηηα.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Μπνξψ λα απαληήζσ ζηνλ θ. Αλαγλψζηνπ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θα Παπαινπθά κπνξεί λα γίλνπλ θη άιιεο
εξσηήζεηο. Τπάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; ε απηφ ζεκείν λνκίδσ φηη θαιφ ζα
ήηαλ λα αθνχζνπκε θαη ηελ θα Καξαζαλάζε.
Κα ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ: Καη' αξρήλ ε πξψηε καο έλζηαζε είλαη φηη μεθίλεζαλ λα
γίλνληαη εθεί εξγαζίεο ρσξίο λα εξσηεζνχκε θαζφινπ. Δδψ ζα κπνξνχζακε
λα πξνζθέξνπκε θαη ηελ εκπεηξία καο απφ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, πνηεο είλαη νη
αλάγθεο θαη πσο ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, αιιά
θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ηπραίλεη λα είκαη θη εγψ αξρηηέθηνλαο άξα κπνξψ λα
έρσ αθφκε κεγαιχηεξε γλψζε ηνπ πσο ζα κπνξνχζαλ απηέο λα θαιπθζνχλ
ζσζηά.
Απηή ηε ζηηγκή κφιηο άθνπζα γηα θινπβηά 2x2. Γελ ππάξρεη
πεξίπησζε λα κπνπλ ηα δψα ζε ηέηνηα θινπβηά. Σα θινπβηά απηή ηε ζηηγκή
πνπ έρνπκε είλαη 2ρ3,5 ήδε έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο δηάδξνκνο 3 κέηξσλ πνπ
ζεκαίλεη φηη δελ ηα θαιχπηεη. Σν κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ επίζεο είλαη αλεπαξθέο
γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θινπβηψλ θαη ησλ δψσλ ηα νπνία έρνπκε θαη έρνπλ γίλεη
εξγαζίεο επίρσζεο ηνπ ρψξνπ πνπ έηζη φπσο είλαη θηηαγκέλνο έρεη βγεη
ςειφηεξα απφ ην δξφκν πνπ ππάξρεη δίπια θαη ηα θινπβηά φηαλ ζα πάλε λα
ηνπνζεηεζνχλ ζα βγνπλ ςειφηεξα απφ ηελ πεξίθξαμε.
Καηαζθεπαζηηθά δειαδή ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα
πξέπεη λα επηιπζνχλ. Δπίζεο αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη ηα δψα λα βγαίλνπλ θαη
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λα πεξπαηνχλ εθηφο ρψξνπ ζην θάησ κέξνο, γηαηί ζην πάλσ κέξνο –ηψξα
ιέσ πάλσ θαη θάησ κέξνο θαη δελ έρεηε εηθφλα ηνπ ρψξνπ θαη ίζσο είλαη
κάηαην, ελ πάζε πεξηπηψζεη- εθεί απφ φπνπ πξέπεη λα βγαίλνπλ ηα δψα
βξίζθεηαη ην εζσηεξηθφ έδαθνο απφ ην δξφκν πάλσ απφ 1 κέηξν. Άξα ζα
πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα ξάκπα.
Δίρακε

απηή

ηελ αληίδξαζε,

δεηνχζακε

ηνπιάρηζηνλ λα

κπνξέζνπκε λα ζπδεηήζνπκε γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί
ζσζηφηεξα ν ρψξνο απηφο θαη ζήκεξα ζπκπησκαηηθά πεξλψληαο απφ εθεί,
αλαθαιχπησ φηη πάεη λα δεκηνπξγεζεί έλα επίπεδν, νη άλζξσπνη πνπ ήηαλ
εθεί κνπ είπαλ 7x4 ην νπνίν ιέεη λα θαζίζεη ε απνζήθε καο θαη ε απνζήθε καο
είλαη 8 κέηξα.
Γειαδή πάλε θαη γίλνληαη εξγαζίεο ρσξίο θαζφινπ λα
ξσηεζνχκε, ρσξίο θαζφινπ λα ζπκκεηέρνπκε. Καη' αξρήλ νη εξγαζίεο νη
νπνίεο γίλνληαη καο δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα απηέο θαζαπηέο. Αιιά πέξα
απηνχ εθείλν γηα ην νπνίν εκείο αληηδξάζακε θαη θσλάμακε, είλαη γηαηί ν
ρψξνο είλαη άδεληξνο. Σα δψα πνπ ζα πάλε εθεί λα ζηεγαζηνχλ κέζα ζηηο
ζπλζήθεο ηνπ θαινθαηξηνχ κε 40-42 ζεξκνθξαζία, ζα ςεζνχλ θαη απηά θαη
εκείο καδί. Θα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα νχησο ψζηε λα ππάξμεη κηα
ζηέγαζε λα είλαη ηα δψα αζθαιή απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Γελ μέξσ ηη έρεη γίλεη, δνχκε ζε κηα άγλνηα γηαηί θαλείο δελ έρεη
θαζίζεη λα κηιήζεη κε εκάο ζνβαξά θαη λα δνχκε ηη κπνξεί λα γίλεη θαη πσο
κπνξεί έλαο ρψξνο εμ αληηθεηκέλνπ αθαηάιιεινο γηα καο, είλαη αθαηάιιεινο
σο πξνο ηε ζέζε, δχζθνια πξνζβάζηκνο. Μαο θφβεη ηα πφδηα θπξηνιεθηηθά
θαη εθείλν πνπ ζέινπκε ηνπιάρηζηνλ είλαη λα κπνξέζνπκε λα ζηεγαζηνχκε κε
ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επδσία ησλ πιαζκάησλ
πνπ έρνπκε θνληά καο. Γηαθνξεηηθά ηα αθήλακε θαη ζην δξφκν, δελ ππήξρε
ιφγνο λα ηα καδεχνπκε κέζα γηα λα ηα ςήζνπκε δσληαλά ην θαινθαίξη.
Θα πξέπεη επνκέλσο λα δνχκε πσο κπνξνχκε λα θάλνπκε ηα
πξάγκαηα ζσζηφηεξα θαη' αξρήλ. Εεηάκε ζπλεξγαζία ηελ νπνία δελ ηελ
είραηε κέρξη ηψξα. δεηάκε λα αθνπζηεί ε θσλή καο θαη ε αγσλία καο θαη
επίζεο δεηάκε πξαγκαηηθά λα ςάμνπκε λα βξνχκε κε πνην ηξφπν ζα
κπνξνχζακε λα πάκε λφκηκα ζην βφξεην ηκήκα ηνπ άιζνπο θαη φρη δελ
ελλννχκε ηελ νδφ Υίνπ.
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Σν άιζνο είλαη κεγάιν. Ζ πξφηαζε ε νπνία έρεη γίλεη απφ εκάο
βάδεη κέζα ζαλ φξν απηφ πνπ θαη ν λφκνο νξίδεη, ηνπιάρηζηνλ απφζηαζε 100
κέηξα απφ ζπίηηα. Δπίζεο έρνπκε βάιεη θη άιινπο φξνπο κέζα, έρνπκε βάιεη
έλαλ φξν πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ ζε ζρέζε κε ηε
ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ άιζνπο, κε ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ ηα νπνία κπνξνχλ
κέζα λα θηινμελεζνχλ, κε ην πψο ζα κπνξνχζε θαη ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ λα
ζπλάδεη κε ην άιζνο θαη βέβαηα νη απνζηάζεηο απφ ηηο θαηνηθίεο λα είλαη
ηέηνηεο, πνπ λα κελ ελνρινχλ γηαηί νχηε εκείο έρνπκε δηάζεζε λα ελνρινχκε
θαλέλαλ, αιιά νχηε θαη λα καο ελνριεί θπζηθά.
Σελ αγσλία καο απηή εθθξάζακε κε ηελ αλαθνίλσζε ηελ νπνία
βγάιακε θαη επεηδή δνπιεχνπκε ζηελ πφιε 17 ρξφληα ηψξα θαη λνκίδσ φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο απηήο είλαη νξαηά. Κάλνπκε κηα δνπιεηά γηα ηελ
νπνία δελ επηβαξχλεηαη ν Γήκνο, ελψ ζα ήηαλ δηθή ηνπ ππνρξέσζε λα ηελ
θαιχςεη. Σξέρνπκε λπρζεκεξφλ έρνληαο ράζεη ρξφλν απφ ηελ πξνζσπηθή καο
δσή, βάδνληαο ρξήκαηα απφ ηελ ηζέπε καο, πεξλψληαο ηηο αγσλίεο θαη ηηο
δπζθνιίεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη φπνηνο έρεη λα θάλεη κε ηε δσή.
Πξνζπαζνχκε κε θάζε ηξφπν λα βνεζήζνπκε, αιιά δεηάκε λα
βνεζεζνχκε θηφιαο. Απηά είρα λα ζαο πσ, βέβαηα εάλ ρξεηαζηεί παξαθαιψ λα
κνπ δψζεηε θαη πάιη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Καξαζαλάζε, ν Αληηδήκαξρνο θ. Γεσξγακιήο
έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Άθνπζα θάπνηα πξάγκαηα ηδηαίηεξα
απφ ηελ θα Καξαζαλάζε, νη απνξίεο πνπ έρνπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζα
απαληεζνχλ, πξαγκαηηθά εθπιήζζνκαη κε απηά πνπ είπε. Έρνπκε βξεζεί θαη
ζην ρψξν εθεί θαη αιινχ πάλσ απφ πέληε – έμη θνξέο, ζήκεξα ην πξσί δελ
βξέζεθε ηπραία εθεί. Πξνρζέο καο δήηεζε θνξδέια γηα λα κεηξήζεη ηνλ ρψξν
γηα λα ζρεδηάζεη, έρνπκε βξεζεί απφ ηελ πξψηε κέξα καδί, ην πψο ζα κπνπλ
νη βάζεηο ην ηζηκέλην γηα λα κπνπλ ηα θινπβηά, είλαη εηζήγεζε θαη ζθέςε ηεο
θαο Καξαζαλάζε, αθξηβψο.
Μελ κπνπλ ζε απηφ ηνλ ηνίρν γηαηί έρεη έλα εξγνζηάζην θαη καο
είπε ν άλζξσπνο φηη ζα ηνλ ελνρινχλ κε φ,ηη γίλεηαη εθεί, λα ην θάλεηε απφ
δεμηά πνπ παίξλεη πεξηζζφηεξα θινπβηά. Γελ είπακε πνηέ φηη ηειεηψζακε θαη
φηη ρσξάλε φια ηα θινπβηά εθεί ζε απηφ ηνλ ρψξν πνπ έρνπκε θάλεη, αθήζακε
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ρψξν ειεχζεξν γηα λα καο πεη πάιη ε θα Καξαζαλάζε πνπ ζα κπνπλ ηα
ππφινηπα

θινπβηά

αλ

ρξεηαζηνχλ

πεξηζζφηεξα

θινπβηά

λα

κπνπλ

πεξηζζφηεξα ζθπιηά.
Όιεο είλαη απνθάζεηο θαη ζθέςεηο ηεο θαο Καξαζαλάζε. Μαο
έρεη πεη λα θάλνπκε κηα δεχηεξε πφξηα θάησ γηα λα βγαίλνπλ ηα ζθπιηά γηα
πεξίπαην, ηεο πξνηείλακε εκείο λα θάλνπκε έλα ρψξν κέζα γηα λα
εθηνλψλνληαη ηα ζθπιηά φπσο έρεη θαη ζην άιζνο θαη είπακε λα βάινπκε ή
ραιίθη φπσο ηψξα, ή άκκν ζαιάζζεο γηαηί καο είπε φηη ην ραιίθη ελνριεί ίζσο
δελ είλαη θαιφ γηα ηα ζθπιηά θαη είπακε λα βάινπκε κέρξη θαη κνθέηα, λα γίλεη
έλαο ρψξνο πνπ λα εθηνλψλνληαη.
Όιεο απηέο νη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο ην πψο ζα δηακνξθσζεί ν
ρψξνο, γηαηί δελ έρεη γίλεη θάηη ηδηαίηεξν. Έρεη γίλεη ε πεξίθξαμε, ε νπνία είλαη
ελεκεξσκέλε γηα ην πψο ζα γίλεη θαη ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή. Γελ
ιεηηνπξγήζακε απζαίξεηα λα πάκε λα θηηάμνπκε έλα ρψξν θαη λα
δεκηνπξγήζνπκε πξφβιεκα.
Δγψ πξνζσπηθά έρσ πεη ζηελ θα Καξαζαλάζε φηη πξέπεη λα
ζπλεξγαζηνχκε, λα καο πεη ηηο ηδέεο ηεο θαη λα πινπνηήζνπκε. Οη δπν νηθίζθνη
φπσο είπε, δελ είλαη φηη γίλνληαη 7x4 θαη δελ ρσξάεη ν δηθφο ηεο νηθίζθνο, είλαη
δπν θαηλνχξγηνη νηθίζθνη πνπ βάδνπκε γηα ηα ζθπιηά, γηαηί έρσ κηιήζεη θαη κε
ηελ θα Καξαζαλάζε αιιά θαη κε ηελ θα Μπεξδέζε, λα έρνπκε έλα κηθξφ ρψξν
γηα ηα λενγέλλεηα γηα λα κελ θάλεη θξχν θαη νχησ θαζεμήο.
Σα δε θινπβηά θαη κε απηφ απαληψ θαη ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε δελ
είλαη κηθξά, είλαη ηα ίδηα πνπ έρεη βάιεη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζην άιζνο, είλαη
αθξηβψο ηα ίδηα. Απηά ζα θέξνπκε εθεί. Γηα λα κε δεκηνπξγήζνπκε πξφβιεκα
ε Σερληθή Τπεξεζία θαηαζθεπάδεη θαηλνχξγηα θινπβηά κε κφλσζε απφ πάλσ
γηα λα κελ έρνπλ πξαγκαηηθά πξφβιεκα νχηε ζην θξχν, νχηε ζηε δέζηε.
Καηαζθεπάδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην θαη γηα λα
εμππεξεηήζνπκε ηε κεηαθνξά λα κε δεκηνπξγεζεί θαλέλα πξφβιεκα ζην
Φηινδσηθφ πξψηα ζα κπνπλ ηα θινπβηά ηνπο έρσ πεη ζηηο δηαζηάζεηο πνπ
ζέινπλ, ζηηο δηαζηάζεηο πνπ είλαη ζην άιζνο είλαη αθξηβψο ηα ίδηα θινπβηά.
Θα κπεη ε κφλσζε απφ πάλσ, ζα κεηαθεξζνχλ ηα ζθπιηά πέληε
– πέληε, γηαηί ε Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη απηφο πνπ έρεη πάξεη ην έξγν
λα κεηαθέξνπλ ηελ εκέξα πέληε θινπβηά, αιιά δελ ζα είλαη έλαο ρψξνο θελφο.
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Θα θηηαρηεί πξψηα ν ρψξνο, ζα κπνπλ νη νηθίζθνη, ζα κπεη φ,ηη ρξεηαζηεί γηα
λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα ζηα δψα θαη κεηά ζα μεθηλήζεη ε κεηαθνξά ηνπο.
Σν φηη δφζεθε ζε έλαλ άλζξσπν, εζείο γλσξίδεηε θάπνηνλ πνπ
λα έρεη θάπνηα εηδηθφηεηα γηα λα θάλεη πεξίθξαμε θαη λα ηζηψζεη έλα ρψξν;
Φηηάρλεη αζιεηηθνχο ρψξνπο, θάλεη πιαηείεο θαη παηδηθέο ραξέο. Απηή είλαη ε
εηδηθφηεηα πνπ έρεη απηή ε εηαηξεία.
Γελ έρνπκε θάλεη θάηη κφλνη καο, ν ρψξνο είλαη πάλσ απφ 3,5
ζηξέκκαηα είλαη κεγαιχηεξνο ίζσο ν ρψξνο απφ απηφλ πνπ είλαη κέζα ζην
άιζνο. Δγψ έρσ πεξάζεη απφ πνιινχο ρψξνπο γηαηί φπσο μέξεηε πνιχ θαιά
θαη εγψ έρσ ζθπιί, απφ ηφηε πνπ ζπκάκαη ηνλ εαπηφ κνπ φιν ζθπιηά έρσ, ν
ρψξνη εθηφλσζεο ησλ δψσλ θαη ησλ ζθπιηψλ έρνπλ ραιίθη, δελ είλαη απιά
κφλν ρψκα.
Παξ' φια απηά ηνλ έρνπκε αθήζεη έηζη, πεξηκέλνπκε ηελ θα
Καξαζαλάζε γηαηί ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα έρνπκε βξεζεί ηξεηο θνξέο ζηνλ
ρψξν θαη κπνξεί λα ην επηβεβαηψζεη θαη ε ίδηα. Μαο είπε θηφιαο φηη ην ραιίθη
ίζσο θάλεη θαθφ ζηα δψα θαη είπακε λα βάινπκε άκκν ζαιάζζεο, πνπ είλαη
θαη απνζηξαγγηζηηθφο δειαδή δελ δεκηνπξγεί πξφβιεκα θαη γηα ηηο
αθαζαξζίεο.
Σελ πξψηε ζπλάληεζε πνπ θάλακε κε ηελ θα Καξαζαλάζε, ηελ
βνήζεζα εγψ θαη ν θ. Κίηζηνο ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ φπνπ είρακε
ζηξαβψζεη ηηο ιακαξίλεο θαη πεδάγακε κέζα φηαλ δελ είρακε θαλ θιεηδί λα
κπνχκε κέζα. Ξέξεηε πξηλ πφζν θαηξφ είλαη απηφ; Καη είρε έξζεη θαη κε κηα
θίιε ηεο πνπ είλαη ζηνλ Φηινδσηθφ χιινγν. Γελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε
πφζεο θνξέο έρνπκε πάεη.
Έρσ ζε θσηνγξαθίεο ηνλ ρψξν πσο ήηαλ θαη πσο έρεη
δηακνξθσζεί. Ήηαλ έλα αρνχξη. Όζνλ αθνξά γηα ηα ρξήκαηα πνπ είπε ν θ.
Αλεκνγηάλλεο ίζσο δελ θηάζεη απηφ ην πνζφ, μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη
κπνξεί λα κελ θηάζεη. Αιιά έρνπκε «ππνρξεψζεη» ηνλ άλζξσπν, έρεη βάιεη
κέζα γηα λα ηζηψζεη απηφ ην πξάγκα 90 θπβηθά ραιίθη.
Έρσ

θσηνγξαθίεο

πσο

ήηαλ

ν

ρψξνο

θαη

πσο

έρεη

δηακνξθσζεί. Ο έμσ ρψξνο ήηαλ ηζηκεληφιηζνη θαη έρνπκε βάιεη ιακαξίλεο,
κπνξείηε λα δείηε ηηο θσηνγξαθίεο ηηο εθηχπσζα ζήκεξα απφ ην θηλεηφ κνπ
γηα λα ηηο δείμσ. Ο ρψξνο αθξηβψο απφ πίζσ απφ ην ηζηκέλην απηφ πνπ
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έρνπκε βάιεη γηα λα πέζνπλ πάλσ ηα θινπβηά, έρνπκε θάλεη εηδηθφ ρψξν γηα
λα πιέλεηαη ζα ινχθη, θάλακε έλα απιάθη γηα λα θεχγνπλ νη αθαζαξζίεο λα
θαζαξίδνληαη ηα θινπβηά θαη νχησ θαζεμήο.
Κνηηάμηε ηη ρψξνο έρεη γίλεη. Έρνπκε βάιεη ζπξκαηφπιεγκα απφ
κέζα θαη έρνπκε ληχζεη φιν ηνλ ρψξν 200 κέηξα γχξσ - γχξσ κε απηφ πνπ
βάδνπλ ηνλ αλεκνθξάρηε ζην ηέληο. Μπνξείηε λα έξζεηε λα ηα δείηε, ηα έρσ
εδψ φια.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λχζαλδξε ζήθσζέ ην πην ςειά γηα λα ην δνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα θαηαηεζνχλ ζηα πξαθηηθά φια.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλάδειθνη ζα θαηαηεζνχλ ζηα πξαθηηθά ή ζα ζηαινχλ απφ ηνλ
θ. Αληηδήκαξρν ζε φινπο.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Θα ζηείισ ηηο θσηνγξαθίεο ζην Viber λα ηηο δείηε. Καη δελ
είλαη πνιχ καθξηά, είλαη ζηε γεηηνληά ζαο θνληά, νπφηε κπνξείηε λα έξζεηε θαη
αχξην ην πξσί φπνηε ζέιεηε λα δείηε ηνλ ρψξν. Έρσ θσηνγξαθίεο απφ ηφηε
πνπ μεθίλεζε πσο ήηαλ θαη ηη έρεη γίλεη ζε απηφ ηνλ ρψξν.
Λππάκαη εηιηθξηλά, ζηελνρσξηέκαη πάξα πνιχ πνπ κίιεζε κε
απηφ ηνλ ηξφπν ε θα Καξαζαλάζε γηαηί κηιάκε φρη θάζε κέξα ζρεδφλ θάζε
κέξα. Γελ έρνπκε θάλεη θάηη κφλνη καο, πξνζπαζνχκε λα πινπνηήζνπκε φιεο
ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζέισ ηνπ Φηινδσηθνχ. Γελ έρνπκε θάλεη ηίπνηε άιιν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζαλ ν θ. Εαραξηάδεο θαη ν θ.
Καξαβίαο.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Λέηε γηα ηα θινπβηά θαη γηα ηηο δηαζηάζεηο. Δίλαη ηα ίδηα
θινπβηά απηά πνπ είρε βάιεη ν Βαζηιφπνπινο ζην άιζνο. Γελ είλαη θάηη άιιν,
κεηαθνξά θινπβηψλ θάλνπκε.
Κα ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ: πγλψκε κπνξψ λα πάξσ ηνλ ιφγν;
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Καη βέβαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ ζα ηνλ κηιήζεηε φηαλ ζαο δψζνπκε ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Οη νηθίζθνη είλαη θαηλνχξγηνη, θαη αλ ρξεηάδεηαη λα βάινπκε
θαη ηξίην νηθίζθν θη άιιν ζπηηάθη θαηλνχξγην, ζα ην βάινπκε δελ ππάξρεη
πξφβιεκα. Γηα ηε δέζηε θαη ην θξχν ππάξρεη κφλσζε, ην νηθφπεδν είλαη ίζσο
θαη κεγαιχηεξν απφ 3,5 ζηξέκκαηα. Αλ ζέιεηε λα κε ξσηήζεηε θάηη, πνιχ
επραξίζησο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Πξφεδξε, πξηλ κηιήζεη ν θ. Γήκαξρνο ζα κπνξνχζε λα πεη
θαη γηα ην ζέκα ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηη έρεη γίλεη απφ ελέξγεηεο.
Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ζέισ λα θάλσ θα Παπαινπθά. Καη' αξρήλ λα δεηήζσ
ζπγλψκε γηα ηελ αξγνπνξεκέλε πξνζέιεπζή κνπ ήκνπλ ζε θάπνηα εγθαίληα
πνπ αθνξνχλ ηε ζεηξά ησλ 60 εθδειψζεσλ πνπ μεθηλάκε ζε ζπλεξγαζία κε
ηε κεηξφπνιε, ην Γήκν Νέαο Ησλίαο θαη Ζξαθιείνπ, ζρεηηθά κε ηα 100 ρξφληα
απφ ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Έπξεπε λα βξίζθνκαη εθεί γηα λα
εθπξνζσπήζσ ην Γήκν καο.
Καη' αξράο λα επραξηζηήζσ πξνζσπηθά ηελ θα Παπαινπθά θαη
ηνλ θ. Γνχια πνπ θέξλνπλ έλα ηέηνην ζέκα γηαηί είλαη επθαηξία, μέξεηε ελ ηε
ξχκε ησλ δηαθφξσλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ επζπλψλ, θακηά θνξά μερληφκαζηε
γηαηί ζεσξνχκε δεδνκέλα θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ήδε έρνπλ πξνρσξήζεη.
Δπθαηξία ινηπφλ κε ηελ εξψηεζε ηεο θαο Παπαινπθά θαη ηνπ θ.
Γνχια λα ελεκεξσζεί ην ψκα αιιά θαη θπξίσο νη δεκφηεο καο νη νπνίνη
ζαθψο ηνπο αθνξά φρη κφλν ηνπο θηιφδσνπο, αθνξά θαη ηνπο ππφινηπνπο
δεκφηεο ην ζέκα απηφ.
Θέισ λα ηνλίζσ επζχο εμ αξρήο φηη εδψ δελ ρσξηδφκαζηε ζε
θηιφδσνπο θαη κε θηιφδσνπο, δελ κπαίλνπκε ζηε ινγηθή λα θξαηήζνπκε έλα
κέηξν ηνπ κεηξάεη ην πφζν αγαπάεη θάπνηνο ηα δψα, ή θάπνηνο δελ ηα
αγαπάεη θαη θάπνηνο ηα κηζεί, γηαηί αλ κπνχκε ζε κηα ηέηνηα ινγηθή, εγψ
απέρσ απφ κηα ηέηνηα ζπδήηεζε.
Μαζεκέλνο λα δσ φπσο είπε θαη ν Αληηδήκαξρνο ν θ.
Γεσξγακιήο κε δψα απφ ηα κηθξά κνπ ρξφληα κέρξη θαη ζήκεξα, δελ κπαίλσ
ζηε δηαδηθαζία λα πσ φηη εγψ αγαπάσ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θπξία ηάδε ή ηνλ
θχξην ηάδε ηα δψα. Δδψ έρνπκε θάηη άιιν λα αληηκεησπίζνπκε: ην αλ
κπνξνχκε λα δηαηεξήζνπκε ην Φηινδσηθφ κέζα ζην άιζνο ή φρη.
Καη' αξράο πξηλ απφ απηφ λα πσ φηη επεηδή αθνχζηεθε απφ ηελ
θα Παπαινπθά φηη αξλήζεθα λα δσ ηελ θα Καξαζαλάζε. 19 Ννεκβξίνπ ηνπ
2019 κφιηο έρνπκε αλαιάβεη δειαδή θαη έρεη ζθάζεη ην ζέκα ηνπ Φηινδσηθνχ
ην νπνίν ζεκεησηένλ έξρεηαη απφ ην 2009. Απφ ην 2009 έξρεηαη κηα ππφζεζε
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ηνπ Φηινδσηθνχ, απνθάζεηο Γηθαζηεξίσλ πνπ ζέηνπλ ππφ έμσζε ηνλ
Φηινδσηθφ.
19 Ννεκβξίνπ ηνπ 2019 αληηκεησπίδσ γηα πξψηε θνξά ην ζέκα
απηφ ζε ξαληεβνχ κε ηελ θα Καξαζαλάζε. 20 Μαξηίνπ ηνπ 2020 ζπλαληηέκαη
μαλά κε ηελ θα Καξαζαλάζε, 11 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2020 ζπλαληηέκαη μαλά κε
ηελ θα Καξαζαλάζε, 13 Γελάξε ηνπ 2021 παξνχζα είλαη θαη ε θα
Καξαζαλάζε δπν άιια κέιε ηνπ Φηινδσηθνχ θαη ε θα Μπεξδέζε, 25 Γελάξε
ηνπ 2021 παξνχζεο ηεο θαο Μπεξδέζε, ηνπ θ. Γεσξγακιή θαη ηεο θαο
Καξαζαλάζε ζπλάληεζε, 28 Γελάξε ηνπ 2021 κε παξφληεο ηνπο λνκηθνχο
ζπκβνχινπο ηνπ Φηινδσηθνχ θαη ηνπο δηθνχο καο, 19 Φιεβάξε ηνπ 2021 ε θα
Καξαζαλάζε, ε θα Υαηδεκαλψιε, ν θ. Βαξδήο ν ηδηνθηήηεο ηνπ νηθνπέδνπ θαη
εγψ ζπλαληηφκαζηε θαη απφ εθεί θαη πέξα έρεη αλαιάβεη ν θ. Γεσξγακιήο θαη
ηξέρεη ην ζέκα ηνπ Φηινδσηθνχ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, κε φιεο ηηο
εγγπήζεηο πνπ έρεη έλαο ρψξνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ επδσία ησλ
δψσλ απηψλ.
Δκείο ηη πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε; Γηαηί θάπνηνη πέηαγαλ ηελ
θαπηή παηάηα ζε άιινπο. ε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α99/2019 ηειεζίδηθεο
απφθαζεο ηνπ 2νπ ηκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ε νπνία έρεη
ηεζεί ππφςε ζαο –ζην Γήκν ελλνεί- θαη ζε ζπλέρεηα πξνθνξηθήο θαη’
επαλάιεςε ελεκέξσζήο ζαο θαη ζπζηάζεηο καο γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε
ή παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία καο –ζηελ Απνθεληξσκέλε- γηα θαηεδάθηζε
φισλ ησλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ φπσο απηή αλαθέξεηαη
θαη

πεξηγξάθεηαη

κε

ζαθήλεηα

24/11/2009

απφθαζε

απνκάθξπλζε

θαηεδάθηζε απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ… θαη ηα ινηπά.
Μεηά απφ απηφ, κεηά ην 2009, θηάλεη ζε εκάο απηή ε θαπηή
παηάηα φπνπ έρσ επαλεηιεκκέλα έγγξαθα, ζαο έθεξα κεξηθά απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε φπνπ ν ζπληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο
καο ην επηδίδεη επίζεο ην ’19 θαη ιέεη: «Δεν εξαιπούμε από ηην καηεδάθιζη ηιρ
καηαζκεςέρ και εγκαηαζηάζειρ οι οποίερ εμπεπιέσονηαι ζηην απόθαζη ηος ‘09»
θαη πνηεο πξέπεη λα είλαη απηέο; Ζ ηζηκεληέληα βάζε εκβαδνχ αθαλφληζηνπ
ζρήκαηνο… θαηαζθεπάδεη ηα αθφινπζα: θινπβί εκβαδφλ ηφζν, πέηξηλν θηίζκα
εκβαδνχ ηφζν… θαη ιέεη φια απηά ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηηο απζαίξεηεο
θαηαζθεπέο ηνπ άιζνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Φηινδσηθνχ.

20

ε

3 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 31/1/2022

Άιιε απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο επείγνπζαο φκσο: Καηόπιν
ηων ζσεηικών και ζε ζςνέσεια ηος αιηήμαηόρ ζαρ… αηηήζεθα παξάηαζε. Ση ιέεη
ν δαζάξρεο; Όηη ζε απηφ πνπ δεηάηε γηα ρνξήγεζε ηξίκελεο παξάηαζεο εγψ
δελ κπνξψ λα ζαο ηε δψζσ, πεγαίλνπκε ζηελ Απνθεληξσκέλε θαη ιέσ ζαο
παξαθαιψ δψζηε καο παξάηαζε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε κε ηα θαεκέλα ηα
δψα. Έξρεηαη ε απάληεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο πνπ ιέεη ζαο ηε δίλνπκε απηή
ηελ παξάηαζε γηα ηξεηο κήλεο, αιιά θξνληίζηε ζαο παξαθαιψ λα θάλεηε θάηη,
γηαηί επηθξέκεηαη επί ηνπ Γήκνπ έλα πξφζηηκν ηεο ηάμεσο ησλ 8.900.000 € θαη
εγψ δελ έρσ λα ηα δψζσ, ζα Γήκνο απηά.
Καη ην πψο θξαηάκε ηελ Απνθεληξσκέλε θαη ηνλ Δηζαγγειέα ζε
έλα πξφζθαην εθλεπξηζκέλν νκνινγψ παξνξκεηηθφ κήλπκα πξνο ηελ θα
Καξαζαλάζε, ηεο ιέσ «λίπησ ηαο ρείξαο κνπ γηα ην ηη ζα γίλεη απφ εδψ θαη
πέξα», δηφηη ν Γήκνο δελ έρεη λα δψζεη 8.900.000 € πνπ ζπζζσξεχνληαη απφ
ην 2009 κέρξη θαη ζήκεξα γηα λα πάξνπκε θάπνηα δσάθηα ηα νπνία ηα
αγαπάκε φινη γηα λα ηα πάκε θάπνπ.
ε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο ζπλαπνθαζίδνπκε κε ηελ θα
Καξαζαλάζε θαη αθνχ έρσ θάλεη έλα ξαληεβνχ κε ηνλ θ. Βνξίδε θαη ζηε
ζπλέρεηα κε ηνλ θ. Πέηζα θαη ηνπο ιέσ «Γψζηε καο ηε δπλαηφηεηα θάπνηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηαθέξνπκε απηά ηα δψα, φζν
ην δπλαηφ πην ζχληνκα γίλεηαη», αιιά ζπγρξφλσο ηη θάλνπκε; Πξφηαζε γηα
ηελ χπαξμε κηθξψλ θαηαθπγίσλ γηα ηα αδέζπνηα δψα ζηνπο Γήκνπο, Νέα
Φηιαδέιθεηα 11/3/2021 αξηζκφο Πξσηνθφιινπ 5108.
Ση

θάλνπκε;

ε

ζπλαπφθαζε

κε

ηελ

θα

Καξαζαλάζε.

Πξνζπαζήζακε λα αιιάμνπκε ην λφκν, ή λα κπνχκε ζθήλα κε πξφηαζε. Με
δεδνκέλε ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ ρψξσλ εληφο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ
θέληξσλ, ζε αζηηθά πάξθα θαη άιζε εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ λα επηηξέπεηαη λα
δεκηνπξγεζνχλ, ή λα λνκηκνπνηεζνχλ ππάξρνληεο κηθξνί ρψξνη γηα ηελ
πξνζσξηλή θηινμελία αδέζπνησλ δψσλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ 4039/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Νφκν
4232 θαη ηα ινηπά.
Ο ρψξνο θηινμελίαο νθείιεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα
απφ θαηνηθίεο, πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ην πνιχ ίζε κε ην 1 εθαηνζηφ ηεο
επηθαλείαο ηνπ άιζνπο πάξθνπ –ηνπ άιζνπο καο δειαδή- θαη πάλησο φρη
κεγαιχηεξε ησλ 4 ζηξεκκάησλ.
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ην ρψξν ζα κπνξνχλ λα θηινμελνχληαη κέρξη 35 ζθχινη θαη
αλάινγνο αξηζκφο γαηψλ. Οη θιεηζηνί ρψξνη πνπ απαηηνχληαη, ρψξνη
θινπβηψλ, γξαθείν, απνζήθεο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηνχλ κε ειαθξά
θαηαζθεπή πνπ ζα επελδπζεί κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά θαη λα
θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα ην πνιχ ίζε κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ
δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ.
Ο ρψξνο νθείιεη λα έρεη Καλνληζκφ, θαζεκεξηλφ σξάξην
ιεηηνπξγίαο, λα είλαη πξνζβάζηκνο θαη επηζθέςηκνο απφ πνιίηεο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα πηνζεηήζνπλ ή λα παξέρνπλ εζεινληηθή βνήζεηα απφ
ζρνιεία θαη γεληθά απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ ζα ήζειε λα επηζθεθζεί ηνλ
ρψξν.
Ση θάλακε; Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπκε μαλά ηελ άπνςε
ηεο θαο Καξαζαλάζε ηνπ Φηινδσηθνχ πξνηείλακε ζην Τπνπξγείν λα θάλεη κηα
ηξνπνινγία θαη λα επηηξέπεη κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν άιζνο, ην δηθφ καο, λα
θηινμελνχληαη απηά ηα δψα. Μέρξη ηφηε φκσο θάηη πξέπεη λα γίλεη. Γηαηί
ηνθίδεηαη ην πξφζηηκν.
Λέσ ινηπφλ εγψ ηψξα φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θ. Γεσξγακιήο
κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο καο έρεη θαηαζθεπάζεη έλα θαζ' φια εχξπζκν ρψξν
επδσίαο ησλ δψσλ απηψλ, ζεσξψ φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιηψο, δελ
είλαη ζην ρέξη καο θα Παπαινπθά, θαη ην μέξεηε. Γηαηί ήζαζηαλ Αληηδήκαξρνο
θαη απφ ηα ρέξηα ζαο πεξλνχζαλ απηά ηα Πξσηφθνιια. Απηά ηα Πξσηφθνιια
πνπ έιεγαλ φηη ν ρψξνο δελ κπνξεί λα είλαη πηα εθεί, φηη αλ επέκβεη αχξην ην
πξσί ν Δηζαγγειέαο κε κηα κπνπιληφδα θαη θαηεδαθίζεη απηά ηα απζαίξεηα
θηίζκαηα θαη μακνιχζεη ηα ζθπιηά ζηε Γεθειείαο πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Γήκνπ;
Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Φηινδσηθνχ απέλαληη ζηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία
Φηινδσηθψλ πιιφγσλ;
Ή απφ ηελ άιιε πνηνο έρεη ηα εθαηνκκχξηα έζησ κε δφζεηο λα ηα
δψζεη; Γηαηί μέξεηε πνιχ θαιά φηη ηψξα πηα ην θξάηνο δελ ραξίδεηαη.
Πξνζσπηθέο επαθέο έρσ θάλεη θαη αθφκε ν Φηινδσηθφο ζηέθεηαη εθεί κε ηα
ζθπιηά θαη ην μέξεηε θα Καξαζαλάζε θαη πιεξνθνξψ θαη ηελ θα Παπαινπθά
γη' απηφ. Γηαηί γηα ηα δψα 24 κήλεο έρνπκε ηξέμεη πεξηζζφηεξν απφ φηη έρνπκε
ηξέμεη γηα άιια ζέκαηα.
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Δπνκέλσο ελσηηθά, κε ζπκθσλεκέλα απηά πνπ έρεηε πεη κε ηνλ
θ. Γεσξγακιή θαη ηνλ θ. Κίηζην πξνρσξάκε πξνο ηε κεηεγθαηάζηαζε πξνο ην
παξφλ ηνπ Φηινδσηθνχ. Γηνξζψζηε κε θ. Γεσξγακιή, κέρξη θαη βφζξν θάλακε
γηα ηα δψα.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Έηζη αθξηβψο. Δγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ θαη λα
δεζκεπηψ θαη ζην ψκα φηη αλ δελ γίλνπλ απηά πνπ καο έρεη πεη ε θα
Καξαζαλάζε, γηαηί ζα μαλαζπδεηήζνπκε καδί ηεο, είκαζηε ζηελ πινπνίεζε
δελ έρεη ηειεηψζεη θάηη. Αλ δελ γίλεη, ζα είκαη θαη εγψ ππφινγνο ζε εζάο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όινη καο ζα είκαζηε ππφινγνη. Δκείο ζέινπκε λα δηψμνπκε ηα
δψα;
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Όρη πξνο Θενχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο πσ θάηη; Αλ ζέιακε λα δηψμνπκε ηα δψα, ζα είρε
παξέκβεη ήδε ν Δηζαγγειέαο. Σνλ θξαηάκε κε λχρηα θαη κε δφληηα. Πεξηηηφ λα
ζαο πσ ηη πηέζεηο δέρνκαη απφ ην δαζάξρε. Γηαηί πεξάζακε κηα νιφθιεξε
δηαρεηξηζηηθή κε λχρηα θαη κε δφληηα, δνπιεχνληαο λπρζεκεξφλ γηα λα
κπνξέζνπκε πηα λα έρνπκε ην άιζνο λα είλαη ζε κηα θαηάζηαζε ηέηνηα, πνπ λα
ην ραηξφκαζηε φινη καο.
Να έρνπκε ην ζέαηξφ καο ην ιπφκελν θαηαθέξακε θαη ην
πεξάζακε θάησ απφ εθεί πνπ ήηαλ ην παιηφ θαη έρνπκε πηα ιπφκελν ζέαηξν.
Σηο πχιεο πνπ είπακε, ηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ ην αλαςπθηήξην, ηηο παηδηθέο ραξέο,
παηδηθέο ραξέο ΑκεΑ, ηελ ΔΜΤ πνπ ηε κεηαηξέπνπκε ζε ζηαζκφ
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη δφμα ησ Θεψ λα γίλεη, λα αλζίζεη έλα άιζνο,
λα ην αλαπιάζνπκε, λα ην αλαβαζκίζνπκε, λα ζπκβεί θάηη.
Μαθάξη λα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα είρακε ηα δψα, απηφ πνπ
είπε ν θ. Αλαγλψζηνπ είλαη δεδνκέλν είλαη γεγνλφο, θνληά είλαη ε Υίνπ. Θα
βξίζθακε ρψξν. Αιιά λα καο ην πεη ν λφκνο. Γηαηί κεζαχξην ν Γήκαξρνο πάιη
ζα είλαη ππφινγνο θαη ζαο κηιάσ εηιηθξηλά ηα αγαπάσ, δσ κε ζθπιηά, δσ κε
γάηεο. Αιιά δελ γίλεηαη.
Μελ κπαίλνπκε ζηε ινγηθή απηφ ην θιέγνλ ζέκα λα ην βάδνπκε
ζε επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο ην πνηνο αγαπάεη θαη πνηνο δελ αγαπάεη
ηα δψα, αιιά ην αλ κπνξνχκε ή δελ κπνξνχκε λα έρνπκε δψα κέζα ζην
άιζνο.
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Ωο πξνο ηα ρξήκαηα, ζέβνκαη θαη ηηκψ ηνπο αλζξψπνπο ηνπο
εζεινληέο πνπ έρνπλ επηδνζεί ζε θνχξαζε, ζε κέξεο, ζε εξγαηνψξεο θαη
βεβαίσο ηα ρξήκαηα πνπ βάδνπλ. Αιιά απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ν κνλαδηθφο
Γήκνο πνπ έρεη λνηθηάζεη νηθφπεδν θ. Αλεκνγηάλλε, γηα λα πάεη ν Φηινδσηθφο
εθεί κε δηθά καο ρξήκαηα 16.000 € ην ρξφλν είλαη απηφ ην νηθφπεδν θαη δελ
μέξσ αλ ζα ζηνηρίζεη φπσο είπε ν θ. Γεσξγακιήο 35.000 € κε δηθά καο
ρξήκαηα λα θαηαζθεπάδνπκε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ θηινμελία ηνπ δψνπ.
Καη έρνπκε αηηεζεί θαη πηζηεχσ ζα έξζνπλ ζχληνκα άιιεο
52.000 € απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πνπ έρεη άκεζε αξκνδηφηεηα γηα ηα
δψα, γηα λα κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ρψξν, κηα αηκφζθαηξα κηαο
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φηινδσηθνχ. Γελ λνκίδσ πσο ππάξρεη άιινο Γήκνο
πνπ βάδεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ ιεθηά γηα ηνπο Φηινδσηθνχο θαη ηφζν εχθνια.
Κάλακε φ,ηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη καο.
Να δηαηεξήζνπκε ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηα δψα ζε κηα
θαιή θαηάζηαζε θη απηφ έγθεηηαη βεβαίσο ζηνπο θηιφδσνπο θαη ζηελ θα
Καξαζαλάζε θαη ην επηηειείν ηεο, αιιά θη εκείο απφ εδψ θαη πέξα πνπ δελ
παίξλνπκε ηίπνηα πάλσ καο, εκείο ρνξεγνχκε ζηελ θα Καξαζαλάζε φ,ηη
ρξεηάδεηαη πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, αθφκε θαη αλζξψπνπο πνπ

κπνξνχκε

απφ ην Γήκν λα βάινπκε εθεί θαη λα μέξνπκε φηη ν Γήκνο ζπλεηζθέξεη θαη ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ. Αιιά φρη κέζα ζην άιζνο γηαηί δελ γίλεηαη. Ση λα
θάλνπκε… Γελ γίλεηαη. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Σα ζπηηάθηα πνπ βάδνπκε δελ είλαη ζε θακία κειέηε κέζα,
λα μέξεηε. Γελ ππάξρνπλ ζε κειέηε.
Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Κχξηε

Γεσξγακιή

ηελ αλάζεζε

δηάβαζα

πνπ

πεξηγξάθεη 48 θινπβηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη φρη δηάινγνο. Ο θ. Καιακπφθεο
έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δδψ θάπνηνο ιέεη ςέκαηα. Ή ε θα Καξαζαλάζε ή ν θ.
Γεσξγακιήο, ή ν θ. Γήκαξρνο. Διπίδσ φηη απηφ ζα δηεπθξηληζηεί κεηά.
Πξηλ απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ λνηθηάζαηε έλα ρψξν γηα ηε
κεηαθνξά ηεο Φηινδσηθήο κε θφζηνο εηήζην 15-16.000 €. Ννηθηάζαηε έλα
ρψξν ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε δψλε πξνζηαζίαο ηνπ Κεθηζνχ, έλαο
ρψξνο ζηνλ νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη θακία παξέκβαζε. Ζ πξψηε δψλε
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είλαη δψλε πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη γεσξγηθήο
ρξήζεο.
Καηά ζπλέπεηα είλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο δελ έρεη ηηο
πξνδηαγξαθέο, δελ έρεη ηα ζηνηρεηψδε λνκηκφηεηαο. ε νπνηαδήπνηε
θαηαγγειία γίλεη ζην κέιινλ ζα θξηζεί παξάλνκε ε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε
έρεη γίλεη εθεί ή εγθαηάζηαζε.
Ο ρψξνο απηφο θ. Γεσξγακιή είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ απηφ
πνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ε Φηινδσηθή. Ο ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ε
Φηινδσηθή είλαη πεξίπνπ ζηα 3 ζηξέκκαηα, απηφλ πνπ έρεηε λνηθηάζεη είλαη
γχξσ ζηα 2 θαη κε ηελ πεξίθξαμε πνπ πνιχ ζσζηά έγηλε απφ ηε κεξηά ηνπ
Κεθηζνχ γηα λα βξεζεί ζηαζεξφ έδαθνο θαη λα κπνξέζεη λα γίλεη, είλαη
πεξίπνπ ζην 1.700. Καηά ζπλέπεηα είλαη πνιχ κηθξφηεξνο.
Μεηά απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ αδξάλεηαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
Φηινδσηθνχ θαη αθνχ έρεηε λνηθηάζεη ηνλ ρψξν θαη ρσξίο θακία ζπλελλφεζε ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Φηινδσηθνχ- κε ηνλ Φηινδσηθφ ν νπνίνο έρεη
θαη ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ βγάδεηε ζηηο 30/12 κηα
πξφζθιεζε.
ηηο 30/12 γίλεηαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη ζηηο 31/12 ε παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ην ’21.
Κάλακε κηα επίζθεςε πξηλ δέθα κέξεο ζην ρψξν, ζαο έρσ
επηζπλάςεη θαη θσηνγξαθίεο ζην chat φζνη ζέιεηε κπνξείηε λα ηηο δείηε,
δηαπηζηψζακε ηα εμήο: απηή ε πεξηβφεηε πεξίθξαμε κε ηηο ιακαξίλεο πάλσ ζε
ηζηκεληφιηζνπο

είλαη

ιακαξίλεο

αηάθησο

εξξηκκέλεο,

νη

νπνίεο

είλαη

ηνπνζεηεκέλεο πάλσ ζε παιηά ζθνπξηαζκέλα ζίδεξα. Μηα πεξίθξαμε πνπ
ππήξρε παιηά έρνπλ ζθνπξηάζεη ηα ζίδεξα, πήγε ν εξγνιάβνο, θφιιεζε ηηο
ιακαξίλεο εθεί πάλσ. Με ηνλ πξψην αέξα απηά ζα ζπάζνπλ.
Έρεη θηηαρηεί έλαο δηάδξνκνο «θίδη» ζα ηνλ έιεγα απφ κπεηφ,
πεξίπνπ 50 κέηξα θαη ην πιάηνο ηνπ είλαη 3 κέηξα, ηα θινπβηά πνπ είλαη ζην
άιζνο ζήκεξα είλαη 3,5 κέηξα, θαηά ζπλέπεηα δελ ρσξάλε. Αλ είραηε ξσηήζεη
ην Φηινδσηθφ σο δηαηείλεζηε ζα ζαο είραλ πεη φηη είλαη 3,5 κέηξα ηα θινπβηά.
Άξα δελ είραηε κηιήζεη κε ηελ θα Καξαζαλάζε γηα λα ζαο δψζεη
πξνδηαγξαθέο.
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Ο δηάδξνκνο απηφο πνπ έρεη θηηαρηεί είλαη πεξίπνπ 50-51 κέηξα
θαηά ζπλέπεηα ρσξάλε 25 θινπβηά. Ο Φηινδσηθφο αλ δελ θάλσ ιάζνο ζήκεξα
έρεη ή 42 ή 44 θινπβηά γηα ηα ζθπιηά, φρη γηα ηηο γάηεο. Άξα ζα ζηεγαζηνχλ ηα
25 ζθπιηά απφ ηα 40 πνπ θαηά επνρή έρεη. Γέληξν δελ ππάξρεη νχηε έλα κέζα
ζην νηθφπεδν, ε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο πνπ έρεη γίλεη, είλαη έλα ράιη θαη ζα
ην δηαπηζηψζεηε ζηηο θσηνγξαθίεο. Μελ αθνχσ αζηεία γηα λα ζηξψζεηε
ηάπεηα, απηφ κφλν ζαλ αζηείν ζα κπνξνχζα λα ην πάξσ. Έρεη ζηξσζεί φρη κε
ραιίθη ην ςηιφ απηφ πνπ είπε ν Λχζαλδξνο, αιιά κε ηε ρνληξή θαη δελ είλαη
ζηξσκέλν, είλαη αλαθαηεκέλν κε ην ρψκα, θάηη πνπ λνκίδσ φηη δπζρεξαίλεη
πάξα πνιχ ην λα πεξπαηήζνπλ ηα δσληαλά πάλσ ζε απηφ ην ρψξν.
Αλ ηνπνζεηεζνχλ θη άιια θινπβηά, πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ
θη άιια θινπβηά, πνηνο ρψξνο ζα κείλεη κεηά γηα λα πεξπαηάλε, πνπ βγάδνπλ
ηα ζθπιηά ζε έλα ρψξν, ηα αθήλνπλ ειεχζεξα γηα θάπνηα ψξα. Απηφο ν ρψξνο
δελ ζα ππάξρεη.
Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα έξζεηε ζε κηα ζπλελλφεζε κε ηνλ
Φηινδσηθφ. Ο Γήκνο έρεη αλάγθε ηνλ Φηινδσηθφ, ν Φηινδσηθφο έρεη πάξεη κηα
επζχλε πνπ έπξεπε λα αλήθεη ζην Γήκν. Καηά ζπλέπεηα ηνλ Φηινδσηθφ θαη ηα
κάηηα καο. Ο ρψξνο πνπ πεγαίλεη ζήκεξα, γηα εκέλα είλαη επηεηθψο
απαξάδεθηνο θαη αθαηάιιεινο θαη ζχληνκα ζα θξηζεί θαη παξάλνκνο.
Να ελψζνπκε ηε θσλή καο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πέξα
απφ έλα έγγξαθν πνπ έρεη θάλεη ν Γήκαξρνο ζηηο 11 Μαξηίνπ, λα ην
δνξίζνπκε λα ην επαλαιάβνπκε, λα θάλνπκε παξάζηαζε καδί κε ηνλ
Φηινδσηθφ λα θάλνπκε κηα θακπάληα λα γίλεη κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε λα
πηέζνπκε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, λα επηηξέπεηαη ε
θηινμελία ησλ αδέζπνησλ κέζα ζην άιζνο. Άιιε ιχζε δελ ππάξρεη.
Έηζη φπσο δξνκνινγείηαη ζήκεξα ε θαηάζηαζε, ν Φηινδσηθφο
δελ κπνξεί λα παίμεη ηνλ ξφιν πνπ παίδεη απηά ηα 10-15 ρξφληα απφ ηελ
ίδξπζή ηνπ, ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν κε ηηο επηζθέςεηο απφ ηα ζρνιεία απφ ηνπο
πξνζθφπνπο, απφ ηνλ θφζκν, απφ ηνπο εζεινληέο πνπ ζήκεξα κηα ζεηξά απφ
εζεινληέο πεγαίλνπλ ζηνλ Φηινδσηθφ, έρνπλ πηνζεηήζεη έλα αδέζπνην ην
βγάδνπλ, πεξπαηάλε κέζα ζην άιζνο θαη ην μαλαθέξλνπλ πίζσ.
Απηφ ην πξάγκα πνπ ζα γίλεηαη; Μέζα ζηα δξνκάθηα ηεο
πεξηνρήο εθεί; Μνπ θαίλεηαη ιίγν απίζαλν. Ο ξφινο πνπ παίδεη κέρξη ζήκεξα ν
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Φηινδσηθφο λνκίδσ κε ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπ εθεί, ζα ραζεί ζηγά - ζηγά ζα
θζίλεη, ζα δηαιπζεί θαη ηφηε ν Γήκνο ζα επσκηζηεί ηηο επζχλεο ηνπ γηα ηελ
πεξίζαιςε ησλ αδέζπνησλ. Δπραξηζηψ.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Πξφεδξε, είπε ν θ. Καιακπφθεο φηη δελ έρεη δέληξα κέζα.
Δληάμεη δελ έρεη ζην θέληξν …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζακε ηελ άπνςή ηνπ θαη ν θαζέλαο καο θξίλεη.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Όρη δελ είλαη άπνςή κνπ.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Γελ έρεη δέληξα; Γελ έρεη απηά πνπ έρεη ην άιζνο
ζπκθσλψ απφιπηα καδί ζνπ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Λχζαλδξε, έρεη θππαξίζζηα απφ ηε κεξηά ηνπ Κεθηζνχ…
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Έλα θνκκάηη κεγάιν απφ ηε δεμηά κεξηά έρεη ηέζζεξα
πέληε θππαξίζζηα πνπ είλαη πην κέζα θαη δεκηνπξγεί ίζθην. Έρνπκε κηιήζεη κε
ηελ Καξαζαλάζε θαη είπακε ζην θνκκάηη απηφ, απφ εθείλε ηε κεξηά λα
βάινπκε άιια 10-20 θινπβηά φζα ρξεηαζηνχλ γηα λα ζηεγαζηνχλ φια ηα
ζθπιηά. Απιά πεξηκέλνπκε λα κηιήζνπκε κε ηελ θα Καξαζαλάζε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Λχζαλδξε, άκα ζέιεηο ην θαινθαίξη πάκε λα ζηαζνχκε εθεί
12 ε ψξα ην κεζεκέξη …
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: αλ ην δάζνο κε ηα ηφζα δέληξα πξαγκαηηθά δελ έρεη,
εληάμεη θαη έρσ ηελ εληχπσζε φηη δελ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θηφιαο.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν θαινθαίξη πάκε λα ζηαζνχκε κηζή ψξα εθεί.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Με ηελ θα Καξαζαλάζε γηαηί ηα ήδε ππάξρνληα θινπβηά
δελ ρξεηάδεηαη λα είραλ ηε κφλσζε απφ πάλσ, απηά πνπ θαηαζθεπάδνπκε γηα
λα εμππεξεηήζνπκε θαη ε ζθεπή πνπ ζα γίλεη ζηα ήδε ππάξρνληα, ην
ζθέπαζηξν ζα είλαη έηζη αθξηβψο γηα λα κελ δεζηαίλνληαη πνιχ ηα ζθπιηά θαη
λα κελ θξπψλνπλ θηφιαο. Έρνπκε κηιήζεη κε ηελ θα Καξαζαλάζε λα βγαίλεη
ιίγν έμσ απφ ηα 3 κέηξα, ζηα 3,5 γηα λα κε δεκηνπξγεί πξφβιεκα κε ηνλ αέξα,
κε ηηο βξνρέο, λα πξνζηαηεχνληα ηα δψα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζαο επραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη απφ εκέλα.
Πξαγκαηηθά λνκίδσ φηη ν παξαινγηζκφο ζήκεξα ζε επίπεδν πνιηηηθφ θαη φρη
νπζηαζηηθφ γηα ην Φηινδσηθφ, ρηππάεη θφθθηλν. Πξαγκαηηθά άθνπζα κε πάξα
πνιχ πξνζνρή ηνλ θ. Καιακπφθε ηνλ ζπλάδειθν λα θάλεη θάπνηεο
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παξαηεξήζεηο, δελ κπνξψ λα έρσ άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο κεραληθφο είλαη ν
άλζξσπνο κπνξεί ελδερνκέλσο ζε θάπνηεο απφ απηέο λα έρεη θαη δίθην.
Αιιά ν θ. Καιακπφθεο καδί κε ηε Γηνίθεζε ηεο «Γχλακεο
Πνιηηψλ» επί πέληε ρξφληα ήηαλ Γηνίθεζε. Οη ηειεπηαίνη πνπ ζα έπξεπε λα
κηινχλ γη' απηφ ην δήηεκα είλαη νη ζπλάδειθνη πνπ άζθεζαλ Γηνίθεζε επί
πέληε ρξφληα θαη ην κνλαδηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε κεηάζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο
ζηελ επφκελε Γηνίθεζε.
Καη αλαξσηηέκαη αγαπεηέ ζπλάδειθε θ. Καιακπφθε, αλαιχζαηε
κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα θινπβηά, ηα ηεηξαγσληθά, ηα κπεηά, ηα δέληξα, ηα
ραιίθηα θάλαηε κηα απηνςία θαη θαιά θάλαηε είλαη θαη ην επάγγεικά ζαο νπφηε
ζα έρεηε πνιχ θαιχηεξε άπνςε απφ ηνλ θαζέλα εδψ κέζα. Πέληε ρξφληα πνπ
ήζαζηαλ θαη Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, γηαηί δελ αθηεξψζαηε ην
ρξφλν πνπ αθηεξψζαηε απηέο ηηο κέξεο γηα λα δείηε απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο
απηνχ ηνπ ρψξνπ; Θα ήζεια κηα απάληεζε πάλσ ζε απηφ ην εξψηεκα.
Απφ εθεί θαη πέξα λνκίδσ φηη ν Γήκαξρνο κε θάζε ιεπηνκέξεηα,
κε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο γηα ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ, γηα ην λφκν ν
νπνίνο θξέκεηαη πάλσ απφ ην θεθάιη καο θαη ην δπζζεψξεην πνζφ πνπ αλ
ηπρφλ βεβαησζεί ν Γήκνο ζα ηηλαρηεί ζηνλ αέξα, αθφκε θαη ηηο πξνζπάζεηεο
πνπ έρνπλ γίλεη γηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε κίιεζε κε θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηηο
θηλήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή.
Γηα λα θηάζνπκε ζην ζήκεξα, φπνπ επίζεο κε πάξα πνιχ
ιεπηνκεξή αλάιπζε ν θ. Γεσξγακιήο ν Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
κίιεζε θαη γηα ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ θα Καξαζαλάζε θαη
φρη γεληθά, ζπγθεθξηκέλα. Αλέιπζε θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα
ηνπνζεηεζνχλ ηα θινπβηά, γηα ηνλ ρψξν, πσο ήηαλ ν ρψξνο φηαλ ην
λνηθηάζακε θαη πσο είλαη ηψξα.
Θεσξψ φηη είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν δελ ρσξάεη κηθξνπνιηηηθή
θαη φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο δελ ππάξρεη κέηξν ζην πνηνο αγαπάεη
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηα ζθπιηά. Γελ κπνξνχλ απηή ηε ζηηγκή λα
παξακείλνπλ ζην ρψξν ηνπ άιζνπο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ ηε Γεκνηηθή
Αξρή ελδερνκέλσο λα ην ζέζνπκε θαη θεληξηθά ην δήηεκα κέζσ ηεο ΚΔΓΔ
γηαηί θαληάδνκαη δελ είκαζηε ν κφλνο Γήκνο απφ ηνπο 325 ηεο ρψξαο πνπ
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έρνπκε απηφ ην πξφβιεκα, λα κπνξέζεη λα γίλεη κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη
λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα παξαπέξα.
Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρνπλ καγηθέο ιχζεηο. Να θνηηάμνπκε λα
κεηαζηεγαζηνχλ ηα ζθπιηά εθεί ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ θα Καξαζαλάζε θαη
γηα φζν δηάζηεκα κείλνπλ εθεί, λα κπνξέζνπλ λα εμππεξεηεζνχλ θαη ηα
δσληαλά θαη νη άλζξσπνη πνπ κε πνιχ αγάπε θαη πνιχ δέζε ηα θξνληίδνπλ,
ηα πξνζέρνπλ θαη ηα ππεξεηνχλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λέθθα, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κπνξψ λα δηεπθνιχλσ ηε ζπδήηεζε κε έλα
αθφκε έγγξαθν πνπ βξήθα; Μνπ επηηξέπεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ. Δίλαη ε απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο πεξί απνκάθξπλζεο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο απφ ηηο απζαίξεηεο
εγθαηαζηάζεηο εληφο δεκνζίνπ δάζνπο άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο, είλαη ηνπ
2016 νξκψκελνο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Λέθθα ζρεηηθά κε ην ηη έγηλε ηα
πξνεγνχκελα πέληε ρξφληα, πξηλ ηε δηθή καο Γηνίθεζε.
Όπνπ ν ζπληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ε θα Καιιηφπε
Καξδακίηζε ππνγξάθεη, απνθαζίδεη λα απνκαθξπλζνχλ ηα αδέζπνηα δψα
ζπληξνθηάο

θπκαηλνκέλνπ

αξηζκνχ

πεξίπνπ

130

ζθχισλ

απφ

ηηο

θαηαιεθζείζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν Γήκνο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ κεηαμχ άιισλ
παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 149/2010 απφθαζεο ηνπ 2 νπ
ηκήκαηνο αθπξσηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ήηνη…
θαη αλαθέξεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Απηφ, πξνο επίξξσζε απηψλ πνπ είπε ν
θ. Λέθθαο πεξί αδξάλεηαο ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα
απηφ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζαθψο φινη αγαπνχλ ηα δψα, πνιινί
έρνπλ θαηνηθίδηα θαη αξθεηνί απφ εκάο έρνπκε πηνζεηήζεη θαη αδέζπνηα. Γελ
λνκίδσ φηη ηίζεηαη απηφ φκσο, νχηε κπνξεί ε θηινδσία λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
άιινζη γηα λα θξχβνληαη αληηιατθέο επηινγέο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαη
γεληθφηεξεο.
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Θπκάκαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ είρακε θνπβεληηάζεη γηα ην
ζέκα, ήηαλ κηα πεξίνδνο κε απνιχζεηο ζην ΔΣΗΑ πνπ πάιη είρε αξλεζεί ν
Γήκνο λα ηεζεί εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη εμαληιήζακε ηελ επαηζζεζία καο
κφλν ζην θνκκάηη ην θηινδσηθφ.
Υαίξνκαη επίζεο πνπ γίλεηαη εμαληιεηηθή ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, γηαηί έηζη πξέπεη λα γίλεηαη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην
Γήκν. Δπίζεο ραίξνκαη εηδηθά κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεσξγακιή γηαηί ζα είλαη
ζσζηφ λα εγθαηληαζηεί κηα λέα κέζνδνο δνπιεηάο θαηά ηελ νπνία ε Γεκνηηθή
Αξρή, ε θάζε Γεκνηηθή Αξρή, λα αθνπγθξάδεηαη ηνπο πιιφγνπο θαη λα
δνπιεχεη ζπζηεκαηηθά καδί ηνπο θαη ζαλ δεχηεξν βήκα ζα πξέπεη λα
ζθεθηνχκε λα δψζνπκε κηα ζπλέρεηα ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αλαιπηηθή
ζπλεξγαζία θαη ζηηο επηζθεπέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ηνπο πιιφγνπο
Γνλέσλ πνπ έρνπκε κπξνζηά καο.
Γηα ην ζέκα απηφ θαζαπηφ. Δκείο έρνπκε κηα άπνςε γηα ην
άιζνο, πηζηεχνπκε φηη δελ πξέπεη λα θνξησζεί κε άιιεο ρξήζεηο, πηζηεχνπκε
φηη δελ θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε ε δηαρεηξηζηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
θαη πηζηεχνπκε φηη ην γεγνλφο φηη θεχγεη ν Φηινδσηθφο δελ έρεη λα θάλεη κε ηηο
δηθέο καο αλεζπρίεο, ή φηη δελ δίλεηαη νπζηαζηηθά ε κάρε πνπ μαλαιέσ εκείο
δελ βιέπακε απηή ηελ ιχζε, αιιά κε ην γεγνλφο φηη δελ ζπλδέεηαη κε ηηο
ρξήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηε δηαρεηξηζηηθή κε ην άιζνο λα γίλεηαη κηα
επέθηαζε ηνπ δηαζθεδαζηεξίνπ, πνπ θαηαιακβάλεη ηελ πφιε ζηγά - ζηγά.
Πνην είλαη ην νπζηαζηηθφ δήηεκα. Σν νπζηαζηηθφ δήηεκα είλαη φηη
κε ηε ιχζε πνπ δφζεθε, δειαδή λα επηρνξεγεζεί ν Φηινδσηθφο θαη λα ιχζεη ην
ζέκα, είλαη κηα βνιηθή ιχζε γηα ην Γήκν θαη γηα ηελ θξαηηθή επζχλε. Γίλεη έλα
πνζφ, ηειεηψλεη κε ηελ επζχλε θαη απφ εθεί θαη πέξα είλαη δεδνκέλε ε
ζπκβνιή ηνπ Φηινδσηθνχ γηαηί ζπκφκαζηε φηη πξηλ απφ πνιιά ρξφληα ηη
γηλφηαλ κε ηηο αγέιεο πνπ δηακνξθψλνληαλ εηδηθά ζε πεξηνρέο πξνο ηνλ
Πνδνλίθηε θαη ηα ινηπά. Γελ ακθηζβεηείηαη απηφ απφ θαλέλαλ.
Όκσο αξκφδηνη γηα ηε δηαρείξηζε είλαη νη Γήκνη. Δίλαη αξκφδηνη
θπζηθά λα έρνπλ ζπλεξγαζία, αιιά είλαη αξκφδηνη απηνί λα δεκηνπξγνχλ θαη
λα ιεηηνπξγνχλ θαηαθχγηα, λα έρνπλ πξνζσπηθφ, λα έρνπλ θηεληαηξηθή
θάιπςε ζχκθσλα αλ ζπκάκαη θαιά κπνξεί λα κε δηνξζψζεη ε θα
Καξαζαλάζε ή ν Γήκαξρνο κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν ηνπ ’21 λα έρνπλ
νινθιεξσκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ην νπνίν δελ έρσ δεη, δελ
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θαηαιαβαίλσ ηη αθξηβψο ζέιεη λα θάλεη ν Γήκνο θαη λα έρνπλ ζηελ επζχλε
ηνπο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ θαη επηρνξεγνχληαη γη' απηά νη
Γήκνη.
Άξα

ην πξφβιεκα δελ βξίζθεηαη απιψο ζην

αλ είλαη

αθαηάιιεινο ή ιηγφηεξν θαηάιιεινο απηφο ν ρψξνο πνπ θπζηθά έρεη
πξνβιήκαηα θαη φζν ε γε ζα είλαη εκπφξεπκα, πάληα φιν θαη πην καθξηά ζα
πεγαίλνπκε γηα ρξήζεηο πνπ ζα είλαη νπζηαζηηθέο θαη ρξήζηκεο επξχηεξα. Γηαηί
νη άιιεο ρξήζεηο, νη πην κέζα, ζα θαπαξψλνληαη, φπσο θαπαξψζεθαλ
κεγάιεο εθηάζεηο θαη εδψ θνληά απφ έλα κνλνπψιην ζηε Renault.
Σν νπζηαζηηθφ πνπ έρνπκε φκσο θαη γη' απηφ είλαη ζσζηή ε
αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ιάζνο θαηεχζπλζε, είκαζηε ζην ζσζηφ δξφκν
αιιά ζε ιάζνο θαηεχζπλζε, είλαη ην ζέκα πνπ βάδνπλ νη δπν δεκνηηθνί
ζχκβνπινη.
Γειαδή πνην είλαη ην ζέκα; Να ζπλερίζεη ε πνιηηηθή πνπ
εθρσξείηαη ε επζχλε θαη πεηάγεηαη ην κπαιάθη, ελψ πξέπεη λα ππάξρεη
απαίηεζε ν Γήκνο ζαλ θξίθνο ηνπ θξάηνπο πνπ δελ είλαη κφλν λα εθαξκφδεη,
αιιά ζπλδηακνξθψλεη πάξα πνιιά πξάγκαηα, λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηελ
νπνία ην ίδην ην θξάηνο ιέεη φηη έρεη.
Ννκίδνπκε θαηά ηελ γλψκε καο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη
λα θηλεζεί κηα νπζηαζηηθή ιχζε, θπζηθά λα ζηεξηρζεί ν Φηινδσηθφο, θπζηθά λα
δνχκε θαη πνηεο ιχζεηο ελδηάκεζεο πξέπεη λα δνζνχλ, παίξλνληαο ππφςε φηη
δπζηπρψο ζηελ Διιάδα ην νπδέλ κνληκφηεξνλ ηνπ πξνζσξηλνχ είλαη κηα πνιχ
θαθή πείξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Καη' αξράο λα μεθηλήζσ φηη
πξέπεη φινη λα εμάξνπκε ηε κεγάιε πξνζπάζεηα θαη ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ
Φηινδσηθνχ πιιφγνπ ηεο πφιεο καο, λνκίδσ φηη φινη ην είπαλ θαη φινη ην
απνδέρνληαη.
Ωο δεχηεξε παξαηήξεζε, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο ν
ρψξνο ηνπ άιζνπο ζα ήηαλ ν ηδαληθφο. Γειαδή ζα ήηαλ ην ηδαληθφ λα έρνπκε
κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη λα παξακείλεη ν Φηινδσηθφο ζην άιζνο, έρεη
δξνζηά, είλαη κέζα ζην άιζνο, έρεη κεγαιχηεξε άλεζε, κεγαιχηεξε επρέξεηα
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έρνπλ νη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα πηνζεηήζνπλ ηα δψα λα ηα δνπλ θαη ηα
ινηπά, δελ ην ζπδεηάκε απηφ.
Δδψ φκσο έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα δεδνκέλν, φηη ππάξρνπλ
ηειεζίδηθεο απνθάζεηο θαη επηθξέκνληαη πξφζηηκα δπζζεψξεηα ζην Γήκν θαη
άξα πξέπεη λα βξνχκε κηα ιχζε, έζησ πξνζσξηλή, κέρξη λα γίλεη απηή ε
πεξηβφεηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ νπνία ζαο εμήγεζε θαη ν θ. Γήκαξρνο
πφζν έρεη πξνζπαζήζεη.
Δγψ δελ δηαθσλψ φηη ελδερνκέλσο θαη φινη καο θαη σο
Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα επαλέιζνπκε θαη λα πηέζνπκε ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε βνεζψληαο ηε Γεκνηηθή Αξρή. Μέρξη λα ππάξμεη λνκνζεηηθή
ξχζκηζε γηα ην ηδαληθφ, δειαδή λα λνκηκνπνηεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Φηινδσηθνχ

κέζα

ζην

άιζνο

ή

λα

επηηξαπεί

ε

αλέγεξζε

ήπησλ

εγθαηαζηάζεσλ κε κηα ηξνπνινγία, κέρξη ηφηε πξέπεη λα βξνχκε κηα ιχζε λα
πάκε θάπνπ αιινχ έηζη ψζηε λα κελ έξζεη, φπσο ζαο είπε ζσζηά ν
Γήκαξρνο, ε δεκφζηα Αξρή θαη πεηάμεη ζην δξφκν ηα δψα.
αθψο ηα δέληξα δελ ζα είλαη ηφζα πνιιά εθεί, ζαθψο ζα
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Αιιά λνκίδσ φηη κε ηε ζπλεξγαζία Φηινδσηθνχ θαη
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο φπσο πνιχ ζσζηά ηα πεξηέγξαςε ν θ. Γεσξγακιήο,
σο πξνζσξηλή ιχζε είλαη ηδαληθή.
Δπίζεο λα πσ γηαηί αθνχζηεθαλ πνιιά πεξί επαηζζεζίαο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο, λνκίδσ φηη δελ έρνπκε ρξεία καξηχξσλ φηαλ ν Γήκνο δίλεη
16.000 € εηεζίσο θαη θαιχπηεη ην εηήζην κίζζσκα ηνπ Φηινδσηθνχ εκπξάθησο
δείρλεη ηελ επαηζζεζία ηνπ.
Δπίζεο φηαλ ζε δπν ρξφληα κέζα βξήθε κηα πξνζσξηλή ιχζε
πνπ ζίγνπξα δελ είλαη ε ηδαληθή, αιιά είλαη ε κνλαδηθή ιχζε πνπ κπνξεί ελ
πάζε πεξηπηψζεη λα είλαη εππξφζσπε. Άξα θαιφ είλαη φηαλ κηιάκε γηα
επαηζζεζία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα έρνπκε ππφςε καο έλα ζέκα πνπ ρξφληδε
επί δέθα ρξφληα θαη κέζα ζε δπν ρξφληα βξέζεθε κηα ιχζε πνπ απνθιείεη ην
ελδερφκελν νη ηεηξάπνδνη θίινη καο λα βξεζνχλ ζην δξφκν μαθληθά.
Ννκίδσ σο κεηαβαηηθή ιχζε θα Καξαζαλάζε πξέπεη λα
βνεζήζεηε θη εζείο κε ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη ηελ θαιή ζαο ζέιεζε πνπ μέξσ
φηη ππάξρεη θαη λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ηα δψα εθεί θαη φινη καδί λα
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πξνζπαζήζνπκε επηηέινπο λα ππάξμεη ε ηξνπνινγία απηή γηα ην άιζνο.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη πάιη. Κξνθνδείιηα δάθξπα απφ ηελ
πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο θαη απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη απφ ηνλ θ.
Κσλζηαληηλίδε, 16.000 € πνπ έηζη κπεξθέηη δφζεθαλ ζηε Φηινδσηθή. Κχξηνη,
ηελ επζχλε ηελ έρεηε εζείο, ηνλ ρψξν έπξεπε λα ηνλ είραηε λνηθηάζεη εζείο θαη
φρη ε Φηινδσηθή. Δίλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ 100%. Μεηαθέξεηε ηελ επζχλε ζηε
Φηινδσηθή εηαηξεία θαη ζηελ θα Καξαζαλάζε θαη ζε φια ηα ππφινηπα κέιε,
έρεηε κεηαθέξεη 100% ηελ επζχλε πνπ έρεηε σο Γεκνηηθή Αξρή.
Καη λα ζαο πσ θαη θάηη, πνπ εκείο δελ θάλακε ηίπνηα; ε πφζα
Γηθαζηήξηα έρνπκε πάεη γηα ην Φηινδσηθφ, μέξεηε; Καη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ε
θα Καξαζαλάζε; Πφζεο θαηαδίθεο έρνπκε; Κακία, θαλέλαο καο. Ξέξεηε γηαηί;
Γηαηί ηα Γηθαζηήξηα αληηιακβάλνληαη.
Απηφ ην ππνθξηηηθφ, ην δήζελ κηα ην είπε ν θ. Καιακπφθεο 30
ηνπ κελφο ε αλάζεζε, 31 ε παξάδνζε, πξφρεηξε κειέηε, θακία ζπλελλφεζε
κε ην Φηινδσηθφ θαη κηιάηε εζείο γηα επαηζζεζία; Ζ επδσία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πιαζκάησλ ζαο ελδηαθέξεη; Ξέξεηε πνηνο βξήθε ηνλ ρψξν πξψηε θνξά; Ο
ππνθαηλφκελνο, κέζσ κεζηηηθνχ γξαθείνπ. Ξέξεηε ηη ζπλαπνθαζίζακε ηφηε κε
ηελ Φηινδσηθή; Όηη ν ρψξνο δελ θάλεη, είλαη αθαηάιιεινο γηαηί είλαη
παξάλνκνο, γηαηί δελ έρεη δέληξα, γηαηί είλαη δίπια ζηνλ Κεθηζφ. Καη απηφ ηνλ
ρψξν θαη θάπνηνπο άιινπο ρψξνπο, πνπ ήηαλ πην καθξηά, ήηαλ ζε άιινπο
Γήκνπο.
Καη εκείο ην ςάρλακε, αιιά κέρξη λα βξνχκε ην ζσζηφ κέξνο
δελ κεηαθηλείηαη ε Φηινδσηθή. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Ήζεια λα ηνπνζεηεζψ απφςε θαη γηα
θάπνηα άιια ζέκαηα αιιά ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηεο θαο Καξαζαλάζε, ην
απέθπγα γηαηί είλαη εδψ θαη ήζεια λα ηελ αθνχζσ θαη ήζεια θη εκείο κε ηνλ
ηξφπν καο λα ζπκβάιινπκε ζηε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο.
Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ είλαη ελδεηθηηθέο φηη
δελ είκαζηε κάιινλ θνληά ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξνζσπηθά δελ
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κπνξψ λα δερηψ νπνηαδήπνηε εάλ δελ ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Φηινδσηθνχ. Καιψ θαη ην Γήκαξρν πνπ έρεη δείμεη φηη έρεη θάπνηα επαηζζεζία
ζε απηφ ην ζέκα θαη ηνπο ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπ λα εξγαζηνχλ κε ηελ θα
Καξαζαλάζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Πηζηεχσ φηη ε θα Καξαζαλάζε θαηαλνεί ηνπο θίινπο καο ηα
ηεηξάπνδα, κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη ηνπο αλζξψπνπο. Οπνηαδήπνηε ιχζε
πνπ δελ έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο, δελ ζα γίλεη δεθηή απφ εκάο. Δγψ ην
κφλν πνπ έρσ λα πσ είλαη λα ππάξμεη ζπλελλφεζε γηα λα βξνχκε κηα ιχζε γη'
απηφ ην πξφβιεκα.
Θα ήζεια λα αθνχζσ θαη πάιη ηελ θα Καξαζαλάζε γηαηί
εθθξάζηεθαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο θηλήζεηο
απηέο ηαθηηθήο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνχια, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε. Γελ είρα ζθνπφ λα κηιήζσ γηαηί
είρακε νξίζεη ηνλ θ. Καιακπφθε σο εθπξφζσπφ καο γη' απηφ ην ζέκα σο
εηδηθφ αγνξεηή.
Όκσο εδψ γηα άιιε κηα θνξά επηρεηξήζεθε λα γίλεη ην καχξν,
άζπξν. Όπσο καο έρεη ζπλεζίζεη απηή ε Γηνίθεζε, ε νπνία έρεη κπεξδέςεη ηελ
ππνθξηηηθή κε ηελ ππνθξηζία θαη βεβαίσο πξνζπαζεί ην ςέκα λα ην θάλεη
αιήζεηα.
Παξνπζηάζηεθε ε εηθφλα φηη ήξζε απηή ε ζσηήξηα Γηνίθεζε θαη
έλα ζέκα πνπ ηαιάληδε ην Γήκν γηα πάλσ απφ δέθα ρξφληα, ην έιπζε. Πεξί
απηνχ ζπδεηάκε; Καη' αξράο πξνο ηηκή ηνπ ν θ. Κφληνο θαη κπξάβν ηνπ ην
ιέσ δεκφζηα, ην έρσ πεη θαη ζηνλ ίδην, παξαρψξεζε απηφ ηνλ ρψξν ζηε
Φηινδσηθή ηφηε θαη θαιά έθαλε.
Γηαηί; Γηαηί κηα βαζηθή επζχλε ηνπ Γήκνπ πνπ ηεο έρεη εθρσξεζεί
απηή ε αξκνδηφηεηα απφ ην θξάηνο, πνπ δελ έρεη θαλέλα κέζν ζηελ νπζία γηα
λα ηελ πινπνηήζεη λα ηελ εθπιεξψζεη, επηπρψο ππάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη
νη νπνίνη κε κεγάιε αγάπε θαη ε αγάπε δελ είλαη θάηη κεηαθπζηθφ «έρσ κηα
γάηα ζην ζπίηη κνπ» θαη εγψ έρσ δχν θαη παιαηφηεξα είρα θαη ηξεηο γάηεο, δελ
είλαη εθεί ην ζέκα.
Δίλαη άλζξσπνη νη νπνίνη αθηεξψλνπλ ηε δσή ηνπο θαη ηνλ ρξφλν
ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ 3 ε ψξα ην πξσί λα παίξλσ εγψ ηελ θα Καξαζαλάζε
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θαη λα ηεο ιέσ «έρσ απφ ηνλ ηάδε δεκφηε ηελ πιεξνθνξία κε πήξε ηψξα φηη
πεζαίλεη έλα ζθπιάθη εθεί». Γειαδή θαιχπηνπλ κηα βαζηθή αλάγθε ηνπ Γήκνπ
θαη άξα βξέζεθαλ ζε έλα ρψξν πνπ δελ πήγαλ θαη ηνλ θαηέιαβαλ, δελ ηνλ
θαηαπάηεζαλ απηή ήηαλ ε δηθαηνινγία καο, ε πξαγκαηηθή δηθαηνινγία θαη ζην
Γηθαζηήξην φηη δελ πήγε ε θα Καξαζαλάζε, νχηε ν εθάζηνηε Γήκαξρνο λα
θαηαπαηήζεη έλα ρψξν γηα πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ ή γηα λα βγάιεη
ρξήκαηα. Πήγε, γηα λα εμππεξεηήζεη απηή ε ιεηηνπξγία.
Άξα απηφ έγηλε πξηλ απφ εζάο θαη θαιψο έγηλε. Γελ ήξζαηε λα
δψζεηε θάπνηα ιχζε, ήξζαηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Γηαηί
ήξζαηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα; Γηαηί έξρεζηε θαη καο ιέηε
φηη… ηα είπε βεβαίσο θαη ν θ. Καιακπφθεο ηα είπε θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο δελ
ζέισ λα επαλαιάβσ γηα ην πψο 30/12 βγάδεηε δηαγσληζκφ θαη 31/12
ππνγξάθεηε ζχκβαζε κε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο 31/12. Γειαδή
κηιάκε γηα αζηεία πξάγκαηα. Αιιά δελ ζα ζηαζψ ζε απηφ, καο έρεηε ζπλεζίζεη
ζε φια απηά, ηέηνηνη είζηε.
Θα ζηαζψ ζην εμήο: πήγαηε θαη δψζαηε ιχζε, πσο; Βξήθαηε ηνλ
ηξνκεξφ θαη θνβεξφ ρψξν ηνλ νπνίν ην είπε θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ηνλ είρακε
βξεη εκείο θαη ηνλ είρακε απνξξίςεη. Γηαηί ηνλ απνξξίςακε; Γηαηί φρη κφλν είλαη
αθαηάιιεινο γηα ηα δψα, είλαη θαη παξάλνκνο.
Καη εδψ ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ Λχζαλδξν. Λχζαλδξε, εκείο θαη ην
ιέσ πξνθαηαβνιηθά ζα ην είρακε θάλεη ήδε απηφ, αλ ζέιακε, νη εξγαζίεο πνπ
γίλνληαη εθεί, γίλνληαη κε άδεηα; Μπνξεί λα βγεη νηθνδνκηθή άδεηα γηα ηηο
εξγαζίεο πνπ γίλνληαη εθεί; Δίλαη ξεηνξηθή ε εξψηεζε θαη ε απάληεζε είλαη
φρη. Άξα εθεί ζα πεγαίλακε ζε έλα ρψξν φπσο καο ιέηε πνπ θαη ζα ήκαζηαλ
παξάλνκνη θαη ζα ήηαλ θαη αληηιεηηνπξγηθφο ν ρψξνο γηα ηε θηινμελία ησλ
δψσλ.
Άξα φρη κφλν δελ δψζαηε θακία ιχζε, απνξξίςαηε θαη ηε κία
νπζηαζηηθή ιχζε, ηελ νπνία πξφηεηλε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γηαηί
βεβαίσο θαλείο δελ θιείλεη ηα κάηηα απέλαληη ζην γεγνλφο φηη ην Γαζαξρείν θαη
νη απνθάζεηο πηέδνπλ, φλησο. Όκσο εκείο πξνζπαζήζακε αλεπηηπρψο ζα
έιεγα, λα επηηχρνπκε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ λα θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα
ελφο ρψξνπ – θαηαθπγίνπ δψσλ κέζα ζην άιζνο.
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Όπσο ππήξμαλ θαηά ην παξειζφλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ην
άιζνο καο, γη' απηφ δελ λνηάζηεθαλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη δελ ηα θαηαθέξακε.
Καη φηαλ ιέσ «εκείο» δελ ελλνψ ηε «Γχλακε πνιηηψλ» κφλν, ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ςήθηζε λα ππάξμνπλ θηλήζεηο πνιηηηθέο απφ ην Γήκν θαη
δειψζακε φινη ηε δηαζεζηκφηεηά καο λα ζηεξίμνπκε απηή ηελ θίλεζε. Όρη
κφλνη ζαο, λα πάκε φινη καδί. Έγηλε θάηη ηέηνην;
Αληί απηνχ ν θ. Βνχξνο καο επηδεηθλχεη θάπνην έγγξαθν. Σψξα
κηιάκε ζνβαξά; Γειαδή λα ππαγνξεχζεηε δειαδή έλα έγγξαθν ή λα ζηείιεη ν
εθπξφζσπνο Σχπνπ ζαο έλα έγγξαθν ηζνχηαη κε πνιηηηθή θίλεζε; Απηφ
ελλνείηε πνιηηηθή θίλεζε θαη πξνζπάζεηα πίεζε; Να απνζηαιεί έλα έγγξαθν.
Δγψ γηα λα θαηαιήμσ, αλ ζπδεηάκε ζνβαξά ηε δπλαηφηεηα λα
κελ μεζπηησζεί ε Φηινδσηθή ζεβφκελνη βεβαίσο ηηο απνθάζεηο, πξέπεη φινη
καδί

λα

δηεθδηθήζνπκε,

φινη

καδί

επαλαιακβάλσ,

λα

κπνξέζεη

λα

ρσξνζεηεζεί έλαο ρψξνο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ άιζνπο ζε έλα ζεκείν πνπ
δελ ζα ελνριεί θαλέλαλ, έλα ζεκείν πνπ ζα κπνξεί λα θηινμελήζεη ηα δψα.
Καη εδψ θάλσ κηα πνιχ κηθξή λχμε ζην ηη είπε ν θ. εξεηάθεο,
δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δελ ρσξάεη απηή ε ρξήζε κέζα ζε έλα άιζνο ην νπνίν
είλαη δσληαλφ θαη πνπ εκπεξηέρεη απηφ ην πξάγκα θάπνηα ινγηθή εκπνξηθνχ
θέξδνπο ή θάπνηνπ ζπκθέξνληνο. Γελ ην θαηαιαβαίλσ.
Θα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ν ρψξνο ηνπ άιζνο ζε έλα κηθξφ
ηκήκα ηνπ, ζην βφξεην ηκήκα φπσο έρνπκε πεη θαη παιαηφηεξα, ψζηε λα
κπνξέζεη λα ηδξπζεί θη έλαο ρψξνο θηινδσηθήο επαηζζεζίαο. Απηφ θάιιηζηα
κπνξεί λα γίλεη. Απηφ γίλεηαη βέβαηα ζηελ πξάμε απφ ηελ θα Καξαζαλάζε,
αιιά ζα κπνξνχζε θαη ζεζκηθά αθφκε λα θαηνρπξσζεί θάηη ηέηνην, ψζηε λα
κπνξνχλ πξαγκαηηθά ηα ζρνιεία θαη φζνη άιινη ζέινπλ, λα επηζθέπηνληαη έλα
ρψξν πνπ λα κπνξνχλ θαη λα βιέπνπλ θαη λα ιεηηνπξγεί ε ελζπλαίζζεζε πσο
θάπνηνη άλζξσπνη αγαπνχλ ηα δψα, ηα θξνληίδνπλ θαη πσο ρξεηάδεηαη λα ην
θάλνπκε φινη καο πνπ είλαη θη έλα δείγκα αλζξσπηάο φρη κφλν απέλαληη ηα
δψα, απέλαληη ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο.
Άξα

θαηαιήγσ,

έζησ

θαη

ηψξα

πξέπεη

φινη

καδί

λα

δηεθδηθήζνπκε απηφ δπλακηθά, γηαηί δηαθνξεηηθά απηή ε παξάλνκε θαη
δπζιεηηνπξγηθή ιχζε ζα είλαη κφληκε θαη ηελ επζχλε δελ ζα ηελ έρεη ν Γήκνο,
ζα ηελ έρεη ε Φηινδσηθή. Δπραξηζηψ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ηα δσάθηα πεδίνλ δφμεο ιακπξφ γηα
ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Απηφ θάλεηε ηψξα!
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δδψ βξήθεο ηελ θαθνθαηξία εζχ, κηιάο γηα ηα δσάθηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ θάλεηε θ. Βαζηιφπνπιε, δελ πεηξάδεη φκσο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δδψ ήξζεο απφ ηα Βξηιήζζηα θαη έβγαδεο video θαη
κηιάο γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο; Ήκνπλ κε 40 ππξεηφ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάλνπκε έγγξαθα δελ ζαο αξέζνπλ. Παξνπζηαδφκαζηε ζε
πξνζσπηθέο

ζπλαληήζεηο

κε

ηνπο

Τπνπξγνχο

ην

θάλνπκε

γηα

ηηο

θσηνγξαθίεο, απνθαζίζηε ηη ζέιεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα κηιήζεηο γηα ςεθνζεξία εζχ; Γελ ληξέπεζαη ιίγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ, θαιά πήγαηλε ε ζπδήηεζε.
Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δκέλα ζηα κέξε κνπ ιέλε φηη «φπνηνο βαξηέηαη λα δπκψζεη
δέθα κέξεο θνζθηλίδεη». Τπάξρεη κηα επηηαθηηθή αλάγθε λα κπνξέζνπλ λα
εμππεξεηεζνχλ ηα δσληαλά ηα δψα απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη κηα
δακφθιεηνο ζπάζε πάλσ απφ ην θεθάιη καο ε νπνία έρεη έλα ππέξνγθν πνζφ,
ην νπνίν ν Γήκνο αδπλαηεί λα θαιχςεη.
Μπξνζηά ζε απηή ηελ αλάγθε δεκηνπξγνχκε ηέηνηεο ζπλζήθεο
θαη ην γλσξίδεη πνιχ θαιά ε θα Καξαζαλάζε θαη αξθεηά κέιε ηνπ Φηινδσηθνχ
πιιφγνπ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα πξνζσξηλή ιχζε
κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη, κε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη απφ εθεί θαη
πέξα λα κπνχκε ζηε ινγηθή θαη λα δψζνπκε φινη καδί, φπνηνο ζέιεη εκείο εδψ
είκαζηε, έρεη δεισζεί πάξα πνιιέο θνξέο απηφ ην πξάγκα, ηελ φπνηα θίλεζε
κπνξνχκε λα θάλνπκε καδί ηνπο πξσηνζηαηψληαο κε αλζξψπνπο νη νπνίνη
ζπλππέγξαςαλ έλα θείκελν απαηηήζεσλ πνπ είρε βγεη πέξζη γηα ην ζέκα ηνπ
Φηινδσηθνχ θαη ηεο κε κεηαθνξάο ηνπ θαη λα πηέζνπκε πξνο πάζα
θαηεχζπλζε.
Θέισ λα πσ φκσο γηαηί αθνχσ πάξα πνιιά πξάγκαηα, αθνχσ
ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη κηιάεη γηα άδεηεο. Κχξηε Βαζηιφπνπιε ην 5x5 ηεο
Νεζίδαο ην θάλαηε κε άδεηα; Κνηηάμηε λα δείηε, θαιφ είλαη λα κελ μερλάκε ηη
ζπκβαίλεη θαηά θαηξνχο γηα λα εμππεξεηεζνχλ αλάγθεο ηεο πφιεο θαη ησλ
πνιηηψλ.
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Καη απηή ηε ζηηγκή κηιάκε γηα κηα θίλεζε θάπνησλ αλζξψπσλ νη
νπνίνη εζεινληηθά βνεζνχλ δψα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα μεζπηησζνχλ θαη
δελ πξέπεη λα μεζπηησζνχλ θαη ε αλάγθε επηηάζζεη λα δεκηνπξγεζνχλ απηέο
νη ζπλζήθεο φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα, κε ηα φπνηα κέζα έρνπκε γηα λα
εμππεξεηεζνχλ θαη ηα δψα θαη νη άλζξσπνη. Αο κείλνπκε ζε απηφ. Απηφ
πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε, απηφ πνπ δελ έγηλε απφ ην 2009 πνπ
θαηαγξάθεθαλ απηέο νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο κέζα ζην άιζνο θαη αο
πξνζπαζήζνπκε φινη καδί ζηε ζπλέρεηα λα θέξνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ
απνηέιεζκα. Αο κείλνπκε ζε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δπραξηζηνχκε

θ.

Κνζθνιέην,

έρεη

εμαληιεζεί

ην

ζέκα

αθνχζηεθαλ φιεο νη απφςεηο, ε θα Καξαζαλάζε έρεη ηνλ ιφγν.
Κα ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ: Καη' αξρήλ ζέισ λα πσ φηη εζεινληηθά δελ βνεζάκε ηα
δψα ή κφλν ηα δψα, εζεινληηθά βνεζάκε θαη ηελ πφιε θαη απηφ ζα πξέπεη λα
γίλεη ζπλείδεζε.
Δπίζεο ζέισ λα πσ φηη ππνηαρηήθακε θαη ζπλεξγαζηήθακε θαη
βάιακε ην θεθάιη καο ζηνλ ληνξβά γηα λα βξεζεί έλαο ρψξνο θαη λα
κπνξέζνπκε λα απνκαθξπλζνχκε, γηαηί ε πίεζε πνπ είρε αζθεζεί ήηαλ πάξα
πνιχ κεγάιε θαη γηαηί αηζζαλφκαζηε φηη θηλδπλεχακε λα παξακείλνπκε ζην
ρψξν καο.
Απηφ ην νπνίν φκσο δηεθδηθνχκε απηή ηε ζηηγκή θαη βάδνπκε
δπλαηή θσλή, είλαη λα έρνπκε πξαγκαηηθά έλα ιφγν ζην λα δηαθπιαρηεί ε
επδσία ησλ δψσλ εθεί πνπ πάκε. Άθνπζα φηη θαηαζθεπάδνληαη θινπβηά, ην
άθνπζα ζήκεξα. Άθνπζα φηη ζα θαηαζθεπαζηεί ρψξνο γηα ηα θνπηάβηα θαη φρη
απηφ πνπ πίζηεπα ζήκεξα πνπ πήγα θαη είδα ηελ πιαηθφξκα πνπ εηνηκαδφηαλ
λα γίλεη, λνκίδσ ζα κεηαθεξζεί ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο πνπ έρνπκε.
Καλείο δελ κε ελεκέξσζε. Καλέλαο δελ έθαηζε λα κνπ πεη
«μέξεηο, θάλνπκε απηφ, θάλνπκε εθείλν». Ναη, πξάγκαηη φηαλ πεδήμακε ηα
πιέγκαηα θαη κπήθακε κέζα ζηνλ ρψξν θαη βξήθακε έλα ρψξν πνπ δελ
πεξπαηνχηαλ, είπαλ λα θαζαξηζηεί ν ρψξνο θαη λα δνχκε ηη θάλνπκε. Ναη,
πξάγκαηη είπα φηη ζα πξέπεη ηα θινπβηά λα κπνπλ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ
δξφκνπ γηαηί θνβφκαζηε ην φξην κε ηηο θαηαθξεκλίζεηο πξνο ηνλ πνηακφ.
Μέρξη εθεί.
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Απφ εθεί θαη χζηεξα φκσο απφ ηελ ψξα πνπ κπαίλεη ζα γεληθή
αξρή ην λα κπνπλ ηα θινπβηά πξνο ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ θαη λα δνχκε πσο
ζα δηακνξθσζεί ν ρψξνο κέρξη ην λα βξεζνχκε ζε έλα ρψξν δηακνξθσκέλν
ρσξίο λα ηνλ έρνπκε ζπδεηήζεη ρσξίο λα έρνπκε θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο καο,
δελ μέξσ… Πάλησο ραίξνκαη πξαγκαηηθά πνπ δφζεθε ε επθαηξία έζησ θαη κε
απηφ ηνλ ηξφπν λα αθνχζσ φηη γίλνληαη θάπνηεο θηλήζεηο πνπ ίζσο κπνξνχλ
λα βνεζήζνπλ.
Παξαθαιψ πάξα πνιχ κε ηελ πξψηε επθαηξία λα θαζίζνπκε λα
δνχκε ηη αθξηβψο γίλεηαη, πνπ ζα γίλεη, πσο ζα γίλεη θαη πσο ζα
εμππεξεηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νη αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Καξαζαλάζε, κηα δηεπθξίληζε απφ ηνλ θ.
Αληηδήκαξρν θαη ηειεηψζακε.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Θέισ λα πσ ζηελ θα Καξαζαλάζε θαη λα ην θαηαιάβνπλ
φινη φηη ν ρψξνο δελ έρεη δηακνξθσζεί πιήξσο. Ο ρψξνο κφλν είλαη ε
πεξίθξαμε, δηακνξθψζεθε, έπεζε ην κπεηφ γηα ηε βάζε ησλ θινπβηψλ θαη ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ θα Καξαζαλάζε θαη ηψξα ην ιέσ γηαηί κε αθνχεη, λα
θάλνπκε απηφ πνπ ζέιεη.
Κα ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ: Να ην θάλνπκε, λαη ζπλελλφεζε.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Κπξία Καξαζαλάζε έρνπκε κηιήζεη πάξα πνιιέο θνξέο
θαη έρνπκε πεη πάξα πνιιά πξάγκαηα εκείο νη δχν, απηφ φκσο πνπ ζέισ λα
πσ είλαη φηη δελ θάλνπκε ηίπνηα ρσξίο λα καο έρεηε πεη εζείο, λα καο ην έρεηε
πξνηείλεη εζείο θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά. Μέρξη θαη ηα θινπβηά, γηαηί είπε ν θ.
Καιακπφθεο φηη είλαη 3 κέηξα ην άλνηγκα θαη δελ έρνπκε ζπλελλνεζεί,
επηηφπνπ κε ηνλ θ. Κίηζην ζαο είπε φηη ην βάζνο ζα είλαη 3 κέηξα θαη αληί λα
είλαη 2 κέηξα ην πιάηνο, ζα γίλεη 2,5 γηα λα κεγαιψζεη θη άιιν.
Κα ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ: Έηζη φκσο ζα ρξεηαζηεί αθφκε κεγαιχηεξν κήθνο
δηαδξφκνπ.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Αθξηβψο απηφ. Καη είπακε αλ ζπκάζηε θαιά φηη απφ ηελ
αξηζηεξή κεξηά θαη ιίγν πξνο ηα θάησ πνπ είλαη ηα δέληξα γηα λα έρεη θαη ίζθην,
λα θάλνπκε θη άιιεο βάζεηο. Γηαηί ηα ζθπιηά είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηφ πνπ
έρνπκε θάλεη εκείο.
Κα ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ: Γελ ρξεηάδεηαη λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο …
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Καξαζαλάζε ζαο παξαθαιψ κελ θάλεηε δηάινγν.
Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Γεκήηξε δελ πεηξάδεη δελ ππάξρεη πξφβιεκα. Απιά
επεηδή πήγαηε ζήκεξα ην πξσί, ζην βάζνο πνπ έρεηε δεη ηελ ζθνχξα άκκν
αθξηβψο γηαηί καο είπαηε φηη ζα έρνπλ πξφβιεκα ηα ζθπιηά κε ην ρνληξφ
ραιίθη, έρνπκε ηνπνζεηήζεη εθεί γηα λα καο πείηε εζείο πνπ αθξηβψο θαη κέρξη
πνπ ζέιεηε λα ζηξψζνπκε. Γελ έρεη νινθιεξσζεί ηίπνηα θαη πήγαηε ζήκεξα
ην πξσί θαη ην είδαηε. Πεξηκέλσ λα κηιήζνπκε.
Όπσο ζαο είπα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε γηαηί είλαη θαιφ θαη
ζπκθέξνλ γηα φιεο ηηο πιεπξέο θαη γηα καο θαη γηα ζαο θαη γηα φιν ηνλ θφζκν
θαη πην πνιχ γηα ην έξγν πνπ επηηειείηε. Δπραξηζηψ πνιχ.
Κα ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ: Σε δπλαηή θσλή ηε βγάιακε αθξηβψο γηα λα
κπνξέζνπκε λα ζπλεξγαζηνχκε ελ ηέιεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία, εμαληιήζεθε ην ζέκα. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε επεηδή ηειείσζε ην ζέκα ζα ήζεια λα
δεζκεπηνχκε φηη ζην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα, λα έρνπκε κηα εηθφλα ην ηη
γίλεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ελεκέξσζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί αθνχζηεθαλ δηαθνξεηηθέο θαη αληηθαηηθέο
απφςεηο θαη ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί φηη ζα είλαη ππνρξέσζε σο ζέκα ζην
ηέινο Φεβξνπαξίνπ λα έρνπκε κηα εηθφλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαγξάθεηαη, έρεηε απφιπην δίθην θ. Σνκπνχινγινπ βεβαίσο.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηή Η.Η.Δ.Κ.
ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη, ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηεο πξαθηηθήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ηνπ ΟΑΔΓ θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ωξαία. Γεχηεξνλ, εκείο θπζηθά λα ην δερηνχκε, αίηεζε θάλεη
ην παηδί. Όκσο είλαη απαξάδεθην ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηεί ην θξάηνο γηα
λα εκπεδψζεη ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία.

40

ε

3 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 31/1/2022

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη πξαθηηθή άζθεζε θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, πξαθηηθή άζθεζε είλαη, είλαη εξγαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε πεξάζεη ηφζα ζέκαηα νκφθσλα θαη έρεηε ςεθίζεη θαη
εζείο γηα πξαθηηθή άζθεζε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δίλαη ηδησηηθφ ΗΔΚ
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ην ςεθίζνπκε. Όκσο είλαη εξγαζία γηα έλα ρξφλν θαη
ζεζκνζεηεί φπσο κε ηα Stage γηα πξψηε θνξά ηνλ ππνθαηψηαην κηζζφ, ηψξα
ζεζκνζεηεί θαη …
Δμαζθαιίδεη κφλν ηνλ θιάδν ηνπ αηπρήκαηνο. σζηά; σζηά.
Δάλ απηφο ν άλζξσπνο αξξσζηήζεη, πνηα είλαη ε επζχλε ηνπ Γήκνπ απέλαληη
ηνπ; Γειαδή ηη ζα θάλεη; Έλα παηδί λέν έξρεηαη, δνπιεχεη θαη αξξσζηαίλεη,
παζαίλεη θνξσλντφ. Πσο θαιχπηεηαη απηφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιχπηεηαη σο ζπνπδαζηήο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καιχπηεηαη σο ζπνπδαζηήο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο. Αθνχ είλαη κέξνο ηνπ θχθινπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ, εγψ
έηζη γλσξίδσ ηνπιάρηζηνλ. Ώζπνπ λα πάξεηο ην πηπρίν ζνπ είζαη
ζπνπδαζηήο. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

4ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηή Η.Η.Δ.Κ. ζην Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε αξηζ. 1/2021 πξαθηηθνύ επηηξνπήο γηα ηελ θνπή δέλδξσλ
επί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 47/2021
απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε αξηζ. 1/2021
πξαθηηθνύ επηηξνπήο γηα ηελ θνπή δέλδξσλ επί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
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ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 47/2021 απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο ζύκβαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ
25εο Μαξηίνπ 3 - Ν. Φηιαδέιθεηα»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξνηείλνπκε ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο γηα δπν ρξφληα
κε ην ίδην κίζζσκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ζπκθσλνχκε γηα ηελ παξάηαζε, βάδνπκε φκσο ην
εμήο ζέκα: φηαλ είρε πάξεη ηελ απφθαζε ε Γεκνηηθή Αξρή λα παξαρσξήζεη
ζηελ εθθιεζία ην νηθφπεδν πνπ αλήθεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ, παξά ηελ αληίδξαζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο,
ην επηρείξεκα ην νπνίν είρε αθνπζηεί εδψ απφ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε, ήηαλ φηη
ν Γήκνο θάλεη ελέξγεηεο ψζηε φρη κφλν ν ζηαζκφο πνπ ππάξρεη λα κελ
ππνβαζκηζηεί, αιιά αληίζεηα λα πάεη ζε θαηάιιειν ρψξν ψζηε λα
ιεηηνπξγήζεη αδεηνδνηεκέλνο.
Απηφ ην πξάγκα δελ γίλεηαη απφ φ,ηη βιέπσ. Αληί γη' απηφ, πάκε
ζε έλα ρψξν ν νπνίνο ζπλερίδεη λα κελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ ίδξπζε
βξεθηθψλ ηκεκάησλ, φηαλ είλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ε βαζηθή αλάγθε ζηελ
πεξηνρή είλαη ζε βξεθηθά ηκήκαηα. Ρσηάσ: ηη ζπγθεθξηκέλα θάλεη ε Γεκνηηθή
Αξρή, γηα λα ηεξήζεη απηή ηε δέζκεπζε πνπ πήξε ηφηε θαη κε ηη νξίδνληα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δλ κέξεη κε θάιπςε ν θ.
εξεηάθεο, εγψ ζέισ λα θάλσ δπν εξσηήζεηο παξεκθεξείο. Ζ πξψηε είλαη φηη
φηαλ πάξζεθε ε απφθαζε γηα ηελ εθρψξεζε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Γήκνπ, ηφηε
ην βαζηθφ επηρείξεκα ήηαλ ε ηαρχηεηα, φηη αθφκε θη αλ ν Γήκνο αλαιάβεη ηα
ρξήκαηα λα ην θάλεη, ζα αξγνχζε πάξα πνιχ θαη απφ φ,ηη θαίλεηαη έρνπλ
πεξάζεη ζρεδφλ δπν ρξφληα απφ ηφηε, αιιά κπνπιληφδα δελ έρνπκε δεη εθεί
κέζα. Θέιεηε λα καο θάλεηε κηα ελεκέξσζε γη' απηφ; Γηαηί αλ κε ηη άιιν ε
ηαρχηεηα ηελ νπνία επηθαινχζαζηαλ δελ έρεη γίλεη πξάμε.
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Καη εδψ λα ζπκίζσ ζε φινπο, φζνη αξέζθνληαη λα μερλάλε φηη
εκείο βξήθακε έλα παηδηθφ ζηαζκφ ζηα ζεκέιηα ζηε Υαιθεδφλα ζηελ νδφ
Οδπζζέσο κε δηαθνπή εξγαζηψλ απφ ηνλ εξγνιάβν θαη θαηαθέξακε κέζα ζε
έλα ρξφλν λα θάλνπκε δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο, λα θάλνπκε λέα κειέηε, λα
βξνχκε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ θαη λα απνπεξαησζεί ν παηδηθφο
ζηαζκφο θαη λα ιεηηνπξγήζεη, ν νπνίνο ήηαλ ζηα ζεκέιηα. Καη λα ρηηζηεί λα έρεη
ε Νέα Υαιθεδφλα απηή ηε ζηηγκή δπν ζπλ έλα βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, ζπλ έλα
λεπηαγσγείν, καδί κε απηφ ην νπνίν θηηάρηεθε ζην θάησ Κνπθιάθη.
Πνην είλαη ινηπφλ ην ρξνλνδηάγξακκα; Τπάξρεη ρξνλνδηάγξακκα
γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ;
Γεχηεξνλ, ν θ. Βνχξνο πξνζπαζψληαο ηφηε λα θάκςεη ηηο
αηηηάζεηο καο -γηαηί μέξεηε κεξηθνί δελ έρνπλ κλήκε ρξπζφςαξνπ εδψ κέζαείπε «κελ αλεζπρείηε δψζακε απηφ ην νηθφπεδν γηα λα γίλεη παηδηθφο
ζηαζκφο, πιελ φκσο δεζκεχνκαη φηη έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα θηηάμεη ηδηφθηεην παηδηθφ ζηαζκφ».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αιήζεηα είλαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξείηε λα καο πείηε ινηπφλ ηη ελέξγεηεο έρεηε θάλεη
θαη πνπ, γηα λα γίλεη απηφο ν λένο παηδηθφο ζηαζκφο. Δλλνείηαη φηη
ζπκθσλνχκε ζηελ παξάηαζε, δελ κπνξνχκε ζε απηφ λα πνχκε φρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ηεο παξνχζεο, αιιά επεηδή ελέξγεηεο γίλνληαη θ.
Βαζηιφπνπιε φζν θη αλ εζείο δελ ηηο πηζηεχεηε, έρνπκε ελδηαθεξζεί γηα ην
νηθφπεδν πνπ είλαη ζην ηέινο ηεο νθνχιε, ιίγν πξηλ κπνχκε ζηελ
Αλαμαγφξα. Σν νηθφπεδν αξηζηεξά, κεηά ην ηειεπηαίν θαθέ ..
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ δίπια απφ ηνλ ζπγρσξεκέλν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη θακία ζρέζε. νπ ιέσ φπσο αλεβαίλνπκε ηε νθνχιε, πξηλ
ην ηειεπηαίν αξηζηεξά καο ην θαθέ πνπ έθαλε ηειεπηαία ν Μπηκπήο, έρεη έλα
ηεξάζηην νηθφπεδν. Έρνπκε θάλεη ελέξγεηεο λα δνχκε θαηά πφζν απηφ ην
νηθφπεδν …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ είλαη δηθφ καο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη θ. Βαζηιφπνπιε δελ είλαη δηθφ καο. Αιιά έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ρξεκαηνδνηηθφ
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εξγαιείν ρξεηαζηεί, ζα αληιήζνπκε απφ εθεί ρξήκαηα. Δζείο κε ξσηήζαηε,
πνηεο ελέξγεηεο έρνπκε θάλεη γηα Γεκνηηθφ παηδηθφ ζηαζκφ. αο ιέσ ινηπφλ
έλα απφ απηά πνπ έρνπκε θάλεη, είλαη απηφ.
Τπάξρεη θη άιιν έλα πνπ είλαη δίπια ζηνλ Άγην Κνζκά, ηα 600
ηεηξαγσληθά. Πεξηκέλσ λα δσ θαη έρσ ζπδεηήζεη θαηά πφζν απηφ είλαη
ηδηφθηεηνο ρψξνο, ηη ρξήζε έρεη γηα λα πξνρσξήζνπκε θαη εθεί. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θέισ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα φζνλ αθνξά ην νηθφπεδν
παξαρψξεζεο ζηε κεηξφπνιε, κπήθα ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ζην
Internet θαη είδα φηη δελ έρνπλ θαλ εθδψζεη Οηθνδνκηθή Άδεηα.
Πήξα ηνλ θ. Πιέζζα ηειέθσλν λα δεηήζσ ηε ζχκβαζε θαη κνπ
ιέεη είλαη ζην γξαθείν Γεκάξρνπ. Θα ήζεια λα έρνπκε ηε ζχκβαζε λα δνχκε
ηη ιέεη ε ζχκβαζε. Σν κφλν πνπ βξήθα ζε νδφ Κακπνχξνγινπ, ήηαλ κηα
έγθξηζε πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο. Άιια είραηε πεη ηφηε, φηη ζα γίλεη γξήγνξα
ν παηδηθφο βξεθηθφο ζηαζκφο θαη δελ βιέπσ θάπνηα ελέξγεηα θαη δελ έρεη θαλ
βγεη ε Οηθνδνκηθή άδεηα. Πφηε ζα μεθηλήζεη; Πφηε ζα ηειεηψζεη;
Λέγαηε φινη πνπ ην ζηεξίδαηε ηφηε, φηη ζα γίλεη άκεζα. Γελ
βιέπσ απηφ ην άκεζν. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζα απαληήζεη ή εγψ ή ν θ. Κνζθνιέηνο γηα λα
μεθαζαξηζηεί θαη απηφ, αιιά κελ παξεθθιίλνπκε φκσο ηεο θνπβέληαο, δελ είλαη
απηή ε θνπβέληα καο ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κελ αλνίμνπκε ην ζέκα, ην ζέκα καο έρεη λα
θάλεη κε ηελ παξάηαζε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν είπα, γηαηί αλήθεη ζηελ ίδηα γεηηνληά πνπ γίλεηαη ε
παξάηαζε ηνπ βξεθηθνχ – παηδηθνχ ζηαζκνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δίλαη

δεθηφ

φηη

ρξεηάδεηαη

πιεξνθφξεζε

ην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην, εληάμεη αιιά κέρξη έλα ζεκείν θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ ζα θάλνπκε
θνπβέληα επ’ απηνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αο απαληήζνπκε ζε απηφ, αιιά αο κε ην αλνίμνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: σζηά. ηα πιαίζηα ηεο πιεξνθφξεζε δελ ζα αλνίμνπκε
ζπδήηεζε γη' απηφ, είλαη εθηφο ζέκαηνο. Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Παξ' φηη είλαη εθηφο ζέκαηνο εγψ απιά ζέισ λα
ελεκεξψζσ ην ψκα θαη κνπ θάλεη εληχπσζε πσο ν θ. Οπζηακπαζίδεο
ξσηάεη γηα πνην ιφγν δελ έρεη εθδνζεί θαλ Οηθνδνκηθή άδεηα. Μα γηα λα
πεξάζεη απφ πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο κε ηνλ COVID, πέξαζαλ έμη κήλεο.
Απηφο πνηνο κπνξνχζε λα ην ειέγμεη;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν ζέκα δελ είλαη ν COVID, ήηαλ ε ζχζηαζε ηνπ
πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο, φπσο γλσξίδσ. Αιιά πνπ είλαη ε ζχκβαζε λα ηε
δνχκε, έρνπκε ππνγξάςεη κηα ζχκβαζε θαη δελ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ζέισ λα θάλσ δηάινγν, εγψ ελεκέξσζε δεηήζαηε θαη
ζαο ηελ θάλσ. Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε, έρνπλ γίλεη ήδε νη γεσηερληθέο
κειέηεο, έρεη πεξάζεη ήδε ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη δελ έρνπλ βξεζεί
αξραία, δελ έρνπκε ππφγεηα λεξά, είκαζηε έηνηκνη γηα ηελ νινθιήξσζε, έρεη
θαηαηεζεί ε Οηθνδνκηθή άδεηα αιιά δελ έρεη εθδνζεί είλαη πξνο έθδνζε ζε
ηειηθή θάζε θαη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάλε είλαη ζε ηειηθή θάζε ε έθδνζε ηεο
αδείαο έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη ην έξγν θαη λα παξαδνζεί ζηνπο ρξφλνπο πνπ ε
κεηξφπνιε έρεη νξηζηεί φηη ζα ην θαηαζθεπάζεη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αλ έρεηε ηελ θαινζχλε λα καο ελεκεξψζεηε κε ηε
ζχκβαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη παξαθαιψ πνηνο ζέιεη ηνλ ιφγν γηα ηελ
έγθξηζε παξάηαζεο ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο, ην ζέκα θιείλεη. Αλ ζέιεηε λα
θάλνπκε ελεκέξσζε γηα ηνλ βξεθνλεπηαθφ ζα ην δνχκε θαη κπνξνχκε λα ην
βάινπκε ζε επφκελν πκβνχιην, βεβαίσο ην ψκα λα ελεκεξσζεί. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο
ζύκβαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ
Φηιαδέιθεηα» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ
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7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο ηέινπο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο
ζέζεσλ πεξηπηέξσλ ζε ΑκεΑ – Πνιύηεθλνπο - Πνιεκηζηέο Κύπξνπ,
ρσξίο δεκνπξαζία, ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 10/2022 απόθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όπσο ςεθίζηεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηα ιέσ θαη
γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ψκαηνο, απνθαζίζηεθε νκφθσλα ζηε δψλε Α
θαζνξίδεηαη εηήζην ηέινο 1.500 €, ηε δψλε Β 1.000 €, ζηε δψλε Γ 750 €, ζηε
δψλε Γ 500 € θαη ζηε δψλε Δ πνπ απνηειεί ην Κνηκεηήξην 2.000 € ην ηνλίδσ
εηήζην ηέινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρνπλ. Απηφο ν ζεζκφο ησλ αλαπήξσλ ζπκάκαη φηη δελ
ην είρακε μαλά, είλαη θαηλνχξγην. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απφ εκάο παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο ηέινπο γηα ηελ
παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ζέζεσλ πεξηπηέξσλ ζε ΑκεΑ –
Πνιύηεθλνπο - Πνιεκηζηέο Κύπξνπ, ρσξίο δεκνπξαζία, ζην Γήκν Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, βάζεη ηεο
αξηζ. 10/2022 απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΩΝΑ.

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο ηειώλ θαζαξηόηεηαο ιατθώλ αγνξώλ έηνπο 2022»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βάζεη ηνπ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο νξίδεηαη
ζηηο 60.000 € ην ρξφλν, είλαη ην θφζηνο ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ ιατθψλ αγνξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη; Ο θ. Σνκπνχινγινπ
έρεη ηνλ ιφγν.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπάξρεη αχμεζε απφ πέξζη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ννκίδσ φηη είλαη ηα ίδηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λέκε 60.000 €. Σα βάδνπκε, ηα ςεθίδνπκε, ηα παίξλνπκε πνηέ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δηζπξάηηνληαη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Παξάδεηγκα πέξζη ηη εηζπξάμακε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αχξην ην πξσί θ. Νηάηζε ειάηε απφ ην δεκαξρείν λα ζαο
ελεκεξψζσ, δελ είκαη πξφρεηξνο ηψξα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Να αθήζσ ηε δνπιεηά γηα λα έξζσ ζην δεκαξρείν;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση λα ζαο πσ ηψξα; Γειαδή αλ κε ξσηνχζαηε πνηα είλαη ε
κεληαία θαηαβνιή, ήκνπλ ππνρξεσκέλνο λα ζαο απαληήζσ θ. Νηάηζε; Ση είλαη
απηή ε εξψηεζε ηψξα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να απαληήζσ εγψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή απηή ηελ εξψηεζε ν θ. Νηάηζεο ηελ έθαλε
ζπλέρεηα θάζε ρξφλν θαη ζε εκάο! Ο Γήκνο, φπσο είπε ν θ. Κνζθνιέηνο, νξίδεη
κηα ηηκή κε βάζε κηα εηζήγεζε πνπ θάλεη ε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο ηνπ
Γήκνπ, ην νπνίν ππνινγίδεη ηα θφζηε, δειαδή ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζε
νρήκαηα, ζε βελδίλεο, θζνξέο θαη ηα ινηπά. Καη ν Γήκνο ππνινγίδεη 60.000 €
θαη θαιψο θάλεη.
Βεβαίσο ην φηη ν Γήκνο αηηείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηά ηα
ρξήκαηα, δελ ζεκαίλεη φηη ηα παίξλεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Γήκνο παίξλεη
ηνλ ρξφλν γχξσ ζηηο 30.000 € δειαδή ηνπιάρηζηνλ ζηε ζεηεία καο ηφζα
έπαηξλε θαη θαληάδνκαη ηα ίδηα είλαη θαη ηψξα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κάηη ιηγφηεξν απφ 30.000 €.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δληάμεη ηψξα γηα 30.000 € λα πάξσ άδεηα απφ ηε δνπιεηά κνπ,
δελ αμίδεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο ηειώλ
θαζαξηόηεηαο ιατθώλ αγνξώλ έηνπο 2022» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ.
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9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο δύν (2) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο
σο κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ γηα ηελ εθπνίεζε
ή εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηώλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην έηνο 2022»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γπν κέιε απφ ηε Γηνίθεζε είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο ππνθαηλφκελνο θαη ν θ. Κνζθνιέηνο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ
θ. Σάθα θαη ζέινπκε θαη δπν κέιε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γπν κέιε θχξηνη ζπλάδειθνη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε; Ο θ.
Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκάο καο ελδηαθέξεη ε επφκελε Δπηηξνπή ην επφκελν
ζέκα. Αλ δελ ζέιεη θάπνηνο άιινο δελ έρνπκε πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ δελ ππάξρεη θάπνηνο λα ζέιεη λα
ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή ζα θάλσ απφ ηνλ θαηάινγν κηα ηπραία επηινγή.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Άξε λνκίδσ ζε απηή ηελ Δπηηξνπή καο ελδηαθέξεη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ωξαία έλα κέινο ζην 9ν θαη έλα κέινο ζην 10ν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σφηε ζε απηή είκαζηε εκείο. Δγψ θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη αληίξξεζε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε; Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο δύν (2)
Γεκνηηθώλ πκβνύισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο κειώλ ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε
αθηλήησλ θαη θηλεηώλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ
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10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο δύν (2) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο
σο κειώλ ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο ηνπ ζρεηηθνύ ηηκήκαηνο
ησλ εθπνηνύκελσλ θηλεηώλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ηε Γηνίθεζε είλαη ν θχξηνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Γηνίθεζε πξνηείλεη ηνλ θ. Κνπεινχζν σο ηαθηηθφ θαη
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ θ. Κνπηζάθε. Ζ αληηπνιίηεπζε έρεη ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ ηελ αληηπνιίηεπζε θχξηνη ζπλάδειθνη αλ δελ ππάξρεη
θάπνηνο ζπλάδειθνο, ηπραία είλαη ν θ. Εαραξηάδεο ηαθηηθφ κέινο θαη ν θ.
Καιακπφθεο αλαπιεξσκαηηθφο. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο δύν (2)
Γεκνηηθώλ πκβνύισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο κειώλ ηεο
επηηξνπήο εθηίκεζεο ηνπ ζρεηηθνύ ηηκήκαηνο ησλ εθπνηνύκελσλ
θηλεηώλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ βξάδπ ζε φινπο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΠΑΠΑΚΩΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΓΗΩΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
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