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Λέθθαο Αζαλάζηνο, Αιεθξαγθή νθία, Γνχιαο Αιέμαλδξνο, Εαραξηάδεο
Ησάλλεο, Γξεηδειηάο Υξήζηνο.

ΑΠΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
Παπαθψζηα Αλζή.
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ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Δπαλαθαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ σο
θαη Γεκνηηθνχ Φφξνπ έηνπο 2022, κεηά ηελ αθχξσζε ηεο αξηζ.
121/2021 ζρεηηθήο απφθαζεο Γ.. απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Αηηηθήο.

ΘΔΜΑΣΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. πγθξφηεζε Δπηηξνπήο νηθνλνκηθά αδχλακσλ πνιηηψλ απφξσλ γηα ην
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο νξηζκφο ηαθηηθψλ θαη
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, δηάξθεηα θαη ζεηεία απηήο.
2. Έγθξηζε ςεθίζκαηνο θαηαδίθεο ηεο νπαδηθήο βίαο.

ΠΡΟΔΓΡΟ:

Αγαπεηνί

ζπλάδειθνη,

θαιεζπέξα

ζαο.

Πξηλ

πάξνπκε

παξνπζίεο, ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ κεηά απφ ζπδήηεζε πνπ είρακε κε
ηνπο

εθπξνζψπνπο

ηνπ

Κνηλσληθνχ

Ηαηξείνπ

θαη

Φαξκαθείνπ

θαη

Οδνληηαηξείνπ, έρνπκε έλαλ εθπξφζσπν απφ ηελ Δπξψπε, ν νπνίνο ζέιεη γηα
δπν ιεπηά λα καο πεη ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη παλεπξσπατθά. Θα ήζεια λα ηνπ
δψζνπκε ηνλ ιφγν κε ηελ αλνρή ζαο, εγψ δέρηεθα λα καο πεη ν άλζξσπνο
δπν πξάγκαηα γηα λα έρνπκε κηα ζθαηξηθή άπνςε ηη γίλεηαη ζηελ ππφινηπε
Δπξψπε ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ απηέο νη θνηλσληθέο δνκέο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα γίλεη ζπδήηεζε θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ ππάξρεη ζπδήηεζε. Να ηειεηψζεη ν θχξηνο ν νπνίνο είλαη
ζήκεξα θαη αχξην εδψ, νπφηε δελ ζα ηνλ έρνπκε μαλά θνληά καο…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ απφ ηα κέιε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη, ζα κπεη ίζσο ην ζέκα ζην επφκελν πκβνχιην, ζα ζαο
ελεκεξψζσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλ είλαη έηζη, εγψ επηθπιάζζνκαη γηα ηε δηαδηθαζία γηαηί ζα
ήζεια λα έρσ ιφγν ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξ' φια απηά θαιφ είλαη λνκίδσ λα αθνχζνπκε ηνλ άλζξσπν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να αθνπζηεί. Απιψο ιέσ φηη κπνξνχλ λα αθνχγνληαη θη
άιιεο απφςεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξηλ μεθηλήζνπκε θαη πξηλ πάξνπκε παξνπζίεο, ζαο παξαθαιψ
αο αθνχζνπκε δπν ιφγηα απφ ηνλ εθπξφζσπν ησλ θνηλσληθψλ απηψλ δνκψλ
ηεο Δπξψπεο.
ΕΑΚ ΛΔΚΔ: Καιεζπέξα ζε φινπο, είκαη εθιεγκέλνο εθπξφζσπνο κηαο
δηεζλνχο Οξγάλσζεο Αιιειεγγχεο, ε νπνία νλνκάδεηαη «Λατθή Αιιειεγγχε»,
ππάξρεη κάιηζηα Παξάξηεκα ηεο «Λατθήο Αιιειεγγχεο» θαη ζηελ Διιάδα.
Απηή ε Οξγάλσζε ζηε Γαιιία έρεη 100.000 κέιε. πγθεθξηκέλα απφ ην 2015
κέρξη ζήκεξα ε δηεζλήο αιιειεγγχε καδί κε Οξγαλψζεηο θαζνιηθψλ θαη
πξνηεζηαληψλ,

έρνπλ

θέξεη

πάλσ

απφ

6.000

€

ηα

νπνία

έρνπλ

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θηηαρηεί κε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο ν ρψξνο ηνπ
ηαηξείνπ θαη νδνληηαηξείνπ. Κπξίσο βνεζήζακε λα θηηαρηεί ην νδνληηαηξείν.
Δδψ θαη επηά ρξφληα πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο εξρφκαζηε
θέξνληαο καδί καο θάξκαθα θαη αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ. Απηφ θάλακε
θαη πξηλ απφ έλα κήλα. Πέξα απφ απηφ, ζηε Γαιιία έρνπκε γξάθεη άξζξα ζε
γαιιηθέο εθεκεξίδεο, έρνπκε θάλεη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, έρνπκε θηηάμεη
έλα θηικ γηα ην Κνηλσληθφ Ηαηξείν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο ην νπνίν έρεη
πξνβιεζεί θαη έρνπκε θέξεη ζην Κνηλσληθφ Ηαηξείν ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα δπν
βνπιεπηέο.
Καη δεδνκέλεο ηεο απήρεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Ηαηξείνπ ζηε
Γαιιία έρνπκε θέξεη γηαηξνχο απφ ην Κνηλσληθφ Ηαηξείν λα κηιήζνπλ ζε
εθδειψζεηο ζηε Γαιιία. Καηαιαβαίλεηε φηη ζήκεξα είκαη θάπσο ζνθαξηζκέλνο
απφ απηφ πνπ έκαζα θαη θαηαιαβαίλεηε φηη δεδνκέλεο ηεο εκπινθήο θαη
πφιεσλ θαη βνπιεπηψλ ηεο Γαιιίαο είκαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπο ελεκεξψζσ
θαη λα ηνπο εμεγήζσ απηά πνπ έκαζα. αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε θη εκείο. Ακέζσο κεηά ζα πάξεη ηνλ ιφγν ν θ.
Γήκαξρνο, απιά λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ήξζε εδψ ε αληηπξνζσπεία ζρεηηθά
κε απηή ηελ αλνηρηή επηζηνιή πνπ είδαηε φινη γηα ην Κνηλσληθφ Φαξκαθείν,
Ηαηξείν θαη Οδνληηαηξείν, ζπκθσλήζεθε κηα ζπλάληεζε ηε Γεπηέξα ην πξσί
ησλ εθπξνζψπσλ κε ηνλ θ. Γήκαξρν θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαη δελ
ιπζνχλ θάπνηα δεηήκαηα …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζα ζπδεηεζεί θ. Βαζηιφπνπιε θαζφινπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξέπεη λα παξζνχλ παξνπζίεο. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ
θπξίνπο θαιψο έγηλε, αιιά πξέπεη λα παξζνχλ παξνπζίεο πξψηα, λα γξαθηεί
ν θχξηνο ζηα πξαθηηθά θαη κεηά λα ηνπνζεηεζνχλ νη επηθεθαιήο ππνρξεσηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπ’ απηνχ, ιέηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη επ’ απηνχ. Δθφζνλ νη επηθεθαιήο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ηνπνζεηεζείηε φηαλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία, βεβαίσο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απιψο ιέσ φηη ζα έπξεπε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε δίθην κελ, απιά κε παξαθάιεζαλ νη άλζξσπνη επεηδή
ήξζε ν άλζξσπνο θαη δελ ζα είλαη εδψ ζε επφκελα πκβνχιηα, λα ηνπ δνζεί ε
επθαηξία απιά λα καο ελεκεξψζεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πάξνπκε παξνπζίεο Γεκήηξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο ζα πάξνπκε ακέζσο παξνπζίεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά, απηφ δεηάκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ ζηα πξαθηηθά κπνξεί λα γξαθηεί, ζα ην δεηήζνπκε απφ
ηελ εηαηξεία λα ζπκπεξηιεθζεί.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλ δελ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία, δελ κπνξεί λα
γξαθηεί ζηα πξαθηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζα ην ξπζκίζνπκε ην ζέκα ηνπ λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά
ε νκηιία ηνπ θπξίνπ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη μεθηλάκε κε ηηο παξνπζίεο, παξαθαιψ θ.
Γξακκαηέα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, μεθηλάκε κε ηελ παξνπζία ησλ
κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ.
Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο
Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή απνχζα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Παπαθψζηα είλαη δηθαηνινγεκέλε απνχζα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο
ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο
Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο
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παξψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο
παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο
παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα,
ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απψλ, ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο
Αιέμαλδξνο παξψλ.
Καη απφ ηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε
θα Αγνξαζηνχ – Παγνπηέιε Παλαγηψηα απνχζα, θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο
παξψλ. 30 παξφληεο έρνπκε απαξηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Κπξίεο θαη θχξηνη ν θ. Γήκαξρνο
έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Δπραξηζηνχκε ηελ

παξνπζία ηνπ εθπξνζψπσλ ησλ Κνηλσληθψλ Ηαηξείσλ ηεο Γαιιίαο, νκνινγψ
φηη ήηαλ ιίγν μαθληθή ε επίζθεςή ηνπ θαη δελ ήκαζηαλ πξνεηνηκαζκέλνη λα
ζπδεηήζνπκε έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα φπσο απηφ ηηο ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη κε ηα Κνηλσληθά Ηαηξεία θαη ηελ θνηλσλία πνπ πιήηηεηαη απφ
ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο.
Γηα

έλα

ηφζν

ζνβαξφ

ζέκα,

ζα

ζέιακε

λα

είκαζηε

πξνεηνηκαζκέλνη φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη νη Παξαηάμεηο ηεο
αληηπνιίηεπζεο, γηαηί ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο δελ κπαίλεη ζε
πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. Όινη καο θαηά θαηξνχο έρνπκε θαηαζέζεη ηηο ζθέςεηο
καο θαη ηελ αιιειεγγχε καο ζηηο πιεηηφκελεο νκάδεο, ζηηο εππαζείο νκάδεο.
Οκνινγψ θη εγψ σο Γήκαξρνο αηθληδηάζηεθα απφ ηελ παξνπζία
απηή. Δίκαη δηαηεζεηκέλνο θπζηθά αλ κείλεη πεξηζζφηεξεο εκέξεο λα ηνλ
δερηνχκε ζην Γήκν ζην γξαθείνπ κνπ θαη λα θάλνπκε κηα εθηελέζηεξε
ζπδήηεζε. Απηφ πνπ ζα ήζεια πξηλ παξαπιεξνθνξήζεη ηνπο νηθείνπο ηνπ ζηε
Γαιιία, γηαηί νπζηαζηηθά γηα παξαπιεξνθφξεζε πξφθεηηαη, λα πιεξνθνξεζεί
5
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ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο ππνζηήξημήο καο ζην Κνηλσληθφ
Ηαηξείν, ζην Κνηλσληθφ Οδνληηαηξείν.
Ζ νκάδα ησλ ζπλαδέιθσλ, ησλ ζπλδεκνηψλ καο πνπ κε
επηζθέθζεθε έμσ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη παξαπιεξνθνξεζεί φηη
κεηαθηλείηαη ην Ηαηξείν θαη ην Οδνληηαηξείν. Θπκάζηε εδψ φηη πήξακε κηα
απφθαζε απφ θνηλνχ κε εθπξνζψπνπο ησλ Παξαηάμεσλ φηη φρη κφλν δελ
κεηαθηλνχληαη απηέο νη δνκέο, αιιά ππνζηεξίδνληαη θαη πξνζπαζνχκε λα
βνιέςνπκε θη άιιεο δνκέο ζηα ήδε ππάξρνληα θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία.
Δπνκέλσο ην ζέκα ηεο ζπζηέγαζεο ζπδεηείηαη, έθιεηζα ήδε
ξαληεβνχ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δνκψλ απηψλ ηε Γεπηέξα ην πξσί, αιιά
ζε θακία πεξίπησζε απηφο ν παληθφο πνπ δεκηνπξγήζεθε πεξί κεηαθίλεζεο,
άξα

νπζηαζηηθά

θαη

ππνζηειέρσζεο

ή

αδξαλνπνίεζεο

δελ

ηζρχεη,

επηγξακκαηηθά θαη ηειεζίδηθα.
Πξηλ πιεξνθνξήζεη ηνπο νηθείνπο ηνπ ζηε Γαιιία, λα μέξεη ηα
πξαγκαηηθά γεγνλφηα. πκθσλήζακε κε ηηο θπξίεο Γεπηέξα πξσί λα
ζπλαληεζνχκε θαη λα κπνξέζνπκε ζε κηα ζπδήηεζε δηεμνδηθή λα βξνχκε ηε
ιχζε απηή πνπ έρεη πξνηαζεί θαη πνπ ζην θάησ - θάησ θνηλή ζπλαηλέζεη έρεη
ήδε πάεη ζηνλ ΟΑΔΓ θαη έρεη πάξεη ην δξφκν ηνπ. Αλ πξφθεηηαη λα αιιάμνπκε
θάηη λα ην δνχκε θαη λα πξνιάβνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΟΑΔΓ.
Δπαλαιακβάλσ φηη απηή είλαη κηα πνιχ ζνβαξή ζπδήηεζε πνπ
αθνξά φινπο καο θαη ηηο Παξαηάμεηο θαη θαη’ άηνκν θαη δελ κπνξεί λα γίλεη
βηαζηηθά κέζα ζηα πέληε πξψηα ιεπηά, θαζψο έρνπκε ζέκαηα πνιχ
νπζηαζηηθά λα ζπδεηεζνχλ θαη φπσο μέξνπκε πνιχ θαιά ζε Γεκνηηθά
πκβνχιηα πνπ ζπδεηνχληαη ηα ηέιε σο κνλαδηθφ ζέκα, είλαη πάξα πνιχ
δχζθνιν λα ζπδεηήζνπκε θάηη άιιν. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θ. Γήκαξρε, θαιεζπέξα ζε φινπο ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα
εδψ.
Κχξηε Γήκαξρε ςεχδεζηε γηα άιιε κηα θνξά. Δίλαη ζπλήζεηφ ζαο.
Πξηλ απφ ελάκηζε ρξφλν πήγαηε θαη αιιάμαηε θιεηδαξηέο. Άξα ηηο πξνζέζεηο
ζαο ηηο έρεηε δείμεη.
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Γεχηεξνλ. Φέξαηε κηα εηζήγεζε πξηλ απφ ηξία – ηέζζεξα
Γεκνηηθά πκβνχιηα πνπ ιφγσ ηεο παξαρψξεζεο εθ λένπ ησλ ρψξσλ απφ
ηνλ ΟΑΔΓ σο δηάδνρν ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ζαο
ήηαλ θαη ε ζπζηέγαζε ηνπ Ηαηξείνπ θαη ηνπ Οδνληηαηξείνπ. Καη κάιηζηα απηφ ην
νπνίν είραηε πεη είλαη φηη έρεηε ελεκεξψζεη, κάιηζηα είραηε πεη πσο δελ
ιεηηνπξγεί ην Ηαηξείν.
Άξα εδψ ππάξρεη κηα πξφζεζε απφ ηε δηθή ζαο ηε κεξηά γηα
ηνπο x ιφγνπο πνπ θαιφ είλαη λα ηνπο πείηε θαη δελ είλαη ησξηλφ απφ φ,ηη
θαίλεηαη είλαη εδψ θαη θαηξφ, απηνί νη ρψξνη λα κε ιεηηνπξγήζνπλ. Να ζπκίζσ
φηη ην ίδην θάλαηε παξάλνκα ρσξίο λα παξζεί απφθαζε κε ηνλ ρψξν πνπ είρε
απνθαζηζηεί ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα γίλεη ζηέθη
Νενιαίαο, ην νπνίν δήζελ δελ έγηλε ζηέθη Νενιαίαο γηαηί ην θιεξνδφηεκα
αλέθεξε λα γίλεη παηδηθφο ζηαζκφο θαη άξα γη' απηφ δελ ην δψζαηε θαη ηειηθά
ηνλ ρψξν ηνλ δηαζέζαηε, ρσξίο λα γίλεη παηδηθφο ζηαζκφο.
Άξα ε ζηάζε ζαο είλαη ζαθήο. Σψξα ηα ππφινηπα πεξί
αιιειεγγχεο θαη φηη πηαζηήθαηε απξνεηνίκαζηνο ηα πξνζπεξλάσ, γηαηί απηνί
νη ρψξνη πνπ δελ είλαη κφλν ρψξνη ζηε Γαιιία, νχηε κφλν ρψξνη εδψ, είλαη έλα
νιφθιεξν Γίθηπν ζηελ νπζία θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, πνπ ηελ πεξίνδν ησλ
Μλεκνλίσλ πνπ εζείο ςεθίζαηε θαη ηεο θησρνπνίεζεο πνπ ήξζε,
πξνζπάζεζε απνπζία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο λα ζηεξίμεη επάισηνπο
αλζξψπνπο, έρεη θαηαθέξεη φια απηά ηα πξάγκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη
θαη ζηελ αλαθνίλσζε.
Άξα εγψ ζεσξψ φηη επεηδή ην δήηεκα είλαη πνιηηηθφ, ην
πκβνχιην πνπ έρνπκε ζήκεξα είλαη κνλνζεκαηηθφ, είλαη επαλαιακβαλφκελν
δελ ζεσξψ φηη έρνπλ λα κπνπλ πνιιά θαηλνχξγηα πξάγκαηα, ζηελ νπζία νη
πξνηάζεηο πνπ έρνπλ κπεη είλαη ίδηεο θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Δγψ ζεσξψ
πσο ην ζέκα δελ κπνξεί λα παξαπεκθζεί ζε άιιε κηα ζπδήηεζε θπξίσλ ή
θπξηψλ, ην ζέκα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζήκεξα θαη λα παξζεί ζήκεξα απφθαζε
κε κεηαθίλεζεο ηνπ Ηαηξείνπ θαη εκείο ζα ην ζέζνπκε ζε ςεθνθνξία.
Θέισ

λα

πσ

θάηη

θιείλνληαο

ην

νπνίν

αθνξά

ηνπο

εξγαδφκελνπο. Όπσο γλσξίδεηε, είκαζηε ν κνλαδηθφο Γήκνο ηεο ρψξαο απφ
ηνπο 325 πνπ δελ έρεη ςεθίζεη πξνυπνινγηζκφ. Ο κνλαδηθφο. ηε κε
δπλαηφηεηα πξνκεζεηψλ, νη κηζζνδνζίεο δελ θηλδπλεχνπλ αιιά ππάξρνπλ
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δεηήκαηα ζνβαξά ζε ζρέζε κε ηηο ζπληεξήζεηο, κε ηηο πξνκήζεηεο, κε κηα
ζεηξά απφ πξάγκαηα πνπ έρεη αλάγθε ν Γήκνο.
Βγαίλεηε θαη ιέηε ζε φινπο φηη θηαίεη ε αληηπνιίηεπζε, θηαίεη ν
Βαζηιφπνπινο, θηαίεη ν Γξεηδειηάο, θηαίεη ν Σνκπνχινγινπ. Πείηε ηελ
αιήζεηα! Πείηε φηη δελ έρεηε θαηεβάζεη θαλ πξνυπνινγηζκφ, δελ έρεηε θέξεη
θαλ εηζήγεζε πξνυπνινγηζκνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφζζεζε δελ μέξεηε λα θάλεηε θαη ζέιεηε λα θέξνπκε
πξνυπνινγηζκφ; Σέζζεξηο θνξέο θέξαηε ηέιε, ην έλα πίζσ απφ ηα άιιν, νχηε
ζην Γεκνηηθφ πνπ θάλνπλ πξφζζεζε δελ μέξεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίζηε ν κνλαδηθφο Γήκαξρνο ηεο ρψξαο πνπ έθαλε
πξνζθπγή γηα ηα ηέιε πνπ ςεθίζηεθαλ ζην Γήκν ηνπ. Σηκή ζαο, κεγάιε ηηκή
ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξάλνκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παξάλνκα, φπσο ήηαλ θαη ε απεξγία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαη δηαηεζεηκέλνο ζήκεξα λα ην πάκε ζηα άθξα, γηαηί εγψ
άξρηζα πνιχ θαιά αιιά δελ ζέιεηε. ζπλερίζηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ην πάκε, θαλέλα πξφβιεκα. Γελ ζαο αξέζνπλ νη
αιήζεηεο; Ση ήηαλ απφ απηά πνπ είπα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πιεξνθνξία πνπ είρα γηα ην Κνηλσληθφ Ηαηξείν ήηαλ φηη δελ
ζπλεξγάδεηαη, δελ δνπιεχεη θαη θάλνπλ γηφγθα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί ιέηε πσο είραηε ελεκέξσζε; Σα είδα ιέγαηε θαη
πξηλ δπν ρξφληα. Γηαηί δελ ηνπο ηα ιέηε ηψξα εδψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα δηαπηζηεπηήξηά ζαο ζηνλ θχξην ηα δψζαηε. Δίζηε εμαηξεηηθφο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηαπηζηεπηήξηα δελ ρξεηάδεηαη λα δψζσ ζε θαλέλαλ θ.
Βνχξν γηαηί εγψ είκαη ζε απηή ηελ πφιε εδψ θαη ηξηάληα ηφζα ρξφληα θαη
απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο μέξσ. Γελ ηνπο γλψξηζα ζήκεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε θνηλσληθή αιιειεγγχε, εκείο είκαζηε άζπιαρλνη, είκαζηε
αλάιγεηνη. Τπνθιίλεζηε ζηνλ θχξην, θαιψο, θη εκείο ην ίδην. Πάκε λα δνχκε
πνηνο ππνθιίλεηαη πεξηζζφηεξν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξνθαλψο θαη ππνθιίλνκαη ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ
κφρζνπ θαη φρη ζε άιινπο, αλ βάδεηε εθεί ην ζέκα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί εκείο πνπ είκαζηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη μέξνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ζέιεηε λα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα έλα ζέκα ηφζν θιέγνλ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καζφινπ λα κελ ζπδεηεζεί. Να παξζεί κηα απφθαζε κε
κεηαθίλεζεο. Σίπνηε άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηαο κεηαθίλεζεο θ. Βαζηιφπνπιε; ε πνηνλ ην ιέηε απηφ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη δήηεκα ή κεηαθίλεζεο ή ζπζηέγαζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ςεθίζηεθε ε ζπζηέγαζε απ' φιεο ηηο Παξαηάμεηο. Θα καο
ηξειάλεηε ηψξα θ. Βαζηιφπνπιε; Πνηα κεηαθίλεζε; Ση ιέηε ηψξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε εδψ πάηε αιινχ ην ζέκα. Δδψ ππάξρεη έλα ραξηί πνπ
ιέεη φηη «πιεξνθνξεζήθακε ηε κεηαθίλεζε». Πνηα ζπζηέγαζε; Ση ιέηε; Δδψ
ιέεη ην ραξηί πνπ έθεξαλ ζήκεξα θαη είλαη εδψ νη άλζξσπνη πνπ ην έθεξαλ,
φηη πιεξνθνξήζεθαλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Ηαηξείνπ ζε άιιν ρψξν.
Δπεηδή θαη νη ίδηνη άλζξσπνη κίιεζαλ κε ηνλ Γήκαξρν θαη
θαλφληζαλ λα βξεζνχλ ηε Γεπηέξα ην πξσί θαη πηζαλφ λα κελ ππάξμεη ζέκα
λα μαλαέξζεη ην ζέκα απηφ θαη λα ιπζεί ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλάληεζε. Δθφζνλ
δελ ιπζεί, βεβαίσο ζα έξζεη λα ζπδεηεζεί κε φιν ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη.
Έρνπκε ηξία ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο, ππνηίζεηαη φηη φια καδί
έρνπλ κηζή ψξα δηνξία λα ζπδεηεζνχλ. Αλ ζεσξείηε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην
λα παξζεί κηα απφθαζε ζην πφδη κε κεηαθίλεζεο, ε κε κεηαθίλεζε είλαη
δεδνκέλε, δελ κίιεζε θαλείο γηα κεηαθίλεζε. Πξνθαλψο νη άλζξσπνη θάηη
έρνπλ παξαλνήζεη, ζα ιπζεί κε ην Γήκαξρν θαη ζα ηειεηψλεη ε ππφζεζε. Γελ
θαηαιαβαίλσ ηνλ ιφγν.
ΠΟΛΗΣΖ: Με ζπγρσξείηε, απηφ γξάθεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηε ζειίδα ηνπ Γήκνπ, γξάθεη
«κεηαθίλεζε ζηελ πιαηεία Κεξθχξαο».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ηζρχεη απηφ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη, δελ έρεηε ηνλ ιφγν. Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζα ζπδεηεζεί ην
ζέκα, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη' αξρήλ θ. Πξφεδξε λα δηνξζψζεηε φηη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην δελ παίξλνληαη απνθάζεηο ζην πφδη, λα είζηε πνιχ πξνζεθηηθφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, θαηαιάβαηε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ πνπ ην είπα.
Να δψζνπκε ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη, απηφ ελλνψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηάιαβα πάξα πνιχ θαιά. Ο θ. Γήκαξρνο ζα
παξαθαιέζσ λα ζπλαληεζεί κε ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθξηληζηνχλ φια ηα ζεκεία
θαη λα απνθαηαζηαζεί ε πξαγκαηηθφηεηα έηζη ψζηε ην Κνηλσληθφ Φαξκαθείν
λα ιεηηνπξγήζεη φπσο ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Κχξηε Πξφεδξε πξηλ πάξεη ηνλ ιφγν ν θ. Σνκπνχινγινπ λα
πσ φηη ζα ήζεια θη εγψ ηνλ ιφγν ζην πιαίζην ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ
επηθεθαιήο, σο αλεμάξηεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θα Παπαινπθά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπνζέησ φηη απηφ είλαη ην
πεληάιεπην πνπ έρνπκε σο επηθεθαιήο γηα φια ηα ζέκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβψο απηφ είλαη θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ ζα ζπκθσλήζσ κε
ηνλ θ. Γξεηδειηά ζε απηφ πνπ είπε, φηη ζα πξέπεη λα δνζεί κηα ιχζε ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο αλζξψπνπο απηνχο πνπ δηακαξηχξνληαη λα δνχκε αλ
πξαγκαηηθά ππάξρεη ζέκα θαη βεβαίσο εάλ ππάξρεη ζέκα λα ιπζεί, λνκίδσ φηη
ην θαηαιαβαίλνπκε φινη.
Ήζεια λα ζέζσ κεξηθά δεηήκαηα, ίζσο ην πκβνχιην απηφ λα
κελ είλαη ην θαηάιιειν αιιά λα απνηειέζνπλ ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ θαη λα
έρνπκε ελεκέξσζε ελδερνκέλσο ζε επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Κχξηε

Γήκαξρε,

θχξηνη

ζπλάδειθνη

φπσο

γλσξίδεηε

δηακνξθψλεηαη ν ρψξνο ηεο πξψελ Renault απφ ηελ εηαηξεία θιαβελίηεο,
φπσο επίζεο γλσξίδεηε απφ δεκνζηεχκαηα ίζσο ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ρψξνπ κεηαβιήζεθε.
Γειαδή απφ ρξήζε πνπ ήηαλ κφλν γηα ρνλδξεκπφξην, αιιάδεη
θαη ζα γίλεη έλα κεγάιν πνιπθαηάζηεκα. Καη' αξρήλ ζέισ λα δηεπθξηλίζσ φηη
εκείο σο Παξάηαμε δελ είκαζηε ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο θιαβελίηε, ε νπνία
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είλαη κηα ειιεληθή εηαηξεία θαη είλαη θαη ππφδεηγκα φζνλ αθνξά ηε
ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη πξνο ηελ πεξηνρή καο.
Απηφ φκσο πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη εθεί, ζηελ πξψελ Renault,
είλαη θάηη πνπ αιιάδεη φιε ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο. Δίλαη δηαθνξεηηθφ λα
έρνπκε έλα κεγάιν θαηάζηεκα πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκν απφ πάξα πνιχ
θφζκν θαη δηαθνξεηηθφ λα έρνπκε έλα ρψξν πνπ ζα είλαη ρψξνο
ρνλδξεκπνξίνπ.
Θα ήζεια λα ξσηήζσ –θαη δελ απαηηψ ζεκεξηλή απάληεζε- ηε
Γεκνηηθή Αξρή εάλ έρεη ζπδεηήζεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία γηα λα δνχκε
πνηα ζα είλαη ε επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο. Πνηα ζα είλαη ελδερνκέλσο ηα
αληηζηαζκηζηηθά νθέιε πνπ ζα πάξεη ε πεξηνρή, γηαηί φπσο θαηαιαβαίλεηε ην
λα κεηαηξαπεί ε ρξήζε κηαο ηφζν κεγάιεο έθηαζεο –δελ έρνπκε θαη πάξα
πνιιέο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα- ζε ρψξν ελφο πνιπθαηαζηήκαηνο, απμάλεη
απηφκαηα ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ. Καηαθφξπθα ην απμάλεη.
Δίλαη άιιν λα έρνπκε εθεί απνζήθεο άιιν λα θάλνπκε
ρνλδξεκπφξην, θαη άιιν λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ηεξάζηην ππεξθαηάζηεκα,
φπσο απηφ πνπ έρνπκε ζηε Νέα Υαιθεδφλα ελδερνκέλσο, γηα ην νπνίν εκείο
δελ είκαζηε αξλεηηθνί. Αιιά απηφ δελ κπνξεί λα ην παξαθνινπζεί ν Γήκνο,
πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη γλψκε θαη λα δεη ηηο παξακέηξνπο καδί κε ηελ
εηαηξεία, ζε θηιηθφ πάληνηε θιίκα. Έλα ζέκα είλαη απηφ.
Έλα δεχηεξν ζέκα πνπ έπξεπε λα είλαη πξψην θαηά ηε γλψκε
κνπ, είλαη φηη δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε φηαλ πεζαίλεη θάπνηνο
εξγαδφκελνο θαη λα κελ αλαθέξεηαη θαλ. ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην ζα πεξίκελα λα εηπσζνχλ δπν ιφγηα γηα ηνλ Κσλζηαληίλν
ηακαηφπνπιν ν νπνίνο έθπγε. Δξγαδφκελνο ηνπ Γήκνπ επί πάξα πνιιά
ρξφληα.
Όπσο θαη ζήκεξα ζα πεξίκελα λα πνχκε δπν ιφγηα θαη λα
ζπιιππεζνχκε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ θ. Γξεηδειηά γηα ηελ απψιεηα ηεο κεηέξαο
ηνπ. Απηά είλαη λνκίδσ αλζξψπηλα. Γελ έγηλε. Έπξεπε λα είλαη πξψην θ.
Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πξφιαβα θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

πξνιάβαηε ζην πξνεγνχκελν πκβνχιην;
11
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ΓΖΜΑΡΥΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ζην γξαθείν κνπ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην φκσο
πξέπεη λα εθθξάζεη λνκίδσ ηα ζπιιππεηήξηά ηνπ, φπσο λνκίδσ θάλεη γηα θάζε
εξγαδφκελν. Γελ είλαη θάηη θαθφ αλ ην μεράζακε, αο ην θάλνπκε ζήκεξα απηφ.
Δπίζεο ζα ήζεια λα αλαθέξσ ην εμήο γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ: δεκνζηνπνηήζεθε φπσο μέξεηε ε άπνςε ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ πξψηε ελαιιαθηηθή καο πξφηαζε, ε νπνία
πξσηνθνιιήζεθε θαη ήξζε ζην Γήκν ζηηο 28/12νπ κε ην ππ’ αξηζκ. 29154
έγγξαθν.
Απηέο ήηαλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο
Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ επί ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2022 ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο. ηε ζπλέρεηα κε ην ππ’ αξηζκ. 151/4-1-2022
έγγξαθφ κνπ, πνπ ην ραξαθηήξηδα θαη εμαηξεηηθψο επείγνλ δεηνχζα λα κνπ
γλσξίζεη ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ κε πνηνλ απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο
ηνπ Γήκνπ, ζα πξέπεη λα έξζσ ζε επηθνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ε
ζπλδξνκή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν
έγγξαθν.
ήκεξα έρνπκε 9/2/2022. Πέξαζε έλαο κήλαο θαη πέληε κέξεο.
Απάληεζε δελ πήξα θακία. Σν ζέησ ππφςε ζαο. Απηά πξνο ην παξφλ,
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ. Ο θ. Γξεηδειηάο πνπ ήηαλ
πνιχ ζχληνκνο πξηλ, θάηη ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη επί ηε επθαηξία απηνχ πνπ είπε ν θ.
Σνκπνχινγινπ κε ηνλ θιαβελίηε, ζα θάλσ ηελ εμήο πξφηαζε ζην Γήκαξρν
θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Χο γλσζηφλ θαηαζθεπάδεηαη ζην
ζπγθεθξηκέλν θηίξην ηεο Renault κηα κεγάιε επηρείξεζε κε πνιππνίθηιεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Χο γλσζηφλ επίζεο ζην ζεκείν απηφ επί ηεο νδνχ θξα γίλεηαη
πιεκκχξα θάζε ρξφλν, φπσο θαη θέηνο. Δίλαη επθαηξία σο αληηζηαζκηζηηθφ ηεο
επηρείξεζεο πξνο ην Γήκν, λα θαηαζθεπάζεη ηνλ αγσγφ παξνρέηεπζεο ησλ
νκβξίσλ θαη ηνλ πεδφδξνκν κεηαμχ ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ νηθνπέδνπ.
Ννκίδσ φηη αλ ππάξμεη απηή ε ζπλάληεζε θαη ε πξνζέγγηζε κε
ηελ επηρείξεζε, ε νπνία απφ φ,ηη μέξσ θαη ζην παξειζφλ ζηε Υαιθεδφλα έρεη
12

ε

4 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 9/2/2022

επηδείμεη ζεηηθέο αληαπνθξίζεηο, ζα ήηαλ θαιφ απηφ ην πξάγκα λα ηειεηψζεη
φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα. Αιιηψο δελ ζα ηειεηψζεη πνηέ. Μηα ζπλάληεζε
δελ βιάπηεη. Να δνχκε ην ελδηαθέξνλ ηεο αληαπφθξηζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Απιά ζέισ λα πσ φηη εδψ θαη ηξεηο κέξεο έρεη θαλνληζηεί
έλα ξαληεβνχ κε ηελ εηαηξεία, κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ θιαβελίηε θαη
ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα φια απηά ηα ζέκαηα, γηαηί δελ είλαη κφλν απηφ είλαη
θη άιια πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη εθεί ζηελ πεξηνρή. Απιά λα μέξεηε
φηη έρεη θαλνληζηεί εδψ θαη ηέζζεξηο πέληε κέξεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γεσξγακιή, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ο Θεφο λα καο θπιάεη απφ ηα αληηζηαζκηζηηθά γηαηί έρνπκε
πάξεη ηφζα πνιιά θαη έρνπκε γλσξίζεη ηφζν κεγάια επηρεηξεκαηηθά
ζπκθέξνληα λα δηέξρνληαη απφ ηελ πφιε θαη ίζσο είλαη θαη ε αηηία γηα πνιιά
απφ απηά ηα πξνβιήκαηα.
Φπζηθά ην εξψηεκα δελ είλαη πνηνο ππέγξαςε ην πην κεγάιν
Μλεκφλην, εάλ ήηαλ ην ΚΗΝΑΛ-ΠΑΟΚ, ε Νέα Γεκνθξαηία ή ν ΤΡΗΕΑ πνπ
αθνινχζεζε, ή αλ φινη καδί ζήκεξα κε ην Σακείν Αλάθακςεο ππνγξάθνπλ ην
Μλεκφλην ησλ Μλεκνλίσλ. Δίλαη φκσο ζνβαξφ ζέκα ηα δεηήκαηα ηεο πγείαο.
Φπζηθά

δελ

ππάξρεη

κεηαθίλεζε

ζηελ

Κέξθπξαο,

γηα

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο φζνη ζπκκεηείραλ θαη ζηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε δελ ην
είραλ δερηεί, εκεί δελ ην είρακε δερηεί γηαηί ζεσξνχκε φηη δελ πξέπεη λα
ππάξρεη θακία ζχγρπζε ζην πνηεο είλαη νη δνκέο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Τγείαο ζηελ πεξηνρή.
Φπζηθά είλαη κηα πξνζπάζεηα θαη ζαλ ηέηνηα πξέπεη λα
αμηνινγεζεί, πξέπεη λα έρεη δειαδή κηα αληηκεηψπηζε ψζηε λα ζπλερίζεη λα
πξνζθέξεη θαη αλ ππάξρεη ζέκα λνκίδσ φηη κπνξεί λα ην δεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Όκσο ζέισ λα θάλσ κεξηθέο παξαηεξήζεηο. Πξαγκαηηθά ηελ
πεξίνδν ησλ Μλεκνλίσλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γίλεηαη κηα κεγάιε επίζεζε
ζηα δεκφζηα ζπζηήκαηα πγείαο. Μέξνο απηήο ηεο επίζεζεο είλαη ε
πξνζπάζεηα λα ππνθαηαζηαζνχλ ηα δεκφζηα ζπζηήκαηα πγείαο απφ κηα
άκνξθε ζνχπα ελφο δηθηχνπ, ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ ηα πάληα:
ππνβαζκηζκέλεο δεκφζηεο δνκέο πγείαο φπσο νη γπκλέο ΣΟΜΤ πνπ έρνπκε
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ζηε γεηηνληά καο, φπσο ην γπκλφ ζε θξίζηκεο εηδηθφηεηεο Κέληξν Τγείαο πνπ
έρνπκε ζηε γεηηνληά, φπσο ην ΑΓΗΑ ΟΛΓΑ απφ ην νπνίν παξαηηήζεθαλ ζρεδφλ
φινη νη επηθνπξηθνί θαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ έλα δίθηπν πνπ ζα ππάξρνπλ ηα
πάληα, ιίγν απφ ΜΚΟ θαη ιίγν απφ εζεινληηζκφ.
Απηή είλαη ε θεληξηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφζεζε θαη ηελ πξνζθνξά πνπ θάλεη ν θαζέλαο, ζα
πξέπεη λα απνξξηθζεί σο ζηξαηεγηθή. Καη κάιηζηα ζηελ πξνψζεζε απηήο ηεο
ζηξαηεγηθήο παίδεη πξσηνπφξν ιφγν ε ιεγφκελε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Θπκίδσ φηη πξσηνπφξνο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ήηαλ ν θ.
Παηνχιεο, σο Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ ην 2008 θαη πην πξηλ φηαλ ηδξχζεθε ην
δηαδεκνηηθφ Γίθηπν πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη πάεη ιέγνληαο.
Άξα λα βξεζεί κηα ιχζε ζε κηα πξνζπάζεηα ζπιινγηθνχ
πιαηζίνπ πνπ ζαθψο έρεη θαη ηνπο ππεχζπλνπο, ηα ζπιινγηθά φξγαλα, έρεη κηα
ινγνδνζία εθεί πνπ πξέπεη φπσο φινη νη χιινγνη θαη νη δνκέο, φκσο ε
γλψκε κνπ είλαη λα μεθαζαξίζνπκε φηη απηφ ην νπνίν ζηεξίδνπκε είλαη νη
δεκφζηεο δνκέο πγείαο θαη ζε θακία πεξίπησζε ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ
νπνηνδήπνηε άιιν ζρήκα ή κφξθσκα.
Θα ήζεια λα βάισ δπν δεηήκαηα εηζαγσγηθά ζε φ,ηη αθνξά ηε
ζπδήηεζε. Σν πξψην είλαη θ. Γήκαξρε ηη ζα θάλνπκε κε ηα ΚΔΠ. Ζ θαηάζηαζε
είλαη εθηφο ειέγρνπ, θαηαιαβαίλσ φηη ην θαινθαίξη ν Γήκνο καο δελ ήηαλ
ζηνπο Γήκνπο πνπ πήξαλ πξνζιήςεηο επεηδή λνκίδσ δελ είρακε πξνβιέςεη
ηνλ ΟΔΤ. Αλ ππάξρεη ηέηνην ζέκα, λα ην δνχκε.
Όκσο δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν απηή ε θαηάζηαζε. Υψξηα
πνπ έρνπλ επηβαξπλζεί πάξα πνιχ παξαπάλσ θαη μέξεηε θπηξψλνπλ ζα
θξνχηα θαη ηα ηδησηηθά ΚΔΠ. Οπφηε λνκίδσ πξέπεη λα ιπζεί γηα πάξα πνιινχο
ιφγνπο απηφ ην ζέκα.
Σν δεχηεξν. Σελ εβδνκάδα πνπ έξρεηαη απφ φ,ηη ιέλε νη
κεηεσξνιφγνη επίθεηηαη λέν θχκα θαθνθαηξίαο, φρη κε ρηφληα ζε εκάο ηνπο
πεδηλνχο, αιιά κε έληνλεο βξνρνπηψζεηο. Άξα ηα δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο θαη απηά πνπ έρνπκε γλσξίζεη θέηνο θαη πέξζη, ζα πξέπεη λα
απαζρνιήζνπλ έζησ θαη ηψξα.
Θέισ λα ξσηήζσ πσο ηνπνζεηείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή ζε κηα
ζεηξά θαηαγγειίεο ηηο νπνίεο έρεη θάλεη εγγξάθσο θαη δεκνζίσο ην σκαηείν
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εξγαδνκέλσλ γηα δεηήκαηα ηα νπνία έρεη φπσο καζαίλσ ελεκεξψζεη θαη πξηλ
ην Γήκν. πγθεθξηκέλα δηαβάδσ φηη επηρείξεζε φηαλ άξρηζε λα ρηνλίδεη λα
βγάιεη εξγαδφκελνπο ηεο θαζαξηφηεηαο, δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο ζπγρξνηηζκνχ
ζηα θνληέηλεξ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο απνδπηήξηα, ππήξραλ νρήκαηα
αζπληήξεηα

ρσξίο

ειεθηξνθσηηζκνχ

πξνζηαηεπηηθφ

ρσξίο

ππεξεζηαθφ

παξκπξίδ,

άθεζε

απηνθίλεην

κε

ην

Σκήκα

απνηέιεζκα

λα

ρξεζηκνπνηεζεί ηδησηηθφ απηνθίλεην ζπλαδέιθνπ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη
(έβαιε ν άλζξσπνο ην πξνζσπηθφ ηνπ ακάμη δειαδή), αξλήζεθε νπζηαζηηθφ
ζπληνληζκφ κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη σκαηείνπ, κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα λα ιέεη
φηη δελ είλαη δνπιεηά ηνπ σκαηείνπ λα θάλεη θξηηηθή ζηελ απφθαζε Γεκάξρνπ
γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θαθνθαηξίαο.
Παξέλζεζε: αλαξσηηέκαη πφηε ζα ζπγθιεζεί ην πληνληζηηθφ
φξγαλν ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Έρνπκε δεη κέρξη ζηηγκήο ζρεδφλ ηα
πάληα, κφλν πηψζε εμσγήηλσλ δελ έρνπκε δεη, ζηελ πφιε καο.
Γελ ζθέθηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα θεληξηθφ πξνζβάζηκν
ρψξν κε ζέξκαλζε, ηξνθή θαη λεξφ φπσο ην 1ν ΚΑΠΖ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
πνπ είλαη επηθπιαθή. Τπάξρεη ε θαηαγγειία φηη κέζσ ηνπ θ. Κνπηζάθε
Αληηδεκάξρνπ Καζαξηφηεηαο ππήξμε απεηιή πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ
σκαηείνπ φηη ζα εηζεγεζεί ηελ απφιπζή ηνπ αλ παξεκπνδίζεη ην έξγν ηνπ,
πνιχ ζνβαξφ θαη άιια πνιιά.
Θέισ λα μέξσ πνηα είλαη ε ηνπνζέηεζε ζε φ,ηη αθνξά απηά θαη ηη
αιιαγέο πξφθεηηαη λα θάλεηε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
ψζηε λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα απφ ηελ εβδνκάδα πνπ έξρεηαη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Να εθθξάζσ θη εγψ δεκφζηα
ηα ζπιιππεηήξηά κνπ ζηνλ θ. Γξεηδειηά, λα δήζεη λα ζπκάηαη ηε κεηέξα ηνπ,
καθάξη λα θηάζνπκε ζηα ρξφληα ηεο.
πγθεθξηκέλα γηα ην ζέκα πνπ ήξζε σο εθηφο εκεξήζηαο λα πσ
εηζαγσγηθά θαη λνκίδσ φηη εθθξάδσ φινπο ιέγνληαο φηη ζεσξνχκε φινη πνιχ
ζεκαληηθφ ην έξγν ησλ δνκψλ απηψλ, ηνπ Κνηλσληθνχ Ηαηξείνπ, ηνπ
Κνηλσληθνχ Οδνληηαηξείνπ θαη ζεσξνχκε φηη επηηειείηαη έλα ζπνπδαίν
θνηλσληθφ έξγν. Ννκίδσ απηφ δελ ην ακθηζβεηεί θαλέλαο.
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Έρνληαο απηφ ππφςε λα πσ θη εγψ απηφ πνπ είπε ν θ.
εξεηάθεο φηη δελ απνθαζίζηεθε κεηαθίλεζε ζε άιιε πεξηνρή ηεο πφιεο ησλ
δνκψλ απηψλ. Αλ ε ζπζηέγαζε πνπ πξνθξίζεθε σο δπλαηή έηζη ψζηε λα
εμππεξεηεζνχλ θη άιιεο ζπιινγηθφηεηεο πνπ ςάρλνπλ ρψξν ελαγσλίσο ηφζα
ρξφληα θαη δελ βξίζθνπλ, αλ ε ζπζηέγαζε ζεσξεζεί φηη δελ είλαη δπλαηή, ή φηη
ελνριεί ην έξγν, απηφ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ζπδεηεζεί θαη κπνξεί λα
αιιάμεη.
Αιιά πάλησο απηή ε ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε πνπ έρεηε φηη
απνθαζίζηεθε ε κεηαθίλεζε ζε άιιε πεξηνρή ζε άιιε πιαηεία ηεο πφιεο, δελ
ππάξρεη. Ννκίδσ φηη απηφ αθξηβψο ζαο είπε θαη ν θ. εξεηάθεο.
Άξα λα ζπδεηήζνπκε γηα ηε ζπζηέγαζε, λα ζπδεηήζνπκε φηη αλ
πξνθχςεη πξφβιεκα ζηε ζπλάληεζε πνπ ζα θάλεηε κε ηνλ θ. Γήκαξρν λα
βξεζεί κηα ιχζε, αιιά λα κελ ππάξρεη ε ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε φηη
θάπνηνο επηδηψθεη λα ζηακαηήζεηε ην ζεκαληηθφ έξγν ζαο. Απηά θ. Πξφεδξε,
γηα ηα ππφινηπα ζα θάλσ ρξήζε ηνπ ρξφλνπ κνπ φηαλ ζα ζπδεηήζνπκε ην
ζεκαληηθφ ζέκα ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, ζα θάλσ κηα γεληθή ηνπνζέηεζε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε, θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα.
πιιππεηήξηα ζην Γήκαξρν ηνλ θ. Γξεηδειηά γηα ηελ απψιεηά ηνπ. Θα ήζεια
λα ζέζσ ελ ηάρεη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα γηα ηνπο δεκφηεο πνπ αθνξά ηηο
παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη θιεηζηέο, είλαη ζθξαγηζκέλεο. Πξηλ απφ
κεξηθέο κέξεο κε ηνλ θ. Γνχια θαηαζέζακε έλα έγγξαθν ζηηο αξκφδηεο
Τπεξεζίεο δεηψληαο ελεκέξσζε γη' απηφ ην ζέκα, γηα ηνπο ιφγνπο δειαδή γηα
ηνπο νπνίνπο έρεη επέιζεη ην ζθξάγηζκα, αιιά θαη γηα ην κέιιεη γελέζζαη κε
ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπο.
Λάβακε ζήκεξα ηελ απάληεζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνλ θ.
Γεσξγακιή ν νπνίνο καο θνηλνπνίεζε έγγξαθν απφ 28/1νπ κε αξηζκφ
Πξσηνθφιινπ 1602 βάζεη ηνπ νπνίνπ ελεκεξψλεη φηη ζα ζθξαγηζηνχλ νη
παηδηθέο ραξέο θαη εμεγεί ηνπο ιφγνπο.
Κάλεη αλαθνξά ζε δπν άιια έγγξαθα έρσ λα ζαο πσ, ην έλα
θνξά ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηεο Τπεξεζίαο αλαλέσζεο
πηζηνπνηεηηθψλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ην δεχηεξν αθνξά ην αίηεκα έγθξηζεο
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δαπάλεο θαη ςήθηζεο πίζησζεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «πληήξεζε
παηδηθψλ ραξψλ» θαη νπζηαζηηθά απηφ ην νπνίν ιέεη ν θ. Γεσξγακιήο κε ην ελ
ιφγσ έγγξαθφ ηνπ πνπ καο έζηεηιε, είλαη φηη ζθξαγίδνληαη νη 14 παηδηθέο
ραξέο ηνπ Γήκνπ καο (θάησ Κνπθιάθη, Γηψξγνο Απνζηνιάθεο, Μνπζηαθιή,
Ησλίαο, Αγίαο Μαξίλαο, Αλδξνχηζνπ, Φιέκηλγθ, Γξαγψλα, Μηανχιε, ζην
πάξθν Μηθξαζηαηψλ, ζηε Υίνπ, ζηελ Δπηαιφθνπ, ζηε Γσδεθαλήζνπ θαη ζηελ
Πιαζηήξα) γηαηί αθξηβψο φπσο μέξνπκε φινη γίλεηαη θάζε δπν ρξφληα αλ δελ
θάλσ ιάζνο ε αλαλέσζε ησλ αδεηψλ, δελ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο ελέξγεηαο ελψ
είραλ δεηεζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, δελ έγηλε δειαδή νχηε ε παξάηαζε
ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ζπληήξεζε πνπ ππήξρε, νχηε έγηλε εθ λένπ αλάζεζε
παξ' φηη είρε γίλεη κειέηε εδψ απφ φ,ηη βιέπσ πνζνχ 24.500 € γηα λέα
αλάζεζε ζπληήξεζεο.
Χο εθ ηνχηνπ νπζηαζηηθά εθθξάδεη εδψ παξάπνλα εθ κέξνπο ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ην γεγνλφο φηη ελψ εθείλνη έθαλαλ ηηο ελέξγεηεο
εγθαίξσο απφ φ,ηη ιέγεηαη εδψ δελ πξνρψξεζαλ ζηελ πινπνίεζε απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία.
Δπνκέλσο

ζα

ήζεια

παξαθαιψ

πνιχ

λα

ππάξμεη

κηα

ελεκέξσζε απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα. Αλ
φλησο έρεη γίλεη ε δηαδηθαζία απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία εγθαίξσο, γηα πνην
ιφγν έρνπλ θσιπζηεξγήζεη ε παξάηαζε ή ε λέα αλάζεζε θαη ελ πάζε
πεξηπηψζεη γηα λα μέξνπκε ηη λα ιέκε ζηνλ θφζκν, πφηε πξνβιέπεηαη λα
αλνίμνπλ νη παηδηθέο ραξέο θαη λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηνλ θφζκν.
Θπκίδσ φηη είλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα, δελ έρνπλ πνιιέο
επηινγέο νη άλζξσπνη εηδηθά ελ κέζσ παλδεκίαο γηα ην πνπ λα πάλε ηα παηδηά
ηνπο λα παίμνπλ θαη παξαθαιψ πνιχ λα ηεζεί ζε πξνηεξαηφηεηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Παπαινπθά, θχξηνη ζπλάδειθνη είκαη ηεο
γλψκεο παξά ηα ζέκαηα πνπ βάδεη ν θάζε επηθεθαιήο δελ είλαη γηα λα
απαληηνχληαη θαη λα ζπδεηνχληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Παξ' φια απηά
φπσο πξνεγνπκέλσο κε ηνλ θ. Γξεηδειηά ιχζαηε ην ζέκα νπφηε δελ ππάξρεη
εξψηεκα …
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γελ είλαη έλα ιεπηφ θ. Πξφεδξε, είλαη παξαπάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γεσξγακιή έρεηε ηνλ ιφγν.
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Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Απιά πξέπεη λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα λα
απνθαηαζηήζνπκε ιίγν ηελ αιήζεηα θαη απηά πνπ έρνπλ γίλεη πξαγκαηηθά.
30/11 ήξζε έλα ραξηί ζηελ Τπεξεζία απφ ηελ εηαηξεία
πηζηνπνίεζεο πνπ έθαλε παξαηεξήζεηο γηα ηηο παηδηθέο ραξέο γηα λα
ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. Φπζηθά ε πξνζεζκία έιεγε 31/12νπ νπφηε έπξεπε
λα πάξεη κηα παξάηαζε. Ζ δηαδηθαζία είλαη φηη 13 ηνπ κελφο έπξεπε ε εηαηξεία
πηζηνπνίεζεο λα απνδερηεί ηελ παξάηαζε. Σελ απνδέρηεθε θαη 13/12νπ
έζηεηιε έγγξαθν φηη ζπκθσλεί γηα ηελ παξάηαζε γηα λα θηηαρηνχλ νη παηδηθέο
ραξέο θαη λα πάξεη ηελ πηζηνπνίεζε.
14/12νπ νινθιήξσζε ε Σερληθή Τπεξεζία ηηο κειέηεο γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 16 ηνπ κελφο πξσηνθνιιήζεθε εηζήγεζε
γηα παξάηαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Απηφ πνπ ιέεη ε θα Παπαινπθά δελ
ηζρχεη γηαηί πήξε παξάηαζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
21 ηνπ κελφο πξσηνθνιιήζεθε ην πξσηνγελέο αίηεκα, 23 ηνπ
κελφο ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εηαηξείαο πηζηνπνίεζεο έγηλε, νπφηε ήηαλ εληάμεη
θαη 31/12νπ εθεί πηζηεχσ ππήξρε κηα θαζπζηέξεζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, ήηαλ ε έγθξηζε δαπάλεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 850 απφθαζε.
Απηφ κπνξνχζε λα γίλεη πνιχ πην γξήγνξα, ε απάληεζε ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο εθεί ζέισ λα πσ φηη φιν απηφ ην δηάζηεκα δελ ζέισ λα
αδηθήζσ θάπνηνλ νχηε ηνλ γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, αιιά νχηε ηνλ
Γήκαξρν, θάλακε πνιχ κεγάιεο πξνζπάζεηεο ζην λα πξνρσξήζεη ε
πηζηνπνίεζε, απιά ε απάληεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο φρη απφ ηνλ θ.
Κνζθνιέην απφ ηε δηεπζχληξηα ηελ επνρή πνπ ήηαλ εθείλε, φηη ε Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία έρεη άιιεο πξνηεξαηφηεηεο θαη πξνρσξάεη άιια πξάγκαηα γηαηί είλαη
ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαη δελ πξνιαβαίλεη λα νινθιεξψζεη, καο είπαλ φηη είρε
δνζεί άιιε εληνιή γηα λα πξνρσξήζνπλ άιια πξάγκαηα.
Δγψ απηφ πνπ έρσ λα πσ φηη πξαγκαηηθά 14 παηδηθέο ραξέο
θαίλνληαη εδψ, ην ζχλνιν είλαη 19. Απηφ πνπ ζα θάλεη ηψξα ε Τπεξεζία γηαηί
φπσο μέξεηε φινη πάξα πνιχ θαιά ν πξνυπνινγηζκφο δελ έρεη πξνρσξήζεη,
δελ ππάξρεη πξνυπνινγηζκφο λα γίλεη κηα θαηλνχξγηα ζχκβαζε, απηφ πνπ
πξέπεη λα γίλεη ηψξα είλαη ε Τπεξεζία φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα 4-5 παηδηθέο
ραξέο λα ηηο αλνίμνπκε, αιιά απηφ πξέπεη λα γίλεη ζηγά - ζηγά.
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Γηα λα θιείζνπλ φκσο νη παηδηθέο ραξέο γηαηί απηφ ην πξψην πνπ
έπξεπε λα γίλεη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, απηψλ πνπ επηζθέπηνληαη
αιιά πην πνιχ γηα ηα παηδηά, έπξεπε λα θιείζνπλ γηα λα έρεη θαλέλαο
πξφβιεκα θαη πην πνιχ ηα παηδηά.
Απηφ πνπ ζέισ λα πσ ηψξα είλαη φηη απφ ζήκεξα θηφιαο έρνπλ
μεθηλήζεη νξηζκέλεο παηδηθέο ραξέο ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θαη έρεη ηε
δπλαηφηεηα ε Σερληθή Τπεξεζία λα ηα θηηάμεη έρνπλ μεθηλήζεη απφ ζήκεξα.
Έρσ ηελ εληχπσζε κέζα ζηελ εβδνκάδα απηή θαη αξρέο ηεο άιιεο γηα λα
είκαη εηιηθξηλήο γηαηί είλαη ιίγα ηα παηδηά, 4-5 παηδηθέο ραξέο ζα έρνπλ
πηζηνπνηεζεί. Θα θσλάμνπκε ηελ εηαηξεία πηζηνπνίεζεο γηα 4-5 παηδηθέο
ραξέο λα αλνίμνπλ. Οη άιιεο ζηγά - ζηγά θαη φηαλ έξζεη ν πξνυπνινγηζκφο ζα
πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πφζν είλαη;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ήηαλ 7.500-8.000 € απφ φ,ηη βιέπσ εδψ. 14.800 € ήηαλ
ηα πξψηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γεσξγακιή, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηαλνψ ηελ αγσλία ηεο θαο Παπαινπθά, παξ' φια απηά
δελ γλσξίδσ ηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο θαο
Παπαινπθά. Αχξην ην πξσί ζα δεηήζσ ηα Πξσηφθνιια λα ελεκεξσζψ, παξ'
φια απηά ζέισ λα ππελζπκίζσ ην εμήο: απφ 18/11 νπ ε αλαπιεξψηξηα
δηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ απνπζίαδε κε πξνβιήκαηα πγείαο. Ζ αλαπιεξψηξηά
ηεο ε θα Λεβεληάθε ε νπνία πιένλ δελ είλαη θαλ ζην δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ καο
πηα, ηελ εβδνκάδα πνπ έθεξε ε Σερληθή Τπεξεζία φπσο είπε ν θ.
Γεσξγακιήο 21/12νπ ιίγν πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα δειαδή ην πξσηνγελέο
αίηεκα, έιεηπε κε άδεηα.
Καηαιαβαίλεηε

φηη

δελ

είλαη

ζέκα

φηη

ππήξραλ

άιιεο

πξνηεξαηφηεηεο θαη απηφ θαιφ ζα ήηαλ θ. Γεσξγακιή λα κε ην ιέκε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα εθζέηνπκε ππαιιήινπο …
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Απηή ήηαλ ε απάληεζε ηεο δηεπζχληξηαο, δελ ην είπα εγψ
θαη έρσ ηελ εληχπσζε φηη είλαη ελήκεξνο θαη ν Γήκαξρνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή εκέλα κε έρεη θνπξάζεη απηή ε δηαδηθαζία, εγψ πνπ
ζέισ λα πσ είλαη φηη ζέισ λα δσ ηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ Σερληθήο
Τπεξεζίαο θαη θαο Παπαινπθά λα ελεκεξσζψ θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα
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ζηαιεί e-mail ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο κε ην ηη αθξηβψο ζπλέβε
κε Πξσηφθνιια θαη κε αξρεία γηα πιήξε ελεκέξσζή ζαο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, θχξηνη ζπλάδειθνη μεθηλάκε ην
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα ην νπνίν είλαη «πγθξφηεζε Δπηηξνπήο
νηθνλνκηθά αδχλακσλ πνιηηψλ απφξσλ γηα ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο νξηζκφο ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, δηάξθεηα
θαη ζεηεία απηήο» Δηζάγεηαη θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα: «πγθξόηεζε Δπηηξνπήο
νηθνλνκηθά αδύλακσλ πνιηηώλ απόξσλ γηα ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο
- Νέαο Υαιθεδόλαο νξηζκόο ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ,
δηάξθεηα θαη ζεηεία απηήο»

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πγθξόηεζε Δπηηξνπήο νηθνλνκηθά αδύλακσλ πνιηηώλ απόξσλ
γηα ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο νξηζκόο ηαθηηθώλ
θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, δηάξθεηα θαη ζεηεία απηήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θχξηνη ζπλάδειθνη, θ. Γξεηδειηά
ηα ζπιιππεηήξηά κνπ. Γελ έρσ λα πσ θάηη απιά γηα ηελ Δπηηξνπή αδπλάκσλ
απφξσλ έρνπκε λα θάλνπκε κηα πξφηαζε. Θα πξέπεη θαη νη αλεμάξηεηνη, ε
«Γχλακε Πνιηηψλ», ε «Ζ πφιε ηεο θαξδηάο καο», ε «Λατθή πζπείξσζε» θαη
ε «Πφιεο Δλφηεηα» λα πξνηείλνπλ θάπνηα πξφζσπα.
Όζνλ αθνξά ην δηθφ καο θνκκάηη Πξφεδξν πξνηείλνπκε ηελ θα
Υαζηψηε κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Λέθθα, Αληηπξφεδξν ηελ θα Κνχζνπια
Άλλα

κε

αλαπιεξσκαηηθή

ηνλ

θ.

Μπίγαιε,

ν

θ.

Κνπεινχζνο

κε

αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Καξαβία, ν θ. Κνπηζάθεο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ.
Κνζθνιέην, ηελ θα Αιεθξαγθή κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Σάθα θαη ηνλ θ.
Καβαθφπνπιν κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα νπηδή. Απφ εθεί θαη πέξα ζα πξέπεη
νη αλεμάξηεηνη λα πξνηείλνπλ δπν πξφζσπα γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη θαη
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αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, ην ίδην θαη ε «Γχλακε Πνιηηψλ», ε «Ζ πφιε ηεο
θαξδηάο καο», ε «Λατθή πζπείξσζε» θαη ε «Ζ πφιεο ελφηεηα».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση δηάξθεηα πξνηείλνπκε θ. Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γπν ρξφληα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξηλ πξνηείλσ, λα πσ φηη κάιινλ Καηαζηαηηθά ππάξρεη
δήηεκα ησλ ηαθηηθψλ θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, δελ κπνξεί λα είλαη ν έλαο
ηαθηηθφο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη ν άιινο λα είλαη κε αηξεηφο. Γείηε ην απηφ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν είδα, νπζηαζηηθά αλαθέξεη φηη πξέπεη λα είλαη 8 δεκνηηθνί
ζχκβνπινη 8 αηξεηνί λα είλαη ζηελ Δπηηξνπή.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άιιν ιέσ. Δγψ δειαδή δελ ην έρσ μαλαζπλαληήζεη
απηφ ζηε ζεηεία κνπ, θάζε θνξά πνπ πήγαηλε λα γίλεη ηέηνην πξάγκα, ππήξρε
ζηνπ. Γειαδή ή είλαη αηξεηφο κε αλαπιεξσκαηηθφ αηξεηφ, ή είλαη πνιίηεο κε
αλαπιεξσκαηηθφ

πνιίηε.

Να

ππάξρεη

ην

κπέξδεκα

αηξεηφο

κε

αλαπιεξσκαηηθφ πνιίηε, δελ γίλεηαη απηφ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ακα δείηε ηελ πξνεγνχκελε ζχλζεζε Αληηπξφεδξνο ήηαλ ε
θα Υαζηψηε …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κάλακε ιάζνο, εγψ δελ ην θαηάιαβα.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Πξφεδξνο ήκνπλ εγψ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Αληηπξφεδξνο ήηαλ ε Υαζηψηε θαη ην αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο ήηαλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Όρη πχξν. Πξφεδξνο ήκνπλ εγψ θαη αλαπιεξψηξηα ε θα
Υαζηψηε. Γελ κπνξεί λα είλαη Πξφεδξνο έλαο πνιίηεο θαη αλαπιεξσηήο
δεκνηηθφο ζχκβνπινο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δγψ πνπ ην δηάβαζα πάλησο ζαο ιέσ πσο αθξηβψο είλαη.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Δληάμεη κπνξεί λα θάλσ ιάζνο εγψ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη εγψ ιέσ απηφ ην πξάγκα, δελ ζα
δεκηνπξγήζσ ζέκα, απιψο ιέσ αλ έρεηε δεη ηα δεηήκαηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ
πεξί ζπγθξφηεζεο.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Πξνέρεη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη κεηά είλαη ν πνιίηεο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μηζφ λα δσ ηη έρνπκε …
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ώζπνπ λα δεη ν θ. Μπεξδέζεο καο ιέηε θ. Βαζηιφπνπιε ηηο
πξνηάζεηο ζαο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξνηείλσ ηελ θα Δκκαλνπήι κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ.
Νηάηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καλέλαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνλ θ. Γηάλλε Σνκπνχινγινπ
ηαθηηθφ κέινο θαη ηελ θα νθία Ακπαηδή αλαπιεξσκαηηθή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε εξεηάθε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πφζα άηνκα πξέπεη λα είλαη ζπλνιηθά;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: 11.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πφζα καο ιείπνπλ αθφκε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξνηείλσ ηνλ θ. Μαλψιε Πεξξάθε Πξφεδξν ηνπ σκαηείνπ
ζπληαμηνχρσλ κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Πέηξν Πεηξίδε γεληθφ Γξακκαηέα
ηνπ σκαηείνπ ζπληαμηνχρσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κπξία Παπαινπθά θαη θ. Γνχια απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο
ζέιεηε λα πξνηείλεηε εζείο θάπνηνλ;
Α.

ΓΟΤΛΑ:

Πξνηείλσ ηελ θα

Παπαινπθά

σο ηαθηηθφ

κέινο θαη

αλαπιεξσκαηηθφ ζα πεγαίλσ εγψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άιιε θνξά ζα ήζεια λα ην ζπδεηάκε ιίγν θ. Γνχια, είκαζηε
θη εκείο αλεμάξηεηνη. αο επραξηζηψ.
Α. ΓΟΤΛΑ: Πφζεο ζέζεηο ζέιεηε θ. Οπζηακπαζίδε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Να ην ζπδεηάκε φκσο. Απηέο πνπ πήξα εγψ, ηηο είρα
ζπδεηήζεη καδί ζαο θ. Γνχια.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Λνηπφλ έρσ ηελ απφθαζε. Ζ πξνεγνχκελε απφθαζε θ.
Αλαγλψζηνπ πνπ ήζαζηαλ θαη Πξφεδξνο, αλαπιεξσηήο ήηαλ ν θ. Λέθθαο
Αζαλάζηνο, Αληηπξφεδξνο ε θα Υαζηψηε κε αλαπιεξσηή ν θ. Εαραξηνπδάθεο
Μηραήι.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θαηαιάβαηε, Πξφεδξνο είλαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο φρη
πνιίηεο.
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ρε παηδηά, είλαη ε απφθαζε εδψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα Πξφεδξν ηη ιέεη; Σνλ Αλαγλψζηνπ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ο Αλαγλψζηνπ Πξφεδξνο θαη αλαπιεξσηήο ν θ. Λέθθαο,
Αληηπξφεδξνο ήηαλ ε θα Υαζηψηε φρη αλαπιεξσηήο ηνπ θ. Αλαγλψζηνπ. Έρσ
ηελ απφθαζε εδψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Υξεηαδφκαζηε θη άιια άηνκα; Γελ έρσ πξφβιεκα, δελ
έρνπκε ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ έρνπκε ζπκπιεξψζεη. Κχξηε Κσλζηαληηλίδε παξαθαιψ
πξνηείλεηε έλα ηαθηηθφ θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ γηα λα ζπκπιεξψζνπκε ηελ
Δπηηξνπή.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ζ θα Ησάλλα Μπίδα ηαθηηθή θαη ε θα Ηιηάδα
Βιαρνπνχινπ αλαπιεξσκαηηθή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «πγθξόηεζε Δπηηξνπήο
νηθνλνκηθά αδύλακσλ πνιηηώλ απόξσλ γηα ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο
- Νέαο Υαιθεδόλαο νξηζκόο ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ,
δηάξθεηα θαη ζεηεία απηήο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
Έρνπκε αθφκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηελ επηζηνιή
ηνπ θ. Γνχια θαη ηεο θα Παπαινπθά, ηελ νπνία ζα ηε δηαβάζσ.
Πξνο ηνλ Δήκαξρν,
ηνλ Πξόεδξν θαη
ηα κέιε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο
Φαιθεδόλαο
Πξόηαζε θαηαδίθεο ηεο νπαδηθήο βίαο θαη ηήξεζεο ελόο ιεπηνύ ζηγήο
ζηε κλήκε ηνπ αδηθνρακέλνπ Άιθε Κακπαλνύ
Παξαθαινύκε λα ηεξεζεί ελόο ιεπηνύ ζηγή ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ
Δεκνηηθνύ

Σπκβνπιίνπ

Φεβξνπαξίνπ,

σο

πνπ

ειάρηζηνο

ζα

δηεμαρζεί

θόξνο

ηηκήο

ηελ

Τεηάξηε

ζηε

κλήκε

9
ηνπ

αδηθνρακέλνπ, κόιηο ζηα 19 ηνπ ρξόληα, Άιθε Κακπαλνύ, πνπ
δνινθνλήζεθε κε νπαδηθά θίλεηξα.
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Επίζεο, νθείινπκε λα θαηαδηθάζνπκε ηα απμαλόκελα πεξηζηαηηθά
νπαδηθήο βίαο πνπ, όπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία, θαίλεηαη λα παίξλνπλ
ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Όινη καο έρνπκε γίλεη άιισζηε -πξόζθαηα
αιιά θαη ζην παξειζόλ- κάξηπξεο πεξηζηαηηθώλ νπαδηθήο βίαο θαη
ζην Δήκν καο.
Τέινο, θαη ελ όςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΕΚ θαη ηεο
κεγάιεο επηζθεςηκόηεηαο ζε απηό, αο ζθεθηνύκε σο Δεκνηηθό
Σπκβνύιην ηπρόλ δξάζεηο πνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θνξείο,
ζα πξνιάβνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο γηα ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο
καζεηέο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο θηιάζινπο ηεο πεξηνρήο καο.
Με εθηίκεζε
Οη αλεμάξηεηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη
Αιέθνο Γνύιαο
Επηπρία Παπαινπθά
Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξράο θξαηάκε ην ελφο ιεπηνχ ζηγή θαη
πξνηείλσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ηεξήζεη ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα ηε κλήκε
ελφο αδηθνρακέλνπ ζπκπνιίηε.
Σεξείηαη ελόο ιεπηνύ ζηγή
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ θχξηνη ζπλάδειθνη. Πάλσ ζε απηφ έρεη κηα πξφηαζε
ν θ. Γήκαξρνο, αο ηνλ αθνχζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε κεξηά καο θαηαζέηνπκε πξφηαζε γηα θαηαδίθε ηεο
φπνηαο βίαο ιεθηηθήο, ζσκαηηθήο, νπαδηθήο ε νπνία ηειεπηαία εκθαλίδεη ην πην
αθξαίν θαη ζθιεξφ πξφζσπφ ηεο απφ φπνπ απηή θη αλ πξνέξρεηαη. Οη
δνινθνλίεο, ε ζπίισζε πξνζσπηθνηήησλ θαη νη χβξεηο ελαληίνλ αζιεηψλ,
νηθνγελεηψλ, πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, δελ απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ αμηαθνχ
ζπζηήκαηνο κηαο πγηνχο θνηλσλίαο.
Καινχκε ηελ πνιηηεία λα αλαιάβεη άκεζα δξάζεηο κε πξάμεηο θαη
απζηεξνχο λφκνπο έηζη ψζηε απηά ηα θαηλφκελα λα πάςνπλ λα ηαιαλίδνπλ θαη
λα δειεηεξηάδνπλ εθθάλζεηο ςπραγσγηθήο εθηφλσζεο ηεο θνηλσλίαο, φπσο
πξέπεη λα είλαη απηή ηνπ αζιεηηζκνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξρήλ ζπκθσλνχκε λα ζπδεηεζεί ην
ζέκα;
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ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα: «Έγθξηζε ςεθίζκαηνο
θαηαδίθεο ηεο νπαδηθήο βίαο».

2ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ςεθίζκαηνο θαηαδίθεο ηεο νπαδηθήο βίαο»
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε θαηαζέηνπκε θη εκείο έλα ςήθηζκα επί ηνπ
ίδηνπ ζέκαηνο.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηε επεηδή ζέζακε ην ζέκα λα πάξσ
ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχ έρεη θαη θάηη αθφκε ν θ. εξεηάθεο αο ηνλ αθνχζνπκε θαη
κεηά εηζεγείζηε θ. Γνχια.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Όρη, αο κηιήζεη ν θ. Γνχιαο δελ ππάξρεη ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δκείο ζην πιαίζην πνπ ηνπνζεηήζεθε ν θ. Γήκαξρνο
ζπκθσλνχκε γηα ην ςήθηζκα, απιά ζέινπκε λα ηεζεί θαη θάπνην άιιν δήηεκα
ζην ςήθηζκα. Θέινπκε λα ηεζεί ην ζέκα φηη σο Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα
πξνβνχκε θη εκείο ζε θάπνηεο δξάζεηο θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ζα
εξγαζηνχκε γηα ηελ πξφιεςε δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ γηα ηνπο θαηνίθνπο,
ηνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θηιάζινπο ηεο πεξηνρή καο.
Γηαηί κελ μερλάκε φηη έρνπκε έλα γήπεδν ην νπνίν είλαη ζηνλ
ηζηφ ηεο πφιεο, δίπια ζε ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή θαη θαηαζηήκαηα θαη
θάπνηνο

πξέπεη λα ηα πξνιάβεη, φρη λα αληηκεησπίζεη εθ ησλ πζηέξσλ

νηηδήπνηε ζπκβεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο πξνζζέησ ζην δηθφ κνπ
ςήθηζκα ηελ ηειεπηαία πξφηαζή ζαο: «Σπρφλ δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε
άιινπο θνξείο λα πξνιάβνπκε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο γηα ηνπο θαηνίθνπο,
ηνπο καζεηέο θαη επαγγεικαηίεο θαη θηιάζινπο ηεο πεξηνρήο».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ σξαία, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ννκίδσ δελ πέθηνπκε απφ ηα ζχλλεθα απφ ηα γεγνλφηα ηα
νπνία επαλαιήθζεθαλ κεηά απφ δπν κέξεο ζηνπ Βεΐθνπ, δελ είλαη δειαδή
θάηη θαηλνχξγην.
Δπίζεο πφζα ζθιεξά κέηξα έρνπλ ζεζπίζεη νη δηάθνξεο εγεζίεο;
Θπκάκαη λφκνο Οξθαλνχ, λφκνο Βεληδέινπ… γηαηί δελ εμαθαλίδνληαη ηα
θαηλφκελα; Ννκίδσ πξέπεη λα πάκε ζε πην νπζηαζηηθά δεηήκαηα. Γελ
ζπκθσλνχκε κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Γεκάξρνπ φηη ν αζιεηηζκφο είλαη θαη
πξέπεη λα είλαη έθθαλζε ςπραγσγηθήο εθηφλσζεο ηεο θνηλσλίαο, είλαη κηα
δσηηθή αλάγθε ηεο Νενιαίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ηζφξξνπε
ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμή ηνπο θαη λνκίδνπκε φηη δηαζηξεβιψλεηαη απφ απηφ
πνπ γελλά απηνχ ηνπ είδνπο ηε δξάζε, πνπ είλαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.
Δκείο δελ είρακε ζθνπφ λα θέξνπκε ςήθηζκα –ην είρακε έηνηκν,
γη' απηφ θαη ην θέξακε κφιηο θαηέζεζε ν θ. Γήκαξρνο- γηαηί θαηαιάβακε απφ
ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γνχια φηη ζα πξφηεηλε θάπνηα εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Αιιά κηα θαη έρνπκε ςήθηζκα,
ην θαηαζέηνπκε (φζνη έρνπλ πξφζβαζε έρεη έξζεη θαη ζηα e-mail) θαη ην
δηαβάδσ:
«Η

απνηξόπαηα

πξάμε

ηεο

δνινθνλίαο

ηνπ

19ρξνλνπ

ζηε

Θεζζαινλίθε θέξλεη γηα κηα αθόκε θνξά ζην πξνζθήλην ηελ νπαδηθή
βία, αιιά θαη ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε θαζηζηηθώλ ζπκκνξηώλ πνπ έρεη
νμπλζεί ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα, ζηξεθόκελε θαη ελαληίνλ ηεο
αγσληζηηθήο δξάζεο ηνπ ιανύ θαη ηεο λενιαίαο.
Φαηλόκελα πνπ βξίζθνπλ απέλαληη ηνλ θίιαζιν θόζκν θαη ζηελ
πεξηνρή καο θαη πνπ δπζηπρώο έρνπκε ίδηα πείξα κε πην πξόζθαηε
ηελ δνινθνληθή επίζεζε ελάληηα ζηνλ Κώζηα Τνκπνύινγινπ έμσ από
ην ζπίηη ηνπ.
Η έμαξζε ησλ νξγαλσκέλσλ επεηζνδίσλ, ε δεκηνπξγία θαη ε δξάζε
νπαδηθώλ ζηξαηώλ, πνπ κέζα ηνπο θσιηάδνπλ θαζηζηηθέο ζπκκνξίεο,
είλαη ζύκθπηα κε ηε ζήςε θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ
αζιεηηζκνύ, θαζώο αμηνπνηνύληαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο
επηδηώμεηο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε
απηόλ.
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Μόλν κε ηελ απεκπινθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο από ηνλ
αζιεηηζκό, κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζηε ξίδα ηνπο απηά ηα
θαηλόκελα. Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε απνζύλδεζε ησλ ΠΑΕ
από ην «Σηνίρεκα» θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζην ππνπξγείν Εκπνξίνπ.
Αλαγθαία θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνύ ζην
ζρνιείν θαη ζηε γεηηνληά, κε αλνηρηνύο θαη δσξεάλ αζιεηηθνύο
ρώξνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο λενιαίαο θαη ηνπ
θίιαζινπ αηζζήκαηνο.»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε θχξηνη ζπλάδειθνη φπσο δηακνξθψλεηαη –θαη δηαςεχζηε
κε θ. Γνχια- είλαη κηα πξφηαζε Γνχια θαη Γεκάξρνπ πνπ ζπκθσλήζαηε θαη ε
πξφηαζε ςεθίζκαηνο ηνπ θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σεο «Λατθήο πζπείξσζεο».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίρακε κηα δνινθνλία ελ ςπρξψ απφ ηάγκαηα εθφδνπ,
ηα νπνία έςαρλαλ γηα ζχκαηα, ζπκίδνπλ ηαηλίεο ηνπ Φαξ Οπέζη πνπ
θπλεγνχζαλ δψα θαη πην ζπάληα αλζξψπνπο, φπνπ ζην θέληξν κηαο
κεγαινχπνιεο φπσο είλαη ε Θεζζαινλίθε, ζθάμαλε θπξηνιεθηηθά έλα
παιηθάξη. Γπζηπρψο φπσο είπε ν θ. εξεηάθεο φπνηνο πέθηεη απφ ηα
ζχλλεθα, ππνθξίλεηαη. ε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζε απηφ ην ρψξν
εηδηθά εδψ δελ δηθαηνχηαη θαλείο λα πεη φηη δελ γλσξίδεη.
Χο εθ ηνχηνπ εγψ ληψζσ κηα κεγάιε ακεραλία λα ζηεξίμνπκε
ςεθίζκαηα ηα νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα μέξνπκε φηη ππάξρεη έλαο θαχινο
θχθινο, ππάξρεη κηα δηαπινθή ζηηο κεγάιεο ΠΑΔ απφ θηιάζινπο, νπαδνχο,
πλδέζκνπο, επηρεηξεκαηίεο, media, Αζηπλνκία, Γηθαζηήξηα ην νπνίν
γλσξίδνπκε πνιχ θαιά θη απηέο ηηο κέξεο βγαίλεη ζηνλ αθξφ, βγαίλεη κε
καξηπξίεο, κε θαηαζέζεηο, κε θαηαγγειίεο γηα επηρεηξεκαηίεο, κε θαηαγγειίεο
γηα ζηειέρε ηεο Αζηπλνκίαο ηα νπνία θάλνπλ ηα ζηξαβά κάηηα γηαηί κεηά
πξνζδνθνχλ φηη ζα βξνπλ δνπιεηά –θαη βξίζθνπλ δνπιεηά- σο ζηειέρε
αζθάιεηαο είηε ζε ΠΑΔ είηε ζε επηρεηξήζεηο, κε δηθαζηέο νη νπνίνη μερλάλε θαη
θάλνπλ θαη δχν θαη ηξία θαη πέληε θαη δέθα ρξφληα λα δηθάζνπλ κηα ππφζεζε,
κε ζπλέπεηα ν ίδηνο ν δνινθφλνο λα είλαη άλζξσπνο ν νπνίνο είρε
πξσηαγσληζηήζεη ζε επεηζφδηα… άξα δειαδή εδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα
κελ θνηλσληθφ θαηλφκελν, ην νπνίν έρεη άιθα, βήηα, γάκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
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ζπκθσλψ κε ηνλ θ. εξεηάθε, πιελ φκσο είλαη θαη ζε κηα θνηλσλία θαη ζε έλα
θξάηνο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αλνρή, ηελ αηηκσξεζία θαη ηε ζπλεξγαζία ή
κπνξψ λα πσ θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ.
Άξα ην λα θαηεβάζνπκε έλα αθφκε ςήθηζκα πνπ λα κελ ιέεη
ηίπνηα, γηαηί ζεσξψ φηη ην ςήθηζκα πνπ ηνπιάρηζηνλ άθνπζα… Γελ είρα
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη άξα δελ έρσ δηαβάζεη -δεηψ ζπγλψκε- ηα
ςεθίζκαηα θαη ηα αθνχσ ζήκεξα, αιιά ζεσξψ φηη ην ςήθηζκα έηζη φπσο
αθνχζηεθε απφ ηνλ Γήκαξρν, είλαη έλα επρνιφγην ρσξίο λα ιέεη ηίπνηα.
Γελ ζεσξψ πσο κε ηα ςεθίζκαηα ζα δνζεί θάπνηα ιχζε. Παξ'
φια απηά ζεσξψ φηη έηζη φπσο ηα θαηαιαβαίλσ ην ςήθηζκα πνπ θαηαζέηεη ε
«Λατθή πζπείξσζε» βάδεη κηα ινγηθή, θάπνηα αίηηα, ζηηγκαηίδεη ην γεγνλφο θαη
πξνηείλεη θαη ηξία πξάγκαηα ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη
κπνξεί θη απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα δψζεη ιχζε.
Παξ' φια απηά ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα γίλεη ζπδήηεζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, είλαη πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Δηδηθά ε πφιε καο ζα
αληηκεησπίζεη φρη πεξηζζφηεξν ην επφκελν δηάζηεκα, εχρνκαη ε δνινθνλία
απηνχ ηνπ παηδηνχ λα γίλεη ε απαξρή γηα κηα άιιε θνπιηνχξα θαη άιια κέηξα
πνπ ζα ηα δνχκε θη εκείο γχξσ καο, παξ' φια απηά ζεσξψ φηη πξέπεη λα γίλεη
ζπδήηεζε θαη εη δπλαηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα κελ βγάιεη άιιν έλα
ςήθηζκα γεληθήο θαηαδίθεο ηεο βίαο απφ φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη φηαλ έρνπκε
δίπια καο ην απγφ ηνπ θηδηνχ, ην νπνίν εθθνιάπηεηαη θαη θάζε ηξεηο θαη ιίγν
μεκπηίδεη θαη δνινθνλεί αλζξψπνπο.
Υξεηάδεηαη ζεσξψ νκφζπκε θαη νκφθσλε ζέζε πνπ φρη κφλν λα
θαηαδηθάδεη, λα κπνξεί θαη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο, αιιά λα κπνξεί λα
ζηηγκαηίδεη θαη λα δείρλεη πξνο πνηα θαηεχζπλζε κπνξεί λα θηλεζεί κηα ιχζε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπινο, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε δελ είρα ζθνπφ λα κηιήζσ, είρα δεη ηελ
πξφηαζε ηεο θαο Παπαινπθά θαη ηνπ θ. Γνχια, ε νπνία νπζηαζηηθά νδήγεζε
θαη ην Γήκαξρν λα θάλεη θάηη αληίζηνηρν ζε δεχηεξν ρξφλν θαη βεβαίσο κεηά
θαη ηε «Λατθή πζπείξσζε», ε δνινθνληθή πξάμε πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε
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ζχκηζε κλήκεο ζε εκέλα γηα φ,ηη ζπλέβε ην Μάξηην ηνπ ’21 έμσ απφ ην ζπίηη
κνπ.
Ννκίδσ φηη θαη ηφηε είραηε βάιεη έλα ςήθηζκα πνπ ζα
ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ήηαλ έλα επρνιφγην, δελ είρε θακία
θαηεχζπλζε νπζηαζηηθή. ήκεξα ε «Λατθή πζπείξσζε» δελ κε εθθξάδεη
πιήξσο ζην ςήθηζκα πνπ θέξλεη, αιιά νπζηαζηηθά είλαη πην θνληά ζε απηφ
πνπ εγψ έδεζα. Οπφηε κε απηή ηελ έλλνηα εάλ ηεζεί ζέκα ςεθνθνξίαο, εγψ
πξνζσπηθά ζα ζηεξίμσ ην ςήθηζκα ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Ννκίδσ φηη δελ ππάξρεη
θαλείο εδψ πνπ λα κελ θαηαδηθάδεη θαη λα κε ζνθάξεηαη απφ απηή ηελ
απνηξφπαηα πξάμε απφ ηνλ ρακφ ελφο παηδηνχ, ελφο λεαξνχ αλζξψπνπ, πνπ
ην κφλν ιάζνο πνπ έθαλε είλαη λα εθθξάζεη ηελ νπαδηθή ηνπ ηαπηφηεηα.
Σν ζέκα φκσο ηεο νπαδηθήο βίαο θαη εδψ ζέισ λα ζπκπιεξψζσ
ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, δελ είλαη κφλν απιψο θνηλσληθφ νχηε κφλν ειιεληθφ.
Δίλαη δηεζλέο, είλαη παλεπξσπατθφ θαη έρεη εθθάλζεηο θνηλσληθέο πνιχ
ζπγθεθξηκέλεο. Τπάξρεη πξάγκαηη

ε βία ε νπνία έρεη άκεζε ζρέζε κε

ξαηζηζκφ, κε ηνλ θαζηζκφ, κε ζπέξκαηα απηψλ ησλ απαξάδεθησλ ηξφπσλ
δσήο κέζα θαη ζηνλ αζιεηηζκφ, αιιά δπζηπρψο είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν
ην νπνίν μεπεξλά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δθεί πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε πξάγκαηα φκσο είλαη λα
πεξάζνπκε απφ έλα απιφ ςήθηζκα πνπ κπνξεί λα είλαη απφιπην ή ιηγφηεξν
απφιπην, λα πεξάζνπκε ζηηο ελέξγεηεο θαη ζηηο πξάμεηο. Έηζη, ζα ζπκθσλήζσ
κε ηελ πξνζζήθε πνπ έθαλε ν θ. Γήκαξρνο ζην ςήθηζκα πνπ πξνηείλεη θαη
είλαη απηνχζην έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ θ. Γνχια θαη ηεο θαο
Παπαινπθά, πνπ κηιάεη αθξηβψο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε
εκείο.
Αο κε κείλνπκε ινηπφλ κφλν ζηηο επρέο ή κφλν ζηα ςεθίζκαηα
πνπ έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο, θαη λα πξνρσξήζνπκε ιίγν παξαπάλσ ζε ηνπηθφ
επίπεδν ηνπιάρηζηνλ λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε σο Γεκνηηθφ
πκβνχιην, σο αηξεηνί απηήο ηεο πφιεο θαη νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ, λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε λα
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πξνζηαηεχζνπκε ηελ πεξηνρή καο, λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο, λα
θάλνπκε πξάγκαηα δειαδή νπζηαζηηθά ψζηε λα απνηξέςνπκε ηε βία φζν
γίλεηαη, γηαηί θαιά ηα ςεθίζκαηα αιιά ην θαηλφκελν καο μεπεξλά.
Άξα αο κείλνπκε ζηνλ ηφπν καο, αο κείλνπκε ζην ηη κπνξνχκε
λα θάλνπκε εκείο γηα ηελ πφιε καο θαη κε απηή ηελ έλλνηα ζπκθσλψ απφιπηα
κε ην ςήθηζκα ηνπ θ. Γεκάξρνπ πνπ ζπκπεξηέιαβε θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ
πξέπεη λα γίλνπλ απφ ην ςήθηζκα ηνπ θ. Γνχια θαη ηεο θαο Παπαινπθά.
Δπραξηζηψ.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε γηα λα δηεπθνιχλσ ιίγν ηε ζπδήηεζε κπνξψ λα
έρσ ηνλ ιφγν;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε Γνχια ζέιεηε λα κηιήζεη πξψηα ε θα Παπαινπθά θαη
κεηά εζείο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Σν ίδην ζα πνχκε βαζηθά, αλ γίλεηαη επεηδή ην έζεζα πξηλ.
Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη θάλσ κηα έθθιεζε θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν,
απηφ ην ςήθηζκα γηα λα κελ είλαη απιά έλα ςήθηζκα θαη κπεη ζηε δηαδηθαζία
ςεθνθνξίαο, λα είλαη νκφθσλν θαη φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ην ζηεξίδεη.
Ζ «Λατθή πζπείξσζε» έζεζε θαη θάπνηα άιια ζέκαηα πνπ δελ
ππάξρνπλ ζην αξρηθφ ςήθηζκα, φπσο απηφ ηνπ θαζηζκνχ, ην νπνίν ην έρνπλ
θαηαδηθάζεη φια ηα Κφκκαηα. Ννκίδσ φηη πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ζην
ςήθηζκα πνπ έρεη ζέζεη ε «Λατθή πζπείξσζε» λα πξνζζέζνπκε θαη ηηο
ελέξγεηεο πνπ αλαθέξακε πξηλ, πνπ πξέπεη λα θάλνπκε σο Γήκνο γηα λα
πξνιάβνπκε θάπνηα πξάγκαηα.
Δάλ

θαηαθέξνπκε

θαη

ην

θάλνπκε

έηζη

νκφθσλα

θαη

ζπκπιεξσκαηηθά, λα ππάξρεη έλα εληαίν ςήθηζκα απνιχησο απνδεθηφ απ'
φινπο. Απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Απηφ ην νπνίν είπε ν θ. Γνχιαο. Δπνκέλσο επεηδή εγψ κε
ηνλ θ. Γνχια είρακε ζηείιεη ην αξρηθφ θείκελν κε ζηφρν λα γίλεη νπζηαζηηθά
δηάινγνο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην κηαο πφιεο ε
νπνία έρεη λσπέο ηηο πιεγέο απφ ηελ νπαδηθή βία.
Όινη καο έρνπκε βηψζεη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, πξαγκαηηθά ζα
κπνξνχζακε λα ήκαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ αδηθνρακέλνπ παηδηνχ, εκείο νη
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δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη εγψ θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο
θαη φινη φζνη είκαζηε φια απηά ηα ρξφληα ζηα δεκνηηθά ηεο πεξηνρήο έρνπκε
ππνζηεί απίζηεπηα ζθεληθά νπαδηθήο βίαο.
Καη επεηδή πξαγκαηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα έρνπκε αθφκε
πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ηέηνηα ζην κέιινλ, ζα πξέπεη λα δνχκε πσο ζα
κπνξέζνπκε λα πάξνπκε πξσηνβνπιίεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη γη' απηφ
ηνλ ιφγν επεηδή ην ςήθηζκα ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» βάδεη ηα δεηήκαηα
απηά ζε απηή ηελ βάζε, δελ ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηε βία
απφ φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη απηή ηε ζηηγκή, ζε κηα ζηηγκή δειαδή πνπ είλαη
λσπφ ην αίκα ελφο λένπ παηδηνχ απφ ηα δξεπάληα θνπθνπινθφξσλ νπαδψλ,
θαζηζηψλ γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη. Γελ είλαη ε βία απφ φπνπ θη αλ
πξνέξρεηαη απηή ηε δεδνκέλε ζηηγκή δελ κηιάκε γη' απηφ.
Δπνκέλσο εκείο ζπληαζζφκαζηε κε ηνλ θ. Γνχια κε ην ςήθηζκα
ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο», εληζρχνληαο ην ζεκείν πνπ αθνξά ηηο δξάζεηο
θαη κάιηζηα γηα καο πνιχ ζεκαληηθέο είλαη νη δξάζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα
κέζα ζηα ζρνιεία εθεί πνπ είλαη ε Νενιαία δειαδή θαη είλαη ηα παηδηά ηα
νπνία είλαη ζε κηα θξίζηκε ειηθία, πνπ θαη ζχκαηα πην εχθνια κπνξεί λα
πέζνπλ, αιιά θαη νη ίδηνη λα γίλνπλ ζχηεο απηνχ ηνπ αλειέεηνπ πνιέκνπ πνπ
ζπκβαίλεη.
Δπνκέλσο ζπληαζζφκαζηε κε ηελ πξφηαζε ςεθίζκαηνο ηεο
«Λατθήο πζπείξσζεο».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Παπαινπθά, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δνχκε ζε έλαλ ηφπν πνπ ήδε καο ζπλέβε
έλα γεγνλφο κε ζχκα ηνλ Κψζηα Σνκπνχινγινπ. Παξάιιεια ζην ρψξν καο
αλεγείξεηαη έλα γήπεδν πνπ πξνζδνθνχκε λα είλαη ην θφζκεκα ησλ ζηαδίσλ
ησλ Βαιθαλίσλ, φρη απιά ηεο Διιάδαο.
Καηά ζπλέπεηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ ζα πξέπεη λα ζηαζεί
κε επρνιφγηα, πηζηεχσ ην ςήθηζκα πνπ θέξλεη ε «Λατθή πζπείξσζε» ηνπ θ.
εξεηάθε κε ηελ πξνζζήθε γηα ηηο δξάζεηο πνπ αλέθεξε ν θ. Γνχιαο θαη ε θα
Παπαινπθά, αθνχ θη απηνί απνδέρηεθαλ απηφ, θαιφ είλαη λα βγεη έλα
νκφθσλν ςήθηζκα έηζη ψζηε λα ζηαιεί θαη ηνπηθά έλα κήλπκα πξνο πάζα
θαηεχζπλζε.
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Δίλαη ε επθαηξία, κε βγνχκε κε πιεηνςεθίεο θαη κεηνςεθίεο αιιά
λα δψζνπκε έλα κήλπκα ηζρπξφ, ην νπνίν ζα πξνζηαηεχεη θαη ην απξηαλφ
γήπεδν θαη ηηο απξηαλέο Γηνηθήζεηο πνπ θη απηέο ζα ζέινπλ ηελ εζηθή
ππνζηήξημε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη εη δπλαηφ
νκφθσλα. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Εαραξηάδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ φηη δελ ζα θχγεη έλα θείκελν απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ιηγφηεξα απφ 33 ππέξ. Θα πξφηεηλα φζν δηαξθεί ην
πκβνχιην ζήκεξα δπν ηξεηο εθπξφζσπνη απφ ηηο Παξαηάμεηο θαη ζα πξφηεηλα
έλαλ απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ, έλαλ απφ ηνλ θ. εξεηάθε θαη έλαλ
απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο ηνλ θ. Γνχια, λα θαζίζνπλ ζε κηα άθξε ή κέζα ζην
θπιηθείν λα έρνπλ εζπρία λα ζπληαηξηάμνπλ έλα θείκελν απφ ηα δπν
ςεθίζκαηα θαη λα κπεη ζε ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ νηθνλνκία ζα ήζεια λα έρσ ζηα ρέξηα κνπ ην θείκελν ηνπ
θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν έρνπκε ζηείιεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έρεηε ζηείιεη; Χξαία, λα ην δσ δελ έρνπκε πξφβιεκα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ πξφηαζε πνπ θάλεη ε θα Παπαινπθά θαη ν θ. Γνχιαο λα
ηειεηψλεη κε ηελ επηζήκαλζε φηη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πάξεη
πξσηνβνπιίεο ν Γήκνο, ζπκθσλνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

πκθψλεζα

ζε

απηφ

Νίθν,

απηφ

πνπ

κπνξνχκε

λα

πξνζζέζνπκε θαη εθεί λνκίδσ δηαθνξνπνηείηαη ν θ. εξεηάθεο, είλαη ην ζέκα
ηνπ θαζηζκνχ, ην νπνίν θη εγψ ην δέρνκαη λα κπεη, θακία αληίξξεζε, απιά
είλαη ζέκα δηαηχπσζεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ έρνπκε βάιεη κφλν απηφ, έρνπκε έλα ζθεπηηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ ζνπ είπα λα ην δσ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δδψ κηιά θαη γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα
φκσο, δειαδή λα ην δνχκε ιίγν. Δγψ δελ έρσ πξφβιεκα, αιιά ν θ. Γξεηδειηάο
κήπσο έρεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα γηα λα βγεη απφ
θνηλνχ έλα θείκελν.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα θάλσ κηα εξψηεζε. Έρεη βγεη πφξηζκα
φηη ε επίζεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ ήηαλ απφ νπαδνχο θάπνηαο νκάδαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ γλσξίδνπκε θάηη ηέηνην.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηαηί απηφ αλαθέξεη εδψ θαη εγψ δελ ην μέξσ απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Κνπηζάθε είκαζηε ζε δηάιεηκκα θαιφ λα ην πείηε φηαλ
ζα μαλαξρίζεη ε ζπλεδξίαζε.
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη ζπλερίδνπκε ηε ζπλεδξίαζή καο. Απφ
φ,ηη θάλεθε θαηά ην δηάιεηκκα, δελ ζπκθσλνχκε ζε έλα θνηλφ ςήθηζκα, δηφηη
δελ ππάξρεη

ζπκθσλία ζε θάπνηεο δηαηππψζεηο. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ

ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε δηθή καο ηελ πξφηαζε ηνπιάρηζηνλ ην θείκελν ηνπ θ.
εξεηάθε πνπ αλαιχεηαη ζε δπν ηξεηο παξαγξάθνπο, ζην κηζφ πεξίπνπ
θείκελν κπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή αθχξσζεο θνξέσλ θνηλσληθψλ, πνιηηεηαθψλ,
θξαηηθψλ φπσο είλαη ε ΔΠΟ θαη δελ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα κπνχκε ζε κηα
ηέηνηα ινγηθή.
Οη δνινθνλίεο ζα έιεγα θαη ζα πξνζέζεηα, ε ζπίισζε
πξνζσπηθνηήησλ, νη θαζηζηηθνχ ηχπνπ δξάζεηο θαη νη χβξεηο ελαληίνλ… θαη
ηα ινηπά, δελ κπαίλσ ζηε ινγηθή ζην λα απαγθηζηξψζνπκε ην θνκκάηη ηνπ
επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ θ. εξεηάθε.
Δπνκέλσο ην δηθφ καο θείκελν καδί κε ηελ πξνζζήθε ηεο ηειεπηαίαο
παξαγξάθνπ ηνπ θ. Γνχια θαη ηεο θαο Παπαινπθά, ζπλ ηε δηαηχπσζε γηα ηηο
θαζηζηηθνχ ηχπνπ δξάζεηο πνπ ηηο πξνζζέησ ζην δηθφ καο θείκελν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, άξα θχξηνη ζπλάδειθνη πάκε ζε
ςεθνθνξία κε δπν ςεθίζκαηα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε κηα δηεπθξίληζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αλαθέξζεθε ην φλνκα ηνπ θ. Κψζηα Σνκπνχινγινπ σο
ζχκα νπαδηθήο βίαο. Έρεη απηφ απνδεηρζεί;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε, ιππάκαη πάξα πνιχ!
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ρσηάσ.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να κε ξσηάηε. Να ξσηάηε ην ηκήκα αζιεηηθήο βίαο
ζηε ΓΑΓΑ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να κε ξσηάσ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Νηξνπή ζνπ!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ληξέπεζαη ιίγν;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δζέλα ληξνπή ζνπ πνπ θάζεζαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
ελψ είζαη θαηαδηθαζκέλνο απφ ηα εηδηθά Γηθαζηήξηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Νηξνπή ζνπ! Σνθνγιχθε!
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ; Απηφ λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. Να θαηαγξαθεί,
γηαηί ζα ζνπ θάλσ κήλπζε αχξην ην πξσί. Δίλαη θαθφ λα ξσηάσ απηή ηε
ζηηγκή θάηη πνπ δελ μέξσ, αλ είλαη απνδεδεηγκέλε νπαδηθή βία;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη θαθφ λα ξσηάο, φηαλ μέξεηο πνιχ θαιά φηη
ππάξρεη δηθνγξαθία ζηε ΓΑΓΑ ζην ηκήκα αζιεηηθήο βίαο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ην μέξσ θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλ δελ ην μέξεηο, λα κε ξσηήζεηο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ρσηάσ. Δίλαη θαθφ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη λα μέξεηο θαη θάηη άιιν πνπ ζα εηπσζεί εδψ πξψηε
θνξά. Άθνπ Κνπηζάθε: αλαγλψξηζα ζε video ηνπο δνινθφλνπο κνπ. Δληάμεη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Χξαία, δελ ην ήμεξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όηαλ δελ μέξεηο λα κελ απεπζχλεζαη δηα κηθξνθψλνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όηαλ ζέισ λα κάζσ, ζα ξσηάσ λα ην έρεηο ππφςε ζνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ξέξεηο θ. Κνπηζάθε φηη ζην ζπίηη κνπ κε θπιάλε αθφκε
θαη ηψξα; Σν μέξεηο; Να ζέβεζαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ! Κχξηε Κνπηζάθε ζαο
παξαθαιψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σέηνηεο απνξίεο, είλαη δηθνιαβίζηηθεο. Απηά, λα ηα ιεο
ζηε Υαιθεδφλα, εθεί ζην θαθελείν ζνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ηα ιέσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηαηί είκαη δεκνηηθφο
ζχκβνπινο θαη ζα ξσηάσ φ,ηη ψξα ζέισ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ θαη θχξηε Κνπηζάθε, αθνχζηε κε ζαο
παξαθαιψ. Καη' αξράο θ. Σνκπνχινγινπ πξαγκαηηθά ην λα ελεκεξψλεηαη ην
πκβνχιην δελ είλαη θαζφινπ θαθφ, γηαηί απηά ηα ζηνηρεία πνπ είπαηε ηψξα,
δελ ηα γλσξίδακε θαη λνκίδσ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ηα γλσξίδνπκε φινη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη γηαηί κελ λα ηα γλσξίδεηε, δελ θαηαιαβαίλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ πνχ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπάξρεη δηθνγξαθία ζε εμέιημε. Ση κνπ ιέηε θ.
Πξφεδξε; Τπάξρεη αλαγλψξηζε πξνζψπσλ, ηη άιιν ζέιεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ ζσζηά …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όηαλ ε δηθνγξαθία είλαη ζε εμέιημε γηα ιφγνπο…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχζηε κε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχζηε εζείο θ. Πξφεδξε! Μεξηθά πξάγκαηα έρνπλ
θαη φξηα θαη λα κελ ηα μεπεξλάλε θάπνηνη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πγλψκε δελ μέξαηε φηη ππήξρε 16ρξνλε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκαηέα ζε παξαθαιψ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη, ζα δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζα κηιήζσ. Γελ μέξαηε
φηη ππήξρε 16ρξνλε ζπκπνιίηηζζά καο πνπ άθνπζε ηνπο δξάζηεο κεηά ην
ρηχπεκα ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, πνπ ηνπ είπαλ «γηα ην γήπεδν είλαη απηφ»;
Γελ ην μέξεηε απηφ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη; Γελ ην έρεηε αθνχζεη πνηέ; Καλέλαο ζαο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη δελ είλαη απηφ νπαδηθή βία; Καη ζέιεηε θαη
απφδεημε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη αο ην καδέςνπκε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πήγακε 15 άηνκα ζηε ΓΑΓΑ λα δψζνπκε θαηάζεζε θαη
απηφ δελ ην μέξεηε; Καλέλαο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε αλ ην ήμεξα, δελ ζα ην ξψηαγα.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Χξαία. Τπάξρεη ζπκπνιίηηζζά καο 16ρξνλε πνπ
ζίγνπξα δελ ηελ έβαιε θαλέλαο, ζίγνπξα δελ ιέεη ςέκαηα, φηαλ ηέιεησζαλ ηε
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δνπιεηά ηνπο κε ηνλ θ. Κψζηα Σνκπνχινγινπ γχξηζε θαη ηνπο άθνπζε πνπ
έιεγαλ «απηφ είλαη γηα ην γήπεδν».
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν είπαηε θαη είλαη θαηαλνεηφ. Δγψ δελ ην ήμεξα, ην
ξψηεζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θχξηνη ζπλάδειθνη. Πάκε ινηπφλ ζε δπν ςεθίζκαηα, ην
κελ έλα έρεη λα θάλεη κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ην άιιν είλαη ηνπ θ.
εξεηάθε. Πάκε θ. Γξακκαηέα θαη ηα δπν ςεθίζκαηα ζε αληηπαξαβνιή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δηεπθξηλίζσ κφλν φηη έρνπκε πξνζζέζεη ηελ ηειεπηαία
θξάζε ηνπ θ. Γνχια θαη ηεο θαο Παπαινπθά γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο πξνζζήθεο
πεξί θαζηζηηθψλ λννηξνπηψλ θαη δξάζεσλ.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ κε ηηο πξνζζήθεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή απνπζηάδεη, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» κε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ δπν αλεμάξηεησλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» κε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνζηέζεθαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ θ. εξεηάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο».
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο».
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» κε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο Παπαινπθά θαη Γνχια.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο θαη δεηψ ζπγλψκε απφ ην ψκα γηα ηελ
έθξεμε ηεο θσλήο κνπ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο».
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο».
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζε ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο».
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Τπέξ

ηεο

πξφηαζεο

ηνπ

Γεκάξρνπ

φπσο

δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» κε ηηο
πξνζζήθεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαηά θαη ζηηο δπν πξνηάζεηο. Ο
Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» επεηδή ηε
ζεσξψ πην αλαιπηηθή απφ ηελ πξψηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ ε πξφηαζε ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο», 13 ππέξ ε
πξφηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη 1 θαηά θαη ζηα δχν ςεθίζκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ε πξόηαζε ηεο «Λατθήο
πζπείξσζεο» κε ηηο πξνζζήθεο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Κνπηζάθε.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δδψ ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν θαηαδηθαζκέλνο
θ. Σνκπνχινγινπ κε απνθάιεζε «ηνθνγιχθν». Να γξαθηεί ηα πξαθηηθά, γηαηί
απφ αχξην ζα γίλεη κήλπζε λα ην απνδείμεη απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα θαηαζέζσ θαη κήλπζε γηα ην
«θαηαδηθαζκέλνο» θαη εγψ. Γηφηη φπσο μέξεηε ε Διιεληθή δηθαηνζχλε έρεη
ηξεηο βαζκνχο. Δθφζνλ κε ιέεη «θαηαδηθαζκέλν», απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη
ακεηάθιεηε απφθαζε. Μήλπζε ινηπφλ θαη ζηνλ θ. Κνπηζάθε θαη εγψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θα δεηο αχξην ηη ζα γίλεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με απεηιείο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ζε απεηιψ, ζνπ ιέσ φηη μαλά κε πήξεο ηειέθσλν θαη κε
απείιεζεο θαη ην έρσ θαηαγεγξακκέλν εδψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζχ πήγεο θαη αλαθαηεχηεθεο
κε ηε Νέα Γεκνθξαηία πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθνχο ηη ζνπ ιέσ εγψ; Απηά, θαηά κέξνο… δελ ζε θνβάκαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μήπσο ζέιεηο λα πσ ηηο
ζπλαληήζεηο πνπ κε θαινχζεο ζην Πεξηζηέξη γηα λα θάλεηο πλδπαζκφ θαη
έβξηδεο ηνλ Βνχξν; Σα έρσ φια, ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο έθαλεο καδί κνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δζέλα αχξην ζα ζε πάσ ζηε δηθαηνζχλε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηεγνξνχζεο ηνλ Βνχξν θαη
κνπ δεηνχζεο άηνκα λα θάλεηο πλδπαζκφ!
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ζα ζε πάσ ζηε δηθαηνζχλε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζα ζε πάσ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ θιείλσ ηα κηθξφθσλα δηφηη ην
επίπεδν ηεο ζπδήηεζεο δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
αο παξαθαιψ πήξαηε θαη νη δπν ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ, ζαο παξαθαιψ
κέλεη εθεί ην ζέκα. Σψξα, ηα ππφινηπα ηα λνκηθά απφ αχξην θάλεη ν θαζέλαο
απηφ πνπ λνκίδεη. Μπαίλνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν δηαδηθαζηηθά;
Γηα εκέλα, σο Πξφεδξνο ζα πξέπεη λα δεηήζεηο θαη απφ ηνπο δπν λα
αλαθαιέζνπλ, λα κε δνζεί δειαδή ζπλέρεηα αχξην.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε λαη, αιιά εδψ αθνχζηεθαλ πξάγκαηα ηα
νπνία μεπεξλάλε ηα εζθακκέλα, πεξλάλε θάπνηα φξηα. Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο
παξαθαιψ ζπλερίδνπκε κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε λα εξεκήζνπκε ιίγν, λα θαηεπλάζνπκε
ηα πλεχκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αθψο δελ είλαη επίπεδν θαη δελ ηηκά θαλέλαλ καο. Σν ζέκα ηεο
απφθξηζεο πεξί ηνθνγιπθίαο είλαη θάηη ην νπνίν πξαγκαηηθά καο μεπεξλά
φινπο, θαληάδνκαη. Απηφ πνπ αλέθεξε ν θ. Κνπηζάθεο έρεη λα θάλεη κε θάηη
πνπ έρνπκε δηαβάζεη, δελ είλαη θάηη ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη ζηελ αηκφζθαηξα
ηεο πφιεο σο απνθχεκα ηεο θαληαζίαο θάπνησλ. Δπνκέλσο λνκίδσ φηη ε
έθξεμή ζαο θ. Σνκπνχινγινπ δελ έρεη λα θάλεη σο θαηεγνξία, έρεη λα θάλεη κε
θάηη ην νπνίν έρεη επξέσο δηαθηλεζεί κέζα ζηελ πφιε. Άξα ην ζέκα ηεο φπνηαο
αληηπαξάζεζεο, παξαθαιψ αο ιήμεη εδψ. Να δνζνχλ θάπνηεο εμεγήζεηο εδψ
ζρεηηθά …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε θαη εκείο φηαλ
δηαβάζακε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ Δζφδσλ πνπ
ζαο θαηαηάζζεη ζηνπο κεγαιννθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ δελ ην θάλακε ζεκαία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά ηψξα είλαη …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη ζπγλψκε, δειαδή έπξεπε
εγψ λα ην θάλσ ζεκαία απηφ; Γηάβαζα επίζεκε αλαθνίλσζε θξαηηθνχ θνξέα,
πνπ ιέεη φηη νθείιεηε κηζφ εθαηνκκχξην. Σν έθαλα εγψ ζεκαία απηφ ην
πξάγκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε ηδαληθφο λα γπξίδεηε ηελ θνπβέληα. Χξαία πάζα!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε απαληψ ζε απηφ πνπ
ιέηε: ην εθκεηαιιεχηεθα πνιηηηθά εγψ απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί εθκεηαιιεχηεθα εγψ θάηη πνιηηηθά;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μα ν ζπλάδειθφο καο ην
εθκεηαιιεχηεθε, ρσξίο λα έρεη γίλεη ακεηάθιεηε θακία απφθαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Σνκπνχινγινπ εγψ δελ είκαη εθλεπξηζκέλνο, εγψ
πξνζπαζψ λα θαηεπλάζσ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ εθεί θαη πέξα εγψ πάλησο
ην δηθφ κνπ ην πνιηηηθφ ήζνο δελ κνπ επέβαιιε φηαλ ζαο έγξαθε ν ετηαλίδεο
απηά πνπ ζαο έγξαθε, λα ην θέξσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κε ελδηαθέξεη. Με ελδηαθέξνπλ νη απφςεηο ησλ αλζξψπσλ
πνπ έρνπλ θάπνηα αμηνπξέπεηα θαη κπνξψ λα ζπλαιιάζζνκαη καδί ηνπο ζε
έλα επίπεδν, ην νπνίν αθνξά ην αμηαθφ κνπ ζχζηεκα. Γελ κε αθνξά ηη γξάθεη
ν θαζέλαο.
Γηα λα επαλέιζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα εγψ δελ κπήθα
ζηε ινγηθή λα ην θάλσ ζεκαία, εγψ ιέσ φηη είλαη κηα επθαηξία λα δνζνχλ
θάπνηεο εμεγήζεηο. Αλ δελ πξέπεη λα δνζνχλ εμεγήζεηο, θακία αληίξξεζε.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε, δελ είκαζηε εδψ Γηθαζηήξην, νχηε
δηθάδεηαη θαλέλαο. Μπνξνχκε λα κπνχκε ζηε ζπδήηεζή καο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο απεχζπλα ηνλ ιφγν εγψ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Γελ είκαζηε Γηθαζηήξην εδψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί δηαθφπηεηε θ. Αλαγλψζηνπ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Μπνξνχκε λα κπνχκε ζηα ζέκαηα, δελ κε ελδηαθέξνπλ
εκέλα απηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε δηθεγφξνο θάπνηνπ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Καλελφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ πξνζπαζψ λα βξσ κηα ιχζε.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Γελ ελδηαθέξνπλ απηά ηα ζέκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα ιχζε πεξί κελχζεσλ θαη εζείο πεηάγεζηε ηψξα… Ση θάλεηε
ηψξα; Γηαηί ην θάλεηε απηφ θ. Αλαγλψζηνπ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Γελ κε ελδηαθέξνπλ ηα πξνζσπηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά; Δίζηε δεκφζηα πξφζσπα!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζαο ελδηαθέξνπλ ηα πξνζσπηθά δπν αλζξψπσλ πνπ είλαη
κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ; νβαξνινγείηε;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Δίκαζηε εθηφο ζέκαηνο θ. Γήκαξρε, δελ είκαζηε
Γηθαζηήξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γήκαξρε νινθιεξψζαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνζπάζεζα λα πσ θάηη θαη ε κπάια πήγε ζηελ εμέδξα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο επί ηεο δηαδηθαζίαο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ε κπάια ζηελ εμέδξα δελ σθειεί ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Απηφ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζα αλαθεξφκνπλ ζε απηφ πην
κεηά. Αιιά κηα θαη αθνχζηεθε, λνκίδσ φηη εζείο σο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θ. Πξφεδξε, έρεηε ην έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ζηνηρεία λα δεηήζεηε,
αιιά θαη απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ λα δεηήζεηε λα αλαθέξεη ζην ψκα απηφ
πνπ γξάθηεθε ζε Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θεληξηθά, φηη δειαδή
θαηαδηθάζηεθε ηειεζίδηθα απφ ην Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ ζε 3,5 ρξφληα –
πξνζέρσ ηη ιέσ, επαλαιακβάλσ θαηαδηθάζηεθε ηειεζίδηθα, φρη ακεηάθιεηαγηα απφπεηξα εθβίαζεο θαη παζεηηθή δσξνδνθία θαη αλ ππάξρεη θάπνηα πνηλή
ζηέξεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ή φρη, δελ μέξνπκε ηελ απφθαζε δελ
γλσξίδνπκε ιεπηνκέξεηεο ηεο απφθαζεο γηαηί δελ έρνπκε δηθαίσκα λα
γλσξίδνπκε, εζείο φκσο σο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είζηε ν
κφλνο ν νπνίνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ λα ξσηήζεηε,
αιιά θαη ζηνηρεία λα έρεηε επ’ απηνχ, κε ηελ έλλνηα φηη θαηαιαβαίλεηε θαιά φηη
κηα θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ελφο κηθηνχ νξθσηνχ Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ,
ελδηαθέξεη

ην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην

κε

ηελ έλλνηα

ηεο δπλαηφηεηαο

εθπξνζψπεζεο ελφο δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, ζε απηφ. Σε δπλαηφηεηα λα
παξίζηαηαη δειαδή έλαο ζχκβνπινο ζε απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε δελ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε. Αλ
θάπνηνο έρεη ηέηνηεο αλεζπρίεο, είρε φιν ηνλ θαηξφ θαη ρηεο θαη εδψ θαη έλα
κήλα, λα ηηο ζέζεη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε εξεηάθε γηαηί κε δηαθφπηεηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ηψξα εκείο έρνπκε έξζεη, έρνπκε αθήζεη ηα
ζπίηηα καο, έρνπκε αθήζεη νηθνγέλεηεο λα θνπβεληηάζνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε εξεηάθε γηαηί κηιάηε πάλσ κνπ; Δλνριεί
θαλέλαλ λα αθνπζηεί απηφ; Ννκίδσ φηη είλαη κείδνλ πνιηηηθφ ζέκα λα
ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί δελ ην ζέζαηε εδψ θαη έλα κήλα θ. Κσλζηαληηλίδε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα ην αλ ππάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδίθε γηα απφπεηξα
εθβίαζεο θαη παζεηηθή δσξνδνθία ελφο επηθεθαιήο, ελφο δεκνηηθνχ
ζπκβνχινπ. Δίλαη κείδνλ πνιηηηθφ ζέκα. πδεηάκε εδψ θαη θάλνπκε
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ςεθίζκαηα επί παληφο επηζηεηνχ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα κελ ελεκεξψλεηαη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γη' απηφ. Γελ είπα φηη είλαη ακεηάθιεηε θαηαδίθε,
αθνχζακε απφ Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θεληξηθά, φρη ηνπηθά, φηη ππάξρεη
ηειεζίδηθε θαηαδίθε. Γελ γλσξίδνπκε ηελ απφθαζε, λνκίδσ φηη εζείο φκσο
έρεηε έλλνκν ζπκθέξνλ λα ξσηήζεηε παξαπάλσ πξάγκαηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε φπνηνο έρεη ηελ
νπνηαδήπνηε λφκηκε αλεζπρία λα αλαδεηήζεη απηφ πνπ πξέπεη κέζσ ηεο
Γηθαηνζχλεο. Δγψ έρσ λα πσ έλα πξάγκα: ζην δεχηεξν βαζκφ δηθαηψζεθα
έλαληη ηνπ πξψηνπ θαη ζα δηθαησζψ ακεηάθιεηα ζηνλ ηξίην. Απηφ είλαη ε
απάληεζή κνπ ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε.
Καη φζνη έρνπλ επελδχζεη ζε απηφ, έρνπλ επελδχζεη ιάζνο. Γηαηί
ν ζπγθαηεγνξνχκελφο κνπ αζσψζεθε εληειψο, είρε θάεη πέληε ρξφληα
πξσηφδηθα. Αο πεξηκέλνπλ ινηπφλ ηνλ Άξεην Πάγν θαη ηφηε ζα ηα πνχκε.
Μέρξη ηφηε, ζα πξέπεη λα ζησπνχλ. Γηφηη δελ ηνπο βγαίλεη θαη απηφ πνπ
θνβνχληαη, ζα ην πάζνπλ ζηηο εθινγέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ, αο αιιάμνπκε θιίκα ζπλερίδνπκε κε
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπαλαθαζνξηζκόο ζπληειεζηώλ ηειώλ Καζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ
σο θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ έηνπο 2022, κεηά ηελ αθύξσζε
ηεο αξηζ. 121/2021 ζρεηηθήο απόθαζεο Γ..
από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε σηήξε. Δπεηδή ην αλέθεξε πξηλ ν θ.
Σνκπνχινγινπ θαη κίιεζε θαη ν θ. Γήκαξρνο κεηά γηα ηνλ εξγαδφκελν ηνλ
Κψζηα ηακαηφπνπιν πνπ πέζαλε, πνπ έρεη πξνθχςεη έλα δήηεκα ζε ζρέζε
κε ηα έμνδα θεδείαο ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έρσ βάιεη θ. Βαζηιφπνπιε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ μέξσ πνπ βξίζθεηαη, αλ έρεη ιπζεί. Απηφ, δελ ζέισ
ηίπνηε άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη ιπζεί, κε ηελ έλλνηα φηη φπσο μέξεηε πνιχ θαιά δελ
είρακε ΠΟΤ δελ είρακε ζπγθεθξηκέλεο ππνγξαθέο. Έρεη δξνκνινγεζεί, ην έρσ
ζπδεηήζεη κε ηελ ρήξα ηνπ ζπλαδέιθνπ θαη έρεη δξνκνινγεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίκαζηε αθφκε κηα θνξά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
ζπδεηήζνπκε γηα ηα ηέιε νδνθσηηζκνχ γηα ην 2022 παξ' φηη απηφ έρεη ήδε
κπεη. Γελ ζα ήζεια ζε απηή ηε θάζε λα αλαπηχμσ ην ηζηνξηθφ ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο, ζήκεξα θαηαηέζεθε κηα 4ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηελ νπνία ζα
ηελ αθνχζνπκε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη ηελ θαηέζεζαλ θαη ζα
ηνπνζεηεζψ κεηά επ’ απηήο.
Απιά ζα πσ κφλν απηά πνπ είρα πεη θιείλνληαο ηελ
πξνεγνχκελε θνξά, φηη θάπνηνη παίδνπλ κε ηηο ηχρεο ησλ δεκνηψλ εδψ κέζα.
Δίλαη ε ηέηαξηε θνξά πνπ θαηαζέηνπλ ελαιιαθηηθή πξφηαζε –νη ζπγθεθξηκέλνη
ηξεηο άλζξσπνη είλαη ε 3ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ θαηαζέηνπλ, ππήξρε θαη
κηα πξσζχζηεξε ε νπνία θη απηή είρε αξλεηηθή εηζήγεζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Γηεχζπλζε- θαη δελ θαηαιαβαίλσ νχηε ην κέλνο, νχηε ηελ πίεζε, νχηε ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ, ηε ζηηγκή πνπ ελ ηνηο πξάγκαζη, ηε κηα
θαίλεηαη φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ πξάμεηο, ηελ άιιε θαίλεηαη φηη δελ
κπνξνχλ λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα αθνινπζήζνπλ απηά πνπ ε ίδηα ε
Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπο θαζνδεγεί λα θάλνπλ γηα λα θέξνπλ κηα
ελαιιαθηηθή πξφηαζε θαη αγλννχλ ηα έγγξαθα αθφκε θαη ησλ ίδησλ ησλ
Τπεξεζηψλ, ηηο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ, ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ γηα λα
ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα ε Τπεξεζία.
Δκείο σο Γηνίθεζε θαηαζέηνπκε ηελ ίδηα πξφηαζε πνπ είρακε
θέξεη θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξηλ ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηαηί πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη κφλν κε απηά ηα ηέιε
ηα νπνία εμηζνξξνπνχλ ην πεξζηλφ ράιη πνπ δεκηνπξγήζεθε κε απηή ηελ
ηεξάζηηα κείσζε πνπ επηβιήζεθε θαη είκαζηε ν Γήκνο κε ηα ρακειφηεξα
δεκνηηθά ηέιε ζηελ Διιάδα.
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Δπνκέλσο ζέισ λα αθνχζσ ην ζθεπηηθφ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ
θαηέζεζαλ –ην ηνλίδσ!- ηελ 4ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε θαη ζα ηνπνζεηεζψ κεηά.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, ν θ. Σάθα πήξα ην κήλπκά ζαο
ακέζσο κεηά ηνπο επηθεθαιήο θαη αθνχ καο εηζεγεζνχλ ην δήηεκα, ζα έρεηε θη
εζείο ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπραξηζηψ πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα έρνπκε εξσηήζεηο πξηλ ηηο ηνπνζεηήζεηο καο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο, αιίκνλν πξνο Θενχ. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα αθνχζσ ηνπο εηζεγεηέο, ζα ηνπνζεηεζψ κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πνηνο ζα εηζεγεζεί ην ζέκα; Ο θ.
Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ε
πξφηαζε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά, ηεο
θαο Παπαινπθά θαη ε δηθή κνπ είλαη ε ίδηα. Με δηάθνξα ηεξηίπηα ε Γηνίθεζε
πξνζπαζεί ηελ πξφηαζε απηή λα ηελ απνδνκήζεη θαη λα ηελ εκθαλίζεη σο
δηαθνξεηηθή.
Οθείισ λα μεθηλήζσ αλάπνδα. ήκεξα εθδφζεθε κηα απφθαζε
ηνπ θ. Γεκάξρνπ ε ππ’ αξηζκ. 39/2022 κε ηελ νπνία νξίδεηαη σο αλαπιεξσηήο
Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ έλαο ππάιιεινο ν
νπνίνο ήξζε απφ άιιν Γήκν, δελ είλαη κεκπηφ απηφ, ζήκεξα έγηλε απηφ, ν
νπνίνο είλαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, ελψ ε παξαίηεζε ηεο αξκφδηαο
ππαιιήινπ –φπσο αλαθέξεη ην ίδην ην έγγξαθν- είλαη απφ ηηο 26/11/2021 κε
αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 25987.
Γειαδή ε αληηπνιίηεπζε νδήγεζε ζήκεξα ηνλ Γήκαξρν λα
αιιάμεη ηελ ππνδηεχζπλζε ηελ αλαπιήξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ,
εκείο αλαγθάζακε ηε Γηνίθεζε. Γπφκηζε κήλεο ήηαλ παξαηηεκέλε ε θα
Γεκεηξηάδνπ, δελ ππήξρε αλαπιεξσηήο δελ ππήξρε ζηελ νπζία Τπεξεζία
απηφ δηθαηνινγεί θαη ην φηη εκείο θάλακε έγγξαθν θαη δεηνχζακε λα κηιήζνπκε
κε ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη δελ ππήξρε αξκφδηνο ππάιιεινο, απηφ
δηθαηνινγεί ην φηη ππνβάιιακε ηε λέα καο πξφηαζε ρσξίο λα καο θαιέζεη ε
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία λα ζπδεηήζνπκε επί ησλ απφςεψλ ηεο κηα εβδνκάδα
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πξηλ θαη ζήκεξα βγήθε ε απνξξηπηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο,
αθνχ ηξέμαηε λα βάιεηε αλαπιεξσηή ππεχζπλν ηεο δηεχζπλζεο. Γελ ππήξρε.
Όηαλ ήξζα ν ίδηνο ζην δεκαξρείν θαη ξψηεζα ηνλ αξκφδην
Αληηδήκαξρν, «ζα ζαο πνχκε…» κνπ απάληεζε. Γελ ήμεξε πνηνο είλαη ν
αξκφδηνο θαη ηνπνζεηήζεθε ζήκεξα. Άξα πξέπεη λα αηηηάζηε ηε Γηνίθεζή ζαο,
ε νπνία έρεη θαηνξζψζεη ην εμήο αθαηφξζσην:
Ζ Γηνίθεζή ζαο θαηφξζσζε λα απνηειεί ην κεγαιχηεξν ξνπζθέηη
λα θχγεη θάπνηνο απφ ην Γήκν, απφ απηνχο πνπ δηθαηνχληαη λα θχγνπλ. Γηαηί
φπσο μέξεηε ν λφκνο δελ επηηξέπεη λα θχγνπλ άηνκα πνπ δνπιεχνπλ ζηελ
Καζαξηφηεηα, ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ.
Αληίζεηα νη ππφινηπνη ππάιιεινη απνρσξνχλ κε ηελ θηλεηηθφηεηα κφλν κε
αίηεζή ηνπο, δελ απαηηείηαη ε δηθή ζαο ζπλαίλεζε.
Έρεηε θαηνξζψζεη ην αθαηφξζσην! Γελ ππάιιεινη ζην Γήκν,
φινη ζέινπλ λα θχγνπλ, ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ. Καη ζπδεηάηε γηα ην αλ εκείο
μέξνπκε λα θάλνπκε κηα πξφζζεζε; Δκείο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα
ζπλεξγαζηνχκε κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία πνπ ήηαλ ππνρξέσζή ηεο,
θάλακε πξφηαζε εθ ησλ ελψλησλ θαη ε πξφηαζή καο έρεη έλα ζηφρν: λα είλαη
κηα πξφηαζε βηψζηκε κε κηα πάξα πνιχ κηθξή αχμεζε γηαηί δελ έρεη ηίπνηα
ηξνπνπνηήζεη απφ ηελ αξρηθή καο πξφηαζε πνπ έγηλε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε απηφ, γηα δπν ηππηθνχο
ιφγνπο απνξξίθζεθε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε.
Καη έξρεηαη ζήκεξα ζηηο 6 ε ψξα ην απφγεπκα ε βεβαίσζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο αθνχ ηε δεηάγακε κέξεο απφ ηελ πξψηε θαηάζεζε
πνπ θάλακε, θαη ιέεη: «… Η θαηαηεζείζα ελαιιαθηηθή πξόηαζε πιεξνί ηηο
πξνϋπνζέζεηο

ηζνζθέιηζεο

πξνϋπνινγηζκνύ

θαη

ηεο

Υπεξεζίαο

Καζαξηόηεηαο» ην ιέεη ην έγγξαθν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, «… Ωζηόζν
από ηνλ ελδειερή έιεγρν ηνπ πίλαθα πξνβιεπνκέλσλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ
ηε ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ γηα ην
νηθνλνκηθό έηνο 2022 θαη εηδηθόηεξα από ηνλ επηκέξνπο έιεγρν αλά θσδηθό
θάζε δαπάλεο, δηαπηζηώζεθε όηη δελ έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη ππνρξεσηηθέο
δαπάλεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζην έηνο 2021 θαη
πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα θαηά ην κέξνο πνπ
αθνξνύλ ζηελ ελαπνκείλαζα πίζησζε γηα ηελ θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022». Δληειψο γεληθφινγν.
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Να

καο

πεη

ε

Οηθνλνκηθή

Τπεξεζία,

ν

θ.

Θεφδσξνο

Παπαπεηξφπνπινο πνπ ππνγξάθεη, πνπ ζήκεξα αλέιαβε ν άλζξσπνο, πνηεο
είλαη νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί
γηα ην έηνο 2021 θαη δελ αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν. Δίλαη κηα ζπληνληζκέλε
πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο λα κελ πεξάζεη ε πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο,
δηφηη σο γλσζηφλ θαη πέξζη ήκαζηαλ ν κφλνο Γήκνο παλειιελίσο πνπ ε
αληηπνιίηεπζε επέβαιιε ζεκαληηθή κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μεγάιν θαηφξζσκα!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δξψηεκα πξνο ην ψκα θαη
πξνο ηε Γηνίθεζε: Σακείν έρεηε θιείζεη θχξηνη ζπλάδειθνη ηεο Γηνίθεζεο;
Σακείν έρεηε θιείζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία; Γηαηί δελ έρεη θιείζεη Σακείν;
Μέρξη πφηε έρεηε θιείζεη Σακείν; Πνπ νθείιεηαη απηφ; ηελ αληηπνιίηεπζε; Ή
ζηελ αδπλακία θαη ηελ αλεπάξθεηά ζαο, σο Γηνίθεζε θαη ζην θεπγηφ ησλ
ππαιιήισλ, πνπ δξαπεηεχνπλ απφ ην Γήκν;
Δκείο εξρφκαζηε ζήκεξα λα επαλαπξνηείλνπκε ηελ παιαηά καο
πξφηαζε ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ απφιπηα ζσζηά. Να
καο πεη ε θα Γεκεηξηάδνπ πνπ έθεπγε θαη ε θα Λεβεληάθε πνπ παξαηηήζεθε
…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Γεκεηξηάδνπ είλαη πνιχ άζρεκα ζην Ννζνθνκείν θαη κελ
ην επηθαιείζηε απηφ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Σν

μέξσ

θαη

έρνπκε

επηθνηλσλήζεη θαη έρνπκε εθθξάζεη ηε ζπκπαξάζηαζή καο θαη έρνπκε
αζρνιεζεί κε ηελ θα Γεκεηξηάδνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη εκείο θαη ηελ επηθαιείζηε φκσο, είλαη άξξσζηε ε γπλαίθα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ θα Γεκεηξηάδνπ έρεη
παξαηηεζεί απφ 26 Ννεκβξίνπ θ. Γήκαξρε θαη ηελ αληηθαηαζηήζαηε ζήκεξα,
ηα ραξηηά ζαο ην ιέλε απηφ.
Ζ θα Γεκεηξηάδνπ ζχκθσλα κε ην έγγξαθφ ζαο έρεη παξαηηεζεί
απφ 26 Ννεκβξίνπ θαη ηελ αληηθαηαζηήζαηε ζήκεξα ππφ ηελ πίεζε ηνπ φηη
έπξεπε λα δψζεηε βεβαίσζε ζηελ αληηπνιίηεπζε πνπ εηζεγείηαη ηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.

47

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο καο πηέζαηε, εκείο δελ ζέινπκε λα έρνπκε ηέηνην
πξνυπνινγηζκφ. Μαο πηέζαηε εζείο θαη δψζακε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο γηαηί είραηε ηελ
ππνρξέσζε λα δψζεηε απφ ην λφκν, δελ καο θάλαηε ράξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξνχζε λα βγεη πξνυπνινγηζκφο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζείο πήγαηε θαη θάλαηε
έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν θαζπζηεξήζαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήηαλ ιάζνο, νχηε πξφζζεζε δελ θάλαηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη θ. Γήκαξρε μέξεηε πάξα
πνιχ θαιά φηη ην θάλαηε κφλν θαη κφλν γηα λα κελ πεξάζεη ε γλψκε ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Αιιά απφ εθεί θαη πέξα φκσο εκείο δελ έρνπκε λα
πξνζζέζνπκε ηίπνηε ζε απηά πνπ εηζεγεζήθακε αξρηθά. Ζ πξφηαζή καο είλαη
κία θαη εληαία.
Σα ιάζε πνπ επηθαιείζηε, είλαη γηαηί ε αληηπνιίηεπζε δελ είρε ηε
δπλαηφηεηα παξά ηελ αίηεζε πνπ ππέβαιια απφ ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, λα
ζπλελλνεζεί κε θαλέλαλ ππάιιειν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, φπσο είραηε
ππνρξέσζε λα θάλεηε σο Γηνίθεζε. 4 Ηαλνπαξίνπ ππέβαιια αίηεζε γξαπηή
θαη δελ πήξα θακία απάληεζε, νχηε πξνθνξηθή νχηε γξαπηή. Με πνηνλ
έπξεπε λα ζπλελλνεζψ; Γηφηη αθξηβψο απηφ απνηειεί θαη απάληεζε ζε απηφ
πνπ ιέηε φηη θάλακε ιάζνο ζηελ πξφζζεζε. Δζείο φκσο θάλαηε ιάζνο ζηε
δηαρείξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία είλαη αθέθαιε ζηελ νπζία.
ήκεξα βάιαηε Πξντζηάκελν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο. Σα έρσ βάιεη κε ζεηξά,
μεθηλάκε: ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ ςεπδψο, πξφηαζε βηψζηκε.
Πξσηφθνιιν
ελαιιαθηηθή

πξφηαζε

29037/27-12-2021
δεκνηηθψλ

«Γλψκε

ζπκβνχισλ»,

ηελ

Τπεξεζίαο
ππνγξάθεη

γηα
ν

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ,
ν θ. Γηνχδεο. Γηαβάδσ θαη παξαθαιψ λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά:
«Σε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ –πνπ είλαη ε ελαιιαθηηθή πξόηαζε- ε
πξόηαζε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ γηα κείσζε ζην πνζό ησλ 100 € ηνπ
θσδηθνύ 02206263008 κε ηίηιν «Δαπάλεο πιπζίκαηνο, γξαζαξίζκαηνο
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νρεκάησλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ Υπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο» θξίλεηαη
αλέθηθηε θαζώο δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο ζηηο δεκνηηθέο
εγθαηαζηάζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη ελ ιόγσ εξγαζίεο.
Δεύηεξν ζηνηρείν: ε πξόηαζε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ γηα κείσζε θαηά
25.000 € ηνπ θσδηθνύ 02206263001 κε ηίηιν «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή
νρεκάησλ ιόγσ εθηάθησλ βιαβώλ Υπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο» θαη ηνπ Κ.Α.
02206672001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ αλαισζίκσλ νρεκάησλ
κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ Δήκνπ γηα ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζή ηνπο» θξίλεηαη
αλέθηθηε.
Τξίην ζεκείν: «Η πξόηαζε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ γηα κεδεληζκό ηνπ
θσδηθνύ 02206264007 κε ηίηιν «Σπληήξεζε ΣΜΑ» θξίλεηαη αλέθηθηε θαζώο ν
ΣΜΑ κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ην 2019 ζηνλ παξόληα ρώξν ζηέγαζεο ηνπ
ακαμνζηαζίνπ νπδόισο έρεη ζπληεξεζεί θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη επηηαθηηθή ε
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ.
Τέηαξην ζεκείν: «Η πξόηαζε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ γηα κείσζε ηνπ
πνζνύ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ γηα θάδνπο απνιπκαληηθνύ
πιηθνύ ρεκηθνύ πγξνύ κε θσδηθό 02206633001 θξίλεηαη αλέθηθηε θαζώο ε
πξόηαζε ηεο Υπεξεζίαο έρεη ππνινγίζεη ηελ αλαγθαηόηεηά ηνπ γηα ην πιύζηκν
θαη ηελ απνιύκαλζε ιόγσ παλδεκίαο ησλ θάδσλ.
Δδψ ζε απηφ ην έγγξαθν έρεη έληεθα ζεκεία. Έληεθα. Σα νπνία
δελ ηα ιέκε εκείο, δελ ηα ιέεη ν θ. Κνπηζάθεο. Μηιάεη κέζα γηα αλαγθαηφηεηεο
ιφγσ ηεο παλδεκίαο, γηα αλαγθαηφηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Τπεξεζηψλ,
ησλ νρεκάησλ, γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ πνπ φια απηά
θαηαιήγνπλ νπζηαζηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο θαζαξηφηεηαο πνπ θαηαιήγεη ζε
εκάο, ηνπο πνιίηεο. Γηαηί θάπνηνη έρνπλ μεράζεη φηη είλαη θαη πνιίηεο εδψ κέζα.
Γελ ηνπο λνηάδεη θαη εμαθνινπζνχλ θαη έρνπλ ην ίδην κνηίβν θαη ην ίδην
ζθεπηηθφ.
Καιφ ζα ήηαλ λα ην ζπκπεξηιάβεηε θη απηφ ζηελ πξφηαζή ζαο,
γηαηί πξνθαλψο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λνηάδεζηε πνιιέο θνξέο αιιά… λα, ηη
γίλεηαη.
Πάκε ηψξα απφ ηελ αξρή. Καηαζέηνπλ ηελ 1 ε ελαιιαθηηθή ηνπο
πξφηαζε δηάθνξνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη 15/12νπ ε νπνία βγαίλεη απνξξηπηηθή
απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη δελ έξρνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
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επνκέλσο δελ ππάξρεη απαξηία, επνκέλσο δελ γίλεηαη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ην

ελδηάκεζν,

θαηαζέηνπλ

2ε

ελαιιαθηηθή

πξφηαζε

δηνξζψλνληαο θαηά ησλ ππνδείμεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηελ αξρηθή
πξφηαζε πνπ είραλ θάλεη ζηηο 20/12νπ είλαη ε ελαιιαθηηθή No 2. Απνξξίπηεηαη
θαη απηή απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε, παξ' φια απηά έξρεηαη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη ηελ ςεθίδεη.
Καηαγεγξακκέλν, ην έρεη ζεθψζεη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ζηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φηη ηνπ ιέσ απφ απηή εδψ ηε ζέζε, «Με ην θάλεηε
απηφ πνπ πάηε λα θάλεηε, είλαη παξάλνκν», δελ ηνλ ελδηέθεξε. Πξνρσξάκε.
Φηάλνπκε ζην ζεκείν θαη ςεθίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κηα
πξφηαζε ε νπνία εθ πξννηκίνπ –θαη ζαο ην ιέσ απφ απηή ηε ζέζε- φηη είλαη
παξάλνκν απηφ πνπ πάηε λα θάλεηε. Γελ ζαο ελδηαθέξεη, άξα δελ είλαη
πξφβιεκα ηεο Γηνίθεζεο ην αλ ζα πάεη ζηελ Απνθεληξσκέλε γηα λα αθπξψζεη
ηελ παξάλνκε απφθαζε πνπ ζέιεηε λα πάξεηε, είλαη λνκηθφ ην ζέκα. Δίλαη
απιφ, αθπξψζεθε. Δκείο απιά επηζπεχζακε ηηο δηαδηθαζίεο.
Αθπξψλεηαη ινηπφλ απηφ. Γηα πνην ιφγν αθπξψλεηαη; Τπάξρεη ην
έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο θαη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ην νπνίν δελ ιέεη φηη
δελ κπνξείηε λα πεηξάμεηε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο πνπ επηηαθηηθά
ζέιαηε

λα

πεηξάμεηε

θαη

θάλνπκε

εκείο

ηελ

πξνζθπγή

καο

ζηελ

Απνθεληξσκέλε ε νπνία καο δηθαηψλεη. Γηα πνην ιφγν; Γηαηί δελ θάλαηε ζσζηά
ηηο πξάμεηο!
Ο θ. Γξεηδειηάο κεηαμχ ηεο 1εο θαη ηεο 2εο έξρεηαη ζην δεκαξρείν
θαη θαηαζέηεη κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ έγγξαθν θαη δεηάεη ζηνηρεία. Ση δεηάεη;
Εεηάεη ηε ζπλδξνκή ηεο Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο. Ζ Πξντζηακέλε ε θα
Γεκεηξηάδνπ κε Πξσηφθνιιν 28142 ηνπ δίλεη φρη κφλν ην ζχλνιν ησλ
εγγξάθσλ πνπ δεηνχζε, αιιά θαη παξαπάλσ ζηνηρεία απφ απηά πνπ δεηνχζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ιέηε ςέκαηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά δελ ζαο δηέθνςα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλαθέξαηε ην φλνκά κνπ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βεβαίσο, εζείο ην θάλαηε ην αίηεκα, εζείο ήξζαηε θαη
ηξέραηε ζηηο Τπεξεζίεο.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηαλ ζα αλαθέξεζηε ζην άηνκφ κνπ, ζα αθνχηε θαη ηνλ
αληίινγν. Ό,ηη ιέηε γηα εκέλα, είλαη ςέκαηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα έρεηε ηνλ ρξφλν λα ηα πείηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: αο παξαθαιψ! Κχξηε Κνζθνιέην ζπλερίζηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο ήξζε πάλσ ζηνλ 4ν φξνθν θαη δεηνχζε
απφ ηελ θα Γεκεηξηάδνπ επηηαθηηθά ηα ραξηηά. Σνπ ηα έδσζε ε γπλαίθα,
θαηέβεθε ζην Πξσηφθνιιν, κε ην πνπ πξσηνθνιιήζεθαλ ηεο ηα βνχηεμε απφ
ηα ρέξηα θαη έθπγε.
Απηά ηα έγγξαθα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ απάληεζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο –γηα λα πεδήμσ ζην ζήκεξα- νπζηαζηηθά ηνπο
δίλνπκε ηα ζηνηρεία ζα Γηνίθεζε θαη ζαλ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε, ηνλ ηξφπν γηα
ηνλ νπνίν αθφκε θαη ζήκεξα ε ελαιιαθηηθή πνπ θαηαζέηνπλ ελψ θαηάθεξαλ
ηειηθά λα θάλνπλ ζσζηά ηηο πξάμεηο… ζπγραξεηήξηα! Να κελ έρνπλ
ζπκπεξηιάβεη ηα ζηνηρεία πνπ εκείο ζαο δψζακε θ. Σνκπνχινγινπ, απφ εκάο
ηα ιάβαηε έρεη Πξσηφθνιιν ε απάληεζε, πνπ ιέεη: «ε δαπάλε γηα ηνλ θσδηθό
02207134001 επεηδή είλαη ζπλερηδόκελε, δελ κπνξεί λα αιιάμεη». Γελ
δηαβάζαηε ηα έγγξαθα πνπ νη ίδηνη δεηήζαηε θαη εμαθνινπζήζαηε θαη θάλαηε
πάιη ιάζνο.
Δκείο δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν εάλ δεκνθξαηηθά ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην επηκέλεη ζε θάηη ην νπνίν εκείο ζεσξνχκε εγθιεκαηηθφ γηα ηελ
πφιε. Γηαηί βάζεη ηνπ εγγξάθνπ ησλ Τπεξεζηψλ ε Τπεξεζία ηεο
Καζαξηφηεηαο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα θαη ζσζηά, ζε θαηξφ
παλδεκίαο ην ζπκίδσ απηφ.
Σελ πξψηε θνξά θάλεηε ιάζνο ζηηο πξάμεηο, ηε δεχηεξε θνξά
αθνχ έρεη γπξίζεη ε απφθαζε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε θαηαζέηεηε μαλά
πξνρζέο κηα ελαιιαθηηθή ε νπνία θη απηή απνξξίπηεηαη θαη θηάλνπκε ζην
ζήκεξα, αθνχ έρεη επηηέινπο ηζνζθειηζηεί απηφ ην πξάγκα πνπ θέξαηε, λα
θάλεηε ιάζνο ζηα ζπλερηδφκελα πάιη. Πνηνο ζαο θηαίεη;
Θα έπξεπε απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαηείλεζηε φηη θνηηάηε ζνβαξά
θαη ην θαιφ ηεο πφιεο, λα έρεηε ζθχςεη πάλσ απφ ην πξφβιεκα θαη λα έρεηε
βξεη ηε ιχζε θαη λα θαηαζέζεηε κηα ζνβαξή θαη ζσζηή πξφηαζε.
Παξάιιεια ζέισ λα πσ ην εμήο: ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ.
Γξεηδειηάο θαη δελ μέξσ πνηνο άιινο ςάρλνπλ λα βξνπλ νπνηνλδήπνηε άιιν
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ζην δεκαξρείν, εθηφο απφ εκέλα πνπ είκαη ν αξκφδηνο. Με εκέλα δελ
επηθνηλψλεζαλ πνηέ θαη ζέισ λα θαηαγξαθεί απηφ ζηα πξαθηηθά. Μηιάλε κε
ηνλ Γεληθφ, κηιάγαλε κε ηε δηεπζχληξηα, κηιάλε κε ππαιιήινπο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνζθνιέην δελ ήξζα θαη
ζαο βξήθα θαη κνπ είπαηε «Γελ μέξσ…»;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ ζα κηιήζεηε ζε ιίγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: «Πνηνο ππάιιεινο είλαη;» θαη
κνπ ιέηε «Γελ μέξσ…» ηέζζεξηο ήηαλ κπξνζηά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μηιάκε ινηπφλ φηη εκέλα δελ κε εηδνπνίεζε θαλείο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ήξζα εγψ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ λα ηειεηψζεη ζαο παξαθαιψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δκέλα ην γξαθείν κνπ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη ζηνλ 4 ν
φξνθν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δθεί πήγα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: αο παξαθαιψ φρη δηάινγν, ζπλερίζηε θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κηιάσ. Όηαλ ηπραία
βξέζεθα κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ζηνλ 3ν φξνθν φρη ζηνλ 4ν γηαηί δελ μέξσ
πνηνλ έςαρλε εθεί, θαη κε ξψηεζε πνηνο είλαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ
απάληεζα φηη «επεηδή ε θα Γεκεηξηάδνπ είλαη κε COVID…» αξξψζηεζε ε
γπλαίθα, ηη λα θάλνπκε… Να πάκε ζην Ννζνθνκείν λα ηε βξνχκε;
Δίλαη κε COVID ε Πξντζηακέλε, ε αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε
απφ ηε Γεπηέξα παξνπζηάζηεθε ζηε λέα ηεο Τπεξεζία, άξα πνην είλαη ην θελφ
πνπ ςεπδψο ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ φηη είλαη απφ ην Ννέκβξην; Μηιάκε γηα
έλα θελφ ηεζζάξσλ κε πέληε εκεξψλ. Υηεο νξίζηεθε ν λένο αλαπιεξσηήο
ΠΟΤ επνκέλσο κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία φρη απιά λα απνδεηθλχνπκε ην
γεγνλφο φηη δελ είζηε ζσζηά ελεκεξσκέλνο, παξά ην φηη κπαίλεηε ζε κηα
δηαδηθαζία θαηαζηξνθνινγίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηαζηξνθήο, κφλν θαη κφλν γηα λα πεηχρεηε ηνπο
φπνηνπο ζθνπνχο εζείο λνκίδεηε.
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Δγψ ην κφλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο: ην λα κπαίλεηε σο
ζχγρξνλνη κπαθαιφγαηνη, σο ζχγρξνλνη «Εήθνη» λα θάλεηε πξάμεηο, λα
ζβήλεηε κε θηκσιία ηνπο αξηζκνχο γηα λα ηζνζθειίζεηε πξφρεηξα, θηάλνληαο
ζην ζεκείν ηεο ιχζεο πνπ εκείο ζαο δίλνπκε –εκείο ζαο δίλνπκε ηηο ιχζεηο!θάζε θνξά πνπ θαηαζέηεηε ελαιιαθηηθή πξφηαζε, ηα ιάζε πνπ ζαο γξάθνπκε
κέζα ζηελ απάληεζε, πάηε λα ηα δηνξζψζεηε. Οχηε απηφ δελ θάλεηε ζσζηά!
Πείηε κνπ κε πνην ζθεπηηθφ λνηάδεζηε γηα ην θαιφ ηεο πφιεο,
αγλνψληαο απιά θαη κφλν -εγψ δελ ζα πσ ηίπνηα άιιν- ην έγγξαθν ησλ
Τπεξεζηψλ. Μφλν απηφ. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο
θαη ησλ πνιηηψλ, ησλ ζπλδεκνηψλ ζαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε πξνεδξεχνληα έρσ ηνλ
ιφγν;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Έρεη ζεηξά ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε.
Μπνξψ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Βεβαίσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πέξζη φηαλ ςεθίζακε μαλά ηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηε δηθή καο, ηα ίδηα έιεγε ε Τπεξεζία. Σα ίδηα αθξηβψο.
Μηα ραξά ιεηηνχξγεζε ε Καζαξηφηεηα.
Τπήξμε έγγξαθν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ έιεγε φηη
δηαθσλεί ε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο θαη κηα ραξά ιεηηνπξγήζακε. Μηα
δηεπθξίληζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο θ. Γνχιαο θαη ε θα Παπαινπθά ζπκθσλνχλ κε απηφ πνπ
θάλνπλ γηα ηνπο ζπαζκέλνπο θάδνπο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ξσηψ ην εμήο ην
ψκα: είλαη δπλαηφ λα κελ ππάξρεη ππάιιεινο, λα κελ ππνδεηθλχεηαη
ππάιιεινο απφ ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ πνπ έρσ θάλεη ηελ αίηεζε γηα λα
ζπλεξγαζηνχκε ζην δεκαξρείν; Ση λα πάκε λα βξνχκε ηνλ θ. Κνζθνιέην; Δκείο
ππάιιειν ζέινπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Μπνξείηε λα ηα πείηε ζηελ ψξα ζαο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εθηφο απηνχ, γηαηί δελ
απάληεζε ζην έγγξαθφ καο ..
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: αο έδσζα ηνλ ιφγν θ. Σνκπνχινγινπ λνκίδνληαο επί
πξνζσπηθνχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν πξνζσπηθφ είλαη απηφ: κε
πνηνλ ζα ζπλεξγαζηνχκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Μηιάηε επί ηεο νπζίαο φκσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με πνηνλ ππάιιειν ζα
ζπλεξγαζηνχκε; Πνηνλ καο ππέδεημε ε Γηνίθεζε;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δπεηδή κνπ δεηήζεθε θαη
είκαη ν άλζξσπνο πνπ έγξαςα ηελ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο, αλεμάξηεηα
αλ ηελ ππέγξαςα ή φρη θαη πήξα θαη ηηο απαληήζεηο είλαη έλα παηρλίδη ηνπ
παξαιφγνπ, δειαδή ήηαλ ιίγν ζαλ ην «Παπάο εδψ – παπάο εθεί – πνπ είλαη ν
παπάο!»
Ζ. ΣΑΦΑ: Σνπο έθαςεο!
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ πξφηαζε θαηαηέζεθε πξηλ ελληά κέξεο θαη
απαληήζεθε ζήκεξα ην πξσί ζηηο 11 παξά, κε ηηο εχινγεο παξαηεξήζεηο,
φλησο ππήξρε έλα ιάζνο θαη δηνξζψζεθε. ήκεξα ην πξσί λνκίδσ φηη ήξζε ε
απάληεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: 9 ηνπ κελφο έρεη εκεξνκελία ην
έγγξαθν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη. Σέινο πάλησλ δηνξζψζεθε, δφζεθε πίζσ. ε απηή
ηελ αξρηθή δηφξζσζε δελ αλαθέξζεθε θαη απηή ε κηθξή ππνρξεσηηθή δαπάλε
ησλ 14.508 €. ην πξψην έγγξαθν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δελ
αλαθέξεηαη απηφ ην πνζφ, αλαθέξεη θάπνην άιιν πξαγκαηηθφ ιάζνο φλησο θαη
ήηαλ ιάζνο δηθφ κνπ, ην παίξλσ πάλσ κνπ θαη δελ αλαθέξεηαη απηφ.
ηε δεχηεξε απάληεζε γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα έγγξαθν απφ
16/12νπ παιηφ πνπ αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ ηζηνξία. Σν έγγξαθν ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαηαιήγεη: «… Νόκνο 3852/2010 άξζξν 158 παξ.
1…» ςάρλσ θη εγψ ν θαεκέλνο λα δσ ηη είλαη απηφο ν λφκνο θαη πνηα είλαη
απηή ε παξάγξαθνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε απάληεζε.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, ζε απάληεζε φηη φια απηά βαζίδνληαη πάλσ ζε
απηφ ην λφκν θαη ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν. Πάσ βξίζθσ ηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο –ζα ην δψζσ γηα ηα πξαθηηθά- θαη βξίζθσ θαη ην άξζξν. Άξζξν
158… ζα ζαο θαλεί ηξειφ απηφ πνπ ζα πσ, αιιά κάιινλ ηζρχεη θαη γηα καο.
«Δθινγή εμ αηηίαο δηάιπζεο πκβνπιίνπ» παξ. 1: Αλ έλα
πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην –κπνξείηε λα γξάςεηε θαη Γεκνηηθφ πκβνχιηνδηαιπζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 237 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πξνθεξχζζεη εθινγέο έλα κήλα αξγφηεξα απφ ηε
δηάιπζε».
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίζηε εθηφο ζέκαηνο θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηιάκε γηα ζνβαξφηεηα θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη εθ παξαδξνκήο ν λφκνο βξε Γηψξγν, αθνχ ηα μέξεηο
ηψξα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν δηθφ ζαο είλαη εθ παξαδξνκήο, ην δηθφ καο είλαη
ηξαγηθφ ιάζνο …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε δελ θάλνπκε δηάινγν, δελ θάλνπκε
εξσηήζεηο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρσ ηνλ ιφγν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Απεπζχλαηε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Κνζθνιέην.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο θ. Κνζθνιέηνο κε δηέθνςε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Αλεκνγηάλλε ζπλερίζηε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αθνχ δηαιχεηαη απηφ ην πκβνχιην, απηφ ην λφκν
επηθαιείηαη ν Πξντζηάκελνο, ζα ζαο πάσ ζην 21.
21. πληήξεζε νρεκάησλ» 0 εθηέιεζε. Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί ήξζε
ηέινο 12νπ θαη βγήθε άγνλνο ν δηαγσληζκφο, θαη’ εκέ άθπξνο ν δηαγσληζκφο
γηαηί ήηαλ έλα κπάραιν κέζα ζην ΔΖΓΖ. Κάδνη απνξξηκκάησλ, ελψ
ππήξραλ ρξήκαηα κέζα ζην Γεθέκβξην απ' επζείαο αλάζεζε 36.000 € θαη κεηά
ιέκε δελ ζα έρεη ιεθηά ε Καζαξηφηεηα. Καη πνπ έρεη ιεθηά ε Καζαξηφηεηα δελ
ηα θάλεη θάηη. Σα αθήλεη θαη ράλνληαη, θπιάλε… θεχγνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ είπε φηη κηα ραξά πήγαλ.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλ δνχκε ηα πξάγκαηα φπσο ηα αληηιακβάλνκαη εγψ
πνιηηηθά, μέξεηε γηαηί καιψλνπκε; Γηα ηα 512 ρηιηάξηθα ησλ Led. Αλ έιεηπαλ ηα
512 ρηιηάξηθα ησλ Led -θαη απηή είλαη θαη ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε θαη
ηνπνζέηεζε- ζα ήκαζηαλ κε έλα πξνυπνινγηζκφ φπσο ηνλ έρεηε θαη κε ηα
δεκνηηθά ηέιε ζην 0,87. ζα ήηαλ αθξηβψο ν πξνυπνινγηζκφο ζαο θαη 0,87 ηα
δεκνηηθά ηέιε.
Γηα ζαο ζα ήηαλ κηα πνιηηηθή απφθαζε λα πξνρσξήζεηε ζε έλα
ηέηνην δηαγσληζκφ, ζε έλα ππέξνγθν πνζφ κε κηα πνιχ κηθξή έθπησζε θαη κε
κηα δηαδηθαζία πνπ ειέγρεηαη θαη ζα ηε δνχκε ζηελ πνξεία θαη απηφ έρεη
θαηαζηξέςεη θαη ηα αληαπνδνηηθά ηνπ Γήκνπ.
Κάηη πνπ ζέισ λα ζπκπιεξψζσ θαη ζα δεηήζσ λα κπεη ζηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ε αληηπνιίηεπζε, είλαη φηη αλ δελ ην
έρνπκε θάλεη φζν ήκαζηαλ Γηνίθεζε εκείο –θαη θαθψο αλ δελ ην έρνπκε θάλεηζα δεηήζσ γηα ηα ζρνιεία ηεο πφιεο λα κπνπλ δεκνηηθά ηέιε. Γειαδή νη
ινγαξηαζκνί ηεο ΓΔΖ πνπ έξρνληαη ζηηο δπν ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηα ηέιε λα
είλαη κεδεληθά. Καηαιάβαηε ηη ιέσ θ. Κνζθνιέην, δελ λνκίδσ φηη ζα έρεη θαλείο
αληίξξεζε ζε απηφ.
Δπίζεο γηα ην πνζφ απηφ, επεηδή κνπ ην είπε πξηλ ν θ.
Κνζθνιέηνο έθαλα έλα πξφρεηξν ππνινγηζκφ θαη επεηδή ζαο είπα φηη είκαη ν
ζπληάθηεο, γηα λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά:
Ο Κσδηθφο 02206263011 «Σαθηηθή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
νρεκάησλ – κεραλεκάησλ Γήκνπ» γίλεηαη 60.000 €
Ο Κσδηθφο 02206672002 «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ
κεραλεκάησλ» γίλεηαη 33.339,23 €
Ο Κσδηθφο 02207135028 «Πξνκήζεηα θάδσλ θαζαξηφηεηαο θαη
αληαιιαθηηθψλ» γίλεηαη 50.000 € αθξηβψο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπαλαιακβάλεηε ηνλ 1ν θσδηθφ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 02206263011 «Σαθηηθή ζπληήξεζε νρεκάησλ».
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πφζα ρξήκαηα;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 10.000 €. Δίλαη απηφ πνπ δελ έθαλε ε Γηνίθεζε θέηνο, ν
ίδηνο θσδηθφο είλαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να ζαο ζπκίζσ φηη απηφ είλαη ζπλερηδφκελν.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είλαη. Θα ζαο ζπκίζσ φηη δελ ππάξρεη δηαγσληζκφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζέισ λα ην ζηείιεηε θαη ζην e-mail απηφ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη ζα ηα ζηείισ. Σν θάλσ, γηα λα κελ θάλνπκε ην
ραιαζκέλν ηειέθσλν, γηαηί παξαδέρηεθα φηη εγψ ην έρσ θηηάμεη νπφηε δελ
ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όζνλ αθνξά ην ζπλερηδφκελν δελ ππάξρεη θαλέλα
ζπλερηδφκελν θαη κηα θαη ην αλαθέξαηε, έρσ εδψ απφ ην ΔΖΓΖ ηππψζεη
φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ είλαη ζε αμηνιφγεζε θαη ζα ηνπο θαηαζέζσ θαη
απηνχο ζηα πξαθηηθά θαη θάηη αθφκε πνπ ήζεια ζα ην θαηαζέζσ αξγφηεξα. Αλ
ρξεηαζηεί ζα μαλαπάξσ ηνλ ιφγν, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν γηα
εξψηεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπάξρνπλ δπν δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη πξνο ηνπο δπν
εηζεγεηέο. Σν πξψην, γηαηί δελ έρσ θαηαιάβεη απφ απηά πνπ έρεηε βάιεη εδψ,
ηη πξνβιέπεηαη ζε εηζπξάμεηο απφ ηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο. Δκείο ην έρνπκε
δεηήζεη εγγξάθσο, καο απάληεζε ε Τπεξεζία ην μέξεη ν θ. Κνζθνιέηνο, κφλν
κε ηεηξαγσληθά θαη αλ θάλεη θαλείο ηηο πξάμεηο δελ βγαίλνπλ. Ση πξνβιέπεηαη
ινηπφλ.
Γεχηεξνλ, επεηδή ην είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο, απηφ πξνζπάζεζα
λα ην δηεπθξηλίζσ, ξψηεζα ηνλ θ. αξαληφπνπιν, ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ζαλ
πξψελ Γήκαξρν θαη ηνλ θ. Βεληήξε θαη θαλείο δελ κπνξεί λα κνπ πεη ζε πνην
ζπληειεζηή

ππάγνληαη

ηα

ζρνιεία.

Μπνξείηε

λα

κνπ

πείηε

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεηε θέξεη θαη νη δπν, επεηδή κηιάκε γηα πνιιά
ζηξέκκαηα, ζε πνην ζπληειεζηή έρεηε ππνινγίζεη ηα ζρνιεία;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ κε ξψηεζεο θάηη ηέηνην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ ξψηεζα, αλ πιεξψλνπλ. Ζ εξψηεζε είλαη απηή.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Νίθν ζπγλψκε, επεηδή είπεο ξψηεζα φινπο θαη δελ
πήξεο απάληεζεο. Δκέλα κε ξψηεζεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Βαζηιφπνπιε κπνξεί λα ήηαλ ξεηνξηθφ, εληάμεη.
Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

Σν

εξψηεκα

είλαη

απηφ

ινηπφλ.

ηνπο

δπν

πξνυπνινγηζκνχο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί κε απηά, ηη έρεη ππνινγηζηεί απφ
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ηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο πξψηνλ θαη κε ηη ζπληειεζηή ππνινγίδνληαη ηα
ζρνιεία, ην ΗΚΑ, νη Παηδηθνί ηαζκνί, νη ΣΟΜΤ. Γηαηί βιέπσ ζηελ Κνηλσθειή
0.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε έλα εξψηεκα
δηθφ κνπ πξέπεη λα ηεζεί ηψξα ή αξγφηεξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο εηζήγεζεο ηεο Γηνίθεζεο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο,
λαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πφηε έρεη θιείζεη Σακείν ν
Γήκνο. Δάλ έρεη θιείζεη Σακείν θαη πφηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία. Όζνλ αθνξά ηε Γηνίθεζε ζα πάξεη ηνλ ιφγν ν θ.
Αληηδήκαξρνο, γηα ηελ αληηπνιίηεπζε ζέιεηε λα απαληήζεηε θαη ζηα
εξσηήκαηα εζείο θ. Γξεηδειηά; Όρη, σξαία.
Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα ησλ ηεηξαγσληθψλ, είλαη ηα
πιαζκαηηθά ηεηξαγσληθά θαη απηφ πεγαίλεη ζε έλα ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο
φηη ππάξρεη έλα πνζνζηφ κε είζπξαμεο. Δπνκέλσο φηαλ θάλαηε ην εξψηεκα
πνην είλαη ην πνζφ είζπξαμεο ζαο δψζακε ηα ηεηξαγσληθά, νπφηε ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζπληειεζηέο, βγαίλεη έλα λνχκεξν.
Απφ απηφ ην λνχκεξν ππάξρεη κηα δηαθνξά γηαηί ππάξρεη έλα
πνζνζηφ κε είζπξαμεο εζφδσλ, γηαηί ππάξρνπλ καγαδηά πνπ θιείλνπλ,
ππάξρνπλ καγαδηά ηα νπνία δελ πιεξψλνπλ, ππάξρνπλ καγαδηά ηα νπνία
πιεξψλνπλ εηεξνρξνληζκέλα, ή ζπίηηα αληίζηνηρα, επνκέλσο γη' απηφ ππάξρεη
έλα πνζφ ην νπνίν πάεη κε πνζφζησζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, θ. Αλεκνγηάλλε εζείο απαληάηε σο
εηζεγεηήο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη σο εηζεγεηήο θαη είπα φηη κε βάζε ηελ εηζήγεζε
πνπ είπα φηη ηε δηνξζψλσ θαη ιέσ γηα ηα ζρνιεία 0. Δάλ δελ θάλσ ιάζνο θαη
αλ δελ ηα έρνπκε κεδελίζεη, ζα πξέπεη λα είλαη απηή ηε ζηηγκή ν ζπληειεζηήο
ζην 0,50. Δίλαη ε θαηεγνξία Κνηλσθειήο, κε θεξδνζθνπηθή θαη γηα
θηιαλζξσπηθή ρξήζε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κεηά ιχπεο κνπ ζέισ λα ζαο πσ κηα
δηαπίζησζε πξνζσπηθή: ζην Γήκν καο δελ ππάξρεη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία,
έρεη δηαιπζεί ζηελ θπξηνιεμία θαη δελ είλαη ζέκα απιά Πξντζηακέλνπ. Σν δε
θιίκα ζην πξνζσπηθφ, είλαη ππφ θπγή. Όινη ζέινπλ λα θχγνπλ.
Πήγα

θαη

ζε

άιια

γξαθεία

θαη

ην

ίδην

θιίκα.

Ο

θ.

Παπαπεηξφπνπινο Θεφδσξνο πνπ κπήθε κε ζεκεξηλή απφθαζε εξγάδεηαη
ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ, φρη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. Πξνθαλψο
επηζηξαηεχηεθε ιφγσ πξνζφλησλ, αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Θεσξψ φηη ε απφθαζε γλσκνδφηεζε δελ γξάθηεθε απφ απηφλ
ηνλ άλζξσπν, γξάθηεθε απφ ηνλ θ. Κνζθνιέην, σο ππεχζπλν Οηθνλνκηθψλ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιφ είλαη λα κάζνπκε κηα δηαδηθαζία φζνλ
αθνξά ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. Όηαλ θαηαηίζεηαη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε
απηή απεπζχλεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη φρη ζηνλ Αληηδήκαξρν
Οηθνλνκηθψλ, ζε θαλέλαλ δηνηθεηηθφ.
Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ νθείιεη θαη ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε
ηηο εγθπθιίνπο δηαηαγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ λα θαιέζεη ηνπο
ππνβάιινληεο ηελ αίηεζε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ πιήξε
ηαχηηζε ησλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα είλαη ηζνζθειηζκέλα θαη φ,ηη πξνηείλεηαη
λα βγεη ζσζηά.
Οπδέπνηε θιεζήθακε. ήκεξα 11 ε ψξα ζηάιζεθε ε πξψηε πνπ
έιεγε φηη ιείπνπλ 36.000 € θαη κφιηο ηελ πήξακε αληί λα θαιέζνπλ λα
ζπλεξγαζηνχκε, έβαιαλ ηνλ άλζξσπν θαη ππέγξαςε απηφ ην ραξηί.
Κχξηνη

ζπλάδειθνη

αλαθχπηνπλ

δεηήκαηα

Δπηζεψξεζεο

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη παξέκβαζεο ζην Γήκν καο κε απηέο ηηο αιρεκείεο
πνπ γίλνληαη. Έρεη θαηαξγεζεί ε ηεξαξρία ζην Γήκν. Ήξζε 6 ε ψξα ε δεχηεξε.
Γνχιεπε ν Παπαγεσξγφπνπινο ζηηο 6 ε ψξα ην απφγεπκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ, αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξράο ν άλζξσπνο απνπζηάδεη θαη δεχηεξνλ κηιάηε γηα
έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο έρεη βάιεη ηελ ππνγξαθή ηνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ …
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά δελ είλαη ζσζηφ απηφ. Ο άλζξσπνο δελ είλαη ζην
πκβνχιην θαη έρεη ππνγξάςεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ ..
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα εζείο εηθάδεηε θάπνηα πξάγκαηα γηα έλαλ άλζξσπν πνπ
είλαη απψλ, θαη' αξράο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Νηξνπή ζνπ!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρσ γλψζε ηεο φιεο θαηάζηαζεο, δηφηη πήγα θαη μαλαπήγα.
Σνλ θάιεζα λα καο θαιέζεη, ηνπ άθεζα ην ηειέθσλν λα καο θαιέζεη.
Δμαθαλίζηεθε. Γελ ζήθσλε ην ηειέθσλν.
Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ είλαη ηπραία φια απηά ηα πξάγκαηα.
Καινπξναίξεηα πήγα ζην γξαθείν ηνπ ζήκεξα, αθνχ πήξακε απηφ πνπ καο
έζηεηιε θαη ηνπ δήηεζα λα καο εμεγήζεη ηη αθξηβψο. Γελ ήμεξε, «πξέπεη λα
πάσ πάλσ» κνπ έιεγε. Πνπ πάλσ; ηνλ θ. Κνζθνιέην. Γελ έρεη δνπιεηά ν θ.
Κνζθνιέηνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ είζαη εζχ ν αξκφδηνο ππεχζπλνο, νθείιεηο
αθνχ ζα βάιεηο ππνγξαθή εζχ, εζχ είζαη θαη ν ππεχζπλνο. Δίλαη έηζη; Γελ
έγηλε φκσο έηζη, παξ' φηη θαη ην δηθφ κνπ ηειέθσλν ηνπ άθεζα θαη κνπ έδσζε
θαη ην δηθφ ηνπ γηα λα ηνλ πάξσ. Σνλ πήξα δέθα θνξέο, δέζηε ην ηειέθσλφ
κνπ. Φσλή βνψληνο ελ ηε εξήκσ.
Αο πάκε ζηελ νπζία. Πξνβάιινληαη εδψ απφ ηελ πξφηαζε ηεο
Γηνίθεζεο ηη είπε ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ. Δίλαη
γλσζηέο νη απφςεηο ηεο Καζαξηφηεηαο θαη ηνπ Ζιεθηξνθσηηζκνχ. Δίρε 2,5
εθαηνκκχξηα πέξζη ππφινηπν θαη δελ πήξε νχηε θάδνπο, δελ έθαλε εθείλα πνπ
έπξεπε λα θάλεη. Καη ηψξα θιαίγεηαη, φηαλ ήξζε ην Γεθέκβξε θαη
δεκνπξάηεζε 36.000 €.
Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ δνπιεχεη έηζη ε Καζαξηφηεηα θαη ελ πάζε
πεξηπηψζεη ζηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε δελ κπαίλεη ε ζθνπηκφηεηα κε φια ηα
παξαδείγκαηα απηά. Δμεηάδεηαη ε λνκηκφηεηα, φρη ε ζθνπηκφηεηα. Σν ηη ζα
βάινπκε θαη ην ηη ζα βγάινπκε ζα ην θξίλνπκε εκείο πνπ αληηπξνηείλνπκε.
Σν ιέεη εμάιινπ θαη ε απφθαζε πνπ καο ζηείιαηε: «Η εηζήγεζε
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ, δελ ηίζεηαη δειαδή
ζέκα άξλεζεο παξνρήο ηεο εηζήγεζεο εθ κέξνπο ηεο, όζνλ αθνξά δε ην
πεξηερόκελό ηεο απηό δελ επηηξέπεηαη λα ππεηζέξρεηαη ζε δεηήκαηα
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ζθνπηκόηεηαο. Η επηινγή ιόγνπ ράξηλ ηνπ άιθα έξγνπ έλαληη ηνπ βήηα, αιιά
απνθιεηζηηθά ζε δεηήκαηα λνκηκόηεηα». Δπνκέλσο παξέιθνπλ φια απηά.
Καη εξρφκαζηε ζηελ νπζία θχξηνη ζπλάδειθνη. Πνηα είλαη ε
νπζία; Ζ κελ ζπκπνιίηεπζε, ε Γηνίθεζε πξνηείλεη ην 0,87 ζηα ζπίηηα –λα ηα
ιέκε έηζη γηα λα ηα θαηαιαβαίλεη θαη ν θφζκνο- λα γίλεη 0,97 αλ δελ θάλσ
ιάζνο. Άξα πξνηείλεη ζηα ζπίηηα κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 11,49% φηαλ ην
θξάηνο ζήκεξα αξρίδεη θαη επηδνηεί κε 40ξηα, 50ξηα, 60ξηα κπαο θαη θξαηήζεη
ηα λνηθνθπξηά.
Δκείο ηη ιέκε; Απφ 0,87 λα πάεη 0,90. Μαο πνλάεη. Σν μέξνπκε
φηη ζα δπζθνιεπηνχκε. Αιιά πξέπεη λα πεξάζνπκε, βνεζψληαο ηα λνηθνθπξηά.
Γειαδή κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,44%.
Πάκε ηψξα ζηα άιια, ζηα καγαδηά. Ση πξνηείλεη ν θ. Βνχξνο; Σν
3,21 λα πάεη 4,05 άξα πξνηείλεη κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 26,168%. Κχξηνη
ζπλάδειθνη είδαηε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ θσηηζκνχ ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο; Καη ζα αλαθεξζψ
ζπγθεθξηκέλα αλ ζέιεηε: 5.000 € απφ 2 ηφζν, 6.000 απφ 3 ηφζν. Μηιάκε γηα
λνχκεξα… πξέπεη λα ην θιείζεη ν άιινο. Πνπ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ απηά
ηα δεηήκαηα λα πεξλνχλ αδηάθνξα απ' φινπο καο.
Δκείο ηη ιέκε; Σν 3,21 λα πάεη ζην 3,50 άξα κηα αχμεζε ηνπ
9,034%. Κχξηνη ζπλάδειθνη θη εκείο δελ ζα ζέιακε απηέο ηηο απμήζεηο, δελ
γίλεηαη φκσο. Γελ πεηξάμακε ηε κηζζνδνζία θαζφινπ, δελ πεηξάμακε ηηο
εξγνδνηηθέο

εηζθνξέο

θαζφινπ,

δελ

πεηξάμακε

ηηο

ππεξσξίεο

ηνπ

πξνζσπηθνχ θαζφινπ, κελ πνπλ αχξην φηη «δελ κπνξνχλ λα βγνπλ έμσ γηαηί
ηνπο θφςακε ηηο ππεξσξίεο» γηαηί απηφ ιέλε, θηλδπλνινγνχλ «Ση λα θάλνπκε…
ν Γξεηδειηάο, ν Σνκπνχινγινπ θαη νη ινηπνί κείσζαλ ηα δεκνηηθά ηέιε θαη δελ
κπνξνχκε….». Γελ θφςακε νχηε πεληάιεπην απ' φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο.
Γελ θφςακε αθφκε θαη γηα ηα Led ηηο 512.000 € φρη γηαηί
ζπκθσλνχκε, απιψο απνδερφκελνη ηε λνκηκφηεηα γηα λα κε καο πνπλ φηη
πάζρεη ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε θαηά ην ζθέινο ηνχην. αθψο ππάξρεη ε
δηαθσλία καο, πνπ ζσζηά παξαηήξεζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο αλ δελ ππήξρε
απηφ, δελ ζα ππήξρε ιφγνο λα θάλνπκε θαλ αχμεζε θαη λα πεξηζζεχνπλ θαη
200.000 € γηα λα θάλνπκε θαη θάηη άιιν ζηα ζρνιεία.
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Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ πεηξάμακε ηνλ Δληαίν χλδεζκν, δελ
πεηξάμακε ην ξεχκα, δελ πεηξάμακε ηα θαχζηκα, δειαδή φινπο εθείλνπο ηνπο
βαζηθνχο ζπληειεζηέο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο δελ ηνπο
πεηξάμακε θαζφινπ. Δίδακε ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ πνηνη θσδηθνί δελ
θπθινθφξεζαλ «κπηη» πνπ ιέλε θαη ζην ρσξηφ κνπ, δελ θηλήζεθαλ θαζφινπ.
Καη είπακε ην ’19 δελ θηλήζεθε, ην ’20 δελ θηλήζεθε, ην ’21 δελ
θηλήζεθε, ζα θηλεζεί μαθληθά ην ’22 φηαλ έρνπκε απηή ηε ζηελφηεηα; Έηζη
θχξηνη ζπλάδειθνη ζέισ λα ζηαζνχκε ιίγν ζε πλεχκα ελφηεηαο δηφηη νη
δηαθνξέο θ. Κνπηζάθε δελ είλαη κεγάιεο. Σελ αληηπνιίηεπζε κε ηε βάδεηε
απέλαληη. Όηαλ ηε βάδεηε απέλαληη, ζα ηε βξείηε κπξνζηά ζαο. Αλ φκσο έρεηε
ψηα αθνχνληα λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα ηε βξείηε αξσγφ ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ηεο αλάγθεο θαη εθείλεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα
είκαζηε κνληαζκέλνη.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιψ
ην ψκα θαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ιακβάλνληαο
ππφςε ην ηη ηξαβάλε θαη ηα λνηθνθπξηά ζηελ πφιε καο θαη ηα καγαδηά ζηελ
πφιε καο λα ςεθίζεηε ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ε νπνία φπσο παξαδέρνληαη
θαη νη ίδηνη είλαη ηζνζθειηζκέλε θαη δελ είλαη ζέκα πξνζζέζεσλ, είλαη ζέκα
ππνινγηζκνχ εθείλνπ ηνπ 12κελνπ πεξηζζφηεξν κε δπν εγθπθιίνπο πνπ
άιιαμαλ ε κηα ηειεπηαία θαη δελ είλαη ζέκα ιαζψλ.
Απιψο θάπνηνη πνπ δελ αμηψζεθαλ θαλ λα δηαβάζνπλ, μέξνπλ
λα γειάλε, μέξνπλ λα ζρνιηάδνπλ θαη μέξνπλ λα ραξαθηεξίδνπλ αθξηβψο γηαηί
ηνπο ιείπνπλ ηα επηρεηξήκαηα. Δκείο κε επηρεηξήκαηα ζαο ιέκε φηη απηέο νη
κεδακηλέο απμήζεηο πνπ βάδνπκε, είλαη ππνθεξηέο, κπνξνχλ λα ηηο αληέμνπλ
κέζα ζηνλ θπθεψλα ησλ απμήζεσλ πνπ βνκβαξδίδνπλ ηνπο ζπκπνιίηεο καο,
έηζη ψζηε λα πεξάζνπκε θαη απηφ ην ρξφλν φκνξθα θαη σξαία.
Κχξηνη ζπλάδειθνη γηα κηα αθφκε θνξά δελ ρξεηάδεηαη λα ιέκε
πνιιέο θνπβέληεο, θαιφ είλαη λα θιείζνπκε ηα έρνπκε πεη δπν ηξεηο θνξέο, θαη
παξαθαιψ λα πάκε ζε ςεθνθνξία. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Όπσο είπε θαη ν θ. Γξεηδειηάο ην έρνπκε ζπδεηήζεη μαλά ην
ζέκα θαη αλαξσηηέκαη ηη άιιαμε απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, πνπ ζπδεηήζακε
πξηλ έλα κήλα. Απνιχησο ηίπνηα. Καη απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο θαη απφ
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ηελ πιεπξά ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, πνπ θαηαζέηνπλ
ηε λέα πξφηαζε.
Δίραηε βέβαηα ηελ επθαηξία σο Γήκνο λα δηεθδηθήζεηε ζηελ
ΚΔΓΔ αξρηθά θαη κεηά ζην χληαγκα καδί κε ην Γήκν ηεο Πάηξαο λα ελψζεηε
ηε θσλή ζαο θαη λα δηεθδηθήζεηε ηα ρξήκαηα πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο
Γήκνπο. Ξέξεηε φηη απφ ην 2009 ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε έρεη κεησζεί θαηά
62% ίζσο θαη πεξηζζφηεξν. Παξ' φια απηά δελ θάλαηε ηίπνηα.
Γέζκηνη απηήο ηεο πνιηηηθήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, καο
θέξλεηε λα ζπδεηήζνπκε αλ ηα λνηθνθπξηά ζα σθειεζνχλ ή φρη 7 επξψ ην
ρξφλν γηα έλα ζπίηη 100 ηεηξαγσληθψλ, φπσο θαη ν Πξσζππνπξγφο καο
κείσζε ηνλ ΔΝ.Φ.Η.Α. έλαλ απαξάδεθην θφξν, πνπ ππνηίζεηαη φηη είρε κπεη
πξνζσξηλά.
Καη φια απηά ελ κέζσ ππέξνγθσλ απμήζεσλ ζηελ ελέξγεηα –
ειέσ πξάζηλεο αλάπηπμεο- θαη ζηα είδε πξψηεο αλάγθεο. Ζ ινγηθή ηεο
ζπλδηαρείξηζεο

εκάο

καο

βξίζθεη

αληίζεηνπο.

εκαζία

έρεη

ν

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κεηά πσο θαηαλέκνληαη ηα
επηκέξνπο πνζά.
Δίλαη ν πξνυπνινγηζκφο ζε θαηεχζπλζε πνπ λα θαιχπηεη ιατθέο
αλάγθεο ή απιψο εδψ ζπδεηάκε γηα ηα θπηά ηεο εηζφδνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο;
Καη ζα εμεγήζσ γηαηί.
Απηφ ην δηάζηεκα δνθηκάζακε φισλ ησλ εηδψλ ηηο Κπβεξλήζεηο,
ιίγν Αξηζηεξέο κε αθξνδεμηνχο, ιίγν ζθέην Αξηζηεξέο θαη θηιειεχζεξεο, ην
απνηέιεζκα πάληα ήηαλ ην ίδην. Πεξηζζφηεξα βάξε γηα ηα ζπλήζε ππνδχγηα.
Μφλν θέηνο ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο απμάλεη θαηά 400 εθαηνκκχξηα ηα
ίδηα έζνδα ησλ Γήκσλ. Απφ πνχ ζα βγνπλ απηά; Φπζηθά απφ ηα ηέιε ή απφ
ηηο κεηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σέιε, πνπ απνηεινχλ ηελ πην επαρζή κνξθή
ηνπηθήο θνξνινγίαο, γηαηί αθνξνχλ δσηηθέο θαη ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή καο θέξλεη κηα πξφηαζε κε απμήζεηο
δεκνηηθψλ ηειψλ πάλσ απφ 10% γηα ηηο θαηνηθίεο, πην πάλσ θαη απφ ηελ
αχμεζε πνπ πξνβιέπεη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Έρεη θαιιηεξγήζεη ην έδαθνο εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ψζηε λα εκθαλίζνπλ ηηο
απμήζεηο απηέο, σο ππνρξεσηηθέο θαη αλαπφθεπθηεο.
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Δπηθαιείηαη ηελ θαηάζηαζε ηεο Καζαξηφηεηαο, ζηνλ γθαξάδ, ηνλ
εμνπιηζκφ γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηινγή ηεο. Αο βάινπκε νξηζκέλα
εξσηήκαηα:
1. Πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο; Πξφθεηηαη άξαγε γηα
κηα δηεθδηθεηηθή Γεκνηηθή Αξρή αγσληζηηθή, πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ
αληηιατθή πνιηηηθή θαη ζπγθξνχεηαη κε ηελ Κπβέξλεζε θαη ηηο
θαηεπζχλζεηο

ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο;

Πξνηάζζεη

ηα

ιατθά

ζπκθέξνληα θαη αληηπαιεχεη έλα εμαηξεηηθά αληηδξαζηηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην; Πξφθεηηαη κήπσο γηα κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ ζηήξημε ηνπο
αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ λέσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ; Ή
πξφθεηηαη γηα κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ ζπκθσλεί ζε φια κε ηελ
Κπβέξλεζε πνπ πίλεη λεξφ ζην φλνκα ηνπ "Κιεηζζέλε";
2. ε βάζε πνηαο αλάιπζεο θαηαηίζεληαη αθφκε θαη απηέο νη πξνηάζεηο; Ζ
«Λατθή πζπείξσζε» είρε δεηήζεη απφ ηηο 29 επηέκβξε αλαιπηηθή
ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηηο εηζπξάμεηο απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαηά
θαηεγνξία.

Ζ

απάληεζε

πνπ

πήξακε

κάιινλ

καο

κπέξδεςε

πεξηζζφηεξν θαη αθφκε πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζε ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ
κε ηη ζπληειεζηή πιεξψλνπλ ηα ζρνιεία, ΗΚΑ θαη ηα ινηπά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: 0,50.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Κνζθνιέην έρεη 0 εθεί ηεηξαγσληθά. ην ζπληειεζηή
0,50 ε απάληεζε πνπ καο δψζαηε, έρεη 0 ηεηξαγσληθά. Άξα πνηα ζρνιεία
πιεξψλνπλ;
Δζείο δελ είζηε πνπ ρεηξνθξνηνχζαηε ηελ αχμεζε ησλ
ηεηξαγσληθψλ, ε νπνία θπζηθά δελ ήξζε απφ ηα αδήισηα απζαίξεηα, αιιά
απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ

πξφζζεζε ν ΤΡΗΕΑ ζηελ ηνπηθή

θνξνιεζηεία θαη δελ καο ιέγαηε «ηη σξαία πνπ ζα είλαη ηψξα πνπ απμάλνληαη
νη αληηθεηκεληθέο αμίεο ζηελ πεξηνρή»; Με απηέο ηηο απμήζεηο ζα πιεξψζνπκε
απμεκέλν ΣΑΠ.
Απηέο νη απμήζεηο αθνξνχλ κφλν ην Γήκν καο; Γελ είλαη γλσζηφ
ζε φινπο ζαο θχξηνη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο φηη επί έλα
ρξφλν καγεηξεπφηαλ ην αλαζεσξεκέλν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην δηαρείξηζεο
απνβιήησλ γηα ηελ Αηηηθή, κε απαξάδεθηεο δηαδηθαζίεο ζηηο 30 Ννέκβξε ηνπ
’21; Έλα ζρέδην επηθίλδπλν πνπ αμηνπνηεί θαη δηεπξχλεη ηνπο δξφκνπο πνπ
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ράξαμε ν ΤΡΗΕΑ γηα ηελ θαχζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ
ΓΗΣ. Πξνβιέπεη ην ζρέδην απηφ παλάθξηβεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο
απνβιήησλ, θνξνιεζηξηθά νηθνλνκηθά εξγαιεία, δπζβάζηαθηεο γηα ηνπο
Γήκνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο.
Πξνβιέπεη αζπιία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ βηνκεραληψλ, ππνηαγή
ησλ Γήκσλ ζηα ηδησηηθά ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ, πιήξε αδηαθνξία γηα ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηνπο ηνκείο απηνχο. Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζε απηφ;
Γελ είλαη φηη δελ ηα μέξαηε, απιψο ζπκθσλείηε θαη ζηεξίδεηε ηηο
επηινγέο απηέο θαη έξρεζηε κεηά κε ην δηθφ ζαο ξφιν λα πιαζάξεηε ζηα ιατθά
ζηξψκαηα ην πηθξφ πνηήξη ηνπ θφζηνπο.
Καη γηα λα νινθιεξψλσ: αο δνχκε κφλν έλα πξάγκα. Ζ
πεξίθεκε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα
εξρφηαλ, εγθαηληάδεηαη κε κηα ζνβαξή επηβάξπλζε κηζφ εθαηνκκπξίνπ επξψ
ζηελ ηζέπε ησλ θαηνίθσλ φπσο αθξηβψο είρακε πξνεηδνπνηήζεη. Γελ ππάξρεη
ελαιιαθηηθή πξφηαζε θηινιατθή ζε απηφ ην πιαίζην. Απηαπάηε είλαη λα
πξνζδνθά θαλείο θάηη ηέηνην.
Όπσο είλαη απηαπάηε λα πξνζδνθάλε άλζξσπνη ηνπ ιανχ φηη
είλαη δπλαηφ Κφκκαηα ζαλ ηνλ ΤΡΗΕΑ, ην ΠΑΟΚ-ΚΗΝΑΛ λα αιιάμνπλ ηελ
αληηιατθή ζηξαηεγηθή ηνπο.
Μεγαιχηεξε απηαπάηε είλαη νη ηπρφλ πξνζδνθίεο γηα επηζηξνθή
ζην θνηλσληθφ θξάηνο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη κείσζε θάπνησλ
αληζνηήησλ.
Σν ΚΚΔ επηκέλεη ζηελ πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ
Γήκσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ δήζελ νηθνλνκηθή απηνλνκία θαη
απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ είλαη θαη παγίδα θαη νπηνπία. Δίλαη ε νπζία ηεο
αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ θέξλεη θφξνπο θαη ηέιε, πνπ δελ αληέρεη πιένλ λα
πιεξψλεη ν θφζκνο.
Μφλν έηζη κε ηε γελλαία ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ χπαξμε ηνπ
απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηζεηζκηθή,
αληηππξηθή, αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ πφιεψλ ηνπο, ζηελ αμηνπνίεζε
ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ρσξίο ηα ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ζηε ζηήξημε ησλ
θνηλσληθψλ δνκψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, γηα ηα παηδηά πνπ είλαη ζηελ
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εμάξηεζε, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ
πνιηηηζκνχ, φζα δειαδή έρνπλ αλάγθε νη εξγαδφκελνη θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα.
Σν ΚΚΔ ζα ζπλερίζεη λα πηέδεη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Τπνπξγεία, ηα άιια Κφκκαηα καδί κε ην εξγαηηθφ ιατθφ
Κίλεκα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηεθδίθεζή ηνπο. αο επραξηζηψ πνπ δελ κε
αθνχζαηε θαη κηινχζαηε φινη κε φινπο!
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ ζε αθνχσ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γελ έρεηο δηπιαλφ, γη' απηφ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πάληα αθνχσ Γηάλλε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Γεσξγακιήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Εαραξηάδε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή ην ζέκα έρεη εμαληιεζεί θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά
θαη ηψξα, γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά ηηο ζέζεηο ησλ Παξαηάμεσλ,
γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά ηηο απφςεηο θαη ηα λνχκεξα. Πνηνη έρνπλ γξαθηεί
γηα λα κηιήζνπλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο, ν θ. Κνπηζάθεο θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ηειεηψλνπκε. Γελ δεπηεξνινγνχκε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, αλ ζπκθσλνχκε θχξηνη ζπλάδειθνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ εάλ δεπηεξνινγήζνπκε, ζα κπνχκε ζε άιιεο
δηαδηθαζίεο. Δγψ ιέσ κηα πξψηε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Κνπηζάθε, κηα πξψηε
ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Σάθαο πνπ ήηαλ επί δπν ρξφληα ζρεδφλ Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθψλ, ζέιεη κηα ηνπνζέηεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη λα ην θιείζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζα ζηεξήζσ ηνλ ιφγν θαη ζηνλ θ. εξεηάθε πνπ ζέιεη
επίζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνο Θενχ, κελ εθιεθζεί απηφ φηη θηκψλνπκε θάπνηνλ, απιψο
λνκίδσ έρνπλ αθνπζηεί φιεο νη απφςεηο.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε θαη εγψ ζα ήζεια ηνλ ιφγν απφ ηνπο
αλεμάξηεηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γνχια, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζα κηιήζσ κε αξηζκνχο γηαηί φπσο εηπψζεθε απφ
πνιινχο ζπλαδέιθνπο ηα έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο απηά θαη ίζσο λα έρνπκε
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θνπξαζηεί φινη θαη λα θνπξάδνπκε θαη ηνλ θφζκν πνπ καο αθνχεη, ζα κηιήζσ
θαζαξά πνιηηηθά.
Γελ ζαο θξχβσ φηη αηζζάλνκαη πνιιέο θνξέο φηη βξηζθφκαζηε
ζε έλα θνπθιφζπηην θαη ππάξρεη έλαο παξαλντθφο παίθηεο πνπ καο βάδεη λα
θάλνπκε πξάγκαηα πνπ καο ηαιαηπσξνχλ, απηή ε εηθφλα κνπ δεκηνπξγείηαη.
Γπν παξαηεξήζεηο ζέισ λα θάλσ. Ζ πξψηε αθνξά ην πνιηηηθφ
ζπκβνιηζκφ ηεο εηζήγεζεο ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο,
γηαηί κηιάκε ζα λα είλαη απινί αξηζκνί θαη λα κελ έρεη θαλέλα ζπκβνιηζκφ
απηφ. Γελ είλαη έηζη φκσο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη θαζαξά πνιηηηθφ
απηφ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα.
Πνηνη ππνγξάθνπλ ηελ εηζήγεζε; Δίλαη ηξεηο άλζξσπνη. Πνηνη
είλαη; Δίλαη ν θ. Γξεηδειηάο πξψηα, έλαο επηηπρεκέλνο Γήκαξρνο πνπ δηνίθεζε
ην Γήκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο πξηλ αξθεηά ρξφληα, ν νπνίνο φκσο κεηά ηε
δεκαξρία ηνπ φπνηε πξνζπάζεζε λα ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνλ, αληί λα
ιεηηνπξγήζεη

ζπλαηλεηηθά

ιεηηνχξγεζε

εληειψο

δηαιπηηθά.

Δθ

ηνπ

απνηειέζκαηνο απνδεηθλχεηαη απηφ.
Γεχηεξνλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ, ν νπνίνο φπσο γίλακε γλψζηεο
ιίγν πξηλ, αιιά ην γλσξίδακε ήδε απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο έρεη
θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα απφ ην Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ ζε 3,5 ρξφληα γηα
απφπεηξα εθβίαζεο θαη παζεηηθή δσξνδνθία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε, ζα αθνχκε απηά ηψξα;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα γίλεη ινγνθξηζία ην ηη ζα πσ εγψ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε άζηνλ λα ηα
πεη, δελ ζα μαλαγίλεη δεκνηηθφο ζχκβνπινο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ση είλαη απηφ ην πξάγκα θ. Πξφεδξε; Με ινγνθξίλεηε
θ. Βαζηιφπνπιε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ηα πεηο, δελ ζα μαλαείζαη
δεκνηηθφο ζχκβνπινο άιισζηε, δελ πεηξάδεη.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ λα γιηηψζεηε ηελ θπιαθή
πξψηα θαη κεηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ηελ έρσ γιηηψζεη ηε
θπιαθή, εζχ φκσο εδψ δελ ζα μαλάξζεηο.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζνπ δίλσ ην δηθαίσκα λα κε δηαθφπηεηο. Απηά
αιινχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: αο παξαθαιψ θαη ηνπο δπν πνιχ!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίζαη ηίπνηα, ηειεπηαίνο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ε εκέλα φρη απηά. Όηαλ ζα αζσσζείο ….!!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζα ζε μαλαβγάιεη ν ιαφο.
ε έρεη θαηαδηθάζεη ν ιαφο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ηακαηήζηε ζαο παξαθαιψ πνιχ!
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξνεδξεχνληα, ζα αθνπζηεί ή δελ ζα αθνπζηεί
φηη επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο θαηαδηθάζηεθε ηειεζίδηθα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πεξίκελε, θάλε ππνκνλή.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα κνπ επηηξέςεηε λα πσ ή ζα κε ινγνθξίλεη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δζχ φκσο εδψ δελ ζα
μαλαείζαη. Πξφβιεςε ζνπ θάλσ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δθβηαζηήο φκσο δελ ζα είκαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη ζα βγάδεηο βίδεο ζε
Κηλέδνπο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίζαη κε ηα θαιά ζνπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ βγάδεηο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σν επίπεδν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη πέζεη! Κχξηνη
πξνο Θενχ, ληξνπή!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ βγάδεηο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ αζρνινχκαη κε απηά, κε θάπνην άιινλ κε
κπεξδεχεηο. Δίζαη κε ηα θαιά ζνπ; Γελ είλαη θαθφ ζην επάγγεικα είλαη, αιιά
κάιινλ κε θάπνην άιινλ κε κπεξδεχεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ θχξηνη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ είλαη ζσζηά πξάγκαηα απηά θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη ν δεχηεξνο άλζξσπνο πνπ
ππνγξάθεη… ελνριεί πνιινχο, αιιά είλαη ην πνιηηηθφ απηφ, είλαη απηφ πνπ
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ελδηαθέξεη ηνλ θφζκν. Δλνριεί. Μηιάκε γηα φια ηα άιια, αιιά γηα ην πνηνο
ππνγξάθεη ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε, δελ ελδηαθέξεη θαλέλαλ. Ννκίδεηε.
Δλδηαθέξεη ηνλ θφζκν πάξα πνιχ λα κάζεη. Καη απηή ε ζησπή πνπ έρεη πέζεη
θαη ζηα ηνπηθά Μέζα, αιιά θαη ζηνλ θφζκν πξέπεη λα ζπάζεη. Ο θφζκνο
πξέπεη λα κάζεη θαη αλ δελ είλαη απηφ λέν ζεκαληηθφ ζηελ πφιε, δελ μέξσ ηη
είλαη. Καη είλαη άιιν λα παξαγξάθεηαη έλα αδίθεκα, θαη άιιν είκαη αζψνο.
Μέλεη λα θξηζεί.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ παξαγξαθή είλαη θαλφλαο ηνπ
Γηθαίνπ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έιενο θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίζαη δηθεγφξνο. Ζ παξαγξαθή
είλαη θαλφλαο ηνπ Γηθαίνπ. Γελ είλαη; Ο θ. αληδάο, ν Πξφεδξνο ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ ην είρε πεη απηφ ζε θνξπθαία δίθε. Θα πεξηκέλεηο, ζα θάλεηο ππνκνλή ..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σάζν ζε παξαθαιψ …
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα δελ κπνξψ λα κηιήζσ ηψξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Παξαθαιψ πνιχ θαη ηνπο δχν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα θάλεηο ππνκνλή. Απηφ κφλν,
ηίπνηε άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο …
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αθήζηε κε λα κηιήζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με πξνθαιεί θαη ζα απαληήζσ.
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Μα

δελ

πξνθαιψ,

αλαθέξσ

κηα

απφθαζε

Γηθαζηεξίνπ. Γελ πξνθαιψ θαλέλαλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σελ απφθαζε ηεο ΑΑΓΔ πνπ
θαιεί ηνλ θ. Γήκαξρν λα δψζεη 500 ρηιηάξηθα ηελ αλαθέξεηο; Σελ αλαθέξεηο
απηή ηελ απφθαζε; Γηα πεο κνπ, δελ ζε ελφριεζε φηη νθείιεη 500 ρηιηάξηθα
ζην Διιεληθφ Γεκφζην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Παξαθαιψ πνιχ έρνπκε μεθχγεη, ζαο παξαθαιψ πνιχ!
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηή ηελ απφθαζε δελ ηε
δηάβαζεο;
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξεδξεχνληα ζα κνπ επηηξαπεί λα κηιήζσ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνλ αθήλεηε θαη κε πξνθαιεί
ζπλέρεηα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα δελ έρσ κηιήζεη αθφκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζπλερίζηε ζην ζέκα καο ζαο παξαθαιψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα ζην ζέκα καο είκαη θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ γηαηί θακία
απφθαζε δελ ππάξρεη γηα εκέλα, ζα ηα πνχκε κεηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλάξηεζε ππάξρεη. Γελ
ππάξρεη;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξνεδξεχνληα, δελ είλαη ίδηνλ δεκνθξαηίαο λα
δηαθφπηεηαη ν ζπλνκηιεηήο. Αλ έρσ θάλεη θάπνηα πνηληθά θνιάζηκε πξάμε κε
απηά πνπ ιέσ, παξαθαιψ ηδνχ ε Ρφδνο ηδνχ θαη ην πήδεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ην ζέκα καο θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεχηεξνο ινηπφλ είλαη απηφο, ν ππνγξάθσλ. Σξίηε
ππνγξάθνπζα είλαη ε θα Παπαινπθά, πξαγκαηηθά εδψ ζεθψλσ ηα ρέξηα
ςειά. Γελ ελνριείηαη ε θα Παπαινπθά απ' φια φζα αλέθεξα, θαίλεηαη. Γελ
έρνπλ ζεκαζία γηα ην αμηαθφ ηεο ζχζηεκα; Πξαγκαηηθά ζεθψλσ ηα ρέξηα
ςειά, είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ. πλππνγξάθεη κε απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο πνπ αλέθεξα.
Δίπα φηη ειπίδσ ην ηξίν λα κε γίλεη θνπαξηέην, πξαγκαηηθά έρσ
ελδηαθέξνλ λα δσ αλ ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη νη δεκνηηθνί ηνπ ζχκβνπινη ζα
ζπλππνγξάςνπλ θαη απηνί κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
Δηδηθά θαζψο ζηηο εθινγέο θαηά ηηο νπνίεο εμειέγε Γήκαξρνο ν θ.
Βαζηιφπνπινο, ζηήξημε ελ πνιινίο ηελ εθινγή ηνπ ζηελ πξσηφδηθε θαηαδίθε
ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. Σφηε είρε θαηαδηθαζηεί πξσηφδηθα θαη είλαη έλαο απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ βγήθε θαη Γήκαξρνο ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Γεχηεξε παξαηήξεζε. Γελ ζα θαζπζηεξήζσ θ. Πξφεδξε, αλ δελ
είρα ηηο δηαθνπέο ζα είρα ηειεηψζεη ήδε. Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε είλαη ε
ζηφρεπζε ηεο ελαιιαθηηθήο, ην έρνπκε πεη πάξα πνιιέο θνξέο έρνπκε
θνπξάζεη. Σν έρνπλ λνκίδσ θαηαιάβεη πηα φινη φηη δελ είλαη άιιε ε ζηφρεπζε
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απφ ηε ζέιεζε λα παξαθσιπζεί ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, λα κελ κπνξεί λα
δηνηθήζεη θαη λα θζαξεί.
Παξαδεηγκαηηζηείηε επηηέινπο θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη απφ
ην ηη γίλεηαη ζε άιινπο Γήκνπο φπσο ζηε Νέα Ησλία. ηε Νέα Ησλία θχξηνη
ζπλάδειθνη ν θ. Μαλνχξεο έρεη κηα κεγάιε πιεηνςεθία δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ θαη ηη έθαλε ν θ. Μαλνχξεο; Έθαλε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ
ζα κπνξνχζε λα ηηο ζηεξίμεη θαη λα ηηο πεξάζεη; Όρη. ε πξφζθαηε κάιηζηα
ζπλνκηιία καο πνπ ηνλ ξψηεζα ζρεηηθά κνπ είπε ην εμήο: γηαηί λα θάλσ εγψ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε; Αο θξηζεί ε Γήκαξρνο απφ ηηο δηθέο ηεο πξνηάζεηο
πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ ιέκε ηφζε ψξα.
Αθήζηε ηε Γηνίθεζε λα θξηζεί γηα ην δηθφ ηεο έξγν, γηα ηηο δηθέο
ηεο πξνηάζεηο πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηηο δηθέο ηεο πξνηάζεηο δεκνηηθψλ ηειψλ.
Γελ είλαη δπλαηφ λα ζέιεηε λα θξηζεί ε Γηνίθεζε ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο απφ
ηηο δηθέο ζαο πξνηάζεηο, απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ θάλεηε εζείο. Θα θξηζεί
δειαδή ε Γηνίθεζε γηα έξγν, γηα πξνυπνινγηζκφ θαη γηα δεκνηηθά ηέιε πνπ
εζείο κε ηελ πιεηνςεθία πνπ ππάξρεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ
ππνρξεψλεηε λα πάξεη. Απηφ είλαη κνλαδηθφ.
Θα βγεη λα πεη ηη ε Γηνίθεζε; «Γελ θηαίσ εγψ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ, ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη ν θ. Γξεηδειηάο, απηνί ςήθηζαλ ηα
δεκνηηθά ηέιε». Γελ ην θαηαιαβαίλεηε; Παξαδεηγκαηηζηείηε απφ ηε Νέα Ησλία
απφ ην ηη θάλεη ν θ. Μαλνχξεο εθεί πνπ έρεη ηεξάζηηα πιεηνςεθία θαη πνπ δελ
έρεη θαη ηηο θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηε Γήκαξρν, δελ ππάξρεη θάπνηα ζπλνκηιία
δειαδή εθεί, ππάξρεη αληηδηθία ζθνδξή. Γηαηί εθείλνο δελ θάλεη απηά πνπ
θάλεηε εζείο; Γηαηί αθήλεη ηελ θα Γήκαξρν ηεο Νέαο Ησλίαο λα θάλεη ην δηθφ
ηεο έξγν θαη λα θξηζεί γη' απηφ.
Δίλαη ζέκα θαίλεηαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, απηή είλαη ε
δηαθνξά. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πάκε λα δνχκε ηα δεκνηηθά ηέιε ζε άιινπο Γήκνπο θαη ζε εκάο,
γηα λα κελ ιέσ ηα ίδηα πνπ ιέλε νη άιινη.
 Δκείο ζα Γηνίθεζε έρνπκε πξνηείλεη 0,97 θαη 4,05 ζηνπο επαγγεικαηηθνχο,
 Ζ Μεηακφξθσζε έρεη θέηνο 1,21 νηθίεο θαη 2,8 ζηνπο επαγγεικαηηθνχο
αιιά απφ 100 ηεηξαγσληθά απμάλεη ην πνζφ.
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 Σν

Ζξάθιεην

έρεη

1,24

νηθίεο

θαη

4,4

επαγγεικαηηθνχο,

Ζ Νέα Ησλία 1,33 νηθίεο θαη 4,51 νη επαγγεικαηηθνί ρψξνη,
 Οη Άγηνη Αλάξγπξνη 1,2 νη νηθίεο θαη 3,61 νη επαγγεικαηηθνί ρψξνη,
 ν Πεηξαηάο 1,67 θαη 4,65 επαγγεικαηηθνί ρψξνη.
Σα ιέσ, γηα λα δνχκε αλ εθείλνη νη θάηνηθνη είλαη πην πινχζηνη
απφ εκάο, φινη ηνπο.
Πάκε λα δνχκε απφ ην 2015 θαη κεηά ηη ηέιε είρακε ζην Γήκν
καο θαη κε ηη ηακεηαθά ππφινηπα.
 Σν 2015 ε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ φηαλ αλέιαβε βξήθε αξλεηηθφ ηακεηαθφ
ππφινηπν ζηελ Καζαξηφηεηα, δελ ζα μαλαπψ γηα πνην ιφγν ην βξήθε θαη
είρακε 1,40 νηθίεο θαη 4,70 επηρεηξήζεηο.
 Σν 2016 κε 117.000 € πεληρξφ ηακεηαθφ ππφινηπν 1,40 νηθίεο θαη 4,70
επηρεηξήζεηο, 5,5 ε εζηίαζε θαη 7 ηα ζνχπεξ κάξθεη.
 Σν 2017 κε 755.000 € ηακεηαθφ ππφινηπν πάιη 1,40 θαη 4.70.
 Σν 2018 κε 1.674.780 € φζν είρακε εκείο πεξίπνπ πέξζη 1,40 νη νηθίεο θαη
4,70 νη επηρεηξήζεηο.
 Σν 2018 κε 1.910.000 € ηακεηαθφ ππφινηπν 1,33 νηθίεο θαη 4,70
επηρεηξήζεηο. Γελ έβαιε θαλείο 0,87.
 Σν 2020 ε Γηνίθεζε Βνχξνπ έβαιε 1,23 ζηηο νηθίεο θαη 4,35 ζηηο
επηρεηξήζεηο.
 Σν 2021 ήζειε ε δηθή καο Γηνίθεζε λα βάιεη 1,14 αιιά επέβαιιε ε
αληηπνιίηεπζε 0,87 θαη 3,21 θαη έγηλε επί ζθνπνχ απηφ, κε 1.733.000 €
ηακεηαθφ ππφινηπν.
 Καη ηψξα θηάλνπκε εκείο κε 1.247.000 € ηακεηαθφ ππφινηπν λα ιέκε 0,97
θαη 4,05. Σφζν αλάιγεηνη είκαζηε.
Να αλαξσηεζεί ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θαη φινη φζνη
ζηεξίδνπλ ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηη γίλνληαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θα
πάληα ππήξρε έλα καμηιάξη αζθαιείαο, ην νπνίν ηψξα πξέπεη λα εμαλεκηζηεί
ζψλεη θαη θαιά.
Πάκε λα δνχκε γηα ηα πνιπζπδεηεκέλα θψηα. Έρνπκε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 2 εθαηνκκχξηα θηινβαηφξεο ην ρξφλν. Απηή ηε ζηηγκή
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κηα πνπ αλαθέξζεθε ν θ. Γξεηδειηάο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΖ πνπ αθνξνχλ
πξνθαλψο

θαηαζηήκαηα

θαη

θαηαζηήκαηα

εζηίαζεο,

κε

ηε

ξήηξα

αλαπξνζαξκνγήο έρεη ηνπιάρηζηνλ 0,26 επξψ ε θηινβαηφξα, ην έρσ δεη θαη
πξνζσπηθά απηφ. Καη παξαπάλσ έρεη, αλ πεξάζεη έλα φξην ππάξρεη πάεη 0,28
ε θηινβαηφξα.
Άξα κφλν απφ ηελ αχμεζε πνπ έρνπκε ζηελ θηινβαηφξα πνπ ζα
κείλεη ζίγνπξα γηα έλα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ απηφ κπνξεί θαη παξαπάλσ, κε ηελ
εμνηθνλφκεζε πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηελ αιιαγή ησλ Led ζα εμνηθνλνκήζνπκε
πεξίπνπ 540.000 € ην ρξφλν. Απηφ ε αξρηθή κειέηε δελ ην έιεγε θπζηθά γηαηί
δελ είραλ αλέβεη νη ηηκέο, ε αξρηθή κειέηε ήηαλ 0,17-0,18.
Πάκε ηψξα λα δνχκε φζνλ αθνξά ηνπο ππνινγηζκνχο. Γηα ηα
ηέιε ηη λα πσ, είλαη ε 4ε ελαιιαθηηθή, άιινη ηε ζπληάζζνπλ θαη άιινη ηελ
ππνγξάθνπλ. Όιεο είλαη ιάζνο γηα θάπνην ιφγν, μερσξηζηφ θάζε θνξά. Να
ζηαζψ φηη ζηελ ηειεπηαία πξφηαζε πνπ θάλαηε ηψξα ην κεζεκέξη κεηψζαηε θη
άιιν ην πνζφ γηα ηελ αγνξά θάδσλ. Θπκάκαη έλα άξζξν πνπ δηθαίσο είρα
θάλεη θαη έλα ζέκα πνπ είρε θέξεη δηθαίσο ν θ. Γνχιαο θαη ε θα Παπαινπθά,
γηαηί δελ αιιάδνπλ νη θάδνη, πνιχ δίθην έρεηε. Καη ίζσο λα έρνπκε πζηεξήζεη
θαη αξγήζακε λα αιιάμνπκε ηνπο θάδνπο κε ηα ιίγα ιεθηά πνπ είρακε.
Αιιά εκείο πξνηείλνπκε κε 97 ιεπηά γηα ηηο νηθίεο 150.000 € γηα
θάδνπο θαη εζείο πξνηείλεηε απηή ηε ζηηγκή 52.000 € γηα θάδνπο. Ση έρεηε λα
πείηε ζηνλ θφζκν γη' απηφ; Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί θαλείο δελ θάλεη θάηη
γηα ην θαιφ ηεο πφιεο, ή φινη ιέλε φηη θάλνπλ γηα ην θαιφ ηεο πφιεο αιιά επί
ηεο νπζίαο ηη ζέινπλ; Να πληγεί, λα αζθπθηηά ε θαζαξηφηεηα, λα κελ έρεη νχηε
γηα ην πεηξέιαην πνπ δελ μέξνπκε πφζν ζα αλέβεη, νχηε γηα ηηο κηζζνδνζίεο.
Δπηπιένλ εκείο επηκέλνπκε ζε απηφ ην πνζφ ζην 0,97 θαη ζην
4,05 γηαηί κεηαμχ άιισλ απμάλεηαη θαη ε νκάδα 1, μέξεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο. Ζ
νκάδα 1 είλαη ηα ίδηα έζνδα. Σν ’20 θαη ην ’21 ηα ίδηα έζνδα έπεζαλ πνιχ γηα
επλφεηνπο ιφγνπο. Απμάλνληαο φκσο ην 0,97 ηα ηέιε θεξδίδνπκε 300.000 €
ζηελ νκάδα 1 άζρεηα αλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Καζαξηφηεηα. Έρνπκε
δηθαίσκα λα ηα βάινπκε ζηηο έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο, γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ηα ινηπά.
Σέινο δελ ζέισ λα δπλακηηίζσ ην θιίκα, ην έρσ δπλακηηίζεη
πνιιέο θνξέο, δελ ζέισ λα πσ ηίπνηα γηα ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, ηίπνηα. Θα
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καο μαλαδνζεί ε επθαηξία, δελ πεξηκέλσ λα αθνχζσ ηίπνηε άιιν. Απιά ζα
αλαθεξζψ ζηνλ θ. Παπαπεηξφπνπιν ηνλ νπνίν ηνλ γλψξηζα φηαλ ήξζε θαη
έθαλε αλαθνξά ζε απηφλ ν θ. Γξεηδειηάο.
Ο θ. Παπαπεηξφπνπινο εθεί πνπ ήηαλ είρε θάλεη θαη ΠΟΤ θαη
Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ, έρεη θάλεη θαη Σακίαο. Απιά μέξεηε θάηη θ.
Γξεηδειηά; Γελ είλαη ππάιιεινο πνπ δηνξίζαηε εζείο. Απηφ είλαη. Γελ ζέισ λα
πσ ηίπνηε άιιν, θξαηήζηε φζνη αθνχηε φηη ν θ. Αλεκνγηάλλεο έθαλε κηα κλεία
γηα εηδηθφ ζπληειεζηή γηα ηα ζρνιεία. Άξα κπνξνχκε εηδηθφ ζπληειεζηή λα
ςεθίζνπκε γηα ην νηηδήπνηε κέζα ζηε ρξνληά.
Σέινο ζα ζρνιηάζσ θάηη ηειεπηαίν. Άθνπζα φηη απνρψξεζε απφ
ην πκβνχιην ν θ. Γεσξγακιήο. Σελ πξνεγνχκελε θνξά ν θ. Γεσξγακιήο είπε
φηη δελ ςεθίδεη γηαηί έρεη θαηάζηεκα εζηίαζεο. Χξαία θαη εκείο έρνπκε
επηρείξεζε θαη άιινη έρνπλ ζπίηηα. Ο θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο εκπιέθεηαη ζε
θαηάζηεκα εζηίαζεο, λα ζεθσζεί λα θχγεη θαη λα κελ ςεθίζεη ν θ. Γξεηδειηάο.
Όκσο

ν

θ.

Γεσξγακιήο

είλαη

Αληηδήκαξρνο

Σερληθψλ

Τπεξεζηψλ θαη ζηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο αλήθνπλ ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο.
Όηαλ βγαίλεη ε Σερληθή Τπεξεζία βγαίλεη θαη δηελεξγεί ειέγρνπο θαη ζηα
θαηαζηήκαηα εζηίαζεο γηα παξαβάζεηο. Απηφ είλαη αζπκβίβαζην ή εθεί κηα
ραξά δελ είλαη αζπκβίβαζην; Δλψ είλαη αζπκβίβαζην λα ςεθίδεη; Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σάθα, ν θ Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Πξφεδξε. Παξαθαιψ λα είκαζηε
ζχληνκνη ζε απηέο ηηο ηειεπηαίεο ηνπνζεηήζεηο, απηφ ζπκθσλήζακε, δελ
πξνζπαζψ λα θηκψζσ θαλέλαλ απφ ηνπο επφκελνπο νκηιεηέο πνπ έρνπλ
γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν, αιιά αο πξνζπαζήζνπκε λα ηεξήζνπκε απηφ πνπ
είπακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη εδψ
απηή ηε ζηηγκή έρσ 85 νρήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ζπληεξεζνχλ, λα βάινπλ
ιάζηηρα, λα κπνξνχλ λα είλαη αζθαιή γηα λα κπνξέζνπλ νη νδεγνί
πξαγκαηηθά λα ηα παίξλνπλ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιψο ή θαθψο θχγακε απφ κηα νξγαλσκέλε
Καζαξηφηεηα πνπ είρακε ζην άιζνο θαη πήγακε ζε έλα γήπεδν γπκλφ εδψ
πνπ

έρνπκε

θηάζεη.

Καηνξζψζακε
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λνκηκνπνηήζνπκε ην ΜΑ θαη ηνλ ρψξν απηφ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη. ηε
ζπλέρεηα πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε θάπνηα έξγα, ηα νπνία έπξεπε λα
γίλνπλ γηαηί απηή ηε ζηηγκή νη εξγαδφκελνη εθεί, ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ιέηε
φηη ηνπο αγαπάηε θαη ηνπο έρεηε ζηα χςε, κε ρεκηθέο ηνπαιέηεο είκαζηε. Γελ
κπνξνχκε λα αζθαιηνζηξψζνπκε φιν ην ρψξν απηφ γηα λα κπνξέζνπλ ηα
απηνθίλεηα λα κπαίλνπλ θαη λα βγαίλνπλ αζθαιή.
Έρσ πάξεη ηα πάλει, φπνπ άιια πξάγκαηα έπξεπε λα γίλνπλ
ζηελ Καζαξηφηεηα ηα έθνςα γηα λα πάξσ ηα πάλει λα θάλσ ην ζπλεξγείν θαη
ην ιάθθν. Δδψ είρακε βάιεη 20 ρηιηάξηθα θαη εζείο πξνηηκήζαηε λα ηα βγάιεηε
γηαηί λνκίδεηε φηη εγψ… Οη εξγαδφκελνη έρνπλ δηθαηψκαηα εθεί θαη αλάγθεο
πνπ εζείο δελ ηηο ππνινγίδεηε θαζφινπ. Γηαηί ηα θάλεηε απηά δελ κπνξψ λα
θαηαιάβσ.
Γελ έρσ ηίπνηα κε θαλέλαλ ζαο πξνζσπηθά, μέξεηε φκσο θαιά
φηη απηή ηε ζηηγκή ηελ θαζαξηφηεηα ηελ αδηθείηε πάξα πνιχ.
Ήξζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο ν νπνίνο έρεη θάλεη Αληηδήκαξρνο
Καζαξηφηεηαο, Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θαη ζπληάζζεηαη κε φ,ηη πην
ζπληεξεηηθφ θαη απνδνκεκέλν απφ ην 2011. Ζ ίδηα νκάδα είρε θαη ηφηε πνπ
δηνηθνχζε ε Γατηαλά, ε νπνία άθεζε 550 ρηιηάξηθα, ελψ ν Κφληνο είρε 1,90 ηα
δεκνηηθά ηέιε, ηα θαηέβαζαλ ζην 1,40 θαη έβαιαλ ηελ θαζαξηφηεηα κέζα, φζν
γηλφηαλ πην βαζηά. 500.000 παξαιάβαηε εζείο ρξένο θαη εθηφο απφ απηφ
παίξλακε απηνθίλεηα απφ ην Ζξάθιεην γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε
απνθνκηδή. Απηφ ζέιεηε θαη ηψξα; Δηιηθξηλά ζαο κηιάσ.
Έξρεηαη ινηπφλ ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη καο ιέεη ςεχηεο θαη εγψ
ιέσ ην εμήο: καο δψζαηε πέξζη έλα πξνυπνινγηζκφ 5.873.000 εμ απηψλ ηα
5.112.334 είλαη αλειαζηηθά έμνδα, δειαδή ην 87% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη
αλειαζηηθά.
Ση έθαλα απηή ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξνχζακε απηή ηε ζηηγκή λα
θάλνπκε ζχληνκα νχηε ζπληήξεζε…; Έπξεπε λα ςάρλνπκε λα βξνχκε
ζπλέρεηα λα αλακνξθψλνπκε. Αθαηξέζαηε ηα ΜΑΠ πνπ είρακε 80 ρηιηάξηθα
θαη είραλ γίλεη 100 θαη βάιακε 51.667 …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ ιέηε αιήζεηα θ. Κνπηζάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε, κε δηαθφπηεηε θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ κπνξεί φκσο λα ιέεη αλαθξίβεηεο.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ιέσ αιήζεηα; Δίζαη αηζρξφο, ζνπ κηιάσ εηιηθξηλά. Δδψ
είλαη ην θαηαζέησ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε φρη ραξαθηεξηζκνχο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Φεχηε εκέλα δελ ζα κε ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίπα φηη δελ ιέηε αιήζεηα, δελ ζαο είπα ςεχηε. Μάιινλ
δελ ην δηαβάδεηε ζσζηά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ δελ ην δηαβάδσ ζσζηά;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηράιε ην «αηζρξφο» λα ην πάξεηο πίζσ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν παίξλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη εληάμεη ην πήξε, ζαο παξαθαιψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο εθηηκψ. Αιιά δελ κπνξείηε λα ιέηε πξάγκαηα ηα νπνία
δελ ζπκβαίλνπλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ηζρχεη. Γελ ζπκάκαη πνηέ λα αθαηξέζακε ΜΑΠ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε θ. Αλεκνγηάλλε αθήζηε ηνλ λα νινθιεξψζεη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δδψ είλαη θ. Αλεκνγηάλλε. Δδψ είλαη φια.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σα ΜΑΠ ζα αθαηξέζνπκε θ. Κνπηζάθε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, ζαο παξαθαιψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Λνηπφλ έρνπκε θαη ιέκε: 52.000 γηα ΜΑΠ, έρνπκε 162
ρηιηάξηθα γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ. Σν είρακε 640.000 θαη εζείο ην πήγαηε
550.000. Λέσ ςέκαηα θαη εδψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε κε ξσηάηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ε παξαθαιψ, είλαη νπζηαζηηθά ζέκαηα ηα νπνία απηή ηε
ζηηγκή εγψ δελ κπνξψ λα ιεηηνπξγήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ πεξηκέλεηε απαληήζεηο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πεξηκέλσ γηαηί απφ ηνλ Βαζηιφπνπιν θαη ηνλ Αλεκνγηάλλε
εγψ πέληε ρξφληα δελ ηνπο ζηέξεζα ην δηθαίσκα νχηε κηα θνξά δελ ηνπ
θαηαςήθηζα θαλέλα πξνυπνινγηζκφ. Γελ έρσ κε ηνπο άιινπο ηίπνηα, γηαηί
δελ κε ελδηαθέξνπλ. Με ελδηαθέξεη φκσο ν Βαζηιφπνπινο ν νπνίνο ηνπο
αθνινπζεί, ρσξίο ιφγν θαη θάλεη θαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.
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Έρνπκε θαη ιέκε: θαχζηκα είρακε 220 ρηιηάξηθα θαη εζείο ην
θάλεηε 160. 36 ρηιηάξηθα έπξεπε λα ηα βξσ ζηηο αλακνξθψζεηο. Γη' απηφ θαη
έθνςα ηελ πξνκήζεηα αλαηξεπφκελε

θαξφηζαο,

γη' απηφ έθνςα ην

θαιαζνθφξν, γη' απηφ έθνςα θαη ηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ.

Απηή ηε

ζηηγκή είκαζηε Καζαξηφηεηα, ειεθηξνιφγνη, ζπλεξγείν πνπ είκαζηε κε έλα
απηνθίλεην θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα γπξλάκε γηαηί έρνπκε έλα
απηνθίλεην.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Πήξεο ειεθηξνθίλεην φρεκα, Μηράιε. Αο έπαηξλεο έλα
θαλνληθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ζιεθηξνθίλεην φρεκα πήξα θαη απηή ηε ζηηγκή ε πνξεία ηνπ
Γήκνπ πξέπεη λα είλαη φια ειεθηξνθίλεηα.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Αο έπαηξλεο έλα βαλάθη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μνπ θφςαηε ην ζπλερηδφκελν πξνκήζεηα ειεθηξνθσηηζκνχ
θαη κνπ βάιαηε 50 ρηιηάξηθα. Άξα ηα 200 ρηιηάξηθα έπξεπε λα βάισ άιια 150.
Απηά φια είλαη 425.000 € αχξην νη εξγαδφκελνη ζηελ Καζαξηφηεηα έρνπλ κηα
ζπγθέληξσζε πνπ ζπδεηάλε γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηα δίθαηα πξνβιήκαηά
ηνπο.
Κφβεηε ζπληεξήζεηο γηαηί ιέηε φηη εγψ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ
εζείο θηηάμαηε θαη εγψ θαινχκαη λα εθηειέζσ θαη κνπ θάλεηε θξηηηθή θαη κνπ
θνπλάηε ην δάρηπιν. Απηφ είλαη δπλαηφ; αο ζέβνκαη θαη ζαο εθηηκψ, ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ πνπ εζείο θηηάμαηε κε θαηαδηθάζαηε λα κελ κπνξψ λα θάλσ
ηίπνηα. Να κελ κπνξψ λα δσ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ αλάγθε
πξαγκαηηθά λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ φζν
γίλεηαη θαιχηεξα.
Γηαηί ην θάλεηε απηφ; Πηζηεχεηε φηη εζείο ζέιεηε ην θαιφ ηεο
πφιεο θαη εγψ δελ ην ζέισ; Θέισ απηή ηε ζηηγκή λα ραξαηζψζσ ηελ πφιε ή
ηα καγαδηά; Καη καγαδηά είρα 40 ρξφληα θαη ζπίηη έρσ, ηα πάληα. Σν θάλσ απηή
ηε ζηηγκή γηαηί απηή είλαη ε αλάγθε ηεο Καζαξηφηεηαο θαη έπξεπε λα ην έρεηε
θαηαιάβεη, έπξεπε λα ην έρεηε ζπλεηδεηνπνηήζεη φζν αληίζεηε γλψκε θαη λα
έρεηε. Αθήζηε λα καο θξίλεη ν θφζκνο, φρη εζείο πνπ άξνλ – άξνλ ζέιεηε λα
δηνηθήζεηε απ' έμσ γηα λα θξηζνχκε εκείο απφ κέζα.
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Μνπ θάλεηε θξηηηθή γηα ηδάκηα θαη γηα γπαιηά. Δίρα πξνκήζεηα θαη
GSB θαη Bobcat. Γηαηί ηα θφςαηε θχξηνη; Έρνπκε Bobcat ηνπ 1996, ηνπ 1998
θαη ηνπ 2002 θαη έρεηε απαηηήζεηο απηή ηε ζηηγκή λα βγάδσ ζηελ πφιε
θαηλνχξγηα. Γηαηί ηα θφςαηε; Ση ζαο πείξαδαλ απηά; Γελ έρσ ηίπνηα
πξνζσπηθφ καδί ζαο, έρσ φκσο απηή ηε ζηηγκή ηελ αλάγθε λα ζαο πσ φηη
αδηθείηε ηελ πφιε. Δίζηε ηθαλνί λα πάηε λα ςεθίζεηε νηηδήπνηε άιιν, αιιά φρη
γηα ηελ πφιε. Αθήζηε απηά ηα ιίγα απηφ πνπ θαηαζέηνπκε, ην νπνίν δελ
θηάλεη θαη πάιη, αιιά αθήζηε λα κπνξέζεη απηή ηε ζηηγκή λα ιεηηνπξγήζεη ε
πφιε. Απηφ ζέισ απφ εζάο. Γελ έρσ κε θαλέλαλ ηίπνηα, αθήζηε ηνπο
εξγαδφκελνπο λα δήζνπλ ζε άιιεο ζπλζήθεο. Γελ είκαη νχηε αηδακήο, έρσ
πνιιά ρξφληα δηνηθήζεη ηελ Καζαξηφηεηα κέρξη ζήκεξα θαη δελ είκαη απφ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ θάζνκαη ζε έλα γξαθείν, είκαη ηεκπέιεο θαη δελ θαηαιαβαίλσ
ηη ζα θάλσ.
Αθήζηε λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο γηα ην θαιφ ησλ δεκνηψλ. Γηαηί
δελ είλαη δπλαηφ λα έρνπκε έλα γήπεδν πνπ ζα είλαη ν Θεφο ηεο πφιεο θαη λα
έρνπκε κηα Καζαξηφηεηα θαη κηα πφιε ε νπνία ζα δέρλεη θαη ζα βξσκάεη ν
θάδνο θαη ζα έξρνληαη λα καο βιέπνπλ, δελ είλαη δπλαηφλ. Πξέπεη λα
ζπκβαδίδνπλ απηά ηα δχν.
Γελ έρσ ηίπνηε άιιν λα πσ, ζα ήζεια ζαο παξαθαιψ πάξα
πνιχ φρη γηα ιφγνπο αληεθδίθεζεο, αθήζηε ηελ πξφηαζε απηή πνπ έρνπκε
θέξεη, αθήζηε ηελ λα πξνρσξήζεη λα κπνξνχκε λα δηνηθήζνπκε. αο
επραξηζηψ φινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνπηζάθε, νη νκηιεηέο είλαη νη εμήο: ν θ.
Οπζηακπαζίδεο, ν θ. Βαζηιφπνπινο, ν θ. εξεηάθεο, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
ηειεπηαία δήηεζε ηνλ ιφγν, ν θ. Γνχιαο θαη ζα θιείζεη ν θ. Κνζθνιέηνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη ηη λα θάλσ θ. ζπλάδειθε; Δίπακε λα θιείζεη ην ζέκα, ηα
έρνπκε πεη ρίιηεο θνξέο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο παξαηηεζήθακε γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο θαηαιαβαίλσ απφιπηα θαη ζαο επραξηζηψ, αιιά απφ εθεί
θαη πέξα ηη λα θάλσ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βιέπσ θ. Πξφεδξε φηη κπήθαλ δέθα νκηιεηέο αθφκε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση λα θάλσ θ. Γξεηδειηά; Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεηάλε ηνλ ιφγν,
είπακε λα ην πηνζεηήζνπκε φινη. Απφ εθεί θαη πέξα …;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να παξαηηεζνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαιαβαίλσ απηνχο πνπ δελ έρνπλ κηιήζεη, θαηαιαβαίλσ φηη
έρεη αλάγθε θάζε ζχκβνπινο λα ηνπνζεηεζεί, αιιά λνκίδσ φηη έρσ θαιπθζεί
απφ θάπνηνπο. Γειαδή θαιχηεξα λα πεη «θαιχθζεθα απφ ηα ιεγφκελα ηνπ
ηάδε» θαη λα ηειεηψλεη ε ηζηνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ ιέεη ν θ. Γήκαξρνο είλαη ην πην ζσζηφ θαη θαιφ είλαη
λα κελ επαλαιακβαλφκαζηε.

αο παξαθαιψ θ. Οπζηακπαζίδε πνιχ

ζχληνκα.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σελ πξψηε θνξά είρα ςεθίζεη κεδεληθά ηέιε, είρα
ζπκκεηάζρεη θαη ζηελ πξφηαζε. Σε δεχηεξε κφιηο ηψξα θαηάιαβε φιε ε πφιε
γηαηί δελ ζπκκεηείρα ζε αληηπνιηηεπηηθή δεχηεξε πξφηαζε, δελ κπνξψ λα είκαη
ζπληάθηεο φπσο παξαδέρηεθε ζήκεξα ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη λα θαηαζέηεη ηελ
πξφηαζε ν θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Γξεηδειηάο θαη ε θα Παπαινπθά. Με μέλα
θφιιπβα θεδεία, θ. Αλεκνγηάλλε.
Καη θ. Αλεκνγηάλλε ηε δψζαηε ζε θάπνηνλ πνπ θαηεγνξεί φηη
απηφ πνπ έγξαςε ν ππάιιεινο δελ ην έγξαςε ν ζπληάθηεο, αιιά ν θ.
Κνζθνιέηνο. πγραξεηήξηα θ. Αλεκνγηάλλε, αο δεη ν θφζκνο γηαηί δελ ςήθηζα
ηα 3 ιεπηά. Δπηκέλσ ζηελ πξφηαζή κνπ 0 θαη ζα είκαη ην ίδην θάζεηνο. Αιιά
ζήκεξα θαλεξψζεθαλ πνιιά. αο επραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Οπζηακπαζίδε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ
ιφγν.
Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

Γελ

ζα

θαηαρξαζηψ

βεβαίσο

ηνλ

ιφγν,

ζα

πξνζπαζήζσ λα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Πξψηνλ έρνπκε πεξάζεη δπν Γεκνηηθά
πκβνχιηα γηα ηα ηέιε θαη κε εμαίξεζε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο «Λατθήο
πζπείξσζεο» δελ έρεη κπεη ην ζέκα ησλ ηειψλ ζε πνιηηηθή βάζε.
Καη ηη ελλνψ. Γελ ζα αλαθεξζψ γεληθά πνιηηηθά, ζα αλαθεξζψ
ζπγθεθξηκέλα κηαο θαη κηιάκε γηα ηα αληαπνδνηηθά. Έρνπκε κηα αχμεζε ιφγσ
κηαο ηεξάζηηαο ζηξνθήο θαηά ηελ άπνςή κνπ, απηφ ην νπνίν θάλεη ε
Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο δελ ζπλέρεη απηνχ πνπ έθαλε ν ΤΡΗΕΑ,
παξά ηηο επηκέξνπο θξηηηθέο πνπ κπνξεί λα αζθήζσ ζηελ πνιηηηθή γηα ηα
απνξξίκκαηα, ζεσξψ πσο απηφ πνπ γίλεηαη ηψξα επί Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη
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θπξίσο επί Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο Παηνχιε, είλαη κηα ξήμε ζε ζρέζε κε ην ηη
γηλφηαλ πξηλ.
Χο Γήκνο θιεζήθακε φπσο φινη νη Γήκνη ην 2015 θαη ήκαζηαλ ή
ν 1

νο

ή ν 2

νο

Γήκνο πνπ θαηαζέζακε ζρέδην δηαρείξηζεο ζηελ πεγή γηα ηα

απνξξίκκαηα θαη κε βάζε απηφ ην ζρέδην πήξακε θαη 10,3 εθαηνκκχξηα ηα
νπνία ηα έρεη ν Γήκνο. Έρνπλ μνδεπηεί θάπνηα ρξήκαηα, αιιά ν Γήκνο πήξε
10,3 εθαηνκκχξηα γηα λα εθαξκφζεη έλα ζρέδην δεκφζην δηαρείξηζεο –δεκφζην
ζρέδην, νχηε κε ΓΗΣ νχηε ζε ηδηψηε- πνπ ζα κπνξεί λα θάλεη αλαθχθισζε
ζηελ πεγή. Γειαδή ν Γήκνο καο ζα κπνξεί θαη λα εθαξκφζεη κηα
θηινπεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα έρεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη λα έρεη πάξεη 1.000 θάδνπο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πέξα απφ ην εμνπιηζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη
πάξεη, ηνλ νπνίν εζείο δελ ηνλ έρεηε αμηνπνηήζεη, γηαηί εκείο δπζηπρψο δελ
πξνιάβακε. Γηαηί ελψ ην ζρέδην ην θαηαζέζακε εγθαίξσο ην ’15 ηα ρξήκαηα
κπήθαλ ην ΄19 ζην Γήκν σο θσδηθφο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ, ππάξρεη θη έλα δεχηεξν ζθέινο, ην νηθνλνκηθφ.
Ο Γήκνο καο θαη κε βάζε ηε λνκνζεζία πηα ζα κπνξνχζε λα
πνπιάεη, ζα κπνξνχζε δειαδή απφ ηα ζθνππίδηα απφ ηα απνξξίκκαηα λα
βγάδεη ρξήκαηα. Απηφ είλαη έλα γεληθφηεξν πιαίζην ην νπνίν άιιαμε, άιιαμε
άξδελ θαη πάκε ηαρχηαηα ζηελ θαχζε θαη ζηα κεγάια ζπκθέξνληα, πνπ ην
δεηνχζαλ εδψ θαη ρξφληα. Μελ ηα νλνκαηίζνπκε, ηα μέξνπκε.
Δδψ ινηπφλ απηφ έξρεηαη ζην ηέινο σο επηβάξπλζε ζηνπο
πνιίηεο γηαηί ν ΔΓΝΑ ην μέξεη θαη ν θ. Κνζθνιέηνο, ην μέξεη θαη ν θ. Σάθαο
πνπ ήηαλ πην πξηλ Αληηδήκαξρνο φηη έρνπκε αχμεζε θέηνο 20% θαη ην ’24 ηα
ηέιε ηαθήο ζα έρνπλ δηπιαζηαζηεί. Άξα ζπδεηάκε εδψ ζε έλα πιαίζην πνπ
είλαη ήδε λαξθνζεηεκέλν, πνπ εδψ επηηαθηηθά ζα έπξεπε λα δεηάκε σο Γήκνο
ζπλνιηθά,

αιιαγή

πιεχζεο

ζηελ

Απηνδηνίθεζε

θαη

ζην

ζέκα

ησλ

απνξξηκκάησλ. Γηαηί απηά ζα ρηππήζνπλ ηνπο πνιίηεο θαη εδψ δελ ππάξρεη
ζπδήηεζε γη' απηφ.
Γερφκαζηε απμήζεηο αδηακαξηχξεηα, ρσξίο λα ηξέρεη ηίπνηα θαη
απηφ ην νπνίν βιέπσ λα θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη Γήκνη δπζηπρψο είλαη λα
θνηηάλε ππφγεηα κέζα απφ άιιεο δηαδξνκέο, ζε κηα θαηά ηα άιια αληηιατθή
πνιηηηθή, λα ηζηκπήζνπλ θάπνην μεξνθφκκαην, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα
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δψζεη θακία ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ. Απηφ είλαη ην έλα θαη ζεσξψ
δπζηπρψο φηη απφ ηελ θνπβέληα δελ βγαίλεη θαη φρη κφλν δελ είλαη δηεθδηθεηηθή
ε Γεκνηηθή Αξρή, είλαη πιήξσο ζπκβηβαζκέλε θαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ
ηξέρνπζα θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.
Γεχηεξν ζεκείν. πδεηάκε γηα ηα δεκνηηθά ηέιε θαη μερλάκε φηη ν
βαζηθφο παξάγνληαο πνπ αλαγθάδεη εζάο λα θάλεηε απμήζεηο, είλαη ην γεγνλφο
φηη

ζην 2022 ππάξρεη

κηα ππέξνγθε δαπάλε

512.000 €

γηα ηνλ

ειεθηξνθσηηζκφ. Γελ ζέισ λα επαλαιάβσ απηά πνπ έρνπκε πεη θαη ζα δνζεί
ζπλέρεηα, αιιά ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δαπάλε. Μηα δαπάλε, πνπ ζα κπνξνχζε
θαη ζα έπξεπε λα είρε απνθεπρζεί.
Γελ είλαη δπλαηφ ν Γήκνο, φηαλ γεηηνληθνί Γήκνη κεγαιχηεξνη
Γήκνη κε ηα ίδηα θαη κε ιηγφηεξα ρξήκαηα λα πάκε εκείο θαη λα δεζκεχνπκε γηα
κηα νθηαεηία 500 θαη 400 ρηιηάξηθα ην ρξφλν. Απηφ ζην ηέινο επηβαξχλεη ηνπο
πνιίηεο θαη φπνηα ελαιιαθηηθή θη αλ ππάξρεη, δεζκεχεηαη απφ ην λφκν λα
ζπκπεξηιάβεη θαη απηφ εθφζνλ ην έρεηε πξνρσξήζεη. Δγψ έζησ θαη ηελ
χζηαηε ζηηγκή ζαο ην είπα, λα ην ζηακαηήζεηε γηα λα κπνξέζεη λα πάξεη
αλάζα ν Γήκνο θαη νη πνιίηεο. Άξα ζπδεηάκε γη' απηφ. Απηφ είλαη ην
θαζνξηζηηθφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’22 φηη ππάξρεη εδψ έλαο ειέθαληαο
πνπ δελ ζπδεηάκε, πνπ είλαη ηα 500 ρηιηάξηθα θαη απηφ πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο
φισλ θαη ζπκπνιίηεπζεο θαη αληηπνιίηεπζεο ζην βαζκφ πνπ δελ παίξλεηαη
πίζσ.
Σξίην θαη θιείλσ κε απηφ θαη ν θ. Κνπηζάθεο θαη ν θ. Σάθαο
αλαθέξζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ αληηπνιίηεπζε. Βεβαίσο δελ μεθηλάεη
ν Γήκνο απφ ην 2015. Δγψ ζα κπνξνχζα λα μεθηλήζσ απφ ην 2011 θαη λα
ζηαζψ απφ απηφ πνπ είπε ν θ. Κνπηζάθεο φηη ν Γήκνο καο ην ’14 έθιεηζε κε
500.000 € έιιεηκκα ζηα αληαπνδνηηθά. Δπίζεο λα πσ ην ’15 πνπ κε ξψηαγε ν
Καληαξέιεο αλ είλαη αλαπηπμηαθφο ή φρη ν πξνυπνινγηζκφο καο, ην ζπκάζαη
Γεκήηξε, εκείο έπξεπε λα καδέςνπκε ηα ακάδεπηα.
Γειαδή νη πξνυπνινγηζκνί πνπ θαηαζέηακε ήηαλ ησλ 3,5 θαη 4
εθαηνκκπξίσλ γηα ηα αληαπνδνηηθά θαη απηή ηε ζηηγκή έρεηε 6 εθαηνκκχξηα
πξνυπνινγηζκφ θαη ιέηε δελ βγαίλεηε, έρεηε άιια 10 εθαηνκκχξηα απφ ην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ιέηε δελ βγαίλεηε θαη κνλίκσο κε
αληηδεκνθξαηηθφ ηξφπν, δειαδή ζηελ νπζία φηαλ δελ θαηαζέηνπκε πξνηάζεηο
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καο ιέηε «πνπ είλαη νη πξνηάζεηο ζαο» θαη φηαλ θαηαζέηνπκε πξνηάζεηο καο
ιέηε «δελ καο αθήλεηε λα δηνηθήζνπκε». Απνθαζίζηε επηηέινπο ηη ζέιεηε.
Θέιεηε πξνηάζεηο ή δελ ζέιεηε; Ή ζέιεηε ηηο πξνηάζεηο α ια
θαξη,

φπνηε

ζαο

βνιεχεη;

Αλ

ζέιεηε

αληηπνιίηεπζε

θαη

ππεχζπλε

αληηπνιίηεπζε ζα δερηείηε θαη ηηο πξνηάζεηο γηαηί απφ ην ζχζηεκα εθιεγήθακε
θαη αλ δελ ζαο αξέζεη απηφο ν ιαφο θ. Κσλζηαληηλίδε, λα αιιάμεηε ιαφ, πνπ
ιέεη θαη ν πνηεηήο. Αιιά απηφο ν ιαφο καο εμέιεμε φινπο ζηε ζέζε πνπ καο
εμέιεμε θαη νθείινπκε λα ην ζεβαζηνχκε θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ λα εξρφκαζηε
θαη λα ιέκε εκείο εθιεγήθακε κε έλα ζχζηεκα ην νπνίν ιέγακε φινη ζα είλαη
ζπλζεηηθφ, είλαη απιή αλαινγηθή εκείο ζα ζπλεξγαζηνχκε θαη ζην ηέινο ζα
ιέκε «αθήζηε καο λα δηνηθήζνπκε».
Κχξηε Κσλζηαληηλίδε εζείο απφ πνχ θη σο πνπ λα ζαο αθήζνπκε
εζάο λα δηνηθήζεηε; Ση εθθξάδεηε εζείο θ. Κσλζηαληηλίδε; Να ην πεη ν θ.
Βνχξνο λα ην θαηαιάβσ, εζείο απφ πνχ νξκψκελνο ιέηε «αθήζηε καο λα
δηνηθήζνπκε»; Πξαγκαηηθά δειαδή απνξψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αληηδήκαξρνο είκαη, δελ ην μέξεηε; Σν έρεηε
θαηαιάβεη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με βάζε ηα πνζνζηά απφ πνχ νξκψκελνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίκαη Αληηδήκαξρνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίζαη Αληηδήκαξρνο επεηδή ζε φξηζε ν Γήκαξρνο. Γελ
ζε φξηζε ν ιαφο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όινπο ηνπο Αληηδεκάξρνπο ν Γήκαξρνο ηνπο νξίδεη,
δελ νξίδνληαη κφλνη ηνπο. Άιια λη’ άιισλ ιεο Άξε, κε ζπγρσξείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Κχξηνη

ζπλάδειθνη

παξαθαιψ.

Κχξηε

Βαζηιφπνπιε

νινθιεξψζαηε; Δπραξηζηψ. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα είκαη ζηνρεπκέλνο αιιά επεηδή εηπψζεθαλ νξηζκέλα
πξάγκαηα λα ζπκίζσ ηα εμήο: ΥΤΣΑ ζην Γξακκαηηθφ θνηλή απφθαζε ζην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 22 Ννέκβξε ηνπ ’22 Παηνχιεο, Γνχξνπ, Σδήκεξνο.
Πεξηθεξεηαθφ ζρέδην απνξξηκκάησλ 30 Ννέκβξε ηνπ έηνπο πνπ πέξαζε,
νκφθσλα, ιέσ γηα ηνλ ΤΡΗΕΑ.
Καχζε

απνξξηκκάησλ.

ΚΟΤΗΕ:

Πνηνο

λνκνζέηεζε

ηελ

ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ γηα ηηο ηζηκεληνβηνκεραλίεο;
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ΤΡΗΕΑ. ΓΗΣ, ΤΡΗΕΑ θαη Γνχξνπ «ζα γίλεη ε ρσκαηεξή ζηε Φπιή, ζέιεηε
δελ ζέιεηε», ην ιέσ γηα λα μεθαζαξίδνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα.
Καη θπζηθά δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη νη κεηψζεηο πνπ
ςεθίζηεθαλ πέξζη πάηαγαλ ζε έλα γεγνλφο ζηα 2 εθαηνκκχξηα καησκέλα
πιενλάζκαηα πνπ ζσξεχηεθαλ ζηελ πην ζθιεξή θξίζε απφ ηηο ιατθέο
νηθνγέλεηεο.
Ση κάζακε ζήκεξα. Μάζακε φηη νη δπν εηζεγεηέο δελ μέξνπκε ηη
εηζπξάηηνπκε απφ ηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο πνπ θαηά θαλφλα δελ
εηζπξάηηνπκε, γηαηί απφ ηα ζπίηηα δπζηπρψο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ
κέλνπλ εθεί, ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ, νχηε
ΑΦΜ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ νχηε ηίπνηα.
Γελ μέξνπκε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πιεξψλνπλ ηα ζρνιεία, ην
ΗΚΑ, νη Παηδηθνί ηαζκνί. Γηαηί επεηδή εηπψζεθε απφ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε εκείο
πνπ ξσηήζακε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηη ππάξρεη ζε θάζε θσδηθφ, πνπ δελ
ήμεξε λα καο απαληήζεη, καο έδσζε φκσο εδψ έλα έγγξαθν κε αξηζκφ
Πξσηνθφιινπ 28308/16-12-2021 φπνπ ζχκθσλα κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
ζηνλ ζπληειεζηή ηεο Κνηλσθεινχο κε θεξδνζθνπηθήο ρξήζεο έρνπκε ην
ηιηγγηψδεο λνχκεξν ησλ 0 ηεηξαγσληθψλ. Άξα θάπνπ ην έρεηε πξνυπνινγίζεη.
Καη επεηδή είρε γίλεη κεγάιε ζπδήηεζε ζε δπν ηξία Γεκνηηθά
πκβνχιηα γηα ηνλ Οίθν Κσλζηαληηλνππνιηηψλ πνπ ζα ηνλ βνεζάγακε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη απηνί πιεξψλνπλ άγλσζην κε ηη, πξνθαλψο νηθίεο.
Οχηε απηφο δειαδή πνπ θνληεχεη λα θιείζεη θαη νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ πνπ
ζα πάλε, αλαδεηνχλ ΜΚΟ αλαδεηνχλ ζηέγε κε ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δκείο
δελ είκαζηε ππέξ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ιχζεηο, αιιά δελ κπνξνχκε λα μερλάκε
φηη εθεί κέλνπλ άλζξσπνη, νχηε απηφ δελ πξνβιέπεηαη ζε θαλέλα απφ απηνχο
ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Φπζηθά είλαη θαχινο θχθινο. Γηαηί αλ κπνξνχζε ην ζχζηεκα
απηφ, ην ζχζηεκα ηεο αγνξάο θαη ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο λα δψζεη ιχζεηο γηα
ηα ιατθά ζπκθέξνληα θαη λα επηβηψλεη ν θφζκνο, εκείο δελ ζα ήκαζηαλ
θνκκνπληζηέο. Θα παιεχακε λα ην βειηηψζνπκε.
Αιιά δπζηπρψο δελ κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο θαη δελ κπνξεί λα
δψζεη θαη απαληήζεηο. Παξάδεηγκα: γηαηί απμάλεη ην θφζηνο ελέξγεηαο; Γηαηί
απμάλεη ην θφζηνο ησλ απνξξηκκάησλ ην νπνίν ην βάδνπκε απφ πέξζη εκείο;
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Γηαηί ε ιχζε πέξα απφ ηελ θνηλσληθή ηδηνθηεζία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνλ
εξγαηηθφ ιατθφ έιεγρν δελ κπνξεί λα δνζεί.
Πσο απαληάηε; Γηαηί κεηψλνληαη νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο; Γηαηί
δελ ηηο αληηκεηψπηζε ε Κπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο πξνφδνπ; Γηαηί φινη
ηνπο ζήκεξα ζπλππνγξάθνπλ ην Μλεκφλην ησλ Μλεκνλίσλ πνπ είλαη ην
Σακείν Αλάθακςεο;
Σν ζέκα δελ είλαη απιά ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ,
απηφ πάεη ην θαηαιάβακε φηαλ έγηλε ε ζπδήηεζε απφ κεδεληθή βάζε. Σν πην
επηθίλδπλν ζηε ιεγφκελε ελαιιαθηηθή πξφηαζε είλαη ζην φλνκα ησλ 7 ιεπηψλ
ε ζειίδα 14 πνπ ιέεη: «απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ πξνβιέπνληαη νη
πξνβιεπφκελεο

δαπάλεο,

πξέπεη

λα

απμεζεί…»

ε

ινγηθή

ηεο

αληαπνδνηηθφηεηαο. Καη λα ζπγρσξέζεη ε θα Παπαινπθά, πνιχ γξήγνξα
πέξαζε απφ ην Κίλεκα «Γελ πιεξψλσ» ζην «Πεξάζηε απφ ην Σακείν». Απηνί
είλαη νη ιφγνη θαη απηά είλαη ηα δεηνχκελα.
Δκείο ζα θαηαςεθίζνπκε θαη ηα δχν, πηζηεχνπκε φηη ην πην
ζνβαξφ είλαη φηη λνκηκνπνηείηαη κηα ινγηθή, ε ινγηθή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο
ζηελ νπνία πηζηεχεηε, εκείο δελ πηζηεχνπκε. Γελ είλαη φηη είζηε ππνρξεσκέλνη
θαη ζαο αλαγθάδεη ε Κπβέξλεζε, ηελ πηζηεχεηε. Σψξα, αλ ζα είλαη 7 ιεπηά…
πνηνο ζα θεξδίζεη απφ ην γεγνλφο φηη κεηψλνληαη νη νηθίεο θαηά 10 θαη ηα
θαηαζηήκαηα θαηά 24% αλ ζα είλαη θάπνηνη κηθξνί ή θάπνηνη κεγάινη, απηφ ζα
ην δνχκε ηνπ ρξφλνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ζα καθξεγνξήζσ αιιά λνκίδσ φηη γηα φινπο
καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα γηαηί ρξσζηάκε θαη κηα εμήγεζε ζηνπο
δεκφηεο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη νη ηξνκαθηηθέο αλαηηκήζεηο ζε φια
ηα πξντφληα, ν πιεζσξηζκφο πνπ θαιπάδεη, νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ
ηελ παλδεκία θαη θπξίσο νη εμσθξεληθέο απμήζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο
ξεχκαηνο θαη ζηελ ελέξγεηα έρνπλ βγάιεη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ λνηθνθπξηά,
αιιά θαη ηνπο επαγγεικαηίεο θπζηθά νδεγνχλ ζε ξαγδαία κείσζε ηνπ
εηζνδήκαηνο θαη ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο.
Πξνζσπηθά θαη ζε απηφ ην πιαίζην δελ κπνξψ λα ζπλαηλέζσ
αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζε νπνηαδήπνηε αχμεζε ηειψλ, κηθξή ή κεγάιε, γηαηί
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δελ έρνπλ εθιείςεη νη ιφγνη πνπ

καο νδήγεζαλ ηελ ηειεπηαία ρξνληά ζηε

δηθαηνινγεκέλε κείσζε ηειψλ. Γελ ζα θάλνπκε ην πιενλέθηεκα ηεο πεξζηλήο
κείσζεο ησλ ηειψλ, θεηηλφ κεηνλέθηεκα.
Βέβαηα νη πεξηζζφηεξεο Γεκνηηθέο Αξρέο θαη ε πιεηνςεθία ηεο
ΚΔΓΔ είλαη θχια πξνζθείκελεο ζηελ Κπβέξλεζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
δηεθδηθνχλ θαη δελ αληηδξνχλ ζην βαζκφ πνπ πξέπεη, κε απνηέιεζκα λα
θαινχληαη νη δεκφηεο κέζσ ησλ ηειψλ λα ζπκβάιινπλ νηθνλνκηθά γηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.
Αγαπεηά κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί κνλίκσο
ηα ζπαζκέλα λα ηα πιεξψλνπλ νη δεκφηεο. Δίλαη πξάγκαηη άιιε κηα επθαηξία
γηα κηα νξγαλσκέλε δηακαξηπξία ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ λα
ππνδειψλεη ηελ αληίζεζή ηνπο απέλαληη ζε κηα Κπβέξλεζε πνπ δηαηπκπαλίδεη
ηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, αιιά αθήλεη ηνπο Γήκνπο λα καξαδψλνπλ
θαη ξίρλεη ηελ επζχλε γηα ηα άδεηα Σακεία ζηνπο δεκφηεο.
Αο βξεη ν εξγαδφκελνο δεκφηεο θαη ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο
θαη ηνπιάρηζηνλ ζην Γήκν καο έρνπκε πνιινχο, κηα εζηθή ζπκπαξάζηαζε
απφ ην Γήκν αθνχ είλαη δχζθνιν λα βξεη νπνηαδήπνηε άιιε.
Σέινο αο βάινπκε ηηο ζσζηέο πξνηεξαηφηεηεο. Γηαηί πξνβιήκαηα
κε ηελ θαζαξηφηεηα ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζηε Νέα Υαιθεδφλα είρακε
πάληα θαη ην έρσ μαλαπεί. Αθφκε θη φηαλ ηα ηέιε ήηαλ 1,43, 1,33, 1,23.
Μήπσο ηειηθά ην πξφβιεκα είλαη θαη θάπνπ αιινχ θαη ηδηαίηεξα δήηεκα
πξνηεξαηνηήησλ θαη ζσζηήο νξγάλσζεο; Καη ηη γίλεηαη κε ηα πιενλάζκαηα
ζηα αληαπνδνηηθά; Αέξαο θνπαληζηφο;
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη νη ιφγνη πνπ καο νδήγεζαλ πέξζη ζηε
δπλακηθή κείσζε ησλ ηειψλ δελ έρνπλ εθιείςεη. Αληηζέησο έρνπλ επηδεηλσζεί.
Υξεηάδεηαη κηα ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη πξνζνρή ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ
Γήκνπ γηαηί ε θξαηηθή επηρνξήγεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ επαξθεί, ηε
ζηηγκή κάιηζηα πνπ ζηαζεξά θαη αηζζεηά κεηψλεηαη.
Υξεηάδεηαη θαηάξγεζε ηεο πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πεξί
αλαζηνιήο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην πνπ ηζρχεη θαη γηα ην 2022 απφ φ,ηη
μέξεηε. Υξεηάδεηαη κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ καο απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα λα γίλνπλ πξνζιήςεηο. Αλαθέξσ γηα παξάδεηγκα
θχιαθεο θαη θαζαξίζηξηεο γηα ηα ζρνιεία πνπ ηφζν έρνπλ αλάγθε. Υξεηάδεηαη
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ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα λα δηαηεξεζνχλ νη
δεκφζηεο δνκέο ζηελ πγεία, ζηελ παηδεία, ζηελ θαζαξηφηεηα θαη φπνπ αιινχ.
Οινθιεξψλσ αγαπεηνί ζπλάδειθνη πξαγκαηηθά ζαο θαιψ λα
εξγαζηνχκε κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ ειάθξπλζε ησλ ζπλδεκνηψλ καο ζε φ,ηη
αθνξά ζηα δεκνηηθά ηέιε θαη αο γίλνπκε εκείο ην ζεηηθφ παξάδεηγκα γηα
άιινπο Γήκνπο. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνχια. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ν θ. Κνζθνιέηνο
εζείο νη δπν θιείλεηε, εζείο σο κε ππνγξάθσλ αιιά ζπληάμαο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα λα ην δηεπθξηλίζσ γηα λα κελ ππάξρεη ζέκα, κε
παξαθάιεζαλ ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ λα βνεζήζσ ζηε
ζχληαμε ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο θαη απηφ έθαλα. Σειεία εδψ. Διπίδσ ν θ.
Οπζηακπαζίδεο αλ κε ηη άιιν λα καο θεξάζεη!
ηε ζπλέρεηα γη' απηά πνπ είπε ν θ. Κνπηζάθεο απιά ζα ηνπ
ππελζπκίζσ θάηη πνιχ πξφζθαην: ην 2021 ελψ ππήξραλ ρξήκαηα ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ δελ έγηλε πνηέ ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ
κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Ήξζε κηα κειέηε ηέινο 12 νπ φπνπ ν δηαγσληζκφο
ήηαλ άθπξνο, ην είπα θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ήξζε φηη δελ ππήξρε αλάδνρνο αιιά θαη πψο λα ππάξμεη ζε έλα
δηαγσληζκφ, ν νπνίνο βγήθε ζηνλ αέξα κεηά ηε ιήμε ηνπ θαη κε ιάζνο
έγγξαθα κέζα ζην ΔΖΓΖ.
Όζνλ αθνξά ηνπο θάδνπο ππήξραλ επίζεο ρξήκαηα πνιχ
πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ μνδεχηεθαλ, αιιά ε Γηνίθεζε απνθάζηζε θαη απηφ
ηειεπηαία ζηηγκή, κέζα ζην Γεθέκβξην αλ δελ θάλσ ιάζνο, λα θάλεη κηα απ'
επζείαο αλάζεζε 36.000 € θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν.
Πνιχ ζσζηά θαη δελ ζα επεθηαζψ ζε απηφ ν πξνυπνινγηζκφο
ζα κπνξνχζε λα είρε κείλεη ζηα ίδηα επίπεδα, εάλ δελ ππήξρε ην έξγν πνπ
έρεηε απνθαζίζεη κε ηα Led ην είπε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο νπφηε δελ ζα κπσ
ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Όζνλ αθνξά απηά πνπ είπε ε «Λατθή πζπείξσζε» ζα ην ςάμσ
θαη ζα είκαη έηνηκνο ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην λα δσ ηη αληαπνδνηηθά
έρεη ε Πάηξα θαη αλ ν Γήκνο Παηξέσλ πηζηεχεη ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα ή φρη,
ή θάλεη θάηη άιιν. Αλ θάλεη θάηη άιιν, λα ηνπο αληηγξάςνπκε. Μηα θαη ν θ.
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εξεηάθεο δελ πηζηεχεη ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα. Αιιά πξνθαλψο φπνηνο έρεη
ηα γέληα, έρεη θαη ηα ρηέληα. Δπραξηζηψ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ. Γελ ζα ζαο θεξάζσ,
ζα ζαο πάξσ απφ έλα θνκπηνπηεξάθη θ. Αλεκνγηάλλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ννκίδσ ην αλέθεξε θαη ν θ. Σάθαο ην είρα αλαθέξεη θαη
ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε, εδψ δελ ηίζεηαη ζέκα κφλν γηα ηα ηέιε, ηίζεηαη
ζέκα θαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ πεξηβφεηε Οκάδα 1 θαηαξξαθψλεηαη εάλ
πεξάζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε θαη απηφ έρεη αληαλάθιαζε θαη ζηηο
θνηλσληθέο δνκέο θαη ζηα ζρνιεία, παληνχ.
δηαρεηξηζηνχκε

ην

κεγάιν

έιιεηκκα

πνπ

Γελ ζα κπνξνχκε λα
ζα

δεκηνπξγεζεί

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ.
Δγψ έρσ κηα απνξία ε νπνία λνκίδσ φηη δελ απαληήζεθε. Πσο
είλαη δπλαηφ έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο θάλεη έγγξαθα γηα ην ζέκα ησλ θάδσλ,
ηφζν ιπζζαιέα λα επηκέλεη κε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη λα κεηψλεη ην πνζφ
γηα ηνπο θάδνπο θαη αλαθέξνκαη ζηελ θα Παπαινπθά. Γελ κπνξψ λα ην
θαηαιάβσ.
Έλα δεχηεξν είλαη φηη ν εγθέθαινο – ζπληάθηεο απηήο ηεο
ελαιιαθηηθήο ηεο ηειεπηαίαο πξφηαζεο δελ ηε ζπλππνγξάθεη. Απηφο ν νπνίνο
νπζηαζηηθά ζπλδξάκεη ζε απηή ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα λα ηζνζθειηζηεί,
λα κπνξεί λα πεξάζεη θάπνηα πξάγκαηα φια απηά ηα εκπφδηα πνπ
αληηκεηψπηζε κέρξη λα έξζεη ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή ζήκεξα, δελ ηε
ζπλππνγξάθεη. Απηφ είλαη κηα ηεξάζηηα απνξία. Γηαηί ληξέπεζηε γηα ηε δνπιεηά
πνπ θάλεηε… ιέσ εγψ ηψξα.
πλεηδεηά, εδψ ην πξφβιεκα δελ είλαη πξαγκαηηθφ είλαη φηη
ζηξνγγπινθάζνληαη νξηζκέλνη πάλσ ζηελ θαηαζηξνθή πνπ ζέινπλ λα
θέξνπλ. Δπηκέλσ θαη ιέσ: κελ ςεθίζεηε ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε. Αθφκε θαη κε
ηα Led πνπ εηπψζεθε φηη ήζειαλ λα ζπλδεζνχλ, έρεη ζπλππνινγηζηεί ε κείσζε
ηνπ θφζηνπο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Μελ κπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή θαηαζηξνθήο, γηαηί πξφθεηηαη πεξί
θαηαζηξνθήο θαη αθνξά φινπο εκάο πνπ βγαίλνπκε απφ ηελ πφξηα καο θαη
δελ ζέινπκε λα βιέπνπκε ζπαζκέλνπο θάδνπο θαη ζθνππίδηα απ' έμσ, κε
παξαηεκέλα απηνθίλεηα ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ γηαηί δελ ζα κπνξνχλ λα
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ζπληεξεζνχλ, γηαηί ν ζπγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο βάζεη ηεο εηζήγεζεο
ησλ Τπεξεζηψλ δελ κπνξεί λα είλαη ξεαιηζηηθφο.
Ννκίδσ φηη δελ έρεη λφεκα λα πνχκε παξαπάλσ πξάγκαηα,
πνιχ πεξηζζφηεξν επεηδή ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη απηή ηε ζηηγκή πνπ
κηιάκε ζα έπξεπε λα θαίγνληαη λα ςεθηζηνχλ ηα ηέιε θαη δελ βξίζθνληαη
αλάκεζά καο θαη απηφ είλαη αθφκε ρεηξφηεξν.
ε θάζε πεξίπησζε ηνλίδσ φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πνπ
θέξλνπκε έρεη βαζηζηεί ζε έλα ξεαιηζηηθφ κνληέιν πεξί ησλ αλαγθψλ ηεο
Τπεξεζίαο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη θαιφ ζα ήηαλ λα
αθήζνπκε ηα παηρλίδηα εδψ κέζα, έμσ απφ ηηο πιάηεο ησλ αλζξψπσλ. Γελ
καο θηαίλε νη άλζξσπνη ζε ηίπνηα. Γηαηί θάπνηα ζηηγκή ζα θαιεζηνχκε φινη
καο, ή ηέινο πάλησλ φζνη αζρνιεζνχκε κε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ηελ
επφκελε θνξά, λα ηνπο ρηππήζνπλ ηελ πφξηα θαη λα ηνπο πνπλ λα ηνπο
ζηεξίμνπλ.
Σα γξαπηά κέλνπλ. Καη φηαλ αλαθέξεηαη ν θ. Γξεηδειηάο ζε πνζά
ζα έπξεπε αθφκε κηα θνξά λα έρεη ππνινγίζεη θαη λα κε κηιάεη κε πνζνζηά
επί ηνηο εθαηφ, αιιά κε επξψ. ε έλα ζπίηη ησλ 100 ηεηξαγσληθψλ ε αχμεζε
είλαη 10 € ην ρξφλν, είλαη θάησ απφ έλα επξψ ην κήλα. Δίλαη θαιά ηα
πνζνζηά, ηα ξεαιηζηηθά λνχκεξα φκσο είλαη δηαθνξεηηθά θ. Γξεηδειηά. Καιφ
βξάδπ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην. Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε δπν
πξνηάζεηο, έρνπκε ηελ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε
ηεο αληηπνιίηεπζεο, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Σάθαο
Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή απνπζηάδεη, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Φεθίδνπκε ηελ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ο ιφγνο
πνπ δελ ηελ ππνγξάθνπκε θαη ππήξμε ηερληθή βνήζεηα απφ ηνλ θ.
Αλεκνγηάλλε, είλαη γηαηί πνιηηηθά ζεσξνχκε φηη ζα έπξεπε λα κελ ππάξρεη
θακία αχμεζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν κε ρείξνλ βέιηηζηνλ! Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν κε ρείξνλ βέιηηζηνλ, ππέξ ηεο ελαιιαθηηθήο θαη
φπσο είπα θαη ζηελ πξσηνινγία κνπ αλ έιεηπαλ ηα Led ζα ήηαλ κεδεληθή ε
αχμεζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν κε ρείξνλ βέιηηζηνλ θαη ζα ήζεια λα κνηξαζηψ καδί ζαο
πσο γηα κηα αθφκε θνξά, κηα αθφκε ζπλεδξίαζε έλησζα πνιχ άβνια πνπ
ζπκκεηείρα. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά θαη ζηηο δπν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά θαη ζηηο δχν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο, πνπ δελ ζα είρε
θαζφινπ απμήζεηο, εάλ δελ ππήξραλ ηα ζέκαηα κε ηα Led.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαηά θαη ζηηο δπν πξνηάζεηο. Ο θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο;
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Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Καηά θαη ησλ δχν πξνηάζεσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 12 ππέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη 14 ππέξ ηεο
ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο, 5 θαηά θαη ησλ δχν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε.

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

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
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ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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