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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. πγθξφηεζε

Δπηηξνπήο

Δπίιπζεο

Φνξνινγηθψλ

Γηαθνξψλ

θαη

Ακθηζβεηήζεσλ έηνπο 2022, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4456/17.
2. Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο παξάδνζεο
θαη παξαιαβήο αθηλήησλ έηνπο 2022.
3. Αληηθαηάζηαζε Μειψλ ηνπ Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηνπ
Τπνέξγνπ (1) «Κέληξν Κνηλφηεηαο ∆ήµνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλνο»
ηεο Πξάμεο «Κέληξν Κνηλφηεηαο ∆ήµνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλνο» µε
θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5002209.
4. Δπηθχξσζε πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε θσδηθφ ΟΠ 5003609 Οηθ. Έηνπο 2022 (Α΄
ΦΑΖ).
5. Καζνξηζκφο

ακνηβήο

πιεξεμνπζίνπ

δηθεγφξνπ

Αλδξέα

Παπαξξεγφπνπινπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο λφκηκεο ελέξγεηεο γηα
ηελ απφδνζε ησλ νθεηινκέλσλ ζην Γήκν πνζψλ απφ ηνπο
ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ελέξγεηαο (ζρεη. ε αξηζ. 53/2022 απφθαζε
Ο.Δ.).
6. Καζνξηζκφο ακνηβήο πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ Θεφδσξνπ Π. Μαληά γηα
ηνλ λνκηθφ ρεηξηζκφ ηεο ππφζεζεο απψιεηαο εζφδσλ ηνπ Γήκνπ απφ
κηζζψκαηα θπιηθείνπ θαη αλζνπσιείνπ ηνπ Γεκ. Κνηκεηεξίνπ (ζρεη. νη
αξηζ. 103/2019 θαη 26/2021 απνθάζεηο Ο.Δ.).
7. Καζνξηζκφο

α)

εκεξνκεληψλ

δηεμαγσγήο

ηνπ

ενξηαζκνχ

ηεο

Πξσηνκαγηάο 2022, β) ησλ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηνλ
ενξηαζκφ ηεο Πξσηνκαγηάο 2022 θαη γ) ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εππαζψλ
νκάδσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ ψζηε λα δηθαηνχληαη έθπησζε ζηα αλσηέξσ ηέιε, βάζεη
ηεο αξηζ. 55/2022 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
8. Έγθξηζε

ινγνηχπνπ

ηνπ

Γήκνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

-

Νέαο

Υαιθεδφλαο, θαηφπηλ ππνβνιήο πξαθηηθνχ - πξφηαζεο απφ ηελ
ζπγθξνηεζείζα κε ηελ αξηζ. 78/2021 απφθαζε Γεκ. πκβνπιίνπ
δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή.
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9. Έγθξηζε αξηζ. 1/2021 θαη 2/2021 πξαθηηθψλ επηηξνπήο εμέηαζεο
αηηεκάησλ θνπήο δέλδξσλ επί θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, βάζεη
ησλ αξηζ. 47/2021 θαη 11/2022 αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ - εηζεγήζεσλ
ηεο Δ.Π.Ε..
10.

Έγθξηζε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΘΔΜΑΣΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Αληηθαηάζηαζε ηαθηηθψλ κειψλ Γ.. ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηηο

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19, φπσο
ηζρχεη.
2. Έγθξηζε κεηαθίλεζεο νηθίζθνπ (container) ειεθηξνκεραλνινγηθψλ

ζπζηεκάησλ επί ηεο νδνχ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ
έξγνπ «Τπνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο νδνχ Παηξηάξρνπ. Κσλζηαληίλνπ θαη
ηα ζπλνδά έξγα ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο»
εθηφο εξγνηαμίνπ, ζε παξαθείκελν ρψξν, εληφο ηνπ Άιζνπο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο.
3. Έγθξηζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ξσζηθή εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα θαη πάιη, μεθηλάκε ηε 6ε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα
μεθηλάκε κε ηηο παξνπζίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζαο. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ.
Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο
Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο
Κσλζηαληίλνο απψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπίγαιεο ελεκέξσζε θαη ζα κπεη ιίγν αξγφηεξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι
απψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο 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
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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.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να πσ κφλν γηα ιφγνπο κέζεο ζα ζπκκεηέρσ απφ ην ζπίηη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πεξαζηηθά.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπραξηζηψ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο απψλ δηθαηνινγεκέλνο, 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 νπιηδή Αγγειηθή παξνχζα θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο παξψλ. 28
παξφληεο έρνπκε απαξηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Κχξηνη ζπλάδειθνη λα πνχκε
πεξαζηηθά ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη απφ ην ζπίηη ιφγσ COVID θαη ν θ.
Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Πξηλ κπνχκε ζηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο λα εθθξάζσ πξνζσπηθά θαη γηα φζνπο δελ ην
γλσξίδεηε ηε ζπκπάζεηά καο πξνο ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, ν νπνίνο είρε έλα
ζπκβάλ ζην ζπίηη ηνπ ην νπνίν ήηαλ αξθεηά δπζάξεζην, κε ηελ έλλνηα φηη
κπήθαλ δηαξξήθηεο θαη ην έθαλαλ ζεξηλφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ Γηάλλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαιαβαίλσ πέξα απφ ηηο πιηθέο δεκηέο θαη ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ην βαζηθφηεξν είλαη ην ςπρνινγηθφ ζνθ πνπ κπνξεί λα πθίζηαηαη
θάπνηνο ν νπνίνο βξίζθεη ην ζπίηη ηνπ ζεξηλφ.
Να ζαο πσ ηξία ηέζζεξα πξάγκαηα πξηλ κπνχκε ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε. Δθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κάιινλ είλαη, αιιά νπζηαζηηθά είλαη θαη κηα
ελεκέξσζε πξνο ην ψκα γηα δπν ζέκαηα. Σν έλα αθνξά θαη ηνπο επηθεθαιήο
ησλ Παξαηάμεσλ θαη ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο γεληθφηεξα αιιά θαη ηνπο
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θαηνίθνπο ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη εηδηθφηεξα απηνχο πνπ κέλνπλ ζηνπο δξφκνπο
γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο θξα.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ ν νξηζηηθφο αλάδνρνο έρεη πξνθχςεη απφ
ηηο 14 Μαΐνπ, νη θαζπζηεξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαλ κέρξη πξφηηλνο καο
νδήγεζαλ ζην λα πξνθαιέζνπκε κηα ζπδήηεζε κε ηελ Πεξηθέξεηα, ηελ
πεξαζκέλε εβδνκάδα ήκνπλ εθεί κε ηνλ θ. Παηνχιε, ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε
ηνλ θ. Γεκφπνπιν, ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηνλ αλάδνρν ζεκεησηένλ είλαη ν ηξίηνο θαηά ζεηξά, νη δπν πξψηνη απνρψξεζαλ, κε κηα
έθπησζε ηεο ηάμεσο ηνπ 39% έρεη πάξεη ηε δνπιεηά.
Δπηγξακκαηηθά ζα ζαο πσ θαη αο ζαο αλεζπρήζεη απηφ φηη ηα
λέα δελ είλαη θαζφινπ θαιά, κε ηελ έλλνηα φηη ε κειέηε πνπ είρε γίλεη απφ ηελ
εηαηξεία πξν εηψλ θαη κε ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ δηθψλ καο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ αιιά θαη κε ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, πξνέθπςε κηα κειέηε ε νπνία θ. Σνκπνχινγινπ θαηά ηελ άπνςή
ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχλαμε, πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη
είλαη αλέθηθηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Κνπηζάθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηελ έλλνηα φηη νη πξψηεο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε γεσηερληθφ
επίπεδν απφ ηελ εηαηξεία πξνέθπςαλ θάπνηα εκπφδηα ηα νπνία θαηά ηελ
άπνςή κνπ αλ δελ μεπεξαζηνχλ φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα, ζα έρνπκε κηα
θαζπζηέξεζε ζην έξγν πνιιψλ εηψλ.
πγθεθξηκέλα ζθάβεηαη ε κηζή Φηιαδέιθεηα θ. Σνκπνχινγινπ
πνπ θηάλεη κέρξη ηελ Σξσάδνο, ζα αλαγθαζηεί ε αλάδνρνο εηαηξεία λα θάλεη
θαηλνχξγηα θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ηα ηξφιετ, νπζηαζηηθά θξαηείηαη κηα
ισξίδα ηεο Πίλδνπ θαη ζα δνχκε απηέο ηηο εηθφλεο πνπ βιέπνπκε θαηά θαηξνχο
ν εξγάηεο κε ηελ θφθθηλε ζεκαία «Σψξα πεξάζηε εζείο», απφ ηελ άιιε κεξηά
ν εξγάηεο κε ηελ άιιε θφθθηλε ζεκαία «Σψξα πεξάζηε εζείο».
Θα ζαο δείμσ έλα ζρέδην πνπ κνπ έδσζαλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα
γηα ην αληηπιεκκπξηθφ ηεο θξα. Πξέπεη λα γίλεη κειέηε γηα κεηαηφπηζε ηνπ
αγσγνχ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πξέπεη λα απνθιεηζηεί κηα ισξίδα ίζσο θαη δχν
ηεο εζληθήο νδνχ θαηά ηε δηάξθεηα –απηφ είλαη αλέθηθην, ζαο ιέσ ηη εηπψζεθε
εθεί- ησλ εξγαζηψλ, κεηαηφπηζε ησλ ειεθηξνθφξσλ θαισδίσλ ησλ ηξφιετ θαη
ηα ινηπά.
5

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Δδψ είλαη απηφο ν ζρεδηαζκφο, είλαη θάηη ην νπνίν εγψ
πξνζσπηθά ζήθσζα ηα ρέξηα θαη είπα «καο ιέηε δειαδή ηψξα φηη απηφ ην
έξγν ή πξέπεη λα αιιάμεη ε κειέηε, ή δελ ζα γίλεη πνηέ». Πηζηεχσ φηη είλαη θάηη
ην νπνίν πξέπεη λα αθνξά φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη εηδηθά ηνπο
επηθεθαιήο λα μαλαγίλεη κηα ζπλάληεζε γηα λα έρνπκε φινη καδί κηα άπνςε σο
πξνο ην πψο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην νπνίν
ζεκεησηένλ ζηελ εξψηεζε πνπ θάλακε πξνο ηνλ αλάδνρν «Πφηε μεθηλάηε
επηηέινπο;» καο είπε «ηαλ ιπζνχλ φια απηά». «Πσο ζα ιπζνχλ κεηαηνπίζεηο
αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, πφηε ζα γίλεη ε θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ηα ηξφιετ
θαη πηζαλφ αιιαγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ ηξφιετ; Πσο είλαη δπλαηφ λα
ζθάςνπκε θάησ απφ ηελ εζληθή απνθιείνληαο κία ίζσο θαη δχν ισξίδεο ηεο
εζληθήο;
Απιά ζαο θάλσ κηα ελεκέξσζε, ζεσξψ φηη είλαη έλα πνιχ
κεγάιν θνκκάηη ην νπνίν θπζηθά ν Γήκνο νχηε νη Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ επζχλνληαη, αιιά πξέπεη λα ην μαλαδνχκε ίζσο θαη ζε κηα ζπλάληεζε
φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκα θαη λα πάξνπκε κηα θνηλή απφθαζε γηα ην πψο.
Σέζεθαλ θάπνηεο ιχζεηο εθείλε ηε ζηηγκή, ίζσο πξφρεηξεο αιιά κπνξεί λα
είλαη θαη απνδνηηθέο σο πξνο ην φηη ίζσο δεκηνπξγεζεί κηα δεμακελή ζην θάησ
κέξνο ηεο θξα, ε νπνία ζα έρεη κηα ειεγρφκελε ξνή. Μπήθαλ θάπνηεο
θάκεξεο θαη είδαλ φηη ν ππάξρσλ αγσγφο ζε θάπνηα ζεκεία είλαη ζηεγλφο,
δειαδή πηζαλφ απηφο ν αγσγφο λα είλαη βνπισκέλνο θάπνπ, άξα λα κελ
κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηνλ πδάηηλν φγθν πνπ καδεχεηαη εθεί ζηε θξα απφ
ηε Μεηακφξθσζε.
Δπηγξακκαηηθά ζαο ιέσ απηά θαη πξνηείλσ κηα ζπλάληεζε ησλ
επηθεθαιήο γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε πσο πξνσζνχκε ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν γηα λα απνζπκθνξήζνπκε φιν ηνλ πδάηηλν φγθν πνπ ζπζζσξεχεηαη
ζηελ θξα, φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να καο θαιέζεηε θ. Γήκαξρε,
ελλνείηαη φηη ζα έξζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί είλαη θάηη ην νπνίν ην πεξηκέλνπκε απφ ηηο 14 Μαΐνπ λα
μεθηλήζνπλ ηα έξγα θαη κέρξη ηψξα αθξηβψο επεηδή ππήξρε θαζπζηέξεζε,
πξνθαιέζακε ηε ζπδήηεζε θαη απφ ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε φηη απηφ πνπ
έρνπκε ζηα ρέξηα καο, κε ηελ κπιε γξακκή είλαη ν ππάξρσλ αγσγφο …
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Παξνπζηάδνληαη ζρέδηα
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε γηα ηε δηαθνπή. Σελ επφκελε εβδνκάδα, απφ Γεπηέξα
θαη κεηά αλάινγα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεηε νη επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ λα ζπλαληεζνχκε γηα λα κπνξέζνπκε λα δξνκνινγήζνπκε ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε …
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θα ήζεια θη εγψ απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο, αλ γίλεηαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ πεξηκέλσ ηε ζεηξά ησλ επηθεθαιήο γηα λα
ηνπνζεηεζψ ζην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη Άξε, εμππαθνχεηαη φηη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν καο
αθνξά φινπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηα θνπβέληα κφλν αλ κνπ
επηηξέπεηε. Τπάξρεη θαη ε ιχζε απφ ην λα πξνβνχκε ζε θαηλνχξγηα κειέηε θαη
ε ιχζε ηεο κειεηνθαηαζθεπήο, πνπ απηή είλαη πνιχ ζπληνκφηεξε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πνην ιέηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν, εάλ
κπνχκε ζηε δηαδηθαζία φηη δελ ζα αθνινπζήζνπκε ηελ ππάξρνπζα κειέηε θαη
αθπξψζνπκε ηελ ππάξρνπζα εξγνιαβία …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηεξάζηηα θαζπζηέξεζε βέβαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη ε δηαδηθαζία ηεο
κειεηνθαηαζθεπήο ε νπνία είλαη πνιχ ζπληνκφηεξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην δνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ επεηδή ζα ην ζπδεηήζεηε νχησο ή άιισο
ζα έρεηε ηνλ ρξφλν, αο πξνρσξήζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ θάηη άιιν, λα κπνχκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα λα
πξνρσξήζνπκε. Μηα πξν εκεξήζηαο ελεκέξσζε έθαλα θαη ηψξα κπνξνχκε
λα μεθηλήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο, επραξηζηψ Πξφεδξε. Ήηαλ έλα
απφ ηα ζέκαηα πνπ ήζεια λα ξσηήζσ, κε πξφιαβε ν Γήκαξρνο, ηη γίλεηαη κε
ην αληηπιεκκπξηθφ ηεο θξα. Αθνχζηε, γηαηί ε αιήζεηα πηζαλφ επεηδή ν
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Γήκαξρνο βξήθε ην έξγν ζε εμέιημε, δειαδή δεκνπξαηεκέλν θαη ππήξρε έλα
δήηεκα ζηνπο αλαδφρνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ην ρεηξηζηήθακε κηα ηεηξαεηία, κέρξη δειαδή λα
θηάζνπκε ην έξγν λα δεκνπξαηεζεί.
Δγψ θαη' αξράο ζπκθσλψ επί ηεο αξρήο λα γίλεη κηα ζπλάληεζε
θαη εη δπλαηφ νκφζπκα λα πάκε ζε κηα ζπλάληεζε κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη λα
πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο γηα λα κπνξέζεη λα μεκπινθάξεη ην έξγν.
Αθνχζηε φκσο ππάξρεη έλα δήηεκα εδψ: ε επζχλε ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ
έξγνπ, είλαη ηεο Πεξηθέξεηαο κε βάζε ην λφκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αιήζεηα είλαη απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο Γήκνο είρε μεθηλήζεη θαη είρε γίλεη κηα κειέηε απφ
επνρήο ηαχξνπ Κφληνπ, εθείλεο δειαδή ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, φκσο δελ
αξθνχζε απηή ε κειέηε θαη έπξεπε λα γίλεη κηα ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε ε
νπνία δελ είρε γίλεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη αλαιάβακε εκείο λα ηελ
θάλνπκε. Σελ έθαλε ν Γήκνο.
πσο αλέθεξε ν Γηάλλεο ηε κειέηε ηελ έθαλε ν Γήκνο κέζα απφ
ηελ εηαηξεία ΝΑΜΑ. Ζ ΝΑΜΑ αλ δείηε, είλαη ε εηαηξεία πνπ έρεη θάλεη θαη ηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε ηνπ Γήκνπ, ζεσξείηαη δειαδή φζνη αζρνινχληαη κε ην
ζπγθνηλσληαθφ θφξην θαη ηα ηερληθά έξγα κηα ζνβαξή εηαηξεία, εκείο
ξσηήζακε δειαδή θαη αθνινπζήζακε ηελ πεπαηεκέλε ηνπ Γήκνπ θαη απηή ηε
κειέηε επί ελάκηζε ρξφλν Γήκαξρε, ξσηήζηε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ, πεγαηλνεξρφηαλ απφ ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ θαη ηα γξαθεία ηεο
εηαηξείαο, ζηελ Πεξηθέξεηα. Πξνθεηκέλνπ, ηη; Να εμεηάζεη ε Πεξηθέξεηα ε νπνία
ήηαλ ν ηειηθφο πνπ ζα ελέθξηλε, δειαδή ε κειέηε απηή έρεη ηελ έγθξηζε ηεο
Πεξηθέξεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε δελ κέκθεηαη θαλέλαο νχηε εζάο, νχηε ηελ
Σερληθή Τπεξεζία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην ιέσ γηα λα απνθχγσ θάπνηα κνκθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ Πεξηθέξεηα κηιάκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηάλλε, δελ έρεη λα θάλεη κε απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, εληάμεη γηα λα κελ ππάξμεη παξεμήγεζε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζέισ λα απνζείζσ νπνηεζδήπνηε επζχλεο καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ έρεηε, είλαη ζέκα ηεο Πεξηθέξεηαο. Απηφ ιέσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: κσο πξνζέμηε, ζέισ λα θαηαιήμσ θάπνπ. Ζ κειέηε,
επεηδή ηψξα ην αθνχσ θαη αθνχσ πξάγκαηα ηα νπνία ήηαλ ήδε γλσζηά. Ση
ήηαλ γλσζηφ; Πξψηνλ, φηη ε κειέηε απηή πξνέβιεπε φηη ζα ππάξμεη κηα πνιχ
κεγαιχηεξε δηαηνκή ηνπ αγσγνχ, ε νπνία ζα πεξλνχζε θάησ απφ ηελ εζληθή
νδφ. Απηφ, δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. Απηφ ην μέξακε εκείο, θαληαζηείηε
δειαδή εγψ σο πνιηηηθφο Πξντζηάκελνο ήμεξα, ρσξίο λα έρσ ηερληθέο
γλψζεηο, φηη ζα πεξάζεη θάησ απφ ηελ εζληθή νδφ. Άξα δελ κπνξεί θάπνηνο λα
επηθαιείηαη ζήκεξα δήηεκα εζληθήο νδνχ.
Γεχηεξνλ, μέξακε φηη είλαη πνιχ κεγάιε ε έθηαζε, ζα πηάλεη
δειαδή ζηελ νπζία φιε ηε βφξεηα Φηιαδέιθεηα απφ ηελ Σξσάδνο θαη πάλσ,
πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ιχζε ζπλνιηθά ζηα δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν κφλν δήηεκα ην νπνίν εγψ ζεσξψ φηη κπνξεί λα
ππάξρεη θαη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη δήηεκα δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ
Πεξηθέξεηα αιιά θαη ηελ εηαηξεία, είλαη ην δήηεκα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή
γεληθψο ησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο. Αλ δειαδή απηά γηα θάπνην ιφγν δελ
είραλ εληνπηζηεί ζσζηά, δελ είραλ πεξηγξαθεί ζε κηα ηερληθή έθζεζε.
Κιείλνληαο λα πσ φηη πνιιέο θνξέο νη εξγνιάβνη είλαη κηα πάγηα
πξαθηηθή, εκείο ην είρακε αληηκεησπίζεη, βξίζθνληαο ηα δφξηθα ζε έλα έξγν
δηφηη πηζαλφ κεηψλεηαη ην θέξδνο ηνπο, ην έξγν ην ηηλάδνπλ ζηνλ αέξα κεηά
επηθαινχκελνη

κηα

ζεηξά

απφ

δεηήκαηα

θαη

ή

θεχγνπλ,

ή

δεηάλε

ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο. Δγψ ζεσξψ εδψ πσο ηνπιάρηζηνλ ηα
βαζηθφηεξα

δεηήκαηα

είραλ

πεξηγξαθεί,

ελ

πάζε

πεξηπηψζεη

αο

πξνρσξήζνπκε λα δνχκε ηη κπνξεί λα γίλεη.
Δπεηδή έθαγα θάπνην ρξφλν γη' απηφ, ήζεια λα ζέζσ ην δήηεκα,
ζα ζέζσ πνιχ γξήγνξα θάπνηα άιια δεηήκαηα. Πξψηνλ, ηη γίλεηαη κε ην
Κνηλσληθφ Παληνπσιείν, είλαη έλα ζέκα ε επηθχξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Έρνπκε ηελ ελεκέξσζε φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο ε θαζπζηέξεζε πνπ
δελ έρνπλ δνζεί ηξφθηκα ζηνπο σθεινχκελνπο.
Γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ζε θάξηεο
δηαηαθηηθέο πνπ ζα πάξνπλ απφ ζνχπεξ κάξθεη, ην νπνίν ην ππνζηεξίδνπκε,
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παξ' φια απηά είλαη ηξεηο κήλεο πνπ απηή ε ηζηνξία ηξαβάεη θαη θφζκνο ν
νπνίνο ην έρεη αλάγθε δελ έρεη πάξεη ηίπνηα. Πνηνο θηαίεη γη' απηφ ην πξάγκα,
πνπ ζπκπνιίηεο καο απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε έλδεηα θαη δελ έρνπλ πάξεη ηίπνηα
θαη πφζν γξήγνξα απηφ ην πξάγκα κπνξεί λα ιπζεί.
Γεχηεξνλ, πνπ ζεσξψ ηξφπν ηηλά φηη ζρεηίδεηαη κε ην πξψην
εξψηεκα, κπνξείηε λα καο πείηε κε ζρεηηθή αθξίβεηα πφζν πξνζσπηθφ έρεη
θχγεη απφ ην Γήκν; Έρνπκε ηελ αίζζεζε φηη ππάξρεη κηα αηκνξξαγία ζην
πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. Δκείο δψζακε κηα κάρε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα λα
ζηεξίμνπκε ην πξνζσπηθφ ην νπνίν είρε θηάζεη φηαλ αλαιάβακε 280 ζέζεηο κε
ζηαζεξφ θαη κφληκν πξνζσπηθφ θαη θαηαθέξακε θαη θάλακε πξνζιήςεηο
ηνπιάρηζηνλ 50 θαη κάιηζηα απφ ηελ 3Κ ζηελ Καζαξηφηεηα ήξζαλ θαη ζηε δηθή
ζαο ζεηεία.
Μπνξείηε λα καο πείηε γηαηί απηή ηε ζηηγκή ν Γήκνο παξνπζηάδεη
κηα εηθφλα δηάιπζεο; Κφζκνο θεχγεη ζπλερψο, δελ αληηθαζίζηαηαη θαη απηφ έρεη
κηα ζνβαξή ζπλέπεηα θαη δπζιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη φζνλ αθνξά ζηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην ζρεηίδσ θαη κε ην πξνεγνχκελν δήηεκα γηαηί
ζεσξψ φηη πηζαλφ ππάξρεη πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη έρνπκε
θηάζεη ζε απηή ηελ θαζπζηέξεζε.
Σξίηνλ, ππάξρεη κηα ζνβαξή θαηαγγειία πνπ ήξζε ζηα e-mail καο
απφ ηνλ χιινγν Γνλέσλ ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, πνπ βάδνπλ κηα
ζεηξά απφ δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ, ζε ζρέζε
κε ηελ θαζαξηφηεηα, αιιά θαη δεηήκαηα πγηεηλήο πηα, αιιά θαη νηθνλνκηθά
δεηήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γπκλαζηεξίνπ απφ
αζιεηηθνχο πιιφγνπο θαη ζα ήζεια λα μέξσ ηελ άπνςή ζαο.
Πξνηειεπηαίν ζέκα, είλαη έλα ζέκα πνπ ην έρνπκε βάιεη
επαλεηιεκκέλα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, κηα πνιχ ζνβαξή θαζπζηέξεζε ησλ
δπν έξγσλ ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 3νπ Λπθείνπ. ζνη γλσξίδεηε, ππήξρε ην
ρξνλνδηάγξακκα φηη ην Γελάξε ηνπ ’20 ηα δπν ζρνιεία ζα παξαδίδνληαλ πξνο
ρξήζε. Ήηαλ έλαο κεγάινο αγψλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Κηλήκαηνο ζηελ πφιε
καο, ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ψζηε λα
θαηαθέξνπκε κε ηε ζπλδξνκή βεβαίσο ηεο Πεξηθέξεηαο επί ηεο θαο Γνχξνπ
θαη ησλ Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ, λα μεθηλήζνπλ απηά ηα δπν πνιχ κεγάια έξγα.
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Πνπ βξηζθφκαζηε. Δίκαζηε ηνπιάρηζηνλ δπν ρξφληα κεηά ηνλ
ρξφλν παξάδνζεο. Πφζν ζα θξαηήζεη απηή ε ηζηνξία θαη ηη ελέξγεηεο θάλεη ν
Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα μεκπινθάξεη φιε απηή ε δηαδηθαζία, πνπ είλαη πνιχ
ρξνλνβφξα θαη απηφ επηθέξεη θαη κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηα παηδηά θαη ζηνπο
γνλείο πνπ είλαη ήδε ζην 3ν Γπκλάζην θαη Λχθεην θαη είλαη ηαπηφρξνλα θαη κηα
καχξε ηξχπα γηα ην Γήκν καο πνπ αλαγθάδεηαη λα ζπληεξεί ζρνιεία, ηα νπνία
είλαη ζε κηα πνιχ θαθή θαηάζηαζε θαη είλαη –λα ην πσ ιατθά- έλα βαξέιη δίρσο
πάην, ηα ρξήκαηα πνπ πέθηνπλ εθεί.
Καη ην ηειεπηαίν. Πξηλ απφ θάπνην θαηξφ αλ ζπκάκαη θαιά
λνκίδσ ηνλ Γεθέκβξε, είρε ππάξμεη ε ζπδήηεζε ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ιατθήο ηνπ θέληξνπ, ηεο Σξίηεο
δειαδή. Δίρε πάεη ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο
πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη θαη κεηά λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Αλ
ππάξρεη θάπνηα ελεκέξσζε, πνπ βξηζθφκαζηε ζε ζρέζε κε απηή ηελ ηζηνξία
πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε βεβαίσο αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα, αιιά λα έρνπκε κηα
ελεκέξσζε απφ ην Γήκν ζε ζρέζε κε απηφ. Δπραξηζηψ πνιχ Πξφεδξε θαη
ζπγλψκε αλ θαηαρξάζηεθα ιίγν ηνλ ρξφλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζέισ λα πξνζζέζσ, ζέισ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε
κφλν ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο κε ηε κειέηε. Απνξψ πσο δελ μέξεηε
ηηο ππφγεηεο δηαβάζεηο πνπ ππάξρνπλ θάησ απφ ηελ εζληθή νδφ, έηνηκεο. Καη
πσο απηνί νη κειεηεηέο θαηεβάδνπλ ηα λεξά, ηέξκα.
Απφ φ,ηη θαηάιαβα πνπ είλαη ην ζπίηη ζνπ Καληαξέιε, πξέπεη λα
είλαη ζηνλ πεδφδξνκν απφ θάησ πεξλάεη θαη θάησ απφ ηνλ Αζηέξα, ην παιηφ
Σξνθίλν θαη βγαίλεη ζηελ εζληθή νδφ, γηαηί είλαη έηνηκεο νη ζήξαγγεο. πσο θαη
ζηελ αξρή ηεο Πίλδνπ πνπ ήηαλ ην πεγάδη ηνπ Πξέζε γηα φζνπο γλψξηδαλ,
δειαδή πξηλ κπνχκε ζηε γέθπξα λα έξζνπκε πξνο Μάδεην, ππάξρεη ππφγεηα
δηάβαζε ησλ πδάησλ πνπ θαηεβαίλνπλ.
Πσο θαηεβαίλνπλ εθεί θαη πσο δελ αμηνπνηείηαη θαη ε ππφγεηα
δηάβαζε ησλ Απνκάρσλ. Δίλαη αλάγθε λα ζθάβνπκε ηελ εζληθή νδφ; Πηζηεχεηε
φηη κπνξεί λα ζθεθηεί ε εζληθή νδφο, γηαηί ζέινπκε λα θάλνπκε εκείο κηα
απνρέηεπζε ζε κηα γεηηνληά; Απηά πξνο ην παξφλ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σξία πξάγκαηα. Ο θ. Γήκαξρνο πξηλ ιίγεο κέξεο ζπκκεηείρε
ζηε Smart Cities Conference ζηε δηάζθεςε ησλ Έμππλσλ Πφιεσλ,
απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δηάζθεςε θαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ
φηη κηιάκε γηα έμππλεο πφιεηο πνπ απεπζχλεηαη ζε απιντθνχο πνιίηεο.
ε φ,ηη αθνξά ηε δηθή καο έμππλε πφιε, αξθεί λα ππελζπκίζσ φηη
είκαζηε ζε έλα Λχθεην ην νπνίν έρεη φιεο θαη φιεο ηξεηο ηνπαιέηεο, φηη έρεη έλα
κφλν ςχθηε κε πφζηκν λεξφ, φηη έρεη έλα νιφθιεξν θηίξην πνπ θάλνπλ νη
Καηεπζχλζεηο πνπ πξνθαλψο απεπζχλεηαη ζε Δζθηκψνπο γηαηί δελ έρεη
θαζφινπ ζέξκαλζε.
Δπεηδή πήξακε κηα ελεκέξσζε απφ ηνλ θ. Βεληήξε ηελ
πξνεγνχκελε εβδνκάδα ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζέξκαλζε
απηνχ ηνπ Λπθείνπ, φηη ήηαλ –ιέεη- εθνδηαζκέλν, ζα ήζεια λα αλαθέξσ φηη γηα
θάπνην πεξίεξγν ιφγν γηα πάξα πνιιέο κέξεο θαη ην 1 ν Λχθεην θαη 1ν
Γπκλάζην δελ είραλ θαζφινπ ζέξκαλζε, παξ' φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν
ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο φια βαίλνπλ θαιψο.
Θα ήζεια επίζεο λα πσ φηη ε έμππλε πφιε ζηελ νπνία
βξηζθφκαζηε, είλαη ε πφιε ζηελ νπνία ραξαθηεξίδνπλ νη ιακαξίλεο ζηελ
παηδηθή ραξά ηνπ άιζνπο, φπνπ ην πεξηβάιινλ κεηξηέηαη κε θακία 40ξηά
δέληξα ζην άιζνο ηα νπνία πξφθεηηαη λα θνπνχλ ράξηλ ηεο αλαβάζκηζεο πνπ
έρεη απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, άιζνο ην νπνίν απφ φ,ηη βιέπσ ζην
επφκελν ζέκα πξννξίδεηαη πάιη γηα νξηνζέηεζε θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
εξγνηαμηαθφο ρψξνο.
Γίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά θαλεξφ φηη απηφο ν δξφκνο έρεη
θξηηήξην ην θέξδνο, είλαη ηξνκαθηηθά αληηιατθφο θαη απνηξφπαηα απάλζξσπνο.
Σν πφζν απνηξφπαηα απάλζξσπνο, ζα κνπ επηηξέςεηε έλα ζρφιην. Πξηλ ιίγεο
κέξεο ε θίιε ανπδηθή Αξαβία έζπαζε ην δηθφ ηεο ξεθφξ καδηθψλ εθηειέζεσλ,
ζηέιλνληαο ζην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα ηελ ίδηα εκέξα 81 αλζξψπνπο.
Πσο ην ζρνιίαζε ν θ. Άδσληο Γεσξγηάδεο ν νπνίνο πεξηθεξφηαλ
εδψ κε ηνλ θ. Βνχξν πξνεθινγηθά; «Απφβαζε Διιήλσλ επελδπηψλ ζηελ
φαζε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο», ηελ ίδηα κέξα απφ ην twitter ηνπ.
Πσο ην ζρνιίαζε ν ΔΒ ηελ επφκελε; Ση είδε ν ΔΒ; Γελ είδε
λεθξνχο θαη εθηειέζεηο. Απφ ηε ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ: «ζε πνηνπο θιάδνπο
εληνπίδνληαη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ αγνξά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο».
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Κιείλνληαο απηή ηελ παξέλζεζε ζέισ λα ζέζσ δπν δεηήκαηα.
Πξψηα απ' φια ζα ζέιακε φια ηα ζρεηηθά γηα ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν ηεο
θξα γξαπηψο φ,ηη ππάξρεη ή απφ Πεξηθέξεηα ή απφ Γήκν ή απφ ηνπο
κειεηεηέο. Γεχηεξνλ, ζέινπκε λα ξσηήζνπκε ηη γίλεηαη κε ηελ ππφζεζε κε ηνλ
ΟΔΚ, εθεί ζηα ζθαιάθηα ήδε έρνπλ αξρίζεη λα θαηαξξένπλ ζνβάδεο ζηνλ
πεδφδξνκν θαη δελ γίλεηαη θακία εξγαζία θαη ζα έρνπκε αηπρήκαηα.
Σξίηνλ, ζε φ,ηη αθνξά ην 2ν Γπκλάζην θαη 2ν Λχθεην θαη ηελ
αλαθνξά πνπ απεπζχλεηαη ζε κηα ζεηξά θνξείο, ζέισ λα πσ φηη σο
επηθεθαιήο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο ζηεξίδσ ην αίηεκα ηνπ θ. Γνχια θαη ηεο θαο
Παπαινπθά λα γίλεη εθηφο εκεξήζηαο ζπδήηεζε σο μερσξηζηφ ζέκα ζηε
δηάξθεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Καη ην ζέησ εγψ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ
έρνπλ δηθαίσκα λα ην ζέζνπλ νη ίδηνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο ν θ. Λέθθαο
έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ πξψηα ζε απηά πνπ ηέζεθαλ ζαλ εξσηήζεηο απφ
πνπ ηνπο επηθεθαιήο; πσο ζέιεηε θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ, θαη' αξράο επεηδή ν Γήκαξρνο κνπ δήηεζε αξρηθά
λα γίλεη κηα κνλφιεπηε ελεκέξσζε γηα ην ζέκα ηεο ειεθηξνθίλεζεο απφ ηνλ θ.
Λέθθα ζαλ πξνζζήθε ζε απηά πνπ ήζειε λα καο πεη ν θ. Γήκαξρνο, θχξηε
Λέθθα ζαο δίλσ γηα έλα ιεπηφ ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη απφ εκέλα. Πξηλ
απφ ιίγεο εκέξεο εγθξίζεθε απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» ε
πξφηαζε πνπ είρακε ππνβάιιεη ζηελ πξφζθιεζε 12 πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο
καο λα πξνκεζεπηεί 10 ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο,
πξνυπνινγηζκνχ 2,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
πγθεθξηκέλα λα ζπκίζσ θαη' αξράο πσο απηή είλαη ε 2 ε απφ ηηο
8 πξνζθιήζεηο πνπ έρνπκε ππνβάιιεη πνπ αμηνινγείηαη θαη εγθξίλεηαη. Μέρξη
ζηηγκήο δειαδή έρνπκε δπν αμηνινγεκέλεο θαη δπν εληαγκέλεο πξνηάζεηο ζην
πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζρεδφλ 3
εθαηνκκπξίσλ επξψ, 2.815.000 € γηα ηελ αθξίβεηα.
Ζ

ρξεκαηνδφηεζε

απηή

αθνξά

ηελ

πξνκήζεηα

10

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ, ελφο επηβαηηθνχ, δπν πβξηδηθψλ SUV, έλα βαλ,
έλα φρεκα απνθνκηδήο θαιαζνθφξν, ζάξσζξν θαη νχησ θαζεμήο. Καη θπζηθά
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ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 10 ζπλνιηθά ειεθηξηθψλ θνξηηζηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ ηα λέα απηά απηνθίλεηα λα θνξηίδνληαη γηα λα είλαη
ζηελ ππεξεζία ησλ ζπκπνιηηψλ καο.
κσο θ. Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ε απφθαζε απηή
απνηειεί θαηά ηελ άπνςή κνπ θαη κηα επθαηξία γηα λα αμηνινγήζνπλ νη
ζπκπνιίηεο καο ηε ζηάζε αιιά θαη ηα ιεγφκελα Παξαηάμεσλ θαη δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ. Καη ηη ελλνψ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε θ. Πξφεδξε είλαη ελεκέξσζε απηφ; Θέισ ηνλ
ιφγν. Κάλνπκε ηελ παξαρψξεζε ζηνλ θ. Λέθθα, παξ' φηη δελ δηθαηνχηαη λα
κηιήζεη γηα λα θάλεη κηα ελεκέξσζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μαο ελεκεξψλεη θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη λα θάλεη παξάιιεια θαη πνιηηηθφ ζρνιηαζκφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί δηαθφπηεηε, ελεκέξσζε θάλεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε γηαηί δελ θξαηάηε ηε δηαδηθαζία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σε δηαδηθαζία θξαηάσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Με ζπγρσξείηε, έθαλε ηελ ελεκέξσζή ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θχξηνη ζπλάδειθνη λα κάζεηε
γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε, λα κάζνπκε φινη θαη λα μέξνπλ φινη νη δεκφηεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα ηεξείηε σο Πξφεδξνο.
Δίλαη ησλ επηθεθαιήο θαη κφλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θεσξψ θχξηνη ζπλάδειθνη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά θάλεηε θαη ζεσξείηε. Αιιάμηε ηνλ Καλνληζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Γξεηδειηά, αθήζηε κε λα θάλσ ηε δηαδηθαζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χο Πξφεδξνο δελ ηελ θάλεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε κε ζαο παξαθαιψ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλε ηε δηαδηθαζία επηηέινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζαο ελδηαθέξεη δειαδή;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ καο ελδηαθέξεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέζηε φηη δελ ζαο ελδηαθέξεη ην ζέκα ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηελ
πφιε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: εβαζκφο ζηε δηαδηθαζία.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σνλ ελδηαθέξεη λα κελ αθνπζηεί. Απηφ ηνλ ελδηαθέξεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ δελ ζαο ελδηαθέξεη, κε ην αθνχηε ινηπφλ. Δλδηαθέξεη λνκίδσ
φινπο ηνπο δεκφηεο λα ην αθνχζνπλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε παξαθαιψ, θξάηα ηε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κνπ βάδεηε ζέκα δηαδηθαζίαο, δηφηη εζείο ν ίδηνο ηε
δηαδηθαζία ηελ έρεηε θάλεη ηφζεο θνξέο… ηέινο πάλησλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάζε λα γίλεηο Πξφεδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έκαζα απφ εζέλα, φηαλ ήζνπλ εζχ Πξφεδξνο θαη έθαγεο δέθα
πξνηάζεηο κνκθήο. Απφ εζέλα έκαζα θ. Γξεηδειηά.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ ληξέπεζαη θάζε θνξά ηα ίδηα!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ληξαπψ; Δζχ λα ληξέπεζαη, πσο ζηέθεζαη δελ
θαηάιαβα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη αθήζηε ηα απηά.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Θα έπξεπε λα ληξέπεζαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. Μπεξδέζε, ζπλερίζηε θ. Λέθθα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Αληηιακβάλνκαη φηη νξηζκέλα πξάγκαηα δελ ζέινπλ θάπνηνη λα
αθνπζηνχλ, αιιά ζα αθνπζηνχλ δελ πεηξάδεη δεκνθξαηία έρνπκε, κε πνιχ
ήξεκν ηξφπν ζα θάλσ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ. Γελ πξνζβάιισ θαλέλαλ θαη ζα
καο αμηνινγήζνπλ νη ζπκπνιίηεο καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δλεκέξσζε θάλεηε θ. Λέθθα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δλεκέξσζε θάλσ βεβαίσο θαη κηα ππελζχκηζε, δηφηη φηαλ
έξρνληαη ρξήκαηα ζηελ πφιε, δελ πξέπεη λα γλσξίδεη θαη ν δεκφηεο πνηνη
ήηαλ ππέξ απηήο ηεο απφθαζεο θαη πνηνη ήηαλ θαηά;
ηηο 9/9νπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ν θ. Σνκπνχινγινπ καο έιεγε
πσο «ζε πξώηε θάζε ζα δνζνύλ 100 εθαηνκκύξηα από ην πξόγξακκα
«Αληώλεο Σξίηζεο» -απηά είλαη ηα πξαθηηθά, δελ είλαη απφ ην κπαιφ κνπ- θαη
πσο «από ηα 18 εθαηνκκύξηα πνπ πεξηθέξνπκε δηαδηθηπαθά δελ ζα πάξνπκε
ηίπνηα».
ηηο 29/9νπ είθνζη κέξεο κεηά, κηα αθφκε αλαθνξά.
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Σελ 1/11νπ θαη ελψ έρνπκε ήδε ηελ 1ε απφθαζε έληαμεο γηα ηηο
400.000 € γηα ηα ζρνιεία, άιιε κηα αλαθνξά: «ηώξα πνπ ηειεηώλεη ην
πξόγξακκα «Αληώλεο Σξίηζεο» ηη άιιν ζα πάξνπκε; Γηαηί θιείλεη ην
πξόγξακκα «Αληώλεο Σξίηζεο» κέζα ζην Ννέκβξε».
ην πεξαζκέλν Γεκνηηθφ πκβνχιην δήηεζε κηα ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ην ηη γίλεηαη γηα ην Γήκν καο αλαθνηλψλνληαο πξνγξάκκαηα πνπ
έρνπλ

εληαρζεί

ζε

άιινπο

Γήκνπο,

πξνθεηκέλνπ

πξνθαλψο

λα

δεκηνπξγεζνχλ θάπνηεο εληππψζεηο ψζηε λα θαίλεηαη ν Γήκνο καο ηειεπηαίνο
ηξνρφο ηεο ακάμεο.
Ση ηζρχεη. πγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη λνχκεξα
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Λέθθα, ζα ζαο παξαθαιέζσ λα θάλεηε ηελ ελεκέξσζε λα
ηειεηψλνπκε κε ηελ ελεκέξσζε γηα λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δλεκέξσζε θάλσ, δελ ιέσ θάηη πέξα απφ απηφ πνπ έρεη εηπσζεί
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ ελεκεξψζηε καο γηα ην ζπκβάλ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Σν ζπκβάλ είλαη φηη πήξακε ηα 2,5 εθαηνκκχξηα θαη θάπνηνη δελ
ηα ήζειαλ. Καη ηη ελλνψ. Ο θ. Βαζηιφπνπινο πνπ θαληάδνκαη είλαη ζε δχζθνιε
ζέζε θαη γη' απηφ κε δηέθνςε, γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ε θαζφινπ δχζθνιε ζέζε δελ είκαη. Δζχ είζαη ζε
δχζθνιε ζέζε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δγψ; Γηαηί;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα ζνπ εμεγήζσ κεηά κφιηο κνπ δψζεη ν Πξφεδξνο ηνλ
ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καηαςήθηζε ηελ πξφηαζή καο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. ζπλάδειθε. Θα ζαο παξαθαιέζσ λα καο πείηε ιίγν
ηη ζπλέβε ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη πφζα νρήκαηα πήξακε, δηφηη εγψ
δελ ζα αλνίμσ θχθιν ηη είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη λα απαληήζεη ν θ.
Βαζηιφπνπινο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή είπε φηη θαηαςήθηζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ. Παξαρσξήζακε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Λέθθα,
αθξηβψο σο πξνέθηαζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ Γεκάξρνπ. Δπεηδή ην ρεηξίζηεθε,
16

ε

6 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 16/3/2022

λα καο ηα πεη ν άλζξσπνο επεηδή ηα γλψξηδε θαη ηα δνχιεςε θαη έθεξε θαη
απνηέιεζκα.
Κχξηε Λέθθα, ζαο παξαθαιψ ζηαζείηε ζε απηφ θαη αθήζηε ην
πνιηηηθφ ζθέινο ην ζπδεηάκε ζην πκβνχιην. Θα μαλάξζνπλ απηά ηα ζέκαηα,
ή φηαλ έρεηε ηνλ ιφγν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε κπνξείηε λα θάλεηε κηα αλαθνξά
ζε απηφ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Χξαία.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πγλψκε θ. Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο, ζαλ
αλεμάξηεηνο ν θ. Λέθθαο αλ δελ κηιήζεη θάπνηνο απφ ηνπο άιινπο, έρεη
δηθαίσκα έλα πεληάιεπην αλ δελ θάλσ ιάζνο απφ φ,ηη ιέλε νη εγθχθιηνη θαη νη
λφκνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Οπζηακπαζίδε, αιιά πήξε ηνλ ιφγν σο πξνέθηαζε ηεο
ελεκέξσζεο πνπ ήηαλ λα καο θάλεη ν θ. Γήκαξρνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γεκήηξε, κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν γηα ηξηάληα
δεπηεξφιεπηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ηειεηψζεη ν θ. Λέθθαο, βνεζήζηε κε λα θιείζνπκε λα κπνχκε
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Βνεζήζηε κε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Αο κε ην ζπλερίζνπκε, λνκίδσ φηη ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη ηνλ
ιφγν ηεο δηαθνπήο κνπ.
Ζ νπζία είλαη κία: 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ ήξζαλ ζηελ πφιε, φηη
δέθα ειεθηξνθίλεηα λέα απηνθίλεηα ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο, ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη νχησ
θαζεμήο θαη θάπνηνη πξνζπάζεζαλ λα νξζψζνπλ εκπφδηα πάλσ ζε απηή ηε
δηαδηθαζία. Καη δελ είλαη ην κφλν. Έξρνληαη θαη άιια θαιά λέα γηα ηελ πφιε,
ηα νπνία ζε επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην πάιη ζα επηθνηλσλήζνπκε θαη
ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ θ. Λέθθα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπί πξνζσπηθνχ ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέζηε καο ην πξνζσπηθφ θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλαθέξζεθε ν θ. Λέθθαο ζην φλνκά κνπ θαη είπε φηη
θαηαςήθηζα, ρσξίο φκσο λα πεη γηα πνην ιφγν θαηαςήθηζα. σζηά;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ δελ είλαη πξνζσπηθφ, αθνχ θαηαςεθίζαηε. Πνπ είλαη ην
πξνζσπηθφ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη, αιιά είπε φηη ακθηζβήηεζα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάλησο θαηαςεθίζαηε, ην γεγνλφο είλαη απηφ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Λέσ ςέκαηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν πξνζσπηθφ πνπ είλαη θ. Βαζηιφπνπιε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα ζαο πσ. Γηαηί αλέθεξε γηα εκέλα φηη πήγα θφληξα,
ζην λα κπνξέζεη λα πξννδεχζεη ν Γήκνο, ελψ ην ζθεπηηθφ πνπ θαηέζεζα, δελ
ην αλέθεξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν μέξνπκε ην ζθεπηηθφ, ην αθνχζακε φινη φηαλ ην θαηαζέζαηε.
Πνην είλαη ην πξνζσπηθφ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνπ ην μέξεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ δελ ην θαηαζέζαηε θ. Βαζηιφπνπιε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ήηαλ Γεκήηξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβψο απηφ ιέσ, φηαλ ιέσ εδψ, ελλνψ ζην Γήκν θ.
Βαζηιφπνπιε. Τπάξρνπλ πξαθηηθά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μνπ έθαγεο ηνλ ρξφλν. Θα κνπ δψζεηο δέθα
δεπηεξφιεπηα λα πσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ. Να ζαο ηα δψζσ βεβαίσο,
κηιήζηε αιιά ζχληνκα ζαο παξαθαιψ λα κπνχκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σνπ Λέθθα δελ ηνπ είπεο «ζχληνκα» θαη κίιεζε πην πνιχ ψξα
απφ ην Γήκαξρν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Καληαξέιε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κπαίλνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ζαο
παξαθαιψ. Έρσ ηξία ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο, θχξηνη ζπλάδειθνη δελ είλαη
δηαδηθαζία απηή, ζαο παξαθαιψ. ηακαηάεη, δελ ππάξρεη νχηε πξνζσπηθφ,
νχηε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Μπαίλνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε!
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ ηη είλαη απηά ηψξα; Κάζεζηε απφ πίζσ απφ ην
computer θαη θσλάδεηε «δελ είλαη δηαδηθαζία απηή»; Έια λα ηελ θάλεηο εζχ!
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ρε, επί ηεο δηαδηθαζίαο, ηη δελ θαηαιαβαίλεηο;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξράο ζα απαηηήζσ ζεβαζκφ θ. Αλεκνγηάλλε. Σν «ξε επί
ηεο δηαδηθαζίαο…» δελ ηζρχεη εδψ θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ην ιάβσ
ππφςε κνπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξφηαζε κνκθήο ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη απηφ πνπ ιέηε, ζαο αθαηξψ ηνλ ιφγν. Απηά λα
πάηε αιινχ, εθεί πνπ ζπκκεηέρεηε λα ηα ιέηε ην «ξε, επί ηεο δηαδηθαζίαο».
Νηξνπή γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ληξνπή ζαο δελ ζέβεζηε ηνπο ζεζκνχο
πνπ ππεξεηείηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Νηξνπή δηθή ζνπ !
ΠΡΟΔΓΡΟ: Νηξνπή ζαο, δελ ζέβεζηε ηνπο ζεζκνχο πνπ ππεξεηείηε θαη
δεηάηε ηελ ςήθν ηνπ θφζκνπ, δελ ηνπο ζέβεζηε εζείο ν ίδηνο. Νηξνπήο ζαο!
ηηο Οξγαλψζεηο πνπ ζπκκεηέρεηο απηά, φρη εδψ, εδψ είλαη Γεκνηηθφ
πκβνχιην θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν έρεηο θάλεη καγαδάθη ζνπ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θιείζηε ηνλ ήρν ηνπ θπξίνπ. Λνηπφλ, θχξηνη
ζπλάδειθνη έρνπκε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηαζέησ πξφηαζε κνκθήο ζηνλ Πξφεδξν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ απφ ηνπο επηθεθαιήο. Γηα ην
Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζα ζαο απαληήζεη ν θ. Μπεξδέζεο πνπ είλαη ν θαζ'
χιελ αξκφδηνο.
Γηα ηελ θηλεηηθφηεηα πνπ ηέζεθε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, έρεη
επαλεηιεκκέλα ζπδεηεζεί ην ζέκα εδψ ηνπιάρηζηνλ ζηα πξνεγνχκελα
ηέζζεξα – πέληε πκβνχιηα ίζσο θαη παιαηφηεξα θαη είλαη θάηη ην νπνίν θαη
ζην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ ηέζεθε απ' φινπο ηνπο Γεκάξρνπο. Ζ αηκνξξαγία πνπ
ιέηε, ζσζηή είλαη ε ιέμε, ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεη ην ζχλνιν
ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππφινηπσλ ζπλαδέιθσλ πνπ
βξίζθνληαη ζην Γήκν θαη ππεξεηνχλ ζε δηάθνξα Σκήκαηα θαη Γηεπζχλζεηο.
Δίλαη κηα αηκνξξαγία πνπ κε φπιν νη εξγαδφκελνη ηελ
θηλεηηθφηεηα, ηελ εγθχθιην ην λφκν ηεο θηλεηηθφηεηαο έρνπλ βξεη ηνλ ηξφπν λα
δηνρεηεχνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε δηάθνξεο άιιεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ,
ζε Τπνπξγεία ή ζε άιινπο θνξείο, κε έλα ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζέισ λα ηνλ
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ραξαθηεξίζσ, αιιά είλαη θάπσο πην βνιηθφ απφ ηελ πίεζε θαη απφ ηηο επζχλεο
θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ζηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα Σκήκαηα ελφο Γήκνπ,
απφ ηνλ πην κηθξφ κέρξη ηνλ πην κεγάιν.
Δπνκέλσο έρεη εμαληιεζεί ην ζέκα. Αξθεί απφ ηε κεξηά καο λα
ζαο πσ φηη παξηζηάκεζα ζε φια ηα Γηθαζηήξηα ππέξ ηεο παξακνλήο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Πξνρζέο κάιηζηα πεηχρακε ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ
ζην Κνηκεηήξην θαη έρνπκε ελδείμεηο πνιχ ζεηηθέο σο πξνο ηελ παξακνλή
ζπλαδέιθσλ πνπ ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο ηνπο θαη πξέπεη λα κείλνπλ θαη ζέινπλ
λα

κείλνπλ

ζηε

Γηεχζπλζε

Καζαξηφηεηαο.

Δπνκέλσο

ην

ζέκα

ηεο

θηλεηηθφηεηαο λνκίδσ είλαη θάηη ην νπνίν απιά δεκηνπξγεί εληππψζεηο αιιά
επί ηεο νπζίαο είλαη άθπξν.
Γηα ην ζέκα ηνπ γπκλαζηεξίνπ. Δπεηδή ζπλαληήζεθα θαη’ ηδίαλ κε
δπν ηξεηο γνλείο, φρη κε ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, αιιά θαη κε
δπν ηξεηο γπκλαζηέο πξνηείλσ κε βάζε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρσ θαη ην αμηαθφ
κνπ ζχζηεκα σο πξνο ηε δεκνθξαηηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ, κέζα ζηελ
εβδνκάδα αλ ζέιεηε ηελ επφκελε Σεηάξηε κεηά απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
λα ζπλαληεζψ κε ηνπο γνλείο, ηνπο θεδεκφλεο, ηνπο γπκλαζηέο, ηνπο
δηεπζπληέο, ηνλ χιινγν θαη λα βξνχκε κηα ιχζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηάκε
ηψξα ζε έλα ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα ιπζεί ην ζέκα.
Μάιηζηα ζα μεθηλήζεη έλαο θχθινο ηέηνηνο πνπ ζα κπνχκε πνηέ
ζηα

ζέκαηα

ηεο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

θ.

Πξφεδξε.

Πξνηείλσ

ζηνπο

παξεπξηζθφκελνπο γνλείο θαζψο έρσ ζπδεηήζεη κε θάπνηνπο θαη’ ηδίαλ αιιά
θαη κε γπκλαζηέο θαη κε δηεπζπληέο, ηελ επφκελε Σεηάξηε ην πξσί, κεηά ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γχξσ ζηηο 11 θαη κηζή κε κηα αληηπξνζσπεία δηθή ζαο
λα βξεζνχκε θαη λα δψζνπκε κηα ιχζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε δηεπθξηληζηηθά κφλν. Δπεηδή εδψ είλαη κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 2νπ Λπθείνπ, εγψ είκαη ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ ζε φ,ηη αθνξά ην δηθφ κνπ χιινγν δελ έρσ
θάπνηα ελεκέξσζε φηη θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ε
Πξφεδξνο είρε θάπνηα επαθή απφ εζάο. ηαλ ιέηε «κε γνλείο» ηη ελλνείηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνψ κε γνλείο, δελ κπνξεί λα αλήθνπλ ζηνλ χιινγν Γνλέσλ
θαη Κεδεκφλσλ, αιιά κνπ παξαπνλέζεθαλ θαη’ ηδίαλ φπσο θαη γπκλαζηέο
πνπ είδα ζην γξαθείν κνπ. Γελ ζπκάκαη ην φλνκα ησλ γπκλαζηψλ βεβαίσο,

20

ε

6 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 16/3/2022

έρσ πάξεη ην έγγξαθφ ηνπο, έρσ πάξεη ηηο επηζεκάλζεηο ηνπο, έρσ
επηθνηλσλήζεη κε δπν δηεπζπληέο ηειεθσληθά θαη έρσ θαη ηα έγγξαθα ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζην γξαθείν κνπ.
Τπάξρεη θάζε θαιή δηάζεζε λα ζπδεηήζνπκε, αιιά φρη ζε κηα
ζπλάληεζε ηνπ Γ.. κε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην. ηε δηάζεζή ζαο,
απφ ηψξα ζαο ιέσ γχξσ ζηηο 11 ηελ επφκελε Σεηάξηε ζε κηα ζπλάληεζε κε
δηεπζπληέο, κε κηα αληηπξνζσπεία ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη κε φπνηνπο
θαζεγεηέο ζέιεηε λα έξζνπλ λα θιείζνπκε ην ζέκα κηα θαη θαιή. Οξίζηε εζείο
ηελ ψξα, εγψ είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ αθξηβψο ήζεια λα πσ γηα λα ιπζεί απηφ, λα δνζεί ιίγνο
ρξφλνο γηα λα απνθαζίζεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην 3ν Γπκλάζην θαη 3ν Λχθεην. Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζαθψο
έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο επί ησλ εκεξψλ ζαο, κάιηζηα ζηελ πξψηε κνπ
ζπλάληεζε εδψ ζην 1ν Γ.. πνπ θάλακε, είπακε φηη φ,ηη έξρεηαη ζεηηθφ απφ ηελ
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή εκείο ζα ην ζπλερίζνπκε, ην ππνζηεξίδνπκε
φπσο είλαη βεβαίσο ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ θαη 3νπ Λπθείνπ.
Παξνπζία δηθή ζαο αλ δελ θάλσ ιάζνο ζηελ επίζθεςε ηεο θαο
Γνχξνπ πέξζη …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση ελλνείο Γηάλλε φηη ζα ην ζπλερίζεηε; Γειαδή ζα
κπνξνχζαηε λα ζηακαηήζεηε ην ζρνιείν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε κελ πηαλφκαζηε ηψξα απφ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα ηη καο ιεο ηψξα βξε Γηάλλε;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γήκαξρε, ππεχζπλνη είλαη κφλν νη ΚΣΤΠ δελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε ηίπνηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Γεσξγακιή, ζα πσ. Γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη
είλαη ζέκα Πεξηθέξεηαο, δελ έγθεηηαη ζηηο δηθέο καο Τπεξεζίεο νχηε ζηνπο
δηθνχο καο εξγαδφκελνπο, νχηε ζηε δηθή καο Σερληθή Τπεξεζία λα
επηζπεχζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ 3 νπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ
3νπ Λπθείνπ.
Παξνπζία ηεο θαο Γνχξνπ, ε εξγνηαμηάξρεο δελ ζπκάκαη ην
φλνκά ηεο πέξζη καο είπε φηη «γχξσ ζηνλ επηέκβξε ζα κπνξνχζε λα
κεηεγθαηαζηαζεί ην 3ν Γπκλάζην», κεηά πήγακε γηα ηα Υξηζηνχγελλα θαη ηψξα,
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πξηλ απφ ηξεηο εβδνκάδεο, καο είπαλ φηη θαη ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην ζηελ
επφκελε ζρνιηθή ρξνληά ζα είλαη κέζα ζηα θαηλνχξγηα θηίξηα.
Αιιά ην χθνο θαη ν ηφλνο ηεο εξψηεζεο, είλαη ζα λα θηαίκε εκείο
πνπ δελ έρεη ηειεηψζεη ε Πεξηθέξεηα θαη ν αλάδνρνο ην έξγν. αο ιέσ ηελ
ηειεπηαία πιεξνθφξεζε, φηη ηνλ εξρφκελν επηέκβξε, ζηελ επφκελε ζρνιηθή
ρξνληά ην Γπκλάζην θαηά πξψηνλ θαη δεπηεξεπφλησο ην Λχθεην ζα
κεηεγθαηαζηαζνχλ. Μαο ζπκθέξεη φινπο, ζπκθέξεη φιν ην Γήκν γηαηί έηζη ζα
απειεπζεξσζνχλ ηα ππάξρνληα θηίξηα, γηα λα κπνξέζνπκε εξρφκελνη ζε
ζπλελλφεζε κε ηηο ΚΣΤΠ λα ζθεθηνχκε, έρνπκε ήδε θάπνην ζρεδηαζκφ ζα ηνλ
θέξσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηαηί είλαη θάηη πνπ αθνξά φινπο ζαο, γηα λα
δνχκε πσο ζα εθκεηαιιεπηνχκε απηνχο ηνπο ρψξνπο.
Δίραηε κηα ζθέςε εζείο, εππξφζδεθηε λα πέζεη ζην ηξαπέδη.
Έρνπκε θη εκείο κηα άιιε ζθέςε γη' απηά ηα 39 ζηξέκκαηα πνπ
απειεπζεξψλνληαη λα δνχκε πσο ζα ηα εθκεηαιιεπηνχκε.
Κχξηε Γξεηδειηά, απεπζπλζήθαηε ζε εκέλα αλ μέξσ ηηο ππφγεηεο
δηαβάζεηο. Σηο μέξσ κία πξνο κία. Αιιά απεπζχλεζηε ζε εκέλα, ιεο θαη εγψ
είκαη απηφο πνπ έρσ θάλεη ηε κειέηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη θαηαλνεηφ απηφ πνπ ιέηε θαη απφιπηα ζεβαζηφ λα βξνχκε
ιχζεηο ηέηνηεο, εχθνιεο πνπ δελ ζα ηξαπκαηίζνπλ θαζφινπ ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε κηα παξέκβαζε. Μφλν εδψ απφ θάησ απφ ηελ
Λαραλά πξνο ηα θάησ, είλαη έλαο αγσγφο πνπ πεξλάεη ηαλθ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπακε. Πηζαλφ λα θάλσ ιάζνο κπνξεί λα κε κηιάκε γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν αγσγφ, έλα θνκκάηη αγσγνχ –πηζαλφ λα είλαη απηφο- είλαη
ζηεγλφ, κε θάκεξεο ην είδαλ. Πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα είλαη θάπνπ
βνπισκέλνο, λα κελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ πδάηηλν φγθν ζε κηα
πηζαλή θαηαηγίδα.
Γηα ηνλ θ. εξεηάθε. Κχξηε εξεηάθε, ε ηνπνζέηεζή κνπ ζην
πλέδξην γηα ηα Smart Cites φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ, δελ έρεη λα θάλεη κε ηα
ζρνιεία. Σα ζρνιεία έρνπλ κπεη ζε πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο
θαη επηζθεπήο βιαβψλ. Σν Smart Cites ηη ζρέζε έρεη; Σα ζρνιεία έρνπλ
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ηα μέξεηε. Δίλαη ηέζζεξα ζρνιεία πνπ έρνπλ κπεη
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ζε πξφγξακκα κε ηηο 450.000 € πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Άξα είλαη άθπξε ηειείσο
ε ηνπνζέηεζε σο πξνο ην αλ εγψ ηνπνζεηήζεθα γηα ηα ζρνιεία θαη θαηά
πφζν ηα ζρνιεία ζπλδένληαη κε ηα Smart Cites.
Χο πξνο ην αλ ππήξρε ζέξκαλζε ή φρη, ζέξκαλζε δελ ππήξρε
γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν γηαηί ηα αλνηρηά παξάζπξα ιφγσ εγθπθιίσλ COVID
δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηε ζέξκαλζε πνπ
πξνθχπηεη απφ ηνπο ιέβεηεο ησλ ζρνιείσλ. Καη ζε θάζε πεξίπησζε πήξαηε
έλα έγγξαθν απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο πεηξέιαηα
ππήξραλ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη ρξήκαηα ππήξραλ ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο θαη ην θπξηφηεξν απ' φια δελ είλαη ππεχζπλνο ν Γήκνο γηα ηηο
παξαγγειίεο ηνπ πεηξειαίνπ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη αξκφδηνη πνπ
παίξλνπλ ηα ρξήκαηα απφ ηηο Δπηηξνπέο, πνπ είλαη νη δηεπζπληέο ησλ
ζρνιείσλ θαη απηνί παξαγγέιλνπλ πεηξέιαην.
Οη επζχλεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο ζηακαηνχλ, εθεί πνπ πξνκεζεχεη κε ρξήκαηα ηα ζρνιεία.
Καη λα ζπκίζσ θάηη. Καλέλαο δελ είπε φηη δελ ππήξρε πεηξέιαην,
είπε φηη δελ ππήξρε ζέξκαλζε. Μα πψο λα ππάξρεη ζέξκαλζε κε αλνηρηά
παξάζπξα κε ηέζζεξηο θαη πέληε βαζκνχο θαη κε αλακκέλα ηα θαινξηθέξ; Να
ζαο ζπκίζσ φηη ήκνπλ απηφο θαη ζπγλψκε γηα ην «εγψ», ε Γεκνηηθή Αξρή
ήηαλ απηή πνπ παξά ην γεγνλφο φηη ε Πεξηθέξεηα δελ καο ζπκπεξηέιαβε ζηα
ζρνιεία πνπ έπξεπε λα θιείζνπλ, εκείο ηα θιείζακε.
Γηαηί είρακε πιεξνθνξίεο θαη γηα ηα επηθίλδπλα θαηξηθά
θαηλφκελα θαη γηα ην θξχν θαη θπξίσο γηαηί δελ ζέιακε λα δηαθηλδπλεχζνπλ ηα
παηδηά πνπ πάλε ζρνιείν θαη κε επζχλε καο νη Βξεθνλεπηαθνί Παηδηθνί
ηαζκνί πνπ έηζη θη αιιηψο είλαη επζχλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, εμαηξεζήθακε
απφ φιν ηνλ Κεληξηθφ Σνκέα πνπ ήηαλ αλνηρηά ηα ζρνιεία θαη εκείο ηα
θιείζακε. Ζ κέξηκλα ππάξρεη.
Απηά δελ έρσ θάηη άιιν θ. Πξφεδξε, ζπλερίδνπκε κε ηα ζέκαηα
πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπραξηζηψ.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε δελ έρνπκε πάξεη ηνλ ιφγν λα κηιήζνπκε εκείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ζαο ξψηεζα φκσο θ. Γνχια θαη δελ απαληήζαηε.
Α. ΓΟΤΛΑ: Μηα παξαηήξεζε ηφηε λα κελ ηνπνζεηεζψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ, νξίζηε.
Α. ΓΟΤΛΑ: Μηα παξαηήξεζε ζε απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο θαη έρεη ζρέζε
κε ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην. Σν πξφβιεκα απηφ πνπ έζεζαλ νη δπν χιινγνη
κε ηελ θνηλή ηνπο επηζηνιή, δελ έξρεηαη σο θεξαπλφο ελ αηζξία. Δίλαη θάηη
δηαρξνληθφ θαη δελ είλαη θαζφινπ μαθληθφ θαη αλαπάληερν.
Ίζσο ε ιχζε πνπ ιέεη ν θ. Γήκαξρνο λα γίλεη κηα ζπδήηεζε ηελ
εξρφκελε εβδνκάδα, απιά ζα γίλεη κηα ζπδήηεζε ρσξίο θαλέλα νπζηαζηηθφ
απνηέιεζκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνπ ην μέξεηε θ. Γνχια απηφ;
Α. ΓΟΤΛΑ: Να νινθιεξψζσ θ. Γήκαξρε. Ίζσο θαη κε δεδνκέλε ηελ απνπζία
θαη ηνπ Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο ζήκεξα, λα ην αθήζνπκε γηα ηελ άιιε
Σεηάξηε. Καιφ είλαη φκσο λα ππάξρνπλ εθπξφζσπνη ησλ Παξαηάμεσλ γηαηί
είλαη έλα ζέκα πνπ δελ έρεη δνζεί ιχζε εδψ θαη ρξφληα θαη δελ πηζηεχσ φηη
κέζσ κηαο ζπλάληεζε ζα δνζεί. Μαθάξη λα δηαςεπζηψ, ην ειπίδσ θ. Γήκαξρε
θαη είλαη επρή φισλ ππέξ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γνχια ζηε δηάζεζή ζαο, απνδέρνκαη ηελ πξφηαζε λα
ππάξρνπλ θαη εθπξφζσπνη ησλ Παξαηάμεσλ.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δληάμεη γηα λα γίλεη κηα εθ' φιεο ηεο χιεο ζπδήηεζε γηαηί ζαο
είπα ην πξφβιεκα κφλν μαθληθφ θαη αλαπάληερν δελ είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνχια. Κχξηνη ζπλάδειθνη 1ν ζέκα εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή παξαίηεζεο θαη εθινγή ηαθηηθψλ κειψλ Γ..
Π.Π.Η.Δ.Γ.» εηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη; Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αληηθαηάζηαζε ηαθηηθώλ κειώλ Γ.. ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ.,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα,
όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19,
όπσο ηζρύεη»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε δπν παξαηηήζεηο ηαθηηθψλ κειψλ. Ζ κία παξαίηεζε
είλαη απφ ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θαη ε άιιε είλαη απφ ηελ
Παξάηαμε «Πνιηηψλ Πνιηηεία» ζε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο Σδαβάξα πξνηείλεηαη
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απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ν θ. Υσξηλφο θαη απφ ηελ παξαίηεζε ηεο θαο
Αγνξαζηνχ απφ εκάο πξνηείλεηαη ν θ. Κνχβαθαο Νηθφιανο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αληηθαηάζηαζε
ηαθηηθώλ κειώλ Γ.. ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από
απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19, όπσο ηζρύεη» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
Πξνρσξάκε ζην 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν
αθνξά ηε κεηαθίλεζε θνληέηλεξ. Φαληάδνκαη εηζάγεηαη νκφθσλα, εληάμεη

2ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε κεηαθίλεζεο νηθίζθνπ (container) ειεθηξνκεραλνινγηθώλ
ζπζηεκάησλ επί ηεο νδνύ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ ζηα πιαίζηα
ηνπ έξγνπ «Τπνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο νδνύ Παηξηάξρνπ. Κσλζηαληίλνπ
θαη ηα ζπλνδά έξγα ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»
εθηόο εξγνηαμίνπ, ζε παξαθείκελν ρώξν, εληόο ηνπ Άιζνπο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλεκεξψλσ ην ψκα, ηα ζπλεκκέλα ηα έρεηε θαληάδνκαη. Δίλαη
νη επηζηνιέο νη νπνίεο έρνπλ έξζεη θαη απφ ηελ INTRAKAT θαη απφ ηελ ΑΔΚ
ππάξρεη έλα θνληέηλεξ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ην νπνίν απηή ηε
ζηηγκή βξίζθεηαη πάλσ ζηελ ππνγεηνπνίεζε, πξντφλησλ ησλ εξγαζηψλ ηεο
INTRAKAT θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηεο ππνγεηνπνίεζεο.
ην ηέινο ζρεδφλ ηεο ππνγεηνπνίεζεο απέλαληη απφ ηελ
ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ. Σα έγγξαθα ηα νπνία έρεηε κπξνζηά ζαο αλαθέξνπλ ηελ
απαηηνχκελε κεηαθίλεζε ηνπ θνληέηλεξ θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θηιάζισλ θαη
επηζθεπηψλ ηνπ πεδφδξνκνπ θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνληέηλεξ ησλ
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ απφ πηζαλνχο βαλδαιηζκνχο, βεβαίσο ηελ
αηζζεηηθή νκνηνκνξθία ηνπ πεδφδξνκνπ γηαηί πξαγκαηηθά ε αηζζεηηθή ηνπ
πεδφδξνκνπ κε ηνπο θπβφιηζνπο, ηα παγθάθηα, ηα θσηηζηηθά, ηα δέληξα
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δεκηνπξγνχλ κηα σξαία αηκφζθαηξα θαη έλα θνληέηλεξ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ
νξνθή ηεο ππνγεηνπνίεζεο δελ ζπλάδεη ηδηαίηεξα κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ.
Απαηηείηαη ε θάιπςε ηνπ θνληέηλεξ απφ θάπνηεο αληειηθέο
επηδξάζεηο νη νπνίεο πηζαλφ λα δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπο θαη βέβαηα ε απξφζθνπηε δηέιεπζε ησλ ηερληθψλ πνπ θαηά
θαηξνχο ζα πξέπεη λα δνπιεχνπλ ζε απηφ ην θνληέηλεξ θαη πηζαλή δηέιεπζε
ησλ νρεκάησλ είηε ηεο Ππξνζβεζηηθήο, είηε ησλ άιισλ νρεκάησλ πνπ ζα
ζηαζκεχνπλ εθεί γηα ηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, πιένλ λα δεκηνπξγεί
πξφβιεκα.
Σν θέξλσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηαηί ε κεηαθίλεζε ηνπ
θνληέηλεξ θαηά 2 ή 3 κέηξα απφ ην παιηφ ηνηρίν πνπ είρακε αλ ζπκάζηε θαη
πνπ ήηαλ ππνρξέσζε ηεο INTRAKAT κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ λα
απνθαηαζηαζεί, φπσο θαη απνθαηαζηάζεθε, απηή ε κεηαθίλεζε πξνυπνζέηεη
λα κεηαθηλεζεί θαηά 2 κέηξα απφ ηε κέζα κεξηά ηνπ ηνηρίνπ. Ζ κέζα κεξηά ηνπ
ηνηρίνπ φκσο, απηφ ην κηθξφ ηξίγσλν, είλαη δαζηθφ.
Σν θέξλσ ζην Γ.. νχησο ψζηε ε πξφηαζή καο επειπηζηψ λα
είλαη νκφθσλε, λα πάξεη ζην Γαζαξρείν θαη απφ εθεί θαη πέξα θαληάδνκαη φηη
ζα πάξεη ην δξφκν ηνπ. Απηή είλαη ε πξφηαζε, ζηε δηάζεζή ζαο αλ ζέιεηε λα
ηνπνζεηεζείηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να ξσηήζσ θαη' αξράο γηαηί είλαη θαηεπείγνλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηαηί είλαη θαηεπείγνλ απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα ζέιεηε θάηη; Οξίζηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηαηί είλαη θαηεπείγνλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ INTRAKAT εληφο ησλ επφκελσλ εβδνκάδσλ ηειεηψλεη ηε
ζχκβαζή ηεο ηα καδεχεη θαη θεχγεη. Δάλ πξνηηζέκεζα λα κεηαθηλήζνπκε ην
θνληέηλεξ θαιφ είλαη λα γίλεη κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο
INTRAKAT παξά λα ρξεσζεί ν Γήκνο γεξαλνχο, κεηεγθαηαζηάζεηο, ηερληθνχο
θαη πάεη ιέγνληαο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη ην κάζαηε ηψξα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε λα ξσηήζσ;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ λα ηειεηψζεη ε θα Γθνχκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηα Γθνχκα …
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηαηί είλαη θαηεπείγνλ, ξσηάσ. Γηαηί έξρεηαη εθηφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη εξσηήζεηο ζαο λα κελ εκπεξηέρνπλ θαη' αξρήλ επηζεηηθφηεηα.
Ζ απάληεζε ζην αλ ην κάζακε ηψξα, είλαη ζηα πξσηφθνιια πνπ έρεηε πάλσ
θαη κε ηη εκεξνκελίεο ήξζαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θα Γθνχκα, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο λα πσ φηη είκαζηε νη πεξηζζφηεξνη
εξγαδφκελνη άλζξσπνη θαη γπξλάκε απφ ηηο δνπιεηέο καο 5-6 ε ψξα. Γελ
είκαζηε πάλσ απφ ην θηλεηφ καο ηειέθσλν ή απφ ηνλ ππνινγηζηή καο. Άξα ην
ζέκα απηφ ην είδα πάξα πνιχ πξφρεηξα.
Γεχηεξνλ πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ. Απφ φ,ηη πξνθχπηεη πνπ είδα
ζην θηλεηφ πξηλ απφ ιίγν, έρεη μεθηλήζεη ε αιιεινγξαθία 6 Γελάξε πνπ ζηέιλεη
ε INTRAKAT ζηελ Πεξηθέξεηα θαη 14 Γελάξε δειαδή πξηλ απφ δπν κήλεο,
γίλεηαη ην αίηεκα θαη εζείο καο ην θέξλεηε ζήκεξα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Γηαηί; Έλα ηέηνην ζέκα, ην νπνίν ζεθψλεη ζπδήηεζε γηαηί ην θέξλεηε εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ είραηε φιν ηνλ ρξφλν λα καο ην θέξεηε θαλνληθά
εληφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Απηφ

δελ θαηαιαβαίλσ.

Καη

λα

είκαζηε

απξνεηνίκαζηνη θαη αδηάβαζηνη, δειαδή νχηε θαλ ηε ζέζε πνπ ζα πάεη δελ
γλσξίδνπκε, δελ μέξνπκε ηηο δηαζηάζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη ζέζεηο ππάξρνπλ ζην ζρεδηάγξακκα. 14/1 νπ πνπ έξρεηαη θ.
Βαζηιφπνπιε απφ ηελ Πεξηθέξεηα, έξρεηαη πξψηα κηα ζπλελλφεζε πνπ πξέπεη
λα θάλσ ηη αθξηβψο ρξεηάδεηαη. Καη φπσο βιέπεηε, απηά πνπ ρξεηάδνληαη είλαη
πάξα πνιιά. Απηά πξέπεη λα απνθαζίζνπκε εκείο αλ πξνηηζέκεζα λα κπνχκε
ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ απαληάηε ζην γηαηί εθηφο εκεξήζηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ήξζε ηψξα ζε εκάο απφ ηελ ΑΔΚ θ. Βαζηιφπνπιε. Ήξζε
ζηηο 14/1νπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη 3/3νπ ήξζε απφ ηελ INTRAKAT.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: 3/3νπ θαη ην θέξλεηε εθηφο εκεξήζηαο ζήκεξα ρσξίο λα
έρνπκε ηδέα; Απηφ ιέσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή είλαη ηφζν ζνβαξφ αλ ζα κεηαθηλήζνπκε θαηά 2 κέηξα
έλα θνληέηλεξ; Αθνξά ζπλνδά έξγα; Αθνξά ρξεκαηνδφηεζε;
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίλαη ζνβαξφ αλ ζα κπεη κέζα ζην δάζνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε θα Γθνχκα. Εεηήζηε ηνλ ιφγν λα ηνπνζεηεζείηε,
ζαο παξαθαιψ. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη; Ο θ. εξεηάθεο έρεη
ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μηα εξψηεζε είλαη γηαηί δελ ππάξρνπλ νη εηζεγήζεηο θαη νη
γλψκεο ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ πξψηνλ θαη ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
Γεχηεξνλ, ε ΑΔΚ πνπ θάλεη απηή ηελ εηζήγεζε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην δειαδή ν θ. Αιεμίνπ θαη νη ινηπνί, απηή ηελ άπνςε ηελ είραλ ηψξα
πνπ ηειείσζε ε ππνγεηνπνίεζε, ή απφ πξηλ; Γειαδή ηελ ΑΔΠΟ δελ ηελ έρνπλ
ππφςε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ είλαη πξνο εκάο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ρσηάσ, γηαηί ζαο ζηέιλνπλ εζάο απφ έλα ηδησηηθφ θνξέα
πνπ είλαη ην ηάδε σκαηείν, κηα εηζήγεζε ε νπνία είλαη ζε αληίζεζε κε ηνλ
δαζηθφ ραξαθηήξα ηνπ άιζνπο, είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ ΑΔΠΟ κε αξλεηηθή
εηζήγεζε ηνπ αλάδνρνπ θαη αληί λα ηνπο πείηε «Ση είλαη απηά, πάξηε ηελ
πίζσ», ηελ θέξλεηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Άξα κηιάηε καδί ηνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιιεο θνξέο λα ηα θέξλσ, άιιεο θνξέο λα κελ ηα θέξλσ!
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σα θέξλεηε φια θαη ιέσ άξα κηιάηε καδί ηνπο. Γελ ηνπο
ξσηήζαηε «Ρε παηδηά, απηφ πνπ καο ιέηε εδψ, πνπ είλαη ζε αληίζεζε κε φιν
ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην Γαζαξρείν, κε
δαζηθνχο λφκνπο», κε απηά πνπ ιέεη ε ίδηα ε INTRAKAT, ηψξα ηα είδαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: 3/3νπ ήξζε θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ, γηαηί ην θέξλεηε εθφζνλ δελ ππάξρεη θακία βάζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ γηαηί. Γηαηί αλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πάξεη κηα
απφθαζε φηη κπνξεί λα κεηαθηλεζεί, ην Γαζαξρείν κεηά ζα πάξεη ηε δηθή ηνπ
απφθαζε γηα ην αλ κεηαθηλνχκε ή φρη. Αιιά λα έρνπκε εκείο κηα άπνςε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ λφκηδα φηη κηιάγαηε γηα νκφθσλε αξλεηηθή απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη θέξλσ φια ηα ζέκαηα γηαηί κε ελδηαθέξεη
λα ζπδεηνχληαη εδψ θαη φρη ζηα γξαθεία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εθπιήζζνκαη πνπ νξηζκέλνη παξάγνληεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηψξα πνπ καδεχνληαη φια ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ ΑΔΚ θαη κπαίλνπλ ζε κηα ηειηθή ζεηξά, πξνζπαζνχλ λα βξνπλ
κηα παξσλπρίδα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πξφβιεκα.
Έρεηε δεη πξνθαλψο φινη απηφ ην θνπβνχθιην ην θνληέηλεξ πνπ
ππάξρεη απέλαληη απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ άιζνπο απέλαληη απφ ηνλ
Γθέζνπξα θαη είλαη έλαο θάληεο κπαζηνχλεο ζην πνπζελά, πνπ δελ δέλεη
θαζφινπ κε ην πεξηβάιινλ. Αθξηβψο απφ ηε κέζα κεξηά ηεο κάλδξαο, ππάξρεη
έλα μέθσην είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κπξνζηά ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ
γεπέδνπ, πνπ κπνξεί άλεηα λα κπεη εθεί, λα θξπθηεί θαη λα κε θαίλεηαη
κάιηζηα θαη λα κε ζθνληάθηεη θαλείο.
Πέξα ηνπ φηη απηφ ζηε ζέζε πνπ ζήκεξα ππάξρεη, δεκηνπξγεί κηα
ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ θαη εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαη γηα ην ίδην θαη γηα ην
άιζνο ζε πεξίπησζε βαλδαιηζκψλ. Δίκαζηε εκείο σο Παξάηαμε ππέξ ηεο
κεηαθίλεζεο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν κέζα απφ ηε κάλδξαο, φπσο εηζεγείηαη ε
Γεκνηηθή Αξρή.
ζνλ αθνξά ην επείγνλ, θχξηνη ζπλάδειθνη μέξεηε πνιχ θαιά φηη
είλαη ζηελ ηειηθή θάζε ην έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο. Σν πεξίπηεξν απνκέλεη
θαη ε ζηξνθή θαη ην πεξίπηεξν δελ έρεη κεηαθηλεζεί γηαηί δελ έρνπκε ηειεηψζεη
κε ηε ΓΔΖ αθφκε, αιιά απηέο ηηο κέξεο ηειεηψλεη θη απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λχζεθε ζήκεξα θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ζεκαίλεη ζηα καδψκαηα κε γηλφκαζηε κεκςίκνηξνη.
Καηξφο λα ηειεηψζεη απηφ θαη λα ζπλζέζεη φιεο ηηο Παξαηάμεηο επηηέινπο, λα
κπνχκε ζε κηα ζεηξά δηφηη ζα αιιάμεη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο καο. Μπνξεί
λα ππήξραλ δηαθσλίεο απφ θάπνηνπο, ηψξα κελ αλαιχνπκε ηη είλαη επείγνλ.
Φεχγεη ν εξγνιάβνο, δελ είλαη επείγνλ; Γελ ζαο ελδηαθέξεη, γηαηί εζείο κηα δσή
ήζαζηαλ θαηά ηνπ γεπέδνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να πάεη θαη πην κέζα ζην άιζνο λα κε θαίλεηαη θαζφινπ,
θνληά ζηε ιίκλε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθφκε θαιχηεξα!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. εξεηάθε, εληάμεη.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ζαο πεηξάδεη απηφ; Απηφ είλαη ην πξφβιεκα; Δθεί πνπ
έρνπλ θαεί παιαηφηεξα θαη δελ ζαο βιέπακε πνπζελά; Αο ζηακαηήζεη πηα απηή
ε ζπέθνπια.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ππάξρεη θάπνηνο ζπλάδειθνο πνπ
ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
έρνπκε ην εμήο ηζηνξηθφ γηα ηελ ππφζεζε απηή. Ξεθηλάεη έλα αίηεκα ζηηο
5/1/2022 απφ ηελ ΑΔΚ πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηε
Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ, 5/1νπ ζέηεη ην ζέκα ε ΑΔΚ.
ηε ζπλέρεηα έρνπκε ζηηο 13/1νπ δειαδή θάπνηεο κέξεο κεηά,
έγγξαθν πξνο ην Γήκν ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηεχζπλζεο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ
δεηάεη λα πξνρσξήζνπκε ζηε κεηαθνξά. 14/1νπ παξειήθζε απφ εκάο, 13/1νπ
είλαη ην έγγξαθν. Δπνκέλσο ν Γήκνο έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ αηηήκαηνο δπν
κήλεο πξηλ, απφ ζήκεξα. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία ε ρσξίο θακία ακθηζβήηεζε.
Σν θέξλεηε ζήκεξα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν απιφ
εξψηεκα: γηαηί δπν κήλεο θαζπζηεξήζαηε; Σν αίηεκα είλαη δηαηππσκέλν απφ
ηελ ΑΔΚ απφ ηηο 5 Ηαλνπαξίνπ, ήξζε ζην Γήκν 14 Ηαλνπαξίνπ θαη ζήκεξα
έρνπκε 16 Μαξηίνπ, δπν κήλεο θαζπζηεξήζαηε. Έξρεζηε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή
λα ην θάλεηε θαη ιέκε κεηά γηαηί ηα ζπλνδά έξγα, ή θάπνηα πξάγκαηα
θαζπζηεξνχλ. Δζείο θαζπζηεξήζαηε, φρη εκείο. Γπν κήλεο νιφθιεξνπο.
Δπί ηεο νπζίαο ηνπ ζέκαηνο. Πάιη ζα θαζπζηεξήζνπκε, δηφηη
πνιχ απιά δελ έρεηε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γαζαξρείνπ. Έπξεπε ζην
δίκελν απηφ ν Γήκνο λα θάλεη έγγξαθν ζην Γαζαξρείν, αθνχ έρεη ην αίηεκα
ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα δεηήζεη απφ ην Γαζαξρείν ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ.
Οπφηε ζήκεξα λα ηειείσλε ην ζέκα.
Καη θπζηθά δελ κπνξνχκε λα έρνπκε θακία αληίξξεζε γηα λα
γίλεη απηφ, ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ην αίηεκα. Αξθεί λα είλαη ζχλλνκν, αξθεί λα
ππάξρεη ε έγθξηζε ηνπ Γαζαξρείνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ππάξμεη κεηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη θ. Γξεηδειηά δελ ζα ππάξμεη
κεηά. ην δίκελν απηφ θαη εζείο είζηε θαη ππεχζπλνο γηα ηα έξγα …
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πεξηκέλεηε θ. Γξεηδειηά, έηζη
είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κελ θάλνπκε δηάινγν, θ. Γξεηδειηά αθήζηε
λα κηιήζεη.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

Γξεηδειηά

ε

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη παξαθνινπζείηε ηα ζπλνδά έξγα. Γηαηί δπν κήλεο δελ
θξνληίζαηε λα πάξεηε ηελ έγθξηζε ηνπ Γαζαξρείνπ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεηε δίθην.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν μέξσ φηη έρσ δίθην. Έξρεζηε
ζήκεξα ζηελ ηνχξια ηνπ αββάηνπ πνπ θεχγεη ν εξγνιάβνο θαη λα πείηε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε ζέζε παίξλεη. Ναη, εκείο είκαζηε ζεηηθνί, λα γίλεη. Αιιά
ε θαζπζηέξεζε ζε πνηνλ νθείιεηαη ζε εκάο ή ζε εζάο; ε εζάο νθείιεηαη. Γηφηη
δπν κήλεο δελ θάλαηε ηηο ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα θάλεηε πξνο ην Γαζαξρείν,
ψζηε ζήκεξα λα έξζεη κηα νινθιεξσκέλε εηζήγεζε.
Δκείο απφ ηε ζηηγκή έζησ θη αλ έγηλε απηή ε θαζπζηέξεζε πνπ
ζε εζάο νθείιεηαη θ. Βνχξν, ζηε Γηνίθεζή ζαο νθείιεηαη θαη ζηνλ θ. Γξεηδειηά
νθείιεηαη, ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηα έξγα, εκείο απφ ηελ ψξα πνπ ζα
επηηξαπεί απφ ην Γαζαξρείν ε ζπγθεθξηκέλε κεηαθίλεζε, δελ κπνξνχκε παξά
λα είκαζηε ζεηηθνί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ νθείιεηαη ζε θακία θαζπζηέξεζε πνπ
λα αθνξά ηνλ θ. Γξεηδειηά ή εκέλα. Δίλαη έξγα ηα νπνία ην ηειεπηαίν δίκελν
ηξέρνπλ κε ηεξάζηηεο ηαρχηεηεο θαη ηα νπνία έρνπλ κηα ηεξάξρεζε απφ ηελ
INTRAKAT.
ε ζπλελλνήζεηο θαη πξνθνξηθέο επαθέο πνπ θάλνπκε κε ηνλ
εξγνηαμηάξρε, πξνείραλ θάπνηα άιια θαη ήηαλ ην ηειεπηαίν πνπ κπνξνχζε λα
ηνπο απαζρνιεί θαη πεξηκέλακε λα δνχκε αλ πξάγκαηη ζα κπνχκε ζε κηα
ηέηνηα δηαδηθαζία ή φρη. Δηδηθά ζηα ζέκαηα ηεο ΑΔΚ δελ κπνξεί λα είζηε
ηηκεηήο εζείο ζε ζρέζε κε εκέλα γηα ην πψο έρνπλ ηξέμεη ηα έξγα ηεο ΑΔΚ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε δελ είκαη ηηκεηήο
θαλελφο, εγψ ξσηάσ ην εμήο: πφζν δχζθνιν ήηαλ λα θάλεηε έλα έγγξαθν ζην
Γαζαξρείν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο απάληεζα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πφζν δχζθνιν ήηαλ λα ην
θάλεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο απάληεζα θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο ζαο θαζπζηεξνχζε ζην
λα θάλεηε έλα έγγξαθν θαη λα ξσηάηε ηελ έγθξηζε ηνπ Γαζαξρείνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ θάλνπκε δηάινγν, ζαο παξαθαιψ
έρνπλ δεηήζεη ηνλ ιφγν θη άιινη ζπλάδειθνη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Εεηάσ θη εγψ ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Μφιηο ηψξα άθνπζα απφ ηνλ
θ. Γξεηδειηά φηη ε INTRAKAT είλαη έηνηκε λα θχγεη, πνπ ζεκαίλεη φηη ηειεηψλεη
ε ππνγεηνπνίεζε θαη ζέισ λα ξσηήζσ θαη δελ κε λνηάδεη πνηνο ζα κνπ
απαληήζεη, ζα ήζεια απφ ηνλ Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ απηφο είλαη
ζεζκηθά ν ππεχζπλνο, ή ν θ. Γξεηδειηάο, ή ν θ. Βνχξνο, αθνχ θεχγεη ε
INTRAKAT κέζα ζηε κειέηε ηεο ππνγεηνπνίεζεο ππήξρε ε ζχλδεζε ησλ
νκβξίσλ ζε δπν ζεκεία, κέζσ Γηακπνπξιά. Γελ έρεη γίλεη. Αλη' απηνχ έρεη γίλεη
έλα αληιηνζηάζην πνπ ζα καδεχεη ηα φκβξηα θαη ζα ηα ζηέιλεη απφ φ,ηη
θαηαιαβαίλσ ηεο πφιεο ηα φκβξηα. Σν έλα εξψηεκα είλαη απφ πνπ ζα
παίξλνπλ ξεχκα απηέο νη γελλήηξηεο; Καη άκα έρνπκε δηαθνπή ξεχκαηνο ζα
πληγεί θαλέλαο άλζξσπνο;
Γεχηεξνλ, πξφζθαηα έκαζα φηη έδσζε ην δηθαίσκα ν θάηνρνο
ηνπ βαθείνπ ηεο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ κπξνζηά ην θαηάζηεκα Robe di Kappa ην
δηθαίσκα ζηελ Πεξηθέξεηα, ρσξίο λα δψζεη βέβαηα έδαθνο πήξε ραξηί απφ ηελ
Πεξηθέξεηα, λα ζπλδέζεη ε Πεξηθέξεηα ζην Γηακπνπξιά ηα φκβξηα. Απηφ ζα
γίλεη πξηλ θχγεη ε INTRAKAT ή δελ ζα γίλεη θαζφινπ; Ση ζα γίλεη κε απηφ; Καη
πξνο Θενχ κε ζξελήζνπκε ζχκαηα, κελ πληγεί θαλέλαο άλζξσπνο, αλ παίξλεη
ξεχκα απφ θάπνπ θάπνηεο αληιίεο θαη δηψρλνπλ ην λεξφ, κέζα ζηα φκβξηα ηεο
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πφιεο. Θα ήζεια απαληήζεηο ζε απηά αλ γίλεηαη απφ ηνλ θ. Γεσξγακιή πην
πνιχ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απηφ ην ζέκα έξρεηαη πξαγκαηηθά ηειεπηαία ζηηγκή, γηαηί
πνιχ απιά ζέιεη ε Παξάηαμε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ν Γήκαξρνο πξνζσπηθά λα
γίλνπκε ιαγφο γηα λα κπνξέζεη λα πεξάζεη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έλα
αθφκε βήκα ζην βάζεκα ηνπ απνραξαθηεξηζκνχ ηνπ άιζνπο, ηνπο άιζνπο σο
αληηκεηψπηζε ειεχζεξνπ αμηνπνηήζηκνπ νηθνπέδνπ πνπ βάδνπκε κέζα
πξάγκαηα θη άιια, βάδνπκε θαηλνχξγηεο ρξήζεηο, βάδνπκε.. βάδνπκε..
βάδνπκε.
Δδψ φκσο πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα. Δάλ
κπνξνχζακε έηζη απιά λα πεγαίλνπκε λα ηνπνζεηνχκε θνληέηλεξ ζηηο δαζηθέο
πεξηνρέο, δήησ πνπ θαήθακε. ηελ θπξηνιεμία δήησ πνπ θαήθακε. Γηαηί έλα
θνληέηλεξ κε ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κέζα, είλαη εχθιεθην. Γη' απηφ
ρξεηάδεηαη λα πάεη ε Ππξνζβεζηηθή, γη' απηφ ηελ αλαθέξαηε. Δίλαη εχθιεθην ην
θνληέηλεξ κε ηα θαιψδηα φια κέζα. ηα ζπίηηα ζαο, νη πεξηζζφηεξνη είραηε ηα
ρξήκαηα ηα βξήθαηε γηα λα θάλεηε ηα δηθά ζαο ζπίηηα θαη πήγαηε θαη ηα θάλαηε
θαη πξέπεη απφ πξηλ ζηελ άδεηά ζαο λα δείμεηε πνπ ζα έρεηε ηα ξεχκαηά ζαο,
πνπ ζα έρεηε ην πεηξέιαηφ ζαο, ηε ζέξκαλζή ζαο, ιέσ γηα ηα ζπίηηα. Δδψ
ηψξα ζα ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Απηά
φια έρνπλ πξνβιεθζεί.
Σν φηη γίλεζηε ιαγνί γηα λα κπνξέζνπλ λα κπνπλ ηειηθά κέζα
ζην άιζνο, ηη ζα πεη ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηνπ πεδφδξνκνπ; Γελ ππάξρνπλ
αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο, γηα λα κπνξέζνπλ λα θξχςνπλ έλα θνληέηλεξ; Απφ πφηε
βξε παηδηά; ηελ Αηηηθή Οδφ βιέπεηε ηα θνληέηλεξ δεμηά θαη αξηζηεξά πάλσ
ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο; Πνηνο είλαη ν εληαίνο ραξαθηήξαο ηνπ δαζηθνχ, ζαο ιέσ
εγψ, πνπ ην έρεηε ακαπξψζεη ηειείσο. Πνπ είλαη ε εληαία αηζζεηηθή ηνπ
δαζηθνχ;.
αο είδακε θαη ηηο πξνεγνχκελεο κε ηα θνληέηλεξ. Σν Γαζαξρείν
ζαο ιέεη φηη άκα ζαο δψζεη ην ok ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα ζαο δψζεη θη απηφ
ην ok; Ση είλαη απηά; Καη ην κφλν έγγξαθν πνπ θσηνηππήζαηε ζε απηφ ηνλ
ράιηα εθηππσηή πνπ έρεηε εηδηθά γηα ηα ζέκαηα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπκε ιεθηά, ν Πεξηζζφο έρεη. Μπνξεί λα καο δψζεη…
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αθήζηε ηψξα ηηο βιαθείεο θ. Γήκαξρε ζαο παξαθαιψ πάξα
πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λίγν πην πξνζεθηηθή ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο, παξαθαιψ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δληάμεη δελ ήηαλ απηή ε παξέκβαζε… ηέινο πάλησλ φπσο
ηελ θξίλεηε εζείο. Καη ε απηνθξηηηθή είλαη ζεκαληηθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ θη αλ είλαη!
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Εαραξηάδεο θαη ν θ.
Μπίγαιεο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα θαη ππάξρεη έλαο εθηππσηήο ζην
Γήκν πνπ ηππψλεη φ,ηη πξφθεηηαη γηα θσηνγξαθίεο, κπεξδεχνληαο ηηο
θσηνγξαθίεο θαη ηα ζρεδηαγξάκκαηα, ψζηε λα κελ κπνξεί λα βγεη άθξε. Αιιά
ηα ζέκαηα έξρνληαη ειεθηξνληθά, ηππψλεηε φ,ηη έρεη θσηνγξαθίεο ην
ζθαλάξεηε θαη καο ην ζηέιλεηε. Σα ππφινηπα έγγξαθα φκσο πνπ αθνξνχζαλ
ηελ INTRAKAT θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ην αίηεκα ηνπ θ. Γεκάξρνπ, κηα
ραξά είλαη δηαθξηηά. Δδψ ην ηνπνγξαθηθφ δελ είλαη δηαθξηηφ φκσο, φπσο δελ
ήηαλ θαη νη θσηνγξαθίεο ζην γπκλαζηήξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψλεηε θα Γθνχκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνηείλνπκε φηη πξέπεη λα
απνζπξζεί θαη λα έξζεη ζχλλνκν θαη κε ηα ζρέδηά ηνπ εληφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη ην πξφβιεκά ζαο, θάπνηνη πνπ θσλάδνπλ, είλαη ν
δσνινγηθφο θαη ηα ζθπιηά, απηφ είλαη ην πξφβιεκά ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μφλν κηα θξάζε θ. Πξφεδξε επηηξέςηε κνπ. Υαξαθηεξίδεηαη
απνραξαθηεξηζκφ ηνπ άιζνπο πξνθαλψο ηε κειέηε πνπ έρνπκε θάλεη θαη
έρνπκε θαηαζέζεη γηα ην αλαςπθηήξην, γηα ην θηφζθη ηεο Φηιαξκνληθήο, γηα ηηο
παηδηθέο ραξέο ΑκεΑ, γηα ηνλ ζηαζκφ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο, γηα ηηο
πξνζηηζέκελεο ηνπαιέηεο, ηε δεμακελή ππξφζβεζεο, ηε δεληξνθχηεπζε, ηελ
εθαξκνγή ππξαζθάιεηαο ππξφζβεζεο θαη ην ιπφκελν ζέαηξν. Απηφ
ραξαθηεξίδεηαη απνραξαθηεξηζκφ ηνπ άιζνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
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Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Να απαληήζσ ζηνλ θ. Οπζηακπαζίδε. Να μέξεηε φηη ε
INTRAKAT έθαλε θαηλνχξγηα αίηεζε ηελ Γεπηέξα αλ δελ θάλσ ιάζνο γηα ηα
φκβξηα, πνπ έρεη κηα απνξία ν θίινο ν Γηάλλεο, γηα θαηλνχξγηα άδεηα ηνκήο γηα
ηελ Ησλίαο, γηα ηελ αθξηβή δηαδξνκή φζνλ αθνξά ηεο πνξείαο πνπ ζα έρνπλ
ηα φκβξηα, κπνξεί ν Γηάλλεο λα ελεκεξσζεί ή ν νπνηνζδήπνηε απφ ηελ
Σερληθή καο Τπεξεζία.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Γεσξγακιή, ε INTRAKAT ζα ην θάλεη θη απηφ,
ζα ζπλδέζεη Γηακπνπξιά ηα φκβξηα.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Έθαλε ζαο ιέσ θαηλνχξγηα αίηεζε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ση ζεκαίλεη απηφ; Θα γίλεη άιιν έξγν;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Να νδεγήζεη ηα φκβξηα, ζαο ιέσ γηα ηελ απνξία ζαο απηή
ηε ζηηγκή, πξνο ηελ Ησλίαο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Άξα πξηλ θχγεη ζα ην θηηάμεη.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Βέβαηα. Δίλαη δπλαηφ λα κε ην θηηάμεη; Δγψ αλ ζα θχγεη
ηέινο ηνπ κήλα, ηψξα ην άθνπζα γηα λα είκαη εηιηθξηλήο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ση ηέινο ηνπ κήλα; Σνλ Αχγνπζην ζα θχγεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κε ραιάκε ηε δηαδηθαζία. Κπξία Γθνχκα γηαηί
πεηάγεζηε; Γελ πήξαηε ηνλ ιφγν;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξ' φια απηά θ. Γεσξγακιή νη αληιίεο ζα κείλνπλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε κε ραιάκε ηε δηαδηθαζία.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ ραιάκε ηε δηαδηθαζία, κνπ απαληάεη ν άλζξσπνο
θαη ξσηάσ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ννκίδσ πσο φρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπακε γηα ηέινο ηνπ κήλα, είπακε ζηηο επφκελεο
εβδνκάδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ην ιχζακε. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξνο επηβεβαίσζε απηψλ πνπ
είπα πξνεγνπκέλσο, δηαβάδσ ην έγγξαθν ηεο INTRAKAT πνπ έρεη
εκεξνκελία 2/3νπ: «Γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε κόληκεο θαηαζθεπήο
ζην ρώξν ηνπ άιζνπο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο απαηηείηαη εθηόο από ηε
ζύκθσλε γλώκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο όπσο απηή επηβεβαηώζεθε κε ην
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ζρεηηθό Β θαη ε ζρεηηθή ζύκθσλε γλώκε γηα ηε ρσξνζέηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο
από ηε Γαζηθή Τπεξεζία θαζώο ν ρώξνο ηνπ άιζνπο σο ρώξνο αζηηθνύ
πξαζίλνπ, πξνζηαηεύεηαη από ηελ θείκελε δαζηθή λνκνζεζία».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξνπκε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Παξαθάησ

ιέεη:

«ηελ

πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ επηπιένλ ζρεδηαζκό, ν
ρξόλνο εθπόλεζεο ησλ επηπιένλ κειεηώλ είλαη 20 κέξεο θαη’ ειάρηζην από ηε
ζρεηηθή

εληνιή

ζαο

θαη

ζεκεηώλνπκε

όηη

ν

παξαπάλσ

ρξνληθόο

πξνγξακκαηηζκόο δελ πεξηιακβάλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηπρόλ απαηηεζεί
γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ή άιιε αδεηνδόηεζε ηεο παξέκβαζεο».
Γειαδή 20 κέξεο αθνχ πνχκε εκείο ην λαη θαη’ ειάρηζην ε
κειέηε πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη ζηε ζπλέρεηα απξνζδηφξηζηνο ν ρξφλνο πνπ
ρξεηάδεηαη γηα λα πάξνπκε ηελ έγθξηζε απφ ηηο ππφινηπεο Τπεξεζίεο. Γειαδή
έρνληαο θαζπζηεξήζεη δπν κήλεο, εξρφκαζηε ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
θαη απηφ γηα λα νινθιεξσζεί είλαη απξνζδηφξηζην ην πφηε. Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα. ρη ζχκθσλα κε απηά πνπ ιέσ εγψ, κε απηά πνπ ιέεη ε
INTRAKAT.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο απαληήζσ. Μηα ζνβαξή εηαηξεία φπσο ε INTRAKAT
έρεη θξνληίζεη θαη έρεη θηηάμεη φιν ην πεξηβάιινλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο,
είλαη έηνηκε θαη κέλεη ε απφθαζε φπσο πνιχ ζσζηά θαη απηνλφεηα είπαηε ηνπ
Γαζαξρείνπ κεηά απφ ηε δηθή καο ζχκθσλε γλψκε ή ηε δηαθσλία καο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε άιιν ιέεη εδψ ην
έγγξαθν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη έηζη θ. Σνκπνχινγινπ. Δίλαη απφθαζε ηνπ
Γαζαξρείνπ. Σν μέξνπκε απηφ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σειεηψλνπκε κε απηφ. Παίξλνπκε εκείο κηα απφθαζε λα
εηζεγεζνχκε ζην δαζάξρε φηη ζέινπκε λα κεηαθηλεζεί;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη. Πφζν ζα θάλεη απηφ φκσο;
Υξνληθά πφζν ζα θάλεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπαλαιακβάλσ: κηα ζνβαξή εηαηξεία έρεη ήδε δξνκνινγήζεη ηηο
Τπεξεζίεο κε ηέηνην ηξφπν …
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Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Άιιν

ιέεη

εδψ.

«Γελ

μέξνπκε…» ιέεη, ην ιέεη ζην έγγξαθφ ηεο ε INTRAKAT.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε επαθή κε ηελ INTRAKAT;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη, έρσ επαθή κε ην έγγξαθν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξά ην γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζαηε λα έρεηε. Κχξηε Πξφεδξε
ην ζέκα γηα εκέλα έρεη ιήμεη, πάκε ζε ςεθνθνξία. Ζ INTRAKAT κε ηελ φπνηα
απφθαζε ηνπ δαζάξρε είλαη έηνηκε λα κεηαθηλήζεη ην θνληέηλεξ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζέισ λα ηνπνζεηεζψ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα, θ. Πξφεδξε λα ξσηήζσ θάηη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Απφ απηά πνπ εηπψζεθαλ αληηιακβάλνκαη φηη πξέπεη λα
ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ηη αθξηβψο δεηάκε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
ςεθίζεη. Καηά ηελ άπνςή κνπ εζείο δεηάηε λα παξζεί κηα απφθαζε πεξί
άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθίζθνπ απηνχ θαη λα ζηαιεί πξνο ην Γαζαξρείν.
Γηφηη άιιε απφθαζε δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε. Γελ κπνξνχκε εκείο λα
πάξνπκε άδεηα απφθαζεο εγθαηάζηαζεο γηα θάηη κέζα ζε δαζηθφ ρψξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή αθξηβψο θ. Αλαληάδε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Χξαία, εγψ ζέισ λα εηπσζεί γηα λα θαηαιάβνπκε γηα ηη
αθξηβψο κηιάκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ αθξηβψο, πνιχ ζσζηά ην έζεζε ν θ. Αλαληάδεο. Ο θ.
εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν, κφλν λα ιάβεηε ππφςε ζαο φηη είλαη εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο θη έρνπκε θη έλα ςήθηζκα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Καληαξέιε θαθψο είλαη εθηφο εκεξήζηαο, είλαη έλα
πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξ' φια απηά είλαη φκσο θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ αθνξά φιε ηελ
πφιε θαη λα δνχκε νξηζκέλα πξάγκαηα. Έξρεηαη εδψ κηα επηζηνιή απφ έλαλ
ηξίην θνξέα θαη θαιψο θάλεη …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ ηελ Πεξηθέξεηα ήξζε απηή
ε επηζηνιή θ. εξεηάθε. ρη απφ θνξέα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ
Πεξηθέξεηα λα απαληήζνπκε.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: σζηά, απφ ηελ Πεξηθέξεηα, βιέπσ ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ εγψ, πάλσ πάλσ έξρεηαη απφ ηελ ΑΔΚ. Λέεη ν θ. Γήκαξρνο ην
αίηεκα αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ θηιάζισλ, επηζθεπηψλ ηνπ πεδνδξφκνπ θαηά
ηε δηέιεπζε ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. Γειαδή αλ είλαη απφ εθεί, ππάξρεη
πξφβιεκα κε ηα ππξνζβεζηηθά. Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ε Γεκνηηθή Αξρή
εγείξεη ζέκα ζνβαξφ, αζθάιεηαο ζε ζρέζε έξγα πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ. ρη
ηνπ γεπέδνπ, πεξηκεηξηθά. Θέζαηε ζέκα αζθάιεηαο γηα ηνπο πεδνδξφκνπο κε
ηηο παζζαινπήμεηο, ζέιεηε ζέκα αζθάιεηαο ηψξα. Απηφ απνδεηθλχεη αλ κε ηη
άιιν φηη νη ιεγφκελεο δεζκεχζεηο θαη κειέηεο ησλ ΑΔΠΟ είλαη δηάηξεηεο θαη ην
ζέηεηε εζείο, δελ ην ζέηνπκε εκείο.
Αζθάιεηα ινηπφλ θηιάζισλ, πνπ δελ εμεγείηαη πσο επεξεάδεηαη.
Σελ αζθάιεηα ηνπ θνληέηλεξ ην νπνίν γηα θάπνην ιφγν ζε έλα ρψξν δεκφζην,
αλνηρηφ είλαη ιηγφηεξν αζθαιήο, ζε έλα ρψξν κέζα ζηα δέληξα είλαη πην
αζθαιήο. Σελ αηζζεηηθή νκνηνκνξθία ηνπ πεδνδξφκνπ, ηελ θάιπςε ηνπ
θνληέηλεξ γηα ηελ απξφζθνπηε δηέιεπζε ησλ ηερληθψλ. Μέζα ζην άιζνο είλαη
σξαίν απηφ, είλαη πην εχθνιε ε δηέιεπζε ησλ ηερληθψλ ζπλεξγείσλ, παξά έμσ
απφ ην άιζνο πάλσ ζην αίζξην.
Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη φιε ε ηζηνξία γίλεηαη γηα ην ζεαζήλαη, γηα
λα κε ραιάεη ε κφζηξα ηνπ έξγνπ. Καη γηα λα κελ ραιάεη ε νπηηθή θάιπςε θαη
ε νκνξθηά, ην μαλάδακε απηφ, γηα δεχηεξε θνξά εξρφκαζηε θαη αλαηξέπνπκε
ηηο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο έρεη γίλεη ην έξγν θαη κηιάσ γηα ηελ ΑΔΠΟ. Καη
βάδνπκε έλα θνληέηλεξ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ λα θξπθηεί κέζα ζηα δέληξα.
Μάιηζηα! Πνπ αθνξά έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο.
Ση καο ιέεη ε INTRAKAT; Πέξα απφ απηά πνπ αλαθέξζεθαλ εδψ
«ρσξνζέηεζε ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο από ηα δέληξα ηνπ άιζνπο…»
κπνξνχκε λα ηα θφςνπκε θη απηά λα ηειεηψλνπκε… «κε θαηάιιεια κέηξα
ππξόζβεζεο κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, πξνζαξκνγή ζηα πςνκεηξηθά, ζηα
πξνηεηλόκελα έξγα γηα ηελ απνξξνή νκβξίσλ πδάησλ» θαη ζεκεηψλεη φηη «έρεη
ήδε δεκηνπξγεζεί ην θαλάιη απνξξνήο πνπ γεηηληάδεη κε ην έξγν από εθείλε
ηελ πιεπξά» άξα δεκηνπξγνχκε ζέκα, αιιά απφ φ,ηη θαηάιαβα ηα
αληηπιεκκπξηθά θαη απφ άιιεο ζπδεηήζεηο, φπσο πάλσ κε ηνλ πεδφδξνκν δελ
καο λνηάδεη, επηθαλεηαθή απνξξνή… θαη φπνηνλ πάξεη ν ρείκαξξνο.
«Έρεη ηξνπνπνηεζεί ν ξπκνηνκηθόο ζρεδηαζκόο…» άξα νχηε
ξπκνηνκηθφ ζρεδηαζκφ ζεβφκαζηε, νχηε δαζηθή λνκνζεζία ζεβφκαζηε, νχηε
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ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ ηεξείηαη, νχηε δεηήκαηα ζηνηρεηψδνπο αζθάιεηαο ηεξνχληαη,
γηαηί. Γηα λα κε ιεηηνπξγήζεη ην γήπεδν; Γηα λα κε ραιάζεη ε κφζηξα ελφο
εκπνξηθνχ, απηφ είλαη ην ζέκα. Σν γήπεδν ιεηηνπξγεί θαη ιεηηνπξγεί θαιχηεξα
άκα ηεξεζνχλ νη ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο αζθαιείαο.
Ση θαηαιαβαίλνπκε εκείο; Καηαιαβαίλνπκε φηη ζην φλνκα ηεο
κεγάιεο επέλδπζεο ν πεδφδξνκνο κε ηηο παζζαινπήμεηο έγηλε αλαβαζκνί θαη
θφπεθαλ δέληξα, ε δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ άιζνπο πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε
ζην άιζνο θαη απμάλεη ηηο ρξήζεηο θαη ζήκεξα θαηαιάβακε γηαηί έθπγε ην
γθαξάδ

θαη

ην

πξάζηλν

κέζα

απφ

ην

άιζνο,

γηα

λα

πάλε

ηα

ειεθηξνκεραλνινγηθά ηεο ππνγεηνπνίεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία ζρέζε θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαιαβαίλσ φηη εδψ κηα επηινγή πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο
θαη θαηαιαβαίλσ θαη ηνλ θ. Γξεηδειηά πνπ ιέεη φηη βξίζθνπκε πξνβιήκαηα, φηη
έρεηε κηα πνιηηηθή επηινγή πνπ είλαη αδίζηαθηε απέλαληη ζε νηηδήπνηε βάδεη
αθφκε θαη ε λνκνζεζία, ε αζηηθή ε δηθή ζαο απηνχ ηνπ θξάηνπο, ηνπο
ζηνηρεηψδεηο φξνπο γηα κεγάια έξγα γηα δαζηθέο εθηάζεηο, πξνθεηκέλνπ, ηη. ρη
λα κε ραιάζεη έλα γήπεδν, αιιά ηα ζρέδηα εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο θαη λα
αλνίμεη ν δξφκνο, γηαηί εκείο μέξεηε κεηαμχ καο ην θνπβεληηάδνπκε απηφ ην
ηξηγσλάθη ηη ζα γίλεη φηαλ είρακε πάξεη ηα ζρέδηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζπληνκεχεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, ζπληνκεχσ θαη απφ φ,ηη θαίλεηαη ζπληνκεχεη θαη ην
άιζνο. Να αλνίμεη έλα δξφκν, λα δηεπξπλζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν, πνπ ιέεη
φηη φπνπ δελ έρεη δέληξν κέζα ζην άιζνο, δελ είλαη δαζηθή έθηαζε, βάδνπκε
θαη θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε. Αξθεί λα ζπλάδεη κε ηα γεληθφηεξα εκπνξηθά ζρέδηα
αμηνπνίεζεο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ θαη εδψ ηεο αηζζεηηθήο. Γηα ηελ αηζζεηηθή
ζα ην θάλνπκε θη απηφ. Γηαηί δελ βάδνπκε κέζα θαη έλα θάδν αλαθχθισζεο λα
είλαη αθφκε πην αηζζεηηθφ θαη θηινπεξηβαιινληηθφ ην έξγν;
Δκείο θπζηθά θαηαςεθίδνπκε θαη απνξνχκε γηαηί πξφθεηηαη πεξί
ζξάζνπο ε φιε δηαδηθαζία εδψ, πσο έξρνληαη νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ είλαη
ζε αληίζεζε κε θάζε λνκνζεζία, κε θάζε θαλνληζκφ, πνπ έλαο ην δεηάεη θαη
έξρεηαη ζην Γήκν λα πάξεη ηελ επζχλε θαη λα εηζεγεζεί πξνο ην θεληξηθφ
θξάηνο λα παξαθάκςεη ηα πάληα. ,ηη έρεηε εζείο απνθαζίζεη.

39

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξράο πξηλ δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γξεηδειηά, ζέιεη
θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο απφ ην δηαδίθηπν ηνλ ιφγν; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη
ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε εξεηάθε εθπιήζζνκαη δηφηη έρεηε κλήκε πνιχ
μεπεξαζκέλε θαη αλαθέξνκαη ζπγθεθξηκέλα, γηαηί κνπ αξέζεη λα είκαη
πξαθηηθφο ζηελ ηνπνζέηεζή

κνπ.

Ζ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ

ζην

πεδνδξφκην ην αξηζηεξφ, απηφ δειαδή πνπ έξρεηαη απφ Νέα Ησλία δελ είρε
θαλέλα αχιαθα απνξξνήο ησλ πδάησλ πνπ έπεθηαλ είηε ζην δξφκν, είηε ζην
άιζνο θαη εθ ηνπ άιζνο πξνο ην δξφκν.
Απηή ηε ζηηγκή κέζα απφ ηε κάλδξα πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί
πάλσ ζηνλ πεδφδξνκν ην ζθεπαζηφ, απφ ηε κέζα κεξηά πξνο ην άιζνο έρεη
δεκηνπξγεζεί αχιαθαο πιάηνπο πεξίπνπ 50 εθαηνζηψλ θαη ίζσο ηφζν ή θαη
πεξηζζφηεξνπ βάζνπο ην νπνίν παίξλεη φια ηα λεξά ηα νπνία ζα πέθηνπλ κε
ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρσκάησλ, πνπ ζα πέθηνπλ απφ ην άιζνο πξνο ηε
κάλδξα πξνο ηνλ πεδφδξνκν, ρσξίο λα πέθηνπλ ζηνλ πεδφδξνκν θαη
ππνγεηνπνηνχληαη φια ζχκθσλα κε ηελ θαηαζθεπή πνπ έρεη γίλεη.
Γεχηεξνλ, ην ζεκείν κέζα απφ ηε κάλδξα φπνπ ην θνπβνχθιην
απηφ είλαη ειεχζεξν δέληξσλ. Αιιά δελ ζαο άθνπζα πνηέ λα πείηε πσο
ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζθεπαζηνχ ην θνπβνχθιην ζε θνηλφρξεζην ρψξν. Δίλαη
ή δελ είλαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ν ζθεπαζηφο; Δίλαη θαη παξαείλαη. Με
πνηαλνχ άδεηα κπήθε; Γελ ζαο άθνπζα λα δηακαξηχξεζηε εθεί.
Γελ ζαο άθνπζα λα δηακαξηχξεζηε πνπ ζα γθξεκηζηνχλ ηα κηθξά
θηίξηα ζην δσνινγηθφ θήπν φπνπ θηινμελνχληαη νη εξγαδφκελνη ηνπ Πξαζίλνπ,
φπσο δελ ζαο άθνπζα θαη γηα ην ζηαβιαξρείν ησλ αλαθηφξσλ ζην Σαηφη. Σν
ζηαβιαξρείν έρεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ελψ ζην δηθφ
καο είλαη παξάλνκν κε βάζε κηα δηθαζηηθή απφθαζε. Καη νη εξγαδφκελνη πνπ
πάλε; ηελ εζληθή νδφ ζε θνπβνχθιηα, εθεί δηακνξθψλεηαη ν ρψξνο δίπια
ζηελ ECO. Πσο ζα εξγάδνληαη απηνί νη άλζξσπνη θαη ζα έρνπκε απαηηήζεηο;
Γελ ηνπο ζέινπκε ζην άιζνο, δελ καο θάλεη εθείλνο ν ρψξνο,
πνπ ζα ηνπο βάινπκε; Κάπνπ δελ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ; ήκεξα νη κηζνί
ιεηηνπξγνχλ ζην Π.Π.Η.Δ.Γ., νη άιινη ιεηηνπξγνχλ ζην δξφκνη θαη νη άιινη κε ηα
κνηνπνδήιαηα ηξέρνπλ απφ εδψ θαη απφ εθεί. Έηζη πξέπεη λα έρνπκε κηα
ζπλέπεηα ιφγσλ θαη έξγσλ.
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Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα γίλνπλ νη φπνηεο δηνξζψζεηο πξέπεη
ζε απηφ πνπ ιέγεηαη γήπεδν ηεο ΑΔΚ ή άκα ζα πνχκε λα κεηαθηλεζεί ην
θξάζπεδν ιίγν απφ εδψ θαη πάεη ιίγν παξαπέξα καο θηαίεη; Σίπνηα δελ καο
θηαίεη. Σν ζηελφ ην κπαιφ καο, καο θηαίεη πνπ δελ ζέιεη λα παξαδερηεί φηη
απηή ε επέλδπζε αλεμάξηεηα πνηνο ηελ θάλεη, ζα ζεθψζεη ηελ πφιε καο, ζα
δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο φρη απιά ζην γήπεδν απηφ θαζαπηφ, ζε φια ηα
καγαδηά ηεο πφιεο. Γηφηη θάζε αγψλαο, ζα είλαη γηνξηή. Γελ μέξσ αλ έρεηε
πάεη ζην εμσηεξηθφ λα δείηε φηαλ νη θίιαζινη πάλε απφ ηε κηα πφιε ή απφ ην
έλα θξάηνο ζην άιιν, πσο γηνξηάδνπλ πνιιέο ψξεο πξηλ ηνλ αγψλα θαη εδψ
ζα αξρίζνπκε λα ιέκε φηη ζα καο θαηαζηξέςνπλ θαη ηα ινηπά.
Γελ καο ιέηε επίζεο κε ηα ζπλνδά έξγα πσο ζα αλαβαζκηζηνχλ
6 Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα κέρξη ηε Γεθειείαο ζπλ ηελ Αγία Σξηάδα, 7 θαη
καθάξη λα είρακε θη άιια ιεθηά λα κπνχκε θαη ζηελ απέλαληη κεξηά πνπ
ιέγεηαη ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ. Δίλαη δεηήκαηα θπξίεο θαη θχξηνη πσο ζέινπκε λα
δηακνξθψζνπκε ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο καο θαη επηηέινπο ζα πξέπεη
θαη ιάζε αλ ζέιεηε, είρε δίθην ν θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο. Απφ
ηελ άιιε κεξηά αθνχκε φηη ππάιιεινη δνπιεχνπκε θαιά…. Μα καο ιείπνπλ νη
ππάιιεινη θαη δελ δνπιεχνπκε θαιά, γη' απηφ ππάξρνπλ κηα ζεηξά
θαζπζηεξήζεηο.
Απηφ φκσο δελ αλαηξέπεη ηελ ινγηθή λα ιέκε ζπκθσλνχκε ζε
θάηη, πνπ είηε έγηλε θαηά ιάζνο θαη κπήθε εθεί, είηε απφ παξάιεηςε δελ έγηλε
ζσζηά θαη ρξεηάδεηαη κηα κεηαθίλεζε. Κάλακε θαη κηα δηαρεηξηζηηθή. Γελ
πξνβιέπνπκε δηάθνξα πξάγκαηα; Αο πξνβιέςνπκε θη απηφ. Αο δψζεη ν
δαζάξρεο ηελ έγθξηζε φπσο απαηηεί ε δηαδηθαζία, λα κπεη απφ κέζα λα
αλνίμεη ν πεδφδξνκνο θαη ζα είλαη πξνο δηεπθφιπλζε φισλ ησλ παξαγφλησλ
ηεο πφιεο, ησλ απηνθηλήησλ, ησλ ππξνζβεζηηθψλ, δηφηη παξαδίπια είλαη θαη ε
είζνδνο πνπ κπαίλεηο κέζα ζην γήπεδν κε απηνθίλεηα.
Απηά

θπξίεο

θαη

θχξηνη

θαη

παξαθαιψ

θ.

Πξφεδξε

αο

πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή ζαο αθνχσ κε πξνζνρή, «φπνηνο βαξηέηαη λα
δπκψζεη – δέθα κέξεο θνζθηλίδεη», ιέλε. Έρνπκε θηάζεη ζε έλα ζεκείν απηή ηε
ζηηγκή θαη κηιάκε πεξίπνπ ηξία ηέηαξηα, έρσ αθνχζεη απίζηεπηα πξάγκαηα γηα
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εχθιεθηα πιηθά, έρσ αθνχζεη πξάγκαηα παιαβά. Θέινπκε λα ηειεηψζεη ην
έξγν; Ννκίδσ φηη ζέινπκε. Θέινπκε λα απνζπκθνξεζεί ε πφιε; Θέινπκε.
Πξέπεη λα απνδνζεί ν ρψξνο ζηνπο δεκφηεο θαη ην έξγν λα νινθιεξσζεί θαη
λα παξαδνζεί ζηνλ θφζκν, ζε εκάο; Καη απηφ ην ζέινπκε.
Έλα θνληέηλεξ κε ηα Ζ/Μ ηεο ππνγεηνπνίεζεο θάπνπ πξέπεη λα
ζηεζεί. Απφ εθεί θαη πέξα νη φπνηεο αλεζπρίεο εληέρλσο θαη ππνγείσλ
εθθξάδνληαη πεξί εχθιεθησλ πιηθψλ θαη πηλάθσλ θαη δελ μέξσ θη εγψ ηη άιιν,
ππξνπξνζηαζία δελ μέξεηε ηη ζεκαίλεη αγαπεηνί ζπλάδειθνη; Τπάξρνπλ
δηαηάμεηο νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ απφ απηά ηα πξάγκαηα θαη είκαη ζίγνπξνο
φηη φια απηά ηα ειεγρζνχλ θαη ζα γίλνπλ έηζη φπσο πξέπεη.
Δκάο απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη γηα λα ηειεηψλνπκε, είλαη λα
δψζνπκε κηα έγθξηζε ζηελ ειεγθηηθή Αξρή πνπ είλαη ην Γαζαξρείν, λα
επηηξέςεη ηε δηαδηθαζία. Αο ην θάλνπκε, λα ςεθίζνπκε λα ηειεηψλνπκε.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Θα κε ζπγρσξέζεηε, αιιά ηειεηψλνληαο απφ ηε δνπιεηά κνπ
πξνηίκεζα λα θάλσ έλα κπάλην θαη λα βγσ θαζαξφο, παξά λα θάηζσ λα
δηαβάζσ, δελ ππήξρε παξαπάλσ ψξα. Γη' απηφ ήζεια λα απέρσ ηειείσο,
αιιά ηψξα έρσ κεξηθέο απνξίεο. Σελ ηειηθή απφθαζε ππάξρεη νπζηαζηηθή
δηαδηθαζία θαη ηππηθή θαη πνιιέο θνξέο φηαλ παξεκβαίλνπκε ζηελ ηππηθή
δηαδηθαζία θαη ην έρνπκε δήζεη κε δηάθνξεο Γεκνηηθέο Αξρέο, κπιέθνπκε θαη
θακία θνξά ρξεσλφκαζηε θηφιαο.
Ζ κεηαθίλεζε ηνπ θνληέηλεξ ηελ ηειηθή απφθαζε πνηνο ηελ
παίξλεη, εκείο ή ν δαζάξρεο; Έλα εξψηεκα θαη ζην ηέινο λα απαληήζεη ν θ.
Γήκαξρνο ή φπνηνο ζέιεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, αιιά αλαθέξζεθε απφ ηελ αξρή φηη κεηά είλαη ζέκα
δαζάξρε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα αθνινπζεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία, ηα ιέεη φια βξε
παηδηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν είπακε απφ ηελ αξρή, ηέινο πάλησλ πάκε παξαθάησ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ρσηάσ βξε παηδηά, είκαη θαη κηαο ειηθίαο άλζξσπνο θαη δελ
θαηαιαβαίλσ, εζείο είζηε λένη φινη θαη ηα πηάλεηε ακέζσο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Νηάηζε ήζαζηαλ ζην κπάλην δελ ην αθνχζαηε, ην είπακε
απφ ηελ αξρή.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Άξα εκείο ηψξα απνθαζίδνπκε κηα εηζήγεζε γηα ην δαζάξρε,
δελ παίξλνπκε θακία απφθαζε γηα λα εθηειεζηεί, ή ζηξαβά θαηαιαβαίλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε ηηο εξσηήζεηο ζαο θαη ζα απαληεζνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ξεηνξηθέο νη εξσηήζεηο, ηηο μέξεη ηηο απαληήζεηο ν θ.
Νηάηζεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο πξνηείλνπκε θ. Νηάηζε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ση θάλσ θ. Γήκαξρε; Σηο μέξσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Νηάηζε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σφηε γηαηί ξσηνχζα, άκα ηηο ήμεξα. Άξα εκείο απφ απηφ πνπ
θαηαιαβαίλσ, θνπβεληηάδνπκε εδψ λα βγάινπκε κηα εηζήγεζε γηα ην δαζάξρε
θαη κεηά ην δαζάξρε δελ ζα μαλάξζεη εδψ λα απνθαζίζνπκε θάηη. Απηφ
θάλνπκε ινηπφλ, απηφ ξσηάσ.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε κηα εξψηεζε ζνβαξή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε είπακε λα θιείζνπκε ηνλ θχθιν ησλ
εξσηήζεσλ, ηέινο πάλησλ έρεηε ηνλ ιφγν.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Γξεηδειηά θαη' αξράο κηα θαη αλαθέξαηε ηε
δηαρεηξηζηηθή, ζηε δηαρεηξηζηηθή δελ πξνβιεπφηαλ φπσο ιέγακε, ηα ζθπιηά ζην
δάζνο, νχηε ηα Ζ/Μ πξνβιέπνληαη θαηά ην ίδην πξάγκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπέξ είλαη απηφ θ. Οπζηακπαζίδε, είπε ν θ. Γξεηδειηάο φηη
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηνχκε ηε δηαρεηξηζηηθή γηα ην θαιφ θαη ην
φθεινο ηεο πφιεο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Να αθήζνπκε θαη ηα ζθπιηά ηφηε, γηαηί νχηε Ζ/Μ
πξνβιέπνληαλ. Γελ πξνβιέπνληαλ ηα ζθπιηά, εληάμεη, δελ πξνβιέπνληαη θαη
ηα Ζ/Μ ινηπφλ. Πάκε παξαθάησ. Δίλαη κφληκε απηή ε θαηαζθεπή εθεί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μφληκε, βεβαίσο. Αλ δελ ήηαλ κφληκε θ. Οπζηακπαζίδε ζα ηελ
αθήλακε γηα ιίγν δηάζηεκα ζηελ ππνγεηνπνίεζε πάλσ ζηελ νξνθή θαη ζα ηελ
έπαηξλαλ κεηά.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δληάμεη επραξηζηψ, άξα είλαη κφληκε εθεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ αλαιχζεθε δηεμνδηθά ην ζέκα, κφλν λα απαληήζσ ζηνλ
θ. εξεηάθε ζρεηηθά κε ηελ ηερλεέλησο ζρέζε πνπ αλέπηπμε κεηαμχ Πξαζίλνπ
θαη θνληέηλεξ. Κχξηε εξεηάθε, ελλνείηαη πσο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πξαζίλνπ
δελ θαηεδαθίδνληαη γηα λα πάεη εθεί ην θνληέηλεξ.
αο ζπκίδσ πσο ππάξρεη πέξα απφ ηελ ακεηάθιεηε απφθαζε
ηνπ 2009 ηειεζίδηθε θαη άκεζα εθηειεζηή λα θαηεδαθηζηνχλ φιεο νη
ηζηκεληέληεο θαηαζθεπέο κέζα ζην άιζνο, ππάξρεη ε πξφζθαηε ηνπ ’18-’19 θαη
κάιηζηα ήξζε θαη Τπνπξγφο ηηο πξνάιιεο, ν θ. Ακπξάο, παξφληνο ηνπ
δαζάξρε θαη είπαλ φηη απηά θεχγνπλ άκεζα θαη γη' απηφ έρνπκε ηξέμεη ηηο
δηαδηθαζίεο γηα λα θέξνπκε ην ξεχκα -ν θ. Γεσξγακιήο ζα κπνξνχζε λα ζαο
δηαβεβαηψζεη γη' απηφ- γηα ηε ειεπθείαο, ην λεξφ γηα λα πάλε απηνί νη
άλζξσπνη ηνπ Πξαζίλνπ θάπνπ λα εγθαηαζηαζνχλ.
Μελ ζπλδέεηε πξάγκαηα αλφκνηα φηη θεχγεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ
Πξαζίλνπ γηα λα πάεη ην θνληέηλεξ εθεί. Ννκίδσ δηεμνδηθά αλαιχζεθε απηφ, λα
ςεθίζνπκε θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απέρνπκε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμήγεζα ζηελ αξρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Απέρνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Παξαηαμηαθή ππαθνή, απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
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Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

πκθσλνχκε

κε

ηελ

πξνηεηλφκελε κεηαθίλεζε, ππφ ηνλ φξν φηη απηή είλαη πεξηβαιινληηθά ζχλλνκε
θαη λα ππάξμεη ε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα ππέξ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη δεδνκέλεο απηέο νη πξνυπνζέζεηο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα
δηαηππσζεί έηζη ε γλψκε καο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γξακκαηέα, δελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο. Τπέξ κε
ηελ αηηηνιφγεζε απηή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απνπζηάδεη, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λέθθαο Αζαλάζηνο ππέξ, ε θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Δίλαη γεγνλφο φηη ην θνληέηλεξ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί απφ εθεί, ε
νπζία είλαη φκσο φηη ιφγσ ηεο κε έγθαηξεο ελεκέξσζεο δελ πξφιαβα λα
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ελεκεξσζψ, αιιά νχηε θαη θαηάιαβα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ ζα πάεη απηφ ην
θνληέηλεξ. Χο εθ ηνχηνπ ιεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 19 ππέξ, 4 θαηά, 2 ιεπθά, 6 απνρέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

2ν

ζέκα

εθηόο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

κεηαθίλεζεο νηθίζθνπ (container) ειεθηξνκεραλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ
επί ηεο νδνύ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ
«Τπνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο νδνύ Παηξηάξρνπ. Κσλζηαληίλνπ θαη ηα
ζπλνδά έξγα ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» εθηόο
εξγνηαμίνπ,

ζε

παξαθείκελν

ρώξν,

εληόο

ηνπ

Άιζνπο

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Σν 3ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ην ςήθηζκα πνπ
είρακε ιάβεη φινη, ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ην ςήθηζκα γηα ηελ Οπθξαλία
θαη βέβαηα ππάξρεη θαη ην ελαιιαθηηθφ ςήθηζκα ην νπνίν έζηεηιε ν θ.
εξεηάθεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ δεηάκε ζέκα, κάιηζηα είρα πεη ζηνλ θ. Γήκαξρν αλ
ζπλερίζεη ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη ζηήξημε πνπ ππάξρεη θαη δελ είλαη
αλάγθε λα κπνχκε ζε κηα αληηπαξάζεζε, αλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο.

3ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ξσζηθή εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε αο δηαβάζεη ν θ. Γήκαξρνο ην ςήθηζκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ςήθηζκα πνπ ζπληάμακε θαη ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζαο
ην κνίξαζα πξνθεηκέλνπ δηα πεξηθνξάο λα ςεθηζηεί, ν θ. εξεηάθεο δήηεζε λα
έξζεη ζην Γ..
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη δελ δήηεζα εγψ, δηεπθξίληζα κεηά εθφζνλ έξζεη
θαηαζέηνπκε φηη δελ είλαη αλάγθε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη ζσζηά. αο δηαβάδσ ην δηθφ καο ςήθηζκα:
Σν Γ.. ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο εθθξάδεη
ηελ αγσλία ηνπ γηα ηελ πνιεκηθή ζύξξαμε ζηελ Οπθξαλία θαη ηελ
εηζβνιή ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηνύ ζηελ αλεμάξηεηε απηή ρώξα.
Σα ζύκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη άκαρνη νκνγελείο καο, νη
πξόζθπγεο, νη θαηαζηξνθέο, νη θίλδπλνη ελόο νινθιεξσηηθνύ
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πνιέκνπ, νη δπζκελείο αλζξσπηζηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη
γεσπνιηηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ θπξηαξρνύλ ζηηο ζθέςεηο καο.
Ζ εηζβνιή ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία είλαη απαξάδεθηε από θάζε
άπνςε, θαζώο ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ν δηάινγνο είλαη ηα κόλα
απνδεθηά κέζα επίιπζεο δηαθνξώλ κεηαμύ θξαηώλ.
Κάζε βίαηε αλαζεσξεηηθή πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζπλόξσλ ζηελ
ήπεηξό καο αιιά θαη παγθόζκηα, όπσο θαη ε πξνζβνιή ηεο
θπξηαξρίαο ελόο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο από έλα ππέξηεξν ζε πνιεκηθή
ηζρύ.
Δλώλνπκε ηε θσλή καο κε ηελ παγθόζκηα απαίηεζε γηα εηξήλε θαη
απαηηνύκε άκεζε θαηάπαπζε ηνπ ππξόο.
Ο ζεβαζκόο ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ
θξαηώλ είλαη αδηαπξαγκάηεπηνο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γήκαξρε εθεί πνπ ιέηε «… ησλ θξαηψλ» ζηελ
ηειεπηαία παξάγξαθν, δηαβάζηε ην μαλά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Ο ζεβαζκόο ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο
ησλ θξαηώλ είλαη αδηαπξαγκάηεπηνο».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: χκθσλα θαη κε ηνλ Καηαζηαηηθφ ράξηε ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιχ σξαία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο δελ μέξσ πφηε εζηάιε απηφ ην ςήθηζκα,
γηαηί δελ ην έρσ δηαβάζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ πεξαζκέλε εβδνκάδα θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χξαία δελ ην ακθηζβεηψ, έρσ ππφςε κνπ ην αξρηθφ ην
νπνίν είρε ζηαιεί θαη ηελ απάληεζή κνπ πνπ πξφηεηλα λα κείλνπκε ζηελ
αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, λα ζπιιέμεη ν Γήκνο αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη λα ηε
ζηείιεη κε ηα θαηάιιεια δίθηπα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί.
Απφ εθεί θαη πέξα επεηδή κέζα ην ςήθηζκα είλαη ζεηηθφ ππφ ηελ
έλλνηα φηη θαιεί γηα εηξήλε, θαιεί γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο, θαιεί γηα
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αλζξσπηζηηθή αιιειεγγχε, απφ εθεί θαη πέξα φκσο επεηδή κπαίλεη ζε
ηδηαίηεξα δεηήκαηα ηα νπνία απφ ην πξσί σο ην βξάδπ απηή ηε ζηηγκή νη
νζφλεο φισλ ησλ πνιηηψλ βνκβαξδίδνληαη κε ζέζεηο θαη αληηζέζεηο….
Θα πσ έλα παξάδεηγκα. Αλαθέξεη ζην ςήθηζκά ηνπ ν Γήκαξρνο
ην δηθαίσκα ζηελ εζληθή θπξηαξρία θαη αλεμαξηεζία, βεβαίσο, απνιχησο
ζεβαζηφ. κσο λα πσ ηελ ίδηα ζηηγκή νη δπν πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ζην
φλνκα ηεο απηνδηάζεζεο ελφο άιινπ ππιψλα ηνπ Καηαζηαηηθνχ ράξηε ηνπ
Ο.Ζ.Δ. πνπ κίιεζε ν θ. Γξεηδειηάο, έγηλαλ «αληίζηνηρεο» αλζξσπηζηηθέο
επεκβάζεηο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, απφ ηνπο Γπηηθνχο.
Άξα φηαλ επηθαινχκαζηε ην Γηεζλέο Γίθαην λα ην επηθαινχκαζηε
ζε φιεο ηηο πηπρέο γηαηί βιέπνπκε πσο ην Γηεζλέο Γίθαην δπζηπρψο εδψ θαη
πνιιά ρξφληα, δεθαεηίεο έρεη γίλεη κπαιάθη πξνθεηκέλνπ ν ηζρπξφο θάζε θνξά
λα κπνξεί λα παξεκβαίλεη, είηε επηθαινχκελνο ηελ εζληθή θπξηαξρία, είηε ηελ
απηνδηάζεζε φπσο γίλεηαη ηψξα ζην Νηνλκπάο παξαδείγκαηνο ράξηλ θαη λα
βιέπνπκε πνιέκνπο πνπ δπζηπρψο ηελ πιεξψλνπλ πάληα νη αζψνη, εηδηθά ηα
παηδηά θαη βεβαίσο έρνπκε θαη πξνζθπγηθά ξεχκαηα απφ ηαιαίπσξνπο
αλζξψπνπο.
Άξα θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε ζα έπξεπε ν Γήκνο λα κείλεη ζηελ
αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. Γηαθνξεηηθά αλ πάκε ζε κηα αλαιπηηθή ζπδήηεζε γηα
ηνλ πφιεκν θαη ην πνηνο έρεη δίθην θαη άδηθν, λνκίδσ ζα θάλνπκε κηα πνιχ
κεγάιε ζπδήηεζε. Αο έξζεη ζηνλ ρξφλν πνπ κπνξεί ηνπιάρηζηνλ λα ζπδεηεζεί
θαη φρη εθηφο εκεξήζηαο πνπ έρνπκε πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ζπδήηεζεο, αλ
επηκέλεη ν Γήκαξρνο λα βγεη έλα ςήθηζκα.
Δγψ είρα πεη πξνθνξηθά ζηε ζπλάληεζε πέξα απφ απηφ πνπ
ζηείιακε γξαπηψο γηα ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, πνπ ζπλαληεζήθακε ζηελ
θνπή ηεο πίηαο ησλ εξγαδνκέλσλ φηη εκείο ζα ζηεξίδακε έλα ςήθηζκα κε δπν
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: πνπ θαηαδηθάδεη ηνλ πφιεκν θαη ηελ ζχξξαμε θαη
εηζβνιή θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δελ ζα δέρεηαη εκπινθή ηεο ρψξαο καο κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν, πέξα ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη απφ φ,ηη άθνπζα
δελ ην έρεη απηφ ην ςήθηζκα, δειαδή ηε κε εκπινθή ηεο ρψξαο καο, γηαηί ηε
ζεσξνχκε επηθίλδπλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθεξφκαζηε ζηελ εκπινθή, ίζα - ίζα πνπ ιέσ ζηελ
απηνδηάζεζε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ην αθνχζαηε ηψξα πνπ ην δηάβαζε, γηαηί
λνκίδσ επί άιινπ ςεθίζκαηνο ζπδεηάηε. Οχηε ζπκςεθηζκνχο θάλεη ην
ςήθηζκα, νχηε ζε έλα άιιν πφιεκν θηαίγαλε νη Γπηηθνί θαη ηψξα θηαίλε νη
Αλαηνιηθνί, νχηε ηίπνηα. Δδψ είλαη θαηά ηνπ πνιέκνπ θαη ππέξ ησλ ακάρσλ
θαη ππέξ ησλ αλζξψπσλ πνπ ράλνληαη ζε κηα ηεξάζηηα αλζξσπηζηηθή θξίζε
πνπ βηψλνπκε φινη θαη έρνπκε κείλεη ζπγθινληζκέλνη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε εγψ είπα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν δηαβάζαηε ην ςήθηζκα; Γηαηί λνκίδσ δελ ην δηαβάζαηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, εγψ είπα φηη ην άθνπζα θαη δελ ην έρσ
δηαβάζεη θαη' αξράο. Καη ζην ελδηάκεζν δέρηεθα θη έλα ηειεθψλεκα,
δηνξζψζηε κε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ
πξνζεθηηθνί κε ηνλ φξν «απηνδηάζεζε», δειαδή έρεη δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ε
Θξάθε; Απιά. Άιιν ην λα έρεη θάπνηα πξνλφκηα ε κεηνλφηεηα λα
απηνδηνηθείηαη ηνπηθά ζε θαηψηεξεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο εμνπζίεο, δηφηη αλ
ιέηε απηνδηάζεζε ζεκαίλεη φηη δίλεηο ην δηθαίσκα κέζα ζηα γεσγξαθηθά φξηα
ελφο θξάηνπο λα δεκηνπξγήζεηο έλα αλεμάξηεην θξάηνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παληειή εγψ δελ είπα απηφ πάλησο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να νινθιεξψζσ. Ίζσο δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηή ε ζπκθσλία
ηνπ Μηλζθ πνπ ππεγξάθε κεηαμχ Ρσζίαο, Γαιιίαο, Γεξκαλίαο θαη Οπθξαλίαο.
πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δπν απηέο πεξηνρέο ηνπ Νηνλέηζθ θαη ηνπ Λνπράλζθ
λα έρνπλ απμεκέλεο ηνπηθέο αξκνδηφηεηεο, φπσο έρνπλ θαη ζηε Μνιδαβία πνπ
ππάξρεη πάιη εθεί ε Τπεξδλεηζηεξίαλ φπνπ θη εθεί έρνπλ ην απηνδηάζεην ζην
ρψξν ηνπο, δειαδή απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο σο κεηνλφηεηα.
Παξάθιεζε λα είκαζηε πξνζεθηηθνί. Αλ ρξεηάδεηαη λα κπεη
ελδερνκέλσο θ. Βνχξν ζην ςήθηζκα, ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
ησλ κεηνλνηήησλ. Απιά. Έηζη ψζηε λα κε δίλνπκε αθνξκή αχξην λα πνπλ νη
Σνχξθνη «παηδηά, είλαη 200.000 Σνχξθνη…».
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε Θξάθε, αιιά εθεί κηιάκε γηα λνκφ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη λνκνί θη εθεί πεξηνρέο ήηαλ πνπ ζην ηέινο έθηαζαλ ζε
απηά ηα πξάγκαηα, πνπ ίζσο ήηαλ θαη ε αηηία ηνπ πνιέκνπ. Άιιν νη Πνκάθνη,
νη Πνκάθνη δελ έρνπλ θακία ζρέζε. Οη Πνκάθνη είλαη Έιιελεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά πάξηε ην αλ έρεηε ηελ θαινζχλε γηαηί δελ μέξσ
πνπ ζέιεηε λα ην πξνζζέζεηε απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη φζνλ αθνξά ηελ βνήζεηα, βιέπνπκε φινη ζηηο
ηειενξάζεηο καο φηη είλαη έλαο ιαφο πεξήθαλνο θαη θαινληπκέλνο, ζε φια ηα
επίπεδα. Δίηε βγαίλεη απφ ηα ππφγεηα θαηαθχγηα, είηε θπθινθνξεί ζηνπο
δξφκνπο ή ζηα ζπίηηα κεηά ηηο βφκβεο, είηε θηάλνληαο ζηα ζχλνξα βιέπνπκε
έλα ιαφ αξθνχληνο πεξηπνηεκέλν.
Αο απνθχγνπκε λα ζπιιέμνπκε ξνχρα. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα
καδέςνπκε θάξκαθα γηα ηα παηδηά γάιαηα θαη ηξφθηκα θαη αο απνθχγνπκε ηα
πξάγκαηα ηα νπνία ίζσο ηα πεηάμνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με ην ςήθηζκα φπσο
δηακνξθψζεθε ηψξα δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε, ζε γεληθέο γξακκέο είλαη
ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Να θάλσ κηα δηφξζσζε ζηνλ θ. Γξεηδειηά πνπ
κάιινλ ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ηνπ ην είπε, δελ είλαη Σνχξθνη ζηε δπηηθή Θξάθε,
είλαη Έιιελεο κνπζνπικάλνη.
Σν άιιν ην νπνίν λνκίδσ φηη πξέπεη λα επηζεκάλνπκε είλαη ην
εμήο: ζπκθσλψ θπζηθά κε φια φζα εηπψζεθαλ, δπζηπρψο έρνπκε πφιεκν
κεηαμχ νκνδφμσλ. Γηαηί θαη νη Ρψζνη θαη νη Οπθξαλνί είλαη ζηε κεγάιε ηνπο
πιεηνςεθία ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη θαη είλαη πάξα πνιχ άζρεκν απηφ. Δθηφο
φισλ ησλ άιισλ γηα ηα νπνία ζπλεγνξψ. Δκείο κε ην ςήθηζκα ζπκθσλνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίρα πεη ηε γλψκε κνπ ζηνλ θ. Γήκαξρν ηελ ηνπνζέηεζή
κνπ. Καη' αξρήλ είκαζηε ζχκθσλνη λα εληαζεί ε πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ
πξνζθχγσλ θαη ζέισ λα πσ εδψ φηη γηα καο ηνπο θνκκνπληζηέο δελ
ππάξρνπλ καχξνη θαη μαλζνί πξφζθπγεο, φπσο ππάξρνπλ γηα νξηζκέλεο
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γηα νξηζκέλνπο Τπνπξγνχο ηεο αγαπεηήο
καο Κπβέξλεζεο. ινη είλαη πξφζθπγεο θαη φια ηα παηδηά ην αίκα ηνπο
θφθθηλν είλαη θαη καλνχια πνπ ηα κεγάισζε. Σν ιέσ, γηαηί βιέπνπκε νξηζκέλα
γεγνλφηα, ηα νπνία καο ζεθψλνπλ δπν θνξέο ηελ ηξίρα.
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Σν δεχηεξν είλαη ην εμήο: δελ λνκίδσ φηη θαλείο ζήκεξα πνπ
ζηνηρεησδψο παξαθνινπζεί ηα πξάγκαηα, βιέπεη έλα πφιεκν κεηαμχ Ρσζίαο
θαη Οπθξαλίαο. Γελ λνκίδσ φηη γίλεηαη πιένλ ηέηνηα ζπδήηεζε. Δδψ κηιάκε γηα
ηε δηακφξθσζε δπν ζηξαηνπέδσλ παγθφζκηα, θάζεηα, έλα πφιεκν ζε φια ηα
επίπεδα: νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ. Απφ ηε κηα ζπλαζπηζκφο επξσαηιαληηθφο,
απφ ηελ άιιε Ρσζία κε Κίλα θαη ινηπνχο. Έηζη είλαη.
Πνην είλαη ην επίδηθν; Δίλαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ιαψλ; Δίλαη ε
δεκνθξαηία; Δίλαη ν αληηθαζηζκφο θαη απφ ηνλ έλαλ θαη απφ ηνλ άιινλ; Σν
επίδηθν είλαη ν αληαγσληζκφο θαη νη ζπγθξνχζεηο γηα ηα θέξδε, γηα ην θπζηθφ
αέξην, γηα ην πεηξέιαην, γηα ηηο πξψηεο χιεο, γηα ην πνπ ζα εληαρζεί
γεσπνιηηηθά ε Οπθξαλία θαη νηθνλνκηθά, αλ ζα εληαρζεί ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη ζην δπηηθφ πλαζπηζκφ, γηαηί έηζη έγηλε ην πξαμηθφπεκα ην ’14
ηφηε πνπ έθαςαλ 100 αλζξψπνπο ζηελ Οδεζζφ, ή ζα εληαρζεί ζηελ
επξσαζηαηηθή έλσζε Ρσζίαο. Γη' απηφ είλαη.
Καη πάλσ ζηελ πιάηε ησλ ιαψλ θαη ησλ δχν ιαψλ έρνπλ
κεηαηξέςεη κηα νιφθιεξε ρψξα ζε ζάθν ηνπ κπνμ. Απφ ηε κηα ε Ρσζία κε ηελ
απαξάδεθηε

εηζβνιή,

ε

απνθνκκνπληζηηθνπνίεζεο

θαπηηαιηζηηθή
θάλεη

ηελ

Ρσζία

εηζβνιή

πνπ
θαη

ζην

απφ

φλνκα
ηελ

άιιε

ηεο
ε

θαπηηαιηζηηθή Γχζε, ε νπνία ιέεη ν θ. ηφιηελκπεξγθ «έρνπκε ήδε 100.000
Ακεξηθάλνπο ζηξαηησηηθνχο, νη 40.000 ππφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ΝΑΣΟ» απηά είπε
ρηεο. «Έρνπκε εδψ θαη ρξφληα εθπαηδεχζεη δεθάδεο ρηιηάδεο Οπθξαλνχο πνπ
ζήκεξα πνιεκνχλ ζηελ πξψηε γξακκή, ελψ έρνπκε δψζεη ζεκαληηθέο
πνζφηεηεο φπισλ θαη θαπζίκσλ». Απηφ γίλεηαη.
Καη νη επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο πνπ πεζαίλνπλ θαη απφ ηε
Ρσζία θαη απφ ηελ Οπθξαλία είλαη απφ ηα πην θησρά ζηξψκαηα θαη ησλ δχν
ρσξψλ. Άξα απηή είλαη ε ζχγθξνπζε πνπ ππάξρεη θαη δελ είλαη ην πνηνο
άξρηζε πξψηνο θαη πνηνο δεχηεξνο. πσο γηα παξάδεηγκα ν 1 νο Παγθφζκηνο
Πφιεκνο δελ άξρηζε ιφγσ Πξίληζηπ ζην εξάγεβν.
Γεχηεξν δήηεκα. Ζ ρψξα καο ζπκκεηέρεη ζηνλ πφιεκν.
πκκεηέρεη θαη ηε δπζθνιία πνπ έρεη ζήκεξα ε Κπβέξλεζε αιιά θαη ε
αληηπνιίηεπζε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΚΗΝΑΛ είλαη φηη δπζθνιεχνληαη λα
θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ ιαφ γηα απνζηνιή ζηξαηεπκάησλ. Γηαηί ήδε ππάξρεη
πιηθφ, ην είπα εδψ θαη δπν Γεκνηηθά πκβνχιηα. Απηφ είλαη πνπ δπζθνιεχεηαη.
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Γη' απηφ κπαηλνβγαίλνπλ απφ εδψ ηα δηάθνξα αεξνπιαλνθφξα,
γη' απηφ είλαη ε ρψξα καο ζηελ πξψηε γξακκή, γη' απηφ θεχγεη γηα επηθχξσζε
ηεο ζπκθσλία κε ηηο ΖΠΑ θαη ηηο βάζεηο, πνπ αξρηηέθηνλεο ήηαλ ν ΤΡΗΕΑ θαη
θηηάρλεη ζήκεξα ε Νέα Γεκνθξαηία.
Γη' απηφ ζηέιλεη θαιάζληθνθ φρη γηα ηνλ νπθξαληθφ ζηξαηφ, απηφο
έρεη φπια. Γηα ηνπο παξαζηξαηησηηθνχο, πνπ νξηζκέλνη απφ απηνχο
ζθνηψλνπλ θαη ηνπο δηθνχο καο, ηνπο Έιιελεο ζηηο πεξηνρέο απηέο, ιεηηνπξγεί
ε Διιεληθή Κπβέξλεζε.
Δκείο ιέκε λα κε δηαιέμεη ν ιαφο ζηξαηφπεδν ιεζηή, νχηε ε
ρψξα ζχηεο νχηε ν ιαφο ζχκα. Δκείο ζηεξίδνπκε θαη θαηαζέηνπκε ηε ζέζε ηεο
Διιεληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηεζλή χθεζε θαη εηξήλε, πνπ είλαη ηζηνξηθά ην
δηακνξθσκέλν Κίλεκα εηξήλεο ζηε ρψξα, ην Κίλεκα πνπ γελλήζεθε κέζα απφ
ηελ ζπζία ηνπ Λακπξάθε. Καη ην δηαβάδσ:
«Καηαδηθάδνπκε ηελ απαξάδεθηε ζηξαηησηηθή εηζβνιή θαη επέκβαζε
ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία. Πξόθεηηαη γηα ηελ έλαξμε ελόο πνιέκνπ,
αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ, ην ΝΑΣΟ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε Ρσζία ζε
βάξνο ηνπ νπθξαληθνύ, ηνπ ξσζηθνύ θαη ησλ άιισλ ιαώλ ηεο
πεξηνρήο, κε επίθεληξν ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, ηνπο δξόκνπο
κεηαθνξάο θαη ελέξγεηαο θαη εκπνξεπκάησλ ηηο ζθαίξεο επηξξνήο.
Καηαγγέιινπκε ηηο επζύλεο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο,
ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηνπ ΠΑΟΚ ΚΗΝΑΛ θαη ησλ άιισλ αζηηθώλ Κνκκάησλ
πνπ ζην όλνκα ηεο πνιπδηαθεκηζκέλεο γεσζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο
εκπιέθνπλ ηε ρώξα καο ζην θνπβάξη ησλ αληαγσληζκώλ θαη ηνπ
πνιέκνπ.
Ο ηκπεξηαιηζηηθόο πόιεκνο πνπ καίλεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ
Οπθξαλία βάδεη ηνλ ιαό καο ζε ζαλάζηκνπο θηλδύλνπο ελώ
παξάιιεια θνξηώλεη ζηηο πιάηεο ηνπ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή
θηώρεηα, σο ζπλέπεηέο ηνπ.
Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε παίδεη κε ηε θσηηά ηνπ πνιέκνπ. πληάζζεηαη
κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΝΑΣΟ ζην όλνκα ησλ ιεγόκελσλ
ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ. Οη ακεξηθαλνΝΑΣΟτθέο βάζεηο πνπ
εληζρύζεθαλ πεξηζζόηεξν κε ηελ ειιελνακεξηθαληθή ζπκθσλία πνπ
πξνεηνίκαζε ν ΤΡΗΕΑ θαη πινπνηεί ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο
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Γεκνθξαηίαο, βξίζθνληαη ζε πιήξε εηνηκόηεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηηο
πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Οπθξαλία, κεηαηξέπνληαο ηελ Διιάδα ζε
απέξαλην πνιεκηθό νξκεηήξην.
Από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε κέρξη ηε νύδα ε ρώξα θαη ν ιαόο καο
ζηνρνπνηνύληαη. Καηαδηθάδνπκε ην γεγνλόο ηεο απνγείσζεο από ηε
βάζε ζην ηεθαλνβίθεην ησλ πνιεκηθώλ ειηθνπηέξσλ Απάηζη κε
πξννξηζκό ηελ Οπθξαλία ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηνπο πνιεκηθνύο
ζρεδηαζκνύο ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Οπθξαλία.
Καηαδηθάδνπκε θαη αληηηαζζόκαζηε ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν,
εθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγύε καο ζηνλ νπθξαληθό, ζην ξσζηθό θαη
ζηνπο άιινπο ιανύο ηεο πεξηνρήο. Οη ιανί δελ έρνπλ λα δηαιέμνπλ
αλάκεζα ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιινλ ηκπεξηαιηζηή. Δίλαη αλάγθε λα
ζηνηρεζνύλ θάησ από ηε ζεκαία ηεο πάιεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
δηθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ θαη αλαγθώλ.
Σνπ αγώλα, γηα λα γίλεη θάζε ιαόο θπξίαξρνο θαη λνηθνθύξεο ζηνλ
ηόπν ηνπ.
Απαηηνύκε ηελ άκεζε απεκπινθή ηεο Διιάδαο από ηνλ ηκπεξηαιηζηηθό
πόιεκν κεηαμύ ησλ ΖΠΑ ΝΑΣΟ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ρσζίαο
πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Οπθξαλία.
Να ζηακαηήζεη ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνπο ΑκεξηθαλνΝΑΣΟτθέο
επηρεηξήζεηο πεξηθύθισζεο ηεο Ρσζίαο.
Να κελ ρξεζηκνπνηεζνύλ επξσαηιαληηθέο ππνδνκέο από ειιεληθό
έδαθνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Οπθξαλία.
– Να μεισζνύλ όιεο νη επξσαηιαληηθέο βάζεηο θαη ππνδνκέο. Να κελ
επηθπξσζεί ε ειιελνακεξηθαληθή πκθσλία γηα ηηο βάζεηο.
– Καλέλα ειιεληθό ζηξαηησηηθό ζώκα λα κελ ζηαιεί ζηηο επηρεηξήζεηο
ζηελ Οπθξαλία ή ζε άιιεο ηκπεξηαιηζηηθέο απνζηνιέο. Απνδέζκεπζε
από ην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε».
Απηή είλαη ε ζέζε καο θαη επηζεκαίλνπκε φηη ππήξρε άιιε κηα
πεξίνδνο πνπ ε άξρνπζα Σάμε ηεο ρψξαο καο δηάιεμε ζηξαηφπεδν κε
αθνξκή κηα εθζηξαηεία ζηελ Οπθξαλία. Σα απνηειέζκαηά ηεο θαη πσο ηελ
πιήξσζαλ νη ζχκκαρνί ηεο ηα βηψζακε πξηλ 100 ρξφληα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θχξηνη ζπλάδειθνη, απιά επεηδή
αλαθέξζεθε πνιχ ην θνκκάηη ηεο βνήζεηαο απφ ην Γήκν καο, νθείισ λα ζαο
πσ φηη αχξην ην πξσί ζα γίλεη κηα απνζηνιή πεξίπνπ 200 θνχηεο κε πξντφληα
πνπ έρεη ζπιιέμεη ν Γήκνο καο γηα απνζηνιή βνήζεηαο πξνο ηελ Οπθξαλία
κέζσ ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ.
Απφ απηά αξθεηά είλαη ηξφθηκα, αιιά παξάιιεια είρα θαη κηα
ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία γηα ην ηη πξάγκαηα ζα
κπνξνχζακε λα καδέςνπκε πνπ λα παξέρνπλ βνήζεηα. Γειαδή θάξκαθα είλαη
κηα θνπβέληα, δελ κπνξείο φκσο λα ζηείιεηο Depon. Έηζη ζπιιέμακε
αληηβηνηηθέο ελέζεηο, ράπηα, αληηπεθηηθέο ελέζεηο, ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο,
επηζέκαηα, κάζθεο, βακβάθηα, δειαδή πξάγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη.
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θφζκν, ην 1ν θαη 2ν Γεκνηηθά ζρνιεία,
ηε ρνιή Υαηδήβεε πνπ έρνπλ αληαπνθξηζεί ζε φιν απηφ. Έθαλε κηα πάξα
πνιχ θαιή δνπιεηά εδψ ε Κνηλσληθή Τπεξεζία καδέςακε θφζκν θαη πάξα
πνιιά πξάγκαηα. Υαίξνκαη ηδηαίηεξα γη' απηή ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ
ησλ δεκνηψλ καο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Μπεξδέζε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θα ήζεια, γηα λα είκαζηε δίθαηνη θαη έηζη
πξέπεη, λα πσ ζπγραξεηήξηα ζην Γήκν, ζηε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηα άκεζα
αληαλαθιαζηηθά γηαηί ήηαλ πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθή ε πξσηνβνπιία γηα
ηελ ζπιινγή αλζξσπηζηηθνχ πιηθνχ θαη βέβαηα ζπγραξεηήξηα ζε φινπο ηνπο
ζπκπνιίηεο καο πνπ έζπεπζαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ πιεηηφκελν νπθξαληθφ ιαφ.
Θα ήζεια επίζεο λα πσ φηη ζε γεληθέο γξακκέο ζπκθσλψ
πεξηζζφηεξν κε ην ςήθηζκα ηνπ ΚΚΔ θαη ζα εληαρζψ κε ηνλ θ. εξεηάθε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Παπαινπθά, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πξνζπάζεζα λα θέξσ έλα ςήθηζκα, ε
ζχληαμε ηνπ νπνίνπ ήηαλ ζα έιεγα ζηξνγγπιή, γηα λα κπνξέζεη ζην βαζκφ
πνπ ήηαλ εθηθηφ, λα εκπεξηέρεη ηηο απφςεηο φισλ καο. Απφςεηο πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ αιιειεγγχε, κε ηελ αλεμαξηεζία, κε ηελ απηνδηάζεζε ησλ
κεηνλνηήησλ ή ησλ ιαψλ γεληθφηεξα.
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πσο είδαηε, ήκνπλ θαη αλνηρηφο ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ή ζηηο
πξνζζέζεηο πνπ έθεξε ν θ. Γξεηδειηάο θαη ηηο ζπκπεξηέιαβα. Καηαιαβαίλσ θ.
εξεηάθε φηη είζηε ζε κηα δχζθνιε ζέζε, αξθεηά ζηξηκσγκέλνο κε φια απηά
πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ήπεηξφ καο, θαιχηεξα ζα ήηαλ λα πείηε απέρσ, ή λα
κπείηε ζε κηα δηαδηθαζία ελ πάζε πεξηπηψζεη ιείαλζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ςεθίζκαηνο πνπ έθεξα, παξά λα εκπιέμεηε ηε Νέα Γεκνθξαηία, ην ΚΗΝΑΛ,
ηνλ θαπηηαιηζκφ κε ηνλ πφιεκν ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, πνπ κφλν ν
Μάηθ Λακάξ πνπ βγάδεη απφ ην θαπέιν ηνπ ιαγνχο κφλν απηφ ζα κπνξνχζαηε
λα θαηαθέξεηε κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο, πνπ ήηαλ ζα λα είλαη ππεχζπλν απηφ
ην Γ.. γηα ηνλ πφιεκν ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο. Οπζηαζηηθά απηφ καο
είπαηε δειαδή φηη εκείο πνπ αλήθνπκε ζε θάπνηεο Παξαηάμεηο ή ζε θάπνηα
Κφκκαηα, είκαζηε ππεχζπλνη επεηδή νη Ρψζνη κπήθαλ ζηελ Οπθξαλία.
Καη βξήθαηε θαη ηνλ ηξφπν, απηφ είλαη αμηνκλεκφλεπην, ην
θαηαθέξλεηε πνιιέο θνξέο θαη νκνινγψ φηη ζέισ λα θάηζσ ιίγν καδί ζαο λα
κνπ πείηε έλα ζθεπηηθφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απεκπιέμεη απφ δχζθνιεο
θαηαζηάζεηο ηηο δηθέο κνπ ηνπνζεηήζεηο. Βξήθαηε ηνλ ηξφπν, κλεκνλεχζαηε
κέρξη ηελ πεξίνδν ηνπ Λακπξάθε, ην ηεθαλνβίθεην, ηε νχδα θαη δελ μέξσ ηη
άιιν κε ην πψο βξέζεθε ε Ρσζία λα εηζβάιεη ζηελ Οπθξαλία.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ην ςήθηζκα λνκίδσ ζα κπνξνχζε λα
ζπκπεξηιάβεη φινπο καο, ζεσξψ πσο είλαη αξθεηά αλνηρηφ, αξθεηά ζηξνγγπιφ
θαη έρεη λα θάλεη θπξίσο κε απηφ πνπ ιέκε: φρη ζηνλ πφιεκν, φρη ζηελ
πξνζθπγηά, φρη ζηνπο λεθξνχο απφ ηνπο άκαρνπο, ηα παηδηά θαη φινπο απηνχο
πνπ δελ έρνπλ θακία εκπινθή ζην ηη παίδεηαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ, φπνηα θη αλ
είλαη απηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν έλα ιεπηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έιενο γηαηί ην θάλεηε απηφ; Γελ έρνπκε θακία
αληίξξεζε νχηε ν Πξφεδξνο νχηε εγψ, αιιά γηαηί ην θάλεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ξσηάσ ηφζε ψξα πνηνο ζέιεη λα κηιήζεη…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν είπα Γεκήηξε. Μηα εξψηεζε ζην Γήκαξρν ζέισ λα
θάλσ βξε παηδηά. Σφζν δπζαλεθηηθνί είζηε ζην δηάινγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είκαζηε θ. Βαζηιφπνπιε δπζαλεθηηθνί, ζηε δηαδηθαζία φκσο.
Δζείο επηθαιείζηε ηε δηαδηθαζία φπνηε ζέιεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γεκήηξε, έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν απφ πξηλ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σέινο πάλησλ επεηδή ε δηαδηθαζία είλαη λα θιείλεη ν θ.
Γήκαξρνο, αιιά εληάμεη θ. Βαζηιφπνπιε νξίζηε ζαο αθνχκε.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Πξφεδξε κπνξψ λα πσ θάηη επί ηεο δηαδηθαζίαο; Δκείο
απνπζηάδνπκε απφ ηελ αίζνπζα, έγηλαλ θάπνηεο δηνξζψζεηο κπνξνχκε λα
αθνχζνπκε ην ςήθηζκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο ζα ην αθνχζνπκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έβαια δπν δεηήκαηα θαη ηα είρα πεη θαη ζην Γήκαξρν.
Σν πξψην αθνξά ην δήηεκα απηφ πνπ εηπψζεθε πην πξηλ θαη ην θάιπςε ν θ.
Γξεηδειηάο κε κηα θαιή δηαηχπσζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, έηζη
φπσο ην δηαηχπσζε. Καη ην δεχηεξν αθνξά ηε κε εκπινθή ηεο ρψξα καο. Γελ
ζέισ λα αλνίμσ ην ζέκα παξαθάησ ζπλνιηθά, φπσο ην άλνημε ν θ. εξεηάθεο,
αιιά ζεσξψ θνκβηθφ απηφ. Απηφ ζα κπεη ζην ςήθηζκα, λα κελ εκπιαθεί ε
ρψξα καο ζηελ πνιεκηθή απηή δηακάρε; Απηφ είλαη ην εξψηεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Βαζηιφπνπιε, δηαβάδνπκε ην ςήθηζκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: (Γηαβάδεη):
Σν Γ.. ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο εθθξάδεη
ηελ αγσλία ηνπ γηα ηελ πνιεκηθή ζύξξαμε ζηελ Οπθξαλία θαη ηελ
εηζβνιή ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηνύ ζηελ αλεμάξηεηε απηή ρώξα.
Σα ζύκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη άκαρνη νκνγελείο καο, νη
πξόζθπγεο, νη θαηαζηξνθέο, νη θίλδπλνη ελόο νινθιεξσηηθνύ
πνιέκνπ, νη δπζκελείο αλζξσπηζηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη
γεσπνιηηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ θπξηαξρνύλ ζηηο ζθέςεηο καο.
Ζ εηζβνιή ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία είλαη απαξάδεθηε από θάζε
άπνςε, θαζώο ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ν ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ θαη ν δηάινγνο είλαη ηα κόλα απνδεθηά κέζα επίιπζεο
δηαθνξώλ κεηαμύ θξαηώλ.
Κάζε βίαηε αλαζεσξεηηθή πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζπλόξσλ ζηελ
ήπεηξό καο αιιά θαη παγθόζκηα, όπσο θαη ε πξνζβνιή ηεο
θπξηαξρίαο ελόο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο από έλα ππέξηεξν ζε πνιεκηθή
ηζρύ.
Δλώλνπκε ηε θσλή καο κε ηελ παγθόζκηα απαίηεζε γηα εηξήλε θαη
απαηηνύκε άκεζε θαηάπαπζε ηνπ ππξόο.
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Ο ζεβαζκόο ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ
θξαηώλ είλαη αδηαπξαγκάηεπηνο, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό Υάξηε
ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ, πάκε ζε ςεθνθνξία θχξηνη ζπλάδειθνη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα δελ κπαίλεη ην δήηεκα, απηφ κνπ ιέηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ δηαβάζακε είλαη ην ςήθηζκα θαη ςεθίδνπκε επ’ απηνχ
θ. Βαζηιφπνπιε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα καο αθξηβψο απηφ είλαη ην ζέκα. ρη κε εκπινθή, ε
απεκπινθή. Ζ έμνδνο ηεο ρψξαο καο απφ ηνλ πφιεκν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θχξηνη ζπλάδειθνη δηαβάζηεθε ην ςήθηζκα, θ.
Γξακκαηέα παξαθαιψ ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηαλ κηιάκε γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο, ελλνείηαη φηη δελ
κπνξείο λα δίλεηο φπια θαη λα κηιάο γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ.

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:

Τπέξ

ηνπ

ςεθίζκαηνο

ηνπ

Γεκάξρνπ

φπσο

δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο θαη λα ζπκπιεξψζσ θάηη πνπ ζέισ
εγψ φρη ζην ςήθηζκα, απιά ζα ήζεια λα αθνπζηεί φηη εγψ δελ ζα αλερηψ θαη
δελ αλέρνκαη ζαλ πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο ηελ επηιεθηηθή αιιειεγγχε.
Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο έηζη φπσο δηακνξθψζεθε.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη ζηνλ πφιεκν λαη ζηελ εηξήλε, αλζξσπηζηηθή
ζηήξημε ηεο Οπθξαλίαο θαη ησλ πξνζθχγσλ θαη θακία εκπινθή ηεο ρψξαο
καο. Απηά πνπ είρακε πξνηείλεη εμ αξρήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Τπέξ ή θαηά;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ςεθίδσ. Καηαζέησ απηέο ηηο ηξεηο πξνηάζεηο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πσο ν επηθεθαιήο, ην ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο;
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: Σν ςήθηζκα πνπ θαηαζέζακε ζηε βάζε ηεο ηνπνζέηεζεο
ηεο ΔΤΓΔ γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν ηεο ζπκθσλίαο καο κε ηελ παξαηήξεζε
ηεο θαο Παπαθψζηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απνπζηάδεη, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο».
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Γ.

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ:

Τπέξ

ηεο

πξφηαζεο

ηνπ

Γεκάξρνπ,

ηξνπνπνηήζεηο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λέθθαο Αζαλάζηνο ππέξ, ε θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηνπ ςεθίζκαηνο φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
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Α. ΓΟΤΛΑ: Δλλνείηαη φηη είκαζηε θαηά ηεο εκπινθήο ηεο ρψξαο καο ζε απηφ
ηνλ άδηθν πφιεκν, λνκίδσ φκσο φηη ζηελ έθθξαζε αιιειεγγχεο ζην
δνθηκαδφκελν νπθξαληθφ ιαφ κπνξνχκε λα αθήζνπκε απ' έμσ ην ΚΗΝΑΛ θαη
ηηο άιιεο δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο, σο εθ ηνχηνπ ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο φπσο
απηφ δηακνξθψζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 21 ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο φπσο δηακνξθψζεθε, 4 ππέξ ηνπ
ςεθίζκαηνο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο», 6 ππέξ ηεο άπνςεο ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

3ν

ζέκα

εθηόο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

ςεθίζκαηνο γηα ηελ ξσζηθή εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ θαη
Ακθηζβεηήζεσλ έηνπο 2022, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4456/17»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηε ζπγθξφηεζε πξνηείλνπκε ιφγσ ηεο αξκνδηφηεηαο πνπ
έρνπλ, ν θ. Κνζθνιέηνο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Σάθα, έλαο ππεξεζηαθφο
ππάιιεινο ν θ. Παπαπεηξφπνπινο σο ΠΟΤ κε ηελ θα Σνκπνχινγινπ
αλαπιεξσκαηηθή θαη ηνλ θ. Μπφδα κε αλαπιεξσκαηηθή ηελ θα Αξγχξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «πγθξόηεζε Δπηηξνπήο
Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ έηνπο 2022,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4456/17» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο Γεκνηηθώλ πκβνύισλ σο κειώλ ηεο Δπηηξνπήο παξάδνζεο
θαη παξαιαβήο αθηλήησλ έηνπο 2022»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Σάθα, ν θ.
Κνπηζάθεο κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Καξαβία θαη έπεηαη βέβαηα ε δηαδηθαζία
απφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ ζε φ,ηη αθνξά ηνπο αηξεηνχο, ππέξ ζηνπο
ππεξεζηαθνχο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα νκφθσλα θαη 3 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο Γεκνηηθώλ
πκβνύισλ σο κειώλ ηεο Δπηηξνπήο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο
αθηλήησλ έηνπο 2022» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αληηθαηάζηαζε Μειώλ ηνπ Μεραληζµνύ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο
ηνπ Τπνέξγνπ (1) «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήµνπ Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδόλνο» ηεο Πξάμεο «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήµνπ Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδόλνο» µε θσδηθό ΟΠ (MIS) 5002209»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπλ πξνηαζεί απφ ηηο Τπεξεζίεο, ν θ. Μπφδαο, ε θα
Μαξθνπνπιηψηεο θαη ε θα Βντδάζθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξνέθπςε κε θιήξσζε; Πσο έρεη γίλεη ε επηινγή,
ελεκεξσηηθά δειαδή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ επηινγή ησλ θπξίσλ απηψλ; Οη Τπεξεζίεο καο ην έθεξαλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη εηζήγεζε ησλ Τπεξεζηψλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αληηθαηάζηαζε Μειώλ ηνπ
Μεραληζµνύ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηνπ Τπνέξγνπ (1) «Κέληξν
Κνηλόηεηαο Γήµνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλνο» ηεο Πξάμεο «Κέληξν
62

ε

6 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 16/3/2022

Κνηλόηεηαο Γήµνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλνο» µε θσδηθό ΟΠ (MIS)
5002209» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθύξσζε πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε θσδηθό ΟΠ 5003609 Οηθ. Έηνπο 2022»
(Α΄ΦΑΖ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ έρσ λα αλαθέξσ θάηη, είλαη νη σθεινχκελνη πνπ είλαη
γηα ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν, επεηδή αλαθέξζεθε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο
πξνεγνπκέλσο ε αιήζεηα είλαη φηη έρνπκε θαζπζηεξήζεη γηαηί ήηαλ κηα
θαηλνχξγηα δηαδηθαζία γηα ην Γήκν νη δηαηαθηηθέο.
Θέισ λα ελεκεξψζσ φηη πιένλ δελ ζα παίξλνπλ ζαθνχιεο νη
σθεινχκελνη απφ ην Παληνπσιείν, ππνγξάθνπκε κέρξη ηελ άιιε εβδνκάδα
κε ηνλ αλάδνρν ζνχπεξ κάξθεη. Οη σθεινχκελνη ζα παίξλνπλ δηαηαθηηθέο
απφ ην Παληνπσιείν θαη ζα πεγαίλνπλ λα ςσλίδνπλ θαη' επζείαλ ζην ζνχπεξ
κάξθεη ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά γηα ηα ηξφθηκα. Οη δπν κήλεο πνπ
έρνπκε πάεη πίζσ ζα πάξνπλ έλα ηξίκελν καδί. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε κήπσο πξέπεη λα βάδνπκε ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ζπδεηάκε ηα άιια ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη απηφ βέβαηα ην ζεσξψ σο αζηείν θαη ην δέρνκαη, αιιά
ζα ζαο πσ ην εμήο: απηά είλαη ζέκαηα ησλ Τπεξεζηψλ ηα νπνία είλαη
επηηαθηηθή αλάγθε λα κπνπλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Καηά ζπλέπεηα, φπσο
είδαηε θάπνηα ζέκαηα έξρνληαη κε ηε κνξθή ηνπ επείγνληνο σο εθηφο
εκεξήζηαο θαη πηζαλφηαηα θάπνηα ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο λα ζπδεηνχληα
πνιχ πεξηζζφηεξε ψξα απφ ηα ππεξεζηαθά ζέκαηα πνπ ηα πεξηζζφηεξα
βιέπεηε φηη πεξλάλε νκφθσλα.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη 27 γηαηί απνξξίθζεθαλ;
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν αλαθέξεη ζηελ εηζήγεζε θ. Γξεηδειηά. Απνξξίθζεθαλ γηα
ιφγνπο αγνξάο αθηλήηνπ, κε θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ
θξηηεξίσλ, ηφπνπ θαηνηθίαο, ιφγσ ζαλάηνπ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, άξλεζε
ζπκκεηνρήο θαη φια ηα ζρεηηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηαλ ιέηε «ιφγσ ζαλάηνπ» ηη ελλνείηε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Πέζαλε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έθαλε ηελ αίηεζε θαη κεζνιάβεζε ζάλαηνο; Μάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο ηνπο φξνπο
θαη λνκίδσ έρνπκε ζπκθσλήζεη νκφθσλα ζηνπο φξνπο πνπ θξίλνληαη νη
σθεινχκελνη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπακε λαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, παξαθαιψ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση πνζφ είλαη αλά σθεινχκελν απηέο νη δηαηαθηηθέο.
Γηαηί κπνξεί λα ην γξάθεη θαη λα κελ ην έρσ πξνζέμεη εγψ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δίλαη φ,ηη πεξηείρε ε ζαθνχια θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ην
πνζφ είλαη ην ίδην.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ε ρξήκαηα, ελλνψ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: 38 €.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 38 € ην κήλα;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ναη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλά νηθνγέλεηα είλαη απηφ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Αλά σθεινχκελν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απηφ πνπ ήζεια λα πσ ζρεηηθά κε ηηο δηαηαθηηθέο ζηνλ θ.
Μπεξδέζε, ε δηαδηθαζία ησλ δηαηαθηηθψλ έπξεπε λα έρεη μεθηλήζεη ην ’21 θαη
απηή ήηαλ ε πξφηαζε λα μεθηλήζεη. Γελ θαηάιαβα γηαηί άξγεζαλ ηφζν πνιχ.
Δίλαη ηξεηο κήλεο θαη ζα πάεη ζηνπο ηξεηζήκηζη κήλεο, δειαδή εγψ έηζη φπσο
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ηα βιέπσ ηα πξάγκαηα θαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ ην ζπδεηήζακε, κάιινλ
πξνο ηα κέζα Απξίιε ην βιέπσ. Γειαδή ηξεηζήκηζη κήλεο νη σθεινχκελνη ζα
κείλνπλ θαη ρσξίο ηξφθηκα θαη ρσξίο ηα ρξήκαηα λα αγνξάζνπλ.
Θα ήζεια απιά λα ξσηήζσ ηνλ θ. Μπεξδέζε, ηη είλαη απηφ πνπ
θαζπζηέξεζε ηφζν πνιχ ηε δηαδηθαζία. Πνηνο ην θαζπζηέξεζε; Απφ πνχ
θαζπζηέξεζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δίλαη κηα θαηλνχξγηα δηαδηθαζία πνπ έγηλε γηα ηηο δηαηαθηηθέο,
αιιά αλ ην πάκε θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζήκεξα έξρνληαη νη
σθεινχκελνη. Οη αηηήζεηο είλαη πεξίπνπ 398 ππάξρνπλ δπν θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί πνπ πξέπεη λα εμεηάζνπλ φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Γειαδή αλ
δνχκε θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θάπνπ εδψ ήκαζηαλ, θάπνπ ζηα κέζα
Μαξηίνπ μεθηλνχζακε λα δίλνπκε ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν.
Δδψ φκσο δελ αλαθέξζεθα ζε απηφ, είπα φηη θαζπζηεξήζακε
ζαλ Τπεξεζίεο φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηνπ δηαγσληζκνχ γηαηί ήηαλ κηα
θαηλνχξγηα δηαδηθαζία νη δηαηαθηηθέο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δληάμεη δελ κε θάιπςε ε απάληεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ εγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθύξσζε πηλάθσλ
σθεινπκέλσλ

ηεο

πξάμεο

«ΓΟΜΖ

ΗΣΗΖ

ΚΑΗ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»
κε θσδηθό ΟΠ 5003609 Οηθ. Έηνπο 2022 (Α΄ΦΑΖ)» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο ακνηβήο πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ Αλδξέα
Παπαξξεγόπνπινπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο λόκηκεο ελέξγεηεο
γηα ηελ απόδνζε ησλ νθεηινκέλσλ ζην Γήκν πνζώλ
από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ελέξγεηαο»
(ζρεη. ε αξηζ. 53/2022 απόθαζε Ο.Δ.)»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη 1.000 € ζπλ ην ΦΠΑ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, 1.000 € ζπλ ην ΦΠΑ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία, εγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζπκίζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δηθεγφξνο
είλαη πνπ θέξδηζε φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ είρε ν Γήκνο κε ηελ ENERGA, κε
απνηέιεζκα λα καο γπξίζνπλ πίζσ ρξήκαηα θαη ηψξα απνκέλεη ην ηειεπηαίν
θνκκάηη πνπ αθνξά έλα πνζφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηφθνπο αλ δελ θάλσ
ιάζνο. Αιιά ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πήξε απφθαζε γη' απηά ηα 1.000 € plus
ΦΠΑ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο ην ςεθίδνπκε είκαζηε ζεηηθνί, απηφ ην
δηθεγφξν ηνλ γλσξίζακε εκείο ην 2015 πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεη ηα
παξαθξαηεκέλα, ιεειαηεζέληα ρξήκαηα φρη κφλν ηνπ Γήκνπ καο, εγψ ζέισ
λα θάλσ κηα εξψηεζε.
Δδψ ππήξμε έλα ηεξάζηην ζθάλδαιν κε ηελ ENERGA θαη ηελ
Hellas Power πνπ παξαθξάηεζαλ ρξήκαηα ησλ πνιηηψλ, γηαηί είλαη
αληαπνδνηηθά ρξήκαηα, θαη θπλεγάκε νη Γήκνη εδψ θαη ρξφληα ζε φιε ηελ
Διιάδα λα πάξνπκε ηα ρξήκαηά καο πίζσ. Ζ ηζηνξία είλαη ίδηα βεβαίσο, δελ
έβαιε κπαιφ ζηηο Κπβεξλήζεηο πεξί ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ θνξέσλ
παξνρήο ειεθηξηζκνχ θαη βιέπνπκε φηη εηδηθά απηή ηελ επνρή πνπ βιέπνπκε
πνπ έρνπλ πάεη νη ηηκέο, έρεη δεκηνπξγεζεί πηα κηα θαηάζηαζε ε νπνία είλαη
αλεμέιεγθηε.
Υξσζηάλε απηή ηε ζηηγκή ρξήκαηα νη ηδησηηθνί πάξνρνη ζην
Γήκν, έλα. Γεχηεξνλ, πφζα ρξσζηάλε, αλ ρξσζηάλε. Σξίηνλ, ηη ελέξγεηεο έρεη
θάλεη ν Γήκνο γηα λα εηζπξάμεη απηά ηα ρξήκαηα; Απηά είλαη ηα εξσηήκαηά
κνπ θαη ζέισ είηε ν θ. Βνχξνο, είηε ν θ. Κνζθνιέηνο λα κνπ απαληήζνπλ, ψζηε
λα κελ μαλάρνπκε ENERGA θαη Hellas Power.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση εξψηεζε είλαη απηή θ. Βαζηιφπνπιε ηψξα; Αλ ζα κπσ εγψ
ζηε δηαδηθαζία λα πείζσ ηνπο πνιίηεο γηα ην πνπ ζα …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έθαλα ηξεηο εξσηήζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο πάξνρνο είλαη επηινγή ηνπ πνιίηε, θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σξεηο εξσηήζεηο έθαλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Βαζηιφπνπιε θαηαγξάςακε ηηο εξσηήζεηο ζαο, ν θ.
εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο θαηαιαβαίλνπκε ην ζέκα, είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν
ζπκθσλψ κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν φηη είλαη ζαθείο νη επζχλεο ησλ
Κπβεξλήζεσλ δηαρξνληθά πνπ έρνπλ απνδερηεί θαη έρνπλ πξνσζήζεη ηε
ιεγφκελε ζηξαηεγηθή ηεο απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο θαη είλαη πξαγκαηηθά άμην
απνξίαο πσο φιεο απηέο νη άμηεο Κπβεξλήζεηο δελ βξήθαλ λα θάλνπλ κηα
λνκνζεηηθή ξχζκηζε ψζηε λα ππνρξεσζνχλ απηνί νη ηχπνη λα απνδψζνπλ
ζηνπο πνιίηεο απηά πνπ ηνπο έρνπλ πάξεη.
Αιιά απηή είλαη ε κνίξα κε ηνπο ιεγφκελνπο επελδπηέο, ή
νιηγάξρεο. ηε Ρσζία είλαη νιηγάξρεο, εδψ ηνπο ιέκε επεξγέηεο ή εθνπιηζηέο.
Οη ίδηνη είλαη νη ιεγφκελνη επελδπηέο, νη θαπηηαιηζηέο πνπ ιέκε εκείο. Σνπο
πξνζηαηεχεη ην θξάηνο.
Δκείο ςεθίδνπκε παξψλ γηαηί δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηη
αθξηβψο λφεκα έρεη ηειηθά ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. ε φιεο ηηο
ζνβαξέο ππνζέζεηο ε κία κεηά ηελ άιιε βιέπνπκε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. Γελ
κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε. Έρνπλ πάξεη αλάινγεο απμήζεηο… ή έρνπκε
Ννκηθή Τπεξεζία ή δελ έρνπκε. Δκείο ιέκε φηη έρνπκε θαη πξέπεη λα
αλαιακβάλεη ηηο ππνζέζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πνπ ιέεη ν θ. εξεηάθεο
είλαη ζσζηφ. Αιιά εδψ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φκσο έρνπκε έλαλ
άλζξσπν ν νπνίνο πξαγκαηηθά είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζην αληηθείκελν, έρεη
θεξδίζεη αλάινγεο ππνζέζεηο θαη έρνπλ έξζεη ρξήκαηα ζην Γήκν.
Θα ήκνπλ θη εγψ ζχκθσλνο ζην λα κελ αλαζέηνπκε ππνζέζεηο
εθηφο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ πνπ έρνπκε, ησλ δχν πιένλ, ππάξρνπλ Γήκνη
κεγαιχηεξνη απφ εκάο πνπ έρνπλ έλα λνκηθφ ζχκβνπιν, αιιά γηα ην
ζπγθεθξηκέλν

ζέκα

λνκίδσ

φηη

πξαγκαηηθά

ππάξρεη

εμεηδίθεπζε

θαη

πξαγκαηηθά ππάξρεη θαη απνηέιεζκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην
ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έθαλα θάπνηεο εξσηήζεηο, ζα απαληεζνχλ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Αλεκνγηάλλε.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σελ εξψηεζε πνπ έθαλε ν θ. Βαζηιφπνπινο λα πσ πην
αλαιπηηθά, γηαηί κάιινλ δελ ηελ θαηαιάβαηε. Οη θαηλνχξγηνη πάξνρνη πνπ
ηξέρνπλ ηψξα, ζήκεξα καο ρξσζηάλε ρξήκαηα ή νη θαηαβνιέο ηξέρνπλ
θαλνληθά. Γελ κηιάκε γηα ηνπο παιηνχο παξφρνπο κηιάκε γηα ηνπο
θαηλνχξγηνπο ηδηψηεο παξφρνπο. Γηαηί πέξα απφ ηε ΓΔΖ απηή ηε ζηηγκή ζηελ
αγνξά είλαη άιινη ηέζζεξηο – πέληε πάξνρνη. Απηνί νη πάξνρνη πιεξψλνπλ ην
Γήκν; Απηή είλαη ε εξψηεζή κνπ, είλαη απιή εξψηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Κνζθνιέηνο κήπσο ζέιεηε
λα απαληήζεηε ζηελ εξψηεζε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είκαη πξφρεηξνο λα απαληήζσ, αιιά ζεσξψ φηη αλ
ππήξρε πξφβιεκα ζα είρα ελεκεξσζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θαιφ ζα είλαη φηαλ ζα ελεκεξσζείηε λα απαληήζεηε
ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε, δηφηη είλαη έλα ζέκα πνπ πξάγκαηη είλαη εχινγν ην
εξψηεκα. Λνηπφλ εγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 3 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο ακνηβήο
πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ Αλδξέα Παπαξξεγόπνπινπ πξνθεηκέλνπ λα
πξνβεί ζηηο λόκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ απόδνζε ησλ νθεηινκέλσλ ζην
Γήκν πνζώλ από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ελέξγεηαο (ζρεη. ε
αξηζ. 53/2022 απόθαζε Ο.Δ.)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο ακνηβήο πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ Θεόδσξνπ Π. Μαληά
γηα ηνλ λνκηθό ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο απώιεηαο εζόδσλ ηνπ Γήκνπ
από κηζζώκαηα θπιηθείνπ θαη αλζνπσιείνπ ηνπ Γεκ. Κνηκεηεξίνπ»
(ζρεη. νη αξηζ. 103/2019 θαη 26/2021 απνθάζεηο Ο.Δ.)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη παξεκθεξέο ην δήηεκα έρνπκε πάξεη απφθαζε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπγθεθξηκέλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πσο δηαβάδνπκε ζηα ζρεηηθά
ππάξρεη απφθαζε 103/2019 επί Γηνίθεζεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ε απφθαζε
απηή ειήθζε 12 Ηνπλίνπ ηνπ 2019 ε νπνία αλαθέξσ αθξηβψο ην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν, ιέεη: «Με ηελ παξνύζα θαιείζηε όπσο πξνβείηε ζηε κεξηθή αλάθιεζε
ηεο αξηζκ. 102/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ην ζθέινο
ηεο εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ 1νπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ
Καθνπξγεκάησλ Αζελώλ, όζνλ αθνξά ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ
θ. Μελέιαν Παπαδεκεηξίνπ θαη λα δνζεί εληνιή λα εμνπζηνδνηεζεί θαη λα
ρεηξίδεηαη ιόγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ πνπ απαηηνύληαη θαη δηαζέηεη,
θαζώο θαη δηόηη έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο δηθνγξαθίαο ε δηθεγνξηθή εηαηξεία
Θεόδσξνο Μαληάο θαη ζπλεξγάηεο, ε νπνία έρεη ρεηξηζηεί ηελ ππόζεζε θαηά
ηελ πξνδηαδηθαζία θαη ηελ θύξηα αλάθιεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο θαο Εακπέηα Γξόζνπ θαη
Υξπζόζηνκν Υήην ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 102/2019 απόθαζή ζαο».
ηελ απφθαζε απηή ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπσο δηαβάδσ
επίζεο αληηηάρηεθε ηφηε ν θ. Απφζηνινο Κφληνο, κεηνςήθεζε. Απείρε, αιιά
ηφηε ε απνρή εζεσξείην αξλεηηθή ςήθνο. Καη ε εξψηεζε είλαη ε εμήο: πνηεο
είλαη νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ, πέξα ησλ δχν δηθεγφξσλ ζε
κηα θαζαξά πνηληθή ππφζεζε πνπ έπξεπε λα θχγεη ν έλαο δηθεγφξνο, ν θ.
Παπαδεκεηξίνπ απφ ηελ ππφζεζε θαη λα κπεη ν θ. Μαληάο; Γελ ην
θαηαιαβαίλσ. Μηα πνηληθή ππφζεζε ήηαλ, θαηεγνξνχκελνη ήηαλ δπν
ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θπιηθείνπ. Γελ αληηιακβάλνκαη γηα
πνην ιφγν έγηλε απηή ε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή.
Γελ

ππάξρνπλ

φπσο

ζηελ

πξνεγνχκελε

απφθαζε

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη πσο είλαη δπλαηφ, απνξψ θαη εμίζηακαη θαη πσο
είλαη δπλαηφ ν ζπγθεθξηκέλνο δηθεγφξνο ζηνλ νπνίν αλαζέηεη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή λα έρεη ιάβεη γλψζε ηεο δηθνγξαθίαο, λα έρεη ρεηξηζηεί ηελ ππφζεζε
θαηά ηελ πξνδηαδηθαζία θαη ηελ θχξηα αλάθξηζε, κε πνηα εληνιή ην έθαλε
απηφ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ζαο δηεπθξηλίζσ θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ηειεηψζσ. Καη' αξρήλ ην
ζεσξψ εληειψο παξάηππν απηφ, δειαδή έρεηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κηα
εηζήγεζε λα είλαη πέξα ησλ δπν δηθεγφξσλ ηνπ Γήκνπ ηξίηνο ζε
αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Παπαδεκεηξίνπ, δηφηη θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξνχζε
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λα ππάξμεη θαη 4νο δηθεγφξνο απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν απηφ, ζε κηα
ππφζεζε ε νπνία είλαη θαζαξά κηα ππφζεζε ηξέρνπζα.
Καη αλαξσηηέκαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηθεγνξηθή εηαηξεία
ζπκκεηείρε ζηελ πξνδηθαζία θαη ζηελ θχξηα αλάθξηζε, κε πνηαλνχ εληνιή.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να απαληήζσ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη ζηε ζπλέρεηα έξρεηαη ε
Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή

ηεο

παξνχζαο

Γηνίθεζεο

θαη

ζπλερίδεη

ηελ

εθπξνζψπεζε κε ηελ ίδηα ζχλζεζε. Πξνθαλψο δελ ήζειαλ λα δηαηαξάμνπλ
ηελ ππφζεζε. Σε 2ε απφθαζε ηελ θαηαιαβαίλσ ππφ ηελ έλλνηα φηη ππήξρε ην
πξνεγνχκελν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ είλαη απιή ε απάληεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Βαζηιφπνπιε ζα ζαο δψζσ ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα ζπλερίδεη, ελψ είλαη απιά ηα πξάγκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν άλζξσπνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: βεβαίσο ν θ. Μαληάο, πξέπεη λα
ηα ιέκε απηά, ππήξμε ππνςήθηνο ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν εθπξνζσπψληαο
κηα ζπγθεθξηκέλε Παξάηαμε. Απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
γλψζεσλ; Γηφηη ζα έπξεπε ζηελ πξψηε εηζήγεζε πνπ ππάξρεη ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ’19 θαη κάιηζηα κεηά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, ηνλ
Ηνχλην ηνπ ’19 λα αλαθέξεηαη πνηεο είλαη νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ
ρξεηάδεηαη λα έρεη θάπνηνο ζε κηα πνηληθή ππφζεζε. Δγψ δελ ην θαηαιαβαίλσ.
ζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ελψ ζην πξνεγνχκελν
πξαγκαηηθά θαηαιαβαίλνπκε φηη ππήξρε αληηθείκελν εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ
θαη απνηειέζκαηνο, εκείο δελ ζπκθσλνχκε ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε πνπ
έγηλε. Θεσξνχκε φηη νη δπν λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ Γήκνπ ήηαλ αξθεηνί ψζηε
λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ππφζεζε. Απηή είλαη ε ζέζε καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, θχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή ε
ππ' αξηζκ. 102 θαη 103/2019 απφθαζε αθνξά Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ, ζα
δψζσ ηνλ ιφγν ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν γηα λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλ ήηαλ απιψο εξσηήκαηα, ν θ. Σνκπνχινγινπ δελ ζα
έιεγε φηη θαηαςεθίδεη θαη' αξράο. Θα πεξίκελε λα αθνχζεη ηηο απαληήζεηο, άξα
ζα ηηο εθιάβσ σο ζέζεηο θαη σο ηέηνηεο ζα απαληήζσ.
Πξψηνλ γηα ην δήηεκα ηεο παξαηππίαο πνπ έζεζε. Τπήξμε ην
2016 απφθαζε θαη Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.
Σνκπνχινγινπ, κάιινλ πξψηα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη κεηά Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Γηαηί; Γηα ηνλ θαη' αξρήλ ρεηξηζκφ ηεο ππφζεζεο, έλα.
Γεχηεξνλ, ππήξμε εηζήγεζε γξαπηή απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία
ηνπ Γήκνπ ε νπνία έιεγε φηη ε ππφζεζε απηή απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο πνηληθέο
γλψζεηο πεξί Πνηληθνχ Γηθαίνπ ηηο νπνίεο δελ δηέζεηε θαη σο εθ ηνχηνπ
αλαδεηήζακε εμσηεξηθφ δηθεγφξν.
Σξίηνλ, ν θ. Μαληάο, ηνλ νπνίν ιέηε φηη ήηαλ ππνςήθηνο,
δεκνθξαηία έρνπκε θαη είλαη ππνςήθηνη άλζξσπνη ζηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο
φξγαλα θαη δελ μέξσ ζε πνηα Παξάηαμε, αιιά ε Παξάηαμε λα ζαο
ελεκεξψζσ κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε ν θ. Μαληάο δελ ήηαλ ε Παξάηαμε ηνπ
ΤΡΗΕΑ, αλ απηφ ππνλνείηε.
Ο θ. Μαληάο ινηπφλ ηφηε ήηαλ θαη δελ μέξσ αλ είλαη αθφκε,
Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Πνηληθνιφγσλ Διιάδαο. Άξα έρνπκε κηα ππφζεζε πνπ
ε Ννκηθή Τπεξεζία καο ιέεη «δελ κπνξψ λα ηε ρεηξηζηψ κφλε κνπ» θαη
επηιέγνπκε ηνλ Πξφεδξν ηεο Έλσζεο Πνηληθνιφγσλ Διιάδαο θαη πάκε θαη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Γηαηί έξρεηαη ηνλ Ηνχλην ηνπ ’19; Γηαηί εδψ δεκηνπξγείηαη κηα
εηθφλα, ιεο θαη ππάξρεη θάπνην ζθάλδαιν. Γηαηί εξρφκαζηε ηνλ Ηνχλην ηνπ ’19
θαη παίξλνπκε απηή ηελ απφθαζε; Γηαηί έλα κήλα κεηά είρε νξηζηεί ην
Γηθαζηήξην, έλα κήλα κεηά δειαδή κηα ππφζεζε πνπ εμ αξρήο ηελ είρε
δηαρεηξηζηεί ην δηθεγνξηθφ γξαθείν ηνπ θ. Μαληά, δελ είρακε φκσο
εμνπζηνδφηεζε ζην βαζκφ πνπ είρε ππάξμεη ε αληηδηθία.
Γηαηί αλ ζπκάκαη θαιά ηνλ Ηνχιην ή ηνλ Αχγνπζην είρε νξηζηεί ε
δίθε ζην Σξηκειέο Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ, αζρέησο αλ απηή έρεη πάξεη δπν
ηξεηο αλαβνιέο θαη έρεη θη άιιε κία ηψξα ην Μάην. Αιιά γη' απηφ πήγακε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απφθαζε εμνπζηνδφηεζεο ηνπ
θ. Μαληά, γηαηί είρακε κηα δίθε κπξνζηά καο.
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Οχηε ζέιακε λα δηψμνπκε θάπνην δηθεγφξν, νχηε παξαηππία
ππήξρε, νχηε επηινγή ηνπ θ. Μαληά γηαηί ήηαλ θίινο καο θαη θνκκαηηθφο καο
θίινο ηίπνηε απ' φια απηά. Έγηλε κηα μεθάζαξε δηαθαλήο δηαδηθαζία απφ ηελ
αξρή κέρξη ην ηέινο θαη λνκίδσ ην ίδην ζεσξεί θαη ε παξνχζα Γεκνηηθή Αξρή,
ζπλερίδνληαο απηή ηελ εθπξνζψπεζε.
Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζθηά θ. Σνκπνχινγινπ πξαγκαηηθά
είλαη ζέκα παξαλφεζεο φια απηά πνπ είπαηε θαη γη' απηφ ήζεια λα ζαο
δηαθφςσ θαη λα ζαο απαληήζσ επηηφπνπ ζηηο αηηηάζεηο ηηο νπνίεο ζέζαηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ηνλ ιφγν; Γηαηί θ.
Βαζηιφπνπιε δελ κε ηθαλνπνίεζε ε απάληεζή ζαο, έρσ θάπνηα εξσηήκαηα λα
ζαο ζέζσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ζα ζέιεηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Τπάξρεη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ απάληεζα θ. Σνκπνχινγινπ έλα - έλα ζε φια φζα
ζέζαηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ε απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε 103/2019 αλαθαιεί πξνεγνχκελε απφθαζή
ζαο. Δίραηε πάξεη απφθαζε ηελ 102/2019 πνπ νξίδαηε ηνπο ηξεηο δηθεγφξνπο
ηνπ Γήκνπ, εζείο ν ίδηνο. Απηφ, αλαηξεί απηφ πνπ ιέηε εζείο.
Δδψ έρνπκε ηξνπνπνίεζε απφθαζεο ιεθζείζαο απφ ηε δηθή
ζαο Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Πσο είραηε νξίζεη ηνλ θ. Μελέιαν Παπαδεκεηξίνπ
κε ηελ 102/2019 θαη έξρεζηε κε ηελ 103/2019 …;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ φηη ζαο απάληεζα θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ κνπ απαληήζαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ επηηξέπεηε θ. Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ηειεηψζσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο, αιιά λνκίδσ φηη ήηαλ ζαθήο ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ζνλ αθνξά απηφ πνπ ιέηε, ηηο
εμεηδηθεπκέλεο πνηληθέο γλψζεηο εδψ είλαη κηα ππφζεζε πνπ ζηα πνηληθά
Γηθαζηήξηα…
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: αο απάληεζα φηη ππάξρεη εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο γξαπηή.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε εζείο
αλαθαιέζαηε απφθαζε πνπ πήξαηε εζείο. Ζ 102 είλαη ζαθήο, νξίδαηε ηνπο
ηξεηο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ. Δάλ ηπρφλ ππήξρε απηφ πνπ ιέηε, ε πξνέγθξηζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ’16 πσο νξίζαηε κε ηελ 102 απφθαζε ηνλ θ.
Παπαδεκεηξίνπ δηθεγφξν θαη ηνπο άιινπο δχν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ κε αθνχζαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ επηηξέπεηε θ. Βαζηιφπνπιε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να απαληήζσ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ρη, κελ θάλεηε δηάινγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Βαζηιφπνπιε ζα απαληήζεηε βεβαίσο, απιψο
πξνο επίξξσζε απηνχ πνπ ιέηε. Ο θ. Βαζηιφπνπινο φπσο θαη εγψ πνιιέο
θνξέο αλαζέησ θάηη ζηηο Ννκηθέο Τπεξεζίεο, κε γλσξίδνληαο αλ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα, ηηο γλψζεηο λα εμππεξεηήζνπλ ηελ φπνηα κνπ απφθαζε. Δθ ησλ
πζηέξσλ έξρεηαη ε Ννκηθή Τπεξεζία θαη ιέεη «απηφ πνπ καο αλαζέηεηε, δελ
κπνξνχκε λα ην ππεξεηήζνπκε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο» γηα έιιεηςε
εμεηδίθεπζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε δηθαηνινγία κπνξνχλ λα βξνπλ. Άξα
απηφ πνπ ιέηε, απιψο δεκηνπξγεί εληππψζεηο θαη δελ έρεη λα θάλεη θαζφινπ
κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε ζηελ απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξψ λα απαληήζσ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηελ 103 απφθαζε δελ
αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη εηζήγεζε ησλ ππνινίπσλ δχν δηθεγφξσλ. Δδψ έρσ
ηελ απφθαζε, εθηφο αλ δελ ην γξάθεη ε απφθαζε. Θα έπξεπε λα ιέεη εδψ φηη
επεηδή εκείο δελ κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηα θαζήθνληά καο, ζηελ
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ αλαθέξεη ηέηνην πξάγκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξψ λα απαληήζσ γηα λα κε ραιάκε θαηά νπζία γηα
ην ηίπνηα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ θ. Γήκαξρε αλαθεξφηαλ φηη
πξάγκαηη νη λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ Γήκνπ δήισλαλ αδπλακία θαη ήηαλ ζηελ
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απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δελ ζα έζεηα ην εξψηεκα. Γελ ππάξρεη
φκσο απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, γίλαηε θαηαλνεηφο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξνθνξηθά έγηλε απηφ; Καη αλ
έγηλε γξαπηψο, πνπ είλαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
ζπγθεθξηκέλν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απαληήζηε θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο απνξψ γηαηί επηκέλεη ν θ. Σνκπνχινγινπ.
Γηαηί ηνπ είπα φηη ε ππφζεζε απηή απφ ηελ αξρή θαη κε γξαπηή εηζήγεζε ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηε ρεηξίζηεθε απφ ην πξναλαθξηηηθφ ζηάδην αθφκε ην
δηθεγνξηθφ γξαθείν ηνπ θ. Μαληά. Δίλαη ζαθέο απηφ; Δίλαη ζαθέο.
Απφ θεθηεκέλε ηαρχηεηα φηαλ έθηαζε ην Γηθαζηήξην πήξακε
απφθαζε πην πξηλ, αθνχ είρακε πάξεη απφθαζε θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
είπα, θαη Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα αλάζεζε ζηνλ θ. Μαληά, φηαλ έθηαζε ην
Γηθαζηήξην νξίζακε ηνπο ηξεηο δηθεγφξνπο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Δλεκεξσζήθακε φκσο απφ ην γξαθείν ηνπ θ. Μαληά, εκείο δελ ην μέξακε θαλ,
έρνληαο πάξεη ηελ απφθαζε ζαο ιέσ απφ θεθηεκέλε ηαρχηεηα, φηη ηη ζα γίλεη;
Θα ππάξμεη παξάζηαζε Πνιηηηθήο Αγσγήο απφ ην δηθεγνξηθφ γξαθείν πνπ
αζρνιείηαη κε απηή ηελ ππφζεζε; Καη ε Ννκηθή Τπεξεζία ε ίδηα καο είπε φηη
πξέπεη λα γίλεη θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αλάζεζε ζηνλ θ. Μαληά. Γελ ππάξρεη
ηίπνηα ην ζθηψδεο εδψ.
Απιψο ππήξμε απφ ηελ αξρή αλάζεζε ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν
ηνπ θ. Μαληά, κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. Δζείο δελ ην ζπκάζηε γηαηί δελ
ήζαζηαλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο, ήηαλ εμ αξρήο ε ππφζεζε πνπ ρεηξίζηεθε ν θ.
Μαληάο θαη φρη κφλν κε ζχκθσλε γλψκε θ. Σνκπνχινγινπ, κε πξνηξνπή
κάιηζηα ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ αλαθέξεηαη πάλησο ζηελ
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε πξνηξνπή ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: αο ην ιέσ εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θχξηνη ζπλάδειθνη λνκίδσ φηη απαληήζεθαλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δέρνκαη απηφ πνπ ιέηε,
αιιά δελ αλαθέξεηαη.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν ιέσ εγψ. Καη ην ιέσ εγψ, γηαηί ήηαλ θαη είλαη κηα
δχζθνιε ππφζεζε πνπ εκπιέθνληαλ θαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ θαη ζα ήζειε
φζν ην δπλαηφ ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ λα κελ εκπιαθεί ζε κηα ηζηνξία,
πνπ αθνξά ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαη ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηξφπνλ ηηλά. Γη'
απηφ ηνλ ιφγν επειέγε λα δνζεί ε ππφζεζε ζε εμσηεξηθφ δηθεγφξν απφ ηελ
αξρή κέρξη ην ηέινο. Με ην πεξηπιέθνπκε δειαδή παξαπάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Βαζηιφπνπιε αθνχζηεθε ε επηρεηξεκαηνινγία ζαο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν πάκε ζε ςεθνθνξία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο κε ηελ ίδηα ηνπνζέηεζε ςεθίδνπκε παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απνπζηάδεη, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λέθθαο Αζαλάζηνο ππέξ, ε θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 24 ππέξ, 6 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκόο ακνηβήο
πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ Θεόδσξνπ Π. Μαληά γηα ηνλ λνκηθό ρεηξηζκό
ηεο ππόζεζεο απώιεηαο εζόδσλ ηνπ Γήκνπ από κηζζώκαηα θπιηθείνπ
θαη αλζνπσιείνπ ηνπ Γεκ. Κνηκεηεξίνπ (ζρεη. νη αξηζ. 103/2019 θαη
26/2021 απνθάζεηο Ο.Δ.)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ην ζέκα Νν 8 ζα απνζπξζεί. Πξνηείλσ λα
ζπδεηήζνπκε ην 9ν θαη 10ν πνπ είλαη δηαδηθαζηηθά λα αθήζνπκε ηειεπηαίν ηελ
Πξσηνκαγηά γηα λα θάλνπκε ηελ θνπβέληα φπσο πξέπεη. πκθσλεί ην ψκα;
Χξαία.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε γηαηί απνζχξεηαη ην 8ν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα καο πεη ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηαδηθαζία θξάηεζε πεξίπνπ έμη κήλεο. ε απηή ηελ ηειηθή
ςεθνθνξία ησλ κειψλ, ην e-mail ηεο θαο Παπαινπθά πνπ πξνήδξεπε κε
έβαιε ζε ζθέςεηο. Μηιάεη γηα ην χθνο θαη φρη γηα ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ.
Αλαθέξεηαη φηη ζπκθσλνχλ κε ην χθνο θαη ηελ ηδέα, αιιά φρη κε ηνλ ηειηθφ
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ζρεδηαζκφ, απηφ είλαη ην έλα. δειαδή ν ηειηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα είλαη
δηαθνξεηηθφο απφ ηελ ηδέα;
Καη δεχηεξνλ, ζε απηή ηελ 11κειή Δπηηξνπή ε ηειηθή ςεθνθνξία
έγηλε απφ 6 κέιε. Γεκνθξαηηθά είλαη ζσζηφ, πιεηνςεθηθά πάξζεθε κηα
απφθαζε. Αιιά δελ κπνξεί λα ιείπνπλ απφ ηα 11 ηα 5 κέιε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ πάξζεθε πιεηνςεθηθά
Γήκαξρε. 3 ςήθηζαλ ππέξ ηεο κηαο πξφηαζεο θαη 3 ππέξ ηεο άιιεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθφκε ρεηξφηεξα.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Θα ήζεια θη εγψ ηνλ ιφγν κεηά ηνλ θ. Γήκαξρν παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θχξηνη ζπλάδειθνη απνζχξεηαη ην ζέκα, δελ ζα ζπδεηεζεί.
Οπζηαζηηθά καο ιέεη ν θ. Γήκαξρνο γηαηί απνζχξεη ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θεσξψ φηη πξέπεη λα επαλέιζνπκε, λα ην μαλαδνχκε θαη ελ
πάζε πεξηπηψζεη ν Πξφεδξνο θαη ν Γήκαξρνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
απνζχξνπλ ηα ζέκαηα άλεπ δηθαηνινγίαο. Απιά ζεσξψληαο φηη πξέπεη λα
έρεηε έλα ζθεπηηθφ δηθφ κνπ, ην θαηαζέησ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε.

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε αξηζ. 1/2021 θαη 2/2021 πξαθηηθώλ επηηξνπήο εμέηαζεο
αηηεκάησλ θνπήο δέλδξσλ επί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ, βάζεη
ησλ αξηζ. 47/2021 θαη 11/2022 αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ - εηζεγήζεσλ
ηεο Δ.Π.Ε.»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε αξηζ. 1/2021 θαη
2/2021 πξαθηηθώλ επηηξνπήο εμέηαζεο αηηεκάησλ θνπήο δέλδξσλ επί
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ, βάζεη ησλ αξηζ. 47/2021 θαη 11/2022
αληίζηνηρσλ

απνθάζεσλ

-

εηζεγήζεσλ

ΟΜΟΦΧΝΑ
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10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εκείο παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 6 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ
παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκόο α) εκεξνκεληώλ δηεμαγσγήο ηνπ ενξηαζκνύ
ηεο Πξσηνκαγηάο 2022, β) ησλ ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίνπ
γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο 2022 θαη
γ) ησλ θαηεγνξηώλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ώζηε λα δηθαηνύληαη
έθπησζε ζηα αλσηέξσ ηέιε, βάζεη ηεο αξηζ. 55/2022 απόθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη σο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νθείισ λα πσ
φηη έγηλε κηα ελδειερήο θαη εκπεξηζηαησκέλε ζπδήηεζε ζηελ πξνεγνχκελε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπνπ έγηλαλ θάπνηεο πξνζζαθαηξέζεηο, απηέο πνπ
λνκίδνπκε φηη εμππεξεηνχλ ηνπο κηθξνπσιεηέο πνπ έκεηλαλ άλεξγνη επί δπν
ζπλερφκελα έηε, βεβαίσο ην ζπλεπαθφινπζν ήηαλ φηη θαη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ
ζεσξνχληαη σο δηαθπγφληα.
Έγηλε κηα πνιχ δεκνθξαηηθή ζπδήηεζε, πξνηάζεθαλ θάπνηα
λνχκεξα αθαηξέζεθαλ θάπνηα άιια θαη πάξζεθαλ θάπνηεο απνθάζεηο ζρεηηθά
κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ Α Εψλε, ηε Β
Εψλε, ηε Γ ηηο εππαζείο νκάδεο θαη φια απηά πνπ ζπλεγνξνχλ ζην λα γίλεη κηα
θαιή θαη δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ην παλεγχξη ηεο Πξσηνκαγηάο.
Έρνπκε πάξεη φινη έλα e-mail απφ ηελ θα Καληεξάθε πνπ είλαη
ζήκεξα εδψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πνπ εθπξνζσπεί βεβαίσο φιε ηελ
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ζπκπαζέζηαηε νκάδα ησλ κηθξνπσιεηψλ θαη πέξα απφ απηά πνπ εκείο
έρνπκε εηζεγεζεί θαη θέξλνπκε ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, κε βάζε
απηφ ην e-mail πνπ πήξακε, ζεσξψληαο φηη πξέπεη λα αθνχζνπκε θαη ηελ
νκάδα ησλ κηθξνπσιεηψλ, θάιεζα ηελ θα Καληεξάθε πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζέζεη θη απηή ηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηα ηέιε, ηα κεησκέλα ηέιε πνπ
έηζη θη αιιηψο εκείο θέξακε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αιιά θαη ηηο ζέζεηο
πνπ έρνπλ νη κηθξνπσιεηέο ζρεηηθά κε απηφ πνπ αθνξά ηελ αλά κέηξν
θαηαβνιή ηειψλ, αιιά θαη θάηη άιιν ην νπνίν πξνθαλψο εκάο καο είρε
δηαθχγεη θαη θέξλεη ζήκεξα ε θα Καληεξάθε, σο πξνο ην φηη πέξα φηη ε
Κπξηαθή, ε ηειεπηαία κέξα ηεο Πξσηνκαγηάο ζπκπίπηεη κε ηελ Κπξηαθή ηνπ
Θσκά, ζπκπίπηεη ν δηθφο καο ενξηαζκφο ηεο Πξσηνκαγηάο κε άιια ηξία
παλεγχξηα, ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ζα επεξεάζνπλ ηελ πξνζέιεπζε ησλ
κηθξνπσιεηψλ.
Με βάζε απηφ ζεσξψ φηη πξέπεη λα αθνχζνπκε ηελ θα
Καληεξάθε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπδεηήζνπκε ζε ζπλδπαζκφ κε απηά πνπ ζα
καο πεη, αιιά θη απηά πνπ έρνπκε πάξεη εκείο ζαλ απφθαζε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια απφ ηελ αξρή λα ζέζσ ην εμήο:
είρα πξνηείλεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα βάινπκε πάλσ ζην ζθεπαζηφ
ηεο Φσθψλ θαη Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε
πεξίπηεξα κε ζνπβιάθηα, κφλν ινπινχδηα θαη βηβιία.
Δπεηδή θνπβέληηαζα κε ηνπο παξάγνληεο ηεο ΑΔΚ φζνλ αθνξά
ην εξγνηάμην θαη επεηδή δελ ζα είλαη έηνηκν, παξαθαιψ λα αθαηξεζεί ε 6 ε
πεξίπησζε απφ ηε ζπκβνιή Φσθψλ θαη Γεθειείαο κέρξη ηελ Παηξηάξρνπ
Κσλζηαληίλνπ θαη ην πιάησκα ηεο νξνθήο ηεο ππνγεηνπνίεζεο απηήο. Απηή ε
θαηεγνξία λα βγεη ηειείσο, ππάξρεη πξφβιεκα.
Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζηελ θαηεγνξία 5
«Πεδφδξνκνο ιεσθφξνπ Γεθειείαο άλνδνο πξνο Μεηακφξθσζε δεμηά απφ
ηελ νδφ κχξλεο έσο ηελ νδφ Ηαζσλίδνπ».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρακε πεη ηελ πξνέθηαζε απφ ηε δηαζηαχξσζε Φσθψλ –
Γεθειείαο κέρξη πάλσ Ηαζσλίδνπ. Απηφ ζα ελλνείηε, ηνλ παξάδξνκν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθηφο αλ ελλνείο Κψζηα, ηνλ πεδφδξνκν εληφο ε κία
πιεπξά.
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο, έρεηε θαηαιάβεη φηη
έρνπκε κπεη ζην ζέκα θαη δελ έρνπκε θάλεη ζπδήηεζε γηα ηελ εηζήγεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Γήκαξρνο δελ έθαλε εηζήγεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιψο δελ αλέθεξα ηα πνζά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δάλ ελλνείηε ην εληφο ηνπ πεδφδξνκνπ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν εληφο ηνπ πεδφδξνκνπ είρακε πάξεη απφθαζε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ν πεδφδξνκνο Υαιθεδφλαο, ν εληφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηελ είρακε αλαθέξεη θαζφινπ ηφηε γηαηί είλαη καγαδηά. Δλψ
ν πεδφδξνκνο πνπ αλαθέξνπκε απφ ηε δηαζηαχξσζε Φσθψλ θαη πάλσ, είλαη
ν αλνηρηφο πεδφδξνκνο, νπφηε εθεί κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πάγθνη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηνλ παξάδξνκν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηνλ παξάδξνκν ηεο Υαιθεδφλαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ έρνπκε δπλαηφηεηα. Ο παξάδξνκνο ηεο Υαιθεδφλαο
έρεη καγαδηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ζηε Φηιαδέιθεηα δελ έρεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε Φσθψλ θαη πάλσ είλαη ηξία – ηέζζεξα καγαδηά, αιιά
απφ ηελ Αηηαιείαο θαη πάλσ δελ έρεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα κηιάκε απφ ηελ Αηηαιείαο θαη πάλσ νπζηαζηηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιν ζηνλ πεδφδξνκν ηνπ άιζνπο λα ην νλνκάζνπκε έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάλησο ην είρακε δηαηππψζεη, ίζσο δελ θαηαγξάθεθε ζσζηά.
Αιιά ην είρακε ζπκθσλήζεη απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπκε ζπκθσλήζεη ζηνλ πεδφδξνκν λα έρνπκε απφ ηε κηα
πιεπξά πάγθνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με 50 € ηηκή. Δδψ ιέεη απφ κχξλεο, πξνθαλψο ελλνεί απφ
Καλάθε θαη πάλσ. Ζ κχξλεο απφ εθεί μεθηλάεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη δελ λνκίδσ φηη ελλννχζακε απηφ, αιιά αο ην δνχκε ζηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ην δνχκε θ. Γξεηδειηά, αο αθνχζνπκε ηελ θα Καληεξάθε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Πξφεδξε πξέπεη λα πξνζζέζσ θάηη πξνο ην
παξφλ γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα ππάξμνπλ θη άιιεο
ηξνπνπνηήζεηο.
πδήηεζα θη εγψ κε ηνλ εξγνηαμηάξρε θαη κε ηνπο ππεχζπλνπο
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ, είλαη ζαθέο απηφ πνπ ιέεη ν θ.
Γξεηδειηάο ζπκθσλψ θαη πξνζζέησ φηη επεηδή εγψ είρα πεη λα απιψζνπκε ηηο
θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο πέξα ηεο πιαηείαο Παηξηάξρνπ ζην ρψξν κπξνζηά
ζην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, δειαδή λα έρνπκε έλα δεχηεξν θαιιηηερληθφ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ επηηξέπνπλ ηίπνηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο. Απηά ηα δχν, νη πάγθνη κεηαμχ Φσθψλ θαη
Υξπζνζηφκνπ κχξλεο θαη νη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ ην
πιάησκα κπξνζηά ζην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, αθαηξνχληαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη έλα ηξίην. Λέηε επίζεο ζηελ πεξίπησζε 7 «Σέιε γηα
ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο επί ηεο πιαηείαο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γηα επηπιένλ
ρψξνπο». Σα καγαδηά απηά ζηελ πιαηεία δελ πιεξψλνπλ ηέιε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση δηαδηθαζία είλαη απηή;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ζεκεία πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ θαη πνπ ζα
δηεπθνιχλνπλ ηελ φιε θνπβέληα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Βαζηιφπνπιε ζαο παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε γηα δηεπθφιπλζε ηεο ζπδήηεζεο ην θάλνπκε.
Γελ είρακε πάξεη ηέηνηα απφθαζε, πνπ ιέηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ην είρακε πάξεη, αιιά ην βιέπσ κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα αθαηξεζεί, ελλνείηαη πσο ζα αθαηξεζεί δελ έρεη θαλέλα ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα θαη ην 7 αθαηξείηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά λα ην δνχκε ζηελ πνξεία, λα αθνχζνπκε πξψηα
ηελ θα Καληεξάθε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πξνηάζεθε νχηε απφ εζάο, νχηε απφ εκάο, νχηε απφ ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθεί δελ μέξσ πσο κπήθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία λα αθαηξεζεί θαη απηφ θαη πάκε. Σηο εηζεγήζεηο ηηο έρεηε
γξαπηέο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ λα αθνχζνπκε ηελ θα εθπξφζσπν. Παξαθαιψ πείηε καο
ην φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηά ζαο.
ΑΗΚ.

ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ:

Δίκαη

ε

Γεληθή

Γξακκαηέαο

ηεο

Παλειιήληαο

Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Δπαγγεικαηηψλ Πσιεηψλ ππαηζξίσλ αγνξψλ
θξαηψλ - κειψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε, θ. Γήκαξρε, θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη,
πξψηα απ' φια ζέισ λα πσ φηη είκαη ηδηαίηεξα ραξνχκελε πνπ κεηά απφ δπν
ρξφληα ζρεδφλ θιεηζίκαηνο, είκαζηε εδψ θαη μαλαζπδεηάκε γηα ηνλ ενξηαζκφ
ηεο Πξσηνκαγηάο.
Οη ππαίζξηνη έκπνξνη κεηά απφ ην παξαηεηακέλν lockdown
επιήγεζαλ άκεζα απφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, δεδνκέλνπ φηη αλεζηάιε ε
ιεηηνπξγία θάζε κνξθήο ππαίζξηαο αγνξάο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κε πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Χζηφζν

δπφκηζε

ρξφληα

κεηά

απφ ηνλ πεξηνξηζκφ

ηεο

εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο, νδήγεζε ηελ Κπβέξλεζε ζε άξζε ηνπ lockdown
θαη άλνηγκα φισλ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε
νηθνλνκία ηεο ρψξαο, νη επηρεηξήζεηο, νη εξγαδφκελνη
Ήδε απφ ην πεξαζκέλν έηνο, ην 2021 θαη κεηά ηελ
επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο καο, νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο ζε φιε ηελ
επηθξάηεηα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά φιεο ηηο ππαίζξηεο εκπνξνπαλεγχξεηο.
Καηά ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ε Οκνζπνλδία καο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δηαρεηξίζηεθε ηε δηνξγάλσζε ζην
Πεδίνλ ηνπ Άξεσο «Υξηζηνχγελλα ζην πάξθν καο» κε κεγάιε επηηπρία,
ηεξψληαο φια ηα πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια. Μεηά ηελ επηηπρία ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξαρψξεζε ην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο
νκφθσλα ζηελ Οκνζπνλδία γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Παζραιηλνχ Υσξηνχ κε
ηίηιν «Πάζρα ζην Πάξθν καο».
Οη Γήκνη Αζελαίσλ, Αγ. Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ, Ηιίνπ,
Πεξηζηεξίνπ, Ξάλζεο, Νέαο Καξβάιεο, Πχξγνπ, Σξηθπιίαο, Κξνθεψλ,
Ναππιίνπ,

Αραξλψλ

θαη

άιινη,

έρνπλ

επαλεθθηλήζεη

θαλνληθά

ηηο

εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπο. Υαίξνκαη πνπ θαη ε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ε Νέαο
Υαιθεδφλαο αλήθεη πιένλ ζε απηνχο ηνπο Γήκνπο.
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Φπζηθά ζε φινπο απηνχο ηνπο Γήκνπο ζπκκεηέρνπκε ηεξψληαο
πάληα φια ηα πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά απφ ηα
αξκφδηα ΦΔΚ.
Παξάιιεια γηα ηε ζηήξημε ηνπ θιάδνπ φινη απηνί νη Γήκνη έρνπλ
πξνβεί θαη νη επφκελνη πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ κεηά απφ εζάο, ζε γελλαίεο
κεηψζεηο ησλ ηειψλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%. Δλδεηθηηθά ζα ζαο αλαθέξσ φηη
ηαπηφρξνλα κε ηελ εκπνξνπαλήγπξε ηεο Πξσηνκαγηάο θέηνο ιφγσ ηεο
θηλεηήο ενξηήο ηνπ Πάζρα, δηεμάγνληαη νη Εσνδφρνπ Πεγήο πνπ είλαη δίπια
ζαο ζηνλ φκνξν Γήκν Αραξλψλ, καο παξαρσξεί ηελ Α Εψλε απφ 90 € πνπ
είρε αξρηθά ην κέηξν πξνο 45 €, ηε Β Εψλε απφ 70 πξνο ην 35 € ην κέηξν θαη
ηε Γ Εψλε απφ 50 € ην κέηξν αηειψο, κε ηεηξαήκεξε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο θαη
ηαπηφρξνλα πνιιέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
Ο

Γήκνο

Αζελαίσλ

πνπ

δηεμάγεη

κηα

εμίζνπ

δπλαηή

εκπνξνπαλήγπξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ ηνπ ενξηαζκνχ ηεο
Πξσηνκαγηάο ηνπ Αγίνπ Θσκά καο παξαρσξεί ην 4κεηξν πξνο 130 € κε 2,5
κέξεο ιεηηνπξγίαο.
Ο Γήκνο Διιεληθνχ – Αξγπξνχπνιεο πνπ ην ηειεπηαίν
αββαηνθχξηαθν ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ Πάζρα, δειαδή παξάιιεια κε ηελ
Πξσηνκαγηά δηεμάγεη ην Πνληηαθφ παξαδνζηαθφ «Παλνίξ» φπσο ην ιέλε, έλα
έζηκν ησλ λεθξψλ πξνο 100 € ην 4κεηξν.
πσο θαηαιαβαίλεηε κεηά απφ απηέο ηηο ηηκέο θαη ηνλ
αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη ζην Γήκν ζαο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα θέηνο,
εηδηθά γηα θέηνο κεηά απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνικψ ζρεδφλ θαηαζηξνθή πνπ
έρνπκε πάζεη φινη νη ππαίζξηνη έκπνξνη, γηαηί ήκαζηαλ απφ απηνχο πνπ
έθιεηζαλ πξψηνη θαη απηνί πνπ αλνίμακε ηειεπηαίνη θαη ζε φιν απηφ ην
δηάζηεκα ηνπ θιεηζίκαηνο είρακε ειάρηζηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ειάρηζηε έσο
κεδεληθή, πνπ δελ έθηαλε θαλ νχηε λα θαιχςνπκε ηα πξνο ην δελ.
Αξθεηνί ζπλάδειθνη απφ εκάο δπζηπρψο ράζεθαλ θαη ιφγσ
COVID αιιά θαη αξθεηνί ζπλάδειθνη απφ εκάο νδεγήζεθαλ ζην θιείζηκν ηεο
δνπιεηάο ηνπο γηαηί δελ άληεμαλ νηθνλνκηθά δπφκηζε ρξφληα λα πιεξψλνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο.
Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε φινη καο θαη φινη ζαο λα ζηεξίμεηε ηνπο
παξαγσγηθνχο θιάδνπο θαη εηδηθά απηνχο ηνπο κηθξνκεζαίνπο θαη ηδηαίηεξα
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κηθξνχο,

φπσο

είλαη

νη

ππαίζξηνη

έκπνξνη

γηαηί

είλαη

επνρηαθά

απαζρνινχκελνη θαη λα θάλεηε κηα κείσζε ζην ηέινο θαηάιεςεο ηεο ηάμεσο
ηνπ 20%.
Απηφ είλαη ην αίηεκά καο θαη δεηάκε ηε ζηήξημε φινπ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ θεηηλή ρξνληά, πνπ είλαη ρξνληά επαλεθθίλεζεο
θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πνπ ππήξρε ζπλέρεηα
ενξηαζκνχ ηεο Πξσηνκαγηάο.
Δπίζεο παξαθαιψ επεηδή άθνπζα λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο
εθπηψζεηο ηηο ιεγφκελεο εππάζεηεο, ζα ήζεια λα κνπ θάλεηε γλσζηφ θαη ηη
δηθαηνινγεηηθά ζα πξνβιέπνληαη πξνθεηκέλνπ νη ζπλάδειθνί κνπ λα ηχρνπλ
απηψλ ησλ εθπηψζεσλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Λέθθαο, επραξηζηνχκε θα
Καληεξάθε.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

Πξφεδξε

νξίζηε

Γξακκαηέα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίδεηαη Γξακκαηέαο ν θ. Ζιίαο Σάθαο ιφγσ ηεο απνρψξεζεο
ηνπ θ. Λέθθα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε κπνξψ λα θάλσ κηα
εξψηεζε ζηελ θπξία;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Πξφεδξε κήπσο λα θάλσ ηελ εηζήγεζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: βεβαίσο ζα ηελ θάλεηε θ. Κνζθνιέην κηζφ ιεπηφ λα θάλεη κηα
εξψηεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ, επεηδή πξνεγήζεθε ε θπξία εθπξφζσπνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξία εθπξφζσπε λα θάλσ κηα
εξψηεζε: ην 4κεηξν ζην Γήκν Αζελαίσλ είλαη εδψ θαη δπν ρξφληα 130 €
λνκίδσ. Δίλαη έηζη ή θάλσ ιάζνο;
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Δίλαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα 130 €.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα δελ έρεη γίλεη θάπνηα
κείσζε.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Ζ παξαρψξεζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πνπ καο έρεη θάλεη,
είλαη φηη καο δψζεη ζρεδφλ κηζή κέξα επηπιένλ, νιφθιεξε ζα ζαο έιεγα
αηχπσο. Σν πνζφ είλαη ην ίδην, αιιά ε εκπνξνπαλήγπξε ηνπ Αγίνπ Θσκά πνπ
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γίλεηαη ζην ΛΑΗΚΟ Ννζνθνκείν είλαη εμίζνπ δπλαηή κε ηεο Πξσηνκαγηάο,
εκπνξηθά κηιψληαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηελ ηηκή εγψ ήζεια λα
ξσηήζσ.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Γηα ηελ ηηκή ζαο ιέσ φηη είλαη δπζαλάινγε κε ην κέηξν
πνπ πιεξψλνπκε εδψ, σο πξνο ην Γήκν Αζελαίσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Καληεξάθε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μεηαμχ ζνβαξνχ θαη αζηείνπ ζα πσ δφμα ζνη!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μελ παξεμεγεζνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο θαη εγψ αλαθεξζήθακε
ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη θαη ηηο έρνπλ δηαβάζεη. Δλλνείηαη πσο ηελ εηζήγεζε ηελ θάλεηε
εζείο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ην ιέσ απφ απηή ηελ άπνςε, ζα ηα ζπδεηήζνπκε.
Απηφ πνπ θξαηάσ απφ ην πξψην θνκκάηη ηεο ζπδήηεζεο είλαη φηη βγαίλεη ην
ζεκείν 6 πνπ αθνξνχζε ηελ νξνθή ηεο ππνγεηνπνίεζεο.
Πάκε φκσο λα θάλνπκε ηελ εηζήγεζε. Έρνπκε ηελ Α Εψλε επί
ηεο ιεσθφξνπ Γεθειείαο πνπ αθνξά απφ ηελ νδφ Σξππηά θαη κχξλεο κέρξη
ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αθψλ Γεσξγηάδε θαη Αηηαιείαο θαη απφ ηηο δπν
πιεπξέο κε 100 € ην ηεηξαγσληθφ. Απηφ νξίδεηαη σο θαηεγνξία 1 θαη γηα ηηο
εππαζείο νκάδεο ζηα 70 € ην ηεηξαγσληθφ.
Ζ 2ε θαηεγνξία αθνξά ηε ιεσθφξν Γεθειείαο γηα ην ηκήκα απφ
ηελ αξρή ηεο Γεθειείαο ζηε Υαιθεδφλα κέρξη λα ζπλαληήζεη ηε γσλία Σξππηά
θαη Δηξήλεο πνπ είλαη ζηα 85 € θαη γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ζηα 55 € θαη
αληίζηνηρα απφ ηελ νδφ Αηηαιείαο ζηε Φηιαδέιθεηα κέρξη ηελ νδφ Σξσάδνο
πνπ πάιη είλαη θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ζηα 85 € ην ηεηξαγσληθφ θαη γηα ηηο
εππαζείο νκάδεο ζηα 55 €.
Ζ θαηεγνξία 3 αθνξά ην ηκήκα απφ ηελ νδφ Σξσάδνο κέρξη θαη
ηελ νδφ Παπάγνπ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα πάιη απφ ηηο δπν πιεπξέο κε 60 € ην
ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ζηα 35 €.
Μηα πξφζζεηε θαηεγνξία αθνξά ηνλ παξάδξνκν ηεο ιεσθφξνπ
Γεθειείαο πνπ ζα έρεη κφλν κηα ζεηξά απφ πάγθνπο πνπ ζα μεθηλάεη απφ ηελ
νδφ Δηξήλεο κέρξη θαη ηελ νδφ Ηαζσλίδνπ ζηε Φηιαδέιθεηα κε 50 € ην
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ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ζηα 25 € ην ηεηξαγσληθφ
κέηξν.
Απφ εθεί θαη πέξα έρνπκε ηα ηέιε γηα ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο επί
ηεο πιαηείαο Παηξηάξρνπ, πνπ γηα ηνπο επηπιένλ ρψξνπο φπνπ ζα θαζνξίζεη
ε Σερληθή Τπεξεζία ζα θαζνξηζηεί ζε 50 € ην ηεηξαγσληθφ.
Γηα θάπνηεο πεξαηηέξσ εηζεγήζεηο, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
δηαζέζνπκε θαληίλεο θαη θνξεηέο ςεζηαξηέο ζηα εμήο ζεκεία:


2 ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ κε 800 € εθάζηε



ηε ιεσθφξν Γεθειείαο ζηε ζηξνθή πξνο Πίλδνπ κηα ζέζε κε 700 €



ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Γεθειείαο θαη Δθέζνπ άιιε κηα ζέζε κε 700 €



ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Γεθειείαο θαη Σξσάδνο άιιε κηα ζέζε κε 600 €
Δμαηξνχληαη

απφ

θαηαβνιήο

ηειψλ

γηα

παξαρψξεζε

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηα σκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα
Κφκκαηα. Κάζε σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή πνιηηηθφ Κφκκα
πνπ έρεη έδξα ην Γήκν καο δηθαηνχηαη κηα ζέζε κέρξη θαη 4 κέηξα.
Οξίδεηαη ηέινο γηα ηνπο πσιεηέο βηβιίσλ θαη ηνπο αδεηνχρσλ
έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο ζην
κηζφ ησλ ηζρπνπζψλ ηηκψλ αλά θαηεγνξία θαη κέρξη 8 κέηξα ην κέγηζην γηα
θάζε αηηνχληα.
Οξίδεηαη ηέινο γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο ΚΔΑ ζην κηζφ ησλ
ηζρπνπζψλ ηηκψλ αλά θαηεγνξία θαη Εψλε κέρξη 4 κέηξα.
ε φ,ηη αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο καο πνπ έρνπλ απ'
επζείαο πξφζνςε ζηε ιεσθφξν Γεθειείαο αηηνχληαη κηα ζέζε έκπξνζζελ ηνπ
θαηαζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ειεχζεξε πξφζβαζε γηα ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπο θαη γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπο.
Σα 4 πξψηα κέηξα ηεο ζέζεο ηνπο δίλνληαη δσξεάλ θαη αλ ε ζέζε
είλαη κεγαιχηεξε ησλ 4 κέηξσλ έρνπλ κείσζε θαηά 25%. Αλ αηηεζνχλ
παξαπάλσ απφ 8 κέηξα φκσο, θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν ην ηέινο γηα ηελ
αληίζηνηρε Εψλε. Να ζεκεησζεί φκσο φηη δελ κπνξνχλ λα αηηεζνχλ
παξαπάλσ κέηξα απφ φζα είλαη ε πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο.
Αληίζηνηρα ζηηο θαζέηνπο ηεο νδνχ Γεθειείαο δελ ηνπνζεηνχληαη
πάγθνη κηθξνπσιεηψλ γηα λα κέλνπλ αλνηρηνί νη δξφκνη γηα ηελ ειεχζεξε
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πξφζβαζε θαη ηε κεηαθίλεζε θαη ησλ πεδψλ, αιιά θαη ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο
αλάγθεο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί.
Δπίζεο ρνξεγείηαη κηα ζέζε

4

κέηξσλ δσξεάλ ζε

20

επαγγεικαηίεο κε έδξα ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ηε Νέα Υαιθεδφλα πνπ ηα
θαηαζηήκαηά ηνπο δελ έρνπλ απ' επζείαο πξφζνςε ζηε Γεθειείαο γηα
ηνπνζέηεζε πεξηπηέξνπ κε πξντφληα ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Γηα ηε ρνξήγεζε
απηψλ ησλ αδεηψλ ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη
θαηαζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.
,ηη έρεη λα θάλεη ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εππαζψλ
νκάδσλ. Έρνπκε πεξηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο:
Άηνκα κε ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα θαη ππφρξενπ θαη
ζπδχγνπ θάησ ησλ 5.000 € κε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ην ηειεπηαίν
εθθαζαξηζηηθφ, ηνλ πξφζθαην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ πξνο απφδεημε ηεο
θαηνηθίαο ηνπο θαη δήισζε Δ9. Απηή είλαη απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, αιιά απηφ ην ζέησ ζέκα ζην πκβνχιην γηαηί ην Δ9 δελ δειψλεη
εηζφδεκα, νχηε κπνξεί ε ππεξεζία λα ειέγμεη αλ απφ ην Δ9 πξνθχπηεη
εηζφδεκα.
Άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη πάλσ θαη δεισζέλ
εηζφδεκα θάησ ησλ 10.000 € πάιη κε ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ θαη
πηζηνπνηεηηθφ αλαπεξίαο απφ ΚΔΠΑ θαη πξφζθαην ινγαξηαζκφ ΓΔΖ γηα
απφδεημε ηεο θαηνηθίαο ηνπο.
Πνιχηεθλνη θαη ηξίηεθλνη κε ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα θάησ
ησλ 10.000 € κε πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ θαη πξφζθαην ινγαξηαζκφ ΓΔΖ πάιη γηα ηελ
απφδεημε ηεο θαηνηθίαο ηνπο.
Καη αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ κε εηήζην εηζφδεκα θάησ
ησλ 10.000 € πιένλ δηθαηνινγεηηθά πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο θαη ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ θαη πξφζθαην ινγαξηαζκφ ΓΔΖ γηα
ηελ απφδεημε ηεο θαηνηθίαο ηνπο.
ηηο αλσηέξσ νκάδεο ζηηο εππαζείο νκάδεο ζα ρνξεγεζνχλ
κέρξη θαη 250 άδεηεο. Κάζε άηνκν δηθαηνχηαη κία απζηεξά θαη κέρξη 4 κέηξα
αλά άδεηα. ηελ 1ε Εψλε 75, ζηε 2ε Εψλε 100 θαη ζηελ 3ε Εψλε πάιη 75.
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ζνλ αθνξά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνκαγηάο πξνηείλεηαη λα γίλεη
απφ ηελ Παξαζθεπή 29 ζηηο 8:00 ην πξσί θαη λα είλαη ηξηήκεξνο κέρξη θαη ηελ
Κπξηαθή 1/5νπ θαη ψξα 12 ε ψξα ην βξάδπ. Απηά φζνλ αθνξά ηελ εηζήγεζε.
Κπξίσο απηφ πνπ ςεθίζηεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, απηφ
πνπ ζέισ λα ζέζσ ζην πκβνχιην γηαηί ην ζπδεηήζακε κε ηελ Τπεξεζία, ην
είπα πξηλ ζα ήζεια ιίγν λα ην δνχκε ζην ζέκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη φηη
ην Δ9 ζαλ δηθαηνινγεηηθφ δελ απνηειεί θάπνην ζηνηρείν γηα ηηο εππαζείο
νκάδεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνδεηθηηθφ ελ πάζε πεξηπηψζεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα ηνλ εμήο απινχζηαην ιφγν φηη δελ δειψλεη εηζφδεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν πξάγκαηα λα πσ, αλ έρεηε ηελ θαινζχλε. Να
δηνξζψζνπκε, ην 6 απνζχξεηαη έηζη θη αιιηψο. ην 5 λα δηεπθξηλίζνπκε
επηηέινπο ηη ελλννχκε κε απηή ηελ εθ παξαδξνκήο δηαηχπσζε πνπ έρεη
γξαθηεί ζηηο εηζεγήζεηο.
Δπεηδή εδψ είλαη φια ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.
Σνκπνχινγινπ ζεσξψ πσο πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζε φ,ηη αθνξά ηνλ
πεδφδξνκν απφ Αηηαιείαο θαη πάλσ δηφηη ζα κπιέμνπκε κε ηνπο πάγθνπο θαη
ηα καγαδηά θαη ζα ππάξρεη έλαο θαη ζπλσζηηζκφο, αιιά θη έλα κπέξδεκα ησλ
πειαηψλ ησλ κηθξνπσιεηψλ, αιιά θαη ησλ πειαηψλ πνπ ζα είλαη ζηα
καγαδηά, ησλ ππαξρφλησλ καγαδηψλ.
Δπνκέλσο ε πξφηαζή κνπ είλαη φζνλ αθνξά ηνλ πεδφδξνκν ηεο
ιεσθφξνπ Γεθειείαο λα αθνξά απφ ηελ νδφ Αηηαιείαο κέρξη ηελ νδφ
Ηαζσλίδνπ απφ Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη πάλσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε ν ππφινηπνο πεδφδξνκνο ζα είλαη άδεηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο ππφινηπνο πεδφδξνκνο Κψζηα κνπ, γεκάηνο καγαδηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη απηφ ζέισ λα πσ, ζα είλαη άδεηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Ζ Γεθειείαο θνξησκέλε δεμηά θαη αξηζηεξά κε πάγθνπο.
Απφ Αηηαιείαο θαη πάλσ απφ Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη πάλσ.
Χο πξνο ην 7 ην νπνίν πξνυπήξρε θαη κπήθε, δελ λνκίδσ φηη
καο αθνξά θ. Σνκπνχινγινπ θαη θ. Γξεηδειηά, λα αθαηξεζεί ην 7 δελ έρεη
θαλέλα ιφγν λα ππάξρεη ηέιε γηα θαηαζηεκαηάξρεο πνπ έηζη θη αιιηψο έρνπλ
ηα καγαδηά ηνπο εθεί.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κηα δηεπθξίληζε. Μπξνζηά ζηα καγαδηά
ηα 4 πξψηα κέηξα είλαη δσξεάλ. Μέρξη ηα 8 κέηξα είλαη ην 50% θαη ην
ππφινηπν πιεξψλεηαη φιν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη ην 50, κείσζε 25%.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη αλ είλαη παξαπάλσ, πιεξψλεηαη φιν ην ηέινο. Γηα
ηα παξαπάλσ κέηξα ελλνείηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ ηα 4 κέηξα θαη πάλσ, πιεξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ
κέηξσλ πνπ ζα πάξεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γπν ιεπηά, ηα 4 κέηξα είλαη δσξεάλ, ηα άιια 4 είλαη
25% απηφ θαηαιαβαίλσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ ηα 4 κέρξη ηα 8 είλαη ην 75% θαη απφ ηα 8 θαη πάλσ
είλαη νιφθιεξν ην ηέινο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα καγαδηά πνηαο πιεπξάο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ απ' επζείαο πξφζνςε ζηε
Γεθειείαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπε ν Γήκαξρνο φινο ν πεδφδξνκνο απφ Αραξλψλ κέρξη
Αηηαιείαο ειεχζεξνο. σζηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία. Σα καγαδηά ιέηε πνπ θέξνπλ πξφζνςε λα βγνπλ,
ελλνείηε ηε δεμηά δειαδή ηεο θαζφδνπ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σε δεμηά ηεο θαζφδνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα ε θάζνδνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 7 κηιάεη γηα ηελ πιαηεία Βεληδέινπ, εγψ κφλν γη' απηφ κηιάσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη γη' απηφ πνπ είπε ν θ. Κνζθνιέηνο φζνλ αθνξά ηα
καγαδηά λα αθήλνπλ 4 κέηξα, ή 8 κέηξα θαη ηα ινηπά. Μηιάηε γηα ηα καγαδηά
ηεο θαζφδνπ; Δθεί δελ έρεη εζηίαζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθνχζηε κε ιίγν, μέξνπκε πνιχ θαιά φηη νη πάγθνη
ζηήλνληαη εθηφο απφ ηε Γεθειείαο θαη ζηνλ παξάδξνκν, ην γλσξίδνπκε. Δάλ
ζέιεηε λα πάξνπκε απφθαζε λα κελ ππάξρεη ζηνλ παξάδξνκν απφ ηε κεξηά
ηεο αλφδνπ κέρξη θαη ηελ Αηηαιείαο ηίπνηα …
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ λα κελ
ππάξρεη γηα λα είλαη ειεχζεξνο ν θφζκνο λα θηλείηαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δληάμεη, ηφηε κηιάκε κφλν γηα ην ξεχκα ηεο θαζφδνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθξηβψο. Απέλαληη δελ είλαη εζηίαζε, είλαη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπάξρεη εζηίαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη Σξάπεδεο, ε Cosmote.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη κηθξνκάγαδα ξνχρσλ, Vodafone θαη ηα ινηπά. ε απηά
ηα καγαδηά λα αθήλνπκε 4 κέηξα ειεχζεξν; Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ απφ
εκπεηξία: φ,ηη αθήλνπκε ειεχζεξν είλαη βνξξά πξνο παξάλνκε θαηάιεςε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ πξφιαβα λα ζαο απαληήζσ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ζέκα λα πξνιάβνπκε, ην ζέκα είλαη λα βξνχκε ηε
ζσζηή ιχζε. Καιφ είλαη αλά Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν λα αθήλνπκε κηα είζνδν
2-3 κέηξα γηα λα ππάξρεη κηα δηέμνδνο – είζνδνο. Αλ αξρίζνπκε ζε θάζε
καγαδί 4 κέηξα εδψ – 4 κέηξα εθεί, ζα αξρίζνπλ λα ηα πνπιάλε νη ίδηνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ιέεη: νη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ απ'
επζείαο πξφζνςε επί ηεο ιεσθφξνπ Γεθειείαο δελ είλαη κφλν Σξάπεδεο εθεί,
εθεί πνπ είλαη κπξνζηά απφ ηελ Σξάπεδα ηα κέηξα ζα δνζνχλ. Μπξνζηά απφ
θαηαζηήκαηα φκσο, ην Everest γηα παξάδεηγκα, ν «Δπξηπίδεο», ε κππξαξία
…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηα απηά, απηά είλαη πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
έρνπλ ηνλ ρψξν ηνπο, πιεξψλνπλ. Πάκε παξαπέξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ρψξνο ππάξρεη κπξνζηά απφ ηνλ «Δπξηπίδε»; Γελ ππάξρεη
ρψξνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γη' απηά ηα καγαδηά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βξε σηήξε άζε ηνλ «Δπξηπίδε» θαη ην Everest, απηά είλαη
επί ηεο πιαηείαο είλαη καγαδηά εζηίαζεο πιεξψλνπλ ηεηξαγσληθά κέηξα απηά
πνπ πιεξψλνπλ. Πάκε ζηα καγαδηά απηά πνπ πνπιάλε κπξειφθ, ν
Σζαθίξνγινπ γξαθείν ηειεηψλ θη φια απηά.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μνπ επηηξέπεηε σο Πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ
επεηδή είρε γίλεη ζέκα ζηηο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο, λα ζαο βνεζήζσ.
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ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα δηλφηαλ 1 κέηξν, εθηφο αλ ήζειε λα επσθειεζεί
δίλνληαλ 4. ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα δειαδή αο πηάζνπκε ην ρίδα, ζηελ
είζνδν ηνπ ρίδα ζα κείλεη 1 κέηξν πεξηζψξην γηα λα κπνξεί λα κπαίλεη θαη λα
βγαίλεη θάπνηνο πειάηεο. Αλ ζέιεη λα επσθειεζεί ν ρίδαο θαη λα βάιεη
θσηνγξαθίεο θαη λα πνπιάεη, ζα ηνπ παξαρσξεζνχλ 4 κέηξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηφ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μφλν ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα δσξεάλ. Μεηά ηα 4 κέηξα
είλαη απηά πνπ ηζρχνπλ απηά πνπ έζεζε ν θ. Κνζθνιέηνο. Να επαλαιάβσ: ζε
θάζε εκπνξηθφ θαηάζηεκα 1 κέηξν γηα λα κπνξεί λα κπαίλεη θαη λα βγαίλεη
έλαο πειάηεο, λα κπνξεί λα έρεη δειαδή εχθνιε πξφζβαζε απηή είλαη ε
άπνςή κνπ. Αλ ζέιεη θάπνην εκπνξηθφ θαηάζηεκα λα επσθειεζεί κπξνζηά
ζην καγαδί ηνπ 4 κέηξα. Αλ θάπνην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε θάπνην θάζεην ηεο
Γεθειείαο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, ην θάζε θαηάζηεκα …
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Να νινθιεξψζσ!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να νινθιεξψλνπκε, αιιά λα θαηαιαβαίλνπκε. Γειαδή ην
θάζε θαηάζηεκα λα παίξλεη 4 κέηξα;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: 1 είπα θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ην 1 κέηξν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Αλ ζέιεη λα επσθειεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ εγψ λα κνπ δψζεηε 4 κέηξα. Θα πιεξψζσ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: ρη, ηα 4 κέηξα δσξεάλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φαληαζηείηε φια ηα θαηαζηήκαηα λα δεηήζνπλ απφ 4 κέηξα
θαη δελ ζα πιεξψζεη θαλέλαο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μα ε Vodafone λα ηα θάλεη ηη, δελ θαηαιάβαηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε δελ είλαη δηαδηθαζία απηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη, αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν θ.
Γξακκέλνο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση ζα θάλνπκε ηψξα; Θα θσλάδνπκε φινη καδί;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ, κηιάεη ν θ. Γξακκέλνο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: εβαζηείηε ζαο παξαθαιψ πνιχ.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα εγψ ηνλ ζέβνκαη ηνλ θ. Γξακκέλν, αιιά δελ είλαη
δηαδηθαζία, ζα έπξεπε λα πάξνπλ νη επηθεθαιήο ηνλ ιφγν λα ηεξεζεί κηα
δηαδηθαζία.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μηα δηεπθξίληζε κφλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλν παξαθαιψ νινθιεξψζηε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δίπα πξνεγνπκέλσο ην εμήο: λα ππάξρεη κηα εχθνιε
πξφζβαζε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα γηα ηελ εχθνιε πξνζέιεπζε ησλ
πειαηψλ. Δάλ φκσο ην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ζέιεη λα επσθειεζεί ησλ 4
κέηξσλ κε ηελ πξνυπφζεζε λα πξνσζήζεη ην πξντφλ ηνπ, κφλν ζηελ
πεξίπησζε απηή. ρη λα πάξεη 4 κέηξα θαη λα ηα λνηθηάζεη ζηνλ …. Να
ππάξρεη έιεγρνο.
Δπίζεο αλ θάπνην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε έλα θάζεην ηεο
Γεθειείαο απηά ίζρπαλ θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο, ηφηε
παξαρσξνχζαλ θνληά ζηε Γεθειείαο 4 κέηξα δσξεάλ ζην ζπγθεθξηκέλν
θαηάζηεκα πνπ ήηαλ ζηνλ θάζεην ηεο Γεθειείαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξακκέλε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ακήλ! Δηδηθφο αγνξεηήο είλαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, έρεηε δίθην ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, δφμα ησ Θεψ κπήθακε ζε
κηα δηαδηθαζία! Δγψ ζα ζαο πσ πξψηα απ' φια ηε θηινζνθία γηαηί παλεγχξη
ππήξρε, δελ αλαθαιχςακε ηελ Ακεξηθή νχηε πξφθεηηαη λα ηελ αλαθαιχςνπκε.
Δκείο θάλακε πέληε ρξφληα ηα παλεγχξηα, είρακε θηάζεη ζε ηδίξν
ξεθφξ γηα ην Γήκν ην 2018 κε πεξίπνπ 318.000 € εηζπξάμεηο. Θα κπσ ζηε
ιεπηνκέξεηα γηαηί έγηλε πνιχ θνπβέληα γχξσ απφ απηφ θαη βέβαηα φια ηα
καγαδηά πνπ ήηαλ επί ηεο Γεθειείαο θαη επηζπκνχζαλ λα πάξνπλ ρψξν
κπξνζηά ζην παδάξη, έπαηξλαλ 4 κέηξα δσξεάλ θαη φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν
θ. Κνζθνιέηνο αλ ήζειαλ άιια 4 κέηξα είραλ θαη κηα έθπησζε 25% δειαδή
ζχλνιν 8 κέηξα.
Απηφ ίζρπε θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο ηεο Γεθειείαο γηαηί ππάξρνπλ
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ είλαη απφ ηελ πιεπξά πνπ είλαη ν πεδφδξνκνο θαη
νη άλζξσπνη γηα λα κελ θιείζνπλ ην καγαδί ηνπο γηαηί νπζηαζηηθά απηέο ηηο
κέξεο ηα καγαδηά δελ δνπιεχνπλ θαη ν θ. Γξακκέλνο ην μέξεη πάξα πνιχ θαιά,
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δψζακε άδεηα θαη ζηα θαηαζηήκαηα πνπ είραλ ζηνλ πεδφδξνκν πξφζνςε λα
βγνπλ πάλσ ζηε Γεθειείαο γηαηί ζα ήηαλ άδηθν γη' απηνχο λα κε ζπκβεί ην
ζπγθεθξηκέλν.
Πάκε λα δνχκε ηψξα ηελ εηζήγεζε σο εηζήγεζε θαη ηηο δηαθνξέο
πνπ έρεη κε ηηο εηζεγήζεηο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θάλακε εκείο ηελ
Πξσηνκαγηά, γηαηί ν θ. Γήκαξρνο είπε φηη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή βγάιακε
κηα απφθαζε νκφθσλα θαη ηα ινηπά. Γελ ήηαλ έηζη θ. Γήκαξρε, εγψ είπα φηη
δελ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλέθεξα ηε ιέμε «νκφθσλα» εγψ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκφθσλε, γηαηί δήισζα παξψλ. Οκφθσλε ήηαλ ε
απφθαζε φηη βγήθε κηα ζπλαηλεηηθή απφθαζε. Αλ δείηε θαη ηελ εηζήγεζε ιέσ
«εκείο ζα ηνπνζεηεζνχκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην» θαη δελ είπα θακία
θνπβέληα γηα ην δήηεκα. Φήθηζα παξψλ, ην ίδην έθαλε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ
εμάιινπ είλαη γξακκέλν ζηα πξαθηηθά κπνξείηε λα ηα δηαβάζεηε.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη ν Οπζηακπαζίδεο ην είπε έηζη, θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη θ. Οπζηακπαζίδε απιά δελ είδα ην φλνκά ζαο
ζηα πξαθηηθά, κπνξεί λα κε ην πξφζεμα.
Πάκε λα δνχκε ηηο δηαθνξέο. Ζ δηαθνξά πνπ έρνπκε ζε ζρέζε κε
ηελ εηζήγεζή ζαο: νη επαγγεικαηίεο πνπ είλαη εθηφο Γεθειείαο ην 2018, γηαηί
απηφο είλαη ν ζπγθξηηηθφο πίλαθαο πνπ έρσ θάλεη, ήηαλ 50 θαη 20 πνπ
πξνηείλεηε εζείο. Καη απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη ν ηξφπνο πνπ απηνί
νη 50 –αλ είλαη παξαπάλσ, πνπ δελ λνκίδσ φηη ζα είλαη παξαπάλσ θαη γη' απηφ
είλαη θαη 50 νχησο ψζηε λα θαιπθζνχλ φιεο νη αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηψλ
ηεο πφιεο- αλ μεπεξάζνπκε ηνπο 50 ν ηξφπνο επηινγήο, είλαη θιήξσζε θαη
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
Γηα ηηο εππαζείο νκάδεο πνπ είλαη ε θίιηαηε θα Καληεξάθε θαη
ραίξνκαη πνπ ηελ άθνπζα, είρακε ζπλεξγαζηεί θαηά ην παξειζφλ θαη ηεο
εχρνκαη λα πγηήο θαη λα παιεχεη, ήηαλ 8 κέηξα θαη φρη 4. Μηιάκε γηα εππαζείο
νκάδεο θαη ζηε δηθή ζαο εηζήγεζε είλαη 4 κέηξα.
Σψξα έρεηε πξνηείλεη θάπνηεο κεηψζεηο ζε ζρέζε κε ην 2018 πνπ
είλαη 100, 85 € θαη ηα ινηπά, ζαο ιέσ ηηο Εψλεο. Καη’ αλαινγία φκσο ζα
έπξεπε λα είλαη θαη νη εθπηψζεηο θαη ζηηο εππαζείο νκάδεο, ε έθπησζε πνπ
πξνηείλεηε ζε ζρέζε κε ην 2018 είλαη 16,7% πεξίπνπ.
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Άξα ζηελ 1ε θαηεγνξία πνπ έρεηε πξνηείλεη 100 € νη εππαζείο
νκάδεο ζα έπξεπε λα είλαη 58 € ε ηηκή θαη φρη 70 € ζηε 2 ε θαηεγνξία πνπ
πξνηείλεηε 85 € νη εππαζείο νκάδεο ζα έπξεπε λα είλαη 50 θαη φρη 55 €. ηελ
3ε θαηεγνξία πνπ ε ηηκή είλαη 60 € ζα έπξεπε λα είλαη 25 € θαη ζηελ 4 ε
θαηεγνξία εδψ έρεηε θαλεί ιίγν large έρεηε βάιεη ηε κηζή ηηκή απφ 50 έρεηε
βάιεη 25 € ζα έπξεπε λα είλαη θαη’ αλαινγία 30 €. Απηά ζε γεληθέο γξακκέο.
Καη κηα εξψηεζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη ηη ζηφρν έρεηε βάιεη γηα
εηζπξάμεηο. Έθαλα κηα αλαγσγή ην πνζφ κε ην 2018 θαη κε ηηο εθπηψζεηο θαη
ηα πνζά πνπ έρεηε βάιεη εζείο θαη βιέπσ φηη ζα πξέπεη λα καδέςεηε, ν
ζηφρνο ζαο είλαη 260.000 € ζαλ ηδίξν γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνκαγηάο.
ιεο απηέο νη πξνηάζεηο πνπ ζαο έθαλα, ζέισ λα ηεζνχλ θαη ζε
ςεθνθνξία, δελ είλαη απιέο πξνηάζεηο. Δίλαη ε εηζήγεζε ηεο «Γχλακεο
Πνιηηψλ» γηα ηελ Πξσηνκαγηά. Διπίδσ λα είλαη θαηαλνεηφ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη πνιχ θαηαλνεηφ αιιά επεηδή πξφθεηηαη γηα ηέιε θαη δελ
έρεη έξζεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε, κπνξείηε γηα νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο λα
ςεθίζεηε απηφ πνπ ιέηε, αιιά κεηξάεη σο ιεπθφ ή απνρή.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μηα εξψηεζε. Απηφ ην κέηξν ηζρχεη κπξνζηά ζηα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δλλνείηαη φηη ην 1 κέηξν ππήξρε πάληα. πχξν δελ
αλαθαιχςακε ηελ Ακεξηθή, έιενο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γελ είπα φηη αλαθαιχςακε, απιά δηεπθξίληζε ζην
ζπγθεθξηκέλν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδψ ην παδάξη γίλεηαη νρηαθφζηα ρξφληα ζηε
Φηιαδέιθεηα, ζα κπνχκε ζε κηα θνπβέληα αλ δίλακε 1 κέηξν ζηα καγαδηά;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: ρη αλ δίλνπκε, λα δηεπθνιχλνπκε ηνπο ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο. Γηψξγν, ήκαζηαλ καδί ζηνλ Δκπνξηθφ χιινγν θαη φια απηά
ηα ζπδεηνχζακε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν μέξσ πχξν κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε κπνξείηε λα μαλαπείηε ηα πνζά;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πνηα πνζά ζέιεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηά πνπ αλαθέξαηε ζην ηέινο πφζν είλαη θαη πφζν έπξεπε λα
είλαη.
95

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίπα: επαγγεικαηίεο κε έδξα ηε Φηιαδέιθεηα 50 εθηφο
Γεθειείαο, νη εθηφο Γεθειείαο απφ 20 λα γίλνπλ 50.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέζηε καο «απφ ηφζν, εζείο πξνηείλεηε ηφζν»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Εψλεο θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ 20 πξνηείλνπκε 50.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ κηιάεη γηα επξψ, κηιάεη γηα ζέζεηο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ζέζεηο ιέσ, γηα 50 ζέζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε Εψλεο έρεηε θάηη λα καο πείηε;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Έλα ιεπηφ Γήκαξρε, απηφ είλαη ζνβαξφ ην 50. 50
επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο καο νη νπνίνη ζα βγνπλ κε θιήξσζε θαη φρη απηφ
πνπ είπε ν Γηψξγνο λα κε γίλεη ζπλσζηηζκφο θαη ζθνησκφο, 50 επαγγεικαηίεο
νη νπνίνη δελ έρνπλ έδξα ζηε Γεθειείαο αιιά έρνπλ ζε έλα θάζεην ή
παξάιιειν ηεο Γεθειείαο, ηφηε ζε 50 ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο λα δνζνχλ 4
κέηξα ή κε ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα αλ
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα κέηξα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αθξηβψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρε γίλεη έηζη επί ησλ εκεξψλ ζαο θ. Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μάιηζηα θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε Εψλεο έρεηε λα καο πείηε πξφηαζε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σηο Εψλεο ζαο ηηο είπα. αο είπα γηα ηηο εππαζείο
νκάδεο φηη ε έθπησζε πνπ έρεηε θάλεη, 16,7%.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κε ελδηαθέξεη ε έθπησζε πνπ έρνπκε θάλεη εκείο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ ζαο ιέσ, θαη’ αλαινγία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Α, Β, Γ Εψλε γηα λα είκαζηε ζαθείο θαη γηα λα θάλνπκε κηα
ζπδήηεζε πνπ ζα βγάιεη άθξε. Α Εψλε Β Εψλε, Γ Εψλε θαλνληθά θαη Α Εψλε,
Β Εψλε, Γ Εψλε γηα εππαζείο νκάδεο, έρεηε θάπνηα ηέηνηα πξφηαζε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, ζαο είπα. Δππαζείο νκάδεο Α Εψλε 60 €, Β Εψλε
50 €, Γ Εψλε 25 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηφο εππαζψλ νκάδσλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ζαο κηιάσ.

96

ε

6 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 16/3/2022

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μφλν;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, κφλν. Με βάζε παίξλσ ηα πνζά πνπ έρεηε
εηζεγεζεί εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη 4ε Εψλε 30 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Γ Εψλε 25 € θαη ε Γ Εψλε 30 €;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, γηαηί ε 4ε Εψλε έρεηε βάιεη 50 € θαη κεηά θάλεηε
έθπησζε 50% είλαη ε κνλαδηθή Εψλε πνπ έρεηε θάλεη ζηηο εππαζείο νκάδεο
50% έθπησζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία εληάμεη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ην έθαλα αλαινγηθά κε 16,7%. Απφ εθεί θαη χζηεξα
ε θα Καληεξάθε ζαο έρεη θάλεη κηα πξφηαζε, εκείο κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία
λα θνπβεληηάζνπκε αλ ν Γήκνο θξίλεη φηη ηα έζνδά ηνπ αληέρνπλ, κήπσο
θάλεηε θάηη θαιχηεξν φζνλ αθνξά ηηο αξρηθέο ηηκέο θαη θαη’ αλαινγία λα πάλε
θαη ζηηο εππαζείο νκάδεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ε θα Καληεξάθε δελ έθαλε θακία πξφηαζε.
Ζ θα Καληεξάθε θαηέζεζε ηηο απφςεηο ηεο Οκνζπνλδίαο κηθξνπσιεηψλ ζε
ζρέζε …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ρη, ζαο είπε 20% έθπησζε ζε ζρέζε κε απηφ πνπ
πιήξσλαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Αλεκνγηάλλε νινθιεξψζαηε λα πξνρσξήζνπκε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζπκθσλψ κε ηελ εηζήγεζε φπσο ηε θέξακε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη κε ηηο δηνξζψζεηο πνπ δέρηεθε θαη ν Γήκαξρνο.
Γειαδή φρη πάλσ ζην ζθεπαζηφ ηεο Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ – Φσθψλ, φρη
ζηνλ πεδφδξνκν Γεθειείαο απφ Αραξλψλ κέρξη Αηηαιείαο. Γηαθσλψ γηα ηηο
250 ζέζεηο πνπ ηηο είπακε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αιιά βιέπσ
επαλέξρεηαη. Δίκαη ππέξ ησλ εππαζψλ νκάδσλ πνπ είλαη δεκφηεο θαη
θαηνηθνχλ ζηελ πφιε καο. Με ζπγρσξείηε θπξίεο θαη θχξηνη δελ ζα ιχζεη ηα
πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο, ν Γήκνο καο. Ο Γήκνο έρεη αλάγθε θάπνησλ
εηζπξάμεσλ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπηηξέςηε κνπ λα έρσ κηα θνβεξή εκπεηξία πάλσ ζε απηά
θαη ηη γίλεηαη κε ηνπο κηθξνπσιεηέο.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Πξν COVID.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη λννηξνπίεο δπζηπρψο δελ αιιάδνπλ. Δπίζεο δελ
ρξεηάδεηαη θάζε καγαδί 1 κέηξν ειεχζεξν. Αλά 10 κέηξα κηα είζνδνο 1 κέηξνπ.
Γηφηη κεηά πσινχληαη απηά.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: 1 κέηξν δε κεηαπσιείηαη θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη ην κέηξν, ηα 4. πχξν, λα είκαζηε εηιηθξηλείο …
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλν αθήζηε λα νινθιεξψζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί εγψ δελ ην έδεζα; πχξν κνπ, κε ζπγρσξείο πάξα
πνιχ έρνπκε καγαδηά ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δπί επνρήο ζαο δελ ππήξρε έιεγρνο, λα ππάξμεη έιεγρνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα ηη ιέηε θχξηε πνπ δελ ππήξρε έιεγρνο. Καη ηα
πεξηζζφηεξα έζνδα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφηε. Σψξα λα αθνχσ εγψ επί
Βαζηιφπνπινπ είραλ έζνδα; Πξνο Θενχ! Δπί Κφλην θαηάιαβαλ θαη ην
δεκαξρείν, ην γξαθείν Γεκάξρνπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Γξεηδειηά ηη ιέηε ηψξα; Ακθηζβεηείηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζαο άθνπζα ρσξίο λα βγάισ άρλα.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Πφηε πηάζαηε εζείο απηέο ηηο εηζπξάμεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη πεξαζκέλε ε ψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ ηα θάλαηε φια απηά γηαηί πέζαηε ξε παηδηά; Αθνχ
θάλαηε φια απηά ηα θαιά, γηαηί ζαο έξημε ν θφζκνο; Γηα ην ζεφ!
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Ση ζρέζε έρεη απηφ θ. Γξεηδειηά;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί δελ θηιάκε θαηνπξεκέλεο πνδηέο!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξεί λα δηαθσλείηε κε ηελ άπνςή κνπ, αθνχζηε ηελ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αθήζηε λα νινθιεξψζεη.
Ν. ΑΝΑΓΗΑΓΖ: Δζχ πνπ ηα ιεο θαη ηα θάλεηο φια θαιά, γηαηί δελ ήζνπλ γηα
πάληα Γήκαξρνο;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 12 ρξφληα ήκνπλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ! Διάηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη είλαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο, αλήθεη ζην
Γήκν θαη νθείιεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ απφθαζή ηνπ λα δηαθπιάμεη
ηηο φπνηεο εηζπξάμεηο δηθαηνχηαη ν Γήκνο θαη νη Τπεξεζίεο λα εθαξκφζνπλ
απηά πνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα πεη.
Πνπ

ζεκαίλεη

δελ

κπνξεί

θάπνηνο

ζην

φλνκα

είκαη

κηθξνπσιεηήο, έρσ πέληε παηδηά ή νηηδήπνηε, λα παίξλεη ηα κέηξα θαη λα ηα
κεηαπσιεί. αο παξαθαιψ θπξία κνπ απηφ πνπ αθνχζαηε! Δίλαη θάπνηνη πνπ
θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά ζπζηεκαηηθά.
Οχηε ζα ηα δψζνπκε ζε έλαλ. Έξρνληαη ηα σκαηεία ιέλε «ζα ηα
αγνξάζσ φια», φρη. Καλνληθά νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 4κεηξα – 4κεηξα ζα
παξαρσξνχλ άδεηα, ηα πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο εππαζείο νκάδεο θαη ηα ινηπά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, ζέισ ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη 250 ζέζεηο εππαζψλ νκάδσλ είλαη 1.000 ηεηξαγσληθά
κέηξα πνπ ζεκαίλεη είλαη ε κηζή Γεθειείαο. Γηα ην Θεφ, δελ είκαζηε θνηλσλία
ησλ εππαζψλ. Να βνεζήζνπκε, ππάξρνπλ νη εθπηψζεηο απηέο, αιιά άιιν ην
έλα άιιν ην άιιν. πνπ ππάξρεη αλάγθε λα δψζνπκε θαη δσξεάλ, αιιά ζα
ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο, φρη ζην φλνκα κηαο απφθαζεο ζα έξρεηαη έλαο απφ
ην Αηγάιεσ… Με γίλεη εθείλν πνπ έγηλε κε ηηο ππξθαγηέο ζηνλ Πχξγν ηεο
Ζιείαο πνπ έηξεραλ φινη γηα λα εηζπξάμνπλ ηα 5ρίιηξα.
έβνκαη φηη ππήξμαλ πξνβιήκαηα, ππήξμε ν COVID, ππήξμαλ
ηαιαηπσξίεο, ππήξραλ δπζηπρίεο αιιά κηα ζεηξά. Γελ ζεκαίλεη φηη ζα έξζνπκε
ζηελ θαλνληθφηεηα θαη λα είλαη μέθξαγν ακπέιη, αλ θαη ζα έπξεπε λα είλαη
δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή πνπ ζα ρεηξηζηεί ηελ Πξσηνκαγηά.
Πξέπεη λα κεησζνχλ νη 250 ζέζεηο θαη λα πεξηνξηζηνχλ κφλν
ζηνπο δεκφηεο – θαηνίθνπο καο, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ ν Γήκνο Αζελαίσλ
λα ιχζεη ηα ησλ Αζελαίσλ ζηα παλεγχξηα, ην Μελίδη ηνπο δηθνχο ηνπ. Μαθάξη
λα είρακε ηε δπλαηφηεηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ ζέισ λα μεθηλήζσ
απφ ην εμήο πνπ δελ εηπψζεθε: ππάξρεη κηα θαλνληζηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
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Πξσηνκαγηάο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 62 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
2018 ε νπνία ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ θαιή.
Αλαθέξεηαη βεβαίσο ζηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
αιιά

πξέπεη

λα

εθαξκνζηεί

ε

θαλνληζηηθή

πνπ

ππάξρεη,

είκαζηε

ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπκε απηφ. Ζ νπνία –μεθηλψ απφ απηφ- ζην άξζξν 7
αλαθέξεη ηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία έγθξηζεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπνζέηεζεο
πσιεηψλ θαη επζπγξακκίδεηαη –γηαηί είλαη πνιχ θαιή απηή ε θαλνληζηηθή πνπ
έρεη εγθξίλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην επί Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ- αθξηβψο ηη
πξνβιέπεη ν Νφκνο 4497/2017.
Ση ιέεη; ηη «ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ
ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ δηαζεζίκσλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία, δηελεξγείηαη
θιήξσζε». Απηφ πξνβιέπεη θαη ην άξζξν ηνπ Νφκνπ 4497/2017.
Δπίζεο φηη: «ηελ θιήξσζε ε απόδνζε ηεο ζέζεο δηελεξγείηαη
σο εμήο: ν πξώηνο πνπ ζα θιεξσζεί ζα επηιέμεη κεηαμύ ησλ αδηαζέησλ θελώλ
ζέζεσλ εθείλε πνπ επηζπκεί, ν δεύηεξνο από ηηο ελαπνκείλαζεο….» θαη νχησ
θαζεμήο.
Καη πνηνο ιέεη φηη δηελεξγεί ηελ θιήξσζε; Ζ θαλνληζηηθή: «ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ζα δηελεξγεί ηηο θάησζη θιεξώζεηο, έρνληαο ππόςε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 4 ηνπ Νόκνπ 4497/2017 γηα ηε δηάζεζε ησλ
αδηαζέησλ θελώλ ζέζεσλ θαη θαηαξηίδεη θαηάινγν ζπκκεηερόλησλ». Απηφ δελ
ην είπε θαλέλαο ζαο.
Πσο γίλεηαη ε δηάζεζε ησλ ζέζεσλ ζε απηνχο νη νπνίνη ηηο
δεηνχλ; Δθεί γίλεηαη ν κεγάινο παληθφο. Τπάξρεη ινηπφλ θαλνληζηηθή θαη
πξέπεη λα ηεξεζεί. Δθηφο αλ αιιάμεη ε θαλνληζηηθή, είλαη ηνπ ’18 θαη ε νπνία
είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ην λφκν ηνπ 2017.
Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη γίλνληαη νη αηηήζεηο, νη
αηηήζεηο απηέο δηαβηβάδνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη δηελεξγείηαη
θιήξσζε. Γελ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θάπνηνο θαη λα παίξλεη 50 ή 100 ζέζεηο
θαη λα ηηο κεηαπσιεί. Απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν θαη απφ ηε θαλνληζηηθή ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Απηφ δελ αθνχζηεθε απφ θαλέλαλ. Καηαιαβαίλεηε βεβαίσο φηη αλ
δελ ηεξεζεί ν λφκνο θαη' αξρήλ αιιά θαη ε θαλνληζηηθή έρνπκε παξάβαζε
θαζήθνληνο. Γηαηί πνιχ ζσζηά θαη ε εηζήγεζε πνπ έιαβε ηε κνξθή απφθαζεο
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ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιέεη: «Οηηδήπνηε άιιν δελ πξνβιέπεηαη κε ηα
αλσηέξσ, ξπζκίδεηαη κε ην θαλνληζηηθό πιαίζην ενξηαζκνύ ηεο Πξσηνκαγηάο
ππ’ αξηζκ. 62/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όπσο απηό
δηακνξθώλεηαη κε ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ».
Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε πσο γίλεηαη ε δηάζεζε
ησλ ζέζεσλ ζηνπο κηθξνπσιεηέο. Γηφηη εδψ πξαγκαηηθά έρνπκε ηελ παξνπζία
ελφο σκαηείνπ ηεο θπξίαο ε νπνία καο κίιεζε πξνεγνπκέλσο, αιιά
ππάξρνπλ θη άιια σκαηεία.
πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό
ησλ δηαζεζίκσλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία

δηελεξγείηαη θιήξσζε» απηφ

πξνβιέπεη θαη ην άξζξν ηνπ Νφκνπ 44
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: ρη Γεπηεξνβάζκηα, Πξσηνβάζκηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρνπλ πάλησο θαη άιια
σκαηεία. Δγψ ζέβνκαη φηη είζηε εδψ θαη πνιχ θαιά θάλεηε, αιιά ην ζέκα
είλαη φηη πξέπεη λα γίλεη θιήξσζε. Απηφ ιέεη ν λφκνο.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Μνπ επηηξέπεηε ζαο παξαθαιψ;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Να

ηειεηψζσ

αλ

κνπ

επηηξέπεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θπξία κνπ είλαη αιιηψο ε δηαδηθαζία, ζα πεξηκέλεηε θαη ζα
ζαο μαλαδψζσ ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ θαλνληζηηθή δηάηαμε πνπ
ππάξρεη δεζκεχεη ην Γήκν θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Τπάξρεη θαλνληζηηθή
δηάηαμε πνπ βαζίζηεθε ζην λφκν ηνπ ’17 απηή ε θαλνληζηηθή δηάηαμε γηα καο,
γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ έρεη αιιάμεη. Ηζρχεη. Δπνκέλσο είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα ηελ ηεξήζνπκε.
Έξρνκαη ζε άιια επηκέξνπο. Δίπε ζην ηέινο θάηη ν θ. Γξεηδειηάο
ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζσζηφ. Ννκίδσ φηη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο ηεο Πξσηνκαγηάο πξέπεη λα ηελ θάλεη κηα Δπηηξνπή ηελ νπνία ζα
απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ κπνξνχλ κφλεο ηνπο νη Τπεξεζίεο λα
αληαπνθξηζνχλ θαη είλαη εχινγν θαη ρξεηάδεηαη λνκίδσ λα ππάξμεη κηα
επνπηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
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Γηφηη εθηφο φισλ ησλ άιισλ ν έιεγρνο πάληα είλαη πιεκκειήο
θαη είλαη ινγηθφ απηφ. Δάλ δελ ππάξμεη Δπηηξνπή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε
νπνία ζα αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζα έιεγα λα είλαη κηα
Δπηηξνπή ε νπνία ζα ηζρχεη θαη γηα ηελ επφκελε ρξνληά αλ ζέινπκε, αιιά δελ
κπνξεί λα ην επσκηζηεί απηφ κφλε ηεο ε Τπεξεζία. Πξέπεη λα ππάξμεη
Δπηηξνπή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Άξα δπν πξάγκαηα: θιήξσζε βάζεη ηνπ λφκνπ αιιά θπξίσο
βάζεη ηεο θαλνληζηηθήο δηάηαμεο πνπ έρνπκε ςεθίζεη εκείο εδψ ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνπ δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί αθφκε, δεχηεξνλ δηαπαξαηαμηαθή
Δπηηξνπή ε νπνία ζα έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ φινπ ενξηαζκνχ κε πιεηνςεθία
ελλνείηαη ηεο δηνηθνχζαο Παξάηαμεο, απηνλφεην απηφ.
Σψξα έξρνκαη ζηα επηκέξνπο. ην ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη λα
εμαηξνχληαη ηεο θαηαβνιήο ηειψλ γηα παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηα
πνιηηηθά Κφκκαηα, αλαθέξεηαη επίζεο φηη ππάξρνπλ κεησκέλεο ηηκέο ζην 3 γηα
ηνπο πσιεηέο βηβιίσλ, θαζψο θαη γηα ηνπο αδεηνχρνπο έξγσλ ηέρλεο,
θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο. Ξεράζακε ηα
ινπινχδηα, Πξσηνκαγηά έρνπκε. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ κεησκέλεο ηηκέο
θαη γη' απηνχο νη νπνίνη πνπιάλε ινπινχδηα; Γειαδή Πξσηνκαγηά ρσξίο ηελ
πψιεζε αλζέσλ δελ λνείηαη. Πξέπεη λα πξνζηεζεί εδψ θαη απηνχο νη νπνίνη
πσινχλ ινπινχδηα, πξέπεη λα ππάξρνπλ κεησκέλεο ηηκέο.
ζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζπκθσλψ κε απηφ ην νπνίν
ειέγρζε γηα ηηο 250 άδεηεο νη νπνίεο ζεσξψ φηη είλαη ππεξβνιηθέο, βεβαίσο
φκσο ζα πξέπεη φζνη ή είλαη δεκφηεο, ή θαηνηθνχλ ζηελ πφιε θαη αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία απηή, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ απηφ ην φθεινο. ρη
φκσο θαζνξηζκφο 250 ζέζεσλ, κπνξεί λα είλαη φζνη αηηεζνχλ, πνπ φκσο είλαη
δεκφηεο ή θάηνηθνη ηεο πφιεο.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ, ίζσο ζα
κπνξνχζε λα γίλεη κηα κηθξή κείσζε, δειαδή ζθέςε, δελ είλαη απφιπην απηφ
πνπ ιέσ αιιά γηα λα κπνξνχκε λα επζπγξακκηζηνχκε θαη κε ην αίηεκα ην
νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε Οκνζπνλδία. Θα κπνξνχζακε λα
θάλνπκε ίζσο κηα κηθξή κείσζε, δειαδή ζηελ 1 ε Εψλε ην 100 λα ην θάλνπκε
90 θαη ζηε 2ε Εψλε ην 85 λα ην θάλνπκε 75. Πξφηαζε πνπ θαηαζέησ φζνλ
αθνξά ηε κείσζε ησλ ηηκψλ.
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ηε ιεσθφξν Γεθειείαο έρνπκε πξνβιέςεη γηα ηηο δπν πιεπξέο
απφ ηελ νδφ Αθψλ Γεσξγηάδε θαη Αηηαιείαο κέρξη ηελ νδφ Σξππηά θαη
κχξλεο 100. Δγψ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ην θάλνπκε 90. Δπίζεο κπνξνχκε
ζηε 2ε θαηεγνξία πάιη γηα ηε Γεθειείαο ην 85 λα γίλεη 75 λνκίδσ φηη είλαη κηα
έλδεημε φηη αθνχκε θαη ην αίηεκα ησλ κηθξνπσιεηψλ.
ηε Γ δελ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε κεγάιε κείσζε, είλαη
ήδε αξθεηά ρακειά. Αιιά θ. Γήκαξρε λνκίδσ φηη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
ππάξμεη φπσο ζαο είπα έιεγρνο νπζηαζηηθφο.
ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλαινγηθή κείσζε, δειαδή ην
70 λα γίλεη 65, ην 55 λα γίλεη 50 κηιάσ γηα 1 θαη 2, ηα άιια δελ λνκίδσ φηη
πξέπεη

λα

ηξνπνπνηεζνχλ.

Να

εθαξκνζηεί

ε

θαλνληζηηθή.

Τπάξρεη

θαλνληζηηθή πνπ καο δεζκεχεη σο Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη απηφ είλαη θαη
δίθαην θαη δεκνθξαηηθφ.
Έρνπκε ηνλ θαηάινγν ησλ αηηήζεσλ, έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, γίλεηαη ε θιήξσζε θαη ιέεη ε θαλνληζηηθή φηη απηφο ν
νπνίνο θιεξψλεηαη πξψηνο επηιέγεη ηε ζέζε πνπ ζέιεη ζηε ζπγθεθξηκέλε
Εψλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ μέξνπκε, απιψο δελ άθνπζα ηη είπαηε εζείο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ καο δεζκεχεη θ. Γήκαξρε
γηαηί δηαθνξεηηθά εάλ θάλνπκε νηηδήπνηε άιιν, αλ δελ ηξνπνπνηεζεί ε
θαλνληζηηθή είλαη παξάλνκν, ηειεησκέλν. Ο Βαζηιφπνπινο έθαλε κηα θαιή
θαλνληζηηθή, δειαδή καο δηαζθαιίδεη απηφ ην πξάγκα, δελ ρξεηάδεηαη λα
ηξνπνπνηεζεί.
Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο επηζεκαίλσ θαη ην εμήο: πνηνο είλαη ν
έιεγρνο. Με ηελ θιήξσζε θ. Πξφεδξε απνθεχγνπκε ηνπο ηζακπνπθάδεο, πνπ
ηνπο έρεη δήζεη ε πφιε ζην παξειζφλ. ηαλ μέξνπλ φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία ε νπνία είλαη αδηάβιεηε, θαλείο δελ ηνικάεη λα ηελ παξαβεί. Σα
ππφινηπα ηα μέξνπκε. Έξρνληαη, παίξλνπλ ζέζεηο, ηηο κεηαπνπιάλε θαη
θάλνπλ ρξπζέο δνπιεηέο θάπνηνη, απηφ είλαη απαξάδεθην. Σν ζεζκηθφ πιαίζην
ην έρνπκε. Να ην ηεξήζνπκε, ηίπνηε άιιν.
Έξρνκαη λα πσ θαη θάηη άιιν φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν, ην πην
νπζηαζηηθφ είλαη ν έιεγρνο. Ση έρνπκε; Έρνπκε ην κηθξνπσιεηή πνπ πάεη θαη
103

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

πιεξψλεη θαη παίξλεη ζέζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ είπακε. Έξρεηαη ν άιινο
θάζεηαη ζηε κέζε ηεο Γεθειείαο, θάλεη παξάλνκε θαηάιεςε. Πξέπεη λα έρνπκε
έλα κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ. Γη' απηφ
εηζεγνχκαη φηη πξέπεη λα ππάξμεη Δπηηξνπή απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ
δελ είλαη απνθιεηζηηθά λα είλαη κφλν δεκνηηθνί ζχκβνπινη, πνπ ηελ
πιεηνςεθία λα ηελ έρεη ε δηνηθνχζα Παξάηαμε ε νπνία ζα αζρνιεζεί κε ηνλ
ενξηαζκφ απηφ θαζαπηφ.
Έηζη θαη ε Τπεξεζία δηεπθνιχλεηαη θαη ν Γήκνο σθειείηαη θαη ζα
ππάξμεη πηζηεχσ κεγαιχηεξνο έιεγρνο. Δκέλα απηή είλαη ε γλψκε κνπ, απηά
θαηαζέησ, δειαδή ζέισ λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία θ. Πξφεδξε ε πξφηαζή κνπ
γηα ηελ χπαξμε Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξσηνκαγηάο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαπαξαηαμηαθήο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαπαξαηαμηαθήο φκσο πνπ ζα
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελδερνκέλσο θαη νη ππάιιεινη, αιιά ηελ
πιεηνςεθία λα ηελ έρεη ε δηνηθνχζα Παξάηαμε, φπσο ιέεη ν λφκνο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά λα ππάξμεη απηφ ην είπα. Απηφ δελ είλαη λα
ηεζεί ζε ςεθνθνξία, είλαη de facto. Ζ εθαξκνγή ηεο θαλνληζηηθήο πνπ ππάξρεη
γηα ηελ Πξσηνκαγηά. αο επαλαιακβάλσ θαη πάιη είλαη ε απφθαζε ππ' αξηζκ.
62/2018

ηνπ

Γεκνηηθνχ

πκβνπιίνπ.

Ζ

θαλνληζηηθή

απηή

δελ

έρεη

ηξνπνπνηεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο. Δκείο
δηαθσλνχκε κε ηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαηξνπή ηεο Δξγαηηθήο
Πξσηνκαγηάο ζε έλα παδάξη. Ζ άπνςή καο είλαη φηη πξέπεη λα ππάξμεη κηα
εκπνξνπαλήγπξεο ζηελ πφιε, ζε ρξφλν δηαθνξεηηθφ απφ ηελ Πξσηνκαγηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Γνχιαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξσηνκαγηά, ε νπνία γηα καο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ
εμέγεξζε ησλ εξγαηψλ ζην ηθάγν, κε ηνλ πάηο θαη Πάξζνλο, κε ην 1919
ζηελ Διιάδα πνπ έγηλε ε Πξσηνκαγηά παξά ηελ απαγφξεπζε ηνπ Βεληδέινπ,
κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ ΔΚΔ ην ’22 ηελ πξσηνκαγηάηηθε πνπ θπθινθφξεζε κε
ζβεζκέλεο ηηο ιέμεηο «εθκεηαιιεπηέο», κε ηνπο 200 θνκκνπληζηέο ηνπ 1944, κε
ην Μάε ηνπ ’36 ζηε Θεζζαινλίθε, κε ηηο κεγάιεο ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία ηνπ
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εξγαηηθνχ Κηλήκαηνο ηεο ρψξαο καο, κε ηε κεγάιε Πξσηνκαγηά ηνπ ΠΑΜΔ ην
2020 πνπ γχξηζε φιν ηνλ θφζκν.
Γελ λνκίδνπκε φηη ν ενξηαζκφο ή απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ πφιε
καο φια ηα πνιιά ηειεπηαία ρξφληα έρεη θακία ζρέζε κε ηνπο αγψλεο ηεο
εξγαηηθήο Σάμεο, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ζήκεξα είλαη αληηκέησπε κε έλα λέν
ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν. Ζ ζέζε καο είλαη απηή, λα κελ ππάξρεη Πξσηνκαγηά
ζηελ Πξσηνκαγηά. Να ππάξρεη κηα εκπνξνπαλήγπξε ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζε
άιιν ηφπν θαη ρξφλν θαη λα ηηκεζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη ε παγθφζκηα
εκέξα ηεο εξγαηηθήο Σάμεο.
Απφ απηή ηελ άπνςε θαηαςεθίδνπκε ηελ εηζήγεζε, ζα ζέιακε
φκσο δπν δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, πεξηζζφηεξν γηα ηε δηθή καο ελεκέξσζε.
ηαλ ελλννχκε πεξηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ, πνην είλαη ην
πνζνζηφ πνπ πξνηείλεηε λα γίλεη απηφο ν πεξηνξηζκφο. Καη φηαλ ιέηε ζε
Κφκκαηα θαη κε θεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο, πνηα Κφκκαηα θαη ηε κε
θεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο, δειαδή παξαδείγκαηνο ράξηλ ΜΚΟ; Λέσ γηα
παξάδεηγκα πσο ηνπο νξίδεηε πνηα Κφκκαηα θαη πνηνη κε θεξδνζθνπηθνί
Οξγαληζκνί.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οη κε θεξδνζθνπηθνί χιινγνη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαβάδσ ηελ εηζήγεζε εγψ θαη ζέισ ηελ εμήγεζε απηνχ ηνπ
πξάγκαηνο ην νπνίν δηαβάδσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε κφλν κηα ιέμε αλ
κνπ επηηξέπεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν είρα ζεκεησκέλν αιιά
μέραζα λα ην πσ. Ο Νφκνο 4849/2021 πξφζθαηνο λφκνο νξίδεη φηη ν Γήκνο
κε

θαλνληζηηθή

δηάηαμε

κπνξεί

λα

εθαξκφζεη

ηνπο

φξνπο

ησλ

εκπνξνπαλεγχξεσλ, δειαδή καο θαιχπηεη θαη ν πξφζθαηνο λφκνο φζνλ
αθνξά ηελ θαλνληζηηθή δηάηαμε πνπ ήδε ππάξρεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, θχξηνη ζπλάδειθνη επηηξέςηε
κνπ λα πσ θη εγψ κηα θνπβέληα επί ηνπ ζέκαηνο. Θα ήζεια λα πσ ην εμήο: ε
Πξσηνκαγηά θαη ν ενξηαζκφο ηεο είλαη θάηη ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη ην
πκβνχιην φπσο μέξεηε, νη πεξηζζφηεξνη ηνπιάρηζηνλ πνπ ζπκκεηέρνπκε
ρξφληα ζε απηφ ην πκβνχιην, πάξα πνιχ.
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Γλσξίδνπκε φηη επί ηεο νπζίαο εκείο σο Φηιαδειθηψηεο θαη
Υαιθεδνληψηεο ζα ζέιακε έλαλ άιινπ ηχπνπ ενξηαζκφ φπσο απηφο πνπ
γηλφηαλ θάπνηε πνπ ην ιέγακε αλζεζηήξηα ή βηβιία θαη ινπινχδηα, φπσο ην
επηρείξεζε θαη ν θ. Γξεηδειηάο, ην γλσξίδνπκε φινη πάξα πνιχ θαιά, ην
έρνπκε ζπδεηήζεη μαλά, έρνπλ ρηιηνεηπσζεί απηά ηα πξάγκαηα.
Παξ' φια απηά γίλεηαη ν ενξηαζκφο ηεο Πξσηνκαγηάο κε απηφ ηνλ
ηξφπν ηα ηειεπηαία αξθεηά ρξφληα, δεκηνπξγψληαο βέβαηα κεγάιε ζχγρπζε
θαθά ηα ςέκαηα γη' απηφ ην δηήκεξν ή ηξηήκεξν αλάινγα κε ηηο εκέξεο ηνπ
ενξηαζκνχ, απφ ηελ άιιε ζην βσκφ θάπνηεο θνξέο ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ
θαη νπσζδήπνηε θαηαιαβαίλεηε φηη ππήξρε θη έλα θιίκα ηξνκνθξαηίαο θάπνηε,
λα ηα ιέκε θη απηά.
Θπκάζηε ηη είρε γίλεη επί Κφληνπ φηαλ πήγε λα κελ θάλεη θαη’
απηφ ηνλ ηξφπν ην παλεγχξη, ηνπ έθαλαλ θαηάιεςε ζην δεκαξρείν, ηνλ
απείιεζαλ, ηνπο πξνπειάθηζαλ, θαηαιαβαίλεηε φηη ππάξρεη θη έλα θιίκα
ηξνκνθξαηίαο δηφηη δπζηπρψο ζε απηφ ην ρψξν έρνπλ παξεηζθξήζεη θαη
θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ λα κελ πσ καθηφδηθα… κε έλα ηξφπν
δηαθνξεηηθφ πνπ δελ είλαη ζσζηφο θαη ελδεδεηγκέλνο θαη δελ είλαη νηθείνο πξνο
εκάο.
Καηά ζπλέπεηα νπζηαζηηθά έρνπκε αλαγθαζηεί ηα ηειεπηαία
ρξφληα λα ζπξφκαζηε ζε απηφ ηνλ ηξφπν –θαηαζέησ ηε γλψκε κνπ, λα είκαη
μεθάζαξνο- ενξηαζκνχ ηεο Πξσηνκαγηάο πνπ είλαη κηα γηνξηή νπζηαζηηθά πνπ
έρεη έληνλα πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα, λα ζπξφκαζηε ζε κηα
εκπνξνπαλήγπξε απφ γπλαηθεία εζψξνπρα κε Παθηζηαλνχο πάλσ ζηα
ηξαπέδηα λα ρνξνπεδάλε, κέρξη ηδφγν. Μηιάκε γηα ηξνκεξά πξάγκαηα πνπ
έρνπλ δεη φια απηά ηα ρξφληα ηα κάηηα καο.
κσο γηα λα πάκε ζηελ νπζία θαη ζην ζήκεξα, εγψ ζέισ λα πσ
ην εμήο θαη λα θαηαζέζσ πιένλ σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηελ άπνςή κνπ. Αθ'
ελφο είπακε ζην βσκφ ησλ εζφδσλ πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε θη έλα δπν
παλεγχξηα αληαγσληζηηθά απηή ηελ πεξίνδν πνπ ζα γίλεη ν ενξηαζκφο ηεο
Πξσηνκαγηάο, θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα είκαζηε κέζα ζε θάπνηα πιαίζηα
νηθνλνκηθά, ηα νπνία ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ησλ
επαγγεικαηηψλ λα είκαζηε ζρεηηθά ειθπζηηθνί σο πξνο ηνλ «αληαγσληζκφ»
ησλ παλεγπξηψλ.
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Σν δεχηεξν είλαη φηη νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα δνχκε ηηο
εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, ζπκθσλψ απφιπηα κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
ζπλαδέιθσλ δειαδή δεκνηψλ είηε απφ ηε Υαιθεδφλα είηε απφ ηε
Φηιαδέιθεηα. Γειαδή επί ηεο νπζίαο βιέπσ κηα ζχγθιηζε απφςεσλ απφ απηά
πνπ αθνχζηεθαλ θαη ζεσξψ φηη κέζα ζε φια απηά κπνξνχκε λα θηλεζνχκε
πξνο κηα θαηεχζπλζε ζρεηηθήο νκνθσλίαο, ηέινο πάλησλ επξείαο ζχγθιηζεο.
σζηά είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηελ θαλνληζηηθή, ην ζπκάκαη,
ζπκκεηείρα ζην πκβνχιην πνπ ςεθίζηεθε ε θαλνληζηηθή. Γελ εθαξκφζηεθε
αθξηβψο, είλαη ε αιήζεηα.
Σν ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα θαηαζέζσ σο πξνζσπηθή εκπεηξία
είλαη φηη φηαλ ην 2011 ζηελ ηζηνξηθή εθείλε Πξσηνκαγηά κε ην ζέκα ησλ
εζφδσλ πήγακε λα θάλνπκε έιεγρν, θαληαζηείηε φηη καο ηξάβεμαλ θαη
καραίξηα πάλσ ζηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ θάπνηνη κηθξνπσιεηέο θαη ζεθσζήθακε θαη
θχγακε. Δίρακε θαη αζηπλνκηθφ καδί καο θαη δεκνηηθή αζηπλνκηθφ θαη
θαληαζηείηε φηη καο έβγαιαλ καραίξη γηαηί πήγακε λα δεηήζνπκε ηα έζνδα ηνπ
Γήκνπ θαη φρη κφλν απηφ, φηαλ πεγαίλακε παξαθάησ πξνο ην ηξίγσλν
θαληαζηείηε φηη έξρνληαλ θαη έιεγαλ φηη «εκείο είκαζηε απφ ηνλ χιινγν ηάδε
θαη έρνπκε δψζεη ηα ιεθηά ζην Πξφεδξν», ν νπνίνο Πξφεδξνο ήηαλ άθαληνο,
ηα ιεθηά απηά δελ θαηέιεμαλ πνηέ. αο ην ιέσ, γηαηί είλαη ηζηνξηθή ε
Πξσηνκαγηά ηφηε κε ηα ιηγφηεξα έζνδα. Ο Πξφεδξνο απηφο δελ ππήξμε
πνπζελά, πνηέ, έλα φλνκα καο έιεγαλ «ηα δψζακε ζηνλ Υάξε…» ν νπνίνο
ήηαλ κάιινλ θαληαζηηθφ πξφζσπν.
Οη χιινγνη πήγαηλαλ θαη θαηνρχξσλαλ κέηξα ηφηε ηα νπνία ηα
πνχιαγαλ κε κεγαιχηεξε ηηκή θαη επσθεινχληαλ απφ ηε δηαθνξά απηή ηεο
ηηκήο. Απηά θχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή έρνπκε θηάζεη ζην 2022 λνκίδσ φηη ζα
πξέπεη λα βξνχκε φινη έλα ηξφπν κε ζπλαίλεζε λα ηα απνθχγνπκε. Ννκίδσ
φηη δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ απηή ε θαηάζηαζε, λνκίδσ φηη φινη ζέινπκε κηα
θαιχηεξε

Πξσηνκαγηά,

έζησ

απηφ

ηνλ

ενξηαζκφ

πνπ

είλαη

κηα

εκπνξνπαλήγπξε θαη έζησ απηφο ν ενξηαζκφο λα γίλεη ζσζηφηεξνο,
δηθαηφηεξνο θαη θνηλσληθφηεξνο. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε ινγηθή απηή πνπ αλαθέξζεθε ν Πξφεδξνο αιιά θαη ζηε
ινγηθή φισλ καο, ζηελ θαηεχζπλζε θαη ηεο εμππεξέηεζεο θαη βνήζεηαο πξνο
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ηνπο κηθξνπσιεηέο πνπ έρνπλ κείλεη δπν ρξφληα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ηνπ
κεξνθάκαηνπ, αιιά θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα έρνπκε θη εκείο έλα έζνδν
ηέηνην, πνπ ζα καο βνεζήζεη ζην λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
Γήκνπ. Με ηελ έλλνηα φηη δπν ρξφληα ηνπιάρηζηνλ είκαζηε εθηφο ζηφρσλ, σο
πξνο ηα έζνδα.
Αληηπαξέξρνκαη απηφ πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο σο πξνο ην ηη
ζηφρνπο έρεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα εηζπξάμεη, απηά είλαη ζπγθπξίεο θ.
Αλεκνγηάλλε θαη δελ είλαη φηη πνπιάκε ηάπεξ κε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη
μέξνπκε φηη ζα πνπιήζνπκε απηά ηα ηάπεξ. Δδψ είλαη αζηάζκεηνη παξάγνληεο
θαη ηνπ θαηξνχ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πνιηηηθέο
αλαηαξάμεηο. Πηζαλφ απφ φ,ηη ιέγεηαη ζηα ππνπξγηθά πκβνχιηα θαη ζηνπο
δηαδξφκνπο, ην Μάην ή ηνλ Ηνχλην λα έρνπκε εθινγέο.
Γειαδή φηαλ ε εξψηεζε πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή είλαη ηη ζηφρνπο
έρεηε, δελ λνκίδσ φηη κπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή ζπδήηεζε.
Γηνξζψλσ θάπνηα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηελ εηζήγεζε. Δθ
παξαδξνκήο θ. Γξεηδειηά έρεη κπεη ην 250 γηαηί αλ δείηε ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο αληηθαζίζηαηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ. Θεσξψ πσο θξηηήξην πξέπεη λα είλαη ε
εληνπηφηεηα θαη λα αθνξά κφλν δειαδή ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη κε ηαβάλη ηηο 120 ζέζεηο.
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γξάθεη «πξνηείλεηαη ν πεξηνξηζκόο ησλ
ζέζεσλ πνπ ζα δνζνύλ ζηηο εππαζείο θαηεγνξίεο» αιιά εθ παξαδξνκήο
κπήθε ην 250.
Σαβάλη ηηο 120 ζέζεηο πνπ ζα αθνξά κφλν επαλαιακβάλσ ηηο
εππαζείο νκάδεο ηεο πφιεο καο φπσο πνιχ ζσζηά ιέρζεθε δελ μέξσ απφ
πνηνλ δελ ζπκάκαη, φηη ν Γήκνο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ κπνξεί λα αζρνιεζεί
κε ηνπο δηθνχο ηνπ θαη ηα ινηπά. Βεβαίσο καθάξη λα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα
δψζνπκε ζε φινπο θαη δσξεάλ, δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα.
Πξνηείλσ 40 ζέζεηο ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο δσξεάλ επί
4 κέηξα. Θεσξψ πσο είλαη έλα θαιφ λνχκεξν λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο
επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο καο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δπί ηεο Γεθειείαο;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ θαιφ λα ηνπο εμππεξεηήζνπκε
επί ηεο Γεθειείαο. Αιιηψο ζηνπο παξαδξφκνπο δελ έρεη λφεκα.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πνπιάλε ηα πξντφληα ηνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη πχξν κνπ, απηφ δελ ην ζπδεηάσ. 40 ζέζεηο επί 4
είλαη 160 κέηξα. Σν λα δψζνπκε 160 κέηξα δσξεάλ ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο
πφιεο επί ηεο Γεθειείαο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμππαθνχεηαη. Καη κε ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν πνπ ιέρζεθε
επίζεο θαη λνκίδσ φηη είλαη ινγηθφ θαη απηνλφεην ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή
ησλ άιισλ θνξέσλ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δάλ αηηεζεί γηα 4 κέηξα
δελ κπνξεί …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ λα ηειεηψζσ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απηή ηε ζηηγκή
πξνηείλσ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Απηφ πνπ έιεγα δελ κπνξεί θάπνηνο λα βγαίλεη θαη λα
πνπιάεη ζάληνπηηο κπξνζηά ζην ρίδα απφ ηε ζηηγκή πνπ αηηήζεθε ν ίδηνο γηα
λα βάιεη ην πξντφλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πάξνπκε ηα κέηξα καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ θαλνληζηηθή θ. Σνκπνχινγινπ δελ πξνβιέπεηαη ε
θιήξσζε. Δίλαη θάηη ην νπνίν ην εμεηάδνπκε, ην ζπδεηάκε, είρε ζπδεηεζεί θαη
πξηλ απφ δπν ηξία ρξφληα φηαλ αλαιάβακε εκείο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην ζπδεηήζνπκε, κηζφ ιεπηφ λα πξνηείλσ εγψ απηά πνπ
ζέισ. Σν Δ9 πνπ ήηαλ απνδεθηφ απ' φινπο καο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απφ φ,ηη ιέρζεθε ηψξα αθνξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθίλεηα θαη ηα ζρεηηθά. Σν
βιέπνπκε, ην βάδσ αιιά δελ λνκίδσ φηη κπνξεί λα ηζρχζεη θ. Γξεηδειηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ ήηαλ απ' φινπο καο απνδεθηή απηή ε εηζήγεζε θ.
Γήκαξρε, ζαο δηνξζψλσ θαη πάιη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη ςεθίζηεθε πιεηνςεθηθά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: σζηά, λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο πξνο ηηο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηα πνζά ζπλεγνξψληαο θαη
πξνζπαζψληαο λα ζπληαηξηάμσ ηηο πξνηάζεηο. Οη ζέζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
έηζη φπσο δηακνξθψλνληαη ηψξα, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα 90 € ζηελ 1ε
Εψλε, ζηα 75 € ζηε 2ε Εψλε, ζηα 45 € ηελ 3ε Εψλε. Χο πξνο ηηο εππαζείο
νκάδεο 65, 50 θαη 30 €. Ννκίδσ φηη είλαη κηα ινγηθή θαηά 10 επξψ απφ απηά
πνπ απνθαζίζακε πιεηνςεθηθά επαλαιακβάλσ θ. Αλεκνγηάλλε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Κχξηε Σνκπνχινγινπ κε αθνχηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνιχ θαιά θαη ζπκθσλψ. Μηα
κηθξή δηαθνπή λα ζαο πσ ην εμήο: επηκέλσ γηα ην ζέκα ηεο θιήξσζεο. Έρεη
ιεθζεί απφθαζε θαη ππάξρεη ζηελ θαλνληζηηθή πνπ έρνπκε ήδε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα καο πεη ε θα Καληεξάθε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ θα Καληεξάθε δελ είλαη
αξκφδηα λα καο πεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, λα δηεπθξηλίζεη θάηη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ππνρξεσηηθή Γήκαξρε ε θαλνληζηηθή. ην
ηειεπηαίν παλεγχξη κέρξη ηε 1 ε ψξα θάλακε θιεξψζεηο φηαλ εθαξκφζηεθε ε
θαλνληζηηθή.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν είπα ζηελ εηζήγεζε γηα θιεξψζεηο. Γελ ην αθνχζαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέινπκε λα πάκε κε ην λφκν φινη καο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ θαλνληζηηθή ζπκβαδίδεη κε ην λφκν.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: αο παξαθαιψ, ζα ζαο ην ιχζσ απηφ πνπ ιέεη. Έρσ ηελ
θαλνληζηηθή ζαο, κνπ ηελ έρεηε θνηλνπνηήζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θα Καληεξάθε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο Νφκνο 4849/2021 θ. Γήκαξρε
ζην ΦΔΚ 207Α/5-11-2021 ν ηειεπηαίνο λφκνο ιέεη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε
εθαξκνγή ηεο θαλνληζηηθήο ηνπ Γήκνπ. Δγψ ινηπφλ ιέσ απιψο ην εμήο, λα
καο πεη ν θ. Πιέζζαο εδψ είλαη, εάλ ππάξρεη θαλνληζηηθή θαη ηη ιέεη. Σίπνηε
άιιν. Δάλ ηπρφλ ιέεη ε θαλνληζηηθή απηφ, είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην λφκν λα
εθαξκνζηεί. Πνιχ απιφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξηλ κηιήζεη ε θα Καληεξάθε, λα ξσηήζσ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν
αλ έρεη ηελ θαινζχλε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ εμαίξεζε ηεο ππνγεηνπνίεζεο βγαίλεη;
110

ε

6 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 16/3/2022

ΓΖΜΑΡΥΟ: Βγαίλεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο πεδφδξνκνο βγαίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ην 7 βγαίλεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπήθακε ζε κηα ζεηξά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα παξαηήξεζε ηειεπηαία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη
θαλνληζηηθή, κελ θάηζνπκε θαη ηελ αλαιχζνπκε. ,ηη ιέεη ε θαλνληζηηθή λα
εθαξκνζηεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη δελ ζα ηελ αλαιχζνπκε, απηφ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν θαη αλ ηελ εθάξκνζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ρξεηάδεηαη. Αχξην ηε δηαβάδεηε ηη ιέεη …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπνρξεσηηθά ηελ εθαξκφζακε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ αληίξξεζε δελ ην ζπδεηάσ αλ ππάξρεη θαλνληζηηθή.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη θάλακε θιεξψζεηο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα είλαη κε βάζε ην λφκν Γήκαξρε. Γελ κπνξείο λα
θχγεηο απφ ην λφκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ αληηδηθνχκε, ίζα - ίζα θακία αληίξξεζε.
Απιψο λα δψζνπκε δεκνθξαηηθά ηνλ ιφγν ζηελ θα Καληεξάθε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γήκαξρε πξηλ δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηελ Καληεξάθε
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνο είλαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφεδξε, επεηδή δελ είκαη ζηελ αίζνπζα δελ ζεκαίλεη…
Μηα ψξα πξνζπαζψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Κνζθνιέην, νξίζηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνιχ ζσζηά πξνζηέζεθε απφ θάπνηνλ δελ ζπκάκαη απφ
πνηνλ, φηη ζα πξέπεη ζηελ 3ε παξάγξαθν εθηφο απφ βηβιία λα πξνζηεζνχλ θαη
ηα ινπινχδηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ ην είπε, είλαη ζαθέο, ζσζηφ είλαη.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη θάηη αθφκε. Ο θ. Γξεηδειηάο έθαλε κηα πξφηαζε ηελ
νπνία εγψ ηε βξίζθσ ζσζηή θαη ζα πξέπεη λα ηελ εμεηάζνπκε. Δπεηδή ην
ηκήκα απφ ην «Υσξηάηηθν» κέρξη θαη ηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ είλαη ην κφλν
ηκήκα πνπ είλαη ρσξίο παξηέξη ζην παλεγχξη κε επηρεηξήζεηο, λα αθήζνπκε 1
κέηξν ζε θάζε Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν, λα ην νξηνζεηήζνπκε πξνο απνθπγή
πψιεζεο ησλ κέηξσλ. Γηαηί αλ αθήζνπκε 1 κέηξν κπξνζηά απφ θάζε
επηρείξεζε, ζα έρνπκε πξφβιεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κνζθνιέην, 1 ζηελ αξρή ηνπ Σεηξαγψλνπ, 1 ζηε κέζε
θαη 1 ζηελ άιιε άθξε. Οη ηξεηο είζνδνη ζα δηεπθνιχλνπλ ηα πάληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ είλαη ζσζηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δθεί ζα ζπκπέζνπλ δπν καδί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη έλα ζηε κέζε θαη έλα ζην ηέινο ηνπ Σεηξαγψλνπ έρεη
πξφζβαζε νπνηνζδήπνηε. Αιιά 1 κέηξν ζε νιφθιεξν Σεηξάγσλν…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιφ είλαη λα αθνπζηνχλ φινη θαη λα
καδέςνπκε ζην ηέινο φιεο ηηο παξαηεξήζεηο γηα λα κπνξέζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα καδεχεη ν θ. Πιέζζαο θαη γξάθσ θη εγψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Ήζεια λα επηζεκάλσ θάπνηα πξάγκαηα αιιά κε θάιπςαλ
νη επηθεθαιήο, ν θ. Γήκαξρνο, νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Γξεηδειηάο, κε θάιπςαλ πιήξσο. Απιψο λα ζεκεησζεί
ζηα πξαθηηθά ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ απφξσλ, γηαηί είπε ν θ.
Κνζθνιέηνο ινγαξηαζκφ ΓΔΖ, Δ9 θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο καο. Να
δηεπθξηληζηεί απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπα. Ζ εληνπηφηεηα είλαη απηή πνπ ζα παίμεη ξφιν.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Να γξαθεί ζηελ απφθαζε: ησλ απφξσλ θαηνίθσλ ηνπ
Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο. Γεχηεξνλ, ε εμέδξα πνπ ζα γίλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε πιαηεία …
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Απφ πνηα κεξηά; Γεμηά ή αξηζηεξά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: πδεηήζακε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θ. Αλαγλψζηνπ λα
έρνπκε εθδειψζεηο ζην πιάησκα κπξνζηά… ην απνζχξνπκε θαη εθεί πνπ
γηλφηαλ πάληα ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ ε εμέδξα.
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Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: πγλψκε θ. Γήκαξρε θάζε ρξφλν άιιαδε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνο ηε κεξηά ηνπ Σίιια, πξνο ηελ άιιε κεξηά δελ βνιεχεη.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Δληάμεη, άξα θαληίλεο δελ κπνξνχλ λα κπνπλ κπξνζηά
απφ ηα καγαδηά πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ πιαηεία. Μπξνζηά ζε
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ πνπιάλε ηα ίδηα πξάγκαηα, δελ
κπαίλνπλ θαληίλεο, δελ είλαη ζσζηφ.
Γεχηεξνλ γξάθεηε φηη μεθηλάλε νη εθδειψζεηο Παξαζθεπή πξσί.
ηαλ ιέκε Παξαζθεπή πξσί, νη κηθξνπσιεηέο ζα δεηήζνπλ Πέκπηε βξάδπ.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: ρη.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Διάηε θπξία κνπ κε παίδνπκε κε ηηο ιέμεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλαγλψζηνπ κελ θάλεηε δηάινγν, έηζη είλαη φπσο ην ιέηε.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Πέκπηε βξάδπ ζηήλνπλ γηαηί αλαθέξεηαη φηη Παξαζθεπή
πξσί μεθηλάλε νη εθδειψζεηο. Γεκηνπξγείηαη πξφβιεκα κελ πσ γηα ηνπο
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, αιιά γηα φιν ηνλ θφζκν.
Σξάπεδεο πσο ζα πάλε ζηε δνπιεηά ηνπο, ηξφιετ, ιεσθνξεία, κεδελίδνληαη ηα
πξάγκαηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν επαλαιακβάλσ νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δελ
ζα ιεηηνπξγήζνπλ Παξαζθεπή πξσί.
Πξνηείλσ, φπσο γηλφηαλ παιηά, κεζεκέξη 1-2 ε ψξα γηα λα πάεη
ν θφζκνο ζηε δνπιεηά ηνπ θαη κεηά λα βξεη ηξφπν λα γπξίζεη. Γηαηί Παξαζθεπή
πξσί επαλαιακβάλσ ζα ζηεζνχλ νη πάγθνη Πέκπηε βξάδπ, μεθάζαξα, κελ
θνξντδεπφκαζηε.
Γηα ηηο θαληίλεο ζαο είπα. Αλ πάεη ε εμέδξα απφ ηε κεξηά ηνπ
Σίιια, απαγνξεχνληαη θαληίλεο ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
«Υακάκ», «Δπξηπίδεο», «νπβιαθνχπνιε» θαη ηα ινηπά, είλαη απαξάδεθην λα
κπνπλ θαληίλεο κπξνζηά ζηα καγαδηά λα πνπιάλε ηα ίδηα πξάγκαηα.
ηα άιια κε θάιπςαλ νη επηθεθαιήο θαη επηζεκαίλσ λα γξαθηεί
ζηελ απφθαζε γηα ηνπο απφξνπο, γηαηί νη 250 είλαη ππεξβνιηθφ, νχηε ζην
Κνηλσληθφ Παληνπσιείν δελ είλαη ηφζνη. Να γξαθηεί ζηελ απφθαζε
ινγαξηαζκφ ΓΔΖ πνπ είπε ν θ. Κνζθνιέηνο κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο
καο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο, ην Δ9 θαίλνληαη φια θαη
εθθαζαξηζηηθφ ηεο Δθνξίαο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλαγλψζηνπ, ν θ. Λαδαξίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα. Γελ ζα πσ πνιιά, ζα πσ ην εμήο: ε
Πξσηνκαγηά είλαη έλα ζνβαξφ έζνδν γηα ην Γήκν καο θαη θαηά ηελ άπνςή κνπ
ζα πξέπεη ν Γήκνο λα ην δεη ζνβαξά θαη ελλνψ λα δεκηνπξγεζεί έλαο θνξέαο
κεηά ηελ Πξσηνκαγηά απηή, λα θάηζνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
δεκηνπξγήζνπκε έλα θνξέα ν νπνίνο ζα αζρνιείηαη θαζαξά κε ηελ
Πξσηνκαγηά θάζε ρξφλν.
Θα ην βιέπνπκε ζηελ πνξεία λα δνχκε πσο ζα αλαβαζκηζηεί
απηφ θαη πσο ζα πξνρσξήζεη. Να δεκηνπξγεζεί φκσο έλα θνξέαο, δελ μέξσ
πσο ζα ην δνχκε εκείο ζα Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα πξνρσξήζνπκε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λαδαξίδε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη'
αξρήλ λα πσ απηή ηε ζηηγκή απνθαζίδνπκε γηα ηα ηέιε θαη αθνχ
απνθαζίζνπκε ρξεηάδνληαη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο. Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη απηή
ε Πξσηνκαγηά δελ είλαη ζαλ ηηο πξνεγνχκελεο. πκπίπηεη κε ηξεηο άιιεο
εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη ζην Γνπδί, ζηα νχξκελα θαη έηζη θέηνο ε
Πξσηνκαγηά δελ ζα έρεη ηνλ θφζκν πνπ είρε φιεο ηηο άιιεο Πξσηνκαγηέο. Μελ
πεξηκέλνπκε δειαδή έζνδα ηξειά θαη ππνινγίδνπκε πξάγκαηα πνπ δελ ζα ηα
εηζπξάμνπκε θαη κεηά λα πνχκε πνπ πήγαλ ηα έζνδα.
Γεχηεξνλ αθνχ απνθαζίζακε γηα ηηο ηηκέο, ηηο Εψλεο θαη νχησ
θαζεμήο πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ην πψο ζα γίλεη ε Πξσηνκαγηά, γη' απηφ
πξέπεη λα γίλεη ε Δπηηξνπή ηεο Πξσηνκαγηάο κε φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ην
λφκν γηα ηηο Δπηηξνπέο. Να ζπκκεηάζρνπλ φινη θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα
Δπηηξνπή πνπ πξαγκαηηθά ζα ιεηηνπξγήζεη απηφ πνπ ιέκε θαη ηνλ Καλνληζκφ
γηα ηελ Πξσηνκαγηά θαη φια απηά ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή ζέινπκε λα
θάλνπκε θαη γη' απηή ηελ Πξσηνκαγηά θαη γηα θάζε Πξσηνκαγηά. Να δνχκε
πνηνη δξφκνη απηή ηε ζηηγκή ζα είλαη αλνηρηνί γηα λα κπνξνχλ λα έξρνληαη ηα
αζζελνθφξα θαη ηα ππξνζβεζηηθά ή νηηδήπνηε άιιν, γηα φια απηά πξέπεη λα
γίλεη έλαο ζρεδηαζκφο. Έηζη κφλν αθνχ πξψηα απνθαζίζνπκε ηψξα πσο ζα
γίλεη ε Δπηηξνπή Πξσηνκαγηάο. Σα άιια φια πηζηεχσ φηη ζρεδφλ έρνπκε
ζπκθσλήζεη, ζαο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνπηζάθε, ν θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Δπραξηζηψ Πξφεδξε. Οχηε θη εγψ ζα αλαθεξζψ ζην
νηθνλνκηθφ θνκκάηη, ζρεδφλ ην έρνπκε ηεξκαηίζεη. Λίγν ζηηο Δπηηξνπέο
ειέγρνπ ησλ κηθξνπσιεηψλ, θαιφ ζα είλαη λα γίλεη απ' φινπο ηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο καδί κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία γηα έιεγρν ησλ πάγθσλ ησλ
κηθξνπσιεηψλ θαη θαιφ ζα είλαη ηελ ψξα πνπ ζα παίξλνπλ ηα κέηξα ηνπο νη
κηθξνπσιεηέο λα ηνπο ελεκεξψλνπκε φηη ζηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη
ηελ άδεηα λα ηε δείμνπλ ζηελ Δπηηξνπή.
Έλα πξάγκα πνπ ζέισ λα πσ, απηφ πνπ είπε ν θ.
Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Καληαξέιεο γηα ηνλ έιεγρν πνπ αληηκεησπίζακε
πνιιά πξνβιήκαηα. λησο είλαη έηζη, αιιά εάλ είκαζηε φινη καδί δελ ζα
δεκηνπξγεζεί θαλέλα πξφβιεκα. Σν θχξην πνπ ήζεια λα πσ είλαη κέζα ζηηο
δαπάλεο πνπ ζα θάλνπκε ηελ Πξσηνκαγηά, είηε γηα παηδφηνπνπο είηε γηα
εθδειψζεηο, είηε δηάθνξα αθφκε, ζέισ λα λνηθηάζνπκε έλα αζζελνθφξν απφ
ηδησηηθή εηαηξεία λα ππάξρεη ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ. Γηαηί λνκίδσ είλαη
δχζθνιν λα είλαη ην ΔΚΑΒ.
Καη ην ιέσ απηφ, γηαηί ην ’13 ήκνπλ Πξφεδξνο ζηελ Δπηηξνπή
ιφγσ ηνπ φηη ήκνπλ Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ, καο έηπρε πεξηζηαηηθφ θαη
θαιφ είλαη πνπ ιέκε λα αθήζνπκε αλνηρηνχο ηνπο δξφκνπο θαη ηα παξηέξηα,
δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κείλεη αλνηρηφ ηίπνηα. Δπεηδή δεκηνπξγήζεθε
πεξηζηαηηθφ θαη δελ κπνξνχζε λα θηάζεη ην αζζελνθφξν ζηελ πιαηεία
Παηξηάξρνπ, θηλδπλεχζακε λα ράζνπκε ηνλ άλζξσπν. Καιφ είλαη κέζα ζηηο
δαπάλεο καο λα λνηθηάζνπκε θη έλα αζζελνθφξν. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καξαβία, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηα κηθξή απάληεζε ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Γηψξγν Καξαβία. Δάλ
δελ κπνξεί λα έξζεη αζζελνθφξν θαη αλ ην έρνπκε εθεί ην αζζελνθφξν δελ ζα
κπνξεί λα θχγεη. Ννκίδσ πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη θηλήζεηο, λα ππάξμεη
αζζελνθφξν ηνπ ΔΚΑΒ εθεί. Δίλαη δπλαηφλ, αξθεί λα ην πξνεηνηκάζνπκε.
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: πκθσλψ απφιπηα, ιέσ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα κπνξεί,
λα ππάξρεη έλα αζζελνθφξν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ναη, ηε γλψκε κνπ ζνπ ιέσ. Μηα επρή ζα θάλσ κφλν, φ,ηη
θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα, εχρνκαη λα πινπνηεζεί θαη λα κελ παξακείλεη
άζθεζε επί ράξηνπ ιφγσ COVID. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηάηζε, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
115

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καη εκείο ζέινπκε λα κηιήζνπκε θ. Πξφεδξε κεηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν ψξα… αιιά εληάμεη.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Ο θ. Γξακκέλνο είλαη ε ηξίηε θνξά πνπ κηιάεη… εληάμεη δελ
γίλεηαη απηφ ην πξάγκα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με δίλεηε ζεκαζία, είλαη φπσο πξνεδξεχεηε. Ξέξνπκε!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζπγλψκε αλ κε θαηεγνξείηε φηη θηκψλσ
θάπνηνλ εδψ είκαζηε φινη …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Υάιηα, ν ρεηξφηεξνο Πξφεδξνο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δγψ κίιεζα, δελ κίιεζε ν Αλεκνγηάλλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κνπ κηιάηε γηα Πξφεδξν εζείο, αθήζηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Καληαξέιε, είζηε έλαο απφ ηνπο ρεηξφηεξνπο
Πξνέδξνπο πνπ έρνπλ πεξάζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε, κε κηιάηε γηα Πξφεδξν θ. Αλεκνγηάλλε εζείο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Να θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο φκσο ζσζηά, ν θ. Γξακκέλνο
μαλακίιεζε. Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ δελ έρνπλ πάξεη ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αλαληάδε, έρεηε παξάπνλν; αο έρσ θφςεη πνηέ ηνλ
ιφγν;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: αο ιέσ θάηη δηαθνξεηηθφ. Δπεηδή έρεη πάξεη ηνλ ιφγν σο
εθπξφζσπνο παιηφο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, ππάξρνπλ ζπλάδειθνη
πνπ δελ έρνπλ κηιήζεη θαη θαιφ ζα ήηαλ λα πξνεγεζνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κηιήζνπλ φινη θ. Αλαληάδε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηε Αλαληάδε ζα είρε ηειεηψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζπγλψκε, επεηδή έρνπκε ην πξφβιεκα ηνπ
δηαδηθηχνπ θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξψ λα ηνπο δσ φινπο κε ηε ζεηξά πνπ
δεηάλε

ηνλ

ιφγν.

Αιιά

έρεη

θακία

ζεκαζία;

Γελ

ζέιεηε

λα

επηρεηξεκαηνινγήζεηε; Αιιάδνπλ ηα επηρεηξήκαηά ζαο κε απηά πνπ αθνχηε;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ρη δελ αιιάδνπλ ηα επηρεηξήκαηα, αιιά φηαλ θάπνηνο έρεη
πξσηνκηιήζεη θαη δεπηεξνκηιήζεη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πάξεηε ηνλ ιφγν φζε ψξα ζέιεηε θ. Αλαληάδε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ηαλ θάπνηνο έρεη θάλεη κηα πξψηε ηνπνζέηεζε θαη κηα
δεχηεξε, θαιφ είλαη λα πξνεγνχληαη απηνί πνπ δελ ηνπνζεηήζεθαλ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ήηαλ ηνπνζέηεζε, νπζηαζηηθά ήηαλ κηα δηαθνπή πνπ έθαλε
πξηλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα είραηε ηειεηψζεη, ζπαηαιάηε ηνλ ρξφλν ηψξα… Πείηε απηφ
πνπ ζέιεηε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Οη πξνεγνχκελεο παξεκβάζεηο ήηαλ δηεπθξηληζηηθέο. Θα
είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο ζε ηξία πξάγκαηα ζέισ λα αλαθεξζψ. Βαζηθά
ζπκθσλψ θη εγψ κε ηελ ηδέα ηνπ θ. Καξαβία πνπ ζπκθψλεζε θαη ν θ. Νηάηζεο
φζνλ αθνξά ην αζζελνθφξν, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη θάπνηνη θάζεηνη
δξφκνη ζα παξακείλνπλ αλνηρηνί, δειαδή απφ γσλία ζε γσλία θαιφ ζα είλαη
λα κελ ππάξρεη πάγθνο ελδηάκεζα ζην δξφκν ζηνλ θάζεην, ζην ζεκείν ηνπ
θάζεηνπ δξφκνπ δελ μέξσ αλ γίλνκαη θαηαλνεηφο, ψζηε αλ ρξεηαζηεί λα
πεξάζεη έλα αζζελνθφξν λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε.
Γεχηεξνλ, κελ μερλάηε είρα αλαθεξζεί θαη ζηηο πξνεγνχκελεο
Γεκνηηθέο Αξρέο φηη κεηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνκαγηάο ε πφιε καο αλαδχεη
κηα ηζίθλα θαη θαηνπξίια θαη θαιφ ζα είλαη λα ηνπνζεηεζνχλ θάπνηεο ρεκηθέο
ηνπαιέηεο ζε θάπνηα ζεκεία ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη επηζθέπηεο ζηελ
πφιε. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ θαη ζεκαληηθφ. Γελ ζαο θξχβσ επεηδή ην καγαδί κνπ
αιιά θαη ην ζπίηη κνπ έρεη κηα απφζηαζε πεξίπνπ 100-150 κέηξα απφ ηε
Γεθειείαο ζε πιεξνθνξψ φηη ηηο επφκελεο κέξεο κπξίδεη απαίζηα.
Δπίζεο έλα ηξίην πνιχ ζεκαληηθφ ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή επί δεκαξρίαο Βαζηιφπνπινπ δηέζεζαλ έλα ηεξάζηην πνζφ πξνθεηκέλνπ
λα αλαβαζκίζνπλ θάπνηεο πιαηείεο. Δκείο σο Γεκνηηθή Αξρή δηαζέηνπκε έλα
πνζφ πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξνχκε ηηο πιαηείεο απηέο.
Θα ήζεια λα αλαθεξζψ απνθιεηζηηθά ζην Πάξθν Μηθξαζηαηψλ,
δελ ζαο θξχβσ θαη κάιηζηα ίζσο λα ην έρεηε παξαηεξήζεη θαη εζείο φηη θάζε
ρξνληά πνπ γίλεηαη ν ενξηαζκφο ηεο Πξσηνκαγηάο απφ ραξηνθηβψηηα, απφ
απηνθίλεηα πνπ παξθάξνπλ κέζα ζην γθαδφλ ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ πάξθνπ
Μηθξαζηαηψλ, ζαο παξαθαιψ πνιχ λα βξεζεί έλαο ηξφπνο νχησο ψζηε λα
ειέγρεηαη εηδηθά ν ρψξνο απηφο, νχησο ψζηε κεηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο
Πξσηνκαγηάο λα κε ρξεηαζηεί κηα ζπληήξεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξακκέλε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Θα μεθηλήζσ απφ ην ηειεπηαίν πνπ είπε ν θ. Γξακκέλνο.
Σνπνζεηνχληαη θνισλάθηα εθεί θαη απηφ ην πξφβιεκα ιχλεηαη. Έρνπκε
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παξαηεξήζεη ην γεγνλφο λα ζπάλε ηα θνισλάθηα, αιιά απηφ είλαη έλα
πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα ιπζεί.
ηελ θαλνληζηηθή πνπ αλαθέξζεθε πνπ είρε ςεθηζηεί απφ ηε δηθή
καο Γεκνηηθή Αξρή πξνβιέπνληαη πνηνη δξφκνη πξέπεη λα παξακέλνπλ
θάζεηνη. Άξα θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο ζε ζρέζε κε ην 1 κέηξν αλά Οηθνδνκηθφ
Σεηξάγσλν επ’ νπδελί δελ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζρέζε κε ηνπο
δηαδξφκνπο δηέιεπζεο αζζελνθφξσλ, ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θαη ηα
ινηπά.
Καηά ηηο πξνεγνχκελεο ηέζζεξηο ή πέληε Πξσηνκαγηέο πνπ
θάλακε, είρακε αλνηρηνχο δξφκνπο κε απφθαζε ηελ Αηηαιείαο γηα ην άιζνο,
ηελ θεληξηθή δηαζηαχξσζε Γεθειείαο θαη Δθέζνπ πνπ πιένλ δελ πθίζηαηαη σο
δξφκνο δηέιεπζεο γηαηί ε ππνγεηνπνίεζε έρεη θιείζεη ην δξφκν απηφλ, άξα
πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε γηα ζπγθεθξηκέλνπο δξφκνπο νη νπνίνη πξέπεη
λα είλαη αλνηρηνί θαη νπνηνζδήπνηε ηνπνζεηήζεηο πάγθν εθεί ζα πξέπεη λα
απνκαθξπλζεί. Απηφ είλαη ην κείδνλ θαη λνκίδσ φηη θαιχπησ ηηο φπνηεο απνξίεο
πάλσ ζε απηφ. Απηφο είλαη ν ελδεδεηγκέλνο δξφκνο θαη λνκίδσ φηη απηά
αλαθέξνληαη ζηελ θαλνληζηηθή.
Εεηήκαηα ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ θ. Γξακκέλν έρνπκε πνιιέο θνξέο
πνιιέο Γεκνηηθέο Αξρέο ην έρνπκε θάλεη, αιιά δελ κπνξεί λα ειεγρζεί έλαο
ηφζν κεγάινο αξηζκφο επηζθεπηψλ. Απηφ είλαη δήηεκα θαζαξηφηεηαο ηεο
πφιεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα θάλεηε σο Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ
επφκελε κέξα.
Σν ηειεπηαίν πνπ έρεη ζρέζε κε απηφ είλαη: ζα θάλεηε απνθνκηδή
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παλεγπξηνχ; Έρεηε θαλνλίζεη κε πνην ηξφπν ζα καδέςεηε
ηα βνπλά απηά απφ ηα απνξξίκκαηα απφ ηηο θεληξηθέο πιαηείεο νχησο ψζηε
λα κελ είλαη ε επφκελε κέξα Γνιγνζάο θαη εθηάιηεο θαη γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη γηα ηνπο πνιίηεο πνπ ζα παξαιάβνπλ ηελ πφιε. Δίλαη έλα
θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη πάληα.
Δκείο πξνζπαζήζακε θαη θάλακε απνθνκηδή θαη κέζα ζηηο
κέξεο, έζησ πεξηθεξεηαθά, έζησ απφ θάζεηνπο δξφκνπο, κε αλάπνδε πνξεία
ησλ

απνξξηκκαηνθφξσλ

ζε

κνλφδξνκνπο,

γηα

πξνζεγγίζνπκε θαη λα απνζπκθνξήζνπκε ηελ πφιε.
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Απηά είλαη βαζηθά δεηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα κελ αθνξνχλ
ηελ απφθαζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ηειψλ θαη ην πφζν ζα πιεξψζνπκε ή ηη
πξνγξακκαηηζκφ έρεηε θάλεη γηα λα εηζπξάμεηε ρξήκαηα, δεδνκέλσλ ησλ
ζπλζεθψλ αιιά ζίγνπξα είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα ην ιάβεηε ζνβαξά
ππφςε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλαληάδε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Θέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ.
Γήκαξρν ελλνείηαη φηη πξέπεη λα βάιεηε ζηφρνπο. Υσξίο ζηφρνπο, πνπ πάηε.
Αλ δελ έρεηε έλα πξνγξακκαηηζκφ, πάηε ηη. Γηα λα κπείηε κέζα απφ ην παδάξη;
Γελ πξέπεη λα θεξδίζεη ν Γήκνο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δμππλάδεο!
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ δηέθνςα θαλέλαλ θαη είλαη ζηρακέλν απηφ πνπ
θάλεηε θ. Μπεξδέζε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: αο ην αληαπνδίδσ απηφ ην «ζηρακέλν».
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη βιαθψδεο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Απηά ηα ιατθίζηηθα … αο έρνπκε κάζεη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, κε έρεηε κάζεη. 318.000 εηζπξάμεηο! Κάληε ην ζε
αλαινγία, εκείο ζα θνηηάμνπκε ην λνχκεξν ζην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, λα
ην έρεηε ππφςε ζαο.
Φέξαηε κηα εηζήγεζε ρσξίο λα έρεηε δηαβάζεη ηελ θαλνληζηηθή,
ηψξα πάιη γηα άιιε κηα θνξά πξνρεηξφηεηα ζε φιν απηφ πνπ θάλεηε. Θέιεηε
λα θάλεηε θάηη θαη δελ μέξεηε πψο λα ην θάλεηε.
Υεκηθέο ηνπαιέηεο. Τπήξραλ θ. Γξακκέλν ρεκηθέο ηνπαιέηεο ηελ
Πξσηνκαγηά θαη αξθεηέο, απιά δελ θηάλνπλ. Γξφκνη δηαθπγήο, ζαο ην είπε θαη
ν θ. Αλαληάδεο. Γξφκνη δηαθπγήο ππήξραλ, ππάξρνπλ ζηελ θαλνληζηηθή. ια
φζα ρξεηάδεηαη λα δείηε γηα ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα
πξνζηεζνχλ θάπνηα άιια πξάγκαηα, θαιή ψξα ην αζζελνθφξν θαιψο λα
γίλνπλ.
Πέξα απφ ηα καγαδηά θχξηνη ζηε Γεθειείαο έρεη θαη ζπίηηα,
πνιπθαηνηθίεο νηθνγέλεηεο. Άξα ην 1 κέηξν είλαη δεδνκέλν φηη ζε θάζε είζνδνο
ζπηηηνχ πνιπθαηνηθίαο ή καγαδηνχ, πξέπεη λα ππάξρεη.
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Δππαζείο νκάδεο. Σν 2018 πνπ έγηλε ν κεγαιχηεξνο ηδίξνο ήηαλ
260 νη άδεηεο γηα εππαζείο νκάδεο θαη φρη 4 κέηξα έσο 8 κέηξα. Δζείο ην
θάλεηε 4 κέηξα θαη φρη 8, ην θάλεηε 40 ζέζεηο δειαδή φρη ην κεηψλεηε, ην
εμαθαλίδεηε.
Δληνπηφηεηα, ιέηε. πκθσλψ σο έλα βαζκφ κε ηελ εληνπηφηεηα,
λα ηνπο δψζνπκε θαη θίλεηξα. Αιιά ε δπζηπρία, είλαη παληνχ. Δδψ βιέπσ έλα
ξαηζηζκφ, ππάξρνπλ επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ λα δνπιέςνπλ δπν ρξφληα.
Μήπσο πξέπεη λα ην ζθεθηείηε ιίγν θαιχηεξα; Δίλαη δειαδή ξαηζηζκφο λα
είλαη ν άιινο απφ ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο ή απφ ην Μελίδη θαη λα έξζεη λα
δνπιέςεη ζηε Φηιαδέιθεηα θαη ζα ηνπ πνχκε «α, εζχ δελ έρεηο εληνπηφηεηα,
δελ κπαίλεηο ζην παλεγχξη θαη πήγαηλε ζην δηθφ ζνπ Γήκν»; Ννκίδσ φηη είλαη
ιίγν ξαηζηζηηθφ φιν απηφ.
Απηά ζέισ λα πσ, ραίξνκαη γηα ηε κείσζε ζπκθσλνχκε απηή
πνπ πξνηείλαηε θ. Γήκαξρε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε. Κχξηνη ζπλάδειθνη λνκίδσ φηη
δελ ππάξρνπλ άιιεο ηνπνζεηήζεηο, ζα θιείζεη ν θ. Γήκαξρνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γεπηεξνινγίεο ζα έρνπκε θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. εξεηάθε δελ έρσ αληίξξεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δμήγεζα ηε ζέζε καο, ζα πσ ηη θαηαιάβακε απφ ηελ φιε
ζπδήηεζε. Καηαιάβακε φηη ζην ηέινο ηεο Πξσηνκαγηάο ν θ. Αλεκνγηάλλεο ζα
θνηηάμεη ην λνχκεξν ζε επξψ, θαηαιάβακε φηη γηα θάπνην ιφγν ν θ. Γήκαξρνο
δελ ζέιεη θιεξψζεηο δελ θαηαιαβαίλνπκε ην γηαηί.
Καηαιάβακε φηη φ,ηη αθνξά ζην εκπφξην ε λνκνζεζία ηεξείηαη
κέρξη θεξαίαο, αιιά φηαλ αθνξά ζην δάζνο ην δηαπξαγκαηεπφκαζηε κε ην
πξνεγνχκελν ζέκα. Καηαιάβακε φηη φια ηα Κφκκαηα θαη νπνηνζδήπνηε
απηνπξνζδηνξίδεηαη σο κε θεξδνζθνπηθή Οξγάλσζε είλαη ειεχζεξνο λα
παξαζηεί ζηελ Πξσηνκαγηά ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ε θα Καληεξάθε έρεη ηνλ ιφγν.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Καη' αξρήλ θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο. Κχξηε Γξεηδειηά νη
κηθξνπσιεηέο δελ κεηαπσινχλ ηηο ζέζεηο ηνπο, ηα σκαηεία δελ παίξλνπλ
νκαδηθά ηηο ζέζεηο ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Έρεη αιιάμεη ε
λνκνζεζία. Οη ζέζεηο δίλνληαη αηνκηθά θαηφπηλ αηηήζεσο κε ζπγθεθξηκέλα
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δηθαηνινγεηηθά ζηηο Τπεξεζίεο πνπ ηα ειέγρνπλ Δπηηξνπέο φια ηα ρξφληα.
Αηνκηθά κία – κία θαη πιεξψλεηαη έλα - έλα δηπιφηππν.
Γεχηεξνλ, ε θαλνληζηηθή ζαο είλαη ζε ηζρχ απφ ην 2018 θαη
εθαξκφζηεθε θαηά γξάκκα θαη ην 2019 θαη εκείο ηελ εθαξκνγή ηεο ζέινπκε.
Κιεξψζεηο έγηλαλ θ. Σνκπνχινγινπ κέρξη ηηο 2 ε ψξα ην βξάδπ.
Αιιά ε θαλνληζηηθή ιέεη αλ ηε δηαβάζεηε θαιά, φηη νη ζέζεηο δίλνληαη κε
κνξηνδφηεζε θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε θάπνηνπο αηηνχληεο κέρξη κηα
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ζε απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ηελ πξνεγνχκελε
ρξνληά.
Οη αδηάζεηεο ζέζεηο κεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία θαη εθφζνλ
θπζηθά δελ έρνπλ θιεξσζεί, δηαηίζεληαη νχηε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νχηε κε
ηίπνηε άιιν, αλ είλαη νη αηηήζεηο παξαπάλσ απφ ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο κε ηε
δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο. Οη αδηάζεηεο ζέζεηο. Δάλ νη αηηήζεηο γηα ηηο
αδηάζεηεο ζέζεηο είλαη ιηγφηεξεο, δίλνληαη κε πξνηίκεζε.
Ζ θεηηλή ρξνληά δελ ζα ηεζεί ηέηνην δήηεκα. Δίλαη άιια ηέζζεξα
κεγάια παλεγχξηα ηξηγχξσ κφλν γηα ηελ Αηηηθή, δελ ζαο κηιψ παλειιαδηθά.
Γηαηί φηαλ είλαη κνλαδηθή ε Φηιαδέιθεηα έξρνληαη κηθξνπσιεηέο απ' φιε ηελ
Διιάδα. Γελ ζα έρεη δήηεκα ηέηνην θέηνο. Θα ςάρλεηε –γηαηί εζείο θνηηάηε ηα
έζνδα ηνπ Γήκνπ ζαο θαη θαιά θάλεηε- πνπ ζα δνζνχλ νη αδηάζεηεο ζέζεηο.
ζνλ αθνξά γηα ηα επεηζφδηα πνπ αλαθέξζεθαλ θάπνηνη θχξηνη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη πξν 15εηίαο αλ δελ θάλσ ιάζνο, γηαηί εγψ δνπιεχσ
πάξα πνιιά ρξφληα ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα …
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Σν 2011.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Σν 2011, δέθα ρξφληα πίζσ. Να ζαο ζπκίζσ ηφηε φηη
δπζηπρψο κηιάσ γηα ηνπο ειέγρνπο γηαηί έρσ ζπκκεηάζρεη φια ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζαλ εθπξφζσπνο ησλ κηθξνπσιεηψλ θαη ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηε ζχζηαζε ησλ λφκσλ, φπνπ απφ ην 2021 ην
Ννέκβξην έρνπκε θαηλνχξγην λφκν ζε εθαξκνγή θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
Γήκνπο έμη κήλεο λα ελαξκνλίζνπλ ηηο θαλνληζηηθέο ηνπο. Ο λένο λφκνο είλαη
αθφκε πην επέιηθηνο απφ ηνλ 4497 θαη δίλεη ζηνπο Γήκνπο ηελ αξκνδηφηεηα
ηνλ ηξφπν πνπ ζα θάλνπλ ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο.
Απηέο νη νκάδεο νη νπνίεο είραλ βγάιεη ηα καραίξηα γηαηί ήκνπλ θη
εγψ κάξηπξαο καδί κε ην Γεκνηηθφ αζηπλφκν θαη κε ηξάβεμε ζηελ αγθαιηά
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ηνπ, γηαηί ην καραίξη ζα έπαηξλε μπζηά, ήηαλ απφ αληηεμνπζηαζηέο θαη απφ
θάπνηεο νκάδεο Ρνκά. Δίλαη έηζη ή δελ είλαη; Σν μέξσ, γηαηί ν δεκνηηθφο
αζηπλφκνο εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ηνπ επηηέζεθε θαη κάιηζηα ήηαλ δχν άηνκα
καδί κε εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ, έθαγε θαη κπνπληά ζην κάηη θαη κε ηξάβεμε
πάλσ ηνπ γηαηί ζα κε έπαηξλε μπζηά ην καραίξη.
Ήηαλ αληηεμνπζηαζηέο… είραλ νλνκαζηεί. Γελ ήηαλ, είραλ βάιεη
έλα ηίηιν. Γελ ήηαλ, γηαηί νη αληηεμνπζηαζηέο ζεσξψ φηη

… Έηζη

απηναπνθαιέζηεθαλ. «Πνηνο είζαη εζχ ξε…» είπαλ επί ιέμεη «πνπ ζα έξζεηο
ζε εκέλα λα θάλεηο έιεγρν», ν έλαο ηνπ ηξαβάεη γξνζηά θαη ν άιινο ην καραίξη.
Μα ήκνπλ παξνχζα.
Γελ ήηαλ ζπλάδειθνο κηθξνπσιεηήο θαη ήηαλ θαη θάπνηνη Ρνκά
απφ πίζσ, πνπ δελ είραλ θακία ζρέζε κε ην ρψξν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε κελ παξειζνληνινγνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζσζηά θ. Γξεηδειηά.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Γελ παίξλνπλ ηηο ζέζεηο νκαδηθά ηα σκαηεία. Σέινο. Ο
λφκνο κηιάεη φηη δελ δίλνληαη πιένλ άδεηεο ζπκκεηνρήο, εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο.
Γηαηί είκαζηε ειεχζεξνη έκπνξνη, είκαζηε ειεχζεξνη επηρεηξεκαηίεο. Άδεηα
ζεκαίλεη δηνηθεηηθή πξάμε θαη κφληκε πξάμε. Άδεηεο παίξλνπλ νη πσιεηέο
ιατθψλ αγνξψλ, άδεηεο έρνπλ νη πσιεηέο ζηαζίκνπ εκπνξίνπ θαη πιαλνδίνπ
εκπνξίνπ γη' απηφ κηιάκε γηα έγθξηζε.
πσο άιισζηε ηα ηειεπηαία ρξφληα ιεηηνπξγνχζαηε θαη
εθαξκφζαηε ηελ θαλνληζηηθή, αθξηβψο απηφ. Δκείο ήξζακε λα ζέζνπκε ην
πξφβιεκα. Κάπνηνο είπε γηα Πέκπηε βξάδπ, εγθαηάζηαζε. αο δηαβεβαηψλσ
φηη δελ ζα γίλεη νχηε Παξαζθεπή κεζεκέξη ε εγθαηάζηαζε. Δίκαζηε ζηε
Εσνδφρνπ Πεγήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Γήκνο Αζελαίσλ γηαηί ζαο δίλεη 2,5 κέξεο;
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Θα ζαο πσ ακέζσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μήπσο ζαο πηάλεη απφ ην κεζεκέξη;
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Μηζφ ιεπηφ επηηξέςηε κνπ ιίγν, κηιάσ γηα θέηνο. Γηα
θέηνο, επεηδή Παξαζθεπή είλαη αλήκεξα ηεο Εσνδφρνπ, θαλέλαο καο δελ ζα
θχγεη νχηε απφ ην Μελίδη, νχηε απφ ηε Γάθλε, νχηε απφ ην Άξγνο πνπ έρεη
κεγάιε ηεηξαήκεξε εκπνξνπαλήγπξε λα έξζεη ζηε Φηιαδέιθεηα. Θα
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πξνηηκήζεη λα έξζεη ην βξάδπ λα δνπιέςεη άββαην θαη Κπξηαθή. Έηζη
αθξηβψο είλαη.
Γη' απηφ ζαο είπακε θαη γηα ηε κείσζε γηα λα έρνπκε λα πνχκε
ζηα κέιε καο «Παηδηά λα ζηεξίμνπκε ηελ Πξσηνκαγηά πνπ είλαη θνληά καο»
γηα θέηνο ην είπακε.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Μελ είζηε ηφζν απφιπηε.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Δίκαη, μέξσ ηηο ζπκκεηνρέο. Δγψ ζαο κηιάσ πξαθηηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Γηαβιέπσ κηα δηάζεζε
επηβνιήο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ησλ απφςεψλ ηεο.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Γελ θάλσ επηβνιή, κηιψ πάλσ ζε απηά πνπ είπαηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ θπξία κνπ. Οξζά ν θ. Αλαγλψζηνπ είπε απφ
ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο. Γελ παξαθαιάκε θαλέλαλ, έρεη ζπκπέζεη
Πξσηνκαγηά ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη κε ην Γνπδί θαη κε ην Μελίδη θαη εδψ γίλεηαη
ν ρακφο. ζνη πηζηνί, πξνζέιζεηε.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Δκείο δελ ζαο είπακε ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Καληεξάθε, ζαο παξαθαιψ ζπληνκεχεηε γηαηί είλαη
πεξαζκέλε ε ψξα θαη πξέπεη λα πάκε ζε ςεθνθνξία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα θιείλνπκε.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Γελ ζαο είπα εγψ Παξαζθεπή πξσί δελ ζαο είπα απηφ.
αο είπα φηη ηελ Παξαζθεπή δελ ζα έξζνπλ λα ζηεζνχλ, ζα έξζνπκε ην βξάδπ
ηεο Παξαζθεπήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πέζηε Παξαζθεπή κεζεκέξη γηα λα ηειεηψλεη ε ηζηνξία.
ΑΗΚ. ΚΑΝΣΔΡΑΚΖ: Δκείο δεηήζακε ιφγσ ησλ ζπγθπξηψλ θέηνο κηα κείσζε
απφ απηφ πνπ είραηε πξνβιέςεη ηνπ 20%. Δλεκεξσηηθά ζαο ιέσ φηη ην 2019 ε
ηειεπηαία ρξνληά πνπ δηεμήρζε ε Πξσηνκαγηά ην ηέινο θαηάιεςεο ήηαλ 100 €
ην κέηξν. Απηφ ήηαλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη φρη ζε ησξηλέο ζπλζήθεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε πνιχ, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν θαη
θιείλνπκε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μπνξψ λα έρσ ιίγν ηνλ ιφγν πξηλ ηνλ θ. Γήκαξρν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θ. Γξακκέλε έθιεηζε ην ζέκα.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κάηη πνιχ ζεκαληηθφ θ. Πξφεδξε κηα δηεπθξίληζε κφλν.
123

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλν ζαο παξαθαιψ έρεηε θάλεη ηξεηο δηαθνπέο θαη
κηα ηνπνζέηεζε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μαδί κε ην αζζελνθφξν, αλ είλαη εχθνιν θη έλα
ππξνζβεζηηθφ φρεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάληα είλαη εθεί Γξακκέλν, λνκίδσ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δθεί ην Μάην νη ζεξκνθξαζίεο απμάλνληαη, απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη επραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε γηα ηηο θαληίλεο δελ είπακε ζηελ
πιαηεία, δελ ην δηεπθξηλίζακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν είπακε, ηα καδεχεη φια ν θ. Γήκαξρνο.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: πγλψκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ κέλεη σο έρεη κε ηηο θαληίλεο θ. Αλαγλψζηνπ. Κχξηε
Πιέζζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηε δηθή ζαο βέβαηα πξέπεη λα πάσ παξάγξαθν παξάγξαθν αιιά ηα έρσ δπζηπρψο ιίγν αλαθαηεκέλα, ζα ηα πνχκε θαη καδί
αξγφηεξα ή αχξην.
Ξεθαζαξίδνπκε απφ ηελ Παξαζθεπή ην κεζεκέξη 3 θαη κεηά πνπ
θιείλνπλ ηα καγαδηά θαη ππάξρεη κηα δπλαηφηεηα.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ αλαθεξζήθαηε ζε δηαπαξαηαμηαθή, επεηδή
κίιεζα κε δπν επηθεθαιήο Παξαηάμεσλ δελ ζπκθσλνχλ, αιιά εγψ γηα ην
αδηάβιεην ηεο ππφζεζεο ζέισ νξηζκφ ζπκβνχισλ. Να πνχκε κηα πεληακειήο
Δπηηξνπή κε νξηζκφ ζπκβνχισλ; 3-2; Πσο ζέιεηε; Απιά, γηα λα είλαη
παξφληεο ζηελ φπνηα δηαδηθαζία Θέιεηε θάπνηνλ απφ ηελ Παξάηαμε;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Να πείηε θαη ηνπο δηθνχο ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, δελ ρξεηάδεηαη ηψξα λα ηνπο πσ. Δίλαη ηξεηο απφ εκάο,
εληάμεη. Καη δχν… Ο θ. Βαζηιφπνπινο δελ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη, ν θ.
Γξεηδειηάο απφ φ,ηη κνπ είπε δελ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη. Κχξηε
Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ν
θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ;
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Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: ρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο. Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνλ θ. Αζαλαζφπνπιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ πξνηείλνπκε θάπνηνλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, ηξεηο απφ εκάο θαη δπν απφ ηηο Παξαηάμεηο απηέο.
Σειεηψζακε κε απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ εζάο θ. Γήκαξρε πνηνη ζα
είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ μέξσ, ζα ζθεθηψ. Γελ ρξεηάδεηαη λα πσ ηψξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα κπνπλ ηξία άηνκα δειαδή
…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σξία άηνκα απφ εκάο, δελ ζέισ λα πξνηξέμσ ηψξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέλνπκε ζην πην βαζηθφ: φ,ηη πξνβιέπεηαη κέζα απφ ην ΦΔΚ κε
βάζε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ θάζε Γήκνπ. πκθσλνχκε ζε απηφ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με βάζε ηελ θαλνληζηηθή πνπ
έρνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνπ θάζε Γήκνπ, πνπ έρνπκε ηνπ ’18.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μνπ επηηξέπεηε λα πσ θάηη; Δπεηδή ζην παξειζφλ έρεη
ππάξμεη θαη λνκηθνχ ηχπνπ δήηεκα θαη πνηληθνχ ηχπνπ δήηεκα κε ηελ
Δπηηξνπή, κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ππάξρεη ε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ έηζη θη αιιηψο θ.
Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πσ θάηη, άζε ιίγν Γηάλλε. ην βαζκφ πνπ ςεθίδεηαη
κηα Δπηηξνπή εκείο δελ έρνπκε πξφβιεκα λα ςεθηζηεί απιψο φπσο ζνπ είπα
δελ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπκε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θαηαλνεηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ ηα θαζήθνληα ησλ κειψλ, νη
αξκνδηφηεηεο θαη πνηνη είλαη αθξηβψο απηνί πνπ νξίδνληαη.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα επνπηεχζνπλ ηε δηαδηθαζία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση ζεκαίλεη επφπηεπζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζνπ πσ Άξε κνπ ηη ζεκαίλεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πεξηιακβάλεη ηα πάληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: εκαίλεη φηη απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία,
απηή ε Δπηηξνπή ησλ ζπκβνχισλ ζα είλαη παξνχζα πξνθεηκέλνπ λα
επνπηεχζεη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ αηηήζεσλ, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ θιήξσζε. Γελ
ζα αλαθαιχςεη ηελ ππξίηηδα!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή απφθαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε θάζε Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν 1 κέηξν ζηελ αξρή, 1 κέηξν ζηε
κέζε, 1 κέηξν ζην ηέινο γηα ηελ εχθνιε δηέιεπζε θαη πξνζέιεπζε ησλ
πειαηψλ ησλ καγαδηψλ.
40 ζέζεηο δσξεάλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο, 4 κέηξα
ζηνλ θαζέλα γηα ηελ πξνβνιή θαη κφλν ησλ πξντφλησλ ηνπο.
Σαβάλη ηηο 120 ζέζεηο αλψηαην φξην γηα ηηο εππαζείο νκάδεο κε
βάζε ηελ εληνπηφηεηα είηε είλαη θάηνηθνο, είηε είλαη δεκφηεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνζθνκίδνληαο ηα νηθεία παξαζηαηηθά πνπ αλαθέξεη ε
εηζήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηφ, εμππαθνχεηαη. Καη πξνηείλσ αλά 40 ζέζεηο ζηελ θάζε
Εψλε. 40 ζηελ 1ε, 40 ζηε 2ε, 40 ζηε 3ε. πκθσλνχκε; Χξαία.
Πάσ ηψξα ζηα ηέιε. ηελ 1ε Εψλε 90 € γηα ηηο εππαζείο νκάδεο
65 € γηα ηε Β Εψλε 75 € θαη γηα ηηο εππαζείο νκάδεο 50 €. Γηα ηε Γ Εψλε 45 €
θαη 30 € γηα ηηο εππαζείο νκάδεο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα ηνπο θάλαηε θαη ηε κείσζε
πνπ ήζειαλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ θάλακε. Γελ είλαη απηή πνπ πξνηείλνπλ, είλαη παξεκθεξήο,
είλαη γχξσ ζην 17%.
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Γηα ηνλ παξάδξνκν ηεο Γεθειείαο απφ Π.Π.Η.Δ.Γ. κέρξη
Ηαζσλίδνπ 35 € θαλνληθφ θαη 25 € γηα ηηο εππαζείο νκάδεο. Κχξηε
Σνκπνχινγινπ ζπκθσλνχκε θαη ζε απηφ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη θ. Γήκαξρε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη Αραξλψλ κέρξη Αηηαιείαο ειεχζεξνο ν παξάδξνκνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, γηαηί είλαη θαη ηα παξηέξηα εθεί, βηβιία νπσζδήπνηε,
ινπινχδηα, θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο θαη φ,ηη ζπλεπάγεηαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα ζπκπιεξψλνπκε ηα
ινπινχδηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σειείσζα, δελ έρσ θάηη άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πάκε ζε ςεθνθνξία ζχκθσλα κε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο ηψξα. Οκφθσλα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε εζείο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο είκαζηε ππέξ επί ηεο αξρήο, δηαθσλνχκε ζην
ζέκα ησλ εππαζψλ νκάδσλ ζηε κείσζε δειαδή ησλ ζέζεσλ θαη ςεθίδνπκε
παξψλ ζηνπο επαγγεικαηίεο γηαηί ππάξρεη κείσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη κείσζε, ίζα - ίζα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απφ 50, γίλεηαη 40.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία εληάμεη, θχξηνη ζπλάδειθνη ζα πάκε νλνκαζηηθά.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σάθαο Ζιίαο ππέξ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ επί ηεο αξρήο, δηαθσλία ζε ηξία ζεκεία. Πξψηνλ,
θαηά φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο πνπ δίλνληαη ζηηο εππαζείο νκάδεο, δεχηεξνλ
παξψλ ζην ζεκείν πνπ αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηα δσξεάλ κέηξα θαη
ηξίηνλ φζνλ αθνξά ηε κία ζέζε κφλν 2 ηεηξαγσληθά ζηηο άθξεο ησλ
Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ, ζεσξνχκε πσο ζα έπξεπε λα είλαη πεξηζζφηεξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ε απηά παξψλ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ηα δπν ηειεπηαία, παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο έρεη απνρσξήζεη, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη έρεη εμαηξεζεί θαη ν
ζθεπαζηφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ε Φσθψλ κέρξη κχξλεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απνπζηάδεη, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο εθηφο απφ ηελ εληνπηφηεηα
ζηηο εππαζείο νκάδεο δελ ηε δέρνκαη, φινη νη άλζξσπνη είλαη ίδηνη. ια ηα
άιια ππέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο έρεη απνρσξήζεη, ε θα Αιεθξαγθή
νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο έρεη απνρσξήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ λα αθνχζνπκε ην απνηέιεζκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 20 ππέξ, 3 θαηά ζην ζχλνιν, 6 θαηά κφλν γηα ηηο εππαζείο
νκάδεο θαη αληίζηνηρα παξψλ γηα ηηο άιιεο δχν. Δγθξίλεηαη νκφθσλα, κε
θαηαηεζείζαο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

7ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Καζνξηζκόο

α)

εκεξνκεληώλ δηεμαγσγήο ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Πξσηνκαγηάο 2022, β) ησλ
ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο 2022
θαη γ) ησλ θαηεγνξηώλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ώζηε λα δηθαηνύληαη
έθπησζε ζηα αλσηέξσ ηέιε, βάζεη ηεο αξηζ. 55/2022 απόθαζεο εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ βξάδπ ζε φινπο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
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