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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ Ηεξνχ Νανχ επί ησλ νδψλ
Λάκπξνπ Καηζψλε θαη Εαραξία Παπαλησλίνπ - Νέα Υαιθεδφλα πξνο
εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο,
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Νέαο Ησλίαο, Φηιαδειθείαο,
Ζξαθιείνπ θαη Υαιθεδφλνο.
2. Δλεκέξσζε επί ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ.
3. Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο
2022.
4. Έγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
5. Α. Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Φηινμελίαο Παηδηψλ ηνπ Γήκνπ ζε Παηδηθέο
Καηαζθελψζεηο γηα ην έηνο 2022 Β. πγθξφηεζε θαη Οξηζκφο κειψλ
Δπηηξνπήο θαη Γ. Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο δηθαηνχρσλ.
6. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα θαη πάιη, μεθηλάκε ηελ 7ε
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 απψλ, 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, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι
παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ,
ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απψλ ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο ελεκέξσζε είλαη ζηελ εξγαζία ηνπ θαηά πάζα
πηζαλφηεηα δελ ζα είλαη, είλαη δηθαηνινγεκέλνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε
παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απψλ, ν
θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ.
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Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, ν Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία απνχζα, ν θ. Γνχιαο
Αιέμαλδξνο παξψλ.
Καη απφ ηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε
θα νπιηδή Αγγειηθή απνχζα θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο απψλ. 25 παξφληεο
έρνπκε απαξηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη κηα ηάρηζηε
ελεκέξσζε πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ίζσο έλα δπν
ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο.
Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ αγσλία κνπ λα ηε κνηξαζηψ καδί ζαο
γηα έλα ζέκα ην νπνίν έρεη πξνθχςεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πνπ έρεη ζρέζε
κε ηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ, άξα είλαη θάηη ην νπνίν δελ αθνξά κφλν ηε
Γεκνηηθή Αξρή αιιά αθνξά φινπο εκάο, πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη
δηαρεηξηδφκαζηε ηηο ηχρεο ηνπ Γήκνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο.
Δίλαη θάηη πνπ καο απαζρνιεί φινπο, είηε ζε θαη’ ηδίαλ
ζπδεηήζεηο είηε θαηά νκάδεο, αιιά ζέισ λα αλνίμσ ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε
θαηαζέηνληαο θάπνηεο ζθέςεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ηειεπηαία εμ αηηίαο ηεο
αχμεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ Γήκσλ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη βξηζθφκαζηε αθφκε κηα θνξά κπξνζηά
ζηελ επίιπζε άιιεο κηαο δχζθνιεο εμίζσζεο ζα έιεγα γηα ηε δηεπζέηεζε
ζπλνιηθά ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηα νηθνλνκηθά
δεδνκέλα ησλ ΟΣΑ Α βαζκνχ, θαζψο ε ηαθηηθή θξαηηθή επηρνξήγεζε δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ Γήκσλ πνπ είλαη ήδε
επηβαξπκέλεο απφ ηηο απμεκέλεο δαπάλεο ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ.
Παξάιιεια

κε

ηελ

παλδεκία

ηνπ

θνξσλντνχ

είκαζηε

ππνρξεσκέλνη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ εθηίλαμε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο
φπσο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ηέινπο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ. Θα έιεγα πσο
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απηφ πνπ αθνχζηεθε ζην ηειεπηαίν πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ πνπ θάλακε πξηλ απφ
ιίγεο εβδνκάδεο, ζα ηνπνζεηνχζα ηελ θαηάζηαζε ησλ Γήκσλ γηα ην 2022 ζην
φξην ηνπ ηξαγηθνχ, θαζψο πηεδφκαζηε λα αληαπνθξηζνχκε ζηα ππεξβνιηθά
πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ, εμ αηηίαο ησλ ππέξνγθσλ κε
εηζπξαρζέλησλ ηειψλ απφ ηνπο δεκφηεο θαη ηα θαηαζηήκαηα θαη βεβαίσο ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ εθηίλαμε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, έηζη ψζηε λα
βξηζθφκαζηε φινη νη Γήκνη κπξνζηά ζε θάπνηνπο εθηξνρηαζκνχο ζα έιεγα
ησλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ην ’22 νη νπνίνη βεβαίσο ζπληάρζεθαλ θαη
εγθξίζεθαλ κε βάζε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ηνπ ’21.
Δπνκέλσο κνηξάδνκαη καδί ζαο θαη ζα ήζεια απηφ λα είλαη έλα
πξφθξηκα, πξνθεηκέλνπ ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο πνπ έπνληαη απφ εδψ θαη
πέξα, είηε είλαη Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο πνπ είλαη νη πην ηζρλέο σο πξνο ηηο
απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε, αιιά θαη ηηο πην δχζθνιεο πνπ είλαη ε ζπκκεηνρή
καο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λα έρνπλ κηα ζπγθαηάβαζε, κηα ζπλαίλεζε
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ηελ εθηίλαμε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο
πεξίπνπ ζην 40% φπσο δηαηππψζεθε θαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο ΚΔΓΔ
ζην ηειεπηαίν πλέδξην πνπ θάλακε.
Δξρφκαζηε ηψξα θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχζα αιαδνληθά ηνλ ηίηιν
ησλ Γεκάξρσλ, αιιά φισλ καο ηελ ππεπζπλφηεηα βιέπνληαο ηνπο
ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ θαη ηα ηηκνιφγηα πιεξσκήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ
αεξίνπ λα έρνπλ πάξεη ηελ πάλσ βφιηα, φπσο ιέκε.
Καη βεβαίσο ππάξρνπλ πξνηάζεηο, ππάξρνπλ νη νριήζεηο πξνο
ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη ν θ. Πέηζαο θαη ν θ. θπιαθάθεο εκθαλίζηεθαλ
ζεηηθνί ζην αίηεκα ησλ Γεκάξρσλ γηα έθηαθηε επηρνξήγεζε χςνπο 350
εθαηνκκπξίσλ επξψ εθ ησλ νπνίσλ ηα 310 εθαηνκκχξηα επξψ ζα δηαηεζνχλ
γηα ηελ θάιπςε ηνπ απμεκέλνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη ηα ππφινηπα 40
εθαηνκκχξηα ζα αθνξνχλ ην πξφζζεην θφζηνο απφ ην ηέινο ηαθήο
απνξξηκκάησλ.
Με απηφ ην ζθεπηηθφ ηείλσ θιάδν ειαίαο πξνο ηελ αληηπνιίηεπζε
έηζη ψζηε νη νπνηεζδήπνηε αληηπαξαζέζεηο, νη νπνηεζδήπνηε δηαθνξεηηθέο
απφςεηο, νη νπνηεζδήπνηε δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο ηδενινγίαο λα έρνπλ έλα θαη
κφλν ζηφρν: ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ θαη φρη πξφζθαηξεο εθξήμεηο
αληηπαξαζέζεσλ, νη νπνίεο δελ ζα βγάινπλ πνπζελά, παξά κφλν ζε κηα ηζρλή
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άλεπ νπζίαο αληηπαξάζεζε, κφλν θαη κφλν γηα λα επηβεβαηψλνπκε ηελ
παξνπζία καο ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα. Απηφ είλαη ην έλα.
Μηα άιιε ελεκέξσζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάξηεζε ηεο θαο
Παπαινπθά θαη ηνπ θ. Γνχια ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ 3 νπ Γπκλαζίνπ θαη
ηνπ 3νπ Λπθείνπ. Θεσξψ θαη απφ ζπδήηεζε πνπ έθαλα κε ηνλ θ. Γνχια, πσο
απηφ πνπ γξάθηεθε ήηαλ εθ παξαδξνκήο θαζψο νη εξγαζίεο ζπλερίδνληαη
θαλνληθφηαηα. Σελ πεξαζκέλε Πέκπηε θαη πξηλ αλαξηεζεί απηή ε άπνςε ηνπ
θ. Γνχια θαη ηεο θαο Παπαινπθά πεξί παχζεο εξγαζηψλ, επηζθέθηεθα κε
θιηκάθην ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηηο εξγαζίεο καδί κε ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε ηνλ
Αληηδήκαξρν

Παηδείαο

θαη

Πξνζρνιηθήο

Αγσγήο,

ηνλ

θ.

Κνζθνιέην

Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ, ηνλ εληεηαικέλν Γεκνηηθφ ζχκβνπιν αζιεηηζκνχ
θαη Αληηπξφεδξν ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. ηνλ θ. Κνπεινχζν, ηνλ Πξφεδξν ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνλ θ. Βεληήξε θαη θάπνηα άιια ζηειέρε
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχκε απφ ηελ εξγνηαμηάξρε.
Δπηγξακκαηηθά ζαο ιέσ θαη κεηά απφ ζπδήηεζε πνπ έθαλα κε
ηνλ θ. Καηζίπν, ν νπνίνο θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα επηζθεθζεί ηηο εξγαζίεο
αχξην, ηα έξγα φρη κφλν δελ έρνπλ ζηακαηήζεη, έρνπλ εληαηηθνπνηεζεί κε
απνηέιεζκα λα θηινμελήζνπλ νη θαηλνχξγηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 3νπ Λπθείνπ
θαη' αξράο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ ηνλ επηέκβξε θαη ζηαδηαθά ζα παξαδνζεί
θαη ην ππφινηπν θηίξην πνπ αθνξά θαη ζπλαξηάηαη κε ην Γπκλάζην.
ε θάζε πεξίπησζε επαλαιακβάλσ φηη κέζσ ηδίσλ πφξσλ φζν
θαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο
πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο απφ ην ΤΠΔ πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη
αιιειεγγχεο ησλ ΟΣΑ, είλαη ζε εγξήγνξζε, πξνσζνχληαη κε ηδηαίηεξε δέζε
απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηνπο αηξεηνχο έηζη ψζηε λα
παξαθνινπζνχκε θαη ηελ πνξεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, αιιά θαη φιεο
απηέο ηηο κειέηεο πνπ έπνληαη θαη βεβαίσο ζα πινπνηεζνχλ ζην άκεζν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Καζεζπράδσ θαη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα
κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα ζαο ην πεη θαη ν θ. Γνχιαο κε ηνλ νπνίν
επηθνηλψλεζα θαη πξνθαλψο ζα ηνπνζεηεζεί γηα ηελ αλάξηεζε πνπ έθαλε, φηη
νη εξγαζίεο ζπλερίδνληαη θαλνληθά θαη ην πνιπεηέο αίηεκα ησλ θαηνίθσλ, ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ πινπνηείηαη εληφο ησλ πξνζερψλ κελψλ.
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Έλα άιιν ζέκα, πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξψζσ είλαη ην φηη
επηζηακέλα δεηάσ λα ζπλαληεζνχλ νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ κε ηελ
Πεξηθέξεηα, ηνλ θ. Καινγεξφπνπιν Γηεπζπληή Σερληθψλ Έξγσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ή ηελ θα Αξακπαηδή πξνθεηκέλνπ θαη εζείο λα έρεηε κηα απ'
επζείαο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην αληηπιεκκπξηθφ ηεο θξα.
αο έθαλα εγψ κηα ελεκέξσζε φρη ιεπηνκεξή γηαηί απηά
άπηνληαη ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ γλψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, δελ
έρεη μεραζηεί απηφ ην ζέκα. Ήηαλ λα γίλεη ηελ πεξαζκέλε Σξίηε, ηελ
πεξαζκέλε Σξίηε καο εηδνπνίεζε ν θ. Καινγεξφπνπινο θαη ε θα Αξακπαηδή
φηη είραλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη θάπνηεο ζπζθέςεηο, άξα απηφ
είλαη ηα ραξηηά πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζείηε θαη εζείο θαη λα είζηε απηήθννη
κάξηπξεο ησλ εκπνδίσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
αληηπιεκκπξηθνχ έξγνπ ηεο νδνχ θξα.
Απηά πξνο ην παξφλ απφ εκέλα θ. Πξφεδξε, ζηε δηάζεζή γηα
νηηδήπνηε ρξεηαζηεί.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζαλ ν θ. Μπίγαιεο, ν θ.
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη ε θα Αιεθξαγθή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γήκαξρε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη φιεο. Πξηλ ηνπνζεηεζψ ζα
ήζεια λα εθθξάζσ ηα ζπιιππεηήξηά κνπ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Εαραξία
Αιεμάλδξνπ, ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ πξνζψπνπ πνπ πξνζέθεξε ζηνλ
αζιεηηζκφ φρη κφλν ηεο πφιεο καο αιιά ζπλνιηθά ηεο ρψξα καο. Θεσξψ πσο
ππήξμε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξφζσπα, κηα θπζηνγλσκία ζην ρψξν ηνπ
αζιεηηζκνχ πνπ άθεζε ην ζηίγκα ηνπ φρη κφλν ζηελ πφιε καο αιιά ζπλνιηθά
ζηε ρψξα θαη ζεσξψ σο ειάρηζην θφξν ηηκήο φηη ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην
ζα έπξεπε λα θξαηήζεη ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα ηνλ ζάλαηφ ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τηνζεηνχκε ηε γλψκε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ θαη επηπξφζζεηα θ.
Βαζηιφπνπιε ζεσξψ πσο ε θεδεία ηνπ πξέπεη λα γίλεη δεκνζία δαπάλε θαη
λα επηιεθζεί ησλ εμφδσλ ν Γήκνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ελφο ιεπηνχ ζηγή.
Σηπείηαι ενόρ λεπηού ζιγή
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αησλία ηνπ ε κλήκε. πλερίζηε θ. Βαζηιφπνπιε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο θξα θαη ηελ αλάγθε λα
ππάξμεη κηα ζπλάληεζε φπσο είρε εηπσζεί ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηνπο
επηθεθαιήο, κε θάιπςε ν θ. Γήκαξρνο, αιιά ζα πξέπεη λα επηκείλεη. Δκείο
μέξεηε φηη δειψζακε ηε δηαζεζηκφηεηά καο, είλαη έλα κείδνλ ζέκα ζην νπνίν
πξέπεη λα βξεζεί ζχληνκα ιχζε, αθνχ πξψηα ζπζθεθηνχκε κε ηελ Πεξηθέξεηα
θαη κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
Έλα δήηεκα ζέισ λα βάισ. Πξνρζέο επηζθεθζήθακε κε κηα
αληηπξνζσπεία ην 1ν Γεκνηηθφ ηνπ παζάξε γηαηί ππήξμε έλα Μπαξάδ γηα
νηθνλνκηθή

ελίζρπζε

ηνπ

ζρνιείνπ

θαη

πξνο

κεγάιε

καο

έθπιεμε

δηαπηζηψζακε ηα εμήο:
Πξψηνλ ην πξνεγνχκελν Μπαδάξ πνπ είρακε επηζθεθζεί
δηέζεζε φια ηα ρξήκαηα ηα νπνία κάδεςε, γηα λα αγνξάζεη θνπξηίλεο, δειαδή
έδσζαλ 2.500 € γηα λα αγνξάζνπλ θνπξηίλεο. Γεγνλφο απαξάδεθην,
ληξνπηαζηηθφ γηα ην Γήκν. Να βάδνπκε έλα χιινγν Γνλέσλ λα πιεξψλεη γηα
πξάγκαηα ηα νπνία είλαη απηνλφεηα.
Ξέξεηε ζε απηφ ην Γήκν θαη θαληάδνκαη θαη ζε άιινπο Γήκνπο,
ππήξρε κηα πνιχ θαθή παξάδνζε φηαλ εκείο αλαιάβακε, πνπ γνλείο εηδηθά
ζηα λεπηαγσγεία αιιά θαη ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο λα ηζνληάξνπλ θάζε
κήλα είηε απφ ηελ ηζέπε ηνπο λα δίλνπλ άκεζα ρξήκαηα, είηε λα πάλε δηάθνξα
είδε. Σν θφςακε δηα ξνπάινπ, ην απαγνξεχζακε δηα ξνπάινπ. Γειαδή
απαγνξεχζακε νπνηαδήπνηε επζχλε ή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ λα θαιχπηεηαη
απφ ηνπο γνλείο. Γηαηί δηαθνξεηηθά ηη δεκφζηα δσξεάλ παηδία έρνπκε θαη απηφ
ην ζεσξνχκε φηη ήηαλ θαηάθηεζή καο θαη εξρφκαζηε ζήκεξα θαη επηζηξέθνπκε
ζε θαθέο επνρέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Γθνχκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θεσξψ ιάζνο απηφ, δελ ζέισ λα ζηαζψ παξαπέξα ζα
ην μαλαθέξσ φκσο αλ απηέο νη 2.500 € πνπ ηα κάδεςαλ κε πνιχ κεγάιε
πξνζπάζεηα νη άλζξσπνη, δελ επηζηξαθνχλ ζην ζρνιείν. Γηαηί απηά ηα
ρξήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεληαθφζηνπο άιινπο ιφγνπο
ςπραγσγηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο φπσο πξνθξίλεη ν χιινγνο
Γνλέσλ ν νπνίνο κάδεςε κε πνιχ κεγάιν θφπν απηά ηα ρξήκαηα.
Γελ ην αλαπηχζζσ πεξαηηέξσ απηφ, ζεσξψ πσο κπνξεί λα ήηαλ
κηα θαθή ζηηγκή λα κελ ππήξραλ εθείλε ηελ πεξίνδν ρξήκαηα, αιιά ζέισ ηε
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δέζκεπζή ζαο φηη απηά ηα ρξήκαηα ζα θαιπθζνχλ γηαηί έρνπλ πάξεη
πξνζθνξέο απφ φ,ηη ξσηήζακε, άξα κπνξνχλ θαη ηππηθά λα θαιπθζνχλ. Απηφ
είλαη ην έλα.
Απφ εθεί θαη πέξα ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ άιια πξνβιήκαηα
ζην ζρνιείν γηα ηα νπνία ελεκεξσζήθακε. Γλσξίδακε θάπνηα, φκσο καο
ελεκέξσζαλ πσο ζαο ηα έρνπλ ζηείιεη απφ ηνλ Γεθέκβξην θαη αθφκε δελ
έρνπλ ιάβεη θακία απάληεζε γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη.
Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αχιεην ρψξν θαη ζηδεξέληεο θνιψλεο
πνπ ππήξραλ βεβαίσο ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ δελ είλαη φηη πξνέθπςαλ ηψξα,
απιψο θάλεθε κεηά απφ ηελ πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ φηη ππήξμαλ
κηθξναηπρήκαηα θαη άξα ππήξμε απφ ηελ αξρή πηζαλφ εδψ έλαο θαθφο
ζρεδηαζκφο απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο θαη κεραληθνχο. Δίλαη απιφ απφ φ,ηη
θαηαιαβαίλσ ην αίηεκα λα επελδπζεί κε έλα αθξψδεο πιηθφ θάζε θνιψλα,
ψζηε λα κε ζθνληάθηνπλ ηα παηδηά θαη ρηππνχλ.
Τπάξρεη ζνβαξφ δήηεκα κε ηηο δηαβάζεηο ησλ πεδψλ. Αξθεί
θαλείο λα πάεη απφ εθεί λα δεη φηη δελ θαίλεηαη δελ ππάξρνπλ δηαβάζεηο
πεδψλ, άξα ρξεηάδεηαη κηα δηαξθήο κέξηκλα ζην ζρνιείν ψζηε λα κπνξεί λα
ππάξρεη δηαγξάκκηζε.
Δκείο αλ ζέιεηε λα ζαο πξνηείλσ ζε απηφ ην ζεκείν, δελ είλαη
εδψ ν Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ αιιά κπνξεί λα αθνχεη, αιιά ελ
πάζε πεξηπηψζεη κπνξεί λα ηνπ κεηαθεξζεί, επεηδή μέξεηε νη δηαγξακκίζεηο
πνπ γίλνληαη κε ην απιφ πιηθφ είλαη θάηη ην νπνίν αλαθάιπςα θη εγψ φηαλ
ήκαζηαλ Γεκνηηθή Αξρή.
Σν απιφ πιηθφ ησλ δηαγξακκίζεσλ είλαη απηφ ην νπνίν
εμαθαλίδεηαη ζε έλα κήλα ην πνιχ. Τπάξρνπλ θη άιια πιηθά ηα νπνία είλαη πην
αθξηβά, ηα νπνία φκσο θξαηάλε θαη κηα δεθαεηία. Αλ δεηο Γηάλλε θάπνηα
ζεκεία ζηελ πφιε πνπ αθφκε θαη ηψξα θξαηάλε, είλαη γηαηί είρακε πάξεη ηφηε
έλα θνλδχιη 30.000 € απφ ηελ Πεξηθέξεηα πνπ ιεγφηαλ «Αζθαιήο πξφζβαζε
ζηα ζρνιεία» πνπ βάιακε πηλαθίδεο ζεκαηνδφηεζεο γχξσ απφ ζρνιεία θαη
βάιακε θαη απηφ ην πιηθφ. Απηφ ην πιηθφ είλαη ζρεηηθά αζάλαην, δειαδή
θξαηάεη κηα δεθαεηία ζρεδφλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα παο θάζε ηξεηο θαη ιίγν λα
θάλεηο δηαγξακκίζεηο, δελ ρξεηάδεηαη δηαξθήο ζπληήξεζε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δίλαη απηνθφιιεην ηεο 3Μ.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη ππάξρνπλ ηερληθά ιχζεηο ψζηε λα
κπνπλ ζηα ζρνιεία ζε φζα δελ έρνπλ αθφκε δηαγξακκίζεηο, πνπ λα κπνξνχλ
λα ην θαιχπηνπλ κε έλα κφληκν ηξφπν ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη ε Σερληθή
Τπεξεζία λα πάεη θάζε ηξεηο θαη ιίγν.
Έρεη θη θάπνηα άιια ζέκαηα ηα νπνία είλαη ηερληθά, ην
ζνβαξφηεξν ζέκα πνπ βάδνπλ είλαη ην ζέκα ηεο ιατθήο. αο ην είρα ζέζεη θη
εγψ αιιά κε άιιε αθεηεξία, θπξίσο κε αλαθνξέο ζε παξάπνλα θαηνίθσλ ηνπ
θέληξνπ, ηη ζα γίλεη κε ηε ιατθή. Σν ζρνιείν εθεί φηαλ ιεηηνπξγεί ην έλα
εμάκελν είλαη κπξνζηά αθξηβψο ε ιατθή, ππάξρνπλ νζκέο, ππάξρεη έλαο
δηαξθήο ζφξπβνο, ππάξρεη θίλδπλνο γηα κηθξναηπρήκαηα, εκπνδίδεηαη ε
πξφζβαζε, δειαδή είλαη ζνβαξφ πξφβιεκα.
ε θάζε πεξίπησζε αθφκε θη αλ δελ ζπκθσλνχκε ζηελ πξφηεξε
απφθαζε ηελ νπνία εκείο είρακε πάξεη γηα ηε κεηαθνξά ηεο ιατθήο, αλ
ζπκάζαη Γεκήηξε, βφξεηα, κπνξεί λα κε ζπκθσλείηε ζε απηφ θαη έρεηε θάζε
δηθαίσκα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε ιατθή φζν ιεηηνπξγεί εθεί, ζα πξέπεη –θη
απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ην θάλνπκε άκεζα- λα κπνξέζεη λα
κεηαθεξζεί…
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Γηα ηελ Δπηαιφθνπ κηιάο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη, γηα ηελ Δπηαιφθνπ ιέκε, πνπ πεξλάεη κπξνζηά
απφ ηνπ παζάξε. Μπνξεί ζε εθείλν ην θνκκάηη λα θνπεί, λα είλαη ην ηέινο
δειαδή πνπ μεθηλάεη ην ζρνιείν θαη λα ηε δηνρεηεχζνπκε ζε δπν ηξεηο
θάζεηνπο πξηλ. Δίλαη πάξα πνιχ απιφ. Γελ είλαη αλάγθε δειαδή λα πάκε λα
αιιάμνπκε ζπλνιηθά ηελ απφθαζε, δειαδή κπνξνχκε λα ηελ θξαηήζνπκε εθεί
εθ πεξηηξνπήο αλά εμάκελν θαη ηα 100 κέηξα πεξίπνπ θφβνληαη, δελ είλαη
παξαπάλσ κπνξεί λα ιέσ θαη πνιιά, λα δηνρεηεπηνχλ ζηα δπν πξνεγνχκελα
ζηελά, ηα νπνία νχησο ή άιισο επηβαξχλνληαη θαη είλαη θιεηζηά ηηο κέξεο ηεο
ιατθήο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Απηφ λνκίδσ είλαη θαη πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ. Καη ν
χιινγνο ν ίδηνο ην έρεη πξνηείλεη απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δδψ δελ έρεη θάπνηα πξφηαζε, δελ μέξσ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μνπ ην είπε εκέλα ε Πξφεδξνο, εληάμεη κε ζπγρσξείο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δληνπίδνπλ απιψο ηα πξνβιήκαηα θαη δεηάλε
κεηαθνξά ηεο ιατθήο δελ πξνηείλνπλ θάηη. Δκείο έρνπκε ςεθίζεη λα πάεη
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αιινχ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ιέσ επεηδή είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα κελ
ζπκθσλήζνπκε θαη φζν ππάξρεη εθεί ε ιατθή, κπνξεί λα έξζεη ιίγν πην πξηλ
θαη λα ηειεηψλνπκε.
Καη ζέισ λα πσ θαη θάηη άιιν ην νπνίν αλ ζπκάκαη θαιά ην
είρακε αληηκεησπίζεη πξηλ δπν ρξφληα, κε αθνξκή θάπνηα έγγξαθα ηνπ
Ησληθνχ ηφηε. Σν έγγξαθν απηφ απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκαξρν, ηνλ
Αληηδήκαξρν θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ
ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ηνπ παζάξε. Γελ ην ιάβακε πνηέ. Δίλαη ζνβαξφ απηφ.
Διπίδσ λα κε γίλεηαη εθ πνλεξνχ.
Παξαθαιψ φηαλ ζηέιλνληαη έγγξαθα… μέξεηε ηη θάλεηε;
Αλαγθάδεηε κεηά ηνπο αλζξψπνπο λα πάλε θαη λα κε ζηέιλνπλ κφλν ζην
Γήκαξρν ή ζηε Γεκνηηθή Αξρή, ζηέιλνπλ ζηε Γεκνηηθή Αξρή αιιά δεηάλε ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φια ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηαηί είκαζηε
ππεχζπλνη, ςεθίδνπκε θαη έρνπκε θη εκείο ιφγν θαη άπνςε γηα ην ηη κέιιεη
γελέζζαη. Γελ κπνξεί λα ηα καζαίλνπκε ζην παξεκπηπηφλησο. Ή δελ κπνξείηε
λα ηνπο αλαγθάδεηε λα ηα ζηέιλνπλ ζε φινπο, νη ίδηνη. Γηαηί κεηά ζα ηνπο
θαηεγνξήζεηε φηη παίδνπλ πνιηηηθφ παηρλίδη.
Άξα ζαο παξαθαιψ ζε απηά ηα ζέκαηα δεκνθξαηίαο λα είζηε πην
επαίζζεηνη θαη λα κπνξνχκε λα ελεκεξσλφκαζηε φινη φπσο πξέπεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε κπνξεί λα είλαη κηα δπζιεηηνπξγία, αιιά
δήηεκα δεκνθξαηίαο ή κε ελεκέξσζεο γηα θάπνην ιφγν δελ ηίζεηαη. Απηφ είλαη
μεθάζαξν, ζέισ λα ην μέξεηε. Σψξα, αλ ππάξρεη κηα δπζιεηηνπξγία κεηαμχ
ησλ Τπεξεζηψλ, κηα θαθή ζπλελλφεζε ή θάηη, ην δερφκαζηε. Αιιά ζέκαηα
δεκνθξαηίαο δελ ππάξρνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ηίζεηαη θαη ζέκαηα θακηά θνξά ρξέσζεο ελλνψ ζε
Τπεξεζίεο. Πξαγκαηηθά δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα φπσο είπε θαη ν Πξφεδξνο
είλαη ζαθέο.
Δπηγξακκαηηθά γηα λα κε καθξεγνξνχκε, γηα λα ηνπνζεηεζνχλ
θαη νη ππφινηπνη επηθεθαιήο ησλ άιισλ Παξαηάμεσλ γηα ην ζέκα ηνπ
παζάξε θ. Βαζηιφπνπιε δελ μέξσ ππάξρνπλ επηρνξεγήζεηο, ππάξρνπλ νη
ηαθηηθέο θαη νη έθηαθηεο, δελ μέξσ γηαηί πξνέθπςε ην Μπαδάξ πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζεί ην ζρνιείν γηα ηηο θνπξηίλεο.
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Γεζκεχνκαη ηψξα ελψπηνλ πκψλ φηη απηέο νη 2.500 € ελλνείηαη
πσο ζα δνζνχλ φρη κφλν γηα ηηο θνπξηίλεο, αιιά θαη γηα ηα ππφινηπα ηξία
ηέζζεξα άιια αηηήκαηα πνπ έρεη ην παζάξε, είλαη θαη θάπνηεο ιάκπεο Led
είλαη θαη άιια δπν δεηήκαηα, ειαηνρξσκαηηζκνί αλ ζπκάκαη θαιά γηαηί είρε
πέζεη έλα ηέηνην έγγξαθν ζηα ρέξηα κνπ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα.
Άξα δεζκεχνκαη, δελ μέξσ αλ ππάξρεη γνληφο εδψ ή θάπνηνο
απφ ην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ απηέο νη 2.500 € είλαη ζαθέο φηη ζα
εθηακηεπηνχλ θαη ζα δνζνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηρνξήγεζε ηελ ηαθηηθή ή
ηελ έθηαθηε.
Χο πξνο ηε ιατθή. Κχξηε Βαζηιφπνπιε δελ ηίζεηαη ζέκα αλ
ζπκθσλνχκε ή δηαθσλνχκε, είλαη ζαθέο φηη έρεη έξζεη πάξα πνιιέο θνξέο,
έρεη πεξάζεη θαη ζην ηνπηθφ πκβνχιην ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ, έρσ κηιήζεη
επαλεηιεκκέλα εγψ κε ηνπο θαηνίθνπο, ςάρλνπκε λα βξνχκε ηελ θαιχηεξε
δπλαηή ιχζε ε νπνία δελ ζα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηελ απφθαζε ηεο
Πεξηθέξεηαο πνπ απαγνξεχεη ηε κεηαθίλεζε θαη εηδηθά πξνο ηνλ παξάδξνκν
πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απφθαζε θπξίσο ηε δηθή ζαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξείηε λα καο ζηείιεηε ηελ απφθαζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ έρσ βεβαίσο. Κχξηε Πιέζζα ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα καο
ήξζε, απιψο δελ ήμεξα φηη ζα ηεζεί ηέηνην ζέκα ζήκεξα, ελλνείηαη. Απηά ηα
δχν γηα ηηο απαληήζεηο ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζρεδφλ ζε θάζε πκβνχιην ζπδεηάκε γηα
πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο. Απηφ ππνδειψλεη φηη θάηη δελ γίλεηαη
ζσζηά ζε επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ. Δίρα πεη θαη κηα άιιε θνξά φηη θαιφ ζα
είλαη έλαο πνιηηηθφο κεραληθφο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, φπσο είλαη
παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ απνρέηεπζε ν Μαλήο, λα ππάξρεη απνθιεηζηηθά γηα
ηηο αλάγθεο πξνγξακκαηηζκνχ φισλ ησλ αλαγθψλ πνπ θάζε ζρνιείν έρεη.
Γελ κπνξεί θάζε θνξά λα ζπδεηάκε, ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα
ζπδεηνχζακε γηα ην 2ν Γπκλάζην ηεο Υαιθεδφλαο πνπ δηαζέζακε 30-35.000 €
γηαηί θάπνηα ππξθαγηά είρε ζπκβεί εθεί κέζα θαη πλίγεθε φιν ην ζρνιείν. Γελ
κπνξνχκε λα ζπδεηάκε ζήκεξα γηα θνπξηίλεο, αχξην λα ζπδεηάκε γηα
πεηξέιαην γηαηί ρηεο – πξνρζέο έκαζα φηη έζπαζαλ ην ζρνιείν εδψ απφ πίζσ.
Άξα θάηη δελ πάεη θαιά.
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Απηφ νθείιεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηαηί θαη πάιη ηφηε κνπ
ππνζρέζεθαλ φηη ζα ην δξνκνινγήζνπκε, ζα ην ιχζνπκε θαη ζήκεξα
επαλεξρφκαζηε θαη κηιάκε γηα θνπξηίλεο ή γηα δηαγξακκίζεηο. Πνην ζρνιείν
έρεη δηαγξακκίζεηο; Καλέλα δελ έρεη. ήκεξα αλ πεξπαηήζεηε έμσ απφ ηα
ζρνιεία ηεο Φηιαδέιθεηαο, πάξηε ην θεληξηθφ Γπκλάζην θαη ην Γεκνηηθφ θαη
απφ θάησ θαη απφ πάλσ, δελ έρεη ηίπνηα. Πνπ λα πάκε; ηα ΚΑΣΔΔ δελ
ππάξρεη ηίπνηα.
Θέισ λα πσ φηη αλ δελ ππάξρεη άηνκν ην νπνίν ζα είλαη θαη
ππφινγν έλαληη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ πιιφγσλ
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ζα έρνπκε ηα ίδηα πξάγκαηα.
ζνλ αθνξά ηε θξα. Κχξηε Γήκαξρε δελ είλαη ιχζε ην λα
κηιήζνπκε κε ηνλ θχξην ζηελ Πεξηθέξεηα. Ζ Πεξηθέξεηα θαη ν Γήκνο νθείιεη λα
ιχζεη έλα πξφβιεκα πνπ θάζε ρξφλν πιεκκπξίδεη θαη γίλεηαη ιίκλε. Γελ
ππάξρνπλ κε ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα. ηγά, ην πξφβιεκα! Ξέξνπλ πνιχ θαιά
πνπ πεξλάλε ηα αέξηα, μέξνπλ πνιχ θαιά πνπ πεξλάλε ηα ειεθηξηθά θαιψδηα
απφ θάησ, πξέπεη λα βξεζεί ιχζε δηφηη ζε κηα λέα λεξνπνληή αθξηβψο εδψ
απφ πάλσ, ζα έρνπκε κηα λέα πιεκκχξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε θ. Γξεηδειηά απιψο ζαο ζπκίδσ φηη ην έξγν είλαη
ηεο Πεξηθέξεηαο. Γελ είλαη ην Γήκνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, ε νδφο θξα δελ είλαη
αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ νδφο θξα θαη φ,ηη πξνβιήκαηα έρεη, είλαη
αξκνδηφηεηα απνθιεηζηηθή ηνπ Γήκνπ. Σν αλ αλέιαβε ε Πεξηθέξεηα ην έξγν
ιφγσ πνζνχ ή δελ μέξσ ηη άιιν, απηφ είλαη κηα άιιε παξάγξαθνο. Πνπ
ζεκαίλεη φηη εκάο θφπηεη, δελ ζα ηξέρεη ν Παηνχιεο πνπ κέλεη ζην Μαξνχζη,
ζα ηξέρεη ν Βνχξνο, ν Σνκπνχινγινπ πνπ κέλεη δπν Σεηξάγσλα παξαπάλσ
θαη εκείο νη ίδηνη. Πνπ ζεκαίλεη φηη ηε ιχζε πξέπεη λα ηε βξνχκε εκείο. Αλ
απηνί αδπλαηνχλ θαη δελ μέξνπλ πσο ζα πεξάζεη απφ ηελ εζληθή νδφ, πνζψο
ελδηαθέξεη ηνπο πνιίηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα γη' απηφ άιισζηε ζπγθάιεζα ηνπο επηθεθαιήο, γηαηί είλαη
θνηλφ ην πξφβιεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, αιιά καηαηψζεθε φκσο. Γηφηη έξρνληαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπφξεζαλ. Θα έξζνπλ, πνπ ζα πάεη…!
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε ιίγν θαηξφ ν θιαβελίηεο ηειεηψλεη ην έξγν. Φαληάδεζηε
ζε κηα λεξνπνληή λα απνθιεηζηεί ν θφζκνο, ή θαλέλα παηδί λα παξαζπξζεί θαη
λα πληγεί; Γελ ζα ιέκε…ε Πεξηθέξεηα.
Δπίζεο γηα ην ζέκα ηεο ιατθήο αγνξάο. Κχξηνη αο ζνβαξεπηνχκε
κε ηε ιατθή αγνξά, δελ κπνξεί ε ιατθή αγνξά λα γίλεηαη πφινο ζπδήηεζεο ηνπ
φπνηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα δηακαξηχξεηαη. ηαλ ιέκε ιατθή αγνξά Νέαο
Φηιαδέιθεηαο ελλννχκε ζηε άββα ηακαηηάδε θαη ζηελ Δπηαιφθνπ ελαιιάμ
αλά εμάκελν.
Γηαηί γίλεηαη ζε απηφ ην ρψξν; Γηφηη ε ιατθή αγνξά ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο δελ εμππεξεηεί κφλν ηε Φηιαδέιθεηα θπξίεο θαη θχξηνη,
εμππεξεηεί θαη φιε ηελ θεληξηθή Νέα Υαιθεδφλα. ιε ε Νέα Υαιθεδφλα
αλεβαίλεη ζε απηή ηε ιατθή αγνξά. Ζ άιιε πνπ γίλεηαη εδψ πάλσ έλαληη ηεο
εζληθήο νδνχ ζηελ Αγία Μαξίλα θαη απέλαληη ζηνπο Απνκάρνπο, εμππεξεηεί ην
βφξεην θνκκάηη δειαδή απφ εδψ θαη πάλσ.
Καηά ζπλέπεηα ειαθξά ηε θαξδία ζαο αθνχσ λα ιέηε λα πάεη ζην
άιζνο. θεθηήθαηε πνηέ ηη ζα γίλεη ζηηο Γεθειείαο –γηαηί δελ ππάξρεη άιινο
δξφκνο- κε φια ηα απηνθίλεηα θαη ηα θνξηεγάθηα φ,ηη έρνπλ απηνί νη
κηθξνπσιεηέο; Θα είλαη κηα λέα Πξσηνκαγηά, θάζε Σξίηε. Πνπ ζεκαίλεη, εδψ
έρνπκε πξφβιεκα ηψξα πνπ δελ άλνημε αθφκε ν ππφγεηνο ζηελ ΑΔΚ, δηφηη
φινη πάλε απφ ηελ Δπηαιφθνπ ή απφ ηνπ Βιάρνπ. Πνπ ζεκαίλεη φηη ζα έρνπκε
ηεξάζηην πξφβιεκα θπθινθνξίαο θάζε Σξίηε.
Ζ Δπηαιφθνπ θαη ε άββα ηακαηηάδε εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο
δπν πφιεσλ. Μφιηο πνχκε φηη ζα πάεη παξαπάλσ, ζα αξρίζνπλ δηακαξηπξίεο
απφ ηε Υαιθεδφλα. Ση ζα ιέκε; ζα ηε βάινπκε ζαλ ην θάξν ηνπ Καξαγθηφδε λα
πάεη παξαθάησ; Δάλ έρεη πξφβιεκα ην ζρνιείν, δελ έρεη πξφβιεκα απφ
νριαγσγίεο, έρεη πξφβιεκα απφ ηα ςαξάδηθα πνπ είλαη ζηε Φαλαξίνπ θαη
Δπηαιφθνπ γσλία, είλαη θαη απφ εδψ πξνο ην ζρνιείν θαη πξνο ηε κεξηά ηνπ
παιηνχ ζπηηηνχ.
Πνπ ζεκαίλεη φηη εθεί ζέιεη κηα ζπλελλφεζε, λα θσλάμνπκε ηνλ
ππεχζπλν ηεο ιατθήο αγνξά ζην Γήκν θαη λα θνπβεληηάζνπκε ηε κεηαθίλεζε
ησλ ςαξάδηθσλ, λα έξζνπλ φια πξνο ην δεκαξρείν κεξηά, πξνο ηα εδψ ή ζηε
κέζε πνπ πάεη παξαδείγκαηνο ράξηλ πξνο ηνλ Σχιια.
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Γηφηη ε ιατθή αγνξά εμππεξεηεί επξχηεξεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο
θαη πξνο απηέο πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ επαίζζεηνη θαη φρη φπνηνο
δηακαξηχξεηαη. Καη εγψ δελ ζέισ ζην καγαδί κνπ κπξνζηά λα είλαη έλα
πεξίπηεξν… ηη λα θάλνπκε, ή λα είλαη ε ιατθή αγνξά γηαηί κνπ θφβεη ηε ζέα.
Πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί θαη λα θξίλνπκε ην
επξχηεξν ζπκθέξνλ ησλ δεκνηψλ καο θαη ηελ εμππεξέηεζε απηψλ θαη λα
ζηακαηήζεη απηφ ην παξακχζη, γηαηί απφ ηφηε πνπ ήκνπλ Γήκαξρνο είρα ηνπο
απφ εδψ ζηε άββα ηακαηηάδε έλα ρξφλν ε ιατθή αγνξά απφ εθεί, λα πάεη
θαη κηζή εμάκελν απφ εθεί. Δχινγν ην αίηεκα θαη δίθαην. Σν θάλακε.
Σψξα, κελ αξρίζνπκε γηαηί βγήθε έλαο θαηλνχξγηνο χιινγνο θαη
ιέεη φηη πξέπεη λα θχγεη ε ιατθή αγνξά, δηφηη ελνριεί ην ζρνιείν. Γελ ην
ελνριεί θαζφινπ ην ζρνιείν, δελ έρνπκε θαζαξία ζηε ιατθή αγνξά ζε φιν ην
κήθνο ηεο. Έρνπκε κπξσδηέο, πνπ ελδερνκέλσο ελνρινχλ ην ζρνιείν βάζηκα.
Απηφ κεηαθηλείηαη.
Οχηε θπξίεο θαη θχξηνη ην λα ην θέξνπκε δπν δξφκνπο ζηελ
Πξνχζζεο, ε Πξνχζζεο είλαη είζνδνο απφ Νέα Ησλία ην ζηαζκφ πνπ κπαίλεη
ζηελ θεληξηθή Φηιαδέιθεηα. Να θιείζνπκε θαη απηφ ζα πάζεη black out ε πφιε,
αλαηνιηθά δελ ζα έρεη θακία άιιε επαθή, εθηφο απφ Βιάρνπ θαη απφ
Παηεζίσλ.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο λα ζνβαξεπηνχκε θαη λα είκαζηε
πνιχ πξνζεθηηθνί ζε αηηήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ πνιιαπιάζηα
πξνβιήκαηα ζηνπο ζπλδεκφηεο καο.
Απηά πξνο ην παξφλ θαη φζνλ αθνξά ηελ επίθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ γηα ηα ξεχκαηα θαη ηελ ελέξγεηα, είλαη έλα δήηεκα επξχηεξν. Γελ ηα
πείξαμε θαλείο νχηε ζηα δεκνηηθά ηέιε. ,ηη βάιαηε ζηελ ελέξγεηα ην ίδην
αθξηβψο λνχκεξν βάιακε θη εκείο, δελ ην πεηξάμακε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αλαθέξζεθα θ. Γξεηδειηά ζε πξνηάζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Καη εζείο θαη εκείο ηνπνζεηεζήθακε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε
λνχκεξα πνπ δελ μέξακε φηη ζα απμεζνχλ. Απηφ είπα. Ήκνπλ πνιχ
πξνζεθηηθφο ζην ηη είπα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιν απηφ θαη άιιν ε αηηίαζε πνπ θάλαηε, γηαηί θάλαηε θαη
ζπγθέληξσζε θαη κηιήζαηε θαη ζηνπο ππαιιήινπο… Σα καζαίλνπκε, καο ηα
ιέλε νη ίδηνη νη ππάιιεινη, κε λνκίδεηε επεηδή κηιάηε πάεη λα πεη φηη έρεηε …
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ, είλαη θαθφ λα κηιάσ κε ηνπο ππαιιήινπο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καζφινπ. εκαζία έρεη ηη ιέκε ζηνπο ππαιιήινπο. Να ιέκε
ηηο αιήζεηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μαο θάιεζε ην σκαηείν θαη δεκνθξαηηθφηαηα ζπδεηήζακε ηα
ζέκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζαο δηέθνςα θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ζνλ αθνξά ην ελεξγεηαθφ ησλ αληαπνδνηηθψλ δελ
πεηξάμακε νχηε έλα ιεπηφ, ηα ίδηα πνζά. Καη κάιηζηα ζαο είπακε ηφηε θαη
επηζεκάλακε φηη πξνζέμηε, δηφηη έξρνληαη απμήζεηο. Καη αληί λα ην απμήζεηε,
ην αθήζαηε ην ίδην θαη εκείο ζεβαζηήθακε ην ίδην λνχκεξν. Καηά ζπλέπεηα
φιεο νη άιιεο αηηηάζεηο δελ έρνπλ θακία αμία, δηφηη …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλακε κεηψζεηο ζε άιια επίπεδα θ. Κνπηζάθε θαη θαιά ηηο
θάλακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κε δηαθφπηεηε, νινθιεξψζηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη κφλν απηφ, ε αλακφξθσζή ζαο ζήκεξα πνπ έξρεηαη,
δελ μέξσ αλ ην μέξεηε, απνδεηθλχεη γηα κηα αθφκε θνξά φηη είρακε απφιπηα
δίθην θαη λα ζαο πσ γηαηί.
πσο μέξεηε ηα αληαπνδνηηθά είλαη έλαο ηδηαίηεξνο επηκέξνπο
πξνυπνινγηζκφο πνπ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θσηηζκφ ηεο πφιεο καο
απνθιεηζηηθά θαη κφλν. πκθσλνχκε; Μάιηζηα. Πνπ ζεκαίλεη παξέρσ
ππεξεζίεο 100 επξψ, ν πνιίηεο νθείιεη λα κε πιεξψζεη 100 επξψ ζην Γήκν.
31/12νπ φηαλ ιέγακε εκείο φηη ζα έρεη πάιη ππφινηπν, παξά ηηο
κεηψζεηο ησλ ζπληειεζηψλ πνπ θάλακε, παξνπζηάδεη ν πξνυπνινγηζκφο κε ηε
δηθή ζαο ηε ζεκεξηλή αλακφξθσζε πνπ θέξλεηε ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζπγλψκε, κήπσο λα ην ζπδεηήζνπκε ζην ζέκα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, έρεη ζεκαζία. Γελ ζα κνπ πείηε, ηη ζα πσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη αιιά έρεηε εμαληιήζεηε ηνλ ρξφλν ζαο. Θα πείηε φ,ηη ζέιεηε,
αιιά ζεβαζηείηε θαη ηνλ ρξφλν ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με κε δηαθφπηεηε, ηειεηψλσ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: εβαζηείηε ην ρξφλν ησλ άιισλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο ελνριεί. Ο πξνυπνινγηζκφο κε 31/12/2021 θιείλεη κε
ππφινηπν 790.586,35 € απηά γηα ηελ ηζηνξία θαη γηα ηελ αιήζεηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ζε απηά πνπ είπε ν θ.
Βαζηιφπνπινο γηα ηνλ απνβηψζαληα Εαραξία Αιεμάλδξνπ φηη πξαγκαηηθά
ήηαλ κηα πξνζσπηθφηεηα ε νπνία μεπέξλαγε ηα ζηελά φξηα ηεο πφιεο καο.
Ο Εαραξίαο Αιεμάλδξνπ εθηφο ηνπ φηη είλαη κέινο κηαο ηζηνξηθήο
νηθνγέλεηαο ηεο πφιεο, ηεο πην ηζηνξηθήο ίζσο, ήηαλ εθείλνο ν άλζξσπνο επί
ησλ εκεξψλ ηνπ νπνίνπ ε Διιάδα πήξε ην επξσπατθφ πξσηάζιεκα ζην
κπάζθεη, είθνζη θαη πιένλ ρξφληα Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο
Καιαζνζθαίξηζεο θαη δηθαίσο είπαηε απηφ πνπ είπαηε, ζην νπνίν ζπλεγνξψ
απφιπηα λα γίλεη κε δεκνηηθή δαπάλε ε εμφδηνο αθνινπζία θαη βέβαηα δηθαίσο
επίζεο επί Γηνίθεζεο ηνπ ηαχξνπ Κφληνπ δφζεθε θαη ην φλνκά ηνπ ζηνλ
Ησληθφ, ηνπ νπνίνπ ν εθιεηπψλ ήηαλ πνιιά ρξφληα Πξφεδξνο θαη απφ εθεί
μεθίλεζε ηελ ζεηεία ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή θαιαζνζθαίξηζε. Απηά φζνλ
αθνξά ηνλ Εαραξία Αιεμάλδξνπ.
Έλα δεχηεξν πνπ ζα ήζεια λα ζέζσ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ. Πηζηεχσ λα έρνπλ δερηεί θαη νη άιινη ζπλάδειθνη
παξάπνλα απφ ηνπο σθεινχκελνπο φηη επί ηξεηο κήλεο έρνπλ λα πάξνπλ θάηη.
Δηδηθά ηελ πεξίνδν απηή θαηαιαβαίλεηε πφζν θξίζηκν είλαη απηφ,

πφζν

απαξαίηεην είλαη απηφ. Αλ ήηαλ απαξαίηεην θάπνηεο άιιεο επνρέο, ηψξα είλαη
απαξαίηεην ζηε ληνζηή δχλακε. Θα ήζεια λα είρα κηα ελεκέξσζε πφηε νη
σθεινχκελνη ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ζα έρνπλ ηηο παξνρέο πνπ
κπνξνχκε λα ηνπο δψζνπκε.
Σξίην ζέκα. Δηπψζεθε γηα ηα αληαπνδνηηθά θαη εηπψζεθε επίζεο
γηα ην φηη ππάξρνπλ νη απμήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ελέξγεηα θαη ην ειεθηξηθφ
ξεχκα. Γελ πηζηεχσ φκσο λα αγλννχκε φηη ην αίηεκα ηεο ΚΔΓΔ πνπ είλαη λα
κελ γίλεηαη απηφ πνπ γηλφηαλ κέρξη ηψξα, δειαδή λα ππάξρεη απηφο ν εηδηθφο
πξνυπνινγηζκφο πνπ ηα έζνδα πήγαηλαλ θαη ζηα έμνδα ησλ αληαπνδνηηθψλ
κφλν, ηψξα ε ΚΔΓΔ θαη κάιινλ ζα ζεζκνζεηεζεί θαη λνκηθά απηφ, δεηάεη ηα
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αληαπνδνηηθά λα κπνξνχλ λα απνηεινχλ πεγή πνζψλ, πνπ ζα δηαηίζεληαη θαη
γηα άιιεο δαπάλεο. Γειαδή ζηελ νπζία δελ ζα είλαη αληαπνδνηηθά.
Απηφ είλαη κηα πνιχ κεγάιε δηεπθφιπλζε πξνο ηελ θάζε
Γηνίθεζε, δελ ην είπακε απηφ ην πξάγκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη παξάλνκν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξάλνκν, φρη αλ λνκνζεηεζεί
θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη παξάλνκν, δηφηη ε Απηνδηνίθεζε δελ κπνξεί λα
επηβάιιεη θφξνπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, ην αίηεκα δελ
πξνέξρεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε, απφ ηελ ΚΔΓΔ πξνέξρεηαη απφ ηνπο
Γεκάξρνπο πξνέξρεηαη. Ζ Κπβέξλεζε ζα ην πινπνηήζεη απφ φ,ηη θαίλεηαη,
αιιά αλαηξέπεηαη φιε ε ινγηθή ησλ αληαπνδνηηθψλ.
Πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ έρεηε πιεφλαζκα ζηα αληαπνδνηηθά, απφ
εθεί ζα κπνξείηε λα πιεξψλεηε θη άιιεο δαπάλεο, εθφζνλ βέβαηα
ζεζκνζεηεζεί.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Γηα λα πιεξψλνπλ ηα άιια.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη αιιά δπζηπρψο απηφ θ.
Λαδαξίδε είλαη αίηεκα ηεο ΚΔΓΔ θαη ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καζψο είλαη αίηεκα ηεο ΚΔΓΔ. Γειαδή ζα βάδνπκε
αληαπνδνηηθά ζηνπο δεκφηεο γηα λα πιεξψλνπκε άιια.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Λαδαξίδε ζαο παξαθαιψ δελ θάλνπκε δηάινγν, δελ ζα
ιχζνπκε ην ζέκα ηψξα. Αο ζεζκνζεηεζεί θαη ζα δνχκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πλερίδσ. ζνλ αθνξά ηε ιατθή
αγνξά, λαη κελ ε ιατθή αγνξά κεηαθηλήζεθε πξηλ θάπνηα ρξφληα φζνλ αθνξά
ην έλα εμάκελν ζηελ Δπηαιφθνπ, αιιά επί ζαξάληα θαη πιένλ ρξφληα είλαη
ζηε άββα ηακαηηάδε.
Δπίζεο λα επηζεκάλσ ην εμήο: φπσο ππάξρεη ε ιατθή εδψ πάλσ
ζηελ Αγία Μαξίλα θάζε Σξίηε, ππάξρεη θάζε άββαην θαη ε ιατθή ζηε Νέα
Υαιθεδφλα, ζηε Θεζπηέσλ. Ζ πφιε απηή ηε ζηηγκή αλ ηε δνχκε ρσξνηαμηθά,
δελ έρεη θέληξν ην ζεκείν πνπ γίλεηαη ε ιατθή, ην θέληξν ηεο πφιεο αλ δνχκε
ηηο απνζηάζεηο είλαη εθεί πεξίπνπ πνπ είλαη ην κλεκείν Μηθξαζηαηψλ. Ννκίδσ
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φηη ε κεηαθνξά ηεο ιατθήο, εθηφο ηνπ φηη ππάξρεη απηή ε ελφριεζε ζην
ζρνιείν πνπ ηε ζεσξψ απφιπηα ινγηθή, δελ είλαη δπλαηφ επί 45 ρξφληα νη
θάηνηθνη ηεο άββα ηακαηηάδε λα έρνπλ απηφ ην βάξνο. Γηα πνην ιφγν; Δίλαη
πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο;
Καη εδψ βιέπνπκε φηη θη εθεί πνπ κεηαθηλήζεθε, ππάξρεη ζέκα.
Άξα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ζπλελλνεζνχκε γηα ηε
κεηαθίλεζε ηεο ιατθήο ζε έλα ζεκείν, πνπ θαη ρσξνηαμηθά ζα ιεηηνπξγεί σο ην
θέληξν, αιιά παξάιιεια φκσο δελ είλαη δπλαηφ λα επηβαξχλνπκε έλα δξφκν
επί 45 ρξφληα. Δληειψο παξάινγν είλαη απηφ. Απηά ήζεια πξνο ην παξφλ,
επραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε πεη ηε γλψκε καο
αξθεηέο θνξέο γηα νξηζκέλεο απφ ηηο Δπηηξνπέο, ηνπο ζεζκνχο, ηνλ ηξφπν
πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο, ε ηνπηθή Γηνίθεζε ζα κεραληζκφο πξνψζεζεο ηεο
αληηιατθήο πνιηηηθήο θαη ζα κεραληζκφο ελζσκάησζεο απνξξφθεζεο ηεο
δηακαξηπξίαο θαη ηεο δπζαξέζθεηαο πνπ αληηθεηκεληθά γελληέηαη απφ κηα άδηθε
πνιηηηθή.
Δπεηδή

αθνχκε

πάξα

πνιιέο θνξέο

φπνηε

έξρεηαη

γηα

ζπγθξφηεζε, κεγάια ιφγηα ζα ήζεια λα αλαθέξσ ην εμήο: ν Γήκνο ν νπνίνο
θαηά ηα θαηλφκελα είλαη ιαιίζηαηνο γηα κηα ζεηξά δεηήκαηα, πξψηα θαη θχξηα ε
ιεγφκελε Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ζα έιεγα εγψ, δελ βξήθε λα πεη δπν ιφγηα γηα
ηνλ απνηξφπαην βηαζκφ 18ρξνλεο απφ ηνλ ελ δπλάκεη εξγνδφηε ηεο θαη
θαηαιαβαίλνπκε βέβαηα ηνλ ιφγν.
Γηαηί δελ είλαη θπιεηηθφ δήηεκα, δελ είλαη ε έκθπιε βία, είλαη ε
εξγνδνηηθή βία ν ζπλδπαζκφο ηεο πάλσ ζηελ εξγαδφκελε γπλαίθα θαη βέβαηα
ν θαζέλαο δηαιέγεη θαη ζηξαηφπεδν αλ είλαη κε ηνπο εξγνδφηεο ή κε ηηο
εξγάηξηεο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δλ δπλάκεη εξγνδφηεο, κε απηφ ην θχξνο εκθαλίζηεθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκέλε θαη εξγνδφηεο λα ήηαλ είκαζηε ππέξ δειαδή
ηεο βίαο;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ε ηειεπηαία αλάιπζε εγψ ζρνιηάδσ ηελ αθσλία, ηεο
ιεγφκελεο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο.
Γεχηεξν ζέκα. Δπηπρψο πνπ είκαζηε ρακειά θαη φηαλ πέθηνπκε
απφ ηα ζχλλεθα δελ ρηππάκε. Λέσ, γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ. Γηαηί ζαο
ζπκίδσ φηη ην ζέκα ηεο αχμεζεο ηεο ηαθήο, ην ζέησ εδψ θαη πεξίπνπ πέληε
κήλεο, αλ δελ απαηψκαη. Καη μέξεηε πνιχ θαιχηεξα απφ εκέλα φηη
απνθαζίζηεθε ηέινο Ννέκβξε ηνπ ’21 ζηνλ ΔΓΝΑ φπνπ πηνζεηήζεθε ην
αλαζεσξεκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πάλσ ζηα πξφηππα πνπ
έρεη ρηίζεη ν ΤΡΗΕΑ κε ΓΗΣ πνπ εθηφμεπε ηελ ηηκή ηνπ ηφλνπ. Δίρακε θαη
πέξζη ηέηνηα αχμεζε θαη πάιη ην ζρνιηάζακε.
Πνην είλαη ην ζέκα. ηη απηέο νη απνθάζεηο δελ παίξλνληαη
νπδέηεξα. Οη Γήκνη θαη νη Γεκνηηθέο Αξρέο θαη νη πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ
θηλνχληαη θαη ηηο δηαρεηξίδνληαη, ζπκκεηέρνπλ θαη ζπκθσλνχλ κε απηέο ηηο
απνθάζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε δελ ζπκθσλήζακε πνηέ, ην αληίζεην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δδψ έγηλαλ ζπγθεληξψζεηο έμσ απφ ηνλ ΔΝΓΑ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη δηθέο καο παξεκβάζεηο είλαη έγγξαθεο, θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γπν θνξέο έρσ ηνπνζεηεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
ζηνλ πεξζηλφ ηζνινγηζκφ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνλ Γελάξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο ην αλέθεξε, θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη βέβαηα είλαη δεδνκέλε ε ινγηθή γηαηί είζηε ππέξ ηεο
αληαπνδνηηθφηεηαο.
Γεχηεξν δήηεκα. Τπήξμε αλνηρηή επηζηνιή ηνπ θ. Πειεηίδε, λαη ή
φρη,

ζηε

κεγάιε

ζπγθέληξσζε

πνπ

έγηλε

ζηηο

29/1/2022

γηα

ηα

παξαθξαηεζέληα, ηα παξάλνκα ηα νπνία έρνπλ παξαθξαηήζεη νη Κπβεξλήζεηο
ηνπ ΠΑΟΚ, ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΤΡΗΕΑ, φινη. Σν ζέζακε θη εκείο
εδψ φηη ηδνχ πεδίνλ δφμεο ιακπξφλ, εθεί πνπ ζα έξζνπλ νη άλζξσπνη θαη νη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη απφ ηελ Πάηξα, αο πάεη θαη ν Γήκνο. Καλέλαο
Γήκαξρνο. Γηαηί θάλνπλ επηινγέο νη Γεκνηηθέο Αξρέο ησλ δπλάκεσλ ηνπ
θεθαιαίνπ θαη είλαη κε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή.
Καη βέβαηα ηψξα ηη δεηάλε; Γηαηί έρεη δίθην ν θ. Γξεηδειηάο, απηφ
πνπ ιέεη, απηφ πνπ δεηάλε. Να πεξάζεη ζε αληαπνδνηηθή βάζε φιε ε
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ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ. Απηή είλαη ε ινγηθή. ην φλνκα «δελ έρνπκε», λα
απμάλνπκε θαη λα γίλεη απφ εθεί πνπ ήηαλ θνξνκπερηηθφο κεραληζκφο
παξάιιεινο ν Γήκνο κε ην θεληξηθφ θξάηνο πνπ έρεη ηελ άδηθε θνξνινγία, λα
γίλεη βαζηθφο θνξνκπερηηθφο κεραληζκφο γηα ηα πάληα. Απηφ δεηάεη ε ΚΔΓΔ
θαη ν πξσηεξγάηεο ησλ ζχγρξνλσλ έμππλσλ πφιεσλ, πνπ είλαη ν Πξφεδξφ
ηεο.
Άξα φηαλ είζαη κε απηή ηελ πνιηηηθή θαη φηαλ είζαη κε ηε ινγηθή
πνπ αθνχκε εδψ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο φηη ν Γήκνο πξέπεη λα θάλεη έζνδα,
θπζηθά δελ κπνξεί λα είζαη θαη κε ηελ άπνςε πνπ ιέεη «θέξηε πίζσ ηα
παξαθξαηεζέληα» γηαηί δελ δίλνπλ νχηε απηά ηα νπνία έρνπλ ζεζκνζεηήζεη.
ρη ζηελ πνιηηηθή ηελ νπνία ζηεξίδεη ην ΚΚΔ, αιιά ζηελ πνιηηηθή ζηελ νπνία
ζηεξίδνπλ άιια Κφκκαηα κε ηα νπνία κπνξεί λα ζπκθσλείηε. Γελ είλαη δηθέο
καο νη απνθάζεηο, απηνί δελ ηηο ηεξνχλ.
Καη ηέινο πάλησλ ε αλαηηκήζεηο πνπ έρνπκε είλαη έλαο πφιεκνο
πξηλ ηνλ πφιεκν, πνπ μεθίλεζε πξηλ ηνλ πφιεκν κε ηε ιεγφκελε πξάζηλε
κεηάβαζε -ζα ηα πνχκε θαη κεηά ζηα ζέκαηα- πνπ γίλεηαη φρεκα γηα ηελ
εθηφμεπζε ζηα πιαίζηα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ηηκήο θαη
ησλ θεξδψλ θαη ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο.
Άξα αο κελ πέθηνπκε απφ ηα ζχλλεθα. Οη εξγαδφκελνη ζα
δψζνπλ απάληεζε κεζαχξην ζηελ απεξγία θαη έλαληη ζηελ αθξίβεηα θαη έλαληη
ζηελ ελεξγεηαθή θηψρεηα θαη έλαληη ζηελ εκπινθή ζηνλ πφιεκν. Γηαηί ν
πξνυπνινγηζκφο θαη ε Διιάδα ηα έρεη φια: κπνξεί λα έρεη θνξναπαιιαγέο
γηα ηνπο βηνκήραλνπο, κπνξεί λα έρεη ηζάκπα αθνξνιφγεην πεηξέιαην γηα
ηνπο εθνπιηζηέο, κπνξεί λα έρεη 4 δηο γηα ΝΑΣΟτθέο δαπάλεο πξψηε ζε φιεο
ηηο ρψξεο ηνπ ΝΑΣΟ ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ΝΑΣΟ
θέηνο, δελ έρεη φκσο νχηε γηα ζπληάμεηο, νχηε γηα Παηδηθνχο ηαζκνχο νχηε γηα
φια ηα άιια.
Θέισ λα ζέζσ ηέζζεξα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θη εγψ.
Πξψηνλ, έρνπλ θηάζεη ζε εκάο νξηζκέλεο δηακαξηπξίεο ζε ζρέζε θαη κε ηε
δηαλνκή ησλ γεπκάησλ απφ άπνξνπο πνπ έπαηξλαλ θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα
δελ παίξλνπλ. Γελ μέξνπκε ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη.
Γεχηεξνλ, ζε ζρέζε κε ην 3ν Λχθεην εκείο ραηξφκαζηε εάλ
πξαγκαηηθά είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, φκσο δηαπηζηψζακε ην εμήο: είρε ζηεζεί
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κηα ζθαισζηά επί ηξεηο εβδνκάδεο θαη ζνβάηηζαλ έλα ηνίρν φιν θη φιν θαη
απηή μειψζεθε θαη έθπγε ν εξγνιάβνο.
Έρνπκε νξηζκέλεο δηακαξηπξίεο απφ ην 7ν Γεκνηηθφ είλαη ην
ζρνιείν ζην νπνίν έπεζε ε πέξγθνια, μέξεηε. Έπεζε ε πέξγθνια πξηλ ιίγν
θαηξφ θαη πάιη θαιά πνπ δελ ρηχπεζε θαλέλα παηδί. Φηηάρηεθε ε πέξγθνια,
θηηάρηεθε ην μχιηλν δελ έρεη θηηαρηεί ζηέγαζηξν. Μηιάκε γηα έλα ζρνιείν ην
νπνίν δελ έρεη νχηε έλα δέληξν ζηνλ πξναχιην ρψξν, δειαδή ηα παηδηά δελ
έρνπλ πνπ λα ζηαζνχλ. Πφηε ζα θηηαρηεί; Γειαδή λνκίδσ είλαη απιφ ην ζέκα.
Μέζα ζηελ εβδνκάδα, ην θξαηάσ επραξηζηψ.
Σέινο κηα αλαθνξά γηα ην 1ν Λχθεην, κηα θαη πηάζακε ηα ζρνιεία.
Έρσ κηα απάληεζε ζηα ρέξηα κνπ πνπ ππνγξάθεη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο
ηεο ΚΣΤΠ ν θ. Γηάλλαξεο θαη αθνξά ζην 1ν Λχθεην ζην νπνίν φπσο ζπκάζηε
είρακε θέξεη πάιη ην ζέκα θαη είρε απαληήζεη ε θα Κεξακέσο φηη δελ ππάξρεη
θάπνην αίηεκα. Λέεη απφ κεξηάο ηεο ΚΣΤΠ: «… ηέινο ζαο ελεκεξώλνπκε ε
εηαηξεία Κηηξηαθέο Υπνδνκέο Α.Ε. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο
ηνπ Δήκνπ εμεηάδεη ηε δπλαηόηεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο θαη ηεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 1νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο», δειαδή εμεηάδνπκε ηε δπλαηφηεηα.
Δκείο ζέινπκε λα είκαζηε πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλνη θαη λα καο
πείηε ηη αθξηβψο εμεηάδεηαη θαη ζε πνηα θάζε είκαζηε είθνζη ρξφληα κεηά.
Έρνπκε ράζεη ηνλ ινγαξηαζκφ πφζεο Κπβεξλήζεηο έρνπλ πέζεη θαη πφζεο
Γεκνηηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο… θαη εμεηάδνπκε ηε δπλαηφηεηα ηεο
εθπφλεζεο ηεο κειέηεο.
Γειαδή πνηνο έρεη ηελ επζχλε θαη ηη θάλεη ζπγθεθξηκέλα ν Γήκνο
θαη πνηνο είλαη ν νξίδνληαο ηη ζα γίλεη κέρξη ηνλ Ηνχλην ζην ζέκα. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θα Πξφεδξε. Γεηα ζαο θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη, αο μεθηλήζνπκε απφ ην 1ν Γεκνηηθφ θαη απηά πνπ είπε ν θ.
Βαζηιφπνπινο γηαηί θη εγψ πήγα ρηεο ζην παδάξη πνπ έθαλαλ εθεί ζηνλ
χιινγν. Καη' αξράο γηα ηηο θνπξηίλεο. Γηα ηηο θνπξηίλεο δελ είπε ε Γεκνηηθή
Αξρή ζηνλ χιινγν λα αγνξάζεη θνπξηίλεο, απηφ πνπ αθνχζηεθε εκκέζσο
είλαη αλαιεζέο. Δίπαηε λα νδεγνχκε ηνπο πιιφγνπο, ηνπο γνλείο λα
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θαηαβάιινπλ πνζά πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη ν Γήκνο. Γελ νδήγεζε θαλέλαο
ηνλ χιινγν, δελ είπε θαλέλαο δειαδή ζηνλ χιινγν λα αγνξάζεη θνπξηίλεο,
γηαηί έηζη αθνχζηεθε κε απηφ πνπ είπαηε.
Καη εγψ ρηεο έκαζα ην πνζφ θαη φηη ν χιινγνο ρξεζηκνπνίεζε
φια ηα ρξήκαηα πνπ είρε θεξδίζεη απφ ην παδάξη απηφ πνπ έθαλε γηα ηηο
θνπξηίλεο θαη είπα θαη ζηελ Πξφεδξν ρσξίο λα έρσ κηιήζεη κε ηνλ θ. Γήκαξρν
φηη απηή ε δαπάλε ζα ηελ θαιχςεη ν Γήκνο κε έθηαθηε επηρνξήγεζε. Απηφ
πνπ είπε ν Γήκαξρνο δειαδή, ην είπα θαη εγψ ζηελ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ
ρσξίο λα έρσ ζπλελλνεζεί θαλ κε ηνλ θ. Γήκαξρν. Άιισζηε αληίζηνηρε
δαπάλε κεγαιχηεξε δφζεθε θαη γηα ην 3ν Γεκνηηθφ απφ ην Γήκν. Απηφ γηα ηηο
θνπξηίλεο.
Γηα ηηο θνιψλεο. Γηα ηηο θνιψλεο ε ζπλελλφεζε κε ηνλ θ.
δηεπζπληή ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνλ χιινγν Γνλέσλ πάεη εδψ θαη αξθεηνχο
κήλεο, έρεη ζηείιεη έλα ηηκνιφγην ν θ. δηεπζπληήο, ήξζε ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή
αιιά είλαη κφλν κηα πξνζθνξά θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε επεηδή είλαη κηα
πξνζθνξά ηεο ηάμεο ησλ 10.000 € θαη είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ πνζφ γηα ηα
πξνζηαηεπηηθά ησλ θνιψλσλ θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε θαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή
επεηδή ππνγξάθεη θη εθείλε ηηο δαπάλεο απηέο, δεηάεη φπσο είζηζηαη
ηνπιάρηζηνλ άιιεο δπν πξνζθνξέο. Να έρνπκε δειαδή ηξεηο πξνζθνξέο.
Απηή ε πξνζθνξά είλαη κία, ηνπ δήηεζα άιιεο δχν ην ίδην θαη ν
Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ην ζέκα ζα ιπζεί ζχληνκα ζα καο θέξεη
ηηο πξνζθνξέο ν άλζξσπνο πνπ πξέπεη λα είλαη θαη επηθαηξνπνηεκέλεο γηαηί
αλά εβδνκάδα απμάλνληαη ηα πνζά θαη απηφ πνπ ηψξα εκείο μέξνπκε σο
10.000 κπνξεί λα είλαη 15.000 κέρξη ηέινο ηεο εβδνκάδαο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίκαζηε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θ. δηεπζπληή, φπσο
μέξεηε ν θ. δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα απνζηείιεη ηηο πξνζθνξέο
πξνο ηε ρνιηθή Δπηηξνπή.
Δπίζεο λα ζαο ελεκεξψζσ θάηη πνπ αθνχ πήγαηε, ζα ην είδαηε
φηη επηζθεπάζηεθε θαη έλα κέξνο ηνπ πξναπιίνπ, έλα πάγηα αίηεκα επίζεο ηνπ
πιιφγνπ Γνλέσλ θαη ηνπ θ. δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ,
απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία δειαδή ζηξψζεθε έλα ζεκείν πνπ ζεσξείηαη
επηθίλδπλν κε ρφξην ζπλζεηηθφ θαη λνκίδσ φηη εδψ ππάξρεη κηα ηθαλνπνίεζε
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φζνλ αθνξά ην αίηεκα. Δπαλαιακβάλσ γηα ηηο θνιψλεο ην ζέκα ζα
αληηκεησπηζηεί πνιχ ζχληνκα.
ζνλ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο, είπα
θαη ηελ άιιε θνξά, ε ηδέα ηνπ είλαη ελδηαθέξνπζα θαη ηελ αθνχσ, δελ
απνξξίπησ θακία ηδέα εθ πξννηκίνπ. Απιψο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ
εξγαζηψλ ησλ ζρνιείσλ ην έρσ μαλαπεί θαη ζα ην μαλαπψ άιιε κηα θνξά, έρεη
ήδε γίλεη θαη ππάξρεη ήδε ππεχζπλνο κεραληθφο ηνπ Γήκνπ πνπ αζρνιείηαη κε
απηφ. Δίλαη ν θ. Κίηζηνο Πξντζηάκελνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ν
πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ, ν νπνίνο
μεθίλεζε ακέζσο κφιηο αλέιαβε ε Γεκνηηθή Αξρή θαη πεξηέιαβε φια ηα
αηηήκαηα φισλ ησλ δηεπζπληψλ φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο, κπήθε ζε έλα
δηαγσληζκφ, ν δηαγσληζκφο απηφο ηειείσζε ν εξγνιάβνο έρεη βγεη θαη ήδε έρεη
πάεη ζε αξθεηά ζρνιεία θαη έρεη ηειεηψζεη ηηο εξγαζίεο.
Τπάξρεη έλαο πξνγξακκαηηζκφο ν νπνίνο ηξέρεη. Απηφο ν
πξνγξακκαηηζκφο ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ φπσο μέξεηε ήηαλ πνιχ
ηδηάδνπζεο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, εθηξνρηάζηεθε κε ηελ έλλνηα φηη δελ
κπφξεζε λα ηεξεζεί γηαηί έπξεπε ν εξγνιάβνο λα αληηκεησπίζεη έθηαθηεο
βιάβεο.
Δπίζεο θάπνηεο απφ ηηο βιάβεο θαη ηηο δεκηέο πνπ γίλνληαη ζηα
ζρνιεία είλαη έθηαθηεο, είλαη εθηφο πξνγξακκαηηζκνχ. Απηέο νη έθηαθηεο
βιάβεο φηαλ ππάξρεη κηα αζηνρία ελφο πιηθνχ ή ππάξρεη κηα βιάβε,
αληηκεησπίδεηαη εθηάθησο πέξα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Να ην ζπδεηήζνπκε
απηφ πνπ ιέηε γηα ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ, αιιά είλαη θάηη πνπ πξέπεη θαη ε
Σερληθή Τπεξεζία λα απνθαζίζεη θαη λνκίδσ φηη ν θ. Κίηζηνο θάλεη θαιή
δνπιεηά κέρξη ηψξα ζε απηφ.
Γηα ην 3ν Γπκλάζην θαη 3ν Λχθεην κε θάιπςε ν θ. Γήκαξρνο, λα
ηνλίζσ απιψο θάηη γηαηί ππήξμε κηα θήκε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα φηη έρεη
ζηακαηήζεη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λέσλ θηηξίσλ ηνπ 3 νπ Γπκλαζίνπ θαη 3νπ
Λπθείνπ. Δπεηδή ζνξπβεζήθακε θαη επεηδή εκείο έρνπκε ζρεδφλ εβδνκαδηαία
επηθνηλσλία κε ηελ ΚΣΤΠ θαη δελ είρακε ηίπνηα ηέηνην σο λέν, επηθνηλψλεζα
εγψ κε ηνπο δπν ππεχζπλνο Γεληθνχο Γξακκαηείο δεκνζίσλ έξγσλ ηεο ΚΣΤΠ,
νη νπνίνη θαη νη δπν κε δηαβεβαίσζαλ φηη νπδφισο έρεη ζηακαηήζεη ε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ θηηξίσλ θαη φπσο πξναλέθεξε ν θ. Γήκαξρνο είρακε ηελ
επθαηξία λα ην δνχκε θαη ηδίνηο φκκαζη. Σν θάησ θηίξην ην Λχθεην είλαη πνιχ
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πην πξνρσξεκέλν, κπήθακε κέζα ζηνλ ρψξν, κέηξεζα πάλσ απφ 20 εξγάηεο
πνπ δνχιεπαλ εζσηεξηθά ζην ζρνιείν γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο.
Σν Γπκλάζην έρεη κείλεη ιίγν πίζσ, ην πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα
αληηκεησπίζνπκε ζην Γπκλάζην αιιά φρη κφλν εκείο εδψ αιιά θαη ζε φια ηα
δεκφζηα έξγα ελδερνκέλσο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, έρεη λα θάλεη θαη κε απηφ
πνπ ζπδεηήζεθε πξηλ γηα ηελ ηεξάζηηα άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο αθξίβεηαο, ή λα αληηκεησπίζνπκε ελδερνκέλσο
θάπνηεο αηηήζεηο εξγνιάβσλ γηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε. Γηαηί φπσο θαη ε
κεραληθφο ηνπ έξγνπ κε ηελ νπνία κηιήζακε πξνρηέο, καο είπε θαη θάηη πνπ
γλσξίδνπκε θη εκείο απφ ηελ πείξα καο, θάζε εβδνκάδα ίζσο θαη δπν θνξέο
ηελ εβδνκάδα, απμάλνληαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ.
Δθεί κπνξεί λα αληηκεησπίζνπκε έλα πξφβιεκα. Αιιά πάλησο ηα έξγα
ζπλερίδνληαη θαλνληθά, εξγαζίεο γίλνληαη θαλνληθά, ην Λχθεην ζα παξαδνζεί
πξηλ ηνλ επηέκβξην φπσο καο ππνζρέζεθαλ, ην Γπκλάζην ίζσο λα πάξεη
ιίγν παξαπάλσ θαη ζαο είπα ειπίδνπκε ζην πιαίζην ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ
πνπ δνχκε κε ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ ηηκψλ λα κελ
έρνπκε θαζπζηεξήζεηο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζέισ λα ζπκπιεξψζσ θάηη. Θέισ λα
πάξεηε ππφςε θάπνηα εκπεηξία, θπξίεο θαη θχξηνη. Δγψ είρα έλαλ πνιηηηθφ
ππνκεραληθφ Γεψξγην Γιπλφ, καθαξίηεο ηψξα. Ο νπνίνο ήηαλ απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο γηα φια ηα ζρνιεία. Μαο ζπλέβε ζεηζκφο πνπ γθξεκίζηεθαλ ηα
πάληα, ζπλ 10.000 ζπίηηα. Αζρνιήζεθε απνθιεηζηηθά κε ηα ζρνιεία.
Απηή ηελ αίζνπζα εδψ ηελ έθηηαμε απηφο. Σν 2 ν Γπκλάζην, ην 2ν
Λχθεην, φια ηα Γεκνηηθά θαη φια ηα λεπηαγσγεία έγηλαλ θαηλνχξγηα. Απφ ηφηε
ζέινπλ ζπληήξεζε. αο ιέσ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ην Γπκλάζην εδψ πάλσ,
γηαηί ην ρσξάθη απηφ αγνξάζηεθε επί επνρήο κνπ, δελ ζα ηειεηψζεη. Απηά πνπ
ζαο ιέλε, είλαη παξακχζηα ηεο Υαιηκάο. Βιέπνληαο ηηο εξγαζίεο πνπ
βξίζθνληαη ζήκεξα, είκαζηε Απξίιε κήλα, βάιηε θαη ηνλ Αχγνπζην λεθξφ πνπ
θιείλνπλ ηα πάληα, αλ ζπκβεί θαη θάηη κε ηελ παλδεκία έθηαθην ή κε ηελ
ελέξγεηα, θαηαιαβαίλεηε φηη ην Γπκλάζην νχηε ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζα είλαη
έηνηκν. Φξνληίζηε λα πηέζεηε.
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Ο Κίηζηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία, γηα φια
ηα έξγα, γηα ηελ ΑΔΚ, αθνχσ θαη γηα ηα ζρνιεία απφςε. Γελ γίλεηαη δνπιεηά
έηζη. Βάιηε έλα κεραληθφ πνπ αζρνιείηαη απφ ηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ απφ ηηο
δηαγξακκίζεηο κέρξη ηα θεξακίδηα. Σελ πεξαζκέλε εβδνκάδα δελ ζπδεηάγακε
φηη αλεβαίλνπλ ζηηο ηαξάηζεο θαη θαηαζηξέθνπλ; Βάιηε ζηδεξέληεο θαηαπαθηέο.
Δάλ δελ κπνπλ δξνκνινγεκέλα θαη πξνγξακκαηηζκέλα θάπνηα πξάγκαηα, ηελ
άιιε εβδνκάδα ζα ζπδεηάκε γηα ην άιιν λεπηαγσγείν ή ην παξαθάησ
Γπκλάζην θαη νχησ θαζεμήο. Γελ ζα βξνχκε ιχζε έηζη.
Δχρνκαη λα βγείηε αιεζηλνί. Πνιχ θνβάκαη φκσο φηη ζα πέζνπκε
έμσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γνχια, δψζηε κνπ ηελ επθαηξία λα πσ φηη έλα ζέκα εθ ησλ
εθηφο εκεξήζηαο βάζεη απηψλ πνπ εμήγεζε θαη ν Γήκαξρνο ζηελ αξρηθή ηνπ
ηνπνζέηεζε, ζα πξέπεη λα καο πείηε θαη' αξράο αλ ρξεηάδεηαη λα κπεη εθηφο
εκεξήζηαο απηφ ην ζέκα.
Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη' αξράο λα πσ φηη επηζθεθζήθακε ζηηο 30 Μαξηίνπ καδί κε ηε
ζπλάδειθν Δπηπρία Παπαινπθά ην εξγνηάμην ηνπ 3 νπ Γπκλαζίνπ θαη 3νπ
Λπθείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
θνπφο ήηαλ λα δηαπηζηψζνπκε ηδίνηο φκκαζη ηελ πνξεία ησλ
έξγσλ θαη ην εχξνο ησλ εξγαζηψλ. Έθπιεθηνη δηαπηζηψζακε πσο δελ
γίλνληαλ εξγαζίεο, δελ ππήξραλ εξγαδφκελνη θαη ηα φπνηα νρήκαηα ήηαλ εθεί
ζην εξγνηάμην, ήηαλ αθηλεηνπνηεκέλα. Απηφ βέβαηα κφλν εληαηηθνπνίεζε
εξγαζηψλ δελ θαλέξσλε, αληηζέησο πξφδηδε παχζε εξγαζηψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γνχια κηζφ ιεπηφ …
Α. ΓΟΤΛΑ: Πείηε κνπ, παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ζαο ξσηψ: θέξαηε έλα ζέκα. Αλ ζαο θάιπςε ε ηνπνζέηεζε
ηνπ θ. Γεκάξρνπ …
Α. ΓΟΤΛΑ: Με ηηο εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ, επεηδή ηνπνζεηήζεθαλ ζρεδφλ
φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη δελ ρξεηάδεηαη λα κπεη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία πάξηε ηνλ ρξφλν σο αλεμάξηεηνο γηα λα είκαζηε
αθφινπζνη κε ηε δηαδηθαζία, νξίζηε έρεηε ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Απηφ βέβαηα πνπ είδακε ηψξα ζηηο 30 Μαξηίνπ φρη

κφλν

εληαηηθνπνίεζε εξγαζηψλ δελ θαλέξσλε, αληηζέησο πξφδηδε παχζε εξγαζηψλ
θαη αλεζπρία γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ έξγνπ. Δίρακε θαη θάπνηεο
πιεξνθνξίεο εκείο απφ ηελ Γ ΔΛΜΔ ζπγθεθξηκέλα, πνπ κηινχζαλ γηα δηάθνξα
πξνβιήκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη, αχμεζε πιηθψλ, ρξεκαηνδφηεζε θαη θάπνηα
ηέηνηα πξάγκαηα πνπ καο πξνβιεκάηηζε ψζηε αλ είλαη εθηθηφο ν ρξφλνο
παξάδνζεο πνπ πξνβιεπφηαλ.
Σελ επφκελε κέξα επηζθέθζεθε ην ζρνιείν θιηκάθην ηνπ Γήκνπ
κε επηθεθαιήο ηνλ θ. Γήκαξρν. Γηαβάζακε ην δειηίν Σχπνπ ηνπ Γήκνπ θαη
καο εμέπιεμε. Σελ 1ε Απξηιίνπ κφλνο κνπ απηή ηε θνξά επηζθέθζεθα πάιη ην
εξγνηάμην θαη πξάγκαηη ππήξραλ εξγαδφκελνη, αξθεηνί εξγαδφκελνη ηα
κεραλήκαηα δνχιεπαλ, ππήξρε πιήζνο θφζκνπ ζην εξγνηάμην θαη κφλν
πξσηαπξηιηάηηθν δελ ήηαλ. ια ήηαλ λνξκάι.
Σειεθψλεζα θαη ζην Γήκαξρν θαη ηνπ είπα φηη φλησο ζήκεξα νη
εξγαζίεο γίλνληαη θαλνληθά. Γελ μέξσ ηη έγηλε ζηηο 30 Μαξηίνπ αλ ήηαλ κηα απφ
ηηο πνιιέο κέξεο ηηο νπνίεο δελ γίλνληαλ θακία εξγαζία ή ήηαλ κηα ηπραία
κέξα πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ήηαλ αξγία γηα ηηο εξγαζίεο ζην θηίξην θαη κνπ
αλέθεξε ν θ. Γήκαξρνο απηά πνπ είπε ζήκεξα θαη ζηελ εηζαγσγηθή ηνπ νκηιία.
Βέβαηα ζήκεξα βγήθε κηα είδεζε. Ζ είδεζε είλαη φηη νη
πηζαλφηεηεο ην Λχθεην λα είλαη έηνηκν κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο
ρξνληάο είλαη πάξα πνιιέο θαη ζρεδφλ βέβαην απφ φ,ηη άθνπζα, αιιά ε είδεζε
είλαη φηη ην Γπκλάζην δελ ζα είλαη έηνηκν, ζα είλαη έηνηκν ελ επζέησ ρξφλσ,
δειαδή ηέιε ηεο ρξνληάο αλέθεξε ν θ. Γξεηδειηάο… κήπσο πάκε θαη ζηα ηέιε
ηεο κεζεπφκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο, είλαη θάηη πνπ αλεζπρεί εκέλα, εκάο
γεληθφηεξα.
Δίλαη απνξίαο άμηνλ έλα έξγν πνπ μεθίλεζε αξρέο ηνπ 2018 κε
ρξεκαηνδφηεζε. Απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη κπξνζηά καο θαη ίζσο ε κφλε
πίεζε γηα λα απνθχγνπκε θάηη ηέηνην, κηα ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε ζηελ
ππάξρνπζα

ππεξβνιηθή

θαζπζηέξεζε

γηαηί

δελ

είλαη

απιά

φηη

ζα

θαζπζηεξήζεη έλα έξγν, είλαη έλα έξγν πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ θαη
ζα θαζπζηεξήζεη θη άιιν. Πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε κε δηάθνξνπο
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ηξφπνπο θαη πξνηείλακε θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ επηζηνιή πνπ ζηείιακε
ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν.
Σνπο αλαθέξσ ελ ζπληνκία γηαηί ίζσο πξέπεη λα θνηηάμνπκε λα
πινπνηεζνχλ. Θα πξέπεη λα έρνπκε θαη πάιη επίζεκε ελεκέξσζε γηα ηνλ
ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ Γπκλαζίνπ, δειαδή πφηε ζα ηειεηψζεη απηφ ην έξγν,
εάλ καο ππνζρέζεθαλ φηη ην έξγν ηνπ Λπθείνπ ζα ηειεηψζεη.
Να θιεζνχλ ίζσο θαη ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε νη εθπξφζσπνη ηεο
ΚΣΤΠ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα πνπλ ζε φινπο αθξηβψο ηη γίλεηαη. Να ππάξρεη
έληνλε δηακαξηπξία, παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη
εθπξνζψπσλ ησλ δεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο.
Καη αλ δνχκε θη άιιε θαζπζηέξεζε γηαηί φρη λα βάινπκε θαη ζην
παηρλίδη θαη ηνπο βνπιεπηέο ηνπ βφξεηνπ ηνκέα Αζελψλ πνπ επηζθέπηνληαη
θάζε ιίγν θαη ιηγάθη ηελ πεξηνρή καο. Γηα πνην ιφγν δειαδή λα έξρνληαη εδψ
θαη λα κελ αθνχλ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε;
Σέινο λα αλαθεξζψ ιίγν ζηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ, παξάδεηγκα
ην ζέκα ησλ θνπξηηλψλ. Δδψ δελ κπνξνχκε λα ηαθηνπνηήζνπκε ζέκαηα
ηέηνηνπ είδνπο πνπ είλαη απιά θαη κηιάκε γηα ηφζα άιια. Πξάγκαηη θάζε
ζρνιείν έρεη πξνηεξαηφηεηεο, νθείινπκε λα βξνχκε απηά ηα ρακέλα αηηήκαηα
πνπ ππάξρνπλ απφ ηα ζρνιεία, ή αλ δελ είλαη ρακέλα θάπνπ λα ηα
ζπγθεληξψζνπκε θαη λα ηα δνχκε ζπγθεληξσηηθά φια καδί.
Πνηεο πξνηεξαηφηεηεο έρεη θάζε ζρνιείν θαη λα δνχκε πσο ζα
πινπνηεζνχλ, ίζσο κε κηα έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε, αιιά πάλσ απ' φια λα
μέξνπκε ηη πξνβιήκαηα έρεη θάζε ζρνιείν. Καη εδψ απαηηείηαη πξάγκαηη κηα
ζπλεξγαζία ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ, ηνπ Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο ψζηε λα μέξνπκε ηη πξνβιήκαηα
αληηκεησπίδεη θάζε ζρνιείν, ηελ θάζε ζηηγκή θαη λα θνηηάμνπκε λα ηα
αληηκεησπίζνπκε.
Σα πξνβιήκαηα ησλ θνπξηηλψλ, δεκηνπξγνχληαη θη άιια ζέκαηα
θαη ζα ηεζνχλ ζέκαηα αληζφηεηαο ζηε κεηαρείξηζε. Θα πεη θάπνην ζρνιείν «α,
εκείο πήξακε απφ ην Γήκν ηα θαιχςακε εληάμεη, κηα ραξά», θάπνην άιιν
ζρνιείν ηα θαιχπηεη κφλν ηνπ, θάπνην άιιν ζρνιείν δελ θάλεη αίηεκα θαη δελ
πξφθεηηαη λα θαιχςεη πνηέ ηίπνηα. Κάπνηα ζηηγκή πξέπεη νη ίδηνη νη ππεχζπλνη
λα δεηήζνπλ απφ ηα ζρνιεία μαλά θαη μαλά ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, ηηο
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αλάγθεο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη θάζε ζρνιείν ζπγθεθξηκέλα, γηαηί είλαη
θαη δηαθνξεηηθά, δελ είλαη φιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο ην ίδην. Καη λα γίλεη κηα
ππεχζπλε θαη ζπγθεληξσηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Απηά
πξνο ην παξφλ, επραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Εαραξηάδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνχια. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ν θ.
Καιακπφθεο έζηεηιε έλα ζέκα λα εηζαρζεί εθηφο εκεξήζηαο ζρεηηθά κε ην
ζεκείσκα γηα δεκηέο ζην λέν ρψξν πνπ κεηαθέξεηαη ην θαηαθχγην ηνπ
Φηινδσηθνχ πιιφγνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξφεδξε, κπνξψ λα ξσηήζσ θάηη γηα λα κελ ππάξμεη
θάπνηα παξεμήγεζε θαη επεηδή δελ ζέισ λα βγαίλσ θαη λα ζρνιηάδσ
πξάγκαηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη θαη εθ παξαδξνκήο. Σν ζέκα κε ην 1 ν
Λχθεην είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη έβαια έλα εξψηεκα, κε βάζε ηελ
απάληεζε ηεο ΚΣΤΠ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Τπάξρεη θάηη
απφ κεξηάο Γεκνηηθήο Αξρήο ή φρη; Ή ζα καο ελεκεξψζεηε…; Γηαηί πεξάζαηε
ζηα ζέκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ λα ηειεηψζνπκε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ εθηφο
εκεξήζηαο θαη ζα ζαο απαληήζεη ν θ. Γήκαξρνο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηε Πξφεδξε αλνίγεηε άιιν ζέκα θαη ζέισ λα κηιήζσ γηα
ην πξνεγνχκελν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκέλν είζηε έκπεηξνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο φπσο
είλαη πνιινί απφ εδψ κέζα. Ξέξεηε φηη φηαλ κηιάλε νη επηθεθαιήο, ε
δηαδηθαζία δελ πξνβιέπεη. Θα ζαο δψζσ ηνλ ιφγν κε ην πνπ ζα μεθηλήζνπκε
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ην έρνπκε μαλαθάλεη ηφζεο θνξέο.
Βεβαίσο ζα πάξεηε ηνλ ιφγν θαη' αξράο ζα αλαθεξζείηε
μεθηλψληαο ζε απηφ πνπ ζέιεηε λα πείηε.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία, πηζηέςηε κε. Δγψ επραξίζησο, αιίκνλν,
αιιά πξέπεη λα ηεξνχκε κηα δηαδηθαζία θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ θσλάδσ γηα ηε
δηαδηθαζία, δελ κπνξψ ν ίδηνο λα δηαζπαζίδσ ηνλ ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία ηελ
ίδηα.
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ζαο ιέσ, δελ πξνβιέπεη ε δηαδηθαζία λα κηιήζεη δεκνηηθφο
ζχκβνπινο, φηαλ είλαη ην 5ιεπην ησλ επηθεθαιήο, ην γλσξίδεηε πάξα πνιχ
θαιά είζηε ρξφληα ζην πκβνχιην. Κχξηε Γξακκέλν ζέισ λα αθνπζηνχλ απηά
πνπ ιέηε, φκσο δψζηε κνπ ηελ επθαηξία λα αθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία θαη
έρεηε ηνλ ιφγν κνπ φηη ζα ζαο δψζσ ηνλ ιφγν φζε ψξα ζέιεηε λα θάλεηε ηηο
εξσηήζεηο ζαο, λα αθνπζηνχλ απηά πνπ ζέιεηε ζην πκβνχιην.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ θ. Καιακπφθε, βέβαηα
ζεσξψ φηη έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κάιηζηα πάξα πνιχ ψξα ζε απηφ ην
πκβνχιην απηφ ην δήηεκα, δελ θαηαιαβαίλσ ζρεηηθά κε ηηο δεκηέο γηα ηε
ιακαξίλα ηεο λέαο πεξίθξαμεο θαη δεδνκέλνπ φηη έρνπκε θαη εθπξνζψπνπο
ηεο ηεξάο Μεηξφπνιεο γηα ην 1ν ζέκα νη νπνίνη ήδε πεξηκέλνπλ κηάκηζε ψξα
κέρξη ζηηγκήο.
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα κπεη ζε ςεθνθνξία επί ηεο
εηζαγσγήο ηνπ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ : Γηα ην Φηινδσηθφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ην νπνίν ην έρνπκε ζπδεηήζεη ηφζεο θνξέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη κφλν, ζα έιεγα πσο έρεη εμαληιεζεί, έρεη ηειεηψζεη ην ζέκα
απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σέινο πάλησλ θχξηνη ζπλάδειθνη αο θξίλεη ην πκβνχιην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να πσ θάηη επεηδή γίλεηαη επί ηεο αξρήο κηα
επηρεηξεκαηνινγία, φρη επί ηνπ ζέκαηνο λα ζπδεηήζνπκε επί ηεο νπζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θ. Βαζηιφπνπιε έρνπκε κπεη ζηελ ςεθνθνξία, δελ
ρξεηάδεηαη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δζείο γηαηί ζρνιηάζαηε ηφηε θαη είπαηε φηη έρεη
ζπδεηεζεί; Να πσ θη εγψ φηη δελ έρεη ζπδεηεζεί γηαηί ηφηε ν Φηινδσηθφο έρεη
ζηείιεη μαλά επηζηνιή θαη δεηάεη λα ζπδεηεζεί; Απηφ ήζεια, ηίπνηε άιιν δελ
ζέισ λα πσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θαηαγξάθεθε. Πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
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Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καη' αξρήλ δελ ζέισ λα ζπδεηεζεί γηαηί γηα εκέλα δελ
ππάξρεη ζέκα, δελ έρεη δεκηνπξγεζεί ηίπνηα. Γηα πιεξνθνξία γηα ηνπο
επφκελνπο πνπ ζα ςεθίζνπλ, λα πσ φηη ζήκεξα ην πξσί ε δεκηά πνπ έγηλε
θαηά ιάζνο έρεη απνθαηαζηαζεί.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γελ έρεη απνθαηαζηαζεί.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Έρεη απνθαηαζηαζεί, έρσ θσηνγξαθίεο λα ζαο δείμσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα ςεθίδεηε θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο απνπζηάδεη, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο απνπζηάδεη, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
Γηψξγνο;
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μπνξψ λα αηηηνινγήζσ θη εγψ ηελ ςήθν κνπ. Σν ζέκα ην
θέξλνπκε, πξνζπαζείηε λα ην μεπεξάζεηε αιιά ππάξρεη επηθηλδπλφηεηα ζηηο
θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ γίλεη εθεί. αο είρακε πεη θαη ζην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην πάηε θαη ζηεξεψλεηε ιακαξίλεο πάλσ ζε ζθνπξηαζκέλα
ζίδεξα κε ηηο ππνρσκαηψζεηο πνπ θάλεηε θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο,
ζσζηά ην θάλαηε. Αιιά ε ζεκειίσζε φινπ ηνπ καλδξφηνηρνπ είλαη ζηνλ αέξα
θαη θάπνηα ζηηγκή ζα ην πιεξψζνπκε απηφ θαη δελ ζέιεηε λα ζπδεηεζεί. Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φεθίδσ θαηά θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν λα ζηακαηήζεη ε
κηδέξηα. Απνθαζίζακε λα γίλεη έλαο ρψξνο γηα ηα ζθπιηά ζην ρψξν απηφλ πνπ
απνθαζίζακε. Απηή ε κηδέξηα, θέξλεη 9 εθαηνκκχξηα πξφζηηκν ζην Γήκν εάλ
θαη εθφζνλ δελ κεηαθηλεζνχλ. Απφ φ,ηη μέξσ ε Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ ηεο
Φηινδσηθήο ππέδεημε ζηνλ Αληηδήκαξρν ηη πξέπεη λα γίλεη ζην ρψξν. Κχξηνη
ζπλάδειθνη αο ζνβαξεπηνχκε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε, κελ ην
μαλαζπδεηάκε. Να κεηαθεξζνχλ αχξην θηφιαο ηα θειηά ζηνλ ρψξν απηφ.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: α δεκνηηθφο ζχκβνπινο λα πσ φηη απηά είλαη
παξακχζηα ηα 9 εθαηνκκχξηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζαο επηηξέπσ θχξηε, ζεβαζηείηε ηε ζέζε ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ, δηφηη ζεσξψ φηη έλα
ηέηνην ζέκα φζεο θνξέο θη αλ ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πάληα θάηη
ζεηηθφ ζα βγεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καηά θαη λα δηθαηνινγήζσ θη εγψ ηελ ςήθν κνπ θ.
Πξφεδξε. Γη' απηφ ην ζέκα ηνπ Φηινδσηθνχ έρεη γίλεη ηέηνηα εξγψδεο
πξνζπάζεηα απφ ην Γήκν, έρνπλ γίλεη κηζζψζεηο αθηλήησλ, έρνπλ θαηαβιεζεί
ρξήκαηα, έρνπλ δεζκεπηεί ρξήκαηα εηήζηα, έρνπλ γίλεη επαλεηιεκκέλεο
πξνζπάζεηεο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ην Φηινδσηθφ γηα
ηε κεηαθνξά.
Έρνπκε ην πξφβιεκα ησλ απζαηξέησλ πνπ έρνπκε ζην άιζνο
θαη ηελ ππνρξέσζή καο λα θχγνπλ απφ εθεί, επηηέινπο λνκίδσ φηη απηφ ην
ζέκα έρεη ζπδεηεζεί, έρεη εμαληιεζεί θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα δείρλνπκε ηα
αηζζήκαηά καο ππέξ ησλ δψσλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, εθφζνλ απηά φλησο
είλαη αιεζηλά. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θέισ θη εγψ λα κηιήζσ, κπνξψ λνκίδσ. Αθήζηε ηα
παξακχζηα γη' απηά ηα 9 εθαηνκκχξηα επξψ πνπ αθνξνχλ ηα πξφζηηκα ζε
ζρέζε κε ην Φηινδσηθφ, ζα μεράζνπκε νη κεραληθνί εδψ κέζα απηά πνπ
μέξνπκε. Αθνξνχζαλ παξάλνκα θηίζκαηα ηνπ ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ, ηνπ παιηνχ πνπ
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ήηαλ ηα δψα, ηεο θαζαξηφηεηαο, πνπ ήηαλ θηίζκαηα κε ηεηξαγσληθά θαη
κεηξάλε κε ηηκέο Εψλεο. Γελ λνκίδσ θάπνηα απφ ηε Φηινδσηθή λα κεηξάεη ζα
ηηκή Εψλεο, ην θινπβί.
Μπνξεί λα είλαη παξαβάζεηο, κπνξεί λα πάεη ζηηο 5.000 € άξα
κε ιέηε απηή ηελ πηπίια νχηε εζείο νχηε θαλέλαο δαζάξρεο γηα ηα 9
εθαηνκκχξηα επξψ. Κάληε δηαγξαθή πξνζηίκσλ θαη ηη έρεη θαηεδαθηζηεί κέρξη
ηψξα. Θα μεράζνπκε νη κεραληθνί απηά πνπ μέξνπκε, κε εζάο!
Γεχηεξνλ, λαη είρε δερηεί ε θα Καξαζαλάζε λα θχγεη θαη λα πάεη
εθεί. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δέρηεθε, ζα πάεη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ
πάεη θαη ην ζσζηφ είλαη έηζη, ε Γηαρεηξηζηηθή ιέεη έηζη. κσο είρακε πεη θη εκείο
λα ηα θηηάμνπκε ζσζηά, πξέπεη λα ηα θηηάμνπκε ζσζηά θ. Γεσξγακιή φρη
θάζε πέληε κέξεο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκαηέα …;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θέισ λα αηηηνινγήζσ ηελ άπνςή κνπ, φινη
αηηηνιφγεζαλ θαη δελ κίιεζε θαλέλαο. Θα ςεθίζσ θαηά θαη ζα αλαθεξζψ
κεηά, ε θα Καξαζαλάζε είρε δερηεί λα πάεη εθεί. Να κε δερφηαλ απφ ηελ αξρή.
Δκείο είρακε πεη ζα Γήκνο λα θάλνπκε αιιαγή ηεο Γηαρεηξηζηηθήο, είρε
δεζκεπηεί ν Γήκαξρνο φηη ζα πηέζεη ηνλ θ. Υαηδεδάθε, δελ ην έθαλε απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξηκέλεηε, πεξηκέλεηε.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίκαη θη εγψ λα πάεη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ άιζνπο,
φκσο φρη λα ην ζπδεηάκε ζπλέρεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ δέρηεθε απφ ηελ αξρή ε
θα Καξαζαλάζε γηαηί ππήξρε ιχζε παιηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ κπαίλνπκε ηψξα ζε ζπδήηεζε, είκαζηε
ζε ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ηειεηψζεη ε ςεθνθνξία θχξηνη ζπλάδειθνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οιφθιεξν έγγξαθν έρνπκε ζηείιεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Καηά θαη γηα λα δηθαηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ, ζεσξψ φηη δελ έρεη
λα πξνζθέξεη θάηη ε θνπβέληα απηή. Αλ κεηαθεξζνχλ θαη δηαπηζησζνχλ
πξνβιήκαηα, λα ιπζνχλ ηφηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
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. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο απνπζηάδεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 11 ππέξ, 18 θαηά. Γελ εηζάγεηαη θαηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε κε ηθαλνπνηεί ην θαηά πνπ είπαηε γηα
φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, πξαγκαηηθά έρεη εμαληιεζεί ην ζέκα. Χο πξνο ηηο
θαηαζθεπέο ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ επίβιεςε ηνπ θ. Γεσξγακιή είλαη
άξηηεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε θ. Γήκαξρε ζηελ ηειεθσληθή γξακκή ν θ.
Αλαληάδεο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα. Καη εγψ θαη ν Αιέθνο Γνχιαο κηιάκε θαη δελ
καο αθνχηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ είρακε θαλέλα ιφγν λα ζαο θηκψζνπκε.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δγψ κίιεζα θαη δελ κε αθνχζαηε, νχηε ςήθηζα θαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Γνχια θαη θ. Αλαληάδε παξαθαιψ ηελ ςήθν ζαο γηα
ην ζέκα. Πέζηε καο.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γνχια;
Α. ΓΟΤΛΑ: Αλέθεξα ζηα γξήγνξα φηη ζήκεξα είλαη παγθφζκηα εκέξα
αδέζπνησλ δψσλ θαη έρνπκε θαη κηα πνιηηεία πνπ ιέεη φηη ρξεκαηνδφηεζε κε
30 εθαηνκκχξηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε θαηαθπγίσλ. Καη κφλν γη' απηφ
ηνλ ιφγν θαη επεηδή αθξηβψο ζα ήζεια λα αθνχζνπκε κηα επηθαηξνπνηεκέλε
αλάιπζε απφ ηνπο ππεχζπλνο ή θαη απφ ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ θαηάζηαζε
ηελ νπνία βξίζθνληαη νη εξγαζίεο, ζα ζέιακε λα καο γίλεη κηα ελεκέξσζε, δελ
είλαη θαθφ. Γελ ζα καθξεγνξήζνπκε δειαδή αλ γίλεη κηα ελεκέξσζε γηα ην
πνπ βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε
θνπβέληα πνπ είρακε θάλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γνχια καο ιέηε ηελ ςήθν ζαο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα έρνπκε 18 θαη 13 ππέξ. Γεν ειζάγεηαι.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Γήκαξρε έρεηε ηνλ ιφγν.

34

ε

7 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 4/4/2022

ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδσ ιέγνληαο φηη φρη κφλν δεζκεχηεθα, αιιά θαη
πινπνίεζα απηή ηε δέζκεπζε ζηέιλνληαο έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγφ θ.
Οπζηακπαζίδε, φπνπ καδί κε ηελ θα

Καξαζαλάζε πξνηείλνπκε κε κηα

λνκνζεηηθή ηξνπνινγία λα επηηξαπεί εάλ είλαη δπλαηφ ζε άιζε ή ζε δάζε
θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο απφ ηα εθηάξηα πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη’
αλαινγία ηα δψα θαη λα κπνξέζνπκε λα ηα κεηαθέξνπκε ζην βφξεην ηκήκα ηνπ
άιζνπο.
Οη απαληήζεηο ηνπ θ. Ακπξά παξφληνο ηνπ θ. Γεσξγακιή ηνπ
Αληηδεκάξρνπ θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ζηελ επίζθεςε ηνπ θ. Ακπξά, είπαλ
«κε ηίπνηα». Γελ δεζκεχεηαη θαλέλα Τπνπξγείν ην φηη ζε κειινληηθφ ζχληνκν
βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν ρξφλν ζα κπεη κηα ηξνπνινγία ηέηνηα πνπ
λα επηηξέπεη ζε άιζε ή δάζε.
Άξα αθπξψλεηαη ε άπνςή ζαο φηη δελ έθαλα πξνηάζεηο. Έθαλα
θαη πξνζσπηθά θαη ζε θνηλφ έγγξαθν κε ηελ θα Καξαζαλάζε πξνο ηνλ θ.
Υαηδεδάθε θαη πξνο ηνλ θ. Βνξίδε θαη ηνλ θ. Πέηζα νη νπνίνη έρνπλ ηελ
αξκνδηφηεηα φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηα αδέζπνηα δψα θαη ηα θηινδσηθά.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπί πξνζσπηθνχ κπνξψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ. Χο πξνο ηελ ελεκέξσζε γλσξίδσ βεβαίσο ηηο
εξγαζίεο θαη ηελ άςνγε ηερληθή ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ηνλ
θαηλνχξγην Φηινδσηθφ, θσηνγξαθίεο θαη εγψ έρσ αιιά θαη ν θ. Γεσξγακιήο
θαη κπνξεί λα ζαο πεη φηη απηή ηε ζηηγκή ηα δψα ζα δήζνπλ ζε πνιχ
θαιχηεξεο ζπλζήθεο, απφ φηη δνπλ κέρξη ζηηγκήο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μηα εξψηεζε κπνξψ πάλσ ζην ζέκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. ζπλάδειθε λα νινθιεξψζεη ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε, ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε πνπ θάλακε κε ηηο
ΚΣΤΠ κε ηνλ θ. Γηάλλαξε θαη ηνλ θ. Καηζίπν, παξφλησλ ησλ Πξνέδξσλ ησλ
ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, εθπξνζψπσλ ησλ 15κειψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ε ζπλάληεζε εθείλε δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε απηή πνπ ιέηε,
φηη γίλνληαη νη κειέηεο σο πξνο ηελ επέθηαζε, ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλα
ξπκνηνκηθά θαη πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα. Γελ έρεη λα θάλεη νχηε κε ηηο
πξνζέζεηο καο, καθάξη λα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα θηηάμνπκε άιιεο 12
αίζνπζεο εθεί.
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ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ην νπνίν έρεη πξνηαζεί πξνθεηκέλνπ λα
επεθηαζεί ην 1ν Λχθεην, έρεη ζπγθεθξηκέλα πνιενδνκηθά θαη ξπκνηνκηθά
πξνβιήκαηα.
Πνηνο άιινο ήηαλ; Ννκίδσ ήηαλ θαη ν θ. Γνχιαο ζε εθείλε ηε ζπλάληεζε, νη
δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη κάιηζηα εθπξφζσπνη ησλ 15κειψλ αλ ζπκάκαη
θαιά. Δπνκέλσο άπηεηαη ηνπ ελδηαθέξνληνο βεβαίσο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηεο
Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ζε έλα πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ηέηνην
θαη ξπκνηνκηθφ, πνπ λα επηηξαπεί απηή ε επέθηαζε φρη κφλν ησλ 6 αηζνπζψλ
πνπ έρνπλ αηηεζεί, αιιά θαη άιισλ 6. Αλακέλνπκε ηε κειέηε πνπ θάλνπλ νη
Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ ΚΣΤΠ λα καο ηηο θνηλνπνηήζεη θαη αλάινγα λα
θηλεζνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί πξνζσπηθνχ ηη θ. Οπζηακπαζίδε.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίπε ην φλνκά κνπ θ. Πξφεδξε, ηνπ έδσζε ηελ πάζα.
Μηα εξψηεζε κφλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ην λα αλαθεξζεί ν έλαο ζηνλ άιινλ, δελ είλαη
επί πξνζσπηθνχ.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μηα εξψηεζε. Κχξηε Γήκαξρε φινη απηνί νη ηχπνη καο
είπαηε απφ φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη, ζπλ ηνλ θνβεξφ ηχπν απηφ ηνλ θ.
δαζάξρε πνπ θνπλάεη ην ρέξη ζηελ πφιε θαη γηα ηα 9 εθαηνκκχξηα θαη γηα φια,
ιέλε φρη ζε κεξηθά δσάθηα πνπ ιέκε απφ κφλνη καο λα πάκε ζην βφξεην ηκήκα
πνπ δελ ελνριεί θαλέλαλ εθεί θαη έρεη ηηο κίληκνπκ απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα
ππάξρνπλ, αιιά δελ ηνπο ελνριεί ην θνληέηλεξ κε ηνλ ειεθηξνινγηθφ
εμνπιηζκφ ηεο ππνγεηνπνίεζεο κέζα ζην δάζνο, νχηε ηα κπεηά κέζα ζην
δάζνο πνπ απαγνξεχνληαη απφ απηφ πνπ θηηάμαλε. Γελ ζαο ιέσ θάηη άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είλαη επί πξνζσπηθνχ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ θιείλεη ην ζέκα, κπαίλνπκε
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε κηα δηεπθξίληζε κπνξψ λα θάλσ αλ κνπ
επηηξέπεηε;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καιακπφθε θάληε κνπ ηε ράξε, ζα ζαο δψζσ ηνλ ιφγν.
Να κπνχκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη πάξηε ηνλ ιφγν θαη πείηε φ,ηη ζέιεηε θαη
εθηφο ζέκαηνο γηα λα θάλεηε ηε δηεπθξίληζή ζαο, φπσο ζα θάλεη θαη ν θ.
Γξακκέλνο θαη ν θ. Γεσξγακιήο. Βνεζήζηε κε λα θάλνπκε ιίγν ηε δηαδηθαζία.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ηοποθέηηζηρ πποκαηαζκεςαζμένος Ηεπού Ναού
επί ηυν οδών Λάμππος Καηζώνη και Εασαπία Παπανηυνίος
- Νέα Υαλκηδόνα ππορ εξςπηπέηηζη ηυν λειηοςπγικών αναγκών
ηυν καηοίκυν ηηρ πεπιοσήρ, καηόπιν αιηήμαηορ ηηρ Ηεπάρ Μηηπόποληρ
Νέαρ Ηυνίαρ, Φιλαδελθείαρ, Ζπακλείος και Υαλκηδόνορ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κπξίεο

θαη

θχξηνη

ζπλάδειθνη

είλαη

παξφληεο

ν

παλνζηνινγηφηαηνο πξσηνζχγθεινο ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο θαη εθπξφζσπνο
ηνπ κεηξνπνιίηε Γαβξηήι, παηέξαο Δπηθάληνο θαη ν παλνζηνινγηφηαηνο
παηέξαο Υξχζαλζνο. Θα πξνηηκνχζα λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη ζπγθεθξηκέλνη
επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, θαζψο άπηεηαη βεβαίσο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο
Ηεξάο Μεηξφπνιεο.
ε ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε κε ηνπο θαηνίθνπο θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη ηνπ θάησ Κνπθιαθίνπ, δηαπηζηψζεθε ε αδπλακία θάπνησλ
ζπλδεκνηψλ καο λα πεξλνχλ ηελ εζληθή νδφ θαη λα εθθιεζηάδνληαη ζηελ
απέλαληη εθθιεζία πνπ αλήθεη βεβαίσο ζηε Μεηξφπνιε Αζελψλ.
ε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε, νη πξψηεο ζθέςεηο πνπ
έγηλαλ, ήηαλ πφζν θαιά ζα εμππεξεηνχζε ην εθθιεζίαζκα θαη ε επιαβηθή
ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη έλαο δεκφηεο κε ηελ εθθιεζία κε έλα λαφ κε έλα
λαΐζθν, πφζν πην θαιά ζα ήηαλ απφ ην λα πξνζπεξλνχλ ηα εκπφδηα ηεο
εζληθήο νδνχ, είηε αλεβαίλνληαο ειηθησκέλεο θαη ειηθησκέλνη ηηο ζθάιεο θαη
πεξλψληαο απέλαληη, ή λα πεγαίλνπλ ζε εθθιεζίεο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ
πνπ είλαη πνιχ πην θνληά θαη ππάξρεη πξφζθνξν έδαθνο θαη ε πξνζέιεπζε
γίλεηαη πνιχ πην νκαιά.
ε θάπνην αλχπνπην ρξφλν νη ζπδεηήζεηο απηέο θαη ζε κηα
επίζθεςε ηνπ κεηξνπνιίηε Γαβξηήι θαη ηνπ παλνζηνινγηφηαηνπ παηέξα
Δπηθάληνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο πφιεο γηα άιια ζέκαηα πνπ έρνπλ λα
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θάλνπλ κε ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο Μεηξφπνιεο θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, έπεζε
ζην ηξαπέδη απηή ε ηδέα. Ζ ηδέα, πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο κε ηελ εηζήγεζε πεξί
εγθαηάζηαζεο θάπνηνπ λαΐζθνπ ζην ηξίγσλν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδψλ.
Φέξλσ ην ζέκα, γηαηί λνκίδσ φηη εμππεξεηεί θαη ην ζξεζθεπηηθφ
αίζζεκα ησλ δεκνηψλ καο εθεί, αιιά θαη αθπξψλεη ηα εκπφδηα θαη ηα
αλαρψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ πξνθεηκέλνπ νη ειηθησκέλεο θαη νη ειηθησκέλνη
λα πξνζθεχγνπλ, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο
θαζήθνληα ζηνλ απέλαληη ρψξν ζηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Αθηλδχλσλ.
Ζ πξφηαζε κνπ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη απφ ηε
ζηηγκή πνπ ν Γήκνο δελ ηξαπκαηίδεηαη απφ θάπνην νηθνλνκηθφ θφζηνο,
αληίζεηα παξαρσξεί έλα κηθξφ ηξίγσλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νδνχο, λα
πηνζεηήζνπκε απηή ηελ πξφηαζε ηεο ηεξάο Μεηξφπνιεο. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη λνκίδσ φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αθνχζνπκε
πξψηα ηνπο άγηνπο παηέξεο θαη κεηά λα ηνπνζεηεζνχλ νη επηθεθαιήο θαη νη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
παηέπαρ ΔΠΗΦΑΝΗΟ: Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνλ θ.
Πξφεδξν θαη φια ηα εθιεθηά κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ θάλαηε
απνδεθηή απφςε ηελ αίηεζε θαη ηελ παξάθιεζε ηνπ ζεβαζκηνηάηνπ
κεηξνπνιίηε καο λα πεξάζεηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο πφιεψο καο ην
αίηεκα απηφ, ην εχινγν ζεσξψ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε απιά, νχηε γηα
παξαρψξεζε κηιάκε, νχηε γηα δσξεά απφ ην Γήκν πξνο ηελ ηεξά Μεηξφπνιε,
νχηε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. Απιψο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε, γηα θαζαξά ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο θπξίσο ησλ αηφκσλ πνπ
έρνπλ πξνβιήκαηα θηλεηηθά, ή είλαη πεξαζκέλεο ειηθίαο θαηά θάπνην ηξφπν
θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ φπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο ηηο δπν
άιιεο γεηηληάδνπζεο, κάιινλ ζα πσ ηξεηο γεηηληάδνπζεο ελνξίεο ηεο Εσνδφρνπ
Πεγήο πνπ είλαη ζην απέλαληη ηκήκα ηεο εζληθήο νδνχ θαη πξέπεη λα δηέιζνπλ
ηελ θιίκαθα απηή θαη ηε γέθπξα, αιιά θαη ην λαφ ησλ Αγίσλ Αθηλδχλσλ πνπ
είλαη θνληά ζην ρηιηφκεηξν απφ ην ζεκείν εθείλν, νχηε θαη ην λαφ ηεο
Δπαγγειίζηξηαο

ζηελ

θάησ

Υαιθεδφλα,

ζηνλ

νπνίν

λαφ

αλήθεη

ην

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. Γελ αλήθεη ην θνκκάηη εθείλν νχηε ζην λαφ ηεο
Εσνδφρνπ Πεγήο, νχηε ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ πνπ είλαη ν λαφο ησλ
Αγίσλ Αθηλδχλσλ
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Δίλαη έλα θνκκάηη πνπ ζεσξνχκε ζα Μεηξφπνιε παξακειεκέλν
απφ εκάο πξσηίζησο θαη εχινγα νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δελ κπνξψ λα πσ
φινη, δελ κπνξψ λα πάξσ απηή ηελ επζχλε, φκσο νθηψ ρξφληα πνπ είκαζηε
εδψ έρνπκε δερηεί ελνριήζεηο, έρνπκε δερηεί παξαθιήζεηο απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο γηα πνην ιφγν ε ηνπηθή Μεηξφπνιε αγλνεί ην θνκκάηη
εθείλν, ην νπνίν ππάγεηαη πλεπκαηηθά ζηελ ηεξά Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο,
Φηιαδειθείαο, Ζξαθιείνπ θαη Υαιθεδφλνο.
Οπφηε ζεσξνχκε φηη ήθκαζε πιένλ ν ρξφλνο θαη βεβαίσο φια
απηά ηα ρξφληα ππήξραλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο ζηε Μεηξφπνιε, ηψξα
ππάξρεη κηα δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ην νπνίν δελ
ζεσξψ φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάηη άιιν. Οζάθηο ην επηζθέθζεθα
είδα φηη είλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο είλαη αλαμηνπνίεηνο, πηζηεχσ φηη έλαο
κηθξφο λαΐζθνο εθεί ζα νκνξθχλεη θαη ηελ πεξηνρή θαη εκείο δεζκεπφκαζηε ην
πξάζηλν πνπ ππάξρεη εθεί λα απμεζεί ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ λα απνηειέζεη
έλα πξαγκαηηθά πλεχκνλα ηεο πεξηνρήο εθείλεο θαη εμ απφςεσο πξαζίλνπ.
Δθθξάδσ

θαη

πάιη

ηηο

επραξηζηίεο

ηνπ

ζεβαζκηφηαηνπ

κεηξνπνιίηνπ καο γηα ην φηη ζέηεηε ην δήηεκα απηφ απφςε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα είκαζηε επγλψκνλεο αλ ην ςεθίζεηε
ζεηηθά. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δπραξηζηνχκε

παλνζηνινγηφηαηε,

θχξηνη

ζπλάδειθνη

λα

μεθηλήζνπκε αλ ππάξρνπλ θάπνηα κε εξσηήκαηα, γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη
επηθεθαιήο

θαη

νη

δεκνηηθνί

ζχκβνπινη.

Τπάξρνπλ

εξσηήζεηο

πξηλ

μεθηλήζνπκε ηηο ηνπνζεηήζεηο; Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν λνχκεξν ηνπ Οηθνδνκηθνχ Σεηξαγψλνπ πνην είλαη θαη
πνηνη είλαη νη φξνη δφκεζεο ζε εθείλν ην θνκκάηη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καιακπφθε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη' αξράο εγψ ζέισ λα ξσηήζσ, επεηδή αλαθεξζήθαηε
ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αλ έγηλε θάπνην κάδεκα, θάπνηα θαηαγξαθή
απφ ηηο Τπεξεζίεο γηα θάπνηεο ειιείςεηο ζηελ πεξηνρή ζην θάησ Κνπθιάθη, αλ
ππάξρεη θάπνην εξσηεκαηνιφγην, αλ ππάξρεη θάπνηα θαηαγεγξακκέλε
ζπδήηεζε κε ηνπο θαηνίθνπο πνπ ζαο ήξζε απηή ε αλάγθε.
Να ξσηήζσ επίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνην είλαη ην πην
θνληηλφ ζρνιείν, λεπηαγσγείν, πνηνο είλαη ν πην θνληηλφο παηδηθφο ζηαζκφο ηη
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απφζηαζε έρεη. Πνην είλαη ην πην θνληηλφ Πλεπκαηηθφ Κέληξν, πνιηηηζηηθή
αλαθνξά, πνην είλαη ην πην θνληηλφ ΚΑΠΖ κηαο θαη κηιάκε γηα ειηθησκέλνπο
αλζξψπνπο, είλαη ε δεχηεξε εξψηεζή κνπ.
Καη ηξίηνλ, αλ παξαδέρεζηε φηη ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ηεο πεδνγέθπξαο, αλ δειαδή ππάξρεη απηφ ην ζηελφ θνκκάηη
ηνπ Γήκνπ καο, δελ κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε άιιεο δνκέο. Να πξνζζέζσ
ζηα ΚΑΠΖ θαη ηηο ηαηξηθέο δνκέο, πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο Αγίνπο
Αλαξγχξνπο ή φρη; Καη έλα ΚΔΠ; Φηάλνπλ λνκίδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Γήκαξρν ζπκπιεξψλνληαο
θαη ην εξψηεκα ηεο θαο Γθνχκα, αλ έγηλε αίηεκα απφ ηνπο θαηνίθνπο γηα
θάπνηα ζπγθέληξσζε ζηελ νπνία ζπδεηήζεθε ην αίηεκα λα γίλεη θάπνηνο λαφο
εθεί; Πφηε έγηλε απηή ε ζπλάληεζε; Πφζνη θάηνηθνη ήηαλ πνπ ελδηαθέξζεθαλ
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Καη πφηε έγηλε απηή ε ζπλάληεζε, έγηλε δειαδή
γξαπηά θάπνην αίηεκα θαη πήγαηε εθεί ή πήγαηε γηα θάπνην άιιν ιφγν θαη
πξνέθπςε απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Δκκαλνπήι, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Αλ είλαη θάπνηνο πξφρεηξνο λα κνπ απαληήζεη πνην
Γεκνηηθφ ζρνιείν εμππεξεηεί εθείλε ηελ πεξηνρή, γηαηί λνκίδσ ην Γεκνηηθφ
ζρνιείν πνπ εμππεξεηεί ηελ πεξηνρή ηνπ θάησ Κνπθιαθίνπ πξέπεη λα
βξίζθεηαη πάλσ απφ 2 ρηιηφκεηξα καθξηά. Καη επεηδή πνιιέο θνξέο ηα πξσηλά
ιφγσ ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ ζπλνδεχνπλ νη παππνχδεο θαη νη γηαγηάδεο ηα
παηδάθηα, κήπσο πξέπεη λα θνηηάμνπκε θαη θαλά ζρνιείν λα θηηάμνπκε εθεί
θάησ, ή θάπνπ ζην ελδηάκεζν. Αθνχ ππάξρνπλ νηθφπεδα, ιέσ κήπσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Εαραξηάδε, θχξηνη ζπλάδειθνη λνκίδσ
θαηαγξάθεθαλ νη εξσηήζεηο ζα απαληεζνχλ ζηελ πνξεία. Ο θ. Βαζηιφπνπινο
έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Μαο πξνβιεκάηηζε πνιχ ην
ζέκα θαηά ηε ζπδήηεζε ζηε δεκνηηθή καο νκάδα, θαη' αξράο ζέισ λα πσ φηη
είλαη δηθαίσκα θαηνρπξσκέλν ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζε απηή ηε ρψξα λα
κπνξνχλ δειαδή νη πηζηνί λα πξνζέξρνληαη ζηνπο λανχο λα εθθξάδνπλ ηελ
πίζηε ηνπο.
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Δπίζεο ζε απηή ηελ πεξίνδν θηφιαο αλαγλσξίδσ ηνπιάρηζηνλ
εγψ φηη είλαη πηζαλφ κεγαιχηεξε αλάγθε ιφγσ ηεο θξίζεο, ιφγσ ηεο κνλαμηάο,
ιφγσ ησλ ακθηβνιηψλ ή αλαδεηήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν θφζκνο λα
πξνζέξρεηαη ζηηο εθθιεζίεο θαη επίζεο ζεσξψ θαη ζεκηηφ ε Μεηξφπνιε ελ
πξνθεηκέλσ λα κπνξεί λα πξνζηξέρεη ζην Γήκν γηα λα δεηάεη πσο κπνξεί λα
επεθηείλεη ηνπο λανχο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ «παξνρή» απηήο ηεο
ππεξεζίαο. Σν ιέσ ζε πνιιά εηζαγσγηθά, ζεβφκελνο ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα.
Αιιά απηφ ην ζέκα σο Γήκνο έρνπκε πνιιέο άιιεο νπηηθέο σο
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ην εμεηάζνπκε. Γηαηί φηαλ θηάλνπκε λα ζπδεηάκε γηα
έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ καο δεηείηαη απηφο
ν ρψξνο λα παξαρσξεζεί πνπ είλαη δεκνηηθφο ρψξνο, πξέπεη ν Γήκνο καο λα
ιάβεη ππφςε ηνπ κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο. Πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ηηο έζημε
θαη ζηηο εξσηήζεηο ηεο θαη ε θα Γθνχκα, αιιά θαη ν θ. Καιακπφθεο.
Να μεθηλήζσ απφ θάπνηα πξάγκαηα. Δκείο σο Γεκνηηθή Αξρή ηα
πέληε ρξφληα πνπ ήκαζηαλ, ζθεθηήθακε πάξα πνιχ ηη ζεκεία αλαθνξάο
ππάξρνπλ, αλ δείηε δειαδή ηνλ ράξηε ζα ζαο ηνλ δείμσ ζε ιίγν θαη ζα ζαο ηνλ
δείμσ γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν, ζθεθηήθακε ηη ζπλεθηηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα
ππάξμεη ζε απηφ ην κηθξφ ηκήκα ηεο ισξίδαο πνπ είλαη απφ ηελ άιιε πιεπξά
ηεο εζληθήο νδνχ θαη αλήθεη ζην Γήκν καο, πξνθεηκέλνπ ν πιεζπζκφο εθεί νη
θάηνηθνη λα ληψζνπλ φηη είλαη ηκήκα ηνπ Γήκνπ καο.
Γηαηί ζρνιείν δελ ππάξρεη. Σν θνληηλφηεξν ζρνιείν ηνπ Γήκνπ
είλαη ζηελ Πεηαιά, ζε πάξα πνιχ κεγάιε απφζηαζε, δελ κηιάκε γηα
απφζηαζε 250 κέηξσλ κηιάκε γηα απφζηαζε θνληά ζηα 2 ρηιηφκεηξα,
Γπκλάζην θαη Λχθεην είλαη ζηελ Πεηαιά, πνπ είλαη θνληά ζην ρηιηφκεηξν.
Γελ ππάξρεη ΚΔΠ, δελ ππάξρεη Σαρπδξνκείν, δελ ππάξρεη
ΚΑΠΖ, ην θνληηλφηεξν ΚΑΠΖ είλαη ζηελ θεληξηθή Υαιθεδφλα, φρη ζηελ θάησ
Υαιθεδφλα. Θπκάκαη έλαλ γέξνληα πνπ κε παξάπνλν κνπ έιεγε ζην ΚΑΠΖ
ηεο Υαιθεδφλαο, ν νπνίνο έκελε ζηελ θάησ πιεπξά ηεο Πεηαιά πνπ είλαη
πξνο ην θάησ Κνπθιάθη.
Άξα δειαδή είκαζηε ζε έλα Γήκν πνπ καο έρεη θιεξνδνηεζεί έλα
ηκήκα ην νπνίν φλησο είλαη απνμελσκέλν ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Γη' απηφ θαη
χζηεξα απφ ηε δηαβνχιεπζε πνπ θάλακε γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία φηαλ
θαηαθέξακε λα πξνζιάβνπκε θφζκν θαη επηηέινπο λα ηελ μεθηλήζνπκε,
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ηξαβήμακε ηε 2ε Γξακκή λα πάεη κέρξη ην θάησ Κνπθιάθη ψζηε λα κπνξεί λα
ππάξρεη θάπνηα ζχλδεζε κε ηελ πφιε.
Γελ θαηαθέξακε, ελψ ην είρακε ζρεδηάζεη λα κπνξέζνπκε λα
δεκηνπξγήζνπκε θάηη ζαλ έλα θέληξν, λα λνηθηάζνπκε δειαδή έλα ρψξν ήηαλ
ζηα ζρέδηά καο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θάηη ζαλ ΚΑΠΖ. Γελ κπνξνχζακε λα
θηηάμνπκε ΚΑΠΖ, αιιά θάηη ζαλ ΚΑΠΖ δειαδή έλαο ρψξνο πνπ λα κπνξεί λα
πξνζθέξεηαη έλαο θαθέο, έλα ηζάη, κηα ηειεφξαζε, λα ππάξρεη έλαο
ππάιιεινο θαη λα κπνξνχλ λα καδεχνληαη νη άλζξσπνη ηεο πεξηνρήο, νη
νπνίνη ην έρνπλ αλάγθε. Γηαηί φπσο ζαο είπα ην ΚΑΠΖ είλαη ηεξάζηηα
απφζηαζε είλαη πάλσ απφ 1,5 ρηιηφκεηξν κέρξη λα θηάζνπλ ζην ΚΑΠΖ ηεο
Υαιθεδφλαο. Γελ ηα θαηαθέξακε.
κσο θίιεο θαη θίινη δελ ζθεθηήθακε πνηέ λα πάκε ζε έλα ρψξν
πξαζίλνπ, γηαηί πξνζέμηε, ππάξρεη ην γξάκκα ηνπ λφκνπ πνπ ιέεη φηη δελ είλαη
ραξαθηεξηζκέλν, ππάξρεη θαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ζθεθηήθακε πνηέ θαη
θαιψο θάλακε θαη δελ ην ζθεθηήθακε, αληί λα λνηθηάζνπκε πσο θαθψο δελ
λνηθηάζακε γηαηί δελ βξήθακε λα λνηθηάζνπκε ή γηαηί δελ πξνζπαζήζακε
παξαπάλσ απφ φζν έπξεπε, λα πάκε έλα ρψξν πξαζίλνπ ζε κηα γεηηνληά, ζε
κηα πεξηνρή, ζε κηα επνρή ζα έιεγα εγψ πνπ ηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο είλαη ζηελ πξνκεησπίδα ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, λα πάκε
έζησ θαη έλα ηεηξαγσληθφ πξαζίλνπ λα ζθεθηνχκε φηη κπνξεί λα αιιάμεη
νπνηαδήπνηε ρξήζε, είηε είλαη ΚΑΠΖ, είηε εθθιεζία, είηε είλαη παηδηθφο
ζηαζκφο, είηε είλαη ζρνιείν, είηε είλαη νηηδήπνηε άιιν.
Γηαηί είλαη ηεξφ ην πξάζηλν. Απηή ηε ζηηγκή θάζε Γεκνηηθή Αξρή
απφ ηα ρξφληα ηνπ άββα ηακαηηάδε ζηε Φηιαδέιθεηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε
ηνλ Γξεηδειηά θαη κε ην Νίθν Παπακηθξνχιε ζηε Υαιθεδφλα θαη κεηέπεηηα,
δφζεθαλ ηεξάζηηεο κάρεο απφ Γεκνηηθέο Αξρέο θαη απφ θαηνίθνπο θαη
πεξηβαιινληηθά Κηλήκαηα θαη Οξγαλψζεηο πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ απηή ε πφιε
πνπ δνχκε ζήκεξα λα κελ έρεη ηε κνξθή ηεο ηζηκεληνχπνιεο, πνπ έρνπλ
γεηηνληθέο πφιεηο.
Απηφ νθείιεηαη ζε Κηλήκαηα πνιηηψλ, νθείιεηαη ζε Γεκνηηθέο
Αξρέο νη νπνίεο δηεθδίθεζαλ θαη θαηνρχξσζαλ λα ππάξρνπλ κε πσ πνιιέο
πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη ηψξα δελ έρεη μεθαζαξηζηεί ην ζέκα ηνπ Κάθαβα. Σν
γεγνλφο φηη ν Κάθαβαο έρεη ιίγν πξάζηλν θαη έρεη κηα πιαηεία, νθείιεηαη ζηνπο
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θαηνίθνπο θαη ζε κηα Γεκνηηθή Αξρή ηνπ άββα ηακαηηάδε θαη πνιιά άιια
παξαδείγκαηα κπνξψ λα πσ.
Δδψ κηιάκε φηη έρνπκε έλα ρψξν πξαζίλνπ πνπ ν Γήκνο
πξσηίζησο ζα έπξεπε λα δεη πσο ζα ηνλ θξνληίζεη, πσο ζα ζπλεξγαζηεί θαη
κε ην Γήκν ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ γηαηί ε ισξίδα απηή είλαη θαη ζην Γήκν
Αγίσλ Αλαξγχξσλ ηε κνηξαδφκαζηε θαη ζα έπξεπε πξσηίζησο λα βξεη πσο ζα
ηθαλνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο, απέλαληη ζηνλ θφζκν.
Γηαηί έρεη επζχλεο ν Γήκνο απέλαληη ζε απηνχο ηνπο πνιίηεο.
Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πσο θαιχπηνληαη; Καιχπηνληαη ζην 1
θαη 1,5 ρηιηφκεηξν θαη ζε άιινπο Γήκνπο. Οη αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ γηα άιια έγγξαθα πσο θαιχπηνληαη; Απφ ην ΚΔΠ, ην νπνίν είλαη
θνληά ζην ρηιηφκεηξν. Οη αλάγθεο δειαδή θαιχπηνληαη κε έλα ηξφπν θαη ησλ
ειηθησκέλσλ θαη έρεη απνδερηεί ν Γήκνο απηφ ην θαζεζηψο, φηη θαιχπηνληαη νη
αλάγθεο απηνχ ηνπ θφζκνπ απφ γεηηνληθνχο Γήκνπο φζνλ αθνξά ηα παηδηά, ή
νη πην ειηθησκέλνη ζε πην καθξηλνχο ρψξνπο.
Πάκε λα δνχκε ηνλ ράξηε. Απηφο είλαη ν ράξηεο ηεο πφιεο καο
θαη κηιάκε γηα ην θάησ Κνπθιάθη γηα λα απνθηήζεηε κηα εηθφλα, είλαη ην 1/70
ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ, είλαη απηφ εδψ ην κηθξφ θνκκαηάθη απφ ηελ αξηζηεξή
πιεπξά ηεο εζληθήο νδνχ. Καη πξνζέμηε ππάξρεη εθθιεζία ζηα 250 κέηξα
αξηζηεξά θαη ππάξρεη θαη εθθιεζία ζηα 250 κέηξα δεμηά. πνηνο έρεη άιιε
άπνςε, λα κε δηαςεχζεη εδψ δεκφζηα. Τπάξρνπλ δπν εθθιεζίεο ζηα 250
κέηξα, κηιάκε γηα κέζεο απνζηάζεηο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 300 κέηξα, αιιά
κπνξεί λα είλαη θαη ηα 100 κέηξα. Με δηαβάζεηο αζθαιέζηαηεο θαη ρσξίο
θαλέλα δήηεκα ηνπιάρηζηνλ φζν έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή καο
εγθιεκαηηθφηεηαο.
Μπνξείηε λα θαληαζηείηε αλαινγηθά. Δδψ είλαη ην θάησ Κνπθιάθη
κε δπν εθθιεζίεο, αλ πάκε ζηε Νεζίδα μέξεηε πφζεο εθθιεζίεο ζα έπξεπε λα
έρεη; Δπηά. Ζ Νεζίδα ζα έπξεπε λα έρεη –ζαο θάλσ θαη πξφηαζε!- επηά
εθθιεζίεο θαη δελ έρεη θακία. Δγψ θίιεο θαη θίινη δελ είρα πνηέ θάπνην
παξάπνλν απφ ηε Νεζίδα, ή απφ ην θάησ Κνπθιάθη λα κνπ πεη θάπνηνο απφ
ην θάησ Κνπθιάθη φζεο θνξέο πήγαηλα ζηελ εθθιεζία ζην Γήκν Αζελαίσλ, αλ
ζπκάκαη θαιά είλαη ε Εσνδφρνο Πεγή. Δίρα πξνζθιεζεί, γηαηί πήγαηλαλ
θάηνηθνη ηεο πφιεο καο εθεί θαη παξεπξέζεθα θαη εγψ ζε θάπνηνπο
εθθιεζηαζκνχο, ή ζε θάπνηεο γηνξηέο παξεπξέζεθα εθεί. Γελ κνπ έζεζε πνηέ
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θαλείο… γηαηί είλαη ε γεηηνληά ηνπο, είλαη ε ελνξία ηεο γεηηνληάο ηνπο έηζη ηελ
αηζζάλνληαη.
Πνηέ δελ κνπ είρε ηεζεί νχηε πξνθνξηθά νχηε γξαπηά
νπνηνδήπνηε αίηεκα λα δεκηνπξγεζεί λαφο ζην θάησ Κνπθιάθη. Αληίζεηα ηα
αηηήκαηα αθνξνχζαλ απηά πνπ ζαο πξναλέθεξα. Άξα επεηδή εδψ ζπδεηάκε
γηα έλα ζέκα ην νπνίν δελ έρεη λα θάλεη γηα εκάο… νπνηνδήπνηε θη αλ ήηαλ ην
αίηεκα, θαη ζρνιείν λα ήηαλ, αθφκε θαη εθινγηθφ θέληξν δηθφ καο λα ήηαλ, ζα
ήκαζηαλ αθφκε πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί.
Θα ήζεια λα ην μαλαζθεθηείηε θαη λα βξεζεί έλαο άιινο ρψξνο.
Γελ ακθηζβεηψ ηελ αλάγθε αιιά ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εγψ ζεσξψ φηη
εμππεξεηνχληαη νη άλζξσπνη, νη πηζηνί εμππεξεηνχληαη. Γελ καο ηέζεθε
θάπνην ζέκα θαη είλαη θξίκα λα ζπζηάζνπκε έλα ρψξν πξαζίλνπ, γηαηί είλαη
ρψξνο πξαζίλνπ, γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.
Κάζε Γεκνηηθή Αξρή εγψ ζεσξψ Καηαζηαηηθά, φρη παξαηαμηαθά
απφ ηνλ ίδην ηνλ ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε, ζα πξέπεη λα
απμάλεη θαη ζα έπξεπε λα κεηξηέηαη θάζε Γεκνηηθή Αξρή απφ ην ηη ρψξνπο
πξαζίλνπ, είηε δαζηθνχο είηε θνηλφρξεζηνπο αθήλεη ζηελ επφκελε Γεκνηηθή
Αξρή, ζηελ επφκελε γεληά γηα λα κπνξνχκε λα αλαπλεχζνπκε. Οχηε εθαηνζηφ
γηα εκέλα δελ ζα έπξεπε λα αιιάμεη ρξήζε. Ίζα - ίζα ζα έπξεπε λα γίλεη
πξνζπάζεηα

πνηνπο

άιινπο

ρψξνπο

ζα

έπξεπε

λα

πάξνπκε,

λα

δηεθδηθήζνπκε, λα απαιινηξηψζνπκε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα λα
κπνξέζνπκε λα έρνπκε πεξηζζφηεξν πξάζηλν. Απηή είλαη ε άπνςή καο.
Γπζηπρψο θαηαιαβαίλσ φηη πνιινί θηλνχληαη κε φξνπο πνιηηηθνχ
θφζηνπο εδψ, δειαδή λα κελ πάξνπλ κηα απφθαζε ε νπνία ίζσο κπνξεί λα
εξκελεπηεί σο επηζεηηθή θίλεζε απέλαληη ζηελ εθθιεζία. Δγψ ην ιέσ κε φιν
ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ αγάπε πξνο ηελ εθθιεζία θαη ηνλ Μεηξνπνιίηε, ηνλ
νπνίν θαη ηνλ εθηηκψ θαη ηνλ ζέβνκαη θαη ζεσξψ φηη έρεη θάλεη έλα ζπνπδαίν
έξγν, ζεσξψ φκσο φηη ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα έξρεηαη πάλσ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ν νπνίνο θαηά ηελ άπνςή κνπ ζα είλαη ιάζνο λα
παξαρσξεζεί γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε, πέξα ηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ πνπ
είλαη ζήκεξα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιφπνπιε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ
ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα ζαο δηαβάζσ ηελ εηζήγεζε θαη ζέισ
λα είζηε πξνζεθηηθνί.
Θέκα:

«Λήςε

απόθαζεο

γηα

ηελ

έγθξηζε

ηνπνζέηεζεο

πξνθαηαζθεπαζκέλνπ Θεξνύ Νανύ επί ησλ νδώλ Λάκπξνπ Καηζώλε
θαη Ζ. Παπαλησλίνπ ζηε Νέα Χαιθεδόλα» ζρεηηθό ην ππ’ αξηζκ.
6317/28-3-2022 έγγξαθν ηεο Μεηξόπνιεο
Καηόπηλ ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ ηεο Θεξάο Μεηξόπνιεο Νέαο Θσλίαο,
Φηιαδειθείαο, Ηξαθιείνπ θαη Χαιθεδόλαο θαιείηαη ην Δεκνηηθό
Σπκβνύιην γηα ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ
Θεξνύ Νανύ επί ησλ νδώλ Λάκπξνπ Καηζώλε θα Ζ. Παπαλησλίνπ ζηε
Νέα Χαιθεδόλα πξνο εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
Κχξηε Γήκαξρε πνπ αληιείηε ην δηθαίσκα λα παξαρσξήζεηε κηα
έθηαζε 498 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη κε βάζε πνηα δηάηαμε λφκνπ. Ο λφκνο
δελ ην επηηξέπεη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη πξνζνρή ζε απηνχο πνπ ζα ην
ςεθίζνπλ.
ηαλ

ιέκε

«ηνπνζέηεζε

πξνθαηαζθεπαζκέλνπ

λανχ»

παξαρψξεζε γηα λα ηνπνζεηεζεί έλαο λαφο κε δηαλνεζεί θαλείο αθνχ
ηνπνζεηεζεί λα δηψμεη ην λαφ. Σα μέξεηε απηά… Με λνκίδεηε θάπνηνη πνπ
ζέιεηε λα ςεθίζεηε φηη είζηε πην πηζηνί απφ απηνχο πνπ ζα θαηαςεθίζνπλ.
Οχηε ζπεθνπιάξεηε φηη αγαπάηε πεξηζζφηεξν ηε ζξεζθεία απφ απηνχο πνπ
ζα έρνπλ κηα αληίζεηε άπνςε.
Κχξηνη ζπλάδειθνη δηαβιέπσ απφ ηε Μεηξφπνιε φπνπ ππάξρεη
νηθφπεδν λα ην παίξλεη ε Μεηξφπνιε. Γηαηί κάιινλ είκαζηε αλίθαλνη εκείο.
Έρεη γίλεη ηνχην κε ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ πίζσ απφ ην 3 ν Γεκνηηθφ ζρνιείν γηα
πελήληα ρξφληα. Ξεράζηε ην.
Έξρεηαη ηψξα 500 κέηξα λα παξαρσξεζεί ζηε Μεηξφπνιε γηα
ηελ ηνπνζέηεζε. Δίλαη παξάλνκν. Πσο ζα ηνπνζεηεζεί ζε ρψξν; Πνηνο είλαη ν
ζπληειεζηήο δφκεζεο, αλ ππάξρεη; μέξνπλ θαη ηνλ ΚΑΔΚ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ
05060135003/00498 η.κ. ν ρψξνο πξέπεη λα παξακείλεη σο πξάζηλν θαη
ζέινπκε κηα απάληεζε, δηφηη ρσξίο δηάηαμε λφκνπ πνπ λα επηηξέπεη ηνχην
είλαη παξάλνκε ε παξαρψξεζε. Οπνηνζδήπνηε πνιίηεο κπνξεί λα πεη αχξην
«ζέισ απνδεκίσζε απφ απηνχο πνπ ην ςήθηζαλ». Απιά.
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Γη' απηφ θαη ζαο δηάβαζα ηελ εηζήγεζε, ε νπνία δελ αλαθέξεη
δηάηαμε λφκνπ. ηαλ παξαρσξνχκε ζε θάπνηνπο πιιφγνπο θάπνηα γξαθεία,
πξνβιέπεη ν λφκνο πσο γίλεηαη ηνχην. Αιιά εθεί δελ ηνπνζεηείηαη λαφο, ν
νπνίνο δελ βγαίλεη κε ηίπνηα κεηά. Μπαίλεη ζε έλα γξαθείν, βάδνπλ δπν
γξαθεία κέζα πέληε θαξέθιεο θαη θάλνπλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ησλ
Κξεηψλ, ησλ, ησλ… θαη ηα ινηπά.
Δδψ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ην δεηνχκελν. Γη' απηφ θαη
απνθεχγεηαη ε αλαθνξά δηάηαμεο λφκνπ κε βάζε ηελ νπνία δεηείηαη λνκίκσο
ε παξαρψξεζε ηνπνζέηεζεο. Θα παξαθαιέζσ πάξα πνιχ θαη ηε Μεηξφπνιε
λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή. εβφκαζηε ην έξγν ηεο, κε κηα δηαθνξά. Θα ζέβεηαη
θαη ηελ απηνλνκία ηεο Απηνδηνίθεζεο. πσο ν Γήκνο δελ κπαίλεη ζηα
ρσξάθηα ηεο Μεηξφπνιεο θαη ζε φ,ηη θάλεη ε Μεηξφπνιε θαη θαιά ηα θάλεη,
αιιά θαη ε Μεηξφπνιε δελ ζα πξέπεη λα ιέεη «δψζε κνπ ηνχην, δψζε κνπ ην
άιιν» θαη ηα ινηπά.
Ήδε κηιήζακε θχξηνη ζπλάδειθνη γηα έλα θιίκα άηππεο
ζπλεξγαζίαο ελφςεη φισλ απηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο κεηά ηα φζα
ζπκβαίλνπλ ζηελ Οπθξαλία, κεηά ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ ελέξγεηα, ζηηο
απμήζεηο θαη ηα ινηπά. Αλ δείηε ηα ιεηηνπξγηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ
Γήκνπ καο, δελ είλαη ηφζν ηθαλνπνηεηηθά θχξηνη ζπλάδειθνη γηα λα αληέμνπκε
ηηο δχζθνιεο επνρέο πνπ έξρνληαη.
Αιιά νχηε θαη λα εθαξκφδνπκε ε εθθιεζία δσξεέο δέρεηαη,
δσξεέο κε δψηε. Πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηε δηαρείξηζε, δηφηη
δψζακε έλα φξθν λα θπιάηηνπκε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ καο κε φιεο ηηο
αδπλακίεο καο, κε φια καο ηα ιάζε. Καηά ζπλέπεηα απαηηψ θ. Γήκαξρε λα
καο πείηε κε βάζε πνηα δηάηαμε εηζεγείζηε απηφ πνπ εηζεγείζηε.
Ζ Μεηξφπνιε θαιά θάλεη θαη ην δεηάεη, έρεη ην δηθαίσκα λα ην
δεηήζεη. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ην δερηνχκε. Κάησ
απφ απηέο ηηο ζθέςεηο ην πξάζηλν ζηελ πεξηνρή καο δελ ζα πξέπεη λα
αθπδαηψλεηαη θαη κάιηζηα ζε κηα πεξηνρή πνπ δελ έρεη ηφζε αλαγθαηφηεηα
εθθιεζίαο δηφηη εθθιεζίεο είλαη θνληά εθεί θαη εμππεξεηνχληαη. Με πνχκε φηη ε
πλεπκαηηθή ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ αλήθνπλ ζε απηή ηε Μεηξφπνιε θαη νη
απέλαληη εθθιεζίεο δελ εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ γηαηί είλαη άιιε
Μεηξφπνιε, κε βάδνπκε ηέηνηα φξηα.
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Οη εθθιεζίεο φιεο ζηε ρψξα καο θαιά θάλνπλ θαη ππάξρνπλ θαη
θαιά θάλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ. Μπνξεί λα έρνπλ ηα ελνξηαθά ζχλνξά ηνπο,
απηφ δελ ζεκαίλεη απηά ηα φξηα είλαη θαη θξάρηεο λα κελ πεγαίλνπλ ζηνπο
Αγίνπο Αλαξγχξνπο ή απφ ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο λα κελ έξρνληαη πξνο ηε
δηθή καο εθθιεζία.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο θ. Πξφεδξε ν ρψξνο πξέπεη λα
κείλεη σο πξάζηλν. Μπνξεί λα κπεη κηα παηδηθή ραξά λα επεθηαζεί αλ ππάξρεη
παξαπιεχξσο έηζη ψζηε λα κελ αθπδαησζεί θαη ε πεξηνρή απηή κε ηελ
ηνπνζέηεζε θάπνησλ πξαγκάησλ πνπ αχξην δελ ζα κπνξνχκε λα ην
βγάινπκε. Δκείο είκαζηε θαηά, επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ
ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα
κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ κηα κηθξή αλαδξνκή ηελ πεξίνδν 1986-’90 φηαλ
ήκνπλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηε Νέα Υαιθεδφλα. Σφηε αληηκεησπίζακε ην
ίδην ζέκα κε ηνλ Δπαγγειηζκφ ηεο Θενηφθνπ θαη είρακε κηα Γεκνηηθή Αξρή
απέλαληί καο ερζξηθή κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ έθεξαλ ηελ Αζηπλνκία, γηα λα
θαηεδαθίζνπλ έλα παξάπεγκα ην νπνίν νη θάηνηθνη, απηνί πνπ ιέκε φηη δελ
ππάξρνπλ, ην έζηεζαλ γηαηί πξαγκαηηθά ππήξρε κηα αλαγθαηφηεηα.
ηαλ ήξζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο επνρήο εθείλεο άθνπζα
ην εμήο πεξίεξγν απφ έλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν «Γελ ζέισ λα γίλεη λαφο εθεί
γηαηί κε ελνρινχλ νη θακπάλεο» θαη ηνπ απαληά θάπνηνο απφ ηνπο θαηνίθνπο
πνπ ήηαλ ζην αθξναηήξην «κε παιακάθηα ζέιεηε λα εηδνπνηνχκε ηνπο πηζηνχο
λα έξρνληαη ζηελ εθθιεζία;».
Ζ ίδηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ ελαληηψζεθε ηελ επνρή εθείλε ζηνλ
Δπαγγειηζκφ ηεο Θενηφθνπ, πξνεθινγηθά φρη κφλν επέηξεςε ηελ αλέγεξζε
ηνπ λανχ αιιά απφ παξάπεγκα ηνλ έθαλε θαλνληθφ λαφ κε κπεηά ζε έλα
ρψξν πνπ δελ είρε θαλ εληαρζεί ζην ζρέδην. Ζ ίδηα Γεκνηηθή Αξρή, νη ίδηνη
άλζξσπνη νη νπνίνη ην ’86-’90 ήηαλ θφληξα ζε απηφ.
Δξρφκαζηε ζην ζήκεξα. Κάπνηνη απφ εκάο επηζθεπηφκαζηε ην
θάησ Κνπθιάθη. ηαλ ην επηζθεπηφκαζηε ξσηάκε «ήξζε θαλείο δεκνηηθφο
ζχκβνπινο εδψ λα δεη ηη θάλεηε, πσο είζηε;» δελ ζέισ ηψξα λα κπσ ζε
νλνκαηνινγία. Πνιχ ιίγνη ζπλάδειθνη έρνπλ παηήζεη ην πφδη ηνπο ζην θάησ
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Κνπθιάθη απφ ηελ επνρή πνπ είκαζηε Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ παξνχζα
ζχλζεζε. Διάρηζηνη.
Δγψ είκαη απφ εθείλνπο πνπ πεγαίλσ εθεί θαη πεγαίλσ πνιχ
ζπρλά. Σν αίηεκα απηφ γηα ην λαφ έρεη δηαηππσζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη
ζπλερψο. Καη κάιηζηα θάπνηνη ππνδείθλπαλ θαη θάπνηνπο άιινπο ρψξνπο
ζηελ πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο.
ηαλ είδα ην αίηεκα απηφ πνπ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ρψξν, έθαλα κηα επίζθεςε κηα απηνςία. Καη' αξρήλ δηαπίζησζα
φηη ζην Κηεκαηνιφγην ην έρεη θαηαρσξήζεη ν πξψελ Γήκνο ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο σο θνηλφρξεζην ρψξν, φρη ρψξν πξαζίλνπ. Με κηα ζακλψδε
βιάζηεζε γηα ηελ νπνία θαζ' φιν ην κήθνο απηήο ηεο ισξίδαο πνπ καο
ρσξίδεη απφ ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο, πνιχ ζπρλά ππάξρεη ε δηέλεμε «εκείο
θαζαξίδνπκε θαη πεξηπνηνχκαζηε ην κηζφ θαη νη άιινη ην άιιν κηζφ».
Πνιχ

ζσζηά

ν

ηφηε

Γήκνο

ηεο

Νέαο

Υαιθεδφλαο

ην

ζπγθεθξηκέλν ην θαηαρψξεζε ζην Κηεκαηνιφγην σο ρψξν πνπ αλήθεη ζην
Γήκν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο. Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζε απηή ηε
ζπγθεθξηκέλε ισξίδα; Καηά θαηξνχο φηαλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο κπνξεί λα γίλεηαη θάπνηνο εμσξατζκφο.
Αλ πάηε δε ζήκεξα λα δείηε, ζα δείηε ζε κεξηθά θνκκάηηα φηη απηή
ε λεζίδα ε νπνία επεθηείλεηαη ζε κεγάιν κήθνο, ζε άιιν θνκκάηη είλαη ην κηζφ
πεξηπνηεκέλν, ζε άιιν είλαη απεξηπνίεην.
Δηπψζεθε γηα ηα ζρνιεία, γηα ηηο δνκέο. Πξάγκαηη. Δδψ φκσο
εξρφκαζηε λα πνχκε φηη αληί γηα δνκή θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ή γηα ζρνιείν,
θάλνπκε εθθιεζία; ρη. Γελ θάλνπκε απηφ ην πξάγκα, δελ έρνπκε λα
επηιέμνπκε κεηαμχ απηψλ ησλ πξαγκάησλ θαη δπζηπρψο νη Γεκνηηθέο Αξρέο
δελ πξφζεμαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηαηί είλαη έλα θνκκάηη πξαγκαηηθά
μεθνκκέλν απφ ην Γήκν.
Καη καο πηάλεη ε επαηζζεζία θαη ιέκε ηη ζα θάλνπκε απηά ηα 500
ηεηξαγσληθά, φηαλ ζηε δηάξθεηά ηνπ ν Γήκνο ηεο Φηιαδέιθεηαο έραζε ηε
Renault, ηελ αγφξαζε ηδηψηεο. Γειαδή δηπιίδνπκε ηνλ θψλσπα θαη
θαηαπίλνπκε ηελ θάκειν, απηφ θάλνπκε!
Έρσ λα πσ φηη εθηφο απφ ην φηη εθεί ζέινπλ λα εγθαηαζηήζνπλ
νη ηεο Μεηξνπφιεσο έλα παξεθθιήζην ην νπνίν ζα είλαη παξεθθιήζην ηνπ
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Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ πνπ είλαη θαλνληθή ελνξία θαη ε νπνία ζαο είπα
κε πνηεο ζπλζήθεο ηφηε δεκηνπξγήζεθε, απηφ ην λαΐδξην απηφ ην παξεθθιήζην
ζα ζπκκεηέρεη θαη ζηελ θνηλσληθή δσή πνπ δελ ππάξρεη ζε απηφ ην θνκκάηη,
δελ ππάξρεη ηίπνηα.
Τπάξρεη έλαο θνχξλνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ράζε θαη ζηε θέμε θαη
άιινηε θιείλεη, ππάξρεη εθεί έλα θαθελεδάθη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηε ράζε θαη
ζηε θέμε θη απηφ θαη ππάξρεη θπζηθά θαη ν παηδηθφο ζηαζκφο ν νπνίνο φπσο
φινη γλσξίδνπκε είλαη δσξεά Γεκάξρνπ απφ ηελ Κχπξν.
Καη φινη φζνη θνπηφκαζηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ήζεια λα
ήμεξα πφζεο θνξέο ηελ έρνπκε επηζθεθζεί θαη πφζεο θνξέο έρνπκε
ζπλνκηιήζεη κε ηνπο θαηνίθνπο. Γηαηί κπνξεί λα ηελ επηζθεθζψ θη εγψ θαη λα
κε κηιήζσ κε θαλέλαλ, εγψ φκσο πεγαίλσ θαη κηιάσ κε ηνπο θαηνίθνπο.
Θεσξψ φηη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λατδξίνπ δελ είλαη
κφλν γηα λα εμππεξεηεί ηηο ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο –ζα κηιήζσ θαη γη' απηφ- ησλ
φζσλ κέλνπλ εθεί. Δίλαη δηφηη δεκηνπξγνχκε θαη κηα θνηλσληθή δσή, πνπ δελ
ππάξρεη ζηελ πεξηνρή απηή. Ση είπακε ηψξα δειαδή; Ήηαλ λα θάλνπκε εθεί
λεπηαγσγείν; Ήηαλ λα θάλνπκε ζρνιείν; Ήηαλ λα θάλνπκε ΚΑΠΖ θαη δελ ην
θάλνπκε θαη θάλνπκε εθθιεζία; Δθεί θη εγψ ζα ην ζπδεηνχζα, δελ είπακε φκσο
απηφ. Γειαδή ζέινπκε ην απφιπην ηίπνηα λα ππάξρεη εθεί. Απηφ ζέινπκε.
Έξρνκαη φζνλ αθνξά απηφ πνπ ειέρζε πεξί λνκηκφηεηαο. Δίλαη
πνιχ πξνζεθηηθή ε εηζήγεζε, δελ δεηείηαη παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ. Εεηείηαη
εγθαηάζηαζε ζε θνηλφρξεζην ρψξν ελφο λατδξίνπ. Λέλε θάπνηνη «κα αλ
εγθαηαζηήζνπκε λαΐδξην δελ ζα κπνξνχκε λα ην μειψζνπκε». Γηαηί λα ην
μειψζνπκε; Έρνπκε ζθνπφ λα θάλνπκε θάηη άιιν εθεί; Καη πνηνο ζα
πεξηπνηεζεί ηνλ ρψξν θαιχηεξα απφ φ,ηη εάλ ππάξρεη εθεί έλα λαΐδξην; Δάλ
αθήλακε εθεί πνπ είλαη ν Δπαγγειηζκφο απηφ ην κεγάιν θαη σξαίν πάξθν πνπ
είλαη εθηφο ζρεδίνπ αθφκε λα ην πεξηπνηείηαη ε εθθιεζία, ζα ήηαλ ζε πνιχ
θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ φ,ηη είλαη επί ζεηξά εηψλ θαη ζε πνιιέο Γεκνηηθέο
Αξρέο.
Δκέλα ε άπνςή κνπ είλαη μεθάζαξε. Γελ έρνπκε λα θξίλνπκε
κεηαμχ δπν ή ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξαγκάησλ. Θεσξψ φηη απηφ ζα βνεζήζεη
ηελ πεξηνρή πέξα ηεο θάιπςεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ αλαγθψλ, απηφ ην βάδσ
ζηελ άθξε, νχηε εγψ ζέισ λα εκθαληζηψ φηη είκαη πεξηζζφηεξν πηζηφο απφ
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θάπνηνπο άιινπο, ή ζξεζθεπφκελνο, απηφ είλαη πξνζσπηθή άπνςε ηνπ
θαζέλα θαη πξνζσπηθή ηνπ ζέζε.
Δγψ

ην

βιέπσ

απφ

ηελ

θνηλσληθή

ηνπ

δηάζηαζε

φηη

δεκηνπξγνχκε κηα εζηία θνηλσληθήο δσήο, πνπ είλαη αλχπαξθηε θαη πνπ εθεί
φζεο πξνζπάζεηεο θη αλ έθαλε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο αιιά θαη νη
πξνεγνχκελνη, δελ θαηάθεξαλ ην παξακηθξφ. Ήζειαλ λα λνηθηάζνπλ ρψξν,
πνπ ην έιεγε ε θα Πξεβέληε ε νπνία ήηαλ ηνπηθή ζχκβνπινο ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο επί ζεηείαο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ήζειαλ λα λνηθηάζνπλ εθεί
θάπνην ρψξν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, έλα ΚΑΠΖ. Γελ ην έθαλαλ. Σν είπε, δελ
κπφξεζαλ.
Γελ ηνπο κέκθνκαη γη' απηφ, αιιά δελ κπνξνχκε λα κεδελίδνπκε
ηα πάληα, νχηε λα κπαίλνπκε ζηε ινγηθή επεηδή ην ιέεη ε εθθιεζία. Αο καο
έθεξλαλ κηα άιιε πξφηαζε.
Κχξηε Γήκαξρε λνκίδσ φηη φρη κφλν πξέπεη λα δερηνχκε ην
αίηεκα ησλ θαηνίθσλ θαηά θχξην ιφγν, κε ηνπο νπνίνπο εθηφο απφ εζάο
ζπλνκηινχκε θη εκείο αιιά πξέπεη λα επαηλέζνπκε θαη ηε Μεηξφπνιε πνπ έρεη
απηή ηελ πξσηνβνπιία.
Καη λα πσ θαη θάηη άιιν πνπ ίζσο λα κελ ην μέξνπλ εδψ κεξηθνί
ζπλάδειθνη. Ξέξεηε πφζεο θνξέο έρνπλ θηλδπλεχζεη απηνί νη νπνίνη
κεηαθηλνχληαη γηα λα πάλε ζηελ εθθιεζία απφ ην θάησ Κνπθιάθη ζηε Εσνδφρν
Πεγή πάλσ ζηελ πεδνγέθπξα; Πφζεο θνξέο έρνπλ πέζεη ζχκαηα ιεζηείαο θαη
πφζεο θνξέο έρνπλ ηξαπκαηηζηεί κεγάινη άλζξσπνη πνπ αλαγθάδνληαη λα
θάλνπλ απηή ηε δηαδξνκή; Δκείο ην δνχκε απηφ. Γελ μέξσ πφζεο θνξέο έρεηε
πάεη λα εθθιεζηαζηείηε ζηε Εσνδφρνπ Πεγή, αιιά εθεί νη κηζνί θαη πιένλ είλαη
Κνπθιαθηψηεο. Γηαηί δελ ην ζέινπκε; Γηαηί καο ιείπνπλ 500 ηεηξαγσληθά
ζακλψδνπο έθηαζεο απεξηπνίεηεο, γηα ηελ νπνία ηζαθσλφκαζηε κε ην Γήκν
ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ πνηνο ζα ηελ πεξηπνηεζεί;
Ννκίδσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα πάξεη ηελ απφθαζε
ζεηηθά αιιά θαη παξάιιεια λα επαηλέζεη γηα ηελ πξσηνβνπιία απηή, γηαηί
πξέπεη λα

πνχκε θαη απηφ: κηιάκε γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο. Ο Γήκν

Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο θαηφξζσζε λα έρεη πνηέ Γεξνθνκείν; Ζ εθθιεζία
έρεη, φπσο έρεη θαη παηδηθφ ζηαζκφ, φπσο έρεη θαη ζπζζίηηα.
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Απηά δειαδή ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά; Γελ είλαη θνηλσληθέο
παξνρέο πξνο ηνλ θφζκν ηεο πεξηνρήο καο; Σα αγλννχκε απηά; Ση ππάξρεη
κφλν; Δθεί γηαηί ιέκε φηη θαιψο θάλνπκε; Γηαηί ζέινπκε λα πάκε θάπνηνλ
ειηθησκέλν ζηνλ Καιφ ακαξείηε θαη παξαθαιάκε φινη, γηαηί δελ θαηφξζσζε ν
Γήκνο λα θάλεη Γεξνθνκείν.
Κχξηε

Γήκαξρε,

φηαλ

δφζεθε

ην

θηήκα

Πξέζζε,

ην

παξαρσξεηήξην ιέεη φηη έπξεπε λα γίλεη Οίθνο Δπγεξίαο επί εκεξψλ ηνπ θ.
Γξεηδειηά. Γελ έγηλε πνηέ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη θάλεηε ιάζνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ην παξαρσξεηήξην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη γίλεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ηειεηψζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ιέηε φηη δελ έρεη γίλεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Οίθνο Δπγεξίαο δελ έγηλε,
Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ απφ ην πξσί έσο ην κεζεκέξη,
έγηλε. Γελ είλαη φκσο απηφ ε επηζπκία ηεο δηαζέηηδνο. Δκείο σο Γήκνο δελ
θαηνξζψζακε λα θάλνπκε Γεξνθνκείν. Ζ Μεηξφπνιε είρε θαη έρεη. Έρεη
κεξηθέο δνκέο, πνπ εκείο δελ κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε. Θα πνχκε
δειαδή φρη γηαηί ην θάλεη ε εθθιεζία;
Να ην πσ θαη δηαθνξεηηθά ρσξίο λα ζέισ λα επηδαςηιεχσ ηηκέο,
δελ ηηο ρξεηάδεηαη άιισζηε απφ εκέλα ν δεζπφηεο. ηαλ έρνπκε θαη ην
ζπγθεθξηκέλν Μεηξνπνιίηε, ηνπ νπνίνπ ην θνηλσληθφ έξγν ην βιέπνπκε. Ήξζε
θαη ζε έλα ρξφλν ν Καιφο ακαξείηεο αλαθαηλίζηεθε πιήξσο θαη ε Αγία
Λνχζα ζηε Νέα Ησλία.
Καη γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ πνπ ειέρζε θάηη, δειαδή δελ καο
αξέζεη φηη ν παηδηθφο ζηαζκφο πνπ ζα γίλεη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζα κπνξεί
λα θηινμελεί 100 ζπλ παηδηά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ θαη ζηνπο άιινπο Παηδηθνχο
ηαζκνχο θηινμελνχληαη, δελ ζα έρνπκε εκείο θαλέλα θφζηνο, δελ ζα έρεη ηελ
θπξηφηεηα ηνπ θηηξίνπ παξά κφλν ν Γήκνο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα κε ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ έρεη ζεζπηζηεί λα έρεη ιφγν γηα φ,ηη
γίλεηαη εθεί, δελ καο αξέζνπλ απηά…. Αιιά θαηά ηα άιια ην θνηλσληθφ έξγν
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ηνπ ζρνιείνπ ζην θάησ Κνπθιάθη πνπ δελ είλαη θνληά ή ηεο δνκήο πνπ δελ
είλαη θνληά, εθείλν καο ελνριεί.
Απηά ζέισ λα πσ θ. Γήκαξρε θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα είκαζηε
ζεηηθνί κεηά ιφγνπ γλψζεσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε εηδηθή αγνξήηξηα απφ εκάο είλαη ε θα
Γθνχκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Καη' αξράο ην πξψην πξάγκα πνπ
καο έθαλε εκάο εληχπσζε -θαη δπζηπρψο απαληήζεθε ρσξίο ληξνπή- είλαη
πσο μέξεη θαη ην δεηάεη, καο έθαλε ηξνκεξή εληχπσζε φηη έξρεηαη κηα
εηζήγεζε απφ ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε ηελ νπνία ζπλππνγξάθεη ν Γήκαξρνο πνπ
έρεη μεθάζαξα ην αθίλεην πνπ ππάξρεη ζην Γήκν, ηη θαζεζηψο έρεη, πνην είλαη
ην ΚΑΔΚ ηνπ, ε επηθάλεηά ηνπ θαη ηα ινηπά. Απηφ καο έθαλε ηξνκεξή
εληχπσζε.
Γηαηί είλαη λα αλαξσηηέζαη, δειαδή εκείο πνιιέο θνξέο θαη
πξνθνξηθά θαη ζε δηάθνξεο Γηνηθήζεηο φζα ρξφληα είκαζηε εδψ, έρνπκε
ξσηήζεη ην πεξηνπζηνιφγην ηνπ Γήκνπ, ηη αθίλεηα έρεη ν Γήκνο, πσο κπνξεί
λα ηα αμηνπνηήζεη, ηη δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ζε θάζε ηη, ηη ρξήζεηο γεο, λα
κπνξνχκε λα κπνχκε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μπαίλεηο θαη ην βιέπεηο απηφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αθνχ μέξαηε ην ΚΑΔΚ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη ην νηθφπεδν ήμεξα πνην
είλαη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν νηθφπεδν, δελ κπνξείο λα θνηηάμεηο έλα - έλα ηα
νηθφπεδα. Δπίζεο απηφ ηζρχεη απφ θέηνο, αιιά δελ κπνξείο λα δεηο έλα - έλα
ηα νηθφπεδα γηα λα δεηο πνηα αλήθνπλ ζην Γήκν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Γαλάε έρεη δίθην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα κε θάλεηε δηάινγν, πείηε απηά πνπ ζέιεηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αλ μέξακε φηη είλαη ζηελ εηζήγεζε δελ ζα κπνξνχζακε λα
πάκε ζε φια ηα νηθφπεδα πνπ ππάξρνπλ θαη λα αλαξσηηφκαζηε πνην είλαη ηνπ
Γήκνπ θαη πνην είλαη ηεο θπξίαο ή ηνπ θπξίνπ ηάδε, δελ κπνξείο λα ειέγμεηο
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φια ηα αθίλεηα. Γελ έγηλε έηζη δειαδή, αιιηψο έγηλε. Τπάξρεη κηα ζπλεξγαζία
κεηαμχ Μεηξφπνιεο θαη Γήκνπ, έηζη ηελ αλέθεξε ν θ. Γήκαξρνο κέζα ζηελ
νπνία θνηηάδνπλ ηα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ. Απηφ αθνχζακε εκείο.
Καη ζέινπκε θη εκείο λα έρνπκε ην πεξηνπζηνιφγην ηνπ Γήκνπ λα
κπνξέζνπκε θη εκείο λα βνεζήζνπκε ζην πνηεο δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ψζηε
λα αλαπηπρζνχλ πάξα πνιιέο γεηηνληέο ηνπ Γήκνπ καο.
Να δνχκε ηψξα ην ζεκείν. Δίλαη έλα πάξθν κηζφ ζηξέκκα, δελ
είλαη ιίγν. Γελ έγηλε μαθληθά 498 ηεηξαγσληθά, δειαδή ππάξρνπλ ηάμεηο
κεγέζνπο πνπ ηα αλαγλσξίδνπκε φινη, νη πεξηζζφηεξνη απφ εδψ δελ έρνπκε
ηα αθίλεηα ηα ηεξάζηηα πνπ είλαη αζηεία κεγέζε ηα κηζά ζηξέκκαηα.
Σνπιάρηζηνλ εκείο δελ έρνπκε.
Δίλαη έλα πάξθν κηζφ ζηξέκκα. Δίλαη θνληά ζε ηξεηο εθθιεζίεο
εηπψζεθε, δελ ζα αλαθέξσ παξαπάλσ, απφ 250 κέρξη 800 κέηξα. Ζ δηαθνξά
είλαη φηη είλαη ζε έιεγρν άιισλ Μεηξνπφιεσλ απηέο νη εθθιεζίεο. Γελ
θαηαιαβαίλνπκε πνπ ζίγεηαη ην ζξεζθεπηηθφ πλεχκα ζε απηφ.
Δκείο δελ αλαθέξακε αλ ππάξρεη θνληηλφ ζρνιείν ή θνληηλφο
βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο θαη ηνλίδσ ην «βξεθηθφο» γηαηί κε ηε δίρξνλε
πξνζρνιηθή ζπκίδσ κηαο θαη αλνίρηεθε απηή ε ζπδήηεζε, ε έιιεηςε δελ είλαη
ζε Παηδηθνχο ηαζκνχο, ηα λήπηα ζα πάλε ζηα λεπηαγσγεία. Ζ έιιεηςε είλαη
ζηνπο βξεθηθνχο θαη εθεί ρξεηάδεηαη κηα νινθιεξσκέλε εληαία πξνζρνιηθή
αγσγή, πνπ λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά ηελ θαηάζηαζε.
Σν εξψηεκά καο γηα ην πνην θνληηλφ πλεπκαηηθφ θέληξν ή ην πην
θνληηλφ ΚΑΠΖ δελ είλαη γηαηί εκείο καο άξεζε ν ρψξνο θαη ζέινπκε αληί γηα
λαφ λα θάλνπκε πξνθάη ΚΑΠΖ. Δίλαη γηα λα αλαδείμνπκε ηελ ηεξάξρεζε πνπ
ππάξρεη. φηη ζε κηα απνκαθξπζκέλε γεηηνληά, ε ηεξάξρεζε πνπ κπαίλεη απφ ην
Γήκν -άιιν ε πξσηνβνπιία ηε βγάδνπκε απ' έμσ ζε απηφ ην θνκκάηη,
αλαθεξφκαζηε ζην Γήκν, ε πξσηνβνπιία ηεο Μεηξφπνιεο… ν θαζέλαο
κπνξεί λα πξνηείλεη φ,ηη ζέιεη.
Αιιά έξρεηαη θαη πνιχ ζχληνκα κάιηζηα γηα λα κπεη σο
ηεξάξρεζε. Βέβαηα δελ καο έρεη μαθληάζεη γηαηί απηή ε Γεκνηηθή Αξρή ην έρεη
θάλεη ζπλήζεην λα δσξίδεη ειεχζεξνπο ρψξνπο ζηελ εθθιεζία θαη ηψξα γη'
απηή ηελ πξνζεθηηθή.. φηη ηνπνζεηνχληαη λαΐζθνη, ε ηαθηηθή είλαη γλσζηή. Έλαο
πξνθάη λαΐζθνο θαη κεηά ε ηαθηηθή ηελ νπνία ππεξαζπίζηεθε θαη ν θ.
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Σνκπνχινγινπ ηελ είπε αλαιπηηθφηαηα θαη ζήκεξα δελ κπνξεί ε πεξηνρή
εθείλε λα έρεη πεξίπηεξν. Γελ κπνξεί λα κπεη πεξίπηεξν εθεί, εκπνδίδεη. Γηα λα
δνχκε δειαδή θαη ηνλ επεθηαηηζκφ.
Σν άιιν παξάδεηγκα βέβαηα κέζα ζην άιζνο, έρεη γίλεη νιφθιεξε
πεξίθξαμε. Άιιν ν λαφο λα είλαη πξνζβάζηκνο λα είλαη έλαο αηζζεηηθά σξαίνο
λαφο δελ δηαθσλνχκε ζε φια απηά. Άιιν νη πεξηθξάμεηο. Ζ Αγία Σξηάδα
πεξηθξάρηεθε ηφζα ρξφληα θαη γηα έλα θνκκάηη γεο έπξεπε λα θηλεζεί γε θαη
νπξαλφο.
Έρνπκε πάξα πνιιά παξαδείγκαηα γηα ηα νπνία είκαζηε
αληίζεηνη πνπ καο έρνπλ δψζεη ηελ πείξα λα είκαζηε αληίζεηνη θαη λα
επηκέλνπκε.
Να ξσηήζσ θαη θάηη. Δδψ κε απηφ ην δηζέιηδν κε ηέηνηα
ζεκαηνινγία δελ ρξεηάζηεθε ε εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, ε
γλσκνδφηεζή ηεο; ε ηφζα πξάγκαηα θνιιάκε, δειαδή ζέινπκε λα πάκε κε
ην γξάκκα ηνπ λφκνπ βξίζθνπκε ρίιηεο δηθαηνινγίεο, ππάξρνπλ ηεξάζηηεο
θαζπζηεξήζεηο, ζε απηφ εδψ ζην αλ κπνξεί λα κπεη έλαο λαφο ζε έλα
θνηλφρξεζην ρψξν, πνπ είλαη πξάζηλν αιιά δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί πξάζηλν
γηαηί θαλείο δελ αζρνιήζεθε λα ραξαθηεξηζηεί πξάζηλν κηα έθηαζε κηζνχ
ζηξέκκαηνο ζην θάησ Κνπθιάθη, ζε απηφ δελ ρξεηάδεηαη ε γλσκνδφηεζε ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο. ηα άιια ρξεηάδεηαη ελάληηα ζην σκαηείν εξγαδνκέλσλ,
ελάληηα ζε δηεθδηθήζεηο, ελάληηα ζε άιια πξάγκαηα.
Δκείο ην έρνπκε θαηαγγείιεη πνιιέο θνξέο, ην ηνλίδνπκε θαη
ζήκεξα νη ειεχζεξνη ρψξνη δελ είλαη θελά νηθφπεδα πξνο αμηνπνίεζε. Δίηε
ιέγνληαη πξάζηλν, είηε έρνπλ δέληξα, είηε έρνπλ πιάθεο θάησ, είηε είλαη ζην
Γήκν είηε είλαη παξαρψξεζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλα, είηε είλαη ζηελ
Πεξηθέξεηα, νη ειεχζεξνη ρψξνη δελ είλαη γηα καο νηθφπεδα πξνο αμηνπνίεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Να θάλσ κηα εηζαγσγηθή
παξαηήξεζε φηη ζχκθσλα κε ην χληαγκά καο ην θξάηνο πξέπεη λα κεξηκλά
βέβαηα γηα ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, αιιά πξέπεη επίζεο λα κεξηκλά θαη γηα
ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζξεζθεχεζζαη. Πνιιέο θνξέο απηά ηα
δχν ηα παξαλννχκε, λνκίδσ φηη είλαη ην ίδην πξάγκα, δελ είλαη ην ίδην πξάγκα.
Άιιν ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη άιιν ην δηθαίσκα ηνπ ζξεζθεχεζζαη.
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Να κηιήζνπκε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Δίλαη έλα
αγξνηεκάρην 500 κέηξσλ (498) επεηδή αθνχσ δηάθνξα φηη ζα ππάξρεη θάιπςε
ηνπ ρψξνπ. Ο λαΐζθνο, γηαηί δελ πξφθεηηαη γηα λαφ κηιάκε γηα λαΐζθν φπσο
βιέπσ απφ ηελ εηζήγεζε, ζα είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηα 500 κέηξα. Σα
500 ηεηξαγσληθά κέηξα είλαη φινο ν ρψξνο. Άξα ζα πξνθχςεη θη έλαο ρψξνο
πξαζίλνπ γχξσζελ ηνπ λαΐζθνπ πνπ ζα είλαη κηθξφηεξνο θαη ηαπηφρξνλα ζα
κπνξεί ν ρψξνο απηφο λα ηχρεη κηαο επηκέιεηαο απφ ηελ εθθιεζία θαη απφ ηνλ
θφζκν πνπ ζα εθεί, λα γίλεη έλαο ρψξνο ζπγθέληξσζεο ειηθησκέλσλ.
Γειαδή άζειά ηνπ ν θ. Βαζηιφπνπινο λνκίδσ φηη κνπ έδσζε ηελ
ηδέα αθξηβψο γηα λα πσ φηη θαιχπηεηαη θαη ην δηθφ ηνπ ζέισ. Γειαδή φπσο
γλσξίδεηε νη λανί θαη νη λαΐζθνη ιεηηνπξγνχλ θαη σο ρψξνη ζπγθέληξσζεο
ειηθησκέλσλ. Δίπε πξηλ ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ηνπ φηη ζέιακε θη εκείο λα
θάλνπκε θάηη ζαλ ΚΑΠΖ, θάηη ζαλ θαθελείν πνπ λα πίλεη θαθέ θάπνηνο
ειηθησκέλνο, λα ζπδεηάεη κε ηνλ άιινλ θαη ηα ινηπά.
Ο λαφο θαη νη ρψξνη ηνπ ιεηηνπξγνχλ θαη έηζη, ιεηηνπξγνχλ
δειαδή θαη σο ρψξνο ζπγθέληξσζεο ειηθησκέλσλ, έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν
θπξίσο ειηθησκέλνη άλζξσπνη …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πσο δελ ην ζθεθηήθακε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πάιη κε δηαθφπηεηο Άξε, δελ πεηξάδεη. Δγψ ζεηηθά
κίιεζα γηα εζέλα, κνπ έδσζεο κηα ηδέα σξαία. Άξα κηα θσηνγξαθία πξηλ θαη
κεηά ζα ήηαλ ζεκαληηθή. Γειαδή πξηλ εγθαηάιεηςε, έλαο ρψξνο πνπ αλήθεη
ζε δπν Γήκνπο θαη καιψλνπλ πνηνο ζα ην θαζαξίζεη θη αλ ζα ην θαζαξίζεη, ή
έλαο ρψξνο εθ ησλ 500 ηεηξαγσληθψλ έλα κέξνο κφλν πνπ ζα θαιπθζεί απφ
έλα ιπφκελν λαΐζθν θαη ηαπηφρξνλα ζα ππάξρεη ρψξνο πξαζίλνπ, άθνπζα ηνλ
παλνζηνινγηφηαην ν νπνίνο είπε φηη ζα επηκειεζεί ε εθθιεζία θαη ζα απμεζεί
θαη ην πξάζηλν γχξσζελ ηνπ λανχ.

Άξα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη

ζαθψο θαιχηεξν απφ απηφ πνπ είλαη ηψξα.
Δπίζεο μέξνπκε φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πνηκλίνπ ησλ λαψλ
είλαη ειηθησκέλνη. Αθνχσ εδψ φηη ππάξρεη πξφζβαζε, ππάξρεη κηα
αεξνγέθπξα, ππάξρεη κηα θιίκαθα θαη κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ ζε έλα λαφ πνπ
είλαη 250 κέηξα. Σν ζέκα είλαη πσο ζα παο εθεί. Αλ ππάξρεη έλαο ηξφπνο κηα
αεξνγέθπξα, ή θιίκαθα, μέξνπκε ήδε φηη απνθιείνληαη απηνί πνπ έρνπλ
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θηλεηηθά

πξνβιήκαηα.

Κιίκαθα

λα

αλέβνπλ

άλζξσπνη

κε

θηλεηηθά

πξνβιήκαηα, δελ κπνξνχλ. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη ηξφπνο άιινο.
Άξα ην λα ιέκε φηη κπνξείο λα παο ζε κηα γεηηνληθή εθθιεζία λα
πεξάζεηο ηελ εζληθή νδφ, ή λα πεξάζεηο κηα αεξνγέθπξα απφ πάλσ γηα έλαλ
ειηθησκέλν λνκίδσ φηη κφλν σο αλέθδνην κπνξεί λα αθνπζηεί απηφ.
Δπίζεο θάηη πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο. αθψο θαη νη αξκνδηφηεηεο
απηψλ ησλ δπν Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο εθθιεζίαο δειαδή θαη ηνπ Γήκνπ
πξέπεη λα είλαη δηαθξηηέο. Αιιά φρη φηη δελ έρεη βνεζήζεη θαη ε εθθιεζία ην
Γήκν ζε πνιιά ζέκαηα θαη ηψξα ελ πξνθεηκέλσ, δελ έρεη βνεζήζεη ε εθθιεζία
δηα ηεο ελνξίαο ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη ζην γήπεδν θαη ζηα έξγα πνπ γίλνληαη
εθεί.
Δθεί ππάξρεη ζπλεξγαζία θ. Γξεηδειηά. Τπάξρεη ζπλεξγαζία παξ'
φιν πνπ ππάξρνπλ δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο ηεο Μεηξφπνιεο ε νπνία
παξαρψξεζε θαη ρψξν απφ ηελ Αγία Σξηάδα θαη βνήζεζε φζν κπνξνχζε.
Θέισ λα πσ κε απηφ, φηη κπνξεί λα είλαη νη αξκνδηφηεηεο μερσξηζηέο θαη νη
ξφινη δηαθξηηνί, αιιά φηαλ πάκε γηα ην θνηλφ θαιφ ή φηαλ πάκε λα θάλνπκε
θάηη φκνξθν, βιέπεηε φηη πξέπεη λα ππάξρεη θαη ππάξρεη αγαζηή ζπλεξγαζία
κεηαμχ Μεηξφπνιεο θαη Γήκνπ. Δθεί δελ έρνπκε πξφβιεκα αξκνδηφηεηαο, εθεί
κπνξεί λα βνεζάεη ε εθθιεζία θαη λα καο δίλεη ρψξν.
Άξα ελ θαηαθιείδη εγψ δελ βιέπσ λα βιάπηεηαη ν ρψξνο, βιέπσ
λα αλαλεψλεηαη, βιέπσ λα εκπινπηίδεηαη. Θεσξψ δεδνκέλν φηη ν λαφο ζα
είλαη

κηθξφο

έηζη

είπε

θαη

ν

παλνζηνινγηφηαηνο

εθπξφζσπνο

ηνπ

ζεβαζκηνηάηνπ. Γελ ζα είλαη έλαο λαφο 500 κέηξα ψζηε λα πνχκε φηη
θαιχθζεθε φινο ν ρψξνο απηφο, ζα είλαη έλαο κηθξφο λαφο, ζα δεκηνπξγήζεη
έλα πφιν έιμεο θπξίσο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο πεξηνρήο, άξα κφλν ζεηηθά
λνκίδσ κπνξνχκε λα ην βιέπνπκε απηφ.
Απφ ην λα είλαη έλαο ρψξνο ρέξζνο, δηεθδηθνχκελνο απφ δπν
Γήκνπο θαη λα κέλεη δεθαεηίεο αλεθκεηάιιεπηνο είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεη
έλαο κηθξφο λαφο θαη λα κείλεη έλα κεγάιν, ην κεγαιχηεξν ελδερνκέλσο, ηνπ
αγξνηεκαρίνπ ειεχζεξν κε πξάζηλν εκπινπηηζκέλν απφ ηε Μεηξφπνιε θαη
απηφ βέβαηα λα απνηειεί κηα πεγή ραξάο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δπραξηζηψ
θ. Πξφεδξε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν
γηα κηα παξέκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα κηιήζσ επί ηνπ ζέκαηνο, απιά κηα είδεζε πνπ κάιινλ
ζα ζαο αλεζπρήζεη θαη θπξίσο ζα αθπξψζεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.
Οπζηακπαζίδε. Μφιηο κε πιεξνθφξεζαλ απφ ην δεκαξρείν φηη βεβαηψζεθε
απφ ην δαζάξρε έλα πξφζηηκν ηεο ηάμεο ησλ 12 εθαηνκκπξίσλ γηα φ,ηη αθνξά
ηα θηίζκαηα ζπλ ην Φηινδσηθφ κέζα ζην άιζνο. 12 εθαηνκκχξηα θ.
Οπζηακπαζίδε, 6+4+2 γχξσ ζηα 12.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη θ. Γήκαξρε, αλ δελ δεηήζνπκε δηαγξαθή
πξνζηίκσλ γηα ηηο ήδε θαηεδαθίζεηο καο, ζα κπεη νιφθιεξν. Αιιά πξέπεη λα
ηηο δεηήζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην αλέθεξα γηα ζπδήηεζε, απιά γηα λα δείηε πφζν
επηθίλδπλα ήηαλ ηα πξάγκαηα, πφζν αθέζεθαλ ζηελ ηχρε ηνπο θαη εδψ θαη
δπν ρξφληα πνπ έρνπκε θιεξνλνκήζεη κηα θαπηή παηάηα, ηελ νπνία
πξνζπαζήζακε επί ζεηξά δπν εηψλ λα ιχζνπκε.
Βεβαίσο ζεσξψ γηα φζνπο γλσξίδνπλ ηα λνκηθά δεηήκαηα θαη
φζνη έρνπλ ζρέζε κε ηνπο θνξείο θαη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο βεβαηψζεηο, φηη
πηζαλφ λα ππάξρεη κηα πεξίνδνο ράξηηνο ηελ νπνία ζα κπνξέζνπκε λα
πξνζθχγνπκε θαη ηνπιάρηζηνλ Λχζαλδξε πνπ έρεηο επσκηζηεί φιε απηή ηελ
ηζηνξία θα πξαγκαηηθά ζαπκάδσ θαη ην θνπξάγην ζνπ θαη ηελ ππνκνλή πνπ
έρεηο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, θαληάδνκαη ζε απηφ ην δηάζηεκα ησλ
φπνησλ εκεξψλ καο δνζεί, λα κπνξέζνπκε λα νινθιεξψζνπκε ηηο εξγαζίεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε δπν ιεπηά, επεηδή πξηλ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπα απιψο κηα είδεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά θάλαηε θαη ην είπαηε, πιελ φκσο πξηλ αθνχζακε ηα εμ
ακάμεο απφ θάπνην ζχκβνπιν ν νπνίνο είλαη παληειψο γεσγξαθηθά,
νηθνλνκηθά θαη λνκηθά αληζηφξεηνο.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ση είλαη απηά πνπ ιεο ηψξα; Γελ ληξέπεζαη ιίγν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ….
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θα μεράζνπκε ην επάγγεικά καο; Εεηάηε δηαγξαθή
πξνζηίκσλ θαη εθζέζεηο απηνςίαο; Γελ δεηήζαηε εγθαίξσο ηε δηαγξαθή
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πξνζηίκσλ πνπ θαηεδαθίζηεθε ν ΚΔΝΣΑΤΡΟ κε επζχλεο θαη Βαζηιφπνπινπ
θαη δηθή ζαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζα αλνίμνπκε ηψξα ζπδήηεζε …
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ δεηήζαηε απηά πνπ έπξεπε λα δεηήζεηε θαη θηαίσ
εγψ πνπ ζαο ηα ιέσ; Δίζηε άζρεηνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζα αλνίμνπκε έλα θχθιν ζπδήηεζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αθνχζηε κε ζην εμήο έρεη ζεκαζία: απφ
ηε ζηηγκή πνπ ζα ππάξμεη παξαρψξεζε ρψξνπ απφ ην πκβνχιην, παχεη ε
Πνιενδνκία λα έρεη αξκνδηφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν. Γηαςεχζηε κε θ.
Καιακπφθε. Τπεηζέξρεηαη ε λανδνκία. πνπ ε εθθιεζία είλαη λα ζηήζεη
εθθιεζία,

παξεθθιήζη

παχεη

ε

αξκνδηφηεηα

ηεο

Πνιενδνκίαο

θαη

θαηαιαβαίλεηε δελ έρνπκε θακία ζρέζε πηα κε ηνλ ρψξν.
Παξαθαιψ θ. Πξφεδξε θαη είλαη επζχλε ζαο ρξεηάδεηαη
γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη παξαθαιψ λα αλαβιεζεί ην ζέκα
ζε επφκελε ζπλεδξίαζε. Δίλαη απαξαίηεηε ε γλσκνδφηεζε, πξνζηαηεχζηε
φιν ην πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: εβάζκηνη παηέξεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θχξηε Γήκαξρε,
θχξηε Πξφεδξε εδψ ππάξρεη κηα ηζηνξία νιφθιεξε γηα ηε Νέα Υαιθεδφλα.
Τπήξρε ν ηεξφο λαφο ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ν νπνίνο είρε θαη ηελ πεξηνρή
Πξνπνλά. Γελ ππήξρε άιιε εθθιεζία. ηε ζπλέρεηα ε Αγία Βαξβάξα
δηεθδίθεζε ηνλ ρψξν ηεο πεξηνρήο Πξνπνλά ζηνλ Άγην Γηψξγε θαη
απνζρίζηεθε απφ ηελ ελνξία καο θαη είρε κείλεη κφλν ε Αγία Δπθεκία θαη εκείο
φινη νη άιινη απφ ηελ Αραξλψλ θαη θάησ αλήθακε ζηε Εσνδφρνπ Πεγή σο
ελνξίηεο.
Ήξζε ην 1986 ε ψξα πνπ νη θάηνηθνη ζηήζαλε ην παξάπεγκα ηεο
Δπαγγειηζηξίαο θαη έηζη μεθίλεζε ζηγά - ζηγά λα γίλεηαη ε ελνξία ηεο
Δπαγγειίζηξηαο, ε νπνία φκσο έθηαλε κέρξη ηε Σζνχληα. Πάγην αίηεκα ησλ
θαηνίθσλ φισλ ήηαλ γηαηί εκείο λα αλήθνπκε ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη ζηε
Εσνδφρνπ Πεγή θαη λα κελ αλήθνπκε θη εκείο ζηελ Δπαγγειίζηξηα, ή λα γίλεη
κηα άιιε εθθιεζία ζην ρψξν ηνπ θάησ Κνπθιαθίνπ, ψζηε θη εκείο λα
κπνξνχκε λα αζθνχκε ηα ζξεζθεπηηθά καο θαζήθνληα.
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Γελ είλαη ζεκεξηλφ ην αίηεκα, ην αίηεκα είλαη πνιχ παιηφ., φπνηνη
μέξνπλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο Υαιθεδφλαο. Δγψ σο ηειεπηαίνο Γήκαξρνο
Υαιθεδφλαο νθείισ λα πσ ην εμήο: ππάξρνπλ πνιιέο παξαιείςεηο ζε
ρψξνπο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζρνιεία, ΚΑΠΖ θαη νχησ θαζεμήο.
Αιιά εάλ δελ εξρφηαλ απηή ηε ζηηγκή ην ζέκα ηεο παξαρψξεζεο, ζα ππήξραλ
απηά ηα ζέκαηα;
Δγψ δελ ιέσ λα κε δηεθδηθνχκε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο
είλαη απηά, λα δηεθδηθνχκε. Αιιά ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν πνπ κπνξνχκε
θάιιηζηα ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, δηθαίσκα ηνπ θαζέλα είλαη λα έρεη ηελ
άπνςή ηνπ θαη εγψ ηε ζέβνκαη νπνηαδήπνηε άπνςε, αιιά ην λα ρηηζηεί εθεί
κηα εθθιεζία θαη λα κπνξέζεη απηή ηε ζηηγκή ν θάηνηθνο ζην θάησ Κνπθιάθη
πνπ ιέκε δελ έρεη ζρνιείν, δελ έρεη ΚΑΠΖ… θαιψο ν πξνεγνχκελνο
Γήκαξρνο έθαλε ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία γηα λα κπνξέζεη απηή ηε ζηηγκή ν
θάηνηθνο ζην θάησ Κνπθιάθη λα έρεη πξφζβαζε θαη ζηα ΚΑΠΖ θαη ζηα ζρνιεία
θαη ζην λεθξνηαθείν.
Δίλαη κηα ελέξγεηα. Αλ απηή ηε ζηηγκή ζέιακε λα θάλνπκε θη άιιεο
ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηηθά ρσξάλε ζην ρψξν απηφ θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ, λα
γίλνπλ. Αιιά δελ ζα βξίζθνπκε δηθαηνινγίεο δηάθνξεο λα κελ γίλεη ηίπνηα,
γηαηί έηζη. ια ζα γίλνπλ λφκηκα, θαλείο δελ ιέεη λα γίλεη ηίπνηε παξάλνκν.
Καλείο δελ ην ιέεη. Αιιά ην λα έρνπλ ην δηθαίσκα νη άλζξσπνη ηνπ θάησ
Κνπθιαθίνπ ηνπιάρηζηνλ λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ην ηαπξφ ηνπο ζε κηα
εθθιεζία εθεί θνληά ηνπο, είλαη δηθαίσκά ηνπο φπσο είλαη δηθαίσκα ηνπ θαζέλα
λα πηζηεχεη ή λα κελ πηζηεχεη.
Μελ κπεξδεχνπκε πξάγκαηα ρσξίο ιφγν. Πηζηεχσ φηη εκείο
πξέπεη λα παξαρσξήζνπκε απηφ ην ρψξν λνκίκσο θαη λα κπεη εθεί ην
παξεθθιήζη ψζηε λα κπνξνχλ θαη νη θάηνηθνη ηνπ θάησ Κνπθιαθίνπ λα
εθθιεζηάδνληαη. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Σάθαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνπηζάθε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Καη' αξρήλ ζέισ λα θαισζνξίζσ
ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηεξάο Μεηξνπφιεψο καο. Ξεθηλψληαο, επεηδή ζέισ λα
είκαη πάληα μεθάζαξνο θαη έηζη πξνζπαζψ λα ιεηηνπξγψ ζηε δσή κνπ, ζε
φπνηεο πξνζσπηθέο ζρέζεηο καο δηαρσξίδνπλ κε ηνλ θ. Λεσληδφπνπιν, ζα
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έιεγα φηη πξνζππνγξάθσ ηα φζα αθξηβψο είπε θαη ηνλ ζπγραίξσ. Λέσ θαη
πάιη γηα φπνηεο πξνζσπηθέο ζρέζεηο καο δηαρσξίδνπλ, άιιν ην έλα άιιν ην
άιιν.
Δδψ κηιάκε γηα ην Γήκν καο θαη ν θαζέλαο καο πξέπεη
ππεχζπλα λα παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ θαη ηηο ζέζεηο ηνπ. Αθνχζηεθαλ
θάπνηα πξάγκαηα απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε, εκείο απηνί νη νπνίνη πξνεξρφκαζηε
θαη σο πνιχ παιηνί απφ ην Γήκν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο κπνξνχκε λα μέξνπκε
ηελ πεξηνρή απηή πηζακή πξνο πηζακή.
Σν ιέσ απηφ δηφηη σο θαη ζήκεξα πηζηεχσ αθξάδαληα φηη θάπνηνη
δελ γλσξίδνπλ νχηε πνπ είλαη ην θάησ Κνπθιάθη. Μηα ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή
φρη ηψξα, απφ ην Γήκν ηεο Υαιθεδφλαο ρξφληα δελ μέξακε πνπ ήηαλ ην θάησ
Κνπθιάθη, ην ιέσ θη εγψ πξνζσπηθά φηαλ πξσηνθαηέβεθα θαη πνιηηεχηεθα ζα
δεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ ήμεξα ην θνκκάηη απηφ αλ αλήθεη ζηε Υαιθεδφλα.
Σν κάζακε φκσο, πνπ πνιινί θαη κέρξη ζήκεξα δελ ην γλσξίδνπλ, ην ηνλίδσ
απηφ ην πξάγκα.
Λέσ φηη είλαη έλα θνκκάηη ππνβαζκηζκέλν θαη θπξηνιεθηψ απηή
ηε ζηηγκή. Αλαθέξζεθε ν θ. Λεσληδφπνπινο γηα ην ζέκα ηεο εθθιεζίαο ηνπ
Δπαγγειηζκνχ πνπ ππήξραλ ηφηε εθαηνληάδεο ππνγξαθέο απφ ηελ πεξηνρή
απηή θαη πξνζπαζνχζακε κε δφληηα θαη κε λχρηα λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα
θάλνπκε, λα γίλεη κηα θαηλνχξγηα ελνξία εθεί.
Σν θαηαθέξακε κε ηηο δηαθσλίεο κε ρίιηα δπν πξάγκαηα, ην
θαηαθέξακε δπν ηξεηο άλζξσπνη εκείο πνπ ήκαζηαλ θαη ζηε Γηνίθεζε, κεηαμχ
15-20 αηφκσλ πνπ είλαη ζην ζξήζθεπκα. Μαο είραλ θάλεη ηελ πξφηαζε,
μέξακε πφζε δπζθνιία ππήξρε γηαηί είρακε ιάβεη ππφςε καο θαη ην ηη ζα
γηλφηαλ ηα παξάπνλα, γηαηί λα κελ θξπβφκαζηε, έπξεπε λα θφςνπκε θαη δπν
δέληξα γηα λα κπεη ην θαηαζθεχαζκα απηφ, ην νπνίν ην κειεηνχζακε πνιινχο
κήλεο πξηλ ην ηνπνζεηήζνπκε εθεί.
Γηα ηελ ηζηνξία, ζα έιεγα φηη ήηαλ λα κπεη πξνπαξακνλή
Υξηζηνπγέλλσλ, ν θ. Λεσληδφπνπινο ζα ην ζπκάηαη θαη ν θ. Κνπηζάθεο, θαη
επεηδή ππήξραλ θαηαγγειίεο θαη ήξζαλ ζηα απηηά καο φηη «μέξεηο, ζα θαιέζσ
ηελ Αζηπλνκία…» ελψ εκείο είρακε πηάζεη φια ηα ζεκεία θαη μέξακε ηη θάλακε.
Γηαηί; Γηαηί εθθιεζία θηηάρλακε, δελ θηηάρλακε θακία θαθεηέξηα, νχηε θαλέλα
κπνπδνπμίδηθν. Δθθιεζία ζα θηηάρλακε θαη απηφ πνπ αλαθέξζεθε ν θ.
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Λεσληδφπνπινο κε ην ζέκα ηεο θακπάλαο, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Γη' απηφ
πξνζππνγξάθσ ζηα φζα είπε αθξηβψο, πνπ ηα γλσξίδνπκε.
Καη ζήκεξα ιέσ ην εμήο: ην θνκκάηη απηφ πνπ κηιάκε ζήκεξα
γηαηί ηφζα ρξφληα ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ην γλψξηδε
απηφ ην θνκκάηη εθεί; Ση έθαλε; Μαο κηιάεη γηα ΚΑΠΖ, γηα ζρνιεία, γηα
πξάζηλα, γηα θίηξηλα θαη ηα ινηπά. Γηαηί δελ αληηιήθζεθαλ ην θνκκάηη εθείλν
θαη λα ην έρνπλ αμηνπνηήζεη; Δλψ ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε ςάρλνληαο ηα θνκκάηηα
απηά, γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη νηηδήπνηε παξαπάλσ κπνξεί θαη ήξζε ζην
ζεκείν ε πξφηαζε ηεο Μεηξφπνιεο λα καο θάλεη ηελ πξφηαζε απηή, κηα
πξφηαζε πνπ καο βγάδεη θαη απφ ην αδηέμνδν ησλ θαηνίθσλ εθεί κε ηα
παξάπνλα ρξφλσλ θαη φρη κφλν γηα ην ζέκα ην εθθιεζηαζηηθφ. Γελ ππάξρεη
ζήκεξα νχηε αζηπλνκηθφ Σκήκα ζηε Νέα Υαιθεδφλα, νχηε Σαρπδξνκείν. Απηά
πνηνο ηα αληηκεησπίδεη; Δκείο θαζεκεξηλά πνπ καο ζπλαληάεη ν θφζκνο θαη
έρνπκε ππνβαζκίζεη θαηά πνιχ ηε Νέα Υαιθεδφλα.
Έξρεηαη ε πξφηαζε απηή πνπ ζα πξέπεη λα ηνπο επγλσκνλνχκε,
λα ηνπο επραξηζηνχκε δηφηη δελ είλαη ην κφλν πνπ πξφηεηλε ε Ηεξά Μεηξφπνιε,
καο έρεη θηηάμεη θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη ηφζα πξάγκαηα καο έρεη θάλεη θαη
δελ έρνπκε βάιεη θαη ην ρέξη ζηελ ηζέπε, δελ έρνπκε ραιάζεη νχηε έλα επξψ.
Αιιά ιέεη κηα παξνηκία «φζα δελ θηάλεη ε αιεπνχ ηα θάλεη
θξεκαζηάξηα» θαη αο κνπ επηηξαπεί απηφ πνπ ιέσ. Λέσ φηη ζα πξέπεη λα ην
δνχκε φπσο πξέπεη λα ην δνχκε, εθθιεζία θηηάρλνπκε, αο ην θαηαιάβνπκε.
Υσξίο λα βάδνπκε έλα επξψ απφ ηελ ηζέπε καο, λα πάξνπκε κηα απφθαζε
θαη πξέπεη λα είλαη νκφθσλε απφθαζε, αλ αγαπάκε ηελ εθθιεζία ή δελ ηελ
αγαπάκε ή πφζν ηελ αγαπάκε. Δίκαζηε ρξηζηηαλνί πάλσ απ' φια, φζνη
είκαζηε ρξηζηηαλνί. Ση λα πσ απφ εθεί θαη πέξα δελ μέξσ.
Θα πξέπεη λα πάξνπκε κηα νκφθσλε απφθαζε θ. Πξφεδξε λα
γίλεη απηφ ην νπνίν πξνηείλεη ε ηεξά Μεηξφπνιε λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Καη
αλ ιέλε δηθαηνινγίεο κέζα ζηελ αίζνπζα αθνχσ φηη έρνπκε ηε Εσνδφρν Πεγήο
απφ ηε κηα κεξηά θαη ηελ εθθιεζία απφ ηελ άιιε, θάπνηε ήκαζηαλ κε κηα
εθθιεζία, κε ηελ Αγία Δπθεκία θαη απηά πνπ είπε ν θ. Κνπηζάθεο ήηαλ
πξαγκαηηθφηεηα.
Αλήθακε εθθιεζηαζηηθά ζηελ Αγία Δπθεκία θαη κέλακε ζηνλ
Πξνπνλά γηαηί θη εγψ ζην Πξνπνλά έκελα θαη αζηπλνκηθά αλήθακε ζηε Νέα
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Υαιθεδφλα. Σφηε παξελέβε ε Αγία Βαξβάξα φπσο είπε ν θ. Κνπηζάθεο θαη
κεηαθεξζήθακε, πήξα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Πξνπνλά ε Αζήλα γηαηί εθεί
αλήθεη…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ ίδηα ε Αγία Βαξβάξα…;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Ζ ίδηα ε Αγία Βαξβάξα. Ο πάηεξ Υξήζηνο κε ην φλνκα.
Καη έθπγαλ ηα δηθαηψκαηα θαη αλαγθαζηηθά δηαρσξίζακε ηηο ζέζεηο καο. Απηή
είλαη ε ζέζε κνπ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θ. Κνπεινχζν, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ
ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα ζε φινπο ζαο, άγηνη παηέξεο,
Γήκαξρε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα ήζεια θη εγψ λα θαηαζέζσ ηελ
άπνςή κνπ φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
Σα δπν ρξφληα πνπ ππήξμα Αληηδήκαξρνο ζην Πξάζηλν είρα
ζπλελλνεζεί κε ηνλ Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ψζηε ηε
κηα ρξνληά λα θαζαξίδεη ν έλαο Γήκνο φιν απηφ ην θνκκάηη ηεο Λάκπξνπ
Καηζψλε απηή ηε λεζίδα πνπ ε κηζή αλήθεη ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδφλαο, ελψ άιιε κηζή ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο θαη ηελ επφκελε
ρξνληά πεγαίλακε θαη ηελ θαζαξίδακε εκείο.
αο πιεξνθνξψ φηη κέρξη θαη πέξζη, κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε
θνξά δειαδή πνπ επηζθεθζήθακε εθείλν ην ζεκείν ήηαλ, φπσο ιέλε θαη νη
λεψηεξνη, ηδάκη, ήηαλ άςνγν.
ζνλ αθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα ήζεια λα θάλσ κηα
δηεπθξίληζε. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο Εαραξία Παπαλησλίνπ κε Λάκπξνπ
Καηζψλε ππάξρεη θαη κηα πηλαθίδα, έλαο ηζηφο ηζηκεληέληνο πνπ ιέεη «Γήκνο
Νέαο Υαιθεδφλαο» επεηδή απφ φ,ηη κνπ ιέηε πεγαίλεηε θη εζείο πνιιέο θνξέο
ζην ζεκείν, εγψ φρη κφλν ζαλ Αληηδήκαξρνο θαη απφ πξνεγνχκελεο ρξνληέο
βέβαηα, αιιά εηδηθά ηα δπν ρξφληα επηζθεπηφκνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κε
ηέζζεξηο θνξέο ην κήλα ηελ πεξηνρή. Σελ μέξσ βήκα πξνο βήκα, ζεκείν –
ζεκείν.
Αλ θέξεηε ζην κπαιφ ζαο ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη πξηλ ηελ
παηδηθή ραξά

αλεβαίλνληαο πξνο ηε γεψηξεζε

πνπ

βξίζθεηαη

ζην

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Βξίζθεηαη πξηλ ηελ παηδηθή ραξά έηζη δελ είλαη ή θάλσ
ιάζνο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δθεί είλαη πνπ ππάξρεη κηα πηλαθίδα πνπ ιέεη «Γήκνο Νέαο
Υαιθεδφλαο». Μηα εξψηεζε λα θάλσ: εληάμεη έγηλε απηφ ην αίηεκα απφ ηε
Μεηξφπνιε ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο γηα λα παξαρσξεζεί γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ιφγν. Δθείλν ην θνκκάηη εάλ δελ απαηψκαη αλήθεη θαη ζηνπο
Αγίνπο Αλαξγχξνπο, έηζη δελ είλαη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε εκάο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη δεισκέλν απφ εκάο,
κφλν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Απφ ηελ παηδηθή ραξά θαη πάλσ είλαη κηζφ - κηζφ. Δληάμεη.
Δγψ ζα έιεγα ην εμήο κηαο θαη ε θα Γθνχκα φηαλ πήξε ηνλ ιφγν θαη είπε φηη
ήδε έρνπκε παξαρσξήζεη θη άιιν ρψξν ζηελ ηεξά Μεηξφπνιε, ζαο
πιεξνθνξψ θα Γθνχκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ 3 νπ Γεκνηηθνχ
ζρνιείνπ φζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ηνπ κπάζθεη πνπ ζα αλαγεξζεί ν παηδηθφο
ζηαζκφο θνηλσληθφ έξγν είλαη. Γηαηί κελ μερλάηε φηη θαη ν Γήκνο ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο ζα έρεη φθεινο, γηαηί ηα κηζά παηδηά πνπ ζα βξίζθνληαη κέζα, ζα
είλαη απφ ην Γήκν καο.
ζνλ αθνξά γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, είκαη ζίγνπξνο φηη θαη
κηα πξφηαζε αλ γηλφηαλ απφ ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, ζαθψο ζα δηλφηαλ, δελ ζα
ιέγακε φρη. Δίκαη ζίγνπξνο φηη εάλ θάπνην ζεκείν ηεο Φηιαδέιθεηαο
Υαιθεδφλαο θαη αλαθέξνκαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εάλ ην δεηνχζε θαη
θάπνηνο άιινο θνξέαο, ν νπνηνζδήπνηε ηέινο πάλησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα
πξνζθέξεη ζηελ πεξηνρή, γηαηί λα ιέγακε φρη.
Οινθιήξσζα φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν, ζα ήζεια λα έρσ
δπν ιεπηά γηα ην πξνεγνχκελν ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Γξακκέλν ζαο ην είρα ππνζρεζεί.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: ζνλ αθνξά ην 1ν Γεκνηηθφ ζρνιείν, αξρηθά ζα ήζεια λα
δηεπθξηλίζσ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. ζπλάδειθε δελ αλνίγνπκε θχθιν απαληήζεσλ –
εξσηήζεσλ, ζα ηνπνζεηεζεί δηφηη δελ είρε ηελ επθαηξία πξνεγνπκέλσο.
Παξαθαιψ θ. Γξακκέλν.
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Θα ήζεια φπσο παξαθνινπζψ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο
ηελ ψξα πνπ κηιάλε, λα κε πξνζέμνπλ θαη απηνί. Ξεθηλάσ ιέγνληαο φηη ληψζσ
πνιχ ηπρεξφο πνπ θνίηεζα ζην ζρνιείν ηνπ παζάξε ζην 1ν Γεκνηηθφ
ζρνιείν. Θπκάκαη ήηαλ έλα θιαζηθφ θηίζκα πνπ ήηαλ ελαξκνληζκέλν κε ηελ
πεξηνρή θαη εηδηθά φηαλ έγηλε ν παξαδνζηαθφο νηθηζκφο, ζέισ λα πηζηεχσ φηη
ε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ γηα κηα αθφκε θνξά ζα ην ηνλίζσ φηη κε
βξίζθεη αληίζεην, γηαηί εθείλν ην γξαθηθφ ζρνιείν έθπγε ηειείσο απφ ην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ θαη ζηε ζέζε ηνπ είλαη έλα
αξθεηά κνληέξλν ζρνιείν.
Καη βέβαηα σο δεκφηεο, σο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο αλ έρσ έλα
ρψξν πνπ ζα ήζεια λα θηηάμσ θη εγψ έλα αλάινγν ζε φςε θηίξην, δπζηπρψο
ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. Γηα πνην ιφγν λα κελ ππήξραλ θαη γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Δξψηεζε.
πλερίδσ. Δίπε ν θ. Βαζηιφπνπινο φηη ν χιινγνο Γνλέσλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ έθαλε έλα κπαδάξ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ
θάπνηα ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ θνπξηίλεο λα βάινπλ ζηηο αίζνπζεο. Μηα
εξψηεζε: ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν εγθαηληάζηεθε ην ’19 ή ην ’18. Σνλ
επηέκβξην ηνπ ’19. ηαλ παξαδφζεθε ην ζρνιείν απφ εζάο θνπξηίλεο
ππήξραλ κέζα ή φρη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο – απαληήζεηο,
παξαθαιψ ζπλερίζηε θ. Γξακκέλν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Αλαθέξνκαη ζηηο θνπξηίλεο φηη φηαλ παξαιάβαηε ην
ζρνιείν, ζα έπξεπε νη αίζνπζεο λα έρνπλ θνπξηίλεο.
Γεχηεξνλ αλαθεξζήθαηε γηα ηνπο κεηαιιηθνχο ζηχινπο γηα ηηο
κπαζθέηεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ αχιην ρψξν, πνπ λα θάλσ έλα γχξηζκα
πάιη ζην παξειζφλ θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ηνπ παζάξε πνπ είρε
έλα ηεξάζηην πξναχιην ζε αληίζεζε κε ην ζήκεξα πνπ ν ρψξνο είλαη
πεξηνξηζκέλνο.
Δγψ δελ ζα αλαθεξζψ γηα ηηο κπαζθέηεο πνπ έπξεπε λα γίλεη
κηα κειέηε ψζηε λα ληπζνχλ κε έλα κνπζακά πνπ κέζα ζα ππάξρεη έλα
αθξψδεο πιηθφ ψζηε αλ πέζεη θάπνην παηδάθη πάλσ λα κε ηξαπκαηηζηεί, ζα
αλαθεξζψ θαη ζηα θαζίζκαηα ηα ηζηκεληέληα φπνηνο έρεη πάεη ζην ζρνιείν ζα
πξέπεη λα ην έρεη δεη- αιιά θαη ζηα ηζηκεληέληα ηξαπεδάθηα θαη φρη κφλν.
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ια απηά ζα έπξεπε λα ηα έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ε ζπγθεθξηκέλε
κειέηε πνπ είρε γίλεη ηνπ ρψξνπ, ψζηε φια απηά λα είραλ πξνβιεθζεί. Δπίζεο
πνιχ ζεκαληηθφ: έγηλε έλαο ππφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο πνπ απηή ηε ζηηγκή
είλαη αλεθκεηάιιεπηνο, δελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηε. Υψξνο, πνπ κπνξεί λα
θηινμελήζεη πάλσ απφ 10 απηνθίλεηα, δπζηπρψο απηή ηε ζηηγκή παξακέλεη
αλεθκεηάιιεπηνο.
Πξψηνλ έζημα ην ζέκα ηεο θνπξηίλαο πνπ ζα έπξεπε λα
ππήξραλ θνπξηίλεο θαη δελ λνείηαη κέζα ζε ηξία ρξφληα λα ρξεηάδνληαη λέεο
θνπξηίλεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Δπίζεο λα είρε πξνβιεθζεί ψζηε ζε φ,ηη
κεηαιιηθφ θαη φ,ηη ηζηκεληέλην ππάξρεη ζην πξναχιην λα είλαη επελδεδπκέλν κε
έλα πιηθφ ψζηε λα κε ρηππάλε ηα παηδηά, γηαηί απηά ηα παηδηά είλαη ηα δηθά καο
παηδηά δελ είλαη μέλα παηδηά, αιιά θαη μέλα λα ήηαλ πάιη ην ίδην ελδηαθέξνλ ζα
είρακε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξακκέλν, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α.

ΛΔΚΚΑ:

Καιεζπέξα

θπξίεο

θαη

θχξηνη

ζπλάδειθνη

θαη

ζηνπο

εθπξφζσπνπο παηέξεο ηεο Μεηξφπνιεο, λα θαηαζέζσ θη εγψ ηελ άπνςή κνπ
πάλσ ζε απηφ ην ζέκα.
Πξψηα απ' φια αθνχζακε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν λα καο
απαξηζκεί κηα ζεηξά Τπεξεζηψλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, ΔΛΣΑ,
ΚΔΠ, ζρνιείν, ΚΑΠΖ θαη νχησ θαζεμήο θαη ην εχινγν εξψηεκα είλαη
κπνξνχζε ζε απηφ ην ρψξν λα γίλεη θάηη απφ απηά θαη δελ γίλεηαη εηο βάξνο
ηνπ λανχ; Ζ απάληεζε λνκίδσ είλαη απηνλφεηε.
Κάηη άιιν πνπ κνπ έθαλε εληχπσζε ζηελ πξνκεησπίδα ηεο
επηρεηξεκαηνινγίαο ήηαλ ε πξνζηαζία γηα ην πεξηβάιινλ. Αιιά ε πξνζηαζία
γηα ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα α ια θαξη, δηφηη δελ κπνξεί ηελ ίδηα ζηηγκή
λα επηρεηξεκαηνινγνχκε θαηά απηήο ηεο απφθαζεο ιέγνληαο φηη ζέινπκε λα
πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ θαη έλαο ρψξνο πξαζίλνπ 500 ηεηξαγσληθψλ
λα κελ θαηαβιεζεί απφ έλα κηθξφ λαΐζθν θαη λα θαηαςεθίδνπκε ζαλ
Παξάηαμε ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: SUV κε 100.000 €. Πνηνο ηα νδεγεί Θάλν;
Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ ζε δηέθνςα, έρνπκε θαη ζέκα κεηά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δμππεξεηνχλ αλάγθεο ηεο πφιεο ηα SUV;

65

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη ζα ηα αθνχζεη, γηαηί ην έρεη αλαθέξεη μαλά.
Α. ΛΔΚΚΑ: Φέκαηα είλαη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε ην θέξλεη θαη ην μαλαθέξλεη ζε θάζε
πκβνχιην εθηφο εκεξήζηαο, ζα ηα αθνχζεη. Σα SUV 100.000 € πνηνο ηα
ρξεηάδεηαη;
Α. ΛΔΚΚΑ: Πνηα είλαη 100.000 €; Να ηα πνχκε κεηά;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σα SUV ησλ 100.000 € πνηνο ηα ρξεηάδεηαη; Καη πνηα
αλάγθε εμππεξεηνχλ; Γηαηί ππήξμε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή λα απνζχξεηο ηα SUV.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε έρνπκε κεηά ην 2ν ζέκα θαη κπνξείηε λα
ηνπνζεηεζείηε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη ςέκαηα;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπηηέινπο ζα πάξεη απάληεζε!
Α. ΛΔΚΚΑ: Δπαηζζεζία α ια θαξη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σα SUV γηα πνηνλ είλαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ βνεζήζηε κε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Μα δελ θηαίσ εγψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξεθηλάκε έλα ζέκα γηα ην λαΐζθν ζηε Νέα Υαιθεδφλα, έρνπκε
κηιήζεη γηα ηηο θνπξηίλεο, γηα ηα SUV …
Α. ΛΔΚΚΑ: Μα επζχλνκαη εγψ πνπ δηαθφπηνκαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γειαδή καο παξαθνινπζνχλ θαη νη άλζξσπνη θαη ζνπ ιέεη απηφ
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πσο βγάδεη άθξε ηειηθά;
Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ κπνξψ λα κηιήζσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ αξρίδεη θαη μεθεχγεη, πάκε ζηα SUV ζαο παξαθαιψ. Κχξηε
Λέθθα, νινθιεξψζηε έρνπκε θαη ην επφκελν ζέκα θ. Βαζηιφπνπιε κπνξείηε λα
βάιεηε ην ζέκα απηφ ζηε ζπδήηεζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ηαλ θεχγεη εθηφο ζέκαηνο, ζα παίξλεη απάληεζε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δθηφο ζέκαηνο είλαη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δθηφο ζέκαηνο βέβαηα.
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Α. ΛΔΚΚΑ: Ζ επηρεηξεκαηνινγία είλαη εθηφο ζέκαηνο; Σν πεξηβάιινλ εθεί ην
πξνζηαηεχνπκε αιιά απφ εθεί φρη;
Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

Με

ηα

δχν

SUV

δελ

είλαη

πξνζηαζία

ηνπ

πεξηβάιινληνο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα ιέσ ηελ αιήζεηα φηαλ κε ζπθνθαληεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέληε ιεπηά δηάιεηκκα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Γηαηί δελ έρσ ηνλ ιφγν επεηδή κε δηαθφπηεη ζπλέρεηα; Γελ ην
θαηαιαβαίλσ απηφ ην πξάγκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα μεθηλήζνπκε κε εζάο. Πέληε ιεπηά δηάιεηκκα.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε εκείο απνρσξνχκε. Έρεη θαηαληήζεη γεινία
ε ζπλεδξίαζε, άιια λη’ άιισλ εθηφο ζέκαηνο φινη, ν θαζέλαο ιέεη φ,ηη ζέιεη. ε
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρσξνχκε θαη ζαο δεηήζακε γλσκνδφηεζε λα ην βάιεηε
ζε ςεθνθνξία.
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη παξαθαιψ ζπλερίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, λα ελεκεξψζσ φηη απνρψξεζε ν θ. Γξεηδειηάο
Παληειήο, ν θ. Αλαγλψζηνπ θαη ε θα Αιεθξαγθή. Κχξηε Λέθθα παξαθαιψ
ζπλερίζηε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δπραξηζηψ. Να ζπλερίζσ λα ην θιείζσ απηφ ην ζέκα, λνκίδσ
φπνηνο θαηάιαβε, θαηάιαβε. Απιά ζέισ λα επηζεκάλσ επεηδή έρεη αθνπζηεί
πάξα πνιιέο θνξέο γηα ην βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ζηελ Πιαζηήξα, φηη
παξαρσξεί ν Γήκνο ην νηθφπεδν ηελ πεξηνπζία θαη νχησ θαζεμήο.
Πξάγκαηη παξαρσξνχκε ην νηθφπεδν γηα ηελ αλέγεξζε ελφο
βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. Αιιά δε ιέεη θαλέλαο φηη γηα 25 ρξφληα ην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο ην επηβαξχλεηαη ε Μεηξφπνιε, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα έλα
βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ δπλακηθφηεηαο 100 παηδηψλ, είλαη πεξίπνπ 300.000 €
ην ρξφλν, επί 25 ρξφληα, είλαη 7,5 εθαηνκκχξηα επξψ. Άξα δελ ιεηηνπξγνχκε
εκείο επ’ σθειεία ησλ δεκνηψλ πνπ εμνηθνλνκνχκε 7,5 εθαηνκκχξηα επξψ ζε
βάζνο 25εηίαο πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη;
Σέινο γηα λα θιείζσ θαη γηα ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο έρνπκε έλα
αίηεκα, εγψ εθηηκψ φηη δελ θαηέβεθε απφ θαλελφο ην κπαιφ φηη θάπνηνη
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ζπκπνιίηεο καο έρνπλ ηελ αλάγθε λα θαιχςνπλ ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο
ππνρξέσζε, ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο αλάγθε θνληά ζην ζπίηη ηνπο, νπφηε δελ
βιέπσ ηνλ ιφγν λα θαηαςεθίζνπκε έλα ηέηνην αίηεκα απφ ηε Μεηξφπνιε.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λέθθα, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο, θαιεζπέξα θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο
ηεο Μεηξφπνιεο ηνπο ζεβαζκηφηαηνπο. Κάζε Γεκνηηθή Αξρή κε βάζε έλα
πξφγξακκα ην νπνίν ζπληάζζεη θαζνξίδεη θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ πνπ
δηαζέηεη ν Γήκνο θαη επνκέλσο θάλεη θη έλα πξνγξακκαηηζκφ γηα ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζα ηνπο θαιισπίζεη, ζα ηνπο δηαζέζεη, ή ζα ηνπο νηθεηνπνηεζεί ν
ίδηνο.
Παξαηεξνχκε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα φηη έξρνληαη απνθάζεηο ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην νη νπνίεο λαη κελ αλαθέξνληαη ζε αηηήκαηα πνιηηψλ,
πιελ φκσο δελ θαηαγξάθεηαη κε κηα κνξθή δηαβνχιεπζεο ή κε κηα κνξθή
ζπιινγήο ππνγξαθψλ πνηνη πξαγκαηηθά είλαη απηνί πνπ επηζπκνχλ θάηη, ην
ηάδε ή ην δείλα, θαη αλ πξαγκαηηθά εμππεξεηείηαη ν ζθνπφο ηνπ αηηήκαηνο ή αλ
είλαη θάηη ην νπνίν εμππεξεηείηαη, αιιά απφ ηελ άιιε ππνθξχπηεη θαη θάηη
άιιν.
Θα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο. ιεο νη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο
ηεο πφιεο θαη φρη κφλν ην θάησ Κνπθιάθη, αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα
πξνβιήκαηα. Θα αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά φηη ζην εξγαηηθφ ζπγθξφηεκα ην
νπνίν βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ άιζνπο κεηαμχ ησλ νδψλ Υίνπ, Ρφδνπ, Νάμνπ
θαη ηα ινηπά, νη θάηνηθνη θαη απφ εθείλν ην ζεκείν δηαζρίδνπλ κηα αξθεηά
κεγάιε απφζηαζε γηα λα εθθιεζηαζηνχλ ή ζηελ Αγία Μαξίλα πνπ είλαη αξθεηά
καθξηά κηα πνιχ κεγάιε απφζηαζε είλαη πάλσ απφ 300 κέηξα κπνξεί λα είλαη
θαη ρηιηφκεηξν, φπσο θαη ζηελ πιεπξά ηεο Νεζίδαο νη θάηνηθνη αλαγθάδνληαη
θαη πεξλάλε θαη ηε Λάκπξνπ Καηζψλε θαη ηε ιεσθφξν Πίλδνπ γηα λα πάλε
ζην Κνζκά ηνλ Αηησιφ πνπ είλαη ε πιεζηέζηεξε εθθιεζία ζε απηφ ην νηθηζηηθφ
ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο.
Άξα ζέισ λα πσ φηη μαθληθά εγείξεηαη έλα αίηεκα πνπ λαη κελ
αλαθέξεηαη σο πάγην, αιιά δελ θαηαγξάθεηαη ή ηνπιάρηζηνλ ζηε δηθή καο
ζεηεία δελ αλαθέξζεθε θάηη θαη πηζηέςηε κε σο Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο
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εγψ δελ ήκνπλ ηξεηο θνξέο ην κήλεο, ήκνπλ θάζε κέξα ζην θάησ Κνπθιάθη.
Οπδέπνηε ππέπεζε ζηελ αληίιεςή καο θάηη ηέηνην.
ε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο πνπ πηζαλφ έξρνληαη ζην ηξαπέδη
θάζε θνξά θαη ηθαλνπνηνχλ κηα αλάγθε, ε πξνζζήθε ηνπ λαΐζθνπ ν νπνίνο
έγηλε επί ζεηείαο καο ζηελ Παλαγίηζα, ηελ Κνηκήζεσο Θενηφθνπ θαη
ζχκθσλνπο καο βξήθε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ Παπαζπλεθάθε Παληειεήκσλ
ζπκθσλήζακε, θξίλνπκε φηη είλαη κηα θεληξηθή εθθιεζία ε νπνία θαιχπηεη
εθαηνληάδεο αλζξψπνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Ακπειηψλ θαη ηεο
Μαδχηνπ πνπ πξνζέξρνληαη εθεί γηαηί είλαη ε Αγία Σξηάδα θαη ε Κνίκεζε ηεο
Θενηφθνπ.
Θεσξνχκε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή νη θνηλφρξεζηνη ρψξνπ
πξαζίλνπ είλαη πνιχ ιίγνη, κηιάκε γηα ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή κε αξθεηέο
πνιπθαηνηθίεο ζηελ νπνία πξαγκαηηθά ην λα δηακνξθψζεηο κηα πνιηηηθή γηα ην
πψο ζα αμηνπνηήζεηο έλα ρψξν πξαζίλνπ ν νπνίνο κπνξεί λα κελ είλαη
ραξαθηεξηζκέλνο, δείρλεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δηάζεζε πνπ έρεηο.
ια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα νη θάηνηθνη εθεί θαιχπηνληαη απφ
δπν θνληηλέο εθθιεζίεο θαη απφ ηελ Δπαγγειίζηξηα θαη απφ ηε Εσνδφρνπ Πεγή
θαη απφ ηνπο Αζσκάηνπο πνπ είλαη ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο. Θεσξνχκε φηη
είλαη ζέκα πξαγκαηηθά ηνπ λα απνδεηρζεί αλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη ην ζέινπλ θαη
κε πνην ηξφπν ηα ππφινηπα δεηήκαηα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ. Γελ είλαη κφλν
ε αλάγθε ηνπ εθθιεζηαζκνχ, δελ είλαη κφλν ε αλάγθε ηεο θάιπςεο ηεο
ζξεζθεπηηθήο αλάγθεο ή φηη δελ θαιχπηεηαη απηή ηε ζηηγκή ή φηη δελ ππάξρεη
θάπνηα θνληηλή εθθιεζία.
Απηά ηα πξάγκαηα πξέπεη λα έξρνληαη κε έλαλ ζρεδηαζκφ, κε κηα
θαηαγξαθή αηηεκάησλ κε κηα δηαβνχιεπζε θαη πξαγκαηηθά λα ζπδεηνχληαη θαη
λα ιακβάλεηαη ε απφθαζε κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Δκείο έρνπκε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα ην πψο δηαρεηξηδφκαζηε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, δελ ρξεηάδεηαη λα απνδείμνπκε ζε θαλέλαλ ην
πψο ην θάλακε, ππάξρεη ην πξφγξακκά καο θαη φζνη πεξπαηάλε ζε απηή ηελ
πφιε κπνξνχλ λα δνπλ κε πνην ηξφπν ππεξαζπηζηήθακε ηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο πξαζίλνπ.
ζν γηα ηελ α ια θαξη αληηκεηψπηζε ζηα δεηήκαηα πνπ
αλαθέξζεθε απφ θάπνην ζπλάδειθν, θαη εθεί ζα πσ κφλν έλα πξάγκα: είλαη
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θαηαγεγξακκέλεο θαη δηθαζηηθέο λίθεο θαη γηα ηα πδάηηλα ζηνηρεία ηεο πφιεο
θαη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηα πνηάκηα θαη φιε ε πνιηηηθή πνπ
εθαξκφζακε επί πέληε ρξφληα κε ηηο αλαπιάζεηο ζην άιζνο, κε ηηο 21 πιαηείεο
θαη ηα ινηπά. Γελ ρξεηάδεηαη λα μαλαζπδεηήζνπκε απηφ ην πξάγκα.
Θεσξνχκε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππάξρνπλ βαζηθφηεξεο
αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ. Οη θάηνηθνη έρνπλ λανχο ζηνπο νπνίνπο
κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο αλάγθε θαη άξα εμ απηήο ηεο
απφςεσο θαη επεηδή δελ πθίζηαηαη θαη κηα λνκηθή πξνζέγγηζε γηα ην δήηεκα,
εκείο δελ ζα ην ςεθίζνπκε εγψ πξνζσπηθά ηνπιάρηζηνλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλαληάδε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: έβνκαη ζηε δηάζεζε ηνπ Μεηξνπνιίηε καο θαη ηεο
εθθιεζίαο λα πξνζθέξεη ηφπν ιαηξείαο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε
απηή ηελ πεξηνρή. Ο ηφπνο ιαηξείαο πηζηεχσ φηη είλαη παληνχ, κπνξεί λα είλαη
ζπίηη καο, κπνξεί λα είλαη ην εηθφληζκα πνπ έρνπκε ζην ζπίηη καο.
Δίλαη ζίγνπξν φηη νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη θαη θάπνηνη
αλήκπνξνη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πηζαλφ λα κε κπνξέζνπλ λα πάλε ζηηο
εθθιεζίεο πνπ είλαη πνιχ θνληά. Οη ππφινηπνη θαη νη λένη πνπ ζα ήζειαλ λα ηηο
επηζθεθζνχλ θαη ηα παηδηά θαη νη γνλείο, κπνξνχλ λα πάλε. Δίλαη πνιχ θνληά
νη άιιεο εθθιεζίεο, είλαη 250 κέηξα.
Ο Θεφο απφ φ,ηη μέξσ είλαη παληαρνχ παξψλ. Άξα φπσο είπε θαη
ν θ. Κνπηζάθεο ην ηαπξφ καο κπνξνχκε λα ηνλ θάλνπκε παληνχ θαη καο
αθνχεη ν Θεφο φπνπ θη αλ βξηζθφκαζηε. Γελ είλαη απαξαίηεην δειαδή λα πάκε
ζηελ εθθιεζία.
Άθνπζα απφ πάξα πνιινχο εδψ φηη ζα είλαη θη έλαο ρψξνο γηα
θνηλσληθνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ. Γελ είλαη κφλν ε εθθιεζία ρψξνο γηα
θνηλσληθνπνίεζε, εθεί είλαη πάξα πνιιά παηδηά, γνλείο, λένη νη νπνίνη ζα
ήζειαλ έλα άιιν ρψξν λα έρνπλ θάπνηεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζηηθέο
θαη νπνηεζδήπνηε άιιν.
Γελ κηιάσ βέβαηα γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ γηα φια απηά πνπ
αλαθέξζεθαλ ήδε απφ ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο γηα ηα ζρνιεία, γηα ηα
ΚΑΠΖ, πνπ θη απηά είλαη πνιχ κεγάιε αλάγθε θαη εθεί ζα πξέπεη λα δνχκε φηη
φινη απηνί νη αλήκπνξνη πνπ δελ κπνξνχλ λα αλέβνπλ ηε ζθάια λα πάλε ζηα
200 κέηξα ζηελ εθθιεζία ζα πξέπεη λα δηαζρίδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο 1 θαη 2
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ρηιηφκεηξα γηα λα πάλε ην παηδί ηνπο ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, ζην Γεκνηηθφ θαη
φπνπ αιινχ.
Άξα ζεσξψ φηη είλαη πνιχ κεγάιε ππεξβνιή λα πηζηεχνπκε φηη ν
θάζε πηζηφο ζα έρεη έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ κηα εθθιεζία γηα λα αζθήζεη ηα
ζξεζθεπηηθά ηνπ θαζήθνληα. Απηφ δελ γίλεηαη. πσο δελ έρεη έμσ απφ ην ζπίηη
ηνπ Ννζνθνκείν, φπσο δελ έρεη παηδηθφ ζηαζκφ, φπσο δελ έρεη φιεο ηηο άιιεο
αλάγθεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο.
Ζ ιαηξεία πξνο ηνλ ζεφ κπνξεί λα γίλεη νπνπδήπνηε, δελ έρεη
ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Ναη, είλαη ν λαφο. Αιιά θη αλ δελ κπνξεί λα είλαη, ή αλ
είλαη ιίγν πην καθξηά, ηα ζξεζθεπηηθά ηνπ θαζήθνληα κπνξεί λα ηα αζθήζεη
παληνχ. Δγψ πξνζσπηθά ςεθίδσ θαηά γη' απηά πνπ πξναλέθεξα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Δκκαλνπήι, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ:

Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Άγηνη παηέξεο, αγαπεηνί

ζπλάδειθνη, αγαπεηνί ζπλδεκφηεο, ε πεξηνρή θάησ Κνπθιάθη γηα ηελ νπνία
ζπδεηάκε ζήκεξα είλαη ζίγνπξα ε πην αδηθεκέλε ηνπ Γήκνπ καο απφ ηελ
άπνςε ηεο πξφζβαζεο ζε δεκνηηθέο θαη θξαηηθέο δνκέο, κε ηα ζρνιεία, ηα
ΚΑΠΖ, ην ΚΔΠ, ηηο ηαηξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπο ρψξνπο πνιηηηζκνχ λα είλαη ζε
κεγάιεο απνζηάζεηο θαη κε κηα δηαξθή αίζζεζε ησλ θαηνίθσλ φηη είλαη
απνθνκκέλνη απφ ηελ ππφινηπε πφιε θαη εγθαηαιειεηκκέλνη απφ ηηο
Γεκνηηθέο Αξρέο.
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ πξνεγνχκελα ν Άξεο Βαζηιφπνπινο ν
πξψελ Γήκαξρνο αλαθέξζεθε ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε ζεηεία γηα λα αηζζαλζνχλ νη ζπλδεκφηεο καο ζην θάησ
Κνπθιάθη νπζηαζηηθά κέξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Αλαθέξζεθε ζηηο
πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θάπνηνο ρψξνο ζπλάζξνηζεο, έλα
ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο δεκφηεο ηεο πεξηνρήο, θάηη πνπ πξαγκαηηθά ιείπεη.
Με ηελ θαζηέξσζε ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο
αγσγήο ηδξχζακε ην Παξάξηεκα ηνπ λεπηαγσγείνπ ζην παιηφ βξεθνλεπηαθφ,
δεκηνπξγήζακε έλα φκνξθν γεπεδάθη ζηελ πεξηνρή, βειηηψζακε ηνλ θσηηζκφ
θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο παηδηθήο ραξάο, ζπλδέζακε

ηελ πεξηνρή κε ηε

Γεκνηηθή πγθνηλσλία δηεπθνιχλνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη
δηαθαψο αλαδεηνχζακε θάπνην αθίλεην γηα λα λνηθηαζηεί, ψζηε λα ππάξμεη έλα
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θέληξν πνιηηηζκνχ. Κάηη ζαλ ΚΑΠΖ, ψζηε λα καδεχεηαη ε γεηηνληά λα
ζπζθίγγνληαη νη ζρέζεηο, λα ππάξρεη θνηλσληθή δσή γηα ηελ πεξηνρή.
ε θάζε απφθαζε πνπ θαινχκαζηε λα ιάβνπκε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαηά ηελ άπνςή κνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε αλζξσπνθεληξηθά
θαη λα θξίλνπκε θάζε θνξά κε βάζε ην δεκφζην ζπκθέξνλ φπσο ην
αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο καο, αιιά θαη κε βάζε ηελ επηζπκία ησλ ίδησλ ησλ
θαηνίθσλ θαη δεκνηψλ, ηνπο νπνίνπο αθνξά ην εθάζηνηε δήηεκα γηα ην νπνίν
ζπδεηάκε.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζεσξψ πσο ηελ πην βαξχλνπζα
άπνςε γηα ην αλ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν λαφο ζην θνηλφρξεζην ρψξν ζα
έπξεπε λα ηελ έρνπλ εθπεθξαζκέλε νη ίδηνη νη θάηνηθνη ηνπ θάησ Κνπθιαθίνπ.
Δκείο πνπ δελ δνχκε εθεί θξίλνπκε βιέπνληαο ην δήηεκα ν θαζέλαο θαη ε θάζε
κία κε ηε δηθή ηνπ νπηηθή, κε βάζε ηηο ηδενινγηθέο ηνπ θαηαβνιέο θαη ηηο
πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη απφςεηο.
Καηά ηε γλψκε κνπ ζα έπξεπε ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα έρεη πξνεγεζεί ιατθή πλέιεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζα έπξεπε λα δηεμαρζεί θάπνην ηνπηθφ
δεκνςήθηζκα ψζηε νη ίδηνη νη θάηνηθνη λα επηιέμνπλ ην αλ ζέινπλ θαη έρνπλ
αλάγθε γηα ηελ ηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ην λέν λαφ.
Δμάιινπ δελ λνκίδσ ε Παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ ή θάπνηα απφ
ηηο άιιεο Παξαηάμεηο λα είρε ζην πξφγξακκά ηεο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν, ψζηε λα ην έρνπλ ιάβεη ππφςε νη
δεκφηεο ηελ ψξα ηεο θάιπεο. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Παπαινπθά, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θ. Γήκαξρε, ππάξρνπλ νξηζκέλα
πξάγκαηα ηα νπνία κάζακε ζε απηή ηε ζπλεδξίαζε, δελ μέξσ αλ εθ
παξαδξνκήο ηα 50 ρξφληα έγηλαλ 25 απφ ηνλ θ. Λέθθα, ζα κάζνπκε θη άιια
ζηελ πνξεία. Μάζακε γηα παξάδεηγκα φηη ε «Λατθή πζπείξσζε» πνπ
πξνθνξηθά έρεη δεηήζεη αξθεηέο θνξέο ην πεξηνπζηνιφγην ηνπ Γήκνπ δελ ην
παίξλεη, φκσο ηνπο ΚΑΔΚ θάπνηνη ηνπο γλσξίδνπλ. Μάζακε φηη φηαλ ζπδεηάκε
γηα Παηδηθνχο ηαζκνχο δελ ππάξρνπλ νηθφπεδα, φηαλ ππάξρνπλ φκσο γηα λα
αθπξσζνχλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη βξίζθνληαη θαη νλνκάδνληαη νηθφπεδα.
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Καηά ηε γλψκε καο δελ έρνπκε θάηη δηαθνξεηηθφ, αιιά έρνπκε ζε
κηθξνγξαθία απηφ πνπ βιέπνπκε λα γίλεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα φρη κφλν απφ
απηή ηελ Κπβέξλεζε αιιά θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Γειαδή νη ειεχζεξνη
ρψξνη, ηα δάζε, νη παξαιίεο νηηδήπνηε κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ιατθέο
αλάγθεο, νηηδήπνηε ζα έπξεπε λα είλαη ιατθή πεξηνπζία λα κπαίλεη είηε ζηα
πιαίζηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ λα παξαδίδεηαη βνξά, είηε λα γίλεηαη
θνκκάηη δηαπξαγκάηεπζεο, ζε βάξνο ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ησλ ιατθψλ
αλαγθψλ θαη ην έρνπκε δεη θαη ζηελ πεξηνρή καο.
Σν έρνπκε δεη ζηελ θαξαηφκεζε ηνπ άιζνπο, ην έρνπκε δεη ζηα
ζπλνδά έξγα, ην έρνπκε δεη ζηελ ππνλφκεπζε ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπλνηθηζκνχ,
ζηα ηνπηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα, ην έρνπκε δεη ζηε Renault θαη ζηε Λάξλαθνο,
ζην βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ πνπ ην ζέκα δελ είλαη αλ ιεηηνπξγεί, είλαη φηη
απνδέρεηαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη δπζηπρψο θαη ε εθθιεζία ηελ επηρείξεζε
δηάζπαζεο ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηελ
ππνβάζκηζε, ηελ απνθνπή ηνπ απφ ηνλ θξαηηθφ θνξκφ. Σν έρνπκε δεη ζην
πάξθν Μηθξαζηαηψλ πνπ ζέιεηε λα ην θάλεηε ππφγεην parking.
Τπάξρεη έλα εξψηεκα: ην αίηεκα αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζξεζθεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ είλαη θάηη ζεκηηφ, ε Φηιαδέιθεηα έρεη νθηψ
εθθιεζίεο θαη 17 παξεθθιήζηα, αλ ηα είρα κεηξήζεη θάπνηε ζσζηά. Ζ Νέα
Ησλία έρεη 11 εθθιεζίεο κε ηεηξαπιάζην πιεζπζκφ. ηελ παηξίδα κνπ ζην
Καξπελήζη νη πάλσ γεηηνληέο γηα λα πάλε ζηελ Αγία Σξηάδα πεξλάλε
αλεθνξηέο θαη θαηεθνξηέο κε πνιχ κεγάινπο κέζνπο φξνπο ειηθίαο, δελ
εκπνδίδεη απηφ.
Καηά ηε γλψκε κνπ δελ αθνξά απηφ γηαηί ην ίδην ζα κπνξνχζε
θάπνηνο λα επηθαιεζηεί θαη γηα ηνπο βφξεηνπο Απνκάρνπο πψο λα πάεη
θάπνηνο ζηελ Αγία Μαξίλα, πψο λα θαηέβεη θάπνηνο ζηνλ Άγην Κνζκά, δελ
αθνξά απηφ. Αθνξά θαηά ηε γλψκε κνπ δήηεκα δηαρείξηζεο αληηκεηψπηζεο
ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ, φπσο αθξηβψο ην άιζνο φπνπ δελ έρεη δέληξν
ζεσξείηαη φηη δελ είλαη δάζνο, έηζη θαη εδψ φ,ηη δελ έρεη πάλσ ηζηκέλην
ζεσξείηαη αλαμηνπνίεηνο ρψξνο. ηαλ ην ππ’ αξηζκφλ έλα πξφβιεκα ζηηο
ζχγρξνλεο πφιεηο, έηζη φπσο ηηο έρεη θαηαληήζεη απηφ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα
ηεο άλαξρεο παξαγσγήο ν θαπηηαιηζκφο, είλαη νη ειεχζεξνη ρψξνη θαη νη
ππνδνκέο.
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Καη δπζηπρψο ππάξρεη ζέκα εθρψξεζεο ρψξνπ, γηαηί έρεη δίθην ν
θ. Γξεηδειηάο φηη φπνπ κπαίλεη ε Νανδνκία κεηά δελ κπαίλεη ηίπνηε άιιν. Έρεη
λα θάλεη κε ηε δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο θαη έρεη λα θάλεη θαηά ηε
γλψκε καο κε ηελ ππνλφκεπζε ειεχζεξσλ ρψξσλ δεκνηηθψλ ρψξσλ, πνπ
γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο γεληθφηεξεο δηαπξαγκάηεπζεο φπσο εηπψζεθε εδψ
φηη ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηε Μεηξφπνιε, πνπ δελ έρεη ζρέζε
κε ηα πλεπκαηηθά, αιιά έρεη κε ηα ηνπ απηνχ ηνπ θφζκνπ θαη ηα πνιχ πιηθά
αληηθείκελα. Καηά ηε γλψκε κνπ δελ ραηξφκαζηε λα βιέπνπκε λα ζπλδέεηαη ε
Μεηξφπνιε κε ηε ζπζηεκαηηθή απνμήισζε δεκφζησλ ρψξσλ ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή.
Θπκίδνπκε: βξεθηθφο ζηαζκφο ζην λέν Ζξάθιεην ζε δεκνηηθφ
νηθφπεδν πνπ πξννξηδφηαλ γηα λεπηαγσγείν, Πεξηζζφο θέληξν, ππφγεην
parking, επηρεηξεκαηηθή ρξήζε θαη ζα θηηαρηεί θπζηθά παξεπφκελα θη έλαο
βξεθηθφο ζηαζκφο ζε ρψξν πνπ ήηαλ θνηλφρξεζηνο ρψξνο ραξαθηεξηζκέλνο
γηα βξεθηθφ ζηαζκφ ηεο Νέαο Ησλίαο, παηδηθή ραξά, 3νο βξεθνλεπηαθφο. Έηζη
πάκε! Ήηαλ πξνο απαιινηξίσζε θαη άιιαμε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ε Γηνίθεζε
ηφηε ηνπ θ. Γθφηζε.
Έρνπκε απηή ηελ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαη νδεγεί θαη ζε θάηη
άιιν. Δπεηδή αθνχζηεθε απφ πνιινχο, έρεηε δίθην γηα εζάο θαη ηελ πνιηηηθή
ζαο ηα βξέθε θαη ηα παηδηά είλαη θφζηνο. Γηα καο, δελ είλαη. Καη δελ βάδνπκε
ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο ζηηο απαξαίηεηεο θνηλσληθέο δνκέο πνπ πξέπεη λα
ππάξρνπλ θαη πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ην θξάηνο παληνχ θαη θαζνιηθά.
Ννκίδνπκε φηη ζα δνχκε ζε κηθξή επαλάιεςε απηφ πνπ έγηλε κε
ηελ Δπαγγειίζηξηα, δειαδή έλα κηθξφ παξεθθιήζη λα κεηακνξθσζεί ζε πάξα
πνιχ ζχληνκν δηάζηεκα, ζε έλα ρψξν πνπ ζα θαηαιάβεη νιφθιεξν ηνλ ρψξν.
Δίλαη αθχξσζε ελφο ειεχζεξνπ ρψξνπ, ρσξίο λα πξνζζέηεη ηίπνηα θαη κε
ζπγρσξείηε πάξα πνιχ γηα νξηζκέλεο παξεκβάζεηο πνπ άθνπζα, θαη' αξρήλ
δελ ζπκθσλψ φηη είλαη ην ίδην πξάγκα έλα θαθελείν κε έλα ηεξφ λαφ, είλαη
ηειείσο αηπρήο κηα αλαθνξά πνπ έγηλε.
Γελ λνκίδσ φηη πνηεί ηηκή γη' απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
ζπδεηάκε γηα ηελ θαξαηφκεζε ελφο ειεχζεξνπ ρψξνπ κε θξηηήξην αλ είλαη
ζηελ απφ εδψ Μεηξφπνιε ή αλ είλαη ζηελ απφ εθεί Μεηξφπνιε θαη πνηνο
θαιχπηεη ηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. Ννκίδσ φηη θαιφ είλαη λα
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απνζπξζεί ην ζέκα θαη θαιφ είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ λα απνζπξζεί κε
πξσηνβνπιία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ίδηαο ηεο Μεηξφπνιεο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ έρσ θαιπθζεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο, λνκίδσ φηη
θαιπθζεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο, λνκίδσ φηη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δσήο ζε
κηα πξαγκαηηθά μεραζκέλε γεηηνληά ηεο πφιεο είλαη επηβεβιεκέλε. Θεσξψ
Γίθαην ην αίηεκα, λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζπληαρζνχκε φινη πξνο ην θνηλφ θαιφ
πνπ είλαη φηη ζαθψο έλαο λαΐζθνο ζα δψζεη δσή ζηελ πεξηνρή ηνπ θάησ
Κνπθιαθίνπ ην νπνίν μαλαιέσ θαη πάιη θξίλεηαη επηβεβιεκέλν. Δγψ είκαη
ππέξ απηήο ηεο άπνςεο θαη λα πξνρσξήζνπκε ηε δηαδηθαζία. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ:

Δπραξηζηνχκε

θ.

Κνζθνιέην,

ν

θ.

Σνκπνχινγινπ

Κσλζηαληίλνο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να θαιεζπεξίζσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ην ψκα θαη
ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Μεηξφπνιεο. ήκεξα ζα ζπκθσλήζσ θαη' αξρήλ θαη
κε ηνλ θ. Κνπηζάθε πνπ άθνπζα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, αιιά θαη κε ηνλ θ.
Κνπεινχζν δηφηη είλαη Υαιθεδνληψηεο, έρνπλ δήζεη ην πξφβιεκα, κηιάλε κε
ηνπο θαηνίθνπο ρξφληα φπσο θη εκείο γηαηί εθεί κεγαιψζακε θαη γελλεζήθακε
θαη ήηαλ θαη είλαη κηα μεραζκέλε ζπλνηθία ην Κνπθιάθη. Γελ ηίζεηαη ζέκα
ζπγθξηηηθψλ κεγεζψλ αλ ζα είλαη έλα ζρνιείν, αλ ζα είλαη έλα ΚΑΠΖ, αλ ζα
είλαη κηα εθθιεζία, ην θαζέλα ππεξεηεί ηε δηθή ηνπ απνζηνιή.
Μαο ελνριεί κήπσο επεηδή ε Μεηξφπνιε έρεη έλα ζεβαζκηφηαην
κεηξνπνιίηε πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα, απνθαζηζηηθφηεηα θαη βιέπνπκε
ηξηγχξσ καο λα γίλνληαη έξγα πνπ αλαβαζκίδνπλ φιε καο ηελ πφιε;
Δπίζεο ζεσξψ φηη δελ ηίζεηαη ζέκα Νανδνκίαο. Δίλαη κηα άδεηα
εγθαηάζηαζεο ελφο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ λαΐζθνπ κε φξνπο θαη θαλφλεο
λνκηκφηεηαο. Θα αλαβαζκίζεη ηελ πεξηνρή θαη ζα ηεο δψζεη κηα θνηλσληθή δσή
πνπ δελ ππάξρεη. Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο λνκίδσ φηη φινη πξέπεη λα
δνχκε απηή ηελ αίηεζε – πξφηαζε ηεο Μεηξφπνιεο λα πινπνηείηαη θαη γη' απηφ
θη εγψ ζα ςεθίζσ ππέξ. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ
ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. Άγηνη παηέξεο, Γήκαξρε, Πξφεδξε
εηπψζεθαλ πάξα πνιιά ζήκεξα γηα ην ζέκα ηνπ λανχ θάησ ζην Κνπθιάθη,
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ήζεια λα πσ άιια πξάγκαηα άιιν φκσο κνπ ήξζε ηψξα ζην κπαιφ. Αλ
επηζθεθζείηε ζηελ πφιε παιηά παξαδνζηαθά καγαδηά ζα δείηε θάηη αθίζεο
ηνηρνθνιιεκέλεο πνπ εθεί ην ’20, ην ’30, ην ’40 δελ ππήξρε ηίπνηε ηφηε ζηελ
πφιε, κφιηο ηφηε γηλφηαλ έλαο λαφο γχξσ απφ ην λαφ πάληα ππήξρε
θνηλσληθνπνίεζε.
Γηαηί ζα ήζεια γηα ην θάησ Κνπθιάθη πξαγκαηηθά κεηά απφ έλα
δπν ρξφληα λα δσ κηα Αλάζηαζε εθεί, έλα Δπηηάθην ζε απηή ηελ πεξηνρή. Γηα
ζθεθηείηε κφλν ηελ εηθφλα… απηφ ζέισ λα πσ, ηίπνηε άιιν. αο επραξηζηψ
πνιχ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Μπεξδέζε, ν θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ο θ. Πξφεδξνο κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα θάλσ κηα
δηεπθξίληζε πνπ ήζεια ζην 1ν ζέκα ην εθηφο εκεξήζηαο. ηαλ θέξακε ην ζέκα
γηα ην Φηινδσηθφ δελ ην θέξακε γηα ηε κε κεηαθνξά ηνπ Φηινδσηθνχ απφ ην
άιζνο φπσο εξκελεχηεθε θαη θαθψο εξκελεχηεθε απφ ηε κεξηά πνιιψλ
ζπλαδέιθσλ, αιιά επεηδή έηπρε λα πάσ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο αξθεηέο θνξέο,
φπσο είρα πάεη θαη πξηλ έλα κήλα θαη έρσ δεη θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ηα
ζεσξψ θαθνηερλίεο θαη ηα ζεσξψ επηθίλδπλα.
Ζ ζπδήηεζε ζέιακε λα γίλεη πάλσ ζε απηά ηα δεηήκαηα λα
δηεπθξηληζηνχλ θαη λα δνχκε πσο κπνξνχκε λα ην κεζνδεχζνπκε.
ην ζέκα καο ηψξα. ηε ζεηεία καο δπζηπρψο θάλακε έλα
ιάζνο: δελ μέξακε φηη απηή ε δηαρσξηζηηθή λεζίδα ζην θάησ Κνπθιάθη κεηαμχ
ηεο Υαιθεδφλαο θαη ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ δελ ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο
θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ. Σν ζεσξνχζακε δεδνκέλν φηη είλαη έλαο
θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ. Γηαθνξεηηθά ζα είρακε πεξάζεη ζε απηή ηε
δηαδηθαζία. Καη απηφ εξρφκαζηε λα πιεξψζνπκε ηψξα.
Αλαθαιχςαηε έλα νηθφπεδν, ην νπνίν δελ είλαη νηθφπεδν. Γελ
έρεη θφθθηλε γξακκή, ηελ νηθνδνκηθή γξακκή απηή πνπ ιέκε, δελ έρεη φξνπο
δφκεζεο θαη πάηε λα ζηήζεηε εθεί έλα λαΐζθν. Σν ιέσ λαΐζθν θαη ζα ζπλερίζσ
γηα ηνπο λαΐζθνπο. πσο είπε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ μεθίλεζε έλαο λαΐζθνο,
κηα παξάγθα ζα έιεγα έηζη είρε μεθηλήζεη ε Δπαγγειίζηξηα, ζηε ζπλέρεηα φηαλ
έβγαιε άδεηα γηα λα ρηίζεη θαη έγηλε απνραξαθηεξηζκφο εθεί ηνπ ρψξνπ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξν ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ.
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Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Πνηνλ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνπ Παπακηθξνχιε, πνπ
ήζαζηαλ καδί ηνπ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ήκνπλ καδί ηνπ ην 2002, λαη ζαθψο ζα κηιήζσ γηα ηνλ
Παπακηθξνχιε κεηά. Δθεί γθξεκίζηεθε απηφ ην παξάπεγκα, κεηαθέξζεθε απφ
ηελ Παλαγίηζα έλα πξνθάη ην νπνίν ην ρξεζηκνπνηνχζε ε Παλαγίηζα κέρξη λα
γίλνπλ νη επηζθεπέο ηνπ ζεηζκνχ ηνπ ’99, ρηίζηεθε απηφο ν λαΐζθνο πνπ δελ
ήηαλ λαΐζθνο πηα, αιιά είλαη κηα θαλνληθή κεγάιε εθθιεζία, παξακέλεη θαη ην
πξνθάη κέζα ζηελ πιαηεία θαη έηζη ε Μεηξφπνιε, ε εθθιεζία έρεη θαηαιάβεη
πιένλ φιε ηελ πιαηεία.
Οη Γήκαξρνη φπσο είπε ζηελ αξρή θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο έρνπλ
πξνζθέξεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηνπο Γήκνπο ηνπο. Θα αλαθεξζψ ζε θάηη
πνπ ζπκάκαη έληνλα, κηα θαη είλαη ε γεηηνληά κνπ απφ εθεί, επί ζεηείαο
Παπακηθξνχιε

αγνξάζηεθε

θαηεδαθίζηεθε,

ζηε

έλα

ζπλέρεηα

παιηφ

θηίξην

αγνξάζηεθε

ζηελ

άιιν

Αγίαο
έλα

Δπθεκίαο,

παιηφ

θηίξην

θαηεδαθίζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε έηζη ε πιαηεία Απαιφπνπινπ.
Θα

κπνξνχζα

λα

αλαθεξζψ

θαη

ζε

άιινπο

ρψξνπο

θνηλφρξεζηνπο πσο δεκηνπξγήζεθαλ θαη έγηλαλ πιαηείεο ή λεζίδεο πξαζίλνπ
ζηε Νέα Υαιθεδφλα ε νπνία δελ είρε ηίπνηα κέρξη ηφηε.
Γηα ηηο ζθάιεο θ. Κσλζηαληηλίδε λαη βέβαηα έλαο ειηθησκέλνο ν
νπνίνο πηζαλά λα κε κπνξεί λα αλέβεη ηηο ζθάιεο λα πεξάζεη απφ ηελ
ππέξγεηα γέθπξα, ππάξρεη θαη ε ππφγεηα δηάβαζε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη αλ
δελ κπνξεί λα πάεη θαη ζηελ ππφγεηα δηάβαζε, ζηα 250 κέηξα απφ ην ζεκείν
πνπ κηιάκε ηψξα φηη πξέπεη λα ρηηζηεί ε εθθιεζία, ππάξρεη ν λαφο απφ ηελ
πιεπξά ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, πνπ δελ κεζνιαβεί θακία γέθπξα, δελ
κεζνιαβεί ηίπνηα.
Έλαο ειηθησκέλνο γηα λα πάξεη ςσκί ζηε γεηηνληά ζην θάησ
Κνπθιάθη πεξπαηάεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα 250 κέηξα γηαηί έλα είλαη ην
πξαηήξην.
Δίλαη θ. Λέθθα απηνλφεηε ε απάληεζε φηη δελ κπνξνχζε λα γίλεη
θάηη άιιν απφ απηά πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο ζε απηφ ην νηθφπεδν. Οχηε
ΚΑΠΖ κπνξεί λα γίλεη ζε εθείλν ην νηθφπεδν, νχηε παηδηθφο ζηαζκφο, νχηε
ζρνιείν, αιιά είλαη απηνλφεην θ. Λέθθα φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θαη εθθιεζία.
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Θα επηκείλνπκε φηη ε εηζήγεζε πνπ θάλεηε ζήκεξα είλαη ειιηπήο.
Λείπνπλ δπν βαζηθά πξάγκαηα: ιείπνπλ ηα ζέισ ησλ θαηνίθσλ, αλαθέξεηαη
γεληθά φηη θάπνηνη θάηνηθνη ην δήηεζαλ, φηη είλαη δηαρξνληθφ αιιά επεηδή
έρνπκε επαθή κε ηνλ θφζκν θαη ηψξα θαη πξηλ απφ πέληε θαη δέθα ρξφληα,
πνηέ δελ αθνχζακε απηφ ζαλ αίηεκα.
Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε; Έρνπκε άπνςε απφ ην
Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Υαιθεδφλαο;
Καη

ε

δεχηεξε

κεγάιε

έιιεηςε

είλαη

φηη

δελ

ππάξρεη

γλσκνδφηεζε απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία. Μηα εηζήγεζε, γηα παξαρψξεζε ελφο
ρψξνπ πξαζίλνπ, ρσξίο γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Σέινο αλ ππάξρεη ηφζν κεγάιε αλάγθε θαηά ηε Μεηξφπνιε λα
θηηαρηεί κηα εθθιεζία εθεί, ππάξρνπλ αξθεηά νηθφπεδα ζηελ πεξηνρή φπνπ
κπνξεί λα αγνξάζεη θαη λα ρηίζεη κηα εθθιεζία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καιακπφθε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηα θνπβέληα ζα πσ. Ζ πνιηηεία δηαρσξίδεη ην θξάηνο απφ ηελ
εθθιεζία, εγψ φκσο κέζα κνπ δελ κπνξψ λα θάλσ απηφ ην δηαρσξηζκφ, έηζη
έρσ κεγαιψζεη θαη δελ κπνξψ λα θάλσ απηφ ην δηαρσξηζκφ ηδηαίηεξα φηαλ
πξφθεηηαη γηα ην θαιφ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Ζ εθθιεζία θαη ε Μεηξφπνιή καο ελ πξνθεηκέλσ κφλν θαιφ
θάλεη θαη ην θάλεη κε αγάπε θαη δήιν θαη γη' απηφ ηνλ ιφγν ςεθίδσ ππέξ.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σάθα, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θ.
Γήκαξρε, αγαπεηνί εθπξφζσπνη ηεο Μεηξφπνιεο αθνχζακε ζήκεξα πνιιέο
απφςεηο, απφςεηο πνπ αλάινγα κε ηελ ζηάζε ηνπ θαζέλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα θξχβεη θάπνηεο αιήζεηεο θαη είλαη πξάγκαηα πνπ αμίδεη λα αθνχζεη
θαλείο.
Γελ αθνχζακε φκσο πξάγκαηη θαη απηφ ην αλέθεξε θαη ζηελ
αλαθνξά ηεο πξνεγνπκέλσο ε θα Παπαινπθά ηελ άπνςε ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο εθείλεο. Θα έπξεπε απηή λα εθθξαζηεί ζήκεξα ή κε εθπξνζψπνπο
ησλ θαηνίθσλ πνπ ζα ήηαλ εδψ λα καο πνπλ ηελ άπνςή ηνπο. αο ζπκίδσ φηη
πνιιέο θνξέο ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εθπξφζσπνη δηαθφξσλ έρνπλ
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έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη έρνπλ εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπο, έρνπλ
εθθξαζηεί γηα ηα αηηήκαηά ηνπο, έρνπλ αηηήκαηα, ηα έρνπλ δηεθδηθήζεη κε
θφζκην ηξφπν θαη κε επηρεηξήκαηα.
Θα έπξεπε θάηη ηέηνην λα έρεη γίλεη θαη απφςε θαη ίζσο είλαη κηα
παξάιεηςε δηθή καο πνπ δελ έγηλε απηφ. Ή αθφκε θη αλ νη άλζξσπνη επεηδή
ζα πνπλ θάπνηνη είλαη ειηθησκέλνη θαη δελ κπνξνχλ λα έξζνπλ, αο ππήξρε έλα
γξαπηφ θείκελν, έλα αίηεκα κε ηηο ππνγξαθέο ησλ θαηνίθσλ ηεο γχξσ
πεξηνρήο, πνπ λα ππνζηεξίδνπλ απηφ ην αίηεκα.
Καινχκαζηε εκείο λα απνθαζίζνπκε γη' απηνχο, ρσξίο απηνχο.
Απηφ είλαη νπζηαζηηθά. Γειαδή εγψ σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο πνπ κέλσ ζηελ
πεξηνρή Νέα Μάδπηνο θαινχκαη λα απνθαζίζσ πσο ζα εθθιεζηαζηνχλ απηνί
νη άλζξσπνη πνπ είλαη ζηελ άιιε πεξηνρή, ζηελ αληίζεηε πεξηνρή. Ννκίδσ φηη
νθείινπκε σο Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ηνπο αθνχζνπκε θαη φπσο είπε ε θα
Παπαινπθά έρεη ζρέζε θαη κε κηα άκεζε δεκνθξαηία. Θα έπξεπε δειαδή ν
ίδηνο ν Γήκνο καο λα δεκηνπξγήζεη απηή ηε δηαβνχιεπζε, λα αθνχζνπκε ηηο
απφςεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο: ή ζε κηα
αλνηρηή πλέιεπζε κε ηνπο θαηνίθνπο, ή ζε έλα κηθξφ ηνπηθφ δεκνςήθηζκα, ή
ζε κηα ζπιινγή ππνγξαθή απφ ηνπο αλζξψπνπο εθεί, ψζηε λα καο πνπλ νη
ίδηνη ηηο απφςεηο ηνπο.
Με απηή ηε ινγηθή θαη δεδνκέλνπ φηη ρξεηάδεηαη θαη κηα άπνςε
ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο γηαηί ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ είρακε
ηελ άπνςε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, πξνηείλνπκε κε ηελ θα Παπαινπθά ηελ
αλαβνιή ηεο ζεκεξηλήο ςεθνθνξίαο γη' απηφ ην ζέκα θαη λα αλαιάβεη κε
επζχλε κηα δηαπαξαηαμηαθή ή θαη κε εθπξνζψπνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα
γίλεη απηή ε δηαβνχιεπζε κε ηνπο θαηνίθνπο, λα έξζνπλ λα καο πνπλ ηελ
άπνςή ηνπο, λα καο θέξνπλ θάπνηεο ππνγξαθέο κε απηφ ην αίηεκα, ή φ,ηη
άιιν θξίλνπκε ζσζηφ.
Αιιά κε ζηφρν λα αθνχζνπκε ηελ άπνςή ηνπο, γηαηί ε άπνςή
ηνπο ζήκεξα δελ εθθξάζηεθε, εθθξάζηεθε ε δηθή καο ε άπνςε φπνηα θη αλ
είλαη απηή, ζεηηθή ή αξλεηηθή επί ηνπ αηηήκαηνο. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνχια, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν θιείλεη ην
ζέκα θαη πάκε ζε ςεθνθνξία.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Θα παξαθαινχζα επεηδή ζπκβαίλεη
ζπρλά λα θιείλσ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε πξηλ θιείζεη ν Γήκαξρνο γηα λα κε δηαθφςσ,
Γηάλλε ζπγλψκε, εκείο ζα ζέιακε λα ζέζνπκε ζε ςεθνθνξία ηελ πξφηαζε γηα
γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο πξνηνχ ςεθηζηεί ην ζέκα. Δίλαη πάξα
πνιχ ζνβαξφ γηα ηελ παξαρψξεζε νπνηνπδήπνηε ρψξνπ ηνπ Γήκνπ θαη
ζέινπκε λα ην ζέζνπκε ζε ςεθνθνξία.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δίλαη δπλαηφ λα κελ ηα έρεη ειέγμεη ε Μεηξφπνιε απηά θαη
ε Γηνίθεζε θ. Βαζηιφπνπιε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρσ δηθαίσκα λα ζέζσ κηα πξφηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Πξνζπαζείηε λα …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση είλαη; Γηθφ ζνπ είλαη; Γελ θαηάιαβα. Σν ρσξάθη ζνπ
είλαη; Υσξάθη δηθφ ζνπ; Κνιανχδν!
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη, ειάηε θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Βαζηιφπνπιε ην ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο πξνθξίλεηαη
ζαθψο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να ην δνχκε ηφηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζίγνπξν φηη κεηά ηε ζεκεξηλή απφθαζε, φπσο έγηλε θαη
ζην βξεθνλεπηαθφ, φπσο έγηλε θαη ζην ζέκα ηνπ Ησληθνχ θέληξνπ θαη φισλ
ησλ άιισλ ελεξγεηψλ ηεο Μεηξφπνιεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηηο ζρέζεηο
ηεο θαη ηηο δξάζεηο ηεο φπνηεο θηιαλζξσπηθέο ή ζξεζθεπηηθέο, πάληα θηλείηαη
κε γλψκνλα ηε λνκηκφηεηα.
Δκείο θαινχκεζα ζήκεξα λα ςεθίζνπκε γηα ην εάλ απηφ ην
θνκκάηη ηεο γεο απηφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ηνλ
παξαρσξήζνπκε, πξνθεηκέλνπ λα κπεη ν λαΐζθνο. Σα ππφινηπα ζέκαηα ηεο
λνκηκφηεηαο ζαθψο πξνθξίλνληαη απφ ηε Μεηξφπνιε.
Έιεγα θ. Πξφεδξε φηη ζπκβαίλεη ζπλήζσο λα κνπ δίλεηε ηνλ ιφγν
ψζηε λα θιείζεη ην ζέκα θαη πάληα κε βάζε ηηο δεκνθξαηηθέο καο αμίεο λα ηνλ
δίλνπκε κεηά θαη ζε ηξίην θαη ζε ηέηαξην. ζα παξαθαινχζα απηή ηε θνξά λα
κε καθξεγνξήζνπκε δεδνκέλνπ φηη ε ψξα έρεη πάεη 11 θαη είκαζηε αθφκε ζην
1ν ζέκα.
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Θέκα λνκηκφηεηαο επνκέλσο δελ εγείξεηαη. πσο ε Μεηξφπνιε
κέρξη ζηηγκήο έρεη θηλεζεί κε βάζε ηνπο λφκνπο θαη ηηο αμίεο πνπ πξεζβεχεη
κηα θνηλσλία, φρη κφλν δελ έρεη θηλεζεί παξάλνκα, νχηε θαλ παξάηππα. Θα
έιεγα πσο ην ζέκα καο ρσξίδεηαη ζε δπν ζθέιε, επεηδή αθνχζηεθαλ θαη
ηνπνζεηήζεθαλ άλζξσπνη επί ηεο πίζηεο θαη θάπνηνη άιινη επί ηεο ρξεζηηθήο
ζρέζεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο ρψξνο, φπσο απηφο γηα ηνλ νπνίν ζπδεηάκε
ζήκεξα.
Γελ ζα αλαθεξζψ ζην ζέκα ηεο πίζηεο, δελ είκαη ηθαλφο λα
θξαηάσ έλα πηζηφκεηξν θαη λα πξνζκεηξψ ηελ πίζηε ηνπ θαζελφο, ην κέγεζφο
ηεο, ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηα ζεία, ή πνιιέο θνξέο θαη ηε ζξεζθνιεπηηθή
αληίιεςε πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο σο πξνο ηα ζεία θαη κε κηα ζα έιεγα
αθξαία κεζαησληθή αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα πεξί Θενχ, πεξί Αγίαο Σξηάδαο
θαη πάεη ιέγνληαο. Άξα ην ζέκα ηεο πίζηεο ην αθήλσ απ' έμσ θαη ζα
ηνπνζεηεζψ ζην ζέκα ηεο ρξεζηηθήο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο ρψξνο
φπσο είπα πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ νπνίν ζπδεηάκε ζήκεξα.
Μηιήζαηε θάπνηνη ζπλάδειθνη θαη γηα ην βξεθνλεπηαθφ θαη
κάιηζηα ηέζεθε απφ θάπνην ζπλάδειθν επηγξακκαηηθά θαη εθθνβηζηηθά ζα
έιεγα φηη λαη, δψζακε απηφ ηνλ ρψξν γηα κεξηθά ρξφληα αιιά απφ ηε ζηηγκή
πνπ μεθίλεζε απηή ε δηαδηθαζία ηεο ζρέζεο κε ηε Μεηξφπνιε θαη ηεο
αλέγεξζεο

ηνπ

βξεθνλεπηαθνχ

απηφ

ηνλ

ρψξν

μεράζηε

ηνλ.

Έηζη

επηγξακκαηηθά θαη κε ζηφκθν αθνχζηεθε ε ιέμε «μεράζηε ηνλ».
Αιιά μερλάκε ζπγρξφλσο φηη ε αληαπνδνηηθφηεηα θαη ε ζρέζε
πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηνπο θηινμελνχκελνπο εθεί ηνπο γνλείο εκκέζσο θαη
ακέζσο κε ηα βξέθε θαη ηα λήπηα είλαη πνιιαπιά πνιχηηκε γηα ηε Γεκνηηθή
καο Αξρή.
Δπίζεο ν εθθνβηζκφο πνπ αθνχζηεθε απφ επηθεθαιήο θάπνηαο
Παξάηαμεο πεξί απηζηίαο ζπκβνχισλ, δελ ηζρχεη. Γηαηί κε ηελ ίδηα ινγηθή θάζε
θνξά πνπ ζα ππνγξάθακε θάηη, εζείο νη ζχκβνπινη, νη Αληηδήκαξρνη, εκείο σο
Γεκνηηθή Αξρή ζε κηα πηζαλή έλζηαζε ηνπ νπνηνπδήπνηε ζα ηξέρακε ζηα
Γηθαζηήξηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θηλνχκεζα κε βάζε ηε λνκηκφηεηα σο πξνο
απηφ πνπ απνθαζίδνπκε ζήκεξα, φπσο απηή ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπκε
ζήκεξα γηα άιιε κηα θνξά ζε ζπλεξγαζία κε ηε Μεηξφπνιε, δελ εγείξεη ζέκα
φρη κφλν εθθνβηζκνχ, νχηε θαλ ππφλνηαο φηη θάηη γίλεηαη θάησ απφ ην ηξαπέδη.
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Σν ζέκα ηεο ρξεζηηθφηεηαο εκπεξηέρεη ελ πνιινίο έλα πνζνζηφ
ηεο ηάμεο ηνπ 80% αθνχζηεθε ην ζέκα ηνπ πξαζίλνπ θαη θαηά πφζν έλαο
θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ ραξαθηεξηζκέλνο κάιινλ σο ρψξνο πξαζίλνπ
κπνξεί λα δνζεί γηα λα ρηηζηεί θάηη, φπσο κηα εθθιεζία, έλαο λαΐζθνο.
Ρψηεζε θάπνηνπο ηνπο φξνπο δφκεζεο. Φπζηθά δελ γλσξίδσ
ηνπο φξνπο δφκεζεο, γλσξίδσ φκσο φηη ζηα 498 ηεηξαγσληθά απνθιείεηαη λα
ρηηζηεί ζρνιείν, απνθιείεηαη λα ρηηζηεί πλεπκαηηθφ θέληξν, απνθιείεηαη λα
ρηηζηεί νπνηαδήπνηε άιιε δνκή.
α Γεκνηηθή Αξρή πξνζπαζνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε θάζε
δηαζέζηκν ρψξν. αο αλαθέξσ επηγξακκαηηθά φηη ήδε ζρεδηάδνπκε ζην
ηξίγσλν απέλαληη θαη δηαγψληα απφ ηε Γνξγφλα ζηε Γσδεθαλήζνπ έλα πάξθν
ζθχισλ, είλαη έλα κηθξφ ηξίγσλν αιιά πξνζπαζνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε
απηφ ηνλ ρψξν. Πξνζπαζνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε άιιν έλα ρψξν γχξσ ζηα
600 ηεηξαγσληθά πνπ είλαη θνληά ζηελ εθθιεζία ζην Κνζκά Αηησιφ.
Πξνζπαζνχκε λα κπνχκε ζε κηα ινγηθή λα εθκεηαιιεπηνχκε νπνηνλδήπνηε
ρψξν κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαζψο ε Φηιαδέιθεηα ζθχδεη απφ δσή
θαη κνηξαία γελληέηαη αθφκε θαη ην ζέκα ηεο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη
ηεο θπθινθνξίαο.
Αλαθέξζεθε

θάπνηνο

ζπλάδειθνο

ζε

Σαρπδξνκείν

θαη

αζηπλνκηθφ Σκήκα, είλαη παξνχζα ε θα νπιηδή ε νπνία επηζηακέλα
κεηαθέξεη ηηο απφςεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Υαιθεδφλαο. ε
ζπδεηήζεηο θαη ζε έγγξαθν πνπ θάλακε πξνο ην Σαρπδξνκείν πξνο ηα ΔΛΣΑ,
δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα γίλεη θαηλνχξγην Σαρπδξνκείν ζηε Υαιθεδφλα.
ε ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε επί ζεηείαο ηνπ θ. Υξπζνρνΐδε ζην
Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα μαλαγίλεη
αζηπλνκηθφ Σκήκα ζηε Υαιθεδφλα. Έρνπλ ζπγρσλεπηεί απηά, ηειείσζε απηή ε
ηζηνξία. Καη εγψ ζα ήζεια επί ηεο ζεηείαο καο λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο
θαηνίθνπο κε θαηλνχξγην Σαρπδξνκείν θαη έλα αζηπλνκηθφ Σκήκα πνπ ζα
εμππεξεηεί θαη ελλνείηαη ζα αθπξψλεη ην φπνην πνζνζηφ εγθιεκαηηθφηεηαο ή
παξαβαηηθφηεηαο πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζεκείν ηεο πφιεο.
Τπάξρνπλ ζθέςεηο θαη γηα άιιεο απαιινηξηψζεηο. Μεγάινπ
κέξνπο ηνπ ρψξνπ ηνπ Θενραξάθε πξνζθέξεηαη γηα απαιινηξίσζε γηα λα
θάλνπκε φρη κφλν Πλεπκαηηθφ θέληξν, λα θάλνπκε ΚΑΠΖ, λα δεκηνπξγήζνπκε
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έλα πάξθν ηερλνινγηθφ, λα κπνχκε ζε κηα ινγηθή ηέηνηα πνπ λα
εμππεξεηήζνπκε ηελ ηδέα φισλ καο πεξί ηεο κειινληηθήο Smart City.
Να εμνηθνλνκήζνπκε ηα ρξήκαηα θαη λα κπνχκε ζε κηα ινγηθή
ηέηνηα, πνπ είλαη γχξσ ζηα 24 ζηξέκκαηα αλ δελ θάλσ ιάζνο ν Θενραξάθεο
θαη λα κπνχκε ζηε ινγηθή λα δεκηνπξγήζνπκε ηέηνηεο δνκέο ζε απηφ ηνλ ρψξν
ηνλ παξαθείκελν ηεο εζληθήο νδνχ.
Χο πξνο ην πξάζηλν πνπ αθνχζηεθε. Γεκηνπξγνχκε ρψξνπο,
αλαθέξζεθαλ νη ζχκβνπινη γηα ην ηξίγσλν απηφ ην κηθξφ, ην ζακλψδεο θαη ην
ελ πνιινίο παξακειεκέλν. Ξερλάηε φκσο φηη παξαρσξψληαο έλα ηέηνην κηθξφ
ρψξν, παξάιιεια δεκηνπξγνχκε ρψξνπο πξαζίλνπ γχξσ απφ ην γήπεδν κε
επηρσκαηψζεηο θαη δεληξνθπηεχζεηο. Γεληξνθπηεχζεηο πνπ ζρεδηάδνπκε ζε
φια ηα πξαλή, δεληξνθπηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ην ηζνδχγην πξαζίλνπ κέζα ζην
άιζνο.
Δθκεηαιιεπφκαζηε

θάζε

ρξεκαηνδνηηθφ

εξγαιείν

απφ

ην

Πξάζηλν εκείν πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξεο Εψλεο
πξαζίλνπ, πνπ. ε έλα Γήκν πνπ ην 30% θαιχπηεηαη απφ πξάζηλν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 400 ηφζσλ ζηξεκκάησλ ηνπ άιζνπο. ε απηφ ην
ρψξν πνπ έρνπκε 30% πξάζηλν θαη δεκηνπξγνχκε θη άιιεο Εψλεο πξαζίλνπ
κέζσ ησλ θνξέσλ πνπ ζαο είπα πξνεγνπκέλσο, ηα 498 ηεηξαγσληθά κέηξα
ζακλψδνπο

έθηαζεο

είλαη

απηά

πνπ

ζα

καο

εκπνδίζνπλ

ζην

λα

εμππεξεηήζνπκε ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα εθείλσλ ησλ θαηνίθσλ; Με φια ηα
ζπκπαξνκαξηνχληα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξζεθε θαη ν θ.
Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Κνπεινχζνο θαη ν θ. Κνπηζάθεο.
Θεσξψ φηη γηα καο, γη' απηή ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη απφ ηε ζηηγκή
πνπ έρνπκε μεθηλήζεη κηα ζρέζε αληαπνδνηηθήο δξάζεο θαη ελεξγεηψλ κε ηε
Μεηξφπνιε, αθπξψλεηαη ελ ηε γελέζεη ηεο ε άπνςε ηνπ θ. εξεηάθε πνπ
αλαθέξζεθε ζε έλα αθφκε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε
απηφ θαη ην Ησληθφ θέληξν.
Μα

αγαπεηέ

κνπ

θ.

εξεηάθε,

έλα

πνιηηηζηηθφ

θέληξν

ραξαθηεξίδεηαη απφ εζάο επηρεηξεκαηηθή δξάζε; Έλα πνιηηηζηηθφ θέληξν πνπ
ζα θηινμελεί Μνπζείν, πνπ ζα θηινμελεί απηνχο ηνπο ππξήλεο ηεο θνηλσλίαο
πνπ ζα επηζθέπηεηαη απφ ην Ησληθφ Κέληξν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί
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επηρεηξεκαηηθή

δξάζε;

Γειαδή

ππνθξχπηεηαη

θάπνην

επηρεηξεκαηηθφ

ζπκθέξνλ;
Θεσξψ πσο ε Γεκνηηθή Αξρή ελζηεξλίδεηαη ηηο απφςεηο θαη ηηο
πξνηάζεηο ηεο Μεηξφπνιεο θαη ζε άκεζε θαη αγαζηή ζπλεξγαζία απφ ηελ
πξψηε κέξα απηήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηεο ζεηείαο ηεο δηθήο καο
ζπκθσλνχκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, πηνζεηνχκε ηελ άπνςε ηεο ηεξάο
Μεηξφπνιεο θαη επειπηζηνχκε πξσηνζχγθειε θαη παλνζηνινγηφηαηε παηέξα
Δπηθάληε θαη ζε άιιεο ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε. Κχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή ππάξρεη
θαη ε πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ην ζέκα ζα κπεη κε αληηπαξαβνιή. Ζ
έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ηεξνχ λανχ θαη ε λνκηκφηεηα
φπσο είπε ν Γήκαξρνο ζα θξηζεί αξγφηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο ή αλαβνιή γηα λα
πεξηκέλνπκε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη ζσζηή απηή ε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ θ. εξεηάθε επηηξέςηε κνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη ζσζηφ γηαηί βάδεηε ζε ςεθνθνξία ην αλ ςεθίδεη
ππέξ απηνχ ή αλαβνιή. Δκείο γηα παξάδεηγκα δελ ζπλδένπκε ην θαηά κε ηε
γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο. Δίλαη πνιηηηθή ηνπνζέηεζε. Οχηε
επηθαιεζηήθαηε ηέηνην επηρείξεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη αιιά εζείο ιέηε θαηά. Τπάξρεη θαη απηή ε ιχζε ινηπφλ, ην
θαηά ζηε κηα θαη ζηελ άιιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να πσ ηελ άπνςή κνπ αλ κνπ
επηηξέπεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέζηε, γηαηί ζπδεηάκε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δθηηκψ δηαδηθαζηηθά, ζθέθηνκαη
φηη πξέπεη πξψηα λα ηεζεί ην ζέκα ην αλ ην αλαβάιινπκε ή φρη θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηεζεί ην ζέκα εάλ ππεξςεθίδνπκε ηελ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ην είπα θ. Σνκπνχινγινπ.
Γελ έρσ αληίξξεζε.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη πνιχ πην ζσζηφ
δηαδηθαζηηθά εάλ δερφκαζηε ηελ αλαβνιή, αλ δελ ηε δερφκαζηε πξνρσξάκε
ζηελ ππεξςήθηζε ηεο πξφηαζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ην είπα, γηαηί ζεσξψ φηη αλ
δέρεζηε ηελ αλαβνιή πξνθαλψο δελ ζα εγθξηζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Έλα

εξψηεκα

ζέησ,

ηξνθή

γηα

ζθέςε

αιιά

λα

ην

απνθαζίζνπκε ηψξα. Σν ζέκα ηεο αλαβνιήο ηη πξνυπνζέηεη. ε κηα πηζαλή
επφκελε ζπδήηεζε λα θέξνπκε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο φηαλ
είλαη ζίγνπξν φηη νη δηαδηθαζίεο κεηά απφ ηε δηθή καο απφθαζε ζα είλαη
λφκηκεο; Πξνο ηη απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, παξ' φια απηά είλαη ε πξφηαζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ ηελ
νπνία νθείινπκε, δελ κπνξψ σο Πξφεδξνο λα κε ηε ιάβσ ππφςε γηα ηελ
ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ιφγνπο δεκνθξαηηθνχο ζπκθσλψ θαη εγψ. Αιιά ζαο ιέσ
ράλεηαη

ρξφλνο

γηαηί

έηζη

θη

αιιηψο ε

νπνηαδήπνηε

απφθαζε

ζα

ζπκπαξαζχξεη θαη ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη λφκηκεο αλ ζέιεηε, απφ ηε κεξηά
ηεο Μεηξφπνιεο θπξίσο θαη απφ ηε κεξηά ηνπ Γήκνπ. Γειαδή απηφ έπεηαη
έηζη θη αιιηψο, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη γηα ιφγνπο δεκνθξαηηθήο
επαηζζεζίαο, βάιηε ην ζε ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αξε αθνχ ην πηνζεηνχκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να γίλεη πξψηα ε ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο γίλεη γηαηί έρεη απφιπην δίθην ν θ. εξεηάθεο, εγψ γηα ηελ
νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ην είπα. Έρεη απφιπην δίθην, ην θαηά δελ ζπλδέεηαη κε
ηε γλσκνδφηεζε θαη έρεη δίθην ν άλζξσπνο. Δίλαη έηζη. Παξαθαιψ θ.
Γξακκαηέα ςεθνθνξία γηα ην αλ εγθξηζεί ε φρη ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη γηα
γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Υαιθεδφλαο, ην
ζεσξνχκε ππνρξεσηηθφ.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Σνλ έρσ ζην ηειέθσλν, ν θ. Γεσξγακιήο ζαο αθνχεη απιά
κηα δηεπθξίληζε γηα ην πψο αθξηβψο είλαη ε ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξείηε λα ην βάιεηε ζε αλνηρηή;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλ έθπγε, έθπγε. Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ηειεδηάζθεςε, ήηαλ παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη δηθαίσκα.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ην ηειέθσλν είλαη, δελ είλαη ζε ηειεδηάζθεςε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είρε ζήκα ν άλζξσπνο.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γελ κπνξνχζε λα ζπλδεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Γεσξγακιή, θχξηνη ζπλάδειθνη κε ην θάλνπκε ζέκα.
Πξψηε θνξά είλαη;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Μηα δηεπθξίληζε φζνλ αθνξά ηελ ςεθνθνξία απηή γηα λα
θαηαιάβεη ν άλζξσπνο ηη ζα ςεθίζεη.
Σηλεθυνική επικοινυνία με κ. Γευπγαμλή
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γεσξγακιή, ηέζεθε κηα πξφηαζε απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν
πεξί αλαβνιήο γηα λα έξζεη ζην πκβνχιην μαλά κε γλσκνδφηεζε απφ ηε
Ννκηθή Τπεξεζία θαη γλσκνδφηεζε επίζεο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Υαιθεδφλαο θαη βάδνπκε ζε ςεθνθνξία θαη' αξρήλ απηφ. Ζ δηθή καο πξφηαζε
είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη γηα νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο έηζη θη αιιηψο έπνληαη.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Καηά ηεο αλαβνιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηά.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καηά ηεο αλαβνιήο, αιιά ζα ήηαλ ζσζηφ λα έρνπκε λνκηθή
θάιπςε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καηά.
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, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο θαη ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απνρψξεζαλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ, ζηε βάζε πνπ αλέπηπμα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Φεθίδσ ιεπθφ γηαηί είκαη ππέξ ηνπ λα ππάξμεη αλαβνιή,
πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηελ εθπεθξαζκέλε άπνςε ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο, φρη γηα ηνπο άιινπο ιφγνπο γηα ηε Ννκηθή Τπεξεζία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαηά, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σελ έρσ ζην θηλεηφ γηαηί δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί.
Σηλεθυνική επικοινυνία με κα Αλεθπαγκή
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: πσο ε θα Παπαινπθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 19 θαηά, 2 ιεπθά θαη 3 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αποππίπηεηαι η αναβολή.
Πάκε

ζηελ

ςεθνθνξία

θ.

Γξακκαηέα,

γηα

ηελ

έγθξηζε

ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ Ηεξνχ Νανχ επί ησλ νδψλ Λάκπξνπ
Καηζψλε θαη Εαραξία Παπαλησλίνπ - Νέα Υαιθεδφλα πξνο εμππεξέηεζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο
Ηεξάο Μεηξφπνιεο Νέαο Ησλίαο, Φηιαδειθείαο, Ζξαθιείνπ θαη Υαιθεδφλνο,
σο ε εηζήγεζε.
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Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
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.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο θαη ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απνρψξεζαλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
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;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Φεθίδσ ιεπθφ θαη λα επαλέιζεη ην ζέκα φηαλ ζα έρνπκε
ιάβεη γλψζε ηεο εθπεθξαζκέλεο άπνςεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ζα δηθαηνινγήζσ θη εγψ ηελ ςήθν
κνπ, ζίγνπξα δελ είλαη αλάγθε ηεο πεξηνρήο έλαο λαΐζθνο, ζίγνπξα δελ είλαη
ζηελ ηδενινγία κνπ λα παξαρσξείηαη έζησ θαη γηα εγθαηάζηαζε δεκφζηνο
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ρψξνο ζηελ εθθιεζία, φκσο παίδεη ξφιν θαη πνηνο ην δεηάεη θαη ην φηη έρεη
πξνζθέξεη ζηε δηθή καο θνηλσλία, φρη ζηελ θνηλσλία πνπ αλαθέξαηε νη
πξνεγνχκελνη. Δπεηδή ν θ. Γαβξηήι έρεη πξνζθέξεη πνιιά θαη απφ φ,ηη έρσ
κάζεη πξνηίζεηαη λα καο θηηάμεη θαη γήπεδα ππέξ ηνπ Γήκνπ καο, ζα ςεθίζσ
ππέξ. Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Λεπθφ, γηαηί αλέκελα θαη ηελ άπνςε ησλ θαηνίθσλ ε νπνία δελ
εθθξάζηεθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 19 ππέξ, 8 θαηά, 2 ιεπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ηοποθέηηζηρ
πποκαηαζκεςαζμένος Ηεπού Ναού επί ηυν οδών Λάμππος Καηζώνη και
Εασαπία Παπανηυνίος - Νέα Υαλκηδόνα ππορ εξςπηπέηηζη ηυν
λειηοςπγικών αναγκών ηυν καηοίκυν ηηρ πεπιοσήρ, καηόπιν αιηήμαηορ
ηηρ Ηεπάρ Μηηπόποληρ Νέαρ Ηυνίαρ, Φιλαδελθείαρ, Ζπακλείος και
Υαλκηδόνορ» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Καιακπφθεο, ε θα
Δκκαλνπήι, ε θα Παπαινπθά θαη ν θ. Γνχιαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο παηέξαο Δπηθάληνο ζέιεη λα καο πεη θάηη.
παηέπαρ ΔΠΗΦΑΝΗΟ: Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ. Βεβαίσο ε παξάθιεζε ηεο
ηεξάο Μεηξνπφιεσο δελ έρεη ζθνπφ νχηε λα δηράζεη, νχηε λα δεκηνπξγήζεη
ζέκαηα. Γη' απηφ θαη κηιήζακε εμ αξρήο γηα λαΐζθν, δελ κίιεζα νχηε γηα θάπνην
λαφ ν νπνίνο ζα θαιχςεη φιν ηνλ ρψξν εθεί θαη ζα επηβαξχλεη ελδερνκέλσο,
εθφζνλ θάπνηνη ην ζθέθηνληαη θαη έηζη, θαη ην πξάζηλν ηεο πεξηνρήο ή έζησ
θαη ην ξπκνηνκηθφ. Γη' απηφ κηιήζακε γηα θάηη δηαθξηηηθφ, ην νπνίν ζα
δηεπθνιχλεη κηα θνηλσληθή ηάμε θαη ζα δηεπθνιχλεη αλζξψπνπο νη νπνίνη
δπζθνιεχνληαη φπσο πξναλέθεξα, ζην λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο γεηηληάδνληεο
λανχο.
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Δπραξηζηψ πνιχ θαη πηζηεχσ φηη αλ ζα πξνρσξήζεη -δηφηη φπσο
είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο ε λνκηκφηεηα είλαη ην πξψηηζην- απηφ ην νπνίν
νξακαηίδεηαη ν ζεβαζκηφηαηνο, δελ ζα έρεη θαλέλαο λα ράζεη. Καιελχρηα ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιφ ζαο βξάδπ, επραξηζηνχκε πνιχ.

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δνημέπυζη επί ηυν σπημαηοδοηούμενυν Ππογπαμμάηυν ηος Γήμος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπάξρεη εηζήγεζε γηα ην 2ν ζέκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα εηζεγεζεί ν θ. Λέθθαο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δηζήγεζε γξαπηή καο ζηείιαηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη είλαη ελεκέξσζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ εηζήγεζε γηαηί δελ καο ήξζε; ε φια ηα ζέκαηα ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα μέξεηε φηη έξρνληαη γξαπηέο εηζεγήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Αλεκνγηάλλε δελ είζηε ρηεζηλφο, πφηε ε
ελεκέξσζε…;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή δελ είκαη ρηεζηλφο, γη' απηφ ζαο ην ιέσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, φηαλ ην ζέκα είλαη ελεκέξσζε πφηε εζείο πήξαηε
γξαπηή εηζήγεζε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ρσηάσ: εηζήγεζε έρνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ηελ αθνχζεηε. Θα αθνχζεηε ηελ ελεκέξσζε απφ ηνλ θ.
Λέθθα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζε απηφ ην ζέαηξν δελ παίξλσ κέξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ζέαηξν ελλνείηε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηή ηελ παξάζηαζε παίμηε ηελ κφλνη ζαο. Απνρσξψ
δηακαξηπξφκελνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο δπζθνιεχεη λα ελεκεξσζείηε;
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απνρσξψ δηακαξηπξφκελνο φηη δελ θάλεηε θαιά ηε
δνπιεηά ζαο. Σελ εηζήγεζε. Σελ άιιε θνξά ζηέιλνπκε εηζήγεζε εγγξάθσο.
Απνρσξψ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ηαλ ν θ. Γξεηδειηάο έρεη θάλεη ελεκεξψζεηο
επαλεηιεκκέλα γηα ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ ππάξρεη γξαπηή εηζήγεζε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππήξμε πνηέ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ αο πάκε ζηελ νπζία. Ο θ.
Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Κχξηε Πξφεδξε επεηδή εδψ δελ είλαη δπλαηφ λα ηίζεληαη ηέηνηα
δεηήκαηα, δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα λα απνζπξζεί ην ζέκα θαη λα ζηείισ κηα
ιίζηα κε ηα έξγα πνπ έρνπκε ππνβάιιεη, ηα νπνία έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζε
φινπο γηαηί έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηα έρνπλ
θαηαςεθίζεη θηφιαο. Καλέλα πξφβιεκα.
Μηα ζειίδα κε πέληε bullet ηη έρνπκε θάλεη θαη ζην επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Δνημέπυζη επί ηυν
σπημαηοδοηούμενυν Ππογπαμμάηυν ηος Γήμος» ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ
Κχξηνη ζπλάδειθνη πξνηείλσ ην 3ν θαη 4ν ζέκα λα ηα
ζπδεηήζνπκε καδί γηαηί είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη
ε 1ε αλακφξθσζε.

3ο – 4ο ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ηρ ηποποποίηζηρ Σεσνικού Ππογπάμμαηορ ηος Γήμος
έηοςρ 2022»
«Έγκπιζη 1ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ
2022, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικ. Δπιηποπήρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπκε ηελ 1ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην
έηνο 2022 πέληε βαζηθά πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην ψκα γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε είλαη ηα εμήο:
Πξψηνλ,

έρνπκε

ζχλνιν

ρξεκαηηθνχ

ππνινίπνπ

Σακείνπ

αλακνξθσκέλν πηα ζηα 5.339.472,32 € κε κηα απφθιηζε απφ ηελ πξφβιεςε
πνπ είρακε θάλεη ελφο πνζνχ πεξίπνπ 239.000 €.
Έρνπκε έλα ρξεκαηηθφ ππφινηπν θαζαξηφηεηαο 790.586,35 € θαη
εδψ νθείισ λα πσ θπξίσο γηα λα γξαθηεί πεξηζζφηεξν ζηα πξαθηηθά, ην εμήο:
αλαθέξζεθε πξσηχηεξα απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά φηη ππάξρεη έλα πνζφ 790.000 €
ην νπνίν ην έιεγε θαη κε παξξεζία φηη ππάξρεη ππφινηπν. Δλεκεξψλσ φηη ηα
ηέιε πνπ πέξαζαλ κε ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε είραλ γίλεη κε δεδνκέλε ηελ
πξφβιεςε ζην 1.247.227,38 € θαη ακέζσο – ακέζσο απηέο νη 490.000 €
πεξίπνπ πνπ είλαη ε δηαθνξά, είλαη θαη ε καχξε ηξχπα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
γηα ηελ θαζαξηφηεηα.
ε φ,ηη αθνξά απηά πνπ αθνχζηεθαλ πεξί λφκσλ, φηη ζα
κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα αληαπνδνηηθά γηα γεληθά έμνδα, εδψ
πξέπεη λα πσ φηη απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε έλα Γήκν θπζηνινγηθφ. ην δηθφ καο
ην Γήκν δελ κπνξεί λα γίλεη, γηαηί εδψ πξέπεη λα ηζνληάξνπκε θηφιαο ηελ
θαζαξηφηεηα γηα λα κπνξέζεη λα βγεη κε ηα ηέιε πνπ πέξαζε ε αγαπεηή ελ
Υξηζηψ αληηπνιίηεπζε.
Πνπ ζέισ λα θαηαιήμσ, φηη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε έρνπκε
ιεηηνπξγηθά ζην Σακείν ππφινηπν γχξσ ζηα 2.770.000 € πεξίπνπ, έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα απηή ηε ζηηγκή πνιχ πεξηνξηζκέλσλ θηλήζεσλ. Δμεηάζακε ζρεδφλ
ζην ζχλνιν ηα αηηήκαηα ησλ Τπεξεζηψλ θαη απιά ελεκεξψλσ ην ψκα φηη
ιφγσ ηνπ χςνπο ηεο νκάδαο 1 κε ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα παίμνπκε απηή ηε
ζηηγκή, ζα πξνζέιζνπκε πνιιέο θνξέο ζην ζπγθεθξηκέλν έηνο γηα
αλακνξθψζεηο πξνυπνινγηζκνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε φπσο ίζσο ζα
μέξεηε –ή αλ δελ ην μέξεηε, λα ην κάζεηε- ε εηζήγεζε γηα ηελ αλακφξθσζε
ήξζε ζήκεξα ην πξσί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ση ζέζε λα πάξνπκε εκείο;
ηαλ ην θαη' εμνρήλ αξκφδην φξγαλν, ηα κέιε ηνπ δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ
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ιάβεη γλψζε δπν κέξεο πξηλ, ηνπιάρηζηνλ. Ση ζα θάλαηε εζείο ζηε ζέζε καο;
Θα ςεθίδαηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δθείλν πνπ δελ έρσ θαηαιάβεη γηαηί έηζη πξαγκαηηθά πνπ
ήξζαλ ηα πξάγκαηα… είδα έλα ππφινηπν εθεί ζηε ΑΣΑ ζρνιείσλ έλα
εμσθξεληθφ λνχκεξν. Απηφ απφ πνχ είλαη; Ση είλαη; Μεηαθεξφκελν;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ΑΣΑ, ΑΣΑ ζρνιείσλ είλαη φια ηα έθηαθηα εηδηθεπκέλα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Χξαία ΑΣΑ ζρνιείσλ πνην ππφινηπν έρνπκε θαη ζε ηη
αθνξά; Γηα λα θαηαιάβνπκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ ΑΣΑ ζρνιείσλ απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε
ρξεζηκνπνηείηαη ζην έξγν πνπ είλαη ελ εμειίμεη ησλ ζρνιείσλ. Γχξσ ηηο 70.000
€ είλαη ην ρξφλν, αιιά λα ην δνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ηνπνζεηεζείηε θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη θ. Πξφεδξε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε θ. Πξφεδξε έλα ιεπηφ λα ξσηήζσ θάηη ηνλ θ.
Κνζθνιέην. Δπεηδή δεηήζεθε ην πξσί απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά θάπνηα ζηνηρεία.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σα έιεγε ν θ. Γξεηδειηάο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίπακε λα ηα ιάβνπκε θη εκείο θαη δελ ηα ιάβακε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Νφκηδα φηη ζα ηα παίξλαηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ πνηνλ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα ζαο ηα ζηείισ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γη' απηφ θαη δελ κηιήζακε γη' απηφ ην ζέκα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα πνην ιφγν δελ κηιήζαηε ζην ζέκα; Σα δήηεζε ν θ.
Γξεηδειηάο, απηφ είλαη ην έγγξαθν απηφο ν πίλαθαο, ν νπνίνο δελ έρεη θάηη
άιιν απφ απηφ πνπ είραηε ιάβεη ην πξσί, απιά ήζειε κηα νκαδνπνίεζε γηα λα
κπνξεί λα ηα θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα. Έγηλε εθ πεξηζζνχ δειαδή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίρακε δεηήζεη απφ ηνλ θ. Πεηξφπνπιν λα καο ηα
ζηείιεη κε e-mail.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δληάμεη ζα ην ιάβεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ηνπνζεηεζψ θ. Πξφεδξε, ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ζα θαηαςεθίζνπκε θπζηθά απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
ζα κπνξνχζα λα πσ θαη γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε ηνπ θ. Λέθθα, αιιά ζα ηα
πνχκε φηαλ ζα έξζεη ην ζέκα ην νπνίν εηζεγείηαη, ην νπνίν ην πεξηκέλνπκε κε
κεγάιε ραξά θαη αγσλία.
Απφ απηά πνπ δηαβάδνπκε θαηαιαβαίλνπκε ηα εμήο: ππάξρεη κηα
αχμεζε ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαηά 415.000 € ζηελ νπνία εάλ
πξνζζέζνπκε ηελ Πξσηνκαγηά ηελ νπνία πέξζη δελ είρακε θαη δελ
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηίπνηα, θαη αλ πξνζζέζνπκε θαη ηα έζνδα πνπ ζα
έρνπκε απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ γηαηί 30.000 επηζθέπηεο θαηαιαβαίλνπκε φηη
θάπσο ζα εθθξάδεηαη κε έλα ζνβαξφ έζνδν θαη αλ ζε απηά ζπλππνινγίζνπκε
ηε ζνβαξή κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηα θαχζηκα θαη ζηνλ ειεθηξηζκφ σο
απνηέιεζκα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο γηαηί φπσο μέξνπκε
απφ ηελ Πνιηηηθή Οηθνλνκία πνπ καο έρνπλ δηδάμεη ην ΚΗΝΑΛ, ε Νέα
Γεκνθξαηία θαη ν ΤΡΗΕΑ ν πγηήο αληαγσληζκφο ξίρλεη ηηο ηηκέο,
αληηιακβαλφκαζηε φηη ζα πάκε ζε κηα ζνβαξή ειάθξπλζε ησλ δεκνηψλ θαη
έλα ζνβαξφ ππφινηπν λα γίλνπλ νπζηαζηηθά έξγα ππνδνκήο ζηελ πφιε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μηζφ ιεπηφ λα πσ θάηη ζηνλ θ. εξεηάθε πνπ ξψηεζε γηα
ηε ΑΣΑ ζρνιείσλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να απαληήζηε γηα ην λνχκεξν πξηλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε εξεηάθε, ε ΑΣΑ ζρνιείσλ ηα ζπλερηδφκελα καδί
κε ηα ηξέρνληα, είλαη γχξσ ζηηο 380.000 €.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπί ηνπ ζέκαηνο δελ έρσ λα θάλσ εηζήγεζε θ.
Πξφεδξε, έρσ θαιπθζεί απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ, γηα ηε ΑΣΑ
ζρνιείσλ ήζεια λα πσ αιιά κε πξφιαβε ν θ. Αληηδήκαξρνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Κσλζηαληηλίδε, θχξηνη ζπλάδειθνη θάπνηνο άιινο
ζπλάδειθνο ζέιεη ηνλ ιφγν; Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη εγψ ην κφλν πνπ ζέισ
λα επηζεκάλσ είλαη φηη ε θαζαξηφηεηα απφ ηελ αξρή είρε πεη φηη ηα έζνδα ηεο
θαζαξηφηεηαο εάλ δελ είλαη θαηά ην ειάρηζην ε πξφηαζή ηεο απνδεθηή, ζα είρε
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κεγάιν πξφβιεκα. Σψξα, κεηά θαη απφ ην ιάζνο ην νπνίν έρεη γίλεη θαη αληί
απφ ην 1.200 έρεη θαηέβεη ζηηο 790.000 € έρεη αθφκε κεγαιχηεξν πξφβιεκα,
ζπλ ηηο αλαηηκήζεηο ζε φια ηα επίπεδα πνπ ππάξρνπλ.
Σν θαηαζέησ, δελ ιέσ ηίπνηε άιιν απιψο λα μέξεηε φηη ε
θαζαξηφηεηα είλαη ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δπραξηζηνχκε

θ.

ν

Κνπηζάθε,

παξαθαιψ

θ.

Γξακκαηέα

ν

ςεθνθνξία θαη γηα ην 3 θαη γηα ην 4 ζέκα καδί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Πξφεδξε πξηλ ηελ ςεθνθνξία λα πσ ην εμήο:
Κψζηα, ηνλ πίλαθα πνπ δεηάο επεηδή εζηάιε ηνλ πήξε ν θ. Γξεηδειηάο ζα ζαο
ηνλ ζηείισ θαη ζε εζάο αχξην κε έλα e-mail θαη αλ ην ζέινπλ θαη νη ππφινηπνη,
παξ' φια απηά ππήξρε ζηελ εηζήγεζε. Γειαδή απηφ είλαη θάηη πην ζπλνπηηθφ,
ζε ζρέζε κε απηφ πνπ έρεηε πάξεη ήδε απφ ην πξσί.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε εκείο ιέκε γηα ηελ ςεθνθνξία λα ηα
ςεθίζνπκε μερσξηζηά γηαηί έρνπκε δηαθνξεηηθή ςήθν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία φπσο ζέιεηε μερσξηζηά. Φεθνθνξία πξψηα γηα ηελ
έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
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;
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνρψξεζε, ν 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, ν θ. Αλαληάδεο Νίθνο θαη ν θ.
Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο απνρψξεζαλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη,
ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο,
ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο θαη ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απνρψξεζαλ, ν θ.
Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα ςεθίδνπκε παξψλ γηαηί
δηαθσλνχκε κε ηνπο αλαβαζκνχο, αιιά νξηζκέλα απφ ηα έξγα πνπ
αλαθέξνληαη ηα ζεσξνχκε απαξαίηεηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνρψξεζε, Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο παξψλ. Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία θαη ν Γνχιαο Αιέμαλδξνο
απνρψξεζαλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 13 ππέξ, 3 θαηά θαη 4 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

3ο

Σο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Έγκπιζη

1ηρ

ηποποποίηζηρ Σεσνικού Ππογπάμμαηορ ηος Γήμος έηοςρ 2022»
εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
Κχξηε Γξακκαηέα ζπλερίδνπκε κε ηελ ςεθνθνξία ηνπ 4νπ
ζέκαηνο
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
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 απνρψξεζε, ν 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, ν θ. Αλαληάδεο Νίθνο θαη ν θ.
Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο απνρψξεζαλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη,
ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο,
ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο θαη ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απνρψξεζαλ. Ο θ.
Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
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;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνρψξεζε, Οπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο ππέξ. Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία θαη ν Γνχιαο Αιέμαλδξνο
απνρψξεζαλ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 14 ππέξ, 6 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σο

4ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Έγκπιζη

1ηρ

αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2022, βάζει
ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικ. Δπιηποπήρ» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Α. Έγκπιζη Ππογπάμμαηορ Φιλοξενίαρ Παιδιών ηος Γήμος ζε Παιδικέρ
Καηαζκηνώζειρ για ηο έηορ 2022
Β. ςγκπόηηζη και Οπιζμόρ μελών Δπιηποπήρ και
Γ. Έγκπιζη κπιηηπίυν επιλογήρ δικαιούσυν»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ μέξσ αλ έρεηε θάπνην εξψηεκα, έρνπκε ζθνπφ θέηνο λα
θάλνπκε ηηο θαηαζθελψζεηο, είλαη γηα 50 παηδηά πεξίπνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σελ Δπηηξνπή λα καο πείηε θ. Μπεξδέζε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δδψ ζα ρξεηαζηεί θπζηθά κηα Δπηηξνπή θαη ζα ρξεηαζηεί
έλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε κε ηνλ αλαπιεξσηή. Δκείο
απφ ηελ πιεπξά καο πξνηείλνπκε ηνλ θ. Σάθα θαη αλαπιεξσκαηηθφ ηελ θα
Αιεθξαγθή. Απφ ηνπο ππαιιήινπο είλαη ε θα Μαξθνπνπιηψηε θαη ε θα
Βντδάζθη αλαπιεξψηξηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξνηείλνπκε ηνλ θ. Εαραξηάδε κε αλαπιεξσκαηηθφ εκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε μαλαιέηε ηελ Δπηηξνπή θ. Μπεξδέζε γηα λα θαηαγξαθεί;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: ζνλ αθνξά ηε Γηνίθεζε είλαη ν θ. Σάθαο Ζιίαο κε ηελ θα
Αιεθξαγθή νθία, φζνλ αθνξά ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ είλαη ε θα θα
Μαξθνπνπιηψηε θαη ε θα Βντδάζθη αλαπιεξψηξηα θαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε
είλαη ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο θαη ν θ. εξεηάθε Νηθφιαν αλαπιεξσηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Α. Έγκπιζη Ππογπάμμαηορ
Φιλοξενίαρ Παιδιών ηος Γήμος ζε Παιδικέρ Καηαζκηνώζειρ για ηο έηορ
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2022 Β. ςγκπόηηζη και Οπιζμόρ μελών Δπιηποπήρ και Γ. Έγκπιζη
κπιηηπίυν επιλογήρ δικαιούσυν» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππυηοκόλλος παπαλαβήρ επγαζιών - ςπηπεζιών
ηος Γήμος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππυηοκόλλος
παπαλαβήρ επγαζιών - ςπηπεζιών ηος Γήμος.» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ βξάδπ ζε φινπο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ
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ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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