
ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ  
ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΑ 

 
21

εο
 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ  

 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 
 
 

 

 

 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 14 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2022



ΠΡΑΚΣΗΚΑ 

 

21εο ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 14εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2022 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ..: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο  

Γεκνηηθφο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο, 

Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, Νηάηζεο 

Κσλζηαληίλνο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο Παληειήο, Λαδαξίδεο Πέηξνο, 

Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο, Αζαλαζφπνπινο 

Παλαγηψηεο, Εαραξηάδεο Ησάλλεο, Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, Γξακκέλνο 

ππξίδσλ, Καξαβίαο Γεψξγηνο, Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, 

Αιεθξαγθή νθία, Γνχιαο Αιέμαλδξνο, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Σνκπνχινγινπ 

Κσλζηαληίλνο, Γθνχκα Γαλάε – Δχα, Σάθαο Ζιίαο. 

 

ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παπαθψζηα Αλζή, Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Αλαληάδεο Νηθφιανο, 

Καιακπφθεο Ησάλλεο, Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο, εξεηάθεο Νηθφιανο, 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο Παπαινπθά Δπηπρία.  
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Άιζνπο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαη επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ (επαλεηζαγσγή). 

2. πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θπθινθνξηαθήο 

ζπκθφξεζεο θαη ηεο έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ησλ αλεμαξηήησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θ.θ. Αι. Γνχια θαη 

Δπη. Παπαινπθά (επαλεηζαγσγή). 

3. πδήηεζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ζ Πφιε ηεο 

Καξδηάο καο», θαη ιήςε απφθαζεο - κε θαιφπηζηε πάληα δηάζεζε 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή θαη ζνβαξή εηαηξεία ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ - γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, πνπ ρξνλίδνπλ ή πιένλ αλαθχπηνπλ απφ 

ηελ επηθείκελε ιεηηνπξγία ηνπ Τπεξθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο 

ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ, ζηελ βφξεηα Νέα Φηιαδέιθεηα (νδνί θξα θαη Λαραλά), 

   φπσο (ελδεηθηηθά): 

  -ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν ηεο νδνχ θξα,  

  -ε δηάλνημε ηεο νδνχ Λάξλαθνο,  

  -ε αμηνπνίεζε - πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο - 

ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο 9 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ φπηζζελ ηνπ αθηλήηνπ 

ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πθηζηακέλνπ πάξθνπ 

Οιπκπηνληθψλ) 

  -ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί,  

  -ε απμεκέλε ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ πιεζίνλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο,  

 -αληηζηαζκηζηηθά έξγα εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο ηεο εηαηξείαο 

ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ πξνο ηνλ Γήκν (αμηνπνίεζε παξαθείκελσλ ειεχζεξσλ 

ρψξσλ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θ.α.) θιπ. (επαλεηζαγσγή). 

4. Έγθξηζε 8εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 

2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

5. Έγθξηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2023. 

6. Καζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο Λατθψλ Αγνξψλ γηα ην έηνο 2023. 
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7. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Π.Π.Η.Δ.Γ., βάζεη ηεο 

αξηζ. 24/2022 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ 

(επαλεηζαγσγή). 

8. Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο, θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 199 παξ. 6 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα. 

9. Δπηθχξσζε δεθαηεζζάξσλ (14) σθεινπκέλσλ απφ ην Κνηλσληθφ 

Παληνπσιείν ηεο ΚΔΓΝΦΝΥ ζην Κνηλ. Παληνπσιείν ηεο Γνκήο ιφγσ 

ιήμεο έληαμήο ηνπο ζην ΣΔΒΑ (Γ’ Φάζε). 

10. Δπηθαηξνπνίεζε Πξαθηηθνχ Οηθνλνκηθά Αδχλακσλ Πνιηηψλ (Απφξσλ) 

πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη 

σθεινχκελνη πξνο έληαμε ζην Κνηλ. Παληνπσιείν – ίηηζε θαηά ην έηνο 

2023 θαζψο θαη ησλ θξηηεξίσλ - δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ. 

11. Απαιιαγή ρνξεπηηθήο νκάδαο Γήκνπ απφ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή. 

 

ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. 301/2018 πεξί έγθξηζεο 

παξαρψξεζεο ρξήζεο δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα ζεξαπεπηηθή γηα ΑκεΑ θαη 

εθ λένπ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ζε λέν χιινγν. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 21ε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζαο. Ο θ. Σάθαο Ζιίαο απψλ, ν θ. Καληαξέιεο 

Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή απνχζα … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαθψζηα είλαη δηθαηνινγεκέλε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο 

ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο 

Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο 

Αξηζηείδεο απψλ … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλνο ν θ. Βαζηιφπνπινο. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 

παξψλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ζπλελλνεζεί κε ηνλ θ. 

Πξφεδξν, αλ ρξεηαζηεί ζα θάλεη παξέκβαζε κε ηειέθσλν γηαηί δελ έρεη 

Internet γηα ηελ ςεθνθνξία. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο 

Ησάλλεο απψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο 

παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απψλ … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη απψλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απψλ … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – 

Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο 

απψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο 

απψλ … 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δίλαη απψλ δηθαηνινγεκέλνο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο 

Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απψλ… 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη απψλ δηθαηνινγεκέλα γηα ιφγνπο πγείαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο 

ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία 

απνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο 

παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ. 21 

παξφληεο ππάξρεη απαξηία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Γξακκαηέα. Κχξηνη ζπλάδειθνη πξηλ κπνχκε 

ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ φηη έρεη κπεη 

εθηφο εκεξήζηαο ην ζέκα πνπ ζαο εζηάιε «Αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. 

301/2018 πεξί έγθξηζεο παξαρψξεζεο ρξήζεο δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα 

ζεξαπεπηηθή γηα ΑκεΑ θαη εθ λένπ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ζε λέν χιινγν». 

Δγθξίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο; Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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1ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. 301/2018 πεξί έγθξηζεο 

παξαρψξεζεο ρξήζεο δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα ζεξαπεπηηθή γηα ΑκεΑ  

θαη εθ λένπ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ζε λέν χιινγν» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο θαη λα πνχκε πεξαζηηθά ζηνλ θ. 

Κσλζηαληηλίδε πνπ έρεη έλα ζέκα πγείαο.  

  Να ελεκεξψζσ ην ψκα φηη έρνπκε έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ 

χιινγν «MANA», ν νπνίνο θαηέζεζε κε ην Πξσηφθνιιν 30203/13-12-2022 

έγγξαθν πνπ ιέεη πσο δελ ππάξρεη θαλέλα ζέκα κε ηελ αλάθιεζε ηεο 

απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ είρε γίλεη ην ’18 επεηδή είλαη απηή 

ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ζηε Μεηακφξθσζε θαη ςάρλνπλ βέβαηα νη άλζξσπνη λα 

γπξίζνπλ μαλά ζηελ πφιε, νπφηε θάλνπκε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο θαη 

ηαπηφρξνλα μαλαδεζκεχνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ην νηθφπεδν ζηελ νδφ 

Κσζηή Παιακά ζηνλ χιινγν «ΔΠΗΛΟΓΖ», ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη θη 

απηφο ζηα παηδηά ΑκεΑ. 

  Με ην αίηεκά ηνπ πνπ έγηλε κε ζεκεξηλφ Πξσηφθνιιν δεηάεη απφ 

ην ψκα ηελ παξαρψξεζε ηνπ νηθνπέδνπ επί ηεο νδνχ Κσζηή Παιακά θαη 

εηζεγνχκαζηε γηα ηελ παξαρψξεζή ηνπ γηα έλα έηνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη αηηνχληεο είλαη εδψ; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μάιηζηα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ηνπο αθνχζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θαζίζηε ζε έλα κηθξφθσλν, πείηε καο ηελ ηδηφηεηά 

ζαο θαη απηά πνπ έρεηε. 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Καιεζπέξα ζαο, είκαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα 

«ΔΠΗΛΟΓΖ» Κνηλ..Δπ., ην νπνίν έρεη έδξα ηελ νδφ Πξεβέδεο πνιχ θνληά 

ζαο δειαδή. Λεηηνπξγεί ζε έλα θηίξην 1.200 η.κ. θαη θηινμελεί πεξίπνπ 110 

παηδηά ΑκεΑ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη απηηζκφ θπξίσο. 

Γίλνληαη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην θηίξην απηφ, αιιά 

φπσο αληηιακβάλεζηε ηα παηδηά απηά ζα ήηαλ πνιχ θαιφ λα έξρνληαη ζε 

επαθή κε ην ρψκα, λα αζρνινχληαη δειαδή κε πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
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ηε θχζε, λα θπηέςνπλ έλα θπηφ, λα ην πνηίζνπλ, λα ην κεγαιψζνπλ θαη κε 

απηή ηε ζθέςε ππνβάιινπκε απηφ ην αίηεκα λα καο παξαρσξεζεί απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν αθίλεην πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά καο, πεξίπνπ 150 κέηξα απφ 

ηνπο ρψξνπο καο, γηα λα πινπνηήζνπκε θαη λα πξνζζέζνπκε θη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε απηέο πνπ ήδε θάλνπκε. 

Έρσ ηελ εληχπσζε φηη φινη ληψζνπκε απηή ηελ επαηζζεζία γηα 

ηέηνηα παηδηά, παηδηά ηα νπνία έρνπλ αλάγθε λα ηα πξνζηαηεχνπκε θαη λα ηα 

θξνληίδνπκε θαη επειπηζηψ φηη ζα γίλεη απνδεθηφ ην αίηεκα πνπ έρνπκε 

ππνβάιιεη κε ην έγγξαθν πνπ θαηαζέζακε ζήκεξα ην πξσί ζην Πξσηφθνιιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Κχξηνη ζπλάδειθνη πξηλ πάξεηε 

ηνλ ιφγν αθξηβψο επεηδή είλαη απέλαληη απφ ην ζπίηη κνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

δνκή, ζα ήζεια θη εγψ λα θαηαζέζσ φηη πξαγκαηηθά ηνπιάρηζηνλ απφ φζν 

κπνξψ λα δσ εγψ πεξλψληαο ζπλέρεηα ή βγαίλνληαο ζηε βεξάληα κνπ, 

γίλεηαη κηα πάξα πνιχ ζνβαξή δνπιεηά/ 

  Πνιιέο θνξέο γηα ηε δεκηνπξγηθή απηή απαζρφιεζε αθφκε θαη 

ην ζθχιν καο επηζηξάηεπζε ε θα Γξεγνξηάδνπ, ηεο είπα «πάξηνλ φζεο ψξεο 

ζέιεηο λα αζρνινχληαη ηα παηδηά», γίλεηαη κηα πάξα πνιχ ζνβαξή δνπιεηά, 

είλαη έλα πνιχ επαίζζεην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο θαη είκαη βέβαηα ππέξ ηεο 

παξαρψξεζεο. 

 Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ’17 ή ην ’18 λνκίδσ είρε γίλεη παξαρψξεζε ζην «ΜΑΝΑ», ην 

«ΜΑΝΑ» ηνλ ρξεζηκνπνίεζε απηφ ηνλ ρψξν; Ξέξνπκε; 

ΜΔΛΟ: ρη. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Ωξαία. Άξα γηα πνην ιφγν ην δήηεζε; Καη αθνχ είδε φηη δελ ην 

ρξεζηκνπνηεί γηαηί δελ ην επέζηξεςε πίζσ; Σν ρξεζηκνπνίεζε κφλν γηα 

«θξάρηε» φηη θάλσ θη απηέο ηηο δνπιεηέο, ρσξίο λα ηηο θάλεη; 

  Καινπξναίξεηα είλαη απηά πνπ ξσηάσ. Γεχηεξνλ, κεηά είδα ζηα 

ραξηηά φηη ην «ΜΑΝΑ» ιέεη δελ έρσ θακία αληίξξεζε. Πνηνο ην ξψηεζε; Δκείο; 

Σφηε; Γηαηί δελ έρεη αληίξξεζε; Καη κάιηζηα κε εκεξνκελία πξηλ απφ ηε 

ζεκεξηλή πνπ θαηαηέζεθαλ ηα ραξηηά. 

  Καη γηα ην σκαηείν «ΔΠΗΛΟΓΖ», πνηνη είλαη νη πφξνη ζαο; Πσο 

ιεηηνπξγείηε; Δζείο ζα ην θάλεηε θάηη; Αλ ζε έλα ρξφλν κέζα δελ ην 
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ρξεζηκνπνηήζεηε απηφκαηα ζα πάςεη ε παξαρψξεζε θαη ζα έξζεη ζην Γήκν; 

Καη πνηα είλαη ηα έζνδά ζαο, απφ πνηεο πεγέο. Δπραξηζηψ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή θη εγψ εθεί γχξσ κέλσ, είζηε δίπια απφ εθεί πνπ 

εγθαηαζηάζεθε ν Πξάζηλν, νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ; 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Ναη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο δηεπθνιχλεηε κε λεξφ ηνπο ρψξνπο απηνχο; 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Ναη, αθξηβψο έηζη είλαη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα εξψηεζε ζηα ίζηα: ζαο πιήξσζε ν Γήκνο ην λεξφ; 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Βεβαίσο. Αληαπνθξίζεθε πιήξσο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα πιήξσζε θαλνληθά; 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Ναη βεβαίσο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Δγψ πξνηείλσ αληί γηα έλα έηνο ν ρψξνο ζηελ 

Κσζηή Παιακά πνπ αγνξάζηεθε επί επνρήο κνπ γηα λα γίλεη έλα θηίξην γηα ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εθεί πνπ ζέιεηε λα πάηε λα θάλεηε ηε ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία, λα κελ παξαρσξεζεί απιά γηα έλα ρξφλν γηαηί έηζη θη αιιηψο έρεη 

ξεκάμεη ν ρψξνο απηφο θαη καδεχεη βξσκηά. Δλψ αλ πάλε εθεί, ζα γίλεη κηα 

πξνθνπή θαη ζα είλαη θαζαξφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν. 

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Καη εγψ γλσξίδσ ηελ 

πεξίπησζε, θαη' αξρήλ ζπκθσλψ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Έλαο ρξφλνο είλαη πάξα πνιχ ιίγνο, κπνξνχκε λα δψζνπκε παξαπάλσ θαη 

λα βάινπκε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο φξνπο πνπ ζέινπκε εκείο, ψζηε αλ δελ 

γίλνπλ απηά πνπ ιέεη ε δνκή, λα ην πάξνπκε πίζσ. 

  Δγψ φκσο απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη γλσξίδσ πνιχ θαιά 

εθεί φηη δελ ππάξρεη λεξφ θαη ελδηαθέξεηαη ε δνκή λα θάλεη ιαραλφθεπν. Αλ 

δελ ππάξρεη λεξφ, πσο ζα δψζνπκε έλα ρψξν; Πσο ζα γίλεη; Γειαδή απηά ηα 

πνπ ζέινπλ λα θαιιηεξγήζνπλ, ζέιεη λεξφ. Πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα 

δψζνπκε λεξφ ζηνπο αλζξψπνπο. Θα θάλνπλ ιαραλφθεπν ρσξίο λεξφ; Γελ 

γίλεηαη. Να καο πνπλ νη ππεχζπλνη πσο ζα γίλεη. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη κε ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη κε απηά πνπ είπεο Γεκήηξε Πξφεδξε 

εζχ, φηη γλσξίδεηο απφ πξψην ρέξη ηη δνπιεηά θάλνπλ θαη εγψ πξνηείλσ 

ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε ρξφληα, γηαηί θπηεχνληαο θαη δεκηνπξγψληαο ηα παηδηά 

εθεί, δελ κπνξνχλ κέζα ζε έλα ρξφλν λα ην αθήζνπκε απφ ηα ρέξηα ηνπο. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζσζηφ είλαη θη εγψ ζπκθσλψ, αιιά κε 

ζπγρσξείηε πνπ παξεκβαίλσ θαη πάιη, παξ' φια απηά λνκίδσ κε δπλαηφηεηα… 

Γηφηη κπνξεί ηνπ ρξφλνπ λα κε ην ζέινπλ νη άλζξσπνη νη ίδηνη, ππφ απηή ηελ 

έλλνηα ην ιέσ. Σέινο πάλησλ θακία αληίξξεζε θαη γηα πέληε θαη γηα δέθα 

ρξφληα, εθφζνλ ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ είκαζηε φινη ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, νπφηε δελ ππάξρεη ζέκα. Απιά ζα πξέπεη λα θνηηάμνπκε φπσο 

ζσζηά εηπψζεθε φηη δελ ππάξρεη λεξφ, λα δνχκε κε πνην ηξφπν κπνξνχκε λα 

ηνπο δηεπθνιχλνπκε. Δη δπλαηφ αλ κπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε δνκή λα αγνξάζεη 

κηα πιαζηηθή δεμακελή κεγάιε θαη λα πεγαίλεη ην βπηίν ηνπ Γήκνπ λα ηε 

γεκίδεη πξνζσξηλά, κέρξη λα κπεη ην ξνιφη ηεο ΔΤΓΑΠ. Καη απφ εκάο δελ 

ππάξρεη θακία αληίξξεζε γηα ηελ παξαρψξεζε θαη ζε ρξφλν πνιχ κεγαιχηεξν 

απφ φ,ηη είλαη ε εηζήγεζε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απαληήζηε ιίγν ζηα δπν εξσηήκαηα, αλ ζέιεηε. 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Απιά ζέισ λα πσ φηη πξάγκαηη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο 

δεκηνπξγεί θάπνηα ζέκαηα, δηφηη αληηιακβάλεζηε εκείο ζέινπκε λα 

απαζρνινχληαη ηα παηδηά ζε ζπλερή βάζε, φρη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

  Καη ζε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην λεξφ, φλησο είλαη έλα πξφβιεκα. 

Κάλακε δηάθνξεο ζθέςεηο, κεδέ απηήο ηεο κφιηο πξνηαζείζαο γηα ηνπνζέηεζε 

θάπνηα δεμακελήο εθεί. Θα βξεζεί ηξφπνο ελ πάζε πεξηπηψζεη λα 

ηαθηνπνηεζεί απηφ ην ζέκα, λα ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε απηή, γηαηί πξάγκαηη 

δίρσο λεξφ δελ κπνξεί λα θάλεηο θάηη. 

  Δπραξηζηψ πξαγκαηηθά γηα ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε φισλ ζαο. 

Σν κφλν πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη εκείο δελ πξφθεηηαη εθεί λα θηηάμνπκε θάηη 

ζηέξεν, αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχκε λα απνρσξήζνπκε θαη βεβαίσο απφ ηε 
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ζηηγκή πνπ ζα ην ρξεηαζηεί ν Γήκνο, είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ. Δμππαθνχεηαη, 

δηθφ ηνπ είλαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Ζ εξψηεζε γηα ηα έζνδά ζαο; 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Δκείο είκαζηε θνξέαο πνπ αδεηνδνηήζεθε απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα, ππάξρεη εηδηθφο λφκνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΓΑΠκεΑ (ηη 

ζεκαίλεη ΚΓΑΠκεΑ: Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα παηδηά κε εηδηθέο 

αλάγθεο) θαη βεβαίσο ππαγφκαζηε ζηηο ξπζκίζεηο, ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ζηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ε ΔΔΣΑΑ, ε Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Απηνδηνίθεζεο, είλαη έλαο θξαηηθφο θνξέαο φπσο μέξεηε ν νπνίνο 

ρξεκαηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ δνκψλ. 

  Δίλαη ρξήκαηα πξνεξρφκελα απφ ην Διιεληθφ θξάηνο, αιιά θαη 

απφ ηελ Δπξψπε απφ ΔΠΑ. Λεηηνπξγνχκε κε ηε δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη θάζε 

ρξφλν ππνβάιινληαη αηηήκαηα απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ, δηφηη πξέπεη λα 

απνδεηθλχνπλ κε δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά φηη πξάγκαηη ηα παηδηά απηά είλαη ζε 

ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ ρξίδνπλ πξνζνρήο θαη αληηκεηψπηζεο έηζη φπσο νξίδεη 

ν λφκνο θαη ρνξεγνχληαη voucher φπσο ηα ιέκε, δειαδή ηα εηζηηήξηα γηα λα 

κπνξέζνπλ ηα παηδηά απηά λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο δνκέο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπφ πνία λνκηθή κνξθή είζηε; 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Δκείο είκαζηε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε, 

Κνηλ..Δπ. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Οη γνλείο πιεξψλνπλ; 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Οη γνλείο δελ πιεξψλνπλ απνιχησο ηίπνηα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα νη πφξνη είλαη απφ απηφ πνπ είπαηε. 

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Αθξηβψο νη πφξνη πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΔΣΑΑ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, θ. Κνζθνιέην γηα λα θιείζνπκε 

λα πάκε ζε ςεθνθνξία. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθνχγνληαο ηηο γλψκεο ησλ ζπλαδέιθσλ επεηδή φπσο 

μέξεηε πνιχ θαιά θαη ζεβφκελνη ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

είρε πάξεη ε Γηνίθεζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ γηα ηελ παξαρψξεζε ζε 

αληίζηνηρν θνξέα ηνπ νηθνπέδνπ, γη' απηφ εηζεγνχκαζηε ην έλα έηνο θαη αο 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ δεκηνπξγεζεί 
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θάπνηα αλάγθε είηε απφ ην Γήκν, είηε απφ νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα, 

επνκέλσο γη' απηφ εηζεγνχκαζηε ην έλα έηνο. Γηα λα κε δεζκεχνπκε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Γήκνπ ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο. 

  Δάλ δελ δεηεζεί απφ θάπνην άιιν θνξέα ή αλ ν Γήκνο δελ ην 

ρξεζηκνπνηεί, κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε δπλαηφηεηα. Δπνκέλσο γη' απηφ ιέκε γηα 

έλα ρξφλν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να θάλσ κηα πξφηαζε γηαηί πξφθεηηαη γηα παηδηά. 

Παξαρψξεζε επ’ αφξηζηνλ θαη εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ν ρψξνο 

πξαγκαηηθά, ηφηε αλάθιεζε ζηνλ ρξφλν. Γειαδή επ’ αφξηζηνλ ηα ηξία – πέληε 

ρξφληα πνπ είπαλ θαη εθφζνλ ν θνξέαο δελ ην ρξεζηκνπνηήζεη, ζην ρξφλν 

πάλσ λα ην πάξνπκε πίζσ. Σν ίδην πξάγκα ιέκε, σηήξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηάιαβα θ. Αλεκνγηάλλε, άιισζηε ζπγθιίλνπκε φινη ζέινπκε 

λα δψζνπκε ην νηθφπεδν. Αιιά δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο νχηε είλαη 

δεζκεπηηθφ ην έλα έηνο, νχηε ηα πέληε. Αλ αχξην βξεζνχλ ρξήκαηα λα θάλνπκε 

κηα δνκή ηνπ Γήκνπ γηα ηα ΑκεΑ, δελ ην ζπδεηάκε ζε θακία πεξίπησζε.  

  Παξ' φια απηά αθνχ είλαη έηζη ε εηζήγεζε, αθνχ φινη ζέινπκε λα 

γίλεη φινη ζηεξίδνπκε απηή ηε δξάζε. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή ε άπνςε ηνπ εηζεγεηή έρεη κεγάιε ζεκαζία, φηαλ 

έρνπκε κηα ηέηνηα δνκή πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή καο θαη πξέπεη λα 

ζηεξηρζεί θνηλσληθά θαη απφ εκάο, απφ ην Γήκν, ην λα ιέκε γηα έμη κήλεο θαη 

έλα ρξφλν, είλαη γεινίν. Δθφζνλ ν ρψξνο επί δεθαεηίεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη, 

επί δεθαεηίεο είλαη βξψκηθνο, ην ρνξηάξη πάεη εθεί κφιηο πηάζεη ιίγν ην 

θαινθαίξη, παξαρσξνχκε γηα πέληε έηε ππνγεηνπνίεζε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δελ ζα ρξεηαζηεί ν Γήκνο λα θάλεη εθεί, νπφηε θαηαγγέιιεηαη θαη απηνκάησο 

κέζα ζε έλα κήλα καο παξαδίδεη ηνλ ρψξν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα ηνλ 

θξαηάεη πεληαθάζαξν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πκθσλνχκε θχξηνη Αληηδήκαξρνη; πκθσλνχκε. Λνηπφλ πάκε 

κε απηή ηε κνλαδηθή πξφηαζε, λνκίδσ είλαη νκφθσλε ε ςεθνθνξία, έηζη 

φπσο δηαηππψζεθε θαη θαηαγξάθεθε απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά.  

. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να είζηε θαιά.  
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Σν 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

Γ.. 301/2018 πεξί έγθξηζεο παξαρψξεζεο ρξήζεο δεκνηηθνχ ρψξνπ 

γηα ζεξαπεπηηθή γηα ΑκεΑ θαη εθ λένπ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ζε λέν 

χιινγν» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δθ παξαδξνκήο αθήζακε ην πεληάιεπην πξηλ ηελ εκεξήζηα, ν 

θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν ν νπνίνο είλαη δηαδηθηπαθά γηαηί έρεη θάπνηα ίσζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: … πξφβιεκα ήρνπ … επνκέλσο ζα είκαη παξψλ θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πκβνπιίνπ γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηεί. ήκεξα ζα κηιήζνπκε θχξηνη 

ζπλάδειθνη γηα πνιιά ζέκαηα, ππάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία ηξέρνπλ 

απφ ην πξνεγνχκελν πκβνχιην, επαλεηζάγνληαη θαη κεηαμχ άιισλ ζα 

ζπδεηήζνπκε θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα ην νπνίν πξνθαλψο είλαη κείδνλ θαη 

αθνξά φινπο καο, γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’23 ελλνψ, ην νπνίν ζα 

θηάζεη ζην χςνο ησλ 12 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη ελδεηθηηθά ζα ήζεια λα 

αλαθέξσ πσο ν πξνυπνινγηζκφο ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’21 αλήξρεην 

ζηα 8 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ηνπ 2022 ζηα 8,7 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ.  

Απηφ απφ κφλν ηνπ θαηαδεηθλχεη ηνλ ζηφρν πνπ έρεη απηή ε 

Γεκνηηθή Αξρή, παξά ην γεγνλφο φηη ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο ηα 

νηθνλνκηθά ζπλεζιίβεζαλ ζα έιεγα θαη κπήθακε ζε έλαλ εθηξνρηαζκφ πνιιψλ 

πξνγξακκάησλ, αιιά ηψξα βγαίλνληαο απφ απηέο ηηο ζπκπιεγάδεο ζεσξψ 

πσο κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε έλα πξφγξακκα απηήο ηεο ηάμεσο πεξίπνπ 

ησλ 12 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Ο ηίηινο πνπ ζα έβαδα ζην θεηηλφ Σερληθφ Πξφγξακκα ζα ήηαλ 

«ν λένο Κέληαπξνο» θαζψο απηφ απνηειεί γηα φινπο καο, αθνξά θαη δηθφ καο 

φλεηξν θαη δηθφ ζαο θαη ησλ δεκνηψλ θαη εληφο ηνπ 2023 ζα μεθηλήζνπκε κε 

ζηφρν κέζα ζε απηφ ην έηνο λα ζεκειησζεί απηφ ην εκβιεκαηηθφ γηα ηελ πφιε 

καο έξγν κέζα ζην άιζνο. 

Αλέθεξα πάιη, ίζσο γίλνκαη θνπξαζηηθφο αιιά είλαη θνηλφο 

ζηφρνο πηα φηη απηά ηα δπν ρξφληα βξεζήθακε αληηκέησπνη κε πνιιέο 

πξνθιήζεηο θαη αλαθέξσ πάιη θαη ηελ πιεζσξηζηηθή, ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε, 

αιιά θαη ηειεπηαία ηελ ελεξγεηαθή θξίζε, ζα έιεγα πσο αθφκε θαη ηα απφλεξα 

ελφο πνιέκνπ κέζα ζηελ Δπξψπε, έλαο πφιεκνο πνπ ε Δπξψπε γλψξηζε 
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κεηά απφ 80 ρξφληα, κε ηα απφλεξα θαη ηηο ξαγδαίεο απμήζεηο αθφκε θαη ζηα 

πιηθά. 

Απηέο νη θξίζεηο άθεζαλ έλα ηζρπξφ απνηχπσκα κε δπζκελείο 

ζπλέπεηεο φρη κφλν γηα εκάο, αιιά γηα νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Γελ είκαζηε 

καζεηεπφκελνη, νχηε κάγνη, δελ είκαζηε νχηε ηαρπδαθηπινπξγνί πνπ κε καγηθά 

ξαβδάθηα ζα κπνξνχζακε λα κεηακνξθψζνπκε ηελ πφιε απφ ηε κηα κέξα 

ζηελ άιιε. Καηαβάιινπκε φκσο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε θάζε ηνκέα πνπ 

άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ καο. 

Ήηαλ πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζεηείαο πνπ 

αθνχζακε πσο ηελ παξνχζα Γηνίθεζε αθνξά κφλν ε νινθιήξσζε ηνπ 

γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ, πνπ λαη, αλακθίβνια είλαη έλα κεγάιν θαη ζίγνπξα θη απηφ 

εκβιεκαηηθφ έξγν γηα ηελ πφιε. Απηή ε άπνςε φηη ε παξνχζα Γεκνηηθή Αξρή 

ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ έρεη δηαςεπζηεί 

θαηεγνξεκαηηθά απφ ηηο πξάμεηο θαη ηα ίδηα ηα γεγνλφηα ζα έιεγα. 

Ήδε είλαη θαιφ λα αξρίζνπκε λα ζεκεηψλνπκε πινπνηείηαη έλα 

ηεξάζηην έξγν γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

πφιεο καο. Ήδε ζεκειηψζακε θαη πξνρσξάκε κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο 

ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ παηδηθνχ θαη βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ πνπ πινπνηείηαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε. Θπκάζηε, άιισζηε ήζαζηαλ απέλαληη 

ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλακε, ζπκάζηε απφ πφζα θχκαηα πέξαζε 

απηή ε απφθαζή καο κέρξη λα αξρίζεη λα πινπνηείηαη. 

Βεβαίσο εγθαηληάζακε θαη ιεηηνχξγεζε απφ ηελ πξψηε εκέξα 

ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο έλα ηεξάζηην έξγν, έλα ζρνιείν θφζκεκα γηα 

νιφθιεξε ηελ Αηηηθή φρη κφλν γηα ηελ πφιε, φπσο ην 3ν Λχθεην ηεο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο. 

Ήδε εγθαηληάζακε κηα πνιχ ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

αζιεηηθνχ ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ 9x9 πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νκάδα ηνπ Αηηάινπ, 

ήζαζηαλ εθεί ζηα εγθαίληα θαη ζην λέν ριννηάπεηα θαη ζηελ πεξίθξαμε θαη ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή απηνχ ηνπ γεπέδνπ. 

Ήδε μεθίλεζαλ επξείαο θιίκαθαο εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο γεπέδνπ 9x9 ζηε Νέα Υαιθεδφλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο 

πφιεο, αιιά θαη ηεο εξαζηηερληθήο νκάδαο ηνπ Υαιθεδνληθνχ. ζνη έρνπλ 

πεξλνχλ απφ εθεί, βιέπνπλ φηη μειψζεθε φιν ην γήπεδν, γθξεκίζηεθαλ νη 
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ρψξνη απηνί πνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο απνδπηήξηα ή θπιηθεία, δειαδή φιε 

απηή ε πεξηνρή ζρεδφλ μπξίζηεθε θαη ζε ιίγν ζα έρνπκε ηελ επηπρία λα 

εγθαηληάζνπκε έλα αθφκε γήπεδν, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ σο πξνο ηελ 

πιηθνηερληθή ηνπ ππνδνκή. 

Να αλαθέξσ φηη επηηέινπο έρνπκε ηε δεκηνπξγία, κπήθε ήδε ν 

θσηηζκφο ζην γήπεδν ηεο νδνχ Ηαζσλίδνπ, κηιάκε γηα ην πξναχιην ηνπ 3νπ 

Γπκλαζίνπ θαη βεβαίσο νινθιεξψλνληαη κέζα ζην Γεθέκβξε, κέρξη ηηο 31/12νπ 

φιεο νη εξγαζίεο φρη κφλν ζπληήξεζεο, αιιά θαη αλαθαηαζθεπήο ζηα αλνηρηά 

γήπεδα ηνπ ηέληο. 

Απηά σο πξνο ηα έξγα πνπ νινθιεξψζεθαλ ή νινθιεξψλνληαη.  

Θέισ λα πξνζέμεηε ζην εμψθπιιν ηνπ Σερληθνχ καο 

Πξνγξάκκαηνο ηα πνζά θαη ην πψο απηά ραξαθηεξίδνληαη, ην πψο απηά 

απνηππψλνληαη, απφ ηε ΑΣΑ ή ηηο ινηπέο επηρνξεγήζεηο φπσο είπα 

πξνεγνπκέλσο γηα επελδχζεηο. Μηιάκε γηα έξγα χςνπο 1.113.604 €. 

Απφ ην ΔΠΑ 2.339.625,40 €, γηα ηε ΑΣΑ ζρνιείσλ 357.517,22 

€, απφ ην Πξάζηλν Σακείν 598.864,94 €, απφ πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ θαη ινηπέο επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο θαη έξγα γηα ηελ πφιε 

3.573.418 €, απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ κε 106.905 € θαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο 3.850.000 €. χλνιν αγγίδνπκε απηφ πνπ ζαο είπα ζηελ αξρή ηεο 

εηζήγεζήο κνπ 11.939.936,37 €. 

Έρσ πεη πνιιέο θνξέο φηη έρνπκε εμαληιήζεη ζε απηφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην αιιά θαη ζε θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπκε κε ηα 

κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αθφκε θη άιισλ Παξαηάμεσλ αιιά θαη κε ηηο 

δηθέο καο επαθέο ζε πην καδηθά φξγαλα επηθνηλσλίαο, πσο εμαληινχκε 

θάλνπκε δειαδή ην απηνλφεην, θάζε δπλαηφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν γηα λα 

πινπνηήζνπκε απηά γηα ηα νπνία έρνπκε δεζκεπηεί πξνεθινγηθά θαη έρνπκε 

νλεηξεπηεί φινη καο καδί κε ηνπο δεκφηεο ηεο πφιεο. 

Ο ΚΔΝΣΑΤΡΟ εληάζζεηαη ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα 

αλαβάζκηζεο ηνπ άιζνπο καο. Παξάιιεια κε απηφ ην θνκκάηη θνηηάδνληαο 

πξνο ηε κεξηά ηεο Υαιθεδφλαο, γηαηί δελ είλαη ζσζηφ θαη δελ είλαη σξαίν λα 

κεξπθάδνπκε θαη λα ζηξέθνπκε ην βιέκκα καο ζπλερψο πξνο ην θέληξν ή 

πξνο ηηο παξπθέο ηεο Φηιαδέιθεηαο, ζηξέθνληαο ην βιέκκα καο πξνο ηελ 

Υαιθεδφλα κεηαηξέπνπκε ην ηξαηησηηθφ Δξγνζηάζην ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο 
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ζε έλα Πνιπρψξν Πνιηηηζκνχ. Οινθιεξψζεθαλ νη κειέηεο, νθείισ λα 

νκνινγήζσ φηη απηφ μεθίλεζε φπσο είρα πεη θαη ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε πάξα 

πνιιέο θνξέο, ήηαλ κηα πάξα πνιχ σξαία ηδέα ε νπνία ζηαδηαθά πινπνηείηαη. 

Πξηλ απφ δπν εβδνκάδεο καο παξαδφζεθε ε νξηζηηθή κειέηε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θειχθνπο, γηαηί ην θέιπθνο θξαηάκε θαη απηφο ν ρψξνο 

κεηαηξέπεηαη ζε Πνιπρψξν Πνιηηηζκνχ. 

Δπίζεο θνηηάδνληαο πάιη πξνο ηελ Υαιθεδφλα αλαβαζκίδνπκε, 

αλαπιάζνπκε ηνλ ρψξν πέξημ ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ δεκαξρείνπ ηεο Νέαο 

Υαιθεδφλαο. Απηφ ην ηξίγσλν κεηαμχ ζρνιείσλ, πιαηείαο, Ζξψνπ, κέρξη ηε 

γσλία ηεο Αραξλψλ. 

Καηαγξάςηε επίζεο ηελ αλάπιαζε ηνπ Σνπξαιί ζηελ Αγία 

Μαξίλα θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ πνιπρψξνπ ΚΑΠΖ ζηελ θαξδηά 

ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο απέλαληη απφ ην δεκαξρείν, θαζψο ήδε είκαζηε ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ππνγξαθήο ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηελ 

Πεξηθέξεηα. Σν πνζφ είρε ήδε απνηππσζεί ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη εληφο ησλ εκεξψλ ζα θιεζνχκε λα ππνγξάςνπκε ηελ 

πξνγξακκαηηθή απηή ζχκβαζε. 

Καη βεβαίσο ζπκπιεξψζηε θαη ζηα έξγα απηά θαη ηελ αλάπιαζε 

ηεο Λάξλαθνο πνπ εληάζζεηαη ζην θνκκάηη ηεο πξφζθιεζεο 6 ηνπ «Αληψλεο 

Σξίηζεο», απηή αθνξά θαη ηελ αλάπιαζε γεληθφηεξα ηνπ άιζνπο.  

Απηά είλαη κεξηθά απφ απηά πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη πνπ 

είκαζηε ζίγνπξνη φηη πξφθεηηαη λα δνχκε θαη εκείο θαη εζείο θαη νη ζπκπνιίηεο 

καο λα ζεκειηψλνληαη θαη λα μεθηλνχλ κέζα ζην ’23, πάληα θαη νθείισ λα ην 

δηαηππψζσ γηα άιιε κηα θνξά κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

θαη ηεο Πεξηθέξεηαο θαη φισλ απηψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ πνπ βνεζνχλ ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ γεληθφηεξα ησλ Γήκσλ θαη ηνπ δηθνχ καο Γήκνπ βεβαίσο θαη 

βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ έηζη θη αιιηψο φκνξθε πφιε καο.  

ζνλ αθνξά ην άιζνο είρα ππνζρεζεί ζηνπο αηηνχληεο ηεο 

θαηάζεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο φπσο απηφ ηνπ άιζνπο φηη βεβαίσο 

θαη απνδέρηεθα ην αίηεκα θαη κάιηζηα κε κεγάιε ραξά ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

αζθάιεηα θαη νηηδήπνηε αθνξά ηελ πξνζηαζία απηνχ ηνπ πξάζηλνπ πλεχκνλα 

δσήο φρη κφλν γηα ηελ πφιε, αιιά νιφθιεξν ην ιεθαλνπέδην. 
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Δπνκέλσο είκαη εδψ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα δνχκε 

πσο κπνξεί απηφο ν πλεχκνλαο πξαζίλνπ λα δηαζθαιηζηεί, λα πεξηθξνπξεζεί 

φζν ην δπλαηφ πην απνδνηηθά.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Σνκπνχινγινπ 

Κσλζηαληίλνο θαη ε θα Γθνχκα Γαλάε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαζέζακε σο Γεκνηηθή Αξρή ζε απηή ηελ αίζνπζα ην 2021 

αλαιπηηθά ζε φ,ηη αθνξά ην άιζνο, εηδηθφηεξα ζα ζαο απαληήζεη ζε φ,ηη αθνξά 

ην ζέκα ηνπ πξαζίλνπ ν Αληηδήκαξρνο ν θ. Κνζθνιέηνο, αιιά πξέπεη λα 

αλαθεξζψ ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζθιεζε 6 πνπ πεξηιακβάλεη βεβαίσο ην 

άιζνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλαςπθηεξίνπ, κε κηα πιήξε αλαηξνπή ησλ λφκσλ 

πνπ δηέπνπλ κέρξη ζήκεξα, βάζεη νξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη 

πηα απφ ην 2ν ηεχρνο ηνπ ΦΔΚ κε αξηζκφ 5283/1-12-2020 φπνπ κέζα ζην 

2023 ζα έρνπκε ηε ραξά λα ην βιέπνπκε λα γίλεηαη πξάμε. 

  Να αλαθεξζψ πάιη ζε φ,ηη αθνξά ην άιζνο έζησ θαη εκκέζσο 

γηα ηνλ αδηάλνηρην κέρξη πξφηηλνο πεδφδξνκν ζηε βφξεηα θαη αλαηνιηθή 

πιεπξά ηνπ Οηθνδνκηθνχ Σεηξαγψλνπ 295 έρεη πινπνηεζεί ήδε απηφ θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ζην θηίξην ηεο πξψελ 

ΔΜΤ ην νπνίν παξαρσξήζεθε ζην Γήκν απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα 

ηελ αλσηέξσ ρξήζε, λα γίλεη δειαδή έλαο ρψξνο φπνπ νη δεκφηεο ηα παηδηά, 

θνξείο, χιινγνη, σκαηεία θαη ζρνιεία ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ έγλνηα πνπ έρνπκε φινη καο πηα γη' απηφ. 

Πεξηγξάθηεθε φιε απηή ε αλαδηάηαμε θαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ κε βάζε ην ΦΔΚ απηφ ην 2ν ηεχρνο 5283/1-12-2020. Θα αλαθεξζεί θαη 

ν . Κνζθνιέηνο επ’ απηνχ, ζε φ,ηη αθνξά επνκέλσο θαη γηα ηηο απζαίξεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηελ απνκάθξπλζε ησλ απζαίξεησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο 

ππαγφξεπζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ππαγνξεχνπλ νη ακεηάθιεηεο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ δνζεί πάιη κέζα ζην πξναλαθεξφκελν ΦΔΚ θαη 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ αιζψλ θαη ησλ δαζψλ ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. 

Μέζα ζε απηή ηελ πξφζθιεζε 6 πνπ αθνξά πάιη ην άιζνο 

αλαθέξνληαη νη είζνδν πηα γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ, είλαη απηέο πνπ 

είρακε πξνηείλεη θαη κάιηζηα ήηαλ απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ήηαλ αλ ζπκάκαη 

θαιά νκφθσλεο γηα ηηο 6 πχιεο ζην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, ζην Π.Π.Η.Δ.Γ., ε πχιε 

ηνπ Κεληαχξνπ, ηεο Υίνπ, ηεο Νέαο Ησλίαο απφ ηε λέα πχιε, ηελ 6. 
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Θα αλαθεξζψ ζε θάηη πνπ κε κεγάιε ραξά απνδέρηεθε ην 

Τπνπξγείν θαη ελέηαμε κέζα ζε απηή ηελ αλαβάζκηζε ηνπ άιζνπο ηελ 

θαηαζθεπή ελφο ιπφκελνπ ζεάηξνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ, αο ην 

ραξαθηεξίζνπκε θηφζθη γηα ηηο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, γηα ηα κνπζηθά 

πξσηλά ηηο Κπξηαθέο πνπ ζα θηινμελεί θαη ηελ ππφ επαλίδξπζε ηεο 

Φηιαξκνληθήο ηεο πφιεο καο. 

ιεο απηέο νη πξνηάζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο αλ ζπκάκαη, εθηφο 

απφ ηελ ηειεπηαία θαη θάπνηα άιιε, πξέπεη λα ην ηνλίζσ απηφ έρνπλ πξνηαζεί 

θαη ςεθηζηεί απφ ηε δηθή καο Παξάηαμε θαη ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά.  

ζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δνπιεηάο θαη ησλ πξνηάζεψλ 

καο αληηιακβαλφκαζηε φινη ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπκε ζεηηθά φινη, αλεμάξηεηα απφ αληηπαξαζέζεηο, απφ ηδενινγηθέο 

αθεηεξίεο, απφ ηδενινγηθνχο ζηφρνπο. 

Οινθιεξψλσ κε απηή ηελ ηνπνζέηεζή κνπ κε ην ζέκα ηνπ 

θιαβελίηε ιέγνληαο ην εμήο ζηελ παξνχζα θάζε: ν Γήκνο έρεη εμαληιήζεη ην 

δεθαπιάζην αληαπνδνηηθφ ηέινο φζνλ αθνξά ηα ζνχπεξ κάξθεη. Έρνπκε 

ςεθίζεη 0,90 € γηα ηα δεκνηηθά ηέιε ην ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη ηηο νηθίεο θαη 9 € 

ζηα ζνχπεξ κάξθεη. Άξα θαη κφλν απφ απηφ ην ζηνηρείν ζα έρνπκε έλα 

ζεκαληηθφ αληαπνδνηηθφ φθεινο γηα ην Γήκν καο ζην δηελεθέο. 

ηηο φπνηεο εμεηδηθεπκέλεο εξσηήζεηο ζαο ή απνξίεο, θπζηθά θη 

εγψ είκαη παξψλ αιιά θαη νη αξκφδηνη Αληηδήκαξρνη είλαη ζηε δηάζεζή ζαο. 

Δπραξηζηψ θαη ειπίδσ λα κε ζαο θνχξαζα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηε Πξφεδξε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη, είλαη ην πεληάιεπην θ. Γξακκέλε. Δπεηδή είζηε αξθεηνί 

αλεμάξηεηνη θαη ήζεια λα ην πσ θαη ζηνπο άιινπο πνπ καο αθνχλ 

δηαδηθηπαθά, θαιφ ζα είλαη θάζε θνξά θαηφπηλ ζπλελλφεζεο λα ππάξρεη έλαο 

εθπξφζσπνο απφ εζάο. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δίλαη επί πξνζσπηθνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο ηειεηψζνπκε ηφηε ηνλ θχθιν θαη ζα ζαο δψζσ ηνλ ιφγν 

νχησο ή άιισο σο αλεμάξηεηνο.  



21
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 14/12/2022 

 

 

17 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα μεθηλήζσ απφ ηα 

ζρεηηθά επράξηζηα θαη κεηά ζα πάσ ζηα δπζάξεζηα. Δπεηδή θαη εκείο έρνπκε 

επαθέο θαη παξαθνινπζνχκε ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ καο ζηελ Πεξηθέξεηα, ζαο 

ελεκεξψλσ φηη πέξαζε πξνρζέο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο 

Πεξηθέξεηαο παξάηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπιιεθηήξα 7 απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα 18 κήλεο. Ο αλάδνρνο, ε ΔΡΓΟΡΟΖ πξφηεηλε ιχζεηο πνπ κάιινλ 

είλαη εθηθηέο θαη ην έξγν ζχκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάηαζε ζα πξέπεη 

λα παξαδνζεί έσο 29/5/2024.  

  Με δπν ιφγηα απηή ε ηζηνξία πέξαζε νκφθσλα απ' φιεο ηηο 

Παξαηάμεηο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λνκίδσ φηη πηα πξνρσξάεη θη απηφ θαη ζα 

βξεζεί ε ιχζε λα γίλεη ή παξάθακςε ζηνλ αγσγφ, ή λα γίλεη κεηαθίλεζε ηνπ 

αγσγνχ, κηιάσ γηα ην θπζηθφ αέξην γηαηί δελ είρε πξνβιεθζεί ζσζηά ζηελ 

πξψηε κειέηε, έηζη ψζηε ην έξγν ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα 

πινπνηεζεί ζην Γήκν καο. 

Έλα δεχηεξν ζέκα αξθεηά ζεκαληηθφ. Έρσ δεηήζεη εδψ θαη πάξα 

πνιχ θαηξφ, απφ ηφηε πνπ είρε έξζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

θάπνηα ηηκνιφγηα θαη ηψξα επθαηξία είδα ηνλ θ. Βεληήξε, θάπνηα ηηκνιφγηα ηεο 

2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. Έρνπλ πεξάζεη 8 κήλεο θαη ηα ηηκνιφγηα δελ ηα έρσ 

ιάβεη αθφκε. 

Δίλαη θάπνηα ηηκνιφγηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε κηα εηαηξεία κε 

γεσπνληθά είδε, είλαη 6-7 ηηκνιφγηα ζπλνιηθήο αμίαο 6.000 €. Γελ έρσ πάξεη 

επαξθείο πξνθνξηθέο εμεγήζεηο πνπ λα κε θαιχπηνπλ θαη ηε Γεπηέξα ζα ηα 

δεηήζσ εγγξάθσο αλ δελ ηα έρσ πάξεη κέρξη ηφηε. Καη πηα απαηηνχκε λα 

πάξνπκε ηα ζπγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα.  

Πάκε ζε έλα ηξίην ζέκα ην νπνίν έγηλε ρηεο. Αλ ζπκάζηε, ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ε θα Δκκαλνπήι είρε βάιεη έλα δήηεκα γηα 

ην ΚΖΦΖ θαη γηα θάπνηα δηακαξηπξία απφ θάπνηεο εξγαδφκελεο ηνπ ηη κέιιεη 

γελέζζαη θαη πνηα ζα είλαη ε θαηάζηαζε γηαηί ζπγγεληθφ πξφζσπν ηνπ λένπ 

Πξνέδξνπ εξγάδεηαη ζην ΚΖΦΖ. 

Δίραηε δηαβεβαηψζεη ηφηε φινη φηη ηίπνηε δελ ζα ζπκβεί. Καη έγηλε 

ην ζαχκα! Έγηλε επαλαζχζηαζε ησλ Δπηηξνπψλ θαη ελψ απιά έπξεπε 

θαιπθζνχλ νη θελέο ζέζεηο, ε θα Γαλάε Δκκαλνπήι δελ είλαη ζηελ Δπηηξνπή 
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ηνπ ΚΖΦΖ. Σπραίν; Γελ λνκίδσ. Κάπνηνο ζα πξέπεη λα δηδάμεη ζηνλ θ. 

Εαραξηνπδάθε λα είλαη ιίγν πην πξνζεθηηθφο θαη πην δεκνθξαηηθφο. 

Σν δε ηειείσο ηπραίν γεγνλφο είλαη φηη φια ηα κέιε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΖΦΖ πνπ ηειείσο ηπραία εξγάδεηαη εθεί 

ζπγγεληθφ πξφζσπν ηνπ θ. Εαραξηνπδάθε, είλαη φια απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ 

Γήκνπ. Σπραίν; Γελ λνκίδσ. 

Καιψ απφ απηή ηε ζέζε ηνλ θ. Εαραξηνπδάθε λα αλαθαιέζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε απφθαζε θαη λα πξνζπαζήζεη φζν δηάζηεκα ζα είλαη Πξφεδξνο 

λα ιεηηνπξγεί πην δεκνθξαηηθά. Δπραξηζηψ. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζηελ πεξηνρή Βιάρνπ ππάξρεη εδψ θαη 

πάξα πνιιά ρξφληα έλα εγθαηαιεηκκέλν πεξίπηεξν, είλαη αθξηβψο απέλαληη 

απφ ηελ παιηά εζληθή πνπ ήηαλ εθεί, πξηλ ηα θαπζφμπια εθεί πνπ ηειεηψλεη ν 

πεδφδξνκνο. 

  Θα παξαθαιέζσ, επεηδή εθεί καδεχνληαη δηάθνξνη επηηήδεηνη ηα 

βξάδηα θαη είλαη πφινο έιμεο θαη λαξθνκαλψλ, ην ζπληνκφηεξν κέζα ζε κηα 

εβδνκάδα λα ζεθσζεί θαη λα θχγεη, λα αδεηάζεη ν ηφπνο. Κχξηε Γξακκαηέα 

ζεκεηψζηε ην γηαηί ιείπνπλ νη αξκφδηνη, γηα λα κελ ςαρλφκαζηε μαλά κε ην 

πεξίπηεξν, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζε φιε ηε γεηηνληά. 

Γεχηεξνλ, σο γλσζηφλ ζε φινπο έρνπκε πιεξψζεη θάηη ιεθηά λα 

λνηθηάζνπκε έλα ρψξν γηα ηα ζθπιηά θαη επί αληηδεκαξρίαο θ. Γεσξγακιή 

θαηαζθεπάζηεθε ν ρψξνο απηφο φπσο αθξηβψο έπξεπε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ε κεηαθνξά. Πιεξψζακε ιεθηά θαη ίζσο πιεξψλνπκε θαη ελνίθηα.  

Δξσηψ: γηαηί κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ε κεηαθνξά ζηνλ εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλν ρψξν, πνπ είλαη αθηεξσκέλνο γη' απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη 

είλαη αθφκε κέζα ζην άιζνο; Θέισ απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα δηφηη 

έρνπλ πεξάζεη κήλεο απφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ απηνχ.  

Θα πξέπεη φιεο νη δξάζεηο ζην Γήκν καο λα ελαξκνλίδνληαη κε 

ηε Γεκνηηθή Αξρή φζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη λα κελ απηνλνκείηαη ν 

θαζέλαο, γηαηί ζα ζπλαληήζνπκε πξνβιήκαηα φπσο ζε άιινπο Γήκνπο πνπ 

ηψξα βιέπνπκε ζηηο ηειενξάζεηο. 
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Σξίηνλ. Ίζσο ην μέξεηε ίζσο δελ ην μέξεηε απηέο ηηο κέξεο κέρξη 

ηα Υξηζηνχγελλα ζα ηειεηψζεη θαη ε νδφο Καππαδνθίαο, ε αλαθαηαζθεπή ηεο, 

ε νπνία δίδεη ηειείσο δηαθνξεηηθή φςε ζε φια ηα Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα απφ 

Γεθειείαο, Αδάλσλ, Καππαδνθίαο θαη γχξσ απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ. 

Έρεη γίλεη πξάγκαηη έλα ηζηνξηθφ θέληξν πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ 

Σξνρνλφκν, βέβαηα δελ έρεη ηειεηψζεη ην έξγν θαη είλαη γλσζηά ηα εκπφδηα, 

δηφηη φηαλ έρνπκε αγψλεο θαηαιαβαίλεηε καο θαζπζηεξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. εκαζία έρεη φηη γίλεηαη κηα πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά, έρεη αιιάμεη 

ηειείσο ε φςε, είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη νη παξφδηνη κε ηνπο νπνίνπο ζρεδφλ 

θάζε κέξα ζπδεηάκε θαη πξνρσξάκε ηψξα ζην ζθέινο ησλ αλαβαζκψλ, έηζη 

ψζηε λα νινθιεξσζεί θη απηφ ην ζθέινο γηα λα κείλεη χζηεξα ε πηζίλα πνπ 

είλαη λα θηηαρηεί πάλσ ζηε ιίκλε θαη ηα λεξά ηεο λφηηαο πιεπξάο θαη ηε 

θχηεπζε. 

Δίλαη έλα έξγν πλνήο πνπ ζα αλαβαζκίζεη θαη ηνλ ρψξν ηνπ 

γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ θαη ηνλ ρψξν ηνπ άιζνπο δίλνληαο κηα άιιε εηθφλα, απφ 

εθείλε πνπ ζπλήζσο μέξακε. Θπκάζηε νη παιαηφηεξνη φηη εθεί πνπ είλαη ν 

βφξεηνο πεδφδξνκνο ήηαλ ην γθαξάδ, απφ ηελ πίζσ κεξηά ηελ αλαηνιηθή ήηαλ 

ζθνππίδηα, ζήκεξα βιέπνπκε ρηιηάδεο θφζκν λα θπθινθνξεί κε ηα παηδηά κε 

ηα θαξνηζάθηα, κε ηα πνδήιαηα θαη λα επραξηζηηέηαη απηφ ηνλ πεξίπαην. 

Απηά πξνο ην παξφλ θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ 

ρξφλνπ θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ έρνπκε. Δπραξηζηψ. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζα επηθπιαρζψ λα κηιήζσ 

ζηα ζέκαηα γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ δηφηη έρνπκε αξθεηά ζέκαηα θαη 

ζνβαξά. Δπραξηζηψ. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Σνλ θ. Πξφεδξν ζέισ λα ξσηήζσ θαη' αξράο πφηε ζα έξζεη 

ην ζέκα ησλ ΜΑΠ πνπ ιέεη ην σκαηείν εξγαδνκέλσλ. Θα έξζεη ζην επφκελν 

Γεκνηηθφ πκβνχιην; Ναη. 

  Γεχηεξνλ ζέισ λα ξσηήζσ γηα ην ζρνιηθφ γπκλαζηήξην 

«Απφζηνινο Κφληνο». Δίρα ζηείιεη κηα εξψηεζε ηνλ Απξίιην γηα ηηο 
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δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο νη νπνίεο ππάξρνπλ εθεί ζηνλ ρψξν θαη ε απάληεζε 

ήηαλ φηη «ειέγρνπκε αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί παξάλνκα ή φρη». Ρψηεζα ηη έγηλε 

κε ηνλ έιεγρν, θακία απάληεζε. Κάλσ γξαπηή εξψηεζε ηνλ Οθηψβξην, θακία 

απάληεζε. Κάλεη εξψηεζε ν θ. εξεηάθεο ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ζηνλ θ. Γήκαξρν, πάιη θακία απάληεζε. 

  Ρσηάσ θαη πάιη ηνπο αξκφδηνπο Αληηδεκάξρνπ κε πνηαλνχ 

άδεηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζρνιηθφ ρψξν απηέο νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, νη 6 

αξρηθά, νη νπνίεο έρνπλ απμεζεί ηψξα θαη αλ είλαη λφκηκε ή παξάλνκε ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Εαραξηάδε, ζα ζαο απαληήζεη ν Γήκαξρνο ν 

νπνίνο ζα πάξεη ηνλ ιφγν. Αιιά φζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε πξηλ δψζσ ηνλ 

ιφγν ζηνπο αλεμάξηεηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηνλ θ. Γξακκέλν, ζα 

ζαο πσ ην εμήο: αλ ζπκάζηε ζηηο 9/12νπ έθαλε κηα επηζηνιή ην σκαηείν 

εξγαδνκέλσλ ην νπνίν ιέεη φηη «… Ο θ. Γήκαξρνο δεζκεχηεθε ηελ Παξαζθεπή 

9/12νπ φηη ζε 10 εκέξεο ζα ππάξρεη έηνηκε εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ψζηε ηα ρξήκαηα λα θαηαβιεζνχλ…». 

  Καηά ζπλέπεηα ζα ζαο πεη θαη ν θ. Γήκαξρνο ν νπνίνο ζα πάξεη 

ηνλ ιφγν κεηά ηνλ θ. Γξακκέλν, αιιά λα μέξεηε φηη νχησο ή άιισο ε δέζκεπζε 

ηζρχεη. Απφ εθεί θαη πέξα ππάξρεη ν πξνυπνινγηζκφο ν νπνίνο έρεη 

θαζπζηεξήζεη θάπνηα πξάγκαηα, ν Γήκαξρνο απφ ηελ αξρή ήηαλ ζεηηθφο θαη 

ζπκάζηε πνπ ην θαηέζεζε ζην πκβνχιην, ζα ζαο πεη θαη ν ίδηνο ηελ άπνςή 

ηνπ παίξλνληαο ηνλ ιφγν ακέζσο κεηά ηνλ θ. Γξακκέλν 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. 

ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ήκνπλ εθηφο Αζελψλ βέβαηα δελ 

ήκνπλ παξψλ, ήκνπλ δηθαηνινγεκέλνο απψλ γηαηί είρα ζηείιεη έλα κήλπκα 

ζηνλ πξφεδξν φηη ζα είκαη εθηφο Αζελψλ γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. 

Αλαθέξζεθε ν θ. Βνχξνο ζην φλνκά κνπ θαη είρε θάπνηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη απνξίεο. βέβαηα επεηδή ζήκεξα ζα απνπζηάδεη, ζα 

επηθπιαρηψ λα δψζσ ηηο απαληήζεηο ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην… 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ απνπζηάδσ. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ναη αιιά κνπ είπαηε φηη ζέιεηε απηά πνπ ιέσ, λα ζαο 

θνηηάσ ζηα κάηηα, νπφηε ζαο ζέισ παξψλ εδψ θ. Βνχξν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε δηάζεζή ζαο θ. Γξακκέλε. 
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: πνηε ζέιεηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: 3,5 ρξφληα ζηε δηάζεζή ζαο είκαη. Αιίκνλν. 

. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δπίζεο ζηνλ θ. Σάθα ν νπνίνο θη απηφο είρε θάπνηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη απνξίεο ζηελ ηειεπηαία Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, νπφηε 

επηθπιάζζνκαη λα δψζσ απαληήζεηο θαη ζηνλ ίδην ζην επφκελν πκβνχιην. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξακκέλε. Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καιεζπέξα ζαο. ρεηηθά κε ην ζέκα πνπ έζεζε ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: θπζηθά δελ ήηαλ ηπραία φιε ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά απφ ηελ παξέκβαζε πνπ έθαλα, 

ιππάκαη πάξα πνιχ γηα ηνλ θ. Εαραξηνπδάθε, απφ φ,ηη θαίλεηαη ε εθδίθεζε 

είλαη έλα πηάην πνπ ηξψγεηαη θξχν αιιά γηα ηνλ θ. Εαραξηνπδάθε κάιινλ 

ηξψγεηαη δεζηφ. 

Υσξίο θαλ λα κε ελεκεξψζεη, φρη λα πάξεη ηε γλψκε κνπ ή λα 

κνπ θάλεη έλα ηειέθσλν λα κνπ πεη «έρσ ζθνπφ λα ζε βγάισ απφ εθεί, λα ζε 

βάισ εθεί, λα ζε κεηαθηλήζσ…» θάηη πνπ ην ζεσξψ δενληνινγηθφ, πνιχ 

πεξηζζφηεξν φηη είκαη θαη δεκνηηθή ζχκβνπινο, πνιχ πεξηζζφηεξν φηη είκαη ζα 

κέινο ηνπ ΚΖΦΖ πάξα πνιχ θαηξφ θαη γεληθά ζέισ λα ηνπ πσ φηη εγψ δελ 

είκαη έκκηζζε, δελ είκαη νχηε ππάιιειφο ηνπ θαη φζν θαηξφ αζρνινχκαη κε φ,ηη 

αζρνινχκαη, γίλεηαη εζεινληηθά γηαηί ζέισ λα πξνζθέξσ εηδηθά ζηηο πην 

επάισηεο νκάδεο. 

Γελ ζέισ λα απαζρνιήζσ πεξηζζφηεξν ην ψκα, φινη 

γλσξίδεηε ην ζέκα. Σν κφλν πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη νη εξγαδφκελνη ζην 

ΚΖΦΖ πέξα απφ απηφ πνπ δήηεζαλ απφ εκέλα γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα είλαη 

ηα άιια δπν κέιε ηεο Δπηηξνπήο φηαλ πήξαλ ηειέθσλν, ην ίδην πξάγκα είραλ 

πεη ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. 

Δίραλ κεηαθέξεη ηα παξάπνλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θ. 

Εαραξηνπδάθε σο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ήηαλ πξηλ. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη ζα ήζεια λα δειψζσ φηη εγψ παξαηηνχκαη απ' φιεο ηηο Δπηηξνπέο 

πνπ είλαη θάησ απφ ηελ Πξνεδξία ηεο Κνηλσθεινχο, πνπ είλαη ν θ. 

Εαραξηνπδάθεο, γηαηί ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο δελ ηηο αλέρνκαη, δελ δείρλνπλ 

ζεβαζκφ, θαζψο επίζεο θαη απφ αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο 

Κνηλσθεινχο. Απηά βέβαηα ζα γίλνπλ γξαπηά θαη ζηνλ ίδην, σο Πξφεδξνο. 
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Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ ζηνλ θ. Γήκαξρν φηαλ αλαθέξζεθα 

ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε πνπ δελ ζέιεη λα αλνίμεη ηνπο αζθνχο ηνπ 

Αηφινπ, νη αζθνί ηνπ Αηφινπ γεκίδνπλ θαη παξαγεκίδνπλ θαη φηαλ ζθάζνπλ, ζα 

θάλνπλ πάξα πνιχ ζφξπβν. Δπραξηζηψ.  

Α. ΓΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια λα θάλσ κηα παξέκβαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ρη θ. Γνχια. Ο θ. Γήκαξρνο θαη θιείλνπκε ηνλ θχθιν ηνπ 

πεληαιέπηνπ.  

Α. ΓΟΤΛΑ: Ναη αιιά επεηδή ν θ. Γξακκέλνο δελ έθαλε παξέκβαζε θ. 

Πξφεδξε, έθαλε κηα πξνζσπηθή δήισζε πνπ είρε ζρέζε κε ην Γήκαξρν θαη 

ηελ παξνπζία ηνπ. Απηφ ζεσξείηαη ηνπνζέηεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γνχια αθνχζηε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

Α. ΓΟΤΛΑ: Έρσ θάπνηεο εξσηήζεηο γηα ηνλ θ. Γήκαξρν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ αθνχζηε κε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Θα παίξλεη θάζε 

θνξά απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο θαη κάιηζηα πξηλ μεθηλήζνπκε ην πκβνχιην ζα 

πξέπεη λα κνπ γλσζηνπνηείηε πνηνο, βάζεη απηνχ πνπ είπακε. Πήξε ηνλ ιφγν 

ν θ. Γξακκέλνο, είπε απηά πνπ ήζειε φ,ηη είλαη απηφ … 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαλνληθά απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη 

Παξάηαμε… 

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ηα ζέκαηα δελ ην ζπδεηάκε, πξνο Θενχ. Μηιάσ γηα ην 

πεληάιεπην ησλ αξρεγψλ, έρνπκε πεη θάζε θνξά επεηδή είζηε αξθεηνί 

αλεμάξηεηνη κπνξεί θάπνηνο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο λα πάξεη ηνλ ιφγν θαη λα 

πεη θάηη. Σν πεληάιεπην ησλ επηθεθαιήο είλαη έλαο ζεζκφο ηνλ νπνίν δελ 

κπνξνχκε λα ηνλ θαηαξγήζνπκε, έηζη είλαη ν Καλνληζκφο.  

  Παξ' φια απηά απφ ηελ αξρή ζπκθσλήζεθε ζε απηφ ην 

πκβνχιην φηη θαη νη αλεμάξηεηνη, αο έρνπλ θάζε θνξά έλαο απ' φινπο ηνλ 

ιφγν, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη θαιφ είλαη λα ην γλσζηνπνηείηε ζηνλ Πξφεδξν 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ μεθηλήζνπκε.  

Α. ΓΟΤΛΑ: Δληάμεη ζαο είπα φκσο φηη ήηαλ πξνζσπηθή δήισζε ε 

παξέκβαζε ηνπ θ. Γξακκέλνπ. Γελ ήηαλ ηνπνζέηεζε θαη εδψ ππάξρνπλ θαη 

θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξ' φια απηά θ. Γνχια ζα έρεηε ηελ επθαηξία ηψξα πνπ ζα 

ζπλερίζνπκε ην πκβνχιην λα πείηε φ,ηη ζέιεηε. 

  Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν ιεπηά κφλν ζρεηηθά κε απηά πνπ ιέρζεθαλ. Ωο πξνο ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε γηα ηε θξα έρεη απφιπην δίθην έηζη είλαη ε 

πιεξνθφξεζή ηνπ είλαη ζσζηή. Απιά ζα ην αλέθεξα σο ππνζέκα ζε απηφ 

πνπ έρεη βάιεη ν θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηνλ θιαβελίηε, πνπ εθεί ην ζέκα ηεο 

θξα άπηεηαη γεληθφηεξα ηνπ Οηθνδνκηθνχ Σεηξαγψλνπ.  

  Δπαλαιακβάλσ ε πιεξνθφξεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε είλαη 

ζσζηή, κίιεζα θη εγψ κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη ηνλ θ. Καινγεξφπνπιν, 

πέξαζε κε θάπνηα επηθαηξνπνίεζε θαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ αξρηθή κειέηε, ζπκάζηε ζαο είρα δείμεη θαη ζε θάηνςε ην πφζν δπζπξαγέο 

ήηαλ ην λα πεξάζνπλ θαη λα θφςνπκε ηελ εζληθή νδφ θαη ηελ θπθινθνξία, άξα 

ην έξγν ηεο θξα πξνρσξάεη θαη ζεσξψ πσο κέζα ζην ’23 κπνξεί λα έρεη 

νινθιεξσζεί θαη λα απεκπιαθεί έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ είραλ νη δεκφηεο ζηε θξά θαη ζηελ φκνξε πεξηνρή.  

  Σν δεχηεξν αθνξά ηα ΜΑΠ. Μίιεζα κε ηε Γξακκαηέα ηνπ 

σκαηείνπ ηελ θα Γεξνγηάλλε, ζσζηά έρεη ηεζεί ην ζέκα ησλ ΜΑΠ, ζσζηά νη 

ππάιιεινη βάζεη ηνπ λφκνπ ζα εηζπξάμνπλ εληφο ησλ πξνζερψλ εβδνκάδσλ 

ηηο απνδεκηψζεηο ησλ ΜΑΠ.  

  Απηφ πνπ δεηήζακε απφ ηηο Τπεξεζίεο αιιά ιφγσ ηνπ φηη 

αζρνινχληαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη φια ηα ζπλαθή θιείλνληαο ην 

νηθνλνκηθφ έηνο, είπακε φηη έλαο θαηακεξηζκφο ηνπ πνζνχ δηα ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππαιιήισλ, αληηζηνηρνχζε ζε έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 87 €. 

Θεσξήζακε πσο πξέπεη λα εμεηδηθεχζνπκε φπσο άιισζηε ην ιέεη ν λφκνο, 

απηά ηα ΜΑΠ. Γηφηη άιια είλαη ηα ΜΑΠ ηνπ Πξαζίλνπ, άιια είλαη ηεο 

Καζαξηφηεηαο, άιια είλαη ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

  Άξα δειαδή κπνξεί θάπνηνο ππάιιεινο λα δηθαηνχηαη 87 €, 

άιινο 95 €, άιινο 78 € θαη πάεη ιέγνληαο. Απηή ε εμεηδίθεπζε γίλεηαη απηέο ηηο 

κέξεο. Σειεηψλεη ην ζέκα ησλ ΜΑΠ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν: νη 

ππάιιεινη ζα πάξνπλ ηα ρξήκαηα πνπ βάζεη λφκνπ δηθαηνχληαη θαη πνπ έρεη 

απνδερηεί θαη ε Γεκνηηθή Αξρή. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, κπαίλνπκε ζηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Άιζνπο  

Νέαο Φηιαδέιθεηαο απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαη επί ηνπ δεηήκαηνο  

ηεο απνηειεζκαηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ» 

(επανεισαγωγή) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη 

θαιεζπέξα ζαο. Σν ζέκα βέβαηα έξρεηαη αξθεηά θαζπζηεξεκέλα γηαηί 

ππήξμαλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, ζέισ λα ζέζσ πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή ηα 

εμήο εξσηήκαηα; 

1. Δάλ ιεηηνπξγεί ε ππξαζθάιεηα ηνπ άιζνπο θαη ζε πνην βαζκφ. 

2. Δάλ απηή ηε ζηηγκή ε ππξαζθάιεηα πνπ ππάξρεη θξίλεηαη απφ ηε 

Γεκνηηθή Αξρή επαξθήο γηα ελδερφκελε θαθφβνπιε ελέξγεηα 

3. Ση ππάξρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ άιζνπο εθηφο απφ ηε θσηηά θαη απφ 

άιιεο θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, πνπ έρνπλ ζρέζε θπζηθά πάληνηε κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ άιζνπο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, σο εηδηθφο αγνξεηήο ν θ. 

Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη πάιη. ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 

ππξαζθάιεηα ηνπ άιζνπο: ε ππξαζθάιεηα ηνπ άιζνπο μέξεηε πάξα πνιχ 

θαιά φηη ε πεξίνδνο ηεο ππξαζθάιεηαο είλαη απφ 1ε Μαΐνπ κέρξη θαη 30/10νπ. 

  Παξ' φια απηά επεηδή αθνξκή γηα ην αίηεκα ηνπ θ. 

Σνκπνχινγινπ πξνθαλψο ήηαλ θάπνηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο αγψλα, αλ δελ θάλσ ιάζνο απφ εθεί νξκψκελνο μεθηλήζαηε θ. 

Σνκπνχινγινπ … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή κε ξσηάηε. Κχξηε 

Πξφεδξε εγψ ξψηεζα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Δάλ ε ππξαζθάιεηα 
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ιεηηνπξγεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, δελ ην πξνζδηνξίδσ ρξνληθά κφλν 

ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν.  

  Καη δεχηεξνλ, εάλ ζήκεξα απηή ε ππξαζθάιεηα πνπ ππάξρεη, 

ζεσξείηαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή -βεβαίσο ζα καο εμεγήζεηε ην πψο- 

επαξθήο. Σίπνηε άιιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Κνζθνιέην. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ ππξαζθάιεηα ιεηηνπξγεί ηελ πεξίνδν πνπ ζαο εμήγεζα 

θαη πξηλ. Παξ' φια απηά επεηδή πξνθαλψο ην αίηεκα έρεη γίλεη κεηά απφ 

θάπνηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ, ε πξψηε αληίδξαζή καο σο Γηνίθεζε θ. 

Σνκπνχινγινπ ήηαλ λα ελεκεξψζνπκε ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηε ζπληήξεζε ηεο ππξαζθάιεηαο ηνπ άιζνπο φηη ε ππξαζθάιεηα ζα είλαη ελ 

ιεηηνπξγία θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γειαδή αλ πηάζεη θσηηά ην θακπαλάθη δελ δνπιεχεη; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γνπιεχεη. Γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ε ππξαζθάιεηα 

δειαδή ηα θαλφληα ήηαλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία, εηνηκνπφιεκα λα ην πνχκε έηζη 

γηα έμη κήλεο ην ρξφλν. Απφ εθεί θαη πέξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν πνηέ δελ ήηαλ 

… 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ δνπιεχνπλ ηψξα; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σψξα δνπιεχνπλ. Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ε 

ππξαζθάιεηα είλαη ζε ηζρχ. Απηφ πνπ έρνπκε θάλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

Τπεξεζία Πξαζίλνπ θαη ηε Γηεχζπλζε κε ηελ θα Κινθίηε είλαη, ηεο έδσζα 

εληνιή λα είλαη ζε επηθπιαθή ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα ηεο 

ππξαζθάιεηαο έηζη ψζηε ζαλ έλα πξφζζεην κέζν ζε πεξηφδνπο πνπ θξίλνπκε 

επηθίλδπλεο, φπνηε θη αλ είλαη απηέο, λα βξέρνπκε πξνιεπηηθά ην άιζνο, λα 

είλαη δειαδή ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα ηεο ππξαζθάιεηαο, ην νπνίν -θαη λα 

απαληήζσ ζην δεχηεξν εξψηεκα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ην αλ θξίλεηαη 

επαξθέο- επεηδή ε ππξαζθάιεηα ηνπ άιζνπο δελ δνπιεχεη ηαπηφρξνλα ζε φιε 

ηελ επηθάλεηα ηνπ άιζνπο, ελεξγνπνηείηαη ηκεκαηηθά, επνκέλσο ζε φπνην 

θνκκάηη θξηζεί αλαγθαίν, λαη είλαη επαξθήο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 

πξνζηαηεπηεί ην άιζνο. 

ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ 

επηπξφζζεηε αζθάιεηα, κελ μερλάκε φηη ην γήπεδν πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί. Απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ζε δηαδηθαζία, έρεη εγθξηζεί ε 
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πξφζθιεζε ζην «Αληψλεο Σξίηζεο» πνπ αθνξά ην άιζνο ε πξφζθιεζε κε 

αξηζκφ 6 ε νπνία πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ππξαζθάιεηα θαη ηελ ππξαλίρλεπζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ άιζνπο ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην θαη κε αληρλεπηέο θαπλνχ θαη κε ζεξκηθνχο αληρλεπηέο θαη κε 

ηελ πιήξε πεξίθξαμε ηνπ άιζνπο. 

αο ζπκίδσ φηη ην έξγν ησλ αλαβαζκψλ θαη απηφ είλαη ζε πιήξε 

εμέιημε έηζη ψζηε λα ππάξρεη απηή ε δψλε ππξνπξνζηαζίαο κε ην γήπεδν αλ 

πνχκε φηη εθεί θξίλεηαη ιίγν πην επηβεβιεκέλν ζε ζέκα αζθάιεηαο, επνκέλσο 

φιεο ζαο νη αλεζπρίεο είλαη λαη κελ εχινγεο, απφ ηελ άιιε έρνπκε θάλεη φ,ηη 

θξίλνπκε αλαγθαίν γηα λα πξνζηαηεχζνπκε απηφ ηνλ πλεχκνλα θαη απηφ ην 

θφζκεκα πνπ έρνπκε ζηελ πφιε καο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνλ ιφγν θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα ηνπνζεηεζψ, εξψηεζε 

έθαλα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ηνπνζεηεζείηε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ν θ. Γξεηδειηάο θαη κεηά 

εζείο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με ηελ έλλνηα φηη έρσ ζέζεη ην 

ζέκα, αιιά φπνηε πείηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Άθνπζα κε πξνζνρή … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε ρσξίο εηζεγεηή κηιάκε φινη εκείο; Πξέπεη λα 

κηιήζεη πξψηα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ ήηαλ ν εηζεγεηήο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ έζεζα εξσηήκαηα. Σα 

εξσηήκαηά κνπ αθνξνχλ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ε εηζήγεζε αθνξά ηε 

Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, δελ αθνξά εκάο. Δθηφο αλ ζέιεηε εκείο λα θάλνπκε ηε 

δηθή ζαο δνπιεηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ίζα – ίζα. κσο κελ θάλσ θη εγψ ηε δηθή ζαο ηε δηθή ζαο θαη λα 

ζαο πσ γηαηί. ηαλ βάδσ ην ζέκα θαη ζαο δίλσ ηνλ ιφγν σο εηζεγεηή, εζείο 

μεθηλάηε κε εξσηήκαηα, αθνχ εζείο ην εηζεγείζηε. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε, εγψ λα εηζεγεζψ ην 

ζέκα;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο ην θέξαηε θ. Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ην έθεξα θαη εξσηψ ηε 

Γηνίθεζε. Διιεληθά κηιάσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα ινηπφλ ηη αθξηβψο ζέιεηε; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέισ ηελ εηζήγεζε ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ ππξαζθάιεηα θαη φρη κφλν ηνπ άιζνπο. Πνηα είλαη ε 

εηζήγεζή ζαο σο Γηνίθεζε; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Κνζθνιέην. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ θάλεη έλα εξψηεκα ζηηο 31/10νπ κε ηνλ 

αξηζκφ 25287 θαη ιέεη: «Ζεηώ ηελ άκεζε ζύγθιηζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ππξνπξνζηαζίαο ηνπ άιζνπο καο από 

θαθόβνπιεο ελέξγεηεο θαη ην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο ππξαζθάιεηαο ηνπ». 

Έθαλε θάπνηα εξσηήκαηα, έιαβε ηηο απαληήζεηο ηνπ. Δκείο δελ έρνπκε λα 

πνχκε θάηη άιιν πάλσ ζην ζέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη επραξηζηψ πνιχ θ. Κνζθνιέην, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη 

ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή θνπβεληηάδνπκε γηα ην άιζνο καο θαη επεηδή ην 

ζέκα είλαη ππεξβνιηθά ζνβαξφ, ζα πξέπεη λα ππελζπκίζσ ζην ψκα θαη ζα 

πίζηεπα φηη φινη ζα ην μεθηλνχζαηε απφ εθεί, ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη κε 

βάζε ηελ ΜΠΔ ε ΠΑΔ ΑΔΚ λα πινπνηήζεη θαη κειέηε θαη λα θηηάμεη φιε ηελ 

ππξνπξνζηαζία ζην λφηην θνκκάηη ηνπ άιζνπο, θ. Κνζθνιέην. 

  Απηφ δελ κπήθε ζην ηξαπέδη. Ήηαλ έλα απφ ηα αληαπνδνηηθά 

πνπ ζα έδηλε ε ΠΑΔ ΑΔΚ ζην Γήκν. Σν γήπεδν ηειείσζε, ην γήπεδν 

ιεηηνπξγεί, νχηε ππξνπξνζηαζία έρνπκε πάξεη απφ ηελ ΑΔΚ, δελ μέξσ αλ 

έρεηε αληαιιάμεη σο Γηνίθεζε έγγξαθα κε ηελ ΠΑΔ, νχηε ηελ πεξηβφεην 

δεμακελή, νχηε ηίπνηα. 

Καη δεηάκε ηψξα απφ ην ειιηπέο πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ λα 

θαιχςεη φιν απηφ ην θνκκάηη θαη ςάρλνπκε εκείο δεκφζην ρξεκαηνδφηε, 

δειαδή ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ λα θαιχςεη ηελ ππνρξέσζε ελφο ηδηψηε. 
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Απηφ θάλεηε. Καη απηφ ην θάλεηε, ελψ έρεη ππνγξάςεη ηελ ππνρξέσζε απηή ε 

ΠΑΔ ΑΔΚ. 

Θα πξέπεη λα αξρίζεηε κηα αιιεινγξαθία καδί ηνπο αλ δελ ην 

έρεηε θάλεη, νχησο ψζηε λα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη απέλαληη ζην 

Γήκν θαη απέλαληη ζην άιζνο. Ήδε κε ηνπο αλαβαζκνχο έρνπλ ζπκβεί 

πξάγκαηα ηα νπνία ήηαλ εθηφο κειέηεο θαη εθηφο Γηαρεηξηζηηθήο θαη ηα μέξεηε 

θαη ηα μέξνπκε. 

Τπνηίζεηαη φηη ζα ήηαλ κε ιίζνπο ρηηζκέλν απηφ θαη έρεη πέζεη 

ηζηκέλην. Δδψ ν Γαζάξρεο δελ ιέεη θνπβέληα. Τπνηίζεηαη φηη ζα είρε ηξεηο 

πνξηνχιεο θαη εδψ έρνπκε εθηφλσζε ηνπ γεπέδνπ πξνο ην άιζνο. Απηά είλαη 

κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ηα νπνία είζηε ππεχζπλνη θαη είζηε νη κνλαδηθνί 

ππεχζπλνη γηαηί ηα αλέρεζηε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε επηηέινπο 

θάπνηα πξάγκαηα νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα. Αγαπεηέ ζπλάδειθε ην γήπεδν 

ηεο ΑΔΚ είλαη γεγνλφο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν ίδην ιέκε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ ιέκε ην ίδην. Δάλ θάζε θνξά ζα αλνίγνπκε πιεγέο 

κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, δελ ιέκε ηα ίδηα.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κακία πιεγή δελ άλνημε, είλαη ππνρξέσζε ηεο ΑΔΚ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. σζηφ ην αίηεκα 

Σνκπνχινγινπ γηα λα ζπδεηεζεί ην ζέκα κε αθνξκή θάπνηα γεγνλφηα πνπ 

έπεζαλ θάπνηεο θξνηίδεο θαη έπηαζε θσηηά. Πνιχ ζσζηφ, γηα λα αθππλίζεη 

ζπλεηδήζεηο. 

  Θα δηαθσλήζσ κε ηνλ Αληηδήκαξρν. Θα πεξηκέλνπκε δπν ηξία 

πέληε ρξφληα πφηε ζα γίλεη ε κειέηε, πφηε ζα γίλεη ην έξγν αλίρλεπζεο; Κχξηνη, 

λα είζηε ζνβαξνί. Σν άιζνο ζέιεη θαζεκεξηλή ζπληήξεζε ζην δίθηπφ ηνπ. 

Έρνπκε 80 ππιψλεο θαη ζθνπξηάδνπλ θαη είζηε θαη εηδηθφο θηφιαο. Έρεηε 

πεξάζεη λα δείηε ηνπο ππιψλεο; θνπξηάδνπλ.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνπ ηνπο είδαηε λα ζθνπξηάδνπλ θ. Γξεηδειηά; 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είκαζηε θαιά! Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ πάηε 

κηα βφιηα αχξην, πεξπαηήζηε λα δείηε πσο είλαη νη ππιψλεο, ζε ηη θαηάζηαζε 

είλαη.  

  Υξεηάδεηαη ζπληήξεζε. Δάλ είλαη ζπληεξεκέλν, πξέπεη λα 

βγάδνπκε Τπεξεζία θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο, λα είκαζηε πξαθηηθνί. 

Γηφηη αλ ν κε γέλνηην ζπκβεί θσηηά, ζα ζπκβεί αλ θάπνηνο κε αγψλα μεθχγεη, 

πεηάμεη θαη ηα ινηπά. Μάζεηε λα καζαίλεηε. Γηαηί ηέηνηα κνπ έιεγε θαη ν 

Αδακφπνπινο ηφηε θαη θάεθαλ 29 ζηξέκκαηα πάλσ απφ ηνλ Κέληαπξν, παξ' 

φηη είρακε ηνπο ππιψλεο. 

Λέσ ινηπφλ πξψηνλ Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ 

πνπ ζα ρεηξίδεηαη ην θνκκάηη 8-10 ππιψλεο γηαηί δελ αλνίγνπλ φινη καδί ηνπ 

λφηηνπ ηνκέα. Ο κε γέλνηην αλ ζπκβεί θάηη λα ξίμνπλ λεξφ.  

Γεχηεξνλ, έγγξαθν ζηελ Ππξνζβεζηηθή λα δηαζέηεη δπν ηξία 

απηνθίλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πνπ λα ζηαζκεχεη έλα εθεί πνπ είλαη 

ν δσνινγηθφο θήπνο, έλα απφ ηελ έμσ κεξηά Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ, ν κε 

γέλνηην αλ ζπκβεί, λα έρνπκε θη απηή ηε δπλαηφηεηα. 

Σξίηνλ, θιείζηκν φισλ ησλ νδψλ απφ Γεθειείαο θαη κέζα απφ ηε 

«Βπδαληηλή Γσλία», απφ ηελ «Γθαδφδα», απφ ηελ Αδάλσλ, απφ ηελ κχξλεο 

θαη Λπθνχξγνπο, κχξλεο θαη Ησλίαο θαη φηαλ ιέκε λα θιείλεη φρη κε απηφ πνπ 

έρεηε βάιεη εθεί έλα θφθθηλν πνπ ην θισηζάλε θαη ην πάλε φπνπ ζέινπλ, κε 

εθείλν ηνλ πιαζηηθφ ηελεθέ πνπ ην γεκίδεηο λεξφ θαη δελ κπνξεί λα ηνλ 

θνπλήζεη θαλείο. Μφλν νη παξφδηνη, θαλείο άιινο, δειαδή φζα απηνθίλεηα 

είλαη ησλ παξνδίσλ θαη αλ ζέινπλ αο ηα πάξνπλ λα είλαη απ' έμσ.  

Έηζη ψζηε λα απνζνβείηαη θάζε πξνζπάζεηα δηείζδπζεο αηφκσλ 

κε απηνθίλεηα πξνο έλα ρψξν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην 

απαιιαγκέλνο θαη φρη κφλν απφ εθεί θαη απφ ηε κεξηά Παηξηάξρνπ 

Κσλζηαληίλνπ θαη χιεο, λα απνθιεηζηεί ηειείσο ν ρψξνο απηφο. Γειαδή λα 

αγνξάζνπκε 10-15 θνκκάηηα απηά ηα θφθθηλα λα γεκίδνπλ κε έλα βπηίν λεξφ, 

λα είκαζηε κε ήζπρν ην θεθάιη φηη δελ ζα δηαζαιεπηεί ε ηάμε ζε φιν ηνλ εγγχο 

ρψξν ηνπ γεπέδνπ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ην λα θάλνπκε κειέηεο πσο ζα γίλεη ην άιζνο, 

ζεκηηφ, ζσζηφ, ζα ην δνχκε, ζα ην εμεηάζνπκε αιιά είλαη κηα δηαδηθαζία πνιχ 

ρξνλνβφξα. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη κε αθνξκή ην γεγνλφο απηφ λα 
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μππλήζνπκε θαη λα θάλνπκε απιέο θαη πξαθηηθέο θηλήζεηο. Κάηη πνπ ζαο 

ιείπεη θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ είλαη θαθφ λα καζαίλεηε. Βάιηε ηα θαη ζα δείηε 

πφζν ζα βειηησζεί ε απνκάθξπλζε φισλ ησλ ηξνρνθφξσλ απφ ην ρψξν 

απηφ. Καη ην θφζηνο; Σξίρεο. Δίλαη αζηείν λα αγνξάζνπκε 10-15 θνκκάηηα. 

ζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε θ. Κνζθνιέην, δελ ζα κνπ πείηε εζείο 

πσο είλαη ην δίθηπν. Κάζε κέξα είκαη εθεί, εζείο πεξλάηε ηνπξηζηηθά ιφγσ ηεο 

ηδηφηεηαο πνπ έρεηε ηψξα, παιηά δελ πεξλάγαηε θαζφινπ, δελ είραηε 

αζρνιεζεί πνηέ. Γελ είραηε αζρνιεζεί νχηε ζε δεληξνθπηεχζεηο, νχηε ζε 

ππξθαγηέο, νχηε ζε ηίπνηα. Με κνπ ιέηε εκέλα, γηαηί ην έρνπκε ζθάςεη πηζακή 

πξνο πηζακή. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη, δελ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε θαηαζηαιηηθά 

ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δειαδή λα πηάλεη θσηηά θαη λα ηξέρνπκε. Πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχκε απιά, πξαθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά θαη ηα κέηξα απηά δελ 

θνζηίδνπλ. Θα βάινπκε ηελ Ππξνζβεζηηθή, έηζη θη αιιηψο ηψξα πνπ έρεη 

αγψλεο δελ είλαη θαινθαίξη. Αληί λα είλαη ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ, λα 

ζηαζνχλ θνληά ζην ρψξν ηνπ άιζνπο, κέζα ζην άιζνο λα κπνπλ κέζα θαη λα 

θάζνληαη εθεί. Ο κε γέλνηην ζπκβεί θάηη; Να κελ ηξέρνπκε. Να έρνπκε 

Τπεξεζία. 

Μπνξεί λα είλαη ην ζχζηεκα ζπληεξεκέλν, θηηαγκέλν, έηνηκν, αλ 

δελ έρνπκε Τπεξεζία λα παηήζνπκε ην θνπκπί, ηα 8-10 θαλφληα δελ 

ιεηηνπξγνχλ. Απηφ ην ζχζηεκα ήηαλ πάλσ ζηε ιίκλε ν κεγάινο πίλαθαο πνπ 

έδεηρλε αθξηβψο φια απηά ηα νπνία έρνπλ δηαιπζεί ηψξα.  

Έηζη ζα πξνιάβνπκε ην θάζε ηη θαη δελ ζα θηλδπλεχζεη ζηελ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην άιζνο καο. Απηά, πξαθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξεηδειηά, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ ζα ζπκθσλήζσ κε 

ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο θαη κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλε, 

ζα πξνζζέζσ θάπνηα αθφκε. 

Ζ αξρηθή φκσο δηαπίζησζε θ. Πξφεδξε απφ απηά πνπ είπε ν 

αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο είλαη φηη ην άιζνο είλαη αλνρχξσην, φηη ην άιζνο 

φπσο απνδείρζεθε θαη πξφζθαηα είλαη ζηελ ηχρε ηνπ. Γελ έρεη ιεθζεί θακία 

κέξηκλα. Ξέξνπκε φινη πνιχ θαιά φηη ε ππξφζβεζε δελ ιεηηνπξγεί ζην 
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θνκκάηη ην ζπγθεθξηκέλν, φπσο ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί. Σα πεξί κειεηψλ 

είλαη ζε πνιχ επζεηφηεξν ρξφλν, δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα πεξίνδν θαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ, πνπ 

δελ ζέηνπκε ζέκα ζήκεξα ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ, είλαη δεδνκέλν απηφ γηα 

ηελ πφιε. 

Ζ ιεηηνπξγία φκσο ηνπ γεπέδνπ ππάξρεη θαη ζαλ έλαο 

ελδερφκελνο πξφζζεηνο θίλδπλνο γηα κεξηθά πξάγκαηα. ε απηά πνπ είπε ν θ. 

Γξεηδειηάο ζέισ λα πξνζζέζσ θαη θάηη αθφκε: παξαηεξήζακε ην θαηλφκελν 

λα θαηαδηψθνληαη απφ ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, νπαδνί κέζα ζην άιζνο ζε 

έλα ζεκείν ζπγθεθξηκέλν, ην γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ζπλέβε απηφ ζε 

κηα πεξίπησζε. 

Θα πξέπεη λα γίλεη θαη κε ηελ Αζηπλνκία επηθνηλσλία απφ 

πιεπξάο Γήκνπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη αθξηβψο απηή ε δηαδηθαζία. Γελ είλαη 

δπλαηφ λα παίδνπκε ηνπο θιέθηεο θαη αζηπλφκνπο κέζα ζην άιζνο, 

πξνεξρφκελνη απφ ην γήπεδν. Δπνκέλσο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε θαη κε 

ηελ Αζηπλνκία ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη.  

Γελ κπνξνχκε λα μαλαδνχκε θαηλφκελα κέζα ζην άιζνο λα 

ππάξρεη θαηαδίσμε νπαδψλ, πνπ δελ μέξνπκε απηνί νη άλζξσπνη πσο ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ, πσο ζα αληηδξάζνπλ θαη πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη 

αζηπλνκηθνί, δελ είλαη κνλάρα νη ζπγθεθξηκέλνη.  

Δπνκέλσο ζα πξέπεη άκεζα θαη ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην απηά ηα νπνία είπε ν θ. Γξεηδειηάο, νη πξνηάζεηο πνπ είπα κφιηο 

ηψξα εγψ, αιιά ελδερνκέλσο θαη φπνηεο άιιεο πξνηάζεηο ζα πξέπεη απηά λα 

κεηνπζησζνχλ ζε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Δγψ φπσο πνιχ ζσζηά εηπψζεθε, κε αθνξκή έλα γεγνλφο αιιά 

ελδερνκέλσο θαη θάπνηα άιια πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ, δίλσ ην έλαπζκα 

γηα λα πάξνπκε θάπνηεο απνθάζεηο. Γελ είλαη δπλαηφ απηή ηε ζηηγκή φηαλ 

ζπδεηάκε ην ζέκα λα πνχκε φηη φια είλαη θαιψο θακσκέλα. Γηφηη αχξην εάλ ν 

κε γέλνηην πξνθχςεη θάηη, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε επζχλεο απφ ηε 

Γεκνηηθή Αξρή θαη κφλν, απηφ ην λφεκα έρεη ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε. Γελ είλαη 

κνλάρα θηινινγηθή ζπδήηεζε, είλαη επί ηεο νπζίαο. 

Γη' απηφ λνκίδσ φηη αθνχ ηειεηψζνπλ νη ηνπνζεηήζεηο φπνησλ 

επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ, ζα πξέπεη λα παξζεί απφθαζε απφ ην Γεκνηηθφ 
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πκβνχιην γηα νξηζκέλα πξαθηηθά δεηήκαηα θαη φρη λα παξαπέκπνπκε ζηηο 

θαιέλδεο θαη ζε ελδερφκελεο κειέηεο ην ηη ζα γίλεη αχξην θαη κεζαχξην. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ … 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζφ ιεπηφ ζαο παξαθαιψ. Κχξηε Αληηδήκαξρε γηαηί ζέιεηε 

ηψξα ηνλ ιφγν; Θα ηειεηψζεη θαη ν θ. Εαραξηάδεο θαη ζα πάξεηε ηνλ ιφγν λα 

απαληήζεηε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηφηη είκαη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

αλ ην ζπκάζηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ζα πάξεηε ακέζσο κεηά ηελ θα Γθνχκα ηνλ 

ιφγν θαη ν θ. Κνζθνιέηνο. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ πάξεη θάπνηνο ηνλ 

ιφγν, αιίκνλν.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν ζέκα είλαη λα απαληεζνχλ πξάγκαηα ηα νπνία απηή ηε 

ζηηγκή… 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη αιιά πξέπεη λα εθαξκφδνπκε θαη ηνλ Καλνληζκφ, πξέπεη λα 

κηιήζνπλ νη επηθεθαιήο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ωο αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο είκαη ην 

ίδην;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε αλ ζέιαηε λα θάλεηε εηζήγεζε, κπνξνχζα λα 

έρσ εζάο σο εηζεγεηή, εγψ δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ζα δψζσ απάληεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία αο ηειεηψζεη ν θχθινο ησλ επηθεθαιήο. Παξαθαιψ ε θα 

Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Πξψηα απ' φια εκείο ζέινπκε 

λα εθθξάζνπκε απφ απηφ ην βήκα ηελ θαηαδίθε καο γηα ηε ρξήζε ρεκηθψλ 

απφ ηελ Αζηπλνκία πξηλ απφ ηνλ αγψλα ΑΔΚ – ΠΑΟΚ ηελ νπνία ζεσξνχκε 

ηδηαίηεξα επηθίλδπλε.  

  Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκε παξάδεηγκα αζηπλνκηθήο βίαο θαη 

απζαηξεζίαο, άιισζηε δπζηπρψο ε αζηπλνκηθή απζαηξεζία θαιά θξαηεί θαη ηα 

παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ «λφκνο θαη ηάμε» νμχλνληαη απφ ηε ζεκεξηλή 

Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο παηψληαο βέβαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
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πνπ έθηηαμαλ νη πξνεγνχκελεο Κπβεξλήζεηο ΤΡΗΕΑ, ΠΑΟΚ. Ν.Γ. θαη ηα 

ινηπά. Απνδεηθλχνπλ έηζη φηη ην ερζξηθφ αληηιατθφ θξάηνο θαη νη θαηαζηαιηηθνί 

ηνπ κεραληζκνί έρνπλ ζπλέρεηα.  

  Ζ γλψκε καο φζνλ αθνξά ην ζέκα είλαη φηη ρξεηάδεηαη κηα 

γεληθφηεξε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε κηαο ηφζν κεγάιεο αζιεηηθήο 

εγθαηάζηαζεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, φπσο ηα ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία 

νρεκάησλ θαη πεδψλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ άιζνπο. 

Απφ απηή ηελ άπνςε έρνπκε λα ξσηήζνπκε ην εμήο: γηαηί δελ 

έγηλε δεθηφ ην αίηεκα λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα δπν ζέκαηα ηαπηφρξνλα, φπσο ην 

είραλ ζέζεη κε ην αίηεκά ηνπο ν θ. Γνχιαο θαη ε θα Παπαινπθά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ππξνπξνζηαζία ηνπ; Έρεη εθηηκεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ε επηθηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο;  

Ση αλαθνξά έρνπκε απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή, ή ηελ Αζηπλνκία; 

Αλαξσηήζεθαλ πνηνο θηαίεη θαη ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα δηνξζσζεί ε 

θαηάζηαζε;  

Απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη επί ηεο νπζίαο είλαη κέξνο απφ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ κεγάισλ θεξδνθφξσλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ ησλ κεγάισλ 

επελδχζεσλ ηεο αλάπηπμεο πνπ ζψδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Απφ ηελ πιεπξά καο δελ ζα δηεπθνιχλνπκε ψζηε απηφ ην 

πκβνχιην λα κεηαηξαπεί ζε πξνεθινγηθή θηέζηα απφ ρεηξνθξνηεηέο ηεο 

αζηηθήο αλάπιαζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ άιζνπο 

ζε κεηξνπνιηηηθφ πάξθν, θήπν ηνπ γεπέδνπ. 

Αληίζεηα ζέινπκε λα θσηίζνπκε ην γηαηί θηλδπλεχεη φπσο θνηλά 

νκνινγείηαη ε χπαξμε ηνπ άιζνπο απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο ηεξάζηηνπ γεπέδνπ 

αθξηβψο δίπια ηνπ, πνηνο θηαίεη γη' απηφ θαη αλ ππάξρεη ιχζε, πνηα είλαη απηή. 
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Καη νη επζχλεο πξαγκαηηθά κνηξάδνληαη ζε φινπο. Έλνρνη είλαη ηα 

Κφκκαηα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΠΑΟΚ - ΚΗΝΑΛ θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ πνπ 

είηε ςήθηζαλ ην ΡΑ ζηε Βνπιή, είηε εθάξκνζαλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

ζεζπίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ Αηηηθή, σο Κπβεξλήζεηο θαη 

Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο πνπ κε ηνπο πεξηβαιινληνθηφλνπο λφκνπο θαηαξγνχλ ηα 

δάζε, ηηο δαζηθέο εθηάζεηο εληφο ησλ πφιεσλ. 

Έλνρνη είλαη θαη νη εθθξαζηέο ηνπο κέζα ζε απηφ θαη ηα 

πξνεγνχκελα Γεκνηηθά πκβνχιηα πνπ δηακφξθσζαλ, ππεξςήθηζαλ ηε 

Γηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ άιζνπο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θξάγκαηνο 

ππξνπξνζηαζίαο κε ηε δεκηνπξγία ησλ αλαβαζκψλ, γηαηί απηφ ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην θξάγκα απηφ πνπ είρε δηακνξθσζεί. Ήηαλ ε πξνζηαζία 

ηνπ άιζνπο θαη ην «δελ κνπ αξέζεη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο» είλαη πάξα πνιχ 

πξνβιεκαηηθφ. 

Δζείο δελ είζηε πνπ ππνζηεξίδαηε ηειηθά λα εθηνλψλεηαη κέξνο 

απφ ηνλ φγθν ησλ 35.000 νπαδψλ πξνο ην άιζνο; Απηή δελ ήηαλ ε ινγηθή 

ησλ αλαβαζκψλ θαη ησλ ζθαινπαηηψλ πνπ θηηάρλεηε; Απηή δελ είλαη ε ινγηθή 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο θαη ηεο ηξνπνπνίεζήο ηεο; Μηα ινγηθή πνπ ζπλνςίδεηε ζηε 

ζεκειηαθή ζέζε φηη ε γε είλαη εκπφξεπκα θαη σο ηέηνην ην εθκεηαιιεχεηαη θάζε 

θνξά ν κεγαιχηεξνο πιεηνδφηεο. 

Απηή ε ζηξαηεγηθή ζχκπιεπζε φισλ ζαο είλαη ν ιφγνο πνπ 

θαλέλαο άιινο πιελ ΚΚΔ δελ έβαιε θαη δελ βάδεη ην δήηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο 

ζηε γε σο ην θχξην πξφβιεκα -ζέισ λα πσ φηη θαλείο δελ έβιεπε ην 

ηδηνθηεζηαθφ ηνπ γεπέδνπ, αθφκε θαη θνξκνξάλνπο φκσο κπνξεί θαη λα είδαλ- 

πνπ ηαιαληεχεζηε θαη εγθισβίδεηε ιατθέο ζπλεηδήζεηο αλάκεζα ζηε κία θαη 

ζηελ άιιε δηαρεηξηζηηθή ιχζε, απνθξχπηνληαο φηη φπνηα πξφηαζε θαη λα 

εθαξκνζηεί ζην δχγη θφζηνπο – νθέινπο, φπνηα ιχζε θαη λα αθνινπζήζεηε, 

φζν απηή είλαη εληφο ησλ ηεηρψλ ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα είλαη αληηιατθά. 

Γη' απηφ θαλέλαο κα θαλέλαο δελ ηφικεζε λα θέξεη εληαία θαη 

νινθιεξσκέλα ην αλαπηπμηαθφ ζρέδην ηεο άξρνπζαο ηάμεο ζηνλ ηφπν καο. Γη' 

απηφ φινη νη δηαρεηξηζηέο θαη νη εθαξκνζηέο ηεο, είηε Κφκκαηα είηε επηζηήκνλεο 

είηε εηαηξείεο, ζαιακνπνηνχλ ηα δεηήκαηα θαη απνθξχπηνπλ ηε κεγάιε εηθφλα. 

Γηαηί ε κεγάιε εηθφλα ηεο ζηξαηεγηθήο επέλδπζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη παληνχ είλαη θχζεη ελάληηα ζηα ιατθά ζπκθέξνληα 
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θαη ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ην βιέπνπκε 

μεθάζαξα ηψξα φινη ζα ηα θεθάιαηα ηεο Λεξλαίαο Όδξαο ην θάξκαθν γηα ην 

έλα πξφβιεκα γίλεηαη θαξκάθη γηα ην άιιν. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ θα Αληηπξφεδξε. Κχξηνη ζπλάδειθνη ηπγράλεη 

ζην άιζνο λα είκαη Αληηδήκαξρνο απφ ην 2011. Δίπαηε φηη ην άιζνο είλαη 

αλνρχξσην θαη νχησ θαζεμήο, δελ μέξσ γηαηί απηή ηε ζηηγκή ιέηε φια απηά, 

δελ ζαο ιέσ φηη είλαη ηέιεην, αιιά φια απηά πνπ ιέηε ηηο ππεξβνιέο, δελ ηηο 

θαηαιαβαίλσ. Κάζε αγψλαο πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή θαη γίλεηαη ζην 

γήπεδν ηεο ΑΔΚ κε επίζεκν έγγξαθν ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαη ν Γήκαξρνο 

έρνπκε δεηήζεη δπν ππξνζβεζηηθά ηα νπνία είλαη κνλίκσο εθεί, έρνπκε δεηήζεη 

απφ ηελ Σξνραία θπθινθνξηαθή ξχζκηζε. Δίκαζηε εκείο νη ίδηνη εθεί θαη έρνπκε 

απηή ηε ζηηγκή ηα πάληα κε ηνλ εξγνιάβν, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηε 

ζπληήξεζε ησλ θαλνληψλ ηνπ δάζνπο.  

  Έρεη θάλεη έλα ζπνπδαίν έξγν ν Παληειήο Γξεηδειηάο, ην 

μερλάεη; Καη ιέεη φηη είλαη αζπληήξεην; Μα θάζε ρξφλν δελ έρνπκε εηδηθή 

ζπληήξεζε θαη εηδηθά θνλδχιηα γη' απηφ ην πξάγκα; Δίλαη δπλαηφ λα ιέκε φ,ηη 

ζέινπκε γηαηί καο αξέζεη απηή ηε ζηηγκή; Να βειηησζεί; Ναη, λα βειηησζεί. Να 

θηηαρηεί αθφκε πην ζχγρξνλν; Ναη. Αιιά φρη απηή ηε ζηηγκή λα κεδελίδνπκε ηα 

πάληα, γηα λα δείμνπκε φηη θάηη ζπκβαίλεη. 

  Καη θάηη άιιν. Σν γήπεδν γηα φ,ηη έγηλε εθείλε ηελ εκέξα δελ 

επζχλεηαη θαζφινπ νχηε νη νπαδνί ηνπ, νχηε ηίπνηα. Έγηλε έλα αηπρέο γεγνλφο 

πνπ ακέζσο θαηεζβέζηε, δελ πξφιαβε νχηε θαλ λα ζπκβεί. Γηαηί δεκηνπξγείηε 

εληππψζεηο;  

  Δμάιινπ καδί κε ηα ζπλνδά έξγα γίλεηαη θαη ε δεμακελή. Γηαηί 

δελ ην είπαηε θ. Γξεηδειηά αθνχ ιέηε γηα ηα άιια έξγα; Δγψ μέξσ φηη ζέιεηε ην 

θαιφ ηεο πφιεο, μέξσ φηη ζέιεηε ην θαιφ ηνπ άιζνπο, μέξεηε πάξα πνιιά 

αιιά ζα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Με ηνλ ζεβαζκφ ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα ζαο έρνπκε σο παιαηφ επί 12 ρξφληα Γήκαξρν. ρη λα ιέκε 

πξάγκαηα ηα νπνία δελ ζπκβαίλνπλ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Παληειήο Γξεηδειηάο θαη ν 

θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο. 
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ο Γήκαξρνο είπε πσο ζα αλαβαζκηζηεί ην άιζνο, πσο ζα 

γίλνπλ ηα πάληα θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνρσξάκε. Δκείο δελ μερλάκε 

ηίπνηε απφ απηά ηα νπνία έρνπκε πεη, ζπλερίδνπκε λα πινπνηνχκε έλα - έλα 

απφ απηά πνπ έρνπκε πεη.  

  Δίκαζηε εδψ, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη αγψλαο είκαζηε έηνηκνη αλά 

πάζα ζηηγκή θαη βάδνπκε ηα θαλφληα θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ςεθάδνπλ φιν ην 

άιζνο. Πνπ είλαη ν θίλδπλνο; Καη ζηε ζπλέρεηα ζα έξζεη ε ψξα πνπ ζα 

νινθιεξσζεί φιν ην έξγν ηνπ άιζνπο. αο επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνπηζάθε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άθνπζα κε πξνζνρή ηνπο πάληεο. Ση κνπ έθαλε εληχπσζε. 

Δίρα ηελ αίζζεζε φηη δηάβαζα ην αίηεκα φηη ην ζέκα αθνξνχζε ην άιζνο. 

Ξαθληθά ην άιζνο ζπλδέζεθε κε ην γήπεδν.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δζείο πξψηνο ην θάλαηε απηφ φκσο. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε, δελ δηέθνςα θαλέλαλ. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δζείο ην ζπλδέζαηε.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ξαθληθά ελψ ην ελδηαθέξνλ ππνηίζεηαη φηη ήηαλ γηα ην 

άιζνο κεηαηέζεθε ζην ηη γίλεηαη θάπνηεο εηδηθέο ζηηγκέο, κηα δπν ηξεηο ην κήλα, 

ζηηο νπνίεο ππάξρεη αγψλαο.  

αο ελεκέξσζε ν θ. Κνπηζάθεο, λα ζαο επηβεβαηψζσ θαη εγψ 

φηη ε ιχζε πνπ έρνπκε δψζεη απηή ηε ζηηγκή είλαη φηη φηαλ θξίλνπκε φηη 

ππάξρεη επηθηλδπλφηεηα ην θνκκάηη ηκεκαηηθά ην νπνίν ζεσξνχκε φηη είλαη πην 

επίθνβν, βάδνπκε ηα θαλφληα ζε ιεηηνπξγία έηζη ψζηε θαη πγξαζία λα ππάξρεη 

έηζη φπσο έρνπκε ζπλελλνεζεί θαη κε ηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ θαη κε ηε 

γεσπφλν θαη κε ηελ ππεχζπλε ηνπ άιζνπο θαη θπξίσο λα κελ έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηεο κε πξνζέγγηζεο γηα λα έρνπκε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα. 

Καη ζπλελλφεζε κε ηελ Ππξνζβεζηηθή ππάξρεη θαη ζπλελλφεζε 

κε ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ππάξρεη θαη ε ζπληήξεζε γίλεηαη θαλνληθφηαηα. 

Λέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ «μέξνπκε φηη ε ππξφζβεζε δελ ιεηηνπξγεί». Πνηνο 

ζαο ελεκέξσζε γηα θάηη ηέηνην θ. Σνκπνχινγινπ; Σν έρεηε γξαπηψο;  

Άξα επεηδή δελ ην έρεηε γξαπηψο θαη επεηδή δελ ηζρχεη θάηη 

ηέηνην, θαιφ είλαη λα πξνζέρνπκε ηη ιέκε γηα θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία καο 
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αθνξνχλ φινπο. ε θάζε πεξίπησζε επεηδή πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηη ιέκε θαη 

πξέπεη λα είκαζηε ζπγθεθξηκέλνη γη' απηά πνπ ιέκε θαη δελ ζα πξέπεη λα ιέκε 

φ,ηη ζέινπκε γηα λα δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο, ε ζπληήξεζε ηνπ ηκήκαηνο 

ππξφζβεζεο γίλεηαη θαλνληθφηαηα. 

Δπηπξφζζεηα έρνπκε θξνληίζεη λα ην ζσξαθίζνπκε αθφκε 

πεξηζζφηεξν κε φια απηά ηα νπνία εκείο θέξακε θαη εζείο θαηαςεθίζαηε.  

Καη ηξίην θαη ηειεπηαίν επεηδή εκείο είκαζηε εθεί ζπλερψο αλά 

πάζα ψξα θαη ζηηγκή θαιφ είλαη πξηλ δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα θαη εληππψζεηο 

λα ηα ζπδεηάκε. Δάλ ππάξρεη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ θαη δελ είλαη ηερλεηφ 

φιν απηφ. Γηαηί δελ έρεη κείλεη ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην άιζνο θαη ην ηνλίδσ 

απηφ, ζαο ην επηβεβαίσζε θαη ν θ. Κνπηζάθεο απφ ηε κεξηά ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ζαο ην ιέσ θη εγψ ζην ζέκα ηνπ πξαζίλνπ θαη ηνπ άιζνπο, δελ 

ππάξρεη ζέκα ζπληήξεζεο θαλέλα.  

ια ιεηηνπξγνχλ θαλνληθφηαηα θαη ε ιεηηνπξγία ζε φ,ηη έρεη λα 

θάλεη κε ην άιζνο είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη εχξπζκε. Γελ ππάξρεη 

θαλέλα πξφβιεκα θαη θακία αλεζπρία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη απφ εκέλα. ζνλ 

αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ άιζνπο 

λνκίδσ φηη νη ζπλάδειθνη ν θ. Κνζθνιέηνο θαη ν θ. Κνπηζάθεο απάληεζαλ 

ζπγθεθξηκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα. 

Ωζηφζν εηιηθξηλά απνξψ δηφηη μέξεηε ε πνιηηηθή δελ είλαη κφλν 

φ,ηη ιέκε ή ζεσξεηηθνινγνχκε, θπξίσο πνιηηηθή είλαη φ,ηη θάλνπκε θαη φ,ηη 

ςεθίδνπκε ή θαηαςεθίδνπκε.  

Γηα λα δνχκε ηη ελέξγεηεο έθαλε απηή ε Γεκνηηθή Αξρή θαη πνηνη 

ηηο ζηήξημαλ θαη πνηνη δελ ηηο ζηήξημαλ θαη ζα κηιήζσ κφλν γηα ην άιζνο θαη 

κφλν γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπ άιζνπο. 

ηηο 4/6/2021 θαηαζέηνπκε ζην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» 

ζηελ πξφζθιεζε 8 ζην Smart City κηα πξφηαζε ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

1,5 εθαηνκκχξην επξψ, φπνπ κεηαμχ άιισλ -δελ ζα αλαθεξζψ ζηα ππφινηπα, 

ζα αλαθεξζψ κηα θαη κηιάκε κφλν γηα ην άιζνο- πξνβιέπεη (φια απηά είλαη 

θπζηθά θαη ζηα e-mail ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ Παξαηάμεσλ σο 

εηζήγεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή): 
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 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δηαζχλδεζε δπν θακεξψλ αλίρλεπζεο θαη 

επηηήξεζεο ππξθαγηάο, γηα ην άιζνο. 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δηαηήξεζε δπν κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ, 

γηα ην άιζνο  

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ video server, γηα ην άιζνο 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαηαγξαθηθνχ εηθνζεηξψλ γηα ην άιζνο 

 Δθπφλεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, γηα ην άιζνο. 

100% ρξεκαηνδνηνχκελν. Καη ηη γίλεηαη; Σνλ 3ν ηνπ 2022 ε 

πξφηαζε απηή εγθξίλεηαη θαη άξα ρξεκαηνδνηείηαη ν Γήκνο. Γηα λα κπνξέζεη 

λα πινπνηεζεί ε πξάμε θαη ε δξάζε, φπσο πνιχ θαιά γλσξίδεηε εζείο πνιχ 

θαιχηεξα απφ εκέλα πνπ είκαη κφιηο ηξία ρξφληα δεκνηηθφο ζχκβνπινο, 

ρξεηάδεηαη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έζνδν – έμνδν ην ψκα 

λα εγθξίλεη θαη άξα λα ππεξςεθίζεη ηελ αλακφξθσζε, δειαδή λα δερηεί φηη 

«λαη, ζα πάξνπκε 1,5 εθαηνκκχξην επξψ γηα ην Smart City» 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ απηψλ πνπ πξναλέθεξα θαη αληηζηνίρσο ζα 

κπεη σο έμνδν, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην έξγν. 

Καη φζνη έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πξφηαζε δήζελ γηαηί 

ελδηαθέξνληαη γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ θαη γηαηί ε Γεκνηηθή Αξρή δελ θάλεη 

ηίπνηε, θαηαςεθίδνπλ ηελ αλακφξθσζε. Γειαδή έξρνληαη θαηαςεθίδνπλ ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, άξα πξνζπαζνχλ λα κπινθάξνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη επεηδή έρεη γίλεη θαη πνιχο ιφγνο γηα ην λφκν 

Θενδσξηθάθνπ, ε πξνεγνχκελε αλακφξθσζε πνπ ήηαλ κέζα ην έξγν απηφ, 

ήηαλ 17 θαηά θαη 12 ππέξ.  

Ο άλζξσπνο πνπ θαηαςεθίδεη ηελ αλακφξθσζε, άξα 

πξνθαλέζηαηα θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ ζεξκηθψλ θακεξψλ θαη φισλ φζσλ 

πξναλέθεξα, πνπ γηαηί είλαη; Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ 

άιζνπο. πγθαιεί Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα εγθαιέζεη ηε Γεκνηηθή Αξρή 

γηαηί δελ θάλεη ηα δένληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ άιζνπο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν… 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ επεηδή είλαη δεπηεξνινγία ζα πάξεηε ηνλ 

ιφγν αιιά κήπσο θάπνηνη απφ ην ζπίηη ζέινπλ λα κηιήζνπλ. Κχξηνη 

ζπλάδειθνη πνπ είζηε δηαδηθηπαθά έρεη δεηήζεη θάπνηνο ηνλ ιφγν;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνρσξήζηε θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Σνκπνχινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε πξαγκαηηθά 

φηαλ θάπνηνο είλαη λένο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνπ δηθαηνινγείηαη ε απεηξία θαη 

ηνπ δηθαηνινγείηαη λα πςψλεη θαη ηε θσλή, γηα λα κπνξεί λα θαιχςεη ηελ 

αδπλακία ηνπ λα έρεη κειεηήζεη ηνπ ηη ιέεη.  

Μηα αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ δελ πεξηιακβάλεη έλα ζέκα, 

πεξηιακβάλεη πιεηάδα ζεκάησλ θαη ε ςήθνο ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ είλαη πνιηηηθή, δηφηη δελ έρεη ζρέζε κε ηα επηκέξνπο. Έρεη 

ζρέζε κε ην ζχλνιν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμαηξνχληαη ηα επηκέξνπο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ν λφκνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ δηέθνςα θαλέλαλ, δελ ζα κε 

δηαθφςεη θαλείο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά πνιιέο θνξέο ςεθίδνπκε ηνπο θσδηθνχο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπίζεο θ. Πξφεδξε μέραζε λα 

πεη ν θχξηνο πνπ κίιεζε πξηλ, φηη ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε εκείο ηελ έρνπκε 

ςεθίζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή σο πξφηαζε ζην «Αληψλεο Σξίηζεο». 

Απηφ δελ ην είπε, ην απέθξπςε γηαηί έηζη ζπλεζίδεη λα θάλεη. 

  Δπί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηψξα. Δπνκέλσο απφ ηε ζπδήηεζε 

βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ έρνπκε λα θνβφκαζηε ηίπνηα, φηη ην άιζνο 

είλαη ππεξπξνζηαηεπκέλν θαη φια βαίλνπλ θαιψο. Ζ επζχλε δηθή ζαο, ζηε 

Γηνίθεζε. 

  Έρσ λα πσ επεηδή πξνεγνπκέλσο ηέζεθε ην ζέκα ηεο 

ππξθαγηάο επί Αδακφπνπινπ, γηαηί θάπνηνη δελ δηαβάδνπλ νχηε μέξνπλ ηελ 

ηζηνξία ηεο πφιεο, λα ηνπο ελεκεξψζσ φηη φηαλ έπηαζε ε ππξθαγηά γηα ηα 29 

ζηξέκκαηα πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο είραλ κείλεη αζπληήξεηνη νη ππιψλεο θαη 

παξάιιεια ε κειέηε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηφηε απέδεημε φηη πξφθεηηαη 

γηα ζχζηεκα δηαβξνρήο ηνπ εδάθνπο θαη φρη γηα ππξνπξνζηαζία.  Άιιν 
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δηαβξνρή ηνπ εδάθνπο θαη άιιν ππξνπξνζηαζία. Απηά, γηα φζνπο δελ 

κειεηνχλ θαη δελ μέξνπλ. 

  Δπίζεο έλα αθφκε ζέκα πνπ πξέπεη λα καο πείηε ζήκεξα 

μεθάζαξα πνηνο έρεη ηελ επζχλε, είλαη φηαλ ππάξρεη θαη θξίζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ νηηδήπνηε, εγψ δελ έζεζα ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ ν θ. 

Κνζθνιέηνο ην έζεζε ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο θαη είπε φηη εμ αηηίαο απηνχ 

γίλεηαη ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε.  

  Βεβαίσο θαη είλαη αθνξκή απηφ αιιά δελ είλαη κφλν απηφ. Ρσηψ: 

πνηνο έρεη ηελ επζχλε; Πνηνο θαηεπζχλεη ηα πξάγκαηα; Πνηνο δίλεη ηηο εληνιέο; 

Απφ πιεπξάο Γεκνηηθήο Αξρήο κηιψ. Πνηνο ζπληνλίδεη ηελ πεξίπησζε ελφο 

ελδερφκελνπ θηλδχλνπ; Γελ πήξα απάληεζε ζε απηφ. 

  Απφ εθεί θαη πέξα ζα πξέπεη θ. Πξφεδξε λα καο θέξεηε 

εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε σο Γεκνηηθή Αξρή ζχκθσλα κε απηά πνπ είπε ν 

θ. Γξεηδειηάο, ζχκθσλα κε απηά πνπ αθνχζηεθαλ, ζχκθσλα κε απηά πνπ δελ 

αθνχζηεθαλ αιιά ελδερνκέλσο ηα έρεηε ππφςε ζαο θαη λα ην θέξεηε άκεζα 

ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα ην ζπδεηήζνπκε. 

  Γηφηη εγψ επηκέλσ φηη ζήκεξα ην άιζνο παξακέλεη ζηελ ηχρε ηνπ 

απξνζηάηεπην απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε θαη φρη κφλν δηεπθξηλίδσ απφ ηνπο 

νπαδνχο ηνπ πνδνζθαίξνπ. Γελ αθνξά κφλν απηνχο.  

  πσο επίζεο ηνλίδσ θαη ην άιιν: ην θπλεγεηφ θιέθηεο θαη 

αζηπλφκνη κέζα ζην άιζνο, πξέπεη λα κε μαλαγίλεη. Γελ είλαη δπλαηφ λα 

γίλεηαη απηφ ην πξάγκα.  

  Καη λα πσ θαη θάηη αθφκε: δελ δήζακε κήπσο ηελ Πξσηνκαγηά 

ην πάξηη πνπ έγηλε ρσξίο λα έρεη πάξεη άδεηα απφ θαλέλαλ, φπνηνο ην έθαλε; 

Σν ζπκάζηε απηφ; Γελ έγηλε θάηη ηέηνην; Δίλαη κφλν νη νπαδνί ησλ νκάδσλ; 

Τπάξρνπλ θη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξνζηαηεχζαηε; Έγηλε απηφ. Μαο 

ιέγαηε φηη δελ πήξαλ άδεηα απφ θαλέλαλ. Ωξαία. Καη ινηπφλ; Ση κέλνπκε; Με 

ηα ρέξηα δεκέλα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, γηα ηελ ηάμε κφλν θαη σο 

εηδηθφο κειεηεηήο ζε ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο λα ζαο πσ ην εμήο: δελ 

είλαη κέζν ππξφζβεζεο, είλαη φκσο κέζν ππξνπξνζηαζίαο. Γηφηη ε δηάβξεμε 

ηνπ εδάθνπο ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν λα επεθηαζεί ε θσηηά πεξαηηέξσ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη φκσο ππξφζβεζε. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά ππξνπξνζηαζία είλαη φκσο. αο ην ιέσ ιφγσ 

εηδηθφηεηαο πνπ ην γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ ζα ήζεια λα επηβεβαηψζσ απηφ πνπ είπαηε θ. 

Πξφεδξε γηαηί φπσο ν θ. Κνπηζάθεο είλαη λπλ Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ππήξμα θαη εγψ Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Δίλαη 

μεθάζαξν, πεληαθάζαξν φηη είλαη πξνιεπηηθά ηα θαλνλάθηα, δελ θάλνπλ 

ππξφζβεζε ηα θαλνλάθηα. 

  Άξα ην πξφβιεκα ππάξρεη, είλαη εδψ θαη πξέπεη λα ιπζεί. Καη 

ππάξρεη ε ΠΑΔ ΑΔΚ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε θαη λα ην κειεηήζεη 

θαη λα ην πινπνηήζεη. Καη φηαλ είλαη ζηε ΜΠΔ είλαη πξνυπφζεζε θαη απηφ θαη 

άιια. Γελ μέξσ γηαηί δελ ην θνπβεληηάδεη θαλείο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Σν αλαθέξαηε θη εζείο. Καηά θαηξνχο θαη ζε αλακνξθψζεηο θαη 

ζε πξνυπνινγηζκνχο πνιινί ζπλάδειθνη έρνπλ πεη «κε εμαίξεζε φ,ηη αθνξά 

ΗΚΑ, ρξεκαηνδνηνχκελα…» έρνπλ επηιέμεη θσδηθνχο λα ππεξςεθίζνπλ θαη 

θσδηθνχο λα θαηαςεθίζνπλ. Μπνξεί λα είκαη ηξία ρξφληα, αιιά έρσ θαιή 

κλήκε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κψζηαο Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ πνπ ιέεη ν θ. Λέθθαο φκσο μερλάεη κηα 

παξάκεηξν. Φέξλνπλ ηηο αλακνξθψζεηο φηαλ έρεη ζπλεδξίαζε ζηηο 9 θαη κηζή 

ζηηο 8 θαη είθνζη ην πξσί. Απηφ ην μερλάεη ν θ. Λέθθαο φκσο θαη ζέιεη λα 

κειεηήζνπκε θαη λα έρνπκε θαη ζέζε.  

  Ο θ. Βνχξνο έρεη δεζκεπηεί εδψ θαη 3,5 ρξφληα φηη ζα θέξλεη ηα 

ζέκαηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα 

ππάξρεη ν επαξθήο ρξφλνο λα κειεηεζνχλ. Σελ ηειεπηαία θνξά; 7 θαη δέθα ην 

1ν ζέκα αλακφξθσζεο, 8 θαη είθνζη αλακφξθσζε ζηελ αλακφξθσζε. Απηνί 

είλαη! 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνρσξήζηε ζην 2ν ζέκα, δελ ππάξρεη έηζη θη αιιηψο ζέκα 

ςεθνθνξίαο, ζπδήηεζε ήηαλ. Δίλαη δεδνκέλν φηη φια απηά πνπ πξνηάζεθαλ, 

έρνπλ γίλεη. Καη ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ππάξρνπλ θαη θχιαμε ππάξρεη θαη 
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ζπληήξεζε ππάξρεη. Αιιά πξνεθινγηθή πεξίνδνο είλαη αληηιακβαλφκαζηε ηελ 

αγσλία ηεο αληηπνιίηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο. 

Πξνρσξήζηε ζην επφκελν ζέκα θ. Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ απνρσξεί ν θ. Γεσξγακιήο, ν θ. Καξαβίαο θαη 

ν θ. Γξακκέλνο. 

 

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θπθινθνξηαθήο 

ζπκθφξεζεο θαη ηεο έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε,  

θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ αλεμαξηήησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  

θ.θ. Αι. Γνχια θαη Δπη. Παπαινπθά» 

(επανεισαγωγή) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Καη' αξράο φκσο πξέπεη λα μεθηλήζσ κε 

κηα παξέλζεζε θαη απηή ε παξέλζεζε έρεη λα θάλεη κε ηα ζέκαηα πνπ ήζεια 

λα ζέζσ ζηελ αξρή θαη είλαη ζνβαξά εξσηήκαηα θαη ζα ήζεια θάπνηεο 

εμεγήζεηο φπνηε κπνξεί ν θ. Γήκαξρνο, ή θάπνηνο απφ ηνπο Αληηδεκάξρνπο. 

Σν πξψην ζέκα. Θα ήζεια κηα ελεκέξσζε γηα ηα έξγα πνπ ζα 

γίλνπλ ζηε γέθπξα ηεο Πίλδνπ, γηαηί εληειψο μαθληθά θάπνηα κέξα κπήθαλ 

θάπνηεο ηακπέιεο θάπνηεο πηλαθίδεο πνπ έιεγαλ γηα παξαθακπηήξηνπο θαη ηα 

ινηπά. Αλ είρακε ζρεηηθή ελεκέξσζε σο Γήκνο θαη κηα θαη ηα έξγα απφ φ,ηη 

πιεξνθνξήζεθα κεηαηέζεθαλ γηα ηνλ Ηαλνπάξην, ζα ήζεια κηα επίζεκε 

ελεκέξσζε θαη θαληάδνκαη ηε ζέινπλ φινη. Αλ δελ έρεη ππάξμεη θάηη θαη δελ ην 

έρσ δεη. 

Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη πιεξνθνξήζεθα 

ζήκεξα ην απφγεπκα θαη εδψ ν θ. Λέθθαο ζα κπνξεί ίζσο λα βνεζήζεη, εγψ 

δελ κπφξεζα λα ην δηαζηαπξψζσ γηαηί ήηαλ απφγεπκα ζα ην θάλσ αχξην, φηη 

ζην 7ν λεπηαγσγείν είραλ ζήκεξα θάπνηα ζέκαηα ζέξκαλζεο θαη δελ μέξσ κε 

ηη αθξηβψο είρε λα θάλεη. Με έιιεηςε πεηξειαίνπ; Με ηνλ θαπζηήξα; Δίλαη 

παξαπιεξνθφξεζε; Ο θ. Λέθθαο ίζσο γλσξίδεη θαιχηεξα. 
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Σν ηξίην ζέκα έρεη λα θάλεη κε ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη 

ηελ απφθαζε 2377/2022 θαη ην εξψηεκα είλαη αλ ζα αιιάμεη ε ζχλζεζε ησλ 

Δπηηξνπψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.  

Σν ηέηαξην ζέκα. Ίζσο ην είπε ν θ. Γήκαξρνο θαη δελ ην άθνπζα 

εγψ, αλέθεξε θάπνηα θνκβηθά έξγα πνπ ζα γίλνπλ φπσο απηφ ηνπ 

αλαςπθηεξίνπ ζην άιζνο θαη ηνλ πνιπρψξν ζηε Νέα Υαιθεδφλα. Ση 

ρξνλνδηάγξακκα βάδνπκε σο πξνο ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε. Αλ ην είπε, θαη 

δελ ην πξφζεμα εγψ. 

Σέινο λα θάλσ κηα αλαθνξά γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, επεηδή 

εηπψζεθε φηη ήηαλ πνιινί αληίζεηνη κε ηελ αλέγεξζή ηνπ. Κάηη ηέηνην δελ 

ππάξρεη, σο πξνο ηνλ ηξφπν αλέγεξζεο ππήξρε κηα δηαθσλία ηφηε ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πξάγκαηη εκείο ζέζακε έλα ζέκα φηη ήηαλ έλα έξγν 

πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη, φπσο γίλνληαη θαη ζε πνιινχο άιινπο Γήκνπο. 

Πξφζθαηα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2022 αλαθνηλψζεθε φηη ζην 

Πεξηζηέξη ζα γίλεη έλαο πξφηππνο βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο, ν νπνίνο ζα είλαη 

έηνηκνο κάιηζηα κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζε ιηγφηεξν απφ 

12 κήλεο, δειαδή ηελ επφκελε ρξνληά ζα δνζεί ζηε δηάζεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο. Κάπσο έηζη ζέιακε θη εκείο λα γίλεη, γηα λα είλαη έλα έξγν, πνπ ην 

αθεληηθφ λα είλαη ν Γήκνο θαη ην Γεκφζην επεηδή αθξηβψο ε εθπαίδεπζε είλαη 

δεκφζην θνηλσληθφ αγαζφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γνχια ζπληνκεχεηε γηαηί μεθηλήζαηε κε ην 5ιεπηφ ζαο, 

αιιά αο κπνχκε θαη ζην ζέκα. 

Α. ΓΟΤΛΑ: Αλ ζπκάζηε, είρα ζέζεη φρη φηη ήζεια λα κηιήζσ εηο βάξνο 

θάπνηνπ άιινπ, αιιά απιά φηαλ παίξλνπκε ην 5ιεπην θαιφ είλαη λα 

ηνπνζεηνχκαζηε θαη φρη λα θάλνπκε απιά θάπνηα δήισζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θεσξψ φηη είζηε αξθεηά δεκνθξάηεο νχησο ψζηε λα κπνξείηε 

λα επηηξέςεηε ζηνλ νπνηνλδήπνηε λα ηνπνζεηείηαη φπσο ζέιεη. 

Α. ΓΟΤΛΑ: Ναη ελλνείηαη θ. Πξφεδξε θαη θπζηθά δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη 

πάληα νη ίδηνη απηνί πνπ ηνπνζεηνχληαη. 

Μπαίλνπκε ζην ζεκεξηλφ ζέκα θ. Πξφεδξε ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο πνπ έρεη ζρέζε κε ην θπθινθνξηαθφ. Πξάγκαηη φηαλ 

πιεξνθνξεζήθακε ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

λα εληάμεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ηε δεκηνπξγία λένπ 
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ζηαζκνχ Μεηξφ ζηελ πεξηνρή καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Πάξθν Μλεκείνπ 

Μηθξαζηαηψλ, ραξήθακε ηδηαίηεξα γηαηί είλαη έλα έξγν πνπ ζα βνεζήζεη αξθεηά 

ηελ θαηάζηαζε απηή. 

Βέβαηα μέξεηε φηη έλα ηέηνην έξγν είλαη έλα έξγν πνπ ζα 

πινπνηεζεί ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ θαη απηφ καο πξνβιεκαηίδεη γηαηί ζα 

πξέπεη κέρξη ηφηε λα είρακε πάξεη βέβαηα ήδε θάπνηα κέηξα πνπ ίζσο δελ 

έρνπλ παξζεί. 

Δπιφγσο δεκηνπξγείηαη θαη πξνθχπηεη ην εξψηεκα πνηα κέηξα ζα 

ιάβνπκε εκείο σο Γήκνο θαζψο ζηελ πφιε παξαηεξείηαη έλα έληνλν 

θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα πνπ καδί κε ηελ έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο, φπσο 

θαηαιαβαίλνπκε φινη καο θάλνπλ ηε δσή ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ 

δχζθνιε, ηδηαίηεξα ζε κέξεο θαη ψξεο αηρκήο. 

Δίλαη θπζηθφ λα ππάξρεη απηή ε αλεζπρία γηαηί γλσξίδνπκε φινη 

καο φηη κηα θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε αιιά θαη ην πξφβιεκα ζηάζκεπζεο πνπ 

παξαηεξείηαη, έρνπλ ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πγεία 

καο, κε κεγάιε ρακέλε ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ δεκνηψλ. 

Δδψ ζα ήζεια λα πσ κεξηθά παξαδείγκαηα ηη παξαηεξήζεθε 

ηδηαίηεξα ζε θάπνηεο κέξεο αηρκήο θαη εδψ κελ κπεξδεπφκαζηε θαη ην 

ζπγρένπκε κε ην γήπεδν, ή θαη λα ζπγρένπκε δελ πεηξάδεη γηαηί πξάγκαηη ε 

ΠΑΔ ΑΔΚ έθαλε θάηη πνιχ θαιφ, δειαδή δεκηνχξγεζε έλα γήπεδν θφζκεκα 

θαη ην έθαλε γηα ηελ νκάδα θαη ηνπο θηιάζινπο ηεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζεη θαη κηα Γεκνηηθή Αξρή θαη φρη κφλν ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην λα θάλεη ην παλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

Θα ζαο πσ θάπνηα πξάγκαηα πνπ δηαπηζηψζακε φηαλ θάπνηα 

Κπξηαθή ηνπ Οθηψβξε πνιιέο ψξεο πξηλ μεθηλήζεη έλαο πνδνζθαηξηθφο 

αγψλαο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ Πίλδνπ: ζηελ Πίλδνπ, ην βελδηλάδηθν πνπ 

ππάξρεη εθεί, είρε γίλεη έλα απηνζρέδην parking φπνπ θάπνηνη εθκεηαιιεχνληαλ 

ηα πεδνδξφκηα πνπ ππάξρνπλ εθεί, γηα λα θεξδίδνπλ. Γειαδή έθνβαλ ραξηηά, 

εηζέπξαηηαλ θαλνληθά απφ ηνλ θφζκν ρξήκαηα γηα λα παξθάξνπλ ηα 

απηνθίλεηα, είρακε θαη παξθαδφξνπο. 

Πξνρσξψληαο πξνο ην θαλάξη πνπ αξηζηεξά ζηξίβνπκε γηα ηελ 

Φσθψλ θαη δεμηά γηα ηελ Σξππηά, εθεί παξαηεξήζεθε ην εμήο: ζηε Φσθψλ 

επεηδή είλαη ζηελφο ν δξφκνο πνπ πεγαίλεη πξνο Νέα Ησλία, είραλ ζηήζεη ηνπο 
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πάγθνπο ηνπο θάπνηνη κηθξνπσιεηέο. Γπν πάγθνη ζπγθεθξηκέλα. Οπφηε ηα 

απηνθίλεηα γηα λα πάλε ζε εθείλε ηελ θαηεχζπλζε έπξεπε λα κπνπλ ιίγν ζην 

αληίζεην ξεχκα θαη κεηά λα μαλαπάξνπλ ην δξφκν ηνπο λα πάλε πξνο ηε Νέα 

Ησλία.  

Δλψ δεμηά πξνο ηελ Σξππηά θαη ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηα 

ιεσθνξεία πνπ έζηξηβαλ, κεηά απφ 50 κέηξα αλαγθάδνληαλ λα θάλνπλ 

φπηζζελ κε ηε βνήζεηα ηεο Σξνραίαο, γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ απφ 

ηα παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα, κε απνηέιεζκα λα γίλεη κηα αλαζηάησζε θαη 

κεηά λα άιιαδαλ θαη ην δξνκνιφγηφ ηνπο παίξλνληαο πιένλ ηε Γεθειείαο γηα 

λα πάλε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

Φαληαζηείηε νη άλζξσπνη πνπ πεξίκελαλ ζε θάπνηα ζηάζε 

θάπνπ ζηελ Σξππηά γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπγθνηλσληαθφ κέζν.  

ζνλ αθνξά ηα parking ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζην 

Γήκν καο, απηά είραλ θαηαιεθζεί απφ απηνθίλεηα. Γειαδή απξνθάιππηα 

κπξνζηά ζηα parking απηνθίλεηα. Γηα ξάκπεο ΑκεΑ δελ ην ζπδεηάκε. Οη 

πεξηζζφηεξεο είραλ θαηαιεθζεί απφ απηνθίλεηα παξθαξηζκέλα. 

Σν εξψηεκα αγαπεηνί ζπλάδειθνη είλαη φηη απηή ηελ πεξηγξαθή 

ζα πεξηκέλακε λα καο ηελ θάλεη θάπνηνο ππεχζπλνο, παξάδεηγκα ν 

Αληηδήκαξρνο θαζεκεξηλφηεηαο, ν θ. Κνπεινχζνο. Θα πεξηκέλακε ίζσο ηνλ 

Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, λα ηελ θάλεη. 

Θα πεξηκέλακε ίζσο απφ ηελ ίδηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία λα θάλεη απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη λα δνχκε ηη πξφθεηηαη λα γίλεη. 

Απηέο είλαη νη παξαηεξήζεηο, ζα αθνχζνπκε θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο 

ζαο θαη αξγφηεξα ζα θάλνπκε θη εκείο θάπνηεο πξνηάζεηο γηα λα κπνχκε πξνο 

ην δεηνχκελν θαη αθνχ πξψηα αλακέλνπκε κηα πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο θαη 

απφ εζάο θαη θπξίσο αλ έρεη γίλεη φιν απηφ ηνλ θαηξφ, θάπνηα έξεπλα απφ 

πιεπξάο Γήκνπ, Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ησλ ππεπζχλσλ, έρνληαο ιάβεη ππφςε 

ηηο εκπεηξίεο άιισλ πφιεσλ πνπ ππάξρνπλ γήπεδα θαη πσο ην έρνπλ 

αληηκεησπίζεη εθεί. Αλ έρεη γίλεη θάπνηα ζρεηηθή έξεπλα. 

Γηα φια απηά ηα πξνβιήκαηα δελ μέξσ πνηνο είλαη πεξηζζφηεξν 

ππεχζπλνο θαη πνηνο είλαη ιηγφηεξν ππεχζπλνο, αιιά νη δεκφηεο καο 

δηαπίζησζαλ ηελ απνπζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη Σξνραίαο κε φια απηά ηα 

πξάγκαηα. Αο ηνπνζεηεζνχλ νη ππεχζπλνη θαη ζα ζηε ζπλέρεηα ην ζπδεηάκε. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Έζεζε πνιιά ζέκαηα ν θ. Γνχιαο 

θαη ραίξνκαη γηαηί είλαη ζέκαηα πνπ πξαγκαηηθά απαζρνινχλ φινπο καο, κε ηε 

δηαθνξά φηη έρεη ππάξμεη κέξηκλα θαη έρεη ππάξμεη θαη κηα πξψηε αληηκεηψπηζε 

ζην βαζκφ απηφ πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη έλαο θαηλνχξγηνο βεκαηηζκφο ηεο 

πφιεο, πνπ πξέπεη φινη ζην βαζκφ πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα λα θαηαζέζεη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ηηο φπνηεο εθθξεκφηεηεο θαη ηελ φπνηα δπζιεηηνπξγία 

εληνπίδεη ζηε βφιηα πνπ θάλεη, είηε ζην δηθφ ηνπ ηνλ ρψξν ηνπο ζπηηηνχ, ή ηνπ 

Οηθνδνκηθνχ ηνπ Σεηξαγψλνπ. 

Ξεθηλάσ απφ ηα έξγα ηεο γέθπξαο Πίλδνπ. Κχξηε Γνχια, λα πσ 

πξηλ φηη ππήξμαλ ζπλελλνήζεηο κε ηελ Πεξηθέξεηα, γλσξίδεηε φηη έρνπλ 

ππνγξαθεί πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ θαη ηε Βξπνχισλ θαη ηε 

γέθπξα Πίλδνπ. Τπήξμαλ δπν ηξία e-mail κέζσ ησλ νπνίσλ καο 

πιεξνθνξνχζαλ φηη επίθεηηαη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

ε έγγξαθν πνπ θάλακε εκείο γηα ην πφηε, γηαηί πάλσ απ' φια 

θαη πξψηα απ' φια ν αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη Σξνραία θαη Γεκνηηθή 

Αξρή. Γπζηπρψο απηφ δελ έγηλε, απφδεημε φηη θαη ν θ. Γεσξγαθφπνπινο ν 

δηνηθεηήο ηεο Σξνραίαο Βνξείσλ πξναζηίσλ θαη ν θ. Σζαγθάξεο ν δηνηθεηήο 

ηνπ δηθνχ καο ηκήκαηνο, αιιά νχηε θη εκείο είρακε ζπγθεθξηκέλε 

πιεξνθφξεζε. 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ θξαδαζκψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε 

δσή ηεο πφιεο ήηαλ κηα επηζηνιή πνπ ζηείιακε κε ην πνπ πιεξνθνξεζήθακε 

απφ ηνπο θαηνίθνπο, εηδηθά ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ηεο νδνχ Πίλδνπ πνπ 

επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο εξγαζίεο, κε έγγξαθν κε αξηζκφ 

Πξσηνθφιινπ 28684 πξνο ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Γεκφπνπιν 

αλαθέξνπκε ηα εμήο: «… ζρεηηθά κε ην έξγν κε ηίηιν «Άξζε θηλεηηθόηεηαο ηεο 

νδνύ γέθπξαο Κεθηζνύ, Βξπνύισλ θαη Πίλδνπ άλσζελ ηεο νπνίαο 

δηέξρεηαη…. Σπγθεθξηκέλα γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ 

νιηθό απνθιεηζκό ηεο νδνύ Πίλδνπ από ην ύςνο ηεο νδνύ Λαπξίνπ, ζαο 

αλαθέξνπκε ηα εμήο: σο είζηζηαη ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο μεθηλνύλ έπεηηα από 

ζπλελλόεζε ηνπ Γήκνπ κε ηηο αξκόδηεο Τξνραίεο θαη ηελ Πεξηθέξεηα 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ην θνηλό έγθαηξα κέζσ δειηίσλ Τύπνπ θαη λα 

απνθεπρζεί ε θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε ηεο πόιεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε νη εξγαζίεο ηεο νδνύ Πίλδνπ μεθίλεζαλ ρσξίο πξνεγνύκελε 
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ελεκέξσζή καο πξνθαιώληαο κεγάιε θπθινθνξηαθή ζύγρπζε, αιιά θαη 

κεγάιε αλαζηάησζε ζηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ηεο νδνύ Πίλδνπ πνπ απνηειεί ην 

πιένλ εκπνξηθό θνκκάηη ηνπ Γήκνπ θαη κάιηζηα ζε πξνεόξηηα πεξίνδν. 

Απόξξνηα όισλ απηώλ ήηαλ ε δεκηνπξγία θξαδαζκώλ ζηελ θνηλή δσή ηεο 

πόιεο κε θηλεηνπνίεζε θαη ζπιινγή ππνγξαθώλ δεκνηώλ γηα ηελ παύζε ησλ 

εξγαζηώλ. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο παξαθαινύκε άκεζα ηελ αλαζηνιή ησλ 

εξγαζηώλ θαη ηελ έλαξμή ηνπο κεηά ηηο 91/2023». 

Δηζαθνπζηήθακε φπσο είδαηε θ. Γνχια, ην πξνιάβακε θαη 

λνκίδσ πσο ε πξνεφξηηα πεξίνδνο ζα απνδεηρζεί νηθνλνκηθά ηζρπξή θαη ζα 

επηηξέςεη ζηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ζε απηφ ην πιεγσκέλν βαιάληηφ ηνπο λα 

ιεηηνπξγήζεη εληζρπκέλα. 

Ωο πξνο ην 7ν λεπηαγσγείν. Απφ ηηο 8 ε ψξα ην πξσί 

πιεξνθνξήζεθα ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε. Δλεξγήζακε άκεζα θαη ν 

θ. Λέθθαο θαη ν θ. Κεξακπδάο ζε ζπλελλφεζε κε θαηνίθνπο ζε θαηά ηφπνπο 

επίζθεςε, ην πξφβιεκα ιχζεθε αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ φηη 

δεκηνπξγήζεθε κε επζχλε -ζα ηνικήζσ λα ην πσ, ζα ζαο ην εμεηδηθεχζεη ην 

ζέκα κεηά ν θ. Λέθθαο- ηεο δηεπζχλνπζαο.  

Ξέξεηε θ. Γνχια, έρεηε δηαπηζηψζεη φηη αλαιακβάλσ επζχλεο θαη 

πνιιέο θνξέο θαη ηξίησλ. Αιιά θάπνηεο θνξέο θάπνηα πξάγκαηα πξέπεη λα 

απνδίδνληαη ζην θνκκάηη θαη ζην κέξνο πνπ αλαινγεί θαη ζε θάπνηνπο άιινπο.  

Ωο πξνο ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Δάλ δελ ππάξμεη 

επίζεκε θνηλνπνίεζε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη 

νη εγθχθιηνη νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο θαη ηελ Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο σο ππεχζπλεο γηα θάπνηεο απνθάζεηο, δελ κπνξνχλ λα 

αθπξσζνχλ βεβαίσο πξνο ην παξφλ, παξά κφλν θαη εθφζνλ δεκνζηνπνηεζεί 

θαη θνηλνπνηεζεί ην έγγξαθν θαη ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

επίζεκα. Μέρξη ηφηε ζα ιεηηνπξγνχκε κε ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Θενδσξηθάθνπ. 

Αλαθέξζεθα ζην ηξαηησηηθφ Δξγνζηάζην σο πξνο ην φηη ηελ 

πεξαζκέλε εβδνκάδα, ίζσο 10 κέξεο πξηλ παξαδφζεθαλ νη νξηζηηθέο κειέηεο 

νη νπνίεο ηηο επφκελεο κέξεο πξφθεηηαη λα αλαδεηρζνχλ κέζσ πξνθήξπμεο ζην 

δηαδίθηπν γηα λα δεκηνπξγεζνχλ εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

ζα ππάξμεη ζπγθεθξηκέλνο αλάδνρνο. 
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Ο Κέληαπξνο είλαη ζε θάζε πινπνίεζεο. Δίλαη κέζα ζηα έξγα 

ηεο πξφζθιεζεο «Αληψλεο Σξίηζε», ηελ 6 δειαδή, κέλνπλ θάπνηεο ειάρηζηεο 

ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηε κειέηε πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κέληαπξν θαη 

φρη γεληθφηεξα ηελ αλάπιαζε ηνπ άιζνπο. Δπειπηζηψ φηη ηνλ 1ν κήλα ηνπ ’23 

κπνξεί λα έρνπκε ηελ νξηζηηθή κειέηε θαη ηελ άδεηα απφ ηελ Πνιενδνκία λα 

πξνρσξήζνπκε. 

Θα ζπκθσλήζσ καδί ζαο σο πξνο ην ζέκα πνπ έρεηε ζέζεη γηα 

ηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. Μαθάξη νη ίδηνη πφξνη λα ήηαλ ζε ηέηνην βαζκφ 

εληζρπκέλνη, ψζηε λα κελ έρνπκε αλάγθε θακία ρξεκαηνδφηεζε, άξα θακία 

γξαθεηνθξαηηθή θαζπζηέξεζε, θαλέλα εθηξνρηαζκφ σο πξνο ην 

ρξνλνδηάγξακκα γηα λα κπνξνχζε ην δηθφ καο βαιάληην, απηφ είλαη κηα άιιε 

ζπδήηεζε θαηά πφζν ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε ηνπο ΔΝ.Φ.Η.Α. ζε δηθά καο 

Σακεία, θαηά πφζν ζα κπνξνχζακε λα εηζπξάηηνπκε απ' επζείαο ρξήκαηα γηα 

λα κπνξνχλ λα απηελεξγνχλ νη Γήκνη. δπζηπρψο δελ γίλεηαη απηφ. 

Καη φπσο έρεηε δεη φηαλ έρνπκε μεθηλήζεη έλα έξγν απφ ην ’20 

ζρεδφλ πνπ αλαιάβακε θαη πινπνηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ ’23 θαηαιαβαίλεηε πσο 

νη αλάγθεο ηεο πφιεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηκέλνπλ. 

Πξνηηκήζακε απηή ηελ νδφ θαη λα είζηε ζίγνπξνο θαη ζπκθσλψ καδί ζαο θάζε 

θνξά πνπ ζα θέξλεηε κηα πξφηαζε ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα απφ 

ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 

ηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ θξίλακε φηη ηάρηζηα, απφδεημε φηη ην 

Πάζρα ζα έρνπκε ηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ζε ιεηηνπξγία, έηζη ψζηε απφ 

επηέκβξην – Οθηψβξην θαη κεηά λα θηινμελνχκε ηα 100 βξέθε θαη λήπηα ηα 

νπνία ζα κπνξεί λα θηινμελεί βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη βάζεη ηεο 

κειέηεο, ν βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο. 

Ωο πξνο ην ζέκα ηεο θπθινθνξίαο. Ναη, ππάξρεη ηεξάζηην 

πξφβιεκα. ρη φκσο ηηο δπν εκέξεο ηεο επίζθεςεο ησλ νπαδψλ θαη ησλ 

θηιάζισλ πνπ αθνξνχλ ηε ζέαζε ηνπ αγψλα. ε φπνηα πεξηνρή θη αλ πάηε 

ζην ιεθαλνπέδην, ζέιεηε λα πάκε Κεθηζηά; Γιπθάδα; Άιηκν; Φάιεξν; 

Παγθξάηη; Θα δείηε κηα ζπκθφξεζε ε νπνία πξαγκαηηθά έρεη ρηππήζεη 

θφθθηλν. 

Ναη, ηηο εκέξεο ηνπ αγψλα ζαθψο δεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα θαη κε ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπκε θάλεη θαη κε ηε ζπλεξγαζία πνπ 
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έρνπκε κε ηελ Σξνραία, ε πξνζέιεπζε γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε, 

αιιά ε απνζπκθφξεζε ηεο πφιεο έρεη κεηξεζεί θαη απφ ηνλ θ. Μπεξδέζε θαη 

απφ ηελ Σξνραία θαη απφ εκάο, γίλεηαη 40 ιεπηά. Άξα κέλνπκε ζην φηη ε πφιε 

ππνθέξεη θπξηνιεθηηθά ηηο ππφινηπεο εκέξεο.  

Αλαθεξζήθαηε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

κπνξεί ή πξέπεη λα θάλεη ηε δνπιεηά ηεο. αο ζπκίδσ θ. Γνχια φηη 

ιεηηνπξγνχκε κε πέληε δεκνηηθνχο αζηπλνκηθνχο κε ηηο άδεηέο ηνπο, ηα ξεπφ 

ηνπο, ην ζπγθεθξηκέλν ηνπο σξάξην. Δίλαη αλζξσπίλσο αδχλαην κε πέληε 

δεκνηηθνχο αζηπλνκηθνχο λα βάινπκε ηάμε ζε κηα πφιε ε νπνία απφ θαλάξη 

ζε θαλάξη… Έρεη παίμεη ξφιν θαη ην φηη δελ είλαη ξπζκηζκέλα αθφκε ηα 

θαλάξηα ηεο Γεθειείαο θαη ηεο Φσθψλ, κε απνηέιεζκα ηα θαλάξηα απηά λα 

αλάβνπλ ζπγρξφλσο πξάζηλν ή θφθθηλν. πλήζσο ην θφθθηλν είλαη πνπ αλάβεη 

ζπγρξφλσο θαη δελ θηλείηαη ηίπνηα.  

Δπαλέξρνκαη ζην ζέκα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, είλαη 

αλζξσπίλσο αδχλαην πέληε δεκνηηθνί αζηπλνκηθνί λα κπνξνχλ λα βάινπλ ζε 

ηάμε ην αζθπθηηθφ πξφβιεκα ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο κέζα ζηελ 

πφιε.  

Γηα ην ζέκα ησλ κηθξνπσιεηψλ, εθηφο απφ ηελ πξψηε εκέξα 

πνπ ε Καππαδνθίαο είρε γίλεη έλα απέξαλην ςεηνπσιείν θαη νη θάζεηνη νδνί 

Μπξζίλεο. Αηηαιείαο, ήηαλ θάηη πνπ αληηκεησπίζακε γηα πξψηε θνξά. Απφ 

ηελ επφκελε αγσληζηηθή κέξα ήκνπλ θαη εγψ -δελ ην ιέσ αιαδνληθά- απηφο 

πνπ θφξησλε θαη θαηείζρε ςεζηαξηέο θαη ηα θνξηψλακε ζην θνξηεγάθη ηνπ 

Γήκνπ κε ηε βνήζεηα θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ θ. Κνπηζάθε. 

Πήξαλ ην κήλπκα. Σελ επφκελε αγσληζηηθή εηδηθά ε 

Καππαδνθίαο θαη νη ππφινηπεο νδνί ήηαλ πεληαθάζαξεο θαη έκελαλ θάπνηνη 

πνπ έςελαλ ζηε Γεθειείαο, ζηε γσλία ηεο Φσθψλ. Καη απηνί κε ηε κέξηκλα 

ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ πάξεη απφ εκέλα θαη 

πάιη δελ ην ιέσ αιαδνληθά, αλαθέξνκαη απιψο ζηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπκε 

θαη απηνί νη πάγθνη, θπξίσο είλαη απηνί νη κηθξνπσιεηέο κε ηα θαζθφι θαη ηηο 

ζεκαίεο, ήδε θαη απφ απηνχο θαηαζρέζακε πάξα πνιιά πξντφληα, εηδηθά ζηε 

Γεθειείαο θαη ζηελ Αηηαιείαο θαη ζηηο θαζέηνπο νδνχο πξνο ηελ Καππαδνθίαο. 
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Ωο πξνο ην ζέκα ηνπ parking κε ραξηάθηα πνπ θάπνηνη κπήθαλ 

ζε κηα ινγηθή παξάλνκεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απηφ πξψηε θνξά 

ην αθνχσ δελ ην γλσξίδσ, ζα ην θνηηάμνπκε θ. Γνχια θαη απηφ. αο επραξηζηψ 

πνιχ θαη βεβαίσο γλσξίδεηε φηη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη αλνηρηή ζε 

πξνηάζεηο πνπ λα είλαη πινπνηήζηκεο θαη βάζηκεο σο πξνο ηε λνκηκφηεηά 

ηνπο.  

Σν έρσ απνδείμεη επαλεηιεκκέλα αζπαδφκελνο πξνηάζεηο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, άξα είκαη έηνηκνο επεηδή αλαθεξζήθαηε ζηελ εηζήγεζή ζαο 

ζε θάπνηεο ζθέςεηο πνπ έρεηε, λα ηηο αθνχζσ θαη εδψ είκαζηε θαη ζην βαζκφ 

πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ, λα ηηο πινπνηήζνπκε. Δπραξηζηψ Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Σν πξφβιεκα ππάξρεη θαη είλαη 

θαη κεγάιν, γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξν ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ, αιιά ππάξρεη 

θαη ηηο Παξαζθεπέο, ηα άββαηα. Δγψ είκαη θαη θάηνηθνο ηνπ θέληξνπ θαη ην δσ 

ζην πεηζί κνπ. 

  Δκείο είρακε πξνηείλεη ιχζεηο θαη αλ ήκαζηαλ Γηνίθεζε ζα ηηο 

είρακε πινπνηήζεη. Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα θαηαθέξεηο λα ιχζεηο ην 

πξφβιεκα, είλαη λα απνηξέςεηο ηα απηνθίλεηα λα έξζνπλ ζην θέληξν. Καη απηφ 

γηα λα ζπκβεί, ζα πξέπεη πξψηα λα θηηάμεηο … 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: πγλψκε Γηψξγν πνπ ζε δηαθφπησ, έλα πξάγκα ζέισ λα 

πσ γηα ηηο εκέξεο ηνπ αγψλα, γηα ηνπο ηξεηο αγψλεο πνπ έρνπλ γίλεη. Ίζσο ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηε δηάξθεηα ελφο παηρληδηνχ ζηελ πξνζέιεπζε 

θηιάζισλ θαη νπαδψλ δελ είλαη ηα απηνθίλεηα. Δίλαη ηα δίηξνρα πνπ εθεί 

κπνξεί λα κηιάκε γηα… θαη 10.000 κεραλάθηα ζηελ πφιε. Γελ κηιάκε γηα 100 

απηνθίλεηα πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλνπλ πεδνδξφκηα ή νηηδήπνηε, πνπ 

κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ην πξψην παηρλίδη θαη ην δεχηεξν. Γηαηί 

αληηιακβάλνληαη θαη νη ίδηνη φηη δελ έρεη θάπνπ λα ζηαζκεχζνπλ. Αιιά κηιάκε 

γηα πάλσ απφ 10.000 κεραλάθηα. Απηφ ην ιέσ ζαλ παξαηήξεζε γηα λα κελ 

ζπλδπάδνπκε ηα παηρλίδηα κε ηηο θαζεκεξηλέο θαη ζπγλψκε Γηψξγν πνπ ζε 

δηέθνςα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καλέλα πξφβιεκα. Δκείο ην πξψην πξάγκα πνπ ζα 

θάλακε, είλαη λα θαζνξίδακε ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν γηα ηνπο 

δεκφηεο θαηνίθνπο. Καη απηφ ζα ην αζηπλνκεχακε, έηζη ψζηε νπνηνζδήπνηε 



21
ε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 14/12/2022 

 

 

51 

κε θάηνηθνο επηζθέπηεο ηεο πφιεο ζα εξρφηαλ, λα κελ κπνξνχζε λα 

παξθάξεη δειαδή κε ηα αλάινγα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη. Απηφ είλαη ην 

έλα. 

Έλα δεχηεξν. Δίλαη ιάζνο λα θάλεη θάπνηνο parking ζην θέληξν 

ηεο πφιεο, γηαηί ηα απηνθίλεηα πάιη ζα ηα θέξεη ζην θέληξν ηεο πφιεο. Σα 

parking κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε ή απφ έλα θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο ή αθφκε θαη απφ ηελ ΠΑΔ ΑΔΚ πνπ έρεη ππνρξέσζε πάιη ζα 

αλαθεξζψ ζηελ ΜΠΔ λα θηηάμεη 300 ζέζεηο ζηάζκεπζεο, αλ δελ θάλσ ιάζνο, 

ζε απφζηαζε 1 ρηιηνκέηξνπ απφ ην γήπεδν. Κάηη ην νπνίν δελ έρεη πινπνηεζεί 

θαη απηφ ηζρχεη γηα ηηο κέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ. 

Αιιά θαη γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα μαλαιέσ θαη εηδηθά Παξαζθεπή 

– άββαην νη ιχζεηο είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο. Θέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο 

δεκφηεο θαηνίθνπο, δηαπιάηπλζε ηνπ ζηαζκνχ ηνπ ηξέλνπ ζηνλ Πεξηζζφ, γηαηί 

ηα ηξέλα πνπ έρνπκε θαη ζηνλ Πεξηζζφ θαη ζηα Πεπθάθηα είλαη γηα θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία εξγαδνκέλσλ, δελ είλαη γηα ππνδνρή θηιάζισλ. 

Δθεί δε, ρξεηάδεηαη θαη κηα αληζφπεδε δηάβαζε γηα λα κπνξεί ν 

θφζκνο λα πεξλάεη, νη θίιαζινη λα πεξλάλε απφ πάλσ γηα λα κε ζθνησζεί θαη 

θαλέλαο. Να θηηαρηνχλ θαη αλάινγεο πεδνδξνκήζεηο γηα λα θηάλεη θάπνηνο 

ζηελ πφιε, ζην γήπεδν θαη λα ιεηηνπξγεί ε πφιε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Μεηά, πεξηθεξεηαθά parking. Απηέο είλαη νη ιχζεηο. Σψξα είκαζηε 

ζηελ θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φπνηα κέηξα παίξλεηε, είλαη αζπηξίλε ζηνλ 

θαξθίλν. Απηά απφ εκάο, επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ φηη ε πξφηαζε ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο θαο Παπαινπθά θαη ηνπ θ. Γνχια λα ζπδεηεζεί ην 

ζέκα είλαη πάξα πνιχ επίθαηξε θαη' αξρήλ θαη έπξεπε λα ην έρνπκε θάλεη ήδε.  

Απνδεηθλχεηαη φηη φηαλ ζηηο αξρέο απηήο ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εκείο σο Γεκνηηθή Παξάηαμε επηζεκαίλακε ην ζέκα 

ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο πνπ ζα πξνέθππηε θαη ε έιιεηςε ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζθέπηεο, ζήκεξα βεβαίσο απνδεηθλχεηαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ φηη απηφ ήηαλ πξαγκαηηθά κηα αλαγθαηφηεηα, πνπ δελ 

ηθαλνπνηήζεθε. 
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Γηα λα ηα ζπκφκαζηε φια θ. Πξφεδξε εζείο σο Γεκνηηθή Αξρή 

καο εηζεγεζήθαηε λα εληάμνπκε ηε κειέηε ηνπ ππφγεηνπ ζηαζκνχ πνπ ζέιαηε 

λα θαηαζθεπάζεηε ζην πάξθν Μηθξαζηαηψλ, ην θφζηνο ηεο κειέηεο ην 

πξνυπνινγίδαηε ζε 832.000 €. Σε κειέηε. Γηα θάηη, πνπ ζαο επηζεκαίλακε φηη 

δελ γίλεηαη θαη απνδείρζεθε εθ ησλ πξαγκάησλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ. Αληίζεηα 

εκείο ιέγακε φηη εθεί πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ν ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ, γηαηί ε 

αξρηθή ζθέςε ήηαλ λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ. 

αο ιέγακε φηη εθεί δελ γίλεηαη γηα ρίιηνπο δπν ιφγνπο. Γηφηη 

ππάξρεη ν παξαδνζηαθφο νηθηζκφο, δηφηη ν ρψξνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππάξμεη ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ. Αληί γη' απηφ κε επηκνλή ε 

δηθή ζαο Γεκνηηθή Αξρή θαη φζνη εηζεγήζεθαλ έιεγαλ ζην «Αληψλεο Σξίηζεο» 

δψζηε 832.000 € γηα λα θάλνπκε κειέηε γηα ππφγεην ζηαζκφ ζην πάξθν 

Μηθξαζηαηψλ. Ηζηνξίεο γηα αγξίνπο δειαδή. 

Απνδεηθλχεηαη φηη θακία κέξηκλα δελ πήξαηε σο Γεκνηηθή Αξρή 

ζηα ηξία ρξφληα απηά, ψζηε λα ιπζεί ην ζέκα ηνπ parking, πνπ γηα καο είλαη ην 

ζπνπδαηφηεξν. ην πξφγξακκά ηεο θάπνηα Γεκνηηθή Παξάηαμε, απνπζηάδεη ν 

θ. Γξεηδειηάο, αιιά θαη ζην δηθφ καο πξφγξακκα ππήξρε ε ινγηθή λα 

θαηαζθεπαζηεί κεγάινο ρψξνο ζηάζκεπζεο ζηελ Μπξηηάληα. Σν είρακε 

πξνηείλεη θαη’ επαλάιεςε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Πέξαζε θη απηφ ζηα ςηιά, 

ρσξίο λα θάλεηε ηελ παξακηθξή ελέξγεηα. Αληίζεηα ζέιαηε λα θάλεηε ππφγεην 

ζηαζκφ ζηάζκεπζεο ζην πάξθν Μηθξαζηαηψλ. Πξαγκαηηθά ηξαγηθφ.  

Δξρφκαζηε ζήκεξα λα δηαπηζηψλνπκε φηη έλαο θφζκνο 30-

35.000 άλζξσπνη γηαηί είλαη θη απηνί πνπ δελ κπαίλνπλ κέζα ζην γήπεδν, 

έξρνληαη κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη ε πφιε αζθπθηηά. Θα κπνξνχζακε λα 

ζπδεηήζνπκε ην νηηδήπνηε κε εκβαισκαηηθέο ιχζεηο. Απηφ πνπ είπε ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο έρεη κηα ινγηθή. Γειαδή φηη πξέπεη λα ππάξμεη απαγφξεπζε 

θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ζηελ πφιε.  

ήκεξα ην θέληξν ηεο πφιεο εάλ ηπρφλ έρνπκε αγψλα, αζθπθηηά, 

δελ ππάξρεη θαη φρη κφλν απηφ ε επίπησζε είλαη θαη ζηα καγαδηά ηεο πεξηνρήο. 

Γηφηη ζα έρεηε ζπδεηήζεη θπζηθά κε ηνπο καγαδάηνξεο νη νπνίνη ηη καο ιέλε; 

ηη φρη κφλν δελ απμήζεθε ε πειαηεία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, 

εθηφο πνιχ κηθξψλ εμαηξέζεσλ, αιιά δελ έξρεηαη θαη ν θφζκνο ν νπνίνο 

θνβάηαη φηη ζα ηαιαηπσξεζεί. Έλαο θφζκνο πνπ εξρφηαλ ζηε Νέα 
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Φηιαδέιθεηα, γηαηί είκαζηε πξννξηζκφο, γηαηί είκαζηε ηφπνο δηαζθέδαζεο θαη 

ςπραγσγίαο. Απηή είλαη ε βαξηά καο βηνκεραλία.  

Απηφ ην θνκθνχδην πνπ δεκηνπξγείηαη, απνηξέπεη αλζξψπνπο λα 

έξρνληαη γηα λα επηζθεθζνχλ ηελ πφιε καο. Γελ κηιψ γηα ηνπο θαηνίθνπο, νη 

νπνίνη αζθπθηηνχλ θαη εηδηθά ζην θέληξν απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, έσο ηε 

βφξεηα Φηιαδέιθεηα.  

Καη ζήκεξα βιέπεηε απηφ ην θαηλφκελν θαη πξαγκαηηθά 

ζεθψλεηε ηα ρέξηα. Μα, ζπγλψκε είπε πξνεγνπκέλσο ν θ. Γήκαξρνο φηη 

«αζρνιήζεθα κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νρεκάησλ…».Πνηα είλαη ε δνπιεηά ηνπ 

Γεκάξρνπ; Να θάλεη ηελ Σξνραία; Απηή είλαη ε δνπιεηά ηνπ Γεκάξρνπ; Απηή 

είλαη ε δνπιεηά ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο; Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ ην πξάγκα. 

Καη ζήκεξα πάιη έξρεζηε ρσξίο θακία πξφηαζε. Απνιχησο 

θακία. Παξαηεξείηε ηα θαηλφκελα, ηα γελφκελα. Καη θπζηθά ην κεγαιεπήβνιν 

ζρέδηφ ζαο γηα ην parking ζην κλεκείν Μηθξαζηαηψλ θαηάξξεπζε. Καηέξξεπζε, 

δηφηη δελ κπνξνχζε λα γίλεη, αιιά θαη νη καζεηεπφκελνη κάγνη μέξεηε θακία 

θνξά, ηελ παηάλε. 

Ννκίδσ φηη ζην ζεκεξηλφ ζεκείν πνπ βξηζθφκαζηε ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ δπν βαζηθέο θηλήζεηο: ε πξψηε είλαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε κε 

εκβαισκαηηθά κέηξα κε ηελ Σξνραία θαη απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

νρεκάησλ απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ζηελ πφιε, φηαλ γίλεηαη αγψλαο. Δίπε θαη 

ν θ. Μπεξδέζεο γηα ηα δίθπθια, πξέπεη λα ην δνχκε απηφ νπσζδήπνηε, 

άκεζα. 

Σν δεχηεξν φκσο ζεκαληηθφηεξν είλαη πσο ζα εμαζθαιίζνπκε 

parking ζηελ πξννπηηθή ηεο δεθαεηίαο πνπ ζα έξζεη ν ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ πνπ 

θαη πάιη δελ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα. Parking, έλαο κεγάινο ρψξνο 

ζηάζκεπζεο. Αλ δελ ην θάλνπκε απηφ, απιψο ζα δηαησλίδεηαη κηα θαηάζηαζε. 

Απηά έρσ λα πσ, επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν πξάγκαηα κφλν. φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο ζην 

θιείζηκφ κνπ ζηηο εξσηήζεηο πνπ έθαλε ν θ. Γνχιαο, είπα φηη είκαζηε αλνηρηνί 

ζε πξνηάζεηο γηα έλα πξφβιεκα ην νπνίν είλαη ήδε δεκηνπξγεκέλν θαη δελ 

θηαίλε νη δχν αγψλεο ην κήλα ηνπ γεπέδνπ θαη ηεο ΑΔΚ.  
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Αλ ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ην πνπ ζε 

απηή ηελ πφιε πνπ ν έλαο είλαη πάλσ ζηνλ άιινλ ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεζεί ππαίζξην parking, κε κνπ πεη γηα ηελ Μπξηηάληα, 

απαιινηξηψζεθε ε Μπξηηάληα θαη πάκε παξαθάησ. 

Θα ην αθνχζσ εγψ θαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη νη ππεχζπλνη θαη νη 

αξκφδηνη θαη νη πνιηηηθνί κεραληθνί θαη φζνη αζρνινχληαη θαη είλαη εκβξηζείο 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, λα αθνχζνπκε ζε πνην ρψξν. ηνπ Θενραξάθε; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μπξηηάληα θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα είπακε απηά, πάκε παξαθάησ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Νηάηζεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ, Θενραξάθε. Θέιεηε λα ζρεδηάζνπκε έλα 

πξφγξακκα πνπ λα αθνξά ηελ απαιινηξίσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Θενραξάθε; Να 

ην θάλνπκε. Σν πξνζπαζήζακε, ήηαλ πάξα πνιιά ηα ρξήκαηα. 

Πιεξνθνξνχκαη πσο ππάξρεη ίζσο έλα πξφβιεκα κε θάπνηεο Σξάπεδεο, 

πηζαλφ λα είλαη πην εχθνιν λα δηαπξαγκαηεπηνχκε κε Σξάπεδεο. Σν έρσ βάιεη 

ζην ηξαπέδη επαλεηιεκκέλα. 

  Πάκε φκσο γηα ηα άιια δχν πνπ είπαηε πνπ κφλν σο αλέθδνηα 

κπνξψ λα ηα αθνχζσ. Σν έλα πνπ αθνξά ηελ επίπησζε ζηα καγαδηά. 

νβαξνινγείηε θ. Σνκπνχινγινπ; Μηιήζαηε κε καγαδάηνξεο θαη ζαο είπαλ φηη 

ππάξρεη κηα νηθνλνκηθή απνκείσζε ησλ εζφδσλ; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηα καγαδηά, πνπ κεηαμχ εγθαηλίσλ ηεο Παξαζθεπήο θαη ηνπ 

πξψηνπ αγψλα Γεπηέξα κε ηνλ Ησληθφ ην ηεηξαήκεξν ήηαλ είζπξαμε κελφο; 

Μηιήζαηε κε ην σκαηείν ηνπο; Μηιήζαηε κε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο; Απφ πνχ 

απνξξέεη απηή ε θαηεγνξεκαηηθή κάιηζηα άπνςή ζαο φηη έρεη επίπησζε ζηα 

καγαδηά θαη φηη πιήηηνληαη νη καγαδάηνξεο, φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν 

αγψλσλ ή πνιιέο θνξέο ηξεηο αλ ππάξρεη θάπνην θχπειν επηζθέπηνληαη ηελ 

πφιε ηνπιάρηζηνλ 90.000 επηζθέπηεο ζηελ πφιε; Καη έρνπλ επίπησζε ζηα 

καγαδηά πνπ δελ βξίζθεηο θαξέθια λα θαζίζεηο; 

  Καη ην άιιν. Έρεηε πάξα πνιχ θαιή πιεξνθφξεζε θαη 

πξαγκαηηθά δελ ην ιέσ εηξσληθά, αζρνιείζηε, έρεηε ηνλ ρξφλν, ζπδεηάηε, 

ζπλαληηέζηε κε θφζκν πνπ είλαη ζηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε, ζηελ θεληξηθή 
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πνιηηηθή εμνπζία, δελ πιεξνθνξεζήθαηε φηη θάλακε ξαληεβνχ κε ηνλ θ. 

Κνπξέηα θαη πεξηκέλνπκε απάληεζε σο πξνο ην επθπέο ζρέδην πνπ είρακε γηα 

ην ππφγεην parking Μηθξαζηαηψλ, πνπ κπνξεί λα δέζεη θαη λα ζπκκαρήζεη θαη 

λα ζπκπνξεχεηαη κε ην Μεηξφ; Γελ ζαο ην είπε απηφ ν θ. Κνπξέηαο ή δελ 

κηιήζαηε ηνλ ηειεπηαίν κήλα; 

Μείλαηε ζην -θαη κάιηζηα θαηεγνξεκαηηθά θη απηφ- «ηδάκπα νη 

κειέηεο, αηπρέο ην ζρέδην, κεγαιφζρεκεο πξνηάζεηο…», κα ζε πνηνπο 

απεπζχλεζηε; ε αλζξψπνπο πνπ δελ μέξνπλ ηη ηνπο γίλεηαη; Δπαλεηιεκκέλα 

είκαζηε ζε επαθή κε ηνλ θ. Κνπξέηα, πξηλ έλα κήλα θάλακε ην ηειεπηαίν 

ξαληεβνχ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο είπε ν θ. Κνπξέηαο φηη ζα 

πξνρσξήζεη ζε γθαξάδ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ηη απηφ ην ζρέδην πνπ έρνπκε, ζπκκαρεί ζπκπνξεχεηαη … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε μέξσ πνιχ θαιά 

ηη ζαο είπε ν θ. Κνπξέηαο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με κε δηαθφπηεηε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ αλ έρεηε ηελ 

θαινζχλε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζε απηή ε νπνία ζπκπνξεχεηαη θαη ζπκκαρεί κε ηα 

ζρέδηα κεγαινππφιεσο ηεο Δπξψπεο ίζσο θαη έμσ απφ ηελ Δπξψπε, λα 

κπνξείο λα έρεηο παξάιιεια ζηαζκφ, γηαηί ζα έρεηε πάεη θαη ζε άιινπο 

ζηαζκνχο Μεηξφ, γχξσ ππάξρνπλ πνιινί ρψξνη parking γηα λα κπνξεί 

θάπνηνο λα αθήλεη ην απηνθίλεηφ ηνπ, λα πεξλάεη ηα ζθαιηά ή λα θαηεβαίλεη ηα 

ζθαιηά θαη λα πεγαίλεη ζην ππφγεην Μεηξφ, φπσο είλαη ε Γνπθίζζεο 

Πιαθεληίαο, φπσο είλαη ζηελ Αξγπξνχπνιε. 

  Έρεηε ηε δπλαηφηεηα εζείο λα καο πείηε ζε πνην ζεκείν πέξημ 

ηνπ πάξθνπ Μηθξαζηαηψλ πνπ ιέκε φηη ζα γίλεη ην Μεηξφ;  

  Καη κηα άιιε πιεξνθφξεζε. Ξέξεηε πφηε καο είπε ν θ. Κνπξέηαο 

φηη κπνξεί ην Μεηξφ λα αξρίζεη λα ζρεδηάδεηαη γηα ηε Φηιαδέιθεηα; Μεηά ην 

2029 πνπ ζα ηειεηψζεη ε Γξακκή ζην Γαιάηζη. Γελ ζαο ηα είπε απηά, δελ 

πηζηεχσ φηη ζαο ηα θξχβεη δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα ζαο ηα θξχςεη. 
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  Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε κειέηε ηνπ ππφγεηνπ parking κπνξεί 

λα ζπκπνξεπηεί κε ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε Γξακκή 4 θαη ηελ επέθηαζε ηεο 

Γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ, αθνχ ηειεηψζεη ην Γαιάηζη ην 2029 ή ην 2030. 

Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ άιζνπο, ήδε έρεη ζπζζσξεπηεί 

εκπεηξία απφ ην θπθινθνξηαθφ κπινθάξηζκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

πεξηνρήο καο, αιιά θαη απφ ηα επεηζφδηα θαη ην θπθινθνξηαθφ θνκθνχδην πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηνπο αγψλεο, ηηο νπαδηθέο δξάζεηο, ηε ρξήζε ρεκηθψλ θαη θξφηνπ 

ιάκςεο απφ ηελ Αζηπλνκία, ηελ αδπλακία νκαιήο θπθινθνξίαο θηιάζισλ 

απφ θαη πξνο ην γήπεδν θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ εηζβάιεη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο πεξηνρήο. 

Θέισ ιίγν λα ζηαζψ γηαηί δελ αλαθέξζεθε απφ θαλέλαλ, είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη θαηεβαίλεη θφζκνο. Λέηε λα έξρεηαη κε ην Μεηξφ, 

λα έξρεηαη κε ηα Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο, θαηεβαίλεη θφζκνο απφ ηνλ Πεξηζζφ 

θαη δελ έρεη πνπ λα πεξπαηήζεη. Δίλαη δπλαηφλ; 

Μνπ είρε θάλεη εληχπσζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ην Ησληθφ 

θέληξν δελ έθαλε κηα ζηνά κε ηε ζθαισζηά γηα λα κπνξεί λα πεξλάεη θαη ηψξα 

εηδηθά πνπ ππάξρεη ηφζν κεγάιν πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί απηφ; 

Υξεηάδεηαη λα θιείλεη ν δξφκνο γηα λα θαηεβαίλεη ν θφζκνο; Οη πεδνί είλαη ην 

πην βαζηθφ, λα ηνπο πείζεηο λα πάξνπλ ην ακάμη θαη λα ην παξθάξνπλ ζε έλα 

άιιν ζηαζκφ θαη λα έξζνπλ κε ην ηξέλν. Να πάλε πνπ, κεηά;  

Με γειηφκαζηε, εδψ είρακε παξθαξηζκέλα ζηελ εζληθή νδφ. Δγψ 

δελ ην έρσ μαλαδεί απηφ, ην έρεηε δεη εζείο; Δθηφο αλ ήηαλ ηξία απηά ηα 

παξθαξηζκέλα, κε γέιαζαλ ηα κάηηα κνπ θαη έθαλαλ πνιιαπιαζηαζκφ.  

Καηά ηε γλψκε καο αμίδεη ηδηαίηεξα λα ζπδεηεζεί θαη λα δεηρηεί ε 

αδπλακία πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ζε έλα ηφζν 

κεγάιν έξγν. Μηιάκε γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο UEFA εληφο αζηηθνχ ηζηνχ. 

Μφλν θαη κφλν απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ρξεηάδεηαη λα έρνπκε ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο, λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε κε Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. 
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Παξ' φια απηά αλαθέξσ φηη ππάξρεη δηεζλήο επηζηεκνληθή θαη 

πξαθηηθή πείξα. Πξφθεηηαη γηα επηινγή πνπ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη κε άιιε 

δηαρείξηζε ή αδπλακία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο φπνπ ε πγεία θαη ν 

αζιεηηζκφο είλαη εκπφξεπκα, γηα λα πνπιάλε νη ιίγνη ζηνπο πνιινχο θαη ε 

πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο κπαίλεη ζην δχγη ηνπ θφζηνπο 

– νθέινπο; 

Αο πάξνπκε φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. Βξηζθφκαζηε 

εδψ γηα λα ζπδεηήζνπκε ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη ηελ έιιεηςε ησλ 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην Γήκν καο. Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ιχζε νθείινπκε λα 

έρνπκε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο, λα ζπιιέμνπκε ηα δεδνκέλα θαη λα 

αλαγλσξίζνπκε ηνπο παξάγνληεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Απηή ε πφιε αιιάδεη θαη δελ μέξνπκε πνπ ζα θαηαιήμεη. Δληάμεη 

βέβαηα εκείο μέξνπκε πνπ ζα θαηαιήμεη θαη έρνπκε πξνεηδνπνηήζεη απφ ηελ 

αξρή ηνλ ιαφ, φρη επεηδή είκαζηε κάληεο, επεηδή αλαιχνπκε ηελ θαηάζηαζε 

πνπ ππάξρεη θαη ηελ εμεηάδνπκε βάδνληαο ζηνλ παξνλνκαζηή ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιιψλ θαη φρη ησλ ιίγσλ πνπ έρνπλ θαη θαηέρνπλ ηα θιεηδηά ηεο νηθνλνκίαο, 

ηα Κφκκαηα θαη ηα Μέζα επηθνηλσλίαο θαη ρεηξαγψγεζεο.  

Δπαλαιακβάλσ: απηή ε πφιε αιιάδεη. Γηα λα ζπδεηήζνπκε αο 

νξίζνπκε ηα δεδνκέλα: ρξήζεηο γεο. Ση ρξήζεηο γεο έρνπκε θαη ηη ρξήζεηο γεο 

ζέινπκε; Μηιάκε γηα κηα πεξηνρή κε ρξήζεηο γεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

θαηνηθία θαη άξα έρεη θαη ινγηθή ε ζέζε ζηάζκεπζεο ησλ θαηνίθσλ, γηαηί 

δηαθνξεηηθά αλ έρεηο θάλεη ηελ πφιε δηαζθεδαζηήξην θαη απιά ηηκσξείο απηφλ 

πνπ έξρεηαη λα πηεί ην πνηφ ηνπ, εληάμεη θαςφληα είλαη. Ή γηα κηα πφιε 

δηαζθεδαζηήξην; Γηαηί απηφ είκαζηε εδψ θαη ρξφληα.  

Πξψελ βηνκεραληθά θηίξηα θαη ειεχζεξνη ρψξνη, ηη ζα ηα 

θάλνπκε; Θα ηα αμηνπνηήζνπκε γηα λα δηακνξθψζνπκε, λα θηηάμνπκε 

ππνδνκέο πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, γηα 

βξεθηθνχο, γηα ζρνιεία ή γηα λα ηα θάλνπκε parking; 

Σν Μεηξφ. Δλλνείηαη φηη είλαη θαιφ ην Μεηξφ, αιιά δελ κπνξνχκε 

λα κηιάκε ρσξίο λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε πξνο θαη απφ ηε ζηάζε. Πσο 

ζα θηάλεη ν άιινο; Καηεβαίλεη γηα παξάδεηγκα ν θάηνηθνο ηεο Νέαο Ησλίαο ή 

απφ Μεηακφξθσζε ν θάηνηθνο φκνξνπ Γήκνπ γηα λα πάξεη ην Μεηξφ, γηαηί ζα 

ζπλδέεη άιιε Γξακκή απφ απηή πνπ εμππεξεηεί ν Πεξηζζφο δελ ζα είλαη γηα 
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λα παο θέληξν, ηη ζα γίλεη; Με πνηα Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο ιεσθνξεία, 

ηξφιετ; Με πνηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο; αο αλαθέξσ απηνχο ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο γηα λα κηιήζνπκε επί ηεο νπζίαο, πνπ γηα λα κηιήζνπκε επί ηεο 

νπζίαο ρξεηάδεηαη λα θαηαιήμνπκε. 

Ση ιέηε γηα φια απηά; Πσο κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε φηαλ δελ 

καο έρεηε ελεκεξψζεη ηφζα ρξφληα ηη ζθνπνχο έρεηε κε ηα ηνπηθά 

πνιενδνκηθά ζρέδηα πνπ δνπιεχεηε; Φέξηε λα ζπδεηήζνπκε ηα ηνπηθά 

πνιενδνκηθά ζρέδηα, λα δνχκε ηη πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ, λα δνχκε ηη νδηθέο 

αξηεξίεο αλαθχπηνπλ θαη ηη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ρξεηάδνληαη θαη ηη ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ. 

Να δνχκε ηνπο νδηθνχο άμνλεο. Ζ Νέα Φηιαδέιθεηα απνηειεί 

πέξαζκα απφ ηε ιεσθφξν Κεθηζίαο θαη Μεζνγείσλ πξνο ηελ εζληθή θαη ην 

αληίζηξνθν. Πσο ζα κηιήζνπκε ρσξίο νινθιεξσκέλε ζπγθνηλσληαθή κειέηε 

ηφζα ρξφληα; Με επρνιφγηα θαη επηθιήζεηο γηα ιηγφηεξα Η.Υ., δελ ιχλεηαη ην 

πξφβιεκα φηαλ δελ ππάξρεη ζπγθνηλσλία, ην βαζηθφ είλαη ε ζπγθνηλσλία 

επαξθήο, ηαθηηθή, αμηνπξεπήο. Γηαηί φλησο ην πξφβιεκα γηγαληψλεηαη κε ην 

γήπεδν, αιιά ζε φιε ηελ πεξηνρή είλαη ηεξάζηην 

Δδψ θαη έμη κήλεο ε εζληθή είλαη αδηαπέξαζηε. Ο θφζκνο 

απεπδεί θαη βγαίλεη απφ Φηιαδέιθεηα, θάπνηνη βγαίλνπλ πην πξηλ απφ Νέα 

Ησλία, πξνζπαζνχλ φινη λα βξνπλ δηεμφδνπο. Άκεζα μεθηλάεη ε 

ππνγεηνπνίεζε ηεο ιεσθφξνπ Κχκεο γηα λα ζπλδεζεί κε ηελ εζληθή. Ση ζα 

γίλεη; Θα ιχζεη ην πξφβιεκα ή ζα ην νμχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν; Ση ζα γίλεη 

φζν θηηάρλεηαη; 

Άξα πσο ζα κηιήζνπκε αλ φρη κε πξνεθινγηθά επρνιφγηα θαη 

ζπγθαιχπηνληαο ηελ νπζία, αλ δελ θαηαιήμνπκε πξψηα πνηεο είλαη νη ρξήζεηο, 

πνηνο είλαη ν πιεζπζκφο θαη άξα πνηεο είλαη νη αλάγθεο ψζηε λα θαλεί ηη 

ππνδνκέο θαη ηη ππεξεζίεο ρξεηάδνληαη ζηελ πεξηνρή. 

Άιισζηε ηφζα ρξφληα ρσξίο θπθινθνξηαθή κειέηε έρνπκε πείξα 

φηη ε ιχζε γηα έλα ζεκεηαθφ πξφβιεκα εδψ, γίλεηαη δειεηήξην γηα ην άιιν ην 

νμχλεη θαη ην γηγαληψλεη. Γελ μερλάκε βέβαηα φηη έρνπκε αθνχζεη γηα 

ειεγρφκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο κε παξθφκεηξα απφ ηε Γηνίθεζε 

Βαζηιφπνπινπ, γηα πεδνδξφκεζε ηνπ θέληξνπ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο 
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παιαηφηεξα θαη ζήκεξα γηα ζηάζκεπζε πνπ ζα απαγνξεχεηαη ζηνπο 

επηζθέπηεο. 

ε φια απηά δελ κπνξψ λα κελ αλαθέξσ μαλά ην παξάδεηγκα 

ηεο Υαιθεδφλαο κε ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή, ηελ θαηαζθεπή πνιπψξνθν 

νηθνδνκψλ θαηνηθίαο, κε ηε γε εκπφξεπκα πνπ έρνπλ κεηαηξέςεη ην 

ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην ζε parking, αληί πάξθνπ. Καη ηελ πιαηεία Κξήηεο, ηε 

κνλαδηθή πιαηεία ζε κέγεζνο πάξα κηθξφ, ζε κηα ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, 

βέβαηα ηα ίδηα ζπδεηνχζακε θαη γηα ηελ πεξηνρή Κάθθαβα.  

Σψξα πνπ κηιάκε γηα 35.000 επηζθέπηεο ζε δπν ηξεηο ψξεο, 

άιινπο ηφζνπο δεκφηεο δειαδή έξρεηαη θαη θεχγεη άιιε κηα πφιε, ηη καο ιέηε; 

Ση ζα γίλεη αλ γηα παξάδεηγκα θαηαζθεπαζηεί εκπνξηθφ θέληξν δίπια ζην 

γήπεδν; Ήδε είλαη ε ηακπέια γηα αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο απ' έμσ. Ση 

γίλεηαη ηφζα ρξφληα ζην Mall; Πάλε θαη παξθάξνπλ ζην ππφγεην ή παξθάξνπλ 

κέρξη θαη ζηελ Αηηηθή νδφ; 

Ση γίλεηαη ηφζεο κέξεο κε ην ππεξκάξθεη θιαβελίηεο; Γελ 

ππάξρεη πνιχ κεγάιν πξφβιεκα θη εθεί, δελ έρεη αλαπηπρζεί κε ηηο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο; Πάιη ππάξρεη parking.  

Γηα λα κελ επαλαιάβσ ηα ςεπδή θαη αλαθξηβή ζηνηρεία πνπ 

είρακε αληηθξίζεη ζηηο κειέηεο πνπ ε θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα εμεγήζνπλ φηη ε ππνγεηνπνίεζε δελ ζα θέξεη θαλέλα 

πξφβιεκα είρε γίλεη θαινθαίξη ηνπ ’14, ην θαινθαίξη ηεο ρξνληάο πνπ νη 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο είραλ πηάζεη ηαβάλη, ε αλεξγία ήηαλ ζην ζεφ θαη ε καδηθή 

απφζπξζε ησλ Η.Υ. ιφγσ ηειψλ θπθινθνξίαο ήηαλ θη απηή ζην θφθθηλν. 

Ή ηελ πινπνίεζε κειεηψλ φπσο ε κεηαηξνπή ηεο νδηθήο 

αξηεξίαο ηεο κχξλεο, ζε αδηέμνδν; Δπνκέλσο ζε ηη βάζε κηιάκε ζήκεξα; Ζ 

ιχζε πνπ αθνχκε είλαη ζηελ νπζία λα ππάξρεη ειεγρφκελε ζηάζκεπζε, λα 

ππάξρεη Αζηπλνκία θαη ηα ινηπά.  

Παξ' φια απηά ζα κπνξνχζακε λα ζπδεηάκε, γηαηί ε ζπδήηεζε 

απηή θξαηάεη ρξφληα γηα ηελ αλάζεζε θαη ζπλεξγαζία κε ην ΔΜΠ κε άιινπο 

επηζηεκνληθνχο θνξείο ζπγθνηλσληνιφγνπο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

επηπηψζεσλ, ηε γλσκνδφηεζε γηα εμεχξεζε ιχζεσλ πνπ δελ ζα αιινηψλνπλ 

πεξαηηέξσ ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θαηνηθίαο, γηαηί έρεη θη απηφ ηε 

ζεκαζία ηνπ ζηελ θεληξηθή Φηιαδέιθεηα, ζα κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
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ειεχζεξσλ ρψξσλ, ησλ αξρηηεθηνληθψλ, ησλ βηνκεραληθψλ κλεκείσλ ζηελ 

εγγχηεξε πεξηνρή. 

Μηα ραξά φκσο θσηίζηεθε απηή ε δπλαηφηεηα ζηελ ππφζεζε ηνπ 

Κάθθαβα, ή θαιχηεξα ε αλππαξμία νπνηαζδήπνηε δπλαηφηεηαο γηα 

ζπγθνηλσλίεο ζπρλέο θαη αξθεηέο γηα απαιινηξηψζεηο, γηα νπζηαζηηθέο θαη 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πάζεο θχζεσο. 

Γπζηπρψο ή επηπρψο κφλν κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ πνιιψλ, 

ηελ αλζξψπηλε, ηελ θνηλσληθή, ηελ ιατθή επεκεξία πνπ βξίζθεηαη ζε 

αλεηξήλεπηε ζχγθξνπζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ιίγσλ, 

ησλ ερφλησλ, απηψλ πνπ ειέγρνπλ ηελ νηθνλνκία. 

Γηα καο αθφκε θαη ν πην κηθξφο αγψλαο, ην πην κηθξφ αίηεκα έρεη 

πξννπηηθή θαη δελ ζα ζθάζεη φπσο είδακε λα ζθάεη ζηα ρέξηα ηνπ ιανχ ε 

βφκβα ησλ Μλεκφλησλ θαη ησλ ΝΑΣΟτθψλ βάζεσλ πνπ μεπεδνχλ ζε φιε ηε 

ρψξα, φηαλ έρεη ηελ αηζηφδνμε πξννπηηθή ηεο αιιαγήο ηεο ζεκεξηλήο 

θαηάζηαζεο ζε φια ηα επίπεδα, ζε ξήμε κε ηε κνηξνιαηξία, ηνλ σραδειθηζκφ, 

κε ηνλ ιαφ πξσηαγσληζηή.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Πξφεδξε εθκεηαιιεχνκαη ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ 

δίλεη ν Καλνληζκφο λα παξεκβαίλσ γηα ηε δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν θαη λα 

θεξδίδνπκε ρξφλν. Γελ ζα θαηαρξαζηψ βέβαηα απηή ηε δπλαηφηεηα πνιιέο 

θνξέο, παξά κφλν φηαλ ππάξρεη αλάγθε. 

  Θέισ λα απαληήζσ ζε απηφ πνπ αθνχζηεθε πξνεγνπκέλσο 

ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη έγλνηα, φηη βαδίδνπκε ηα ηπθιά. Απφ ηελ πξψηε 

κέξα πνπ ζπλεηδεηνπνηήζακε ην πξφβιεκα, ην παηρλίδη κε ηνλ Ησληθφ, ηξεηο 

νδεγίεο ππήξμαλ ζηηο Τπεξεζίεο: 

Πξψηνλ κε δειηία Σχπνπ αιιά πεξλνχζε ζηηο θσηεηλέο 

ειεθηξνληθέο επηγξαθέο ηνπ Γήκνπ ε Οδεγία «Αθήλεηε ηα απηνθίλεηά ζαο έμσ 

απφ ηελ πφιε». 

Γεχηεξνλ, ην ιεσθνξείν ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο ζα ζαο 

παίξλεη απφ ηηο παξπθέο ηεο πφιεο, ζα αλεβνθαηεβαίλεη ηε Γεθειείαο γηα 

φζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ έλα σξαίν πεξίπαην εθεί ζηνλ πεδφδξνκν ηνπ 

άιζνπο ή φζνπο ζέινπλ λα πεξάζνπλ απφ ηνλ πεδφδξνκν ησλ καγαδηψλ ηεο 
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Υαιθεδφλαο πξνζεξρφκελνη ζην γήπεδν, ην ιεσθνξείν ηεο Γεκνηηθήο 

πγθνηλσλίαο ζα αλεβνθαηεβαίλεη ζπλερψο non stop. 

Σξίηνλ, ηα πνχικαλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ επαξρία κε 

επηζθέπηεο, ζα παξθάξνπλ έμσ απφ ηελ πφιε ζηνλ ρψξν ηνπ θιαβελίηε, 

πξψελ Ρελφ. 

Καη ηέηαξην, αο αζπαζηνχκε ηελ επξσπατθή Οδεγία λα κπνχκε 

ζηε ινγηθή ηνπ ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη, πνπ ηη ιέεη ε επξσπατθή Οδεγία γηα 

ηηο εκέξεο αγψλσλ ζηα γήπεδα πνπ είλαη κέζα ζηνπο ηζηνχο ηεο πφιεο; 

Πξνζέιζεηε κε ηα Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Θα έξζεηε θαη ζα θχγεηε απφ ην 

γήπεδν ζε έλα ηέηαξην, αληί λα θάλεηε κηάκηζε ψξα λα παξθάξεηε θαη άιιεο 

δχν λα μεπαξθάξεηε γηα λα θχγεηε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Να αλαθεξζψ ζε θάηη πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο ζρεηηθά κε ην 

πψο ζα δξνχζε ε Παξάηαμή ηνπ ζηε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο. Μέζα ζην επφκελν 

δίκελν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή κηα πξφζθιεζε ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο γηα 

ςεθηνπνίεζε θαη Snart City ζα ην ιάβεηε θπζηθά θαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, κηα απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνπκε είλαη ε έμππλε 

εθαξκνγή κε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζεκάλζεσλ ζηηο ξάκπεο ΑκεΑ κε εθαξκνγή 

ζηα θηλεηά ησλ δεκνηηθψλ αζηπλνκηθψλ, φπνπ φηαλ θαηαιακβάλεηαη απηή, ζα 

εηδνπνηεί ακέζσο ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία πνηα ξάκπα έρεη θαηαιεθζεί 

πξνθεηκέλνπ λα πεγαίλεη θαη λα ππφθεηηαη ηηο ζπλέπεηεο απηφο πνπ παξαλνκεί. 

  Καη ζηελ ίδηα ινγηθή ζα γίλεη θαη κε ζέζεηο ζηάζκεπζεο, φπνπ ζα 

κπνπλ αηζζεηήξεο ζην θέληξν ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ κέζα απφ κηα 

αληίζηνηρε εθαξκνγή λα ελεκεξψλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ην πνπ ππάξρεη 

θελή ζέζε ζηάζκεπζεο. Άξα είκαζηε αθξηβψο ζηελ ίδηα ινγηθή θαη ζα ην δείηε 

άκεζα λα θαηαηίζεηαη ε ζρεηηθή πξφηαζε ζην Σακείν Αλάθακςεο. 

Κχξηε Πξφεδξε ζρεηηθά κε φζα αλέθεξε ν θ. Σνκπνχινγινπ φηη 

θαηέξξεπζε ε πξφηαζε, εγψ ζέισ λα ζαο ξσηήζσ ην εμήο: αλ ππάξρεη θάπνην 

έγγξαθν ζηα ρέξηα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ πνπ λα 

αλαθέξεη φηη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην Μεηξφ εθεί, δελ κπνξεί λα 

ζπλππάξρεη θάπνην ππφγεην parking. Έλα εξψηεκα απηφ. 

Έλα δεχηεξν εξψηεκα, αλ ππάξρεη θάπνην έγγξαθν ή θάπνηα 

αλάξηεζε ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πνπ λα απνξξίπηεη 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 62 

ηελ πξφηαζή καο γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ parking θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο κειέηεο. Γηφηη εγψ δελ γλσξίδσ θάηη ηέηνην. Θεσξεηηθά κπνξεί λα ιέεη ν 

θαζέλαο φ,ηη ζέιεη.  

Δπίζεο λα αλαθέξσ φηη ζηε Νέα Ησλία θαη ζηελ Πεχθε κεηά απφ 

δεθαεηίεο πξνζπαζεηψλ θαη ζηνπο δπν Γήκνπο πινπνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή 

δπν ππφγεηα parking κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ θαη απφ ην «Αληψλεο 

Σξίηζεο» θαη γηαηί πινπνηνχληαη; Γηφηη νη ζπγθεθξηκέλνη Γήκνη είραλ 

νξακαηηζηεί θαη είραλ πξνβιέςεη λα βξνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο κειέηεο, 

νινθιεξψζεθαλ νη κειέηεο, σξίκαζαλ κε απνηέιεζκα λα θαηαηεζνχλ 

αληίζηνηρα πξνο ρξεκαηνδφηεζε. 

Καη ηέινο δελ μέξσ πνηνπο ελλνεί ν θ. Σνκπνχινγινπ 

καζεηεπφκελνπο κάγνπο, αιιά εγψ ζηα παξακχζηα απηφ πνπ ζπκάκαη απφ 

παηδί, είλαη κηα γηαγηά κε κηα ηπηάκελε ζθνχπα πνπ πξνζπαζνχζε ρξφληα 

θάπνπ λα ηξππψζεη θαη φιν έβξηζθε ηελ πφξηα θαη ην ηδάκη θιεηζηφ θαη έπεθηε 

πάλσ. Αο βάιεη ν θαζέλαο καο ζην λνπ ηνπ ηνλ ξφιν ηεο γηαγηάο θαη πνπ 

πξνζπαζεί λα ηξππψζεη απηή ε γηαγηά θαη πάληα βξίζθεη ηελ πφξηα θιεηζηή. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Λέθθα, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

πξάγκαηη ππάξρεη έλα πξφβιεκα κε ηελ θπθινθνξία θαη ην θπθινθνξηαθφ, 

αιιά αιήζεηα ε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ην γήπεδν θηαίεη; ηε ιεσθφξν 

Αιεμάλδξαο ζην γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ δελ θηαίεη; Σν Καξατζθάθε ζηνλ 

Πεηξαηά δελ θηαίεη; Σν γήπεδν ηνπ Παλησλίνπ δελ θηαίεη;  

  Έρεηε ππφςε ζαο φηη δνχκε ζηελ Αηηηθή θαη ε Αηηηθή θαιψο ή 

θαθψο έρεη θαθή ππνδνκή ζε φια: ηα ζπίηηα ρσξίο parking ρηίδνληαη, έρνπκε 

απηνθίλεηα θαη ηα απηνθίλεηα ηα ακνιάκε φπνπ βξνχκε. Δίλαη δπλαηφ ζήκεξα 

λα ςέγεηε ηε Γεκνηηθή Αξρή φηη απηή ηε ζηηγκή είλαη ππαίηηα γηα ηελ 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε;  

  Δμάιινπ ζα ζαο πσ θάηη. Ζ Γεκνηηθή Αξρή ςάρλεη θαη θάλεη 

πξφηαζε ζε φινπο νπνηνδήπνηε ρψξν έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε 

parking. Πνηνπο ρψξνπο ππνδείμαηε θαη εκείο δελ ηνπο θάλακε; Καη ζα 

ζπλερίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα ςάρλεη ρψξνπο γηαηί απηή ηε ζηηγκή είλαη 

απαίηεζε ησλ θαηξψλ θαη απαίηεζε ησλ θαηνίθσλ. Αιιά πξψηα - πξψηα 
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ζπλερίδεη αθφκε ε πνιηηεία λα δίλεη άδεηεο νηθνδφκεζεο ρσξίο άδεηεο parking. 

Πνπ ζα πάεη απηφ;  

  αο πιεξνθνξψ φηη δελ θηαίεη νχηε ην γήπεδν. Δκείο ζηε Νέα 

Υαιθεδφλα πξνζπαζήζακε κε ηνλ Γηψξγν Παπακηθξνχιε λα θάλνπκε ην 

ππφγεην parking εθεί πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή ν ρψξνο ηνπ ηξαηησηηθνχ 

εξγνζηαζίνπ. Κάλακε κεγάιν αγψλα, πήξακε ιεθηά απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, πήξακε ην έλα πήξακε ην άιιν θαη είρακε φινπο ηνπο άιινπο 

αληίζεηνπο, γηα λα κε γίλεη έλα ππφγεην parking πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εμππεξεηήζεη 300 ζέζεηο. πνπ βξίζθακε ρψξν θαη κπνξνχζακε είρακε ηνπο 

αληηπάινπο πνπ δελ ήζειαλ.  

 Πηζηεχσ φηη θαηαλνείηε φηη δελ είλαη ζέκα Γεκνηηθψλ Αξρψλ ή ρψξνη 

ζηάζκεπζεο αιιά είλαη έλα ζπλνιηθφ πξφβιεκα πνπ εκείο ζηεθφκαζηε δίπια 

θαη ζα πξνζπαζήζνπκε κε φιεο ηηο δπλάκεηο καο λα ην ιχζνπκε. αο 

επραξηζηψ πνιχ. 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνπηζάθε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ δελ ζα ήζεια λα παξέκβσ αιιά άθνπζα θάπνηα 

πξάγκαηα ηα νπνία κε ηζίγθιεζαλ. Καη' αξρήλ λα πσ φηη απφ ηα πεξηζζφηεξα 

απφ απηά πνπ άθνπζα, ζε επίπεδν αλεζπρίαο ε θα Γθνχκα κνπ έδσζε θάπνηα 

εξεζίζκαηα γηα λα πσ φηη ζα κπνξνχζακε λα βάινπκε θάησ ηα πξάγκαηα θαη 

ζε κηα ελδερνκέλσο πνιηηηθή βάζε θαη ζε κηα επηζηεκνληθή βάζε λα ηα 

ζπδεηήζνπκε. 

Ναη, είκαζηε κηα πφιε ε νπνία δνκήζεθε πξηλ απφ 100 ρξφληα 

πεξίπνπ κε άιιεο αλάγθεο ηφηε, ξπκνηνκήζεθε θαηά ηκήκαηα πξηλ απφ 60-70 

ρξφληα πεξίπνπ, θαηαιαβαίλνπκε φηη ε αλάπηπμε, ν άιινο ηξφπνο δσήο, νη 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζήκεξα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο απφ ηφηε πνπ 

νπζηαζηηθά δεκηνπξγήζεθε ε πφιε πνπ δνχκε. 

Απηφ εκείο ζπλεηδεηνπνηήζακε, απηφ εμεηάζακε θαη 

πξνζπαζήζακε λα βξνχκε ιχζεηο έηζη ψζηε λα απαιχλνπκε ην πξφβιεκα 

πνπ φινη αληηκεησπίδνπκε αλεμαξηήησο ηνπ φηη ε πφιε καο επέζηξεςε ζηελ 

θαλνληθφηεηά ηεο κε ην άλνηγκα θαη ηα εγθαίληα ηνπ γεπέδνπ. 

Καη γίλνκαη ζαθήο ζε απηφ: λαη, είκαζηε κηα πεξηνρή εζηίαζεο, 

φπνπ νη δπν κέξεο ή νη ηξεηο κέξεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ δελ είλαη 

απηέο νη νπνίεο θάλνπλ ηε δηαθνξά. Πην κεηά έρνπκε επφκελν ζέκα, είκαη 
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θάηνηθνο ηεο βφξεηαο Φηιαδέιθεηαο άλνημε ζε έλα ζθνππηδφηνπν, ζε έλα 

εγθαηαιειεηκκέλν θηίξην, ζε κηα κάζηηγα γηα ηελ πεξηνρή κηα ππεξαγνξά, ε 

νπνία έθεξε ην θσο, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε αλ κπνξνχκε λα 

πνχκε ζηελ πεξηνρή θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα πξνβιήκαηα 

ζπγθνηλσληαθά, θάπνηα πξνβιήκαηα κε ην parking ή κε ηελ θίλεζε ζηε γχξσ 

πεξηνρή ηα νπνία φκσο ζα ιπζνχλ. ίγνπξα φηαλ ππάξρεη δξάζε, ππάξρεη θαη 

αληίδξαζε.  

Θα ήζεια λα εζηηάζσ ζην εμήο: επεηδή έρεη θάλεη αξθεηέο λχμεηο 

πνιιέο θνξέο δελ απαληάκε, ή επηιέγνπκε λα αθήλνπκε θάπνηα πξάγκαηα λα 

πέζνπλ θάησ, εγψ απφ απηφ ην βήκα ζέισ λα πσ ηα εμήο: ζα Γηνίθεζε 

βξήθακε ηε ιχζε ηνπ ππνγείνπ parking ζην ηξίγσλν ησλ Μηθξαζηαηψλ ζα ηε 

κφλε ιχζε ε νπνία ζα απάιπλε απηφ ην πξφβιεκα πνπ έρεη πξνθχςεη ιφγσ 

ηνπ φηη άιιαμαλ νη αλάγθεο ηεο επνρήο. 

ε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα κεηξνπνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο φηαλ θαηαζέζακε ηελ πξφηαζε ζηελ πξφζθιεζε 9 ηνπ 

«Αληψλεο Σξίηζεο» γηα ηηο κειέηεο ηνπ ππνγείνπ parking ζην ηξίγσλν ησλ 

Μηθξαζηαηψλ, θαηαθέξακε θαη θάλακε έλα ηέηνην ζπληνληζκέλν έιεγρν πεξί 

ηνπ αλ γίλεηαη απηφ ή φρη, πξψηα - πξψηα γηαηί ζέιακε λα μέξνπκε αλ ζα 

θάλνπκε κηα πξφηαζε ε νπνία ζα εγθξηζεί, ή ζα απνξξηθζεί. 

Αθνχ ζρεδηάζακε πνιχ πξνζεθηηθά ην αλ κπνξεί λα γίλεη θαη λα 

πινπνηεζεί απηφ ην έξγν θαη πήξακε ην πξάζηλν θσο θαη βξήθακε ηνλ ηξφπν 

έηζη ψζηε λα ην πινπνηήζνπκε, κπήθακε ζηε ινγηθή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Σν 

πνζφ πνπ αλαθέξεη θάπνηνο εδψ κέζα φηη αηηεζήθακε ζην ρξεκαηνδνηηθφ 

εξγαιείν, είλαη ην πνζφ ηεο πξνέγθξηζεο ακνηβψλ κειεηψλ. Ξέξνπκε πάξα 

πνιχ θαιά φηη φηαλ γίλεηαη έλα έξγν παίξλεη εθπηψζεηο θαη δελ μέξνπκε νχηε ηη 

έθπησζε ζα πάξεη, νχηε πνην ζα είλαη ην ηειηθφ πνζφ. 

Καηαζέζακε ηελ πξφηαζε, είκαζηε ππφ έγθξηζε. ε απηφ ην 

ζεκείν λα ηνλίζσ φηη ν ίδηνο ν άλζξσπνο θαηά θαηξνχο έιεγε φηη δελ έρνπκε 

πάξεη θαλέλα πνζφ απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ θαηαζέηακε 

πξνηάζεηο.  

Ο ίδηνο άλζξσπνο, ην ηνλίδσ απηφ γηαηί ζα ην ρξεζηκνπνηήζσ 

μαλά ζηε ζπλέρεηα, έρεη ρίιηεο θνξέο δηαςεπζηεί. ρη κία. ζεο θνξέο έρεη 

κηιήζεη, φζεο θνξέο έρεη ηνπνζεηεζεί γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα έρεη 
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δηαςεπζηεί αθξηβψο ηφζεο. Δίλαη εληειψο αλελεκέξσηνο γηα ηα ζέκαηα απηά 

θαη είλαη ινγηθφ γηαηί νχηε θξνληίδεη λα ελεκεξσζεί, νχηε έρεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα ην θάλεη.  

Πξνρσξψ ζην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο θαη ηνλίδσ ηα 

εμήο: εκείο θαηαζέζακε ηελ πξφηαζε ζην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, 

νινθιεξψλεηαη ην γήπεδν θαη καζαίλνπκε απφ έλα δειηίν Σχπνπ ηεο Αηηηθφ 

Μεηξφ φηη αιιάδεη ε ζέζε ηνπ ζηαζκνχ πνπ είραλ πξνηείλεη γηα ηελ πιαηεία 

Παηξηάξρνπ θαη ηε κεηαθέξνπλ ζην ηξίγσλν ησλ Μηθξαζηαηψλ. 

Απηνκάησο έγηλε κηα επαθή κε ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ζε ζεζκηθφ 

επίπεδν φπνπ πήγακε, ελεκεξσζήθακε ηνπο είπακε θη εκείο φηη έρνπκε θάλεη 

έλα ζρεδηαζκφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, αληαιιάμακε απφςεηο, 

ζπδεηήζεθαλ πξνηάζεηο θαη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε είκαζηε ζην ζηάδην ηνπ 

λα παληξέςνπκε απηέο ηηο πξνηάζεηο έηζη ψζηε λα έρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα γηα ηελ πφιε. 

Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε, φπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο πξηλ 

είκαζηε ζε ζπδεηήζεηο κε ηελ Αηηηθφ Μεηξφ έηζη ψζηε απηφ ην έξγν πνπ απηνί 

ζέινπλ λα θάλνπλ θαη κάιηζηα εδψ αμίδεη λα ελεκεξψζνπκε ηελ πφιε γηα ην 

εμήο: ε Αηηηθφ Μεηξφ είλαη ε κνλαδηθή Τπεξεζία ζηε ρψξα ε νπνία δελ αηηείηαη 

έγθξηζεο απφ θάπνην θνξέα. Απνθαζίδεη θαη εθηειεί. Απηφ είλαη έλα πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαη γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, 

πσο ιεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε δνκή εληφο ηεο ρψξαο θαη πσο ζα πξέπεη λα 

ηελ αληηκεησπίζνπκε θαη εκείο σο θνξέα, εάλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη 

πξαγκαηηθά ζσζηφ γηα ηελ πφιε βάζεη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρεη. 

Δίκαζηε κε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα ζε ζπδεηήζεηο, έρνπκε 

αληαιιάμεη πξνηάζεηο, έρνπκε θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο καο εκείο, καο 

αληαπάληεζαλ νη ίδηνη, έρνπκε θαλνλίζεη θαη επφκελα ξαληεβνχ έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπκε θαη λα θαηαιήμνπκε ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα ηελ πεξηνρή 

πνπ εκείο δνχκε, αιιά θη απηνί ζρεδηάδνπλ. 

Ξέξεηε, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ λα έξρεηαη έλαο θνξέαο θαη λα 

ιέεη «μέξεηο, ζα θάλσ εδψ απηφ». Μα δελ δεη εδψ, δελ γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο 

πεξηνρήο. σζηά θξνληίδεη λα αλαπηχμεη ην ζέκα, λα ιχζεη έλα πξφβιεκα, λα 

θάλεη έλαλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ, αιιά ζε βάζνο δεθαεηίαο – δεθαπεληαεηίαο 

θαη βάιε, εκείο φκσο ζήκεξα αληηκεησπίδνπκε θάπνην πξφβιεκα ην νπνίν 
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ζέινπκε λα ην ιχζνπκε θαη γηα ην νπνίν έρνπκε ήδε δξνκνινγήζεη ηηο 

εμειίμεηο γηα λα ιπζεί. 

Δλ θαηαθιείδη γηα λα ππάξρεη ζσζηή ελεκέξσζε είκαζηε ζε 

ζπδεηήζεηο θαη αλακέλνπκε επφκελα ξαληεβνχ έηζη ψζηε λα παληξέςνπκε ηα 

ζέκαηα πνπ έρνπκε, ηεο πινπνίεζεο ηνπ Μεηξφ απφ ηε κηα κεξηά θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ππνγείνπ parking απφ ηελ άιιε, γηαηί ην ιέσ κεηά ιφγνπ 

γλψζεσο δειαδή δελ είκαη γηαηξφο ζαλ ηνλ θ. Νηάηζε, είκαη φκσο κεραληθφο 

ζην επάγγεικα, γλσξίδσ ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κηιάκε κε 

αληίζηνηρνπο αλζξψπνπο θαη απφ ηελ άιιε Τπεξεζία πνπ είλαη ε Αηηηθφ 

Μεηξφ.  

Μπνξνχκε λα αληαιιάμνπκε απφςεηο θαη θπξίσο φηαλ καο 

κηινχλ νη άιινη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβνπκε ηη είλαη απηφ πνπ καο 

ιέλε. Σν ίδην πξάγκα έγηλε θαη κε ην κεηξνπνιηηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο θαη είκαζηε ζε ζέζε -ην είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο πξηλ- λα 

αλαθνηλψζνπκε φηη ζην πνιχ ζχληνκν πξνζερέο δηάζηεκα ζα έρνπκε βξεη ηε 

βέιηηζηε ιχζε, έηζη ψζηε θαη ην έξγν ηεο Αηηηθφ Μεηξφ πνπ ζαθψο είλαη έλα 

έξγν πλνήο γηα ηελ πφιε ζε ζέκα ζπγθνηλσληαθφ, αιιά θαη ην ζέκα ηνπ 

ππνγείνπ parking ην νπνίν γηα καο απνηειεί θνξπθαίν έξγν ζε επίπεδν 

ζρεδηαζκνχ γηαηί ζα ιχζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο, ζα παληξεπηνχλ θαη ζα έρνπκε ην βέιηηζην δπλαηφ 

απνηέιεζκα. 

Απηφ, σο απάληεζε ζε φπνηα Καζζάλδξα ιέεη φηη νχηε 

ζρεδηαζκφο ππάξρεη, νχηε πξνγξακκαηηζκφο ππάξρεη θαη φηη φια γίλνληαη 

ζηνλ αέξα. Δκείο κηιάκε κε ζηνηρεία θαη κε αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

έρνπκε θάλεη ζπδεηήζεηο. Γελ ελεκεξσλφκαζηε νχηε απφ δειηία Σχπνπ νχηε 

απφ social media. Δπραξηζηψ  

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα. Κχξηε Λέθθα, ζαο μαλαιέσ γηα 

πνιινζηή θνξά ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φζνλ αθνξά ην parking καδί 

ζρεδηάδακε ην πξφγξακκα ηεο Παξάηαμεο πνπ θαηεβήθακε ηνπ θ. Γξεηδειηά 

κέζα ζηελ νηθία ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη καδί γξάθακε parking ζηε Νέα 

Φηιαδέιθεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Μπξηηάληα. 
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Γελ ζέιεηε λα απαιινηξηψζνπκε θάπνην θηίξην ηεο Μπξηηάληα ή 

θάπνην άιιν πνπ κπνξνχκε; Τπάξρνπλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη εθεί πνπ 

κπνξείηε λα αιιάμεηε θάιιηζηα θ. Κνζθνιέην πνπ είζηε θαινί κεραληθνί ην 

ΓΠ θαη λα κπνξνχκε λα θάλνπκε parking εθεί. Αιιά νχηε απηφ θάλαηε. Σν 

κφλν πνπ μέξαηε ηξεηο Αληηδήκαξρνη ήηαλ λα βάιεηε δηαβάζεηο.  

Κχξηε Λέθθα, δελ κπνξείηε λα ηειεηψζεηε. Πέξζη θάλαηε ζπλέρεηα 

ιφγσ COVID απ' επζείαο αλαζέζεηο γηα ην πεηξέιαην ησλ νρεκάησλ καο, γηα 

ην πεηξέιαην γεληθά, ζπλερφκελεο. Αθήλαηε ην δηαγσληζκφ λα ηξέρεη θαη κεηά 

πάιη ηηο αλαζέζεηο πνπ θάλαηε ηηο πήξε ν ίδηνο πνπ θάλεη ηηο αλαζέζεηο ηνπ 

πεηξειαίνπ, πήξε ην δηαγσληζκφ. 

Φέηνο αθπξψζαηε ην δηαγσληζκφ πεηξειαίνπ, μαλάξζε ζηελ 

Οηθνλνκηθή μαλά θαη μαλά, δελ μέξεηε λα θάλεηε έλα δηαγσληζκφ θ. Λέθθα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη εθηφο δηαδηθαζία ν θ. Οπζηακπαζίδεο. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Να ηειεηψζσ Γήκαξρε; Γελ δηέθνςα θαλέλαλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα είζηε εθηφο … 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ρη θαζφινπ, ζα θαηαιήμσ. Απηά πνπ καο είπαηε γηα ηα 

parking θ. Λέθθα ζην δηαγσληζκφ ησλ LED πνπ θάλαηε απηφ θνβεξφ 

δηαγσληζκφ, 15 Απγνχζηνπ ζε δέθα κέξεο ήηαλ έηνηκνο θηφιαο ν λένο 

δηαγσληζκφο, εδψ δελ κπνξείηε λα θάλεηε ηα πεηξέιαηα, είρακε πεη θη εγψ θαη 

ν θ. Αλεκνγηάλλεο φηη κπνξνχζαηε λα βάιεηε κέζα θεληξηθφ ζχζηεκα πνπ λα 

ειέγρνπλ ηα LED, ηηο ζέζεηο parking, ηηο ξάκπεο ησλ ΑκεΑ, ηνπο θάδνπο ησλ 

ζθνππηδηψλ, αιιά θ. Λέθθα αλαθαιχςαηε ηψξα ηελ Ακεξηθή εζείο φπσο είπαηε 

φηη ηελ αλαθάιπςαλ νη άιινη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε … 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μάιινλ εζείο ηελ αλαθαιχςαηε ηψξα, πνπ ζέιεηε λα 

πάξεηε θη άιια θνλδχιηα, ζα καο θέξεηε θνλδχιηα, ζα καο θηηάμεηε θαη ην κφλν 

πνπ έρεηε ηειεηψζεη θ. Λέθθα απφ ηελ αξρή ηεο ζεηεία ζαο, κέρξη ηψξα είλαη 

έλα πάξθν ζθχισλ. Γελ έρεηε ηειεηψζεη ηίπνηε άιιν, νχηε ηα ζρνιεία πνπ ζαο 

άθεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο ελ εμειίμεη, νχηε ηα 10 εθαηνκκχξηα γηα πξάζηλν 

ζεκείν πνπ ζα πάξνπκε θαη έρνπλ πεξάζεη 3,5 ρξφληα. 

  Γείηε ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα ζαο ηα ιέγακε απηά κε ηνλ θ. 

Αλεκνγηάλλε γηα ηα θέληξα ειέγρνπ ησλ LED. Θα ην βάδαηε θη απηφ. 
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Δλεκεξψζηε κε θ. Κνζθνιέην γηα ην εμήο: ε Αηηηθφ Μεηξφ είλαη 

πάλσ απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ παξαδνζηαθνχ; Έρεη θάλεη θη άιια 

Μεηξφ κέζα ζε παξαδνζηαθφ; Ξέξεηε; Έρεη θάλεη ζε ηζηνξηθφ θέληξν ζην 

Μνλαζηεξάθη. Δίλαη ζίγνπξα ε λνκνζεζία ηεο Αηηηθφ Μεηξφ πάλσ απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ; Καη πεο πσο είλαη λνκηθά, επηηξέπεηε εζείο ζηελ πφιε ζαο λα 

βάινπκε κέζα ζηνλ παξαδνζηαθφ νηηδήπνηε άιιν Μεηξφ, parking θαη ηα 

ινηπά; Καη είζηε κεραληθνί; Θα ραιάζεηε ηνλ παξαδνζηαθφ λα θάλεηε parking 

κέζα ζηελ πφιε καο θαη Μεηξφ; Γελ έρνπκε ρψξνπο πην έμσ, πνπ δελ είλαη 

παξαδνζηαθφο;  

Καη θάηη άιιν θ. Κνζθνιέην γηαηί γειάηε. Αθνχ είζηε κεραληθνί 

θαη ηα μέξεηε φια, ζηνλ θιαβελίηε κπξνζηά έρνπκε πξάζηλν ζεκείν, 

θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ. Γηαηί ξίρλνπλ κπεηφ; Γηαηί ξίρλνπλ κπεηφ πείηε 

κνπ, πνπ είζηε κεραληθνί θαη πνπ πξνζέρεηε ηελ πφιε. Γηαηί ξίρλνπλ κπεηφ 

ηψξα ζε πξάζηλν ζεκείν ηεο πφιεο θαη δελ κηιάεη θαλέλαο ζαο; Δπραξηζηψ, 

έηζη θσλάδσ εγψ…! 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ζαο παξαθαιψ … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνζέρνπκε ηελ πγεία ζαο θ. Οπζηακπαζίδε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: αο επραξηζηψ πάξα πνιχ Γήκαξρε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπηηξέςηε κνπ θ. Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ 

λα είζηε κέζα ζην ζέκα. Γελ κπνξεί ζε κηα πξσηνινγία ή δεπηεξνινγία λα 

αξρίζνπκε λα θάλνπκε πνιηηηθή γηα φια ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ, δελ γίλεηαη. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε κίιεζα γηα ηα parking κε ηα LED, κε ην 

θέληξν ειέγρνπ θαη γηα ηνλ θιαβελίηε πνπ θηηάρλνπλ parking απηή ηε ζηηγκή 

εθεί, νη δηθνί ζαο έιεγαλ γηα parking εθεί. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιήζαηε γηα ηα πεηξέιαηα, κηιήζαηε γηα ηα LED … 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Βέβαηα θαη γηα ην δηαγσληζκφ ησλ LED πνπ ζα έβιεπε 

ηα parking. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε ην ζέκα ηνπ θιαβελίηε έπεηαη, κπνξνχκε λα 

ζπδεηήζνπκε φ,ηη ζέιεηε εθεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή καο ιέεη ν θ. Οπζηακπαζίδεο ζα πσ γηα φια… φ,ηη ηνπ 

θαλεί ηνπ Λσινζηεθαλή, θάπσο έηζη πεηξέιαηα, LED, parking. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δξκελεχζηε ηα φπσο ζέιεηε Γήκαξρε. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ζαο αθνχλ θ. Οπζηακπαζίδε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: αο αθνχκε εζάο κηα ψξα εδψ πέξα, καο έρεηε αιιάμεη 

ηε Φηιαδέιθεηα, καο ηελ έρεηε θάλεη απίζηεπηε, δελ κπνξψ λα ζαο αθνχσ 

άιιν.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνρσξήζηε θ. Οπζηακπαζίδε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη, ζα απνρσξήζσ.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη, θάηζε ζην επφκελν ζέκα λα καο πεηο πνπ είλαη ην 

πξάζηλν ζεκείν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Ξέξεηε πνηα είλαη ε εηξσλεία; 

Αθνχσ αθφκε ζηα απηηά κνπ ηελ νκηιία ηνπ Project manager ην γεπέδνπ ηνπ 

θ. Αλδξηφπνπινπ πνπ έιεγε φηη είλαη ελαληίνλ ησλ parking θαη φηη ζα πξέπεη λα 

απνηξαπνχλ ηα απηνθίλεηα λα έξρνληαη κέζα ζηελ πφιε. Καη γη' απηφ πξφηεηλε 

κφλν 300 ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεπέδνπ. 

Απηή ηε ζέζε έξρνκαη εγψ ζήκεξα λα ππεξαζπηζηψ, κε έλα 

ηξφπν θαη εζείο λα ζέιεηε λα θηηάμεηε parking ζην θέληξν ηεο πφιεο. Δίλαη 

εηξσλεία πξαγκαηηθή.  

πλερίδνληαο ηελ αξρηθή κνπ ηνπνζέηεζε ην 2016 είλαη έλα 

θείκελν πνπ είρα γξάςεη θη εγψ, είρα πξνηείλεη ζην εηζηηήξην ηνπ γεπέδνπ λα 

ππάξρεη θαη εηζηηήξην Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη απηφ ζα δεκηνπξγήζεη 

έλα θίλεηξν ζηνπο θηιάζινπο αθνχ ζα έρνπλ πιεξψζεη ην εηζηηήξην λα κελ 

πάξνπλ ην απηνθίλεηφ ηνπο. 

Ζ ιχζε δελ είλαη λα γεκίζνπκε κε parking ην θέληξν ηεο πφιεο. 

Δγψ ζα ζαο έιεγα φηη καθάξη λα κπνξνχζακε λα πεδνδξνκήζνπκε ηε 

Γεθειείαο, νχησο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ παξθαξηζκέλα θαη απφ ηηο δπν 

πιεπξέο. Ζ ιχζε είλαη λα απνηξέςνπκε ηα απηνθίλεηα λα έξζνπλ. Ζ ιχζε είλαη 

λα δηεθδηθήζνπκε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 

Έρεηε πάεη ζε έλα ζηαζκφ ηξέλνπ γεπέδνπ; Έρεηε πάεη φινη ζαο. 

Δίλαη πνιχ κεγαιχηεξνη απφ απηνχο πνπ έρνπκε θαη ε πξφζβαζε ζηα γήπεδα 

είλαη πνιχ πην αζθαιήο. Σν Καξατζθάθε έρεη έλα ηεξάζηην ζηαζκφ ηνπ 

Ζιεθηξηθνχ, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην ΟΑΚΑ ν ζηαζκφο ηξέλνπ είλαη ηεξάζηηνο. 
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Δδψ νη δπν ζηαζκνί ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηελ 

χπαξμε ηνπ γεπέδνπ θαη λα γίλνπλ αλάινγνη. Πνιχ ζσζηά είπε ε θα Γθνχκα, 

είλαη απαξάδεθην απφ ηνλ Πεξηζζφ πεξλάλε κέζα απφ ην δξφκν, δηαζρίδνπλ 

ηελ Ζξαθιείνπ, ζα ζθνησζεί θφζκνο. θαηεβαίλνπλ ζην γεθπξάθη κέζα απφ ην 

δξφκν. Απηά είλαη απαξάδεθηα θαη απηά πξέπεη ηψξα λα βξνχκε ηξφπν θαη λα 

ηα ιχζνπκε. 

Καη δελ ην ιέσ θάλνληαο θξηηηθή, είλαη γεγνλφο απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ. Σν ιέσ κε πνιχ θαιή δηάζεζε. Πξέπεη λα βξεζνχλ ιχζεηο θαη 

ιχζεηο νη νπνίεο λα είλαη άκεζα πινπνηήζηκεο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θξάζε κφλν. Οπζηαζηηθά ν θ. Αλεκνγηάλλεο ιέεη απηφ πνπ 

ήδε πινπνηνχκε. Με ηηο εηδνπνηήζεηο κέζσ ησλ δειηίσλ Σχπνπ θαη ησλ 

θσηεηλψλ επηγξαθψλ «αθήλεηε ηα απηνθίλεηά ζαο έμσ απφ ηελ πφιε», ηα 

πνχικαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θιαβελίηε «πξνζέιζεηε θαη απνρσξήζηε κε ηα 

Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο». 

  Δπνκέλσο ην ζέκα ηνπ parking δελ έρεη λα θάλεη κε ην αλ ζα 

θέξνπκε ηνλ θφζκν ηνπο επηζθέπηεο ζην parking, άξα λα ηνπο βάινπκε κέζα. 

Σν ζέκα ηνπ parking είλαη έλα ρξνλίδνλ, κεγάιν πξφβιεκα ην νπνίν αθνξά ηε 

ζηάζκεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Γελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζέιεπζε, 

δελ έρεη λα θάλεη κε ηνπο αγψλεο ηνπ γεπέδνπ. Έρεη λα θάλεη κε ην φηη απηφο 

πνπ κέλεη ζηελ Αηηαιείαο, ζηελ Μπξζίλεο, ζηελ Πίλδνπ, ζηελ Διιεζπφληνπ 

ζέιεη θάπνπ λα αθήζεη ην απηνθίλεηφ ηνπ θαη λα είλαη αζθαιέο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Φηηάμηε Εψλεο ζηάζκεπζεο, απηφ ζαο είπα Γήκαξρε 

ζηελ αξρηθή κνπ εηζήγεζε. Εψλεο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζηνλ ζρεδηαζκφ κε θάξηεο δεκφηε θαη ην ζπδεηάκε θαηά 

πφζν απηφ είλαη εθηθηφ. Γηαηί ην πξψην πνπ πξέπεη λα γίλεη, είλαη λα αιιάμεη ν 

ραξαθηεξηζκφο σο ήπηαο θπθινθνξίαο, κε πεδφδξνκνπο. Θα ην θάλνπκε, 

ζπκθσλνχκε θαη πξνρσξάκε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Να αιιάμεη ν 

ραξαθηεξηζκφο γηα λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

λφκηκεο, κε θάξηεο δεκφηε. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζα μεθηλήζσ απφ ην 

ηειεπηαίν πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ην είρε πεη θαη ε θα Γθνχκα φζνλ αθνξά 
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ηελ πξφζβαζε απηψλ πνπ έξρνληαη απφ ην ζηαζκφ ηνπ Πεξηζζνχ θαη πνπ 

αλαγθάδνληαη λα πεξάζνπλ ην δξφκν.  

  Πξέπεη λα ζαο πσ φηη είρε γίλεη πξφηαζε απφ ηε κεηξφπνιε 

πξνο ην Γήκν Νέαο Ησλίαο λα ππάξμεη ππφγεηα δίνδνο. Γελ είρε γίλεη δεθηή 

απφ ην Γήκν ηεο Νέαο Ησλίαο. αο ελεκεξψλσ φηη απηφ δελ μέξσ γηα πνην 

ιφγν ν Γήκνο ηεο Νέαο Ησλίαο δελ ην δέρηεθε. 

Αθνχζηεθαλ αξθεηά θ. Πξφεδξε θαη πξάγκαηη νξηζκέλνη έρνπλ 

εηδηθφηεηα ζηα παξακχζηα. Σα δηαβάδνπλ, ηα μέξνπλ, ηα πινπνηνχλ 

ελδερνκέλσο, είλαη εηδηθνί ζηα παξακχζηα θαη γη' απηφ θηφιαο θαη εθεί 

πξαγκαηηθά ζεθψλσ ηα ρέξηα, είλαη πξαγκαηηθά πνιχ πην θαιχηεξνη απφ 

εκέλα ζην λα μέξνπλ ην πψο ιεηηνπξγνχλ ηα παξακχζηα θαη πψο λα ζεξβίξνπλ 

ηα παξακχζηα. 

Δπί ηεο νπζίαο. Αθνχζηεθαλ αξθεηά ςέκαηα, αιιά αθνχζηεθε θαη 

κηα κεγάιε αιήζεηα. Αθνχζηεθε εδψ φηη κφιηο αλαθνίλσζε ε Αηηηθφ Μεηξφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζηαζκνχ ζην ρψξν ηνπ πάξθνπ 

ησλ Μηθξαζηαηψλ, θάηη πνπ εκείο ην ιέκε απφ ην 2019 απφ ην 1ν Γεκνηηθφ 

πκβνχιην φηη πξέπεη λα γίλεη, ηφηε πξαγκαηηθά θάπνηνη αηθληδηάζηεθαλ θαη 

πήγαλ ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ γηαηί είραλ θάλεη πξφηαζε γηα ππφγεην parking. 

ε έλα ρψξν πνπ εθηφο φισλ ησλ άιισλ δελ κπνξεί λα γίλεη 

ππφγεην parking, γηαηί ππάξρεη φπσο πνιχ ζσζηά εηπψζεθε απφ ηνλ θ. 

Οπζηακπαζίδε πξνεγνπκέλσο ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ αθνξά ηνλ 

πξνζθπγηθφ νηθηζκφ. Γελ κπνξεί λα γίλεη εθεί. Οχηε θαλ κειέηε δελ κπνξεί λα 

γίλεη, εάλ δελ γίλεη πξηλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ γεληθνχ ξπκνηνκηθνχ. Σν μέξνπλ 

φινη απηφ. 

Αηθληδηάζηεθαλ θαη πήγαλ λα δνπλ ηη ζα θάλνπλ, γηαηί έρνπλ 

θάλεη πξφηαζε. Γειαδή ηφζν θαηξφ πνπ ηνπο ιέγακε φηη πξέπεη λα γίλεη 

ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πίζηεπαλ φηη δελ ζα ην αθνχζεη 

ε Αηηηθφ Μεηξφ θαη ιέλε φηη βξίζθνληαη ζε ζπδεηήζεηο. Γελ έρνπλ πεη νχηε ηελ 

πξφζεζε πνπ έρνπλ, αιιά ην θπξηφηεξν δελ έρνπλ πεη φηη εθεί δελ γίλεηαη 

ζηαζκφο, εάλ ηπρφλ δελ ππάξμεη ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ηνπ γεληθνχ 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. Γελ ην έρνπλ πεη απηφ. 

Καη καο πξνθαινχλ λα βξνχκε έγγξαθα. Μα, ζα βξνχκε εκείο 

έγγξαθα, φηαλ θάλνπλ ζπδεηήζεηο; ηαλ είλαη πιένλ δεδνκέλν φηη ε Αηηηθφ 
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Μεηξφ ζα θάλεη εθεί ζηαζκφ; Ση έγγξαθα λα βξνχκε; Να καο πνπλ εθείλνη εάλ 

πηνζεηείηαη ε άπνςε ηνπο απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ θαη κε πνηα έγγξαθα, πνπ δελ 

ππάξρεη ηίπνηα. 

πδεηήζεηο κπνξεί λα θάλνπλ. Κακία ιχζε φκσο δελ ζα δνζεί γη' 

απηφ ην ζέκα, είλαη βέβαην. Γηαηί ε Αηηηθφ Μεηξφ μέξεη πνιχ θαιά ηη ζπκβαίλεη 

εθεί, πνιενδνκηθά.  

Δπί ηεο νπζίαο ηψξα. Έρνπκε έλα πξφβιεκα ην νπνίν είλαη 

ζνβαξφ, ην νπνίν ην αληηκεησπίδεη φρη θαζεκεξηλά ε πφιε, ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ έρνπκε ηελ έιεπζε πνιιψλ επηζθεπηψλ. Ζ ιχζε πνηα είλαη; ήκεξα έγηλε 

κηα εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην απφ δπν αλεμάξηεηνπο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.  

Ζ ιχζε πνηα είλαη; Να πείζνπκε ηνλ θφζκν λα κελ έξρεηαη κε ηα 

απηνθίλεηά ηνπ ή κε ηα δίθπθια; Απηφ ην αθνχκε πάξα πνιχ θαηξφ, δελ έρεη 

ζπκβεί απηφ φκσο πνπζελά. Γελ έρεη ζπκβεί ζην Καξατζθάθε, αλ θαη ππάξρεη 

κεγάινο ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη ην Μεηξφ είλαη δίπια. Έρεη ζπκβεί; Γελ έρεη 

ζπκβεί. Γειαδή εκείο ζα αιιάμνπκε ηε λννηξνπία ηνπ θφζκνπ κέζα ζε έλα 

δπν ρξφληα θαη ζα ηνπο πείζνπκε λα κελ έξρνληαη κε ηα δηθά ηνπο κέζα, αιιά 

κε ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. Δίλαη ιχζε απηή;  

Μαο έςεμε ν θ. Γήκαξρνο, καο είπε πνηα πξφηαζε θάλνπκε. Μα 

ην είπα θαη’ επαλάιεςε, θαίλεηαη δελ αθνχεη. Γηα καο ε ιχζε είλαη ρψξνο 

ζηάζκεπζεο ζηε Μπξηηάληα θαη νθείισ λα πσ φηη φηαλ ην ’13 ζπδεηνχζα κε 

θνξπθαίνπο παξάγνληεο ηεο ΑΔΚ, απηφ κνπ είραλ πεη θη εθείλνη φηη ζα γίλεη 

ρψξνο ζηάζκεπζεο κεγάινο ζην ρψξν ηεο Μπξηηάληα θαη εγψ ήκνπλ απφ 

εθείλνπο πνπ είρα ζπκθσλήζεη, βεβαίσο θαη είρα ζπκθσλήζεη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ γεπέδνπ αιιά θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Καη λα ππελζπκίζσ θαη θάηη άιιν θ. Πξφεδξε. ηαλ θάπνηνη απφ 

εκάο γηαηί ηφηε απνπζίαδαλ νξηζκέλνη, κπήθακε θξαγκφο ζην λα γίλεη 

νπζηαζηηθά εκπνξηθφ θέληξν θαη φρη γήπεδν, ην ζρέδην Γξαλίηζα κηιάσ, ζηνπο 

131 εγψ ήκνπλ εθεί είρα ππνγξάςεη, άιινη δελ μέξσ ηη έθαλαλ. Πέηαγαλ αεηφ! 

Ήηαλ ζην Μελίδη, δελ μέξσ πνπ αιινχ ήηαλ.  

ηαλ εκείο ιέγακε ηφηε φηη δελ πξέπεη λα γίλεη εθεί εκπνξηθφ 

θέληξν νχηε γήπεδν, μέξεηε ην ζρέδην Γξαλίηζα ηη πξνέβιεπε; Πξνέβιεπε 

2.800 ζέζεηο ππφγεηεο ζην γήπεδν. Ήκαζηαλ ελαληίνλ ηνπ ζρεδίνπ Γξαλίηζα 
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γηα άιινπο ιφγνπο, αιιά ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πξνέβιεπε 2.800 ζέζεηο 

ππφγεηεο.  

Δγψ ξσηψ: ζήκεξα εδψ πνπ βξηζθφκαζηε, πνπ είλαη δεδνκέλν 

φηη ην γήπεδν ιεηηνπξγεί θαη θαιψο ιεηηνπξγεί, δελ ακθηζβεηεί θαλείο φηη 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ην γήπεδν θαη φηη είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ πφιε, 

πψο αληηκεησπίδνπκε ην ζέκα, κε πνην ηξφπν; Γηαηί δελ βξίζθνπκε ηε ιχζε 

πνπ είλαη αθ' ελφο έλα κεγάιν ππφγεην parking;  

Ξέξεηε θ. Πξφεδξε φηη ζχκθσλα κε απηά πνπ εγψ δηαβάδσ γηαηί 

εδψ δελ είκαη κεραληθφο νχηε ππνκεραληθφο, εγψ είκαη έλαο απιφο πνιίηεο 

αλά έλα ζηξέκκα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πεξίπνπ 32 κε 35 ζέζεηο 

parking εζείο ηα μέξεηε θαιχηεξα ίζσο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα έρνπκε ζε αμηνπξεπή αξηζκφ ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο, ζα πξέπεη λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ 10-12 ζηξέκκαηα θαη 

ππνγεηνπνίεζε πνπ λα είλαη ζε ηξία ή ηέζζεξα ή πέληε επίπεδα γηα λα 

ππάξμεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απηνθηλήησλ πνπ λα κπνξνχλ λα ζηαζκεχνπλ. 

Καη ξσηψ: πνπ απηφ κπνξεί λα γίλεη; ε πνην άιιν ρψξν; Δκείο 

ιέκε, θάλνπκε πξφηαζε ε πξάμε εθαξκνγήο απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη 

νπζηαζηηθά ηελ πινπνίεζή ηεο. Γελ κπνξεί λα γίλεη εθεί; Μα εθεί καο είραλ πεη 

φηη πξέπεη λα γίλεη θαη ην είραλ πεη εθηφο απφ ηηο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο θαη νη 

ηζχλνληεο ηεο ΑΔΚ ηελ επνρή πνπ είρε μεθηλήζεη ν ζρεδηαζκφο γηα ην λέν 

γήπεδν. 

Αλ δελ κπνχκε ζηε ινγηθή φηη πξέπεη λα ππάξμνπλ ξηδηθέο ιχζεηο 

θαη φρη επρνιφγηα «κελ θέξλεηε ηα απηνθίλεηά ζαο, κε θέξλεηε ηα δίθπθια» θαη 

αλ δελ ππάξρεη θαη πξνο ην παξφλ έλα ζα έιεγα εκπφδην, κηα απαγφξεπζε 

ηνπ λα έξρνληαη ηα απηνθίλεηα θαη ηα δίθπθια κέζα ζην θέληξν ηεο πφιεο φηαλ 

έρνπκε αγψλα, δελ ζα ιπζεί ην ζέκα.  

Καη κηα ηειεπηαία παξαηήξεζε. Ναη θ. Γήκαξρε, εγψ έρσ κηιήζεη 

κε πάξα πνιινχο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εζηίαζε θαη ζαο 

πξνθαιψ λα πάκε καδί λα ζαο ηα πνπλ θαη εζάο. Να ζαο πνπλ φηη δπζηπρψο 

ε αγνξαζηηθή δχλακε απηψλ πνπ έξρνληαη, είλαη ειάρηζηε θαη έρεη κεησζεί ε 

πξνζέιεπζε εθείλσλ πνπ άθελαλ ιεθηά ζηα καγαδηά.  

Να πάκε λα ην δείηε θαη λα ην αθνχζεηε κε ηα απηηά ζαο, εκέλα 

κνπ ην έρνπλ πεη. Γελ κνπ επηηξέπεηαη λα πσ ζήκεξα ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα, 
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αιιά επραξίζησο ην ιέσ ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ππάξρνπλ 

άλζξσπνη νη νπνίνη ζηελ εζηίαζε εδψ είλαη ρξφληα θαη ην δηαπηζηψλνπλ. Γελ 

ήηαλ απηφ πνπ πεξίκελαλ φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα, ελλνψ ε 

πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, επί πξνζσπηθνχ ν θ. Λέθθαο 

έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Αληηιακβάλνκαη ηελ αλάγθε ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε λα παίμεη ηνλ 

θαιά ζθελνζεηεκέλν ξφιν ηνπ θαη’ εληνιή ηνπ επφκελνπ αξρεγνχ ηνπ, γηα λα 

αλεβάζεη θάπνηα video αχξην ζην YouTube θπζηθά θαη δελ ζα απαληήζσ ζε 

έλαλ άλζξσπν πνπ είπε φ,ηη είπε θαη έθπγε ηξέρνληαο ζαλ πνιηηηθφο θιέθηεο. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα θιείζνπκε ην ζέκα, παξαθαιψ λα είκαζηε 

πην ζχληνκνη. Βιέπεηε φηη έρεηε πάεη ήδε 11 ε ψξα θαη έρνπκε άιια ελληά 

ζέκαηα θαη είλαη ζνβαξά, θαηά ζπλέπεηα αο κελ επαλαιακβαλφκαζηε, αο 

είκαζηε ζχληνκνη θαη πεξηεθηηθνί, γηα λα κελ ππνβαζκίδνπκε απφ κφλνη καο 

ηνλ ξφιν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

  Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ην 

βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη απηφ ηεο 

πξφιεςεο. Αξρίδεη λα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα φηαλ απηά 

δεκηνπξγνχληαη θαη φρη πξηλ δεκηνπξγεζνχλ απηά.  

Σν φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε άιιεο πεξηνρέο δελ είλαη 

άιινζη γηα εκάο, είλαη αδπλακία γηα εκάο. Αδπλακία, γηαηί δελ θαζίζακε λα 

θάλνπκε απηφ πνπ θάλακε ζήκεξα έγθαηξα θαη λα ςάμνπκε λα βξνχκε ηηο 

ιχζεηο. Λππάκαη ζήκεξα πνπ θάπνηνη ζπλάδειθνί καο αλ δελ ππήξρε βέβαηα 

ηδηαίηεξνο ιφγνο, απνρψξεζαλ απφ ηε ζπδήηεζε γηαηί είλαη κηα ζπδήηεζε θη 

έλα ζέκα πνπ αθνξά φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο θαη είλαη απηή ηε ζηηγκή 

απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο πφιεο. 

Υαίξνκαη απφ ηελ άιιε κεξηά φηη ζήκεξα κπήθακε ζην ζέκα, 

ζπδεηήζακε, αληαιιάμακε απφςεηο, δηαπηζηψζακε θάπνηα πξάγκαηα θαη 

ραίξνκαη επίζεο φηη ζήκεξα ελεκεξσζήθακε γηα θάπνηα πξάγκαηα. Γειαδή 

δελ είκαζηε ελήκεξνη, καο είπε θάπνηνο ζπλάδειθνο, αιιά πσο ζα είκαζηε 

ελήκεξνη αλ δελ πιεξνθνξεζνχκε θάπνηα πξάγκαηα. 
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Γη' απηφ ζα παξαθαινχζα φηαλ γίλνληαη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα δεκνηηθά δξψκελα, έρνπκε έγθαηξα θαη έγθπξε ελεκέξσζε γηα λα 

κπνξνχκε θη εκείο λα πξνζαλαηνιηζηνχκε θαη λα ρηίζνπκε πάλσ ζε απηά. 

Δίλαη γεγνλφο φηη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζέκαηα απηά 

πνπ αλαιχζακε ζήκεξα θαη ίζσο θη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ 

θπθινθνξηαθψλ επηπηψζεσλ ζην Γήκν καο. Γηαηί ηα λέα δεδνκέλα πξέπεη λα 

θέξνπλ θαηλνχξγηεο θπθινθνξηαθέο κειέηεο κε ζθνπφ λα δηακνξθψζνπκε έλα 

ζρέδην επεκβάζεσλ, πνπ φρη κφλν ζα επίιπε ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα, 

αιιά ζα πξνιάκβαλε θαη λέα.  

Καη λα κε κέλνπκε φηη εληάμεη ηη έγηλε δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

γηαηί δελ είλαη ην ζέκα λα είλαη δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα πνπ είλαη επηπιένλ ηα 

πξνβιήκαηα δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ, γηαηί ζα 

ππάξρνπλ θαη αγψλεο πξσηαζιήκαηνο, θππέινπ, επξσπατθά, ζα ππάξρνπλ 

ζπλαπιίεο, ζα ππάξρνπλ θη άιια δξψκελα ζην γήπεδν θαη ζα πξέπεη λα 

κάζνπκε λα αληηκεησπίδνπκε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

Γη' απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε φλησο ε αλεχξεζε, θάηη πνπ είπαλ 

φινη νη ζπλάδειθνη ζρεδφλ, δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαηά πξνηίκεζε 

ζηα φξηα ηεο πφιεο θαη ίζσο θαη κηα εηδηθή κειέηε ζπγθεθξηκέλε γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο πνπ γίλνληαη θάπνηα δξψκελα ζην γήπεδν. 

Καη αζθαιψο ηελ επζχλε γηα ηε δξνκνιφγεζε απηψλ ησλ 

εμειίμεσλ, φπσο θαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ Γήκνπ καο ηελ έρεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ε Γεκνηηθή Αξρή. Δίλαη ζεζκηθνί νη ξφινη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ζεζκηθφο ν 

ξφινο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Καζέλαο θάλεη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη. 

Καη ζα έπξεπε πξαγκαηηθά λα είρακε ήδε αλαδεηήζεη θαη λα 

δξνκνινγήζνπκε θάπνηεο ιχζεηο. Καη απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα ζα έπξεπε 

λα γίλεη ήδε πξηλ απφ πάξα πνιχ θαηξφ. Θα κπνξνχζε παξάδεηγκα λα είρε 

ηνπνζεηεζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, φπσο ην θάλνπκε θαη ηψξα, έλαο 

εληεηαικέλνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο κε θαζήθνλ ηελ επνπηεία θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα θπθινθνξηαθά. 

Να είρε πξνεγεζεί ζπλεξγαζία ή δηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο κε 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Να ιάβνπκε ππφςε ηηο εκπεηξίεο άιισλ πφιεσλ. 

Απηφ πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο είζηζηαη ζηηο επξσπατθέο πφιεηο, ην εηζηηήξην 

γηα έλα πνδνζθαηξηθφ αγψλα λα είλαη θαη εηζηηήξην γηα ηα κεηαθνξηθά Μέζα, 
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ψζηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη λα πξνιαβαίλακε εκείο ηηο εμειίμεηο, πξηλ καο 

πξνιάβνπλ απηέο. 

Καη ε επζχλε ζην βαζκφ πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα, ηελ έρνπκε 

φινη. Ζ Γεκνηηθή Αξρή πξψηηζηα θαη φινη εκείο πνπ αζρνινχκαζηε κε ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γη' απηφ αθξηβψο θαη ζαο είπα φηη ιππάκαη πνπ θάπνηνη 

ζπλάδειθνί καο νη νπνίνη είραλ κάιηζηα θαη ζέζεηο – θιεηδηά ζε απηή ηε 

Γεκνηηθή Αξρή, απνρψξεζαλ πξηλ ζπδεηήζνπκε απηφ ην ζνβαξφ ζέκα γηα 

φινπο καο. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γνχια, ζπλερίδνπκε κε ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απνρσξνχλ ε θα Δκκαλνπήι θαη ν θ. Λαδαξίδεο 

 

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«πδήηεζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο  

«Ζ Πφιε ηεο Καξδηάο καο», θαη ιήςε απφθαζεο - κε θαιφπηζηε πάληα 

δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή θαη ζνβαξή εηαηξεία 

ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ - γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, πνπ ρξνλίδνπλ  

ή πιένλ αλαθχπηνπλ απφ ηελ επηθείκελε ιεηηνπξγία  

ηνπ Τπεξθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ,  

ζηελ βφξεηα Νέα Φηιαδέιθεηα (νδνί θξα θαη Λαραλά),  

φπσο (ελδεηθηηθά): ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν ηεο νδνχ θξα,  

ε δηάλνημε ηεο νδνχ Λάξλαθνο, ε αμηνπνίεζε - πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο - ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο 9 πεξίπνπ 

ζηξεκκάησλ φπηζζελ ηνπ αθηλήηνπ ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πθηζηακέλνπ πάξθνπ Οιπκπηνληθψλ)  

ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί,  

ε απμεκέλε ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ πιεζίνλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο, 

αληηζηαζκηζηηθά έξγα εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο ηεο εηαηξείαο 

ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ πξνο ηνλ Γήκν (αμηνπνίεζε παξαθείκελσλ ειεχζεξσλ 

ρψξσλ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θ.α.) θιπ.» 

(επανεισαγωγή) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βέβαηα θχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή θάπνηα ζέκαηα ζπδεηήζεθαλ 

ήδε, θαιφ ζα είλαη λα κελ επαλεξρφκαζηε. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 
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φπσο φινη γλσξίδνπκε, απφ ηηο 21 Ννεκβξίνπ εγθαηληάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί ην 

λέν ππεξθαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο θιαβελίηεο, ζηε βφξεηα Νέα Φηιαδέιθεηα 

ζην ρψξν ηεο παιηάο Ρελφ. 

Δίλαη πεξίπνπ έθηαζεο 4.700 η. κέηξσλ, είλαη πξαγκαηηθά γηα ηελ 

πεξηνρή φπσο απηφ έγηλε, θφζκεκα κε ηελ έλλνηα φηη αμηνπνηήζεθε έλαο 

ρψξνο πνπ απφ ην 2008 παξέκελε φρη κφλν αλαμηνπνίεηνο, αιιά ήηαλ 

νπζηαζηηθά έλα ζεκείν παξαβαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη θπζηθά κφιπλζεο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη. 

Έρνπκε φκσο ηα εμήο ζέκαηα. Σα εξψηεκά κνπ πξνο ηε 

Γεκνηηθή Αξρή είλαη ηα εμήο: πσο αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία θιαβελίηεο αλ 

έρεηε ζπδεηήζεη καδί ηεο ην ελδερφκελν πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ νδφ 

θξα, γηαηί θπζηθά ην έξγν ην νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη, αθνχζακε φηη ππάξρεη 

κηα 18κελε παξάηαζε, έρεη έλα ρξνληθφ νξίδνληα αξθεηά κεγάιν. Πσο ζα 

αληηκεησπηζηεί -έρνπλ θάλεη κηα κεγάιε επέλδπζε νη άλζξσπνη- ην ζέκα ηεο 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο εηαηξείαο. Δξγάδνληαη άλζξσπνη πιένλ εθεί, 

δελ ππάξρεη έλα θνπθάξη, έλα θηίξην ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Ση ζα γίλεη 

εθεί; Έρνπλ ιεθζεί ηα αλαγθαία κέηξα; Έρεηε ζπδεηήζεη κε ηελ εηαηξεία; 

Πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε. 

Δάλ γίλεη εθεί απηφ πνπ γίλεηαη ζηε θξα κε έλα κεγάιν 

πιεκκπξηθφ θαηλφκελν, πνπ ζα δηνρεηεπηνχλ ηα λεξά απηά; Σν έλα ζέκα είλαη 

απηφ. 

Σν δεχηεξν ζέκα, φπσο πνιχ ζσζηά είπαηε θ. Πξφεδξε ε 

δηάλνημε ηεο νδνχ Λάξλαθνο ήηαλ έλα έξγν πνπ ην ιέγαηε θαη επί επνρήο ηεο 

δηθήο ζαο αληηδεκαξρίαο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία. Ννκίδσ φκσο ηψξα φηη 

δεκηνπξγείηαη ην ζνβαξφ ζέκα ηεο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ ζην πίζσ 

ρψξν. Ο πίζσ ρψξνο θαη κνηξαία έρεη κεηαβιεζεί ζε έλα parking ζην νπνίν 

κάιηζηα ε εηαηξεία θιαβελίηεο έρεη βάιεη αλζξψπνπο νη νπνίνη θαηεπζχλνπλ 

ηα απηνθίλεηα, δελ μέξσ αλ έρεηε δεη απηφ ην θαηλφκελν, εγψ κέλσ εθεί. 

Ννκίδσ φηη πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε κε ηελ εηαηξεία θιαβελίηεο 

ηε δεκηνπξγία ελφο ππφγεηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ, πνπ λα εμππεξεηεί αθ' 

ελφο ηνπο πξνζεξρφκελνπο, αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Γηφηη εθηφο 

ηνπ ζέκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη κε απηνχο πνπ έξρνληαη γηα λα ςσλίζνπλ απφ 
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ην ππεξθαηάζηεκα, ή λα ην επηζθεθζνχλ γεληθφηεξα, ππάξρεη θαη ην ζέκα 

απηψλ πνπ άθελαλ παξαδνζηαθά ην απηνθίλεηφ ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

θαη έπαηξλαλ ιεσθνξεία πνπ ηνπο νδεγνχζαλ ζηα Οηλφθπηα, ζηε βηνκεραληθή 

δψλε ησλ Οηλνθχησλ θαη ζην αεξνδξφκην. 

Τπάξρνπλ δειαδή αξθεηά απηνθίλεηα ηα νπνία ηα άθελαλ εθεί 

θάπνηνη, γηα λα θάλνπλ απηή ηε δηαδξνκή απφ ηελ εζληθή νδφ. Δπνκέλσο ε 

δηθή κνπ πξφηαζε είλαη φηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί κε ηελ εηαηξεία θιαβελίηεο ε 

αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ κε ππφγεην parking θαη κε ππεξθείκελεο εγθαηαζηάζεηο, 

πνπ ζα είλαη θπζηθά ζηε δηάζεζε φινπ ηνπ θφζκνπ, φισλ ησλ πεξηνίθσλ, 

φισλ ησλ Φηιαδειθησηψλ, Υαιθεδνλησηψλ θαη φισλ φζσλ επηζθέπηνληαη ηελ 

πεξηνρή. 

Ννκίδσ φηη νπσζδήπνηε πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαη λα 

απνθαζηζηεί ην ηη ζα γίλεη ζην ρψξν απηφ, κε δηθή κνπ πξφηαζε λα γίλεη 

ππφγεηνο ζηαζκφο απηνθηλήησλ πνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη φπσο ζαο είπα. 

Δπίζεο λνκίδσ φηη δελ ζα είρε αληίξξεζε ε εηαηξεία θιαβελίηεο 

λα πξνρσξήζεη θαη ζε νξηζκέλα αληηζηαζκηζηηθά έξγα εηαηξηθήο 

ππεπζπλφηεηαο, ζε νξηζκέλα άιια ζεκεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο: 

δεκηνπξγία αζιεηηθψλ ρψξσλ ή παηδηθψλ ραξψλ, πνπ λνκίδσ ζα ην έθαλε κε 

κεγάιε επραξίζηεζε. Σν έρνπλ θάλεη θαη ζηε Υαιθεδφλα παιαηφηεξα. 

Γελ κπνξψ βέβαηα λα κελ επηζεκάλσ θαη ην φηη ζην κπξνζηηλφ 

θνκκάηη πνπ είλαη πξνο ηελ εζληθή νδφ πξάγκαηη είπε ν θ. Οπζηακπαζίδεο φηη 

γίλνληαη θάπνηα έξγα, είδα φηη αζθαιηνζηξψλεηαη απηφ απφ ηελ έξεπλα πνπ 

έθαλα ζην Κηεκαηνιφγην, αιιά θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ έθαλα ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ππάξρεη ην Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν 243Γ ην νπνίν είλαη 

ραξαθηεξηζκέλνο σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο.  

Καη ζην ΦΔΚ κε αξηζκφ 399/13-11-2013 αλαθέξεηαη ζαθψο φηη 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη κπξνζηά απφ ηνλ θιαβελίηε είλαη θνηλφρξεζηνο 

ρψξνο. Βιέπσ φκσο φηη αμηνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή απφ ηελ εηαηξεία. Δίλαη ζε 

ζπκθσλία κε ην Γήκν; Σν έρεηε παξαρσξήζεη θαη δελ ην μέξνπκε εκείο; Ση 

γίλεηαη κε απηφ ην πξάγκα; Απηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξά ην γεγνλφο φηη κάιινλ αξρίδσ θαη αλεβάδσ ππξεηφ… 
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θάλνπκε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε λα κελ ζαο ηαιαηπσξήζνπκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Γηα ην ζέκα ηεο θξα θ. Σνκπνχινγινπ έρνπκε ζπδεηήζεη 

επαλεηιεκκέλα θαη κάιηζηα ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αλαθεξζήθακε θαη ν 

θ. Αλεκνγηάλλεο θαη εγψ γηα ην έξγν ηεο Πεξηθέξεηα πνπ πξνρσξάεη σο πξνο 

θνκκάηη πνπ αθνξά ην ίδην ην αθίλεην πνπ είλαη πηα ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θ. 

θιαβελίηε έρνπλ γίλεη νη ελέξγεηεο απηέο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζσξαθηζηεί 

απέλαληη ζε θάπνην πιεκκπξηθφ θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα πιήμεη θαη ηε δηθή 

ηνπ πεξηνπζία.  

  Άξα πηζηεχσ φηη εληφο ησλ εξρφκελσλ κελψλ ην έξγν ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζα ζπκκαρήζεη κε ην έξγν πνπ ήδε έρεη μεθηλήζεη ν θ. 

θιαβελίηεο γηα ηα δηθά ηνπ ππφγεηα, γηα ην δηθφ ηνπ ρψξν.  

  Ννκίδσ πσο απηφ θαη κφλν καο θαιχπηεη, δεδνκέλνπ φηη ε 

θαηλνχξγηα κειέηε ζε πάξα πνιιά ζεκεία έρεη αθπξσζεί, ζε θάπνηα άιια 

έρνπλ πξνζηεζεί θάπνηα ζηνηρεία θαηλνχξγηα. Δπνκέλσο λνκίδσ φηη θαη εζείο 

πνπ κέλεηε ζηελ νδφ θξα θαη ν θ. θιαβελίηεο θαη νη ππφινηπνη δεκφηεο πνπ 

έρνπλ εθεί ηηο πεξηνπζίεο ηνπο νη νπνίεο θηλδπλεχνπλ ζε θάζε πιεκκπξηθφ 

θαηλφκελν, εληφο νιίγσλ κελψλ ζα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηεο 

αζθάιεηαο πνπ ζα ηνπο παξέρεη απφ εδψ θαη πέξα ην αληηπιεκκπξηθφ. 

  Γηα ην ζέκα ησλ λέσλ ζηξσκάησλ εγψ ην αθνχσ πνιχ ζεηηθά. 

Δίλαη κηα ζθέςε ε νπνία καο έρεη απαζρνιήζεη ην ζέκα ηνπ ππφγεηνπ πάξθηλγ 

αιιά πξέπεη λα ζαο πσ φηη θη εδψ -ζα ζαο πσ γηα ηνλ ππέξγεην ρψξν- ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε απηφ πνπ είπαηε πξνεγνπκέλσο ζαλ αξλεηηθφ, 

πνπ αθνξά ην πάξθν Μηθξαζηαηψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ξπκνηνκηθνχ. 

  Γλσξίδεηε φηη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν είλαη ρξνλνβφξν, δελ έρσ 

θακία αληίξξεζε. Ίζα - ίζα ζαο ιέσ είλαη θάηη πνπ ζθεθηφκαζηε ηδηαίηεξα, δελ 

έρνπκε κπεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε, επνκέλσο ην αλ κπνχκε ζε 

κηα ινγηθή λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ ππφγεην ρψξν, λα καο πνπλ νη κεραληθνί ηνπ 

πκβνπιίνπ θαηά πφζν απηφ είλαη εθηθηφ. 

  Αλεμάξηεηα φκσο απφ απηφ, ν ππέξγεηνο ρψξνο κε ηελ πξφηαζε 

θαη ηε κειέηε ε νπνία ππεγξάθε πξηλ ηξεηο ηέζζεξηο κέξεο θαη αθνξά θαη ηελ 

αλάπιαζε ηνπ άιζνπο, είλαη ππνέξγν, δηακνξθψλεηαη ζε έλα ππέξνρν ρψξν 

ςπραγσγίαο, παηδηθήο ραξάο. Ίζσο κε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ 
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αθνξνχλ ην έλα ηεηαξηεκφξην πνπ ην έλα αθνξά ηα λήπηα, ην άιιν 

ηεηαξηεκφξην κεγαιχηεξα παηδηά θαη εθήβνπο κε φξγαλα γπκλαζηηθήο θαη ζην 

ηεηαξηεκφξην θάπνηεο ζέζεηο αλάπαπζεο ησλ κεγαιχηεξσλ πνπ πξνζέρνπλ 

ηα κηθξά παηδηά.  

  Αθνχσ πνιχ ζεηηθά φηη αλ γίλεηαη επαλαιακβάλσ ηνλ ππφγεην 

ρψξν λα ην δηακνξθψζνπκε έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ηνπ θ. 

θιαβελίηε, επαλαιακβάλσ ζα καο ην πνπλ νη Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη νη 

κεραληθνί πνπ είλαη εδψ, είλαη ν θ. Κνζθνιέηνο, είλαη ν θ. Καληαξέιεο, 

επραξίζησο λα ζπκπνξεπηνχκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

  Γηα ην ζέκα ηνπ θπθινθνξηαθνχ δελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ 

ηψξα πνην είλαη απηφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, αλ δελ πξνρσξήζνπκε ζε ιχζεηο 

ππφγεηαο ζηάζκεπζεο θαη σο πξνο ην ζέκα ηεο απμεκέλεο ζηάζκεπζεο πνπ 

ζπκπνξεχεηαη κε απηφ πνπ αλαθέξαηε εζείο θαη αλέθεξα θαη εγψ, είλαη θάηη ην 

νπνίν κπνξνχκε λα ην δνχκε απφ θνηλνχ κε ηε δηθή ζαο Παξάηαμε θαη ηε δηθή 

καο Παξάηαμε, εθφζνλ θάπνηνη άιινη κπνξεί λα αληηπαξαηεζνχλ θαη λα 

ζηαζνχλ απέλαληη. 

  Άξα επηγξακκαηηθά ιέσ φηη απηφο ν ρψξνο ν νπνίνο πξνζδίδεη 

έλα θχξνο ζηελ πεξηνρή, ελλνψ αλαβαζκίδεηαη καδί κε ηνπο ρψξνπο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη εθεί ησλ ηέληο, ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο 

Λάξλαθνο πνπ αμηνπνηείηαη θαηάιιεια θαη αηζζεηηθά, αιιά θαη ζε επίπεδν 

νπζίαο, είλαη κηα θαηεχζπλζε ηελ νπνία κπνξνχκε λα ηε δνχκε απφ θνηλνχ. 

  Αλ θάπνηνο απφ ηνπο Αληηδεκάξρνπο ζέιεη λα πξνζζέζεη θάηη 

επ’ απηνχ λνκίδσ θη εζείο θη εγψ κπνξνχκε λα ηνπο αθνχζνπκε.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λα θάλσ κηα 

πξνζζήθε αλ κπνξψ. Κχξηε Γήκαξρε επίζεο φπσο μέξεηε ππάξρεη ε 

ππέξγεηα δηάβαζε πνπ ζπλδέεη ηηο δπν πιεπξέο ηεο εζληθήο νδνχ, εθεί 

αθξηβψο πνπ είλαη ν θιαβελίηεο θαη εθεί έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα ππάξμεη 

αλειθπζηήξαο. 

  Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη ν αλειθπζηήξαο, ππάξρεη κφλν ε 

ζθάια πνπ αλεβαίλνπλ. Κάπνηνη ην απνθεχγνπλ θαη είλαη κεγάινο θίλδπλνο λα 

δηαλχνπλ ηελ εζληθή νδφ. Δθηηκψ φηη πξέπεη λα γίλεη κηα παξέκβαζε απφ ην 

Γήκν ζην ΤΠΔΥΩΓΔ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ν αλειθπζηήξαο θαη απφ ηηο δπν 
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πιεπξάο ηεο ππέξγεηαο απηήο δηάβαζεο, γηαηί ηψξα κε ηνλ θιαβελίηε εθεί 

θάπνηνη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα αλέβνπλ ηα ζθαιηά … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν αθνχσ, ην θξαηψ θαη ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ζσζηή ε 

παξέκβαζή ζαο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξάιιεια λα πσ θαη θάηη 

άιιν. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε απηφ πνπ είπαηε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ππέξγεηνπ ρψξνπ, πξέπεη λα απνθαζίζνπκε θαη λα δνχκε εάλ κπνξεί λα γίλεη 

ην ππφγεην parking θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο. 

Ση ζέισ λα πσ κε απηφ. Δθεί δελ ππάξρεη παξαδνζηαθφο 

νηθηζκφο. Δθεί ε ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ είλαη πάξα πνιχ 

πην εχθνιε, εάλ ρξεηάδεηαη. Γελ ην έρσ κειεηήζεη, δελ κπνξψ λα πσ θάηη πνπ 

δελ ην μέξσ, αιιά δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ. 

Ννκίδσ φηη πξηλ πξνρσξήζεη ην νπνηνδήπνηε έξγν δηάλνημεο ηεο 

Λάξλαθνο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ππέξγεηνπ ρψξνπ, πξέπεη λα δνχκε αλ ζα 

θάλνπκε parking. Γελ κπνξνχκε λα ην θηηάμνπκε απηφ θαη κεηά λα ζθάβνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ κνπ επηηξέπεηε θ. Γήκαξρε θαη θ. Σνκπνχινγινπ, επεηδή 

μέξεηε φινη ζην πκβνχιην φηη έρσ αζρνιεζεί πάξα πνιχ κε ην ζέκα ηεο 

δηάλνημεο ηεο Λάξλαθνο θαη ηνπ ρψξνπ πνπ ζέινπκε λα δηακνξθσζεί, φπσο 

έρνπκε ζπκθσλήζεη, λα γλσξίδεηε ην εμήο: κηιψληαο πξνρζέο θαη κε ην 

Γήκαξρν αιιά θαη κε ηε δηεπζχληξηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γλσξίδνπκε φηη 

νη κειέηεο είλαη έηνηκεο, ην έξγν είλαη έηνηκν επί ηεο νπζίαο γηα λα 

δεκνπξαηεζεί.  

  Κνηηάμηε ηη γίλεηαη κε ην ππφγεην parking. Σν ππφγεην parking ζε 

θάζε πεξίπησζε ζέιεη νπσζδήπνηε αιιαγή ηνπ ξπκνηνκηθνχ. Καηαιαβαίλεηε 

φηη απηφ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ελψ απηή ηε ζηηγκή είζαη έηνηκνο 

νπζηαζηηθά λα δεκνπξαηήζεηο έλα έξγν αλάπιαζεο, πάξα πνιχ δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή, ην έρνπκε ζπκθσλήζεη λνκίδσ φινη απηφ νκφθσλα, 

θαληαζηείηε ηε ρξνλνθαζπζηέξεζε ε νπνία ζα μεπεξάζεη ηνλ ελάκηζε ρξφλν, 

ε αιιαγή ηνπ ξπκνηνκηθνχ. 

  Δγψ ζαο ιέσ αθξηβψο ηψξα πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. 

Φαληαζηείηε φηη απηφ ην έξγν πλνήο πνπ ην έρνπκε ζπκθσλήζεη νκφθσλα, 

είλαη έηνηκν απηή ηε ζηηγκή … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ δελ ζέισ λα ζπλερίζσ, έθαλα απιά απηή ηελ παξέκβαζε 

γηα λα γλσξίδνπκε εδψ ζηελ θνπβέληα πνπ θάλνπκε φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

ζέκαηνο.  

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ ζπκθσλψ φηη ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Έλαο ρψξνο ν νπνίνο ήηαλ ζθνππηδφηνπνο, έλαο 

ρψξνο πνπ εκείο ζα Γηνίθεζε είρακε θάλεη πάξα πνιιέο παξεκβάζεηο γηαηί 

ήηαλ έλαο ρψξνο πνπ έκελαλ άζηεγνη, ρξήζηεο, ιεειαζίεο, θινπέο, έλαο 

ρψξνο πνπ πξνζέιθπε ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη ηψξα έρεη πάξεη δσή. 

Αθνχσ ηελ πξφηαζε γηα ππφγεην parking θαη ηελ αθνχσ γηαηί 

ζπλδέεηαη θαη κε ην πξνεγνχκελν ζέκα, πεξηθεξεηαθά parking θαη είλαη 

αθξηβψο ζηελ εζληθή. Γελ έρσ αληίξξεζε, αιιά ζα πξέπεη θάπνηνο λα θάλεη 

κηα πξνκειέηε λα δνχκε ηη κέγεζνο κπνξεί λα έρεη απηφ. Πξαγκαηηθά δελ έρσ 

αληίξξεζε, αιιά λα δνχκε ηελ νπζία ηνπ λα κελ πεηάκε θσηνβνιίδεο έλα 

ππφγεην parking θαη ηειηθά ζα πάκε λα θάλνπκε έλα ππφγεην parking πνπ ζα 

έρεη 50 ζέζεηο γηαηί δελ λνκίδσ φηη αμίδεη ηνλ θφπν.  

Γηαηί απφ φ,ηη πέξαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε δηάλνημε θαη 

έρεη απφ πάλσ έλα ρψξν πξαζίλνπ θαη νπζηαζηηθά πξνζθέξεη θαη 15 ζέζεηο 

parking, ην ζπκάκαη γηαηί ήξζε πνιχ πξφζθαηα, ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά 

ηίπνηα.  

Ναη, γηαηί φρη. Αιιά θαιφ είλαη λα έρνπκε κηα γλσκνδφηεζε 

πξαγκαηηθά γηα ηνλ ρψξν, νχησο ψζηε λα δνχκε πξαγκαηηθά ηη απνηέιεζκα 

ζα καο δψζεη. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δκείο απηφ πνπ ζέινπκε λα πνχκε είλαη φηη γεληθά ππάξρεη 

κηα ηεξάζηηα θαζπζηέξεζε ζην ηη ζα γίλεη ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη ηειηθά απηφ 

πνπ θαίλεηαη είλαη απηφ πνπ ηνπνζεηήζεθα θαη ζηα δπν πξνεγνχκελα ζέκαηα, 

φηη ε θηλεηήξηνο δχλακε ηειηθά γηα λα θάλεη θάηη ν Γήκνο ζε κηα πεξηνρή, είλαη 

λα επελδχζεη κηα κεγάιε εηαηξεία. 

Σν πξφβιεκα εθεί είλαη κεγάιν, είλαη ηεξάζηην ε αλάγθε θαη ε 

δηεθδίθεζε γηα ειεχζεξν ρψξν απφ ηε γεηηνληά ήηαλ ηφζν κεγάιε, πνπ 

πξνεγνχκελα ρξφληα είρε μεζεθσζεί πάξα πνιχο θφζκνο ηδηαίηεξα κε ηηο 

ρξήζεηο γεο πνπ ππήξραλ εθεί.  
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Υξεηάδεηαη άκεζα απηφο ν ρψξνο λα δνζεί ζηνπο θαηνίθνπο θαη 

φρη πξνο εθκεηάιιεπζε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ επηρεηξεκαηία. Αθφκε θαη ε 

ζπδήηεζε γηα ην ππφγεην parking πξέπεη λα κπεη κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. 

Βέβαηα ζα κπνξνχζε πνιχ άκεζα λα γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο γηα λα κπνξεί 

λα δνζεί, ελψ εμεηάδεηαη ην ππφγεην parking. Πνηνο ζα ην ιεηηνπξγεί; Πνηνλ 

ηειηθά ζα θαιχπηεη απηφ; Πσο ζα ιεηηνπξγήζεη;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ πάεη έηζη. Να γίλεη θαη κεηά λα δίλεη 5 επξψ εηζηηήξηα 

γηα λα κπεη ν θάηνηθνο θαη ν πειάηεο ηνπ ζνχπεξ κάξθεη δσξεάλ γηαηί πάεη 

καδί κε ηελ απφδεημε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ηδηνθηεζία καο ν ρψξνο. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη είλαη ηδηνθηεζία καο ν ρψξνο αιιά κε έλα ΓΗΣ κπνξεί 

λα γίλεη κε 5 επξψ εηζηηήξην. Αλ δελ ππάξρνπλ ηα ιεθηά θαη γίλεη κε ΓΗΣ, 

ηειείσζε. Δηζηηήξην γηα 20 ρξφληα, απινχζηαην, δελ είλαη θάηη πξσηνθαλέο 

απηφ πνπ ιέσ. 

  Οπφηε πξέπεη λα κπνπλ θαη ηέηνηνη φξνη. Απηά σο πξνο ηε 

ζπδήηεζε, επραξηζηψ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ (Α. ΛΔΚΚΑ): Θέιεη άιινο ζπλάδειθνο ηνλ ιφγν; Ωξαία. Να 

πσ θη εγψ ην εμήο: ιίγν λα βάινπκε θαηά λνπ φηη απηή ηε ζηηγκή έρνπκε έλα 

έξγν έηνηκν γηα δεκνπξάηεζε 100% ρξεκαηνδνηνχκελν γηα κηα αλάπιαζε 

ζηελ πεξηνρή θαη ζπδεηάκε ζεσξεηηθά γηα έλα parking πνπ ζα βξνχκε 

ρξεκαηνδφηεζε, πφηε ζα βξνχκε ρξεκαηνδφηεζε, πφηε ζα γίλεη ε κειέηε αλ 

καο θάλεη θαη πσο καο θάλεη. 

  Ννκίδσ φηη κπνξεί ζε έμη κήλεο λα έρνπκε έλα νινθιεξσκέλν 

έξγν ζε κηα πεξηνρή πνπ ζα ηελ αιιάμεη ηειείσο θαη ηψξα ζπδεηάκε γηα θάηη 

πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε ηξία – ηέζζεξα ρξφληα. Δπραξηζηψ πνιχ, ν θ. 

Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα. Δπεηδή είρε γίλεη πξφηαζε 

απφ ηελ εηαηξεία γηα ππφγεην parking ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ηελ 

εμεηάζακε ελδειερψο, θ. Σνκπνχινγινπ ζαο ελεκεξψλσ φηη πην εχθνια 

γίλεηαη ππφγεην parking ζην ηξίγσλν ησλ Μηθξαζηαηψλ, παξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.  
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Καη λα ζαο δψζσ θαη ηε ιχζε δειαδή γηα λα μέξεηε θαη λα ηελ 

ςάμεηε θη εζείο: ε νδφο Λαραλά είλαη θεληξηθή νδηθή αξηεξία πνπ ζπλδέεη ηελ 

εζληθή νδφ κε ηε ιεσθφξν Γεθειείαο. Γηα λα παο λα θάλεηο ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ξπκνηνκηθνχ ζην ζπγθεθξηκέλν Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν θαη λα θάλεηο ππφγεην 

parking είλαη πνιχ πην ρξνλνβφξα θαη πνιχ πην πνιχπινθε ε δηαδηθαζία απφ 

ηελ ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ. 

Σα βάδνπκε ζε αληηπαξάζεζε γηαηί ζπδεηνχζακε πξηλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Γεχηεξνλ, ν ίδηνο έρεηε θάλεη πάξα πνιιέο θνξέο εξψηεζε ηη ζα 

γίλεη κε ηε Λάξλαθνο. Ζ Λάξλαθνο ήξζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίζεθε, 

είλαη έλα έξγν ην νπνίν ζα δεκνπξαηεζεί θαη ζα μεθηλήζεη θαη ζα πινπνηεζεί 

άκεζα, επνκέλσο ην λα πξνζπαζήζνπκε λα θαζπζηεξήζνπκε ηε δηαδηθαζία 

γηα λα θάλνπκε κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ, ε νπνία δελ μέξνπκε θαη' 

αξρήλ αλ ζα εγθξηζεί θαη πφηε ζα εγθξηζεί θαη πνπ ζα βξεζνχλ ηα θνλδχιηα γηα 

λα πινπνηεζεί θαη αλ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, λνκίδσ 

φηη δελ έρεη θαλέλα λφεκα.  

Δκείο θέξακε ην έξγν γηα ηε δηάλνημε ηεο νδνχ Λάξλαθνο θαη ηελ 

αλάπιαζε ησλ 4 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ρψξν πνπ απνκέλεη 

απφ ηελ πεδνδξφκεζε θαη ηνπ πάξθνπ Οιπκπηνληθψλ απφ πάλσ θαη ζα 

πινπνηεζεί φπσο ζαο είπα, άκεζα. 

Απφ εθεί θαη πέξα ν θιαβελίηεο λα ζαο ελεκεξψζσ φηη δελ 

ιεηηνπξγεί ζαλ parking ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Απιά είρε αλ ζπκάκαη θάλεη 

έλα αίηεκα γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ρψξν σο ηκήκα ηνπ εξγνηαμίνπ 

κέρξη λα κπνχκε ζηε ινγηθή λα θάλνπκε ην έξγν θαη ηνπ είρακε δψζεη ηελ 

έγθξηζε γη' απηφ. Δπεηδή ην έξγν έρεη θάπνηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο έρνπλ έλα 

θπιάθην εθεί, φπνπ κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ αθφκε νρήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

έξγν. 

Σν αλ παξάλνκα παξθάξνπλ ζπλαιιαζζφκελνη κε ην 

θαηάζηεκα…  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μέλσ πην θνληά απφ εζάο θ. Σνκπνχινγινπ. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθνχ κέλεηε πην θνληά ινηπφλ, 

πεγαίλεηε λα δείηε φηη ππάξρεη παξθαδφξνο πνπ θαηεπζχλεη ηα απηνθίλεηα 

ησλ επηζθεπηψλ. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είλαη παξθαδφξνο … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο παξθαδφξνο ηνπ θιαβελίηε. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο παξθαδφξνο ηνπ θιαβελίηε είλαη πην πξηλ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη δελ κηιάκε γηα εθεί, κηιάκε 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Τπάξρεη θαη πξηλ, ππάξρεη θαη εθεί.  

 Καη ην εξψηεκα πνπ δελ κνπ απαληάηε θ. Κνζθνιέην θαη επηηξέςηε κνπ 

πνπ ζαο δηαθφπησ αιιά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, εζείο ιέηε φηη ζα γίλεη ην έξγν. 

Μάιηζηα λα γίλεη ην έξγν. Ση ιχζε δίλεηε γηα ηα απηνθίλεηα πνπ παξθάξνπλ 

εθεί; Γηα πείηε καο. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξρήλ ην θαηάζηεκα έρεη απφ κφλν ηνπ ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπηηξέςηε κνπ ηψξα κηα θαη ην θάλνπκε έηζη, ζπγλψκε, σο 

πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζαο ιέσ φηη ην δεχηεξν ππφγεην ην άββαην ψξα 

αηρκήο 12 ε ψξα, ήηαλ ζρεδφλ άδεην. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Καληαξέιε ηνλ πίζσ 

ρψξν ηνλ έρεηε επηζθεθζεί ζε ψξα πνπ ιεηηνπξγεί ην ζνχπεξ κάξθεη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνλ πίζσ, βεβαίσο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πεγαίλεηε ινηπφλ λα δείηε φηη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κνηηάμηε, είλαη ε επθνιία ηνπ άιινπ λα κε κπεη ζην ππφγεην 

parking. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ωξαία, ηη ζα γίλεη απηφ;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ζέζεηο ζέισ λα ζαο πσ φηη ηηο έρεη ην θαηάζηεκα. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καθελεηαθή ζπδήηεζε θάλνπκε ηψξα; Έλα ιεπηφ γηα λα 

ηειεηψλσ, φηαλ ζα γίλεη ην εξγνηάμην … 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή θ. Καληαξέιε εζείο κνπ 

ιέηε θαη λα ην δερηψ φηη ν ρψξνο ηνπ parking επαξθεί, πνπ ππάξρεη ζήκεξα 

ηεο εηαηξείαο. Απηφ κνπ ιέηε; Δληάμεη. 
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Με αθήλεηε λα κηιήζσ θ. Σνκπνχινγινπ ηψξα; Μπνξψ 

λα ζπλερίζσ;  

  Γηα λα νινθιεξψζσ ιέσ ην εμήο: φηαλ ζα γίλεη ην δηθφ καο 

εξγνηάμην εθεί, απηνκάησο ν ρψξνο ζα πάςεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί ζα γίλεη 

άξζε ηεο έγθξηζεο πνπ είρακε δψζεη γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

γηα ην έξγν ζηελ εηαηξεία. 

  Απφ εθεί θαη πέξα θαη εγψ έρσ ηελ άπνςε πνπ έρεη ν θ. 

Καληαξέιε φηη ην 2ν ππφγεην είλαη άδεην. Μπνξεί θάπνηνπο λα κε ηνπο βνιεχεη 

λα παξθάξνπλ ζην 2ν ππφγεην θαη λα πξνηηκνχλ λα ην αθήζνπλ επί ηεο νδνχ 

Λαραλά ή ζηε γχξσ πεξηνρή, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, γηαηί είραηε θαη 

αλεζπρίεο πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ηη ζα γίλεη κε ηε Λάξλαθνο, αλ ζπκάζηε, πφηε 

ζα έξζεη ην έξγν θαη ηη ζα γίλεη, ην έξγν ήξζε, ζα βγεη ζηνλ αέξα θαη ζα 

πινπνηεζεί άκεζα. 

  Δπνκέλσο ην ππφγεην parking πνπ ζπδεηάηε, ζαο ην μαλαιέσ 

γηα λα θιείζσ θηφιαο, είλαη πην πνιχπινθε ε δηαδηθαζία ηεο ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ, απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ηζρπξίδεζηε θαη εζείο θ. 

Πξφεδξε θαη εζείο θ. Κνζθνιέην φηη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο πνπ ππάξρνπλ απηή 

ηε ζηηγκή ζην ζπγθεθξηκέλν ππεξθαηάζηεκα θαη ηνπ αλήθνπλ, επαξθνχλ. Απηφ 

ιέηε. Καηάιαβα θαιά ή ιάζνο;  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: πγλψκε ηη είκαζηε; Λνγηζηέο ηνπ θιαβελίηε είκαζηε 

εκείο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε δνχκε ζε κηα πεξηνρή 

θαη έρεηε ηελ επζχλε σο Γεκνηηθή Αξρή. Άξα εζείο κνπ ιέηε ζήκεξα, απηφ 

θαηαζέηεηε εδψ … 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δζείο ηη πξνηείλεηε θ. Σνκπνχινγινπ λα πεγαίλνπκε θαη 

λα γξάθνπκε ηα απηνθίλεηα; Απηφ πξνηείλεηε; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κνζθνιέην ζαο 

παξαθαιψ πνιχ… 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση «ζαο παξαθαιψ πνιχ»; Ση πξνηείλεηε; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με κηιάηε έηζη, καζεηήο κνπ 

ππήξμαηε.  
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Λίγν ζεβαζκφ. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ δεηάσ ζεβαζκφ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ε παξαθαιψ πνιχ! 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ζαο παξαθαιψ πνιχ! 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηνχο ηνπο ηξακπνπθηζκνχο 

αιινχ. Δθεί πνπ μέξεηο. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σξακπνπθηζκνχο εζείο. ρη εκείο. Δζείο. Σνπο αθξαίνπο 

πνπ μέξεηε θαιά, αθήζηε κε εκέλα. ηνπο δηθνχο ζαο αθξαίνπο, εζείο πνπ 

μέξεηε πνιχ θαιά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ θαηαιήγνπκε πνπζελά έηζη.  

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σνλ ζεβαζκφ δελ ζα ηνλ απαηηείηε, ζα ηνλ θεξδίζεηε. Αλ 

κπνξέζεηε πνηέ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απφ εζέλα ζεβαζκφ δελ κπνξψ 

λα έρσ πνηέ. Απηή είλαη ε λννηξνπία ζνπ. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηά ζηνπο νκνίνπο ζνπ, φρη ζε εκέλα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη επί ηνπ ζέκαηνο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα ην ζπκπέξαζκα ηεο 

ζπδήηεζεο είλαη φηη κέρξη ηψξα ε ιεηηνπξγία ηνπ parking φζνλ αθνξά ην 

θαηάζηεκα, ηνπ parking πνπ έρεη ην θαηάζηεκα, είλαη επαξθέο θαηά ηε γλψκε 

ζαο. Απηφ δελ κνπ ιέηε; Μάιηζηα, πνιχ σξαία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ. Άιινο ζπλάδειθνο; Κχξηε Γήκαξρε κήπσο ζέιεηε λα 

πείηε κηα θνπβέληα γηα λα θιείζνπκε θαη απηφ ην ζέκα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίζηε θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ λνκίδσ φηη έθιεηζε ην ζέκα, πξνρσξάκε 

ζην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε 8εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 

2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε κε δεδνκέλε ηελ απνπζία ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε 

πνπ ηνπ επρφκαζηε γηα άιιε κηα θνξά πεξαζηηθά θαη θαιή αλάξξσζε θαη 

ζηδεξέληνο, εηζεγεηήο είλαη ν θ. αξαληφπνπινο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρσξνχλ ν θ. Υαξάιακπνο 

Σνκπνχινγινπ, ν θ. Κσλζηαληίλνο Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Αζαλαζφπνπινο 

Σάθεο 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζαο. Να πσ δπν ηξεηο αιιαγέο πνπ 

έρνπκε ζε ζρέζε κε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζε φ,ηη αθνξά ην ζθέινο ησλ 

εζφδσλ εληζρχεηαη ν θσδηθφο 02006492001 θαηά 15.000 θαη θηάλεη ζηηο 

31.000 €. Σν ίδην θαη ν θσδηθφο 02006731009 θαηά 17.500 θαη θηάλεη ζηηο 

167.500 €. 

  ε φ,ηη αθνξά ηα έμνδα κεηψλεηαη ν θσδηθφο 02207135011 θαηά 

500.000 θαη γίλεηαη 12.000 €, ν θσδηθφο 02207135018 εληζρχεηαη θαηά 30.000 

θαη γίλεηαη 154.439,92 €. 

  ε φ,ηη αθνξά έλα ιάζνο ζην πξφζεκν ζηε γξακκή 43 ζηνλ 

θσδηθφ 02156012001… Σν είδαηε; Ωξαία. πλερίδσ, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ θσδηθφ 

02.006823001 κεηψλεηαη θαηά 90.000 θαη γίλεηαη 20.000 €. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ θσδηθφ 02006821001 «Φνξνινγηθά πξφζηηκα 

θαη πξνζαπμήζεηο» απμάλεηαη θαηά 400 θαη πεγαίλεη ζηηο 3.000 €, ην ίδην θαη ε 

έθηαθηε επηρνξήγεζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ε νπνία εληζρχεηαη θαηά 

17.500 θαη πεγαίλεη ζηα 167.500 €. 

Καη έρνπκε κηα δεκηνπξγία λένπ θσδηθνχ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

θαη ηνπνζέηεζε αθξπιηθνχ δαπέδνπ γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» θαηά 

29.500 € ζε βάξνο ησλ θσδηθψλ 02607135002 πνπ κεηψλεηαη θαηά 15.000 €, 

02257312006 πνπ κεηψλεηαη θαηά 7.500 €, 02306261015 πνπ κεηψλεηαη θαηά 

2.000 € θαη 02256262005 πνπ κεηψλεηαη θαηά 5.000 €. 
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Έλα ηειεπηαίν. Σξνπνπνηείηαη ν θσδηθφο 02157322001 κε ηίηιν 

«Καηαζθεπή πεξίθξαμε ηχπνπ asco», ν νπνίνο είλαη 13.000 θαη εληζρχεηαη 

θαηά 11.900 € ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 02256262004 ν νπνίνο κεηψλεηαη θαηά 

3.370 € θαη ν θσδηθφο 02307323003 ν νπνίνο κεηψλεηαη θαηά 8.530 €. Καηά 

ζπλέπεηα απηφ ηξνπνπνηεί θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα, είλαη ε 6ε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. αξαληφπνπιε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σψξα, ηη λα πσ… Κχξηε Πιέζζα, ηα θαηαγξάςαηε φια 

απηά; Γηαηί έηζη φπσο εηπψζεθαλ, μέξεηε ρηεο είρακε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

ρηεο ήξζε ε αλακφξθσζε. ήκεξα ήξζε άιιε αλακφξθσζε ζηελ 

αλακφξθσζε, κε θάπνηα ιάζε, πέληε δέθα θσδηθνχο, ηέινο πάλησλ. 

  Δγψ ζα κείλσ ζηελ νπζία θαη ε νπζία είλαη ε εμήο: αληίηηκν 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέρξη ζήκεξα είλαη 1.177 θαη απηφ πνπ έρεηε 

πξνυπνινγίζεη γηα ην 2023 είλαη 500.000 € θαη ε εηζθνξά ζην χλδεζκν είλαη 

1.189 θαη απηφ πνπ έρεηε πξνυπνινγίζεη γηα ην 2023 είλαη 400.000 €. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν Γήκνο ην 2023 ζηα αληαπνδνηηθά ζα πιεζηάζεη ηα 2 

εθαηνκκχξηα έιιεηκκα. Γειαδή είλαη θαηαζηξνθηθφ, πξαγκαηηθά. Σα 

αληαπνδνηηθά πνπ έξρνληαη γηα ηελ επφκελε ρξνληά, ε επφκελε Γηνίθεζε ζα 

έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ κε ηελ 

εηθφλα πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα. 

  Διπίδσ λα βγσ ςεχηεο, πνπ δελ ην λνκίδσ, ηα LED πάλε ζηηο 

θαιέλδεο γηα θέηνο ηνπιάρηζηνλ πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηηο απνθάζεηο. Θα ην 

θαηαςεθίζνπκε εκείο, επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη 

ηνλ ιφγν; ρη. Κχξηε Γξακκαηέα παξαθαιψ ην ζέκα ζε ςεθνθνξία. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ θαη ζα ηνπνζεηεζψ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο επζχλεο 

ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα φιν απηφ πνπ έρεη ζπκβεί.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αιήζεηα, νη άλζξσπνη πνπ θαηάληεζαλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Καζαξηφηεηαο, θνπλάλε ην δάρηπιφ ηνπο θαη καο επηπιήηηνπλ θηφιαο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κνπηζάθε, εζείο ςεθίζαηε ηα αληαπνδνηηθά, φρη 

εγψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ, είκαζηε ζε ςεθνθνξία. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηθφ ζαο είλαη φιν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ζα ληξεπφκνπλ θαη λα άλνηγα ην ζηφκα κνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη είκαζηε ζε ςεθνθνξία. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Μηράιε, θξαηήζνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θα ληξεπφκνπλ λα άλνηγα θαη ην ζηφκα κνπ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δζχ κνπ είπεο λα έξζσ λα κεηξεζνχκε. Θέιεηο λα 

ζεθσζψ;  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δηαθφπηνπκε γηα 5 ιεπηά. 

ΓΗΑΚΟΠΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε Γξακκαηέα παξαθαιψ ε ςεθνθνξία 

ζα γίλεη απφ ηελ αξρή.  

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ θαη ζα ηνπνζεηεζψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο επζχλεο ηεο αληηπνιίηεπζεο, γη' απηφ πνπ έρεη ζπκβεί 

ζηελ Καζαξηφηεηα. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: 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. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά, κε εμαίξεζε ηνπο αλειαζηηθνχο θσδηθνχο ηε 

κηζζνδνζία θαη ηα ινηπά.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο θαη ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε 

έρνπλ απνρσξήζεη, ε Παξάηαμε «Ξαλά καδί» θαη ε Παξάηαμε «Ζ πφιε ηεο 

θαξδηάο καο» έρνπλ απνρσξήζεη, ε θα Γθνχκα Δχα - Γαλάε; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηαςεθίδσ εθηφο απφ ηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο; 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο 

Γεψξγηνο, ν θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο θαη ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ θαη ν θ. 

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο έρνπλ απνρσξήζεη, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία 

απνπζηάδεη, Λέθθαο ππέξ, ε θα Αιεθξαγή νθία έρεη απνρσξήζεη. Ο θ. 

Γνχιαο Αιέμαλδξνο; 

Α. ΓΟΤΛΑ: Οκνίσο κε ηελ Γθνχκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πείηε καο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 8 ππέξ – 4 θαηά, κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλειαζηηθψλ 

θσδηθψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 8εο 

αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη 

ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2023» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπλ κπξνζηά ηνπο ην Σερληθφ Πξφγξακκα νη δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη, επνκέλσο αλ πξέπεη λα εξσηεζψ ζε θάηη, είκαη ζηε δηάζεζή ηνπο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάλαηε θαη κηα εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ αξρή, νπφηε … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, δελ ππάξρεη εηζήγεζε ζπγθεθξηκέλε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε απ' επζείαο ζε θάπνηνπο 

πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα ξσηήζσ ζπγθεθξηκέλα γηαηί έρσ κπξνζηά κνπ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη έρεηε βάιεη θάπνηα 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη ζα ηα θαηαζέζσ ζηα πξαθηηθά 

γηαηί ηα λνχκεξα πνπ βάδεη ε Πεξηθέξεηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε απηφ 

πνπ ςήθηζε ε Οηθνλνκηθή ηεο Δπηηξνπή, απφ ηα λνχκεξα ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ έρεηε βάιεη εζείο.  

ινπο ηνπο θσδηθνχο πνπ έρεηε βάιεη απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ηα 

λνχκεξα είλαη δηαθνξεηηθά. Δίλαη ρηιηάξηθα. Πάξηε ηα, εδψ είλαη. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ έρσ ηηο εμήο εξσηήζεηο … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ έρεηε θαη ηνπνζέηεζε πείηε ηα φια καδί. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δληάμεη. Αλαθέξζεθε ζηνλ θιαβελίηε ν θ. Γήκαξρνο γηα 

απνκάθξπλζε ησλ ζρνιείσλ. Φαληάδνκαη φηη κηιάεη γηα ηα ΔΠΑΛ, δελ 

γλσξίδσ. Οπφηε ε εξψηεζή κνπ είλαη: ηη ζα πεη «Μειέηε αλάπιαζεο ρψξσλ 

ΔΠΑΛ»; Γηαηί ρξεηάδεηαη ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε γηα δηαπηζησηηθή πξάμε 
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θηηξίσλ ΔΠΑΛ; ε πνηα δηαπηζησηηθή πξάμε ζα πξνρσξήζεη ν Γήκνο; Καη ηε 

αθνξά ε αλαζεψξεζε κειέηεο πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε γηα λα κηιήζσ κηα θαη 

θαιή γηα φια;  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αθνχζακε ζην άλνηγκα ηεο ζεκεξηλήο καο ζπδήηεζεο απφ 

ην Γήκαξρν θάπνηα κεγάια ιφγηα γηα ηα έξγα πνπ γίλνληαη, πνπ δείρλνπλ φηη 

είλαη θαλεξφ φηη ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ επφκελνπ έηνπο είλαη ζε 

πξνεθινγηθφ θιίκα θαη πξνζπαζνχζαλ λα ακβιχλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ βηψλεη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. 

  Μηιήζαηε ήδε γηα 12 εθαηνκκχξηα θαη ε αιήζεηα είλαη φηη δελ 

ακθηζβεηνχκε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα έξγα κέζα ζε απηά. Δκείο πνηα είδακε. 

πλερηδφκελα: αζηηθή αλάπιαζε ζηνπο δξφκνπο γχξσ απφ ην γήπεδν θαη ηνλ 

πξνζθπγηθφ νηθηζκφ, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

  Ση κπαίλεη γηα αθφκε κηα θνξά; Μπαίλεη ε θαηαζθεπή ησλ ΚΑΠΖ, 

κπαίλεη ν Κέληαπξνο, κπαίλεη ε θαηαζθεπή ηεο παηδηθήο ραξάο ΑκεΑ, ε 

Λάξλαθνο, ην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην. Δίλαη πξνθαλέο φηη απηά ηα 

παξαδείγκαηα πνπ μαλακπαίλνπλ, φρη κφλν δελ ζα νινθιεξσζνχλ ηα 

πεξηζζφηεξα ην 2023, αιιά θάπνηα δελ ζα μεθηλήζνπλ θαλ, φπσο δελ 

μεθίλεζαλ νχησο ή άιισο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πνπ έκπαηλαλ ζην 

Σερληθφ Πξφγξακκα. 

  Σα θαηλνχξγηα είλαη αθξηβψο απηά πνπ πξνθαινχλ εξσηεκαηηθά, 

ε κειέηε αλάπιαζεο ρψξσλ ΔΠΑΛ, ελψ δελ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ επίζεκα 

θάπνηα ζπδήηεζε φηη ηα ΔΠΑΛ θεχγνπλ. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε γηα 

δηαπηζησηηθή πξάμε θηηξίσλ ΔΠΑΛ, αλαζεψξεζε κειέηεο πξνζθπγηθνχ 

νηθηζκνχ.  

  Πνπ πάλε ηειηθά ηα ιεθηά; ηηο αζηηθέο αλαπιάζεηο. Πξφθεηηαη 

γηα έξγα πνπ γίλνληαη γηα ηνλ ιαφ ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Υαιθεδφλαο; Απηφ 

είλαη πνπ ακθηζβεηνχκε εκείο. Σε ζηξαηεγηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ε νπνία 

απνηππψλεηαη ζην ηερληθά πξνγξάκκαηα απηά ηα 3,5 ρξφληα πνπ είζηε 

Γηνίθεζε. 

  Καη ιέκε θαζαξά φηη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ηεξαξρήζεηο πνπ 

έρεηε, δελ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηα θαηεπείγνληα έξγα ππνδνκήο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηε Νενιαία ηεο πφιεο, νχηε θηλνχληαη ζηελ 
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θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ζνβαξψλ θαη ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

γεηηνληψλ καο.  

  Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΠΑΟΚ – Νέα 

Ν.Γ. είλαη λα πξνρσξήζεηε ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ επλννχλ κηα αλάπηπμε 

θνκκέλε θαη ξακκέλε ζηελ εμαζθάιηζε ησλ θεξδψλ επηρεηξεκαηηθψλ Οκίισλ, 

πνπ απφ ηελ άιιε γηα ηε ιατθή πιεηνςεθία, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο κηθξνχο 

επαγγεικαηίεο ζεκαίλεη λέεο ζπζίεο, λέν ρηχπεκα εηζνδεκάησλ θαη 

δηθαησκάησλ. 

  Τινπνηείηε απηή ηε ζηξαηεγηθή επηινγή ε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ε 

Νέα Υαιθεδφλα θαη’ επέθηαζε λα γίλεη κηα αλαβαζκηζκέλε 

δηαζθεδαζηνχπνιε, έλα πξφηππν θέληξν αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, δηακνξθψλεηε 

ππνδνκέο κε βάζε απηή ηελ εμέιημε.  

  ε απηή ηε ζηξαηεγηθή επηινγή ζπκθσλνχλ φια ηα αζηηθά 

Κφκκαηα. Απηή ήηαλ ε θνηλή πξαθηηθή πνπ έρεηε αθνινπζήζεη φινη, θάζε πφηε 

ήηαλ ν θαζέλαο Κπβέξλεζε, ε Πεξηθέξεηα, ζην Γήκν θαη επεηδή ζπκθσλνχλ 

φινη γη' απηφ αθξηβψο ε θξηηηθή γίλεηαη ζηα επηκέξνπο, ζηα δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο. 

  Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζηα 3,5 ρξφληα ηεο ζεηείαο έρνπκε δεη λα 

πξνρσξά ηαρχηαηα έλα κεγάιν παθέην αλαπιάζεσλ γηα ηέηνηα έξγα ιεθηά 

ππάξρνπλ, εκθαλίδνληαη γξήγνξα, μεπεξληέηαη ε γξαθεηνθξαηία. Γηα άιια έξγα 

πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιιψλ νχηε θνλδχιηα βξίζθνληαη, νχηε ην 

ηέξαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο κπνξεί λα μεπεξαζηεί.  

  Πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ απηφ ηνπ 1νπ ιπθείνπ, δελ 

ππάξρεη. Αιήζεηα, ηη ζα γίλεη.. δελ ελεκεξσζήθακε πνηέ γηα ηε ζπδήηεζε κε ην 

χιινγν Γνλέσλ θαη ηα ινηπά.  

  Δπαλαθέξνπκε θαη θάπνηα αθφκε παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

θξίζηκεο ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Γηα παξάδεηγκα ηα πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ 

πνπ απμάλνληαη αληί λα κεηψλνληαη, γλσξίδνπκε πιένλ φηη κηιάκε γηα ηα 

πεξηζζφηεξα θηίξηα είλαη κεγάιεο ειηθίαο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ θάλεηε είλαη 

θπξηνιεθηηθά ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ ησλ πξνβιεκάησλ. ε νξηζκέλα κάιηζηα 

θηίξηα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απφ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 
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αο δίλνπκε δηαξθψο παξαδείγκαηα πνιχ ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ, ζαο ηα ιέλε νη χιινγνη θαη ε Έλσζε Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ση ζα γίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηα θνληέηλεξ πνπ έρνπλ θπηεπηεί 

γηα λα ζηεγαζηεί δήζελ πξνζσξηλά ε δίρξνλε πξνζρνιηθή αγσγή; Αγλνείηε 

βέβαηα παληειψο θαη ηηο αλάγθεο δεθάδσλ νηθνγελεηψλ γηα βξεθηθνχο 

δεκνηηθνχο ζηαζκνχο. 

Με ηα αλαγθαία αληηπιεκκπξηθά έξγα, πφηε ζα μεθηλήζνπλ θαη 

πφηε ζα νινθιεξσζνχλ; Ήδε αλαθέξζεθαλ αξθεηά ζηε ζπδήηεζε πνπ 

πξνεγήζεθε θαη ηειηθά ηη ζα πείηε φηαλ ζα πιεκκπξίζνπλ νη γεηηνληέο θαη νη 

δξφκνη; Θα θνξντδεχεηε ηνλ θφζκν γηα δήζελ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα;  

Γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο νη αλαπιάζεηο πξνρσξνχλ 

ηαρχηαηα, αιιά νχηε νη παηδηθέο ραξέο, νχηε ε Λάξλαθνο, νχηε ν θφκβνο νχηε 

ηίπνηα δελ πξνρσξάεη. Θα μεθηλήζνπλ ην ’24 θαη αλ ζα νινθιεξσζνχλ θάπνηα 

ζηηγκή. Γηα ηηο απαιινηξηψζεηο αθφκε πην ραξαθηεξηζηηθφ, πφζεο πεξηπηψζεηο 

κέλνπλ ζηα ραξηηά, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ν Γήκνο ράλεη ρψξνπο πνπ 

δηεθδηθήζεθαλ γηα δεθαεηίεο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Γθνχκα, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν ηξία πξάγκαηα κφλν απφ απηά πνπ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ε 

θα Γθνχκα, δεδνκέλνπ φηη ε εηζήγεζή ηεο είλαη ζεβαζηή απιά δελ 

απνηππψλεη ηελ αγσλία θαη ηελ έγλνηα πνπ έρνπκε φινη καο, φρη κφλν εκείο 

σο Γεκνηηθή Αξρή αιιά φινη νη δεκφηεο θαληάδνκαη γηα ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ επί ζεηξά εηψλ. 

Αλαθέξζεθε ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιεία. Θα 

ζπκίζσ φηη θέηνο κφλν εμαζθαιίζακε πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην επξψ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ θαη γχξσ ζηα 350-500 ρηιηάξηθα γηα ηε 

ζπληήξεζε ζην βαζκφ πνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ ησλ ζρνιείσλ. 

Καλείο δελ είπε φηη ηα ζρνιεία είλαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηζπκνχκε, αιιά ζηελ θαη’ αλαινγία έγλνηα θαη επαθή κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λνκίδσ φηη ππεξηεξνχκε θαηά πνιχ απφ πξνεγνχκελεο 

Γηνηθήζεηο. 

ην ζέκα πνπ πξφιαβα λα γξάςσ θαη πνπ αθνξνχλ ηηο 

εξσηήζεηο δπν πξφιαβα λα γξάςσ γηα ηελ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε γηα 
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δηαπηζησηηθή πξάμε ησλ θηηξίσλ ησλ ΔΠΑΛ, είλαη δεδνκέλν φηη ηα ΔΠΑΛ 

απνκαθξχλνληαη θαη κπήθακε ζε κηα ινγηθή λα απνηππψζνπκε ηα εκβαδά, ηα 

ππφγεηα, νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην νηθνδφκεκα ησλ ΔΠΑΛ. Απηφ απαηηεί κηα 

δηαπηζησηηθή πξάμε ηέηνηα, πνπ ζα καο επηηξέςεη έρνληαο ην πιήξεο 

απνηχπσκα ησλ ζηξεκκάησλ λα δνχκε πσο απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ.  

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Γήκαξρε ζπγλψκε, είπαηε φηη απνκαθξχλνληαη. Πνπ 

πάλε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ηαλ ιέσ απνκαθξχλνληαη, ην ιέσ ζηαδηαθά. Τπάξρεη κηα 

κεηαθφκηζε ηέηνηα, πνπ ζα καο επηηξέςεη …  

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Θα πάλε ζην 3ν δειαδή δίπια; Απηφ ελλνείηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα πάλε ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν απφ απηνχο πνπ θηηάρλνπκε 

ηψξα, απηνχο ηνπο ρψξνπο πνπ είλαη επάεξνη, επήιηνη, εμππεξεηνχλ ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη νπζηαζηηθά ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αμηνπξέπεηα ησλ καζεηψλ. 

Πάκε ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ άιζνπο 

Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. Απηή αθνξά ε 647413002 ηελ 

πξφζθιεζε 6 ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» εθεί κπαίλεη φιε ε αλάπιαζε ηνπ 

άιζνπο καδί κε ην έξγν ηεο Λάξλαθνο. Κάηη άιιν θα Γθνχκα δελ πξφιαβα λα 

γξάςσ ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. ηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο δελ ζα 

απαληήζσ, δηθαίσκά ζαο λα ηνπνζεηείζηε έηζη. Αιιά αλ έρεηε κηα εξψηεζε 

πάλσ ζηνλ ηίηιν θαη ζηηο κειέηεο, ζηε δηάζεζή ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη λνκίδσ φηη νινθιεξψζακε θαη πάκε ζε 

ςεθνθνξία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ μέξσ αλ ν θ. αξαληφπνπινο ζέιεη λα πξνζζέζεη θάηη. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ρη θ. Γήκαξρε. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο; 

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο; 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ; 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο; 

Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο; 

. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά, θαη έδσζα αληίγξαθν απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ θαίλνληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 

πέξαζαλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο Δπηηξνπή. Δίλαη έλα ρηιηάξηθν ζηνπο 

θσδηθνχο απηνχο πνπ αλαθέξαηε γηα ην ΚΑΠΖ θαη γηα ηνπο άιινπο πφξνπο 

πνπ έρεηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Δπραξηζηψ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Δχα - Γαλάε; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο; 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λέθθαο ππέξ, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο; 

Α. ΓΟΤΛΑ: Παξψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα πείηε καο ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 8 ππέξ – 3 θαηά, 1 παξψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2023» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο Λατθψλ Αγνξψλ γηα ην έηνο 2023» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη θάηη πνπ ςεθίδεηαη θάζε ρξφλν, είλαη ε 

απφθαζε γηα ην χςνο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο πνπ αηηνχκαζηε πξνο ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ θαη εθηακηεχεηαη απφ ην Σακείν Λατθψλ 

Αγνξψλ. χκθσλα κε εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ ιατθψλ αγνξψλ ζηελ πφιε καο 

ην εηήζην θφζηνο αλέξρεηαη ζηηο 60.000 €. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πφζα παίξλνπκε. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ση αηηνχκαζηε θ. Κνπηζάθε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο απηή ηε ζηηγκή ςεθίδνπκε ην αίηεκα. Δγθξίλεηε θχξηνη 

ζπλάδειθνη;  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δκείο παξψλ θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκφο ηειψλ 

θαζαξηφηεηαο Λατθψλ Αγνξψλ γηα ην έηνο 2023» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Π.Π.Η.Δ.Γ.,  

βάζεη ηεο αξηζ. 24/2022 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ» 

(επανεισαγωγή) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ λα πξνζζέζσ θα Γθνχκα επεηδή κε ξσηήζαηε, φηη ν 

Κψδηθαο ζην άξζξν 234/2 ιέεη φηη νη Καλνληζκνί ησλ Πξνζψπσλ ςεθίδνληαη 

θπζηθά ζην Γηνηθεηηθφ ηνπο πκβνχιην θαη έξρνληαη πξνο ςήθηζε ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ ππάξρεη θακία δέζκεπζε φπσο ζηηο θαλνληζηηθέο. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν ζεσξψ απαξάδεθην απηφ πνπ θέξλεη ην Π.Π.Η.Δ.Γ., 

δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηε δηαθνξά κεηαμχ πνιηηηθνχ γάκνπ θαη πνιηηηθήο 

θεδείαο, γηαηί λα επηηξέπεηαη ην έλα θαη λα απαγνξεχεηαη ην άιιν. 

  Ο Γήκνο δελ έρεη ρψξνπο γηα θακία ζπιινγηθφηεηα, έρνπκε κφλν 

απηφ ην ρψξν εδψ ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ. Απηφο ν ρψξνο ρξφληα 
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ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ Παξαηάμεηο θαη απφ Κφκκαηα θαη γηα εθδειψζεηο θαη 

γηα ηα πάληα. 

  Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ θιείλεη απηφ 

θαη επηηξέπεη κφλν ηνπο πνιηηηθνχο γάκνπο θαη θάπνηεο πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο θαη ηίπνηε άιιν. Δκείο είκαζηε θάζεηα αληίζεηνη ζε απηή ηελ 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη δελ ζαο θξχβσ φηη ζθεθηφκαζηε κήπσο 

θάλνπκε θαη πξνζθπγή. Γηαηί επηηξέπεη, ζαο μαλαιέσ θαη πάιη, ηνλ πνιηηηθφ 

γάκν θαη απαγνξεχεη ηελ πνιηηηθή θεδεία. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη' αξράο εγψ δπζηπρψο δελ κπφξεζα λα είκαη ζε εθείλε 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. εθείλν ην πξσηλφ, ζέισ λα πσ δπν πνιχ βαζηθά 

πξάγκαηα. 

Πξφθεηηαη πξαγκαηηθά γηα αληηδξαζηηθή ηξνπή πνπ κπνξεί λα 

πάξεη ην Ίδξπκα, ηξνκαθηηθά επηθίλδπλε γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ ιφγνπ ζηελ 

νπζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ απφ ρψξνπ ηνπ Γήκνπ θαη ν κφλνο 

ιφγνο πνπ επηηξέπνληαη νη πνιηηηθνί γάκνη είλαη γηαηί απηνί θέξλνπλ ηα ιεθηά, 

πνπ ζην θάησ - θάησ ηεο γξαθήο είλαη δσξεέο θαη ζα κπνξνχζαλ λα κε ηα 

δίλνπλ θηφιαο. 

Γελ έρεηε πνπζελά αιινχ κεξηκλήζεη ηφζα ρξφληα νχηε εζείο 

νχηε νη πξνεγνχκελνη λα γίλνληαη πνπζελά πνιηηηθέο θεδείεο. Πξαγκαηηθά 

ξσηάσ πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζηεγαζκέλα πνιηηηθή θεδεία ζην ρψξν ηνπ 

Γήκνπ θαη ε απάληεζε είλαη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη πνπζελά. ην λεθξνηαθείν 

νη πνιηηηθέο θεδείεο πνπ έρνπλ γίλεη, έρνπλ γίλεη αλάκεζα ζηνπο ηάθνπο, ζηνπο 

δηαδξφκνπο ησλ ηάθσλ. Αλ βξέμεη δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα, αλ είλαη 

πνιχο θφζκνο δελ κπνξείο λα γίλεη ηίπνηα, δελ ππάξρεη θαλέλαο ρψξνο. 

Πξνθαλψο ζχκθσλα κε απηνχο πνπ ην ςήθηζαλ, δελ πξέπεη λα 

θάλνπκε πνιηηηθέο θεδείεο, πξέπεη λα θάλνπκε κφλν κία: ρξηζηηαληθή 

νξζφδνμε. Απηφ πξνζθέξεη ν Γήκνο, απηφ καο ιέεη ν Γήκνο, ην Ίδξπκα θαη ν 

Γήκνο θαη απηφ είλαη βαζηά πξνβιεκαηηθφ θαη αληηδξαζηηθφ.  

Απφ κφλν ηνπ θηκψλεη, αθαηξεί ην δηθαίσκα ζηνλ ιφγν θαη ηελ 

θεδεία φισλ ησλ ππνινίπσλ. Απηφ ιέγεηαη ξαηζηζκφο, απηφ μέξσ φηη είλαη. 

Γηαηί ιέκε «είζαη θαζίζηαο, είζαη ξαηζηζηήο» ηα ιέκε έηζη εχθνια, φηαλ είλαη 

πξαγκαηηθά. Απηφ είλαη.  
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Ζ. ΣΑΦΑ: Σα ιέλε απηνί πνπ ηα θάλνπλ θα Γθνχκα.  

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη, εγψ είκαη ν θαζίζηαο.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ κηιάσ γηα ζαο, γηα έλαλ άιιν Αξηζηεξφ κηιάσ. Δζείο είζηε 

θνκκνπληζηέο, δελ είζηε Αξηζηεξνί. 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Θέισ λα θαιέζσ ην ψκα πξαγκαηηθά λα βάιεη θξέλν ζε 

απηή ηελ απφθαζε. Σν λα αθαηξεζεί απφ ην Ίδξπκα Μηθξαζηαηηθνχ Πνιηηηζκνχ 

ε πνιηηηθή ηνπ, νη αηηίεο δειαδή πνπ ππάξρεη απηφ ην Ίδξπκα, γηαηί είλαη 

πνιηηηθέο νη αηηίεο θαη δελ απαγνξεχνληαη κφλν ηα Κφκκαηα, απαγνξεχνληαη 

θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο Παξαηάμεηο, ην σκαηείν εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί λα 

ην δεηήζεη γηα λα θάλεη ηε ζπλέιεπζή ηνπ εθεί, απαγνξεχεηαη.  

  Δκείο αληηπξνηείλνπκε λα αθαηξεζνχλ απηά, λα κελ ππάξρεη ε 

παξάγξαθνο γηα ηα πνιηηηθά Κφκκαηα, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο Παξαηάμεηο θαη δελ 

ζπκάκαη πσο αιιηψο ην δηαηππψλεη. Να κπεη θαλνληθά ε πνιηηηθή θεδεία θαη 

λα κπεη φηη ε δσξεάλ είλαη πξαγκαηηθά δσξεά θαη κπνξεί θάπνηνο λα δψζεη 

πεξηζζφηεξα, κπνξεί λα κε δψζεη θαη θαζφινπ. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν βάδεηε πξνο ςήθηζε θα Γθνχκα; 

Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ναη θ. Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Μηα εξψηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ πήξε απηή 

ηελ απφθαζε λα απαγνξεπηνχλ ηα πνιηηηθά Κφκκαηα θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο 

Οξγαλψζεηο, θαζψο θαη νη πνιηηηθέο θεδείεο, πνπ αθξηβψο ελνρινχζαλ; Να 

κνπ πνπλ κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά, πνην πνιηηηθφ Κφκκα έθεξε νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα ζην Π.Π.Η.Δ.Γ., ελνρινχζε κε ηελ παξνπζία ηνπ, ή πνηα πνιηηηθή 

θεδεία δεκηνχξγεζε πξφβιεκα, πνπ είλαη αληίζεην κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

Ηδξχκαηνο;  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Κνπηζάθε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ε απφθαζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

είλαη απηνηειήο, δελ ηελ αιιάδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δίλαη θαλνληζηηθήο 

κνξθήο θαη γηα λα ηελ αιιάμεηο, ζέιεη 17 άηνκα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε δελ κε παξαθνινπζήζαηε, απηφ πνπ ιέηε εζείο 

είλαη ην άξζξν 79 θαη εδψ κηιάκε γηα ην άξζξν 234 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα, πνπ 
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ιέεη ηα Ννκηθά Πξφζσπα ςεθίδνπλ ηνπο Καλνληζκνχο θαη έξρνληαη ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ςήθηζε. Πξνζέμηε, δελ είλαη θαλνληζηηθή, είλαη 

Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη κφλν γηα επηθχξσζε θ. Πξφεδξε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή ππάξρεη κηα εξκελεία ε νπνία είλαη δηθνξνχκελε θαη 

επηθαιείηαη ν θαζέλαο θάηη δηαθνξεηηθφ, ζα πξφηεηλα λα απνζπξζεί ην ζέκα 

ζαο παξαθαιψ, έρσ απηφ ην δηθαίσκα θαη εζείο θαη εγψ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηεί ην ζέκα ηεο θαλνληζηηθήο θαη ηνπ θαηά πφζν δηθαηνχηαη ην 

Π.Π.Η.Δ.Γ. λα απηελεξγεί -αλαθέξνκαη ζηνλ Οξγαληζκφ, φρη βέβαηα ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νπνίνπ είκαη έηζη θη αιιηψο Πξφεδξνο- πξνθεηκέλνπ 

λα απνζαθελίζνπκε ηηο δηαηάμεηο απηέο πνπ επηθαιείηαη ν θ. Κνπηζάθεο θαη 

εζείο θαη λα ην θέξνπκε ζε επφκελν πκβνχιην. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Π.Π.Η.Δ.Γ., βάζεη ηεο αξηζ. 24/2022 απφθαζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ. 

 

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο, θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 199 παξ. 6 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνχ 

θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 199 παξ. 6 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Δπηθχξσζε δεθαηεζζάξσλ (14) σθεινπκέλσλ απφ ην Κνηλσληθφ 

Παληνπσιείν ηεο ΚΔΓΝΦΝΥ ζην Κνηλ. Παληνπσιείν ηεο Γνκήο ιφγσ 

ιήμεο έληαμήο ηνπο ζην ΣΔΒΑ (Γ’Φάζε)» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθχξσζε 

δεθαηεζζάξσλ (14) σθεινπκέλσλ απφ ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηεο 

ΚΔΓΝΦΝΥ ζην Κνηλ. Παληνπσιείν ηεο Γνκήο ιφγσ ιήμεο έληαμήο ηνπο 

ζην ΣΔΒΑ (Γ’Φάζε)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Δπηθαηξνπνίεζε Πξαθηηθνχ Οηθνλνκηθά Αδχλακσλ Πνιηηψλ (Απφξσλ) 

πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη 

σθεινχκελνη πξνο έληαμε ζην Κνηλ. Παληνπσιείν – ίηηζε  

θαηά ην έηνο 2023 θαζψο θαη ησλ θξηηεξίσλ - δηθαηνινγεηηθψλ  

πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Πέληε άηνκα θαη άλσ, ιέηε, 10.000 €. Δθεί βιέπσ λα 

ππάξρεη θάηη παξάμελν κε ηα λνχκεξα, ην έλα άηνκν 5.000 θαη ηα πέληε άηνκα 

10.000 € εηήζην εηζφδεκα θαη ηαπηφρξνλα βάδεηε απφ θάησ φηη επλννχληαη θαη 

νη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο. Ζ πνιχηεθλε νηθνγέλεηα έρεη πέληε ή έμη άηνκα, κε 

10.000 €; Απηνί δελ δνπλ, είλαη πάξα πνιχ κηθξφ ην πνζφ. Γελ κπνξεί λα είλαη 

ην έλα άηνκν 5.000 θαη ηα έμη άηνκα 10.000 €. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνέθπςε απφ ηηο αλαιχζεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θ. 

Εαραξηάδε. Γελ έρσ θάηη κπξνζηά κνπ ζηα ζηνηρεία, δελ έρσ αλάινγα πνζά 

θαη δελ έρσ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Πξνέθπςε απφ ηελ πξφηαζε ησλ Δπηηξνπψλ 

πνπ λα θάλνπλ κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ άπηνληαη 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ. Γελ είλαη θάηη ην νπνίν θέξλεη απζαίξεηα ε 

Γεκνηηθή Αξρή. Θέιεηε λα ην δνχκε μαλά;  

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Μηιάηε γηα θάησ απφ 400 € ηα δπν άηνκα.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μήπσο είλαη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πνπ έξρεηαη βάζεη 

αιγνξίζκσλ. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καη άιιε κηα εξψηεζε. Λέηε φηη φπνηνο έρεη ηφθνπο 

θαηαζέζεσλ, απνξξίπηεηαη. Δγψ έρσ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 20 ιεπηά γηαηί ηε 

ζχληαμε πνπ ππνηίζεηαη φηη παίξλσ 518 € ηα νπνία δελ θηάλνπλ νχηε γηα 

δήησ. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μηιάκε γη' απηφ ην πνζφ. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Μα δελ ην ιέεη πνπζελά, ιέεη «ηφθνπο θαηαζέζεσλ 

απνξξίπηεηαη». Ρσηάσ, ππάξρεη θάπνην πνζφ; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Άκα κνπ δψζεηε ηνλ ιφγν, ζα εμεγήζσ. Ο θ. Μπεξδέζεο 

έρεη ηνλ ιφγν. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Πέξζη ηφθνπο θαηαζέζεσλ αλ ζπκάκαη θαιά είρακε 4 ή 5 

επξψ. 4 – 5 επξψ απνδεηθλχεηαη φηη γηα λα έρεηο ηφθνπο θαηαζέζεσλ, πξέπεη 

λα έρεηο πάλσ απφ 25.000 € ζηελ Σξάπεδα. Δίπακε θαη ήξζε θαη ζηελ 

Δπηηξνπή απφξσλ γηα ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ είλαη 10-20 ιεπηά, δειαδή 

δελ είλαη ιφγνο λα ην θέξνπκε θαλ, θαηαιαβαίλνπκε φηη θάπνηνο παίξλεη κηα 

ζχληαμε ή έλα κηζζφ 400-500 € θαη απηφ αμηνινγείηαη. 

  Απιά επεηδή πέξζη είρακε βάιεη ηα 5 επξψ θαη απνδεηθλχεηαη φηη 

ν ηφθνο ζηηο Σξάπεδεο κε 5 επξψ, πξέπεη λα έρεηο πάλσ απφ 25.000 € ηελ 

Σξάπεδα βγάιακε ηνπο ηφθνπο. Σψξα, αλ θέξεη θάπνηνο φηη έρεη 5 ιεπηά δελ 

ζα ηνλ απνξξίςνπκε, πξνο Θενχ. 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δληάμεη, βάιηε 1 επξψ. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: 1 επξψ είλαη πεξίπνπ 10.000 € γηα λα έρεηο ζηελ Σξάπεδα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ο θ. Μπεξδέζεο είπε ην έλα θνκκάηη ην νπνίν είλαη ζσζηφ, 

έηζη αθξηβψο γίλεηαη θαη ε Δπηηξνπή ησλ απφξσλ θαη είκαη θαη ζηηο δπν θαη 

ζηελ Κνηλσθειή θαη ζηνπ Γήκνπ, είλαη απηφο ν ιφγνο. 

  Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη εκείο ηα πνζά δελ ηα νξίδεη νχηε ε 

Γεκνηηθή Αξρή, νχηε θαλείο. Τπάξρνπλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πνπ νξίδνπλ 

ηα πνζά πφζν δηθαηνχηαη ν θάζε σθεινχκελνο. Απηά ηα ιεθηά έρνπκε, απηά 

ηα ιεθηά κνηξάδνπκε θαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηα κνηξάδνπλ φπσο ιέεη ν 

λφκνο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ ζσζηά. Παξ' φια απηά λα ππελζπκίζσ φηη πηέδνπλ ηνπο 

ηξαπεδίηεο λα απμήζνπλ ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ. Δγθξίλεηε θχξηνη 

ζπλάδειθνη; 

Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ θ. Πξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθαηξνπνίεζε 

Πξαθηηθνχ Οηθνλνκηθά Αδχλακσλ Πνιηηψλ (Απφξσλ) πνπ αθνξά ην 

πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη σθεινχκελνη 

πξνο έληαμε ζην Κνηλ. Παληνπσιείν – ίηηζε θαηά ην έηνο 2023 θαζψο 

θαη ησλ θξηηεξίσλ - δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Απαιιαγή ρνξεπηηθήο νκάδαο Γήκνπ απφ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με επθαηξία ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα ήζεια λα δεηήζσ 

απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, εκείο λνκίδσ φηη ην θάλακε θαη αλ δελ ην θάλακε 

θαθψο δελ ην θάλακε, λα ππάξρεη κηα απαιιαγή ζηηο ζπλδξνκέο ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο φπσο απηέο 

απνηππψλνληαη θαη ζηα δεκνηηθά ηέιε, δειαδή γηα κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, 

γηα καθξνρξφληα αλέξγνπο, γηα πνιχηεθλνπο. 

  ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη ν Γήκνο είηε είλαη απηφ 

ρνξεπηηθφ, είηε είλαη δσγξαθηθή, ή νηηδήπνηε είλαη θαη ην βάδσ σο πξφηαζε θαη 

δεηψ θαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη ηελ ςήθηζή ηνπ, λα έρνπλ απαιιαγή απηέο νη 

θαηεγνξίεο απφ ην αληίηηκν. Αλ ζέιεηε είλαη θαη γηα ςπρνινγηθνχο ιφγνπο θαη 

γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο. Ννκίδσ φηη ην θάλακε εκείο, αιιά δελ ην θάλακε 

θαθψο δελ ην θάλακε θη εκείο φζν ήκαζηαλ Γηνίθεζε.  

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ ππάξρεη κηα κείσζε ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο θ. 

Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζα ζαο έιεγα λα ην κεδελίζνπκε έηζη φπσο είλαη ε 

θαηάζηαζε. Δίπα φηη θαθψο δελ ην θάλακε αλ δελ ην θάλακε, ην παξαδέρηεθα 

κφλνο κνπ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε αθνχσ πνιχ ζνβαξά ηελ πξφηαζε απηή θαη 

επεηδή ζέιεη κηα δχκσζε ζρεηηθά κε ηα αληαπνδνηηθά ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο 

πνπ σθεινχληαη απφ καζήκαηα, πξνθαλψο ελλνείηε θαη ηα εξγαζηήξηα… 

ζσζηά; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή ζέιεη κηα δχκσζε ην θξαηψ, θξαηήζηε ηελ πξφηαζή ζαο 

γηα ην επφκελν πκβνχιην. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζπγθεθξηκέλν είλαη νκφθσλα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ έρσ αληίξξεζε, κε ηελ επθαηξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θάλσ θαη ηελ πξφηαζε απηή θαη γηα ην ρνξεπηηθφ θαη γηα φιεο ηηο δνκέο. 

Δπραξηζηψ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απαιιαγή ρνξεπηηθήο 

νκάδαο Γήκνπ απφ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

  αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο 

ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ψσχοαιμία παοακαλώ ρε όλξσπ. Είμαι μια ποόςαρη πξσ δεμ 

νεκιμάει και απεσθύμεςαι ρε άλλεπ Παοαςάνειπ, είμαρςε όλξι πάοα πξλύ 

κξσοαρμέμξι, γεμικά ξι ρσγκσοίεπ δεμ εσμξξύμ ςημ ψσχοαιμία, αλλά απ ςημ 

κοαςήρξσμε εμείπ μεςανύ μαπ. Απ κοαςήρξσμε έμα επίπεδξ πξλιςιρμέμξ ρε 

πξλιςικέπ αμςιπαοαθέρειπ, μξμίζω πωπ μπξοξύμε μα ςξ κάμξσμε. Εσχαοιρςώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟ: Καλό βράδσ ζε όλοσς. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ 
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ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ   ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 

 

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ,  

 

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ   ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΝΣΑΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ 

 

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ   ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ 

 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ,  ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ 
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