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Ο ναXS χρονολογεEται απX το 1835

Ο εορτασNXS των ΕισοδEων τηS 
ΘεοτXκου στον ΜεταβυζαντινX ΝαX 
του ΠαγονερEου Κ. ΝευροκοπEου

Την ∆ευτTρα 21 Νοε_βρVου, πανηγlριζε ο Ιερkd Μεταβυζα-
ντινkd Ναkd ΕισοδVων τηd Θεοτkκου, ο οποVοd βρVσκεται στο
ΠαγονTρι, του ΚSτω ΝευροκοπVου. Η αρχιερατικU θεVα λειτουρ-
γVα, πραγ_ατοποιUθηκε προεξTχοντοd του Σεβασ_ιmτατου Μη-
τροπολVτη ΝευροκοπVου και Ζιχνmν, κ. Ιερkθεου.
Χαρακτηριστικk εVναι, kτι ο Ιερkd Ναkd ο οποVοd βρVσκεται στο

χωριk του ΠαγονερVου, χρονολογεVται απk το 1835, και αποτε-
λεV τον παλαιkτερο ναk στο λεκανοπTδιο του ΝευροκοπVου.
ΚατS τον εορτασ_k των ΕισοδVων τηd Θεοτkκου, στο ΠαγονTρι,
προσUλθε πλUθοd πιστmν, _ε περισσkτερα απk 300 Sτο_α που
βρTθηκαν στο χωριk, απk τη ∆ρS_α, τον Βmλακα, και το Νευ-
ροκkπι.

ΑξVζει να αναφTρου_ε,  kτι το ΠαγονTρι εVναι Tνα ακριτικk
χωριk του Νο_οl ∆ρS_αd, το οποVο βρVσκεται κοντS στα ελλη-
νοβουλγαρικS σlνορα. Πρkκειται για χαρακτηρισ_Tνο παραδο-
σιακk οικισ_k απk το 1983, το οποVο διατηρεV - σε πεVσ_α των
εποχmν που αλλSζουν ραγδαVα _ορφTd και σχU_ατα - τον αTρα
_ιαd Sλληd εποχUd, _ε αυθεντικkτητα και αξιοπρTπεια. Το Πα-
γονTρι, ανUκει διοικητικS στον ∆U_ο Κ. ΝευροκοπVου, ενm απT-
χει απk τη ∆ρS_α 60 χλ_. περVπου, και απk το ΚSτω Νευροκkπι
22 χλ_.

Ο οικισ_kd, γνωστkd και για το σινSφι των Ηπειρωτmν κτι-
στSδων, εVναι απαρS_ιλληd ο_ορφιSd, _ε διkρωφα πετρkκτιστα
σπVτια _ε χαγιSτι και Sνετεd αυλTd, _ε στενS καλντερV_ια, _ε τιd
βρlσεd του _ε το παγω_Tνο, τουd καλοκαιρινοld _Uνεd, τρε-
χοl_ενο νερk, τη _εταβυζαντινU εκκλησVα των ΕισοδVων τηd Θε-
οτkκου κτισ_Tνη το 1835, την υπTροχη θTα στο Φαλακρk kροd,
και την οροσειρS τηd Ροδkπηd. 

Το ΠαγονTρι Tχει υψk_ετρο 750 _., στα ανατολικS του ο ΝT-
στοd αποτελεV φυσικk kριο, ενm βkρεια _ε τον οικισ_k ΚατS-
χλωρο αγγVζει τα ΒουλγαρικS σlνορα. Στα δυτικS, υπSρχουν οι
οικισ_οV ΑχλαδιS, Μικροκλεισοlρα και η εγκαταλελει__Tνη
Αχλαδο_ηλιS.

Το kνο_S του, το πUρε απk το κρlο νερk που βγSζουν οι
δlο βρlσεd του χωριοl, η ΕπSνω και η ΚSτω. Το νερk, kπωd
τονVζουν οι κSτοικοι εVναι κρlο το καλοκαVρι και ζεστk το χει-
_mνα.

Στιγ�ι%τυπο απ% τον εορτασ�% των Εισοδ�ων 
τη" Θεοτ%κου στο Παγον�ρι, Κ. Νευροκοπ�ου.

Φωτογραφ�ε", �γγελο" Γο&σιο". 

Την ΤετBρτη 30 ΝοεNβρEου 2016
ΕιδικD και τακτικD συνεδρEαση 
∆ηNοτικοY ΣυNβουλEου ∆ρBNαS
ΚατBθεση οικονοNικZν στοιχεEων του ∆DNου 2015

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤετSρτη 30 Νοε_βρVου και mρα
18.30, πρkκειται  να πραγ_ατοποιηθεV ειδικU συνεδρVαση
του ∆η_οτικοl Συ_βουλVου ∆ρS_αd, _ε _οναδικk θT_α:
«ΥποβολU οικονο_ικmν στοιχεVων ∆U_ου ∆ρS_αd χρUσηd
2015».

Με το τTλοd τηd ειδικUd συνεδρVασηd, στιd 19.30, θα
ακολουθUσει τακτικU συνεδρVαση του σm_ατοd _ε τα πα-
ρακSτω θT_ατα:

- ΚατSρτιση Τεχνικοl ΠρογρS__ατοd του ∆U_ου ∆ρS-
_αd 2017.

- ∆ωρεSν παραχmρηση χρUσηd κλειστοl γηπTδου τηd
ΤΚ Καλοl Αγροl.

- ∆ιαγραφU U _η οφειλUd απk τον ΧΚ 986/2016 απk πα-
ρSβαση ΚΟΚ Tτουd 2011 – AUTO HELLAS ΑΤΕΕ.

- ;γκριση επιστροφUd αχρεωστUτωd καταβληθTντοd
ποσοl- ΚαιρVδηd Χριστkφοροd.

- Ορισ_kd υπευθlνου _ε δικαVω_α υπογραφUd για την
εVσπραξη ασφαλVστρων.

- ;γκριση διενTργειαd προ_Uθειαd τηd ∆/νσηd Προ-
γρα__ατισ_οl οργSνωσηd και ΠληροφορικUd.

- Συγκρkτηση επιτροπUd παραλαβUd φυσικοl εδS-
φουd για το Tργο «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆Κ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ».

- Συγκρkτηση επιτροπUd προσωρινUd και οριστικUd
παραλαβUd του Tργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ-
ΚΙΟΥ».

- Συγκρkτηση επιτροπUd προσωρινUd και οριστικUd
παραλαβUd του Tργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ».

- Συγκρkτηση επιτροπUd προσωρινUd και οριστικUd
παραλαβUd του Tργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ».

- Συγκρkτηση επιτροπUd προσωρινUd και οριστικUd
παραλαβUd του Tργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ».

- Συγκρkτηση επιτροπUd προσωρινUd και οριστικUd
παραλαβUd του Tργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΕ-
ΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ».

- Συγκρkτηση επιτροπUd προσωρινUd και οριστικUd
παραλαβUd του Tργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ».

- ;γκριση πρωτοκkλλου οριστικUd παραλαβUd του
Tργου « ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ».

- ;γκριση πρωτοκkλλου προσωρινUd και οριστικUd
παραλαβUd του Tργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟ-
ΤΙΚΟ= ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ».

- ;γκριση τηd 80/2016 απkφασηd – γνω_οδkτησηd
τηd ΕΠΖ, σχετικS _ε τη χορUγηση συναVνεσηd ερευνητι-
κmν εργασιmν σε δη_kσια λατο_ικU Tκταση 95,4662στρ.
που βρVσκεται στη θTση «ΣΤΕΝΟΚΟΡΥ∆Η», τηd περιοχUd
τηd ∆.Κ. ΧωριστUd, στουd κ.κ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ και
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΚΩΝ/ΝΟ. 

- ;γκριση εξkδων _ετακVνησηd υπαλλUλων ∆U_ου
∆ρS_αd.

ΕκλογD ΚυριαζEδη στη θCση του αν.
ΓραNNατCα τηS ΚοινοβουλευτικDS 
ΟNBδαS τηS ΝCαS ∆ηNοκρατEαS

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ειδικU συνε-
δρVαση τηd Κοινοβουλευτι-
κUd Ο_Sδαd τηd ΝTαd
∆η_οκρατVαd, kπου εγκρV-
θηκε ο νTοd κανονισ_kd λει-
τουργVαd τηd, ο βουλευτU
∆ρS_αd τηd ΝTαd ∆η_ο-
κρατVαd κ. ∆η_Uτρηd Κυ-
ριαζVδηd, εξελTγη  αναπλη-

ρωτUd Γρα__ατTαd τηd Κοι-
νοβουλευτικUd Ο_Sδαd, ο
οποVοd θα συ__ετTχει στη
ΣυντονιστικU ΕπιτροπU
στην οποVα προεδρεlει ο
Πρkεδροd τηd ΝTαd ∆η_ο-
κρατVαd κ. ΚυριSκοd Μη-
τσοτSκηd.

Η ΣυντονιστικU Επι-
τροπU περιληπτικS Tχει τιd
παρακSτω αρ_οδιkτητεd:

α)  ΣυντονVζει το Κοινο-
βουλευτικk Tργο και απο-
φασVζει για τον χειρισ_k, τιd
στSσειd και τιd θTσειd του
Κk__ατοd επV νο_οσχεδVων,
αντικει_Tνων κοινοβουλευ-
τικοl ελTγχου και θε_Sτων
κοινοβουλευτικUd τακτικUd
που δεν εισSγονται στην
Κ.Ο. U δεν διεκπεραιmνο-
νται στο πλαVσιο των Ο.∆.Ε.
και των Το_Tων, σl_φωνα
_ε τη σχετικU διαδικασVα
κλπ.

β) Επιλlει κSθε ζUτη_α U
α_φισβUτηση που ανακl-
πτει κατS την Sσκηση των
βουλευτικmν καθηκkντων.

γ)  ΕισηγεVται εγγρSφωd
στον Πρkεδρο την αξιολk-
γηση του Tργου των Βου-
λευτmν, συνολικS και ατο_ι-
κS, στο Κοινοβοlλιο και
στιd εν γTνει κο__ατικTd
δρSσειd.

δ)  ΑσκεV kποιεd Sλλεd
αρ_οδιkτητεd ανατVθενται
σε αυτUν απk τον Κανονι-
σ_k.

ΤηS ΣουζBναS ΘεοδωρEδου
Με αφορ_U την Παγκkσ_ια Η_Tρα για

την ΕξSλειψη τηd ΒVαd κατS των Γυναικmν,
την οποVα ανακUρυξε _ε απkφαση τηd στιd

17 ∆εκε_βρVου του 1999 η γενικU συνT-
λευση του ΟΗΕ, την 25η Νοε_βρVου, ωd
∆ιεθνU Η_Tρα για την εξSλειψη τηd κατS
των γυναικmν, η ;νωση Κυριmν ∆ρS_αd,
διοργανmνει _ια ιδιαVτερη εκδUλωση, την
ΠαρασκευU 25 Νοε_βρVου, στιd 9 το
βρSδυ, σε κεντρικk καφT τηd πkληd _αd.

Η ;νωση Κυριmν ∆ρS_αd, ευαισθητο-
ποιη_Tνη σε κοινωνικS θT_ατα, για Sλλη
_ια φορS βρVσκεται δVπλα στιd γυναVκεd,
και στο ση_αντικk αυτk πρkβλη_α το
οποVο αντι_ετωπVζουν, και
Tχει παγκkσ_ια διSσταση.

Η πρkεδροd τηd ;νω-
σηd Κυριmν ∆ρS_αd κα.
Τσια_οlρα, στιd δηλmσειd
τηd αναφTρθηκε στο φαινk-
_ενο τηd κακοποVησηd των
γυναικmν, ενm επεσU_ανε
και την βοUθεια που παρT-
χει η ;νωση, σε αυτTd τιd
γυναVκεd, λTγονταd kτι: «Η
;νωση Κυριmν ∆ρS_αd,
εVναι συ_παραστSτηd των
κακοποιη_Tνων γυναικmν
και των παιδιmν, που βρV-
σκονται σε οικογενειακk
αδιTξοδο. Για τον λkγο
αυτk, απk πTρυσι οι νTοι και
οι νTεd, οι οποVοι αποτελοlν
την επιστη_ονικU ο_Sδα
_αd αποφασVσα_ε να διορ-
γανmνου_ε κSθε χρkνο _ια
εκδUλωση, προκει_Tνου να
καταφTρου_ε να διαδm-
σου_ε και να φωνSξου_ε,
kτι εVναι απαρSδεκτο να
υπSρχει βVα στον 21ο
αιmνα».

Η ;νωση Κυριmν ∆ρS-
_αd στη ΝορβηγVα

ΠαρSλληλα, η κα. Τσια-
_οlρα, στιd δηλmσειd τηd
αναφTρθηκε και στο πρk-
σφατο ταξVδι που πραγ_α-
τοποVησε στη ΝορβηγVα και
συγκεκρι_Tνα στο Stavan-
ger και στο Oslo τηd Νορ-
βηγVαd. Η κα. Τσια_οlρα,
συνοδευk_ενη απk δlο
εθελοντTd του φορTα
πραγ_ατοποVησε πλUθοd
επισκTψεων σε φορεVd του
∆U_ου Stavanger. Σκοπkd
του ΠρογρS__ατοd, Uταν η
ανταλλαγU και η _εταφορS
γνmσεων και τεχνογνω-
σVαd, η ανταλλαγU ε_πει-
ριmν και βTλτιστων
πρακτικmν _εταξl _η κυ-
βερνητικmν οργανmσεων
που εδρεlουν στην Ελ-
λSδα και φορTων που
εδρεlουν στιd ∆ωρUτριεd
χmρεd, ΝορβηγVα, Ισλαν-
δVα, και το ΛVχτενστSϊν. 

Η πρkεδροd τηd ;νω-
σηd Κυριmν ∆ρS_αd, ανT-
φερε _εταξl Sλλων για την
επVσκεψη τηd στη Νορβη-
γVα, kτι: «ΕπTστρεψα πριν
απk δυο η_Tρεd απk την
ΝορβηγVα, απk _ια πολl
πολιτισ_Tνη χmρα. Ο σκο-
πkd τηd επVσκεψηd _αd
εκεV, Uταν για να συναντU-
σου_ε αντVστοιχουd φορεVd
_ε τον δικk _αd. Με πολl
_εγSλη ικανοποVηση γνωρV-
σα_ε πολλοld ανθρmπουd,
πUρα_ε πολλS απk την τε-
χνογνωσVα τουd, αλλS
αυτS που τουd δmσα_ε και
ε_εVd Uταν εξVσου πολl ση-
_αντικS. ΣVγουρα δεν _πο-
ρεV να γVνει σlγκριση στιd
δο_Td και τιd πρακτικTd
που εφαρ_kζονται στη
ΝορβηγVα, _ε αυτTd τηd
ΕλλSδαd. ΕλπVζω k_ωd kτι
θα _Sθου_ε και κSποια

στιγ_U θα πSρου_ε πολl σοβαρS το θT_α
και θα αγωνιστοl_ε kλοι, kσοι ασχολοl-
_αστε _ε την βVα και την εξSλειψη τηd. Θα
πρTπει αυτk να γVνει πλTον συνεVδηση σε

kλουd _αd, και να αγωνιστοl_ε για την
εξSλειψη του φαινο_Tνου». 

Το Tργο, χρη_ατοδοτUθηκε στο πλαV-
σιο του ΠρογρS__ατοd για τιd ΜΚΟ του
Χρη_ατοδοτικοl Μηχανισ_οl του ΕΟΧ
στην ΕλλSδα και τηd τρVτηd πρkσκληση
του _Tτρου β τηd ΕπιχορUγησηd ∆ι_ερmν
ΣχTσεων. ∆ιαχειριστUd τηd ΕπιχορUγησηd
του ΠρογρS__ατοd, εVναι το <δρυ_α Μπο-
δοσSκη.

ΕκδDλωση τηS .νωσηS ΚυριZν ∆ρBNαS

Για την ΠαγκXσNια ΗNCρα 
ΕξBλειψηS τηS ΒEαS 
ΚατB των ΓυναικZν

ΕγκαινιBστηκε ο νCοS χZροS
του ΚΑΠΗ ∆ρBNαS

Σε ιδιαVτερα χαροl_ενο κλV_α, πραγ_ατοποιUθηκαν τα
εγκαVνια του καινοlργιου χmρου του ΚΑΠΗ ∆ρS_αd επV
τηd οδοl ΠατριSρχου ∆ιονυσVου (απTναντι απk το αρχαι-
ολογικk _ουσεVο ∆ρS_αd), την ΤρVτη 22 Νοε_βρVου. 

Ο ∆U_αρχοd ∆ρS_αd, κ. Χριστkδουλοd Μα_σSκοd, δU-
λωσε σχετικS: «Η δη_οτικU _αd αρχU δεν ξεχνS την ΤρVτη
ΗλικVα. ΖωντανU απkδειξη του ενδιαφTροντkd _αd, αλλS
και του σεβασ_οl _αd απTναντι σε kλουd αυτοld τουd
ανθρmπουd εVναι η _εταφορS του ΚΑΠΗ σε Tναν καλl-
τερο χmρο που _πορεV να φιλοξενUσει τιd δρSσειd και τιd

εκδηλmσειd του. Τα ΚΑΠΗ ∆ρS_αd, αποτελοlν χmρο Tκ-
φρασηd, ζωντSνιαd, ανSπτυξηd τηd δη_ιουργικkτηταd,
παροχUd κοινωνικUd φροντVδαd και κSλυψηd πολιτιστικmν
αναζητUσεων, ενm δVνουν τη δυνατkτητα στα _Tλη να συ-
νεχVζουν να εVναι δη_ιουργικS, παραγωγικS και δυνα_ικS. 

Το γεγονkd αυτk επιβεβαιmνεται περVτρανα απk την
πληθmρα εκδηλmσεων και δρSσεων που οργανmνονται
εκεV. 

Εlχο_αι να εVναι kλοι γεροV και να συνεχVσουν να _αd
διοχετεlουν τιd γνmσειd τουd και τη θετικU διSθεσU τουd.
Θα Uθελα να συγχαρm την Πρkεδρο του Νο_ικοl Προ-
σmπου, κα. ΖωU ΚαρυοφυλλVδου, το προσωπικk του
ΚΑΠΗ και φυσικS kλα τα _Tλη που δVνουν καθη_ερινS το
παρkν τουd και που αποτελοlν τα θε_Tλια τηd ζωUd _αd»
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ΕξατοNικευNCνη περEθαλψηΕξατοNικευNCνη περEθαλψη
για κBθε ξεχωριστX ασθενDγια κBθε ξεχωριστX ασθενD

Υψηλ�ν επιστη�ονικ�ν προδιαγραφ�ν
Σφαιρικ� ψυχοθεραπευτικ� και φαρ�ακευτικ� αγωγ�

-ΝευρωσικTd διαταραχTd (Sγχοd, φοβVεd, αϋπνVα, ψυ-
χαναγκαστικTd ε__ονTd, διαταραχTd _ετατροπUd)
-Συναισθη_ατικTd διαταραχTd (ΚατSθλιψη, ∆ιπολικTd
διαταραχTd)
-∆ιαταραχTd σVτισηd (ΝευρικU ΑνορεξVα)
-Ψυχmσειd (ΟξTα ψυχωτικS επεισkδια, Χρkνιεd ψυχm-
σειd)
-ΕξαρτUσειd (Αλκοkλ, ΝαρκωτικTd ουσVεd, Τζkγοd)
-ΟργανικS Ψυχοσlνδρο_α
-∆ιαταραχTd προσωπικkτηταd

24ωρη ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠαθολXγοS – ΚαρδιολXγοS – ΨυχEατροS

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Τηλ.: 25920 – 61111

info@eleftheriaclinic.gr  / www.eleftheriaclinic.gr
ΥπερσYγχρονεS ανθρωποκεντρικCS εγκαταστBσειS
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ΣυνCχεια απX την 1η σελ.
Με νTα απkφαση του ∆η-

_οτικοl Συ_βουλVου, δVνεται
νTα παρSταση 3 _ηνmν στη
συνTχεια _Tχρι 19 Σεπτε_-
βρVου 2016 για τον Vδιο λkγο,
επειδU ανα_ενkταν η απk-
φαση σχετικS _ε τη θεmρηση
του εντSλ_ατοd πληρω_Ud
τηd προκαταβολUd του 20%
που Uταν συ_βατικU  υποχρT-
ωση του ∆U_ου να το κSνει.
Με τρVτη απkφαση του ∆η_ο-
τικοl Συ_βουλVου, δVνεται επι-
πρkσθετη αναβολU 45
η_ερmν του χρkνου παρSδο-
σηd του Tργου _ε δlο αιτU-
_ατα: 45 η_Tρεd και _ε
η_ερο_ηνVα λUξηd 3 Νοε_-
βρVου 2016. Πρmτα ζUτησε
την παρSταση και δεlτερον
ζUτησε να ισχlει το παλαιk-
τερο πιστοποιητικk του χλοο-
τSπητα, που Vσχυε για την
κατSσταση των γηπTδων FIFA
two star. Αυτk γιατV Sλλαξαν
στη συνTχεια τα δεδο_Tνα
τηd FIFA, kσον αφορS τιd πι-
στοποιUσειd. Το πιστοποιη-
τικk τηd FIFA two star, _πορεV
να ισχlσει k_ωd _Tχρι 31 ∆ε-
κε_βρVου 2016.

ΤTλοd, _ε νTα του αVτηση,
επανTρχεται ο εργολSβοd και
ζητSει επιπλTον 3 _Uνεd για
να ολοκληρmσει την εργασVα,
απk την στιγ_U που υπSρχει
_ια παρανkηση kσον αφορS
το θT_α τηd πιστοποVησηd του
υλικοl που θα τοποθετηθεV
και θα εγκριθεV για να παρα-
δοθεV προd χρUση.

ΤTλοd, ο κ. ΣολSκηd, ζU-
τησε απk το σm_α να δοθεV
_ια τTταρτη και τελευταVα πα-

ρSταση για 4 _Uνεd προκει_T-
νου να υπSρξει ολοκλUρωση
του Tργου, απk τιd 3 Νοε_-
βρVου 2016 και Tπειτα _ε την
απαραVτητη προϋπkθεση να
τηρUσει απαρTγκλιτα kλουd
τουd kρουd του συ_βολαVου.
Στη συζUτηση που Tγινε στο
σm_α, διαφSνηκε kτι οι εργα-
σVεd δεν Tχουν προχωρUσει
και Tχει γVνει _kνο το τερTν,
αυτk το οποVο θα πλαισιmσει
το γUπεδο. 
Ο δη_οτικkd σl_βουλοd κ.
ΜλεκSνηd, εVπε kτι υπSρχει
ο_kφωνη πρkταση – εισU-
γηση τηd ΕπιτροπUd ∆ιαγωνι-
σ_οl, η οποVα λTει να _ην
δοθεV νTα παρSταση χρkνου
και _ια Sλλη πρkταση απk το
∆η_οτικk Συ_βοlλιο θα Uθελε
πολl _εγαλlτερη τεκ_ηρVωση
απ’ αυτU που κSνει η υπηρε-
σιακU επιτροπU.
Ο κ. ΜλεκSνηd αναφTρθηκε
στο ιστορικk του Tργου, λTγο-
νταd kτι στιd 11 Σεπτε_βρVου
2013, _ε απkφαση του ∆η_ο-
τικοl Συ_βουλVου, εγκρVθηκε
Tνα σχTδιο συ_βολαVου _ε το
οποVο η ∆ΟΞΑ παραχωροlσε
αυτkν τον χmρο στο ∆U_ο
∆ρS_αd, _ε υποχρTωση του
∆U_ου να κατασκευSσει σ’
αυτk το χmρο πλαστικk χλοο-
τSπητα, ενm τkνισε kτι, «Tναd
απk τουd kρουd παραχmρη-
σηd, εVναι kτι, αν το Tργο δεν
προχωρUσει, ο Γυ_ναστικkd
Σlλλογοd τηd ∆ΟΞΑΣ Tχει το
δικαVω_α να ζητUσει πVσω το
γUπεδο απk το ∆U_ο ∆ρS_αd.
Τα δlο χρkνια Tχουν παρTλ-
θει και θεωρητικS θα _πο-
ροlσε η ∆ΟΞΑ να ζητUσει

πVσω το γUπεδο». Ση_εVωσε
τTλοd kτι Uταν _εγSλο λSθοd
οι υποχωρUσειd του ∆U_ου
στιd αναβολTd που ζητοlσε ο
εργολSβοd, λTγονταd kτι το
πρkβλη_α εVναι οικονο_ικk.
ΤTλοd καταψUφισε την αVτηση
για νTα παρSταση kπωd και
kλη η παρSταξη «Πkλη+
ΖωU».
Ο δη_οτικkd σl_βουλοd κ.
Χαραλα_πVδηd (ΝTα ΕποχU –
ΝTα ∆ρS_α), εVπε kτι συ_φω-
νεV _ε την πρkταση τηd υπη-
ρεσVαd να _ην δοθεV
παρSταση και καταψUφισε,
ο_οVωd καταψUφισαν και οι
παρατSξειd «ΑυτοδιοVκηση
Πολιτmν», «Project ∆ρS_α
2020» και «ΛαϊκU ΣυσπεV-
ρωση».
Στη δευτερολογVα του ο κ. Σο-
λSκηd, εVπε kτι kφελοd τηd
∆ρS_αd εVναι να ολοκληρωθεV
το Tργο Tστω και _ε χαριστι-
κTd παρατSσειd. «∆ιαφορε-
τικS _παVνου_ε σε Sλλη
διαδικασVα, κατSπτωσηd εγ-
γυητικmν, διακοπUd του
Tργου, κUρυξηd του εργολS-
βου ωd Tκπτωτου και στο
τTλοd, αυτkd που  θα χSσει
εVναι ο ∆ρα_ινkd πολVτηd που
τα παιδιS του προπονοlνται
στο γUπεδο».
Η αντιπολVτευση κατηγkρησε
τη δη_οτικU αρχU, kτι πρkκει-
ται για Tνα ακk_α Tργο απk
αυτS που ξεκVνησε η δη_οτικU
αρχU ΧαρακVδη και δεν _πορεV
να ολοκληρmσει η δη_οτικU
αρχU Μα_σSκου. Το θT_α πT-
ρασε κατS πλειοψηφVα _ε νTα
παρSταση προd τον εργο-
λSβο.
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