ΓΖΜΟ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ –
Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ
4εο ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

ΣΔΣΑΡΣΖ 13 ΜΑΡΣΗΟΤ 2019

ΠΡΑΚΣΗΚΑ
4εο ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

ΓΖΜΟΤ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 13εο ΜΑΡΣΗΟΤ 2019
ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΧΡΑ: 19:45
ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ..: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο
Γεκνηηθφο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ
ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Καιακπφθεο

Ησάλλεο,

Αλαληάδεο

Νηθφιανο,

Παπαινπθά

Δπηπρία,

Αλησλαξφπνπινο Υξήζηνο, Γαιαδνχια Αιίθε, Μαλσιεδάθεο Θεφδσξνο,
Αλδξένπ Υξηζηίλα, Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, Σαβιαξίδεο Παλαγηψηεο, Κάπνπα
Σξηαληαθχιινπ Κσλζηαληίλα, Υαηδεγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο, Δκκαλνπήι
Γαλάε, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Καληαξέιεο Γεκήηξηνο, Κφληνο Απφζηνινο,
Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο, Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο,
Καιχβεο Γεψξγηνο, Κνπξεκέλνο Λάκπξνο.

ΑΠΟNTE ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Ρφθνπ Υαξίθιεηα, Αγγειήο Υξήζηνο, Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, Αξάπνγινπ
Γεψξγηνο, Πιάηαλνο Διεπζέξηνο, Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία, Κνπηζάθεο
Μηραήι, Αγαγηψηνπ Βαζηιηθή, ηψξεο Νηθφιανο, Γθνχκα Γαλάε – Δχα,
Αλαγλψζηνπ – Καξθάλε Αλησλία, Παπαθψζηαο Βαζίιεηνο.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηηο
εθδειψζεηο ηεο εζληθήο επεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ 1821.

2.

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ

δηάξθεηαο

ηεζζάξσλ

(4)

κελψλ,

γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε

θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ππξαζθάιεηαο.
3.

Πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε σξηαία αληηκηζζία, γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο
γηα Όινπο (ΠΑγΟ) πεξηφδνπ 2019 - 2020.

4.

Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2019
(επανειζαγωγή).

5.

Έγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019,
βάζεη

ζρεηηθήο

απφθαζεο

-

εηζήγεζεο

ηεο

Οηθ.

Δπηηξνπήο

(επανειζαγωγή).
6.

Έγθξηζε αλακφξθσζεο Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ
Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ έηνπο 2019, βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο (επανειζαγωγή).

7.

Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2019,
βάζεη ηεο αξηζ. 10/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ.

8.

Έγθξηζε ίδξπζεο Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο.

9.

Έγθξηζε α) κείσζεο κηζζψκαηνο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνχ Κεθηζνχ 34 Ν.Φ. θαη β) παξακνλήο κηζζσηή ζε πεξίπηεξν επί ησλ νδψλ Μηανχιε &
Κξεζηαίλεο - Ν.Φ.

10. Έγθξηζε νλνκαηνδνζίαο αηζνπζψλ ζην λέν θηίξην ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο («ΠΑΘΑΡΖ»), βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο
- εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.
11. Απνδνρή πνζνχ 88.580 επξψ A’
Τπνπξγείνπ

δφζεο 2019 επηρνξήγεζεο

Δζσηεξηθψλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο

ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαηαλνκή πνζνχ
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.
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12.

Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

13. Έγθξηζε ηεο ηνηρνγξάθεζεο κέξνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ
(Γεθειείαο 97-Ν.Φ.) απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ην 2ν
Γπκλάζην

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

ζην

εθπαηδεπηηθφ

πξφγξακκα

ηεο

MONUMENTA "Σν παηδί, ε πφιε θαη ηα κλεκεία".
14. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ

δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ

απηνάκπλαο κε ηίηιν "Δλεξγνί πνιίηεο - αζθαιείο πνιίηεο" ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ ζχιινγν C.AS.D. γηα ην έηνο 2019.
15. Έγθξηζε α) Γηαδεκνηηθνχ Σνπξλνπά Μίλη Πνδνζθαίξνπ γηα παηδηά 7 – 10
εηψλ (θαη: Πξνηδνχληνξ & Σδνχληνξ) γηα ην 2019, β) 9 νπ Λατθνχ Αγψλα
Γξφκνπ

επί

δεκνζίαο

νδνχ

κε

ηελ

επσλπκία

«ΓΔΧΡΓΗΟ

ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
16. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή αγσγψλ
ζχλδεζεο δηαθφξσλ αθηλήησλ».
17. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Καζνξηζκφο πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ
ζθνπνχ πνπ αθνξά ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 4ε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, παξαθαιψ κηα ζπλάδειθνο γηα
ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα. Παξαθαιψ ηελ θα Αλδξένπ αλ έρεη ηελ επγελή
θαινζχλε καο εμππεξεηήζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Ο θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Αλησλαξφπνπινο Υξήζηνο παξψλ, ε θα
Ρφθνπ Υαξίθιεηα απνχζα, ν θ. Καιχβεο Γεψξγηνο απψλ, ε θα Γαιαδνχια
Αιίθε παξνχζα, ε θα Υαξακαξά Γεσξγία παξνχζα, ν θ. Μαλσιεδάθεο
Θεφδσξνο παξψλ, ε θα Αλδξένπ Υξηζηίλα παξνχζα, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Αγγειήο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Σαβιαξίδεο Παλαγηψηεο
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παξψλ, ε θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ Κσλζηαληίλα παξνχζα, ν θ.
Υαηδεγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Κνπξεκέλνο Λάκπξνο απψλ, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο απψλ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο απψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Αξάπνγινπ Γεψξγηνο απψλ, ν θ. Πιάηαλνο Διεπζέξηνο απψλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ν θ. Κφληνο Απφζηνινο παξψλ, ν θ.
Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ε θα
Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία απνχζα, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι απψλ, ε θα
Αγαγηψηνπ Βαζηιηθή απνχζα, ν θ. ηψξεο Νηθφιανο απψλ, ε θα Γθνχκα
Γαλάε – Δχα απνχζα, ε θα Αλαγλψζηνπ – Καξθάλε Αλησλία απνχζα, ν θ.
Παπαθψζηαο Βαζίιεηνο απψλ.
Ζ Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν.
Φηιαδέιθεηαο θα Αζαλαζίνπ Γήκεηξα απνχζα θαη ν Πξφεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Υαιθεδφλαο θ. Καηεξίλεο Γεψξγηνο
απψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη μεθηλάκε κε κηα αλαθνίλσζε:
Σας προζκαλούμε ηην Παραζκεσή 22 Μαρηίοσ 2019 ζηις 11 π.μ. ζηα
εγκαίνια ηοσ 1οσ Δημοηικού ζτολείοσ Νέας Φιλαδέλθειας Σπαθάρη,
Επηαλόθοσ 10.
Η παροσζία ζας θα μας ηιμήζει ιδιαίηερα
Ο Πρόεδρος - Γεώργιος Μπιηάκος
Ο Διεσθύνων Σύμβοσλος - Ιωάννης Χαρονίκηηης
Ο Δήμαρτος - Άρης Βαζιλόποσλος
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη λα θάλεη θάπνηα αλαθνίλσζε πξηλ
μεθηλήζνπκε; Γελ έρεη. Σν επφκελν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο δίλεηαη ν ιφγνο
ζηνπο επηθεθαιήο. Τπάξρεη θάπνηνο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν; Γελ ππάξρεη. Ο θ.
Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γεηα ζαο. Να επθνιχλσ ιίγν ηα πξάγκαηα ζήκεξα θαη λα
θξαηήζεη πην ιίγε ψξα ην πκβνχιην, ζα πξνηείλσ λα ζπδεηήζνπκε ηα επηά
ζέκαηα γηα ηα νπνία είκαζηε ελεκεξσκέλνη λα πξνηαζνχλ, λα θνπβεληηάζνπκε
απηά θαη κεηά θάληε φ,ηη ζέιεηε γηα ηα ππφινηπα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ελλνείηε φηη δελ είζηε ελεκεξσκέλνη;
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Ο Καλνληζκφο καο πνπ εκείο ηνλ ςεθίζακε ιέεη: Σξεηο κέξεο
πξηλ. Μέρξη ηψξα εξρφηαλ ηελ Παξαζθεπή ε εκεξήζηα δηάηαμε, άληε έλα δπν
ζέκαηα θαη απηά κε αλνρή. ήκεξα δέθα ζέκαηα; Σα πην πνιιά ήξζαλ ζήκεξα.
Να κελ πάκε γηα δνπιεηά; Να παίξλνπκε ηξεηο κέξεο άδεηα θάζε Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα ηα βιέπνπκε; Γελ ζέισ λα πηζηέςσ φηη ηα ζηέιλεηε Γεπηέξα
Σξίηε –ηα πην πνιιά Σξίηε- γηα λα κελ ηα δηαβάζνπκε, δελ ζέισ λα ην
πηζηέςσ απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δλλνείηαη φηη δελ ππάξρεη θαλ ζπδήηεζε φηη ππάξρεη
ζθνπηκφηεηα ηέηνηνπ είδνπο, ζε θακία πεξίπησζε. Απηφ ζέισ λα είλαη
μεθάζαξν. Δπεηδή εγψ είκαη απηή πνπ ζηέιλσ, εγψ είκαη απηή πνπ έρσ θαη ηελ
επζχλε κεξηθέο θνξέο ηα ζέκαηα λα μέξεηε δελ είλαη φια ηα πκβνχιηα κε φια
ηα ζέκαηα ην ίδην δχζθνια ή ην ίδην εχθνια, ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο. Πνιιά
ζέκαηα είλαη απφξξνηα, δειαδή δελ είλαη έλαο πνπ επζχλεηαη κπνξεί λα
είκαζηε πνιινί πνπ επζπλφκαζηε. Κάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε, ε αιήζεηα είλαη φηη
δελ ζέισ λα αλνίμνπκε θνπβέληα γη' απηφ ην ζέκα απηή ηε ζηηγκή,
θαηαιαβαίλσ ην ζέκα πνπ ζέηεηε, έρεηε δίθην.
Γελ είλαη θάηη ην νπνίν ζα ήζεια λα γίλεηαη έηζη, κεξηθέο θνξέο
παίξλνπκε θη εκείο θάπνηεο απνθάζεηο γηα ην αλ ζα γίλεη έθηαθην αλ ζα γίλεη
ηαθηηθφ, πφηε ζα γίλεη θαη πσο ζα γίλεη, δελ καο βιέπνπλ πάληα φιεο νη
πξνβιέςεηο, έρεηε δίθην φηη θάπνηα ζέκαηα θαιφ είλαη λα έξρνληαη λσξίηεξα,
λα είκαζηε ελεκεξσκέλνη φινη.
Θέισ λα δηεπθξηλίζσ θαη απηφ ζέισ λα κείλεη φηη δελ ππάξρεη
θακία ζθνπηκφηεηα λα κεηψζνπκε είηε ηα ζέκαηα, είηε ηελ παξνπζία ζαο, είηε
λα πνχκε φηη ζέινπκε λα είλαη αδηάβαζηνη νη ζπλάδειθνη πνπ ζα έξζνπλ εδψ.
Απηφ λα είλαη μεθάζαξν παξαθαιψ.
Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Γελ ζα έπαηξλα ηνλ ιφγν αιιά θάλακε κηα
ζπδήηεζε θαη ην πξσί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ν θ. Γήκαξρνο έρεη
εθθξάζεη πνιιέο θνξέο ηελ αλεζπρία ηνπ, ηε δπζθνξία ηνπ θαη είρε ηνλίζεη φηη
δελ κπνξεί λα θάλνπκε Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ην λα είκαζηε νη πεξηζζφηεξνη
αδηάβαζηνη. Βέβαηα απηή ηε θνξά ήηαλ ππεξβνιηθφ ην λνχκεξν, κηιάκε φηη
ήξζαλ επηά ζέκαηα θαη κεηά ήξζαλ ηα άιια, ζηγά - ζηγά λα θηάζνπκε άιια
επηά.
5

ΓΖΜΟ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Κ. ΝΣΑΣΖ: Άιια δχν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Ήξζαλ ηψξα άιια δχν;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γέθα είλαη εθηφο Καλνληζκνχ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Απηφ είλαη ην ζέκα. Δκείο είρακε θάλεη ζπδεηήζεηο θαηά ην
παξειζφληνο θαη είρακε πεη αλ είλαη δπλαηφ λα κε γίλεηαη απηφ θαη αλ δελ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηα θέξλεηε κε ηελ εηζήγεζε, λα θάλνπκε έζησ θαη
έλα πκβνχιην παξαπάλσ κέζα ζηα κέζα ηεο εβδνκάδαο. Δγψ απηφ είρα
πξνηείλεη.
Μάιηζηα επαλαιακβάλσ είρε δπζαλαζρεηήζεη ν Γήκαξρνο πνπ
έβιεπε φηη δελ έξρνληαλ ηα ζέκαηα θαη είρε πεη φηη δελ ζα μαλαγίλεη απηφ ην
πξάγκα, «λα κελ ηα θέξλεηε» θψλαδε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζέισ λα πσ φηη θαηαλνψ απφιπηα θαη ηνλ θ.
Νηάηζε θαη ηνλ θ. Κφλην, αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη
λα έρνπκε απνθάζεηο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα λα έξζνπλ ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη δπζηπρψο απηή ηε θνξά ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζήκεξα
ην πξσί, Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά, νπφηε έπξεπε λα θαζαξνγξαθεί ε
απφθαζε θαη λα ζαο ζηαιεί. Απηφ ζέισ λα πσ ζαλ δηθαηνινγία. πκθσλψ
καδί ζαο ζα έπξεπε λα είκαζηε ….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο αξρήο έρεη απφιπην δίθην θαη ν θ. Νηάηζεο θαη ν θ.
Κφληνο, εγψ ζηνλ Απφζηνιν ηα είπα ζήκεξα ην πξσί, φηη νξζψο
δηακαξηχξεηαη

γηαηί

δελ

κπνξεί

έλα

Γεκνηηθφ

πκβνχιην

θαη

έλαο

νπνηνζδήπνηε δεκνηηθφο ζχκβνπινο λα κελ είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηα
ζέκαηα πνπ έξρνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Καη απηφ έρεη επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο θαη θπξίσο νθείιεηαη, ν θ. Πιέζζαο
ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην γλσξίδεη φηη ζπκβαίλεη πάξα
πνιιέο θνξέο γηαηί εκείο δίλνπκε πάληα σο Γεκνηηθή Αξρή έλα dead line κηα
πξνζεζκία θάζε θνξά πνπ έρνπκε είηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είηε έρνπκε
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πάληα αλ δείηε ππάξρεη γξαπηή ελεκέξσζε απφ ην
γξαθείν Γεκάξρνπ φηη ηφηε ζα γίλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη παξαθαινχκε
λα απνζηαινχλ νη εηζεγήζεηο κέρξη κηα εβδνκάδα πξηλ. Πάληα δειαδή ε
πξνζεζκία πνπ ην γξαθείν Γεκάξρνπ ζέηεη ζε ζπλελλφεζε πάληα κε ηελ
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Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη κηα εβδνκάδα
πξηλ λα έξρνληαη νη εηζεγήζεηο γξαπηψο πάληα.
Ση γίλεηαη. Οη Τπεξεζίεο έρνπλ κάζεη θαη αλ ζέιεηε λα ην πσ
θαιχηεξα ηηο έρνπκε κάζεη θαη εκείο, ζέισ λα είκαη εηιηθξηλήο φηη αθφκε θη αλ
αξγήζεηο θίιε κνπ ή θίιε κνπ, ζα κπεη. Δδψ είλαη ε δηθή καο επζχλε. Γειαδή
φηη γλσξίδνπλ θαη απηνί φηη ζην ηέινο ην ζέκα αθφκε θη αλ έξζεη
θαζπζηεξεκέλν πέληε κέξεο ζην ηέινο ζα εηζαρζεί, γηαηί. Γηαηί πάληα εκείο
βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη λα ςεθηζηνχλ θάπνηα
ζέκαηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο.
Απηφ ην ζέκα δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα ην ιχζνπκε. Γηλφηαλ θαη
παιαηφηεξα δελ έγηλε κφλν επί ζεηείαο καο θαη ήηαλ θάηη γηα ην νπνίν θη εκείο
δηακαξηπξφκαζηαλ παιαηφηεξα. Γειαδή αλ δείηε θαη ηελ πξνεγνχκελε
δεκνηηθή ζεηεία πνπ ηνπιάρηζηνλ εγψ γλσξίδσ θαη παξαθνινπζνχζα,
ζπλέβαηλε αθξηβψο ην ίδην.
Γελ ήηαλ ηφζα, γηαηί ηα ζέκαηα ηα νπνία ςεθίζηεθαλ ήηαλ ην 1/3
ζπλνιηθά, νπφηε ινγηθφ είλαη λα κελ είλαη θαη ηφζα.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ιέσ ηα ζέκαηα πνπ εηζήρζεζαλ ζπλνιηθά, πνπ έηξεμαλ ζην
Γήκν. Ήηαλ πνιχ ιηγφηεξα νχησο ή άιισο, άξα κε ζπγθξίλνπκε ηα κεγέζε,
εγψ ιέσ ηελ εηζήγεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κε θάλνπκε ζπδήηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ιέσ φηη νη Τπεξεζίεο πνπ απηέο είλαη πνπ εηζεγνχληαη, ε
ίδηα κεζνδνινγία πνπ ίζρπε πξηλ απφ πέληε έμη ρξφληα, ε ίδηα αθξηβψο ηζρχεη
θαη ηψξα. Απηφ είλαη ην έλα ζθέινο, ην νπνίν εκείο ζαο ιέσ δελ θαηαθέξακε
λα ην ιχζνπκε.
Σν δεχηεξν ζθέινο αθνξά θάπνηα ζέκαηα πνπ φλησο δελ
κπνξνχζαλ λα έξζνπλ λσξίηεξα. Ση ελλνψ; Σα ηξία πξψηα ζέκαηα αθνξνχλ
ην Σερληθφ Πξφγξακκα, αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη Ο.Π.Γ., απηά ηα
δνπιεχακε κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή.
Αθνχζηε, ηα ζπδεηήζακε θαη ην πξσί. Δδψ θαη δπν κήλεο έρνπκε
ηε βάζαλν λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε γχξσ ζηηο 700.000 € πξνθεηκέλνπ
λα κπνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηα δψξα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηά ηα
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ρξήκαηα δελ πέθηνπλ απφ ηνλ νπξαλφ, έπξεπε λα πεηζνθνπνχλ απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
Άξα πηζηέςηε κε θαη ε Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ θαη φινη νη
Αληηδήκαξρνη θαη εγψ ν ίδηνο έπξεπε λα θαζίζνπκε πάλσ απφ έλαλ – έλαλ
θσδηθφ λα θφςνπκε κέρξη θαη 500ξηθν. Γη' απηφ θαη ζήκεξα είρακε ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηαηί κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή, δειαδή θαη ρηεο δνπιεχακε
θαη αθφκε θαη ζήκεξα ην απφγεπκα πάιη δνπιεχακε γη' απηφ. Γηαηί ην λα βξεη
θαλείο 700.000 € γηα λα κπνξέζεη λα ξίμεη γηα ηηο απνθάζεηο ησλ δψξσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ είλαη κηα πάξα πνιχ ζθιεξή ηζηνξία δελ είλαη εχθνιν, δειαδή
καο βαζάληζε απηφ ην πξάγκα.
Σν ηξίην ζέκα είλαη απφθαζε ηεο ΓΔΠ, έπξεπε λα ζπλεδξηάζεη ε
ΓΔΠ. Ζ ΓΔΠ ζπλεδξίαζε ρηεο. Γηαηί ε πξνεγνχκελε είρε αλαβιεζεί, δειαδή
ζέισ λα πσ ήηαλ εθηφο ησλ θαζηεξσκέλσλ. Γειαδή ην φηη ε πξνεγνχκελε
ΓΔΠ αλαβιήζεθε θαη άξα δπν ζέκαηα καο ήξζαλ ρηεο πνπ πάξζεθαλ
απνθάζεηο, ήξζαλ ζήκεξα.
Θέισ λα πσ φηη φλησο είλαη ππεξβνιηθφ. Τπάξρνπλ θάπνηα
ζέκαηα φκσο πνπ δελ ππάξρεη θαλέλα ιφγνο, δειαδή ην 9 ν ζέκα πνπ ηα
ζηείιακε ηειεπηαία ζηηγκή δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα ζπδεηεζεί θαη λα
απνθαζηζηεί ζήκεξα, ην 9ν παξαδείγκαηνο ράξηλ. Γειαδή ζα κπνξνχζε λα
είρε έξζεη θαλνληθά ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη κπνξεί λα έξζεη θαη ζην
επφκελν πκβνχιην, εθεί έρεηε 1000% δίθην φηη ππάξρνπλ θαη ζέκαηα πνπ
θαλνληθά δελ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ θαλ.
Πάλησο λα ζαο δηαβεβαηψζσ θαη εγψ φηη δελ ππάξρεη θακία
απνιχησο πξφζεζε θαη αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα ηα ζπδεηήζνπκε φια απηά ηα
ζέκαηα εμαληιεηηθά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη φζεο εξσηήζεηο ζέιεηε θαη λα
εμεγήζνπκε έλαλ – έλαλ ηνπο θσδηθνχο θαη ηη αθξηβψο έρεη γίλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρεη έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε
ηίηιν «Καζνξηζκφο πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ
ζθνπνχ πνπ αθνξά ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019».
Δηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε θχξηνη ζπλάδειθνη; Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα εηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
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1ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκφο πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ
εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ αθνξά ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ
έηνπο 2019»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκφο
πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ
αθνξά ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019»εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
πλερίδνπκε κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ
γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο εζληθήο επεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ 1821»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ναη ζε φια, εθηφο απφ ηα ερεηηθά. Έρεη καιιηάζεη ε γιψζζα
κνπ ηέζζεξα ρξφληα, 1.860 επί πφζεο εθδειψζεηο, ηξία ζπζηήκαηα ζα είρακε.
Άξα ηη λα ζθεθηψ; Όηη δελ καο ζπκθέξεη λα ηα αγνξάζνπκε γηαηί ζπκθέξεη
αιιηψο; Καη κε κνπ πείηε δελ έρνπκε ππάιιειν. Με κνπ ην πείηε απηφ! Έλαο
ειεθηξνιφγνο αλ ήμεξε φηη ηηο εκέξεο θαη ψξεο απηέο ζα παίξλεη ππεξσξία, ζα
ηα έθηηαρλε κηα ραξά. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ. Δίρακε πεη ζηα πξψηα Γεκνηηθά πκβνχιηα πξν
ηεηξαεηίαο φηη ην ζέκα ησλ ερεηηθψλ θαιχςεσλ ζα είλαη θαιφ λα πάξνπκε κηα
πάγηα θαηάζηαζε γηα ην Γήκν καο γηα λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο. Δίρε πεη ν
θ. Γήκαξρνο φηη ην ζεσξεί δχζθνιν γηαηί δελ έρνπκε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ λα
κπνξέζεη λα θάλεη απηή ηε δνπιεηά.
Δάλ δνχκε ην απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ εηψλ, ζα δείηε φηη
ππεξθαιχθζεθε ην θφζηνο κηαο πάγηαο εγθαηάζηαζεο ερεηηθψλ γηα ην Γήκν.
Σψξα γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ δελ κπνξψ λα πσ θάηη, αιιά λνκίδσ ζα
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είρακε πξαγκαηηθά φπσο είπε ν θ. Νηάηζεο δπν ερεηηθά ζπζηήκαηα ή θαη ηξία,
εάλ είρακε βάιεη εμ αξρήο απηά ηα 1.700ξηα ζε έλα γεληθφ ζχλνιν θαη λα
πνχκε Πφζα ζέινπκε; 10-12.000 €; Πάξηε ηα, λα ηα έρνπκε ζίγνπξα γηα ηα
επφκελα ρξφληα θαη γηα πνιχ πεξηζζφηεξν δηάζηεκα. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν,
δελ είλαη ηίπνηε άιιν. Γειαδή αο ην δνχκε έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξνχκε λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Πξντζηάκελν κηαο θαη
είλαη παξψλ γηα άιιν ιφγν, λα καο πεη κηα άπνςε θαη πσο κπνξνχκε λα ην
ιχζνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ λα καο πείηε ην φλνκά ζαο γηα ηα πξαθηηθά.
Υ. ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, είκαη αλαπιεξσηήο
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνχ. Σν Σκήκα έρεη θάλεη κειέηε
θαη έρεη παξαδνζεί ζηνλ Αζιεηηθφ Οξγαληζκφ γηαηί είλαη δηθφ ηνπ.
Όζνλ αθνξά γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ, εκείο δελ είκαζηε
ερνιήπηεο, είκαζηε εγθαηαζηάηεο ζπληεξεηέο. Σα ιίγα πξάγκαηα πνπ μέξνπκε
θαη θαιχπηνπκε κηθξέο εθδειψζεηο ην θάλνπκε επεηδή είλαη απιά πξάγκαηα,
απηφ ζέιεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Γελ θέξλνπκε αληίξξεζε λα θάλνπκε
ζεκηλάξην λα κάζνπκε, απηά δελ έρσ λα πσ θάηη άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θα Πξφεδξε. ρεηηθά κε ηηο κηθξνθσληθέο
θαη κε φια απηά ηα ερεηηθά, ζα ζαο πσ ην εμήο, ζα πσ ηε δηθή κνπ εκπεηξία
φηαλ μεθίλεζα σο Αληηπξφεδξνο ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. ην 2011, ε θα Παπαινπθά
μέξεη πνιχ θαιά. Έβαια ηφηε ηνπο ππαιιήινπο λα κνπ θάλνπλ κηα απνγξαθή
θαη βξήθακε θ. Γήκαξρε δπν ζεη ερνζπζηεκάησλ, ηψξα αλ ηα ερεία ήηαλ
ηθαλά γηα εμσηεξηθά, ηέινο πάλησλ ηα ερεία ήηαλ θάηη ην νπνίν κπνξνχζακε
λα ην ιχζνπκε πην εχθνια. Τπήξραλ εληζρπηέο, ππήξρε κηα θνζλφια
επαγγεικαηηθή, ζηα θνπηηά ηνπο φια, κέρξη ηφηε ηα λνηθηάδακε βέβαηα φια απηά
απ' έμσ θαη απηά ήηαλ κέζα ζηα θνπηηά ηνπο κε ηα θειηδφι ηα βξήθακε εκείο
εθεί, δελ ηα είρε αλνίμεη θαλείο.
ηελ πνξεία, αθνχ έθπγα εγψ απφ ην Π.Π.Η.Δ.Γ. έκαζα φηη ε κία
ερεηηθή εγθαηάζηαζε έθπγε κε θάπνην ηξφπν. Σν ιέσ απηή ηε ζηηγκή ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη γλσξίδσ πνιχ θαιά ηη ιέσ, ππάξρεη κηα πηζαλφηεηα
ζε θάπνηεο ζπλάμεηο ηνπ ηχπνπ «Αγαλαθηηζκέλνη πνιίηεο» λα θπθινθφξεζαλ
θάπνηεο θνξέο νη κηθξνθσληθέο θαη ην ιέσ λα θαηαγξαθεί. Καη ην δεχηεξν είλαη
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βέβαηα φηη κηα κηθξνθσληθή, ε θα Παπαινπθά ην μέξεη, καο ηελ έθιεςαλ
πξάγκαηη, αλ ζπκάκαη θαιά ήηαλ ην ’13 είραλ θάλεη κηα δηάξξεμε ζην
Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη καο ηελ πήξαλ.
Παξ' φια απηά ππάξρνπλ αθφκε θάπνηα ζηνηρεία επηκέξνπο αλ
δελ θάλσ ιάζνο γηαηί δελ έρσ αθνχζεη θάηη άιιν γηα θινπή.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)

Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Μπνξεί δελ ην γλσξίδσ, εληάμεη. Γελ ην γλψξηδα,
ζπκθσλψ απφιπηα καδί ζαο. Δθείλν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη φηη φια απηά
ηα ρξφληα ιεηηνπξγψληαο ζηξεβιά ν Γήκνο έρνληαο ηνλ εμνπιηζκφ, ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα κηιάσ πξηλ απφ ην ’11 ηνπιάρηζηνλ, ελνηθίαδε φιν απηφ
ηνλ εμνπιηζκφ ελψ είρε εμνπιηζκφ. Σψξα ν ιφγνο ήηαλ φηη δελ ππήξρε
άλζξσπνο λα ηνλ ιεηηνπξγήζεη;
Δλψ ζηνπο «Αγαλαθηηζκέλνπο πνιίηεο» ηνλ ιεηηνπξγνχζε; Απηφ
είλαη κηα άιιε ππφζεζε ηελ νπνία ηελ ιέσ γηα λα θαηαγξαθεί γηαηί απηά είλαη
πξάγκαηα ηα νπνία ηα έρνπκε δήζεη αδηακθηζβήηεηα θαη φπνηνο ζέιεη αο έξζεη
ζην πκβνχιην λα πεη φηη «θχξηνη, δελ είλαη έηζη». Οη ίδηνη άλζξσπνη πνπ ιέλε
φηη δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ, δελ κηιάσ γηα ζαο κηιάσ απφ ηνπο ππαιιήινπο,
νη ίδηνη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχζαλ απηέο ηηο κηθξνθσληθέο θαη απηά ηα ερεηηθά
ζπζηήκαηα γηα άιινπο ιφγνπο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Ννκίδσ φηη αλ δελ κε απαηά ε κλήκε κνπ θαη δελ θάλσ
ιάζνο, έρνπκε πάξεη κηα απφθαζε γηα ηελ αγνξά ησλ κηθξνθσληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ. Σψξα, αλ έρεη γίλεη ή δελ έρεη γίλεη απφ φ,ηη απνδεηθλχεηαη δελ
έρεη γίλεη. Γηαηί δελ έρεη γίλεη; Όηαλ πήξακε ηελ απφθαζε δελ μέξακε φηη δελ
ππάξρεη ππάιιεινο, ή είρακε ή δελ είρακε ρξήκαηα; Δίλαη αδηθαηνιφγεηε ε
θαηάζηαζε απηή.
Έπξεπε, φπσο είπαλ θαη νη πξνιαιήζαληεο ζπλάδειθνη ζα
είρακε θάλεη απφζβεζε δπν θαη ηξεηο θνξέο. Γηαηί λα ζπκβαίλεη απηφ ην
πξάγκα, εθφζνλ είρακε πάξεη απφθαζε; Γηαηί δελ αγνξάζηεθαλ; Απηή ηελ
απάληεζε ζέισ εγψ λα γλσξίδσ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Παπαληθνιάνπ έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Απιά λα θάλσ κηα παξέκβαζε θαη λα πσ φηη δελ είλαη
φια ηα ερεηηθά γηα ην ίδην πξάγκα. Δίλαη άιιν λα θάλεηο ζπλαπιία κε
ζπγθξνηήκαηα, άιιν λα θάλεηο παξέιαζε θαη άιιν λα βάδεηο δπν κεγάθσλα
γηα λα κηιήζεη θάπνηνο νκηιεηήο.
Καη απηέο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππήξραλ ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. ήηαλ
γηα λα γίλεη κηα νκηιία ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. δελ ήηαλ γηα λα θάλεηο ζπλαπιία, θαη
ζίγνπξα δελ έθαλαλ γηα λα θάλεηο παξέιαζε απηά ηα κεραλήκαηα, θέξλνπλ
άιια κεραλήκαηα νη εηδηθνί. Γελ ην ιέσ δηφηη δελ έπξεπε λα αγνξαζηεί,
πηζαλφ λα έπξεπε λα αγνξαζηεί λα γίλεη κηα νηθνλνκνηερληθή κειέηε θαη λα
έπξεπε λα αγνξαζηεί. Απιψο δελ είλαη φια ίδηα, λα κελ ην κπεξδεχνπκε γη'
απηφ ην ιέσ.
Ννκίδσ φηη ηφηε πνπ είρακε πάξεη ηελ απφθαζε έρεη δίθην ν θ.
Κνπεινχζνο φηη είλαη πάξεη απφθαζε, αιιά ήηαλ έλα πνζφ πνπ δελ λνκίδσ
φηη κπνξεί λα θαιχςεη ηελ παξέιαζε ή κηα ζπλαπιία. Ήηαλ έλα πνζφ γηα λα
κπνξέζεη λα θαιχςεη κηθξέο εθδειψζεηο, απηή ηελ αίζζεζε έρσ. Έρεηε δίθην
φκσο φηη είρακε πάξεη απνθάζεηο ζηηο αξρέο ηεο ηεηξαεηίαο θαη είρε γίλεη
ζπδήηεζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη ζπζηήκαηα γηα λα θαιχςνπκε φηαλ ζα γίλεη ην γήπεδν λα ην
γεκίζνπκε ζα έθηαλαλ αλ είρακε αγνξάζεη, κεγάια ζπζηήκαηα.
Όκσο λνκίδσ πσο κε ην ζχζηεκα εάλ ζπλεξγαδφκαζηε κε
άλζξσπν κε κπινθάθη ερνιήπηε, πάιη πνιχ ιηγφηεξν ζα καο ζηνίρηδε, κφλν ν
άλζξσπνο ρσξίο ηα ζπζηήκαηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιινο νκηιεηήο; Γελ ππάξρεη. Παξαθαιψ ζπλερίδνπκε
κε ηελ ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δθηφο ηνπ θ. Νηάηζε θάπνηνο άιινο ςεθίδεη δηαθνξεηηθά;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γελ ζα κπνξέζνπκε λα πνχκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο ςήθηζε ηε δαπάλε εθηφο απφ ηα ερεηηθά.
Α. ΚΟΝΣΟ: Παξ' φιν φηη έρνπκε αλάγθε γηα ηα ερεηηθά απηή ηε ζηηγκή θαη
εγψ ζπκθσλψ κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Νηάηζε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο
πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο εζληθήο
επεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ 1821» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ππξαζθάιεηαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ
κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ
(4)

κελψλ,

γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε

θαηεπεηγνπζψλ

αλαγθψλ

ππξαζθάιεηαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε σξηαία αληηκηζζία, γηα ηα Πξνγξάκκαηα
Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ) πεξηφδνπ 2019 - 2020»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δίλαη ε ίδηα εηζήγεζε πνπ έξρεηαη θάζε ρξφλν γηα ηνπο
νθηψ

γπκλαζηέο

Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Αζιεηηζκνχ

πνπ

θάλνπλ

ηα

πξνγξάκκαηα ηεο καδηθήο άζιεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ
Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε
σξηαία αληηκηζζία, γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ)
πεξηφδνπ 2019 - 2020» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2019»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οπζηαζηηθά έρνπκε δπν έξγα, ηελ αιιαγή ηεο πεγήο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο, ηε ζπληήξεζε ηεο νδνπνηίαο θαη ζηα πεδνδξφκηα πνπ
κεηαθέξεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Μηα παιαηφηεξε
απφθαζε πνπ καο έρεη εγθξηζεί γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο θαη βγαίλεη έλαο
λένο θσδηθφο «Πξνζαξκνγή ιεηηνπξγνχλησλ Βξεθηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ»
κε 200.000 € θαη ηα ππφινηπα είλαη απμνκεηψζεηο γηα λα ηζνζθειηζηνχλ πνζά
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’18 πξνο ην ’19. Αλ έρεηε θάπνηα εξψηεζε πνιχ
επραξίζησο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Παπαληθνιάνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Κχξηε Καιακπφθε ν πεδφδξνκνο πξνβιέπεηαη λα
θηηαρηεί θαη ζηε Υαιθεδφλα ή ζηακαηάεη ζηε Φηιαδέιθεηα; Καη γηαηί ζπκβαίλεη
απηφ; Γελ έρεη πξνβιήκαηα ε Υαιθεδφλα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε γηα λα απαληήζεη ζπλνιηθά ν θ.
Καιακπφθεο.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σα κέηξα δελ θηάλνπλ, ην θνκκάηη απηφ πνπ αιιάδνπκε
ήηαλ ην πην θαηεζηξακκέλν ζηελ εξγνιαβία απηή, δειαδή απηά ήηαλ ηα κέηξα
απφ εθεί θαη πέξα ζηε Υαιθεδφλα ζα ζπλερίζνπκε κε ζπλεξγεία δηθά καο.
Σειεηψλνληαο δειαδή ηελ Δπαγγειίζηξηα θαη ηελ Δζληθήο Αληηζηάζεσο πνπ
είλαη ηψξα δπν ζπλεξγεία πνπ δνπιεχνπλ, ζα κπνπλ ζηνλ πεδφδξνκν ηεο
Υαιθεδφλαο.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Άξα δειαδή ζα θηηαρηεί θαη ν πεδφδξνκνο ζηε
Υαιθεδφλα;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ναη – λαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Παξαθαιψ θα Γξακκαηεχο πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
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Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλδξένπ ππέξ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σαβιαξίδεο;
Π. ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ;
Κ. ΚΑΠΟΤΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ;
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπεηδή είρακε θαηαςεθίζεη ην Σερληθφ Πξφγξακκα δελ
ςεθίδσ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
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Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ;
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

4ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

1εο

ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2019» εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Σν 5ν θαη 6ν ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα ζπδεηεζνχλ καδί
θαη ζα ςεθηζηνχλ μερσξηζηά.

5ν – 6ν ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2019, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
(επανεισαγωγή)
Έγθξηζε αλακφξθσζεο Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.)
ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ έηνπο 2019, βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα. ήκεξα έρνπκε ηελ 1ε αλακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2019, φπσο εμήγεζε θαη ν Γήκαξρνο λσξίηεξα έλα απφ
ηα κεγαιχηεξα ζέκαηα πνπ είρακε λα αληηκεησπίζνπκε είλαη ην ζέκα ηεο
ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηα δψξα θαη φρη κφλν θαη δηάθνξα άιια ζέκαηα
κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην πξάζηλν, κε ην αλζπγηεηλφ επίδνκα.
Έηζη έξρεηαη ε 1ε αλακφξθσζε έρεη κέζα ηα ΠΟΔ σο είζηζηαη
δειαδή ηα ρξήκαηα πνπ έξρνληαη απφ ην 2018. Δπίζεο θάπνηεο αιιαγέο πνπ
έρεη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ δελ ηηο βιέπεηε ζηελ ηειεπηαία θαηάζηαζε πνπ
πήξαηε, εθεί πνπ απμάλεη θαη ζηνλ Κσδηθφ 006492001 πνπ είλαη «Γηθαζηηθά
έμνδα» ζήκεξα ελεκεξψζεθα φηη κε απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηελ θα Σζίπξα
ζα πξνζθχγνπκε ζηνλ Άξεην Πάγν, νπφηε απηέο νη 47.159 € θεχγνπλ απφ ηελ
αχμεζε ηνπ θσδηθνχ θαη αληίζηνηρα ζηνλ θσδηθφ 006431009 πνπ είλαη
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«Έθηαθηε επηρνξήγεζε ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο» απφ 37.000 γίλεηαη 45.000
επξψ.
ηνλ Κσδηθφ 156234005 «χκβαζε κε ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο» απφ εθεί πνπ ζα
κεησλφηαλ ν θσδηθφο θαηά 20.000 ηειηθά κεηψλεηαη θαηά 10.000 € θαη επίζεο
άιινο έλαο θσδηθφο πνπ ζα κεησλφηαλ, ν 606612001 «Γξαθηθή χιε γηα ηνπο
Παηδηθνχο ηαζκνχο» πνπ ζα κεησλφηαλ θαηά 2.000 € δελ κεηψλεηαη θαζφινπ
παξακέλεη σο έρεη 12.000 €.
Αληίζηνηρεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη’ αληηζηνηρία θαη ν
ΟΠΓ ζα πξέπεη λα αιιαρηεί. Απηά, αλ έρεηε θάπνηεο εξσηήζεηο είκαη ζηε
δηάζεζή ζαο. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ήηαλ απφ ηα αδηάβαζηα θαη είρα ζθνπφ λα κε κεηέρσ, αιιά
είπακε ε 1ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, λα ξσηήζσ ην εμήο: ν
πξνυπνινγηζκφο καο έρεη εγθξηζεί; Έρεη επηζηξέςεη;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ηελ εηζήγεζε θαίλεηαη φηη είλαη εγθεθξηκέλνο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ πξφιαβα λα ην δσ, ζπγλψκε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεηε δίθην. Έρεη επηζηξέςεη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε,
ππήξμε κηα κηθξή παξαηήξεζε ε νπνία δηνξζψζεθε ζε έλα ζεκείν, ζε κηα
νκάδα δελ ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο, ηζνζθειίζηεθε θαη έρνπκε εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δάλ ςεθίζνπκε λαη, λνκίδσ εδψ είλαη θαη ηα κεγάια πνζά πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα δψξα ηνπ πξνζσπηθνχ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μπξάβν. Απηφ λνκίδσ πσο ζηελ θεληξηθή εμνπζία πεξηκέλνπλ
θάπνηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Τπάξρεη ελδερφκελν εκείο λα ην ςεθίζνπκε
θαη ε Απνθεληξσκέλε λα καο ην γπξίζεη πίζσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ κελ απαληήζεηε αθφκε γηα λα καδέςνπκε ηηο
εξσηήζεηο.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη έλα δεχηεξν. Δάλ ε Απνθεληξσκέλε δελ ην γπξίζεη θαη
δνζνχλ ηα ρξήκαηα, ππάξρεη άιιν φξγαλν κεηά πνπ κπνξεί λα καο πεη
«θαθψο δφζεθαλ» θαη λα ηξέρνπκε; Γηαηί έρνπκε μαλαηξέμεη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη άιιε εξψηεζε απφ θάπνην Γεκνηηθφ
ζχκβνπιν; Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ θα Πξφεδξε. Ννκίδσ φηη απηή ήηαλ πνιχ εχζηνρε
εξψηεζε θαη ζα ζέιακε εδψ λα ην ζπδεηήζνπκε ιίγν νχησο ψζηε λα είκαζηε
φινη θαη εζείο θαη εκείο απφιπηα θαιπκκέλνη φηη απηφ δελ ζα δεκηνπξγήζεη
θάπνην πξφβιεκα ζηε ζπλέρεηα κε θάπνην θαηαινγηζκφ, ζε ζρέζε κφλν κε
ηελ έγθξηζε ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Ννκίδσ κηα λνκηθή ζπκβνπιή λα καο δηλφηαλ, ζα ήηαλ πνιχ
ζεκαληηθφ γηα καο. Σν ζεσξψ πάξα πνιχ δχζθνιν ζέκα, φζν θαη λα θαίλεηαη
φηη ςεθίδνπκε κηα απφθαζε. Σνπνζεηήζεθε ν θ. Νηάηζεο θαη κε βξίζθεη
απφιπηα ζχκθσλν θαη ην είπα θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θαηά πφζν ε
ςήθηζε ηεο αλακφξθσζεο πνπ αλαθέξεη κέζα ηηο πιεξσκέο ησλ ππαιιήισλ,
ζα είλαη θαζ' φια εληάμεη απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία παξαδείγκαηνο ράξηλ
δελ ζα δερηνχλ αχξην – κεζαχξην θαη ζα πεη ε Απνθεληξσκέλε γηαηί δψζαηε
ηα δψξα. Μήπσο ππάξρεη θαηαινγηζκφο ζε απηνχο νη νπνίνη ςήθηζαλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ζ εξψηεζε είλαη ε εμήο: εάλ ςεθίζνπκε ζήκεξα ηα δψξα θαη
φια ηα πνζά πνπ είλαη εθεί καδί. Ζ Απνθεληξσκέλε κπνξεί λα καο πεη «δελ
εγθξίλσ πάξηε ην πίζσ»; Δάλ ε Απνθεληξσκέλε ην δερηεί απφ ηε ζηηγκή πνπ
ε θεληξηθή εμνπζία πεξηκέλεη θάπνηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ππάξρεη άιιν
φξγαλν πνπ ζα καο πεη αξγφηεξα «θαθψο ηα πιεξψζαηε θέξηε ηα πίζσ»
θαηαινγηζκφο; Απηφ ιέσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ πείηε καο.
θ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Παξ' φιν πνπ δελ είκαη πξφρεηξνο απφ απηφ πνπ
άθνπζα φκσο ζε ζρέζε κε ηα επηδφκαηα φηαλ ππάξρνπλ δηθαζηηθέο
απνθάζεηο, ππάξρεη κηα δηθαζηηθή απφθαζε ζε πξψην βαζκφ αλ ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη απνθαζίζεη λα κελ αζθεζνχλ έλδηθα κέζα θαηά ηεο
απφθαζεο απηήο, ε απφθαζε απηή ηειεζηδηθεί, είλαη ηειεζίδηθε πιένλ θαη απφ
εθεί θαη πέξα κπνξεί λα πιεξσζεί.
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Όκσο παιαηφηεξα ππήξρε δηάηαμε ε νπνία ππεξρξέσλε ην Γήκν
λα εμαληιεί ηα έλδηθα κέζα. Απφ ην 2016 πξνο ’17 αλ ζπκάκαη θαιά ππήξμε
ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο λα πξνζθεχγνπκε θαη λα
εμαληινχκε φια ηα έλδηθα κέζα. Δθεί αθξηβψο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζεη λα αζθήζσ ή λα κελ
αζθήζσ έλδηθν κέζν.
Αλ δελ αζθεζνχλ ηα έλδηθα κέζα είλαη ε απφθαζε ηειεζίδηθε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: ηελ Απνθεληξσκέλε ζα πάεη ε απφθαζή καο γηα έγθξηζε;
θ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Απηφ ν θ. Πιέζζαο αλ ην μέξεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ (Κ. ΠΛΔΑ): Ναη ζα πάεη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μπνξεί λα καο ην γπξίζεη πίζσ;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ λνκίδσ κπνξεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δδψ είπακε λα ζπλελλνεζνχκε ζε έλα ζέκα πνπ ην βξίζθσ
πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη ην μεθαζαξίδνπκε. Δδψ δελ έρνπκε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, έρνπκε Γεκνηηθφ πκβνχιην ζήκεξα. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα
ςεθίζεη κηα αλακφξθσζε ζηελ νπνία αλακφξθσζε κέζα πεξηιακβάλνληαη ηα
700 ρηιηάξηθα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα αλαδξνκηθά πνπ δηθαηνχληαη
λα πάξνπλ. Δγψ ιέσ δηθαηνχληαη γηαηί φλησο ηα δηθαηνχληαη.
Όκσο ην εξψηεκα είλαη: εκείο απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα
ςεθίζνπκε εδψ θαη ζα πνχκε λαη, πξέπεη λα γίλεη ε αλακφξθσζε κε ηνλ
ηξφπν πνπ έξρεηαη. Απηφ δεζκεχεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην σο πξνο ηελ
πιεξσκή ή φρη; Απηφ ζέισ λα κάζσ. Γειαδή εάλ απηφ πνπ ιέεη ν θ. Νηάηζεο,
ε Απνθεληξσκέλε απνξξίςεη θαη έρνπλ πιεξσζεί θαη ιέεη «εκείο δελ
δερφκαζηε ηελ αλακφξθσζε απηή πνπ θάλαηε», ή «δελ έπξεπε λα
πιεξσζνχλ», αλαιακβάλεη θαη ηελ επζχλε θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην
νπνίν ςήθηζε ηελ αλακφξθσζε θαη ηα ρξήκαηα απηά ηα νπνία πξέπεη λα
δνζνχλ;
Γηφηη παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηε δηαδηθαζία απηή είρα πεη ην εμήο:
πξέπεη λα ηα πάξνπλ νη εξγαδφκελνη λα έρνπκε εμαληιήζεη φιε ηε λνκηκφηεηα
λα ηελ έρνπκε θνπξάζεη ηε λνκηκφηεηα θαη γη' απηφ απείρα απφ ηε δηαδηθαζία
εθφζνλ πάξζεθε κηα απφθαζε ζηελ νπνία ζπκθσλψ απφιπηα, αιιά ζέισ λα
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ππελζπκίζσ ζε φινπο φηη ν λφκνο ιέεη φηη απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία είλαη
πξσηφδηθε απφθαζε λαη κελ κπνξνχκε λα ηα δψζνπκε αιιά ζε ζνβαξά
ζέκαηα λα εμαληιήζνπκε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Γηθαηνζχλεο. Απηφ ιέεη ν
λφκνο.
Απφ εθεί θαη πέξα είλαη ζέκα δηθφ καο ην ηη ζα πξάμνπκε.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Καιχβεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα λα βάινπκε ιίγν ηα πξάγκαηα ζε κηα ζεηξά. Έρνπκε
κηα πξσηφδηθε απφθαζε, ππήξρε κηα πξνζεζκία γηα λα πάκε ζην Δθεηείν.
Απηή ε πξνζεζκία έρεη πξνζπεξάζεη. Ση κπνξεί λα ζπκβεί ζήκεξα: ή ζα
γεκίζνπκε ηνλ θσδηθφ πνπ είλαη γηα ηηο πιεξσκέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή νη
εξγαδφκελνη αχξην ην πξσί εθφζνλ εκείο δελ έρνπκε αζθήζεη έθεζε, ζα
βγάινπλ κηα δηαηαγή πιεξσκήο θαη ζα πάξνπλ ηα ρξήκαηα απφ ηνπο
ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ.
Σψξα ηη έρνπκε θεξδίζεη εκείο, γηαηί ήξζακε ζε κηα ζπκθσλία κε
ηνπο εξγαδφκελνπο. Έρνπκε θεξδίζεη ηνπο ηφθνπο θαη έρνπκε θεξδίζεη θαη κηα
δνζνπνίεζε λα κε δνζνχλ φια καδί ηα ρξήκαηα. Ννκίδσ φηη ν Γήκνο απφ
απηή ηελ ηζηνξία θεξδίδεη. Ξέξεηε νη ηφθνη ππεξεκεξίαο είλαη 6% είλαη πάξα
πνιχ. Αλ ηξαβήμνπκε νη εξγαδφκελνη ζα δηθαησζνχλ, ην θφζηνο ζην Γήκν ζα
είλαη πνιιαπιάζην. Κάλακε ινηπφλ ην θαιχηεξν δπλαηφ θαη γηα ην Γήκν θαη γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο, νχηε νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ εθθξεκφηεηα θαη ν Γήκνο
ζην ηέινο λα βγεη θεξδηζκέλνο. Ναη, πηεδφκαζηε απηή ηε ζηηγκή κε ηελ
αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αιιά απηφ δελ είλαη ην κείδνλ. Σν κείδνλ
είλαη ην θέξδνο ηνπ Γήκνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ζ θα
Γαιαδνχια έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θα Πξφεδξε, ελλνείηαη φηη ζπκθσλψ θαη ζα
ππεξςεθίζσ, απιά πηζηεχσ φηη πξέπεη λα πνχκε θαη κηα θνπβέληα πάλσ ζην
ζέκα ησλ ρξεκάησλ απηψλ δηφηη πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζηνπο
Γήκνπο έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο αθξηβψο γη' απηφ ηνλ ιφγν, δειαδή
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γελ είλαη δπλαηφ νη Γήκνη λα πεξηθφπηνπλ
ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο απφ άιινπο θσδηθνχο, λα κελ κπνξνχλ λα
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ιεηηνπξγήζνπλ φπσο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ δηφηη κε έλα λφκν έλα βξάδπ
απνθάζηζαλ θάπνηνη λα θφςνπλ ηα δψξα πνπ δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη.
Άξα ζα πξέπεη λα ην δνχκε ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ απηφ θαη λα
δηεθδηθήζνπκε έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γη' απηφ ηνλ ζθνπφ, ρσξίο βέβαηα
λα πεηξαρηεί ε ηαθηηθή πνπ είλαη ήδε πεηζνθνκκέλε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηνο άιινο νκηιεηήο; Παξαθαιψ θα
Γξακκαηεχο πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλδξένπ ππέξ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σαβιαξίδεο;
Π. ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ;
21

ΓΖΜΟ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Κ. ΚΑΠΟΤΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ;
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ;
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 14 ππέξ, 6 απνρέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

5ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

1εο

αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη
ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ην 6ν ζέκα είλαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, είκαζηε φπσο ςεθίζακε θαη ζην πξνεγνχκελν ζέκα; Ό,ηη
ηνπνζέηεζε θάλαηε ηζρχεη.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δγψ πξνζσπηθά λαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Φαληάδνκαη θαη φινη νη ππφινηπνη, άξα δελ πεξλάκε ζε ςήθηζε
ηνπ 6νπ ζέκαηνο, έρνπκε ηα ίδηα απνηειέζκαηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 16 ππέξ θαη 6 απνρέο.
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Σν

6ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

αλακφξθσζεο

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ
ηνπ Πξνζψπσλ έηνπο 2019, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο
Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Π.Π.Η.Δ.Γ.
νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ. 10/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
ηνπ πκβνπιίνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γαιαδνχια έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ θάπνηεο θξαηήζεηο πνπ
έπξεπε λα έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηελ ππάιιειν πνπ πήξε ηα αλαδξνκηθά πνπ
ηεο ρξσζηνχζακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη ηνπνζέηεζε ή εξψηεζε; Γελ ππάξρεη.
Παξαθαιψ θα Γξακκαηεχο πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιχβεο;
Γ. ΚΑΛΤΒΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γαιαδνχια;
Α. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλδξένπ ππέξ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σαβιαξίδεο;
Π. ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ;
Κ. ΚΑΠΟΤΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ;
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μφλν γηα ηελ ππάιιειν, φζνλ αθνξά ηνπο ππαιιήινπο
είκαη ππέξ, ηα ππφινηπα θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ;
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

7ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

2εο

αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο
αξηζ. 10/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

24

ε

4 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 13/3/2019

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ίδξπζεο Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Φέξλνπκε πξνο ςήθηζε ηελ ίδξπζε Γεκνηηθνχ ηεθηνχ
Νενιαίαο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο. Έλα ζηέθη
Νενιαίαο ππήξμε θάπνηε ζηελ πφιε καο θαη απηφ ήηαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980
θαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε ζεηεία ηνπ αείκλεζηνπ Γεκάξρνπ
άββα ηακαηηάδε.
Έθηνηε ππήξμε έλα πάγην αίηεκα ησλ καζεηψλ ηεο πφιεο καο
θαη κάιηζηα θαη ε νκηινχζα σο καζήηξηα ήηαλ ζε απηνχο νη νπνίνη ην είραλ
πξνζπαζήζεη μαλά ζην παξειζφλ, λα ππάξμεη έλαο ρψξνο ειεχζεξεο
έθθξαζεο ησλ λέσλ ηεο πφιεο, έλαο ρψξνο ν νπνίνο ζα πάξεη ηα δηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα είλαη έλα κέζν πνπ ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη δπκψζεηο
ηεο Νενιαίαο ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ, πνιηηηθήο, παηδείαο θαη είκαζηε ζηελ
πάξα πνιχ επράξηζηε ζέζε λα έρνπκε εληνπίζεη έλαλ ρψξν ν νπνίνο είλαη
θαηάιιεινο γη' απηή ηε ρξήζε. Έλα ρψξν, ν νπνίνο πξφζθαηα πεξηήιζε ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ θιεξνδφηεζήο ηνπ απφ κηα δαζθάια, πνπ ην
έδσζε γηα λα αμηνπνηεζεί ζην κέιινλ απφ ηα παηδηά ηεο πφιεο απφ ηνπο
λένπο ηεο πφιεο θαη βξίζθεηαη ζηε Νέα Υαιθεδφλα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Κνπξεκέλνο.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Σνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο είρε γίλεη κηα κεγάιε
εθζηξαηεία, κηα θακπάληα ελεκέξσζεο θαη ζπιινγήο ππνγξαθψλ απφ κηα
Δπηηξνπή Νέσλ καζεηψλ ηεο πφιεο καο θαη βξίζθεηαη ζήκεξα εδψ καδί καο
θαη εθπξφζσπνο ηνπ πληνληζηηθνχ απηήο ηεο Δπηηξνπήο γηα λα πάξεη ηνλ
ιφγν ζηε ζπλέρεηα.
Βάδεη ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ έγηλαλ κε ην Γήκαξρν θαη εκάο καδί
κε ηα παηδηά θαη θαηφπηλ ησλ δηθψλ ηνπο πξνηάζεσλ, έρνπκε θηηάμεη έλα
πεξίγξακκα ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην ζηέθη Νενιαίαο, θάηη ην νπνίν
έρεηε ήδε ιάβεη θαη θαληάδνκαη ήηαλ ζε απηά πνπ εζηάιεζαλ εγθαίξσο… Όρη;
Γελ εζηάιε εγθαίξσο, νπφηε ζα ζαο ην δηαβάζσ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Ήηαλ κάιινλ ηειεπηαίν.
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Γηαηί ήηαλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε φινπο απηνχο πνπ ζαο
πξναλέθεξα θαη έπξεπε λα ειεγρζεί νχησο ψζηε λα είλαη θαη ηππηθά νξζφ θαη
λα κπνξνχκε λα ην εληάμνπκε ζην πιαίζην ηνπ Γήκνπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη λα
κελ είλαη απιά έλα ςήθηζκα, λα είλαη θάηη ην νπνίν ζα έρεη άκεζε εθαξκνγή,
γη' απηφ θαη θαζπζηέξεζε λα έξζεη.
Θα ζαο δηαβάζσ, είλαη κηα ζειίδα γηα λα ελεκεξσζνχλ θαη νη
παξεπξηζθφκελνη.
Σν ηέθη Νενιαίαο ζα απνηειεί Γεκνηηθφ ρψξν, θαη’ επέθηαζε
ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην βάξνο ηεο θάιπςεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ ζα έρεη ν ίδηνο ν Γήκνο θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε δηάζεζεο
αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία απηνχ. Γειαδή δελ
ζα απνηειεί έλαλ απηνδηαρεηξηδφκελν ρψξν φπσο αθνχκε ηε ιέμε «ηέθη», ζα
είλαη έλαο δεκνηηθφο ρψξνο φπσο είλαη ην ΚΑΠΖ γηα παξάδεηγκα ή ην
Πλεπκαηηθφ θέληξν, αιιά ζα θηινμελεί δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
αθνξνχλ ηνπο λένπο.
Ζ θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ην θάλεη λα ππάγεηαη ζην Σκήκα
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ καο
απφ φπνπ θαη ζα δηαηεζεί θαη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Θα ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην ην νπνίν ζα νξηζηεί βάζεη ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ απφ ην Σκήκα Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ θαη ζε ζπλελλφεζε βέβαηα κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
ηεθηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχλ φζν ην δπλαηφ νη αλάγθεο απηψλ πνπ
ζα αμηνπνηήζνπλ ηνλ ρψξν, δειαδή ησλ λέσλ παηδηψλ ηεο πφιεο καο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα εγθξίλνληαη θαηφπηλ
αηηεκάησλ πνπ ζα γίλνληαη ζην Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ φπσο γίλεηαη
θαη κε ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν θαη ζα απνθαζίδεηαη νπζηαζηηθά ε παξαρψξεζε
ηνπ ρψξνπ γη' απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νκάδεο ησλ λέσλ.
Θα είλαη έλαο ρψξνο αλνηρηφο ζε φινπο, ζα θηινμελεί φπσο
είπακε φιεο ηηο πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο, καζεηηθέο, θνηηεηηθέο θαη πνιηηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη βέβαηα ν κφλνο πεξηνξηζκφο ηνλ νπνίν θαη βάζεη ηεο
απφθαζεο βάδνπκε είλαη νπνηαδήπνηε ζπιινγηθφηεηα ή εθδήισζε έρεη
θαζηζηηθφ ή ξαηζηζηηθφ πεξηερφκελν.

26

ε

4 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 13/3/2019

Σέινο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ν Γήκνο εθηφο απφ ηνλ εμνπιηζκφ,
ην πξνζσπηθφ, ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ λα ππάξρεη θαη δηάζεζε
νξηζκέλσλ πξντφλησλ ρσξίο αληίηηκν ζηνπο λένπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη πην
δειεαζηηθφ θαη λα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη ηα παηδηά θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν
λα ηα βάινπκε ζε κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο.
Θα ήζεια αλ ζέιεηε θαη ζπκθσλείηε θα Πξφεδξε λα κηιήζεη θαη ε
εθπξφζσπνο ησλ καζεηψλ, πξηλ ηνπο νκηιεηέο, γηα λα ππάξμεη θαιχηεξε
ελεκέξσζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ φηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. Παξαθαιψ ην φλνκά
ζαο.
Δ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: Δίκαη εδψ σο εθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο δηεθδίθεζεο
γηα ην Γεκνηηθφ ηέθη Νενιαίαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο,
ζα ήζεια απιά λα πσ πσο ππάξρεη ηεξάζηηα αλάγθε πνπ επηβάιιεη ηελ
ίδξπζε απηνχ ηνπ ηεθηνχ θαζψο έρεη εθηνμεπηεί ε θεξδνζθνπία θαη νη λένη δελ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεγαίλνπλ ζε θαθεηέξηεο θαη λα κπνξνχλ λα θάζνληαη
ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, θαζψο ιείπνπλ θηφιαο δεκνηηθνί ρψξνη πνπ λα
κπνξνχλ λα ζηεγάζνπλ ηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη ηελ ςπραγσγία.
Θα ήζεια λα πσ φηη ππάξρεη αλάγθε θαη γηα ην αλαγλσζηήξην
πνπ ζα ζηεγάδεη ην ηέθη, επεηδή πνιιά παηδηά πιεξψλνπλ έμηξα ην κήλα ζηα
θξνληηζηήξηα έλα αληίηηκν γηα λα κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ ζε κηα αίζνπζα θαη
λα κειεηάλε, ην ηέθη ζέινπκε λα έρεη κηα αίζνπζα φπνπ ζα κπνξνχλ νη
καζεηέο λα έξρνληαη θαη λα δηαβάδνπλ κε ηελ εζπρία ηνπο ρσξίο λα
πιεξψλνπλ ελλνείηαη.
Απηφ ήζεια λα πσ φηη ππάξρεη πξάγκαηη αλάγθε γηα ην ηέθη. Θα
ζαο πσ ηψξα ηη έρεη θάλεη ε Δπηηξνπή δηεθδίθεζεο κέρξη ζηηγκήο. Έρνπλ
ζπγθεληξσζεί πεξίπνπ 200 ππνγξαθέο ηηο νπνίεο έρσ θέξεη καδί ηνπ, έρεη
δηαδνζεί ζην δηαδίθηπν, εγψ είκαη ζην Γεληθφ Λχθεην Νέαο Υαιθεδφλαο θαη
ήξζακε ζε επαθή κε δηάθνξα άιια ζρνιεία θαη νξγαλψζακε κηα καζεηηθή
πλέιεπζε φπνπ ήξζαλ 25 άηνκα θαη απνθαζίζακε ηηο παξαθάησ αξρέο
ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ήζεια λα ζαο δηαβάζσ:
Σελ Κπξηαθή 27 Ηαλνπαξίνπ έγηλε πληνληζηηθή πλέιεπζε ησλ
καζεηψλ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη

ελεξγά

ζηελ

εθζηξαηεία

δηεθδίθεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
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Νέαο Υαιθεδφλαο. Σε πληνληζηηθή πλέιεπζε δηνξγάλσζε ε
πληνληζηηθή Δπηηξνπή καζεηψλ Λπθείσλ θαη ην παξφλ έδσζαλ 25
καζεηέο απφ ηα Λχθεηα ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο εθπξνζσπψληαο πνιιέο δεθάδεο καζεηέο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηελ έθθιεζε ηεο εθζηξαηείαο δηεθδίθεζεο.
ηε πλέιεπζε ηα κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο αξρηθά
ελεκέξσζαλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο κέρξη ζήκεξα ελέξγεηεο δηεθδίθεζεο
ηνπ ηεθηνχ θαη γηα ηηο δεζκεχζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ζηέγαζε
ηνπ ηεθηνχ ζε δεκνηηθήο ηδηνθηεζίαο θηίξην ζηε Νέα Υαιθεδφλα.
Οη καζεηέο ζπδήηεζαλ ηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλε ε Δπηηξνπή γηα ηηο
αξρέο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεθηνχ θαη πξφζζεζαλ ηηο δηθέο
ηνπο ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα έλα ρψξν δσληαλφ θαη ιεηηνπξγηθφ
ζπλδεδεκέλν κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη αλαδεηήζεηο ησλ λέσλ.
Οη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο πνπ ηειηθά εγθξίζεθαλ είλαη νη
αθφινπζεο:
 Σν ηέθη ζα είλαη έλαο δεκνηηθφο ρψξνο αλνηρηφο ζε φινπο
ηνπο λένπο. Γελ απνηειεί ζρήκα πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί ή
θαπεισζεί απφ κηα ζπιινγηθφηεηα, αιιά είλαη ρψξνο πνπ ζα
θηινμελεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θάζε είδνπο ζπιινγηθνηήησλ
πνιηηηζηηθψλ,

θαιιηηερληθψλ,

καζεηηθψλ,

θνηηεηηθψλ,

ζπλδηθαιηζηηθψλ, πνιηηηθψλ θ.ά., ησλ λέσλ ηνπ Γήκνπ
 Θα ζηεξίδεη θαη ζα πξνάγεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ λέσλ
ηνπ

Γήκνπ

θαη

ησλ

ζπιινγηθνηήησλ

ηνπ

θαη

ηε

κε

θεξδνζθνπηθή ςπραγσγία ησλ λέσλ.
 ην ρψξν ηνπ ηεθηνχ ζα δηεμάγνληαη ειεχζεξα θάζε είδνπο
εθδειψζεηο

φισλ

ησλ

ζπιινγηθνηήησλ

Νενιαίαο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν εθηφο εθείλσλ πνπ έρνπλ
θαζηζηηθφ ή ξαηζηζηηθφ ραξαθηήξα, φπσο είπε θαη ε θα
Δπηπρία.
 Οη ζπιινγηθφηεηεο πνπ δηνξγαλψλνπλ εθδειψζεηο ζην ρψξν
ηνπ ηεθηνχ νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ην ρψξν θαζαξφ θαη
φπσο αθξηβψο ηνλ παξέιαβαλ.
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 ην ρψξν ηνπ ηεθηνχ δελ ζα δηεμάγνληαη εθδειψζεηο
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Θα είλαη εππξφζδεθηνη φινη νη λένη
πνπ ζέβνληαη θαη ηεξνχλ ηηο γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ηεθηνχ.
 Σε λνκηθή επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεθηνχ ζα έρεη
απνθιεηζηηθά ν Γήκνο. Οη λένη πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην ηέθη θαη νη ζπιινγηθφηεηέο ηνπο ζα έρνπλ ηελ εζηθή θαη
ζπλεηδεηή επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη
θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεθηνχ.
 Δπίζεο απφ θνηλνχ κε ην Γήκν θαζεκεξηλά ζα κεξηκλνχλ γηα
ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ πεξηθξνχξεζε θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ,
πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηεθηνχ.
 Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ηεθηνχ ζα απνηειείηαη αξρηθά
απφ ηα ππάξρνληα κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
δηεθδίθεζεο καζεηψλ Λπθείσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο θαη ε ζχλζεζή ηεο ζα εκπινπηίδεηαη ζηαδηαθά
απφ έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε ζπιινγηθφηεηα πνπ ζα
δξαζηεξηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ζην ηέθη.
 Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζα εθπξνζσπεί ηνπο λένπο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηέθη, ζα εθθξάδεη ηα αηηήκαηά ηνπο
πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ζα είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ
αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεθηνχ.
 Ο Γήκνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ ηεθηνχ δηαζέηνληαο ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ
θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γη' απηφ ηνλ ζθνπφ.
 Ζ εθάζηνηε Γεκνηηθή Αξρή νθείιεη λα ζέβεηαη ηηο γεληθέο αξρέο
θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεθηνχ. Όηαλ ηνπο
παξαβηάδεη

λένη

δξαζηεξηνπνηνχληαη

θαη

ζπιινγηθφηεηέο

ζην

ηέθη

νθείινπλ

ηνπο

πνπ

ζα

ζπιινγηθά

θαη

νξγαλσκέλα λα αληηζηαζνχλ πξναζπίδνληαο ηηο θαηαθηήζεηο
ηνπο.

Σν

ηέθη

ιεηηνπξγεί

ζηε

βάζε

ζπγθεθξηκέλνπ

θαζεκεξηλνχ σξαξίνπ ζεξηλνχ θαη ρεηκεξηλνχ. ην ρψξν ζα
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ιεηηνπξγεί άηππν θπιηθείν πνπ ζα παξέρεη αλαςπθηηθά,
θαθέδεο θαη νξηζκέλα βαζηθά ηππνπνηεκέλα πξντφληα.
 Ο βαζηθφο ηνπ εμνπιηζκφο θαη νη αξρηθέο ηνπ πξνκήζεηεο ζα
γίλνληαη κε δσξεέο απφ ην Γήκν, νη ηηκέο ζα είλαη απζηεξά
ηηκέο θφζηνπο θαη ηα έζνδα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά
γηα λέεο παξαγγειίεο. Ο έιεγρνο δηαρείξηζεο ηνπ άηππνπ
θπιηθείνπ ζα γίλεηαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο εληεηαικέλνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή
ηνπ ηεθηνχ.
 Ζ πλέιεπζε απνθάζηζε ηε ζπλέρηζε ηεο εθζηξαηείαο
δηεθδίθεζεο κε ζπιινγή αθφκε πεξηζζφηεξσλ ππνγξαθψλ γηα
ηε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο πνπ ελεξγά ζα αζρνιεζεί κε ηελ
αξρηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο; Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δγψ ζα θάλσ ηνπνζέηεζε νπζηαζηηθά. Δγψ επηθξνηψ απηή ηελ
θαηάζηαζε, βέβαηα ε θαζπζηέξεζε απηή δελ αηηηνινγείηαη πέληε κήλεο πξνηνχ
ηειεηψζνπκε ηε ζεηεία. Μπνξνχζακε λα ην είρακε θάλεη πνιχ πην γξήγνξα,
γηαηί ην ζεσξψ νπζηαζηηθφ θαη είλαη θάηη ην νπνίν ην έρεη αλάγθε ε πφιε, ην
έρεη αλάγθε ε Νενιαία, ην έρνπλ αλάγθε ηα παηδηά καο.
Βέβαηα ζα ήζεια κηα ηερληθή κειέηε λα ππάξρεη λα δνχκε ηη
θφζηνο έρεη απηή ε θαηάζηαζε. Δπίζεο λα ξσηήζσ, κηιάκε γηα ην θηίξην απηφ
ην νπνίν είλαη απέλαληη ζην θαθελείν πνπ ν ΟΜΖΡΟ παιηά; Απηφ ην θηίξην
ζέιεη πάξα πνιχ κεγάιε… δελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηε φινη, αιιά θάζνκαη εθεί
εγψ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΚΟΝΣΟ: Μπνξείηε λα κνπ πείηε πνπ είλαη αθξηβψο; Έρεη ζεκαζία λα κνπ
πείηε πνην θηίξην είλαη.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπάξρνπλ δπν θηίξηα ηα νπνία είλαη αληηδηακεηξηθά ζηηο δχν
γσλίεο. Σν έλα είλαη εγθαηαιειεηκκέλν, δελ κηιάκε γη' απηφ. Μηιάκε γη' απηφ ην
νπνίν θαηνηθείηαη, θαηνηθείην κέρξη πέξζη, πέζαλε ε γηαγηά, απηή ηε ζηηγκή ζην
ηζφγεην κέλεη ζην έλα δηακέξηζκα ε νηθνγέλεηα πνπ θξφληηδε ηε γηαγηά…
Α. ΚΟΝΣΟ: Λέηε απηφ πνπ είλαη ζε ζπλέρεηα ηεο Βάξλαιε;
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Ναη, είλαη ζε ηέιεηα θαηάζηαζε θαη έρνπκε δπν νξφθνπο εθεί
πνπ κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε. Ο έλαο φξνθνο ζα δηαηεζεί ζην ηέθη
Νενιαίαο.
Α. ΚΟΝΣΟ: Πξέπεη λα γίλεη κηα ηερληθή κειέηε θαη' αξράο έπξεπε λα έρεη
έξζεη ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην

πνπ λα ιέεη φηη εκείο ζέινπκε λα

ιεηηνπξγήζνπκε απηφ, ην θφζηνο γηα λα ην θέξνπκε ζε θαηάζηαζε πνπ λα είλαη
ιεηηνπξγηθφ, είλαη απηφ. Σν πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη
δπν άηνκα, ηα δπν άηνκα έρνπλ έλα θφζηνο ζχλνιν 15.000. Θέινπκε
επίπισζε πνπ είλαη γξαθείν, εθείλν, εθείλν… ηα πξψηα βήκαηα έπξεπε λα
έρνπλ γίλεη θαη ζε κηα νηθνλνκηθή βάζε γηα λα δνχκε ηη θφζηνο ζα έρεη γηα ην
Γήκν, δηφηη θαηαιαβαίλεηε φηη εθεί ζα ιεηηνπξγήζεη…
Δγψ ην επηθξνηψ ζε πάιη γηα κηα αθφκε θνξά, είλαη κηα πνιχ
θαιή ελέξγεηα, εκείο πξέπεη λα δίλνπκε βαξχηεηα ζηα λέα παηδηά, πξέπεη λα
ηνπο δίλνπκε πξσηνβνπιίεο, πξέπεη λα ηνπο δίλνπκε δξαζηεξηφηεηεο θαη απηφ
θάλνπκε ηψξα.
Βέβαηα ππάξρνπλ δπν θελά. Σν έλα είλαη φηη ήξζε πνιχ
θαζπζηεξεκέλε απηή ε πξφηαζε, έπξεπε λα είρε έξζεη απφ ηελ αξρή κηαο
ηέηνηαο Γηνίθεζεο έπξεπε λα είρε έξζεη απφ ηελ πξψηε ρξνληά θαη δελ ήξζε.
Καη δεχηεξνλ δελ έρνπκε θακία νηθνλνκηθή εηθφλα πνην είλαη ην θφζηνο απηήο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπραξηζηψ πνιχ, επαλαιακβάλσ ην επηθξνηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, αλ έρεηε εξσηήζεηο ζα πξνηηκνχζα λα
επηθεληξσζνχκε πξψηα ζηηο εξσηήζεηο. Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δξσηήκαηα ζέισ λα θάλσ. Σν πξψην εξψηεκα θα
Πξφεδξε πνπ ζα ήζεια λα θάλσ, είλαη πνηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή πνηνο
αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ή πνηνο είλαη ππεχζπλνο γη' απηφ. Γειαδή ζα πξέπεη
λα παξζνχλ θάπνηεο απνθάζεηο, ζα έξζνπλ θάπνηεο εθδειψζεηο. Πνηνο ζα
θξίλεη λαη ή φρη, θάπνηνο ζα θξίλεη φηη απηφ είλαη ξαηζηζηηθφ φπσο είπε ε θα
Παπαινπθά ή θαζηζηηθφ. Κάπνηνο ζα ην θξίλεη απηφ. Πνηνο είλαη απηφο πνπ ζα
ην θξίλεη; Απηφ είλαη ην έλα εξψηεκα.
Γεχηεξνλ, ήξζε πνιχ σξαία ε θνπειηά καο εδψ ε νπνία
εθπξνζσπεί ηνπο καζεηέο… άιιν λένο, άιιν καζεηήο, άιιν θνηηεηήο, άιιν
ελ γέλεη Νενιαία, εληάμεη εδψ ήξζαλ νη καζεηέο θαη καο έθεξαλ έλαλ
Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.

Απηφ ζα ην δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο, ζεσξψ φηη ν
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Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο είλαη κηα πξφηαζε, εγψ έηζη ηνπιάρηζηνλ κπνξψ λα
ην πάξσ. Δίλαη κηα πξφηαζε Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ζνπ ιέεη «θχξηε εκείο
ιέκε απηά, δείηε θαη απφ εθεί θαη πέξα…» έηζη δελ είλαη; Απηφ είλαη ην δεχηεξν
εξψηεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνην ήηαλ ην εξψηεκα;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σν εξψηεκα είλαη φηη απηφ πνπ καο έθεξαλ νη καζεηέο
είλαη πξφηαζε. Δίλαη ή δελ είλαη; Απηφ είλαη ην εξψηεκα. Γηφηη πξνθαλψο ην
έρνπλ δνπιέςεη ηα παηδηά θαη ζίγνπξα ην έρνπλ δνπιέςεη κε θάπνηνπο
αλζξψπνπο απφ εζάο, αιιά ην ζέκα είλαη φηη ζαλ καζεηέο θάλνπλ κηα
πξφηαζε. Αθήζηε πνπ απηφ ην ηέθη αλ κηιάκε γηα ηέθη Νενιαίαο ζα αθνξά
ειηθίεο πξνθαλψο απφ 15 κέρξη 28-30.
Πνπ ζεκαίλεη φηη λαη κελ νη καζεηέο έρνπλ κηα άπνςε γηα ηελ
θαηάζηαζε, αιιά νπσζδήπνηε ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιιεο ειηθίαο κε άιια
ζέκαηα, ηέινο πάλησλ κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξνβιήκαηα θαη ηα ινηπά πνπ
πηζαλφ λα πξέπεη λα κπνπλ θαη λα βγνπλ θάπνηα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ
Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, πνπ λνκίδσ φηη πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε ζέκα
Γήκνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Γήκνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ.
Σν ηξίην είλαη ην εμήο: Σν ηέθη Νενιαίαο είλαη θάηη ην νπνίν
ρξεηάδεηαη, είλαη πνιχ ζσζηφ βέβαηα ζαλ γεληθφ concept λα ην πνχκε έηζη,
φκσο θνηηάμηε λα δείηε ηη γίλεηαη ηψξα, ηη καο ιέεη ε πείξα. Ζ πείξα ιέεη φηη ηα
ηέθηα Νενιαίαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαπειψλνληαη απφ ζπιινγηθφηεηεο.
Οη ζπιινγηθφηεηεο πξάγκαηη απηέο κπνξεί λα είλαη Κφκκαηα, κπνξεί λα είλαη
παξέεο εμσθνηλνβνπιεπηηθέο ηάζεηο, δηάθνξεο ζπλνκνηαμίεο θαη θαηεγνξίεο
θαη θαηαζηάζεηο θαη ην ζέκα είλαη πσο κπνξεί λα απνθεπρζεί απηφ θ.
Γήκαξρε, δηφηη λα ζαο πσ θάηη.
Δθεί κπνξεί λα πάεη θαη ην δηθφ κνπ παηδί θαη ην δηθφ ζαο θαη ηνπ
θ. Παπαληθνιάνπ θαη ηνπ θ. Κφληνπ θαη ηνπ νπνηνπδήπνηε ην παηδί πξέπεη λα
έρεη δηθαίσκα θαη πξφζβαζε ζε φιν απηφ ην γίγλεζζαη πνπ ιέγεηαη ηέθη
Νενιαίαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο δελ πεγαίλαηε;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Βέβαηα πεγαίλακε, ζαθέζηαηα, κα απηφο είλαη ν ζθνπφο.
Καη έηζη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη ζα μαλαπάλε θαη ηα παηδηά καο άκα
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ππάξμνπλ αληίζηνηρεο δξάζεηο, βεβαίσο θαη απηφ ζέινπκε. Γελ είκαη
αξλεηηθφο, είκαη πνιχ ζεηηθφο αξθεί λα κελ παίδεη ην ηέθη Νενιαίαο
πξνπαγαλδηζηηθφ ξφιν γηα νπνηαδήπνηε ζπιινγηθφηεηα ή Κφκκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δγψ ζα θάλσ κφλν εξσηήζεηο. Θα ήζεια λα κάζσ ην εκβαδφλ
θαη πφζνπο ρψξνπο ζα έρεη θαη αλ ζα έρεη ρψξν λα πεγαίλεη θάπνηνο απφ φ,ηη
καο είπε ε θίιε καο γηα ήζπρν δηάβαζκα, γηα αλαγλσζηήξην γηαηί δελ έρνπλ
ρξήκαηα λα πάλε ζην θξνληηζηήξην. ην θξνληηζηήξην δελ πάεη θαλέλαο γηα
δηάβαζκα, δελ πάεη θαλέλαο λα πιεξψζεη γηα λα θάηζεη ζε κηα γσλία λα
δηαβάδεη. Κάπσο έηζη ην θαηάιαβα.
Δμάιινπ απφ φ,ηη μέξσ δελ ππάξρεη θαη κεγάιε αλάγθε ζην
Γήκν καο γηαηί δελ ππήξρε θέηνο κεγάιε δηάζεζε έσο κεδεληθή ζα ηελ έιεγα
απφ παηδηά λα κεηέρνπλ ζην Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην γηαηί ν Γήκνο είρε
θξνληίζεη λα ην έρεη. Γελ ππήξρε ηέηνηα δηάζεζε.
Γεχηεξνλ, ην θάπληζκα ζα επηηξέπεηαη; Γηαηί άθνπζα γηα ην
ζθνχπηζκα. Ση ειηθίεο; Θα είλαη 18; Θα είλαη 15; Θα είλαη 12; Ννκίδσ έλα φξην
πξέπεη λα κπεη. Γηαηί αλ πεγαίλεη ν 14ξεο θαη ε παξέα φιε θαπλίδεη θαη
ρξεζηκνπνηεί θη εθείλα ηα πγξά πνπ έρνπκε ζην θπιηθείν θαη είπακε θαη κεξηθά
άιια πγξά. Δθείλα ηα «κεξηθά άιια…» ηη κπνξεί λα είλαη; Δίλαη εθείλα πνπ
έρνπλ κέζα ηνλσηηθά; Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έλα – έλα. Πξψηνλ απφ φ,ηη θαηάιαβα ηελ πην
νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηελ θάλνπλ ηα παηδηά, γηαηί έξρνληαη θαη ιέλε έλα,
δχν, ηξία, ηέζζεξα πξάγκαηα. Ο Γήκνο απιά αθνχεη. Πξέπεη λα γίλεη κειέηε.
Τπάξρεη κειέηε; Δξψηεκα πξψην.
Γεχηεξνλ ζε απηά πνπ είπε ε δεζπνηλίο, είπε φηη απ' φια ηα
ζρνιεία ηεο Φηιαδέιθεηαο καδεχηεθαλ 25 άηνκα. Σν λνχκεξν γηα εκέλα είλαη
πνιχ κηθξφ. Απνθάζεηο ησλ 15κειψλ ππάξρνπλ πνπ λα ιέλε φηη
ζπληάζζνληαη κε απηφ πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ;
Σξίηνλ, είπε ε θα Παπαινπθά φηη απφ ηνλ θ. άββα ηακαηηάδε
ηνλ αείκλεζην Γήκαξρν έρεη λα ιεηηνπξγήζεη ηέθη Νενιαίαο. Δξψηεζε ήζεια
λα θάλσ, φηαλ εθείλε ήηαλ ζην πκβνχιην Νέσλ είρε θάλεη θάπνηα πξφηαζε
ζηε Γεκνηηθή Αξρή γηα λα ηδξπζεί ηφηε ην ηέθη ηεο Νενιαίαο; Απφ φζν
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ζπκάκαη, επεηδή ήκνπλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ είρε έξζεη θάπνην ζέκα
ηέηνην. Δπεηδή ιέεη φηη κφλν ηφηε έγηλε.
Καη έλα ηειεπηαίν πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε πνπ άθνπζα φηη ζα
δηαρεηξίδνληαη θαη ρξήκαηα, δειαδή ζα κπαίλνπλ θάπνηεο ρακειέο ηηκέο. Απφ
ηε ζηηγκή πνπ ζα ππάξρεη ε πξνζθνξά απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ θαθέ,
ηε δάραξε, ην ζάληνπηηο πνηνο ν ιφγνο λα ππάξρεη επηβάξπλζε ζηνπο
καζεηέο; Απηφ έρεη λα θάλεη φηη ηελ πξφηαζε ηελ θάλνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο
απφ πιεπξάο Γεκνηηθήο Αξρήο δελ έρνπκε αθνχζεη θάηη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Βέβαηα αθνχγνληαο ηελ αγαπεηή δεζπνηλίδα κπαίλνπλ
αξθεηά εξσηεκαηηθά. Πξψηνλ φηη ε πξφηαζε είλαη δηθή ζαο θαη εκείο πξέπεη λα
πάξνπκε κηα νπνηαδήπνηε απφθαζε πάξνπκε, αιιά επεηδή ειηθηαθά άθνπζα
θαη δελ είκαη αληίζεηνο γηα ην ηέθη ηεο Νενιαίαο ην ζπγθεθξηκέλν, αιιά πνηα
είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα. Γηαηί αθνχζακε απφ ειηθίεο 12, 13,15-16 έσο 30.
Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα; Απηά πνηνο ζα ηα θξίλεη; Πσο ζα ειέγρνληαη απηά ηα
πξάγκαηα; Όηαλ ππάξρνπλ 15ξεδεο κε ηνπο 30ληάξεδεο θαη είλαη ηεξάζηηα ε
δηαθνξά ειηθίαο. Πσο ζα γίλνπλ απηά ηα πξάγκαηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Να απαληήζσ ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ είλαη ηππηθά θαη ηα
έρσ θαηαγεγξακκέλα θαη ζα κηιήζεη ν Γήκαξρνο πην εθηελψο.
Όζνλ αθνξά ην δήηεκα γηαηί θαζπζηεξήζακε λα θέξνπκε ηελ
απφθαζε απηή. Πξνθαλψο θαη ήηαλ κέζα ζηηο ηδέεο πνπ ζέιακε λα
πινπνηήζνπκε ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, αιιά ηψξα βξέζεθαλ θαη νη
πξνυπνζέζεηο απφ πιεπξάο ρψξνπ θαη πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο μεθίλεζε θαη
απηή ε εθζηξαηεία πνπ καο έδσζε ηελ ψζεζε γηα λα ην θαηαθέξνπκε.
Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Όπσο αλαθέξεηαη κέζα
ζηελ εηζήγεζε ην ηέθη Νενιαίαο ζα ππάγεηαη ζην Σκήκα Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ ιφγσ ηνπ είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επνκέλσο ην
πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ζα θξνληίζεη γη' απηφ.
Όζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ. Δπεηδή ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
ππάξρνπλ θάπνηα έπηπια θαη εμνπιηζκφο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί,
πξψηα ζα ειέγμνπκε θαη απφ θαηαζρέζεηο -πνπ ιέεη ν ππεχζπλνο ηεο
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο- αλ ζηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ κπνξνχκε απφ απηφλ
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λα αμηνπνηήζνπκε θάπνηα αληηθείκελα γηα εθεί, ζα δνχκε αλ ππάξρνπλ θαη
θάπνηεο δσξεέο ή ρνξεγίεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλ
θάηη ιείπεη ζα γίλεη ε αληίζηνηρε πξνκήζεηα φπσο γίλεηαη γηα άιιεο Τπεξεζίεο
ηνπ Γήκνπ.
Όζνλ αθνξά ηη αθνχζακε ζήκεξα. Αθνχζακε δπν δηαθνξεηηθά
πξάγκαηα: απφ εκέλα αθνχζαηε θαη ιάβαηε ζην e-mail ηελ πξφηαζε γηα ηελ
εηζήγεζε πνπ ζα πάξνπκε ζήκεξα, φπνπ αλαθέξνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα
δεηήκαηα θαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην πιαίζην θαη ζα δνχκε ηη ζα πξνζζέζνπκε
άιιν απφ απηά πνπ πξφηεηλε θαη ν θ. Νηάηζεο θαη απφ ηελ θα ηαπξνπνχινπ
αθνχζαηε ηελ πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο ηνπο Δπηηξνπήο θαη ηεο πλέιεπζεο
ησλ καζεηψλ, ε νπνία πξνεγήζεθε ηεο δηθήο καο ζεκεξηλήο εηζήγεζεο. Γελ
ζα ςεθίζνπκε δειαδή κε βάζε ην θείκελν ηεο θαο ηαπξνπνχινπ. Μπνξεί
θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία δειαδή δελ πηνζεηήζεθαλ ζηελ δηθή καο πξφηαζε,
δελ ηίζεηαη ςήθηζε.
Όπσο θαη ζην ζεκείν ζην νπνίν αλαθέξζεθε ζην θπιηθείν ε
πξφηαζε ησλ παηδηψλ ήηαλ λα ιεηηνπξγεί φπσο ηα ΚΑΠΖ, φπσο μέξεηε φηη
ιεηηνπξγεί ζηα ΚΑΠΖ φπνπ ππάξρεη έλα ζπκβνιηθφ αληίηηκν γηα δηάθνξα
πξντφληα ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζηνπο παππνχδεο.
Ζ δηθή καο πξφηαζε πνπ έρεη απνηππσζεί ζηελ εηζήγεζε δελ
έρεη πηνζεηήζεη ηελ πξφηαζε ησλ παηδηψλ θαη είλαη λα κελ ππάξρεη θακία
δνζνιεςία

ρξεκάησλ,

λα

είλαη

φ,ηη

πξνζθέξεηαη

εθεί

δσξεά

ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην Γήκν θαη λα κελ ππάξρεη θαλέλα αληίηηκν γη' απηά.
Δπνκέλσο δελ ηίζεηαη ζε ςήθηζε ε πξφηαζε ησλ παηδηψλ, ηίζεηαη ζε ςήθηζε ε
πξφηαζε πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ.
Ννκίδσ ν θ. Καληαξέιεο κίιεζε γηα ην θαπέισκα απφ
ζπιινγηθφηεηεο. Σν πιαίζην ην νπνίν βάδνπκε, ην νπνίν αθνξά ην ηέθη
Νενιαίαο είλαη ζπγθεθξηκέλν. Λέκε φηη ζα είλαη έλαο δεκνηηθφο ρψξνο, δελ ζα
ππάξρεη δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ απφ ζπιινγηθφηεηα, ή απφ κεκνλσκέλνπο
λένπο καζεηέο ή θνηηεηέο, ζα ην δηαρεηξίδεηαη ην Σκήκα Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ, ζα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο εξγαδφκελνο ή εξγαδφκελνη νη νπνίνη
ζα αλαιάβνπλ απηέο ηηο βάξδηεο γηα λα ην ιεηηνπξγνχλ.
Σα αηηήκαηα ζα γίλνληαη θαλνληθά ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ
ζα ρξεψλνληαη ζην Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ φζνλ αθνξά ηηο
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εθδειψζεηο θαη ζα εγθξίλνληαη ή ζα απνξξίπηνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε
Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, φπσο
ζπκβαίλεη δειαδή θαη κε ηα Πλεπκαηηθά Κέληξα.
Σν γεγνλφο φηη δελ ζα πινπνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην
Πλεπκαηηθφ Κέληξν αιιά ζε απηφ ην ρψξν ζα αθνξά ην είδνο απηψλ θαη ην
πνηνπο ζα αθνξνχλ. Καηά ηα άιια ζα είλαη ίδηα δηαδηθαζία. Δπνκέλσο δελ
κηιάκε γηα απηνδηαρείξηζε θαη θαη’ επέθηαζε δελ κηιάκε θαη γηα θαπέισκα απφ
ζπιινγηθφηεηεο. Όιεο νη ζπιινγηθφηεηεο απφ φιν ην εχξνο ην πνιηηηθφ γηαηί
θαληάδνκαη εθεί παξέπεκπε ην εξψηεκα, ζα είλαη θαινδερνχκελεο, πιελ
φπσο είπακε ξαηζηζηηθψλ θαη θαζηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ζπιινγηθνηήησλ ή
εθδειψζεσλ. Γειαδή ζα κπνξεί θαη ε ΟΝΝΔΓ ή ε Νενιαία ΠΑΟΚ απηφ είλαη
ην πιαίζην ην νπνίν βάδνπκε, λα θάλνπλ κηα εθδήισζε.
Θα κπνξεί νπνηνζδήπνηε χιινγνο καζεηψλ, 15κειψλ λα θάλεη
κηα πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα απηφ είλαη ην πιαίζην ην νπνίν πξνηείλνπκε.
Όζνλ αθνξά ηνλ ρψξν απηφ θαζαπηφ, κηιάκε γηα έλα ρψξν ν
νπνίνο είλαη πεξίπνπ 150 η.κ., έρεη κηα πνιχ κεγάιε αίζνπζα ζηελ νπνία
κπνξνχλ λα γίλνληαη δηάθνξεο νκηιίεο λα κπνπλ δειαδή θαξέθιεο θαη λα
γίλνληαη δηάθνξεο ζπδεηήζεηο θαη πλειεχζεηο θαη ρσξάλε αξθεηά άηνκα θαη
ππάξρνπλ άιιεο ηξεηο αίζνπζεο ζε απηφλ ηνλ νξνθνδηακέξηζκα φπνπ ν έλαο
ρψξνο ζα γίλεη αλαγλσζηήξην θαη ζα δνχκε θαη πσο αιιηψο ζα δηακνξθσζνχλ
νη ππφινηπνη γηα λα γίλνληαη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ
λέσλ.
Δληάμεη ην αλ δηαβάδνπλ ή φρη ηα παηδηά κπνξεί λα κηιήζεη κεηά
μαλά αλ ζέιεη λα πεη θάηη θαη ε Δχα πνπ ην αλέθεξε. Γελ λνκίδσ φηη ζρεηίδεηαη
κε ηε δήηεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ, νχησο ή άιισο ην Κνηλσληθφ
Φξνληηζηήξην ζπλέπεζε κε έλαλ άιιν ζεζκφ πνπ ππάξρεη εληζρπηηθήο
δηδαζθαιίαο θαη πινπνηείηαη ζηελ πφιε καο θαη ζεσξψ φηη θαιχθζεθε θαη ε
αλάγθε απφ εθεί, γη' απηφ θαη δελ είρε κεγάιε δήηεζε. Αιιά δελ λνκίδσ φηη
ζρεηίδεηαη κε ην αλ ρξεηάδεηαη αλαγλσζηήξην.
Δίλαη γλσζηφ φλησο φηη ηα παηδηά πνπ κέλνπλ ζε δηακεξίζκαηα
πνπ έρνπλ κεγάιεο νηθνγέλεηεο, δίλνπλ παλειιήληεο θαη δελ έρνπλ ην δηθφ ηνπο
πξνζσπηθφ ρψξν έρνπλ δπζθνιία ζην λα έρνπλ έλα ρψξν λα θάηζνπλ ήζπρα
λα δηαβάζνπλ. Πνιιά παηδηά πεγαίλνπλ ζε αλαγλσζηήξηα ζην θέληξν ή ζηα

36

ε

4 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 13/3/2019

Παλεπηζηήκηα, αιιά απφ ηελ πφιε καο δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ απηφ θαη
επνκέλσο λνκίδσ φηη ζα είλαη πνιχ ρξήζηκν.
Όζνλ αθνξά ην θάπληζκα θαη ην αιθνφι ην νπνίν ηέζεθε, λνκίδσ
φηη πξέπεη λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζηε ζεκεξηλή εηζήγεζε, λα αλαθέξεηαη ξεηά
αλ θαη ππάξρεη ν λφκνο πνπ νξίδεη φηη ζε δεκφζηνπο θαη δεκνηηθνχο ρψξνπο
δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηζηγάξνπ – θαπλνχ, αιιά παξ' φια απηά γηα λα
είκαζηε ζαθείο πξνηείλσ λα ην πξνζζέζνπκε ζηελ εηζήγεζε φηη απαγνξεχεηαη
ην θάπληζκα.
Όζνλ αθνξά ηηο ειηθίεο λνκίδσ φηη φπσο αλαθέξεηαη θαη επεηδή
ππάξρνπλ θάπνηα δεδνκέλα φζνλ αθνξά ην ηη ζεσξνχκε Νενιαία, είλαη
αληηιεπηφ. Αιιά αλ ζέιεηε λα ην εμεηδηθεχζνπκε θαη λα νξίζνπκε ην ειηθηαθφ
φξην ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δξάζεηο, δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε.
Όζνλ αθνξά ην αλ ππάξρνπλ απνθάζεηο 15κειψλ κπνξεί αλ
ζέιεη λα κηιήζεη ε Δχα. Δκείο απηφ ην νπνίν έρνπκε ζηα ρέξηα καο είλαη 200
ππνγξαθέο, είλαη παηδηψλ κέζα απφ ηα ζρνιεία γηαηί γηα ην καζεηηθφ θνκκάηη
κηιάκε ην θνκκάηη ησλ καζεηψλ, εκείο έρνπκε ηηο 200 ππνγξαθέο θαη εθεί
ζηεξηδφκαζηε θαη αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη απηφ σο αίηεκα. Σψξα ην φηη
καδεχηεθαλ 25 παηδηά ζε κηα πλέιεπζε, εδψ ζε πλειεχζεηο κεγάισλ
Κνκκάησλ θαη καδεχνληαη ζηελ επνρή καο 10 θαη 20 άηνκα, πφζν κάιινλ ηα
παηδηά πνπ έρνπλ εμεηάζεηο, έρνπλ ζρνιεία, έρνπλ θξνληηζηήξηα θαη είλαη πνιχ
πην δχζθνιε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ δελ
ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε θαη δελ ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ.
ηελ πξνζσπηθή εξψηεζε γηα ην αλ εγψ φηαλ ήκνπλ ζην ηνπηθφ
πκβνχιην Νενιαίαο έθαλα θάηη γη' απηφ, δελ λνκίδσ φηη αθνξά ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Καη γηα ηελ επηβάξπλζε γηα ην θπιηθείν ζαο απάληεζα φηη εκείο
πξνηείλνπκε λα κελ ππάξρεη επηβάξπλζε ζηα πξντφληα ηα νπνία ζα
ππάξρνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο λνκίδσ φηη βαζηθά
ζήκεξα πξέπεη λα ςεθίζνπκε επί ηεο αξρήο, δειαδή λα ςεθίζνπκε λα γίλεη ή
λα κελ γίλεη ην ηέθη ηεο Νεφηεηαο. Απφ εθεί θαη πέξα φπσο θάλνπκε κε ην
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θπιηθείν, φπσο θάλνπκε κε ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν, φπσο θάλνπκε κε φια λα
έξζνπλ νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη λα ςεθίζνπκε κεηά ηνπο φξνπο.
ήκεξα δελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ
ην λα γίλεη, φρη φκσο ζα έξζνπλ νη ζπιινγηθφηεηεο, ζα δίλνπκε θαθέ δελ ζα
δίλνπκε θαθέ, ηπξφπηηα, ηζηγάξν – φρη ηζηγάξν, λα εγθξίλνπκε ηελ ίδξπζε φηη
εκείο είκαζηε ζχκθσλνη ζα Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλνπκε θαη κεηά ζε
έλα άιιν πκβνχιην λα έξζνπλ νη φξνη. Απηή είλαη ε ζέζε κνπ θαη έηζη ζα
δεηήζσ λα εηζαρζεί.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Γήκαξρν ιίγν λα ηνπνζεηεζψ θη εγψ λα δηεπθνιχλσ
θαη ζα ηνπνζεηείηε. Κάληε κνπ ηε ράξε, επνηθνδνκεηηθφ είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο νινθιήξσζε; Χξαία, λα πεξάζνπκε ζηνλ θ.
Παπαληθνιάνπ.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Δπεηδή φπσο θαηαιαβαίλεηε δελ είλαη δφθηκν, ήξζε
ηψξα εδψ ε δεζπνηλίο ηαπξνπνχινπ 17 ρξνλψλ θάλεη κηα πξφηαζε θαιψο,
θάλεη κηα πξφηαζε θαη ν Γήκνο. Απηφ ην ζέκα ην πήξακε θαζπζηεξεκέλα, ζα
κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θη άιιεο παξεκβάζεσλ ζε απηφ ηνλ Καλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ ζέκαηνο.
Θεσξψ φηη ν θ. Κφληνο έρεη δίθην θαη αθφκε θαη λα ςεθίζνπκε
θαη ηνλ ρψξν αλ ζέιεηε, φηη ζα είλαη εθεί, αιιά ζην επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα έξζεη έλα είδνο Καλνληζκνχ γηαηί αθνχζηεθαλ έσια πξάγκαηα
εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη είλαη ζαθέο. Μπνξψ λα πσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξψηνλ είλαη επηπρέο φηη ππάξρεη κηα νκάδα λέσλ ε νπνία
έξρεηαη θαη δεηά απφ ην Γήκν έλα ρψξν ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη
δξαζηεξηνηήησλ θαη απηφ εμεγεί ζην κεγαιχηεξν βαζκφ γηαηί απηφ έξρεηαη
ηψξα. Ο ιφγνο πνπ έξρεηαη ηψξα, είλαη δηπιφο. Ο έλαο είλαη φηη γηα λα
ηδξχζεηο θάηη πξέπεη λα έρεηο θάπνην αίηεκα. Γειαδή λα ηδξχζνπκε έλα ηέθη
Νενιαίαο ρσξίο λα ππάξρνπλ έζησ πέληε λένη ή λέεο πνπ λα ην δεηνχλ, λα
θάλνπκε ηη. Να πάκε εγψ θαη ν Καληαξέιεο θαη ν Μαλσιεδάθεο; Άξα έπξεπε
πξψηα λα ππάξμεη έλα αίηεκα θαη είλαη επηπρέο φηη ππάξρεη έλα αίηεκα θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη θάπνηνη άλζξσπνη θάπνηα παηδηά θαη ην δεηνχλ.
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Σν δεχηεξν είλαη φηη δελ ππήξρε ν ρψξνο. Ο ρψξνο απηφο
πεξηήιζε ζηε ηδηνθηεζία καο πξφζθαηα. Γηαηί ην θέξλνπκε ηψξα; Έρεηε
παξαηεξήζεη φινη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηνπιάρηζηνλ εγψ ην παξαηεξψ, ζε
κηα πφιε πνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη γεκίζεη καγαδηά θπξίσο εζηίαζεο,
αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο θαη αλνίγεη ην έλα πίζσ απφ ην άιιν, ηελ ίδηα
ζηηγκή ζηα πέξημ φισλ απηψλ ησλ καγαδηψλ καδεχνληαη πάξα πνιινί λένη νη
νπνίνη ζηέθνληαη κε κηα πνξηνθαιάδα, κε κηα κπχξα θαη δελ πάλε ζηα καγαδηά
θαη είκαη ζίγνπξνο ηα παηδηά είλαη κέζα ζην θξχν γηαηί ηα βιέπεηο θαη ην
ρεηκψλα δελ ηα βιέπεηο ην θαινθαίξη, πνπ εληάμεη ην θαινθαίξη έρεη θαη σξαίν
θαηξφ κπνξείο λα βνιηάξεηο, βιέπεηο φηη ππάξρεη ζέκα κε πνιιά παηδηά ηα
νπνία δελ κπνξνχλ θαλ λα πάλε λα πιεξψζνπλ ην ηάιηξν πνπ θάλεη ην
ιηγφηεξν κηα κπχξα θαη πξνηηκνχλ λα πάλε λα ηελ πάξνπλ απφ ην πεξίπηεξν
θαη λα θάηζνπλ κε ηελ παξέα ηνπο.
Άξα ζε κηα επνρή πνπ δίπια καο αλνίγνπλ έλα ζσξφ καγαδηά
θαη έλα θνκκάηη ηεο Νενιαίαο κπνξεί θαη δηαζθεδάδεη, ππάξρεη θαη έλα άιιν
θνκκάηη ηεο Νενιαίαο ην νπνίν δελ έρεη θαλ απηή ηε δπλαηφηεηα, αο
μεθηλήζνπκε απφ απηφ. Άξα είλαη πξσηίζησο νηθνλνκηθφ.
Απφ εθεί θαη πέξα ν Γήκνο φπσο πξνλνεί γηα ηελ ηξίηε ειηθία
πφζα ζέκαηα ςεθίδνπκε γηα ηελ ηξίηε ειηθία εδψ κέζα γηα ηα ΚΑΠΖ; Δίλαη
δπλαηφ λα κελ έρεη θαη κηα αληίζηνηρε πξφλνηα θαη γηα ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο
καο; Δίλαη ζεσξψ απηνλφεην, άξα κελ ην βάινπκε απηφ ζε θάπνηα ινγηθή
αληηπαξάζεζεο γηαηί ζεσξψ πσο φινη ζα έπξεπε λα ην ζηεξίμνπκε γηαηί φινπο
καο ελδηαθέξεη αλεμάξηεηα απφ ηη πηζηεχεη θαλείο πνιηηηθά.
Σξίηνλ. Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο εγψ ζπκθσλψ φηη ην θείκελν
πνπ θαηαζέηνπκε ε εηζήγεζε δελ έρεη Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο κέζα, έρεη
θάπνηεο αξρέο, δελ είλαη Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο. Δκείο ηδξχνπκε ζήκεξα,
απηφ εηζεγνχκαζηε λα ηδξπζεί ην ηέθη Νενιαίαο. ε επφκελν πκβνχιην
κπνξεί λα έξζεη θαη πξέπεη λα έξζεη Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, φπσο πξνζέμηε,
κε ην δέζνπκε ζψλεη θαη θαιά γηαηί γηα ρξφληα δελ ππήξρε Καλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο θαη ηψξα ηα πεξλάκε εκείο.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζπκάκαη ηελ Αιίθε Γαιαδνχια λα θέξλεη
Καλνληζκφ

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

ΚΑΠΖ,

ζπκάκαη

λα

θέξλνπλ

Καλνληζκφ

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ δελ ππήξρε.
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ην ρσξηφ κνπ ιέλε κεξηθέο θνξέο κελ είκαζηε αθξηβνί ζηα
πίηνπξα θαη θηελνί ζηα αιεχξηα. Ση ελλνψ; Σν μέξεηε φινη ππάξρνπλ δεκνηηθνί
ρψξνη πνπ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν θαη απφ ηε ζχκβαζε πνπ έρνπκε λα
εηζπξάηηνληαη ρξήκαηα θαη εηζπξάηηνληαη επίζεκα θαη ζε αθίζεο, ζε
εθδειψζεηο. Σν έρεη πεη πνηέ θαλέλαο εδψ κέζα; Θέισ λα πσ δειαδή, εγψ
απηφ αληηιακβάλνκαη, ην λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ έλα πάξηη, λα
κπνξέζνπλ λα βάινπλ έλα θνπηί νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο λα κπνξέζνπλ λα
πάξνπλ θάηη, κηα δξαζηεξηφηεηα αληίζηνηρα ππάξρεη θαη ζην ΚΑΠΖ. Σν
γλσξίδεηε; Καη ζηα ΚΑΠΖ καδεχνπλ θάπνηα ρξήκαηα πνπ θάλνπλ θάπνηεο
εθδειψζεηο θαη έρνπλ έλα Σακείν ην νπνίν δελ είλαη δηθφ καο, είλαη δηθφ ηνπο
θαη ην νπνίν ην απηνδηαρεηξίδνληαη.
Πξνζέμηε,

εκείο

πξνβιεκαηηζηήθακε

αλ

ζα

θάλνπκε

παξαρψξεζε. Πξνβιεκαηηζηήθακε ζην εμήο: ππήξμε κηα νκαδνπνίεζε
θάπνηα παηδηά κάδεςαλ ππνγξαθέο. Δκείο ζθεθηήθακε θαη ην ζπδεηήζακε
θηφιαο απηφ ην δηάζηεκα: ζα θάλνπκε παξαρψξεζε ρψξνπ; Έρνπκε θέξεη θαη
ζην παξειζφλ παξαρσξήζεηο ρψξνπ ζε ζπιινγηθφηεηεο, φρη κφλν πιιφγνπο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ λα κε γίλεηαη έηζη ζπδήηεζε ζε απηφ ην επίπεδν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αλ ζέιεηε λα επηειίζνπκε γηα ην beach
volley κπνξψ λα ην επηειίζσ θαη εγψ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν έρεηε επηειίζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έρσ επηειίζεη; Γηα πείηε κνπ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα πάξεηε απάληεζε, φηαλ ζα κνπ δνζεί ν ιφγνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζαο ζηεξήζεθε πνηέ ν ιφγνο θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ν θαζέλαο ζηελ ψξα ηνπ λα κηιήζεη. Οινθιεξψζηε
θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα εδψ κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη ζα γίλνληαη θάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην κηαο απηνδηαρείξηζεο εληαγκέλεο φκσο ζε έλα
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, δελ κηιάκε γηα παξαρψξεζε, γη' απηφ θαη ε θα
Παπαινπθά εμήγεζε φηη ζα έρεη Γεκνηηθφ ππάιιειν θαη ζα είλαη εληαγκέλν
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ θαη άξα
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νπνηαδήπνηε απφθαζε ππάξρεη, ζα έξρεηαη γηα ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην αλ αθνξά δειαδή θάπνηα δαπάλε, θάπνηα εθδήισζε ζα έξρεηαη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Όπσο αληίζηνηρα γίλεηαη θαη γηα άιινπο ζην
Πλεπκαηηθφ Κέληξν, ζην ΚΑΠΖ.
Κάπληζκα. Ση ζα θάλνπκε; Θα έξζνπκε λα πιεηνδνηήζνπκε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία; Θα λνκνζεηήζνπκε εηδηθά γηα ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ηε
Νέα Υαιθεδφλα; Σν θάπληζκα απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο
ρψξνπο. Γηαηί λα ην πνχκε εηδηθά γηα έλα ηέθη Νενιαίαο; Απηφ επαθίεηαη ζηνλ
παηξησηηζκφ ησλ Διιήλσλ…
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) ηελ 15ξε επαθίεηαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλψ ζηνλ 40ξε θαη ζηνλ 50ξε; Γηαηί δειαδή λα βάινπκε κηα
δηάθξηζε εθεί;
Κ. ΝΣΑΣΖ: πγλψκε πνπ ελφριεζα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ ελνρινχκαη. Δγψ ην ζεσξψ θαη ζηνηρείν δεκνθξαηίαο
λα κελ θαπλίδνπλ ζε έλα ρψξν, γηαηί αλ θαπλίδνπλ –ην ιέσ εδψ θαη κπξνζηά
ζηα παηδηά- ζεκαίλεη πσο έλα παηδί κε θαπληζηήο ζα ελνριείηαη εθεί κέζα θαη
δελ ζα κπνξεί λα πάεη. Δκέλα ε άπνςή κνπ είλαη απηή θαη εγψ είκαη θαπληζηήο
θαη ξσηάσ πάληα αλ ελνριείηαη θάπνηνο αλ είλαη λα θαπλίζσ ζε έλα θιεηζηφ
ρψξν.
Άξα δειαδή θάπνηνη νη νπνίνη κπνξεί λα κελ είλαη θαπληζηέο
πξνθαλψο ζα πξέπεη λα ην ζεβαζηνχλ απηφ θαη λα κε θαπλίδνπλ, απηή είλαη ε
άπνςή κνπ. Αιιά κε ην δφξη λα ην επηβάιινπκε; Σν πξνβιέπεη θαη ν λφκνο.
Σν λα βάινπκε θη εκείο έλα ραξηί δειαδή; Να ην βάινπκε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … έρεηε θαηαιάβεη ηη έρσ πεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα ππφινηπα ηα απάληεζε λνκίδσ ε θα Παπαινπθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Αλδξένπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΑΝΓΡΔΟΤ: Με θάιπςε ζε πνιιά ν θ. Γήκαξρνο θαη ζπκθσλψ θαη κε ηνλ
θ. Κφλην, απηή ηε ζηηγκή εκείο ζα ςεθίζνπκε γηα ηελ ίδξπζε απηνχ ηνπ
ηεθηνχ ην είρακε θαη ζην πξφγξακκά καο. Σν φηη έξρεηαη ηψξα έρεη λα θάλεη
κε ηνπο ιφγνπο πνπ αλέιπζε ν θ. Γήκαξρνο θαη ζηε ζπλέρεηα εγψ ζεσξψ φηη
ζα έξζεη θαη ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο φπσο ζε φιεο ηηο δνκέο. Οπφηε δελ
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πξέπεη ηψξα λα κπνχκε ζε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη ελ θαηξψ ζα ηα
ζπδεηήζνπκε.
Καη ε κειέηε πνπ αλέθεξε ν θ. Κφληνο εληάμεη δελ είλαη επί ηνπ
παξφληνο, ζα γίλεη θαη φ,ηη ρξεηαζηεί ζα αληηκεησπηζηεί αλάινγα ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Απηά είρα λα πσ θαη ζαο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Καη' αξρήλ λα πσ φηη είκαη πάξα πνιχ ζπγθηλεκέλνο
γηαηί εγψ μεθίλεζα ην ’78 λα αζρνινχκαη κε ηε Νενιαία θαη ζαλ λένο, αιιά ηε
δεθαεηία ηνπ ’80 επεηδή είρα πηα ηειεηψζεη ηε ρνιή ζθελνζεζίαο θαη έθαλα
δσξεάλ καζήκαηα ζην Γήκν ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα,
θαηά πεξηφδνπο, ε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο έθαλε κηα
πξφηαζε καδί κε κηα καζεηηθή ζεαηξηθή νκάδα, ηελ ίδξπζε ηεθηνχ Νενιαίαο
εθεί

πνπ

ζήκεξα

είλαη

ην

«Σζηπνπξάδηθν».

Σφηε

δελ

ην

έιεγαλ

«Σζηπνπξάδηθν» γηαηί κεηά λνηθηάζηεθε θαη έγηλε «Σζηπνπξάδηθν» ζηνλ
θηλεκαηνζέαηξν καδί κε ηνλ ρψξν πνπ λνηθηαδφηαλ παιαηφηεξα.
Δθεί ε πξφηαζε έγηλε απφ ην Γήκαξρν ηφηε ηνλ άββα
ηακαηηάδε πνπ θάλακε ηελ πξφηαζε θαη κπήθε ε δεκνηηθή ζχκβνπινο ε θα
Μαηζνπθά ππεχζπλε λα δηαρεηξηζηεί ηελ ππφζεζε θαη ηφηε ν αείκλεζηνο
Γήκαξρνο είπε φηη νη λένη ζα πξέπεη κφλνη ηνπο λα θηηάμνπλ ηνλ Καλνληζκφ.
Σφηε θάλακε έλα Καλνληζκφ, ιεηηνπξγήζακε πάξα πνιιά ηκήκαηα αζιεηηθά,
θηλεκαηνγξαθηθά, θάλακε ζπλαπιίεο θαη δηάθνξα πξάγκαηα ηέηνηα, θάλακε
εθινγέο θαη θάλακε θη έλα Καλνληζκφ.
Φπζηθά ηψξα πηα ηα αξρεία απηά δελ ηα έρσ θαη δελ πηζηεχσ φηη
ππάξρνπλ θάπνπ έρνπλ ραζεί. Δίκαη ζπγθηλεκέλνο γηαηί ηφηε ζαλ λένη
πξνζπαζνχζακε λα θηηάμνπκε ην ηέθη Νενιαίαο θαη λα πάξεη απηφ ην ρψξν
θαη λα θηηαρηεί. Γελ ην θαηαθέξακε εκείο θαη είκαη ζπγθηλεκέλνο ζήκεξα ζαλ
δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Γχλακε πνιηηψλ» θαη ζα ην ςεθίζσ.
Πξέπεη λα ζπγραξνχκε εδψ απηή ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ, ησλ
πξσηνπφξσλ παηδηψλ πνπ καο ην δήηεζαλ θαη πξέπεη λα αλνίμνπκε θαη ηα
απηηά καο θαη λα κελ είκαζηε ηφζν απζηεξνί ζην φηη ππάξρεη λνκνζεζία γηα ην
θάπληζκα, δελ είλαη αλάγθε λα βάινπκε ηέηνηα πξάγκαηα «Γελ ζα θαπλίδεηε»,
ηα παηδηά μέξνπλ θαιχηεξα λα πεξηθξνπξήζνπλ ηνλ ρψξν.
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Φπζηθά ππεχζπλνο είλαη ν Γήκνο, ηα είπε ε θα Δπηπρία
Παπαινπθά πνπ είλαη θαη Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, εγψ είκαη
εληεηαικέλνο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζα βνεζήζσ κε φιεο κνπ ηηο δπλάκεηο απηφ
ην ηέθη θαη πηζηεχσ φηη φινη πξέπεη ζήκεξα απηφ ην πξσηαξρηθφ, λα
δψζνπκε ηε ζεηηθή καο ςήθν. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, λα δψζσ ηνλ ιφγν ζηελ εθπξφζσπν θαη
ζπλερίδνπκε.
Δ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: αο επραξηζηψ πνιχ. Καηαιαβαίλσ θαη' αξράο ηηο
αλεζπρίεο ζαο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο κπνξψ λα πσ σο εθπξφζσπνο ηεο
Δπηηξνπήο δηεθδίθεζεο κε θάιπςε θαη ν Γήκαξρνο θαη ε θα Δπηπρία
Παπαινπθά. Όζν γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζέισ λα ζπκπιεξψζσ φηη νη
Γεκνηηθέο Αξρέο δελ θέξνπλ επζχλε, ηελ επζχλε ηε θέξνπκε εκείο γηαηί απηή
ε ηδέα ήξζε ιίγν αξγνπνξεκέλα θαη έπξεπε λα καδέςνπκε ηηο ππνγξαθέο θαη
απηφ θξάηεζε ιίγν θαηξφ, δελ κπνξνχζακε λα καδέςνπκε δέθα ππνγξαθέο θαη
λα έξζνπκε, γη' απηφ ε θαζπζηέξεζε.
Οπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη κε νπνηαδήπνηε Γεκνηηθή Αξρή ζα
ζηέιλακε απηφ ην αίηεκα ζην Γήκν.
Θα ήζεια επίζεο λα πσ φηη δελ είκαη 17 ρξνλψλ, είκαη 18
ρξνλψλ θαη δελ ζα ήζεια λα αληηκεησπίδνπκε ππνηηκεηηθά ηα παηδηά, ην λα ηα
πξνζέρνπκε ην ζέβνκαη θαη ην θαηαλνψ πάξα πνιχ γη' απηφ θαη θαιφ ζα ήηαλ
φλησο λα πξνζδηνξηζηεί ην φξην ηεο ειηθίαο. Καηαιαβαίλσ ηηο αλεζπρίεο ζαο,
αιιά βαζηθά δελ μέξσ, πηζηεχσ κε θάιπςε φλησο ε θα Δπηπρία Παπαινπθά
θαη ν Γήκαξρνο λα πξνζδηνξηζηεί έλα φξην ειηθίαο.
Όζν γηα ηα 15κειή ήζεια λα ζπκπιεξψζσ αο πνχκε ζηελ
Δπηηξνπή δηεθδίθεζεο ππάξρεη έλα κέινο ην νπνίν είλαη αληηπξφεδξνο ζην
15κειέο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Νέαο Υαιθεδφλαο, ζηελ Δπηηξνπή δηεθδίθεζεο
κπνξεί λα κπεη φπνην παηδί ελδηαθέξεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ιίγν
πεξηζζφηεξν. Σψξα, εάλ ηα 15κειή δελ ελδηαθέξνληαη απηφ δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ζαλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ηδέα απηή.
Σα άηνκα πνπ ήξζαλ ήηαλ 25 πξάγκαηη, κπνξεί γηα θάπνηνπο λα
είλαη κηθξφ απηφ ην λνχκεξν γηα θάπνηνπο άιινπο λα είλαη κεγάιν, φκσο ην
ζέκα είλαη φηη ππάξρεη θαη κηα ζειίδα ζηελ νπνία έρνπκε 200 άηνκα πνπ ηελ
αθνινπζνχλ γηα ην ηέθη θαη εθεί ελεκεξψζακε γηα ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη λα
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δεηήζσ ζπγλψκε αλ ζαο απνπξνζαλαηφιηζα δηαβάδνληαο ηηο αξρέο
ιεηηνπξγίαο, απιά απηφ είρακε ζπκθσλήζεη ζαλ καζεηέο.
ήκεξα πξάγκαηη θξίλεηαη ε έγθξηζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ηεθηνχ
θαη απηά φλησο ζπκθσλψ πσο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ηα επεμεξγαζηνχκε θαη
εκείο σο καζεηέο θαιχηεξα θαη εζείο, γηα λα ηα θέξνπκε ζην επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη' αξρήλ μεθαζαξίδσ φηη είκαη ππέξ ηεο έγθξηζεο ηεο
ίδξπζεο ηνπ Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο. Γεχηεξνλ, επίζεο είκαη ππέξ ηεο
ρνξήγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ.
ηελ εηζήγεζε θαη' αξρήλ εγψ πξνζσπηθά ζέισ λα δεηήζσ
δεκφζηα ζπγλψκε απφ ηε Νενιαία ηνπ Γήκνπ καο, ηνπο καζεηέο πνπ ηφζν
θαηξφ, φζν είκαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ πξνζπάζεζα γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα λα ην θάλσ ζαλ πξφηαζε. Γηφηη εγψ αληηπαξέξρνκαη απηά πνπ είπε ν θ.
Γήκαξρνο φηη πξψηα λα γίλεη ην αίηεκα. Μα κηα Γεκνηηθή Αξρή φηαλ εθιέγεηαη,
πξέπεη λα πξνλνεί πξηλ έξζεη ην αίηεκα θαη πφζν κάιινλ φηαλ απηφ
πξνέξρεηαη απφ καζεηέο.
Γειαδή αλ δελ καο ην έιεγαλ νη καζεηέο, δελ έπξεπε λα ην
θάλνπκε πνηέ; Δκείο είκαζηε απηνί νη νπνίνη πξέπεη λα βγαίλνπκε κπξνζηά ζε
ηέηνηα πξάγκαηα θαη φρη λα αθνινπζνχκε. Αιιά δπζηπρψο –θαη βάδσ θαη ηνλ
εαπηφ κνπ κέζα θαη φ,ηη κεξίδην επζχλεο κνπ αλαινγεί ην παίξλσ πάλσ κνπ.
Αιιά φρη λα ιέκε φηη πξψηα πξέπεη λα γίλεη ην αίηεκα. Δκείο ηη θάλακε ηφζα
ρξφληα; Καη βάδσ θαη ηνλ εαπηφ κνπ θαη εζείο ζα Γηνίθεζε 4,5 ρξφληα ηη
θάλαηε; Σίπνηα. Οχηε εκείο. Άξα εκείο πξέπεη λα είκαζηε απνινγνχκελνη ζε
απηφ.
Όζνλ αθνξά γηα ην δεχηεξν πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο φηη δελ
ππήξρε ρψξνο. Αθήζηε ηψξα ην «δελ ππήξρε ρψξνο». Υψξνο ππήξρε, ην
ζέκα είλαη φηη δελ ππήξρε ζέιεζε, δελ ππήξρε πξφηαζε. Έπξεπε λα έξζνπλ
ηα παηδηά γηα λα θάλνπλ ηελ πξφηαζε.
Καη θάηη άιιν. Δληάμεη αο κελ θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ
καο 2,5 κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο είκαζηε. Δθηφο αλ φινη ηξψκε θνπηφρνξην θαη
δελ ην θαηαιαβαίλνπκε. Πσο είλαη δπλαηφ ζηα 4,5 ρξφληα κηα πξννδεπηηθή,
αξηζηεξή Γηνίθεζε λα κελ ην έρεη ζθεθηεί θαη λα έξρεηαη ηψξα λα ην ζθέθηεηαη;
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Γηα λα βάδνπκε ηα πξάγκαηα ζε κηα ινγηθή ζεηξά. Αο παίξλνπκε πξψηα ηελ
επζχλε πνπ καο αλαινγεί θαη ιέσ πξψηνο εγψ, ην κεξίδην πνπ κνπ αλαινγεί
ηφζα ρξφληα. Αιιά φρη λα ιέκε ηψξα ζηα παηδηά φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη ην
αίηεκα. Πνπ είλαη ε αξηζηεξή πξννδεπηηθφηεηα; Καη πνπ είλαη φια απηά ηα
νπνία ζα έπξεπε ήδε λα ηα έρεηε θάλεη θαη ηα θάλεηε επεηδή ηψξα βξέζεθε ην
νίθεκα, φπσο ιέεη; Γη' απηά πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο πνηνο επηειίδεη.
Απφ εθεί θαη πέξα γηα εκέλα ζαο είπα: λαη ζηελ ίδξπζε, λαη ζηελ
παξαρψξεζε αιιά απφ εθεί θαη πέξα ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζπλελλφεζε κε
ηα 15κειή, κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ην χιινγν Γνλέσλ θαη ην Γήκν. Όινη καδί.
Καη δελ ζεκαίλεη φηη ζα ζαο πνδεγεηήζνπλ, ή φηη ζα είλαη νη γνλείο απφ πάλσ
ή νη θαζεγεηέο ζαο. Καιφ είλαη φκσο λα πάξνπκε θαη ηε γλψκε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ.
Όζν ην αλνίμνπκε ζε κηα δηαβνχιεπζε ζίγνπξα ζα είλαη
θαιχηεξν. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ, νπφηε ελ θαηαθιείδη λαη ζηελ ίδξπζε, λαη
ζηελ παξαρψξεζε. Απφ εθεί θαη πέξα πξέπεη λα έξζεη νινθιεξσκέλε
πξφηαζε αθνχ πξψηα γίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαη πιαηηά ζπδήηεζε θαη κε ηα
παηδηά θαη κε ηνπο γνλείο ηνλ χιινγν Γνλέσλ ελλνψ θαη κε ηνπο θαζεγεηέο
ηνπο θαη κε ην Γήκν. Όινη καδί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηιάκε ζε απηή ηελ πφιε, ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα
λα είκαζηε ισηνθάγνη. Μηιάκε ζε έλα Γήκν πνπ κέρξη 1,5 ρξφλν πξηλ είρε
ηξεηο παξαρσξεκέλνπο ρψξνπο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε απηνδηαρείξηζε. Να
ζαο

πσ

πνηνπο;

Έλαο

πνπ

ιεηηνπξγεί

αθφκε

πνπ

νλνκάδεηαη

«Απηνδηαρεηξηδφκελν Κνηλσληθφ Ηαηξείν» πνπ ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
εκείο ςεθίζακε, παξά ηηο αηηηάζεηο θάπνησλ φηη δελ έρεη λνκηθή κνξθή
ίδξπζεο

πιιφγνπ

θαη

πήξακε

ηελ

απφθαζε

θαη

ηελ

ελέθξηλε

ε

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο. Γελ ζπκάκαη πνηνη ηελ είραλ ςεθίζεη,
λνκίδσ ε κεγάιε πιεηνςεθία ηελ είρε ςεθίζεη, αιιά θάπνηνη ηφηε αλάκεζά
ηνπο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ δελ ην είρε ςεθίζεη βάδνληαο δεηήκαηα λνκηθήο
θχζεσο.
Καη πάκε ζηνπο δπν ππφινηπνπο απηνδηαρεηξηδφκελνπο ρψξνπο:
ν έλαο πνπ ήηαλ ε «ηξνχγθα» θαη ν δεχηεξνο ε Λατθή πλέιεπζε. Σνλ θ.
Σνκπνχινγινπ πνπ ηψξα ρχλεη θξνθνδείιηα δάθξηα θαη είπε «δεηάσ
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ζπγλψκε» αιιά θηαίλε απηνί. «Εεηάσ ζπγλψκε, αιιά θηαίλε απηνί» απηφ
πξψηε θνξά ην αθνχσ ζηε δσή κνπ!
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ ζέισ ηνλ ιφγν κεηά,
επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δδψ ηα θξνθνδείιηα δάθξηα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ φηαλ θάπνηνη
ηνπο πέηαμαλ απ' έμσ κε ηηο θισηζηέο θαη θάπνηνη δελ ηνπο αθήλνπλ αθφκε θαη
ηψξα λα πάλε λα αλνίμνπλ γηαηί ηξέκεη ην θπιινθάξδη ηνπο, φρη κφλν δελ πήξε
ζέζε, μέξνπκε ηη ζέζε πήξε θαη κε πνηνπο ήηαλ θαη κε πνηνπο είλαη.
Άξα ηα θξνθνδείιηα δάθξηα θ. Σνκπνχινγινπ αιινχ. Αιινχ, φρη
ζε εκάο! Ξέξνπκε ηνλ ξφιν ζαο, μέξνπκε ηε ζέζε ζαο θαη μέξνπκε πάληα κε
πνηνπο ήζαζηαλ θαη κε πνηνπο είζηε. Άξα φρη εδψ αλαδξνκηθά γηα ηε Νενιαία
ε νπνία θη εκείο ζην βαζκφ πνπ κνπ αλαινγεί… Έρεηε ππάξμεη θαη
Αληηδήκαξρνο βεβαίσο αλ ζπκάκαη θαιά. Έρεηε ππάξμεη θαη Αληηδήκαξρνο
εθηφο απφ δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη δελ θξνληίζαηε νχηε θαη ηφηε λα ηδξχζεηε
ηέθη Νενιαίαο.
Άξα κελ βξίζθεηε κηα επθαηξία επεηδή ηψξα έρνπκε ην ρψξν,
ηψξα έγηλε ην αίηεκα θαη θνηηάμηε λα πσ θάηη; Γηαηί ηελ ίδηα πξφλνηα πνπ ιέηε
λα θαιέζνπκε θαη ηνπο γνλείο, γηαηί λα κελ θαιέζνπκε ζηα ΚΑΠΖ θαη ηα παηδηά
λα κελ έρνπκε άπνςε θαη ηα παηδηά; Γηαηί φηαλ ζπδεηάκε γηα ηα ΚΑΠΖ δελ
βάδεηε ζέκα λα ζπδεηήζνπκε θαη ηφηε κε ηα 15κειή; Γελ ην θαηαιαβαίλσ.
Δδψ πάκε λα θηηάμνπκε έλα ηέθη Νενιαίαο, πνπ ζα είλαη γηα ηε
Νενιαία. Αλ ζέιακε λα θηηάμνπκε έλα ρψξν ζπλεχξεζεο γνλέσλ θαη παηδηψλ,
ζα ην ιέγακε έλα ρψξν άιιν, είλαη άιιν απηφ. Δδψ είλαη γηα ηέθη Νενιαίαο
πνπ ζα έρεη ξφιν θαη ρψξν ε Νενιαία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, έλα ιεπηφ ν θ. Σνκπνχινγινπ επί πξνζσπηθνχ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ απάληεζε ζηνλ θ. Γήκαξρν είλαη ε εμήο: ηνπο θίινπο
ηνπ ζηνλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ ηνπο είδακε πσο ηνπο ζπκπεξηθέξζεθε. Έβαιε ηελ
κπνπιληφδα θαηαθαιφθαηξν θαη ηνπο έδησμε. Με κηιάεη γηα καο κε πνηνπο
είκαζηε θαη πνηνπο δελ είκαζηε. Ξέξεη εθείλνο θαη ηνπο πεξηπνηείηαη κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν.
Απφ εθεί θαη πέξα αλ ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηξηθπκία ελ ησ θξαλίσ
θαη δελ θαηαιαβαίλεη απηά ηα νπνία ηνπ ιέσ θαη είπακε φηη ην κεξίδην επζχλεο
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πνπ κνπ αλαινγεί, εγψ ην επσκίδνκαη. Δθείλνο ην επσκίδεηαη ή πεξηκέλεη ηα
αηηήκαηα πξψηα γηα αλαιχζεη ηα ζέκαηα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θσλάδεηε θ. Σνκπνχινγινπ, ζαο αθνχκε.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη θπξία κνπ, αο κηινχζε θη εθείλνο θαιχηεξα.
Καηαιάβαηε; Όπσο κνπ θέξνληαη, θέξνκαη. Σν πνηνο είλαη ν θαζέλαο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζαο ραξαθηήξηζε.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: αο παξαθαιψ! Γελ ζα κνπ ππνδείμεηε εζείο πσο ζα
κηιήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζαο ππνδεηθλχσ ζαο ιέσ λα είζηε ιίγν …
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίζηε Πξφεδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ αθξηβψο είκαη Πξφεδξνο θαη πξνζπαζψ λα δηαθπιάμσ ηελ
εξεκία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθήζηε κε λα κηιήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο αθήλσ λα κηιήζεηε θπζηθά, παξαθαιψ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λέσ ινηπφλ ζηνλ θ. Γήκαξρν έρεη δείμεη ν θ. Γήκαξρνο
θαη κε πνην ηξφπν ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη κε πνην
ηξφπν θέξλεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζπληξφθνπο, ην έρεη δείμεη. Με κνπ ιέεη εκέλα
πνπ αλήθσ, ηη θάλσ θαη πσο θάλσ. Αο δεη πξψηα ηα δηθά ηνπ κειήκαηα θαη ηηο
δηθέο ηνπ πξάμεηο θαη κεηά λα κηιήζεη γηα εκέλα. επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξρήλ ην ζέκα είλαη
αξθεηά ζνβαξφ θαη ζα έιεγα φηη δελ ρσξάλε αληηπαξαζέζεηο άιινπ ηχπνπ. Θα
πξέπεη ζεσξψ φινη λα ζπκθσλήζνπκε ζε έλα κνληέιν γη' απηφ ην ηέθη
Νενιαίαο γηαηί φπσο είπα θαη πξηλ ζηα εξσηήκαηα ζα θηινμελεί ηα παηδηά, ή
ηνπιάρηζηνλ λνκίδσ θη εζείο απηφ θηινδνμείηε λα θηινμελεί φια ηα παηδηά
νπνηνπδήπνηε δεκφηε θαη ζα πξέπεη ζεσξψ λα μεθχγνπκε πιένλ απφ ηελ
αληηπαξάζεζε θαη ηελ πξνεθινγηθή πνπ καο έρεη πηάζεη αλεζπρία θαη λα πάκε
ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο.
Δίλαη πξάγκαηη έλα κεγάιν βήκα, εγψ ηνπιάρηζηνλ ην δέρνκαη
είλαη κεγάιν βήκα, πξέπεη λα γίλεη είλαη πάξα πνιχ ζσζηφ. Μπνξεί λα ζαο
εμππεξεηεί θαη πξνεθινγηθά αιιά δελ έρεη ζεκαζία, λα πάκε ζηελ νπζία ηνπ
ζέκαηνο, εληάμεη.
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Να γίλεη απηφ ην ηέθη ζπκθσλνχκε απφιπηα. Όκσο θνηηάμηε
ηψξα πνηα είλαη ε δηαθνξά. Κάλεηε έλα ιάζνο: ζρεηίδεηε ηα ΚΑΠΖ κε ην ηέθη
Νενιαίαο πνπ είλαη δπν πξάγκαηα εθ δηακέηξνπ αληίζεηα. Σα ΚΑΠΖ έρνπλ λα
θάλνπλ κε αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη «απφζηξαηνη» άλζξσπνη απφ ηελ
θνηλσλία θαη ηε δξάζε σο επί ην πιείζηνλ θαη ηελ παξαγσγή θαη φια ηα
ζρεηηθά θαη εδψ κηιάκε γηα ην καιαθφ ππνγάζηξην ηεο θνηλσλίαο πνπ είλαη ε
Νενιαία, πνπ είλαη νη καζεηέο θπξίσο γηαηί απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ θαη ζσζηά
ίζσο ζα θηινμελεί καζεηέο έσο θαληάδνκαη θαη θνηηεηέο εθείλεο ηηο ειηθίεο.
Μηιάκε ινηπφλ γηα ην καιαθφ ππνγάζηξην ηεο θνηλσλίαο θαη ζεσξψ φηη ην
ζέκα δελ αμίδεη λα πξνρσξήζεη πξφρεηξα. πκθσλψ απφιπηα κε θάπνηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ είπαλ βεβαίσο λα νκνλνήζνπκε, λα ζπκθσλήζνπκε φινη
φηη πξέπεη λα γίλεη ην ηέθη Νενιαίαο.
Όκσο αλ κνπ επηηξέπεηε θαη αλ ζέιεηε επί ηεο νπζίαο λα γίλεη
δνπιεηά, πξνηείλσ ζην πκβνχιην φηη απηφ ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο αθφκε
θαη

ηελ

«πεξηθξνχξεζε».

Μελ

μερλάηε

ηα

ΚΑΠΖ

δελ

ρξεηάδνληαη

πεξηθξνχξεζε θακία. Γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη ζην πάξηη πνπ ιέηε εζείο πνπ ζα
καδεπηνχλ 100-200 λένη απ' έμσ κπνξεί λα θπθινθνξνχλ θαη θάπνηα άιια
ζηνηρεία ηα νπνία γλσξίδνπκε φινη ηη ελλνψ, άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ άιινπο
ζθνπνχο, κηιάσ γηα λαξθσηηθά, κηιάσ γηα φια απηά ηα θπθιψκαηα, γηα ηηο
αλσκαιίεο, φια απηά πνπ βιέπνπκε θάζε κέξα θαη φρη κφλν αληηκεησπίδνπκε,
δειαδή είλαη πξάγκαηα πνπ ε θνηλσλία έρεη μεθχγεη ζε θάπνηα επίπεδα.
Πξέπεη λα ην πεξηθξνπξήζνπκε ππφ απηή ηελ έλλνηα.
Καη αλ ζέιεηε πξαγκαηηθά λα γίλεη δνπιεηά εγψ λνκίδσ φηη ν
Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη έλα
απνηέιεζκα κηαο ζηνηρεηψδνπο Δπηηξνπήο δηαπαξαηαμηαθήο. Γηαηί πξαγκαηηθά
ζέινπκε ην ηέθη Νενιαίαο, πξαγκαηηθά ζέισ λα πεγαίλνπλ ηα παηδηά φισλ
καο θαη λνκίδσ φηη δελ ρσξάεη εθεί ην λα πεηο φηη ζα έρσ εγψ πέληε δηθνχο κνπ
γηα λα πεξάζσ εγψ. Ση λα πεξάζεηο; Δθεί είλαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξάγκαηα. Να
πεξάζεηο ηη, ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ή λα κελ πεξάζεηο;
Θα παίμνπκε ζηελ πιάηε ησλ 15ρξνλσλ θαη ησλ 17ρξνλσλ; Θα
θάλνπκε ηψξα παηρλίδηα πνιηηηθά ζηελ πιάηε απηψλ ησλ παηδηψλ, ηα νπνία
θαη βέβαηα έρνπλ δηθαίσκα έθθξαζεο θαη πξέπεη λα ηνπο δψζνπκε βήκα θαη
ιφγν θαη ςπραγσγηθά θαη απ' φια. Αιιά νπσζδήπνηε κε φξνπο θαη θαλφλεο,
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εδψ κηιάκε γηα Γήκν. Ο Γήκνο πάεη λα θάλεη έλα ηέθη Νενιαίαο ζέιεη φξνπο
θαη θαλφλεο θαθά ηα ςέκαηα.
Σν απηνδηαρεηξηδφκελν είλαη θάηη ην νπνίν δελ κπνξψ λα ην
ζπδεηήζσ γηα ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα απηνδηαρεηξηζηνχλ
15ρξνλα θαη 17ρξνλα, κε ζπγρσξείηε κε θάζε ζεβαζκφ δεζπνηλίο κνπ θαη
παηδηά πνπ είζηε εδψ, κε θάζε ζεβαζκφ αιιά πηζηέςηε κε φηη ππάξρνπλ
πνιιά πξάγκαηα ζε απηή ηελ ηζηνξία πνπ πηζαλφ λα ζαο μεπεξλάλε.
Πξνηείλσ ζην πκβνχιην ζήκεξα λα γίλεη κηα δηαπαξαηαμηαθή
ζηνηρεηψδεο Δπηηξνπή κηθξή, επέιηθηε, αθήζηε ηηο πιεηνςεθίεο δελ κηιάκε γηα
Γ.., κηιάκε απιά θαη κφλν λα ζπδεηήζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
απνθπγή θάπνησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία ηεο
ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ πξάγκαηνο νχησο ψζηε λα γίλεη έλα σξαίν πξάγκα
δηφηη ν Γήκνο θ. Γήκαξρε, έρεη θαη ζπλέρεηα.
Αχξην δελ είλαη δπλαηφ λα έξζεη κηα άιιε Γηνίθεζε λα αιιάμεη
ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο γηαηί δελ ζπκθσλήζακε. Να ππάξρεη έλαο
Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ν νπνίνο ζα ηνπο αθνξά φινπο, ζα έρνπλ
ζπκκεηάζρεη φινη ζε απηφ ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο
ιφγνο λα παίδνπκε άιινπ ηχπνπ παηρλίδηα ζε έλα ηφζν επαίζζεην ζέκα.
πκθσλψ απφιπηα λα γίλεη ην ηέθη Νενιαίαο βεβαίσο θαη
κπξάβν ζαο, βεβαίσο λα γίλεη. Να γίλεη ζην ρψξν πνπ είπακε, φκσο ζαο
πξνηείλσ ηίπνηε πεξηζζφηεξν λα ςεθίζνπκε απηά ηα δπν πξάγκαηα θαη λα
γίλεη κηα δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζέζεη ην πιαίζην ζην νπνίν ζα
ιεηηνπξγήζεη ην ηέθη Νενιαίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Παπαληθνιάνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Ώξεο – ψξεο αηζζάλνκαη θα Πξφεδξε φηη εξρφκαζηε γηα
λα καιψζνπκε. Γειαδή ζε έλα ζέκα πνπ απφ ηελ αξρή βιέπσ φηη
ζπκθσλνχλ φινη θαη είλαη δηαδηθαζηηθφ πεξηζζφηεξν ην ζέκα ην πψο αθξηβψο
ζα γίλεη, έρνπκε πηάζεη ηζηνξίεο γηα απηνδηαρεηξηδφκελνπο, γηα παξαρσξήζεηο,
γηα ηξνχγθεο, γηα ΚΔΝΣΑΤΡΟ γηα φ,ηη κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε.
Δγψ ζα έιεγα ελ θαηαθιείδη θαη απηή είλαη ε ζέζε κνπ σο
δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ φηη ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα ηεζεί εδψ είλαη ην
δήηεκα –γηαηί κηιάκε γηα ηέθη Νενιαίαο- πνηεο ειηθίεο ζα αθνξά απηφ ηέθη
Νενιαίαο. Γηφηη εάλ νη ειηθίεο πνπ αθνξά είλαη ελήιηθεο λένη, εκέλα ζα κνπ
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αξθνχζε απιψο θαη κφλν λα κπεη έλαο ππεχζπλνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο απφ
ηε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ηεθηνχ γηα ηελ επίβιεςε.
Δάλ φκσο κηιάκε γηα αλήιηθα παηδηά δελ κπνξψ λα δηαλνεζψ φηη
κπνξεί λα αλνίμεη αχξην ην πξσί έλαο ηέηνηνο ρψξνο ρσξίο λα ππάξρεη έλα
πιαίζην ιεηηνπξγίαο, έλαο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο. Γειαδή εγψ ην βιέπσ
κπξνζηά κνπ φηη ζα έξζεη ν γνληφο θαη ζα κνπ πεη «Καιά, αλνίμαηε έλα θέληξν
πνπ ζα πεγαίλεη ην παηδί κνπ είλαη 13-14 ρξνλψλ…» θαη δελ ην ιέσ
ππνηηκεηηθά γηα ηελ θα ηαπξνπνχινπ, καο είπε πξηλ ιφγσ ηεο ειηθίαο πνπ
ζίρηεθε, δελ ην ιέκε ππνηηκεηηθά αιιά καο είπε πξηλ ν Αληηπξφεδξνο ηνπ
15κεινχο ηνπ Γπκλαζίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη έλα παηδί 14-15 ρξνλψλ,
απηφ ην παηδί 14-15 ρξνλψλ ν γνληφο ζα πάεη εθεί ην παηδί ηνπ ρσξίο λα
ππάξρεη απφ ην Γήκν πνπ είλαη ππεχζπλνο έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ
ρψξνπ;
Δάλ ιέγακε φηη απηφ αθνξά 18 θαη άλσ, εγψ ζα ήκνπλ
ηθαλνπνηεκέλνο απιψο λα ππάξρεη έλαο επηβιέπσλ πνπ ζα πξνζέρεη λα
ηεξνχληαη θάπνηνη θαλφλεο εθεί κέζα. Αιιά δελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε ρσξίο
λα ππάξρεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο λα ιεηηνπξγήζεη αχξην ην πξσί έλαο ηέηνηνο
ρψξνο αλ αθνξά θαη αλήιηθα παηδηά.
Καη ζέισ λα ην πξνζέμνπκε απηφ γηαηί φπσο βιέπσ θαλέλαο
απφ εδψ κέζα θαη φινη είλαη ππέξ ηνπ ηεθηνχ θαη φινη ππέξ ηνπ ρψξνπ, ζα
έιεγα πείηε καο πνηεο ειηθίεο αθνξά θαη εγψ αλ είλαη άλσ ησλ 18 απιψο ζέισ
λα κπεη ν ζπλάδειθνο πνπ κίιεζε ππεχζπλνο θαη πξνρσξάεη ην πξάγκα. Αλ
αθνξά θαη αλήιηθα ζα πξέπεη πξψηα λα ςεθίζνπκε έλα πιαίζην, έλα
Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη κεηά λα αλνίμεη απηφ ην Κέληξν Νενιαίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Πήξε θαη κηα ρξνηά ε θνπβέληα πνιηηηθή αιιά δελ ζα
κπνξνχζε λα κε γίλεη απηφ απφ ηε ζηηγκή πνπ, απηφ πνπ ζέισ λα πσ εγψ
είλαη φηη αλ ην δνχκε σο κηα λέα δνκή έξρεηαη θαη πξνζηίζεηαη ζε κηα ζεηξά
δνκψλ νη νπνίεο έρνπλ γίλεη φιε ηελ πξνεγνχκελε ηεηξαεηία θάηη ην νπνίν δελ
αθνχζηεθε θαη θαηά ηελ άπνςή κνπ είλαη ίζσο εζθεκκέλν ην φηη δελ εηπψζεθε.
Γηαηί φηαλ κηιάο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο θέληξνπ Νενιαίαο ην
νπνίν ζα ειέγρεηο εζχ ζα Γήκνο θαη άξα ζα βάιεηο εζχ ην πιαίζην, εγψ ζα πσ
λα κελ ιεζκνλνχκε φηη φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα έρνπλ δεκηνπξγεζεί
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παξφκνηεο δνκέο γηα άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο αιιά κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο έθθξαζεο θαη ηεο θάιπςεο.
Καη λα αλαθέξσ κφλν ην παξάδεηγκα ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο
Τγείαο ην νπνίν αμηνπνηήζεθε, έλαο ρψξνο πνπ καο δφζεθε ηφηε θαη
αμηνπνηήζεθε, λα αλαθέξσ έλα πιήζνο δνκψλ νη νπνίνη ήξζαλ θαη θαηά
θαηξνχο έρνπλ αλαθεξζεί θαη ην πψο ιεηηνπξγνχλ θαη ην ηη αλάγθεο θαιχπηνπλ
ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
Να πξνζπεξάζσ απηφ πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ γηαηί
ζεσξψ φηη ε απάληεζε πνπ ηνπ έδσζε ν θ. Γήκαξρνο έρεη λα θάλεη κε ην
γεγνλφο φηη δελ κπνξείο λα δεηο αληίζηξνθα ηε ιεηηνπξγίαο ελφο ρψξνπ
βάδνληαο

έλα

παηεξλαιηζηηθφ

πιαίζην

θαη

εθεί

αλαθέξζεθε

ίζσο

ραξηηνινγψληαο ν Γήκαξρνο ζην ΚΑΠΖ ην πνηα ζα ήηαλ ε άπνςε ελφο
Κέληξνπ Νεφηεηαο γηα ηελ ίδηα ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ ΚΑΠΖ, εγψ έηζη
ην αληηιακβάλνκαη. Άξα ιέσ φηη μεθεχγσ απφ απηφ θαη ην αληηπαξέξρνκαη
απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εηζήγεζε βάδεη ην πιαίζην ίδξπζεο, αο κείλνπκε ζε απηφ
ζεσξψ φηη είλαη ζεκαληηθφ.
Ννκίδσ φηη κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ νη δηθιείδεο αζθαιείαο
θαη λα δνχκε θαη πσο ζα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην πξάγκα ζε κηα δεχηεξε
εηζήγεζε πνπ πξέπεη λα έξζεη θαη λα αθνξά ην πιαίζην, έλα ηξφπν πνπ
αζθαιψο ζα ιεηηνπξγεί ε δνκή απηή σο ηέηνηα.
Μπνξεί λα έρεη ηελ αίζζεζε θάπνηνο φηη έξρεηαη αξγά θαη άξα
ίζσο είλαη θη έλα πξνεθινγηθφ φπιν ζηε θαξέηξα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, βάδσ
φκσο κηα ινγηθή φηη αλ ην δνχκε ζαλ κηα δνκή, έξρεηαη θαη πξνζηίζεηαη ζε
δέθα λέεο δνκέο πνπ έρνπλ γίλεη φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη άξα αλ ε
θξηηηθή κπνξεί λα γίλεη γηα ην πνηεο είλαη νη δνκέο πνπ έρεη θάλεη ε απηή ε
Γεκνηηθή Αξρή φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα λα πξνζηεζεί θαη απηή ζε φιεο
ηηο ππφινηπεο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο άιινο νκηιεηήο; Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα λα απνζαθελίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα. Απηφ πνπ
εηζεγνχκαζηε ζήκεξα θαη επζπλφκαζηε θη εκείο γηαηί ε εηζήγεζε ήξζε ζήκεξα.
Ζ εηζήγεζε πεξηγξάθεη ηελ ίδξπζε έρεη έλα βαζηθφ πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηνπ
Γήκνπ, απηφ πεξηγξάθεη αλ ηε δηαβάζαηε. Βαζηθέο αξρέο.
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Δίλαη ε ίδξπζε, κε θάπνηεο βαζηθέο αξρέο. Πιαίζην ιεηηνπξγίαο
έρνπκε κηα εηζήγεζε απφ ηα παηδηά πνπ ην ςήθηζαλ, απφ εθεί θαη πέξα δελ
ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, ίζα - ίζα είλαη πνιχ ζεηηθφ λα θηηάμνπκε κηα
Δπηηξνπή θαη εη δπλαηφ λα είλαη δηαπαξαηαμηαθή λα ηελ ςεθίζνπκε ζήκεξα
θηφιαο, πνπ λα δεζκεπηεί φηη ζην επφκελν θηφιαο πκβνχιην ζα θέξεη πξνο
έγθξηζε έλα Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Σψξα είλαη μεθάζαξα ηα πξάγκαηα θ. Γήκαξρε. Γελ ήηαλ
ζαθέο φηη ιέγακε απηφ;
Α. ΚΟΝΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Με ζπγρσξείηε έλα πξάγκα:
μέξεηε λα γίλεηαη θαλέλα γήπεδν –αο ην πνχκε κε έλαλ αζιεηηθφ φξν- θαη λα
ιέλε πσο ζα κπνπλ νη νκάδεο θαη ηη πξνπφλεζε ζα θάλνπλ; Πξέπεη λα
θηηάμνπκε ην γήπεδν, έλα Καηαζηαηηθφ, λα πάξνπκε πξνπνλεηέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ. Απηφ γηαηί ην ιεο ζε εκέλα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα θψηα αλάςακε εκείο ηνπ γεπέδνπ. Δληάμεη κεηά ηελ
πξνπφλεζε ζα ηελ θαλνλίζνπκε.
Α. ΚΟΝΣΟ: Άξα θαθψο έρεηε αλνίμεη φιε απηή ηε ζπδήηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ηελ αλνίμακε Απφζηνιε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ αο κελ πιαηεηάδνπκε άιιν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Μπνξνχκε λα κάζνπκε γηαηί γειάλε νη ζχκβνπινί ζαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκέλα κνπ ιεο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Μπνξνχκε λα κάζνπκε γηαηί γειάηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε ηη ζα πνχκε ηψξα;
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Όηη ε ζπδήηεζε έγηλε γηαηί
θαηέβεθαλ δπν Καλνληζκνί …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ ήηαλ αθξηβψο έηζη, δελ ην έρεηε αληηιεθζεί ζσζηά.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Αθνχ ην είπα επ’ αθξηβψο ζηελ αξρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ ιίγν εζπρία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε γηαηί εδψ έρνπκε παξεμεγεζεί.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κπξία Πξφεδξε έπξεπε εζείο λα πείηε εζπρία ηε ζηηγκή πνπ
κηιάκε θαη δηαθφπηνπλ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρσ πεη θάηη άιιν, ζπλέρεηα απηφ θάλσ θαη παξαθαιψ λα
είζηε ιίγν θφζκηνη.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γελ ην άθνπζα απφ εζάο απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη ζε εζάο, γεληθψο κηιάσ. Κχξηε Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ήκεξα θέξλνπκε ηελ ίδξπζε θαη φρη Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.
Ηδξχνπκε. Καη ηη ιέκε κέζα; Λέκε φηη απηφ ζα είλαη Γεκνηηθφ, έλα. Θα είλαη
επζχλε ηνπ Γήκνπ, δχν. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζα εληαρζνχλ ζην Σκήκα
Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ, άξα δελ κηιάκε νχηε γηα παξαρψξεζε νχηε γηα
απηνδηαρείξηζε. Μηιάκε γηα Γεκνηηθφ ηέθη Νενιαίαο.
Δδψ βάδεη έλα θαη' αξρήλ πιαίζην, φρη Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο
φκσο, δειαδή πνηνη ρσξάλε; Υσξάλε φινη νη λένη, φηη ην κφλν πνπ δελ
επηηξέπεηαη είλαη λενλαδηζηηθέο, απηφ πνπ ζπκθσλνχκε φινη εδψ ζε απηφ ην
πκβνχιην.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Σψξα πάκε λα ην πιαηεηάζνπκε πάιη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ εξψηεζή κνπ είλαη ε εμήο: ηε δηαπαξαηαμηαθή ηψξα ζα ηελ
ςεθίζνπκε;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Γηάλλε έθνςα θαη έξαςα; Πεξηγξάθσ φηη πνηέ δελ κπήθε

ζέκα…
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Δθφζνλ αθνξά αλήιηθα κπνξνχκε λα κελ ιεηηνπξγήζεη
κέρξη λα έξζεη ν Καλνληζκφο ηελ άιιν κήλα, πνπ ιέγακε; Απηφ είλαη ην
ζεκαληηθφ. Σν άιιν πκβνχιην, αο ζπλεδξηάζεη κηα Δπηηξνπή εγψ, ν
Γεκήηξεο…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξέπεη λα θηηαρηεί ηψξα ε Δπηηξνπή καδί κε ηελ απφθαζε λα
ππάξμεη θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζην επφκελν πκβνχιην, άξα
πξέπεη λα ζπλεδξηάζεη άκεζα γηα λα θέξεη κηα πξφηαζε, γηα ηνλ Καλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο. πκθσλνχκε. Χξαία, απφ εκάο πνηνη ζα είλαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πφζα κέιε ζα έρεη; Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ λα θάλεη κηα πξφηαζε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΚΟΝΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε λα πσ θάηη; Ο θ. Κφληνο ελνριήζεθε. Μπνξείηε λα
εμεγήζεηε;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ ζέιεη λα θάλεη κηα πξφηαζε.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλεη κηα Δπηηξνπή απφ εδψ,
αιιά πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ εδψ θαη νη λένη ζε απηή ηελ Δπηηξνπή πνπ είλαη
εδψ. Απηφ ήζεια λα πσ.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Καη έλαο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο πιιφγσλ Γνλέσλ.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Να ζαο πσ θάηη. Γελ πάκε λα θάλνπκε Πλεπκαηηθφ
θέληξν, πάκε λα θάλνπκε ηέθη Νενιαίαο. Ση ζεκαίλεη απηφ; Όπνηνη δελ έρνπλ
αζρνιεζεί κε απηά ηα πξάγκαηα, ηη λα πσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ εδψ κηιάκε γηα ηε δηαπαξαηαμηαθή θαη λα βξνχκε
πφζα κέιε ζα έρεη θαη κεηά ζα ζπδεηήζνπκε λα ππάξρεη θη έλαο
εθπξφζσπνο…
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Σξία κέιε ην πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε, ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα ζάςεηο θάηη. Ο πην
θιαζηθφο ηξφπνο επηηξέςηε κνπ απφ ηελ εκπεηξία κνπ είλαη λα θηηάμεηο
Δπηηξνπή. Ο πην εχθνινο ηξφπνο λα ζάςεηο θάηη, είλαη κηα Δπηηξνπή. Δκείο
απνδερφκαζηε ηελ πξφηαζε πνπ έθαλε ν Γεκήηξεο, ηελ απνδερφκαζηε φρη
γηα λα ην ζάςνπκε. αο ιέσ ζην επφκελν πκβνχιην ζα έξζεη Καλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο εη δπλαηφ γη' απηφ θαη ζπκθσλψ λα δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή
ψζηε πνιχ γξήγνξα λα ζπλεδξηάζεη κία ή θαη δχν θνξέο, κπνξεί λα κελ
ρξεηαζηεί θαλ λα ζπλεδξηάζεη παξαπάλσ απφ κηα θνξά γηαηί ππάξρνπλ θαη ηα
e-mail.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γήκαξρε αλ κνπ επηηξέπεηε, κηα Δπηηξνπή εηδηθνχ ζθνπνχ
αθξηβψο γη' απηφ θαη λα ηειεηψλεη απηή ε ππφζεζε. Γειαδή κηα επέιηθηε κηθξή
Δπηηξνπή λα βάινπκε έλα πιαίζην πιένλ θνηηψληαο απηφ θαζαπηφ ην ζέκα
επί ηεο νπζίαο, νχηε πνιηηηθά νχηε λα θάλνπκε πξάγκαηα κεηαμχ καο, νχηε
ηίπνηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Αθξηβψο ζα είλαη κηα Δπηηξνπή εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηελ πξφηαζε πνπ ζα
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θέξνπκε γηα ηελ θαλνληζηηθή ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ ζα
ζπκκεηέρνπλ θνξείο, νπφηε ε πξφηαζε ησλ παηδηψλ ζα ιεθζεί ππφςε, έρνπκε
ήδε ην θείκελφ ηνπο δελ ρξεηάδεηαη λα έξζνπλ ηα παηδηά ζηελ Δπηηξνπή, νχηε
θαη θαλέλαο άιινο θνξέαο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Να ζηείινπλ θαη δεχηεξν θείκελν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Όρη δελ ρξεηάδεηαη δεχηεξν θείκελν, έρεη θάλεη πλέιεπζε ε
νκάδα. Δκείο ηη ζέινπκε; Θέινπκε φζνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ελδηαθέξνληαη
θαη έρνπλ ρξφλν λα ζπλαληεζνχκε κηα θαη δχν θνξέο θαη λα θέξνπκε απφ
θνηλνχ κηα πξφηαζε ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ολφκαηα γηαηί ζα ζπγθξνηεζεί ε Δπηηξνπή: ν θ. Παπαληθνιάνπ,
ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ, ν θ. Καληαξέιεο, ν θ. Αλησλαξφπνπινο θαη ε θα
Παπαινπθά.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καη εγψ ζα ήζεια λα είκαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ν Υξήζηνο.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Κπξία Πξφεδξε ε Δπηηξνπή απηή δελ γίλεηαη γηα λα
ππάξμεη πιεηνςεθίεο, νχησο ή άιισο απηφ ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζαθέο θ. Παπαληθνιάνπ. Άξα είλαη εμακειήο, ην
ςεθίδνπκε θαη απηφ καδί. Όζνλ αθνξά ηελ ςήθηζε έηζη φπσο έρεη θηηαρηεί ην
ζέκα είκαζηε φινη ππέξ;
Η.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Δγψ

ςεθίδσ

ππέξ

ηεο

ίδξπζεο,

ππέξ

ηεο

παξαρψξεζεο θαη ππέξ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπζηήζακε. Απηά ηα ηξία.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Πνηαο παξαρψξεζεο;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σνπ νηθήκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε πνηνλ παξαρσξείηαη. Γελ ππάξρεη θακία παξαρψξεζε.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σεο δηάζεζεο ηνπ ρψξνπ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Να ιεηηνπξγήζεη ζε απηφ ην ρψξν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνπ ζα ην βάιεηε; ηνλ αέξα;
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Ση δελ ςεθίδεηο δελ θαηαιαβαίλσ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ μέξσ αλ βάινπλ ηίπνηε άιιν, εγψ έλα δχν ηξία
ςεθίδσ.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Απηφ ςεθίδνπκε φινη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ:

Όρη

ζπγλψκε,

ππάξρεη

εηζήγεζε

θαη

ε

εηζήγεζε

ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί θαη
ζα εηζεγεζεί ζην επφκελν πκβνχιην ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Απηφ
ςεθίδνπκε.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Γελ ην θαηαιαβαίλσ…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκέλα ξσηάο Νίθν; Γελ θαηαιαβαίλσ. Δκείο έρνπκε θέξεη
εηζήγεζε γξαπηή, εκέλα ξσηάο ηψξα;
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Σελ ςεθίδνπκε ηελ εηζήγεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ ςήθν ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Δληφο ελφο κελφο απηή ε Δπηηξνπή ζα θέξεη έλαλ
Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη εληφο κελφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Ση ελλνείο; Όηη κπνξεί λα γίλεη ζε ηξεηο κέξεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βέβαηα ζε κηα εβδνκάδα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε κηα εβδνκάδα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κπξία Πξφεδξε λα μεθαζαξίζνπκε. Φεθίδνπκε ηελ έγθξηζε
ίδξπζεο δεκνηηθνχ ηεθηνχ, ηνλ πξνηεηλφκελν δηαζέζηκν ρψξν ηνλ νπνίν καο
έρεηε δψζεη θαη ηε ζπγθξνηεζείζα Δπηηξνπή γηα λα καο θέξεη ζην επφκελν
πκβνχιην ηηο πξνηάζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα είκαζηε φινη ππέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε ηψξα εδψ γηαηί ή δελ θαηαιαβαηλφκαζηε ή θάπνηνη
παίδνπλ παηρλίδηα, ζίγνπξα φρη εζείο αλαθέξνκαη ζηνλ Γηάλλε. Να είκαη
ζπγθεθξηκέλνο: εδψ ππάξρεη κηα εηζήγεζε, νη δπν πξψηεο παξάγξαθνη ηεο
εηζήγεζεο είλαη έλα ζθεπηηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Αθήζηε ην. Όκσο ππάξρεη
απφθαζε γηα ην πιαίζην πνπ είλαη έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα, πέληε, έμη. Απηά
ςεθίδνληαη. Να ηα πσ; Να ηα μαλαπψ, γηα λα κελ θνξντδεπφκαζηε κεηαμχ καο.
1. Σν ηέθη Νενιαίαο ζα απνηειεί Γεκνηηθφ ρψξν θαη εληάζζεηαη ε
δηαρείξηζή

ηνπ

ζηελ αξκνδηφηεηα

ηνπ

Σκήκαηνο

Παηδείαο θαη

Πνιηηηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ. Θα
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ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην

πνπ ζα νξηζηεί βάζεη ησλ

δπλαηνηήησλ ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
Σκήκαηνο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ.
2. Οη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πινπνηνχληαη ζην Γεκνηηθφ ρψξν
ηνπ ηεθηνχ Νενιαίαο θαηφπηλ αηηεκάησλ θαη έγθξηζεο απηψλ απφ ην
Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
ηνπ Γήκνπ.
3. Γεκηνπξγνχκε έλα αλνηρηφ ρψξν γηα φινπο ηνπο λένπο πνπ ζα
θηινμελεί πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο, καζεηηθέο εθδειψζεηο. Θα
ζηεξίδεη θαη ζα πξνάγεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ λέσλ ηνπ Γήκνπ θαη
ηνλ ζπιινγηθνηήησλ θαη κε θεξδνζθνπηθή ςπραγσγία ηνπο.
4. ην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο ζα δηεμάγνληαη ειεχζεξα
θάζε είδνπο… εθηφο απφ θαζηζηηθφ ή ξαηζηζηηθφ ραξαθηήξα.
5. Νεαληθέο ζπιινγηθφηεηεο κε εθδειψζεηο ζην Γεκνηηθφ ηέθη Νενιαίαο
νθείινπλ λα ζέβνληαη ηνλ ρψξν θαη λα ηνλ παξαδίδνπλ θαζαξφ φπσο
αθξηβψο ηνλ παξέιαβαλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε αίζνπζα δελ ζα ηνπο
παξαρσξείηαη μαλά.
6. Θα ππάξμεη πξφβιεςε απφ ην Γήκν γηα δηάζεζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ
ρσξίο αληίηηκν γηα ηνπο λένπο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο.
Απηφ είλαη ην πιαίζην αξρψλ κε ην νπνίν εκείο ηδξχνπκε σο
Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ηέθη Νενιαίαο θαη ζην επφκελν πκβνχιην
εμεηδηθεχνπκε πηα ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πάλσ εθεί ζα θηηαρηεί ν Καλνληζκφο.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: πκθσλνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θα Γξακκαηεχο πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Να δεηήζνπκε πξψηα ζπγλψκε απφ ηα παηδηά φπσο
δήηεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ γη' απηφ πνπ έδεζαλ ζήκεξα. Γηφηη ζπκθσλνχκε νη
θαη καιψλνπκε δπν ψξεο!
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καη

ζε

απηφ

πξνζζέηνπκε

δηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ίδξπζεο
Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε
α) κείσζεο κηζζψκαηνο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνχ Κεθηζνχ 34 - Ν.Φ. θαη
β) παξακνλήο κηζζσηή ζε πεξίπηεξν επί ησλ νδψλ Μηανχιε &
Κξεζηαίλεο - Ν.Φ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν αλσηέξσ ζέκα απνζχξεηαη.

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε νλνκαηνδνζίαο αηζνπζψλ ζην λέν θηίξην ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο («ΠΑΘΑΡΖ»),
βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Θα ήζεια λα πσ πξαγκαηηθά δπν ιφγηα γηαηί δελ ζεθψλεη
πνιιά απηφ ην ζέκα ην ζπγθεθξηκέλν. Απνθαζίδνπκε ηελ νλνκαηνδνζία ηεο
Βηβιηνζήθεο ηνπ λένπ ζρνιείνπ ΠΑΘΑΡΖ κε ην φλνκα «Όιγα ηάζαξε» ζηε
κλήκε ηεο αείκλεζηεο εκβιεκαηηθήο Πξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ ηνπ
ζρνιείνπ, ε νπνία έθπγε πνιχ πξφσξα, δελ πξφιαβε λα δεη απηφ γηα ην νπνίν
αγσλίζηεθε ηφζν πνιχ, ην λέν δειαδή θηίξην ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν
εγθαηληάδνπκε ζηηο 22 ηνπ κήλα.
Ήηαλ εθείλε ε νπνία ηφηε σο κέινο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ έδσζε
καδί κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο γνλείο κηα ηεξάζηηα κάρε γηα λα πξνρσξήζεη
ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο ην νθείινπκε θαη λνκίδσ φηη φινη ζα
ζπκθσλήζνπκε ζε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ο θ.
Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ Όιγα δελ ηελ ήμεξα, ηελ ήμεξα ιηγφηεξν απφ πηζαλφ απφ
ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εζάο εδψ κέζα. Σε γλψξηζα ζηηο εθινγέο ηνπ ’14 σο
ππνςήθηα ηφηε κε ηνλ Απφζηνιν, ηε γλψξηζα κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηεο
κε ην 1ν Γεκνηηθφ, κπνξψ λα ζαο πσ φηη δελ έρσ γλσξίζεη άιιν άλζξσπν,
δειαδή δπζηπρψο δελ δεη, ζα έιεγα πεξηζζφηεξα γη' απηήλ αλ ήηαλ παξνχζα.
Ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ πηζηέςηε κε δελ ππήξραλ νχηε
ζπλεξγάηεο κνπ, πνπ λα έρνπλ ηφζε πνιχ έγλνηα απφ ηελ 1 ε επηέκβξε πξηλ
αθφκε αλαιάβνπκε γηα ην πψο ζα ηξέμνπκε απηφ ην ζρνιείν. Δγψ απφ απηφ
ην γεγνλφο νξκψκελνο θάπνηα ζηηγκή έθαλα θαη ηελ πξφηαζε λα κεηνλνκαζηεί
ην ζρνιείν ζε «ηάζαξε». Γέρηεθα κηα κεγάιε θξηηηθή δεκφζηα, θάπνηνη ηελ
μέραζαλ βέβαηα θαη γξάθνπλ φηη ν Βαζηιφπνπινο ηελ έζαςε θηφιαο, ελψ εγψ
ήκνπλ απηφο ν νπνίνο είρε πξνηείλεη απηφ θαη δέρηεθα κηα θξηηηθή απ' φιν ην
πνιηηηθφ θάζκα, εληφο θαη εθηφο, φηη πάσ λα ζβήζσ ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο.
Με δηθή καο θηφιαο ζπλαίλεζε – πξνηξνπή θέξλνπκε απηφ ην
ζέκα ζήκεξα. Σν ζεσξνχκε ην έιαζζνλ πνπ κπνξεί λα γίλεη. Τπάξρεη θαη κηα
δεχηεξε πξφηαζε λα ηδξπζεί -επεηδή ε αξρηθή πξφηαζε ήηαλ γηα δπν
αίζνπζεο- λα κεηνλνκαζηεί ν ίδηνο ν χιινγνο Γνλέσλ ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνχ ζε
χιινγνο «Όιγα ηάζαξε» θαη άξα ε αίζνπζα πνπ ζα είλαη ηνπ πιιφγνπ
Γνλέσλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, λα είλαη ε αίζνπζα «Όιγα ηάζαξε».
Θεσξψ πσο είλαη ν ειάρηζηνο θφξνο ηηκήο πνπ κπνξνχκε λα απνηίζνπκε ζε
έλαλ άλζξσπν πνπ πξαγκαηηθά αληδηνηειψο εθπξνζσπψληαο έλα κεγάιν
θάζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο αζρνιήζεθε φζν θαλείο άιιν ζε απηή
ηελ πφιε κε κεξάθη, κε πίεζε θαζεκεξηλή, κε δσληάληα κέρξη ηελ ηειεπηαία
κέξα ηεο δσήο ηεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σα πην πνιιά ηα είπε ν Γήκαξρνο, εγψ ζα κηιήζσ σο
ηφηε ζπλάδειθνο ζηελ Έλσζε Γνλέσλ ηεο ζπγρσξεκέλεο Όιγαο. Σν πάζνο
πνχ είρε δείμεη ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνη γηα ην ζρνιείν ήηαλ ηεξάζηην,
δειαδή θνηκφηαλ θαη μππλνχζε θαη ζθεθηφηαλ κφλν πφζν γξήγνξα ζα
πινπνηεζεί ην 1ν Γεκνηηθφ. Ννκίδσ φηη είλαη ην ιηγφηεξν πνπ κπνξνχκε λα
θάλνπκε θαη είκαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο αξθεηά γηαηί ηελ είρα δήζεη
απφ πνιχ θνληά. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Μφλν δπν ιφγηα θα Πξφεδξε. Φπζηθά είκαη ππέξ ηεο
εηζήγεζεο, φζνη εξγαζηήθακε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα ην 1 ν Γεκνηηθφ
μέξνπκε αθξηβψο ην ηη έρεη θάλεη απηή ε γπλαίθα γηα ην 1ν Γεκνηηθφ, δελ
λνκίδσ φηη κπνξεί λα ππάξμεη άλζξσπνο εδψ πνπ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη
ηνλ αγψλα πνπ έθαλε θαη ηελ αγσλία ηεο γηα ην 1 ν Γεκνηηθφ θαη πξνθαλψο
είκαη ππέξ ηεο εηζήγεζήο ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Παπαληθνιάνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Δγψ θα Πξφεδξε ζα έιεγα επεηδή ήμεξα αξθεηά θαιά
ηελ Όιγα φηη απηή ε νλνκαζία ηεο αίζνπζαο είλαη πνπ ζα αθνξνχζε ιηγφηεξν
απ' φινπο ηελ Όιγα. Γελ ζέισ λα ην πάξνπκε ζηε ινγηθή φηη ηελ αίζνπζα
απηή ηελ θάλνπκε γηα λα ηηκήζνπκε ηελ Όιγα, εγψ ζα έιεγα φηη πξέπεη λα
ηνπνζεηεζνχκε φηη ηελ θάλνπκε θαη θπξίσο γηα λα ξσηάλε ηα παηδηά «Πνηα
ήηαλ απηή;» θαη λα παίξλνπλ θαιά παξαδείγκαηα. Γηαηί ε Όιγα ήηαλ έλα θαιφ
παξάδεηγκα γηα φινπο καο, αγσλίζηξηα, αληδηνηειψο γηα ηα παηδηά ηεο θαη γηα
ηα παηδηά φιε ηεο πφιεο έδσζε έλαλ αγψλα θαη έλα κεγάιν κέξνο αλήθεη θαη
ζε απηήλ ην φηη πέηπρε λα ρηηζηεί ην ζρνιείν.
Άξα δελ είλαη κφλν φηη ηηκνχκε ζήκεξα ηελ Όιγα γη' απηφ πνπ
έθαλε, θπξίσο απηφ πνπ ζα ήζειε ε Όιγα είλαη λα ξσηάλε ηα παηδηά ζην
κέιινλ γηαηί ιέγεηαη έηζη απηή ε αίζνπζα θαη λα ηνπο ιέλε φηη απηή ε θνπέια
έθαλε απηφλ ηνλ αγψλα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κπξία Πξφεδξε επραξηζηψ πνιχ. Ννκίδσ φηη ε ζεκεξηλή
απφθαζε ηηκά φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αιιά βαζηθφηεξα ηελ πξφηαζε ε
νπνία ήξζε θαη ηελ νπνία ηελ πινπνηνχκε εκείο ζήκεξα, είρα ηελ πνιχ κεγάιε
ηηκή λα ηελ έρνπκε ζηελ Παξάηαμή καο θαη λνκίδσ φηη θάλνπκε ην ιηγφηεξν
πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα έλαλ άλζξσπν πνπ έρεη πξνζθέξεη πάξα
πνιιά θαη ηδηαίηεξα ζην ζρνιείν παζάξε. Σηκά ε απφθαζε ζήκεξα φιν ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λνκίδσ φηη είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή πξάμε απηφ πνπ
θάλνπκε ζήκεξα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Θα ήζεια λα πσ δπν θνπβέληεο γηα ηελ Όιγα. Δπηθξνηψ
ηα φζα εηπψζεθαλ γηα ηελ Όιγα, εγψ ζα ηε ζεσξνχζα επεηδή ηε γλψξηδα
πνιχ θαιά θαη ήμεξα πνιχ θαιά ηνπο αγψλεο ηεο θαη γηα ην ηη έθαλε γηα ην 1 ν
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Γεκνηηθφ, ζα ηε ζεσξνχζα σο κηα εξσίδα θαη πξαγκαηηθά ην ιέσ θαη ην
πηζηεχσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη άιινο νκηιεηήο. Γελ ππάξρεη.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μηα δηεπθξίληζε. Μία ή δχν ζα γίλνπλ…
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δκείο γηα κία ζα πάξνπκε. Ζ άιιε ηνπ πιιφγνπ λνκίδσ είλαη
δηθή ηνπο.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε νλνκαηνδνζίαο
αηζνπζψλ ζην λέν θηίξην ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
(«ΠΑΘΑΡΖ»), βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή πνζνχ 88.580 επξψ A’ δφζεο 2019 επηρνξήγεζεο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαηαλνκή
πνζνχ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο,
βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή πνζνχ 88.580
επξψ A’

δφζεο 2019 επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ γηα

θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαηαλνκή πνζνχ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ.
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12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ
ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπάξρεη κηα αιιαγή επί ηεο εηζήγεζεο ην πνζφ ηεο 1 εο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζα είλαη 31.000 € έγηλε θάπνηα ηξνπνπνίεζε γηαηί
ππήξμε αιιαγή θαη ζηελ αλακφξθσζε θαη ην πνζφ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζα είλαη 14.000 €.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε έθηαθηεο
επηρνξήγεζεο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ηεο ηνηρνγξάθεζεο κέξνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ
(Γεθειείαο 97-Ν.Φ.) απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ
κε ην 2ν Γπκλάζην Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
ηεο MONUMENTA "Σν παηδί, ε πφιε θαη ηα κλεκεία"»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δίλαη έλα πάξα πνιχ σξαίν πξφγξακκα ην νπνίν
πινπνηείηαη απφ ην 2ν Γπκλάζην Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ήξζε ζε επαθή καδί καο
ην ζρνιείν ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο πινπνηεί ην πξφγξακκα κε ηνπο καζεηέο
ηνπ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη έγηλε ε πξφηαζε γηα ηελ ηνηρνγξάθεζε ελφο
ηκήκαηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ δεκαξρείνπ.
Σν ζθεπηηθφ ην νπνίν αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηζήγεζε αθνξά ηνπο
ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ην λα ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηελ έλλνηα ηεο πνιηηεηφηεηαο λα ελζαξξπλζεί ε
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ παηδηψλ ηεο πφιεο καο, λα έρνπλ
εξεζίζκαηα νχησο ψζηε λα αγαπήζνπλ ηα ζεκεία θαη ηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο.
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Τπάξρεη πξφηαζε θαη γηα ην ηη ζα ζρεδηαζηεί ζην δεκαξρείν θαη
έρσ θέξεη ηελ εηθφλα εδψ, είλαη κηα παιηά θσηνγξαθία απφ ηε Νέα
Φηιαδέιθεηα, θαίλεηαη απφ πίζσ θαη ε ηακπέια απφ ην ζπληξηβάλη, ζα
κπνξέζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ραξαθηεξηζηεί ην δεκαξρείν, λα απνηειέζεη
έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη απηφ λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά ζην λα θξνληίδνπλ ηα
ζεκεία ηεο πφιεο λα θξνληίδνπλ ηα θηίξηα, λα αγαπάλε ηνπο ρψξνπο ηνπ
Γήκνπ, λα κελ έρνπκε θαηλφκελα βαλδαιηζκψλ φπσο είρακε θαη έρνπκε θαηά
θαηξνχο θαη ζην ίδην ην δεκαξρείν κελ ην μερλάκε, αιιά θαη ζε άιια ζεκεία
θαη ζηα ζρνιεία ηα ίδηα θαη λνκίδσ φηη ζα είλαη κηα πάξα πνιχ σξαία
πξσηνβνπιία ηνπ ζρνιείνπ ηελ νπνία εκείο ζα πινπνηήζνπκε θαη ζα
ελζαξξχλνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Καη' αξράο πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ε
MONUMENTA είλαη κηα πνιηηηζηηθή παλεπξσπατθή Οξγάλσζε ε νπνία θάλεη
πνιχ κεγάιν έξγν ζηελ Δπξψπε, έρεη κεγάιε απνδνρή. Δίλαη έλα ηεξάζηην
πνιηηηζηηθφ έξγν γηα ηελ πφιε καο, απνηξέπεη φπσο είπε θαη ε θα Παπαινπθά
ζε έλα θνκκάηη ηεο νκηιίαο ηεο ηνπο βαλδαιηζκνχο θαη λνκίδσ φηη είλαη
ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ πφιε δηφηη πξνηξέπεη θαη γηα πνιιά άιια πξάγκαηα ηε
Νενιαία καο θαη ην ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη απφ ηε δηθή καο πιεπξά
ην ππεξςεθίδνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηνο άιινο νκηιεηήο; Γελ ππάξρεη.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

13ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

ηεο

ηνηρνγξάθεζεο κέξνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ (Γεθειείαο 97-Ν.Φ.)
απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ην 2ν

Γπκλάζην Νέαο

Φηιαδέιθεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο MONUMENTA "Σν
παηδί, ε πφιε θαη ηα κλεκεία"» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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14ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ
απηνάκπλαο κε ηίηιν "Δλεξγνί πνιίηεο - αζθαιείο πνιίηεο"
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν C.AS.D. γηα ην έηνο 2019»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα θέξλνπκε γηα δεχηεξε
ρξνληά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Ήηαλ πέξζη ε
πξψηε ρξνληά πνπ θάλακε ηα ζεκηλάξηα απηνάκπλαο πάιη γηα παηδηά θαη γηα
γπλαίθεο, ε ζπκκεηνρή ήηαλ πάξα πνιχ κεγάιε, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ
ήηαλ πάξα πνιχ κεγάιν.
Τπάξρεη ν χιινγνο απηφο θαη ν Γηψξγνο Σζαηζνχιαο έλαο
ζπκπνιίηεο καο ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα απηφ θαη παξέρεη φιεο
απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δσξεάλ ζην Γήκν. Να ζπκίζσ φηη εθηφο απφ ηα
ζεκηλάξηα ηα νπνία πινπνηνχκε ζπκκεηέρεη ζην Camp ην θαινθαηξηλφ,
πξνζθέξεη καζήκαηα, ζπκκεηέρεη επίζεο θαη ζε άιιεο επθαηξίεο θαη δξάζεηο
ηνπ Γήκνπ.
Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ην νπνίν ππάξρεη, ην κεγαιχηεξν
θνκκάηη είλαη θάπνηνο εμνπιηζκφο ν νπνίνο ζα ρξεηαζηεί. Πέξζη ν εμνπιηζκφο
απηφο είρε γίλεη δαλεηζκνχο απηνχ, θέηνο δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα λα
ηνλ δαλεηζηνχκε, αιιά ζεσξνχκε φηη ζα είλαη θαη κηα επέλδπζε θαζψο απηέο νη
αζπίδεο νη νπνίεο ζα αγνξαζηνχλ απφ ην Γήκν ζα θπιαρηνχλ θαη ζα
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηνπ ρξφλνπ ζηα αληίζηνηρα ζεκηλάξηα θαη
ζην ζρνιηθφ Camp θαη ζε δηάθνξεο άιιεο δξάζεηο αληίζηνηρεο απφ ηε ζηηγκή
πνπ καο ελδηαθέξεη θαη ελδηαθέξεη θαη ηνπο δεκφηεο λα ππάξρνπλ απηνχ ηνπ
είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε εθπαίδεπζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 14ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο
πίζησζεο γηα ηελ

δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ απηνάκπλαο κε ηίηιν

"Δλεξγνί πνιίηεο - αζθαιείο πνιίηεο" ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν
C.AS.D. γηα ην έηνο 2019» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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15ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε α) Γηαδεκνηηθνχ Σνπξλνπά Μίλη Πνδνζθαίξνπ γηα παηδηά
7 – 10 εηψλ (θαη: Πξνηδνχληνξ & Σδνχληνξ) γηα ην 2019,
β) 9

νπ

Λατθνχ Αγψλα Γξφκνπ επί δεκνζίαο νδνχ κε ηελ επσλπκία

«ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Γελ έρσ λα πσ πνιιά, κηα επηζήκαλζε ζεκαληηθή.
Φέηνο ν αγψλαο δελ ζα μεθηλήζεη απφ ην δεκαξρείν, ζα μεθηλήζεη απφ ην
πάξθν «Απνζηνιάθεο».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη πνπ ζα έρεη ηεξκαηηζκφ;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: ην πάξθν «Απνζηνιάθεο».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

15ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

α)

Γηαδεκνηηθνχ Σνπξλνπά Μίλη Πνδνζθαίξνπ γηα παηδηά 7 – 10 εηψλ (θαη:
Πξνηδνχληνξ & Σδνχληνξ) γηα ην 2019, β) 9νπ Λατθνχ Αγψλα Γξφκνπ επί
δεκνζίαο νδνχ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΧΡΓΗΟ

ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ» θαη

εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

16ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή αγσγψλ ζχλδεζεο δηαθφξσλ αθηλήησλ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 16ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη
1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή αγσγψλ ζχλδεζεο δηαθφξσλ
αθηλήησλ»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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17ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: «πληήξεζε αλειθπζηήξσλ», ππέξ, «πληήξεζε ζπζηήκαηνο
ςχμεο» ππέξ, ππέξ ζε φια.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 17ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθφιισλ
παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε, ζαο
επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ

ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ ΑΛΗΚΖ

ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΟ

ΑΝΓΡΔΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΚΟΝΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΑΛΤΒΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ ΛΑΜΠΡΟ

ΚΑΠΟΤΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
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