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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Γηελέξγεηα θιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ N. 4497/2017, γηα
ηε δηάζεζε ησλ θελψλ – αδηάζεησλ ζέζεσλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ηεο
Πξσηνκαγηάο 2019.

2.

Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 343/18 απφθαζεο Γ.. πεξί ζπγθξφηεζεο
επηηξνπψλ παξαιαβήο πξνκεζεηψλ, κεηαθνξψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16.

3.

Έγθξηζε ζρεδίνπ ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γήκνπ Ν.Φ. - Ν.Υ. θαη
Γήκνπ Δππαηνξίαο πνπ ζα ππνγξαθεί ζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ
Φφξνπκ ζηε Γηάιηα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο (18-20 Απξηιίνπ 2019).

4.

Έγθξηζε

νηθνλνκηθήο

επηρνξήγεζεο

γηα

ηελ

πινπνίεζε

ησλ

εθδειψζεσλ, δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ,
σκαηείσλ θαη Φνξέσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019 θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο πίζησζεο.
5.

Έγθξηζε

πνιηηηζηηθήο

εθδήισζεο

κε

ηελ

επσλπκία

«5 ν

Μνπζηθνρνξεπηηθφ νδνηπνξηθφ ζηελ ειιεληθή παξάδνζε» ηνπ Γήκνπ θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
6.

Έγθξηζε παξαρψξεζεο ρξήζεο Γεκνηηθνχ Υψξνπ (Αίζνπζαο) ζην ψκα
Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ, Σνπηθφ Σκήκα Νέαο Φηιαδέιθεηαο.

7.

Οξζή Δπαλάιεςε ηεο αξηζ. 180/2012 απφθαζεο Γ.. σο πξνο ην β΄
ζθέινο ηεο («Παξαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδψλ Κξπζηάιιε θαη
Πεηαιά - Ν. Υαιθεδφλα ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ»).

8.

Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο

«Ζκεξεζίαο Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο &

Αζιεηηθήο Απαζρφιεζεο» γηα παηδηά 6 – 12 εηψλ γηα ην 2019 θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
9.

Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο 14oπ ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο θαθηνχ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο.

10. Έγθξηζε κίζζσζεο ιεσθνξείσλ γηα εθδξνκέο απφ ηα Σκήκαηα Πνιηηηζκνχ
– Παηδείαο – Αζιεηηζκνχ - ΚΑΠΖ θαη κίζζσζεο ιεσθνξείσλ γηα ηα
ζαιάζζηα κπάληα απφξσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019.
11. Έγθξηζε δηνξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ
ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2019.
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12. Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζ. 61/2019 απφθαζεο Γ.. θαη επαλέγθξηζε
πξαγκαηνπνίεζεο παξάζηαζεο θνπθινζέαηξνπ ζηνπο Παηδηθνχο θαη
Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ - Δμεηδίθεπζε πίζησζεο.
13. Καηάξηηζε

Μεζνπξφζεζκνπ

Πξνγξάκκαηνο

Γεκνζηνλνκηθήο

ηξαηεγηθήο 2020 - 2023 ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο
Υαιθεδφλαο.
14. Έγθξηζε 3εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2019,
βάζεη ηεο αξηζ. 12/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ.
15. Έγθξηζε παξαιαβήο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δθπφλεζε γεσηερληθήο
κειέηεο Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ ζην Ο.Σ. 167».
16. Δμαίξεζε απφ ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξψελ ηξ. Δξγνζηαζίνπ (Ο.Σ. 11).
17. Έγθξηζε κνλνδξφκεζεο ησλ νδψλ Υεηκάξξαο θαη Σπάλσλ ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα Νέαο Φηιαδέιθεηαο, βάζεη ηεο αξηζ. 23/2019 απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε..
18. Έγθξηζε εθαξκνγήο πηινηηθνχ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ζην θέληξν ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο –
Ν. Υαιθεδφλαο, βάζεη ηεο αξηζ. 28/2019 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο
Δ.Π.Ε..
19. Έγθξηζε ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο γηα ηελ Πξάμε «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηηο
Κνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο»
ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο ATT68 «Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε
ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο».
20. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ 322/2018 απφθαζεο ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ
-Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζεο ζε άπνξν
δεκφηε - θάηνηθν ηνπ Γήκνπ.
21. Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ Γεκηνπξγία
δχν λέσλ βξεθηθψλ ηκεκάησλ ζηνλ 1ν ΒΝ Νέαο Φηιαδέιθεηαο & ζηνλ
1ν ΒΝ Νέαο Υαιθεδφλαο.
22. Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Έξγα ππνδνκήο Γεκνηηθνχ
Νεθξνηαθείνπ» (Α.Μ: 64/2016).
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23. Έγθξηζε ζχλαςεο ζπκθσλεηηθνχ ζπλεξγαζίαο κε ην Φηινδσηθφ χιινγν
Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
24. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 7ε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, παξαθαιψ ηνλ θ. Γξακκαηέα, λα
πάξεη παξνπζίεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα. Ο θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία
παξνχζα, ν θ. Αλησλαξφπνπινο Υξήζηνο παξψλ, ε θα Ρφθνπ Υαξίθιεηα
παξνχζα, ν θ. Καιχβεο Γεψξγηνο παξψλ, ε θα Γαιαδνχια Αιίθε απνχζα, ε
θα Υαξακαξά Γεσξγία παξνχζα, ν θ. Μαλσιεδάθεο Θεφδσξνο παξψλ, ε θα
Αλδξένπ Υξηζηίλα απνχζα, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο απψλ, ν θ. Αγγειήο
Υξήζηνο απψλ, ν θ. Σαβιαξίδεο Παλαγηψηεο παξψλ, ε θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ Κσλζηαληίλα παξνχζα, ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο
παξψλ, ν θ. Κνπξεκέλνο Λάκπξνο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα,
ν θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο απψλ, ν θ.
Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Αξάπνγινπ Γεψξγηνο απψλ, ν θ.
Πιάηαλνο Διεπζέξηνο παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο απψλ, 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 παξνχζα, ε θα Αλαγλψζηνπ –
Καξθάλε Αλησλία απνχζα, ν θ. Παπαθψζηαο Βαζίιεηνο παξψλ.
Ζ Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν.
Φηιαδέιθεηαο θα Αζαλαζίνπ Γήκεηξα παξνχζα θαη ν Πξφεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Υαιθεδφλαο θ. Καηεξίλεο Γεψξγηνο
απψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξακκαηέα. Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε
απαξηία, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηε 7ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
καο πκβνπιίνπ.
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Τπάξρεη κηα αλαθνίλσζε ε νπνία είλαη ε ππνβνιή ηεο
παξαίηεζεο ηεο θαο Αλδξένπ, ε νπνία είρε δεηήζεη λα δηαβαζηεί ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΗΣΖΖ
πξνο ηνλ θ. Δήκαξρν
πξνο ηελ θα Πξόεδξν ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
πξνο ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο
Έρσ απνθαζίζεη λα κελ ζπκκεηέρσ ζε απηέο ηηο εθινγέο κε ηε
«Δύλακε πνιηηώλ», δηαθσλώληαο θπξίσο γηα ηε ζηήξημε ηεο
«Δύλακεο πνιηηώλ» ζηηο πξνζερείο δεκνηηθέο εθινγέο από ηνλ
ΤΡΙΖΑ. Πέξα από ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκόδεη ν ΤΡΙΖΑ θεληξηθά
θαη ζηελ Απηνδηνίθεζε, ζην Δήκν καο ππνζηήξημε ηα επηρεηξεκαηηθά
ζπκθέξνληα ρξεκαηνδνηώληαο ηα κάιηζηα κε άθζνλν δεκόζην ρξήκα
(γήπεδν, ππνγεηνπνίεζε).
Παξ' όια απηά έθξηλα ζσζηό ζεβόκελε ηελ ςήθν ησλ ζπκπνιηηώλ
κνπ λα εμαληιήζσ ηε ζεηεία γηα ηελ νπνία έρσ εθιεγεί. Σν ζέκα όκσο
πνπ αλέθπςε ζην ηειεπηαίν Δεκνηηθό πκβνύιην θαηά ηελ έγθξηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ απνινγηζκώλ ηεο 1εο ρνιηθήο Επηηξνπήο θαη ηδηαίηεξα ε
θαηάιεμή ηνπ κε ππνρξεώλεη λα αλαζεσξήζσ ηελ απόθαζή κνπ
απηή.
ην δηάζηεκα 2014-2016 όπνπ ππήξμα κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο 1εο ρνιηθήο Επηηξνπήο απνηππώλνληαη ζηνπο
απνινγηζκνύο δαπάλεο, ρσξίο λα αληηζηνηρίδνληαη κε παξαζηαηηθά,
γεγνλόο πνπ εξκελεύεηαη ηνπιάρηζηνλ κε θαθνδηαρείξηζε. Είλαη
αιήζεηα όηη παξαιάβακε ηελ Επηηξνπή κε πνιιέο εθθξεκόηεηεο θαη
δπζιεηηνπξγίεο.
Αλ θαη πξνζπαζήζακε λα δηαρεηξηζηνύκε ηελ θαηάζηαζε κεηαμύ
άιισλ πξνζθεύγνληαο γηα νηθνλνκηθό έιεγρν θαη ζηε δηθαίσκα δελ
θαηαθέξακε

λα

δξάζνπκε

πξνιεπηηθά

ώζηε

ηα

θαηλόκελα

θαθνδηαρείξηζεο ησλ παξειζόλησλ εηώλ λα ζπλερίζνπλ θαη ζηε δηθή
καο ζεηεία κέρξη ην 2016.
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Επεηδή πηζηεύσ πσο νη πνιίηεο δηθαηνύληαη κηα εμήγεζε θαη επεηδή
κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δνζεί θαηά ηε γλώκε κνπ επαξθήο απάληεζε,
αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα δεηήζσ
ηνπιάρηζηνλ εγώ ην απιό κέινο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δεκόζηα
ζπγλώκε, αθνύ θαλείο άιινο δελ αηζζάλεηαη απηή ηελ αλάγθε.
Όιε ε δηαρείξηζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο κε ππνρξεώλεη λα
ππνβάιισ ηώξα ηελ παξαίηεζή κνπ από ην Δεκνηηθό πκβνύιην σο
ειάρηζηε απόδεημε αηζζήκαηνο επζύλεο θαη ζηνηρεηώδνπο πνιηηηθήο
επζημίαο.
Πξνθαλώο δελ είλαη απόξξνηα θάπνηαο ππέξκεηξεο ζπλαηζζεκαηηθήο
επαηζζεζίαο, πνιύ πεξηζζόηεξν δε θάπνηα δηαηαξαρήο όπσο θάπνηνη
ηελ εμέιαβαλ ζην Δεκνηηθό πκβνύιην. Θεσξώ όηη ε ηέηνηνπ είδνπο
αληηκεηώπηζε ζνβαξώλ δεηεκάησλ, είλαη απνηέιεζκα θαη ηεο
πνιηηηθήο δηνιίζζεζεο πνπ επηζηεγάδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηνπ
ΤΡΙΖΑ.
Νέα Φηιαδέιθεηα 10 Απξηιίνπ 2019
Με εθηίκεζε
Υξηζηίλα Αλδξένπ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Καιακπφθεο θαη ν θ.
Γεσξγακιήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ: Γελ είρακε ππφςε ηελ παξαίηεζε ηεο θαο Αλδξένπ θαη
επεηδή ην πξψην πνπ επηθαιείηαη είλαη ην δήηεκα ηνπ ΤΡΗΕΑ, έρεη πάξεη
ζηήξημε ε «Γχλακε πνιηηψλ» απφ ην ΤΡΗΕΑ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απνρσξεί ν θ. Πιάηαλνο. Κχξηνη ζπλάδειθνη ρξεηαδφκαζηε
θάπνην δεκνηηθφ ζχκβνπιν γηα ρξέε Γξακκαηέα. Ο θ. Καιχβεο, επραξηζηνχκε
θ. Καιχβε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο - Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία κε ηηο εξσηήζεηο απφ ηνπο
επηθεθαιήο. Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ είλαη αθξηβψο εξσηήζεηο, εληάμεη είλαη θάπνηα δεηήκαηα
θαη θάπνηεο εξσηήζεηο νπφηε ζα ηα βάισ φια καδί.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή ζε απηή ηε θάζε είλαη νη εξσηήζεηο, ηη ελλνείηε φια καδί;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ε κνξθή εξσηήζεσλ, εληάμεη. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε
ηελ εξψηεζε πνπ ζηελ νπζία επαλαιακβάλσ εδψ μαλά αλ έρνπλ πεξαζηεί
αθίλεηα ηνπ Γήκνπ ζην ππεξηακείν. Γελ κνπ έρεη έξζεη εκέλα θάπνηα
απάληεζε, δελ έρεη δεκνζηεπηεί απφ φ,ηη έρσ δεη θάπνηα απάληεζε, παξ' φια
απηά ππάξρνπλ δεκνζηεχκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ηκήκα ηνπ άιζνπο ίζσο θαη
λα… νπφηε ρξεηάδεηαη άκεζα λα ειεγρζεί θάηη ηέηνην, ζε ηη ζηάδην βξίζθεζηε,
αλ έρεηε πάξεη ηελ απφθαζε λα δψζεηε εληνιή ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο λα ην
ειέγμνπλ.
Σν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε κηα θαηαγγειία ελφο δεκφηε φηη ζε
πάξθν ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νδψλ Κσζηή Παιακά, Πεξηζζνχ
θαη ηνπ ξέκαηνο Πνδνλίθηε ηδηψηεο έρνπλ απνξξίςεη κπάδα θαη αλ έρνπλ γίλεη
νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα θχγνπλ απηά ηα κπάδα, ηη
θψιπκα κπνξεί λα ππάξρεη γηα λα κπνξέζεη λα θαζαξηζηεί ν θνηλφρξεζηνο
ρψξνο ηνπ Γήκνπ.
Σν ηξίην έρεη λα θάλεη κε κηα απάληεζε ηνπ δεκφηε πξνο ην FXNews αλ ζπκάκαη ζσζηά, φπνπ αλαθέξεηαη φηη δελ γλσξίδεη ν δεκνζηνγξάθνο
ηεο FX-News πνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ρξήζεσλ γηα ηηο
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα εθθελσζνχλ θαη κηιάεη γηα ηα θηήξηα εδψ πνπ
βξηζθφκαζηε, ηνπ 3νπ Λπθείνπ πνπ ζα κεηαζηεγαζηεί φηαλ νινθιεξσζεί ε
θαηαζθεπή ηνπ άιινπ.
Απηέο είλαη νη ηξεηο εξσηήζεηο θαη ζέισ λα πσ ην εμήο σο
παξάθιεζε γηαηί ζηα ηειεπηαία ηξία Γεκνηηθά πκβνχιηα ηα ζέκαηα ζηέιλνληαη
κε πνιιέο εθθξεκφηεηεο, είλαη γχξσ ζηα 8 κε 10 ζέκαηα πνπ εθθξεκνχλ
πάληα, ηα νπνία κπνξεί είηε λα αθπξσζνχλ, είηε λα έξζνπλ ηειεπηαία ζηηγκή
ζήκεξα ην ηειεπηαίν ζέκα ήξζε ζηηο 2 θαη κηζή κε e-mail θαη απηφ δπζρεξαίλεη
πάξα πνιχ ηε δπλαηφηεηά καο λα ηα κειεηήζνπκε.
Σν γεγνλφο φηη απηή ε πξαθηηθή ζπλερίδεηαη, απαμηψλεη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα ηα
κειεηήζνπκε, δειαδή ηνπιάρηζηνλ γηα εκέλα πνπ εξγάδνκαη αξθεηέο ψξεο κνπ
είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα θάλσ, ηη. Να πάξσ άδεηα απφ ηε δνπιεηά γηαηί
ήξζε ζηηο 2 θαη κηζή ην ζέκα; Απηφ ιίγν λα ην δείηε θαιχηεξα λα έξρνληαη πην
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λσξίο νη εηζεγήζεηο, απηφ ην ηξηήκεξν ηεο πξνεηνηκαζίαο είλαη βαζηθφ.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο απφ επηθεθαιήο; Γελ ππάξρνπλ, ν
θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέισ λα δηαβάζσ ηε δηθή καο αλαθνίλσζε, έρεη δεκνζηεπηεί
φζνλ αθνξά ηελ παξαίηεζε ηεο θαο Αλδξένπ, πξνρσξψ ζηα ζέκαηα πνπ
έζεζε ε θα Γθνχκα.
Κπξία Γθνχκα, δελ μέξσ γηαηί δελ ζαο έρεη απαληεζεί γξαπηψο
πάλησο απηή ε ηζηνξία έρεη μεθηλήζεη απφ ην θαινθαίξη κε αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο αλ ζπκάζηε. Σφηε είρακε ήδε δψζεη εληνιή ζηηο Τπεξεζίεο λα
ειέγμνπλ αλ ππάξρεη θάηη ζηε Φηιαδέιθεηα – Υαιθεδφλα, δελ ππάξρεη θάηη.
Απηή ήηαλ ε απάληεζε πνπ έρνπκε, δελ μέξσ γηαηί δελ ζαο έρεη απαληεζεί
εγγξάθσο, ζα ην δσ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σελ εξψηεζε ηελ είρα θάλεη ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνπ ιείπαηε, νχηε ηφηε κνπ είρε απαληεζεί θάηη αλ έρεη ειεγρζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε εκέλα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ννκίδσ ιείπαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξεί εθείλε ηε ζηηγκή λα έιεηπα γηαηί είρα θαζπζηεξήζεη ζε
έλα πκβνχιην. Απφ ην θαινθαίξη δειαδή αλ ζπκάζηε μεθίλεζε ε ηζηνξία απφ
ηελ Κξήηε κε θάπνηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ην θνηηάμακε ηφηε θαη ε
απάληεζε ήηαλ φηη δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα πάεη ζην Τπεξηακείν.
Ση ππάξρεη πνπ πάεη ζην Τπεξηακείν; Πνπ είρε πάεη θαη έρεη
ππάξμεη θαη αλαθνίλσζε δεκφζηα θα Γθνχκα ζε απηφ. Τπήξραλ 69 ζηξέκκαηα
ηνπ άιζνπο ηα νπνία θαηαθέξακε θαη ηα δηεθδηθήζακε θαη ηα πήξακε πίζσ.
Απηή ηε ζηηγκή δειαδή ηα ζηξέκκαηα απηά ηνπ άιζνπο κε θνπηψδεηο ελέξγεηεο
πνπ θάλακε θαηαθέξακε θαη ηα πήξακε πίζσ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη πέξαζαλ ζην Γήκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πέξαζαλ ζην Γήκν, ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ πέξαζαλ.
Έθπγαλ απφ ην Τπεξηακείν…
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Θα πεξάζνπλ ζχληνκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, θνηηάκε λα πεξάζνπλ θαη ζην Γήκν, κεηά ηε Γηεχζπλζε
Γαζψλ λα παξαρσξεζνχλ ζην Γήκν. Σν αίηεκά καο είλαη δειαδή έθπγαλ απφ
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ην Τπεξηακείν, πέξαζε απφ ην Γηεχζπλζε Γαζψλ σο δηαρεηξηζηή ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη ην επφκελν βήκα, δεηάκε λα πεξηέιζνπλ ζην
Γήκν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Να ζπκπιεξψζσ θάηη γηα λα έρνπκε πιήξε
ελεκέξσζε. Έρεη δεκηνπξγεζεί Δπηηξνπή γηαηί πξέπεη λα γίλεη κηα Δπηηξνπή
απφ ην Γαζαξρείν γηα λα ηα πεξάζεη ζην Γήκν. Έρεη δεκηνπξγεζεί απηή ε
Δπηηξνπή θαη πεξηκέλνπκε απφ κέξα ζε κέξα λα καο έξζεη επηζήκσο ε
παξάδνζε, απηή είλαη ε ελεκέξσζή κνπ απφ πξνρζέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ην νπνίν επηπιένλ ην έρνπκε ζέζεη θαη δεκφζηα αιιά ην
επαλαιακβάλσ θα Γθνχκα είλαη ην εμήο: ππάξρεη πξφβιεκα θαηά ηελ άπνςή
κνπ κε ηηο Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Α.Δ., γηαηί νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο κελ ηα ππεξαλαιχσ, νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο είλαη πξντφλ
ζπγρψλεπζεο ηξηψλ πξψελ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (Οξγαληζκφ ρνιηθψλ
Κηεξίσλ, ηεο ΘΔΜΗΓΑ πνπ έρηηδε θπιαθέο, δηθαζηήξηα θαη ζσθξνληζηήξηα
θαη ηεο ΓΔΠΑΝΟΜ πνπ έρηηδε ηα Ννζνθνκεία).
Βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηα ζρνιεία φια αλήθνπλ ζην Γήκν, πιελ
φκσο θαλέλαο Γήκνο δελ μέξσ λα έρεη πάξεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ηα ζρνιεία.
Γηαηί ππάξρεη κηα αηειήο γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ δελ έρεη πξνρσξήζεη
αθξηβψο ε ζπγρψλεπζε θαη άξα νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο δελ έρνπλ θαζαξή
εηθφλα ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ ηνπο.
Οπφηε εθεί ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε. Πνπ θνιιάεη απηφ; Δκείο
φκσο γλσξίδνπκε φηη ζην 7ν Γεκνηηθφ θαη ην 7ν Νεπηαγσγείν ζην πέηαιν
Νεζίδαο πνπ είλαη 10 ζηξέκκαηα, νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο πέξαζαλ σο ηέηνηα
ζην Τπεξηακείν, άξα θαη ε πεξηνπζία ησλ Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ είλαη πξνο
αμηνπνίεζε.
Δκείο δεηάκε κέρξη θαη ηειεπηαία ζηηγκή ην παιεχνπκε
ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα θαη επειπηζηψ φηη ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην
ζα έρνπκε λα θέξνπκε ηελ παξαρψξεζε ηνπ πεηάινπ Νεζίδαο, φινπ απηνχ
ηνπ θνκκαηηνχ δειαδή ησλ 10 ζηξεκκάησλ, επειπηζηψ φηη ζην επφκελν
πκβνχιην ζα πεξάζεη αχξην απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ Κηηξηαθψλ
Τπνδνκψλ θαη ζα ην θέξνπκε γηα επηθχξσζε ζην επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηελ άιιε εβδνκάδα.
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Όζνλ αθνξά έλα ζέκα πνπ ξσηήζαηε πνπ αθνξά έλα άξζξν
ζηνλ πνιίηε. Πξψηνλ δελ μέξσ πνην είλαη ην λφεκα ηεο εξψηεζήο ζαο θα
Γθνχκα, φπσο έρεηε εθδψζεη ήδε αλαθνίλσζε – θαηαγγειία. Γηαηί δελ
ξσηάγαηε πξηλ βγάιεηε ηελ θαηαγγειία;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ξσηάηε αθνχ βγάιαηε ηελ θαηαγγειία;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ζέιεηε λα καο εμεγήζεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ ζέισ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δληάμεη κελ καο εμεγήζεηε, κελ απαληήζεηε νχηε ζηελ
θαηαγγειία, νχηε ζην εξψηεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βγάιαηε θαηαγγειία θαη έξρεζηε κεηά απφ ηελ θαηαγγειία πνπ
βγάιαηε γηα έλα δεκνζίεπκα ζε έλα site…
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Γθνχκα, εληάμεη θαηαιαβαίλνπκε ηελ αγσλία ζαο,
απέλαληη ζε απηή ηε Γεκνηηθή Αξρή ην ηειεπηαίν δίκελν έρεηε βγάιεη φζεο
θαηαγγειίεο δελ βγάιαηε απέλαληη ζηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ηέζζεξα
ρξφληα. Scripta manent! Απέλαληη ζε απηή ηε Γεκνηηθή Αξρή φηαλ εδψ είραλ
γίλεη φδνκα θαη Γφκνξξα νη αλαθνηλψζεηο ζαο ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία
ήηαλ κεηξεκέλεο ζηα δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ θαη ζε απηή ηε Γεκνηηθή Αξρή
έρεηε εθδψζεη πνιιαπιάζηεο αλαθνηλψζεηο. Καηαλνεηφ ην άγρνο ζαο.
Δίκαζηε

έηνηκνη

λα

παξαδψζνπκε

ην

ρψξν

απηφ

ζηα

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, ζα θηηάμνπκε ηζίξθν, ζα θηηάμνπκε βηνκεραλίεο,
ζα πξνζειθχζνπκε κεγάιεο επελδχζεηο ηδησηηθέο ζε απηφ ην ρψξν θαη ζα
γθξεκίζνπκε ηα ζρνιεία! Απηφο είλαη ν ζρεδηαζκφο απηήο ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο φπσο έρεη δείμεη άιισζηε θαη ζε φια ηα ζέκαηα ζηα νπνία έρεη
αζρνιεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ηειεπηαίν αθνξνχζε έλα εξψηεκά ζαο, δελ ην μέξσ. φπσο
θαη ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε πνπ είραηε ζέζεη ηέηνην ζέκα, ζα θνηηάμνπκε απφ
αχξην γηα λα πξάμνπκε ηα δένληα, δελ ην γλσξίδσ εηιηθξηλά. Αλ ην γλσξίδεη ν
αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο λα ζαο απαληήζεη απηφο.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίλαη ην παξθάθη Κσζηή Παιακά ζην Πεξηζζφ, ξέκαηνο
Πνδνλίθηε έρνπλ πέζεη κπάδα κέζα.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Μέζα ζην ξέκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κάπνηνη ηδηψηεο έρνπλ ξίμεη κπάδα εθεί ζην ρψξν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ ην γλσξίδσ, δελ ην μέξσ. Καιά πνπ κνπ ην είπαηε λα
δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη κε ηελ Πεξηθέξεηα, γηαηί εκείο πξφζβαζε
δελ έρνπκε.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Σα ξέκαηα είλαη ζηελ Πεξηθέξεηα, θα Γθνχκα.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Αιιά ζα ην δνχκε, δελ ην γλσξίδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ήηαλ κηα εξψηεζε θιείλεη ην ζέκα θαη ν θχθινο ησλ
επηθεθαιήο, πεξλάκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Γηελέξγεηα θιήξσζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ N. 4497/2017,
γηα ηε δηάζεζε ησλ θελώλ – αδηάζεησλ ζέζεσλ
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ηεο Πξσηνκαγηάο 2019»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ζέισ ηελ πξνζνρή ζαο επί ηεο δηαδηθαζίαο. Σν 1 ν
ζέκα πνπ είλαη ε δηελέξγεηα ηεο θιήξσζεο επεηδή πέξζη έγηλε απηή ε
δηαδηθαζία θαη δηεμήρζε νκαιά, θφζκηα θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα φπσο έπξεπε
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ήηαλ θαη πνιχ ρξνλνβφξα. Ζ πξφηαζε πνπ
πξνηείλσ ζην ζψκα είλαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο κέζα φπσο
είλαη νη άλζξσπνη ήδε κε ηνπο ππαιιήινπο λα γίλεηαη θαη φπνηνο απφ εκάο
κπνξεί θαη ζέιεη θπζηθά κπνξεί λα ειέγρεη ηε δηαδηθαζία λα πεγαίλεη λα
έξρεηαη, ππάξρνπλ άλζξσπνη λα ειέγρνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, λα ηξέρεη ε
δηαδηθαζία παξάιιεια.
Δκείο λα ζπλερίζνπκε θαλνληθά ηα ζέκαηά καο θαη φηαλ ζα βγεη
ην απνηέιεζκα ζα ηειεηψζνπκε ην ζέκα ην νπνίν εθείλε ηε ζηηγκή ζα
ζπδεηείηαη, ζα πεξάζνπκε ην απνηέιεζκα λα ην ςεθίζνπκε, γηα λα
γιηηψζνπκε ιίγν ρξφλν. Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κπξία Πξφεδξε ζέισ λα βνεζήζσ ζε θάηη. Φέξηε πνηα άηνκα
είλαη

κέζα λα ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη απνδέρεηαη απηή ηελ
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Δπηηξνπή πνπ είλαη κέζα πνπ θάλεη ηε δηαδηθαζία θαη κεηά λα επηθπξψζνπκε
ηελ απφθαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε ηε Γεληθή Γξακκαηέα λα καο δηεπθνιχλεη, παξαθαιψ ην
φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηά ζαο γηα ηα πξαθηηθά.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Μαίξε Γαιαδνχια Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, έρνπκε κηιήζεη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
σκαηείσλ, είλαη ζχκθσλνη σο πξνο απηή ηε δηαδηθαζία. Απιά ζέιεηε λα
παξνπζηαζηνχλ κπξνζηά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην;
Α. ΚΟΝΣΟ: Να εμνπζηνδνηήζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ Δπηηξνπή, άξα
λα επηθπξψζνπκε.
Μ. ΓΑΛΑΕΟΤΛΑ: Χξαία. Θέιεηε θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ σκαηείσλ;
Α. ΚΟΝΣΟ: Όρη, ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ηα νλφκαηα θαη ηελ ηδηφηεηά ζαο.
. ΜΔΣΑΞΗΧΣΖ: Δίκαη ε Μεηαμηψηε ηαπξνχια, είκαη Πξντζηακέλε ηνπ
Σκήκαηνο Δζφδσλ.
Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΗΧΣΖ: Δίκαη ν Μαξθνπνπιηψηεο Δπάγγεινο, ππάιιεινο
ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ.
Α. ΦΖΛΟΤ: Δίκαη ε Άλλα Φεινχ ππάιιεινο Δζφδσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Δίλαη ζχκθσλν ην ζψκα λα ζπλερίζεη ε
δηαδηθαζία έηζη; Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 343/18 απόθαζεο Γ.. πεξί ζπγθξόηεζεο
επηηξνπώλ παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, κεηαθνξώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε; Γηαηί απηφ είλαη ζέκα ηνπ θ.
Αλεκνγηάλλε, ν νπνίνο απνπζηάδεη. Αλ ππάξρεη εξψηεζε λα θσλάμνπκε
θάπνηνλ ν νπνίνο λα κπνξεί ελδερνκέλσο λα καο δψζεη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο.
Γελ

ππάξρεη.

Τπάξρεη

ηνπνζέηεζε;

ζπλάδειθνη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ θα Πξφεδξε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ.
343/18 απόθαζεο Γ.. πεξί ζπγθξόηεζεο επηηξνπώλ παξαιαβήο
πξνκεζεηώλ, κεηαθνξώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Παπαληθνιάνπ.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζρεδίνπ ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Γήκνπ Ν.Φ. - Ν.Υ.
θαη Γήκνπ Δππαηνξίαο πνπ ζα ππνγξαθεί ζην Παγθόζκην Οηθνλνκηθό
Φόξνπκ ζηε Γηάιηα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο (18-20 Απξηιίνπ 2019)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ εηζήγεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο θαζπζηέξεζε γηαηί ππήξμε έλα
πξφβιεκα ζηε κεηάθξαζε, δεηάκε ζπγλψκε θαη ήξζε ηειεπηαία ζηηγκή γη'
απηφ δελ κπνξέζακε λα ην ζηείινπκε νχηε ειεθηξνληθά. Έδσζα ζηνπο θ.θ.
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο λα ην δηαβάζνπλ, λα έρνπλ κηα
εηθφλα θαη γηα λα κε ράζσ ρξφλν λα δηαβάζσ ην θείκελν.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο ιφγνο είλαη ν εμήο: φπσο είρα πεη ε πξφηαζε πνπ είρακε
θέξεη αθνξνχζε ζχκθσλν θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο αληί αδειθνπνίεζεο. Γηαηί,
απηή ηε ζηηγκή ε Κξηκαία γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε άξα θαη ηελ Διιάδα
ζεσξείηαη ακθηζβεηνχκελν θαη πηζαλφ νπθξαληθφ έδαθνο, δελ αλαγλσξίδνπλ
ηελ Κξηκαία σο ηκήκα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη άξα σο εθ ηνχηνπ δελ
κπνξεί λα γίλεη ε ηππηθή θαλνληθή αδειθνπνίεζε κε φιεο ηηο δεζκεχζεηο πνπ
αθνξνχλ

δηαθξαηηθέο

ζπκθσλίεο.

Γηαηί

κηα

αδειθνπνίεζε

επίζεκε

πξνυπνζέηεη θαη ηηο εγθξίζεηο ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ, ηέηνην πξάγκα
δελ κπνξεί λα γίλεη ζηε δηθή καο πεξίπησζε. Οπφηε πξνθξίλακε ηελ ιχζε ηνπ
ζπκθψλνπ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πιελ φκσο ελψ ην αξρηθφ έγγξαθν θαη φιε ε αιιεινγξαθία
απφ ηελ Κπβέξλεζε Κξηκαίαο αθνξνχζε απηφ, ηειεπηαία ζηηγκή ρηεο καο
έξρεηαη θείκελν ην νπνίν αθνξά αδειθνπνίεζε, δειαδή ζηα αγγιηθά
κεηαθξαζκέλν ήηαλ twining. Οπφηε έπξεπε λα ππάξμεη πάιη κηα ζπκθσλία κηα
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ζπδήηεζε λα αληαιιαρζνχλ e-mail ψζηε λα έξζεη, γη' απηφ ηε κεηάθξαζε ηελ
πήξακε ζήκεξα αξγά ην κεζεκέξη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Καιφ ζα είλαη αθνπζηεί γηαηί κπήθα ζην Internet θαη ππάξρεη
αξθεηφο Διιεληζκφο ζηελ Δππαηνξία θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ, ην
βξίζθσ πάξα πνιχ επαίζζεην απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηα λα θαηαιάβσ, θάλνπκε ηψξα κηα αδειθνπνίεζε, κηα
ζπλεξγαζία κε κηα πφιε πνπ ηππηθά αλήθεη ζε άιιε ρψξα θαη νπζηαζηηθά ζε
άιιε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιινο νκηιεηήο γηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ζ θα
Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να πσ κφλν φηη θαη κε ην ζχκθσλν πνπ δηάβαζα δηαγψληα,
επηθπξψλεηαη ε άπνςε πνπ είρακε θαη ε ηνπνζέηεζε πνπ είρα θάλεη φηαλ είρε
έξζεη ε πξψηε πξφηαζε, απηφ ζέισ λα πσ θαη ην θαηαςεθίδσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή πνηα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να ζαο απαληήζσ κε θείκελν; Μπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν;
Δπραξηζηψ, ζην άξζξν 4 ιέεη: «… Σα κέιε ζα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη
εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο πνπ απαξηζκνύληαη ζην 2ν άξζξν ηνπ
παξόληνο, θαζώο θαη άιια ζέκαηα πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ ακνηβαίν
ελδηαθέξνλ. Σα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ
δηεζλνύο marketing, ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ, εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ,
δεκνζηεύζεσλ θαη ηερληθνεπηζηεκνληθώλ πιεξνθνξηώλ ζηηο ηαμηδησηηθέο θαη
άιιεο βηνκεραλίεο, ζηε ζπκκεηνρή ζε γεληθά ζεκηλάξηα, ζπκπόζηα, πλέδξηα
θαη ηα ινηπά».
Σν άξζξν 2: «… Να πξνζδηνξηζηνύλ νη αθόινπζνη ηύπνη
ζπλεξγαζίαο αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθώλ ζρέζεσλ, αλάπηπμε ζρέζεο εηαηξηθήο
ζρέζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ηνπ ηνπξηζκνύ, ηνπ
αζιεηηζκνύ, δεκηνπξγία ακνηβαίσλ επσθειώλ όξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε
επελδύζεσλ». Οπφηε ε ηνπνζέηεζε πνπ είρα θάλεη φηαλ γηλφηαλ απηή ε
πξφηαζε, παξακέλεη ε ίδηα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Γθνχκα. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα
πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο απνρψξεζε, ν θ. Αλαληάδεο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλαξφπνπινο;
Υ. ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιχβεο ππέξ, ε θα Γαιαδνχια απνπζηάδεη, ε θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ν

θ. Αγγειήο

απνπζηάδνπλ, ν θ. Σαβιαξίδεο;
Π. ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Κάπνπα - Σξηαληαθχιινπ;
Κ. ΚΑΠΟΤΑ - ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ;
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπξεκέλνο;
Λ. ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο απνρψξεζε, ν θ. Σνκπνχινγινπ;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ, δηφηη κφιηο ήξζα, δελ παξαθνινχζεζα ην ζέκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αξάπνγινπ, ν θ. Πιάηαλνο, ν θ. Καληαξέιεο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ απνρψξεζε, ν θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά, ν θ. Κνπηζάθεο, ε θα Αγαγηψηνπ θαη ν θ.
ηψξεο απνπζηάδνπλ, ε θα Γθνχκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλαγλψζηνπ απνπζηάδεη, ν θ. Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καηά θαη ζα ήζεια λα αηηηνινγήζσ εθηφο ηνπ φηη
ζπκθσλψ κε ην ζθεπηηθφ ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο", αηηηνινγψληαο Γήκαξρε
ηη λα ππνγξάςαηε, ε Γηάιηα έρεη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Ό,ηη ήηαλ λα
ππνγξάςεηο, ην έρεηο ππνγξάςεη ζηελ Κνπκνπλδνχξνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 15 ππέξ, 2 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζρεδίνπ
ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Γήκνπ Ν.Φ.

- Ν.Υ.

θαη

Γήκνπ

Δππαηνξίαο πνπ ζα ππνγξαθεί ζην Παγθόζκην Οηθνλνκηθό Φόξνπκ ζηε
Γηάιηα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο (18-20 Απξηιίνπ 2019)» εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ εθδειώζεσλ, δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηηζηηθώλ
πιιόγσλ, σκαηείσλ θαη Φνξέσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δίλαη ε γλσζηή επαηζζεζία θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έρνπκε
δείμεη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ ηεο πεξηνρήο καο θαη γηα
δεχηεξε θνξά αλ δελ θάλσ ιάζνο εξρφκαζηε λα επηρνξεγήζνπκε ηηο δξάζεηο
πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην επφκελν δηάζηεκα, πέξα
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ησλ άιισλ κνξθψλ ζηήξημεο πνπ ζεσξνχκε φηη δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ
ηνπο παξέρνπκε.
Τπάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο δέθα αηηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ
ηνπο πιιφγνπο Ρνπκειησηψλ,

Πνιηηηζηηθφ

χιινγν

Πξνζαξκνζκέλεο

Γηαρείξηζεο Απηνάκπλαο, χιινγν Πνιηηηζηηθή Αλαγέλλεζε, ψκα Διιεληθνχ
Οδεγηζκνχ, Έλσζε Κξεηψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο,
χιινγνο Πνληίσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο «Γεκήηξηνο Τςειάληεο», Πνιηηηζηηθφο
χιινγνο Αληηνρεηηψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο «ν Μέγαο
Αιέμαλδξνο», χιινγνο Ζπεηξσηψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο
«Μάξθνο Μπφηζαξεο», Φηινδσηθφο χιινγνο

Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ψκα

ν

Διιήλσλ Πξνζθφπσλ 3 ζχζηεκα αεξνπξνζθφπσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη
ζε πξνεγνχκελε ζπδήηεζε κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ
ηνλ θ. Κνπεινχζν ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ππάξρεη θαη
θάπνην αίηεκα επίζεο απφ ηνλ χιινγν Μηθξαζηαηψλ.
Οπφηε ζα γίλεη ε θαηαλνκή ηνπ πνζνχ πνπ ππάξρεη απηή ηε
ζηηγκή ζηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη είλαη ην ζχλνιν ζηηο 10.000 €
ζηνπο σο άλσ πιιφγνπο.
Θα ήζεια λα αλαθέξσ ηα πνζά ηα νπνία φπσο θαηαιαβαίλεηε
δελ ζα είλαη κεγάια, θαζ' φηη είλαη αξθεηνί νη χιινγνη ζηνπο νπνίνπο
θαηαλέκνληαη θαη ζα ηνπο δψζσ γξαπηψο θαη ζηνλ Γξακκαηέα ζηε ζπλέρεηα
γηα λα κελ γίλεη θάπνην ιάζνο. Αλαθέξσ ηελ εηζήγεζε σο πξνο ηα πνζά.
χιινγνο Ρνπκειησηψλ 500 €, χιινγνο Πξνζαξκνζκέλεο
Γηαρείξηζεο Απηνάκπλαο 500 €, χιινγνο Πνιηηηζηηθή Αλαγέλλεζε 1.000 €,
ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ 500 €, Έλσζε Κξεηψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδφλαο 1.500 €, χιινγνο Πνληίσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο «Γεκήηξηνο
Τςειάληεο» 1.500 €, Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αληηνρεηηψλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
– Νέαο Υαιθεδφλαο «ν Μέγαο Αιέμαλδξνο» 1.000 €, χιινγνο Ζπεηξσηψλ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο «Μάξθνο Μπφηζαξεο» 1.500 €,
Φηινδσηθφο χιινγνο

Νέαο Φηιαδέιθεηαο 1.000 €, ψκα Διιήλσλ

Πξνζθφπσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο 500 € θαη χιινγνο Μηθξαζηαηψλ 500 €.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη
ηνλ ιφγν.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με πνηα θξηηήξηα έγηλε ε θαηαλνκή;
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε; Γελ ππάξρεη. Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ
ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπήξμαλ θξηηήξηα φπσο ην αλ παξαρσξείηαη ρψξνο ή φρη
θαη θπξίσο ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο
εθδειψζεηο ησλ πιιφγσλ θαη πφζν κεγάιεο δαπάλεο ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηηο
εθάζηνηε εθδειψζεηο.
Βεβαίσο δελ κπνξνχζακε λα θαιχςνπκε ην ζχλνιν ησλ
αηηεκάησλ γηαηί φινη νη χιινγνη δεηνχζαλ παξαπάλσ ρξήκαηα ζε ζρέζε κε
απηά πνπ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε, αιιά πξνζπαζήζακε φζν ην δπλαηφ λα
είκαζηε θνληά ζηηο απαηηήζεηο ηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα ηνπνζέηεζε;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δξψηεζε θα Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πξνέθπςε απφ ηελ απάληεζε;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, ζαθέζηαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο αθνχκε
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο χιινγνο Μηθξαζηαηψλ ηη πνζφ αηηήζεθε;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Σν είπα θ. Σνκπνχινγινπ πξνεγνπκέλσο, ν χιινγνο
Μηθξαζηαηψλ δελ είρε θάλεη αίηεκα, δελ ππάξρεη αίηεκα νπφηε νπζηαζηηθά
εκείο παξαθάκπηνπκε ηε δηαδηθαζία γηα λα κπνξέζνπκε λα ηθαλνπνηήζνπκε
ην πξνθνξηθφ αίηεκα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ πνπ
πξνέθπςε ζήκεξα θαη ζα ην θαιχςνπκε έζησ θαη παξάηππα λα απνδψζνπκε
θάπνην πνζφ θαη ζην χιινγν Μηθξαζηαηψλ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε θαηαιάβαηε ηη είπαηε; Έζησ θαη παξάηππα λα
θαιχςεηε;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Ναη, αθξηβψο απηφ. Θα γίλεη έλα αίηεκα εθ ησλ πζηέξσλ
απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην ιέκε πξνθνξηθά …
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ζα θιεζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θα Παπαινπθά εθ
ησλ πζηέξσλ λα θαιχςεη ηελ επηρνξήγεζε;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Θα ήζεια λα πάξεη ηνλ ιφγν θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ
πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ, ν θ. Κνπεινχζνο λα ππάξρεη θαη ζηα πξαθηηθά ην
αίηεκα.
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ είλαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Παξαθαιψ ινηπφλ γηα λα είκαζηε φινη θαιπκκέλνη
πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε ηελ απφθαζε απηή …
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή έρεηε πιήξε άγλνηα ην πνηνη είλαη κέζα ζην
πκβνχιην…
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ! Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε φινη καδί.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Κπξία Πξφεδξε, παξαθαιψ πνιχ πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε
θαιπκκέλνη ζην λα πάξνπκε απφθαζε θαη γηα ηνλ χιινγν Μηθξαζηαηψλ λα
γίλεη ην αίηεκα πξνθνξηθά, λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά φηη ππάξρεη αίηεκα απφ
ηνλ χιινγν Μηθξαζηαηψλ. Αιιηψο φλησο δελ κπνξνχκε λα βάινπκε πνζφ
εθφζνλ δελ ππάξρεη γξαπηφ αίηεκα, δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε ηελ
απφθαζε.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ πνπ ιέηε θπξία κνπ δελ γίλεηαη.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Δληάμεη δελ ζα πάξεη ηίπνηε ν χιινγνο, πάκε
παξαθάησ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχζηε θ. Μαλσιεδάθε αλ ζέιεηε εζείο λα πεξηγειάηε,
είλαη δηθαίσκά ζαο.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Δγψ δελ πεξηγειψ θαλέλαλ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να κάζεηε απφ δηαδηθαζίεο! Καηάιαβεο; Να κάζεηο απφ
δηαδηθαζίεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ!
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: «Μνπ είπε ηψξα…» θαη ηα ινηπά, ηφζα ρξφληα πνπ
ήηαλ ν χιινγνο Μηθξαζηαηψλ; ηα άγξαθα ήηαλ. Καη ζέιεηε ηψξα λα βγείηε
θαη απφ πάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ νινθιεξψζηε ηη ζέιεηε λα καο πείηε, γηα
λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ Γηνίθεζε ηα παξαθάκπηεη φια θαη ιέεη κε πξνθνξηθφ
αίηεκα ηψξα, ηέζζεξα ρξφληα πνπ ήζαζηαλ φηαλ ζαο ην έιεγα; Πνπ ήζαζηαλ
ηέζζεξα ρξφληα; Γηαηί δελ είρακε απηή ηελ επαηζζεζία θαη έξρεζηε ηψξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ νινθιεξψζηε ηελ
ηνπνζέηεζή ζαο.

19

ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ

Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Φψλαδε απφ κέζα εζχ, ην ζπλεζίδεηο απηφ.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζέισ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Κνπεινχζνπ, γηα λα
νινθιεξψζσ εγψ.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Απηφ ήζεια λα πσ, παξαθαιψ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.
Κνπεινχζνπ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Λέσ φηη αλ δελ ζαο ην έιεγα, θαθψο είραηε βγάιεη ην
χιινγνο Μηθξαζηαηψλ έμσ, βέβαηα δηθαηνινγεζήθαηε κε θάπνηα πξάγκαηα
λα κελ επηθαιεζηψ γηαηί δελ επηηξέπεηαη είζηε θαη θπξία. Καη πέξζη ην ίδην
πξάγκα είραηε θάλεη, είραηε βγάιεη ην χιινγν Μηθξαζηαηψλ έμσ. Γελ μέξσ
γηαηί. Αλ ηα θξηηήξηά ζαο είλαη πξνζσπηθά, δελ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζσπηθά. Γηαηί επηθαιεζηήθαηε πξνζσπηθέο αλαθνξέο απφ ηνλ Πξφεδξφ
καο θαη θαθψο θάλαηε.
Τπήξρε απφ πέξζη ην θαινθαίξη απφ ηνλ θ. Γήκαξρν
πξνζσπηθά ζε εκέλα φηη ζα έβγαηλε κηα έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη γηα
ηνλ χιινγφ καο θαη δελ έγηλε πνηέ θαη εξρφκαζηε ζήκεξα πνπ δελ ήηαλ θαλ
κέζα ν χιινγνο λα παξαπνλεζψ εγψ, γηα λα ην βάιεηε εθ ησλ πζηέξσλ θαη
λα βάιεηε 500 € δελ ην θαηαιαβαίλσ δειαδή. Ση είκαζηε; Εεηηάλνη είκαζηε;
Δίκαζηε έλαο χιινγνο πνπ ιεηηνπξγεί λνκίδσ θαιχηεξα απ' φινπο ηνπο
πιιφγνπο, ρσξίο λα ππνηηκψ θαλέλα χιινγν.
Δίλαη ληξνπή δειαδή θαη ηα 500 € πνπ βάιαηε, ζα έιεγα λα κελ
ηα απνδερηνχκε, αιιά ηέινο πάλησλ λα κελ θηάζσ ζην ζεκείν απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση λα πσ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν λα θιείζνπκε θαη λα πεξάζνπκε
ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Χο πξνο ηελ απφθαζε έρνπκε δπν επηινγέο, εθφζνλ δελ
ππάξρεη γξαπηφ αίηεκα ηνπ πλδέζκνπ Μηθξαζηαηψλ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γελ ην δεηήζαηε, κελ ην επηθαιείζηε.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Μα δελ ην δήηεζα απφ θαλέλαλ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γελ ην δεηήζαηε. Γελ κπνξεί λα είλαη φινη νη χιινγνη θαη
ν χλδεζκνο Μηθξαζηαηψλ λα είλαη απ' έμσ.
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δληάμεη, δελ έρνπκε ζπλεξγαζία ε αιήζεηα κε ην χλδεζκν
Μηθξαζηαηψλ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Ση ζα πεη δελ έρνπκε ζπλεξγαζία; Γηθαίσκά ζνπ είλαη;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: αο παξαθαιψ λα κελ θάλνπκε δηάινγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ! Έγηλε ε ηνπνζέηεζή ζαο θ. Κνπεινχζν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Γελ ζα γίλεη θακία αιιαγή σο πξνο ηελ εηζήγεζε, ζα είλαη
σο εηζήρζε ε πξφηαζή καο εθφζνλ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο θαη σο πξνο ηε
δηαδηθαζία.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γείμαηε ην πξαγκαηηθφ πξφζσπφ ζαο ηψξα. Αλ είλαη
δπλαηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ αθνχγνληαο θαη ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ αθνχγνληαο θαη ηνλ θ. Κνπεινχζν θαη ηελ θα Παπαινπθά, αλ
ζέιεηε λα πάξεηε ρξεκαηνδφηεζε απηή πνπ παίξλνπκε, κπνξείηε λα ην
δειψζεηε εδψ ηψξα, δελ έρεη ζεκαζία αλ θάλαηε ή δελ θάλαηε αίηεζε, απηφ
ήζεια λα ζαο πσ θ. Κνπεινχζν θαη ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θαη λα κπεη ζηε
δηαδηθαζία, ππάξρεη ε πξφζεζε λα δνζνχλ ηα ρξήκαηα.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γηαηί δελ θάλακε θ. Αλαληάδε αίηεζε;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γελ ζέισ λα θάλσ δηάινγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δηδνπνηεζήθακε; Μαο εηδνπνίεζε θαλείο; Δγψ είκαη ν
Γξακκαηέαο, εγψ ζα ην ππνγξάςσ. Γελ δεηήζεθε ζθφπηκα. Γελ ην
θαηαιαβαίλεηε; Γελ ην αθνχζαηε;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Αθνχζηε κε ιίγν, είλαη ζαθέο απηφ πνπ ιέσ δελ κπαίλσ
ζηελ νπζία ηνπ ηη έγηλε θαη ηνπ ηη δελ έγηλε, ζαο ιέσ φηη αλ ην επηζπκείηε
δειψζηε ην έζησ θαη πξνθνξηθά εδψ θαη λα πξνρσξήζνπκε λα ην
ηθαλνπνηήζνπκε. Απηφ. Γελ ήζεια λα πσ θάηη άιιν, δελ ζα θάηζσ λα ςάμσ ηη
έγηλε θαη ηη δελ έγηλε. Απηφ ζαο ιέσ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Υξήζην λα ζνπ πσ θάηη; Γηα ηελ ηηκή ηνπ πιιφγνπ ζε
παξαθαιψ δειαδή, επαίηεο; ε παξαθαιψ ξε Υξήζην. Φηάλεη! Έρεη
μεθηηιηζηεί ην ζχκπαλ, μεθηηιίδνπλ ηνλ χιινγν, δελ βιέπεηο ηη γίλεηαη; Απηνί
είλαη ξε Υξήζην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γε παηδηά, θαλά καληήιη λα θιάςσ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ! Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζα πξέπεη λα
ππάξμεη ζαθήο ηνπνζέηεζε εάλ ζέιεηε λα θαηαζέζεηε πξφηαζε γηα λα κπείηε
ζηε ρξεκαηνδφηεζε.
Α. ΚΟΝΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κπξία Πξφεδξε γηα λα
επηθξαηήζεη κηα δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε, ην κφλν πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη λα
θέξεη θαλνληθά ηελ επηζηνιή κε απηφ

πνπ δεηάεη ην αίηεκά ηνπ λα ην

απνδερηνχκε θαη ζην επφκελν πκβνχιην λα ρξεκαηνδνηεζεί νπσζδήπνηε ν
χιινγνο Μηθξαζηαηψλ, εθφζνλ έρεη ηειεηψζεη θαη ην ηππηθφ ηεο επηζηνιήο.
Αο θέξεη ηελ επηζηνιή λα ηειεηψλεη απηφ ην πξάγκα, γηαηί θη εγψ ην ζεσξψ
άδηθν έλαο χιινγνο λα κελ κπαίλεη κέζα ζηε δηαδηθαζία ησλ Πνιηηηζηηθψλ
πιιφγσλ.
Πξέπεη λα κπεη ηνπιάρηζηνλ ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην
λα ηειεηψλνπκε, εθφζνλ ιέκε φηη δελ είλαη ηππηθφ λα πάξεη ηα ρξήκαηα θαη φηη
ην θάλνπκε παξάηππα. Αο ην θάλνπκε κε ηππηθφηεηα ζην επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα έξζεη ε επηζηνιή λα ηειεηψλνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Παπαινπθά πξφηεηλε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή. Καζψο
εξρφκαζηαλ ν θ. Κνπεινχζνο είρε ξσηήζεη ηε θα Παπαινπθά αλ ππάξρεη
ρξεκαηνδφηεζε ιφγσ ηνπ φηη δελ ππήξρε ην αίηεκα γηα x ιφγνπο δελ γλσξίδσ,
δεζκεχηεθα εγψ ζηνλ θ. Κνπεινχζν γηαηί ην είρα θάλεη θαη πέξζη φηη ζα
ππάξμεη, εηζήρζε κε ηα 500 € ηα νπνία είλαη λα πάξεη ν χιινγνο ησλ
Μηθξαζηαηψλ θαη απφ εθεί θαη πέξα δελ ππάξρεη θαλέλα ζέκα ηππηθφ, εθφζνλ
ζήκεξα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ε αίηεζε λα θάλνπκε λέν Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Γειαδή λα μαλαβάινπκε ππαιιήινπο λα γξάθνπλ εηζεγήζεηο
γηα λα ην θέξνπκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Άξα δελ ππάξρεη
θαλέλαο ιφγνο απνιχησο, ηππηθά δειαδή γίλεηαη ην αίηεκα ζήκεξα θαη
πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία, δελ ζα μαλαθάλνπκε ζην επφκελν πκβνχιην λα
θέξλνπκε ην αίηεκα θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη ζήκεξα, έηζη, γηα λα θάλνπκε ηε
δσή καο δχζθνιε.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Να δηεπθξηλίζσ θάηη. Μεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ έγηλε απηφ …
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Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καη εγψ ην είπα θ. Κνπεινχζν, γηαηί ην ιέηε απηφ; Καη εγψ
δελ ην είπα;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γελ κηιάσ γηα απηή ηε ζηηγκή, κηιάσ πξηλ μεθηλήζνπκε ην
πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ην ζέκα ςεθίδεηαη φπσο δηακνξθψζεθε. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ θα Πξφεδξε.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ απέρσ γηαηί δελ έρσ καληήιη λα θιάςσ.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Παξψλ θα Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε νηθνλνκηθήο
επηρνξήγεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ, δξάζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηηζηηθώλ πιιόγσλ, σκαηείσλ θαη Φνξέσλ
ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019 θαη εμεηδίθεπζε

ζρεηηθήο πίζησζεο»

εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο κε ηελ επσλπκία
«5ν Μνπζηθνρνξεπηηθό νδνηπνξηθό ζηελ ειιεληθή παξάδνζε»
ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ.
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή ν Γξακκαηέαο κνπ παξέδσζε βεβαίσζε
ζπκκεηνρήο γηα δπν ζπλεδξηάζεηο, εγψ ζηελ πξψηε δελ ήκνπλ, απιά ζαο ην
ιέσ ζαο παξαθαιψ πνιχ ζηελ πξψηε δελ παξέζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καθψο, εθ παξαδξνκήο ήξζε ζηα ρέξηα ζαο ε πξψηε. Ο θ.
Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Έρνπκε ην 5ν Μνπζηθνρνξεπηηθφ νδνηπνξηθφ ζηελ
ειιεληθή παξάδνζε, πνπ πξνηίζεηαη λα δηνξγαλσζεί θαη λα πινπνηεζεί ζην
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο απφ ην Σκήκα Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ ζηηο 7-8 θαη 9 Ηνπιίνπ ηνπ 2019 εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έηνπο 2019.
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Δίλαη έλαο ζεζκφο πνπ πάεη πάξα πνιχ θαιά, ζπγθεθξηκέλα ηελ
Παξαζθεπή ζηηο 7 Ηνπλίνπ ηνπ 2019 ζην ζέαηξν επί ηεο νδνχ Γξνζίλε ζα
έρνπκε παηδηθά ρνξεπηηθά, ην άββαην ζηηο 8 Ηνπλίνπ 2019 ζηνλ ίδην ρψξν ζα
δηεμαρζεί δηαδεκνηηθφ θεζηηβάι κε θηινμελνχκελεο ρνξεπηηθέο νκάδεο απφ ην
Γήκν Αηηηθήο, Κνξίλζνπ, Άξγνπο, Λακίαο, Αιεμάλδξεηαο Ζκαζίαο θαη ηελ
Κπξηαθή ζηηο 9 Ηνπλίνπ ηνπ 2019 ζην πάξθν «Γηψξγνο Απνζηνιάθεο».
Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ ππάξρεη είλαη 20.000 € γηα ην ρνξεπηηθφ
θαη ην θφζηνο πνπ βγαίλεη ζήκεξα είλαη 18.700 €. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή θάπνηα ηνπνζέηεζε; Ο θ. Κφληνο
έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κχξηε Υαηδεγεσξγίνπ γηα ρξφληα ήηαλ απηή ε εθδήισζε ε νπνία
γηλφηαλ ζην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην, έηζη δελ είλαη; Γελ είλαη ην νδνηπνξηθφ
πνπ γηλφηαλ νη ιατθνί ρνξνί ζην ηξαηησηηθφ Δξγνζηάζην;
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Ναη.
Α. ΚΟΝΣΟ: Ο ρψξνο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ζηε Γξνζίλε ρσξάεη γηα λα
γίλνπλ ηέηνηεο εθδειψζεηο; Δγψ είρα δεη φηη έπηαλε φιν ην ρψξν απηφ εθεί
πάλσ, θαηέβαηλαλ θάησ, πνπ ζα ρσξέζνπλ απηνί φινη λα κπνπλ; ε πνην
ζθεληθφ ζα κπνπλ κέζα ζηε Γξνζίλε; Θα θαηέβνπλ θάησ; Γειαδή απηφ δελ
έρνπκε θαηαιάβεη.
Ο ρψξνο πνπ γηλφηαλ ζην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην ζα ρσξέζεη
λα γίλνπλ απηέο νη εθδειψζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν; Δγψ δελ ην ζεσξψ θ.
Υαηδεγεσξγίνπ θαη λνκίδσ φηη είλαη λσξίο λα ην δείηε δηαθνξεηηθά. Δίλαη πνιχ
πεξηνξηζκέλνο πάλσ ν ρψξνο, θάησ είλαη ηα θαζίζκαηα ηα νπνία είλαη πνιχ
θνληά ρσξάεη θαη ιίγν θφζκν, εθαηνληάδεο θφζκνο ήηαλ ζην ηξαηησηηθφ
εξγνζηάζην, λνκίδσ φηη είλαη άζηνρν απηφ ην νπνίν βάδεηε κέζα ζηε Γξνζίλε.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Απηή ε κειέηε βγήθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δαζθάινπο
θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηα ρνξεπηηθά ζρήκαηα, κπνξεί λα
έρεηε θαη δίθην.
Α. ΚΟΝΣΟ: Λέσ φηη δελ έγηλε κηα ζπδήηεζε πσο, κε ηη αηηηνινγία ην πάλε
εθεί; Γειαδή δελ ζηέθεη απηφ, θαη' αξράο δελ ππάξρνπλ απνδπηήξηα. Πνπ ζα
θάηζνπλ νη άιινη; Πξψηα είρε απνδπηήξηα, ήηαλ κέζα ζην ρψξν πνπ ππάξρεη
ησλ απνδπηεξίσλ, πνπ ζα πάλε λα γδπζνχλ φινη απηνί. Έρεη έλα θπιηθείν ζην
βάζνο πνπ είλαη γηα δέθα άηνκα, πνπ ζα πάεη φινο ν θφζκνο απηφο;
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Γειαδή κφλν δηθή κνπ είλαη απηή ε ζέζε; Δζείο δελ έρεηε ηέηνηεο
ακθηβνιίεο; Δγψ δελ ιέσ λα πηνζεηήζεηε ηε ζέζε κνπ, αιιά θάλσ
εξσηεκαηηθά θα Πξφεδξε πνπ ηα ζεσξψ νπζηαζηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κφλην ήηαλ φιεο ηηο ρξνληέο.
Α. ΚΟΝΣΟ: Όιεο ηηο ρξνληέο γίλνληαλ ζην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην; Καη ήηαλ
ζηξηκσγκέλα φζν δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε, δειαδή έβγαηλε κε ην δφξη θαη
δελ είρε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ιατθψλ ρσξψλ απφ ηηο δηάθνξεο πφιεηο πνπ
είραλ έξζεη, ήηαλ δηπιάζηα ηα ζπγθξνηήκαηα ηα νπνία είραλ έξζεη ζην
ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην. Γέζηε ην, φ,ηη λνκίδεηε, αιιά λνκίδσ φηη δελ
εμππεξεηεί κε ηίπνηε απηφ.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Μπνξεί λα έρεηε δίθην αιιά επεηδή νη κειέηεο βγαίλνπλ
καδί κε ηνπο εκπιεθφκελνπο νη νπνίνη απηνί πξνηείλνπλ θαη ρψξνπο γηαηί
μέξνπλ ην πψο ζα ην δηνξγαλψζνπλ νη δάζθαινη ρνξνχ, καδί κε απηνχο πνπ
ζπκκεηέρνπλ, γη' απηφ.
Α. ΚΟΝΣΟ: πδεηήζηε ην αλ ζέιεηε, εγψ δελ έρσ αληίξξεζε.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Βεβαίσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα θξαηήζνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Κφληνπ ππφςε λα γίλεη κηα
ζπδήηεζε λα δνχκε αλ είλαη πην ιεηηνπξγηθφ σο ρψξνο θαη ελδείθλπηαη
θαιχηεξα λνκίδσ δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Όρη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο θαη κπνξνχκε …
Α. ΚΟΝΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαιαβαίλσ ηη ιέηε, ζα ήζεια απιά εγψ λα πσ φηη επεηδή
γίλεηαη θάζε ρξφλν νη ίδηνη εκπιεθφκελνη αλ είραλ …
Α. ΚΟΝΣΟ: Γελ γίλεηαη θάζε ρξφλν εθεί, ζην ηξαηησηηθφ εξγνζηάζην
γηλφηαλ. Καη ζαο ιέσ έλα πξάγκα: αλ έγηλε πέξζη, έγηλε κε ζπκκεηνρή πνιχ
ειάρηζηε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπκκεηνρέο. Πξέπεη λα δείηε ηηο ζπκκεηνρέο,
λα δείηε ηη θφζκν ζα καδέςεη γηαηί ην βιέπσ δχζθνιν λα γίλεη εθεί θαη κε
δεκηνπξγεζεί ηελ ηειεπηαία ζηηγκή πξφβιεκα, νχηε ηα απηνθίλεηα εθεί
κπνξνχλ λα παξθάξνπλ, νχηε ν θφζκνο κπνξεί λα έξζεη, νχηε κπνξεί λα
έρνπλ απνδπηήξηα, γηαηί πήγαηλαλ ληχλνληαλ ζηα απνδπηήξηα…
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Κνπεινχζνο.
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Α. ΚΟΝΣΟ: Γέζηε ην απηφ ην πξάγκα, δελ έρσ αληίξξεζε νηηδήπνηε είλαη
γηα ηνλ πνιηηηζκφ είκαη πάληνηε ππέξ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε αιιά λνκίδσ φηη
δελ ζα κπνξεί. Μαθάξη λα κελ έρσ δίθην, δέζηε ην θ. Υαηδεγεσξγίνπ ζαο
παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Ναη, βεβαίσο ζα ην δνχκε, ζα ην ζπκπεξηιάβνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη

θάπνηα άιιε ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε

θχξηνη ζπλάδειθνη;
Η. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ απέρσ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Με ηε δέζκεπζε λα γίλεη ν έιεγρνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη βέβαηα.
Α. ΚΟΝΣΟ: Καη λα καο θέξεηε κηα απάληεζε ζην επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 16 ππέξ θαη 1 απνρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πνιηηηζηηθήο
εθδήισζεο κε ηελ επσλπκία «5ν Μνπζηθνρνξεπηηθό νδνηπνξηθό ζηελ
ειιεληθή παξάδνζε» ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε παξαρώξεζεο ρξήζεο Γεκνηηθνύ Υώξνπ (Αίζνπζαο)
ζην ώκα Διιεληθνύ Οδεγηζκνύ, Σνπηθό Σκήκα Νέαο Φηιαδέιθεηαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Πξηλ απφ δπν ρξφληα πεξίπνπ ρξεηάζηεθε ν ρψξνο πνπ
ζηεγαδφηαλ ην ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ ζηελ πφιε καο λα εθθελσζεί,
επνκέλσο βξέζεθε ρσξίο ρψξν ην ζψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ πξνθεηκέλνπ
λα ηδξπζεί ε ΣΟΜΤ ηεο Φηιαδέιθεηαο, νπφηε ζεσξήζακε φηη έρνπκε ηελ εζηθή
ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα λα βξνχκε φζν ην δπλαηφ
ζπληνκφηεξα θάπνην ρψξν πνπ λα κπνξέζεη λα γίλεη εζηία γηα ηηο δξάζεηο νη
νπνίεο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο, αθνξνχλ ηα παηδηά ηεο πφιεο καο θαη γη'
απηφ ηνλ ιφγν εξρφκαζηε έζησ θαη κεηά απφ φιν απηφ ην δηάζηεκα θαηά ηε
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δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξνζσξηλά ζηεγάδνληαλ νη δξάζεηο ηνπ ζην Πλεπκαηηθφ
Κέληξν Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ιφγσ ηνπ φηη κπνξέζνπκε θαη βξήθακε έλαλ
θαηάιιειν ρψξν ζηε ζπλέρεηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο πνπ ππήξμε πξνο ην
Γήκν ζην θηήξην πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην πάξθν «Γηψξγνο
Απνζηνιάθεο», ζην ηζφγεην δειαδή ηνπ ίδηνπ θηεξίνπ πνπ ζα ζηεγάδεηαη θαη
ην ηέθη Νενιαίαο θαη κε ραξά ζήκεξα εξρφκαζηε λα θάλνπκε θαη ηππηθά ηελ
παξαρψξεζε απηνχ ηνπ ρψξνπ ζην ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ.
Να πσ φηη ν ρψξνο απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη θαζ' φια έηνηκνο γηα
λα ζηεγάζεη ηηο δξάζεηο, είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία δηακφξθσζεο, θαζαξηζκνχ
θαη δηαθφξσλ επηζθεπψλ αιιά ζχληνκα ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δπεηδή
ππάξρνπλ εθπξφζσπνη ηνπ ψκαηνο Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ αλ ζέιεη θάπνηνο
λα πάξεη ηνλ ιφγν, λνκίδσ θα Πξφεδξε κπνξεί λα πξνεγεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξράο λα ξσηήζσ αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο απφ ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Γελ ππάξρνπλ. Θέιεηε λα πάξεηε ηνλ ιφγν;
Παξαθαιψ ζην κηθξφθσλν λα καο πείηε ην φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηά ζαο.
ΑΜ. ΚΑΡΑΒΒΗΣΖ: Καιεζπέξα ζαο, είκαη ε Πξφεδξνο ηνπ ψκαηνο
Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ εδψ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, ηα πξάγκαηα είλαη έηζη
φπσο ηα είπε ε θα Παπαινπθά, είκαζηε ζρεδφλ δπν ρξφληα ρσξίο λα έρνπκε
κηα βάζε κηα εζηία, είλαη απαξαίηεην γηα καο λα έρνπκε ην ρψξν καο. Σν
ζπγθεθξηκέλν ζπίηη αλ ζα γίλνπλ φιεο απηέο νη επηζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη, καο
θάλεη. Δπραξηζηνχκε πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρεη θάπνηα ηνπνζέηεζε; Ο θ. Γήκαξρνο
έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζέισ λα επραξηζηήζσ γηαηί πξηλ απφ ελάκηζε ρξφλν
πεξίπνπ, αθνχ ηξέρακε ην ΣΟΜΤ ηξέρακε δειαδή ηελ πξνζπάζεηα λα
κπνξέζνπκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην 2ν ΣΟΜΤ εθεί ζηελ πεξηνρή, πήγακε θαη
«μεζπηηψζακε» ην ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ θαη δελ ππήξμε, ζε αληίζεζε
κε άιινπο πνπ ηνπο δεηάκε κηα δηεπθφιπλζε αθφκε θαη ηνπ ηχπνπ λα
θηινμελήζνπλ πξάγκαηα ζε έλα ρψξν πνπ είλαη ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ πιεξψλεη
ν Γήκνο θαη είλαη παξαρσξεκέλνο απφ ην Γήκν θαη δελ ππάξρεη δηεπθφιπλζε
νχηε γηα πξάγκαηα λα αθήζνπκε, εζείο ην δερηήθαηε.
Καηαλνήζαηε ηελ αλάγθε, δελ είλαη δειαδή φηη πήγακε εθεί λα
θάλνπκε θάηη ην νπνίν ήηαλ γηα ηδίνλ φθεινο ή γηα λα εμππεξεηήζνπκε
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θάπνηνλ, αιιά ήηαλ γηα ην θνηλφ θαιφ, ην θαηαλνήζαηε ζαο επραξηζηνχκε γη'
απηφ, δεζκεπηήθακε ηφηε φηη κε ηελ πξψηε επθαηξία αλαδεηήζακε θη άιινπο
ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο δελ βξήθακε θαη κε ηελ πξψηε επθαηξία ζα ζαο
παξαρσξνχζακε θάπνην ρψξν.
Σν αθίλεην απηφ πνιχ πξφζθαηα έγηλε ε απνδνρή θιεξνλνκηάο,
ζήκεξα ην πξσί νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα
πιεξψζνπκε ηα εληάικαηα γηα λα κεηεγγξαθεί ζην Τπνζεθνθπιαθείν, άξα ν
ιφγνο πνπ ην θέξακε ηψξα είλαη φηη ηψξα νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία, δελ
έρεη λα θάλεη κε θάηη άιιν. Σν μέξεηε φηη ην θνηηνχζακε φιν απηφ ην δηάζηεκα
θαη ζαο επραξηζηνχκε γηα ηελ θαηαλφεζή ζαο εηιηθξηλά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε παξαρώξεζεο
ρξήζεο Γεκνηηθνύ Υώξνπ (Αίζνπζαο) ζην ώκα Διιεληθνύ Οδεγηζκνύ,
Σνπηθό Σκήκα Νέαο Φηιαδέιθεηαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξζή Δπαλάιεςε ηεο αξηζ. 180/2012 απόθαζεο Γ.. σο πξνο
ην β΄ ζθέινο ηεο («Παξαρώξεζε ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδώλ Κξπζηάιιε
θαη Πεηαιά - Ν. Υαιθεδόλα ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ»)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Δίλαη πνιχ ηππηθφ ην ζέκα, είρακε πάξεη ιάζνο
απφθαζε θαη είρακε πεη γηα 2ν φξνθν, ελψ είλαη 1νο φξνθνο θαη πξέπεη λα
δηνξζσζεί απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ
ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξζή Δπαλάιεςε ηεο
αξηζ.

180/2012

απόθαζεο

Γ..

σο

πξνο

ην

β΄

ζθέινο

ηεο

(«Παξαρώξεζε ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδώλ Κξπζηάιιε θαη Πεηαιά - Ν.
Υαιθεδόλα ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ»)» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
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8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηεο «Ζκεξεζίαο Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο & Αζιεηηθήο Απαζρόιεζεο»
γηα παηδηά 6 – 12 εηώλ γηα ην 2019 θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δίλαη γηα καο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ
πινπνηνχληαη θαη έρνπκε πξνζπαζήζεη λα ην ζηεξίμνπκε φια απηά ηα ρξφληα
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα κπνξέζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα παηδηά
ηεο πφιεο καο εληειψο δσξεάλ λα απνιακβάλνπλ ην πξφγξακκα ζεξηλήο
εκεξήζηαο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο.
Ζ θεηηλή απαίηεζε είλαη 2.000 € γηα ηνπο γηαηξνχο θαη 7.998 €
γηα δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαηεζνχλ ζε θαιιηηέρλεο θαη
εθπαηδεπηέο εθηφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο δεηάκε ην πνζφ
ησλ 9.998 € λα δαπαλεζεί γηα ην πξφγξακκα απηφ πνπ ζα δηαξθέζεη ηξεηο
εβδνκάδεο, φπσο δηαβάζαηε θαη ζηελ εηζήγεζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ζ θα
Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Όζνλ αθνξά ηνπο εζεινληέο ζέισ λα ξσηήζσ κε πνηα
θξηηήξηα επηιέγνληαη γηαηί αλαθεξφκαζηε ζε παηδηά.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπάξρεη κηα δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ε νπνία εγθξίλεη ηηο
εζεινληηθέο δξάζεηο γεληθά ζην Γήκν. Απηή ε Δπηηξνπή είρε ζπλεδξηάζεη φηαλ
ήηαλ λα γίλνπλ πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη ζε εηήζηα βάζε, αληίζηνηρα ζα
ζπλεδξηάζεη ε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αλ
ρξεηαζηεί θάπνηνο εζεινληήο λα ζπκκεηάζρεη ζην Camp, κπνξεί θαη λα κε
γίλεη απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Με επηθχιαμε γηα ηνπο εζεινληέο, δελ ζπκθσλψ γηα ηνπο
εζεινληέο αιιά ζηεξίδσ ηε δξάζε.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Να επαλαιάβσ φηη κπνξεί λα κελ αμηνπνηεζνχλ εζεινληέο,
ζε πεξίπησζε πνπ αμηνπνηεζνχλ εζεινληέο απηφ ζα γίλεη θαηφπηλ έγθξηζεο
ηεο δηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ:

8ν

Σν

πξνγξάκκαηνο ηεο

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

ηνπ

«Ζκεξεζίαο Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο & Αζιεηηθήο

Απαζρόιεζεο» γηα παηδηά 6 – 12 εηώλ γηα ην 2019 θαη

εμεηδίθεπζε

ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο 14oπ ρνιηθνύ Πξσηαζιήκαηνο θαθηνύ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο
14oπ ρνιηθνύ Πξσηαζιήκαηνο θαθηνύ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο
Υαιθεδόλαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε κίζζσζεο ιεσθνξείσλ γηα εθδξνκέο από ηα Σκήκαηα
Πνιηηηζκνύ – Παηδείαο – Αζιεηηζκνύ - ΚΑΠΖ θαη κίζζσζεο ιεσθνξείσλ
γηα ηα ζαιάζζηα κπάληα απόξσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε κίζζσζεο
ιεσθνξείσλ γηα εθδξνκέο από ηα Σκήκαηα Πνιηηηζκνύ – Παηδείαο –
Αζιεηηζκνύ - ΚΑΠΖ θαη κίζζσζεο ιεσθνξείσλ γηα ηα ζαιάζζηα κπάληα
απόξσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δηνξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ
ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2019»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
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Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Όπσο μέξνπκε είλαη δηήκεξνο θέηνο ν ενξηαζκφο,
μεθηλάεη ηελ Σξίηε 30 Απξηιίνπ 2019 ζηελ θεληξηθή εμέδξα έρνπκε ην κνπζηθφ
πξφγξακκα κε ην ζπγθξφηεκα Encardia πνπ έρεη ηαξαληέιεο απφ ηα
ειιελφθσλα ρσξηά ηεο Κάησ ηθειίαο κε ζπλνιηθφ αξηζκφ θαιιηηερλψλ 7
άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ερνιήπηε.
Μνπζηθφ πξφγξακκα απφ ην ζπγθξφηεκα «Barco» κε έληερλν
ιατθφ

ηξαγνχδη

κε

ζχλνιν

αξηζκφ

θαιιηηερλψλ

8

άηνκα,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ερνιήπηε. Μνπζηθφ πξφγξακκα απφ ην
ζπγθξφηεκα «Best before band» κε ειιεληθφ θαη μέλν ξνθ ηξαγνχδη κε
ζπλνιηθφ αξηζκφ θαιιηηερλψλ 8 αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
ερνιήπηε. Σν κνπζηθφ πξφγξακκα ζα έρεη δηάξθεηα 4,5 ψξεο.
Σελ Σεηάξηε 1ε Μαΐνπ έρνπκε ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο
ρνξνχο θαη κνπζηθφ δηαδξαζηηθφ πξφγξακκα. Παξαδνζηαθνί ειιεληθνί ρνξνί
απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Σέρλεο κε ηε ζπλνδεία ησλ «Led Seftelin», δεχηεξν
κνπζηθφ πξφγξακκα απφ ηνπο «Led Seftelin» κε κνληέξλα ειιεληθά
παξαδνζηαθά κνπζηθά ηξαγνχδηα δηθά ηνπο κε ζπλνιηθφ αξηζκφ θαιιηηερλψλ 7
άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ερνιήπηε.
Γηαδξαζηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Με ηελ φπηζζελ» ηνπ Λεπηέξε
Διεπζεξίνπ θαη ηνπ Άιθε Κσλζηαληφπνπινπ, ζηελ παξάζηαζε ζπκκεηέρεη
θηιηθά ν Γηάλλεο Υαηδεγεσξγίνπ δσξεάλ ζπκκεηνρή. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο
ησλ θαιιηηερλψλ είλαη 8 άηνκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ερνιήπηε.
Σν κνπζηθφ πξφγξακκα ζα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 5 σξψλ.
Οη «Led Seftelin» είλαη δσξεάλ φπσο είλαη θαη ν Γηάλλεο Υαηδεγεσξγίνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Σελ Σεηάξηε ην πξσί ζηε ιίκλε ηνπ άιζνπο ζα έρνπκε
παηδηθή ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα κε έλα ζεαηξηθφ «Σν παηδί θαη ην θεγγάξη»,
είλαη δηαδξαζηηθφ ζέαηξν ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ην bulling. Δπίζεο ζα
ππάξρνπλ αληκαηέξ εκςπρσηέο εθεί ζηελ εθδήισζε, ζα ππάξρεη κηα αθφκε
δηαδξαζηηθή κε θνχζθεο πνπ ζα θηηάρλνπλ ηα παηδηά κε δηάθνξα εξγαιεία
πνπ ζα ηνπο δίλνπλ απφ ηνπο αληκαηέξ θαη επίζεο ζα ππάξρεη έλα κεγάιν
θνπζθσηφ ζπίηη, πνπ ζα δηαλέκεηαη καιιί ηεο γξηάο δσξεάλ ζε φια ηα παηδηά.
Σν θφζηνο θέηνο είλαη απφ ηηο 19.995 € καδί κε ην ΦΠΑ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Ο θ.
Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Σν 19.995 € πνπ είπαηε έρεη θνζηνινγεζεί θαη έρεη δνζεί ή είλαη
πξνυπνινγηζκφο; Γειαδή μέξνπκε πνηνο είλαη ν Νίθνο, ν Γηψξγνο, ν Κψζηαο
πνπ έρεη πάξεη ηηο δνπιεηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ή ζα ηηο πάξεη; Γηαηί κνπ έθαλε
εληχπσζε ην 19.995.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Δπεηδή ε κειέηε …
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … είλαη πσο βγαίλεη ην πνζφ …
Α. ΚΟΝΣΟ: Έρνπκε πξνηάζεηο; Δληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ςεθίδσ παξψλ θαη αλακέλσ ηελ πξνεθινγηθή ζαο
ηνπνζέηεζε γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ κε επηθχιαμε ζην θνλδχιη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οη ππφινηπνη είλαη ππέξ; Δληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηνξγάλσζεο
θαη πινπνίεζεο ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ
ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2019» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζ. 61/2019 απόθαζεο Γ.. θαη επαλέγθξηζε
πξαγκαηνπνίεζεο παξάζηαζεο θνπθινζέαηξνπ ζηνπο Παηδηθνύο θαη
Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο ηνπ Γήκνπ - Δμεηδίθεπζε πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν αλσηέξσ ζέκα απνζύξεηαη.

13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καηάξηηζε Μεζνπξόζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο 2020 - 2023 ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο
Υαιθεδόλαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.

32

ε

7 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 10/4/2019

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα απηφ ζα ην εηζεγνχληαλ ν θ. Αλεκνγηάλλεο, είλαη
ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα ζπληάμνπλ ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα
ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα ηα
νπνία έρεη πξνυπνινγίζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Σν κεζνπξφζεζκν έρνπκε ππνρξέσζε λα ην θάλνπκε θαη ην
θαηαζέηνπκε κέρξη ην 2023. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ζα παίξλνπκε θνκκάηη
απφ απηφ θαη’ έηνο γηα λα κπνξνχκε λα παξνπζηάδνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
καο θαη φιν ην πξφγξακκά καο.
Τπάξρεη απφθιηζε απφ απηφ ή πξέπεη απηφ ην λνχκεξν ην νπνίν
ζα δψζνπκε ηψξα λα δεζκεχζεη κέρξη ην 2023; Απηή είλαη ε εξψηεζή κνπ.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε. Γελ ππάξρεη. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ
ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όζν κπνξψ λα γλσξίδσ θαη γλσξίδσ ζην ζπγθεθξηκέλν, φινη νη
Γήκνη ππνρξεψζεθαλ απφ ην ’12 ζηα πιαίζηα ηνπ Μλεκνλίνπ, ζηα πιαίζηα
ησλ Μλεκνλίσλ θαη ησλ κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ λα
θαηαζέηνπλ. Γειαδή ηη θάλεη; Καηαζέηεη ε Κπβέξλεζε ζηελ ηξφηθα, ζηνπο
ζεζκνχο. Μεηά αθνχ εγθξηζεί, πάεη γηα ςήθηζε ζην Κνηλνβνχιην θαη απηφ
δηαπεξλά ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο φισλ θνξέσλ ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο, αλάκεζα ζε απηνχο θαη ζηνπο Γήκνπο.
Άξα ηππηθά εκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην ζηείινπκε απηφ
φινη νη Γήκνη, πιελ φκσο απηφ θπξίσο αθνξά ηα έζνδα ηα νπνία έρνπκε, φηη
δειαδή εκθαλίδνληαη ηα έζνδα κεησκέλα, δειαδή αλ δείηε έλα ζηνηρείν ην
νπνίν δελ ην παξαηήξεζε θαλέλαο γηαηί ην ’17 ε κεγάιε απφθιηζε πνπ
ππάξρεη ζηνλ ηζνινγηζκφ αλ δείηε, είλαη νη 700.000 € πνπ ππάξρεη κείσζε.
Σν 2017 ππάξρεη κείσζε 700.000 € ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνχκελα έηε ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. Καη ηη είλαη απηή ε κείσζε;
Δίλαη φηη ππήξρε ε ξχζκηζε ηνπ 2006 ν ιεγφκελνο λφκνο Αινγνζθνχθε γηα
ηνπο παξαθξαηεζέληεο πφξνπο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ έλα ηκήκα
ηνπο, έλα ηκήκα ησλ πφξσλ πνπ είραλ παξαθξαηεζεί, νχηε ην 1/3 δειαδή
απνδφζεθε ζε βάζνο δεθαεηίαο ζηνπο Γήκνπο γη' απηφ θαη ηειείσζε ην ’16 θαη
ην ’17 ππήξρε απηή ε κείσζε, νπφηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εγθξίλνπκε ηψξα
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ην ζηελφ θνξζέ ζηνλ νπνίν έρεη ζπλνιηθά κπεη ε ρψξα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ
κπαίλνπλ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Ζ κείσζε ήηαλ ην 2006 30% θαη δελ απνδφζεθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ν Γήκνο δελ κπνξεί λα
ραξάμεη ηελ απηφλνκε δηθή ηνπ πνιηηηθή, πιελ φκσο ηα γεληθά έζνδα είλαη
απηά ηα νπνία είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ θαηαςεθίδσ, φλησο είλαη ε εθαξκνγή ηεο
δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο φπσο αλέιπζε θαη ν Γήκαξρνο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Γελ ήηαλ λα κηιήζεη θαλέλαο
άιινο θαη πήξα ηνλ ιφγν λα κηιήζσ …
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ηζρχεη απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή έθαλα εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ηηο εξσηήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπε εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ απάληεζε θαλέλαο. Μφλν ν θ. Κφληνο θάηη είπε ζηελ αξρή,
ηνπ απάληεζε γη' απηφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Θα αηηηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ δελ ππάξρεη πξφβιεκα. αλ
ληψζεηε ηφζν άζρεκα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ληψζσ θαζφινπ άζρεκα θα Γθνχκα, ηη άζρεκα λα ληψζσ;
Καλέλα πξφβιεκα, αιιά εγψ ηνπνζεηήζεθα ζεσξψληαο πσο θιείλσ. Γηαηί
είπε ε Πξφεδξνο εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο θαη θαλείο δελ είπε «ζέισ ηνλ
ιφγν» …
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Με ζπγρσξείηε, κνπ δφζεθε ν ιφγνο απφ ηελ Πξφεδξν θαη
άξρηζα λα κηιάσ ρσξίο λα αληηιεθζψ ηελ ελφριεζή ζαο, ζα αηηηνινγήζσ ηελ
ςήθν κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζε ςήθηζε, είλαη νκφθσλν εθηφο απφ ηελ θα Γθνχκα πνπ
ζέιεη λα αηηηνινγήζεη ηελ ςήθν ηεο θαη κεηά ν θ. Παπαθψζηαο. Ζ θα Γθνχκα
έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπραξηζηψ. Αθξηβψο εγψ ην θαηαςεθίδσ φπσο ην αλέιπζε
θαη ν Γήκαξρνο είλαη ε εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, δειαδή
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ησλ Μλεκνλίσλ ζηνπο Γήκνπο θαη ζηελ νπζία κπαίλεηε ζηε δηαδηθαζία λα
δηαρεηξηζηείηε ηε λέα κεγάιε πεξηθνπή πνπ έξρεηαη ζηνπο Γήκνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Παπαθψζηαο έρεη ηνλ ιφγν.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καηαςεθίδσ γηαηί εμήγεζε ν Γήκαξρνο ηη αθξηβψο είλαη
απηφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 14 ππέξ θαη 2 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

13ν

Σν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Καηάξηηζε

Μεζνπξόζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2020 2023 ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

14ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 3εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ Π.Π.Η.Δ.Γ.
νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ. 12/2019 απόθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε; Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απηή ε εηζήγεζε δελ είλαη πνπ ήξζε 2 θαη κηζή αιιαγκέλε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη κηα απφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ ήξζε κε κηα δηφξζσζε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Χξαία. Μπνξείηε λα καο πείηε ηε δηφξζσζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είρε γξαθηεί ν θ. Κφληνο ζσζηά ζηνπο παξφληεο θαη γη' απηφ
δηνξζψζεθε ην ιάζνο σο πξνο ηνπο παξφληεο θαη ηνπο απφληεο. Τπάξρεη
θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: ην πκβνχιην πνπ θάλακε ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. είρα δειψζεη απνρή,
ζπλερίδσ ηελ απνρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο απέρεη.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Παξψλ θα Πξφεδξε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απνρή θα Πξφεδξε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ θα Πξφεδξε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 12 ππέξ, 2 απνρέο θαη 2 παξψλ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ:

14ν

Σν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

3εο

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο
αξηζ. 12/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

15ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε παξαιαβήο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δθπόλεζε γεσηερληθήο
κειέηεο Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ ζην Ο.Σ. 167»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Δπεηδή δελ είλαη ν Γηάλλεο Καιακπφθεο φ,ηη εξσηήζεηο
έρεηε ζε εκέλα, είλαη ηππηθφ ζέκα ππεξεζηαθφ. Ήξζε κηα κειέηε γηα ην
βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ πνπ ζα γίλεη ζηε Μνπζηαθιή, είλαη γεσηερληθή, ηελ
είρακε παξαγγείιεη έγηλε απφ ηελ εηαηξεία θαη έξρεηαη πξνο παξαιαβή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 15ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε παξαιαβήο ηεο
κειέηεο κε ηίηιν «Δθπόλεζε γεσηερληθήο κειέηεο Βξεθνλεπηαθνύ
ηαζκνύ ζην Ο.Σ. 167»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

16ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δμαίξεζε από ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξώελ ηξ. Δξγνζηαζίνπ (Ο.Σ. 11)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Αθνξά ηελ αλάπιαζε ηνπ ηξαηησηηθνχ εξγνζηαζίνπ
πνπ έρνπκε ςεθίζεη …
Α. ΚΟΝΣΟ: Σν 2.300.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Σν 2.300. Δπεηδή δελ ζα παξέκβνπκε -γη' απηφ αθξηβψο
θάλνπκε ηελ αλάπιαζε- ζε θαλέλα απφ ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ,
ζεσξνχκε θαη έρνπκε θαη πξνεγνχκελν παξάδεηγκα απφ ην Γήκν ηεο Αγίαο
Παξαζθεπήο κε ηε βίια Ηφια, φπνπ θη εθεί έθαλαλ εζσηεξηθή αλαθαηαζθεπή

36

ε

7 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 10/4/2019

ρσξίο λα παξέκβνπλ ζηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, πέξαζε απφ ην ΤΠΟΘΑ
ρσξίο αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ λα δεηήζνπκε θη εκείο απφ ην ΤΠΟΘΑ λα
εμαηξεζνχκε θαη λα κελ θαηαζέζνπκε αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ.
Γηφηη εάλ πάκε αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ζα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ
δπν ρξφληα θαζπζηέξεζε κε απνηέιεζκα λα ράζνπκε ηα ιεθηά απφ ην
πξφγξακκα. Οπφηε δεηάκε απφ ην ΤΠΟΘΑ λα εμαηξεζνχκε, έρνληαο θαη σο
πξνεγνχκελν ηε βίια Ηφια ζηελ Αγία Παξαζθεπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να ξσηήζσ θαη πνηνο ζα ζπληάμεη ηε κειέηε; Θα είλαη κε
απ' επζείαο αλάζεζε; Θα είλαη νη Τπεξεζίεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Θα γίλεη δηεζλήο δηαγσληζκφο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να πσ απιά φηη δηαθσλψ κε ηελ παξάθακςε ηνπ
αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ, θαηαιαβαίλσ φηη δελ πεηξαρηνχλ αξρηηεθηνληθά
ζηνηρεία αιιά θαη πάιη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πνιχ θαιέο πξνηάζεηο θαη λα
δνζεί έλα άλνηγκα πέξα απφ ηηο εηαηξείεο ζηελ νπζία πνπ κπνξνχλ λα
θηάζνπλ απηφ ην πνζφ.
Σψξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ λα ραζνχλ ηα ρξήκαηα δελ ην
γλσξίδσ θαη εκπηζηεχνκαη ηνλ ιφγν ζε απηφ θ. Μαλσιεδάθε, παξά ηε
δηαθνπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ θα Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δθηφο απφ ηελ θα Γθνχκα πνπ ςεθίδεη παξψλ, έρνπκε θάπνηα
δηαθνξεηηθή ςήθν; Όρη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 15 ππέξ θαη 1 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 16ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δμαίξεζε από ηε
δηαδηθαζία πξνθήξπμεο αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε
θαη αμηνπνίεζε πξώελ ηξ. Δξγνζηαζίνπ (Ο.Σ. 11)» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
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17ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε κνλνδξόκεζεο ησλ νδώλ Υεηκάξξαο θαη Σπάλσλ
ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Νέαο Φηιαδέιθεηαο, βάζεη ηεο αξηζ. 23/2019
απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: α κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο είλαη έλα
αίηεκα ησλ γχξσ θαηνίθσλ πνπ είρε έξζεη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη
ην θάλακε απνδεθηφ νκφθσλα, ε κελ Σπάλσλ γηα φζνπο μέξνπλ είλαη απφ ηελ
αξρή ηεο κέρξη ηε ζπκβνιή κε ηε Μαηάλδξνπ κνλφδξνκνο θαη κε θαηεχζπλζε
πξνο ηελ εζληθή νδφ θαη απφ ηε Μαηάλδξνπ κέρξη ηε Θεζζαινλίθεο γίλεηαη
δηπιφο δξφκνο μαθληθά γηα έλα θνκκάηη πνπ είλαη 50 κέηξα κε απνηέιεζκα λα
γίλνληαη πνιιά αηπρήκαηα ζπρλά, ή παξεμεγήζεηο θαη λα έρνπλ πξφβιεκα νη
πεξίνηθνη. Πέξαζε νκφθσλα ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ην θέξλνπκε
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηε Υεηκάξξαο ίζσο φζνη ζπλάδειθνη είλαη
απφ ηε Υαιθεδφλα ην μέξνπλ θαιχηεξα ην δήηεκα γηαηί είλαη ζηε Υαιθεδφλα ε
Υεηκάξξαο, ζηελφο ν δξφκνο θαη εθεί, έρνπλ πξνβιήκαηα νη νδεγνί θαη νη
πεξίνηθνη κε ηα ζπρλά αηπρήκαηα πνπ γίλνληαη θαη πέξαζε θη απηφ νκφθσλα
απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη.
Πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 17ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε κνλνδξόκεζεο
ησλ νδώλ Υεηκάξξαο θαη Σπάλσλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Νέαο
Φηιαδέιθεηαο, βάζεη ηεο αξηζ. 23/2019 απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο
Δ.Π.Ε.» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Αλησλαξφπνπινο.
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18ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε εθαξκνγήο πηινηηθνύ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ζην θέληξν ηνπ Γήκνπ
Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδόλαο, βάζεη ηεο αξηζ. 28/2019
απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπαξνχηαο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Δίκαη εηδηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ. Θέισ λα ζαο
δψζσ εδψ έλα ράξηε γηα λα βιέπνπκε ηη αθξηβψο ζα πνχκε. Πξφθεηηαη γηα έλα
πηινηηθφ ζρέδην ειεγρφκελε ζηάζκεπζεο ε νπνία ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα
πξψηα απ' φια ζηνπο θαηνίθνπο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο.
Σν ιέκε πηινηηθφ γηαηί φπσο ζα δείηε ζην ράξηε πνπ ζαο έρσ
κνηξάζεη, έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα δαθηχιην ν νπνίνο πεξηθιείεηαη απφ ηηο
νδνχο Σξππηά, Υξπζνζηφκνπ κχξλεο, Φσθψλ θαη δεκηνπξγείηαη απηφο ν
δαθηχιηνο πνπ πεξηθιείεη ην θέληξν ηεο πφιεο εθεί πνπ αλαπηχζζεηαη ε
εζηίαζε θαη ηα ινηπά.
Έγηλε κηα κειέηε νπζηαζηηθά κεηξήζεηο γηα λα κπνξέζνπκε λα
βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ
δεηνχληαη ζε απηή ηελ πεξηνρή. Οη κεηξήζεηο έδεημαλ φηη θπζηθά απηφ πνπ
μέξνπκε φινη φηη ππάξρεη ππεξδήηεζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο
θπξίσο ην ηξηήκεξν ηεο Παξαζθεπήο, άββαην θαη Κπξηαθήο αιιά θαη ηηο
πξνεγνχκελεο εκέξεο.
Καηαιήμακε ζην εμήο: ρσξίδνπκε απηφ ην δαθηχιην φπσο ζα
δείηε ζε ηξεηο Εψλεο, ηε δψλε 1, ηε δψλε 2 θαη ηε δψλε 3, ε δψλε 1 είλαη κε
πξάζηλν, ε δψλε 2 είλαη κε πνξηνθαιί θαη φ,ηη άιιν βιέπεηε ην νπνίν δελ έρεη
απηά ηα δπν ρξψκαηα είλαη ε δψλε 3.
Ζ δψλε 1 είλαη ε δψλε πνπ ζα εμππεξεηεί ζην ζρέδην
απνθιεηζηηθά επηζθέπηεο, πεξηιακβάλεη ηηο νδνχο Γεθειείαο, Βξπνχισλ,
Απνθνηκήζεσο Θενηφθνπ έσο ιεσθφξν Γεθειείαο, Σξππηά απφ ιεσθφξν
Γεθειείαο έσο Βξπνχισλ θαη Αγίαο Σξηάδαο.
Ζ δψλε 2 πνπ ζα είλαη κηθηή δψλε θαη ζα εμππεξεηεί θαη
επηζθέπηεο θαη θαηνίθνπο πεξηιακβάλεη ηηο νδνχο Νηθνιάνπ Σξππηά απφ
Βξπνχισλ έσο Γεθειείαο, Δζληθήο Αληηζηάζεσο, Δπηαιφθνπ, άββα
ηακαδηάδε, Πξνχζζεο, Διιεζπφληνπ απφ Γεθειείαο έσο Μαγλεζίαο,
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Βνζπφξνπ, Κπδσληψλ απφ Διιεζπφληνπ έσο Νηθνιάνπ Σξππηά, άββα
αββίδε θαη Κηδήθνπ.
Καη ε δψλε 2 ζα είλαη απηή πνπ ζα εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά
θαηνίθνπο θαη είλαη φιεο νη άιιεο νδνί πνπ δελ είλαη ρξσκαηηζκέλεο. ε απηή
ηελ πεξηνρή νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη κηιάκε γηα
ζέζεηο ζηάζκεπζεο φρη απηέο πνπ βιέπνπκε ηψξα απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ
δξφκνπ γηαηί δελ είλαη λφκηκν, κηιάκε απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ θαη ζα
δεκηνπξγεζνχλ 108 ζέζεηο πνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα επηζθέπηεο, 333
ζέζεηο θαηνίθσλ απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ νδνζηξψκαηνο φπσο ζαο είπα θαη
117 κηθηέο ζέζεηο δειαδή 46 ζέζεηο επηζθεπηψλ θαη 71 ζέζεηο θαηνίθσλ.
ε απηφ ην δαθηχιην δεκηνπξγνχκε θαη δχν ηνκείο. Ο έλαο
ηνκέαο είλαη αλ δνχκε σο Άμνλα ηε Γεθειείαο, αξηζηεξά ηεο Γεθειείαο θαη ν
άιινο ηνκέαο είλαη δεμηά ηεο Γεθειείαο. Γηαηί δεκηνπξγνχκε απηνχο ηνπο
ηνκείο; Γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δνζνχλ νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ
θαηνίθσλ, νη θάηνηθνη πνπ ζα θαηνηθνχλ ζηνλ ηνκέα Α ζα παίξλνπλ ζε απηή
ηελ πεξηνρή ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη ζε ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαηνίθσλ
θαη νη θάηνηθνη πνπ θαηνηθνχλ ζηε δεμηά πιεπξά ηνλ ηνκέα Β ζα παίξλνπλ
ζέζεηο ζηάζκεπζεο εθεί.
Απηφ ην θάλνπκε γηα λα κε δεκηνπξγνχκε θηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ
απφ ηνλ έλα ηνκέα ζηνλ άιινλ θαη εκπινθέο.
Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο πξνυπνζέηεη
θάπνηα πξναπαηηνχκελα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Γήκνο, πνπ απηά είλαη ε
πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο απαξαίηεηεο ζήκαλζεο, θαηαθφξπθεο θαη
νξηδφληηαο, ελλνψ θαη δηαγξάκκηζε ηνπ νδνζηξψκαηνο αιιά θαη ζήκαηα ΚΟΚ
νξγάλσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα δηαρεηξίδεηαη
ην ζχζηεκα, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ νξγάλσζε ησλ ζεκάησλ
αζηπλφκεπζεο,

ελεκέξσζεο,

πξνζσπηθνχ,

νξγάλσζε

πξνγξάκκαηνο

πεξηπνιηψλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη θπζηθά ηελ πξνκήζεηα εηδηθψλ
ζεκάησλ θαηνίθσλ.
Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα λα κπνξεί θάπνηνο θάηνηθνο
λα πάξεη ζήκα γηα λα πάξεη κηα ζέζε ζηάζκεπζεο είλαη απφ ηε λνκνζεζία
είλαη ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα δεηεζνχλ. Απηφ ην πξφγξακκα ην
νλνκάδνπκε πηινηηθφ γηαηί πξνζπαζνχκε λα γίλεη άκεζα εθηειεζηφ απφ ην
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Γήκν άξα λα πάξνπκε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο
Τπεξεζίεο, απφ ηελ Πεξηθέξεηα, απφ ηελ Αζηπλνκία, απφ ην Τπνπξγείν
πγθνηλσληψλ θαη λα κπνξέζνπκε λα ην πινπνηήζνπκε φζν ην δπλαηφ
γξεγνξφηεξα.
Απηφ ην πηινηηθφ πξφγξακκα ην νλνκάδνπκε επίζεο πηινηηθφ
γηαηί πξέπεη θαη εκείο σο Γήκνο σο Τπεξεζία αιιά θαη νη θάηνηθνη λα κπνπλ
ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηεο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο γηαηί δελ ην έρνπκε
πινπνηήζεη πνηέ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζηε Νέα Υαιθεδφλα, αλ δνχκε ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ γηα λα ηα δηνξζψζνπκε, λα δνχκε ηηο
δπζιεηηνπξγίεο ελδερνκέλσο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ λα ηηο δηνξζψζνπκε έηζη
ψζηε απηφ ην δαθηχιην λα ηνλ κεγαιψζνπκε θαη λα ηνλ επεθηείλνπκε θαη ζε
άιινπο δξφκνπο ηνπ θέληξνπ. Απηά απφ εκέλα, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Θα θάλσ θα Πξφεδξε δπν ηξεηο εξσηήζεη ηηο νπνίεο ηηο ζεσξψ
πνιχ ζεκαληηθέο. Καη' αξράο ζα ήζεια λα μέξσ ζηελ Διιάδα ππάξρεη άιιν
κέξνο κε ηέηνην ηξφπν ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο; Γηαηί κηιάκε γηα 621 ζέζεηο
ζηάζκεπζεο απφ φ,ηη ζεκείσζα εδψ, 433, 117 θαη 71. Γηα πέζηε κνπ
επηγξακκαηηθά θαη ζπγραξεηήξηα γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλαηε, είλαη ζεκαληηθή
καο δψζαηε λα θαηαιάβνπκε πέληε πξάγκαηα, δελ κπνξψ φκσο λα ζθεθηψ
θαη λα θαληαζηψ πσο πινπνηείηαη απηή ε θαηάζηαζε.
Γειαδή πέζηε φηη είκαη ζηε άββα ηακαηηάδε πνπ ζα πάσ απφ
ηε άββα ηακαηηάδε λα αθήζσ ην απηνθίλεην; Ζ άββα ηακαηηάδε δελ ζα
έρεη ειεγρφκελε ζηάζκεπζε εθεί. Θα έρεη ηε κία πιεπξά; Καη πσο ζα πεγαίλεη;
Θα ππάξρεη δειαδή έλα λνχκεξν εθεί πνπ ζα αθήλεηο ην απηνθίλεην;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Όρη, ζα ππάξρεη δηαγξάκκηζε ζπγθεθξηκέλε …
Α. ΚΟΝΣΟ: Καη άκα ην πάσ εγψ πνπ είκαη επηζθέπηεο πσο ζα μέξεηε εζείο
φηη εγψ είκαη επηζθέπηεο θαη δελ έρσ …;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Γελ ζα έρεηε ην ζήκα.
Α. ΚΟΝΣΟ: Σν απηνθίλεην πξέπεη λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζήκα.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Σν απηνθίλεην ζα έρεη ζήκα.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπεηδή είπαηε θαη θάηη άιιν ην νπνίν ην ζεσξψ ην πην
νπζηαζηηθφ, είπαηε ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά. Γηα πέζηε κνπ θάηη
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απνηξεπηηθφ απφ ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ ζα κπνξεί λα πάξεη
θάπνηνο;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη είλαη κφληκνο
θάηνηθνο ηεο πφιεο.
Α. ΚΟΝΣΟ: Καιά, απηφ ελλνείηαη, αιιά άιια ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά;
Γειαδή δελ ζα ππάξρνπλ πξνηεξαηφηεηεο θαηνίθσλ νη νπνίνη είλαη θάπνπ
αιινχ θαη δελ έρνπλ παξαδείγκαηνο ράξηλ πξφζβαζε εθεί, πσο ζα γίλνπλ φια
απηά ηα πξάγκαηα;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Γελ ην θαηάιαβα ηη ελλνείηε.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γειαδή ζα ππάξρνπλ θάηνηθνη νη νπνίνη ζα έρνπλ πξαγκαηηθή
αλάγθε

λα

πάλε

εθεί.

Γελ

ζα

ππάξρεη

κηα

πξνηεξαηφηεηα

ζηνπο

ζπγθεθξηκέλνπο; Γηαηί 621 ζέζεηο ζα εμππεξεηήζεη ειάρηζην θφζκν θαη
θαηαιαβαίλεηε φηη ζα ππάξρεη εθεί κηα κεγάιε κάρε πνηνο ζα πάξεη απηφ ην
ζήκα, δηφηη απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ εθφζνλ ζα έρεη παξθάξεη κε ην ζήκα απηφ
ηεο ζηάζκεπζεο, δελ ζα έρεη θαη θάπνηα επίπησζε κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία
ζα πεγαίλεη θαη ζα είλαη λφκηκε ε ζηάζκεπζε εθεί.
Πσο ζα γίλεη δελ έρσ θαηαιάβεη. Γειαδή είλαη έλα φξακα απηφ,
είλαη θάηη ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πφιε, κπνξείηε λα κνπ
πείηε πηινηηθά ή νπζηαζηηθά πνπ αιινχ έρεη ιεηηνπξγήζεη; Γηαηί κνπ ιέηε φηη ζα
έρνπκε θαη δχν Εψλεο, ζα πεξηνξηζηνχλ νη δχν Εψλεο πνπ είλαη παξάλνκεο.
Δπαλαιακβάλσ επεηδή ην παηξηθφ κνπ είλαη ζηε άββα
ηακαηηάδε εθεί ζα γίλεη κηα ζεηξά πιένλ;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Να ζαο ην πσ δηαθνξεηηθά. Δκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
δηαγξακκίζνπκε ηε κηα πιεπξά ηνπ νδνζηξψκαηνο.
Α. ΚΟΝΣΟ: Χξαία. ηελ άιιε δελ κπνξεί λα πάεη ν άιινο; Γελ κπνξεί λα
πάεη, είπαηε.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Αλ είλαη ειεχζεξν ζα κπνξεί λα πάεη.
Α. ΚΟΝΣΟ: Αθνχ είπαηε είλαη παξάλνκεο νη ζέζεηο απηέο.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Γελ κπνξνχκε εκείο λα δηαγξακκίζνπκε θαη απφ ηηο δπν
πιεπξέο ηνπ νδνζηξψκαηνο.
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Α. ΚΟΝΣΟ: Ναη, ελλνείηαη απηφ. Μα είλαη παξάλνκε κεηά, γηαηί θαη ε
ζηάζκεπζε αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη εθεί, είλαη νπζηαζηηθά παξάλνκε, δελ
κπνξεί λα είλαη δπν γξακκέο θαη λα πεξλάεη κηα γξακκή ην απηνθίλεην.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Γελ ζα κπνξεί ν Γήκνο λα δψζεη θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο
ηνπ νδνζηξψκαηνο ζέζεηο δηαγξακκηζκέλεο, κε ζήκα.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γίλεηαη ζε θαλέλα άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο απηφ;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Γίλεηαη.
Α. ΚΟΝΣΟ: Με 621 ζέζεηο;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Οη ζέζεηο αλαιφγσο κε ην ρψξν πνπ έρνπκε γηα λα
δψζνπκε.
Α. ΚΟΝΣΟ: Έρνπκε ρψξν εκείο γηα 621 ζέζεηο;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Απηφ έρεη κεηξεζεί, βεβαίσο έρνπκε.
Α. ΚΟΝΣΟ: Μαθάξη θαη κπξάβν.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Καη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν. Τπάξρεη θαη ην εμήο:
ππάξρνπλ θαηνηθίεο ζηελ πφιε θαη ζην ηζηνξηθφ θέληξν, ηνπ παξαδνζηαθνχ
νηθηζκνχ, πνπ πάξα πνιινί θάηνηθνη έρνπλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο εληφο ηνπ
αθηλήηνπ ηνπο, ηηο νπνίεο πνιινί δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γελ ζα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε, φπνπ βξεη απφ ηελ
ειεγρφκελε ζηάζκεπζε.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Αο ζεσξήζνπκε φηη νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο
θαηνίθνπο έρεη κπιε δηαγξάκκηζε.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δθεί κπνξεί λα ην βάιεη νπνηνζδήπνηε.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Δθεί ζα κπνξεί λα κπεη νπνηνδήπνηε απηνθίλεην έρεη
πξνκεζεπηεί ην ζήκα κνλίκνπ θαηνίθνπ απφ ην Γήκν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δίζηε ζαθήο εληάμεη.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Αλ βξεζεί εθεί απηνθίλεην πνπ δελ έρεη ην ζήκα, είλαη
παξάλνκν, ζα θφβεηαη θιήζε, ζα ην παίξλεη γεξαλφο.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δληάμεη. Άξα κπνξεί θάπνηνο λα αθήλεη ην απηνθίλεηφ ηνπ ζηα
300 κέηξα ζε ειεγρφκελε ζηάζκεπζε.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Γελ ζα είλαη αξηζκεκέλε ε ζέζε ζηάζκεπζεο, άξα φπνπ ζα
βξίζθεη θάηνηθνο ειεχζεξε ζέζε γηα θάηνηθν, ζα παξθάξεη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ο θ.
Παπαθψζηαο έρεη ηνλ ιφγν.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Μάιινλ δελ θαηάιαβα θαιά, αλ ζέιεηο επαλέιαβέ ην
Κψζηα, είπεο ζα θάλνπκε ρψξν ζηάζκεπζεο ειεγκέλν πάλσ ζηε Γεθειείαο;
ηελ αξρή είπεο ειεγρφκελν ρψξν ζηάζκεπζεο επί ηεο Γεθειείαο ή θάλσ
ιάζνο;
ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Ζ Γεθειείαο είλαη ν άμνλαο, ειεγρφκελε ζέζε ζηάζκεπζεο γηα
θάηνηθν δελ ζα δνζεί ζηε Γεθειείαο. Ζ Γεθειείαο είλαη άμνλαο.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Δληάμεη, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να θάλσ θη εγψ κηα εξψηεζε. Δπνκέλσο εζείο πξνηείλεηε
ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη πάλσ ζηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζα ππάξρεη ν
έιεγρνο, ε αζηπλφκεπζε, πάλσ ζην αλ ε δηαγξάκκηζε έρεη πάλσ ηεο
απηνθίλεην πνπ έρεη ην ζήκα ηνπ κφληκνπ θαηνίθνπ. Οη ππφινηπεο ζέζεηο;
Δίλαη απηφ κηα εξψηεζε.
Καη έλα δεχηεξν, ζηελ εηζήγεζε κηιάεη ηε κηθηή ζηάζκεπζε ζηε
δψλε 1 πνπ έρεη δηαγξακκηζκέλε θαη ηε ιεσθφξν Γεθειείαο γηα πιεξσκή
αληίηηκνπ θαη κέγηζηε ψξα ζηάζκεπζεο 3 ψξεο, ζηε δψλε 2 πνπ είλαη κηθηή
ηφηε ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ επηζθεπηψλ αλ θαηάιαβα θαιά απφ ηελ εηζήγεζε
ζα γίλεηαη κε πιεξσκή αληίηηκν θαη κέγηζηε δηάξθεηα ζηάζκεπζεο ζηηο 3 ψξεο.
Δπνκέλσο απηφ ζα ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ; Άξα δελ ζπδεηάκε
κφλν γηα ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη γηα ην αλ ζα δηαγξακκηζηνχλ θάπνηεο
ζέζεηο θαη ζα δνζνχλ θάπνηα ζήκαηα, κηιάκε γηα αληίηηκν.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Όρη δελ κηιάκε γηα αληίηηκν. Πνπ ην δηαβάδεηε απηφ; ηελ
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ζην
θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ζηηο δχν. Ζ εηζήγεζε δειαδή πνπ καο έρεη έξζεη
κηιάεη γηα αληίηηκν.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Γηα ηηο ειεχζεξεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, φρη ησλ θαηνίθσλ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Άξα ζα ππάξρνπλ ειεχζεξεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ ζα
έρνπλ αληίηηκν ζε φιν ην θφθθηλν θχθιν, απηή ηέινο πάλησλ είλαη ε εξψηεζή
κνπ. Γηαηί μεθηλήζαηε λα εηζεγείζηε φηη κηιάκε γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο κφληκσλ
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θαηνίθσλ, πνπ κέλνπλ ζε απηή ηελ πεξηνρή. Άξα φινη νη ππφινηπνη θαη νη
δεκφηεο ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη δεκφηεο εθηφο, ζα πιεξψλνπλ. Ση αληίηηκν; Με
πνην ηξφπν; Όια απηά πνπ είλαη;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Ζ εηζήγεζε είλαη γηα ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ αθνξνχλ
ηνπο θαηνίθνπο. Οη ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα κε θαηνίθνπο δελ ζα ππάξρεη
αληίηηκν, δελ έρεη ζπδεηεζεί απηφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απιά ηπραίλεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ εηζήγεζε.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Γελ έρεη ζπδεηεζεί απηφ, φρη, δελ έρεη απνθαζηζηεί θάηη
ηέηνην.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Τπήξρε κηα παιαηφηεξε κειέηε ε νπνία έιεγε γηα
πιεξσκή, ε νπνία θαη ε Πνηφηεηαο Εσήο θαη έηζη φπσο είλαη ην ζρέδην εθ
παξαδξνκήο κπήθε, δελ ππάξρεη αληίηηκν. Δίλαη δσξεάλ ε ζηάζκεπζε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πφηε είρε γίλεη ε παιαηφηεξε κειέηε; Απφ πνηα Γεκνηηθή
Αξρή είρε γίλεη ε κειέηε γηα ην αληίηηκν;
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηα εκέλα λαη, έρεη ζεκαζία, γηα ηελ πξφζεζε ηνπ θαζέλα.
αθψο θαη έρεη θαη γη' απηφ δελ ζέιεηε λα ην απαληήζεηε, γηαηί έρεη θαη ην
μέξεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο δελ ζέιεη λα απαληήζεη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ζ θα Ρφθνπ πνπ κνπ ιέεη «έρεη θάπνην λφεκα;» θαη ηεο
απαληάσ, ζεσξψ πσο έρεη.
Υ. ΡΟΚΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … δελ έρεη λφεκα αλ έγηλε άιιεο
επνρέο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Έρεη λφεκα, ζαο ξσηάσ, κε πνηα Γεκνηηθή Αξρή κπήθε ζε
κειέηε ην αληίηηκν.
Υ. ΡΟΚΟΤ: Πάλησο φρη απφ ηε δηθή καο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δληάμεη, άξα απηή είλαη κηα παιηά πξφηαζε, πεληαεηίαο.
Δίλαη ζχγρξνλε πξφηαζε.
Υ. ΡΟΚΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κακηά θνξά κπνξεί θαη λα… Καη ηφζν θφζκνο δελ ην είδε;
Δληάμεη, θάπνηνη έθαλαλ ιάζνο θαη κε ηπθιά κάηηα δειαδή θάπνηνη ςεθίδνπλ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο - Κιεηζηά Πξαθηηθά)
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Ζ παξάγξαθνο πνπ κηιάεη φηη «… ηε δψλε 1 ε ζηάζκεπζε
είλαη κφλν κε πιεξσκή αληηηίκνπ θαη γηα κέγηζηε δηάξθεηα ζηάζκεπζεο ηηο 3
ψξεο, ζηε δψλε 2 επηηξέπεηαη ε δσξεάλ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ησλ
θαηνίθσλ ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη ε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επηζθεπηψλ
κε πιεξσκή κε κέγηζηε δηάξθεηα ζηάζκεπζεο 3 ψξεο», δηαγξάθεηαη.
«Ζ δψλε 3 πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζηάζκεπζε ησλ
νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηηο κέξεο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο»,
ηζρχεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δγψ

γλσξίδσ

ηελ

εηζήγεζε

φπσο

εηζήρζε,

φπσο

παξνπζηάζηεθε ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη πάλσ ζε απηή έρσ
ζπκθσλήζεη. Σν ηη έγηλε ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη πσο θαη γηα πνην
ιφγν κπήθε απηφ, δελ κπνξψ λα ην γλσξίδσ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη ζηε Γηαβνχιεπζε απηφ είλαη ην πξαθηηθφ θαη ζηηο δπν
εηζεγήζεηο αλαθέξεηαη. Πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ην φηη ζηε δψλε 1 ε
ζηάζκεπζε είλαη ειεχζεξε ή θάηη άιιν θαη φηη ζηε δψλε 2 ζα νξηζηνχλ θαη
ζέζεηο θαηνίθσλ, ελψ ε δψλε 3 νξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζηάζκεπζε. Γελ
γίλεηαη απιά λα δηαγξαθνχλ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Πξέπεη λα απνζπξζεί απηή ε εηζήγεζε θαη λα ηε θέξνπκε
νινθιεξσκέλε γηαηί έρεη δίθην κε ηελ ηνπνζέηεζε απηή, δελ κπνξεί αθαίξεζε
ηελ παξ. 2, πήγαηλε ζηελ παξ. 3 θαη…
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη πνηεο είλαη νη κέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Α. ΚΟΝΣΟ: Έρεηο δίθην ζε απηφ ην ζέκα απφιπην.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Παπαθψζηαο έρεη ηνλ ιφγν.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κπξία Πξφεδξε δηαδηθαζηηθά. Καη' αξρήλ θαη απφ κεξηάο
κνπ ζέισ λα δεηήζσ ζπγλψκε γηαηί δελ ην είρα δεη, δελ έρσ κειεηήζεη ην
ζέκα. Γεχηεξνλ λνκίδσ θαη πξνηείλσ φηη είλαη θαιφ λα απνζπξζεί αθνχ ζα
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έρνπκε άκεζα λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην λα έξζεη δηνξζσκέλν. Καηά ηε γλψκε
κνπ πξέπεη λα απνζχξεηε ην ζέκα θαη λα ην θέξνπκε μαλά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Σαβιαξίδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη λα πσ αλ γίλεηαη λα επαλεμεηαζηεί θαη ε ζπιινγή
ππνγξαθψλ γηα ην θνκκάηη δίπια ζην γήπεδν, κέζα ζηνλ πξνζθπγηθφ νηθηζκφ
πνπ είλαη κεηά ηε Φσθψλ νη πεδφδξνκνη αλ γίλεηαη λα επαλεμεηαζηεί ε
πξφηαζε ησλ θαηνίθσλ λα κεησζνχλ ηα απηνθίλεηα γηαηί φπσο γλσξίδεηε φινη
έρεη πνιχ κεγάιε ζπκθφξεζε θαη εθείλν ην ηκήκα.
Έρνπλ καδεπηεί ππνγξαθέο απφ θαηνίθνπο γηα λα νξηζηνχλ θαη
εθεί κφληκεο ζέζεηο, απιά είλαη ην λνκηθφ θψιπκα ηνπ φηη επηζήκσο είλαη
πεδφδξνκνο, πξαθηηθά έρεη θαλάξη γηα λα κπνξείο λα βγαίλεηο ζηε Γεθειείαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ γηα λα ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία, δεηνχκε ζπγλψκε γηα
ην ιάζνο πνπ έρεη γίλεη, ην ζέκα ζα απνζπξζεί θαη ζα επαλέιζεη ζε επφκελε
ζπλεδξίαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με απηή ηελ αιιαγή. Γελ ζα έξζεη γεληθψο, ζα έρνπκε απηή ηελ
αιιαγή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη βέβαηα κε απηή ηελ αιιαγή.
Σν 18ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε εθαξκνγήο
πηινηηθνύ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ
κνλίκσλ θαηνίθσλ ζην θέληξν ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν.
Υαιθεδόλαο, βάζεη ηεο αξηζ. 28/2019 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.»
ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ.

19ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
θαη ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο γηα ηελ Πξάμε
«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηηο Κνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο
ATT68 «Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ππνδνκώλ ζηηο νπνίεο
παξέρνληαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν αλσηέξσ ζέκα απνζύξεηαη
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20ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ 322/2018 απόθαζεο ηνπ Γεκ.
πκβνπιίνπ - Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή
ελίζρπζεο ζε άπνξν δεκόηε - θάηνηθν ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 20ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο
ππ΄αξηζκ

322/2018

απόθαζεο

ηνπ

Γεκ.

πκβνπιίνπ

-Έγθξηζε

εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζεο ζε άπνξν δεκόηε
- θάηνηθν ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

21ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ Γεκηνπξγία
δύν λέσλ βξεθηθώλ ηκεκάησλ ζηνλ 1ν ΒΝ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
& ζηνλ 1ν ΒΝ Νέαο Υαιθεδόλαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Να πσ ιίγα ιφγηα γηα ην έξγν. Σν έξγν μεθίλεζε ηνλ
Ηνχλην ηνπ ’18 θαλνληθά, ν αλάδνρνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο ζχκθσλα κε ηε
ζχκβαζε πνπ ππέγξαςε λα ην παξαδψζεη ζε 45 εξγάζηκεο εκέξεο. Σν έξγν
ήηαλ ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη
Απηνδηνίθεζεο ΔΔΣΑΑ, ν αλάδνρνο μεθίλεζε θαλνληθά ηηο εξγαζίεο ηνπ,
ππέβαιιε ηνπο πξψηνπο ινγαξηαζκνχο αιιά δελ πιεξψζεθε.
Δθφζνλ δελ πιεξψζεθε έθαλε πξψηε αίηεζε αλαθνπήο ησλ
εξγαζηψλ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία θαη δηέθνςε ηηο
εξγαζίεο. Πέξαζε ην δηάζηεκα απηφ πνπ πέξαζε θαη θάπνηα ζηηγκή
εγθξίζεθαλ νη πίλαθεο εξγαζηψλ πνπ είρε ππνβάιιεη θαη πιεξψζεθε ν
αλάδνρνο.
Όηαλ πιεξψζεθε, έθαλε αίηεζε γηα ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ,
ηψξα είκαζηε ζε απηή ηε θάζε. Έρεη θάλεη αίηεζε γηα ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ
θαη δεηάεη 30 εξγάζηκεο κέξεο παξάηαζε γηα λα παξαδψζεη ην έξγν.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ
ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 21ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ Γεκηνπξγία δύν λέσλ βξεθηθώλ
ηκεκάησλ ζηνλ 1ν ΒΝ Νέαο Φηιαδέιθεηαο & ζηνλ 1ν ΒΝ Νέαο
Υαιθεδόλαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

22ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Έξγα ππνδνκήο Γεκνηηθνύ Νεθξνηαθείνπ» (Α.Μ: 64/2016)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Καζαξά ππεξεζηαθφ ζέκα, είλαη φπσο ιέγακε
πξνεγνπκέλσο ν αλάδνρνο ππέβαιιε αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα εξγαζηψλ κε
ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη, ε Τπεξεζία ηνλ ελέθξηλε θαη έξρεηαη πξνο ςήθηζε
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 22ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν «Έξγα ππνδνκήο

Γεκνηηθνύ

Νεθξνηαθείνπ» (Α.Μ:

64/2016)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

23ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζύλαςεο ζπκθσλεηηθνύ ζπλεξγαζίαο κε ην Φηινδσηθό
ύιινγν Νέαο Φηιαδέιθεηαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Απιά ήηαλ έλα ζέκα πνπ εθθξεκνχζε, δελ ην είρακε
θάλεη πνηέ ν Φηινδσηθφο επηρνξεγείηαη απφ εκάο, έρνπκε άξηζηε ζπλεξγαζία
πξέπεη λα ππνγξάςνπκε θαη επηζήκσο έλα ζπκθσλεηηθφ, γηα λα είλαη επίζεκα
πηα ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ην Φηινδσηθφ χιινγν πνπ ηφζν καο βνεζάεη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ζ θα
Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ:

Να πσ φηη δελ είλαη κφλν απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ

Γήκνπ, ε επηρνξήγεζε δελ θηάλεη γηα ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ν Φηινδσηθφο θαη
εθθξεκεί θαη ε κεηαζηέγαζή ηνπ. Δλεκεξψζηε καο αλ κπνξείηε δειαδή επί ηε
επθαηξία αλ ππάξρνπλ εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηε κεηαζηέγαζε θαη ηελ
αλαδήηεζε. Τπήξμε κηα αλαδήηεζε ρψξνπ, ηη έρεη γίλεη. Απηφ ήηαλ πξηλ έλα
ρξφλν αλ ζπκάκαη ζσζηά.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Γελ έρεη βξεζεί ν θαηάιιεινο ρψξνο, ηα ελαπνκείλαληα
ζθπιηά θαη γάηεο θηινμελνχληαη ζε εηδηθά θινπβηά πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη
ηψξα θαη ζα παξακείλνπλ εθεί κέρξη λα βξεζεί ρψξνο ψζηε λα θηινμελεζνχλ.
ε ρψξν φκσο πνπ έρεη δηακνξθσζεί εηδηθά ζε έλα θνκκάηη, δελ είλαη πηα εθεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ
ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 23ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζύλαςεο
ζπκθσλεηηθνύ

ζπλεξγαζίαο

κε

ην

Φηινδσηθό

ύιινγν

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

24ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ θα Πξφεδξε.
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ θα Πξφεδξε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα 12 ππέξ θαη 1 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 24ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθόιισλ
παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Δπίζεο λα πνχκε φηη έρνπκε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ
ν

ην 1 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ θα Μεηαμηψηε έρεη ηνλ ιφγν.
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. ΜΔΣΑΞΗΧΣΖ: Γηεμήρζε νκαιά ε θιήξσζε δελ έρνπκε ελζηάζεηο απφ ηα
σκαηεία, θαηαρσξνχκε απιψο απηή ηε ζηηγκή ηηο αηηήζεηο κέζα γηα λα δνχκε
αθξηβψο ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ. Γελ μέξσ αλ έρεηε δηαβάζεη ηελ εηζήγεζε,
θηλεζήθακε κε βάζε ην εηζεγεηηθφ πνπ έρνπκε δψζεη λα θαιχςνπκε ηα
πνζνζηά πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο ζε θάζε θαηεγνξία πνπ

κπήθε ζηελ

θιήξσζε θαη ε θαλνληζηηθή πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηε λνκνζεζία ελλνείηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Γηελέξγεηα θιήξσζεο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ N. 4497/2017, γηα ηε δηάζεζε ησλ θελώλ –
αδηάζεησλ ζέζεσλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ηεο Πξσηνκαγηάο 2019»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
αο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ θα Μεηαμηψηε.
. ΜΔΣΑΞΗΧΣΖ: Να είζηε θαιά, θη εκείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε, ζαο
επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Καιφ βξάδπ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ

ΡΟΚΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ

ΚΑΛΤΒΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΟ

ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ ΛΑΜΠΡΟ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΠΛΑΣΑΝΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ

ΚΟΝΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΑΠΟΤΑ - ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
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