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ΓΖΜΟΤ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΠΛΑΣΑΝΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ..: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο
Γεκνηηθφο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ
ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Καιακπφθεο Ησάλλεο, Αλαληάδεο Νηθφιανο, Παπαινπθά Δπηπρία, Ρφθνπ
Υαξίθιεηα,

Καιχβεο

Γεψξγηνο,

Μαλσιεδάθεο

Θεφδσξνο,

Κάπνπα

-

Σξηαληαθχιινπ Κσλζηαληίλα, Υαηδεγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο, Κνπξεκέλνο
Λάκπξνο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Καληαξέιεο Γεκήηξηνο,
Κφληνο Απφζηνινο, Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Αγαγηψηνπ Βαζηιηθή, ηψξεο
Νηθφιανο, Παπαθψζηαο Βαζίιεηνο.

ΑΠΟNTE ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Αλησλαξφπνπινο
Αλεκνγηάλλεο

Υξήζηνο,

Γεψξγηνο,

Γαιαδνχια

Αγγειήο

Αιίθε,

Υξήζηνο,

Αλδξένπ

Σαβιαξίδεο

Υξηζηίλα,

Παλαγηψηεο,

Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο, Αξάπνγινπ Γεψξγηνο,
Πιάηαλνο Διεπζέξηνο, Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο, Γατηαλά – Απνζηνιάθε
Δπηπρία, Κνπηζάθεο Μηραήι, Γθνχκα Γαλάε – Δχα, Αλαγλψζηνπ – Καξθάλε
Αλησλία.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Απνδνρή παξαρψξεζεο ρξήζεο απφ ηελ Κη.Τπ. Α.Δ. ζην Γήκν ρψξνπ
(νηθνπέδνπ) ζηελ πεξηνρή «Πέηαιν Νεζίδαο».

2.

Έγθξηζε αξηζ. 7/18 πξαθηηθνχ επηηξνπήο εμέηαζεο αηηεκάησλ θνπήο
δέλδξσλ εληφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 57/18 απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.

3.

Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019,
βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

4.

Αλαζπγθξφηεζε Γ.. 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο.

5.

Έγθξηζε απνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2018, βάζεη ηεο αξηζ. 20/2019 απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

6.

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»

(επανεισαγωγή).
7.

Έγθξηζε πξφζεζεο εθπφλεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο κε ζθνπφ ηελ
επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ κεηαμχ ησλ Ο.Σ. 91 & 17
(Γσδεθαλήζνπ) θαη Δζληθήο νδνχ (Δ.Ο.1.) ζηελ Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδφλαο
ηνπ

Γήκνπ

θαη

απνζηνιήο

ζρεηηθνχ

αηηήκαηνο

ζην

Τπνπξγείν

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο
Δ.Π.Ε..
8.

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 (Οξζή
Δπαλάιεςε) ηεο Δ.Π.Ε. (επανεισαγωγή).

9.

Έγθξηζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, κνπζηθψλ
παξαζηάζεσλ θ.ι.π.) πνπ ζα δηνξγαλψζεη & ζπλδηνξγαλψζεη ν Γήκνο
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
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10. Έγθξηζε

πνιηηηζηηθψλ

εθδειψζεσλ

κε

ηελ

επσλπκία

"Έθζεζε

Δηθαζηηθνχ Δξγαζηεξίνπ" ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

ΘΔΜΑΣΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Α. Απνδνρή ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 118.445 €. Β.
Δμνπζηνδφηεζε πξνο ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ γηα ηηο
πεξαηηέξσ

ελέξγεηεο

«Έξγν

αλάπιαζε

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ

–

Κνηλφρξεζηνο ρψξνο Σνπξαιί 2 πιαηεία Αγίαο Μαξίλαο.
2.

Υνξήγεζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο.

3.

Γηαγξαθή ρξεψλ νθεηιέηε ηνπ Γήκνπ.

4.

Ίδξπζε Σκήκαηνο έληαμεο ζην 4ν Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο.

5.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ
ρψξσλ πνπ δηαηίζεληαη θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ησλ εθινγψλ γηα
ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ
δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ζηνπο πλδπαζκνχο ησλ
ππνςεθίσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπο, θαζψο θαη άιισλ ιεπηνκεξεηψλ.

6.

Απνδνρή παξαίηεζεο Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη νξηζκφο
λένπ

7.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο άξζξνπ 199 ηνπ Νφκνπ 3463/2016
θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 8ε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, παξαθαιψ έλα ζπλάδειθν γηα
ρξέε Γξακκαηέα. Δπραξηζηψ πνιχ θ. Καιχβε.
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 απψλ, ε θα Ρφθνπ Υαξίθιεηα
παξνχζα, ν θ. Καιχβεο Γεψξγηνο παξψλ, ε θα Γαιαδνχια Αιίθε απνχζα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γαιαδνχια έρεη εηδνπνηήζεη θαη δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Υαξακαξά Γεσξγία παξνχζα, ν θ. Μαλσιεδάθεο
Θεφδσξνο παξψλ, ε θα Αλδξένπ Υξηζηίλα απνχζα, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο απψλ…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπίζεο έρεη εηδνπνηήζεη θαη ιφγσ πγείαο δελ κπνξεί λα
παξεπξίζθεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αγγειήο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Σαβιαξίδεο Παλαγηψηεο
απψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη επίζεο εηδνπνηήζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Κάπνπα - Σξηαληαθχιινπ Κσλζηαληίλα παξνχζα, ν θ.
Υαηδεγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Κνπξεκέλνο Λάκπξνο παξψλ, 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 απψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ε θα
Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία απνχζα, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι απψλ, ε θα
Αγαγηψηνπ Βαζηιηθή παξνχζα, ν θ. ηψξεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα
Γαλάε – Δχα απνχζα, ε θα Αλαγλψζηνπ – Καξθάλε Αλησλία απνχζα, ν θ.
Παπαθψζηαο Βαζίιεηνο παξψλ.
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: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξακκαηέα. Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε
απαξηία, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηε 8ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
καο πκβνπιίνπ. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη' αξράο ζέισ επραξηζηήζσ ηνπο ηειεπηαίνπο ησλ Μντθαλψλ
πνπ εμαθνινπζνχλ αθφκε θαη ζήκεξα λα ηηκνχλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην παξ'
φηη είλαη πξνεθινγηθή πεξίνδνο θαη απηφο ν ρξφλνο γηα φινπο είλαη πνιχηηκνο
πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ πξνεθινγηθή ηνπο θακπάληα. Τπάξρνπλ
άλζξσπνη νη νπνίνη φια απηά ηα ρξφληα έρνπλ ηηκήζεη κε ηελ παξνπζία ηνπο
αλεμαξηήησο απφςεσλ ην ζεζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θπξίσο ηνπο
πνιίηεο ηνπο νπνίνπο εμέιεμαλ.
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Καηαιαβαίλεηε πσο ππάξρεη ηδηαηηεξφηεηα ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ππφ ηελ έλλνηα πσο είλαη έλα πκβνχιην πνπ θαη αξθεηνί ιείπνπλ
θαη ππάξρεη κηα αξξπζκία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπκε
πξάγκαηα ηα νπνία είλαη θαίξηα γηα ηηο Τπεξεζίεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ
ζήκεξα θέξλνπκε πνιιά καδεκέλα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηα, ζα
κπνξνχζακε λα ηα βάινπκε θαη ζε επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, πιελ φκσο
αλ πάκε κε ην γξάκκα ηνπ λφκνπ –γη' απηφ θαη ηα θέξλνπκε εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο- κε βάζε ην λφκν έλα κήλα πξηλ ηηο εθινγέο, δειαδή 26 Απξηιίνπ
απφ εθεί θαη πέξα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ Γεκνηηθά πκβνχιηα παξά γηα
ιφγνπο θαηεπείγνληνο. Ζ λνκνζεζία είλαη ζαθήο θαη απζηεξή. Φαληαζηείηε
φκσο φηη είλαη Πάζρα, άξα δελ ππάξρεη άιιε εκεξνκελία γηα Γεκνηηθφ
πκβνχιην επφκελν, παξά κφλν ζήκεξα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … θαη κεηά ην Μάην …;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μφλν αλ ηχρεη θαη είλαη θάπνην ζνβαξφ, αλαγθαίν, ππνρξεσηηθφ
θαη έθηαθην ζέκα ή απνιχησο ππεξεζηαθφ. Καλνληθά ν Γήκνο ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί, πιελ φκσο ζα είλαη ηα ζέκαηα ηα ππνρξεσηηθά. Σν ιέσ απηφ γηα λα
εμεγήζσ γηαηί ζήκεξα ππάξρνπλ ηφζα πνιιά ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο γηαηί
δελ ππάξρεη κεηά άιιν πεξηζψξην λα κπνπλ ζε επφκελε ζπλεδξίαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπάξρεη κηα ινγηθή ζε απηά πνπ ιέηε δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί
απηή, αιιά βέβαηα επεηδή έξημα κηα πξφρεηξε καηηά ζηα ζέκαηα ηα νπνία
ήξζαλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζαο θέξλσ έλα παξάδεηγκα φηη ε έληαμε ζην
Πξάζηλν Σακείν πνπ αλαθέξεηαη κέζα ζε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
ην έγγξαθν έρεη έξζεη ζην Γήκν 3/3 θαη έπξεπε λα είρε έξζεη. Σνπιάρηζηνλ
έηζη ιέηε ζηελ εηζήγεζε, δηαβάζηε ηελ εηζήγεζε λα δείηε ηη ιέεη, 3/3 ήξζε ην
έγγξαθν ζην Γήκν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο - Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Θα ήζεια λα πσ κφλν φηη αθνχ έρνπκε ηφζα ζέκαηα εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα ζαο παξαθαινχζα επεηδή εδψ έρνπκε δπν ζπκπνιίηεο
καο πνπ ηνπο αθνξά ην 7ν ζέκα ηνπιάρηζηνλ λα αξρίζεη ε εκεξήζηα δηάηαμε,
λα θάλνπκε ην 7ν ζέκα ησλ αλζξψπσλ λα κελ πεξηκέλνπλ κέρξη ηε λχρηα,
αθνξά έλα ζέκα πην πνιχ δηαδηθαζηηθφ, αιιά λα κελ πεξηκέλνπλ νη άλζξσπνη
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γηαηί είλαη ακαξηία απφ ην Θεφ. Οπφηε λα πξνηάμνπκε ην 7ν ζέκα φηαλ
μεθηλήζνπκε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία. Τπάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο επηθεθαιήο πνπ ζέιεη ηνλ
ιφγν εθηφο απφ ηνλ θ. Κφλην πνπ κίιεζε; Γελ ππάξρεη. Χξαία, πεξλάκε ζηα
ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γηαβάδσ ηνλ ηίηιν θαη ςεθίδνπκε γηα ην αλ
ζα εηζαρζεί «Α. Απνδνρή ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 118.445 €. Β.
Δμνπζηνδφηεζε πξνο ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο «Έξγν αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ – Κνηλφρξεζηνο ρψξνο
Σνπξαιί 2 πιαηεία Αγίαο Μαξίλαο». Δηζάγεηαη ην ζέκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να εμεγήζεη ν θ. Καιακπφθεο γηαηί ην θέξλνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ζ έγθξηζε απφ ην Πξάζηλν Σακείν ε έληαμή ηνπ ζαλ έξγν,
καο ήξζε πξνρζέο. Φάρλσ ηψξα λα βξσ ηελ εηζήγεζε λα δσ απηφ πνπ είπε ν
Απφζηνινο αιιά δπζηπρψο δελ κπνξψ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Σελ απφθαζε ηελ πήξαλ 9
Απξηιίνπ εθεί, 5 Απξηιίνπ ηελ εηζεγήζεθε ν Πξφεδξνο ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Πξνρζέο καο ήξζε. Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε λα
γίλεη ε δηαδηθαζία, πξέπεη λα πάξνπκε ηελ απφθαζε φηη εληάζζεηαη ην έξγν,
απνδερφκαζηε θαη μεθηλάεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπιαζε ζην Σνπξαιί. Σν
Σνπξαιί είλαη ζηνπο Απνκάρνπο Αραΐαο θαη Αλαμαγφξα έλα πξαλέο
αδηακφξθσην, έρνπκε κηα κειέηε ηελ νπνία ηελ είρακε θαηαζέζεη απφ ηα ηέιε
ηνπ ’18 ζην Πξάζηλν Σακείν θαη είλαη θαη ε αλάπιαζε ηεο πιαηείαο ηεο Αγίαο
Μαξίλαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζάγεηαη ην ζέκα; Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη είκαη θπζηθά ππέξ ησλ
έξγσλ πνπ έρεηε βάιεη ζε πξνηεξαηφηεηα απηή ηε ζηηγκή, φκσο γηα ιφγνπο
αξρήο θαη επεηδή ε θάζε Γεκνηηθή Αξρή εληέιεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θάλεη
έλα –λα ην πνχκε ιατθά- ληνπ γηα λα θάλεη θάπνηα έξγα βηηξίλαο, γηα ιφγνπο
αξρήο εγψ είκαη θαηά ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο θαη θαηά γεληθψο θαη ηνπ
ζέκαηνο απηνχ θαζαπηνχ. Γηφηη ηα πεδνδξφκηα, ηα παξθάθηα θαη ηα παξηέξηα
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο φηη εγθξίζεθαλ ηψξα,
γλσξηδφκαζηε, έρεη ζπλέρεηα ν Γήκνο, μέξνπκε ηηο δηαδηθαζίεο φινη, γηα
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ιφγνπο αξρήο γηα λα κελ ζαο θαζπζηεξψ εγψ είκαη θαηά θαη ηεο εηζαγσγήο
ηνπ ζέκαηνο θαη θπζηθά απηήο θαζαπηήο ηεο εηζήγεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οη ππφινηπνη είλαη ππέξ σο πξνο ηελ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο.
Δηζάγεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ (17 ππέξ θαη 1 θαηά) ε εηζαγσγή πξνο
ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Α. Απνδνρή ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 118.445 €.
Β. Δμνπζηνδφηεζε πξνο ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο «Έξγν αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ –
Κνηλφρξεζηνο ρψξνο Σνπξαιί 2 πιαηεία Αγίαο Μαξίλαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Καληαξέιε ην ζεσξψ ηνπιάρηζηνλ άθνκςν θαη είλαη πνιχ
θαθφο νησλφο γηα ηελ επφκελε κέξα θαη δείρλεη ην πφζν θαθφ ζα θάλεη απηφο ν
λφκνο "Κιεηζζέλεο", φηαλ έλα έξγν έρεη ζρεδηαζηεί, νη κειέηεο έρνπλ γίλεη εδψ
θαη ελάκηζε ρξφλν, ε πξφηαζε ζην Πξάζηλν Σακείν θαηαηέζεθε πξηλ απφ έλα
ρξφλν θαη απηά είλαη κε απνδείμεηο πνπ ζαο ιέσ.
Σν Πξάζηλν Σακείν έθηαζε ηψξα κε θαζπζηέξεζε λα ην εγθξίλεη
θαη έξρεζηε ζήκεξα εζείο λα θάλεηε θαθφ ζηελ πφιε, ζηνπο ζπκπνιίηεο καο
θαη λα πείηε φηη έλα έξγν αλάπιαζεο ζε έλα ζεκείν ζηε νθνχιε ην νπνίν
είλαη έλαο ρψξνο αδηακφξθσηνο κε ην ρνξηάξη κέρξη πάλσ, κε αλζξψπνπο κε
θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή γηα απινχο πεδνχο λα κελ κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ,
γηαηί απηφ είλαη ην βαζηθφ έξγν πνπ πάεη λα γίλεη θαη δεηάκε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην Πξάζηλν Σακείν, εζείο θαηαςεθίδεηε.
Καη απηφ έρεηε ην ζάξξνο λα ην ιέηε θηφιαο θαη λα ην ζεσξείηε
εζείο πνπ ππνηίζεηαη είζαη θαη εθζπγρξνληζηήο θαη έρεηε ππνζηεξίμεη ζην
παξειζφλ πνιχ ρεηξφηεξεο Γηνηθήζεηο λα πείηε ζήκεξα φηη δελ ςεθίδεηε ηελ
έληαμε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, πνπ είλαη ιεθηά ηα νπνία κε ην ζπαζί ηνπ θέξδηζε
ν Γήκνο απφ ην Πξάζηλν Σακείν θαη ιέηε φηη δελ ην ςεθίδεηε. Πξαγκαηηθά εγψ
ζηε ζέζε ζαο ζα ην μαλαζθεθηφκνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καη' αξρήλ ην φηη έρσ ζπκκεηάζρεη ζε ρεηξφηεξεο
Γηνηθήζεηο είλαη δηθή ζαο εθηίκεζε, εγψ ζα δηαθσλήζσ. Θεσξψ ηε δηθή ζαο
κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο Γηνηθήζεηο, απηφ είλαη ην έλα.
Σν δεχηεξν, ζαο εμήγεζα θαη ήκνπλ ζαθήο θαη ζε απηφ φηη γηα
ιφγνπο αξρήο ηα έξγα βηηξίλαο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ηα θαηαςεθίδσ.
Καη λα ζαο πσ θαη θάηη; Μηιάκε ηψξα γηα ηε νθνχιε κηα θαη
κηιήζαηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σν πάξθν εδψ δίπια ζηελ Δζληθή Οδφ
ζηηο εξγαηηθέο πνιπθαηνηθίεο ην έρεηε δεη; Μηιάηε ηψξα γηα πξάγκαηα, ηα
νπνία αλ ζαο πσ εγψ ρίιηα πξάγκαηα πνπ δελ έρεηε θάλεη, κνπ ιέηε φηη δελ
κπνξεί λα πεξπαηήζνπλ πεδνί ζην πξαλέο εθεί πίζσ θάησ απφ ηε νθνχιε.
Ση κνπ ιέηε ηψξα; αο ιέσ γηα ιφγνπο αξρήο απηά ηα ηειεπηαίαο ζηηγκήο γηαηί
είπαηε ζηελ αξρή νιηγσξία ησλ ππαιιήισλ. Γηαηί ππήξμε νιηγσξία ησλ
ππαιιήισλ…; Δίπαηε αξξπζκία. Ση ζεκαίλεη απηφ;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Καληαξέιε δελ έρεηε θαηαιάβεη ην ζέκα, κα θαζφινπ
δελ ην έρεηε θαηαιάβεη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Λέηε λα κελ ην έρεη θαηαιάβεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζηε θ. Καληαξέιε λα πάξνπλ θαη άιινη ζπλάδειθνη
ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ θάλεη Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ θαη μέξσ πφηε έρνπλ εθπνλεζεί νη κειέηεο είλαη πξνθαλέο, αιιά
ζαο ιέσ θαη πάιη θαη ήκνπλ ζαθέζηαηνο θαη απνξψ γηαηί ελίζηαζηε έηζη, φηη
γηα ιφγνπο αξρήο ηα

έξγα βηηξίλαο πνπ αθνξνχλ αλαπιάζεηο –

παζαιείκκαηα θαη πεδνδξνκηάθηα θαη παξηέξηα δελ ηα ςεθίδσ νχηε σο
εηζαγσγή, νχηε επί ηεο νπζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δηιηθξηλά ην πηζηεχσ φηη δελ έρεηε θαηαιάβεη ην ζέκα γηαηί
κε μεπεξλάεη ην λα θαηαςεθίδεηε ηελ έληαμε ελφο έξγνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε.
Γελ είλαη πξνεθινγηθφ, δελ κπνξεί λα είλαη πξνεθινγηθφ. Σν έξγν απηφ δελ ζα
πινπνηεζεί ζε 15-20 κέξεο πνπ έρνπκε κέρξη ηηο εθινγέο. Έρνπκε κηα
πξνέγθξηζε πνπ έρεη θηάζεη απφ ην Πξάζηλν Σακείν απφ ηνλ Οθηψβξε, ε
ηειηθή ηνπ έληαμε έγηλε πξνρζέο ζην ηειεπηαίν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη ην θέξλνπκε ζήκεξα γηα λα πξνρσξήζεη. Ση λα
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πξνρσξήζεη; Ζ επφκελε Γηνίθεζε ζα ην θάλεη θ. Καληαξέιε. Γελ είλαη έξγν –
βηηξίλα, δελ είλαη έξγν ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ζηελ Αγία Μαξίλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καληαξέιε ζαο παξαθαιψ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καη ε Αγία Μαξίλα θ. Καληαξέιε ηεο νπνίαο ε πιαηεία έρεη
πξνβιήκαηα, έρεη εληαρζεί κέζα ζε απηφ θαη απηφ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηψξα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επφκελε Γηνίθεζε πνπ επηπρψο ζα
είκαζηε πάιη εκείο. Δζείο αξλείζηε κε ηελ ςήθν ζαο ηε ρξεκαηνδφηεζε, λα
εληαρηεί έλα έξγν ζε έλα ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. εηιηθξηλά αλ ην έρεηε
θαηαιάβεη θαη ζπλερίδεηε λα ςεθίδεηε θαηά, κε μεπεξλάεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: πκθσλψ κέρξη θεξαίαο ζε απηά πνπ είπε ν θ. Καιακπφθεο
ε δηαδηθαζία έληαμεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε απηνχ ηνπ έξγνπ μεθίλεζε πέξζη ην
Μάην φηαλ ήκνπλ εγψ Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ηφηε αθξηβψο
είρακε θαηαζέζεη εκείο ηηο πξνηάζεηο θαη ηα ζρέδηά καο ζε ξαληεβνχ πνπ έγηλε
ζην Πξάζηλν Σακείν.
Ζ πξνζπάζεηά καο θαη ε ζέιεζή καο ήηαλ λα απνξξνθήζνπκε
θαη εκείο φπσο πνιινί Γήκνη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ην Σερληθφ
Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, ην θαηαθέξακε, ζεσξνχκε φηη ε Γηνίθεζε έρεη
ζπλέρεηα, ζεσξνχκε φηη δελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα κελ δηεθδηθνχκε θαη λα
κελ παίξλνπκε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα θαη απφ απηή ηελ άπνςε
λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην ςεθίζνπλ φινη νκφθσλα γηαηί δελ ππάξρεη θακία
πεξίπησζε απηφ λα πινπνηεζεί κέζα ζην επφκελν δίκελν.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δπραξηζηνχκε,

ππάξρεη

άιινο

νκηιεηήο;

Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα 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;
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Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλησλαξφπνπινο απνπζηάδεη, ε 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, ν θ. Αγγειήο θαη ν θ.
Σαβιαξίδεο απνπζηάδνπλ, ε 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 θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ απνπζηάδνπλ, ν θ.
Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αξάπνγινπ θαη ν θ. Πιάηαλνο απνπζηάδνπλ, ν θ.
Καληαξέιεο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ απνπζηάδεη, ν θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά θαη ν θ. Κνπηζάθεο απνπζηάδνπλ, ε θα
Αγαγηψηνπ;
Β. ΑΓΑΓΗΧΣΟΤ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. ηψξεο;
Ν. ΗΧΡΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα θαη ε θα Αλαγλψζηνπ απνπζηάδνπλ, ν θ.
Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 17 ππέξ θαη 1 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Α. Απνδνρή ησλ
φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 118.445 €. Β. Δμνπζηνδφηεζε πξνο ην
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο «Έξγν
αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ – Κνηλφρξεζηνο ρψξνο Σνπξαιί 2
πιαηεία Αγίαο Μαξίλαο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Σν 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Υνξήγεζε
έθηαθηεο επηρνξήγεζεο» σο πξνο ηελ εηζαγσγή ηνπ είλαη νκφθσλν;
Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ην 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

2ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Υνξήγεζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Λφγσ θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
πξνηείλνπκε φπσο δηαβάζαηε ζηελ εηζήγεζε ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε κε
10.000 €
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξεί ν Πξφεδξνο λα εμεγήζεη γηαηί κπαίλεη εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Μπνξεί λα πάξεη ηνλ ιφγν ν Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο ν θ. Κηνχζεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο. Παξαθαιψ ζην κηθξφθσλν λα καο πείηε ην φλνκα θαη
ηελ ηδηφηεηά ζαο.
Θ. ΚΗΟΤΖ: Καιεζπέξα ζαο είκαη ν Πξφεδξνο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Οη έθηαθηεο αλάγθεο ζηα ζρνιεία δελ ζηακαηνχλ, ζπλερίδνληαη, δελ έρνπλ
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πξνβιήκαηα εθινγηθά. Δίλαη νπσζδήπνηε λα γίλνπλ θάπνηεο επηδηνξζψζεηο
ζε θάπνηα ζρνιεία, θάπνην απφ απηά ηα Γεληθά Λχθεηα είλαη θαη εμεηαζηηθφ
θέληξν δελ κπνξνχκε λα ην αθήζνπκε ρσξίο ηδάκηα ή λα κελ βάςνπκε ηηο
αίζνπζεο. Έλα απφ απηά ηα ζρνιεία πνπ ζα είλαη εμεηαζηηθφ θέληξν, ζέιεη θαη
θιηκαηηζηηθφ, απηφ πνπ έρεη ράιαζε. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Υνξήγεζε έθηαθηεο
επηρνξήγεζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Σν 3ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Γηαγξαθή ρξεψλ
νθεηιέηε ηνπ Γήκνπ» σο πξνο ηελ εηζαγσγή ηνπ είλαη νκφθσλν; Δηζάγεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ ε εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην 3ν
ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

3ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Γηαγξαθή ρξεψλ νθεηιέηε ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μέξσ αλ θάπνηνο ρξεηάδεηαη θάπνηα δηεπθξίληζε πάλσ ζε
απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πσ εγψ γηαηί ιείπεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο; Δίλαη έλαο θχξηνο ηνπ
νπνίνπ ηνπ βεβαηψζεθαλ θάπνηα ρξήκαηα απφ φ,ηη βιέπσ, ν νπνίνο έρεη έξζεη
ζην δεκαξρείν θακία δεθαξηά θνξέο θαη ν ιφγνο πνπ ην βάδνπκε ηψξα, ζα
πήγαηλε πην κεηά, απιψο γηα ηνλ ιφγν πνπ ζαο εμήγεζα πξηλ, δειαδή ζα
πήγαηλε ππεξεζηαθά πην κεηά ζα εξρφηαλ ε εηζήγεζε, αιιά έξρεηαη ν κήλαο
θαη ν άλζξσπνο απηφο πηέδεη πάξα πνιχ, έρεη δίθην δειαδή.
Σνπ δηαγξάθνπκε ην ρξένο θαη ηνπ επαλαβεβαηψλνπκε, αλ δείηε,
ιηγφηεξα κε βάζε ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Γηαγξαθή ρξεψλ
νθεηιέηε ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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Σν 4ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Ίδξπζε
Σκήκαηνο έληαμεο ζην 4ν Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο» σο πξνο ηελ
εηζαγσγή ηνπ είλαη νκφθσλν; Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε εηζαγσγή πξνο
ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην 4ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

4ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Ίδξπζε Σκήκαηνο έληαμεο ζην 4ν Γεκνηηθφ ζρνιείν
Νέαο Φηιαδέιθεηαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπάξρεη έλα ηκήκα έληαμεο ην νπνίν ιεηηνπξγεί ήδε κε 7
παηδηά πνπ έρνπλ βεβαησκέλα απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηα αληίζηνηρα
πξνβιήκαηα θαη νπζηαζηηθά ρξεηάδεηαη λα ην λνκηκνπνηήζνπκε. Μαο έθαλε ην
έγγξαθν θαζπζηεξεκέλα ε Γηεχζπλζε, νθείινπκε λα ην λνκηκνπνηήζνπκε γηα
λα ιεηηνπξγεί θαη ηππηθά, νπφηε πξέπεη λα θάλνπκε ηε δηαδηθαζία απηή.
Μάιηζηα άιιαμε θαη ν ηξφπνο πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ηκήκα
έληαμεο, άιιαμε δειαδή ην λνκηθφ πιαίζην, κέρξη πξφηηλνο δελ έξρνληαλ
αληίζηνηρα ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, παξέκελαλ κφλν ζηα πιαίζηα ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή δηεπθξίληζε; Γελ ππάξρεη. Παξαθαιψ θ.
Γξακκαηέα 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 απνπζηάδεη, ε θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιχβεο ππέξ, ε θα Γαιαδνχια απνπζηάδεη, ε θα Υαξακαξά;
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Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ν θ. Αγγειήο θαη ν θ.
Σαβιαξίδεο απνπζηάδνπλ, ε 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 θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ απνπζηάδνπλ, ν θ.
Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αξάπνγινπ θαη ν θ. Πιάηαλνο απνπζηάδνπλ, ν θ.
Καληαξέιεο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ απνπζηάδεη, ν θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά θαη ν θ. Κνπηζάθεο απνπζηάδνπλ, ε θα
Αγαγηψηνπ;
Β. ΑΓΑΓΗΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. ηψξεο;
Ν. ΗΧΡΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα θαη ε θα Αλαγλψζηνπ απνπζηάδνπλ, ν θ.
Παπαθψζηαο;
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Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 18 ππέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Ίδξπζε Σκήκαηνο
έληαμεο ζην 4ν Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
Σν 5ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Έγθξηζε
πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ ρψξσλ πνπ
δηαηίζεληαη θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ
κειψλ ηνπ επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
εθινγψλ ζηνπο πλδπαζκνχο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπο, θαζψο
θαη άιισλ ιεπηνκεξεηψλ» σο πξνο ηελ εηζαγσγή ηνπ είλαη νκφθσλν;
Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ην 5ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

5ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηξφπνπ ρξήζεο
ησλ ρψξσλ πνπ δηαηίζεληαη θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν
ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ επξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ
ζηνπο πλδπαζκνχο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπο,
θαζψο θαη άιισλ ιεπηνκεξεηψλ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θα Πξφεδξε. Δγψ κφλν ήζεια λα θάλσ κηα
απιή εξψηεζε: ππάξρεη θάπνηα έλζηαζε ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ
παξαρσξεζεί;

Τπάξρεη

θάπνηα

δηακαξηπξία;

Δίκαζηε

φινη

απφιπηα

ζχκθσλνη; Γέρηεθαλ φινη; Γειαδή ππέγξαςαλ φινη ηα ραξηηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πξνζεθιήζε, νχηε ζα δηαηεζεί ρψξνο ζηε Υξπζή Απγή.
Οχηε πξνζεθιήζε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ζπκθσλήζεθε νκφθσλα απφ
ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο φηη δελ ζα δηαηεζεί ρψξνο ζηε Υξπζή Απγή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Οη δεκνηηθέο Παξαηάμεηο, νη Πεξηθέξεηεο θαη επξσβνπιή
άζξνηζκα πφζα πεξίπηεξα είλαη; Γειαδή ηελ Πξσηνκαγηά ηη ζα ζπλαληήζνπκε
κπξνζηά καο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηηο Παξαηάμεηο πνπ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ δεισζεί …
Α. ΚΟΝΣΟ: Γελ μέξνπκε αλ εηδνπνηήζεθαλ φινη
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηδνπνηήζεθαλ φινη θαη φια ηα Κφκκαηα, πιελ ηεο Υξπζήο
Απγήο. Δηδνπνηήζεθαλ φια ηα Κφκκαηα, φιεο νη απηνδηνηθεηηθέο Παξαηάμεηο νη
δεκνηηθέο θαη φιεο νη πεξηθεξεηαθέο. Απηνί πνπ παξεπξέζεζαλ γηα λα δείηε θαη
ην πξαθηηθφ είλαη ε «Γχλακε Πνιηηψλ» ε πιεηνςεθνχζα Παξάηαμε ε Γηνίθεζε
δειαδή, ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βνχξνπ, ε Παξάηαμε ηνπ θ. εξεηάθε
εθπξνζσπψληαο ν θ. εξεηάθεο θαη ην ΚΚΔ σο Κφκκα γηα ηελ επξσβνπιή θαη
ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην Γήκν ηε "Λατθή πζπείξσζε", εθπξνζσπήζεθαλ ηξεηο
Παξαηάμεηο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ. Ο θ. Σνκπνχινγινπ δηα κέζνπ ηνπ θ.
Αλησλφπνπινπ θαη πέκπηνλ ν θ. Γξεηδειηάο. Άξα δειαδή αηηήζεθαλ έλα
θεληξηθφ πξνεθινγηθφ πεξίπηεξν ζηε Φηιαδέιθεηα θαη άιιν έλα ζηε
Υαιθεδφλα θαη ζπκθσλήζεθε ε θαηαλνκή ησλ ρψξσλ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απηά είλαη εθηφο νηθεκάησλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηφο. Δίλαη άιιν ην εθινγηθφ θέληξν θαη είλαη άιιν ην εθινγηθφ
πεξίπηεξν πνπ ν λφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε δηθή καο πεξίπησζε πνπ
έρνπκε δχν Γεκνηηθέο Δλφηεηεο έλα ζηε Φηιαδέιθεηα θαη έλα ζηε Υαιθεδφλα.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη απφ επξσβνπιή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ επξσβνπιή έρεη αηηεζεί ν ΤΡΗΕΑ, ην Κνκκνπληζηηθφ
Κφκκα ην νπνίν φκσο ζα είλαη ζηνλ ίδην ρψξν αιιά x3. Ήξζε ην Πνηάκη, ην
Πνηάκη δελ μέξσ αλ δήηεζε αθξηβψο πεξίπηεξν λνκίδσ πσο δήηεζε κηα
νκπξέια…
Α. ΚΟΝΣΟ: Δίλαη κέζα ζηελ θαηάζηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Εήηεζε κηα νκπξέια, δελ δήηεζε ηελ ηνπνζέηεζε εθινγηθνχ
πεξηπηέξνπ

θαη

απφ

ηελ

Πεξηθέξεηα

εθπξνζσπήζεθε

ε

Παξάηαμε

«Γεκηνπξγία μαλά» πνπ αλ ζπκάκαη θαιά είλαη ηνπ θ. γνπξνχ θαη ε Παξάηαμε
ηνπ θ. Παηνχιε αηηήζεθαλ θαη ηνπο παξαρσξήζεθε ρψξνο γηα πξνεθινγηθφ
πεξίπηεξν.

16

ε

8 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 17/4/2019

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπήξμαλ θαζφινπ αιιαγέο απφ απηά πνπ δήηεζαλ νη
Παξαηάμεηο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπήξμαλ θνηλή ζπλαηλέζεη ακνηβαίεο …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κνηλή ζπλαηλέζεη. Άξα δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα ην
ζπδεηήζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οκφθσλν είλαη, θνηλή ζπλαηλέζεη ακνηβαίεο κεηαηνπίζεηο
πξνθεηκέλνπ λα ρσξέζνπκε φινη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δληάμεη δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε λα ξσηήζσ θάηη; Δπεηδή έρσ θαη ηελ απνξία γηαηί
είλαη θαη ν Υξήζηνο παξψλ, επεηδή Υξήζην δελ ήζνπλ, ζα ρξεηαζηείο θάπνην
ρψξν; Αλ είλαη λα ην πεξάζνπκε θαη ζην πξαθηηθφ ζήκεξα, ελλνψ γηα λα κελ
αδηθεζεί θάπνηνο.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: πκθσλψ απφιπηα, αιιά κε ππεπζπλφηεηα δηθή κνπ
ιφγσ αζζελείαο δελ κπφξεζα λα είκαη παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία κπνξεί απηφ λα ηξνπνπνηεζεί φκσο ηψξα.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Αο επηθπιαρηψ ιίγν θαη ζα ζαο απαληήζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξνχκε φκσο λα βάινπκε ζηελ απφθαζε φηη ζα δηαηεζεί
έλαο ρψξνο θνηλή ζπλαηλέζεη;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Βεβαίσο αο κπεη αθξηβψο έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κνηλή ζπλαηλέζεη θαη κε ηηο άιιεο Παξαηάμεηο ζα δηαηεζεί ρψξνο
ζηελ Παξάηαμε, γηα λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Βεβαίσο δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα κε ηελ εηζήγεζε φπσο δηακνξθψζεθε απηή ηε ζηηγκή
είκαζηε φινη ζχκθσλνη; Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνχ
Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ ρψξσλ πνπ
δηαηίζεληαη θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ησλ εθινγψλ γηα ηελ
αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ
θαη πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ζηνπο πλδπαζκνχο ησλ ππνςεθίσλ γηα
17
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ηελ πξνβνιή ηνπο, θαζψο θαη άιισλ ιεπηνκεξεηψλ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
Σν 6ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Απνδνρή
παξαίηεζεο Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη νξηζκφο λένπ» σο πξνο ηελ
εηζαγσγή ηνπ είλαη νκφθσλν; Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε εηζαγσγή πξνο
ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην 6ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

6ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή παξαίηεζεο Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο
θαη νξηζκφο λένπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλνπκε σο Πξφεδξν ζηε ζέζε ηεο θαο Αλδξένπ ηνλ θ.
Κψζηα Γθνιθηλφπνπιν θαη σο αληηθαηαζηάηε ηεο θαο Αλδξένπ ηνλ θ.
Υαηδεγεσξγίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Έρνπκε ην δηθαίσκα δειαδή θαη βάδνπκε εθηφο; Μάιηζηα. Δπί ηε
επθαηξία ζην κέηξν απηφ πνπ φ,ηη βνήζεζε θαη φ,ηη κπφξεζε ε θα Αλδξένπ,
εκείο ζαλ Παξάηαμε ηελ επραξηζηνχκε πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Παπαθψζηαο έρεη ηνλ ιφγν.
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Δπ’ επθαηξία ηνπ ζέκαηνο ε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο
Αλδξένπ ηη αθξηβψο πξνβιέπεηαη; Δπεηδή άθνπζα ηνλ θ. Γήκαξρν πνπ είπε
γηα πκβνχιηα αλ ζα γίλνπλ ή δελ ζα γίλνπλ. Γελ νθείινπκε λα αληηθαηαζηαζεί
σο δεκνηηθή ζχκβνπινο γηα λα είλαη άξηην ην Γεκνηηθφ πκβνχιην; Καη ηη
γίλεηαη κε απηφ ην ζέκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη πεξηζψξην ελφο κήλα γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο
ή φρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο άιινο νκηιεηήο γηα εξψηεζε ή δηεπθξίληζε;
Γελ ππάξρεη; Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
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ε

8 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 17/4/2019

ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:
παξαίηεζεο

Σν

6ν

ζέκα

Πξνέδξνπ

εθηφο

εκεξήζηαο

Γηνηθεηηθνχ

δηάηαμεο

πκβνπιίνπ

«Απνδνρή

Κνηλσθεινχο

Δπηρείξεζεο Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη νξηζκφο
λένπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Σν 7ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Έγθξηζε
πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο άξζξνπ 199 ηνπ Νφκνπ 3463/2016 θαηαζηξνθήο
αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο ηνπ Γήκνπ» σο πξνο ηελ εηζαγσγή ηνπ είλαη
νκφθσλν; Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ην 7ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

7ν ΘΔΜΑ εθηφο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο άξζξνπ 199 ηνπ Νφκνπ 3463/2016
θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνχ
Δπηηξνπήο

άξζξνπ

199

ηνπ

Νφκνπ

3463/2016

θαηαζηξνθήο

αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

Δπραξηζηνχκε θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλερίδνπκε κε ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. πσο έγηλε ε πξφηαζε απφ ηνλ θ. Καληαξέιε
πξνηείλνπκε ην 7ν ζέκα λα πξνηαρζεί γηα ζπδήηεζε. πκθσλεί ην ζψκα;
Χξαία.
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7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξφζεζεο εθπφλεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο κε ζθνπφ
ηελ επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ κεηαμχ ησλ Ο.Σ. 91 & 17
(Γσδεθαλήζνπ) θαη Δζληθήο νδνχ (Δ.Ο.1.) ζηελ Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδφλαο
ηνπ Γήκνπ θαη απνζηνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,
βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μεηά απφ αίηεκα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ θνκκαηηνχ απηνχ ηεο
Νέαο Υαιθεδφλαο πνπ είλαη ην κνλαδηθφ ην νπνίν έρεη παξακείλεη εθηφο
ζρεδίνπ έγηλε κηα ζπλάληεζε ζην ηκήκα Πνιενδνκίαο ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο
θαη έξρεηαη απφ εθεί ε εηζήγεζε κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.
Απηφ ην θνκκάηη είλαη κπαίλνληαο απφ ηελ Αραξλψλ ζηε
Γσδεθαλήζνπ πνπ έρνπκε εθεί ηελ παηδηθή ραξά κέρξη πάλσ ζηα απηνθίλεηα
ηνπ Κνληαμή. Απηφ έρεη επηρεηξήζεη λα κπεη θη άιιεο θνξέο φηαλ ήκαζηαλ ζαλ
Γήκνο Υαιθεδφλα ζην ζρέδην πφιεο θαη δελ είρε

πξνρσξήζεη. Έκπαηλε

ηαπηφρξνλα κε ην άιιν θνκκάηη ζηε νπιίνπ, πνπ ηφηε ην 2007 αλ ζπκάκαη
θαιά δφζεθε έλα θφθθηλν πεξίγξακκα γηα ηελ εθθιεζία ηελ Δπαγγειίζηξηα.
ιν ην ππφινηπν δελ είρε πξνρσξήζεη. Ζ αηηηνιφγεζε ήηαλ φηη
απφ ην ’98 αλ ζπκάκαη θαιά νξίζηεθε κηα απφζηαζε 40 ή 60 κέηξσλ απφ ηνλ
Άμνλα ηεο εζληθήο πνπ δελ δχλαηαη λα νηθνδνκεζεί. Δμεηάζακε ην αίηεκα ησλ
θαηνίθσλ –ζα ζαο ηα πεη θαη ν θ. Γηαλνπιέιεο- θαη απηή ηε ζηηγκή έξρεηαη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην έλα δηπιφ αίηεκα.
Θα μεθηλήζεη πξψηα κε ηελ ππάξρνπζα πνιενδνκηθή κειέηε
πνπ έρνπκε, ε νπνία βέβαηα δελ είλαη ζε ηζρχ αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζαλ ππφβαζξν, έλα εξψηεκα – αίηεκα ζην Τπνπξγείν κείσζεο ηεο
απφζηαζεο ησλ 60 κέηξσλ γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα έληαμεο θαη
νηθνδφκεζεο ζε απηφ ην θνκκάηη.
Δθφζνλ ε απφζηαζε κεησζεί ζα πξνρσξήζεη ν Γήκνο ζηελ
επηθαηξνπνίεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ είρε θάλεη ν Γήκνο
Υαιθεδφλαο ηφηε. Θεσξψ φηη είλαη έλα δίθαην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ, είλαη έλα
θνκκάηη ηεο Υαιθεδφλαο ην νπνίν είλαη ζα έιεγα άλαξρν θαη ζε αληίζεζε κε
φιε ηελ ππφινηπε πεξηνρή ε νπνία έρεη νηθνδνκεζεί παξακέλεη εληειψο
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αλεθκεηάιιεπην. Αλ απηφ κπεη ζην ζρέδην πφιεο αλ πξνρσξήζεη ε έληαμή ηνπ
ζαο ιέσ φηη ν ζπληειεζηήο δφκεζεο, απηφο πνπ δίλνπλ πιένλ ζα είλαη 0,8 ζε
αληίζεζε κε ην 1,8 πνπ έρεη ε ππφινηπε Υαιθεδφλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Μηα εξψηεζε. Κχξηε Αληηδήκαξρε έρεηε εηθφλα πφζα
αθίλεηα πεξηιακβάλεη απηή ε πεξηνρή πνπ ζπδεηάκε θαη αλ είλαη θηίξηα ή
νηθφπεδα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν κεγαιχηεξν κέξνο είλαη νηθφπεδα, ε κεγαιχηεξε έθηαζε
είλαη πεξίπνπ 6,5 ζηξέκκαηα θαη είλαη νηθφπεδα αδφκεηα. Τπάξρνπλ ζην θάησ
κέξνο ηεο Γσδεθαλήζνπ ακέζσο κεηά ην κπάζθεη ή ηξία ή ηέζζεξα ζπίηηα, ηα
μέξεη ν θ. Γηαλνπιέιεο έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε απηή ηελ πεξηνρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ λα πείηε ζην κηθξφθσλν ην φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηά
ζαο γηα ηα πξαθηηθά θαη κεηά λα ζαο αθνχζνπκε.
Ν. ΓΗΑΝΟΤΛΔΛΖ: Δίκαη πνιηηηθφο κεραληθφο εθπξφζσπνο ησλ θαηνίθσλ ηεο
νδνχ Γσδεθαλήζνπ πνπ είλαη εθηφο ζρεδίνπ κεηαμχ εζληθήο νδνχ θαη νδνχ
Γσδεθαλήζνπ. Ζ πεξηνρή είλαη πεξίπνπ 8 ζηξέκκαηα, αλ πνιενδνκεζεί 2,5 κε
3 ζηξέκκαηα ζα είλαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη εληειψο αλέμνδα γηα ην Γήκν, γηα ην
γεγνλφο φηη ην ιέεη ν Νφκνο 1337 φηη νθείιεη λα πνιενδνκεζεί, νξίδεη εηζθνξά
ζε γε εάλ πνιενδνκεζεί ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη.
Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη φπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο
είλαη ην κνλαδηθφ εθηφο ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ καο, έρσ εδψ έλα ζρέδην ην νπνίν
δείρλεη φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 ήηαλ ζρεδφλ πιήξσο νηθνδνκεκέλν, ηα ίδηα
θηίζκαηα απηά ππάξρνπλ θαη ζήκεξα, κνλάρα πνπ ξεκάδνπλ, ζαπίδνπλ γηαηί
δελ επηηξέπεηαη λα βγεη νχηε νηθνδνκηθή άδεηα επηζθεπήο ηνπο. Απηά ηα ζπίηηα
δειαδή ζα γίλνπλ ζην ηέινο ζθνππηδφηνπνο δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηε άιιν.
Απφ εθεί θαη πέξα είπε ν θ. Καιακπφθεο φηη είρε γίλεη
πξνζπάζεηα, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ’91 έρεη εδψ απφθαζε ζεηηθή γηα ηελ
πνιενδφκεζε. Άιιν Γεκνηηθφ πκβνχιην ην 1996 επίζεο ζεηηθή απφθαζε γηα
ηελ πνιενδφκεζε. Σν ’98 θφιιεζε ζε έλα λφκν πνπ είπε φηη 60 κέηξα απφ ηνλ
άμνλα ηεο εζληθήο νδνχ δελ κπνξεί λα πνιενδνκεζεί ε πεξηνρή.
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Ο λνκνζέηεο θαηάιαβε ην ιάζνο ηνπ θαη ην 2003 κπήθε λέα
παξάγξαθνο ζην ζπγθεθξηκέλν λφκν πνπ ιέεη φηη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ηψξα είλαη Αλάπηπμεο, ήηαλ παιηά
ΤΠΔΥΧΓΔ – ΤΠΔΚΑ φηη κπνξεί λα κηθξχλεη απηή ε απφζηαζε θαη κε βάζε
απηφ ην λφκν κπήθε ζην ζρέδην πφιεο κηα αληίζηνηρε πεξηνρή δίπια ζηελ
εζληθή νδφ πνπ είλαη ε εθθιεζία ηεο Δπαγγειίζηξηαο.
Σψξα δεηάκε θη εκείο παξαθαινχκε πάξα πνιχ λα δείηε ζεηηθά
ην αίηεκά καο, ληψζνπκε ζαλ παηδηά ελφο θαηψηεξνπ Θενχ εθεί, δειαδή φιε ε
Φηιαδέιθεηα θαη ε Υαιθεδφλα είλαη ζην ζρέδην θαη κφλν εκείο δελ είκαζηε,
ρσξίο ιφγν δελ βιέπσ λα ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο θαη απφ ηελ άιιε κεξηά
απηφ πνπ είπε ν θ. Καιακπφθεο λα ζηείινπκε ηελ παιηά κειέηε ζην
Τπνπξγείν γηα λα πάξνπκε πξψηα ηε ζεηηθή γλσκάηεπζε ρξεηάδεηαη έλα
ζπκπιήξσκα φρη ηδηαίηεξν, πνπ λα αηηηνινγεί γηα πνην ιφγν ζεσξνχκε φηη
πξέπεη λα κεησζεί ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε.
Γειαδή ζην αίηεκα ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα
αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ιέεη γηα πνην ιφγν πξέπεη λα κεησζεί ε
ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, πνπ ππάξρνπλ πάξα πνιινί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ
θάηη ηέηνην. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. ηψξεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΗΧΡΖ: Θα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ην εμήο: απηφ ην θνκκάηη γηαηί έκεηλε
εθηφο ζρεδίνπ φηαλ ε ππφινηπε Υαιθεδφλα κπήθε ζην ζρέδην, κπνξείηε λα
καο πείηε; Ξέξεηε;
Ν. ΓΗΑΝΟΤΛΔΛΖ: Τπνςηάδνκαη, δελ μέξσ αθξηβψο.
Ν. ΗΧΡΖ: πγλψκε πξηλ μεθηλήζεηε, δελ ζέισ ππνςία. Θέισ λα κνπ πείηε
εάλ γλσξίδεηε θαη αλ δελ γλσξίδεηε, λα καο πείηε φηη «δελ γλσξίδσ γηαηί έκεηλε
έμσ απηφ ην θνκκάηη» θαη ελ ζπλερεία λα κνπ πείηε ηηο ππνςίεο ζαο.
Δπραξηζηψ.
Ν. ΓΗΑΝΟΤΛΔΛΖ: Δθείλν ην νπνίν γλσξίδσ είλαη φηη ην απέλαληη θνκκάηη
κπήθε ζην ζρέδην ην 1934 έρσ εδψ ηελ πηλαθίδα. Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη
ήηαλ πεξηζζφηεξν θηηζκέλν εθείλε ηελ επνρή απφ φ,ηη ήηαλ ην απέλαληη
θνκκάηη. Πξάγκαηη έρσ ξσηήζεη θαη ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο «γηαηί δελ
είλαη πνιενδνκεκέλν απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη;» θαλείο δελ κπνξεί λα

22

ε

8 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 17/4/2019

κνπ απαληήζεη. Απηή είλαη ε απάληεζή κνπ, δελ κπνξψ λα πσ πεξηζζφηεξα.
Μήπσο γλσξίδεηε εζείο δελ μέξσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηα άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ζ θα Ρφθνπ έρεη
ηνλ ιφγν.
Υ. ΡΟΚΟΤ: Πφζνπο θαηνίθνπο αθνξά απηφ; Καη αλ απηνί νη θάηνηθνη πνπ
κέλνπλ ηψξα, είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο καο;
Ν.

ΓΗΑΝΟΤΛΔΛΖ:

Καη'

αξράο

ππάξρεη

έλα

ηξηψξνθν

κε

πνιιά

δηακεξίζκαηα, δελ μέξσ αθξηβψο πφζνη θάηνηθνη είλαη πάλησο είλαη αξθεηνί.
Γλσξίδσ

αλζξψπνπο

πνπ

έκελαλ

ζηελ

πεξηνρή,

δελ

κπνξνχλ

λα

αλαθαηλίζνπλ ην ζπίηη ηνπο, είλαη εληειψο αδχλαην λα κείλνπλ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο

θαηνηθίεο

θαη

έρνπλ

θχγεη.

Αιιά

αλ

κπνξέζνπλ

θαη

πνιενδνκεζεί, ζα μαλαγπξίζνπλ.
Δίλαη κηα πεξηνρή ε νπνία πηζαλφηαηα πξνζθέξεη ξχπαλζε απηή
ηε ζηηγκή ζην Γήκν καο, αθξηβψο ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηεο θαη εάλ
πνιενδνκεζεί πξψηνλ ζα δεκηνπξγεζνχλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη αλέμνδα γηα ην
Γήκν θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ζα θαζαξίζνπλ θαη ζα αλαθαηληζηνχλ απηέο νη
πεξηνπζίεο. Δπίζεο ζα πξνζθέξεη θαη έζνδα βέβαηα ζην Γήκν καο κε
δεκνηηθά ηέιε, κε ηνπο δεκνηηθνχο θφξνπο θαη φινπο ηνπο θφξνπο πνπ είλαη
ππνρξεσκέλνη φινη απηνί νη άλζξσπνη λα πιεξψλνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Ήζεια λα απεπζπλζψ ιίγν ζηνλ εθπξφζσπν ησλ
θαηνίθσλ καο, επεηδή πξνέξρνκαη θη εγψ απφ ηε Νέα Υαιθεδφλα θαη καο είρε
απαζρνιήζεη πνιιά ρξφληα ην ζέκα απηφ θαη λνκίδσ φηη θακία απφ ηηο
πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο δελ ήηαλ ππέξ ηνπ ζέκαηνο απηνχ, ην λα ιπζεί ην
πξφβιεκα απηφ. Ήηαλ απνθάζεηο ππέξ απηψλ πνπ αλαθέξαηε.
Βεβαίσο δελ μέξσ γηα πνηνπο ιφγνπο νχηε ηερληθφο είκαη, νχηε
ζηε Γηνίθεζε ήκνπλ, δεκνηηθφο ζχκβνπινο ήκνπλ ηφηε, εάλ ππάξρνπλ
πξαγκαηηθά νη πξνυπνζέζεηο. Δίλαη εχινγν ην αίηεκά ζαο δελ ην ακθηζβεηεί
θαλείο, αιιά αλ ππάξρνπλ φκσο νη πξνυπνζέζεηο δελ ηηο γλσξίδσ, εγψ
απεπζχλνκαη ζηνλ θ. Αληηδήκαξρν ηνλ θ. Καιακπφθε αλ ππάξρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο λα πξνρσξήζεη ην ζέκα γηαηί είλαη δίθαην θαη γηαηί ν ρψξνο εθεί
θαη ην θνκκάηη απηφ πξαγκαηηθά θάπνηα ζηηγκή θαη ζήκεξα πνπ ην δνχκε, είλαη
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έλα θνκκάηη ην νπνίν ζα έιεγα είλαη βξψκα, ηίπνηε άιιν δελ ζα κπνξνχζα λα
πσ.
Καη παξάπνλα ππάξρνπλ, ηα βιέπνπκε θαζεκεξηλά γηαηί είκαη θη
εγψ γείηνλαο εθεί ζηελ Μαθξπγηάλλε κέλσ απφ πάλσ αθξηβψο θαη ην
βιέπνπκε θαζεκεξηλά. Μαθάξη λα γίλεη εηζήγεζε απφ ηε κεξηά ηνπ Γήκνπ θαη
λα βξεζεί επηηέινπο κηα ιχζε, απηφ εχρνκαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Αγαγηψηνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Β. ΑΓΑΓΗΧΣΟΤ: Να ξσηήζσ θάηη. Απηφ ην θνκκάηη δελ εθάπηεηαη ηεο εζληθήο
νδνχ;
Ν. ΓΗΑΝΟΤΛΔΛΖ: ε θάπνην ζεκείν ηνπ, λαη.
Β. ΑΓΑΓΗΧΣΟΤ: Γελ έρνπκε δειαδή απφζηαζε φπσο είρακε ζηελ εθθιεζία,
γηαηί ε εθθιεζία εθάπηεηαη.
Ν. ΓΗΑΝΟΤΛΔΛΖ: Νάην ην ζρεδηάγξακκα…
Β. ΑΓΑΓΗΧΣΟΤ: Σν μέξσ.
Ν. ΓΗΑΝΟΤΛΔΛΖ: Να, ε εζληθή νδφο κφλν έλα ηκήκα απηνχ ηνπ Οηθνδνκηθνχ
Σεηξαγψλνπ

εθάπηεηαη,

κφλν

εδψ.

Δδψ

είλαη

καθξηά,

δειαδή

ζην

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εδψ δελ έρεη θαλ ην πξφβιεκα ησλ 60 κέηξσλ. Δδψ
είλαη ην πξφβιεκα πνπ ππάξρνπλ ηα 60 κέηξα, φρη δελ εθάπηεηαη θαη αλ κνπ
επηηξέπεηε θάηη, είλαη πνιενδνκεκέλα ρηιηάδεο Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα πνπ
εθάπηνληαη ηεο εζληθήο νδνχ. Έλα κηθξφ θνκκάηη πξάγκαηη εθεί πνπ είλαη ε
πεξηνπζία ηνπ θ. Κνληαμή πξάγκαηη εθάπηεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θα Πξφεδξε. Καη' αξράο ζηελ πξψηε
αλάγλσζε θαη ζηελ πξψηε αλάιπζε πνπ γίλεηαη, ππάξρεη έλα ινγηθφ αίηεκα
ησλ ζπλδεκνηψλ καο ζρεηηθά κε ηελ πνιενδφκεζε απηνχ ηνπ Σεηξαγψλνπ
ησλ 8 ζηξεκκάησλ.
Δίλαη κεξηθά ηερληθά ζέκαηα ηα νπνία εκείο δελ κπνξνχκε εδψ
λα ηα αλαιχζνπκε, ππάξρνπλ εηδηθνί πνιηηηθνί κεραληθνί νη νπνίνη καο είπαλ
κεξηθέο ζέζεηο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ην θνκκάηη απηφ. Ννκίδσ είλαη γηα εκέλα
θαη δεηψ ζπγλψκε αλ είκαη ππεξβνιηθφο, ην ζεσξψ εληειψο απιφ απφ ηε
ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε λνκηκφηεηα φισλ απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ είπε
ν θ. Καιακπφθεο ηνλ νπνίν ηνλ άθνπζα κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή, κε
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ελεκέξσζε θαη ν θ. Μαλσιεδάθεο, άθνπζα θαη ηνλ κεραληθφ, εκπίπηνπλ φια
ζηε λνκηκφηεηα, δελ βξίζθσ ηνλ ιφγν λα κελ ην θάλνπκε θαη λα κελ ην
ςεθίζνπκε.
Απηφ ιέεη ε ινγηθή, ηίπνηε άιιν δελ κπνξψ λα πσ. Γελ έρσ ηα
ηερληθά πξνζφληα ζρεηηθά κε κηα πνιενδφκεζε ή κε, αιιά εθφζνλ ππάξρνπλ
εηζεγήζεηο ησλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ πνπ ιέλε φηη απηφ πξέπεη λα γίλεη θαη
κπνξεί λα γίλεη παξαδείγκαηνο ράξηλ φηη κπνξεί ν λφκνο λα βνεζήζεη φηη παξ'
φιν φηη εθάπηεηαη κπνξεί λα κεησζεί απηφ, θέξλσ έλα παξάδεηγκα.
Δγψ δελ κπνξψ λα ην ιχζσ απηφ ην πξάγκα θαη λα πσ «λαη,
εθάπηεηαη ή δελ εθάπηεηαη», φκσο ε ινγηθή καο ιέεη «θχξηνη πξνρσξάκε θαη
αλ ζπλαληήζνπκε κε λφκηκε θαηάζηαζε» βιέπνπκε ηελ άιιε πσο εμειίζζεηαη
αιιά λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην ςεθίζνπκε απηφ. Με ζπγρσξείηε γηα θαλέλαλ
δελ πηνζεηψ ηελ άπνςε, ιέσ ηε δηθή κνπ ζέζε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θη εγψ γηα λα είκαη εηιηθξηλήο
δελ γλσξίδσ ηελ πξντζηνξία απηνχ ηνπ ζέκαηνο φκσο επεηδή θη εγψ κέλσ
δίπια ζηελ εζληθή, νχηε 30 κέηξα είλαη ην ζπίηη κνπ, ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα
βέβαηα θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ αθίλεηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν
λφκνο κέρξη ηψξα δελ ηνπο επηηξέπεη νχηε θαλ λα θάλνπλ κηα ζπληήξεζε.
Οπφηε αξρίδεη ην πξάγκα θαη πιένλ θαηαιαβαίλεηε φηη έρεη δεηήκαηα θαη
αηζζεηηθήο αιιά θαη ζνβαξά ηερληθά πξνβιήκαηα ιφγσ παιαηφηεηαο.
Γελ γλσξίδσ ηελ πξντζηνξία φκσο πξαγκαηηθά θαηά ηελ
εηζαγσγή κνπ θαίλεηαη πάξα πνιχ ινγηθφ ην αίηεκα, εκείο ζα ππεξςεθίζνπκε
ην αίηεκα, δελ βιέπσ θαλέλα ιφγν λα αληηηαρηνχκε θαη είκαζηε ππέξ ηεο
άπνςεο θαη ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο
Γηνίθεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. ηψξεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΗΧΡΖ: Θα ήζεια λα πσ ζην πκβνχιην θαη δελ είλαη απάληεζε πξνο
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ην θνκκάηη απηφ πνπ είλαη εθηφο ζρεδίνπ, φπσο
θαη ην άιιν θνκκάηη ζηε νπιίνπ ζα πξέπεη λα πνχκε φηη είλαη παιηέο νηθίεο
κελ, αιιά εθεί ήηαλ ην πνηάκη ν Κεθηζφο.
Ν. ΓΗΑΝΟΤΛΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ηα ζρέδηα ηνπ Γήκνπ
ζαο δείρλσ, ην ’63 πξηλ ηελ εζληθή νδφ.
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Ν. ΗΧΡΖ: Κχξηε εγψ έρσ γελλεζεί ην ’58 θαη ην πνηάκη ήηαλ εθεί πνπ είλαη
ζήκεξα ε Παιακά, εθεί ζηηο θαιακηέο κεγάισζα. Δθεί φια ηα αθίλεηα, πνπ
είλαη φπσο θαη ηνπ Κνληαμή πνπ αλαθέξαηε πνπ είλαη απφ ηελ θάησ πιεπξά,
πνπ είλαη επίζεο εθηφο ζρεδίνπ απηά φια είραλ απνδεκησζεί γηα λα γίλεη ε
εζληθή νδφο, γηα λα μέξεηε. πσο θαη ην ζπίηη ην δηθφ κνπ, έρνπλ απνδεκησζεί
φινη θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπλ θαηαπαηεζεί. Σν δηθφ κνπ ζπίηη είλαη εθεί πνπ
έρνπκε ζήκεξα ηελ παηδηθή ραξά ζηελ Κνξπηζάο, ε κηθξή ε παηδηθή ραξά πνπ
έρνπκε ζηε γσλία, ήηαλ ην ζπίηη κνπ θαη ε Παιακά ήηαλ ην πνηάκη, ην ζπίηη
κνπ ήηαλ ζηηο θαιακηέο.
Δίλαη έλα ζνβαξφ ζέκα, ζα έιεγα λα κελ πάξνπκε απφθαζε,
πξνηείλσ λα θάλεη ν Γήκνο ηηο ελέξγεηεο απηέο πνπ είπε ν Αληηδήκαξρνο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ λα ζηείιεη ζην Τπνπξγείν ηα ζρεηηθά θαη ελ ζπλερεία ζε
άιιν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ πάξνπκε απαληήζεηο λα δνχκε ηη ζα
λνκηκνπνηήζνπκε. Φάρλνπκε γηα ρψξνπο Γήκαξρε, κελ ην μερλάηε.
Φάρλνπκε γηα ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη δελ ιέσ λα γθξεκηζηνχλ
ηα ζπίηηα, ζα έιεγα λα απνζχξνπκε ην ζέκα, αθνχζακε ηηο ζέζεηο ησλ
θαηνίθσλ λα ζηείινπκε ηα γξάκκαηα φπνπ πξέπεη ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία, λα
πάξνπκε ηηο απαληήζεηο, αιιά λα κελ πάξνπκε ζήκεξα απφθαζε.
Δπραξηζηψ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: πγλψκε, απφθαζε γη' απηφ παίξλνπκε. Απφθαζε
παίξλνπκε γηα λα ζηείινπκε ην εξψηεκα ζην Τπνπξγείν κείσζεο ηεο
απφζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα πνιενδνκεζεί. Απηφ είλαη ην πξψην ζθέινο, ην
δεχηεξν ζθέινο είλαη λα γίλεη πνιενδνκηθή κειέηε εθφζνλ έρνπκε ζεηηθή, αιιά
ε απφθαζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζα έξζεη ζε Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ
θαηλνχξγηα Γηνίθεζε.
Ν. ΗΧΡΖ: πκθσλψ Αληηδήκαξρε εγψ ιέσ λα ζηείινπκε ηελ νπνηαδήπνηε
επηζηνιή ζέιεηε θαη ην νπνηνδήπνηε εξψηεκα ζέιεηε πξνο ην αξκφδην
Τπνπξγείν, δελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα παξζεί θαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα λα θάλνπκε ηηο νπνηεζδήπνηε θηλήζεηο.
Να γίλνπλ πξψηα φια απηά, ρσξίο λα πάξνπκε απφθαζε απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην… Ση πσο ζα γίλεη; Γελ κπνξεί δειαδή έλαο Γήκαξρνο λα
ζηείιεη ζην Τπνπξγείν εξψηεκα πξνο ηελ Τπεξεζία; Γελ ρξεηάδεηαη απφθαζε
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
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Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Θα είλαη πην δπλαηή ε απφθαζε, κε απφθαζε Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Ν. ΗΧΡΖ: Απηφ αθξηβψο είλαη πην δπλαηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ννκίδσ ηψξα θνπβεληηάδνπκε ρσξίο ιφγν. Γελ απνθαζίδνπκε
γηα ηίπνηε νπζηαζηηθφ λα γίλεη ή λα κελ γίλεη θάηη. Απηφ πνπ θαηαιαβαίλσ θαη
κάιηζηα ζπκθσλνχκε απφ φ,ηη βιέπσ φιεο νη πιεπξέο, απνθαζίδνπκε λα πάεη
λα ειεγρζεί ε πνιενδνκηθή λνκηκφηεηα ηεο ππφζεζεο απηφ θαηάιαβα. Οπφηε
ηη θνπβεληηάδνπκε; Μπνξεί λα ρηηζηεί ή δελ κπνξεί λα ρηηζηεί; Δκείο ζα
απνθαζίζνπκε φιεο νη πιεπξέο καδί λα πάεη λα ειεγρζεί ε θαηάζηαζε, δελ
απνθαζίδνπκε θάηη άιιν. Αιιά γηα λα πάεη λα ειεγρζεί ε θαηάζηαζε, πξέπεη
λα απνθαζίζνπκε λα πάεη θαη απηφ απνθαζίδνπκε, έηζη ην έρσ θαηαιάβεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απιψο ζέισ λα δηεπθξηλίζσ φηη ε απφθαζε απηή πνπ ζα
πάξνπκε εκείο ζήκεξα θαη εγψ είκαη ππέξ, είλαη πην δπλαηή απφ ηε ζηηγκή
πνπ ζα θχγεη κηα νκφθσλε –πηζηεχσ φηη ζα είλαη νκφθσλε, γηαηί είλαη Γίθαην
ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ- ζα είλαη πην δπλαηή φηαλ πάεη θάησ ε πξφηαζή καο
θαη κηα απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Δθφζνλ είλαη δίθαην, ηψξα ιέκε πξάγκαηα δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί
ηα ιέκε. Σν αλ απνδεκηψζεθαλ ή πήξαλ ηα ρξήκαηα ηφηε, ή ήηαλ ξέκα, δελ ην
γλσξίδσ, δελ κπνξψ λα μέξσ. Αο πάεη θαη απφ εθεί θαη πέξα αο απνθαζίζεη
ην Τπνπξγείν, αο έρνπκε κηα νκφθσλε απφθαζε φκσο γηαηί είλαη δίθαην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Δγψ ζέισ λα εθζέζσ ην ζθεπηηθφ κνπ κε ην νπνίν
ςήθηζα ζεηηθά θαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. Αλεμάξηεηα κε φ,ηη
ηζρπξίδεηαη ν Νίθνο πνπ είλαη παιηέο ηζηνξίεο, εθεί ηψξα είλαη έλαο
ξεκαδφηνπνο θαη είλαη 8 ζηξέκκαηα. Αλ εμαθνινπζήζεη λα κείλεη έηζη, ζα
πξέπεη θάπνηα ζηηγκή ν Γήκνο λα απαιινηξίσζε, πνπ ζα ηνπ ζηνηρίζεη πάξα
πνιιά ιεθηά. Θα ράζεη ν Γήκνο.
Δγψ λνκίδσ φηη απηφ θαη δίθαην είλαη, ζα αλαθνπθίζεη ηνπο
θαηνίθνπο ην δίθαην αίηεκα πνπ έρνπλ θαη ζα σθειήζεη ην Γήκν. Γηφηη ζα
έρνπκε εηζθνξά γεο θαη αξθεηή εηζθνξά γεο γηα λα θάλνπκε εθεί ρψξνπο
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πξαζίλνπ ή θάπνηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ ςήθηζα
ζεηηθά ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη λνκίδσ φηη ζα είλαη θαιφ θαη γηα
ηνπο θαηνίθνπο φπσο είπα θαη γηα ην Γήκν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξία Πξφεδξε επεηδή πξαγκαηηθά ην ζέκα είλαη
νπζηαζηηθφ γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο αιιά επί ηεο νπζίαο θαη γηα ην Γήκν
είλαη αξθεηά νπζηαζηηθφ, εγψ εθείλν πνπ ήζεια λα πσ ζα δεπηεξνινγία είλαη
ην εμήο: επεηδή αζρνινχκαζηε φινη κε ηελ πνιηηηθή, ε πνιηηηθή είλαη ε ηέρλε
ηνπ εθηθηνχ. Καη γηα λα πνχκε ηψξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δνχκε
ξεαιηζηηθά ην ζέκα, νηηδήπνηε θη αλ έρεη γίλεη, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη
δεκηά γηα φινπο.
Ζ δε απαιινηξίσζε ζα είλαη κεγαιχηεξε δεκηά γηα ην Γήκν
νηθνλνκηθή, δειαδή έρεη δψζεη ήδε ν Γήκνο ή ην θξάηνο δελ μέξσ πνηνο
απνδεκηψζεηο θάπνηε, ζα μαλαδψζεη απηή ηελ πεξίνδν, άξα δελ ζα γίλεη πνηέ,
ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη έλαο ξεκαδφηνπνο, άξα αο δνχκε ιίγν ξεαιηζηηθά
ην ζέκα.
Δίλαη λνκνηειεηαθφ. Ξέξεηε, δπζηπρψο έηζη φπσο ιεηηνπξγνχκε
ζηελ Διιάδα θαη ην ιέσ λα ην αθνχζνπκε φινη θαη εκείο νη ίδηνη πξψηα,
δπζηπρψο έηζη θαηαιήγνπλ ηα πξάγκαηα, αλ ζέινπκε λα είκαζηε ξεαιηζηέο.
Γηφηη νχηε αμηνπνηνχληαη φπσο πξέπεη ηα πξάγκαηα, νχηε γίλνληαη νη ελέξγεηεο
ηελ ψξα πνπ πξέπεη θαη φηαλ πξέπεη θαη φπσο πξέπεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ ν θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν λα θιείζεη ην δήηεκα
λα πεξάζνπκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζήκεξα είλαη
νπζηαζηηθά ε πξφζεζε θαη ε ζέιεζε ηνπ Γήκνπ λα πξνρσξήζεη θαη λα ιχζεη
ην πξφβιεκα ζε απηή ηελ πεξηνρή, κε ηελ έληαμή ηνπ ζην ζρέδην πφιεο. Σα
εξσηήκαηα πνπ βάδεη ν θ. ηψξεο, απηά ζα ιπζνχλ ζε δεχηεξε θάζε. Γειαδή
αλ ηπρφλ πεξάζνπκε ζε πνιενδφκεζε ηεο πεξηνρήο, ππάξρεη ε πξψηε
αλάξηεζε, ε δεχηεξε αλάξηεζε. ε απηά δεηνχληαη ζηνηρεία απφ ηνπο
ηδηνθηήηεο, ηηο λνκηκφηεηεο ησλ ηδηνθηεζηψλ ησλ ηίηισλ ηνπο, εμεηάδνληαη θαη
πξνρσξάεη ε πνιενδφκεζε.
Άξα δειαδή φ,ηη είλαη, αλ ήηαλ ή δελ ήηαλ θαη φια απηά, απηά ζηε
δηαδηθαζία πνιενδφκεζεο απηνχ ηνπ θνκκαηηνχ, ζα βξεζνχλ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Απηφ πνπ ζέισ λα πσ εγψ είλαη φηη πνιιέο θνξέο αθνχγεηαη
γηα ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ πνηακνχ θαη ζε δηάθνξα ζεκεία πνπ ε εζληθή νδφο
φηαλ έγηλαλ ηα έξγα νη ράξηεο ηεο ΔΤΓΑΠ θαη νη πίλαθεο είλαη ζηε δηάζεζε
φισλ, απφ εθεί πξνθχπηνπλ θαη ηα δηαγξάκκαηα κε ηα νπνία δείρλνπλ ηνλ
ζρεκαηηζκφ ησλ Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
αλ κηιάκε γηα έλα θνκκάηη ην νπνίν είλαη ην κνλαδηθφ ην νπνίν βξίζθεηαη εθηφο
ζρεδίνπ πφιεο, ζα ζαο πσ φηη είλαη ε κνλαδηθή παξαθσλία απ' φια ηα
εθαπηφκελα ζε εθείλν ην ζεκείν.
Άξα νπνηαδήπνηε θ. ηψξε ππάξρεη ζρεηηθά κε ράξηεο θαη
πηλαθίδεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο νδνχ θαη ησλ
κεηαηνπίζεσλ ηνπ πνηακνχ, απηά είλαη ζηε δηάζεζή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ζπλερίδνπκε κε ηελ
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 απνπζηάδεη, ε θα Ρφθνπ;
Υ. ΡΟΚΟΤ: Απέρσ θαη λα εμεγήζσ φηη είκαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο
Εσήο φπνπ ην θαηαςήθηζα γηα λα κελ αλαξσηηνχληαη θάπνηνη, ςάρλνπκε λα
βξνχκε ρψξνπο φπσο είπε θαη ν θ. ηψξεο θαη κε απηφ ην ζθεπηηθφ ην
θαηαςήθηζα, γηαηί ε Φηιαδέιθεηα ήδε έρεη πνιχ ιίγνπο ρψξνπο ειεχζεξνπο
θαη κε απηφ ην ζθεπηηθφ, έλαο ιφγνο παξαπάλσ κε απηά πνπ είπαηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιχβεο ππέξ, ε θα Γαιαδνχια απνπζηάδεη, ε θα Υαξακαξά;
Γ. ΥΑΡΑΜΑΡΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο;
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αλδξένπ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ν θ. Αγγειήο θαη ν θ.
Σαβιαξίδεο απνπζηάδνπλ, ε 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 θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ απνπζηάδνπλ, ν θ.
Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αξάπνγινπ θαη ν θ. Πιάηαλνο απνπζηάδνπλ, ν θ.
Καληαξέιεο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ θαη ζέισ λα αηηηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ φηη ν ηξφπνο πνπ
αλέιπζε ην ζέκα ν θ. Καιακπφθεο λνκίδσ έδσζε φιε ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο
φηη πξνρσξψληαο ζα δνχκε θαη ζα αλαιπζεί θαηά πφζν απηή ε λνκηκφηεηα θαη
θαηά πφζν φια απηά ηα νπνία κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε, κπνξεί λα γίλεη ε
πνιενδφκεζε απηήο ηεο πεξηνρήο, νπφηε είκαη ππέξ. Καη ην αλέιπζε ν θ.
Νηάηζεο πξνεγνπκέλσο θαη έδσζε κηα πνιχ εχζηνρε ζέζε ηεο Παξάηαμήο
καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ απνπζηάδεη, ν θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά θαη ν θ. Κνπηζάθεο απνπζηάδνπλ, ε θα
Αγαγηψηνπ;
Β. ΑΓΑΓΗΧΣΟΤ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. ηψξεο;
Ν. ΗΧΡΖ: Λεπθφ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα θαη ε θα Αλαγλψζηνπ απνπζηάδνπλ, ν θ.
Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Λεπθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 14 ππέξ, 3 ιεπθά, 1 απνρή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξφζεζεο
εθπφλεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηνπ
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ κεηαμχ ησλ Ο.Σ. 91 & 17 (Γσδεθαλήζνπ) θαη
Δζληθήο νδνχ (Δ.Ο.1.) ζηελ Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδφλαο ηνπ Γήκνπ θαη
απνζηνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.» εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή παξαρψξεζεο ρξήζεο απφ ηελ Κη.Τπ. Α.Δ. ζην Γήκν ρψξνπ
(νηθνπέδνπ) ζηελ πεξηνρή «Πέηαιν Νεζίδαο»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Κπξία Πξφεδξε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο πξέπεη λα δνζεί κηα
ιχζε θάπνηα ζηηγκή νξηζηηθά. Σν λα έξρνληαη 10-15 ζέκαηα θαη λα έρνπκε 10
ζέκαηα ηα νπνία λα έξρνληαη απνζπαζκαηηθά θαη λα ελεκεξσλφκαζηε, δελ
κπνξεί λα γίλεη έηζη πκβνχιην. Φηάζακε ζε έλα ζεκείν λα κελ δηαβάδνπκε ηα
ζέκαηα. Ξεθηλάκε λα ηα δηαβάζνπκε ην 1 θαη ην 3 ηε Γεπηέξα, ην 5 ηελ
Σεηάξηε, ην 7 θαη 9 ηελ Παξαζθεπή, ην 10 ην άββαην, ην 14 ηελ παξακνλή
δελ γίλεηαη έηζη θχξηνη, ζαο ην έρσ πεη εθαηφ θνξέο.
Έρσ δηακαξηπξεζεί. Θέισ πξαγκαηηθά, γηαηί απηφο ν ξφινο καο,
λα βνεζήζσ ζε φια ηα ζέκαηα ηα νπνία ζα θξίλεη ε Παξάηαμή καο φηη είλαη γηα
ην θαιφ ηεο πφιεο, αιιά δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε απνθάζεηο ρσξίο λα
γλσξίδνπκε ηα ζέκαηα. Απφ ηελ άιιε, λα απέρνπκε; Απφ ηελ άιιε, λα
θαηαςεθίδνπκε; Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε;
Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θα Πξφεδξε. Γελ κπνξνχκε λα
εξρφκαζηε εδψ αδηάβαζηνη γηαηί νη πεξηζζφηεξνη δελ ηνπο ελδηαθέξεη αλ είλαη
αδηάβαζηνη θαη δελ μέξνπλ ηα ζέκαηα, δελ ηνπο ελδηαθέξεη. Δδψ ν ζθνπφο
είλαη λα εξρφκαζηε θαη λα πξνζθέξνπκε έλα έξγν, λα ιέκε πέληε πξάγκαηα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε δίθην, αιιά πξνζπαζνχκε …
Α. ΚΟΝΣΟ: Καη ηελ πεξαζκέλε θνξά ην είπα θα Πξφεδξε θαη κνπ είπαηε φηη
έρσ δίθην θαη ηελ πην πεξαζκέλε θνξά, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ελαληησζεί ζε απηή
ηελ θαηάζηαζε θαη έρεη πεη φηη ην ζεσξεί «αραξαθηήξηζην θαη απαξάδεθην»,
ιέσ ηα ιφγηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη πξαγκαηηθά δελ βιέπσ θακία δηφξζσζε.
Δάλ είλαη λα θηάζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν θάζε θνξά λα
ςεθίδνπκε θαη λα ιέκε «λαη», είλαη πνιχ εχθνιν θαη είκαζηε κηα ραξά φινη θαη
θηιηφκαζηε. Να απηναπνζεσλφκαζηε εδψ δελ έρεη θαλέλα λφεκα, ν ζθνπφο
είλαη λα ππάξρεη κηα ζχγθξνπζε γηα λα βγεη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πκθσλνχκε ζε απηφ.
Α. ΚΟΝΣΟ: Πάξηε λα δείηε ηα ζέκαηα λα δείηε πσο έρνπλ έξζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν γλσξίδσ, είκαη ζε επηθνηλσλία …
Α. ΚΟΝΣΟ: Απηή ηελ θαηάζηαζε ηε ζεσξψ αραξαθηήξηζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κφλην, ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο ησλ ζεκάησλ, είλαη θάπνηα
ζέκαηα

πνπ

πξέπεη

λα

πεξάζνπλ

απφ

θάπνηεο

άιιεο

Δπηηξνπέο,

θαηαιαβαίλσ θαηαλνψ απηφ πνπ ιέηε, πνιιέο θνξέο πξνζπαζνχκε πηέδνπκε
γηα λα έξρνληαη ηα ζέκαηα ζηελ ψξα ηνπο. Τπάξρνπλ θάπνηεο ζέκαηα κε
θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο παξαπάλσ, θάπνηα κε ιηγφηεξεο. Κάλνπκε φ,ηη
κπνξνχκε. Ση λα ζαο πσ…
Α. ΚΟΝΣΟ: Καηαιαβαίλνπκε θα Πξφεδξε, έρνπκε κηα ινγηθή απιή θαη
έρνπκε θαη κηα ζθέςε λα είκαζηε ζπλεξγάζηκνη θαη λα κελ είκαζηε κφλν λα
ιέκε ην «φρη», λα ιέκε θαη ην «λαη». Παξαδείγκαηνο ράξηλ θάλνπκε
αλακφξθσζε ην πξσί, εληάμεη θάλακε ηελ Σεηάξηε γηαηί δελ κπνξνχζε λα
γίλεη ε Δπηηξνπή άιιε κέξα. Λνγηθφ είλαη λα έξζεη θαζπζηεξεκέλν, εθεί ην
απνδέρνκαη, αιιά απφ ηα 15 λα έξρνληαη ηα κηζά θαη λα ιέκε «ζαο ην έζηεηια
ρηεο;».
Γελ θηαίεη ν θ. Κψζηαο γη' απηή ηελ θαηάζηαζε, αιιά δελ μέξσ
θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα δνχκε θαη πνηνο θηαίεη. Γελ ιεηηνπξγεί έηζη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην ιέσ κε πνιχ κεγάιε ζηελνρψξηα απηφ ην πξάγκα λα
κε ιεηηνπξγνχκε. Γηαηί λα κελ ιεηηνπξγνχκε; Έρνπκε ηε δηάζεζε λα
ιεηηνπξγήζνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ θα Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ λα πξνζζέζσ θάηη ζε απηά πνπ είπε ν θ. Κφληνο, έρεη
απφιπην δίθην, ην έρνπκε μαλαζπδεηήζεη, ην έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζηηο
Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο. Καη εγψ δειαδή αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ζαο ζίγνπξα ζα
είρα πνιχ ρεηξφηεξε ξεηνξηθή απέλαληη ζηε Γηνίθεζε, δπζηπρψο είλαη θάηη ην
νπνίν αλά πεξηφδνπο θαηαθέξακε λα ην ξπζκίζνπκε, άιιεο πεξηφδνπο
ιηγφηεξν άιιεο πεξηζζφηεξν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ θαηαθέξακε λα ην
ιχζνπκε, γηαηί ην πξψην βήκα ην νπνίν θάλακε πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί απηφ
είλαη λα ζηέιλσ ζην ρξφλν πάλσ πξηλ ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο θαη πξηλ ηα
Γεκνηηθά πκβνχιηα πξνζεζκία ζηηο ππεξεζίεο γξαπηή κέρξη πφηε λα
ζηαινχλ νη εηζεγήζεηο, δειαδή φηη ζα γίλεη ζηηο ηάδε ηνπ κελφο Γεκνηηθφ
πκβνχιην ή ζηηο ηάδε ηνπ κελφο Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θξνληίζηε φζνη έρεηε
ζέκαηα λα ηα ζηείιεηε κηα εβδνκάδα πξηλ. Κάζε θνξά δειαδή εδψ θαη 3,5
ρξφληα ππάξρεη κηα πξνζεζκία πνπ απφ ην γξαθείν Γεκάξρνπ θεχγεη πξνο
φιεο ηηο Τπεξεζίεο.
Μπνξψ λα πσ φηη θαηά ην ήκηζπ ε επζχλε είλαη ησλ
Αληηδεκάξρσλ θαη θαηά ην ήκηζπ είλαη ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ επζχλε ησλ
Αληηδεκάξρσλ είλαη γηαηί πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ ειέγμεη ηα ζέκαηα ή δελ
έρνπλ πηέζεη ηηο Τπεξεζίεο γηα λα ηα θέξνπλ ζηελ ψξα ηνπο θαη θαηά ην
ππφινηπν ήκηζπ είλαη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ επεηδή πάληα ππάξρεη ε πίεζε ησλ
αηξεηψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο αιιά θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο ή ηνπιάρηζηνλ
ηκήκαηνο ηεο αληηπνιίηεπζεο φηη πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα θαη λα
γίλνπλ ζηελ ψξα ηνπο, πάληα κπαίλεη «εθβηαζηηθά», πξνθεηκέλνπ απηά ηα
ζέκαηα λα εηζαγάγνπκε.
Καη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν δελ κπνξέζακε λα βξνχκε ηε ιχζε
θαη ζαο ην ιέσ εηιηθξηλά, γηαηί πάληα ππάξρεη ε απεηιή, απηφ ελλνψ εθβηαζκφο
είλαη έκκεζνο εθβηαζκφο φηη ζα ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο δπν εβδνκάδεο, έλαο
κήλαο θαη άξα έηζη πειαγνδξνκνχκε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πάληα ζε θάπνηα νκάδα θάπνηα παξέα έλαο ζα είλαη ν θαθφο,
ζα είκαη εγψ πάιη. ζν δελ ππάξρεη επίπησζε ζηελ αζπλέπεηα, απηφ ζα ην
έρνπκε ζπλέρεηα. Δίηε ν αηξεηφο, είηε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο μέξεη φηη θη αλ ηα
γξάςεη εθεί πνπ πξέπεη δελ ζα ππνζηεί ηίπνηε, ζα ζπλερίζεη ηε ζπγγξαθή.
Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα καο είλαη ε παξαρψξεζε ηνπ Πεηάινπ Νεζίδαο. Δδψ
θαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα ν Γήκνο εγγξάθσο, πξνθνξηθά θαη κε πάξα
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πνιινχο ηξφπνπο δεηάεη ηελ παξαρψξεζε ησλ ζηξεκκάησλ πνπ φινη
γλσξίδεηε πνπ βξίζθνληαη, είλαη πίζσ απφ ην 7ν Γεκνηηθφ.
Κάπνηα ζηηγκή ν Γήκνο ην δήηεζε θη απηφ ζε έλα πιαίζην 12
αηηεκάησλ πνπ δεηνχζακε σο αληηζηάζκηζκα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαζθεπήο
ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ. ιν απηφ ην δηάζηεκα αληηκεησπηζηήθακε κε
αδηαθνξία θαη ππάξρεη έλαο ιφγνο πνπ αληηκεησπίζηεθε απηφ ην ζέκα κε
αδηαθνξία, ν έλαο είλαη γξαθεηνθξαηηθφο, ν άιινο είλαη πνιηηηθφο.
Ο γξαθεηνθξαηηθφο ιφγνο είλαη φηη νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο έρνπλ
πξνθχςεη σο ζπλέλσζε ηξηψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ηεο εηαηξείαο ηνπ
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πνπ θαηαζθεχαδε ηα θηίξηα ηνπ Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ
Κηηξίσλ, ηεο ΓΔΠΑΝΟΜ ε νπνία θαηαζθεχαδε Ννζνθνκεία θαη ηεο ΘΔΜΗΓΟ
ε νπνία θαηαζθεχαδε Γηθαζηήξηα θαη θπιαθέο θαη φια απηά ηα ρξφληα, απηφ
έγηλε ην ’10 σο κλεκνληαθή ππνρξέσζε θαη φιν απηφ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα
κεγάιν γξαθεηνθξαηηθφ κπάραιν λα πσ, ζηελ ίδηα ηελ πεξηνπζία θαη ηελ
θαηαγξαθή ηεο ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ, πνπ μαθληθά βξέζεθε κηα ηεξάζηηα
πεξηνπζία αθίλεηε θαη αθξηβψο δελ μέξεη πνπ βξίζθεηαη ηη.
Σν δεχηεξν είλαη πνιηηηθφ. Σν ’16 νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο
πέξαζαλ ζην ιεγφκελν Τπεξηακείν, άξα κπήθαλ ζην Σακείν αμηνπνίεζεο ηεο
δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Απηφ κπνξεί ζην βάζνο λα έρεη ηδησηηθνπνίεζε, ζίγνπξα
φκσο έρεη ιεηηνπξγία κε κηα ινγηθή θεξδνθνξίαο. Γειαδή αθφκε θη αλ δελ
ηδησηηθνπνηεζεί, κπαίλεη ζηε ινγηθή ηδησηηθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ.
Οπφηε απηφ ζεκαίλεη πσο δελ δίλεηαη ηίπνηε δελ παξαρσξείηαη
δσξεάλ θαη αλ δείηε έρνπλ γίλεη πνιχ κεγάιεο πξνζπάζεηεο θαη πάξα πνιιέο
ζπλαληήζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο κε ηελ εθάζηνηε Γηνίθεζε ησλ Κηηξηαθψλ
Τπνδνκψλ γηαηί απηά ηα ρξφληα άιιαμαλ θαη ηξεηο Γηνηθήζεηο ζηηο Κηηξηαθέο
Τπνδνκέο απφ φηαλ εκείο αλαιάβακε θαη άξα θάζε θνξά ρξεηαδφηαλ λα
ζπδεηάκε θαη κε δηαθνξεηηθά άηνκα θαη θνβφηαλ ε επηθνηλσλία κέρξη λα
έξζνπλ νη επφκελνη λα ελεκεξσζνχλ, λα κάζνπλ ηα ζέκαηα θαη ηα ινηπά.
Αχξην ζπλεδξηάδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ Κηηξηαθψλ
Τπνδνκψλ κε απφθαζε παξαρψξεζεο ζην Γήκν απηψλ ησλ ζηξεκκάησλ
έλαληη ηνπ κηζζψκαηνο ησλ 500 € ην κήλα. Άξα εκείο κε 500 € ην κήλα, δελ
ππήξρε άιιε ελαιιαθηηθή ζα έρνπκε παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ Πεηάινπ
Νεζίδαο, ην κάμηκνπκ είλαη 49 ρξφληα. Σν ζεσξψ έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα
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φηη απηφ πεξλάεη ην Πέηαιν Νεζίδαο απφ ηελ επφκελε, ην ζεσξψ κηα κεγάιε
ηζηνξηθή

κέξα απηή φηη ν Γήκνο κπνξεί λα πάεη πηα λα θαζαξίζεη, λα

εμσξαΐζεη, λα αλαβαζκίζεη φιε ηελ πεξηνρή πνπ είλαη κηα καχξε ηξχπα ζην
Γήκν καο θαη απνδερφκαζηε έλα ζπκβνιηθφ ηίκεκα ησλ 500 € γηαηί δελ κπνξεί
ηίπνηε κε ηε ινγηθή πνπ ζαο πεξηέγξαςα πξηλ λα παξαρσξεζεί εληειψο
δσξεάλ. Καη άξα ε κίληκνπκ ηαξίθα πνπ έρνπλ βάιεη είλαη ηα 500 € ην κήλα
πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδεηαη φηη θάπσο αμηνπνηείηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πνιχ παιηά ηζηνξία, ππήξρε έλαο πλεηαηξηζκφο πνπ
δηεθδηθνχζε, ζηελ αξρή έιεγε φηη είλαη δηθφ ηνπ δελ απνδείρηεθε πνηέ, δελ ηα
θαηάθεξε πνηέ λα απνδείμεη φηη ήηαλ ν ρψξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Μεηά έγηλαλ
απηά πνπ ιέηε.
Απφ φ,ηη δηάβαζα είλαη λα γθξεκηζηνχλ θαη θάπνηα απζαίξεηα
πνπ είλαη εθεί. Μηιάκε απφ ηελ πάξνδν Παπαληθνιή θαη κέζα, δειαδή ηα ηξία
ζπίηηα πνπ είλαη πξνο ηελ Πίλδνπ δελ ηα πεηξάδνπκε, πεηξάδνπκε φ,ηη είλαη
θάησ θαη πιάη απφ ην ζρνιείν. Τπάξρνπλ δπν εγθαηαιειεηκκέλα ζπίηηα, απηά
καθάξη λα θχγνπλ, αλ θαη είλαη ηζηνξηθφο ν ρψξνο εθεί. Σν έλα ην ζπίηη πνπ
είλαη εγθαηαιειεηκκέλν ήηαλ ε πξψηε ηειεφξαζε πνπ ήξζε ζηε γεηηνληά θαη
είδακε ην ’68 εθεί ην παγθφζκην θχπειν.
Δίλαη θαιφ απηφ εθεί γηα ηε Νεζίδα λα κπνξέζεη λα θαζαξίζεη θαη
θπξίσο λα θχγνπλ απηά ηα θηίζκαηα απφ εθεί. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξρήλ ζα ζαο πσ θη εγψ
απφ ηελ πιεπξά κνπ σο κέινο ηνπ Γ.. ηφηε ησλ Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ, φηη
ήηαλ έλα δήηεκα ην νπνίν καο είρε απαζρνιήζεη απφ ηφηε θαη κάιηζηα
μεθίλεζε φηαλ απαζρφιεζε επί Γηνίθεζεο Γατηαλά, δηφηη φπσο είπε
πξνεγνπκέλσο ν θ. ηψξεο πξάγκαηη δελ έρνπκε ρψξνπο ζην Γήκν.
Απηφο ν ρψξνο είλαη απαιινηξησκέλνο απφ ηηο Κηηξηαθέο
Τπνδνκέο γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έγηλε θαη απηφο ν
ρψξνο έρεη παξακείλεη αλαμηνπνίεηνο φπσο αθξηβψο ήηαλ θαη κάιηζηα θάπνηνη
ιεηηνπξγνχλ αθφκε εθεί, δνπιεχνπλ, παξ' φηη είλαη απαιινηξησκέλνο ν ρψξνο,
ππάξρεη λνκίδσ έλα μπινπξγείν, έλα ζπλεξγείν.
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Δπίζεο είλαη πνιχ ζσζηφ απηφ πνπ είπε ν Γήκαξρνο φηη νη
Κηηξηαθέο Τπνδνκέο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αιιηψο αλ δελ ππάξρεη
έζησ έλα ζπκβνιηθφ ηίκεκα, δελ κπνξεί λα παξαρσξήζεη πνπζελά θαλέλαο
ηίπνηε, νπσζδήπνηε είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο ζπκβνιηθνχ ηηκήκαηνο
δηφηη νη Κηεξηαθέο Τπνδνκέο είλαη Α.Δ. νπζηαζηηθά θαηά ζπλέπεηα βάζεη ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ραξίζεη θάηη νπνπδήπνηε, είηε
είλαη ζε Γήκν, είηε ζην θξάηνο θαη είλαη απηή ε δηαδηθαζία, είλαη νξζή ε
δηαδηθαζία. Δληάμεη παιηά ήηαλ 100 € ην ζπκβνιηθφ ηίκεκα ηψξα κπνξεί λα
είλαη 500 € δελ έρεη ζεκαζία, δελ λνκίδσ φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνζφ πνπ…
κσο εθείλν πνπ ήζεια λα ζαο ξσηήζσ είλαη ην εμήο: πνηνο
είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο; Αο πνχκε φηη φια ζα γίλνπλ ζσζηά ην ςεθίδνπκε
επραξίζησο λνκίδσ φινη, ην ζέκα είλαη ηη ζα γίλεη εθεί, ηη πξνβιέπεηαη λα
θάλεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε, ή θάπνηνο άιινο νκηιεηήο εθηφο απφ
ηνλ θ. Νηάηζε ν νπνίνο έρεη ήδε κηιήζεη; ρη. Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μεξηθέο θνξέο πξέπεη λα απνδίδνπκε θαη ηα εχζεκα. Σα
εχζεκα πξέπεη λα απνδνζνχλ θαη ζηνλ θ. Γξεηδειηά πνπ φηαλ έγηλε ν ζεηζκφο
κε αεξνπιαληθά ηξηθ θαη θφιπα κπφξεζε θαη πήξε πξσζππνπξγηθή ππνγξαθή
θαη έγηλε ην ζρνιείν ζην Πέηαιν, αιιηψο ζα είρε γίλεη θάηη άιιν πνιχ πην
άζρεκν, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο ζρεδηαζκφο θ. Καληαξέιε είλαη πξσηφιεηνο θαη δελ κπνξεί λα
ππάξρεη κειέηε, άξα αο μεθηλήζνπκε απφ εθεί. Δκείο έρνπκε κεηξήζεη ηνλ
ρψξν, ηνλ έρνπκε επηζθεθζεί αξρηθά ζθεθηφκαζηαλ θαη ην βάιακε ζην ζρέδην,
κεηξάγακε αλ κπνξεί λα γίλεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ εθεί, κεηξάγακε ηηο
απνζηάζεηο απφ ηε γξακκή απφ ηνλ Κεθηζφ, γξακκέο πιεκκχξαο δελ βγαίλεη
γήπεδν πνδνζθαίξνπ. Γηαηί ν θ. Καιακπφθεο βαζαληδφηαλ δπν εβδνκάδεο γη'
απηφ ην ζέκα πξηλ απφ έλα ρξφλν.
Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη φκσο ε νπνηαδήπνηε Γεκνηηθή Αξρή λα
θηλεζεί κε βάζε ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην θαη απηφ ην νπνίν πξνβιέπεηαη
εθεί είλαη ήπηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο αλνηρηέο θαη ρψξνη πξαζίλνπ, άξα
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη εθεί θαη ζηε δηθή καο ινγηθή
ππάξρεη είλαη ην εμήο: λα γίλεη κηα κειέηε ε νπνία ζα πξνβιέπεη αλνηρηέο
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αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δειαδή κηθξά γήπεδα θαη δηακφξθσζε ρψξσλ
πξαζίλνπ κε πεδφδξνκνπο.
ηελ νπζία κηιάκε γηα έλαλ εμσξατζκφ ηεο πεξηνρήο λα κπνξεί
λα γίλεη επηζθέςηκε κε θσηηζκφ πξσηίζησο, κε παηδηθέο ραξέο, κε αζιεηηθνχο
ρψξνπο θαη κε πξάζηλν. Γελ κπνξεί λα γίλεη θάηη άιιν εθεί, δελ κπνξνχλ λα
γίλνπλ δειαδή θαηαζθεπέο γηαηί είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ήπην πξάζηλν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή παξαρψξεζεο
ρξήζεο απφ ηελ Κη.Τπ. Α.Δ. ζην Γήκν ρψξνπ (νηθνπέδνπ) ζηελ πεξηνρή
«Πέηαιν Νεζίδαο»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε αξηζ. 7/18 πξαθηηθνχ επηηξνπήο εμέηαζεο αηηεκάησλ θνπήο
δέλδξσλ εληφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 57/18 απφθαζεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηιάκε γηα ηα δέληξα, έρνπλ γίλεη πνιιά θιαδέκαηα θαη ππάξρεη
έλαο ηεξάζηηνο επθάιππηνο ζην ζηελφ πνπ πάεη γηα ηνπ ηεξγίνπ επί ηεο
Πίλδνπ κπξνζηά πνπ είλαη ην θαξκαθείν θαη ηα ινηπά. Απηφλ δελ ηνλ έρεη
αθνπκπήζεη θαλείο. Έρνπκε ηερληθφ πξφβιεκα; Γελ ρξεηάδεηαη θιάδεκα απηφο;
Καη είλαη θαη επηθίλδπλνο φζνλ αθνξά ηα θιαδηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μαλσιεδάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Σν αλ είλαη επηθίλδπλνο ή φρη δελ κπνξψ λα ην θξίλσ
νχηε εγψ νχηε εζχ, νη δπν γεσπφλνη ηνπ Γήκνπ κπνξνχλ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γειαδή θιαδεχηεθαλ επηά – νθηψ δέληξα γχξσ - γχξσ θαη
απηφ ην κεγαιχηεξν απ' φια, έκεηλε έηζη.
Θ. ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ: Θα ην δνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Δίλαη
νκφθσλν;
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Α. ΚΟΝΣΟ: Να πσ θάηη θα Πξφεδξε; Δίλαη νκφθσλν απφ ηελ πιεπξά πάληα
κηιάσ κελ παξεμεγεζψ φηη είλαη γεληθφηεξε ε ζέζε κνπ φηη ππήξραλ θαη
απνξξίςεηο απφ ηνλ θ. Μαλσιεδάθε νπφηε απηφ είλαη πνιχ ζεηηθφ ζε ζρέζε
κε ην ζέκα ηεο Πνηφηεηαο Εσήο. Καη εγψ ην έθξηλα ζεηηθά απηφ φηη δελ ηα
πεξλάκε…
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σα απέξξηςε γηα λα ηα θέξεη ηελ άιιε θνξά!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε αξηζ. 7/18
πξαθηηθνχ επηηξνπήο εμέηαζεο αηηεκάησλ θνπήο δέλδξσλ εληφο
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 57/18 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο εηζήρζε δελ έρσ θάηη. Θέιεηε λα ξσηήζεηε θάηη;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Καληαξέιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Σελ 1ε αλακφξθσζε δελ ηελ ςεθίζακε γηαηί δελ είρακε θακία
ελεκέξσζε. ηε 2ε αλακφξθσζε επεηδή ππήξρε κηα εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο, ςεθίδνπκε ηελ αλακφξθσζε θαη ζέισ λα γξαθηεί, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη λαη κελ είλαη νπζηαζηηθφ ε ρνιηθή Δπηηξνπή, φζν γηα ηα
άιια ζέκαηα δελ ηα κειεηήζακε, δελ ηα είδακε, ην κφλν πνπ ελεκεξψζεθα
ήηαλ ην πξσί γηα ηε ρνιηθή Δπηηξνπή πνπ ελεκέξσζε ζηα 10 ρηιηάξηθα (7+3)
θαη κάιηζηα ζηελ αξρή είπεο 7.000 θαη κεηά ην έθαλεο 10.000 θαη γη' απηφ ιέσ
φηη παίξλνπκε ηψξα κηα απφθαζε θαη ην ςεθίδνπκε, ελ αγλνία ησλ άιισλ
θσδηθψλ πνπ γίλεηαη ε αλακφξθσζε, αλεμάξηεηα αλ είλαη κεγέζε θαη δελ
αιιάδεη επί ηεο νπζίαο ηίπνηε ζρεηηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θνηηάμηε ηη
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ςεθίδνπκε ηψξα, ρσξίο λα μέξνπκε θαη λνκίδσ φηη θαη νη πεξηζζφηεξνη δελ
γλσξίδνπλ ηελ αλακφξθσζε.
Θα ην ςεθίζσ, γηαηί είλαη ην νπζηαζηηθφ ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ αλακφξθσζε ην βαζηθφ κέγεζνο πνπ έρεη, είλαη ηα ρξήκαηα
πνπ κπαίλνπλ σο έμνδν γηα ηελ απνδεκίσζε, πνπ πήξακε ηελ απφθαζε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ απνδεκίσζε αλ ζπκάζηε ην 2008 είρε πέζεη κηα
πφξηα ζην γήπεδν ηέληο ζηελ Πιαζηήξα θαη είρε ρηππήζεη έλα παηδάθη 13
ρξνλψλ ηφηε θαη απηή ε απφθαζε ηειεζηδίθεζε θαη απέθηεζε εθηειεζηφηεηα
θαη επηδηθάζηεθαλ 87.000 € ζπλνιηθά καδί κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ηα πην
πνιιά ρξήκαηα ήηαλ ηφθνη ππεξεκεξίαο γηαηί κηιάκε γηα κηα ππφζεζε πνιιψλ
εηψλ.
Δμνπζηνδνηεζήθακε

εκείο

θαη

ε

Ννκηθή

Τπεξεζία

λα

δηαπξαγκαηεπηνχκε κε ηελ νηθνγέλεηα απηνί θαη νη νπνίνη καο ράξηζαλ ηφθνπο
7.000 € φκσο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηα εγγξάςνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
γηα λα ηνπο δνζνχλ.
Πξνζέμηε ηη έγηλε εθεί. Ο Γήκνο αξρηθά είραλ βγεη 20.000 €
πξσηφδηθα, εκείο ιέγακε σο Γήκνο ηφηε πσο είλαη πνιιά θαη ηειηθά έβγαιε
30.000 € θαη καδί κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο βγαίλεη απηφ ην πνζφ, άξα απηφ
είλαη ην βαζηθφ κέγεζνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σα άιια είλαη απμνκεηψζεηο
θσδηθψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρεη άιιε εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ
ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

3ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

2εο

αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη
ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
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4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αλαζπγθξφηεζε Γ.. 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Παξαθαινχκε ην ψκα λα εγθξίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε δπν
κειψλ αηξεηψλ θαη ελφο κέινπο εθπαηδεπηηθνχ. Ζ εθπαηδεπηηθφο ε νπνία έρεη
παξαηηεζεί είλαη ε θα πξηνχ θαη πξνηείλνπκε θπζηθά λα γίλεη ε πιήξσζε ηεο
ζέζεο ηεο βάζεη ηνπ εγγξάθνπ πνπ απνδεηθλχεη ηελ αξραηφηεηα ησλ
δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ θαη φζνλ αθνξά ηνπο δπν αηξεηνχο, ε θα Αλδξένπ
Υξηζηίλα λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ θ. Υαηδεγεσξγίνπ σο ηαθηηθφ κέινο θαη ε
θα Υαξακαξά Γεσξγία λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ
σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ο θ. Νηάηζεο
έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ζ εθπαηδεπηηθφο έρεη θάπνην ιφγν ή ζπληαμηνδνηήζεθε;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: ρη, είλαη ελ ελεξγεία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αλαζπγθξφηεζε Γ.. 2εο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε απνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2018, βάζεη ηεο αξηζ. 20/2019 απφθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κηνχζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Θ. ΚΗΟΤΖ: Δίλαη ηηκή γηα καο λα παξνπζηάδνπκε ηνλ απνινγηζκφ ηεο 2εο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο, κπνξψ λα πσ κε πεξεθάληα ζα έιεγα φηη δελ ρξσζηάκε
ηίπνηε θαη ην ελλνψ απηφ.
Τπφινηπν πξνεγνχκελνπ έηνπο 126.797,40 €
επηρνξεγήζεηο 283.390,52 €
έζνδα απφ πξνζφδνπο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο 21.116,20 €
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ινηπά έζνδα 12.555,58 €
χλνιν εζφδσλ 443.859,70 €.
Καηεγνξία εμφδσλ:
Αγνξέο παγίσλ 20.414,47 €
ακνηβέο ηξίησλ 93.167,34 €
ζέξκαλζε 52.090,79 €
ινηπέο δαπάλεο 66.614,99 €
παξνρέο ηξίησλ 118.498,94 €
ζπληεξήζεηο – επηζθεπέο 27.652,38 €
θξαηήζεηο 32.735 €
χλνιν εμφδσλ: 412.084 € ήηνη έρνπκε έλα ππφινηπν γηα ρξήζε ηνπ 2019,
31.774,77 €. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε θ. Κηνχζε. Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Αληηπξφεδξε. Κχξηε Κηνχζε, κπξάβν γηαηί
καο δψζαηε κηα πιήξεο εηθφλα θαη ζε γξαπηφ ιφγν θαη ζε πξνθνξηθφ λνκίδσ
φηη είλαη ππνδεηγκαηηθή ε παξνπζία ζαο θαη ζαο επραξηζηνχκε πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δκέλα ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζπλερίζσ λα ιέσ ηα πξάγκαηα κε
ην φλνκά ηνπο. Έδεζα ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ήηαλ επηηπρήο ε επηινγή ηνπ θ.
Κηνχζε θαη ηνπ θ. Οηθνλφκνπ, δελ πξέπεη ηηο ηηκέο κφλν έλαο, θαη νη δπν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κψζηα κε πξφιαβεο!
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Θέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν; ρη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε απνινγηζκνχ
εζφδσλ - εμφδσλ 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ.
έηνπο 2018, βάζεη ηεο αξηζ. 20/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο
πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«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»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πξφζθιεζε ηνπ ΔΠΑ θαη ν Γήκνο έρεη θαηαξηίζεη κειέηε
θαη γηα ην Γήκν θαη γηα ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε γηα ηελ πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ. Τπάξρεη κειέηε θαη εθφζνλ γίλεηαη πξνκήζεηα θαη γηα ηνλ
Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ, απαηηεί πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη κε ηελ
Κνηλσθειή, ζηελ νπνία αλήθεη αθφκε ν βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε;
Α. ΚΟΝΣΟ: Άλεπ ελεκέξσζεο, νκφθσλα. Δίλαη πνπ αλ δελ ην ςεθίζεηο,
λνκίδσ δελ ζα είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη λα κελ έρνπκε ςεθίζεη απηή ηελ
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλσθεινχο πνπ είλαη
θάηη ζεκαληηθφ, δελ μέξνπκε ιεπηνκέξεηεο… ππέξ. Παξ' φιν φηη δελ καο
ηθαλνπνηεί απηφ ην ππέξ κε ηνλ ηξφπν πνπ ην ιέκε, φκσο έρνπκε εζηθή
ππνρξέσζε λα ην ςεθίζνπκε. Σίπνηε άιιν δελ κπνξψ λα πσ. Αλ ήηαλ άιινο,
δελ ζα ην ςήθηδε. Ζ εηζήγεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ζα ζαο απνζηαιεί ζηηο αξρέο
ηεο επφκελεο εβδνκάδαο!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη θάπνηνο άιινο νκηιεηήο; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «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»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«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 (Οξζή Δπαλάιεςε) ηεο Δ.Π.Ε.»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπαξνπηάο έρεη ηνλ ιφγν.
θ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Δίρε ζπδεηεζεί ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ην
ζέκα, είρε δηαπηζησζεί φηη ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο είρε εθ
παξαδξνκήο κηα δηαηχπσζε πνπ δελ ήηαλ ηεο Γηνίθεζεο, έγηλε νξζή
επαλάιεςε ηεο απφθαζεο, απαιείθζεθε ε πιεξσκή αληηηίκνπ γηα ηνπο
επηζθέπηεο ηεο πφιεο γηα ηε ζηάζκεπζε θαη είλαη ίδηα ε εηζήγεζε κε νξζή
επαλάιεςε ησλ απνθάζεσλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «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 (Οξζή
Δπαλάιεςε) ηεο Δ.Π.Ε.)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ
(ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, κνπζηθψλ παξαζηάζεσλ θ.ι.π.)
πνπ ζα δηνξγαλψζεη & ζπλδηνξγαλψζεη ν Γήκνο
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Δίλαη γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 7, 8 θαη 9 Ηνπλίνπ ηνπ
2016 ζην Παγθφζκην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Διιεληζκνχ ηεο Γηαζπνξάο, είλαη
ζεαηξηθή παξάζηαζε απφ ηελ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
– Νέαο Υαιθεδφλαο «Ο Πινχηνο», κεηά έρνπκε κηα ζηηο 26 Ηνπλίνπ θαη 30
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Ηνπλίνπ ηνπ 2019 θαη 9 Ηνπιίνπ θαη 11 Ηνπιίνπ ηνπ 2019 ζην ππαίζξην ζέαηξν
κε ηε λεαληθή θελή ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο «Ολεηξνδνί»,
έρνπκε κεηά ζηηο 6 θαη 7 Ηνπιίνπ πάιη ζην Π.Π.Η.Δ.Γ. απφ ηελ θαιιηηερληθή
νκάδα «Γξψκελν». Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη γηα ηα ερεηηθά, γηα φιε ηελ
θάιπςε 8.866 € πνπ κέζα ζε απηά είλαη θαη ην ΦΠΑ θαη νη θξαηήζεηο.
Μεηά ππάξρεη ην ςεθηαθφ Πιαλεηάξην ην νπνίν είλαη ην άββαην
ζηηο 18 Μαΐνπ ηνπ 2019, πξνβνιή κε ην θνξεηφ ςεθηαθφ Πιαλεηάξην είλαη κηα
πξσηνπνξία, ζα γίλεη ζην ρψξν ηεο Λίκλεο κε 57 η.κ. πνπ είλαη απηφ ην
Πιαλεηάξην, ζα έρεη δηάθνξεο πξνβνιέο νη νπνίεο ζα είλαη θαη δσξεάλ. Σν
θφζηνο είλαη 1.736 € καδί κε ην ΦΠΑ θαη ηηο θξαηήζεηο.
Μεηά πάκε ζηηο Ζκέξεο Νέσλ πνπ ιέγνληαη «Generation FX
Classic» 2018 ηελ Κπξηαθή 19 Μαΐνπ ην απφγεπκα ζην θιεηζηφ γπκλαζηήξην
ηνπ Ησληθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σνλ έρνπκε δηαβάζεη ηελ εηζήγεζε … Τπάξρεη εξψηεζε ή
ηνπνζέηεζε; Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δδψ ζα ήζεια λα πσ θάηη, ζεσξψ
νπζηαζηηθέο νπνηεζδήπνηε πνιηηηζηηθέο ελέξγεηεο γίλνληαη πξνζθνξά ζηνπο
πνιίηεο ηεο πφιεο καο, καο δεηάηε εδψ δπν θνκκάηηα. Σν έλα κηιάεη λα
εγθξίλνπκε ηελ ςήθηζε, ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε φισλ απηψλ
ησλ αλσηέξσ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Σκήκαηνο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, δηαθσλψ κε ηα πνζά ηα νπνία
αλαθέξνληαη εδψ θαη ζα πσ θάηη ην νπνίν λνκίδσ είλαη νπζηαζηηθφ.
Έρεη φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δηακαξηπξεζεί φηη έρνπκε
πιεξψζεη πάξα πνιιά ρξήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ερεηηθά. ινη έρνπκε
δηακαξηπξεζεί θαη ε Γηνίθεζε, θαη ε αληηπνιίηεπζε φηη δελ κπνξνχκε λα
πιεξψλνπκε ηφζα πνιιά ρξήκαηα θαη αλ θάλνπκε έλαλ απνινγηζκφ εηήζην ην
ηη έρνπκε δψζεη γηα ερεηηθέο θαιχςεηο, είλαη ππεξβνιηθφ.
Καη δελ ην ζεσξψ δηθαηνινγία φηαλ ιέκε φηη δελ έρνπκε ηερληθφ ή
ειεθηξνιφγν. Μπνξνχκε λα πάξνπκε έλαλ εθείλε ηε ζηηγκή θαη λα ηνπ πνχκε
«πάξε έλα 50ξηθν λα πάξεηο έλα κεξνθάκαην», κπνξνχκε λα ην θάλνπκε
απηφ. Σν ζεσξψ φηη είλαη ππεξβνιηθφ θαη δεχηεξνλ φηη ππάξρνπλ θαη ζεαηξηθέο
νκάδεο νη νπνίεο είλαη ηνπ Γήκνπ καο. Έθαλε κηα πνιχ αμηφινγε πξνζπάζεηα
ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ θαη έθηαζε λα θάλεη φιν απηφ ην πξφγξακκα ην νπνίν ην
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ζεσξψ ζεκαληηθφηαην, αιιά δηαθσλψ απφιπηα κε ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ην
νπνίν νηθνλνκηθφο θφζηνο φπσο είπα ζηελ αξρή ην ζεσξψ αδηαλφεην λα ιέκε
ζπλέρεηα ην ίδην πξάγκα. Πφζεο θνξέο εδψ ηνπνζεηήζεθε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη είπε «ξε παηδηά, ηελ επφκελε θνξά ζα ην ηαθηνπνηήζνπκε»;
Καη θηάζακε ζην ζεκείν λα είλαη ε ερεηηθή θάιπςε κνλίκσο απ' έμσ θαη λα
πιεξψλνπκε πνζά ηα νπνία είλαη ππεξβνιηθά.
Πξνζέμηε έλα πξάγκα, δελ ζέισ λα ραξαθηεξίζσ φηη γίλεηαη θάηη
ην νπνίν γίλεηαη ζθφπηκα, απινχζηαηα ραξαθηεξίδσ θαη ιέσ φηη δελ ην έρνπκε
πξνζέμεη απηφ ην ζέκα, ην έρνπκε αθήζεη ζηελ ηχρε ηνπ. ρη θχξηνη! ήκεξα
δελ πξέπεη λα πιεξψζνπκε ηφζα πνιιά ρξήκαηα, ελψ κπνξνχζακε λα είρακε
δηθά καο ερεηηθά ζπζηήκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη άιινο νκηιεηήο; Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηαιαβαίλσ θαη ζπκθσλψ ζε απηά πνπ ιέεη ν θ. Κφληνο,
εκέλα ν κφλνο νπ ζπλδπαζκφο είλαη ηα ερεηηθά. Βέβαηα κεξηθέο παξαζηάζεηο
ρξεηάδνληαη θαη θάπνηα άιια ηερληθά κέζα, αιιά καο αξέζεη – δελ καο αξέζεη
ν πνιηηηζκφο απαηηεί θαη θάπνην θφζηνο.
Αλ ηδαληθά ιέγακε πνηεο είλαη νη παξαζηάζεηο πνπ γίλνληαη εθεί
θαη βάδακε πνχικαλ λα πάκε ηνλ θφζκν πνπ ζα έξζεη εθεί ζε εθείλνπο ηνπο
ρψξνπο, ζίγνπξα ζα καο ζηνίρηδε πεξηζζφηεξν. Ννκίδσ ε αιήζεηα θάπνπ ζηε
κέζε είλαη θαη ίζσο παξαβιέπνληαο…. Θα κνπ πεηο ηψξα «πέληε ρξφληα ηψξα
ζα ιχζνπκε ηα ερεηηθά;» δελ ιχζεθε πέληε ρξφληα, φπσο θη άιια πξάγκαηα.
Γελ λνκίδσ πσο ζα πξέπεη απηέο ηηο κνξθέο πνιηηηζκνχ λα ηηο
ζηεξήζνπκε απφ ηελ πφιε, ζα ζηνηρίζεη θαη ιίγν παξαπάλσ ίζσο, αιιά εγψ
έρσ δπζθνιία λα πσ φρη δελ ζα γίλεη. Γελ έρεη ζεκαζία αλ είλαη ηνπ Γήκνπ ή
φρη, ππάξρνπλ θαη ζπληειεζηέο πνπ πξέπεη λα πάξνπλ ακνηβή γηα λα
εκθαληζηνχλ, πέξα απφ ηνπο Φηιαδειθηψηεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Πξαγκαηηθά είλαη έλα εχινγν εξψηεκα ηφζα ρξφληα κε ην
ζέκα ησλ ερεηηθψλ. Ο θ. Κφληνο έρεη απφιπην δίθην, ην έρνπκε πεη θαη ην
έρνπκε μαλαπεί, πνηνο είλαη ν ιφγνο -ηνπιάρηζηνλ λα ηνλ γλσξίδνπκε- πνπ δελ
θηηάλνπκε ζην ζεκείν λα έρνπκε ηα ερεηηθά δηθά καο;
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Καη θάζε θνξά αλαγθαδφκαζηε ζαλ αληηπνιίηεπζε ή θαη
γεληθφηεξα θη εζείο νξηζκέλνη ην έρεηε πεη, κε ην ζέκα ησλ ερεηηθψλ. Ση
ζπκβαίλεη; Γειαδή δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ κε ηα ερεηηθά. Γέθα θνξέο ζα
είρακε πάξεη κε ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ θνζηίζεη ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο.
Απηφ είλαη ην εξψηεκά κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Ρφθνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΡΟΚΟΤ: Δγψ ήζεια λα πσ απφ φζν γλψξηζα απηφ ηνλ θαηξφ ζαλ
Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνχ πνπ ήκνπλ, ζέισ λα ζαο απαληήζσ κφλν γηα ην
ζέκα ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ ερεηηθψλ. Γηα λα έρεηο δηθά ζνπ ερεηηθά
πξέπεη λα έρεηο θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα λα ηα ρεηξίδεηαη. Γελ έρνπκε ηέηνην
πξνζσπηθφ γηα λα ηα ρεηξίδεηαη.
Κάζε θνξά πνπ ηα ρξεζηκνπνηείο, πξέπεη λα είλαη θάπνηνο λα ηα
θαηαγξάθεη γηα λα επηζηξέθνληαη. Οθείισ λα ζαο πσ φηη είρακε κπνπδνχθηα,
θάπνηα ζηηγκή ππήξρε κηα κπάληα ηνπ Γήκνπ, απφ ηελ κπάληα δελ ππάξρεη
ηίπνηε. ηαλ πήγακε, ηα είραλ πάξεη φια, ηα είραλ εμαθαλίζεη, καο έθιεςαλ ηηο
κηθξνθσληθέο. Ή ηα λνηθηάδεηο, ή πξέπεη λα έρεηο θάπνηνπο αλζξψπνπο νη
νπνίνη ζα ηα ρεηξίδνληαη θαη ζα ηα θπιάλε. Πσο ζα ηνπο βξεηο απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο; Γελ μέξσ, εχρνκαη φπνηνο αζρνιεζεί κε απηφ ην ζέκα λα ηα
θαηαθέξεη θαιχηεξα απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο! Δδψ δελ έρνπκε θχιαθεο λα
θπιάλε θη άιια πξάγκαηα.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: α λα ιέκε φηη δελ παίξλνπκε ηα ερεηηθά, γηαηί ζα καο ηα
θιέςνπλ!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζέισ λα δεηήζσ ζπγλψκε γηαηί ζα πξέπεη λα απνρσξήζσ
ηψξα, ζηηο 2 ε ψξα πεηάκε γηα ηελ Κξηκαία θαη πξέπεη λα πάσ ζπίηη λα
εηνηκαζηψ θαη λα θχγνπκε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε κε ηα ερεηηθά ε αιήζεηα είλαη πσο ππήξρε θάπνηα
ζηηγκή έλα θνλδχιη ην ’15. Γελ έγηλε πνηέ κειέηε, κεηά φηαλ ππήξρε ε
βνχιεζε λα γίλεη δελ ππήξραλ ηα ιεθηά. Μεηά ππήξραλ ηα ιεθηά, δελ ππήξρε
ε κειέηε θαη έηζη θηάζακε ζε γατηαλάθη, ε αιήζεηα απηή είλαη, πξνζέμηε γηαηί
ηζρχεη απηφ πνπ ιέεη ε θα Ρφθνπ αιιά θαη γη' απηφ ππήξρε ε ιχζε φηη
κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα ζχκβαζε κηθξή εθφζνλ ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλν,
46

ε

8 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 17/4/2019

λα έρεη αγνξαζηεί ν ερεηηθφο εμνπιηζκφο θαη λα γίλεη κηα κηθξή ζχκβαζε θαη’
έηνο θαη φρη κφλν απηφ κα θαη ηα ίδηα ηα παηδηά, ν Πξντζηάκελνο ηνπιάρηζηνλ
είρε εθθξάζεη ηε βνχιεζε ησλ ειεθηξνιφγσλ λα ηνπο ζηείινπκε λα
εθπαηδεπηνχλ ζε θάπνηα ζεκηλάξηα θαη λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ ερεηηθή
θάιπςε. Άξα δειαδή δελ ήηαλ απηφο ν ιφγνο.
Σνπιάρηζηνλ

ν

θ.

Υαηδεθσλζηαληήο

είρε

δειψζεη

σο

Πξντζηάκελνο φηη κπνξνχκε εκείο αλ καο ζηείιεηε ζε θάπνηα ζεκηλάξηα λα
ρεηξηζηνχκε έλα αληίζηνηρν… Άξα απηφ είλαη θαζαξά δηθή καο επζχλε θαη
ειπίδνπκε λα ιπζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Υαηξεηνχκε ηνλ θ. Γήκαξρν πνπ ζέιεη λα θχγεη, ε θα
Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν Γήκαξρνο θ. Α. Βαζηιφπνπινο

Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: ε ζπλέρεηα ησλ φζσλ είπε θαη ε θα Ρφθνπ θαη ν θ.
Γήκαξρνο, πνπ έδσζαλ θαη κηα εηθφλα θαη ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έγηλαλ γηα
λα ιπζεί θαιχηεξα απηφ ην ζέκα, λα βάισ θαη κηα άιιε παξάκεηξν ιφγσ ηεο
εκπεηξίαο ηεο δηνξγάλσζεο δηαθφξσλ εθδειψζεσλ.
Ζ εθάζηνηε εθδήισζε είηε κηιάκε γηα ηελ παξέιαζε ε νπνία
ρξεηάδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ πνπ κπαίλεη ζην δξφκν θαη
ηνπνζεηείηαη, είηε κηιάκε γηα

κηα ζπλαπιία πνπ ε θάζε ζπλαπιία έρεη

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη θάζε θαιιηηερληθφ ζρήκα έρεη δηαθνξεηηθέο
απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ πνιχ αθξηβνχ εμνπιηζκνχ γηα λα ζηεξηρζεί, είηε κηιάκε
γηα ηηο παξαζηάζεηο νη νπνίεο επίζεο ε θάζε κία έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο
εμνπιηζκνχ, ζεσξψ φηη ζα ήηαλ θαη απφ απηή ηελ άπνςε δχζθνιν λα βξνχκε
θάπνην εμνπιηζκφ ν νπνίνο ζα είλαη θαηάιιεινο θαη ζα κπνξεί λα θαιχςεη
ζρεδφλ φιεο απηέο ηηο εθδειψζεηο θαη πάιη ζα πξνέθππηε κεηά ζέκα θχιαμεο
απηνχ, θζνξψλ απηνχ θαη φια απηά ηα νπνία ήδε αλαθέξζεθαλ.
Θέισ λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε γηαηί έηζη φπσο δηαηππψζεθε
κάιινλ δελ έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη δελ ππάξρεη θακία παξάζηαζε ζεαηξηθή ε
νπνία λα κελ είλαη απφ ηηο εζεινληηθέο νκάδεο ηεο πφιεο. Απηφ ην νπνίν
βιέπεηε ζαλ θφζηνο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ πξνβψλ θαη ησλ παξαζηάζεσλ
ησλ ηξηψλ ζεαηξηθψλ νκάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε εζεινληέο θαη ζπκπνιίηεο
καο θαη ε ζεαηξηθή ζθελή Ολεηξνδή ε νπνία θάλεη ηηο πξφβεο ηεο εδψ ζε απηφ
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ην ρψξν πνπ βξηζθφκαζηε, είλαη ε ζεαηξηθή νκάδα κε ζθελνζέηε ηελ θα
Θενδσξαθνπνχινπ ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηεο πφιεο θαη
είλαη θαη ην Γξψκελν ην νπνίν ιεηηνπξγεί επίζεο ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ
αζε. Γελ ππάξρεη θακία παξάζηαζε εθηφο απηψλ πνπ λα ηελ πιεξψλνπκε,
κάιινλ δελ έγηλε πξηλ αληηιεπηφ. Απηφ ήζεια λα δηεπθξηλίζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πεξλάκε ζε ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
Α. ΚΟΝΣΟ: Σν μεθαζάξηζα, ςεθίδσ θαη κάιηζηα επηθξνηψ ηηο ελέξγεηεο ηνπ
θ. Υαηδεγεσξγίνπ γηα λα ππάξρεη έλα πξφγξακκα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ
κέζα ζην Γήκν καο, φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ ςεθίδσ ηα νηθνλνκηθά ησλ
παξαζηάζεσλ δηφηη έρνπκε εμαληιήζεη ην ζέκα ηη έπξεπε λα έρνπκε θάλεη.
Γείρλνπκε πνιχ κεγάιε αλνρή επί πέληε ρξφληα ηη έπξεπε λα είρε γίλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε θ. Γξακκαηέα πάκε ζε ςήθηζε, γηαηί ν θαζέλαο ζέιεη λα
δηθαηνινγήζεη ηελ ςήθν.
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 απνπζηάδεη, ε 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, ν θ. Αγγειήο θαη ν θ.
Σαβιαξίδεο απνπζηάδνπλ, ε θα Κάπνπα - Σξηαληαθχιινπ;
Κ. ΚΑΠΟΤΑ - ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: Τπέξ.
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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 θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ απνπζηάδνπλ, ν θ.
Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αξάπνγινπ θαη ν θ. Πιάηαλνο απνπζηάδνπλ, ν θ.
Καληαξέιεο απνρψξεζε. Ο θ. Κφληνο;
Α. ΚΟΝΣΟ: Τπέξ ζην έλα, ζην δχν απηά πνπ ζαο είπα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Παπαληθνιάνπ απνπζηάδεη, ν θ. Νηάηζεο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δδψ θαη πάλσ απφ δπν ρξφληα φ,ηη έρεη λα θάλεη κε θνλδχιη
ερεηηθψλ ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο ην θαηαςεθίδσ. Δλλνείηαη ζπκθσλψ κε ηηο
δειψζεηο, αιιά φπνπ έρεη λα θάλεη κε λνχκεξν ερεηηθνχ, ην λνχκεξν ην
θαηαςεθίδσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γατηαλά θαη ν θ. Κνπηζάθεο απνπζηάδνπλ, ε θα
Αγαγηψηνπ;
Β. ΑΓΑΓΗΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. ηψξεο;
Ν. ΗΧΡΖ: ,ηη είπε ν θ. Κφληνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα θαη ε θα Αλαγλψζηνπ απνπζηάδνπλ, ν θ.
Παπαθψζηαο;
Β. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ ζηηο εθδειψζεηο, θαηά ζην νηθνλνκηθφ θαη γηα έλα
πξφζζεην ιφγν, ππάξρεη θαη ν δξφκνο ηνπ αγψλα γηα ηελ πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο
θνηλσλίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ

(ζεαηξηθψλ

παξαζηάζεσλ,
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θ.ι.π.) πνπ ζα δηνξγαλψζεη & ζπλδηνξγαλψζεη ν Γήκνο θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηελ επσλπκία
«Έθζεζε Δηθαζηηθνχ Δξγαζηεξίνπ» ηνπ Γήκνπ
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρεη εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ κε ηελ επσλπκία "Έθζεζε Δηθαζηηθνχ Δξγαζηεξίνπ" ηνπ
Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε, ζαο
επραξηζηνχκε πάξα πνιχ θαη ζαο επρφκαζηε θαιφ Πάζρα. Καιελχρηα ζαο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΡΟΚΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ

ΚΑΛΤΒΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΟ

ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ ΛΑΜΠΡΟ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΚΟΝΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΓΑΓΗΧΣΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ

ΗΧΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ

ΚΑΠΟΤΑ - ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
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