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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Δθινγή Πξνεδξείνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ
θαη Γξακκαηέα), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.
3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 71 ηνπ Ν. 4555/18 θαη
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4623/19, ην άξζξν 10 ηνπ Ν.
4625/19 θαη ην άξζξν 99 ηνπ Ν. 4876/21.
2. Δθινγή

ηαθηηθώλ

θαη

αλαπιεξσκαηηθώλ

κειώλ

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/10,
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4555/18 θαη εθ λένπ
από ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4623/19 θαη ην άξζξν 101 ηνπ Ν. 4876/21.
3. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4555/18 θαη εθ λένπ από ην
άξζξν 2 ηνπ Ν. 4623/19 θαη ην άξζξν 101 ηνπ Ν. 4876/21.

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκείο έρνπκε θάπνηα θξνύζκαηα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ
κπνξνύλ λα παξίζηαληαη εδώ ζηηο Γεκαηξεζίεο θαη απηό ην νπνίν είρα δεηήζεη
είλαη λα δηεξεπλεζεί –ν Γεκήηξεο ην μέξεη παξ' όηη βεβαίσο δελ είλαη
αξκνδηόηεηά ηνπ- ε δπλαηόηεηα λα κπνξνύλ απηνί νη άλζξσπνη, όινη όζνη είηε
είλαη πάζρνληεο, είηε γηα θάπνην ιόγν δελ κπνξνύλ λα έξζνπλ, λα κπνξνύλ λα
ςεθίζνπλ ηειεςεθνθνξίαο ή θάπνηαο άιιεο δηαδηθαζίαο.
Ο Γεκήηξεο κνπ είπε όηη έθαλε επηθνηλσλίεο κε ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθώλ θαη δελ κπόξεζε λα βξεη ιύζε ε νπνία λα είλαη θαη ζύλλνκε θαη
σο εθ ηνύηνπ πξνρσξάκε ζηε δηαδηθαζία απηή απνθιείνληαο θάπνηνπο
αλζξώπνπο.
Δγώ ην ζεσξώ απηό πάξα πνιύ ζνβαξό, όηη ζε κηα δηαδηθαζία
πνπ ζα εθιεγνύλ όξγαλα ηα νπνία ζα δηνηθήζνπλ ην Γήκν ηα επόκελα ζρεδόλ
δπν ρξόληα, λα κελ παξίζηαληαη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ εθιεγεί από ηνλ
ιαό ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Υαιθεδόλαο.
ην ςάμηκν πνπ έθαλα, βξήθα όηη ππάξρνπλ Γήκνη ζηελ Αηηηθή
ζήκεξα, όπνπ δειαδή ππήξρε δήηεκα ζα ςεθίζνπλ κε ηειεςεθνθνξία.
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Θεσξώ πσο απηόο είλαη ζνβαξόο παξάγνληαο θαη γη' απηό ηνλ ιόγν δεηάσ,
επεηδή δελ κπνξεί λα απνθιείνληαη, δειαδή από εκάο είκαζηε δύν εδώ, δελ
μέξσ από ηνπο ππόινηπνπο πόζνη παξίζηαληαη, αιιά εγώ ην ζεσξώ απηό
ζνβαξό ιόγν απνθιεηζκνύ.
Θα πξόηεηλα έζησ θαη ζήκεξα λα δηαζθαιηζηεί απηό κε θάπνην
ηξόπν, δηαθνξεηηθά λα ππάξμεη αλαβνιή κέρξη αύξην – κεζαύξην, δελ ππάξρεη
δήηεκα, πνπ λα κπνξεί απηό λα ιπζεί. Οπόηε ζα ήζεια κηα ελεκέξσζε επί
απηνύ, αλ δειαδή ηερληθά έρεη βξεζεί ιύζε νη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη ζην
ζπίηη, λα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Γηαηί βξηζθόκαζηε ζηελ θνξύθσζε ηεο
παλδεκίαο θαη είλαη πνιύ ζνβαξό ην ζέκα.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Να πσ θάηη πξηλ
ζπλερίζεηε. Καιά θάλαηε θαη κηιήζαηε κε ηνλ θ. Καληαξέιε πνπ είλαη θαη ζα
είλαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, απιά εγώ δελ είκαη ελήκεξνο.
Γελ κε έρεη ελεκεξώζεη θαλέλαο, εγώ ηώξα πνπ κίιεζα κε ηνλ θ.
αξαληόπνπιν, κνπ είπαλ όηη έρεη ιπζεί απηό ην ζέκα θαη κπνξνύκε λα
ζπλερίζνπκε θαλνληθά, όηη κίιεζαλ κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ όηη κπνξεί
λα γίλεη ε ζπλεδξίαζε. Έρεη ιπζεί ην πξόβιεκα κε ηειεδηάζθεςε θαη ό,ηη άιιν
δεηήζαηε, απηό κνπ είπαλ ηώξα κέζα εθεί πνπ ήκαζηαλ. Γελ μέξσ ηίπνηα.
Αλ κπνξεί παξαθαιώ λα απαληήζεη ν θ. Καληαξέιεο πνπ είρε
θάλεη ηηο επηθνηλσλίεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κύξηνη ζπλάδειθνη, ύζηεξα από δηάθνξεο ζπδεηήζεηο πνπ
έγηλαλ, πξάγκαηη βάζεη ηεο εγθπθιίνπ ηελ νπνία αθνινπζήζακε από ηελ αξρή
έρνπκε ελ κέξεη ηειεδηάζθεςε ελ κέξεη δηα δώζεο, όκσο ην ζέκα ηεο
ςεθνθνξίαο είλαη θάηη ην νπνίν ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ καο έθαλε ζαθέο
όηη πξέπεη λα γίλεη δηα δώζεο θαη γη' απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε αλζξώπνπο
πνπ είηε θάζνληαη ζην ζπίηη γηαηί ζέινπλ ιόγσ θνξσλντνύ λα έξζνπλ ζην
πκβνύιην, είηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν, ζε έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα
κηζήο ή κηαο ώξαο λα κπνξνύλ λα έξζνπλ λα ςεθίζνπλ θαη λα θύγνπλ.
Δγώ ζα παξαπέκςσ ηνλ ιόγν ζηνλ θ. αξαληόπνπιν, κε ηνλ
νπνίν έγηλαλ νη απ' επζείαο ζπλελλνήζεηο κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ λα
καο πεη αθξηβώο ηη απάληεζε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ. Μνπ επηηξέπεηε θ.
Πξόεδξε λα ελεκεξώζεη ην ώκα;
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1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Καη βέβαηα πξέπεη λα
ελεκεξώζεη ην ώκα, αιιά ζα ήηαλ πην θξόληκν λα είρα ελεκεξσζεί θη εγώ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Μα θαη κία επηζηνιή πνπ ήξζε ζε όινπο καο αθνξνύζε
εκέλα, ελώ δελ ήκνπλ εγώ Πξόεδξνο.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη πξόβιεκα
Γεκήηξε κεηαμύ καο, απιά ζα έπξεπε λα έρσ ελεκεξσζεί γηα λα κπνξώ λα
απαληήζσ, λα πσ δπν θνπβέληεο ζηνπο αλζξώπνπο. Πάξηε κε έλα ηειέθσλν
λα βξεζνύκε πέληε ιεπηά λα πνύκε δπν θνπβέληεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Θεσξώ όηη ν θαζ' ύιελ αξκόδηνο λα απαληήζεη επεηδή
αθξηβώο έθαλε απηή ηε ζπλελλόεζε κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ είλαη ν θ.
αξαληόπνπινο θαη λα καο ελεκεξώζεη.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ
ιόγν θαη λα καο ελεκεξώζεη κεηά ν θ. αξαληόπνπινο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν 2024 εηνηκάδεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε λα θάλεη
επξσεθινγέο κε πξνζσπηθή, ειεθηξνληθή κπζηηθή ςήθν γηα εθαηνκκύξηα
αλζξώπνπο. ην δηαδίθηπν, όζνη κπαίλεηε, ζα δείηε πνιιέο δηαθεκίζεηο από
ινγηζκηθά πνπ αθνξνύλ ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο. Πνιιέο από απηέο ηηο
πιαηθόξκεο ηηο ρξεζηκνπνηεί ήδε ν δεκόζηνο ηνκέαο.
Δξρόκαζηε εκείο ηώξα θαη ιέκε δελ κπνξνύκε γηα 30
αλζξώπνπο θαη από ηελ άιιε ιέεη ν «ζνθόο» λνκνζέηεο πνπ αθνύσ, λα έξζεη
από ην ζπίηη, λα ςεθίζεη θαη λα θύγεη. Γειαδή ζα γίλνπλ όιεο νη ςεθνθνξίεο
καδί; Γελ ην θνπβεληηάδσ λα γίλεη, ζθέθηνκαη.
Καη αλ έλαο είλαη κε COVID ζα έξζεη εδώ λα ςεθίζεη θαη ζα
θύγεη; Ζ ςήθνο εμαγλίζεη ηα πάληα; Παηδηά, αληί λα θάλνπκε βήκαηα κπξνζηά,
πάκε ην ’60. Γηαδίθηπν! Δίλαη κηα κεγάιε νζόλε, έρνπκε πξόβιεκα, έρνπκε
ζθνπηκόηεηα λα κε βιέπνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο από ην ζπίηη λα
κηιάλε; Ση λα πσ; Αληθαλόηεηα λα πσ;
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Να ελεκεξώζεη ν θ.
αξαληόπνπινο ηη έρεη γίλεη θαη λα πάξεηε ηνλ ιόγν κεηά ή λα πάξεηε ηνλ ιόγν
ηώξα; Πηζηεύσ είλαη θαιύηεξα λα καο ελεκεξώζεη.
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Καιεκέξα ζε όινπο θαη θαιή ρξνληά. Σν Τπνπξγείν
εμέδσζε ηηο δπν ζπγθεθξηκέλεο εγθπθιίνπο πνπ έρεηε ιάβεη γλώζε όινη θαη
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επεηδή πξνέθπςαλ θάπνηα εξσηήκαηα, απεπζύλζεθα ζην Τπνπξγείν γηα λα
ιάβνπκε θάπνηεο απαληήζεηο ζε ό,ηη αθνξά ην δηαδηθαζηηθό θνκκάηη ησλ
Γεκαηξεζηώλ.
Δπεζήκαλα όηη ιόγσ ηεο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη, κπνξεί λα
ππάξρνπλ θξνύζκαηα πνπ θαηά ζπλέπεηα δελ ζα κπνξεί λα θπζηθή παξνπζία
ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη πήξα ηηο εμήο απαληήζεηο. Έθαλα επηθνηλσλία
ηξεηο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο, ήηαλ ζαθείο νη νδεγίεο από ην
Τπνπξγείν όηη γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη
κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ό,ηη αθνξά ηελ παξνπζία ησλ κειώλ, ζε ό,ηη αθνξά
ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο είηε γηα ην Πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,
είηε γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο πξνβιέπεηαη
ξεηά ε θπζηθή παξνπζία ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ.
Δπεζήκαλα όηη είλαη άγλσζην αλ ζα ππάξρνπλ θξνύζκαηα ιόγσ
ηεο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία θαη κνπ είπαλ όηη ξεηά
πξνβιέπεηαη κε θπζηθή παξνπζία. Σνπο έζεζα ην εξώηεκα γηα ηελ
ειεθηξνληθή ςεθνθνξία κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΕΔΤ θαη κνπ είπαλ όηη γηα
ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δελ πξνβιέπεηαη.
Γελ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί λνκηθά θαη λνκνζεηηθά θαη γη' απηό
ηνλ ιόγν πξέπεη λα γίλεη κόλν κε δηα δώζεο παξνπζία. Ήηαλ ζαθέζηαηνη από
ην

Τπνπξγείν

θαη

ζήκεξα

ππάξρνπλ

ζπγθεθξηκέλνη

ππάιιεινη

ηνπ

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πνπ έρσ ηα ηειέθσλά ηνπο γηα νπνηεζδήπνηε
δηεπθξηλίζεηο ή εξσηήκαηα πξνθύςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, δηόηη
είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζε όιε ηελ Διιάδα θαη ζαθώο ζα κπνξνύλ λα
πξνθύςνπλ νξηζκέλα ζέκαηα ή εξσηήζεηο.
Απηή είλαη ε ελεκέξσζε πνπ έρσ γηα λα ελεκεξώζσ ην ώκα
θαη από εθεί θαη πέξα ό,ηη εξσηήζεηο έρεηε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Δξώηεζε εθηόο κηθξνθώλνπ)
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ κνπ είπε θαλέλαο ν αζζελήο λα έξζεη λα ςεθίζεη.
Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο πνπ αζζελεί δελ κπνξεί ζήκεξα λα ςεθίζεη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ο θνξέαο είλαη αζζελήο πνπ κπνξεί λα κεηαδώζεη; Όρη, δελ
ξσηάσ εζάο.
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Νηάηζε, ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεηε ηα έζεζα θη
εγώ. Έθαλα ηξεηο θνξέο επηθνηλσλία, είλαη εύινγεο νη εξσηήζεηο γηαηί κε βάζε
5
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ηελ εγθύθιην ππήξραλ αζάθεηεο. Ρώηεζα αλ θάπνηνο αζζελεί, ξώηεζα
κάιηζηα αλ πξνβιέπεηαη ςεθνθνξία ειεθηξνληθά, αλ πξνβιέπεηαη λα κεηαβεί
θάπνηνο ππεξεζηαθόο παξάγνληαο γηα λα ςεθίζεη ν αζζελήο από ην ζπίηη ηνπ,
είηε κε θάθειν είηε κε επηζηνιηθή ςήθν θαη νύηε θη απηό πξνβιέπεηαη.
Ήηαλ θάζεηνη όηη κόλν κε θπζηθή παξνπζία ζην ρώξν
δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Θα ήηαλ παξαπάλσ δνπιεηά γη' απηνύο, πνπ λα κπιέθνπλ
ηώξα.
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ση λα ζαο πσ …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηζό ιεπηό κπνξώ λα έρσ ηνλ ιόγν; Αθνύζηε, θαη'
αξράο νη επηθνηλσλίεο γηα ηόζν ζνβαξά ζέκαηα, νθείινπλ λα γίλνληαη
γξαπηώο. Τπάξρεη γξαπηή απάληεζε ζε απηά πνπ καο ιέηε;
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Βαζηιόπνπιε δελ ππάξρεη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Χξαία, ην ππέζεζα όηη δελ ππάξρεη. Δπεηδή απηή ηε
ζηηγκή έρνπκε θαηά κέζν όξν 30-40.000 θξνύζκαηα ηελ εκέξα, δειαδή εγώ
εμ όζσλ γλσξίδσ δελ ππάξρεη νηθνγέλεηα πνπ λα κελ έρεη θάπνην θξνύζκα, ην
ζεσξώ παξάινγν από ηε κεξηά ηνπ Τπνπξγείν σο επηθίλδπλν θαη από ηε δηθή
ζαο ηε κεξηά όηη δελ εμαληιήζαηε λα ην πσ απιά ηηο δπλαηόηεηεο πνπ
ππάξρνπλ, λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε δηαδηθαζίεο πνπ λα
εμαζθαιίδνπλ θάπνηνπο αλζξώπνπο.
Γηαηί κηιήζαηε πξηλ θαηά ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ην Τπνπξγείν
θαη είπαηε όηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θξνύζκαηα, εγώ ηνλ Γεκήηξε ηνλ
έρσ ελεκεξώζεη από ηελ Πέκπηε όηη ππάξρνπλ θξνύζκαηα θαη άξα δειαδή
πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη θαληάδνκαη όηη όρη κόλν ζε εκάο, ζε όινπο. Γελ
είκαζηε θάηη δηαθνξεηηθό εκείο από ηνπο ππόινηπνπο.
Άξα απνθιείνληαη κε απηό ηνλ ηξόπν άλζξσπνη, ή όπσο είπε ν
θ. Νηάηζεο θαινύκε αλζξώπνπο λα έξζνπλ, ελώ είλαη αζζελείο. Γειαδή
θαινύκε επίζεκα λα ππάξμεη δηαζπνξά ηνπ ηνύ! Δγώ επηκέλσ όηη δελ κπνξεί
λα απνθιείνληαη άλζξσπνη ή λα ην πνύκε δηαθνξεηηθά: ζέιεηε λα θσλάμνπκε
αλζξώπνπο λα έξζνπλ λα ςεθίζνπλ κε COVID; Πξαγκαηηθά απηό καο ιέηε;
Γελ μέξσ δειαδή ηη καο πξνηείλεηε. Μαο πξνηείλεηε ή απηνρεηξηαδόκαζηε, ή
θσλάδνπκε αλζξώπνπο κε COVID εδώ λα ςεθίζνπλ.
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Γηαβάδνληαο ηηο νδεγίεο εγώ ζεσξώ όηη δελ ππάξρεη πνπζελά…
εγώ κπνξώ λα ζαο πσ θαη ηα νλόκαηα ησλ Γήκσλ, δελ απνθιείεηαη ε
ηειεςεθνθνξία. Δγώ δηαβάδνληαο ηηο εγθπθιίνπο πνπζελά δελ απνθιείεηαη ε
ηειεςεθνθνξία, πνπζελά δελ ιέεη γηα δηα δώζεο παξνπζία ζηελ ςεθνθνξία.
Απηό είλαη δηθή ζαο εξκελεία.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ
ιόγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε πξόζθιεζε θαη παξαθαιώ
αλνίμηε ηα ηειέθσλά ζαο λα ηε δηαβάζεηε. Καιεί ζε κηα ζπλήζε δηαδηθαζία,
ρσξίο όια απηά πνπ ζαο είπαλ ηειεθσληθά. Να είζηε κε ηειεδηάζθεςε θαη
ειάηε θάπνπ ζε έλα ζεκείν λα ςεθίζεηε κεηά ηαύηα. Απηό δελ ππάξρεη
πνπζελά ζηελ πξόζθιεζε.
Δπνκέλσο ε δηαδηθαζία πάζρεη. Ύζηεξα έρνπκε αίηεκα θαη δπν
δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο θα Παπαινπθά θαη ηνπ θ. Γνύια πνπ εθζέηνπλ
απηό ην ζέκα εθηελώο. Βάδεη ν θ. Βαζηιόπνπινο θαη ην ζέκα ηεο
ηειεςεθνθνξίαο. Γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο ζπλεδξίαζεο παξαθαιώ θ. Πξόεδξε
δελ κπνξεί λα αλαβιεζεί νύηε γηα Γεπηέξα, νύηε γηα Σξίηε, γηα ηελ επόκελε
Κπξηαθή έηζη γίλεηαη ε δηαδηθαζία απηή, γηαηί γίλεηαη ζε όιε ηελ Διιάδα
ζήκεξα θαη ηπρόλ πεξηπηώζεηο πνπ δελ ιεθζνύλ απνθάζεηο ζήκεξα,
αλαβάιινληαη γηα ηελ επόκελε εβδνκάδα, ηελ επόκελε Κπξηαθή ηελ ίδηα ώξα.
Καη ζα βγεη πξόζθιεζε πνπ ζα ιέεη επ’ αθξηβώο πσο ζα γίλεη ε
δηαδηθαζία. Δίηε απηό πνπ είπαλ πξηλ όηη ζα ππάξρεη έλαο ρώξνο πνπ ζα
έξρνληαη κεηά λα ςεθίδνπλ ζα ην έρνπκε γξαπηώο γηα λα βγεη ε πξόζθιεζε
έηζη, είηε αλ γίλεη όπσο ην ιέεη ν θ. Βαζηιόπνπινο λα ην έρνπκε θη απηό
γξαπηώο. Γηόηη θαλείο δελ δηθαηνύηαη λα σζεί ηνπο πνιίηεο ζε παξάλνκεο
πξάμεηο. Όηαλ γηα λα κπεηο ζε έλα Ννζνθνκείν, ζε έλα ρώξν πνπ είλαη θνηλό
πεξηζζόηεξν δελ ρξεηάδεηαη απιά ηα ηξία εκβόιηα, αιιά ζέιεη θαη Rapid Test.
Γελ αξθνύλ ηα ηξία, ζέιεη θαη άιιν έλα, δειαδή ησλ ηειεπηαίσλ 48 σξώλ.
Καηά ζπλέπεηα θαη ν ρώξνο απηόο εδώ ζήκεξα πνπ έρεη θαη
πεξηζζόηεξνπο από όζνπο πξέπεη, γηα λα κπεη νπνηνζδήπνηε κέζα,
ρξεηάδεηαη θαη ηα ηξία εκβόιηα θαη Rapid Test, αλ ζέιεηε λα είκαζηε ζπλεπείο
κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, δηόηη απηό είλαη αξκόδην γη' απηά ηα
ζέκαηα.
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Καηόπηλ απηνύ θ. Πξόεδξε λνκίδσ όηη δελ κπνξεί λα γίλεη ε
ζεκεξηλή δηαδηθαζία θαη πξέπεη λα αλαβιεζεί γηα ηελ επόκελε Κπξηαθή.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ
ιόγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ε πξόζθιεζε πνπ ήξζε, είρε σο
ζπλεκκέλα ηηο εγθπθιίνπο «Δθινγή κειώλ Πξνεδξείνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο θαη εθινγήο ησλ κειώλ…» θαη ηα ινηπά. Δθεί
αλαθέξεηαη όιε ε λνκνζεζία, όιεο νη εγθύθιηνη θαη δελ πάζρεη θακίαο
λνκηκόηεηαο θ. Γξεηδειηά. Όια αλαθέξνληαη εθεί θαη αθξηβώο απηό ηνλ
ηξόπν…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σε δηαδηθαζία ηελ νξίδεη ε πξόζθιεζε, όρη νη εγθύθιηνη. Οη
εγθύθιηνη είλαη γεληθνί πνπ αθνξνύλ όινπο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπηηξέςηε κνπ. Βάζεη ησλ εγθπθιίσλ εθηειείηαη θαη ε
δηαδηθαζία. Γελ λνκίδσ όηη έρνπκε μεθύγεη θαζόινπ από ηε δηαδηθαζία, δελ
ππάξρεη ηίπνηε γηα ην νπνίν λα ππάξρεη ιόγνο λα πάκε ηελ επόκελε Κπξηαθή.
Καη λα ζαο πσ θαη θάηη. Αλακέλεηαη ηηο επόκελεο ηξεηο
εβδνκάδεο λα θνξπθσζεί ε παλδεκία, ην αθνύκε θαη ην αθνύηε όινη από ηηο
ηειενξάζεηο. Ννκίδσ πσο ην ρεηξόηεξν ζα αιιάμεη ε θαηάζηαζε, θαηά
ζπλέπεηα ζεσξώ όηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο… Καη λα ζαο πσ θαη θάηη θ.
Βαζηιόπνπιε; Γελ πξνηείλνπκε εκείο. Γηαηί εκείο είκαζηε ζίγνπξνη όηη ζα
ήκαζηαλ όινη θαιά ζήκεξα;
Απηό είλαη θάηη ην νπνίν αθνξά όινπο καο. Αλ εζείο είραηε δπν
θξνύζκαηα, κπνξνύζακε λα έρνπκε θη εκείο πέληε θαη ν θ. Γξεηδειηάο έλα, δελ
έρεη λα θάλεη απηό. Γελ είκαζηε άηξσηνη, θαλέλαο δελ είλαη άηξσηνο ζε απηό
ηνλ ηό, ζα κπνξνύζαλ λα ιείπνπλ νη κηζνί από εκάο.
Θεσξώ όηη δελ ππάξρεη θακία ζθνπηκόηεηα θαη κάιηζηα πξνο ην
ρεηξόηεξν είλαη λα γίλεη ηελ άιιε εβδνκάδα πνπ πηζαλό ηα θξνύζκαηα λα είλαη
δηπιάζηα, γηαηί όινη νη επηζηήκνλεο ιέλε όηη ε παλδεκία ζα θνξπθσζεί ηηο
επόκελεο ηξεηο εβδνκάδεο θαη ζεσξώ όηη επεηδή είλαη Γεκαηξεζίεο θαη γίλνληαη
δπν θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ελόο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζεσξώ όηη
είλαη πάξα πνιύ ζνβαξή δηαδηθαζία θαη ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ακέζσο.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ
ιόγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ε ό,ηη αθνξά ζηα Πξσηόθνιια είλαη δεδνκέλεο νη
εγθιεκαηηθέο επζύλεο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παλδεκίαο πνπ
ηα ππνηάζζεη όια ζηε ινγηθή ηνπ θόζηνπο θαη έρεη επηιέμεη ηε ιεγόκελε
«αλνζία ηεο αγέιεο». Όπνηνο αξξσζηήζεη θαη όπνηνο επηβηώζεη! Απηά είλαη
δεδνκέλα θαη απηά ζα δνύκε αύξην λα δηεμάγνληαη ιίγα κέηξα πην πέξα ζηηο
ζρνιηθέο αίζνπζεο απηνύ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε άιιεο, πνπ ζα γίλεη ην έια λα
δεηο θαη πνπ δελ μέξεη θαλέλαο νύηε πνπ ζα θάλεη Rapid Test ην παηδί ηνπ,
νύηε πνπ ζα απεπζπλζεί, νύηε ηη ζα γίλεη, νύηε πνην Πξσηόθνιιν ηζρύεη θαη
πνην δελ ηζρύεη. Απηά είλαη δεδνκέλα θαη απηά ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε
ησλ ζπλεδξηάζεσλ.
Γεύηεξνλ εκείο πξαγκαηηθά καο θάλεη εληύπσζε απηή ε επηκνλή
λα κε γίλεη ε ζπλεδξίαζε. Με πνηα έλλνηα; Γελ ελνριεί θαλέλαλ ην όιν
αληηδεκνθξαηηθό πιαίζην πνπ έρνπκε, δειαδή έλα Πξνεδξείν Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ πνπ δελ έρεη θακία αξκνδηόηεηα θαη ηα νξίδεη όια ν Πξόεδξνο,
δελ ελνριεί θαλέλαλ όιν απηό ην πιαίζην ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία έρεη γίλεη έλα ππεξόξγαλν ππέξ όισλ θαη θαηά
ηα άιια ηη ζα γίλνπλ νη πνιίηεο πνπ ςήθηζαλ. Καη ζπδεηάκε γηα κηα
ςεθνθνξία, ε νπνία είλαη κηιεκέλε. Γειαδή πνηα; Δίλαη ζπγθεθξηκέλνη πνηνη
ζα εθιεγνύλ, είλαη ηύπνηο ςεθνθνξία.
Θα εθιεγεί Πξόεδξνο από ηελ ηάδε Παξάηαμε, Αληηπξόεδξνο
από ηελ ηάδε, Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ από ηελ ηάδε θαη απηνί
θη απηνί ζηηο Δπηηξνπέο, πνπ εκείο γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα εθιέμνπκε ηνλ
Εαραξηάδε. Άξα ζεσξώ όηη είλαη επίθαζε απηό ην νπνίν γίλεηαη, γηαηί ε νπζία
είλαη έλα άζιην αληηδεκνθξαηηθό πιαίζην, ην νπνίν ππάξρεη θαη ην έρεηε
ππεξεηήζεη, θ. Βαζηιόπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνην; Απηό;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν πιαίζην απηό, θπζηθά. Καη ζα Γήκαξρνο θαη ζαλ
αληηπνιίηεπζε θαη ζην πιαίζην εδώ θαη ζην πιαίζην ηεο ΠΔΓΑ θαη ζην πιαίζην
ηεο ΚΔΓΔ.
Γεύηεξνλ, κνπ θάλεη ηξνκεξή εληύπσζε, γηαηί έρεη γίλεη
πνιπεξγαιείν, θπζηθά θαη έρσ άπνςε γηα ην ΕΔΤ θαη πόζν αδηάβιεην είλαη,
γηαηί έρσ θάλεη εθινγέο ζην ΕΔΤ θαη έρσ δεη θαη εθινγέο λα ηηλάδνληαη ζηνλ
αέξα ζην ΕΔΤ.
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Δπεηδή έρεη γίλεη πνιπεξγαιείν ε παλδεκία, ε ινγηθή λα
ςεθηνπνηεζνύλ νη όπνηεο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ή νη όπνηεο δηαδηθαζίεο
ππάξρνπλ, δειαδή νπζηαζηηθά λα θαηαξγεζνύλ βαζηθά ζηνηρεία όπσο ε
κπζηηθόηεηα ηεο ςήθνπ, έρεη γίλεη πνιπεξγαιείν θαη κνπ θάλεη πξαγκαηηθά
εληύπσζε ε επηζηνιή ηνπ θ. Γνύια, ν νπνίνο ππνηίζεηαη είλαη ζπλδηθαιηζηήο,
είλαη Πξόεδξνο ελόο κεγάινπ πλδηθάηνπ. ήκεξα ηα πλδηθάηα είλαη ζε ζέζε
κάρεο λα κελ πεξάζεη ην άζιην ηεξαηνύξγεκα ηνπ Υαηδεδάθε κε ηηο
ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο θαη βγαίλεη κε ζεκαία ηελ… πξαγκαηηθά κνπ θάλεη
εληύπσζε.
Δγώ δελ μέξσ ηη ζα αιιάμεη. Δθηόο εάλ ππάξρνπλ ζην πίζσ
κέξνο ηνπ κπαινύ ηνπ θ. Γνύια θαη ησλ πξνηάζεσλ απηώλ, άιια πξάγκαηα.
Να αμηνπνηεζνύλ άιιεο απαξάδεθηεο δηαηάμεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ό,ηη αθνξά
ζηελ ςεθνθνξία ζηηο Δπηηξνπέο γηα λα αιινησζεί ε βνύιεζε πνπ εθιέρηεθε
ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο θαη μέξεηε πσο κπνξεί λα γίλεη απηό θαη δελ ζέισ λα
πηζηεύσ

όηη

ππάξρεη

ινγηθή

κεζόδεπζεο

απνθιεηζκνύ

ηεο

«Λατθήο

πζπείξσζεο» από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο
Εσήο, από θάπνηνλ ή θάπνηνπο από ηνπο αλεμάξηεηνπο.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη
ηνλ ιόγν
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεκέξα θαη θαιή ρξνληά ζε όινπο, κε πγεία. Απηό
πνπ δηαπηζηώλσ ζήκεξα από απηή ηε ζπλεδξίαζε είλαη όηη ιείπεη κηα λεθάιηα
ζθέςε. Θα δαλεηζηώ απηό πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο, δελ μέξσ αλ είλαη
κηιεκέλε ε ζπλεδξίαζε, κα κηιεκέλε λα είλαη θαη ζήκεξα, κηιεκέλε ζα είλαη
θαη ηελ επόκελε Κπξηαθή πνπ ζα είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνη όινη όζνη δελ
κπνξνύλ λα εδώ. Άξα ηη ιέκε; Όηη είηε ζήκεξα είηε ηελ επόκελε Κπξηαθή νη
ίδηνη ζα βγνπλ, απηό ιέεη ν θ. εξεηάθεο.
Γηα καο εθόζνλ έρνπκε ην απόιπην δεκνθξαηηθό δηθαίσκα θαη
ηελ επαηζζεζία λα έρνπκε παξόληεο όινπο όζνπο ζέινπλ λα είλαη, λα είλαη ηελ
επόκελε Κπξηαθή, δειαδή απηό πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο. Δίλαη μεθάζαξν όηη
εάλ ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή ζέιεη λα είλαη ζην πλεύκα ησλ εκεξώλ, ζα
πξέπεη λα αλαβάιιεη απηή ηε ζπλεδξίαζε.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη
ηνλ ιόγν.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη δελ λνκίδσ γελλάηαη
ζέκα όηη έρεη γίλεη κηα θαθή δηαρείξηζε από ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε ηεο όιεο
ηζηνξίαο, λνκίδσ όηη απηό είλαη θαλεξό. Γειαδή ζα έπξεπε λα έρεη πξνβιεθζεί
εγθαίξσο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ Γεκαηξεζηώλ έλαο ηξόπνο ςεθνθνξίαο πνπ
λα επηηξέπεη θαη ζηνπο λνζήζαληεο ή ζηνπο λνζνύληεο ή ελ πάζε πεξηπηώζεη
ζε απηνύο πνπ είλαη ζε θαξαληίλα, επεηδή έρνπλ θνληηλή επαθή κε θξνύζκα,
λα ςεθίζνπλ επηηειηθά ή λα ςεθίζνπλ ειεθηξνληθά. Θα έπξεπε λα έρεη
πξνβιεθζεί. Δίλαη παξάιεηςε. Ννκίδσ ζε απηό ζπκθσλνύκε όινη.
Αιιά δελ έγηλε απηό θαη έρνπκε ζύκθσλα κε ην λόκν
Γεκαηξεζίεο. Ζ ηπρόλ αλαβνιή γηα κηα εβδνκάδα θ. Σνκπνύινγινπ δελ
ζεκαίλεη ζίγνπξα όηη ζα είκαζηε πεξηζζόηεξνη, κπνξεί λα είκαζηε ιηγόηεξνη.
Μπνξεί λα είκαζηε πνιύ ιηγόηεξνη από ό,ηη είκαζηε ηώξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρνπκε δώζεη όκσο κηα επθαηξία λα έρνπκε κηα πην
δεκνθξαηηθή αληηπξνζώπεπζε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θεσξώ όηη ζα έρνπκε δώζεη κηα επθαηξία λα έρνπκε
πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα, ηελ άιιε εβδνκάδα. Δγώ ζεσξώ πην πηζαλό ηελ
άιιε εβδνκάδα λα είκαζηε ιηγόηεξνη, παξά πεξηζζόηεξνη όπσο αθνύσ. Θα
έπξεπε λα ππάξρεη πξόβιεςε. Γελ ππάξρεη απηή ε πξόβιεςε άξα είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε ηε δηαδηθαζία κε βάζε ηηο εγθπθιίνπο θαη ηνπο
λόκνπο πνπ ππάξρνπλ.
Έρνπκε πεη μαλά πάξα πνιιέο θνξέο από απηόλ ηνλ ηόπν όηη νη
λόκνη πξέπεη λα είλαη άδηθνη, ή ζθιεξνί, ή λα κε καο αξέζνπλ, αιιά ζα πξέπεη
λα ηνπο εθαξκόδνπκε. Άξα εθόζνλ δελ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηηο εγθπθιίνπο
δηαθνξεηηθόο ηξόπνο ςεθνθνξίαο, είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα πάκε έηζη.
Σν αληίζεην ζα ήηαλ επηθίλδπλν. Γειαδή λα ιέγακε εκείο –γηαηί
αθνύζηεθε θη απηό από ηνλ θ. Βαζηιόπνπιν- σο Γηνίθεζε ή λα έιεγε ην
Πξνεδξείν ή ν θνξέαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ εμ απνζηάζεσο ηειεδηάζθεςε λα
πεη όηη «ζα θάλνπκε ηελ ςεθνθνξία ςεθηαθή». Απηό ζα ειιόρεπε ηνλ θίλδπλν
κηαο έλζηαζεο ή κηαο αθπξόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα είκαζηε πάξα
πνιύ πξνζεθηηθνί.
Παξά ην γεγνλόο όηη θη εγώ ζεσξώ απαξάδεθην λα κελ κπνξνύλ
λα εθθξαζηνύλ όινη νη ζπλάδειθνη από ην ζπίηη ηνπο, πνπ είλαη απόληεο
δηθαηνινγεκέλα, εθόζνλ ν λόκνο έηζη ιέεη θαη νη εγθύθιηνη έηζη ιέλε θαη δελ
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πξνβιέπεηαη βειηίσζε ηελ επόκελε εβδνκάδα, αιιά αληίζεηα πξνβιέπεηαη
κάιινλ αλ όρη ζίγνπξα ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο, λνκίδσ όηη δελ έρνπκε
ιόγν θαη λνκηθό έξεηζκα λα αλαβάιινπκε ηε ζπδήηεζε. Δπραξηζηώ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κύξηε Πξόεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο ζέισ ηνλ ιόγν.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ
ιόγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κύξηνη ζπλάδειθνη αθόκε θη αλ απνθαζηζηεί αλαβνιή, ζα
πξέπεη θ. Πξόεδξε λα πάξεηε παξνπζίεο γηα λα μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε. Γηόηη
of the record ρσξίο λα έρεη μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε, δελ κπνξεί λα
απνθαζηζηεί ηίπνηα. Γελ κπνξνύκε λα ζεθσζνύκε λα θύγνπκε, γηαηί ην
απνθαζίζακε κεηαμύ καο. ζα πξέπεη επί ηεο δηαδηθαζίαο λα μεθηλήζεη ε
ζπλεδξίαζε θαη αλ απνθαζηζηεί αλαβνιή, είλαη κηα άιιε ηζηνξία. Όκσο
πξέπεη λα μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε θαη λα πάξεηε παξνπζίεο θ. Γξακκαηέα.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ
ιόγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κύξηνη ζπλάδειθνη βιέπεηε ζύζζσκε ε αληηπνιίηεπζε έρεη
ελζηάζεηο γηα ηε δηαδηθαζία. Δάλ ζέιεηε λα κείλεηε κόλνη ζαο γηα λα εθιέμεηε
έλα άηνκν, είλαη …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Πνηα ζύζζσκε θ. Γξεηδειηά; Ο θ. εξεηάθεο άιια είπε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιώ, δελ ζαο δηέθνςα θαζόινπ. Γελ εθπξνζσπεί ν θ.
εξεηάθεο όιε ηελ αληηπνιίηεπζε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δίπαηε ζύζζσκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ηηο ηνπνζεηήζεηο θάπνησλ επηθεθαιήο θαηαδεηθλύεηαη όηη
ππάξρεη αληίξξεζε ζηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία. αο ελδηαθέξεη λα εθιεγνύλ
απηνί πνπ πξέπεη λα εθιεγνύλ, κηα θαη επηθαιείζηε ηνπο λόκνπο, όπσο ε
λνκνζεζία πξνβιέπεη; Πξνβιέπεη Αληηπξόεδξν από ηε κείδνλα αληηπνιίηεπζε;
Ναη. Καη βιέπεηε ελζηάζεηο, ιείπνπλ ηξεηο ηέζζεξηο. Απηό δελ ζαο απαζρνιεί;
Πάκε ηώξα ζε εκάο. Κη εκείο έρνπκε ελζηάζεηο, όρη όηη είκαζηε
παζόληεο, αιιά ζέινπκε λα εμαζθαιηζηεί εη δπλαηόλ ε κεγαιύηεξε, ε
επξύηεξε αλ όρη ζύζζσκε ε ζπκκεηνρή όισλ. Πξνηείλσ λα έρνπκε έσο ηελ
άιιε Κπξηαθή κηα νζόλε λα βιέπνπκε απηνί πνπ ζα είλαη ελδερνκέλσο
άξξσζηνη λα κηιάλε κε ηειεδηάζθεςε θαη λα νξίζνπκε ην γξαθείν απ' έμσ πνπ

12

ε

1 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 9/1/2022

είλαη εθεί πνπ θάζεηαη κηα θαζαξίζηξηα, σο ηόπν ςεθνθνξίαο. Να κελ κπαίλεη
θαλείο εδώ κέζα.
Έηζη ώζηε όπνηνο άξξσζηνο ν κε γέλνηην, λα πεγαίλεη θαη'
επζείαλ λα ςεθίδεη εθεί θαη λα θεύγεη, λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε θαλέλαλ
καο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όζνη κπνξνύλ λα έξζνπλ λα ςεθίζνπλ εθεί, όζνη κπνξνύλ
λα ςεθίζνπλ κε ηειεςεθνθνξία, αθνύ ηα ιύζεηε εγγξάθσο απηά. Σπραίν είλαη
όηη δελ δίλνπλ εγγξάθσο; Ύζηεξα θελό εμνπζίαο δελ ππάξρεη θπξίεο θαη
θύξηνη. ε πνιινύο Γήκνπο ηεο Διιάδαο αλά ηνπο αηώλεο πάλε ηε δεύηεξε
Κπξηαθή θαη εθιέγνπλ ηα όξγαλα. Καη αλ εθιέμεηε ηα κηζά ζήκεξα δελ ζα πάκε
ηελ άιιε Κπξηαθή ππνρξεσηηθά, λα εθιεγνύλ όια ηα όξγαλα; Γελ κπνξείηε λα
εθιέμεηε πάλησο νύηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, νύηε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,
γηαηί ην Πξνεδξείν πξέπεη λα είλαη όιν. Απηά θ. Πξόεδξε θαη απηά αθνξνύλ
εζάο, γηαηί εζείο δηεπζύλεηε ηε δηαδηθαζία.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Σν κπαιάθη ζε εκέλα
πάιη! Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιόγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη από εκέλα θαη θαιή ρξνληά. Δγώ ήζεια λα
ξσηήζσ ην εμήο γηαηί κηιάκε ηώξα πάληα γηα λνζήζαληεο. Πνηνο δηαζθαιίδεη
ην γεγνλόο όηη ηελ εξρόκελε εβδνκάδα από εκάο θάπνηνο δελ ζα λνζήζεη θαη
ζα είλαη ζε Ννζνθνκείν; Γηαηί ζπδεηάκε πάληα γηα λνζήζαληεο πνπ είλαη ζην
ζπίηη γηα ηειεδηάζθεςε; Σελ εξρόκελε εβδνκάδα πνπ ζπδεηάκε, κπνξεί πέληε
από εκάο λα κελ έρνπλ Όκηθξνλ, λα έρνπλ θάπνηα άιιε κεηάιιαμε θαη λα
βξίζθνληαη ζε θάπνην δσκάηην Ννζνθνκείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηη
γίλεηαη; Καη απηνί κπνξεί λα είλαη πέληε από εκάο.
Πσο ην δηαζθαιίδεηε θαη κηιάηε πάληα γηα λνζήζαληεο πνπ
κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ κε ηειεδηάζθεςε από ην ζπίηη; Δπραξηζηώ πνιύ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνύσ πξάγκαηα εδώ ηα νπνία πξαγκαηηθά δελ
ζηέθνπλ ζηελ θνηλή ινγηθή. Δίπε ν θ. Μπεξδέζεο αλ νη πέληε είλαη ζην
Ννζνθνκείν. Αλ πέληε άλζξσπνη εδώ ζπλάδειθνί καο είλαη ζην Ννζνθνκείν,
ην εξώηεκα θ. Μπεξδέζε δελ ζα είλαη αλ ζα ςεθίζνπλ, ην εξώηεκα είλαη αλ
ζα δήζνπλ. Δίλαη άιιν δήηεκα. Μελ κπεξδεύεηε αλόκνηα πξάγκαηα.
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Αλ θάπνηνη ζπλάδειθνη είλαη ζην Ννζνθνκείν ζε απηέο ηηο
ζπλζήθεο, απηό πνπ ζα καο απαζρνιεί είλαη αλ ζα επηβηώζνπλ, κε βάζε όια
ηα επξήκαηα πνπ έρνπλ βγεη. Γελ ζα ζπδεηάκε γηα ηελ ςεθνθνξία, ζα
ζπδεηάκε λα πάκε απ' έμσ κπαο θαη θάλνπκε θακία πξνζεπρή λα ζσζνύλ.
Δδώ δελ ιέκε γηα αλζξώπνπο νη νπνίνη είλαη βαξηά λνζήζαληεο,
ιέκε γηα αλζξώπνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα βγνπλ από ην ζπίηη.
Γεύηεξνλ, αθνύζηεθε ιεο θαη είκαζηε ζε έλα άιιν πιαλήηε. Γελ
είπακε ηελ άιιε εβδνκάδα λα γίλεη ε ςεθνθνξία κε ηνλ ηξόπν πνπ
νξγαλώζεθε ζήκεξα θ. Κσλζηαληηλίδε. Δίπακε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα
ηειεςεθνθνξίαο. Διιεληθά μέξεηε;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα δελ επηηξέπεηαη θ. Βαζηιόπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο ην είπε όηη δελ επηηξέπεηαη; Δζείο ην ιέηε. Δγώ
δελ είπα όηη ιέεη ςέκαηα, κε κνπ βάδεηε ιόγηα ζην ζηόκα. Θέιεηε λα
θσλάμνπκε αλζξώπνπο εδώ λα ςεθίζνπλ θξνύζκαηα; Σόηε ινηπόλ ηη καο
πξνηείλεηε; Βεβαίσο εζείο. Γηαηί άιινη Γήκνη… ζέιεηε λα ζαο πσ πνηνη Γήκνη;
Ο Γήκνο Γάθλεο, ν Γήκνο Γιπθάδαο έρνπλ ηειεςεθνθνξία ζήκεξα. Απηνί
παξαλνκνύλ;
Δπηθαιεζηήθαηε πξηλ θαη είπαηε όηη κπνξεί λα γίλεη έλζηαζε.
Από πνηνλ λα γίλεη έλζηαζε πεξί ηεο ηππηθόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο; Γειαδή ζα
θάλεη θάπνηνο από εκάο έλζηαζε όηη ν ηάδε ή ν δείλα πνπ ςήθηζε από ην
ζπίηη ηνπ άξξσζηνο όηη εδώ ζα βξεζεί θάπνηνο λα απνθιείζεη απηνύο ηνπο
αλζξώπνπο;
Ση ζπδεηάκε ηώξα; πδεηάκε θάηη απιό. Άλζξσπνη ζηελ
θνξύθσζε ηεο παλδεκίαο γηαηί εθεί βξηζθόκαζηε, λα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα
κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ.
Πεξί ηνπ ΕΔΤ πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο είλαη άιιν ζέκα αλ
κπνξεί λα ηηλαρηεί ζηνλ αέξα, πεξί ηεο απιήο αλαινγηθήο… Κύξηε εξεηάθε
ήκαζηαλ εκείο πνπ έρνπκε ππεξαζπηζηεί θαη ν ΤΡΗΕΑ λνκνζέηεζε από ηελ
αξρή κέρξη ην ηέινο ηελ απιή αλαινγηθή. Γελ ζα θάλεηε καζήκαηα ζήκεξα
εκάο πεξί απιήο αλαινγηθήο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κύξηε Πξόεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο πάιη. Αθόκε θη απηό
πνπ ιέεη ν θ. Βαζηιόπνπινο λα δερηεί ην πκβνύιην γηα παξάδεηγκα ηελ
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ηειεςεθνθνξία, πξέπεη λα μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία, ζαο ιέσ. Ό,ηη απόθαζε
παξζεί δελ κπνξεί λα κελ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία.
Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Βαζηιόπνπιν, αλ ζπκθσλήζνπκε όινη
βεβαίσο λα δερηνύκε θαη ηελ ηειεςεθνθνξία. Αιιά λα ζαο πσ θάηη; ε θάζε
πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ. Από ηελ άιιε απηό
πνπ ιέεη ηώξα ν θ. Γξεηδειηάο λα θάλνπκε δσκαηηάθη, ην πξνβιέπεη ν
λνκνζέηεο θαη ζνπ ιέεη όηη «αδεηάδεηο ην ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ
ππάξρεη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο είλαη ζε θαξαληίλα, δελ είπε θαλείο γηα
θξνύζκα», έηζη ιέλε θη απηνί εδώ, Λέλε όηη αλ ππάξρεη θάπνηνο ζε θαξαληίλα
αο κπεη κόλνο ηνπ λα ςεθίζεη θαη αο θύγεη θαη ηειεηώλνπκε. Πνην δσκαηηάθη
θαη ηη είλαη απηά ηώξα;
Αιιά απηό πνπ ιέεη ν θ. Βαζηιόπνπινο εγώ ζεσξώ όηη κπνξεί
λα κπεη ζε κηα ςεθνθνξία ζην πκβνύιην, αιιά πξέπεη λα μεθηλήζεη ε
δηαδηθαζία.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καξαληίλα ζεκαίλεη όηη δελ βγαίλεη από ην ζπίηη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δληάμεη ην ίδην ιέκε θ. Νηάηζε. Φπζηθά. Αιιά ό,ηη
απόθαζε παξζεί, πξέπεη λα παξζεί από ην ώκα.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: πκθσλώ απόιπηα.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καη δελ έρεη μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε γηα λα πάξνπκε θακία
απόθαζε. Κάλνπκε κηα θνπβέληα ζηνλ αέξα θαη δελ θαηαγξάθεηαη ηίπνηα.
Γειαδή ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Να πσ θη εγώ θάηη πνπ
κηιήζαηε όινη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξόεδξε, απηό πνπ ιέεη ν θ. Καληαξέιεο έρεη πνιύ
σξαία βάζε. Αιιά ζα ην ζπκθσλήζνπκε, πξηλ μεθηλήζεη ε ςεθνθνξία θαη ε
παξνπζία, γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο θ. Καληαξέιε κε ηηο θαηαζηάζεηο θαη όρη
κε ηηο δηθνιαβηθέο δηαδηθαζίεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: πγλώκε θ. Σνκπνύινγινπ δειαδή άιια ιέκε πξηλ θαη
άιια κεηά;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ην ζπκθσλήζνπκε ινηπόλ …
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γελ θαηάιαβα, ν ελδνηαζκόο ζαο πνηνο είλαη; Έρσ
θαηαζέζεη εγώ πξνζσπηθά θάηη ζην πκβνύιην θαη ην έρσ αιιάμεη; Ση είλαη
απηά πνπ ιέηε ηώξα;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Φνβάκαη όηη δελ ζα γίλεη έηζη πνπ ην ιέηε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: αο παξαθαιώ ηώξα όκσο!
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγώ ζπληάζζνκαη κε εζάο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δίλαη πξνζβιεηηθό απηό πνπ ιέηε. Ση ζα πεη λα είκαζηε
εηιηθξηλείο; Γελ είκαζηε εηιηθξηλείο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ μέξσ αλ όινη ζπκθσλνύλ, εζείο ιέηε ηε δηθή ζαο
άπνςε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δγώ κίιεζα δηαδηθαζηηθά απηή ηε ζηηγκή, εληειώο
δηαδηθαζηηθά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ Παξάηαμή ζαο ζπκθσλεί κε απηό πνπ ιέηε;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο; Ζ δηαδηθαζία είλαη ζπγθεθξηκέλε, δελ
ππάξρεη θάπνηνο πνπ δηαθσλεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε απηό πνπ ιέηε ε Παξάηαμή ζαο ζπκθσλεί;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ αλ δελ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία,
ππάξρεη πεξίπησζε απηή ε ζπδήηεζε λα έρεη θάπνην απνηέιεζκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηό είλαη κηα πξνζσπηθή ζαο άπνςε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Αλ δελ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία έρεη απνηέιεζκα ε ζπδήηεζε
πνπ θάλνπκε;
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηόο κηθξνθώλνπ) Δίρε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία
θαη ζηείιαηε άιιν e-mail ρηεο; Δίρε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δδώ ιέσ ζήκεξα. ήκεξα θ. Νηάηζε. Πνην άιιν e-mail;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Υηεο πήξακε e-mail όηη ζα γίλεη ειεθηξνληθά.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Μα ειεθηξνληθά πξνβιεπόηαλ νύησο ή άιισο θ. Νηάηζε.
Γηα ηελ ςεθνθνξία δελ γίλεηαη ν θαπγάο; Ση ιέηε ηώξα; Γηα ηελ παξνπζία ιέηε;
Γηα ηελ απαξηία ιέηε; Λνηπόλ θ. Πξόεδξε ζε παξαθαιώ επί ηεο δηαδηθαζίαο.
1ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Να πσ θη εγώ θάηη.
Δίδαηε ηη σξαία πνπ καιώλεηε; Μαιώλεηε ρσξίο λα μέξσ ηίπνηα! Καη απηή ηε
ζηηγκή πξνεδξεύσ. Έρσ ζηείιεη ηελ πξόζθιεζε από ηελ Σεηάξηε θαη δελ έρσ
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ελεκέξσζε από θαλέλαλ, θίιε Γεκήηξε. Μηιήζαηε εζείο κε ηνλ θ.
Βαζηιόπνπιν θαη δελ μέξσ κε πνηνπο άιινπο ππνςήθηνπο θαη επηθεθαιήο
έρεηε κηιήζεη θαη δελ μέξσ ηίπνηα θαη θάζνκαη εδώ θαη ζαο αθνύσ πνπ
καιώλεηε θαη δελ κπνξώ λα πάξσ ζέζε.
Γηαηί αλ κε είραηε ελεκεξώζεη, ζα είρα πξνεηνηκαζηεί. Γελ
κπνξώ λα ζπκκεηέρσ ζε έλα πξάγκα λα θάλσ «λαη.. λαη.. ηη ζέιεηε εζείο;
Απηό. Ση ζέιεηε εζείο; Απηό. Ση ζέιεηε; Ναη». Γελ κπνξώ λα ζπκκεηέρσ ζε
απηή ηε δηαδηθαζία, ζαο κηιάσ εηιηθξηλά, ηελ πην ζνβαξή δηαδηθαζία καδί κε
δπν ηξία πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ.
Οπόηε κπνξώ λα θαηέβσ θάησ θαη λα αλέβεη… Γηαηί εγώ
ζπκκεηέρσ ζε απηή ηε δηαδηθαζία γηαηί είκαη ν πιεηνςεθώλ δεκνηηθόο
ζύκβνπινο. Δγώ ζα θαηέβσ θάησ γηαηί δελ γλσξίδσ ηίπνηα θαη λα αλέβεη
πάλσ ν επόκελνο λα θάλεη ηε δηαδηθαζία. Δπραξηζηώ πάξα πνιύ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Λνηπόλ μεθηλάκε λα
πάξνπκε παξνπζίεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιώ επί ηεο δηαδηθαζίαο. Γελ κπνξείηε λα
πξνεδξεύζεηε, δηόηη είλαη παξώλ ν πιεηνςεθώλ ηνπ πλδπαζκνύ ζαο. Με
ζπγρσξείηε πάξα πνιύ, βξέζηε κνπ ην ζρεηηθό άξζξν λα κνπ ην δηαβάζεηε.
Γελ κπνξεί, αθνύ είλαη παξώλ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθνύ θσιύεηαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θσιύεηαη. Γελ έρεη γίλεη πνηέ θαη πνπζελά. Θα γίλεη
ηώξα; Βάζεη πνηνπ άξζξνπ; Σν άξζξν ιέεη όηη πξνεδξεύεη ν πιεηνςεθώλ
ζύκβνπινο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ κηιάσ κέρξη ηώξα, ζαο έρσ αθνύζεη κε πξνζνρή αιιά
απηό δελ ζεκαίλεη όηη εγώ δελ μέξσ ή δελ έρσ άπνςε γηα όια όζα ιέηε. αο
αθήλσ απηή ηε ζηηγκή κε όιε κνπ ηελ θαξδηά, είηε απνθαζίζεηε ηελ αλαβνιή
είηε απνθαζίζεηε νηηδήπνηε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηελ αλαβνιή, δελ κπνξεί λα πξνεδξεύζεη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο παξαθαιώ πάξα πνιύ, κπνξεί θαη παξακπνξεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνην άξζξν ην ιέεη απηό;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πνην άξζξν ιέεη όηη δελ κπνξεί;
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γειαδή αλ αξλείηαη ν πιεηνςεθήζαο πάληα δελ ζα
γίλεη πνηέ θακία ζπλεδξίαζε; Ση πξάγκαηα είλαη απηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν άξζξν εθείλν πνπ ιέεη όηη πξνεδξεύεη ..
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πνλάεη ην ζηνκάρη κνπ δελ κπνξώ λα πξνεδξεύζσ,
πξνεδξεύεη ν επόκελνο. Μα ζαο παξαθαιώ πνιύ!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα πξέπεη λα απνρσξήζεη άκα πνλάεη ην ζηνκάρη ηνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ πξέπεη λα απνρσξήζεη, απιώο ιέεη όηη εγώ δελ
αηζζάλνκαη θαιά θαη ζέισ λα έξζεη ν επόκελνο. Πνηνο ιέεη όηη δελ έρεη ην
δηθαίσκα;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγώ ξσηώ αλ δελ κπνξεί ζπλερώο ν πιεηνςεθήζαο
δελ ζα γίλεη πνηέ ε ζπλεδξίαζε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη δελ ζηέθεη απηό πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Λνηπόλ γηα λα ιύζνπκε
ην ζέκα ζα ζαο πσ ακέζσο ηη γίλεηαη εδώ. Όζνλ αθνξά ηε ζπλεδξίαζε, ηελ
εγθύθιην ζην 5.2. άξζξν ιέεη ην εμήο:
«Σηελ Δηδηθή Σπλεδξίαζε εθινγήο κειώλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ
Γεκνηηθνύ

Σπκβνπιίνπ,

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο

θαη

ηεο

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο πξνεδξεύεη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο πνπ
ζπγθάιεζε ην Σπκβνύιην ν νπνίνο αλαζέηεη θαζήθνληα εηδηθνύ
Γξακκαηέα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο εθινγήο, ζε έλαλ από
ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.
Αλ ν ζύκβνπινο πνπ ζπγθάιεζε ην Σπκβνύιην απνπζηάδεη ή
θσιύεηαη, πξνεδξεύεη ζηε ζπλεδξίαζε ν επόκελνο θαηά ζεηξά
ζηαπξώλ πξνηίκεζεο ζύκβνπινο ηνπ Σπλδπαζκνύ».
Οπόηε εδώ είλαη ζαθέο απηό. Σν άθνπζε ν θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν άθνπζα.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίλαη ζαθέο θαη είλαη ζηε
δηάζεζή ηνπ εθινγή κειώλ Πξνεδξείνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ξεθηλάκε

κε

ηελ

παξνπζία

ησλ

κειώλ

ηνπ

Γεκνηηθνύ

πκβνπιίνπ. Ο θ. Γεσξγακιήο Λύζαλδξνο παξώλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξώλ,
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ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ παξώλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξώλ, ε θα
Παπαθώζηα Αλζή παξνύζα, ν θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξώλ, ν θ.
Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξώλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξώλ, ν θ.
Καξαβίαο Γεώξγηνο παξώλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξώλ, ν θ. Κνπεινύζνο
Υξήζηνο παξώλ, ν θ. Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο απώλ, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθόιανο απώλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο παξώλ, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο απώλ, ν θ. Καιακπόθεο Ησάλλεο απώλ, ε θα Δκκαλνπήι
Γαλάε απνύζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξώλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο
παξώλ, ν θ. Αλαγλώζηνπ Γηώξγνο απώλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο απώλ, ν θ.
Σνκπνύινγινπ – Λεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο απώλ, ν θ. Σνκπνύινγινπ
Κσλζηαληίλνο απώλ, ν θ. Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο απώλ, ν θ. εξεηάθεο
Νηθόιανο παξώλ, ε θα Γθνύκα Γαλάε – Δύα παξνύζα, ν θ. Εαραξηάδεο
Ησάλλεο παξώλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξώλ, ε θα Παπαινπθά
Δπηπρία απνύζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξώλ, ν θ. Λέθθαο
Αζαλάζηνο παξώλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνύζα, ν θ. Γνύιαο Αιέμαλδξνο
απώλ.
Καη από ηηο Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλαο ε
θα νπιηδή Αγγειηθή παξνύζα, θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο απώλ. 19
παξόληεο θαη 14 απόληεο. Έρνπκε απαξηία.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κύξηε Πξόεδξε έρσ θάλεη έλα αίηεκα γηα έλα ιεπηό ζηγή ζηε
κλήκε ηνπ θ. αξαθίδε θαη ζα παξαθαινύζα αλ είλαη εθηθηό λα γίλεη, ρσξίο λα
ππάξρεη θακία ηνπνζέηεζε ζηε ζπλέρεηα από θαλέλαλ σο έλδεημε ζεβαζκνύ
ζην ραξαθηήξα ηνπ, ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη ηε ζεκλόηεηά ηνπ.
Δπραξηζηώ.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Βεβαίσο. Παξαθαιώ ελόο
ιεπηνύ ζηγή γηα ηνλ κεγάιν ηέιην αξαθίδε.

Σηπείηαι ενόρ λεπηού ζιγή
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1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δκλογή Πποεδπείος Γημοηικού ςμβοςλίος (Πποέδπος, Ανηιπποέδπος
και Γπαμμαηέα), ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 64 ηος Ν. 3852/10,
όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπθπο 71 ηος Ν. 4555/18
και ηποποποιήθηκε από ηο άπθπο 5 ηος Ν. 4623/19, ηο άπθπο 10
ηος Ν. 4625/19 και ηο άπθπο 99 ηος Ν. 4876/21»
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θύξηνη
ζπλάδειθνη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/10
"Καιιηθξάηεο", όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 71 ηνπ Ν. 4555/18 θαη ην
άξζξν 5 παξ. 6 ηνπ Ν. 4623/19, ην άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ Ν. 4625/19 θαη ην
άξζξν 99 ηνπ Ν. 4876/21 θαζώο θαη ηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην αξηζκ. 933 ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ην λέν Γεκνηηθό πκβνύιην πνπ πξνήιζε από ηηο
εθινγέο ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη ηηο επαλαιεπηηθέο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2019
δπλάκεη ηεο αξηζκ. 567/2019 απόθαζεο ηνπ πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ θαη ηεο αξηζκ. 651/2019 όκνηαο δηνξζσηηθή ηεο πξώηεο ζπλέξρεηαη
ζήκεξα, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ πιεηνςεθνύλησο ζπκβνύινπ ηνπ
επηηπρόληνο πλδπαζκνύ γηα ηελ εθινγή κε κπζηηθή ςεθνθνξία ησλ κειώλ
ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ, ήηνη ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα απηνύ
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 9/1/2022 έσο 31/12/2023.
ηε

ζεκεξηλή

δεκόζηα

Δηδηθή

ζπλεδξίαζε

ζηελ

νπνία

πξνεδξεύεη ν ζύκβνπινο πνπ ηε ζπγθάιεζε –αιιά όρη ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε γηαηί ηνλ αλαπιεξώλσ εγώ- Λύζαλδξνο Γεσξγακιήο, ην Γεκνηηθό
πκβνύιην εθιέγεη αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ρσξηζηά θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία
ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ.
ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθινγήο ησλ κειώλ ηνπ Πξνεδξείνπ
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν πξνεδξεύσλ ελεκέξσζε ην ώκα όηη ν
Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πξνηείλεηαη από ηελ Παξάηαμε ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ, ν Αληηπξόεδξνο από ηελ Παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε
2ε ζε εθινγηθή δύλακε θαη ν Γξακκαηέαο από ηελ Παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε
3ε ζε εθινγηθή δύλακε.
Ο ζύκβνπινο πνπ πξνεδξεύεη αλαζέηεη ηα θαζήθνληα ηνπ
εηδηθνύ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ζε έλαλ από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ
βάζεη ηνπ άξζξνπ 64 παξ. 1 ηνπ Νόκνπ 3852/2010. Οξίζηεθε σο εηδηθόο
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Γξακκαηέαο ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ
θιάδνπ Σ.Δ.1 Γηνηθεηηθνύ.
Γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
αθνινπζείηαη ε αθόινπζε δηαδηθαζία:
Πξώηε θάζε. Καηά ηε ζπλεδξίαζε πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εθινγή ηνπ
Πξνεδξείνπ ε Παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ εθιέγεη κεηαμύ ησλ
κειώλ ηεο κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ ππνςήθην γηα ην αμίσκα ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Υπνςήθηνο γηα ην αμίσκα απηό
εθιέγεηαη όπνηνο ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ
ησλ κειώλ ηεο Παξάηαμεο. Δάλ θαλείο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία, ηόηε ε ςεθνθνξία
επαλαιακβάλεηαη.
Δάλ θαη θαηά ηε δεύηεξε απηή ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε
απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο Παξάηαμεο, ή
ππάξμεη ηζνςεθία, ηόηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ
δύν επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ. Καηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία
εθιέγεηαη

όπνηνο

ζπγθεληξώζεη

ηελ

ζρεηηθή

πιεηνςεθία

ησλ

παξόλησλ κειώλ ηεο Παξάηαμεο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν
πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο δηελεξγεί θιήξσζε.
Σηελ ίδηα ζπλεδξίαζε γίλεηαη ε εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ησλ
ππνςεθίσλ γηα ην αμίσκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Οη ππνςήθηνη γηα ηα αμηώκαηα απηά,
αλαδεηθλύνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη κε ηελ
ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνέδξνπ. Ο
Αληηπξόεδξνο από ηελ Παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε 2ε ζε εθινγηθή
δύλακε θαη ν Γξακκαηέαο από ηελ Παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε 3 ε ζε
εθινγηθή δύλακε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κηαο κόλν ππνςεθηόηεηαο
γηα θάπνην ή θάπνηα από ηα αμηώκαηα ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ε ππνςεθηόηεηα απηή πξνάγεηαη ζηε Β θάζε ηεο
δηαδηθαζίαο άλεπ ελδνπαξαηαμηαθήο ςεθνθνξίαο.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε αμίσκα
ηνπ

Πξνεδξείνπ

ηνπ

Γεκνηηθνύ
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ππνςεθηόηεηα από ηελ αληίζηνηρε Παξάηαμε, ηόηε θαιείηαη ην ζύλνιν
ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα εθιέμεη κεηαμύ ηνπ ζπλόινπ
ησλ κειώλ ηνπ ηνλ πξνηεηλόκελν γηα ην αμίσκα γηα ην νπνίν δελ
θαηαηέζεθε ε ππνςεθηόηεηα.
Δάλ θαλείο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ
απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ηόηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Δάλ θαη θαηά ηε
δεύηεξε απηή ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε αλσηέξσ απόιπηε
πιεηνςεθία

ή

ππάξμεη

ηζνςεθία,

ηόηε

δηελεξγείηαη

θαη

ηξίηε

ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ δπν επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ. Καηά ηελ
ηξίηε

ςεθνθνξία

εθιέγεηαη

όπνηνο

ζπγθεληξώζεη

ηε

ζρεηηθή

πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Σε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο δηελεξγεί θιήξσζε.
Γεύηεξε θάζε. Μεηά ηελ εθινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα αμηώκαηα ηνπ
Πξνεδξείνπ

ηνπ

Γεκνηηθνύ

Σπκβνπιίνπ θαιείηαη

ην

Γεκνηηθό

Σπκβνύιην από ηνλ πξνεδξεύνληα λα επηθπξώζεη σο Σώκα κε
ςεθνθνξία

ηελ

εθινγή

ησλ

ππνδεηρζέλησλ

ππνςεθίσλ.

Ζ

επηθύξσζε ηεο εθινγήο ησλ πξνηεηλόκελσλ ιακβάλεη ρώξα αθόκε θη
αλ θάπνηα ππνςεθηόηεηα ζπγθεληξώζεη ιηγόηεξεο ζεηηθέο από
αξλεηηθέο ςήθνπο.
Οη ππνδεηρζέληεο ππνςήθηνη γηα θάζε αμίσκα εθιέγνληαη εάλ δελ
ππάξμεη δηαθνξεηηθή πξόηαζε, ή αλ θακία από ηηο δηαθνξεηηθέο
πξνηάζεηο πνπ ηπρόλ ππνβιεζνύλ από ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, θαηά ηε κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη θαη ζηελ
νπνία

κεηέρεη

θαη

ν

αξρηθόο

ππνδεηρζείο

ππνςήθηνο,

δελ

ζπγθεληξώζεη ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ήηνη γηα ην δηθό καο 33κειέο Γεκνηηθό
Σπκβνύιην, 22 ςήθνπο. Δθόζνλ δελ ζπγθεληξσζεί ν αλσηέξσ
αξηζκόο ςήθσλ, εθιέγεηαη ν αξρηθόο ππνδεηρζείο αθόκε θη αλ νη
ζηαπξνί πξνηίκεζεο πνπ έιαβε, δελ απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Δάλ δελ επηηεπρζεί εθινγή γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε ζπλεδξίαζε
επαλαιακβάλεηαη ηελ επόκελε Κπξηαθή θαη εθαξκόδεηαη αλαιόγσο ε
ίδηα δηαδηθαζία θαη κόλν γηα ηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
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Σπκβνπιίνπ ησλ νπνίσλ δελ επηηεύρζεθε ε εθινγή θαηά ηελ 1 ε
ζπλεδξίαζε.
Αλ θαη πάιη δελ επηηεπρζεί εθινγή ή δελ ππάξμεη απαξηία, ζεσξείηαη
όηη εθιέγνληαη νη ζύκβνπινη ηεο αληίζηνηρεο Παξάηαμεο πνπ έιαβαλ
ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο, ζύκθσλα κε ηε δηθαζηηθή
απόθαζε πνπ ηνπο αλαθήξπμε.
ην ζεκείν απηό πξνζήιζαλ ν θ. Σνκπνύινγινπ Υαξάιακπνο ν
θ. Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη ν θ. Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο.
Γήκαξρε εκείο πξνηείλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Παξάηαμε «Πνιηηώλ Πνιηηεία» πξνηείλεη ηνλ θ. Καληαξέιε
Γεκήηξην σο γηα Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
2ορ

ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ

ΤΜΒΟΤΛΟ:

Τπάξρεη

άιιε

ππνςεθηόηεηα; Όρη. πλερίδνπκε κε ηνλ Αληηπξόεδξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με βάζε ηνλ ηζρύνληα λόκν θαη ηηο εγθπθιίνπο, ν Αληηπξόεδξνο
πξέπεη λα ςεθηζηεί από ηε 2ε ζε ςήθνπο Παξάηαμε. Ζ 2ε ζε ςήθνπο
Παξάηαμε είλαη απνύζα, εγώ ζα δεηήζσ 5 ιεπηά δηάιεηκκα, επηηξέςηε κνπ θ.
Πξνεδξεύνληα, γηα λα ζπζθεθηνύκε. Δπραξηζηώ.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Χξαία 5 ιεπηά δηάιεηκκα.

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεκέξα ζε όινπο θαη θαιή ρξνληά. Δγώ από ηελ
πιεπξά κνπ θαη όιε ε Παξάηαμε θαηαγγέιινπκε ηε δηαδηθαζία, είλαη
απαξάδεθηε, ππάξρνπλ ζπλάδειθνί ζαο θαη ζπλάδειθνί καο …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κύξηε Αλεκνγηάλλε καο ηα είπε ν θ. Βαζηιόπνπινο
απηά, πξέπεη λα ηα αθνύζνπκε θαη από εζάο; Έρνπκε κπεη ζε ςεθνθνξία,
έρεηε αξγήζεη ιίγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με αθνύηε;
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Έρεη πξνεγεζεί ε
ηνπνζέηεζε απηή, είλαη γλσζηά απηά ηα πξάγκαηα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή δελ έρσ κηιήζεη, δειώλσ παξώλ θαη ζέισ λα
ζαο πξνηείλσ ηα νλόκαηα πνπ ζα πξόηεηλε ε Παξάηαμή κνπ νύησο ώζηε λα
κπνπλ ζηε δηαδηθαζία.
Γηα Αληηπξόεδξν πξνηείλεηαη ε θα Γαλάε Δκκαλνπήι, γηα ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνηείλνκαη εγώ σο ηαθηηθό κέινο θαη αλαπιεξσκαηηθό
ν Άξεο Βαζηιόπνπινο, γηα ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο πξνηείλεηαη σο
ηαθηηθό

κέινο

ν

Νίθνο

Αλαληάδεο

θαη

αλαπιεξσκαηηθό

ν

Γηάλλεο

Καιακπόθεο. Απηό, γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά.
Ζ πξόζεζή καο ήηαλ λα είκαζηε παξόληεο, αιιά γηα εκέλα
ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη πεξίπησζε ζπγγεληθό κνπ πξόζσπν ζην νηθνγελεηαθό
κνπ πεξηβάιινλ λα έρεη COVID γλσξίδεηε όηη ππάξρνπλ ζπλάδειθνί ζαο νη
νπνίνη έρνπλ COVID θαη ζεσξώ όηη όιε απηή ε δηαδηθαζία ζα έπξεπε λα έρεη
πξνβιεθζεί θαη κε ςεθνθνξία κε ηειεδηάζθεςε θαη ηέινο πάλησλ λα έρεη όιε
ε δηαδηθαζία ηειείσο δηαθνξεηηθά θαη όρη λα έξρεηαη γηα ηελ ηειεδηάζθεςε ε
πξόζθιεζε ρηεο ην βξάδπ. Ζ δηαδηθαζία είλαη απαξάδεθηε. Δπραξηζηώ πνιύ
θαη θαιή ζαο ζπλέρεηα.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη
ηνλ ιόγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ θαιεκέξα θαη ρξόληα
πνιιά γηα ηελ θαηλνύξγηα ρξνληά. Ννκίδσ όηη ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ
πνπ ππάξρνπλ θαη ην αλακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ζπλάδειθνί καο πάζρνπλ
από COVID απηή ηε ζηηγκή, πξνηείλσ λα αλαβιεζεί ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε
γηα κηα εβδνκάδα θαη λα πξνζέιζνπκε ηελ επόκελε Κπξηαθή εμαληιώληαο
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όιεο ηηο πηζαλόηεηεο γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη
ςεθνθνξία.
Ννκίδσ όηη είλαη δεδνκέλν ην απνηέιεζκα ησλ ςεθνθνξηώλ
βάζεη ηνπ λόκνπ, μέξνπκε πάξα πνιύ θαιά πσο ζα θαηαλεκεζνύλ νη ζέζεηο,
είλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία κελ, αιιά απηό λνκίδσ ζα απνηεινύζε ζεβαζκό
ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο νη νπνίνη απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξνύλ λα είλαη εδώ,
γηα νπζηαζηηθνύο ιόγνπο.
Πξνηείλσ θ. πξνεδξεύνληα λα αλαβιεζεί ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία
θαη λα πξνζέιζνπκε ηελ επόκελε εβδνκάδα, ηελ επόκελε Κπξηαθή ώζηε αθνύ
έρνπλ εμαληιεζεί θαη όιεο νη δπλαηόηεηεο θαη απηό ην νπνίν έκαζα –δελ ήκνπλ
εδώ γηαηί ήκνπλ ζε κλεκόζπλν πξνεγνπκέλσο- πνπ πξόηεηλε ν θ.
Βαζηιόπνπινο όηη ππάξρνπλ Γήκνη –δελ ην γλσξίδσ εγώ πξνζσπηθά- πνπ
έρνπλ βξεη ηξόπν γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία απηή θαη κε ηειεςεθνθνξία λνκίδσ
όηη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξν πξόβιεκα γη' απηό, ζα κπνξνύζακε λα ην θάλνπκε
ηελ επόκελε εβδνκάδα.
ηελ πεξίπησζε όκσο πνπ δελ ην απνθαζίζεηε, λνκίδσ όηη απηό
δελ δείρλεη νύηε δεκνθξαηηθή επαηζζεζία, νύηε επαηζζεζία θπξίσο αλζξώπηλε,
δηόηη νη άλζξσπνη πάζρνπλ από COVID. Απηή είλαη ε πξόηαζή κνπ θ.
πξνεδξεύνληα θαη παξαθαιώ πάξα πνιύ λα ηελ αμηνινγήζεηε. Δπραξηζηώ.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ
αθξηβώο ίδηα ηνπνζέηεζε έγηλε θαη από ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη απαληήζεθαλ όια
ηα ζέκαηα απηά. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαδηθαζηηθά ηα νπνία ην πηζαλόηεξν
είλαη όηη ηελ επόκελε Κπξηαθή ζα είλαη αθόκε δπζρεξέζηεξα, δηόηη ε παλδεκία
καίλεηαη. Σν πηζαλόηεξν είλαη όηη ηελ άιιε εβδνκάδα κπνξεί λα έρνπκε
πεξηζζόηεξνπο αθόκε, εγώ ν ίδηνο ζήκεξα είλαη ε πξώηε κέξα εθηόο
θαξαληίλαο, γηαηί ήκνπλ εγώ ν ίδηνο αζζελήο κε COVID. Γελ ππάξρεη θακία
βεβαηόηεηα όηη ζε κηα εβδνκάδα ηα πξάγκαηα ζα είλαη θαιύηεξα. Οπόηε ε δηθή
καο απόθαζε είλαη λα πξνρσξήζνπκε ζήκεξα όπσο πξνβιέπεη ε δηαδηθαζία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κύξηε Πξόεδξε, όπσο είπα θαη ζηελ αξρή θαη είρακε πεη θαη
ζηηο πξνεγνύκελεο Γεκαηξεζίεο πνπ είραλ γίλεη ην ’19 θαη όπσο είπα θαη ζηελ
αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, εκείο απέρνπκε από ηε ζπγθξόηεζε ηνπ Πξνεδξείνπ
γηαηί δηαθσλνύκε κε ην γεγνλόο όηη δελ έρεη θακία νπζηαζηηθή αξκνδηόηεηα.
Δίλαη δηαθνζκεηηθόο ν ξόινο νύηε θαλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζεκάησλ ηεο
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εκεξήζηαο δηάηαμεο δελ έρεη θάπνηα δηθαηνδνζία θαη νπζηαζηηθά όια ηα
ξπζκίδεη ν Πξόεδξνο.
Δκείο δελ ζπκθσλνύκε κε κηα ηέηνηα ιεηηνπξγία θαη ζεσξνύκε
επίθαζε δεκνθξαηίαο ε ζπγθξόηεζε ελόο ηέηνηνπ Πξνεδξείνπ, γη' απηό θαη
απέρνπκε από ηε ςεθνθνξία, όπσο θάλακε θαη ηελ πξνεγνύκελε θνξά.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Καιώο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε ελλνείηαη όηη εάλ
ε πξόηαζή καο δελ γίλεη απνδεθηή, θη εκείο ζα απέρνπκε από ηελ ςεθνθνξία
όζνλ αθνξά ηε ζπγθξόηεζε ηνπ Πξνεδξείνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Πξόεδξε ηνλ ιόγν.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ
ιόγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κύξηε Σνκπνύινγινπ επεηδή

απνπζηάδαηε ήζαζηαλ ζε

κλεκόζπλν, έρεη μεθηλήζεη ήδε ε δηαδηθαζία θαη ήδε έρεη ςεθηζηεί ε ζέζε ηνπ
Πξνέδξνπ, δειαδή είκαζηε ήδε ζε δηαδηθαζία Γεκαηξεζηώλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηαδηθαζία θ. Γήκαξρε
νινθιεξώλεηαη όηαλ ππάξρεη θάιπε. Έρεη πξνηαζεί απιώο, δελ έρεη γίλεη ε
ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή έρνπκε κπεη ζε δηαδηθαζία ςεθνθνξηώλ, ζεσξώ πσο
απηό πνπ ιέηε ηώξα, πνπ νπζηαζηηθά επαλαιακβάλεηε ηηο πξνηάζεηο ησλ
ππόινηπσλ κειώλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, είλαη θάηη ην νπνίν ήδε έρεη
απνθαζηζηεί.
Κύξηε Σνκπνύινγινπ δελ ζπκκεηέρεηε ζε θακία ζέζε ηνπ
Πξνεδξείνπ, νύηε ζηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ε θακία ζέζε ηνπ Πξνεδξείνπ
ηεο ζέζεο ηνπ Γξακκαηέα θαη δελ ζα πξνζέιζνπκε λα ςεθίζνπκε θαη ζηελ
θάιπε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, απηό είλαη άιιν. Λέσ κπνξεί αλ ζέιεηε λα πξνηαζείηε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη, εκείο δελ ζπκκεηέρνπκε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο πξόηεηλε από ηελ Παξάηαμή ηνπο γηα ηε
ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηελ θα Δκκαλνπήι, δελ ππάξρεη άιιε ππνςεθηόηεηα.
Πξνρσξάκε ζηε 3ε θάζε …
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ζ νπνία είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: πδήηεζα κε ηνλ θ. Υξήζην Γξεηδειηά δελ έρεη πξόηαζε ε
Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά. σζηά θ. Γξεηδειηά;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ απέρεη από ηε δηαδηθαζία πεξλάκε ζην…
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: πγλώκε θ. Γήκαξρε, γηα ηα πξαθηηθά λνκίδσ πξέπεη λα
δειώζεη από ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Γξεηδειηά όηη δελ επηζπκνύλ λα έρνπλ
ππνςήθην.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπα «κάιηζηα» θ. Καληαξέιε ζηελ εξώηεζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηεγξάθε. Πεξλάκε ζηελ Παξάηαμε ηνπ ΚΚΔ πνπ επίζεο δελ
δέρεηαη θάπνηα ζέζε ζεσξώληαο όηη είλαη επίθαζε ε παξνπζία ηνπ
Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ζην Πξνεδξείν θαη πεξλάκε κεηά ζηνλ
θ. Κσλζηαληηλίδε.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κύξηε Γήκαξρε γηα πνηα ζέζε;
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηα Γξακκαηέα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπάξρεη θάπνην αζπκβίβαζην κε ηελ Αληηδεκαξρία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη αζπκβίβαζην, δελ κπνξεί θαλείο λα κεηέρεη ζην
Πξνεδξείν θαη ζπγρξόλσο ζε Δπηηξνπέο.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα δελ κπνξώ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξλάκε ζηνπο αλεμάξηεηνπο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλώκε Γήκαξρε δελ ππάξρεη αζπκβίβαζην, ππάξρεη
κόλν γηα ηνλ Πξόεδξν. Γηα ηνλ Αληηπξόεδξν θαη γηα ηνλ Γξακκαηέα, δελ
ππάξρεη αζπκβίβαζην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη, γηαηί δελ κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζε Δπηηξνπέο θ.
Αλεκνγηάλλε.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο θ. Πιέζζαο βεβαηώλεη
όηη ππάξρεη αζπκβίβαζην ζηε ζει. 15 ηεο εγθπθιίνπ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Δάλ νη αλεμάξηεηνη δελ έρνπλ απνθαζίζεη θαη δελ έρνπλ
ζπκθσλήζεη, εκείο πξνηείλνπκε ηελ θα Αιεθξαγθή.
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Γελ ζα ήζεια, επραξηζηώ.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ απνδέρεηαη. Άιινο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γνύιαο Αιέμαλδξνο.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίλαη απώλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ δήισζε ζηε ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε όηη είλαη παξώλ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθνύ έρεη θάλεη ηελ πξόηαζε λα
κε γίλεη ζπλεδξίαζε ζήκεξα. Πσο ζα δειώζεη όηη είλαη παξώλ;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ είλαη ππνρξεσηηθό από ηελ Παξάηαμε ηνπ θ.
Γξεηδειηά λα βγεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ είλαη ππνρξεσηηθό.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Βάδσ εγώ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζε Δπηηξνπέο κεηά.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο Γξακκαηέαο κπνξεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο πξνηείλεηαη από ηνπο αλεμάξηεηνπο γηα
Γξακκαηέαο. Τπάξρεη άιιε ππνςεθηόηεηα;
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιώ δπν ςεθνιέθηεο, ν θ. Μπεξδέζεο θαη ν θ. Σάθαο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να ελεκεξώζσ ην Γεκνηηθό πκβνύιην όηη ε ζπλεδξίαζε
δελ κεηαδίδεηαη ζην YouTube ζην θαλάιη ηνπ Γήκνπ.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ζ ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κεηαδίδεηαη ζην site ηνπ Γήκνπ όρη ζην YouTube. Αιιά
κεηαδίδεηαη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γιεξάγεηαι μςζηική ψηθοθοπία

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Παξαθαιώ λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά όηη είκαη παξώλ,
ππάξρεη αδπλακία λα ςεθίζσ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξώλ αιιά δελ ςεθίδσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξώλ, αιιά δελ ςεθίδσ.
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Παξώλ, αιιά δελ ςεθίδσ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξώλ, αιιά δελ ςεθίδσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πόζνη ςήθηζαλ;
Ζ. ΣΑΦΑ: 15 θη έλαο άδεηνο θάθεινο.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ:

ην ζεκείν απηό

απνρώξεζε ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Γξακκαηέα πόζνη
πξνζήιζαλ λα ςεθίζνπλ;
Ζ. ΣΑΦΑ: 16.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: πγλώκε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Κύξηε Πξόεδξε ζεσξώ
απαξάδεθην ζε κηα κπζηηθή ςεθνθνξία λα κελ ππάξρεη παξαβάλ, πνπ λα
θιείλεη θαη λα ςεθίδεη θάπνηνο κπζηηθά. Γελ ππάξρεη λόεκα ηεο κπζηηθήο
ςεθνθνξίαο. Παξαθαιώ λα ιπζεί γηα ηηο επόκελεο ςεθνθνξίεο, λα
ζεβαζηνύκε ιίγν ηνπο αλζξώπνπο πνπ ςεθίδνπλ.
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Δληάμεη ζα ην θνηηάμνπκε,
ην θαηαγξάθεη ν θ. Πιέζζαο
Γιεξάγεηαι καηαμέηπηζη ψήθων
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: 13 ν θ. Οπζηακπαζίδεο,
2 ιεπθά θαη 1 άθπξν. Δπαλαιακβάλεηαη γηαηί βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ δελ
ζπγθεληξώζεθε απόιπηε πιεηνςεθία επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δθόζνλ ςεθίδνπκε 16, πσο ζα
πάλε 17;
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Τπάξρεη θαη ηξίηε
ςεθνθνξία θαη όζνπο πάξεη ηόηε.
Γιεξάγεηαι μςζηική ψηθοθοπία
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίκαη παξώλ, απιά λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά όηη δελ
δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε όζνπο είλαη ζε ηειεδηάζθεςε λα ςεθίζνπλ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίκαη δηαδηθηπαθά θαη δελ κπνξώ λα ςεθίζσ.
Γηεμάγεηαη θαηακέηξεζε ςήθσλ
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2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Φεθίζαληεο 15. Ο θ.
Οπζηακπαζίδεο 12, 2 ιεπθά θαη 1 άθπξν. Δπαλαιακβάλεηαη γηα ηξίηε θνξά ε
ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι μςζηική ψηθοθοπία
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα ςεθίζσ ηνλ θίιν κνπ Γηάλλε Οπζηακπαζίδε,
αιιά δελ κνπ δώζαηε ηε δπλαηόηεηα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίκαη ζπλδεδεκέλε ειεθηξνληθά θαη δελ κπνξώ λα ςεθίζσ,
δελ ζπκκεηέρνπκε ζηε δηαδηθαζία.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηώ Γηώξγν
Γιεξάγεηαι καηαμέηπηζη ψήθων
Ζ. ΣΑΦΑ: 15 ςεθίζαληεο. Ο θ. Οπζηακπαζίδεο 11, 1 ιεπθό θαη 3 άθπξα.
2ορ

ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ

ΤΜΒΟΤΛΟ:

Χρ

ςποψήθιορ

Γπαμμαηέαρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος εκλέγεηαι ο κ. Οςζηαμπαζίδηρ.
πλερίδνπκε κε ηελ εθινγή Πξνέδξνπ. Όζνλ αθνξά ηελ εθινγή
Πξνέδξνπ από ηηο άιιεο Παξαηάμεηο ππάξρεη πξόηαζε γηα άιιν ππνςήθην,
πιελ ηνπ θ. Καληαξέιε; Γελ ππάξρεη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
2ορ

ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ

ΤΜΒΟΤΛΟ:

Πξνρσξνύκε

ηε

δηαδηθαζία γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ.
Γιεξάγεηαι μςζηική ψηθοθοπία – Καηαμέηπηζη ψήθων
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: 15 ςεθίζαληεο. Ο θ.
Καληαξέιεο 13, 1 ιεπθό θαη 1 άθπξν.
Δκλέγεηαι Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος
ο κ. Κανηαπέληρ Γημήηπιορ
Πάκε ηώξα γηα Αληηπξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Δθηόο
ηεο θαο Δκκαλνπήι ππάξρεη άιιε ππνςεθηόηεηα; Γελ ππάξρεη.
Γιεξάγεηαι μςζηική ψηθοθοπία
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να επηζεκάλσ γηα άιιε κηα θνξά όηη δελ καο δώζαηε
ηε δπλαηόηεηα λα ςεθίζνπκε νύηε ηνπο δηθνύο καο ππνςήθηνπο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ξαλαςεθίδνπκε εκείο θ. Αλεκνγηάλλε, δελ πεηξάδεη.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δλλνείηαη όηη ζα ππεξςεθίδακε
ηελ ππνςεθηόηεηα πνπ πξόηεηλε ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιόπνπινπ, αιιά είλαη
ζέκα αξρήο γηαηί έρνπκε θαηαγγείιεη ηε δηαδηθαζία όπσο γίλεηαη.
Γιεξάγεηαι καηαμέηπηζη ψήθων
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι 8, 4
ιεπθά θαη 3 άθπξα
Δκλέγεηαι Ανηιππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος
η κα Δμμανοςήλ Γανάη
2ορ

ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ

ΤΜΒΟΤΛΟ:

Πξνρσξνύκε

ζηε

δηαδηθαζία εθινγήο Γξακκαηέα.
Γιεξάγεηαι μςζηική ψηθοθοπία - Καηαμέηπηζη ψήθων
2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: 15 ςεθίζαληεο, έιαβαλ
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 13, άθπξα 3.
Δκλέγεηαι Γπαμμαηέαρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος
ο κ. Οςζηαμπαζίδηρ Ηωάννηρ

2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη
δηάιιεηκκα 5 ιεπηά θαη επαλέξρεηαη ην λέν Πξνεδξείν.

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη παξαθαιώ θαζίζηε. Να επραξηζηήζσ ην
ώκα γηα ηελ εθινγή, λα δώζσ ζπγραξεηήξηα ζηελ Αληηπξόεδξν θαη ζηνλ
Γξακκαηέα γηα ηελ εθινγή ηνπο, ειπίδσ ε ζπλεξγαζία καο λα είλαη άςνγε,
όπσο ήηαλ θαη νη πξνεγνύκελεο.
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2ο -3ο ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δκλογή

ηακηικών

και

αναπληπωμαηικών

μελών

Οικονομικήρ

Δπιηποπήρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 74 ηος Ν. 3852/10,
όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπθπο 76 ηος Ν. 4555/18 και εκ νέος
από ηο άπθπο 2 ηος Ν. 4623/19 και ηο άπθπο 101 ηος Ν. 4876/21»
«Δκλογή ηακηικών και αναπληπωμαηικών μελών Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ
Εωήρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 74 ηος Ν. 3852/10,
όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπθπο 76 ηος Ν. 4555/18 και
εκ νέος από ηο άπθπο 2 ηος Ν. 4623/19 και ηο άπθπο 101 ηος Ν. 4876/21»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο θαη
εθινγήο ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο. Θα ήζεια λα ζαο δηαβάζσ ηε λνκνζεζία πσο πξνζαξκόδεηαη ζηα δηθά
καο δεδνκέλα βάζεη ηνπ εθινγηθνύ κέηξνπ.
«Ύζηεξα από ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
πνπ κόιηο έγηλε θαη ηε ζπγθξόηεζή ηνπ ζε Σώκα θαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 1 θαη 3.6. ηνπ Νόκνπ 3852/2010
"Καιιηθξάηεο" όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν ηνπ "Κιεηζζέλε"
θαη βάζεη ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ αξηζκ. 932 ηνπ Υπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην εθιέγεη κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ
ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε πξώηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηε
ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα 9/1/2022 έσο 31/12/2023.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο είλαη 9κειήο θαη ζα
απνηειείηαη από ηνλ Γήκαξρν θ. Ησάλλε Βνύξν σο Πξόεδξν, δπν
Αληηδεκάξρνπο πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη 6
εθιεγόκελα από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην κέιε, δεδνκέλνπ όηη απηό
απαξηίδεηαη από 33 κέιε.
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νόκνπ 4623/2019 δπν ηνπιάρηζηνλ από ηα
εθιεγόκελα κέιε πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά από ηελ Παξάηαμε ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη ηα ππόινηπα ηέζζεξα πξνέξρνληαη από ηηο
ππόινηπεο δεκνηηθέο Παξαηάμεηο.

32

ε

1 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 9/1/2022

Σύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ν αξηζκόο ησλ εθιεγόκελσλ
κειώλ πνπ δηθαηνύληαη θάζε Γεκνηηθή Παξάηαμε ππνινγίδεηαη κε
βάζε έλα εθινγηθό κέηξν, ην νπνίν είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο έσο
2νπ δεθαδηθνύ ςεθίνπ, πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ
αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ην ζπλνιηθό αξηζκό
ησλ εθιεγόκελσλ κειώλ ηεο θάζε Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη απηώλ πνπ πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά από ηελ Παξάηαμε ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ.
Σηε ζπλέρεηα ν αξηζκόο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θάζε Παξάηαμεο
δηαηξείηαη κε ην εθινγηθό κέηξν θαη ε θάζε Παξάηαμε εθιέγεη ζηηο
Δπηηξνπέο αξηζκό κειώλ ίζν κε ην αθέξαην κέξνο απηήο ηεο
δηαίξεζεο. Αλ κεηά ην πέξαο ηεο πξώηεο θαηαλνκήο εδξώλ κεηαμύ
ησλ Παξαηάμεσλ ππάξρνπλ αδηάζεηεο έδξεο -δειαδή δελ ππάξρεη
αθέξαηνο αξηζκόο ζην πειίθν, απηό ζεκαίλεη αδηάζεηεο έδξεο- απηέο
θαηαλέκνληαη αλά κία, μεθηλώληαο από ηελ Παξάηαμε πνπ έρεη ην
κεγαιύηεξν θαηά θζίλνπζα ζεηξά ππόινηπν, δεθαδηθό κέξνο δειαδή.
Γειαδή αλ θάπνηνο βάζεη ηνπ κέηξνπ έρεη 0,9 αδηάζεην ππόινηπν θαη
ν άιινο 0,8 πξώηα θαηαιακβάλεη ηελ έδξα ν 0,9 ζηε ζπλέρεηα ν 0,8
κέρξη λα εμαληιεζνύλ απηέο νη αδηάζεηεο έδξεο.
Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο Παξαηάμεηο αθόκε θη
αλ δελ έρνπλ ιάβεη έδξα θαηά ην ζηάδην ηεο πξώηεο θαηαλνκήο
απηώλ. Σε πεξίπησζε ίζνπ ππνινίπνπ πξνεγείηαη ν Σπλδπαζκόο πνπ
έρεη ιάβεη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο κεγαιύηεξν αξηζκό ςήθσλ.
Σε πεξίπησζε πνπ ε Παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ δελ έρεη
ιάβεη ηνλ πξνβιεπόκελν από ην λόκν ειάρηζην αξηζκό εδξώλ, ηόηε ν
αξηζκόο εδξώλ πνπ δηθαηνύηαη πξνζαπμάλεηαη κέρξη ηνπ αξηζκνύ
απηώλ αθαηξνπκέλσλ ηζάξηζκσλ εδξώλ αλά κία από ηηο Παξαηάμεηο
πνπ έιαβαλ ην κηθξόηεξν αξηζκό ςήθσλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο
εθόζνλ έρνπλ ιάβεη έδξα ζηελ Δπηηξνπή.
Δπνκέλσο ην εθινγηθό κέηξν γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εδξώλ πνπ
δηθαηνύηαη θάζε Παξάηαμε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο
είλαη 33 πνπ είλαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ δηα 6 πνπ είλαη
νη έδξεο πνπ θαηαλέκνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ
Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο. Τν πειίθν απηώλ είλαη 5,5.
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Οπόηε βάζεη απηώλ νη δεκνηηθέο Παξαηάμεηο θαηά ηελ πξώηε
θαηαλνκή δηθαηνύληαη:
1ε Παξάηαμε «Νέα Φηιαδέιθεηα – Νέαο Φαιθεδόλαο Πνιηηώλ
Πνιηηεία» 11 δεκνηηθνί ζύκβνπινη δηα 5,5 ην κέηξν = 2 έδξεο
αθξηβώο.
2ε Παξάηαμε «Γύλακε Πνιηηώλ» 6 δεκνηηθνί ζύκβνπινη δηα 5,5 =
1,09 ήηνη 1 έδξα θαη αδηάζεην 0,09
3ε Παξάηαμε «Ξαλά καδί – Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Κίλεζε» 4 δεκνηηθνί
ζύκβνπινη δηα 5,5 = 0,727 δελ ππάξρεη αθέξαην κέξνο.
4ε ινγηδόκελε Παξάηαμε βάζεη ηεο εγθπθιίνπ αλεμάξηεησλ δεκνηηθώλ
ζπκβνύισλ 5 δεκνηηθνί ζύκβνπινη δηα 5,5 = 0,909
5ε Παξάηαμε «Ζ πόιε ηεο θαξδηάο καο Νέα Φηιαδέιθεηα – Νέα
Φαιθεδόλα» 3 δεκνηηθνί ζύκβνπινη δηα 5,5 = 0,545
6ε Παξάηαμε «Λατθή Σπζπείξσζε Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Φαιθεδόλαο» 3 δεκνηηθνί ζύκβνπινη δηα 5,5 = 0,545
7ε Παξάηαμε «Πόιεο Δλόηεηα» 1 δεκνηηθόο ζύκβνπινο δηα 5,50 =
0,181
Σπλεπώο από ηελ πξώηε θαηαλνκή κέλνπλ αδηάζεηεο 3 έδξεο.
Γειαδή παίξλεη 2 κε ην αθέξαην κέξνο ε Παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
1 κε ην αθέξαην κέξνο ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιόπνπινπ.
Ζ 1ε Παξάηαμε έρεη ήδε ιάβεη ειάρηζην αξηζκό εδξώλ, δειαδή 2 θαη
θαηαλέκνληαη αλά κία ζηελ 3ε θαη 4ε δεδνκέλνπ όηη έρεη ίζν ππόινηπν
από ηελ 5ε Παξάηαμε αιιά έιαβε κεγαιύηεξν αξηζκό ςήθσλ ζηηο
εθινγέο. Φπζηθά ε 5ε ζηε ζεηξά Παξάηαμε πνπ έρεη θαηά θζίλνπζα
ζεηξά ην κεγαιύηεξν ππόινηπν. Ήηνη 0,909, 0,727, 0,545.
Άξα ε ηειηθή θαηαλνκή εδξώλ πνπ δηθαηνύληαη νη δεκνηηθέο
Παξαηάμεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ έρεη σο εμήο:
 1ε Παξάηαμε «Νέα Φηιαδέιθεηα – Νέα Φαιθεδόλα Πνιηηώλ
Πνιηηεία» 2 έδξεο
 2ε Παξάηαμε «Γύλακε Πνιηηώλ» 1 έδξα
 3ε Παξάηαμε αλεμάξηεηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη 1 έδξα
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 4ε Παξάηαμε «Ξαλά καδί – Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Κίλεζε» 1 έδξα
 5ε Παξάηαμε «Ζ πόιε ηεο θαξδηάο καο Νέα Φηιαδέιθεηα – Νέα
Φαιθεδόλα» 1 έδξα
Απηή είλαη θπξίεο θαη θνύξνη ζπλάδειθνη ε θαηαλνκή ησλ εδξώλ.
Ννκίδσ όηη είραηε ηελ επθαηξία όινη, ζηείιακε λα δείηε ηηο εγθπθιίνπο νη νπνίεο
έρνπλ πάξα πνιύ σξαία θαη θαηαηνπηζηηθά παξαδείγκαηα. Κιείλνληαο θαη
πξηλ πεξάζνπκε ζηελ ςεθνθνξία ζα ήζεια λα πσ κηα θνπβέληα.
Καη' αξράο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πάξα πνιύ ηνλ
ζπλάδειθό καο ηνλ θ. Κώζηα Μπίγαιε γηα ηελ πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ηνπ θαη
λα εμάξσ νπζηαζηηθά ηε ζπλεηζθνξά ηνπ δηόηη θαηαδεηθλύεη όηη ζηελ Παξάηαμή
καο ππάξρνπλ κέιε κε κεγάιεο δπλαηόηεηεο αλεμάξηεηα από ην κεηεξίδη πνπ
κπνξεί ν θαζέλαο απηή ηε ζηηγκή λα βξίζθεηαη. Να ηνλ επραξηζηήζσ, ήηαλ
άςνγε ε δηαδηθαζία κέρξη εθεί θαη λα ζπλερίζνπκε θ. Γξακκαηέα κε ηηο
ςεθνθνξίεο.
Θα ήζεια πξώηα απ' όια λα καο πεη ν θ. Γήκαξρνο ηνπο δπν
Αληηδεκάξρνπο πξνθαλώο θαη γεληθόηεξα ηηο πξνηάζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ ςεθνθνξία ησλ δύν κειώλ πξνηείλνπκε ηνλ θ. Σάθα,
ηνλ θ. Μπίγαιε, ηνλ θ. Μπεξδέζε θαη ηνλ θ. Κνπεινύζν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ηε «Γύλακε Πνιηηώλ» όπνπ έρεη ζηαιεί
επηζηνιή, ππνςήθηνο είλαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ν θ. Βαζηιόπνπινο. Οη
αλεμάξηεηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ μέξσ ηη θάλνπλ νη ππόινηπνη, ζαλ αλεμάξηεηνο
δεκνηηθόο ζύκβνπινο δειώλσ ζπκκεηνρή ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα έρνπκε ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε. Δδώ δελ
πξνβιέπεηαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο. Ζ Παξάηαμε «Ξαλά καδί – Αλεμάξηεηε
Γεκνηηθή Κίλεζε» έρεη ζηείιεη επηζηνιή θαη πξνηείλεη ηνλ θ. Παληειή Γξεηδειηά
θαη ηνλ θ. Γεώξγην Αλαγλώζηνπ.
Ζ Παξάηαμε «Ζ πόιε ηεο θαξδηάο Νέα Φηιαδέιθεηα – Νέα
Υαιθεδόλα»;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ελεκεξώζεη ηνλ θ.
Αζαλαζόπνπιν θαη ηνλ θ. Σνκπνύινγινπ Κώζηα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία. Θα ζαο παξαθαιέζσ ηελ ππνκνλή ζαο δπν ιεπηά λα
ηππσζνύλ ηα ςεθνδέιηηα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κύξηε Καληαξέιε ζα ήζεια λα θάλσ κηα δήισζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιώ θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Όπσο είπακε ζηελ αξρή, πξόθεηηαη γηα έλα απαξάδεθην
ζεζκηθό πιαίζην ζην νπνίν αζξνίδεη ζε εληαία Παξάηαμε αλζξώπνπο πνπ δελ
έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Απηό δίλεη ρώξν ζε ιαζξνρεηξίεο γηα
αιινίσζε ηεο βνύιεζεο ησλ δεκνηώλ, όπσο εθθξάζηεθε ζηηο δεκνηηθέο
εθινγέο.
Θεσξνύκε όηη θάζε δεκνηηθόο ζύκβνπινο θξίλεηαη από ην θαηά
πόζν ζα ζεβαζηεί ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ ηνπ 2019 θαη πξάηηεη
ζύκθσλα κε απηό. Από απηή ηελ άπνςε εκείο έρνπκε θαηαζέζεη ςεθνδέιηην
ζηνλ θ. Πιέζζα κε ηαθηηθό ηνλ θ. Εαραξηάδε θαη αλαπιεξσκαηηθό εκέλα θαη
πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηό ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ όπσο
έρεη θαηαγξαθεί θαη μαλαιέσ ν θαζέλαο θξίλεηαη κε βάζε ηε ζηάζε ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηώ πνιύ θ. εξεηάθε, ν θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιόγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Θα ήζεια λα πσ όηη είρα εθθξάζεη θη εγώ ηελ επηζπκία
κνπ, κίιεζα πξηλ ιίγν κε ηνλ θ. Γήκαξρν, λα είκαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
αιιά δελ έρσ επηιεγεί ζηα νλόκαηα πνπ αθνύζηεθαλ. Απιά απηό ήζεια λα
πσ, όηη έθαλα κηα θνπβέληα πξηλ κε ηνλ θ. Γήκαξρν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε θ. Γεσξγακιή, παξαθαιώ δπν ζπλάδειθνη γηα
ςεθνιέθηεο. Παξαθαιώ θ. Κσλζηαληηλίδε θαη θ. Κνζθνιέην ζα καο
εμππεξεηήζεηε; αο επραξηζηώ πνιύ. Παξαθαιώ ηξία ιεπηά δηάιεηκκα λα
ηππσζνύλ ηα ςεθνδέιηηα θαη μεθηλάκε κε ηελ ςεθνθνξία.
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ

Γιεξάγεηαι μςζηική ψηθοθοπία
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη, θ. Γξακκαηέα παξαθαιώ ζηακαηήζηε γηαηί
είρακε βάιεη όξην ηε ζπλεδξίαζε κέρξη ηε 1 θαη κηζή, δηεθόπε θαη ηώξα
ζηείιακε γηα λα κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ δηαδηθηπαθή.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηαθνπή γηα 3 ιεπηά κέρξη δηαδηθηπαθήο ελεκέξσζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μέρξη λα ελεξγνπνηεζεί ην link.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ ςεθνθνξία όκσο θαληάδνκαη όηη κπνξεί λα γίλεη θ.
Πξόεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ ςεθνθνξία κπνξεί λα γίλεη, αιιά ζεσξεηηθά θάπνηνο πνπ ζα
αθνύζεη ζην ζπίηη, κπνξεί λα πάξεη ην απηνθίλεηό ηνπ θαη λα έξζεη λα ςεθίζεη.
Από ηνπο παξόληεο κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ λα θεξδίζνπκε ρξόλν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπόηε ζπλερίδνπκε κε ηνπο παξόληεο. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα άιιε κηα θνξά θαηαγγέιισ ηελ όιε δηαδηθαζία θαη
εγώ θαη ε Παξάηαμή κνπ, ηε ζεσξώ απαξάδεθηε, αληηδεκνθξαηηθή θαη πέξα
από νπνηαδήπνηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεη ην ύληαγκα θαη νη
λόκνη ηεο ρώξαο. Δίλαη ληξνπή ζηε Γηνίθεζε πνπ πξνρσξά κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία πνπ δελ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε λνζνύληεο ζπλαδέιθνπο λα
ςεθίζνπλ. Νηξνπή ζαο θύξηνη ηεο Γηνίθεζεο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γιεξάγεηαι καηαμέηπηζη ψήθων
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Από ηελ Παξάηαμε «Πνιηηώλ Πνιηηεία» ηνπ θ. Βνύξνπ
έιαβαλ ν θ. Σάθαο Ζιίαο θαη ν θ. Κνπεινύζνο σηήξηνο από 8 ςήθνπο,
εθιέγνληαη σο ηαθηηθά κέιε. Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ θαη ν θ. Μπίγαιεο
Κσλζηαληίλνο έιαβαλ από 3 ςήθνπο θαη εθιέγνληαη αλαπιεξσκαηηθά απηώλ.
Απιά ζα γίλεη θιήξσζε γηα ηε ζεηξά
Γιεξάγεηαι κλήπωζη
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 1νο αλαπιεξσκαηηθόο ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο θαη ν θ.
2νο αλαπιεξσκαηηθόο ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ.
πλερίδνπκε κε ηε «Γύλακε Πνιηηώλ» ηνπ θ. Βαζηιόπνπινπ. Ο
θ. Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο έιαβε κία ςήθν θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
1 ςήθν. Θα θάλνπκε πάιη θιήξσζε γηα ην πνηνο ζα είλαη ηαθηηθόο θαη πνηνο
αλαπιεξσκαηηθόο.
Γιεξάγεηαι κλήπωζη
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο ηαθηηθό κέινο θαη ν θ.
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο αλαπιεξσκαηηθό.
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Από ηελ Παξάηαμε «Ξαλά καδί» έιαβαλ ν θ. Γξεηδειηάο
Παληειήο 1 ςήθν, ν θ. Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο 1 ςήθν θαη πάιη γίλεηαη
θιήξσζε
Γιεξάγεηαι κλήπωζη
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο ηαθηηθό θαη ν θ. Γξεηδειηάο
Παληειήο αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
πλερίδνπκε κε ηελ «Πόιε ηεο θαξδηάο» ν θ. Σνκπνύινγινπ
Κσλζηαληίλνο έιαβε 3 ςήθνο θαη ν θ. Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο 2.
Δθιέγεηαη

ηαθηηθό

κέινο

ν

θ.

Σνκπνύινγινπ

Κσλζηαληίλνο

θαη

αλαπιεξσκαηηθό ν θ. Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο.
πλερίδνπκε κε ηνπο αλεμάξηεηνπο, Οπζηακπαζίδεο έιαβε 1
ςήθν, εθιέγνκαη ηαθηηθό κέινο. Αλαπιεξσκαηηθό δελ ππάξρεη.
πλερίδνπκε κε ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, σο αλεμάξηεηνο
ζα ζπκκεηέρσ θαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη επηζηνιή ζρεηηθά κε ηελ Δπηηξνπή
Πνηόηεηαο Εσήο από ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιόπνπινπ, όπνπ πξνηείλνληαη
ν θ. Καιακπόθεο Ησάλλεο θαη ν θ. Αλαληάδεο Νηθόιανο.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιόγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ε Παξάηαμε «Πνιηηώλ
Πνιηηεία» πξνηείλεη ηνλ θ. Καξαβία Γεώξγηνο, ηνλ θ. Μπεξδέζε ππξίδσλ, ηνλ
θ. Κνπεινύζν Υξήζην θαη ηνλ θ. Κνζθνιέην σηήξην.
Από ηελ Παξάηαμε «Ξαλά καδί» ν θ. Παληειήο Γξεηδειηάο θαη ν
θ. Γηώξγνο Αλαγλώζηνπ, από ηελ Παξάηαμε «Ζ πόιε ηεο θαξδηάο καο»;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Ο

θ.

Αζαλαζόπνπινο

Παλαγηώηεο θαη ν θ. Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη από ηνπο αλεμάξηεηνπο ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη εκείο έρνπκε θαηαζέζεη ςεθνδέιηην ην νπνίν από ό,ηη
θαηάιαβα δελ γίλεηαη δεθηό, κε ηελ θα Γθνύκα θαη εκέλα. Θα ήζεια λα
θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά όηη έρνπκε θαηαζέζεη ςεθνδέιηην θαη ζεσξνύκε όηη
ππάξρεη δηαδηθαζία απνθιεηζκνύ ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» κε επζύλε
θπζηθά ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά θαη όζσλ ηξέρνπλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηελ
θαηάζηαζε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιώ δπν ζπλάδειθνη γηα ςεθνιέθηεο. Ο θ. Σάθαο θαη θ.
Κσλζηαληηλίδεο. Γηα λα νινθιεξσζεί ε πξνεγνύκελε δηαδηθαζία δελ
αλαθέξακε ηα ιεπθά θαη ηα άθπξα, ήηαλ 2 ιεπθά θαη 4 άθπξα. Παξαθαιώ
μεθηλάκε ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.
Γιεξάγεηαι μςζηική ψηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα άιιε κηα θνξά θαηαγγέιισ ηε δηαδηθαζία, ηελ έρεη
μεθηηιίζεη πνπ ηελ έρεη μεθηηιίζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ν θ. Θενδσξηθάθνο
θαη ε Νέα Γεκνθξαηία, εζείο ην ηεξκαηίζαηε θύξηνη ηεο Γηνίθεζεο. Καιή
ζπλέρεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Γξακκαηέα επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Μάιηζηα θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνύγεηαη ζπλέρεηα απηό από ηελ αξρή θαη δελ έρνπκε
απαληήζεη, αιιά όηαλ θάπνηνη επηθαινύληαη λόκνπο θαη ύληαγκα, λα
δηαβάζνπλ ην λόκν γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο Γεκαηξεζίεο θαη λα αθήζνπλ ηηο
ιατθίζηηθεο θξαπγέο. Σα επηθσλήκαηα απηά, ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο εηδηθά κε
ην λόκν, αθξηβώο κε ην γξάκκα θαη ηελ νπζία ηνπ λόκνπ, δελ πξέπεη λα
αθνύγνληαη.
Ο κόλνο πνπ έρεη ιόγν λα δηακαξηύξεηαη θαη πξνζπαζήζακε λα
ηνλ βάινπκε κέζα ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο, είλαη ν θ. εξεηάθεο θαη ε Παξάηαμή
ηνπ, γηαηί νη ζπγθεθξηκέλνη λόκνη κπνξνύλ λα ηνλ βγάδνπλ εθηόο δηαδηθαζίαο,
αιιά ν θ. Αλεκνγηάλλεο δελ έρεη θαλέλα ιόγν λα δηακαξηύξεηαη. Να ήηαλ εδώ
θαη λα ςήθηδε. Σν «ληξνπή» πνπ είπε, ηνπ ην επηζηξέθσ.
Γιεξάγεηαι καηαμέηπηζη ψήθων
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Έιαβαλ από ηελ Παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ησάλλνπ
Βνύξνπ «Πνιηηώλ Πνιηηεία» ν θ. Καξαβίαο Γεώξγηνο 6 ςήθνπο, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο 5 ςήθνπο. Δθιέγνληαη σο ηαθηηθά κέιε.
1νο αλαπιεξσκαηηθόο ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ 4 ςήθνπο θαη
ν 2νο αλαπιεξσκαηηθόο ν θ. Κνπεινύζνο Υξήζηνο κε 2 ςήθνπο.
Από ηελ Παξάηαμε «Γύλακε Πνιηηώλ» εθιέγνληαη ηαθηηθό κέινο
ν θ. Αλαληάδεο Νηθόιανο κε 2 ςήθνπο θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο ν θ.
Καιακπόθεο Ησάλλεο κε 1 ςήθν.
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Από ηελ Παξάηαμε «Ξαλά καδί» εθιέγνληαη ηαθηηθό ν θ.
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο κε 2 ςήθνπο θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο θ. Παληειήο
Γξεηδειηάο κε 1 ςήθν.
Από ηελ Παξάηαμε «Ζ πόιε ηεο θαξδηάο καο» εθιέγνληαη κε 3
ςήθνπο ηαθηηθό κέινο ν θ. Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο θαη κε 2 ςήθνπο.
Αλαπιεξσκαηηθό κέινο ν θ. Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο.
Από ηνπο αλεμάξηεηνπο εθιέγεηαη ν νκηιώλ κε 1 ςήθν. Λεπθά 1,
άθπξν 1.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηώ πνιύ θ. Γξακκαηέα. Κύξηνη ζπλάδειθνη πξηλ
ηειεηώζνπκε λα θάλεη κηα αλαθνίλσζε ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να αλαγλώζσ ηνπο νξηδόκελνπο από εκέλα ζηηο Δπηηξνπέο,
μεθηλώληαο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο πνπ κόιηο ςεθίζακε.


ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο νξίδνληαη ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι κε
αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε Αλαζηάζην θαη ν θ. Γεσξγακιήο
Λύζαλδξνο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. Λέθθα Αζαλάζην.



ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νξίδνληαη ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι κε
αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε Αλαζηάζην θαη ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. Λέθθα Αζαλάζην.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε θ. Γήκαξρε. Παξαθαιώ θύξηνη ζπλάδειθνη λα
ππνγξάςεηε ηα πξαθηηθά. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε
ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο 2ορ ΠΛΔΗΟΦΖΦΖΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
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