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Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο, εξεηάθεο
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Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Γθνχκα Γαλάε – Δχα,
Παπαινπθά Δπηπρία.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Δλεκέξσζε επί ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ
(επαλεηζαγωγή).
2. Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο
(επαλεηζαγωγή).
3. Αλαζπγθξφηεζε ΓΔΠ θαη Γ.. 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο - 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο.
4. Έγθξηζε

απαγφξεπζεο

ζηάζκεπζεο

έκπξνζζελ

Βξεθνλεπηαθνχ

ηαζκνχ επί ηεο νδνχ Οδπζζέσο 2 - Νέα Υαιθεδφλα, βάζεη ηεο αξηζ.
14/2022 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε..
5. Έγθξηζε δέζκεπζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο έκπξνζζελ δεκνηηθνχ θηηξίνπ
επί ηεο νδνχ Αγ.Αλαξγχξσλ 11 - Νέα Υαιθεδφλα, βάζεη ηεο αξηζ.
28/2022 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε..

ΘΔΜΑΣΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Οξηζκφο ππεπζχλνπ ηνπ δήκνπ ζε ηεξνχκελνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο ινγαξηαζκνχο πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ
επελδχζεσλ.
2. Αδεηνδφηεζε εθδειψζεσλ – παξαζηάζεσλ κε ζπκκεηνρή πηελνχ
«ΑΔΣΟΤ» ζην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθάζηνηε
αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε
ζπλεδξίαζή καο ζα ήζεια λα θξαηήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα ηελ
εξγαδφκελε ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηελ θα Βνπιγαξίδνπ Διηζάβεη.
Κξαηείηαη ελόο ιεπηνύ ζηγή
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αησλία ηεο ε κλήκε.
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα πάξνπκε παξνπζίεο γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο παξψλ,
ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Καληαξέιεο
Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ. Κνζθνιέηνο
σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ. Μπίγαιεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο
Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο απψλ…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη θνξσλντφ, κε ελεκέξσζε θαη είλαη
δηθαηνινγεκέλνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
απψλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο επίζεο είλαη δηθαηνινγεκέλνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο
παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν
θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ελεκεξψζσ φηη ν θ. Εαραξηάδεο ζα έξζεη ιίγν αξγφηεξα
θαη ε θα Γθνχκα ζα κπεη δηαδηθηπαθά αιιά έρεη αθσλία ιφγσ ιαξπγγίηηδαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο
Ησάλλεο απψλ, ν Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα Παπαινπθά
Δπηπρία απνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο
παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ.
Απφ ηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο ε θα νπιηδή θαη ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο παξψλ.
23 παξφληεο, ππάξρεη απαξηία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γξακκαηέα, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπεξίδσ θαη
εζάο θαη ηνπο δεκφηεο φζνη παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
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Θα ήζεια πξηλ κπσ ζηελ αηδέληα ηεο ζεκεξηλήο ζπλάληεζεο λα
επηζεκάλσ κε αθνξκή ηηο ηειεπηαίεο αληηπαξαζέζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ ή θαη
θαηά πξφζσπν ή θαηά ππξήλεο πφζν αδηέμνδε θαηαληά θάζε θνξά απηή ε
κφληκε ζπδήηεζε κε ηηο δπλάκεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα
παιέςνπκε γηα ηα απηνλφεηα θαη πφζεο ψξεο ζπαηαιάκε πφζε ελέξγεηα
θαηαλαιψλνπκε, πφζεο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε φηαλ ζπκκαρνχκε πφζεο
δπλαηφηεηεο κέλνπλ αλαμηνπνίεηεο πξνζπαζψληαο θάζε θνξά λα δίλνπκε
απηνλφεηεο απαληήζεηο.
Δηδηθά απηή ηελ πεξίνδν, θαζψο ζπάληα νη αληηπνιηηεπφκελε
Παξαηάμεηο ζπκκαρνχλ κε ην ινγηθφ θαη ην απηνλφεην θαη ζπλήζσο δελ
ζπλππνινγίδνπλ ζε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν επαλαιακβάλσ πνπ πεξλάκε,
φια απηά πνπ έρνπλ πξνθχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα: ην πξνζθπγηθφ, ηελ
πνιεκηθή αλαηαξαρή ζην Αηγαίν, ηελ παλδεκία, ηηο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο επηπηψζεηο εμ αηηίαο απηήο ηεο παλδεκίαο, 2ν, 3ν, ίζσο θαη 4ν θχκα
απηνχ ηνπ δηαβνιηθνχ ηνχ, πξσηνθαλείο ππξθαγηέο, παγθφζκηα ελεξγεηαθή
θξίζε κε εθηίλαμε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ζε παιαβά χςε, αθξίβεηα ζε πιήζνο
πξντφλησλ ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο εμ αηηίαο απηήο ηεο
παλδεκίαο πνπ πξναλέθεξα, θαη βέβαηα ηειεπηαία ν πφιεκνο ζηελ Οπθξαλία
πνπ πνιιαπιαζίαζε κε γεσκεηξηθή πξφνδν φια ηα πξνεγνχκελα ήδε
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα.
Γπζηπρψο νη Γήκνη έρνπλ παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ
ζπλαξηψληαη άκεζα απφ απηά ηα θφζηε πνπ ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη είλαη
πξνθαλέο φηη δελ κπνξνχκε λα κεηαθπιήζνπκε απηά ηα θφζηε ζηνλ
θαηαλαισηή, δειαδή ζηνπο δεκφηεο.
Φέξλσ ζαλ παξάδεηγκα ηηο ζπλζήθεο έθξεμεο πνπ βηψλνπκε
ζηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζα ήηαλ
παξαινγηζκφο λα απμήζνπκε, λα πεξάζνπκε απηά ηα θφζηε ζηα δεκνηηθά
ηέιε. Καηά ζπλέπεηα θαη νη δεκνηηθνί πξνυπνινγηζκνί ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη
δεδνκέλν φηη ζα είλαη επηβαξπκέλνη ζην ηκήκα εμφδσλ, ίζσο γηα έλα πνιχ
κεγάιν δηάζηεκα ρσξίο λα κπνξνχκε βεβαίσο λα αληηζηαζκίζνπκε απφ ίδηνπο
πφξνπο απηά ηα θφζηε.
Καη λα κελ μερλάκε φηη νη δηθέο καο Τπεξεζίεο, νη Τπεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ, νη Τπεξεζίεο ησλ αληηδεκαξρηψλ, νη Τπεξεζίεο ησλ ηκεκάησλ δελ
γίλεηαη λα πεξηθνπνχλ. Αιιά ην αληίζεην. Γελ κπνξνχκε λα παξέρνπκε
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ιηγφηεξε θαζαξηφηεηα θαη ιηγφηεξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ή κηθξφηεξε ζηήξημε
γεληθά ζηα ζρνιεία θαη ζηηο άιιεο δνκέο θαη θνξείο ηνπ Γήκνπ.
Κάπνηνο ζα αλαξσηεζεί εδψ «ππάξρεη αδηέμνδν;». Γελ ζεσξψ
φηη ππάξρεη αδηέμνδν, ή κάιινλ αλ ππάξρεη κπνξεί λα αθπξσζεί κφλν αλ
ππάξμεη άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απμήζεηο
απηέο, ηηο θνζηνινγηθέο απμήζεηο.
Καη πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη δνχκε ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν ε
νπνία πηζαλφ λα δηαξθέζεη κεγάιν δηάζηεκα θαη ν αγψλαο πνπ πξέπεη λα
θάλνπκε φινη καδί, πξέπεη λα έρεη ζαλ ζηφρν λα θαηνρπξψζνπκε ηνλ ξφιν ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε πξνο
ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ηε δηθή καο αμηνπξέπεηα Γεκνηηθήο Αξρήο θαη
αληηπνιίηεπζεο, σο πξνο ηνλ ζεζκφ.
Όια απηά βέβαηα δελ ζπλζέηνπλ έλα αγψληζκα 100 κέηξσλ,
αιιά έλα καξαζψλην.
Ννκίδσ

πσο

κηα

ςχρξαηκε,

αληηθεηκεληθή

θαη

απνζηαζηνπνηεκέλε αληηπνιίηεπζε, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζε ηέηνηεο
έθηαθηεο ζπλζήθεο, ψζηε λα θεξδίζνπκε ρξφλν θαη λα απνθεχγνπκε απηέο ηηο
εληάζεηο ηηο νπνίεο πξναλέθεξα ζηελ αξρή ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ.
Θεσξψ φηη κπνξνχκε λα αθπξψζνπκε ηε θαλαηηθή, ζπληεξεηηθή
αξρή ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο ζηαζηκφηεηαο, πνπ πνιιέο θνξέο γηα ιφγνπο θαη
κφλν αληηπαξάζεζεο, αληηβαίλεη αθφκε θη απηνχο ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ζεσξψ πσο δελ έρνπκε άιιε επηινγή, απφ
ην λα γίλνπκε φινη καδί αληαγσληζηηθνί, λα νηθνδνκήζνπκε κηα πγηή νηθνλνκία
ζην Γήκν θαη λα είκαζηε ζπλεπείο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ
εμειίμεσλ, λα εμπγηάλνπκε ν θαζέλαο απφ ηε κεξηά ηνπ κε ηηο δηθέο ηνπ
απφςεηο, κε ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο, κε ηηο δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο ην δεκφζην
ηνκέα, λα δεκηνπξγήζνπκε έλα Γήκν επέιηθην, ρσξίο σζηφζν λα πζηεξεί
ζηνπο ηνκείο, φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηεο
θξνληίδαο πξνο ηηο ελδεείο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θαηεγνξίεο πνιηηψλ.
Με ιίγα ιφγηα γηα άιιε κηα θνξά ζε απηφ ην πεληάιεπην πνπ κνπ
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ν λφκνο πεξί ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πηζηεχσ φηη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ζηφρνπο ζχγθιηζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
Γήκνπ κε ηα επξσπατθά νηθνλνκηθά κεγέζε, πνπ δελ είλαη ηειηθά κφλν ζέκα
5
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αξηζκψλ, είλαη θαη ζέκα νπζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ
καθξνπξφζεζκα θαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο κεζνπξφζεζκα, νδεγεί ζηε
βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, νδεγεί ζηε βειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ, νδεγεί
ζηε βειηίσζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη γεληθφηεξα ζα έιεγα
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα φινπο καο.
Απηφο ήηαλ θαη ν ππξήλαο ησλ δηθψλ καο ελεξγεηψλ, γη' απηφ θαη
ζηνρεχζακε ζε απηά ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο,
ην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη βεβαίσο ηψξα ηειεπηαία θαη πξνο ην Σακείν
Αλάθακςεο.
Μηα κηθξή παξέλζεζε. Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ ε θεηηλή
Πξσηνκαγηά, ε πξψηε Πξσηνκαγηά πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην Γήκν κεηά
απφ δπν ρξφληα εμνηθνλφκεζε έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 216.000 € παξά ηηο
δπζθνιίεο πνπ πξναλέθεξα, ζπλ 9-10.000 € πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ
πξφζηηκα, ζπλππνινγίδνληαο ζε απηέο ηηο 216.000 € φηη είρακε λα
αληηπαξαηεζνχκε κε άιια δπν παλεγχξηα κέζα ζηελ Αηηηθή, φηη κεηψζακε ζε
ηέηνην βαζκφ ην κίζζην ησλ κέηξσλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ νη κηθξνπσιεηέο καο
έιεγαλ «θξαηήζηε απηά ηα πνζά» θαη βεβαίσο νηηδήπνηε έρεη λα ζπγθεξαζηεί
κε ηελ πεξίνδν απηή θαη φια ηα ζπγθιίλνληα αξλεηηθά πξφζεκα.
Θεσξψ πσο απηέο νη εηζπξάμεηο είλαη εηζπξάμεηο νη νπνίεο ζε
κεγάιν βαζκφ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη έλα ξεαιηζηηθφ
λνχκεξν. Θεσξψ πσο ηνπ ρξφλνπ, πνπ απφ φ,ηη είδακε ην θαιεληάξη δελ ζα
ππάξρνπλ αληίζηνηρα παλεγχξηα θαη θπξίσο πηζηεχσ φηη ζα έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα απμήζνπκε ην κίζζην ησλ πάγθσλ, πηζηεχσ φηη ην λνχκεξν ζα
είλαη πνιχ κεγαιχηεξν.
Πξνο ην παξφλ απηά θ. Πξφεδξε απφ εκέλα, εάλ ρξεηαζηεί λα
απαληήζσ ζε εξσηήζεηο ησλ επηθεθαιήο είκαη ζηε δηάζεζή ηνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, ζην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ.
Οπζηακπαζίδεο. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φιεο θαη φινπο.
Ήζεια λα ζέζσ νξηζκέλα δεηήκαηα, ην πξψην θ. Γήκαξρε ζα ήζεια λα καο
πείηε εάλ νη Τπεξεζίεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο
παξάλνκεο πηλαθίδαο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζε
ηδηνθηεζία καο ζε ρψξν ζην Κάησ Κνπθιάθη. αο ην είρα πεη θαη πξνζσπηθά
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απηφ ην πξάγκα, λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα θηλεζεί ε αλάινγε δηαδηθαζία, δηφηη
απηή ηε ζηηγκή κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πηλαθίδαο ππάξρεη κηα ακθηζβήηεζε
ηεο λνκήο ηνπ ρψξνπ απφ ην Γήκν. Σν πξψην πνπ ζέισ λα ζέζσ είλαη απηφ.
Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα ζαο ζέζσ, είλαη ην εμήο: ζηε
ρηεζηλή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ην 11ν ζέκα αθνξνχζε
ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε πνπ ελέθξηλε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα ηνλ
ρψξν ηεο πξψελ Renault πνπ αλήθεη πιένλ ζηελ εηαηξεία θιαβελίηεο.
Θέισ λα επηζεκάλσ ηα εμήο: θαη' αξρήλ εκείο σο Παξάηαμε
θπζηθά είκαζηε ζεηηθνί φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, εθφζνλ απηφλ
δελ κπνξνχζε λα ηνλ αμηνπνηήζεη ν Γήκνο απφ ηελ εηαηξεία θιαβελίηεο ε
νπνία είλαη κηα κεγάιε ζνβαξή ειιεληθή εηαηξεία θαη ζεσξψ φηη είλαη ην
ιηγφηεξν «θαθφ» γηα ην Γήκν, εθφζνλ θάπνπ ζα πνπινχζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε
έθηαζε ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην. Σν φηη ην πήξε ν θιαβελίηεο είλαη ζεηηθφ θαηά
ηε γλψκε κνπ.
Δδψ φκσο ππάξρνπλ ηα εμήο δεηήκαηα: πξψηνλ θ. Γήκαξρε ε
κειέηε απηή δφζεθε κεηά απφ επηκνλή ηνπ εθπξνζψπνπ καο ηνπ θ.
Αζαλαζφπνπινπ πξνο εκάο ηνπιάρηζηνλ πιήξεο δπν ψξεο πξηλ ηε
ζπλεδξίαζε. Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη 287 ζειίδεο. Δίλαη δπλαηφ λα έρνπκε
άπνςε γηα ην ηη ιέεη απηή ε κειέηε, γηα έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα; Όηαλ κνπ
έζηεηιαλ ην e-mail πξαγκαηηθά δελ ήμεξα ηη λα θάλσ, πψο λα ην
αληηκεησπίζσ.
Δίλαη ην έλα ζέκα φηη ηέηνηα ζνβαξά ζέκαηα δελ κπνξεί λα
έξρνληαη ηειεπηαία ζηηγκή ζην παξά πέληε ή ζην θαη πέληε.
Δπί ηνπ ζέκαηνο φκσο. Απφ φ,ηη κπφξεζα λα δσ, ε κειέηε απηή
δελ ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε ηεο ην ζέκα πνπ ππάξρεη ζε εθθξεκφηεηα θαη
είλαη αθξηβψο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ηεο δηεπζέηεζεο ησλ νκβξίσλ ηεο
θξα, θάηη ην νπνίν είλαη ζε εθθξεκφηεηα ην μέξνπκε φινη, δελ έρεη
πξνρσξήζεη ν εξγνιάβνο δελ έγηλε θαη ε ζπλάληεζε ηελ νπνία είρακε
πξνγξακκαηίζεη. Ζ κειέηε φκσο δελ ην ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε θαη
αλαξσηηέκαη: ζα γίλεη κηα ηφζν κεγάιε επέλδπζε εθεί, κε ηνλ θίλδπλν λα
πιεκκπξίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο; Πέξα ηνπ φηη απνηειεί έλα ζέκα ηεξάζηην
γηα ηνπο θαηνίθνπο, είλαη δπλαηφ λα έξρεηαη κηα κειέηε πεξηβαιινληηθή θαη λα
κε ιακβάλεη ππφςε ηεο απηφ ην ζέκα;
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Δπίζεο ζαο είρα ζέζεη ην πνιχ ζνβαξφ δήηεκα ηνπ φηη κε ηελ
αιιαγή ηεο ρξήζεο πνπ έρεη επέιζεη, δειαδή φηαλ αγφξαζε ην αθίλεην κε
δεκνπξαζία ε εηαηξεία θιαβελίηεο ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί ιφγσ ησλ ρξήζεσλ πνπ είρε, γηα ρνλδξεκπφξην. Απηφ άιιαμε
κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη γίλεηαη έλα πνιπθαηάζηεκα κε
εζηηαηφξηα θαη ηα ινηπά.
Απηφ ζεκαίλεη κηα απηφκαηε εθηφμεπζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ.
Δίλαη άιιν λα έρσ έλα ρψξν πνπ είλαη απνζεθεπηηθφο ή έλα ρψξν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ρνλδξεκπφξην θαη άιιν απηφ λα κεηαηξέπεηαη ζε έλα
πνιπθαηάζηεκα κε εζηηαηφξηα, κε δηάθνξεο ηέηνηεο ρξήζεηο. Δπνκέλσο ε
εηαηξεία θαη θαιά έθαλε, ην αμηνπνηεί απηφ απμάλεη πνιχ ζνβαξά ηελ αμία ηνπ
αθηλήηνπ πνπ αγφξαζε γχξσ ζηα 11,5 εθαηνκκχξηα θαη βεβαίσο ε πεξηνρή ζα
ππνζηεί κηα επηβάξπλζε φζνλ αθνξά ηελ θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά.
Σν εξψηεκά κνπ είλαη: εθηφο ηνπ φηη ππάξρεη ν δεκνηηθφο ρψξνο
ζην πίζσ κέξνο, φπσο ζαο είρα ζέζεη θαη παιαηφηεξα ζε Γεκνηηθφ πκβνχιην
έρεη γίλεη ε νπνηαδήπνηε ζνβαξή ζπδήηεζε κε ηελ εηαηξεία ψζηε λα ππάξμνπλ
αληηζηαζκηζηηθά νθέιε γηα ην Γήκν, ηε ζηηγκή πνπ ε εηαηξεία σθειείηαη εθ ησλ
πξαγκάησλ γηαηί απνθηά έλα πιενλέθηεκα, κηα ππεξαμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ρψξνπ, ε νπνία δελ ππήξρε φηαλ ην αγφξαζε απηφ ην πξάγκα.
Έρνπκε θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ν Γήκνο ζπδεηήζεη
κε ηελ εηαηξεία θιαβελίηεο γηα ην πψο ζα κπνξνχζε θαη ν Γήκνο καο λα έρεη
θάπνηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε; Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζέησ είλαη απηφ.
Σν ηξίην ζέκα, δελ ζα κπσ ζηελ θξηηηθή γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο
Πξσηνκαγηάο, ζα πσ κφλν έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ην νπνίν πηζηεχσ ην
έρεηε θη εζείο ίζσο ιάβεη γλψζε θαη αθνξά ην «πάξηη» πνπ έγηλε ζην πίζσ
κέξνο ηνπ άιζνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηαζκψλ ηεο Πξσηνκαγηάο, έλα
rave party θάπσο έηζη ην ιέλε, πνπ δηήξθεζε έσο ηηο 9 παξά είθνζη ην πξσί.
Πάξα πνιινί θάηνηθνη δηακαξηπξήζεθαλ ζηελ Αζηπλνκία, ε
Αζηπλνκία έιεγε φηη εκείο δελ έρνπκε αξκνδηφηεηα, απηφ ην πξάγκα πνπ έγηλε
εθεί, έγηλε πηζηεχσ ρσξίο ηε δηθή ζαο ζπλαίλεζε, δελ κπνξψ λα πηζηέςσ φηη
εζείο δψζαηε θάπνηα ηέηνηα άδεηα, πσο ζθέθηεζηε απηφ ην πξάγκα λα ην
αληηκεησπίζεηε θαη πσο ην αληηκεησπίζαηε φηαλ ην κάζαηε.
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Γηα ηελ Πξσηνκαγηά φπσο ζαο είπα δελ ζα θάλσ πεξηζζφηεξα
ζρφιηα, ζα ηα θάλνπκε φηαλ ζα έξζεη ε ψξα λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ
Πξσηνκαγηά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Αιιά λνκίδσ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο
ην νπνίν εθηφο ηεο φριεζεο απνηειεί θη έλα θίλδπλν. Γηαηί αλ έρνπκε ηέηνηεο
εθδειψζεηο

κέζα

ζην

άιζνο

νη

νπνίεο

είλαη

αλεμέιεγθηεο,

ζαθψο

δεκηνπξγείηαη θαη θίλδπλνο.
Απηνί είλαη νη ζνβαξνί θίλδπλνη, φρη ηα 100 ηεηξαγσληθά πνπ
ζέινπκε λα θάλνπκε έλα εθθιεζάθη. Σα ζνβαξά ζέκαηα είλαη απηά, ζηα νπνία
πξέπεη εκείο σο Γεκνηηθφ πκβνχιην λα έρνπκε ηελ επαηζζεζία λα ην
αληηκεησπίδνπκε, φρη λα θιείλνπκε ηα κάηηα θαη λα ιέκε κνλάρα γηα 70 θαη 100
ηεηξαγσληθά. Απηφο είλαη ιατθηζκφο. Σα νπζηαζηηθά θαη ηα ζνβαξά δεηήκαηα
είλαη απηά. Απηά πξνο ην παξφλ, επραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ κε εθπιήζζεη ε ζεκεξηλή
ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, δηφηη πνιιέο θνξέο έρνπκε αθνχζεη έπεα
απηεξφεληα αλακαζψληαο ηα ίδηα θαη ηα ίδηα θαη ζηελ πξάμε λα εθαξκφδεηαη ε
αξρή ηεο αλαθνινπζίαο.
Οη ζπλεξγαζίεο θαη ε ζχκπησζε απφςεσλ ζε θαίξηα δεηήκαηα
πξνυπνζέηνπλ αξρέο, αιήζεηεο, εκπηζηνζχλε θαη πξνγξακκαηηθή πξφηαζε
θαη απνδνρή απηήο κεηαμχ ησλ κεξψλ. Σέηνην πξάγκα δπζηπρψο ζε θακία
πεξίπησζε ζε θαίξηα δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζακε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δελ έηπραλ θακίαο απνδνρήο απφ ηε Γεκνηηθή
Αξρή, αληίζεηα κηα ζηείξα ζέζε θαη άπνςε.
Πνιιέο θνξέο αθνχκε γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ. Ζ πξφηαζή καο
θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ θάλακε γηα ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ ηειηθά
πέξαζε θαη θέηνο θαη πέξζη, δελ άγγημε θαλ ηνπο θσδηθνχο ησλ εμφδσλ πνπ
είρε βάιεη ε Γεκνηηθή Αξρή ζηε δηθή ηεο πξφηαζε, πνπ ζεκαίλεη δελ ηα
κεηψζακε. Σα ίδηα έκεηλαλ, άιια αιιάμακε θαη θαιά θάλακε θαη ηα αιιάμακε.
Σν λα ιέηε ζπλέρεηα γη' απηά ηα πξάγκαηα θαη βεβαίσο ηψξα ζα
πείηε φηη «απμήζεθε ν ειεθηξηζκφο κε απηά πνπ γίλνληαη ζε φινπο, άξα θηαίηε
εζείο ηεο αληηπνιίηεπζεο κε απηά πνπ εηζεγεζήθαηε θαη απηά πνπ ςεθίζαηε».
Δπνκέλσο εηζρσξεί ην ςέκα θαη ε παξαπιεξνθφξεζε, θάηη ην νπνίν δελ ηηκά
κηα Γεκνηηθή Αξρή αλ ζέιεη λα ιέγεηαη ζνβαξή.
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Όζνλ αθνξά γηα πξνγξακκαηηθή πξφηαζε πνηέ δελ αθνχζακε.
Ρψηεζα παξαδείγκαηνο ράξηλ εγψ πνπ θαινπξναίξεηα κπήθα ζηελ Δπηηξνπή
ηεο Πξσηνκαγηάο γηα λα βνεζήζσ, θιήζεθα κηα θνξά γηα λα ιχζνπκε έλα
ζέκα φζνλ αθνξά απηνχο πνπ πεζαίλνπλ, ράλνπλ ηε ζέζε θαη πψο λα ην
ιχζνπκε. Γελ θιήζεθα πνηέ, δελ ξσηήζεθαλ θαλ γηα ην ξεπεξηφξην. Δίλαη
δπλαηφ

έλαο

ηνπηθφο

ζχκβνπινο

λα

θαλνλίδεη

ην

ξεπεξηφξην

ηεο

Πξσηνκαγηάο; Δίλαη ληξνπή καο.
Γελ απεθάλζε ηπραία ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηελ
παξαλνκία θαη ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ φζνλ
αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη πάεη ζηελ Οινκέιεηα
ην ζέκα, δηφηη ηηο έθξηλε άθπξεο φιεο απηέο ηηο δξάζεηο θαη ηηο ΚΤΑ πνπ έρνπλ
βγεη θαηά θαηξνχο θαη ζα θξηζεί απφ ηελ Οινκέιεηα.
Καη κάιηζηα θη έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη θαη ζρεηηθφο κε ηα
ζέκαηα ηεο κνπζηθήο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πνην ιέηε; Γελ έρσ θαηαιάβεη ηη ιέηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο θαη κε ξσηάηε, κε κε δηαθφπηεηε δελ
ζαο δηέθνςα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αληίζεηα, κπάραιν ηελ Πξσηνκαγηά. Δγψ έθαλα κηα
πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ην κπάραιν, κε ηηο γσλίεο λα κε καο
θιείζνπλ νη κηθξνπσιεηέο, λα ηηο πάξνπλ ηα καγαδηά πνπ είλαη ζηηο γσλίεο θαη
ζηνλ πεδφδξνκν θαη ζηε γσλία έηζη ψζηε ηνπιάρηζηνλ λα κείλνπλ αλνηρηνί νη
θάζεηνη πξνο ηε Γεθειείαο.
Ση έγηλε; Καη επηθαινχκαη θαη ηνλ Αληηδήκαξρν ησλ Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ, ηη έγηλε ζηε δηαζηαχξσζε Πίλδνπ – Γεθειείαο – Φσθψλ θαη
Δθέζνπ; Μηα απέξαληε ηαβέξλα. Δίρε ζηήζεη θαηακεζίο ην ζνπβιαηδίδηθν ν
άιινο, είρε βάιεη θαη θακία 500ξηά θαξέθιεο πνπ πνηέ δελ δηαλνήζεθα ζηα 12
ρξφληα ηεο ζεηείαο κνπ ζπλέβε θάηη ηέηνην. Μέζα ζηε δηαζηαχξσζε 500
θαξέθιεο, ηξαπέδηα πνπ πνχιαγαλ ζνπβιάθηα, παξάλνκα.
Ο «Μπαξκπαιηάο» απφ ηελ άιιε κεξηά έβαιε απηνθίλεηα θαη
έθιεηζε ηελ Πξνχζζεο θαη άθνπζα γηα 9.000 πξφζηηκν. Κχξηνη καο δηέθπγαλ
έζνδα άιια ηφζα θαη ηα πξφζηηκα δελ έπεζαλ γη' απηφ δελ καο ζέβνληαη. Ή ζα
έρνπκε κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ ζα θάλεη ην θαζήθνλ ηεο, ζα παίξλεη ηα κέηξα
10
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ηεο θαη φζνη δελ ζπκκνξθψλνληαη λα αληηκεησπίδνληαη σο παξαβάηεο. Κάηη
ηέηνην… πέξα βξέρεη.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη απηφ ζα θξηζεί, δελ είλαη άζινο νη 217.000
θαη νη 9.000 € πξφζηηκα, πνπ άθνπζα. Απνηπρία είλαη.
Κχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή εγψ ληαξαβεξίδνκαη θάζε κέξα κε ην
Γήκν, έρσ επαθέο ζρεδφλ κε φιν ην πξνζσπηθφ θαη πεγαίλσ ζην Γήκν κνπ
αξέζεη. Γελ ιεηηνπξγνχκε. Σέηνηα θαηάληηα ν Γήκνο δελ είρε πνηέ. Γελ είλαη
ηπραία ε θπγή ηφζσλ ππαιιήισλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ θηλεηηθφηεηα, ηε
ιεγφκελε.
Όρη κφλν απηφ, έρνπλ πεζάλεη θαη δέθα άλζξσπνη. Πξσηνθαλέο,
ζε κηα πεξίνδν 2,5 εηψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ελλνείηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γη' απηφ γειάηε, γηαηί δελ έρεηε αίζζεζε θαλ ηνπ ρψξνπ ηνπ
νπνίνπ δηνηθείηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηη πέζαλαλ άλζξσπνη επί ησλ εκεξψλ καο θαη θηαίκε εκείο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είπα εγψ απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είπαηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ιέηε εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Γελ είλαη ηπραίν» ιέηε «φηη πέζαλαλ δέθα άλζξσπνη»!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ δελ ζαο δηέθνςα, βιέπεηε κηιάηε θαη πξηλ
αιέθησξ ιαιήζεη απηά πνπ ιέηε φηη πξέπεη λα θάλνπκε θαη λα ζπκθσλνχκε,
ηα γπξίδεηε απφ ηελ αλάπνδε. Πάκε παξαθάησ.
Δίρακε θάλεη κηα πξφηαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φζνλ αθνξά
ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ θαη ππήξμε κηα ζηείξα επηκνλή λα πάξνπκε ηα Led απφ
απηή ηελ εηαηξεία πνπ έρνπλ πάεη θαηφπηλ ζηεκέλσλ δηαγσληζκψλ, ε εηαηξεία
πνπ ηα πήξε. Καη έξρεηαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην, έρσ δεηήζεη δπν θνξέο
θχξηνη ζπλάδειθνη λα θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ην έγγξαθν απηφ. Αγαπεηέ
Κψζηα γηαηί δελ θνηλνπνηήζεθε πάιη;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κνηλνπνηήζεθε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπξάβν. Μεηά απφ δεχηεξε επηκνλή ρηεο ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή παξ' φηη είρακε πεη ζηελ πξνεγνχκελε λα θνηλνπνηεζεί.
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Καη ε απάληεζε είλαη «έρεη θιείζεη ην ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο»,
θχξηνη ζπλάδειθνη δελ έρσ ηελ απαίηεζε λα μέξεηε θάπνηα λνκηθά, ζίγνπξα
φκσο έρεηε θάπνην θίιν, γλσζηφ δηθεγφξν, θάπνηνλ ζρεηηθφ πεξί απηά, δψζηε
ηνπ λα δηαβάζεη απηφ ην πξάγκα θαη λα ζαο πεη εάλ έρεη θξηζεί. Γηαηί θαη ρηεο
αθνχζακε φηη θξίζεθε ε λνκηκφηεηά ηνπ. Μα γηα λα θξηζεί κηα λνκηκφηεηα,
πξέπεη λα γίλεη κηα πξάμε, κηα λέα εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ
Οινκέιεηα γηα λα απνθαλζεί επί ηξηψλ ζειίδσλ εξσηήκαηα, πνπ δεηά ην
Διεγθηηθφ πλέδξην. Γελ έρεη μαλαζπκβεί ηέηνην πξάγκα ζην Γήκν καο.
Γηαβάζηε παξαθαιψ, γηαηί πξέπεη λα δηαβάδνπκε απηά ηα νπνία
καο ζηέιλεη έλα αλψηαην Γηθαζηήξην θαη ηνπ νπνίνπ ε απφθαζε έρεη άκεζε
ζρέζε κε εκάο. Ζ απάληεζε ηνπ Γεκάξρνπ μέξεηε πνηα ήηαλ; Δίλαη
πξνζσπηθή επηζηνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνο απηφλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλα Γηθαζηήξην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηθαζηήξην είλαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ιέεη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ζαο ην δηαβάζσ, δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Πξνο»…;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ έρσ ηα «πξνο».
Διιεληθή Γεκνθξαηία
Διεγθηηθφ πλέδξην 6ν Κιηκάθην πξάμε 158/2022 απνηεινχκελν απφ ηελ
Πξφεδξν (ηάδε) ζπλήιζε ζε ηειεδηάζθεςε κέζσ ππεξεζηαθήο πιαηθφξκαο
γηα ην ζέκα (κε ην μαλαδηαβάδνπκε) γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξηθνχ, ν
θάθεινο κε ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ζην θιηκάθην απφ ηνλ σο
άλσ Γήκν θαη ζπκπιεξψζεθε ζηηο 29/3νπ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο
Παξέδξνπ…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνπ θνηλνπνηείηαη απηφ θ. Γξεηδειηά, ην «πξνο» δηαβάζηε καο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ πξάμε δηαβάδσ εγψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνπ θνηλνπνηείηαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ην Γήκν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ δελ ην έρσ, ζαο δήηεζα αξηζκφ Πξσηνθφιινπ θαη
ςάρλαηε θαη κνπ δψζαηε κεηά απφ ςάμηκν ην 9549/28-4-2022 δελ κνπ δψζεηε
θαλέλα άιιν έγγξαθν. Δγψ δηαβάδσ ηελ νπζία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν ίδην είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο δεκνζηεχζαηε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να απαληήζσ ηψξα; Θα ζαο
απαληήζσ επραξίζησο, αιιά δελ απεπζχλεηαη

ζε εζάο. ην Γήκν

απεπζχλεηαη. Σειεησκέλν απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξψ λα νινθιεξψζσ ζαο παξαθαιψ; Καη ζην Γήκαξρν
λα απεπζχλεηαη …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ην Γήκν θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηαλ έλα έγγξαθν θχξηνη ζπλάδειθνη γηα λα καζαίλνπκε
Γηνίθεζε, απεπζχλεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν πνπ ιέγεηαη Γήκαξρνο, είλαη φισλ
ησλ Τπεξεζηψλ: Γηνηθεηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Σερληθψλ θαη ηα ινηπά. Σν
έγγξαθν δελ είλαη πξνζσπηθφ, αθνξά ηνλ θνξέα. Πήξε θακία απφθαζε ν
Γήκαξρνο; Ο θνξέαο απνθάζηζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη εθηφο αξκφδησλ νξγάλσλ θ. Γξεηδειηά. Δπεηδή ηα μέξεηε
πνιχ θαιά φια απηά, έρνπλ θχγεη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα απηέο νη
Τπεξεζίεο, Αθνξνχλ ην αλψηαην πλέδξην θαη απεπζχλνπλ εξσηήκαηα πξνο
ην Γήκαξρν. πλερίζηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Γήκαξρνο δελ ζα απνινγεζεί γηα ην ζπίηη ηνπ, ζα
απνινγεζεί επί ησλ εξσηεκάησλ πνπ βάδεη φζνλ αθνξά απηά πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ην Γήκν. Καη ιέεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην:
«… Αλαβάιιεη γηα ηοσς παραπάλω ιόγοσς ηελ ορηζηηθή θρίζε, κέτρη
ηελ σποβοιή ηωλ αλαθεροκέλωλ ζηο ζθεπηηθό ειιεηπόληωλ από ηολ
θάθειο ηες ειεγτόκελες ζύκβαζες ζηοητείωλ. Δηαηάζζεη -γηα λα
δούκε αλ είλαη προζωπηθό- ηο Δήκο Φηιαδέιθεηας - Χαιθεδόλας λα
σποβάιιεη ηα ειιείποληα ζηοητεία εληός προζεζκίας 15 εκερώλ από
ηελ θοηλοποίεζε ηες παρούζας»
Ζ παξαιαβή έγηλε 28/4/2022 κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ πνπ κνπ
έδσζε ν Γήκαξρνο 9549.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ απνηειεί απάληεζε ζην
πξνο ην πνπ απεπζχλεηαη. Σν Γήκν δηαηάζζεη, φρη ην Γήκαξρν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βξε παηδηά, έρνπκε ζπνπδάζεη Γεκφζηα Γηνίθεζε, γηα ηνλ
Θεφ!
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη έγγξαθν κε ζθξαγίδεο ή απηφ πνπ έρεη ν θ.
Σνκπνχινγινπ; Απηφ ξσηάσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν ίδην είλαη ην έγγξαθν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Γήκαξρνο είλαη Πξντζηάκελνο είηε ην ζέινπκε είηε δελ
καο αξέζεη, φισλ ησλ Τπεξεζηψλ. Δίλαη ε θεθαιή ηνπ Γήκνπ. Απφ εθεί θαη
πέξα είλαη ηα φξγαλα: ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηα
ινηπά.
Καη εξσηάηαη ππφ απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα θαη πξνο απηή ηελ
ηδηφηεηα δηαηάζζεη ην Γήκν Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο λα ππνβάιιεη ηα
ειιείπνληα ζηνηρεία εληφο δεθαπελζεκέξνπ. Καη ξσηψ θ. Βνχξν: ηα
ππνβάιιαηε ηα ειιείπνληα ζηνηρεία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί αγσληάηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θαηάιαβα, κε βιέπεηε λα αγσληψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ 15 κέξεο πξνζεζκία λα απαληήζσ; Θα απαληήζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξεί λα έρεηε απαληήζεη ζηηο 10, δελ μέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθφκε θαιχηεξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέσ εάλ έρεηε απαληήζεη, παξάθιεζε λα ελεκεξσζεί ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηφζν πεξί ηνπ εγγξάθνπ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη πεξί ησλ
ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ πνπ ζηείιαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη θ. Γξεηδειηά. Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη ην Διεγθηηθφ
πλέδξην ζα απνθαζίζεη. Δκείο γηαηί θνπηφκεζα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά νινθιεξψζηε, έρεηε πιαηεηάζεη πνιχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξφεδξε, εγψ δελ δηέθνςα θαλέλαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζέισ λα ζαο δηαθφπηνπλ, αιιά νινθιεξψζηε παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηά πξνο ην παξφλ θαη ζα ηα μαλαπνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καιεζπέξα θαη θαιφ κήλα. Ήζεια λα αλαθεξζψ θη εγψ
ζηελ πεξίθεκε ηζηνξία γηα ην Κάησ Κνπθιάθη αιιά λνκίδσ φηη ζα έρνπκε ηελ
επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε αλαιπηηθά. Βέβαηα ην ζέκα δελ είλαη αλ αλήθεη ζε
πνηνλ Γήκν, ην ζέκα είλαη λα κελ αθαηξεζεί απφ απηνχο, ζηνπο νπνίνπο
πξαγκαηηθά αλήθεη ν ρψξνο εθεί. Καη απηνί είλαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη
δελ μέξσ πνηνο, πνην βξάδπ ζα επηρεηξήζεη λα βάιεη κηα παξάλνκε θαηαζθεπή
γηαηί κέξα κεζεκέξη κε ήιην δελ πξφθεηηαη λα κπεη θαη απηφ ην δηαζθαιίδνπλ νη
θάηνηθνη.
Μεξηθέο εξσηήζεηο πξηλ θάλσ νξηζκέλα ζρφιηα. Πξψηνλ,
δέρηεθα κηα αλεζπρία απφ νξηζκέλνπο γνλείο φηη ππάξρεη πξφβιεκα κε
έιιεηςε θαζαξηζηηθψλ ζε Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη ζα ήζεια λα μέξσ ηη
ζπκβαίλεη.
Γεχηεξνλ, έγηλε ζπδήηεζε ηελ πξνεγνχκελε θνξά, δελ κπήθα,
γηα ηελ ππφζεζε ηνπ θ. Κακαξφπνπινπ θαη ζέισ λα επηζεκάλσ ην εμήο:
άξλεζε απηνδίθαηεο απνρψξεζεο λα ππνγξαθεί ε απφιπζε θαη ε
ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, έρεη δηθαίσκα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο κφλν ζηελ
πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα.
Γελ μέξσ αλ ν θ. αξαληφπνπινο αηζζάλεηαη πεξήθαλνο πνπ
ζηεξεί εηζφδεκα, ζχληαμε απφ έλαλ άλζξσπν. Δγψ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην
δνχκε ιίγν πην ζνβαξά.
Σξίηνλ, ζην Γπκλάζην ηεο Υαιθεδφλαο παξακέλεη ε άζιηα
θαηάζηαζε ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ εθδειψζεσλ, πνπ εθδειψζεθε ε θσηηά
κεηά ην βξαρπθχθισκα εδψ θαη δπν κήλεο πεξίπνπ. Γελ έρεη θσηηζκφ, είλαη
καχξν, ζέισ λα μέξσ ηνπιάρηζηνλ αλ είλαη αζθαιέο γηα ρξήζε θαη πφηε
αλακέλεηαη λα ην αληηκεησπίζεηε.
Σέινο ζέισ λα πσ γηα ην ζέκα ηνπ πεξίθεκνπ rave party έρνπκε
θαηαζέζεη γξαπηή εξψηεζε πξνο ηνλ θ. Μπίγαιε, ηνλ θ. Κνπηζάθε θαη ηε
Γηεχζπλζε, ειπίδνπκε λα πάξνπκε απαληήζεηο. Θέισ λα ζρνιηάζσ κφλν φηη
έλα καγηθφ ρέξη έρεη εμαθαλίζεη ηελ εξψηεζε απφ ηα ηνπηθά ΜΜΔ θαη απιψο
ην ζεκεηψλσ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη επηηξέςηε κνπ λα αλαθεξζψ ζε δπν δεηήκαηα
γεληθφηεξα ηεο επηθαηξφηεηαο. Ήηαλ ηέηνηεο κέξεο ην 1945 πνπ ε λαδηζηηθή
Γεξκαλία ζπλζεθνινγνχζε θάησ απφ ην ρηχπεκα ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ κέζα
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ζην ίδην ην Βεξνιίλν. Οη ιανί ζα ζπκνχληαη πάληα κε ζεβαζκφ ηα 20
εθαηνκκχξηα ηνπ ζνβηεηηθνχ ιανχ θαη ζηξαηνχ, ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ
αληηζηαζηαθψλ πνπ αγσλίζηεθαλ θαη ν παηέξαο κνπ αλάκεζα ζε απηνχο, θάησ
απφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ Κνκκάησλ ζε φιε ηελ Δπξψπε,
ηνπο θνκκνπληζηέο, ηνπο ξηδνζπάζηεο πνπ αληηζηάζεθαλ ζηελ θαξδηά ηνπ
ζεξίνπ κέζα ζηε Γεξκαλία, ηε θαζηζηηθή Ηηαιία, ηε λαδηζηηθή Απζηξία, ηνπο
ρηιηάδεο πνπ ράζεθαλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο.
Όινπο φζνπο ζθξάγηζαλ κε ην αίκα ηνπο ηελ αληηθαζηζηηθή λίθε
ησλ ιαψλ. Όζν κειάλη θη αλ ρπζεί, ε πξνζθνξά ηνπο είλαη αλεμίηεια
ραξαγκέλε ζηηο ιατθέο ζπλεηδήζεηο. Ο θαζηζκφο ήηαλ θαη είλαη παηδί ηνπ
θαπηηαιηζκνχ, κνξθή ηεο εμνπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ.
Δίλαη αληζηφξεηε θαη επηθίλδπλε ε εμίζσζε ηνπ λαδηζηηθνχ
ηέξαηνο κε ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ην εξγαηηθφ Κίλεκα, πνπ απνηειεί επίζεκε
ηδενινγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζήκεξα κε ηε ζηήξημε ηεο
αληηδξαζηηθήο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ ΝΑΣΟ ζε Οπγγαξία,
Πνισλία, Δζζνλία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, Οπθξαλία, Ρνπκαλία δηψθεηαη ε
θνκκνπληζηηθή

ηδενινγία,

ηα

θνκκνπληζηηθά

Κφκκαηα

θαη

ζχκβνια,

γθξεκίδνληαη κλεκεία ηεο αληηθαζηζηηθήο λίθεο, ηηκψληαη νη ζπλεξγάηεο ησλ
SS.
ηε ρψξα καο αμηνπνηήζεθε κέρξη θαη ην Κνηλνβνχιην γηα λα
μεπιπζεί ην λαδηζηηθφ ηάγκα ηνπ Αδφθ. Δίλαη εμίζνπ επηθίλδπλε θαη αληζηφξεηε,
ε

πξνζπάζεηα

ηεο

ζεκεξηλήο

θαπηηαιηζηηθήο

Ρσζίαο

ηεο

αζηηθήο

αληηθνκκνπληζηηθήο εγεζία ηεο λα θαπειεπηεί ηε ζπκβνιή ηεο νβηεηηθήο
Έλσζεο θαη ηα ζχκβνια ηεο αληηθαζηζηηθήο λίθεο ησλ ιαψλ.
Όπσο θάλνπλ πσο ζπκνχληαη νξηζκέλνη φπσο ζηε ρψξα καο ν
ΤΡΗΕΑ ηελ θφθθηλε ζεκαία ηνπ Ράηρζηαγθ, φηαλ πξηλ ιίγα ρξφληα
ζπλππέγξαθε αλήκεξα ηέηνηαο εκέξαο 9ε Μάε ηνπ ’19 αληηθνκκνπληζηηθή
δήισζε ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ζην Βνπθνπξέζηη.
Δίλαη ηέηνηεο νη εκέξεο πνπ απαγνξεχεη ε ζεκεξηλή Γεξκαλία ηε
ζεκαία ηεο λίθεο πνπ θαξθψζεθε ζην Ράηρζηαγθ λα ζεθσζεί ζην Βεξνιίλν,
είλαη ηέηνηεο νη εκέξεο πνπ ε Λεηνλία απαγφξεπζε ηνλ ενξηαζκφ ηεο λίθεο
ελάληηα ζην θαζηζκφ.
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Σν δίιεκκα πνπ ηίζεηαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζήκεξα απέλαληη
ζηνπο ιανχο δελ αθνξά κε πνηα ηκπεξηαιηζηηθή ζπκκαρία ζα πξέπεη λα
ζπληαρζνχλ, αλ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ζπζίεο ζην βσκφ ησλ
ζπκθεξφλησλ απηήο ή ηεο άιιεο θαπηηαιηζηηθήο δχλακεο, αιιά ην αλ ζα
δψζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πάιε γηα ηελ αλαηξνπή ηνπο.
Σα ιέκε απηά, γηαηί απηέο ηηο κέξεο έξρεηαη εζπεπζκέλα ζηε
Βνπιή ε επηζεηηθή ζπκθσλία ηεο ακεξηθαληθήο βάζεο, κεζνχληνο ηνπ
ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ πνπ καίλεηαη ηελ Οπθξαλία. Πξφθεηηαη γηα έλα
έθηξσκα πνπ επεθηείλεη θαη δηαηεξεί επ’ αφξηζηνλ ακεξηθαληθέο βάζεηο ζηε
ρψξα

καο,

παξαδίδεη

ζηξαηησηηθέο

θαη

πνιηηηθέο

ππνδνκέο

ζηνπο

Ακεξηθαλνχο, εκπιέθεη αθφκε πην βαζηά ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ζηνπο
επηθίλδπλνπο ΝΑΣΟτθνχο πνιεκηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη ζπκπίπηεη κε ηελ
πξνεηνηκαζία απνζηνιήο ζηξαηεπκάησλ ηψξα ζην ΝΑΣΟτθφ ζρεκαηηζκφ
κάρεο ζηε Βνπιγαξία, αχξην κέζα ζηελ ίδηα ηε θσηηά αξρηθά ίζσο
επαγγεικαηίεο, αχξην ίζσο κε εληνιέο.
Οιφθιεξε ε ρψξα καο γίλεηαη ηκπεξηαιηζηηθφ νξκεηήξην, ζχηεο
θαηά άιισλ ιαψλ θαη ζηφρνο αληηπνίλσλ. Μπαίλεη ν ιαφο καο ζε πνιχ
κεγάιεο πεξηπέηεηεο ζην

φλνκα

ησλ επηδηψμεσλ γηα

γεσζηξαηεγηθή

αλαβάζκηζε ηεο αζηηθήο ηάμεο. Δίλαη ηα ίδηα ηαμηθά ζπκθέξνληα πνπ
θαζνξίδνπλ θαη ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ αλαθέξζεθε θαη απηά
ππεξεηνχλ φια ηα αζηηθά Κφκκαηα θαη ε Νέα Γεκνθξαηία θαη ν ΤΡΗΕΑ πνπ
βξήθε λα εγθαιέζεη ηελ Κπβέξλεζε πσο δελ έπεηζε ηηο ΖΠΑ λα θηηάμνπλ
ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε θαη ζηε θηάζν, ην ΠΑΟΚ θαη ηα ζπκπιεξψκαηά
ηνπο.
Ζ ζπκθσλία απηή έξρεηαη ζε κηα ζηηγκή πνπ θιηκαθψλεηαη ν
πφιεκνο ζηελ Οπθξαλία. Έλαο πφιεκνο άδηθνο πνπ δηεπζχλεηαη απφ ηηο
ηκπεξηαιηζηηθέο ηάμεηο, ηνλ πιεξψλνπλ νη ιανί κε ην αίκα ηνπο, έλαο πφιεκνο
άδηθνο θαη ηκπεξηαιηζηηθφο θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο. Ζ απαξάδεθηε εηζβνιή
ηεο Ρσζίαο θαη ε επαθφινπζε θηλεηνπνίεζε ηνπ ΝΑΣΟ είλαη ε ζπλέρηζε κε
άιια κέζα πνιεκηθά, ηεο πνιηηηθήο ησλ αληαγσληζκψλ ηνπο ζην έδαθνο ηεο
Οπθξαλίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, ησλ ελεξγεηαθψλ
αγσγψλ, ηεο εχθνξεο νπθξαληθήο γεο.
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ηε ρψξα καο ηα ΝΑΣΟτθά Κφκκαηα επέιεμαλ ζηξαηφπεδν
ιεζηψλ. Δκείο, νη θνκκνπληζηέο επηιέγνπκε ην πιεπξφ ησλ ιαψλ ελάληηα ζηνλ
ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν γηα ηελ απεκπινθή ηεο ρψξαο καο γηα λα ηειεηψζεη ε
θαπηηαιηζηηθή βαξβαξφηεηα πνπ γελλάεη κφλν πνιέκνπο, θηψρεηα θαη
πξνζθπγηά.
Παξά ηα ΝΑΣΟτθά παπαγαιάθηα, ηε ινγνθξηζία θάζε αληίζεηεο
θσλήο, ηελ θηλεηνπνίεζε θξάηνπο, Γήκσλ θαη ηνπ δηθνχ καο Γήκνπ,
επηρεηξεκαηηψλ, ε ιατθή πιεηνςεθία θάζεηαη θαηά ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο εκπινθήο
ηεο ρψξαο καο ζηνλ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία. Σνλ πιεξψλνπκε άιισζηε,
πάλσ απφ 4 δηο ην ρξφλν γηα ηνπο ΝΑΣΟτθνχο εμνπιηζκνχο. Καη φηαλ
αλαδεηήζεηε ρξήκαηα αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηεο Γηνίθεζεο, λα ζαο ζπκίζσ φηη
νη ΝΑΣΟτθέο βάζεηο απαιιάζζνληαη θαη απφ δαζκνχο θαη απφ ΦΠΑ. Δκείο
ηνπο πιεξψλνπκε.
Αχξην δηαδειψλνπκε καδηθά θαη ζηα Πξνπχιαηα θαη ζε φιε ηε
ρψξα γηα ηελ απφζπξζε απηήο ηεο άζιηαο ζπκθσλίαο, ηελ απεκπινθή ηεο
Διιάδαο απφ ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν, ην μήισκα ησλ ακεξηθαληθψλ
βάζεσλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, δπν
ζχληνκεο απαληήζεηο φζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε πνπ ιέεη ν θ. εξεηάθεο γηα ηα
θαζαξηζηηθά. Γελ έρσ ελφριεζε απφ ηελ Τπεξεζία, αλ ηπρφλ πξνέθπςε θ.
εξεηάθε απηφ, θαληάδνκαη ζα ιχζεθε νίθνζελ, ζα ιχζεθε δειαδή απφ ηηο
Τπεξεζίεο, γηαηί δελ έρσ ελνριεζεί.
Γηα ην Γπκλάζην Υαιθεδφλαο ζπκάζηε φηη ην πξφβιεκα είρε
πξνθχςεη ζην ρψξν εθδειψζεσλ απφ κηα ιάκπα θζνξίνπ ε νπνία είρε κείλεη
αλνηρηή ην βξάδπ, θαθψο θαη ε νπνία εμεξξάγε. Απηή έρεη απνκνλσζεί δελ
ππάξρεη ζέκα αζθάιεηαο ζην ζρνιείν, επεηδή είπαηε γηα αζθάιεηα.
Όζνλ αθνξά ην βάςηκν θαη γεληθά ηνπο ειαηνρξσκαηηζκνχο ησλ
ζρνιείσλ πνπ έρνπκε θαζπζηεξήζεη θάπσο, πεξηκέλνπκε ηα 8κελα πνπ ζα
έξζνπλ απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, γηα λα μεθηλήζνπλ απηά θπξίσο θαηά ηελ
πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ θαη λα νινθιεξσζνχλ εθεί πνπ δελ έρνπλ ήδε γίλεη.
Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κσλζηαληηλίδε, θχξηνη ζπλάδειθνη ζα ήζεια λα
ζαο ελεκεξψζσ γηα ην εμήο φζνλ αθνξά γηα ηνπο 14 ζπλαδέιθνπο πνπ
εηζεγήζεθαλ εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα ην δήηεκα ηνπ λαΐζθνπ, ζαο ελεκεξψλσ
απιά φηη ζα ζαο έξζεη πξφζθιεζε, λνκίδσ ην εμαήκεξν είλαη ή αχξην ή ηελ
Παξαζθεπή. Θα ζαο έξζεη ινηπφλ πξφζθιεζε γηα εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα λα
ζπδεηεζεί ην ζέκα.
Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ ηακπέια θ. Σνκπνχινγινπ ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, πξνο ην παξφλ
είλαη ην κφλν πνπ είλαη παξάλνκν απηή ηε ζηηγκή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αιήζεηα είλαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ε φιε απηή ηελ ηζηνξία, ην
κφλν παξάλνκν είλαη ε πηλαθίδα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε. Όπσο είρακε πεη θαη θαη’ ηδίαλ κε πξάμε
δηνηθεηηθήο απνβνιήο κπνξεί κε ην πξφθξηκα πνπ έρνπκε απηή ηε ζηηγκή απφ
ην Δηξελνδηθείν, λα ηε βγάινπκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη κφλν απηφ θ. Γήκαξρε, ε
ηδηνθηεζία καο είλαη αλακθηζβήηεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, απιά ε ζπκβνπιή ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ελφςεη ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο 24εο ηνπ κελφο, ήηαλ λα κε ξίμνπκε ιάδη ζηε θσηηά θαη ζηε
ζπλέρεηα λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία φρη κφλν ηεο απνβνιήο ηεο ηακπέιαο,
αιιά ηεο νπζηαζηηθήο πινπνίεζεο ηεο ηνπνζέηεζεο, εθφζνλ θξηζεί φηη κέζσ
ηνπ ΚΑΔΚ θαη φισλ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπκε, φηη ν ρψξνο
είλαη δηθφο καο. Θα επαλέιζσ φκσο γη' απηφ απαληψληαο ζηνλ θ. εξεηάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην ζέκα ηεο Renault. To ζέκα ηεο ππεξαμίαο πνπ παίξλεη
κηα ηνπνζέηεζε θ. Σνκπνχινγινπ δελ κπνξεί λα αθνξά εκάο. Δίλαη κηα
ηνπνζέηεζε πνπ θάλεη έλαο επηρεηξεκαηίαο. Σν αληαπνδνηηθφ φκσο πνπ
αλαθέξαηε, είλαη θάηη ην νπνίν ζπδεηείηαη θαη έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο θηφιαο.
Δπεηδή δελ είλαη θάηη αλαθνηλψζηκν, απηφ πνπ θνηηάδνπκε κε ηνλ
θ. θιαβελίηε φπσο θαη ζηα θεληξηθά ηνπ θαηεβαίλνληαο ην πνηάκη δεμηά έρεη
δεκηνπξγήζεη έλα ρψξν κηα παηδηθή ραξά, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα γήπεδν 5x5,
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ην ζπδεηάκε βεβαίσο θαη έρεη ηεζεί επί ηάπεηνο γηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα
κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ζε επίπεδν ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ηεο
ππεξαμίαο πνπ ε επηρείξεζε απηή θέξλεη.
Ζ κειέηε πνπ ιέηε ησλ 287 ζειίδσλ ήηαλ θαη γηα καο πάξα πνιχ
δχζθνιν θαη φρη κφλν ήηαλ δχζθνιν, ήηαλ θαη θάηη ην νπνίν δελ γλσξίδνπκε,
είλαη θάπνηνη φξνη πνπ δελ κπνξεί λα ηνπο γλσξίδνπκε εκείο. Δλεθξίζε
βεβαίσο γηα λα πάεη ζηνλ αξκφδην θνξέα θαη ζεσξείηαη -επεηδή ην ζπδήηεζα
θαη ε θξα μέξεηε πνιχ θαιά φηη είκαη εγψ απηφο πνπ ζαο ελεκέξσζε φηη έρεη
βξεη ηνίρν, ζα ζαο ελεκεξψζσ θαη επ’ απηνχ- νη αξκφδηνη θνξείο απηνί πνπ
ζπλέηαμαλ ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε αλαθέξζεθαλ ζην φηη ν θνξέαο πνπ ζα
απνθαζίζεη γηα ηηο επηπηψζεηο, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην ζέκα ηεο θξα, απφ ηε
ζηηγκή πνπ δελ έρεη ήδε δηεπζεηεζεί.
Πάκε ζην ζέκα ηεο αλαβνιήο ηεο ζπλάληεζεο. Σε ζπλάληεζε
ηελ πξνθαιέζακε εκείο θαη κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη κε ηνλ εξγνιάβν, κάιηζηα
είραηε θιεζεί. Σελ πξψηε θνξά ηελ αλέβαιε ε Πεξηθέξεηα, ηε δεχηεξε θνξά
ηελ αλέβαιε ν εξγνιάβνο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε θαη κηα ηξίηε γηα
λα έρεηε κηα πιήξε εηθφλα θαη κηα ραξηνγξάθεζε φισλ απηψλ πνπ έρνπλ
ζπδεηεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θιαβελίηεο ζπδεηάεη ηελ πεξίπησζε ηεο απνρέηεπζεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο ηε ζπδεηάεη θαη κάιηζηα κε δηθά ηνπ έμνδα έβαιε κηα
ξνκπνηηθή ζπζθεπή πξνθεηκέλνπ λα δεη πνπ ζηνκψλεη ν ππάξρσλ αγσγφο, ηη
θεξηά πιηθά έρεη θέξεη θαη ηα ζρεηηθά. Δλ πάζε πεξηπηψζεη επηιακβάλεηαη ηεο
ππφζεζεο έηζη θη αιιηψο άξα απηή ε ηχπνηο ζπκκαρία ζεσξψ πσο είλαη θάηη
ην νπνίν ζα είλαη πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ.
Χο πξνο ην ζέκα ηνπ rave party θ. Σνκπνχινγινπ λνκίδσ πσο
ζα θαιχςεη ην έγγξαθν πνπ έρσ ζηείιεη ζηε Γηεπζχληξηα Πξαζίλνπ ηελ θα
Κινθίηε δελ ήμεξα φηη ζα αλαθεξζνχκε ζε απηφ, ζην νπνίν ξεηά θαη
θαηεγνξεκαηηθά δειψλσ πσο απφ εδψ θαη ζην εμήο δελ ππάξρεη πεξίπησζε
λα παηήζεη ζην άιζνο θάπνηνο, ν νπνίνο δελ έρεη ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ γηα λα
θάλεη θάπνηεο εθδειψζεηο ςπραγσγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. Τπάξρεη
έγγξαθν ζηελ θα Κινθίηε ην νπνίν κπνξεί λα ζαο ην ζηείιεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ήηαλ κέρξη ην πξσί.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη ήηαλ κέρξη ηηο 8 θαη κηζή, ην μέξσ. Καη εγψ ελνριήζεθα κε
ηελ έλλνηα φηη ήξζαλ δεκφηεο, θαινπξναίξεηα νη άλζξσπνη είπαλ «απιά λα
μέξνπκε φηη θάζε Πξσηνκαγηά ζα έρνπκε ηα ζπγθεθξηκέλα».
Κχξηε Γξεηδειηά ζηελ Δπηηξνπή Πξσηνκαγηάο θιεζήθαηε θαη
πήξαηε κέξνο θαη κάιηζηα πηνζεηήζακε θαη πάξα πνιιέο απφ ηηο απφςεηο
ζαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε κηα ζπλεδξίαζε, απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γχν θάλακε θαη ήξζαηε θαη ζηηο δπν. Τηνζεηήζεθαλ κάιηζηα
απφςεηο ζαο νη νπνίεο ην αλ δελ κπφξεζαλ λα πινπνηεζνχλ ζην βαζκφ φηη ε
αζηπλφκεπζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο ή απφ ηελ πιεπξά
ηεο ειιηπνχο ζηειέρσζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο είλαη κηα άιιε ηζηνξία.
Αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ε κέξηκλα σο πξνο ηελ πεξηθξνχξεζε ζηα κέηξα
ησλ δπλαηνηήησλ ήηαλ απηή θαη ζεσξψ πσο ζα ζαο ην πεη θαη ν θ.
Μπεξδέζεο αλ ζέιεη λα πάξεη ηνλ ιφγν θαη ν θχξηνο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε απφιπην δίθην, ην είδακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μέζε δελ δψζακε ζε θαλέλαλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είδακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθεί ζηήζεθε νιφθιεξε ηαβέξλα πνπ θαηέζηξεςε φια ηα
καγαδηά ηεο πιαηείαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρακε ζπδεηήζεη γηα 2 θαη θαθψο θαη πξέπεη λα πάξνπκε φινη
καδί απφθαζε φηη νη θαληίλεο δελ κπνξνχλ λα είλαη ζηε κέζε ηεο πιαηείαο
Παηξηάξρνπ κε φια ηα καγαδηά εθεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηεο θαληίλεο; Δθεί ήηαλ ηαβέξλεο νιφθιεξεο!
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: αο ην είρα επηζεκάλεη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπήξραλ ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, «αγνξά» ελλνψ ρψξνπ. Κχξηε
Μπεξδέζε θαη θ. Κνζθνιέην είραλ ζπγθεθξηκέλε άδεηα θαληίλαο ή είραλ θάηη
άιιν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπηβιήζεθαλ πξφζηηκα ζε απηνχο φινπο ζηε κέζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο ηα απαληήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο απηά. Οη θαληίλεο δελ
έρνπλ θαλέλα ιφγν θαη κάιηζηα φρη δπν, βξέζεθαλ ηξεηο.
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Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: αο ην είρα επηζεκάλεη θ. Γήκαξρε ζην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηηο θαληίλεο, κπξνζηά ζηα καγαδηά πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη άδεηα πνπ πήξαλ …
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: αο ην είρα επηζεκάλεη φηη απαγνξεχεηαη, γηα λα ζαο
πξνζηαηεχζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ άδεηα πνπ πήξαλ, δελ ήηαλ θαληηλψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιψ αθήζηε λα νινθιεξψζεη ν
Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή αλαθεξζήθαηε θ. Γξεηδειηά ζην ζέκα ηεο θεθαιήο ηνπ
Γήκνπ θαιψο ή θαθψο κέρξη ην ’23 ζα είκαζηε εκείο, ζε απηή ηελ θεθαιή ησλ
Τπεξεζηψλ αλαθέξζεθε ην Διεγθηηθφ πλέδξην επί ησλ εξσηεκάησλ επί ηεο
δηθήο κνπ αξκνδηφηεηαο ηέζεθαλ. πγθεληξψλσ ηα ζηνηρεία θαη εγψ ζα
απαληήζσ, δελ κπνξεί λα απαληήζεη θαλέλαο άιινο πέξα ηνπ Γεκάξρνπ.
Απηφ ελλννχζα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπακε λα απαληήζνπκε εκείο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίδα ηψξα απηφ πνπ κνπ ζηείιαηε: απεπζχλεηαη πξνο ην
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο ππφςε ηνπ θ. Βνχξνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζπλελλννχκαζηε, δελ ρξεηάδεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κελ θάλεηε δηάινγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ θάλσ δηάινγν απαληψ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζαο παξαθαιψ.
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Κχξηε

Πξφεδξε

κε

ζπγρσξείηε

πάξα

πνιχ

λα

απνθαηαζηαζεί ε αιήζεηα. Αλαθέξζεθε ν Γήκαξρνο φηη ήηαλ πξνζσπηθή
επηζηνιή ζηνλ ίδην. Πξνο ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο ιέεη ην δηαβηβαζηηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο ζα απαληήζεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά αθνχζηεθε απηφ πνπ είπαηε, αθνχγεηαη θαη ε
θσλή ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο κφλνο ζαο κνπ είπαηε «ζπγθεληξψλεηε ηα ζηνηρεία γηα λα
ηα ζηείιεηε;», βεβαίσο ηα ζπγθεληξψλσ θαη ζα απαληήζσ. Άξα ζπκθσλνχκε
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φηη εθθεχγεη απφ ηα αξκφδηα ηνπ Γήκνπ θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ έρνπλ θακία αξκνδηφηεηα θαη επζχλε. ε απηφ, λα
ζπκθσλήζνπκε. Σν φηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη πάεη ζε αλψηαηε δηθαζηηθή Αξρή, επηιακβάλεηαη απηή,
αο πεξηκέλνπκε. Δπεηδή αλαθεξζήθαηε θαη ζην «Κπξηαθή θνληή γηνξηή» γηαηί
θνπξαδφκαζηε; Γηαηί ζηελνρσξηφκαζηε;
ε 10-15 κέξεο ζα έρνπκε ηηο απαληήζεηο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ πνπ παξεκπηπηφλησο αλαθέξσ εδψ φηη θαη ζην βξεθνλεπηαθφ πνπ
είραηε ηηο αληηξξήζεηο ζαο, απηφ έγηλε. Μαο έζηεηιαλ δηεπθξηληζηηθέο. Απηφ δελ
ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη φκσο κηα ζπγθεθξηκέλε αλαδνρή, κηα ζπγθεθξηκέλε
πξφζθιεζε ε νπνία έρεη πάξεη ην δξφκν ηεο Γηθαηνζχλεο.
Σν πεξί ζηεκέλσλ δηαγσληζκψλ ην αληηπαξέξρνκαη γηαηί δελ
ζέισ λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία ζα απνβεί εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Κχξηε εξεηάθε πσο δηαζθαιίδεηαη ην φηη νηηδήπνηε αθνξά ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ λαΐζθνπ φηη ζα γίλεη βξάδπ θαη φρη ππφ ην θσο ηνπ ήιηνπ; αο
πιεξνθνξψ πσο νηηδήπνηε ζπκβεί κεηά ηηο 24/5 νπ πξάγκα πνπ ζα απνθαλζεί
ην Γηθαζηήξην ηη πξέπεη λα γίλεη, γηα ην αλ ν ρψξνο αλήθεη -γηαηί απηφ είλαη ην
δεηνχκελν- ζε εκάο ή φρη θαη δελ ζα καο πεη θαλέλαο άιινο, πέξα απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ έρεη πάξεη απφθαζε γηα ην λαΐζθν, ην αλ ζα γίλεη
εθεί ή θάπνπ αιινχ.
Σν αλ ζα γθξεκηζηεί ή φρη ή εάλ ελλνείηε ηνπο θαηνίθνπο ή αλ ζα
έξζνπλ θάπνηα παηδηά απφ ην ΑΠΘ πνπ γθξεκίδνπλ ηηο βηβιηνζήθεο, είλαη κηα
άιιε ηζηνξία θαη επίζεο δελ πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε εδψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρεη θαη έλα ελδηαθέξνλ video κε έλα ηχπν πνπ πξνθαιεί ηα
επεηζφδηα θαη κεηά θεχγεη απφ πίζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε θάζε πεξίπησζε ηίπνηε δελ έρεη ζπκβεί βξάδπ, δελ έρεη
ζπκβεί ππνγείσλ, δελ έρεη ζπκβεί θάησ απφ ην ηξαπέδη επί ηεο δηθήο καο
ζεηείαο. Καη ζε θάζε πεξίπησζε δειψλσ πξνο πάζα θαηεχζπλζε πσο ν
ιατθηζκφο ζηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή βαζίδεηαη ζε κηα «θπιεηηθή» αληίιεςε ηεο
πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ έρνπλ ζεκαζία νη φπνηνη θαλφλεο θαη νη
φπνηεο αξρέο, αιιά ην πψο ζα γνεηεχζνπκε ην θνηλφ, πσο ζα ην ζηξέςνπκε
λα αθνχζεη απηφ πνπ ζέινπκε λα αθνχζεη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε. Έρνπκε δπν ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ην πξψην ζα ην εηζεγεζεί ν θ. Κνζθνιέηνο ν νπνίνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξηλ ηεζεί ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα, ζα ήζεια λα
θάλσ κηα ελεκέξσζε ζην ψκα γηα ηελ Πξσηνκαγηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθαξκφζηε ηνλ Καλνληζκφ επηηέινπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο Καλνληζκφο είλαη θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπήθαηε ζηα εθηφο εκεξήζηαο, μεθηλάκε ηα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο. Σίπνηε άιιν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία, ηέινο. Δλεκέξσζε ηνπ ψκαηνο ινηπφλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάξηε ηνλ ιφγν θ. Κνζθνιέην ζην ζέκα, νχησο ή άιισο εγψ
ζαο έδσζα ηνλ ιφγν …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή γηα ηελ Πξσηνκαγηά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε πξηλ είπαηε λα είκαζηε ζπλεπείο, λα έρνπκε
κηα ζπλεξγαζία. Μα δελ εθαξκφδεηε ηνλ Καλνληζκφ. Γψζαηε ηνλ ιφγν σο
εθηφο εκεξήζηαο, εθαξκφζηε ην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά αθνχζηε κε, ήηαλ ην πεληάιεπην ησλ
επηθεθαιήο ην νπνίν γίλεηαη εηθνζάιεπην, ζχκθσλνη. Δγψ αθήλσ γηα ιφγνπο
δενληνινγίαο θαη δεκνθξαηίαο λα αθνπζηνχλ νη απφςεηο κέζα ζε θάπνηα φξηα.
Βιέπεηε φηη ηε δηαδηθαζία ηελ ηεξψ θαη νη ίδηνη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη
εζείο πνιιέο θνξέο δελ ηεξείηε ηε δηαδηθαζία.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ζέιεηε επί ηεο δηαδηθαζίαο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη' αξρήλ πνηνο είλαη ν ηίηινο ηνπ ζέκαηνο θαη αλ εηζάγεηαη
ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ιέκε, ζα πεη ηνλ ηίηιν ν θ. Κνζθνιέηνο βεβαίσο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο ηίηινο είλαη «Οξηζκφο ππεπζχλνπ ηνπ δήκνπ ζε
ηεξνχκελνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ινγαξηαζκνχο πνπ αθνξνχλ ην
πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ». Μεηά ηνλ ζάλαην ηεο θαο Βνπιγαξίδνπ,
πξέπεη λα νξηζηεί …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πκθσλνχκε λα κπεη λα ζπδεηεζεί θαη εγθξίλνπκε.

24

ε

10 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 11/5/2022

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε εηζαγσγή ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο ππεπζύλνπ ηνπ δήκνπ ζε ηεξνύκελνπο
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ινγαξηαζκνύο πνπ αθνξνύλ
ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο κπαίλεη ηψξα εθεί;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ θα Μνιαθίδνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνζθνιέην νινθιεξψζηε ηε θξάζε ζαο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ εηζήγεζε έρεη ζηαιεί κε e-mail ζε φινπο θαη λα
απαληήζσ θαη ζηνλ θ. εξεηάθε πνπ έζηεηιε e-mail απαληεηηθφ, θαηαιαβαίλεηε
φηη έλαο ζάλαηνο… ην επείγνλ πξνέθπςε. Έρνπκε Γεκνηηθφ πκβνχιην,
ππάξρεη αλαγθαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
.

ΚΟΚΟΛΔΣΟ:

Κχξηε

εξεηάθε,

δελ

είλαη

φια

πξνο

πνιηηηθή

εθκεηάιιεπζε. Σν λα ζηέιλεηε έλα e-mail γηα λα θηάζεη ε Τπεξεζία ζηηο 5 θαη
κηζή ην απφγεπκα λα ζηείιεη έλα e-mail ζαλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, κε εκεξνκελία Πξσηνθφιινπ ζεκεξηλή, θαηαιαβαίλεηε
φηη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
πεξηκέλνπκε. Ση δελ θαηαιαβαίλεηε απφ απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θ. εξεηάθε ζα κπνξνχζακε λα
ην θάλνπκε θαη δηα πεξηθνξάο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφεδξε, αθνξά ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Γελ
έρνπκε θσδηθνχο γηα λα κπνξέζνπκε λα ρεηξηζηνχκε ηνπο ινγαξηαζκνχο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη.
Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο ππεπζύλνπ
ηνπ δήκνπ ζε ηεξνύκελνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ινγαξηαζκνύο
πνπ αθνξνύλ ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
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Γηα ην 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο λα καο πεη ηνλ ηίηιν ν
θ. Γήκαξρνο λα δνχκε αλ εηζάγεηαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξφεδξε ζπγλψκε, ην ψκα δελ ζέιεη ελεκέξσζε πεξί
ηεο Πξσηνκαγηάο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λνκίδσ γηα ηελ
Πξσηνκαγηά πξέπεη λα γίλεη κηα ζπδήηεζε, γη' απηφ θη εγψ δελ πήξα ζέζε,
πνπ λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη δηεμνδηθή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξνχκε λα ην ζπκθσλήζνπκε απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη φινη
καδί θαη λα γίλεη κηα ζπδήηεζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να κπεη ζηα ζέκαηα εκεξήζηαο
δηάηαμεο ε Πξσηνκαγηά θαη λα έξζνπκε έηνηκνη. Όρη έηζη απιψο λα πνχκε δπν
θνπβέληεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, πάκε ζηνλ ηίηιν θ. Γήκαξρε ηνπ εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθαίληα γεπέδνπ ΑΔΚ κε ηε ζπκκεηνρή αεηνχ, λα δνχκε αλ
εηζάγεηαη. Έρεη έξζεη έλα αίηεκα απφ ηελ ΑΔΚ:
«Με ηελ παρούζα επαλερτόκαζηε θαη παραθαιούκε όπως κας
τορεγήζεηε ηελ προβιεπόκελε ζηο άρζρο 23 παρ. 3 ηοσ Νόκοσ
4830/2021 άδεηα κε ηελ οποία ζα επηηρέπεηαη ε παροσζία θαη
οιηγόιεπηε πηήζε ηοσ εθηροθηθού αεηού είδοσς «Haliaeetus albicilla»
κε

αρηζκό

εσρωπαϊθού

πηζηοποηεηηθού

CZ/GHC/00112/2019

ζύκθωλα κε ηε δηεζλή ζύκβαζε «CITS».
Δηεσθρηλίδοσκε όηη ε παροσζία θαη ε πηήζε ηοσ αεηού ζα είλαη
ζσκβοιηθή θαη εκβιεκαηηθή ζηο τώρο ηοσ ποδοζθαηρηθού γεπέδοσ
ΑΕΚ Νέας Φηιαδέιθεηας. Ο αεηός ζα ζσλοδεύεηαη θαζ' όιε ηε
δηάρθεηα ηες παροσζίας ηοσ από ηολ εθπαηδεσηή ηοσ θαη εηδηθό
θηελίαηρο από ηολ οποίο δηαθρηβώλεηαη ε εσδωία ηοσ πηελού, όπως
ορίδεη ο λόκος. Ως πρώηε κέρα πραγκαηοποίεζες ηωλ εθδειώζεωλ
είλαη ε εκέρα ηωλ εγθαηλίωλ ηοσ αλεγεηρόκελοσ ποδοζθαηρηθού
γεπέδοσ ηες ΑΕΚ».
Γηαηί ην θέξλνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην; Σν θέξλνπκε, γηαηί ν
λφκνο αλαθέξεη φηη απαηηείηαη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ …
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξνπκε θ. Σνκπνχινγινπ είλαη ιίγν αζηείν, έηζη φκσο
νθείινπκε λα ηεξήζνπκε ηε δηαδηθαζία θαη λα δψζνπκε ηε ζπγθαηάζεζή καο
φηη ν αεηφο κπνξεί λα πεηάεη πξηλ απφ ηα παηρλίδηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εγθξίλεηε ηελ εηζαγσγή;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ εηζαγσγή λαη, εγθξίλεηαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο δελ έρνπκε πάξεη θαλέλα έγγξαθν θαη δελ ζπδεηάκε
ηίπνηα ζηνλ αέξα.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οχηε θαη εκείο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη έρσ κηα εξψηεζε πφηε ήξζε απηφ ην έγγξαθν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έγγξαθν έρεη ζεκεξηλή εκεξνκελία 11/5/2022.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί είλαη ηφζν επείγνλ θαη δελ κπνξνχκε λα ην δνχκε ζε
θαλνληθή ζπλεδξίαζε, ψζηε λα έρνπκε ην έγγξαθν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί αλ ηπρφλ δελ εηζαρζεί ή δελ ςεθηζηεί απφ εκάο, ζα πξέπεη
λα βξεη άιινπο ηξφπνπο ησλ εθδειψζεσλ πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη ε ΑΔΚ
πξηλ απφ ηα παηρλίδηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία ςεθνθνξία θχξηνη ζπλάδειθνη επί ηεο εηζαγσγήο.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηνπ αεηνχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν
θ. Αλαληάδεο Νίθνο, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μαο θέξλεηε έλα ζέκα ζην νπνίν δελ έρνπκε θακία
εηζήγεζε, έρνπλ αθνπζηεί αληηξξήζεηο απφ πεξηβαιινληηθνχο πιιφγνπο,
λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζε λα έξζεη ζε έλα επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
είκαζηε θη εκείο ελεκεξσκέλνη. Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην κε ηνλ θ. Καιακπφθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα θαη ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία
απνπζηάδεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 22 ππέξ, 3 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ε εηζαγσγή ηνπ 2νπ εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.

2ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αδεηνδόηεζε εθδειώζεσλ – παξαζηάζεσλ κε ζπκκεηνρή πηελνύ
«ΑΔΣΟΤ» ζην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθάζηνηε
αζιεηηθώλ ζπλαληήζεσλ ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπνβιήζεθε ζην Γήκν καο κηα αίηεζε απφ ηελ ΠΑΔ ΑΔΚ ε
νπνία δεηάεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ Νφκνπ 3463/2006 λα ρνξεγεζεί κε
απφθαζε

ηνπ

Γεκνηηθνχ

πκβνπιίνπ

άδεηα

ιεηηνπξγίαο

δηαθφξσλ

παξαζηάζεσλ θαη εθδειψζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ αεηνχ, πξηλ απφ ηηο
εθάζηνηε αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Εαραξηάδεο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξάιιεια θαη απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ΑΔΚ έρεη θαηαζέζεη
ππεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκνπ 1589/1986 κε ηελ νπνία καο δειψλεη:
«Σύκθωλα κε ηελ παρ. 7 ηοσ άρζροσ 23 ηοσ Νόκοσ 4830/2021 όηη
πρώηολ δελ δηαηερεί ζηης εγθαηαζηάζεης ηοσ γεπέδοσ ηες ΑΕΚ κε
ζθοπό ηε τρεζηκοποίεζή ηοσς, κε οποηολδήποηε ηρόπο ζηο
πρόγρακκα εθδειώζεης ηες δηαηερεί δώα θαη εηδηθά ηωλ αεηό θαη έλα
δεύηερο πως θαηά ηε δηάρθεηα ηωλ θαηά ηα αλωηέρω εθάζηοηε
παραζηάζεωλ, εθδειώζεωλ κε ηε ζσκκεηοτή ηοσ αεηού, ζηο γήπεδό
ηες ζα είλαη πάληα παρώλ ηόζο θηελίαηρος, όζο θαη εθπαηδεσηής κε
ηελ παροσζία θαη ηε ζσκκεηοτή ηωλ οποίωλ ζα δηαζθαιίδεηαη ε
αλαγθαία θροληίδα, ε εσδωία θαη ότη ε θαθοποίεζε ηοσ αεηού»
Ζ εηζήγεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη δεθάιεπηε αιιά λνκίδσ
πσο πεξηηηεχεη θαη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα απαληήζσ ζε
θάπνηεο εξσηήζεηο, αλ ζέιεη θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε, απφ ηε «Γχλακε Πνιηηψλ»
κήπσο ζέιεη θάπνηνο ηνλ ιφγν; Κχξηε Καιακπφθε;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μα ηη λα πσ; Γηα έλα ζέκα ην νπνίν δελ ην μέξσ;
νβαξνινγείηε; Γελ είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη θαη ζέιεηε λα ηνπνζεηεζνχκε;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: αο ξσηάσ αλ ζέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε θ. Καιακπφθε, πείηε
κνπ «φρη». Γελ πξέπεη λα ζαο ξσηήζνπκε; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ
Νφκνπ 4830/2021 εθδειψζεηο κε ζπκκεηνρή δψσλ ζην πιαίζην ηεο ηήξεζεο
ιατθψλ ή ηνπηθψλ παξαδφζεσλ, επηηξέπνληαη απνθιεηζηηθά εάλ δηαζθαιίδεηαη
ε επδσία ησλ δψσλ κε ππνρξεσηηθή παξνπζία θηεληάηξνπ θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ηεο παξάζηαζεο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα πεηάεη ν αεηφο ζηνπο αγψλεο φρη απιά
ζηα εγθαίληα κεζαχξην, ζε θάζε αγψλα, ρξεηάδεηαη άδεηα ηνπ Οξγαληζκνχ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ε νπνία ιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Γειαδή αδεηνδνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
φπνπ ζα ηειείηαη ε εθδήισζε.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα εθδψζνπκε κηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζα αδεηνδνηήζνπκε ηελ επηρείξεζε έηζη ψζηε ζε
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θάζε αγψλα θαη πξηλ ηνλ αγψλα ζχκθσλα κε ην λφκν, ζα ππάξρεη θηελίαηξνο
ν νπνίνο ζα ζπληάζζεη έθζεζε πεξί ηεο επδσίαο ηνπ δψνπ. Μεηά ηελ πηήζε
πνπ ζα θάλεη, πάιη ζα ζπληάζζεη λέα έθζεζε φηη είλαη πάιη θαιά ην δψν, έηζη
ψζηε λα ηεξήζνπκε φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ λφκνπ, δηφηη
μέξεηε ηη ζπκβαίλεη… έλα γαηάθη θισηζάο θαη παο γηα δέθα ρξφληα.
Άξα ζα πξέπεη εκείο λα δερηνχκε ηελ αίηεζε ηεο ΑΔΚ, λα
δψζνπκε ηελ άδεηα κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε ΑΔΚ απφ ηελ
πιεπξά ηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ θηελίαηξν πξηλ, λα ζπληάζζεη έθζεζε θαη
κεηά έθζεζε ηελ νπνία ζα ηελ παξαδίδεη ζην Γήκν γηα λα είλαη ζε ηζρχ ε άδεηα
πνπ έρεη. Γηαθνξεηηθά παχεη. Δίλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αδείαο νη εθζέζεηο
ηνπ θηεληάηξνπ. Γη' απηφ σο Παξάηαμε εκείο ςεθίδνπκε ππέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξψ λα πξνζζέζσ θάηη;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Βεβαίσο θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνο επίξξσζε φισλ απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη απφ εκέλα
θαη απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαιπκκέλν ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην γηαηί εηδηθά ηειεπηαία μέξεηε φηη νη δηαηάμεηο γηα ηελ θαθνπνίεζε
δψσλ είλαη πάξα πνιχ απζηεξέο θαη ζεσξψ πσο σο θηιφδσν Γεκνηηθφ
πκβνχιην νθείινπκε λα ηεξήζνπκε απηέο ηηο δηαηάμεηο.
Καη ιέσ ην εμήο: απφ ηε ρνξήγεζε θαη πέξα απηήο ηεο άδεηαο,
ππάξρεη φπσο ην ιέηε ζηα Γηθαζηήξηα, ξεηή επζχλε θαη ππνρξέσζε απέλαληη
ζην Γήκν αθ' ελφο λα γλσζηνπνηεί απφ πξηλ ε ΑΔΚ θαη ν θηελίαηξνο πνπ είπε
ν θ. Γξεηδειηάο ηηο εθάζηνηε παξαζηάζεηο εθδειψζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ
πηελνχ, λα ηεξεί φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηνπο
νπνίνπο ρνξεγείηαη φπσο είπε πξνεγνπκέλσο θαη ν θ. Γξεηδειηάο ε
ζπγθεθξηκέλε άδεηα θαη ε κε ηήξεζε -λνκίδσ πσο εδψ πξέπεη λα ζηαζνχκεαπηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη ε ΑΔΚ, ν θηελίαηξνο θαη ν εθπαηδεπηήο, ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηεο κε ηήξεζεο, ζπλεπάγεηαη θαη ε άκεζε αλάθιεζε
απηήο ηεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο ζε θάζε πεξίπησζε πξνεηδνπνίεζεο.
Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπνκέλσο ε απφθαζε απηή ζα
ηζρχεη ζην δηελεθέο. Γελ ζα ρξεηάδεηαη λα παίξλνπκε θάζε θνξά.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηφο αλ δελ ηεξεζνχλ απηά πνπ αλέθεξα θαη εγψ θαη ν θ.
Γξεηδειηάο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αιιά είλαη εθ' άπαμ ε απφθαζε
απηή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη εθζέζεηο ηνπ θηεληάηξνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο αδείαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ππαξρνπζψλ απηψλ, θαηαιαβαίλεηε …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζεσξψ ηνπιάρηζηνλ πεξίεξγν ηνλ ηξφπν πνπ κπαίλεη
απηφ ην ζέκα, ζα ήζεια λα έρσ ην έγγξαθν. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί
έγγξαθα απνθξχπηνληαη απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα έρνπλ
θάπνηνη θαη δελ ηα έρνπλ θάπνηνη άιινη.
Έρσ εξσηήκαηα ηα νπνία είλαη αλαπάληεηα. Γηα παξάδεηγκα,
πνην είλαη ην αθξηβέο είδνο ηνπ δψνπ, ην είδνο ηνπ. Γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ
είλαη πξνζηαηεπφκελν ή φρη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δθηξνθηθφ έιεγε ε εηζήγεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ μέξσ ηη είλαη. Λέεη ε εηζήγεζε. Δγψ εηζήγεζε δελ έρσ,
έρσ εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ κε ην επηζηεκνληθφ φλνκα. Πνπ
δηακέλεη, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο απνθηήζεθε θαη πσο. Απηά εγψ ζέισ λα
ηα μέξσ. Απηφ είλαη ην πξψην.
ηε βάζε απηνχ, εγψ πηζηεχσ φηη είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ λα
παίξλνπκε έηζη ζηνλ αέξα απνθάζεηο γηαηί παίξλνπκε θη άιιεο απνθάζεηο
ζηνλ αέξα ρσξίο ραξηηά. ε απηφ ην ζέκα ε "Λατθή πζπείξσζε" απέρεη θαη
παξαθαινχκε πάξα πνιχ λα κελ επαλαιεθζεί απηφ ην θαηλφκελν, δειαδή λα
έξρνληαη εθηφο εκεξήζηαο ηέηνηα ζέκαηα ρσξίο εηζήγεζε θαη λα ππάξρνπλ
έγγξαθα ηα νπνία απνθξχπηνληαη απφ κέξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
γηαηί δελ μέξσ αλ ηα πήξαλ άιινη.
Να πσ επίζεο, γηαηί έγηλε ζπδήηεζε γηα ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο ε Γαλάε κε ελεκέξσζε φηη δελ είρε πάξεη πξφζθιεζε, νχηε ηελ
πεξίθεκε κειέηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.

32

ε

10 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 11/5/2022

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Όζνλ αθνξά ην είδνο ηνπ
δψνπ ην αλέθεξε ν θ. Γήκαξρνο, κε κνπ δεηάηε ηψξα λα ην ζπκάκαη απ' έμσ,
δελ ην ζπκάκαη ηνπο ιαηηληθνχο φξνπο, αιιά ην αλέθεξε επ’ αθξηβψο ην είδνο
θαη ην γέλνο. Μπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζην έγγξαθν θαη λα ην δείηε.
Δπίζεο απηφ πνπ αθνχσ φηη δελ έρνπκε εηζήγεζε, ηε δηάβαζε
ηελ εηζήγεζε ν θ. Γήκαξρνο. Δίλαη έλα κηθξφ έγγξαθν πνπ αλαθέξεη αθξηβψο
ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. Σε δηάβαζε κε θαιή άξζξσζε θαη λνκίδσ θαη φινη φζνη
δελ έρνπκε ην έγγξαθν, εθφζνλ αθνχζακε ηνλ θ. Γήκαξρν θαηαιάβακε
αθξηβψο ηη ιέεη ε εηζήγεζε.
Γηα ην δψν γηα ην πηελφ, επεηδή αζρνιήζεθα θη εγψ ιίγν, ην
πηελφ απηφ έρεη γελλεζεί ζε αηρκαισζία, δελ είλαη έλαο αεηφο έλα πηελφ ην
νπνίν αηρκαισηίζηεθε ζε κεγάιε ειηθία. Έρεη γελλεζεί ζε αηρκαισζία, άξα
αθνχ έρεη γελλεζεί ζε αηρκαισζία έρεη ην δηθφ ηνπ εθπαηδεπηή, θαηνηθεί δεη ζε
έλα ρψξν πνπ ν εθπαηδεπηήο ηνπ επηκειείηαη θαη φια απηά, δειαδή πεξί ηεο
επδσίαο ηνπ πηελνχ θαη πεξί ησλ ζπλζεθψλ ηνπ κέξνπο πνπ δεη θαη ηνπ αλ
ηεξνχληαη πγεηνλνκηθνί θαλφλεο θαη αλ ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηνπ λφκνπ, ζα
ππάξρεη έθζεζε φπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο θαη ν θ. Γξεηδειηάο θάζε θνξά
δηαθνξεηηθή ηνπ θηεληάηξνπ.
Οπφηε φπνηα ηπρφλ ακθηβνιία ή φπνηα ηπρφλ ππνςία έρνπκε, ζα
ιχλεηαη απηνδίθαηα κε ηελ έθζεζε ηνπ θηεληάηξνπ ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη
ππεχζπλα γηα ηελ επδσία ηνπ δψνπ θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ
θαλφλσλ.
Όζνλ αθνξά, επηκέλσ επεηδή ην άθνπζα θαη απφ ηνλ θ.
Καιακπφθε φηη δελ έρνπκε εηζήγεζε, δηαβάζηεθε ην έγγξαθν απφ ηνλ θ.
Γήκαξρν. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δγψ δελ ζα κπσ ζε
ιεπηνκέξεηεο γηα ην ηη είδνπο αεηφο είλαη, πξαγκαηηθά ηα είπε ν Γήκαξρνο ζηελ
εηζήγεζή ηνπ. Γελ μέξσ αλ γλσξίδεηε, ίζσο ην γλσξίδεηε φινη, ην ίδην
ζπκβαίλεη ζηε Ληζζαβφλα ζηελ Μπελθίθα. Πξηλ ηα παηρλίδηα, ζηε δηάξθεηα,
ζην εκίρξνλν θαη ζην ηέινο ππάξρεη έλαο αεηφο πνπ πεηάεη θαη ζε
ρσξεηηθφηεηα γεπέδνπ ζεαηψλ 60-70.000.
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Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κξίζηαι Πάιαο, Λάηζην, Μπελθίθα, ΠΑΟΚ είλαη κεξηθέο
νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Με θαιχςαηε θαη νη δπν ζαο ην ίδην ήζεια λα πσ, πάξα
πνιιέο νκάδεο ην ρξεζηκνπνηνχλ φρη κφλν ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Λαηηληθή
Ακεξηθή θαη εηδηθά ηνλ αεηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηνπ αεηνχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ θα Παπαθψζηα δελ έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη βάζεη ηνπ
Καλνληζκνχ γηαηί έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε πνπ θάλεη ην αίηεκα,
ηελ ΠΑΔ ΑΔΚ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πνιχ ζσζηά θ. εξεηάθε, νπφηε εμαηξείηαη απφ ηελ
ςεθνθνξία ε θα Παπαθψζηα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζέκα λνκηκφηεηαο δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη,
θαηά ζπλέπεηα ε ςήθνο ηεο θαο Παπαθψζηα… πηζαλφ ζε θάπνηεο άιιεο
απνθάζεηο γηαηί απηή ε απφθαζε λνκίδσ δελ έρεη θακία αμία νηθνλνκηθνχ ή
άιινπ ελδηαθέξνληνο, ίζσο γηα δενληνινγηθνχο ιφγνπο έλαο ππάιιεινο κηαο
εηαηξείαο, λαη. Αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη νηθνλνκηθφ
ζπκθέξνλ, ζεσξψ φηη θαλνληθά ςεθίδεη ε θα Παπαθψζηα. πλερίζηε θ.
Γξακκαηέα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπφηε ε θα Παπαθψζηα, ππέξ. Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν
θ. Αλαληάδεο Νίθνο, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε φηαλ πήγε λα
εηζαρζεί ην ζέκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
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Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απέρνπκε, δελ λνκηκνπνηνχκε ηε ζπδήηεζε κε απηφ ηνλ
ηξφπν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο
Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία
απνπζηάδεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 22 ππέξ, 2 θαηά, 2 απνρέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αδεηνδόηεζε
εθδειώζεσλ – παξαζηάζεσλ κε ζπκκεηνρή πηελνύ «ΑΔΣΟΤ» ζην
γήπεδν

ηεο

ζπλαληήζεσλ

ΑΔΚ
ηεο

θαηά

ηε

δηάξθεηα

πνδνζθαηξηθήο

ησλ

εθάζηνηε

νκάδαο»

αζιεηηθώλ

εγθξίλεηαη

θαηά

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δλεκέξσζε επί ησλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεζπέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη απφ εκέλα. Πξψηα
κηα δηεπθξίληζε, ζα θάλσ απιά ελεκέξσζε θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζπλέρεηα, ην
πξψην ζθέινο είλαη θαζαξά ελεκέξσζε.
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Έρεηε ιάβεη ζηα e-mail ζαο έλα θχιιν excel φπνπ ππάξρνπλ
αλαιπηηθά φιεο νη πξνηάζεηο πνπ έρνπκε ππνβάιιεη ζε δηάθνξνπο θνξείο γηα
ρξεκαηνδφηεζε, 18 ην ζχλνιν, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θάηη παξαπάλσ
απφ 22 εθαηνκκχξηα επξψ. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ππφ αμηνιφγεζε, θάπνηεο
άιιεο έρνπλ εγθξηζεί.
Θα θάλσ κηα αλαθνξά ζε απηέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί, γηα λα
κηιάκε επί ηεο νπζίαο δειαδή πξνηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ζα
πινπνηεζνχλ κέζα ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο θπζηθά λα
αθήζνπκε θαη απηέο πνπ έρνπκε ππνβάιιεη θαη είλαη ππφ αμηνιφγεζε.
Απφ ην Πξάζηλν Σακείν έρνπλ εγθξηζεί 850.000 € γηα
απαιινηξίσζε επηθάλεηαο 2,5 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο
Μπξηηάληα επί ηεο νδνχ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ.
Δπίζεο ηξέρνπκε, ζα νινθιεξσζεί θαη ζα γίλεη παξνπζίαζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ε κειέηε γηα ηα ζρέδηα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ,
ζα καο παξαδνζεί ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο.
ηε ζπλέρεηα έρνπκε εμαζθαιίζεη 415.000 € γηα «Αλάπιαζε
δηθηχνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο», πνπ αθνξά ηελ αλάπιαζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο.
«Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ» 180.000 € γηα ην έξγν
ηεο νδνχ Λάξλαθνο, θαζψο επίζεο θαη κέζα απφ ην πξφγξακκα ηεο
δηάζσζεο ησλ αησλφβησλ ειηψλ, ήδε θηινμελνχκε ζηελ πφιε πήξακε αξρηθά
6, έρνπκε άιιεο 5 νη νπνίεο ζα κεηαθπηεπηνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο
ππεξαησλφβηεο ειηέο κέζα απφ απηφ ην πξφγξακκα.
Παξάιιεια κέζα απφ ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην είκαζηε
έλαο απφ ηνπο ηξεηο Γήκνπο πνπ εμαζθαιίζακε ην θφζηνο ηεο κειέηεο γηα ην
θνκκάηη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ εκπνξηθή θαη φρη κφλν αλαβάζκηζε
ηεο πφιεο θαη απηή ε κειέηε καο έρεη παξαδνζεί, φπνπ θαη απηή ζα
παξνπζηαζηεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Πάκε ηψξα ζην πνιχ κεγάιν πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο»,
φπνπ ζπλνιηθά έρνπκε ππνβάιιεη 8 πξνηάζεηο κε έλα ζπλνιηθφ εθηηκψκελν
πξνυπνινγηζκφ ζηα 18 εθαηνκκχξηα επξψ. Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε έρνπκε
ηξεηο απνθάζεηο έληαμεο ζηα ρέξηα καο, δειαδή ηξία έξγα πνπ έρνπλ εγθξηζεί
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έρεη δεζκεπηεί ν πξνυπνινγηζκφο θαη ηξέρνπκε πξνθεηκέλνπ λα ηα
πινπνηήζνπκε.
Σν πξψην είλαη 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ πνπ αθνξά ηελ
«Πξνκήζεηα 10 ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ θαζψο θαη 10 ζηαζκψλ θφξηηζεο
γηα ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ, θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ
δηαρείξηζεο απηψλ».
Ζ πξφζθιεζε 8 «Φεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ» πνπ είλαη 1,5
εθαηνκκχξην επξψ θαη έρεη 4 ππνέξγα, ην έλα είλαη «Δθπφλεζε ζηξαηεγηθνχ
ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο
Υαιθεδφλαο», πνπ ζηελ νπζία είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο φπνπ κεηαμχ άιισλ ζα πξνκεζεπηνχκε θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ
ζην άιζνο δπν ππεξζχγρξνλεο θάκεξεο αλίρλεπζεο θαη επηηήξεζεο
ππξθαγηάο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν ην άιζνο ζε
πεξίπησζε θάπνηνπ ζπκβάληνο λα δξάζνπκε άκεζα.
Σν δεχηεξν ππνέξγν είλαη ε «Παξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο
θαη αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ Σερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ», πνπ
νπζηαζηηθά είλαη ε πιήξεο ςεθηνπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ, πνπ δηεπθνιχλεη ηα
κέγηζηα ηφζν ηνπο ππαιιήινπο, αιιά φζν θαη ηνπο πνιίηεο πνπ πιένλ ζα
ζπλδηαιέγνληαη ςεθηαθά κε ηηο Τπεξεζίεο. Λεπηνκέξεηεο ζα ζαο πεη θαη ν θ.
Σάθαο σο αξκφδηνο γηα ηελ ςεθηαθή πνιηηηθή.
Σν ηξίην ππνέξγν είλαη ε «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
ζπζηήκαηνο πξφγλσζεο πγείαο εππαζψλ νκάδσλ ιφγσ παλδεκίαο COVID»,
απηφ ην έξγν αθνξά ηελ πξνκήζεηα πεξίπνπ 250 εηδηθψλ ηχπνπ smart watch
πνπ ζα ηα δψζνπκε ζε εππαζείο ζπκπνιίηεο καο πξνθεηκέλνπ λα
παξαθνινπζνχκε ηελ πγεία ηνπο. Λεπηνκέξεηεο πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη
φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα ξσηήζεη ηνλ θ. Μπεξδέζε σο αξκφδην Αληηδήκαξρν.
Σέινο «Δπθπείο εθαξκνγέο – πζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ
πνιηηηθή πξνζηαζία, αζθάιεηα, πγεία, πξφλνηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε,
εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφ, ηνπξηζκφ θαη πεξηβάιινλ» πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε
δεκηνπξγία ςεθηαθήο πιαηθφξκαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαηλνηνκίαο θαη
εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα επθπνχο πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο
απνθάζεσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο.
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Ζ ηξίηε πξφζθιεζε πνπ έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα «Αληψλεο
Σξίηζεο» είλαη «πληήξεζε αλνηρηψλ δεκνηηθψλ, αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη
ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο»
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 385.000 €.
Δπίζεο πξφζθαηα καο εγθξίζεθαλ 320.000 € γηα ην ζχζηεκα
θνηλφρξεζησλ

πνδειάησλ,

φπνπ

ζα

πξνκεζεπηνχκε

θνηλφρξεζηα

ειεθηξνθίλεηα πνδήιαηα θαζψο θαη ζηαζκνχο θφξηηζεο θαη ζηάζκεπζεο
απηψλ κέζα ζηελ πφιε, πξνθεηκέλνπ νη ζπκπνιίηεο καο πνπ κέλνπλ ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο πφιεο λα ηνπο νδεγήζνπκε θη εκείο ψζηε λα
πξνηηκνχλ γηα ηελ θίλεζή ηνπο ηα ειεθηξνθίλεηα πνδήιαηα. Γσξεάλ ζα είλαη ε
δηάζεζή ηνπο, δελ ην ζπδεηάκε.
Σα 2 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ πνπ
αθνξνχλ «Αζηηθή αλάπιαζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο επξείαο πεξηνρήο
ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» είλαη έλα
έξγν πνπ ηξέρεη, ην γλσξίδεηε πνιχ θαιά θαη αθνξά κηα πεξηνρή πέξημ ηνπ
γεπέδνπ θαη φρη κφλν.
Απηά είλαη ζην ζχλνιν 12 έξγα εγθεθξηκέλα, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ πεξηζζφηεξν απφ 8 εθαηνκκχξηα επξψ.
Δπίζεο θάηη ην νπνίν αμίδεη λα αλαθέξνπκε, ππνβάιιακε γηα
πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία καο ζα Γήκνο πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο απ'
επζείαο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε δπν πξνγξάκκαηα, ην HORIZON θαη ην
ERASMUS γηα ηα νπνία επίζεο πεξηκέλνπκε ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ πηζαλή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηα έξγα πνπ είλαη ππφ αμηνιφγεζε είλαη ε
πξφζθιεζε 6 ζην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» πνπ αθνξά ηφζν ηελ νδφ
Λάξλαθνο, φζν θαη κηα αλάπιαζε ηνπ άιζνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πεξίπνπ ζηα 7,5 εθαηνκκχξηα επξψ.
Δίλαη ε πξφζθιεζε 9 πνπ αθνξά ηε κειέηε γηα ηελ πεδνγέθπξα
θιαβελίηε θαη κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ parking.
Δίλαη ε πξφζθιεζε 4 πνπ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα, γσληέο
αλαθχθισζε θαη εμνπιηζκφ δηαθξηηήο ζπιινγήο ζην Γήκν καο.
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Καη ηα ππφινηπα είλαη απηά πνπ είπα, ηα έξγα ηα νπνία έρνπλ
εγθξηζεί θαη έρνπλ εληαρζεί. Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο παξνπζίαζεο
νινθιήξσζα πξνο ην ψκα, ηνπνζέηεζε ζα θάλσ κεηά. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δπραξηζηνχκε

θ.

Λέθθα,

ππάξρνπλ

εξσηήζεηο

θχξηνη

ζπλάδειθνη. Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Λέθθα ζην excel πνπ καο έρεηε ζηείιεη, αζξνίδνληάο ην
βγαίλεη γχξσ ζηα 15.800 εθαηνκκχξηα, εζείο είπαηε γηα 8 φηη έρνπλ εγθξηζεί.
Δίλαη άιια απηά πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη άιια ην excel πνπ βιέπνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ δελ έρνπκε πνιιά εξσηήκαηα, απαληήζηε θ. Λέθθα γηα λα
ζπληνκεχζνπκε θαη ηε δηαδηθαζία.
Α. ΛΔΚΚΑ: ην excel έζηεηια θαη νξζή επαλάιεςε. Σν ζχλνιν είλαη 22
εθαηνκκχξηα επξψ ν πξνυπνινγηζκφο, απηά πνπ έρνπλ εληαρζεί είλαη
πεξίπνπ 8 εθαηνκκχξηα. Σν ζχλνιν θαη ησλ εληαγκέλσλ θαη ησλ ππφ
αμηνιφγεζε είλαη 22 εθαηνκκχξηα.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηα δήισζε. Δίρε πεη θάπνηε ν
Γεψξγηνο Παπαλδξένπ φηη «νη αξηζκνί επεκεξνχλ αιιά νη άλζξσπνη
δπζηπρνχλ». Μφλν απηή ηελ παξαηήξεζε έρσ λα θάλσ, ηίπνηε άιιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαγξάθεθε θ. Σνκπνχινγινπ ζηα πξαθηηθά, ν θ. εξεηάθεο
έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη είλαη θαθφο ζχκβνπινο -ην ιέλε
νξηζκέλνη απεπζπλφκελνη ζε εκάο ηνπο θνκκνπληζηέο- ε αληηγξαθή νξηζκέλσλ
ηξηθ ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ζθελήο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δγψ
θαηαιαβαίλσ φηη εδψ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ηα ηειεπηαία Γεκνηηθά
πκβνχιηα λα δηακνξθσζεί έλα πξνεθινγηθφ θιίκα: ιεθηά ππάξρνπλ, έξγα ζα
θάλνπκε, γηνθχξηα ζα ρηίζνπκε θαη ηα ινηπά. Σν νπνίν ζε έλα βαζκφ είλαη
ζεκηηφ θαη ην θαηαιαβαίλσ.
Φπζηθά ππάξρεη κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη ε πξαγκαηηθφηεηα πέξα
απ' φια απηά, ζα κηιήζσ θαη γηα ηα αξψκαηα θαη γηα ηα θξνπξνχ θαη γηα ηα
θχθηα θαη γηα ηη κεηαμσηέο θνξδέιεο, απ' φια έρεη! Πνδήιαην κφλν
ρξεζηκνπνηψ εδψ κέζα, νπφηε δελ κπνξείηε λα κε πείηε γηα πξνθαηεηιεκκέλν.
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Όκσο απηφ ην νπνίν βιέπνπκε, ζε απηφ ην νπνίν είρε πεη θάπνηε
ν θ. Λέθθαο «βξνρή εθαηνκκπξίσλ» εδψ πέξα, είλαη απηφ ην νπνίν βιέπνπκε
ζε φιε ηελ Διιάδα. Γειαδή ηη. Παθησινί ρξεκάησλ -εδψ αζξνηζηηθά είλαη 22
εθαηνκκχξηα θαη, αλ ηα έβγαια ζσζηά- κε ηεξαξρήζεηο πνπ θνπκπψλνπλ ζηηο
επηινγέο κεξίδσλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζε γεληθφηεξνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηελ ίδηα
ζηηγκή ζε φ,ηη αθνξά δσηηθέο ιατθέο αλάγθεο, δελ ππάξρεη κία.
Γελ έρνπκε γηα ΜΑΠ ζηηο θαζαξίζηξηεο, δελ έρνπκε θαζαξηζηηθά
ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, δελ έρνπκε ιεθηά γηα ηνπαιέηεο ζην Λχθεην ζην νπνίν
πεγαίλνπκε, δελ έρνπκε ιεθηά γηα Παηδηθνχο ηαζκνχο, γηα παηδηθέο ραξέο,
γηα ηξίηε ειηθία, γηα ζρνιεία, πνιηηηζκφ θαη ηα ινηπά.
Δίλαη επίζεο ελδεηθηηθφ θαη ηα λνχκεξα ηα νπνία κπαίλνπλ εδψ
αιιά θαη ην ηη δεηάεη ε Γεκνηηθή Αξρή. Γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα
«Αληψλεο Σξίηζεο» ζην ΦΔΚ ην νπνίν είρε ηελ επγελή θαινζχλε λα καο
ζηείιεη ν αγαπεηφο ζπλάδειθνο, ιέεη φηη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ππάξρνπλ
ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Αθνχζηε, ζε κηα πφιε ζηελ νπνία ην ¼
βξέζεθε θάησ απφ ην ζεηζκφ, δίλνπκε ην 0,22% απηψλ ησλ ρξεκάησλ.
Αθφκε θαη απφ απηφ ην αληηιατθφ πιαίζην πνπ ζέηεη ην
πξφγξακκα αλάθακςεο. Πνηφηεηα δσήο, ςεθηαθή ζχγθιηζε, θνηλσληθή… ιέεη
γηα αλέγεξζε ζρνιείσλ. Αλέγεξζε ζρνιείσλ! Γελ είρακε ιεθηά γηα λα
θηηάμνπκε βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ εκείο, δελ κπνξνχζακε. Γελ ππάξρνπλ
ιεθηά λα δεζκεχζνπκε θάπνην νηθφπεδν γηα λα θηηάμνπκε έλα λεπηαγσγείν
πνπ ηα λήπηα είλαη θξεκαζκέλα απφ πάλσ ζηελ θπξηνιεμία, αλ πάηε ζε
νξηζκέλα.
Τπάξρεη κφλν ην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ Μπξηηάληα. Γηαηί ε
Μπξηηάληα; Γηαηί θνπκπψλεη κε ην επξχηεξν ζρέδην. Δγψ δελ ιέσ, λα ηελ
θάλνπκε θαη ηελ Μπξηηάληα, αιιά γηαηί θάλνπκε κφλν απηφ θαη φια ηα άιια ζηα
αδήηεηα. ηα αδήηεηα!
Δδψ έρνπκε κηα αθηηλνγξαθία ηνπ αληηιατθνχ ραξαθηήξα ηεο
αλάπηπμεο, πνπ θάπνηνο θεξδίδεη θαη θάπνηνο ράλεη, θάπνηνο πιεξψλεη. Πνηνο
πιεξψλεη; Οη δεκφηεο θαη νη εξγαδφκελνη.
Έρνπκε θαη ιέκε: απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηα νπνία καο
θέξλνπλ ην θηιεχζπιαρλν θξάηνο ην νπνίν δελ έρεη δψζεη γηα πγεία, δελ έρεη
δψζεη γηα παηδεία, δελ έρεη λα δψζεη γηα αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη
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αληηππξηθή, ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα άκεζα επελδπηηθά ζρέδηα, ηηο
αλαπιάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην Αζήλαο θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ πεξηνρή, ηηο πξάζηλεο business θαη ηελ
θεξδνθνξία ην δεζηφ ρξήκα ζηηο ηζέπεο ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ πνπ
θεξδνζθνπνχλ πάλσ ζηνπο άμνλεο πνπ βάδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξάζηλεο
αλάπηπμεο θαη ην πιεξψλεη ηψξα ν ιαφο, μέξνπκε πνπ έρεη πάεη ε
απνιηγληηνπνίεζε θαη απηή ηελ πιεξψζακε θαη εθεί ππήξραλ εθαηνκκχξηα θαη
ΔΠΑ

ζηήζεθαλ

θαη

Πξφγξακκα

Γεκνζίσλ

Δπελδχζεσλ

γηα

ηηο

αλεκνγελλήηξηεο θη φια απηά ηα νπνία βιέπνπκε ηα νπνία έξρνληαη ζην
ινγαξηαζκφ.
Καη γηα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη λα πσ παξέλζεζε,
επεηδή ζα βγεη ν θ. Κνπηζάθεο θαη ζα καο μαλαπεί γηα ηηο ηηκέο, πξηλ δέθα
κέξεο έγηλε ε δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα απφ ηνλ ΔΓΝΑ
πνπ απνθάζηζαλ νη εθπξφζσπνη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΚΗΝΑΛ θαη
λνκίδσ θαη ησλ ππφινηπσλ, απμήζεηο. Θα ηα πιεξψζνπκε απηά.
Απηά ηα ηξία αληηζηνηρνχλ ζην 86,62% απηνχ ηνπ παθησινχ
ρξεκάησλ. ε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ιατθέο αλάγθεο θαη εγψ ζα βάισ
θαη ηελ πεξίθεκε αλάπιαζε δηθηχνπ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο πνπ είλαη ην θνκκάηη ηεο Υαιθεδφλαο ην
θάησ, γηα ην νπνίν έρσ ακθηβνιίεο γηα ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη, αιιά
ηέινο πάλησλ κε ηνλ Λχζαλδξν είκαη λα ην θάλεη, λα δνχκε θαη ηη ζα θάλεη.
Σν ζχλνιν απηψλ είλαη 4,67 θαη επεηδή ν θ. Λέθθαο έθαλε
ππφζεζε πξνζσπηθήο θαξηέξαο θαη πξνβνιήο ην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζα ιχζεη ζηα ζρνιεία, κε έλα απιφ ππνινγηζκφ πξνθχπηεη
φηη ηα ζρνιεία κε ηε βνήζεηα φισλ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζα αγνξάζνπκε
νκπξέιεο γηα φια ηα ζρνιεία γηα λα κε βξαρνχκε απφ ηε βξνρή. 1,75% πάεη
ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, κέλεη λα δνχκε θαη πνπ ζα πάεη ηη.
Έρνπκε κηα αθηηλνγξαθία κηαο ζθιεξήο ηαμηθήο πνιηηηθήο ε
νπνία πεξηθξνλεί επηδεηθηηθά θαη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ν
θφζκνο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πνχκε ηη ζα γίλεη, κηα βφιηα λα θάλνπκε εδψ
γχξσ, πεξπαηήζηε ιίγν λα δείηε ηηο πιαηείεο, ηηο παηδηθέο ραξέο κηα νιφθιεξε
πφιε έρνπκε κία παηδηθή ραξά ζε ιεηηνπξγία. Μία.

42

ε

10 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 11/5/2022

Παηδηθέο ραξέο 0,82%. «Γελ βξέρεη, καο θηχλνπλ» απηφ ιέλε νη
γνλείο, κε απηφ πνπ καο θέξαηε εδψ θαη απηφ είλαη ε αθηηλνγξαθία ηεο
αληηιατθήο αλάπηπμεο. Φπζηθά απφ εδψ ζα θεξδίζνπλ ηα κνλνπψιηα, ζα
θεξδίζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο, ζα θεξδίζεη θαη φιν
απηφ

ην

ζηξψκα

ησλ

παξαζηηηθψλ

ελδηάκεζσλ

ζπκβνχισλ

πνπ

αλαπηχζζνληαη πάλσ ζην ζψκα ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη βγάδνπλ ηα πξνο ην δελ γηα θαιφ ή γηα θαθφ.
Γελ λνκίδσ φηη έρεη λα πξνζδνθά θάηη ν εξγαδφκελνο ιαφο. Απηφ
πνπ πξέπεη λα επηκείλεη ψζηε λα κελ πεξηκέλνπκε Λχζαλδξε έλα κήλα γηα λα
μεθηλάκε λα ιχλνπκε ην πξφβιεκα ζην λεπηαγσγείν ηεο Υαιθεδφλαο θαη άιιν
έλα ρξφλν γηα λα κπεη κηα ζθηά πάλσ απφ ην 7ν θαη θαλά δίρξνλν γηα λα
ιχζνπκε ηεο Υαιθεδφλαο, είλαη λα απμήζεη ηελ πίεζε, ηελ δηεθδίθεζε θαη ηελ
πάιε θαη ηελ ακθηζβήηεζε απηψλ ησλ ηεξαξρήζεσλ.
Καη λα βάιεη κπξνζηά ηηο επηηαθηηθέο ιατθέο αλάγθεο φπσο
θαηαγξάθνληαη ζηε δσή θαη ζηηο ηεξαξρήζεηο ηνπ θαζελφο. Πνιχ θαιφ
πξφγξακκα, ηηκά ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλαδέιθνπ σο ζηειέρνπο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, δελ πεξίκελα θάηη δηαθνξεηηθφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή ην «Αληψλεο Σξίηζεο» ζρεδηάζηεθε θαηά ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά θαη επεηδή άθνπζα απφ ηνλ θ. εξεηάθε θάηη γηα ηα
ζρνιεία εκείο πέξζη κε ηνλ θ. Λέθθα ζρεδηάδνληαο ην «Αληψλεο Σξίηζεο»
φληαο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ην ιέσ απηφ γηαηί απφ ηηο 8 πξνζθιήζεηο νη 4
αθνξνχζαλ ηερληθά έξγα, είλαη θαη ν πξνζεηζκηθφο έιεγρνο θ. εξεηάθε ζηα
ζρνιεία θαη ζηα δεκνηηθά θηίξηα.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: πγλψκε, γηα ηη πνζφ κηιάκε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη πεξίπνπ ζηηο 50.000 €. Γλσξίδεηε θ. Εαραξηάδε ηη
ζεκαίλεη πξνζεηζκηθφο έιεγρνο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γελ είκαη κεραληθφο, φρη δελ γλσξίδσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή δηέθξηλα κηα εηξσλεία ζην εξψηεκά ζαο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Όρη, θακία εηξσλεία απιψο ην πνζφ ξψηεζα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν έλα έξγν ινηπφλ αθνξνχζε ην άιζνο ην νπνίν αθνξά
έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 7,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ πεξίπνπ, δίλνληαο κηα αλάζα
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πλνήο ζην άιζνο λα ην αλαδσνγνλήζνπκε, λα ζπληεξήζνπκε απηφ ηνλ
πλεχκνλα ζηελ πφιε καο.
Σν άιιν αθνξά δπν έξγα πλνήο πάιη, ε πξφζθιεζε 9, ην
ηξίγσλν ην ππφγεην parking θαη ε πεδνγέθπξα πάλσ απφ ηελ Αραξλψλ ζην
χςνο ηνπ θιαβελίηε θαη γηα ηα ζρνιεία θ. εξεηάθε ην 1,75% δελ σθειείηαη
ζε εκάο, εκείο είρακε ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ε νπνία αλήθεη
ζην Γήκν, λα εληαρζνχκε κέζα ζην πξφγξακκα θαη λα ππνβάιινπκε πξφηαζε
ζην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ηεο πξφζθιεζεο 10.
Γπζηπρψο κφιηο 4 ζρνιηθέο κνλάδεο αλήθνπλ ζην Γήκν
Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο θαη ελψ ήξζακε ζε επαθή κε ηελ ΚΣΤΠ θαη
δεηήζακε επηηαθηηθά λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε ζηελ θαηνρή καο θαη ηηο
ππφινηπεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ, δελ θαηαθέξακε λα θάλνπκε θάηη.
Κηλδπλεχνληαο λα απεληαρηνχκε ρξνληθά απφ ηελ πξφζθιεζε, κφιηο ηηο 4
ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ καο αλήθνπλ κε χςνο πνζνχ 385.000 € θαη καδί κε ην
ππφινηπν πνζφ ησλ πεξίπνπ 60.000 € πνπ βάδεη ν Γήκνο λα μεπεξάζνπκε ηηο
420.000 €.
Γελ ήηαλ φηη δελ ζέιακε λα ην θάλνπκε, ην αληίζεην. Με ηελ
Σερληθή Τπεξεζία πέξζη θαζίζακε θαη είδακε επηζηακέλσο ηηο αλάγθεο νη
νπνίεο ππήξμαλ απφ ηα ζρνιεία, ελψ μέξεηε πνιχ θαιά φηη ηξέρεη θαη έλα
πξφγξακκα ηψξα θαη κπνξεί λα ζαο ελεκεξψζεη θαη ν θ. Γεσξγακιήο γη' απηφ
ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ρξφληα πξνβιήκαηα.
Ξέξεηε

πάξα

πνιχ

θαιά

φηη

έρνπκε

πάξεη

θαη

έλα

ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δπνκέλσο απηφ ην πνζνζηφ πνπ ιέηε πνπ
κπνξεί ζηα κάηηα ζαο θαη γηα επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο λα θαληάδεη κηθξφ, δελ
είλαη επεηδή ήηαλ δηθή καο ε επηινγή λα ην θάλνπκε, ήηαλ επεηδή δελ είρακε ηε
δπλαηφηεηα λα εληάμνπκε πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο κέζα ζην
ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Κνζθνιέην, θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο ζα
ήζειε ηνλ ιφγν; Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Θα ήζεια λα ζπγραξψ θαη' αξράο ηνλ θ. Λέθθα γηα ηελ φιε
ηνπ πξνζπάζεηα θαη γηα ην φηη έρεη θέξεη 8 εθαηνκκχξηα ζην Γήκν καο θαη ζα
θέξεη 22. Πάκε γηα ηνλ θ. Κνζθνιέην πνπ ιέεη φλησο φηη ηα ζρνιεία είλαη 4,
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γλσξίδσ ν ίδηνο πφζν δχζθνιν είλαη λα εληαρζεί έλα ζρνιείν λα ην πάξεη ν
Γήκνο καο. Έρεη μεθηλήζεη απηή ε πξνζπάζεηα απφ ην 2009. Σν φηη ζε 13
ρξφληα δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα πάξνπκε 33 ζρνιεία ζηελ θαηνρή καο, ζε
απηφ θηαίεη ε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ θξάηνπο.
Δπεηδή πξνζσπηθά πξνζπάζεζα λα βξσ ηα ραξηηά ηνπ
Γπκλαζίνπ Υαιθεδφλαο ζα κπνξνχζε λα γπξηζηεί κηα εμαηξεηηθή ηαηλία
κεγάινπ κήθνπο, γηα ηηο δπν κέξεο πνπ πέξαζα ζηελ ΚΣΤΠ. Καη θπζηθά δελ
θαηάθεξα ηίπνηα! Βξήθακε κεηά απφ δπν κέξεο έλαλ άδεην θάθειν, πνπ έιεγε
«Γπκλάζην Νέαο Υαιθεδφλαο» θαη ππήξρε ν μπιφηππνο ηνπ ελφο απφ ηα δχν
θηίξηα. Απηφ κφλν. Οη κεραληθνί πηζαλφ γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη απηφ. Απηφ ήηαλ
φιε ε πξνζπάζεηα δπν εκεξψλ!
Απηφ βέβαηα δελ αζσψλεη θαλέλαλ. Δγψ ηη βιέπσ ζαλ πνιίηεο,
αθήζηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, πνπ βξίζθνκαη εδψ ηξία
ρξφληα θαη παξαθνινπζψ φια απηά ηα πξσηφγλσξα γηα εκέλα. Βιέπσ λα
κπαίλνπλ ρξήκαηα ζηνλ ΚΑΠ, βιέπσ λα κπαίλνπλ ρξήκαηα ζηε ΑΣΑ πνπ
βαζηθά δελ γλσξίδσ ηη είλαη φια απηά, βιέπσ λα κπαίλνπλ ζην ΦΗΛΟΓΖΜΟ,
βιέπσ λα κπαίλνπλ ζην «Αληψλεο Σξίηζεο», βιέπσ κηα πνιπδηάζπαζε ησλ
ρξεκάησλ, ζηνλ ΚΑΠ πνπ είλαη ν βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο ν αηκνδφηεο ηνπ
Γήκνπ ππάξρεη κηα κείσζε 60% θαη έξρνληαη δηάθνξα εθαηνκκχξηα δεμηά θαη
αξηζηεξά απφ ΦΗΛΟΓΖΜΟ, απφ «Αληψλεο Σξίηζεο», πνπ πάλε φκσο φια
απηά ζε πνιχ ζηνρεπκέλα έξγα.
Πξνθαλψο δελ είρα ηα αθξηβή λνχκεξα, άλνημα ιάζνο excel γη'
απηφ επζχλνκαη εγψ, αιιά βιέπνληαο ηη πάεη ζε παηδηθέο ραξέο, ζπληήξεζε
αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ν θ. εξεηάθεο ην
έβγαιε 2 θφκκα θάηη ηα εθαηφ, εγψ ην βγάδσ φηη είλαη κφλν ην 6%.
Τπάξρεη βέβαηα κηα πνιχ κεγάιε αλάπηπμε θαη κεγάιε ραξά
βεβαίσο ζε απηνχο πνπ ζα έρνπλ αληηπξνζσπείεο ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ,
ζε απηνχο πνπ ζα εγθαζηζηνχλ ζηαζκνχο θφξηηζεο γηαηί εθεί είλαη ην ¼ ησλ
ρξεκάησλ, ησλ 15 εθαηνκκπξίσλ, γηαηί κε απηφ έθαλα εγψ ηελ αλαθνξά.
Σν 1/3 ησλ ρξεκάησλ πεγαίλεη ζηηο γσληέο αλαθχθισζεο θαη
ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε. Καηά πφζν ηα ειεθηξηθά πνδήιαηα θαη ηα ειεθηξηθά
απηνθίλεηα ηα 10 ζα ιχζνπλ πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ απηήο ηεο πφιεο,
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απηφ δελ κπνξψ λα ην μέξσ. ίγνπξα φκσο ζα ιχζνπλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ
έρνπλ ηηο αληηπξνζσπείεο γη' απηά ηα πξάγκαηα. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να αλαθεξζψ εγψ ζε θάπνηα ηκήκαηα ηεο πξφζθιεζεο «Αληψλεο
Σξίηζεο» ηεο πξφζθιεζεο 8 πνπ αθνξά ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, νπζηαζηηθά έρνπκε δπν ππνέξγα. Σν
έλα είλαη ην ππνέξγν 2 πνπ είλαη «Παξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη
αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ Σερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» πνπ ζεκαίλεη φηη εγθξίζεθαλ 433.275 €
θαη αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνέξγνπ είλαη ε ςεθηαθή νξγάλσζε ησλ
Τπεξεζηψλ

ηνπ

Γήκνπ

κέζσ

αλάπηπμεο

εθαξκνγψλ θαη

ςεθηαθψλ

ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ κηα ζχγρξνλε ιχζε ειεθηξνληθήο
αξρεηνζέηεζεο, δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο ηνπ θπζηθνχ αξρείνπ ηνπ Γήκνπ.
Αθνξνχλ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ην Σκήκα
Πνιενδνκίαο, ηελ Τπεξεζία Γεκνηνινγίνπ, ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ,

ηε

Γηεχζπλζε

Οηθνλνκηθψλ

Τπεξεζηψλ

θαη

ην

Σκήκα

Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απηφ πνπ βιέπεηε φζνη παξαθνινπζείηε κέζα απφ ην
Internet είλαη ην ππφγεηνπ ηνπ δεκαξρείνπ, επεηδή θάπνηνη δελ ηα βιέπεηε
επεηδή είζηε απφ θνληά, έρνπκε πηα ηφζνπο θαθέινπο ζην δεκαξρείν, πνπ
έρνπλ γεκίζεη φινη νη θσξηακνί, δελ ρσξάεη ηίπνηε. Δίλαη έγγξαθα πνπ δελ
κπνξνχλ λα πεηαρηνχλ, ή δελ μέξνπκε αλ πξέπεη λα πεηαρηνχλ, αλ έρεη
ηειεηψζεη ν θχθινο δσήο ηνπο γηα ην Γήκν. αο δείρλσ κεξηθέο θσηνγξαθίεο
γηα λα θαηαιάβεηε πσο είλαη ε θαηάζηαζε θαη βέβαηα απηφ ζπκβαίλεη θαη ζε
άιια θηίξηα ηνπ Γήκνπ φπσο ην ππφγεην ηεο Ραηδεζηνχ.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπάξρεη ρξνληθή δηάξθεηα, Ζιία.
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπάξρεη ρξνληθή δηάξθεηα αιιά φηαλ έρεηο κηα παξαγξαθή 20εηίαο
αληηιακβάλεζηε φηη θάηη δελ κπνξείο λα ην πεηάμεηο. Γηα παξάδεηγκα: φηαλ
έρεηο κηα νηθνδνκηθή άδεηα ζηελ Πνιενδνκία κε ηα ζρέδηά ηεο ηζρχεη γηα πάληα,
ηνπιάρηζηνλ φζν δνχκε εκείο. Θα ζαξσζνχλ 1.200.000 ζειίδεο Α4, 20.000
ζειίδεο Α3 θαη 60.000 ζρέδηα κεγέζνπο έσο Α0.
Θα θαηαρσξεζνχλ ζπγθεθξηκέλα κε ηα δεδνκέλα γηα θάζε έλα
έγγξαθν απφ απηά, δειαδή ιέμεηο, θξάζεηο θιεηδηά γηα ηαρεία αλαδήηεζε θαη
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γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ζα
αλαπηπρζεί ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο, δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο
ςεθηαθψλ εγγξάθσλ θαη θαθέισλ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ θεληξηθή
πιαηθφξκα θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ςεθηαθά έγγξαθα θαη εηθφλεο πνπ εηζάγνληαη
ζην ζχζηεκα θαη ζα πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο αξρεηνζέηεζεο
ςεθηαθνχ πιηθνχ βειηηψλνληαο ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, δεκηνπξγίαο θαη
πξνζζήθεο αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ.
Φαληαζηείηε έλαλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ λα ςάρλεη κέζα ζε απηφ
ην ράνο θαη θαληαζηείηε έλα ππάιιειν ηνπ Γήκνπ λα παηάεη έλα ΑΦΜ θαη λα
βξίζθεη έλαλ ππφρξεν, ή έλαλ αξηζκφ αδείαο θαη λα βξίζθεη ηα ζρέδηα. Να
πεγαίλεη κέζα απφ έλα ράξηε ηεο πφιεο, λα παηάεη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν
Σεηξάγσλν θαη λα βιέπεη ηηο άδεηεο ή ηα ξνιφγηα ηεο ΓΔΖ. Δίλαη πνιχ κεγάιε
βνήζεηα γηα ην Γήκν απηφ ην πξάγκα.
Πάκε ζην ππνέξγν 4 ην νπνίν αθνξά «Δπθπείο εθαξκνγέο,
ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, αζθάιεηα, πγεία,
πξφλνηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφ, ηνπξηζκφ θαη
πεξηβάιινλ» εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 449.531 €. Δδψ έρνπκε δπν
δξάζεηο,

ε

πξψηε

δξάζε

είλαη

«Γεκηνπξγία

ςεθηαθήο

πιαηθφξκαο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαηλνηνκίαο θαη εθπαίδεπζεο», νπζηαζηηθά είλαη έλαο
θφκβνο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο. Σν αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη
ε πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαηλνηνκίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην Γήκν.
Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα θαηλνηνκίαο βνεζάεη ζηε κεηάβαζε
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηελ επνρή ηεο 4εο βηνκεραληθήο
επαλάζηαζεο κε ρξήζε έμππλσλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη λέσλ
ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ.
Πνην είλαη ην δεηνχκελν. Ζ δεκηνπξγία λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, ν
ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πθηζηάκελσλ

επηρεηξήζεσλ, ε θαιιηέξγεηα

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε εθπαίδεπζε πνιηηψλ ζηηο
λέεο ηερλνινγίεο, ε αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε ειιεληθέο
θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, κε εμαγσγηθφ ραξαθηήξα.
Θα ππάξρεη θαζνδήγεζε κέζσ εηδηθήο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο,
ζα γίλνπλ δηαγσληζκνί θαηλνηνκίαο κέζσ εηδηθνχ ςεθηαθνχ εξγαιείνπ θαη
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νπζηαζηηθά απηφ ζα απνηειέζεη κηα δσξεάλ ππεξεζία κηαο ζηάζεο απφ ην
Γήκν πξνο ηνπο δεκφηεο θαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ή ζε φζνπο λένπο
αλζξψπνπο ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ κηα start up επηρείξεζε κηα λενθπή
επηρείξεζε πάλσ ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο ρξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ζα είλαη:
δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα πξνζέιθπζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη λέσλ
νκάδσλ ή επηρεηξεκαηηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηδεψλ
θαη ηειηθψλ πξντφλησλ κέζσ παξνρήο νινθιεξσκέλσλ θπζηθψλ ή ςεθηαθψλ
ππνδνκψλ.
Γηθηχσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αιιειεπίδξαζε κε δπλακηθά
κέιε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη κε
ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Καζνδήγεζε ησλ λέσλ νκάδσλ πνιηηψλ θαη
εκβάζπλζε ζε φια ηα ζηάδηα κεηαηξνπήο κηαο ηδέα ζε έλα πξντφλ, ή κηα
επηρείξεζε.
Θα ππάξμεη θαη Φφξνπκ αλάδεημεο, θαηαγξαθήο αηηεκάησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζην
Γήκν. Θα ππάξμεη θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ λέσλ νκάδσλ πνιηηψλ
γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδεη ν Γήκνο. Θα ππάξμεη δηθηχσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε
νηθνζπζηήκαηα εληφο θαη εθηφο Διιάδαο κεηαθέξνληαο ηερλνγλσζία θαη
αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ.
Θα γίλεη ελίζρπζε επαρξεζηκνπνηήζηκσλ ππνδνκψλ πνπ ζα
αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Θα
εληζρπζεί ε παξνπζία ζπλδέζκσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, αθαδεκατθήο θαη
εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο. Θα γίλεη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
πθηζηάκελσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη λέα
ηερλνινγηθά εξγαιεία, αιιά θαη πνιηηψλ ζε επηιεγκέλεο ζεκαηηθέο.
Οη σθεινχκελνη ζα είλαη:


πνιίηεο πνπ έρνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ
Γήκνπ,



πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν κέζσ
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,
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λένη θαη λέεο πνπ έρνπλ θαηαιήμεη ζε δπλεηηθά εκπνξηθά αμηνπνηήζηκα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα,



νκάδεο επηρεηξεκαηηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη επηζπκνχλ λα
ηηο κεηαηξέςνπλ ζε βηψζηκεο επηρεηξήζεηο θαη πξντφληα.



ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ή θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο,



επηρεηξεκαηίεο πνπ ζέινπλ λα επηρεηξήζνπλ ζε δπλακηθνχο ηνκείο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο,



γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, αιιά αθφκε θαη καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη
επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ
ηνπο κνληέιν κε αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ.
Πάκε ζηε δεχηεξε δξάζε πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα επθπνχο

πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οπζηαζηηθά
έρνπκε λα θάλνπκε κε ηα SDGs θαη ηα ESGs νπζηαζηηθά ην SDG είλαη ζηφρνη
βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ κέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ
ζα αξρίζεη λα ελζσκαηψλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ν Γήκνο βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ
Γήκνπ ζαλ Οξγαληζκνχ. Έρνπκε ην ESG πνπ γηα πξψηε θνξά έλαο Γήκνο ζα
δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο δείθηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απνθηήζνπλ
πξνβάδηζκα ζηελ πξφζβαζε ζηελ πξάζηλε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηα εξγαιεία
πξάζηλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απμάλνπλ θαη ζα απμάλνπλ ζην επφκελν
δηάζηεκα. Ήδε θάπνηεο Σξάπεδεο γηα λα ζπγρξεκαηνδνηήζνπλ θνηηάλε
απηνχο ηνπο δείθηεο, αιιά θαη ηδηαίηεξα νη επξσπατθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.
Θα γίλεη πξνκήζεηα επθπνχο πιαηθφξκαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ
θαη ηεθκεξησκέλεο θαηάηαμεο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηελ ελαξκφληζή ηνπ κε
ηα θξηηήξηα απηά θαη ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ λα
ρξεζηκνπνηνχλ πξνζαξκνζκέλν εηδηθφ ππνζχζηεκα ηεο πιαηθφξκαο γηα λα
εηζάγνπλ δεδνκέλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηε δνκή ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Σα
δεδνκέλα απηά ζα αθνξνχλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θχθιν εξγαζηψλ, πιήζνο
εξγαδνκέλσλ θαη ζα ππάξρνπλ δηαβαζκηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο,
θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε πιαηθφξκα κέζσ
αιγνξίζκνπ ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζα παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν
ελεξγεηψλ θαη επελδχζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ …
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: πγλψκε απηά δελ είλαη ζηελ εηζήγεζε; Γελ έπξεπε λα ηα
πεη ν θ. Λέθθαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Σειεηψλσ. Δίπε φηη απηφ ην θνκκάηη ζα ην έιεγα εγψ, νπφηε
ζεσξήζηε κε ζαλ θαηά πεξίπησζε αγνξεηή.
Παξάιιεια ε πιαηθφξκα ζα είλαη κηα επθπήο πιαηθφξκα
παξαθνινχζεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη ππνζηήξημεο απνθάζεσλ βηψζηκεο
αλάπηπμεο θαη θάζε δξάζε ηνπ Γήκνπ ζα αμηνινγείηαη κε απηά ηα θξηηήξηα.
Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη κηα αληαλάθιαζε ηεο απφδνζεο
θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θνξέα ππφ ην πξίζκα ησλ ESG θξηηήξησλ
κε βάζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί φηαλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
βαζκνλφκεζε, πηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ SDG.
Να κελ πσ παξαπάλσ πξάγκαηα, ηειείσζε ε παξνπζίαζε ην
κφλν πνπ ζα ήζεια λα θαηαιήμσ είλαη φηη ν θφζκνο αιιάδεη κε ξαγδαία
ηαρχηεηα θαη ν Γήκνο καο ζαλ Οξγαληζκφο, νη δεκφηεο ηνπ θαη νη επηρεηξήζεηο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζε απηφλ, πξέπεη λα αλέβνπλ ζην ηξέλν ηεο
λέαο επνρήο γηα λα επεκεξήζνπλ θαη λα κε δπζηπρήζνπλ. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Θέισ λα ζπκπιεξψζσ ζηελ θνπβέληα πνπ θάλνπκε, δελ
είλαη ην ζέκα θπζηθά απφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ
θάλνπκε θαη ιχλνπκε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ
ζρνιείσλ, ζέισ λα πσ φηη ηξέρεη έλα πξφγξακκα πνπ νινθιεξψζεθε ηψξα,
κηθξά ππφινηπα κέλνπλ, έρεη μεθηλήζεη απφ πέξζη είλαη 470.000 € γηα ηα
ζρνιεία. Δλεκεξσηηθά ην ιέσ, απιά ην αλέθεξα γηα λα ην γλσξίδεηε.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δγψ ζέισ λα αλαθεξζψ ζηελ
πξφζθιεζε 8 ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» πνπ έρεη θάπνηα πξάγκαηα πνπ
αθνξνχλ νπζηαζηηθά -γηα λα κελ θνπξάζσ ηψξα θη εγψ θαη αξρίδσ θαη
δηαβάδσ- είλαη ην ππνέξγν 3 αθνξά έλα έξγν γηα ην «Βνήζεηα ζην πίηη».
Γειαδή ζθεθηείηε φηη ζα ππάξρεη έλα smart watch ζα ππάξρεη
κηα πιαηθφξκα φηη φια ζα θαηαγξάθνληαη εθεί, ζα ππάξρνπλ δείθηεο πνπ ζα
κεηξάλε νμπκεηξία, θαξδηά, αίκα θαη φια ηα ζρεηηθά απηά ζα θαηαγξάθνληαη ζε
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κηα πιαηθφξκα θαη ην βαζηθφ είλαη φηη ζα ππάξρεη θαη έλα θνπκπί πάλσ ζην
smart watch πνπ είλαη έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηνπο αλζξψπνπο νπζηαζηηθά πνπ
βξίζθνληαη

ζην

«Βνήζεηα

ζην

πίηη».

Απηφ

αθνξά

πεξίπνπ

300

σθεινχκελνπο. Δπραξηζηψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηα κηθξή ηνπνζέηεζε θπξίσο ζε απηά πνπ είπε ν θ.
εξεηάθεο. Γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη πξάγκαηη κηα κεγάιε ππνρξεκαηνδφηεζε
ηεο παηδείαο, ππάξρεη κηα κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ απφ ηα θξαηηθά Σακεία. Απηφ είλαη δεδνκέλν.
Απφ ηελ άιιε κεξηά φηαλ έρνπκε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία κέζσ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέζσ ΔΠΑ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο
Σξίηζεο» ή άιισλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ θαη ηα ζρνιεία θαη κπνξνχλ
λα βειηηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνχκε
ζηελ πφιε καο, ζα είλαη έγθιεκα αλ δελ θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα
εληαρζνχκε ζε απηά ηα εξγαιεία.
Αο κελ απαμηψλνπκε απηνχο ηνπο ηνκείο, δειαδή φηη ππάξρεη
πξφγξακκα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο έζησ ζηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζην
Γήκν, φηη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ έρνπλ γίλεη ξάκπεο ΑκεΑ ζηα
ζρνιεία, ηνπαιέηεο ΑκεΑ, νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία
νινθιήξσζεο, φηη πάιη κέζα ζε πξφγξακκα ρξεκαηνδνηηθφ κέζσ ΔΠΑ
γίλνληαη αχιεηνη ρψξνη, φηη ζα γίλεηαη αληηζεηζκηθφο έιεγρνο ζε θηίξηα θαη
ζρνιεία ηνπ Γήκνπ, απηά ηα εξγαιεία θαη απηφ πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα
ρξήκαηα απηά, δελ κπνξνχκε λα ηα απαμηψλνπκε.
Δπεηδή δελ ππάξρεη θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε φζε ζα ζέιακε λα
αγλννχκε ηα ππφινηπα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. Αλ ην θάλακε, ζα καο ιέγαηε
ελδερνκέλσο φηη δελ θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα ηελ πφιε καο θαη γηα ηα
ζρνιεία.
Δπίζεο ην πεξηβάιινλ, ν εμειεθηξηζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο είλαη έλα ζέκα πνπ επίζεο βιέπσ λα ην απαμηψλνπκε, λα ην
πεξλάκε ζηα ςηιά γξάκκαηα. Γελ είλαη έηζη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πφιε καο θαη γεληθφηεξα ζηε ρψξα θαη
ζηνλ θφζκν, είλαη ην κείδνλ ζέκα ηεο επνρήο καο, έλα απφ ηα κείδνλα ζέκαηα.
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Ζ πεδνγέθπξα ηνπ θιαβελίηε πνπ ζα εμππεξεηεί θαη καζεηέο
ησλ δεκνηηθψλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ ηεο Υαιθεδφλαο δελ αθνξά ηα ζρνιεία
ηεο πφιεο; Καη απηφ ην απαμηψλνπκε; Γελ είλαη ηίπνηα ιέκε κηα πεδνγέθπξα
ζηνλ θιαβελίηε, κα νη καζεηέο ζα ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζα επσθειεζνχλ.
Θέισ λα πσ φηη θαιή είλαη ε πνιηηηθή θξηηηθή φηαλ δελ ππάξρεη ε
ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζέινπκε απφ ην θξάηνο, αιιά λα κελ θαηεγνξνχκε ηε
Γεκνηηθή

Αξρή

ή

ηνπο

θνξείο

ηεο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο

πνπ

εθκεηαιιεχνληαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ρσξίο λα δψζνπλ κηα δξαρκή νη
ίδηνη θαη σθεινχλ ηνλ ηφπν, σθεινχλ ηνπο καζεηέο θαη ηα ζρνιεία, ηνπο
πνιίηεο θαη ην πεξηβάιινλ.
Σα ειεθηξηθά πνδήιαηα δειαδή ή ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα ή νη
ζηαζκνί ειεθηξηθήο κεηαθφξηηζεο ζηελ πφιε δελ είλαη θάηη πνπ επλνεί ην
πεξηβάιινλ θαη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο; Ζ πεδνγέθπξα ζηνλ
θιαβελίηε δελ είλαη θάηη ηέηνην; Ζ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ δελ
είλαη θάηη ηέηνην; Οη αχιεηνη ρψξνη πνπ επηζθεπάδνληαη δελ είλαη θάηη ηέηνην; Οη
ξάκπεο ΑκεΑ θαη νη ηνπαιέηεο δελ είλαη θάηη ηέηνην; Έγηλαλ γηα άιινπο; Όρη γηα
ηα ζρνιεία απηά; Μελ απαμηψλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα. Μφιηο ρηεο έθηαζε ζηελ επηρείξεζή
κνπ κηα επηζηνιή απφ ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 5νπ Γεκνηηθνχ
ζρνιείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο κε ζέκα «Υνξεγία δψξσλ γηα ηελ εηήζηα
ιαρεηνθφξν αγνξά ηνπ πιιφγνπ κε ηελ νπνία ζα ιάβεη ρψξα ην Μάην ηνπ ’22
κε ζθνπφ ην πνζφ απηφ πνπ ζα ζπγθεληξσζεί λα ην δηαζέζνπκε γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε αληηνιηζζεηηθψλ ηαηληψλ ζηα ζθαιηά ηνπ ζρνιείνπ καο»,
ζίγνπξα γίλνληαη πξνζπάζεηεο δελ ιέσ, αιιά δελ μέξσ γηα πνην ιφγν λα κελ
κπνξνχκε λα αληηθαηαζηήζνπκε νχηε ηηο αληηνιηζζεηηθέο ηαηλίεο.
Μνπ είπαλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρα κε ηελ Πξφεδξν,
φηη έρνπλ γίλεη αηηήκαηα ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή αιιά δελ ππάξρνπλ ιεθηά.
Ννκίδσ φηη ην πνζφ είλαη αζηείν γηα λα θηάλεη ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο ν χιινγνο
Γνλέσλ. Σν ζέησ απιά ζαλ παξαηήξεζε λα δνχκε αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε
θάηη, γηαηί εγψ πξνζσπηθά πνπ ζπκκεηέρσ ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην
ληξάπεθα φηαλ δηάβαζα απηή ηελ επηζηνιή. Δπραξηζηψ.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα, δελ ην μέξσ επ’ αθξηβψο.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γη' απηφ ην αλέθεξα θ. Κσλζηαληηλίδε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θξάζε κφλν. Αλ είρακε ελεκεξσζεί Υξήζην, είλαη ζαθέο φηη
απηέο …
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γήκαξρε γη' απηφ ην αλέθεξα, δελ πξνζπαζψ νχηε
εληππψζεηο λα δεκηνπξγήζσ νχηε ηίπνηα. Απιά εγψ πξνζσπηθά αηζζάλζεθα
άβνια φηαλ έλα ζρνιείν δελ κπνξεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην ζπδεηψ Υξήζην θαιά έθαλεο. Απιά γηα ηέηνηα κηθξά
ζέκαηα ζεσξψ πσο είλαη απηνλφεην φηη ζπλδξάκεη ν Γήκνο θαη νη ρνιηθέο
Δπηηξνπέο αιιά δελ μέξσ λα απαληήζσ ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ ιάβεη ηελ
επηρνξήγεζε θαη ηελ ηαθηηθή ηελ πεξζηλή θαη ηελ έθηαθηε ηψξα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί θαη
ζα έξζνπλ κεηά ηελ 1ε αλακφξθσζε, έγηλε ε 2ε αλακφξθσζε πξνρζέο ζα
κπεη θαη ε έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ έηνπο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία
έρεη θαζπζηεξήζεη γηαηί έρνπλ θαζπζηεξήζεη θαη νη αλακνξθψζεηο. Θα κπνπλ
απηά. Γειαδή έρνπλ καδεπηεί αξθεηέο δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ έθηαθηε
επηρνξήγεζε γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο πνπ ζα πεξάζνπλ κέζα απφ ηηο
Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο.
Αλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρεη κπεη κέζα ζηελ έθηαθηε
επηρνξήγεζε δελ ην ζπκάκαη απηφ Υξήζην, αιιά ζα αληηκεησπηζηεί. Γελ
λνκίδσ φηη είλαη κεγάιν πνζφ έηζη θη αιιηψο.
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο ην ζεκεηψζνπκε ινηπφλ …
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έρνπλ κπεη πάξα πνιιά ρξήκαηα ζε έθηαθηεο
επηρνξεγήζεηο πνπ ζα κπνπλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο. Απιψο ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ ζπκάκαη αλ είλαη κέζα ζε απηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηηξέςηε κνπ, κφιηο κε πιεξνθφξεζε ν Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ φηη έρνπλ ςεθηζηεί απηά, ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα.
Κχξηε Κνζθνιέην έρνπλ ςεθηζηεί απηά ηα πνζά, ζσζηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπλ εμεηδηθεπηεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Οη εθπξφζσπνη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, νη
ίδηεο γπλαίθεο, πέξαζαλ θαη απφ ην δηθφ κνπ καγαδί θαη κνπ είπαλ αθξηβψο ην
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ζέκα απηφ θαη πήξα επηηφπνπ ηειέθσλν ηνλ Γηψξγν Κεξακηδά, ν νπνίνο είλαη
ν Πξφεδξνο ηεο Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. Σνλ ελεκέξσζα γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ν νπνίνο δελ γλψξηδε φηη ην 5ν Γεκνηηθφ ζρνιείν, ν
χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θάλεη κηα ιαρεηνθφξν πξνθεηκέλνπ λα
έξζνπλ θάπνηα ρξήκαηα ζην Σακείν πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα
ηηο αληηνιηζζεηηθέο ηαηλίεο ζηα ζθαιηά θαη πξαγκαηηθά κνπ έθαλε εληχπσζε.
Γελ ην γλψξηδε ν Γηψξγνο Κεξακηδάο θαη απφ φ,ηη κνπ είπε ζα ην ζπδεηήζεη κε
ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε ν νπνίνο είλαη ν Αληηδήκαξρνο Παηδείαο.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Δίλαη γλήζην απηφ ην έγγξαθν απφ ηνλ χιινγν Γνλέσλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Πσο; Δλ αγλνία ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο έθαλε έξαλν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ην γλψξηδε νχηε ν θ.
Κεξακηδάο… ελ πάζε πεξηπηψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θχξηνη ζπλάδειθνη, νξίζηε θ. Γξεηδειηά πέζηε κηα θξάζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε Γεσξγακιή αθήζηε ηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο. Όζα ιεθηά θαη λα δψζνπκε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, δελ
θηάλνπλ. Δπεηδή είλαη κηθξνέμνδα θαη επεηδή ε Σερληθή Τπεξεζία έρεη θάπνηεο
παξεκβάζεηο θαη θάπνηα ππφινηπα ρξεκάησλ, λα πηάζεη ην ζρνιείν πξψηα λα
βάιεη ηηο ηαηλίεο, λα πάεη θαη ζην άιιν ζρνιείν πνηεο άιιεο ηαηλίεο ιείπνπλ …
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ση ππφινηπα έρνπκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθεί πνπ παίξλεηε ακκνράιηθα, πάξηε θαη πέληε ηαηλίεο λα
ηηο βάιεηε, βξε παηδηά γηα ηνλ Θεφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θχξηνη ζπλάδειθνη, νχησο ή άιισο θαιφ ζα είλαη λα
εληζρχνπκε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο πξνζπάζεηεο γηαηί θαη λα ιπζεί απφ ηελ
Σερληθή Τπεξεζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνπ αιινχ ηα ρξήκαηα.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζεσξψ φηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ θαη φρη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, φπνπ ππάξρνπλ ζθαιηά.
Φαληαζηείηε λα ηξαπκαηηζηεί ή ελ πάζε πεξηπηψζεη ν ηξαπκαηηζκφο ελφο
καζεηή ή κηαο καζήηξηαο λα είλαη πνιχ ζνβαξφο. Αο ην ιάβνπκε ππφςε καο
θαη ην ζπληνκφηεξν, γηα λα κελ πσ αχξην, ρηεο αο κπνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θχξηνη ζπλάδειθνη, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΛΔΚΚΑ: Δπραξηζηψ, ζα ήζεια λα δψζσ θάπνηεο απαληήζεηο θαη λα
ζρνιηάζσ θάπνηα πξάγκαηα πνπ αθνχζηεθαλ. Καη' αξράο ζηνλ θ. Εαραξηάδε
θαη ζηνλ θ. εξεηάθε λα δηεπθξηλίζσ ην εμήο: ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη νη
ρξεκαηνδνηήζεηο δελ είλαη έλα πνξηνθφιη ην νπνίν δηαιέγνπκε εκείο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε

ηα

ρξήκαηα,

είλαη

ζπγθεθξηκέλε

δηαδηθαζία,

είλαη

πξνζθιήζεηο απφ ηηο Δπηηξνπέο είηε αθνξά ΔΠΑ, είηε «Αληψλεο Σξίηζεο»,
είηε ΦΗΛΟΓΖΜΟ θαη νχησ θαζεμήο, νη νπνίεο πξνζθιήζεηο ρξεκαηνδνηνχλ
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο.
Γελ είλαη δηθή καο επηινγή λα πνχκε «ζέινπκε ηφζα γηα ηα
ζρνιεία», κπνξεί λα κε ρξεκαηνδνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Δίλαη απηέο νη
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη εκείο ζα Γήκνο απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεκαηνδνηεί
ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα θπλεγήζνπκε
ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα ειεθηξνθίλεηα παξάδεηγκα, ή γηα ηα ζρνιεία
παξάδεηγκα, ή γηα ηηο ζεξκηθέο θάκεξεο ζην άιζνο παξάδεηγκα.
Γελ κπνξεί λα θαηεγνξνχκαζηε φηη αμηνπνηνχκε ρξήκαηα…
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γελ ζαο θαηεγφξεζα, εληζρχεηο αθξηβψο απηφ πνπ ιέσ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δληάμεη. Γελ κπνξψ λα κελ ζρνιηάζσ θ. Πξφεδξε απηφ πνπ είπε
ν θ. Σνκπνχινγινπ φηη «φπνπ νη αξηζκνί επεκεξνχλ, νη άλζξσπνη
δπζηπρνχλ».
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ην
είπε απηφ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δληάμεη ην αλαθέξαηε, ην ζρνιηάδσ ινηπφλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην είπαηε ζσζηά θηφιαο.
Α. ΛΔΚΚΑ: ρνιηάδσ ηε δήισζε ηνπ θ. Παπαλδξένπ ινηπφλ. Γηφηη κέρξη
πξηλ απφ δπν κήλεο καο δηαθεκίδαηε δηαθφξνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ πάξεη
ρξήκαηα γηα ην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη εκείο δελ θάλνπκε θαη δελ ζα πάξνπκε
ηίπνηα θαη θιείλεη ε ζηξφθηγγα θαη 100 εθαηνκκχξηα ζε πξψηε θάζε, 100 ζε
δεχηεξε.
Σειηθά, ζήκεξα πνπ κηιάκε, ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο»
έρεη δεζκεχζεη πνζά 2,1 δηο επξψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βιέπνπκε πφζν νη θάηνηθνη
ραίξνληαη απηέο ηηο παξνρέο πνπ ηνπο δίλεηε. Παλεγπξίδνπλ νη θάηνηθνη!
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Α. ΛΔΚΚΑ: Σνπιάρηζηνλ λα κε κε δηαθφπηεηε. Έρεηε ηελ επγελή θαινζχλε
λα κε κε δηαθφπηεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηαθφπηεηε θχξηνη ζπλάδειθνη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνπο παλεγπξηζκνχο αλαθέξσ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ πεηξάδεη, ζα παλεγπξίζνπλ φηαλ πεηάμεη ν αεηφο!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. ζπλάδειθε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Γηα λα είκαη θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο. ηελ πξφζθαηε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ
ειεθηξνθίλεζε, ν εθπξφζσπνο ηεο Παξάηαμήο ζαο «Ζ πφιε ηεο θαξδηάο
καο» ν θ. Κψζηαο Σνκπνχινγινπ, δελ θαηαςήθηζε αιιά ςήθηζε παξψλ ζηελ
απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο κε ην αηηηνινγηθφ φηη
θάπσο δελ ηνπ άξεζε ε δηαδηθαζία κε ηελ έλλνηα ηεο ζχλαςεο δαλείνπ κεηαμχ
ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλ απεπζχλεηαη ζε εκέλα, ζα απαληήζσ κεηά επί
πξνζσπηθνχ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Γάλεην, ην νπνίν απνπιεξψλεηαη απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο
Σξίηζεο». Έλα πξφγξακκα, ην νπνίν λα ζπκίζσ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ νπνίνπ
θαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία παξέζηε ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο ν θ.
Μεηζνηάθεο θαη είλαη θεληξηθή πνιηηηθή απφθαζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη
ην πξφγξακκα θαη ε δηαδηθαζία.
Σν εξψηεκα είλαη: πνηα είλαη ε ζέζε ηεο «Πφιεο ηεο θαξδηάο
καο»; Γηαθσλεί κε ηε δηαδηθαζία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μφλν κε ηνπο απνζηάηεο
δηαθσλνχκε εκείο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Γηαθσλεί κε ηελ θεληξηθή απηή απφθαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ή δηαθσλεί κε ηνλ
εθπξφζσπν ηεο Παξάηαμεο πνπ απείρε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή;
Καη ηέινο ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ, ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ν
Γήκνο Νέαο Ησλίαο θαη νχησ θαζεμήο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ηα πξνγξάκκαηά
ηνπο θαθψο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γήκσλ πνπ
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δηαθεκίδνληαη θαηά θαηξνχο απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ςήθηζε ππέξ ηεο
δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ
πιεξψλεηαη απφ πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ βάζεη
ΦΔΚ;
Αλ ν ίδηνο ήηαλ Γήκαξρνο, ηη ζα έθαλε; Θα ήηαλ νη πξνζθιήζεηο
ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» εθεί θαη ζα έιεγε «δελ αζρνινχκαη, δελ θαηαζέησ
θακία πξφηαζε γηαηί δηαθσλψ κε ηε δηαδηθαζία»!
Θέισ

λα

ζρνιηάζσ

επίζεο

ηε

ζηάζε

ηεο

αμησκαηηθήο

αληηπνιίηεπζεο, ειπίδσ λα κε αθνχλ νη ζπλάδειθνη. Μηα αμησκαηηθήο
αληηπνιίηεπζεο πνπ επί πέληε ρξφληα ήηαλ Γηνίθεζε κέρξη πξηλ δπν ρξφληα θαη
έρεη θαηαςεθίζεη 5 απφ ηηο 8 πξνηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο
Σξίηζεο», 2 εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί. Γελ έρσ θαηαιάβεη πνηέ ην
αηηηνινγηθφ, αιιά φηαλ ιεο «λα θέξνπκε 12 εθαηνκκχξηα επξψ ζην Γήκν γηα
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο; Γηα απηνθίλεηα, γηα ζεξκηθέο θάκεξεο ζην άιζνο, γηα
ηα ζρνιεία…» θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή θαηαςεθίδεη, κε πνην
αηηηνινγηθφ.
Κιείλνληαο ζέισ λα πσ ην εμήο θ. Πξφεδξε: πφηε άιινηε κηα
Γεκνηηθή Αξρή θαη κάιηζηα κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ κφιηο πξηλ ιίγνπο
κήλεο καο άθεζαλ ηνπ θνξσλντνχ, ηνπ lockdown, ηεο απνπζίαο ησλ
ππαιιήισλ έρεη θαηαθέξεη λα ππνβάιιεη 18 πξνηάζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε,
δηεθδηθψληαο 22 εθαηνκκχξηα επξψ; Καη κάιηζηα κηα Γεκνηηθή Αξρή «θνινβή»
10 θαη έλαο θαη έλαο, πνπ απαηηεί ζπλεξγαζία. Απαηηεί ζπλεξγαζία ησλ
Αληηδεκάξρσλ, φπσο ζπλεξγάζηεθα εγψ κε ηνλ θ. Κνζθνιέην, φπσο
ζπλεξγάζηεθα ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ θ. Γεσξγακιή γηα λα ππνβάιινπκε ηηο
πξνηάζεηο κε ηνπο ππαιιήινπο, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, φινπο ηνπο
Αληηδεκάξρνπο θαη φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο. Πφηε έρεη γίλεη απηφ;
Δπραξηζηψ πνιχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ηνλ ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη θιείζεη ην ζέκα θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

δεπηεξνινγήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ ππάξρεη, έρεη θιείζεη ην ζέκα.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίκαη επηθεθαιήο Παξάηαμεο
θαη αλαθέξζεθε πξνζσπηθά ζε εκέλα ν θ. Λέθθαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί πξνζσπηθνχ κπνξψ λα ζαο δψζσ γηα κηζφ ιεπηφ ηνλ
ιφγν, αιιά ε δηαδηθαζία θιείλεη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Λέθθα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Χξαία. Δπί πξνζσπηθνχ έρσ
ηνλ ιφγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα κηζφ ιεπηφ παξαθαιψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ην πξνζσπηθφ
είλαη φηη φηαλ είπα φηη νη άλζξσπνη δπζηπρνχλ θαη νη αξηζκνί επεκεξνχλ, είλαη
φηη φια απηά ηα νπνία πξνηείλνληαη, ε ηεξάξρεζε απηψλ ησλ έξγσλ, καο
βξίζθεη εληειψο αληίζεηνπο. Γηα καο είλαη άιιεο νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο πφιεο.
Δίλαη θνηλσληθέο, είλαη έξγα ηα νπνία ζα έρνπλ άκεζν αληίθηππν
ζηνλ θφζκν θαη φρη ειεθηξηθά απηνθίλεηα. Υσξίο λα απνθιείνπκε θαη απηφ, ε
ηεξάξρεζε φκσο είλαη δηαθνξεηηθή. Σα ειεθηξηθά απηνθίλεηα αθνξνχλ ην Γήκν
θαη δέθα απηνθίλεηα.
Καη λα πσ θαη θάηη αθφκε. Ξέξεηε θ. Πξφεδξε γηαηί δελ κε έρεηε
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη κε ην δάλεην απηφ πνπ ζπλάςακε δεζκεχνληαη
φινη νη πφξνη ηνπ Γήκνπ αλ θάηη πάεη ζηξαβά; Όινη νη πφξνη ηνπ Γήκνπ, ζην
ζχλνιν!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη έηζη θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ είλαη αθξηβψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ είλαη απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ηειεηψζσ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε έρεηε δίθην, αιιά δελ είλαη έηζη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όινη νη πφξνη ηνπ Γήκνπ. Δκείο
δηαβάζακε ηη πξνβιέπεη ε ζχκβαζε.
Καη φζνλ αθνξά ην κάζεκα πνπ κνπ θάλεη ν θ. Λέθθαο γηα ηνλ
Πξσζππνπξγφ θαη ηα ππφινηπα, εγψ δελ ππήξμα πνηέ γπξνιφγνο, νχηε
δεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ νχηε Κνκκάησλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θαιφ είλαη λα ιείπνπλ νη ραξαθηεξηζκνί.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηνλ εαπηφ κνπ είπα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη έθιεηζε ην ζέκα.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 2εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2022, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αληηδήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε γηα λα δηεπθνιχλσ ηε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χο Παξάηαμε ζπκθσλνχκε, εγθξίλνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όκσο ζα πξέπεη λα κηιήζσ γηα ηελ Πξσηνκαγηά πνπ δελ
κε αθήζαηε πξηλ, πνπ αθνξά έζνδν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση δνπιεηά έρεη ε Πξσηνκαγηά ζην ζέκα; Αλακφξθσζε είλαη
ην ζέκα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βιέπσ φηη δελ ζέινπλ νξηζκέλνη λα αθνχζνπλ! Έρεηε
ιάβεη φινη ηνπο πίλαθεο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ είπακε φηη ηελ Πξσηνκαγηά ζα ηελ θνπβεληηάζνπκε
ζην άιιν πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κηζφ ιεπηφ αθνχζηε, είπακε φηη ζα
ζπδεηήζνπκε ηελ Πξσηνκαγηά θάπνηα ζηηγκή, απφ εθεί θαη πέξα εθφζνλ ν θ.
Αληηδήκαξρνο ζέιεη λα εηζεγεζεί θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν έρεη θάζε δηθαίσκα λα
εηζεγεζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεη. Οξίζηε θ. Αληηδήκαξρε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεηε ιάβεη φινη ηνπο πίλαθεο …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε απνρσξνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πείηε ηα κφλνη ζαο. Οχηε ηνλ εαπηφ ζαο δελ κπνξείηε…
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, μέξεηε πνην είλαη ην πξφβιεκα; Δηιηθξηλά
κνπ θάλεη εληχπσζε, δεηάηε πνιιέο θνξέο ελεκέξσζε θαη φηαλ είλαη λα ηελ
ιάβεηε, απνρσξείηε ζπλερψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθφζνλ είπακε φηη ζα θνπβεληηάζνπκε ηελ Πξσηνκαγηά…
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνηνο ην είπε θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ήζαζηαλ εδψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γεζκεχηεθε θαη ν Γήκαξρνο, ην είπα θαη εγψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ζέιεηε ελεκέξσζε γηα ηα 216 ρηιηάξηθα πνπ πήξε ν
Γήκνο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ ζα θνπβεληηάζνπκε ηελ Πξσηνκαγηά κεζαχξην βξε
παηδί κνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Υσξίο ζηνηρεία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: νπ ιέκε λαη, ζπκθσλνχκε θαη δηαθσλείο; Ση είλαη απηφ ην
πξάγκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Αληηδήκαξρε αλ δελ δηαθσλείηε, αο πεξάζνπκε ηψξα ην
ζέκα γηα νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δηιηθξηλά δελ έρσ θάπνην ζέκα γηαηί βιέπσ φηη
εηνηκάδνληαη λα θχγνπλ νη θχξηνη, πξαγκαηηθά κνπ θάλεη εληχπσζε ε ζηάζε
ηνπο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξφεδξε ζπγλψκε γηαηί εδψ αθνχγνληαη πξάγκαηα
πεξίεξγα. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε ελεκέξσζε φηαλ δελ έρνπκε ζηνηρεία ζηα
ρέξηα καο. Δίλαη κηα ελεκέξσζε ρσξίο αληίθξηζκα. Δίλαη απιά ηα πξάγκαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ ήζειε λα καο ελεκεξψζεη ν
Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ, λα καο είρε ζηείιεη έλα θείκελν κε αλαιπηηθά
ζηνηρεία θαη βεβαίσο κε ραξά ζα ηα αθνχγακε. Όρη ηψξα ζην πφδη, φπσο
θέξλεη ηηο αλακνξθψζεηο δπν ψξεο πξηλ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δίκαζηε
ζνβαξνί; αο παξαθαιψ θ. Πξφεδξε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη δελ πξνεγείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ
ελεκέξσζε ηεο Πξσηνκαγηάο;
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Κχξηνη

ζπλάδειθνη

αο

ζπκθσλνχκε!

60

κε

δηαθσλνχκε

θαη

εθεί

πνπ

ε

10 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 11/5/2022

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία, ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ζέιεηε λα
ηηο αθνχζεηε θ. Γξεηδειηά ή νχηε θη απηέο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ έρνπλ δηαβάζεη θαη ζπκθσλνχλ νη θχξηνη ζπλάδειθνη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ ζπκθσλήζακε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπλ πξνθχςεη δηαθνξέο κεηαμχ Οηθνλνκηθήο θαη
ζήκεξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηλνχξγην ζηνηρείν;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βέβαηα θαηλνχξγην ζηνηρείν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

Σνκπνχινγινπ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Υαξάιακπνο,

Σνκπνχινγινπ

Κχξηε

Πξφεδξε

Κσλζηαληίλνο

εκείο,
θαη

Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο απνρσξνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. Αληηδήκαξρε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χο πξνο ηα έζνδα ππάξρεη ν θσδηθφο 02001329015 πνπ
αθνξά έλα έζνδν – έμνδν, θαζψο έρνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξάζηλν
Σακείν γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ ΚΥ1 – ΚΥ2 ζηελ Μπξηηάληα. Γελ ζαο
ελδηαθέξεη θ. Γξεηδειηά απηφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπακε φηη ζα κπεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ηέινο πάλησλ κπνξείηε λα κε αθήζεηε λα
κηιήζσ, ζαο παξαθαιψ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μίια βξε παηδάθη κνπ, λνκίδεηο δελ ζέινπκε λα ζε
αθνχζνπκε; νπ ιέκε φηη ζπκθσλνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, νη ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα αθνπζηνχλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη πξσηνθαλέο απφ Οηθνλνκηθή, ζε Γεκνηηθφ πκβνχιην
λα έρνπκε …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κάζε θνξά ην ίδην πξάγκα ιέηε θ. Γξεηδειηά. Καηαιάβεηέ
ην φηη ππάξρνπλ αιιαγέο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Ο λφκνο ην επηηξέπεη. Έρεη
καιιηάζεη ε γιψζζα κνπ, θάζε θνξά ηα ίδηα ιέκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηά πνπ ιέηε θχξηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα θέξσ ηα πξαθηηθά ηελ επφκελε θνξά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μεηαμχ Οηθνλνκηθήο θαη Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πάιη ηα ίδηα!
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: πγλψκε θ. Πξφεδξε, ζα ήζεια λα απνρσξήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θα Δκκαλνπήι.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χο πξνο ηα έζνδα έρνπκε ζηνλ θσδηθφ 02001329015
πνζφ 848.355 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρσξνχκε θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ.
Γξεηδειηάο Υξήζηνο θαη ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δληζρχνπκε ηνλ θσδηθφ 02307324011 πνπ αθνξά ηελ
απνθαηάζηαζε θζνξψλ πεδνδξνκίσλ θαηά 48.100 €. Μεηψλνπκε ηνλ θσδηθφ
02006516009 θαηά 22.600 €, κεηψλνπκε ηνλ θσδηθφ 02157336002 θαηά
40.000 € θαη δεκηνπξγνχκε ηνλ θσδηθφ 02307111006 θαηά 848.355 € πνπ
είλαη ην έζνδν – έμνδν πνπ είπακε πξηλ.
Δγψ γηα ηελ ελεκέξσζε θαζαξά, νθείισ λα πσ ηα εμήο: ε
Πξσηνκαγηά είρε έζνδα -γηαηί ζέισ λα θαηαγξαθνχλ ζηα πξαθηηθά απηά, έρσ
ιφγν Πξφεδξε πνπ ην δεηάσ- γχξσ ζηηο 217.000 € αλακέλνπκε άιιεο 9.000 €
πεξίπνπ έζνδα απφ παξαβάζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί.
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηφζν ην Σκήκα Δζφδσλ, γηαηί εάλ δελ νη
ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ ζηα Σκήκαηα πνπ ζα αλαθέξσ, δελ ζα κπνξνχζακε
απηή ηε ζηηγκή λα κηιάκε γηα έζνδα, πνπ νξηζκέλνη θφπηνληαη γηα ην πνπ
βξήθακε ηα ιεθηά αιιά δελ ηνπο ελδηαθέξεη πσο έρνπλ βγεη απηέο νη
δηαδηθαζίεο.
Σνπο ππαιιήινπο ηνπ Σακείνπ, ην Πξσηφθνιιν, ηνλ θ. Ακπαηδή
απφ ην Σκήκα κεραλνγξάθεζεο νη νπνίνη μελπρηνχζαλ θπξηνιεθηηθά, γηαηί
κφιηο ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ πήξακε έγθξηζε απφ ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε φηη ζα
κπνξέζεη ην παλεγχξη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Σε Γεκνηηθή Αζηπλνκία κε ηνλ θ.
Μπεξδέζε νη νπνίνη ηξεηο κέξεο ήκαζηαλ ζηνπο δξφκνπο θαη πξνζπαζνχζακε
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο παλεγπξηνχ ην νπνίν εδψ θαη δπν ρξφληα
πνπ δελ είρε γίλεη θαη θπξηνιεθηηθά έγηλε θάησ απφ άγξηεο ζπλζήθεο νξηζκέλεο
θνξέο.
Σελ Καζαξηφηεηα ε νπνία κέζα ζε ηξεηο – ηέζζεξηο ψξεο
θαζάξηζε απηφ ηνλ ηεξάζηην φγθν απνξξηκκάησλ ν νπνίνο είρε δεκηνπξγεζεί.
Σν Σκήκα Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο εθδειψζεηο, θαζψο θαη ην Γηνηθεηή
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ηνπ Σκήκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο κε ηνλ νπνίν είρακε κηα άςνγε ζπλεξγαζία,
αιιά θαη ην Γηνηθεηή ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο νη νπνίνη ζπλέδξακαλ ζηελ
αζηπλφκεπζε θαη ζηνπο ειέγρνπο πνπ έθαλε ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία.
Οπνηνζδήπνηε άιινο έρεη λα πεη θάηη, λα ην πεη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αληηδήκαξρε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ ζα κείλσ ζηελ Πξσηνκαγηά, δελ θνπβεληηάδνπκε
γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε ηεο Πξσηνκαγηάο, γηαηί ε Πξσηνκαγηά ήηαλ απεξγία
θαη γηνξηάζηεθε αιινχ.
ε φ,ηη αθνξά γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σν κφλν νπζηαζηηθφ πνπ
θαηαιαβαίλσ είλαη ν λένο θσδηθφο πνπ βιέπσ, δελ βιέπνπκε θάπνηα
νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ηη ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη. Οχηε είλαη κηα ηππηθή απιψο αλακφξθσζε πνπ
βάδνπκε θάπνηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ νξηζκέλα ζέκαηα ηξέρνληα.
Τπάξρνπλ δεηήκαηα ηα νπνία εκείο ζα ζέιακε λα βιέπνπκε θαη
δελ βιέπνπκε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε γλσζηή ηζηνξία πνπ θνπβεληηάδνπκε
ησλ παξειζφλησλ εηψλ ΜΑΠ θαζαξηζηξηψλ, θαη πηζηεχνπκε φηη είλαη ζπλέρεηα
ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, είλαη ε θπζηθή ηνπ εμέιημε θαη ηνλ
θαηαςεθίδνπκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Γπν ιφγηα κφλν. Σν φηη ν ενξηαζκφο ηεο Πξσηνκαγηάο ήηαλ
έλα κεγάιν κπάραιν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, αλ δελ έρνπκε θάηη άιιν πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο, ν θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν
θ. Αλαληάδεο Νίθνο, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο
απνπζηάδνπλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ.
Γξεηδειηάο Υξήζηνο, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο έρνπλ απνρσξήζεη, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο
Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ππέξ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία
απνπζηάδεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
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Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο έρεη απνρσξήζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 15 ππέξ, 2 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

2ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

2εο

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη
ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ, κε ππάξρνπζαο ελαιιαθηηθήο πξόηαζεο.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αλαζπγθξόηεζε ΓΔΠ θαη Γ.. 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο - 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη αλαζπγθξφηεζε ηεο ΓΔΠ φζνλ αθνξά ηνλ
εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ θαη κηα αιιαγή ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ιφγσ
ηεο παξαίηεζεο ελφο κέινπο ελφο γνλέα φπσο ελεκέξσζε ν θ. εξεηάθεο.
Άξα έρνπκε ζηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή ηαθηηθφ κέινο ηνλ θ. Νηθφιαν εξεηάθε
θαη κε ηελ επθαηξία λα δψζσ θαη ζπγραξεηήξηα γηα ηελ εθινγή ζην λέν Γ..
ηεο Έλσζεο θαη αληί ηνπ Γξεγνξίνπ Καηζέηε φπσο βάζεη ηνπ εγγξάθνπ ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ ν νπνίνο παξαηηήζεθε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ε Αξεηή
Πεξηβφια. Απηή είλαη ε αλαζπγθξφηεζε, ε νπνία γίλεηαη ιφγσ ηεο αιιαγήο
ησλ εθπξνζψπσλ απφ ηελ Έλσζε Γνλέσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηαλνεηφ. Κχξηνη ζπλάδειθνη εγθξίλεηε;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αλαζπγθξόηεζε ΓΔΠ θαη
Γ.. 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο - 2εο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαη ηα δπν ζέκαηα έρνπλ έξζεη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, ελψ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο
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γηαηί ε κία απφθαζε έρεη παξζεί ην ’17 γηα δηαπιάηπλζε πεδνδξνκίνπ, αιιά
δελ ρξεηάδεηαη πιένλ θαη ζα θάλνπκε ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Γη' απηφ πξέπεη λα
θάλνπκε αλάθιεζε, απηφ πνπ ζα θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή είλαη κφλν ε
αλάθιεζε. Σν άιιν ζέκα είλαη αξκνδηφηεηα κφλν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο
Εσήο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη απφ Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σν 5ν ζέκα απνζχξεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα πάκε κφλν ζην 4ν ζέκα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο έκπξνζζελ Βξεθνλεπηαθνύ
ηαζκνύ επί ηεο νδνύ Οδπζζέσο 2 - Νέα Υαιθεδόλα,
βάζεη ηεο αξηζ. 14/2022 απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ.

ΚΟΤΣΑΚΖ:

Κχξηνη

ζπλάδειθνη

είλαη

θαηεθνξηθφ,

είλαη

ιεσθνξεηφδξνκνο, πάλε νη γνλείο λα αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο, παξθάξνπλ
νπνηνηδήπνηε πεξάζνπλ απφ εθεί θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ε απνβίβαζε ησλ
παηδηψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα κπαίλεη κφλν γηα ηελ αλάθιεζε. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε απαγόξεπζεο
ζηάζκεπζεο

έκπξνζζελ

Βξεθνλεπηαθνύ

ηαζκνύ

επί

ηεο

νδνύ

Οδπζζέσο 2 - Νέα Υαιθεδόλα, βάζεη ηεο αξηζ. 14/2022 απόθαζεο εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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ε

10 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 11/5/2022

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δέζκεπζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο έκπξνζζελ δεκνηηθνύ θηηξίνπ
επί ηεο νδνύ Αγ. Αλαξγύξσλ 11 - Νέα Υαιθεδόλα, βάζεη ηεο αξηζ.
28/2022 απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν αλσηέξσ ζέκα ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ βξάδπ ζε φινπο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ
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ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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